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ปริญญานิพนธ์นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างหนังสืออ่านประกอบเร่ือง  “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี

เร่ืองขนุช้างขนุแผนเพ่ือเพิ่มเติมความรู้ด้านวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีไทยเร่ืองขนุช้างขนุแผนให้แก่ผู้ เรียน  ชาว
เวียดนาม ผู้วจิัยด าเนินการวิจัยโดยสร้างเคร่ืองมือจ านวน 10 บท แบ่งเป็นเนือ้หาเก่ียวกับวรรณคดีไทยเร่ืองขนุ
ช้างขนุแผน ได้แก่ เร่ืองย่อ ความรู้ทั่วไป และลกัษณะค าประพนัธ์ และเนือ้หาเก่ียวกับวิถีชีวติไทยท่ีปรากฏในขนุ
ช้างขุนแผน ได้แก่ ประเพณี  การศึกษา ครอบครัว การด ารงชีวิต การรับราชการ ความเช่ือเร่ืองกรรม และ
สถานภาพของผู้หญิง เคร่ืองมือทัง้ 10 บทประกอบด้วย บทอ่าน ค าศพัท์ แบบฝึกหดั และแบบทดสอบท้ายบท 
โดยใช้ภาษาเวียดนามอธิบายค าศัพท์ท่ีเป็นนามธรรม  ทัง้นีใ้นบทอ่านได้สอดแทรกเนือ้หาของวิถีชีวิตและ
วรรณคดีเวียดนาม เม่ือสร้างเคร่ืองมือเสร็จแล้วได้แก้ไขปรับปรุงเคร่ืองมือตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน หลงัจากนัน้ผู้วิจัยจึงน าเคร่ืองมือไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็น
ผู้ เรียนชาวเวียดนามท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทย  ชัน้ปีท่ี 3 University of Social Sciences and Humanities, 
Vietnam National University in Hochiminh City ในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออ่านประกอบเร่ือง“วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน
ส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนามมีค่าประสทิธิภาพ 82.8/80 ซึ่งสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ E1/E2 = 75/75 แสดงให้
เห็นว่าหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขนุช้างขนุแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกบัผู้ เรียนชาวเวียดนาม ท าให้ผู้ เรียนชาวเวียดนามมีความรู้เพิ่มเติมด้านวิถีชีวิตไทยและ
วรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผน โดยผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาของบทอ่านมากขึน้เม่ือใช้ภาษาเวียดนามอธิบาย
ค าศพัท์ท่ีเป็นนามธรรม ผลการทดลองแสดงว่าหนังสืออ่านประกอบเล่มนีท้ าให้ผู้ เรียนชาวเวียดนามเข้าใจวิถี
ชีวติไทยและวรรณคดีไทยได้ดียิ่งขึน้ เช่ือมโยงไปสูค่วามเข้าใจสงัคม วฒันธรรมและคนไทย 
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This study aimed to create a supplementary reading book titled “Thai way of life” from 

“Khun Chang Khun Phan” in order to increase the knowledge of the Thai way of life and Thai 
literature for Vietnamese students. The methodology of this research consisted of Khun Chang Khun 
Phan, which developed in ten lessons, including a summary, general information, compositions and 
content about the Thai way of life that appeared in Khun Chang Khun Phan. This was concerned with  
tradition, education, family, livelihood, government service, belief in karma and the circumstances of 
women. These ten lessons included chapters on, vocabulary, exercises, and a final quiz, in which the 
Vietnamese language was used to explain the terminology. In addition, these lessons also refer 
to  the Vietnamese way of life and  Vietnamese literature. Once the assessment tool is completed, it 
will continue to be modified by the thesis advisor and three experts. After that, these experts will 
experiment with the tool with a sample group of third year Vietnamese majoring in Thai at the 
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City in the 
Socialist Republic of Vietnam. 

The research found that this supplementary reading book titled “Thai way of life” 
from “Khun Chang Khun Phan” for Vietnamese students had an efficiency value of 82.8/80 which is 
higher than the criteria by E1/E2 = 75/75. This shows that the supplementary reading book is very 
effective for Vietnamese students and makes them more knowledgeable about the Thai way of life 
and Khun Chang Khun Phan. Moreover, the method of using Vietnamese to explain the terminology 
also makes the students understand the content better. The experimentals result revealed that this 
supplementary reading book allowed the students to better comprehend the contents and allowing 
them social and cultural insights into Thai people. 

 
Keyword : Supplementary reading book Thai way of life Khun Chang Khun Phan Vietnamese 
students 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง  

ประเทศไทยกบัสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามสร้างความสมัพนัธ์อยา่งเป็นทางการเม่ือ
วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอยู่ในระดับท่ีดีมาก 
ทัง้ความสมัพันธ์ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านวฒันธรรม ด้านวิชาการ และ
ด้านต่างประเทศ จากการพิจารณาปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ สถานะทางการเมือง  
ขนาดของประเทศ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเวียดนาม เจตนาท่ีจะสง่เสริมความสมัพนัธ์
ท่ีมั่นคงและความเข้าใจอันดีกับไทยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา จึงมีการพัฒนาความร่วมมือ  
ในเชิง “หุน้สว่นทางยทุธศาสตร์”1 

ด้วยความสมัพันธ์อันดีดังกล่าว ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามจึง
จ าเป็นต้องติดตอ่ประสานงานในทุกด้าน ความต้องการรู้จักและสามารถสื่อสารภาษาของทัง้สอง
ประเทศจึงมีเพิ่มมากขึน้ เห็นได้จากการมีมหาวิทยาลยั 5 แห่งในประเทศเวียดนามเปิดสอน
ภาษาไทยเป็นวิชาโทและวิชาเอกโดยได้รับการสนบัสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(TICA) ก ระ ท รว งก า รต่ า งป ระ เท ศ ไท ย  ไ ด้ แ ก่  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภ าษ าต่ า ง ป ระ เท ศ 
แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ณ  กรุงฮานอย  (University of Languages and International 
Studies, Vietnam National University in Hanoi) มหาวิทยาลัยฮานอย  (Hanoi University) 
มหาวิทยาลยัมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แหง่มหาวิทยาลยัแหง่ชาติ ณ กรุงฮานอย (University 
of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hanoi)  
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign Language 
Studies, The University of Danang) และมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, 
Vietnam National University in Hochiminh City)2 

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign 
Language Studies, The University of Danang) เปิ ดสอนหลักสูต รศิ ลปศาสต รบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาภาษาไทยเม่ือปี พ.ศ. 2549 โดยทกุวิชาในหลกัสตูรมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้

                                                             
1 ธีระ นชุเป่ียม.  (2555).  ความสมัพนัธ์ไทย – เวียดนามในกรอบอาเซียน ใน วารสารเอเชียปริทศัน์.  หน้า 167. 
2 สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์.  (2558).  ความสมัพนัธ์ไทย – เวียดนาม.  (ออนไลน์). 
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ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านวิชาการและด้านต่างประเทศของประเทศไทย โดยมี  
ความแตกต่างกับหลกัสูตรภาษาไทยของมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ คือมีรายวิชาวรรณคดีไทยเพราะ
ตระหนกัถึงความส าคญัในการเรียนวรรณคดีไทยเพื่อให้ผู้ เรียนชาวเวียดนามเข้าใจเนือ้เร่ืองและ
อิทธิพลทางวฒันธรรมประเพณีของวรรณคดีไทยท่ีมีตอ่สงัคมไทย1 เพราะสิง่เหลา่นีจ้ะช่วยเพิ่มเติม
ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยผ่านการเรียนภาษาซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในการเรียนภาษากับ
วฒันธรรม เป็นสิง่ส าคญัในการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

วรรณคดีไทยเป็นหนังสือท่ีแต่งดี มีเนือ้หาเหมาะสมแก่ผู้ อ่าน สามารถสร้างประโยชน์
ให้แก่ผู้อ่านและใช้ภาษาไทยท่ีดี ถกูต้อง ไม่มีการปนของภาษาตา่งประเทศ2 การเรียนภาษาจึงควร
เรียนควบคู่กับวรรณคดีเพราะวรรณคดีเป็นมรดกของชาตินัน้ ๆ เป็นสมบัติของโลกท่ีสามารถ 
ข้ามยุค ข้ามสมัย ข้ามวัฒนธรรม3 เนือ้หาของวรรณคดีได้บันทึกเหตุการณ์ เร่ืองราวต่าง  ๆ 
ของบ้านเมือง กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเช่ือ ศาสนา โบราณคดี สถาปัตยกรรม
และอ่ืน ๆ ซึง่มีประโยชน์ตอ่ผู้อ่านวรรณคดี อีกทัง้ภาษาและวรรณคดีมีความสมัพนัธ์ท่ีขาดกนัไม่ได้
เพราะมีความเก่ียวข้องกับชีวิตซึ่งภาษาและวรรณคดีสะท้อนชีวิตและสงัคม 4 ดังนัน้การเรียนรู้
ภาษาและวรรณคดีจึงเป็นการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่ง 

วรรณคดีไทยมีหลายเร่ือง เร่ืองหนึง่ท่ีส าคญัคือขุนช้างขุนแผนซึ่งได้รับการยกย่องจาก
วรรณคดีสโมสรว่าดีเด่นประเภทกลอน โดยเม่ือ พ.ศ  2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าให้ตราพระราชบญัญัติวรรณคดีสโมสรและแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
วรรณคดีไทยท่ีแต่งดีโดยได้คัดเลือกวรรณคดี 8 เร่ืองซึ่งถือได้ว่าเป็นยอดของหนังสือท่ีแต่งดีใน
ประเภทนัน้ ๆ ได้แก่ ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษค าฉันท์ มหาชาติค าหลวง อิเหนา ขุนช้าง
ขุนแผน หัวใจนักรบ พระราชพิธีสิบสองเดือน และสามก๊ก5 นอกจากความดีเด่นดังกลา่ว 
ขุนช้างขุนแผนยงัแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่น ภาษาองักฤษซึง่ฉบบัแรกแปลโดย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เปรมบุรฉัตร แต่ฉบบัแปลสมบูรณ์ท่ีสดุคือฉบบัของผาสกุ พงษ์ไพจิตร
และคริส เบเกอร์ (Chris Baker) ภาษาฝร่ังเศสแปลโดยจิตรเกษม สีบุญเรือง และ เคลาส์ เว้งค 

                                                             
1 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง.  (2017).  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย.  หน้า 64.  แปลโดยผู้วิจยั. 
2 ร่ืนฤทัย สจัจพนัธุ์.  (2558).  100 ปีวรรณคดีสโมสรและวรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร . 

ใน 100 ปีวรรณคดีสโมสร.  หน้า 34 – 35. 
3 ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์.  (2553).  สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์.  หน้า 7. 
4 ร่ืนฤทยั สจัจพนัธ์.  (2549).  สนุทรียรสแห่งวรรณคดี.  หน้า 14. 
5 ร่ืนฤทัย สจัจพนัธุ์.  (2558).  100 ปีวรรณคดีสโมสรและวรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร . 

ใน 100 ปีวรรณคดีสโมสร.  หน้า 43 – 44. 
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(Klaus Wenk) แปลตอน “ก าเนิดพลายงาม” เป็นภาษาเยอรมัน และมีผู้ วิจัยชาวต่างประเทศ 
หลายท่านศึกษาความดีเด่นของวรรณคดีเร่ืองนี ้แสดงให้เห็นว่าขุนช้างขุนแผนได้รับยกย่องใน
ประเทศไทยและในโลก 

ความดีเดน่ของวรรณคดีเร่ืองนีคื้อ “เป็นเร่ืองชีวิตสามญัของคนไทยแท้ ๆ ไม่ใช่เร่ืองจกัร ๆ 
วงศ์ ๆ ไม่มีค าว่าพระทรงศรีหรือเทวี เยาวยอด ฯลฯ เช่นเร่ืองอ่ืน ๆ”1 เป็นวรรณคดีพิเศษกว่า
วรรณคดีเร่ืองอ่ืนเพราะว่า “เป็นตวัแทนของชีวิตไทยแท้อย่างแท้จริง”2 โดยสะท้อนวฒันธรรม วิถี
ชีวิต ประเพณี ความเช่ือ ภูมิปัญญา สงัคมไทยในสมัยก่อนอย่างละเอียดและมีความใกล้ชิดกับ
ผู้อ่านมากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ ดังท่ี ศุภร บุนนาคอธิบายว่า “บรรยากาศของเร่ืองขุนช้างขุนแผนเป็น
บรรยากาศท่ีคนไทยได้เคยมีชีวิต หรือสนใจในชีวิตแบบไทย ๆ จะต้องรู้สกึเข้าใจซาบซึง้ เพราะ
บรรยากาศเหล่านีเ้ป็นของในบ้านเราเองเกือบทุกอย่าง หรือส่วนมากเป็นของท่ีเราเคยเห็นเคย
ปฏิบัติมากับตัวเอง”3 ท่ีส าคัญคือ ขุนช้างขุนแผนได้รับการขึน้บัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญา
วฒันธรรมของชาติประจ าปี พ.ศ 25534 เป็นการยืนยนัถึงความส าคญัของวรรณคดีเร่ืองนีท่ี้มีต่อ
สงัคมไทย 

กระทรวงศึกษาธิการไทยคดัเลือก 2 ตอนดีเดน่ในขุนช้างขุนแผนคือตอนท่ี 24 “ก าเนิด
พลายงาม”5 และตอนท่ี 35 “ขนุช้างถวายฎีกา”6 มาเป็นแบบเรียนของนกัเรียนไทยชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จุดประสงค์ในการเลือกตอนท่ี 24 คืออยากจะแนะน าวรรณคดี
ดีเด่นให้นักเรียนไทยรู้จักซึ่งเนือ้หาของตอนนีเ้หมาะส าหรับการปลูกฝังให้เด็กไทยรู้จักคุณธรรม 
จริยธรรม7 สว่นจุดประสงค์ในการเลือกตอนท่ี 35 คือเพื่อฝึกทกัษะขัน้สงูของการอ่านวรรณคดีไทย 
ฝึกให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ตวัละครคือวนัทอง8 นอกจากนีก้ารได้เรียนทัง้ 2 ตอนยงัช่วยให้เข้าใจ

                                                             
1 ศภุร บุนนาค.  (2516).  สมบติักวี ขนุช้างขนุแผน เล่ม 1.  หน้า 2. 
2 ศภุร บุนนาค.  (2516).  สมบติักวี ขนุช้างขนุแผน เล่ม 1.  หน้า 5. 
3 ศภุร บุนนาค.  (2516).  สมบติักวี ขนุช้างขนุแผน เล่ม 1.  หน้า 44 – 45. 
4 กรมการส่งเสริมวัฒนธรรม.  (2553).  ประกาศกระทรวงวัฒนธรรมเร่ืองการขึน้ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรมของชาติประจ าปีพทุธศกัราช 2553. ใน มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม.  หน้า 87. 
5 กระทรวงศึกษาธิการ.  (2560).  หนังสือเรียน รายวิขาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีล าน า  

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6. 
6 กระทรวงศกึษาธิการ.  (2559).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจกัษ์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6. 
7 กระทรวงศึกษาธิการ.  (2560).  หนังสือเรียน รายวิขาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีล าน า  

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6.  หน้า 47 – 85. 
8 กระทรวงศึกษาธิการ.  (2559).  หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจกัษ์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6.  

หน้า 2 – 11. 
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อารมณ์ ความรู้สกึของตวัละครและเห็นถึงภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของคนไทยและต้องการสอน
และปลกูฝังให้เด็กไทยได้รู้จกัท าสิง่ดี เช่น กตญัญตูอ่พอ่แม่ ไม่กล้าท าสิง่ไม่ดีเพราะจะถูกลงโทษ  
 

 ตอนก าเนิดพลายงามแสดงการปะทะกันของอารมณ์รักและอารมณ์เกลียดชังอย่างน่าตื่นเต้น  
ตวัละครมีบุคลิกโดดเด่นชัดเจน แสดงภูมิปัญญาทางวฒันธรรมอย่างน่าสนใจ มีความไพเราะงดงาม
ทางวรรณศลิป์สมกบัเป็นฝีมือการแตง่ของสนุทรภู่ 
 ตอนขนุช้างถวายฎีกา ซึ่งไมท่ราบวา่ใครเป็นผู้แตง่ ได้รับยกย่องวา่เป็นตอนท่ีแตง่ดีท่ีสดุตอนหนึ่ง 
 ตอนนีแ้สดงเหตกุารณ์ก่อนถึงจดุสดุยอดของเร่ือง คือประหารนางวนัทอง แก่นส าคญัของเร่ือง 
คือการแสดงอ านาจของเพศชาย และการแสดงชะตากรรมของนางวนัทองอนัเกิดมาจากค าพดูท่ีแสดง
ความจริงใจของเธอ ตอนนีแ้สดงภมูปัิญญาและคณุคา่ทางวรรณศลิป์เช่นเดียวกบัตอนอ่ืนๆ 

 วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนจึงโดดเดน่สมกบัเป็นเพชรน า้เอกแห่งวรรณคดีไทย1 

 

ในขุนช้างขุนแผนปรากฏวิถีชีวิตไทย เช่น ประเพณี ความเช่ือ การศึกษา การด ารงชีวิต 
การท างาน การปกครองบ้านเมือง ความสมัพันธ์ของคนในครอบครัว สถานภาพของผู้หญิง 
เป็นต้น ซึ่งวิถีชีวิตไทยบางอย่างยงัคงมีอยู่ในสงัคมปัจจุบนั เนือ้หาสว่นนีเ้หมาะแก่การน าไปสอน
ทัง้ภาษาและวฒันธรรม เพราะเป็นการเรียนรู้เร่ืองราวในอดีตผ่านวรรณคดี ผู้ เรียนได้รับทัง้ความรู้
และสัมผัสถึงความงามของภาษาและส านวนท่ีใช้ในวรรณคดี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง (University of 
Foreign Language Studies, The University of Danang) เลือกวรรณคดีไทย 3 เร่ืองท่ีสอนใน
วิชาวรรณคดีไทย ได้แก่ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี และรามเกียรติ์  เนือ้หาด้านวิถีชีวิตไทย 
ท่ีปรากฏในขุนช้างขุนแผนสามารถเช่ือมโยงกับวิชาอ่ืนในหลักสูตรได้ เช่น วัฒนธรรมไทย  
อารยธรรมไทย เพราะวิถีชีวิตไทยช่วยให้ผู้ เรียนเห็นขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยดัง้เดิม ซึ่ง  
ขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีท่ีแสดงวิถีชีวิตไทยเด่นชัด เช่ือมโยงไปสู่วัฒนธรรมไทยได้ ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาขุนช้างขุนแผนในแบบเรียน 2 ตอนดงักล่าวมาสร้างหนังสืออ่านประกอบ
เพื่อให้นกัศึกษาเวียดนามได้เรียนรู้วิถีชีวิตไทย สงัคมไทย วฒันธรรมไทย ซึ่งสามารถช่วยอ านวย
ความสะดวกให้ทัง้ผู้สอนและผู้ เรียน 

ปัจจุบนัสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเวียดนามยังมีจ านวนจ ากัดและไม่มี
ความหลากหลาย โดยเป็นหนังสือ ท่ีได้ รับจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) 
นอกจากนัน้ผู้สอนจะใช้หนงัสอืท่ีจดัท าเองแตข้่อเสยีคือไม่ได้ผา่นการเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเช่น 

                                                             
1 ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์.  (2553).  สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์.  หน้า 16. 
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ต าราหนังสือท่ีใช้ในการสอนภาษาไทย หลักสูตรไทยศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ 
มนุษยศาตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and 
Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) ได้แก่ หนังสือเรียนภาษาไทย 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาไทยเพื่อชีวิต 
ภาษาพาที โดยกระทรวงศึกษาธิการ ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน โดยผกาศรี เย็นบุตร และ 
คนอ่ืนๆ Thai For Beginners โดยเบญจวรรณ ภูมิแสน เบคเกอร์ และเอกสารท่ีอาจารย์ประจ า
ภาควิชาจดัท าเองมีจ านวน 4 เลม่1 

ต าราหนังสือ ท่ีใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเวียดนามท่ีมหาวิทยาลัย
ภาษ าต่ า งป ระ เทศแห่ งมหาวิทยาลัยดานัง  (University of Foreign Language Studies,  
The University of Danang) มี 4 เล่ม ได้แก่ โครงสร้างของภาษาไทย โดยวิจินตน์ ภาณุพงศ์ 
Thai For Beginners โดย เบญ จวรรณ  ภู มิ แสน  เบ ค เกอ ร์  Thai for Advanced Readers 

โดยเบญจวรรณ ภูมิแสน เบคเกอร์ Thai for Intermediate Leaners โดยเบญจวรรณ ภูมิแสน  
เบคเกอร์ และเอกสารท่ีอาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทยจดัท าเองจ านวน 3 เลม่2 

จากรายช่ือหนังสือท่ีใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ผู้วิจัย
พบว่าหนังสือท่ีใช้ในการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวเวียดนามส่วนใหญ่เก่ียวกับการใช้ภาษา  
การพฒันาทกัษะภาษา โครงสร้างของภาษา แตย่งัไม่มีหนงัสอืเพิ่มความรู้ด้านวฒันธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต วรรณคดีและวรรณกรรมไทยส าหรับชาวต่างประเทศ ซึ่งหนังสือประเภทนีจ้ าเป็นใน 
การเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทัง้นีคุ้ณสมบัติของหนังสืออ่านประกอบคือช่วยสง่เสริมความรู้ 
สติปัญญา เจตคติท่ีเหมาะสม ความเข้าใจ และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนสามารถ
ทบทวนความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง3 ผู้ วิจัยจึงต้องการสร้างหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” 
จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามเพื่อเป็นคู่มือการเรียนรู้ภาษา 
วรรณคดี วฒันธรรมและวิถีชีวิตไทยให้แก่ ชาวเวียดนาม ทัง้ยงัช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เรียนและท าให้เข้าใจเนือ้หาบทเรียนอยา่งกระจ่างและชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
                                                             

1 Ho Minh Quang, Le Tran Mac Khai.  (2558).  การสอนภาษาไทยในคณะตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัย
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาตินครโฮจิมินห์: สภาพและแนวทางการพัฒนา ใน เอกสารการประชมุวิชาการ
ระดบัชาติ Proceeding: “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จาก
สงัคมไทยสู่สงัคมโลก.  หน้า 16. 

2 มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยัดานัง.  (2560).  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย. เรียบเรียงโดยผู้วิจยั. 

3 กรมวิชาการ.  (2531).  การจดัท าหนงัสือเสริมประสบการณ์.  หน้า 5 - 8. 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อสร้างหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน

ส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม  
 
ความส าคัญของการวิจัย 

หนงัสอือ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียน
ชาวเวียดนามท าให้ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับวิถี ชีวิตไทย และวรรณคดีไทยเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตการศกึษา ดงันี ้
1. กลุม่ตวัอยา่ง 
นักศึกษาชาวเวียดนาม ระดับปริญญาตรีท่ีเรียนภาษาไทยระดับสูง มหาวิทยาลัย

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัแห่งชาติ นครโฮจิมินห์  (University of Social 
Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) โ ด ย ใ ช้ วิ ธี
คดัเลอืกแบบเจาะจง 

2. เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั  
ผู้ วิจัยก าหนดหัวข้อหนังสืออ่านประกอบ เร่ือง “วิถี ชี วิตไทย”จากวรรณคดีเร่ือง 

ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม จ านวน 10 บท ดงันี ้
บทท่ี 1    จะกลา่วถึงเร่ืองขนุแผนขนุช้าง  
บทท่ี 2    หาเสภามาทัว่ท่ีตวัดี  
บทท่ี 3    ขวญัมาหายา่เถิดอยา่เพลดิเพลนิ  
บทท่ี 4    ลกูผู้ชายลายมือนัน้คือยศ  
บทท่ี 5    แม่รักลกูลกูก็รู้อยูว่า่รัก  
บทท่ี 6    มะยมใหญ่ในบ้านกินหวานนกั  
บทท่ี 7    ถวายตวัพระองค์ทรงธรณี  
บทท่ี 8    เวรกรรมน าไปไม่รัง้รอ  
บทท่ี 9    สู้ตายขอถวายซึง่ฎีกา  
บทท่ี 10  ประหนึง่วา่วนัทองนีส้องใจ  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ขุนช้างขุนแผนในงานวิจัยนีห้มายถึงวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน  2 ตอนได้แก่ 

“ก า เนิดพลายงาม ” และ “ขุนช้ า งถวาย ฎีกา”  ซึ่ งอ ยู่ ในหนังสือ แบบ เรียนภาษาไทย 
ของกระทรวงศกึษาธิการ 

วิถีชีวิตไทยในงานวิจัยนีห้มายถึงวิถีชีวิตไทยท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน
ตอน “ก าเนิดพลายงาม” และตอน “ขุนช้างถวายฎีกา” ได้แก่ ประเพณี ความเช่ือเร่ืองกรรม 
การศกึษา การด ารงชีวิต การปกครองบ้านเมือง ความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวและสถานภาพ
ของผู้หญิง 
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บทที่ 2 
ความรู้เก่ียวกับวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนและการสร้างหนังสือ 

อ่านประกอบส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม 
 

ในบท นี ผู้้ วิ จั ย ได้ รวบ รวม เอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ี ยว ข้อ งกับ วรรณ คดี เร่ือ ง 
ขุนช้างขุนแผน  และการสร้างหนังสืออ่านประกอบเก่ียวกับวรรณคดีไทยส าหรับผู้ เรียน 
ชาวเวียดนามโดยน าเสนอดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้

1.  สภาพการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
2.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวรรณคดีไทย 
3.  ลกัษณะเดน่ของวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

4.  วิถีชีวิตไทย 
5.  การศกึษาหนงัสอือ่านประกอบส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม 

 

1.  สภาพการเรียนการสอนวรรณคดไีทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีมหาวิทยาลัย 5 แห่งท่ีสอนภาษาไทยซึ่งเปิดสอน

ภาษาไทยทัง้วิชาเอกและวิชาโท รายวิชาในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 5 แห่งนีส้ว่นใหญ่เน้นสอน
และพฒันาทกัษะการใช้ภาษาไทย โดยมีเพียงหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign Language 
Studies, The University of Danang) ท่ีสอนวิชาวรรณคดีไทย (รหสัวิชา 4171303: วรรณคดีไทย 
Thai Literature) ซึง่ค าอธิบายรายวิชาระบุวตัถปุระสงค์ของการเรียนวิชานีเ้พื่อให้ผู้ เรียนได้พฒันา
ทัง้ด้านความรู้และด้านทักษะ ในด้านความรู้เน้นให้ผู้ เรียนอธิบายความเป็นมาและลกัษณะค า
ประพนัธ์ของวรรณคดี สว่นวตัถปุระสงค์ทางด้านทกัษะเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของ
วัฒนธรรมท่ีปรากฏในเร่ืองและสามารถวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครและคุณค่าของ
วรรณ คดี 1 โดยบ รรยาย เป็ นภาษ าไทย  รายวิ ชา นี ส้อนวรรณ คดีทั ง้หมด  3 เ ร่ือ งคื อ 

เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี และรามเกียรติ์ การเรียนการสอนใช้เวลาทัง้หมด 45 
คาบเรียน (คาบละ 45 นาที) ผู้สอนเลา่เร่ืองย่อของวรรณคดี วิเคราะห์ตวัละครและอธิบายอิทธิพล

                                                             
1 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยัดานัง.  (2017).  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย. 

หน้า 64.  แปลโดยผู้วิจยั. 
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ของวฒันธรรมท่ีปรากฏในวรรณคดี โดยต้องหาภาพยนตร์และการ์ตูนมาให้ผู้ เรียนศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อเสริมความรู้ให้กับผู้ เรียน เน่ืองจากเวลาสอนมีจ ากัดและเนือ้หาของวรรณคดีมีมาก ผู้สอนจึง
เลอืกเฉพาะบางตอนท่ีดีเดน่ในเร่ืองมาสอน อีกทัง้ผู้ เรียนเป็นชาวตา่งประเทศจึงพบอุปสรรคในการ
ท าความเข้าใจพฤติกรรมของตัวละครหรือวัฒนธรรมท่ีปรากฏในเร่ือง ทัง้ยังต้องเรียนเป็น
ภาษาไทยซึง่มีความยากในการเรียนและการสอน 

ภาควิชาวรรณคดีต่างประเทศและวรรณคดีเชิงเปรียบเทียบ มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and 
Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) มีการสอนวิชาวรรณคดีอินเดีย
และวรรณคดีตะวันออกเฉียงใต้ (Indian Literature and Southeast Asia Literature) โดยสอน
ทัง้หมด 60 คาบ (คาบละ 45 นาที) เนือ้หาของวิชานีส้ว่นใหญ่จะเป็นวรรณคดีท่ีได้รับอิทธิพลจาก
พุทธศาสนา เร่ืองท่ีพูดถึงบ่อยท่ีสดุคือเร่ืองรามเกียรติ์หรือ Ramayana ฉบบัต่าง ๆ ของประเทศ
อินเดียและประเทศอ่ืน ๆ ในตะวนัออกเฉียงใต้ ผู้ เรียนเรียนด้วยภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ
ซึง่การเรียนวิชานีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจความส าเร็จของวรรณคดีอินเดียและเป็นฐานส าคญัท่ีจะ
ศกึษาตอ่วิชาวรรณคดีตะวนัออกเฉียงใต้1 

ภาควิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลยัแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
National University in Hochiminh City) สอนวิชาวรรณคดีตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia 
Literature)  โดยใช้เวลาสอนทัง้หมด 30 คาบ (คาบละ 45 นาที) เนือ้หาของรายวิชานีคื้อวรรณคดี
เร่ืองส าคญัเช่น พระมหาชนก ขุนช้างขุนแผน รามเกียรติ์  มหาภารตะ และตุมเตียว (Tum 

Teav) ผู้สอนบรรยายด้วยภาษาเวียดนามโดยบรรยายเนือ้เร่ือง ลกัษณะการแตง่และลกัษณะเด่น
ของตัวละคร ส่วนวรรณคดีเร่ือง รามเกียรติ์  และมหาภารตะ เน้นบรรยายเร่ืองอิทธิพลของ
วรรณคดีอินเดียท่ีมีต่อวรรณคดีในตะวันออกเฉียงใต้และความเช่ือเร่ืองพุทธศาสนาของ 
ชาวอินเดีย2 

สรุปได้ว่าวรรณคดีไทยมีความส าคญัในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาท่ีเวียดนาม 
ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาต่างประเทศหรือการสอนแนวคิด ความเช่ือ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
ฯลฯ ท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย เพราะเนือ้หาท่ีสอนจะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจความคิดของคนไทย  

                                                             
1 Dao Thi Diem Trang.  (2016).  De cuong chi tiet mon Van hoc An Do va cac nuoc Dong Nam A.  Khoa 

Van hoc - Truong Dai hoc Khoa hoc xa hoi va Nhan van.  (ออนไลน์).  เรียบเรียงโดยผู้วิจยั. 
2 Nguyen Thi Loan Phuc.  (2018, 10 ตุลาคม ).  สัมภาษณ์ โดย Nguyen Kieu Yen ณ  คณะมนุษยศาสต ร์ 

มหาวิทยาลยั  ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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2.  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณคดีไทย 
ผู้ วิจัยศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณคดีไทยเพื่อเป็นความรู้พืน้ฐานโดยแบ่งเป็น 4 

หวัข้อ ได้แก่ ความหมายของวรรณคดีไทย องค์ประกอบของวรรณคดีไทย ประเภทของวรรณคดี
ไทย และคณุคา่ของวรรณคดีไทย 

 
2.1  ความหมายของวรรณคดีไทย 

วรรณคดีไทยมีความหมายหลายระดบั ทัง้ความหมายทัว่ไป ความหมายแคบ และ
ความหมายตามรูปศพัท์ เปลือ้ง ณ นคร ได้อธิบายความหมายของวรรณคดีเม่ือแยกตามรูปศพัท์
ดงันี ้
  

 ค าว่า วรรณคดี ตามรูปศพัท์ท่ีมีค ารวมกนัอยู่สองค าคือ วรรณ กบั คดี วรรณ แปลวา่ หนังสือ สี 

ผิว ชนิด เพศ ตัวอักษร (บ. วณฺณ, ส. วรฺณ) ส่วนค าว่า คดี มาจากค าว่า ค (คมฺ ธาตุ) ในภาษาบาลี 

แปลวา่ ไป แล้วเติมปัจจยั ต เป็น คต แปลว่า ซึ่งไปแล้ว ลว่งแล้ว จาก คต เป็น คต ิแปลวา่ การไป การ

เคล่ือน วธีิ แบบแล้วเปล่ียนเป็น คดี แปลว่า เร่ือง ความ ทาง รวมค าวา่ วรรณคดี แปลตามตวัอักษรว่า 

ทางหนังสือ ตามรูปศัพท์นีไ้ม่ว่าหนังสืออะไรย่อมเป็นวรรณคดีทัง้สิน้ แต่ตามปรกติแล้วเม่ือพูดถึง

วรรณคดี เรามิได้หมายรวมถึง หนังสืออันเป็นต ารับต าราวิชาการ เช่น ต าราเลข ต าราวิทยาศาสตร์ 

ต าราภมูศิาสตร์ เหลา่นีไ้มใ่ช่วรรณคดี1 

กลุทรัพย์ เกษแม่นกิจ นิยามความหมายของวรรณคดีในวิธีเดียวกนัคือ 
 

  วรรณคดี มาจากค าวา่ วรรณ + คดี 

  “วรรณ” แปลวา่ หนงัสือ ผวิ สี ชนิด 

  “คดี” แปลวา่ ทาง เร่ือง มาจากค าวา่ “คม” ธาต ุในภาษาบาลี เตมิ ต ปัจจยั เป็น คต แปลวา่ ไป

แล้ว เช่นค าว่า พระสคุต แปลว่า พระผู้ไปดีแล้วคือพระพทุธเจ้า “คต” แผลงเป็น “คต ิคดี” แปลว่า การ

ไป เคล่ือน วธีิ แบบอย่าง ทาง 

  ค าวา่ “วรรณคดี” จึงหมายถึง หนงัสือท่ีมีแนวทาง หรือหนงัสือท่ีแตง่ดี2 

                                                             
1 เปลือ้ง ณ นคร.  (2544).  ประวติัวรรณคดีไทย.  หน้า 1. 
2 กลุทรัพย์ เกษแม่นกิจ.  (2558).  วรรณคดีไทย ใน 100 ปี วรรณคดีสโมสร.  หน้า 3. 
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ในความหมายอย่างกว้างหรือความหมายทั่วไปวรรณคดีไทยคือหนังสือหรือบท
ประพนัธ์ท่ีแต่งขึน้ทกุชนิดดงัท่ีมีผู้ ให้ความหมายไว้วา่วรรณคดีคืองานเขียนทกุชนิด เช่น “หมายถึง
ส่ิงทีเ่ขียนข้ึน ประพนัธ์ข้ึนทกุอย่าง”1  

ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ สรุปความหมายของวรรณคดีในความหมายอย่างกว้างหรือ
ความหมายทั่วไปว่า “วรรณคดีหมายถึงเอกสารทั่วไปที่เขียนข้ึนเพื่อแสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก หรือสือ่ความเข้าใจและอธิบายความหมายต่างๆ กล่าวอีกนยัหน่ึงหมายถึงหนงัสือและ
ขอ้เขียนทกุชนิดทกุประเภท”2  

วรรณคดีไทยในความหมายทัว่ไปจึงหมายถึงเอกสารงานเขียนทุกชนิด แต่วรรณคดี
ไทยไม่ใช่เพียงหนงัสอืทัว่ไปท่ีแตง่ขึน้แตย่งัมีความหมายอยา่งแคบหรือความหมายทางวิชาการ คือ
หนงัสือท่ีแต่งขึน้แล้วได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีคุณค่า มีวรรณศิลป์ “วรรณคดี น. วรรณกรรมที่
ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณ ค่าเชิงวรรณ ศิลป์ถึงขนาด เช่น พระราชพิ ธีสิบสองเดือน  
มัทนะพาธา สามก๊ก เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน”3  

การอธิบายรายละเอียดเฉพาะเจาะจงถึงความหมายท่ีแคบของวรรณคดีจึงมักมีค า
ว่า “แต่งดี” มี “วรรณศิลป์” ดงัท่ีพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

นิยามความหมายของวรรณคดีวา่  
 

  ค าว่า วรรณคดี เป็นค าไทยท่ีใช้แทนค าภาษาอังกฤษว่า literature แต่ค าว่า literature มี

ความหมายกว้างกว่า ค าวา่ วรรณคดีของไทย คือหมายถึงตัง้แต่งานประพนัธ์ชัน้สงูมาจนถึงสลากยา 

ส่วนวรรณคดีไทยในบริบทของไทย หมายถึงหนังสือชัน้ยอดท่ีแต่งดีมีคณุค่า มีความประณีต งดงาม  

เป็นมรดกทางวรรณศลิป์และภมูปัิญญาท่ีได้รับการยกย่องผา่นกาลเวลามาเนิ่นนาน4 

 

กหุลาบ มลัลกิะมาส อธิบายความหมายอยา่งแคบของวรรณคดีวา่ “หมายถึงหนงัสือ
ดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีคุณสมบัติในด้านรูปแบบ และวิธีแสดงออก เช่น หนงัสือศิลาจารึก 
รามเกียรต์ิ ไตรภูมิพระร่วง ฯลฯ ... หมายถึงส่ิงที่เขียนข้ึนมีศิลปะการแต่งจนได้รบัการยกย่องว่ามี

                                                             
1 กหุลาบ มลัลิกะมาส.  (2547).  ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย Introduction to Thai Literature.  หน้า 4. 
2 ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ์.  (2553).  ความรู้ทัว่ไปทางภาษาไทยตอนที่ 3 วรรณคดีไทย General Knowledge of The Thai 

Language: Thai Literature.  หน้า 1. 
3 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2556).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.  หน้า 1100. 
4 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2552).  พจนานกุรมศพัท์วรรณกรรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  หน้า 458. 
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วรรณศิลป์  สร้างอารมณ์และจินตนาการหรือท าให้ตระหนกัในคุณค่าของชีวิตและธรรมชาติ
ตลอดจนความเขา้ใจจิตใจและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนษุย์”1 

เสฐียรโกเศศกล่าวว่า “วรรณคดี... หมายถึง บทประพนัธ์ซ่ึงมีลกัษณะเด่นในเชิง
ประพนัธ์ มีค่าทางอารมณ์และความรู้สึกแก่ผูอ่้านผูฟั้ง”2  

ร่ืนฤทยั สจัจพนัธ์ุ ให้ความหมายอยา่งแคบของวรรณคดีไว้วา่ 
 

  วรรณคดีหมายถึงเร่ืองท่ีแตง่ขึน้อย่างมีศลิปะในการแตง่ มีความเหมาะเจาะกลมกลืนทัง้รูปแบบ

และเนือ้หา มีการวางโครงเร่ืองท่ีดี เลือกใช้ค าประพนัธ์ท่ีสอดคล้องกบัเนือ้ความ มีท่วงท านองการเขียน

ท่ีประกอบกนัให้เกิดสนุทรียรสในการอ่าน ชวนให้ตดิตาม ใช้ภาษาท่ีประณีตไพเราะ เลือกเฟน้มาแล้ว

เป็นอย่างดีทัง้เสียงและความหมาย เป็นหนังสือท่ีสร้างความบนัเทิงส าเริงอารมณ์ ก่อให้เกิดความนึก

คดิและจินตนาการ ด้วยภาพพจน์ ด้วยการยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบ ด้วยกวีโวหารอุปมาอุปไมย ฯลฯ 

ท าให้ตระหนกัถึงคณุค่าของความงาม และยังให้ความรู้ให้ข้อคิดอนัเป็นคุณประโยชน์ หรือเป็นเคร่ือง

สงัวรให้เห็นโทษทัง้ยงัเป็นภาพสะท้อนให้ผู้อ่านได้รู้จกัลกัษณะชีวติได้หลายแง่หลายมมุขึน้3 

 

จากการอธิบายความหมายของวรรณคดีข้างต้น อาจสรุปได้ว่าวรรณคดีไทยเป็น
หนังสือท่ีได้รับยกย่องว่าแต่งดี ใช้ถ้อยค าไพเราะ ส านวนโวหารสละสลวย สะท้อนความคิด ให้
ความรู้ในด้านตา่ง ๆ และมีคณุคา่ด้านวรรณศิลป์ วรรณคดีสร้างอารมณ์และจินตนาการให้ผู้อ่าน  
 

2.2  องค์ประกอบของวรรณคดีไทย 
นภาลยั สวุรรณธาดาอธิบายว่าองค์ประกอบของวรรณคดีมี 3 ประการคือ รูปแบบ 

เนือ้หา และภาษา 
1. รูปแบบของวรรณคดี หมายถึงลกัษณะค าประพนัธ์ของวรรณคดี มี 3 ประเภท 

ได้แก่ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และรูปแบบอ่ืนๆ 
2.  เนือ้หาของวรรณคดี คือองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งของวรรณคดี 

ประกอบด้วยเนือ้เร่ือง ตวัละคร ฉาก เวลา และทรรศนะของผู้ประพนัธ์ เนือ้เร่ือง (Story) คือข้อคิด
                                                             

1 กหุลาบ มลัลิกะมาส.  (2547).  ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย Introduction to Thai Literature.  หน้า 4. 
2 เสฐียรโกเศศ.  (2546).  การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์.  หน้า 4. 
3 ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ์.  (2553).  ความรู้ทัว่ไปทางภาษาไทยตอนที่ 3 วรรณคดีไทย General Knowledge of The Thai 

Language: Thai Literature.  หน้า 1. 
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หรือเร่ืองราวท่ีน ามาเขียนหรือเล่าเร่ืองเป็นวรรณคดี ว่าเร่ืองนัน้เป็นเร่ืองของใคร เกิดขึน้ท่ีไหน 
เม่ือไร และอยา่งไร เนือ้หาของวรรณคดีมีตวัละคร ฉาก เวลา และทรรศนะ ตัวละคร (Character) 
คือบุคคลหรือสิ่งอ่ืนๆ เป็นผู้ แสดงบทบาทต่างๆ ฉาก (Setting) คือสภาพแวดล้อมของตวัละคร 
เป็นสถานท่ีและบรรยากาศท่ีตวัละครโลดแลน่ไปตามเร่ืองราว เวลา (Time) เป็นองค์ประกอบของ
เนือ้หา เป็นสว่นท่ีท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนือ้หาของวรรณคดีและทรรศนะ (View point) หรือปรัชญา 
หรือความคิดเห็นของผู้สร้างวรรณคดี เป็นแก่นของเร่ืองซึง่คลมุไว้ด้วยเนือ้เร่ือง  

3.  ภาษาในวรรณคดี เป็นภาษาท่ีได้รับการเลือกสรรแล้ว บางครัง้อาจไม่ใช่ภาษา
ในชีวิตประจ าวนั แตอ่าจจะเลอืกใช้ถ้อยค าส านวนเพื่อเกิดความไพเราะ เพื่อเกิดอารมณ์ความรู้สกึ 
และเพื่อให้แสดงความนึกคิดออกมาได้ตรงกับความต้องการ วรรณคดีท่ีเกิดขึน้ต่างยุคต่างสมัย
อาจใช้ภาษาต่างกันได้ ภาษาในวรรณคดีประกอบด้วย ค า ประโยค และความหมาย ตลอดจน
กลวิธีและท่วงท านองการเขียน กลวิธี (technique) และท่วงท านอง (style) เป็นวิธีเสนอความ
คิดเห็นของผู้แต่งวรรณคดีเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจ รู้สกึซาบซึง้ เกิดจินตนาการ หรือ
คล้อยตามความคิดของผู้ เขียน ในวรรณคดีเร่ืองหนึ่งอาจใช้กลวิธีเขียนเพียงอย่างเดียว หรือ  
หลายอยา่งปนกนัก็ได้1 

ทว่งท านองการเขียนเป็นลกัษณะเฉพาะของนกัประพนัธ์แต่ละคน เช่น ค าท่ีขุนแผน
สอนพลายงาม "รู้ส่ิงไรก็ไม่สู้รู้วิชา ไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะให้คุณ” ในขุนช้างขุนแผน กับค า
กลอนในพระอภยัมณี “รู้ส่ิงใดไม่สูรู้้วิชา รู้รกัษาตวัรอดเป็นยอดดี” ถึงแม้จะอยู่ในวรรณคดี 2 เร่ือง
แตเ่ป็นส านวนของสนุทรภู ่ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีผู้อ่านจะรู้ทนัที 

จากการศึกษาองค์ประกอบของวรรณคดีไทย ผู้ วิจัยพบว่า ขุนช้างขุนแผนเป็น
วรรณคดีประเภทร้อยกรอง ลักษณะค าประพันธ์คือกลอน มีเนือ้หาเก่ียวกับความรักสามเส้า
ระหวา่งขนุแผน ขนุช้างและวนัทอง ใช้ภาษาเรียบงา่ยแตมี่ความหมายลกึซึง้  
 

2.3  ประเภทของวรรณคดีไทย 
การจ าแนกรูปแบบของวรรณคดีไทยมีหลายวิธี เช่น จ าแนกตามจุดมุ่งหมายของการ

แต่ง จ าแนกตามลกัษณะการแต่ง จ าแนกตามแนวคิด จ าแนกตามเนือ้เร่ือง และจ าแนกตาม
แนวคิดของค าประพนัธ์ กลุทรัพย์ เกษแม่นกิจ แบ่งประเภทของวรรณคดีตามลกัษณะการแตง่มี 2 
ประเภท ได้แก่ ร้อยกรองและร้อยแก้ว  
                                                             

1
 นภาลัย สุวรรณธาดา.  (2550).  หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดี ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 4: 

วรรณคดีไทย หน่วยที่ 1 - 7.  หน้า 15 – 26. 
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1.  ร้อยกรอง จ าแนกตามลกัษณะข้อบังคับในการแต่ง ได้แก่ กาพย์ กลอน ฉันท์ 
โคลง ร่าย 

2.  ร้อยแก้ว อาจจ าแนกได้เป็นบนัทึกหรือพงศาวดาร กฎหมาย ศาสนาและปรัชญา 
จดหมายหรือพระราชสาส์นตา่งๆ1  

ร่ืนฤทยั สจัจพนัธ์ุ กลา่วถึงวิธีจ าแนกประเภทวรรณคดีไทยตามจุดมุ่งหมายของการ
แตง่ จ าแนกตามเนือ้หา จ าแนกตามแนวคิดร่วมสมยั จ าแนกตามชนิดค าประพนัธ์ และจ าแนกตาม
รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. จ าแนกตามจุดม่งหมายของการแต่งมี 2 ประเภทคือ วรรณคดีบริสุทธ์ิและ
วรรณคดีประยกุต์ 

2. จ าแนกตามเนือ้หาได้แก่วรรณคดีศาสนา วรรณคดีการแสดง วรรณคดีนิราศ 
วรรณคดีประวติัศาสตร์ และวรรณคดีประเภทนิทาน 

3. จ าแนกตามแนวคิดร่วมสมยัมีวรรณคดีน า้เนา่และวรรณคดีเพื่อชีวิต 
4. จ าแนกตามชนิดของค าประพนัธ์ มีร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละคร 
5. จ าแนกตามจุดมุ่งหมาย มีสารคดีท่ีมีเจตนาจะให้ความรู้โดยตรงและสารคดีให้ทัง้

ความรู้ ให้ข้อคิด 
6. จ าแนกตามรูปแบบ มีจดหมายเหตุ ต านาน ต ารา สารคดีท่องเท่ียว สารคดี

ชีวประวติัและอตัชีวประวติั สารคดีวิชาการ และบทความ2 
นภาลยั สุวรรณธาดา จ าแนกประเภทของวรรณคดีไทยตามจุดมุ่งหมาย รูปแบบ  

การประพนัธ์ รูปแบบทัว่ไป หรือจ าแนกตามแนวคิดและเนือ้หาของวรรณคดี ดงันี ้
1.  จ าแนกตามจุดมุ่งหมาย แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ สารคดี (non – fiction) 

และบนัเทิงคดี (fiction)  
2.  จ าแนกตามรูปแบบการประพนัธ์ แบง่ได้ 2 รูปแบบคือ ร้อยกรอง และร้อยแก้ว 
3.  จ าแนกตามรูปแบบทัว่ไป ได้แก่ วรรณกรรมวรรณนา (narrative literature) หรือ

มุขปาฐะ (oral literature) เร่ืองสัน้ (short story) นวนิยาย (novel) บทละคร (plays หรือ drama) 
บทเรียงความ (essay) และนิทาน (tales) 

                                                             
1
 กลุทรัพย์ เกษแม่นกิจ.  (2558).  วรรณคดีไทย ใน 100 ปี วรรณคดีสโมสร.  หน้า 11 – 14. 

2 ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ์  (2553).  ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทยตอนที่ 3 วรรณคดีไทย General Knowledge of The Thai 
Language: Thai Literature.  หน้า 25 – 33. 
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4.  จ าแนกตามความคิดและเนือ้หา ได้แก่ วรรณคดีประวติัศาสตร์ วรรณคดีศาสนา 
วรรณคดีสื่ออารมณ์ขนั วรรณคดีการเมือง วรรณคดีวิวิธ (เบ็ดเตล็ด) วรรณคดีค าสอน วรรณคดี
มรดก เร่ืองสัน้และนวนิยาย และปริวรรณคดี1 

กล่าวโดยสรุปคือวรรณคดีสามารถจ าแนกได้หลายแบบขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ใน 
การแต่ง ลกัษณะค าประพนัธ์ เนือ้หาหรือจะจ าแนกตามแนวคิดของเร่ือง จากการศึกษาประเภท
ของวรรณคดีไทย ผู้ วิจัยพบว่าขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีประเภทร้อยกรอง โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะข้อบงัคบัในการแตง่ 

 
2.4  คุณค่าของวรรณคดีไทย 

วรรณคดีมีคุณค่าตอ่ผู้อ่านและผู้ศึกษา 2 ประการคือคุณค่าทางอารมณ์และคุณค่า
ทางปัญญา ดงันี ้

1.  คุณค่าทางอารมณ์  วรรณคดีเป็นงานศิลปะท่ีสร้างความเพลิดเพลินด้วย
สนุทรียภาพทางภาษา ซึง่หมายถึงรูป รส กลิน่ เสยีง ดงันัน้ วรรณคดีสามารถสร้างอารมณ์รัก เศร้า 
ขบขนั สมเพช สงสาร โกรธ ขมขื่น เป็นต้น ให้ผู้อ่านซึง่จะสมัผสัอารมณ์เหลา่นีด้้วยตนเอง เรียกว่า
คณุสมบติัในด้านการประเทืองอารมณ์ หรือเรียกวา่เป็นอาหารใจ 

2.  คุณค่าทางปัญญา วรรณคดีให้ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีผู้แต่งถ่ายทอดไว้ทัง้
อย่างตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ นอกจากนีย้งัให้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ เห็นแก่นแท้ของชีวิต และธรรมชาติ
ของมนุษย์ เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพของสงัคมแต่ละยุคแต่ละสมัย ผู้ ศึกษาจึงอาจจะน าสิ่งท่ีได้
จากวรรณคดีมาเป็นประโยชน์แก่ชีวิต การอ่านวรรณคดีจึงเป็นประสบการณ์คุ้มคา่2 

คุณค่าของวรรณคดีไทยมี 2 ด้านคือคุณค่าทางสติปัญญาและคุณค่าทางอารมณ์
ดงันี ้

1.  คุณค่าของวรรณคดีในด้านสติ ปัญญาหรือความรู้ความคิด ผู้ แต่งมัก
สอดแทรกไว้ในท่ีตา่งๆ ให้คติในการด าเนินชีวิต ให้ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้สกึ  

2.  คุณค่าของวรรณคดีในด้านอารมณ์ เม่ือผู้อ่านอ่านวรรณคดีแล้วหวัน่ไหวไป
ตามอารมณ์ของตัวละคร ก็จะรับความรู้สึก คติธรรม และรับรู้สิ่งท่ีผู้ แต่งต้องการสื่อได้ง่ายขึน้ 

                                                             
1 นภาลยั สุวรรณธาดา.  (2550).  หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดี ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณคดีไทย Thai 

Literature หน่วยที่ 1 - 7.  หน้า 13 – 14. 
2 ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ์  (2553).  ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทยตอนที่ 3 วรรณคดีไทย General Knowledge of The Thai 

Language: Thai Literature.  หน้า 2. 
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วรรณคดีจะช่วยขดัเกลาจิตใจของผู้อ่านให้เกิดความเห็นใจและเมตตาผู้ อ่ืน วรรณคดีท่ีให้คุณค่า
ทางอารมณ์ อาจเรียกวา่เป็นวรรณคดีท่ีมีสนุทรียภาพ 

สุนทรียภาพ หมายถึงความงาม อาจเป็นความงามในภาษา หรือเป็นความงามใน
เนือ้หา 

รสแห่งวรรณคดี ซึง่เป็นสนุทรียภาพในวรรณคดีไทย แบ่งเป็น 4 ชนิดคือ เสาวรจนี 
นารีประโมทย์ พิโรธวาทงั สลัลาปังคพิไสย1 

วรรณคดีจะมีคุณค่าถ้าท าให้เกิดความรู้ ความคิด และอารมณ์ ดงันัน้ วรรณคดีไทย
จึงมีประโยชน์และคุณค่าทัง้ด้านร่างกายและจิตใจตอ่ผู้อ่าน ท าให้เกิดความเพลิดเพลนิ ความสขุ 
เป็นคติในการใช้ชีวิตและเป็นบทเรียนสอนใจผู้ อ่านและผู้ศึกษาวรรณคดี “วรรณคดีจึงเป็นทั้ง
อาหารใจและอาหารสมอง เป็นทั้งส่ิงที่สร้างความส าเริงอารมณ์และเป็นทั้งส่ิงที่ เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ไปพร้อมๆ กนั”2  

ในการศึกษาคุณค่าของวรรณคดีไทย ผู้ วิจัยพบว่า ขุนช้างขุนแผนมีค าสอน ให้
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และแสดงอารมณ์หลากหลายผ่านบทบาทของตวัละครเอก เช่น รัก โกรธ 
เศร้า ขบขนั เป็นต้น แสดงให้เห็นวา่ขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยท่ีมีคณุคา่  
 

3.  ลักษณะเด่นของวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
มีผู้ วิจัย นักวิชาการกลา่วถึงวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนในภาษาต่างประเทศหลาย

ภาษา เช่น อังกฤษ ฝร่ังเศส จีน เวียดนาม เกาหลี เป็นต้น มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษทัง้ร้อยกรอง
และร้อยแก้ว สว่นใหญ่เก่ียวกบัเร่ืองราวความรักของขุนแผน ขนุช้างและนางวนัทอง ลกัษณะการ
แตง่และสถานภาพของผู้หญิงในสงัคมไทย 

หนังสือ Thai Literature An Introduction ได้แนะน าขุนช้างขุนแผนว่าไม่มีวรรณคดี
ไทยเร่ืองใดท่ีสามารถน าเสนอภาพรวมของชีวิตจิตใจและภาพรวมของทัง้แผ่นดินสยามเท่ากับ
วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนวรรณคดีชิน้เอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นผลงานของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัและคณะกวีในพระราชส านกั กวีในพระราชส านักบาง
ท่านเป็นท่ีรู้จักทั่วโลก เช่นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครูแจ้ง สุนทรภู่ เป็นต้น ซึ่งมี

                                                             
1 นภาลัย สุวรรณธาดา.  (2550).  หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดี ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 4: 

วรรณคดีไทย หน่วยที่ 1 - 7.  หน้า 29 – 32. 
2 ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ์  (2553).  ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทยตอนที่ 3 วรรณคดีไทย General Knowledge of The Thai 

Language: Thai Literature.  หน้า 2. 
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ผลงานแสดงให้เห็นภาพชีวิตของชาวไทยเป็นจ านวนมาก เป็นการคิดวิธีสร้างฉากท่ียิ่งใหญ่อยา่งมี
ศิลปะ1 

เร่ืองราวของขุนช้างขุนแผนไม่เพียงปรากฏในหนังสือต าราวิชาการเท่านัน้ แต่ยังได้
กล่าวถึงในเว็บไซต์ Thai Blogs Life, Culture and Travel in Thailand ซึ่งเว็บไซต์นีส้่วนใหญ่จะ
แนะน าการท่องเท่ียว อาหารการกิน ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น ของประเทศไทยให้แก่ชาว
ต่างประเทศ นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศคนหนึ่งช่ือ รีชาร์จ บาร์โรว์ (Richard Barrow) ได้มี
โอกาสเยี่ยมชมวดัป่าเลไลยก์ท่ีจงัหวดัสพุรรณบุรี พบภาพวาดเลา่เร่ืองขุนช้างขุนแผนจึงน ามาเลา่
สูก่นัฟังและได้รับความสนใจจากผู้อ่านจากหลายประเทศ2 

รีชาร์จ บาร์โรว์ (Richard Barrow) เล่าเหตุการณ์ส าคญัในขุนช้างขุนแผนตัง้แต่ตอน 
ขุนช้าง พลายแก้วและนางพิมเป็นเด็ก พลายแก้วบวชเณร พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม  
พลายแก้ว ไปรบ นางพิมเปลี่ยนช่ือเป็นวนัทอง ขนุช้างแตง่งานกบัวนัทอง พลายแก้วได้เป็นขนุแผน 
ขุนแผนได้กุมารทอง ขุนแผนพาวันทองหนี ก าเนิดพลายงาม พลายงามอาสา พลายงามได้เป็น 
พระไวย พลายงามแต่งงาน ขุนช้างถวายฎีกาและฆ่านางวนัทอง สิ่งท่ีท าให้ผู้อ่านสนใจมากท่ีสดุ
จนต้องแสดงความคิดเห็นคือตอนจบของเร่ือง สว่นใหญ่ตอนจบของนิทาน ต านานเกือบทุกเร่ือง
ของทุกประเทศต้องเป็นตอนจบท่ีสมบูรณ์แบบคือพระเอกและนางเอกได้อยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสขุหลงัจากท่ีฝ่าฟันอุปสรรคทกุอย่าง ตวัร้ายต้องได้รับการลงโทษตามหลกักรรม แตต่อนจบ
ของขุนช้างขุนแผนคือโศกนาฏกรรม ผู้อ่านท่ีเป็นชาวต่างประเทศท่ียงัไม่เคยรู้จักเร่ืองนีจ้ึงสงสยั
วา่ แท้จริงแล้วเร่ืองนีจ้บหรือยงั และหวงัว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึน้ไม่ก็มีภาคต่อไป บางคนสนใจจน
อยากจะแปลเป็นภาษาของประเทศตัว เอง3 จากการศึกษาการแนะน าวรรณคดีเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผนดงักลา่ว ผู้วิจยัพบวา่มีหลายวิธีท่ีจะน าเสนอวรรณคดีไทยแก่ชาวตา่งชาติขึน้อยูก่บั
วัตถุประสงค์ของผู้ แนะน าและเร่ืองขุนช้างขุนแผนไม่เคยล้าสมัย เป็นสมบัติอันล า้ค่าของ 
ประเทศไทย 

ผู้สนใจวรรณคดีไทยไม่เพียงแค่สนใจและศึกษาเร่ืองย่ออย่างเดียว แต่ยงัศึกษาอนุภาค
ของการประพันธ์วรรณคดีไทย ในงานวิจัย Đặc điểm sáng tác của truyện thơ Thái Lan 
(ลกัษณะการประพนัธ์ของวรรณคดีไทย) อธิบายว่าเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนน าเค้าโครงจาก
เร่ืองจริงมาแต่งเป็นบทกลอนเสภา ชุดตัวละครส าคัญในเร่ืองมีลกัษณะครบตามท่ีนิทานหรือ

                                                             
1 Klaus Wenk.  (1995).  Thai Literature An Introduction.  หน้า 9.  แปลโดยผู้วิจยั. 
2 Richad Barrow.  (2016).  The Story of Khun Chang Khun Phan.  Thai Blogs.  (ออนไลน์).  เรียบเรียงโดยผู้วิจยั. 
3 Richad Barrow.  (2006).  The Story of Khun Chang Khun Phan.  (ออนไลน์).  เรียบเรียงโดยผู้วิจยั. 
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ต านานต้องมีคือแบ่งสองฝ่ังชดัเจน ฝ่ังตวัละครท่ีเป็นคนดีและฝ่ังคนร้าย ฝ่ังผู้กระท าและถูกกระท า 
ฝ่ังหน้าตาดีและหน้าตาอัปลกัษณ์ ในเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนยงัปรากฏปัจจยัท่ีมีอยูใ่นชีวิตจริง
ในอดีตเช่นการใช้ไสยศาสตร์ (เสกมนตร์) สตัว์ประหลาด (ม้าสีหมอก) การผจญภัยของบุคคล 
ผู้ เก่งกล้า ความเช่ือของท้องถ่ิน (กุมารทอง) ความผสมผสานของวฒันธรรมศาสนา (ตวัละครใน
เร่ืองนบัถือศาสนาพทุธแตย่งัมีการปรากฏของพราหมณ์) สว่นเนือ้เร่ือง ตวัละครในเร่ืองสว่นใหญ่มี
ความสมัพนัธ์กับสถาบนัพระมหากษัตริย์ เนือ้เร่ืองสะท้อนให้เห็นสงครามปกป้องความปลอดภยั
ของประเทศชาติ ชัยชนะของวีรบุรุษและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยส าคญัเสมือนในนิทานแต่ยงัแสดงให้เห็นถึงอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ไทยในชีวิตจริง ตัวละครพระพันวษาเป็นภาพสะท้อนของพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทกลอนท่ีพรรณนาถึงสมเด็จพระพันวษาล้วนศักด์ิสิทธ์ิ ประชาชน
ชาวกรุงศรีอยุธยาและเมืองขึน้เม่ือมีโอกาสได้เข้าเฝา้ตา่งก็ก้มหน้าแสดงความเคารพและเกรงกลวั
พระองค์ นอกจากนี ้เร่ืองราวความรักของตวัละครในขุนช้างขุนแผนจะพบอุปสรรคหรือจะสมหวงั
ก็มีส่วนเก่ียวข้องกับชนชัน้สูงหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ ถึงแม้ว่า ขุนช้างขุนแผนมีเค้าโครง 
มาจากเร่ืองจริงและถือได้ว่าเป็นวรรณคดีไทยท่ีมีความเป็นชาวบ้านมากท่ีสุดในวรรณคดีไทย  
ตวัละครหลกัสองคนคือขนุช้างและขนุแผนมาจากครอบครัวขุนนาง ขุนแผนท างานเป็นทหารรับใช้
แผ่นดิน ดูแลความสงบสุขของบ้านเมืองและมีหน้าท่ีไปรบเม่ือประเทศต้องการ ปัญหาในชีวิต
ขุนแผนมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มากก็น้อย สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นบทบาทและ
ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในสมยันัน้ท่ีมีสทิธ์ิก าหนดชีวิตของทกุคน1 

ในสมัยนัน้ผู้ ชายไทยมีหน้าท่ีต้องบวชเรียนท่ีวัด ใฝ่หาความรู้ เรียนวิชาติดตัวเช่น 
เสกมนตร์ ผูกหุ่น เป็นต้น เพื่อเตรียมตัวรับราชการ ซึ่งเป็นอาชีพท่ีมั่นคงและมีเกียรติยศ ผู้ ชาย
เปรียบเสมือนช้างเท้าหน้า ในทางกลบักนั ผู้หญิงไทยในสมยันัน้เปรียบเสมือนช้างเท้าหลงั มีหน้าท่ี
เรียนรู้เร่ืองเย็บปักถักร้อย เตรียมตัวเป็นแม่บ้านท่ีดีพร้อมดูแลปรนนิบัติสามีแทนท่ีจะได้เรียน
หนงัสือและวิชาต่าง ๆ เหมือนผู้ ชาย ซึ่ง เลี่ยว ยู่ ฟู่  (Liao Yufu) นกัวิชาการชาวจีนได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของสถานภาพของฝ่ายหญิงท่ีมีตอ่สงัคมในเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนใน
ง า น วิ จั ย  泰国《昆昌昆平唱本》女性形象对现实社会的影响 (The Influence of the Female 
Image in the story of Kunchang and Kunping in Thailand to the Realistic Society) ว่ า 
สงัคมไทยในสมัยนัน้เป็นสงัคมท าการเกษตร ท างานตามวิธีการดัง้เดิม มีวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมและ

                                                             
1 Dao Thi Diem Trang.  (2015).  Đặc điểm sáng tác của truyện thơ Thái Lan.  (ออนไลน์).  เรียบเรียงโดย

ผู้วิจยั. 
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ความคิดก็ยังไม่ได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวันตก  คนในยุคนัน้ไม่มีหนังสือพิมพ์ วิทยุ ไม่มี
อ านาจ ไม่รู้จักภาพยนตร์ รถไฟ รถยนต์และเคร่ืองบิน ไม่ได้รู้ว่าการจับคู่เป็นอย่างไร การศึกษาก็
จ ากัด โดยเฉพาะส าหรับผู้ ชาย วัดเป็นโรงเรียนและพระสงฆ์เป็นครู ผู้หญิงชนชัน้สูงอาจได้รับ
การศกึษาบางอยา่งในวดั แตผู่้หญิงสามญัชนสว่นใหญ่ไม่มีโอกาสและสิทธ์ิในการศกึษา สว่นใหญ่
ได้เรียนรู้งานเย็บปักถักร้อยและงานบ้านเพื่ออ านวยความสะดวกในการดูแลครอบครัวหลัง
แตง่งาน ในกรณีท่ีไม่มีทกัษะความรู้และมาตรฐานทางปฏิบติั ก็จะมีต าราตา่ง ๆ เช่นกฤษณาสอน

น้องค าฉันท์หรือสุภาษิตสอนหญิงเพื่อเป็นบรรทดัฐานการเรียนรู้1 

ผู้หญิงในอุดมคติต้องเป็นผู้หญิงท่ีดีพร้อม ต้องเป็นสาวบริสทุธ์ิ มีสามีเพียงคนเดียว รู้จัก
ดูแลปรนนิบัติสามี ต้องท ากับข้าวเก่งและหลากหลายเพื่อให้สามีไม่เบื่อ ต้องพูดจาอ่อนหวาน  
ต้องฉลาด เข้าใจความรู้สึกของสามี เป็นผู้หญิงใจกว้าง รับภรรยาคนอ่ืน ๆ ของสามีได้ ไม่หึงหวง 
กลา่วโดยสรุปวา่ผู้หญิงท่ีดีในสมยัก่อนคือผู้หญิงท่ีเก่งงานบ้านงานเรือนและเช่ือฟังสามี2 

ถึงแม้สังคมจะก าหนดให้ผู้ หญิ งต้องอยู่ในกรอบของความดีแต่นางวันทองก็ยัง 
ถกูประณามวา่เป็น “วนัทองสองใจ” มาจนถึงปัจจุบนั การท่ีนางวนัทองถกูประณามแบบนีเ้กิดจาก
ตัวนางเองบางส่วนและเกิดจากสังคมบางส่วน นางวันทองเป็นคนวาจาแหลมคม พูดจาไม่  
เกรงกลัวใคร ทะเลาะวิวาทกับนางลาวทอง ก้าวร้าวขุนแผนท าให้ขุนแผนเสียหน้าซึ่งเป็นสิ่ง
ต้องห้ามของผู้หญิงสมัยนัน้ซึ่งความผิดนีเ้ป็นเหตุท าให้ชีวิตของนางต้องเปลี่ยนไป นอกเหนือจาก
นัน้ชะตากรรมของนางวันทองเป็นไปตามการตัดสินใจและความเห็นแก่ตัวของคนรอบข้างหรือ
กรรมเก่า เพราะนางเป็นแค่ผู้หญิง คนหนึ่งท่ีไม่เคยมีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่เคยได้ตัดสินใจ
อะไร เม่ือถึงตอนท่ีส าคญัท่ีสดุในชีวิตก็ให้นางตดัสินใจเอง3  

การศึกษาขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวต่างประเทศไม่เพียงได้ความรู้ด้านภาษา
อยา่งเดียว แตผู่้ศกึษายงัได้เห็นความคิด ภาพชีวิต ภาพสงัคมของคนไทยด้วย  
 

                                                             
1 Liao Yufu.  (2006).  泰国《昆昌昆平唱本》女性形象对现实社会的影响The Influence 

of the Female Image in the story of Kunchang and Kunping in Thailand to the Realistic Society .  Around Southeast 
Asia.  (ออนไลน์).  เรียบเรียงโดยผู้วิจยั. 

2 กรมศิลปากร.  (2546).  เสภาขนุช้าง – ขนุแผน เล่ม 3.  หน้า 167 – 168. 
3 ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์.  (2547).  มิใช่เป็นเพียงนางเอก.  หน้า 177 – 192. 
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3.1  ความหมายของเสภา 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยท่ีสนันิษฐานว่าแต่งจากเค้าโครงของ

เร่ืองจริงท่ีเกิดขึน้ท่ีจังหวดัสพุรรณบุรีในสมัยกรุงศรีอยธุยา เนือ้หาสะท้อนภาพสงัคมไทยสมัยก่อน 
โดยแต่งเป็นกลอนเสภาเพื่อน าไปขับเสภาในงานต่าง  ๆ ผู้ วิจัยจะศึกษาความหมายของเสภา 
ลกัษณะค าประพนัธ์ของกลอนเสภา ความเป็นมาและคณุคา่ของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค าว่าเสภาไว้ว่า “ชื่อกลอนชนิดหน่ึงนิยม
แต่งเล่าเร่ืองค่อนข้างยาว ใช้ขบั เช่น เสภาขุนช้างขุนแผน เวลาขบัมีกรับเป็นเคร่ืองประกอบ
จงัหวะ ต่อมาใช้ป่ีพาทย์รบั”1 

เสภาคือวรรณคดีท่ีมีรูปแบบค าประพนัธ์กลอนสภุาพ นิยมใช้ค าวา่ “ครานัน้” ในตอน
ขึน้ต้นบท ใช้ประกอบกับค าอ่ืนจนครบวรรคอย่างน้อย 3 ครัง้ และจะใช้ค าขึน้ต้นบทอ่ืน ๆ ก็ได้  
มักมีเนือ้หาเป็นเร่ืองเล่า นอกจากนี ้เสภา ยังหมายถึงท านองการขับประกอบ “กรับ” โดยใช้ 
บทเสภาเพื่อเลา่เร่ือง การขบัเสภาเป็นการประกอบการเลน่ป่ีพาทย์หรือการแสดง2 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพสนันิษฐานความหมายของ
เสภาวา่อาจจะเป็นช่ือล าน าท่ีใช้ขบัเลา่นิทานโดยเฉพาะเร่ืองขุนช้างขุนแผนแต่ประเพณีการขบั
เสภายงัไม่ได้ปรากฏความเป็นมาท่ีแนช่ดัและเสภาก็ไม่ได้มีความหมายท่ีชดัเจนดงันี ้
 

 ประเพณีการขับเสภามีตัง้แต่ครัง้ก รุงเก่า แต่จะมีขึน้เม่ือใด และเหตุใดจึงเอาเร่ือง ขุนช้าง

ขุนแผนมาแต่งเป็นการขับเสภา ทัง้ 2 ข้อนีย้ังไม่พบอธิบายปรากฏเป็นแน่ชัด แม้แต่ค าท่ีเรียกว่า 

“เสภา” ค านี ้มลูศพัท์จะเป็นภาษาใด และแปลว่ากระไร ก็ยังสืบไม่ได้ความ ค า “เสภา” นีน้อกจากท่ี

เรียกการขบัร้องเร่ืองขุนช้างขุนแผนอย่างเราเข้าใจกัน มีท่ีใช้อย่างอ่ืนแต่เป็นช่ือเพลงป่ีพาทย์เรียกว่า 

“เสภานอก” เพลง 1 “เสภาใน” เพลง 1 “เสภากลาง” เพลง 1 ชวนให้สนันิษฐานว่า “เสภา” จะเป็นช่ือล า

น าท่ีเอามาใช้เป็นท านองขบัเร่ืองขุนช้างขุนแผน แต่ผู้ช านาญดนตรีกล่าวยืนยันว่า ล าน าท่ีขบัเสภา

ไมไ่ด้ใกล้กบัเพลงเสภาเลย ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็นอนัยงัแปลไมอ่อกวา่ ค าท่ีวา่ “เสภา” นีจ้ะแปลวา่กระไร3 

 

                                                             
1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2556).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.  หน้า 1254. 
2 มนจันทร์ อินทรจันทร์.  (2543).  เสภาและพัฒนาการของวรรณคดีเสภา ใน วารสารภาษาและวรรณคดีไทย.   

หน้า 194. 
3 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ.  (2546).  ต านานเสภา ใน เสภาขุนช้าง – ขนุแผน เล่ม 1.  

หน้า [1]. 
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มนตรี ตราโมท เล่าว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง
อธิบายเร่ืองท่ีมาของเสภา ซึ่งเนือ้หาท่ีอธิบายไว้ไม่ได้ปรากฏในต านานเสภาวา่ “เสภา” มาจากค า
ว่า “เสวา” แปลว่าการบูชา เสภาไม่ได้ใช้แค่ในประเทศไทยแต่มีการปรากฏหลกัฐานท่ีกรีกและ
โรมนัด้วย  
 

ค าว่า “เสภา” สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายไว้ใน

ต านานเสภา เป็นใจความวา่ มาจากค าวา่ “เสวา” ซึ่งเป็นภาษาสนัสกฤต หมายความถึงการบชูาอย่าง

หนึ่ง และถ้ามีค าประกอบว่า “เสวากากุ” ก็หมายความถึง การสวดบูชาเปล่ียนเป็นท านองต่าง ๆ คือ

เป็นเสียงแข็งบ้าง อ่อนบ้าง โกรธเคืองบ้าง โศกเศร้าบ้าง อีกนัยหนึ่งภาษาของชาวเมืองมทัราษฎร์ว่า 

“เศรไว” หรือ “หริเศรไว” หมายความถึง เม่ือบูชาพระผู้ เป็นเจ้า ขบัล าน าสรรเสริญพระบารมีเทพเจ้า

องค์นัน้เข้ากับเคร่ืองดีดสีตีโทนเป็นจังหวะ ทัง้ลกัษณะและช่ือท่ีเรียก ดกู็น่าจะปรับลงได้ว่า เราได้น า

แบบแผนมาจากอินเดีย แต่ค าว่า “เสวา” และ “เศรไว” นี ้จะหมายถึงผู้ขบัด้วยหรือไม่ มิปรากฏชัด มี 

ค าสนัสกฤตอยู่อีกค าหนึ่งคือ กถกะ หมายถึง ผู้กล่าวขบั เช่น กล่าวขบัเร่ืองรามายณะ เป็นต้น ก็เป็น

อย่างเดียวกับขบัเสภาของเรา ปรากฏวา่ กรีกและโรมนัก็นิยมกล่าวขบัเป็นค ากลอน คณะนกัขบัอาชีพ

ท่ีตัง้ขึน้เป็นองค์การและหน่วยราชการก็มี เช่นท่ีเรียกวา่ Rhapsode หรือ Rhapsodist ในสมยัโบราณ

ปรากฏว่า ศิลปะแห่งการขบั (เสภา) ได้รับยกย่องว่าเป็นศิลปประเสริฐสดุในบรรดาศิลปทัง้มวล ผู้ ท่ี

กลา่วขบั (เสภา) ได้ดีย่อมได้รับยกย่องเป็นอย่างสงู1 

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงอธิบาย
ความหมายของเสภาไว้วา่เสภานา่จะมาจากค าขบัเช่น “สกัวา” แตก็่ยงัหาความหมายของ “สกัวา” 
ไม่ได้ จึงมีการสนันิษฐานวา่แปลวา่ “สกัว่า” “สกัวาที” เป็นต้น2 

สรุปได้วา่เสภาเป็นวรรณคดีท่ีแตง่ด้วยรูปแบบค าประพนัธ์กลอนสภุาพ ค าวา่เสภามา
จากภาษาสนัสกฤตหมายถึงการบูชา การขบัเป็นท านอง ค าขบัเสภาใช้ในการเลา่เร่ืองขนาดยาว 
ขบัล าน าสรรเสริญพระบารมีของเทพเจ้าและการแสดง ใช้กรับเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ ตอ่มาใช้
ป่ี พาท ย์ ร่วม  ส่วน ท่ีม าของเสภายังไม่ ป รากฏให้ เห็นแน่ ชัด  เร่ือ ง ท่ี นิ ย มมาก ท่ีสุด คือ 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

                                                             
1 มนตรี ตราโมท.  (2540).  การละเล่นของไทย.  หน้า 31 – 32. 
2 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ.  (2553).  วิจารณ์ต านานเสภา.  ใน เพลง ดนตรี และ

นาฏศิลป์จากสาส์นสมเด็จ.  หน้า 32. 



  22 

3.2  ลักษณะค าประพันธ์ของกลอนเสภา  
กลอนเสภาเป็นค าประพันธ์ประเภทกลอน ใช้ภาษาเรียบง่าย เรียงค าเข้าเป็นคณะ  

มีสมัผัส ไม่มีบังคับเอก โท ครุ ลหุ บังคับสัมผัสนอก วรรคท่ีสองจะต้องลงด้วยเสียงจัตวาและ  
วรรคสีจ่ะต้องลงด้วยเสยีงสามญั 

กลอนเสภาเรียกช่ือตามการใช้งาน คือกลอนขบัร้อง กลอ่มล าน า สมยัก่อนคนไทยจะ
อ่านกลอนสดหรือเลา่นิทาน  นิยายต่างๆ เป็นบทกลอน หลงัจากนัน้ก็มีการแปรรูปให้เป็นการเลา่
โดยการขบัร้องประกอบดนตรีและมีกรับเป็นจังหวะ การเล่าเร่ืองแบบนีเ้รียกว่าการขบัเสภาหรือ
การเลน่เสภา1 

ลกัษณะค าประพนัธ์ของกลอนเสภามีดงันี ้
แผนผงัฉนัทลกัษณ์ของกลอนเสภา 

 

 

 

 

  
ข้อบงัคบัในการแตง่กลอนเสภามี 3 ข้อ ได้แก่ 
1.  จ านวนค ามีวรรคละ 7 ถึง 9 หรือ 10 ค า แล้วแตค่วามเหมาะสมและความหมาย 

ค าท่ีใช้ในแต่ละวรรคอาจจะไม่เท่ากันเพราะกลอนเสภาเป็นกลอนขบัเล่าเร่ืองเช่นเล่านิทาน จึง
อาจจะต้องใช้ค าจ านวนมากเพื่อบรรยายข้อความให้ชดัเจน และเน้นการขบัได้ไพเราะเป็นส าคญั 

2.  ค าสดุท้ายของวรรคต้น สมัผสักับค าใดค าหนึง่ใน 5 ค าแรกของวรรคหลงัและไม่มี
บงัคบัห้ามเสยีงสงูต ่า นอกจากนัน้กฎอ่ืนๆ เหมือนกบักฎในการแตง่กลอนสภุาพ 

3.  เสภาเป็นเร่ืองของท านองขบั จะใช้กลอน 6,7,8,9 หรือกลอนผสมก็ได้ กลอนเสภา
โดยตรงจึงไม่มี แตมี่ลกัษณะเป็นกลอนบทละคร ไม่นิยมใช้ค าน า2 

จากฉันทลักษณ์กลอนเสภาข้างต้น ผู้ วิจัยขอยกตัวอย่างจากเสภาเร่ืองขุนช้าง
ขุนแผน ดงับทกลอนนี ้

 

                                                             
1 เศรษฐ พลอินทร์.  (2524).  ลกัษณะค าประพนัธ์ไทย.  หน้า 177. 
2 เศรษฐ พลอินทร์.  (2524).  ลกัษณะค าประพนัธ์ไทย.  หน้า 178. 
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    ถ้ารูปงามใจงามแมไ่มห่้าม   ควรตามแล้วก็ตามให้เตม็ท่ี 

 

   น่ีงามรูปแต่ใจมนัไมดี่     อย่างนีม้นัไมน่่าจะตดิตาม 

 

   วนัทองหมองแม้นเหมือนแหวนเพชร  แตกเมด็กระจายสิน้เป็นสองสาม 

 

   จะผกูเรือนก็ไมรั่บกลบัเรือนงาม   แมจ่ึงหา้มหวงเจ้าเพราะเจ็บใจ1 

 

ในตัวอย่างด้านบน ผู้ แต่งใช้ค าในแต่ละวรรคไม่เท่ากัน มี 7 – 9 ค า มีสมัผัสนอก
ทัง้หมด 7 คู่ได้แก่ “ห้าม” กบั “ตาม” “ที่” กับ “ดี” “ดี” กบั “นี”้ “ตาม” กับ “สาม” “เพชร” กบั “เม็ด” 
“สาม” กบั “งาม” และ “งาม” กบั “หา้ม” 
 

3.3  ความเป็นมาของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนมีทัง้หมด 43 ตอนและมีผู้ แต่งหลายคน แต่เนือ้เร่ืองมี

ความสอดคล้อง ไม่ขดัแย้งกนั อารมณ์ความรู้สกึของตวัละครและอารมณ์ของเร่ืองก็เก่ียวข้องกัน
เหมือนมีผู้แตง่คนเดียว ในการศกึษาความเป็นมาของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน ผู้วิจยัศกึษาท่ีมา
ของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน  ผู้ แต่งเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนและคุณค่าของเสภาเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผน  

 
3.3.1  ท่ีมาของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนมีเค้าโครงมาจากเร่ืองจริงปรากฏในพงศาวดาร

อยุธยา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า “เร่ือง 

                                                             
1 กรมศิลปากร.  (2546).  เสภาขนุช้าง – ขนุแผน เล่ม 2.  หน้า 29. 
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ขุนช้างขุนแผนเป็นเร่ืองจริง เกิดข้ึนในครัง้กรุงเก่า เนือ้ความนบัเป็นเร่ืองในพระราชพงศาวดาร”1 
และได้กลา่วถึงในค าให้การชาวกรุงเก่าว่าเร่ืองราวทัง้หมดเกิดขึน้ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี 
ท่ี 2 สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเร่ืองชิงคนรักระหว่างขุนช้าง ขุนแผนและพิมพิลาไลย ขุนแผนเป็น
นกัโทษ พระมหากษัตริย์อยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้อภยัโทษและให้ขุนแผนไปตีเมืองเชียงใหม่ ขุนแผน
ตีเมืองเชียงใหม่ส าเร็จและน านางสร้อยทองกับนางแว่นฟ้ามาถวาย ขุนแผนได้ท าความดี
ความชอบให้กบับ้านเมือง ตอ่มาขนุแผนได้ถวายดาบฟา้ฟืน้ให้กบัพระมหากษัตริย์2  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพกล่าวเพิ่มเติมถึง
ท่ีมาของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนวา่ขนุช้าง พลายแก้วและวนัทองเป็นชาวสพุรรณบุรี พลายแก้ว
ไปทพัเป็นเวลานานไม่ได้ติดต่อกับคนรักคือวนัทอง ขุนช้างพยายามและได้นางวนัทองเป็นภรรยา 
เม่ือพลายแก้วกลบัจากทพัได้เป็นขนุแผนแสนสะท้านและลกัพานางวนัทองไป ขนุช้างฟอ้งขนุแผน 
สมเด็จพระพันวษาให้ข้าหลวงไปตามแต่ถูกขุนแผนฆ่าตาย ขุนแผนหนีโทษไปภาคเหนือแต่
หลงัจากนัน้ไปมอบตวักับพระพิจิตร ขุนแผนถูกลงโทษด้วยการจ าคุกสว่นนางวนัทองถูกประหาร
ชีวิต หลงัจากนัน้ก็มีศึกเชียงใหม่ท าให้ขุนแผนพ้นโทษและไปตีเมืองเชียงใหม่ ทัง้นีเ้ร่ืองราวท่ี  
กลา่วมาข้างต้นปรากฏในพงศาวดารไทยจึงสนันิษฐานวา่เป็นเร่ืองท่ีมีเค้าโครงจากเร่ืองจริง3 

จากเค้าโครงของเร่ืองจริงดงักลา่วกลายเป็นนิทานท่ีรับจ้างเลา่ตามท่าเรือใน
ยาม เย็ น   ทุ กวัน  ต่ อม าพัฒ นากลาย เป็ นบทกลอนและสุด ท้ าย ก็ เป็ นหนังสื อ เสภ า 

เร่ืองขุนช้างขุนแผน4 
เร่ืองราวความรักสามเส้าระหว่างขุนช้าง ขุนแผนและนางวนัทองน่าสนใจ

เพราะคณะผู้แต่งเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนแต่งให้เร่ืองราวสนุกน่าติดตาม ส านวนไพเราะและ
ได้รับความนิยมทุกเพศทกุวยัดงัท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์
กล่าวถึงความดีเด่นของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนว่าคนนิยมเร่ืองนีส้ว่นหนึ่งเพราะมีเค้าโครง 
จากเร่ืองจริง อีกสว่นหนึ่งคือการด าเนินเร่ืองไม่เหมือนวรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ อย่างเช่น ตอนนางเอก
ประสบอุปสรรคก็มีเทวดามาช่วยทัน แต่ในขุนช้างขุนแผน ตัวละครมีจุดจบท่ีหักมุมและท าให้
ผู้อ่านผู้ ฟังประหลาดใจตลอดเวลาจนเร่ืองนีไ้ด้รับความนิยมนี ้5 
                                                             

1 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ.  (2546).  ต านานเสภา ใน เสภาขุนช้าง – ขนุแผน เล่ม 1.  
หน้า 8 – 9. 

2 กรมศิลปากร.  (2547).  ค าให้การชาวกรุงเก่า.  หน้า 57 – 67. 
3 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ.  (2546).  ต านานเสภา ใน เสภาขนุช้าง – ขุนแผน เล่ม 1.  

หน้า 8 – 9. 
4 ประจกัษ์ ประภาพิทยากร.  (2527).  พระเอกในวรรณคดีคลาสสิคของไทย ขนุแผน: พระเอกนกัรบ.  หน้า 5. 
5 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์.  (2529).  วิจารณ์ต านานเสภา.  หน้า 79. 
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เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนมีความเป็นต านานอมตะของไทยเน่ืองด้วยหลาย
ปัจจัย แต่ปัจจัยหนึ่งคือแต่งเร่ืองได้อย่างสมจริงจากเร่ืองจริงจนท าให้ผู้ อ่านนิยมเร่ืองนีทุ้กสมัย 
ถึงแม้วา่จะแตง่มาแล้วหลายร้อยปี 
  

3.3.2  ผู้แตง่เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
ตอนท่ีถือว่าเป็นตอนท่ีแต่งดีเยี่ยมในเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนมีทัง้หมด  

43 ตอน มีรายละเอียดผู้แตง่ดงันี ้1 

ตอนที่ ช่ือตอน ผู้แต่ง 
4 พลายแก้วเป็นชู้กบันางพิม รัชกาลท่ี 2 
5 ขนุช้างขอนางพิม รัชกาลท่ี 2 
13 วนัทองหงึลาวทอง รัชกาลท่ี 2 
16 ก าเนิดกมุารทอง – ขนุแผนตีดาบฟา้ฟืน้ ครูแจ้ง 
17 ขนุแผนขึน้เรือนขนุช้าง รัชกาลท่ี 2 (บางคนวา่มีส านวนเจ้าพระยา

พระคลงั (หน) ปนอยูด้่วย) 
18 ขนุแผนพาวนัทองหนี รัชกาลท่ี 2 
19 ขนุช้างตามนางวนัทอง รัชกาลท่ี 3 
23 ขนุแผนติดคกุ (แตง่ในสมยัรัชกาลท่ี 2 อาจเป็นฝีปากกรม

หม่ืนศกัดิพลเสพ) 
24 ก าเนิดพลายงาม สนุทรภู่ 
25 พระเจ้าล้านช้างถวายนางสร้อยทอง ส านวนเก่าก่อน 

รัชกาลท่ี 2 
28 พลายงามได้นางศรีมาลา (ตอนต้นจนถึงพลายงามเข้าไปถึงเตียงนอน

นางศรีมาลาเป็นส านวนเก่ากรรมการหอ
พระสมดุฯ ช่วยกนัแตง่ตอ่ถึงพลายงามชม
ดง ขนุแผนพลายงามปรึกษาศกึ ขนุแผนยก

ถึงบงึใหญ่ เป็นส านวนครูแจ้ง) 

                                                             
1 สกุญัญา สจุฉายา.  (2557).  ขุนช้างแปลงสาร ตอนที่หายไปจากเสภาเร่ืองขุนช้างขนุแผนฉบบัหอพระสมดุฯ.  ใน 

เอกสารประกอบการสมัมนาทางวิชาการ 100 ปีวรรณคดีสโมสร.  หน้า 3. 
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ตอนที่ ช่ือตอน ผู้แต่ง 
29 ขนุแผน พลายงามแก้พระท้ายน า้ ครูแจ้ง 
30 ขนุแผน พลายงามจบัพระเจ้าเชียงใหม่ ครูแจ้ง 
31 ขนุแผน พลายงามยกทพักลบั ครูแจ้ง 
32 ถวายนางสร้อยทองสร้อยฟา้ บทเดิม ครูแจ้งแตง่เพียงเลก็น้อย 

38 - 42 พระไวยถกูเสนห์่ – ตอนลยุไฟ บทเดิม 
43 จระเข้เถรขวาด เดิมเป็นเสภาแตง่แทรกเร่ืองในสมยั 

รัชกาลท่ี 3 ครูแจ้งน ามาแตง่ขยาย 

 

3.3.3  คณุคา่ของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยเร่ืองหนึ่งท่ีควรรู้จักและเข้าใจ 

ผู้ วิจัยศึกษาคุณค่าของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน  4 ด้านได้แก่ คุณค่าด้านภาษา คุณค่า 
ทางอารมณ์ คณุคา่ด้านปรัชญาชีวิตและคณุคา่ด้านภมิูปัญญา 
 

3.3.3.1  คณุคา่ด้านภาษา 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยท่ีมีการใช้ภาษางดงาม มี

เสยีงสมัผสัไพเราะ มีโวหาร ทกุถ้อยค ามีความหมายลกึซึง้ ดงัตวัอยา่ง 
 

    อนัมนษุย์แสนสดุท่ีโลภเหลือ  ไมค่วรเช่ือตามความปรารถนา 

   เหมือนของกินสิน้ไปทกุเวลา   ต้องเปรีย้วหาเกลือมาเจือจาน 

   ต้มแกงแตง่เจียวทัง้ปิง้จ่ี   เซ้าซีส้ารพนัท่ีมนัหวาน 

   เลือกดบิเลือกสกุทกุประการ   ถ้าซ า้สิง่ใดนานก็เบ่ือไป 

   คดิดเูถิดนะเจ้าแตเ่ท่านัน้   ยงัไมก่ลัน้กลืนเคีย้วสิง่เดียวได้ 

   ประเวณีเป็นท่ีก าเริบใจ   แตใ่หมใ่หมมุ่ง่มอบชีวติกนั 

   อปุมาเหมือนผ้าท่ีนุ่งห่ม   ซึอ้ใหมก่็นิยมวา่เฉิดฉนั 

   ยามขดัสนจนมาสารพนั   ผืนนัน้นุ่งซ า้ประจ ากาย 
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   ครัน้ได้อ่ืนผืนใหมเ่ข้ามาผลดั   ก็เหยาะหยดัซดักรุยท าฉยุฉาย 

   เป็นสองผืนช่ืนจิตคดิสบาย   นุ่งห่มกรุยกรายทกุเวลา 

   ก็เหมือนกนักบัหมายไมว่ายรัก   ท่ีเก่าก่อนแล้วซกัประเชิญหน้า 

   ลงประเชินแล้วก็เมนิทกุเวลา   ลงเป็นผ้าชบุอาบไมเ่อือ้เฟือ้ 

   แตซ่กัซกัฟาดฟาดจนขาดวิน่   จนเป็นชืน้เช็ดใช้ไมห่ลอเหลือ 

   ถึงจะเย็บตะเขบ็ขาดไมพ่าดเจือ   ให้เป็นเนือ้เดมิได้ดงัก่อนมา 

   เหมือนหญิงชายวา่จะตายด้วยกนัได้  จะเห็นใจฤาไมจ่างไปข้างหน้า 

   ลิน้กบัฟันอยู่ด้วยกนัเป็นอตัรา   ลางเวลาก็กระทบกระทัง่กนั1 

บทกลอนดงักลา่วใช้โวหารภาพพจน์ซึง่แสดงคณุคา่ทางภาษาโดยการน า
สิง่หนึ่งมาเปรียบกบัอีกสิ่งหนึง่เพื่อให้ปรากฏภาพท่ีชัดเจนและลกึซึง้ขึน้ในใจ ท าให้ผู้อ่านและผู้ ฟัง
เกิดจินตนาการ ผู้ แต่งใช้ค าว่า “เหมือน” “ดุจ” “อุปมา” เพื่อเปรียบเทียบ นางพิมเปรียบเทียบ
ผู้หญิงกบัอาหารซึง่ต้องมีความหลากหลาย ถ้าจดัอาหารแบบเดิม ๆ ผู้ชายก็จะเบื่อและต้องการหา
อาหารอยา่งอ่ืนมาแทนแก้เบื่อ นางพิมเปรียบตวัเองกบัผ้าผืนท่ีพลายแก้วชอบ ตอนได้ผ้ามาใหม่ ๆ 
ก็รักและเอ็นดู แต่เวลาผ่านไปผ้าผืนนัน้ก็เก่าและโทรม ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ผู้ใช้ผ้ายงัมีผ้าผืนใหม่อีก
หลาย ๆ ผืนมาแทนจนลืมไปว่าเคยรักเคยชอบผ้าผืนเดิมมากแค่ไหน เหมือนกับหนุ่มสาวท่ีรักกัน
ช่วงแรก ๆ ก็คิดว่าจะรักกันตลอดไป สญัญา สาบานว่าจะรักกัน แต่พอมีคนใหม่เข้ามาในชีวิต 
ผู้ชายก็จะลมืค าสญัญาและหนัไปสนใจสิง่ใหม่ ๆ ท่ีนา่ค้นหา นา่ลิม้ลองมากกวา่ 

การใช้ภาษาในเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนแสดงถึงความสามารถของ 
ผู้แตง่ท่ีใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย อารมณ์ความรู้สกึอยา่งลกึซึง้ ใช้ถ้อยค าท่ีแสดงวา่ภาษามีพลัง 
ทกุอยา่งสามารถสือ่ผา่นภาษา  
 

3.3.3.2  คณุคา่ทางอารมณ์ 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับความรัก การแย่งชิง  

การพลดัพราก อันเป็นโครงเร่ืองของวรรณคดีเกือบทกุเร่ือง ซึง่มีหลากหลายอารมณ์ มีทัง้อารมณ์
รัก อารมณ์เศร้า อารมณ์โกรธ อารมณ์กลวั อารมณ์เกลียด อารมณ์สงสาร อารมณ์ขนั อารมณ์  

                                                             
1 กรมศิลปากร.  (2546).  เสภาขนุช้าง – ขนุแผน เล่ม 1.  หน้า 70 – 71. 
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กล้าหาญ อารมณ์ร่าเริง ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลกัษณะเด่นของอารมณ์ในขุนช้างขุนแผนคือ 
“ขวางน ้าใจ”1 หมายถึงเร่ืองก าลงัจะมีตอนจบท่ีดีแตส่ดุท้ายก็หกัมมุและจบไม่ดัง่ใจหวงัของผู้อ่าน 

บทท่ีแสดงอารมณ์ของตัวละครท่ีถือว่าแต่งดี สะท้อนให้เห็นอารมณ์
ความรู้สึกท่ีอยู่ในใจ ท าให้ผู้อ่านซาบซึง้ เข้าใจและเห็นใจนางวันทองคือตอน “ขุนแผนข้ึนเรือน 
ขนุช้าง ไดน้างแก้วกิริยา” ดงันี ้
 

    ถึงกรงนกขนุทองอยู่ทัง้คู ่   นกโนรีแขวนอยู่ท่ีเตียงตัง้ 

   นกเอ๋ยเคยเสียงเสนาะดงั   ฟังช่ืนเชยชมอารมณ์นาง 

   ขนุช้างเรียกวา่แมว่นัทอง   สาลกิาเจ้าก็ร้องอย่างนัน้บ้าง 

   แตนี่เ้ช้าเย็นจะเว้นวาง    ครวญพลางทางตามขนุแผนมา 

   ถึงกลางนอกชานละลานจิต   ตะลงึคดิลงัเลดเูคหา 

   แล้วช าเลืองเยือ้งย่างถึงอ่างปลา  ชะโงกหน้ามือช้อนมาชมช ู

   กลมกลมสมอย่างตละปัน้   บ้างวา่ยหนัเหว่ียงหางกระทัง่ห ู

   ถึงกระถางต้นไม้ชายตาด ู   เป็นคูคู่ช่ชู่ออรชร 

   มะขามโพรงโค้งคู้เป็นข้อศอก   ฝักกรอกแห้งเกราะกระเทาะลอ่น 

   จนัทร์หอมจนัทร์คณาจะลาจร   มะลซ้ิอนซ่อนชู้อยู่จงดี 

   ล าดวนเอ๋ยจะดว่นไปก่อนแล้ว   เกดแก้วพกิลุย่ีสุน่สี 

   จะโรยร้างห้างสิน้กลิน่มาลี   จ าปีเอ๋ยก่ีปีจะมาพบ 

   ท่ีมีกลิน่ก็จะคลายหายหอม   จะพลอยตรอมเหือดสิน้กลิน่ตลบ 

   ท่ีมีดอกก็จะวายระคายครบ   จะเห่ียวแห้งเซาซบสลบไป 

   ต้นน้อยน้อยลกูย้อยระย้าดี   ตัง้แตนี่จ้ะไปชมต้นไม้ใหญ่ 

   จะทิง้เรือนไปร้างอยู่กลางไพร   ยงุร่านริน้ไรจะตอมกาย 

 

                                                             
1 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์.  (2529).  วิจารณ์ต านานเสภา.  หน้า 79. 
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   รากไม้จะตา่งหมอนนอนอนาถ   ดาวดาดจะตา่งไต้น่าใจหาย 

   ลงบนัไดใจเจียนจะขาดตาย   น า้ตาตกกระจายพร่ังพรายลง1 

 

นางวันทองอยู่กับขุนช้างนานกว่าอยู่กับขุนแผน ดังนัน้นางจึงมี 
ความผูกพันกับ ขุนช้าง บ้านเรือน ผู้ คน ก่อนจะต้องออกจากเรือนไปอยู่ในป่ากับขุนแผนนาง 
วนัทองลาเรือนด้วยการบอกลาต้นไม้ ดอกไม้ นก ปลา สิง่ของท่ีอยูร่อบเรือน การท่ีบอกช่ือทกุชนิด
ของต้นไม้ ดอกไม้ นก ปลาแสดงให้เห็นถึงความผกูพนัและความอาลยัของคนท่ีก าลงัจะจากไป คือ
อารมณ์ของนางวันทอง ต้องอ าลาสถานท่ีท่ีสะดวกและคุ้นเคยไปอยู่ในอีกท่ีหนึ่ง ซึ่งสภาพของ
สถานท่ีสองแหง่นีแ้ตกตา่งกนัมาก ใจนางโศกเศร้า หวาดกลวั กงัวลอนาคตตวัเอง  
  

3.3.3.3  คณุคา่ด้านปรัชญาชีวิต 
ตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง ผู้ แต่งเสภาขุนช้างขุนแผน มีการใส่คติสอนใจ 

ต่าง ๆ เป็นปรัชญาชีวิตท าให้ผู้อ่านรู้จักโลกและเข้าใจชีวิตหรือเรียกว่ามีคุณค่าด้านปรัชญาชีวิต 
เช่น ค าสอน ธรรมชาติของมนษุย์และความเป็นจริงของสงัคม ในเร่ืองขนุช้างเป็นตวัละครท่ีรูปร่าง
อปัลกัษณ์ ใจร้ายใจด า เป็นมหาเศรษฐี ขนุแผนหน้าตาดี เก่งกล้ามีความสามารถ นางวนัทองเลอืก
ขุนแผนเป็นผู้ ท่ีจะครองรักตลอดชีวิต แต่ชะตากรรมพรากวันทองกับขุนแผนไปมากกว่าหนึ่งครัง้ 
และยงัท าให้การพลดัพรากนัน้หดหูม่ากขึน้โดยให้วนัทองต้องไปอยูก่บัขนุช้างด้วย  
 

  เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตวัละครหลกัของเร่ืองไม่ว่าจะเป็นขนุช้าง ขนุแผนหรือพระพนัวษา 

ล้วนมีสว่นบกพร่องและท าผิดพลาด ขนุช้างรูปชั่วแตร่ ่ารวย หลงรักวนัทองอย่างจริงใจ ไมไ่ด้รังเกียจว่า

นางเป็นเมียขนุแผนแล้ว โกหกปลิน้ปล้อนและโหดร้ายก็เพราะรักวนัทอง ขนุแผนเสียวนัทองให้ขนุช้าง

ไปก็เพราะอารมณ์วบูไหวของตนเอง และเพราะความเป็นคนอารมณ์วบูไหวมาก ฉะนัน้เวลากลบัมาหา

นางเพราะความรักท่ีตดัใจไมข่าดครัง้ใดก็ยังไมว่ายเหน็บแหนมให้เจ็บอกเจ็บใจกันทุกครัง้ พระพนัวษา

ก็เป็นกษัตริย์ท่ีใช้อารมณ์เป็นท่ีตัง้ ส่วนตวัละครผู้หญิงในเร่ืองไม่ว่าจะเป็นวนัทอง ลาวทอง แก้วกิริยา 

สร้อยทอง สร้อยฟ้า ฯลฯ ก็ล้วนแต่มีชะตากรรมท่ีถูกก าหนดโดยผู้ อ่ืน แม้แต่ระดับลูกเจ้าเมืองอย่าง  

ลาวทอง สร้อยทอง และสร้อยฟา้ก็เป็นเพียงหญิงเมืองท่ีใช้เป็นบรรณาการแก่เมืองใหญ่เพ่ือค า้จุนเอก

ราชของบ้านเมืองตน ผู้อ่านผู้ ฟังเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนจะมีอารมณ์คล้อยตามของชะตากรรมของ 

                                                             
1 กรมศิลปากร.  (2546).  เสภาขนุช้าง – ขนุแผน เล่ม 2.  หน้า 53 – 54. 
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ตวัละครและเม่ือคิดว่าผู้แต่งต้องการเสนอสารอะไร อาจกล่าวได้ว่า ผู้แต่งชีใ้ห้เห็นว่าชีวิตไม่เท่ียงแท้

แน่นอน ทุกอย่างเปล่ียนแปลงได้เสมอ บางครัง้เราคาดไม่ถึง อย่างนางวันทอง ได้เข้าเฝ้าเพ่ือจะ มี

โอกาสเลือกก าหนดชีวติของตนเองว่าจะอยู่กับขนุช้าง ขนุแผน หรือพลายงาม แต่ค าตอบของนางท่ีคิด

ว่า “อย่าเลยจะทูลเป็นกลางไว้ น ้าพระทยัท้าวจะแยกให้แตกฉาน” กลับท าให้นางถูกสั่งประหารชีวิต 

จม่ืนไวยเส่ียงราชภัยไปเข้าเฝ้าทูลขอชีวิตแม่ พระพันวษากลับไม่กริว้ดังท่ีใครๆ คาดการณ์ ไว้ 

พระราชทานชีวิตให้ แต่พระยายมราชกลับมองเห็นจม่ืนไวยเป็นทหารในวงัรีบออกมาเร่งให้ลงดาบ  

นางวนัทองจึงต้องตายอย่างน่าอนาถ แต่ก็สอดคล้องกับดวงชะตาถึงฆาตของนางท่ีขนุแผนเล็งเห็นไว้

ลว่งหน้าก่อนแล้ว1 

 

ในตอน “ก าเนิดพลายงาม” เม่ือขุนแผนโมโหจะไปฆ่าขุนช้างเพราะรู้ว่า
พลายงามถูกขุนช้างฆ่าเกือบตายแต่โชคดีท่ีมีผีช่วยไว้ นางทองประศรีจึงห้ามเพราะไม่อยากให้
สร้างบาปกรรมเพิ่ม นางสอนขนุแผนวา่ “ยากแลว้มีใหม่ส าเร็จถึงเจ็ดหน” ตรงกับส านวน “ชัว่เจ็ดที
ดีเจ็ดหน” ชีใ้ห้ผู้อ่านเห็นถึงความจริงของโลก คือทุกสิ่งในโลกไม่มีอะไรแน่นอน มีสิ่งท่ีตรงกนัข้าม
เสมอไป “มีดีมีชัว่ มีจน มีรวย มีโชคมีเคราะห์ หมุนเวียนเปลีย่นไปเป็นวฏัจกัรแห่งชีวิต”2 
 

3.3.3.4  คณุคา่ด้านภมิูปัญญา 
ประคอง นิมมานเหมินท์ให้ความหมายของภูมิปัญญาไว้ว่าภูมิปัญญา

เป็นความรู้ท่ีมนุษย์ได้คิดค้นขึน้เพื่อด ารงชีวิตอย่างมั่นคงและสะดวก วิถีชีวิตของคนกลุม่หนึ่งมี
ความหลายหลายและแตกตา่งกบัวิถีชีวิตของคนกลุม่อ่ืน ๆ  
 

  ภูมิปัญญาหมายถึงความรู้หรือระบบความรู้ท่ีมนุษย์ค้นพบหรือคิดค้นขึน้ เพ่ือให้สามารถ

ด ารงชีวติอยู่ได้อย่างมัน่คง ปลอดภยั มีความสะดวกสบาย สขุสงบและบนัเทิงใจ ในวถีิชีวติของกลุม่ชน

แต่ละกลุ่ม เราจะพบภูมิปัญญาในด้านต่าง  ๆ มากมาย เช่น ภูมิปัญญาในการสร้างท่ีอยู่อาศัย  

ภูมิปัญญาในการท ามาหากิน ภูมิปัญญาในการผลิตและถนอมอาหาร ภูมิปัญญาเก่ียวกับการดแูล

สุขภาพอนามัย ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่าง  ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาใน 

การเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความมัน่คงปลอดภัยของครอบครัวและสงัคม เป็นต้น ภูมิปัญญาใน

ชีวิตของแต่ละกลุ่มชนอาจมีทัง้ท่ีคล้ายคลึงและแตกต่างกันขึน้อยู่กับความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ 
                                                             

1 ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์.  (2549).  วรรณคดีไทยที่ครูไทยควรซาบซึง้ ใน สนุทรียภาพแห่งชีวิต.  หน้า 116 - 117.   
2 ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์.  (2553).  สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์.  หน้า 36. 
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สภาพแวดล้อม และลกัษณะทางวฒันธรรม นอกจากนีภู้มิปัญญาในวถีิชีวิตของกลุ่มชนอาจมีการสัง่

สม ปรับเปล่ียนและสืบทอดตอ่ ๆ กันมาหลายชั่วคน ภูมปัิญญาบางอย่างอาจรับถ่ายทอดมาจากกลุ่ม

ชนอ่ืน ๆ ด้วย1 

 

สุกัญญา สุจฉายา ขยายเพิ่มเติมในเร่ืองของภูมิปัญญาท่ีปรากฏใน
วรรณคดีว่า “ภูมิปัญญาในภาษาและวรรณคดีไทย หมายถึง ความรู้หรือระบบความรู้ของคนไทย
ใน ด้านต่ าง  ๆ  ท่ี ได้สั่งสมและถ่ ายทอดเอาไว้ในภาษาไทยและวรรณ กรรมไทย ”2 ใน 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนสะท้อนให้เห็นภมิูปัญญาของคนไทย เช่น ภาษาและค าสอน กฎหมาย 
การรักษาโรค การเกษตร เคร่ืองดนตรี เคร่ืองนุ่งห่ม อาหารและเคร่ืองมือประกอบการท าอาหาร 
ศิลปะ ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงความละเอียด ประณีต เลา่เร่ืองราวในสงัคม ความผกูพนัของมนษุย์กับ
ธรรมชาติ ความคิด ความเช่ือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยสมัยนัน้ สิ่งต่า ง ๆ เหล่านีมี้
ประโยชน์ทัง้ด้านบนัเทิงและเป็นแนวปฏิบติัให้แก่ผู้อ่านผู้ ฟัง 

เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทย ดังในบทท่ี
กลา่วถึงศิลปะในการปักม่านของนางวนัทอง 
 

    มา่นนีฝี้มือวนัทองท า   จ าได้ไมผ่ดินยัน์ตาพ่ี 

   เส้นไหมแม้นเขียนแนบเนียนดี   สิน้ฝีมือแล้วแตน่างเดียว 

   เจ้าปักเป็นป่าพนาเวศ    ขอบเขตเขาคลุ้มชอุ่มเขียว 

   รุกขชาตดิาษใบระบดัเรียว   พริง้เพรียวดอกดกระดะดวง 

   ปักเป็นมยรุาลงร าร่อน    ฝ่ายฟอ้นอยู่บนยอดภเูขาหลวง 

   แผห่างกางปีกเป็นพุม่พวง   ชะนีหน่วงเหน่ียวไม้ชม้อยตา 

   ปักเป็นหิมพานต์ตระหง่านงาม   อร่ามรูปพระสเุมรุภผูา 

   วนิยัตกหศักนัเป็นหลัน่มา   การวกิอิสนิธรยคุนุธร 

                                                             
1 ประคอง นิมมานเหมินท์.  (2541).  ภูมิปัญญาไทยในการต้อนรับเชือ้เชิญ ภาพสะท้อนในวรรณกรรมล้านนา

ภาคเหนือ.  ใน เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ืองภูมิปัญญาไทยในวฒันธรรมทางภาษา.  หน้า 59. 
2 สกุัญญา สุจฉายา.  (2544).  ภมูิปัญญาในการรู้รักษาตัวรอด พินิจจากวรรณคดีไทย ใน วารสารภาษาและวรรณคดี

ไทย.  หน้า 45.  
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   อากาศคงคาชลาสนิธุ์    มจุสนิท์ห้าแถวแนวสลอน 

   ไกรลาศสะอาดเอ่ียมอรชร   ฝงูกินนครนธรรพ์วทิยา 

   ลงเลน่น า้ด าดัน้อโนคาต   ใสสะอาดเยือกเย็นเห็นขอบผา 

   หมูม่งักรปักเอ่ียมลออออง   น้องเอ๋ยช่างฉลาดล า้มนษุย์ 

   เจ้าปักเป็นพระลอดลิกโลก   ถึงกาหลงทรงโศกก าสรดสดุ 

   แสนคะนึงถึงองค์อนงค์นชุ   พระทรงเส่ียงสายสมทุรมาเป็นลาง 

   แสนคะนึงถึงองค์พระเจ้าแม ่   พระลอแลน า้แดงดงัแสงฝาง 

   ละลกัษณวดีไว้โดยปรางค์   คะนึงนางพระพ่ีน้องทัง้สององค์ 

   ปู่ เจ้าท้าวใช้ให้ไก่แก้ว    มาลอ่แล้วพระลอไลเ่ตลดิหลง 

   ถึงสวนพระยิ่งแสนก าสรดทรง   ปักเป็นองค์พระเพ่ือนพระแพงทอง 

   สูส่วนพระยิ่งแสนก าสรดทรง   พระลอโลมเสพสขุประสมสอง 

   พ่ีเลีย้งเคียงข้างคอยประคอง   นางร่ืนนางโรยรองบาทบงสุ์1 

  

ม่านชัน้แรกของวนัทองเป็นเร่ืองภมิูศาสตร์ตามคติของพราหมณ์ท่ีปรากฏ
ในเร่ืองไตรภูมิพระร่วง วันทองปักม่านได้เหมือนจริงมาก เห็นอิริยาบถของสตัว์ต่าง ๆ และด ู
มีชีวิตชีวา ขุนแผนเดินผ่านม่านชัน้นี  ้ดูจากลายปักก็รู้ว่าเป็นฝีมือของวันทองเพราะการปัก 
“แนบเนียนดี” และ “ส้ินฝีมือแลว้แต่นางเดียว” ขนุแผนชมว่า “นอ้งเอ๋ยช่างฉลาดล ้ามนษุย์” เพราะ
วนัทองรู้จักน าวรรณคดีเร่ืองส าคญัมาปักอย่างประณีต งดงาม แสดงให้เห็นว่าวนัทองเป็นคนมี
ความรู้และรู้จักน าความรู้เหลา่นีไ้ปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ ชัน้ตอ่ไปคือม่านเลา่เร่ืองราวของ
พระลอ แสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนนิยมเร่ืองนีม้าก ขุนแผนยืนชมม่านและนึกภาพเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ในลิลิตพระลอตัง้แตปู่่ เจ้าสมิงพรายเสกสลาเหิน พระลอตามไก่ พระเพื่อนพระแพงปรึกษา
กบัพี่เลีย้งสองคน ฝีมือปักม่านของวนัทองดีมากไม่มีใครเทียบ  

                                                             
1 กรมศิลปากร.  (2546).  เสภาขนุช้าง – ขนุแผน เล่ม 2.  หน้า 39 – 40. 
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จะเห็นได้ว่าคนไทยมีภูมิปัญญาในด้านศิลปะ โดยเฉพาะงานฝีมือและ
งานหัตถกรรม รู้จักเอาเร่ืองเล่าในวรรณคดีมาดัดแปลงในงานศิลปะแขนงอ่ืน ๆ เพื่อตกแต่งให้
สวยงาม เพื่อสบืทอดเร่ืองราวและเพื่ออนรัุกษ์ของเหลา่นัน้ 

เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนถือว่าเป็นวรรณคดีท่ีดีมากเร่ืองหนึ่งท่ีเต็มไป
ด้วยภมิูปัญญาไทยท่ีสบืทอดกนัมา นบัเป็นมรดกอนัล า้คา่ของคนไทยท่ีควรรักษาและเผยแพร่ 
 

4.  วิถีชีวติไทย 
วิถีชีวิตไทยคือแนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทยตัง้แตเ่กิดจนตาย เป็นแหลง่รวมความรู้

เร่ืองสังคมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การปฏิบัติ การศึกษาอบรม และ  
การสบืทอดวฒันธรรม ผู้วิจยัจะศกึษาความหมายของวิถีชีวิตไทย คุณคา่และความส าคญัของวิถี
ชีวิตไทย และวิถีชีวิตไทยท่ีปรากฏในขุนช้างขุนแผน  
 

4.1  ความหมายของวิถชีีวิตไทย  
ตามรูปศัพท์ ค าว่า “วิถี” มีความหมายว่า สาย แนว ถนน ทาง1 เม่ือค าว่า “วิถี” 

ประกอบกับค าว่า “ชีวิต” กลายเป็น “วิถีชีวิต” ซึ่งแปลว่า “ทางด าเนินชีวิต”2 หรือการกระท าตาม
วิธีการหรือแนวทางอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพื่อให้มีความสขุและประสบความส าเร็จในชีวิต โดยกระท า
อยา่งตอ่เน่ืองจนติดเป็นนิสยั กระทัง่การกระท านัน้ได้กลายมาเป็นสว่นหนึง่ในการด าเนินชีวิต 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ให้ความหมายของค าว่าวิถีชีวิตไทยไว้ว่าวิถีชีวิตไทย
หมายถึงแนวทางในการด าเนินชีวิตของคนไทยตัง้แตเ่กิดจนตาย 
 

  วถีิชีวิต หมายถึงแนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทยตัง้แต่เกิดจนกระทั่งตาย รวมถึงปัจจยัส่ีท่ี

จ าเป็นในการด าเนินชีวติ อนัได้แก่ ท่ีอยู่อาศยั อาหารการกิน เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค นอกจากนี ้

วถีิชีวิตยังหมายถึงความรู้เร่ืองสงัคม วฒันธรรม ภมูปัิญญา การประพฤต ิปฏิบตั ิการศกึษาตัง้แต่อดีต

จนถึงปัจจบุนั3 

 

                                                             
1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2556).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.  หน้า 119. 
2 แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 
3 กรมส่งเสริมวฒันธรรม.  (2559).  วฒันธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา.  หน้า 12. 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทานความหมายของค าว่า  วิถีชีวิตไว้ว่าวิถีชีวิตคือความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั เช่น 
การรับประทานอาหาร บ้านเรือน เคร่ืองนุง่หม่ การรักษาโรค การศกึษา การบนัเทิง 
 

  วถีิชีวิต น่าจะหมายถึง ความเป็นอยู่ในชีวติประจ าวนั วนั ๆ คนทัง้หลายท าอะไรกัน คนเราต้อง

รับประทานอาหาร (เป็นวิถีชีวิต) แต่จะรับประทานอาหารอะไร แบบไหนนัน้เป็นวัฒนธรรม 

นอกจากนัน้ต้องมีบ้านเรือนหรือท่ีอยู่อาศยั ต้องมีเคร่ืองนุ่งห่ม เม่ือเจ็บไข้ได้ป่วยก็พยายามท่ีจะคิด

แก้ไข รักษาดแูล แล้วมาในสมยัหลงั ๆ ก็จะต้องมีความรู้ จะด ารงชีวิตได้ก็จะต้องเล่าเรียน นัน่ก็เป็นวิถี

ชีวิต ต้องท ามาหากินเพ่ือเลีย้งชีพ ต้องการเคร่ืองประเทืองใจร้องร าท าเพลง ฟังค าพดูท่ีไพเราะเป็น

วรรณกรรมอะไรอย่างนี ้ต้องมีความรู้สึกนึกคิด มีเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจ น่ีก็เป็นเร่ืองของความเช่ือ

ตา่ง ๆ พวกนีเ้ป็นวถีิชีวติทัง้นัน้1 

 

ศกัด์ิศรี แย้มนดัดา ให้ความหมายของวิถีชีวิตไทยวา่หมายถึงการด าเนินชีวิตของไทย
ตามแบบไทย ๆ และย า้ความส าคญัของการเรียนรู้วิถีชีวิตไทยผา่นวรรณคดีดงันี ้
 

วิถีชีวิตไทยคือการด าเนินชีวิตของคนไทยตามแบบไทย ๆ คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรใน

สมยัก่อน การด ารงชีวิตในสงัคมของคนไทยเป็นอย่างไร เร่ืองนีป้ระวตัิศาสตร์ไม่อาจจะตอบได้อย่าง

ละเอียดลออหรือท าให้เห็นภาพวิถีชีวิตของคนไทยได้ชัดเจนเท่าวรรณคดีเพราะประวตัิศาสตร์เป็น

บนัทึกเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละช่วงของเวลา ในช่วงเวลาไหนเป็นปรกติไม่มีอะไรเกิดขึน้ ช่วงนัน้ก็

ผา่นไป2 

 

สรุปได้วา่วิถีชีวิตคือทางด าเนินชีวิต สว่นวิถีชีวิตไทยคือทางด าเนินชีวิตของชาวไทยท่ี
แสดงให้เห็นถึงความคิด คา่นิยม ตลอดจนความเป็นไทยท่ีมีอยูใ่นสงัคมไทย  
 

                                                             
1 ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร.  (2545).  ภูมิศาสตร์กบัวิถีชีวิตไทย : เอกสารการสมัมนาวิชาการ.  หน้า 10 - 11. 
2 ศักด์ิศรี แย้มนัดดา.  (2539).  วรรณคดีไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย ใน สารสถาบัน

ภาษาไทย.   หน้า 28. 
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4.2  คุณค่าและความส าคัญของวิถีชีวติไทย 
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย มี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีสมุนไพรท่ีน ามาใช้ท าอาหารและยารักษา
โรคเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก สิง่เหลา่นีพ้บเห็นได้ทัว่ไปในสงัคมไทย เป็นสว่นหนึง่ในชีวิตของคนไทยซึง่เป็น
วิถีชีวิตไทยท่ีมีคณุคา่1 

วิถี ชีวิตไทยเป็นเอกลักษณ์ ท่ีชัดเจนและโดดเด่นแสดงให้เห็นภูมิ ปัญญาไทย 
นักท่องเท่ียวทั่วโลกรู้จักวิถีชีวิตไทยหลายอย่าง เช่น ประเพณีสงกรานต์ การท าบุญใส่บาตร  
อาหารไทย บ้านเรือนไทย เป็นต้น 

วิถีชีวิตไทยแสดงให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวไทย ซึ่งสภาพความเป็นอยู่นัน้
สง่ผลต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของชาวไทย ทุกคนท่ีสนใจวิถีชีวิตไทยอาจจะรู้จักความแตกต่างทาง
บุคลิกภาพของคนท้องถ่ินในประเทศไทย เช่น คนไทยภาคเหนือมีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี 
คนไทยอีสานเป็นคนขยัน อดทน เป็นต้น แต่มีน้อยคนท่ีรู้ว่าสาเหตุท่ีคนไทยภาคเหนือมีจิตใจ
อ่อนโยนเพราะว่าภาคเหนืออยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีอากาศเย็นสบายและมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 
สว่นภาคอีสานมีสภาพแวดล้อมท่ีแห้งแล้ง ปลกูพืชผักล าบาก นอกจากนี ้วิถีชีวิตของคนไทยใน
ท้องถ่ินยังแสดงผ่านศิลปะการแสดงท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน ศิลปะการแสดงของชาวไทย
ภาคเหนือจะอ่อนช้อยเน่ืองจากอากาศของภาคเหนือเย็นสบายและพืน้ดินอุดมสมบูรณ์ ส่วน
ศิลปะการแสดงของชาวไทยภาคอีสานจะมีความเข้มแข็ง จังหวะเร็ว เหมือนกับพฤติกรรมของ  
ชาวไทยอีสานท่ีต่อสู้กับธรรมชาติเพื่อเอาตวัรอด2 แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตไทยมีบทบาทส าคญัมาก 
เป็นสว่นก าหนดบุคลกิภาพของชาวไทย และสง่ผลตอ่ศิลปะการแสดงของชาวไทยในท้องถ่ินด้วย 

วิถีชีวิตไทยแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ ความคิด ความเช่ือ ภูมิปัญญาของคนไทย 
ดังนัน้ เม่ือเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้ เรียนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้เร่ืองราวของ  
วิถีชีวิตไทย เพื่อเข้าใจความคิด ความเช่ือของคนไทย จากนัน้มีความรู้เพิ่มเติมด้านประวติัศาสตร์
ไทย วิถีชีวิตไทยจึงมีคณุคา่และส าคญั 
 

4.3  วิถีชีวิตไทยที่ปรากฏในขุนช้างขุนแผน 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีเอกของไทย ผู้วิจัยศึกษาจากบทประพนัธ์

ของวรรณคดีเร่ืองนี ้โดยเฉพาะ 2 ตอนท่ีเป็นแบบเรียนไทย ได้แก่ ตอน “ก าเนิดพลายงาม” และ

                                                             
1 พรหมเมธ นาถมทอง.  (2558).  วิถีไทยในกระแส.  ใน TAT Review.  หน้า 28. 
2 โสฬส ศิริไสย์.  (2541).  วิถีชีวิตไทย.  หน้า 27. 
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ตอน “ขุนช้างถวายฎีกา” แล้วพบว่าในขุนช้างขุนแผน โดยเฉพาะ 2 ตอนดงักลา่วมีวิถีชีวิตไทย
ในอดีอย่างเด่นชัด ผู้ วิจัยแบ่งหัวข้อในการศึกษาเป็น  8 หัวข้อได้แก่  ประเพณี ท่ีเก่ียวกับ 
การเจริญเติบโตของเด็ก ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว การศึกษา สถานภาพของผู้หญิง  
การด ารงชีวิต แนวทางในการท างาน ความเช่ือ และการปกครองบ้านเมือง 
 

4.3.1  ประเพณีท่ีเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของเด็ก 
คนไทยให้ความส าคัญในประเพณีเก่ียวกับชีวิตโดยเฉพาะประเพณีเก่ียวกับ  

การเจริญเติบโตของเด็กเพราะถือว่าเป็นการเตรียมตวัให้การเร่ิมต้นชีวิตราบร่ืน ประเพณีเก่ียวกับ
การเจริญเติบโตของเด็กท่ีปรากฏในขุนช้างขุนแผนคือการโกนจุก สมัยก่อนเด็กไทยทัง้หญิงชาย
โกนจุกมาตัง้แตเ่ด็ก ๆ คือโกนรอบศีรษะ เหลือเพียงปอยผมแล้วขมวดให้เรียบร้อยถึงปักป่ินหรือรัด
ด้วยพวงดอกไม้ เม่ือเด็กโตเป็นวยัรุ่น ผู้ใหญ่ก็จะจดัท าพิธีโกนจุกให้ เพื่อจะได้ไว้ผมเป็นแบบผู้ใหญ่
ได้ นอกจากนีก้ารโกนจุกยงัเป็นจุดส าคญัของชีวิตเพราะเป็นช่วงเข้าสูว่ยัใหม่ เด็กผู้ชายจะเร่ิมเรียน
หนงัสือเพื่อเตรียมตวัท างานในอนาคต เด็กผู้หญิงก็จะห่มผ้าแบบสาว ๆ เรียนรู้งานบ้านงานเรือน 
เตรียมตวัเป็นแม่บ้าน อายใุนการโกนจุกของเด็กผู้ชายคือ 13 ปี ผู้หญิงคือ 11 ปี1 

พิธีโกนจุกท่ีปรากฏในขุนช้างขุนแผนเป็นพิธีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาทัง้หมด โดย
เชิญพระมาสวดมนตร์ท่ีบ้าน มีการซดัน า้มนตร์ให้เด็กและผู้ ร่วมงาน ท าบุญเลีย้งพระและมีการเลน่
มหรสพ2 ซึ่งตอนพลายงามโกนจุกคือตอนอายุ 13 ปี นางทองประศรีเลือกฤกษ์งามยามดีแล้ว
นิมนต์พระสงฆ์  12 รูปมาท่ีบ้านสวดมนตร์ถึงค ่า หลงัจากนัน้ก็ซดัน า้มนตร์และเลน่เสภา 

จากขัน้ตอนพิธีโกนจุกแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีวิถีชีวิตท่ีภายนอกดูเรียบง่าย แต่ 
คนไทยใสใ่จและปฏิบติัทกุขัน้ตอนอยา่งเคร่งครัดเพื่อให้ทกุช่วงเวลาส าคญันัน้ด าเนินอยา่งราบร่ืน 
ไม่มีอุปสรรค  
 

4.3.2  ความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัว 
ความสมัพันธ์ของคนในครอบครัวคือหนึ่งในลกัษณะเด่นของวิถีชีวิตไทย 3 ซึ่ง

ความรัก ความเป็นห่วงของแม่ท่ีมีต่อลกู ความเคารพ ความกตญัญูของลกูท่ีมีให้แม่ท่ีปรากฏใน

                                                             
1 จันทร์แจ่ม บุนนาค.  (2538).  ประเพณีไทยในขนุช้างขุนแผน Traiditional Thai Ways references collected from 

the story of Khun Chang Khun and Khun Paen.  หน้า 37. 
2 เสาวลกัษณ์ อนันตศานต์.  (2552).  วรรณกรรมเอกของไทย Thai Masterpieces.  หน้า 237. 
3 กนก จนัทร์ขจร.  (2544).  คู่มือวฒันธรรม วิถีชีวิต.  หน้า 174. 
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ขุนช้างขุนแผนเป็นภาพสะท้อนสงัคมครอบครัวไทยในสมัยก่อนโดยมีตัวละครนางวนัทองและ
พลายงามเป็นตวัอยา่ง เป็นตวัแทนและยงัเป็นค าสอนให้รักและดแูลคนในครอบครัว 

ครอบครัวไทยในขุนช้างขุนแผนมี 3 แบบคือครอบครัวเด่ียว ครอบครัวขยาย
และครอบครัวผสม ครอบครัวเด่ียวคือครอบครัวท่ีมีพ่อ แม่ ลกู เช่น ครอบครัวขนุช้าง วนัทอง และ
พลายงาม สมาชิกในครอบครัวมีความสมัพันธ์และดูแลกันอย่างใกล้ชิด ครอบครัวขยายคือ
ครอบครัวท่ีมีครอบครัวเด่ียวอยู่ด้วยกันมากกว่า 2 ครอบครัว เช่น ครอบครัวจม่ืนไวย ศรีมาลา 
สร้อยฟา้ นางทองประศรี พลายชุมพล เพราะเป็นครอบครัวใหญ่กวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิก
ในครอบครัวจึงลดน้อยลงและอาจจะดูแลเอาใจใสส่มาชิกในครอบครัวได้ไม่ทัว่ถึง ครอบครัวผสม
คือครอบครัวท่ีมีสามี 1 คนและมีภรรยาหลายคน เช่น ครอบครัวจม่ืนไวย ศรีมาลาและสร้อยฟ้า  
ผู้ มีอ านาจสงูสดุคือจม่ืนไวย1 

ถึงแม้ว่าครอบครัวจะแบ่งเป็นหลายแบบแต่พ่อแม่ก็รักและดูแลลกูอย่างใกล้ชิด 
รักและเป็นหว่งลกูอยูเ่สมอ สว่นลกูก็รักและมีความกตญัญกูตเวทีตอ่พอ่แม่ดงัวนัทองกบัพลายงาม 
ตัง้แต่คลอดพลายงามจนพลายงามอายุได้ 9 ขวบ นางวนัทองดูแลพลายงามเป็นอย่างดี รักและ
เอาใจใสอ่ยู่ตลอด นางดูแลลกูตัง้แต่เร่ืองของอาหารการกิน เคร่ืองนุ่งห่ม การนอน ฉะนัน้เม่ือต้อง
พรากจากลูกชายจึงคร ่ าครวญถึงช่วงเวลาเก่า  ๆ ท่ีเคยอยู่ด้วยกัน มองสิ่งรอบข้างก็เห็นแต่ 
ความทรงจ าท่ีมีกับลูก ดูแลเร่ืองเสือ้ผ้า เกล้าผมให้ลูกชาย แสดงให้เห็นถึงความรักยิ่งใหญ่ของ  
ผู้ เป็นแม่ที่ต้องการให้ลกูได้รับสิง่ท่ีดีท่ีสดุ 

พลายงามได้รับความรัก ความดูแลเอาใจใสจ่ากแม่มาตัง้แต่เกิด ไม่เคยต้องท า
อะไรด้วยตัวเอง เม่ือพลายงามรู้ว่าต้องจากแม่ไปและไม่มีก าหนดพบกันอีก พลายงามจึงเข้า
ใจความรักท่ีแม่มีให้ตนซึ่งไม่มีให้หาใครเทียบได้ พลายงามแสดงความเป็นลูกกตัญญูเม่ือได้  
เลื่อนยศเป็นจม่ืนไวยแล้วไปรับแม่กลบัมาอยู่กับตนเพื่อท่ีจะได้ดูแล ตอบแทนบุญคณุของแม่ผู้ ให้
ก าเนิดและเลีย้งดมูาเกือบ 10 ปี 
 

4.3.3  การศกึษา 
สมัยก่อนสถาบันการศึกษาขัน้ต้นคือครอบครัว รองลงมาคือวดั การศึกษาของ

ผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกตา่งกนั ผู้ชายมีสทิธ์ิได้ไปเรียนนอกบ้านหาวิชาความรู้และวิชาปอ้งกัน
ตวั ส่วนผู้หญิงถ้าท่ีบ้านมีฐานะก็จะได้เรียนหนังสือ แต่ถ้าไม่มีฐานะก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนงัสือ 

                                                             
1 เสาวลกัษณ์ อนันตศานต์.  (2552).  วรรณกรรมเอกของไทย Thai Masterpieces.  หน้า 295. 
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การเรียนหนงัสอืของผู้ชายส าคญัมากเพราะเป็นการเตรียมตวัท่ีจะรับราชการเพื่อเป็นหน้าตาให้กับ
ครอบครัว เป็นเกียรติให้กบัตวัเองและได้รับใช้แผน่ดิน 
 

   การศึกษาแผนโบราณเน้นท่ีเด็กชายมากกวา่เด็กหญิง เป็นเพราะอิทธิพลของการปกครองสมยั

โบราณนับตัง้แต่สมยัสุโขทัยเป็นต้นมา พลเมืองท่ีเป็นชายฉกรรจ์ต้องเป็นทหารทุกคน พอมาถึงสมัย

กรุงศรีอยธุยาตอนต้น สมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองได้ใช้วิธีการปกครองแบบกรุงสโุขทัยปนกบัแบบขอม 

คือการควบคมุผู้คนพลเมืองใช้วธีิการแบบทหาร ส่วนประเพณีการปกครองและขนบธรรมเนียมในราช

ส านักใช้ตามแบบขอม จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ได้ทรงแก้ไขวิธีการ

ปกครองเป็นฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน จัดการปกครองขยายออกไปถึงหัวเมืองและทรงริเร่ิมระบอบ 

ศักดินาขึน้มาเพ่ือประโยชน์ในการปกครองและเป็นบ าเหน็จรางวัลต่อขุนนาง ข้าราชการท่ี มี  

ความจงรักภกัดีตอ่บ้านเมือง1 

 

ด้วยเหตุดงักลา่วคนไทยจึงสอนให้ลกูขยนัเรียนดงัท่ีวนัทองสอนพลายงามให้ขยนั
เรียนหนงัสอืและขุนแผนสอนลกูให้เรียนวิชาติดตวั ทัง้นีเ้พราะการศกึษาจะน ามาซึ่งเกียรติยศและ
ความเจริญก้าวหน้า 

นอกจากการศกึษาเร่ืองความรู้แล้ว คนไทยโบราณยงัมีการศกึษาวิชาต่าง ๆ คือ
การศึกษาด้านโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ เป็นต้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความสามารถของผู้ เรียนซึ่งพลาย
งามได้เรียนจากต าราเก่าของขุนแผนโดยมีนางทองประศรีแนะน า ได้แก่ คมัภีร์พุทธเพท ลอ่งหน 
เสนห์่กล   เลา่มนตร์ เสกขมิน้ อยู่ยงคงกระพนั เลขยนัต์ หวัใจอิติปิโส สะเดาะโซ ่สะกดมนตร์ ธรรม
กรรมฐานนิพพาน เรียกภตู ปราบผี ผกูยนต์จากหญ้า 

ผู้ชายต้องเรียนรู้และอ่านหนงัสอืตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการท างาน ดงัความรู้ท่ี 
จม่ืนศรีสอนเพิ่มเติมให้พลายงามเช่น กฎหมาย กฎอัยการศึก กฎมณเทียรบาล พระบัญญัติ  
สภุาษิตพระร่วง ค าราชาศพัท์ ซึง่เป็นความรู้ท่ีต้องติดตวัถ้าคิดวา่จะเป็นขนุนางในอนาคต  

ส าหรับการศึกษาของสตรีในสมัยโบราณก็จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อเตรียมตัวเป็น
แม่บ้าน ไม่นิยมให้ลกูหลานผู้หญิงออกไปเรียนหนงัสือนอกบ้าน คนท่ีมีโอกาสเรียนหนงัสือถึงขัน้
อ่านออกเขียนได้มีน้อย สว่นใหญ่เป็นลกูผู้ ดีท่ีบ้านมีฐานะ แตก็่ไม่นิยมให้ผู้หญิงได้เรียนหนงัสอืซึ่ง
เห็นได้ชดัจากบทบาทของตวัละครหญิงในขุนช้างขุนแผน ทัง้ลกูเจ้าเมืองอยา่งนางสร้อยทองและ

                                                             
1 เสาวลกัษณ์ อนันตศานต์.  (2552).  วรรณกรรมเอกของไทย Thai Masterpieces.  หน้า 304.   
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นางสร้อยฟา้ หรือลกูคนธรรมดาอยา่งนางวนัทอง ศรีมาลา ต่างไม่ได้ออกไปเรียนหนงัสอืนอกบ้าน
แตจ่ะเรียนวิชาฝึกงานบ้านงานเรือนเพื่อเตรียมตวัเป็นภรรยาที่ดี 
 

4.3.4  สถานภาพของผู้หญิง 
ผู้หญิงสมัยก่อนมีหน้าท่ีท างานบ้าน ดูแลปรนนิบติัสามี ผู้ชายมีภรรยาหลายคน

ได้และจะได้รับค าช่ืนชมเพราะเป็นคนมีฐานะดี ร ่ารวยเพราะสามารถดูแลภรรยาหลายคนได้ แต่
ผู้หญิงจะมีสามีมากกวา่หนึง่คนไม่ได้ เป็นเร่ืองนา่อบัอาย 

นางวนัทองเป็นแบบอยา่งของผู้หญิงไทยสมยัก่อนคือ รูปโฉมงดงาม เก่งงานบ้าน
งานเรือน ฝีมือปักม่านยอดเยี่ยมแตมี่ชีวิตท่ีต้องขึน้อยูก่บัคนอ่ืน ชีวิตของนางท าตามค าแนะน าและ
ค าสัง่ของคนอ่ืนตลอด ได้แก่ คบกับเณรแก้วเพราะพี่เลีย้งยยุงสง่เสริม มีสามีสองคนเพราะแม่เห็น
แก่สมบัติ ชีวิตต้องล าบากทัง้กายและใจเพราะขุนช้างและขุนแผนแย่งชิง เม่ือลูกชายมารับก็ไป
ด้วยเพราะโดนบงัคบั นางไม่เคยคิดจะหลีกหนีหรือตอ่สู้และใช้ชีวิตแบบไม่ใช่เจ้าของชีวิต ชีวิตของ
นางถกูสงัคมไม่อนญุาตให้เลอืก ไม่วา่จะเป็นการเลอืกอยูก่บัใคร ใช้สิง่ของใด ท าอะไร1 

จากการท่ีนางวนัทองไม่เคยได้ตดัสินใจอะไรในชีวิต เม่ือสมเด็จพระพนัวษามีด าริ
วา่นางวนัทองเป็นต้นเหตุของการแย่งชิงระหว่างขุนช้างกับขนุแผนจึงให้นางเลือกกะทันหนัว่าจะ
อยู่กบัใคร นางจึงเลือกไม่ได้แล้วขอให้สมเด็จพระพนัวษาช่วยตดัสิน ท าให้สมเด็จพระพนัวษากริว้ 
พระองค์ตรัสวา่วนัทองเป็นหญิงสองใจท่ี “รักพีเ่สียดายนอ้ง” เลือกคนใดคนหนึง่ไม่ถกูจึงเก็บไว้ทัง้
สองคน เปรียบจิตใจนางวนัทองลกึดัง่ทะเลคือไม่รู้ว่าลกึเท่าไร ไม่สามารถวดัได้ โลภไม่มีจุดสิน้สดุ 
เปรียบเทียบนางวันทองเหมือนเพชรท่ีไร้ค่าเพราะเป็นสิ่งสวยงามแต่เกิดขึน้ในสิ่งท่ีสกปรก  
“อีแสนถ่อยจญัไรใจทมิฬ ดงัเพชรนิลเกิดข้ึนในอาจม” 

นางวนัทองเป็นตวัละครหญิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเร่ือง นางจึงเป็นตัวแทนสะท้อน
สภาพผู้หญิงไทยในสงัคมสมัยก่อน ซึ่งต้องเช่ือฟังบิดามารดา จงรักภักดีต่อสามี ดูแลงานบ้าน  
งานเรือนและเลีย้งลกู ไม่ได้มีอิสระในความคิดและการกระท า 
 

4.3.5  การด ารงชีวิต 
ชีวิตของคนไทยท่ีปรากฏในขุนช้างขุนแผนเป็นชีวิตแบบเรียบงา่ยดงัเห็นได้จาก

การเดินทาง อาหารการกิน เคร่ืองนุ่งห่ม และลักษณะบ้านเรือน คนไทยเดินทางโดยเท้าถ้า

                                                             
1 เสาวลกัษณ์ อนันตศานต์.  (2552).  วรรณกรรมเอกของไทย Thai Masterpieces.  หน้า 130 – 131. 
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ระยะทางไม่ไกลมากดงัท่ีพลายงามเดินทางไปหายา่จากสพุรรณบุรีไปกาญจนบุรี ถ้ามีธุระต้องเข้า
กรุงศรีอยุธยาก็ต้องนั่งเรือหรือไม่ก็ขี่ ช้างปรากฏเม่ือพลายงามไปหาขุนแผนในคุก ขุนช้างไป 
ถวายฎีกา คนไทยรับประทานข้าวกบัอาหารหลายอยา่ง นุ่งโจงกระเบนในชีวิตประจ าวนั หน้าเรือน
ไทยมักปลกูต้นไม้มงคล ในงานโกนจุกพลายงาม ชาวบ้านทั่วไปได้สนุกเฮฮา ฟังขบัเสภาอย่างมี
ความสขุเพราะงานบนัเทิงแบบนีจ้ะไม่มีบอ่ยๆ เป็นโอกาสท่ีทกุคนได้ผ่อนคลายและใกล้ชิดกันมาก
ขึน้ 

อาหารการกินก็เป็นของพืน้บ้านไทยมีทัง้อาหารในชีวิตประจ าวนัเช่นข้าวกบัปลา  
อาหารท่ีผ่านการถนอมอาหารเพื่อเป็นเสบียงเวลาต้องเดินทางไกลหรือมีศึก อาหารท่ีใช้ในโอกาส
พิเศษต้องมีหลากหลายรสชาติ 

ส่วนบ้านเรือนของชาวไทยนัน้ถ้าเป็นบ้านคนรวยอย่างบ้านขุนช้างก็จะมี 
การตกแต่งอย่างสวยงามมีม่านปัก ฉากกัน้ เคร่ืองแก้วต่าง ๆ ถ้าเป็นบ้านคนธรรมดาอย่างบ้าน 
นางทองประศรีก็จะนิยมปลกูต้นไม้มงคลเช่นต้นมะยม 

การด ารงชีวิตของคนไทยท่ีปรากฏในขุนช้างขุนแผนแสดงให้เห็นว่าคนไทยใช้
ชีวิตอยา่งสนัโดษ มีความพงึพอใจในสิง่ท่ีตวัเองมีอยู่ 
 

4.3.6  การรับราชการ 
คนไทยนิยมท าอาชีพท่ีมั่นคง1 โดยเฉพาะอาชีพท่ีมีเกียรติยศ ดงันัน้คนไทยมัก

เลอืกเป็นข้าราชการเพราะหวงัวา่จะมีเกียรติยศและเป็นความภาคภมิูใจของครอบครัวและตระกูล
ในขุนช้างขุนแผน ตวัละครผู้ชายมักหมั่นฝึกวิชาความรู้และวิชาป้องกันตวัเพื่อจะเป็นมหาดเล็ก 
ถึงแม้ว่าขุนไกรพลพ่ายจะถูกประหารชีวิตในการปฏิบัติหน้าท่ีแต่ขุนแผนก็ยังเป็นทหาร ถึงแม้
ขนุแผนจะถกูรับสัง่ให้จ าคกุแตพ่ลายงามก็จะถวายตวัเป็นมหาดเลก็ ขนุแผนบอกลกูว่าอยากให้ลกู
สืบทอดการเป็นมหาดเล็กเพราะต้องการให้ลกูด าเนินตามบรรพบุรุษ การเป็นขุนนางจะได้รับใช้ 
พระเจ้าแผน่ดิน แสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ 

ถ้าลูกหลานขุนนางหรือข้าราชการอยากจะถวายตัวเป็นมหาดเล็ก บิดาของ  
คนนัน้จะน าเข้าไปถวายตัวหรือจะให้ผู้ รับราชการอยู่แล้วน าไปถวายตัว พระเจ้าแผ่นดินจะรับไว้
เป็นมหาดเล็ก เพราะบิดาเป็นผู้ รับราชการใกล้ชิด ลกูหลานก็ควรได้รับราชการ แต่ถ้ายังเด็กอยู ่
พระเจ้าแผ่นดินก็จะให้น าไปเลีย้งดูให้เติบใหญ่ก่อน จึงจะเรียกเข้ามาใช้งาน ส่วนคนท่ี ไม่ใช่ลูก 
ขนุนางหรือข้าราชการจะต้องให้ผู้ รับราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในกราบทลูก่อน ถ้าได้รับอนญุาตแล้วจึง
                                                             

1 กนก จนัทร์ขจร.  (2544).  คู่มือวฒันธรรม วิถีชีวิต.  หน้า 178. 
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ถวายตัวได้1 การถวายตัวนับเป็นประเพณีสมัยก่อน เห็นได้จากตอนขุนช้างเป็นเด็ก ขุนศรีวิชัย  
น าตวัไปถวายตามประเพณี แต่สมเด็จพระพนัวษาเห็นว่าขุนช้างยงัเด็กอยู่จึงให้ขุนศรีวิชยัพากลบั
ก่อนแล้วคอ่ยมาเข้าเฝา้เม่ือเติบโตแล้ว 
 

     ครานัน้ขนุศรีวชิยั  กราบลงทนัใดแล้วทลูวา่ 

    ขอเดชะพระองค์จงกรุณา  อนัชีวาอยู่ใต้บทมาลย์ 

    ขนุช้างบตุรพระพทุธเจ้า  ขอทลูเกล้าถวายไว้เป็นทหาร 

    ด้วยชะตาราศีมีลาภสการ  มาสูโ่พธิสมภารพระทรงชยั 

    แตเ่กิดบตุรขนุช้างคนนี ้  เงินทองของดีทัง้น้อยใหญ่ 

    ววัควายช้างม้าข้าไท  มพิอท่ีจะได้ก็ได้มา 

    ครานัน้สมเดจ็เรนทร์สรู  ฟังทลูทรงพระสรวลอยู่ร่วนร่า 

    เออหวัหดูสูมเพชเวทนา  แตไ่ด้ลาภอย่างวา่ก็ชอบกล 

    เด๋ียวนีม้นัยงัเดก็เลก็อยู่  จะมอบไว้ให้กไูมเ่ป็นผล 

    เอ็งเลีย้งไว้ก่อนอย่าร้อนรน  ไว้เม่ือจนเตบิใหญ่จึงให้มา2 

การถวายตวัเป็นมหาดเล็กมีขัน้ตอน มีระเบียบคือต้องเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน 
ไปถวาย ต้องมีข้าราชการฝ่ายในน าเข้าเฝา้และหวัหม่ืนมหาดเล็กจะกราบบงัคมทูล จะทูลแค่ว่า  
ผู้ ขอถวายตัวเป็นลูกของใคร มีความรู้และมีความประพฤติท่ีดี3เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนนีมี้
คณุสมบติัเพียงพอท่ีจะเป็นข้าแผน่ดินได้  
 

4.3.7  ความเช่ือเร่ืองกรรม 
ค าว่า “เวรกรรม” “กรรม” และ “กรรมเก่า” ปรากฏในขุนช้างขุนแผนหลายครัง้

แสดงให้เห็นถึงความเช่ือของคนไทย คนไทยเช่ือว่าเหตุท่ีเกิดขึน้ไม่ใช่เหตุบังเอิญ ทุกอย่างเป็น

                                                             
1 สมปราชญ์ อมัมะพนัธ์.  (2536).  ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย.  หน้า 221.   
2 กรมศิลปากร.  (2546).  ขนุช้าง – ขนุแผน เล่ม 1.  หน้า 12. 
3 ประจกัษ์ ประภาพิทยากร.  (2519).  ประเพณีและไสยเวทวิทยาในขนุช้างขนุแผน.  หน้า 37. 
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กรรม เป็นผลของการกระท าของชาติก่อน ๆ และชาตินีท่ี้ทกุคนต่างต้องเจอและต้องอดทนจนกว่า
จะหมดเวรหมดกรรม นอกจากนีก้่อนจะลงมือท าอะไร คนไทยจะดูฤกษ์ และเช่ือในเร่ืองของ  
ความฝัน เร่ืองโหราศาสตร์และไสยศาสตร์อีกด้วย  

ตวัละครในขุนช้างขุนแผนมีการสงัเกตลางบอกเหตุเพื่อคาดเดาเหตุการณ์ท่ีจะ
เกิดขึน้ เช่น เม่ือขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่า คิว้ของวนัทองกระเหม่น นางวนัทองเห็นแมงมุม ถ้า
ใครได้ยินเสียงหรือเห็นแมงมุมตีอกก็แสดงวา่จะมีเหตุร้ายเกิดขึน้กับคน ๆ นัน้ หรือคนท่ีเก่ียวข้อง
ใกล้ชิดกับบุคคลนัน้1ซึ่งตามความเช่ือของคนไทยการท่ีสตัว์บางชนิดแสดงกิริยาอาการผิดปรกติ 
หรือมาปรากฏให้เห็นเป็นลางไม่ดี 

เม่ือวันทองรู้ว่าพลายงามถูกขุนช้างฆ่าก็พูดค าแรกว่า “โอ้ชาตินี้มีกรรมจะท า
ไฉน” และ พลายงามยินยอมเดินทางไปหาย่าท่ีกาญจนบุรีคนเดียวเพราะ “ด้วยเกิดมามีกรรมจะ
ท าไฉน” ส่วนการท่ีแม่ลกูต้องพรากจากกันก็ด้วยเหตุว่า “กรรมเคยพรากสตัว์ให้พลดัพราย” กับ 
“แต่ครัง้นีมี้กรรมจะจ าจาก” ถึงแม้ขนุช้างจะชั่วฆ่าลกูตวัเองแตน่างวนัทองก็ไม่หนีขนุช้างเน่ืองจาก 
“แต่ชาตินี้มีกรรมจึงจ าเป็น ได้ชายเช่นนี้มาเป็นสามี” พอขุนแผนจะไปฆ่าขุนช้างเพื่อแก้แค้นให้ 
ลกูชาย นางทองประศรีห้ามไว้ด้วย “จะสืบสร้างบาปกรรมไปท าไม” และขุนแผนตดัพ้อ “โอ้มีกรรม
ท าไว้แต่ไรมา” และเพราะมี  ความเช่ือในเร่ืองกรรมเช่นนี ้เม่ือมีคนมาท านายชะตาของพลายงาม
กบัขนุแผนวา่ดี นางทองประศรีจึงดีใจมาก  

สาเหตุท่ีเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนมีความเช่ือหลากหลายเพราะเป็นวรรณคดีท่ี
แต่งขึน้ในสมัยท่ีคนยงัหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์หรือสาเหตุของเร่ืองท่ีเกิดขึน้ไม่ได้ และ
เร่ืองราวบางอย่างก็อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ ดังนัน้จึงเต็มไปด้วยความเช่ือต่าง  ๆ จนถึง
ปัจจุบนัความเช่ือเหลา่นีก็้ยงัเหลืออยูบ้่าง อาจจะเป็นเพราะวา่คนไทยมีเจตนาจะให้ผู้ อ่ืนถือปฏิบติั
ตาม2 
 

4.3.8  การปกครองบ้านเมือง 
พระมหากษัตริย์ไทยปกครองบ้านเมืองโดยใช้กฎหมายเป็นตวัก าหนดทัง้ในการ

ให้รางวัลผู้ท าความดีหรือลงโทษผู้กระท าผิด และการปกครองบ้านเมืองก็ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ3 

                                                             
1 เสาวลกัษณ์ อนันตศานต์.  (2552).  วรรณกรรมเอกของไทย Thai Masterpieces.  หน้า 164. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 146. 
3เสาวลกัษณ์ อนันตศานต์.  (2552).  วรรณกรรมเอกของไทย Thai Masterpieces.  หน้า 307. 
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สมเด็จพระพันวษาตัดสินคดีโดยยึดกฎหมายเป็นหลกั ตอนจม่ืนไวยลกัพาตัว 
นางวันทอง ถึงแม้ว่าวันทองเป็นแม่ของพลายงามแต่ยังมีศักด์ิเป็นภรรยาขุนช้าง สมเด็จ 
พระพนัวษาพิพากษาว่าจม่ืนไวยท าผิดกฎหมายทัง้ ๆ ท่ีตวัเองรับราชการอยู ่แทนท่ีจะปรึกษากับ
พอ่หรือสมเด็จพระพนัวษาโดยตรงเน่ืองจากบ้านเมืองมีกฎอัยการศึก มีศาลให้ฟ้องคดีแตก่ลบัท า
ตามใจตวัเอง พระองค์จึงยดึตามกฎหมายและรับสัง่ให้จม่ืนไวยต้องถกูเฆี่ยนด้วยลวดและปรับไหม
ตามกฎซึง่กฎหมายตราสามดวงระบุไว้วา่  
 

  1 มาตราหนึ่ง ผู้ใดลกัไพร่ฟา้ (ข้าคน/ลกูเมีย) ท่านภาหนีแลมทินัภาหนี ยงัแตต่ีน น า้/ท่าในตลาด

ผสานแห่งใด ๆ มีศกัขพิยาณวา่จะเอาข้าคนท่านภาหนีจริง ท่านว่าผู้นัน้เป็นโจร ให้ภาหนีออกไปนอก

เมืองค่ามไปฟาก น า้/ท่า แลเจ้าคนมาพบ ให้ไหมค่ากึ่ง ถ้าสงแลภาหนีตามทางไปต่างเมืองก็ดีเอาไป

ขายก็ดี ถ้าได้ตัวคืนมาให้ไหมสองค่า ถ้ามิได้ตวัมาใช้ ให้ใช้ทุนแล้วให้ไหมสองค่า ให้ทวนโดยสกรรมิ

สกรร แล้วให้ศักรูปคนไว้ แลคนซึ่งไปด้วยเขานัน้ถ้ามันเป็นใจไปด้วยเขา ถ้าเดกอายุศม์ 12 ปี ลงมา

อย่าให้มีโทษแก่คนนัน้เลย ถ้าอายุศม์ 13/14 ปีขึน้ไปถึงอายุศม์ 16 ปี ให้ตีด้วยไม้หวาย 20 ที ถ้า

อายศุม์ 17 ปีขึน้ไปถึง 25/30 ปี ให้ตีด้วยไม้หวาย 30 ที สง่ให้แก่ เจ้า/นาย มนัคืน1 

 

จะเห็นได้วา่การท่ีประเทศมีกฎหมายเป็นตวัก าหนดช่วยให้การปกครองบ้านเมือง
มีระบบและควบคุมง่ายขึน้ ประชาชนจะกลวัการลงโทษจึงไม่กล้าท าผิด พระมหากษัตริย์ทรงใช้
กฎหมายในการปกครองบ้านเมืองแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมและบทบาทส าคญัยิ่งของผู้น าท่ี
เป็นพระเจ้าแผน่ดิน 
 

5.  การศึกษาหนังสืออ่านประกอบส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม 
หนังสืออ่านประกอบเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งท่ีใช้ประกอบในการเรียนการสอนเพื่อ

เสริมสร้างความรู้และพฒันาทกัษะของผู้อ่านทัง้ทกัษะการอ่าน ความคิด การวิเคราะห์ ในการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีทัง้ความงา่ยและความยาก ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนภาษาไทย
จึงจ าเป็นต้องมีสือ่การสอนคือหนงัสอือ่านประกอบ  
 

                                                             
1 กรมศิลปากร.  (2521).  เร่ืองกฎหมายตราสามดวง.  หน้า 338. 
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5.1  ความหมายของหนังสืออ่านประกอบ 
หนังสืออ่านประกอบเป็นช่ือเดิมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมแต่วิธีการใช้แตกต่างกัน

เล็กน้อย หนงัสืออ่านประกอบใช้ประกอบหลกัสตูร บงัคบัใช้ในรายวิชา สว่นหนงัสืออ่านเพิ่มเติม
เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียน ไม่ถูกบังคับใช้ มีผู้ ให้ความหมายของหนังสืออ่านประกอบหรือ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม (Supplementary Reader) ไว้มาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการตอบค าถามว่า 
เป็นเอกสารแบบไหน ใครใช้และมีจุดมุ่งหมายอะไร ดงันี ้

กรมวิชาการให้ความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติมไว้ว่า “หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
หมายถึง หนงัสือที่มีสาระอิงหลกัสูตร ส าหรับให้นกัเรียนอ่าน เพื่อศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง ตามความเหมาะสมกบัวยั และความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคลล หนงัสือประเภท
นีเ้รียกว่าหนงัสืออ่านประกอบ”1 

ไพพรรณ อินทนิลนิยามวา่หนงัสอือ่านประกอบเป็น “หนงัสือที่ผูส้อนแนะน าใหผู้อ่้าน
ประกอบการเรียนบางวิชา ทั้งนี้ผู้สอนมีเจตนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจวิชาการต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวางย่ิงข้ึน สาระที่ผู้สอนก าหนดให้อ่านนี้ อาจไม่ได้อยู่ในรูปหนงัสือเป็นเล่ม แต่อาจเป็น
บทความหรือข้อความที่แทรกอยู่ในหนงัสือวารสารหรือเอกสารต่าง ๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม จัดว่า
เป็นหนงัสืออ่านประกอบทัง้ส้ิน”2 

ถวลัย์ มาศจรัส กลา่วถึงความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติมว่า “หนงัสือที่มีสาระ
อ้างอิงหลกัสูตรส าหรับให้นกัเรียนอ่านเพือ่หาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมของ
วยัและความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล”3 

สรุปได้ว่าหนังสืออ่านประกอบหรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นสื่อการเรียนการสอน
ประเภทหนึ่งท่ีสร้างขึน้โดยอิงจากหลกัสตูร เนือ้หาจะกว้างกว่าและอธิบายละเอียดกว่าเนือ้หาท่ี
สอนเพื่อให้ผู้ เรียน ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนสนใจ ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทัง้ด้านการ
อ่าน ประสบการณ์ การพฒันาแนวคิดและช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านหรือผู้ เรียน 
 

5.2  ประโยชน์ของหนังสืออ่านประกอบส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
ประโยชน์ของหนงัสือเสริมประสบการณ์โดยเฉพาะหนงัสอือ่านประกอบหรือหนงัสือ

อ่านเพิ่มเติมมีดงันี ้

                                                             
1 กรมวิชาการ.  (2534).  การพฒันาสือ่การเรียนการสอน.  หน้า 67. 
2 ไพพรรณ อินทนิล.  (2546).  การส่งเสริมการอ่าน Better Reading.  หน้า 46. 
3 ถวลัย์ มาศจรัส.  (2548).  การเขียนหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม.  หน้า 3. 
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1.  ส่งเสริมความรู้ ให้ความรู้ หรือทักษะ ความคิด หลักการ หรือทฤษฎี ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่านในการด าเนินชีวิต ท าให้เกิดความเจริญงอกงามและพฒันาการในด้านตา่ง ๆ 

2.  สง่เสริมสติปัญญา ผู้อ่านได้พฒันาทกัษะการสงัเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใช้เหตุ
และผลจ าแนก วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินคา่ สามารถน าความรู้และทกัษะเหลา่นัน้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ไป 

3.  ส่งเสริมเจตคติท่ีเหมาะสม สอดแทรกแนวความคิดท่ีช่วยให้ผู้อ่านเกิดเจตคติท่ี
เหมาะสมในการน าความรู้นัน้ไปใช้ตามแนวทางท่ีต้องการ 

4.  สง่เสริมความเข้าใจ ใช้ภาษาท่ีถกูต้องและเหมาะสมกบัความรู้และประสบการณ์
ทางด้านการใช้ภาษาของผู้อ่าน เสนอเนือ้หาตามล าดบัขัน้ตอนของความรู้และตามพฒันาการทาง
สติปัญญาของผู้อ่าน ให้ตัวอย่างท่ีเหมาะสม ทัง้ยงัใช้วิธีหรือเคร่ืองสง่เสริมความเข้าใจอ่ืน  ๆ เช่น
ภาพประกอบ แผนภมิู ตาราง ค าถาม เป็นต้น 

5.  สง่เสริมการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เน้นให้เห็นความส าคญัและประโยชน์ของ
เร่ืองราวซึ่งสมัพนัธ์กับผู้ เรียน สอดแทรกค าถามต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะหนงัสืออ่ืน ๆ ท่ีผู้ อ่าน
อาจจะศกึษาให้กว้างขวางลกึซึง้ขึน้ตามความสนใจ1 

มีผู้วิจัยสนใจศึกษาและสร้างหนงัสอือ่านประกอบและหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพราะวรรณคดีไทยมีเนือ้หายากส าหรับชาวตา่งประเทศ ต้องใช้เวลา
ศกึษามากจึงต้องสร้างหนงัสอือ่านประกอบหรือหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับชาวต่างประเทศได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวเร่ือง

รามเกียรติ์  ส าหรับชาวต่างประเทศช่วยให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาติเกิดความสนใจและเข้าใจมากขึน้
ในเร่ืองของศิลปะ มีความรู้วรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิมากขึน้ เข้าใจเร่ืองราวของตอนส าคัญและ
สามารถแยกตวัละครจากหวัโขนได้2 และงานวิจยัเร่ืองหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเร่ือง 
“สังข์ทอง” ส าหรับนักศึกษาชาวจีน ผลการวิจยัพบว่าหนงัสอืเลม่นีส้ามารถเพ่ิมความรู้ให้ผู้ เรียน
ในด้านวรรณคดีไทย ผู้ เรียนได้เรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความ เช่ือของคนไทย มีนิสัยรัก 
การอ่าน นอกจากนัน้ยงัสนกุสนาน เพลดิเพลนิด้วย3 รวมทัง้หนังสืออ่านประกอบนวนิยายเร่ือง 

                                                             
1 กรมวิชาการ.  (2531).  การจดัท าหนงัสือเสริมประสบการณ์.  หน้า 5 – 8. 
2 อัจฉริยา วสุนันต์ .  (2560).  หนังสืออ่านเพ่ิมเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวเร่ือง รามเกียรต์ิ ส าหรับ 

ชาวต่างประเทศ.  หน้า 67. 
3 Shi Lei.  (2559).  หนงัสืออ่านประกอบบทละครนอกเร่ือง “สงัข์ทอง” ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน.  หน้า 80. 
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“ความสุขของกะทิ” ส าหรับผู้เรียนชาวจีนช่วยให้ผู้ เรียนได้รู้จกันวนิยายความสขุของกะทิ ได้รับ
ความสนกุสนานเม่ืออ่านและยงัมีความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาและวฒันธรรมไทยด้วย1 

ผู้วิจัยพบวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะสร้างหนงัสืออ่านประกอบโดยใช้เนือ้หาจาก
วรรณคดีหรือวรรณกรรมไทยเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้ เรียนชาวต่างประเทศ 
เพราะเนือ้หาของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยสะท้อนภาษา วฒันธรรม สงัคม และความคิดของ
คนไทย ช่วยให้ผู้ เรียนได้ทัง้ทกัษะการใช้ภาษาและฝึกคิดวิเคราะห์ซึง่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของ
หนงัสืออ่านประกอบคือช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์ทัง้ด้านความรู้ เสริมสร้างทกัษะการใช้ภาษา
และเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมให้แก่ชาวตา่งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1 Zheng Yuan.  (2559).  การสร้างหนังสืออ่านประกอบนวนิยายเร่ือง “ความสุขของกะทิ” ส าหรับผู้เรียนชาวจีน.    

หน้า 77. 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” 

จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านและ
เพิ่มเติมความรู้เร่ืองวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีไทยให้ผู้ เรียนชาวเวียดนาม โดยด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การหาคณุภาพของหนงัสอือ่านประกอบ  

 

1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
ในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามมีมหาวิทยาลยั 5 แห่งท่ีเปิดสอนภาษาไทยโดยได้รับ

การสนบัสนุนจากกรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ (TICA) มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนภาษาไทยเป็น
วิชาเอกมี 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง (University of 
Foreign Language Studies, The University of Danang) และมหาวิทยาลยัสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์  (University of Social Sciences and 
Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) และเปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชา
โทมี 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University)มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ก รุงฮานอย (University of Languages and International Studies, 
Vietnam National University in Hanoi) และมหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลยัแห่งชาติ กรุงฮานอย (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
National University in Hanoi)  

ผู้วิจยัก าหนดคุณสมบติัของกลุม่ตวัอยา่งคือนกัศึกษาชาวเวียดนาม ระดบัปริญญาตรีท่ี
เรียนภาษาไทยระดบัสูง ซึ่ง ณ เวลาท่ีทดลอง มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยั
ดานงั (University of Foreign Language Studies, The University of Danang) ยงัไม่มีนกัศกึษา
ชาวเวียดนาม ระดับปริญญาตรีท่ีเรียนภาษาไทยระดับสูง มีมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์  (University of Social Sciences and 
Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) แห่งเดียว ท่ีมีนักศึกษาเรียน
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วิชาเอกภาษาไทยระดบัสงูท่ีมีคุณสมบติัสอดคล้องกับเคร่ืองมือท่ีจะใช้วดั จึงเป็นกลุม่ตวัอย่างใน
การวิจยันี ้
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย หนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จาก
วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม ผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดย
ได้ศกึษาจากเอกสารและงานวิจยั การไปทศันศกึษา การถ่ายรูปเพื่อใช้เป็นภาพประกอบ การสร้าง
บทอ่านและแบบทดสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ศกึษาเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน โดยเฉพาะ 2 ตอนท่ีกระทรวงศกึษาธิการคดัเลอืก
มาเป็นแบบเรียนไทยได้แก่ ตอน “ก าเนิดพลายงาม” และตอน “ขุนช้างถวายฎีกา” เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวรรณคดีไทย เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน
ทัง้ของชาวไทยและชาวต่างชาติ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตไทย เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างหนงัสอือ่านประกอบ 

2.2  ศึกษาความหมาย ประเภท องค์ประกอบและคุณค่าของวรรณคดีไทยเพื่อเป็น
ความรู้ทัว่ไปด้านวรรณคดีไทย 

2.3  ศึกษาเร่ืองขุนช้างขุนแผนโดยเฉพาะตอน “ก าเนิดพลายงาม” และ “ขุนช้าง 
ถวายฎีกา” อยา่งละเอียดเพื่อน าไปออกแบบเป็นเนือ้หาของบทเรียนในเคร่ืองมือ 

2.4  ศึกษาความหมายของวิถีชีวิตไทย ลกัษณะเด่นของวิถีชีวิตไทยท่ีปรากฏในขุนช้าง
ขุนแผนเพื่อน าเนือ้หาจากขุนช้างขุนแผนท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตไทยมาวิเคราะห์ 

2.5  ศึกษาความหมายของหนงัสืออ่านประกอบ ขัน้ตอนการเขียนหนงัสอือ่านประกอบ 
ลกัษณะของการเขียนหนงัสอือ่านประกอบท่ีดีและประโยชน์ของหนงัสอือ่านประกอบเพื่อสร้างและ
วดัผลหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียน 
ชาวเวียดนาม 

2.6  ทศันศึกษาท่ีวดัป่าเลไลยก์ จังหวดัสพุรรณบุรีเพื่อเก็บข้อมูลความเป็นมาของเร่ือง
ขุนช้างขุนแผนและถ่ายรูปใช้เป็นภาพประกอบในเคร่ืองมือ 

2.7  ศึกษาวรรณคดี เร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) แล้วน าไป เป รียบ เทียบกับ 
ขุนช้างขุนแผน เพราะวรรณคดีเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) เป็นวรรณคดีเอกของเวียดนาม มี
ลักษณะค าประพันธ์ มีกฎการสัมผัสคล้ายกลอนเสภา มีโครงเร่ืองเหมือน ขุนช้างขุนแผน  
นางเก่ียวซึง่เป็นตวัละครเอกของเร่ืองเหมือนนางวนัทองคือมีสามีหลายคน 
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2.8  ศึกษาวิถีชีวิตของเวียดนามเพื่อน าไปเขียนในบทอ่านเพื่อให้ผู้ เรียนชาวเวียดนาม
เข้าใจเนือ้หาท่ีเป็นนามธรรม 

2.9  สร้างหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน
ส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษา วฒันธรรม วิถี
ชีวิตไทยและวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนให้ผู้ เรียนชาวเวียดนาม โดยหนังสืออ่านประกอบมี
จ านวน 10 บท  

เน่ืองจากหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน
ส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามมีเนือ้หาเก่ียวกับวิถีชีวิตไทยท่ีน าข้อมูลมาจากวรรณคดีเร่ือง  
ขุนช้างขุนแผน  ดังนัน้  ผู้ วิจัยจึงแบ่งเนือ้หาเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เก่ียวกับวรรณคดีเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผน และสว่นท่ี 2 เก่ียวกับ    วิถีชีวิตไทยท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
ดงันี ้

ส่วนที่ 1 เนือ้หาที่ เก่ียวกับวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน  เป็นการแนะน าเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผน และ ลกัษณะของวรรณคดีไทย มี 2 บทได้แก่ 

 บทท่ี 1  “จะกล่าวถึงเร่ืองขุนแผนขุนช้าง” มีเนือ้หาคือ เนือ้เร่ืองขุนช้างขุนแผน 
ความเป็นมาของขุนช้างขุนแผน เร่ืองนา่รู้เก่ียวกบัขุนช้างขุนแผน และวรรณคดีเอกของไทยและ
เวียดนาม  โดยกล่าวถึงวรรณคดีเวียดนาม เร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) เพื่ อให้ผู้ เรียน 
ชาวเวียดนามเข้าใจ 

บทท่ี 2  “หาเสภามาทัว่ที่ตวัดี” เนือ้หาได้แก่ ความหมายของฉันทลักษณ์และค า
ประพันธ์ ลกัษณะของกลอนเสภา วิธีการอ่านท านองเสนาะกลอนเสภา และฉันทลกัษณ์กลอน  
หลกุบ๊าดในเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) 

 
ส่วนที่ 2 เนือ้หาที่เก่ียวกับวิถีชีวิตไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน มีเนือ้หา

เก่ียวกบัวิถีชีวิตไทยท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขนุช้างขนุแผน แบง่เป็น 8 บทได้แก่ 
บทท่ี 3  “ขวัญมาหาย่าเถิดอย่าเพลิดเพลิน” กล่าวถึงความหมายของประเพณี 

ประเภทของประเพณีในขุนช้างขุนแผน  เร่ืองย่อตอน “ก าเนิดพลายงาม” การท าขวัญใน 
ขุนช้างขุนแผน และการโกนจุกในขุนช้างขุนแผน 

บทท่ี 4  “ลูกผูช้ายลายมือนัน้คือยศ” กลา่วถึงการศกึษาของผู้ชายในขุนช้างขุนแผน 
และการศกึษาของผู้หญิงในขุนช้างขุนแผน 
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บทท่ี 5  “แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก” เนือ้หาในบทนีคื้อ ครอบครัวในขุนช้างขุนแผน
และลกัษณะของครอบครัวไทย 

บทท่ี 6  “มะยมใหญ่ในบ้านกินหวานนกั” กลา่วถึงสภาพบ้านเรือนและอาหารการกิน 
บทท่ี 7  “ถวายตวัพระองค์ทรงธรณี” เนือ้หาในบทนีคื้อ ความนิยมรับราชการใน 

ขุนช้างขุนแผน คณุสมบติัของผู้ ท่ี จะรับราชการ และพิธีถวายตวัเป็นมหาดเลก็ของพลายงาม  
บทท่ี 8 “เวรกรรมน าไปไม่รั้งรอ” มีเร่ืองย่อตอน “ขุนช้างถวายฎีกา” ความรู้ทั่วไป 

เร่ืองกรรม ค าศพัท์เก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองกรรม และความเช่ือเร่ืองกรรมในขุนช้างขุนแผน 
บทท่ี 9 “สูต้ายขอถวายซ่ึงฎีกา” กลา่วถึงการปกครองบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์

การปกครองบ้านเมืองในขุนช้างขุนแผน การถวายฎีกาของขุนช้าง และการปกครองบ้านเมือง
ของพระพนัวษา 

บทท่ี 10 “ประหน่ึงว่าวนัทองนีส้องใจ” บทนีเ้ป็นบทสดุท้ายซึง่กลา่วถึงสถานภาพของ
ผู้หญิงในสมยัก่อน ลกัษณะของนางวนัทอง และสถานภาพของนางวนัทอง 

 
2.10 สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนของหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จาก

วรรณคดีเร่ือง  ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามทัง้หมด 50 ข้อแบบปรนยั 4 ตวัเลือก
เพื่อวัดความสามารถในการอ่านของผู้ เรียนก่อนใช้หนังสืออ่านประกอบเร่ืองวิถีชีวิ ตไทยจาก
วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม 

2.11  สร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนของหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จาก
วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามทัง้หมด 100 ข้อ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
เพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจของผู้ เรียน 

2.12  สร้างแบบทดสอบหลงัเรียนของหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จาก
วรรณคดีเร่ือง ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามทัง้หมด 50 ข้อแบบปรนยั 4 ตัวเลือก 
เพื่อวดัความเข้าใจของผู้ เรียนและวดัประสทิธิภาพของหนงัสอื 

2.13  น าหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน
ส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามท่ีสร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจเพื่อปรับปรุง
แก้ไขจากค าแนะน าของอาจารย์ 
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3. การหาคุณภาพของหนังสืออ่านประกอบ 
ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี

เร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม 

3.1  การหาคณุภาพของเคร่ืองมือจากผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้วิจยัด าเนินการหาคณุภาพของเคร่ืองมือจากผู้ เช่ียวชาญโดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1.1  ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคณุภาพของเคร่ืองมือส าหรับผู้ เช่ียวชาญก่อนจะ
น าหนงัสืออ่านประกอบสง่ให้ผู้ เช่ียวชาญ โดยแบ่งการประเมินเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านเนือ้หา
ด้านความรู้ ด้านภาษา แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และด้านคุณค่าท่ีได้รับ โดยใช้
แบบสอบถาม 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง หนงัสอืมีคณุภาพในระดบัดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง หนงัสอืมีคณุภาพในระดบัดี 
คะแนน 3 หมายถึง หนงัสอืมีคณุภาพในระดบัดีพอใช้ 
คะแนน 2 หมายถึง หนงัสอืมีคณุภาพในระดบัต้องปรับปรุง 
คะแนน 1 หมายถึง หนงัสอืมีคณุภาพในระดบัใช้ไม่ได้1 

3.1.2.  น าเคร่ืองมือให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมทัง้ 5 
ด้านเพื่อประเมินผลคณุภาพของหนงัสือ หลงัจากนัน้ผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขหนงัสืออ่านประกอบตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น รายช่ือผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

รองศาสตราจารย์สภุา ปานเจริญ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินนัท์วฒันา  
ดร. เจ่ิน เก๋ิม ตู๊  (Tran Cam Tu)  

3.2.3  ผู้วิจยัน าผลการประเมินมาเฉลีย่เพื่อประเมินคณุภาพหนงัสอื ดงันี ้
คา่เฉลีย่ตัง้แต ่4.51 – 5.00 หมายถึง มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
คา่เฉลีย่ตัง้แต ่3.51 – 4.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดบัดี 
คา่เฉลีย่ตัง้แต ่2.51 – 3.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดบัดีพอใช้ 
คา่เฉลีย่ตัง้แต ่1.51 – 2.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดบัต้องปรับปรุง 
คา่เฉลีย่ตัง้แต ่1.00 – 1.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดบัใช้ไม่ได้2 
ผลการประเมินเคร่ืองมือจากผู้ เช่ียวชาญมีรายละเอียดดงันี ้

                                                             
1 พิสณ ุฟองศรี.  (2557).  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั.  หน้า 202. 
2 พิสณ ุฟองศรี.  (2557).  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั.  หน้า 202. 
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ตาราง 1 แสดงคะแนนการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
คะแนนจาก

ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ค่า 

เฉล่ีย 
ระดับ
คุณภาพ 

1 2 3 
  

1. ด้านเนือ้หา 
1.1 ขนาดรูปเลม่มีความเหมาะสม 4 4 5 4.33 ดี 
1.2 ลกัษณะตวัอกัษรเหมาะสมชดัเจน 4 4 5 4.33 ดี 
1.3 ภาพประกอบเหมาะสม ส่ือความหมาย 3 3 5 3.67 ดี 

2. ด้านความรู้ 
2.1 สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 4 4 5 4.33 ดี 
2.2 มีความถกูต้องทางวชิาการ 4 4 4 4 ดี 
2.3 การอธิบายเนือ้หาชดัเจน 4 4 5 4.33 ดี 
2.4 จัดล าดับเนือ้หาเหมาะสมกับลักษณะของผู้ เรียน

ชาวเวียดนาม 
4 4 5 4.33 ดี 

3. ด้านภาษา 
3.1 ภาษาท่ีใช้อ่านเข้าใจง่าย 4 3 5 4 ดี 
3.2 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมกบัระดบัของผู้อ่าน 3 4 4 3.67 ดี 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.1 มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 4 4 5 4.33 ดี 
4.2 มีความง่าย – ยากเหมาะสมกบัระดบัผู้เรียน 4 4 5 4.33 ดี 
4.3 ค าถามชดัเจน และครอบคลมุเนือ้หา 4 4 4 4 ดี 

5. ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 
5.1 ให้ความรู้ด้านวถีิชีวติไทยแก่ผู้ เรียน 5 4 5 4.67 ดีมาก 
5.2 ให้ความรู้ด้านวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนแก่

ผู้ เรียน 
4 4 5 4.33 ดี 

5.3 ช่วยพฒันาทักษะการอ่านและวงศพัท์ให้กับผู้ เรียน
ชาวเวียดนาม 

4 4 5 4.33 ดี 

รวมเฉล่ีย 3.9 3.8 4.8 4.2 ดี 

จากตาราง 1 คะแนนเฉลีย่ของผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่นในการประเมินคณุภาพคือ 4.2 
สรุปได้วา่คณุภาพของหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน
ส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามอยูใ่นระดบัดี ผู้วิจยัมีการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
3 ทา่นโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 2 แสดงการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของรองศาสตราจารย์ สภุา ปานเจริญ 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

8 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน) 

ข้อใดแตกตา่งจากข้ออ่ืน 

ก. “วา่” กบั “ยา” 

ข. “ไม”่ กบั “ไป” 

ค. “หวาน” กบั “ชาญ” 

ง. “จอม” กบั “หมอ่ม” 

ข้อ  ข . “ไม่ ”  กับ  “ไป ” 
ไม่ ใช่ สั ม ผั ส ใน  ค ว ร
เปล่ียน 

 

บ ท ป ร ะ พั น ธ์ ดั ง ก ล่ า ว
กลา่วถึงเร่ืองใด 

ก. สอนผู้ชายว่าอย่า
เช่ื อ ค า พู ด ขอ ง
ผู้หญิง 

ข. สอนผู้หญิงวา่อย่า
เช่ื อ ค า พู ด ขอ ง
ผู้ชาย 

ค. สอนผู้หญิงวา่ต้อง
มีมารยาหกสิบส่ี
อย่าง 

ง. สอนผู้ชายว่าต้อง
มีมารยาสามสิบ
สองอย่าง 

10 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน) 

นางวนัทองเรียนปักม่านตัง้แต่
อายเุท่าไร 

ก. 5 ขวบ 
ข. 6 ขวบ 
ค. 7 ขวบ 
ง. 8 ขวบ 

เป็นข้อสอบวัดความรู้ 
ความจ าท่ี ง่ าย เกิน ไป 
ควรเปล่ียนเป็นระดับท่ี
ยากกวา่ 

ข้ อ ใด ก ล่ า ว ถึ ง ค า ส อ น
ผู้หญิง 

ก. เจ้าอุตส่าห์ศึกษา
วชิาการ 

ข. อย่าก่อเกินก่อน
ผวัไมพ่อท่ี 

ค. จ น เ ติ บ ใ ห ญ่
ยิ่ ง ย วด ไ ด้ บ ว ช
เรียน 

ง. ช่วยเสกสวดสอน
ให้เป็นแก่นสาร 

29 
(บทท่ี 1) 

ได้ยกย่องเป็นยอดของกลอน
เสภา 

ใช้ค าให้เหมาะสมกวา่นี ้ ได้รับยกย่องเป็นยอดของ
กลอนเสภา 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

121 
(บทท่ี 6) 

นางทองประศรีจึงเตรียมของไว้
มากมากเพ่ือให้ลูกใช้ของได้
นานท่ีสดุ 

ใช้ค าไมถ่กูต้อง นางทองประศรีจึงเตรียม
ของไว้มากมายเพ่ือให้ลกูใช้
ของได้นานท่ีสดุ 

 
 

126 
(บทท่ี 7) 

ข้อใดไม่กล่าวถึงประโยชน์ของ
ต้นมะยม 

ก. เป็นอาหาร 

ข. เป็นไม้มงคล 

ค. เป็นยารักษาโรค 

ง. เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม 

ข้อ ง. ผดิชดัเจนเกินไป ข้อใดไม่กล่าวถึงประโยชน์
ของต้นมะยม 

ก. เป็นอาหาร 

ข. เป็นไม้มงคล 

ค. เป็นไม้ประดบั 

ง. เป็นยารักษาโรค 

143 
(บทท่ี 7) 

พลายงามต้องเตรียมสิ่งใดบ้าง
ในพธีิถวายตวั 

ก. พานรอง 

ข. เคร่ืองประดบั 

ค. เคร่ืองแตง่กาย 

ง. ดอกไม้ ธปูเทียน 

เห มื อ น จ ะ ต้ อ งต อ บ
มากกวา่ 1 

ตดัค าวา่บ้างออก 

พลายงามต้องเตรียมสิ่งใด
ในพธีิถวายตวั 

จ. พานรอง 

ฉ. เคร่ืองประดบั 

ช. เคร่ืองแตง่กาย 

ซ. ดอกไม้ ธปูเทียน 

148 
(บทท่ี 9) 

เม่ือหายดีแล้วขอจะอยู่กับแม่
สกัพกัให้หายคดิถึง 

ไวยากรณ์ผดิ เม่ือหายดีแล้วจะขออยู่กับ
แมส่กัพกัให้หายคดิถึง 

175 
(บทท่ี 9) 

พระมหากษัตริย์ไทยใช้สิ่งใดใน
การปกครองบ้านเมือง 

ก. ศาล 

ข. อาวธุ 

ค. กฎหมาย 

ง. มหาดเลก็ 

ข้อ ง. ผดิชดัเจนเกินไป พระมหากษัตริย์ไทยใช้สิ่ง
ใดในการปกครองบ้านเมือง 

จ. ศาล 

ฉ. อาวธุ 

ช. อ านาจ 

ซ. กฎหมาย 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

177 
(บทท่ี 9) 

ใครเป็นผู้ถกูลงโทษ 
ก. ผีพาย 

ข. ขนุช้าง 

ค. มหาดเลก็ 

ง. พระพนัวษา 

ข้อ  ก . ใช้ค าผิดท าให้
ความหมายเปล่ียน 

ใครเป็นผู้ถกูลงโทษ 
ก. ฝีพาย 

ข. ขนุช้าง 

ค. มหาดเลก็ 

ง. พระพนัวษา 

185 
(บทท่ี 10) 

เป็นคนท่ีไมเ่คยได้ตดัสนิใจเร่ือง
ใด ๆ ในชีวติ 

ความหมายยังไม่แสดง
ถึ ง ส ถ าน ภ าพ ขอ งผู้
หญิงไทย 

เป็นคนท่ีไม่เคยมีโอกาสได้
ตดัสนิใจเร่ืองใด ๆ ในชีวติ 

186 
(บทท่ี 10) 

การไม่เคยตัดสินใจสิ่งใดใน
ชีวติ 

ความหมายยังไม่แสดง
ถึ ง ส ถ าน ภ าพ ขอ งผู้
หญิงไทย 

การไม่เคยมีโอกาสตดัสินใจ
สิง่ใดในชีวติ 

ตาราง 3 แสดงการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผศ. ดร.วิรัช วงศ์ภินนัท์วฒันา 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

21 
(บทท่ี 1) 

ขุนไกรพลพ่าย (ขุน – ไกร – 
พน – ละ – พา่ย) 

ค าอ่านผดิ ขนุไกรพลพ่าย (ขนุ – ไกร – 
พน  – พา่ย) 

21 
(บทท่ี 1) 

เถรขวาด (เถ – ระ – ขวาด) ค าอ่านผดิ เถรขวาด (เถน – ขวาด) 

ช่ือบท 
(บทท่ี 1-10) 

อธิบายช่ือบท ควรมีจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของแตล่ะบท 

อธิบายช่ือบทอย่างละเอียด 

เพิ่มขอบเขตเนือ้หาของแต่
ละบท 

เพิ่มจุดประสงค์การเรียนรู้
ของแตล่ะบท 

โดยรายละเอียดการแก้ไข
ปรากฏอยู่ด้านลา่ง 
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ตาราง 3.(ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

20 
(บทท่ี 1) 

จะกล่าวถึงเร่ืองขุนแผน  ขุน
ช้างคือเร่ืองราวเก่ียวกับ ขุน
ช้างขุนแผน  บทนี มี้ เนื อ้หา
เก่ียวกับเร่ืองย่อและความรู้
ทัว่ไปเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

 

ช่ือบท  คือการเล่าขุนแผน 
ขุนช้างและนางวันทองซึ่ง
เป็นตัวละครเอกของเร่ือง  
ขุนช้างขุนแผน  เร่ืองราว
เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 147 สมัย
กรุงศรีอยธุยา 
ขอบ เขต  บท นี มี้ เนื อ้ห า
เก่ียวกับเร่ืองย่อและความรู้
ทัว่ไปเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

จุดประสงค์การเรียน รู้ 
นั กศึ กษ าอ่ านบ ท นี ้แ ล้ ว
ส า ม า ร ถ เล่ า เ ร่ื อ ง ย่ อ 

ขุนช้างขุนแผนได้ 

38 
(บทท่ี 2) 

เสภาคือช่ือกลอนชนิดหนึ่ง บท
นีมี้เนือ้หาเก่ียวกับลกัษณะค า
ประพัน ธ์ขอ งเร่ือ ง ขุ น ช้า ง
ขุนแผน 

 

ช่ือบท  งานโกนจุกวันแรก
ข อ งพ ล า ย ง า ม ผ่ า น ไป 
ชาวบ้านมีการเล่นดนตรีเพ่ือ
ขั บ เส ภ า โด ย ต า มี ซึ่ ง มี
ประสบการณ์เป็นผู้ขบัเสภา 
ขอบ เขต  บท นี มี้ เนื อ้ห า
เก่ียวกบัลกัษณะค าประพนัธ์
ของเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

จุดประสงค์การเรียน รู้ 
นักศึกษาอ่านบทนีแ้ล้วจะ
เข้าใจลักษณะค าประพันธ์
กลอนเสภาและสามารถแบ่ง
จังหวะการอ่านกลอนเสภา
ถกูต้อง 
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ตาราง 3.(ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

56 
(บทท่ี 3) 

“ ข วั ญ ม า ห า ย่ า เ ถิ ด อ ย่ า
เพลิดเพลิน” เป็นค ากล่าวเชิญ
ขวญัในพิธีท าขวัญของพลายงาม 
บทนีมี้เนือ้หาเก่ียวกับประเพณี
ไทยคือการท าขวัญและการ โกน
จุก 

 

ช่ือบท พลายงามเดินทางใน
ป่าได้พบเสือ สิงห์ และฝูงลิง 
ต้องว้าเหว่และเดินทางล าบาก 
นางทองประศรีจึงเชิญขวัญ
ของพลายงามกลบัมาและอวย
พรให้ขวัญอยู่กับพลายงาม
ตลอดอยา่มีอนัตราย 

ข อบ เข ต  บ ท นี ้มี เ นื ้อ ห า
เก่ียวกับประเพณีไทยคือ การ
ท าขวญัและการโกนจุก 

จุ ด ป ร ะส ง ค์ ก าร เ รี ย น รู้ 
นักศึกษาอ่านบทนีแ้ล้วจะมี
ความรู้เร่ืองการท าขวัญและ
การโกนจุก สามารถวิเคราะห์
เนือ้หาของประเพณีไทยจาก
บทประพนัธ์ได้ 

77 
(บทท่ี 4) 

“ลูกผูช้ายลายมือนัน้คือยศ” เป็น
ค าพูดท่ีนางวันทองสอนพลาย
งามว่าเป็นผู้ ชายต้องขยันเรียน
ห นั ง สื อ เพื่ อ อ น า ค ต จ ะ ไ ด้
เจริญก้าวหน้า ได้รับการยกย่อง
นบัถือ 

 

ช่ือบท ก่อนพลายงามเดินทาง
ไปกาญจนบุรี นางวนัทองอวย
พ ร ให้ พ ล าย งาม เดิ น ท า ง
ปลอดภัย เม่ือโตขึน้แล้วบวช
เรียน ขยันเรียนหนังสือ การ
เป็นลกูผู้ชายลายมือนัน้ส าคญั
เพราะถ้าต้องการรับราชการ
ต้องเขียนหนงัสือได้ 

ข อบ เข ต  บ ท นี ้มี เ นื ้อ ห า
เก่ียวกบัการศกึษาไทย 

จุ ด ป ร ะส ง ค์ ก าร เ รี ย น รู้ 
นักศึกษาอ่านบทนี แ้ ล้วจะ
เข้าใจการศึกษาของไทยใน
สมัยก่อน สามารถวิเคราะห์
ลกัษณะและความส าคัญของ
การศกึษาจากบทประพนัธ์ได้ 
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ตาราง 3.(ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

94 
(บทท่ี 5) 

ช่ือบทหมายถึงความรักของแม่ท่ี
มีให้ลูก บทนีมี้เนื อ้หาเก่ียวกับ
ครอบครัวไทย 

 

ช่ือบท  ก่อนไปกาญจนบุ รี 
พลายงามบอกลานางวันทอง
และส านึกในความรักท่ีแม่มีให้
ตน ซึ่งความรักของแม่ไม่มีใคร
เทียบได้ พลายงามรู้สึกเสียใจ
เพราะต้องเดินทางคนเดียว  
ข อบ เข ต  บ ท นี ้มี เ นื ้อ ห า
เก่ียวกบัครอบครัวไทย 

จุ ด ป ร ะส ง ค์ ก าร เ รี ย น รู้ 
นักศึกษาอ่านบทนี แ้ ล้วจะ
เข้าใจโครงสร้างและลักษณะ
ของครอบครัวไทย สามารถ
วิ เค ร า ะ ห์ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ครอบครัวไทยผา่นบทประพนัธ์
ได้ 

113 
(บทท่ี 6) 

หน้าบ้านนางทองประศรีปลูกต้น
มะยมใหญ่ซึ่งเป็นไม้มงคลและมี
คณุสมบตัิมากมาย บทนีมี้เนือ้หา
เก่ียวกบัการด ารงชีวิตของคนไทย 

 

ช่ือบท เป็นการเล่าเร่ืองของ
เด็ ก  ๆ  ซึ่ งอ ยู่ บ ริ เวณ บ้ าน 

นางทองประศรีว่าหน้าบ้านจะ
มีต้นมะยมใหญ่ เด็ก ๆ ท่ีขโมย
มะยมของนางจะถูกลงโทษ
ด้วยการหยิก เด็กบอกว่านาง
ทองประศรี ร้ายเหมือนเป็น
ผีเสือ้ยกัษ์ 

ข อบ เข ต  บ ท นี ้มี เ นื ้อ ห า
เก่ียวกับการด ารงชีวิตของคน
ไทย 
จุ ด ป ร ะส ง ค์ ก าร เ รี ย น รู้ 
นั ก ศึ ก ษ า จ ะ เ ข้ า ใ จ ก า ร
ด า ร ง ชี วิ ต ข อ งค น ไท ย ใน
สมัยก่อน สามารถวิเคราะห์
การใช้ชีวิตของคนไทยจากบท
ประพนัธ์ได้ 
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ตาราง 3.(ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

130 
(บทท่ี 7) 

“ถวาย” คือการให้ “พระองค์” 
หม ายถึ งพ ระมหาก ษั ต ริ ย์ 
“ธรณี” แปลว่าแผ่นดิน รวมทัว้
วรรคหมายถึงการถวายตัวรับ
ใช้พระมหากษัตริย์ การรับใช้
พระมหากษัตริย์เป็นอาชีพท่ีมี
เกียรติ  คนไทยสมัยก่อนจึ ง
นิยมให้ลกูชายถวายตวั บทนีมี้
เนือ้หาเก่ียวกบัการรับราชการ 

 

ช่ื อ บ ท  ขุ น แ ผ น บ อ ก 

พลายงามว่าต้องตัง้ใจเรียน
หนังสือแล้วจะพาไปฝากตัว
กับพระจม่ืนศ รีเพ่ือถวาย
ตัว รับ ราชการ การถวาย
ตวัรับใช้พระมหากษัตริย์เป็น
อาชีพท่ีมีเกียรต ิ
ขอบ เขต  บท นี มี้ เนื อ้ห า
เก่ียวกบัการรับราชการ 
จุดประสงค์การเรียน รู้ 
นักศึกษาอ่านบทนีแ้ล้วจะ
เข้าใจความคิดของคนไทยท่ี
ต้ อ ง ก า ร รั บ ร า ช ก า ร ใน
สมยัก่อน สามารถวิเคราะห์
จากบทประพนัธ์ได้ 

147 
(บทท่ี 8) 

ค าว่า “เวรกรรม” เป็น ความ
เช่ือหนึ่งของคนไทยเร่ืองการ
เวียนว่ายตายเกิดและนรก
ส ว ร รค์  “ ไ ม่ รั้ ง ร อ ”  ถื อ ถู ก
ก าหนดไว้แ ล้ว ไม่สามารถ
แก้ไขได้ ท าได้แต่รับผล บทนีมี้
เนือ้หาเก่ียวกับความเช่ือเร่ือง
กรรมของคนไทย 

 

ช่ือบท พลายงามกล่าวว่า
นางวันทองไม่ควรจะพราก
จากขนุแผน แต่ท่ีต้องพราก
จากกนัเพราะกรรมก าหนด 

ขอบ เขต  บท นี มี้ เนื อ้ห า
เก่ียวกับเร่ืองกรรมของคน
ไทย 
จุดประสงค์การเรียน รู้ 
นักศึกษาอ่านบทนีแ้ล้วจะ
เข้าใจความเช่ือเร่ืองกรรม
ข อ ง ค น ไท ย  ส า ม า ร ถ
วเิคราะห์ความเช่ือเร่ืองกรรม
จากบทประพนัธ์ได้ 
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ตาราง 3.(ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

163 
(บทท่ี 9) 

“ถวายฎีกา” คือการร้องทุกข์ของ
ราษฎรต่อพระมหากษัตริย์  “สู้
ตาย” คือการสู้ สุดความสามารถ 
บ ท นี ้ มี เ นื ้ อ ห า เ ก่ี ย ว กั บ 

การป กค รอ ง บ้ าน เมื อ งขอ ง
พระมหากษัตริย์ไทย 

 

ช่ือบท ขุนช้างว่ายน า้ไปขวาง
เรือพระท่ีนั่ง ขุนช้างร้องทุกข์
กับพระพันวษาเพราะโกรธ
แค้นพระไวยโดยไม่กลัวว่าจะ
ถกูลงโทษท่ีถวายฎีกา 
ข อบ เข ต  บ ท นี ้มี เ นื ้อ ห า
เก่ียวกบัการปกครองบ้านเมือง
ของพระมหากษัตริย์ไทย 

จุ ด ป ร ะส ง ค์ ก าร เ รี ย น รู้ 
นกัศกึษาจะเข้าใจการปกครอง
บ้านเมืองของกษัตริย์ไทยใน
สมัยก่อน สามารถวิเคราะห์
การปกครองบ้านเมืองจากบท
ประพนัธ์ได้ 

180 
(บทท่ี 10) 

นา งวัน ท อ ง มี ส า มี  2  คน คื อ
ขุนแผนกับขุนช้าง ทัง้ 2 คนแย่ง
ชิงนางวนัทองหลายครัง้ท าให้เกิด
ความวุ่นวาย พระพันวษาจึงให้
นางวันทองเลือกว่าจะอยู่กับใคร 
นางวันทองไม่รู้ว่าจะเลือกใคร
ระหว่างขุนแผน  ขุน ช้าง และ 
พระไวย พระพันวษาจึงเข้าใจว่า
วันทองเป็นผู้ หญิ งสองใจแล้ว
รับสั่งประหารชีวิตนาง บทนีมี้
เนือ้หาเก่ียวกับสถานภาพของ
ผู้หญิง 

 ช่ือบท นางวันทองบอกให้
ขนุแผนคิดทบทวน วนัทองดา่ง
พร้อยเพราะมีสามี 2 คน ไมว่่า
จะอยู่ไหนก็ไม่สามารถเปล่ียน
ความจริงนีไ้ด้ 

ข อบ เข ต  บ ท นี ้มี เ นื ้อ ห า
เก่ียวกบัสถานภาพของผู้หญิง 
จุ ด ป ร ะส ง ค์ ก าร เ รี ย น รู้ 
นักศึกษาอ่านบทนี แ้ ล้วจะ
เ ข้ า ใ จ ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู้
หญิงไทยในสมยัก่อน สามารถ
วิเคราะห์สถานภาพของตัว
ละครจากบทประพนัธ์ได้ 

 

 



  61 

ตาราง 3.(ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

108 
(บทท่ี 5) 

ครอบครัวเด่ียวเป็นครอบครัวท่ี
มีสมาชิกก่ีรุ่น 

ก. 1 รุ่น 

ข. 2 รุ่น 

ค. 3 รุ่น 

ง. 4 รุ่น 

โจทย์และตวัลวงยงัไม่
ชดัเจน สามารถตอบได้

มากกวา่ 1 

ครอบครัวเดี่ยวประกอบด้วย
ใครบ้าง 

ก. พอ่ แม ่และลกู 

ข. ปู่  ย่า พ่อ แม่ และ
ลกู 

ค. พอ่ แม ่ปา้ และลกู 

ง. พ่ อ  แม่  ลู ก ส า ว 
และลกูเขย 

124 
(บทท่ี 6) 

ใสรู่ปอาหารในแบบฝึกหดั รูปเล็กเกินไป ผู้ เรียนไม่
คุ้ นเคยกับอาหารไทย
จะตอบไมไ่ด้ 

เปล่ียนจากรูปเป็นช่ืออาหาร 
ได้แก่ ลูกพลับหวาน หมาก 
แก งคั่ ว  ขาห มูตุ๋ น ย า จี น 
จนัอบั 

ตาราง 4 แสดงการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของดร. เจ่ิน เก๋ิม ตู๊  (Tran Cam Tu) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

4 
(แผนการ
เรียนรู้) 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้าน
วิถีชีวิตไทยจากวรรณคดี
เ ร่ื อ ง ขุ น ช้ า ง ขุ น แ ผ น

ส า ห รั บ ผู้ เ รี ย น             

ชาวเวียดนาม 

ควรระบุว่าหนังสือเลม่นีเ้หมาะ
ส าหรับผู้เรียนระดบัใด 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
เพ่ื อ เส ริมส ร้างความ รู้
ด้ าน วิ ถี ชี วิ ต ไท ยจ าก
วรรณ คดี เร่ือ ง ขุน ช้าง
ขุนแผนส าหรับผู้ เรียน
ชาวเวีย ดน าม ท่ี เรีย น
ภาษาไทยระดบัสงู 

4 
(แผนการ
เรียนรู้) 

สาระการเรียนรู้ 
ไม่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของแตล่ะบทเรียน 

ควรระบุองค์ประกอบของแต่
ละบทเรียน 

บ ท เ รี ย น แ ต่ ล ะ บ ท
ประกอบ ด้วยบทอ่ าน 
แบบฝึกหัด 2 ตอนและ
แบบทดสอบ ระห ว่าง
เ รี ย น แ บ บ ป ร นั ย  4 
ตวัเลือกจ านวน 10 ข้อ 
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ตาราง 4.(ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

6 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน) 

ข้อใดแตกตา่งจากข้ออ่ืน 

ก. ขนุแผน 

ข. เณรแก้ว 
ค. พลายงาม 

ง. พลายแก้ว 

ค าสั่ง “ข้อใดแตกต่างจากข้อ
อื่น” เป็นลกัษณะข้อสอบไทยท่ี
ผู้เรียนชาวไทยคุ้นเคย จะเข้าใจ
และสามารถตอบค าถามได้ แต่
ผู้ เรียนชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจ
และเดาไม่ออกว่าเจตนาของผู้
ออกข้อสอบอยากถามในแง่
ไหน ประเดน็ใด 

ข้อ ใด ไม่ ใช่ ช่ื อ ขอ งตั ว
ละครเอกคนเดียวกนั 

ก. ขนุแผน 

ข. เณรแก้ว 
ค. พลายงาม 

ง. พลายแก้ว 

30 
(บทท่ี 1) 

การเปรียบเทียบวรรณคดี
เร่ืองขุน ช้างขุนแผนกับ
เร่ืองนางเก่ียว 

การเปรียบเทียบวรรณคดีเร่ือง
ขุนช้างขุนแผนกับเร่ืองนาง
เก่ียวไมค่อ่ยสมเหตสุมผล 

เพิม่เตมิความเหมือนของ
วรรณคดีเร่ืองนางเก่ียว
(Truyen Kieu) กั บ 

ขุนช้างขุนแผน “ความ
เหมือน วรรณคดีที่แต่ง
จาก เค้า โค รงเดิมและ
สันนิษฐานว่าเป็นเร่ือง
จริง กล่าวถึงสถานภาพ
ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ที่ มี ส า มี
มากกว่าหน่ึงคนซ่ึงเป็น
ตั ว ล ะ ค ร เ อ ก ข อ ง
วรรณคดีทัง้ 2 เร่ือง” 

36 
(บทท่ี 3) 

ประเพณีเก่ียวกับชีวิต nghi 
lễ vòng đời 
ประเพณีเก่ียวกับเทศกาล 
lễ hội 
ประเพณี เก่ียวกับศาสนา 
nghi lễ tôn giáo 

ค ว ร แ ป ล ว่ า  Phong tục 
มากกวา่ nghi lễ 

ประเพณี เก่ียวกับ ชีวิต 
phong tục liên quan 
đến vòng đời con 
người 

ป ร ะ เพ ณี เ ก่ี ย ว กั บ
เทศกาล lễ hội 

ประเพณีเก่ียวกับศาสนา 
nghi lễ tôn giáo 
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ตาราง 4.(ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ 

ส่ิงที่แก้ไข 

78 
(บทท่ี 4) 

ภาษาฮ้าน  ถอดเสียงภาษาเวียดนามไม่
ถกูต้อง 

ภาษาฮัน่ (Hán) 

150 
(บทท่ี 8) 

บญุ (Làm phước) บุญเป็นค านาม ควรแปลเป็น
ค านาม 

บญุ (Phúc đức) 

164 
(บทท่ี 9) 

ระบบสงัคมนิยม ใช้ค ายงัไมถ่กูต้อง ระบอบสงัคมนิยม 

 
3.2  การหาคณุภาพของเคร่ืองมือจากการทดลองกบัผู้ เรียนชาวเวียดนาม 
หลงัจากท่ีผ่านการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่นและแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผู้ วิจัยน าหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จาก
วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามไปทดลองกับผู้ เรียนเวียดนามท่ีเรียน
ภาษาไทยระดบัสงูเพื่อความเท่ียงตรงเพราะเคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัสร้างเป็นเคร่ืองมือส าหรับผู้ เรียนชาว
เวียดนาม โดยผู้วิจยัทดลอง 2 ครัง้ท่ีเพื่อหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยก าหนดระดับคุณภาพของแบบทดสอบก่อนทดลองกับผู้ เรียนชาวเวียดนาม 
ดงันี ้

คะแนน 0 – 49 หมายถึง  ระดบัผลการเรียนต ่า 
คะแนน 50 – 59 หมายถึง  ระดบัผลการเรียนผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่าท่ีก าหนด 
คะแนน 60 – 69 หมายถึง  ระดบัผลการเรียนปานกลาง 
คะแนน 70 – 79 หมายถึง  ระดบัผลการเรียนดี 
คะแนน 80 – 100 หมายถึง  ระดบัผลการเรียนดีมาก1 

 
 
 
 
 

                                                             
1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช.  (2537).  การบริหารและการจดัการการวดัและประเมินผลการศึกษา.  หน้า 66. 
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3.2.1 การทดลองครัง้ท่ี 1 
ผู้วิจยัด าเนินการทดลองครัง้ท่ี 1 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.2.1.1 ผู้ทดลองครัง้ท่ี 1 
นักศึกษาชาวเวียดนาม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไทยศึกษา ชัน้ปีท่ี 3 

คณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัแห่งชาติ  
นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University 
in Ho Chi Minh City) จ านวน 3 คน สถานท่ี เก็บ ข้อมูลคือห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
มหาวิทยาลยังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์แหง่มหาวิทยาลยัแหง่ชาติ นครโฮจิมินห์ (University of 
Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Ho Chi Minh City) 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 บรรยากาศการทดลองครัง้ท่ี 11 
 
3.2.1.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
ผู้ วิจัยน าหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิ ถี ชี วิตไทย” จากวรรณคดีเร่ือง 

ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามจ านวน 10 บท แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ชุด 
และแบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 1 ชุดไปทดลองกับผู้ทดลองกลุม่ท่ี 1 จ านวน 7 ครัง้ ตัง้แต่วนัท่ี 
10 มิถนุายน พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2562 ซึง่การใช้เวลาอ่านและท าแบบทดสอบ
ของแตล่ะบทมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

                                                             
1 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวนัที่ 10 มิถนุายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มหาวิทยาลยัสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City) 
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ตาราง 5 แสดงระยะเวลาในการทดลองครัง้ท่ี 1 

ครัง้ วัน/เดือน/ปี เนือ้หา 
การใช้เวลา (นาที) 

เวลา
เฉล่ีย 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 10 ม.ิย. พ.ศ. 2562 แบบทดสอบก่อนเรียน 40  45  60  48 

2 11 ม.ิย. พ.ศ. 2562 
บทท่ี 1 จะกลา่วถึงเร่ืองขนุแผนขนุช้าง 75  78  80  77 

บทท่ี 2 หาเสภามาทัว่ท่ีตวัดี 30  38  40  36 

3 12 ม.ิย. พ.ศ. 2562 
บ ท ท่ี  3  ข วัญ ม า ห า ย่ า เถิ ด อ ย่ า
เพลดิเพลนิ 

62  65  70  65 

บทท่ี 4 ลกูผู้ชายลายมือนัน้คือยศ 40  45  47  44 

4 13 ม.ิย. พ.ศ. 2562 
บทท่ี 5 แมรั่กลกูลกูก็รู้อยู่วา่รัก 50  50  55  51 

บทท่ี 6 มะยมใหญ่ในบ้านกินหวานนกั 45  55  50  50 

5 14 ม.ิย. พ.ศ. 2562 
บทท่ี 7 ถวายตวัพระองค์ทรงธรณี 40  42  45  42 
บทท่ี 8 เวรกรรมน าไปไมรั่ง้รอ 45  40  45  43 

6 15 ม.ิย. พ.ศ. 2562 
บทท่ี 9 สู้ตายขอถวายซึ่งฎีกา 61  65  65  63 

บทท่ี 10 ประหนึ่งวา่วนัทองนีส้องใจ 60  49  52  53 

7 16 ม.ิย. พ.ศ. 2562 แบบทดสอบหลงัเรียน 55  47  56  52 

จากตารางแสดงระยะเวลาในการทดลองครัง้ท่ี 1 จะเห็นได้ว่าบทท่ีใช้เวลา
อ่านนานท่ีสุดคือบทท่ี 1 จะกล่าวถึงเร่ืองขุนแผนขุนช้าง มี เนือ้หาเก่ียวกับวรรณคดีเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผนผู้ ทดลองใช้เวลาอ่านเฉลี่ย 77 นาที จากการสังเกตพฤติกรรมการอ่านของ 
ผู้ทดลอง ผู้วิจยัพบวา่ ผู้ทดลองไม่รู้จกัค าศพัท์หลายค าในบทท่ี 1 จากการสมัภาษณ์ผู้ทอลองทัง้ 3 
คนผู้ วิจัยได้ข้อมูลว่า ผู้ทดลองทัง้ 3 คนไม่เคยรู้จักวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน ดงันัน้เม่ืออ่าน 
บทท่ี 1 ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองยอ่และความรู้ทัว่ไปเร่ืองขุนช้างขุนแผน ผู้ทดลองต้องใช้เวลาใน
การจ าตวัละคร 21 ชีวิตในแผนผงัตวัละครเพื่อเข้าใจเนือ้หาของเร่ืองยอ่และสามารถท าแบบฝึกหดั
และแบบทดสอบได้ ผู้ วิจัยจึงจดค าศัพท์ท่ีผู้ทดลองไม่รู้จักไว้เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้
เนือ้หาของบทอ่านเหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียนมากขึน้ 

บทท่ีใช้เวลาอ่านนานรองลงมาคือบทท่ี 3 ขวญัมาหาย่าเถิดอย่าเพลิดเพลิน 
และบทท่ี 9 สู้ตายขอถวายซึ่งฎีกา ใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่าน 65 นาที และ 63 นาที ซึ่งบทท่ี 3 เป็น
บทเร่ิมต้นของตอน “ก าเนิดพลายงาม” และบทท่ี 9 เป็นบทเร่ิมต้นของตอน “ขุนช้างถวายฎีกา”  
2 บทนีจ้ึงมีเนือ้หายาวกว่าบทอ่ืนเพราะมีทัง้เร่ืองย่อของตอนท่ีเรียน บทกลอน และบทอ่าน  
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ผู้ทดลองให้สมัภาษณ์ว่า 2 บทนีใ้ช้เวลาอ่านนานเพราะว่าในบทอ่านมีบทกลอนค่อนข้างยาว  
ผู้ทดลองต้องใช้เวลาในการอ่านบทกลอนและอ่านค าอธิบายค าศพัท์ แต่ค าศพัท์ท่ียากและเป็น
นามธรรมมีค าแปลหรือค าอธิบายเป็นภาษาเวียดนามช่วยให้ผู้ทดลองเข้าใจเร็วขึน้ ผู้ทดลองทัง้ 3 
คนยังจดศัพท์ท่ีตัวเองไม่เคยรู้จักในสมุดส่วนตัวและอ่านทวนบทกลอนจึงใช้เวลาอ่านนานกว่า 
บทอ่ืน  

บทท่ีใช้เวลาอ่านน้อยท่ีสดุคือบทท่ี 2 หาเสภามาทั่วท่ีตวัดี ผู้ทดลองใช้เวลา
เฉลี่ยในการอ่าน 36 นาทีตามล าดบั ผู้ทดลองให้สมัภาษณ์ว่า “ผมเคยเรียนลกัษณะค าประพนัธ์
กลอนแปด และมีโอกาสไดล้องแต่งกลอนแปดใหถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ด้วย”1 ดงันัน้ ผู้ทดลองจึง
เข้าใจคณะและสมัผสัอย่างรวดเร็ว เนือ้หาท่ีใหม่ส าหรับผู้ทดลองคือวิธีการอ่านท านองเสนาะ เม่ือ
ผู้ทดลองรู้จักวิธีการอ่านท านองเสนาะจากความรู้ในบทอ่าน ผู้ วิจัยจึงอ่านออกเสียงและแข่งท า
แบบฝึกหดั แบบทดสอบกบัเพื่อนจึงใช้เวลาในการอ่านบทนีน้้อยท่ีสดุ 

จากตารางแสดงระยะเวลาในการทดลอง ทุกบทท่ีใช้เวลาอ่านไม่เกิน 210 
นาที ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานในการเรียน 1 วิชาใน 1 วันท่ีมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University 
in Ho Chi Minh City) ก าหนด2 แสดงว่าบทอ่านทุกบทในเคร่ืองมือมีความยาวและความยาก
เหมาะสมกับระดบัผู้ เรียนเพราะผู้ เรียนสามารถอ่านบทอ่านและท าแบบฝึกหดัไม่เกิดเวลาก าหนด
ของทกุวิชาท่ีเคยเรียน 

3.2.1.3  ผลการทดลองครัง้ท่ี 1 
ในการทดลองค รัง้นี  ้ผู้ วิจัย เก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบทดสอบหลงัเรียน และแบบทดสอบระหวา่งเรียนทัง้หมด 10 บท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
แบบทดสอบก่อนเรียนมีทัง้หมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อละ 2 

คะแนน  
แบบทดสอบหลังเรียนมีทัง้หมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม100 คะแนน ข้อละ 2 

คะแนน  

                                                             
1 Nguyen Minh Thong.  (2019 มิถนุายน,16).  สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 

2 Nguyen Thi Loan Phuc.  (2019 มิ ถุ น า ย น , 30).  สั ม ภ าษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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คะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนมีรายละเอียด
ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 6 แสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนของการทดลองครัง้ท่ี 1 

ผู้ทดลอง 
คะแนนแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 
คะแนนแบบทดสอบ

หลังเรียน 
ผลต่าง 

คนท่ี 1 28 86 58 
คนท่ี 2 48 88 40 
คนท่ี 3 42 84 42 

คะแนนเฉล่ีย 39.3 86 46.7 

จากตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน
ของการทดลองครัง้ท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ผู้ทดลองทัง้ 3 คนมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียน
คือ 39.3/100 คะแนน แสดงให้เห็นวา่ก่อนใช้หนงัสอือ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม ผู้ทดลองมีความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตไทยและ
วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนน้อย ผู้ เรียนท าได้แต่ข้อท่ีมีเนือ้หาท่ีตนมีความรู้ เช่น การท าขวัญ 
ลกัษณะค าประพนัธ์กลอนเสภา นอกจากนัน้ ผู้ เรียนตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโดยการเดา 

คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียน คือ  86 คะแนน หมายถึงว่าผล 
การเรียนระดับดีมากผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนกับคะแนน
แบบทดสอบหลงัเรียนคือ 46.7 คะแนน แสดงให้เห็นวา่ผู้ทดลองมีพฒันาการทัง้ความรู้เร่ืองวิถีชีวิต
ไทยและวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน ผู้ทดลองจ าตวัละครจากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนได้ 
จ าเหตุการณ์ส าคญัจากตอนท่ีได้อ่านคือ “ก าเนิดพลายงาม” และ “ขนุช้างถวายฎีกา” ได้ สามารถ
เช่ือมโยงเหตุการณ์ส าคญั พฤติกรรม และความคิดของตวัละครกับวิถีชีวิตไทย เช่น เหตุการณ์ท่ี
นางวนัทองถูกประหารชีวิตไม่ท าให้ผู้ทดลองสงสยัสาเหตุท่ีนางวนัทองต้องตายแต่ท าให้ผู้ทดลอง
สงสารนางวนัทองท่ีมีสถานภาพต ่ากว่าผู้ชายในสมยันัน้ผู้ทดลองยงัเปรียบเทียบกับสถานภาพของ
นางเก่ียว นางเอกในวรรณคดีเอกของเวียดนาม เร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) แล้วเข้าใจ
สถานภาพของผู้หญิงมากขึน้1  

                                                             
1 Vu Thi My Linh.  (2019 มิถุนายน , 16).  สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัย

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 
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แบบทดสอบระหวา่งเรียนของแต่ละบทมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม100 คะแนน ข้อ
ละ 10 คะแนนโดยมีรายละเอียดดงัน 

ตาราง 7 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียนของการทดลองครัง้ท่ี 1 

บทที่ ช่ือบท คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนน
เฉล่ีย 

1 จะกลา่วถึงเร่ืองขนุแผนขนุช้าง 90 80 90 86 
2 หาเสภามาทัว่ท่ีตวัดี 100 100 70 90 
3 ขวญัมาหายา่เถิดอยา่เพลดิเพลนิ 100 90 90 93 
4 ลกูผู้ชายลายมือนัน้คือยศ 80 70 80 76 
5 แม่รักลกูลกูก็รู้อยูว่า่รัก 100 70 70 80 
6 มะยมใหญ่ในบ้านกินหวานนกั 90 90 70 83 
7 ถวายตวัพระองค์ทรงธรณี 90 80 80 83 
8 เวรกรรมน าไปไม่รัง้รอ 90 70 80 80 
9 สู้ตายขอถวายซึง่ฎีกา 90 80 70 80 

10 ประหนึง่วา่วนัทองนีส้องใจ 80 90 90 86 
คะแนนเฉล่ีย 91 81 79 83 

จากตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียนของการทดลองครัง้ท่ี 1 จะ
เห็นได้ว่าคะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบระหวา่งเรียนอยู่ในช่วง 70 – 100 คะแนน หมายถึงผลการ
เรียนดีถึงดีมาก 

บทท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสงูสุดคือบทท่ี 3 ขวญัมาหาย่าเถิดอย่าเพลิดเพลิน ได้ 
93 คะแนนซึง่บทนีมี้ผู้ทดลอง 1 คนเคยศึกษาเร่ืองบายศรีสูข่วญั “ผมเคยคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบับายศรี
สู่ขวัญ และรู้ว่าคนไทยนั่งด้วยกันเป็นวงกลม สวดมนต์ และผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือแต่ไม่ รู้
รายละเอียดของการเตรียมของและขัน้ตอนในการท าขวญัตัง้แต่ตน้จนจบ”1 และมีผู้ทดลองอีกคน
หนึ่งเคยร่วมพิธีท าขวญั “หนูมีญาติเป็นชาวเวียดนามเชื้อสายกมัพูชา ญาติของหนเูคยจัดการท า
ขวญัและหนก็ูเคยเข้าร่วมงานดว้ย แต่หนไูม่รู้เหตผุลในการท าขวญัอย่างลึกซ้ึงจนมาอ่านบทอ่านนี ้

                                                             
1 Nguyen Minh Thong.  (2019 มิถุนายน, 11).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 
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หนูจึงชอบบทนี้มาก”1 จากการสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมในการอ่านและการ 
ท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของผู้ทดลองทัง้ 3 คน ผู้วิจัยพบวา่ เพราะผู้ทดลองมีความรู้ของการ
ท าขวัญมาก่อนจึงอ่านบทอ่านอย่างมั่นใจ ตัง้ใจท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ผู้ทดลองจึงได้
คะแนนของบทนีส้งูท่ีสดุ 

บทท่ีได้คะแนนเฉลีย่น้อยท่ีสดุคือบทท่ี 4 ลกูผู้ชายลายมือนัน้คือยศ เป็นบทมี
เนือ้หาเร่ืองการศึกษาไทยโดยน าการศึกษาของตวัละครในขุนช้างขุนแผนมาวิเคราะห์ ผู้ทดลอง
ได้คะแนนเฉลี่ย 76 คะแนน จากการสงัเกตพฤติกรรมในการอ่านและการท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนของ ผู้ทดลอง ผู้วิจัยพบว่าผู้ทดลองใช้เวลาในการอ่านค าศพัท์เก่ียวกับวิชาเรียนในสมัยก่อน
คอ่นข้างนาน ผู้ทดลองอ่านทวนศพัท์มากกวา่ 2 ครัง้จึงสามารถท าแบบฝึกหดัได้ ค าศพัท์ท่ีปรากฏ
ในบทท่ี 4 เป็นค าศพัท์ใหม่และคอ่นข้างยากส าหรับผู้ทดลอง ผู้ทดลองจึงจดค าศพัท์ไว้และหดัอ่าน
ออกเสยีงในขณะอ่าน ผู้ทดลองให้สมัภาษณ์เพิ่มเติมวา่สาเหตท่ีุท าคะแนนได้ไม่เต็มเพราะช่ือของ
วิชาท่ีตัวละครในขุนช้างขุนแผนเรียนยาวและไม่คุ้นเคย ไม่มีวิชาใดเหมือนกับการศึกษาของ
เวียดนาม เม่ือผู้ทดลองอ่านค าแปลเป็นภาษาเวียดนามแล้วจึงเข้าใจวา่คนไทยในสมยัก่อนจะเรียน
วิชาท่ีเก่ียวกับไสยศาสตร์ ผู้ทดลองเข้าใจวา่วิถีชีวิตของคนไทยไม่เหมือนวิถีชีวิตของคนเวียดนาม 
โดยเฉพาะความรู้ท่ีศึกษาเพราะทัง้ 2 ประเทศได้รับอิทธิพลท่ีไม่เหมือนกัน แต่การท่ีจะจ าช่ือของ
วิชาการเรียนและจุดประสงค์ของการเรียนในเวลาสัน้ ๆ เป็นเร่ืองยากส าหรับผู้ เรียนชาวตา่งชาติ 

ผู้ทดลองทัง้ 3 คนให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากอ่านหนังสืออ่านประกอบเร่ือง 
 “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม ผู้ ทดลองได้รับ
ความรู้และมีความเข้าใจเร่ืองวิถีชีวิตไทยมากขึน้ ผู้ทดลองเข้าใจว่าในสมัยโบราณ คนไทยได้ใช้
ชีวิตในกรอบของกฎหมาย พระมหากษัตริย์ไทยได้ใช้กฎหมายในการปกครองบ้านเมืองอยา่งเป็น
ธรรม ผู้ทดลองเห็นถึงความส าคญัของบายศรีในการจดัท าพิธีตา่ง ๆ ของคนไทย ผู้ทดลองมีความรู้
เร่ืองวิชาไสยศาสตร์เพิ่มเติม ได้รับความรู้เร่ืองกมุารทอง การเรียนไสยศาสตร์เพื่อช่วยเหลือ คนอ่ืน 
เอาตัวรอด และรักษาประเทศ สว่นเนือ้หาของความเช่ือเร่ืองกรรมท าให้ผู้ทดลองตระหนกัว่าใน
ชีวิตประจ าวนัควรหมั่นท าความดี ไม่ท าบาปเพราะผู้ทดลองไม่อยากรับผลกรรมท่ีไม่ดี “หนูไม่เคย
อ่านหนงัสือประเภทนีม้าก่อน เมื่ออ่านเสร็จแลว้หนมีูความรู้ใหม่เกี่ยวกบัวิถีชีวิตไทย โดยเฉพาะคือ
วิชาไสยศาสตร์และความเชื่อเร่ืองกรรม เมื่อก่อนหนูเข้าใจว่าวิชาไสยศาสตร์คือส่ิงที่เอาเปรียบ 
คนอื่น เมื่อหนูอ่านบทที่ 1 มีการปรากฏของกุมารทอง และบทที่ 4 มีวิชาที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์
                                                             

1 Vu Thi My Linh.  (2019 มิถุนายน , 16).  สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 
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หลายวิชา หนเูขา้ใจมากข้ึนว่าไสยศาสตร์มีไวเ้พือ่ช่วยเหลือคนอื่น เอาตวัรอด และปกป้องประเทศ
ดว้ย สว่นความเชื่อเร่ืองกรรมหนก็ูมีความรู้นอ้ยมากและไม่เคยสนใจศึกษาเร่ืองนี ้แต่เมื่ออ่านบทที ่
8 หนรูู้สึกว่าตวัเองตอ้งท าให้ดีที่สดุ เพราะกรรมเป็นส่ิงทีแ่ก้ไขไม่ได้ ดงันัน้ต้องท าบุญ ไม่ท าบาป”1 
นอกจากนี ้ผู้ทดลองยงัมีความรู้เร่ืองการโกนจุก การท าขวญั และเข้าใจว่าเม่ือนบัถือศาสนาพุทธ
คนละนิกายจะท าให้มีความเช่ือแตกต่างกันและมีการประกอบพิธีทางศาสนาไม่เหมือนกัน   
ผู้ทดลองมีข้อสรุปของตวัเองว่ากมุารทองไม่ใช่ความเช่ือท่ีงมงายแต่เป็นความเช่ือท่ีมีหลกัการ จาก
ข้อมูลของการสมัภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่าผู้ทดลองสนใจในเนือ้หาท่ีได้อ่าน จดเนือ้หาท่ีตนสนใจ มีการ
คิดวิเคราะห์ หาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเนือ้หาท่ีอ่านมา และมีแนวโน้มน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

เม่ืออ่านหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิ ถี ชี วิตไทย” จากวรรณคดีเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม จากการท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ ผู้วิจยัพบวา่ผู้
ทดลองได้รับความรู้เพิ่มเติมของวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน ผู้ทดลองจ าเนือ้หาส าคญัของเร่ือง
ขุนช้างขุนแผนได้ จ าตวัละครส าคญัได้ สามารถเรียบเรียงเหตกุารณ์ส าคญัได้ วิเคราะห์ตวัละคร
เอกของเร่ืองได้ นอกจากนี ้ผู้ทดลองยงัเข้าใจลกัษณะค าประพันธ์กลอนเสภา สามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบของตัวอย่างท่ียกมา หาคู่สมัผัสในบทกลอนเพื่อเห็นถึงความงามของภาษา อ่าน
กลอนเสภาถกูจงัหวะ ผู้ทดลองได้ทบทวนความรู้วรรณคดีเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) มีความรู้
ใหม่ในการแพร่หลายของเร่ืองนางเก่ียวในประเทศไทย ผู้ทดลองชอบอ่านออกเสียงวรรณคดีเร่ือง
ขุนช้างขุนแผนหลงัจากท่ีรู้จัก การแบ่งจังหวะในการอ่านกลอน ชอบหาคู่สมัผสัของบทอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่ได้อยูใ่นบทท่ี 2 เพื่อทบทวนความรู้ ผู้วิจยัพบว่าผู้ทดลองสนใจในเนือ้หาท่ีได้อ่านและน าเนือ้หา
เหล่านัน้ไปใช้ทันทีแสดงว่าเนือ้หาเหลา่นีมี้ประโยชน์ต่อผู้ทดลองและผู้ทดลองสนใจในเนือ้หาท่ี
อ่านมาด้วย 

คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียนคือ 83 คะแนน หมายถึงผลการเรียน
อยู่ระดบัดีมาก แสดงให้เห็นว่าเนือ้หาของหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามเอือ้ประโยชน์ให้แก่ผู้ เรียนชาวเวียดนาม จากการ
อ่านหนังสืออ่านประกอบ ผู้ เรียนได้พัฒนาทัง้ความ รู้ด้านวิ ถีชีวิตไทยและวรรณคดีเร่ือง  
ขุนช้างขุนแผน 

                                                             
1 Vo Hoang Bich Tram.  (2019 มิถนุายน,16).  สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 
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หลงัจากการทดลองครัง้ท่ี 1 ผู้ วิจัยได้รับค าแนะน าของกลุ่มผู้ทดลองแล้ว
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเคร่ืองมือดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 8 แสดงการแก้ไขปรับปรุงเนือ้หาหลงัจากทดลองครัง้ท่ี 1 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้
ทดลอง 

การแก้ไข 

22 
(บทท่ี 1) 

แม่สือ่ ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ แม่สื่อ (แม่ – สื่อ) ผู้หญิง
ท่ีท าหน้าท่ีชักน าเพื่อให้
ชายหญิงได้แต่งงานกัน 
Bà mối 

23 
(บทท่ี 1) 

แม่ทพั ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ แม่ทัพ (แม่ – ทับ) ผู้ ท า
หน้าท่ีคมุกองทพั Tướng 
quân 

24 
(บทท่ี 1) 

ประจาน ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ ประจาน (ประ – จาน) 
ประกาศเปิดเผยความ
ชั่วให้รู้ทั่วกันด้วยวิธีต่าง 
ๆ Bêu rếu 

24 
(บทท่ี 1) 

ปลกุเสก ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ ปลุกเสก (ปลุก – เสก) 
เสกให้ขลงั Yểm bùa 

24 
(บทท่ี 1) 

รับสัง่ ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ รับสัง่ (รับ – สัง่ ) สัง่ 

24 
(บทท่ี 1) 

ของคูก่าย ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ ของคู่กาย (ของ – คู่  – 
ก า ย )  ข อ ง ท่ี ดี  มี
ประโยชน์  และติดตัว
เจ้าของตลอด Bảo vật, 
vật bất ly thân 

25 
(บทท่ี 1) 

จ าคกุ ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ จ าคุก (จ า – คุก) เอาตัว
ผู้ ท า ผิดไปคุมขังไว้ใน
เรือนจ า phạt tù 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้
ทดลอง 

การแก้ไข 

26 
(บทท่ี 1) 

พิสจูน์ ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ พิสจูน์ (พิ – สดู) ทดลอง
หาความจริง ชีแ้จงให้รู้
เหตผุล Chứng minh 

84 
(บทท่ี 4) 

จับคู่วตัถุประสงค์ในการ
เรียนให้ตรงกับ วิช า ท่ี
ขุนแผนและพลายงาม
เรียน 
------ พระธรรม 
------ โหราศาสตร์ 
------ ต าราพิชยัสงคราม 
------ ไสยศาสตร์ 
------ ภาษา 

- ฝ่ั ง ท่ี ให้จับคู่ มี ตั ว เลือ ก
ม า ก ก ว่ า  5 ข้ อ ท า ใ ห้ ผู้
ทดลองเข้าใจว่ามีค าตอบ
มากกวา่ 1 ข้อ 
-  ตัวเลือกไสยศาสตร์ไม่
ชัดเจน  สามารถตอบได้
มากกวา่ 1 ข้อ 

จบัคู่วตัถุประสงค์ในการ
เรียนให้ตรงกับ วิชา ท่ี
ขุนแผนและพลายงาม
เรียน (1 วิชามีค าตอบ
เพียงข้อเดียว) 
------ พระธรรม 
------ โหราศาสตร์ 
------ ต าราพิชยัสงคราม 
------ ลอ่งหน 
------ ภาษา 

84 
(บทท่ี 4) 

เจ้าพลายว่าย่าสอนพอ
ถึงเกย 

ไม่ รู้ จั ก ค า ศั พ ท์ จึ ง ท า
แบบฝึกหดัไม่ได้ 

เก ย  ( เก ย )  ม า ต ร า
ตวัสะกด  แม่เกย 

86 
(บทท่ี 4) 

ทาส ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ ทาส (ทาด) ผู้ ท่ีขายตัว
ลงเป็นคนรับใช้ Nô lệ 

171 
(บทท่ี 9) 

กริว้ ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ กริว้ (กริว้) โกรธ 

185 
(บทท่ี 
10) 

เชือ้พระวงศ์ ยงัไม่ได้อธิบายค าศพัท์ เชือ้พระวงศ์ (เชือ้ – พระ 
– วง) ผู้ ท่ี สื บ เชื อ้ สาย
ก ษั ต ริ ย์  Dòng dõi 
hoàng tộc 
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3.2.4 การทดลองครัง้ท่ี 2 
หลังจากการทดลองครัง้ท่ี 1 และการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผู้วิจัยน าหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามไปทดลองครัง้ท่ี 2 เพื่อหาคุณภาพของหนังสือ
อ่านประกอบ 

3.2.5.1 ผู้ทดลองครัง้ท่ี 2 
นักศึกษาชาวเวียดนาม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไทยศึกษา ชัน้ปีท่ี 3 

คณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัแห่งชาติ  
นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University 
in Ho Chi Minh City) จ านวน 6 คน สถานท่ี เก็บ ข้อมูลคือห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
มหาวิทยาลยัมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แหง่มหาวิทยาลยัแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University 
of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Ho Chi Minh City) 

 

 
ภาพประกอบ 2 บรรยากาศการทดลองครัง้ท่ี 21 

3.2.5.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
ผู้ วิจัยน าหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิ ถี ชี วิตไทย” จากวรรณคดีเร่ือง 

ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามจ านวน 10 บท แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ชุด 
และแบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 1 ชุดไปทดลองกับผู้ทดลองกลุม่ท่ี 1 จ านวน 8 ครัง้ ตัง้แต่วนัท่ี 
                                                             

1 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยัเมื่อวันที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
National University in Ho Chi Minh City) 
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22 มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งการใช้เวลาอ่านและท าแบบทดสอบ
ของแตล่ะบท มีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 9 แสดงระยะเวลาในการทดลองครัง้ท่ี 2 

ครัง้ วัน/เดือน/ปี เนือ้หา 

การใช้เวลา (นาที) 
เวลา
เฉล่ีย 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

1 22 ม.ิย. 2562 
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

52 40 40 40 45 30 41 

บทท่ี 1  50 75 60 70 75 60 65 

2 23 ม.ิย. 2562 
บทท่ี 2 45 60 42 50 55 50 50 
บทท่ี 3 55 55 55 48 60 50 53 

3 24 ม.ิย. 2562 บทท่ี 4 50 50 50 35 50 55 48 

4 25 ม.ิย. 2562 
บทท่ี 5 39 40 40 42 32 40 38 
บทท่ี 6 40 40 45 57 40 45 44 

5 26 ม.ิย. 2562 
บทท่ี 7 42 56 52 40 60 50 50 
บทท่ี 8  40 40 41 45 50 40 42 

6 27 ม.ิย. 2562 บทท่ี 9 36 52 56 40 50 55 48 

7 28 ม.ิย. 2562 บทท่ี 10 39 40 50 42 45 45 43 

8 
29 ม.ิย. 2562 แบบทดสอบ

หลงัเรียน 
50 42 40 42 45 40 43 

 
จากตารางแสดงระยะเวลาในการทดลอง บทท่ีใช้เวลาอ่านนานท่ีสุดคือ  

บทท่ี 1 จะกลา่วถึงเร่ืองขุนแผนขุนช้าง มีเนือ้หาด้านวรรณคดีไทย ซึง่เวลาเฉลีย่ท่ีผู้ทดลองอ่านคือ 
65 นาที ซึ่งใช้เวลาอ่านน้อยกว่าการทดลองครัง้ท่ี 1 เน่ืองจากผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขบทท่ี 1 โดย
เพิ่มเติมความหมายของค าศัพท์ช่วยให้ผู้ ทดลองไม่ต้องใช้เวลาในการหาความหมายศัพ ท์ 
 ผู้ทดลองให้สมัภาษณ์วา่บทท่ี 1 มีเนือ้หาไม่ยาก แต่เป็นบทเร่ิมต้น ผู้ทดลองต้องใช้เวลาในการท า
ความรู้จักตัวละคร จ าเหตุการณ์ส าคัญ สิ่งเหล่านีเ้ป็นความรู้ใหม่ส าหรับผู้ทดลอง นอกจากนี ้  
ผู้ทดลองอ่านบทนีน้านเพราะอยากจ าเนือ้หาได้มากท่ีสดุ จะเป็นพืน้ความรู้ในการอ่านบทตอ่ไป 
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บทท่ีใช้เวลาอ่านน้อยท่ีสดุคือบทท่ี 5 แม่รักลกูลกูก็รู้อยูว่า่รัก ผู้ทดลองใช้เวลา
เฉลี่ยในการอ่านบทนี ้38 นาที ผู้ทดลองให้สมัภาษณ์ว่าบทท่ี 5 มีเนือ้หาเก่ียวกับครอบครัวและ
หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกับครอบครัวเวียดนามจึงท าให้ผู้ทดลอง
เข้าใจเนือ้หาอยา่งรวดเร็ว “บทนีมี้เนือ้หาเก่ียวกบัหนา้ทีข่องสมาชิกในครอบครวัซ่ึงหนา้ทีข่องแต่ละ
คนก็เหมือนครอบครวัเวียดนาม หนูจึงอ่านบทนีเ้ร็วมาก”1 นอกจากนีค้ าศพัท์ในบทนีเ้ป็นค าศพัท์ท่ี
ผู้ทดลองรู้จักเกือบทัง้หมด บางค าศัพท์ผู้ทดลองไม่ต้องอ่านค าอธิบายศัพท์ด้านล่างก็สามารถ
เข้าใจได้จึงใช้เวลาอ่านเร็วกวา่บทอ่ืน 

3.2.2.3 ผลการทดลองครัง้ท่ี 2 
ในการทดลองค รัง้นี  ้ผู้ วิจัย เก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบทดสอบหลงัเรียน และแบบทดสอบระหวา่งเรียนทัง้หมด 10 บท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
แบบทดสอบก่อนเรียนมีทัง้หมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อละ 2 

คะแนน  
แบบทดสอบหลงัเรียนมีทัง้หมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อละ 2 

คะแนน  
คะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนมีรายละเอียด

ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 10 แสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในการทดลองครัง้ท่ี 2 

ผู้ทดลอง แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผลต่าง 
คนท่ี 1 42 88 46 
คนท่ี 2 34 64 30 
คนท่ี 3 42 78 36 
คนท่ี 4 54 76 22 
คนท่ี 5 28 70 42 
คนท่ี 6 36 80 44 

คะแนนเฉล่ีย 39.3 76 36.7 

                                                             
1 Le Tri Ngoc Tram.  (2019 มิถุนายน, 29).  สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 
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คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนคือ 39.3/100 คะแนน แสดงให้เห็น
วา่ก่อนใช้หนงัสอือ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียน
ชาวเวียดนาม ผู้ทดลองมีความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีไทยน้อย คะแนนเฉลี่ยได้ไม่ถึง
ร้อยละ 50 

คะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบหลงัเรียนคือ 76/100 คะแนนซึ่งอยูใ่นระดบัผล
การเรียนดี แสดงให้เห็นวา่ ผู้ทดลองมีพฒันาการ มีความรู้มากขึน้ทัง้ความรู้ด้านวิถีชีวิตไทยและ
ความรู้เก่ียวกับวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน ผลต่างของคะแนนระหว่างแบบทดสอบก่อนเรียน
กบัแบบทดสอบหลงัเรียนคือ 36.7 คะแนน แสดงให้เห็นวา่หนงัสอือ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” 
จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามเป็นหนงัสือท่ีมีประโยชน์แก่ผู้ เรียน 
เสริมสร้างความรู้เร่ืองวิถีชีวิตไทยจากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนให้แก่ผู้ เรียนชาวเวียดนามท่ี
เรียนภาษาไทยระดบัสงู 

แบบทดสอบระหวา่งเรียนของแตล่ะบทมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อ
ละ 10 คะแนนโดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 11 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียนในการทดลองครัง้ท่ี 2 

บทที่ ชื่อบท 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คะแนน
เฉล่ีย 

1 จะกลา่วถงึเร่ืองขนุแผนขนุช้าง 100 80 90 90 100 80 90 
2 หาเสภามาทัว่ที่ตวัดี 80 100 80 100 90 100 91 
3 ขวญัมาหาย่าเถิดอย่าเพลดิเพลนิ 100 80 70 90 90 90 86 
4 ลกูผู้ชายลายมือนัน้คือยศ 80 80 70 60 90 90 78 
5 แม่รักลกูลกูก็รู้อยู่ว่ารัก 100 80 80 70 100 100 88 
6 มะยมใหญ่ในบ้านกินหวานนกั 90 70 90 70 90 80 81 
7 ถวายตวัพระองค์ทรงธรณี 80 80 80 60 90 100 81 
8 เวรกรรมน าไปไมรั่ง้รอ 100 80 80 70 100 100 88 
9 สู้ตายขอถวายซึง่ฎีกา 70 80 60 80 80 100 78 

10 ประหนึง่ว่าวนัทองนีส้องใจ 100 80 100 90 90 100 93 
คะแนนเฉล่ีย 90 81 71 78 83 94 82 

จากตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียนของการทดลองครัง้ท่ี 2 จะ
เห็นได้ว่าบทท่ีได้คะแนนสงูท่ีสดุคือบทท่ี 10 ประหนึ่งว่าวนัทองนีส้องใจ คะแนนเฉลี่ยของบทนีคื้อ 
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93 คะแนน ซึง่อยูใ่นระดบัดีมาก ผู้ทดลองให้สมัภาษณ์วา่บทนีมี้เนือ้หาใกล้เคียงกบัของสถานภาพ
ของผู้ หญิงเวียดนามในสมัยก่อน ซึ่งทัง้ผู้ หญิงไทยและผู้ หญิงเวียดนามในสมัยก่อนล้วนมี
สถานภาพท่ีต้องเช่ือฟังและเก่ียวข้องกับผู้ชาย ผู้หญิงไม่มีสทิธ์ิตดัสนิใจสิง่ใดในชีวิตซึ่งผู้ทดลองได้
สมัผสักับสถานภาพของผู้หญิงด้วยตนเอง “ผมชอบบทนีแ้ละเห็นว่าบทนีง้่ายที่สดุเพราะมีเนือ้หา
เกี่ยวกบัสถานภาพของผูห้ญิงไทย ผมเห็นใจกับตวัละครวนัทองเพราะแม่ของผมก็มีสถานภาพ
เหมือนวนัทอง ต้องเชื่อฟังทัง้ปู่  ย่า และพ่อผม”1 นอกจากนี ้บทท่ี 10 ยงัมีค าศพัท์ใหม่น้อยช่วยให้ 
ผู้ทดลองอ่านบทอ่านอย่างรวดเร็ว และเข้าใจบทอ่านง่ายจึงท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้  
คะแนนสงู 

บทท่ีได้คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนน้อยท่ีสุดคือบทท่ี 4 ลูกผู้ ชาย
ลายมือนัน้คือยศ และบทท่ี 9 สู้ตายขอถวายซึ่งฎีกา ได้คะแนนเฉลีย่ 78 คะแนนทัง้ 2 บท ซึง่อยูใ่น
ระดบัดี ผู้วิจัยได้สมัภาษณ์ ผู้ทดลองแล้วพบวา่บทท่ี 4 มีช่ือวิชาท่ีผู้ชายเรียนยาวและและจ ายาก 
อีกทัง้ท่ีเวียดนามไม่ได้เรียนวิชาเหลา่นี ้ผู้ทดลองจึงต้องใช้เวลาในการท าความรู้จักช่ือวิชาแตต่อน
ท าแบบทดสอบจ าวิชาสบัสนจึงสง่ผลให้คะแนนออกมาน้อยท่ีสดุ บทท่ี 9 มีเนือ้หาท่ีไกลตวัผู้ เรียน 
เพราะมีเนือ้หาเก่ียวกับการปกครองบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ ซึ่งประเทศเวียดนามไม่มี
สถาบนัพระมหากษัตริย์มานาน จึงไม่มีการใช้ค าราชาศพัท์ ถึงแม้ว่าผู้ทดลองเคยศึกษาค าราชา
ศพัท์แต่เน่ืองจากไม่ได้ใช้บ่อยจึงจ าไม่ได้ และค าราชาศพัท์ท่ีปรากฏในบทท่ี 9 สว่นใหญ่เป็นค าท่ี 
ผู้ทดลองไม่เคยเรียน ผู้ทดลองจึงสบัสนและจ าค าศัพท์ไม่ได้ ส่งผลให้คะแนนของแบบทดสอบ
ระหวา่งเรียนได้น้อย ผู้ทดลองให้ข้อมลูเพิ่มเติมวา่บทท่ี 9 มีค าศพัท์เก่ียวกับกฎหมายด้วย ซึ่งเป็น
ค าศพัท์เฉพาะทาง ผู้ทดลองไม่เคยได้ศกึษาเก่ียวกบักฎหมายจึงท าให้คะแนนของบทนีอ้อกมาน้อย 
“หนมีูวงศพัท์เกี่ยงกบัค าราชาศพัท์นอ้ยและไม่ค่อยรู้จกัค าศพัท์ทีเ่กี่ยวกบักฎหมาย หนจึูงสบัสนกบั
ค าศพัท์มาก”2 

ผู้ทดลองได้รับความรู้เพิ่มเติมเร่ืองวิถีชีวิตไทยมากมาย เช่น สภาพบ้าน 
เรือนไทย ผู้ ทดลองรู้สึกสนใจเม่ือพบว่าบ้านไทยสมั ยก่อนก็มีใต้ถุนเหมือนกับบ้านของ 
กลุม่ชาติพนัธ์ในเวียดนาม การท าขวญัของไทยมีความแตกตา่งกบัการท าขวญัเดือนของเวียดนาม 

                                                             
1 Pham Nhan Hau.  (2019 มิถุนายน, 29). สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์  (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 

2 Bach Thanh Thao.  (2019 มิถุนายน, 29). สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 
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ผู้ทดลองเห็นถึงความแตกต่างในการประกอบพิธีของไทยและเวียดนาม “หนชูอบเนือ้หาทีเ่กี่ยวกบั
สภาพบ้านเรือนไทย เพราะให้ความรู้ว่าบ้านไทยก็มีใต้ถนุเหมือนบ้านทีเ่วียดนาม เนือ้หาสว่นนีค้น
เวียดนามบางคนก็ยงัไม่รู้จัก หนูชอบการเปรียบเทียบการท าขวญัของไทยและเวียดนาม เพราะ
เป็นพิธีเดียวกนัแต่มีการปฎิบัติแตกต่างกันท าให้หนูเข้าใจความเชื่อของทัง้ 2 ประเทศมากข้ึน”1  
ผู้ทดลองตระหนกัได้วา่ครอบครัวเป็นสิ่งท่ีส าคญัมากส าหรับคนไทย ครอบครัวเป็นสงัคมขนาดเล็ก
ท่ีช่วยปลกูฝังให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบติัหน้าท่ีของตวัเองให้ดีและมีประโยชน์ต่อครอบครัวและ
สงัคม นอกจากนี ้วิชาเก่ียวกับไสยศาสตร์และการถวายตวัเป็นความรู้ใหม่มากส าหรับผู้ทดลอง  
ผู้ทดลองเข้าใจว่าท าไมคนไทยถึงนิยมรับราชการและเข้าใจความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ของคนไทย
มากขึน้ 

จากการอ่านหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ือง 
ขุน ช้างขุนแผนส าห รับผู้ เรียนชาวเวียดนาม ผู้ ทดลองจ าเนื อ้ เร่ืองของวรรณคดี เร่ือ ง 
ขุนช้างขุนแผนได้ สามารถเล่าเร่ืองย่อให้คนอ่ืนได้ เข้าใจลักษณะนิสัยของตัวละครหลักใน 
ขุนช้างขุนแผน เช่น ขุนช้าง ขุนแผน วนัทอง พลายงาม เป็นต้น เข้าใจลกัษณะค าประพนัธ์ของ
เร่ืองขุนช้างขุนแผน และแบ่งจังหวะอ่านบทกลอนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนีผู้้ ทดลองยังได้
ทบทวนความรู้เก่ียวกบัวรรณคดีเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) และลกัษณะค าประพนัธ์หลกุบ๊าด 
(Luc Bat) 

ผู้ทดลองให้ข้อมูลเพิ่มเติมวา่การท่ีค าศพัท์ยากและเป็นนามธรรมได้แปลเป็น
ภาษาเวียดนามมีประโยชน์มาก ช่วยให้ผู้ ทดลองเข้าใจเนือ้หาเร็วขึน้และเข้าใจอย่างถูกต้อง  
“หนเูคยเขา้ใจความหมายของค าศพัท์บางค าผิด เมื่ออ่านความหมายจากหนงัสือเล่มนีถึ้งรู้ว่าตน
เขา้ใจผิด เช่นค าว่าขวญั หนอู่านค าอธิบายเป็นภาษาไทยแต่ก็ยงัไม่เขา้ใจว่าขวญัคืออะไร เมื่ออ่าน
ค าแปลว่าขวญัคือ Vía ช่วยใหผู้ห้นเูขา้ใจทนัที”2 

การปรากฏของเนือ้หาท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตและวรรณคดีเวียดนามมีประโยชน์
ตอ่ผู้ทดลองในหลายด้าน ผู้ทดลองได้ทบทวนความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัเวียดนาม ได้รับความรู้ใหม่ท่ี
ตนไม่เคยรู้จัก “หนูรู้จักการไว้จุก การรบัราชการ หนูเห็นถึงความส าคญัของเร่ืองขุนช้างขุนแผน

                                                             
1 Nguyen Thanh Tam.  (2019 มิถุนายน, 29). สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 

2 Do Le Thi Thuy Van.  (2019 มิถุนายน, 29). สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 
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ผ่านการเปรียบเทียบกบัวรรณคดีเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) และได้เปิดหูเปิดตาเมื่อเห็นว่า
วรรณคดีเร่ืองนางเก่ียวทีไ่ดแ้ปลเป็นภาษาไทยตามฉนัลกัษณ์หลกุบ๊าด”1 

หลงัจากการทดลองครัง้ท่ี 3 ผู้ วิจัยด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเคร่ืองมือวิจัย
ตามค าแนะน าของผู้ทดลองโดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 12 แสดงการแก้ไขปรับปรุงหลงัจากทดลองครัง้ท่ี 2 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้
ทดลอง 

การแก้ไข 

134 
(บทท่ี 7) 

ปกครอง ยงัไม่อธิบายค าศพัท์ ปกครอง (ปก – ครอง) 
ดแูล บริหาร 

135 
(บทท่ี 7) 

เสงี่ยม ยงัไม่อธิบายค าศพัท์ เสงี่ยม (สะ - เหงี่ยม) 
ส ารวมกิริยาวาจาด้วย
เจียมตวั 

168 
(บทท่ี 9) 

ขมีขมนั ยงัไม่อธิบายค าศพัท์ ขมีขมนั (ขะ - หมี - ขะ - 
หมนั) รีบเร่งทนัทีทนัใด 

170 
(บทท่ี 9) 

อหงัการ์ ยงัไม่อธิบายค าศพัท์ อหงัการ์ (อะ - หงั - กา) 
หยิ่ง จองหอง อวดดี 

 

จากผลการทดลองทัง้ 2 ครัง้ ผู้วิจยัสรุปได้วา่ก่อนใช้หนงัสอือ่านประกอบเร่ือง 
“วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม ผู้ทดลองมีความรู้
เร่ืองวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนน้อย หลงัจากใช้หนังสืออ่านประกอบเร่ือง  
“วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม ผู้ทดลองมีพฒันาการ
ทัง้ด้านความรู้เร่ืองวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน ผลคะแนนจากการอ่านอยู่ใน
ระดับดีและดีมาก ผู้ วิจัยจึงสรุปว่าหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามมีคุณภาพในระดบัดี ดงันัน้ ผู้วิจัยจึงน าไปทดลองกับ
กลุม่ตวัอยา่งเพื่อหาคณุภาพของหนงัสอื 

                                                             
1 Nguyen Thi Tra My.  (2019 มิถุนายน, 29). สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University in Ho Chi Minh City). 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

เม่ือผู้ วิจัยทดลองครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 เพื่อหาคุณภาพของหนังสืออ่านประกอบเร่ือง 
 “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามแล้ว ผู้ วิจัยจึงน า
เคร่ืองมือไปทดลองกับกลุม่ตัวอย่างซึ่งเป็นนกัศึกษาเวียดนามท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทยชัน้ปีท่ี 3 
มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แหง่มหาวิทยาลยัแหง่ชาติ นครโฮจิมินห์ (University 
of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Ho Chi Minh City) ท่ี 
มาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสัน้แบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม พ.ศ. 2562 ท่ี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้หนงัสอือ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” 
จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้จ านวน 10 บท 
แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 50 ข้อ และแบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 50 ข้อ 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 บรรยากาศการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง1 
 

ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏในงานวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้

 
 
 

                                                             
1 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยัเมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

N  แทน  จ านวนนกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�  แทน  คา่เฉลีย่ของคะแนน 

x  แทน คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 

F แทน  คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
E1  แทน  ประสทิธิภาพของกระบวนการซึ่งเป็นแบบทดสอบในบทเรียนคิด

เป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบท้ายบท 
E2  แทน  ประสทิธิภาพของผลลพัธ์คดัเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ก่อนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพเพื่อหาคุณภาพ
ของหนงัสอือ่านประกอบ ดงันี ้

เกณฑ์ประสทิธิภาพ หมายถึง ระดบัประสทิธิภาพของเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นระดับท่ีพึงพอใจว่าเคร่ืองมือนัน้มีคุณค่าท่ีจะน าไปใช้ โดยเกณฑ์
ประสทิธิภาพประกอบด้วย ประสิทธิภาพของขบวนการ เรียกวา่ E1 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์
เรียกวา่ E21  

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ คือ การก าหนดอัตราส่วนร้อยละระหว่าง E1/E2 โดย
เนือ้หาท่ีเป็นความรู้ความจ ามกัก าหนดไว้สงูสดุแล้วลดต ่าลงคือ 90/90 85/85 80/80 สว่นเนือ้หาท่ี
ต้องใช้เวลาฝึกฝนและพฒันาไม่สามารถก าหนดเกณฑ์ระดบัสงูได้จึงก าหนดเป็น 80/80 75/75 แต่
ไม่ต ่ากวา่ 75/752 

ผู้วิจัยจึงก าหนดเกณฑ์ E1/E2 = 75/75 เพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านประกอบ
เร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม  เพราะเคร่ืองมือ
มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนมีความ รู้เพิ่มเติมเก่ียวกับวิถี ชีวิตไทย และวรรณคดีไทยเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผน สตูรท่ีใช้ในการหาประสทิธิภาพมีดงันี ้

 
                                                             

1 ชยัยงค์ พรหมวศ์.  (2556, มิถนุายน).  การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชดุการสอน ใน วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์
วิจยั.   5(1):7-20.  หน้า 9. 

2 แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 
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สตูรท่ี 1  

                            E1    =    
∑ x

N

A
 × 100 

 

เม่ือ  E1  = ประสทิธิภาพของกระบวนการ 

  ∑ x   = คะแนนรวมจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
  A = คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 

  N = จ านวนผู้ เรียน 
สตูรท่ี 2 

 

                                        E2    =    
∑ f

B

A
 × 100 

 

เม่ือ  E2 = ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 

                        ∑ f  = คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
  B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 
  N = จ านวนผู้ เรียน1 

 
เม่ือผู้ วิจัยได้ข้อมูลจากการทดลองกลุม่ตวัอย่างจ านวน 10 คนแล้ว ผู้วิจัยจึงด าเนินการ

หาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน
ส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม โดยมี 3 ขัน้ตอนดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนท่ีผู้ เรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนจ านวน 10 บทเพื่อหา
ประสทิธิภาพตวัแรก (E1) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนท่ีผู้ เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเพ่ือหา
ประสทิธิภาพตวัท่ีสอง (E2) 

 

                                                             
1 ชัยยงค์ พรหมวงศ์.  (2556, มิถุนายน).  การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน .  ใน วารสารศิลปากร

ศึกษาศาสตร์วิจยั.    หน้า 9. 
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1. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนทัง้ 10 บทเพื่อหาประสิทธิภาพ 
E1 

แบบทดสอบระหว่างเรียนมีจ านวน 10 บท เป็นข้อสอบปรนยั 4 ตัวเลือกจ านวน 10 ข้อ 
ข้อละ 10 คะแนน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยผลการทดลองมีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 13 แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 10 บท 

คนที่ 

คะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 

บทที่ 
1 

บทที่ 
2 

บทที่ 
3 

บทที่ 
4 

บทที่ 
5 

บทที่ 
6 

บทที่ 
7 

บทที่ 
8 

บทที่ 
9 

บทที่ 
10 

1 90 70 70 90 100 100 100 80 70 100 

2 70 70 80 90 80 90 90 70 80 80 

3 90 100 90 70 100 90 100 90 100 100 

4 90 90 100 90 80 80 70 90 80 80 

5 90 90 70 60 70 60 80 80 80 80 

6 90 90 80 100 80 100 80 90 90 100 

7 70 80 80 90 80 90 80 70 100 100 

8 70 70 100 80 70 80 100 70 70 80 

9 70 90 70 80 80 80 80 90 100 100 

10 70 70 60 60 70 70 90 70 70 70 

∑ x 800 820 800 810 810 840 870 800 840 890 

�̅� 80 82 80 81 81 84 87 80 84 89 
E1 82.8 

จากตารางที่ 12 ผู้วิจัยสรุปได้วา่ แบบทดสอบระหว่างเรียนของหนงัสอือ่านประกอบเร่ือง 
“วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามมีคะแนนเฉลี่ย  
ผา่นเกณฑ์ประสิทธิภาพตวัแรกท่ีก าหนดไว้ (E1 = 75) โดยคา่เฉลีย่ของประสิทธิภาพเทา่กับ 82.8 
(E1 = 82.8) แสดงว่าหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน
ส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามช่วยเพิ่มเติมความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีไทย 

บทท่ีกลุม่ตวัอยา่งได้คะแนนเฉลี่ยต ่าท่ีสดุมี 3 บทได้แก่ บทท่ี 1 บทท่ี 3 และบทท่ี 8 โดย
ได้ 80 คะแนน บทท่ี 1 “จะกล่าวถึงเร่ืองขุนแผนขุนช้าง” กล่าวถึงเร่ืองย่อและความรู้ทัว่ไปเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผน ซึ่งบทนีเ้ป็นบทเร่ิมต้นในสว่นเนือ้หาเก่ียวกับวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
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กลุม่ตวัอย่างไม่เคยรู้จักวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนมาก่อน ดงันัน้เม่ืออ่านบทนีจ้ะสบัสนช่ือตวั
ละคร และไม่คุ้นเคยกับเนือ้หาท่ีอ่านจึงท าแบบทดสอบได้คะแนนไม่มาก บทท่ี 3 “ขวญัมาหาย่า
เถิดอย่าเพลิดเพลิน” ก็มีคะแนนเฉลี่ยต ่า คือ 80 คะแนน บทนีมี้เนือ้หาเก่ียวกับประเพณีการ 
ท าขวัญและโกนจุกของคนไทย เป็นบทเร่ิมต้นในส่วนเนือ้หาเก่ียวกับวิถีชีวิตไทย ถึ งแม้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างเคยมีความรู้เก่ียวกับการท าขวญัและการโกนจุกบ้างแต่เนือ้หาของบทนีมี้จ านวน
มากกว่าและลกึกว่าท่ีกลุ่มตัวอย่างเคยเรียน ท่ีส าคัญคือเนือ้หาของการท าขวัญกับการโกนจุก
น ามาจากวรรณคดี กลุม่ตวัอย่างไม่เคยอ่านบทอ่านท่ีมีการเขียนแบบนีม้าก่อนจึงต้องใช้เวลาท า
ความรู้จักและปรับตัว บทสดุท้ายท่ีได้คะแนนน้อยคือบทท่ี 8 “เวรกรรมน าไปไม่รั้งรอ” มีเนือ้หา
เก่ียวกับความเช่ือเร่ืองกรรม กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 80 คะแนน 
เน่ืองจากบทนีมี้ เนือ้หาเก่ียวกับความเช่ือเร่ืองกรรม ซึ่งเป็นเร่ืองนามธรรมท่ีจับต้อ งไม่ได้  
กลุม่ตวัอย่างมีเพียงคนเดียวท่ีสนใจและมีความรู้เก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองกรรมมาบ้างจึงท าคะแนน
ได้น้อย  

กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามในแบบทดสอบผิดข้อเดียวกันทุกคนคือข้อท่ี 3. “กรรม” ใน 
ข้อใดแตกตา่งจากข้ออ่ืน (ก. โอ้ชาตินีมี้กรรมจะท าไฉน ข. แตช่าตินีมี้กรรมจึงจ าเป็น ค. ด้วยเกิดมา
มีกรรมจะ ท าไฉน ง. จะสืบสร้างบาปกรรมไปท าไม) กลุม่ตวัอยา่งให้สมัภาษณ์วา่ท่ีท าผิดเพราะ
เห็นว่าโจทย์ทุกข้อมีค าวา่ “กรรม” หมดจึงคิดว่าเป็นประโยคค าถามและประโยคบอกเลา่แต่โจทย์
ถามลกัษณะของกรรมไม่ได้ถามรูปแบบของประโยค ซึง่แสดงวา่แม้วา่จะอ่านมาแล้ว 7 บทแตบ่ทนี ้
มีเนือ้หาท่ีเข้าใจยากส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม 

บทท่ีได้คะแนนสงูสดุคือบทสดุท้าย บทท่ี 10 “ประหนึ่งว่าวนัทองนีส้องใจ” กลุม่ตวัอย่าง
ท าคะแนนเฉลี่ยได้ 89 คะแนน ซึ่งบทท่ี 10 มีเนือ้หาเก่ียวกับสถานภาพของผู้หญิง เป็นบทท่ีมี
เนือ้หายากท่ีสดุในบทอ่าน 10  บทเพราะหลงัจากท่ีกลุม่ตัวอย่างมีความรู้เก่ียวกับวรรณคดีเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผน และรู้จักวิถีชีวิตไทย 7 เร่ืองแล้ว คือมีความรู้เก่ียวกับภูมิหลงัของนางวันทอง 
ตอ่มาจึงวิเคราะห์ตวัละครนางวนัทองและวิถีชีวิตไทยท่ีแสดงสถานภาพของผู้หญิงในสมัยก่อนต ่า
กวา่ผู้ชาย กลุม่ตวัอยา่งท าคะแนนได้สงูท่ีสดุแสดงให้เห็นวา่กลุม่ตวัอยา่งมีพฒันาการหลงัจากท่ีใช้
หนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียน 
ชาวเวียดนาม จากบทแรกท่ีได้คะแนนต ่าท่ีสดุจนบทสดุท้ายได้คะแนนสงูท่ีสดุ กลุม่ตวัอยา่งเข้าใจ
เนือ้หาท่ีอ่าน สามารถน าความรู้ท่ีเคยอ่านในบทก่อนหน้านัน้มารวบรวม วิเคราะห์ได้อยา่งถกูต้อง 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ E2 
แบบทดสอบหลงัเรียน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 14 แสดงคะแนนของแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุม่ตวัอยา่ง 

คนที่ แบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1 80 
2 80 
3 84 
4 82 
5 74 
6 90 
7 82 
8 80 
9 78 

10 70 
∑ x 800 

�̅� 80 
E2 80 

จากตาราง ผู้วิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของหนงัสืออ่าน
ประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามเท่ากับ
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตวัหลงัท่ีก าหนดไว้ (E2 = 75) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ผู้ ท่ีได้คะแนนสูงท่ีสุดคือคนท่ี 6 ได้ 90 คะแนน ผู้ วิจัยสมัภาษณ์และได้ข้อมูลว่าผู้ เรียนชอบอ่าน
วรรณคดี ชอบอ่านหนังสือเป็นภาษาไทยจึงมีความรู้มากกว่าผู้ทดลองคนอ่ืน เม่ืออ่านและท า
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ผู้ เรียนตัง้ใจท าและจดค าศัพท์และเนือ้หาท่ีตัวเองยังไม่รู้เพื่อกลับไป
ทบทวน ดงันัน้ผู้ เรียนจึงได้คะแนนสงูท่ีสดุ 

คนท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสดุคือคนท่ี 10 ได้ 70 คะแนน เน่ืองจากผู้ เรียนอ่านโจทย์ไม่ละเอียด
จ าเนือ้หาในบทอ่านไม่คอ่ยได้ จ าค าศพัท์ส าคญัไม่ได้จึงท าให้คะแนนได้น้อย 
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จากข้อมลูทัง้หมด ผู้วิจัยสรุปได้ว่า หนงัสอือ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 75/75 โดย
ประสิทธิภาพของคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียนคือ E1 = 82.8 คะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบหลงัเรียน E2 = 80 ซึง่คะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบระหวา่งเรียนสงูกวา่คะแนนเฉลี่ย
ของแบบทดสอบหลงัเรียน เน่ืองจากเม่ือท าแบบทดสอบหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างอ่านโจทย์ไม่
รอบคอบ เพราะคิดว่าเป็นเนือ้หาท่ีเคยเรียนมาแล้วจึงประมาท รีบท าเพราะแข่งกันท าข้อสอบกับ
เพื่อนว่าใครจะท าเร็วท่ีสุดจึงส่งผลให้คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนต ่ากว่าคะแนนของ
แบบทดสอบระหวา่งเรียน 

จากข้อมูลสรุปได้ว่า หนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามช่วยให้ผู้ เรียนชาวเวียดนามได้เพิ่มเติมความรู้ด้าน  
วิถีชีวิตไทย และวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผนมากขึน้ ช่วยให้ผู้ เรียนชาวเวียดนามมีวงศพัท์
มากขึน้ ได้ทบทวนความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตเวียดนาม เนือ้หามีประโยชน์ตอ่การเรียน และการท างาน
ของผู้ เรียนในอนาคต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวนัในประเทศไทย หนังสือเลม่นี ้
สามารถน าไปเป็นสื่อการสอนในวิชาวรรณคดีไทยท่ีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลยัดานงั (University of Foreign Language Studies, The University of Danang) 

 
3. วิเคราะห์เนือ้หาของหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้าง
ขุนแผนส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม 

ความส าคญัของงานวิจัยครัง้นีคื้อ “สร้างหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จาก
วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบั
วิถีชีวิตไทย และวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผน” ดงันัน้ผวูิจยัจึงสร้างหนงัสอือ่านประกอบเลม่นี ้
โดยก าหนดเนือ้หา 2 ด้าน ได้แก่ เนือ้หาด้านวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผนและเนือ้หาด้าน 
วิถีชีวิตไทยท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน  ผู้ วิจัยวิเคราะห์ความรู้ทัง้ 2 ด้านจาก
แบบฝึกหดัและแบบทดสอบซึ่งได้ผล E1 = 82.8 นอกจากนีผู้้ วิจัยได้สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างด้วย 
ซึง่กลุม่ตวัอย่างให้สมัภาษณ์หลงัจากท่ีใช้หนงัสืออ่านประกอบโดยให้ข้อมลูว่ามีความรู้เพิ่มเติมทัง้
ด้านวิถีชีวิตไทยและด้านวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผน ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลท่ีกลุ่มตวัอย่างให้
สมัภาษณ์มาท าสถิติเก่ียวกบัความรู้ท่ีกลุม่ตวัอยา่งได้รับ ดงันี ้
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จากคะแนนของการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนและหลงัเรียน รวมถึงการสงัเกตการณ์

และการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยัพบวา่กลุม่ตวัอยา่งได้รับความรู้เพิ่มเติมหลงัจากท่ีใช้หนงัสือ
อ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม 
โดยผู้วิจยัแบง่เป็น 2 สว่นตามการแบง่เนือ้หาคือด้านวรรณคดีไทยและด้านวิถีชีวิตไทย ดงันี ้ 

3.1 ด้านวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผน มีเนือ้หาทัง้หมด 2 บท ได้แก่ เร่ืองย่อ
ขุนช้างขุนแผน และลกัษณะค าประพนัธ์กลอนเสภา ดงันี ้

เร่ืองย่อขุนช้างขุนแผน วรรณคดีเร่ืองนีมี้ทัง้หมด 43 ตอนซึง่มีขนาดยาว ผู้วิจัยจึง
ท าเป็นเร่ืองย่อ ปรากฏในบทท่ี 1 “จะกล่าวถึงเร่ืองขุนแผนขุนช้าง” ผู้ วิจัยเรียบเรียงเนือ้เร่ืองให้
กระชับ กลา่วถึงความเป็นมาของเร่ือง โดยแนะน าผู้แต่ง และแสดงให้เห็นว่าวรรณคดีเร่ืองนีมี้เค้า
โครงท่ีแตง่มาจากเร่ืองจริง กลา่วถึงเร่ืองนา่รู้เก่ียวกบัวรรณคดีเร่ืองนี ้ได้แก่ การเป็นยอดของกลอน
เสภา สถานท่ีส าคัญในเร่ือง เนือ้เร่ืองเป็นชีวิตรักสามเส้าของสามัญชน ต่อจากนัน้จึงกล่าวถึง
วรรณคดีเอกของไทยและเวียดนาม โดยเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของเร่ือง  
ขุนช้างขุนแผนและเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu)  

จากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างพบวา่ เร่ืองย่อมีความยาวไม่มาก กลุม่ตวัอย่างชอบ
เนือ้เร่ืองและสามารถเลา่เร่ืองย่อได้ กลุม่ตวัอย่างสามารถน าความรู้ในบทนีไ้ปใช้ในวิชาวรรณคดี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในวิชาวรรณคดีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ต้องมีการแปลวรรณคดีไทย
เป็นภาษาเวียดนามและวิ เคราะห์ลักษณ ะของตัวละคร กลุ่มตัวอย่างจะน า เนื อ้ เร่ือ ง  
ขุนช้างขุนแผนท่ีเป็นภาษาไทยไปแปลแทนท่ีจะน าเนือ้เร่ืองท่ีเป็นภาษาอังกฤษไปแปลเพราะ
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ตารางแสดงความรู้ท่ีกลุม่ตวัอย่างได้รับ
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ภาษาไทยเป็นต้นฉบบั แปลจากภาษาไทยจะลด ความคลาดเคลื่อนในการแปลและน าลกัษณะ
ของตวัละครในขุนช้างขุนแผนท่ีได้อ่านมาวิเคราะห์ตวัละคร “เร่ืองย่อนีมี้เนือ้หาไม่ยาว หนูจึงจ า
เหตุการณ์ส าคญัของเร่ืองได้และความรู้ที่หนูได้อ่านจากบทนี้สามารถน าไปใช้ในวิชาวรรณคดี
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยค่ะ หนจู าลกัษณะนิสยัของตวัละครหลกัเพือ่ต่อไปจะตอ้งวิเคราะห์ตวั
ละครเมื่อเรียนวิชาวรรณคดีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ค่ะ”1 และ “ผมจะเลือกขุนช้างขุนแผนฉบบั
ภาษาไทยเพือ่แปลเป็นภาษาเวียดนามเพราะฉบบัภาษาองัฤกษก็แปลจากภาษาไทยอีกที ถา้เลือก
แปลจากภาษาองักฤษอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้”2 กลุม่ตวัอย่างจ าตวัละครหลกัในเร่ืองได้ 
จ าเหตุการณ์ส าคญัของเร่ืองได้ รู้จกัลกัษณะนิสยัของตวัละครหลกั ผู้ เรียนให้ความเห็นวา่แผนผงั
ตวัละครช่วยให้ผู้ เรียนจ าตวัละครและความสมัพนัธ์ของตวัละครได้เร็วขึน้ “ผมชอบแผนผงัตวัละคร
มากเพราะช่วยใหผ้มจ าตวัละครไดเ้ร็วข้ึนและจ าความสมัพนัธ์ของตวัละครไดด้ว้ย”3  

ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้เพิ่มเติมด้านเนือ้เร่ืองขุนช้างขุนแผนซึ่งรู้จักทัง้ 
ตวัละคร ความสมัพนัธ์ และลกัษณะนิสยัของตวัละคร โดยแผนผังตวัละครช่วยให้กลุม่ตวัอย่าง
เข้าใจเร็วและจ าได้ นอกจากนีเ้นือ้เร่ืองท่ีน่าสนใจ มีความยาวไม่มากท าให้กลุม่ตวัอยา่งสนใจและ
จะเลือกขุนช้างขุนแผนฉบบัภาษาไทยน าไปแปลเป็นภาษาเวียดนาม และน าความรู้ท่ีได้รับมา
วิเคราะห์ตวัละครของขุนช้างขุนแผนในวิชาวรรณคดีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ลักษณะค าประพันธ์กลอนเสภา การอ่านวรรณคดีไทยต้องมีความรู้เร่ืองลกัษณะ
ค าประพันธ์เพื่อให้อ่านได้เข้าใจและถูกต้อง ผู้ วิจัยจึงสร้างบทท่ี 2 “หาเสภามาทัว่ที่ตวัดี” โดย
กล่าวถึงความหมายของฉันทลกัษณ์และค าประพันธ์ ลกัษณะของกลอนเสภา และวิธีการอ่าน
ท านองเสนาะกลอนเสภา ซึ่งอธิบายวิธีการแบ่งค าในแต่ละวรรคโดยมีตัวอย่างประกอบ เพื่อให้
ผู้ เรียนชาวเวียดนามมีความรู้และความเข้าใจลักษณะของกลอนเสภา ต่อจากนัน้จึงอธิบาย  
ฉันทลักษณ์กลอนหลุดบ๊าดในเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) ได้แก่ ลกัษณะ ข้อบังคับ และ
ยกตวัอยา่งประกอบ ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจลกัษณะ  กลอนเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนได้ดียิ่งขึน้ 

 ผู้ วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนเคยเรียนฉันทลักษณ์กลอนแปดและเคยแต่ง  
กลอนแปด แตต่อนนัน้ยงัสบัสนเพราะเวลาเรียนคอ่นข้างน้อย ห้องเรียนมีผู้ เรียนหลายคน และไม่มี
เอกสารประกอบ เม่ือได้อ่านบทท่ี 2 ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกับฉันทลกัษณ์ของกลอนเสภา กลุม่ตวัอยา่ง
ได้ทบทวนความรู้เร่ืองนี ้สามารถตอบข้อสงสัย โดยเข้าใจฉันทลกัษณ์กลอนเสภาชัดเจนผ่าน

                                                             
1 Huynh Thi Thanh Tuyen.  (2019 ก รกฎาคม , 25).  สั ม ภ าษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห าวิ ท ย าลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
2 แหล่งเดิม. 
3 Nguyen Ba Thanh.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ค าอธิบายและแผนผงัฉนัทลกัษณ์กลอนเสภา "หนเูคยเรียนฉนัทลกัษณ์กลอนแปดกบัเพือ่น ๆ และ
เคยลองแต่งกลอนแปดดว้ย แต่ตอนนัน้งงและสบัสนเพราะมีเวลาเรียนนอ้ย ในหอ้งเรียนมี 19 คน 
จึงถามอาจารย์ได้ไม่มาก อาจารย์ไม่ได้แจกเอกสารใบความรู้ หนูจึงเรียนแลว้ก็ลืมไป เมื่อไดอ่้าน
บทที่ 2 หนูได้ทบทวนความรู้ที่เคยเรียน จ าเนือ้หาไดเ้ร็วและนานเพราะแผนผงัฉนัทลกัษณ์กลอน
เสภาอธิบายไดช้ดัเจนมาก” 1  

กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ใหม่ เช่น จ านวนค าในหนึ่งวรรค เร่ืองการแบ่งจังหวะใน  
การอ่านกลอนเสภา กลุม่ตวัอย่างสนใจและตัง้ใจอ่านกลอนให้ถูกต้องตามจังหวะเพราะเม่ืออ่าน
ถกูจังหวะจะเข้าใจความหมายของบทกลอนอย่างถูกต้อง “หนูไดเ้พ่ิมเติมความรู้ใหม่คือการแบ่ง
จังหวะในการอ่านกลอนเสภา หนูชอบความรู้นี้มาก เพราะเมื่ออ่านถูกจังหวะ เสียงกลอนจะ
ไพเราะข้ึนและหนเูขา้ใจความหมายของบทกลอนมากข้ึน”2  

“ลักษณะค าประพนัธ์กลอนเสภาเป็นความรู้ใหม่มากส าหรับหนูค่ะ เมื่อหนูอ่าน
ลกัษณะค าประพนัธ์กลอนเสภากบัลกัษณะค าประพนัธ์กลอนหลุกบ๊าด หนูถึงรู้ว่าค าประพนัธ์
ประเภทกลอนไม่ได้เหมือนกนัทุกประเทศ แต่ละประเทศจะมีลกัษณะค าประพนัธ์ที่แตกต่างกัน
ไป”3   

“เมื่อก่อนผมคิดว่าการแต่งกลอนต้องแต่งถูกต้องตามกฎข้อบังคบั เช่น กลอนแปล
ตอ้งมีวรรคละ 8 ค า แต่เมื่อเรียนเกี่ยวกบักลอนเสภา ผมมีความรู้ใหม่ว่ากลอนเสภาจะมีวรรคละ 6 
ถึง 9 ค าได้ ส่ิงนีน้่าสนใจมากเพราะเมื่ออ่านกลอนไทย ผมจะรู้เลยว่าก าลงัอ่านกลอนประเภทใด
โดยการนบัจ านวนค าใน 1 วรรค”4  

จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท าให้ผู้ วิจัยพบว่าบทท่ี  2 ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างได้
ทบทวนความรู้เร่ืองลกัษณะค าประพันธ์กลอนเสภ ามีความรู้ใหม่เร่ืองการแบ่งจังหวะการอ่าน
กลอนเสภา โดยแผนผงัฉันทลกัษณ์กลอนเสภาช่วยให้กลุม่ตัวอย่างอ่านได้เร็วและเข้าใจเนื อ้หา
ชดัเจน 

3.2 ด้านวิถีชีวิตไทยที่ปรากฏในขุนช้างขุนแผน เม่ือผู้ เรียนชาวเวียดนามมีความรู้
เก่ียวกับวรรณคดีไทยแล้วต่อไปจึงเป็นเนือ้หาเก่ียวกับวิถีชีวิตไทย โดยผู้ วิจัยสร้างหนังสืออ่าน
ประกอบให้มีเนือ้หาเร่ืองวิถีชีวิตไทยทัง้หมด 8 เร่ือง ได้แก่ ประเพณี การศึกษา ครอบครัว  

                                                             
1 Nguyen Hong Vy.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
2 Vo Thi Yen Linh.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
3 Nguyen Thi Thanh Loan.  (2019 กรกฎาคม , 25).  สั ม ภ าษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห าวิท ย าลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.  
4 Truong Vy Khang.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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การด ารงชีวิต การรับราชการ ความเช่ือเร่ืองกรรม การปกครองบ้านเมือง และสถานภาพของ
ผู้หญิง ดงันี ้

วิถีชีวิตไทยเร่ืองประเพณีการท าขวัญและการโกนจุก อยู่ในบทท่ี 3 “ขวญัมา 
หาย่าเถิดอย่าเพลิดเพลิน” มีเนือ้หาเก่ียวกบัความหมายของประเพณี ประเภทของประเพณีในเร่ือง 
ได้แก่ การท าขวญัและการโกนจุก หลงัจากนัน้จึงเลา่เร่ืองย่อตอน “ก าเนิดพลายงาม” เพิ่มเติมจาก
เร่ืองย่อในบทท่ี 1 เพื่อให้ผู้ เรียนชาวเวียดนามเข้าใจเนือ้เร่ืองตอนนี ้ซึ่งเป็นช่วงท่ีกลา่วถึงชีวิตของ
พลายงามตอนเป็นเด็ก 

เม่ือกลุ่มตัวอย่างอ่านเนือ้หาในบทนีแ้ล้วท าให้มีความรู้เพิ่มเติมเร่ืองประเพณีการ 
ท าขวญัและการโกนจุก กลุม่ตวัอย่างเคยเรียนเก่ียวกับการท าขวญัและการโกนจุกแต่รู้แค่ว่าการ  
ท าขวญัคือการผกูสายสญิจน์ท่ีข้อมือแต่ไม่รู้วา่ท าไมต้องท าขวญั สว่นการโกนจุก กลุม่ตวัอยา่งรู้ว่า
คนไทยจะโกนจุกเม่ืออายุ 11 – 13 ปี และไม่รู้ว่าการโกนจุกมีขัน้ตอนและมีความหมายอย่างไร 
ความรู้เหล่านีจ้ะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจความคิดของคนไทยมากขึน้และปฏิบัติตัวอย่าง
เหมาะสมเม่ือเข้าร่วมการท าขวญัหรืองานบายศรีสูข่วญัของคนไทย “ผมมีความรู้เกี่ยวกบัการท า
ขวญัและการโกนจุกมาก่อนแต่รู้แค่ว่าการท าขวญัจะตอ้งผูกสายสิญจน์ทีข่อ้มือและเด็กไทยโกนจุก
เมื่ออายุ 11 – 13 ปี ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าการท าขวญัจัดข้ึนเมื่อคนนัน้เจอเหตุการณ์ส าคญัในชีวิต 
และการโกนจุกหมายถึงเด็กโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตวัครับ การท าขวญัของคนไทยมีความ
คล้ายคลึงกับการท าขวญัเดือนของเวียดนามจึงท าให้ผมเข้าใจง่ายข้ึนด้วยครับ ถ้าผมได้เข้า
ร่วมงานท าขวญัหรือบายศรีของคนไทย ผมจะท าถูกตอ้งทกุขัน้ตอนครบั”1  

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มเติมว่าการท าขวัญเดือนของไทยและเวียดนามมีความ
เหมือนและความแตกตา่งกนั โดยกลุม่ตวัอย่างเข้าใจวา่การท าขวญัเดือนของไทยและเวียดนามมี
จุดประสงค์เหมือนกันคือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เด็ก แต่สิ่งท่ีแตกต่างกันคือของท่ีประกอบในพิธี
เพราะวา่ความเช่ือและวิถีชีวิตการกินของไทยกบัเวียดนามตา่งกนั “หนเูพ่ิงรู้ว่าการท าขวญัของไทย
กับเวียดนามมีส่วนเหมือนและต่างกันท าให้หนูสนใจมาก หนูคิดว่าการท าขวญัมีจุดประสงค์
เหมือนกนัแต่มีของเซ่นไหว้ต่างกนัเพราะว่าคนไทยกบัคนเวียดนามมีความเชื่อและวิถีชีวิตการกิน
ไม่เหมือนกนัค่ะ”2  

จากการเรียนบทนีท้ าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มเติมเร่ืองความส าคัญของการ  
ท าขวญัและโกนจุก รู้จกัขัน้ตอนในการท าขวญัและโกนจุก กลุม่ตวัอย่างสามารถวิเคราะห์สาเหตุ

                                                             
1 Nguyen Ba Thanh.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
2 Nguyen Hong Vy.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ของความเหมือนและความตา่งในการท าขวญัเดือนระหวา่งไทยกับเวียดนามเพราะตา่งกนัเร่ืองวิถี
ชีวิตการกินและความเช่ือของ 2 ประเทศ 

วิถีชีวิตไทยเร่ืองการศึกษา อยูใ่นบทท่ี 4 “ลูกผูช้ายลายมือนัน้คือยศ” บทนีก้ลา่วถึง
การศึกษาของผู้ ชาย ได้แก่ ความส าคัญของการศึกษา สถานท่ีส าหรับเรียน และวิชาท่ีเรียน  
สว่นผู้หญิงจะเรียนวิชางานบ้านงานเรือนท่ีบ้าน เพื่อเตรียมตวัเป็นภรรยาที่ดีและแม่ที่ดี 

กลุม่ตัวอย่างแสดงความคิดว่าได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิตไทยท่ีใหม่และไม่เคยเรียนรู้ 
มาก่อน ในบทท่ี 4 กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาซึ่งคล้ายกับการศึกษาของเวียดนาม คือ
ผู้ชายศกึษาเพื่อรับราชการ เพื่อมีเกียรติ และสามารถเป็นท่ีพึง่ของครอบครัวได้ แตว่ิชาท่ีผู้ชายไทย
ศึกษาไม่เหมือนของเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างได้รู้จักวิชาท่ีเก่ียวกับศาสนา ไสยศาสตร์ และ
โหราศาสตร์ซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อน วิชาเหลา่นีช้่วยให้กลุม่ตวัอย่างเข้าใจความคิดของคนไทยมาก
ขึน้ กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าสิ่งท่ีคนไทยในสมัยก่อนเรียนสอดคล้องกับความเช่ือของคนไทย  
“หนูได้รับความรู้ในบทนี้มากเยอะมากค่ะ เพราะหนูไม่เคยรู้จักเร่ืองการศึกษาของผู้ชายไทยใน
สมยัก่อน ชื่อของวิชาที่ผู้ชายเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวกบัศาสนา ไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ หนูจึง
เข้าใจว่าเพราะคนไทยเชื่อเร่ืองเหล่านีจึ้งเรียน ถึงแม้ว่าคนเวียดนามกบัคนไทยจะให้ความส าคญั
กบัการศึกษาเหมือนกนัแต่มีวิชาเรียนทีต่่างกนัเพราะมีความเชื่อต่างกนัค่ะ”1 

กลุ่มตัวอย่างให้ความรู้เพิ่ม เติมว่าจากความ รู้ในบทนี  ้กลุ่มตัวอย่างเห็นถึง 
ความเหมือนกนัในการศกึษาของผู้ชายและผู้หญิงของทัง้ไทยและเวียดนามในสมัยก่อน คือผู้ชาย
จะได้เรียนหนังสือไปท างานนอกบ้าน ผู้ หญิงไม่ได้เรียนหนังสือ ต้องอยู่บ้านดูแลสามีและลูก  
กลุม่ตวัอยา่งให้ความเห็นวา่คนไทยกับคนเวียดนามอาจจะมีวฒันธรรมร่วมกันจึงท าให้มีความคิด
เหมือนกนั เป็นความคิดท่ีผู้ชายส าคญักวา่ผู้หญิง “ผมไดเ้ห็นว่าการศึกษาของผูช้ายและผูห้ญิงไทย
เหมือนกับการศึกษาของผู้ชายและผู้หญิงเวียดนามในสมัยก่อน อาจจะเป็นเพราะไทยกับ
เวียดนามมีวฒันธรรมร่วมกนั ท าใหส้งัคมใหค้วามส าคญักบัผูช้ายมากกว่าผูห้ญิงเหมือนกนั”2  

สรุปว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มเติมด้านการศึกษาโดยเห็นถึงความเหมือนใน
การศึกษาของไทยและเวียดนามท่ีให้ความส าคัญกับการศึกษา และการศึกษาของผู้ชายส าคัญ
กวา่การศึกษาของผู้หญิง เห็นความต่างของการศกึษาระหว่างไทยและเวียดนามคือ วิชาท่ีเรียนไม่
เหมือนกนั กลุม่ตวัอยา่งวิเคราะห์วา่ความเหมือนและความต่างทางการศึกษาเกิดขึน้จากความคิด 
และความเช่ือท่ีไม่เหมือนกนัระหวา่งไทยกบัเวียดนาม 
                                                             

1 Nguyen Ngoc Nhung.  (2019 ก รก ฎ าค ม , 25).  สั ม ภ า ษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  

2 Truong Vy Khang.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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วิถีชีวิตไทยเร่ืองครอบครัว อยู่ในบทท่ี 5 “แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก” เนือ้หากลา่วถึง
ครอบครัวในขุนช้างขุนแผนและลกัษณะของครอบครัวไทย โดยกลา่วถึงบทบาทและหน้าท่ีของ
สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ และลกู อธิบายลกัษณะและโครงสร้างของครอบครัวเด่ียวและ
ครอบครัวขยาย  

จากการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัพบวา่กลุม่ตวัอย่างชอบบทนีม้ากเพราะมีเนือ้หาท่ีใกล้เคียง
กบัชีวิตจริง นอกจากนีก้ลุม่ตวัอยา่งยงัน าความรู้ท่ีได้ไปวิเคราะห์เพื่อเห็นถึงการใช้ชีวิตของคนไทย
และเวียดนาม กลุม่ตวัอย่างได้เรียนรู้โครงสร้างครอบครัวไทยและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว 
แล้วน าไปเปรียบเทียบกบัระบบครอบครัวในเวียดนาม จึงเห็นความคล้ายกนัระหว่างครอบครัวไทย
กบัครอบครัวเวียดนามกลุม่ตวัอย่างจึงสรุปวา่คนไทยและคนเวียดนามมีความคิดท่ีเหมือนกันคือ 
ผู้ชายส าคญัท่ีสดุในบ้าน ต้องเป็นหวัหน้าครอบครัว พ่อแม่ต้องดแูลเอาใจใสล่กู ลกูต้องกตญัญตู่อ
พ่อแม่“หนูชอบบทที่ 5 มากค่ะ เพราะมีเนื้อหาใกล้ชิดกับชีวิตประจ าวนั ถึงแม้ว่าตอนนี้สงัคม
เปลี่ยนแปลงไปมากแต่ทัง้เวียดนามกับไทยยงัมีครอบครัวขยาย จากการเรียนรู้โครงสร้างของ
ครอบครัวและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว หนูเห็นว่าคนไทยและคนเวียดนามมีความคิด
เหมือนกนัคือ ผูช้ายต้องเป็นหวัหนา้ครอบครัว พ่อแม่มีหนา้ที่ดูแลลูก ลูกต้องกตญัญูต่อพ่อแม่”1 
กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่าแผนผังครอบครัวช่วยให้เข้าใจโครงสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว “หนูชอบแผนผงัครอบครัวค่ะ เพราะเมื่อดูแผนผงัครอบครัว หนูเข้าใจโครงสร้างของ
ครอบครวัเร็วมาก”2  

กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าซาบซึง้ในความรักระหว่างวันทองกับ
พลายงามซึ่งวันทองเป็นแม่ท่ีรักและดูแลลูกเป็นอย่างดี พลายงามเป็นลูกท่ีรักและตอบแทน
บุญคณุของแม่ แสดงให้เห็นว่าคนไทยปลกูฝังให้เด็กกตญัญูต่อพ่อแม่ตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจุบนั 
“หนซูาบซ้ึงเพราะนางวนัทองรกัพลายงามมากและพลายงามก็รกัแม่มาก ความรกัของนางวนัทอง
แสดงผ่านการดูแลพลายงามและความรักของพลายงามแสดงผ่านการมารับแม่ไปดูแล  
ความกตญัญูของพลายงามเป็นส่ิงทีเ่ด็กเวียดนามควรเรียนรู้ค่ะ”3  

                                                             
1 Khong Le Hoai Nhan.  (2019 ก ร ก ฎ าค ม , 25).  สั ม ภ าษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.  
2 Nguyen Ngoc Nhung.  (2019 ก รก ฎ าค ม , 25).  สั ม ภ า ษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
3 Huynh Thi Thanh Tuyen.  (2019 ก รกฎาคม , 25).  สั ม ภ าษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห าวิ ท ย าลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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กลุม่ตวัอยา่งได้เรียนรู้โครงสร้างครอบครัวไทยในเร่ืองขุนช้างขุนแผน รู้จกัหน้าท่ีของ
สมาชิกในครอบครัวและเห็นถึงความกตญัญขูองลกูท่ีมีตอ่พอ่แม่และเห็นวา่เป็นสิง่ท่ีเด็ก ๆ ควรท า 

วิถีชีวิตไทยเร่ืองการด ารงชีวิต อยู่ในบทท่ี 6 “มะยมใหญ่ในบ้านกินหวานนกั”  
บทนีก้ล่าวถึงสภาพบ้านเรือนของคนไทย ได้แก่ ลกัษณะของเรือนไทย เหตุผลท่ีสร้างเรือนไทย
ลกัษณะเช่นนัน้ บริเวณบ้านปลกูไม้มงคลและสมนุไพร และกลา่วถึงอาหารการกินของคนไทย ทัง้
อาหารในชีวิตประจ าวนัและอาหารในโอกาสพิเศษ รวมทัง้การถนอมอาหารเพื่อให้เก็บไว้ได้นาน  

กลุม่ตวัอย่างให้สมัภาษณ์ว่าความรู้จากบทนีช้่วยให้กลุ่มตวัอย่างเข้าใจการใช้ชีวิต
ของคนไทยมากขึน้ สามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาใช้ในชีวิตประจ าวนัท่ีประเทศไทยได้ เช่น ได้เห็น
บ้านทรงไทยเม่ือไปทศันศึกษา เข้าใจว่าบ้านไทยต้องมีใต้ถุนเพื่อป้องกนัสตัว์ร้ายและน า้ทว่ม รู้จัก
อาหารท่ีผา่นการถนอมอาหาร เช่น แช่อ่ิม ลกูพลบัหวาน รู้เหตผุลท่ีคนไทยปลกูต้นมะยมหน้าบ้าน
เพื่อความเป็นสริิมงคลและรู้ประโยชน์อ่ืน ๆ ของต้นมะยม เช่น เป็นอาหาร เป็นยา กลุม่ตวัอยา่งจะ
น าความรู้เก่ียวกบัต้นมะยมไปใช้ท่ีเวียดนามด้วย “หนไูม่เคยรู้ว่าท าไมบ้านไทยต้องมีใตถุ้น เมื่อไป
ทศันศึกษาหนเูห็นบ้านส่วนใหญ่มีใต้ถนุแต่คิดว่าเป็นการออกแบบเพือ่ความสวยงาม ตัง้แต่มาอยู่
ที่ไทย หนูเห็นมีบ้านหลายหลงัปลูกมะยมหน้าบ้านแต่คิดว่าเป็นไม้ประดับเหมือนที่เวียดนาม 
กลบัไปเวียดนามหนูจะบอกพ่อแม่ปลูกต้นมะยม เวลามีใครไม่สบายสามารถใช้เป็นยาได ้เมื่อหนู
เดินตลาดนดั หนยูงัไดชิ้มผลไม้แช่อ่ิมและซ้ือลูกพลบัหวานดว้ย”1 

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มเติมว่าคนไทยมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับน า้ เห็นได้จากการ 
สร้างบ้านใกล้แม่น า้ การเดินทางทางน า้ อาหารการกินท่ีหาได้จากแม่น า้ สิ่งนีเ้ป็นความรู้ส าคญัท่ี
ช่วยให้กลุม่ตวัอย่างเข้าใจการด ารงชีวิตของคนไทยมากขึน้ “หนูมีความรู้เพ่ิมเติมว่าคนไทยมีวิถี
ชีวิตที่ผูกพนักับน ้า หนูสงัเกตจากภาพประกอบทั้งบ้านของนางทองประศรี บ้านขุนช้างต่างก็ 
สร้างใกล้แม่น ้า มีการเดินทางโดยเรือ และคนไทยมักกินปลาที่หาได้จากแม่น ้า หนูเข้าใจแล้วว่า 
คนไทยในสมยัก่อนใช้ชีวิตพึ่งพาธรรมชาติ”2  

สรุปว่ากลุม่ตวัอย่างมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับบ้านเรือนไทย อาหารการกินของไทย 
เข้าใจวา่คนไทยสมยัก่อนใช้ชีวิตท่ีพึง่พาธรรรมชาติ ทัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งยงัน าความรู้ท่ีได้อ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีไทยได้ 

                                                             
1 Nguyen Thi Thanh Loan.  (2019 กรกฎาคม , 25).  สั ม ภ าษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห าวิท ย าลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.  
2 Khong Le Hoai Nhan.  (2019 ก ร ก ฎ าค ม , 25).  สั ม ภ าษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.  
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วิถีชีวิตไทยเร่ืองการรับราชการ อยู่ในบทท่ี 7 “ถวายตวัพระองค์ทรงธรณี” เนือ้หา
กลา่วถึงความนิยมรับราชการในขุนช้างขุนแผน คุณสมบติัของผู้ ท่ีจะรับราชการ เพื่อให้เห็นว่า
ท าไมคนไทยนิยมให้ลูกชายรับราชการ และคุณสมบัติของผู้ ท่ีจะรับราชการว่าต้องเรียนวิชา
อะไรบ้าง และกลา่วถึงพิธีถวายตวัเป็นมหาดเล็กของพลายงาม ซึง่ต้องมีการแตง่กายและสิง่ของท่ี
ต้องเตรียมในการถวายตวั  

กลุม่ตวัอย่างให้ข้อมูลว่าเข้าใจความคิดของคนไทยท่ีต้องการให้ลูกรับราชการโดย
เช่ือมโยงกับเร่ืองของตนเพราะกลุม่ตวัอย่างก็มีประสบการณ์ในเร่ืองนี ้พ่อแม่ของกลุม่ตัวอย่างก็
หวังว่าเม่ือลูกส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับราชการ มีอาชีพท่ีมั่นคง ความรู้ใหม่ท่ีกลุม่ตัวอย่าง
ได้รับคือคุณสมบติัของมหาดเล็กและพิธีการถวายตวั ซึ่งความรู้นีมี้เฉพาะท่ีประเทศไทยเพราะท่ี
เวียดนามต้องผา่นการสอบ 3 ระดบัถึงจะเป็นข้าราชการได้ การท่ีเวียดนามไม่มีมหาดเลก็และไม่มี
การถวายตัวเพราะว่าเวียดนามไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ “หนูเข้าใจความคิดของคนไทยที่
อยากให้ลูกรับราชการเพราะพ่อแม่หนูก็อยากให้หนูได้รับราชการหลงัจากที่หนูเรียนจบ แต่การ 
รบัราชการของคนไทยในสมยัก่อนไม่เหมือนของเวียดนาม ของเวียดนามต้องสอบผ่าน 3 ระดบั 
สว่นของไทยตอ้งมีการถวายตวัและจะรบัใช้เป็นมหาดเล็ก เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองใหม่มากส าหรบัหนู หนู
คิดว่าเพราะไทยมีสถาบนัพระมหากษัตริย์จึงมีการถวายตวัเป็นมหาดเล็ก”1 

กลุ่มตัวอย่างเกิดการเปรียบเทียบว่ามหาดเล็กของไทยแตกต่างกับขุนนางของ
เวียดนาม เพราะคนจะเป็นมหาดเล็กต้องเรียนหนงัสือเก่ง มีความรู้เร่ืองกฎหมายเป็นอยา่งดีและ
ต้องรบเก่ง สว่นขนุนางของเวียดนามจะแบง่เป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายขนุนางท่ีเก่งเร่ืองปรัชญา การเขียน
หนังสือ อีกฝ่ายหนึ่งเก่งเร่ืองการรบ คนท่ีรบเก่งจะเขียนหนังสือไม่เก่ง กลุม่ตัวอย่างวิเคราะห์ว่า
เพราะการปกครองบ้านเมืองท่ีไม่เหมือนกันของ 2 ประเทศท าให้แบ่งหน้าท่ีของขุนนางไม่
เหมือนกัน “หนูเปรียบเทียบมหาดเล็กของไทยกบัขุนนางของเวียดนามแล้วเห็นว่ามหาดเล็กของ
ไทยเก่งทัง้การเรียนหนงัสือ กฎหมายและรบเก่ง แต่ขนุนางของเวียดนามจะเก่งแค่เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
หนคิูดว่าเพราะพระมหากษัตริย์มีการปกครองไม่เหมือนกนัจึงแบ่งหนา้ทีใ่หข้นุนางไม่เหมือนกนั”2  

สรุปว่ากลุ่มตัวอย่างได้ความรู้เพิ่มเติมเร่ืองคุณสมบัติของการเป็นมหาดเล็ก วิธี 
การถวายตวั กลุม่ตวัอยา่งสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งหน้าท่ีของมหาดเลก็ของไทยกับ
ขนุนางของเวียดนามจนเห็นถึงความแตกตา่งในการปกครองบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ 

                                                             
1 Nguyen Thi Thu Huong.  (2019 ก รกฎ าค ม , 25).  สั ม ภ าษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห าวิ ท ย าลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
2 Nguyen Hong Vy.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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วิถีชิวิตไทยเร่ืองความเช่ือเร่ืองกรรม อยูใ่นบทท่ี 8 “เวรกรรมน าไปไม่รั้งรอ” บทนี ้
กลา่วถึงเร่ืองยอ่ตอน “ขนุช้างถวายฎีกา” ซึง่จะเป็นเนือ้หาของหนงัสอือ่านประกอบบทท่ี 8 บทท่ี 9 
และบทท่ี 10 กล่าวถึงความรู้ทั่วไปเร่ืองกรรมทัง้กรรมเก่าและกรรมปัจจุบัน และความเช่ือเร่ือง
กรรมในขุนช้างขุนแผน  

กลุม่ตวัอย่างให้สมัภาษณ์ว่าสนใจความเช่ือเร่ืองกรรมมาก แต่กลุม่ตวัอยา่งเคยรู้จัก
แค่กรรมเก่า ไม่เคยรู้จักกรรมปัจจุบนั จากการอ่านความเช่ือเร่ืองกรรม กลุม่ตวัอย่างเห็นว่าความ
เช่ือเร่ืองกรรมเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทย การเรียนเก่ียวกับเร่ืองนีช้่วยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
ความคิดและการอธิบายเหตุผลของคนไทยมากขึน้ กลุม่ตัวอย่างจะไปหาความรู้เก่ียวกับกรรม
ปัจจุบันเพื่อศึกษาเพิ่มเติม “ผมสนใจความเชื่อเร่ืองกรรมมาก โดยเฉพาะความเชื่อเร่ืองกรรม
ปัจจุบนัเพราะผมเคยรู้จักแต่กรรมเก่า ผมเขา้ใจว่าคนไทยมีวิถีชีวิตทีผู่กพนักบัความเชื่อเร่ืองกรรม 
เพราะผมเห็นคนไทยอธิบายเหตุผลต่าง ๆ เป็นเพราะกรรม ผมรู้สึกสนใจเร่ืองนีม้ากข้ึนและจะไป
หาความรู้เพ่ิมเติมเร่ืองกรรมปัจจุบนั”1 

กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากการอ่านเก่ียวกับความเช่ือเร่ืองกรรม เห็น  
ผลกรรมของตวัละครในขุนช้างขุนแผน จึงรู้สกึวา่ตวัเองต้องท าดีทกุวนัเพราะไม่อยากมีผลกรรมท่ี
ไม่ดีในอนาคตหรือในชาติตอ่ ๆ ไป “หนูอ่านถึงผลกรรมของวนัทองแลว้บอกตวัเองว่าตอ้งท าดีทีส่ดุ
ในทกุ ๆ วนัเพราะหนไูม่อยากเจอผลกรรมเหมือนวนัทองค่ะ”2  

สรุปวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้ความเช่ือเร่ืองกรรมของคนไทยมากขึน้ โดยเฉพาะความ
เช่ือเร่ืองกรรมปัจจุบนั จากความเข้าใจเนือ้หาของบทอ่าน กลุม่ตวัอย่างน าความรู้เร่ืองความเช่ือ
เร่ืองกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

วิถีชีวิตไทยเร่ืองการปกครองบ้านเมือง อยู่ในบทท่ี 9 “สูต้ายขอถวายซ่ึงฎีกา” 
กล่าวถึงการปกครองบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ การปกครองบ้านเมืองของพระพันวษา  
การถวายฎีกาของขนุช้างวา่การถวายฎีกาคืออะไร สาเหตท่ีุขนุช้างถวายฎีกา พระมหากษัตริย์ทรง
ใช้กฎหมายปกครองบ้านเมืองและลงโทษผู้ท าความผิดอยา่งยติุธรรมตามกฎหมาย  

กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่าเคยเข้าใจว่าประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย์ปกครองคือ 
พระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมาย ตดัสินใจทุกเร่ืองตามพระทยั ไม่เคยรู้ว่าพระมหากษัตริย์ไทย
ปกครองบ้านเมืองโดยการใช้กฎหมาย ผู้ เรียนจึงรู้สกึสนใจเพราะการมีกฎหมายแสดงให้เห็นความ
มีอารยะของประเทศ ผู้ เรียนสนใจเนือ้หาของบทนีม้ากเพราะไม่เคยได้อ่านจากหนังสือเล่มไหน 
                                                             

1 Nguyen Tan Tai.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2 Nguyen Thi Thu Huong.  (2019 ก รกฎ าค ม , 25).  สั ม ภ าษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห าวิ ท ย าลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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มาก่อน “หนูชอบบทนี้มาก เพราะเมื่อก่อนหนูเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศตาม
พระทยั แต่เมื่ออ่านบทนี้แล้วหนูรู้ว่าพระมหากษัตริย์ใช้กฎหมายปกครอง ท าให้สงัคมยุติธรรม 
แสดงว่าประเทศไทยมีอารยะ”1 

เม่ือกลุม่ตัวอย่างอ่านบทกลอนแล้วเข้าใจว่าขุนช้างถูกโบย 30 ครัง้เพราะขวางเรือ
พระท่ีนั่ง แต่เม่ืออ่านบทอ่านแล้วจึงเข้าใจว่าขุนช้างถูกโบยเพราะเป็นกฎของการถวายฎีกา  
กลุ่มตัวอย่างจึงประหลาดใจเพราะคนท่ีร้องทุกข์ต้องยอมเจ็บตัวก่อนเพราะการร้องทุกข์ท่ี
เวียดนามในสมัยก่อนไม่ได้เป็นแบบนัน้และเห็นถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย “เมื่ออ่านบท
กลอนหนูเข้าใจว่าขุนช้างถูกลงโทษเพราะขวางเรือพระที่น ัง่ ท าให้พระพนัวษาโกรธ แต่เมื่ออ่าน
การอธิบายในบทอ่านหนูจึงเข้าใจว่าขนุช้างถูกโบยเพราะเป็นกฎของการถวายฎีกา ส่ิงนีท้ าให้หนู
แปลกใจมาก เมื่อก่อนคนเวียดนามไปร้องทุกข์ไม่ถูกโบยแบบนีแ้ละพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เป็น 
คนตดัสินคดีเหมือนของไทย”2  

สรุปวา่กลุม่ตวัอย่างเห็นถึงบทบาทส าคญัของพระมหากษัตริย์ไทย ความส าคญัของ
การใช้กฎหมายในการปกครองบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ไทย และความแตกตา่งของกฎหมาย
ไทยกบักฎหมายเวียดนาม 

วิถีชีวิตไทยเร่ืองสถานภาพของผู้หญิง อยู่ในบทท่ี 10 “ประหน่ึงว่าวันทองนี ้
สองใจ” บทนีเ้ป็นบทสดุท้าย เป็นการวิเคราะห์ตวัละครเอกคือ “วนัทอง” โดยกลา่วถึงลกัษณะของ
วนัทองตัง้แต่ความสวยงาม การอบรมเลีย้งดู และการท่ีวนัทองไม่เคยตดัสินใจเร่ืองใดในชีวิตจึง
เป็นสาเหตุท่ีท าให้ถูกประหารชีวิต แสดงให้เห็นสถานภาพของนางวันทองซึ่งเป็นผู้หญิงไทยใน
สมยัก่อน 

กลุม่ตวัอยา่งให้สมัภาษณ์วา่เม่ืออ่านบทนีมี้ความรู้สกึสงสารและเห็นใจตวัละครนาง
วันทอง สถานภาพของผู้ หญิงในสมัยก่อนท่ีไม่เท่าเทียมกับผู้ ชายไม่ใช่เร่ืองแปลกส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่ง แตเ่ม่ืออ่านบทนี ้กลุม่ตวัอย่างเข้าใจว่าสถานภาพของผู้หญิงในสมัยก่อน ทัง้ท่ีเวียดนาม 
ไทย หรือประเทศต่าง ๆ ในเอเชียจะไม่เท่าสถานภาพผู้ ชาย เนือ้หาในบทนอกจากจะอธิบาย
สถานภาพของผู้หญิงแล้วยังวิเคราะห์ตัวละครนางวันทองท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกสงสารนาง  
วนัทองและผู้หญิงเอเชียในสมยัก่อน “ผมสงสารและเห็นใจนางวนัทองและผูห้ญิงเวียดนาม ผูห้ญิง
เอเชียในสมยัก่อนทีมี่สถานภาพต ่ากว่าผูช้าย ถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าเมื่อก่อนผูช้ายกบัผูห้ญิงมีความไม่

                                                             
1 Vo Thi Yen Linh.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2 Huynh Thi Thanh Tuyen.  (2019 ก รกฎาคม , 25).  สั ม ภ าษ ณ์ โด ย  Nguyen Kieu Yen ณ  ม ห าวิ ท ย าลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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เท่าเทียมกนัทางสถานภาพ แต่เมื่ออ่านบทที่ 10 อ่านการวิเคราะห์ตวัละครนางวนัทอง ผมยงัอด
รู้สึกสงสารไม่ได”้1 

ความตายของนางวนัทองท าให้กลุม่ตวัอย่างเห็นหลายมิติในชีวิต คือ ชีวิตไม่มีอะไร
แน่นอน บทบาทของพระมหากษัตริย์ในชีวิตของสามัญชน ผลกรรมเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ
สถานภาพของผู้หญิงในสมัยก่อน “ความตายของนางวนัทองท าให้ผมเห็นหลายมิติในชีวิต ก็คือ
ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน พลายงามกบัขุนช้างเป็นคนท าผิดแต่นางวนัทองตอ้งตาย นางวนัทองต้อง
ตายโดยที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคและไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ ผมรู้สึกว่าพระมหากษัตริย์ไทยมีบทบาทที่
ส าคญัมาก มีสิทธ์ิชี้เป็นชี้ตาย สัง่ประหารชีวิตนางวนัทองได้ก็ยกโทษให้ได้ สดุท้ายนางวนัทองก็
ต้องตายเพราะผลกรรมของตวัเอง แต่ผมคิดว่าเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นเพราะสถานภาพของ
ผูห้ญิงต ่ากว่าผูช้าย เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน ผูห้ญิงตอ้งเป็นฝ่ายผิด”2  

กลุม่ตวัอย่างเข้าใจสถานภาพของผู้หญิงไทยในสมัยก่อนผ่านการวิเคราะห์ตวัละคร
นางวันทอง กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้สึกเห็นใจและสงสารนางวันทองแต่ก็เข้าใจเพราะรู้ว่า
สถานภาพของผู้ ชายกับผู้ หญิงในสมัยก่อนไม่เท่าเทียมกัน กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวิถีชีวิตไทย  
หลายอยา่งมากขึน้ เช่น ความเช่ือ และบทบาทของพระมหากษัตริย์ในสงัคมไทย  

สรุปว่ากลุม่ตวัอยา่งมีความรู้เร่ืองวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผนเพิ่มเติม โดยจ า
เนือ้เร่ืองได้ รู้จักตวัละครและความสมัพนัธ์ของตวัละครในเร่ืองขุนช้างขุนแผน กลุม่ตวัอย่างจ า
เหตุการณ์ส าคัญในเร่ืองได้ เข้าใจพฤติกรรมของตวัละครและสามารถวิเคราะห์ลกัษณะของตัว
ละคร รู้จักความหมายของฉนัทลกัษณ์และลกัษณะค าประพนัธ์กลอนเสภา มีความรู้เร่ืองการแบ่ง
จังหวะการอ่านในแต่ละวรรค สามารถจับคู่เสียงสมัผัสในบทกลอน แบ่งจังหวะการอ่านในบท
กลอน เข้าใจความส าคญัของวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนและลกัษณะค าประพันธ์ของกลอน
เสภาผ่านการเปรียบเทียบกับวรรณคดีเวียดนามเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) และลกัษณะค า
ประพนัธ์กลอนหลกุบ๊าดในเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) 

เม่ื อ ได้อ่ านหนังสือ อ่ านประกอบ เร่ือ ง  “วิ ถี ชี วิต ไทย ” จากวรรณ คดี เร่ือ ง 
ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม กลุม่ตวัอย่างมีความรู้เพิ่มเติมด้านวิถีชีวิตไทย ได้แก่ 
รู้จักความหมายและประเภทของประเพณีไทย มีความรู้เก่ียวกับความส าคญัและขัน้ตอนการจัด
งานท าขวัญและโกนจุก เข้าใจความส าคัญของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาของผู้ ชาย 
นอกจากนีย้งัรู้จกัวิชาท่ีผู้ชายไทยต้องเรียนเพื่อน าไปประกอบอาชีพ รู้จักโครงสร้างของครอบครัว

                                                             
1 Truong Vy Khang.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2 Nguyen Ba Thanh.  (2019 กรกฎาคม, 25).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ไทยและมีความรู้เพิ่มเติมลกัษณะของครอบครัวไทย ได้รับความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวิตของคนไทย
โดยเฉพาะสภาพบ้านเรือนและอาหารการกินของคนไทย กลุ่มตวัอย่างเข้าใจเหตุผลในการสร้าง
บ้านทรงไทย ประโยชน์ของต้นไม้ท่ีปลกูรอบบ้านและความหลากหลายด้านอาหารการกินของไทย 
เม่ือกลุ่มตัวอย่างได้เรียนความรู้เร่ืองการรับราชการจึงเข้าใจเหตุผลในการนิยมให้ลูกชายรับ
ราชการ นอกจากนีย้ังรู้จักคุณสมบัติของผู้ ท่ีจะรับราชการและพิธีถวายตัวเป็นมหาดเล็ก เข้าใจ
สาเหตใุนการน ากรรมไปอธิบายเหตุการณ์บางอยา่งท่ีไม่คาดคิดของคนไทยและสามารถแยกกรรม
เก่ากบักรรมปัจจุบนัได้ นอกจากนีย้งัได้เรียนรู้เร่ืองการปกครองบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ไทย
โดยใช้กฎหมายในการปกครอง และกลุม่ตวัอยา่งสามารถรวบรวมความรู้เร่ืองวิถีชีวิตไทยทัง้หมด
ในหนงัสอืเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจสถานภาพของผู้หญิงไทยในสมยัก่อน 
 
4. ความส าคัญขององค์ประกอบของหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จาก
วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม 

ผู้วิจัยพบว่าองค์ประกอบของหนงัสอือ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ือง
ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามเป็นหนังสือส าคัญท าให้กลุ่มตัวอย่างได้เพิ่มเติม
ความรู้ด้านวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม ได้แก่ 
องค์ประกอบตา่ง ๆ ของหนงัสอื เช่น ค าศพัท์ แบบฝึกหดั แบบทดสอบ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 ค าศัพท์ เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจบทอ่านได้ดียิ่งขึน้เพราะ
ผู้วิจยัอธิบายเป็นภาษาเวียดนาม สว่นใหญ่จะเป็นการอธิบายค าศพัท์ท่ียาก ศพัท์เฉพาะทาง เช่น 
ค าศพัท์เก่ียวกับศาสนา ความเช่ือ และค าราชาศัพท์ ค าศัพท์ท่ีแปลเป็นภาษาเวียดนามช่วยให้
ผู้ เรียนอ่านบทอ่านเร็วขึน้ เข้าใจความหมายอยา่งถูกต้อง โดยผู้วิจัยจะเขียนค าอ่านเป็นภาษาไทย
แล้วอธิบายเป็นภาษาไทยก่อน ตอ่จากนีจ้ึงอธิบายเป็นภาษาเวียดนาม ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี  ้

ค าศพัท์เก่ียวกบัศาสนา 

 
ภาพประกอบ 4 ค าศพัท์เก่ียวกบัศาสนาจากหนงัสืออา่นประกอบ 
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ค าศพัท์เก่ียวกบัความเช่ือ 

 
ภาพประกอบ 5 ค าศพัท์เก่ียวกบัความเช่ือจากหนงัสืออ่านประกอบ 

 

ค าราชาศพัท์ 

 
ภาพประกอบ 6 ค าราชาศพัท์จากหนงัสืออ่านประกอบ 

 

4.2 แบบฝึกหัด ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนความรู้ของผู้ เรียนก่อนจะให้ท า
แบบทดสอบระหวา่งเรียน ผู้วิจยัออกแบบแบบฝึกหดัหลากหลายและเป็นการสรุปบทอ่าน ช่วยให้
ผู้ เรียนทบทวนและสรุปความรู้ท่ีอ่านมา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 
ภาพประกอบ 7 แบบฝึกหดัจากหนงัสืออา่นประกอบ 
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ภาพประกอบ 8 แบบฝึกหดัจากหนงัสืออา่นประกอบ 

 
4.3 แบบทดสอบระหว่างเรียนเม่ือทบทวนความรู้โดยท าแบบฝึกหดัแล้ว ผู้วิจยัจึง

ร้างแบบทดสอบระหวา่งเรียนโดยมีการแบ่งระดบัความยากงา่ยเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนทบทวนความรู้
และตรวจสอบความเข้าใจหลงัจากการอ่าน ดงัตวัอยา่งดงันี ้

 
ภาพประกอบ 9 แบบทดสอบระหวา่งเรียนจากหนงัสืออ่านประกอบ 

4.4 องค์ประกอบอื่น ๆ เน่ืองจากบทอ่านทัง้ 10 บทมีเนือ้หาท่ีแตกตา่งกัน ผู้วิจยัจึง
สร้างองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของหนงัสือให้เหมาะสมกับเนือ้หาแต่ละบท เช่น ภาพประกอบ การแบ่ง
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เนือ้หาเหมาะสม แผนผงัตวัละคร แผนผงัครอบครัว แผนผงัฉันทลกัษณ์ องค์ประกอบเหลา่นีมี้สว่น
ช่วยให้การอ่านของผู้ เรียนมีประสทิธิภาพมากขึน้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 
ภาพประกอบ 10 แผนผงัฉนัทลกัษณ์กลอนเสภาจากหนงัสืออ่านประกอบ 

 
ภาพประกอบ 11 แผนผงัตวัละครจากหนงัสืออ่านประกอบ 

 

 
ภาพประกอบ 12 แผนผงัครอบครัวจากหนงัสืออา่นประกอบ 
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ภาพประกอบ 13 ภาพประกอบจากหนงัสืออา่นประกอบ 

 

ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า หนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถี ชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามช่วยเสริมสร้างความรู้ทัง้ด้านวิถีชีวิตไทยและวรรณคดี
ไทยให้แก่ผู้ เรียนชาวเวียดนาม เป็นหนงัสือท่ีมีองค์ประกอบและมีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากหนังสือ 
เล่มอ่ืนท่ีใช้ในการสอนภาษาไทยให้ผู้ เรียนชาวเวียดนาม นั่นคือเป็นหนังสือท่ีให้ความรู้เร่ือง  
วิถีชีวิตไทย น าเนือ้หาจากวรรณคดีไทยมาอธิบาย มีการสอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกับเวียดนามใน  
บทอ่านทกุบทเพื่อให้ผู้ เรียนเปรียบเทียบและเข้าใจบทอ่านได้มากท่ีสดุ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ปริญญานิพนธ์เร่ือง “หนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ือง 

ขุนช้างขุนแผนส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม” นีมี้จุดมุ่งหมายคือ “เพือ่ให้ผูเ้รียนมีความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกบัวิถีชีวิตไทย และวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผน” ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และมีข้อเสนอแนะดงันี ้

 
สรุปผลการวิจัย 

ประเทศเวียดนามมีมหาวิทยาลัย 5 แห่งท่ีได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
ภาษาไทยจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) โดยมหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi 
University) มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัแห่งชาติ กรุงฮานอย
(University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hanoi) และ
มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศแหง่มหาวิทยาลยัแหง่ชาติ กรุงฮานอย (University of Languages 
and International Studies, Vietnam National University in Hanoi) เปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชา
โท ส่วนมหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ 
(University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hochiminh 
City) และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign 
Language Studies, The University of Danang) เปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเอก  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
แห่ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ด า นั ง  (University of Foreign Language Studies, The University of 
Danang) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศเวียดนามท่ีเปิดสอนวิชาวรรณคดีไทย (Thai 
Literature) เป็นภาษาไทย โดยสอนวรรณคดีไทย 3 เร่ือง ได้แก่ ขุนช้างขุนแผน รามเกียรติ์ และ
พระอภัยมณี  แต่ยังไม่มีหนังสือหรือสื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวรรณคดีไทยส าหรับผู้ เรียน  
ชาวเวียดนาม  

ผู้วิจยัเลือกวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนมาท าเป็นหนงัสอือ่านประกอบ เพราะวรรณคดี
เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองวิถีชีวิตของสามัญชนซึ่งท าให้ผู้ เรียนชาวเวียดนามเข้าใจได้ง่าย ตอน “ก าเนิด 
พลายงาม” และตอน “ขนุช้างถวายฎีกา” เป็น 2 ตอนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเลือกมาเป็นแบบเรียน
เพราะมีคณุคา่ทัง้ด้านวรรณศิลป์ วฒันธรรม และวิถีชีวิตไทย ผู้วิจัยพบว่า2 ตอนนีมี้ปรากฏวิถีชีวิต
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ไทยเด่นชัดเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผนให้แก่ผู้ เรียน 
ชาวเวียดนาม 

ผู้ วิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัย ท่ี เก่ียวกับวิ ถี ชีวิต ไทย วรรณคดีเร่ือง  
ขุนช้างขุนแผน วิธีการสร้างหนงัสอือ่านประกอบ ลกัษณะของผู้ เรียนชาวเวียดนาม หลกัสตูรการ
สอนภาษาไทยท่ีเวียดนาม ไปทศันศกึษาท่ีจงัหวดัสพุรรณบุรี จากนัน้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัย โดยสร้างหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน
ส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม จ านวน 10 บท ได้แก่  

บทท่ี 1 “จะกล่าวถึงเร่ืองขุนช้างขุนแผน” เนือ้หากล่าวถึงเร่ืองย่อและความรู้ทั่วไป
เร่ืองขุนช้างขุนแผน  

บทท่ี 2 “หาเสภามาทั่วที่ตัวดี” เนือ้หากล่าวถึงลักษณะค าประพันธ์ของเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผน  

บทท่ี 3 “ขวญัมาหาย่าเถิดอย่าเพลิดเพลิน” เนือ้หากลา่วถึงประเพณีการท าขวญัและ
การโกนจุก  

บทท่ี 4 “ลูกผูช้ายลายมือนัน้คือยศ” เนือ้หากลา่วถึงการศกึษาของผู้ชายและผู้หญิง  
บทท่ี 5 “แม่รกัลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารกั” เนือ้หากลา่วถึงครอบครัว  
บทท่ี 6 “มะยมใหญ่ในบ้านกินหวานนกั” เนือ้หากลา่วถึงการด ารงชีวิต  
บทท่ี 7 “ถวายตวัพระองค์ทรงธรณี” เนือ้หากลา่วถึงการรับราชการ  
บทท่ี 8 “เวรกรรมน าไปไม่รัง้รอ” เนือ้หากลา่วถึงความเช่ือเร่ืองกรรม  
บทท่ี 9 “สูต้ายขอถวายซ่ึงฎีกา” เนือ้หากลา่วถึงการปกครองบ้านเมือง  
และบทท่ี 10 “ประหน่ึงว่าวนัทองนีส้องใจ” เนือ้หากลา่วถึงสถานภาพของผู้หญิง  

จากนัน้ผู้ วิจัยสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 100 ข้อ 
แบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน 50 ข้อ และแบบทดสอบหลงัเรียนแบบปรนยั 
4 ตวัเลอืกจ านวน 50 ข้อ 

เม่ือสร้างเคร่ืองมือเสร็จแล้วจึงน าหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้องด้านเนือ้หาด้านความรู้ ด้านภาษา แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และด้านคณุค่า
และประโยชน์ท่ีได้รับ โดยน าค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านมาแก้ไขปรับปรุง เช่น เพิ่ม
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละบทให้ชัดเจน แก้ไขค าศัพท์ท่ีใช้ผิด เปลี่ยนวิธีอธิบายให้ชัดเจน
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มากขึน้ เป็นต้น และน าไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าไปทดลอง
จ านวน 2 ครัง้ เพื่อหาคณุภาพของหนงัสอื  

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยก าหนดกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาชาวเวียดนาม ระดบัปริญญา
ตรี ชัน้ปีท่ี 3 ท่ีเรียนภาษาไทยระดบัสงูแต่ ณ เวลาท่ีทดลอง มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลยัดานงั (University of Foreign Language Studies, The University of Danang) ยงั
ไม่มีนักศึกษาท่ีเรียนภาษาไทยระดบัสงู ดงันัน้จึงมีมหาวิทยาลยัเพียงแห่งเดียวคือมหาวิทยาลยั
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social 
Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) ท่ี มีนักศึกษา
ชาวเวียดนาม ระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนภาษาไทยระดบัสงูสอดคล้องกบัเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยจึงน าเคร่ืองมือไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งเพื่อหาประสทิธิภาพของหนงัสอือ่านประกอบ 
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 10 คนซึ่งมาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสัน้แบบเข้มให้แก่
นักศึกษาเวียดนาม พ.ศ. 2562 ท่ีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผล 
การทดลองพบว่ากลุ่มตวัอย่างได้คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 31.2  คะแนนและ
คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากัน 80 คะแนน แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มเติม
หลงัจากใช้หนงัสืออ่านประกอบ โดยหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ือง 
ขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 82.8/80 ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้คือ E1/E2 = 75/75 หมายถึงหนังสืออ่านประกอบเล่มนีมี้คุณภาพ ช่วยให้ผู้ เรียนมี
ความรู้และวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผนมากขึน้ 

ความรู้เพิ่มเติมท่ีกลุ่มตัวอย่างได้รับมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้าง

ขุนแผน และด้านวิถีชีวิตไทย ดงันี ้
ด้านวรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผน  มีเนือ้หาแบ่งเป็น 2 บท ได้แก่ บทท่ี 1  

“จะกล่าวถึงเร่ืองขุนแผนขุนช้าง” เนือ้หากลา่วถึงเร่ืองย่อและความรู้ทัว่ไปเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
และบทท่ี 2 “หาเสภามาทัว่ที่ตวัดี” เนือ้หากลา่วถึงลกัษณะค าประพนัธ์ของเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
กลุม่ตวัอย่างท าคะแนนของแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ 70 คะแนนขึน้ไป แสดงว่าคะแนนอยู่ใน
ระดบัดี1 กลุม่ตวัอยา่งได้รับความรู้ในสว่นของเนือ้เร่ือง มีความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบของเร่ือง เช่น 
ตวัละคร เหตุการณ์ส าคญั และลกัษณะค าประพัน์กลอนเสภา ผู้ เรียนได้ทบทวนความรู้และเห็น
มุมมองใหม่ของวรรณคดีเวียดนามเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) โดยเฉพาะความเหมือนและ
ความตา่งระหวา่งขุนช้างขุนแผนกบัเร่ืองนางเก่ียว (Truyen Kieu) ซึง่เป็นวรรณคดีเอกของไทย

                                                             
1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช.  (2537).  การบริหารและการจดัการการวดัและประเมินผลการศึกษา.  หน้า 66. 
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และเวียดนาม ผู้ เรียนได้เปรียบเทียบฉนัทลกัษณ์กลอน หลกุบ๊าด (Luc bat) และฉนัทลกัษณ์กลอน
เสภา ซึง่ท าให้เข้าใจวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนได้ดียิ่งขึน้ 

ด้านวิถีชีวิตไทย แบง่เนือ้หาเป็น 8 บท ได้แก่  
บทท่ี 3 “ขวญัมาหาย่าเถิดอย่าเพลิดเพลิน” เนือ้หากลา่วถึงประเพณีการท าขวญัและ

การโกนจุก  
บทท่ี 4 “ลูกผูช้ายลายมือนัน้คือยศ” เนือ้หากลา่วถึงการศกึษาของผู้ชายและผู้หญิง  
บทท่ี 5 “แม่รกัลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารกั” เนือ้หากลา่วถึงครอบครัว  
บทท่ี 6 “มะยมใหญ่ในบ้านกินหวานนกั” เนือ้หากลา่วถึงการด ารงชีวิต  
บทที 7 “ถวายตวัพระองค์ทรงธรณี” เนือ้หากลา่วถึงการรับราชการ  
บทท่ี 8 “เวรกรรมน าไปไม่รัง้รอ” เนือ้หากลา่วถึงความเช่ือเร่ืองกรรม  
บทท่ี 9 “สูต้ายขอถวายซ่ึงฎีกา” เนือ้หากลา่วถึงการปกครองบ้านเมือง  
บทท่ี 10 “ประหน่ึงว่าวนัทองนีส้องใจ” เนือ้หากลา่วถึงสถานภาพของผู้หญิง  

กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ 60 คะแนนขึน้ไปแสดงว่าคะแนนอยู่ใน
ระดบัปานกลางขึน้ไป1 กลุม่ตวัอย่างมีความรู้เพิ่มเติมเร่ืองประเพณีการท าขวญัและโกนจุก เข้าใจ
การศึกษาของผู้ชายและผู้หญิงไทยในสมัยก่อน เข้าใจโครงสร้างและลกัษณะของครอบครัวไทย มี
ความรู้เร่ืองสภาพบ้านเรือนและอาหารการกิน เข้าใจความนิยมในการรับราชการของคนไทย รู้จัก
คณุสมบติัของคนท่ีจะรับราชการและพิธีการถวายตวั กลุม่ตวัอย่างเข้าใจความเช่ือเร่ืองกรรมเก่า
และกรรมปัจจุบัน รู้จักการปกครองบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยก่อน และเข้าใจ
สถานภาพของผู้หญิงไทยในสมยัก่อนผา่นการเรียนรู้สถานภาพของนางวนัทอง  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทัง้ 10 คนให้ข้อมูลว่า หนังสืออ่านประกอบเร่ือง 
“วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามมีประโยชน์ต่อกลุ่ม
ตวัอย่างมากทัง้ในเร่ืองการเรียน การใช้ชีวิตในประเทศไทย และการไปทัศนศึกษาท่ีต่างจังหวัด 
ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ แสดงว่าหนงัสือเลม่นีเ้ป็นสือ่การสอน
ท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ เรียนชาวเวียดนามท่ีเรียนภาษาไทย เป็นหนังสือท่ีตอบสนองความต้องการ  
การขาดแคลนสือ่การเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม2 

                                                             
1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช.  (2537).  การบริหารและการจดัการการวดัและประเมินผลการศึกษา.  หน้า 66. 
2 Tran Cam Tu.  (2015).  The Situation of Thai Language Teaching in Vietnamese Universities. In Witthaya 

Sucharithanarugse (editor).  P. 253. 
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จากข้อมูลการทดลองและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยสรุปได้ว่าหนังสืออ่าน
ประกอบเลม่นีส้ามารถใช้เป็นสื่อการสอนวิชาวรรณคดีไทยท่ีมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศ แห่ง
มหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign Language Studies, The University of Danang) 
และสามารถน าไปปรับใช้กับผู้ เรียนภาษาไทยท่ีเรียนวิชาเอกไทยศึกษา เพราะผู้ เรียนต้องเรียนวิชา
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศไทยเป็นภาษาเวียดนาม เช่น การเมืองการปกครองไทย เศรษฐกิจ
ไทย วรรณคดีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ วฒันธรรมไทย ซึ่งเนือ้หาจากหนงัสอืเลม่นีจ้ะเป็นข้อมูลท่ีมี
ประโยชน์ตอ่การเรียนหลายวิชาท่ีเป็นภาษาเวียดนามดงักลา่ว1 

หนงัสอือ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียน
ชาวเวียดนามสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย วฒันธรรมไทย วรรณคดีไทย 
เป็นสือ่ท่ีมีประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนชาวเวียดนามท่ีเรียนภาษาไทยโดยให้ความรู้ทัง้ด้านวิถีชีวิตไทยและ
วรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผน ผู้ เรียนสามารถอ่านนอกห้องเรียนเพื่อทบทวนความรู้ ค้นคว้า
ความรู้ใหม่ ทบสอบทกัษะการอ่าน และการวิเคราะห์วรรณคดีได้ ผู้สอนสามารถน าไปปรับใช้หรือ
เป็นแนวทางในการสร้างบทอ่านท่ีเหมาะสมกบัวิชาท่ีสอน ช่วยให้สอนภาษาไทยให้ชาวเวียดนาม
งา่ยขึน้ ในหนงัสอือ่านประกอบไม่ได้มีเพียงเนือ้หาแตมี่แผนผงั มีภาพประกอบช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจ
สิ่งท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ นอกจากนี ้ค าศัพท์ยากยังแปลเป็นภาษาเวียดนาม ผู้ เรียนจึงไม่ต้อง
เสียเวลาหาความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรม ผู้ เรียนจึงสนุกกับการอ่าน ได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ไทยจากวรรณคดี ได้เรียนรู้วรรณคดีในแบบใหม่ 
 
การอภปิรายผล 

การเรียนวรรณคดีไทยมีความส าคัญต่อผู้ เรียนชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ ท่ีเรียน
ภาษาไทยเป็นวิชาเอก เพราะวรรณคดีมีเนือ้หาท่ีบนัทกึเหตกุารณ์ เร่ืองราวของบ้านเมือง กฎหมาย 
ประเพณี ประวติัศาสตร์ ความเช่ือตา่ง ๆ ของประเทศนัน้ นกัศกึษาเวียดนามท่ีเรียนภาษาไทยเป็น
วิชาเอกต้องเรียนเนือ้หาเก่ียวกับประเทศไทย การให้ผู้ เรียนได้เรียนความรู้เหลา่นีผ้่านวรรณคดีเป็น
วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีสร้างบรรยากาศเพลิดเพลินในห้องเรียน ผู้ เรียน
จะไม่ รู้สึกเบื่ อและได้รับความ รู้ทัง้สองด้าน คือได้รับความ รู้เก่ียวกับประเพณี  กฎหมาย 
ประวัติศาสตร์ ความเช่ือ เป็นต้น ท่ีจ าเป็นต้องเรียน และได้รับความรู้เร่ืองวรรณคดีไทย รู้จัก  

                                                             
1 Le Tran Mac Khai.  (2562, 20 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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เนือ้เร่ือง ตัวละครท่ีหลากหลาย อ่านบทกลอนได้ถูกต้อง และเห็นความส าคัญและคุณค่าของ
วรรณคดีไทย 

จุดประสงค์ในการเรียนภาษาตา่งประเทศของมนษุย์คือสามารถสือ่สารกบัเจ้าของภาษา
ได้โดยต้องค านึงถึงวฒันธรรมของเจ้าของภาษา ดังนัน้การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ใช่เรียนแค่
ภาษา หรือความหมายของค าศพัท์อยา่งเดียว ผู้ เรียนควรเรียนรู้ลกัษณะของคนในประเทศท่ีเราจะ
สือ่สารด้วย วิธีหนึ่งท่ีจะเรียนรู้และศึกษาคือเรียนจากวรรณคดี ผู้วิจัยจึงเลอืกเนือ้หาจากวรรณคดี
เร่ืองขุนช้างขุนแผนมาเพื่อสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้ เรียนชาวเวียดนาม 
เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จกัประเทศไทย คนไทย ความคิด และวิถีชีวิตของคนไทยมากขึน้ 

วิถีชีวิตของคนไทยเป็นเนือ้หาท่ีใกล้ชิดกับชีวิตมากท่ีสุด จึงเป็นเนือ้หาท่ีน่าสนใจใน  
การเรียนภาษาไทยส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม แต่เนือ้หาของวรรณคดีเร่ือง ขุนช้างขุนแผนยัง
ยากส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามเน่ืองจากมีค าศพัท์โบราณเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงน าเนือ้หาท่ี
เป็นลกัษณะร่วม ซึง่ไทยและเวียดนามมีร่วมกนัมาอธิบายในบทอ่าน โดยใช้ภาษาเวียดนามอธิบาย 
เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาของวิถีชีวิตไทยมากขึน้ สามารถเช่ือมโยงความคิดและวฒันธรรม
ของ 2 ประเทศได้ เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตไทยมากขึน้ 

ตัวอย่างเช่นการศึกษาของผู้ ชายและผู้ หญิงไทยกับเวียดนามในสมัยก่อนมีลักษณะ
คล้ายกัน คือผู้ ชายเท่านัน้ท่ีได้ไปเรียนหนังสือนอกบ้านเพื่อเตรียมตัวรับราชการ เป็นหัวหน้า
ครอบครัว สว่นผู้หญิงไม่ได้เรียนหนงัสอืแตต้่องเรียนงานบ้านงานเรือนเพื่อเตรียมตวัเป็นแม่บ้านท่ีดี 
ผู้หญิงเม่ือแต่งงานแล้วต้องเช่ือฟังสามีโดยไม่มีสทิธ์ิตดัสนิเร่ืองใดในบ้าน เม่ือผู้ เรียนได้อ่านความรู้
เหลา่นีจ้ะเกิดการเช่ือมโยงถึงสาเหตุท่ีผู้ชายเวียดนามในสมัยก่อนได้เรียนหนงัสือ ได้ท างานนอก
บ้าน สว่นผู้หญิงต้องอยู่บ้านคอยดูแลสามีและลกูเพราะสงัคมเวียดนามให้ความส าคญักับผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง เพราะผู้ ชายเป็นผู้สืบทอดตระกูล คนไทยก็มีความคิดเหมือนคนเวียดนาม คือ
ผู้ ชายส าคัญกว่าผู้ หญิง จากการเช่ือมโยงจะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจคนไทยมากขึน้ เกิดทักษะ  
การสือ่สารท่ีค านงึถึงวฒันธรรมร่วม 
 
ข้อเสนอแนะ 

หนงัสอือ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียน
ชาวเวียดนามสามารถเป็นแนวทางในการสร้างหนงัสอือ่านประกอบวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืน 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 
รายนามมผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพหนงัสืออ่านประกอบเร่ือง “วิถีชีวิตไทย” จาก

วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนามมี 3 ทา่น ดงันี ้
 

1. รองศาสตราจารย์สภุา ปานเจริญ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินนัท์วฒันา  
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

3. ดร. Tran Cam Tu 
ศนูย์ภาษาไทย มหาวิทยาลยัฮานอย 
(Hanoi University) 
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แบบประเมนิคุณภาพหนังสืออ่านประกอบเร่ือง “วถีิชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เร่ืองขุนช้างขุนแผนส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม 

(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
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หนังสืออ่านประกอบเร่ือง ”วถีิชีวิตไทย” จากวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
ส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม 
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สถานที่เกิด Vietnam 
วุฒิการศึกษา Bachalor of Arts (Thai), University of Foreign Language Studies, 

The University of Danang  
Master of Arts (Thai), Srinakharinwirot University 

ที่อยู่ปัจจุบัน Danang, Vietnam   
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