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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
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสร้ างความสัมพันธ์ อย่างเป็ นทางการเมื่อ
วัน ที่ 6 สิง หาคม พ.ศ. 2519 ปั จ จุ บัน ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งสองประเทศอยู่ ในระดับ ที่ ดี ม าก
ทังความสั
้
มพันธ์ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านวัฒนธรรม ด้ านวิชาการ และ
ด้ า นต่ า งประเทศ จากการพิ จ ารณาปั จ จั ย ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ สถานะทางการเมื อ ง
ขนาดของประเทศ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเวียดนาม เจตนาที่จะส่งเสริ มความสัมพันธ์
ที่มั่ น คงและความเข้ าใจอัน ดี กับ ไทยตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา จึงมี การพัฒ นาความร่ วมมื อ
ในเชิง “หุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ ”1
ด้ วยความสัม พัน ธ์ อันดี ดังกล่าว ประเทศไทยกับ สาธารณรั ฐ สังคมนิย มเวีย ดนามจึ ง
จาเป็ นต้ องติดต่อประสานงานในทุกด้ าน ความต้ องการรู้จักและสามารถสื่อสารภาษาของทังสอง
้
ประเทศจึงมี เพิ่ ม มากขึน้ เห็ น ได้ จ ากการมี ม หาวิท ยาลัย 5 แห่งในประเทศเวี ยดนามเปิ ด สอน
ภาษาไทยเป็ นวิชาโทและวิชาเอกโดยได้ รับการสนับสนุนจากกรมความร่ วมมือ ระหว่างประเทศ
(TICA) ก ระ ท รว งก า รต่ า งป ระ เท ศ ไท ย ได้ แ ก่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภ า ษ า ต่ า ง ป ระ เท ศ
แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ณ กรุ ง ฮานอย (University of Languages and International
Studies, Vietnam National University in Hanoi) มหาวิ ท ยาลั ย ฮานอย (Hanoi University)
มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ กรุงฮานอย (University
of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hanoi)
มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่ า งประเทศแห่ ง มหาวิ ท ยาลัย ดานัง (University of Foreign Language
Studies, The University of Danang) และมหาวิ ท ยาลั ย สั ง คมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์
แห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities,
Vietnam National University in Hochiminh City)2
มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่ า งประเทศแห่ ง มหาวิ ท ยาลัย ดานั ง (University of Foreign
Language Studies, The University of Danang) เปิ ด สอ น ห ลั ก สู ต รศิ ลป ศ าสต รบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทยเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยทุกวิชาในหลักสูตรมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความรู้
1
2

ธีระ นุชเปี่ ยม. (2555). ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามในกรอบอาเซียน ใน วารสารเอเชี ยปริ ทศั น์ . หน้ า 167.
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์. (2558). ความสัมพันธ์ ไทย – เวี ยดนาม. (ออนไลน์).

2
ทางด้ านเศรษฐกิ จ ด้ า นวัฒ นธรรม ด้ า นวิ ช าการและด้ านต่างประเทศของประเทศไทย โดยมี
ความแตกต่างกับหลักสูตรภาษาไทยของมหาวิทยาลัยอื่ น ๆ คือ มี รายวิชาวรรณคดีไทยเพราะ
ตระหนักถึงความสาคัญในการเรี ยนวรรณคดีไทยเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนชาวเวียดนามเข้ าใจเนื ้อเรื่ องและ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีของวรรณคดีไทยที่มีตอ่ สังคมไทย1 เพราะสิง่ เหล่านี ้จะช่วยเพิ่มเติม
ความรู้ ด้านวัฒนธรรมไทยผ่านการเรี ยนภาษาซึ่งจะทาให้ เกิ ดความเข้ าใจในการเรี ยนภาษากับ
วัฒนธรรม เป็ นสิง่ สาคัญในการเรี ยนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
วรรณคดีไทยเป็ นหนังสือ ที่แต่งดี มี เนื ้อหาเหมาะสมแก่ผ้ ูอ่าน สามารถสร้ างประโยชน์
ให้ แก่ผ้ อู ่านและใช้ ภาษาไทยที่ดี ถูกต้ อง ไม่มีการปนของภาษาต่างประเทศ2 การเรี ยนภาษาจึงควร
เรี ย นควบคู่กับ วรรณคดีเพราะวรรณคดีเป็ น มรดกของชาติ นนั ้ ๆ เป็ นสมบัติ ของโลกที่สามารถ
ข้ า มยุค ข้ า มสมัย ข้ า มวัฒ นธรรม 3 เนื อ้ หาของวรรณคดี ไ ด้ บัน ทึก เหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราวต่า ง ๆ
ของบ้ านเมือง กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อ ศาสนา โบราณคดี สถาปั ตยกรรม
และอื่น ๆ ซึง่ มีประโยชน์ตอ่ ผู้อ่านวรรณคดี อีกทังภาษาและวรรณคดี
้
มีความสัมพันธ์ ที่ขาดกันไม่ได้
เพราะมี ความเกี่ ยวข้ องกับชี วิตซึ่งภาษาและวรรณคดีสะท้ อ นชี วิตและสังคม 4 ดังนันการเรี
้
ยนรู้
ภาษาและวรรณคดีจึงเป็ นการเรี ยนรู้ที่จาเป็ นอย่างยิ่ง
วรรณคดีไทยมีหลายเรื่ อง เรื่ องหนึง่ ที่สาคัญคือ ขุนช้ างขุนแผนซึ่งได้ รับการยกย่องจาก
วรรณคดี ส โมสรว่าดี เด่ น ประเภทกลอน โดยเมื่ อ พ.ศ 2457 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั โปรดเกล้ าให้ ตราพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสรและแต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อพิจารณา
วรรณคดีไทยที่แต่งดีโดยได้ คัดเลือกวรรณคดี 8 เรื่ อ งซึ่งถื อ ได้ ว่าเป็ นยอดของหนังสือ ที่แต่งดีใน
ประเภทนัน้ ๆ ได้ แ ก่ ลิ ลิ ต พระลอ สมุ ท รโฆษคาฉั น ท์ มหาชาติ คาหลวง อิ เหนา ขุ น ช้ า ง
ขุนแผน หัวใจนั กรบ พระราชพิธี สิบสองเดือน และสามก๊ ก5 นอกจากความดีเด่นดังกล่าว
ขุนช้ างขุนแผนยังแปลเป็ นภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่น ภาษาอังกฤษซึง่ ฉบับแรกแปลโดย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า เปรมบุรฉัตร แต่ฉบับแปลสมบูรณ์ ที่สดุ คือฉบับของผาสุก พงษ์ ไพจิตร
และคริ ส เบเกอร์ (Chris Baker) ภาษาฝรั่งเศสแปลโดยจิตรเกษม สีบุญ เรื อ ง และ เคลาส์ เว้ งค
1

มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่ า งประเทศแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ดานั ง . (2017). หลัก สู ต รศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาไทย. หน้า 64. แปลโดยผู้วิจยั .
2
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์. (2558). 100 ปี วรรณคดีสโมสรและวรรณศิลป์ ในวรรณคดีที่ได้ รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร.
ใน 100 ปี วรรณคดีสโมสร. หน้ า 34 – 35.
3
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์. (2553). สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิ ลป์ . หน้ า 7.
4
รื่ นฤทัย สัจจพันธ์. (2549). สุนทรี ยรสแห่งวรรณคดี. หน้ า 14.
5
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์. (2558). 100 ปี วรรณคดีสโมสรและวรรณศิลป์ ในวรรณคดีที่ได้ รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร.
ใน 100 ปี วรรณคดีสโมสร. หน้ า 43 – 44.

3
(Klaus Wenk) แปลตอน “ก าเนิ ดพลายงาม” เป็ นภาษาเยอรมัน และมี ผ้ ูวิจัย ชาวต่างประเทศ
หลายท่านศึกษาความดีเด่นของวรรณคดีเรื่ องนี ้ แสดงให้ เห็นว่า ขุนช้ างขุนแผนได้ รับยกย่องใน
ประเทศไทยและในโลก
ความดีเด่นของวรรณคดีเรื่ องนี ้คือ “เป็ นเรื่ องชีวิตสามัญของคนไทยแท้ ๆ ไม่ใช่เรื่ องจักร ๆ
วงศ์ ๆ ไม่ มีค าว่าพระทรงศรี ห รื อเทวี เยาวยอด ฯลฯ เช่น เรื่ อ งอื่ น ๆ”1 เป็ น วรรณคดี พิ เศษกว่า
วรรณคดีเรื่ องอื่นเพราะว่า “เป็ นตัวแทนของชีวิตไทยแท้ อย่างแท้ จริ ง ”2 โดยสะท้ อนวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญา สังคมไทยในสมัยก่อ นอย่างละเอี ยดและมี ความใกล้ ชิดกับ
ผู้อ่านมากกว่าเรื่ องอื่นๆ ดังที่ ศุภร บุนนาคอธิ บายว่า “บรรยากาศของเรื่ องขุ นช้ างขุนแผนเป็ น
บรรยากาศที่คนไทยได้ เคยมี ชี วิต หรื อ สนใจในชี วิตแบบไทย ๆ จะต้ อ งรู้ สกึ เข้ าใจซาบซึ ้ง เพราะ
บรรยากาศเหล่านีเ้ ป็ นของในบ้ านเราเองเกือ บทุกอย่าง หรื อส่วนมากเป็ นของที่เราเคยเห็นเคย
ปฏิ บัติ ม ากั บ ตัว เอง”3 ที่ ส าคัญ คื อ ขุ น ช้ า งขุ น แผนได้ รับ การขึน้ บัญ ชี เป็ นมรดกภูมิ ปั ญ ญา
วัฒนธรรมของชาติประจาปี พ.ศ 25534 เป็ นการยืนยันถึงความสาคัญของวรรณคดีเรื่ องนี ้ที่มีต่อ
สังคมไทย
กระทรวงศึกษาธิ การไทยคัดเลือก 2 ตอนดีเด่นในขุนช้ างขุนแผนคือตอนที่ 24 “กาเนิ ด
พลายงาม”5 และตอนที่ 35 “ขุนช้างถวายฎีกา”6 มาเป็ นแบบเรี ยนของนักเรี ยนไทยชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จุดประสงค์ ในการเลือกตอนที่ 24 คืออยากจะแนะนาวรรณคดี
ดีเด่นให้ นักเรี ยนไทยรู้ จักซึ่งเนือ้ หาของตอนนี ้เหมาะสาหรับการปลูกฝั งให้ เด็กไทยรู้ จักคุณ ธรรม
จริ ยธรรม7 ส่วนจุดประสงค์ในการเลือกตอนที่ 35 คือเพื่อฝึ กทักษะขันสู
้ งของการอ่านวรรณคดีไทย
ฝึ กให้ นกั เรี ยนได้ คิดวิเคราะห์ตวั ละครคือวันทอง 8 นอกจากนี ้การได้ เรี ยนทัง้ 2 ตอนยังช่วยให้ เข้ าใจ
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อารมณ์ ความรู้ สกึ ของตัวละครและเห็นถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยและต้ องการสอน
และปลูกฝังให้ เด็กไทยได้ ร้ ูจกั ทาสิง่ ดี เช่น กตัญญูตอ่ พ่อแม่ ไม่กล้ าทาสิง่ ไม่ดีเพราะจะถูกลงโทษ
ตอนกาเนิดพลายงามแสดงการปะทะกันของอารมณ์ รักและอารมณ์ เกลียดชังอย่างน่าตื่นเต้ น
ตัวละครมีบุคลิกโดดเด่นชัดเจน แสดงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างน่าสนใจ มีความไพเราะงดงาม
ทางวรรณศิลป์ สมกับเป็ นฝี มือการแต่งของสุนทรภู่
ตอนขุนช้ างถวายฎีกา ซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็ นผู้แต่ง ได้ รับยกย่องว่าเป็ นตอนที่แต่งดีที่สดุ ตอนหนึ่ง
ตอนนี ้แสดงเหตุการณ์ ก่อนถึงจุดสุดยอดของเรื่ อง คือประหารนางวันทอง แก่นสาคัญของเรื่ อง
คือการแสดงอานาจของเพศชาย และการแสดงชะตากรรมของนางวันทองอันเกิดมาจากคาพูดที่แสดง
ความจริงใจของเธอ ตอนนี ้แสดงภูมปิ ัญญาและคุณค่าทางวรรณศิลป์ เช่นเดียวกับตอนอื่นๆ
วรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนจึงโดดเด่นสมกับเป็ นเพชรน ้าเอกแห่งวรรณคดีไทย1

ในขุนช้ างขุนแผนปรากฏวิถีชีวิตไทย เช่น ประเพณี ความเชื่อ การศึกษา การดารงชีวิต
การท างาน การปกครองบ้ านเมื อ ง ความสัม พัน ธ์ ข องคนในครอบครั ว สถานภาพของผู้ห ญิ ง
เป็ นต้ น ซึ่งวิถีชีวิตไทยบางอย่างยังคงมีอยู่ในสังคมปั จจุบนั เนื ้อหาส่วนนี ้เหมาะแก่การนาไปสอน
ทังภาษาและวั
้
ฒนธรรม เพราะเป็ นการเรี ยนรู้เรื่ องราวในอดีตผ่านวรรณคดี ผู้เรี ยนได้ รับทังความรู
้
้
และสัม ผัส ถึ งความงามของภาษาและส านวนที่ ใช้ ในวรรณคดี หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าภาษาไทย มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่า งประเทศแห่งมหาวิ ท ยาลัย ดานัง (University of
Foreign Language Studies, The University of Danang) เลือ กวรรณคดี ไทย 3 เรื่ อ งที่ ส อนใน
วิชาวรรณคดีไทย ได้ แก่ ขุนช้ างขุนแผน พระอภัยมณี และรามเกียรติ์ เนื ้อหาด้ านวิถีชีวิตไทย
ที่ ป รากฏในขุ น ช้ า งขุ น แผนสามารถเชื่ อ มโยงกับ วิ ช าอื่ น ในหลัก สูต รได้ เช่ น วัฒ นธรรมไทย
อารยธรรมไทย เพราะวิ ถี ชี วิต ไทยช่ วยให้ ผ้ ูเรี ย นเห็ น ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ไทยดังเดิ
้ ม ซึ่ง
ขุ นช้ างขุ น แผนเป็ นวรรณคดีที่แสดงวิถีชีวิตไทยเด่น ชัด เชื่ อ มโยงไปสู่วัฒ นธรรมไทยได้ ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาขุนช้ างขุ นแผนในแบบเรี ยน 2 ตอนดังกล่าวมาสร้ างหนังสืออ่านประกอบ
เพื่อให้ นกั ศึกษาเวียดนามได้ เรี ยนรู้ วิถีชีวิตไทย สังคมไทย วัฒนธรรมไทย ซึ่งสามารถช่วยอานวย
ความสะดวกให้ ทงผู
ั ้ ้ สอนและผู้เรี ยน
ปั จจุบนั สื่อการเรี ยนการสอนภาษาไทยในประเทศเวียดนามยังมีจานวนจากัดและไม่มี
ความหลากหลาย โดยเป็ นหนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ จากกรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ (TICA)
นอกจากนันผู
้ ้ สอนจะใช้ หนังสือที่จดั ทาเองแต่ข้อเสียคือไม่ได้ ผา่ นการเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเช่น
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ตาราหนังสือ ที่ ใช้ ในการสอนภาษาไทย หลักสูต รไทยศึก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลัยสังคมศาสตร์ แ ละ
มนุ ษ ยศาตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and
Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) ได้ แก่ หนังสือเรี ยนภาษาไทย
โดยกระทรวงศึกษาธิ การ หนั งสื อเรี ยนรายวิชาพืน้ ฐาน ภาษาไทย ชุ ด ภาษาไทยเพื่อชี วิต
ภาษาพาที โดยกระทรวงศึกษาธิ การ ภาษาไทยในชี วิตประจ าวัน โดยผกาศรี เย็นบุตร และ
คนอื่ นๆ Thai For Beginners โดยเบญจวรรณ ภูมิแสน เบคเกอร์ และเอกสารที่อ าจารย์ประจ า
ภาควิชาจัดทาเองมีจานวน 4 เล่ม1
ต าราหนั ง สื อ ที่ ใ ช้ ในการเรี ย นการสอนให้ แก่ นั ก ศึ ก ษาเวี ย ดนามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ภาษ าต่ า งป ระเทศแห่ ง ม หาวิ ท ยาลั ย ดานั ง (University of Foreign Language Studies,
The University of Danang) มี 4 เล่ม ได้ แก่ โครงสร้ างของภาษาไทย โดยวิจินตน์ ภาณุ พงศ์
Thai For Beginners โด ยเบ ญ จ ว รรณ ภู มิ แสน เบ ค เกอ ร์ Thai for Advanced Readers
โดยเบญจวรรณ ภูมิ แสน เบคเกอร์ Thai for Intermediate Leaners โดยเบญจวรรณ ภูมิ แสน
เบคเกอร์ และเอกสารที่อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทยจัดทาเองจานวน 3 เล่ม 2
จากรายชื่อหนังสือที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลั ย 2 แห่ง ผู้วิจัย
พบว่า หนังสื อ ที่ ใช้ ใ นการสอนภาษาไทยให้ แ ก่ ช าวเวี ย ดนามส่ว นใหญ่ เกี่ ย วกับ การใช้ ภาษา
การพัฒนาทักษะภาษา โครงสร้ างของภาษา แต่ยงั ไม่มีหนังสือเพิ่มความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี
วิถี ชี วิ ต วรรณคดี แ ละวรรณกรรมไทยสาหรั บ ชาวต่างประเทศ ซึ่งหนังสือ ประเภทนี จ้ าเป็ นใน
การเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้คุณสมบัติของหนังสือ อ่านประกอบคือช่วยส่งเสริ มความรู้
สติปัญญา เจตคติที่เหมาะสม ความเข้ าใจ และการศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเอง ผู้เรี ยนสามารถ
ทบทวนความรู้ ได้ อย่างต่อเนื่อง 3 ผู้วิจัยจึงต้ อ งการสร้ างหนังสือ อ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย”
จากวรรณคดี เรื่ อ งขุ น ช้ างขุ น แผนสาหรั บ ผู้เรี ยนชาวเวี ยดนามเพื่ อ เป็ นคู่มื อ การเรี ย นรู้ ภาษา
วรรณคดี วัฒ นธรรมและวิถีชีวิตไทยให้ แก่ ชาวเวียดนาม ทังยั
้ งช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เรี ยนและทาให้ เข้ าใจเนื ้อหาบทเรี ยนอย่างกระจ่างและชัดเจนยิ่งขึ ้น
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่ อสร้ างหนังสืออ่านประกอบเรื่ อ ง “วิ ถีชี วิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ อ งขุ นช้ างขุ นแผน
สาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม
ความสาคัญของการวิจัย
หนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยน
ชาวเวี ย ดนามท าให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ไทย และวรรณคดี ไ ทยเรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผน
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่าง
นัก ศึ ก ษาชาวเวี ย ดนาม ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ เรี ย นภาษาไทยระดับ สูง มหาวิ ท ยาลัย
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิ มินห์ (University of Social
Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) โ ด ย ใ ช้ วิ ธี
คัดเลือกแบบเจาะจง
2. เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั
ผู้ วิ จั ย ก าหนดหั ว ข้ อ หนั ง สื อ อ่ า นประกอบ เรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิ ต ไทย”จากวรรณคดี เ รื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม จานวน 10 บท ดังนี ้
บทที่ 1 จะกล่าวถึงเรื่ องขุนแผนขุนช้ าง
บทที่ 2 หาเสภามาทัว่ ที่ตวั ดี
บทที่ 3 ขวัญมาหาย่าเถิดอย่าเพลิดเพลิน
บทที่ 4 ลูกผู้ชายลายมือนันคื
้ อยศ
บทที่ 5 แม่รักลูกลูกก็ร้ ูอยูว่ า่ รัก
บทที่ 6 มะยมใหญ่ในบ้ านกินหวานนัก
บทที่ 7 ถวายตัวพระองค์ทรงธรณี
บทที่ 8 เวรกรรมนาไปไม่รัง้ รอ
บทที่ 9 สู้ตายขอถวายซึง่ ฎีกา
บทที่ 10 ประหนึง่ ว่าวันทองนี ้สองใจ
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ขุ น ช้ า งขุ น แผนในงานวิจัย นี ห้ มายถึ งวรรณคดี เรื่ อ งขุ น ช้ า งขุ น แผน 2 ตอนได้ แ ก่
“ก าเนิ ดพลายงาม ” และ “ขุ น ช้ า งถวายฎี กา” ซึ่ ง อ ยู่ ใ นหนั ง สื อ แบ บ เรี ย นภาษาไทย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิถีชีวิตไทยในงานวิจัยนี ้หมายถึงวิถีชีวิตไทยที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
ตอน “ก าเนิ ด พลายงาม” และตอน “ขุน ช้ า งถวายฎี ก า” ได้ แ ก่ ประเพณี ความเชื่ อ เรื่ อ งกรรม
การศึกษา การดารงชีวิต การปกครองบ้ านเมือง ความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัวและสถานภาพ
ของผู้หญิง
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บทที่ 2
ความรู้ เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนและการสร้ างหนังสือ
อ่ านประกอบสาหรั บผู้เรี ยนชาวเวียดนาม
ในบ ทนี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ รวบ รวม เอ กสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วรรณ คดี เ รื่ อ ง
ขุ น ช้ างขุ น แผน และการสร้ างหนั ง สื อ อ่ า นประกอบเกี่ ย วกั บ วรรณคดี ไ ทยส าหรั บ ผู้ เรี ย น
ชาวเวียดนามโดยนาเสนอดังหัวข้ อต่อไปนี ้
1. สภาพการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2. ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
3. ลักษณะเด่นของวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
4. วิถีชีวิตไทย
5. การศึกษาหนังสืออ่านประกอบสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม
1. สภาพการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรั ฐสังคมนิ ย มเวีย ดนามมี ม หาวิ ท ยาลัย 5 แห่งที่ ส อนภาษาไทยซึ่งเปิ ด สอน
ภาษาไทยทังวิ
้ ชาเอกและวิชาโท รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 5 แห่งนี ้ส่วนใหญ่เน้ นสอน
และพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาไทย โดยมี เพียงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่ า งประเทศแห่ ง มหาวิ ท ยาลัย ดานัง (University of Foreign Language
Studies, The University of Danang) ที่สอนวิชาวรรณคดีไทย (รหัสวิชา 4171303: วรรณคดีไทย
Thai Literature) ซึง่ คาอธิ บายรายวิชาระบุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนวิชานี ้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นา
ทังด้
้ านความรู้ และด้ านทักษะ ในด้ านความรู้ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนอธิ บายความเป็ นมาและลักษณะคา
ประพันธ์ ของวรรณคดี ส่วนวัตถุประสงค์ทางด้ านทักษะเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถวิเคราะห์อิทธิ พลของ
วัฒ นธรรมที่ ป รากฏในเรื่ อ งและสามารถวิ เคราะห์ ล ัก ษณะนิ ส ัย ของตัวละครและคุณ ค่ าของ
วรรณ คดี 1 โดยบ รรยายเป็ น ภาษ าไท ย ราย วิ ช านี ส้ อ นวรรณ คดี ทั ง้ หม ด 3 เรื่ อ งคื อ
เสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผน พระอภัยมณี และรามเกียรติ์ การเรี ยนการสอนใช้ เวลาทังหมด
้
45
คาบเรี ยน (คาบละ 45 นาที) ผู้สอนเล่าเรื่ องย่อของวรรณคดี วิเคราะห์ตวั ละครและอธิ บายอิทธิพล
1

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง. (2017). หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทย.
หน้า 64. แปลโดยผู้วิจยั .
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ของวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณคดี โดยต้ องหาภาพยนตร์ และการ์ ตูนมาให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อเสริ มความรู้ให้ กับผู้เรี ยน เนื่องจากเวลาสอนมีจากัดและเนื ้อหาของวรรณคดีมีมาก ผู้สอนจึง
เลือกเฉพาะบางตอนที่ดีเด่นในเรื่ องมาสอน อีกทังผู
้ ้ เรี ยนเป็ นชาวต่างประเทศจึง พบอุปสรรคในการ
ท าความเข้ า ใจพฤติ ก รรมของตัว ละครหรื อ วัฒ นธรรมที่ ป รากฏในเรื่ อ ง ทัง้ ยัง ต้ อ งเรี ย นเป็ น
ภาษาไทยซึง่ มีความยากในการเรี ยนและการสอน
ภาควิชาวรรณคดีต่างประเทศและวรรณคดีเชิงเปรี ยบเทียบ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and
Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) มี การสอนวิชาวรรณคดีอิ นเดีย
และวรรณคดี ต ะวัน ออกเฉี ย งใต้ (Indian Literature and Southeast Asia Literature) โดยสอน
ทังหมด
้
60 คาบ (คาบละ 45 นาที) เนื ้อหาของวิชานี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นวรรณคดีที่ได้ รับอิทธิพลจาก
พุทธศาสนา เรื่ องที่พูดถึงบ่อยที่สดุ คือเรื่ องรามเกียรติ์หรื อ Ramayana ฉบับต่าง ๆ ของประเทศ
อินเดียและประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เรี ยนเรี ยนด้ วยภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ
ซึง่ การเรี ยนวิชานี ้จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจความสาเร็ จของวรรณคดีอินเดียและเป็ นฐานสาคัญที่จะ
ศึกษาต่อวิชาวรรณคดีตะวันออกเฉียงใต้ 1
ภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แห่ง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam
National University in Hochiminh City) สอนวิชาวรรณคดี ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia
Literature) โดยใช้ เวลาสอนทังหมด
้
30 คาบ (คาบละ 45 นาที) เนื ้อหาของรายวิชานี ้คือวรรณคดี
เรื่ องสาคัญเช่น พระมหาชนก ขุนช้ างขุนแผน รามเกียรติ์ มหาภารตะ และตุมเตียว (Tum
Teav) ผู้สอนบรรยายด้ วยภาษาเวียดนามโดยบรรยายเนื ้อเรื่ อง ลักษณะการแต่งและลักษณะเด่น
ของตัวละคร ส่วนวรรณคดีเรื่ อ ง รามเกี ยรติ์ และมหาภารตะ เน้ น บรรยายเรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของ
วรรณคดี อิ น เดี ย ที่ มี ต่ อ วรรณคดี ใ นตะวัน ออกเฉี ย งใต้ และความเชื่ อ เรื่ อ งพุ ท ธศาสนาของ
ชาวอินเดีย2
สรุ ปได้ ว่าวรรณคดีไทยมีความสาคัญในการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษาที่เวียดนาม
ไม่ว่าจะเป็ นการสอนภาษาต่างประเทศหรื อการสอนแนวคิด ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ฯลฯ ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย เพราะเนื ้อหาที่สอนจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจความคิดของคนไทย
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). เรี ยบเรี ยงโดยผู้วิจยั .
2
Nguyen Thi Loan Phuc. (2018, 10 ตุ ล าคม). สั ม ภาษ ณ์ โดย Nguyen Kieu Yen ณ คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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2. ความรู้ท่ วั ไปเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
ผู้วิจัยศึกษาความรู้ ทั่ว ไปเกี่ ยวกับวรรณคดีไทยเพื่อ เป็ น ความรู้ พื ้นฐานโดยแบ่งเป็ น 4
หัวข้ อ ได้ แก่ ความหมายของวรรณคดีไทย องค์ประกอบของวรรณคดีไทย ประเภทของวรรณคดี
ไทย และคุณค่าของวรรณคดีไทย
2.1 ความหมายของวรรณคดีไทย
วรรณคดีไทยมีความหมายหลายระดับ ทังความหมายทั
้
ว่ ไป ความหมายแคบ และ
ความหมายตามรู ปศัพท์ เปลื ้อง ณ นคร ได้ อธิ บายความหมายของวรรณคดีเมื่อแยกตามรูปศัพท์
ดังนี ้
คาว่า วรรณคดี ตามรูปศัพท์ที่มีคารวมกันอยู่สองคาคือ วรรณ กับ คดี วรรณ แปลว่า หนังสือ สี
ผิว ชนิด เพศ ตัวอักษร (บ. วณฺ ณ , ส. วรฺ ณ ) ส่วนคาว่า คดี มาจากคาว่า ค (คมฺ ธาตุ) ในภาษาบาลี
แปลว่า ไป แล้ วเติมปัจจัย ต เป็ น คต แปลว่า ซึ่งไปแล้ ว ล่วงแล้ ว จาก คต เป็ น คติ แปลว่า การไป การ
เคลื่อน วิธี แบบแล้ วเปลี่ยนเป็ น คดี แปลว่า เรื่ อง ความ ทาง รวมคาว่า วรรณคดี แปลตามตัวอักษรว่า
ทางหนังสือ ตามรู ปศัพท์ นีไ้ ม่ว่าหนังสือ อะไรย่อ มเป็ นวรรณคดี ทัง้ สิน้ แต่ตามปรกติแล้ วเมื่อ พูดถึง
วรรณคดี เรามิได้ หมายรวมถึง หนังสือ อันเป็ นตารับตาราวิชาการ เช่น ตาราเลข ตาราวิทยาศาสตร์
ตาราภูมศิ าสตร์ เหล่านี ้ไม่ใช่วรรณคดี1

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ นิยามความหมายของวรรณคดีในวิธีเดียวกันคือ
วรรณคดี มาจากคาว่า วรรณ + คดี
“วรรณ” แปลว่า หนังสือ ผิว สี ชนิด
“คดี” แปลว่า ทาง เรื่ อง มาจากคาว่า “คม” ธาตุ ในภาษาบาลี เติม ต ปัจจัย เป็ น คต แปลว่า ไป
แล้ ว เช่นคาว่า พระสุคต แปลว่า พระผู้ไปดีแล้ วคือพระพุทธเจ้ า “คต” แผลงเป็ น “คติ คดี” แปลว่า การ
ไป เคลื่อน วิธี แบบอย่าง ทาง
คาว่า “วรรณคดี” จึงหมายถึง หนังสือที่มีแนวทาง หรื อหนังสือที่แต่งดี2

1
2

เปลื ้อง ณ นคร. (2544). ประวัติวรรณคดีไทย. หน้ า 1.
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ. (2558). วรรณคดีไทย ใน 100 ปี วรรณคดีสโมสร. หน้ า 3.
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ในความหมายอย่างกว้ างหรื อ ความหมายทั่วไปวรรณคดีไทยคื อ หนังสือ หรื อ บท
ประพันธ์ ที่แต่งขึ ้นทุกชนิดดังที่มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ วา่ วรรณคดีคืองานเขียนทุกชนิด เช่น “หมายถึง
สิ่งทีเ่ ขียนขึ้น ประพันธ์ ขึ้นทุกอย่าง”1
รื่ น ฤทัย สัจ จพัน ธุ์ สรุ ป ความหมายของวรรณคดี ในความหมายอย่ างกว้ างหรื อ
ความหมายทั่วไปว่า “วรรณคดี ห มายถึ งเอกสารทั่วไปที ่เขี ย นขึ้ น เพื ่อ แสดงความรู้ ความคิ ด
ความรู้สึก หรื อสือ่ ความเข้าใจและอธิ บายความหมายต่างๆ กล่าวอี กนัยหนึ่งหมายถึงหนังสือและ
ข้อเขียนทุกชนิดทุกประเภท”2
วรรณคดีไทยในความหมายทัว่ ไปจึงหมายถึงเอกสารงานเขียนทุกชนิด แต่วรรณคดี
ไทยไม่ใช่เพียงหนังสือทัว่ ไปที่แต่งขึ ้นแต่ยงั มีความหมายอย่างแคบหรื อความหมายทางวิชาการ คือ
หนังสือที่แต่งขึ ้นแล้ วได้ รับการยกย่องว่าแต่งดี มีคุณค่า มีวรรณศิลป์ “วรรณคดี น. วรรณกรรมที ่
ได้ รั บ ยกย่ อ งว่ า แต่ ง ดี มี คุ ณ ค่ า เชิ งวรรณ ศิ ล ป์ ถึ ง ขนาด เช่ น พระราชพิ ธี สิ บ สองเดื อ น
มัทนะพาธา สามก๊ ก เสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผน”3
การอธิ บายรายละเอียดเฉพาะเจาะจงถึงความหมายที่แคบของวรรณคดีจึงมักมีคา
ว่า “แต่งดี ” มี “วรรณศิ ลป์ ” ดังที่พจนานุ กรมศั พท์ วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
นิยามความหมายของวรรณคดีวา่
ค าว่า วรรณคดี เป็ น ค าไทยที่ ใ ช้ แ ทนค าภาษาอัง กฤษว่า literature แต่ค าว่า literature มี
ความหมายกว้ างกว่า คาว่า วรรณคดีของไทย คือหมายถึงตังแต่
้ งานประพันธ์ชนสู
ั ้ งมาจนถึงสลากยา
ส่วนวรรณคดีไทยในบริ บทของไทย หมายถึงหนังสือ ชัน้ ยอดที่แต่งดีมีคณ
ุ ค่า มีความประณี ต งดงาม
เป็ นมรดกทางวรรณศิลป์ และภูมปิ ัญญาที่ได้ รับการยกย่องผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน4

กุหลาบ มัลลิกะมาส อธิบายความหมายอย่างแคบของวรรณคดีวา่ “หมายถึงหนังสือ
ดี มี ชื่ อ เสี ย งเป็ นที ่รู้จัก มี คุณ สมบัติ ในด้านรู ป แบบ และวิ ธี แ สดงออก เช่ น หนังสื อ ศิ ล าจารึ ก
รามเกี ยรติ์ ไตรภูมิพระร่วง ฯลฯ ... หมายถึงสิ่ งที ่เขี ยนขึ้นมี ศิลปะการแต่งจนได้รบั การยกย่องว่ามี
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วรรณศิ ลป์ สร้ างอารมณ์ และจิ นตนาการหรื อ ท าให้ตระหนักในคุณ ค่าของชี วิต และธรรมชาติ
ตลอดจนความเข้าใจจิ ตใจและพฤติ กรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ”1
เสฐี ยรโกเศศกล่าวว่า “วรรณคดี ... หมายถึ ง บทประพันธ์ ซึ่ งมี ลกั ษณะเด่น ในเชิ ง
ประพันธ์ มี ค่าทางอารมณ์ และความรู้สึกแก่ผอู้ ่านผูฟ้ ัง”2
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ ให้ ความหมายอย่างแคบของวรรณคดีไว้ วา่
วรรณคดีหมายถึงเรื่ องที่แต่งขึ ้นอย่างมีศลิ ปะในการแต่ง มีความเหมาะเจาะกลมกลืนทังรู้ ปแบบ
และเนื ้อหา มีการวางโครงเรื่ องที่ดี เลือกใช้ คาประพันธ์ที่สอดคล้ องกับเนื ้อความ มีท่วงทานองการเขียน
ที่ประกอบกันให้ เกิดสุนทรี ยรสในการอ่าน ชวนให้ ตดิ ตาม ใช้ ภาษาที่ประณี ตไพเราะ เลือกเฟ้นมาแล้ ว
เป็ นอย่างดีทงเสี
ั ้ ยงและความหมาย เป็ นหนังสือที่สร้ างความบันเทิงสาเริงอารมณ์ ก่อให้ เกิดความนึก
คิดและจินตนาการ ด้ วยภาพพจน์ ด้ วยการยกอุทาหรณ์ เปรี ยบเทียบ ด้ วยกวีโวหารอุปมาอุปไมย ฯลฯ
ทาให้ ตระหนักถึงคุณค่าของความงาม และยังให้ ความรู้ให้ ข้อคิดอันเป็ นคุ ณประโยชน์ หรื อเป็ นเครื่ อง
สังวรให้ เห็นโทษทังยั
้ งเป็ นภาพสะท้ อนให้ ผ้ อู ่านได้ ร้ ูจกั ลักษณะชีวติ ได้ หลายแง่หลายมุมขึ ้น3

จากการอธิ บ ายความหมายของวรรณคดีข้างต้ น อาจสรุ ปได้ ว่าวรรณคดีไทยเป็ น
หนังสือที่ได้ รับยกย่องว่าแต่งดี ใช้ ถ้อ ยคาไพเราะ สานวนโวหารสละสลวย สะท้ อ นความคิด ให้
ความรู้ในด้ านต่าง ๆ และมีคณ
ุ ค่าด้ านวรรณศิลป์ วรรณคดีสร้ างอารมณ์และจินตนาการให้ ผ้ อู ่าน
2.2 องค์ ประกอบของวรรณคดีไทย
นภาลัย สุวรรณธาดาอธิ บายว่าองค์ประกอบของวรรณคดีมี 3 ประการคือ รู ปแบบ
เนื ้อหา และภาษา
1. รู ปแบบของวรรณคดี หมายถึงลักษณะคาประพันธ์ ของวรรณคดี มี 3 ประเภท
ได้ แก่ ร้ อยแก้ ว ร้ อยกรอง และรูปแบบอื่นๆ
2. เนื อ้ หาของวรรณคดี คื อ องค์ ป ระกอบส าคัญ อี ก ประการหนึ่งของวรรณคดี
ประกอบด้ วยเนื ้อเรื่ อง ตัวละคร ฉาก เวลา และทรรศนะของผู้ประพันธ์ เนือ้ เรื่อง (Story) คือข้ อคิด
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หรื อ เรื่ อ งราวที่นามาเขียนหรื อ เล่าเรื่ อ งเป็ นวรรณคดี ว่าเรื่ อ งนันเป็
้ นเรื่ อ งของใคร เกิ ดขึ ้นที่ ไหน
เมื่อไร และอย่างไร เนื ้อหาของวรรณคดีมีตวั ละคร ฉาก เวลา และทรรศนะ ตัวละคร (Character)
คือ บุคคลหรื อสิ่งอื่ นๆ เป็ นผู้แสดงบทบาทต่างๆ ฉาก (Setting) คือ สภาพแวดล้ อ มของตัวละคร
เป็ นสถานที่และบรรยากาศที่ตวั ละครโลดแล่นไปตามเรื่ องราว เวลา (Time) เป็ นองค์ประกอบของ
เนื ้อหา เป็ นส่วนที่ทาให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจเนื ้อหาของวรรณคดีและทรรศนะ (View point) หรื อปรัชญา
หรื อความคิดเห็นของผู้สร้ างวรรณคดี เป็ นแก่นของเรื่ องซึง่ คลุมไว้ ด้วยเนื ้อเรื่ อง
3. ภาษาในวรรณคดี เป็ นภาษาที่ได้ รับการเลือกสรรแล้ ว บางครัง้ อาจไม่ใช่ภาษา
ในชีวิตประจาวัน แต่อาจจะเลือกใช้ ถ้อยคาสานวนเพื่อเกิดความไพเราะ เพื่อเกิดอารมณ์ความรู้สกึ
และเพื่อให้ แสดงความนึกคิดออกมาได้ ตรงกับความต้ องการ วรรณคดีที่เกิ ดขึ ้นต่างยุ คต่างสมัย
อาจใช้ ภาษาต่างกันได้ ภาษาในวรรณคดีประกอบด้ วย คา ประโยค และความหมาย ตลอดจน
กลวิธีและท่วงท านองการเขียน กลวิธี (technique) และท่วงทานอง (style) เป็ น วิธีเสนอความ
คิดเห็นของผู้แต่งวรรณคดีเพื่อให้ ผ้ อู ่านได้ รับความรู้ความเข้ าใจ รู้ สกึ ซาบซึ ้ง เกิดจินตนาการ หรื อ
คล้ อ ยตามความคิ ด ของผู้เขีย น ในวรรณคดี เรื่ อ งหนึ่งอาจใช้ กลวิธี เขี ย นเพี ย งอย่า งเดี ย ว หรื อ
หลายอย่างปนกันก็ได้ 1
ท่วงทานองการเขียนเป็ นลักษณะเฉพาะของนักประพันธ์ แต่ละคน เช่น คาที่ขุนแผน
สอนพลายงาม "รู้สิ่ งไรก็ ไม่ สู้รู้วิช า ไปเบื ้อ งหน้าเติ บ ใหญ่ จ ะให้คุณ ” ในขุ นช้ างขุ น แผน กับค า
กลอนในพระอภัยมณี “รู้สิ่งใดไม่สรู้ ู้วิชา รู้รกั ษาตัวรอดเป็ นยอดดี” ถึงแม้ จะอยู่ในวรรณคดี 2 เรื่ อง
แต่เป็ นสานวนของสุนทรภู่ ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะที่ผ้ อู ่านจะรู้ทนั ที
จากการศึก ษาองค์ ป ระกอบของวรรณคดี ไทย ผู้วิ จัย พบว่า ขุ น ช้ างขุ น แผนเป็ น
วรรณคดี ประเภทร้ อยกรอง ลักษณะคาประพัน ธ์ คื อ กลอน มี เนื อ้ หาเกี่ ยวกับ ความรั กสามเส้ า
ระหว่างขุนแผน ขุนช้ างและวันทอง ใช้ ภาษาเรี ยบง่ายแต่มีความหมายลึกซึ ้ง
2.3 ประเภทของวรรณคดีไทย
การจาแนกรูปแบบของวรรณคดีไทยมีหลายวิธี เช่น จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการ
แต่ง จ าแนกตามลักษณะการแต่ง จาแนกตามแนวคิด จาแนกตามเนื อ้ เรื่ อ ง และจาแนกตาม
แนวคิดของคาประพันธ์ กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ แบ่งประเภทของวรรณคดีตามลักษณะการแต่งมี 2
ประเภท ได้ แก่ ร้ อยกรองและร้ อยแก้ ว
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1. ร้ อยกรอง จ าแนกตามลักษณะข้ อบังคับในการแต่ง ได้ แก่ กาพย์ กลอน ฉันท์
โคลง ร่าย
2. ร้ อยแก้ ว อาจจาแนกได้ เป็ นบันทึกหรื อพงศาวดาร กฎหมาย ศาสนาและปรัชญา
จดหมายหรื อพระราชสาส์นต่างๆ1
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ กล่าวถึงวิธีจาแนกประเภทวรรณคดีไทยตามจุดมุ่งหมายของการ
แต่ง จาแนกตามเนื ้อหา จาแนกตามแนวคิดร่วมสมัย จาแนกตามชนิดคาประพันธ์ และจาแนกตาม
รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. จ าแนกตามจุ ด ม่ ง หมายของการแต่ง มี 2 ประเภทคื อ วรรณคดี บ ริ สุท ธิ์ แ ละ
วรรณคดีประยุกต์
2. จ าแนกตามเนื อ้ หาได้ แก่ ว รรณคดีศ าสนา วรรณคดี ก ารแสดง วรรณคดี นิ ราศ
วรรณคดีประวัติศาสตร์ และวรรณคดีประเภทนิทาน
3. จาแนกตามแนวคิดร่วมสมัยมีวรรณคดีน ้าเน่าและวรรณคดีเพื่อชีวิต
4. จาแนกตามชนิดของคาประพันธ์ มีร้อยแก้ ว ร้ อยกรอง และบทละคร
5. จาแนกตามจุดมุ่งหมาย มีสารคดีที่มีเจตนาจะให้ ความรู้โดยตรงและสารคดีให้ ทงั ้
ความรู้ ให้ ข้อคิด
6. จ าแนกตามรู ป แบบ มี จ ดหมายเหตุ ต านาน ต ารา สารคดี ท่ อ งเที่ ย ว สารคดี
ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ สารคดีวิชาการ และบทความ2
นภาลัย สุวรรณธาดา จาแนกประเภทของวรรณคดีไทยตามจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ
การประพันธ์ รูปแบบทัว่ ไป หรื อจาแนกตามแนวคิดและเนื ้อหาของวรรณคดี ดังนี ้
1. จาแนกตามจุดมุ่งหมาย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่คือ สารคดี (non – fiction)
และบันเทิงคดี (fiction)
2. จาแนกตามรูปแบบการประพันธ์ แบ่งได้ 2 รูปแบบคือ ร้ อยกรอง และร้ อยแก้ ว
3. จาแนกตามรู ปแบบทัว่ ไป ได้ แก่ วรรณกรรมวรรณนา (narrative literature) หรื อ
มุขปาฐะ (oral literature) เรื่ องสัน้ (short story) นวนิยาย (novel) บทละคร (plays หรื อ drama)
บทเรี ยงความ (essay) และนิทาน (tales)

1
2

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ. (2558). วรรณคดีไทย ใน 100 ปี วรรณคดีสโมสร. หน้ า 11 – 14.

รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ (2553). ความรู้ ท ั่วไปทางภาษาไทยตอนที ่ 3 วรรณคดี ไทย General Knowledge of The Thai
Language: Thai Literature. หน้ า 25 – 33.
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4. จาแนกตามความคิดและเนื ้อหา ได้ แก่ วรรณคดีประวัติศาสตร์ วรรณคดีศาสนา
วรรณคดีสื่ออารมณ์ ขนั วรรณคดีการเมือง วรรณคดีวิวิธ (เบ็ดเตล็ด) วรรณคดีคาสอน วรรณคดี
มรดก เรื่ องสันและนวนิ
้
ยาย และปริ วรรณคดี1
กล่าวโดยสรุ ปคือวรรณคดีสามารถจาแนกได้ หลายแบบขึ ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ใน
การแต่ง ลักษณะคาประพันธ์ เนื ้อหาหรื อจะจาแนกตามแนวคิดของเรื่ อง จากการศึกษาประเภท
ของวรรณคดีไทย ผู้วิจัยพบว่า ขุนช้ างขุนแผนเป็ นวรรณคดีประเภทร้ อ ยกรอง โดยจาแนกตาม
ลักษณะข้ อบังคับในการแต่ง
2.4 คุณค่ าของวรรณคดีไทย
วรรณคดีมีคุณค่าต่อผู้อ่านและผู้ศึกษา 2 ประการคือคุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่า
ทางปั ญญา ดังนี ้
1. คุ ณ ค่ า ทางอารมณ์ วรรณคดี เป็ นงานศิ ล ปะที่ ส ร้ างความเพลิด เพลิ น ด้ ว ย
สุนทรี ยภาพทางภาษา ซึง่ หมายถึงรูป รส กลิน่ เสียง ดังนัน้ วรรณคดีสามารถสร้ างอารมณ์รัก เศร้ า
ขบขัน สมเพช สงสาร โกรธ ขมขื่น เป็ นต้ น ให้ ผ้ อู ่านซึง่ จะสัมผัสอารมณ์ เหล่านี ้ด้ วยตนเอง เรี ยกว่า
คุณสมบัติในด้ านการประเทืองอารมณ์ หรื อเรี ยกว่าเป็ นอาหารใจ
2. คุณค่ าทางปั ญญา วรรณคดีให้ ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ผ้ แู ต่งถ่ายทอดไว้ ทงั ้
อย่างตังใจและไม่
้
ตงใจ
ั ้ นอกจากนี ้ยังให้ ข้อคิดที่เป็ นประโยชน์ เห็นแก่นแท้ ของชีวิต และธรรมชาติ
ของมนุษย์ เป็ นกระจกเงาสะท้ อนภาพของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย ผู้ ศึกษาจึงอาจจะนาสิ่งที่ได้
จากวรรณคดีมาเป็ นประโยชน์แก่ชีวิต การอ่านวรรณคดีจึงเป็ นประสบการณ์ค้ มุ ค่า 2
คุณ ค่าของวรรณคดีไทยมี 2 ด้ านคือ คุณค่าทางสติปัญ ญาและคุณค่าทางอารมณ์
ดังนี ้
1. คุ ณ ค่ าของวรรณคดี ใ นด้ านสติ ปั ญญาหรื อ ความรู้ ความคิ ด ผู้ แต่ ง มั ก
สอดแทรกไว้ ในที่ตา่ งๆ ให้ คติในการดาเนินชีวิต ให้ ความคิดสร้ างสรรค์ และความรู้สกึ
2. คุณค่ าของวรรณคดีในด้ านอารมณ์ เมื่ อผู้อ่านอ่านวรรณคดีแล้ วหวัน่ ไหวไป
ตามอารมณ์ ของตัวละคร ก็ จะรั บความรู้ สึก คติธรรม และรับ รู้ สิ่งที่ ผ้ ูแต่งต้ อ งการสื่อ ได้ ง่ายขึน้

1

นภาลัย สุวรรณธาดา. (2550). หน่ วยที่ 1 ความรู้ ทั่วไปทางวรรณคดี ใน เอกสารการสอนชุดวิ ชาวรรณคดีไทย Thai
Literature หน่วยที ่ 1 - 7. หน้ า 13 – 14.
2
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ (2553). ความรู้ ท ั่วไปทางภาษาไทยตอนที ่ 3 วรรณคดี ไทย General Knowledge of The Thai
Language: Thai Literature. หน้ า 2.
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วรรณคดีจะช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้อ่า นให้ เกิดความเห็นใจและเมตตาผู้อื่น วรรณคดีที่ให้ คุณค่า
ทางอารมณ์ อาจเรี ยกว่าเป็ นวรรณคดีที่มีสนุ ทรี ยภาพ
สุนทรี ยภาพ หมายถึงความงาม อาจเป็ นความงามในภาษา หรื อเป็ นความงามใน
เนื ้อหา
รสแห่ งวรรณคดี ซึง่ เป็ นสุนทรี ยภาพในวรรณคดีไทย แบ่งเป็ น 4 ชนิดคือ เสาวรจนี
นารี ประโมทย์ พิโรธวาทัง สัลลาปั งคพิไสย1
วรรณคดีจะมีคุณค่าถ้ าทาให้ เกิดความรู้ ความคิด และอารมณ์ ดังนัน้ วรรณคดีไทย
จึงมีประโยชน์และคุณค่าทังด้
้ านร่ างกายและจิตใจต่อผู้อ่าน ทาให้ เกิดความเพลิดเพลิน ความสุข
เป็ น คติในการใช้ ชี วิตและเป็ น บทเรี ยนสอนใจผู้อ่านและผู้ศึกษาวรรณคดี “วรรณคดี จึ งเป็ นทั้ง
อาหารใจและอาหารสมอง เป็ นทั้ง สิ่ ง ที ่ ส ร้ า งความส าเริ งอารมณ์ และเป็ นทั้ง สิ่ ง ที ่ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ ไปพร้อมๆ กัน”2
ในการศึก ษาคุณ ค่าของวรรณคดีไทย ผู้วิจัยพบว่า ขุ น ช้ างขุ น แผนมี คาสอน ให้
ความรู้ ที่เป็ นประโยชน์และแสดงอารมณ์ หลากหลายผ่านบทบาทของตัวละครเอก เช่น รัก โกรธ
เศร้ า ขบขัน เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นว่าขุนช้ างขุนแผนเป็ นวรรณคดีไทยที่มีคณ
ุ ค่า
3. ลักษณะเด่ นของวรรณคดีเรื่องขุนช้ างขุนแผน
มีผ้ ูวิจัย นักวิชาการกล่าวถึงวรรณคดีเรื่ อ งขุนช้ างขุ นแผนในภาษาต่างประเทศหลาย
ภาษา เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เวียดนาม เกาหลี เป็ นต้ น มีผ้ แู ปลเป็ นภาษาอังกฤษทังร้้ อยกรอง
และร้ อยแก้ ว ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่ องราวความรักของขุนแผน ขุนช้ างและนางวันทอง ลักษณะการ
แต่งและสถานภาพของผู้หญิงในสังคมไทย
หนังสือ Thai Literature An Introduction ได้ แนะน าขุ น ช้ างขุ น แผนว่าไม่มี วรรณคดี
ไทยเรื่ องใดที่สามารถนาเสนอภาพรวมของชี วิตจิ ตใจและภาพรวมของทังแผ่
้ นดินสยามเท่ากับ
วรรณคดีเรื่ องขุ น ช้ างขุ นแผนวรรณคดีชิน้ เอกในสมัยรัต นโกสินทร์ ตอนต้ น ซึ่งเป็ นผลงานของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยและคณะกวีในพระราชสานัก กวีในพระราชสานักบาง
ท่านเป็ นที่ ร้ ู จักทั่วโลก เช่น พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ครู แ จ้ ง สุนทรภู่ เป็ น ต้ น ซึ่งมี
1

นภาลัย สุว รรณธาดา. (2550). หน่ วยที่ 1 ความรู้ ทั่ว ไปทางวรรณคดี ใน เอกสารการสอนชุด วิ ชาภาษาไทย 4:
วรรณคดีไทย หน่วยที ่ 1 - 7. หน้ า 29 – 32.
2
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ (2553). ความรู้ ท ั่วไปทางภาษาไทยตอนที ่ 3 วรรณคดี ไทย General Knowledge of The Thai
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ผลงานแสดงให้ เห็นภาพชีวิตของชาวไทยเป็ นจานวนมาก เป็ นการคิดวิธีสร้ างฉากที่ยิ่งใหญ่อย่างมี
ศิลปะ1
เรื่ องราวของขุ น ช้ างขุ น แผนไม่เพียงปรากฏในหนังสือ ตาราวิช าการเท่านัน้ แต่ยังได้
กล่าวถึงในเว็บไซต์ Thai Blogs Life, Culture and Travel in Thailand ซึ่งเว็บไซต์นี ้ส่วนใหญ่ จ ะ
แนะน าการท่อ งเที่ ย ว อาหารการกิ น ศาสนา วัฒ นธรรม เป็ น ต้ น ของประเทศไทยให้ แ ก่ ช าว
ต่างประเทศ นัก ท่อ งเที่ ย วชาวต่างประเทศคนหนึ่งชื่ อ รี ช าร์ จ บาร์ โรว์ (Richard Barrow) ได้ มี
โอกาสเยี่ยมชมวัดป่ าเลไลยก์ ที่จงั หวัดสุพรรณบุรี พบภาพวาดเล่าเรื่ องขุนช้ างขุนแผนจึงนามาเล่า
สูก่ นั ฟั งและได้ รับความสนใจจากผู้อ่านจากหลายประเทศ2
รี ชาร์ จ บาร์ โรว์ (Richard Barrow) เล่าเหตุการณ์ สาคัญ ในขุ นช้ างขุ นแผนตังแต่
้ ตอน
ขุน ช้ าง พลายแก้ วและนางพิ ม เป็ นเด็ ก พลายแก้ วบวชเณร พลายแก้ วแต่ ง งานกั บ นางพิ ม
พลายแก้ ว ไปรบ นางพิมเปลี่ยนชื่อเป็ นวันทอง ขุนช้ างแต่งงานกับวันทอง พลายแก้ วได้ เป็ นขุนแผน
ขุนแผนได้ กุมารทอง ขุนแผนพาวันทองหนี กาเนิดพลายงาม พลายงามอาสา พลายงามได้ เป็ น
พระไวย พลายงามแต่งงาน ขุนช้ างถวายฎีกาและฆ่านางวันทอง สิ่งที่ทาให้ ผ้ อู ่านสนใจมากที่สดุ
จนต้ องแสดงความคิดเห็นคือตอนจบของเรื่ อง ส่วนใหญ่ ตอนจบของนิทาน ตานานเกือบทุกเรื่ อ ง
ของทุก ประเทศต้ อ งเป็ นตอนจบที่ ส มบู ร ณ์ แ บบคื อ พระเอกและนางเอกได้ อ ยู่ด้ วยกัน อย่ างมี
ความสุขหลังจากที่ฝ่าฟั นอุปสรรคทุกอย่าง ตัวร้ ายต้ องได้ รับการลงโทษตามหลักกรรม แต่ตอนจบ
ของขุนช้ างขุนแผนคือโศกนาฏกรรม ผู้อ่านที่เป็ นชาวต่างประเทศที่ยงั ไม่เคยรู้จักเรื่ องนี ้จึงสงสัย
ว่า แท้ จริ งแล้ วเรื่ องนี ้จบหรื อยัง และหวังว่าจะมีปฏิหาริ ย์เกิดขึ ้นไม่ก็มีภาคต่อไป บางคนสนใจจน
อยากจะแปลเป็ นภาษาของประเทศตั ว เอง 3 จากการศึ ก ษาการแนะน าวรรณ คดี เ รื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนดังกล่าว ผู้วิจยั พบว่ามีหลายวิธีที่จะนาเสนอวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างชาติขึ ้นอยูก่ บั
วัต ถุป ระสงค์ ของผู้แ นะน าและเรื่ อ งขุ น ช้ า งขุ น แผนไม่ เคยล้ าสมั ย เป็ นสมบัติ อัน ล ้าค่า ของ
ประเทศไทย
ผู้สนใจวรรณคดีไทยไม่เพียงแค่สนใจและศึกษาเรื่ องย่ออย่างเดียว แต่ยงั ศึกษาอนุภาค
ของการประพันธ์ วรรณคดีไทย ในงานวิจัย Đặc điểm sáng tác của truyện thơ Thái Lan
(ลักษณะการประพันธ์ ของวรรณคดีไทย) อธิ บายว่า เสภาเรื่ องขุ นช้ างขุนแผนนาเค้ าโครงจาก
เรื่ อ งจริ ง มาแต่งเป็ นบทกลอนเสภา ชุ ดตัว ละครส าคัญ ในเรื่ อ งมี ลกั ษณะครบตามที่ นิท านหรื อ
1

Klaus Wenk. (1995). Thai Literature An Introduction. หน้ า 9. แปลโดยผู้วิจยั .
Richad Barrow. (2016). The Story of Khun Chang Khun Phan. Thai Blogs. (ออนไลน์). เรี ยบเรี ยงโดยผู้วิจยั .
3
Richad Barrow. (2006). The Story of Khun Chang Khun Phan. (ออนไลน์). เรี ยบเรี ยงโดยผู้วิจยั .
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ตานานต้ องมีคือแบ่งสองฝั่งชัดเจน ฝั่งตัวละครที่เป็ นคนดีและฝั่ งคนร้ าย ฝั่ งผู้กระทาและถูกกระทา
ฝั่งหน้ าตาดีและหน้ าตาอัปลักษณ์ ในเสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผนยังปรากฏปั จจัยที่มีอยูใ่ นชีวิตจริ ง
ในอดีตเช่น การใช้ ไสยศาสตร์ (เสกมนตร์ ) สัตว์ประหลาด (ม้ าสีหมอก) การผจญภัยของบุ คคล
ผู้เก่งกล้ า ความเชื่อของท้ องถิ่น (กุมารทอง) ความผสมผสานของวัฒนธรรมศาสนา (ตัวละครใน
เรื่ องนับถือศาสนาพุทธแต่ยงั มีการปรากฏของพราหมณ์) ส่วนเนื ้อเรื่ อง ตัวละครในเรื่ องส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์ กับสถาบันพระมหากษัตริ ย์ เนื ้อเรื่ องสะท้ อนให้ เห็นสงครามปกป้องความปลอดภัย
ของประเทศชาติ ชัย ชนะของวีรบุ รุษ และพระปรี ช าสามารถของพระมหากษั ตริ ย์ บทบาทของ
พระมหากษัตริ ย์ที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสาคัญเสมือนในนิทานแต่ยงั แสดงให้ เห็นถึงอานาจของ
พระมหากษั ต ริ ย์ ไทยในชี วิ ต จริ ง ตัว ละครพระพั น วษาเป็ นภาพสะท้ อ นของพระบาทสมเด็ จ
พระพุท ธเลิศหล้ านภาลัย บทกลอนที่พ รรณนาถึงสมเด็ จ พระพัน วษาล้ วนศักดิ์ สิทธิ์ ประชาชน
ชาวกรุงศรี อยุธยาและเมืองขึ ้นเมื่อมีโอกาสได้ เข้ าเฝ้าต่างก็ก้มหน้ าแสดงความเคารพและเกรงกลัว
พระองค์ นอกจากนี ้ เรื่ องราวความรักของตัวละครในขุนช้ างขุนแผนจะพบอุปสรรคหรื อจะสมหวัง
ก็มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับชนชัน้ สูงหรื อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ถึงแม้ ว่า ขุ นช้ างขุ นแผนมี เค้ าโครง
มาจากเรื่ องจริ งและถื อได้ ว่าเป็ นวรรณคดีไทยที่มีค วามเป็ นชาวบ้ านมากที่ สุดในวรรณคดีไทย
ตัวละครหลักสองคนคือขุนช้ างและขุนแผนมาจากครอบครัวขุนนาง ขุนแผนทางานเป็ นทหารรับใช้
แผ่นดิ น ดูแลความสงบสุขของบ้ านเมื อ งและมี หน้ าที่ไปรบเมื่ อ ประเทศต้ อ งการ ปั ญ หาในชี วิต
ขุน แผนมาจากสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ม่ ม ากก็ น้ อย สิ่ ง เหล่ า นี แ้ สดงให้ เห็ น บทบาทและ
ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ในสมัยนั ้นที่มีสทิ ธิ์กาหนดชีวิตของทุกคน1
ในสมั ย นัน้ ผู้ช ายไทยมี ห น้ า ที่ ต้ อ งบวชเรี ย นที่ วัด ใฝ่ หาความรู้ เรี ย นวิ ช าติ ด ตัว เช่ น
เสกมนตร์ ผูกหุ่น เป็ นต้ น เพื่อเตรี ยมตัวรับ ราชการ ซึ่งเป็ นอาชีพ ที่มั่นคงและมี เกี ยรติยศ ผู้ช าย
เปรี ยบเสมือนช้ างเท้ าหน้ า ในทางกลับกัน ผู้หญิงไทยในสมัยนันเปรี
้ ยบเสมือนช้ างเท้ าหลัง มีหน้ าที่
เรี ยนรู้ เรื่ องเย็ บ ปั ก ถัก ร้ อย เตรี ย มตัวเป็ น แม่ บ้ านที่ดี พ ร้ อมดูแ ลปรนนิ บัติส ามี แทนที่ จ ะได้ เรี ย น
หนังสือและวิชาต่าง ๆ เหมือนผู้ชาย ซึ่ง เลี่ยว ยู่ ฟู่ (Liao Yufu) นักวิชาการชาวจีนได้ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิ พลของสถานภาพของฝ่ ายหญิ งที่มีตอ่ สังคมในเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผนใน
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
สังคมไทยในสมัยนันเป็
้ นสังคมทาการเกษตร ทางานตามวิธีการดังเดิ
้ ม มีวิถีชีวิตแบบดังเดิ
้ มและ
1

ผู้วิจยั .

Dao Thi Diem Trang. (2015). Đặc điểm sáng tác của truyện thơ Thái Lan. (ออนไลน์ ) . เรี ย บเรี ย งโดย
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ความคิดก็ ยังไม่ได้ รับอิ ทธิ พลจากวัฒ นธรรมตะวันตก คนในยุคนันไม่
้ มีหนังสือ พิมพ์ วิทยุ ไม่ มี
อานาจ ไม่ร้ ูจักภาพยนตร์ รถไฟ รถยนต์และเครื่ องบิน ไม่ได้ ร้ ู ว่าการจับคู่เป็ นอย่างไร การศึกษาก็
จ ากัด โดยเฉพาะสาหรั บผู้ชาย วัดเป็ นโรงเรี ยนและพระสงฆ์ เป็ นครู ผู้ห ญิ งชนชัน้ สูงอาจได้ รับ
การศึกษาบางอย่างในวัด แต่ผ้ หู ญิงสามัญชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสและสิทธิ์ในการศึกษา ส่วนใหญ่
ได้ เรี ย นรู้ งานเย็ บ ปั ก ถัก ร้ อยและงานบ้ า นเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการดูแ ลครอบครั วหลัง
แต่งงาน ในกรณีที่ไม่มีทกั ษะความรู้และมาตรฐานทางปฏิบตั ิ ก็จะมีตาราต่าง ๆ เช่นกฤษณาสอน
น้ องคาฉันท์ หรื อสุภาษิตสอนหญิงเพื่อเป็ นบรรทัดฐานการเรี ยนรู้ 1
ผู้หญิ งในอุดมคติต้องเป็ นผู้หญิ งที่ดีพร้ อม ต้ องเป็ นสาวบริ สทุ ธิ์ มีสามีเพียงคนเดียว รู้จัก
ดูแลปรนนิ บัติสามี ต้ องท ากับ ข้ าวเก่งและหลากหลายเพื่ อ ให้ สามี ไม่ เบื่อ ต้ อ งพูดจาอ่อ นหวาน
ต้ องฉลาด เข้ าใจความรู้สึกของสามี เป็ นผู้หญิ งใจกว้ าง รับภรรยาคนอื่น ๆ ของสามีได้ ไม่หึงหวง
กล่าวโดยสรุปว่าผู้หญิงที่ดีในสมัยก่อนคือผู้หญิงที่เก่งงานบ้ านงานเรื อนและเชื่อฟั งสามี 2
ถึ ง แม้ สัง คมจะก าหนดให้ ผู้ หญิ งต้ องอยู่ ใ นกรอบของความดี แ ต่ น างวั น ทองก็ ยั ง
ถูกประณามว่าเป็ น “วันทองสองใจ” มาจนถึงปั จจุบนั การที่นางวันทองถูกประณามแบบนี ้เกิดจาก
ตัวนางเองบางส่วนและเกิ ด จากสังคมบางส่วน นางวัน ทองเป็ น คนวาจาแหลมคม พู ด จาไม่
เกรงกลัวใคร ทะเลาะวิ ว าทกับ นางลาวทอง ก้ าวร้ าวขุน แผนท าให้ ขุน แผนเสีย หน้ า ซึ่งเป็ น สิ่ ง
ต้ องห้ ามของผู้หญิ งสมัยนันซึ
้ ่งความผิดนี ้เป็ นเหตุทาให้ ชีวิตของนางต้ องเปลี่ยนไป นอกเหนือจาก
นันชะตากรรมของนางวั
้
นทองเป็ นไปตามการตัดสินใจและความเห็นแก่ตัวของคนรอบข้ างหรื อ
กรรมเก่า เพราะนางเป็ นแค่ผ้ หู ญิ ง คนหนึ่งที่ไม่เคยมีความคิดเป็ นของตัวเอง ไม่เคยได้ ตัดสินใจ
อะไร เมื่อถึงตอนที่สาคัญที่สดุ ในชีวิตก็ให้ นางตัดสินใจเอง3
การศึกษาขุ นช้ างขุ นแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวต่างประเทศไม่เพียงได้ ความรู้ ด้านภาษา
อย่างเดียว แต่ผ้ ศู กึ ษายังได้ เห็นความคิด ภาพชีวิต ภาพสังคมของคนไทยด้ วย

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). เรี ยบเรี ยงโดยผู้วิจยั .
2
กรมศิลปากร. (2546). เสภาขุนช้าง – ขุนแผน เล่ม 3. หน้ า 167 – 168.
3
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์. (2547). มิ ใช่เป็ นเพียงนางเอก. หน้ า 177 – 192.
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3.1 ความหมายของเสภา
เสภาเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผนเป็ นวรรณคดีไทยที่สนั นิษฐานว่าแต่งจากเค้ าโครงของ
เรื่ องจริ งที่เกิดขึ ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยกรุ งศรี อยุธยา เนื ้อหาสะท้ อนภาพสังคมไทยสมัยก่อน
โดยแต่งเป็ น กลอนเสภาเพื่ อน าไปขับ เสภาในงานต่าง ๆ ผู้วิจัยจะศึก ษาความหมายของเสภา
ลักษณะคาประพันธ์ ของกลอนเสภา ความเป็ นมาและคุณค่าของเสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผน
ราชบัณฑิตยสถานได้ ให้ ความหมายของคาว่าเสภาไว้ ว่า “ชื ่อกลอนชนิ ดหนึ่งนิ ยม
แต่งเล่าเรื ่ องค่อนข้างยาว ใช้ขบั เช่ น เสภาขุ นช้ างขุ น แผน เวลาขับมี กรับเป็ นเครื ่อ งประกอบ
จังหวะ ต่อมาใช้ปี่พาทย์รบั ”1
เสภาคือวรรณคดีที่มีรูปแบบคาประพันธ์ กลอนสุภาพ นิยมใช้ คาว่า “ครานัน้ ” ในตอน
ขึ ้นต้ นบท ใช้ ประกอบกับคาอื่ นจนครบวรรคอย่างน้ อ ย 3 ครัง้ และจะใช้ คาขึ ้นต้ นบทอื่น ๆ ก็ได้
มัก มี เนื อ้ หาเป็ นเรื่ อ งเล่า นอกจากนี ้ เสภา ยังหมายถึงท านองการขับ ประกอบ “กรับ ” โดยใช้
บทเสภาเพื่อเล่าเรื่ อง การขับเสภาเป็ นการประกอบการเล่นปี่ พาทย์หรื อการแสดง2
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพสันนิษฐานความหมายของ
เสภาว่าอาจจะเป็ นชื่อลานาที่ใช้ ขบั เล่านิทานโดยเฉพาะเรื่ องขุนช้ างขุนแผนแต่ประเพณีการขับ
เสภายังไม่ได้ ปรากฏความเป็ นมาที่แน่ชดั และเสภาก็ไม่ได้ มีความหมายที่ชดั เจนดังนี ้
ประเพณี ก ารขับ เสภามี ตัง้ แต่ค รั ง้ กรุ งเก่ า แต่จ ะมี ขึน้ เมื่ อ ใด และเหตุใดจึ งเอาเรื่ อ งขุ น ช้ า ง
ขุน แผนมาแต่งเป็ นการขับ เสภา ทัง้ 2 ข้ อ นี ย้ ังไม่พ บอธิบ ายปรากฏเป็ น แน่ ชัด แม้ แ ต่ค าที่ เรี ยกว่า
“เสภา” คานี ้ มูลศัพท์ จะเป็ นภาษาใด และแปลว่ากระไร ก็ยังสืบไม่ได้ ความ คา “เสภา” นี น้ อกจากที่
เรี ยกการขับร้ องเรื่ องขุนช้ างขุนแผนอย่างเราเข้ าใจกัน มีที่ใช้ อย่างอื่นแต่เป็ นชื่อเพลงปี่ พาทย์เรี ยกว่า
“เสภานอก” เพลง 1 “เสภาใน” เพลง 1 “เสภากลาง” เพลง 1 ชวนให้ สนั นิษฐานว่า “เสภา” จะเป็ นชื่อลา
นาที่เอามาใช้ เป็ นทานองขับเรื่ องขุนช้ า งขุน แผน แต่ผ้ ชู านาญดนตรี กล่าวยืนยันว่า ลานาที่ ขบั เสภา
ไม่ได้ ใกล้ กบั เพลงเสภาเลย ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ นอันยังแปลไม่ออกว่า คาที่วา่ “เสภา” นี ้จะแปลว่ากระไร3

1
2

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554. หน้ า 1254.
มนจัน ทร์ อิ น ทรจัน ทร์ . (2543). เสภาและพั ฒ นาการของวรรณคดี เสภา ใน วารสารภาษาและวรรณคดี ไ ทย.

หน้ า 194.
3

หน้ า [1].

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2546). ตานานเสภา ใน เสภาขุนช้าง – ขุนแผน เล่ม 1.
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มนตรี ตราโมท เล่าว่าสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรง
อธิบายเรื่ องที่มาของเสภา ซึ่งเนื ้อหาที่อธิบายไว้ ไม่ได้ ปรากฏในตานานเสภาว่า “เสภา” มาจากคา
ว่า “เสวา” แปลว่าการบูชา เสภาไม่ได้ ใช้ แค่ในประเทศไทยแต่มีการปรากฏหลักฐานที่กรี กและ
โรมันด้ วย
คาว่า “เสภา” สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้ ทรงอธิบายไว้ ใน
ตานานเสภา เป็ นใจความว่า มาจากคาว่า “เสวา” ซึ่งเป็ นภาษาสันสกฤต หมายความถึงการบูชาอย่าง
หนึ่ง และถ้ ามีคาประกอบว่า “เสวากากุ” ก็หมายความถึง การสวดบูชาเปลี่ยนเป็ นทานองต่าง ๆ คือ
เป็ นเสียงแข็งบ้ าง อ่อนบ้ าง โกรธเคืองบ้ าง โศกเศร้ าบ้ าง อีกนัยหนึ่งภาษาของชาวเมืองมัทราษฎร์ ว่า
“เศรไว” หรื อ “หริ เศรไว” หมายความถึง เมื่อ บูชาพระผู้เป็ นเจ้ า ขับลานาสรรเสริญ พระบารมีเทพเจ้ า
องค์นนเข้
ั ้ ากับเครื่ องดีดสีตีโทนเป็ นจังหวะ ทัง้ ลักษณะและชื่อที่เรี ยก ดูก็น่าจะปรับลงได้ ว่า เราได้ นา
แบบแผนมาจากอินเดีย แต่คาว่า “เสวา” และ “เศรไว” นี ้ จะหมายถึงผู้ขบั ด้ วยหรื อไม่ มิปรากฏชัด มี
คาสันสกฤตอยู่อีกคาหนึ่งคือ กถกะ หมายถึง ผู้กล่าวขับ เช่น กล่าวขับเรื่ องรามายณะ เป็ นต้ น ก็เป็ น
อย่างเดียวกับขับเสภาของเรา ปรากฏว่า กรี กและโรมันก็นิยมกล่าวขับเป็ นคากลอน คณะนักขับอาชีพ
ที่ตงขึ
ั ้ ้นเป็ นองค์การและหน่วยราชการก็มี เช่นที่เรี ยกว่า Rhapsode หรื อ Rhapsodist ในสมัยโบราณ
ปรากฏว่า ศิลปะแห่งการขับ (เสภา) ได้ รับยกย่องว่าเป็ นศิลปประเสริ ฐสุดในบรรดาศิลปทัง้ มวล ผู้ที่
กล่าวขับ (เสภา) ได้ ดีย่อมได้ รับยกย่องเป็ นอย่างสูง1

สมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ เจ้ าฟ้ า กรมพระยานริ ศ รานุ วัด ติ ว งศ์ ท รงอธิ บ าย
ความหมายของเสภาไว้ วา่ เสภาน่าจะมาจากคาขับเช่น “สักวา” แต่ก็ยงั หาความหมายของ “สักวา”
ไม่ได้ จึงมีการสันนิษฐานว่าแปลว่า “สักว่า” “สักวาที” เป็ นต้ น2
สรุปได้ วา่ เสภาเป็ นวรรณคดีที่แต่งด้ วยรูปแบบคาประพันธ์ กลอนสุภาพ คาว่าเสภามา
จากภาษาสันสกฤตหมายถึงการบูชา การขับเป็ นทานอง คาขับเสภาใช้ ในการเล่าเรื่ องขนาดยาว
ขับลานาสรรเสริ ญพระบารมีของเทพเจ้ าและการแสดง ใช้ กรับเป็ นเครื่ องประกอบจังหวะ ต่อมาใช้
ปี่ พาทย์ ร่ ว ม ส่ ว นที่ ม าของเสภายั ง ไม่ ป รากฏให้ เห็ น แน่ ชั ด เรื่ องที่ นิ ย ม ม ากที่ สุ ด คื อ
เสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผน
1

มนตรี ตราโมท. (2540). การละเล่นของไทย. หน้ า 31 – 32.
สมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2553). วิจ ารณ์ ต านานเสภา. ใน เพลง ดนตรี และ
นาฏศิ ลป์ จากสาส์นสมเด็จ. หน้ า 32.
2
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3.2 ลักษณะคาประพันธ์ ของกลอนเสภา
กลอนเสภาเป็ นคาประพันธ์ ประเภทกลอน ใช้ ภาษาเรี ยบง่าย เรี ยงคาเข้ าเป็ นคณะ
มี สมั ผัส ไม่มี บังคับเอก โท ครุ ลหุ บังคับสัมผัส นอก วรรคที่สองจะต้ อ งลงด้ วยเสีย งจัตวาและ
วรรคสีจ่ ะต้ องลงด้ วยเสียงสามัญ
กลอนเสภาเรี ยกชื่อตามการใช้ งาน คือกลอนขับร้ อง กล่อมลานา สมัยก่อนคนไทยจะ
อ่านกลอนสดหรื อเล่านิทาน นิยายต่างๆ เป็ นบทกลอน หลังจากนันก็
้ มีการแปรรู ปให้ เป็ นการเล่า
โดยการขับร้ องประกอบดนตรี และมี กรับเป็ นจังหวะ การเล่าเรื่ อ งแบบนี ้เรี ยกว่า การขับเสภาหรื อ
การเล่นเสภา1
ลักษณะคาประพันธ์ ของกลอนเสภามีดงั นี ้
แผนผังฉันทลักษณ์ของกลอนเสภา

ข้ อบังคับในการแต่งกลอนเสภามี 3 ข้ อ ได้ แก่
1. จานวนคามีวรรคละ 7 ถึง 9 หรื อ 10 คา แล้ วแต่ความเหมาะสมและความหมาย
คาที่ใช้ ในแต่ละวรรคอาจจะไม่เท่ากันเพราะกลอนเสภาเป็ นกลอนขับเล่าเรื่ อ งเช่นเล่านิทาน จึง
อาจจะต้ องใช้ คาจานวนมากเพื่อบรรยายข้ อความให้ ชดั เจน และเน้ นการขับได้ ไพเราะเป็ นสาคัญ
2. คาสุดท้ ายของวรรคต้ น สัมผัสกับคาใดคาหนึง่ ใน 5 คาแรกของวรรคหลังและไม่มี
บังคับห้ ามเสียงสูงต่า นอกจากนันกฎอื
้
่นๆ เหมือนกับกฎในการแต่งกลอนสุภาพ
3. เสภาเป็ นเรื่ องของทานองขับ จะใช้ กลอน 6,7,8,9 หรื อกลอนผสมก็ได้ กลอนเสภา
โดยตรงจึงไม่มี แต่มีลกั ษณะเป็ นกลอนบทละคร ไม่นิยมใช้ คานา2
จากฉันทลักษณ์ กลอนเสภาข้ างต้ น ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างจากเสภาเรื่ อ งขุ น ช้ า ง
ขุนแผน ดังบทกลอนนี ้

1
2

เศรษฐ พลอินทร์ . (2524). ลักษณะคาประพันธ์ ไทย. หน้ า 177.
เศรษฐ พลอินทร์ . (2524). ลักษณะคาประพันธ์ ไทย. หน้ า 178.
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ถ้ ารูปงามใจงามแม่ไม่ห้าม

ควรตามแล้ วก็ตามให้ เต็มที่

นี่งามรูปแต่ใจมันไม่ดี

อย่างนีม้ นั ไม่น่าจะติดตาม

วันทองหมองแม้ นเหมือนแหวนเพชร

แตกเม็ดกระจายสิ ้นเป็ นสองสาม

จะผูกเรื อนก็ไม่รับกลับเรื อนงาม

แม่จึงห้ามหวงเจ้ าเพราะเจ็บใจ1

ในตัวอย่างด้ านบน ผู้แ ต่งใช้ ค าในแต่ละวรรคไม่ เท่ากัน มี 7 – 9 ค า มี สมั ผัสนอก
ทังหมด
้
7 คู่ได้ แก่ “ห้าม” กับ “ตาม” “ที ่” กับ “ดี ” “ดี ” กับ “นี”้ “ตาม” กับ “สาม” “เพชร” กับ “เม็ด”
“สาม” กับ “งาม” และ “งาม” กับ “ห้าม”
3.3 ความเป็ นมาของเสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผน
เสภาเรื่ องขุ น ช้ างขุ นแผนมี ทงหมด
ั้
43 ตอนและมี ผ้ ูแต่งหลายคน แต่เนื ้อเรื่ อ งมี
ความสอดคล้ อง ไม่ขดั แย้ งกัน อารมณ์ ความรู้ สกึ ของตัวละครและอารมณ์ ของเรื่ องก็เกี่ยวข้ องกัน
เหมือนมีผ้ แู ต่งคนเดียว ในการศึกษาความเป็ นมาของเสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผน ผู้วิจยั ศึกษาที่มา
ของเสภาเรื่ อ งขุ น ช้ างขุ น แผน ผู้แต่งเสภาเรื่ องขุ น ช้ างขุ น แผนและคุณ ค่าของเสภาเรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผน
3.3.1 ที่มาของเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
เสภาเรื่ องขุ นช้ างขุนแผนมี เค้ าโครงมาจากเรื่ องจริ งปรากฏในพงศาวดาร
อยุธ ยา ซึ่ง สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภ าพทรงสัน นิ ษ ฐานว่า “เรื ่ อ ง

1

กรมศิลปากร. (2546). เสภาขุนช้าง – ขุนแผน เล่ม 2. หน้ า 29.

24
ขุนช้ างขุนแผนเป็ นเรื ่องจริ ง เกิ ดขึ้นในครัง้ กรุงเก่า เนือ้ ความนับเป็ นเรื ่องในพระราชพงศาวดาร”1
และได้ กล่าวถึงในคาให้ การชาวกรุ งเก่ าว่าเรื่ องราวทังหมดเกิ
้
ดขึ ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิ บดี
ที่ 2 สมัยกรุ งศรี อยุธยา เป็ นเรื่ องชิ งคนรักระหว่างขุนช้ าง ขุนแผนและพิม พิลาไลย ขุนแผนเป็ น
นักโทษ พระมหากษัตริ ย์อยุธยาโปรดเกล้ าฯ ให้ อภัยโทษและให้ ขุนแผนไปตีเมืองเชียงใหม่ ขุนแผน
ตี เมื อ งเชี ย งใหม่ ส าเร็ จ และน านางสร้ อยทองกั บ นางแว่น ฟ้ า มาถวาย ขุ น แผนได้ ท าความดี
ความชอบให้ กบั บ้ านเมือง ต่อมาขุนแผนได้ ถวายดาบฟ้าฟื น้ ให้ กบั พระมหากษัตริ ย์ 2
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพกล่าวเพิ่มเติม ถึง
ที่มาของเสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผนว่าขุนช้ าง พลายแก้ วและวันทองเป็ นชาวสุพรรณบุรี พลายแก้ ว
ไปทัพเป็ นเวลานานไม่ได้ ติดต่อกับคนรักคือวันทอง ขุน ช้ างพยายามและได้ นางวันทองเป็ นภรรยา
เมื่อพลายแก้ วกลับจากทัพได้ เป็ นขุนแผนแสนสะท้ านและลักพานางวันทองไป ขุนช้ างฟ้องขุนแผน
สมเด็ จ พระพัน วษาให้ ข้า หลวงไปตามแต่ถูก ขุน แผนฆ่า ตาย ขุน แผนหนี โทษไปภาคเหนื อ แต่
หลังจากนันไปมอบตั
้
วกับพระพิจิตร ขุนแผนถูกลงโทษด้ วยการจาคุกส่วนนางวันทองถูกประหาร
ชี วิต หลังจากนัน้ ก็ มี ศึกเชี ย งใหม่ ทาให้ ขุน แผนพ้ นโทษและไปตี เมื อ งเชี ย งใหม่ ทัง้ นี ้เรื่ อ งราวที่
กล่าวมาข้ างต้ นปรากฏในพงศาวดารไทยจึงสันนิษฐานว่าเป็ นเรื่ องที่มีเค้ าโครงจากเรื่ องจริ ง 3
จากเค้ าโครงของเรื่ องจริ งดังกล่าวกลายเป็ นนิทานที่รับจ้ างเล่าตามท่ าเรื อใน
ยาม เย็ น ทุ ก วั น ต่ อ ม าพั ฒ นากลายเป็ น บ ทกลอ นและสุ ด ท้ ายก็ เ ป็ นหนั ง สื อ เส ภ า
เรื่องขุนช้ างขุนแผน4
เรื่ องราวความรั กสามเส้ าระหว่างขุนช้ าง ขุนแผนและนางวัน ทองน่าสนใจ
เพราะคณะผู้แต่งเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผนแต่งให้ เรื่ องราวสนุกน่าติดตาม สานวนไพเราะและ
ได้ รับความนิยมทุกเพศทุกวัยดังที่สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
กล่าวถึงความดีเด่นของเสภาเรื่ องขุนช้ างขุ นแผนว่าคนนิยมเรื่ องนี ้ส่วนหนึ่งเพราะมีเค้ าโครง
จากเรื่ องจริ ง อีกส่วนหนึ่งคือการดาเนินเรื่ องไม่เหมือนวรรณคดีเรื่ องอื่ น ๆ อย่างเช่น ตอนนางเอก
ประสบอุปสรรคก็ มีเทวดามาช่วยทัน แต่ในขุ นช้ างขุ นแผน ตัวละครมีจุดจบที่หักมุมและทาให้
ผู้อ่านผู้ฟังประหลาดใจตลอดเวลาจนเรื่ องนี ้ได้ รับความนิยมนี5้
1

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2546). ตานานเสภา ใน เสภาขุนช้าง – ขุนแผน เล่ม 1.

หน้ า 8 – 9.
2
3

กรมศิลปากร. (2547). คาให้การชาวกรุงเก่า. หน้ า 57 – 67.
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2546). ตานานเสภา ใน เสภาขุนช้าง – ขุนแผน เล่ม 1.

หน้ า 8 – 9.
4
5

ประจักษ์ ประภาพิทยากร. (2527). พระเอกในวรรณคดีคลาสสิ คของไทย ขุนแผน: พระเอกนักรบ. หน้ า 5.
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์. (2529). วิ จารณ์ตานานเสภา. หน้ า 79.
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เสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผนมีความเป็ นตานานอมตะของไทยเนื่องด้ วยหลาย
ปั จ จัย แต่ปัจจัยหนึ่งคือแต่ง เรื่ องได้ อ ย่างสมจริ งจากเรื่ อ งจริ งจนทาให้ ผ้ ูอ่านนิยมเรื่ อ งนี ้ทุกสมัย
ถึงแม้ วา่ จะแต่งมาแล้ วหลายร้ อยปี
3.3.2 ผู้แต่งเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
ตอนที่ถือว่าเป็ นตอนที่แต่งดีเยี่ยมในเสภาเรื่ องขุ น ช้ างขุ น แผนมีทงหมด
ั้
43 ตอน มีรายละเอียดผู้แต่งดังนี1้
ตอนที่
ชื่อตอน
ผู้แต่ ง
4
พลายแก้ วเป็ นชู้กบั นางพิม
รัชกาลที่ 2
5
ขุนช้ างขอนางพิม
รัชกาลที่ 2
13
วันทองหึงลาวทอง
รัชกาลที่ 2
16
กาเนิดกุมารทอง – ขุนแผนตีดาบฟ้าฟื น้
ครูแจ้ ง
17
ขุนแผนขึ ้นเรื อนขุนช้ าง
รัชกาลที่ 2 (บางคนว่ามีสานวนเจ้ าพระยา
พระคลัง (หน) ปนอยูด่ ้ วย)
18
ขุนแผนพาวันทองหนี
รัชกาลที่ 2
19
ขุนช้ างตามนางวันทอง
รัชกาลที่ 3
23
ขุนแผนติดคุก
(แต่งในสมัยรัชกาลที่ 2 อาจเป็ นฝี ปากกรม
หมื่นศักดิพลเสพ)
24
กาเนิดพลายงาม
สุนทรภู่
25
พระเจ้ าล้ านช้ างถวายนางสร้ อยทอง
สานวนเก่าก่อน
รัชกาลที่ 2
28
พลายงามได้ นางศรี มาลา
(ตอนต้ นจนถึงพลายงามเข้ าไปถึงเตียงนอน
นางศรี มาลาเป็ นสานวนเก่ากรรมการหอ
พระสมุดฯ ช่วยกันแต่งต่อถึงพลายงามชม
ดง ขุนแผนพลายงามปรึกษาศึก ขุนแผนยก
ถึงบึงใหญ่ เป็ นสานวนครูแจ้ ง)

สุกญ
ั ญา สุจฉายา. (2557). ขุนช้ างแปลงสาร ตอนที่หายไปจากเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ. ใน
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิ ชาการ 100 ปี วรรณคดีสโมสร. หน้ า 3.
1

26
ตอนที่
29
30
31
32
38 - 42
43

ชื่อตอน
ขุนแผน พลายงามแก้ พระท้ ายน ้า
ขุนแผน พลายงามจับพระเจ้ าเชียงใหม่
ขุนแผน พลายงามยกทัพกลับ
ถวายนางสร้ อยทองสร้ อยฟ้า
พระไวยถูกเสน่ห์ – ตอนลุยไฟ
จระเข้ เถรขวาด

ผู้แต่ ง
ครูแจ้ ง
ครูแจ้ ง
ครูแจ้ ง
บทเดิม ครูแจ้ งแต่งเพียงเล็กน้ อย
บทเดิม
เดิมเป็ นเสภาแต่งแทรกเรื่ องในสมัย
รัชกาลที่ 3 ครูแจ้ งนามาแต่งขยาย

3.3.3 คุณค่าของเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
เสภาเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผนเป็ นวรรณคดีไทยเรื่ อ งหนึ่งที่ควรรู้ จักและเข้ าใจ
ผู้วิ จั ย ศึ ก ษาคุณ ค่ า ของเสภาเรื่ อ งขุ น ช้ า งขุ น แผน 4 ด้ า นได้ แ ก่ คุ ณ ค่ า ด้ า นภาษา คุณ ค่ า
ทางอารมณ์ คุณค่าด้ านปรัชญาชีวิตและคุณค่าด้ านภูมิปัญญา
3.3.3.1 คุณค่าด้ านภาษา
เสภาเรื่ องขุนช้ างขุ นแผนเป็ นวรรณคดีไทยที่มีการใช้ ภาษางดงาม มี
เสียงสัมผัสไพเราะ มีโวหาร ทุกถ้ อยคามีความหมายลึกซึ ้ง ดังตัวอย่าง
อันมนุษย์แสนสุดที่โลภเหลือ

ไม่ควรเชื่อตามความปรารถนา

เหมือนของกินสิ ้นไปทุกเวลา

ต้ องเปรี ย้ วหาเกลือมาเจือจาน

ต้ มแกงแต่งเจียวทังปิ
้ ง้ จี่

เซ้ าซี ้สารพันที่มนั หวาน

เลือกดิบเลือกสุกทุกประการ

ถ้ าซ ้าสิง่ ใดนานก็เบื่อไป

คิดดูเถิดนะเจ้ าแต่เท่านัน้

ยังไม่กลันกลื
้ นเคี ้ยวสิง่ เดียวได้

ประเวณีเป็ นที่กาเริบใจ

แต่ใหม่ใหม่มงุ่ มอบชีวติ กัน

อุปมาเหมือนผ้ าที่น่งุ ห่ม

ซึ ้อใหม่ก็นิยมว่าเฉิดฉัน

ยามขัดสนจนมาสารพัน

ผืนนันนุ
้ ่งซ ้าประจากาย
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ครัน้ ได้ อื่นผืนใหม่เข้ ามาผลัด

ก็เหยาะหยัดซัดกรุยทาฉุยฉาย

เป็ นสองผืนชื่นจิตคิดสบาย

นุ่งห่มกรุยกรายทุกเวลา

ก็เหมือนกันกับหมายไม่วายรัก

ที่เก่าก่อนแล้ วซักประเชิญหน้ า

ลงประเชินแล้ วก็เมินทุกเวลา

ลงเป็ นผ้ าชุบอาบไม่เอื ้อเฟื อ้

แต่ซกั ซักฟาดฟาดจนขาดวิน่

จนเป็ นชื ้นเช็ดใช้ ไม่หลอเหลือ

ถึงจะเย็บตะเข็บขาดไม่พาดเจือ

ให้ เป็ นเนื ้อเดิมได้ ดงั ก่อนมา

เหมือนหญิงชายว่าจะตายด้ วยกันได้

จะเห็นใจฤาไม่จางไปข้ างหน้ า

ลิ ้นกับฟันอยู่ด้วยกันเป็ นอัตรา

ลางเวลาก็กระทบกระทัง่ กัน1

บทกลอนดังกล่าวใช้ โวหารภาพพจน์ซงึ่ แสดงคุณค่าทางภาษาโดยการนา
สิง่ หนึ่งมาเปรี ยบกับอีกสิ่งหนึง่ เพื่อให้ ปรากฏภาพที่ชัดเจนและลึกซึ ้งขึ ้นในใจ ทาให้ ผ้ อู ่านและผู้ฟัง
เกิ ดจิ น ตนาการ ผู้แต่งใช้ คาว่า “เหมื อ น” “ดุจ ” “อุ ปมา” เพื่ อ เปรี ยบเทียบ นางพิม เปรี ยบเทีย บ
ผู้หญิงกับอาหารซึง่ ต้ องมีความหลากหลาย ถ้ าจัดอาหารแบบเดิม ๆ ผู้ชายก็จะเบื่อและต้ องการหา
อาหารอย่างอื่นมาแทนแก้ เบื่อ นางพิมเปรี ยบตัวเองกับผ้ าผืนที่พลายแก้ วชอบ ตอนได้ ผ้ามาใหม่ ๆ
ก็รักและเอ็นดู แต่เวลาผ่านไปผ้ าผืนนันก็
้ เก่าและโทรม ใช้ ประโยชน์ไม่ได้ ผู้ใช้ ผ้ายังมีผ้าผืนใหม่อีก
หลาย ๆ ผืนมาแทนจนลืมไปว่าเคยรักเคยชอบผ้ าผืนเดิมมากแค่ไหน เหมือนกับหนุ่มสาวที่รักกัน
ช่วงแรก ๆ ก็ คิดว่าจะรักกันตลอดไป สัญ ญา สาบานว่าจะรักกัน แต่พอมี คนใหม่เข้ ามาในชี วิต
ผู้ชายก็จะลืมคาสัญญาและหันไปสนใจสิง่ ใหม่ ๆ ที่นา่ ค้ นหา น่าลิ ้มลองมากกว่า
การใช้ ภาษาในเสภาเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผนแสดงถึงความสามารถของ
ผู้แต่งที่ใช้ ภาษาเพื่อสื่อความหมาย อารมณ์ ความรู้สกึ อย่างลึกซึ ้ง ใช้ ถ้อยคาที่แสดงว่าภาษามีพลัง
ทุกอย่างสามารถสือ่ ผ่านภาษา
3.3.3.2 คุณค่าทางอารมณ์
เสภาเรื่ องขุ น ช้ างขุ น แผนเล่าเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ ความรัก การแย่งชิ ง
การพลัดพราก อันเป็ นโครงเรื่ องของวรรณคดีเกือบทุกเรื่ อง ซึง่ มีหลากหลายอารมณ์ มีทงอารมณ์
ั้
รัก อารมณ์ เศร้ า อารมณ์ โกรธ อารมณ์ กลัว อารมณ์ เกลียด อารมณ์ สงสาร อารมณ์ ขนั อารมณ์
1

กรมศิลปากร. (2546). เสภาขุนช้าง – ขุนแผน เล่ม 1. หน้ า 70 – 71.
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กล้ าหาญ อารมณ์ ร่าเริ ง ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะเด่นของอารมณ์ ในขุ นช้ างขุนแผนคือ
“ขวางน้าใจ”1 หมายถึงเรื่ องกาลังจะมีตอนจบที่ดีแต่สดุ ท้ ายก็หกั มุมและจบไม่ดงั่ ใจหวังของผู้อ่าน
บทที่ แ สดงอารมณ์ ของตัวละครที่ ถื อ ว่า แต่งดี สะท้ อ นให้ เห็ น อารมณ์
ความรู้ สึกที่อยู่ในใจ ทาให้ ผ้ อู ่านซาบซึ ้ง เข้ าใจและเห็นใจนางวันทองคือ ตอน “ขุนแผนขึ้ นเรื อ น
ขุนช้าง ได้นางแก้วกิ ริยา” ดังนี ้
ถึงกรงนกขุนทองอยู่ทงคู
ั้ ่

1

นกโนรี แขวนอยู่ที่เตียงตัง้

นกเอ๋ยเคยเสียงเสนาะดัง

ฟังชื่นเชยชมอารมณ์นาง

ขุนช้ างเรี ยกว่าแม่วนั ทอง

สาลิกาเจ้ าก็ร้องอย่างนันบ้
้ าง

แต่นี ้เช้ าเย็นจะเว้ นวาง

ครวญพลางทางตามขุนแผนมา

ถึงกลางนอกชานละลานจิต

ตะลึงคิดลังเลดูเคหา

แล้ วชาเลืองเยื ้องย่างถึงอ่างปลา

ชะโงกหน้ ามือช้ อนมาชมชู

กลมกลมสมอย่างตละปัน้

บ้ างว่ายหันเหวี่ยงหางกระทัง่ หู

ถึงกระถางต้ นไม้ ชายตาดู

เป็ นคูค่ ชู่ ชู ่ออรชร

มะขามโพรงโค้ งคู้เป็ นข้ อศอก

ฝักกรอกแห้ งเกราะกระเทาะล่อน

จันทร์ หอมจันทร์ คณาจะลาจร

มะลิซ้อนซ่อนชู้อยู่จงดี

ลาดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้ ว

เกดแก้ วพิกลุ ยี่สนุ่ สี

จะโรยร้ างห้ างสิ ้นกลิน่ มาลี

จาปี เอ๋ยกี่ปีจะมาพบ

ที่มีกลิน่ ก็จะคลายหายหอม

จะพลอยตรอมเหือดสิ ้นกลิน่ ตลบ

ที่มีดอกก็จะวายระคายครบ

จะเหี่ยวแห้ งเซาซบสลบไป

ต้ นน้ อยน้ อยลูกย้ อยระย้ าดี

ตังแต่
้ นี ้จะไปชมต้ นไม้ ใหญ่

จะทิ ้งเรื อนไปร้ างอยู่กลางไพร

ยุงร่านริน้ ไรจะตอมกาย

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์. (2529). วิ จารณ์ตานานเสภา. หน้ า 79.
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รากไม้ จะต่างหมอนนอนอนาถ

ดาวดาดจะต่างไต้ น่าใจหาย

ลงบันไดใจเจียนจะขาดตาย

น ้าตาตกกระจายพรั่งพรายลง1

นางวั น ทองอยู่ กั บ ขุ น ช้ างนานกว่ า อยู่ กั บ ขุ น แผน ดั ง นั น้ นางจึ ง มี
ความผูกพัน กับ ขุน ช้ าง บ้ านเรื อ น ผู้คน ก่อ นจะต้ อ งออกจากเรื อ นไปอยู่ในป่ ากับ ขุน แผนนาง
วันทองลาเรื อนด้ วยการบอกลาต้ นไม้ ดอกไม้ นก ปลา สิง่ ของที่อยูร่ อบเรื อน การที่บอกชื่อทุกชนิด
ของต้ นไม้ ดอกไม้ นก ปลาแสดงให้ เห็นถึงความผูกพันและความอาลัยของคนที่กาลังจะจากไป คือ
อารมณ์ ของนางวันทอง ต้ องอ าลาสถานที่ที่สะดวกและคุ้นเคยไปอยู่ในอี กที่หนึ่ง ซึ่งสภาพของ
สถานที่สองแห่งนี ้แตกต่างกันมาก ใจนางโศกเศร้ า หวาดกลัว กังวลอนาคตตัวเอง
3.3.3.3 คุณค่าด้ านปรัชญาชีวิต
ตัง้ แต่ต้ น จนจบเรื่ อ ง ผู้แ ต่ง เสภาขุ น ช้ างขุ น แผนมี ก ารใส่ค ติ ส อนใจ
ต่าง ๆ เป็ นปรัชญาชี วิตทาให้ ผ้ อู ่านรู้ จักโลกและเข้ าใจชีวิตหรื อเรี ยกว่ามีคุณค่าด้ านปรัชญาชีวิต
เช่น คาสอน ธรรมชาติของมนุษย์และความเป็ นจริ งของสังคม ในเรื่ องขุนช้ างเป็ นตัวละครที่รูปร่าง
อัปลักษณ์ ใจร้ ายใจดา เป็ นมหาเศรษฐี ขุนแผนหน้ าตาดี เก่งกล้ ามีความสามารถ นางวันทองเลือก
ขุนแผนเป็ นผู้ที่จะครองรักตลอดชี วิต แต่ชะตากรรมพรากวันทองกับขุนแผนไปมากกว่าหนึ่งครัง้
และยังทาให้ การพลัดพรากนันหดหู
้
ม่ ากขึ ้นโดยให้ วนั ทองต้ องไปอยูก่ บั ขุนช้ างด้ วย
เสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผน ตัวละครหลักของเรื่ องไม่ว่าจะเป็ นขุนช้ าง ขุนแผนหรื อพระพันวษา
ล้ วนมีสว่ นบกพร่องและทาผิดพลาด ขุนช้ างรูปชั่วแต่ร่ ารวย หลงรักวันทองอย่างจริ งใจ ไม่ได้ รังเกียจว่า
นางเป็ นเมียขุนแผนแล้ ว โกหกปลิ ้นปล้ อนและโหดร้ ายก็เพราะรั กวันทอง ขุนแผนเสียวันทองให้ ขนุ ช้ าง
ไปก็เพราะอารมณ์ วบู ไหวของตนเอง และเพราะความเป็ นคนอารมณ์วบู ไหวมาก ฉะนันเวลากลั
้
บมาหา
นางเพราะความรักที่ตดั ใจไม่ขาดครัง้ ใดก็ยังไม่วายเหน็บแหนมให้ เจ็บอกเจ็บใจกันทุกครัง้ พระพันวษา
ก็เป็ นกษัตริย์ที่ใช้ อารมณ์ เป็ นที่ตงั ้ ส่วนตัวละครผู้หญิงในเรื่ องไม่ว่าจะเป็ นวันทอง ลาวทอง แก้ วกิริยา
สร้ อ ยทอง สร้ อ ยฟ้า ฯลฯ ก็ล้วนแต่มีชะตากรรมที่ ถูกกาหนดโดยผู้อื่น แม้ แต่ระดับลูกเจ้ าเมืองอย่าง
ลาวทอง สร้ อยทอง และสร้ อยฟ้าก็เป็ นเพียงหญิ งเมืองที่ใช้ เป็ นบรรณาการแก่เมืองใหญ่เพื่อค ้าจุนเอก
ราชของบ้ านเมืองตน ผู้อ่านผู้ฟังเสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผนจะมีอารมณ์คล้ อยตามของชะตากรรมของ
1
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ตัวละครและเมื่อ คิดว่าผู้แต่งต้ องการเสนอสารอะไร อาจกล่าวได้ ว่า ผู้แต่งชีใ้ ห้ เห็นว่าชีวิตไม่เที่ยงแท้
แน่ นอน ทุกอย่ างเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ บางครั ง้ เราคาดไม่ถึง อย่างนางวันทอง ได้ เข้ าเฝ้าเพื่ อ จะ มี
โอกาสเลือกกาหนดชีวติ ของตนเองว่าจะอยู่กับขุนช้ าง ขุนแผน หรื อพลายงาม แต่คาตอบของนางที่คิด
ว่า “อย่าเลยจะทูลเป็ นกลางไว้ น้าพระทัยท้าวจะแยกให้แตกฉาน” กลับทาให้ นางถูกสั่งประหารชีวิต
จมื่ น ไวยเสี่ ย งราชภั ย ไปเข้ า เฝ้ า ทู ล ขอชี วิ ต แม่ พระพัน วษากลับ ไม่ ก ริ ว้ ดัง ที่ ใ ครๆ คาดการณ์ ไว้
พระราชทานชี วิตให้ แต่พระยายมราชกลับมองเห็นจมื่นไวยเป็ นทหารในวังรี บออกมาเร่ งให้ ลงดาบ
นางวันทองจึงต้ องตายอย่างน่าอนาถ แต่ก็สอดคล้ องกับดวงชะตาถึงฆาตของนางที่ขนุ แผนเล็งเห็นไว้
ล่วงหน้ าก่อนแล้ ว1

ในตอน “กาเนิ ดพลายงาม” เมื่อขุนแผนโมโหจะไปฆ่าขุนช้ างเพราะรู้ว่า
พลายงามถูกขุนช้ างฆ่าเกื อบตายแต่โชคดีที่มีผีช่วยไว้ นางทองประศรี จึงห้ ามเพราะไม่อยากให้
สร้ างบาปกรรมเพิ่ม นางสอนขุนแผนว่า “ยากแล้วมี ใหม่สาเร็ จถึงเจ็ ดหน” ตรงกับสานวน “ชัว่ เจ็ ดที
ดีเจ็ ดหน” ชี ้ให้ ผ้ อู ่านเห็นถึงความจริ งของโลก คือทุกสิ่งในโลกไม่มีอะไรแน่นอน มีสิ่งที่ตรงกันข้ าม
เสมอไป “มี ดีมีชวั่ มี จน มี รวย มี โชคมี เคราะห์ หมุนเวียนเปลีย่ นไปเป็ นวัฏจักรแห่งชี วิต”2
3.3.3.4 คุณค่าด้ านภูมิปัญญา
ประคอง นิมมานเหมิ นท์ให้ ความหมายของภูมิปัญญาไว้ ว่า ภูมิปัญญา
เป็ นความรู้ ที่มนุษย์ได้ คิดค้ นขึน้ เพื่อ ดารงชี วิตอย่างมั่นคงและสะดวก วิถีชีวิตของคนกลุม่ หนึ่งมี
ความหลายหลายและแตกต่างกับวิถีชีวิตของคนกลุม่ อื่น ๆ
ภูมิปั ญ ญาหมายถึ งความรู้ หรื อ ระบบความรู้ ที่ ม นุษ ย์ ค้น พบหรื อ คิ ด ค้ น ขึน้ เพื่ อ ให้ สามารถ
ดารงชีวติ อยู่ได้ อย่างมัน่ คง ปลอดภัย มีความสะดวกสบาย สุขสงบและบันเทิงใจ ในวิถีชีวติ ของกลุม่ ชน
แต่ล ะกลุ่ม เราจะพบภูมิปั ญ ญาในด้ านต่าง ๆ มากมาย เช่ น ภู มิปั ญ ญาในการสร้ างที่ อ ยู่อ าศัย
ภูมิปัญ ญาในการทามาหากิน ภูมิปัญ ญาในการผลิตและถนอมอาหาร ภูมิปัญ ญาเกี่ ยวกับการดูแล
สุข ภาพอนามั ย ภู มิ ปั ญ ญาในการสร้ างสรรค์ ศิ ล ปกรรมแขนงต่ า ง ๆ ตลอดจนภู มิ ปั ญ ญ าใน
การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์และความมัน่ คงปลอดภัยของครอบครัวและสังคม เป็ นต้ น ภูมิปัญญาใน
ชีวิตของแต่ละกลุ่มชนอาจมีทงที
ั ้ ่คล้ ายคลึงและแตกต่างกันขึ ้นอยู่กับความเป็ น มาทางประวัติศาสตร์
1
2

รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์. (2549). วรรณคดีไทยที่ครู ไทยควรซาบซึง้ ใน สุนทรี ยภาพแห่งชี วิต. หน้ า 116 - 117.
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์. (2553). สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิ ลป์ . หน้ า 36.
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สภาพแวดล้ อม และลักษณะทางวัฒนธรรม นอกจากนีภ้ ูมิปัญญาในวิถีชีวิตของกลุ่มชนอาจมีการสัง่
สม ปรับเปลี่ยนและสืบทอดต่อ ๆ กันมาหลายชั่วคน ภูมปิ ั ญญาบางอย่างอาจรับถ่ายทอดมาจากกลุ่ม
ชนอื่น ๆ ด้ วย1

สุกัญ ญา สุจ ฉายา ขยายเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของภูมิ ปั ญ ญาที่ ป รากฏใน
วรรณคดีว่า “ภูมิปัญญาในภาษาและวรรณคดีไทย หมายถึง ความรู้ หรื อระบบความรู้ของคนไทย
ในด้ านต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ สั่ ง สมและถ่ า ยทอดเอาไว้ ในภาษาไทยและวรรณ กรรมไทย ” 2 ใน
เสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผนสะท้ อนให้ เห็นภูมิปัญญาของคนไทย เช่น ภาษาและคาสอน กฎหมาย
การรักษาโรค การเกษตร เครื่ องดนตรี เครื่ องนุ่งห่ม อาหารและเครื่ องมือ ประกอบการทาอาหาร
ศิลปะ ฯลฯ แสดงให้ เห็นถึงความละเอียด ประณีต เล่าเรื่ องราวในสังคม ความผูกพันของมนุษย์กับ
ธรรมชาติ ความคิ ด ความเชื่ อ วิถี ชี วิต และวัฒ นธรรมของคนไทยสมัย นัน้ สิ่งต่า ง ๆ เหล่า นี ม้ ี
ประโยชน์ทงด้
ั ้ านบันเทิงและเป็ นแนวปฏิบตั ิให้ แก่ผ้ อู ่านผู้ฟัง
เสภาเรื่ อ งขุ นช้ างขุ น แผนแสดงให้ เห็นถึงภูมิปัญ ญาไทย ดังในบทที่
กล่าวถึงศิลปะในการปั กม่านของนางวันทอง
ม่านนี ้ฝี มือวันทองทา

1

จาได้ ไม่ผดิ นัยน์ตาพี่

เส้ นไหมแม้ นเขียนแนบเนียนดี

สิ ้นฝี มือแล้ วแต่นางเดียว

เจ้ าปักเป็ นป่ าพนาเวศ

ขอบเขตเขาคลุ้มชอุ่มเขียว

รุกขชาติดาษใบระบัดเรี ยว

พริง้ เพรี ยวดอกดกระดะดวง

ปักเป็ นมยุราลงราร่อน

ฝ่ ายฟ้อนอยู่บนยอดภูเขาหลวง

แผ่หางกางปี กเป็ นพุม่ พวง

ชะนีหน่วงเหนี่ยวไม้ ชม้ อยตา

ปักเป็ นหิมพานต์ตระหง่านงาม

อร่ามรูปพระสุเมรุภผู า

วินยั ตกหัศกันเป็ นหลัน่ มา

การวิกอิสนิ ธรยุคนุ ธร

ประคอง นิ ม มานเหมิ น ท์ . (2541). ภู มิ ปั ญ ญาไทยในการต้ อ นรั บ เชื อ้ เชิ ญ ภาพสะท้ อ นในวรรณกรรมล้ า นนา
ภาคเหนือ. ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื ่องภูมิปัญญาไทยในวัฒนธรรมทางภาษา. หน้ า 59.
2
สุกัญญา สุจฉายา. (2544). ภูมิปัญญาในการรู้ รักษาตัวรอด พินิจจากวรรณคดีไทย ใน วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย. หน้ า 45.
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อากาศคงคาชลาสินธุ์

มุจสินท์ห้าแถวแนวสลอน

ไกรลาศสะอาดเอี่ยมอรชร

ฝูงกินนครนธรรพ์วทิ ยา

ลงเล่นน ้าดาดันอโนคาต
้

ใสสะอาดเยือกเย็นเห็นขอบผา

หมูม่ งั กรปักเอี่ยมลออออง

น้ องเอ๋ยช่างฉลาดล ้ามนุษย์

เจ้ าปักเป็ นพระลอดิลกโลก

ถึงกาหลงทรงโศกกาสรดสุด

แสนคะนึงถึงองค์อนงค์นชุ

พระทรงเสี่ยงสายสมุทรมาเป็ นลาง

แสนคะนึงถึงองค์พระเจ้ าแม่

พระลอแลน ้าแดงดังแสงฝาง

ละลักษณวดีไว้ โดยปรางค์

คะนึงนางพระพี่น้องทังสององค์
้

ปู่ เจ้ าท้ าวใช้ ให้ ไก่แก้ ว

มาล่อแล้ วพระลอไล่เตลิดหลง

ถึงสวนพระยิ่งแสนกาสรดทรง

ปักเป็ นองค์พระเพื่อนพระแพงทอง

สูส่ วนพระยิ่งแสนกาสรดทรง

พระลอโลมเสพสุขประสมสอง

พี่เลี ้ยงเคียงข้ างคอยประคอง

นางรื่ นนางโรยรองบาทบงสุ์1

ม่านชันแรกของวั
้
นทองเป็ นเรื่ องภูมิศาสตร์ ตามคติของพราหมณ์ที่ปรากฏ
ในเรื่ องไตรภูมิพ ระร่ วง วันทองปั กม่านได้ เหมื อ นจริ งมาก เห็นอิ ริยาบถของสัตว์ ต่าง ๆ และดู
มี ชี วิ ต ชี ว า ขุน แผนเดิ น ผ่า นม่ า นชัน้ นี ้ ดู จ ากลายปั ก ก็ ร้ ู ว่า เป็ นฝี มื อ ของวัน ทองเพราะการปั ก
“แนบเนียนดี ” และ “สิ้นฝี มื อแล้วแต่นางเดี ยว” ขุนแผนชมว่า “น้องเอ๋ ยช่างฉลาดล้ามนุษย์ ” เพราะ
วันทองรู้ จักนาวรรณคดีเรื่ องสาคัญมาปั กอย่างประณี ต งดงาม แสดงให้ เห็นว่าวันทองเป็ นคนมี
ความรู้และรู้ จักนาความรู้ เหล่านี ้ไปประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ชันต่
้ อไปคือม่านเล่าเรื่ องราวของ
พระลอ แสดงให้ เห็นว่าคนสมัยก่อนนิยมเรื่ องนี ้มาก ขุนแผนยืนชมม่านและนึกภาพเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ ้นในลิลิตพระลอตังแต่
้ ปเู่ จ้ าสมิงพรายเสกสลาเหิน พระลอตามไก่ พระเพื่อนพระแพงปรึกษา
กับพี่เลี ้ยงสองคน ฝี มือปั กม่านของวันทองดีมากไม่มีใครเทียบ

1

กรมศิลปากร. (2546). เสภาขุนช้าง – ขุนแผน เล่ม 2. หน้ า 39 – 40.
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จะเห็นได้ ว่าคนไทยมี ภูมิปัญญาในด้ านศิลปะ โดยเฉพาะงานฝี มือ และ
งานหัตถกรรม รู้ จักเอาเรื่ องเล่าในวรรณคดีมาดัดแปลงในงานศิลปะแขนงอื่ น ๆ เพื่อ ตกแต่งให้
สวยงาม เพื่อสืบทอดเรื่ องราวและเพื่ออนุรักษ์ ของเหล่านัน้
เสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผนถือว่าเป็ นวรรณคดีที่ดีมากเรื่ องหนึ่งที่เต็มไป
ด้ วยภูมิปัญญาไทยที่สบื ทอดกันมา นับเป็ นมรดกอันล ้าค่าของคนไทยที่ควรรักษาและเผยแพร่
4. วิถีชีวติ ไทย
วิถีชีวิตไทยคือแนวทางการดาเนินชีวิตของคนไทยตังแต่
้ เกิดจนตาย เป็ นแหล่งรวมความรู้
เรื่ อ งสังคมวัฒ นธรรม ความเป็ น อยู่ ภูมิ ปั ญ ญาของคนไทย การปฏิ บัติ การศึก ษาอบรม และ
การสืบทอดวัฒนธรรม ผู้วิจยั จะศึกษาความหมายของวิถีชีวิตไทย คุณค่าและความสาคัญของวิถี
ชีวิตไทย และวิถีชีวิตไทยที่ปรากฏในขุนช้ างขุนแผน
4.1 ความหมายของวิถชี ีวิตไทย
ตามรู ป ศัพ ท์ ค าว่า “วิ ถี ” มี ค วามหมายว่า สาย แนว ถนน ทาง 1 เมื่ อ คาว่า “วิ ถี ”
ประกอบกับคาว่า “ชี วิต” กลายเป็ น “วิ ถีชีวิต” ซึ่งแปลว่า “ทางดาเนิ นชี วิต”2 หรื อการกระทาตาม
วิธีการหรื อแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ มีความสุขและประสบความสาเร็ จในชีวิต โดยกระทา
อย่างต่อเนื่องจนติดเป็ นนิสยั กระทัง่ การกระทานันได้
้ กลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการดาเนินชีวิต
กรมส่งเสริ ม วัฒ นธรรม ได้ ให้ ค วามหมายของค าว่า วิถี ชี วิต ไทยไว้ ว่า วิถี ชี วิ ต ไทย
หมายถึงแนวทางในการดาเนินชีวิตของคนไทยตังแต่
้ เกิดจนตาย
วิถีชีวิต หมายถึงแนวทางการดาเนินชีวิตของคนไทยตังแต่
้ เกิดจนกระทั่งตาย รวมถึงปั จจัยสี่ที่
จาเป็ นในการดาเนินชีวติ อันได้ แก่ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน เครื่ องนุ่งห่ม และยารักษาโรค นอกจากนี ้
วิถีชีวิตยังหมายถึงความรู้เรื่ องสังคม วัฒนธรรม ภูมปิ ั ญญา การประพฤติ ปฏิบตั ิ การศึกษาตังแต่
้ อดีต
จนถึงปัจจุบนั 3

1

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554. หน้ า 119.
แหล่งเดิ ม. หน้ าเดิม.
3
กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม. (2559). วัฒนธรรม วิ ถีชีวิตและภูมิปัญญา. หน้ า 12.
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สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทานความหมายของคาว่า วิถีชีวิตไว้ ว่าวิถีชีวิตคือความเป็ นอยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น
การรับประทานอาหาร บ้ านเรื อน เครื่ องนุง่ ห่ม การรักษาโรค การศึกษา การบันเทิง
วิถีชีวิต น่าจะหมายถึง ความเป็ นอยู่ในชีวติ ประจาวัน วัน ๆ คนทัง้ หลายทาอะไรกัน คนเราต้ อง
รั บ ประทานอาหาร (เป็ นวิ ถี ชี วิต ) แต่ จ ะรั บ ประทานอาหารอะไร แบบไหนนั น้ เป็ นวัฒ นธรรม
นอกจากนัน้ ต้ องมีบ้านเรื อนหรื อ ที่อ ยู่อ าศัย ต้ อ งมีเครื่ อ งนุ่งห่ม เมื่อเจ็บไข้ ได้ ป่วยก็พยายามที่จ ะคิด
แก้ ไข รักษาดูแล แล้ วมาในสมัยหลัง ๆ ก็จะต้ องมีความรู้ จะดารงชีวิตได้ ก็จะต้ องเล่าเรี ยน นัน่ ก็เป็ นวิถี
ชีวิต ต้ องทามาหากินเพื่อเลี ย้ งชี พ ต้ อ งการเครื่ องประเทื องใจร้ องราทาเพลง ฟั งคาพูดที่ไพเราะเป็ น
วรรณกรรมอะไรอย่างนี ้ ต้ องมีความรู้สึกนึกคิด มีเครื่ องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ นี่ก็เป็ นเรื่ องของความเชื่อ
ต่าง ๆ พวกนี ้เป็ นวิถีชีวติ ทังนั
้ น้ 1

ศักดิ์ศรี แย้ มนัดดา ให้ ความหมายของวิถีชีวิตไทยว่าหมายถึงการดาเนินชีวิตของไทย
ตามแบบไทย ๆ และย ้าความสาคัญของการเรี ยนรู้วิถีชีวิตไทยผ่านวรรณคดีดงั นี ้
วิถีชีวิตไทยคือการดาเนินชีวิตของคนไทยตามแบบไทย ๆ คนไทยมีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างไรใน
สมัยก่อน การดารงชีวิตในสังคมของคนไทยเป็ นอย่างไร เรื่ องนี ป้ ระวัติศาสตร์ ไม่อาจจะตอบได้ อย่าง
ละเอียดลออหรื อ ทาให้ เห็นภาพวิถีชี วิตของคนไทยได้ ชัดเจนเท่าวรรณคดีเพราะประวัติศาสตร์ เป็ น
บันทึกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงของเวลา ในช่วงเวลาไหนเป็ นปรกติไม่มีอะไรเกิดขึน้ ช่วงนัน้ ก็
ผ่านไป2

สรุปได้ วา่ วิถีชีวิตคือทางดาเนินชีวิต ส่วนวิถีชีวิตไทยคือทางดาเนินชีวิตของชาวไทยที่
แสดงให้ เห็นถึงความคิด ค่านิยม ตลอดจนความเป็ นไทยที่มีอยูใ่ นสังคมไทย

1

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. (2545). ภูมิศาสตร์ กบั วิ ถีชีวิตไทย : เอกสารการสัมมนาวิ ชาการ. หน้ า 10 - 11.
ศัก ดิ์ศรี แย้ มนั ดดา. (2539). วรรณคดีไทยในฐานะที่เป็ น ส่วนหนึ่งของวัฒ นธรรมและวิถีชี วิตไทย ใน สารสถาบัน
ภาษาไทย. หน้ า 28.
2
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4.2 คุณค่ าและความสาคัญของวิถีชีวติ ไทย
ประเทศไทยมี ป ระวัติ ศ าสตร์ ม ายาวนาน มี ม รดกทางวัฒ นธรรมมากมาย มี
สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีสมุนไพรที่นามาใช้ ทาอาหารและยารักษา
โรคเป็ นที่ร้ ูจกั ทัว่ โลก สิง่ เหล่านี ้พบเห็นได้ ทวั่ ไปในสังคมไทย เป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตของคนไทยซึง่ เป็ น
วิถีชีวิตไทยที่มีคณ
ุ ค่า1
วิ ถี ชี วิ ต ไทยเป็ นเอกลัก ษณ์ ที่ ชั ด เจนและโดดเด่ น แสดงให้ เ ห็ น ภู มิ ปั ญ ญาไทย
นัก ท่อ งเที่ ยวทั่วโลกรู้ จัก วิ ถี ชี วิ ตไทยหลายอย่าง เช่ น ประเพณี สงกรานต์ การท าบุ ญ ใส่บ าตร
อาหารไทย บ้ านเรื อนไทย เป็ นต้ น
วิถีชี วิตไทยแสดงให้ เห็นสภาพความเป็ นอยู่ของชาวไทย ซึ่งสภาพความเป็ นอยู่นนั ้
ส่งผลต่อสิ่งต่าง ๆ ในชี วิตของชาวไทย ทุกคนที่สนใจวิถีชีวิตไทยอาจจะรู้ จักความแตกต่างทาง
บุคลิกภาพของคนท้ องถิ่นในประเทศไทย เช่น คนไทยภาคเหนือมี จิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี
คนไทยอี สานเป็ นคนขยัน อดทน เป็ น ต้ น แต่มี น้อ ยคนที่ ร้ ู ว่าสาเหตุที่ค นไทยภาคเหนื อ มี จิต ใจ
อ่อนโยนเพราะว่าภาคเหนืออยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ มีอากาศเย็นสบายและมีธรรมชาติที่สวยงาม
ส่วนภาคอี สานมีสภาพแวดล้ อมที่แห้ งแล้ ง ปลูกพืชผักลาบาก นอกจากนี ้ วิถีชีวิตของคนไทยใน
ท้ อ งถิ่ น ยังแสดงผ่านศิ ล ปะการแสดงที่ แ ตกต่างกัน อย่างชัด เจน ศิ ล ปะการแสดงของชาวไทย
ภาคเหนื อจะอ่ อนช้ อยเนื่ องจากอากาศของภาคเหนื อ เย็ นสบายและพื น้ ดิ นอุด มสมบู รณ์ ส่ว น
ศิลปะการแสดงของชาวไทยภาคอีสานจะมี ความเข้ มแข็ง จังหวะเร็ ว เหมื อ นกับพฤติกรรมของ
ชาวไทยอีสานที่ต่อสู้กับธรรมชาติเพื่อเอาตัวรอด2 แสดงให้ เห็นว่าวิถีชีวิตไทยมีบทบาทสาคัญมาก
เป็ นส่วนกาหนดบุคลิกภาพของชาวไทย และส่งผลต่อศิลปะการแสดงของชาวไทยในท้ องถิ่ นด้ วย
วิถีชี วิตไทยแสดงให้ เห็นประวัติศาสตร์ ความคิด ความเชื่ อ ภูมิปัญญาของคนไทย
ดังนัน้ เมื่ อเรี ยนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู้เรี ยนจึงจาเป็ นต้ อ งเรี ยนรู้ เรื่ อ งราวของ
วิถีชีวิตไทย เพื่อเข้ าใจความคิด ความเชื่อของคนไทย จากนันมี
้ ความรู้เพิ่มเติมด้ านประวัติศ าสตร์
ไทย วิถีชีวิตไทยจึงมีคณ
ุ ค่าและสาคัญ
4.3 วิถีชีวิตไทยที่ปรากฏในขุนช้ างขุนแผน
เสภาเรื่ องขุ นช้ างขุนแผนเป็ นวรรณคดีเอกของไทย ผู้วิจัยศึกษาจากบทประพันธ์
ของวรรณคดีเรื่ องนี ้ โดยเฉพาะ 2 ตอนที่เป็ นแบบเรี ยนไทย ได้ แก่ ตอน “กาเนิ ดพลายงาม” และ
1
2

พรหมเมธ นาถมทอง. (2558). วิถีไทยในกระแส. ใน TAT Review. หน้ า 28.
โสฬส ศิริไสย์. (2541). วิ ถีชีวิตไทย. หน้ า 27.
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ตอน “ขุนช้างถวายฎี กา” แล้ วพบว่าในขุนช้ างขุนแผน โดยเฉพาะ 2 ตอนดังกล่าวมีวิถีชีวิตไทย
ในอดี อ ย่ า งเด่ น ชั ด ผู้ วิ จั ย แบ่ ง หั ว ข้ อในการศึ ก ษาเป็ น 8 หั ว ข้ อ ได้ แก่ ประเพณี ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเจริ ญ เติ บโตของเด็ ก ความสัมพัน ธ์ ของคนในครอบครั ว การศึกษา สถานภาพของผู้ห ญิ ง
การดารงชีวิต แนวทางในการทางาน ความเชื่อ และการปกครองบ้ านเมือง
4.3.1 ประเพณีที่เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตของเด็ก
คนไทยให้ ค วามสาคัญ ในประเพณี เกี่ ย วกับชี วิต โดยเฉพาะประเพณี เกี่ ย วกับ
การเจริ ญเติบโตของเด็กเพราะถือว่าเป็ นการเตรี ยมตัวให้ การเริ่ มต้ นชีวิตราบรื่ น ประเพณีเกี่ยวกับ
การเจริ ญเติบโตของเด็กที่ปรากฏในขุนช้ างขุนแผนคือการโกนจุก สมัยก่อนเด็กไทยทังหญิ
้ งชาย
โกนจุกมาตังแต่
้ เด็ก ๆ คือโกนรอบศีรษะ เหลือเพียงปอยผมแล้ วขมวดให้ เรี ยบร้ อยถึงปั กปิ่ นหรื อรัด
ด้ วยพวงดอกไม้ เมื่อเด็กโตเป็ นวัยรุ่ น ผู้ใหญ่ก็จะจัดทาพิธีโกนจุกให้ เพื่อจะได้ ไว้ ผมเป็ นแบบผู้ใหญ่
ได้ นอกจากนี ้การโกนจุกยังเป็ นจุดสาคัญของชีวิตเพราะเป็ นช่วงเข้ าสูว่ ยั ใหม่ เด็กผู้ชายจะเริ่ มเรี ยน
หนังสือเพื่อเตรี ยมตัวทางานในอนาคต เด็กผู้หญิ งก็จะห่มผ้ าแบบสาว ๆ เรี ยนรู้งานบ้ านงานเรื อน
เตรี ยมตัวเป็ นแม่บ้าน อายุในการโกนจุกของเด็กผู้ชายคือ 13 ปี ผู้หญิงคือ 11 ปี 1
พิธีโกนจุกที่ปรากฏในขุนช้ างขุนแผนเป็ นพิธีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทังหมด
้
โดย
เชิญพระมาสวดมนตร์ ที่บ้าน มีการซัดน ้ามนตร์ ให้ เด็กและผู้ร่วมงาน ทาบุญเลี ้ยงพระและมีการเล่น
มหรสพ2 ซึ่งตอนพลายงามโกนจุกคือ ตอนอายุ 13 ปี นางทองประศรี เลือ กฤกษ์ งามยามดีแล้ ว
นิมนต์พระสงฆ์ 12 รูปมาที่บ้านสวดมนตร์ ถึงค่า หลังจากนันก็
้ ซดั น ้ามนตร์ และเล่นเสภา
จากขัน้ ตอนพิ ธี โกนจุก แสดงให้ เห็น ว่า คนไทยมี วิ ถีชี วิต ที่ภ ายนอกดูเรี ย บง่าย แต่
คนไทยใส่ใจและปฏิบตั ิทกุ ขันตอนอย่
้
างเคร่ งครัดเพื่อให้ ทกุ ช่วงเวลาสาคัญนันด
้ าเนินอย่างราบรื่ น
ไม่มีอุปสรรค
4.3.2 ความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัว
ความสัมพันธ์ ของคนในครอบครั วคื อ หนึ่งในลักษณะเด่นของวิถีชีวิตไทย 3 ซึ่ง
ความรัก ความเป็ นห่วงของแม่ที่มีต่อลูก ความเคารพ ความกตัญญูของลูกที่มีให้ แม่ที่ปรากฏใน
1

จันทร์ แจ่ม บุนนาค. (2538). ประเพณี ไทยในขุนช้างขุนแผน Traiditional Thai Ways references collected from
the story of Khun Chang Khun and Khun Paen. หน้ า 37.
2
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2552). วรรณกรรมเอกของไทย Thai Masterpieces. หน้ า 237.
3
กนก จันทร์ ขจร. (2544). คู่มือวัฒนธรรม วิ ถีชีวิต. หน้ า 174.
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ขุนช้ างขุนแผนเป็ นภาพสะท้ อนสังคมครอบครัวไทยในสมัยก่อนโดยมีตัวละครนางวันทองและ
พลายงามเป็ นตัวอย่าง เป็ นตัวแทนและยังเป็ นคาสอนให้ รักและดูแลคนในครอบครัว
ครอบครั วไทยในขุ นช้ างขุนแผนมี 3 แบบคือ ครอบครั วเดี่ยว ครอบครั วขยาย
และครอบครัวผสม ครอบครัวเดี่ยวคือครอบครัวที่มีพ่อ แม่ ลูก เช่น ครอบครัวขุนช้ าง วันทอง และ
พลายงาม สมาชิ ก ในครอบครั ว มี ค วามสัม พัน ธ์ แ ละดูแ ลกัน อย่างใกล้ ชิด ครอบครั วขยายคื อ
ครอบครั วที่มีครอบครัวเดี่ยวอยู่ด้วยกันมากกว่า 2 ครอบครั ว เช่น ครอบครัวจมื่ นไวย ศรี มาลา
สร้ อยฟ้า นางทองประศรี พลายชุมพล เพราะเป็ นครอบครัวใหญ่กว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวจึงลดน้ อยลงและอาจจะดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวได้ ไม่ทวั่ ถึง ครอบครัวผสม
คือครอบครัวที่มีสามี 1 คนและมีภรรยาหลายคน เช่น ครอบครัวจมื่ นไวย ศรี มาลาและสร้ อยฟ้า
ผู้มีอานาจสูงสุดคือจมื่นไวย1
ถึงแม้ ว่าครอบครัวจะแบ่งเป็ นหลายแบบแต่พ่อแม่ก็รักและดูแลลูกอย่างใกล้ ชิด
รักและเป็ นห่วงลูกอยูเ่ สมอ ส่วนลูกก็รักและมีความกตัญญูกตเวทีตอ่ พ่อแม่ดงั วันทองกับพลายงาม
ตังแต่
้ คลอดพลายงามจนพลายงามอายุได้ 9 ขวบ นางวันทองดูแลพลายงามเป็ นอย่างดี รักและ
เอาใจใส่อยู่ตลอด นางดูแลลูกตังแต่
้ เรื่ องของอาหารการกิน เครื่ องนุ่งห่ม การนอน ฉะนันเมื
้ ่อต้ อง
พรากจากลูก ชายจึ ง คร่ า ครวญถึ งช่ ว งเวลาเก่ า ๆ ที่ เคยอยู่ด้ ว ยกั น มองสิ่ง รอบข้ า งก็ เห็ น แต่
ความทรงจ าที่มีกับลูก ดูแลเรื่ องเสื ้อผ้ า เกล้ าผมให้ ลูกชาย แสดงให้ เห็นถึงความรักยิ่งใหญ่ ของ
ผู้เป็ นแม่ที่ต้องการให้ ลกู ได้ รับสิง่ ที่ดีที่สดุ
พลายงามได้ รับความรัก ความดูแลเอาใจใส่จากแม่มาตังแต่
้ เกิด ไม่เคยต้ องทา
อะไรด้ วยตัวเอง เมื่ อ พลายงามรู้ ว่าต้ อ งจากแม่ ไปและไม่ มีกาหนดพบกัน อี ก พลายงามจึงเข้ า
ใจความรั กที่ แม่ มี ให้ ตนซึ่งไม่มี ให้ ห าใครเที ยบได้ พลายงามแสดงความเป็ นลูกกตัญ ญู เมื่ อ ได้
เลื่อนยศเป็ นจมื่นไวยแล้ วไปรับแม่กลับมาอยู่กับตนเพื่อที่จะได้ ดูแล ตอบแทนบุญคุณของแม่ผ้ ใู ห้
กาเนิดและเลี ้ยงดูมาเกือบ 10 ปี
4.3.3 การศึกษา
สมัยก่อนสถาบันการศึกษาขันต้
้ นคือครอบครัว รองลงมาคือวัด การศึกษาของ
ผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกัน ผู้ชายมีสทิ ธิ์ ได้ ไปเรี ยนนอกบ้ านหาวิชาความรู้ และวิชาป้องกัน
ตัว ส่วนผู้หญิ งถ้ าที่บ้านมีฐานะก็จะได้ เรี ยนหนังสือ แต่ถ้าไม่มีฐานะก็ไม่มีโอกาสได้ เรี ยนหนังสือ
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การเรี ยนหนังสือของผู้ชายสาคัญมากเพราะเป็ นการเตรี ยมตัวที่จะรับราชการเพื่อเป็ นหน้ าตาให้ กับ
ครอบครัว เป็ นเกียรติให้ กบั ตัวเองและได้ รับใช้ แผ่นดิน
การศึกษาแผนโบราณเน้ นที่เด็กชายมากกว่าเด็กหญิง เป็ นเพราะอิทธิพลของการปกครองสมัย
โบราณนับตังแต่
้ สมัยสุโขทัยเป็ นต้ นมา พลเมืองที่เป็ นชายฉกรรจ์ต้องเป็ นทหารทุกคน พอมาถึงสมัย
กรุงศรี อยุธยาตอนต้ น สมเด็จพระรามาธิบดีอ่ทู องได้ ใช้ วิธีการปกครองแบบกรุงสุโขทัยปนกับแบบขอม
คือการควบคุมผู้คนพลเมืองใช้ วธิ ีการแบบทหาร ส่วนประเพณี การปกครองและขนบธรรมเนียมในราช
สานักใช้ ตามแบบขอม จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ได้ ทรงแก้ ไขวิธีการ
ปกครองเป็ นฝ่ ายทหารกับฝ่ ายพลเรื อน จัดการปกครองขยายออกไปถึงหัวเมืองและทรงริ เริ่มระบอบ
ศัก ดิ น าขึ น้ มาเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปกครองและเป็ น บ าเหน็ จ รางวัล ต่ อ ขุน นาง ข้ า ราชการที่ มี
ความจงรักภักดีตอ่ บ้ านเมือง1

ด้ วยเหตุดงั กล่าวคนไทยจึงสอนให้ ลกู ขยันเรี ยนดังที่วนั ทองสอนพลายงามให้ ขยัน
เรี ยนหนังสือและขุนแผนสอนลูกให้ เรี ยนวิชาติดตัว ทังนี
้ ้เพราะการศึกษาจะนามาซึ่งเกียรติยศและ
ความเจริ ญก้ าวหน้ า
นอกจากการศึกษาเรื่ องความรู้แล้ ว คนไทยโบราณยังมีการศึกษาวิชาต่าง ๆ คือ
การศึกษาด้ านโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรี ยนซึ่งพลาย
งามได้ เรี ยนจากตาราเก่าของขุนแผนโดยมีนางทองประศรี แนะนา ได้ แก่ คัมภีร์พุทธเพท ล่องหน
เสน่ห์กล เล่ามนตร์ เสกขมิ ้น อยู่ยงคงกระพัน เลขยันต์ หัวใจอิติปิโส สะเดาะโซ่ สะกดมนตร์ ธรรม
กรรมฐานนิพพาน เรี ยกภูต ปราบผี ผูกยนต์จากหญ้ า
ผู้ชายต้ องเรี ยนรู้และอ่านหนังสือต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการทางาน ดังความรู้ ที่
จมื่ นศรี สอนเพิ่ ม เติ มให้ พ ลายงามเช่ น กฎหมาย กฎอัย การศึก กฎมณเที ยรบาล พระบัญ ญั ติ
สุภาษิตพระร่วง คาราชาศัพท์ ซึง่ เป็ นความรู้ที่ต้องติดตัวถ้ าคิดว่าจะเป็ นขุนนางในอนาคต
สาหรับการศึกษาของสตรี ในสมัยโบราณก็จะศึกษาเล่าเรี ยนเพื่อ เตรี ยมตัวเป็ น
แม่บ้าน ไม่นิยมให้ ลกู หลานผู้หญิ งออกไปเรี ยนหนังสือนอกบ้ าน คนที่มีโอกาสเรี ยนหนังสือถึงขัน้
อ่านออกเขียนได้ มีน้อย ส่วนใหญ่เป็ นลูกผู้ดีที่บ้านมีฐานะ แต่ก็ไม่นิยมให้ ผ้ หู ญิ งได้ เรี ยนหนังสือซึ่ง
เห็นได้ ชดั จากบทบาทของตัวละครหญิงในขุนช้ างขุนแผน ทังลู
้ กเจ้ าเมืองอย่างนางสร้ อยทองและ
1
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นางสร้ อยฟ้า หรื อลูกคนธรรมดาอย่างนางวันทอง ศรี มาลา ต่างไม่ได้ ออกไปเรี ยนหนังสือนอกบ้ าน
แต่จะเรี ยนวิชาฝึ กงานบ้ านงานเรื อนเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นภรรยาที่ดี
4.3.4 สถานภาพของผู้หญิง
ผู้หญิ งสมัยก่อนมีหน้ าที่ทางานบ้ าน ดูแลปรนนิบตั ิสามี ผู้ชายมีภรรยาหลายคน
ได้ และจะได้ รับคาชื่นชมเพราะเป็ นคนมี ฐานะดี ร่ ารวยเพราะสามารถดูแลภรรยาหลายคนได้ แต่
ผู้หญิงจะมีสามีมากกว่าหนึง่ คนไม่ได้ เป็ นเรื่ องน่าอับอาย
นางวันทองเป็ นแบบอย่างของผู้หญิงไทยสมัยก่อนคือ รูปโฉมงดงาม เก่งงานบ้ าน
งานเรื อน ฝี มือปั กม่านยอดเยี่ยมแต่มีชีวิตที่ต้องขึ ้นอยูก่ บั คนอื่น ชีวิตของนางทาตามคาแนะนาและ
คาสัง่ ของคนอื่นตลอด ได้ แก่ คบกับเณรแก้ วเพราะพี่เลี ้ยงยุยงส่งเสริ ม มีสามีสองคนเพราะแม่เห็น
แก่สมบัติ ชี วิตต้ องลาบากทังกายและใจเพราะขุ
้
นช้ างและขุนแผนแย่งชิ ง เมื่ อลูกชายมารับก็ ไป
ด้ วยเพราะโดนบังคับ นางไม่เคยคิดจะหลีกหนีหรื อต่อสู้และใช้ ชีวิตแบบไม่ใช่เจ้ าของชีวิต ชีวิตของ
นางถูกสังคมไม่อนุญาตให้ เลือก ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกอยูก่ บั ใคร ใช้ สงิ่ ของใด ทาอะไร 1
จากการที่นางวันทองไม่เคยได้ ตดั สินใจอะไรในชีวิต เมื่อสมเด็จพระพันวษามีดาริ
ว่านางวันทองเป็ นต้ นเหตุของการแย่งชิงระหว่างขุนช้ างกับขุนแผนจึงให้ นางเลือกกะทันหันว่าจะ
อยู่กบั ใคร นางจึงเลือกไม่ได้ แล้ วขอให้ สมเด็จพระพันวษาช่วยตัดสิน ทาให้ สมเด็จพระพันวษากริ ว้
พระองค์ตรัสว่าวันทองเป็ นหญิ งสองใจที่ “รักพีเ่ สียดายน้อง” เลือกคนใดคนหนึง่ ไม่ถกู จึงเก็บไว้ ทงั ้
สองคน เปรี ยบจิตใจนางวันทองลึกดัง่ ทะเลคือไม่ร้ ูว่าลึกเท่าไร ไม่สามารถวัดได้ โลภไม่มีจุดสิ ้นสุด
เปรี ย บเที ย บนางวัน ทองเหมื อ นเพชรที่ ไร้ ค่า เพราะเป็ นสิ่ ง สวยงามแต่เกิ ด ขึน้ ในสิ่ ง ที่ ส กปรก
“อี แสนถ่อยจัญไรใจทมิ ฬ ดังเพชรนิลเกิ ดขึ้นในอาจม”
นางวันทองเป็ นตัวละครหญิ งที่โดดเด่นที่สุดในเรื่ อง นางจึงเป็ นตัวแทนสะท้ อ น
สภาพผู้หญิ งไทยในสังคมสมัยก่อน ซึ่งต้ อ งเชื่ อ ฟั งบิดามารดา จงรั กภักดีต่อ สามี ดูแลงานบ้ าน
งานเรื อนและเลี ้ยงลูก ไม่ได้ มีอิสระในความคิดและการกระทา
4.3.5 การดารงชีวิต
ชีวิตของคนไทยที่ปรากฏในขุนช้ างขุนแผนเป็ นชีวิตแบบเรี ยบง่ายดังเห็นได้ จาก
การเดิ น ทาง อาหารการกิ น เครื่ อ งนุ่ งห่ ม และลัก ษณะบ้ า นเรื อ น คนไทยเดิ น ทางโดยเท้ า ถ้ า
1
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ระยะทางไม่ไกลมากดังที่พลายงามเดินทางไปหาย่าจากสุพรรณบุรีไปกาญจนบุรี ถ้ ามีธุระต้ องเข้ า
กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาก็ ต้ อ งนั่งเรื อ หรื อ ไม่ ก็ขี่ ช้ างปรากฏเมื่ อ พลายงามไปหาขุน แผนในคุก ขุน ช้ างไป
ถวายฎีกา คนไทยรับประทานข้ าวกับอาหารหลายอย่าง นุ่งโจงกระเบนในชีวิตประจาวัน หน้ าเรื อน
ไทยมักปลูกต้ นไม้ มงคล ในงานโกนจุกพลายงาม ชาวบ้ านทั่วไปได้ สนุกเฮฮา ฟั งขับเสภาอย่างมี
ความสุขเพราะงานบันเทิงแบบนี ้จะไม่มีบอ่ ยๆ เป็ นโอกาสที่ทกุ คนได้ ผ่อนคลายและใกล้ ชิดกันมาก
ขึ ้น
อาหารการกินก็เป็ นของพื ้นบ้ านไทยมีทงอาหารในชี
ั้
วิตประจาวันเช่นข้ าวกับปลา
อาหารที่ผ่านการถนอมอาหารเพื่อเป็ นเสบียงเวลาต้ องเดินทางไกลหรื อมีศึก อาหารที่ใช้ ในโอกาส
พิเศษต้ องมีหลากหลายรสชาติ
ส่ว นบ้ านเรื อ นของชาวไทยนั น้ ถ้ าเป็ นบ้ านคนรวยอย่ า งบ้ านขุ น ช้ างก็ จ ะมี
การตกแต่งอย่างสวยงามมี ม่านปั ก ฉากกัน้ เครื่ อ งแก้ วต่าง ๆ ถ้ าเป็ นบ้ านคนธรรมดาอย่างบ้ าน
นางทองประศรี ก็จะนิยมปลูกต้ นไม้ มงคลเช่นต้ นมะยม
การดารงชีวิตของคนไทยที่ปรากฏในขุ นช้ างขุนแผนแสดงให้ เห็นว่าคนไทยใช้
ชีวิตอย่างสันโดษ มีความพึงพอใจในสิง่ ที่ตวั เองมีอยู่
4.3.6 การรับราชการ
คนไทยนิยมทาอาชีพที่มั่นคง 1 โดยเฉพาะอาชีพที่มีเกี ยรติยศ ดังนันคนไทยมั
้
ก
เลือกเป็ นข้ าราชการเพราะหวังว่าจะมีเกียรติยศและเป็ นความภาคภูมิใจของครอบครัวและตระกูล
ในขุนช้ างขุนแผน ตัวละครผู้ชายมักหมั่นฝึ กวิชาความรู้ และวิชาป้องกันตัวเพื่อจะเป็ นมหาดเล็ก
ถึงแม้ ว่าขุน ไกรพลพ่ายจะถูกประหารชี วิตในการปฏิบัติหน้ าที่แต่ขุนแผนก็ ยังเป็ น ทหาร ถึ งแม้
ขุนแผนจะถูกรับสัง่ ให้ จาคุกแต่พลายงามก็จะถวายตัวเป็ นมหาดเล็ก ขุนแผนบอกลูกว่าอยากให้ ลกู
สืบทอดการเป็ นมหาดเล็กเพราะต้ องการให้ ลกู ดาเนินตามบรรพบุรุษ การเป็ นขุนนางจะได้ รับใช้
พระเจ้ าแผ่นดิน แสดงให้ เห็นถึงความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริ ย์
ถ้ าลูก หลานขุน นางหรื อ ข้ าราชการอยากจะถวายตัว เป็ น มหาดเล็ก บิ ด าของ
คนนันจะน
้
าเข้ าไปถวายตัวหรื อจะให้ ผ้ รู ับราชการอยู่แล้ วนาไปถวายตัว พระเจ้ าแผ่นดินจะรับไว้
เป็ นมหาดเล็ก เพราะบิดาเป็ นผู้รับราชการใกล้ ชิด ลูกหลานก็ ควรได้ รับราชการ แต่ถ้ายังเด็กอยู่
พระเจ้ าแผ่นดินก็ จะให้ นาไปเลี ้ยงดูให้ เติบใหญ่ ก่อ น จึงจะเรี ยกเข้ ามาใช้ งาน ส่วนคนที่ ไม่ใช่ลูก
ขุนนางหรื อข้ าราชการจะต้ องให้ ผ้ รู ับราชการฝ่ ายหน้ าฝ่ ายในกราบทูลก่อน ถ้ าได้ รับอนุญาตแล้ วจึง
1

กนก จันทร์ ขจร. (2544). คู่มือวัฒนธรรม วิ ถีชีวิต. หน้ า 178.
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ถวายตัวได้ 1 การถวายตัวนับเป็ นประเพณี สมัยก่อ น เห็นได้ จ ากตอนขุนช้ างเป็ นเด็ก ขุน ศรี วิชัย
นาตัวไปถวายตามประเพณี แต่สมเด็จพระพันวษาเห็นว่าขุนช้ างยังเด็กอยู่จึงให้ ขุ นศรี วิชยั พากลับ
ก่อนแล้ วค่อยมาเข้ าเฝ้าเมื่อเติบโตแล้ ว
ครานันขุ
้ นศรี วชิ ยั

กราบลงทันใดแล้ วทูลว่า

ขอเดชะพระองค์จงกรุณา

อันชีวาอยู่ใต้ บทมาลย์

ขุนช้ างบุตรพระพุทธเจ้ า

ขอทูลเกล้ าถวายไว้ เป็ นทหาร

ด้ วยชะตาราศีมีลาภสการ

มาสูโ่ พธิสมภารพระทรงชัย

แต่เกิดบุตรขุนช้ างคนนี ้

เงินทองของดีทงน้
ั ้ อยใหญ่

วัวควายช้ างม้ าข้ าไท

มิพอที่จะได้ ก็ได้ มา

ครานันสมเด็
้
จเรนทร์ สรู

ฟังทูลทรงพระสรวลอยู่ร่วนร่า

เออหัวหูดสู มเพชเวทนา

แต่ได้ ลาภอย่างว่าก็ชอบกล

เดี๋ยวนี ้มันยังเด็กเล็กอยู่

จะมอบไว้ ให้ กไู ม่เป็ นผล

เอ็งเลี ้ยงไว้ ก่อนอย่าร้ อนรน

ไว้ เมื่อจนเติบใหญ่จึงให้ มา2

การถวายตัวเป็ นมหาดเล็กมีขนตอน
ั้
มี ระเบียบคือต้ องเตรี ยมดอกไม้ ธู ปเทียน
ไปถวาย ต้ องมีข้าราชการฝ่ ายในนาเข้ าเฝ้าและหัวหมื่ นมหาดเล็กจะกราบบังคมทูล จะทูลแค่ว่า
ผู้ข อถวายตัว เป็ นลูก ของใคร มี ค วามรู้ และมี ค วามประพฤติ ที่ ดี 3เพื่ อ เป็ นการยื น ยัน ว่าคนนี ม้ ี
คุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็ นข้ าแผ่นดินได้
4.3.7 ความเชื่อเรื่ องกรรม
คาว่า “เวรกรรม” “กรรม” และ “กรรมเก่า” ปรากฏในขุนช้ างขุนแผนหลายครัง้
แสดงให้ เห็นถึงความเชื่ อของคนไทย คนไทยเชื่ อ ว่าเหตุที่เกิ ดขึ ้นไม่ใช่เหตุบังเอิ ญ ทุกอย่างเป็ น
1

สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. (2536). ประเพณีและพิ ธีกรรมในวรรณคดีไทย. หน้ า 221.
กรมศิลปากร. (2546). ขุนช้าง – ขุนแผน เล่ม 1. หน้ า 12.
3
ประจักษ์ ประภาพิทยากร. (2519). ประเพณีและไสยเวทวิ ทยาในขุนช้างขุนแผน. หน้ า 37.
2
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กรรม เป็ นผลของการกระทาของชาติก่อน ๆ และชาตินี ้ที่ทกุ คนต่างต้ องเจอและต้ องอดทนจนกว่า
จะหมดเวรหมดกรรม นอกจากนี ก้ ่อ นจะลงมื อ ท าอะไร คนไทยจะดูฤ กษ์ และเชื่ อ ในเรื่ อ งของ
ความฝัน เรื่ องโหราศาสตร์ และไสยศาสตร์ อีกด้ วย
ตัวละครในขุนช้ างขุนแผนมีการสังเกตลางบอกเหตุเพื่อคาดเดาเหตุการณ์ ที่จะ
เกิดขึ ้น เช่น เมื่อขุนช้ างลวงพลายงามไปฆ่า คิ ้วของวันทองกระเหม่น นางวันทองเห็นแมงมุม ถ้ า
ใครได้ ยินเสียงหรื อเห็นแมงมุมตีอกก็แสดงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ ้นกับคน ๆ นัน้ หรื อคนที่เกี่ยวข้ อ ง
ใกล้ ชิดกับบุคคลนัน้ 1ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยการที่สตั ว์บางชนิดแสดงกิ ริยาอาการผิดปรกติ
หรื อมาปรากฏให้ เห็นเป็ นลางไม่ดี
เมื่ อวันทองรู้ ว่าพลายงามถูกขุน ช้ างฆ่าก็ พูด คาแรกว่า “โอ้ช าติ นี้มี กรรมจะท า
ไฉน” และ พลายงามยินยอมเดินทางไปหาย่าที่กาญจนบุรีคนเดียวเพราะ “ด้วยเกิ ดมามี กรรมจะ
ทาไฉน” ส่วนการที่แม่ลกู ต้ องพรากจากกันก็ ด้วยเหตุว่า “กรรมเคยพรากสัตว์ ให้พลัดพราย” กับ
“แต่ครัง้ นีม้ ี กรรมจะจาจาก” ถึงแม้ ขนุ ช้ างจะชั่วฆ่าลูกตัวเองแต่นางวันทองก็ไม่หนีขนุ ช้ างเนื่องจาก
“แต่ชาติ นี้มีกรรมจึ งจาเป็ น ได้ชายเช่ นนี ้มาเป็ นสามี ” พอขุนแผนจะไปฆ่าขุนช้ างเพื่อแก้ แค้ นให้
ลูกชาย นางทองประศรี ห้ามไว้ ด้วย “จะสืบสร้างบาปกรรมไปทาไม” และขุนแผนตัดพ้ อ “โอ้มีกรรม
ทาไว้แต่ไรมา” และเพราะมี ความเชื่อในเรื่ องกรรมเช่นนี ้ เมื่อมีคนมาทานายชะตาของพลายงาม
กับขุนแผนว่าดี นางทองประศรี จึงดีใจมาก
สาเหตุที่เสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผนมีความเชื่อหลากหลายเพราะเป็ นวรรณคดีที่
แต่งขึ ้นในสมัยที่คนยังหาเหตุผลมาอธิ บายปรากฏการณ์ หรื อสาเหตุของเรื่ องที่เกิ ดขึ ้นไม่ได้ และ
เรื่ องราวบางอย่างก็อยู่เหนือความเข้ าใจของมนุษย์ ดังนันจึ
้ งเต็มไปด้ วยความเชื่ อ ต่าง ๆ จนถึง
ปั จจุบนั ความเชื่อเหล่านี ้ก็ยงั เหลืออยูบ่ ้ าง อาจจะเป็ นเพราะว่าคนไทยมีเจตนาจะให้ ผ้ อู ื่นถือปฏิบตั ิ
ตาม2
4.3.8 การปกครองบ้ านเมือง
พระมหากษัตริ ย์ไทยปกครองบ้ านเมืองโดยใช้ กฎหมายเป็ นตัวกาหนดทังในการ
้
ให้ รางวัลผู้ทาความดีหรื อลงโทษผู้กระทาผิด และการปกครองบ้ านเมื อ งก็ ดาเนินการอย่างเป็ น
ระบบ3
1
2

เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2552). วรรณกรรมเอกของไทย Thai Masterpieces. หน้ า 164.
แหล่งเดิ ม. หน้ า 146.

3เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2552). วรรณกรรมเอกของไทย Thai Masterpieces. หน้า 307.
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สมเด็จพระพันวษาตัดสินคดีโดยยึดกฎหมายเป็ นหลัก ตอนจมื่ นไวยลักพาตัว
นางวัน ทอง ถึ ง แม้ ว่า วัน ทองเป็ นแม่ ข องพลายงามแต่ ยัง มี ศั ก ดิ์ เป็ นภรรยาขุ น ช้ าง สมเด็ จ
พระพันวษาพิพากษาว่าจมื่นไวยทาผิดกฎหมายทัง้ ๆ ที่ตวั เองรับราชการอยู่ แทนที่จะปรึกษากับ
พ่อหรื อสมเด็จพระพันวษาโดยตรงเนื่องจากบ้ านเมืองมีกฎอัยการศึก มีศาลให้ ฟ้องคดีแต่กลับทา
ตามใจตัวเอง พระองค์จึงยึดตามกฎหมายและรับสัง่ ให้ จมื่นไวยต้ องถูกเฆี่ยนด้ วยลวดและปรับไหม
ตามกฎซึง่ กฎหมายตราสามดวงระบุไว้ วา่
1 มาตราหนึ่ง ผู้ใดลักไพร่ฟา้ (ข้ าคน/ลูกเมีย) ท่านภาหนีแลมิทนั ภาหนี ยังแต่ตีน น ้า/ท่าในตลาด
ผสานแห่งใด ๆ มีศกั ขิพยาณว่าจะเอาข้ าคนท่านภาหนีจริ ง ท่านว่าผู้นนั ้ เป็ นโจร ให้ ภาหนีออกไปนอก
เมืองค่ามไปฟาก น ้า/ท่า แลเจ้ าคนมาพบ ให้ ไหมค่ากึ่ง ถ้ าสงแลภาหนีตามทางไปต่างเมืองก็ดีเอาไป
ขายก็ดี ถ้ าได้ ตัวคืนมาให้ ไหมสองค่า ถ้ ามิได้ ตวั มาใช้ ให้ ใช้ ทุนแล้ วให้ ไหมสองค่า ให้ ทวนโดยสกรรมิ
สกรร แล้ วให้ ศักรูปคนไว้ แลคนซึ่งไปด้ วยเขานัน้ ถ้ ามันเป็ นใจไปด้ วยเขา ถ้ าเดกอายุศม์ 12 ปี ลงมา
อย่าให้ มี โทษแก่คนนัน้ เลย ถ้ าอายุศม์ 13/14 ปี ขึน้ ไปถึงอายุศ ม์ 16 ปี ให้ ตี ด้วยไม้ หวาย 20 ที ถ้ า
อายุศม์ 17 ปี ขึ ้นไปถึง 25/30 ปี ให้ ตีด้วยไม้ หวาย 30 ที ส่งให้ แก่ เจ้ า/นาย มันคืน1

จะเห็นได้ วา่ การที่ประเทศมีกฎหมายเป็ นตัวกาหนดช่วยให้ การปกครองบ้ านเมือง
มีระบบและควบคุมง่ายขึ ้น ประชาชนจะกลัวการลงโทษจึงไม่กล้ าทาผิด พระมหากษัตริ ย์ทรงใช้
กฎหมายในการปกครองบ้ านเมืองแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นธรรมและบทบาทสาคัญยิ่งของผู้นาที่
เป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน
5. การศึกษาหนังสืออ่ านประกอบสาหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม
หนังสืออ่ านประกอบเป็ นสื่อ การสอนชนิดหนึ่งที่ใช้ ประกอบในการเรี ยนการสอนเพื่ อ
เสริ มสร้ างความรู้และพัฒนาทักษะของผู้อ่านทังทั
้ กษะการอ่าน ความคิด การวิเคราะห์ ในการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีทงความง่
ั้
ายและความยาก ทังผู
้ ้ เรี ยนและผู้สอนภาษาไทย
จึงจาเป็ นต้ องมีสอื่ การสอนคือหนังสืออ่านประกอบ

1

กรมศิลปากร. (2521). เรื ่องกฎหมายตราสามดวง. หน้ า 338.
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5.1 ความหมายของหนังสืออ่ านประกอบ
หนังสืออ่านประกอบเป็ นชื่ อ เดิมของหนังสือ อ่านเพิ่มเติมแต่วิธีการใช้ แตกต่างกัน
เล็กน้ อย หนังสืออ่านประกอบใช้ ประกอบหลักสูตร บังคับใช้ ในรายวิชา ส่วนหนังสืออ่านเพิ่มเติม
เป็ นหนังสืออ่านนอกเวลาเรี ยน ไม่ถูกบังคับใช้ มี ผ้ ูให้ ความหมายของหนังสือ อ่านประกอบหรื อ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม (Supplementary Reader) ไว้ มาก แต่ส่วนใหญ่ จ ะเป็ นการตอบคาถามว่า
เป็ นเอกสารแบบไหน ใครใช้ และมีจุดมุ่งหมายอะไร ดังนี ้
กรมวิช าการให้ ค วามหมายของหนังสือ อ่ านเพิ่ ม เติ ม ไว้ ว่า “หนังสื อ อ่ านเพิ่ ม เติ ม
หมายถึ ง หนังสือ ที ่มีสาระอิ งหลักสูตร สาหรับให้นกั เรี ยนอ่ าน เพื ่อศึกษาหาความรู้ เพิ่ มเติ มด้วย
ตนเอง ตามความเหมาะสมกับวัย และความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคลล หนังสือประเภท
นีเ้ รี ยกว่าหนังสืออ่านประกอบ”1
ไพพรรณ อินทนิลนิยามว่าหนังสืออ่านประกอบเป็ น “หนังสือที ่ผสู้ อนแนะนาให้ผอู้ ่าน
ประกอบการเรี ย นบางวิ ช า ทั้ง นี ้ผู้ส อนมี เจตนาให้ผู้เรี ย นมี ค วามเข้าใจวิ ช าการต่ าง ๆ อย่ า ง
กว้างขวางยิ่ งขึ้ น สาระที ่ผู้สอนกาหนดให้อ่ านนี ้ อาจไม่ ได้อ ยู่ในรู ป หนังสื อเป็ นเล่ม แต่อ าจเป็ น
บทความหรื อข้อความที ่แทรกอยู่ในหนังสือวารสารหรื อเอกสารต่าง ๆ ก็ ได้ อย่างไรก็ ตาม จัดว่า
เป็ นหนังสืออ่านประกอบทัง้ สิ้น”2
ถวัลย์ มาศจรั ส กล่าวถึงความหมายของหนังสือ อ่านเพิ่มเติมว่า “หนังสือ ที ่มีสาระ
อ้างอิ งหลักสูตรสาหรับให้นกั เรี ยนอ่านเพือ่ หาความรู้เพิ่ มเติ มด้วยตนเองตามความเหมาะสมของ
วัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล”3
สรุ ป ได้ ว่าหนังสืออ่านประกอบหรื อ หนังสือ อ่า นเพิ่ม เติมเป็ นสื่อ การเรี ยนการสอน
ประเภทหนึ่งที่สร้ างขึน้ โดยอิงจากหลักสูตร เนื ้อหาจะกว้ างกว่าและอธิ บายละเอียดกว่าเนื ้อหาที่
สอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน ผู้อ่านสามารถเรี ยนรู้ ในสิ่งที่ตนสนใจ ช่วยพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ทงด้
ั ้ านการ
อ่าน ประสบการณ์ การพัฒนาแนวคิดและช่วยเสริ มความรู้ ความเข้ าใจให้ แก่ผ้ อู ่านหรื อผู้เรี ยน
5.2 ประโยชน์ ของหนังสืออ่ านประกอบสาหรับผู้เรียนชาวต่ างประเทศ
ประโยชน์ของหนังสือเสริ มประสบการณ์ โดยเฉพาะหนังสืออ่านประกอบหรื อหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมมีดงั นี ้
1

กรมวิชาการ. (2534). การพัฒนาสือ่ การเรี ยนการสอน. หน้ า 67.
ไพพรรณ อินทนิล. (2546). การส่งเสริ มการอ่าน Better Reading. หน้ า 46.
3
ถวัลย์ มาศจรัส. (2548). การเขี ยนหนังสืออ่านเพิ่ มเติ ม. หน้ า 3.
2
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1. ส่งเสริ ม ความรู้ ให้ ค วามรู้ หรื อ ทักษะ ความคิ ด หลักการ หรื อ ทฤษฎี ซึ่งเป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ อู ่านในการดาเนินชีวิต ทาให้ เกิดความเจริ ญงอกงามและพัฒนาการในด้ านต่าง ๆ
2. ส่งเสริ มสติปัญญา ผู้อ่านได้ พฒ
ั นาทักษะการสังเกต ตีความ เปรี ยบเทียบ ใช้ เหตุ
และผลจาแนก วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า สามารถนาความรู้ และทักษะเหล่านันไปใช้
้
ให้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ไป
3. ส่งเสริ มเจตคติที่เหมาะสม สอดแทรกแนวความคิดที่ช่วยให้ ผ้ อู ่านเกิ ดเจตคติที่
เหมาะสมในการนาความรู้นนไปใช้
ั้
ตามแนวทางที่ต้องการ
4. ส่งเสริ มความเข้ าใจ ใช้ ภาษาที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับความรู้และประสบการณ์
ทางด้ านการใช้ ภาษาของผู้อ่าน เสนอเนื ้อหาตามลาดับขันตอนของความรู
้
้ และตามพัฒนาการทาง
สติปัญญาของผู้อ่าน ให้ ตัวอย่างที่เหมาะสม ทังยั
้ งใช้ วิธีหรื อเครื่ องส่งเสริ มความเข้ าใจอื่น ๆ เช่น
ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง คาถาม เป็ นต้ น
5. ส่งเสริ มการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เน้ นให้ เห็นความสาคัญและประโยชน์ของ
เรื่ อ งราวซึ่งสัมพันธ์ กับผู้เรี ยน สอดแทรกคาถามต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะหนังสือ อื่น ๆ ที่ผ้ ูอ่าน
อาจจะศึกษาให้ กว้ างขวางลึกซึ ้งขึ ้นตามความสนใจ1
มีผ้ วู ิจัยสนใจศึกษาและสร้ างหนังสืออ่านประกอบและหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพราะวรรณคดีไทยมีเนื ้อหายากสาหรับชาวต่างประเทศ ต้ องใช้ เวลา
ศึกษามากจึงต้ องสร้ างหนังสืออ่านประกอบหรื อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อเป็ นสื่อการเรี ยนการสอน
สาหรั บ ชาวต่างประเทศได้ แก่ หนั งสื ออ่ านเพิ่ ม เติ ม วรรณคดี ไทยเพื่ อ การท่ อ งเที่ ยวเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ สาหรับชาวต่ างประเทศช่วยให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติเกิดความสนใจและเข้ าใจมากขึ ้น
ในเรื่ อ งของศิลปะ มี ความรู้ วรรณคดีเรื่ องรามเกียรติ์มากขึ ้น เข้ าใจเรื่ อ งราวของตอนสาคัญและ
สามารถแยกตัวละครจากหัวโขนได้ 2 และงานวิจยั เรื่ องหนังสืออ่ านประกอบบทละครนอกเรื่อง
“สังข์ ทอง” สาหรับนักศึกษาชาวจีน ผลการวิจยั พบว่าหนังสือเล่มนี ้สามารถเพิ่มความรู้ให้ ผ้ เู รี ยน
ในด้ านวรรณคดีไทย ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ เข้ าใจวัฒ นธรรม วิถีชีวิต ความเชื่ อ ของคนไทย มี นิส ัยรั ก
การอ่าน นอกจากนันยั
้ งสนุกสนาน เพลิดเพลินด้ วย3 รวมทังหนั
้ งสืออ่ านประกอบนวนิยายเรื่อง

1

กรมวิชาการ. (2531). การจัดทาหนังสือเสริ มประสบการณ์. หน้ า 5 – 8.
อั จ ฉริ ย า วสุ นั น ต์ . (2560). หนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม วรรณคดี ไ ทยเพื ่ อ การท่ อ งเที ่ ย วเรื ่ อ ง รามเกี ย รติ์ ส าหรั บ
ชาวต่างประเทศ. หน้ า 67.
3
Shi Lei. (2559). หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื ่อง “สังข์ ทอง” สาหรับนักศึกษาชาวจี น. หน้ า 80.
2
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“ความสุขของกะทิ” สาหรับผู้เรียนชาวจีนช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั นวนิยายความสุขของกะทิ ได้ รับ
ความสนุกสนานเมื่ออ่านและยังมีความรู้เพิ่มเติมด้ านภาษาและวัฒนธรรมไทยด้ วย1
ผู้วิจัยพบว่ามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะสร้ างหนังสืออ่านประกอบโดยใช้ เนื ้อหาจาก
วรรณคดีหรื อวรรณกรรมไทยเพื่อเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้ แก่ผ้ เู รี ยนชาวต่างประเทศ
เพราะเนื ้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยสะท้ อนภาษา วัฒนธรรม สังคม และความคิดของ
คนไทย ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทงทั
ั ้ กษะการใช้ ภาษาและฝึ กคิดวิเคราะห์ซงึ่ สอดคล้ องกับจุดประสงค์ของ
หนังสืออ่านประกอบคือช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประโยชน์ทงด้
ั ้ านความรู้ เสริ มสร้ างทักษะการใช้ ภาษา
และเป็ นการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมให้ แก่ชาวต่างประเทศ

1

หน้ า 77.

Zheng Yuan. (2559). การสร้ า งหนัง สื อ อ่ า นประกอบนวนิ ย ายเรื ่ อ ง “ความสุข ของกะทิ ” สาหรับ ผู้เรี ย นชาวจี น .
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย”
จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการอ่านและ
เพิ่ม เติ มความรู้ เรื่ อ งวิ ถีชี วิต ไทยและวรรณคดีไทยให้ ผ้ ูเรี ยนชาวเวียดนาม โดยดาเนิน การตาม
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. กาหนดกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การหาคุณภาพของหนังสืออ่านประกอบ
1. กาหนดกลุ่มตัวอย่ าง
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีมหาวิทยาลัย 5 แห่งที่เปิ ดสอนภาษาไทยโดยได้ รับ
การสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนภาษาไทยเป็ น
วิช าเอกมี 2 แห่ง คื อ มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่า งประเทศแห่งมหาวิ ท ยาลัย ดานัง (University of
Foreign Language Studies, The University of Danang) และมหาวิท ยาลัยสังคมศาสตร์ และ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and
Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) และเปิ ดสอนภาษาไทยเป็ นวิชา
โทมี 3 แห่ง คื อ มหาวิ ท ยาลัย ฮานอย (Hanoi University)มหาวิท ยาลัย ภาษาต่า งประเทศแห่ง
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ กรุ ง ฮานอย (University of Languages and International Studies,
Vietnam National University in Hanoi) และมหาวิท ยาลัยสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แห่ง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ กรุ งฮานอย (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam
National University in Hanoi)
ผู้วิจยั กาหนดคุณสมบัติของกลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาชาวเวียดนาม ระดับปริ ญญาตรี ที่
เรี ยนภาษาไทยระดับสูง ซึ่ง ณ เวลาที่ทดลอง มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัย
ดานัง (University of Foreign Language Studies, The University of Danang) ยังไม่มีนกั ศึกษา
ชาวเวีย ดนาม ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ เรี ย นภาษาไทยระดับ สูง มี ม หาวิ ท ยาลัย สังคมศาสตร์ แ ละ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and
Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) แห่ ง เดี ย ว ที่ มี นั ก ศึ ก ษาเรี ย น
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วิชาเอกภาษาไทยระดับสูงที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับเครื่ องมือที่จะใช้ วดั จึงเป็ นกลุม่ ตัวอย่างใน
การวิจยั นี ้
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการสร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจัย หนังสือ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิ ต ไทย” จาก
วรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม ผู้วิจยั สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั โดย
ได้ ศกึ ษาจากเอกสารและงานวิจยั การไปทัศนศึกษา การถ่ายรูปเพื่อใช้ เป็ นภาพประกอบ การสร้ า ง
บทอ่านและแบบทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ศึกษาเสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผน โดยเฉพาะ 2 ตอนที่กระทรวงศึกษาธิ การคัดเลือก
มาเป็ นแบบเรี ยนไทยได้ แก่ ตอน “กาเนิ ดพลายงาม” และตอน “ขุนช้างถวายฎี กา” เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับวรรณคดีไทย เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเสภาเรื่องขุนช้ างขุนแผน
ทัง้ ของชาวไทยและชาวต่างชาติ เอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อ งกับวิ ถีชีวิ ตไทย เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างหนังสืออ่านประกอบ
2.2 ศึกษาความหมาย ประเภท องค์ ป ระกอบและคุณ ค่าของวรรณคดีไทยเพื่ อ เป็ น
ความรู้ทวั่ ไปด้ านวรรณคดีไทย
2.3 ศึก ษาเรื่ อ งขุ น ช้ า งขุ น แผนโดยเฉพาะตอน “ก าเนิ ด พลายงาม” และ “ขุน ช้ า ง
ถวายฎีกา” อย่างละเอียดเพื่อนาไปออกแบบเป็ นเนื ้อหาของบทเรี ยนในเครื่ องมือ
2.4 ศึกษาความหมายของวิถีชีวิตไทย ลักษณะเด่นของวิถีชีวิตไทยที่ปรากฏในขุนช้ าง
ขุนแผนเพื่อนาเนื ้อหาจากขุนช้ างขุนแผนที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตไทยมาวิเคราะห์
2.5 ศึกษาความหมายของหนังสืออ่านประกอบ ขันตอนการเขี
้
ยนหนังสืออ่านประกอบ
ลักษณะของการเขียนหนังสืออ่านประกอบที่ดีและประโยชน์ของหนังสืออ่านประกอบเพื่อสร้ างและ
วัดผลหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยน
ชาวเวียดนาม
2.6 ทัศนศึกษาที่วดั ป่ าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อ เก็บข้ อมูลความเป็ นมาของเรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนและถ่ายรูปใช้ เป็ นภาพประกอบในเครื่ องมือ
2.7 ศึ ก ษาวรรณ คดี เ รื่ องน างเกี่ ยว (Truyen Kieu) แล้ วน าไปเปรี ย บเที ย บกั บ
ขุนช้ างขุนแผน เพราะวรรณคดีเรื่องนางเกี่ยว (Truyen Kieu) เป็ นวรรณคดีเอกของเวียดนาม มี
ลัก ษณะค าประพัน ธ์ มี ก ฎการสัม ผัส คล้ า ยกลอนเสภา มี โครงเรื่ อ งเหมื อ นขุ น ช้ า งขุ น แผน
นางเกี่ยวซึง่ เป็ นตัวละครเอกของเรื่ องเหมือนนางวันทองคือมีสามีหลายคน
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2.8 ศึกษาวิถีชีวิตของเวียดนามเพื่อนาไปเขียนในบทอ่านเพื่อ ให้ ผ้ ูเรี ยนชาวเวียดนาม
เข้ าใจเนื ้อหาที่เป็ นนามธรรม
2.9 สร้ างหนังสืออ่านประกอบเรื่ อ ง “วิ ถีชี วิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ อ งขุ นช้ างขุ นแผน
สาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามเพื่อเป็ นเครื่ องมือ ในการเสริ มสร้ างความรู้ ด้านภาษา วัฒ นธรรม วิถี
ชีวิตไทยและวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผนให้ ผ้ ูเรี ยนชาวเวียดนาม โดยหนังสือ อ่านประกอบมี
จานวน 10 บท
เนื่องจากหนังสืออ่านประกอบเรื่ อ ง “วิ ถีชี วิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุ น แผน
ส าหรั บ ผู้ เรี ย นชาวเวี ย ดนามมี เนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ไทยที่ น าข้ อ มู ล มาจากวรรณคดี เรื่ อ ง
ขุ น ช้ างขุ น แผน ดัง นั น้ ผู้ วิ จั ย จึ ง แบ่ ง เนื อ้ หาเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 เกี่ ย วกั บ วรรณคดี เรื่ อ ง
ขุนช้ างขุ นแผน และส่วนที่ 2 เกี่ ยวกับ วิถีชีวิตไทยที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผน
ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 เนื อ้ หาที่เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผน เป็ นการแนะนาเรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผน และ ลักษณะของวรรณคดีไทย มี 2 บทได้ แก่
บทที่ 1 “จะกล่าวถึ งเรื ่อ งขุนแผนขุน ช้าง” มี เนื ้อหาคือ เนื ้อเรื่ อ งขุ น ช้ างขุ นแผน
ความเป็ นมาของขุนช้ างขุนแผน เรื่ องน่ารู้เกี่ยวกับขุนช้ างขุนแผน และวรรณคดีเอกของไทยและ
เวี ย ดนาม โดยกล่ า วถึ ง วรรณคดี เ วี ย ดนามเรื่ องนางเกี่ ย ว (Truyen Kieu) เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น
ชาวเวียดนามเข้ าใจ
บทที่ 2 “หาเสภามาทัว่ ที ่ตวั ดี ” เนื อ้ หาได้ แก่ ความหมายของฉันทลักษณ์ และค า
ประพันธ์ ลักษณะของกลอนเสภา วิธีการอ่านทานองเสนาะกลอนเสภา และฉันทลักษณ์ กลอน
หลุกบ๊ าดในเรื่องนางเกี่ยว (Truyen Kieu)
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยในวรรณคดีเรื่องขุนช้ างขุนแผน มีเนื ้อหา
เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน แบ่งเป็ น 8 บทได้ แก่
บทที่ 3 “ขวัญ มาหาย่ า เถิ ด อย่ า เพลิ ด เพลิ น ” กล่า วถึ ง ความหมายของประเพณี
ประเภทของประเพณี ในขุ น ช้ างขุ น แผน เรื่ อ งย่ อ ตอน “ก าเนิ ด พลายงาม” การท าขวัญ ใน
ขุนช้ างขุนแผน และการโกนจุกในขุนช้ างขุนแผน
บทที่ 4 “ลูกผูช้ ายลายมื อนัน้ คือยศ” กล่าวถึงการศึกษาของผู้ชายในขุนช้ างขุนแผน
และการศึกษาของผู้หญิงในขุนช้ างขุนแผน
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บทที่ 5 “แม่ รักลูกลูกก็ รู้อ ยู่ว่ารัก” เนื ้อหาในบทนี ้คือ ครอบครัวในขุ นช้ างขุนแผน
และลักษณะของครอบครัวไทย
บทที่ 6 “มะยมใหญ่ในบ้านกิ นหวานนัก” กล่าวถึงสภาพบ้ านเรื อนและอาหารการกิน
บทที่ 7 “ถวายตัวพระองค์ ท รงธรณี ” เนื ้อหาในบทนี ค้ ือ ความนิย มรั บ ราชการใน
ขุนช้ างขุนแผน คุณสมบัติของผู้ที่ จะรับราชการ และพิธีถวายตัวเป็ นมหาดเล็กของพลายงาม
บทที่ 8 “เวรกรรมน าไปไม่ รั้งรอ” มี เรื่ อ งย่อ ตอน “ขุน ช้างถวายฎี กา” ความรู้ ทั่วไป
เรื่ องกรรม คาศัพท์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องกรรม และความเชื่อเรื่ องกรรมในขุนช้ างขุนแผน
บทที่ 9 “สูต้ ายขอถวายซึ่ งฎี กา” กล่าวถึงการปกครองบ้ านเมืองของพระมหากษัตริ ย์
การปกครองบ้ านเมืองในขุนช้ างขุนแผน การถวายฎีกาของขุนช้ าง และการปกครองบ้ านเมือ ง
ของพระพันวษา
บทที่ 10 “ประหนึ่งว่าวันทองนีส้ องใจ” บทนี ้เป็ นบทสุดท้ ายซึง่ กล่าวถึงสถานภาพของ
ผู้หญิงในสมัยก่อน ลักษณะของนางวันทอง และสถานภาพของนางวันทอง
2.10 สร้ างแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นของหนังสือ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิต ไทย” จาก
วรรณคดีเรื่ อง ขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามทังหมด
้
50 ข้ อแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
เพื่ อ วัดความสามารถในการอ่ านของผู้เรี ยนก่อ นใช้ ห นังสือ อ่ านประกอบเรื่ อ งวิถี ชีวิ ต ไทยจาก
วรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม
2.11 สร้ างแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จาก
วรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามทังหมด
้
100 ข้ อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
เพื่อทบทวนความรู้และความเข้ าใจของผู้เรี ยน
2.12 สร้ างแบบทดสอบหลัง เรี ย นของหนังสือ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถีชี วิ ต ไทย” จาก
วรรณคดีเรื่ อง ขุ นช้ างขุ นแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามทังหมด
้
50 ข้ อแบบปรนัย 4 ตัวเลือ ก
เพื่อวัดความเข้ าใจของผู้เรี ยนและวัดประสิทธิภาพของหนังสือ
2.13 น าหนังสืออ่านประกอบเรื่ อ ง “วิ ถีชี วิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ อ งขุ นช้ างขุ น แผน
สาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามที่สร้ างเสร็ จแล้ วให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ตรวจเพื่อปรับปรุ ง
แก้ ไขจากคาแนะนาของอาจารย์
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3. การหาคุณภาพของหนังสืออ่ านประกอบ
ผู้วิจัยดาเนินการหาคุณภาพของหนัง สืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม
3.1 การหาคุณภาพของเครื่ องมือจากผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจยั ดาเนินการหาคุณภาพของเครื่ องมือจากผู้เชี่ยวชาญโดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1.1 ผู้วิจัยสร้ างแบบประเมินคุณภาพของเครื่ องมือสาหรับผู้เชี่ยวชาญก่อนจะ
นาหนังสืออ่านประกอบส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ โดยแบ่งการประเมินเป็ น 5 ประเด็น ได้ แก่ ด้ านเนื ้อหา
ด้ านความรู้ ด้ านภาษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และด้ านคุณ ค่าที่ได้ รับ โดยใช้
แบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง หนังสือมีคณ
ุ ภาพในระดับดีมาก
คะแนน 4 หมายถึง หนังสือมีคณ
ุ ภาพในระดับดี
คะแนน 3 หมายถึง หนังสือมีคณ
ุ ภาพในระดับดีพอใช้
คะแนน 2 หมายถึง หนังสือมีคณ
ุ ภาพในระดับต้ องปรับปรุง
คะแนน 1 หมายถึง หนังสือมีคณ
ุ ภาพในระดับใช้ ไม่ได้ 1
3.1.2. นาเครื่ องมือให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมทัง้ 5
ด้ านเพื่อประเมินผลคุณภาพของหนังสือ หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขหนังสืออ่านประกอบตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน รายชื่อผู้เชี่ยวชาญดังนี ้
รองศาสตราจารย์สภุ า ปานเจริ ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินนั ท์วฒ
ั นา
ดร. เจิ่น เกิ๋ม ตู๊ (Tran Cam Tu)
3.2.3 ผู้วิจยั นาผลการประเมินมาเฉลีย่ เพื่อประเมินคุณภาพหนังสือ ดังนี ้
ค่าเฉลีย่ ตังแต่
้ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
ค่าเฉลีย่ ตังแต่
้ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพในระดับดี
ค่าเฉลีย่ ตังแต่
้ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพในระดับดีพอใช้
ค่าเฉลีย่ ตังแต่
้ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพในระดับต้ องปรับปรุง
ค่าเฉลีย่ ตังแต่
้ 1.00 – 1.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพในระดับใช้ ไม่ได้ 2
ผลการประเมินเครื่ องมือจากผู้เชี่ยวชาญมีรายละเอียดดังนี ้
1
2

พิสณุ ฟองศรี . (2557). การสร้างและพัฒนาเครื ่องมื อวิ จยั . หน้ า 202.
พิสณุ ฟองศรี . (2557). การสร้างและพัฒนาเครื ่องมื อวิ จยั . หน้ า 202.
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ตาราง 1 แสดงคะแนนการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่ าน
1
2
3

1. ด้ านเนือ้ หา
1.1 ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม
4
1.2 ลักษณะตัวอักษรเหมาะสมชัดเจน
4
1.3 ภาพประกอบเหมาะสม สื่อความหมาย
3
2. ด้ านความรู้
2.1 สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
4
2.2 มีความถูกต้ องทางวิชาการ
4
2.3 การอธิบายเนื ้อหาชัดเจน
4
2.4 จัดลาดับเนื อ้ หาเหมาะสมกับลัก ษณะของผู้เรี ย น 4
ชาวเวียดนาม
3. ด้ านภาษา
3.1 ภาษาที่ใช้ อ่านเข้ าใจง่าย
4
3.2 ภาษาที่ใช้ มีความเหมาะสมกับระดับของผู้อ่าน
3
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
4
4.2 มีความง่าย – ยากเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
4
4.3 คาถามชัดเจน และครอบคลุมเนื ้อหา
4
5. ด้ านคุณค่ าและประโยชน์ ท่ ีได้ รับ
5.1 ให้ ความรู้ด้านวิถีชีวติ ไทยแก่ผ้ เู รี ยน
5
5.2 ให้ ความรู้ ด้ านวรรณคดี เรื่ อ งขุน ช้ างขุน แผนแก่
4
ผู้เรี ยน
5.3 ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและวงศัพท์ให้ กับผู้เรี ยน 4
ชาวเวียดนาม
รวมเฉลี่ย
3.9

ค่ า
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

4
4
3

5
5
5

4.33
4.33
3.67

ดี
ดี
ดี

4
4
4
4

5
4
5
5

4.33
4
4.33
4.33

ดี
ดี
ดี
ดี

3
4

5
4

4
3.67

ดี
ดี

4
4
4

5
5
4

4.33
4.33
4

ดี
ดี
ดี

4

5

4.67

ดีมาก

4

5

4.33

ดี

4

5

4.33

ดี

3.8

4.8

4.2

ดี

จากตาราง 1 คะแนนเฉลีย่ ของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านในการประเมินคุณภาพคือ 4.2
สรุปได้ วา่ คุณภาพของหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
สาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามอยูใ่ นระดับดี ผู้วิจยั มีการแก้ ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่านโดยมีรายละเอียดดังนี ้

53
ตาราง 2 แสดงการแก้ ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของรองศาสตราจารย์ สุภา ปานเจริ ญ
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข

8
ข้ อใดแตกต่างจากข้ ออื่น
(แบบทดสอบ
ก. “ว่า” กับ “ยา”
ก่อนเรี ยนและ
ข. “ไม่” กับ “ไป”
หลังเรี ยน)
ค. “หวาน” กับ “ชาญ”
ง. “จอม” กับ “หม่อม”

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่แก้ ไข

ข้ อ ข. “ไม่ ” กั บ “ไป” บ ท ป ร ะ พั น ธ์ ดั ง ก ล่ า ว
ไม่ ใช่ สั ม ผั ส ใน ค ว ร กล่าวถึงเรื่ องใด
เปลี่ยน
ก. สอนผู้ช ายว่าอย่า
เชื่ อ ค า พู ด ข อ ง
ผู้หญิง
ข. สอนผู้หญิงว่าอย่า
เชื่ อ ค า พู ด ข อ ง
ผู้ชาย
ค. สอนผู้หญิงว่าต้ อง
มี ม ารยาหกสิบ สี่
อย่าง
ง. สอนผู้ช ายว่าต้ อ ง
มี ม ารยาสามสิ บ
สองอย่าง
10
นางวันทองเรี ยนปั กม่านตังแต่
้
เป็ น ข้ อ สอบวัด ความรู้ ข้ อ ใด ก ล่ า ว ถึ ง ค า ส อ น
(แบบทดสอบ อายุเท่าไร
ความจ าที่ ง่ า ยเกิ น ไป ผู้หญิง
ก่อนเรี ยนและ
ก. 5 ขวบ
ควรเปลี่ย นเป็ น ระดับ ที่
ก. เจ้ าอุตส่าห์ ศึกษา
หลังเรี ยน)
ข. 6 ขวบ
ยากกว่า
วิชาการ
ค. 7 ขวบ
ข. อย่ า ก่ อ เกิ น ก่ อ น
ง. 8 ขวบ
ผัวไม่พอที่
ค. จ น เ ติ บ ใ ห ญ่
ยิ่ งย ว ด ได้ บ ว ช
เรี ยน
ง. ช่วยเสกสวดสอน
ให้ เป็ นแก่นสาร
29
ได้ ย กย่ อ งเป็ น ยอดของกลอน ใช้ คาให้ เหมาะสมกว่านี ้ ได้ รับ ยกย่ อ งเป็ น ยอดของ
(บทที่ 1)
เสภา
กลอนเสภา

54
ตาราง 2 (ต่อ)
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่แก้ ไข

121
(บทที่ 6)

นางทองประศรี จึงเตรี ยมของไว้ ใช้ คาไม่ถกู ต้ อง
มากมากเพื่ อ ให้ ลูก ใช้ ของได้
นานที่สดุ

นางทองประศรี จึ ง เตรี ย ม
ของไว้ มากมายเพื่อให้ ลกู ใช้
ของได้ นานที่สดุ

126
(บทที่ 7)

ข้ อใดไม่กล่าวถึงประโยชน์ของ ข้ อ ง. ผิดชัดเจนเกินไป
ต้ นมะยม
ก. เป็ นอาหาร
ข. เป็ นไม้ มงคล
ค. เป็ นยารักษาโรค
ง. เป็ นเครื่ องนุ่งห่ม
พลายงามต้ องเตรี ยมสิ่งใดบ้ าง เห มื อ น จ ะ ต้ อ งต อ บ
ในพิธีถวายตัว
มากกว่า 1
ก. พานรอง
ข. เครื่ องประดับ
ค. เครื่ องแต่งกาย
ง. ดอกไม้ ธูปเทียน

ข้ อ ใดไม่ก ล่าวถึ งประโยชน์
ของต้ นมะยม
ก. เป็ นอาหาร
ข. เป็ นไม้ มงคล
ค. เป็ นไม้ ประดับ
ง. เป็ นยารักษาโรค
ตัดคาว่าบ้ างออก
พลายงามต้ อ งเตรี ยมสิ่งใด
ในพิธีถวายตัว
จ. พานรอง
ฉ. เครื่ องประดับ
ช. เครื่ องแต่งกาย
ซ. ดอกไม้ ธูปเทียน
เมื่อ หายดี แล้ วจะขออยู่กับ
แม่สกั พักให้ หายคิดถึง
พระมหากษั ต ริ ย์ ไทยใช้ สิ่ ง
ใดในการปกครองบ้ านเมือง
จ. ศาล
ฉ. อาวุธ
ช. อานาจ
ซ. กฎหมาย

143
(บทที่ 7)

148
(บทที่ 9)
175
(บทที่ 9)

เมื่อ หายดีแล้ วขอจะอยู่กับแม่ ไวยากรณ์ผดิ
สักพักให้ หายคิดถึง
พระมหากษัตริย์ไทยใช้ สิ่งใดใน ข้ อ ง. ผิดชัดเจนเกินไป
การปกครองบ้ านเมือง
ก. ศาล
ข. อาวุธ
ค. กฎหมาย
ง. มหาดเล็ก

55
ตาราง 2 (ต่อ)
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข

177
(บทที่ 9)

ใครเป็ นผู้ถกู ลงโทษ
ก. ผีพาย
ข. ขุนช้ าง
ค. มหาดเล็ก
ง. พระพันวษา
เป็ นคนที่ไม่เคยได้ ตดั สินใจเรื่ อง
ใด ๆ ในชีวติ

185
(บทที่ 10)
186
(บทที่ 10)

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่แก้ ไข

ข้ อ ก. ใช้ ค าผิ ด ท าให้ ใครเป็ นผู้ถกู ลงโทษ
ความหมายเปลี่ยน
ก. ฝี พาย
ข. ขุนช้ าง
ค. มหาดเล็ก
ง. พระพันวษา
ความหมายยังไม่แสดง เป็ นคนที่ ไม่เคยมีโอกาสได้
ถึ งส ถ าน ภ า พ ข อ งผู้ ตัดสินใจเรื่ องใด ๆ ในชีวติ
หญิงไทย
การไม่ เคยตั ด สิ น ใจสิ่ ง ใดใน ความหมายยังไม่แสดง การไม่เคยมีโอกาสตัดสินใจ
ชีวติ
ถึ งส ถ าน ภ า พ ข อ งผู้ สิง่ ใดในชีวติ
หญิงไทย

ตาราง 3 แสดงการแก้ ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของผศ. ดร.วิรัช วงศ์ภินนั ท์วฒ
ั นา
หน้ า
21
(บทที่ 1)
21
(บทที่ 1)
ชื่อบท
(บทที่ 1-10)

ก่ อนแก้ ไข

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

ขุน ไกรพลพ่ า ย (ขุน – ไกร – คาอ่านผิด
พน – ละ – พ่าย)
เถรขวาด (เถ – ระ – ขวาด)
คาอ่านผิด
อธิบายชื่อบท

สิ่งที่แก้ ไข
ขุนไกรพลพ่าย (ขุน – ไกร –
พน – พ่าย)
เถรขวาด (เถน – ขวาด)

ควรมี จุ ด ประสงค์ ก าร อธิบายชื่อบทอย่างละเอียด
เรี ยนรู้ของแต่ละบท
เพิ่ม ขอบเขตเนื อ้ หาของแต่
ละบท
เพิ่ ม จุด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้
ของแต่ละบท
โดยรายละเอี ย ดการแก้ ไข
ปรากฏอยู่ด้านล่าง

56
ตาราง 3.(ต่อ)
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข
จะกล่ า วถึ งเรื่ อ งขุน แผน ขุน
ช้ างคื อ เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ขุ น
ช้ า งขุ น แผน บทนี ม้ ี เนื อ้ หา
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งย่ อ และความรู้
ทัว่ ไปเรื่ องขุนช้ างขุนแผน

20
(บทที่ 1)

เสภาคือชื่อกลอนชนิดหนึ่ง บท
นี ้มีเนื อ้ หาเกี่ยวกับลักษณะคา
ประพั น ธ์ ข อ งเรื่ อ งขุ น ช้ า ง
ขุนแผน

38
(บทที่ 2)

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่แก้ ไข
ชื่ อ บท คื อ การเล่า ขุน แผน
ขุน ช้ า งและนางวัน ทองซึ่ ง
เป็ นตั ว ละครเอกของเรื่ อ ง
ขุ น ช้ างขุ น แผน เรื่ อ งราว
เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 147 สมัย
กรุงศรี อยุธยา
ขอ บ เขต บ ทนี ม้ ี เ นื อ้ ห า
เกี่ ยวกับเรื่ อ งย่อ และความรู้
ทัว่ ไปเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
จุ ด ประสงค์ การเรี ยน รู้
นั ก ศึ ก ษ าอ่ าน บ ท นี ้แ ล้ ว
ส า ม า ร ถ เล่ า เรื่ อ ง ย่ อ
ขุนช้ างขุนแผนได้
ชื่ อ บท งานโกนจุก วัน แรก
ข อ ง พ ล า ย ง า ม ผ่ า น ไป
ชาวบ้ านมีการเล่นดนตรี เพื่อ
ขั บ เส ภ า โด ย ต า มี ซึ่ ง มี
ประสบการณ์ เป็ นผู้ขบั เสภา
ขอ บ เขต บ ทนี ม้ ี เ นื อ้ ห า
เกี่ยวกับลักษณะคาประพันธ์
ของเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
จุ ด ประสงค์ การเรี ยน รู้
นัก ศึก ษาอ่ า นบทนี แ้ ล้ ว จะ
เข้ าใจลักษณะค าประพัน ธ์
กลอนเสภาและสามารถแบ่ง
จังหวะการอ่ านกลอนเสภา
ถูกต้ อง

57
ตาราง 3.(ต่อ)
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข
“ ข วั ญ ม า ห า ย่ า เถิ ด อ ย่ า
เพลิ ด เพลิ น” เป็ นค ากล่า วเชิ ญ
ขวัญในพิธีทาขวัญของพลายงาม
บทนี ม้ ีเนื อ้ หาเกี่ ย วกับประเพณี
ไทยคือการทาขวัญ และการ โกน
จุก

56
(บทที่ 3)

“ลูกผูช้ ายลายมื อนัน้ คื อยศ” เป็ น
ค าพูด ที่ น างวัน ทองสอนพลาย
งามว่า เป็ นผู้ช ายต้ อ งขยัน เรี ย น
ห นั ง สื อ เพื่ อ อ น า ค ต จ ะ ไ ด้
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ รับการยกย่อ ง
นับถือ
77
(บทที่ 4)

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่แก้ ไข
ชื่อบท พลายงามเดิน ทางใน
ป่ าได้ พ บเสื อ สิงห์ และฝูงลิ ง
ต้ องว้ าเหว่และเดินทางลาบาก
นางทองประศรี จึ ง เชิ ญ ขวั ญ
ของพลายงามกลับมาและอวย
พรให้ ขวั ญ อยู่กั บ พลายงาม
ตลอดอย่ามีอนั ตราย
ข อ บ เข ต บ ท นี ้มี เนื ้อ ห า
เกี่ ยวกับประเพณี ไทยคือ การ
ทาขวัญและการโกนจุก
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก าร เรี ย น รู้
นัก ศึก ษาอ่ า นบทนี แ้ ล้ ว จะมี
ความรู้ เรื่ อ งการท าขวัญ และ
การโกนจุก สามารถวิ เคราะห์
เนื อ้ หาของประเพณี ไ ทยจาก
บทประพันธ์ได้
ชื่อบท ก่อนพลายงามเดินทาง
ไปกาญจนบุรี นางวันทองอวย
พ รให้ พ ล า ย งา ม เดิ น ท า ง
ปลอดภัย เมื่ อ โตขึน้ แล้ ว บวช
เรี ย น ขยัน เรี ย นหนัง สื อ การ
เป็ นลูกผู้ชายลายมือนัน้ สาคัญ
เพราะถ้ าต้ อ งการรั บ ราชการ
ต้ องเขียนหนังสือได้
ข อ บ เข ต บ ท นี ้มี เนื ้อ ห า
เกี่ยวกับการศึกษาไทย
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก าร เรี ย น รู้
นั ก ศึ ก ษาอ่ า นบทนี แ้ ล้ วจะ
เข้ าใจการศึ ก ษาของไทยใน
สมัย ก่ อ น สามารถวิ เคราะห์
ลักษณะและความสาคัญ ของ
การศึกษาจากบทประพันธ์ได้

58
ตาราง 3.(ต่อ)
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข
ชื่อบทหมายถึงความรักของแม่ที่
มี ใ ห้ ลู ก บทนี ม้ ี เนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ
ครอบครัวไทย

94
(บทที่ 5)

หน้ าบ้ านนางทองประศรี ปลูกต้ น
มะยมใหญ่ ซึ่งเป็ นไม้ มงคลและมี
คุณสมบัติมากมาย บทนี ้มีเนื ้อหา
เกี่ยวกับการดารงชีวิตของคนไทย

113
(บทที่ 6)

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่แก้ ไข
ชื่ อบ ท ก่ อ นไปกาญ จนบุ รี
พลายงามบอกลานางวันทอง
และสานึกในความรักที่ แม่มีให้
ตน ซึ่งความรักของแม่ไม่มีใคร
เทียบได้ พลายงามรู้ สึกเสียใจ
เพราะต้ องเดินทางคนเดียว
ข อ บ เข ต บ ท นี ้มี เนื ้อ ห า
เกี่ยวกับครอบครัวไทย
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก าร เรี ย น รู้
นั ก ศึ ก ษาอ่ า นบทนี แ้ ล้ วจะ
เข้ า ใจโครงสร้ างและลักษณะ
ของครอบครั ว ไทย สามารถ
วิ เค ร า ะ ห์ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ครอบครัวไทยผ่านบทประพันธ์
ได้
ชื่อ บท เป็ นการเล่า เรื่ อ งของ
เด็ ก ๆ ซึ่ งอ ยู่ บ ริ เว ณ บ้ า น
นางทองประศรี ว่าหน้ าบ้ านจะ
มีต้นมะยมใหญ่ เด็ก ๆ ที่ขโมย
มะยมของนางจะถูก ลงโทษ
ด้ ว ยการหยิก เด็กบอกว่านาง
ทองประศรี ร้ ายเหมื อ นเป็ น
ผีเสื ้อยักษ์
ข อ บ เข ต บ ท นี ้มี เนื ้อ ห า
เกี่ ยวกับการดารงชี วิตของคน
ไทย
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก าร เรี ย น รู้
นั ก ศึ ก ษ า จ ะ เข้ า ใ จ ก า ร
ด า รง ชี วิ ต ข อ งค น ไท ย ใน
สมัย ก่ อ น สามารถวิ เคราะห์
การใช้ ชีวิตของคนไทยจากบท
ประพันธ์ได้

59
ตาราง 3.(ต่อ)
หน้ า

130
(บทที่ 7)

147
(บทที่ 8)

ก่ อนแก้ ไข
“ถวาย” คือ การให้ “พระองค์ ”
หม าย ถึ ง พ ระม หากษั ตริ ย์
“ธรณี ” แปลว่าแผ่นดิน รวมทัว้
วรรคหมายถึงการถวายตัวรั บ
ใช้ พระมหากษั ตริ ย์ การรั บ ใช้
พระมหากษัตริ ย์เป็ นอาชีพที่ มี
เกี ย รติ คนไทยสมั ย ก่ อ นจึ ง
นิยมให้ ลกู ชายถวายตัว บทนีม้ ี
เนื ้อหาเกี่ยวกับการรับราชการ

ค าว่า “เวรกรรม” เป็ น ความ
เชื่ อ หนึ่ งของคนไทยเรื่ อ งการ
เวี ย นว่ า ยตายเกิ ด และนรก
ส ว รรค์ “ไม่ รั้ ง รอ ” ถื อ ถู ก
ก าหนดไว้ แล้ ว ไม่ ส ามารถ
แก้ ไขได้ ทาได้ แต่รับผล บทนี ม้ ี
เนื อ้ หาเกี่ ยวกับความเชื่ อ เรื่ อ ง
กรรมของคนไทย

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่แก้ ไข
ชื่ อ บ ท ขุ น แ ผ น บ อ ก
พลายงามว่าต้ อ งตังใจเรี
้ ยน
หนังสือ แล้ วจะพาไปฝากตัว
กั บ พระจมื่ น ศรี เพื่ อ ถวาย
ตั ว รั บ ราชการ การถวาย
ตัวรับใช้ พระมหากษัตริย์เป็ น
อาชีพที่มีเกียรติ
ขอ บ เขต บ ทนี ม้ ี เ นื อ้ ห า
เกี่ยวกับการรับราชการ
จุ ด ประสงค์ การเรี ยน รู้
นัก ศึก ษาอ่ า นบทนี แ้ ล้ ว จะ
เข้ าใจความคิดของคนไทยที่
ต้ อ ง ก า รรั บ ร า ช ก า ร ใน
สมัยก่อ น สามารถวิเคราะห์
จากบทประพันธ์ได้
ชื่ อ บท พลายงามกล่าวว่า
นางวันทองไม่ค วรจะพราก
จากขุนแผน แต่ที่ต้อ งพราก
จากกันเพราะกรรมกาหนด
ขอ บ เขต บ ทนี ม้ ี เ นื อ้ ห า
เกี่ ย วกับ เรื่ อ งกรรมของคน
ไทย
จุ ด ประสงค์ การเรี ยน รู้
นัก ศึก ษาอ่ า นบทนี แ้ ล้ ว จะ
เข้ า ใจความเชื่ อ เรื่ อ งกรรม
ข อ งค น ไท ย ส าม ารถ
วิเคราะห์ความเชื่อเรื่ องกรรม
จากบทประพันธ์ได้

60
ตาราง 3.(ต่อ)
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข
“ถวายฎี กา” คือการร้ องทุกข์ของ
ราษฎรต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ “สู้
ตาย” คือการสู้สุดความสามารถ
บ ท นี ้ มี เ นื ้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ
ก ารป ก ค รอ งบ้ าน เมื อ งข อ ง
พระมหากษัตริ ย์ไทย

163
(บทที่ 9)

180
(บทที่ 10)

น า งวั น ท อ งมี ส ามี 2 ค น คื อ
ขุน แผนกับขุน ช้ าง ทัง้ 2 คนแย่ง
ชิงนางวันทองหลายครัง้ ทาให้ เกิด
ความวุ่น วาย พระพัน วษาจึ งให้
นางวันทองเลือกว่าจะอยู่กับใคร
นางวัน ทองไม่ร้ ู ว่ า จะเลื อ กใคร
ระหว่ า งขุ น แผน ขุ น ช้ าง และ
พระไวย พระพันวษาจึงเข้ าใจว่า
วัน ทองเป็ นผู้ หญิ งสองใจแล้ ว
รั บ สั่ง ประหารชี วิ ต นาง บทนี ม้ ี
เนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ สถานภาพของ
ผู้หญิง

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่แก้ ไข
ชื่อบท ขุนช้ างว่ายนา้ ไปขวาง
เรื อ พระที่ นั่ง ขุน ช้ างร้ องทุ ก ข์
กั บ พระพั น วษาเพราะโกรธ
แค้ นพระไวยโดยไม่กลัวว่า จะ
ถูกลงโทษที่ถวายฎีกา
ข อ บ เข ต บ ท นี ้มี เนื ้อ ห า
เกี่ยวกับการปกครองบ้ านเมือง
ของพระมหากษัตริ ย์ไทย
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก าร เรี ย น รู้
นักศึกษาจะเข้ าใจการปกครอง
บ้ า นเมื อ งของกษั ต ริ ย์ไ ทยใน
สมัย ก่ อ น สามารถวิ เคราะห์
การปกครองบ้ านเมืองจากบท
ประพันธ์ได้
ชื่ อบท นางวั น ทองบอกให้
ขุนแผนคิดทบทวน วันทองด่าง
พร้ อยเพราะมีสามี 2 คน ไม่ว่า
จะอยู่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยน
ความจริ งนี ้ได้
ข อ บ เข ต บ ท นี ้มี เนื ้อ ห า
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิง
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก าร เรี ย น รู้
นั ก ศึ ก ษาอ่ า นบทนี แ้ ล้ วจะ
เข้ า ใ จ ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู้
หญิ งไทยในสมัยก่อน สามารถ
วิ เคราะห์ ส ถานภาพของตั ว
ละครจากบทประพันธ์ได้
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ตาราง 3.(ต่อ)
หน้ า

108
(บทที่ 5)

124
(บทที่ 6)

ก่ อนแก้ ไข

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่แก้ ไข

ครอบครัวเดี่ยวเป็ นครอบครัวที่
ครอบครัวเดี่ยวประกอบด้ วย
มีสมาชิกกี่รุ่น
ใครบ้ าง
ก. 1 รุ่น
ก. พ่อ แม่ และลูก
โจทย์และตัวลวงยังไม่
ข. 2 รุ่น
ข. ปู่ ย่า พ่อ แม่ และ
ชัดเจน สามารถตอบได้
ลูก
ค. 3 รุ่น
มากกว่า 1
ค. พ่อ แม่ ป้า และลูก
ง. 4 รุ่น
ง. พ่ อ แ ม่ ลู ก ส า ว
และลูกเขย
ใส่รูปอาหารในแบบฝึ กหัด
รูปเล็กเกินไป ผู้เรี ยนไม่ เปลี่ยนจากรูปเป็ นชื่ออาหาร
คุ้น เคยกั บ อาหารไทย ได้ แก่ ลูกพลับหวาน หมาก
จะตอบไม่ได้
แก งคั่ ว ขาห มู ตุ๋ น ย าจี น
จันอับ

ตาราง 4 แสดงการแก้ ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของดร. เจิ่น เกิ๋ม ตู๊ (Tran Cam Tu)
หน้ า

4
(แผนการ
เรี ยนรู้)

4
(แผนการ
เรี ยนรู้)

ก่ อนแก้ ไข

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
ควรระบุว่าหนังสือเล่มนีเ้ หมาะ
เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้ ด้ า น สาหรับผู้เรี ยนระดับใด
วิถี ชี วิ ต ไทยจากวรรณคดี
เรื่ อ ง ขุ น ช้ า ง ขุ น แ ผ น
ส า ห รั บ ผู้ เ รี ย น
ชาวเวียดนาม

สิ่งที่แก้ ไข

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้
ด้ าน วิ ถี ชี วิ ต ไท ย จ าก
วรรณ คดี เ รื่ อ งขุ น ช้ าง
ขุ น แผนส าหรั บ ผู้ เรี ย น
ช าวเวี ย ด น าม ที่ เรี ย น
ภาษาไทยระดับสูง
สาระการเรี ยนรู้
ควรระบุอ งค์ ป ระกอบของแต่ บ ท เรี ย น แ ต่ ล ะ บ ท
ไม่ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบ ละบทเรี ยน
ประกอ บด้ วยบทอ่ า น
ของแต่ละบทเรี ยน
แบบฝึ ก หั ด 2 ตอนและ
แบ บท ดสอ บ ระห ว่ า ง
เรี ย น แ บ บ ป ร นั ย 4
ตัวเลือกจานวน 10 ข้ อ
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ตาราง 4.(ต่อ)
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข
ข้ อใดแตกต่างจากข้ ออื่น

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

ค าสั่ง “ข้อ ใดแตกต่ างจากข้อ
อื ่น” เป็ นลักษณะข้ อสอบไทยที่
ก. ขุนแผน
6
ผู้เรี ยนชาวไทยคุ้นเคย จะเข้ าใจ
ข. เณรแก้ ว
(แบบทดสอบ
และสามารถตอบคาถามได้ แต่
ค. พลายงาม
ก่อนเรี ยนและ
ผู้เรี ยนชาวต่างชาติจะไม่เข้ าใจ
ง. พลายแก้ ว
หลังเรี ยน)
และเดาไม่ออกว่าเจตนาของผู้
ออกข้ อ สอบอยากถามในแง่
ไหน ประเด็นใด
การเปรี ย บเที ย บวรรณคดี การเปรี ยบเทียบวรรณคดีเรื่ อ ง
เรื่ อ งขุ น ช้ างขุ น แผนกั บ ขุ น ช้ า งขุ น แผนกับ เรื่ อ งนาง
เรื่ องนางเกี่ยว
เกี่ยวไม่คอ่ ยสมเหตุสมผล

30
(บทที่ 1)

36
(บทที่ 3)

สิ่งที่แก้ ไข
ข้ อ ใด ไม่ ใ ช่ ชื่ อ ขอ งตั ว
ละครเอกคนเดียวกัน

ก.
ข.
ค.
ง.

ขุนแผน
เณรแก้ ว
พลายงาม
พลายแก้ ว

เพิม่ เติมความเหมือนของ
วรรณคดีเรื่ องนางเกี่ยว
(Truyen Kieu) กั บ
ขุน ช้ างขุน แผน “ความ
เหมื อ น วรรณคดี ที่ แ ต่ ง
จากเค้ า โครงเดิ มและ
สัน นิ ษ ฐานว่ า เป็ นเรื ่ อ ง
จริ ง กล่าวถึ งสถานภาพ
ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ที ่ มี ส า มี
มากกว่ า หนึ่ ง คนซึ่ งเป็ น
ตั ว ล ะ ค ร เ อ ก ข อ ง
วรรณคดีทงั้ 2 เรื ่อง”
ประเพณี เกี่ ยวกับชีวิต nghi ค ว ร แ ป ล ว่ า Phong tục ประเพณี เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต
lễ vòng đời
phong tục liên quan
มากกว่า nghi lễ
đến vòng đời con
ประเพณี เกี่ ย วกับ เทศกาล
người
lễ hội
ป ร ะ เพ ณี เกี่ ย ว กั บ
ประเพณี เกี่ ย วกั บ ศาสนา
เทศกาล lễ hội
nghi lễ tôn giáo
ประเพณี เกี่ยวกับศาสนา
nghi lễ tôn giáo
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ตาราง 4.(ต่อ)
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข

78
(บทที่ 4)
150
(บทที่ 8)
164
(บทที่ 9)

ภาษาฮ้ าน
บุญ (Làm phước)
ระบบสังคมนิยม

ข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่แก้ ไข

ถอดเสี ย งภาษาเวี ย ดนามไม่ ภาษาฮัน่ (Hán)
ถูกต้ อง
บุญ เป็ น ค านาม ควรแปลเป็ น บุญ (Phúc đức)
คานาม
ใช้ คายังไม่ถกู ต้ อง
ระบอบสังคมนิยม

3.2 การหาคุณภาพของเครื่ องมือจากการทดลองกับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม
หลังจากที่ผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและแก้ ไขปรับปรุงตามคาแนะนา
ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ ผู้วิ จัย น าหนังสือ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถีชี วิ ต ไทย” จาก
วรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามไปทดลองกับผู้เรี ยนเวียดนามที่เรี ยน
ภาษาไทยระดับสูงเพื่อความเที่ยงตรงเพราะเครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั สร้ างเป็ นเครื่ องมือสาหรับผู้เรี ยนชาว
เวียดนาม โดยผู้วิจยั ทดลอง 2 ครัง้ ที่เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือ
ผู้วิจัยกาหนดระดับคุณ ภาพของแบบทดสอบก่อนทดลองกับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม
ดังนี ้
คะแนน 0 – 49
หมายถึง ระดับผลการเรี ยนต่า
คะแนน 50 – 59 หมายถึง ระดับผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่กาหนด
คะแนน 60 – 69 หมายถึง ระดับผลการเรี ยนปานกลาง
คะแนน 70 – 79 หมายถึง ระดับผลการเรี ยนดี
คะแนน 80 – 100 หมายถึง ระดับผลการเรี ยนดีมาก1

1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. (2537). การบริ หารและการจัดการการวัดและประเมิ นผลการศึกษา. หน้ า 66.
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3.2.1 การทดลองครัง้ ที่ 1
ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองครัง้ ที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.2.1.1 ผู้ทดลองครัง้ ที่ 1
นัก ศึกษาชาวเวี ยดนาม ระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิช าไทยศึกษา ชัน้ ปี ที่ 3
คณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University
in Ho Chi Minh City) จ านวน 3 คน สถานที่ เ ก็ บ ข้ อมู ล คื อ ห้ องศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วยตั ว เอง
มหาวิทยาลัยงคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of
Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Ho Chi Minh City)

ภาพประกอบ 1 บรรยากาศการทดลองครัง้ ที่ 11
3.2.1.2 ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิ ต ไทย” จากวรรณคดี เ รื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามจานวน 10 บท แบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 1 ชุด
และแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 1 ชุดไปทดลองกับผู้ทดลองกลุม่ ที่ 1 จานวน 7 ครัง้ ตังแต่
้ วนั ที่
10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ซึง่ การใช้ เวลาอ่านและทาแบบทดสอบ
ของแต่ละบทมีรายละเอียดดังนี ้

1

รู ปภาพถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ณ ห้ องศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University in Ho Chi Minh City)
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ตาราง 5 แสดงระยะเวลาในการทดลองครัง้ ที่ 1

ครัง้

วัน/เดือน/ปี

1

10 มิ.ย. พ.ศ. 2562

2

11 มิ.ย. พ.ศ. 2562

3

12 มิ.ย. พ.ศ. 2562

4

13 มิ.ย. พ.ศ. 2562

5

14 มิ.ย. พ.ศ. 2562

6

15 มิ.ย. พ.ศ. 2562

7

16 มิ.ย. พ.ศ. 2562

การใช้ เวลา (นาที)
เวลา
เนือ้ หา
คนที่ คนที่ คนที่
เฉลี่ย
1
2
3
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
40
45
60
48
บทที่ 1 จะกล่าวถึงเรื่ องขุนแผนขุนช้ าง
75
78
80
77
บทที่ 2 หาเสภามาทัว่ ที่ตวั ดี
30
38
40
36
บ ท ที่ 3 ข วั ญ ม า ห า ย่ า เถิ ด อ ย่ า 62
65
70
65
เพลิดเพลิน
บทที่ 4 ลูกผู้ชายลายมือนันคื
้ อยศ
40
45
47
44
บทที่ 5 แม่รักลูกลูกก็ร้ ูอยู่วา่ รัก
50
50
55
51
บทที่ 6 มะยมใหญ่ในบ้ านกินหวานนัก
45
55
50
50
บทที่ 7 ถวายตัวพระองค์ทรงธรณี
40
42
45
42
บทที่ 8 เวรกรรมนาไปไม่รัง้ รอ
45
40
45
43
บทที่ 9 สู้ตายขอถวายซึ่งฎีกา
61
65
65
63
บทที่ 10 ประหนึ่งว่าวันทองนี ้สองใจ
60
49
52
53
แบบทดสอบหลังเรี ยน
55
47
56
52

จากตารางแสดงระยะเวลาในการทดลองครัง้ ที่ 1 จะเห็นได้ ว่าบทที่ใช้ เวลา
อ่ า นนานที่ สุด คื อ บทที่ 1 จะกล่ า วถึ ง เรื่ อ งขุ น แผนขุ น ช้ าง มี เนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ วรรณคดี เรื่ อ ง
ขุ น ช้ างขุ น แผนผู้ท ดลองใช้ เวลาอ่ านเฉลี่ย 77 นาที จากการสังเกตพฤติ ก รรมการอ่ า นของ
ผู้ทดลอง ผู้วิจยั พบว่า ผู้ทดลองไม่ร้ ูจกั คาศัพท์หลายคาในบทที่ 1 จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู อลองทัง้ 3
คนผู้วิจัยได้ ข้อมูลว่า ผู้ทดลองทัง้ 3 คนไม่เคยรู้ จักวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผน ดังนันเมื
้ ่ ออ่าน
บทที่ 1 ซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ องย่อและความรู้ ทวั่ ไปเรื่ องขุนช้ างขุนแผน ผู้ทดลองต้ องใช้ เวลาใน
การจาตัวละคร 21 ชีวิตในแผนผังตัวละครเพื่อเข้ าใจเนื ้อหาของเรื่ องย่อและสามารถทาแบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบได้ ผู้วิจัยจึงจดคาศัพท์ที่ผ้ ทู ดลองไม่ร้ ู จักไว้ เพื่อดาเนินการแก้ ไขปรับปรุ งเพื่อ ให้
เนื ้อหาของบทอ่านเหมาะสมกับระดับของผู้เรี ยนมากขึ ้น
บทที่ใช้ เวลาอ่านนานรองลงมาคือบทที่ 3 ขวัญมาหาย่าเถิดอย่าเพลิดเพลิน
และบทที่ 9 สู้ตายขอถวายซึ่งฎีกา ใช้ เวลาเฉลี่ยในการอ่าน 65 นาที และ 63 นาที ซึ่งบทที่ 3 เป็ น
บทเริ่ มต้ นของตอน “กาเนิ ดพลายงาม” และบทที่ 9 เป็ นบทเริ่ มต้ นของตอน “ขุนช้างถวายฎี กา”
2 บทนี จ้ ึ ง มี เนื อ้ หายาวกว่า บทอื่ น เพราะมี ทัง้ เรื่ อ งย่อ ของตอนที่ เรี ย น บทกลอน และบทอ่ า น
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ผู้ทดลองให้ สมั ภาษณ์ ว่า 2 บทนีใ้ ช้ เวลาอ่ านนานเพราะว่าในบทอ่านมี บทกลอนค่อ นข้ างยาว
ผู้ทดลองต้ องใช้ เวลาในการอ่านบทกลอนและอ่านคาอธิ บายคาศัพท์ แต่คาศัพท์ ที่ยากและเป็ น
นามธรรมมีคาแปลหรื อคาอธิบายเป็ นภาษาเวียดนามช่วยให้ ผ้ ทู ดลองเข้ าใจเร็ วขึ ้น ผู้ทดลองทัง้ 3
คนยังจดศัพท์ ที่ตัวเองไม่เคยรู้ จักในสมุดส่วนตัวและอ่ านทวนบทกลอนจึงใช้ เวลาอ่านนานกว่า
บทอื่น
บทที่ใช้ เวลาอ่านน้ อ ยที่สดุ คือบทที่ 2 หาเสภามาทั่วที่ตวั ดี ผู้ทดลองใช้ เวลา
เฉลี่ยในการอ่าน 36 นาทีตามลาดับ ผู้ทดลองให้ สมั ภาษณ์ ว่า “ผมเคยเรี ยนลักษณะคาประพันธ์
กลอนแปด และมี โอกาสได้ลองแต่งกลอนแปดให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ด้วย”1 ดังนัน้ ผู้ทดลองจึง
เข้ าใจคณะและสัมผัสอย่างรวดเร็ ว เนื ้อหาที่ใหม่สาหรับผู้ทดลองคือวิธีการอ่านทานองเสนาะ เมื่อ
ผู้ทดลองรู้ จักวิธีการอ่านทานองเสนาะจากความรู้ ในบทอ่าน ผู้วิจัยจึงอ่านออกเสียงและแข่งทา
แบบฝึ กหัด แบบทดสอบกับเพื่อนจึงใช้ เวลาในการอ่านบทนี ้น้ อยที่สดุ
จากตารางแสดงระยะเวลาในการทดลอง ทุกบทที่ใช้ เวลาอ่านไม่เกิ น 210
นาที ซึ่ ง เป็ นเวลามาตรฐานในการเรี ย น 1 วิ ช าใน 1 วัน ที่ ม หาวิ ท ยาลัย สัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University
in Ho Chi Minh City) ก าหนด 2 แสดงว่าบทอ่า นทุกบทในเครื่ อ งมื อ มี ความยาวและความยาก
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยนเพราะผู้เรี ยนสามารถอ่านบทอ่านและทาแบบฝึ กหัดไม่เกิดเวลากาหนด
ของทุกวิชาที่เคยเรี ยน
3.2.1.3 ผลการทดลองครัง้ ที่ 1
ในการทดลองครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย เก็ บ คะแนนจากแบ บทดสอบก่ อ นเรี ย น
แบบทดสอบหลังเรี ยน และแบบทดสอบระหว่างเรี ยนทังหมด
้
10 บท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
แบบทดสอบก่อ นเรี ย นมี ทงหมด
ั้
50 ข้ อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้ อ ละ 2
คะแนน
แบบทดสอบหลังเรี ย นมี ทัง้ หมด 50 ข้ อ คะแนนเต็ ม 100 คะแนน ข้ อ ละ 2
คะแนน

1

Nguyen Minh Thong. (2019 มิถนุ ายน,16). สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และ
มนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (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 า ษ ณ์ โด ย Nguyen Kieu Yen ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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คะแนนของแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนมี รายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 6 แสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนของการทดลองครัง้ ที่ 1
คะแนนแบบทดสอบ คะแนนแบบทดสอบ
ผลต่ าง
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
คนที่ 1
28
86
58
คนที่ 2
48
88
40
คนที่ 3
42
84
42
คะแนนเฉลี่ย
39.3
86
46.7
จากตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบก่อ นเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน
ของการทดลองครัง้ ที่ 1 จะเห็นได้ ว่า ผู้ทดลองทัง้ 3 คนมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรี ยน
คือ 39.3/100 คะแนน แสดงให้ เห็นว่าก่อนใช้ หนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เรื่ อ งขุ น ช้ า งขุ น แผนส าหรั บ ผู้เรี ยนชาวเวีย ดนาม ผู้ท ดลองมี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ วิถี ชีวิต ไทยและ
วรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุ นแผนน้ อย ผู้เรี ยนทาได้ แต่ข้อที่มีเนื ้อหาที่ตนมีความรู้ เช่น การทาขวัญ
ลักษณะคาประพันธ์ กลอนเสภา นอกจากนัน้ ผู้เรี ยนตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยนโดยการเดา
คะแนนเฉลี่ ย ของแบบทดสอบหลังเรี ย น คื อ 86 คะแนน หมายถึ ง ว่า ผล
การเรี ย นระดั บ ดี ม ากผลต่ า งระหว่ า งคะแนนเฉลี่ ย ของแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นกั บ คะแนน
แบบทดสอบหลังเรี ยนคือ 46.7 คะแนน แสดงให้ เห็นว่าผู้ทดลองมีพฒ
ั นาการทังความรู
้
้ เรื่ องวิถีชีวิต
ไทยและวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน ผู้ทดลองจาตัวละครจากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนได้
จาเหตุการณ์สาคัญจากตอนที่ได้ อ่านคือ “กาเนิดพลายงาม” และ “ขุนช้างถวายฎี กา” ได้ สามารถ
เชื่อมโยงเหตุการณ์ สาคัญ พฤติกรรม และความคิดของตัวละครกับวิถีชีวิตไทย เช่น เหตุการณ์ ที่
นางวันทองถูกประหารชีวิตไม่ทาให้ ผ้ ทู ดลองสงสัยสาเหตุที่นางวันทองต้ องตายแต่ทาให้ ผ้ ทู ดลอง
สงสารนางวันทองที่มีสถานภาพต่ากว่าผู้ชายในสมัยนันผู
้ ้ ทดลองยังเปรี ยบเทียบกับสถานภาพของ
นางเกี่ ย ว นางเอกในวรรณคดี เอกของเวี ย ดนามเรื่ อ งนางเกี่ ย ว (Truyen Kieu) แล้ ว เข้ า ใจ
สถานภาพของผู้หญิงมากขึ ้น1
ผู้ทดลอง

1

Vu Thi My Linh. (2019 มิ ถุ น ายน, 16). สั ม ภาษณ์ โ ดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
สังคมศาสตร์ แ ละมนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University in Ho Chi Minh City).
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แบบทดสอบระหว่างเรี ยนของแต่ละบทมี 10 ข้ อ คะแนนเต็ม100 คะแนน ข้ อ
ละ 10 คะแนนโดยมีรายละเอียดดังน
ตาราง 7 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของการทดลองครัง้ ที่ 1
บทที่

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนน
เฉลี่ย
1 จะกล่าวถึงเรื่ องขุนแผนขุนช้ าง
90
80
90
86
2 หาเสภามาทัว่ ที่ตวั ดี
100
100
70
90
3 ขวัญมาหาย่าเถิดอย่าเพลิดเพลิน 100
90
90
93
4 ลูกผู้ชายลายมือนันคื
้ อยศ
80
70
80
76
5 แม่รักลูกลูกก็ร้ ูอยูว่ า่ รัก
100
70
70
80
6 มะยมใหญ่ในบ้ านกินหวานนัก
90
90
70
83
7 ถวายตัวพระองค์ทรงธรณี
90
80
80
83
8 เวรกรรมนาไปไม่รัง้ รอ
90
70
80
80
9 สู้ตายขอถวายซึง่ ฎีกา
90
80
70
80
10 ประหนึง่ ว่าวันทองนี ้สองใจ
80
90
90
86
คะแนนเฉลี่ย
91
81
79
83
จากตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของการทดลองครัง้ ที่ 1 จะ
เห็นได้ ว่าคะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนอยู่ในช่วง 70 – 100 คะแนน หมายถึงผลการ
เรี ยนดีถึงดีมาก
บทที่ได้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ บทที่ 3 ขวัญ มาหาย่าเถิ ดอย่าเพลิดเพลิน ได้
93 คะแนนซึง่ บทนี ้มีผ้ ทู ดลอง 1 คนเคยศึกษาเรื่ องบายศรี สขู่ วัญ “ผมเคยค้นข้อมูลเกี ่ยวกับบายศรี
สู่ข วัญ และรู้ ว่ า คนไทยนั่ง ด้ ว ยกัน เป็ นวงกลม สวดมนต์ และผู ก สายสิ ญ จน์ ที่ข้ อ มื อ แต่ ไ ม่ รู้
รายละเอี ยดของการเตรี ยมของและขัน้ ตอนในการทาขวัญตัง้ แต่ตน้ จนจบ”1 และมีผ้ ทู ดลองอีกคน
หนึ่งเคยร่ วมพิธีทาขวัญ “หนูมีญาติ เป็ นชาวเวี ยดนามเชื ้อสายกัมพูชา ญาติ ของหนูเคยจัดการทา
ขวัญและหนูก็เคยเข้าร่วมงานด้วย แต่หนูไม่รู้เหตุผลในการทาขวัญอย่างลึกซึ้ งจนมาอ่านบทอ่านนี ้
1

ชื่อบท

Nguyen Minh Thong. (2019 มิถุนายน, 11). สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และ
มนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University in Ho Chi Minh City).
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หนู จึ ง ชอบบทนี ้ ม าก” 1 จากการสัม ภาษณ์ และการสัง เกตพฤติ ก รรมในการอ่ า นและการ
ทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของผู้ทดลองทัง้ 3 คน ผู้วิจัยพบว่า เพราะผู้ทดลองมีความรู้ของการ
ทาขวัญมาก่อนจึงอ่านบทอ่านอย่างมั่นใจ ตังใจท
้ าแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ ผู้ทดลองจึงได้
คะแนนของบทนี ้สูงที่สดุ
บทที่ได้ คะแนนเฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือบทที่ 4 ลูกผู้ชายลายมือนันคื
้ อยศ เป็ นบทมี
เนื ้อหาเรื่ องการศึกษาไทยโดยนาการศึกษาของตัวละครในขุนช้ างขุนแผนมาวิเคราะห์ ผู้ทดลอง
ได้ คะแนนเฉลี่ย 76 คะแนน จากการสังเกตพฤติกรรมในการอ่านและการทาแบบทดสอบระหว่าง
เรี ยนของ ผู้ทดลอง ผู้วิจัยพบว่าผู้ทดลองใช้ เวลาในการอ่านคาศัพท์เกี่ยวกับวิชาเรี ยนในสมัยก่อน
ค่อนข้ างนาน ผู้ทดลองอ่านทวนศัพท์มากกว่า 2 ครัง้ จึงสามารถทาแบบฝึ กหัดได้ คาศัพท์ที่ปรากฏ
ในบทที่ 4 เป็ นคาศัพท์ใหม่และค่อนข้ างยากสาหรับผู้ทดลอง ผู้ทดลองจึงจดคาศัพท์ไว้ และหัดอ่าน
ออกเสียงในขณะอ่าน ผู้ทดลองให้ สมั ภาษณ์ เพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ทาคะแนนได้ ไม่เต็มเพราะชื่อของ
วิช าที่ตัวละครในขุ นช้ างขุ นแผนเรี ยนยาวและไม่ค้ ุนเคย ไม่มีวิช าใดเหมื อ นกับการศึกษาของ
เวียดนาม เมื่อผู้ทดลองอ่านคาแปลเป็ นภาษาเวียดนามแล้ วจึงเข้ าใจว่าคนไทยในสมัยก่อนจะเรี ยน
วิชาที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ ผู้ทดลองเข้ าใจว่าวิถีชีวิตของคนไทยไม่เหมือนวิถีชีวิตของคนเวียดนาม
โดยเฉพาะความรู้ ที่ศึกษาเพราะทัง้ 2 ประเทศได้ รับอิทธิ พลที่ไม่เหมือนกัน แต่การที่จะจาชื่อของ
วิชาการเรี ยนและจุดประสงค์ของการเรี ยนในเวลาสัน้ ๆ เป็ นเรื่ องยากสาหรับผู้เรี ยนชาวต่างชาติ
ผู้ทดลองทัง้ 3 คนให้ ส ัมภาษณ์ ว่าหลังจากอ่ านหนังสือ อ่านประกอบเรื่ อ ง
“วิ ถีชี วิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ อ งขุ น ช้ างขุ น แผนสาหรั บ ผู้เรี ยนชาวเวีย ดนาม ผู้ทดลองได้ รับ
ความรู้ และมีความเข้ าใจเรื่ องวิถีชีวิตไทยมากขึ น้ ผู้ทดลองเข้ าใจว่าในสมัยโบราณ คนไทยได้ ใช้
ชีวิตในกรอบของกฎหมาย พระมหากษัตริ ย์ไทยได้ ใช้ กฎหมายในการปกครองบ้ านเมืองอย่างเป็ น
ธรรม ผู้ทดลองเห็นถึงความสาคัญของบายศรี ในการจัดทาพิธีตา่ ง ๆ ของคนไทย ผู้ทดลองมีความรู้
เรื่ องวิชาไสยศาสตร์ เพิ่มเติม ได้ รับความรู้เรื่ องกุมารทอง การเรี ยนไสยศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือ คนอื่น
เอาตัวรอด และรักษาประเทศ ส่วนเนื ้อหาของความเชื่อ เรื่ องกรรมทาให้ ผ้ ูทดลองตระหนักว่าใน
ชีวิตประจาวันควรหมั่นทาความดี ไม่ทาบาปเพราะผู้ทดลองไม่อยากรับผลกรรมที่ไม่ดี “หนูไม่เคย
อ่านหนังสือประเภทนีม้ าก่อน เมื ่ออ่านเสร็ จแล้วหนูมีความรู้ใหม่เกี ่ยวกับวิ ถีชีวิตไทย โดยเฉพาะคื อ
วิ ช าไสยศาสตร์ และความเชื ่อ เรื ่ องกรรม เมื ่อ ก่ อนหนูเข้าใจว่าวิ ช าไสยศาสตร์ คือสิ่ งที ่เอาเปรี ยบ
คนอื ่น เมื ่อหนูอ่านบทที ่ 1 มี การปรากฏของกุมารทอง และบทที ่ 4 มี วิช าที ่เกี ่ยวกับไสยศาสตร์
1

Vu Thi My Linh. (2019 มิ ถุ น ายน, 16). สั ม ภาษณ์ โ ดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
สังคมศาสตร์ แ ละมนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University in Ho Chi Minh City).
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หลายวิ ชา หนูเข้าใจมากขึ้นว่าไสยศาสตร์ มีไว้เพือ่ ช่วยเหลือคนอื ่น เอาตัวรอด และปกป้องประเทศ
ด้วย ส่วนความเชื ่อเรื ่องกรรมหนูก็มีความรู้นอ้ ยมากและไม่เคยสนใจศึกษาเรื ่องนี ้ แต่เมื ่ออ่านบทที ่
8 หนูรู้สึกว่าตัวเองต้องทาให้ดีที่สดุ เพราะกรรมเป็ นสิ่ งทีแ่ ก้ไขไม่ได้ ดังนัน้ ต้องทาบุญ ไม่ทาบาป”1
นอกจากนี ้ ผู้ทดลองยังมีความรู้เรื่ องการโกนจุก การทาขวัญ และเข้ าใจว่าเมื่อนับถือศาสนาพุทธ
คนละนิ ก ายจะท าให้ มี ค วามเชื่ อ แตกต่ างกัน และมี ก ารประกอบพิ ธี ท างศาสนาไม่ เหมื อ นกั น
ผู้ทดลองมีข้อสรุปของตัวเองว่ากุมารทองไม่ใช่ความเชื่อที่งมงายแต่เป็ นความเชื่อที่มีหลักการ จาก
ข้ อมูลของการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่าผู้ทดลองสนใจในเนื ้อหาที่ได้ อ่าน จดเนื ้อหาที่ตนสนใจ มีการ
คิดวิเคราะห์ หาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื ้อหาที่อ่านมา และมีแนวโน้ มนาความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
เมื่ อ อ่ า นหนั ง สื อ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิ ต ไทย” จากวรรณ คดี เรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม จากการทาแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ ผู้วิจยั พบว่าผู้
ทดลองได้ รับความรู้เพิ่มเติมของวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน ผู้ทดลองจาเนื ้อหาสาคัญของเรื่ อง
ขุนช้ างขุนแผนได้ จาตัวละครสาคัญได้ สามารถเรี ยบเรี ยงเหตุการณ์ สาคัญได้ วิเคราะห์ตวั ละคร
เอกของเรื่ องได้ นอกจากนี ้ ผู้ทดลองยังเข้ าใจลักษณะคาประพันธ์ กลอนเสภา สามารถวิเคราะห์
องค์ ประกอบของตัวอย่างที่ยกมา หาคู่สมั ผัสในบทกลอนเพื่อ เห็นถึงความงามของภาษา อ่าน
กลอนเสภาถูกจังหวะ ผู้ทดลองได้ ทบทวนความรู้วรรณคดีเรื่องนางเกี่ยว (Truyen Kieu) มีความรู้
ใหม่ในการแพร่ หลายของเรื่ องนางเกี่ยวในประเทศไทย ผู้ทดลองชอบอ่านออกเสียงวรรณคดีเรื่ อง
ขุนช้ างขุนแผนหลังจากที่ร้ ู จัก การแบ่งจังหวะในการอ่านกลอน ชอบหาคู่สมั ผัสของบทอื่น ๆ ที่
ไม่ได้ อยูใ่ นบทที่ 2 เพื่อทบทวนความรู้ ผู้วิจยั พบว่าผู้ทดลองสนใจในเนื ้อหาที่ได้ อ่านและนาเนื ้อหา
เหล่านัน้ ไปใช้ ทันทีแสดงว่าเนือ้ หาเหล่านี ้มีประโยชน์ ต่อ ผู้ทดลองและผู้ทดลองสนใจในเนื ้อหาที่
อ่านมาด้ วย
คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรี ยนคือ 83 คะแนน หมายถึงผลการเรี ยน
อยู่ระดับดีมาก แสดงให้ เห็นว่าเนื ้อหาของหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชี วิตไทย” จากวรรณคดี
เรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามเอื ้อประโยชน์ให้ แก่ผ้ เู รี ยนชาวเวียดนาม จากการ
อ่ า นหนั ง สื อ อ่ า นประกอบ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาทั ง้ ความรู้ ด้ านวิ ถี ชี วิ ต ไทยและวรรณ คดี เรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผน
1

Vo Hoang Bich Tram. (2019 มิถนุ ายน,16). สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และ
มนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University in Ho Chi Minh City).
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หลังจากการทดลองครั ง้ ที่ 1 ผู้วิจัย ได้ รับค าแนะนาของกลุ่ม ผู้ท ดลองแล้ ว
ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงเครื่ องมือดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 8 แสดงการแก้ ไขปรับปรุงเนื ้อหาหลังจากทดลองครัง้ ที่ 1
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข
แม่สอื่

ข้ อเสนอแนะของผู้
ทดลอง
ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์

แม่ทพั

ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์

ประจาน

ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์

22
(บทที่ 1)
23
(บทที่ 1)
24
(บทที่ 1)
24
ปลุกเสก
(บทที่ 1)
24
รับสัง่
(บทที่ 1)
ของคูก่ าย

ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์
ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์
ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์

24
(บทที่ 1)

25
(บทที่ 1)

จาคุก

ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์

การแก้ ไข
แม่สื่อ (แม่ – สื่อ) ผู้หญิ ง
ที่ทาหน้ าที่ ชักนาเพื่ อ ให้
ชายหญิ งได้ แต่งงานกัน
Bà mối
แม่ ทัพ (แม่ – ทับ ) ผู้ท า
หน้ าที่คมุ กองทัพ Tướng
quân
ประจาน (ประ – จาน)
ประกาศเปิ ดเผยความ
ชั่วให้ ร้ ู ทั่วกันด้ วยวิธีต่าง
ๆ Bêu rếu
ปลุ ก เสก (ปลุก – เสก)
เสกให้ ขลัง Yểm bùa
รับสัง่ (รับ – สัง่ ) สัง่
ของคู่ ก าย (ของ – คู่ –
ก า ย ) ข อ ง ที่ ดี มี
ประโยชน์ และติ ด ตั ว
เจ้ าของตลอด Bảo vật,
vật bất ly thân
จาคุก (จา – คุก) เอาตัว
ผู้ ท าผิ ด ไปคุ ม ขั ง ไว้ ใน
เรื อนจา phạt tù
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ตาราง 8 (ต่อ)
หน้ า
26
(บทที่ 1)

ก่ อนแก้ ไข

พิสจู น์

จับคู่วตั ถุประสงค์ในการ
เรี ยนให้ ตรงกั บ วิ ช าที่
ขุ น แผนและพลายงาม
เรี ยน
84
------ พระธรรม
(บทที่ 4) ------ โหราศาสตร์
------ ตาราพิชยั สงคราม
------ ไสยศาสตร์
------ ภาษา
84
(บทที่ 4)
86
(บทที่ 4)
171
(บทที่ 9)
185
(บทที่
10)

ข้ อเสนอแนะของผู้
ทดลอง
ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์

- ฝั่ งที่ ใ ห้ จั บ คู่ มี ตั ว เลื อ ก
ม า ก ก ว่ า 5 ข้ อ ท า ให้ ผู้
ทดลองเข้ า ใจว่า มี ค าตอบ
มากกว่า 1 ข้ อ
- ตั ว เลื อ กไสยศาสตร์ ไ ม่
ชั ด เจน สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้ อ

เจ้ าพลายว่า ย่าสอนพอ ไ ม่ รู้ จั ก ค า ศั พ ท์ จึ ง ท า
ถึงเกย
แบบฝึ กหัดไม่ได้
ทาส
ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์
กริ ว้

ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์

เชื ้อพระวงศ์

ยังไม่ได้ อธิบายคาศัพท์

การแก้ ไข
พิสจู น์ (พิ – สูด) ทดลอง
หาความจริ ง ชี แ้ จงให้ ร้ ู
เหตุผล Chứng minh
จับคู่วตั ถุประสงค์ในการ
เรี ยนให้ ตรงกั บ วิ ช าที่
ขุน แผนและพลายงาม
เรี ย น (1 วิ ช ามี ค าตอบ
เพียงข้ อเดียว)
------ พระธรรม
------ โหราศาสตร์
------ ตาราพิชยั สงคราม
------ ล่องหน
------ ภาษา
เก ย (เก ย ) ม า ต ร า
ตัวสะกด แม่เกย
ทาส (ทาด) ผู้ ที่ ข ายตัว
ลงเป็ นคนรับใช้ Nô lệ
กริ ว้ (กริ ว้ ) โกรธ
เชื ้อพระวงศ์ (เชื ้อ – พระ
– วง) ผู้ ที่ สื บ เชื อ้ สาย
ก ษั ต ริ ย์ Dòng dõi
hoàng tộc
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3.2.4 การทดลองครัง้ ที่ 2
หลัง จากการทดลองครั ง้ ที่ 1 และการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ผู้วิจัยนาหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เรื่ อ งขุนช้ างขุ นแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามไปทดลองครัง้ ที่ 2 เพื่อ หาคุณภาพของหนังสือ
อ่านประกอบ
3.2.5.1 ผู้ทดลองครัง้ ที่ 2
นัก ศึกษาชาวเวี ยดนาม ระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิช าไทยศึกษา ชัน้ ปี ที่ 3
คณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University
in Ho Chi Minh City) จ านวน 6 คน สถานที่ เ ก็ บ ข้ อมู ล คื อ ห้ องศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วยตั ว เอง
มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ (University
of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Ho Chi Minh City)

ภาพประกอบ 2 บรรยากาศการทดลองครัง้ ที่ 21
3.2.5.2 ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิ ต ไทย” จากวรรณคดี เ รื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามจานวน 10 บท แบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 1 ชุด
และแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 1 ชุดไปทดลองกับผู้ทดลองกลุม่ ที่ 1 จานวน 8 ครัง้ ตังแต่
้ วนั ที่
1

รู ปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ณ ห้ องศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์
และมนุ ษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ณ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam
National University in Ho Chi Minh City)
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22 มิ ถุนายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 29 มิ ถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งการใช้ เวลาอ่านและทาแบบทดสอบ
ของแต่ละบท มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 9 แสดงระยะเวลาในการทดลองครัง้ ที่ 2
การใช้ เวลา (นาที)
ครัง้

1

วัน/เดือน/ปี

22 มิ.ย. 2562

2

23 มิ.ย. 2562

3

24 มิ.ย. 2562

4

25 มิ.ย. 2562

5

26 มิ.ย. 2562

6
7

27 มิ.ย. 2562
28 มิ.ย. 2562
29 มิ.ย. 2562

8

เนือ้ หา
แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10
แบบทดสอบ
หลังเรี ยน

เวลา
เฉลี่ย

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

คนที่
6

52

40

40

40

45

30

41

50
45
55
50
39
40
42
40
36
39

75
60
55
50
40
40
56
40
52
40

60
42
55
50
40
45
52
41
56
50

70
50
48
35
42
57
40
45
40
42

75
55
60
50
32
40
60
50
50
45

60
50
50
55
40
45
50
40
55
45

65
50
53
48
38
44
50
42
48
43

50

42

40

42

45

40

43

จากตารางแสดงระยะเวลาในการทดลอง บทที่ ใช้ เวลาอ่า นนานที่ สุด คื อ
บทที่ 1 จะกล่าวถึงเรื่ องขุนแผนขุนช้ าง มีเนื ้อหาด้ านวรรณคดีไทย ซึง่ เวลาเฉลีย่ ที่ผ้ ทู ดลองอ่านคือ
65 นาที ซึ่งใช้ เวลาอ่านน้ อยกว่าการทดลองครัง้ ที่ 1 เนื่องจากผู้วิจัยได้ ปรับปรุงแก้ ไขบทที่ 1 โดย
เพิ่ ม เติ ม ความหมายของค าศัพ ท์ ช่ ว ยให้ ผ้ ู ท ดลองไม่ ต้ อ งใช้ เวลาในการหาความหมายศัพ ท์
ผู้ทดลองให้ สมั ภาษณ์ วา่ บทที่ 1 มีเนื ้อหาไม่ยาก แต่เป็ นบทเริ่ มต้ น ผู้ทดลองต้ องใช้ เวลาในการทา
ความรู้ จักตัวละคร จ าเหตุการณ์ สาคัญ สิ่งเหล่านี ้เป็ นความรู้ ใหม่สาหรับ ผู้ท ดลอง นอกจากนี ้
ผู้ทดลองอ่านบทนี ้นานเพราะอยากจาเนื ้อหาได้ มากที่สดุ จะเป็ นพื ้นความรู้ในการอ่ านบทต่อไป
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บทที่ใช้ เวลาอ่านน้ อยที่สดุ คือบทที่ 5 แม่รักลูกลูกก็ร้ ู อยูว่ า่ รัก ผู้ทดลองใช้ เวลา
เฉลี่ยในการอ่านบทนี ้ 38 นาที ผู้ทดลองให้ สมั ภาษณ์ ว่าบทที่ 5 มี เนื ้อหาเกี่ยวกับครอบครัวและ
หน้ าที่ของสมาชิ กในครอบครั วซึ่งมีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกับครอบครัวเวียดนามจึงทาให้ ผู้ทดลอง
เข้ าใจเนื ้อหาอย่างรวดเร็ ว “บทนีม้ ี เนือ้ หาเกี ่ยวกับหน้าทีข่ องสมาชิ กในครอบครัวซึ่ งหน้าทีข่ องแต่ละ
คนก็ เหมื อนครอบครัวเวียดนาม หนูจึงอ่านบทนีเ้ ร็ วมาก”1 นอกจากนี ้คาศัพท์ในบทนี ้เป็ นคาศัพท์ที่
ผู้ทดลองรู้ จักเกื อบทัง้ หมด บางคาศัพท์ ผ้ ูทดลองไม่ต้อ งอ่านคาอธิ บายศัพท์ ด้านล่างก็ สามารถ
เข้ าใจได้ จึงใช้ เวลาอ่านเร็ วกว่าบทอื่น
3.2.2.3 ผลการทดลองครัง้ ที่ 2
ในการทดลองครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย เก็ บ คะแนนจากแบ บทดสอบก่ อ นเรี ย น
แบบทดสอบหลังเรี ยน และแบบทดสอบระหว่างเรี ยนทังหมด
้
10 บท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
แบบทดสอบก่อ นเรี ย นมี ทงหมด
ั้
50 ข้ อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้ อ ละ 2
คะแนน
แบบทดสอบหลังเรี ยนมี ทัง้ หมด 50 ข้ อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้ อ ละ 2
คะแนน
คะแนนของแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนมี รายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 10 แสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในการทดลองครัง้ ที่ 2
ผู้ทดลอง
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
1

แบบทดสอบก่ อนเรียน
42
34
42
54
28
36
39.3

แบบทดสอบหลังเรียน
88
64
78
76
70
80
76

ผลต่ าง
46
30
36
22
42
44
36.7

Le Tri Ngoc Tram. (2019 มิถุน ายน, 29). สัม ภาษณ์ โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิ ทยาลัย สังคมศาสตร์ แ ละ
มนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University in Ho Chi Minh City).
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คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อ นเรี ยนคือ 39.3/100 คะแนน แสดงให้ เห็น
ว่าก่อนใช้ หนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยน
ชาวเวียดนาม ผู้ทดลองมีความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีไทยน้ อย คะแนนเฉลี่ยได้ ไม่ถึง
ร้ อยละ 50
คะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบหลังเรี ยนคือ 76/100 คะแนนซึ่งอยูใ่ นระดับผล
การเรี ยนดี แสดงให้ เห็นว่า ผู้ทดลองมีพฒ
ั นาการ มีความรู้ มากขึ ้นทังความรู
้
้ ด้านวิถีชีวิตไทยและ
ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน ผลต่างของคะแนนระหว่างแบบทดสอบก่อนเรี ยน
กับแบบทดสอบหลังเรี ยนคือ 36.7 คะแนน แสดงให้ เห็นว่าหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย”
จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามเป็ นหนังสือที่มีประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน
เสริ มสร้ างความรู้ เรื่ องวิถีชี วิตไทยจากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุ นแผนให้ แก่ผ้ เู รี ยนชาวเวียดนามที่
เรี ยนภาษาไทยระดับสูง
แบบทดสอบระหว่างเรี ยนของแต่ละบทมี 10 ข้ อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้ อ
ละ 10 คะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 11 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนในการทดลองครัง้ ที่ 2
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อบท
จะกล่าวถึงเรื่ องขุนแผนขุนช้ าง
หาเสภามาทัว่ ที่ตวั ดี
ขวัญมาหาย่าเถิดอย่าเพลิดเพลิน
ลูกผู้ชายลายมือนั ้นคือยศ
แม่รักลูกลูกก็ร้ ูอยู่ว่ารัก
มะยมใหญ่ในบ้ านกินหวานนัก
ถวายตัวพระองค์ทรงธรณี
เวรกรรมนาไปไม่รัง้ รอ
สู้ตายขอถวายซึง่ ฎีกา
ประหนึง่ ว่าวันทองนี ้สองใจ
คะแนนเฉลี่ย

คน
ที่ 1
100
80
100
80
100
90
80
100
70
100
90

คน
ที่ 2
80
100
80
80
80
70
80
80
80
80
81

คน
ที่ 3
90
80
70
70
80
90
80
80
60
100
71

คน
ที่ 4
90
100
90
60
70
70
60
70
80
90
78

คน
ที่ 5
100
90
90
90
100
90
90
100
80
90
83

คน คะแนน
ที่ 6 เฉลี่ย
80
90
100
91
90
86
90
78
100
88
80
81
100
81
100
88
100
78
100
93
94
82

จากตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของการทดลองครัง้ ที่ 2 จะ
เห็นได้ ว่าบทที่ได้ คะแนนสูงที่สดุ คือบทที่ 10 ประหนึ่งว่าวันทองนี ้สองใจ คะแนนเฉลี่ยของบทนี ้คือ
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93 คะแนน ซึง่ อยูใ่ นระดับดีมาก ผู้ทดลองให้ สมั ภาษณ์ วา่ บทนี ้มีเนื ้อหาใกล้ เคียงกับของสถานภาพ
ของผู้ ห ญิ ง เวี ย ดนามในสมั ย ก่ อ น ซึ่ ง ทัง้ ผู้ห ญิ ง ไทยและผู้ ห ญิ ง เวี ย ดนามในสมั ย ก่ อ นล้ ว นมี
สถานภาพที่ต้องเชื่อฟั งและเกี่ยวข้ องกับผู้ชาย ผู้หญิ งไม่มีสทิ ธิ์ ตดั สินใจสิง่ ใดในชีวิตซึ่งผู้ทดลองได้
สัมผัสกับสถานภาพของผู้หญิ งด้ วยตนเอง “ผมชอบบทนีแ้ ละเห็นว่าบทนีง้ ่ายที ่สดุ เพราะมี เนือ้ หา
เกี ่ยวกับสถานภาพของผูห้ ญิ งไทย ผมเห็นใจกับตัวละครวันทองเพราะแม่ ของผมก็ มีสถานภาพ
เหมื อนวันทอง ต้องเชื ่อฟังทัง้ ปู่ ย่า และพ่อผม”1 นอกจากนี ้ บทที่ 10 ยังมีคาศัพท์ใหม่น้อยช่วยให้
ผู้ท ดลองอ่ านบทอ่ านอย่างรวดเร็ ว และเข้ า ใจบทอ่ า นง่ายจึ งท าแบบทดสอบระหว่างเรี ย นได้
คะแนนสูง
บทที่ ได้ ค ะแนนแบบทดสอบระหว่า งเรี ย นน้ อ ยที่ สุด คื อ บทที่ 4 ลูก ผู้ช าย
ลายมือนันคื
้ อยศ และบทที่ 9 สู้ตายขอถวายซึ่งฎีกา ได้ คะแนนเฉลีย่ 78 คะแนนทัง้ 2 บท ซึง่ อยูใ่ น
ระดับดี ผู้วิจัยได้ สมั ภาษณ์ ผู้ทดลองแล้ วพบว่าบทที่ 4 มีชื่อวิชาที่ผ้ ชู ายเรี ยนยาวและและจายาก
อีกทังที
้ ่เวียดนามไม่ได้ เรี ยนวิชาเหล่านี ้ ผู้ทดลองจึงต้ องใช้ เวลาในการทาความรู้จักชื่อวิชาแต่ตอน
ทาแบบทดสอบจาวิชาสับสนจึงส่งผลให้ คะแนนออกมาน้ อยที่สดุ บทที่ 9 มีเนื ้อหาที่ไกลตัวผู้เรี ยน
เพราะมี เนื อ้ หาเกี่ ยวกับการปกครองบ้ านเมื อ งของพระมหากษั ตริ ย์ ซึ่งประเทศเวียดนามไม่ มี
สถาบันพระมหากษัตริ ย์มานาน จึงไม่มีการใช้ คาราชาศัพท์ ถึงแม้ ว่าผู้ทดลองเคยศึกษาคาราชา
ศัพท์แต่เนื่องจากไม่ได้ ใช้ บ่อยจึงจาไม่ได้ และคาราชาศัพท์ที่ปรากฏในบทที่ 9 ส่วนใหญ่เป็ นคาที่
ผู้ท ดลองไม่เคยเรี ยน ผู้ทดลองจึงสับสนและจาคาศัพ ท์ ไม่ได้ ส่งผลให้ คะแนนของแบบทดสอบ
ระหว่างเรี ยนได้ น้อย ผู้ทดลองให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบทที่ 9 มีคาศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายด้ วย ซึ่งเป็ น
คาศัพท์เฉพาะทาง ผู้ทดลองไม่เคยได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับกฎหมายจึงทาให้ คะแนนของบทนี ้ออกมาน้ อย
“หนูมีวงศัพท์เกี ่ยงกับคาราชาศัพท์นอ้ ยและไม่ค่อยรู้จกั คาศัพท์ทีเ่ กี ่ยวกับกฎหมาย หนูจึงสับสนกับ
คาศัพท์มาก”2
ผู้ท ดลองได้ รับ ความรู้ เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งวิ ถี ชี วิต ไทยมากมาย เช่ น สภาพบ้ า น
เรื อ นไทย ผู้ ทดลองรู้ สึ ก สนใจเมื่ อ พบว่ า บ้ านไทยสมั ยก่ อ นก็ มี ใ ต้ ถุ น เหมื อ นกั บ บ้ านของ
กลุม่ ชาติพนั ธ์ ในเวียดนาม การทาขวัญของไทยมีความแตกต่างกับการทาขวัญเดือนของเวียดนาม
1

Pham Nhan Hau. (2019 มิ ถุน ายน, 29). สัม ภาษณ์ โ ดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิ ท ยาลัย สังคมศาสตร์ แ ละ
มนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University in Ho Chi Minh City).
2
Bach Thanh Thao. (2019 มิ ถุนายน, 29). สัม ภาษณ์ โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิท ยาลัย สัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University in Ho Chi Minh City).
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ผู้ทดลองเห็นถึงความแตกต่างในการประกอบพิธีของไทยและเวียดนาม “หนูชอบเนือ้ หาทีเ่ กี ่ยวกับ
สภาพบ้านเรื อนไทย เพราะให้ความรู้ว่าบ้านไทยก็มีใต้ถนุ เหมื อนบ้านทีเ่ วียดนาม เนือ้ หาส่วนนีค้ น
เวี ยดนามบางคนก็ ยงั ไม่รู้จัก หนูชอบการเปรี ยบเที ยบการทาขวัญของไทยและเวี ยดนาม เพราะ
เป็ นพิ ธีเดี ยวกันแต่มีการปฎิ บัติแตกต่างกันทาให้หนูเข้าใจความเชื ่อ ของทัง้ 2 ประเทศมากขึ้น ”1
ผู้ทดลองตระหนักได้ วา่ ครอบครัวเป็ นสิ่งที่สาคัญมากสาหรับคนไทย ครอบครัวเป็ นสังคมขนาดเล็ก
ที่ช่วยปลูกฝังให้ สมาชิกในครอบครัวปฏิบตั ิหน้ าที่ของตัวเองให้ ดีและมีประโยชน์ต่อครอบครัวและ
สังคม นอกจากนี ้ วิชาเกี่ยวกับไสยศาสตร์ และการถวายตัวเป็ นความรู้ ใหม่มากสาหรับผู้ทดลอง
ผู้ทดลองเข้ าใจว่าทาไมคนไทยถึงนิยมรับราชการและเข้ า ใจความเชื่อเรื่ องไสยศาสตร์ ของคนไทย
มากขึ ้น
จากการอ่ านหนัง สือ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิต ไทย” จากวรรณคดี เรื่ อ ง
ขุ น ช้ างขุ น แผน ส าหรั บ ผู้ เรี ย นชาวเวี ย ดนาม ผู้ ทดลองจ าเนื อ้ เรื่ อ งของวรรณ คดี เ รื่ อ ง
ขุ น ช้ างขุ น แผนได้ สามารถเล่าเรื่ อ งย่อ ให้ ค นอื่ นได้ เข้ า ใจลัก ษณะนิ ส ัยของตั วละครหลัก ใน
ขุนช้ างขุนแผน เช่น ขุนช้ าง ขุนแผน วันทอง พลายงาม เป็ นต้ น เข้ าใจลักษณะคาประพันธ์ ของ
เรื่ อ งขุ นช้ างขุ น แผน และแบ่งจังหวะอ่ านบทกลอนได้ อ ย่างถูกต้ อ ง นอกจากนี ้ผู้ท ดลองยังได้
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนางเกี่ยว (Truyen Kieu) และลักษณะคาประพันธ์ หลุกบ๊ าด
(Luc Bat)
ผู้ทดลองให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการที่คาศัพท์ยากและเป็ นนามธรรมได้ แปลเป็ น
ภาษาเวี ยดนามมี ป ระโยชน์ ม าก ช่ ว ยให้ ผ้ ูท ดลองเข้ าใจเนื อ้ หาเร็ วขึน้ และเข้ าใจอย่างถู ก ต้อ ง
“หนูเคยเข้าใจความหมายของคาศัพท์ บางคาผิ ด เมื ่ออ่านความหมายจากหนังสือเล่มนีถ้ ึงรู้ว่าตน
เข้าใจผิด เช่นคาว่าขวัญ หนูอ่านคาอธิ บายเป็ นภาษาไทยแต่ก็ยงั ไม่เข้าใจว่าขวัญคืออะไร เมื ่ออ่าน
คาแปลว่าขวัญคือ Vía ช่วยให้ผหู้ นูเข้าใจทันที”2
การปรากฏของเนื ้อหาที่เกี่ ยวกับวิถีชีวิตและวรรณคดีเวียดนามมีประโยชน์
ต่อผู้ทดลองในหลายด้ าน ผู้ทดลองได้ ทบทวนความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับเวียดนาม ได้ รับความรู้ใหม่ที่
ตนไม่เคยรู้ จัก “หนูรู้จักการไว้จุก การรับราชการ หนูเห็นถึงความสาคัญของเรื ่องขุนช้ างขุนแผน
1

Nguyen Thanh Tam. (2019 มิถุนายน, 29). สัมภาษณ์ โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และ
มนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (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 มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และ
มนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University in Ho Chi Minh City).
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ผ่านการเปรี ยบเที ยบกับวรรณคดี เรื่ องนางเกี่ยว (Truyen Kieu) และได้เปิ ดหูเปิ ดตาเมื ่อ เห็ นว่า
วรรณคดีเรื ่องนางเกี ่ยวทีไ่ ด้แปลเป็ นภาษาไทยตามฉันลักษณ์ หลุกบ๊ าด”1
หลังจากการทดลองครั ง้ ที่ 3 ผู้วิจัยดาเนินการแก้ ไขปรั บปรุ งเครื่ อ งมื อ วิจัย
ตามคาแนะนาของผู้ทดลองโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 12 แสดงการแก้ ไขปรับปรุงหลังจากทดลองครัง้ ที่ 2
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข

134
(บทที่ 7)
135
(บทที่ 7)

ปกครอง

ข้ อเสนอแนะของผู้
ทดลอง
ยังไม่อธิบายคาศัพท์

เสงี่ยม

ยังไม่อธิบายคาศัพท์

168
(บทที่ 9)
170
(บทที่ 9)

ขมีขมัน

ยังไม่อธิบายคาศัพท์

อหังการ์

ยังไม่อธิบายคาศัพท์

การแก้ ไข
ปกครอง (ปก – ครอง)
ดูแล บริ หาร
เสงี่ยม (สะ - เหงี่ยม)
สารวมกิริยาวาจาด้ วย
เจียมตัว
ขมีขมัน (ขะ - หมี - ขะ หมัน) รี บเร่งทันทีทนั ใด
อหังการ์ (อะ - หัง - กา)
หยิ่ง จองหอง อวดดี

จากผลการทดลองทัง้ 2 ครัง้ ผู้วิจยั สรุปได้ วา่ ก่อนใช้ หนังสืออ่านประกอบเรื่ อง
“วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุ นแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม ผู้ทดลองมีความรู้
เรื่ อ งวิถีชี วิตไทยและวรรณคดีเรื่ องขุ น ช้ างขุ น แผนน้ อ ย หลังจากใช้ หนังสือ อ่ านประกอบเรื่ อ ง
“วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม ผู้ทดลองมีพฒ
ั นาการ
ทังด้
้ านความรู้ เรื่ องวิถีชี วิตไทยและวรรณคดีเรื่ อ งขุนช้ างขุนแผน ผลคะแนนจากการอ่านอยู่ใน
ระดับดี และดีม าก ผู้วิจัยจึงสรุ ปว่าหนังสือ อ่ านประกอบเรื่ อ ง “วิ ถีชี วิต ไทย” จากวรรณคดีเรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามมีคุณภาพในระดับดี ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงนาไปทดลองกับ
กลุม่ ตัวอย่างเพื่อหาคุณภาพของหนังสือ
1

Nguyen Thi Tra My. (2019 มิ ถุนายน, 29). สัมภาษณ์ โดย Nguyen Kieu Yen ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และ
มนุษ ยศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ นครโฮจิ มิ น ห์ (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University in Ho Chi Minh City).
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อผู้วิจัยทดลองครั ง้ ที่ 1 และครั ง้ ที่ 2 เพื่ อ หาคุณ ภาพของหนังสือ อ่านประกอบเรื่ อ ง
“วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุ น ช้ างขุ นแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามแล้ ว ผู้วิจัยจึงนา
เครื่ องมื อไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างซึ่งเป็ นนักศึกษาเวียดนามที่เรี ยนวิชาเอกภาษาไทยชันปี
้ ที่ 3
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิ มินห์ (University
of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Ho Chi Minh City) ที่
มาเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมภาษาไทยระยะสันแบบเข้
้
มให้ แก่นักศึกษาเวียดนาม พ.ศ. 2562 ที่
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยใช้ หนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย”
จากวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผนส าหรับ ผู้เรี ย นชาวเวีย ดนามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นจานวน 10 บท
แบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 50 ข้ อ และแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 50 ข้ อ

ภาพประกอบ 3 บรรยากาศการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง1
ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาสัญลักษณ์ ที่ปรากฏในงานวิจัยเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี ้

1

รู ปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
N
แทน จานวนนักศึกษาที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
𝑋̅
แทน ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
x
แทน คะแนนรวมของนักศึกษาจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
F
แทน คะแนนรวมของนักศึกษาจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
E1
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเป็ นแบบทดสอบในบทเรี ยนคิด
เป็ นร้ อยละจากการทาแบบทดสอบท้ ายบท
E2
แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คดั เป็ นร้ อยละจากการทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ก่อนการทดลองและวิเคราะห์ข้อ มูล ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ ประสิทธิ ภาพเพื่อหาคุณภาพ
ของหนังสืออ่านประกอบ ดังนี ้
เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของเครื่ องมือที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติก รรมเป็ น ระดับ ที่ พึงพอใจว่าเครื่ อ งมื อ นัน้ มี คุณ ค่าที่ จ ะน าไปใช้ โดยเกณฑ์
ประสิทธิ ภาพประกอบด้ วย ประสิทธิภาพของขบวนการ เรี ยกว่า E1 และประสิทธิ ภาพของผลลัพธ์
เรี ยกว่า E21
การกาหนดเกณฑ์ ประสิทธิ ภาพ คือ การกาหนดอัตราส่วนร้ อ ยละระหว่าง E1/E2 โดย
เนื ้อหาที่เป็ นความรู้ ความจามักกาหนดไว้ สงู สุดแล้ วลดต่าลงคือ 90/90 85/85 80/80 ส่วนเนื ้อหาที่
ต้ องใช้ เวลาฝึ กฝนและพัฒนาไม่สามารถกาหนดเกณฑ์ระดับสูงได้ จึงกาหนดเป็ น 80/80 75/75 แต่
ไม่ต่ากว่า 75/752
ผู้วิจัยจึงกาหนดเกณฑ์ E1/E2 = 75/75 เพื่อ หาประสิทธิ ภาพของหนังสือ อ่านประกอบ
เรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม เพราะเครื่ องมือ
มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ไทย และวรรณ คดี ไ ทยเรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผน สูตรที่ใช้ ในการหาประสิทธิภาพมีดงั นี ้

1

ชัยยงค์ พรหมวศ์. (2556, มิถนุ ายน). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรื อชุดการสอน ใน วารสารศิ ลปากรศึกษาศาสตร์
วิ จยั . 5(1):7-20. หน้ า 9.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ าเดิม.
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สูตรที่ 1
E1 =
เมื่อ

E1
∑x
A
N

∑x
N

A

× 100

= ประสิทธิภาพของกระบวนการ
= คะแนนรวมจากแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
= คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
= จานวนผู้เรี ยน

สูตรที่ 2

E2 =
เมื่อ

E2
∑f
B
N

∑f
B

A

× 100

= ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
= คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรี ยน
= คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
= จานวนผู้เรี ยน1

เมื่อผู้วิจัยได้ ข้อมูลจากการทดลองกลุม่ ตัวอย่างจานวน 10 คนแล้ ว ผู้วิจัยจึงดาเนินการ
หาประสิทธิ ภาพของหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผน
สาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม โดยมี 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่ผ้ ูเรี ยนทาแบบทดสอบระหว่ างเรี ยนจานวน 10 บทเพื่อ หา
ประสิทธิภาพตัวแรก (E1)
2. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากคะแนนที่ ผ้ ู เรี ย นท าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ห ลัง เรี ย นเพื่ อ หา
ประสิทธิภาพตัวที่สอง (E2)

1

ชัย ยงค์ พรหมวงศ์ . (2556, มิ ถุ น ายน). การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ หรื อ ชุ ด การสอน. ใน วารสารศิ ล ปากร
ศึกษาศาสตร์ วิจยั . หน้ า 9.
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1. วิเคราะห์ ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบระหว่ างเรียนทัง้ 10 บทเพื่อหาประสิทธิภาพ
E1
แบบทดสอบระหว่างเรี ยนมีจานวน 10 บท เป็ นข้ อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 10 ข้ อ
ข้ อละ 10 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยผลการทดลองมีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 13 แสดงคะแนนการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 10 บท
คะแนนจากแบบทดสอบระหว่ างเรียน
บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่
3
4
5
6
7
8

คนที่

บทที่
1

บทที่
2

1
2

90
70

70
70

70
80

90
90

100
80

100
90

100
90

3
4
5
6
7
8
9
10

90
90
90
90
70
70
70
70

100
90
90
90
80
70
90
70

90
100
70
80
80
100
70
60

70
90
60
100
90
80
80
60

100
80
70
80
80
70
80
70

90
80
60
100
90
80
80
70

∑x

800

820

800

810

810

𝑋̅
E1

80

82

80

81

81

บทที่
9

บทที่
10

80
70

70
80

100
80

100
70
80
80
80
100
80
90

90
90
80
90
70
70
90
70

100
80
80
90
100
70
100
70

100
80
80
100
100
80
100
70

840

870

800

840

890

84
82.8

87

80

84

89

จากตารางที่ 12 ผู้วิจัยสรุปได้ วา่ แบบทดสอบระหว่างเรี ยนของหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง
“วิ ถี ชีวิ ต ไทย” จากวรรณคดี เรื่ องขุ น ช้ า งขุ น แผนส าหรั บ ผู้เรี ย นชาวเวีย ดนามมี ค ะแนนเฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ประสิทธิ ภาพตัวแรกที่กาหนดไว้ (E1 = 75) โดยค่าเฉลีย่ ของประสิทธิ ภาพเท่ากับ 82.8
(E1 = 82.8) แสดงว่าหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
สาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามช่วยเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีไทย
บทที่กลุม่ ตัวอย่างได้ คะแนนเฉลี่ยต่าที่สดุ มี 3 บทได้ แก่ บทที่ 1 บทที่ 3 และบทที่ 8 โดย
ได้ 80 คะแนน บทที่ 1 “จะกล่าวถึงเรื ่อ งขุนแผนขุนช้าง” กล่าวถึงเรื่ อ งย่อ และความรู้ ทัว่ ไปเรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผน ซึ่งบทนี ้เป็ นบทเริ่ มต้ นในส่วนเนื ้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีไทยเรื่ อ งขุ นช้ างขุนแผน
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กลุม่ ตัวอย่างไม่เคยรู้จักวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนมาก่อน ดังนันเมื
้ ่ออ่านบทนี ้จะสับสนชื่อตัว
ละคร และไม่ค้ นุ เคยกับเนื ้อหาที่อ่านจึงทาแบบทดสอบได้ คะแนนไม่มาก บทที่ 3 “ขวัญมาหาย่า
เถิ ดอย่ าเพลิ ด เพลิ น ” ก็ มี คะแนนเฉลี่ย ต่า คื อ 80 คะแนน บทนี ้มี เนื อ้ หาเกี่ ยวกับ ประเพณี ก าร
ท าขวัญ และโกนจุ ก ของคนไทย เป็ นบทเริ่ ม ต้ น ในส่ว นเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ วิ ถี ชี วิ ต ไทย ถึ งแม้ ว่ า
กลุ่มตัวอย่างเคยมี ความรู้ เกี่ ยวกับการทาขวัญ และการโกนจุกบ้ างแต่เนื ้อหาของบทนี ้มี จานวน
มากกว่าและลึกกว่าที่กลุ่มตัวอย่างเคยเรี ยน ที่สาคัญ คือ เนื ้อหาของการทาขวัญ กับการโกนจุก
นามาจากวรรณคดี กลุม่ ตัวอย่างไม่เคยอ่านบทอ่านที่มีการเขียนแบบนี ้มาก่อนจึงต้ องใช้ เ วลาทา
ความรู้ จักและปรับตัว บทสุดท้ ายที่ได้ คะแนนน้ อ ยคือบทที่ 8 “เวรกรรมนาไปไม่ รั้งรอ” มี เนื ้อหา
เกี่ ย วกับ ความเชื่ อ เรื่ อ งกรรม กลุ่ม ตัวอย่า งท าแบบทดสอบได้ ค ะแนนเฉลี่ย เพี ย ง 80 คะแนน
เนื่ อ งจากบทนี ม้ ี เนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งกรรม ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งนามธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้
กลุม่ ตัวอย่างมีเพียงคนเดียวที่สนใจและมีความรู้เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องกรรมมาบ้ างจึงทาคะแนน
ได้ น้อย
กลุ่มตัวอย่างตอบคาถามในแบบทดสอบผิ ดข้ อ เดี ยวกัน ทุกคนคือ ข้ อ ที่ 3. “กรรม” ใน
ข้ อใดแตกต่างจากข้ ออื่น (ก. โอ้ ชาตินี ้มีกรรมจะทาไฉน ข. แต่ชาตินี ้มีกรรมจึงจาเป็ น ค. ด้ วยเกิดมา
มีกรรมจะ ทาไฉน ง. จะสืบสร้ างบาปกรรมไปทาไม) กลุม่ ตัวอย่างให้ สมั ภาษณ์วา่ ที่ทาผิดเพราะ
เห็นว่าโจทย์ทุกข้ อมีคาว่า “กรรม” หมดจึงคิดว่าเป็ นประโยคคาถามและประโยคบอกเล่าแต่โจทย์
ถามลักษณะของกรรมไม่ได้ ถามรูปแบบของประโยค ซึง่ แสดงว่าแม้ วา่ จะอ่านมาแล้ ว 7 บทแต่บทนี ้
มีเนื ้อหาที่เข้ าใจยากสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม
บทที่ได้ คะแนนสูงสุดคือบทสุดท้ าย บทที่ 10 “ประหนึ่งว่าวันทองนี ้สองใจ” กลุม่ ตัวอย่าง
ทาคะแนนเฉลี่ย ได้ 89 คะแนน ซึ่งบทที่ 10 มี เนื ้อหาเกี่ ยวกับ สถานภาพของผู้หญิ ง เป็ นบทที่ มี
เนื ้อหายากที่สดุ ในบทอ่าน 10 บทเพราะหลังจากที่กลุม่ ตัวอย่างมี ความรู้ เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่ อ ง
ขุ นช้ างขุ นแผน และรู้ จักวิถีชี วิตไทย 7 เรื่ อ งแล้ ว คือ มี ความรู้ เกี่ ยวกับภูมิ หลังของนางวันทอง
ต่อมาจึงวิเคราะห์ตวั ละครนางวันทองและวิถีชีวิตไทยที่แสดงสถานภาพของผู้หญิ งในสมัยก่อนต่า
กว่าผู้ชาย กลุม่ ตัวอย่างทาคะแนนได้ สงู ที่สดุ แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างมีพฒ
ั นาการหลังจากที่ใช้
หนัง สื อ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิ ต ไทย” จากวรรณคดี เรื่ อ งขุ น ช้ างขุ น แผนส าหรั บ ผู้ เรี ย น
ชาวเวียดนาม จากบทแรกที่ได้ คะแนนต่าที่สดุ จนบทสุดท้ ายได้ คะแนนสูงที่สดุ กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจ
เนื ้อหาที่อ่าน สามารถนาความรู้ที่เคยอ่านในบทก่อนหน้ านันมารวบรวม
้
วิเคราะห์ได้ อย่างถูกต้ อง
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2. วิเคราะห์ ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ E2
แบบทดสอบหลังเรี ย น เป็ นข้ อ สอบปรนัย 4 ตัวเลือ กจานวน 50 ข้ อ ข้ อ ละ 2 คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 14 แสดงคะแนนของแบบทดสอบหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่าง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
80
80
84
82
74
90
82
80
78
70
∑x
800
80
𝑋̅
E2
80
จากตาราง ผู้วิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของหนังสืออ่าน
ประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามเท่ากับ
ร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ ประสิทธิ ภาพตัวหลังที่กาหนดไว้ (E2 = 75) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ผู้ที่ได้ คะแนนสูงที่สุดคือคนที่ 6 ได้ 90 คะแนน ผู้วิจัยสัมภาษณ์ และได้ ข้อมูลว่าผู้เรี ยนชอบอ่าน
วรรณคดี ชอบอ่ านหนังสือเป็ นภาษาไทยจึงมี ค วามรู้ มากกว่าผู้ทดลองคนอื่ น เมื่ อ อ่านและท า
แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ ผู้เรี ยนตังใจท
้ าและจดคาศัพ ท์ และเนื อ้ หาที่ ตัวเองยังไม่ ร้ ู เพื่ อ กลับไป
ทบทวน ดังนันผู
้ ้ เรี ยนจึงได้ คะแนนสูงที่สดุ
คนที่ได้ คะแนนน้ อยที่สดุ คือคนที่ 10 ได้ 70 คะแนน เนื่องจากผู้เรี ยนอ่านโจทย์ไม่ละเอียด
จาเนื ้อหาในบทอ่านไม่คอ่ ยได้ จาคาศัพท์สาคัญไม่ได้ จึงทาให้ คะแนนได้ น้อย
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จากข้ อมูลทังหมด
้
ผู้วิจัยสรุปได้ ว่า หนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 75/75 โดย
ประสิ ท ธิ ภ าพของคะแนนเฉลี่ ย แบบทดสอบระหว่ า งเรี ย นคื อ E1 = 82.8 คะแนนเฉลี่ ย ของ
แบบทดสอบหลังเรี ยน E2 = 80 ซึง่ คะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของแบบทดสอบหลังเรี ยน เนื่ องจากเมื่ อ ทาแบบทดสอบหลังเรี ย น กลุ่ม ตัวอย่างอ่ านโจทย์ ไม่
รอบคอบ เพราะคิดว่าเป็ นเนื ้อหาที่เคยเรี ยนมาแล้ วจึ งประมาท รี บทาเพราะแข่งกันทาข้ อสอบกับ
เพื่ อ นว่า ใครจะท าเร็ ว ที่ สุด จึ งส่งผลให้ ค ะแนนของแบบทดสอบหลังเรี ย นต่ า กว่า คะแนนของ
แบบทดสอบระหว่างเรี ยน
จากข้ อ มู ล สรุ ป ได้ ว่ า หนัง สื อ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิ ต ไทย” จากวรรณคดี เรื่ อ ง
ขุนช้ างขุ นแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามช่วยให้ ผ้ เู รี ยนชาวเวียดนามได้ เพิ่มเติมความรู้ ด้าน
วิถีชีวิตไทย และวรรณคดีไทยเรื่ องขุนช้ างขุนแผนมากขึ ้น ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนชาวเวียดนามมีวงศัพท์
มากขึ ้น ได้ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตเวียดนาม เนื ้อหามีประโยชน์ตอ่ การเรี ยน และการทางาน
ของผู้เรี ยนในอนาคต สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ในชี วิตประจาวันในประเทศไทย หนังสือเล่มนี ้
สามารถน าไปเป็ นสื่ อ การสอนในวิ ช าวรรณคดี ไ ทยที่ ม หาวิ ท ยาลัย ภาษาต่ า งประเทศแห่ ง
มหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign Language Studies, The University of Danang)
3. วิเคราะห์ เนือ้ หาของหนังสืออ่ านประกอบเรื่อง “วิถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่องขุนช้ าง
ขุนแผนสาหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม
ความสาคัญของงานวิจัยครัง้ นี ้คือ “สร้างหนังสืออ่ านประกอบเรื ่อง “วิ ถีชีวิตไทย” จาก
วรรณคดี เรื ่องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผูเ้ รี ยนชาวเวี ยดนาม ทาให้ผเู้ รี ยนมี ความรู้เพิ่ มเติ มเกี ่ยวกับ
วิ ถีชีวิตไทย และวรรณคดีไทยเรื ่องขุนช้ างขุนแผน” ดังนันผู
้ วิจยั จึงสร้ างหนังสืออ่านประกอบเล่มนี ้
โดยกาหนดเนื ้อหา 2 ด้ าน ได้ แก่ เนื ้อหาด้ านวรรณคดีไทยเรื่ อ งขุ นช้ างขุ นแผนและเนื ้อหาด้ าน
วิถี ชี วิ ต ไทยที่ ป รากฏในวรรณคดี เรื่ อ งขุ น ช้ างขุ น แผน ผู้วิ จัย วิเคราะห์ ค วามรู้ ทัง้ 2 ด้ า นจาก
แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบซึ่งได้ ผล E1 = 82.8 นอกจากนี ้ผู้วิจัยได้ สมั ภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างด้ วย
ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างให้ สมั ภาษณ์หลังจากที่ใช้ หนังสืออ่านประกอบโดยให้ ข้อมูลว่ามีความรู้เพิ่มเติมทัง้
ด้ านวิถีชีวิตไทยและด้ านวรรณคดีไทยเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผน ผู้วิจัยจึงนาข้ อ มูลที่กลุ่มตัวอย่างให้
สัมภาษณ์มาทาสถิติเกี่ยวกับความรู้ที่กลุม่ ตัวอย่างได้ รับ ดังนี ้
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ตารางแสดงความรู้ที่กลุม่ ตัวอย่างได้ รับ
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จากคะแนนของการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน รวมถึงการสังเกตการณ์
และการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างได้ รับความรู้เพิ่มเติมหลังจากที่ใช้ หนังสือ
อ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม
โดยผู้วิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วนตามการแบ่งเนื ้อหาคือด้ านวรรณคดีไทยและด้ านวิถีชีวิตไทย ดังนี ้
3.1 ด้ านวรรณคดีไทยเรื่องขุน ช้ างขุนแผน มีเนื ้อหาทังหมด
้
2 บท ได้ แก่ เรื่ องย่อ
ขุนช้ างขุนแผน และลักษณะคาประพันธ์ กลอนเสภา ดังนี ้
เรื่ องย่ อขุนช้ างขุนแผน วรรณคดีเรื่ องนี ้มีทงหมด
ั้
43 ตอนซึง่ มีขนาดยาว ผู้วิจัยจึง
ทาเป็ นเรื่ องย่อ ปรากฏในบทที่ 1 “จะกล่าวถึ งเรื ่อ งขุนแผนขุนช้าง” ผู้วิจัยเรี ยบเรี ยงเนื ้อเรื่ อ งให้
กระชับ กล่าวถึงความเป็ นมาของเรื่ อง โดยแนะนาผู้แต่ง และแสดงให้ เห็นว่าวรรณคดีเรื่ องนี ้มีเค้ า
โครงที่แต่งมาจากเรื่ องจริ ง กล่าวถึงเรื่ องน่ารู้ เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่ องนี ้ ได้ แก่ การเป็ นยอดของกลอน
เสภา สถานที่ สาคัญ ในเรื่ อง เนือ้ เรื่ อ งเป็ นชี วิตรั กสามเส้ าของสามัญ ชน ต่อ จากนันจึ
้ งกล่าวถึ ง
วรรณคดี เอกของไทยและเวี ย ดนาม โดยเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความต่ า งของเรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนและเรื่องนางเกี่ยว (Truyen Kieu)
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างพบว่า เรื่ องย่อมีความยาวไม่มาก กลุม่ ตัวอย่างชอบ
เนื ้อเรื่ องและสามารถเล่าเรื่ องย่อได้ กลุม่ ตัวอย่างสามารถนาความรู้ ในบทนี ้ไปใช้ ในวิชาวรรณคดี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในวิชาวรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องมี การแปลวรรณคดีไทย
เป็ นภาษาเวี ย ดนามและวิ เ คราะห์ ล ั ก ษณ ะของตั ว ละคร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะน าเนื อ้ เรื่ อ ง
ขุน ช้ างขุ นแผนที่เป็ นภาษาไทยไปแปลแทนที่จ ะนาเนื ้อเรื่ อ งที่เป็ นภาษาอังกฤษไปแปลเพราะ
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ภาษาไทยเป็ นต้ นฉบับ แปลจากภาษาไทยจะลด ความคลาดเคลื่อนในการแปลและนาลักษณะ
ของตัวละครในขุนช้ างขุนแผนที่ได้ อ่านมาวิเคราะห์ตวั ละคร “เรื ่องย่อนีม้ ี เนือ้ หาไม่ยาว หนูจึงจ า
เหตุการณ์ สาคัญ ของเรื ่ องได้และความรู้ที่หนูได้อ่ านจากบทนี ้สามารถนาไปใช้ในวิ ช าวรรณคดี
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ยค่ะ หนูจาลักษณะนิ สยั ของตัวละครหลักเพือ่ ต่อไปจะต้องวิ เคราะห์ตวั
ละครเมื ่อเรี ยนวิ ชาวรรณคดี เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ”1 และ “ผมจะเลื อกขุนช้ างขุนแผนฉบับ
ภาษาไทยเพือ่ แปลเป็ นภาษาเวียดนามเพราะฉบับภาษาอังฤกษก็ แปลจากภาษาไทยอี กที ถ้าเลือก
แปลจากภาษาอังกฤษอาจจะเกิ ดความคลาดเคลื ่อนได้”2 กลุม่ ตัวอย่างจาตัวละครหลักในเรื่ องได้
จาเหตุการณ์ สาคัญของเรื่ องได้ รู้ จกั ลักษณะนิสยั ของตัวละครหลัก ผู้เรี ยนให้ ความเห็นว่าแผนผัง
ตัวละครช่วยให้ ผ้ เู รี ยนจาตัวละครและความสัมพันธ์ ของตัวละครได้ เร็ วขึ ้น “ผมชอบแผนผังตัวละคร
มากเพราะช่วยให้ผมจาตัวละครได้เร็ วขึ้นและจาความสัมพันธ์ ของตัวละครได้ดว้ ย”3
ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ความรู้ เพิ่มเติมด้ านเนื ้อเรื่ อ งขุ นช้ างขุ นแผนซึ่งรู้ จักทัง้
ตัวละคร ความสัมพันธ์ และลักษณะนิสยั ของตัวละคร โดยแผนผังตัวละครช่วยให้ กลุม่ ตัวอย่าง
เข้ าใจเร็ วและจาได้ นอกจากนี ้เนื ้อเรื่ องที่น่าสนใจ มีความยาวไม่มากทาให้ กลุม่ ตัวอย่างสนใจและ
จะเลือกขุนช้ างขุนแผนฉบับภาษาไทยนาไปแปลเป็ นภาษาเวียดนาม และนาความรู้ ที่ได้ รับมา
วิเคราะห์ตวั ละครของขุนช้ างขุนแผนในวิชาวรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะคาประพันธ์ กลอนเสภา การอ่านวรรณคดีไทยต้ องมีความรู้ เรื่ องลักษณะ
คาประพันธ์ เพื่อ ให้ อ่านได้ เข้ าใจและถูกต้ อ ง ผู้วิจัย จึงสร้ างบทที่ 2 “หาเสภามาทัว่ ที ่ตวั ดี ” โดย
กล่าวถึงความหมายของฉันทลักษณ์ และคาประพันธ์ ลักษณะของกลอนเสภา และวิธีการอ่าน
ทานองเสนาะกลอนเสภา ซึ่งอธิ บายวิธีการแบ่งคาในแต่ละวรรคโดยมีตัวอย่างประกอบ เพื่อให้
ผู้เรี ยนชาวเวีย ดนามมี ค วามรู้ และความเข้ า ใจลัก ษณะของกลอนเสภา ต่อ จากนัน้ จึ งอธิ บ าย
ฉัน ทลัก ษณ์ กลอนหลุด บ๊ าดในเรื่ อ งนางเกี่ ย ว (Truyen Kieu) ได้ แก่ ลัก ษณะ ข้ อ บัง คับ และ
ยกตัวอย่างประกอบ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจลักษณะ กลอนเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผนได้ ดียิ่งขึ ้น
ผู้วิ จัย พบว่า กลุ่ม ตัว อย่ า งทุ ก คนเคยเรี ย นฉั น ทลัก ษณ์ ก ลอนแปดและเคยแต่ ง
กลอนแปด แต่ตอนนันยั
้ งสับสนเพราะเวลาเรี ยนค่อนข้ างน้ อย ห้ องเรี ยนมีผ้ เู รี ยนหลายคน และไม่มี
เอกสารประกอบ เมื่อได้ อ่านบทที่ 2 ซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ ของกลอนเสภา กลุม่ ตัวอย่าง
ได้ ทบทวนความรู้ เรื่ อ งนี ้ สามารถตอบข้ อ สงสัย โดยเข้ าใจฉัน ทลักษณ์ กลอนเสภาชัด เจนผ่า น
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คาอธิบายและแผนผังฉันทลักษณ์กลอนเสภา "หนูเคยเรี ยนฉันทลักษณ์ กลอนแปดกับเพือ่ น ๆ และ
เคยลองแต่งกลอนแปดด้วย แต่ตอนนัน้ งงและสับสนเพราะมี เวลาเรี ยนน้อย ในห้องเรี ยนมี 19 คน
จึ งถามอาจารย์ ได้ไม่มาก อาจารย์ ไม่ได้แจกเอกสารใบความรู้ หนูจึงเรี ยนแล้วก็ลืมไป เมื ่อได้อ่าน
บทที ่ 2 หนูได้ทบทวนความรู้ที่เคยเรี ยน จาเนือ้ หาได้เร็ วและนานเพราะแผนผังฉันทลักษณ์ กลอน
เสภาอธิ บายได้ชดั เจนมาก” 1
กลุ่มตัวอย่างได้ รับความรู้ ใหม่ เช่น จานวนคาในหนึ่งวรรค เรื่ อ งการแบ่งจังหวะใน
การอ่านกลอนเสภา กลุม่ ตัวอย่างสนใจและตังใจอ่
้ านกลอนให้ ถูกต้ องตามจังหวะเพราะเมื่ออ่าน
ถูกจังหวะจะเข้ าใจความหมายของบทกลอนอย่างถูกต้ อง “หนูได้เพิ่ มเติ มความรู้ใหม่คือการแบ่ ง
จังหวะในการอ่ านกลอนเสภา หนูช อบความรู้ นี้ม าก เพราะเมื ่ อ อ่ านถู กจังหวะ เสี ยงกลอนจะ
ไพเราะขึ้นและหนูเข้าใจความหมายของบทกลอนมากขึ้น”2
“ลักษณะคาประพันธ์ กลอนเสภาเป็ นความรู้ ใหม่ ม ากส าหรับ หนูค่ ะ เมื ่ อ หนูอ่ า น
ลักษณะคาประพันธ์ กลอนเสภากับลักษณะคาประพันธ์ กลอนหลุกบ๊ าด หนูถึงรู้ ว่าคาประพันธ์
ประเภทกลอนไม่ ได้เหมื อนกันทุกประเทศ แต่ละประเทศจะมี ลกั ษณะคาประพันธ์ ที่แตกต่างกัน
ไป”3
“เมื ่อก่ อนผมคิ ดว่าการแต่งกลอนต้อ งแต่งถูกต้องตามกฎข้อบังคับ เช่น กลอนแปล
ต้องมี วรรคละ 8 คา แต่เมื ่อเรี ยนเกี ่ยวกับกลอนเสภา ผมมี ความรู้ใหม่ว่ากลอนเสภาจะมี วรรคละ 6
ถึง 9 คาได้ สิ่ งนีน้ ่าสนใจมากเพราะเมื ่ออ่านกลอนไทย ผมจะรู้เลยว่ากาลังอ่านกลอนประเภทใด
โดยการนับจานวนคาใน 1 วรรค”4
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างทาให้ ผ้ ูวิจัยพบว่าบทที่ 2 ช่วยให้ กลุ่มตัวอย่างได้
ทบทวนความรู้ เรื่ องลักษณะคาประพันธ์ กลอนเสภ ามี ความรู้ ใหม่เรื่ อ งการแบ่งจังหวะการอ่าน
กลอนเสภา โดยแผนผังฉันทลักษณ์ กลอนเสภาช่วยให้ กลุม่ ตัวอย่างอ่านได้ เร็ วและเข้ าใจเนื อ้ หา
ชัดเจน
3.2 ด้ านวิถีชีวิตไทยที่ปรากฏในขุนช้ างขุนแผน เมื่อผู้เรี ยนชาวเวียดนามมีความรู้
เกี่ ยวกับวรรณคดีไทยแล้ วต่อไปจึงเป็ น เนื ้อหาเกี่ ยวกับ วิถีชีวิตไทย โดยผู้วิจัยสร้ างหนังสือ อ่ าน
ประกอบให้ มี เนื อ้ หาเรื่ อ งวิ ถี ชี วิ ต ไทยทัง้ หมด 8 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ ประเพณี การศึ ก ษา ครอบครั ว
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การดารงชี วิต การรั บราชการ ความเชื่ อ เรื่ อ งกรรม การปกครองบ้ านเมื อ ง และสถานภาพของ
ผู้หญิง ดังนี ้
วิถีชีวิตไทยเรื่ องประเพณี การทาขวัญ และการโกนจุก อยู่ในบทที่ 3 “ขวัญ มา
หาย่าเถิ ดอย่าเพลิ ดเพลิ น” มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความหมายของประเพณี ประเภทของประเพณีในเรื่ อ ง
ได้ แก่ การทาขวัญและการโกนจุก หลังจากนันจึ
้ งเล่าเรื่ องย่อตอน “กาเนิดพลายงาม” เพิ่มเติมจาก
เรื่ องย่อในบทที่ 1 เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนชาวเวียดนามเข้ าใจเนื ้อเรื่ องตอนนี ้ ซึ่งเป็ นช่วงที่กล่าวถึงชีวิตของ
พลายงามตอนเป็ นเด็ก
เมื่ อกลุ่มตัวอย่างอ่านเนื ้อหาในบทนี ้แล้ วทาให้ มี ความรู้ เพิ่มเติมเรื่ อ งประเพณี การ
ทาขวัญและการโกนจุก กลุม่ ตัวอย่างเคยเรี ยนเกี่ยวกับการทาขวัญและการโกนจุกแต่ร้ ู แค่ว่าการ
ทาขวัญคือการผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือแต่ไม่ร้ ูวา่ ทาไมต้ องทาขวัญ ส่วนการโกนจุก กลุม่ ตัวอย่างรู้ว่า
คนไทยจะโกนจุกเมื่ ออายุ 11 – 13 ปี และไม่ร้ ู ว่าการโกนจุกมีขนตอนและมี
ั้
ความหมายอย่างไร
ความรู้ เหล่า นี จ้ ะช่ ว ยให้ ก ลุ่ม ตัว อย่า งเข้ า ใจความคิ ด ของคนไทยมากขึน้ และปฏิ บัติ ตัว อย่า ง
เหมาะสมเมื่อเข้ าร่ วมการทาขวัญหรื องานบายศรี สขู่ วัญของคนไทย “ผมมี ความรู้เกี ่ยวกับการทา
ขวัญและการโกนจุกมาก่อนแต่รู้แค่ว่าการทาขวัญจะต้องผูกสายสิญจน์ทีข่ อ้ มื อและเด็กไทยโกนจุก
เมื ่ออายุ 11 – 13 ปี ตอนนี ้ผมรู้ แล้วว่าการทาขวัญจัดขึ้นเมื ่อคนนัน้ เจอเหตุการณ์ สาคัญในชี วิต
และการโกนจุ กหมายถึ งเด็ กโตขึ้ นเป็ นผู้ใหญ่ อ ย่างเต็ มตัว ครับ การทาขวัญ ของคนไทยมี ความ
คล้ายคลึ งกับ การท าขวัญ เดื อ นของเวี ย ดนามจึ งท าให้ผ มเข้าใจง่า ยขึ้ น ด้ว ยครับ ถ้า ผมได้เข้า
ร่วมงานทาขวัญหรื อบายศรี ของคนไทย ผมจะทาถูกต้องทุกขัน้ ตอนครับ”1
กลุ่ม ตัวอย่างมี ความรู้ เพิ่ มเติมว่าการทาขวัญ เดือ นของไทยและเวียดนามมี ความ
เหมือนและความแตกต่างกัน โดยกลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจว่าการทาขวัญเดือนของไทยและเวี ยดนามมี
จุดประสงค์ เหมื อ นกันคื อเพื่ อ เป็ นสิริม งคลแก่ เด็ก แต่สิ่งที่แ ตกต่างกันคื อ ของที่ป ระกอบในพิ ธี
เพราะว่าความเชื่อและวิถีชีวิตการกินของไทยกับเวียดนามต่างกัน “หนูเพิ่งรู้ว่าการทาขวัญของไทย
กับ เวี ยดนามมี ส่วนเหมื อ นและต่ างกัน ทาให้ห นูส นใจมาก หนูคิดว่ าการทาขวัญ มี จุ ด ประสงค์
เหมื อนกันแต่มีของเซ่ นไหว้ต่างกันเพราะว่าคนไทยกับคนเวียดนามมี ความเชื ่อและวิ ถีชีวิตการกิ น
ไม่เหมื อนกันค่ะ”2
จากการเรี ย นบทนี ท้ าให้ ก ลุ่มตัวอย่างมี ความรู้ เพิ่ มเติ มเรื่ อ งความส าคัญ ของการ
ทาขวัญและโกนจุก รู้ จกั ขันตอนในการท
้
าขวัญและโกนจุก กลุม่ ตัวอย่างสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
1
2
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ของความเหมือนและความต่างในการทาขวัญเดือนระหว่างไทยกับเวียดนามเพราะต่างกันเรื่ องวิถี
ชีวิตการกินและความเชื่อของ 2 ประเทศ
วิถีชีวิตไทยเรื่องการศึกษา อยูใ่ นบทที่ 4 “ลูกผูช้ ายลายมื อนัน้ คือยศ” บทนี ้กล่าวถึง
การศึก ษาของผู้ช าย ได้ แ ก่ ความสาคัญ ของการศึก ษา สถานที่ ส าหรั บ เรี ย น และวิ ช าที่ เรี ย น
ส่วนผู้หญิงจะเรี ยนวิชางานบ้ านงานเรื อนที่บ้าน เพื่อเตรี ยมตัวเป็ นภรรยาที่ดีและแม่ที่ดี
กลุม่ ตัวอย่างแสดงความคิดว่าได้ รับความรู้ ด้านวิถีชีวิตไทยที่ใหม่และไม่เคยเรี ยนรู้
มาก่อน ในบทที่ 4 กล่าวถึงความสาคัญ ของการศึกษาซึ่งคล้ ายกับการศึกษาของเวียดนาม คือ
ผู้ชายศึกษาเพื่อรับราชการ เพื่อมีเกียรติ และสามารถเป็ นที่พงึ่ ของครอบครัวได้ แต่วิชาที่ผ้ ชู ายไทย
ศึก ษาไม่ เหมื อ นของเวี ย ดนาม กลุ่ม ตัว อย่า งได้ ร้ ู จัก วิ ช าที่ เกี่ ย วกั บ ศาสนา ไสยศาสตร์ และ
โหราศาสตร์ ซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อน วิชาเหล่านี ้ช่วยให้ กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจความคิดของคนไทยมาก
ขึน้ กลุ่ม ตัว อย่ า งเข้ า ใจว่า สิ่ง ที่ ค นไทยในสมัย ก่ อ นเรี ย นสอดคล้ อ งกับ ความเชื่ อ ของคนไทย
“หนูได้รับความรู้ในบทนี ้มากเยอะมากค่ะ เพราะหนูไม่ เคยรู้จักเรื ่อ งการศึ กษาของผู้ชายไทยใน
สมัยก่อน ชื ่ อของวิ ชาที ่ผู้ชายเรี ยนส่วนใหญ่ เกี ่ยวกับศาสนา ไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ หนูจึ ง
เข้าใจว่าเพราะคนไทยเชื ่อเรื ่องเหล่านีจ้ ึ งเรี ยน ถึงแม้ว่าคนเวี ยดนามกับคนไทยจะให้ความสาคัญ
กับการศึกษาเหมื อนกันแต่มีวิชาเรี ยนทีต่ ่างกันเพราะมี ความเชื ่อต่างกันค่ะ”1
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ความรู้ เพิ่ ม เติ ม ว่ า จากความรู้ ในบทนี ้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ถึ ง
ความเหมือนกันในการศึกษาของผู้ชายและผู้หญิ งของทังไทยและเวี
้
ยดนามในสมัยก่อน คือผู้ชาย
จะได้ เรี ย นหนังสือ ไปท างานนอกบ้ าน ผู้ห ญิ งไม่ ได้ เรี ย นหนัง สือ ต้ อ งอยู่บ้ านดูแ ลสามี แ ละลูก
กลุม่ ตัวอย่างให้ ความเห็นว่าคนไทยกับคนเวียดนามอาจจะมีวฒ
ั นธรรมร่ วมกันจึงทาให้ มีความคิด
เหมือนกัน เป็ นความคิดที่ผ้ ชู ายสาคัญกว่าผู้หญิง “ผมได้เห็นว่าการศึกษาของผูช้ ายและผูห้ ญิ งไทย
เหมื อ นกับ การศึ ก ษาของผู้ช ายและผู้ห ญิ งเวี ย ดนามในสมัย ก่ อ น อาจจะเป็ นเพราะไทยกับ
เวียดนามมี วฒ
ั นธรรมร่วมกัน ทาให้สงั คมให้ความสาคัญกับผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิ งเหมื อนกัน”2
สรุ ป ว่า กลุ่ม ตัว อย่างมี ค วามรู้ เพิ่ ม เติ ม ด้ านการศึกษาโดยเห็ น ถึ งความเหมื อ นใน
การศึกษาของไทยและเวียดนามที่ให้ ความสาคัญกับการศึกษา และการศึกษาของผู้ชายสาคัญ
กว่าการศึกษาของผู้หญิ ง เห็นความต่างของการศึกษาระหว่างไทยและเวีย ดนามคือ วิชาที่เรี ยนไม่
เหมือนกัน กลุม่ ตัวอย่างวิเคราะห์วา่ ความเหมือนและความต่างทางการศึกษาเกิดขึ ้นจากความคิด
และความเชื่อที่ไม่เหมือนกันระหว่างไทยกับเวียดนาม
1
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วิถีชีวิตไทยเรื่ องครอบครัว อยู่ในบทที่ 5 “แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก” เนื ้อหากล่าวถึง
ครอบครัวในขุนช้ างขุนแผนและลักษณะของครอบครัวไทย โดยกล่าวถึงบทบาทและหน้ าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว ได้ แก่ พ่อ แม่ และลูก อธิ บายลักษณะและโครงสร้ างของครอบครัวเดี่ยวและ
ครอบครัวขยาย
จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างชอบบทนี ้มากเพราะมีเนื ้อหาที่ใกล้ เคียง
กับชีวิตจริ ง นอกจากนี ้กลุม่ ตัวอย่างยังนาความรู้ ที่ได้ ไปวิเคราะห์เพื่อเห็นถึงการใช้ ชีวิตของคนไทย
และเวียดนาม กลุม่ ตัวอย่างได้ เรี ยนรู้ โครงสร้ างครอบครัวไทยและหน้ าที่ของสมาชิกในครอบครัว
แล้ วนาไปเปรี ยบเทียบกับระบบครอบครัวในเวียดนาม จึงเห็นความคล้ ายกันระหว่างครอบครัวไทย
กับครอบครัวเวียดนามกลุม่ ตัวอย่างจึงสรุ ปว่าคนไทยและคนเวียดนามมีความคิดที่เหมือนกันคือ
ผู้ชายสาคัญที่สดุ ในบ้ าน ต้ องเป็ นหัวหน้ าครอบครัว พ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ลกู ลูกต้ องกตัญญูต่อ
พ่อ แม่ “หนูช อบบทที ่ 5 มากค่ะ เพราะมี เนื ้อ หาใกล้ชิ ดกับ ชี วิตประจ าวัน ถึ งแม้ว่าตอนนี ้สงั คม
เปลี ่ยนแปลงไปมากแต่ทงั้ เวี ยดนามกับ ไทยยังมี ค รอบครัวขยาย จากการเรี ยนรู้ โครงสร้ างของ
ครอบครัวและหน้า ที ่ของสมาชิ ก ในครอบครัว หนูเห็ น ว่า คนไทยและคนเวี ย ดนามมี ค วามคิ ด
เหมื อนกันคื อ ผูช้ ายต้องเป็ นหัวหน้าครอบครัว พ่อแม่ มีหน้าที ่ดูแลลูก ลูกต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ ”1
กลุ่ม ตัวอย่างให้ ข้อมูลว่า แผนผังครอบครั วช่วยให้ เข้ าใจโครงสร้ างครอบครั วอย่างถูกต้ อ งและ
รวดเร็ ว “หนูช อบแผนผังครอบครัว ค่ะ เพราะเมื ่ อ ดูแ ผนผัง ครอบครัว หนูเข้าใจโครงสร้ างของ
ครอบครัวเร็ วมาก”2
กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็ นเพิ่ มเติ มว่า ซาบซึ ้งในความรั กระหว่างวันทองกับ
พลายงามซึ่งวัน ทองเป็ น แม่ ที่ รัก และดูแลลูกเป็ น อย่า งดี พลายงามเป็ น ลูก ที่ รักและตอบแทน
บุญคุณของแม่ แสดงให้ เห็นว่าคนไทยปลูกฝั งให้ เด็กกตัญญูต่อพ่อแม่ตงแต่
ั ้ โบราณจนถึงปั จจุบนั
“หนูซาบซึ้ งเพราะนางวันทองรักพลายงามมากและพลายงามก็รกั แม่มาก ความรักของนางวันทอง
แสดงผ่ า นการดู แ ลพลายงามและความรัก ของพลายงามแสดงผ่ า นการมารับ แม่ ไ ปดู แ ล
ความกตัญญูของพลายงามเป็ นสิ่งทีเ่ ด็กเวียดนามควรเรี ยนรู้ค่ะ”3
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กลุม่ ตัวอย่างได้ เรี ยนรู้โครงสร้ างครอบครัวไทยในเรื่ องขุนช้ างขุนแผน รู้จกั หน้ าที่ของ
สมาชิกในครอบครัวและเห็นถึงความกตัญญูของลูกที่มีตอ่ พ่อแม่และเห็นว่าเป็ นสิง่ ที่เด็ก ๆ ควรทา
วิถีชี วิตไทยเรื่ อ งการด ารงชี วิต อยู่ในบทที่ 6 “มะยมใหญ่ ในบ้านกิ นหวานนัก ”
บทนีก้ ล่าวถึงสภาพบ้ านเรื อนของคนไทย ได้ แก่ ลักษณะของเรื อ นไทย เหตุผลที่สร้ างเรื อ นไทย
ลักษณะเช่นนัน้ บริ เวณบ้ านปลูกไม้ มงคลและสมุนไพร และกล่าวถึงอาหารการกินของคนไทย ทัง้
อาหารในชีวิตประจาวันและอาหารในโอกาสพิเศษ รวมทังการถนอมอาหารเพื
้
่อให้ เก็บไว้ ได้ นาน
กลุม่ ตัวอย่างให้ สมั ภาษณ์ ว่าความรู้ จากบทนี ้ช่วยให้ กลุ่มตัวอย่างเข้ าใจการใช้ ชีวิต
ของคนไทยมากขึ ้น สามารถนาความรู้ ที่เรี ยนมาใช้ ในชีวิตประจาวันที่ประเทศไทยได้ เช่น ได้ เห็น
บ้ านทรงไทยเมื่อไปทัศนศึกษา เข้ าใจว่าบ้ านไทยต้ องมีใต้ ถุนเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายและน ้าท่วม รู้จัก
อาหารที่ผา่ นการถนอมอาหาร เช่น แช่อิ่ม ลูกพลับหวาน รู้เหตุผลที่คนไทยปลูกต้ นมะยมหน้ าบ้ าน
เพื่อความเป็ นสิริมงคลและรู้ ประโยชน์อื่น ๆ ของต้ นมะยม เช่น เป็ นอาหาร เป็ นยา กลุม่ ตัวอย่างจะ
นาความรู้เกี่ยวกับต้ นมะยมไปใช้ ที่เวียดนามด้ วย “หนูไม่เคยรู้ว่าทาไมบ้านไทยต้องมี ใต้ถุน เมื ่อไป
ทัศนศึกษาหนูเห็นบ้านส่วนใหญ่มีใต้ถนุ แต่คิดว่าเป็ นการออกแบบเพือ่ ความสวยงาม ตัง้ แต่มาอยู่
ที ่ไทย หนูเห็ นมี บ้านหลายหลังปลู กมะยมหน้าบ้ านแต่คิ ดว่าเป็ นไม้ป ระดับเหมื อ นที ่เวี ยดนาม
กลับไปเวี ยดนามหนูจะบอกพ่อแม่ปลูกต้นมะยม เวลามี ใครไม่สบายสามารถใช้เป็ นยาได้ เมื ่อหนู
เดิ นตลาดนัด หนูยงั ได้ชิมผลไม้แช่อิ่มและซื ้อลูกพลับหวานด้วย”1
กลุ่ม ตัว อย่างมี ค วามรู้ เพิ่ ม เติ ม ว่า คนไทยมี วิถี ชีวิ ตที่ ผูกพัน กับ น ้า เห็ น ได้ จ ากการ
สร้ างบ้ านใกล้ แม่น ้า การเดินทางทางน ้า อาหารการกินที่หาได้ จากแม่น ้า สิ่งนี ้เป็ นความรู้สาคัญที่
ช่วยให้ กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจการดารงชีวิตของคนไทยมากขึ ้น “หนูมีความรู้เพิ่ มเติ มว่าคนไทยมี วิถี
ชี วิตที ่ผูก พัน กับน้ า หนูส งั เกตจากภาพประกอบทั้งบ้ านของนางทองประศรี บ้านขุน ช้างต่างก็
สร้างใกล้แม่น้า มี การเดิ นทางโดยเรื อ และคนไทยมักกิ นปลาที ่หาได้จากแม่น้า หนูเข้าใจแล้วว่า
คนไทยในสมัยก่อนใช้ชีวิตพึ่งพาธรรมชาติ ”2
สรุปว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้ านเรื อนไทย อาหารการกินของไทย
เข้ าใจว่าคนไทยสมัยก่อนใช้ ชีวิตที่พงึ่ พาธรรรมชาติ ทังนี
้ ้กลุม่ ตัวอย่างยังนาความรู้ที่ได้ อ่านไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันที่ไทยได้
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วิถีชีวิตไทยเรื่องการรับราชการ อยู่ในบทที่ 7 “ถวายตัวพระองค์ทรงธรณี ” เนื ้อหา
กล่าวถึงความนิยมรับราชการในขุนช้ างขุ นแผน คุณสมบัติของผู้ที่จะรับราชการ เพื่อให้ เห็นว่า
ทาไมคนไทยนิ ย มให้ ลูก ชายรั บ ราชการ และคุณ สมบัติ ของผู้ที่ จ ะรั บ ราชการว่าต้ อ งเรี ยนวิ ช า
อะไรบ้ าง และกล่าวถึงพิธีถวายตัวเป็ นมหาดเล็กของพลายงาม ซึง่ ต้ องมีการแต่งกายและสิง่ ของที่
ต้ องเตรี ยมในการถวายตัว
กลุม่ ตัวอย่างให้ ข้อ มูลว่าเข้ าใจความคิดของคนไทยที่ต้องการให้ ลูกรับราชการโดย
เชื่อมโยงกับเรื่ องของตนเพราะกลุม่ ตัวอย่างก็มีประสบการณ์ ในเรื่ องนี ้ พ่อแม่ของกลุม่ ตัวอย่างก็
หวังว่าเมื่ อลูกสาเร็ จการศึกษาแล้ วจะได้ รับราชการ มี อ าชีพที่มั่นคง ความรู้ ใหม่ที่กลุม่ ตัวอย่าง
ได้ รับคือคุณสมบัติของมหาดเล็กและพิธีการถวายตัว ซึ่งความรู้ นี ้มีเฉพาะที่ประเทศไทยเพราะที่
เวียดนามต้ องผ่านการสอบ 3 ระดับถึงจะเป็ นข้ าราชการได้ การที่เวียดนามไม่มีมหาดเล็กและไม่มี
การถวายตัวเพราะว่าเวียดนามไม่มีสถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ “หนูเข้าใจความคิ ดของคนไทยที ่
อยากให้ลูกรับราชการเพราะพ่อแม่หนูก็อยากให้หนูได้รับราชการหลังจากที ่หนูเรี ยนจบ แต่การ
รับราชการของคนไทยในสมัยก่ อนไม่เหมื อ นของเวี ยดนาม ของเวี ยดนามต้องสอบผ่าน 3 ระดับ
ส่วนของไทยต้องมี การถวายตัวและจะรับใช้เป็ นมหาดเล็ก เรื ่องนีเ้ ป็ นเรื ่องใหม่มากสาหรับหนู หนู
คิ ดว่าเพราะไทยมี สถาบันพระมหากษัตริ ย์จึงมี การถวายตัวเป็ นมหาดเล็ก”1
กลุ่ม ตัว อย่ างเกิ ด การเปรี ย บเที ย บว่ามหาดเล็ก ของไทยแตกต่ างกับ ขุน นางของ
เวียดนาม เพราะคนจะเป็ นมหาดเล็กต้ องเรี ยนหนังสือเก่ง มีความรู้เรื่ องกฎหมายเป็ นอย่างดีและ
ต้ องรบเก่ง ส่วนขุนนางของเวียดนามจะแบ่งเป็ น 2 ฝ่ ายคือฝ่ ายขุนนางที่เก่งเรื่ องปรัชญา การเขียน
หนังสือ อีกฝ่ ายหนึ่งเก่งเรื่ องการรบ คนที่รบเก่งจะเขียนหนังสือไม่เก่ง กลุม่ ตัวอย่างวิเคราะห์ ว่า
เพราะการปกครองบ้ า นเมื อ งที่ ไ ม่ เหมื อ นกั น ของ 2 ประเทศท าให้ แ บ่ งหน้ าที่ ข องขุ น นางไม่
เหมื อนกัน “หนูเปรี ยบเที ยบมหาดเล็กของไทยกับขุนนางของเวี ยดนามแล้วเห็นว่ามหาดเล็กของ
ไทยเก่งทัง้ การเรี ยนหนังสือ กฎหมายและรบเก่ง แต่ขนุ นางของเวียดนามจะเก่งแค่เรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง
หนูคิดว่าเพราะพระมหากษัตริ ย์มีการปกครองไม่เหมื อนกันจึ งแบ่งหน้าทีใ่ ห้ขนุ นางไม่เหมื อนกัน”2
สรุ ป ว่ากลุ่ม ตัวอย่างได้ ความรู้ เพิ่ ม เติม เรื่ อ งคุ ณ สมบัติ ของการเป็ น มหาดเล็ก วิ ธี
การถวายตัว กลุม่ ตัวอย่างสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหน้ าที่ของมหาดเล็กของไทยกับ
ขุนนางของเวียดนามจนเห็นถึงความแตกต่างในการปกครองบ้ านเมืองของพระมหากษัตริ ย์
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วิถีชิวิตไทยเรื่องความเชื่อเรื่ องกรรม อยูใ่ นบทที่ 8 “เวรกรรมนาไปไม่รั้งรอ” บทนี ้
กล่าวถึงเรื่ องย่อตอน “ขุนช้างถวายฎีกา” ซึง่ จะเป็ นเนื ้อหาของหนังสืออ่านประกอบบทที่ 8 บทที่ 9
และบทที่ 10 กล่าวถึงความรู้ ทั่วไปเรื่ อ งกรรมทังกรรมเก่
้
าและกรรมปั จ จุบัน และความเชื่ อเรื่ อ ง
กรรมในขุนช้ างขุนแผน
กลุม่ ตัวอย่างให้ สมั ภาษณ์ ว่าสนใจความเชื่อเรื่ องกรรมมาก แต่กลุม่ ตัวอย่างเคยรู้จัก
แค่กรรมเก่า ไม่เคยรู้จักกรรมปั จจุบนั จากการอ่านความเชื่อเรื่ องกรรม กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าความ
เชื่ อเรื่ องกรรมเป็ นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทย การเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ช่วยให้ กลุ่มตัว อย่างเข้ าใจ
ความคิดและการอธิ บายเหตุผลของคนไทยมากขึ ้น กลุม่ ตัวอย่างจะไปหาความรู้ เกี่ ยวกับกรรม
ปั จ จุบันเพื่ อศึกษาเพิ่ม เติม “ผมสนใจความเชื ่อ เรื ่อ งกรรมมาก โดยเฉพาะความเชื ่อ เรื ่ อ งกรรม
ปัจจุบนั เพราะผมเคยรู้จักแต่กรรมเก่า ผมเข้าใจว่าคนไทยมี วิถีชีวิตทีผ่ ูกพันกับความเชื ่อเรื ่องกรรม
เพราะผมเห็นคนไทยอธิ บายเหตุผลต่าง ๆ เป็ นเพราะกรรม ผมรู้สึกสนใจเรื ่องนีม้ ากขึ้นและจะไป
หาความรู้เพิ่มเติ มเรื ่องกรรมปัจจุบนั ”1
กลุ่ม ตัวอย่างให้ ข้ อ มูล เพิ่ ม เติม ว่าจากการอ่ า นเกี่ ย วกับ ความเชื่ อ เรื่ อ งกรรม เห็ น
ผลกรรมของตัวละครในขุนช้ างขุนแผน จึงรู้สกึ ว่าตัวเองต้ องทาดีทกุ วันเพราะไม่อยากมีผลกรรมที่
ไม่ดีในอนาคตหรื อในชาติตอ่ ๆ ไป “หนูอ่านถึงผลกรรมของวันทองแล้วบอกตัวเองว่าต้องทาดีทีส่ ดุ
ในทุก ๆ วันเพราะหนูไม่อยากเจอผลกรรมเหมื อนวันทองค่ะ”2
สรุปว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ความเชื่อเรื่ องกรรมของคนไทยมากขึ ้น โดยเฉพาะความ
เชื่อเรื่ องกรรมปั จจุบนั จากความเข้ าใจเนื ้อหาของบทอ่าน กลุม่ ตัวอย่างนาความรู้ เรื่ องความเชื่ อ
เรื่ องกรรมไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
วิถีชีวิตไทยเรื่ องการปกครองบ้ านเมื อง อยู่ในบทที่ 9 “สูต้ ายขอถวายซึ่ งฎี กา”
กล่า วถึ งการปกครองบ้ านเมื อ งของพระมหากษั ต ริ ย์ การปกครองบ้ านเมื อ งของพระพัน วษา
การถวายฎีกาของขุนช้ างว่าการถวายฎีกาคืออะไร สาเหตุที่ขนุ ช้ างถวายฎีกา พระมหากษัตริ ย์ทรง
ใช้ กฎหมายปกครองบ้ านเมืองและลงโทษผู้ทาความผิดอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย
กลุ่ม ตัว อย่ า งให้ ข้ อ มูล ว่า เคยเข้ า ใจว่า ประเทศที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ป กครองคื อ
พระมหากษัตริ ย์อยู่เหนือกฎหมาย ตัดสินใจทุกเรื่ องตามพระทัย ไม่เคยรู้ ว่าพระมหากษัตริ ย์ไทย
ปกครองบ้ านเมืองโดยการใช้ กฎหมาย ผู้เรี ยนจึงรู้สกึ สนใจเพราะการมีกฎหมายแสดงให้ เห็นความ
มีอ ารยะของประเทศ ผู้เรี ยนสนใจเนื ้อหาของบทนี ้มากเพราะไม่เคยได้ อ่านจากหนังสือ เล่มไหน
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มาก่อน “หนูช อบบทนี ้มาก เพราะเมื ่ อ ก่ อ นหนูเข้าใจว่าพระมหากษั ตริ ย์ป กครองประเทศตาม
พระทัย แต่เมื ่อ อ่ านบทนี ้แล้วหนูรู้ว่าพระมหากษัตริ ย์ใช้กฎหมายปกครอง ทาให้สงั คมยุติธรรม
แสดงว่าประเทศไทยมี อารยะ”1
เมื่ อกลุม่ ตัวอย่างอ่านบทกลอนแล้ วเข้ าใจว่าขุนช้ างถูกโบย 30 ครัง้ เพราะขวางเรื อ
พระที่ นั่ง แต่เมื่ อ อ่ า นบทอ่ านแล้ ว จึ งเข้ า ใจว่า ขุน ช้ างถูก โบยเพราะเป็ น กฎของการถวายฎี ก า
กลุ่ม ตัว อย่า งจึ ง ประหลาดใจเพราะคนที่ ร้องทุ ก ข์ ต้ อ งยอมเจ็ บ ตัว ก่ อ นเพราะการร้ องทุ ก ข์ ที่
เวียดนามในสมัยก่อนไม่ได้ เป็ นแบบนันและเห็
้
นถึงบทบาทของพระมหากษัตริ ย์ไทย “เมื ่ออ่านบท
กลอนหนูเข้าใจว่าขุนช้างถูกลงโทษเพราะขวางเรื อพระที ่นงั่ ทาให้พระพันวษาโกรธ แต่เมื ่ออ่าน
การอธิ บายในบทอ่านหนูจึงเข้าใจว่าขุนช้างถูกโบยเพราะเป็ นกฎของการถวายฎี กา สิ่ งนีท้ าให้หนู
แปลกใจมาก เมื ่ อก่อ นคนเวี ยดนามไปร้องทุกข์ ไม่ ถูกโบยแบบนีแ้ ละพระมหากษัตริ ย์ก็ไม่ ได้เป็ น
คนตัดสินคดีเหมื อนของไทย”2
สรุปว่ากลุม่ ตัวอย่างเห็นถึงบทบาทสาคัญของพระมหากษัตริ ย์ไทย ความสาคัญของ
การใช้ กฎหมายในการปกครองบ้ านเมืองของพระมหากษัตริ ย์ไทย และความแตกต่างของกฎหมาย
ไทยกับกฎหมายเวียดนาม
วิถี ชี วิ ต ไทยเรื่ อ งสถานภาพของผู้ ห ญิ ง อยู่ในบทที่ 10 “ประหนึ่ ง ว่า วัน ทองนี ้
สองใจ” บทนี ้เป็ นบทสุดท้ าย เป็ นการวิเคราะห์ตวั ละครเอกคือ “วันทอง” โดยกล่าวถึงลักษณะของ
วันทองตังแต่
้ ความสวยงาม การอบรมเลี ้ยงดู และการที่วนั ทองไม่เคยตัดสินใจเรื่ องใดในชีวิตจึง
เป็ นสาเหตุที่ทาให้ ถูกประหารชี วิต แสดงให้ เห็นสถานภาพของนางวันทองซึ่งเป็ นผู้หญิ งไทยใน
สมัยก่อน
กลุม่ ตัวอย่างให้ สมั ภาษณ์ วา่ เมื่ออ่านบทนี ้มีความรู้ สกึ สงสารและเห็นใจตัวละครนาง
วันทอง สถานภาพของผู้หญิ งในสมัย ก่อ นที่ไม่เท่าเที ยมกับผู้ช ายไม่ใช่เรื่ อ งแปลกสาหรับ กลุ่ม
ตัวอย่าง แต่เมื่ออ่านบทนี ้ กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจว่าสถานภาพของผู้หญิ งในสมัยก่อน ทังที
้ ่เวียดนาม
ไทย หรื อ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชี ยจะไม่ เท่า สถานภาพผู้ช าย เนื ้อหาในบทนอกจากจะอธิ บ าย
สถานภาพของผู้หญิ งแล้ วยังวิเคราะห์ตัวละครนางวันทองทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ สึกสงสารนาง
วันทองและผู้หญิงเอเชียในสมัยก่อน “ผมสงสารและเห็นใจนางวันทองและผูห้ ญิ งเวียดนาม ผูห้ ญิ ง
เอเชี ยในสมัยก่อนทีม่ ี สถานภาพต่ากว่าผูช้ าย ถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าเมื ่อก่อนผูช้ ายกับผูห้ ญิ งมี ความไม่
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เท่าเที ยมกันทางสถานภาพ แต่เมื ่ออ่านบทที ่ 10 อ่านการวิ เคราะห์ ตวั ละครนางวันทอง ผมยังอด
รู้สึกสงสารไม่ได้”1
ความตายของนางวันทองทาให้ กลุม่ ตัวอย่างเห็นหลายมิติในชีวิต คือ ชีวิตไม่มีอะไร
แน่นอน บทบาทของพระมหากษัตริ ย์ในชีวิตของสามัญชน ผลกรรมเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และ
สถานภาพของผู้หญิ งในสมัยก่อน “ความตายของนางวันทองทาให้ผมเห็นหลายมิ ติในชี วิต ก็ คือ
ชี วิตไม่มีอะไรแน่นอน พลายงามกับขุนช้างเป็ นคนทาผิ ดแต่นางวันทองต้องตาย นางวันทองต้อง
ตายโดยที ่ไม่ ได้ป่วยเป็ นโรคและไม่ ได้เกิ ดอุ บัติเหตุ ผมรู้ สึกว่าพระมหากษั ตริ ย์ไทยมี บทบาทที ่
สาคัญมาก มี สิทธิ์ ชี้เป็ นชี ้ตาย สัง่ ประหารชี วิตนางวันทองได้ก็ยกโทษให้ได้ สุดท้ายนางวันทองก็
ต้อ งตายเพราะผลกรรมของตัวเอง แต่ผมคิ ดว่าเหตุการณ์ ทุก อย่างก็ เป็ นเพราะสถานภาพของ
ผูห้ ญิ งต่ากว่าผูช้ าย เมื ่อมี ปัญหาเกิ ดขึ้น ผูห้ ญิ งต้องเป็ นฝ่ ายผิด”2
กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจสถานภาพของผู้หญิ งไทยในสมัยก่อนผ่านการวิเคราะห์ตวั ละคร
นางวัน ทอง กลุ่ม ตัว อย่า งเกิ ด ความรู้ สึก เห็ น ใจและสงสารนางวัน ทองแต่ ก็ เข้ า ใจเพราะรู้ ว่ า
สถานภาพของผู้ ช ายกั บ ผู้ห ญิ ง ในสมั ย ก่ อ นไม่ เท่ า เที ย มกั น กลุ่ม ตัว อย่า งเข้ า ใจวิ ถี ชี วิ ต ไทย
หลายอย่างมากขึ ้น เช่น ความเชื่อ และบทบาทของพระมหากษัตริ ย์ในสังคมไทย
สรุ ปว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ เรื่ องวรรณคดีไทยเรื่ องขุนช้ างขุนแผนเพิ่มเติม โดยจา
เนื ้อเรื่ องได้ รู้ จักตัวละครและความสัมพันธ์ ของตัวละครในเรื่ องขุนช้ างขุนแผน กลุม่ ตัวอย่างจา
เหตุการณ์ สาคัญในเรื่ องได้ เข้ าใจพฤติกรรมของตัวละครและสามารถวิเคราะห์ ลกั ษณะของตัว
ละคร รู้จักความหมายของฉันทลักษณ์ และลักษณะคาประพันธ์ กลอนเสภา มีความรู้เรื่ องการแบ่ง
จังหวะการอ่านในแต่ละวรรค สามารถจับคู่เสียงสัมผัสในบทกลอน แบ่งจังหวะการอ่านในบท
กลอน เข้ าใจความสาคัญของวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุนแผนและลักษณะคาประพันธ์ ของกลอน
เสภาผ่านการเปรี ยบเทียบกับวรรณคดีเวียดนามเรื่ องนางเกี่ยว (Truyen Kieu) และลักษณะคา
ประพันธ์ กลอนหลุกบ๊ าดในเรื่องนางเกี่ยว (Truyen Kieu)
เมื่ อ ได้ อ่ า นหนั ง สื อ อ่ า นป ระกอบ เรื่ อง “วิ ถี ชี วิ ตไทย” จากวรรณ คดี เ รื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ เพิ่มเติมด้ านวิถีชีวิตไทย ได้ แก่
รู้จักความหมายและประเภทของประเพณี ไทย มีความรู้ เกี่ยวกับความสาคัญและขันตอนการจั
้
ด
งานท าขวัญ และโกนจุ ก เข้ า ใจความส าคัญ ของการศึ ก ษาโดยเฉพาะการศึ ก ษาของผู้ ช าย
นอกจากนี ้ยังรู้ จกั วิชาที่ผ้ ชู ายไทยต้ องเรี ยนเพื่อนาไปประกอบอาชี พ รู้ จักโครงสร้ างของครอบครัว
1
2
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ไทยและมีความรู้เพิ่มเติมลักษณะของครอบครัวไทย ได้ รับความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิตของคนไทย
โดยเฉพาะสภาพบ้ านเรื อนและอาหารการกินของคนไทย กลุ่มตัวอย่างเข้ าใจเหตุผลในการสร้ าง
บ้ านทรงไทย ประโยชน์ของต้ นไม้ ที่ปลูกรอบบ้ านและความหลากหลายด้ านอาหารการกินของไทย
เมื่ อ กลุ่ม ตัวอย่า งได้ เรี ย นความรู้ เรื่ อ งการรั บ ราชการจึ งเข้ าใจเหตุผ ลในการนิ ย มให้ ลูก ชายรั บ
ราชการ นอกจากนีย้ ังรู้ จักคุณสมบัติของผู้ที่จะรับราชการและพิธีถวายตัวเป็ นมหาดเล็ก เข้ าใจ
สาเหตุในการนากรรมไปอธิ บายเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดของคนไทยและสามารถแยกกรรม
เก่ากับกรรมปั จจุบนั ได้ นอกจากนี ้ยังได้ เรี ยนรู้ เรื่ องการปกครองบ้ านเมืองของพระมหากษัตริ ย์ไทย
โดยใช้ กฎหมายในการปกครอง และกลุม่ ตัวอย่างสามารถรวบรวมความรู้เรื่ องวิถีชีวิตไทยทังหมด
้
ในหนังสือเพื่อวิเคราะห์และเข้ าใจสถานภาพของผู้หญิงไทยในสมัยก่อน
4. ความสาคัญขององค์ ประกอบของหนังสืออ่ านประกอบเรื่อง “วิถีชีวิตไทย” จาก
วรรณคดีเรื่องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม
ผู้วิจัยพบว่าองค์ประกอบของหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ อง
ขุ น ช้ า งขุ น แผนสาหรับ ผู้เรี ย นชาวเวียดนามเป็ น หนังสือ ส าคัญ ทาให้ ก ลุ่ม ตัวอย่างได้ เพิ่ม เติ ม
ความรู้ด้านวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีไทยเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม ได้ แก่
องค์ประกอบต่าง ๆ ของหนังสือ เช่น คาศัพท์ แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ และองค์ประกอบอื่น ๆ โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
4.1 ค าศัพ ท์ เป็ นส่ว นส าคัญ ที่ท าให้ ก ลุ่ม ตัวอย่างเข้ าใจบทอ่านได้ ดี ยิ่งขึ ้นเพราะ
ผู้วิจยั อธิบายเป็ นภาษาเวียดนาม ส่วนใหญ่จะเป็ นการอธิ บายคาศัพท์ที่ยาก ศัพท์เฉพาะทาง เช่น
คาศัพท์ เกี่ ยวกับศาสนา ความเชื่ อ และคาราชาศัพท์ คาศัพท์ ที่แปลเป็ นภาษาเวียดนามช่วยให้
ผู้เรี ยนอ่านบทอ่านเร็ วขึ ้น เข้ าใจความหมายอย่างถู กต้ อง โดยผู้วิจัยจะเขียนคาอ่านเป็ นภาษาไทย
แล้ วอธิบายเป็ นภาษาไทยก่อน ต่อจากนี ้จึงอธิบายเป็ นภาษาเวียดนาม ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
คาศัพท์เกี่ยวกับศาสนา

ภาพประกอบ 4 คาศัพท์เกี่ยวกับศาสนาจากหนังสืออ่านประกอบ
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คาศัพท์เกี่ยวกับความเชื่อ

ภาพประกอบ 5 คาศัพท์เกี่ยวกับความเชื่อจากหนังสืออ่านประกอบ
คาราชาศัพท์

ภาพประกอบ 6 คาราชาศัพท์จากหนังสืออ่านประกอบ
4.2 แบบฝึ กหัด ผู้วิจัยสร้ างแบบฝึ กหัดเพื่อทบทวนความรู้ ของผู้เรี ยนก่อนจะให้ ทา
แบบทดสอบระหว่างเรี ยน ผู้วิจยั ออกแบบแบบฝึ กหัดหลากหลายและเป็ นการสรุปบทอ่าน ช่วยให้
ผู้เรี ยนทบทวนและสรุปความรู้ที่อ่านมา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 7 แบบฝึ กหัดจากหนังสืออ่านประกอบ
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ภาพประกอบ 8 แบบฝึ กหัดจากหนังสืออ่านประกอบ
4.3 แบบทดสอบระหว่ างเรียนเมื่อทบทวนความรู้ โดยทาแบบฝึ กหัดแล้ ว ผู้วิจยั จึง
ร้ างแบบทดสอบระหว่างเรี ยนโดยมีการแบ่งระดับความยากง่ายเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนทบทวนความรู้
และตรวจสอบความเข้ าใจหลังจากการอ่าน ดังตัวอย่างดังนี ้

ภาพประกอบ 9 แบบทดสอบระหว่างเรี ยนจากหนังสืออ่านประกอบ
4.4 องค์ ประกอบอื่น ๆ เนื่องจากบทอ่านทัง้ 10 บทมีเนื ้อหาที่แตกต่างกัน ผู้วิจยั จึง
สร้ างองค์ประกอบอื่น ๆ ของหนังสือให้ เหมาะสมกับเนื ้อหาแต่ละบท เช่น ภาพประกอบ การแบ่ง
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เนื ้อหาเหมาะสม แผนผังตัวละคร แผนผังครอบครัว แผนผังฉันทลักษณ์ องค์ประกอบเหล่านี ้มีสว่ น
ช่วยให้ การอ่านของผู้เรี ยนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 10 แผนผังฉันทลักษณ์กลอนเสภาจากหนังสืออ่านประกอบ

ภาพประกอบ 11 แผนผังตัวละครจากหนังสืออ่านประกอบ

ภาพประกอบ 12 แผนผังครอบครัวจากหนังสืออ่านประกอบ
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ภาพประกอบ 13 ภาพประกอบจากหนังสืออ่านประกอบ
ผู้ วิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า หนั ง สื อ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิ ต ไทย” จากวรรณคดี เรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามช่วยเสริ มสร้ างความรู้ทงด้
ั ้ านวิถีชีวิตไทยและวรรณคดี
ไทยให้ แก่ผ้ ูเรี ยนชาวเวียดนาม เป็ นหนังสือ ที่มีอ งค์ ประกอบและมี จุดเด่นที่แตกต่างจากหนังสือ
เล่ม อื่ น ที่ ใช้ ในการสอนภาษาไทยให้ ผ้ ูเรี ย นชาวเวี ย ดนาม นั่น คื อ เป็ น หนังสือ ที่ ให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง
วิถีชี วิตไทย นาเนื ้อหาจากวรรณคดีไทยมาอธิ บาย มี การสอดแทรกเนื ้อหาเกี่ยวกับเวียดนามใน
บทอ่านทุกบทเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเปรี ยบเทียบและเข้ าใจบทอ่านได้ มากที่สดุ
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อ ง “หนัง สื อ อ่ า นประกอบเรื ่ อ ง “วิ ถี ชี วิ ต ไทย” จากวรรณคดี เรื ่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผนสาหรับผูเ้ รี ยนชาวเวียดนาม” นี ้มีจุดมุ่งหมายคือ “เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนมี ความรู้เพิ่ มเติ ม
เกี ่ยวกับวิ ถีชีวิตไทย และวรรณคดี ไทยเรื ่อ งขุนช้ างขุ นแผน” ผู้วิจัยสรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล
และมีข้อเสนอแนะดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
ประเทศเวียดนามมี มหาวิท ยาลัย 5 แห่งที่ ได้ รับ การสนับสนุน ด้ านการเรี ย นการสอน
ภาษาไทยจากกรมความร่ ว มมื อ ระหว่า งประเทศ (TICA) โดยมหาวิ ท ยาลัย ฮานอย (Hanoi
University) มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ กรุ งฮานอย
(University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hanoi) และ
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ กรุงฮานอย (University of Languages
and International Studies, Vietnam National University in Hanoi) เปิ ดสอนภาษาไทยเป็ นวิชา
โท ส่วนมหาวิทยาลัย สังคมศาสตร์ และมนุษ ยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิ มิน ห์
(University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hochiminh
City) และมหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่ า งประเทศแห่ ง มหาวิ ท ยาลัย ดานัง (University of Foreign
Language Studies, The University of Danang) เปิ ดสอนภาษาไทยเป็ นวิชาเอก
หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาไทย มหาวิท ยาลัย ภาษาต่างประเทศ
แ ห่ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ด า นั ง (University of Foreign Language Studies, The University of
Danang) เป็ นมหาวิ ท ยาลัย แห่งเดี ย วในประเทศเวีย ดนามที่ เปิ ดสอนวิ ช าวรรณคดี ไทย (Thai
Literature) เป็ นภาษาไทย โดยสอนวรรณคดีไทย 3 เรื่ อง ได้ แก่ ขุนช้ างขุนแผน รามเกียรติ์ และ
พระอภั ย มณี แต่ ยังไม่ มี ห นัง สื อ หรื อ สื่อ ส่งเสริ ม การเรี ย นรู้ วิ ช าวรรณคดี ไ ทยส าหรั บ ผู้เรี ย น
ชาวเวียดนาม
ผู้วิจยั เลือกวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนมาทาเป็ นหนังสืออ่านประกอบ เพราะวรรณคดี
เรื่ อ งนี เ้ ป็ น เรื่ อ งวิถี ชี วิต ของสามัญ ชนซึ่งท าให้ ผ้ ูเรี ย นชาวเวีย ดนามเข้ าใจได้ ง่าย ตอน “กาเนิ ด
พลายงาม” และตอน “ขุนช้างถวายฎีกา” เป็ น 2 ตอนที่กระทรวงศึกษาธิ การเลือกมาเป็ นแบบเรี ยน
เพราะมีคณ
ุ ค่าทังด้
้ านวรรณศิลป์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย ผู้วิจัยพบว่า 2 ตอนนี ้มีปรากฏวิถีชีวิต
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ไทยเด่นชัดเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ด้านวิถีชีวิตไทยและวรรณคดีไทยเรื่ องขุนช้ างขุนแผนให้ แก่ผ้ เู รี ยน
ชาวเวียดนาม
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ไทย วรรณ คดี เ รื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผน วิธีการสร้ างหนังสืออ่านประกอบ ลักษณะของผู้เรี ยนชาวเวียดนาม หลักสูตรการ
สอนภาษาไทยที่เวียดนาม ไปทัศนศึกษาที่จงั หวัดสุพรรณบุรี จากนัน้ ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัย โดยสร้ างหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
สาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม จานวน 10 บท ได้ แก่
บทที่ 1 “จะกล่าวถึงเรื ่อ งขุนช้างขุนแผน” เนื ้อหากล่าวถึงเรื่ อ งย่อ และความรู้ ทั่วไป
เรื่ องขุนช้ างขุนแผน
บทที่ 2 “หาเสภามาทั่ว ที ่ ต ัว ดี ” เนื อ้ หากล่า วถึ ง ลัก ษณะค าประพั น ธ์ ข องเรื่ อ ง
ขุนช้ างขุนแผน
บทที่ 3 “ขวัญมาหาย่าเถิ ดอย่าเพลิ ดเพลิ น” เนื ้อหากล่าวถึงประเพณีการทาขวัญและ
การโกนจุก
บทที่ 4 “ลูกผูช้ ายลายมื อนัน้ คือยศ” เนื ้อหากล่าวถึงการศึกษาของผู้ชายและผู้หญิง
บทที่ 5 “แม่รกั ลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก” เนื ้อหากล่าวถึงครอบครัว
บทที่ 6 “มะยมใหญ่ในบ้านกิ นหวานนัก” เนื ้อหากล่าวถึงการดารงชีวิต
บทที่ 7 “ถวายตัวพระองค์ทรงธรณี ” เนื ้อหากล่าวถึงการรับราชการ
บทที่ 8 “เวรกรรมนาไปไม่รงั้ รอ” เนื ้อหากล่าวถึงความเชื่อเรื่ องกรรม
บทที่ 9 “สูต้ ายขอถวายซึ่ งฎีกา” เนื ้อหากล่าวถึงการปกครองบ้ านเมือง
และบทที่ 10 “ประหนึ่งว่าวันทองนีส้ องใจ” เนื ้อหากล่าวถึงสถานภาพของผู้หญิง
จากนัน้ ผู้วิจัย สร้ างแบบทดสอบระหว่า งเรี ย นแบบปรนัย 4 ตัว เลือ กจ านวน 100 ข้ อ
แบบทดสอบก่อนเรี ยนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 50 ข้ อ และแบบทดสอบหลังเรี ยนแบบปรนัย
4 ตัวเลือกจานวน 50 ข้ อ
เมื่อสร้ างเครื่ องมือเสร็ จแล้ วจึงนาหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดี
เรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ องด้ านเนื ้อหาด้ านความรู้ ด้ านภาษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และด้ านคุณค่า
และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ โดยน าค าแนะน าของผู้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า นมาแก้ ไขปรั บ ปรุ ง เช่ น เพิ่ ม
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ของแต่ละบทให้ ชัดเจน แก้ ไขคาศัพท์ ที่ใช้ ผิด เปลี่ยนวิธี อธิ บายให้ ชัดเจน
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มากขึ ้น เป็ นต้ น และนาไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ ไขเพื่อนาไปทดลอง
จานวน 2 ครัง้ เพื่อหาคุณภาพของหนังสือ
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยกาหนดกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชาวเวียดนาม ระดับปริ ญญา
ตรี ชัน้ ปี ที่ 3 ที่เรี ยนภาษาไทยระดับสูงแต่ ณ เวลาที่ทดลอง มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign Language Studies, The University of Danang) ยัง
ไม่มีนักศึกษาที่เรี ยนภาษาไทยระดับสูง ดังนันจึ
้ งมีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวคือมหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์ และมนุษ ยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิ มินห์ (University of Social
Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hochiminh City) ที่ มี นั ก ศึ ก ษา
ชาวเวียดนาม ระดับปริ ญญาตรี ที่เรี ยนภาษาไทยระดับสูงสอดคล้ องกับเครื่ องมือ
ผู้วิจัยจึงนาเครื่ องมือไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิ ภาพของหนังสืออ่านประกอบ
กลุ่มตัวอย่างมี จ านวน 10 คนซึ่งมาเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมภาษาไทยระยะสันแบบเข้
้
มให้ แก่
นัก ศึ ก ษาเวี ย ดนาม พ.ศ. 2562 ที่ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ผล
การทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 31.2 คะแนนและ
คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรี ยนเท่ากัน 80 คะแนน แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมี ความรู้ เพิ่ มเติ ม
หลังจากใช้ หนังสืออ่านประกอบ โดยหนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ อ ง
ขุ นช้ างขุ นแผนสาหรับ ผู้เรี ยนชาวเวียดนามมี ค่าประสิท ธิ ภาพ E1/E2 = 82.8/80 ผ่านเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ คื อ E1/E2 = 75/75 หมายถึ ง หนังสือ อ่ านประกอบเล่ม นี ม้ ี คุณ ภาพ ช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ความรู้และวรรณคดีไทยเรื่ องขุนช้ างขุนแผนมากขึ ้น
ความรู้ เพิ่ มเติมที่กลุ่มตัวอย่างได้ รับมี 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านวรรณคดีไทยเรื่ อ งขุ น ช้ าง
ขุนแผน และด้ านวิถีชีวิตไทย ดังนี ้
ด้ า นวรรณคดี ไ ทยเรื่ องขุ น ช้ างขุ น แผน มี เนื อ้ หาแบ่ ง เป็ น 2 บท ได้ แ ก่ บทที่ 1
“จะกล่าวถึ งเรื ่องขุนแผนขุนช้าง” เนื ้อหากล่าวถึงเรื่ องย่อ และความรู้ ทัว่ ไปเรื่ อ งขุ นช้ างขุ นแผน
และบทที่ 2 “หาเสภามาทัว่ ที ่ตวั ดี ” เนื ้อหากล่าวถึงลักษณะคาประพันธ์ ของเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
กลุม่ ตัวอย่างทาคะแนนของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนได้ 70 คะแนนขึ ้นไป แสดงว่าคะแนนอยู่ใน
ระดับดี1 กลุม่ ตัวอย่างได้ รับความรู้ในส่วนของเนื ้อเรื่ อง มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเรื่ อง เช่น
ตัวละคร เหตุการณ์ สาคัญ และลักษณะคาประพัน์กลอนเสภา ผู้เรี ยนได้ ทบทวนความรู้ และเห็น
มุมมองใหม่ของวรรณคดีเวียดนามเรื่ องนางเกี่ยว (Truyen Kieu) โดยเฉพาะความเหมือนและ
ความต่างระหว่างขุนช้ างขุนแผนกับเรื่องนางเกี่ยว (Truyen Kieu) ซึง่ เป็ นวรรณคดีเอกของไทย
1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. (2537). การบริ หารและการจัดการการวัดและประเมิ นผลการศึกษา. หน้ า 66.
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และเวียดนาม ผู้เรี ยนได้ เปรี ยบเทียบฉันทลักษณ์กลอน หลุกบ๊ าด (Luc bat) และฉันทลักษณ์กลอน
เสภา ซึง่ ทาให้ เข้ าใจวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนได้ ดียิ่งขึ ้น
ด้ านวิถีชีวิตไทย แบ่งเนื ้อหาเป็ น 8 บท ได้ แก่
บทที่ 3 “ขวัญมาหาย่าเถิ ดอย่าเพลิ ดเพลิ น” เนื ้อหากล่าวถึงประเพณีการทาขวัญและ
การโกนจุก
บทที่ 4 “ลูกผูช้ ายลายมื อนัน้ คือยศ” เนื ้อหากล่าวถึงการศึกษาของผู้ชายและผู้หญิง
บทที่ 5 “แม่รกั ลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก” เนื ้อหากล่าวถึงครอบครัว
บทที่ 6 “มะยมใหญ่ในบ้านกิ นหวานนัก” เนื ้อหากล่าวถึงการดารงชีวิต
บทที 7 “ถวายตัวพระองค์ทรงธรณี ” เนื ้อหากล่าวถึงการรับราชการ
บทที่ 8 “เวรกรรมนาไปไม่รงั้ รอ” เนื ้อหากล่าวถึงความเชื่อเรื่ องกรรม
บทที่ 9 “สูต้ ายขอถวายซึ่ งฎีกา” เนื ้อหากล่าวถึงการปกครองบ้ านเมือง
บทที่ 10 “ประหนึ่งว่าวันทองนีส้ องใจ” เนื ้อหากล่าวถึงสถานภาพของผู้หญิง
กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนได้ 60 คะแนนขึ ้นไปแสดงว่าคะแนนอยู่ใน
ระดับปานกลางขึ ้นไป 1 กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้เพิ่มเติมเรื่ องประเพณีการทาขวัญและโกนจุก เข้ าใจ
การศึกษาของผู้ชายและผู้หญิ งไทยในสมัยก่อน เข้ าใจโครงสร้ างและลักษณะของครอบครัวไทย มี
ความรู้ เรื่ องสภาพบ้ านเรื อนและอาหารการกิน เข้ าใจความนิยมในการรับราชการของคนไทย รู้จัก
คุณสมบัติของคนที่จะรับราชการและพิธีการถวายตัว กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจความเชื่อเรื่ องกรรมเก่า
และกรรมปั จจุบัน รู้ จักการปกครองบ้ านเมื อ งของพระมหากษัตริ ย์ไทยในสมัยก่อ น และเข้ าใจ
สถานภาพของผู้หญิงไทยในสมัยก่อนผ่านการเรี ยนรู้สถานภาพของนางวันทอง
จากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งทัง้ 10 คนให้ ข้ อ มู ล ว่า หนัง สื อ อ่ า นประกอบเรื่ อ ง
“วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุ นแผนสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามมีประโยชน์ต่อกลุ่ม
ตัวอย่างมากทังในเรื
้ ่ องการเรี ยน การใช้ ชีวิตในประเทศไทย และการไปทัศนศึกษาที่ต่างจังหวัด
ผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ ในสถานการณ์ ตา่ ง ๆ แสดงว่าหนังสือเล่มนี ้เป็ นสือ่ การสอน
ที่มีป ระโยชน์ ต่อ ผู้เรี ยนชาวเวียดนามที่เรี ยนภาษาไทย เป็ นหนังสือ ที่ ตอบสนองความต้ อ งการ
การขาดแคลนสือ่ การเรี ยนการสอนภาษาไทยสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม2

1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. (2537). การบริ หารและการจัดการการวัดและประเมิ นผลการศึกษา. หน้ า 66.
Tran Cam Tu. (2015). The Situation of Thai Language Teaching in Vietnamese Universities. In Witthaya
Sucharithanarugse (editor). P. 253.
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จากข้ อ มูล การทดลองและการสัม ภาษณ์ กลุ่ม ตัว อย่าง ผู้วิจัย สรุ ป ได้ ว่า หนังสือ อ่ า น
ประกอบเล่มนี ้สามารถใช้ เป็ นสื่อการสอนวิชาวรรณคดีไทยที่มหาวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ แห่ง
มหาวิ ท ยาลัย ดานั ง (University of Foreign Language Studies, The University of Danang)
และสามารถนาไปปรับใช้ กับผู้เรี ยนภาษาไทยที่เรี ยนวิชาเอกไทยศึกษา เพราะผู้เรี ยนต้ องเรี ยนวิชา
ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยเป็ นภาษาเวียดนาม เช่น การเมื องการปกครองไทย เศรษฐกิ จ
ไทย วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมไทย ซึ่งเนื ้อหาจากหนังสือเล่มนี ้จะเป็ นข้ อมู ลที่มี
ประโยชน์ตอ่ การเรี ยนหลายวิชาที่เป็ นภาษาเวียดนามดังกล่าว1
หนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยน
ชาวเวียดนามสามารถนาไปใช้ เป็ นสื่อ การเรี ยนการสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย วรรณคดีไทย
เป็ นสือ่ ที่มีประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยนชาวเวียดนามที่เรี ยนภาษาไทยโดยให้ ความรู้ทงด้
ั ้ านวิถีชีวิตไทยและ
วรรณคดีไทยเรื่ องขุนช้ างขุนแผน ผู้เรี ยนสามารถอ่านนอกห้ องเรี ยนเพื่อทบทวนความรู้ ค้ นคว้ า
ความรู้ใหม่ ทบสอบทักษะการอ่าน และการวิเคราะห์วรรณคดีได้ ผู้สอนสามารถนาไปปรับใช้ หรื อ
เป็ นแนวทางในการสร้ างบทอ่านที่เหมาะสมกับวิชาที่สอน ช่วยให้ สอนภาษาไทยให้ ชาวเวียดนาม
ง่ายขึ ้น ในหนังสืออ่านประกอบไม่ได้ มีเพียงเนื ้อหาแต่มีแผนผัง มีภาพประกอบช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ
สิ่งที่เป็ นนามธรรมมากขึ ้น นอกจากนี ้ คาศัพท์ยากยังแปลเป็ นภาษาเวียดนาม ผู้เรี ยนจึงไม่ต้อ ง
เสียเวลาหาความหมายของคาศัพท์ จากพจนานุกรม ผู้เรี ยนจึงสนุกกับการอ่าน ได้ เรี ยนรู้ วิถีชีวิต
ไทยจากวรรณคดี ได้ เรี ยนรู้วรรณคดีในแบบใหม่
การอภิปรายผล
การเรี ย นวรรณคดีไทยมี ความส าคัญ ต่อ ผู้เรี ย นชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เรี ย น
ภาษาไทยเป็ นวิชาเอก เพราะวรรณคดีมีเนื ้อหาที่บนั ทึกเหตุการณ์ เรื่ องราวของบ้ านเมือง กฎหมาย
ประเพณี ประวัติศาสตร์ ความเชื่อต่าง ๆ ของประเทศนัน้ นักศึกษาเวียดนามที่เรี ยนภาษาไทยเป็ น
วิชาเอกต้ องเรี ยนเนื ้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย การให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนความรู้เหล่านี ้ผ่านวรรณคดีเป็ น
วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่สร้ างบรรยากาศเพลิดเพลินในห้ องเรี ยน ผู้เรี ยน
จะไม่ ร้ ู สึ ก เบื่ อ และได้ รั บ ความรู้ ทั ง้ สองด้ าน คื อ ได้ รั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ ประเพณี กฎหมาย
ประวัติ ศ าสตร์ ความเชื่ อ เป็ น ต้ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเรี ย น และได้ รับ ความรู้ เรื่ อ งวรรณคดี ไทย รู้ จัก

1

Le Tran Mac Khai. (2562, 20 กรกฎาคม). สัมภาษณ์โดย Nguyen Kieu Yen ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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เนือ้ เรื่ อง ตัวละครที่ หลากหลาย อ่านบทกลอนได้ ถูกต้ อ ง และเห็นความสาคัญ และคุณ ค่าของ
วรรณคดีไทย
จุดประสงค์ในการเรี ยนภาษาต่างประเทศของมนุษย์คือสามารถสือ่ สารกับเจ้ าของภาษา
ได้ โดยต้ องคานึงถึงวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา ดังนันการเรี
้
ยนภาษาต่างประเทศไม่ใช่เรี ยนแค่
ภาษา หรื อความหมายของคาศัพท์อย่างเดียว ผู้เรี ยนควรเรี ยนรู้ ลกั ษณะของคนในประเทศที่เราจะ
สือ่ สารด้ วย วิธีหนึ่งที่จะเรี ยนรู้และศึกษาคือเรี ยนจากวรรณคดี ผู้วิจัยจึงเลือกเนื ้อหาจากวรรณคดี
เรื่ องขุนช้ างขุนแผนมาเพื่อสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้ แก่ผ้ เู รี ยนชาวเวียดนาม
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ประเทศไทย คนไทย ความคิด และวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ ้น
วิถีชี วิต ของคนไทยเป็ น เนื อ้ หาที่ ใกล้ ชิ ด กับ ชี วิต มากที่ สุด จึงเป็ นเนื ้อหาที่ น่าสนใจใน
การเรี ยนภาษาไทยสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนาม แต่เนื ้อหาของวรรณคดีเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผนยัง
ยากสาหรับผู้เรี ยนชาวเวียดนามเนื่องจากมี คาศัพท์โบราณเป็ นจานวนมาก ผู้วิจัยจึงนาเนื ้อหาที่
เป็ นลักษณะร่วม ซึง่ ไทยและเวียดนามมีร่วมกันมาอธิบายในบทอ่าน โดยใช้ ภาษาเวียดนามอธิบาย
เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาของวิถีชีวิตไทยมากขึ ้น สามารถเชื่อมโยงความคิดและวัฒนธรรม
ของ 2 ประเทศได้ เพื่อให้ เข้ าใจวิถีชีวิตไทยมากขึ ้น
ตัวอย่างเช่ น การศึกษาของผู้ช ายและผู้หญิ งไทยกับเวียดนามในสมัยก่ อ นมี ล ักษณะ
คล้ ายกัน คื อ ผู้ช ายเท่า นัน้ ที่ได้ ไปเรี ย นหนังสือ นอกบ้ านเพื่ อ เตรี ยมตัวรั บ ราชการ เป็ นหัว หน้ า
ครอบครัว ส่วนผู้หญิงไม่ได้ เรี ยนหนังสือแต่ต้องเรี ยนงานบ้ านงานเรื อนเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นแม่บ้านที่ดี
ผู้หญิ งเมื่ อแต่งงานแล้ วต้ องเชื่อฟั งสามีโดยไม่มีสทิ ธิ์ ตดั สินเรื่ องใดในบ้ าน เมื่อผู้เรี ยนได้ อ่านความรู้
เหล่านีจ้ ะเกิดการเชื่อมโยงถึงสาเหตุที่ผ้ ชู ายเวียดนามในสมัยก่อนได้ เรี ยนหนังสือ ได้ ทางานนอก
บ้ าน ส่วนผู้หญิ งต้ องอยู่บ้านคอยดูแลสามีและลูกเพราะสังคมเวียดนามให้ ความสาคัญกั บผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิ ง เพราะผู้ชายเป็ นผู้สืบทอดตระกูล คนไทยก็ มีความคิดเหมื อ นคนเวียดนาม คื อ
ผู้ช ายส าคัญ กว่า ผู้ห ญิ ง จากการเชื่ อ มโยงจะช่ ว ยให้ ผ้ ูเรี ย นเข้ า ใจคนไทยมากขึน้ เกิ ด ทัก ษะ
การสือ่ สารที่คานึงถึงวัฒนธรรมร่วม
ข้ อเสนอแนะ
หนังสืออ่านประกอบเรื่ อง “วิ ถีชีวิตไทย” จากวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนสาหรับผู้เรี ยน
ชาวเวียดนามสามารถเป็ นแนวทางในการสร้ างหนังสืออ่านประกอบวรรณคดีไทยเรื่ องอื่น
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มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินนั ท์วฒ
ั นา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ดร. Tran Cam Tu
ศูนย์ภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮานอย
(Hanoi University)
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