
วธีิวทิยา:การจดัการเรียนรู้วรรณคดี



ปญัหาในการจดัการเรยีนรูว้รรณคดี

การเรียนการสอนวรรณคดไีทยยงัคงประสบปัญหาอยู่
มากโดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ การทีผู้่เรียนไม่เห็นคุณค่าของ
วรรณคดไีทยอย่างแท้จริง การเรียนการสอนวรรณคดไีทยจึงมี
ผลสัมฤทธ์ิผดิไปจากวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและ
เจตนารมณ์ของผู้สอน เพราะมุ่งเน้นค าศัพท์และเน้ือเร่ือง
มากกว่าการพฒันาความคดิ ดงัน้ัน จึงต้องมกีารเปลี่ยนแปลง
วธีิจัดการเรียนการสอนวรรณคดี



ครูผูส้อนเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่จะท าให ้

การเรยีนการสอนวรรณคดีบรรลจุุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตร เพราะครูผูส้อนที่มีความสามารถทัง้ดา้น

เน้ือหาวชิาและการจดัการเรยีนการสอนเท่านั้น ที่

จะสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและความคดิ

ของผูเ้รยีนได้



การจดัการเรยีนการสอนวรรณคดี

ในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดไีทย ควร
เน้นการพฒันาความคดิของผู้เรียน ผู้สอนไม่ควรปิด
กั้นหรือครอบง าความคดิของผู้เรียน แต่ควรให้อสิระใน
การคดิและการแนะน าวธีิการคดิทีถู่กต้อง นอกจากนี ้
ควรจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดี



ตรีมิตใินการจดัการเรียนรู้วรรณคดี
1. การสอนวรรณคดใีนฐานะเป็นมรดกทาง        

วฒันธรรม
2. การสอนวรรณคดใีนฐานะเป็นศิลปภาษา
3. การสอนวรรณคดใีนฐานะเป็นประสบการณ์ชีวติ



1. การสอนวรรณคดใีนฐานะเป็นมรดกทางวฒันธรรม

วรรณคดเีป็นเสมือนแหล่งความรู้ทีบ่นัทกึวฒันธรรม
ทางสังคมทีสื่บทอดกนัมาหลายยุคสมยั เช่น ค่านิยม ประเพณ ี
โลกทศัน์ ปรัชญา วถิีชีวติ แนวทางการสอนวรรณคดใีนมติินี้
จึงเน้นการน าวรรณคดทีี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอกมาเป็น
บทเรียนให้ผู้เรียนศึกษา ผู้สอนจึงต้องท าหน้าทีช้ี่แนะให้
ผู้เรียนเข้าใจสภาพสังคมในสมยัน้ัน และจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเข้าใจค่านิยมและวถิีชีวติ เพ่ือให้ผู้เรียนมเีจตคติในการ
สืบทอดวฒันธรรมไม่ให้สูญหาย



2. การสอนวรรณคดใีนฐานะเป็นศิลปภาษา
ศิลปะการใช้ภาษาในวรรณคดเีกดิจากการสร้างสรรค์

อย่างประณตีของผู้แต่งเพ่ือเป็นส่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงวรรณคดี
อย่างซาบซ้ึง แนวทางการสอนวรรณคดใีนมิตินี้ควรเน้นที่การ
ใช้ถ้อยค าทีท่ าให้เกดิความงามในภาษา และมุ่งเน้นความเข้าใจ
ภาษาในวรรณคด ีทั้งในด้านค าศัพท์ ส านวน ซ่ึงใช้ในสมยัน้ัน 
เพ่ือให้สามารถพจิารณาเปรียบเทยีบภาษาทีต่่างยุคสมยักนั



3. การสอนวรรณคดใีนฐานะเป็นประสบการณ์ชีวติ

เหตุทีก่ล่าวว่าวรรณคดเีป็นประสบการณ์ชีวติน้ัน  
เพราะวรรณคดแีต่ละเร่ืองเกดิจากประสบการณ์ชีวติ
ของผู้แต่งทีบ่่มเพาะส่ังสมจากประสบการณ์ทางตรง
และทางอ้อม การให้ผู้เรียนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวติ
ผ่านการอ่านวรรณคด ี จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจพฤตกิรรม
ของมนุษย์โดยวเิคราะห์จาก ตวัละคร  ซ่ึงเป็นภาพ
จ าลองชีวติในด้านต่าง ๆ



จตุรวธีิในการสอนวรรณคดเีชิงวจิักษณ์

การสอนวรรณคดเีชิงวจิักษณ์ (literary appreciation) 
หมายถึง การถ่ายถอดให้ผู้เรียนเข้าถึงวรรณคด ี โดยเห็น
คุณค่าของวรรณคดเีร่ืองน้ัน หมายถึง ความซาบซ้ึงใน
วรรณคด ีเกดิความรู้ ความคดิ ความเข้าใจคุณค่าของ
วรรณคดใีนฐานะศิลปกรรมทางภาษา เช่น มคีวามไพเราะ มี
ข้อคดิลกึซ้ึง มคีวามหมายคมคายแฝงอยู่ในบทประพนัธ์ ท า
ให้ผู้อ่านเข้าใจโลกและชีวติ



การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกดิความซาบซ้ึง
วรรณคดคีวรใช้หลกัจตุรวธีิ ได้แก่ 

1. รอบรู้ศัพท์
2. สดับเสียง
วรรณคดเีป็นศิลปะทีเ่กีย่วข้องกบั “เสียง”โดยตรง ไม่ว่าจะอ่าน

ออกเสียงหรืออ่านในใจ เสียงเสนาะเกดิจากการสอดผสานกนัของจงัหวะ
และท่วงท านอง เสียงเสนาะในวรรณคดไีทยประกอบด้วย

สัมผสัสระ    สัมผสัพยญัชนะ    การซ ้าค า



จตุรวธีิในการสอนวรรณคดเีชิงวจิักษณ์ (ต่อ)
3. เรียงจินตภาพ

จินตภาพหรือภาพทีเ่กดิขึน้ในใจ เกดิจาก
กลวธีิทางวรรณศิลป์ 2 ลกัษณะ คือ การใช้ค าทีเ่กีย่วข้อง
กบัประสาทสัมผสัทั้ง 5 การใช้ภาพพจน์และสัญลกัษณ์



3.1 การใช้ค าทีเ่กีย่วข้องกบัประสาทสัมผสัทั้ง 5
กวใีช้ค าทีเ่กีย่วข้องกบั

การเห็น
การได้ยนิ 
การได้กลิน่ 
การลิม้รส 

และสัมผสัทางกาย 
เพ่ือให้ผู้อ่านซ่ึงมปีระสบการณ์ร่วมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเกดิจินตภาพด่ืมด า่กบัรสวรรณคดี



3.2 การใช้ภาพพจน์และสัญลกัษณ์
ภาพพจน์และสัญลกัษณ์เป็นกลวธีิทางวรรณศิลป์อย่าง

หน่ึงทีเ่กดิจากการเปรียบเทียบ เพ่ือสร้างภาพให้เกดิขึน้ภายในใจ 
ภาพพจน์ทีนิ่ยมใช้ในวรรณคด ีได้แก่ 

อุปมา       อุปลกัษณ์ 
อติพจน์     บุคคลวตั 

และสัทพจน์ 
สัญลกัษณ์หมายถึง ลกัษณะทีใ่ช้กนัจนเป็นที่ยอมรับ 

ผู้อ่านต้องตีความมากกว่าภาพพจน์ธรรมดา



4. ทราบข้อคดิ
ข้อคดิ (Notions) คือ ความคดิที่เกดิขึน้หลงัจากรับรู้

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ข้อคดิจากวรรณคดหีมายถึง ความคดิเห็น
ของผู้อ่านหลงัจากทีอ่่านวรรณคดเีร่ืองน้ันจบลง การสรุป
ข้อคดิจากวรรณคดขีึน้อยู่กบัทรรศนะและประสบการณ์ของ
ผู้อ่าน ข้อคดิอาจเป็นสาระส าคญัทีผู้่เขยีนต้องการส่ือให้ผู้อ่าน
หรือเป็นความคดิของผู้อ่านกไ็ด้



ผู้สอนไม่ควรบอกข้อคดิของวรรณคดเีร่ืองนั้นโดยตรงแก่
ผู้เรียน แต่ควรใช้ค าถามหรือยกตัวอย่างในลกัษณะต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนสรุปข้อคดิตามประสบการณ์และศักยภาพของตน
หากผู้เรียนสรุปข้อคดิยงัไม่ชัดเจน ผู้สอนจะต้องแนะน าวธีิ

คดิให้ผู้เรียนสรุปข้อคดิได้ลกึซ้ึงมากขึน้ ทั้งนี ้ผู้สอนควรแจ้ง
ผู้เรียนว่าการสรุปข้อคดิน้ันจะต้องใช้การอ่านอย่างละเอยีด ไม่
ควรพจิารณาอย่างผวิเผนิจากช่ือเร่ืองหรือบทสรุปของเร่ือง



การจัดการเรียนรู้วรรณคด:ี  พพิธิวธีิวทิยา
1. วธีิในการถอดค าประพนัธ์ (paraphrastic approach)
2. วธีิการวเิคราะห์    ( analytical  approach )
3. วธีิการทางจิตวทิยา    ( psychological 
เป็นวธีิการทีผู้่เรียนศึกษาพฤติกรรมของตัวละครโดยใช้ประเดน็ทาง

จิตวทิยาเข้ามาเกีย่วข้อง เช่น ปมหรือความขดัแย้งทางจิตใจ



4. วธีิการทางอารมณ์    ( emotional  approach )

เป็นวธีิการที่ให้ผู้เรียนแสดงความประทบัใจจาก
วรรณคดแีละกลวธีิการใช้ถ้อยค าทีส่ร้างความรู้สึกของ
ผู้เขยีน ในลกัษณะเดยีวกบัการบรรยายเกดิความซาบซ้ึง
ในการอ่านเช่นเดยีวกบัการฟังดนตรี การดูละคร หรือ
ภาพวาด วธีิการนีค้วรใช้การอ่านออกเสียง เพ่ือให้ผู้เรียน
ฟังและสังเกตความไพเราะของเสียง



5. วธีิการตอบสนอง  ( responding  approach )

เป็นวธีิการทีเ่น้นให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็นที่มต่ีอ
วรรณคดทีี่อ่านอย่างอสิระ โดยการตีความ การ
อภิปราย การแสดงบทบาท การวาดภาพ ฯลฯ 
วธีิการนีเ้น้นบทบาทของผู้สอนต้องมคีวามเป็น
ประชาธิปไตยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่
ปราศจากความกลวั



6. วธีิการทางศีลธรรม    ( didactic  approach )

เป็นวธีิการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความรู้สึกเร่ืองคุณธรรม
ผ่านพฤติกรรมของตัวละครในวรรณคดี

7. วธีิการทางประวตัศิาสตร์( historical  approach )
เป็นวธีิการให้ผู้เรียนศึกษาชีวประวตัิของผู้แต่งและ

สถานการณ์ทางประวตัิศาสตร์ในสมยัทีเ่กดิวรรณคดเีร่ืองนั้น



วธีิการดังกล่าวนี ้ ครูผู้สอนควรเลือกใช้อย่าง
มีวจิารณญาณ วรรณคดีแต่ละเร่ืองอาจจ าเป็นต้อง
ใช้หลายวธีิประกอบกนั เพราะแต่ละวธีิมีข้อจ ากดั 
หากใช้เพยีงวธีิการเดียว กจ็ะมีผลไม่ต่างไปจากไม่
ใช้วธีิการใดเลยและเท่ากบัว่าเน้นข้อจ ากัดน้ันให้
มากขึน้


