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บทอาขยานภาษาไทยเปนบทประพันธที่มีคุณคา เพราะแสดงเนื้อหา ขอคิดที่มีประโยชน และ/
หรือ แสดงกลวิธีการประพันธอันประณีต หลักสูตรแกนกลางกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
กําหนดใหนักเรียนทองจําบทอาขยานทุกระดับชั้น เพื่อใหเขาใจในคุณคาของบทอาขยานและสามารถนําไป
ใชอางอิงไดจากการศึกษาสภาพปจจุบัน พบวา ครูผูสอนโดยมากมอบหมายใหนักเรียนทองจําบทอาขยาน
แตมิไดจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียนทองจําอยางเพียงพอ บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
นําเสนอกิจกรรมการทองจําบทอาขยานภาษาไทย โดยประยุกตใชรูปแบบการสอนแบบเนนความจํา
เพื่อสงเสริมความสามารถในการทองจําบทอาขยานและความตระหนักรูในคุณคาของบทอาขยานที่ทองจํา
ผูเขียนไดยกตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูเพื่อทองจําบทอาขยานเรื่อง “บทพากยเอราวัณ” ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ทีไ่ ดทดลองใชและพบวานักเรียนสามารถทองจําอาขยานไดภายในเวลาทีก่ าํ หนด เพือ่ เปน
ทางเลือกสําหรับครูใหนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแตละแหงตอไป การเรียนรูกลวิธี
การทองจําของตนเองจะทําใหผูเรียนสามารถนํากลวิธีการทองจําที่มีประสิทธิภาพไปใชใหเปนประโยชนใน
การศึกษาตอไป นอกจากนี้ยังเปนการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติไวใหคงอยูสืบไป
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Abstract
A Thai recitation has itself magniﬁcent pattern which gives the learners meaning
ful lessons and shows the neatly composing style. The Basic Education Core Curriculum
B.E. 2551 (A.D. 2008) assign the student to memorise and tell the value of the recitations
prescribed, and the value of valuable verses in line with their interests and use them as
references. In actual the teacher only assign student to memory the recitation but lack
of activities to enhance the ability of students memories. The purpose of this article is to
present a Thai recitation which is applied with memory instructional model in order to
enhance ability of recitation and realize the worth of recitation. The activity is to enhance
students to memory recitation “Bot Pak Arawan”that is implemented in this research. The
result showed that the students are able to memorise the recitation within the prescribed
period of time and was presented to teacher for applying this activity to be appropriate
with their students. Learning of the memorization strategies model encourage learners to
apply the strategies on their study effectively beside the memory recitation is inherit the
cultural heritage of the nation.
KEYWORDS: MEMORY INSTRUCTIONAL MODEL / THAI RECITATION

บทนํา
คําวา อาขยาน อานออกเสียงได 2 แบบ คือ อา-ขะ-หยาน หรือ อา-ขะ-ยาน หมายถึง
บททองจํา การเลา การบอก การสวด เรื่อง นิทาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ในความหมาย
ที่คนทั่วไปรับรูอยางกวางขวาง อาขยานหมายถึง บททองจํา โดยเฉพาะนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนาจะคุนเคยกับคํานี้เปนอยางดี เพราะการทองจําบทอาขยาน ปรากฏใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย สาระ
ที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมโดยกําหนดตัวชี้วัดวา “ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและ
บทรอยกรองทีม่ คี ณ
ุ คาตามความสนใจ” และ กําหนดสาระการเรียนรูแ กนกลางวา “บทอาขยาน
และบทรอยกรองที่มีคุณคา บทอาขยานที่กําหนด/บทรอยกรองตามความสนใจ” (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) โดยกําหนดใหนกั เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทองจําบทอาขยานที่กําหนดให และ/หรือ บทรอยกรองตามความสนใจ
โดยนัยนี้จึงแสดงใหเห็นวาบทอาขยานมีคุณคาและความสําคัญในฐานะบททองจําเพื่อให
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นักเรียนเห็นคุณคาวรรณศิลป และสังเคราะหขอคิดเพื่อนําไปประยุกตใชตอไป งานวิจัย
และวิทยานิพนธหลายฉบับสรุปผลการวิจัยวา บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ใหทองจํา มีคุณคาทั้งทางดานวรรณคดี คือ มีสุนทรียรส (อัปสร สุวรรณรอด, 2544; อํานวย
ใจหวัง, 2545) และมีคุณคาดานเนื้อหา ไดแก คุณธรรมจริยธรรม ภูมิปญญา สังคมและ
วัฒนธรรม (กฤษณา คงทน, 2548; พระมหาลําดวน วรปญโญ, 2549; อัปสร สุวรรณรอด,2544;
อํานวย ใจหวัง, 2545)
วัฒนธรรมการเรียนรูแบบทองจําของคนไทย มีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะในยุค
ทีม่ ผี อู า นออกเขียนไดอยูใ นวงจํากัด การทองจํายิง่ มีความสําคัญมาก เพราะความรูต า ง ๆ ไดรบั
การถายทอดผานมุขปาฐะ คือ การสืบทอดดวยวาจาหรือแบบปากตอปาก ดวยเหตุนวี้ ฒ
ั นธรรม
การเรียนรูแบบทองจําจึงหยั่งรากลึกในสังคมไทยตั้งแตอดีตนับเนื่องมาจนปจจุบัน
การฝกฝนทักษะการทองจํานับเปนพื้นฐานของการเรียนรู “สาระ” ตาง ๆ สําหรับใช
ตอยอดในการพัฒนาความรูแ ละทักษะการคิดขัน้ สูงตอไปเนือ่ งจากการวิเคราะห การสังเคราะห
หรือการนําขอมูลไปประยุกตใช ผูเรียนจําเปนตองมีความรูพื้นฐานที่เพียงพอเพื่อใหสามารถ
เลือกนําขอมูลเหลานัน้ มาใชไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค ตลอดจนมีขอ มูล
เพียงพอสําหรับใชในการสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดํารัสใน
การประชุมคณะกรรมการการศึกษา โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ เมื่อวันอังคารที่ 3
ธันวาคม 2528 ความตอนหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทองจําบทอาขยาน ดังนี้
“การทองจําเปนการลับสมองอยูเสมอทําใหมีความจําดี การเลือกสิ่ง
ที่ดีและมีประโยชนใหเด็กทองจําจะเกิดประโยชนกับเด็ก มากกวาการให
เด็กทองจําขอความไรสาระจากโฆษณาตาง ๆ เพราะธรรมชาติของเด็กจะ
ชางจดจําอยูแลว ถาใหทองจําในสิ่งที่เปนความรูหรือเปนประโยชน สามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวันได โดยครูอธิบายความหมายใหเขาใจเสียกอนก็จะ
เปนประโยชนแกเด็กเปนอันมาก บททองจําทั้งรอยแกวและรอยกรองนั้น
จะเปนตัวอยางใหเด็กนําไปใชเพื่อการแตงหนังสือตอไป เด็กที่ทองบท
รอยกรองไดแลว ตอไปจะสามารถแตงบทรอยกรองดวยตนเองได เพราะ
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คุนเคยและชินกับคําคลองจอง นอกจากนี้ เด็กจะไดสํานวนภาษาที่ดีจาก
บททองจําตาง ๆ ดวย...”
พระราชดํารัสขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการทองจําบทอาขยานวา
การทองจําบทอาขยานจะเปนประโยชนตอ ผูเ รียนเพราะบทอาขยานเปนบทประพันธทมี่ คี ณ
ุ คา
ใหความรู ขอคิด และ สามารถนําไปใชในชีวติ ประจําวันได การทองจําบทอาขยานสงเสริมทําให
ผูเรียนเห็นตัวอยางการใชภาษาที่ดี ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการใชภาษาใหประณีต
ตอไป
นอกจากนี้ ธเนศ เวศรภาดา (2543) นักวรรณคดีศึกษาที่กลาวถึงการทองจําบท
อาขยานวา
“การทองจําบทอาขยานยอมมีประโยชนตอผูเรียน หากเปนผูที่ใฝใจ
ในกาพยกลอนเปนทุนเดิม จะทําใหเขามีคลังขอมูลนําไปคิดสานตอหรือ
สรางสรรควรรณศิลปใหมใหเหมาะกับยุคสมัยของตนตอไป หากเปนผูเรียน
ทัว่ ไป การทองจําบทอาขยานก็นา จะเปนสวนหนึง่ ของการสรางเสริมใหเขามี
“หู” อันประณีตทีจ่ ะเลือกรับสารอันสุนทร ... โดยนัยนีก้ ารทองจําบทอาขยาน
ในวรรณคดีไทย จึงไมใชเรื่องไรสาระ หากถือเปนกระบวนการถายทอดและ
สั่งสมองคความรูอันเกิดแตภูมิปญญาซึ่งไดสรางสมมาอยางชาญฉลาดแลว
ของคนโบราณ ใหมีชีวิตอยูในกระแสวัฒนธรรมปจจุบัน”
การประมวลทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับคุณคาของบทอาขยาน จะเห็นไดวา
บทอาขยานเปนบทรอยกรองทีม่ คี ณ
ุ คาทัง้ ทางดานเนือ้ หาและกลวิธกี ารประพันธ อีกทัง้ การฝก
ทองอาขยานยังเปนการฝกทักษะการทองจํา เพื่อใหนักเรียนสามารถนําทักษะที่เกิดจาก
การฝกฝนนีไ้ ปใชประโยชนตอ ไป ฉะนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ หนกั เรียนทองจําบทอาขยาน
จึงเปนภาระหนาที่สําคัญของครูเพื่อยังประโยชนดังที่กลาวแลวใหเกิดขึ้นในตัวของนักเรียน
สภาพการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน
ครูสวนใหญจัดการเรียนการสอนบทอาขยานดวยการ “สั่ง” หรือ “การมอบหมาย”
ใหนักเรียนทองจําบทอาขยาน โดยจัดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกฝนการทองจําใน
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หองเรียนเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูเชื่อวานักเรียนคุนเคยกับการทองจําบท
อาขยานอยูแ ลวเพราะตองทําทุกภาคเรียนตามตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ กนกลาง โดย “ลืม”
คิดไปวา การ “สัง่ ” หรือ “มอบหมาย” ใหนกั เรียนทองอาขยานโดยไมจดั การเรียนรูใ หนกั เรียน
เขาใจ “สาระสําคัญ” และเขาถึง “ความงามทางวรรณศิลป”ของบทอาขยานที่ทอง ทําให
นักเรียนสวนใหญไมใหความสนใจ และทองตามคําสั่งของครูเพื่อใหไดคะแนนเทานั้น ดังนั้น
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ก ารท อ งจํ า บทอาขยานจึ ง ควรเน น ให นั ก เรี ย นได อ  า นเพื่ อ ทํ า
ความเขาใจเนื้อหาและคุณคาทางวรรณศิลปกอน แลวจึงใหนักเรียนฝกทองจําบทอาขยาน
รูปแบบการสอนแบบเนนความจํา
รูปแบบการสอนแบบเนนความจํา (Memory model) พัฒนาขึ้นโดย Joyce,
Weil and Calhoun (2009) มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
สามารถจดจําเนื้อหาสาระที่เรียนไดดี และเพื่อใหผูเรียนใชกลวิธีการจําที่ไดฝกฝนไปประยุกต
ใชในการจดจําขอมูล หรือสาระการเรียนรูอื่น ๆ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนความจําเหมาะสําหรับรายวิชาหรือเนือ้ หาทีม่ สี าระ
จํานวนมาก ผูเรียนจําเปนตองจัดระบบการจําขึ้นเพื่อใหสามารถจดจําเนื้อหาเหลานั้นไดผาน
กระบวนการจําทีต่ นเองพัฒนาขึน้ เพราะฉะนัน้ ผูเ ขียนจึงมีความเห็นวานาจะสามารถนํารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบเนนความจํานี้มาประยุกตใชกับการทองจําบทอาขยานได
รูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนความจํามีหลักการสําคัญ 6 ประการไดแก
1. ความตระหนักรู (Awareness) การสังเกตอยางมีจดุ หมาย ทําใหบคุ คลจดจําสิง่ นัน้
ไดดี
2. การเชื่อมโยง (Association) การเชื่อมโยงสิ่งที่จะทองจํากับความรูเดิมหรือ
สิ่งที่เคยจําได ชวยใหจดจําเรื่องที่เรียนรูใหมไดดีขึ้น
3. ระบบการเชื่อมโยง (Link system) การจัดระบบการเชื่อมโยงภายในสมองของ
ผูเรียน กระตุนใหเกิดความจําอื่น ๆ ได
4. การเชือ่ มโยงทีน่ า ขบขัน (Ridiculous association) การเชือ่ มโยงในลักษณะขบขัน
ชวยใหผูเรียนประทับใจ และจดจําไดนานยิ่งขึ้น
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5. ระบบการใชคําทดแทน (Compensation word) การเลือกใชคําอื่นที่สอดคลอง
กับประสบการณเดิมของตน เพื่อใหคําเหลานั้นไปกระตุนใหสามารถจดจําเนื้อหาได
6. การใชคําสําคัญ (Keyword) การเลือกจําคําสําคัญบางคํา เพื่อชวยใหคําเหลานั้น
ไปกระตุนความจําสวนอื่น
ทิศนา แขมมณี (2553) ไดวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนความจํา แลว
นําเสนอกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนแบบเนนความจําไว 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสังเกตหรือศึกษาสาระอยางตั้งใจ ขั้นที่ 2 การสรางความเชื่อมโยง ขั้นที่ 3 การใช
จินตนาการ และขั้นที่ 4 การฝกใชเทคนิคตาง ๆ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการและขัน้ การสอนของรูปแบบฯ
สามารถนํามาออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอน “บทพากยเอราวัณ” ซึง่ เปนบทอาขยาน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได 3 คาบ โดยใชเวลา 150 นาที เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
เรื่ อ ง (1) ความหมายและความสํ า คั ญ ของบทอาขยานและการท อ งจํ า บทอาขยาน
(2) การวิเคราะหสาระสําคัญ ฉันทลักษณ และความงามทางวรรณศิลปของบทพากยเอราวัณ
(3) การฝกอานออกเสียงและฝกทองจําบทอาขยาน
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อินทรชิตบิดเบือนกายิน
ทรงคชเอราวัณ
ชางนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน
สีสังขสะอาดโอฬาร
สามสิบสามเศียรโสภา
ดังเพชรรัตนรูจี
งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี
เจ็ดกออุบลบันดาล
กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย
มีกลีบไดเจ็ดกลีบผกา
กลีบหนึ่งมีเทพธิดา
แนงนอยลําเพานงพาล
นางหนึ่งยอมมีบริวาร
ลวนรูปนิรมิตมารยา
จับระบํารํารายสายหา
ทําทีดังเทพอัปสร
มีวิมานแกวงามบวร
ดังเวไชยันตอมรินทร
เครื่องประดับเกาแกวโกมิน
สรอยสายชนักถักทอง
ตาขายเพชรรัตนรอยกรอง
หอยพูทุกหูคชสาร

หมือนองคอมรินทร
เผือกผองผิวพรรณ
เศียรหนึ่งเจ็ดงา
สระหนึ่งยอมมี
ดอกหนึ่งแบงบาน
เจ็ดองคโสภา
อีกเจ็ดเยาวมาลย
ชําเลืองหางตา
ทุกเกศกุญชร
ซองหางกระวิน
ผาทิพยปกตระพอง

“บทพากยเอราวัณ” บทอาขยานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ตาราง 1 กิจกรรมการเรียนการสอนทีป่ ระยุกตจากหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนความจํา
หลักการของ ขั้นการสอน
รูปแบบฯ
1. ความ
ตระหนักรู
การสังเกต
อยางมีจุด
หมาย ทําให
บุคคลจดจํา
สิ่งนั้น
ไดดี

ขั้นที่ 1 การ
สังเกตหรือ
ศึกษาสาระ
อยางตั้งใจ

2. การเชื่อม ขั้นที่ 2 การ
สรางความ
โยง
เชื่อมโยง
การเชื่อม
โยงสิ่งที่จะ
ทองจํากับ
ความรูเดิม
หรือสิ่งที่เคย
จําได ชวยให
จดจําเรื่องที่
เรียนรูใหมได
ดีขึ้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู

1. ครูเปดคลิปวีดิทัศนเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑชางเอราวัณใหนักเรียนดู
จากนั้นนําสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องชางเอราวัณ เพื่อเชื่อมโยง
เขาสูบทอาขยานบทพากยเอราวัณ
2. ครูแสดงภาพชางเอราวัณใหนักเรียน
ดู จากนั้นใหนักเรียนระบุลักษณะของ
ชางเอราวัณที่แตกตางจากชางธรรมดา
3. ครูใหนักเรียนอานออกเสียงอาขยาน
บทพากยเอราวัณตามครู จากนั้นใหฝก
อานดวยตนเอง หากผิดพลาดครูแกไข
และใหขอเสนอแนะ
• นักเรียนถอดฉันทลักษณ 4. นักเรียนเลือกอาขยาน 2 บทเพื่อฝก
ของบทอาขยาน โดยสังเกต วิเคราะหแผนผัง ฉันทลักษณ โดย
ตําแหนงการรับ-สงสัมผัสใน เขียนแผนผังบนกระดาน เชื่อมโยงกับ
บทอาขยาน (อาจใชวิธีการ ความรูเดิมเกี่ยวกับคําคลองจอง คํารับขีดเสนใตหรือปากกาเนน
สงสัมผัส
ขอความเพื่อใหเห็นชัดเจน 5. นักเรียนอธิบายแผนผังทั้งในดาน
และจําได)
คณะ สัมผัส และทําเครื่องหมายเพื่อ
• นักเรียนเชื่อมโยง
จดจําสัมผัสใหแมนยํายิ่งขึ้น
ฉันทลักษณของอาขยานกับ 6. ครูสาธิตการอานออกเสียงบท
ฉันทลักษณที่เคยเรียน
อาขยานเปนทํานองเสนาะ จากนั้นให
• นักเรียนถอดคําประพันธ นักเรียนฝกอานโดยครูเปนผูแนะนํา
และวิเคราะหสาระสําคัญ
7. ครูใหนักเรียนถอดความบทอาขยาน
และแงคิดที่สามารถนําไป
แลวอธิบายเนื้อหาของบทอาขยานเพื่อ
ปรับใชได
ใหเขาใจบทอาขยานอยางชัดเจน และ
• นักเรียนฝกอานบท
เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามในสวนที่
อาขยานเปนทวงทํานองอยาง ยังไมเขาใจ
ตั้งใจ ถูกตองตามอักขรวิธี
8. ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะห
แลวจึงฝกการอานเปน
กลวิธีการประพันธ
ทํานองเสนาะ เพื่อใหเห็น
ความงามทางวรรณศิลป
• นักเรียนสังเกตชื่อของ
บทอาขยาน และคาด
เดาเนื้อหา เพื่อเตรียมตัว
วิเคราะหสาระสําคัญของ
อาขยาน
• นักเรียนฝกอานออกเสียง
ใหถูกตองดวยความใสใจ
และระมัดระวัง
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ตาราง 1 (ตอ) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ประยุกตจากหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนน
ความจํา
หลักการของ ขั้นการสอน
รูปแบบฯ

แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
• นักเรียนฝกวิเคราะห
กลวิธีการประพันธที่แสดง
วรรณศิลปของบทอาขยาน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู

• นักเรียนคิดเชื่อมโยงถึงคํา
ที่รับและสงสัมผัส ในระหวาง
ที่ทองจําบทอาขยาน โดย
ใชประโยชนจากแผนผัง
ฉันทลักษณ โดยครูเปนคน
กระตุนใหนักเรียน “รูคิด”
วา นักเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาที่
เรียนวันนี้กับอะไรที่เคยเรียน
แลว เชน การทองอาขยาน
ที่ผานมา ทําไมยาก หรือ
เบื่อ แลวฝกใหนักเรียนเชื่อม
โยงทํานองกับคําที่ปรากฏใน
แตละวรรค แลวเพิ่มการทอง
ใหไดทีละวรรคทีละบท
3. ระบบ
ขั้นที่ 3
• นักเรียนวาดภาพ / คนควา 9. ครูใหนักเรียนจับคูกันวาดภาพชาง
การเชื่อม
การใช
ภาพ ประกอบตามเนื้อหา
เอราวัณตามจินตนาการโดยอาศัยขอมูล
โยง การจัด จินตนาการ ของบทอาขยาน
จากบทอาขยาน
ระบบการ
10.ครูแบงนักเรียนเปนกลุมวาดภาพสวน
เชื่อมโยง
ประกอบของชางเอราวัณ แลวนําเสนอ
ภายในสมอง
บนกระดาน ดังนี้ เศียร งา สระบัว กอ
ของผูเรียน
บัว ดอกบัว กลีบบัว เทพธิดา บริวารของ
กระตุนให
เทพธิดา และ วิมานบนเศียรชาง
เกิดความ
จําอื่น ๆ ได
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ตาราง 1 (ตอ) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ประยุกตจากหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนน
ความจํา
หลักการของ ขั้นการสอน แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบฯ
การเรียนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู
4. การเชื่อม
โยงที่นาขบขัน
การเชื่อมโยงใน
ลักษณะขบขัน
ชวยใหผูเรียน
ประทับใจ และ
จดจําไดนานยิ่ง
ขึ้น
5. ระบบการใช
คําทดแทน
การเลือกใชคํา
อื่นที่สอดคลอง
กับประสบการณ
เดิมของตน เพื่อ
ใหคําเหลานั้น
ไปกระตุนให
สามารถจดจํา
เนื้อหาได
6. การใชคํา
สําคัญ
การเลือกจําคํา
สําคัญบางคํา
เพื่อชวยใหคํา
เหลานั้นไป
กระตุนความจํา
สวนอื่น

ขั้นที่ 4
การฝกใช
เทคนิค
ตาง ๆ

• นักเรียนเชื่อมโยงบท
อาขยานเขากับประสบการณ
เดิมที่นาขบขัน นาประทับใจ
เพื่อใหสามารถจดจําไดดีขึ้น

11. นักเรียนฝกฝนการทองจําบท
อาขยานโดยใชเทคนิคการจําที่ไดเรียน
มา คือ การจําตําแหนงคํารับสงสัมผัส
การจําจากภาพวาด การจําจากคํา
ศัพทสําคัญ การจําเปนเรื่องราวตาม
ลําดับ เปนตน จากนั้นให
นักเรียนจับคูกันแลวฝกทองเปนคู
หรือ ฝกทองเปนกลุม หรือ เดี่ยว แลว
• นักเรียนสรางคําทดแทน แตความสมัครใจ จนกระทั่งนักเรียน
มั่นใจวาสามารถจดจําและทองบท
เปนระยะในบทอาขยาน
เพื่อชวยใหจําไดงายขึ้น คํา อาขยานไดอยางถูกตอง คลองแคลว
ทดแทนนั้นอาจสรางขึ้นจาก 12. ครูใหนักเรียนทําใบงาน “ทองจํา
อาขยาน
ภาพวาดในหลักการขอ 3
ขับขานทํานองไทย” โดยเติมคําใน
ก็ได
ชองวางที่ขาดหายไป โดยคําที่หายไป
เปนคําสําคัญ เชน คํารับ-สงสัมผัส คํา
ที่แสดงสวนประกอบสําคัญของชาง
เอราวัณ เปนตน
• นักเรียนฝกทําเชนเดียวกับ 13. นักเรียนคัดลายมือบทอาขยาน
หลักการขอ 5 เพื่อสงเสริม บทพากยเอราวัณ ดวยตัวบรรจงครึ่ง
ความสามารถในการทองจํา บรรทัดใหสวยงาม
14. ครูกําหนดใหนักเรียนทดสอบการ
บทอาขยาน
ทองจําบทอาขยานรายบุคคลภายใน
เวลา 1 เดือน

ผลการประยุกตใชรปู แบบการเรียนการสอนแบบเนนความจําในการทองจําบทอาขยาน
พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจในฉันทลักษณ และเนื้อหาบทอาขยาน ตลอดจนสามารถ
ทองจําบทอาขยานภายในเวลาที่กําหนดใหได
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บทสรุป
การทองจําเปนขั้นตอนสําคัญในการสะสมขอมูลเพื่อนํามาใชในโอกาสอันเหมาะสม
นักเรียนจะสามารถจดจําเนื้อหาไดดีหากขอมูลนั้น “มีความหมาย” บทอาขยานซึ่งเปนบท
รอยกรองภาษาไทยทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง และมีคณ
ุ คา หากครูมไิ ดสรางความเขาใจและทําให
นักเรียนประจักษในคุณคา การเรียนรูก ค็ งเกิดขัน้ ไดยาก ทัง้ นีค้ รูมไิ ดมหี นาทีเ่ พียงมอบหมายให
นักเรียนทองจําบทอาขยานเทานัน้ หากแตครูยงั ตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ ใหนกั เรียนเขาใจ
เนือ้ หา และคุณคาทีแ่ ทจริงของบทอาขยาน ตลอดจนเสนอแนะกลวิธกี ารจําบทอาขยานเพือ่ ให
นักเรียนทดลองใชอยางมีประสิทธิผล ซึง่ รูปแบบการสอนแบบเนนความจํานาจะเปนทางเลือก
หนึง่ ในการสงเสริมความสามารถในการจําไดเปนอยางดี และทีส่ าํ คัญนักเรียนจะไดเรียนรูก ลวิธี
การจําของตนเอง เพื่อนําไปประยุกตใชในการจําขอมูลอื่นตอไป
อนึ่ ง การท อ งจํ า บทอาขยานถื อ เป น การสื บ สานคุ ณ ค า ทางภาษาไทยเกี่ ย วกั บ
ฉันทลักษณที่เปนแบบฉบับของไทยอันเปนอัจฉริยลักษณทางภาษา ตลอดจนเนื้อหา ขอคิด
ค า นิ ย มที่ ส  ง ผ า นมาทางเนื้ อ หาของบทอาขยาน และการท อ งจํ า บทอาขยานยั ง ถื อ เป น
การสืบทอดคุณคาภาษาไทยอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งของชาติไทยจากรุนสูรุน
เพือ่ เปนเครือ่ งหมายแหงความเรืองปญญาของชาติทสี่ ามารถสรางสรรควรรณคดีขนึ้ จากภาษา
แมของตน
รายการอางอิง
ภาษาไทย
กฤษณา คงทน. (2548). บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษา: ลักษณะทางจริยธรรมและ
กลวิ ธี นํ า เสนอ (สารนิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ไม ไ ด ตี พิ ม พ ) . มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.
ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพ (พิมพครัง้ ที่ 13). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธเนศ เวศรภาดา. (2543). ทะเลปญญา. กรุงเทพมหานคร: ศยาม.

สันติวัฒน จันทรใด 525

พระมหาลําดวน วรปญโญ. (2549). การศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมทีป่ รากฏในบทอาขยาน
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.
อัปสร สุวรรณรอด. (2544). คุณคาในบทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษา (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
อํานวย ใจหวัง. (2545). คุณคาในบทอาขยานภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
ภาษาอังกฤษ
Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). Models of teaching (8th ed.). Boston,
MA: Pearson.

