ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
วันแห่งความรัก : วันวาเลนไทน์
ถ้าจะถามว่าวันแห่งความรักนั้นมีที่มาอย่างไร ใคร ๆ ก็คงอยากรู้ ก่อนที่จะรู้เรื่องราวของวันแห่งความ
รัก อยากให้ถามใจตัวเองว่า อยากให้มีวันแห่งความรักมาถึงเราบ้างไหม อยากให้มีคนรักเรา และเราก็อยากรัก
คนอื่นด้วยมีบ้างไหม คนที่จะตอบคาถามนี้ได้ดีก็คงจะต้องเป็นคนที่ มีความรักอยู่ในหัวใจ เพราะวันนี้เป็นวันที่
ส่งความรักถึงกัน เป็นวันพิเศษสาหรับคนที่มีความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เชื่อกันว่า ในวันนี้ “คิวปิด
เทพเจ้าแห่งความรัก” จะแผลงศรมาปักอกบรรดาชายหญิงทั้งหลายให้เกิดความรักต่อกันและกัน
มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ า วันวาเลนไทน์ มีต้นเค้ามาจากเทศกาลลูเปอร์คาเลีย (Lupercalia) ซึ่งเป็น
เทศกาลที่ชาวโรมันโบราณจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ยูโนเทวีแห่งสตรีเพศ การสมรสและการให้กาเนิด ชายชาว
โรมันจะติดชื่อหญิงสาวที่จะเป็นคู่ของตนในระหว่างเทศกาลนี้ไว้ที่แขนเสื้อ หญิงชายจะแลกเปลี่ยนของขวัญกัน
ฝ่ายหญิงมักจะได้ถุงมืออบน้าหอม หรือเครื่องประดับต่างๆ ต่อมาชื่อ “ลูเปอร์คาเลีย” ได้กลายมาเป็นวันที่
ระลึกของ “เซนต์วาเลนไทน์” ผู้ซึ่งเลื่อมใสในคริสต์ศาสนาอย่างแรงกล้า และคอยให้ความช่วยเหลือชาวคริสต์
ที่ถูกตามล่าจากกษัตริย์เคลาเดียสที่ 2 แห่งโรมันผู้เกลียดชังชาวคริสต์มาก จนในที่สุดตนเองต้องถูกประหาร
ชีวิต แท้จริงแล้ว ถ้าจะถามว่าวันวาเลนไทน์คืออะไร ก็คงต้องบอกตามที่มาของวันนี้ว่า วันวาเลนไทน์เป็นวันที่
ฉลองการร าลึ กถึงนั กบุ ญวาเลนไทน์ ผู้ ซึ่ง ถู กประหารชีวิต เมื่ อหลายร้ อยปี ก่อ นนั้นเอง ความดีของท่ า นได้
กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่คนยกย่องทั่วไปเล่ากันมาว่า พิธีเก่าๆ ยังคงได้รับการสืบทอดต่อมาดังที่
กล่าวกันว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 หญิงสาวจะรับประทานไข่ต้ม และปักใบของต้นเบย์ ๕ ใบ ไว้ที่หมอน
ก่อนเข้านอนในคืนวันวาเลนไทน์ เชื่อกันว่า การกระทาดังกล่าวจะทาให้ฝัน เห็นคู่ชีวิตในอนาคต (วิภา ญาณ
วังศะ 2522 : 17)
เทศกาลวาเลนไทน์ในช่วงต่อมา จะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนการ์ดวาเลนไทน์กันแทนของขวัญ เชื่อกันว่า
ดุ๊กแห่งออร์ลีนส์เป็นบุคคลที่เริ่มทาการ์ดวาเลนไทน์เป็นคนแรก ในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในหอคอยแห่งลอนดอน
ในปี ค.ศ. 1515 เขาได้เขียนโคลงเกี่ยวกับความรักหรือ “วาเลนไทน์” ให้แก่ภรรยาของเขาในฝรั่งเศส และใน
คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ชายหนุ่มและหญิงสาวที่เป็นคู่รักกัน ก็ทาการ์ดแลกเปลี่ยนกัน การ์ดวาเลนไทน์
ได้เริ่มแพร่หลายมายังประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างสงครามกลางเมือง และไม่นานหลังจากนั้น ก็กลายมา
เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของทั่วโลกทีเดียว
ในประเทศไทยปัจจุบัน นอกเหนือจากการมอบการ์ดวาเลนไทน์แล้ว หญิงชายยังนิยมส่งดอกกุหลาบ
แดงให้แก่กัน บางคนให้เฉพาะดอกกุหลาบแดงเป็นสื่อแทนความรักหรือใช้ดอกกุหลาบแดงบอกความในใจ
ของตนให้กับคนที่ตนรักทราบก็มี บางคนให้ ทั้งการ์ดวาเลนไทน์ และดอกกุหลาบ บางคนก็จะมีของที่ระลึ ก
อื่น ๆ ที่สวยงามมอบไปพร้อมๆ กับดอกกุหลาบและการ์ดวาเลนไทน์ก็มี
การใช้สื่อต่างๆ แทนความรักดังกล่าว ไม่เพียงแต่บอกรักกันเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวเท่านั้น ยังขยาย
วงกว้างออกไปสู่กลุ่มเพื่อนต่อเพื่อน และยั งเป็นกลุ่มลูกมอบสื่อความรักแทนความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่ด้วย
เช่นกัน ภาพการสื่อความรักจากกลุ่มต่างๆ นับเป็นภาพแห่งความสวยงาม ความอบอุ่น ความรัก และปรารถนา
ดี ต่ อ กั น ขอเพี ย งแต่ อ ย่ า เป็ น ภาพที่ ขั ด ต่ อ วั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง ามของชาวไทยก็ น่ า ชื่น ใจแล้ ว สื่ อรัก
ที่ ม อบแก่ กั น สิ่ ง เหล่ า นี้ พ อจะบอกให้ เ ราทราบได้ ว่ า เรื่ อ งราวของวาเลนไทน์ ยั ง คงได้ รั บ การสื บ ทอด
และอยู่ในความทรงจาของมนุษย์ พอๆ กับการที่หญิงชายอยากจะบอกความในใจของตนให้แก่คนที่ตนพึงพอใจ
และความรักที่อยากจะมอบให้ เพราะใครๆ ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่ากว่าสิ่งใดๆ
ประดับ จันทร์สุขศรี

ใบงานที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
บทกลอนพระอภัยมณี ตอนนางผีเสื้อลักพระอภัยมณี
อสุรีผีเสื้อแสนสวาท
เห็นภูวนาถนิ่งไปก็ใจหาย
เออพ่อคุณทูลหัวผัวข้าตาย
ราพณ์ร้ายลูบต้องประคององค์
เห็นอุ่นอยู่รู้ว่าสลบหลับ
ยังไม่ดับชนม์ชีพเป็นผุยผง
พ่อทูลหัวกลัวน้องนี้มั่นคง
ด้วยรูปทรงอัปลักษณ์เป็นยักษ์มาร
จาจะแสร้งแปลงร่างเป็นนางมนุษย์
ให้ผาดผุดทรวดทรงส่งสัณฐาน
เห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมลาน
จะเกี้ยวพานรักใคร่ดังใจจง
แล้วอ่านเวทเพศยักษ์ก็สูญหาย
สกนธ์กายดังกินนรนวลหง
เอาธารามาชโลมพระโฉมยง
เข้าแอบองค์นวดฟั้นคั้นประคอง
บทกลอนพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร
ฝ่ายเงือกน้านอนกลิ้งนิ่งสดับ
กิตติศัพท์สองแจ้งแถลงไข
รู้ภาษามนุษย์แน่ในใจ
จะกราบไว้วอนว่าให้ปราณี
ค่อนเขยื้อนเลื่อนลุกขึ้นทั้งเจ็บ
ยังมึนเหน็บน้อมประณตบทศรี
พระผ่านเกล้าเจ้าฟ้าในธาตรี
ข้าขอชีวิตไว้อย่าให้ตาย
พระราชบุตรฉุดลากลาบากเหลือ
ดังหนังเนื้อนี้จะแยกแตกสลาย
ทั้งลูกเต้าเผ่าพงศ์ก็พลัดพราย
ยังแต่กายเกือบจะดิ้นสิ้นชีวัน
พระองค์เล่าเขาก็พาเอามาไว้
เศร้าพระไทยทุกข์ตรอมเหมือนหม่อมฉัน
ขอพระองค์จงโปรดแก้โทษทัณฑ์
ช่วยผ่อนผันให้ตลอดรอดชีวา
บทกลอนพระอภัยมณี ตอนศรีสุวรรณเข้าเมืองรมจักร
ทั้งสามพราหมณ์เข้าประคองแล้วร้องไห้
น้าตาไหลพรั่งพรายทั้งซ้ายขวา
ต่างนบนอบปลอบหน่อกษัตรา
อย่าโศกาตรอมนักจงหักใจ
อันกาเนิดเกิดมาในหล้าโลก
สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย
ซึ่งเกิดเหตุเชษฐาเธอหายไป
ก็ยังไม่รู้เห็นว่าเป็นตาย
ควรจะคิดติดตามแสวงหา
แล่นนาวาไปในวนชลสาย
แม้นพระพี่มิได้ม้วยชีวาวาย
ก็ดีร้ายจะได้พบประสบกัน
ข้าทั้งสามก็จะตามเสด็จด้วย
ผิดชอบช่วยไปกว่าจะอาสัญ
จงดับทรงโศกาอย่าจาบัลย์
จะเนิ่นวันเสียเปล่าไม่เข้ายา

เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
อักขรวิธี
ออกเสียงอักขร
ตัวสะกด ควบกล้า
ถูกต้องทุกแห่ง
น้าเสียง/
อารมณ์

เสียงดังชัดเจน
สอดแทรกอารมณ์
เหมาะสมกับเรื่อง

ระดับคะแนน
๓
ออกเสียงอักขร
ตัวสะกด ควบกล้า
ถูกต้องแต่ยังมีผิดอยู่
บ้าง
เสียงดังพอสมควร
สอดแทรกอารมณ์
เหมาะสมกับเรื่อง

๒
๑
ออกเสียงอักขร
ออกเสียงอักขร
ตัวสะกด ควบกล้า ตัวสะกด ควบกล้า
ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

เสียงเบาขาด
ความชัดเจน
ขาดการสอดแทรก
อารมณ์
ความถูกต้อง การเว้นวรรคตอน
การเว้นวรรคตอน
การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน
ในการอ่าน จังหวะ ลีลาถูกต้อง จังหวะถูกต้อง
ถูกต้องแต่ขาด
ไม่ถูกต้องทั้งจังหวะ
สมบูรณ์
แต่ขาดลีลา
จังหวะและขาดลีลา และขาดลีลา
บุคลิกท่าทาง มีความเชื่อมั่นท่าทาง มีความเชื่อมั่นท่าทาง ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเชื่อมั่น
สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง สัมพันธ์กับ
ท่าทางสัมพันธ์กับ ท่าทางไม่สัมพันธ์
เหมาะสม
เนื้อเรื่องบางส่วน
เนื้อเรื่องบางส่วน กับเนื้อเรื่อง

ระดับคุณภาพ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕–๘
๑–๔

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เสียงเบา
สอดแทรกอารมณ์
เหมาะสมกับเรื่อง

