ใบงานเรื่อง เรื่องสั้นซีไรต์เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่องสั้น เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
“แม่เอ้ย แม่... แม่เอ้ย...”
“อะไรกัน เอ็งทำไมตำลีตำเหลือกมำ ไอ้เปี๊ยก”
“เขำมำหำซื้อซิ่นเก่ำ เขำว่ำถ้ำไม่อยำกขำย ก็แลกกะซิ่นผืนใหม่ๆ ก็ได้!”
ลูกชำยคนเล็กวิ่งตำลีตำเหลือกมำทั้ง ๆ ยังหอบกระเส่ำรีบรำยงำนแม่
“ อยู่ไหน ที่เอ็งว่ำจริงเปล่ำวะ ”
“ จริง ๆ แม่ โน่นอยู่ตรงโน้นไง!”
ไม่รีรอ ลูกชำยตัวกะเปี๊ยกลำกแขนแม่ไปที่รถกระบะคันหนึ่งที่จอดอยู่ตรงปำกทำงเข้ำหมู่บ้ำน
ซึ่งมีกลุ่มชำวบ้ำนกำลังมุงกันเต็มรำวกับมีงำนบุญ
นำนแล้วที่แม่ไม่ได้ซื้อซิ่นผืนใหม่ใส่เหมือนชำวบ้ำนชำวเมืองเขำ
แม่คิดว่ำตัวเองนั้นแก่ชรำมำกแล้ว ใส่อะไรก็ใส่ ๆ ไป
เก็บเงินไว้ซื้อให้ลูกเต้ำใส่ และส่งเสริมให้ลูกได้เล่ำได้เรียนหนังสือหนังหำดีกว่ำ
เรื่องนี้ลูกสำวคนโตก็เคยเตือนออกบ่อยไปว่ำ
“ แม่ควรจะซื้อซิ่นผืนใหม่ ๆ มำใช้สักผืนนะ!”
ลูกสำวคนโตชื่อ “นวล” กำลังเรียนที่โรงเรียนวิจิตรกรรมปีสุดท้ำย
ส่วนลูกชำยคนเล็กก็เรียนโรงเรียนประถม
เมื่อพูดถึงนวลนี่ก็เกือบจะถึงเดือนแล้วที่ยังไม่เห็นหน้ำกลับมำเยี่ยมบ้ำน
ตำมปกติ นวลจะกลับมำเยี่ยมแม่ทุกอำทิตย์ หรือถ้ำนำนหน่อยก็ไม่เกินสองอำทิตย์
นวลมันก็จะกลับมำเยี่ยมบ้ำนทีหนึ่ง
แม่สังเกตดูซิ่นผืนใหม่ ๆ ที่เพื่อนบ้ำนกำลังเลือก พลำงนึกถึงคำพูดของลูกสำว
แล้วทำให้รู้สึกว่ำใจสดชื่นขึ้นมำทันที
แม่พินิจดูดี ๆ แล้วเห็นว่ำ ซิ่นไหมที่ชำวบ้ำนเอำมำขำยหรือแลกเปลี่ยนกับซิ่นผืนใหม่นั้น
มันเก่ำมำก เก่ำจนขำดก็มี
แม่ตัดสินใจกลับบ้ำน เปิดเอำซิ่นไหมผืนเก่ำ ๆ ออกมำจำกหีบ
ซิ่นผืนนี้เป็นซิ่นที่แม่ของแม่เป็นคนทอและเอำมำฝำก
ถึงมันจะเก่ำก็ยังไม่ขำด ยังดูเป็นเงำงำม
แม่เคยสวมใส่แต่ครั้งยังเป็นสำว พอได้สำมีก็เอำเก็บไว้ในหีบและไม่เคยใส่มันอีกเลย
แม้แต่ลูกทั้งสองคนก็ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ำแม่มีซิ่นผืนนี้
แม่ถือผ้ำกลับมำหำพ่อค้ำเร่ มีเพื่อนบ้ำนหลำยคนทยอยกันเอำผ้ำซิ่นเก่ำมำแลกผืนใหม่
พ่อค้ำเร่มองผ้ำซิ่นที่แม่ถือมำ แล้วพูดว่ำ
“ผืนนี้ยังไม่ขำด แต่เก่ำมำกแล้ว ขอสำมพันกีบ ขำยมั้ย”
“ไม่ขำย! แม่ไม่ขำย แม่ขอเปลี่ยนกับซิ่นผืนใหม่”

“รำคำซิ่นผืนใหม่นี้สี่พันกีบ แต่ไม่เป็นไรหรอก ถือเสียว่ำลูกเขยตำมนโยบำยใหม่
มอบให้แม่ยำยเป็นพิเศษก็แล้วกัน มีลูกสำวมั้ยล่ะ แม่ยำยน่ะ”
เมื่อรับเอำผ้ำซิ่นผืนใหม่มำแล้ว แม่ก็ไม่ลืมกล่ำวขอบอกขอบใจชำยคนที่ยื่นผ้ำซิ่นให้
“แม่ขอบใจพวกลูกหลำนหลำย ๆ ที่เห็นอกเห็นใจคนเฒ่ำคนแก่
ดีรำคำซิ่นผืนเก่ำ ๆ เท่ำกับซิ่นผืนใหม่ที่มีรำคำตั้งสี่พันกีบน่ะ”
คืนนั้น แม่นอนไม่หลับตลอดคืน แม่อยำกให้ลูกสำวคนโตกลับมำเยี่ยมบ้ำนเร็ว ๆ
จะได้อวดซิ่นผืนใหม่ แม่คิดว่ำนวลจะต้องดีใจมำกที่เห็นแม่มีซิ่นผืนใหม่ใส่
เหมือนชำวบ้ำนชำวเมืองแล้ว
แม่ยังนึกขอบคุณคนที่มำกับรถกระบะคันนั้น
เขำเข้ำกับคนได้ง่ำย ช่ำงพูดช่ำงจำจนน่ำฟัง ถึงไม่เคยเห็นหน้ำค่ำตำกันมำก่อนก็ตำม
สมควรลดให้ก็ลด สมควรจะแจกจะแถมก็ให้
ช่ำงเป็นคนมีน้ำใจเหลือเกิน แม่จะต้องเล่ำเรื่องนี้ให้นวลฟังอย่ำงแน่นอน
เมื่อถึงเย็นวันต่อมำ
นวลกลับมำเยี่ยมบ้ำน วันนี้รู้สึกว่ำเธอมีใบหน้ำที่สดใสผิดปกติ
จนแม่นึกสงสัยว่ำ “หรือว่ำ เจ้ำเปี๊ยกมันแอบบอกพี่สำวมันแล้วว่ำแม่ได้ซิ่นใหม่ ”
เมื่อเห็นแม่มีสีหน้ำสงสัย นวลก็คิดว่ำแม่ข้องใจที่สองอำทิตย์ก่อนนั้น เธอไม่ได้กลับบ้ำน
นวลรีบอธิบำยให้แม่เข้ำใจทันทีว่ำ ที่เธอไม่ได้กลับมำเยี่ยมบ้ำน
ก็เพรำะเธอช่วยงำนนิทรรศกำรกำรแสดงภำพจิตรกรรมของกระทรวง
ซึ่งบัดนี้งำนดังกล่ำวได้เสร็จผ่ำนพ้นไปแล้ว
“ ลูกยังได้นำภำพจิตรกรรมสำมภำพเข้ำร่วมแสดงครั้งนี้อีกด้วยนะแม่
แม่เห็นไหมว่ำผู้หญิงก็สำมำรถมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมได้เช่นกัน”
ครู่ต่อมำ นวลได้ล้วงเอำห่อห่อหนึ่งออกมำอวดแม่
“แม่เอ้ย... แม่ทำยดูซิว่ำ ลูกได้อะไรมำนี่”
แม่ยังไม่เอ่ยตอบ นวลรีบเปิดห่อกระดำษนั้นออกมำ จนทำให้แม่นิ่งอึ้งตะลึงอยู่ตรงนั้น
เพรำะในห่อกระดำษนั้นมีซิ่นไหมเก่ำ ๆ ผืนหนึ่ง
“ลูกเห็นเขำวำงขำยอยู่ตลำดเช้ำ พอดีตอนนี้ ลูกขำยภำพจิตรกรรมชิ้นแรกได้
ลูกเลยซื้อเอำซิ่นผืนนี้ สำมร้อยบำทเท่ำนั้นเอง แถมมีคนให้ลูกตั้งสี่ร้อยบำทแล้วนะ
แม่ไม่รู้เรอะ ถ้ำเก็บเอำไว้ขำยให้คนไทยอำจจะได้ถึงห้ำร้อยบำทโน่นแน่ะ
แต่จะไปตีเป็นรำคำก็ไม่ได้ดอกแม่ มันอยู่ที่คุณค่ำทำงศิลปะนั้นต่ำงหำก
เพรำะมันคือศิลปะอันวิจิตรงดงำม และก็เป็นฝีมือของผู้หญิงลำวได้ประดิษฐ์
คิดสร้ำงสรรค์ขึ้นมำ กลำยเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของชำติลำวเรำ
ทีส่ ำมำรถอวดอ้ำงในระดับสำกลได้”
“ห้ำร้อยบำทของลูก มันเป็นเงินกีบเรำเท่ำไรล่ะ”
แม่อดถำมไม่ได้
“หนึ่งหมื่นสี่พันกีบโน้นแหละแม่ แต่ลูกไม่ขำยดอก ลูกไม่อยำกให้ของดีๆ ชิ้นนี้
สูญหำยไปจำกผืนดินลำว ลูกจะเก็บรักษำไว้ เก็บไว้เป็นมรดก
เป็นต้นแบบหำกลูกอยำกทอผ้ำซิ่น ถ้ำแม่อยำกจะใส่ก็เอำไปใส่ได้เลยนะ
งำมวิจิตรจริงๆ ดูลวดลำยของมันสิ ไหมล้วนๆ ของแท้เลย ดูสิแม่”

หยำดน้ำตำของแม่ค่อยๆ เอ่อไหลซึมออกมำ แม่พูดไม่ออก กัดฟัน
กลั้นควำมคั่งแค้นเอำไว้
แม่จำได้แม่นว่ำ ซิ่นไหมเก่ำๆ ผืนนี้ ก่อนหน้ำนี้เพียงวันเดียว มันยังนอนอยู่ในหีบของแม่
.............................
ผู้เขียน ฮุ่งอะลุน แดนวิไล
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่ำๆ ได้รับรำงวัลที่ 1 ในกำรประกวดบทประพันธ์วรรณคดี
จัดโดยวำรสำรวรรณศิลป์ ปี 1991
และได้รับรำงวัลซีไรต์หลังจำกตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “รอยยิ้มที่ไม่มีกลิ่นเหล้ำ” ปี 2008

ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบ
แนวการวิเคราะห์เรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
๑. แนวคิด ..............................................................................................................................................................
๒. โครงเรื่องและเนื้อเรื่อง ............................................................................................................................. ..........
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....................................................................................................................................................................................
๒.๑ กำรเปิดเรื่อง
....................................................................................................................................
๒.๒ กำรดำเนินเรื่อง ...................................................................................................................................
๒.๓ กำรปิดเรื่อง ............................................................................................................................. ......
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๔. บทสนทนำ .........................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................
๕. ฉำกและบรรยำกำศ
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๖. กลวิธีกำรเขียน/สำนวนภำษำ
....................................................................................................................................................................................
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๗. วิถีไทยที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่ำ ๆ
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๘. คุณค่ำข้อคิดที่นำไปประยุกต์ใช้ (ด้ำนวรรณคดี/เนื้อหำ/สังคม/กำรนำไปใช้)
......................................................................................................................................................................... ...........
....................................................................................................................................................................................

เฉลยใบงานเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆหน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบ
แนวการวิเคราะห์เรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
๑. แนวคิด ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านควรอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์ไว้ ไม่ควรละทิ้งหรือเพิกเฉยแต่ควรภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเรา
๒. โครงเรื่องและเนื้อเรื่อง
แม่นาซิ่นไหมเก่า ๆ ไปขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อและแลกเปลี่ยนเป็นผ้าซิ่นผืนใหม่ แม่ดีใจมากที่มี
ผ้าซิ่นผืนใหม่เพื่ออวดลูกสาวที่ไปเรียนจิตรกรรมที่ประเทศไทย เมื่อลูกสาวของแม่กลับมา ลูกสาวได้ซื้อซิ่นไหมซึ่ง
เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ขายในประเทศไทยกลับมา เพราะลูกต้องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นไว้
แต่เมื่อแม่เห็นซิ่นไหมที่ลูกนามาด้วยนั้น แม่ก็ร้องไห้ด้วยความแค้นเพราะจาได้ว่าซิ่นไหมที่ลูกนามาให้นั้น
เป็นซิ่นไหมผืนเก่า ๆ ที่แม่ได้ขายให้กับพ่อค้าเมื่อวาน
๒.๑ กำรเปิดเรื่อง เปิดเรื่องด้วยบทสนทนาของลูกชายที่สร้างความเร้าใจให้แก่ผู้อ่าน
๒.๒ กำรดำเนินเรื่อง ดาเนินเรื่องด้วยบทสนทนาของตัวละคร มีบทบรรยายแทรกบ้าง
๒.๓ กำรปิดเรื่อง ปิดเรื่องแบบหักมุม กระตุ้นให้ผู้อ่านฉุกคิดและให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน
๓. ตัวละคร
ตัวละครในเรื่องมี ๔ ตัว คือ แม่ ลูกชายของแม่ ลูกสาวของแม่ (นวล) พ่อค้า ซึ่งตัวละครที่มีบทบาทต่อ
การดาเนินเรื่องมากที่สุด คือ แม่
แม่ เป็นตัวละครกลม กล่าวคือ เป็นตัวละครที่ยึดติดกับระบบทุนนิยม นิยมสิ่งของใหม่ ๆ แต่ไม่รู้จักรักษา
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเรา แต่เมื่อพบผ้าซิ่นไหมเก่า ๆ ของตนเอง และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของลูกด้วยแล้ว กลับทาให้แม่สะเทือนใจและฉุกคิดใหม่ได้
ลูกสาวของแม่ (นวล) คือ เป็นตัวละครที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชื่นชอบและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านนั้น
๔. บทสนทนำ
เรื่องสั้นนี้ใช้บทสนทนาในการดาเนินเรื่อง มีบทบรรยายแทรกอยู่บ้าง ทาให้เนื้อเรื่องดาเนินได้อย่าง
รวดเร็ว
๕. ฉำกและบรรยำกำศ
ฉากและบรรยากาศที่พบในเรื่องสั้น คือ สังคมชนบทในประเทศลาว
๖. กลวิธีกำรเขียน/สำนวนภำษำ
มีบทสนทนาสอดแทรกบทบรรยาย การใช้ภาษาเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ดี
๗. วิถีไทยที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่ำ ๆ
ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์ลวดลายผ้าซิ่นพื้นบ้าน
๘. คุณค่ำข้อคิดที่นำไปประยุกต์ใช้ (ด้ำนวรรณคดี/เนื้อหำ/สังคม/กำรนำไปใช้)
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้น เราควรภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ให้นานเท่านาน

