
      
การจัดการเรียนการสอนแบบ Cooperative Learning  

โดยวิธีการสอนรูปแบบ Jigsaw 

 

รูปแบบ  Jigsaw  เป็นการสอนท่ีอาศัยแนวคิดการต่อภาพ  ผู้เสนอวิธีการนี้คนแรก คือ   

อารอนสันและคณะ  (Aronson  and  Ohters, 1978 : 22 - 25)  ต่อมามีการปรับและเพิ่มเติมขั้นตอน  แต่
วิธีการหลักยังคงเดิม  การสอนแบบนี้นักเรียนแต่ละคนจะได้ศึกษาเพียงส่วนหนึ่งหรือหัวข้อย่อย  ของเนื้อหา
ท้ังหมด  โดยการศึกษาเรื่องนั้น ๆ  จากเอกสารหรือกิจกรรมท่ีครูจัดให้  ในตอนท่ีศึกษาหัวข้อย่อยนั้น  นักเรียนจะ
ท างานเป็นกลุ่มกับเพื่อนท่ีได้รับมอบหมายให้ศึกษาหัวข้อย่อยเดียวกัน  และเตรียมพร้อมท่ีจะกลับไปอธิบายหรือ
สอนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มพื้นฐานของตนเอง 

Jigsaw มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ส่วน คือ 

 การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation of Materials) ครูสร้างใบงาน 
ให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนของกลุ่ม  และสร้างแบบทดสอบย่อยในแต่ละหน่วยการเรียน  แต่ถ้ามีหนังสือเรียนอยู่แล้ว
ยิ่งท าให้ง่ายขึ้นได้  โดยแบ่งเนื้อหาในแต่ละหัวข้อเรื่องท่ีจะสอนเพื่อท าใบงานส าหรับผู้เช่ียวชาญ  ในใบงานควร
บอกว่านักเรียนต้องท าอะไร  เช่น  ให้อ่านหนังสือหน้าอะไร อ่านหัวข้ออะ ไร  จากหนังสือหน้าไหนถึงหน้าไหน  
หรือให้ดูวีดีทัศน์  หรือให้ลงมือปฏิบัติการทดลองพร้อมกับค าถามให้ตอบตอนท้ายของกิจกรรมท่ีท าด้วย 

 การจัดสมาชิกของกลุ่มและของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  (Teams  And  Expert  Groups)   
ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  (Home  Groups)  แต่ละกลุ่มจะมีผู้เช่ียวชาญในแต่ละเรื่องตามใบงานท่ีครู
สร้างขึ้น  ครูแจกใบงานให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนในกลุ่ม  และให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนศึกษาใบงานของตนก่อนท่ีจะ
แยกไปตามกลุ่มของผู้เช่ียวชาญ  (Expert  Groups)  เพื่อท างานตามใบงานนั้น ๆ  เมื่อนักเรียนพร้อมท่ีจะท า
กิจกรรม  ครูแยกกลุ่มนักเรียนใหม่ตามใบงาน  กิจกรรมในกลุ่มผู้เช่ียวชาญแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกัน  ครูพยายาม
กระตุ้นให้นักเรียนศึกษาหัวข้อตามใบงานท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้นใบงานท่ีครูสร้างขึ้นจึงมีความส าคัญมาก  เพราะใน
ใบงานจะน าเสนอด้วยกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งผู้เช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มอาจจะลงมือปฏิบัติการทดลองศึกษา
เกี่ยวกับส่ิงท่ีได้รับมอบหมาย  พร้อมกับเตรียมการน าเสนอส่ิงนั้นอย่างส้ัน ๆ เพื่อว่าเขาจะได้น ากลับไปสอนสมาชิก
คนอื่นๆ  ในกลุ่มท่ีไม่ได้ศึกษาในหัวข้อดังกล่าว 
 

 การรายงานและการทดสอบย่อย  (Reports  And  Quizzes)  เมื่อกลุ่ม 
ผู้เช่ียวชาญ แต่ละกลุ่มท างานเสร็จแล้ว  ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนก็จะกลับไปยังกลุ่มเดิมของตัวเอง  (Home  Group)  
แล้วสอนเรื่องท่ีตัวเองท าให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ  ในกลุ่ม  ครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้วิธีการต่าง ๆ ในการน าเสนอส่ิงท่ี
จะสอน  นักเรียนอาจใช้วิธีการสาธิต  อ่านรายงาน  ใช้คอมพิวเตอร์  รูปถ่าย  ไดอะแกรม  แผนภูมิหรือภาพวาดใน
การน าเสนอความคิดเห็น  ครูกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มได้มีการอภิปรายและซักถามปัญหาต่าง ๆ  โดยท่ีสมาชิกแต่
ละคนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้แต่ละเรื่องท่ีผู้เช่ียวชาญแต่ละคนน าเสนอ    เมื่อผู้เช่ียวชาญได้รายงาน
ผลงานกับกลุ่มของตัวเองแล้ว  ควรมีการอภิปราย ร่วมกันท้ังห้องเรียนอีกครั้งหนึ่ง  หรือมีการถามค าถามและตอบ
ค าถามในหัวข้อเรื่องท่ีผู้เช่ียวชาญแต่ละคนได้ศึกษา หลังจากนั้นครูก็ท าการทดสอบย่อย   



ขั้นตอนการสอนแบบ  Jigsaw  มีดังนี้ 

 ขั้นที่  1  :  ครูแบ่งหัวข้อท่ีจะเรียนเป็นหัวข้อย่อยเท่าจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม  
ถ้ากลุ่มขนาด 3  คน  ให้แบ่งเนื้อหาออกเป็น  3  ส่วน 

 ขั้นที่  2  :  จัดกลุ่มนักเรียนให้มีสมาชิกท่ีมีความสามารถคละกัน  เป็นกลุ่ม 
พื้นฐานหรือ  Home  Groups จ านวนสมาชิกในกลุ่มอาจเป็น  3  หรือ  4 คนก็ได้  จากนั้นแจกเอกสารหรือ
อุปกรณ์การสอนให้กลุ่มละ  1 ชุด หรือให้คนละชุดก็ได้ 

ก าหนดให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบอ่านเอกสารเพียง  1  ส่วนท่ีได้รับมอบหมาย 

เท่านั้น  หากแต่ละกลุ่มได้รับเอกสารเพียงชุดเดียว  ให้นักเรียนแยกเอกสารออกเป็นส่วน ๆ ตามหัวข้อย่อยดังนี้ 

ในแต่ละกลุ่ม นักเรียนคนท่ี  1 จะอ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ี  1 

นักเรียนคนท่ี  2 จะอ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ี  2 

นักเรียนคนท่ี  3 จะอ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ี  3 

 ขั้นที่  3  :  เป็นการศึกษาในกลุ่มผู้เช่ียวชาญ  (Expert  Groups)  นักเรียนจะ 
แยกย้ายจากกลุ่มพื้นฐาน  ไปจับกลุ่มใหม่เพื่อท าการศึกษาเอกสารส่วนท่ีได้รับมอบหมาย  โดยคนท่ีได้รับ
มอบหมายให้ศึกษาเอกสารหัวข้อย่อยเดียวกัน  จะไปนั่งเป็นกลุ่มด้วยกัน  กลุ่มละ 3 หรือ 4 คน  แล้วแต่จ านวน
สมาชิกของกลุ่มท่ีครูก าหนด 

ในกลุ่มผู้เช่ียวชาญ  สมาชิกจะอ่านเอกสาร  สรุปเนื้อหาสาระ  จัดล าดับข้ันตอน   

การน าเสนอ  เพื่อเตรียมทุกคนให้พร้อมท่ีจะไปสอนหัวข้อนั้น  ท่ีกลุ่มเดิมของตนเอง 

 ขั้นที่ 4  :  นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มผู้เช่ียวชาญกลับกลุ่มเดิมของตน  แล้วผลัด 
เปล่ียนเวียนกันอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังทีละหัวข้อ  มีการซักถามข้อสงสัย  ตอบปัญหา  ทบทวนให้เข้าใจชัดเจน 

 ขั้นที่  5 :  นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาท้ังหมดทุกหัวข้อ   
แล้วน าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม 

 ขั้นที่  6 :  กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุด  จะได้รับรางวัล  หรือการชมเชย 
การสอนแบบ  Jigsaw  เป็นการสอนท่ีอาจน าไปใช้ในการทบทวนเนื้อหาท่ีมี 

หลาย ๆ หัวข้อหรือใช้กับบทเรียนท่ีเนื้อหาแบ่งแยกเป็นส่วน ๆ  ได้  และเป็นเนื้อหาท่ีนักเรียนศึกษาจากเอกสาร
และส่ือการสอนได้ 

 

 

 

 



 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Jigsaw 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง “ทุกข์ของชาวนาในบทกวี”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 1 ชั่วโมง 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 

 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มต้ังช่ือกลุ่มของตนเอง 

 ๒. ครูแจกใบงานเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคน 
แบ่งกันศึกษาเนื้อหาจากใบงาน ตามหัวข้อ ดังนี้ 

 ผู้แต่ง ลักษณะค าประพันธ์ จุดมุ่งหมายในการแต่ง และประวัติความเป็นมา 
 เนื้อหา 
 การวิเคราะห์วรรณคดี 

 ๓. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันไปรวมกลุ่มกันตามหัวข้อท่ีได้รับและช่วยกันท าแบบฝึกหัดทบทวน
ตามเนื้อหาท่ีได้รับผิดชอบ 
 ๔. สมาชิกแต่ละคนกลับเข้ากลุ่มตนเองเพื่ออธิบายเนื้อหาท่ีตนเองได้รับผิดชอบให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
ตนเองฟังอย่างละเอียด 
 ๕. ให้แต่ละกลุ่มท าแบบทดสอบจ านวน ๑๐ ข้อ แล้วเอาคะแนนแต่ละกลุ่มมารวมกัน กลุ่มไหนได้คะแนน
รวมมากท่ีสุดเป็นผู้ชนะ    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
     ทุกข์ของชาวนาในบทกว ี
 
          ทุกข์ของชาวนาในบทกวี  เป็นบทความพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเอาพระทัยใส่ความเข้าพระทัยในปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนพระเมตตาของพระองค์ท่ีทรง
มีต่อชาวนา  เนื่องด้วยชาวนาแต่ละท้องท่ีล้วนมีสภาพชีวิตและความทุกข์ยากท่ีไม่แตกต่างกันเลย  แม้ว่ากาลเวลา
จะผันผ่านไปอย่างไรก็ตาม 
 
ผู้แต่ง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
 
ลักษณะค าประพนัธ ์
ร้อยแก้ว  ประเภทบทความ 
 
จุดมุ่งหมายในการแตง่ 
เพื่อแสดงพระราชด าริเกี่ยวกับบทกวีของไทยและบทกวีจีน  ซึ่งกล่าวถึงชีวิตและความทุกข์ของชาวนา 
 
ความเปน็มา 
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี  มีท่ีมาจากหนังสือรวมบทพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เรื่อง  มณีพลอยร้อยแสง   ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533   
ในวโรกาสท่ีพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ  โดยนิสิตคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รุ่น
ท่ี 41   พระราชนิพนธน์ั้นแสดงให้เห็นแนวพระราชด าริเกี่ยวกับบทกวีของไทยและจีนท่ีกล่าวถึงชีวิตและความ
ทุกข์ของชาวนาท่ีมีสภาพชีวิตไม่ได้แตกต่างกันนัก 
 
 พระราชนิพนธ ์ เรื่อง  ทุกข์ของชาวนาในบทกวี  แสดงให้เห็นถึงความเข้าพระทัยและเอาพระทัยใส่ใน
ปัญหาการด ารงชีวิตของชาวนาไทย  ท้ังยังสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตา  อันเป่ียมล้นของพระองค์ท่ีทรงมีต่อชาวนา
ผู้มีอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก  เริ่มชีวิตและการท างานต้ังแต่เช้าจรดค่ า  ท างานแบบหลังสู้ฟ้า  หน้าสู้ดิน  ตลอดท้ัง
ปี  ดังนั้นในฐานะผู้บริโภค  จึงควรส านึกในคุณค่าและความหมายของชาวนาท่ีปลูก "ข้าว" อันเป็นอาหารหลักเพื่อ
การมีชีวิตอยู่รอดของคนไทย 
 



 
      เนื้อเรื่อง 
 
  เมื่อครั้งเป็นนิสิต  ข้าพเจ้าได้เคยอ่านผลงานของจิตร  ภูมิศักดิ์  อยู่บ้าง  แต่ก็ไม่ได้ศึกษาอย่าง
ละเอียด  หรือวิเคราะห์อะไร  เพียงแต่ได้ยินค าเล่าลือว่าเขาเป็นคนท่ีค้นคว้าวิชาการได้กว้างขวางและลึกซึ้ง 
ถี่ถ้วน  ในสมัยท่ีเราเรียนหนังสือกัน  ได้มีผู้น าบทกวีของจิตรมาใส่ท านองร้องกนั  ฟังติดหูมาจนถึงวันนี ้
   เปิบข้าวทุกคราวค า                จงสูจ าเป็นอาจิณ 
  เหงื่อกูท่ีสูกิน                                 จึงก่อเกิดมาเป็นคน 
      ข้าวนี้น่ะมีรส                ให้ชนชิมทุกช้ันชน 
        เบ้ืองหลังสิทุกข์ทน                             และขมขื่นจนเขียวคาว 
                  จากแรงมาเป็นรวง            ระยะทางนัน้เหยียดยาว 
       จากกรวงเป็นเม็ดพราว                         ส่วนทุกข์ยากล าเค็ญเข็ญ 
         เหงื่อหยดสักกี่หยาด           ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น 
     ปูดโปนกี่เส้นเอ็น                                 จึงแปรรวงมาเปิบกิน 
                 น้ าเหงื่อท่ีเรื่อแดง             และน้ าแรงอันหล่ังริน 
              สายเลือดกูท้ังส้ิน                      ท่ีสูชดก าซาบฟัน 
 
               ดูสรรพนามท่ีใช้ว่า  "กู"  ในบทกวีนี ้ แสดงว่าผู้ท่ีพูดคือชาวนา  ชวนให้คิดว่าเรื่องจริง ๆ นั้น  ชาวนา
จะมีโอกาสไหมท่ีจะ "ล าเลิก"  กับใคร ๆ ว่า  ถ้าไม่มีคนท่ีคอยเหนื่อยยากตรากตร าอย่างพวกเขา  คนอื่น ๆ จะเอา
อะไรกนิ  อย่าว่าแต่การล าเลิกทวงบุญคุณเลย  ความช่วยเหลือท่ีสังคมมีต่อคนกลุ่มนี้ในด้ายของปัจจัยในการ
ผลิต  การพยุงหรือประกันราคา  และการรักษาความยุติธรรมท้ังปวงก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้  ท าให้ในหลาย ๆ 
ประเทศท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชาวนาต่างก็ละท้ิงอาชีพเกษตรกรรมไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาค
บริการ  ซึ่งท าให้ตนมีรายได้สูงกว่าหรือได้เงินเร็วกว่า  แน่นอนกว่า  มีสวัสดิการดีกว่าและไม่ต้องเส่ียงมากเท่าการ
เป็นชาวนา  บางคนท่ียังคงอยู่ในภาคเกษตรกรรมก็มักจะนิยมเปล่ียนพืชท่ีปลูกจากธัญพืชซึ่งมักจะได้ราคา
ต่ า  เพราะรัฐบาลก็มีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุมราคามาเป็นพืชเศรษฐกิจประเภทอื่นท่ีราคาสูงกว่า  แต่ก็ยังมี
ชาวนาอีกเป็นจ านวนมากท่ีไม่มีทางท่ีจะขยับขยายตัวให้อยู่ในสถานะท่ีดีขึ้นได้  อาจแย่ลงด้วยซ้ า  แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่
จะอุธรณ์ฎีกากับใคร  ถึงจะมีคนแบบจิตรท่ีพยายามใช้จินตนาการสะท้อนความในใจออกมาสะกิดใจคนอื่น
บ้าง  แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไป 
               หลายปีมาแล้วข้าพเจ้าอ่านพบบทกวีจีนบทหนึ่ง  ผู้แต่งช่ือหล่ีเชิน  ชาวเมืองอู่ซี  มีชีวิตอยู่ในระหว่างปี 
ค.ศ. 772 ถึง 846  สมัยราชวงศ์ถัง  ท่านหล่ีเชินได้บรรยายความในใจไว้เป็นบทกวีภาษาจีน  ข้าพเจ้าจะพยายาม
แปลด้วยภาษาท่ีขรุขระไม่เป็นวรรณศิลป์เหมือนบทกวีของ  จิตร ภูมิศักดิ์ 
 
   หว่านข้าวในฤดูใบไม้ผลิ  ข้าวเมล็ดหนึ่ง 
                            จะกลายเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง 
                            รอบข้างไม่มีนาที่ไหนทิ้งว่าง 
                            แต่ชาวนาก็ยังอดตาย 
                            ตอนอาทิตย์เที่ยงวัน  ชาวนายังพรวนดิน 
                            เหง่ือหยดบนดินภายใต้ต้นข้าว 
                            ใครจะรู้บ้างว่าในจานใบนั้น 
                            ข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัส 
 



               กวีผู้นี้รับราชการมีต าแหน่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในชนบท  ฉะนั้นเป็นไปได้ท่ีเขาจะได้เห็น
ความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไร่ชาวนาในยุคนั้น  และเกิดความสะเทือนใจจึงได้บรรยายความรู้สึกออกเป็นบทกวีท่ี
เขาให้ช่ือว่า  "ประเพณีด้ังเดิม"  บทกวีของหล่ีเชินเรียบ ๆ ง่าย ๆ แต่ก็แสดงความขัดแย้งชัดเจน  แม้ว่าในฤดูกาล
นั้นภูมิอากาศจะอ านวยให้พืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์ดี  แต่ผลผลิตไม่ได้ตกเป็นประโยชน์ของผู้ผลิตเท่าท่ีควร 
               เทคนิคในการเขียนของหล่ีเชินกับจิตรต่างกัน  คือ  หล่ีเชินบรรยายภาพที่เห็นเหมือนจิตรกรวาดภาพ
ให้คนชม  ส่วนจิตรใช้วิธีเสมือนกับน าชาวนามาบรรยายเรื่องของตนให้ผู้อ่านฟังด้วยตนเอง 
               เวลานี้สภาพบ้านเมืองก็เปล่ียนไป  ต้ังแต่สมัยหล่ีเชินเมื่อพันปีกว่า  สมัยจิตร  ภูมิศักดิ์เมื่อ 30 กว่าปี
ท่ีแล้ว  สมัยท่ีข้าพเจ้าได้เห็นเองก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนกั  ฉะนั้นก่อนท่ีทุกคนจะหันไปกินอาหารเม็ดเหมือนนักบิน
อวกาศ  เรื่องความทุกข์ของชาวนาก็ยังคงจะเป็นแรงสร้างความสะเทือนใจให้แก่กวียุคคอมพิวเตอร์สืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     วิเคราะหค์ณุค่าวรรณคด ี
 
 
          กลวิธีการแต่ง  ทุกข์ของชาวนาในบทกวี  นับเป็นตัวอย่างอันดีของบทความท่ีสามารถยึดถือเป็น
แบบอย่างได้  ด้วยแสดงให้เห็นแนวความคิดชัดเจน  ล าดับเรื่องราวเข้าใจง่าย  และมีส่วนประกอบของงานเขียน
ประเภทบทความอย่างครบถ้วน คือ 
          ส่วนน า  กล่าวถึงบทกวีของจิตร  ภูมิศักดิ ์ ท่ีทรงได้ยินได้ฟงัมาในอดีตมาประกอบในการเขียนบทความ 
          เนื้อเรื่อง  วิจารณ์เกี่ยวกับกลวิธีการน าเสนอบทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์  และของหล่ีเชิน  โดยทรงยกเหตุผล
ต่างๆ  และทรงแสดงทัศนะประกอบ เช่น  "...ชวนให้คิดว่าเรื่องจริง ๆ นั้น  ชาวนาจะมีโอกาสไหมท่ีจะ 
"ล าเลิก"  กับใคร ๆ ว่าถ้าไม่มีคนท่ีคอยเหนื่อยยากตรากตร าอย่างพวกเขา  คนอื่น ๆ จะเอาอะไรกนิ..." 
          ส่วนสรุป  สรุปความเพียงส้ัน ๆ แต่ลึกซึ้ง  ด้วยการตอกย้ าเรื่องความทุกข์ยากของชาวนา  ไม่ว่ายุคสมัยใด
ก็เกิดปัญหาเช่นนี้ ดังความท่ีว่า 
          "ฉะนั้นก่อนท่ีทุกคนจะหันไปกินอาหารเม็ดเหมือนนักบินอวกาศ  เรื่องความทุกข์ของชาวนาก็คงยังจะเป็น
แรงสร้างความสะเทือนใจให้แก่กวียุคคอมพิวเตอร์สืบต่อไป..." 
          ส าหรับกลวิธีการอธิบายนั้นให้ความรู้เชิงวรรณคดีเปรียบเทียบแก่ผู้อ่าน  โดยทรงใช้การเปรียบเทียบการ
น าเสนอของบทกวีไทยและบทกวีจีน ว่า 
          "เทคนิคในการเขียนของหล่ีเชินกับของจิตรต่างกัน  คือ  หล่ีเชินบรรยายภาพที่เห็นเหมือนจิตรกรวาดภาพ
ให้คนชม  ส่วนจิตรใช้วิธีเสมือนกับน าชาวนามาบรรยายเรื่องของตนให้ผู้อ่านฟังด้วยตนเอง" 
          บทกวีของหล่ีเชินเป็นบทกวีท่ีเรียบง่าย  แต่แสดงความขัดแย้งอย่างชัดเจน  คือ  แม้ว่าในฤดูกาล
เพาะปลูก  ภูมิอากาศจะเอื้ออ านวยให้พืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์ดี  แต่ผลผลิตไม่ได้ตกเป็นของผู้ผลิต  คือ  ชาวนา
หรือเกษตรกรเท่าท่ีควร  หล่ีเชินบรรยายภาพที่เห็นเหมือนจิตรกรวาดภาพให้คนชม  ส่วนจิตร ภูมิศักดิ์  ใช้กลวิธี
การบรรยายเสมือนว่าชาวนาเป็นผู้บรรยายเรื่องราวให้ผู้อ่านฟังด้วยตนเอง  อย่างไรก็ตามแนวคิดของกวีท้ังสองคน
คล้ายคลึงกัน  คือ  ต้องการส่ือให้ผู้อ่านได้เห็นว่าสภาพชีวิตชาวนาในทุกแห่งและทุกสมัยต้องประสบกับความทุกข์
ยากไม่แตกต่างกัน 
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงเริ่มต้นด้วยการยกบทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์  ซึ่ง
แต่งด้วยกาพย์ยานี 11 จ านวน 5 บท  มีเนื้อหาเกี่ยวกับความยากล าบากของชาวนาท่ีปลูกข้าวซึ่งเป็นอาหาร
ส าคัญของคนทุกชนช้ัน  พระองค์ทรงเห็นด้วยกับบทกวีนี้ และยังทรงกล่าวอีกว่าเนื้อหาบทกวีของ 
จิตร  ภูมิศักดิ์  สอดคล้องกับบทวีของหล่ีเชิน กวีชาวจีนท่ีแต่งไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง  แสดงให้เห็นว่าสภาพชีวิต
ของชาวนาไม่ว่าท่ีแห่งใดในโลกจะเป็นไทยหรือจีน  จะเป็นสมัยใดก็ตาม  ล้วนแล้วแต่มีความยากแค้นล าเค็ญ
เช่นเดียวกัน 
          ดังนั้นแนวคิดส าคัญของบทความพระราชนิพนธ์เรื่อง  ทุกข์ของชาวนาในบทกวี  จึงอยู่ท่ีความทุกข์ยาก
ของชาวนา และสภาพชีวิตของชาวนาท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอดังความท่ีว่า 
          "...แม้ว่าในฤดูกาลนั้นภูมิอากาศจะอ านวยให้ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์ดี  แต่ผลผลิตไม่ได้ตกเป็น
ประโยชน์ของผู้ผลิตเท่าท่ีควร..." 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบทดสอบทุกข์ของชาวนาในบทกว ี

 

๑. ผู้แต่งเรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวีคือข้อใด 

ก.  จิตร  ภูมิศักด์ิ  ข.   รัชกาลที่ ๙  ค.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    ง.   หลี่เชิน 

๒. เพราะเหตุใด ถึงแม้เวลาจะผ่านมานาน ชาวนาก็ยังเป็นอาชีพที่ประสบปัญหาความยากจน 

ก.ชาวนาไม่มีความรู้ทางด้านการเกษตร   ข.รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนในด้านการประกันราคา 

ค. ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ราคาขายต่ า   ง. ถูกทุกข้อ 

๓. บทกวีของจิตร  ภูมิศักด์ิ น าเสนอภาพชวีิตของชาวนาต่อผู้อ่านอยา่งไร  

ก. ขอร้อง   ข. อธิบายข้อเท็จจริง ค. ขอความสงสาร   ง. ล าเลิกบุญคุณ 

๔. ข้อใดไม่ได้เป็นสาเหตุที่ท าให้ครอบครัวชาวนา หรือสังคมชนบทล่มสลาย 

ก. ขายที่นา  ข. ละทิ้งถ่ิน  ค. เบื่อหน่ายชนบท   ง. การศึกษา 

๕. ชาวนานิยมประกอบอาชีพใดแทนการท านา   

ก. ท าไร่เลื่อนลอย  ข.ค้าขาย   ค. นายทุน   ง. ท างานโรงงาน 

๖. “ช่วงระยะเวลาพันกวา่ปีชาวนาก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนัก” หมายถึงข้อใด 

ก. ความดี  ข. ความรักในอาชีพ ค. ความยากจน    ง. วิธีการที่พัฒนา 

๗.บทกวีของหลี่เชิน มีลักษณะอย่างไร 

ก. อ่อนโยน  ข. เรียบง่าย  ค. อ่อนหวาน   ง. อ้อนวอน 

๘. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชนิพนธ์ความเรียงเรือ่งน้ีด้วยแนวคิดอย่างไร 

ก. ตรงไปตรงมา  ข. ขอความเห็นใจ  ค. เรียกร้องแทนชาวนา  ง. วิจารณ์จุดอ่อนของชาวนา 

๙. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับการผลักดันชาวนาให้มาสู่โรงงานอุตสาหกรรมหรืองานบริการ 

ก. การได้เงินเร็วกว่า    ข. ค่าตอบแทนที่สม่ าเสมอ 

ค. เป็นงานที่มีเกียรติกว่า    ง. ได้รับสวัสดิการที่ชัดเจน 

๑๐. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทรงสรุปความเรียงเรื่องน้ีว่าอยา่งไร 

ก. ชาวนาต้องเป็นชาวนาต่อไป   ข. ต่อไปคนจะกินอาหารเม็ด 

ค. ความทุกข์ของชาวนาน้ีน่าสะเทือนใจย่ิงนัก  ง. กวีและชาวนาเป็นทุกข์พอๆ กันเสมอมา 

 

 



ผู้จัดท า 

น.ส.คนึงนิจ กลีบมณี     รหัสประจ าตัวนักศึกษา    5312610150 

น.ส.ลู่  ไม่เหลียน             รหัสประจ าตัวนักศึกษา     5312610175 

น.ส.ยุวลักษณ์  ค าเอก   รหัสประจ าตัวนักศึกษา      5312610092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


