
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คํานํา 

 

 

โทรศัพทสมารทโฟนและแท็บเล็ตถือเปนอุปกรณ ส่ือสารสําคัญอยางหนึ่ ง          

ในยุคแหงส่ือสารสนเทศไรพรมแดนท่ีเขามามีบทบาทในวงการการศึกษาและกิจกรรม    

การเรียนการสอนในหองเรียน ซึ่งการนําโทรศัพทสมารทโฟนและแท็บเล็ตมาใชนั้น 

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการจัดการเรียนรูท่ีดีขึ้น จึงถือไดวาเปนส่ิงจําเปนและเพื่อให

ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิ วัฒน  โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรท่ีมีความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 

บทเรียนเสมือนจริง เร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก นี้ ประกอบดวย 

ความเปนมา ผูแตง จุดประสงคในการแตง ลักษณะคําประพันธ เนื้อเร่ืองและเนื้อเร่ืองยอ 

อธิบายคําศัพท ตัวละครสําคัญและวิเคราะหคุณคา 

ขอขอบคุณผูอํานวยการ ดร.วันรักษ  ขันหอม ผูอํานวยการโรงเรียนดงเจน

วิทยาคม ท่ีใหการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม คณะครูกลุมสาระ     

การเรียนรูภาษาไทย คณะครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน

ดงเจนวิทยาคม ท่ีใหคําปรึกษา แนะนําและเปนผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของ

บทเรียนมา ณ ท่ีนี้ 
 

 

            นายพิพิธพัฒน ณ นาน 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 

 

เร่ือง  หนา 

   

คํานํา ก 

สารบัญ ข 
  

บทเรียนเสมือนจริง เร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

     คําชี้แจง ๑ 

     ความเปนมา ๓ 

     ผูแตง ๔ 

     จุดประสงคในการแตง ๕ 

     ลักษณะคําประพันธ ๖ 

     เนื้อเร่ืองยอ ๗ 

     บทละครเร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก ๙ 

     อธิบายคําศัพท ๑๙ 

     ตัวละครสําคัญ ๒๑ 

     วิเคราะหคุณคา ๒๓ 

     แบบทดสอบ ๓๑ 

     ใบงาน ๓๔ 

     ชุดกิจกรรมแอปพลิเคชัน Kahoot ๓๙ 

     แบบเฉลย ๔๗ 

บรรณานุกรม ๕๕ 

ภาคผนวก  

     ประวัติผูจัดทํา ๕๖ 



 
 

คําช้ีแจง 

 

 

วิธีใชงานแอปพลิเคชัน Aurasma 

๑. ตองใชอุปกรณประเภท Smart Phone, Tablet รวมถึงอุปกรณคอมพิวเตอร

พกพาตาง ๆ ท่ีใชระบบปฏิบัติการ ios หรือ Android เวอรชั่น 4.0 ขึ้นไป 

๒. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Aurasma ไดฟรี ไมมีคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน 

    - ระบบปฏิบัติการ ios ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นไดท่ี App store 

    - ระบบปฏิบัติการ Android ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นไดท่ี Play store 

๓. เขาแอปพลิเคชัน Aurasma แลวกดไอคอนตัว A (สีมวง) 

๔. กดไอคอนแวนขยายเพื่อคนหาคําวา mapandy หลังจากนั้นแตะรูปท่ีแสดงผล 

๕. กดท่ี Follow ใหเปล่ียนเปน Following 

๖. กดท่ีไอคอนรูปส่ีเหล่ียมเพื่อเขาสูโหมดของกลอง หลังจากนั้นใหนําไปสองภาพ

ตาง ๆ ในบทเรียน ก็จะมีขอมูลออกมาแสดงใหชม 

 

วิธีใชงานแอปพลิเคชัน Kahoot 

๑. ตองใชอุปกรณประเภท Smart Phone, Tablet รวมถึงอุปกรณคอมพิวเตอร

พกพาตาง ๆ ท่ีใชระบบปฏิบัติการ ios หรือ Android 2.3.3 ขึ้นไป 

๒. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Kahoot ไดฟรี ไมมีคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน 

    - ระบบปฏิบัติการ ios ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นไดท่ี App store 

    - ระบบปฏิบัติการ Android ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นไดท่ี Play store 

๓. เขาแอปพลิเคชัน Kahoot 

๔. ใส Game PIN (ตัวเลข 6 หลัก) ท่ีไดรับแจงจากครูผูสอน จากนั้นกดปุม Enter 

๕. ใสชื่อผูเลนในชอง Nickname จากนั้นกดปุม OK, go! 

๖. ตอบคําถามโดยการกดปุมสีใหตรงกับตัวเลือกท่ีถูกตอง 

 

๑ 



 
 

บทเรียนเสมือนจริง 

เรื่อง “รามเกียรติ ์ตอน นารายณปราบนนทก” 

 

 
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย    

อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

ตัวช้ีวัด : ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได 

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานในระดับท่ียากขึ้น 

๒.  วิเคราะหและวิจารณวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นท่ีอาน 

พรอมยกเหตุผลประกอบ 

๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 

๔. สรุปความรูและขอคิดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. จับใจความสําคัญของเร่ืองได 

๒. วิเคราะหหลักการอานวรรณคดีเพื่อพิจารณาคุณคาดานวรรณศิลปได 

๓.  พิจารณาคุณคาดานวรรณศิลปของบทละครเร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ

ปราบนนทก 

๔. นําความรูและขอคิดจากเร่ืองไปประยุกตใชได 

 

 

 
 

๒ 



 
 

ความเปนมา 

 

 

รามเกียรติ์ เปนวรรณคดีสําคัญของไทยท่ีมีตนกําเนิดจากคัมภีรรามายณะ        

ของอินเดีย สันนิษฐานวาพอคาชาวอินเดียเปนผูนํามาเผยแพรในประเทศไทยในรูปแบบ

การถายทอดทางมุขปาฐะ คือเปนการเลานิทานเร่ือง “พระราม” ตอมาจึงนํามาแตงใหม

ตามฉันทลักษณรอยกรองของไทย ดังจะเห็นไดวากวีไทยนิยมนําเร่ืองรามเกียรติ์มาแตง

ตั้งแตสมัยอยุธยาแลว 
 

 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเลาเร่ืองราวรามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

ในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช          

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทํานุบํารุงวรรณกรรมของชาติไวใหเปนสมบัติของอนุชน 

รุนหลังสืบไป โปรดเกลาฯ ใหกวีรวบรวมบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ไวเปนตนฉบับสําหรับ

พระนคร บทละครเร่ืองรามเกียรติ์สํานวนนี้จึงนับวาเปนสํานวนท่ีสมบูรณท่ีสุด มีจํานวน 

๑๑๖ เลมสมุดไทย มีเหตุการณสําคัญหลายตอนและตัวละครสําคัญหลายตัว ซึ่งมีเนื้อหา

สืบเนื่องกันมาตั้งแตตนเร่ือง 

 

๓ 



 
 

ผูแตง 

 

 

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  มีพระนามเดิมวา “ทองดวง” 

ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๙ ในรัชกาลของพระเจาอยูหัว    

บรมโกศ เสด็จขึ้นครองราชย เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ ขณะมีพระชนมพรรษา

ได ๔๖ พรรษา และเสด็จสวรรคต พ.ศ. ๒๓๕๒ รวมพระชนมายุได ๗๓ พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมีพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญหลายดาน 

ตั้งแตทรงเร่ิมครองราชย เชน ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร และพระราชทานนาม   

พระนครใหมวา “กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร มหินทรายุทธยามหาดิลกภพ

นพรัตนราชธานีบุรีรมยอุดมราชนิเวศนมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิต สักกทัตติยะ

วิษณุกรรมประสิทธ์ิ” ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงแปลง

สรอยพระนามพระนครจาก “บวรรัตนโกสินทร” เปน “อมรรัตนโกสินทร” และ      

โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแกวมรกตมาประดิษฐาน 

ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

๔ 



 
 

โปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมบูรณแบบอยางโบราณราชประเพณี 

ณ พระท่ีนั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท ซึ่งโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นดวยไมท้ังองค 

หลังคาดาดดวยดีบุกโดยถายแบบจากพระท่ีนั่งสรรเพชญปราสาทในพระนครศรีอยุธยา 

โปรดเกลาฯ ใหฟนฟูการเลนสักวา ในดานศาสนา โปรดเกลาฯ ใหสังคยนาพระไตรปฎก 

พรอมท้ังอรรถกถาฎีกา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สรางหอมณเฑียรธรรมขึ้นใน

บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือใชสําหรับเก็บคัมภีรทางพุทธศาสนา เปนตน     

ดานอักษรศาตร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงพระราชนิพนธวรรณคดี

หลายเร่ือง เชน บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ บทละครเร่ืองอุณรุท นิราศรบพมาทาดินแดง 

และทรงชําระพระราชพงศาวดาร 

 

 

จุดประสงคในการแตง 

 

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระราชนิพนธขึ้นดวย

เหตุผลหลายประการ ไดแก 

๑. เพื่อใชเปนบทละครใน 

๒. เพื่อปลุกใจใหประชาชนเกิดความกลาหาญ 

๓. เพื่อใหมีเร่ืองรามเกียรติ์ฉบับสมบูรณ 

๔. เพื่อแสดงใหเห็นวา “ธรรมะยอมชนะอธรรม” 

๕. เพื่อใหมีความซื่อสัตยสุจริตตอบิดามารดา 

๖. เพื่อใหเห็นตัวอยางของความไมเท่ียงแทของส่ิงตาง ๆ ในโลก 

 

 

 

 

๕ 



 
 

ลักษณะคําประพันธ 

 

 

 บทละครในเร่ืองรามเกียรติ์แตงเปนกลอนบทละคร ซึ่งมีลักษณะบางประการ

คลายกลอนสุภาพหรือกลอนแปด กลอนบทละครแตงขึ้นเพื่อใชประกอบการแสดงละคร 

 

๑. ลักษณะบังคับ มีดังนี้ 

๑.๑ บทหนึ่งมี ๔ วรรค หรือ ๒ บาท ในแตละวรรคนิยมใชคํา ๖ – ๗ คํา     

ไมเกิน ๘ คํา เพราะรองไดลงจังหวะและเขากับทํานองไดดีกวา 

๑.๒ สัมผัสบังคับมีดังนี้ 

• คําสุดทายของวรรคท่ี ๑ สงสัมผัสไปยังคําท่ี ๓ หรือ ๕ ของวรรคท่ี ๒ 

• คําสุดทายของวรรคท่ี ๒ สงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคท่ี ๓ 

• คําสุดทายของวรรคท่ี ๓ สงสัมผัสไปยังคําท่ี ๓ หรือ ๕ ของวรรคท่ี ๔ 

• ถาแตงหลายบท คําสุดทายของวรรคท่ี ๔ ตองสงสัมผัสระหวาง

บทไปยังคําสุดทายของวรรคท่ี ๒ ของบทตอไป 

 

๒. มีคํานําหรือคําข้ึนตนเมื่อจะเร่ิมบท ดังนี้ 

๒.๑ “มาจะกลาวบทไป” ใชสําหรับขึ้นตนเร่ือง หรือกลาวถึงเร่ืองท่ีแทรกเขามา 

๒.๒ “เมื่อนั้น” ใชขึ้นตนเม่ือกลาวถึงผู มียศศักดิ์  เชน พระมหากษัตริย      

พระมเหสี เทวดาผูเปนใหญ 

๒.๓ “บัดนั้น” ใชขึ้นตนเมื่อกลาวถึงผูนอย หรือผูใตบังคับบัญชา เชน 

อํามาตย เสนาทหาร สามัญชน 

๒.๔  อาจใชคํ าขึ้ นตน อ่ืน  ๆ ได  เชน  “ฟ งพาที” ห รือ ขึ้ นตนคล าย          

กลอนดอกสรอย คือ วรรคสดับ มี ๔ คํา มีคําวา “เอย” หรือ “เอย” เปนคําท่ี ๒ เชน   

สุดเอยสุดสวาท โฉมเอยโฉมเฉลา 

๖ 



 
 

๓. คําข้ึนตนดังกลาวสามารถใชแทนวรรคสดับได เชน 

• “เมื่อนั้น       นางสีดานารีศรีใส” 

• “บัดนั้น       กรมเมืองรับส่ังใสเกศี” 

 

แผนผังคําประพันธ 

 

 
 

ตัวอยาง 

 มาจะกลาวบทไป      ถึงนนทกน้ําใจกลาหาญ 

ตั้งแตพระสยมภูวญาณ      ประทานใหลางเทาเทวา 

อยูบันไดไกรลาสเปนนิจ      สุราฤทธ์ิตบหัวแลวลูบหนา 

บางใหตักน้ําลางบาทา      บางถอนเสนเกศาวุนไป 

 

 

 

 

 

 

๗ 



 
 

เน้ือเรื่องยอ 

 

 
รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก ฉบับการตนู 

 

ยักษชื่อนนทกเปนบริวารของพระอิศวร นั่งประจําอยูท่ีเชิงเขาไกรลาส โดยมี

หนาท่ีลางเทาใหเหลาเทวดาท่ีจะขึ้นไปเฝาพระอิศวร เทวดาแกลงตบหัวถอนผมนนทก 

จนศีรษะโลน ไดรับความอับอาย นนทกแคนใจจึงไปขอพรจากพระอิศวรใหตนมีนิ้วเพชร

ชี้สังหารใคร ๆ ได พระอิศวรประทานพรใหเพราะเห็นวานนทกทําความดีความชอบ     

มาชานาน ตั้งแตนั้นมานนทกก็มีใจกําเริบใชนิ้วเพชรสังหารเทวดาท่ีมากล่ันแกลงตน   

พระอิศวรจึงขอใหพระนารายณไปปราบ พระนารายณแปลงเปนนางรํารูปรางงดงาม     

ไปย่ัวยวนนนทก โดยใหนนทกรําตามทาตาง ๆ จนถึงทานาคามวนหาง คือชี้นิ้วลงท่ีขา

ตนเอง นนทกขาหักลมลง นางรําแปลงกลับรางเปนพระนารายณ  นนทกตอวา          

พระนารายณวามีถึงส่ีกรแตยังไมกลาสูกับตนซึ่งหนา พระนารายณทาวาขอใหนนทก     

ไปเกิดใหมมีสิบหนาย่ีสิบมือ เหาะเหินเดินอากาศไดและมีอาวุธพรอมสรรพ  สวนพระองค

จะอวตารเปนมนุษยสองมือ เพ่ือสูกันในโลกมนุษยอีกคร้ังหนึ่ง แลวจึงสังหารนนทก      

นนทกลงมาเกิดเปนทศกัณฐ สวนพระนารายณอวตารลงมาเปนพระราม 

 

๘ 



 
 

บทละครใน เรือ่ง รามเกียรติ์ 

ตอน นารายณปราบนนทก 
 

 

     ๏  มาจะกลาวบทไป  ถึงนนทกน้ําใจกลาหาญ 

ตั้งแตพระสยมภูวญาณ  ประทานใหลางเทาเทวา 

อยูบันไดไกรลาสเปนนิจ  สุราฤทธ์ิตบหัวแลวลูบหนา 

บางใหตักน้ําลางบาทา  บางถอนเสนเกศาวุนไป 

จนผมโกรนโลนเกล้ียงถึงเพียงหู ดูเงาในน้ําแลวรองไห 

ฮึดฮัดขดัแคนแนนใจ   ตาแดงดั่งแสงไฟฟา 

เปนชายดูดูมาหมิ่นชาย  มิตายจะไดมาเห็นหนา 

คิดแลวก็รีบเดินมา   เฝาพระอิศราธิบดี ฯ 

       ฯ ๘ คํา ฯ เสมอ 

 

 

 

     ๏  คร้ันถึงจึ่งประณตบทบงสุ ทูลองคพระอิศวรเรืองศรี 

วาพระองคเปนหลักธาตรี  ยอมเมตตาปรานีท่ัวพักตร 

ผูใดทําชอบตอเบ้ืองบาท  ก็ประสาทท้ังพรแลยศศักดิ์ 

ตัวขาก็มีชอบนัก   ลางเทาสุรารักษถึงโกฏิป 

พระองคผูทรงศักดาเดช  ไมโปรดเกศแกขาบทศรี 

กรรมเวรส่ิงใดดั่งนี้   ทูลพลางโกกีรําพัน ฯ 

           ฯ ๖ คํา ฯ โอด 

 

 

 

 

๙ 



 
 

     ๏  เมื่อนั้น   พระอิศวรบรมรังสรรค 

เห็นนนทกโศกาจาบัลย  พระทรงธรรมใหคิดเมตตา 

จึ่งมีเทวราชบรรหาร   เอ็งตองการส่ิงไรจงเรงวา 

ตัวกูจะใหดั่งจินดา   อยาแสนโศกาอาลัย ฯ 

         ฯ ๔ คํา ฯ 

 

 

 
     ๏  บัดนั้น    นนทกผูมีอัชฌาสัย 

นอมเศียรบังคมแลวทูลไป  จะขอพรเจาไตรโลกา 

ใหนิ้วขาเปนเพชรฤทธี   จะชี้ใครจงมวยสังขาร 

จะไดรองเบ้ืองบาทา   ไปกวาจะส้ินชีวี ฯ 

 ฯ ๔ คํา ฯ 

 
     ๏  เมื่อนั้น    พระสยมภูวญาณเรืองศรี 

ไดฟงนนทกพาที   ภูมีนิ่งนึกตรึกไป 

อายนี่มีชอบมาชานาน   จําเปนจําจะประทานให 

คิดแลวก็ประสิทธ์ิพรชัย   จงไดสําเร็จมโนรถ ฯ 

    ๔ คํา ฯ 

 
     ๏  บัดนั้น    นนทกผูใจสาหส 

รับพรพระศุลีมียศ   บังคมแลวบทจรไป ฯ 

       ฯ ๒ คํา ฯ เสมอ 

 

 

 

๑๐ 



 
 

 

     ๏  คร้ันถึงบันไดไกรลาส  ขัดสมาธินั่งย้ิมริมอางใหญ 

คอยหมูเทวาสุราลัย   ดวยใจกําเริบอหังการ ฯ 

     ฯ ๒ คํา ฯ 
 

     ๏  เมื่อนั้น    เทวาสุราฤทธ์ิทุกทิศา 

สุบรรณคนธรรพวิทยา   ตางมาเฝาองคพระศุลี ฯ 

ฯ ๒ คํา ฯ เหาะ 
 

     ๏  คร้ันถึงซึ่งเชิงไกรลาส  คนธรรพเทวราชฤๅษี 

ก็ชวนกันยางเย้ืองจรลี   เขาไปยังท่ีอัฒจันทร ฯ 

    ฯ ๒ คํา ฯ 
 

     ๏  นนทกก็ลางเทาให  เมื่อจะไปก็จับหัวส่ัน 

สัพยอกหยอกเลนเหมือนทุกวัน  สรวลสันตเยาะเยยเฮฮา ฯ 

ฯ ๒ คํา ฯ เจรจา 

 

 

     ๏  บัดนั้น    นนทกน้ําใจแกลวกลา 

กร้ิวโกรธรองประกาศตวาดมา  อนิจจาขมเหงเลนทุกวัน 

จนหัวไมมีผมติด   สุดคิดท่ีเราจะอดกล้ัน 

วันนี้จะไดเห็นกัน   ขบฟนแลวชี้นิ้วไป 

ฯ ๔ คํา ฯ 

 

     ๏  ตองสุบรรณเทวานาคี  ดั่งพิษอสุนีไมทนได 

ลมฟาดกลาดเกล่ือนลงทันใด  บรรลัยไมทันพริบตา ฯ 

ฯ ๒ คํา ฯ โอด 

 

๑๑ 



 
 

 

     ๏  เมื่อนั้น    หัสนัยนเจาตรัยตรึงศา 

เห็นนนทกนั้นทําฤทธา   ชี้หมูเทวาวายปราณ 

ตกใจตะลึงรําพึงคิด   ใครประสิทธ์ิใหมันสังหาร 

คิดแลวขึ้นเฝาพระทรงญาณ  ยังพิมานทิพรัตนรูจี ฯ 

ฯ ๔ คํา ฯ เสมอ 

 

     ๏  คร้ันถึงจึ่งประณตบทบงสุ ทูลองคพระอิศวรเรืองศรี 

วานนทกมันทําฤทธี   ชี้หมูเทวาบรรลัย 

อันซึ่งนิ้วเพชรของมัน   พระทรงธรรมประทานฤๅไฉน 

จึ่งทําอาจองทะนงใจ   ไมเกรงใตเบ้ืองบาทา ฯ 

 ฯ ๔ คํา ฯ  

 

     ๏  เมื่อนั้น    พระอิศวรบรมนาถา 

ไดฟงองคอมรินทรา   จึ่งมีบัญชาตอบไป 

อายนี่ทําชอบมาชานาน  เราจ่ึงประทานพรให 

มันกลับทรยศกระบถใจ  ทําการหยาบใหญถึงเพียงนี้ ฯ 

 ฯ ๔ คํา ฯ 

 

     ๏  ตรัสแลวจึ่งมีบัญชา  ดูราพระนารายณเรืองศรี 

ตัวเจาผูมีฤทธี    เปนท่ีพึ่งแกหมูเทวัญ 

จงชวยระงับดับเข็ญ   ใหเย็นท่ัวพิภพสรวงสวรรรค 

เชิญไปสังหารอายอาธรรม  ใหมันส้ินชีพชีวา ฯ 

 ฯ ๔ คํา ฯ 

 

 

๑๒ 



 
 

 

     ๏  เมื่อนั้น   องคพระนารายณนาถา 

รับส่ังถวายบังคมลา   ออกมาแปลงกายดวยฤทธี 

ฯ    ฯ ๒ คํา ฯ ตระ 

 

     ๏  เปนโฉมนางเทพอัปสร  ออนแอนอรชรเฉลิมศรี 

กรายกรยางเย้ืองจรลี   ไปอยูท่ีนนทกจะเดินมา ฯ 

   ฯ ๒ คํา ฯ เชิด เพลง 

 

 

 

     ๏  บัดนั้น    นนทกผูใจแกลวกลา 

ส้ินเวลาเฝาเจาโลกา   สําราญกายาแลวเท่ียวไป ฯ 

ฯ ๒ คํา ฯ เชิด 

 

     ๏  เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ พิศพักตรผองเพียงแขไข 

งามโอษฐงามแกมงามจุไร  งามนัยนเนตรงามกร 

งามถันงามกรรณงามขนง  งามองคย่ิงเทพอัปสร 

งามจริตกิริยางามงอน   งามเอวงามออนท้ังกายา 

ถึงโฉมองคอัครลักษม ี   พระสุรัสวดีเสนหา 

ส้ินท้ังไตรภพจบโลกา   จะเอามาเปรียบไมเทียบทัน 

ดูไหนก็เพลินจําเริญรัก   ในองคเยาวลักษณสาวสวรรค 

ย่ิงพิศย่ิงคิดผูกพัน   ก็เดินกระชั้นเขาไป ฯ 

      ฯ ๘ คํา ฯ เขามาน 

 

 

 

๑๓ 



 
 

 

     ๏  โฉมเอยโฉมเฉลา  เสาวภาคยแนงนอยพิสมัย 

เจามาแตสวรรคชั้นใด   นามกรชื่อไรนะเทวี 

ประสงคส่ิงใดจะใครรู   ทําไมมาอยูท่ีนี่ 

ขาเห็นเปนนาปรานี   มารศรีจงแจงกิจจา ฯ 

ฯ ๔ คํา ฯ 

 

     ๏  เมื่อนั้น   นางนารายณเยาวลักษณเสนหา 

ไดฟงย่ิงทํามารยา   ชําเลืองนัยนาแลวตอบไป 

ทําไมมาลวงไถถาม   ลวนลามบุกรุกเขามาใกล 

ทานนี้ไมมีความเกรงใจ  เราเปนขาใชเจาโลกา 

พนักงานฟอนรําระบําบัน  ชื่อสุวรรณอัปสรเสนหา 

มีทุกขจึ่งเท่ียวลงมา   หวังวาจะใหคลายรอน ฯ 

ฯ ๖ คํา ฯ 

 

 

 

     ๏  สุดเอยสุดสวาท   โฉมประหลาดลํ้าเทพอัปสร 

ท้ังวาจาจริตก็งามงอน   ควรเปนนางฟอนวิไลลักษณ 

อันซึ่งธุระของเจา   หนักเบาจงแจงใหประจักษ 

ถาวาสนาเราเคยบํารุงรัก  ก็จะเปนภักษผลสืบไป 

ตัวพี่มิไดลวนลาม   จะถือความส่ิงนี้นี่ไมได 

สาวสวรรคขวัญฟายาใจ  พี่ไรคูจะพึ่งแตไมตรี ฯ 

  ฯ ๖ คํา ฯ 

 

 

๑๔ 



 
 

     ๏  เมื่อนั้น   นางเทพนิมิตโฉมศรี 

คอนแลวจึ่งตอบวาที   วานี้ไพเราะเปนพนไป 

อันซึ่งจะฝากไมตรีขา   ขอนั้นอยาวาหารูไม 

เราเปนนางรําระบําใน   จะมีมิตรท่ีใจผูกพัน 

ในการนักเลงเพลงฟอน  จึ่งจะผอนดวยความเกษมสันต 

รําไดก็มารําตามกัน   นั่นแหละจะสมดั่งจินดา ฯ 

ฯ ๖ คํา ฯ 

 

     ๏  บัดนั้น    นนทกผูใจแกลวกลา 

ไมรูวานารายณแปลงมา  ก็โสมนัสสาพันทวี 

ย้ิมแลวจึ่งกลาวสุนทร   ดูกอนนางฟาเฉลิมศรี 

เจาจักปรารมภไปไยมี   พี่เปนคนเกาพอเขาใจ 

เชิญเจารําเถิดนะนางฟา  ใหส้ินทาท่ีนางจําได 

ตัวพี่จะรําตามไป   มิใหผิดเพลงนางเทวี ฯ 

ฯ ๖ คํา ฯ 

 

 

     ๏  เมื่อนั้น    พระนารายณทรงสวัสดิ์รัศมี 

เห็นนนทกหลงกลก็ยินดี  ทําทีเย้ืองกรายใหยวนยิน ฯ 

ฯ ๒ คํา ฯ เจรจา 

 

     ๏  เทพนมปฐมพรหมส่ีหนา สอดสรอยมาลาเฉิดฉิน 

ท้ังกวางเดินดงหงสบิน   กินรินเลียบถ้ําอําไพ 

อีกชานางนอนภมรเคลา  ท้ังแขกเตาผาลาเพียงไหล 

เมขลาโยนแกวแววไว   มยุเรศฟอนในอัมพร 

 

๑๕ 



 
 

ลมพัดยอดตองพรหมนิมิต  ท้ังพิสมัยเรียงหมอน 

ยายทามัจฉาชมสาคร   พระส่ีกรขวางจักรฤทธิรงค 

ฝายวานนทกก็รําตาม   ดวยความพิสมัยใหลหลง 

ถึงทานาคามวนหางวง   ชี้ตรงถูกเพลาทันใด ฯ 

ฯ ๘ คํา ฯ เพลง 

 

     ๏  ดวยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์ ขาหักลมลงไมทนได 

นางกลายเปนองคนารายณไป  เหยียบไวจะสังหารราญรอน ฯ 

ฯ ๒ คํา ฯ เชิด 

 

     ๏  บัดนั้น    นนทกแกลวหาญชาญสมร 

เห็นพระองคทรงสังขคทาธร  เปนส่ีกรก็รูประจักษใจ 

วาพระหริวงศทรงฤทธ์ิ   ลวงลางชีวิตก็เปนได 

จึ่งมีวาจาถามไป   โทษขาเปนไฉนใหวามา ฯ 

 ฯ ๔ คํา ฯ 

 

     ๏  เมื่อนั้น    พระนารายณบรมนาถา 

ไดฟงจึ่งมีบัญชา   โทษามึงใหญหลวงนัก 

ดวยทําโอหังบังเหตุ   ไมเกรงเดชพระอิศวรทรงจักร 

เอ็งฆาเทวาสุรารักษ   โทษหนักถึงท่ีบรรลัย 

ตัวกูก็คิดเมตตา    แตจะไวชีวามึงไมได 

ตรัสแลวแกวงตรีเกรียงไกร  แสงกระจายพรายไปดั่งไฟกาล ฯ 

   ฯ ๖ คํา ฯ 

 

 

 

๑๖ 



 
 

 

     ๏  บัดนั้น    นนทกผูใจแกลวหาญ 

ไดฟงจึ่งตอบพจมาน   ซึ่งพระองคจะผลาญชีวี 

เหตุใดมิทําซึ่งหนา   มารยาเปนหญิงไมบัดสี 

หรือวากลัวนิ้วเพชรนี้   จะชี้พระองคใหบรรลัย 

ตัวขามีมือแตสองมือ   ฤๅจะสูท้ังส่ีกรได 

แมนส่ีมือเหมือนพระองคทรงชัย ท่ีไหนจะทําไดดั่งนี้ ฯ 

ฯ ๖ คํา ฯ 

 

     ๏  เมื่อนั้น   พระนารายณทรงสวัสดิ์รัศมี 

ไดฟงจึ่งตอบวาที   กูนี้แปลงเปนสตรีมา 

เพราะมึงจะถึงแกความตาย  ฉิบหายดวยหลงเสนหา 

ใชวาจะกลัวฤทธา   ศักดานิ้วเพชรนั้นเมื่อไร 

ชาตินี้มึงมีแตสองหัตถ   จงไปอุบัติเอาชาติใหม 

ใหสิบเศียรสิบพักตรเกรียงไกร  เหาะเหินเดินไดในอัมพร 

มีมือย่ีสิบซายขวา   ถือคทาอาวุธธนูศร 

กูจะเปนมนุษยแตสองกร  ตามไปราญรอนชีวี 

ใหส้ินวงศพงศมึงอันศักดา  ประจักษแกเทวาทุกราศี 

วาแลวกวัดแกวงพระแสงตรี  ภูมีตัดเศียรกระเด็นไป ฯ 

     ฯ ๑๐ คํา ฯ เชิด โอด 

 

     ๏  คร้ันแลวนนทกมรณา  พระจักราผูมีอัชฌาสัย 

เหาะระเห็จเตร็ดฟาดวยวองไว ไปยังเกษยีรวารี ฯ 

          ฯ ๒ คํา ฯ เชิด 

 

 

๑๗ 



 
 

 

     ๏  เมื่อนั้น    ฝายนางรัชดามเหสี 

องคทาวลัสเตียนธิบดี   เทวีมีราชบุตรา 

คือวานนทกมากําเนิด   เกิดเปนพระโอรสา 

ชื่อทศกัณฐกุมารา   สิบเศียรสิบหนาย่ีสิบกร 

อันนองซึ่งถัดมานั้น   ชื่อกุมภกรรณชาญสมร 

องคพระบิตุเรศมารดร   มิใหอนาทรสักนาที 

  ฯ ๖ คํา ฯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘ 



 
 

อธิบายคําศัพท 

 

 

กระบถ   กบฏ หมายถึง ความทรยศ 

เกษียรวารี  เกษียรสมุทร คือ ทะเลน้ํานมท่ีประทับของพระนารายณ 

ไกรลาส   ชื่อภูเขาท่ีเปนท่ีประทับของพระอิศวร 

โกฏ ิ   ชื่อมาตรานับ เทากับ ๑๐ ลาน 

ขมเหง   ใชกําลังรังแกแกลงทําความเดือดรอนใหผูอื่น 

แขไข   พระจันทร 

คนธรรพ   ชาวสวรรคพวกหนึ่ง มีความชํานาญในวิชาดนตรีและขับรอง 

จุไร    ผมท่ีเกลาเปนจุกประดับอยางสวยงาม 

ตรัยตรึงศา   ตรัยตรึงศหรือดาวดึงส แปลวาสามสิบสาม เปนชื่อสวรรคท่ีมีเทพ

ชั้นผูใหญสามสิบสามองค และมีพระอินทรเปนหัวหนา เปนสวรรค

ชั้นท่ีสองแหงฉกามาพจร (สวรรค ๖ ชั้นฟา) 

ตรี    คือ ตรีศูล เปนอาวุธสามงาม 

เทพอัปสร   นางฟา 

ธาตรี    แผนดิน, โลก 

นาคี    นาค คืองูใหญมีหงอน เปนสัตวในเทพนิยาย 

บทบงสุ, บทศรี  ในท่ีนี้หมายถึง พระบาทของเทวดาหรือกษัตริย 

บังเหตุ   ทําใหเปนเหตุ 

บัดสี   นาอับอายขายหนา เปนท่ีนารังเกียจ 

พระหริวงศ   พระนารายณ 

พิภพ   โลก 

ไฟกาล ไฟกัลปหรือไฟบรรลัยกัลป ตามคติพราหมณเชื่อวาเปนไฟไหมลาง

โลก เมื่อส้ินอายุของโลกคร้ังหนึ่ง ๆ 

ภักษผล   ผลสําเร็จ 

๑๙ 



 
 

 

ลวนลาม  ลวงเกินในลักษณะชูสาวดวยการพูดหรือการกระทําเกินสมควร 

ลักษมี    ชายาของพระนารายณ 

วายปราณ  ตาย 

วิทยา    ในท่ีนี้คือ วิทยาธร ชาวสวรรคพวกหนึ่งท่ีมีวิชาอาคม 

ศักดา   อํานาจ 

สัพยอก   หยอกเยา 

สาหส   สาหัส หมายถึง รายแรง รุนแรงเกินสมควร 

ส้ินทา    ในท่ีนี้หมายถึง ครบทุกทารํา 

สุบรรณ   ครุฑ คือ พญานกในเทพนิยาย 

สุรารักษ  เทวดาผูคุมครอง 

สุรัสวดี   ชายาของพระพรหม 

โสมนัสา   ยินดี 

หัสนัยน   ผูมีพันตา หมายถึง พระอินทร เปนเทวราชผูเปนใหญในสวรรคชั้นดาวดึงส 

อสุนี    คือ อสุนีบาต หมายถึงฟาผา 

อหังการ  ความเยอหย่ิงจองหอง ความทะนงตัว ความกาวราวดวยการถือวา

ตนเองสําคัญ 

อัฒจันทร   ในท่ีนี้หมายถึง ขั้นบันได 

อัมพร   ฟา ทองฟา อากาศ 

อาธรรม  ชั่ว ไมเปนธรรม ไมเท่ียงธรรม ไมยุติธรรม 

 

 

 
 

 

 

๒๐ 



 
 

ตัวละครสําคัญ 

 

 

๑. พระอิศวร 

          เทวดาผูเปนใหญในสวรรค มีกายสีขาวแตพระศอเปนสีดํา เพราะเคยดื่มยาพิษ

เพ่ือรักษาโรคใหพนจากเศษนาค เม่ือคราวกวนเกษียรสมุทร 

มีพระเนตร ๓ ดวง ดวงท่ี ๓ อยูกลางพระนลาฎ ซึ่งตามปกติ

จะหลับอยู เนื่องจากพระเนตรดวงนี้มีอานุภาพรายแรงมาก 

หากลืมตาขึ้นเมื่อใดจะเผาผลาญทุกอยางใหมอดไหมได  

พระมเหสีของพระองค คือ พระอุมา มีพระราชโอรสคือ   

พระขันทกุมาร เทพเจาแหงสงคราม และพระพิฆเนศ     

เทพเจาแหงศิลปวิทยาการ พระอิศวรมีนาคเปนสังวาล       

มีพระจันทร เป นป น  อาวุธประจําพระองคคื อ  ต รีศูล     

(หลาวสามงาม) พาหนะของพระองค คือ โคอุศุภราช พระอิศวรมีชื่ออีกหลายชื่อ เชน 

พระศุลี พระศิวะ พระภูเตศวร พระตรีเนตร พระสยมภู พระมเหศวร ชาวฮินดูนับถือวา

เปนเทพเจาสูงสุดในบรรดาเทพท้ังสาม ไดแก พระอิศวร พระนารายณ พระพรหม 

 

๒. พระนารายณ 

          เทวดาฝายปราบปราม มีกายเปนสีดอกตะแบก มี ๔ กร 

กรท้ัง ๔ นั้ น  ถืออาวุธต าง ๆ กัน  คือ คฑา ต รี จักร สังข        

ทรงมงกุฎชัย (ชฎาเดินหน) ประทับอยูกลางเกษียรสมุทรบนหลัง

พญานาค ชื่อ “อนันตนาคราช” พระมเหสีของพระองค คือ    

พ ระ ลั กษ มี  พ ระน ารายณ มี ชื่ อ เรี ย กอ ย า งอื่ น อี ก  เช น             

พระทรงครุฑ พระส่ีกร พระทรงสังข  พระวิษณุ  พระธรา 

พระสังขกร 

๒๑ 



 
 

๓. พระอินทร 

          เทวดาผูเปนใหญในสวรรคชั้นดาวดึงส มีกายสีเขียว มีพระเนตรถึงพันดวง       

ใชวัชระ (สายฟา) เปนอาวุธ มีชางเอราวัณเปนพาหนะ 

พระองคมีมเหสี ๔ องค คือ สุจิตรา สุธรรม สุนันทาและ

สุชาดา พระอินทรเปนผูดูแลทุกขสุขของมนุษยโลก ยามใด

ท่ีมีเร่ืองเดือดรอนขึ้นบนโลกมนุษย อาสนะของพระองค   

ท่ี เคยออนนุม  ก็จะแข็งกระดาง ห รือบางค ร้ังก็ รอน        

จนไมสามารถประทับอยูได พระอินทรมีชื่อเรียกอยางอ่ืน 

เชน ทาวสหัสนัยน ทาวโกลีย ทาวสักกะเทวราช อมรินทร 

ศักรินทร มัฆวาน 

 

๔. นนทก 

          ยักษท่ีทําหนาท่ีลางเทาเทวดาท่ีเชิงเขาไกรลาส ถูกพวกเทวดาแกลงตบหัวบาง 

ถอนผมบาง จนหัวโลน นนทกมีความแคนมากจึงเขาเฝาพระอิศวรทูลขอพรใหมีนิ้ว     

เปนเพชร สามารถชี้ใหผูใดตายก็ได จากนั้นนนทกก็ใชนิ้วเพชรชี้ใหเทวดา พญาครุฑ 

คนธรรพ ตายเกล่ือนกลาด พระนารายณจึงตองไปปราบ 

กอนตายนนทกตอวาพระนารายณวา ตนเองมีเพียง    

สองมือเทานั้นจะชนะพระนารายณท่ีมีถึงส่ีกรไดอยางไร 

พระนารายณจึงประทานพรใหนนทกไปเกิดเปนยักษ      

มีสิบหนาย่ีสิบมือ แลวพระองคจะไปเกิดเปนมนุษย        

มี เพี ยงสองมือเพื่ อ สูนนทกในชาติ ใหม  ใหหมด ส้ิน         

ท้ังวงศยักษ นนทกจึงกลับชาติมาเกิดเปนทศกัณฑ 

 

 

 

๒๒ 



 
 

วิเคราะหคุณคา 

 

 

          คุณคาดานวรรณศิลป 

  ไดแก การสรรคําไดกระชับและกินความ และการใชภาพพจน 

 ๑. การสรรคําไดกระชับและกินความ บทละครเร่ือง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ

ปราบนนทกนี้เปนเร่ืองส้ัน ๆ ท่ีปรากฏอยูตอนตนเร่ือง มีการเลือกสรรคํามาใชไดกระชับ

และกินความ โดยแสดงอากัปกิริยาและอารมณความรูสึกของตัวละครอยางเดนชัด       

ดังตัวอยางเมื่อบรรยายภาพนนทกวา 

 

อยูบันไดไกรลาสเปนนิจ   สุราฤทธ์ิตบหัวแลวลูบหนา 

บางใหตักน้ําลางบาทา    บางถอนเสนเกศาวุนไป 

จนผมโกรนโลนเกล้ียงถึงเพียงหู  ดูเงาในน้ําแลวรองไห 

ฮึดฮัดขดัแคนแนนใจ    ตาแดงดั่งแสงไฟฟา 

 

 การสรรคําในตัวอยางนี้แสดงพฤติกรรมของเหลาเทวดาท่ีมีตอนนทก ดังนี ้     

“ตบหัวแลวลูบหนา” “ใหตักน้ําลางบาทา” และ “ถอนเสนเกศาวุนไป” คําท่ีใช      

เปนคํางาย ๆ ท่ีส่ือความไดชัดเจน ทําใหเห็นวาส่ิงตาง ๆ ท่ีเทวดาทํานี้เองท่ีทําใหนนทก  

มีสภาพ “ผมโกรนโลนเกลี้ยงถึงเพียงหู” ซึ่งแสดงวาเหลาเทวดาตางแกลงนนทก        

มาเปนเวลานาน คําตาง ๆ เหลานี้ส่ือความไดกระชับและชัดเจน ผูแตงแสดงความรูสึก

ของนนทกเมื่อเห็นเงาตนเองในน้ําวา “รองไห” ซึ่งเปนคําท่ีแสดงสภาพจิตใจของนนทก  

ท่ีเสียใจแตทําอะไรไมได ทําไดเพียงแสดงกิริยา “ฮึดอัดขัดแคนแนนใจ” คือ ท้ังเสียใจ 

โกรธเคืองและแคนใจ จนตองไปขอพรพระอิศวร เม่ือไดพรจากพระอิศวรแลว นนทก

แสดงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปดังนี้ 

 

๒๓ 



 
 

 

คร้ันถึงบันไดไกรลาส    ขัดสมาธินั่งย้ิมริมอางใหญ 

คอยหมูเทวาสุราลัย    ดวยใจกําเริบอหังการ 

 

 การสรรคําวา “นั่งยิ้มริมอางใหญ” แสดงความรูสึกของนนทกไดเปนอยางดีวา   

มีความสุข มีดีเหนือกวาผู อ่ืน การนั่งรอคอยเหลาเทวดา “ดวยใจกําเริบอหังการ”    

แสดงถึงจิตใจท่ีไมกลัวเกรงใคร รูวามีอํานาจเหนือกวาผูอ่ืน จะเห็นไดวาเปนการสรรคํา  

ท่ีกระชับและกินความไดเปนอยางดี ลักษณะการเลือกใชคําเชนนี้ปรากฏอยางเดนชัด

ตลอดท้ังเร่ือง 

 

 ๒. การใชภาพพจน นอกจากจะมีการสรรคําไดกระชับและกินความแลว        

ยังปรากฏการใชภาพพจนเพ่ือเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกับอีกส่ิงหนึ่ง เพ่ือทําใหเกิดภาพและ

ส่ือความไดชัดเจนย่ิงขึ้น โดยเปนความเปรียบงาย ๆ สวนใหญเปนการอุปมา ดังตัวอยาง

ตอนนนทกโกรธเทวา 
 

 

จนผมโกรนโลนเกล้ียงถึงเพียงหู  ดูเงาในน้ําแลวรองไห 

ฮึดฮัดขดัแคนแนนใจ    ตาแดงดั่งแสงไฟฟา 

 
 

 ภาพพจนอุปมาตอนนี้ใชคําวา “ดั่ง” เพ่ือเปรียบวา ตาของนนทกแดงเหมือน   

แสงไฟจากฟา ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนตาท่ีมีประกายแปลบปลาบ มีสีแดงก่ํา อันเปน      

ตาของผูท่ีมีความโกรธแคนและตองอดกล้ันความโกรธแคนนั้นเอาไวขางใน การใช

ภาพพจนอุปมาอีกตัวอยางหนึ่งเปนตอนท่ีนนทกไดรับพรจากพระอิศวร และใชนิ้วเพชร

ทํารายเหลาเทวดา ดังนี้ 

 

 

๒๔ 



 
 

 

ตองสุบรรณเทวานาคี    ดั่งพิษอสุนีไมทนได 

ลมฟาดกลาดเกล่ือนลงทันใด   บรรลัยไมทันพริบตา 

 

 อานุภาพนิ้วเพชรของนนทกเปรียบเหมือน “ดั่งพิษอสุนีไมทนได” คือ ฟาผา

นั่นเอง สายฟาผามีความรุนแรงและอันตรายจนทําใหเหลาเทวดาลมตายอยางรวดเร็ว 

ความเปรียบท้ังสองตัวอยางนี้เปนความเปรียบงาย ๆ ท่ีส่ือความไดชัดเจน 

 

 ในบทชมโฉมพระนารายณในรางนางรําแปลง มีการใชความเปรียบเพ่ือชม    

ความงามของนางรําแปลง ดังนี้ 

 

เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ   พิศพักตรผองเพียงแขไข 

งามโอษฐงามแกมงามจุไร   งามนัยนเนตรงามกร 

งามถันงามกรรณงามขนง   งามองคย่ิงเทพอัปสร 

งามจริตกิริยางามงอน    งามเอวงามออนท้ังกายา 

ถึงโฉมองคอัครลักษม ี    พระสุรัสวดีเสนหา 

ส้ินท้ังไตรภพจบโลกา    จะเอามาเปรียบไมเทียบทัน 

ดูไหนก็เพลินจําเริญรัก    ในองคเยาวลักษณสาวสวรรค 

ย่ิงพิศย่ิงคิดผูกพัน    ก็เดินกระชั้นเขาไป 

 

 การเปรียบใบหนาของนางรําแปลงวางาม “เพียงแขไข” แสดงถึงความผุดผอง

เปนแสงสีนวลดังพระจันทร ทุกสวนบนใบหนางดงาม ชวนมอง แลวจึงสรุปวาความงามนี้ 

“สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไมเทียบทัน” นั่นคือนางรําแปลงงามย่ิงกวา

หญิงในสวรรค มนุษย และบาดาล ซึ่งเปนความเปรียบท่ีเกินจริง และผูแตงพรรณนา   

เพื่อยกยองความงามของนางรําแปลงวางามยอดย่ิงกวาหญิงใด 

 

๒๕ 



 
 

 

          คุณคาดานขอคิด 

 คุณคาดานขอคิด ไดแก การใหอํานาจแกคนท่ีไมควรให การใชอํานาจโดย       

ไมยับย้ังชั่งใจ และการกลาวโทษผูอื่นมากกวาตนเอง 

 ๑. การใหอํานาจแกคนที่ไมควรให พระราชนิพนธเร่ืองรามเกียรติ์ตอนนี้มีเนื้อหา

ใหขอคิดสําคัญวา การใหอํานาจแกคนท่ีไมควรใหนั้นยอมทําใหเกิดผลรายตามมา          

ผูมอบอํานาจจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ ดังท่ีพระอิศวรทรงมอบอํานาจแกนนทก

เพราะทรงเห็นวา “อายนี่ทําชอบมาชานาน” แตนนทกกลับใชอํานาจท่ีไดทํารายผูอื่น 

การพิจารณาใหอํานาจแกใครจึงตองไตรตรองอยางรอบคอบ เพราะหากผูนั้นเปนคนท่ี  

ลืมตัว มีใจกําเริบ ไมยับย้ังชั่งใจในการใชอํานาจดังเชนนนทก ก็อาจใชอํานาจนั้นระราน

ผูอ่ืนได เดิมนนทกโกรธท่ีถูกเทวดาหยอกเลนแตทําไดเพียง “ฮึดฮัดขัดแคนแนนใจ      

ตาแดงดั่ งแสงไฟฟา” คือ สะกดกล้ันความโกรธของตนเองไดแต เมื่อมี อํานาจ             

ก็กลับสังหารเทวดามากมาย การพิจารณามอบอํานาจแกใครจึงอาจตองจํากัดขอบเขต

ของอํานาจ เพื่อไมตองมาแกไขเหตุรายภายหลัง 

 

 ๒. การใชอํานาจโดยไมยับยั้งช่ังใจ นอกจากความไพเราะงดงามดานภาษาแลว

บทละครในเร่ืองรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก ยังมีเนื้อหาใหขอคิดสําคัญคือ    

การใชอํานาจโดยไมยับย้ังช่ังใจยอมเกิดผลเสียตอผูอ่ืนและบางคร้ังก็เปนผลเสียตอตนเอง

ดวย ดังตัวอยางอํานาจนิ้วเพชรนนทก นนทกทําความดีความชอบมาชานานจึงไดรับ

รางวัลจากพระอิศวร นั่นคือการมอบอํานาจในการใชนิ้วเพชรแกนนทก 

 

อายนี่มีชอบมาชานาน    จําเปนจําจะประทานให 

คิดแลวก็ประสิทธ์ิพรชัย   จงไดสําเร็จมโนรถ 

 

 

๒๖ 



 
 

 เมื่อนนทกทําความดีและขอรางวัลตอบแทน พระอิศวรก็ตอง “จําเปนจําจะ

ประทานให” นั่นคือไมไดเต็มใจใหแตไมอาจปฏิเสธได เม่ือนนทกมีอํานาจแลวก็เปล่ียน

พฤติกรรมไป จากเดิมท่ีเปนคนอดทนอดกล้ันก็กลายเปนผูท่ี “กําเริบอหังการ” และใช

อํานาจนั้นทํารายเหลาเทวดาจนลมตายไปเปนจํานวนมาก นับเปนการกระทําท่ี     

“หยาบใหญ” ย่ิงนัก พระอิศวรจึงใหพระนารายณ ไปปราบนนทก จะเห็นไดวา          

การมีอํานาจเปนรางวัลตอบแทนจากการทําความดีความชอบมาชานาน แตเมื่อนําไปใช

ในทางท่ีผิดก็ยอมเกิดผลเสียตามมามากมายซึ่งทํารายท้ังตนเองและผูอ่ืน นนทกจึงเปน

ตัวอยางของบุคคลผูใชอํานาจในทางท่ีผิดและผลรายนั้นก็สนองคืนมาสูตนเอง 

 

ดวยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์   ขาหักลมลงไมทนได 

นางกลายเปนองคนารายณไป   เหยียบไวจะสังหารราญรอน 

 

 ๓. การกลาวโทษผูอ่ืนมากกวาตนเอง  นนทกเปนตัวอยางของผูท่ีกลาวโทษผูอื่น

โดยไมมองเห็นความผิดของตนเอง จากเดิมท่ีเคยอดทนอดกล้ันทําหนาท่ี “ลางเทา

สุรารักษถึงโกฏิป” และกลาหาญขอพรพระอิศวรคือ “นิ้วเพชร” โดยมีเจตนาชัดเจนวา 

“จะช้ีใครจงมวยสังขาร” ซึ่ งเปนการผูกโกรธผู อ่ืนและตั้ งใจจะทํารายถึงชี วิต            

เมื่อพระนารายณแปลงเปนนางรํามาย่ัวยวนนนทก และนนกทกเองก็ “พิสมัยใหลหลง” 

จนนิ้วเพชรกลับมาทํารายตนเอง นนทกก็กลับยอนถามพระนารายณวา “โทษขาเปนไฉน

ใหวามา” แสดงวานนทกไมเคยมองเห็นความผิดของตนเองแตกลับโทษผูอื่น เมื่อตนเปน

ฝายพายแพก็ยังโทษผูอื่นวา 

 

เหตุใดมิทําซึ่งหนา    มารยาเปนหญิงไมบัดสี 

ฤๅวากลัวนิ้วเพชรนี้    จะชี้พระองคใหบรรลัย 

ดวยขามีมือแตสองมือ    ฤๅจะสูท้ังส่ีกรได 

แมนส่ีมือเหมือนพระองคทรงชัย  ท่ีไหนจะทําไดดั่งนี้ 

 

๒๗ 



 
 

 จะเห็นไดวานนทกมองไมเห็นความผิดของตนเอง จึงกลาลบหลูดูหม่ินเกียรติของ

พระนารายณซึ่ง “เปนที่พ่ึงแกหมูเทวัญ” คําพูดของนนทกจึงแสดงลักษณะนิสัยของ

ตนเองอยางเดนชัด และทําใหพระนารายณทรงทาใหนนทกไปเกิดใหมใหมีสิบหัวย่ีสิบมือ 

มีฤทธานุภาพ สวนพระองคขอเปนเพียงมนุษยธรรมดาและจะตามไปทําลายวงศของ    

นนทกใหส้ินไป จะเห็นวาขอคิดนี้เปนคุณคาประการหนึ่งจากการศึกษารามเกียรติ์ตอนนี้ 

 

 

          คุณคาดานนาฏศิลป 

  บทละครเร่ืองรามเกียรติ์เปนบทละครรําเร่ืองหนึ่งท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงตอนนารายณปราบนนทกไดแสดงทารํา “แมบท” ในตอน           

พระนารายณเปนนางรําไปย่ัวยวนนนทก ทารายรําอันงดงามนี้เองท่ีทําใหนนทกหลงใหล

และรายรําตาม ดังนี้ 

 

     ๏  เทพนมปฐมพรหมสี่หนา  สอดสรอยมาลาเฉิดฉิน 

ท้ังกวางเดินหงสบิน    กินรินเลียบถ้ําอําไพ 

อีกชานางนอนภมรเคลา   ท้ังแขกเตาผาลาเพียงไหล 

เมขลาโยนแกวแววไว    มยุเรศฟอนในอัมพร 

ลมพัดยอดตองพรหมนมิติ   ท้ังพิสมัยเรียงหมอน 

ยายทามัจฉาชมสาคร    พระสี่กรขวางจักรฤทธิรงค 

ฝายนนทกก็รําตาม    ดวยความพิสมัยใหลหลง 

ถึงทานาคามวนหางวง    ชี้ตรงถูกเพลาทันใด 

ดวยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์   ขาหักลมลงไมทนได 

นางกลายเปนองคนารายณไป   เหยียบไวจะสังหารราญรอน 

 

 

 

๒๘ 



 
 

ทารําของนางรําแปลงมีดังนี้ 

๑. เทพนม 

๒. ปฐม 

๓. พรหมส่ีหนา 

๔. สอดสรอยมาลา 

๕. กวางเดินดง 

๖. หงสบิน 

๗. กินรินเลียบถ้ํา 

๘. ชานางนอน 

๙. ภมรเคลา 

๑๐. แขกเตาเขารัง 

๑๑. ผาลาเพียงไหล 

๑๒. เมขลาลอแกว 

๑๓. มยุเรศฟอน 

๑๔. ลมพัดยอดตอง 

๑๕. พรหมนิมิต 

๑๖. พิสมัยเรียงหมอน 

๑๗. มัจฉาชมสาคร 

๑๘. พระส่ีกรขวางจักร 

๑๙. นาคามวนหาง 

 

 บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก จึงเปนวรรณคดีท่ีไดบันทึก

หลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองทารําเอาไว ซึ่งเปนประโยชนแกการศึกษาประวัตินาฏศิลปไทย    

ทําใหนักเรียนไดรับความรูในเร่ืองทารําตาง ๆ จึงควรหาโอกาสชมโขนหรือละครตอนนี้ 

หรือหาภาพประกอบ เพื่อจะไดเห็นความงดงามของนาฏศิลปไทย 

 

๒๙ 



 
 

 

สรุปสาระสําคัญ 

 

 

 บทละครในเร่ืองรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก เปนพระราชนิพนธ        

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เปนตอนตนเร่ืองรามเกียรติ์ กลาวถึงกําเนิด

ของพระรามและทศกัณฐ แตงเปนกลอนบทละครโดยมีการสรรคําไดกระชับและกินความ 

ใชความเปรียบงาย ๆ เพ่ือเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกับอีกส่ิงหนึ่ง ทําใหเกิดภาพและส่ือความ

ไดชัดเจนขึ้น นอกจากนี้เนื้อหายังใหขอคิดสําคัญ ไดแก การใชอํานาจโดยไมยับย้ังชั่งใจ

และการกลาวโทษผูอ่ืนมากกวาตนเอง โดยเสนอผานพฤติกรรมของตัวละครสําคัญ       

คือ “นนทก” อีกท้ังยังมีทารําซึ่งเปนตนแบบของการรําแมบทของนาฏศิลปไทย 

 

 
 

รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก ฉบับนาฏศิลปไทย (โขน) 

 

 
 

๓๐ 



 
 

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

บทละครใน เรือ่ง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

 

คําช้ีแจง ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ 

 

๑. เหตุการณขอใด "ไมปรากฏ" ในเร่ือง 

ก. พระอินทรทูลพระอิศวรเร่ืองนนทกทํารายเทวดา 

ข. พระอินทรบอกอุบายปราบนนทกแกพระนารายณ 

ค. นนทกรายรําตามนางสุวรรณอัปสร 

ง. พระนารายณสังหารนนทกตามคําส่ังพระอิศวร 

 

๒. ขอใดเปนสาเหตุท่ีพระอิศวรประทานพรใหนนทก 

ก. อายนี่มีชอบมาชานาน 

ข. ถึงนนทกน้ําใจกลาหาญ 

ค. เห็นนนกทกโศกาจาบัลย 

ง. จนผมโกรนโลนเกล้ียงถึงเพียงหู 

 

๓. "ตองสุบรรณเทวานาคี  ดั่งพิษอสุนีไมทนได"  คําประพันธขางตนนี้ มีคุณคาวรรณศิลป

ในเร่ืองใด 

ก. อุปมา 

ข. สัทพจน 

ค. อุปลักษณ 

ง. อติพจน 

 

 

 

๓๑ 



 
 

๔. ขอคิดเร่ืองใดท่ีนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

ก. แคนนี้ตองชําระ 

ข. การอดทน  อดกล้ัน 

ค. การไตรตรองกอนใชอํานาจ 

ง. เวรยอมระงับดวยการจองเวร 

 

๕. ขอใดเปนเหตุการณท่ีเกิดกอนเหตุการณอื่น 

ก. พระอิศวรประทานพรใหนนทก 

ข. นนทกถูกเทวดากล่ันแกลง 

ค. นนทกทูลขอนิ้วเพชรจากพระอิศวร 

ง. นนทกหลงรักนางสุวรรณอัปสร 

 

๖. ขอใดเปนพฤติกรรมของนนทกหลังไดรับพรจากพระอิศวร 

ก. ฮึดฮัดขดัแคนแนนใจ 

ข. ดูเงาในน้ําแลวรองไห 

ค. สุดคิดท่ีเราจะอดกล้ัน 

ง. บางใหตักน้ําลางบาทา 

 

๗. ตัวละครในขอใดควรไดรับการตําหนิมากท่ีสุด 

ก.  เทวดา 

ข.  นนทก 

ค.  พระนารายณ 

ง.  พระอิศวร 

 

 

 

๓๒ 



 
 

๘. ทารําท่ีแสดงความหมายของการเคารพกราบไหวบูชาอธิษฐาน คือทารําชื่อใด 

ก.  เทพนม 

ข.  พรหมนิมิต 

ค.  พรหมส่ีหนา 

ง.  พิสมัยเรียงหมอน 

 

๙. “ตัวเจาผูมีฤทธี      เปนท่ีพึ่งแกหมูเทวัญ”  บทประพันธนี้หมายถึงใคร 

ก.  พระอิศวร 

ข.  พระอินทร 

ค.  พระพรหม 

ง.  พระนารายณ 

 

๑๐. เหตุใดนนทกจึงพายแพ 

ก. เหตุใดมิทําซึ่งหนา 

ข. ตัวขามีมือแตสองมือ 

ค. ฉิบหายดวยหลงเสนหา 

ง. ไมเกรงเดชพระอิศวรทรงจักร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

๓๓ 



 
 

ใบงานท่ี ๑ 

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

 

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................. ช้ัน ................  เลขที่ ............. 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนอานประวัติผูแตงบทละครในเร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

แลวสรุปเติมลงในผังความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

มหาราช 

พระราชประวัติ ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

พระราชกรณียกิจดานการทํานุบํารุงประเทศชาติ ................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

พระราชนิพนธ

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

 

พระราชกรณียกิจ 

ดานฟนฟูประเพณี

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

 

 

๓๔ 



 
 

ใบงานท่ี ๒ 

เรื่อง การเขียนเรือ่งยอ 

 

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................. ช้ัน ................  เลขที่ ............. 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเขียนเลาเร่ืองยอบทละครในเร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

๓๕ 



 
 

ใบงานท่ี ๓ 

เรื่อง การเขียนแผนผังคําประพันธของกลอนบทละคร 

 

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................. ช้ัน ................  เลขที่ ............. 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเขียนแผนผังพรอมลักษณะคําประพันธของกลอนบทละคร 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

๓๖ 



 
 

ใบงานท่ี ๔ 

เรื่อง การวิเคราะหพฤติกรรมของตัวละคร 

 

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................. ช้ัน ................ เลขที่ ............ 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนวิเคราะหพฤติกรรมของตัวละครตอไปนี้วาดีหรือไม อยางไร พรอมบอก

เหตุผลประกอบ 
 

ตัวละคร พฤติกรรม เหตุผล 

พระอิศวร 
 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

พระนารายณ 
 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

นนทก 
 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

เทวดา 
 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

๓๗ 



 
 

ใบงานท่ี ๕ 

เรื่อง คําศัพทจากเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

 

ช่ือ-นามสกุล........................................................................... ...ช้ัน ................ เลขที่ ............. 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาความหมายไปใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

.............. ๑. ไกลลาส 

.............. ๒. คนธรรพ 

.............. ๓. เทพอัปสร 

.............. ๔. ธาตรี 

.............. ๕. นาคี 

.............. ๖. ภักษผล 

.............. ๗. ส้ินทา 

.............. ๘. อสุนี 

.............. ๙. อัฒจันทร 

.............. ๑๐. พระส่ีกร 

.............. ๑๑. สุรารักษ 

.............. ๑๒. หัสนัยน 

.............. ๑๓. วายปราณ 

.............. ๑๔. ตรี 

.............. ๑๕. แขไข 

ก. พระนารายณ 

ข. เทวดาผูคุมครอง 

ค. ในท่ีนี้หมายถึงขั้นบันได 

ง. ตาย 

จ. ผลสําเร็จ 

ฉ. ฟาผา 

ช. ชื่อภูเขาท่ีประทับของพระอิศวร 

ซ. นางฟา 

ฌ. แผนดิน, โลก 

ญ. ผูมีพันตา หมายถึง พระอินทร         

ผูเปนใหญในสวรรคชั้นดาวดึงส 

ฎ. รําครบทุกทา 

ฏ. ชาวสวรรคพวกหนึ่งท่ีมีความชํานาญ

ในวิชาดนตรีและขับรอง 

ฐ. นาค คืองูใหญ เปนสัตวมีหงอนใน

นิยาย 

ฑ. พระจันทร 

ฒ. คือ ตรีศูล เปนอาวุธสามงาม 

 

 

๓๘ 



 
 

  
ชุดกิจกรรมแอปพลเิคชัน Kahoot ชุดท่ี ๑ เรื่อง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับรามเกียรติ ์

 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาความหมายไปใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

๑. เร่ือง "รามเกียรติ์" มีตนกําเนิดมาจากชาติใด 

    ก.  ศรีลังกา      ข.  มาลายู 

    ค.  อินเดีย      ง.  ชวา 

 

๒. ตนเคาของเร่ืองรามเกียรติ์มาจากเร่ืองใด 

    ก.  ศุวกรณ      ข.  รามอิศวร 

    ค.  พรหมสิทธ์ิ     ง.  รามายณะ 

 

๓. บิดาของนางสีดาคือใคร 

    ก.  ทศกัณฐ      ข.  พระราม 

    ค.  พระพาย     ง.  พระลักษณ 

 

๔. ขอใดคือลักษณะของทศกัณฐ 

    ก.  ๑ หนา ๔ มือ     ข.  ๔ หนา ๔ มือ 

    ค.  ๑๐ หนา ๑๐ มือ    ง.  ๑๐ หนา ๒๐ มือ 

 

๕. ตัวละครเอกจากเร่ืองรามเกียรติ์คือใคร 

    ก.  ทศกัณฑ     ข.  พระราม 

    ค.  หนุมาน      ง.  พระลักษณ 

 

๓๙ 



 
 

  
ชุดกิจกรรมแอปพลเิคชัน Kahoot ชุดท่ี ๒ เรื่อง ผูแตงและลักษณะคําประพันธ 

 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาความหมายไปใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

๑. ใครคือผูแตงบทละครเร่ือง "รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก" 

    ก. รัชกาลท่ี ๑     ข. รัชกาลท่ี ๒ 

    ค. รัชกาลท่ี ๓     ง. รัชกาลท่ี ๔ 

 

๒. ขอใดไมใชบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

    ก. อุณรุท      ข. นิราศรบพมาทาดินแดง 

    ค. บทละครเร่ือง รามเกียรติ์   ง. พระอภัยมณี 

 

๓. เร่ือง รามเกียรติ์ แตงดวยคําประพันธชนิดใด 

    ก. กลอนนิราศ     ข. กลอนบทละคร 

    ค. กลอนเพลงยาว     ง. กลอนนิทาน 

 

๔. กลอนบทละครมีลักษณะพิเศษตางจากกลอนสุภาพอยางไร 

    ก. คําขึ้นตนบท     ข. การลงทายบท 

    ค. การรับสงสัมผัส     ง. จํานวนคํานอยกวากลอนสุภาพ 

 

๕. ขอใดไมใชคําขึ้นตนในกลอนบทละคร 

    ก. เมื่อนั้น      ข. บัดนั้น 

    ค. คร้ันวา      ง. มาจะกลาวบทไป 

 

๔๐ 



 
 

  
ชุดกิจกรรมแอปพลิเคชัน Kahoot ชุดท่ี ๓ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาความหมายไปใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

๑. นนทกมีภาระหนาท่ีประจําอะไรท่ีเชิงเขาไกรลาส 

    ก. ลางเทาใหเหลาเทวดา    ข. ปราบมารผูมารุกราน 

    ค. ปรนนิบัติพระอิศวร    ง. สอนหนังสือเหลาเทวดา 

 

๒. พระอิศวรประทานพรใดแกนนทก 

    ก. รางกายท่ีงดงาม     ข. นิ้วเพชรท่ีสามารถสังหารผูใดก็ได 

    ค. แกวแหวนเงินทอง    ง. พร ๓ ประการ 

 

๓. ทารําสุดทายท่ีนนทกใชนิ้วทํารายตัวเองคือทารําใด 

    ก. กินรินเลียบถ้ํา     ข. มัจฉาชมสาคร 

    ค. เมขลาโยนแกว     ง. นาคามวนหาง 

 

๔. ตัวละครในขอใดท่ีประพฤติตนไมถูกตอง 

    ก. พระนารายณ     ข. พระอินทร 

    ค. พระอิศวร     ง. เทวดา 

 

๕. ขอใดไมใชบุคลิกลักษณะของพระอิศวรจากเนื้อเร่ืองตอนนี้ 

    ก. ใจดี      ข. ชอบใชอํานาจ 

    ค. ตัดสินใจเร็ว     ง. ใหขวัญและกําลังใจคนทําความดี 

 

๔๑ 



 
 

  
ชุดกิจกรรมแอปพลเิคชัน Kahoot ชุดท่ี ๔ เรื่อง คําศัพทจากเรื่อง 

 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาความหมายไปใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

๑. คําวา นาคี  หมายถึงขอใด 

    ก. นางฟา      ข. พญานาค 

    ค. พิทยาธร      ง. พระยาครุฑ 

 

๒. คําในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 

    ก. หัสนัยน      ข. พระอิศวร 

    ค. พระอิศราธิบดี     ง. พระสยมภูวญาณ 

 

๓. “งามจุไร” คําวา จุไร มีความหมายตรงกับขอใด 

    ก. คิ้ว      ข. ผม 

    ค. จมูก      ง. คาง 

 

๔. “องคเทาลัสเตียนธิบดี     เทวีมีราชบุตรา” คําวา “เทวี” หมายถึงใคร 

    ก. นางไกยเกษี     ข. นางรัชดา 

    ข. นางเกาสุริยา     ง. นางสุวรรณอัปสร 

 

๕. “เปนโฉมงามเทพอัปสร”  คําวา “อัปสร”  หมายถึงขอใด 

    ก. เทวดา      ข. พระยาครุฑ 

    ค. คนธรรพ      ง. นางฟา 

 

๔๒ 



 
 

  
ชุดกิจกรรมแอปพลเิคชัน Kahoot ชุดท่ี ๕ เรื่อง วิเคราะหตัวละคร 

 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาความหมายไปใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

๑. ชาวสวรรคพวกหนึ่ง มีความชํานาญในวิชาดนตรี และขับรอง เรียกวาอะไร 

    ก. นางอัปสร     ข. คนธรรพ 

    ค. ฤๅษี      ง. นางเมขลา 

 

๒. “จากยักษรับใชกลายเปนเจาเมืองลงกา”  เปนลักษณะของตัวละครใด 

    ก. พระลักษณ     ข. พระราม 

    ค. นนทก      ง. พระอิศวร 

 

๓. ขอใดตอไปนี้ไมไดหมายถึงพระอิศวร 

    ก. พระสยมภูวญาณ    ข. พระศุลี 

    ค. พระทรงสุบรรณ     ง. เจาไตรโลกา 

 

๔. ตัวละครตัวใดในเร่ืองท่ีสมควรไดรับการเห็นใจมากท่ีสุด 

    ก. เทวดา      ข. พระอิศวร 

    ค. นนทก      ง. พระนารายณ 

 

๕. ใครคือผูท่ีพระอิศวรขอใหมาลงปราบนนทก 

    ก. พระนารายณ     ข. พระราม 

    ค. หนุมาน      ง. พระอินทร 

 

๔๓ 



 
 

  
ชุดกิจกรรมแอปพลเิคชัน Kahoot ชุดท่ี ๖ เรื่อง วิเคราะหคุณคาจากเรื่อง 

 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาความหมายไปใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

๑. สมมุติวานักเรียนตกอยูในสภาพแบบนนทกนักเรียนจะทําอยางไร 

    ก. วางเฉย      ข. หาทางแกแคน 

    ค. สาปแชง      ง. พาเพื่อนมารุมทําราย 

 

๒. ขอใดมีอุปมาโวหาร 

    ก. กูจะเปนมนุษยแตสองกร    ข. ตาแดงดั่งแสงไฟฟา 

    ค. คร้ันถึงบันไดไกรลาส    ง. เชิญไปสังหารอายอาธรรม 

 

๓. ขอใดคือทารําแมบทจากเร่ืองรามเกียรติ์ 

    ก. หงสเรียบถ้ํา     ข. ภมรเดินดง 

    ค. มัจฉาชมสาคร     ง. นกกระจิบเขารัง 

 

๔. ขอใดไมใชคุณคาดานขอคิดจากเร่ืองรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

    ก. การใหอํานาจแกคนท่ีไมควรให   ข. การใชอํานาจโดยไมยับย้ังชั่งใจ 

    ค. การกลาวโทษผูอื่นมากกวาตนเอง  ง. การทําความสะอาดท่ีอยูอาศัย 

 

๕. เหตุการณใดเหมือนตัวละครนนทกในเร่ืองรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

    ก. สมเดชสอบไดท่ี ๑ ของหอง   ข. เพื่อนในหองไมพูดกับสมศรี 

    ค. สมชายถูกเพื่อน ๆ ในหองรุมทําราย  ง. สมศักดิ์ไดรับคัดเลือกเปนนักเรียนดีเดน 

 

๔๔ 



 
 

  
ชุดกิจกรรมแอปพลเิคชัน Kahoot ชุดท่ี ๗ เรื่อง สรุปสาระสําคัญของเรื่อง 

 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาความหมายไปใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

๑. พฤติกรรมของนนทกตรงกับขอใด 

    ก. ขิงก็รา ขาก็แรง     ข. ย่ิงวาย่ิงยุ 

    ค. เพชรตัดเพชร     ง. ย่ิงกดย่ิงดัน 

 

๒. นนทกมีหนาท่ีใดในสวรรค 

    ก. รับใชพระอิศวร     ข. อารักขาเทพในสวรรค 

    ค. จัดลําดับใหเทวดาเขาเฝาพระอิศวร  ง. ตักน้ําลางเทาใหเหลาเทวดา 

 

๓. ขอใดเปนทารําแมบท 

    ก. กินนรเลียบถ้ํา     ข. ภมรเคลา 

    ค. ยอดตองตองลม     ง. พระรามขวางจักร 

 

๔. ตัวละครในขอใดไมตองใชคําราชาศัพทในการส่ือสารกับตัวละครอื่น 

    ก. เทวดา      ข. พระอิศวร 

    ค. พระอินทร     ง. พระนารายณ 

 

๕. ขอใดไมใชคุณคาจากบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

    ก. คุณคาดานวรรณศิลป    ข. คุณคาดานขอคิด 

    ค. คุณคาดานนาฏศิลป    ง. คุณคาดานประติมากรรม 

 

๔๕ 



 
 

กระดาษคําตอบ 

บทเรียนเสมือนจริง เร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ 

 

ช่ือ-นามสกุล...........................................................................ช้ัน ................ เลขที่ ............. 

 

แบบทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 

ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 

๑     ๑     

๒     ๒     

๓     ๓     

๔     ๔     

๕     ๕     

๖     ๖     

๗     ๗     

๘     ๘     

๙     ๙     

๑๐     ๑๐     

        รวมคะแนน :          รวมคะแนน : 

 

๔๖ 

 

ตั้งใจทําแบบทดสอบนะครับ 



 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

บทละครใน เร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 
 

 

๑. เหตุการณขอใด "ไมปรากฏ" ในเรื่อง 

ตอบ  ข.  พระอินทรบอกอุบายปราบนนทกแกพระนารายณ 
 

๒. ขอใดเปนสาเหตุท่ีพระอิศวรประทานพรใหนนทก 

ตอบ  ก.  อายนี่มีชอบมาชานาน 
 

๓. "ตองสุบรรณเทวานาคี  ดั่งพิษอสุนีไมทนได"  คําประพันธขางตนนี้ มีคุณคาวรรณศิลปในเรื่องใด 

ตอบ  ก.  อุปมา 
 

๔. ขอคิดเรื่องใดท่ีนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

ตอบ  ค.  การไตรตรองกอนใชอํานาจ 
 

๕. ขอใดเปนเหตุการณท่ีเกิดกอนเหตุการณอ่ืน 

ตอบ  ข.  นนทกถูกเทวดากลั่นแกลง 
 

๖. ขอใดเปนพฤติกรรมของนนทกหลังไดรับพรจากพระอิศวร 

ตอบ  ค.  สุดคิดท่ีเราจะอดกลั้น 
 

๗. ตัวละครในขอใดควรไดรับการตําหนิมากท่ีสุด 

ตอบ  ก.  เทวดา 
 

๘. ทารําท่ีแสดงความหมายของการเคารพกราบไหวบูชาอธิษฐาน คือทารําชื่อใด 

ตอบ  ก.  เทพนม 

 

๙. “ตัวเจาผูมีฤทธี      เปนท่ีพ่ึงแกหมูเทวัญ”  บทประพันธนี้หมายถึงใคร 

ตอบ  ง.  พระนารายณ 

 

๑๐. เหตุใดนนทกจึงพายแพ 

ตอบ  ค.  ฉิบหายดวยหลงเสนหา 

๔๗ 



 
 

เฉลยใบงานท่ี ๑ 

เรื่อง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

 

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................. ช้ัน ................  เลขที่ ............. 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนอานประวัติผูแตงบทละครในเร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

แลวสรุปเติมลงในผังความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชประวัติ ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

                      ทรงมีพระนามเดิมวา “ทองดวง” ประสูติเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๙ 

เสด็จข้ึนครองราชยเม่ือวันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ ขณะมีพระชนมายุได ๔๕ พรรษา และเสด็จ 

สวรรคตเม่ือ พ.ศ.๒๓๕๒ รวมพระชนมายุได ๗๔ พรรษา          

พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

มหาราช 

ทรงพระราชนพินธ 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์,  

อุณรุท, นิราศรบพมาทา

ดินแดง และทรงชําระ 

พระราชพงศาวดาร  

พระราชนิพนธ

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

 

โปรดเกลาฯ ใหฟนฟู 

การเลนสักวา  

พระราชกรณียกิจ 

ดานฟนฟูประเพณี

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

 

 

พระราชนิพนธ

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

 

ทรงพระราชนพินธ 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์,  

อุณ รุท , นิ ร าศ รบ พ ม า      

ทาดินแดง และทรงชําระ 

พระราชพงศาวดาร  

๔๘ 

                                                                    

- ทรงพระราชทานนามพระนครวา “กรุงเทพมหานครฯ”        - ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร 

- ทรงอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐาน ณ ประเทศไทย     - โปรดเกลาฯ ใหสังคยานาพระไตรปฎก 

- โปรดเกลาฯ ใหสรางพระท่ีนั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท    - โปรดเกลาฯ ใหสรางและทํานุบํารุงวัด     

พระราชกรณียกิจดานการทํานุบํารุงประเทศชาติ ................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

- ทรงพระราชทานนามพระนครวา “กรุงเทพมหานครฯ”       - ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร    

- ทรงอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐาน ณ ประเทศไทย    - โปรดเกลาใหสังคยนาพระไตรปฎก 

- โปรดเกลาฯ ใหสรางพระท่ีนั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท   - โปรดเกลาใหสรางและทํานุบํารุงวัด 



 
 

เฉลยใบงานท่ี ๒ 

เรื่อง การเขียนเรือ่งยอ 

 

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................. ช้ัน ................  เลขที่ ............. 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเขียนเลาเร่ืองยอบทละครในเร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

 

.................................................................................................................................................... 

............................................................. ....................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

ยักษชื่อนนทกเปนบริวารของพระอิศวร นั่งประจําอยูท่ีเชิงเขาไกรลาส โดยมีหนาท่ีลางเทา  

ใหเหลาเทวดาท่ีจะข้ึนไปเฝาพระอิศวร เทวดาแกลงตบหัวถอนผมนนทก จนศีรษะโลน ไดรับความ   

อับอาย นนทกแคนใจจึงไปขอพรจากพระอิศวรใหตนมีนิ้วเพชรชี้สังหารใคร ๆ ได พระอิศวรประทาน

พรใหเพราะเห็นวานนทกทําความดีความชอบมาชานาน ตั้งแตนั้นมานนทกก็มีใจกําเริบใชนิ้วเพชร

สังหารเทวดาท่ีมากลั่นแกลงตน   พระอิศวรจึงขอใหพระนารายณไปปราบ พระนารายณแปลงเปน

นางรํารูปรางงดงามไปยั่วยวนนนทก โดยใหนนทกรําตามทาตาง ๆ จนถึงทานาคามวนหาง คือชี้นิ้ว   

ลงท่ีขาตนเอง นนทกขาหักลมลง นางรําแปลงกลับรางเปนพระนารายณ นนทกตอวาพระนารายณวา

มีถึงสี่กรแตยังไมกลาสูกับตนซ่ึงหนา พระนารายณทาวาขอใหนนทก ไปเกิดใหมมีสิบหนายี่สิบมือ 

เหาะเหินเดินอากาศไดและมีอาวุธพรอมสรรพ  สวนพระองคจะอวตารเปนมนุษยสองมือ เพ่ือสูกัน  

ในโลกมนุษยอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงสังหารนนทก นนทกลงมาเกิดเปนทศกัณฐ สวนพระนารายณอวตาร

ลงมาเปนพระราม 

 

๔๙ 



 
 

เฉลยใบงานท่ี ๓ 

เรื่อง การเขียนแผนผังคําประพันธของกลอนบทละคร 

 

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................. ช้ัน ................  เลขที่ ............. 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเขียนแผนผังพรอมลักษณะคําประพันธของกลอนบทละคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................. 

๕๐ 

แผนผังคําประพันธของกลอนบทละคร 

 

 กลอนบทละครมีลักษณะบางประการคลายกลอนสุภาพหรือกลอนแปด กลอนบทละคร    

แตงข้ึนเพ่ือใชประกอบการแสดงละคร มีลักษณะบังคับดังนี้ 

 ๑ บทหนึ่งมี ๔ วรรค หรือ ๒ บาท ในแตละวรรคนิยมใชคํา ๖ – ๗ คํา     ไมเกิน ๘ คํา 

เพราะรองไดลงจังหวะและเขากับทํานองไดดีกวา 

 ๒ สัมผัสบังคับมีดังนี้ 

    - คําสุดทายของวรรคท่ี ๑ สงสัมผัสไปยังคําท่ี ๓ หรือ ๕ ของวรรคท่ี ๒ 

    - คําสุดทายของวรรคท่ี ๒ สงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคท่ี ๓ 

    - คําสุดทายของวรรคท่ี ๓ สงสัมผัสไปยังคําท่ี ๓ หรือ ๕ ของวรรคท่ี ๔ 

    - ถาแตงหลายบท คําสุดทายของวรรคท่ี ๔ ตองสงสัมผัสระหวางบทไปยังคําสุดทายของ

วรรคท่ี ๒ ของบทตอไป 



 
 

เฉลยใบงานท่ี ๔ 

เรื่อง การวิเคราะหพฤติกรรมของตัวละคร 

 

ช่ือ-นามสกุล.............................................................................. ช้ัน ................ เลขที่ ............ 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนวิเคราะหพฤติกรรมของตัวละครตอไปนี้วาดีหรือไม อยางไร พรอมบอก

เหตุผลประกอบ 
 

ตัวละคร พฤติกรรม เหตุผล 

พระอิศวร 
 

...................................................... 

...................................................... 

................................ ...................... 

...................................................... 

 

......................................................... 

............ ............................................. 

......................................................... 

......................................................... 

พระนารายณ 
 

.............................. ........................ 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

นนทก 
 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

เทวดา 
 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

๕๑ 

คําตอบอิสระ 

คําตอบอิสระ 

คําตอบอิสระ 

คําตอบอิสระ 

แสดงเหตุผลประกอบท่ีชัดเจน 

แสดงเหตุผลประกอบท่ีชัดเจน 

 

แสดงเหตุผลประกอบท่ีชัดเจน 

 

แสดงเหตุผลประกอบท่ีชัดเจน 

 



 
 

เฉลยใบงานท่ี ๕ 

เรื่อง คําศัพทจากเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

 

ช่ือ-นามสกุล.................................................. ............................ช้ัน ................ เลขที่ ............. 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนนําตัวอักษรหนาความหมายไปใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

.............. ๑. ไกลลาส 

.............. ๒. คนธรรพ 

.............. ๓. เทพอัปสร 

.............. ๔. ธาตรี 

.............. ๕. นาคี 

.............. ๖. ภักษผล 

.............. ๗. ส้ินทา 

.............. ๘. อสุนี 

.............. ๙. อัฒจันทร 

.............. ๑๐. พระส่ีกร 

.............. ๑๑. สุรารักษ 

.............. ๑๒. หัสนัยน 

.............. ๑๓. วายปราณ 

.............. ๑๔. ตรี 

.............. ๑๕. แขไข 

ก. พระนารายณ 

ข. เทวดาผูคุมครอง 

ค. ในท่ีนี้หมายถึงขั้นบันได 

ง. ตาย 

จ. ผลสําเร็จ 

ฉ. ฟาผา 

ช. ชื่อภูเขาท่ีประทับของพระอิศวร 

ซ. นางฟา 

ฌ. แผนดิน, โลก 

ญ. ผูมีพันตา หมายถึง พระอินทร         

ผูเปนใหญในสวรรคชั้นดาวดึงส 

ฎ. รําครบทุกทา 

ฏ. ชาวสวรรคพวกหนึ่งท่ีมีความชํานาญ

ในวิชาดนตรีและขับรอง 

ฐ. นาค คืองูใหญ เปนสัตวมีหงอนใน

นิยาย 

ฑ. พระจันทร 

ฒ. คือ ตรีศูล เปนอาวุธสามงาม 

 

 

ช 

ฏ 

ซ 

ฌ 

ฐ 

จ 

ฎ 

ฉ 
ค 

ก 

ข 

ญ 

ง 

ฒ 

ฑ 

๕๒ 



 
 

  
เฉลยชุดกิจกรรมแอปพลิเคชัน Kahoot 

 
 

ชุดที่ ๑ เร่ือง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับรามเกียรติ ์

 ขอ ๑ ตอบ  อินเดีย 

 ขอ ๒ ตอบ  รามายณะ 

 ขอ ๓ ตอบ  ทศกัณฐ 

 ขอ ๔ ตอบ  ๑๐ หนา ๒๐ มือ 

 ขอ ๕ ตอบ  พระราม 

 

ชุดที่ ๒ เร่ือง ผูแตงและลักษณะคําประพันธ 

 ขอ ๑ ตอบ  รัชกาลท่ี ๑ 

 ขอ ๒ ตอบ  พระอภัยมณี 

 ขอ ๓ ตอบ  กลอนบทละคร 

 ขอ ๔ ตอบ  คําขึ้นตนบท 

 ขอ ๕ ตอบ  คร้ันวา 

 

ชุดที่ ๓ เร่ือง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

 ขอ ๑ ตอบ  ลางเทาใหเหลาเทวดา 

 ขอ ๒ ตอบ  นิ้วเพชรท่ีสามารถสังหารผูใดก็ได 

 ขอ ๓ ตอบ  นาคามวนหาง 

 ขอ ๔ ตอบ  เทวดา 

 ขอ ๕ ตอบ  ใหขวัญและกําลังใจคนทําความดี 

 

๕๓ 



 
 

ชุดที่ ๔ เร่ือง คําศัพทจากเร่ือง 

 ขอ ๑ ตอบ  พญานาค 

 ขอ ๒ ตอบ  หัสนัยน 

 ขอ ๓ ตอบ  ผม 

 ขอ ๔ ตอบ  นางรัชดา 

 ขอ ๕ ตอบ  นางฟา 
 

ชุดที่ ๕ เร่ือง วิเคราะหตัวละคร 

 ขอ ๑ ตอบ  คนธรรพ 

 ขอ ๒ ตอบ  นนทก 

 ขอ ๓ ตอบ  พระทรงสุบรรณ 

 ขอ ๔ ตอบ  นนทก 

 ขอ ๕ ตอบ  พระนารายณ 
 

ชุดที่ ๖ เร่ือง วิเคราะหคุณคาจากเร่ือง 

 ขอ ๑ ตอบ  วางเฉย 

 ขอ ๒ ตอบ  ตาแดงดั่งแสงไฟฟา 

 ขอ ๓ ตอบ  มัจฉาชมสาคร 

 ขอ ๔ ตอบ  การทําความสะอาดท่ีอยูอาศัย 

 ขอ ๕ ตอบ  สมชายถูกเพื่อน ๆ ในหองรุมทําราย 
 

ชุดที่ ๗ เร่ือง สรุปสาระสําคัญของเร่ือง 

 ขอ ๑ ตอบ  เพชรตัดเพชร 

 ขอ ๒ ตอบ  ตักน้ําลางเทาใหเหลาเทวดา 

 ขอ ๓ ตอบ  ภมรเคลา 

 ขอ ๔ ตอบ  เทวดา 

 ขอ ๕ ตอบ  คุณคาดานประติมากรรม 

๕๔ 



 
 

บรรณานุกรม 
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ประวัติผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติสวนตัว 

 ช่ือ-สกุล  นายพิพิธพัฒน  ณ นาน   

 วันเดือนปเกิด วันอังคาร ท่ี ๖  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

 ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี ๗๘ หมู ๑๖ ตาํบลหวยลาน  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

 ตําแหนง   ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ  ตําแหนงเลขท่ี ๕๓๒๘๕ 

   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตาํบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๓๖ 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.๒๕๓๓   ระดับประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองบานโทกหวาก 

 พ.ศ.๒๕๓๙   ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 พ.ศ.๒๕๔๓    ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) โปรแกรมวิชาภาษาไทย  

      คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สถาบันราชภัฏเชียงราย 
 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ.๒๕๔๓   ตําแหนง อาจารย ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบานหนองกกตลกุผักไร 

 พ.ศ.๒๕๔๔   ตําแหนง อาจารย ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนจระเขหนิสงัฆกิจวิทยา 

 พ.ศ.๒๕๔๖   ตําแหนง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร พะเยา 

 พ.ศ.๒๕๕๔ ตําแหนง ครู ค.ศ.๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

๕๖ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


