
ราคาน้ี เป็นของฉบับคู่มือครูเท่าน้ัน

>> ราคาเล่มนักเรียนโปรดดูจากใบส่ังซ้ือของ อจท.
คู่มือครู บร. ภาษาไทย หลักภาษาฯ ม.2

350 .-
8 8 5 8 6 4 9 1 2 1 3 0 1

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 02 6222 999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
www.aksorn.com         Aksorn ACT
 

สร้างอนาคตเด็กไทย
ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับโลก

ภาพปกน้ีมีขนาดเท่ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน

แจกฟรี

เฉพาะครูผู้สอน

แจกฟรี

เฉพาะครูผู้สอน

กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ผ่านกระบวนการเรียนรู ้5Esเพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

ใหม่

ใช้ประกอบการสอนคู่กับหนังสือเรียน

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้สูอ่าเซียนพร้อม

คู่มือครู อจท.

ข้อสอบวัดความสามารถ
ด้านการเรียนตามแนวสอบ
O-NET ใหม่

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET 
เพื่อชี้แนะเนื้อหาที่เคย
ออกข้อสอบ
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คู่มือครู



เอกสารประกอบคูมือครู

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย

ภาษาไทย 
หลักภาษาและการใชภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2

ลักษณะเดน     คูมือครู Version ใหม
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ขยายความเขาใจ
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ขยายความเขาใจ
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อธบิายความรู
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สาํรวจคนหา
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กระตุนความสนใจ
Engage

คูมือครู คูมือครู No.No.

หนา
หนังสือเรียน

หนา
หนังสือเรียน

สําหรับคร
ู

ขยายพื้นที่รูปเลมใหญขึ้นกวาเดิม จัดแบงพื้นที่ออกเปนโซน 
เพื่อคนหาขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว และดูเปนระเบียบ

 เปาหมายการเรียนรู

สมรรถนะของผูเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ขยายความเขาใจ Expand

สาํรวจคนหา Explore

อธบิายความรู Explain

ตรวจสอบผล Evaluate

กระตุนความสนใจ Engage

ขอสอบ O-NETขอสอบ O-NET

บูรณาการเชื่อมสาระบูรณาการเชื่อมสาระ

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ
กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

 บูรณาการอาเซียน

 มุม IT

 นักเรียนควรรู

 เกร็ดแนะครู

โซน 1 ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es

 เพื่อใหครูเตรียมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยแนะนําขั้นตอนการสอนและ
การจัดกิจกรรมแบบ 5Es อยางละเอียด 
เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด

2โซน 3โซน 3โซน

1โซน 1โซน

โซน 2 ชวยครูเตรียมสอน

 เพื่อชวยลดภาระครูผูสอน โดยแนะนํา
เกร็ดความรูสําหรับครู ความรูเสริมสําหรับ
นักเรียน รวมทั้งบูรณาการความรูสูอาเซียน 
กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และ
มุม IT

โซน 3 ชวยครูเตรียมนักเรียน

 เพื่อใหครูสะดวกตอการจัดกิจกรรม โดย
แนะนาํกจิกรรมบรูณาการเชือ่มระหวางสาระหรอื 
กลุมสาระการเรียนรู  วิชา  กิจกรรมสรางเสริม 
กิจกรรมทาทาย รวมถึงเนื้อหาที่เคยออกขอสอบ 
O-NET  แนวขอสอบ NT/O-NET  ทีเ่นนการคดิ 
พรอมเฉลยและคําอธิบายอยางละเอียด

2โซน

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว

 บูรณาการ 

 เศรษฐกิจพอเพียง

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET

สําหรับคร
ู
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คูมอืครู

วตัถปุระสงคสญัลกัษณ

(เฉพาะวชิา  ชัน้  ทีส่อบ O-NET)

•  ชีแ้นะเนือ้หาทีเ่คยออกขอสอบ 

O-NET  โดยยกตวัอยางขอสอบ 

พรอมวเิคราะหคาํตอบ

 อยางละเอยีด

(เฉพาะระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนตน)

•  เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ 

NT/O-NET ในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน มทีัง้ปรนยั - อตันยั 

 พรอมเฉลยอยางละเอยีด

(เฉพาะระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย)

•   เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ 

O-NET ในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย มทีัง้ปรนยั - อตันยั 

 พรอมเฉลยอยางละเอยีด

• แนะนาํแนวทางการจดักจิกรรม 

 เชือ่มกบัสาระหรอืกลุมสาระ

  การเรยีนรู ระดบัชัน้ หรอืวชิาอืน่

ทีเ่กีย่วของ

•  แนะนาํแนวทางการจดักจิกรรม 

ซอมเสรมิสาํหรบันกัเรยีนทีค่วร

ไดรบัการพฒันาการเรยีนรู

•  แนะนาํแนวทางการจดักจิกรรม

ตอยอดสาํหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนรู

 ไดอยางรวดเรว็ และตองการ  

  ทาทายความสามารถในระดบั

ทีส่งูขึน้

•   แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

 ที่จะตองมี และคุณลักษณะที่พึงเกิดขึ้น

 กับนักเรียนเปาหมายการเรียนรู

•   แสดงรองรอยหลักฐานตามภาระงาน

 ที่ครูมอบหมาย เพื่อแสดงผลการเรียนรู

 ตามตัวชี้วัดหลักฐานแสดง

ผลการเรียนรู

•   แทรกความรูเสริมสําหรับครู ขอเสนอแนะ

 ขอควรระวัง ขอสังเกต แนวทางการจัด

 กจิกรรมและอืน่ๆ เพื่อประโยชนในการ 

 จัดการเรียนการสอนเกร็ดแนะครู

•   ขยายความรูเพิ่มเติมจากเนื้อหา เพื่อให

ครูนําไปใชอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียน

 ไดมีความรูมากขึ้น
นักเรียนควรรู

•  กิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝง

คานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการ

เศรษฐกจิพอเพยีง

•  ความรูหรอืกจิกรรมเสรมิ ใหครนูาํไปใช

เตรยีมความพรอมใหกบันกัเรยีนกอนเขาสู

ประชาคมอาเซยีนใน พ.ศ. 2558 โดย

บรูณาการกบัวชิาทีก่าํลงัเรยีนบูรณาการอาเซียน

 
•   แนะนําแหลงคนควาจากเว็บไซต เพื่อให

ครูและนักเรียนไดเขาถึงขอมูลความรู

 ที่หลากหลาย ทั้งไทยและตางประเทศ
มุม IT

วตัถปุระสงคสญัลกัษณ

ตรวจสอบผล
Evaluate

ขยายความเขาใจ
Expand

อธบิายความรู
Explain

สํารวจคนหา
Explore

กระตุนความสนใจ
Engage

•   เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใช

เทคนิคกระตุน

 ความสนใจ เพื่อโยง

 เขาสูบทเรียน

•  เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนสํารวจ

 ปญหา และศึกษา 

 ขอมูล

• เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนคนหา

 คําตอบ จนเกิดความรู

 เชิงประจักษ

• เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู

 ไปคิดคนตอๆ ไป

•  เปนขั้นที่ผูสอน

ประเมินมโนทัศน

 ของผูเรียน

แถบสีแสดงขั้นตอนการสอนและการจัดกิจกรรม
แบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใด

 สีแดง สีเขียว สีสม สีฟา สีมวง

1. แถบสี 5Es

2. สัญลักษณ

ขอสอบ O-NETขอสอบ O-NET

บูรณาการเชื่อมสาระบูรณาการเชื่อมสาระ

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

แถบสีและสัญลักษณ ที่ใชในคูมือครู

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET
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คูมือครู

    การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es

   ขั้นตอนการสอนที่สัมพันธกับขั้นตอนการคิดและการทํางานทางสมองของผูเรียนที่นิยมใชอยางแพรหลาย คือ 

วัฏจักรการเรียนรู 5Es ซึ่งผูจัดทําคูมือครูไดนํามาใชเปนแนวทางออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวย

ตามลําดับขั้นตอนการเรียนรู ดังนี้

ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (Engage)

   เปนขั้นที่ผูสอนนําเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียนดวยเร่ืองราวหรือเหตุการณที่นาสนใจโดยใชเทคนิควิธีการ
และคําถามทบทวนความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน เพื่อเชื่อมโยงผูเรียนเขาสูความรูของบทเรียนใหม ชวยใหผูเรียนสามารถ
สรุปความสําคัญหัวขอและสาระการเรียนรูของบทเรียนได จึงเปนขั้นตอนการสอนที่สําคัญ เพราะเปนการเตรียมความพรอมและสราง
แรงจูงใจใฝเรียนรูแกผูเรียน

ขั้นที่ 2 สํารวจคนหา  (Explore) 

   เปนขัน้ทีผู่สอนเปดโอกาสใหผูเรยีนลงมือศึกษา สังเกต หรือรวมมอืกนัสํารวจ เพือ่ใหเหน็ขอบขายของประเดน็หรอืปญหา รวมถงึ
วิธีการศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูลความรูที่จะนําไปสูการสรางความเขาใจประเด็นหรือปญหานั้นๆ เมื่อผูเรียนทําความเขาใจใน
ประเด็นหรือปญหาที่จะศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ 
เชน สัมภาษณ ทดลอง อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นหรือปญหาที่ศึกษา

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  (Explain) 

   เปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูล
ความรูจากการศึกษาคนควาในขั้นที่ 2 มาวิเคราะห สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดศึกษาคนความาในรูปแบบสารสนเทศตางๆ เชน 
เขียนแผนภูมิ ผังมโนทัศน เขียนความเรียง เขียนรายงาน เปนตน  ในขั้นตอนนี้ฝกใหผูเรียนใชสมองคิดวิเคราะหและสังเคราะห
อยางเปนระบบ

ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ  (Expand)

   เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูและการทํางานรวมกันเปนกลุม ระดมสมองเพื่อคิดสรางสรรครวมกัน ผูเรียนสามารถนําความรูที่สรางขึ้นใหมไปเชื่อมโยง
กบัประสบการณเดมิโดยนาํขอสรปุทีไ่ดไปใชอธบิายเหตกุารณตางๆ หรือนาํไปปฏบิตัใินสถานการณใหมๆ  ทีเ่กีย่วของกบัชวีติประจาํวนั
ของตนเอง เพื่อขยายความรูความเขาใจใหกวางขวางยิ่งขึ้น ในขั้นตอนนี้ฝกสมองของผูเรียนใหสามารถคิดริเร่ิมสรางสรรคอยางมี
คุณภาพ เสริมสรางวิสัยทัศนใหกวางไกลออกไป

 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)

   เปนขัน้ทีผู่สอนประเมนิมโนทศันของผูเรยีน โดยตรวจสอบจากความคดิทีเ่ปล่ียนไปและความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้ใหม ตรวจสอบ 
ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ การแกปญหา การตอบคําถามรวบยอด หรือการเคารพความคิดหรือยอมรับเหตุผลของคนอื่น เพื่อการ
สรางสรรคความรูรวมกนั ผูเรยีนสามารถประเมนิผลการเรียนรูของตนเอง เพือ่สรุปผลวามีความรูอะไรเพิม่ขึน้มาบาง เกดิความเขาใจ
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติ
และเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริง

5Es

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญอยางแทจริง เพราะสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามขั้นตอนของกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง และ

ฝกฝนใหใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุมอยางชํานาญ กอใหเกิดทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน และทักษะการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่  2 

(พ.ศ. 2552-2561) ทุกประการ



เสร�ม
4

คูมอืครู

 ฝกทักษะการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด การวิเคราะห และประเมินคาวรรณคดี

วรรณกรรม โดยศกึษาเกีย่วกบัการอานออกเสียง การอานในชวิีตประจาํวัน ฝกทกัษะการคดัลายมอื การเขยีน

บรรยายและพรรณนา การเขียนเรียงความ การเขียนยอความ การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนแสดง

ความคิดเห็น วิเคราะหวิจารณ หรือโตแยงจากส่ือตางๆ เขียนรายงานการศึกษาคนควา การเขียนรายงาน

โครงงาน ฝกทักษะการพูดสรุปใจความสําคัญ การพูดวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีฟงและดู

อยางมีเหตุผล เพือ่นาํขอคดิมาประยกุตใชในการดาํเนนิชวิีต การพูดในโอกาสตางๆ การพูดรายงานการศกึษา

คนควา โดยคํานึงถึงมารยาทที่เหมาะสม และศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการสรางคําในภาษาไทย การวิเคราะห

โครงสรางของประโยค การใชคําราชาศพัท การจาํแนกคาํทีย่มืมาจากภาษาตางประเทศ การแตงบทรอยกรอง

ประเภทกลอนสุภาพ

 วิเคราะห วถิไีทย ประเมนิคา ความรูและขอคดิจากวรรณคด ีวรรณกรรม โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 

บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ 1 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน 

นารายณปราบนนทก กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา นิราศเมืองแกลง ทองจําบทอาขยานที่กําหนดและ

บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ

 โดยใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต 

กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟง การดู และการพูด สามารถเลือกฟง

และดู และพูดแสดงความรู ความคิด อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค เพื่อใหเขาใจธรรมชาติภาษาและ

หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปญญาทางภาษา วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ และมีนิสัย

รักการอาน การเขียน มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8

ท 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8

ท 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6

ท 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5

รวม 27 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใชภาษา กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนที่ 1-2
รหัสวิชา ท…………………………………          เวลา 60 ชั่วโมง/ป
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ผูเรียบเรียง
นางฟองจันทร สุขยิ่ง
นางกัลยา สหชาติโกสีย
นางสาวศรีวรรณ ชอยหิรัญ
นายภาสกร เกิดออน
นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธ

ผูตรวจ
นางประนอม พงษเผือก
นางจินตนา วีรเกียรติสุนทร
นางวรวรรณ คงมานุสรณ

บรรณาธิการ
นายเอกรินทร สี่มหาศาล

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย
หลักภาษาและการใชภาษา ม.๒

รหัสสินคา ๒๒๑๑๐๐๗

¾ÔÁ¾�¤ÃÑé§·Õè 5
ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 2241016

คณะผูจัดทําคูมือครู
ประนอม พงษเผือก
พิมพรรณ เพ็ญศิริ
สมปอง ประทีปชวง
เกศรินทร หาญดํารงครักษ
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       หนงัสอืเลมนี้ไดรบัการคุมครองตาม พ.ร.บ. ลขิสทิธิ์ หามมใิหผูใด ทาํซํ้า คดัลอก เลยีนแบบ ทาํสาํเนา จาํลองงานจากตนฉบบัหรอืแปลงเปนรูปแบบอื่น

   ในวธิตีางๆ ทกุวธิ ีไมวาทั้งหมดหรอืบางสวน โดยมไิดรบัอนญุาตจากเจาของลขิสทิธิ์ถอืเปนการละเมดิ ผูกระทาํจะตองรบัผดิทั้งทางแพงและทางอาญาคํา
เตือ
น
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	 	 ๓.๓)	 หมวดอวัยวะ	เช่น

	 	 ๓.๔)	 หมวดค�ากริยา	เช่น

	 	 ๓.๕)	 หมวดเครื่องอุปโภค	เช่น

ค�ำรำชำศัพท์ ค�ำสำมัญ

 พระโอษฐ์  ปำก

 พระขนง, พระภมู  คิ้ว

 พระเพลำ  ขำ, ตัก

 พระนำสิก, พระนำสำ  จมูก

 พระเศียร  หัว

 พระกรรณ  หู, ใบหู

 พระกัจฉะ  รักแร้

ค�ำรำชำศัพท์ ค�ำสำมัญ

 ประทับ  นั่ง, อยู่

 ทรงถำม, ตรัสถำม  ถำม

 ทอดพระเนตร  ดู

 ทรงช้ำง  ขี่ช้ำง

 รับสั่ง  สั่ง

 ทรงพระด�ำเนิน  เดิน

 พระรำชทำน  ให้

ค�ำรำชำศัพท์ ค�ำสำมัญ

 ทรงยืน  ยืน

 เสวย  กิน

 ตรัส  พูด

 ทรงพระสรวล  หัวเรำะ

 ทรงพระอักษร  อ่ำนหนังสือ

 ช�ำระพระหัตถ์  ล้ำงมือ

 โปรด  ชอบ, รกั, เอน็ดู

ค�ำรำชำศัพท์ ค�ำสำมัญ

 ฉลองพระบำท  รองเท้ำ

 ทองพระกร  ก�ำไล

 พระสุพรรณรำช  กระโถนใหญ่

 ลำดพระบำท  พรมทำงเดิน

 พระเก้ำอี้  เก้ำอี้

 พระรำชบรรจถรณ์  ที่นอน

 ฉลองพระองค์  เครือ่งแต่งกำย

ค�ำรำชำศัพท์ ค�ำสำมัญ

 พระทนต์  ฟัน

 พระนลำฏ  หน้ำผำก

 พระบำท  เท้ำ

 พระชิวหำ  ลิ้น

 พระศอ  คอ

 พระหัตถ์  มือ

 พระชำนุ  เข่ำ

ค�ำรำชำศัพท์ ค�ำสำมัญ

 พระมำลำ  หมวก

 พระธ�ำมรงค์  แหวน

 พระสุพรรณศรี  กระโถนเล็ก

 พระตะพำบ, พระเต้ำ  คนโทน�้ำ

 พระเขนย  หมอนหนุน

 พระวิสูตร  ม่ำน

 พระสนับเพลำ  กำงเกง
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หน่วยท่ี ó
กำรแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน
ตัวชี้วัด

ท ๔.๑ ม.๒/๓ 

	■ แตงบทรอยกรอง   

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
	■ แตงบทรอยกรองประเภทกลอน

  รอยกรองประเภทกลอน เปน
รอยกรองที่นับไดวาแพรหลายที่สุด

และเชื่อกันวาเปนของไทยแทๆ ไมได
ดัดแปลงจากคําประพันธของชนชาติอื่น 

คาํประพนัธประเภทกลอนแตงกนัมาตัง้แตสมยักรงุศรอียธุยา โดยแพรหลายและเฟองฟูในรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ดังเห็นไดจากวรรณคดทีีแ่ตงเปนกลอน เชน บทละครเรื่องอิเหนาและดาหลัง เพลงยาวเจาฟากุง
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บอกเล่าเก้าสิบ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช

 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์ คกึฤทธิ ์ ปราโมช เกดิเมือ่วนัที ่๒๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นโอรสสดุท้องของพลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ค�ารบกับหม่อมแดง (บุนนาค) ปราโมช ณ อยุธยา หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อนจะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ที่ควีนส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้รับปริญญาตร ีเกียรตินิยม
 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์  ปราโมช ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลและเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งของประเทศไทย มีผลงานหลายด้านที่มีชื่อเสียงและโดดเด่น ได้แก่ ทางด้านการเมือง เคยด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ ทางด้านงานเขียนท่านได้ เริม่ต้นงานเขยีนอย่างจรงิจงั เมือ่ก่อตัง้หนงัสอืพมิพ์สยามรฐั ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยท่านด�ารงต�าแหน่ง เจ้าของ ผู้อ�านวยการ และนักเขียนประจ�า งานเขียนของท่านหลายเรื่องได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นประจ�า ผลงานเขียนซึ่งได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันมีหลายเรื่อง  เช่น สี่แผ่นดิน หลายชีวิต โครงกระดูกในตู้ กาเหว่าที่บางเพลง และมอม ซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่เคย ได้รับเลือกให้เป็นบทเรียนในวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุได้ ๘๔ ปี ๕ เดือน  ส�าหรับเกียรติคุณที่ท่านได้รับ ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

 พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก ใน ๔ สาขา ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

(เกร็ดชีวิตคึกฤทธิ์		ปราโมช:	สยามรัฐ)
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 หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใชภาษาเลมนี้ เปนสื่อสําหรับใชประกอบการเรียน

การสอนรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

 เนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรูแกนกลางขั้นพื้นฐาน อานทําความเขาใจงาย ใหทั้งความรูและ

ชวยพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรและตัวชี้วัด เนื้อหาสาระแบงออกเปนหนวยการเรียนรูตามโครงสรางรายวิชา 

สะดวกแกการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล พรอมเสริมองคประกอบอื่นๆ ที่จะชวยทําให

ผูเรียนไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ

¨Ñ´¡ÅØ‹Áà¹×éÍËÒà»š¹Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÊÐ´Ç¡á¡‹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

à¡ÃÔè¹¹íÒà¾×èÍãËŒà¢ŒÒã¨¶Ö§ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ
ã¹Ë¹‹ÇÂ·Õè¨ÐàÃÕÂ¹

¹íÒàÊ¹Íà¹×éÍËÒã¹ÃÙ»áººµÒÃÒ§
à¾×èÍãËŒ§‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
áÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´
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µÑÇÍÂ‹Ò§áºº½ƒ¡à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ
ã¹¡ÒÃ¾Ù́  Í‹Ò¹ áÅÐà¢ÕÂ¹ Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¨¹à¡Ố
¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞã¹·Ñ¡ÉÐ

Design Ë¹ŒÒáººãËÁ‹ ÊÇÂ§ÒÁ ¾ÔÁ¾� ô ÊÕ
µÅÍ´àÅ‹Á ª‹ÇÂãËŒÍ‹Ò¹·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ä´Œ§‹ÒÂ

¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹ãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾µÒÁµÑÇªÕéÇÑ́¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹ãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾µÒÁµÑÇªÕéÇÑ́

ñ การพัฒนาทักษะการอานตอนที่

 ภาษาไทยไทยรักสลักจิต ภาษาไทยไทยบูชิตสมคุณคา 

ภาษาไทยมรดกตกทอดมา ชนชาติไทยรักษาใหยืนยง

ภาษาไทยไดมาแตบรรพบุรุษ ภาษาไทยพิสุทธิ์ใหสูงสง

ภาษาไทยชาวไทยใฝจํานง ใหถูกตองยอมมั่นคงคูชาติไทย

(แดภาษาไทย  : ฐะปะนีย นาครทรรพ)

ค�ำถำม ประจ�ำหน่วยกำรเรียนรู้

กิจกรรม สร้ำงสรรค์พัฒนำกำรเรียนรู้

	 ๑.	การเขียนย่อความ	การเขียนบรรยาย	และการเขียนพรรณนา	มีประโยชน์อย่างไร

	 ๒.	การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน	มีหลักการเขียนอย่างไร

	 ๓.	การเขียนจดหมายกิจธุระสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างไร

	 ๔.	การเขียนวิเคราะห์มีหลักการเขียนอย่างไร

	 ๕.	การเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนโต้แย้ง	มีลักษณะการเขียนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

	 กิจกรรมที่	 ๑	 ให้นักเรียนเขียนเรียงความสั้นๆ	ความยาวประมาณ	๑	หน้า	กระดาษ	A4	 	

	 	 	 	 	 เกี่ยวกับข้อคิด	คติธรรม	และคุณธรรม	เช่น	ความกตัญญู	ความสามัคคี	

	 	 	 	 	 ความมีวินัย	เป็นต้น		แล้วน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

	 กิจกรรมที่	 ๒	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันจัดท�ารายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่

	 	 	 	 	 สมาชิกในกลุ่มสนใจ	เช่น	ค�ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย	

	 	 	 	 	 การปลูกพืชสวนครัวในโรงเรียน	โดยเรียบเรียงตามหลักการเขียน

	 	 	 	 	 และน�าเสนอเป็นรูปเล่มส่งครูผู้สอน

	 กิจกรรมที่	 ๓	 	ให้นักเรียนเลือกบทความ	สารคดี	หรือบทเพลงที่ชื่นชอบ	คนละ	๑	เรื่อง		

น�ามาเขียนวิเคราะห์	วิจารณ์	หรือแสดงความคิดเห็นตามหลักการ		

แล้วน�าเสนอหน้าชั้นเรียน
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¤íÒá¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃãªŒË¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹

  •  ความรู้สึกของผู้เขียน คือ การพิจารณาอารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียนที่สื่อสารมาสู่ผู้อ่าน 

เช่น รู้สึกสลดใจ รู้สึกสะเทือนใจ เป็นต้น

 ๔)  พิจารณาการเรียงล�าดับเหตุการณ์ คือ การพิจารณาวิธีที่ผู้เขียนใช้ล�าดับเหตุการณ์  

หรือเนื้อหาภายในเรื่อง เช่น จากเหตุไปหาผล ผลไปหาเหตุ ล�าดับการเกิดก่อน - หลัง  เป็นต้น

 ๕)  พจิารณาการใช้ส�านวนภาษา คอื การพจิารณาว่าผูเ้ขยีนใช้ภาษาเหมาะสมกบัประเภท

ของงานเขียน  ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  สื่อความชัดเจนหรือไม่  เป็นต้น 

	๒.๔	ตวัอย่างการอ่านเพือ่วเิคราะห์

	 บทความสÓหรับการอ่านเพื่อวิเคราะห์

ธุรกิจฮาลาล...ตลาดใหญ่ในอาเซียน

 ฮาลาล (Halal) เป็นค�าที่มาจากภาษาอาหรับ คือ กฎบัญญัติอนุมัติให้ชาวมุสลิมที่อยู่ใน 

ศาสนนิติภาวะกระท�าได้ อันได้แก่ การนึกคิด วาจา และการกระท�าที่ศาสนาได้อนุมัติให้ เช่น  

การรับประทานเนื้อปศุสัตว์ที่ได้เชือดอย่างถูกต้อง การค้าขายโดยสุจริตวิธี การสมรสกับสตรีตาม 

กฎเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ เป็นต้น ในส่วน “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการท�า ผสม 

ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไป

สามารถบริโภคหรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์

ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นส�าคัญ 

นอกจากอาหาร ผลติภณัฑ์ซึง่อนมุตัติามบญัญตัศิาสนาอสิลามให้มสุลมิบรโิภคหรอืใช้ประโยชน์ได้  

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลยังครอบคลุมถึงสินค้าหลายชนิด เป็นต้นว่า ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ตลอดจนงานบริการ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล และการโรงแรม เป็นต้น  นอกจากนี้ ผู้บริโภค

สินค้าฮาลาลไม่ได้จ�ากัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น ผู้บริโภคทั่วไปก็เป็นกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

เพราะปัจจุบันสินค้าหรือบริการที่ได้รับตรารับรองความเป็นฮาลาลหมายความว่า นั่นคือสินค้า 

ที่เชื่อถือได้ด้านสุขอนามัยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

 ปัจจบุนั จ�านวนชาวมสุลมิทัว่โลกมปีระมาณ ๒ พนัล้านคน ทัง้ในทวปียโุรป อเมรกิา แอฟรกิา 

และเอเชีย โดยคาดว่าภายในปี ๒๐๓๐ จะมีจ�านวนมุสลิมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น ๒.๒ พันล้านคน  

ซึง่จากจ�านวนประชากรชาวมสุลมิจ�านวนมหาศาลนี ้ท�าให้ตลาดสนิค้าฮาลาลทัง้ทีเ่ป็นอาหารและ

ไม่ใช่อาหาร กลายเป็นตลาดเนื้อหอมที่หลายประเทศจ้องยึดครองนั่นเอง

	
29

	 28



ขยายความเขาใจ
Expand

สาํรวจคนหา
Explore

อธบิายความรู
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ตรวจสอบผล
Evaluate

กระตุนความสนใจ
Engage

ตอนที่ ๑  การพัฒนาทักษะการอาน  ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ การอานออกเสียง ๒
    ● ความรูพื้นฐานในการอาน    ๓

    ● การอานออกเสียงบทรอยแกว  ๖ 

    ● การอานออกเสียงรอยกรอง  ๑๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ การอานในชีวิตประจําวัน ๒๒

    ● การอานเพื่อจับใจความสําคัญ  ๒๓

    ● การอานเพื่อวิเคราะห  ๒๘

    ● การอานเพื่อประเมินคา  ๓๑

ตอนที่ ๒  การพัฒนาทักษะการเขียน  ๓๕

หนวยการเรียนรูที่ ๑ การคัดลายมือ ๓๖

    ● ความสําคัญของลายมือ  ๓๗

    ● ประโยชนของการคัดลายมือ  ๓๗

    ● หลักการคัดลายมือ  ๓๗

    ● รูปแบบตัวอักษร  ๓๙

หนวยการเรียนรูที่ ๒ การเขียนเพื่อการสื่อสาร ๔๓
    ● ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน  ๔๔

    ● การใชคําในการเขียน  ๔๖

    ● การเขียนบรรยาย  ๔๙

    ● การเขียนพรรณนา  ๕๑

    ● การเขียนเรียงความ  ๕๔

    ● การเขียนยอความ  ๕๙

    ● การเขียนจดหมายกิจธุระ  ๖๑

    ● การเขียนรายงานการศึกษาคนควา  ๖๔

    ● การเขียนรายงานโครงงาน  ๖๗

    ● การเขียนวิเคราะหวิจารณ  ๖๘

    ● การเขียนแสดงความรู  ๗๐

    ● การเขียนแสดงความคิดเห็น  ๗๓ 

    ● การเขียนโตแยง  ๗๔

สารบัญ
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Evaluate

ตอนที่ ๓  การพัฒนาทักษะการฟง การดู และการพูด  ๗๗

หนวยการเรียนรูที่ ๑ หลักการฟงและการดูสื่อ ๗๘
    ● ความรูพื้นฐานในการฟงและดูสื่อ  ๗๙

    ● สื่อในชีวิตประจําวัน  ๘๑

    ● หลักการฟงและการดูสื่ออยางมีประสิทธิภาพ  ๘๓

หนวยการเรียนรูที่ ๒ การพูดสรุปความจากสื่อที่ฟงและดู ๘๘

    ● ความรูพื้นฐานในการพูด  ๘๙

    ● หลักการพูดสรุปความจากสื่อ  ๙๐

    ● การพูดวิเคราะหวิจารณจากสื่อที่ฟงและดู  ๙๒

หนวยการเรียนรูที่ ๓ การพูดในโอกาสตางๆ และการพูดรายงาน ๙๕

    ● การพูดในโอกาสตางๆ  ๙๖

    ● การพูดรายงานการศึกษาคนควา  ๑๐๑

ตอนที่ ๔  หลักการใชภาษา   ๑๐๕

หนวยการเรียนรูที่ ๑ การสรางคําและประโยค ๑๐๖

    ● การสรางคํา  ๑๐๗

    ● คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  ๑๑๕

    ● ประโยคในภาษาไทย   ๑๒๑

หนวยการเรียนรูที่ ๒ คําราชาศัพท ๑๒๙
    ● ที่มาของคําราชาศัพท  ๑๓๐

    ● ประโยชนของการเรียนคําราชาศัพท  ๑๓๐

    ● คําราชาศัพทสําหรับบุคคลตางๆ ๑๓๑

หนวยการเรียนรูที่ ๓ การแตงบทรอยกรองประเภทกลอน ๑๓๘
    ● ลักษณะของกลอน  ๑๓๙

    ● การแตงกลอนสุภาพ  ๑๓๙

บรรณานุกรม                                                           ๑๔๖
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Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

กระตุน้ความสนใจ Engage

1. ครูนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน

 ดวยการอานพระราชดํารัสในสมเด็จพระเทพ

 รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีใหนกัเรยีน 

 ฟง ขออาสาสมัครออกมาอานออกเสียง 

 หรืออานออกเสียงโดยพรอมเพรียงกัน

 การอานจะชวยเสริมสรางทั้งดานการคิด 

 การวิเคราะห การประมวลผล การใชทฤษฎี

 ใหเกิดผลทางปฏิบัติและยังชวยสงเสริมความ 

 เขาใจอนัดใีนสงัคมทกุระดบัไปจนถงึสงัคมโลก  

 สงผลใหมนุษยชาติอยูรวมกันอยางสันติสุข...  

 (พระราชดาํรสัในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

 สยามบรมราชกุมารี กลาวเปดงานสัปดาห 

 หนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 33 และสัปดาหหนังสือ 

 นานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ศูนยการประชุม

 แหงชาติสิริกิติ์ วันที่ 25 มีนาคม 2548) 

 จากนั้นตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนรวมกันแสดง 

 ความคิดเห็น

 • นักเรียนคิดวาการอานมีความสําคัญตอชีวิต 

  ประจําวันอยางไร

  (แนวตอบ การอานเปนเครื่องมือสําหรับ

  การแสวงหาความรู และความบันเทิง ทําให 

  เปนบุคคลที่มีความรอบรู มีทักษะการคิด  

  ความสามารถในการแกไขปญหา มีมุมมอง 

  ตอโลกและชีวิต การเปดหนาหนังสือจึง 

  เปรียบเสมือนการเปดหนาตางของชีวิต

  ใหพบเห็นและเรียนรูสิ่งตางๆ ผานตัวอักษร)

2. นักเรียนอานคําประพันธที่ปรากฏในหนาตอน 

 ที่ 1 รวมกันถอดความเปนรอยแกว และแสดง 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาหรือขอคิดที่ไดรับ

 (แนวตอบ ภาษาไทยเปนสิ่งที่มีคุณคา เปนมรดก 

 ทางวัฒนธรรมไทยที่ตกทอดจากรุนสูรุน 

 จึงสมควรที่ลูกหลานชาวไทยจะรักษาใหคงอยู 

 ตอไป ดวยการใชใหถูกตอง)

 เกร็ดแนะครู

 การเรียนการสอนในตอนที่ 1 การพัฒนาทักษะการอาน เปาหมายสําคัญคือ 

นักเรียนสามารถนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการอานไปปรับใชกับ

การอานในชีวิตประจําวันของตนเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให

การอานในแตละครั้งเกิดประโยชนอยางแทจริง

 การจะบรรลุเปาหมายดังกลาว ครูควรเห็นความสําคัญของการอานและสราง

เจตคติที่ดีตอการอานใหแกนักเรียน ชี้แนะใหเห็นวา การอานเปนการแสวงหาความรู 

กาวออกไปสูโลกกวางโดยไมเสียคาใชจายที่สิ้นเปลือง เมื่อนักเรียนเกิดความรูสึก

ในเชิงบวกกับการอาน จึงใชวิธีใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 

เปนผูสืบคนองคความรูดวยตนเอง เรียนรูแนวทางการปฏิบัติ รวมกันอธิบายความรู 

ความเขาใจผานขอคําถามของครู จนสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติไดจริง โดยอาน

งานเขียนจากสื่อที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการอานของตนเอง

ñ กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนตอนที่

 ภาษาไทยไทยรักสลักจิต ภาษาไทยไทยบูชิตสมคุณคา 
ภาษาไทยมรดกตกทอดมา ชนชาติไทยรักษาใหยืนยง
ภาษาไทยไดมาแตบรรพบุรุษ ภาษาไทยพิสุทธิ์และสูงสง
ภาษาไทยชาวไทยใฝจํานง ใชถูกตองยอมมั่นคงคูชาติไทย

(แด่ภาษาไทย: ฐะปะนีย์  นาครทรรพ)
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สมรรถนะของผูเรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

 เปาหมายการเรียนรู

1. อธิบายความหมายของการอานออกเสียง

 และการอานในใจไดถูกตอง

2. อานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง

 ตามอักขรวิธี มีความไพเราะเหมาะสมกับ 

 ทวงทํานอง

3. ระบุและปฏิบัติมารยาทในการอานไดถูกตอง 

 เหมาะสมกับสถานการณ

 เกร็ดแนะครู

 การเรียนการสอนในหนวยการเรียนรู การอานออกเสียง เปาหมายสําคัญคือ 

นักเรียนสามารถอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองได โดยคํานึงถึงอักขรวิธี 

การเวนวรรคตอน การออกเสยีงใหถกูตองตามฉนัทลกัษณของบทรอยกรอง ใชนํา้เสยีง

ไดเหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่อาน รวมถึงการวางทาทางขณะอานไดเหมาะสม 

 การจะบรรลุเปาหมายดังกลาว ครูควรจัดกระบวนการเรียนการสอนภายใน

ชั้นเรียน โดยมุงเนนใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการอานออกเสียง จนกระทั่งเกิดความ

ชํานาญ เริ่มจากการฝกเปนกลุมแลวขยายผลไปสูการฝกเปนรายบุคคล โดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล บุคลิกภาพขณะอาน อัตราความเร็วขณะที่อาน 

การแบงวรรคตอน ทวงทํานอง ลีลา และนํ้าเสียง สังเกตพฤติกรรม แลวชี้แนะให

ปรับปรุง แกไขเปนรายบุคคล จะชวยพัฒนาทักษะการอานออกเสียงใหมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงรวมกันกําหนดเกณฑเพื่อใชประเมินการอานออกเสียง

 การเรียนการสอนในลักษณะนี้จะชวยฝกทักษะการอาน ทักษะการตั้งเกณฑ 

และทักษะการประเมินใหแกนักเรียนนําไปประยุกตใชตอไปในอนาคต

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. มีวินัย

2. ใฝเรียนรู

3. มุงมั่นในการทํางาน

กระตุน้ความสนใจ Engage

 ครูชวนนักเรียนสนทนาในประเด็นการอาน

ออกเสียง จากนั้นตั้งคําถามกับนักเรียนวา

 • การอานออกเสียงใหถูกวิธีมีประโยชนตอชีวิต 

  ประจําวันของนักเรียนอยางไร

  (แนวตอบ ทําใหเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี

  มีความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งยังเปนที่

  นาเชื่อถือในสายตาของผูอื่นที่มีโอกาส

  ไดรับฟง)

 • หากนักเรียนตองการเปนผูที่มีความสามารถ 

  ในการอานออกเสียง ควรปฏิบัติตน อยางไร

  (แนวตอบ ฝกอานออกเสียงตามอักขรวธีิทีถ่กูตอง  

  แสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ 

  รวมทั้งเลือกอานหนังสือที่ดี มีประโยชน)

หนวยท่ี ñ
กำรอ่ำนออกเสียง
ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ม.๒/๑, ๘ 

 ■ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง
 ■ มีมารยาทในการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง

 ■ การอานออกเสียง
 - บทรอยแกวที่เปนบทบรรยายและบทพรรณนา
 -  บทรอยกรอง เชน กลอนบทละคร กลอนเพลงยาว
  กลอนนิทาน และกาพยหอโคลง

 ■ มารยาทในการอาน

  การอานออกเสียงเปนการอาน
เพื่อ ให ผู ฟ  ง เกิดความรู    ความคิด

ความรูสกึ  และจนิตนาการรวมกบัผูอาน
การอานออกเสียงเปนทักษะที่ตองไดรับ
การฝกฝนใหออกเสียงอักขระไดชัดเจน 

ถูกตอง  ใชนํ้าเสียง  จังหวะ  และลีลาให
สอดคลองกับเรือ่งทีอ่าน  การฝกอานรอยแกว

ทีเ่ปนบทบรรยาย  บทพรรณนา  รวมท้ังการอาน
บทรอยกรองประเภทตางๆ  จะชวยพัฒนา

ทักษะการอานไดเปนอยางดี
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อธบิายความรู้ Explain

 จากการคนควารวมกันของนักเรียน ใหแตละ

กลุมจับคูกลุมใหเหลือ 4 กลุมใหญ สรุปความรู

รวมกนัอกีครัง้เปนเวลา 10 นาท ีครทูาํสลากจาํนวน 

4 ใบ โดยเขยีนหมายเลข 1-4 พรอมระบขุอความ 

ในแตละหมายเลข แตละกลุมสงตวัแทนออกมา

จบัสลากประเด็นสําหรับการอธิบายความรู

หนาชั้นเรียน ดังนี้

 หมายเลข 1  ความหมายของการอาน

 หมายเลข 2  ความสําคัญของการอาน

 หมายเลข 3   องคประกอบพื้นฐานในการฝก

อานออกเสียง

 หมายเลข 4  มารยาทในการอาน

 นักเรียนควรรู

 1  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ หนังสืออางอิงที่รวบรวมความหมาย
ของคํา โดยเรียงลําดับตามตัวอักษร พรอมบอกชนิดของคํา และยกตัวอยางการนํา
ไปใชใหเขาใจในรูปประโยค ทั้งนี้คําศัพทที่ถูกตองตามแบบแผนใหยึดถือตามที่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานระบุไว

 2  แถลงการณ คือ ขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจกับประชาชน
ในกิจกรรมของทางราชการ เหตุการณ หรือกรณีใดๆ ที่ทางราชการมีความประสงค
จะใหทราบโดยทั่วกัน ลักษณะถอยคําที่ใชจึงเปนภาษาระดับแบบแผน สุภาพ ถูกหลัก
ไวยากรณ ชัดเจน และไดใจความสมบูรณ

ส�ารวจค้นหา Explore

 แบงกลุมนักเรียนจํานวน 5-6 คน หรือตาม

ความเหมาะสม ใหไดจํานวน 8 กลุม จากนั้น

รวมกันลงมติเลือกประธานกลุมเพื่อกําหนดทิศทาง

การคนหาความรูและเลขานุการกลุม ทําหนาที่

จดบันทึกความรู ซึ่งแตละกลุมจะตองรวมกัน

คนหาความรูในประเด็นตอไปนี้

 • ความหมายของการอาน

 • ความสําคัญของการอาน

 • องคประกอบพื้นฐานในการฝกอานออกเสียง

 • มารยาทในการอาน

 สมาชิกทุกคนภายในกลุมตองมีสวนรวมในการ

สืบคนความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เขาถึงได 

และมีความนาเชื่อถือ

 มุม IT

 นกัเรยีนสามารถเขาไปศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะการใชถอยคาํในการเขยีนแถลงการณ
ไดจาก http://www.brh.thaigov.net/newsite/publish/show.php?id_news=2

 “ขอแตกตางระหวางการอานออกเสียงกับการอานในใจ คือ การอานออกเสียง 

ผูอานจะเปลงเสียงตามตัวอักษรและสัญลักษณตางๆ เพื่อใหผูฟงเขาใจ

ความหมาย แตการอานในใจ คือ การท่ีผูอานแตละคนทําความเขาใจสัญลักษณ

ตางๆ ที่มีผูบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร” 

 นักเรียนจะมีหลักปฏิบัติอยางไรใหการอานในใจทุกครั้งเปนการอานในใจ

โดยสมบูรณ

แนวตอบ การอานในใจโดยสมบูรณ ผูอานจะตองอานโดยไมมีเสียงพึมพํา

ในลําคอ ไมมีการเคลื่อนไหวริมฝปาก ลิ้น หลอดเสียง และลําคอ รวมถึงการ

สายศีรษะไปมา การอานในใจจะใชเพียงสายตา กลาวคือ ในขณะที่อาน

ผูอานจะไมสงเสียงออกมา แตจะใชสายตาในการกวาดขอความจากตัวอักษร

ทางดานซายมือไปยังตัวอักษรทางดานขวามือ เมื่อจบบรรทัดแลวจึงขึ้นตน

บรรทัดใหม ทําเชนนี้เรื่อยๆ ไปจนกระทั่งจบขอความ

๑ ความรู้พื้น°านในการอ่าน
 การอ่านออกเสียงเป็นวิธีการสื่อสารประเภทหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู ้อ่านและผู ้ฟังได้รับความรู ้

ประสบการณ์ และความเพลิดเพลิน เมื่อจะอ่านให้ผู้อื่นฟังผู้อ่านควรอ่านให้น่าฟัง หมายถึง ท�าให้ผู้ฟัง

ได้รับสารจากบทอ่านถูกต้องและครบถ้วน ผู้อ่านต้องออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี แบ่งวรรคตอนถูกต้อง 

เหมาะสม และอ่านสอดแทรกอารมณ์ได้สอดคล้องกับบทที่อ่าน ดังนั้น ก่อนอ่านออกเสียงผู้อ่านควรฝึก

ทักษะการอ่านและท�าความเข้าใจสารในบทอ่านให้ชัดเจน

  ๑.๑	ความหมาย

 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พทุธศกัราช ๒๕๕๔ ให้ความหมายของค�าว่า “อ่าน” หมายถงึ

ว่าตามตัวหนังสือ

 การอ่านเป็นทักษะที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวัน เพราะท�าให้ได้รับทราบข้อมูล 

ข่าวสาร และความรูส้กึนกึคดิของผูอ้ืน่ การอ่านแบ่งเป็น ๒ ประเภท คอื การอ่านในใจและการอ่านออกเสยีง 

 การอ่านในใจ เป็นการอ่านเพื่อท�าความเข้าใจสัญลักษณ์ที่มีผู้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

รูปภาพ และเครื่องหมายต่างๆ 

 การอ่านออกเสียง เป็นการเปล่งเสียงตามตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ

ความหมาย ซึ่งอาจมีจุดมุ่งหมายต่างกัน เช่น อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน อ่านเพ่ือเร้าให้เกิดอารมณ์

ความรู้สึกสะเทือนใจ อ่านเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น อ่านประกาศ อ่านแถลงการณ์ อ่านเพื่อความรู้

อ่านเพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 

  ๑.๒	องค์ประกอบพืน้ฐานในการฝึกอ่านออกเสยีง

 ประสิทธิภาพในการอ่านออกเสียง ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญหลายประการ ดังนี้

 ๑)  ฝึกใช้สายตา โดยใช้สายตากวาดตามข้อความแต่ละช่วง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  

จากค�าต้นวรรคไปยังค�าท้ายวรรคเพื่อรับทราบข้อมูลที่จะอ่านอย่างมีสมาธิ 

 ๒)  ฝึกใช้เสียง เสียงต้องชัดเจน แจ่มใส ไพเราะ มีน�้าหนัก ดังพอประมาณให้ได้ยินทั่วถึงกัน 

ใช้เสียงหนักเบาเพื่อเน้นความส�าคัญของข้อความให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  

 ๓)  ฝึกการใช้อารมณ์ ควรศึกษาบทอ่านล่วงหน้าให้เข้าใจ เพ่ือฝึกอ่านสอดแทรกอารมณ์

ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและเจตนาของผู้เขียน 

	 3	 2

ความรู้สึกสะเทือนใจ อ่านเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น อ่านประกาศ อ่านแถลงการณ์ อ่านเพื่อความรู้

 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พทุธศกัราช ๒๕๕๔ ให้ความหมายของค�าว่า “อ่าน” หมายถงึ
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1. ตัวแทนของแตละกลุมออกมาอธิบายความรู

 ในประเด็นที่กลุมของตนเองไดรับมอบหมาย  

 พรอมระบุแหลงที่มาของขอมูล

2. นักเรียนยืนในลักษณะวงกลมเพื่อรวมกัน 

 อธิบายความรูแบบโตตอบรอบวงเกี่ยวกับ

 การอาน โดยใชความรู ความเขาใจที่ไดรับ 

 จากการฟงเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับ

 ตอบคําถาม

 • นักเรียนเคยพบเห็นปายนี้หรือไม และถาเคย 

  ไดพบเห็นในบริเวณใด

  (แนวตอบ คําตอบของนักเรียนควรเปนไป

  ในเชิงเคยพบเห็น และพบบริเวณหองสมุด)

 • จากรูป นักเรียนคิดวากลุมบุคคลในภาพ

  กําลังทํากิจกรรมใด และเปนกิจกรรมที่มี 

  ประโยชนอยางไร

  (แนวตอบ เลือกซื้อหนังสือ ประโยชนที่ไดรับ 

  คือ ไดความรู ความบันเทิง และชวยตอยอด

  จินตนาการใหแกตนเอง)

 • นักเรียนมีแนวทางเลือกอานหนังสืออยางไร

  (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น 

  ไดอยางอิสระ)

 นักเรียนควรรู

 1  ความสําคัญของการอาน การอานชวยยกระดับสติปญญาของมนุษยใหสูงขึ้น 

สามารถนําความรู ความเขาใจ และประสบการณจากการอานไปใชแกไขปญหา

ทั้งของตนเองและผูอื่นได เพราะการรูจักเลือกอานและอานอยางถูกวิธี ทําใหมีความรู 

ความเขาใจ และประสบการณสั่งสม เมื่อพบเจอสถานการณที่เปนปญหาก็จะสามารถ

แกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2  อนุทิน สมดุสวนตัว หรอืทีน่ยิมเรยีกวา diary เปนบนัทกึรายงานสิง่ตางๆ ทีเ่กดิ

ขึน้ในแตละชวงเวลาหรือในแตละวัน โดยมีจุดประสงคหลากหลายขึ้นอยูกับความ

ตองการของผูบันทึก เชน เพื่อสื่อสารความคิด เพื่อแสดงอารมณความรูสึก เพื่อแสดง

พัฒนาการ ความเจริญกาวหนา

 การอานออกเสียงมีความแตกตางจากการอานในใจอยางไร และมีแนวทาง

การปฏิบัติเพื่อใหการอานในแตละครั้งเกิดประสิทธิภาพไดอยางไร

แนวตอบ   การอานออกเสียง คือ การที่ผูอานเปลงเสียงออกมาดังๆ ในขณะ

ที่อาน โดยมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันออกไป การอานในใจเปนการทําความ

เขาใจสัญลักษณที่มีผูบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร แนวทางสําหรับการฝก

ปฏิบัติเพื่อใหการอานออกเสียงและการอานในใจมีประสิทธิภาพแตกตางกัน

เปนตนวา การอานออกเสียงผูอานจะตองอานใหถูกตองตามอักขรวิธี 

การเวนวรรค ออกเสียงคําควบกลํ้า รวมถึงใชนํ้าเสียงถายทอดเนื้อหาสาระ

เพื่อใหผูฟงเกิดความรูสึกคลอยตาม สวนการอานในใจใหมีประสิทธิภาพนั้น 

ผูอานตองมีสมาธิจดจออยูกับเรื่องที่อาน เพื่อจับใจความหรือสาระสําคัญ

ของเรื่อง ตั้งคําถามกับตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่อาน เชน เรื่องที่อานมีความ

นาเชื่อถือมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด เพื่อใหเกิดโลกทัศนที่กวางไกล

 ๔)  ฝึกอ่านให้คล่องและถกูต้องตามอกัขรวธิ ี โดยเฉพาะ ร ล ค�าควบกล�า้ต้องออกเสียงให้

ชดัเจน เน้นเสยีง และถ้อยค�าตามน�า้หนกัความส�าคญัของใจความ ใช้เสยีง จงัหวะให้เป็นไปตามเนือ้เรือ่ง

 ๕)  ฝึกใช้อวัยวะในการออกเสียง การฝึกฝนใช้อวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง 

ให้ท�างานได้ถูกต้องจะท�าให้เสียงที่เปล่งออกมาชัดเจนและถูกต้องตามอักขระ 

 ๖)  ฝึกการวางบุคลิกภาพ ทั้งการยืนอ่านและการน่ังอ่าน ควรยืดตัวตรง วางสีหน้าปกต ิ

จับหนังสือให้ถูกต้องโดยห่างจากสายตาประมาณ ๑ ฟุต ไม่ยกหนังสือขึ้นบังหน้า จะช่วยให้ผู้อ่าน 

เกิดความมั่นใจ และสร้างความชื่นชมให้แก่ผู้ฟัง

	๑.๓	ความส�าคญัของการอ่าน

 ๑) ได้รับสาระความรู้ต่างๆ ซึ่งจะท�าให้ผู้อ่านเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ ปรับตัวเข้ากับ 

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได้

 ๒) ได้สร้างจินตนาการ การอ่านหนังสือท�าให้ผู้อ่านมีอิสระทางความคิด ได้ฝึกฝนทักษะ 

การตีความไปตามประสบการณ์ของตน

 ๓) ฝึกกระบวนการคิด ท�าให้เกิดสมาธิ ดังนั้น หากมีการฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอจะท�าให้เกิด

การพัฒนาและสัมฤทธิผล

	๑.๔	มารยาทในการอ่าน

 การอ่านเป็นทักษะการรับสารที่ส�าคัญและจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน  เป็นเครื่องมือที่ใช้แสวงหา 

ความรู้เพ่ือให้ทนัโลก ทนัเหตกุารณ์ ผูอ่้านควรมมีารยาทในการอ่าน ดังนี้

 ๑) ไม่อ่านจดหมาย หนงัสอื หรือสมดุบนัทกึส่วนตวั (อนทุนิ) ของผูอ้ืน่ โดยไม่ได้รับอนญุาต  

เพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเสียมารยาท

 ๒) ในร้านขายหนังสือ บางแห่งจัดสถานที่ส�าหรับให้บุคคลทั่วไปได้นั่งอ่าน ซึ่งผู้อ่านควร 

น่ังอ่านเงียบๆ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่คัดลอกข้อความ หรือฉีกกระดาษหุ้มปกหนังสือใหม่ออกโดยพลการ 

และไม่แสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่จะสร้างความร�าคาญให้แก่ผู้อื่น

 ๓) ไม่ควรชะโงกศีรษะ เข้าไปยังหนังสือขณะที่ผู้อื่นก�าลังอ่านอยู่

 ๔) การอ่านออกเสียง ต้องอ่านด้วยเสียงที่ดังเหมาะสม หากอ่านในใจไม่ควรให้มีเสียงหรือ

ท�าปากขมุบขมิบขณะอ่าน

 ๕) เมื่ออยู่ในวงสนทนา หรือที่ประชุมไม่ควรหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน เพราะเป็นการเสีย

มารยาทแสดงถึงความไม่ใส่ใจ
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	๑.๓	ความส�าคญัของการอ่าน

ไม่อ่านจดหมาย หนงัสอื หรือสมดุบนัทกึส่วนตวั (อนทุนิ) ของผูอ้ืน่
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 นักเรียนควรรู

 1  หองสมุด เปนสถานที่จัดเก็บ รวบรวมองคความรูที่หลากหลาย ทั้งที่เปนวัสดุ

ตีพิมพ วัสดุไมตีพิมพ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส โดยหองสมุดสามารถแบงตามลักษณะ

และวัตถุประสงคของการใหบริการ ดังนี้

   1. หองสมุดโรงเรียน

   2. หองสมุดมหาวิทยาลัย

   3. หองสมุดเฉพาะ

   4. หองสมุดประชาชน

   5. หอสมุดแหงชาติ

ขยายความเข้าใจ Expand

1. นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอความ

 ตอไปนี้ “อาวุธสําคัญของชาติคือปญญา  

 ปญญาเกิดจากการอาน” สรุปมติที่ไดจากการ 

 อภิปรายลงสมุด

2. ครูมอบหมายใหนักเรียนทั้งระดับชั้นรวมกัน 

 จัดกิจกรรมสัปดาหรณรงคสงเสริมการอาน 

 ภายในโรงเรียน โดยจัดทําปายนิเทศ แผนพับ 

 หรือประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย 

 ใหเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ในโรงเรียน เห็นคุณคา 

 และความสําคัญของการอานซึ่งไมไดเกิดขึ้น 

 ในระดับปจเจกเทานั้น แตยังมีความสําคัญ

 ในระดับกลุมสังคมหรือประเทศชาติ 

 เผยแพรแนวทางที่ถูกตองสําหรับการอาน 

 และรวมถึงขอควรปฏิบัติเมื่อตองอานหนังสือ

 ในที่สาธารณะรวมกับผูอื่น เพื่อใหเพื่อนๆ พี่ๆ  

 นองๆ ภายในโรงเรียนนําความรู ความเขาใจ  

 ที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมสัปดาหรณรงค

 สงเสริมการอาน ไปปรับใชกับการอานของ 

 ตนเองในชีวิตประจําวัน

 เมื่อนักเรียนไปคนควาขอมูลที่หองสมุดของโรงเรียนเพื่อนํามาทํารายงาน

แตพบวาหนังสือที่ตองการมีผูยืมไปกอนหนานี้แลว จากสถานการณนี้นักเรียน

จะมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและมารยาท

ในการใชหองสมุดรวมกับผูอื่น

แนวตอบ หากไมสามารถยืมหนังสือเลมที่ตองการจากหองสมุดของ

โรงเรียนได ผูคนควาขอมูลควรเขาเว็บไซตของหองสมุดอื่นๆ เชน หองสมุด

ประชาชน หองสมดุระดบัมหาวทิยาลยั หรอืหอสมดุแหงชาต ิเพือ่ตรวจสอบวา 

หนังสือที่ตองการนั้นมีอยูหรือไม ถาหนังสือเลมนั้นมีอยูในหองสมุดของ

สถานทีอ่ืน่ๆ กส็ามารถเขาไปคนควาได และถาไมสามารถยมืหนงัสอืกลบับานได 

เนือ่งจากไมใชสมาชกิ และหอสมดุแหงชาตไิมอนญุาตใหยมืหนงัสอืกลบับาน 

ผูคนควาจึงตองใชวิธีการอานแลวจดบันทึก หรือถายสําเนาเนื้อหาสวนที่

ตองการดวยความระมัดระวัง โดยระบุหมายเลขหนาที่ตองการแกผูใหบริการ

ถายสําเนา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

		๑.๕	มารยาทในการใช้ห้องสมดุ	
 ห้องสมดุเป็นสาธารณสมบตัทิีท่กุคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้  แต่ควรค�านึงถึงมารยาทในการ

เข้าใช้ ดังนี้

 ๑) ไม่อ่านเสยีงดงัสร้างความร�าคาญให้แก่ผูอ้ืน่ เพราะห้องสมดุ เป็นสถานทีเ่พือ่การอ่าน

และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของส่วนรวม

 ๒) ไม่ฉีก พับมุมท�าให้หนังสือยับ ช�ารุด สกปรก ฉีกขาด หรือสูญหาย ถ้าต้องการ

ข้อความหรือภาพในหนังสือ ควรใช้วิธีคัดลอก หรือถ่ายส�าเนาด้วยความระมัดระวัง

 ๓) การใช้หนังสือพิมพ ์ เมื่ออ่านจบแล้วต้องจัดเรียงหน้าตามเดิมและเก็บให้เรียบร้อย ทั้งนี้

เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกส�าหรับผู้อื่นที่จะหยิบมาอ่านต่อ

 ๔) หนังสือท่ีมีผู้อื่นอ่านอยู่ก่อนควรให้ผู้อื่นอ่านจนจบก่อน ไม่ควรยื่นหน้าไปอ่านด้วย 

เพราะเป็นการเสียมารยาท

 ๕) ไม่น�าอาหาร ขนม น�า้ เข้าไปรบัประทาน เพราะจะท�าให้เกดิกลิน่และสร้างความสกปรก

เลอะเทอะให้แก่สถานที่และหนังสือที่ค้นคว้า

 ๖) เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้น�าไปวางไว้ในจุดที่ก�าหนด เพื่อที่บรรณารักษ์จะได้

สะดวกในการจัดหนังสือเข้าชั้นได้ถูกต้อง

 ๗) ไม่ใช้อปุกรณ์สือ่สารภายในห้องสมุด เพราะท�าให้เกดิเสยีงรบกวนสมาธกิารอ่านของผู้อืน่

▲  นิสัยรักการอ่านและมารยาทในการอ่านเปนสิ่งสําคัญที่ทุกครอบครัวจะต้องปลูกฝงให้แก่เด็กและเยาวชน
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ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
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		๑.๕	มารยาทในการใช้ห้องสมดุ	
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 เกร็ดแนะครู

 ครูควรชี้แนะเพิ่มเติมใหแกนักเรียนวา การอานออกเสียงคําควบกลํ้าใหชัดเจน

ถูกตอง มีสวนทําใหการอานออกเสียงในแตละครั้งมีความไพเราะ สละสลวย และมี

เสนหชวนฟง ครูอาจชวยเพิ่มพูนทักษะการอานคําควบกลํ้าใหแกนักเรียนไดดวยการ

เขียนคําควบกลํ้าแทบนกระดาน “กราดเกรี้ยว” “กริ้วโกรธ” “กริ่งเกรง” “เกรียงไกร”  

เปนตน จากนั้นใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมๆ กัน และแตงประโยคโดยใชคําขางตน 

นําสงเปนรายบุคคล

กระตุน้ความสนใจ Engage

 ครูยกตัวอยางพระบรมราโชวาทในพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง

หวงใยในการใชภาษาไทย และทรงเนนยํ้าให

ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสําคัญของ

ภาษาไทย 

 ...ในปจจุบันนี้ปรากฏวา ไดมีการใชคําออก

จะฟุมเฟอย และไมตรงกับความหมายอันแทจริง

อยูเนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี 

ถาปลอยใหเปนไปดงันีภ้าษาของเรากม็แีตจะ

ทรดุโทรม ชาตไิทยเรามีภาษาของเราใชเองเปน

สิ่งอันประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอนัมคีาตกทอดมา

ถงึ เราทกุคนจงึมหีนาทีจ่ะตองรักษาไว... 

 จากนั้นตั้งคําถามกับนักเรียนวา

 • จากพระบรมราโชวาท นักเรียนมีความรูสึก 

  หรือความคิดเห็นอยางไร

  (แนวตอบ รูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

   ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

  อดุลยเดชที่ทรงหวงใยในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวของ

   กบัประเทศไทย รวมถงึภาษาไทย ซึง่เปนภาษา

ประจําชาติ จึงสมควรที่พสกนิกรชาวไทยจะใช

ภาษาไทยใหถูกตอง ทั้งการพูดและการเขียน

สื่อสาร เพื่อปลดเปลื้องพระราชกังวลและ

  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี)

 • จากปญหาการอานออกเสียงที่ปรากฏ  

  นักเรียนคิดวาจะรวมเปนสวนหนึ่งของการ 

  แกไขปญหาไดอยางไร

  (แนวตอบ การแกไขปญหาดังกลาวตองเริ่มตน  

  ที่ตนเองกอน ดวยวิธีการศึกษาคนควา

  เพิ่มเติม เพื่อสรางความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับ

  การอานออกเสียง รวมถึงกลวิธีที่จะทําให  

  การอานมีความไพเราะ จากนั้นจึงเผยแพร

  ความรูไปสูคนรอบขาง)

ขอใดตอไปนี้ปรากฏคําที่อานออกเสียงควบกลํ้าแทมากที่สุด

1. เศรษฐีสมชายสรางศาลาริมนํ้าใตตนไทร 

2. ทรวดทรงของทรามเชยสวยงามจริงๆ

3. รางกายของเธอดูทรุดโทรมลงกวาแตกอน  

4. คุณแมปรุงอาหารรสชาติกลมกลอมไมเปลี่ยนแปลง

วิเคราะหคําตอบ   การอานออกเสียงพยัญชนะควบกลํ้าในภาษาไทย 

หากคําๆ นั้น มีพยัญชนะตนเปน ก ข ค ต ป ผ พ และพยัญชนะตัวที่สอง

เปน ร ล ว ใหออกเสียงพยัญชนะทั้ง 2 ตัวพรอมกันโดยไมมีเสียงสระคั่น 

แตถาพยัญชนะตนควบกับ ร แตออกเสียงเฉพาะตัวแรกไมออกเสียง ร 

เรียกคําควบกลํา้ทีม่ลีกัษณะเชนนีว้าคาํควบกลํา้ไมแท ขอ 1. ไมปรากฏคาํ

ควบกลํา้แท ขอ 2. ไมปรากฏคําควบกลํ้าแท ขอ 3. ปรากฎคําควบกลํ้าแท 

1 คํา คือ “กวา” ดังนั้นจึงตอบขอ 4.

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว

 นักเรียนควรรู

 1  เสียงควบกลํ้า ในภาษาไทย คือ เสียงพยัญชนะตนสองเสียงประสมกับสระเสียง

เดยีวกัน โดยม ีก ข ค ต ป ผ พ เปนพยญัชนะเสยีงทีห่นึง่ และ ร ล ว เปนพยญัชนะ

เสียงที่สองโดยไมมีสระคั่น ซึ่งเรียกคําที่มีลักษณะนี้วา “คําควบกลํ้าแท”

๒  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

 ร้อยแก้ว หมายถึง ถ้อยค�าที่พูดและเขียนเพื่อสื่อสารกันอยู่เป็นปกติในชีวิตประจ�าวัน ถูกต้อง

ตามแบบแผน หรือไวยากรณ์ ท�าให้ผู้ฟัง ผู้อ่านเข้าใจได้ 

 ข้อความในร้อยแก้วไม่จ�ากัดถ้อยค�าและประโยค จะเขียนให้สั้นหรือยาวเท่าไรก็ได้ ไม่มีการ 

บังคับฉันทลักษณ์ แต่ต้องเขียนให้มีความหมายตรงตามตัวอักษรโดยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ส่งสาร

 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หมายถึง การอ่านออกเสียงงานเขียนประเภทความเรียง โดย 

การเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี น�้าเสียง จังหวะเสียงให้เป็นปกติเหมือนการพูด เหมาะสมกับ 

เร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ไปสูผู่ฟั้ง ซึง่จะท�าให้ผูฟั้งเกดิอารมณ์ร่วมคล้อยตามไปกับเรือ่ง การอ่าน

ออกเสียงร้อยแก้วจะเป็นพื้นฐานส�าคัญของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

	๒.๑	หลกัการอ่านออกเสยีงร้อยแก้ว

 การอ่านออกเสียงร้อยแก้วจะต้องค�านึงถึงหลักเกณฑ์การอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีหรือตาม

ความนิยม ดังนี้

 ๑) อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี คือ การออกเสียงตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทย เช่น

  ■ อ่านออกเสียงควบกล�้า

  กรีดกราย กลับกลอก ขวักไขว่ ไตร่ตรอง ขรุขระ

  ครอบครัว พรวน ปลอก ปรับ คว�่า

  ■ อ่านออกเสียงอักษรน�า

  สมัครสมาน อ่านว่า สะ - หฺมัก - สะ - หฺมาน

  ขมีขมัน     ” ขะ - หฺมี - ขะ - หฺมัน

  สยมภู     ” สะ - หฺยม - พู

  ■ อ่านแบบเรียงพยางค์

  สมาคม  อ่านว่า สะ - มา - คม

  บุษยา     ” บุด - สะ - ยา
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อ่านออกเสียงควบกล�า้อ่านออกเสียงควบกล�า้อ่านออกเสียงควบกล�้
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อธบิายความรู้ Explain

 ประธานกลุมหรือตัวแทนกลุมที่จับสลากได

หมายเลข 1 ออกมาอธบิายความรูเกีย่วกบัแนวทาง

การอานออกเสียงรอยแกวใหเพื่อนๆ ฟง

หนาชั้นเรียน พรอมระบุแหลงที่มาของขอมูล

 (แนวตอบ การอานออกเสียงรอยแกว ผูอานจะ

ตองศึกษาเกี่ยวกับอักขรวิธีในการอานคําควบกลํ้า 

อักษรนํา คําสมาส คําบาลี สันสกฤต รูวาคําใด

นิยมอานอยางไร เขาใจความหมายของอักษรยอ 

วิธีการอานตัวเลข ซึ่งความรู ความเขาใจเหลานี้ 

สามารถคนควาไดจากพจนานุกรม หนังสือ 

อานอยางไร เขียนอยางไร ซึ่งจัดพิมพโดย

ราชบัณฑิตยสถานหรือสังเกตจากบุคคลตนแบบ 

เชน ผูประกาศขาว ผูดําเนินรายการ เปนตน)

ส�ารวจค้นหา Explore

 แบงนักเรียนเปน 3 กลุม โดยมีสมาชิก

จาํนวนเทาๆ กนั หรอืเฉลีย่ตามความเหมาะสม

จากนัน้ใหสมาชกิลงมตเิลอืกประธานและเลขานกุาร

กลุม เพื่อทําหนาที่กําหนดทิศทางการสืบคนและ

จดบันทึกสาระสําคัญ ครูทําสลากจํานวน 3 ใบ 

โดยเขยีนหมายเลข 1, 2 และ 3 พรอมระบขุอความ

ในแตละหมายเลข ประธานกลุมออกมาจับสลาก 

ดังนี้ 

 หมายเลข 1  แนวทางการอานออกเสียง

          รอยแกว

 หมายเลข 2  ปญหาที่พบในการอานออกเสียง

          รอยแกว

 หมายเลข 3  วิธีการอานออกเสียง

         รอยแกวที่เปนบทบรรยาย

         และบทพรรณนา

 นักเรียนควรรู

 1  อานออกเสียงคําบาลี สันสกฤต การใชตัวอักษรไทยเขียนคําบาลี สันสกฤต 

จะปรากฏเครื่องหมายนิคหิต (  ํ ) และพินทุ (  ฺ ) กํากับ ซึ่งเครื่องหมายทั้งสอง

มีวิธีการอานที่แตกตางกัน กลาวคือ คําภาษาบาลีที่มีเครื่องหมายนิคหิตกํากับให

อานเหมือนมี ง เปนตัวสะกด เชน สรณํ อานวา สะ-ระ-นัง แตถาเปนคําภาษา

สันสกฤตใหอานเหมือนมี ม เปนตัวสะกด เชน พุทฺธํ อานวา พุด-ทัม สวนคําที่มี

เครื่องหมายพินทุอยูขางใต ใหอานโดยใชพยัญชนะตัวนั้นเปนตัวสะกด เชน จิตฺต 

อานวา จิด-ตะ แตถามีพยัญชนะตอไปนี้ ย ร ล ว ตามหลังพยัญชนะที่มีเครื่องหมาย

พินทุกํากับ ใหอานออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายพินทุกํากับเปนตัวสะกดของ

พยางคแรก และเปนพยัญชนะตนของพยางคที่สองโดยเติมเสียงสระ -ะ เชน จตฺวา 

อานวา จัด-ตะ-วา, ชิตฺวา อานวา ชิด-ตะ-วา

 2  การอานตัวยอ โดยทั่วไปจะใชอักษรยอเมื่อเคยกลาวถึงคําเต็มของคํายอนั้นแลว 

ซึ่งคํายอมักเปนคําที่คนสวนใหญคุนเคย

คําในขอใดอานออกเสียงไดเพียงรูปแบบเดียว

1. สมาชิกภาพ

2. สมานฉันท

3. สรรเสริญ

4. สังคายนา

วิเคราะหคําตอบ    จากตัวเลือกที่กําหนดให ขอ 2. อานได 2 รูปแบบ คือ 

สะ-มา-นะ-ฉัน และ สะ-หฺมาน-นะ-ฉัน ขอ 3. อานได 2 รูปแบบ คือ สัน-เสิน 

และ สัน-ระ-เสิน ขอ 4. อานได 2 รูปแบบ คือ สัง-คา-ยะ-นา และ สัง-คาย-

ยะ-นา สวนคําวา สมาชิกภาพ อานวา สะ-มา-ชิก-กะ-พาบ ไดเพียงรูปแบบ

เดียวเทานั้น ดังนั้นจึงตอบขอ 1.

  ■ อ่านออกเสียงค�าบาลี สันสกฤต

  เมรุ    อ่านว่า เมน

  เมรุมาศ     ” เม - รุ - มาด

  ■ อ่านออกเสียงค�าสมาส 

  พุทธศาสนา อ่านว่า พุด - ทะ - สาด - สะ - หฺนา

  อุตสาหกรรม    ” อุด - สา - หะ - ก�า

 ๒) อ่านตามความนยิม คอื การอ่านทีไ่ม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เน้นความไพเราะ และความ

นิยมทั่วไป เช่น

  อุดมคติ  อ่านว่า อุ - ดม - คะ - ติ  หรือ อุ - ดม - มะ - คะ - ติ

  โบราณคดี    ” โบ - ราน - คะ - ดี หรือ โบ - ราน - นะ - คะ - ดี

  ดิเรก     ” ดิ - เหฺรก

  ผลไม้     ” ผน - ละ - ไม้

 ๓) การอ่านตัวย่อ ควรอ่านค�าเต็มของค�าที่ถูกย่อไว ้ เช่น

  กห. ได้งบฯ จาก กค. ปรับปรุงกองทัพ ๑๐ ล้าน  อ่านว่า       

  กระทรวงกลาโหมได้งบประมาณจากกระทรวงการคลัง ปรับปรุงกองทัพ ๑๐ ล้าน

 ๔) การอ่านตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆ มีหลักการที่ต่างกัน เช่น

  ■ การอ่านจ�านวนเลขตัง้แต่ ๒ หลกัขึน้ไป ถ้าเลขต�าแหน่งท้ายเป็น ๑ ให้ออกเสยีงว่า “เอ็ด”

  ๑๑      อ่านว่า สิบ - เอ็ด

  ๒๕๐๑     ” สอง - พัน - ห้า - ร้อย - เอ็ด

  ■ การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมอ่านแบบจ�านวนเต็ม ตัวเลขหลัง

จุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัว เช่น

  ๑.๒๓๔     อ่านว่า หฺนึ่ง - จุด - สอง - สาม - สี่

  ๕๙.๐๑๒    ” ห้า - สิบ - เก้า - จุด - สูน - หฺนึ่ง - สอง  
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1. ประธานกลุมหรือตัวแทนกลุมที่จับสลากได 

 หมายเลข 2 และ 3 ออกมาอธิบายความรู

 เกี่ยวกับปญหาที่พบในการอานออกเสียง

 รอยแกว และวิธีการอานออกเสียงรอยแกว 

 ทีเ่ปนบทบรรยายและบทพรรณนาใหเพือ่นๆ ฟง

 หนาชั้นเรียน พรอมระบุแหลงที่มาของขอมูล

2. ครูสุมเรียกชื่อนักเรียนอธิบายความรูเกี่ยวกับ

 สิ่งที่ไดรับจากการคนควา และการฟงบรรยาย 

 ของเพื่อนๆ ผานขอคําถามของครู

 • ปญหาที่พบเปนประจําเกี่ยวกับการอาน

  ออกเสียงในภาษาไทย ไดแกอะไรบาง

  (แนวตอบ การอานคําในภาษาไทยผิดเพี้ยน 

  เนื่องมาจากผูอานไมมีความรูเกี่ยวกับอักขรวิธี 

  การอาน ไมใสใจ ละเลย หรือขาดการฝกฝน  

  ซึง่ปญหาทีพ่บเปนประจาํ ไดแก การออกเสยีง 

  วรรณยุกตผิด อานตูคํา อานตกหลน 

  อานคําเกิน เวนวรรคตอนไมถูกตอง ทําให

  เสียความ อานโดยใชเสียงในระดับเดียวกัน 

  ตลอดทั้งเรื่อง เปนตน)

 • การอานออกเสียงรอยแกวที่เปนบทบรรยาย 

   แตกตางจากการอานที่เปนบทพรรณนา

อยางไร

  (แนวตอบ การอานออกเสียงรอยแกวที่เปน 

  บทพรรณนา ผูอานจะตองมีความสามารถ

  ในการเลือกใชนํ้าเสียง เพื่อถายทอดอารมณ 

  ความรูสึกตางๆ ใหผูฟงเกิดจินตภาพ และ 

  อารมณความรูสึกคลอยตาม ในขณะที่การ 

  อานออกเสียงรอยแกวที่เปนบทบรรยาย 

  จะไมเนนเรื่องการถายทอดอารมณความรูสึก 

  มากนัก)

ประโยคในขอใดตอไปนี้อานออกเสียงไมยมกแตกตางจากขออื่น

1. เธอเห็นลูกแมวตัวสีดําๆ วิ่งมาทางนี้บางหรือไม

2. เด็กตัวเล็กๆ เมื่อตะกี้ เปนหลานชายของฉันเอง

3. ในวันหนึ่งๆ ปาแกตองอาบเหงื่อตางนํ้าหาบของไปขายทุกวัน

4. ทุกๆ วัน แถวนี้จะเต็มไปดวยรถนานาชนิดที่ทําใหการจราจรคับคั่ง

วิเคราะหคําตอบ   การอานเครื่องหมายไมยมก (ๆ ) ที่ใชวางหลังคําหรือ

ขอความที่ตองการใหอานออกเสียงซํ้า ซึ่งอาจซํ้าคําเดียวหรือมากกวาหนึ่งคํา

ก็ได แลวแตความหมาย การอานไมยมกจึงสามารถอานไดหลายแบบ เชน 

อานซํ้าคํา ของดีๆ อานวา ของ-ดี-ดี อานซํ้ากลุมคํา เชน วันละคนๆ อานวา 

วัน-ละ-คน-วัน-ละ-คน อานซํ้าประโยค เชน โอเลี้ยงมาแลวครับๆ อานวา 

โอ-เลี้ยง-มา-แลว-คฺรับ-โอ-เลี้ยง-มา-แลว-คฺรับ จากตัวเลือกที่กําหนด ขอ 1. 

อานวา สี-ดํา-ดํา ขอ 2. อานวา ตัว-เล็ก-เล็ก ขอ 4. อานวา ทุก-ทุก-วัน 

สวนขอ 3. อานวา ไน-วัน-หฺนึ่ง-วัน-หฺนึ่ง ดังนั้นจึงตอบขอ 3.

 นักเรียนควรรู

 1  การอานตัวเลข นอกจากที่ปรากฏในหนังสือเรียนแลว ยังมีวิธีการอานตัวเลข

ที่ควรทราบไว คือ การอานตัวเลข ร.ศ. และ พ.ศ. ซึ่งอานไดถึง 4 แบบ ดังนี้

   ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)

   อานวา รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก-รอย-สิบ-สอง-ตรง-กับ-พุด-ทะ-สัก-กะ-หฺลาด-สอง- 

    พัน-สี่-รอย-สาม-สิบ-หก หรือ

   อานวา รอ-สอ-รอย-สิบ-สอง-ตรง-กับ-พอ-สอ-สอง-สี่-สาม-หก หรือ

   อานวา รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก-รอย-สิบ-สอง-วง-เล็บ-เปด-พุด-ทะ-สัก-กะ-หฺลาด-  

   สอง-พัน-สี่-รอย-สาม-สิบ-หก-วง-เล็บ-ปด หรือ

   อานวา รอ-สอ-รอย-สิบ-สอง-วง-เล็บ-เปด-พอ-สอ-สอง-สี่-สาม-หก-วง-เล็บ-ปด

  ■ การอ่านตัวเลขบอกเวลา

  ๒๓.๐๐      อ่านว่า ยี่ - สิบ - สาม - นา - ลิ - กา
  ๑๒.๓๕     ” สิบ - สอง - นา - ลิ - กา - สาม - สิบ - ห้า - นา - ที
  ๖ : ๓๐ : ๔๕     ” หก - นา - ล ิ- กา - สาม - สบิ - นา - ท ี- สี ่- สบิ - ห้า - 
      ว ิ- นา - ที

   ■ การอ่านบ้านเลขที ่บ้านเลขทีม่ตีวัเลข ๒ หลกั ให้อ่านแบบจ�านวนเตม็ ถ้าม ี๓ หลกัขึน้ไป 
ให้อ่านเรียงตัวหรือจ�านวนเต็มก็ได้ แต่ตัวเลขหลังเครื่องหมาย / ให้อ่านเรียงตัว

  บ้านเลขที่ ๕๖/๓๙๒ อ่านว่า บ้าน - เลก - ที่ - ห้า - สิบ - หก - ทับ - สาม - 
       เก้า - สอง
  บ้านเลขที่ ๖๕๓/๒๑    ” บ้าน - เลก - ที่ - หก - ห้า - สาม - ทับ - สอง -
       หฺนึ่ง หรือ
       บ้าน - เลก - ที ่- หก - ร้อย - ห้า - สบิ - สาม - ทบั - 
        สอง - หฺนึ่ง

  ■ การอ่านเครื่องหมายไปยาลน้อย ให้อ่านเต็มค�าที่ย่อไว้

  กรุงเทพฯ อ่านว่า กฺรุง - เทบ - มะ - หา - นะ - คอน
  โปรดเกล้าฯ    ” โปฺรด - เกฺล้า - โปฺรด - กฺระ - หฺม่อม
  ทูลเกล้าฯ    ” ทูน - เกฺล้า - ทูน - กฺระ - หฺม่อม
  ล้นเกล้าฯ       ” ล้น - เกฺล้า - ล้น - กฺระ - หฺม่อม

  ■ การอ่านเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ข้อความที่เขียนเครื่องหมาย ฯลฯ ไว้ท้ายข้อความ 
ให้อ่านว่า ละ หรือ และอื่นๆ เครื่องหมายไปยาลใหญ่ ที่อยู่ตรงกลางข้อความ ให้อ่านว่า ละถึง เช่น 

  สิ่งของที่ซื้อขายกันในห้างสรรพสินค้ามีเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องส�าอาง ฯลฯ
  อ่านว่า  สิ่ง - ของ - ที่...เคฺรื่อง - ส�า - อาง - ละ
    สิ่ง - ของ - ที่...เคฺรื่อง - ส�า - อาง - และ - อ่ืน - อ่ืน
    พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว มี ก ฯลฯ ฮ
  อ่านว่า  พะ - ยัน - ชะ - นะ - ไท - สี่ - สิบ - สี่ - ตัว - มี - กอ - ละ - ถึง - ฮอ
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 นักเรียนใชความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

เครื่องหมายที่ใชสําหรับการอานออกเสียง

ทําแบบวัดฯ ภาษาไทย ม.2 ตอนที่ 1 หนวยที่ 1 

กิจกรรมตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 1.2

 เกร็ดแนะครู

 การอานออกเสียงที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ เชน สายตา นํ้าเสียง 

และอารมณในการอาน ซึ่งการอานออกเสียงใหผูอื่นฟง หรือการประกอบอาชีพที่จะ

ตองใชทักษะการอานออกเสียง เชน ผูประกาศขาว ผูดําเนินรายการ ปจจัยเรื่อง

สายตา เสยีงและอารมณอยางเดยีวอาจไมเพยีงพอ แตจะตองประกอบดวยบคุลกิภาพ

หรือการแสดงทาทางในขณะที่อาน 

 ครคูวรจดัเตรยีมแบบฝกประเภทขาวในพระราชสาํนกั ความยาวไมเกนิ 10 บรรทดั 

มาใหนักเรียนฝกอาน และรวมถึงฝกการวางบุคลิกภาพใหเหมาะสม หรืออาจให

นักเรียนเขียนสคริปขึ้นเองเพื่อทําหนาที่เปนผูดาํเนนิรายการโทรทศัน ฝกการใช

นํา้เสยีง และการแสดงทาทางใหเหมาะสมในขณะที่พูด สุมเรียกนักเรียนเพื่อใหออกมา

นําเสนอหนาชั้นเรียน ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวจะทําใหนักเรียนไดฝกการใช

สายตา นํ้าเสียง อารมณ และการวางบุคลิกภาพ สามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชน

ในชีวิตประจําวันของตนเองตอไป

 บุคคลใดปฏิบัติไดถูกตองและเหมาะสมเมื่ออานออกเสียงขอความที่เปน

ชื่อ-นามสกุลของผูอื่น

 1. ธิดาพรอานตามที่เคยไดยินมา

 2. กนกอรอานตามความเขาใจของตนเอง

 3. วันดีอานตามที่บัญญัติไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

 4. กรรวีอานดวยความระมัดระวัง เมื่อไมแนใจจึงสอบถามผูรู 

    หรือผูเปนเจาของชื่อ-นามสกุลนั้น

วิเคราะหคําตอบ   การอานออกเสยีงชือ่-นามสกลุของผูอืน่ และหมายรวมถงึ

ชื่อสถานที่ตางๆ ซึ่งคําเหลานี้เปนคําวิสามานยนาม หรือนามที่เปนชื่อเฉพาะ 

เมื่อจะตองอานออกเสียง ผูอานจะตองอานดวยความระมัดระวัง หาก

ไมแนใจควรสอบถามผูรู หรือเจาของชื่อ ไมควรอานตามที่ไดยินมา หรือตาม

ความเขาใจของตนเอง แมจะอานถูกตองตามพจนานุกรม แตที่เหมาะสม

ควรอานตามความตองการของผูเปนเจาของชื่อ ดังนั้นจึงตอบขอ 4.

✓   ใบงาน แบบวัดฯ แบบฝกฯ

   ภาษาไทย ม.2 กิจกรรมที่  1.2      

   เรื่อง เครื่องหมายที่ใช้ในการอานออกเสียง

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

õ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

õ

กิจกรรมที่ ๑.๒ ใหนักเรียนบอกหนาที่ของเครื่องหมายที่ใชเวนวรรค  

ในการอานบทรอยแกว  (ท ๑.๑ ม.๒/๑)

กิจกรรมที่ ๑.๓ ใหนักเรียนสรุปหลักการอานออกเสียงบทรอยแกว

  (ท ๑.๑ ม.๒/๑,๘)

/  ..........................................................................................................................................................................................................................

//  ..........................................................................................................................................................................................................................

___  ..........................................................................................................................................................................................................................

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

^  ..........................................................................................................................................................................................................................
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การอานบทบรรยาย
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เขียนบนคําที่ตองการเนนเสียงสูง

เขียนบนคําที่ตองการเนนเสียงตํ่า

 การอานบทพรรณนาผูอานตองใชนํ้าเสียงใหเหมาะกับบรรยากาศของเรื่อง ถาเปน

บรรยากาศสดชื่นสวยงาม ควรใชนํ้าเสียงสดชื่นเบิกบาน และถาเปนบรรยากาศเศราก็ควร

จะใชนํ้าเสียงสั่นเครือและจะตองออกเสียงอักขระใหถูกตอง ชัดเจน

 ตองรูจักสังเกตการใชถอยคํา สํานวน การเวนวรรค การเวนจังหวะหายใจ พยายาม

ศึกษาและทําความเขาใจวาเนื้อหากลาวถึงอะไรบาง และมีใจความสําคัญอยางไร อีกทั้งควร

ฝกใสอารมณใหถูกตองเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง

๓

 ๕)  อ่านนามเฉพาะ (วิสามานยนาม) เช่น สถานที่ ถนน ต�าบล ชื่อบุคคล ชื่อสกุล ต้องอ่าน

ตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของ เช่น

  จตุรพักตรพิมาน อ่านว่า จะ - ตุ - ระ - พัก - พิ - มาน (อ�าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด)

  บ้านแพรก ” บ้าน - แพฺรก (อ�าเภอในจังหวัดลพบุรี)

  กันตวจรมวล ” กัน - ตวด - ระ - มวน (อ�าเภอในจังหวัดสุรินทร์)

  จิตรลดารโหฐาน ” จิด - ละ - ดา - ระ - โห - ถาน

  ราชบัณฑิตยสถาน ” ราด - ชะ - บัน - ดิด - ตะ - ยะ - สะ - ถาน

  การออกเสยีงให้มรีะดบัเสยีงถกูต้องตามส�าเนยีงของเจ้าของภาษา ไม่เพ้ียนเสยีงวรรณยกุต์ 

ไม่อ่านตู่ค�า ตกหล่น หรือค�าเกิน จะช่วยให้มีความไพเราะและสื่อความหมายได้ถูกต้อง

	๒.๒	การฝึกอ่านออกเสยีงบทร้อยแก้ว

 งานเขียนร้อยแก้วที่จะน�ามาฝึกอ่านมีหลายประเภท ในที่นี้จะยกตัวอย่างแบบฝึกการอ่าน 

บทบรรยายและพรรณนา ดังต่อไปนี้ 

 ๑) การอ่านบทบรรยาย บทบรรยายเป็นงานเขยีนทีม่ลีกัษณะอธบิายหรอืบรรยายเหตกุารณ์

เป็นขั้นตอนว่าใคร ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร

  การฝึกอ่านบทบรรยาย ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงวรรณกรรมร้อยแก้ว ประเภทเรื่องสั้น 

เรือ่งมอม งานประพนัธ์ของหม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ ์ปราโมช โดยสงัเกตการใช้ถ้อยค�า ส�านวน ฝึกออกเสยีง  

การเว้นวรรค จงัหวะการหายใจ  พยายามศกึษา และท�าความเข้าใจว่าเนือ้หากล่าวถงึใคร ท�าอะไร ทีไ่หน  

อะไร เมื่อไร จับใจความส�าคัญของเรื่องให้ได้ และฝึกใส่ลีลาอารมณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับเน้ือเร่ือง   

โดยให้นักเรียนฝึกอ่านและเว้นวรรคตามเครื่องหมายวรรคตอนที่ก�าหนด ดังนี้ 

  /  เว้นวรรคน้อย เมื่อจบข้อความหนึ่งๆ เพื่อหยุดพักหายใจ 

  //  เมื่ออ่านจบข้อความหลัก ซึ่งเครื่องหมาย // จะเว้นวรรคยาวกว่า / เล็กน้อย

   ขีดใต้ค�า แสดงว่าเป็นเสียงหนัก

   เขียนบนค�า แสดงว่าอ่านแบบทอดจังหวะ

   แสดงว่าเป็นข้อความที่เน้นเสียงสูง

   แสดงว่าเป็นข้อความที่เน้นเสียงต�่า
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กระตุ้นความสนใจ

Engaae

ขยายความเข้าใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

ส�ารวจค้นหา

Expore

อธบิายความรู้
Explain

อธบิายความรู ้ Explain

1. นักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง มอม หรือ 

 รวมกันยกตัวอยางเรื่องสั้นที่นักเรียนอานแลว 

 ประทับใจ สลับกันเลาเรื่องยอใหเพื่อนๆ 

 รวมชั้นเรียนฟง

2. นักเรียนรวมกันฝกปฏิบัติอานออกเสียง

 บทบรรยายในเรื่อง มอม จากหนังสือเรียน 

 ภาษาไทย หนา 10 โดยครูคอยชี้แนะและ 

 สังเกตการมีสวนรวมของนักเรียนแตละคน

3. นกัเรยีนใชความรู ความเขาใจเกีย่วกบัแนวทาง 

 การอานออกเสียงรอยแกว และบทรอยกรอง

 ทําแบบวัดฯ ภาษาไทย ม.2 ตอนที่ 1 

 หนวยที่ 1 กิจกรรมตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 1.3

 เกร็ดแนะครู

 ครูอาจเสริมสรางทักษะความชํานาญเกี่ยวกับการอานออกเสียงบทบรรยายใหแก

นักเรียนดวยการเตรียมแบบฝก โดยอาจตัดตอนไดจากหนังสือเรื่อง ถกเขมร 

ของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช หรือจากหนังสือเรื่องอื่นๆ ที่มีบทบรรยายที่โดดเดน

มาใหนักเรียนฝกอานรวมกัน ควรสังเกตทักษะและพฤติกรรมขณะที่อาน เพื่อแนะนํา

ใหแกไขเปนรายบุคคล

 การใชเสียงและการสรางอารมณในการอานมีความสัมพันธกันอยางไร 

หากนักเรียนตองการใหการอานออกเสียงในแตละครั้งสามารถใชนํ้าเสียงได

ตรงกับอารมณของเรื่อง จะมีแนวทางปฏิบัติตนอยางไร จงแสดงความคิดเห็น

แนวตอบ   การอานออกเสียงใหเกิดประสิทธิภาพ อารมณของผูอานจะตอง

มีความสอดคลองกับเรื่อง เมื่อมีอารมณสอดคลองตองกันจะทําใหผูอาน

เปลงเสียงออกมาสัมพันธกับอารมณของเรื่อง ไมอานเนือยๆ ไรอารมณ เชน 

ถาอานเรื่องเศรา ก็จะตองใชนํ้าเสียงเบาลงกวาปกติ ทําเสียงเครือให

เหมาะสมกับบทอาน ซึ่งผูอานแตละคนควรเตรียมตัวพิจารณาเนื้อความ

ที่จะอานมาลวงหนา จัดแบงวรรคตอน ฝกออกเสียงใหถูกตอง ออกแบบ

นํ้าเสียงใหเหมาะสมกับอารมณของบทอาน

✓   ใบงาน แบบวัดฯ แบบฝกฯ

   ภาษาไทย ม.2 กิจกรรมที่  1.3      

   เรื่อง หลักการอานออกเสียงร้อยแก้ว

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

õ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

õ

กิจกรรมที่ ๑.๒ ใหนักเรียนบอกหนาที่ของเครื่องหมายที่ใชเวนวรรค  

ในการอานบทรอยแกว  (ท ๑.๑ ม.๒/๑)

กิจกรรมที่ ๑.๓ ใหนักเรียนสรุปหลักการอานออกเสียงบทรอยแกว

  (ท ๑.๑ ม.๒/๑,๘)

/  ..........................................................................................................................................................................................................................

//  ..........................................................................................................................................................................................................................

___  ..........................................................................................................................................................................................................................

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

^  ..........................................................................................................................................................................................................................

V
 ..........................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

การอานบทพรรณนา

การอานบทบรรยาย

ฉบับ
เฉลย

เวนวรรคนอย คั่นระหวางคําเมื่อจบขอความหนึ่งๆ เพื่อหยุดพักหายใจ

เวนวรรคยาว คัน่ระหวางคาํเมือ่อานจบขอความหลกั จะเวนวรรคยาวกวา / เลก็นอย

ขีดใตคํา คําที่เนนเสียงหนัก

เขียนบนคํา เมื่อเปนคําที่ตองทอดเสียง

เขียนบนคําที่ตองการเนนเสียงสูง

เขียนบนคําที่ตองการเนนเสียงตํ่า

 การอานบทพรรณนาผูอานตองใชนํ้าเสียงใหเหมาะกับบรรยากาศของเร่ือง ถาเปน

บรรยากาศสดชื่นสวยงาม ควรใชนํ้าเสียงสดชื่นเบิกบาน และถาเปนบรรยากาศเศราก็ควร

จะใชนํ้าเสียงสั่นเครือและจะตองออกเสียงอักขระใหถูกตอง ชัดเจน

 ตองรูจักสังเกตการใชถอยคํา สํานวน การเวนวรรค การเวนจังหวะหายใจ พยายาม

ศึกษาและทําความเขาใจวาเนื้อหากลาวถึงอะไรบาง และมีใจความสําคัญอยางไร อีกทั้งควร

ฝกใสอารมณใหถูกตองเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง

๓

 นักเรียนควรรู

 1  มอม เปนเรื่องสั้นที่แตงโดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เนื้อหาสาระเปนเรื่องราว

ของสุนัขพันธุผสมที่มีความรักและซื่อสัตยตอนายอยางที่สุด ซึ่งเรื่องมอมไดนํามาใช

เปนบทเรียนในหนังสือวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

มอม

 มอมมนัโตวนัโตคนืกลายเป็นหนุม่ใหญ่/แม่หายไปจากโลกของมนั/ซึง่เดีย๋วนีเ้หลอืแต่นาย//

มอมไม่ได้รักนายเท่าชวีติ/แต่นายเป็นชวีติของมอม//เช้าข้ึนนายหายไปจากบ้าน/มนัก็รูสึ้กว่าชวิีต

มนัว่างเปล่า/แต่มอมรู้ว่าตกบ่ายกต้็องกลบั//ฉะน้ันตามปกต/ิมนักไ็ม่เดอืดร้อนเท่าไรนกั//มอมใช้

เวลาทีน่ายไม่อยูห่าอะไรกนิบ้าง/เล่นกบัหนบู้าง/บางทหีนกูด็งึหดูงึหางมนั/เล่นกบัมนัเจบ็ๆ/แต่มอม 

มนักท็นได้/เพราะกลิน่ของนายตดิอยูท่ีต่วัของหน/ูเหมอืนกบัคนๆ  เดยีวกนั/ชัว่แต่ว่าหนตัูวเล็กกว่า// 

บางทมีอมมนักอ็อกไปเทีย่วนอกบ้าน/เดนิไปกด็มกลิน่อะไรต่ออะไรไป/กลิน่คนแปลกๆ  ทีต่ดิอยูต่าม

ทางเดนิ/กลิน่หนทูีอ่อกหากนิตามถงัขยะ/ในเวลากลางคนื/กลิน่หมาบ้านใกล้เรอืนเคยีง/และหมา 

กลางถนน/ทัง้ตวัผูต้วัเมยี//เมือ่มอมตวัยงัเลก็อยู/่มนัไม่ค่อยกล้าออกจากบ้าน/เพราะหมาอืน่ๆ  มนั

รุมกนัเห่า/มนัรุมกนักดั/แต่เดีย๋วน้ีมอมตวัโตกว่าหมาอ่ืน/พอออกนอกบ้านถึงหมาอืน่จะเห่า/แต่ก็

วิง่หนีมอมทุกตวัไป//ในบรรดาหมาตวัผูใ้นละแวกบ้าน/มอมมนัเคยแสดงฝีมอืให้ปรากฏมาแล้ว//

ไอ้ตวัไหนทีเ่คยเป็นจ่าฝงู/เป็นหวัโจก/มอมมนักเ็คยปราบมาแล้ว//ตามธรรมเนยีมหมานัน้//ถ้าจะ

ออกจากบ้านไปไหน/จะต้องถ่ายปัสสาวะรายทางไว้/ส�าหรับดมกลิ่นของตนเองกลับบ้านได้ถูก 

ที่/ที่จะถ่ายรดน้ัน/ก็ต้องเป็นท่ีสังเกตได้ง่าย/สูงเพียงระดับจมูก/ไม่ต้องก้มลงดมให้เสียเวลา// 

เป็นต้นว่า/เสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ข้างทาง/ออกจากบ้านเดนิไป/กต้็องยกขาถ่ายรดเอาไว้เป็นส�าคญั/

แต่ถ้ามีหมาตัวอ่ืนมาถ่ายทับเสีย/กลิ่นน้ันก็เพ้ียนไป/อาจถึงกลับบ้านไม่ถูก/หรืออย่างน้อยก็ต้อง

ล�าบากทลุกัทเุล//การถ่ายปัสสาวะรดทีต่วัอ่ืนท�าไว้แล้ว/จงึเป็นอนันตริยกรรมของสนุขั/อภยัให้กนั

ไม่ได้/แล้วถ้าท�ากันต่อหน้าก็เป็นการท้าทายกันโดยตรง/เป็นการท�าลายเกียรติของหมาตัวผู้ด้วย

กัน/แสดงว่าหมดความเกรงใจนับถือกัน/ต้องต่อสู้จนแพ้กันไปข้างหนึ่ง//มอมมันเคยถูกท้าทาย

ด้วยวิธีนี้มามาก/แต่มันก็สู้จนเอาชนะได้ทุกตัว/บางทีมันกลับบ้านเป็นแผลยับไปตามหน้าและ

แข้งขา/นายผู้หญิงต้องคอยล้างแผลใส่ยาให้/หลังจากน้ันมันก็จะถูกขังไปสองสามวัน/แล้วมันก็ 

แอบหนีไปเที่ยวนอกบ้านได้อีก//
	 (มอม:	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์		ปราโมช)

	 แบบฝึกอ่านออกเสียงบทบรรยาย

 

 

  
 

 

 

 

 จากแบบฝึกอ่าน เร่ือง มอม บทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ ์ ปราโมช เป็นบทบรรยายที ่

ท�าให้ผู้อ่านได้รู้จักกับตัวละครเอกและตัวละครรองของเรื่อง ดังนั้น การอ่านบทบรรยายจากเร่ือง  

มอม  ผู้อ่านจึงควรออกเสียงให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องโดยตลอด
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ขยายความเข้าใจ Expand

 จากความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย

ที่ใชสําหรับการอานออกเสียง และแนวทาง

การอานออกเสียงรอยแกวและบทรอยกรอง 

นักเรียนทําแบบวัดฯ ภาษาไทย ม.2 ตอนที่ 1 

หนวยที่ 1 กิจกรรมตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 1.4

 เกร็ดแนะครู

 แบบฝกอานบทพรรณนาบทนี้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน เพื่อใหครูนําไปใหนักเรียน

ฝกทักษะการอานออกเสียงรอยแกวรวมกันในกระบวนการขั้นอธิบายความรู 

“...เสียงรํ่าไหสะอึกสะอื้นของแมเฒา ดังผสานเสียงรินไหลของสายนํ้ามูล เชาวันนั้น 

แมคอยๆ แผวเบาลงดวยความอิดโรย แตก็ทําใหบรรยากาศแหงความเวทนาสงสาร

ปกคลุมไปทั่วทั้งคุงนํ้า ชวงที่ไหลผานบานตากลาง หมูบานคนเลี้ยงชางแหงอําเภอ

ทาตูม จังหวัดสุรินทร ไมไกลกัน ลูกชายของหลอนซึ่งอยูในสภาพที่ทรุดโทรม

ทั้งรางกายและจิตใจ ไมตางอะไรกับนักสูผูปราชัยในการศึกยืดเยื้อนานถึงสองวัน

สองคืน กําลังลงมีดชําแหละราง “แมคําแปน” ที่ไรวิญญาณ อยูอยางอิดโรย เนิบนาบ 

ปลายมีดที่กดลงไปบนหนั่นเนื้อแนนและเหนียวแตละครั้ง ไมตางจากคมมีดที่กรีดลึก

ลงในจิตวิญญาณลูกชายคนเลี้ยงชาง...” (แมคําแปน โศกนาฏกรรมริมฝงมูล: ธีรภาพ 

โลหิตกุล)

อธบิายความรู้ Explain

1. นักเรียนรวมกันฝกปฏิบัติอานออกเสียง

 บทพรรณนาในเรื่อง กามนิต จากหนังสือเรียน 

 ภาษาไทย หนา 11 โดยครูคอยชี้แนะและ 

 สังเกตการมีสวนรวมของนักเรียนแตละคน

2. นักเรียนรวมกันฝกอานบทพรรณนา ซึ่งครู

 ผูสอนเปนผูจัดเตรียม

✓   ใบงาน แบบวัดฯ แบบฝกฯ

   ภาษาไทย ม.2 กิจกรรมที่  1.4      

   เรื่อง การอานออกเสียงร้อยแก้ว

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

ñðกิจกรรมที่ ๑.๔ ฝกอานออกเสียงบทรอยแกว ออกเสียงใหชัดเจน 

และเวนวรรคใหถูกตอง  (ท ๑.๑ ม.๒/๑,๘)

หินกอนหนึ่ง

 มันเปนเพียงหินกอนหนึ่ง ขนาดโตกวาหัวแมมือเล็กนอย ใสแจว เกลี้ยงเกลา

สีนํ้าตาลออนจนเกือบเปนสีครีม มีเสนสีชมพูเรื่อๆ วกวนไปมาอยางมีระเบียบอยูในเนื้อของ

มัน…

 ฉันหยิบมันขึ้นมาพินิจ ความใสของเนื้อหินและเสนสีชมพูบางๆ  นั่น ทําใหรูสึกวา

มันละเอียดออนบอบบางเหลือเกิน ดูสวย นาถนอม แลวก็ละมุนละไม… ทั้งๆ ที่มันเปนศิลา

แข็งและกระดาง

 ฉันไมไดเก็บมันขึ้นมาจากพื้นทราย ไมไดพรากมันมาจากกนทะเลลึก เพียงแตเด็ก

คนหนึ่งสงให เด็กคนไหน? ฉันก็ตอบไมได เพียงแตแกผานมา หัวเราะดวยไมตรี แลวก็ยื่น

หินกอนนีม้าใหอยางซือ่ๆ เปดเผย แมจะอายๆ แลวกผ็านเลยไปตามชนบท บางทคีนแปลกหนา

กน็ารกัอยางนี ้เขาตรงเขามาใหอะไรแกคุณสกัอยางทีดู่ไมมคีาอะไรเลย ใหอยางไมมปีไมมขีลุย 

ไมมีเหตุผล แลวก็ผละจากไป ทิ้งคุณไวแตเดียวดายเหมือนเดิม โดยไมเรียกรองสิ่งตอบแทน 

ไมไดขออะไรจากคุณเลยแมแตยิ้มหรือขอบใจสักคํา

 ฉันกําหินกอนนั้นไวในมือจนอุน ฉันรูสึกเปนกันเองกับมันอยางเหลือเกิน พรอมๆ 

กับใจก็พลอยรูสึกเปนกันเองไปกับเด็กคนนั้น ซึ่งฉันจําหนาไมไดถนัด รูแตวาตัวดําป และ

เวลาหัวเราะก็ยิงฟนขาว…

  แกผานไปแลวพอหนูคนนั้น บางทีเราอาจจะไมไดพบกันอีกเลยชั่วชีวิตนี้ แตแก

ก็ไดทิ้งอะไรไวอยางหนึ่งในชีวิตหงอยๆ ของคนๆ หนึ่ง อะไรอยางหนึ่งซ่ึงดูไมมีความหมาย

และมันไรจุดมุงอันเจาะจง แตก็ทรงคุณคาเต็มตัวในแบบของมันเอง

 แบบของการใหอยางอิสระ ไมมีการบีบบังคับ ไมมีการถือวาเปนความจําเปน ไมใช

เพื่อมารยาทอะไรทั้งสิ้น ใหเพราะใจอยากใหเทานั้น แลวผูรับก็รับเอาอยางอิสระ ไมมีพันธะ

จะตองตอบแทนอันใด รับเอาเพราะมีผูใหเทานั้น

(หินกอนหนึ่ง โดย นิด นรารักษ)

ฉบับ
เฉลย

(การใหคะแนนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน โดยสังเกตจากการอานตัว ร ล ควบกลํ้า
และการแบงวรรคตอน)๔

ขอใดแบงวรรคตอนในการอานออกเสียงไดถูกตอง

1. ในการดูตาสําคัญ / ที่สุด / ในการฟงหูสําคัญ / ที่สุด

2. ในการดูตาสําคัญที่สุด / ในการฟงหูสําคัญที่สุด

3.  ในการดู / ตาสําคัญที่สุด / ในการฟง / หูสําคัญที่สุด

4.  ในการดูตา / สําคัญที่สุด / ในการฟงหู / สําคัญที่สุด

วิเคราะหคําตอบ   การอานออกเสยีง การแบงวรรคตอนในการอานใหถกูตอง 

มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะหากผูอานแบงวรรคตอนในการอานผิด 

จะสงผลใหผูฟงไมเขาใจเนื้อหาสาระ เพราะตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

การแบงวรรคตอนทีถ่กูตอง นอกจากจะยดึจากชวงจงัหวะหยดุพกัหายใจของ

ผูอานแลว ตองยดึเนือ้หาเปนสาํคญั ไมควรแบงวรรคตอนแลวทาํใหเสยีความ 

ดังนั้นจึงตอบขอ 3.

 ๒) การอ่านบทพรรณนา บทพรรณนาเป็นงานเขยีนทีส่อดแทรกอารมณ์ ความรูส้กึของผูเ้ขยีน 
ทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึง่ เพือ่ให้ผูอ่้านเกดิความซาบซึง้ ประทบัใจ และคล้อยตาม โดยผูเ้ขียนเลอืกใช้ถ้อยค�าที่  
ไพเราะ สร้างจินตภาพ

 ขณะพระองค์เสดจ็มาใกล้เบญจครีนีคร/คอืราชคฤห์/เป็นเวลาจวนสิน้ทิวาวาร//แดดในยามเยน็ 

ก�าลงัอ่อนลงสูส่มยัใกล้วกิาล /ทอแสงแผ่ซ่านไปยงัสาลีเกษตร//แลละลิว่/เหน็เป็นทาง/สว่างไปทัว่ 

ประเทศ/สุดสายตา//ดูประหนึ่งมีหัตถ์ทิพย์มาปกแผ่อ�านวยสวัสดี//เบื้องบนมกีลุ่มเมฆเป็นคลื่น 

ซ้อนซับสลับกัน/เป็นทิวแถว/ต้องแสงแดดจับเป็นสีระยับ/วะวับแวว/ประหน่ึงเอาทรายทองมา 

โปรยปรายเลือ่นลอย/ลิว่ๆ เรีย่ๆ  ราย/ลงจรดขอบฟ้า//ชาวนาและโคกเ็มือ่ยล้าด้วยตรากตร�าท�างาน//
ต่างพากันเดินดุ่มๆ เดินกลับเคหสถาน/เห็นไรๆ//เงาหมู่ไม้อันโดดเดี่ยวอยู่กอเดียวก็ยืดยาว/ 
ออกมาทุกทีๆ//มีขอบปริมณฑลเป็นรัศมีแห่งสีรุ้ง//อันก�าแพงเชิงเทินป้อมปราการที่ล้อมกรุง/ 
รวมท้ังทวารบถทางเข้านครเล่า/มองดูในขณะนั้น เห็นรูปเค้าได้ชัดถนัดแจ้ง/ดั่งว่านิรมิตไว้//มี
สุมทุมพุ่มไม้/ดอกออกดก/โอบอ้อมล้อมแน่นเป็นขนัด//ถัดไปเป็นทิวเขาสูงตระหง่าน/มีสีในเวลา
ตะวันยอแสง/ปานจะฉายเอาไว้/เพื่อจะแข่งกับแสงสีมณวีิเศษ/มีบุษราคบรรณฑรวรรณ/แลก่อง
แก้วโกเมน/แม้รวมกันให้พ่ายแพ้ฉะนั้น//พระตถาคตเจ้าทอดพระเนตรภูมิประเทศดั่งนี้/พลาง
รอพระบาทยุคลหยุดเสด็จพระด�าเนิน/มีพระหฤทัยเปี่ยมด้วยโสมนัสอินทรีย์/ในภูมิภาพที่ทรง
จ�ามาได้แต่กาลก่อน/เช่น/ยอดเขากาฬกูฏ/ไวบูลยบรรพต/อิสิคิลิ/และคิชฌกูฏ/ซึ่งสูงตระหง่าน
กว่ายอดอืน่/ยิง่กว่านี/้ทรงทอดทัศนาเหน็เขาเวภาระ/อนัมกีระแสธารน�า้ร้อน/กท็รงระลกึถึงคหูา
ใต้ต้นสัตตบรรณ/อันอยู่เชิงเขานั้นว่า/เม่ือพระองค์ยังเสด็จสัญจรร่อนเร่แต่โดยเดียว/แสวงหา 
พระอภิสัมโพธิญาณ/ได้เคยประทับส�าราญพระอิริยาบถอยู่ในท่ีน้ันเป็นคร้ังแรก/ก่อนท่ีจะเสด็จ

ออกจากสังสารวัฏ/เข้าสู่แดนศิวโมกษปรินิพพาน//

  (กามนิต:	เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป)

	 แบบฝึกอ่านออกเสียงบทพรรณนา

 จากแบบฝึกอ่านเรือ่ง กามนติ ผลงานของเสฐยีรโกเศศและนาคะประทปี เป็นบทพรรณนาให้เหน็ 
บรรยากาศอันสดชื่น สวยงามในยามเย็นของกรุงราชคฤห์ ซึ่งผู้อ่านจะต้องออกเสียงอักขระให้ถูกต้อง 
ชัดเจน และอ่านโดยใช้น�้าเสียงให้เข้ากับเนื้อเรื่อง
 นอกจากนี้ยังมีค�าที่ต้องระมัดระวังการอ่านให้ถูกต้องและเข้าใจความหมายด้วย เช่น
 เบญจคีรีนคร อ่านว่า เบน - จะ - คี - รี - นะ - คอน หมายถึง เมืองที่มีภูเขา ๕ ลูก
 ราชคฤห์   ” ราด - ชะ - คฺรึ  ” แคว้นในอดีตของอินเดีย
 ปริมณฑล  ” ปะ - ริ - มน - ทน ” บริเวณโดยรอบ
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 นักเรียนควรรู

 1  ฉันทลักษณของรอยกรอง กวีที่ดีจะเลือกใชฉันทลักษณที่มีความเหมาะสม โดยมี

ลีลาและเสียงสอดคลองกับเนื้อหาและอารมณของเรื่อง ซึ่งจะทําใหผูฟงเขาถึงอารมณ

ของเรื่อง และไดรับสุนทรียทางดานเสียงอยางลึกซึ้ง

 2  ถูกตองตามทํานองและลีลา การอานออกเสียงบทรอยกรองใหถูกตองตามทํานอง

และลกัษณะคาํประพันธ เปนสวนสาํคญัในการอานออกเสยีงบทรอยกรอง เพราะจงัหวะ 

และทวงทํานองของฉันทลักษณที่แตกตางกันจะใหอารมณความรูสึกที่แตกตางกัน

กระตุน้ความสนใจ Engage

 ครกูระตุนความสนใจเพ่ือนาํเขาสูหวัขอการเรยีน

การสอน ดวยการเปดคลิปเสียงการเหชมกระบวนเรอื

พระราชพิธีใหนักเรียนฟง จากนั้นตั้งคําถามวา

 • เมื่อไดฟงบทเหชมกระบวนเรือจบลงแลว  

  นักเรียนมีความรูสึกอยางไร

  (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น  

  ไดอยางอิสระ)

 • จากบทเหชมกระบวนเรือที่ไดฟง นักเรียน

  คิดวาผูเหมีกลวิธีพิเศษอยางไร ที่ทําใหบทเห 

  มีความไพเราะ

  (แนวตอบ ผูเหจะตองมีความรู ความเขาใจ   

  เกี่ยวกับฉันทลักษณของบทรอยกรองแตละ

  ประเภทเปนอยางดี เพื่อแบงวรรคตอน

  ในการอานไดถูกตอง นอกจากนี้ตองเปน

  ผูมีจิตใจละเอียดออน มีความสามารถในการ  

  ตีความเนื้อหาสาระ เพราะหากผูเหมีความ

  เขาใจในเนื้อหาสาระ รูวากลาวถึงอะไร 

  เพื่ออะไร ก็จะสามารถออกแบบการใช

  นํ้าเสียงใหเขากับเนื้อความไดโดยงาย กอให  

  เกิดความไพเราะ เหมาะสม เปนทวงทํานอง

  ที่นาฟง)

 • เพราะเหตุใดการอานออกเสียงบทรอยแกว

  กับการอานออกเสียงบทรอยกรองจึงมี 

  ทวงทํานองในการอานแตกตางกัน

  (แนวตอบ เพราะบทรอยกรองมีการบังคับ

  จํานวนคํา จํานวนวรรค และเสียงวรรณยุกต   

  หรือที่เรียกวาฉันทลักษณ ซึ่งฉันทลักษณ

  เปนสิ่งกําหนดทวงทํานองในการอาน 

  ในขณะที่บทรอยแกวมีลักษณะเปนความเรียง

  ที่สละสลวย ไมมีการกําหนดจํานวนคํา 

  จํานวนวรรค จึงไมมีทวงทํานองขณะอาน 

  แตถึงอยางไรการอานออกเสียงบทรอยแกว 

  ผูอานก็จะตองแบงวรรคตอนในการอาน

  ใหเหมาะสม เกดิเปนชวงจงัหวะ และสือ่ความ  

  ไดชัดเจน)

 เพราะเหตใุดการอานออกเสยีงบทรอยกรองจงึตองมกีารใสทวงทาํนอง

ในขณะอาน

แนวตอบ   ตัง้แตสมยัโบราณคนไทยเปนคนเจาบท เจากลอน ถอยคาํ สาํนวน

ที่ใชอยูในชีวิตประจําวันจึงมักมีเสียงสัมผัสคลองจอง ภาษาไทยเปนภาษา

ดนตรี มีเอกลักษณเฉพาะตัว เมื่อนํามารอยเรียงตอกันจึงทําใหเกิดเปน

บทรอยกรอง ซึ่งการอานบทรอยกรอง ถาอานในใจก็จะไดประโยชนเฉพาะ

ตัวผูอาน ไมวาจะเปนทวงทํานองที่ไพเราะ หรือความซาบซึ้งในเนื้อหาสาระ 

ดังนั้น การอานออกเสียงบทรอยกรองเปนทํานองจึงไดเกิดขึ้น และหากอาน

โดยใชกระแสเสียงเพียงเสียงเดียว ก็จะทําใหผูฟงไมไดรับอรรถรสจากการฟง

เทาที่ควร ทั้งยังไมสามารถจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงไดอยางเต็มที่ 

การใสทวงทํานองขณะอานออกเสียงบทรอยกรอง จึงเทากับเปนการเพิ่ม

อรรถรสในการฟง ทําใหไมนาเบื่อ และสงเสริมจินตนาการ

 มุม IT

 นักเรียนสามารถเขาไปสืบคนเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉันทลักษณของบทรอยกรองไทย

ไดจากเว็บไซต http://kanchanapisek.or.th/kp6/Book17/chapter2/chap2.htm

	 จรด	 	 	 อ่านว่า	 จะ	-	หฺรด	 	 หมายถึง	 เข้าไปชิด

	 ตถาคต	 	 	 ”	 ตะ	-	ถา	-	คด	 	 ”	 พระพุทธเจ้า

	 ทวารบถ		 	 ”	 ทะ	-	วา	-	ระ	-	บด	 ”	 ทางเข้าออก

	 กาฬกูฏ	 	 	 ”	 กา	-	ละ	-	กูด	 	 ”	 ยอดสีด�า

	 ไวบูลยบรรพต	 ”	 ไว	-	บูน	-	ยะ	-	บัน	-	พด	 ”	 ภูเขาที่สมบูรณ์

	 พระเยาวกาล	 ”	 พฺระ	-	เยา	-	วะ	-	กาน	 ”	 เวลาที่ยังยาวอยู่

	 อิฏฐารมณ์	 	 ”	 อิด	-	ถา	-	รม	 	 ”	 อารมณ์		ส่ิงทีน่่าปรารถนา

	 ผงม	 	 	 ”	 ผะ	-	หฺงม	 	 ”	 ประคบประหงม	

๓  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
 ร้อยกรอง	 เป็นบทประพันธ์ที่แต่งตามลักษณะข้อบังคับของฉันทลักษณ์	 เช่น	บังคับจ�านวนค�า	

สัมผัส	เสียงหนัก	เบา	เป็นต้น	ร้อยกรองแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ	ได้	๖	ประเภท	คือ	โคลง	ฉันท์	กาพย์	

กลอน	ร่าย	และลิลิต

 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง คือ	 การอ่านบทร้อยกรองแต่ละประเภทให้ไพเราะตามลีลา 

อารมณ์	ท�านองฉันทลักษณ์ของร้อยกรองประเภทนั้นๆ	โดยผู้อ่านต้องฝึกฝนทักษะการอ่าน ฝึกการใช้

น�้าเสียง	เพื่อให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์	จินตนาการตามเนื้อเรื่อง	

	๓.๑	หลกัการฝึกอ่านออกเสยีงบทร้อยกรอง

 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองให้ถูกต้อง	ไพเราะ	ควรค�านึงถึงหลักการอ่าน ดังนี้

	 ๑.	 ฝึกอ่านให้ถูกต้องตามท�านองและลีลาของลักษณะค�าประพันธ์	

	 ๒.	 ฝึกอ่านออกเสียงอักขระ	ค�าควบกล�้า	ให้ถูกต้องชัดเจน

	 ๓.	 ฝึกอ่านเอื้อเสียงสัมผัส	เพื่อให้เกิดความไพเราะ	เช่น

  ■  “ข้าขอเคารพอภิวันท์”	ค�าว่า  อภิวันท์  ต้องอ่านว่า อบ - พิ - วัน  เพื่อเอื้อเสียงให้สัมผัส

กับค�าว่า เคารพ

  ■  “มิใช่จักลืมคุณกรุณา”	ค�าว่า  กรุณา  ต้องอ่านว่า กะ - รุน - นา  เพื่อเอื้อเสียงให้สัมผัส

กับค�าว่า คุณ

	 ๔.		ฝึกอ่านให้เต็มเสียงและต่อเนื่อง	 ไม่ขาดเป็นห้วงๆ	 ฝึกสอดแทรกอารมณ์ให้เหมาะสม 

กับเนื้อเรื่อง

	 13	 12

	 ๑.	 ฝึกอ่านให้ถูกต้องตามท�านองและลีลาของลักษณะค�

นองฉันทลักษณ์ของร้อยกรองประเภทนั้นๆ
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ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
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กระตุ้นความสนใจ

Engaae

ขยายความเข้าใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

ส�ารวจค้นหา
Explore

อธบิายความรู้
Explain

 นักเรียนควรรู

 1  ปฏิบัติดวยตนเอง การอานออกเสียงบทรอยกรองใหมีความไพเราะ ผูอาน

จะตองมคีวามรู ความเขาใจทีถ่กูตองเกีย่วกบัฉนัทลกัษณของบทรอยกรองแตละประเภท 

เพื่อใหแบงวรรคตอนไดถูกตอง รวมถึงใชนํ้าเสียงใหเหมาะสมกับบทอาน 

สิ่งสําคัญที่สุดผูอานควรฝกปฏิบัติดวยตนเอง โดยเริ่มฝกจากบทรอยกรองประเภท

กลอนแปด เนื่องจากมีจํานวนคําที่พอดีกับการแบงจังหวะและการทอดเสียง ฝกอาน

ไปทีละวรรคๆ จนเกิดความชํานาญ จากนั้นจึงหาบทรอยกรองที่ตนเองมีความ

ประทบัใจฝกในลกัษณะดงักลาว เมือ่เกดิความชาํนาญแลว จงึเริม่ฝกจากบทรอยกรอง

ประเภทอื่นๆ โดยสังเกตจํานวนคํา ทํานอง แลวฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ สํารวจ

ขอบกพรองของตนเองจากการฝกฝนในแตละครั้ง แกไขจนกระทั่งไมพบขอบกพรอง

 2  กลอนบทละคร การอานออกเสียงกลอนบทละครจะมีความไพเราะและสราง

อารมณความรูสึกใหแกผูฟงไดมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับการใสอารมณและความ

รูสึกขณะอาน โดยมีหลักอยูวาตองมีความเหมาะสมกับบรรยากาศของเรื่อง

ที่ผูแตงกําหนดไว

อธบิายความรู้ Explain

1. สมาชิกกลุมที่จับสลากไดหมายเลข 1 รวมกัน 

 อธิบายความรูเกี่ยวกับการอานออกเสียง

 บทรอยกรองประเภทกลอนบทละคร

2. ครูสุมเรียกชื่อนักเรียนอธิบายความรูเกี่ยวกับ 

 การอานออกเสียงบทรอยกรองประเภท

 กลอนบทละคร โดยใชความรู ความเขาใจ 

 ทีไ่ดรบัจากการฟงบรรยาย เปนขอมูลเบื้องตน 

 สําหรับตอบคําถาม

 • กลอนบทละครมีฉันทลักษณอยางไร

  (แนวตอบ มีฉันทลักษณเชนเดียวกับกลอน 

  สภุาพ วรรคหนึง่มจีาํนวนคาํ 6-9 คาํ แตนยิม 

  ใชเพียง 6-7 คํา จึงจะเขาจังหวะในการรอง 

  และรําของตัวละคร ทําใหมีความไพเราะ  

  กลอนบทละครมักขึ้นตนบทวา “เมื่อนั้น” 

  “บัดนั้น” “มาจะกลาวบทไป” ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 

  วากลอนบทนั้นๆ กลาวถึงตัวละครตัวใด)

ส�ารวจค้นหา Explore

 แบงนักเรียนเปน 4 กลุม ในจํานวนเทาๆ กัน 

หรือเฉลี่ยตามความเหมาะสม ครูทําสลากจํานวน 

4 ใบ พรอมระบุขอความในแตละหมายเลข 

จากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับสลาก

ประเด็นสําหรับการสืบคนความรูรวมกัน ดังนี้

 หมายเลข 1  การอานออกเสยีงกลอนบทละคร

 หมายเลข 2  การอานออกเสยีงกลอนเพลงยาว

 หมายเลข 3  การอานออกเสยีงกลอนนทิาน

 หมายเลข 4  การอานออกเสยีงกาพยหอโคลง

 สมาชกิทกุคนภายในกลุมรวมกนัสบืคนความรู

จากแหลงขอมลูตางๆ ทีเ่ขาถงึได และมคีวาม

นาเชือ่ถอื สรปุขอมลูทีเ่ปนประโยชน เหมาะสม

ทีจ่ะนาํเสนอหนาชัน้เรยีน โดยใหมคีวามครอบคลมุ 

ดงันี้

 • ฉันทลักษณบทรอยกรอง (ที่จับสลากได)

 • แนวทางหรือกลวิธีการฝกฝน

 ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวาผูที่จะอานทํานองเสนาะไดดีควรมี

คุณสมบัติที่โดดเดนอยางไร

แนวตอบ    ผูที่จะอานทํานองเสนาะไดดีจะตองมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ 

มีนํ้าเสียงที่ดังกังวาน แจมใส มีความรอบรู แตกฉานในฉนัทลกัษณของ

บทรอยกรองแตละประเภทเปนอยางด ีมคีวามเพยีรพยายาม ความอดทน

ทีจ่ะฝกฝน เมือ่ตองอานบทรอยกรองทีต่นเองยงัไมมคีวามชาํนาญหรือมี

ความชํานาญไมเพียงพอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก

มีสมาธิจดจออยูกับสิ่งที่กําลังกระทํา มีความรอบคอบ ปฏิภาณไหวพริบ 

สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดดี เชน ในกรณีที่อานบทรอยกรอง

แลวพบวาภายในวรรคนั้น มีคําที่เกินหรือขาดไปจากที่แผนผังกําหนดไว 

ผูอานจะตองแกปญหาโดยอานรวบคําหรือยืดเสียงใหไดจังหวะครบถวน 

เปนตน

 ๕. ฝึกอ่านเว้นวรรคตอนให้เหมาะกบัเนือ้หา บางคร้ังต้องอ่านรวบค�า หรือผ่อนเสยีงตามเน้ือหา 

เช่น “แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง” ต้องอ่านว่า แขกเต้า-จับเต่าร้าง-ร้อง หมายถึง นกแขกเต้าจับต้นเต่าร้าง 

ส่งเสียงร้อง ถ้าหากอ่านเว้นวรรคตอนผิดความหมายจะผิดไปจากเดิม 

 ๖. ฝึกอ่านจากครูผู้สอนที่มีทักษะในการอ่านที่ถูกต้อง หรือฝึกอ่านจากอุปกรณ์บันทึกเสียง 

จะช่วยให้เข้าใจศลิปะการออกเสียง เช่น  การเอือ้นเสียง การหลบเสยีง การคร่ันเสยีง การกระแทกเสยีง 

การทอดเสียง เพื่อน�าทักษะดังกล่าวมาปฏิบัติด้วยตนเอง 

   การเอือ้นเสยีง  หมายถึง การลากเสยีงให้เข้าจงัหวะและไว้หางเสยีงเพือ่ความไพเราะ

   การหลบเสียง  หมายถึง  การปรับระดับเสียงที่สูงเกินไปหรือต�่าเกินไปให้พอดีกับ

ระดับเสียงของตน

   การครั่นเสียง  หมายถึง การท�าเสียงสะเทือน ให้สะดุด ฟังแล้วรู้สึกเศร้าสร้อย

   การกระแทกเสียง หมายถึง  การกระชากเสียงให้ดังกว่าปกติเพื่อแสดงอารมณ์ของ

บทอ่าน เช่น โกรธ ไม่พอใจ หรือต้องการเน้นเสยีงให้เหน็ถึง 

เนื้อความที่เป็นการแสดงความรวดเร็ว ว่องไว รุนแรง

   การทอดเสียง  หมายถึง การผ่อนเสียงคลายจังหวะให้ช้าลง

	๓.๒	แบบฝึกการอ่านออกเสยีงบทร้อยกรอง
 ร้อยกรองแต่ละประเภทมีลักษณะท่วงท�านอง ลีลา และจังหวะในการอ่านต่างกัน ผู้อ่านต้อง

ศึกษาให้เข้าใจเพื่อจะได้อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง

 ส�าหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นี้ เลือกมาให้ศึกษาเพียง ๔ ประเภท คือ กลอนบทละคร 

กลอนเพลงยาว กลอนนิทาน และกาพย์ห่อโคลง ซึ่งมีลักษณะการอ่าน ดังนี้  

 ๑) กลอนบทละคร มีหลักการอ่าน ดังนี้

  ๑. การอ่านค�าน้อย ให้อ่านโดยใส่เสียงเอื้อนให้ยาวกว่าปกติ เช่น “เมื่อนั้น...”

  ๒. การอ่านค�ามาก ให้อ่านรวบค�าให้มีความกระชับตรงวรรคและระมัดระวังไม่ให้ผิด 

ไปจากความหมาย เช่น 

   “มาจะกล่าวบทไป” ต้องอ่านรวมทั้งห้าพยางค์

   “ท้าวสหัสนัย/ตรัยตรึงสา”

   ผู้อ่านต้องอ่านค�าว่า ท้าวสหัสนัย ให้ติดต่อกันโดยใช้การเอื้อนเสียง

  ๓. การอ่านค�าจ�านวนปกติ  เช่น

   “รจนา/นารี/มีศักดิ์”

   “เทพไท/อุปถัมภ์/น�าชัก”

   “นงลักษณ์/ดูเงาะ/เจาะจง”
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1. นักเรียนยืนในลักษณะวงกลมเพื่อรวมกันอธิบาย

 ความรูแบบโตตอบรอบวงเกี่ยวกับการอาน

 ออกเสียงบทรอยกรองประเภทกลอนบทละคร  

 โดยใชความรู ความเขาใจทีไ่ดรับจากการ

 ฟงบรรยาย เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับ

 ตอบคําถาม

 • กลอนบทละครเปนบทรอยกรองที่มีลักษณะ 

  เฉพาะที่โดดเดนอยางไร

  (แนวตอบ ในขั้นตอนของการประพันธ 

  ผูประพันธจะตองเลือกสรรถอยคําใหมี

  ความสัมพันธกับทารายรําและทํานองที่ใช 

  บรรเลง สวนในขั้นตอนของการขับรอง 

  ผูขับรองจะตองใชนํ้าเสียงใหมีความ

  เหมาะสมตามบทบาทของตัวละคร 

  เพื่อสงเสริมการรําบทหรือตีบทของตัวละคร 

  แตละตัวภายในเรื่อง ใหมีความสมจริง)

 • หากจํานวนคําภายในวรรคมีคําเกินไปจาก

  ที่กําหนดไว จะมีวิธีการแกไขปญหา

  ขณะอานอยางไร

  (แนวตอบ อานรวบคํา โดยออกเสียงเบาใน 

  พยางคที่เกินมา แลวจึงออกเสียงใหชัดเจน

  เมื่อถึงพยางคที่กําหนดตรงกับฉันทลักษณ)

2. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงบทรอยกรอง

 ประเภทกลอนบทละคร จากหนังสือเรียน

 ภาษาไทย หนา 14 โดยครูคอยสังเกตการ 

 แบงวรรคตอน ทวงทํานอง การใชนํ้าเสียง 

 ใหคําแนะนําเมื่อการอานสิ้นสุดลง หรืออาจให 

 นักเรียน รวมกันอานกลอนบทละครเรื่องอิเหนา  

 ซึ่งยกตัวอยางไวในเกร็ดแนะครู

 เกร็ดแนะครู

 บทรอยกรองนี้สําหรับครูใชเปนตัวอยางใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขอ 2. 

กระบวนการขั้นอธิบายความรู

   เมื่อนั้น   โฉมยงองคระเดนจินตะหรา

 คอนใหไมแลดูสารา  กัลยาคั่งแคนแนนใจ

 แลววาอนิจจาความรัก  พึ่งประจักษดั่งสายนํ้าไหล

 ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป  ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา

 สตรีใดในพิภพจบแดน  ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา

 ดวยใฝรักใหเกินพักตรา  จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย

 โอวานาเสียดายตัวนัก  เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงชํ้าจิต

 จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ  เมื่อพลั้งผิดแลวจะโทษใคร

                                    ...

 โอแตนี้สืบไปภายหนา  จะอายชาวดาหาเปนแมนมั่น

 เขาจะคอนนินทาทุกสิ่งอัน  นางรําพันวาพลางทางโศกาฯ

                              ฯ14 คําฯ โอด

  ใหนักเรียนประเมินวาจากบทรอยกรองที่กําหนดให ตัวละครกําลังอยูใน

อารมณความรูสึกใด และควรใชนํ้าเสียงใหเหมาะสมกับอารมณของเรื่อง

อยางไร

  เมื่อมึงพอใจทรลักษณ  ไมรักสุริยวงศยักษี

ขอใหวิบัติอัปรีย   อยามีสิ่งซึ่งสถาวร

มาตรแมนจะออกตอยุทธ  ใหตายดวยอาวุธแสงศร

ขององคพระรามสี่กร  พายแพฤทธิรอนทุกวันไป

(รามเกียรติ์: รัชกาลที่ 1)

แนวตอบ   ตัวละครกําลังอยูในอารมณเกรี้ยวกราด โกรธแคน จนกระทั่ง

สาปแชงใหบุคคลผูนั้นไมมีความมั่นคงในชีวิต หากแมตองไปตอสูก็ขอให

พบกับความพายแพ การใชนํ้าเสียงจึงตองแสดงใหเห็นอารมณของความ

โกรธแคน ดวยการกระแทกเสียง กระชากเสียงใหดังกวาปกติ เนนเสียง

ใหรวดเร็ว เพื่อถายทอดอารมณโกรธของตัวละคร ซึ่งกวีวางไวไดอยาง

เหมาะสม ครบถวน

   อาจแบ่งจังหวะการอ่าน  เช่น

   อ่านแบบ ๒/๓/๒  “ประทาน/ให้ล้างเท้า/เทวา”

   อ่านแบบ ๓/๒/๓  “จนผมโกร๋น/โล้นเกลี้ยง/ถึงเพียงหู”

   อ่านแบบ ๒/๒/๓   “ดูเงา/ในน�้า/แล้วร้องไห้”

  ๔. อ่านเน้นค�าที่ต้องการให้โดดเด่น  เช่น

   “เป็นชายดูดู๋มาหมิ่นชาย  มิตายก็จะได้เห็นหน้า”

  ๕. อ่านแสดงอารมณ์ให้สมกับบทบาทของตัวละคร เช่น อารมณ์โกรธต้องกระแทกเสียง  

บทเศร้าต้องทอดเสียง  บทโอ้โลมต้องท�าเสียงออดอ้อน  เป็นต้น

 	มาจะกล่าวบทไป  ถึงนนทก/น�้าใจ/กล้าหาญ
ตั้งแต่/พระสยม/ภูวญาณ   ประทาน/ให้ล้างเท้า/เทวา
อยู่บันได/ไกรลาส/เป็นนิจ   สุราฤทธิ์/ตบหัว/แล้วลูบหน้า
บ้างให้ตัก/น�้าล้าง/บาทา   บ้างถอน/เส้นเกศา/วุ่นไป

จนผมโกร๋น/โล้นเกลี้ยง/ถึงเพียงหู ดูเงา/ในน�้า/แล้วร้องไห้

ฮึดฮัด/ขัดแค้น/แน่นใจ   ตาแดง/ดั่งแสง/ไฟฟ้า

เป็นชาย/ดูดู๋/มาหมิ่นชาย   มิตาย/ก็จะได้/เห็นหน้า
คิดแล้ว/ก็รีบ/เดินมา   เฝ้าพระ/อิศรา/ธิบดี
   ฯ  ๘ ค�า ฯ  เสมอ

     (รามเกียรติ์	ตอน	นารายณ์ปราบนนทก:	พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)

 กลอนบทละครบทนี้ แสดงอารมณ์โกรธแค้นของนนทกเมื่อถูกเทวดารังแก วรรคที่ว ่า  

“เป็นชายดูดู๋มาหมิ่นชาย มิตายก็จะได้เห็นหน้า” จะต้องอ่านกระแทกเสียงเพื่อแสดงอารมณ์โกรธ  

ส่วนเนื้อความตอนที่นนทกมาขอพรจากพระอิศวร ผู้อ่านต้องครั่นเสียง ท�าเสียงสะดุด และทอดเสียง 

ในตอนท้าย เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกเศร้าใจ เสียใจ และน้อยใจของนนทก

 ๒) กลอนเพลงยาว มีหลักการอ่าน  ดังนี้

  ๑. ผูอ่้านต้องพิจารณาจ�านวนค�าทีอ่่านว่าวรรคใดควรอ่านลงจงัหวะ ๒/๒/๓, ๓/๒/๓ หรอื 

๓/๓/๓ และรู้จักรวบค�า เช่น

	 แบบฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละคร
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1. สมาชิกกลุมที่จับสลากไดหมายเลข 2 รวมกัน 

 อธิบายความรูเกี่ยวกับการอานออกเสียง

 บทรอยกรองประเภทกลอน เพลงยาว

2. นักเรียนยืนในลักษณะวงกลมเพื่อรวมกัน 

 อธิบายความรูแบบโตตอบรอบวงเกี่ยวกับ

 การอานออกเสียงบทรอยกรองประเภท

 กลอนเพลงยาว โดยใชความรู ความเขาใจ 

 ทีไ่ดรบัจากการฟงบรรยาย เปนขอมูลเบื้องตน 

 สําหรับตอบคําถาม

 • กลอนเพลงยาวมีฉันทลักษณอยางไร

  (แนวตอบ มีลักษณะเชนเดียวกับกลอนสุภาพ  

  แตกตางกันที่กลอนเพลงยาวขึ้นตนบทดวย

  วรรครับ คําสุดทายของกลอนเพลงยาว

  มักลงดวยคําวา “เอย” ผูประพันธสามารถ 

  ประพันธใหยาวเทาใดก็ได โดยไมจํากัด 

  จํานวนบท)

 • นักเรียนรวมกันยกตัวอยางวรรณคดี

  ที่ประพันธดวยกลอนเพลงยาว

  (แนวตอบ กลอนเพลงยาวสรรเสรญิพระเกยีรต ิ 

  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

  กลอนเพลงยาวรบพมาที่ทาดินแดง 

  กลอนเพลงยาวถวายโอวาท เปนตน)

3. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงบทรอยกรอง

 ประเภทกลอนเพลงยาว จากหนังสือเรียน 

 ภาษาไทย หนา 15 โดยครูคอยสังเกต

 การแบงวรรคตอน ทวงทํานอง การใชนํ้าเสียง 

 ใหคําแนะนําเมื่อการอานสิ้นสุดลง

 นักเรียนควรรู

 1  กลอนเพลงยาว แตเดิมนั้นคนมักจะเขาใจกันวา กลอนเพลงยาวจะตองมี

เนื้อความในเชิงเกี้ยวพาราสี ซึ่งที่จริงแลวกลอนเพลงยาวมีเนื้อหาที่หลากหลาย 

เชน กลอนเพลงยาวสรรเสริญบุคคล กลอนเพลงยาวที่เกี่ยวกับการศึกสงคราม 

กลอนเพลงยาวที่แตงเปนทํานองจดหมายเหตุบันทึกเรื่องราว เปนตน 

กลอนเพลงยาวนิยมประพันธมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและสืบตอเนื่อง

มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน และเฟองฟูมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ-

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว

 2  เพลงยาวถวายโอวาท เปนผลงานของสุนทรภู ซึ่งสันนิษฐานกันวา แตงขึ้น

ในสมยัรชักาลที ่3 ขณะทีส่นุทรภูบวชอยู ณ วดัราชบรุณะ สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ 

เจาฟากุณฑลทิพยวดี ไดทรงมอบพระราชโอรส 2 พระองคใหเปนศษิยของสนุทรภู คอื 

เจาฟากลางและเจาฟาปว ไมนานสุนทรภูไดถูกอธิกรณขับไลออกจากวัดราชบุรณะ 

จึงไดแตงเพลงยาวบทนี้ทูลลาและถวายโอวาทเจาฟาซึ่งเปนศิษยทั้งสองพระองค

ในการอานทํานองเสนาะบทรอยกรองเมื่อถึงวรรคจบควรปฏิบัติอยางไร

1. อานโดยใชเสียงหลบ

2. อานโดยใชนํ้าเสียงสั้นและหวน

3.  อานโดยการทอดเสียงใหยาวออกไปชาๆ

4.  อานโดยการกระแทกเสียงเพื่อใหผูฟงทราบวาใกลจะจบแลว

วิเคราะหคําตอบ   การอานออกเสียงทํานองเสนาะบทรอยกรองใหมีความ

ไพเราะ และถูกตองตามความนิยม เมื่ออานมาถึงวรรคที่เปนวรรคจบ ผูอาน

ควรใชวิธีการอาน โดยการทอดเสียงใหยาวออกไปชาๆ ไมควรใชนํ้าเสียง

ที่สั้น หวน สวนการใชเสียงหลบจะใชเพื่อปรับระดับเสียงที่สูงหรือตํ่าเกินไป 

ใหเขากับเสียงของผูอาน ในขณะที่การกระแทกเสียงจะใชเมื่อแสดงอารมณ

ความรูสึกโกรธของตัวละคร ดังนั้นจึงตอบขอ 3.

   อ่านลงจังหวะ ๓/๓/๓   “ควรมิควร/จวนจะพราก/จากสถาน”

   อ่านลงจังหวะ ๓/๓/๓   “ขอขอบคุณ/ทูลกระหม่อม/ถนอมรัก”

   อ่านลงจังหวะ ๓/๒/๓   “เสด็จมา/ปราศรัย/ถึงในกุฎี”

         ต้องรวมค�า กุฎี โดยออกเสียง กุ เบาๆ

   อ่านลงจังหวะ ๓/๒/๓   “ดังวารี/รดซาบ/อาบละออง”

  ๒. ผู้อ่านต้องพจิารณาบทอ่านว่าส่ืออารมณ์ใด ควรอ่านใส่อารมณ์ให้สอดคล้องกบัเนือ้หา 

เช่น บทที่คัดมาให้ฝึกอ่าน เป็นจดหมายลาต้องอ่านทอดเสียงเศร้า

  ๓. ผู้อ่านควรอ่านโดยเน้นค�าส�าคัญเพื่อแสดงอารมณ์ เช่น

   “มาครั้งนี้/วิบาก/จากพระบาท  ใจจะขาด/คิดหมาย/ไม่วายหวัง”

   ค�าว่า ใจจะขาด ต้องครั่นเสียงเหมือนก�าลังสะอื้นไห้

  ๔. ผู้อ่านต้องทอดเสียงในวรรคสุดท้ายเพื่อให้รู้ว่าจบความ

เพลงยาวถวายโอวาท

     ควรมิควร/จวนจะพราก/จากสถาน

จึงเขียนความ/ตามใจ/อาลัยลาญ ขอประทาน/โทษา/อย่าราคี//

ด้วยขอบคุณ/ทูลกระหม่อม/ถนอมรัก เหมือนผัดพักตร์/ผิวหน้า/เป็นราศี

เสด็จมา/ปราศรัย/ถึงในกุฎี  ดังวารี/รดซาบ/อาบละออง//

ทั้งการุญ/สุนทรา/คารวะ   ถวายพระ/วรองค์/จ�านงสนอง

ขอพึ่งบุญ/มุลิกา/ฝ่าละออง  พระหน่อสอง/สุริย์วงศ์/ทรงศักดา//

ด้วยเดี๋ยวนี้/มิได้รอง/ละอองบาท จะนิราศ/แรมไป/ไพรพฤกษา

ต่อถึงพระ/วสาอื่น/จักคืนมา  พระยอดฟ้า/สององค์/จงเจริญ//

อย่ารู้โรค/โศกเศร้า/เหมือนเขาอื่น พระยศยืน/ยอดมนุษย์/สุดสรรเสริญ

มธุรส/ชดช้อย/ให้พลอยเพลิน  จะต้องเหิน/ห่างเห/ทุกเวลา//

ไหนจะคิด/พิศวง/ถึงองค์ใหญ่  ทั้งอาลัย/องค์น้อย/ละห้อยหา

มิเจียมตัว/กลัวพระราช/อาชญา จะใส่บ่า/แบกวาง/ข้างละองค์//

พาเที่ยวชม/ยมนา/มหาสมุทร  เมืองมนุษย์/นกไม้/ไพรระหง

ต่อรอนรอน/อ่อนอับ/พยับลง  จึงจะส่ง/เสด็จให้/เข้าในวัง//

(เพลงยาวถวายโอวาท:	สุนทรภู่)

 ตัวอย่าง  แบบฝึกอ่านออกเสียงกลอนเพลงยาว	 แบบฝึกอ่านออกเสียงกลอนเพลงยาว
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1

2

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว

คู่มือครู 15



กระตุ้นความสนใจ

Engaae

ขยายความเข้าใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

ส�ารวจค้นหา

Expore

อธบิายความรู้
Explain

อธบิายความรู ้ Explain

1. สมาชิกกลุมที่จับสลากไดหมายเลข 3 รวมกัน 

 อธิบายความรูเกี่ยวกับการอานออกเสียง

 บทรอยกรองประเภทกลอนนิทาน

2. นักเรียนยืนในลักษณะวงกลมเพื่อรวมกันอธิบาย

 ความรูแบบโตตอบรอบวงเกี่ยวกับการอาน

 ออกเสียงบทรอยกรองประเภทกลอนนทิาน 

 โดยใชความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการ

 ฟงบรรยาย เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับ

 ตอบคําถาม 

 • นักเรียนคิดวา เพราะเหตุใดกลอนนิทาน

  ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับกลอนสุภาพ จึงมี

  ชื่อเรียกเฉพาะวากลอนนิทาน

  (แนวตอบ จากความหมายของนิทาน 

  ที่กลาววา นิทานเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจาก 

  จินตนาการของผูแตง มีทั้งเรื่องผจญภัย  

  ความรัก ความโศกเศรา วีรบุรุษ ตลกขบขัน  

  เหนือธรรมชาติ ตัวละครมีลักษณะ

  หลากหลาย ทั้งมนุษย อมนุษย ผูวิเศษ 

  สัตวตางๆ ที่มีอารมณ ความรูสึกนึกคิด 

  มีจิตใจเชนเดียวกับมนุษย จึงเรียกบทกลอน

  ที่ถายทอดเรื่องราวในลักษณะเชนนี้วา 

  “กลอนนิทาน”)

3. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงบทรอยกรอง

 ประเภทกลอนนทิาน จากหนงัสอืเรยีนภาษาไทย 

 หนา 16-17 โดยครคูอยสงัเกตการแบงวรรคตอน  

 ทวงทํานอง การใชนํ้าเสียง ใหคําแนะนํา

 เมื่อการอานสิ้นสุดลง

 เกร็ดแนะครู

 นอกจากกลอนนิทานเรื่องพระอภัยมณีแลว ครูควรคัดลอกกลอนนิทานจากเรื่อง

อื่นๆ มาใหนักเรียนรวมกันฝกอาน เชน โคบุตร สิงหไกรภพ ลักษณวงศ เปนตน 

หรืออาจใชตัวอยางคําประพันธตอไปนี้ ซึ่งคัดมาจากเรื่องพระอภัยมณี โดยมีความ

โดดเดนดานการแสดงอารมณความรูสึก

   ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร  ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน

 แมเกิดในใตหลาสุธาธาร   ขอพบพานพิศวาสไมคลาดคลา

 แมเนื้อเย็นเปนหวงมหรรณพ  พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เปนมัจฉา

 แมเปนบัวตัวพี่เปนภุมรา   เชยผกาโกสุมปทุมทอง

 เจาเปนถํ้าอําไพขอใหพี่   เปนราชสีหสิงสูเปนคูสอง

 จะติดตามทรามสงวนนวลละออง  เปนคูครองพิศวาสทุกชาติไป

 ความรูในเรื่องใดสําคัญที่สุดที่จะทําใหการอานออกเสียงทํานองเสนาะ

กลอนนิทานมีความนาสนใจ และผูฟงไดรับอรรถรสจากการฟง

 1. ความรูเกี่ยวกับคําและสํานวน

 2. ความรูเกี่ยวกับการอานจับใจความสําคัญ

 3. ความรูเกี่ยวกับการใชนํ้าเสียงใหเขากับอารมณของบทอาน

 4. ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร แหลงที่มาของกลอนนิทานเรื่องนั้นๆ

วิเคราะหคําตอบ   กลอนนิทาน คือ บทรอยกรองที่มีเนื้อหาสาระเปนเรื่อง

เกี่ยวกับจินตนาการของผูแตง มีตัวละครตางๆ ที่แสดงอารมณความรูสึกได

เชนเดียวกับมนุษย ดังนั้น การอานออกเสียงกลอนนิทานใหมีความนาสนใจ 

ผูฟงไดรับอรรถรสจากการฟง เกิดจินตภาพที่ชัดเจน ผูอานจึงควรมีความรู

เกี่ยวกับการใชนํ้าเสียงประกอบการอาน เพื่อถายทอดอารมณความรูสึกของ

ตัวละครภายในเรื่องไดอยางสมจริง ดังนั้นจึงตอบขอ 3.

 ๓) กลอนนิทาน มีหลักการอ่าน  ดังนี้

  ๑. การอ่านท�านองเสนาะกลอนนทิานเหมอืนการอ่านกลอนสภุาพทัว่ไป  แบ่งจงัหวะการอ่าน 

เป็น ๓/๒/๓, ๒/๒/๓, ๒/๓/๓ หรือ ๓/๓/๓ ก็ได้ แต่ส่วนมากมักเป็น ๓/๒/๓ เช่น

    ฝ่ายผีเสื้อ/เหลือโกรธ/โลดทะลึ่ง เสียงโผงผึง/เผ่นโผน/ตะโกนผัว

   เหตุไฉน/ไปนั่ง/ก�าบังตัว   เชิญทูนหัว/เยี่ยมหน้า/มาหาน้อง

  ๒. ท�านองในการอ่านกลอนนิทาน โดยทั่วไปนิยมอ่านเสียงสูง ๒ วรรค เสียงต�่า ๒ วรรค 

จากตัวอย่างข้างต้น เสียงสูงคือค�าท้ายวรรคสดับและวรรครับ เสียงต�่าคือค�าท้ายวรรครองและวรรคส่ง

  ๓. อ่านค�าให้สัมผัสกันเพื่อความไพเราะ เช่น

    “ข้าขอเคารพอภิวันท์   ระลึกมั่น/พระคุณครู/ผู้อารี”

   ต้องอ่าน ข้าขอเคารพ - อบ - พิ - วัน (อภิวันท์) เพื่อให้คล้องจองกับ เคารพ

  ๔. อ่านให้ได้อารมณ์ตามเนื้อเรื่อง ปรับน�้าเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์ของตัวละคร เช่น  

บทนางยักษ์เมื่อออดอ้อนพระอภัยมณี ควรอ่านเสียงอ่อนหวาน แต่เมื่อพระฤๅษีแห่งเกาะแก้วพิสดาร 

มาตักเตือน นางยักษ์จึงเกิดอารมณ์โกรธ ใช้ถ้อยค�าหยาบคายตอบโต้ ควรอ่านกระแทกเสียง เป็นต้น

    กลอนนิทานที่คัดเลือกมาให้ฝึกอ่าน เป็นตอนที่พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

โดยอาศัยนางเงือกและพ่อแม่เงือกช่วยพาหนี นางผีเสื้อสมุทรแค้นใจเมื่อจับพ่อแม่เงือกได้จึงกินเสีย 

นางเงือกพาพระอภัยมณีหนีมาถึงเกาะแก้วพิสดาร พระฤ ๅษีแห่งเกาะแก้วพิสดารช่วยเสกคาถาไม่ให้ 

นางผีเสื้อสมุทรเข้ามาใกล้ และสั่งสอนให้นางสงบใจกลับไปถ�้าของตน นางยักษ์ก�าลังโกรธจึงตอบโต้ 

พระฤ ๅษอีย่างรนุแรง ให้ผูอ่้านสงัเกตอารมณ์ของตวัละครในเรือ่ง ซึง่มทีัง้อารมณ์เสยีใจ ออดอ้อน ตดัพ้อ

ต่อว่า และโกรธเคือง แล้วฝึกอ่านตามท�านองและลีลาอารมณ์  ดังนี้ 

 สินสมุทร/สุดแสน/สงสารแม่ ช�าเลืองแล/ดูหน้า/น�้าตาไหล
จึงกราบกราน/มารดา/แล้วว่าไป จะเข้าใกล้/ทูนหัว/ลูกกลัวนัก
เมื่อวานนี้/ตีข้า/น้อยไปหรือ  ระบมมือ/เหมือนกระดูก/ลูกจะหัก
ซึ่งรักลูก/ลูกก็รู้/อยู่ว่ารัก   มิใช่จัก/ลืมคุณ/กรุณา*

ถึงตัวไป/ใจลูก/ยังผูกคิด   พอปลดปลิด/เรื่องธุระ/จะมาหา
อย่ากริ้วโกรธ/โปรดปราน/เถิดมารดา ไปไสยา/อยู่ในถ�้า/ให้ส�าราญ

* อ่านว่า กะ-รุน-นา เพื่อให้สัมผัสกับ คุณ

	 แบบฝึกอ่านออกเสียงกลอนนิทาน
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1. สมาชิกกลุมที่จับสลากไดหมายเลข 4 รวมกัน 

 อธิบายความรูเกี่ยวกับการอานออกเสียง

 บทรอยกรองประเภทกาพยหอโคลง

2. นักเรียนยืนในลักษณะวงกลมเพื่อรวมกัน 

 อธิบายความรูแบบโตตอบรอบวงเกี่ยวกับ

 การอานออกเสยีงบทรอยกรองประเภท

 กาพยหอโคลง โดยใชความรู ความเขาใจ 

 ที่ไดรับจากการฟงบรรยาย เปนขอมูลเบื้องตน 

 สําหรับตอบคําถาม

 • กาพยหอโคลงเปนบทรอยกรองที่มีความ

  โดดเดนอยางไร

  (แนวตอบ กาพยหอโคลงเปนบทรอยกรอง

  ที่ใชคําประพันธสองประเภทรวมกันในการ 

  ประพันธ คือ กาพยยานีแตงรวมกับโคลง

  สี่สุภาพ โดยมีเนื้อความประการเดียวกัน  

  กาพยยานีที่นํามาแตงตองมีลักษณะบังคับ 

  พื้นฐานหรือฉันทลักษณตามที่กําหนดไว  

  สวนโคลงสี่สุภาพอนุโลมใหมีขอยกเวน

  บางประการ เชน อาจไมเครงครัดคําเอก

  ในทุกตําแหนง นอกจากนี้ยังกําหนดให

  คําขึ้นตนแตละวรรคของกาพยกับคําขึ้นตน 

  แตละบาทของโคลงเปนคําเดียวกัน)

 นักเรียนควรรู

 1  พระอภัยมณี เปนนิทานคํากลอนเรื่องยิ่งใหญ โดยถือกันวาเปนผลงานชิ้นเอก

ของสุนทรภู กวีเอกแหงกรุงรัตนโกสินทร และไดรับการยกยองวาเปนยอดของกลอน

นิทาน มีความยาว 96 เลมสมุดไทย ปรากฏลักษณะพิเศษซึ่งมีความแตกตางจาก

กลอนนิทานเรื่องอื่นๆ ที่แตงขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน คือ การผูกเรื่องที่เกิดขึ้นจาก

จินตนาการ มีตัวละครที่หลากหลาย ตางชาติ ตางภาษา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศน 

ความเปดกวาง และความเปนนักคิดของสุนทรภู

 2  โคลงสีส่ภุาพ ทีแ่ตงรวมกบักาพยยาน ี11 นัน้ ตองพรรณนาความทีม่อียูในกาพย

ใหครบถวน ผูประพันธมุงเนนที่ใจความเปนสําคัญ การสรรคําใหมีใจความที่ตองการ

และไดลักษณะตรงตามกําหนดบังคับไวในฉันทลักษณ จึงมีความยากกวาปกติ 

ดวยเหตุนี้โคลงสี่สุภาพที่แตงรวมกับกาพยยานี 11 ในกาพยหอโคลงจึงไมเครงครัด

ตําแหนงคําเอก

 ในการอานออกเสียงบทรอยกรอง ผูอานควรออกแบบการใชนํ้าเสียง

ใหสอดคลองกับสวนใดของบทอาน

 1. ใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง

 2. ใหสอดคลองกับลักษณะของคําประพันธ

 3. ใหสอดคลองกับสาระและแนวคิดสําคัญของเรื่อง

 4. ใหสอดคลองกับความหมายและความรูสึกภายในเรื่อง

วิเคราะหคําตอบ   การอานออกเสียงทํานองเสนาะ ผูอานจะตองใหความ

สําคัญกับการใชนํ้าเสียงเพื่อทําใหผูฟงไดรับอรรถรสขณะฟงไดอยางเต็มที่ 

ซึ่งผูอานควรออกแบบการใชเสียงใหมีความสอดคลองกับความหมายและ

อารมณความรูสึกของเรื่อง หรือของตัวละคร ดังนั้นจึงตอบขอ 4.

 ฝ่ายโยคี/มียศ/พจนารถ  ให้โอวาท/นางยักษ์/ไม่หักหาญ

จงตัดบ่วง/ห่วงใย/อาลัยลาน  อย่าปองผลาญ/ลูกผัว/ของตัวเลย

ทั้งนี้เพราะ/เคราะห์กรรม/ท�าให้วุ่น จึงสิ้นบุญ/วาสนา/สีกาเอ๋ย

เห็นมิได้/ไปอยู่/เป็นคู่เชย   ด้วยสองเคย/ปลูกเลี้ยง/กันเพียงนั้น

อย่าครวญคิด/ติดตาม/ด้วยความโกรธ จะเป็นโทษ/กับสีกา/เมื่ออาสัญ

จงยับยั้ง/ฟังค�า/รูปร�าพัน   ไปสวรรค์/นฤพาน/ส�าราญใจ
 นางผีเสื้อ/เหลือโกรธ/พิโรธร้อง มาตั้งซ่อง/ศีลจะมี/อยู่ที่ไหน
ช่างเฉโก/โยคี/หนีเขาใช้   ไม่อยู่ใน/ศีลสัตย์/มาตัดรอน
เขาว่ากัน/ผัวเมีย/กับแม่ลูก  ยื่นจมูก/เข้ามาบ้าง/ช่วยสั่งสอน
แม้นคบคู่/กูไว้/มิให้นอน   จะราญรอน/รบเร้า/เฝ้าตอแย

(พระอภัยมณี:	สุนทรภู่)

 กลอนนิทานเรื่องพระอภัยมณี เนื้อหาให้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ปรากฏอารมณ์ที่หลากหลาย
ของตัวละคร แต่ละตอนให้ข้อคิด คติเตือนใจ การอ่านจึงต้องปรับน�้าเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์  
เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
 ๔) การอ่านกาพย์ห่อโคลง มีหลักการอ่าน ดังนี้
  ๑. การอ่านกาพย์ยานี ๑๑ วรรคหน้ามี ๕ ค�า จะแบ่งจังหวะเป็น ๒/๓ วรรคหลัง 
มี ๖ ค�า  จะแบ่งจังหวะเป็น ๓/๓ 
  ๒. การอ่านโคลงสี่สุภาพ มี ๔ บาท หนึ่งบาทแบ่งเป็น ๒ วรรค วรรคหน้า ๕ ค�า จะแบ่ง
จังหวะเป็น ๒/๓ หรือ ๓/๒ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อความที่ปรากฏในวรรค วรรคหลัง  ๒ ค�า ค�าท้ายบาทที่ ๒  
ถ้าเป็นเสียงโทให้อ่านเสียงต�่า ถ้าเป็นเสียงตรีให้อ่านเสียงสูง (เสียงค้าง) บาทที่ ๔ วรรคหลัง มี ๔ ค�า  

แบ่งจังหวะเป็น ๒/๒ ตอนท้ายบทต้องอ่านทอดเสียง 

 	งูเขียวรัดตุ๊กแก   ตุ๊กแกแก่คางแข็งขยัน
กัดงูงูยิ่งพัน   อ้าปากง่วงล้วงตับกิน

 	งูเขียวแลเหลื้อมพ่น  พิษพลัน
ตุ๊กแกคางแข็งขยัน   คาบไว้
กัดงูงูเร่งพัน   ขนดเครียด
ปากอ้างูจึงได้   ลากล้วงตับกิน

๔๔

* อกัขรวธิยีดึตามการอ่านออกเสียงกาพยห์อ่โคลงของกระทรวงศึกษาธกิาร

	 แบบฝึกอ่านออกเสียงกาพย์ห่อโคลง*
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การอ่านโคลงสี่สุภาพ มี ๔ บาท หนึ่งบาทแบ่งเป็น ๒ วรรค วรรคหน้า ๕ ค�

(พระอภัยมณี:

2

1

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว
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1. ครูสุมเรียกชื่อนักเรียนเพื่อตอบคําถาม

 • การอานออกเสียงบทรอยกรองประเภท

  กาพยหอโคลงใหมีความไพเราะ นักเรียน 

  คิดวาควรมีแนวทางการอานอยางไร

  (แนวตอบ ผูอานตองศึกษาเกี่ยวกับฉันทลักษณ 

  ของกาพยยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ 

  เพื่อใหแบงวรรคตอนในการอานไดถูกตอง  

  โดยกาพยยานี 11 วรรคที่มี 5 คํา จะแบง 

  จังหวะการอาน 2/3 หรือ 3/2 ขึ้นอยูกับ

  เนื้อความเปนสําคัญ วรรคที่มี 6 คํา จะแบง 

  จังหวะ 3/3 สวนการอานโคลงสี่สุภาพ 

  วรรคที่มี 5 คํา แบงจังหวะ 2/3 หรือ 3/2 

  ขึ้นอยูกับเนื้อความเปนสําคัญ วรรคที่มี 4 คํา  

  แบงจังหวะ 2/2 วรรคที่มี 2 คํา ไมตอง

  แบงวรรคในการอาน นอกจากนี้ผูอานยังตอง 

  คํานึงวา ความไพเราะของการอานออกเสียง 

  โคลงสี่สุภาพอยูที่เสียง โดยเฉพาะคําทายบาท  

  ที่จะตองควบคุมเสียงขึ้น ลง ใหถึงเสียง 

  วรรณยุกตนั้นๆ)

2. นักเรียนรวมกันอานออกเสียงบทรอยกรอง

 ประเภทกาพยหอโคลง จากหนังสือเรียน

 ภาษาไทย หนา 17-18 โดยครูคอยสังเกตการ 

 แบงวรรคตอน ทวงทํานอง การใชนํ้าเสียง 

 ใหคําแนะนําเมื่อการอานสิ้นสุดลง

 เกร็ดแนะครู

 ครูอาจคัดลอกบทรอยกรองบทอื่นๆ จากกาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง 

พระนิพนธในเจาฟาธรรมธิเบศรมาใหนักเรียนฝกอานรวมกัน เชน

   ธารไหลใสสะอาด   มัจฉาชาติดาษนานา

 หวั่นหวายกินไคลคลา   ตามกันมาใหเห็นตัว

   ธารไหลใสสอาดนํ้า  รินมา

 มัจฉาชาตินานา    หวั่นหวาย

 จอกสาหรายกินไคลคลา   เชยหมู

 ตามคูมาคลายคลาย   ผุดใหเห็นตัวฯ...

 เมื่อครูใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสรางเสริมและกิจกรรมทาทาย ควรสุมเรียกชื่อ

ออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ผลที่ไดรับจากการ

ปฏิบัติกิจกรรมจะทําใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการอานออกเสียงทั้งบทรอยแกว

และบทรอยกรอง สามารถนําไปปรับใชสําหรับการอานออกเสียงของตนตอไป

 นักเรียนสังเกตวิธีการอานออกเสียงของผูประกาศขาวในพระราชสํานัก 

เพื่อหาแนวทางการแบงวรรคตอน อัตราความเร็วในขณะที่อาน การใช

นํ้าเสียง และการวางบุคลิกภาพ สรุปแนวทางที่ไดจากการสังเกตนํามา

อภิปรายรวมกันภายในชั้นเรียน 

   นักเรียนคนหาคลิปเสียงการพากยละครวิทยุ หรือการเหชมกระบวนเรือ 

 การพากยโขนตอนตางๆ ของกรมศลิปากร เพือ่หาแนวทางการแบงวรรคตอน  

 การใชนํ้าเสียง สรุปแนวทางที่ไดจากการสังเกตนํามาอภิปรายรวมกัน

 ภายในชั้นเรียน

 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีเนื้อหาเล่าเรื่องการเดินทางไปพระพุทธบาทและชม

ธรรมชาติที่พบเห็นระหว่างทาง การสรรค�าของกวีท�าให้ผู้อ่านได้รับความรู้และเข้าใจธรรมชาติของสัตว์

และพืชชนิดต่างๆ การอ่านให้ไพเราะจึงควรอ่านด้วยน�้าเสียงแจ่มใส ร่าเริง ด้วยจังหวะที่เร็วกว่าปกติ 

ผู้อ่านจึงจะได้รับรสไพเราะและจินตนาการภาพตามได้โดยง่าย

 	ดูหนูสู่รูงู   งูสุดสู้หนูสู้งู
หนูงูสู้ดูอยู่   รูปงูทู่หนูมูทู

 	ดูงูขู่ฝูดฝู้   พรูพรู
หนูสู่รูงูงู    สุดสู้
งูสู้หนูหนูสู้   งูอยู่
หนูรู้งูงูรู้    รูปถู้มูทู

 	หัวลิงหมากลางลิง  ต้นลางลิงแลหูลิง
ลิงไต่กระไดลิง   ลิงโลดคว้าประสาลิง

 	หัวลิงหมากเรียกไม้  ลางลิง
ลางลิงหูลิงลิง   หลอกขู้
ลิงไต่กระไดลิง   ลิงห่ม
ลิงโลดฉวยชมผู้   ฉีกคว้าประสาลิง

	 	 	 	 			(กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง:	เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)

๕๒

๘๖

การเล่นคำาพ้องรูป - พ้องเสียงในคำาประพันธ์

	 ในภาษาไทยคำาคำาหนึ่ง	อาจมีหลายความหมาย	ขึ้นอยู่กับบริบทที่ประกอบคำานั้นๆ	ตัวอย่างเช่น

คำาว่า	“ลิง”	ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง	มีการเล่นคำาพ้องรูป	-	พ้องเสียงที่ไพเราะตอนหนึ่งว่า

    “หัวลิงหมากลางลิง  ต้นลางลิงแลหูลิง

	 	 	 	 ลิงไต่กระไดลิง	 	 ลิงโลดคว้าประสาลิง”

	 หัวลิง	 หมายถึง	 ไม้เถาชนิดหนึ่ง	ผลขนาดเท่าส้มจีน

	 หมากลางลิง	 ”	 ปาล์มชนิดหนึ่ง

	 ลางลิง, กระไดลิง	 ”	 ไม้เถาเนื้อแข็งชนิดหนึ่ง

	 หูลิง	 ”	 ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง

เกร็ดภาษา
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กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย
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 นักเรียนควรรู

 1   การอานเปนการเรียนรูตลอดชีวิต มนุษยจะมีความฉลาดขึ้นไดนั้น ก็ดวยรูจัก

นําความรู ความคิด หรือประสบการณที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งความรู ความคิด และประสบการณเหลานั้น 

ลวนไดมาจากการแสวงหาความรูดวยการอาน การอานจึงเปนการเรียนรูตลอดชีวิต 

เปนการแสวงหาความรูอยางไมมีขอบเขต ไมหยุดนิ่งตราบเทาที่สังคมมนุษยยังมี

การพัฒนาในดานตางๆ

 2   การฝกฝน การฝกฝนตนเองใหเปนนักปราชญหรือผูรอบรูสามารถทําได

โดยยึดหลัก 4 ประการ ไดแก  1. สุตะ คือ การฟง ดู และอานเรื่องราวที่เปน

ประโยชนตอตนเองจากสื่อตางๆ  2. จิตตะ คือ การคิด พิจารณา ไตรตรอง 

ใครครวญ โดยนําสิ่งที่ฟง ดู และอานมาคิดพิจารณา  3. ปุจฉา คือ การสอบถามผูรู

เพื่อแสวงหาคําตอบของสิ่งที่สงสัย ใครรู และ  4. ลิขิต คือ การเขียน เมื่อไดอาน ฟง 

ดู หรือไดรับคําตอบที่ถูกตอง เปนประโยชนตอตนเองแลว ควรที่จะจดบันทึกความรู

เหลานั้นไวมิใหสูญหาย เพื่อนําไปใชหรือเผยแพรแกผูอื่นตอไปในอนาคต

ขยายความเข้าใจ Expand

1. จากความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย

 ที่ใชสําหรับการอานออกเสียง และแนวทาง 

 การอานออกเสียงบทรอยกรอง นักเรียน

 ทาํแบบวดัฯ ภาษาไทย ม.2 ตอนที ่1 หนวยที ่1

 กิจกรรมตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 1.1

2. นักเรียนคัดเลือกบทรอยแกวที่เปนบทบรรยาย 

 หรือบทพรรณนาที่ประทับใจ ความยาวไมเกิน  

 1 หนากระดาษ A4 นํามาฝกซอมอาน

 ออกเสยีงโดยใชแนวทางทีไ่ดศกึษา บนัทกึเสยีง

 แลวนําสงครู

3. นักเรียนคัดเลือกบทรอยกรองจากวรรณคดี 

 เรื่องที่ประทับใจ ความยาวไมเกิน 4 บท 

 นํามาฝกซอมอานออกเสียงทํานองเสนาะ

 โดยใชแนวทางที่ไดศึกษา บันทึกเสียง แลวนํา  

 สงครู

 การอานออกเสียงสามารถนําไปบูรณาการไดกับเรื่องการขับรองเพลงไทย 

ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ วิชาดนตรี-นาฏศิลป โดยใหนักเรียนวิเคราะหวา 

ทักษะการอานออกเสียงมีความสัมพันธกับการขับรองเพลงไทยอยางไร จัดทํา

เปนใบความรูเฉพาะบุคคล สงครู 

 ผลที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมบูรณาการ จะทําใหนักเรียนมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการอานออกเสียงกับการขับรอง

เพลงไทย รวมถึงเห็นความสําคัญของการออกเสยีง เพราะการขบัรองเพลงไทย

ไมวาจะเปนการขบัรองเดีย่วหรอืขบัรองหมู มพีืน้ฐานทีจ่ะตองปฏบิตัเิชนเดยีวกบั

การอานออกเสียง คือ การใชเสียง ผูขับรองจะตองฝกออกเสียงใหเต็มเสียง 

รักษาระดับเสียงใหเปนไปตามทํานองของเพลง ซึ่งทักษะเหลานี้ลวนไดมาจาก

การฝกทักษะการอานออกเสียงจนเกิดความชํานาญ

✓   ใบงาน แบบวัดฯ แบบฝกฯ

   ภาษาไทย ม.2 กิจกรรมที่  1.1      

   เรื่อง การอานออกเสียงบทร้อยกรอง

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

ñðกิจกรรมที่ ๑.๑ ใหนกัเรยีนทาํเครือ่งหมาย / แบงจงัหวะการอานบทรอยกรอง

แบบอาขยาน และอานใหไพเราะถูกตองตามฉันทลักษณ  

ของคําประพันธ  (ท ๑.๑ ม.๒/๑)

กิจกรรมตามตัวชี้วัด

  เม่ือนั้น พระองคทรงพิภพดาหา

 ทราบสารเคืองแคนแนนอุรา จึงตรัสแกกัลยาทั้งหาองค

 จะรีรองอไปไยเลา อันลูกเราเขาไมมีประสงค

 พระเชษฐารักศักด์ิสุริยวงศ จึงทรงอาลัยไกลเกลี่ยมา

 ซึ่งจะคอยทาหลานตามสารศรี อีกรอยปก็ไมจากเมืองหมันหยา

 แตจะเวียนงดงานการวิวาห จะซํ้ารายอายหนายิ่งนัก

 แมนใครมาขอก็จะให ไมอาลัยที่ระคนปนศักดิ์

 ถึงไพรประดาษชาติทรลักษณ จะแตงใหงามพักตรพงศพันธุ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ฉบับ
เฉลย

(การใหคะแนนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน โดยสังเกตจากการอานตัว ร ล ควบกลํ้า
และการแบงวรรคตอน)

  เมื่อนั้น พระองค  /  ทรงพิภพ  /  ดาหา

 ทราบสาร  /  เคืองแคน  /  แนนอุรา จึงตรัสแก  /  กัลยา / ทั้งหาองค

 จะรีรอ / งอไป / ไยเลา อันลูกเรา / เขาไม / มีประสงค

 พระเชษฐา / รักศักดิ์ / สุริยวงศ จึงทรง / อาลัย / ไกลเกลี่ยมา

 ซึ่งจะคอย / ทาหลานตาม / สารศรี อีกรอยป / ก็ไมจาก / เมืองหมันหยา

 แตจะเวียน / งดงาน / การวิวาห จะซํ้าราย / อายหนา / ยิ่งนัก

 แมนใคร / มาขอ / ก็จะให ไมอาลัย / ที่ระคน / ปนศักดิ์

 ถึงไพร / ประดาษชาติ / ทรลักษณ จะแตงให / งามพักตร / พงศพันธุ

๒

 การศึกษาจากการอ่านเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ทักษะการอ่านมิได้เกิดข้ึนเองตาม 

ธรรมชาติ	 แต่เกิดจากการฝึกฝน	 ผู้ท่ีรักการอ่านและฝึกอ่านอยู่เสมอจะสามารถใช้ทักษะ 

การอ่านเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้

	 หากกล่าวถึงเฉพาะการอ่านออกเสียงผู้ท่ีฝึกฝนทักษะในด้านน้ีอย่างสม่Óเสมอ 

จนเกิดความเช่ียวชาญ	 จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างมาก	 เพราะจะเป็นผู้ท่ีสามารถ

ใช้เสียงเพ่ือส่ือสารในชีวิตประจÓวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ช่วยเสริมสร้างให้เป็นผู้ที่ 

มีบุคลิกภาพดี

	 19	 18

แต่เกิดจากการฝึกฝน

การอ่านเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้

การศึกษาจากการอ่านเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2

1

บูรณาการเชื่อมสาระบูรณาการเชื่อมสาระ
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ขยายความเข้าใจ Expand

 นักเรียนรวมกันกําหนดเกณฑเพื่อใชประเมิน

การอานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรองของ

ตนเอง รวมถึงเพื่อนๆ ในชั้นเรียน และใชเปน

แนวทางปรับปรุง แกไขในครั้งตอไป

 (แนวตอบ เกณฑการอานออกเสียงบทรอยแกว 

 ควรครอบคลุม ดังตอไปนี้

 • อานไดถูกตองตามเกณฑการอานออกเสียง  

  หรืออักขรวิธี

 • ออกเสียงพยัญชนะ ร ล และคําควบกลํ้า   

  ชัดเจน

 • อานไมเกินคํา ไมขาดคํา และไมตูคํา

 • แบงวรรคตอน จังหวะในการอาน และลง

  นํา้หนกัเสยีงไปทีค่าํแตละคาํไดอยางเหมาะสม

 • วางบุคลิกภาพ ทาทางสงาผาเผย สบสายตา

  ผูฟง และการแตงกายที่สะอาด เรียบรอย

    เกณฑการอานออกเสียงบทรอยกรอง 

 ควรครอบคลุม ดังตอไปนี้ 

 • อานไดถูกตองตามฉันทลักษณของ

  บทรอยกรองแตละประเภท

 • ออกเสียงพยัญชนะ ร ล และคําควบกลํ้า  

  ชัดเจน

 • แบงวรรคตอน ใชนํา้เสยีงไดถกูตอง เหมาะสม  

  สอดคลองกับอารมณของบทอาน

 • วางบุคลิกภาพ ทาทางสงาผาเผย สบสายตา

  ผูฟง และการแตงกายที่สะอาด เรียบรอย)

 นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับบุคคลซึ่งไดรับการยกยองใหเปนศิลปนแหงชาติ

สาขาวรรณศลิป โดยเลอืกศกึษาจาํนวน 1 ทาน นําเสนอเกี่ยวกับประวัติ

ชีวิตสวนตัว ผลงาน ระบุเหตุผลที่เลือกศึกษา นําสงในรูปแบบใบงาน

เฉพาะบุคคล 

   นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับประวัตินักเขียนของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

 โดยเลือกศึกษา 1 ทาน จากประเทศใดก็ได นําเสนอเกี่ยวกับประวัติชีวิต

 สวนตัว ผลงาน ระบุเหตุผลที่เลือกศึกษา พรอมแสดงความคิดเห็นสวนตัว

 เกีย่วกบัประเดน็ “นกัเขยีนทีด่ ีคอื นกัเขยีนทีถ่ายทอดความเปนจรงิของชวีติ

 ไดใกลเคียงที่สุด” นําสงในรูปแบบใบงานเฉพาะบุคคล

 นักเรียนควรรู

 1  สี่แผนดิน เปนนวนิยายอิงประวัติศาสตรที่แตงโดยหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ 

ปราโมช ไดรับการยกยองใหเปนวรรณกรรมแหงกรุงรัตนโกสินทร ดวยความ

โดดเดนทางดานเนื้อหาและตัวละครที่หลากหลาย สี่แผนดินจึงไดถูกนํามาถายทอด

ในรปูแบบละครวทิย ุโดยคณะสโมสรเสยีงใส รวมถงึละครโทรทศัน และละครเวที

 2  หลายชีวิต เปนรวมเรื่องสั้นผลงานของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช เนื้อหา

สาระเปนเรือ่งราวของบคุคลตางเพศ ตางวยั ตางชาตติระกลู ตางอาชพี ตางชนชัน้ 

ทุกคนตางเดินทางลงเรือโดยสารลําเดียวกัน เพื่อไปสูปลายทางเดียวกัน ดวยจุด

มุงหมายที่แตกตางกัน แตเมื่อเรือโดยสารลําดังกลาวถูกพายุฝนพัดจนลม ทุกชีวิต

บนเรือลํานั้นก็จบชีวิตลงพรอมกัน เปนการแสดงใหเห็นแนวคิดหลักของเรื่อง คือ 

“ไมวาจะยากดีมีจนอยางไร ทุกคนตางหนีความตายไมพน” ดวยเนื้อหาสาระ

ที่เขมขนและใหแงคิดแกชีวิตจึงไดถูกนํามาถายทอดในรูปแบบละครโทรทัศนถึง

สองครั้ง ซึ่งครั้งหลังสุดออกอากาศทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย (Thai PBS)

บอกเล่าเก้าสิบ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช

 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์ 

คกึฤทธิ ์ ปราโมช เกดิเมือ่วนัที ่๒๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๔๕๔ 

เป็นโอรสสดุท้องของพลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

ค�ารบกับหม่อมแดง (บุนนาค) ปราโมช ณ อยุธยา 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์จบการศึกษาระดับมัธยมจาก

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อนจะไปศึกษาต่อที่

ประเทศอังกฤษ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสาขาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ที่ควีนส์

คอลเลจ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้รับปริญญาตร ี

เกียรตินิยม

 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์ 

คึกฤทธิ์  ปราโมช ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลและเป็น

นักปราชญ์คนหนึ่งของประเทศไทย มีผลงานหลายด้านที่มีชื่อเสียงและโดดเด่น ได้แก่ ทางด้าน

การเมือง เคยด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ ทางด้านงานเขียนท่านได้ 

เริม่ต้นงานเขยีนอย่างจรงิจงั เมือ่ก่อตัง้หนงัสอืพมิพ์สยามรฐั ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยท่านด�ารงต�าแหน่ง 

เจ้าของ ผู้อ�านวยการ และนักเขียนประจ�า งานเขียนของท่านหลายเรื่องได้รับการตีพิมพ์ลงใน

หนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นประจ�า ผลงานเขียนซึ่งได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันมีหลายเร่ือง  

เช่น สี่แผ่นดิน หลายชีวิต โครงกระดูกในตู้ กาเหว่าที่บางเพลง และมอม ซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่เคย 

ได้รับเลือกให้เป็นบทเรียนในวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุได้ ๘๔ ปี 

๕ เดือน  ส�าหรับเกียรติคุณที่ท่านได้รับ ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ 

สาขาวรรณศิลป์

 พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก 

ใน ๔ สาขา ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

(เกร็ดชีวิตคึกฤทธิ์		ปราโมช:	สยามรัฐ)

	 21	 20 	 21	 20

เช่น สี่แผ่นดิน หลายชีวิต โครงกระดูกในตู้ กาเหว่าที่บางเพลง และมอม ซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่เคยเช่น สี่แผ่นดิน หลายชีวิต โครงกระดูกในตู้ กาเหว่าที่บางเพลง และมอม ซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่เคย
1 2

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย
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ตรวจสอบผล                  Evaluate

1. ครูตรวจสอบแถบบันทึกเสียงการอานออกเสียง

 บทรอยแกวและบทรอยกรองของนกัเรยีน

 แตละคน โดยใชหลักเกณฑเดียวกับที่นักเรียน 

 รวมกันกําหนดภายใตคําแนะนําของครู

2. นักเรียนตอบคําถามประจําหนวยการเรียนรู

 หลักฐานแสดงผลการเรียนรู

1. แถบบันทึกเสียงการอานออกเสียงบทรอยแกว

 ที่เปนบทบรรยายหรือบทพรรณนา ซึ่งเลือกจาก 

 ความประทับใจ

2. แถบบันทึกเสียงการอานออกเสียงบทรอยกรอง

 จากวรรณคดีเรื่องที่ประทับใจ

3. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู

แนวตอบ

1. องคประกอบพื้นฐานสําหรับการอานออกเสียง ไดแก ผูอานจะตองฝกการใชสายตา ใชเสียง ฝกอานใหคลองถูกตองตามอักขรวิธี ฝกใชอวัยวะในการออกเสียง 

 ฝกการวางบุคลิกภาพ

2. การอานออกเสียงบทรอยแกว ผูอานควรอานใหถูกตองตามอักขรวิธีหรืออานตามความนิยม แบงวรรคตอนไดถูกตอง ใชนํ้าเสียง เพื่อถายทอดอารมณไดเหมาะสม

 กับบทอาน สวนการอานบทรอยกรอง ผูอานตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับฉันทลักษณของบทรอยกรองแตละประเภท เพื่อใหแบงวรรคตอนการอานไดถูกตอง 

 ออกเสียงคําควบกลํ้าใหชัดเจน ฝกใชนํ้าเสียงใหเหมาะสมกับอารมณของบทอาน

3.  การอานในใจเปนการอานทําความเขาใจสัญลักษณที่มีผูบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร โดยใชเพียงสายตากวาดขอความ สวนการอานออกเสียงเปนการเปลงเสียงตาม

ตัวอักษรและสัญลักษณตางๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ

4. จะชวยใหผูฟงทราบวาขอความใดเปนขอความสําคัญ และสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงได

5. มารยาทในการอานที่ควรปฏิบัติ คือ ไมสรางความรําคาญใหแกผูอื่นไมวาจะดวยการกระทําใดๆ ไมละเมิดสิทธิ์ดวยการอานบันทึกของผูอื่น ไมฉีก ลบ ขูด  ฆา 

 ทําลายหนังสือสาธารณะ รวมถึงควรปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาทในการใชหองสมุดของแตละสถานที่อยางเครงครัด เปนตน

คําถามประจําหนวยการเรียนรู

ค�ำถำม ประจ�ำหน่วยกำรเรียนรู้

กิจกรรม สร้ำงสรรค์พัฒนำกำรเรียนรู้

	 ๑.	องค์ประกอบพื้นฐานในการอ่านออกเสียงมีอะไรบ้าง

	 ๒.	การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง	ผู้อ่านควรปฏิบัติอย่างไร

	 ๓.	การอ่านในใจและการอ่านออกเสียงมีความแตกต่างกันอย่างไร

	 ๔.	การอ่านออกเสียงโดยผู้อ่านเน้นค�าที่ส�าคัญจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างไร

	 ๕.	นักเรียนควรมีมารยาทในการอ่านอย่างไรบ้าง

	 กิจกรรมที่	 ๑	 	ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนฝึกอ่านบทความตามความชื่นชอบหรือสนใจโดยให้

ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการอ่านออกเสียง	จากนั้นสรุปใจความส�าคัญ 

จากเรื่องที่อ่าน

	 กิจกรรมที่	 ๒	 	ให้นักเรียนคัดเลือกบทร้อยกรองที่ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครจากเรื่อง 

พระอภัยมณี	ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ	จ�านวนไม่ต�่ากว่า	๒	บท	 

น�ามาอ่านออกเสียงหน้าชั้นเรียน	โดยก่อนอ่านต้องระบุว่าบทร้อยกรอง 

ที่เลือกมีใจความส�าคัญอย่างไร	สื่อสารอารมณ์ใด	มีสาเหตุมาจากอะไร	 

และถ้าเป็นนักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
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ขยายความเข้าใจ
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ส�ารวจค้นหา

Expore

อธิบายความรู้

Explain

กระตุน้ความสนใจ
Engage

สมรรถนะของผูเรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

 เปาหมายการเรียนรู

1. สามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานได

2. สามารถเขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความ 

 เขาใจในบทเรียน หรือเรื่องที่เลือกอานจาก 

 ความสนใจได

3. อานเรื่องที่กําหนดหรือเรื่องที่เลือกจาก

 ความสนใจ เพื่อวิเคราะห จําแนกขอเท็จจริง  

 ขอคิดเห็น การชวนเชื่อ การโนมนาว 

 ความสมเหตุสมผลของเรื่อง โดยแสดง

 ความคิดเห็น หรือโตแยงอยางมีเหตุผล 

 และนําคุณคาหรือแนวคิดที่ไดรับไปประยุกต

 ใชในชีวิตประจําวัน

 เกร็ดแนะครู

 การเรียนการสอนในหนวยการเรียนรู การอานในชีวิตประจําวัน เปาหมายสําคัญ 

คือ นักเรียนสามารถอานจับใจความสําคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียดของเรื่อง

ที่อาน เขียนผังความคิด สรุปความรูที่ไดจากการอาน รวมถึงสามารถแยกแยะ ระบุ

ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น การชวนเชื่อ โนมนาว ความสมเหตุสมผลของเรื่องที่อาน 

โดยแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณในเชิงโตแยง หรือเห็นดวยอยางมีเหตุผล 

นําไปสูการตัดสินประเมินคา เพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

 การจะบรรลุเปาหมายดังกลาว ครูควรใหนักเรียนไดคนควาองคความรูรวมกัน 

จากนั้นใชวิธีการตั้งคําถาม เพื่อใหนักเรียนไดเห็นแนวทางปฏิบัติของการอานแตละ

ประเภท โดยประมวลจากคําตอบที่ถูกตองของคําถามแตละขอ สุดทายจึงใหนําทฤษฎี

ที่ไดเรียนรูมาใชปฏิบัติจริง โดยกําหนดหรือใหเลือกอานงานเขียนจากความสนใจ โดยใช

การอานทั้ง 3 ประเภทประกอบกัน 

 การเรียนการสอนในลักษณะนี้จะชวยฝกทักษะที่จําเปนใหแกนักเรียน เชน ทักษะ

การเชื่อมโยง ทักษะการวิเคราะห ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. มีวินัย

2. ใฝเรียนรู

3. มุงมั่นในการทํางาน

กระตุน้ความสนใจ Engage

 ครูนําเขาสูหนวยการเรียนรู โดยใหนักเรียน

รวมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น “การอานชวย

พัฒนาชีวิตไดอยางไร”

 (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ ครูควรกระตุนใหนักเรียนทุกคน

ไดมีสวนรวมในกิจกรรมนี้)

หนวยท่ี ò
กำรอ่ำนในชีวิตประจ�ำวัน
ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ม.๒/๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 

 ■ จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อาน
 ■ เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเขาใจในบทเรียนตางๆ ที่อาน
 ■ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอโตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
 ■ วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริง ขอมูลสนับสนุน และขอคิดเห็น

จากบทความที่อาน
 ■ ระบุขอสังเกตการชวนเชื่อ การโนมนาว หรือความสมเหตุสมผล
 ■ อานหนังสือ บทความ อยางหลากหลายและประเมินคุณคา

สาระการเรียนรูแกนกลาง

 ■ การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน วรรณคดีในบทเรียน 
 ■ การอานตามความสนใจ เชน หนังสืออานนอกเวลา

  การอานเปนทกัษะทีท่าํใหไดรบัรู
ขอมูลขาวสารตางๆ ขาวสารเหลานี้
ลวนเปนประโยชนและมีบทบาทสําคัญ

ตอการดําเนินชีีวิตของคนทุกเพศทุกวัย 
ดงันัน้ การรบัขาวสารอยางมปีระสทิธภิาพ 
ผู รับสารตองฝกทักษะการอานในระดับ

ตางๆ คือ การอานเพื่อจับใจความสําคัญ 
การอานเพื่อการวิเคราะห และการอานเพื่อ

ประเมินคา เพ่ือนําความรูและความคิดที่มี
คณุคามาใชใหเกดิประโยชนตอตนเองและสงัคม
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 นักเรียนควรรู

 1   การอาน เปนทักษะการรับสารที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการแสวงหาความรู

ของมนุษย โดยเฉพาะปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสาร วิทยาการ เทคโนโลยี 

และความรูตางๆ มีใหคนควาอยางหลากหลาย การอานนับเปนกุญแจสําคัญที่

ไขประตนูาํมนษุยไปสูความรูแจง เหน็จรงิ นอกจากนีก้ารอานยงัสรางความเพลดิเพลนิ 

ชวยกลอมเกลาจิตใจของมนุษยใหหลุดพนจากความเศราหมองทั้งปวง ดังคํากลาว

ของฟรานซีส เบคอน ที่กลาวไววา “การอานทําใหคนเปนคนโดยสมบูรณ”

 2   ใจความสําคัญ เกิดจากการนําประโยคหลักของแตละยอหนาในเรื่องมาเขียน

เรียงรอยเขาดวยกัน ใจความสําคัญของเรื่องจึงมีมากกวา 1 ประโยค ขึ้นอยูกับ

ความยาวของเรือ่ง ดงันัน้การจบัใจความสาํคญัของเรือ่งทีม่หีลายยอหนา ใหพจิารณา

จากประโยคสําคัญของแตละยอหนา จากนั้นใหนําประโยคสําคัญเหลานั้นมาจัด

ระเบียบใหถูกตองตามหลักไวยากรณจึงจะไดใจความที่สมบูรณ

กระตุน้ความสนใจ Engage

 ครูนําเขาสูหัวขอการเรียนการสอน โดยให

นกัเรยีนชมภาพทีด่าวนโหลดจาก http://www.

whereisthailand.info/2012/04/april-fools/ 

จากนัน้ตัง้คาํถามกระตุนทกัษะการคดิ

 • นักเรียนคิดวา ภาพดังกลาวสะทอนใหเห็น 

  ลักษณะการอานหนังสือของคนไทยอยางไร

  (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น 

  ไดอยางอิสระ ครูควรเฉลยคําตอบที่ถูกตอง 

  หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในหนวยนี้)

 • นักเรียนคิดวา บุคคลที่มีความรูหรือ

  มีแนวทางที่ถูกตองสําหรับการจับใจ

  ความสําคัญจากเรื่องที่อาน มีขอไดเปรียบ 

  กวาบุคคลที่ไมมีแนวทางสําหรับการจับใจ 

  ความสําคัญอยางไร

  (แนวตอบ ในชีวิตประจําวัน มนุษยรับสาร 

  จากชองทางการสื่อสารตางๆ อยาง

  หลากหลาย เชน การอาน การฟง การดู  

  หากไมมีแนวทางสําหรับจับใจความสําคัญ  

  สารที่ไดรับจะไมเกิดประโยชนใด เปนเพียง 

  เรื่องเรื่องหนึ่งที่ไดยิน แตไมสามารถจับ 

  สาระสาํคญัทีอ่าจเปนประโยชนตอตนเองได  

  ดงันัน้ ผูทีม่แีนวทางสาํหรบัจบัใจความสาํคญั 

  จากเรื่องที่ไดอาน ไดฟง หรือไดดู จึงมีขอ

  ไดเปรียบประการสําคัญ คือ สามารถ

  คัดกรองเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอ 

  ตนเองไดภายใตขอจํากัดของเวลา

  และจํานวนสารที่ไดรับ)

 การอานจับใจความสําคัญมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของนักเรียน

อยางไร จงแสดงความคิดเห็น

แนวตอบ   การอานจับใจความสําคัญเปนพื้นฐานเบื้องตนของการอาน

สามารถนําไปตอยอดเปนการอานวิเคราะห วิจารณ และนําไปสูการตัดสิน

ประเมินคาเรื่องที่อานได การอานจับใจความสําคัญจะทําใหผูอานทราบวา

เรื่องที่อานเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรือเปนเรื่องของใคร ทําอะไร กับใคร 

ที่ไหน อยางไร เมื่อไร ดวยเหตุผลใด นอกจากนี้การอานจับใจความสําคัญ

ยังจะทําใหผูรับสารสามารถรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอจํากัด

ของเวลา และจํานวนสารที่ไดรับในแตละวัน

๑ การอ่านเพื่อจับใจความสÓคัญ

 ๑.๑	ความหมาย

 การอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญ หมายถึง การอ่านเพ่ือค้นหาสาระส�าคัญของเร่ือง ซึ่งผู้เขียน

ต้องการสื่อ โดยในย่อหน้าหนึ่งๆ จะมีใจความส�าคัญเพียงใจความเดียว นอกจากนั้นเป็นพลความหรือ

ส่วนประกอบ การอ่านเพือ่จบัใจความส�าคญัเป็นทกัษะการอ่านข้ันพ้ืนฐานก่อนท่ีจะพัฒนาไปสูก่ารอ่าน

ในระดับอื่นๆ

	๑.๒	ความส�าคญัของการอ่านจบัใจความส�าคญั

 การอ่านจับใจความส�าคัญมีความส�าคัญ  ดังนี้

 ๑) เปนพื้นฐานของการอ่าน สามารถน�าไปต่อยอดเป็นการวิเคราะห์และประเมินค่า

เรื่องที่อ่านได้ เพราะการอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญท�าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

หรือใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และท�าไม

 ๒) เปนการรบัทราบข้อมลูในระยะเวลาสัน้ การอ่านจบัใจความส�าคญัเป็นการอ่านคร่าวๆ 

เพื่อค้นหาใจความส�าคัญที่สุด ผู้อ่านจึงใช้เวลาในการอ่านสั้นและรับสารได้ตรงประเด็น

 ๓) เปนการน�าความรูไ้ปใช้ในชวีติประจ�าวนั การอ่านจบัใจความส�าคญัท�าให้ทราบความคดิ

และความรู้ที่ผู้เขียนถ่ายทอด เมื่อน�าสารที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินค่า ก็สามารถเลือกสรรสิ่งที่เป็น

ประโยชน์มาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

	๑.๓	หลกัการอ่านเพือ่จบัใจความส�าคญั

 การอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญมีหลักการ ดังนี้

 ๑)  อ่าน ผู้อ่านควรท�าความเข้าใจเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อสรุปให้ได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

อะไร หรือใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และท�าไม

 ๒)  พิจารณา ผู้อ่านควรพิจารณาข้อความในแต่ละย่อหน้า เพื่อค้นหาใจความส�าคัญหลัก

ซึ่งจะมีลักษณะเป็นประโยค โดยอาจปรากฏตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายย่อหน้า นอกจากนี้ควร

พิจารณาใจความรองที่เป็นรายละเอียดสนับสนุนใจความส�าคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 ๓)  เรียบเรียง ผู้อ่านควรเรียบเรียงใจความส�าคัญของเร่ืองที่รวบรวมได้ด้วยส�านวนภาษา

ของตนเอง ให้เนื้อหาสอดคล้องกัน โดยเลือกใช้สันธานหรือค�าเชื่อมให้เหมาะสม
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	๑.๒	ความส�าคญัของการอ่านจบัใจความส�าคญั

การอ่านเพื่อจับใจความสÓคัญ
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1. นักเรียนกลุมที่จับสลากไดหมายเลข 1 

 สงตัวแทน 2 คน ออกมาอธิบายความรูเกี่ยวกับ 

 การอานจับใจความสําคัญที่ไดจากการสืบคน 

 รวมกับเพื่อน พรอมระบุแหลงที่มาของขอมูล

2. นักเรียนยืนในลักษณะวงกลมเพื่อรวมกัน 

 อธิบายความรูแบบโตตอบรอบวงเกี่ยวกับการ 

 อานจับใจความสําคัญ โดยใชความรู 

 ความเขาใจที่ไดรับจากการฟงบรรยาย 

 เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับตอบคําถาม

 • การอานจับใจความสําคัญมีลักษณะสําคัญ

  ที่โดดเดนอยางไร

  (แนวตอบ การอานจับใจความสําคัญ 

  เปนการอานเพื่อคนหาสาระสําคัญของเรื่อง

  ที่ไดอาน ไดฟง หรือไดดู)

 • นักเรียนมีแนวทางการอานเพื่อจับใจความ 

  สําคัญอยางไร

  (แนวตอบ มีแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้

  • พิจารณาชื่อเรื่องของบทอานกอน 

    เพราะเนื้อหาในแตละสวน หรือแตละ 

   ยอหนายอมเชื่อมโยงสูชื่อเรื่องทั้งสิ้น

  • จับใจความสําคัญในแตละยอหนา

  • นําใจความสําคัญในแตละยอหนาที่สรุปได 

   มารอยเรียงตอกัน)

 เกร็ดแนะครู

 ครูควรชี้แนะเพิ่มเติมใหแกนักเรียนวา การพิจารณาชื่อเรื่องของงานเขียนที่

ไดอานมีความเกี่ยวของกับแนวทางการอานเพื่อจับใจความสําคัญ เพราะชื่อเรื่อง

เปนใจความสําคัญที่สุดของงานเขียนเรื่องหนึ่งๆ กลาวคือ เนื้อหาในทุกๆ สวนของ

เรื่องยอมเชื่อมโยงสูชื่อเรื่องทั้งสิ้น ดังนั้น การอานจับใจความสําคัญ ผูอานจึงตอง

พิจารณาชื่อเรื่องกอน ซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการวิเคราะหประเด็นสําคัญตางๆ 

ที่ปรากฏภายในเรื่อง

 นักเรียนอานขอความที่กําหนดใหตอไปนี้ แลวระบุใจความสําคัญของเรื่อง  

 “ครอบครวัคนไทยรบัประทานอาหารพรอมกนั วางสาํรบักบัขาวไวกลางวง 

มารยาทในการรับประทานอาหารจึงเปนเรื่องหนึ่งที่ผูใหญอบรมเด็ก เชน 

ไมมูมมาม ไมเคี้ยว หรือซดเสียงดัง ไมพูดเมื่ออาหารเต็มปาก รูจักใช

ชอนกลาง แมในบางทองถิ่นที่รับประทานขาวเหนียวนึ่ง ลูกหลานไดรับการ

สั่งสอนใหหยิบขาวพอคํา และเปบขาวอยางเรียบรอย”

 (สารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ ฉบบัเสรมิการเรยีนรู เลม 2, 2548 หนา 67)

แนวตอบ   ใจความสําคัญของขอความขางตนปรากฏอยูในสวนตนของ

ขอความ คือ มารยาทในการรับประทานอาหาร เปนสิ่งที่ผูใหญจะตองอบรม

ใหแกเด็ก

ส�ารวจค้นหา Explore

 แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม ครูทําสลาก

จํานวน 2 ใบ เขียนหมายเลข 1 และ 2 พรอมระบุ

ขอความในแตละหมายเลข จากนั้นใหแตละกลุม

สงตัวแทนออกมาจับสลากประเด็นสําหรับการ

สืบคนความรูรวมกัน ดังนี้

 หมายเลข 1  การอานจับใจความสําคัญ

 หมายเลข 2  การเขียนผังความคิด

 นักเรียนควรรู

 1   ใกลเกลือกินดาง เปนสํานวน สุภาษิต หมายถึง สิ่งที่มีคุณคาที่อยูใกลตัวหรือ

หางาย กลับไมใสใจ แตกลับไปหาสิ่งที่ไมมีคุณคาที่อยูไกลตัวหรือหายากกวามาใช

 ๔)  ทบทวน ผู ้อ่านควรทบทวนเนื้อหาที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ว่ามีใจความส�าคัญครบถ้วน 

หรือไม่ รวมถึงพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของภาษา

	๑.๔	ตวัอย่างการอ่านเพือ่จบัใจความส�าคญั

	 บทความสÓหรับการอ่านเพื่อจับใจความสÓคัญ

พระอรหันต์อยู่ในบ้าน

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรังสี) วัดระฆังโฆษิตารามที่คนไทยให้ความเคารพเลื่อมใส 

อย่างยิ่ง ครั้งหนึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ใน 

พระบรมมหาราชวัง เรื่อง “พระอรหันต์อยู่ในบ้าน” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เหล่าขุนนาง ข้าราชการ และข้าราชบริพารต่างก็มีความสงสัย เพราะต่างก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่า 

พระอรหนัต์จะอยูใ่นถ�า้ ในป่า ในเขา ในทีเ่งยีบสงดั หรอืทีว่ดัวาอารามเท่านัน้ เจ้าประคณุสมเดจ็ฯ 

ได้ขยายความว่าจิตพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม หากใครได้ท�าบุญกับ

พระอรหันต์แล้วไซร้ ก็ถือได้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่สุด บุญที่ได้ท�าจะให้ผลในชาติปัจจุบันทันที

ไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้า ทุกๆ คนมุ่งแต่เสาะแสวงหาพระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้าน จึงไม่เคยมองเห็น

พระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเลย เหมือนใกล้เกลือกินด่าง 

 น�้าใจของพ่อแม่ที่มีให้ลูก มีแต่ความบริสุทธิ์ ไม่คิดหวังสิ่งตอบแทน เช่นเดียวกับน�้าใจของ

พระอรหันต์ที่มีให้ต่อมนุษย์ มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน พ่อแม่จึงเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของ

ลูก พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องของท่าน ไม่เคยปริปากบ่น มีแต่ความสุขใจ แม้ลูกเกิดมา 

พิกลพิการหูหนวก ตาบอด ท่านก็ยังรัก ยังสงสาร เพราะท่านคิดเสมอว่าลูกคือสายเลือด ขณะที่ 

เราเป็นเด็กไร้เดียงสา ซุกซน เคยหยิก ข่วน ทุบตี พ่อ แม่ ต่างๆ นานา ท่านไม่เคยโกรธเคือง  

กลับยิ้มร่าชอบอกชอบใจ เมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ รู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ตาม แต่บางครั้งด้วย

ความโกรธ ความหลง เราพลั้งเผลอกระท�าไม่ดีต่อท่าน ท่านก็ให้อภัยในการกระท�าของเราเสมอ 

เพราะท่านกลัวว่าเราจะมีบาปติดตัว จึงยอมที่จะเจ็บ ยอมทุกข์เสียเอง น�้าใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูก

เช่นนี้ เปรียบเท่ากับน�้าใจของพระอรหันต์โดยแท้ พ่อแม่จึงเป็นพระอรหันต์ในบ้านของเราจริงๆ 

ท�าไมพวกท่านจึงไม่คิดที่จะท�าบุญกับพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านของท่านเล่า?

 ในยามท่ีพ่อแม่ยงัมชีวีติอยู ่เราควรท่ีจะเลีย้งด ูจดัหาอาหาร เสือ้ผ้า พาท่านไปท�าบญุท�าทาน 

เพ่ือให้ท่านมคีวามสขุ และท่ีส�าคัญต้องเลีย้งดจูติใจท่านด้วย ไม่ปล่อยท้ิงให้ท่านอยูอ่ย่างเดยีวดาย 
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พระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเลย เหมือนใกล้เกลือกินด่าง 
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1. นักเรียนกลุมที่จับสลากไดหมายเลข 2 

 สงตัวแทน 2 คน ออกมาอธิบายความรู

 เกี่ยวกับการเขียนผังความคิดที่ไดจากการ 

 สืบคนรวมกับเพื่อน พรอมระบุแหลงที่มาของ 

 ขอมูล

2. นักเรียนยืนในลักษณะวงกลมเพื่อรวมกัน 

 อธิบายความรูแบบโตตอบรอบวงเกี่ยวกับ

 การเขียนผังความคิด โดยใชความรู 

 ความเขาใจที่ไดรับจากการฟงบรรยาย

 เปนขอมลูเบือ้งตนสาํหรบัตอบคาํถาม

 • การเขียนผังความคิดมีขั้นตอนอยางไรบาง

  (แนวตอบ 1. เขียนประเด็นหลักไวตรงกลาง 

  หนากระดาษ 2. เขียนประเด็นรองไวรอบๆ  

  และโยงเสนจากประเด็นหลัก 3. เขียน 

  ประเด็นยอยโยงเสนมาจากประเด็นรอง 

  โดยอาจมีการเพิ่มเติมภาพที่มีความสัมพันธ 

  กับประเด็นนั้นๆ ลงไป โดยวางไวบน

  เสนเชื่อมหรือระบายสีใหสวยงาม)

 • หากตองเขียนผังความคิดเพื่อแสดงความ 

  เขาใจในบทเรียนจะตองเริ่มจากสิ่งใด

  (แนวตอบ จะตองเริ่มจากการอาน ฟง หรือ 

  ดูเรื่องนั้นๆ ใหเกิดความเขาใจที่ถองแท

  เสียกอน โดยใชแนวทางการจับใจความ 

  สําคัญ พยายามจับใจความ หรือสาระสําคัญ 

  ของเรือ่งใหได เมือ่มขีอมลูเบือ้งตนทีเ่พยีงพอ

  ก็จะสามารถถายทอดเปนผังความคิด

  ที่มีความครอบคลุมเรื่องที่อาน)

 • การอานจับใจความสําคัญมีความสัมพันธ 

  กับการเขียนผังความคิดอยางไร

  (แนวตอบ การเขียนผังความคิดเพื่อแสดง

  ความเขาใจในบทเรียน หรือเรื่องที่อาน 

  ผูเขียนจะตองทราบสาระสําคัญของเรื่อง

  เปนอยางด ีดงันัน้ การอานจบัใจความสาํคญั

  จงึเปนจดุเริม่ตนของการเขยีนผงัความคดิทีด่)ี

 นักเรียนควรรู

 1   ยอหนา หมายถึง ขอความตอนหนึ่งๆ ซึ่งมีใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียว 

และมีสวนที่ขยายใจความสําคัญดังกลาวใหไดความชัดเจนและสมบูรณ ยอหนา

หนึ่งๆ จะมีความยาวเทาใดก็ได แลวแตรายละเอียดของงานเขียนแตละเรื่อง 

สิ่งสําคัญที่สุด คือ แตละยอหนาตองมีใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียว

 2   Mind Map เปนวิธีการฝกกระบวนการการทํางานของสมอง 2 ทาง กลาวคือ 

การฝกเขียน Mind Map เปนการถายทอดความรู ความคิด และขอมูลตางๆ 

ที่บรรจุอยูในสมองลงสูกระดาษ โดยใชเสน สี และภาพ เปนตัวชวยในการถายทอด

แทนการจดบันทึก ในขณะเดียวกัน Mind Map ยังชวยใหขอมูล ความรูตางๆ 

จากตํารา หนังสือ คําบรรยายตางๆ เขาสูสมองไดโดยงาย ดวยวิธีการจดจํา

เปนภาพ การทํางานของสมองจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อขอมูลที่เขาสูสมอง

มีลักษณะเปนภาพองครวม

 การเขียนผังความคิดมีความสัมพันธอยางไรกับทักษะการคิด

และการทํางานรวมกัน จงแสดงความคิดเห็น

แนวตอบ   การเขียนผังความคิดจะชวยพัฒนาทักษะการคิดของมนุษย

ใหเปนระบบหรือการคิดแบบเชื่อมโยง โดยเริ่มคิดจากประเด็นหลักไปสู 

ประเด็นรอง จากนั้นจึงคอยๆ แตกประเด็นยอยโดยมีหลักการวาจะตอง

มีความสัมพันธเชื่อมโยงมาจากประเด็นหลักของเรื่อง นอกจากนี้การเขียน

ผังความคิดยังมีความสัมพันธกับการทํางานรวมกันของมนุษย ในกรณีที่ใช

ผังความคิดเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของกลุมที่มีตอประเด็นหนึ่งๆ ทําใหเกิด

การยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันเปนปจจัยพื้นฐานของการ

ทํางานและการอยูรวมกันในสังคมปจจุบัน

  จากบทความเรื่อง “พระอรหันต์อยู่ในบ้าน” สรุปใจความส�าคัญได้  ดังนี้

  ๑) จับใจความส�าคัญในแต่ละย่อหน้า
   ย่อหน้าที่  ๑  ทุกๆ คน มุ่งแต่เสาะแสวงหาที่จะท�าบุญกับพระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้าน 

จึงไม่เคยมองเห็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้าน

   ย่อหน้าที่  ๒  น�้าใจของพ่อ แม่ มีความบริสุทธิ์เทียบได้กับน�้าใจของพระอรหันต์

   ย่อหน้าที่  ๓  ในฐานะที่น�้าใจของพ่อ แม่ เทียบเท่ากับน�้าใจของพระอรหันต์ เราจึงควร

ท�าบุญกับพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เพราะได้บุญทันตาเห็น

   ย่อหน้าที่  ๔  ไม่มีผู้ใดที่กตัญญูต่อพ่อ แม่ แล้วจะได้พบกับความวิบัติ

   ๒) เขียนเรียบเรียงใหม่
   ทุกๆ คน มุ่งแต่เสาะแสวงหาที่จะท�าบุญกับพระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้าน จนท�าให้มอง

ไม่เห็นพระอรหันต์ที่สถิตย์อยู่ในบ้าน ซึ่งคือ พ่อ แม่ การเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทน การให้อภัยใน

ความผิดพลาด เหล่านี้ คือ น�้าใจของพ่อ แม่ ซึ่งบริสุทธิ์เทียบเท่ากับน�้าใจของพระอรหันต์ ความกตัญญู

กตเวทีท่ีบุตรพึงมีต่อพ่อ แม่ ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นการท�าบุญที่ได้ผลเทียบเท่าการท�าบุญ 

กับพระอรหันต์ ซึ่งไม่มีผู้ใดที่กตัญญูต่อพ่อ แม่ แล้วจะได้พบกับความวิบัติ

ต้องคอยเอาใจใส่ปรนนิบัติดูแลท่านอย่างใกล้ชิด แต่คนส่วนมากมักจะท�าบุญให้พ่อแม่ ในยาม

ท่ีท่านตายจากเราไปแล้ว จึงเป็นการพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เราควรที่จะท�าบุญให้กับพ่อแม ่

ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้กตัญญูกตเวที การท�าบุญแบบนี้จะได้อานิสงส์ 

ทันตาเห็นในชาติปัจจุบัน บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน คือ บุญที่ท�ากับพระอรหันต์ผู้ประเสริฐ

 พระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้าน พวกเราๆ ท่านๆ ไม่อาจจะล่วงรู้ได้ว่า องค์ใดจริง หรือไม่จริง แต่

ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นของจริงแท้แน่นอน บูชาได้อย่างแน่นอน คือ พ่อแม่ของเรา ไม่มีผู้ใดที่มี

ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ แล้วต้องพบกับความวิบัติ ไม่เคยมี มีแต่จะท�ามาหากินอะไรก็เจริญ

รุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

(ปรับจากพระอรหันต์อยู่ในบ้าน:	กองบรรณาธิการวารสาร	ราชรถ	ฉบับเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗)

 ๑.๕	การเขยีนผงัความคดิ
 ผังความคิด หรือ Mind Map คือ การสรุปความรู้ ความคิดโดยใช้ภาพ สี เส้น และการเชื่อมโยง 

แทนการจดบนัทกึในรปูแบบความเรยีง ผู้เขยีนผังความคิดสามารถแตกประเดน็ความคดิได้หลากหลาย 

ไม่จ�ากัด แต่ทั้งหมดต้องสัมพันธ์กัน โดยเริ่มจากประเด็นหลัก เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นรอง แตกแขนงไปสู่

ประเด็นย่อย
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กระตุ้นความสนใจ

Engaae

ตรวจสอบผล

Evaluate

ส�ารวจค้นหา

Expore

อธิบายความรู้

Explain

ขยายความเข้าใจ
Expand

ขยายความเข้าใจ Expand

1. นกัเรยีนใชความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการอาน 

 จับใจความสําคัญทําแบบวัดฯ ภาษาไทย ม.2

 ตอนที่ 1 หนวยที่ 2 กิจกรรมตามตัวชี้วัด  

 กิจกรรมที่ 2.1

2. นักเรียนคัดสรรงานเขียนประเภทใหความรู

 นํามาอานเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่อง

 นําเสนอในรูปแบบใบงานเฉพาะบุคคล

 เกร็ดแนะครู

 ครูควรใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกนักเรียนเกี่ยวกับการอานจับใจความ

สําคัญ ซึ่งการอานจับใจความสําคัญที่มีประสิทธิภาพจะตองมีความครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี้

 • จุดมุงหมายของเรื่อง

 • การลําดับเหตุการณ

 • สิ่งสําคัญที่ผูเขียนตองการนําเสนอ

✓   ใบงาน แบบวัดฯ แบบฝกฯ

   ภาษาไทย ม.2 กิจกรรมที่  2.1      

   เรื่อง การอานจับใจความส�าคัญ

 ๑. นงคราญ หมายถึงใคร .........................................................................................................................................................................

 ๒. พระราชสามี หมายถึงใคร ...............................................................................................................................................................

 ๓. ขุนมอญ หมายถึงใคร...........................................................................................................................................................................

 ๔. สมเด็จพระศรีสุริโยทัยไดแสดงวีรกรรมอยางไร ...........................................................................................................

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

 ๕. สมเด็จพระศรีสุริโยทัยสิ้นพระชนมอยางไร ......................................................................................................................

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

 ๖. บทประพันธนี้กลาวถึงกษัตริยพระองคใด .........................................................................................................................

 ๗. เหตุที่เสด็จประพาสในครั้งนี้ ...........................................................................................................................................................

 ๘. ทรงลองเรือใดในการเสด็จประพาส .........................................................................................................................................

 ๙. เพราะเหตุใดโขนเรือพระที่นั่งจึงหัก ........................................................................................................................................

 ๑๐. เรือพายมาถึงที่ใดโขนเรือจึงหัก ..................................................................................................................................................

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

ñðกิจกรรมที่ ๒.๑ ใหนักเรียนอานบทประพันธที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม

  (ท ๑.๑ ม.๒/๒)

อานบทประพนัธตอไปนีแ้ลวตอบคาํถามขอ ๖-๑๐

กิจกรรมตามตัวชี้วัด

   นงคราญองคเอกแกว กระษัตรีย
  มานมนัสกัตเวที ยิ่งลํ้า
  เกรงพระราชสามี มลายพระ ชนมเฮย
  ขับคเชนทรเขนคํ้า สะอึกสูดัสกร
   ขุนมอญรอนงาวฟาด ฉาดฉะ
  ขาดแลงตราบอุระ  หรุบดิ้น
 โอรสรีบกันพระ ศพสู นครแฮ
  สูญชีพไปสูญสิ้น พจนผูสรรเสริญ

  สรรเพชญที่แปดเจา อยุธยา
      เสด็จประพาสทรงปลา ปากนํ้า
      ลองเรือเอกไชยมา ถึงโคก ขามพอ
 คลองคดโขนเรือคํ้า ขัดไมหักสลาย

 ๓. ขุนมอญ หมายถึงใคร

 ๔. สมเด็จพระศรีสุริโยทัยไดแสดงวีรกรรมอยางไร

 ๓. ขุนมอญ หมายถึงใคร

 ๔. สมเด็จพระศรีสุริโยทัยไดแสดงวีรกรรมอยางไร
ฉบับ
เฉลย

  สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
  พระมหาจักรพรรดิ
  พระเจาแปร
         สละชีวิตของพระองคเพื่อชวยชีวิต
พระมหาจักรพรรดิ
    ถกูพระเจาแปรฟนดวยพระแสงของาวพระองัสา
ขาดสะพายแลง

           สมเด็จพระเจาเสือ
ทรงเบ็ดตกปลา
      เรือเอกชัย
      คลองคดเคี้ยว
   โคกขาม

๘

 “ทองฟามีอยูแบบทองฟา กอนเมฆลอยอยูแบบกอนเมฆ พระอาทิตย

สาดแสงในแบบของพระอาทิตย นกรองแบบที่มันรอง ดอกไมสวยงามเปน

ธรรมชาติของดอกไม ลมพัดเพราะมันคือลม หอยทากเดินชาอยางที่หอยทาก

เปน เหมือนธรรมชาติกําลังกระซิบบอกฉันวามันเพียงเปนของมันอยางนั้น 

มันไมรองขอ ฉันจะมองเห็นมัน หรือไมเห็นมัน มันไมเรียกรองใหตองชื่นชม 

ตองแลกเปลี่ยน ตองขอบคุณ เปนของมันอยางนั้น ไมไดตองการอะไร 

มันเพียงแตเปนไป ทุกอยางเปนธรรมชาติของมัน” ใจความสําคัญของ

ขอความนี้คืออะไร

 1. ธรรมชาติไมเคยสนใจมนุษย

 2. ธรรมชาติไมเคยเรียกรองอะไรจากมนุษย

 3. ธรรมชาติไมตองการคําชื่นชมจากมนุษย

 4. ทุกอยางที่เปนธรรมชาติ ลวนมีความสวยงาม

วิเคราะหคําตอบ   จากขอความขางตนไดกลาวถึงความเปนไปของธรรมชาติ 

ธรรมชาติทุกสิ่งลวนเปนไปตามแบบฉบับของมัน และดวยความ

ที่เปนธรรมชาติมันจึงสวยงาม ดังนั้นจึงตอบขอ 4.

 มุม IT

 นักเรียนสามารถสืบคนความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแผนผังความคิดไดจาก

เว็บไซต http://www.1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/fif iles/Mind_Map-

ping30_4_55.pdf

	 การเขียนผังความคิดสรุปความเข้าใจจากบทเรียน

 การเขียนผังความคิดมีขั้นตอน  ดังนี้

 ๑. เขียนประเด็นหลักไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษที่ไม่มีเส้นบรรทัดและวางในแนวนอน

 ๒. เขียนประเด็นรองไว้รอบๆ ประเด็นหลัก แล้วจึงลากเส้นเชื่อมโยง

 ๓. เขียนประเด็นย่อยที่สัมพันธ์กับประเด็นรองแตกออกไปเรื่อยๆ แล้วจึงลากเส้นเชื่อมโยง

 ๔. เขียนสัญลักษณ์สื่อความหมาย เป็นเครื่องแทนความคิดให้มากที่สุด

 ๕. ระบายสีเส้นประเด็นรองและประเด็นย่อยแต่ละด้านที่โยงออกไปให้เป็นสีเดียวกัน

 การใช้ผังความคิดมีประโยชน์ ดังนี้

 ๑.  ช่วยให้เข้าใจและจดจ�าเร่ืองทีอ่่านได้ดยีิง่ขึน้ เพราะจดจ�าผ่านภาพ ถ้อยค�า หรอืข้อความสัน้ๆ 

 ๒.  ช่วยให้จัดการความคิดเป็นระบบ มองเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของข้อเท็จจริงต่างๆ 

ที่ปรากฏในเรื่องที่อ่านหรือศึกษาค้นคว้า

 ๓. ช่วยให้เกดิจนิตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน  เพราะผงัความคดิสามารถอธบิายขยายความคดิ 

ต่อไปได้อีกหลายประเด็น

 

เรื่องย่อ รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก

 นนทกท�าหน้าที่ล้างเท้าให้แก่เทวดาที่ขึ้นเฝ้าพระอิศวร ซึ่งนนทกมักจะถูกเทวดากลั่นแกล้ง

ด้วยการเขกศีรษะ ลูบศีรษะ ถอนผมอยู่เป็นประจ�าจนศีรษะล้าน ด้วยความคั่งแค้นนนทกจึงไป 

ขอพรจากพระอิศวรให้ตนมีนิ้วเพชรที่สามารถชี้สังหารใครๆ ได้ เมื่อได้รับพร นนทกจึงระบาย 

ความคั่งแค้นไล่ชี้เทวดาสร้างความปั่นป่วนไปทั้งสวรรค์ พระอินทร์จึงไปกราบทูลให้พระอิศวร 

ทรงทราบ พระอิศวรจึงบัญชาให้พระนารายณ์ไปปราบนนทก 

 พระนารายณ์แปลงองค์เป็นนางอปัสรมายัว่ยวนนนทก แล้วชวนออกร่ายร�าจนถงึท่าชีข้าตนเอง  

ด้วยเดชนิ้วเพชรศักดิ์สิทธิ์ขานนทกจึงหักพับลง นางแปลงกลับกลายเป็นพระนารายณ์ นนทกจึง

ตัดพ้อว่า เพราะพระนารายณ์มีสี่กร ท�าให้ตนที่มีเพียงสองมือนั้นสู้ไม่ได้ พระนารายณ์จึงให้นนทก

ไปอุบัติในชาติใหม่ ให้มีสิบหน้า ยี่สิบมือ ส่วนพระองค์จะอวตารเป็นมนุษย์ตามไปปราบนนทก 

ให้ส�าเร็จ นนทกจึงได้อุบัติิเป็นทศกัณฐ์ โอรสท้าวลัสเตียนแห่งกรุงลงกา ส่วนพระนารายณ ์

อวตารเป็นพระราม โอรสท้าวทศรถแห่งเมืองอโยธยา (อยุธยา)

 จากการศึกษาเรื่องย่อรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก สามารถเขียนผังความคิด 

สรุปความเข้าใจจากบทเรียนได้ ดังนี้

	 27	 26

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว

คู่มือครู26



กระตุ้นความสนใจ

Engaae

ส�ารวจค้นหา

Expore

ตรวจสอบผล

Evaluate

อธิบายความรู้

Explain

ขยายความเข้าใจ
Expand

 เกร็ดแนะครู

 เมื่อครูใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสรางเสริมและกิจกรรมทาทาย ผลที่จะไดรับ

จากการปฏิบัติกิจกรรมจะทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ

แตกประเด็นความคิด เห็นความสําคัญของการเขียนผังความคิดที่ชวยถายทอดขอมูล

ความรู ความเขาใจจากสมองลงสูกระดาษ ในขณะเดียวกันที่ขอมูล ความรู 

ความเขาใจที่ไดจากการแสวงหาความรูดวยวิธีการตางๆ เขาสูสมอง

ขยายความเข้าใจ Expand

1. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการ

 เขียนผังความคิด จากหนังสือเรียนภาษาไทย  

 หนา 26-27 จากนั้นใชความรู ความเขาใจ 

 ที่ไดรับจากการศกึษาดวยตนเอง ทาํแบบวดัฯ 

 ภาษาไทย ม.2 ตอนที ่1 หนวยที่ 2 กิจกรรม 

 ตามตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 2.2

2. นักเรียนเลือกอานบทความที่มีเนื้อหาสาระ 

 ใหความรูในดานตางๆ โดยเลือกจากความ 

 สนใจ แลวสรุปขอมูล ความรูที่ไดจากการอาน 

 ในรูปแบบผังความคิด

✓   ใบงาน แบบวัดฯ แบบฝกฯ

   ภาษาไทย ม.2 กิจกรรมที่  2.2      

   เรื่อง การเขียนผังความคิด

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

ñðกิจกรรมที่ ๒.๒ ใหนักเรียนเขียนผังความคิดจากเรื่องที่อานตอไปนี้

  (ท ๑.๑ ม.๒/๓)

๑. โคลงสุภาษิตอิศปปกรณํา เรื่องราชสีหกับหนู

 ราชสีหตัวหนึ่งนอนหลับ มีหนูตัวหนึ่งว่ิงไปบนหนา ราชสีหนั้นตกใจต่ืน ลุกข้ึนดวย

ความโกรธ จับหนูไวไดจะฆาเสีย หนูจึงออนวอนวา ถาเพียงแตทานไวชีวิตขาพเจา ขาพเจา

คงจะแทนคุณทานที่มีใจดีเปนแน ราชสีหหัวเราะแลวปลอยเขาไป อยูมาไมชากวานี้นัก ราชสีห

ตองพรานจับผูกไวดวยเชือกแข็งแรงหลายเสน หนูไดยินเสียงราชสีหรองจําได ก็ขึ้นมาชวย

กัดเชือก ปลอยราชสีหออกได แลวจึ่งรองวา ทานยิ้มเยาะความคิดขาพเจาที่วาคงสามารถที่จะ

ชวยทาน ทานไมหมายวาจะไดรับอันใดตอบแทนนั้น เดี๋ยวนี้ทานคงทราบแลววา ถึงเปนเพียง

หนูตัวหนึ่ง ก็อาจที่จะใหความอุปถัมภทานได

          
ราชสีหกับหนูเหตุการณ ขอคิด

ตัวละคร

 นักเรียนจะนําขอคิดจากเรื่องนี้ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางไร 

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

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

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

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

ฉบับ
เฉลย

ราชสีหนอนหลับอยู
มีหนูวิ่งบนใบหนา
ราชสีหจับหนูไดจะฆาหนู หนูออนวอน
ขอชีวิต ราชสีหจึงปลอยหนูไป
ราชสีหติดบวงของนายพราน
                                                                                          
หนูมาชวยกัดบวงนายพราน 

 จากเรื่องจะเห็นวา หนูเมื่อเทียบกับสิงโตเปนเพียงสัตวตัวเล็กๆ ไมมีอํานาจ แตเม่ือมีโอกาส
ที่จะตอบแทนบุญคุณสิงโตที่ไวชีวิต หนูก็ไมรีรอที่จะชวยและสามารถชวยสิงโตผูยิ่งใหญใหรอดพน
จากนายพรานได การชวยเหลอืกนัไมวาจะเปนผูนอยหรอืผูใหญ คนจนหรอืคนรวยกช็วยเหลอืกนัได 
เพราะการชวยเหลือผูที่เดือดรอนประสบกับปญหาเปนหลักคุณธรรมของคนดีที่ปฏิบัติกัน

   ราชสีห       หนู  

ไมควรรังแกซึ่งกันและกัน

ทุกชีวิตตองพึ่งอาศัยกัน

อยาดูถูกคนที่ดอยกวาตน

(พิจารณาคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)
๙

 นักเรียนควรรู

 1   พระอิศวร หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา พระศิวะ ผูซึ่่งเปนเทพเจาสูงสุดในศาสนา

พราหมณ-ฮินดู (พระพรหม พระวิษณุ (พระนารายณ) พระศิวะ) ซึ่งรูปลักษณของ

พระศิวะมีปรากฏหลายลักษณะ แตจุดเดนที่ถือวาเปนเอกลักษณของพระองค คือ 

รูปพระจันทรเสี้ยว ดวงตาที่ 3 บนหนาผาก สรอยประคํารูปหัวกะโหลก และงู

ที่คลองพระศอ

 นักเรียนอานบทความสุขภาพที่ปรากฏในนิตยสารหรือวารสารตางๆ 

จากนั้นใหสรุปความรู ความเขาใจของตนเองที่มีตอเรื่องที่อาน นําเสนอ

ในรูปแบบผังความคิด

  นักเรียนตั้งประเด็นที่สนใจและเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันของมนุษย 

 เชน เรา...จะลดการใชพลังงานไดอยางไร แตกประเด็นความคิดหลัก 

 ความคิดรองที่มีความสัมพันธกับประเด็นที่เลือก โดยหาความรูเพิ่มเติม

 เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการแตกประเด็นความคิด นําเสนอในรูปแบบ

 ผังความคิด
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ขยายความเข้าใจ

Elaborate

ตรวจสอบผล

Evaluate

อธิบายความรู้

Explain

ส�ารวจค้นหา
Explore

กระตุน้ความสนใจ
Engage

กระตุน้ความสนใจ Engage

 ครูนําเขาสูหัวขอการเรียนการสอนดวยวิธีการ

ตั้งคําถามกระตุนทักษะการคิด โดยใชพื้นฐานหรือ

รองรอยความรูเดิมของตนเอง เปนขอมูลเบื้องตน

สําหรับตอบคําถาม

 • เมื่อนักเรียนทราบสาระสําคัญของเรื่อง  

  เพราะมีทักษะการอานจับใจความสําคัญ  

  หากตองการจะทราบองคประกอบและมองเหน็ 

  ความสัมพันธของสวนยอยๆ ภายในเรื่อง

  ท่ีอาน นกัเรยีนจะตองฝกทกัษะการอาน

  ในรปูแบบใด

  (แนวตอบ ฝกทักษะการอานเพื่อการวิเคราะห   

  เพราะการอานวเิคราะหจะทาํใหผูอานทราบวา   

  สารที่รับมาดวยวิธีการอาน ฟง และดู 

  มีองคประกอบใดบาง และองคประกอบ

  เหลานั้นมีความสัมพันธกันอยางไร)

ส�ารวจค้นหา Explore

 แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ครทูําสลาก

โดยเขียนหมายเลข 1, 2 และ 3 พรอมระบุขอความ

ในแตละหมายเลข จากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทน

ออกมาจับสลากประเด็นสําหรับการสืบคนความรู

รวมกัน ดังนี้

 หมายเลข 1  การอานเพื่อวิเคราะห

 หมายเลข 2  การอานเพื่อวิจารณ

 หมายเลข 3  การอานเพื่อประเมินคา

 โดยสามารถสืบคนความรูไดจากแหลงขอมูล

ตางๆ ที่เขาถึงได และมีความนาเชื่อถือ

 เกร็ดแนะครู

 ครูควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจวา การอานทั้ง 3 ประเภท เปนการอานที่มีความ

สัมพันธเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน หากนักเรียนจะตัดสินเรื่องที่อาน ดวยคําวา “ชอบ” 

“ไมชอบ” “ดี” “ไมดี” นั้น เปนเหตุผลที่ไมเพียงพอ การจะตัดสินเรื่องที่ไดอานวามี

คุณคาเพียงใด และอยางไร นักเรียนจะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะห 

คือ สามารถแยกแยะองคประกอบตางๆ ภายในเรื่องที่อานไดครบถวน จากนั้นจึง

วิจารณหรือแสดงความคิดเห็นที่มีตอเรื่องทั้งในเชิงสนับสนุนและโตแยง โดยยกเหตุผล

ที่ชัดเจนประกอบ สุดทายแลวจะมองเห็นชองทางทําใหสามารถตัดสินหรือประเมินไดวา

เรื่องนั้นๆ มีคุณคาอยางไร ดวยเหตุผลที่เพียงพอ และปราศจากอคติหรือความลําเอียง 

อีกทั้งการแสดงเหตุผลที่เพียงพอจะทําใหการประเมินคาในแตละครั้งมีความนาเชื่อถือ

 การวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็นที่ปรากฏในเรื่องที่อาน 

มีความสําคัญอยางไรตอการรับสารของมนุษย จงแสดงความคิดเห็น

แนวตอบ   ขอเท็จจริงเปนขอมูลที่สามารถพิสูจนและตรวจสอบได สวนขอ

คิดเห็นเปนทัศนคติของผูสงสารซึ่งไมสามารถตัดสินถูกผิดใหชัดเจนได

ขึ้นอยูกับมุมมองและการใหเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของแตละบุคคล 

ดังนั้น หากการอานหรือการรับสารในทุกๆ ครั้ง ขาดการคิด วิเคราะห จําแนก

ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น อาจทําใหผูรับสารคลอยตามเนื้อหาสาระของสิ่งที่ได

อาน ฟงและดู แลวกอใหเกิดการวิพากษ วิจารณหรือที่เรียกวา “เขาขาง” 

โดยที่ไมรูตื้นลึกหนาบางหรือสาเหตุที่แทจริง หลงเชื่อ แลวทําใหไดรับความ

เดือดรอนทั้งแกตนเองและผูอื่นไดในภายหลัง

๒ การอ่านเพื่อวิเคราะห์
 ๒.๑	ความหมาย	
  วิเคราะห์ หมายถึง แยกออกเป็นส่วนๆ เพ่ือท�าความเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของ 
ส่วนย่อยต่างๆ  ดังนั้น การอ่านเพื่อวิเคราะห์ จึงหมายถึง การอ่านเพื่อแยกแยะเนื้อหาที่ผู้เขียนสื่อสาร
ให้ได้ว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือความรู้สึกของผู้เขียน
  นอกจากน้ี ผู้อ่านจะต้องพิจารณาเน้ือหาทั้งด้านศิลปะการเขียนและเน้ือเรื่อง วิเคราะห์จนได้
แก่นส�าคัญและน�ามาพิจารณาคุณค่าที่ปรากฏในเรื่อง

 ๒.๒	ความส�าคญัของการอ่านเพือ่วเิคราะห์
 การอ่านเพื่อวิเคราะห์มีความส�าคัญ  ดังนี้
 ๑)  ผูอ่้านทราบใจความส�าคญัของเร่ือง การอ่านเพือ่วเิคราะห์จะท�าให้ผู้อ่านทราบว่าเร่ือง
ที่อ่านกล่าวถึงอะไร  อย่างไรบ้าง  และน�ามาวิเคราะห์ให้ได้แก่นเรื่อง
 ๒)  ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการพัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ ผู้อ่านจะทราบถึงที่มาที่ไป แรงบันดาลใจของผู้เขียน หรือสาเหตุของเรื่อง น�าไปสู่การระบุได้ว่า
เรื่องที่่อ่านมีความสมเหตุสมผลหรือไม่  ข้อมูลต่างๆ  สัมพันธ์กันและส่งผลต่อเรื่องอย่างไร
 ๓)  ผู้อ่านทราบข้อมูลในระดับสูง เนื่องจากการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลและพิจารณา 
ความเป็นเหตุเป็นผลของเนื้อเรื่อง  จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแก่นเรื่องและสาเหตุของเรื่อง
 ๔) ผู้อ่านเกิดความประทับใจในสิ่งที่อ่าน เมื่อวิเคราะห์จนทราบสาเหตุและความเป็นไป 
ของเร่ือง  จะท�าให้ผูอ่้านเกดิความเข้าใจ  ซาบซึง้  และมองเหน็คณุค่าของเร่ืองทีอ่่าน

 ๒.๓	หลกัการอ่านเพือ่วเิคราะห์
 การอ่านเพื่อวิเคราะห์มีหลักการ ดังนี้
 ๑)  พิจารณารูปแบบ ผู้อ่านควรพิจารณาว่าผู้เขียนเลือกใช้รูปแบบงานเขียนประเภทใด  
ในการน�าเสนอเนื้อหาสาระ
 ๒)  จบัใจความส�าคญั ผูอ่้านควรอ่านเร่ืองโดยละเอียดตัง้แต่ต้นจนจบ  เพือ่จบัใจความส�าคญั
 ๓)  แยกพิจารณา โดยจ�าแนกเป็นประเด็น  ดังนี้
  •  ข้อเท็จจริง คือ การพิจารณาเนื้อหาในส่วนที่น�าเสนอสิ่งที่เป็นความจริง มีข้อพิสูจน์ หรือ
มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น การรายงานข่าวโดยน�าเสนอว่าเกิดเหตุการณ์อะไร ใคร ท�าอะไร เมื่อไร 
ที่ไหน และอย่างไร  เป็นต้น
  •  ข้อคิดเห็น คือ การพิจารณาเนื้อหาในส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของ 
ผู้เขียน  ข้อความที่เป็นการสื่อสารความคิดเห็นของผู้เขียน  อาจสังเกตได้จากค�าหรือวลี  เช่น น่าจะ 
คงจะ เชื่อว่า เป็นต้น
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1. นักเรียนกลุมที่จับสลากไดหมายเลข 1 

 สงตัวแทนออกมาอธิบายความรูเกี่ยวกับ

 การอานเพื่อการวิเคราะหที่ไดจากการสืบคน 

 รวมกับเพื่อนในกลุม พรอมระบุแหลงที่มาของ 

 ขอมูล

2. ครูสุมเรียกชื่อนักเรียนเพื่ออธิบายความรู

  เกี่ยวกับการอานเพื่อวิเคราะห โดยใช  

ความรู ความเขาใจทีไ่ดรบัจากการฟงบรรยาย

 เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับตอบคําถาม

 • การอานเพื่อวิเคราะห คือ การอาน

  เพื่อแยกแยะสวนประกอบหรือองคประกอบ 

  ภายในเรื่องวามีความสัมพันธกันอยางไร  

  จากคํานิยามขางตน นักเรียนคิดวา

  เราสามารถแยกแยะสวนประกอบใดของ 

  เรื่องไดบาง

  (แนวตอบ ในเรื่องหนึ่งๆ ที่ไดอาน ไดฟง

  หรือดู ผูรับสารจะสามารถแยกแยะ

  สวนประกอบของเรื่องได ดังนี้ 

  • รูปแบบ เชน รอยแกว รอยกรอง

  • ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น 

  • ความสมเหตุสมผล หรือความนาเชื่อถือ 

    ของขอมูลภายในเรื่อง 

  • กลวิธีการนําเสนอหรือการเรียงลําดับ 

    เหตุการณภายในเรื่อง 

  • การใชสํานวนภาษา)

 นักเรียนควรรู

 1   การเรียงลําดับเหตุการณ สามารถเรียงลําดับไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับกลวิธีการ

เขียนของผูเขียน ประเภทของเรื่อง ความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เชน

   - เรียงลําดับตามเวลา

   - เรียงลําดับตามความสําคัญ

   - เรียงลําดับตามเหตุและผล

   - เรียงลําดับตามหมวดหมู กลุม จําพวก

   - เรียงลําดับตามกระบวนการ

   - เรียงลําดับตามขั้นตอน

 การวิเคราะห วิจารณองคประกอบดานภาษาในงานเขียนมีแนวทางอยางไร

และองคประกอบดานภาษาสงผลตอการประเมินคุณคางานเขียนอยางไร

แนวตอบ   ผูวิเคราะห วิจารณหรือผูรับสารควรสังเกตความกลมกลืนระหวาง

ภาษากับเนื้อหาสาระที่ผูสงสารนําเสนอ การใชโวหารภาพพจนวามีความ

สอดประสานกับเนื้อเรื่องมากนอยเพียงใด พิจารณาความถูกตองตามหลัก

ไวยากรณทางภาษาวามีความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณหรือไม 

อยางไร 

            หากงานเขียนเรื่องนั้นๆ ผูเขียนหรือผูสงสารสามารถใชภาษา

ไดสอดคลองกลมกลืนกับเนื้อหาสาระที่นําเสนอ มีการใชโวหารภาพพจน

เหมาะสมกับบริบทของเรื่อง ก็สามารถประเมินเบื้องตนไดวางานเขียน

เรื่องนั้นๆ มีคุณคาทางดานภาษา

  •  ความรู้สึกของผู้เขียน คือ การพิจารณาอารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียนที่สื่อสารมาสู่ผู้อ่าน 

เช่น รู้สึกสลดใจ รู้สึกสะเทือนใจ เป็นต้น

 ๔)  พิจารณาการเรียงล�าดับเหตุการณ์ คือ การพิจารณาวิธีที่ผู้เขียนใช้ล�าดับเหตุการณ์  

หรือเนื้อหาภายในเรื่อง เช่น จากเหตุไปหาผล ผลไปหาเหตุ ล�าดับการเกิดก่อน - หลัง  เป็นต้น

 ๕)  พจิารณาการใช้ส�านวนภาษา คือ การพจิารณาว่าผูเ้ขยีนใช้ภาษาเหมาะสมกบัประเภท

ของงานเขียน  ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  สื่อความชัดเจนหรือไม่  เป็นต้น 

	๒.๔	ตวัอย่างการอ่านเพือ่วเิคราะห์

	 บทความสÓหรับการอ่านเพื่อวิเคราะห์

ธุรกิจฮาลาล...ตลาดใหญ่ในอาเซียน

 ฮาลาล (Halal) เป็นค�าที่มาจากภาษาอาหรับ คือ กฎบัญญัติอนุมัติให้ชาวมุสลิมที่อยู่ใน 

ศาสนนิติภาวะกระท�าได้ อันได้แก่ การนึกคิด วาจา และการกระท�าที่ศาสนาได้อนุมัติให้ เช่น  

การรับประทานเนื้อปศุสัตว์ที่ได้เชือดอย่างถูกต้อง การค้าขายโดยสุจริตวิธี การสมรสกับสตรีตาม 

กฎเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ เป็นต้น ในส่วน “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการท�า ผสม 

ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไป

สามารถบริโภคหรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์

ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นส�าคัญ 

นอกจากอาหาร ผลิตภัณฑ์ซึง่อนมัุตติามบญัญตัศิาสนาอสิลามให้มสุลมิบรโิภคหรอืใช้ประโยชน์ได้  

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลยังครอบคลุมถึงสินค้าหลายชนิด เป็นต้นว่า ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ตลอดจนงานบริการ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล และการโรงแรม เป็นต้น  นอกจากนี้ ผู้บริโภค

สินค้าฮาลาลไม่ได้จ�ากัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น ผู้บริโภคทั่วไปก็เป็นกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

เพราะปัจจุบันสินค้าหรือบริการที่ได้รับตรารับรองความเป็นฮาลาลหมายความว่า นั่นคือสินค้า 

ที่เชื่อถือได้ด้านสุขอนามัยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

 ปัจจบุนั จ�านวนชาวมสุลิมทัว่โลกมปีระมาณ ๒ พนัล้านคน ทัง้ในทวปียโุรป อเมริกา แอฟริกา 

และเอเชีย โดยคาดว่าภายในปี ๒๐๓๐ จะมีจ�านวนมุสลิมทั่วโลกเพ่ิมขึ้นเป็น ๒.๒ พันล้านคน  

ซ่ึงจากจ�านวนประชากรชาวมสุลมิจ�านวนมหาศาลนี ้ท�าให้ตลาดสนิค้าฮาลาลทัง้ทีเ่ป็นอาหารและ

ไม่ใช่อาหาร กลายเป็นตลาดเนื้อหอมที่หลายประเทศจ้องยึดครองนั่นเอง
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1. นักเรียนกลุมที่จับสลากไดหมายเลข 2 

 สงตัวแทนออกมาอธิบายความรูเกี่ยวกับ

 การอานเพื่อวิจารณที่ไดจากการสืบคน

 รวมกับเพื่อนในกลุม พรอมระบุแหลงที่มาของ 

 ขอมูล

2. ครสูุมเรยีกชือ่นกัเรยีนเพือ่อธบิายความรูเกีย่วกบั 

 การอานเพื่อวิจารณ โดยใชความรู 

 ความเขาใจที่ไดรับจากการฟงบรรยาย 

 เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับตอบคําถาม

 • “วิจารณ” มีความหมายวาอยางไร และผูที่

  จะทําหนาที่วิจารณไดดีควรมีคุณสมบัติ 

  อยางไร

  (แนวตอบ การวิจารณ คือ การใหคําอธิบายวา 

  เรื่องนั้นหรือสิ่งนั้นๆ มีความงดงาม โดดเดน 

  มีขอดีหรือขอบกพรองอยางไร ซึ่งผูที่จะ

  ทําหนาที่วิจารณไดดี ควรเปนผูที่มีความรู

  ในเรื่องนั้นๆ เปนอยางดี มีจิตใจเปนกลาง  

  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น)

 • จากที่มักจะไดยินคําวา “การอานวิเคราะห  

  วิจารณ” ควบคูกันเสมอ นักเรียนคิดวาคํา

  ทั้งสองนี้มีความสัมพันธกันอยางไร

  (แนวตอบ การอานวิเคราะห วิจารณเปนการ 

  อานที่ตอยอดขึ้นมาจากการอานเอาเรื่อง 

  หรือการอานจับใจความสําคัญ เพื่อใหการ 

  อานเกิดประโยชนสูงสุด ควรที่จะตอง 

  วิเคราะหองคประกอบของเรื่อง เพื่อใหเห็น 

  ความสัมพันธของแตละสวน และเมื่อทราบวา

  เรื่องนั้นๆ มีองคประกอบใดบางจึงแสดง 

  ความคิดเห็นของตนเองที่มีตอองคประกอบ

  นั้นๆ ทั้งในเชิงเห็นดวยหรือโตแยง ซึ่งเรียก

  ขั้นตอนนี้วา การวิจารณ ดังนั้น การอาน 

  วิเคราะห วิจารณจึงเปนการอานที่มีความ 

  สัมพันธตอเนื่องกัน ผูอานตองวิเคราะห

  องคประกอบของเรื่องใหไดเสียกอน จากนั้น 

  จึงวิจารณหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งการ 

  วิจารณที่ดีจะนําไปสูการตัดสินประเมินคา)

ขอใดใหความหมายของคําวา “วิเคราะห” ไดถูกตองที่สุด

1. พิจารณาความหมายแฝงเรนของเรื่อง

2. พิจารณาเจตนาหรือแนวคิดสําคัญของเรื่อง

3. พิจารณายอหนาเพื่อจับสาระสําคัญของเรื่อง

4. พิจารณาแยกแยะองคประกอบแตละสวนภายในเรื่อง

วิเคราะหคําตอบ   ในการรับสาร นอกจากการทําความเขาใจสารแลว 

ผูรับสารจําเปนตองวิเคราะหสารที่ไดรับมานั้น วามีความถูกตอง นาเชื่อถือ

มากนอยเพียงใด มีความเปนเหตุเปนผลหรือไม สวนใดเปนขอเท็จจริง 

ขอคิดเห็น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมองเห็นไดก็ตอเมื่อผูรับสารสามารถวิเคราะห

หรือแยกแยะองคประกอบแตละสวนภายในเรื่องไดอยางละเอียดถี่ถวน 

ดังนั้นจึงตอบขอ 4.

 บูรณาการ

 เศรษฐกิจพอเพียง

 ความพอเพียงไมไดครอบคลุมเฉพาะดานเศรษฐกิจ แตยังรวมถึงความพอเพียง

ดานอื่นๆ เปนตนวา ความคิด สังคม ทรัพยากร ในฐานะที่นักเรียนยังอยูในชวงวัย

ของการแสวงหาความรู และการอานกเ็ปนชองทางหนึง่ทีจ่ะใชเพือ่ประโยชนดงักลาว

 นกัเรยีนจะนาํแนวทางการอานเพือ่วเิคราะห วจิารณมาใชพฒันาตนเองใหมคีวาม

พอเพยีงดานความคดิอยางไร จากนัน้ใหรวมกนัจดัปายนเิทศในหวัขอ “การสรางความ

พอเพียงดานความคิด”

 โดยปัจจุบันผู้ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลรายใหญ่ที่สุดของโลก คือ ออสเตรเลีย ตามด้วย

บราซิล อาร์เจนตินา แคนาดา อินเดีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ส�าหรับประเทศอื่น 

ในเอเชียที่เร่ิมให้ความสนใจอย่างจริงจังในการเจาะตลาดสินค้าฮาลาลในเอเชียและตลาดโลก  

คือ มาเลเซีย ซึ่งตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางฮาลาลระดับนานาชาติ ส่วนประเทศสิงคโปร์ก็ประกาศ 

วสิยัทัศน์เป็นศนูย์กลางผลติอาหารฮาลาลเช่นกนั ในขณะท่ีประเทศไทยตัง้เป้าเป็นศนูย์วทิยาศาสตร์ 

และการตรวจสอบอาหารฮาลาล 

 จากทีก่ล่าวมา  จะเหน็ได้ว่าปัจจบุนัการแข่งขันเพ่ือจบัตลาดฮาลาลของประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

มคีวามตืน่ตวัมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้ การเปิดเสรทีางด้านเศรษฐกจิของอาเซยีนจงึเป็นโอกาส

ของผู้ประกอบการในธุรกิจฮาลาลที่จะส่งออกสินค้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการหา 

แหล่งวัตถุดิบใหม่ในอาเซียน นอกจากน้ี ผู้ที่สนใจและอยากจะท�าธุรกิจร้านอาหารฮาลาล ก็คง

เป็นทางเลือกที่น่าศึกษาและลงทุน เพราะประเทศในอาเซียนที่นับถือศาสนาอิสลามก็นับว่าเป็น

ตลาดที่มีขนาดใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียว หากผู้ประกอบการสามารถน�าพาอาหารฮาลาลไทยไปบุก

ตลาดอาเซียนได้แล้ว ความหวังของการเป็น “ศูนย์กลางอาหารฮาลาลของโลกก็คงอยู่ไม่ไกล”

(ปรับจากธุรกิจฮาลาล...ตลาดใหญ่ในอาเซียน:		กองบรรณาธิการจดหมายข่าว	 

สมาคมอาเซียน	-	ประเทศไทย	ปีที่	๕	ฉบับที่	๒	เมษายน	-	มิถุนายน	๒๕๕๖)

 จากบทความเรื่อง “ธุรกิจฮาลาล...ตลาดใหญ่ในอาเซียน” ของกองบรรณาธิการจดหมายข่าว 

สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

 ๑) รูปแบบ ผูเ้ขยีนน�าเสนอเนือ้หาผ่านงานเขยีนประเภทบทความแสดงความคดิเหน็ โดยน�า 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนมาน�าเสนอ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อ่านมีความตื่นตัวและ 

มองเห็นข้อดีของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนของประเทศไทย

 ๒) ใจความส�าคัญ ผู้เขียนกล่าวถึงธุรกิจฮาลาลที่ก�าลังเติบโตอย่างเต็มที่อันเนื่องมาจาก 

การเพิ่มขึ้นของประชากรชาวมุสลิม หลายๆ ประเทศจึงพยายามครอบครองพื้นที่การตลาด โดยเฉพาะ

ตลาดในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งประเทศไทยก็มีความพยายามที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลเช่นกัน

 ๓) แยกพิจารณา โดยจ�าแนกเป็นประเด็น ดังนี้

  • ข้อเท็จจริง การเพ่ิมข้ึนของจ�านวนประชากรชาวมุสลิมทั่วโลก ส่งผลต่อความต้องการ

อาหารทีเ่พ่ิมข้ึน  โดยต้องเป็นอาหารทีผ่่านกระบวนการท�า  ผสม  ปรุง  ประกอบ  แปรสภาพตามศาสนบญัญัต ิ

หรอืเรยีกว่าอาหารฮาลาล  ความต้องการนีส่้งผลให้ธรุกจิฮาลาลก�าลงัเตบิโต  หลายๆ  ประเทศจงึต้องการ

ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดรวมทั้งประเทศไทย
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1. นักเรียนกลุมที่จับสลากไดหมายเลข 3 

 สงตัวแทนออกมาอธิบายความรูเกี่ยวกับ

 การอานเพื่อประเมินคาที่ไดจากการสบืคน 

 รวมกบัเพือ่นในกลุม พรอมระบแุหลงที่มาของ 

 ขอมูล

2. ครูสุมเรียกชื่อนักเรียนอธิบายความรูเกี่ยวกับ

 การอานเพื่อประเมินคา โดยใชความรู 

 ความเขาใจที่ไดรับจากการฟงบรรยาย 

 เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับตอบคําถาม

 • การประเมินคางานเขียนมีลักษณะสําคัญ 

  อยางไร และมีความสัมพันธกับการอาน

  เพื่อวิเคราะห วิจารณอยางไร

  (แนวตอบ การประเมินคุณคางานเขียนเปน

  ขั้นตอนที่ผูรับสารตองพิจารณาสารอยาง 

  รอบคอบ เพื่อหาคุณคาของสาร ซึ่งจะตอง

  ตรึกตรองและพิจารณาโดยปราศจากอคติ 

  ไมใชอารมณหรือความรูสึกสวนตนมามีสวน

  ในการประเมินคา รวมถึงไมใหผูอื่นมาชักจูง

  หรือโนมนาว ซึ่งการประเมินคางานเขียน

  เปนขั้นตอนที่ตอยอดมาจากการอาน 

  วิเคราะห วิจารณ เมื่อผูรับสารไดวิเคราะห  

  วิจารณ สวนประกอบตางๆ ของงานเขียน

  ที่ไดอานอยางครบถวน ลึกซึ้งแลว จะทําให 

  ตัดสินไดวางานเขียนที่ไดอานนั้นมีคุณคา 

  หรือไม อยางไร ซึ่งการตัดสินวาเรื่องที่

  ไดอาน ไดฟง และดูมีคุณคาหรือไม อยางไร  

  เรียกวา การประเมินคา)

 นักเรียนควรรู

 1   ประเมินคา เปนหัวใจสําคัญของการรับสาร การตัดสินประเมินคาสิ่งที่ได

รับรูดวยวิธีการอาน การฟง หรอืการด ูผูรบัสารแตละคนยอมมสีทิธิท์ีจ่ะประเมนิคา

ไดอยางอสิระ สิง่สาํคญัสาํหรบัการประเมนิคาสาร คือ การใหเหตุผล ซึ่งอาจมีความ

แตกตางกันตามความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม หรือแมกระทั่งการอบรมเลี้ยงดู เชน 

คนอื่นชอบละครเรื่องนี้ในขณะที่นักเรียนมองวาละครเรือ่งนีไ้มมปีระโยชน ไรแกนสาร 

แตถาผูรบัสารแตละคนไดมโีอกาสพจิารณาการประเมินคาหรือการใหเหตุผลของผูอื่น

ก็จะทําใหเกิดมุมมองใหม และขยายโลกทัศนของตนเองใหกวางขึ้นดวย

 2   ศักยภาพการอาน ของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอศักยภาพการอานของบุคคล ไดแก สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย สภาพรางกาย

และจิตใจไมพรอม และรวมถึงการขาดทักษะการอาน จบัใจความสาํคญั การแยกแยะ

ขอเทจ็จรงิ ขอคดิเหน็ เปนตน

 การวิเคราะห วิจารณ และการประเมินคาสามารถบูรณาการไดกับเรื่อง

การประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ วิชา

ทัศนศิลป โดยครูชี้แนะใหนักเรียนเห็นวาการวิจารณและประเมินคาผลงาน

ตางๆ ไมวาจะเปนงานวรรณกรรม หรืองานศิลปะ ตางมีความหมายตอผูชม

และผูสรางสรรคผลงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในมุมของผูสรางสรรคหากไดนํา

แนวคิด ขอติชมจากผูวิจารณมาปรับใชกับแนวทางการสรางผลงานของตนเอง 

กอใหเกิดเปนผลงานที่มีคุณคา ดังนั้น หลักการวิจารณและประเมินผลงาน 

โดยมาตรฐานจึงอยูที่ผูวิจารณตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องที่จะวิจารณ

เปนอยางดี เพื่อใหมีเหตุผลเพียงพอ นาเชื่อถือสําหรับการแสดงความคิดเห็น

ของตนเอง ไมมีอคติทั้งตอผลงานและผูสรางผลงาน ซึ่งผลงานแตละแขนง

จะมีแนวทางการวิจารณลงลึกในรายละเอียดแตกตางกัน ครูมอบหมายชิ้นงาน

ยอยใหแกนักเรียนสืบคนแนวทางสําหรับการวิจารณและประเมินงานทัศนศิลป 

รวมถึงกําหนดขึ้นจากความรู ความเขาใจของตนเอง คัดเลือกผลงานทัศนศิลป

แขนงใดก็ได จํานวน 1 ชิ้น นํามาเขียนวิจารณและประเมินคาตามแนวทาง

ที่ไดสืบคนและกําหนด นําเสนอเปนใบงานเฉพาะบุคคล พรอมแนบสําเนา

ผลงาน

  • ข้อคิดเห็น ผู้เขียนได้แสดงข้อคิดเห็นสนับสนุนผู้ที่สนใจและต้องการจะประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารฮาลาล  โดยมองว่าเป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจ  น่าลงทนุ  เพราะประเทศอาเซยีนจ�านวนไม่น้อยที่ 

มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม

  • ความรู้สึกของผู้เขียน ผู้เขียนแสดงความรู้สึกดีต่อการเข้าร่วม เป็นหนึ่งในประเทศ 

สมาชิกอาเซียนของประเทศไทย และมีความหวังว่าประเทศไทยจะได้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล 

จากการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจ

 ๔) การเรียงล�าดับเหตุการณ์ ผู ้เขียนเรียงล�าดับเหตุการณ์จากเหตุไปหาผล กล่าวคือ 

เพราะจ�านวนประชากรชาวมสุลมิทีเ่พิม่มากขึน้  ผลจงึท�าให้ความต้องการอาหารมมีากขึน้  ธรุกจิการผลติ 

อาหารฮาลาลจึงเป็นธุรกิจที่มีช่องทางการเติบโต

 ๕) การใช้ส�านวนภาษา ผู้เขียนเลือกใช้ภาษาระดับกึ่งทางการสื่อสารกับผู้อ่าน สื่อความ 

ชดัเจน  ตรงไปตรงมา

๓ การอ่านเพื่อประเมินค่า
	๓.๑	ความหมาย

  การอ่านเพื่อประเมินค่า คือ การใช้วิจารณญาณ ความรู้ หรือประสบการณ์ของตนเอง 

ท�าความเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล แล้วตัดสินใจได้ว่าผู้เขียนน�าเสนอเนื้อหาถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

หรอืไม่  ประเมนิคณุค่าของเรือ่งทัง้ในด้านศลิปะการใช้ถ้อยค�าและด้านสงัคม  ระบไุด้ว่าภาพรวมของเรือ่ง 

ดีหรือไม่  อย่างไร  น�าสิ่งที่ได้รับจากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

	๓.๒	ความส�าคญัของการอ่านเพือ่ประเมนิค่า

  การอ่านเพื่อประเมินค่ามีความส�าคัญ ดังนี้

  ๑) ท�าให้เกดิวจิารณญาณ การอ่านเพือ่ประเมินคณุค่า  เป็นการอ่านเพือ่ตดัสนิว่าเรือ่งทีอ่่าน

ดหีรอืบกพร่องอย่างไร  ใช้วจิารณญาณใคร่ครวญเกีย่วกบังานเขยีนอย่างมเีหตผุล  ท�าให้ผูอ่้านตดัสนิได้ว่า 

งานเขียนนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่  มีคุณค่าเพียงใด  สามารถน�าไปใช้กับการอ่านงานเขียนประเภทอื่นๆ

  ๒) พฒันาศกัยภาพการอ่าน การประเมินคุณค่างานเขยีนจะท�าให้ผูอ่้านได้พฒันาศกัยภาพ

การอ่านของตน ใช้ทกัษะการอ่านอย่างหลากหลาย เช่น การอ่านจบัใจความ การอ่านวเิคราะห์  การอ่าน 

ตีความ  เป็นต้น

  ๓) ได้ข้อคิดน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เมื่อผู้อ่านสามารถประเมินคุณค่างานเขียนได้ 

จะท�าให้เกิดความเข้าใจและได้รับคุณค่าจากเรื่องที่อ่านน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันของตนเอง
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พฒันาศกัยภาพการอ่าน

1
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บูรณาการเชื่อมสาระบูรณาการเชื่อมสาระ
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 เกร็ดแนะครู

 ครูควรเฉลยเกี่ยวกับภาพที่ใชกระตุนความสนใจเพื่อนําเขาสูหัวขอการเรียน

การสอน คําวา ถั่วงา เปนคําที่นักรองมือสมัครเลนใชสําหรับการลิปซิงกเพลง 

เมื่อผูฟงที่อยูไกลๆ เห็นปากขมุบขมิบวา ถั่วงาๆ ก็เขาใจวานักรองกําลังรองเพลง

นั้นๆ อยู ผูทําภาพประกอบจึงไดนําแนวคิดนี้มาใชทํา infographic เพื่ออธิบาย

ลักษณะการอานของคนไทย คือ ไมใสใจกับการอาน เปนการอานผานๆ จับใจความ

สําคัญของเรื่องไมได หลงเชื่อโดยปราศจากการวิเคราะห ไตรตรอง และเกิดผลเสีย

อธบิายความรู ้ Explain

 นักเรียนยืนในลักษณะวงกลมเพื่อรวมกันอธิบาย

ความรูแบบโตตอบรอบวงเกี่ยวกับการอานวิเคราะห 

วิจารณ และประเมินคา โดยใชความรู ความเขาใจ 

ที่ไดรับจากการฟงบรรยาย เปนขอมูลเบื้องตน

สําหรับตอบคําถาม

 • การวิเคราะหหรือการจําแนกขอเท็จจริงและ 

  ขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานมีประโยชนอยางไร

  (แนวตอบ สําหรับการรับสารเรื่องหนึ่งๆ 

  ในชีวิตประจําวัน มีความจําเปนอยางมาก

  ที่ผูรับสารจะตองวิเคราะหวาเรื่องที่ไดอาน  

  ขอความใดเปนขอเท็จจริง ขอความใดเปน 

  ขอคิดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับสาร 

  ที่ใหความรู จําเปนที่ผูอานจะตองให

  ความสําคัญกับการวิเคราะหขอเท็จจริง  

  ขอคิดเห็น เพราะแมวาเรื่องที่ไดอานจะมี 

  ความนาสนใจเพียงใด แตถาเนื้อหาที่นําเสนอ 

  ผิดจากขอเท็จจริงทําใหผูรับสารหลงเชื่อ 

  อาจกอใหเกิดความเสียหายไดในภายหลัง  

  ในขณะที่การวิเคราะหวาขอความใดของเรื่อง 

  เปนขอคิดเห็นหรือเปนการแสดงความคิดเห็น 

  ของผูเขียน จะทําใหผูรับสารขยายโลกทัศน 

  ของตนเอง มีมุมมองตอสิ่งตางๆ รอบตัว

  กวางขวางขึ้น)

 • การจะระบุวาเรื่องที่อานมีความสมเหตุสมผล

  หรือมีความนาเชื่อถือหรือไม สามารถ 

  พิจารณาจากสิ่งใดไดบาง

  (แนวตอบ สามารถพิจารณาเบื้องตนไดจาก 

  ผูสงสารหรือผูเขียนวามีความรู ความชํานาญ

  เก่ียวกบัเรือ่งนัน้ๆ ดหีรอืไม อยางไร พจิารณา 

  จากสื่อวามีความนาเชื่อถือหรือเปนกลาง

  มากนอยเพียงใด การอางอิงแหลงที่มาของ

  ขอมูลในงานเขียน พิจารณาจากขอเท็จจริง  

  ขอคิดเห็นที่ปรากฏในเรื่องและรวมถึงการใช 

  สํานวนภาษา)

 “ผูใดเกิดเปนสตรีอันมีศักดิ์  บํารุงรักกายไวใหเปนผล

สงวนงามตามระบอบไมชอบกล จึงจะพนภัยพาลการนินทา”

 ขอใดคือขอคิดที่ไดรับจากบทรอยกรองขางตน

 1. เปนผูหญิงตองรูจักรักนวลสงวนตัว

 2. เปนผูหญิงตองรูจักเจียมเนื้อเจียมตัว

 3. เปนผูหญิงตองงดเวนการนินทาวาราย

 4. เปนผูหญิงตองแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ

วิเคราะหคําตอบ   พิจารณาจากขอความที่ปรากฏในบทประพันธ ในวรรค

ที่สามหรือวรรครอง ปรากฏคําวา สงวนงาม โดยมีความหมายวา ใหระวัง

รักษาตนทั้งกาย วาจา ใจใหมีความเหมาะสม งดงาม ซึ่งการประพฤติผิด

หรือไมถูกตองตามคานิยมและมักไดรับการนินทาวารายมากที่สุด คือ 

การไมรักนวลสงวนตัว ซึ่งนักเรียนตองวิเคราะหตอไปวา ตัวเลือกในขอใด

มีความสอดคลองกับคําขางตนมากที่สุด ซึ่งคําตอบในขอ 2., 3. และ 4. 

ไมมีความสัมพันธกับคําวา สงวนงาม ดังนั้นจึงตอบขอ 1.

 นักเรียนควรรู

 1   ความหมายโดยตรง เปนความหมายตรงตัวของคําคําหนึ่ง สามารถคนหา

ความหมายไดจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

 2   ความหมายโดยนัย เปนความหมายแอบแฝงหรือเปรียบเทียบของคําคําหนึ่ง 

ซึ่งจะตองใชการวิเคราะห ตีความ เพื่อแปลความหมายของคําออกมา

	 กวีนิพนธ์สÓหรับการอ่านเพื่อประเมินค่า

เจ้าสาวใบตอง

	 เธอเจ้าสาวใบตองในร่องสวน	 เคยขอนวลมาพอห่อข้าวขาว

จะออกทุ่งออกทางทุกครั้งคราว		 	 ต้องห่อข้าวห่อของแล้วท่องไป

จึงยามหิวแกะห่อก็ข้าวหอม	 	 	 ถึงกลางแดดแผดดอมก็หอมได้

ละค�าเคยอิ่มหอมถึงหัวใจ	 	 	 หอมแต่น้อยคุ้มใหญ่หอมไม่จาง

	 รักเจ้าสาวใบตองในร่องสวน	 เคยหวงนวลนักหนามาจ�าห่าง

กระแสลมโหมยุคทั้งรุกบาง	 	 	 จนเริดทิศแรมทางอยู่ร้างโรย

อยู่ร้างโรยโดยทางของยุคใหม่	 	 	 อยู่เหน็บหนาวกับสมัยซึ่งไห้โหย

อยู่รวดร้าวกับรักกระอักโอย	 	 	 ดั้นและด้นจ�านนโดยสถานเดียว

พบเจ้าสาวพลาสติกระริกระรี้	 	 	 หว่างวิถีทางแยกปลอมแปลกเปลี่ยว

มากแต่ยิ้มยั่วใจให้ลดเลี้ยว	 	 	 หลอกให้ลืมนวลเขียวเคยเคียงครอง

	 โอ้เจ้าสาวใบตองในร่องสวน	 ยุคฉะนี้เขียวนวลคงด่วนหมอง

ยินแต่เพลงพลาสติกระริกร้อง	 	 	 หรือสิ้นเพลงใบตองเสียแล้วเอย

(เจ้าสาวใบตอง ใน ม้าก้านกล้วย: ไพวรินทร์  ขาวงาม)

 ๓.๓	หลกัการอ่านเพือ่ประเมนิค่า

	 การอ่านเพื่อประเมินค่ามีหลักการ	ดังนี้

 ๑)	จับใจความส�าคัญ	 ผู้อ่านควรอ่านเรื่องอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ	 เพื่อท�าความเข้าใจ

เนื้อหาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร	หรือใคร	ท�าอะไร	ที่ไหน	เมื่อไร	อย่างไร	และท�าไม

 ๒)	วิเคราะห์องค์ประกอบของเร่ือง	 ผู้อ่านควรแยกแยะเนื้อหาว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง	 

ข้อคิดเห็น		และความรู้สึกของผู้เขียน

 ๓)	 วิเคราะห์กลวิธีการน�าเสนอและการใช้ภาษา	 ผู้อ่านควรอธิบายได้ว่าผู้เขียนใช้วิธีใด	 

ภาษาเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาที่น�าเสนอหรือไม่	อย่างไร

 ๔)	พิจารณาแนวคิดหรือข้อคิด	 ผู้อ่านควรตีความสาร	 คือ	 ท�าความเข้าใจความหมาย 

ของค�า	ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย	รวมถึงสัญลักษณ์ที่ผู้เขียนได้แฝงความหมายไว้

	๓.๔	ตวัอย่างการอ่านเพือ่ประเมนิค่า
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ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
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 เกร็ดแนะครู

 กิจกรรมที่ใหนักเรียนปฏิบัติไมวาจะดวยการสอดแทรกไวในเกร็ดแนะครู หรือ

ปรากฏในรูปแบบกิจกรรมสรางเสริมและกิจกรรมทาทาย ลวนเปนการสรางทักษะ

ที่จําเปนใหแกนักเรียน หากครูใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอยางครบถวน สุดทาย

นักเรียนจะมีทักษะเพียงพอที่จะนํามาใชปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการขยายความ

เขาใจไดเปนอยางดี ซึ่งกิจกรรมในกระบวนการขยายความเขาใจนักเรียนจะตอง

ใชทักษะการวิเคราะห ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการใหเหตุผล ทักษะ

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการประเมิน และทักษะการนําความรู

ไปประยุกตใชประกอบกันในการปฏิบัติกิจกรรม

 เมื่อครูใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสรางเสริมและกิจกรรมทาทายทางดานซายมือ 

ควรใหนักเรียนทุกคนนําความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมกันจัดปาย

นิเทศประจําชั้นเรียน ในหัวขอ “เรียนรูชีวิต แนวคิด ผานวรรณกรรม” ซึ่งการปฏิบัติ

กิจกรรมดังกลาว จะทําใหนักเรียนสามารถนําความรู ขอคิดที่ไดรับจากการอานไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชน และแกปญหาในชีวิตประจําวันได

ขยายความเข้าใจ Expand

1. นักเรียนคัดสรรงานเขียนที่มีเนื้อหาในเชิง

 ใหความรู งานเขียนที่มีเนื้อหาในเชิงใหความ 

 บนัเทงิ งานเขยีนทีม่เีนือ้หาในเชงิจรรโลงจติใจ

 หรืองานเขียนที่มีเนื้อหาในเชิงโนมนาวใหเชื่อ

 อยางใดอยางหนึ่ง นํามาอานเชิงวิเคราะห  

 วจิารณ และประเมนิคณุคาของเรือ่ง พรอมระบุ

 แนวทางการนําสาระสําคัญหรือแนวคิดที่ไดรับ 

 จากเรื่องไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 นําเสนอในรูปแบบใบงานเฉพาะบุคคลและ 

 เตรียมความพรอม เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน

2. นักเรียนอานบทรอยกรองเรื่อง “วารีดุริยางค”  

 จากนัน้ใหวเิคราะห วจิารณ และประเมนิคณุคา 

 ของเรือ่ง พรอมระบแุนวทางการนาํสาระสาํคญั 

 หรือแนวคิดที่ไดรับจากเรื่องไปประยุกตใช

 ในชีวิตประจําวัน นําเสนอในรูปแบบใบงาน

 เฉพาะบุคคล และเตรียมความพรอม 

 เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน

 นักเรียนอานบทรอยกรอง “ไหมแทท่ีแมทอ” วิเคราะห วิจารณองคประกอบ

ของงานเขียน โดยมุงเนนไปที่วิธีการเขียน การใชภาษาและเนื้อหาสาระ

หรือแนวคิดที่นําเสนอ พรอมระบุแนวทางการนําขอคิดที่ไดรับไปประยุกต

ใชในชีวิตประจําวัน นําขอมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในชั้นเรียน

  นักเรียนอานบทรอยกรอง “มากานกลวย 1” วิเคราะห วิจารณ องคประกอบ

 ของงานเขียน โดยมุงเนนไปที่วิธีการเขียน การใชภาษาและเนื้อหาสาระ

 หรือแนวคิดที่นําเสนอ พรอมระบุแนวทางการนําขอคิดที่ไดรับไปประยุกตใช

 ในชีวิตประจําวัน นําขอมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในชั้นเรียน

 จากกวีนิพนธ์ “เจ้าสาวใบตอง” ของไพวรินทร์  ขาวงาม ก่อนที่จะประเมินค่าของผลงานได้นั้น 

ผู้อ่านจะต้องตีความสัญลักษณ์ที่ปรากฏคือ ใบตองและพลาสติก โดยตีความได้ว่า “ใบตอง” หมายถึง 

หญงิสาวในยคุทีค่วามเจรญิยงัไม่ได้เข้ามาแปรเปล่ียนความคดิ และวถีิชวีติแบบดัง้เดมิ กระทัง่วนัหนึง่ที่ 

ความเจรญิเข้ามา สงัคมเปลีย่นแปลงไป  ซึง่ผูเ้ขยีนเลอืกใช้  “พลาสตกิ” เป็นสญัลกัษณ์แทนพฤตกิรรม 

ของหญิงสาวจากที่เคยเรียบร้อยเป็นกุลสตรีไทยก็กลับกลายเป็นผู้หญิงท่ียั่วยวนผู้ชายดังท่ีกวีใช้ค�าว่า 

ระรกิระรีแ้ละยิม้ยัว่ใจ นอกจากนีย้งัตคีวามได้อกีว่าใบตอง หมายถงึ ระบบเศรษฐกจิแบบดัง้เดมิของไทย 

การพึ่งพาธรรมชาติ ส่วนพลาสติก หมายถึง เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เข้ามาสร้างความต่างทางชนชั้น 

หรือท�าให้ระบบพึ่งพา การถ้อยทีถ้อยอาศัยในสังคมเหือดหายไป เมื่อตีความจนเข้าใจเจตนาที่แท้จริง

ของผู้เขียนแล้ว จะสามารถประเมินคุณค่าได้  ดังนี้

 ๑)	 จับใจความส�าคัญ ผู ้เขียนเล่าถึงความแปรเปลี่ยนของวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย 

รวมถึงพฤติกรรมของหญิงสาวในยุคปัจจุบัน

 ๒)	วิเคราะห์องค์ประกอบของกวีนิพนธ ์ ผู้เขียนใช้ชื่อเรื่องเป็นสัญลักษณ์แฝงความหมาย  

ด้านฉันทลักษณ์ไม่เคร่งครัดจ�านวนค�าภายในวรรค แต่ผู้เขียนเลือกค�ามาบรรจุได้เหมาะสม เกิดสัมผัส

คล้องจองทั้งภายในวรรคและระหว่างวรรค ในด้านเนื้อหาแสดงความแปรเปลี่ยนตามยุคสมัย โดย 

ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นด้วยความรู้สึกประหวั่นว่าสิ่งเดิมที่เป็นอยู่ก�าลังจะสูญหาย

 ๓)	วเิคราะห์กลวธิกีารน�าเสนอและการใช้ภาษา ผูเ้ขยีนเสนอเนือ้หาตามล�าดบัเหตกุารณ์ 

ก่อน - หลัง ท�าให้ผู้อ่านเห็นภาพของความเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริงจากการตีความ ด้านการใช้ภาษา  

กล่าวได้ว่า ผู้เขียนใช้ถ้อยค�าง่าย แต่สื่อความและให้เสียงไพเราะ หรือเรียกว่า ได้ทั้งรสค�าและรสความ

 ๔)	แนวคิดหรือข้อคิด ผู้เขียนน�าเสนอแนวคิดที่เป็นข้อเท็จจริงในสังคม ซึ่งจะท�าให้ผู้อ่าน 

เกดิความรูส้กึร่วมได้ง่าย ถ้อยค�าท่ีผู้อ่านจะต้องตีความเพือ่ค้นหาแนวคดิ คอื “เจ้าสาวใบตอง” โดยผูเ้ขยีน 

เปรยีบหญงิสาวทีม่คีวามเป็นกลุสตรไีทยว่าเป็น “เจ้าสาวใบตอง” ซึง่มนียัประหวดัถงึความเป็นธรรมชาติ  

ความบริสุทธิ์ และความเป็นไทย  ดังนั้น สิ่งที่ได้รับจากกวีนิพนธ์บทนี้ คือ อารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจ 

ในความเปลี่ยนแปลงทั้งๆ ที่สิ่งเดิมนั้นอาจดีอยู่แล้ว

	 การอ่านเป็นทกัษะการรบัสารทีมี่ความจÓเป็นต่อชวีติประจÓวนั	ผูท้ีป่ระสบความสÓเรจ็

ในชวีติ	ส่วนมากเป็นผู้ทีร่กัการอ่าน	สามารถวิเคราะห์สิง่ท่ีได้รบัจากการอ่านและประเมนิค่า		

เพือ่นÓไปประยกุต์ใช้ในชวิีตประจÓวัน	 ดงัน้ัน	 เยาวชนจงึควรใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

ด้วยการอ่านหนังสือทีมี่คณุค่าอย่างสมÓ่เสมอ	เพือ่พฒันาสตปัิญญาและจรรโลงจติใจของ

ตนเอง
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กระตุ้นความสนใจ

Engaae

ขยายความเข้าใจ

Elaborate

ส�ารวจค้นหา

Expore

อธิบายความรู้

Explain

ตรวจสอบผล
Evaluate

ตรวจสอบผล Evaluate

1. ครตูรวจสอบใบงานการอานจบัใจความสาํคญั  

 โดยพิจารณาความถูกตองของใจความสําคัญ

2. ครใูชวธิกีารสมุเรียกชือ่นกัเรยีนนาํเสนอผลงาน 

 ของตนเองหนาชั้นเรียน หากมีเวลาควรให 

 นักเรียนทุกคนไดมีโอกาสนําเสนอ

3. ครูตรวจสอบใบงาน โดยพิจารณาวานักเรียน 

 วิเคราะห วิจารณสวนประกอบของเรื่องได 

 ครอบคลุมในประเด็น ตอไปนี้หรือไม

 •  รูปแบบ

 •  ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น

 •  ความนาเชื่อถือหรือความสมเหตุสมผล

  ของเรื่อง นักเรียนตองระบุไดวาพิจารณา

  หรือสังเกตจากสิ่งใด

 •  กลวิธีการนําเสนอหรือการลําดับเรื่อง

 •  การใชสํานวนภาษา

 นักเรียนจะตองแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุน 

 หรือโตแยงเรื่องที่เลือกอาน และกําหนดใหอาน 

 อยางมีเหตุผลโดยอาศัยขอมูลรอบดาน จากนั้น 

 จะตองประเมินวาเรื่องที่เลือกอานและบท

 รอยกรองที่กําหนดใหอานมีคุณคาอยางไร  

 แลวจะนําแนวคิดที่ไดรับไปปรับใชใหเกิด 

 ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร

4. นักเรียนตอบคําถามประจําหนวยการเรียนรู

 หลักฐานแสดงผลการเรียนรู

1. ใบงานการอานจับใจความสําคัญ

2. ผังความคิดแสดงความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

 บทความประเภทที่เลือกอานจากความสนใจ

3. ใบงานเฉพาะบุคคล การอานวิเคราะห วิจารณ  

 และประเมินคุณคางานเขียน

4. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู

แนวตอบ

1. ในชีวิตประจําวันมนุษยรับสารอยางหลากหลาย การมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอานในลักษณะดังกลาวจะทําใหการอานในแตละครั้งเกิดประสิทธิภาพ

 และประโยชนสูงสุด สามารถนําความรู ความเขาใจ ขอคิดตางๆ ที่ไดรับไปปรับใชตอยอดได อีกทั้งไมหลงเชื่อขอความตางๆ โดยปราศจากการคิดวิเคราะหใหถี่ถวน

2. การอานหนังสือเรียน ผูอานจะตองใชทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญมากที่สุด เพื่อใหไดสาระสําคัญที่ครบถวน

3. เปนการอานที่พัฒนาสืบเนื่องจากขั้นตอนหนึ่งสูขั้นตอนหนึ่ง กลาวคือ ผูอานจะตองจับใจความสําคัญเรื่องที่อานใหไดเสียกอนวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรือใคร ทําอะไร  

 กับใคร อยางไร ที่ไหน เมื่อไร และทําไม แลวจึงจะวิเคราะหไดวาเรื่องที่อานมีองคประกอบใดบาง แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณแตละองคประกอบ จากนั้นจึงจะ  

 สามารถตัดสินหรือประเมินคาเรื่องที่อานได

4. การอานเพือ่จบัใจความสาํคญั เปนการอานเพือ่ใหทราบสาระสาํคญัของเรือ่งทัง้หมด การอานเพือ่วเิคราะหเปนการแยกแยะสวนประกอบของเรือ่ง การอานเพือ่ประเมนิคา

 เปนการตัดสินวาเรื่องที่อานนั้นมีคุณคาหรือไม อยางไร โดยใชขอมูลจากการวิเคราะห

5.  เปน เพราะจะตองใชทักษะการอานที่หลากหลายกอนที่จะประเมินคาได ทั้งทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญ ทักษะการอานเพื่อวิเคราะห แลวจึงจะประเมินคาโดยใช

วิจารณญาณอยางละเอียด รอบคอบ ปราศจากอคติ มีความสมเหตุสมผล จึงจะทําใหการอานเพื่อประเมินคามีประสิทธิภาพ

คําถามประจําหนวยการเรียนรู

ค�ำถำม ประจ�ำหน่วยกำรเรียนรู้

กิจกรรม สร้ำงสรรค์พัฒนำกำรเรียนรู้

 ๑. การอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ และการอ่านเพื่อประเมินค่า 

  มีความส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันอย่างไร

 ๒. การอ่านหนังสือเรียนจะต้องใช้ทักษะการอ่านแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด

 ๓. การอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ และการอ่านเพื่อประเมินค่า 

  มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

 ๔. การอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ และการอ่านเพื่อประเมินค่า 

  มีความแตกต่างกันอย่างไร

 ๕. นักเรียนคิดว่าการอ่านเพื่อประเมินค่าเป็นการอ่านในระดับสูงหรือไม่ เพราะเหตุใด

 กิจกรรมที่ ๑ ให้นักเรียนเลือกอ่านบทความ บันทึกเหตุการณ์ หรือเรื่องสั้น ๑ เรื่อง   

     แล้วจับใจความส�าคัญ วิเคราะห์เนื้อหา ประเมินค่าจากเรื่องที่อ่านลงใน

     กระดาษ A4 พร้อมเขียนผังความคิดแสดงความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน  

     น�ามาอภิปรายหน้าชั้นเรียน

 กิจกรรมที่ ๒  ให้นักเรียนเลือกอ่านบทร้อยกรองที่ตนชื่นชอบ สรุปความ แล้วประเมินค่า

เรื่องที่อ่านทั้งในด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมให้เพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียน
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