
 
 
 

บทที่ ๗ 

การจัดกิจกรรมตามจํานวนผูเรียน 

การจัดแบงประเภทของกิจกรรมตามจํานวนผูเรียน  เปนการจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึง
จํานวนผูปฏิบัติกิจกรรมหรือจํานวนนักเรียน ตั้งแตการจัดกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติเปน
รายบุคคลจนถึงกิจกรรมที่นักเรียนหลายคนปฏิบัติรวมกัน เพ่ือใหครูไดเห็นลักษณะและ
ประโยชนอันเกิดจากการจัดกิจกรรมจากจํานวนนักเรียนในแตละลักษณะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมเด่ียว 
๒. กิจกรรมคู 
๓. กิจกรรมกลุม 
๔. กิจกรรมหอง 
๕. กิจกรรมโรงเรียน 

โดยแตละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กิจกรรมเด่ียว 
กิจกรรมที่จัดอยูในประเภทนี้ คือ กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชทักษะและ

ความสามารถเปนรายบุคคลหรือทีละคน  โดยนักเรียนอาจไมมีปฏิสัมพันธกันขณะทํากิจกรรม
หรือมีปฏิสัมพันธกันแตคนละบทบาท การจัดกิจกรรมมีหลายลักษณะ ดังนี้ 

๑.๑ นักเรียนปฏิบัติเหมือนกันและพรอมกัน  
คือ กิจกรรมที่ครูมอบหมายหัวขอในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักเรียนแตละคน

เหมือนกัน  และใหแตละคนตางลงมือทํากิจกรรมน้ันพรอมกันหรือในเวลาเดียวกัน กิจกรรมสวน
ใหญมักเกิดขึ้นในหองเรียน เพราะครูสามารถควบคุมเวลาได กิจกรรมลักษณะนี้นักเรียนจะไมมี
ปฏิสัมพันธกัน  ครูมักใชกิจกรรมลักษณะนี้เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพของแตละคน
ออกมา  เพ่ือจะไดเห็นระดับความสามารถของนักเรียนที่แตกตางกัน  และทราบวาใครมี
ความสามารถมากกวากัน  เพราะผลงานหรือผลสัมฤทธิ์จะเปนของนักเรียนรายบุคคล เชน การ
อานในใจ การแตงคําประพันธ การจับใจความสําคัญจากการฟง เปนตน    

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- ครูจะเตรียมโจทยไดงายและใชเวลาชี้แจงคําสั่งนอย เพราะสามารถใชคําส่ังเดียว

สําหรับทํากิจกรรมทั้งหอง และใชเวลาปฏิบัติกิจกรรมไมมากเพราะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใน



เวลาเดียวกัน  สวนนักเรียนแตละคนก็มีโอกาสรวมกิจกรรมที่เหมือนกัน  หากเกิดปญหาครูก็
สามารถแกไขปญหาที่คลายกันไดในเวลานั้น 

- ในขณะปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนจะมีสมาธิกับงานของตนเพราะตางคนตางทํา ไมมีการ
รบกวนหรือเก่ียวของกัน โดยความสมบูรณของผลงานจะขึ้นอยูกับความสามารถของตนเอง  
นักเรียนที่ตั้งใจทํางานผลงานก็จะเสร็จเร็วหรือมีความสมบูรณ  สวนนักเรียนที่ไมตั้งใจทํางาน 
งานก็อาจไมสําเร็จ ในกรณีนี้หากไมมีเวลาสําหรับทํากิจกรรมนั้นอีกคร้ัง นักเรียนคนนั้นก็จะไมมี
โอกาสแกไขผลงานของตน 

- ครูควรดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เรียนรูชา เพ่ือใหติดตามเรียนรูทันคนอ่ืน 
- เวลาที่แตละคนทํากิจกรรมเสร็จอาจไมเทากัน ดังน้ัน ครูอาจเตรียมกิจกรรมเสริม

สําหรับนักเรียนที่ทํากิจกรรมเสร็จกอน เชน นักเรียนที่แตงคําประพันธเสร็จกอน ก็ใหขีดเสนโยง
สัมผัส เปนตน หรือเตรียมแกปญหาสําหรับนักเรียนที่เสร็จทีหลัง เชน นักเรียนที่อานในใจยังไม
เสร็จก็ใหเลิกอาน แตใหฟงสรุปจากเพ่ือนที่อานเสร็จกอนหนาน้ัน เปนตน เพ่ือใหกิจกรรม
ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด   ทั้งนี้ กิจกรรมที่เตรียมไวจะตองไมใชกิจกรรมหลัก เพราะ
นักเรียนไมไดมีโอกาสรวมทุกคน 

- เม่ือนักเรียนตางคนตางสรางผลงาน ผลงานของนักเรียนจะมีปริมาณมาก ครูจึงตองหา
เวลาหรือวิธีการตรวจประเมินผลใหครบทุกคนหรือใหไดมากท่ีสุด  เพ่ือจะไดทราบวา นักเรียน
แตละคนบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือไม  

๑.๒ นักเรียนปฏิบัติเหมือนกันแตไมพรอมกัน  
คือ กิจกรรมที่ครูมอบหมายหัวขอในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักเรียนแตละคน

เหมือนกัน  แตใหแตละคนตางลงมือทํากิจกรรมนั้นไมพรอมกัน คือตางคนตางหาเวลาทํา หรือ
ใหผลัดกันทํากิจกรรม  สวนใหญมักเปนกิจกรรมที่ครูตองประเมินผลเปนรายบุคคลและทีละคน 
เชน การพูดหนาชั้น การอานออกเสียง การทองอาขยาน เปนตน  หรือเปนกิจกรรมที่นักเรียน
ไมสามารถทําพรอมกันได อาจเน่ืองจากสื่อการเรียนการสอนหรือแหลงการเรียนรูมีจํากัด เชน 
การเติมคําบนกระดาน การเปดพจนานุกรม การจับคูบัตรคํา เปนตน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- ครูอาจใหนักเรียนผลัดกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขณะที่คนหน่ึงมีบทบาทหนาที่หน่ึง 

นักเรียนที่เหลือก็จะปฏิบัติอีกหนาที่หนึ่งหมุนเวียนกันไป  เชน ในขณะที่นักเรียนออกมาพูดหนา
ชั้น คนอ่ืนก็จะเปนผูฟง แลวก็สลับกันเปนผูพูดกับผูฟง เปนตน 

- ครูควรชี้แจงขอปฏิบัติของหนาที่ของแตละคนกอนเร่ิมกิจกรรม เชน ในขณะที่เพ่ือน
ออกมาพูดหนาชั้น นักเรียนที่นั่งฟงตองคอยจับประเด็นและบันทึกวิจารณเน้ือหาและบุคลิกของ
ผูพูด เปนตน 



- เม่ือเปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติทีละคน ครูควรวางแผนจัดเวลาสําหรับกิจกรรมให
เหมาะสม  เพราะเปนไปไดวา นักเรียนที่ไมไดปฏิบัติกิจกรรมเปนคนแรกๆ อาจจะไมมีโอกาส
ปฏิบัติกิจกรรมนั้นอีกถาเวลาไมพอ 

๑.๓ นักเรียนปฏิบัติตางกันในเวลาเดียวกัน  
คือ กิจกรรมที่ครูมอบหมายหัวขอในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักเรียนแตละคนไม

เหมือนกัน  แตใหแตละคนลงมือทํากิจกรรมพรอมกันหรือในเวลาเดียวกัน  โดยครูใชกิจกรรม
ลักษณะนี้เพ่ือใหนักเรียนเลอืกทํากิจกรรมตามความสนใจหรือความถนัดของแตละคน  เชน  
การประดิษฐบัตรอวยพรจากเศษวัสดุ  การนําเสนอผลงานหนาชั้น  การสรางเกม เปนตน  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- กิจกรรมลักษณะนี้ ถึงแมนักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมไมเหมือนกัน แตก็ตองมีผลการ

เรียนรูที่คาดหวังเดียวกัน เชน ครูใหนักเรียนเลือกถายทอดความเขาใจเกี่ยวกบัความหมายของ
สํานวนไทย  โดยนักเรียนอาจเลือกวาดภาพปริศนาทายคําสํานวน  หรือเลือกสรางปริศนาอักษร
ไขวก็ได เปนตน 

- ครูควรคํานึงถึงระยะเวลาและความยากงายของกิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนเลือกปฏิบัติ 
เพ่ือใหสามารถวัดผลการเรียนรูไดในเวลาที่กําหนด เชน หากใหนักเรียนนําสํานวนไทยหนึ่ง
สํานวนมาวาดภาพประกอบ นักเรียนคนนี้ก็จะทราบความหมายของสํานวนเพียงสํานวนเดียว  
สวนนักเรียนที่คิดปริศนาอักษรไขวจากสํานวนไทยตางๆ  ก็จะรูความหมายของสํานวนมากกวา  
กรณีนี้ปริมาณของเน้ือหาที่นักเรียนเรียนรูจะไมเทากัน เปนตน 

- ผลงานของนักเรียนจะมีความหลากหลาย  การใหผลปอนกลับจะตองเปนรายบุคคล 
เชน  ครูบันทึกความคิดเห็นลงในผลงานของนักเรียนแตละคน เปนตน  รวมทั้ง ครูจะตองมี
เกณฑการใหคะแนนที่หลากหลายแตมีความยุติธรรมที่นักเรียนยอมรับได 

๑.๔ นักเรียนปฏิบัติตางกันและไมพรอมกัน  
คือ กิจกรรมที่ครูมอบหมายหัวขอในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักเรียนแตละคนไม

เหมือนกัน  และใหระยะเวลาในการปฏบิัติกิจกรรมไมพรอมกันหรือไมเทากัน ตามแตลักษณะ
ของกิจกรรมที่นักเรียนเลือก  กิจกรรมลักษณะนี้จะสรางทางเลือกทีห่ลากหลายแกนักเรียน  โดย
ไมไดจํากัดเวลาหรือครูไดเผ่ือเวลาแลวสาํหรับนักเรียนทุกคน  เชน  การทําโครงงาน   การ
สืบคนขอมูล  การนําเสนอผลงานของตน  เปนตน  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- ครูควรคํานึงถึงลักษณะกิจกรรมที่จะใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูเดียวกัน 

แมนักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมตางกัน  เชน  การสัมภาษณบุคคล  ครูตั้งจุดประสงคใหนักเรียน
สามารถเลือกคําถามหรือตั้งคําถามไดถูกตอง   ดังน้ัน ไมวา นักเรียนจะเลือกสัมภาษณปาก
เปลา  อัดเสียงลงแถบบันทึกเสียง หรือถามโดยใชแบบสอบถามก็ตาม  ก็ถือวาบรรลุจุดประสงค
เดียวกันได   แตถาจุดประสงคการเรียนรูคือ การพูดถามตอบใหถูกตอง   กิจกรรมที่นักเรียนแต



ละคนจะตองปฏิบัติคือ ตองใชการถามดวยคําพูด มิใชการเขียน  มิฉะน้ันจะไมบรรลุตรงตาม
จุดประสงคการเรียนรู เปนตน 

- กิจกรรมลักษณะนี้อาจสรางความลําบากในการติดตามผลการเรียนรูและการชวยเหลือ
นักเรียน  เพราะนักเรียนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมที่ไมเหมือนกัน  และยังใชเวลาหรือเร่ิมลงมือใน
เวลาที่แตกตางกันอีกดวย 

ตัวอยางกิจกรรมประเภทกิจกรรมเด่ียว 

กิจกรรมเติมคําพูดในภาพการตูน 
กิจกรรมนี้เปนการนําภาพการตูน เชน การตูนชองเดียว การตูนสามชอง เปนตน  มาลบ

คําพูดเดิม  แลวเหลือชองวางไว  เพื่อใหนักเรียนเติมคําหรือขอความใหเปนเรื่องราวหรือใจความ
ตามโจทยที่กําหนด  เชน  ใหเติมคํานาม คํากริยา (เน้ือหาเรื่อง ชนิดของคํา), ใหเติมคําซํ้า คําซอน 
คําประสม (เนื้อหาเรื่อง การสรางคํา)  ใหเติมประโยคความเดียว (เน้ือหาเรื่อง ชนิดของประโยค) 
เปนตน 

 
 
 
 

๒. กิจกรรมคู  
คือ กิจกรรมที่นักเรียนจับคูกับเพ่ือนปฏิบตัิงานดวยกัน ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 

เชน จับคูแสดงบทบาทสมมตุิ  จับคูแตงคาํประพันธ  จับคูเลนเกม เปนตน  

โดยวิธีการจับคูมีหลายวธิี  ดังนี้ 
๒.๑ นักเรียนเลือกจับคูเอง  
 โดยนักเรียนจะจับคูกับเพ่ือนตามความสมัครใจ  วิธีนี้เปนวิธีที่งายและรวดเร็ว  

นักเรียนสวนมากจะพอใจ  ปกตินักเรียนที่นั่งใกลกันมักเปนเพ่ือนที่สนิทชอบพอกันอยูแลว  เม่ือ
ตองจับคูทํางานดวยกันจึงไมตองเปลี่ยนยายที่นั่ง ครูจึงสามารถเริ่มทํากิจกรรมไดเร็ว  ผลงานท่ี
ออกมาก็มักเกิดจากการรวมมือกันทํางานอยางแทจริง  เน่ืองจากนักเรียนที่จับคูกันมีความเต็ม
ใจยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนและมีความสบายใจที่จะทํามากกวาตองจับคูกับเพ่ือนที่ไม
สนิท    

๒.๒ ครูจับคูให  
 โดยครูกําหนดรายชื่อไวลวงหนาวา จะใหนักเรียนคนใดจับคูกับใคร วิธีการที่ครู

ใชมีหลายวิธี เชน จับคูตามตําแหนงที่นั่ง  ตามลําดับเลขที่ ตามเพศ  ตามระดับความสามารถ  
ทั้งน้ี เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืนและเพื่อใหนักเรียนไดใชความสามารถของ
ตนในสถานการณที่แตกตางกันไป  เชน เม่ือจับคูกับนักเรียนที่เรียนออนกวาจะตองชวยเหลือ
กันมากขึ้น  หรือเม่ือจับคูกับเพื่อนตางเพศจะตองวางตัวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น    

 

  

 

 

 

 

 

  

  



๒.๓ นักเรียนจับคูเองอยางมีเง่ือนไข  
 โดยครูใหนักเรียนเลือกจับคูเองตามเง่ือนไขที่ครูกําหนดให  เชน ใหนักเรียนที่มี

เลขท่ีเปนเลขคูใหจับคูกับนักเรียนที่มีเลขที่เปนเลขคี่  หรือใหจับคูใหมที่ไมใชคูเดิม หรือใหจับคู
กับเพ่ือนตางเพศ  เปนตน  วิธีนี้จะมีความยืดหยุนกวาสองวิธีแรก  เพราะนักเรียนไดมีโอกาส
เลือกเพ่ือนที่จะทํางานดวย แมจะมีขอกําหนดหรือเง่ือนไขก็ตาม  

๒.๔ การจับคูแบบสุม  
 โดยครูจับสลากชื่อนักเรียนทีละสองคนหรือใหนักเรียนแตละคนจับสลากหาคู 

วิธีนี้นักเรียนจะยอมรับไดงายกวาครูกําหนดคูให  แมบางคูจะรูสึกวาถูกบังคับใหทํางานดวยกัน 
แตก็รูสึกยุติธรรม  เพราะแตละคนก็ไดคูมาแบบสุมเชนเดียวกัน ไมมีใครไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบกัน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- การจับคูอาจเกิดปญหากรณีมีนักเรียนเหลือจากการจับคูหรือนักเรียนที่สนิทชอบ

พอกันอาจมีสามคนขึ้นไป  ทําใหจับคูไมลงตัว  นักเรียนอาจรองขออยูกันสามคน แทนที่คนที่
สามจะไปจับคูกับคนอ่ืน   ครูอาจพิจารณาอนุโลมไดหากกรณีดังกลาวมีไมมากหรือจํานวน
นักเรียนทั้งหองเปนเลขคี่ที่จะตองเหลือเศษหนึ่งอยูแลว  เพ่ือไมใหเกิดกรณีโตแยงของนักเรียน
กลุมอ่ืนที่อาจตองการเชนเดียวกัน   ทั้งน้ี กิจกรรมคร้ังตอๆ ไปครูไมควรใหนักเรียนจับคูเดิมทุก
คร้ัง เพราะนักเรียนจะไมมีโอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืน 

- การจับคูโดยครูกําหนดหรือเม่ือตองเปลี่ยนคูนั้น  นักเรียนอาจไมพอใจเทากับการ
เลือกจับคูเองหรือการทํางานกับคูเดิม เพราะอาจตองจับคูกับเพ่ือนที่ตนไมชอบ  ดังน้ัน กอน
การจับคู ครูจึงควรมีการช้ีแจงจุดประสงคการจับคูทํางานหรือจุดประสงคของเปลี่ยนคูในแตละ
คร้ัง  

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางกิจกรรมประเภทกิจกรรมคู 

เกมปริศนา (Puzzle) 

  



 “เกมปริศนา” (Puzzle) คือปญหาทางตรรกศาสตรหรือคณิตศาสตรที่ออกแบบมาเพื่อ
ความสนุกสนานคือมีผูคิดคนโจทยและมีผูทายหรือแกโจทยนั้น  การหาผลสําเร็จของปริศนา
บางอยางอาจตองใชแบบแผน (pattern) และขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง   

กิจกรรมนี้เปนการใหนักเรียนผลิตเกมปริศนา แลวแลกกันเลนหรือครูอาจคิดปริศนาแลว
ใหนักเรียนจับคูกันแกปริศนา  ปริศนาท่ีนํามาใชในวิชาภาษาไทยมักเปนปริศนาตรรกะ (Logic 
Puzzles) ปริศนาภาพ (picture puzzles) หรือปริศนาคํา (Word Puzzles)  ซึ่งมีหลายรูปแบบ 
เชน ปริศนาอักษรไขว (Crossword)  คําสลับอักษร (Anagram) เปนตน   ตัวอยางของเกม
ปริศนา มีดังนี้ 

ปริศนาภาพ 
ทายสํานวนสุภาษิตจากภาพ 
 

 
 
 
 

(www.kidsquare.com) 
ปริศนาคํา 

  ก. นําคํากําหนดใหไปใสในตาราง เริ่มตนไขปริศนาจากอักษรเริ่มตนที่ใหไวใน
ตาราง  คําแตละชวงที่ตอเน่ืองกันจะตองมีตัวอักษรที่ใชรวมกัน 

 

๒ ตัวอักษร  -  รา, วา, สอ  

๓ ตัวอักษร - กอง, กอบ, เงย, เงา, จาน, จาว, ตรา, ตวง, ตาก, นรา, มอบ, มาร, รวก, รวง, รสก, ราย, วัตร, สอย, 

สาก, หมา, อาย  

๔ ตัวอักษร - กรรม, กลอก, กลาย, เขนย, คนไข, ครอบ, ทารก, นายก, ยกยอ, วัชระ, สกาว, สลอด, หนอก, อรชร   

๕ ตัวอักษร -  ดองยา, มะกอก, ลบรอย, โวหาร, อายตะ, อาราม   

๖ ตัวอักษร - กรรมกร, จางวาง, มากมาย, ไมยราบ, รายการ, อนาจาร, นางอาย  

๗ ตัวอักษร - ชราธรรม , นายอากร , มโนกรรม 

 

เฉลย 

 
“จับแพะชนแกะ” 

 
“หนอนหนังสือ” 

 
“ก้ิงกาไดทอง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ข. จับคูตารางตัวอักษรทางซายกับตารางที่มีชองวางทางขวา เพ่ือใหไดคําที่มี

ความหมาย 
 

  

เฉลย 

 
 
 
 
 
 
 
  ค. ใหคนหาคําที่กําหนดไวใหในกลุมตัวอักษรที่คละกัน คนหาไดทั้งแนวตั้ง 
แนวนอน แนวทแยง อานจากขางลางขึ้นบนหรืออานจากขางหลังมาขางหนาก็ได  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(www.prisana.com) 
ปริศนาอักษรไขว 

เติมคําในชองวางโดยดูจากความหมายทีกํ่าหนดใหในแนวตั้งและแนวนอน  

กาลี  กํามะลอ  ขลิบ  ขวน  จรัส  ฉงน  ฉันทะ  ฉัพพรรณรังสี  เซน  ญาติสืบสาโลหิต  ดินดาน  เดินสะพัด  
เดินเหิน  เดียดฉันท  เดียรดาษ   ตงฉิน  ตวัก  ตนหน   ตาราง   ทอฟฟ   เทือกเถาเหลากอ  แทรกซึม  
เนิบนาบ  เนืองนิตย  บิดข้ีเกียจ  บิดตะกูด  พะวง  เพิกเฉย  ฟุงเฟอ  มหันต มิดหมี  เย็นเฉียบ  ระบิล  
ระวาง  รังเกียจ  รังสฤษฏ   รุงร่ิง  รุมรวย  รุมรอน  รุมราม  รุมเรา  รุมลอม  เริงรมย  เร่ียวแรง  โรงเตี๊ยม  
ลงทัณฑ  ลดเลี้ยวเกี่ยวพา  ล็อกเลข เลินเลอ  ว็อบแว็บ  วางขรึม  วินาศ  ศฤงคาร  ศิลาฤกษ  ศีรษะ  ศึกษา  
สเกต  สมุฏฐาน  สวามิภักด์ิ  สาตรา  เสงิ่ยมหงิม  เส้ียนศึก  เส้ียมสอน  เส่ียว  เส้ียว  เส้ียวไส  โสภณ  
หนทาง  หยิบยก  แหลกลาญ  อนาถา  อับปาง  อีฉุยอีแฉก  โอวาท  โอสถ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(www.kullastree.com) 
 
 
๓. กิจกรรมกลุม  

  คือ กิจกรรมที่นักเรียนจํานวนตั้งแต ๓ คนขึ้นไป แตไมเกินครึ่งหน่ึงของหองเรียน 
ปฏิบัติงานรวมกัน เชน การประชุมอภิปราย  การแสดงละคร การทําโครงงาน  เปนตน  ดังน้ัน 
ในหองเรียนหนึ่งๆ จึงควรมีการจัดกลุมตั้งแตสองกลุมขึ้นไป  เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทํางาน
รวมกันและไดเปรียบเทียบการทํางานของกลุมตนกับกลุมอ่ืนๆ  

  วิธีการจัดกลุมมีหลายวิธีเชนเดียวกับการจับคู  แตในการจัดกลุมจะมีการบทบาทของ
นักเรียนเพ่ิมขึ้น  ไดแก หัวหนากลุมและเลขานุการของกลุม  ซึ่งวิธีการเลือกหัวหนากลุมและ
เลขานุการของกลุมมีหลายวิธี  ดังนี้ 

๑๖. ฟน , งา 
      ดูไมเหมาะตา 
๑๒. ไมถูกตา,  
      การคบคา 
๑๑. การประชุม,  
๑๐. งาม, สวาง, สุกใส 
๘. กลาหาญ 

    ไมกวาง 
๕. จํานวน ๑๐ หม่ืน 

๔. ไมเอื้อเฝอเผ่ือแผ, 
๓. ไมเอาใจใสทอดธุระ 
๒. เขาเปนพวกกัน  
๑. คบ, กิน, ใช 
แนวตั้ง 

 
๑๗. ลืมสติ, ความเลินเลอ, ดูหม่ิน 
๑๕. สาม, ปลา  
๑๔. ชี้ใหดําเนินการตาม  
๑๓. ความเมา, สภาพชางตกมัน  
๑๒. พูดแยง, ไมใหทําไดสะดวก  

๗. เพิ่มข้ึน, มากข้ึน  
๙. หลักที่ควรยึดถือ, คุณประโยชน  

๖. ขยิบ,ฉับพลัน, ทันทีทันใด  
๔. ลําบาก, ยากไร, ฝดเคือง  
๓. ทะเลทราย, เทวดาพวกหน่ึง  

แนวนอน  
๑. อาการที่ขาดความทรงตัวจนโอนเอนไป  



๓.๑ นักเรียนเสนอตัวเอง 
 เปนวิธีที่ครูใหนักเรียนประเมินความสนใจและความสามารถของตนแลวเสนอ

ชื่อตนเอง  สวนมากมักไมมีนักเรียนอาสา  แตครูก็ไมควรขามขั้นตอนดังกลาวน้ี  เพ่ือเปด
โอกาสใหนักเรียนฝกพิจารณาประเมินตน   หากมีผูเสนอชื่อตนเองครูควรกลาวชื่นชมและให
กําลังใจ  หากมีผูเสนอชื่อตนมากกวาหน่ึงคนก็ใหสมาชิกในกลุมลงมติเลือกตามความเหมาะสม 

๓.๒ นักเรียนเสนอชื่อเพ่ือนใหครพิูจารณา 
 เปนวิธีที่ครูใหนักเรียนประเมินความสามารถของเพ่ือนสมาชิกในกลุม  แลว

เสนอชื่อเพื่อนใหครูพิจารณา  หากมีผูเสนอชื่อเพ่ือนมากกวาหน่ึงคนก็ใหสมาชิกในกลุมลงมติ
เลือกตามความเหมาะสม 

๓.๓ นักเรียนลงมติเลือกกันเอง 
 เปนวิธีที่ครูใหสิทธิแกนักเรียนเพ่ือหาวิธีเลือกหัวหนากลุมและเลขาของกลุมจาก

สมาชิกในกลุมเอง  โดยครูบอกคุณสมบัติคราวๆ ที่ตองการหรือที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรมที่แต
ละกลุมจะไดรับมอบหมาย 

๓.๔ ครูกําหนดให 
 เปนวธิีที่ครูพิจารณาเลือกผูทําหนาที่ตางๆ เอง หรือกําหนดวิธีการให เชน ครู

กําหนดใหคนที่ไดคะแนนสอบสูงสุดเปนหัวหนากลุม  หรือครูใหสมาชิกทุกคนในกลุมยกมือชี้บน
ฟา  เม่ือครูนับถึงสามก็ใหสมาชิกชี้สุมใครก็ไดในกลุม  เปนตน  

๓.๕ การเลือกแบบสุม 
 เปนวธิีที่ครูและนักเรียนไมสามารถกําหนดลวงหนาไดวานักเรียนคนใดจะทํา

หนาที่ใด ขึ้นอยูกับการสุมโดยวิธีตางๆ เชน การจับสลาก การสุมลาํดับที่นั่ง เปนตน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- นักเรียนมักไมอยากทําหนาที่ตําแหนงหัวหนากลุมหรือเลขานุการกลุม อาจเพราะคิด

วา มีภาระที่เพ่ิมขึ้น  ดังน้ัน ครูอาจเพ่ิมคะแนน รางวัลหรือสิทธิพิเศษสําหรับผูทําหนาที่ดังกลาว  
เชน ผูที่เปนหัวหนากลุมจะมีสิทธิเลือกสมาชิกในกลุมใหเปนเลขาฯ หรือใหทํากิจกรรมตางๆ  
หรือผูทําหนาที่เลขานุการไมตองออกมารายงานหนาชั้น เปนตน  และควรปลูกฝงเร่ืองการฝก
ตนใหเปนคนรับผิดชอบและมีภาวะผูนํา  ทั้งน้ี เพ่ือจูงใจและใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการ
รับผิดชอบตําแหนงตางๆ ในกลุม 

- เม่ือครูใหนักเรียนเสนอชื่อเพ่ือนหรือใหนักเรียนลงมติเลือกเพ่ือน  นักเรียนอาจ
พิจารณาจากความชอบสวนตัว  หรือลักษณะเดน เชน คนเรียนเกง คนพูดเกง เปนตน หรือ
ลักษณะดอย เชน คนเรียนออน คนคุยเกง คนที่ไมโตแยง เปนตน   ทั้งน้ี ครูควรกําชับและ
ชี้แนะใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการพิจารณาจากความถนัดและความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่ครูจะมอบหมายมากกวาความชอบสวนตัว หรือเลือกเพราะความสนุกสนานเทาน้ัน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางกิจกรรมประเภทกิจกรรมกลุม 

การอภิปราย (Discussion) 

การอภิปราย คือ การท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คน พูดแสดงความรูความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นกันหรือระดมความคิด เพ่ือหา
คําตอบเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการดําเนินการในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง การอภิปรายจึงมี
ความสําคัญ คือชวยใหเกิดความรูความคิดกวางขวางขึ้นและสามารถตัดสินใจแกปญหาและ
ดําเนินการเร่ืองตางๆ ไดดีขึ้น 

การอภิปรายจะประกอบดวย ผูพูด ผูฟง หัวขอเรื่อง สถานที่ และรูปแบบของการ
ดําเนินการอภิปรายที่มีตางๆ กัน ดังนี้ 

๑) การอภิปรายกลุมยอย (Syndicate Discussion) 
       เปนการอภิปรายที่ประกอบดวยบุคคลประมาณ ๕ - ๒๐ คน ทุกคนผลัดกันพูด
และฟง มักอภิปรายในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เพ่ือหาทางแกปญหา กําหนดนโยบาย วางแผนหรือหา
ขอตกลงรวมกัน มีบุคคลหนึ่งคนทําหนาที่ประธาน และอีกหน่ึงคน ทําหนาที่เลขานุการ  การจัด
สถานที่อาจจัดเปนรูปวงกลม (O-shape)  แบบโตะกลม (round table) แบบครึ่งวงกลม 
(semicircle) หรือรูปตัวยู (U-shape) ก็ได  โดยมีจุดมุงหมายใหสมาชิกในกลุมทุกคนมองเห็นกันได 

๒) การอภิปรายแบบระดมสมอง (Brainstorming Discussion) 



       เปนการอภิปรายแบบแบงกลุมยอย แตละคนประกอบดวยสมาชิก ๒ – ๖ คน ที่มี
ความรูหรือประสบการณในเรื่องที่จะอภิปราย  จุดประสงคเพ่ือรวบรวมความคิดของสมาชิกให
ไดมากท่ีสุดในระยะเวลาที่จํากัด  ประธานจะกระตุนใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นอยางเสรีโดยไม
ตัดสินถูกผิด เพ่ือรวบรวมความคิดใหไดมากที่สุด  ขั้นตอมาจึงนําความคิดที่รวบรวมมาวิเคราะห
จัดกลุมหรือคัดเลือกใหเหมาะสม จากน้ันจึงนําเสนอกลุมใหญตอไป 

๓) การอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) 
       เปนการอภิปรายที่ประกอบดวยบุคคล ๒ ฝาย ฝายหนึ่งคือ คณะผูอภิปราย อีก
ฝายหน่ึงคือผูฟง คณะผูอภิปรายจะมีประมาณ ๒ - ๕ คน  ในคณะผูอภิปรายประกอบดวย 
ผูดําเนินการอภิปรายและผูอภิปราย ลักษณะการอภิปราย มุงใหความรูและความคิดอยางละเอียด
แกผูฟง  ผูอภิปรายแตละคนไดรับมอบหมายใหอภิปรายสวนใดสวนหนึ่งของปญหาเดียวกันเปน
ตอน ๆ ติดตอกันจนจบเรื่อง หรือผูอภิปรายแตละคนแสดงความรูความคิดเห็นในหัวขอหรือ
ประเด็นเดียวกัน   ผูอภิปรายแบบน้ีสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง ไมจํากัดเฉพาะ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเทาน้ัน  บางโอกาสสามารถซักถามขอของใจสงสัยจากผูอภิปรายดวยกัน
ได  ผูดําเนินการอภิปรายจะเสนอปญหาเดียวกันใหผูอภิปรายทุกคนแสดงความคิดเห็นจนกวาจะ
หาขอสรุปได    ในตอนทายผูฟงมีสวนรวมการอภิปรายหรือซักถามปญหาดวย     การจัดสถานที่
อภิปรายอาจจัดเปนรูปครึ่งวงกลม หรือแถวตรงดังนี้ 
 

 

 

 

           ๔) การอภิปรายแบบโตะกลม (Round Table Discussion) 
        เปนการอภิปรายที่คลายกับการอภิปรายกลุม มีลักษณะเดนคือ เนนการอภิปราย
กลุมยอยที่ทุกคนมองเห็นกันหมดและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นไดเทาเทียมกันโดยไมจํากัดจํานวน
ครั้ง  แตละกลุมอาจอภิปรายในประเด็นเดียวกันหรือเปนประเด็นยอยในหัวขอใหญเดียวกันก็ได   
ผูเปนประธานหรือผูดําเนินการอภิปรายจะเปนผูรวบรวมปญหาและขอเท็จจริงตางๆ ไวกอนเปด
การอภิปราย เพ่ือขอความคิดเห็นและสรุปเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

            ๕) การอภิปรายแบบฟอรั่ม (Forum Discussion) 
        เปนการอภิปรายที่ประกอบดวยคณะบุคคลที่ มีความรูทางดานใดดานหน่ึง 
ประมาณ ๕ - ๖ คน มีบุคคลอ่ืนอีก ๑ คน เปนตัวแทนของผูฟงทําหนาที่ประธาน หรือผูดําเนินการ
อภิปราย ประสานงานการอภิปรายโดยชักนําหรือซักถามคณะผูอภิปรายแทนผูฟง ผูฟงมีโอกาส
รวมแสดงความรู ความคิดเห็น หรือใหคําแนะนําตาง ๆ แกคณะผูอภิปรายได      การอภิปราย

 



แบบน้ีมักไมคอยพบโดยทั่วไปนัก นักเรียนจะไดเห็นรูปแบบการอภิปรายเชนน้ีจากทางรายการ
ทางโทรทัศนหรือไดฟงจากรายการทางวิทยุบาง การจัดสถานที่อาจจัดดังนี้ 
 

 

 

 

 

๖) การอภิปรายแบบสัมมนา (Seminar Discussion) 
       เปนการอภิปรายหลังจากผูเชี่ยวชาญสาขานั้นๆ ใหความรูแลว  ผูอภิปรายแตละ
คนจะแยกกันคนหวาหาความรูหรือประชุมปรึกษาหารือกันเปนกลุมยอย  บางครั้งอาจมีวิทยากร
หรือผูมีความรูเชี่ยวชาญทางดานน้ัน ๆ เปนที่ปรึกษาประจํากลุม  สรุปผลการคนควา  หรือผลการ
ปรึกษาหารือกันในกลุมยอยนําเสนอตอที่ประชุมใหญอีกคร้ังหนึ่ง ผูนําเสนอจะทําหนาที่ประธาน
หรือดําเนินการอภิปรายในกลุมใหญไปโดยปริยาย การประชุมกลุมยอยจะเปนรูปแบบของการ
อภิปรายกลุม 

            ๗) การอภิปรายแบบถามตอบ (Questioning-Answering  Discussion) 
       เปนการอภิปรายที่มีลักษณะคลายกับการอภิปรายแบบฟอรัม แตผูอภิปรายมี ๒ 
ฝาย ฝายหนึ่งเปนผูซักถาม อีกฝายหน่ึงเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูตอบปญหา มีจุดประสงคใหผูรับฟง
เกิดความรูความเขาใจในปญหาหรือเรื่องที่ตองการศึกษานั้นในแงมุมตางๆ อยางละเอียด 

            ๘) การอภิปรายแบบโตวาท ี(Debate Discussion) 
เปนการอภิปรายโตเถียงกันอยางเปนระเบียบตามหัวขอที่กําหนดไว มีผูเสนอฝาย

หน่ึงและผูคานฝายหนึ่ง และมีประธานเปนผูรักษาระเบียบการโต ทั้งฝายเสนอและฝายคานตางก็
ยกเหตุผลและหลักฐานอางอิงตางๆ มาหักลางกัน    ฝายใดมีเหตุผลดีจะเปนฝายชนะ  การ
อภิปรายแบบนี้สวนใหญใชสําหรับหัวขอหรือญัตติที่ตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  

๔. กิจกรรมหอง  
คือ กิจกรรมที่นักเรียนทั้งหองเรียนปฏิบัติงานรวมกัน โดยนักเรียนแตละคนจะมีบทบาท

หนาที่แตกตางกันไป   แตบรรลุจุดประสงคการเรียนรูรวมกัน  ในบางครั้ง นักเรียนอาจแบงเปน
กลุมยอยๆ เพ่ือรับหนาที่แตละอยางในงานหนึ่งๆ  เชน การออกราน  การแสดงละคร  การจัด
นิทรรศการ  เปนตน   

 
 
 
 
 

  



 
กิจกรรมลักษณะนี้มิใชเพียงใหนักเรียนทั้งหองทํากิจกรรมพรอมกัน  แตเนนใหนักเรียน

ไดใชความสามารถของแตละคนสรางผลงานหรือปฏิบัติผลงานรวมกันใหประสบความสําเร็จ   
เชน การแสดงละคร นักเรียนแบงหนาที่เปนฝายนักแสดง ฝายสถานที่  ฝายเคร่ืองแตงกาย เปน
ตน   หรือการใบคําหนาชั้น  นักเรียนที่เหลือจะใชความรูและประสบการณชวยกันทายคํา เปน
ตน 

ตัวอยางกิจกรรมประเภทกิจกรรมหอง 

การแสดงละครไทย 
การจัดการแสดงละครไทยสามารถนํามาเปนกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องวรรณคดีและ

วรรณกรรมไดดี  เพราะมีองคประกอบของการแสดงสอดคลองกับเน้ือหาและความงามในภาษา
ของวรรณคดีไทย   เชน  การแตงกาย  การชมโฉม  เปนตน   นอกจากน้ี ยังทําใหนักเรียนสวน
ใหญไดมีสวนรวมในการจัดเตรียมการแสดง รวมถึงเปนผูชมการแสดง และยังเปนการปลูกฝงให
นักเรียนเห็นคุณคาของศิลปะของไทย ทั้งดานภาษาและนาฏศิลปอีกดวย 

ประเภทของละครไทย  (สุมนมาลย นิ่มเนติพันธ, ๒๕๔๓) 

๑. ละครรํา    
    คือ ละครที่ใชศิลปะการรายรําดําเนินเรื่อง ไดแก 

    ๑.๑ ละครชาตรี  
          เปนการแสดงที่ดําเนินเรื่องแบบรวบรัดและไมพิถีพิถันการแสดงมากนัก  ตัว

ละครแตเดิมเปนชายลวนแตงกายทะมัดทะแมงเพ่ือสะดวกในการรําและมีเคร่ืองสวมศีรษะตาม
บทของตน  ปจจุบันแตงเหมือนละครนอกแตไมพิถีพิถันลวดลายหรือความประณีตของเครื่อง
ประกอบศีรษะ   มีผูบอกบทนําผูแสดง  ผูแสดงจะรองเองหน่ึงวรรค  แลวมีลูกคูรับไปตลอด รอง
และรําจบตอนหนึ่งก็หยุดเจรจา   สถานที่แสดงอาจเปนกลางแจงหรือในอาคารที่สรางฉากแบบ
งายๆ มีเตียงสําหรับตัวละครน่ัง เรื่องที่นิยมนํามาแสดง ไดแก ชาดกเร่ืองมโนหราและเรื่องรถ
เสน  หรือนํามาจากบทละครนอก ตอนที่สนุก เปนตน 

      ๑.๒ ละครนอก   
           ชาวบานเรียกวา ละครตลาด เพราะเปนการแสดงที่มุงดําเนินเรื่องใหรวดเร็ว 

โลดโผนและตลกขบขันมากกวาความประณีตในการรายรํา  บทประพันธในการแสดงจะแตงให
รวบรัด ใชถอยคําตลาด เปดชองใหเลนตลก  การรําจะกระฉับกระเฉงวองไว  ผูแสดงจะตอง
เจรจาเอง บางบทก็จะรองเอง   การแตงกายแตเดิมแตงอยางคนธรรมดาสามัญ  แตรัดกุมเพ่ือ
แสดงบทบาทไดสะดวก  ตัวนางก็ใชผาขาวมาหมสไบเฉียง ตัวยักษก็เขียนหนาหรือใสหนากาก  
ตอมา มีการแตงกายที่สวยงามขึ้นโดยเลียนแบบมาจากละครใน   เร่ืองที่นํามาแสดง ไดแกเร่ือง 
สังขทอง สังขศิลปชัย  ไกรทอง เปนตน 



      ๑.๓ ละครใน  
           เปนการแสดงที่มุงการรายรําที่ประณีตงดงามและเพลงที่ขับรองไพเราะ  การ

ดําเนินเรื่องจะเช่ืองชา ไมนิยมแสดงตลก  ตัวละครมักเปนหญิงแตไมไดรองบทเอง  การแตง
กายจะประณีตงดงาม  เรื่องที่นํามาแสดง ไดแกเร่ือง อุณรุท รามเกียรติ์ และอิเหนา  

      ๑.๔ โขน  
           เปนการแสดงทารําเขาดนตรี  ผูแสดงสวมหัวโขน มีผูรอง พากยและเจรจา

แทนผูแสดง ปจจุบันผูแสดงเปนมนุษยและเทวดาไมสวมหัวโขน  แตงกายเหมือนละครในคือ
เนนความประณีตวิจิตร และเพ่ิมการขับรองอยางละครใน  ลักษณะการแสดงโขนมีหลายแบบ 
ไดแก โขนกลางแปลง โขนนั่งราวหรือโขนโรงนอก โขนโรงใน โขนหนาจอ และโขนฉาก  เรื่องที่
นํามาแสดงคือ เรื่องรามเกียรติ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ๑.๕ ละครดึกดําบรรพ 
          เปนการแสดงที่ปรับปรุงจากละครใน ผูแสดงจะรองและรําเอง  ไมมีบทบรรยาย

กิริยาของตัวละคร  มุงแสดงความสมจริง  มีการสรางฉากและการดําเนินเรื่องที่รวดเร็วแบบ
ตะวันตก  การแตงกายเหมือนละครใน  ใชเพลงหลายรูปแบบใหเกิดความแปลกใหม  เรื่องที่
นํามาแสดง ไดแกเร่ือง สังขทอง คาวี อิเหนา รามเกียรติ์ อุณรุท สังขศิลปชัย เปนตน 

 

    ๑.๖ ละครพันทาง 
          เปนการแสดงที่ปรับปรุงจากละครนอก มีการดัดแปลงทารําที่มาจากกิริยา

ทาทางของชนชาติตางๆ  ผูแสดงรองเองหรือบางคร้ังมีตนเสียงและลูกคู   แตงกายตามลักษณะ
เชื้อชาติ   เรื่องที่นํามาแสดง ไดแกเรื่อง ดาหลัง ขุนชางขุนแผน หรือจากพงสาวดารจีน เชน
เรื่อง สามกก หองสิน เปนตน 

     ๑.๗ ละครเสภา 
           เปนการแสดงที่มีการขับเสภาประกอบ แตเดิมไมมีดนตรีประกอบ  ตอมา ใชป

พาทยบรรเลงประกอบ  ลักษณะการแสดงมีสองประเภท คือ เสภาทรงเครื่องและเสภารํา  ผู
แสดงแตงกายแบบละครพันทาง  เรื่องที่นํามาแสดงคือ บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน 

 



๒. ละครรอง   
    คือ ละครที่ใชศิลปะการรองดําเนินเรื่อง ไดแก 

     ๒.๑ ละครรองลวนๆ  
           เปนการแสดงที่ดําเนินเร่ืองดวยการรอง ไมมีบทพูดแทรก  ตัวละครจะขับรอง
บทกลอนโตตอบกัน และเลาเรื่องเปนทํานองแทนการพูด  ใชทาทีแบบสามัญชนหรืออาจมีการ
รําแทรกบาง  ใชลูกคูรองประกอบการแสดง  มีการเปลี่ยนฉากตามทองเรื่อง  ดนตรีใชปพาทย
ไมนวม   ผูแสดงแตงกายแบบละครพันทาง  เรื่องที่แสดงไดแก เรื่องสาวิตรี 

      ๒.๒ ละครรองสลับพูด 
           เปนการแสดงที่รองสลับการพูดบนเวที  มีการเปลี่ยนฉากตามทองเร่ือง  เดิมใช
ทารําและดนตรีอยางไทย  ตอมาไมรําแตใชกิริยาทาทางอยางสามัญชนและใชเพลงรองที่แตง
ใหมบางในการดําเนินเรื่องแทนคําพูด  มีบทพูดสลับเพ่ือทวนบทที่รองหรือแทรกใหตลกขบขัน  
ผูแสดงแตงกายแบบสามัญชน  ยึดหลักความสมจริง  เรื่องที่นํามาแสดง ไดแก เร่ืองสาวเครือฟา  
ตุกตายอดรัก เปนตน 

๓. ละครสังคีต  
    คือ ละครที่มีการดําเนินเรื่องดวยการพูดและการรอง  เน้ือเรื่องสนุกสนาน  มีการขับ

รองที่ไพเราะ  มีการแสดงหมู เคร่ืองแตงกายและฉากที่งดงาม   เรื่องที่นํามาแสดงคือ เร่ืองมิกา
โด (Mikado) 

 
 

๔. ละครพูด 
     คือ ละครที่ใชศิลปะการพูดในการดําเนินเรื่อง  ไดแก 

     ๔.๑ ละครพูดลวน 
            เปนการแสดงที่ดําเนินเร่ืองดวยวิธีพูด  ตัวละครแสดงทาทางตามธรรมชาติ
ประกอบบทบาทตามเน้ือเรื่อง  ไมตองมีดนตรีหรือการรองเพลง แตมีการแตงกายและการ
เปลี่ยนฉากตามทองเร่ือง   เร่ืองที่นํามาแสดง ไดแกเร่ือง หัวใจนักรบ  เห็นแกลูก กุศโลบาย คดี
สําคัญ  หรือเรื่องที่แตงขึ้นหรือนํามาจากตางประเทศ เปนตน 

       ๔.๒ ละครพูดสลับ 
            เปนละครพูดที่ทั้งการพูดและการรองเพลง  โดยยึดหลักการพูดเปนสําคัญ  
ลักษณะการแสดงเหมือนละครพูดลวนๆ  เรื่องที่นํามาแสดง ไดแก เรื่องปลอยแก  เปนตน 

       ๔.๓ ละครพูดคําฉันท 
            เปนละครพูดที่เรียกชื่อตามลักษณะบทละครคําฉันทที่นํามาแสดง  การแสดง
เหมือนละครพูดที่กลาวมาแลว  เรื่องที่นํามาแสดงคือ เรื่องมัทนะพาธา 



๕. ละครวิทยุ 
     คือ ละครที่นําการแสดงที่มีอยูมาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง  ลักษณะบท
ละครวิทยุจะแตกตางจากบทละครทั่วไป  เพราะผูประพันธตองหาวิธีสรางจินตนาการใหแกผูฟง  
ใหสามารถเขาใจและนึกภาพบุคลิก ลักษณะ ทาทาง นิสัย การแตงกายของตัวละครและฉากได  
บทละครวิทยุจะสอดแทรกการบรรยายไวในบทสนทนาของตัวละคร  ผูแสดงก็จะตองใชเสียงที่
แตกตางกันเพ่ือใหผูฟงแยกเสียงได  โดยอาจมีเสียงประกอบ เชน เสียงสัตว เสียงธรรมชาติ 
เสียงการทํากิจกรรมตางๆ มาประกอบ 

๕. ละครโทรทัศน 
    คือ ละครที่นําการแสดงละครไทยประเภทตางๆ ออกอากาศทางโทรทัศน การแสดง
และการแตงกายเปนลักษณะตามบัญญัติของการแสดงแตละประเภท  แตจะมีผูกํากับที่จะคอย
ดูแลควบคุมการจับภาพของกลองใหผูชมไดเขาใจและเห็นรายละเอียด 
 
 
 
 

๕. กิจกรรมระดับชั้น  
คือ กิจกรรมที่นักเรียนแตละหองในระดับชั้นเดียวกันปฏิบัติงานรวมกัน จุดประสงคใน

การจัดกิจกรรมระดับชั้นก็คือ เพ่ือใหนักเรียนในระดับเดียวกันไดมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน  
นักเรียนจะไดรับประสบการณวา เ พ่ือนในวัยเดียวกันซ่ึงอยูหองอ่ืนๆ ก็ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรูเชนเดียวกับหองตน   นอกจากนี้ หากมีกิจกรรมที่ประกวดแขงขัน
ระหวางหอง  นักเรียนจะไดมีโอกาสสรางความสามัคคีในหองของตน  

กิจกรรมลักษณะนี้ไมไดมุงหวังวา นักเรียนจะตองมีประสบการณการเรียนรูที่เทาเทียม
กัน  เพราะนักเรียนอาจมีบทบาทตางๆ กันไป เน่ืองจากในระดับชั้นหน่ึงๆ จะมีจํานวนนักเรียน
มาก  และหากเปนนักเรียนที่ตางระดับชั้นกัน  บางกิจกรรมอาจเกิดการเรียนรูไมตรงตามวัยและ
ประสบการณได   ลักษณะการรวมกิจกรรมมีดังน้ี 

๕.๑ แตละหองเขารวมกิจกรรมเดียวกัน 
 คือ นักเรียนแตละหองเรียนไดเขารวมกิจกรรมเดียวกันพรอมๆ กัน  เชน การ

ฟงการบรรยาย  การไปทัศนศึกษา เปนตน หรือไดสรางผลงานของแตละหอง แลวรวบรวมมา
เปนกิจกรรมใหญเดียวกัน เชน การออกราน การจัดปายนิเทศ เปนตน   กิจกรรมลักษณะนี้ 
คอนขางจัดไดยากเพราะนักเรียนเกือบทุกคนตองไดรับประสบการณที่ใกลเคียงกัน  นอกจากน้ี 
ยังวัดและประเมินผลการทํากิจกรรมลําบากดวย 

๕.๒ แตละหองสงผลงานประกวดกัน 



 คือ นักเรียนแตละหองสรางผลงานรวมกัน  แลวนําผลงานนั้นสงเขาประกวดกัน
ในระดับชั้นเดียวกัน  เชน การประกวดจัดปายนิเทศ  การประกวดคําประพันธ เปนตน กิจกรรม
ลักษณะนี้ เปนการกระตุนใหแตละหองสรางผลงานรวมกัน และหากผลงานนั้นประสบ
ความสําเร็จก็จะถือเปนผลงานความรวมมือของทุกคน  โดยมากครูหรือนักเรียนในหองมัก
มอบหมายใหนักเรียนบางคนหรือบางกลุมรับหนาที่จัดทํา  ซึ่งวิธีดังกลาวนี้ จะทําใหนักเรียนคน
อ่ืนไมรูสึกถึงการมีสวนรวมในผลงานนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 

๕.๓ แตละหองสงผูแทนเขารวมกิจกรรม 
 คือ นักเรียนแตละหองสงผูแทนนักเรียน อาจจะเปนคนเดียวหรือเปนกลุม เพ่ือ

มารวมกิจกรรมเดียวกัน  แลวนําความรูหรือประสบการณการเขารวมกิจกรรมน้ัน ไปถายทอด
ใหเพ่ือนักเรียนคนอ่ืนไดรับรู  เชน การเขาอบรมความรู   การอภิปราย เปนตน  กิจกรรม
ลักษณะนี้เปนการลดจํานวนผูเขารวมกิจกรรม  แตผูแทนของแตละหองจะมีภาระเพิ่มขึ้นคือ
จะตองมีกระบวนการถายทอดความรูหรือประสบการณที่ไดรับน้ันแกเพื่อนๆ ในหองดวย 

๕.๔ แตละหองสงผูแทนเขาแขงขันกัน 
คือ นักเรียนแตละหองสงผูแทนนักเรียน อาจจะเปนคนเดียวหรือเปนกลุม เพ่ือ

รวมแขงขันกัน  เชน การแขงขันตอบปญหา  การแตงคําประพันธ การโตวาที เปนตน กิจกรรม
ลักษณะน้ีคลายกับการสงผลงานประกวด  แตความสําเร็จจะขึ้นอยูกับความรูความสามารถของ
ผูแทนที่รับคัดเลือกมา  ภาระหนาที่ของนักเรียนในแตละหองคือ จะตองรวมกันพิจารณาผูที่มี
ความสามารถเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะเขารวม  เพราะความสําเร็จของผูแทนหองก็คือ
ความสําเร็จของนักเรียนทั้งหองเชนกัน  หากครูเปนผูเลือกเอง ความภูมิใจหรือการมีสวนรวม
ของนักเรียนก็จะลดนอยลงไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

ตัวอยางกิจกรรมประเภทกิจกรรมระดับชั้น 

การโตวาท ี
การโตวาทีเปนการอภิปรายแบบหนึ่ง ในเชิงชักจูงใหผูฟงคลอยตามความคิดเห็นของผู

อภิปราย โดยผูอภิปรายหรือผูโตวาทีใชวาทศิลปอันมีเหตุผลคมคายหักลางเอาชนะผูโตวาทีอีก
ฝายหนึ่ง 

ความสําคัญของการโตวาทีคือ เปนการฝกความมีน้ําใจนักกีฬา รูจักเคารพกติกาและ
เหตุผลของคนอ่ืน ขณะเดียวกันก็เปนการฝกไหวพริบการตอบโตกันดวยเหตุผลอันจะชวย
พัฒนาสติปญญาใหเฉียบแหลมยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังเปนการใหความบันเทิงแกผูฟงอีกรูปแบบ
หนึ่งดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบของการโตวาที 
๑. ผูโตวาที มี ๒ ฝายคือ ฝายเสนอและฝายคาน แตละฝายมีจํานวนเทากันคืออาจมี

ฝายละ ๒ - ๔ คน แตละฝายมีหัวหนาฝายหนึ่งคน นอกน้ันเปนผูสนบัสนุน 
๒. ญัตติ  คือหัวขอโตวาที ผูโตวาทีฝายหน่ึงสนับสนุนญัตติที่กําหนดไว อีกฝายคัดคาน

ญัตติ ซึ่งญัตติที่ดีควรมีประโยชนใหความรูและเพิ่มพูนสติปญญาแกผูพูดและผูฟง  เปนเรื่องที่
สังคมสนใจ เปนเรื่องที่ไมเปนภัยตอสังคมหรือขัดศีลธรรมจรรยาอันดีงาม และไมเปนเรื่องกวาง
เกินไปจนจับประเด็นยากหรือจับไมได  

๓. ประธานหรือผูดําเนินการโตวาท ี
๔. ผูจับเวลา ปกติประธานจะทําหนาที่เปนผูจับเวลาเอง 

 



๕. กรรมการตัดสิน ในบางครั้งอาจไมมีแตจะใชเสียงปรบมือของผูฟงแทน 
๖. ผูฟง 
 
วิธีการโตวาท ี
 ๑. การจัดสถานที่ จัดตามภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
๒. การเรียงลาํดับการพูดและการกําหนดเวลาผูฟง 
     หลังจากประธานกลาวเชิญผูโตวาทแีลวประธานจะเปนผูกําหนดระยะเวลาการพูด

ขณะกลาวถึงระเบียบการโตวาท ี
     การเรียงลําดับการพูดและการกําหนดเวลา อาจกําหนดดังนี้ 
      ๑) หัวหนาฝายเสนอพูด ๕ - ๘ นาที 
      ๒) หัวหนาฝายคานพูด ๕ - ๘ นาที 

๓) ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ ๑ พูด ๓ - ๕ นาที       
      ๔) ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ ๑  พูด ๓ - ๕ นาที 
      ๕) ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ ๒ พูด ๓ - ๕ นาที 
      ๖) ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ ๒ พูด ๓ - ๕ นาที 
      ๗) หัวหนาฝายคานกลาวสรุป ๓ - ๕ นาที 
      ๘) หัวหนาฝายเสนอกลาวสรุป ๓ - ๕ นาที 
     กอนที่ผูโตวาทีจะดําเนินการโตวาที ประธานจะเปนผูกลาวเชิญผูโตวาทีแตละคน

ตามลําดับและประธานจะเปนผูจับเวลาของผูโตวาทีแตละคน กรรมการและผูฟงตางก็ทําหนาที่
ของตน จนสิ้นสุดการโตวาที 

๖. กิจกรรมโรงเรียน  
คือ กิจกรรมที่นักเรียนทั้งโรงเรียนปฏิบัติรวมกัน โดยมากกิจกรรมดังกลาวนี้มักจัดขึ้นตาม

โอกาสสําคัญๆ หรือวันพิเศษตามเทศกาล  เชน วันขึ้นปใหม  วันสุนทรภู  วันภาษาไทยแหงชาติ    
วันสถาปนาโรงเรียน  เปนตน  กิจกรรมลักษณะนี้ ไมไดมุงหวังวานักเรียนทุกคนจะตองไดรับ
ประสบการณที่เทากัน  แตตองการใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมใหมากที่สุดโดยอาจจะเปนการ
รวมกิจกรรมในบทบาทหนาที่ที่ตางกันไปก็ได   กิจกรรมไดแก การจัดนิทรรศการ   การประชุม
วิชาการ   กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ  การประกวดรองเพลง  เปนตน 

กิจกรรมทายบท 

 



๑. ใหทานดูตัวอยางกิจกรรมแตละประเภทในบทเรียน   แลวคนควาหรือคิดคนตัวอยาง
กิจกรรมแตละประเภทมากรอกในชองวาง      
๑) กิจกรรมเด่ียว   .............................................................................. 
๒) กิจกรรมคู  .............................................................................. 
๓) กิจกรรมกลุม.  ............................................................................. 
๔) กิจกรรมหอง  .............................................................................. 
๕) กิจกรรมระดับชั้น  .............................................................................. 
๖) กิจกรรมโรงเรียน  .............................................................................. 

 
๒. ใหทานเลือกนํากิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู ๑ 

แผน   โดยเลือกเน้ือหาวิชาภาษาไทยเรื่องใดเร่ืองหนึ่งใหเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	เติมคำในช่องว่างโดยดูจากความหมายที่กำหนดให้ในแนวตั้งและแนวนอน

