
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TL ๓๑๖ ๑๗๖ 



บทความ เร่ือง  
อาขยานไทย…ไมหายไปจากหองเรียน 

อาจารยขัณธชัย อธิเกียรติ 

 
 การทองอาขยาน  (อา-ขะ-หยาน, อา-ขะ-ยาน) เปนการทองบทรอยกรองที่ไพเราะ 
โดยมากมักเปนบททองจําทีต่ัดตอนมาจากวรรณคดีตางๆ  ผูที่เคยทองบทอาขยานคงหวนระลกึ
ถึงบรรยากาศของการทองอาขยานไดวา เปนชวงเวลาทีน่าประทับใจ  แมในชวงแรกจะไมคอยรู
ความหมายมากนัก แตความไพเราะจากสัมผัสและคําคลองจอง กลับชวยใหรูสึกสนุกและเกิด
ความซาบซึ้งถึงอรรถรสแหงเสียงภาษา จนตอมายังคงดังกองอยูในหัวไมรูลืม 

 ในระยะแรกๆ (พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๗๔) นักเรียนสวนใหญจะใช
เวลาทองอาขยานพรอมกันทั้งหองในชวงเวลาเย็นกอนเลิกเรียน   ตอมา 
เม่ือมีประกาศใชหลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช ๒๕๒๑  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 
๒๕๒๔ จนถึงหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๓๓ หลักสูตรดังกลาว
นี้มิไดระบุชัดเจนเก่ียวกับการทองอาขยาน จึงเปนสาเหตุใหการทอง
อาขยานเริ่มจางหายไปจากสถานศึกษาบางแหง   จนถึงปพุทธศักราช 

๒๕๓๘  แมจะมีการกําหนดใหทองอาขยานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แตก็ยังไมแพรหลาย
เทาที่ควร 

 

  
ในปพุทธศักราช ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายกําหนดให

มีการทองอาขยานในสถานศึกษาอยางจริงจัง  จึงไดมีการจัดทําหนังสืออาน
เพ่ิมเติมขึ้นมา ๒ เลม คือ บทอาขยานภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและบท
อาขยานภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  หนังสือดังกลาวไดกําหนดบทอาขยานที่

จะใหนักเรียนทองจําน้ันเปน ๓ ประเภท คือ บทอาขยานที่
เปนบทหลัก บทรองและบทเลือกอิสระ  โดยตัดตอนมา
จากวรรณคดีในแบบเรียนและบทรองหรือบทเพลงพื้นบานที่มีคุณคา
นําเสนอไวทั้งที่ตองการใหทองจําเพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่ว
ประเทศและที่เสนอเสริมไวเปนตัวอยางใหเลือกทองตามความสมัครใจ 

 

  

TL ๓๑๖  ๑๗๗ 



   จนกระท่ังมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง วรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕  
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดแตงตั้ง คณะกรรมการกําหนดแนวทางและพิจารณาคัดเลือกบท
อาขยานภาษาไทยขึ้น เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและวางแนวทางการทองบทอาขยานสําหรับ
นักเรียนทุกชวงชั้น  นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหบุคลากรในทองถิ่น ไดแก ครู บิดามารดา 
ผูปกครอง และนักเรียน มีสวนรวมคัดเลือกบทอาขยานดวย จึงไดกําหนดบทอาขยานเปน ๒ 
ประเภท ดังนี้ 

๑. บทหลัก เปนบทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหนักเรียนทองจําเพ่ือความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกันทั่วประเทศ  สวนใหญคัดเลือกจากวรรณคดีที่กําหนดให
เรียนตามประกาศที่กลาวแลวขางตน โดยกําหนดตอนท่ีไพเราะ ถูกตองตามฉันท
ลักษณ และใหคติสอนใจ 

๒. บทเลือก เปนบทอาขยานที่นักเรียนเลือกทองตามความสนใจมิไดเปนการบังคับ  
โดยครูผูสอนอาจแนะนําเพ่ิมเติมหรือเปนบทอาขยานอ่ืนที่นักเรียนชอบ หรือบทท่ี
นักเรียนหรือคนในทองถิ่นแตงขึ้นเอง 

 
รายชื่อบทอาขยาน 

ชวงชั้นที่ ๑ (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓)  

บทหลัก ไดแก แมวเหมียว, ฝนตกแดดออก, กาดํา, รักษาปา, เด็กนอย และวิชาหนา
เจา 

ตัวอยาง  “เด็กเอยเด็กนอย ความรูเจายังดอยเรงศึกษา เม่ือเติบใหญเราจะไดมีวิชา 
เปนเคร่ืองหาเลี้ยงชีพสําหรับตนไดประโยชนหลายสถานเพราะการเรียน จงพากพียรไปเถิดจะ
เกิดผล ถึงลําบากตรากตรําก็จําทน เกิดเปนคนควรหมั่นขยันเอย” (เด็กนอย) 

บทเลือก ไดแก นี่ของของเธอ, รักเมืองไทย, ไกแจ, สักวา, ความดีความชั่ว และตั้งไข
ลมตมไขกิน 

ตัวอยาง “สักวาหวานอ่ืนมีหม่ืนแสน ไมเหมือนแมนพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบ
เปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม แมนลอลามหยามหยาบไมปลาบปลื้ม 
ดังดูดด่ืมบอระเพ็ดตองเข็ดขม ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย” 
(สักวา) 

TL ๓๑๖ ๑๗๘ 



ชวงชั้นที่ ๒ (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖)  

บทหลัก ไดแก พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเขาเมืองการะเวก, สยามานุสสติ, วิชา
เหมือนสินคา, สังขทอง ตอน กําเนิดสังขทอง, ขุนชางขุนแผน ตอน กําเนิดพลายงาม, โคลงโลก
นิติ 

ตัวอยาง  “วิชาเหมือนสินคา อันมีคาอยูเมืองไกล ตองยากลําบากไป จึงจะไดสินคามา
...” (วิชาเหมือนสินคา) 

บทเลือก ไดแก พฤษภกาสร, ปากเปนเอกเลขเปนโท หนังสือเปนตรี ชั่วดีเปนตรา, 
ไทยรวมกําลังตั้งม่ัน, ตนเปนที่พ่ึงแหงตน, ผูรูดีเปนผูเจริญ, ผูชนะ, เปนมนุษยหรือเปนคน, วิถี
เด็กไทย, ฟงใดไดรูเร่ือง และดวงตะวัน 

ตัวอยาง “พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนตเสนงคง สําคัญหมายในกายมี นร
ชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย สถิตทั่วแตชั่วดี ประดับไวในโลกา” (พฤษภกาสร) 
 
ชวงชั้นที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓)  

บทหลัก ไดแก นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ, บทเสภา
สามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา, อิศรญาณภาษิต และบทพากยเอราวัณ 

ตัวอยาง “ชายขาวเปลือกหญิงขาวสารโบราณวา น้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงปาอัชฌาสัย เราก็จิต
คิดดูเลาเขาก็ใจ รักกันไวดีกวาชังระวังการ...” (อิศรญาณภาษิต) 

บทเลือก ไดแก รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต, บุพการี, อยาเห็นกงจักรวาเปนดอกบัว, 
วัฒนธรรม, พอใจใหสุข, พระสุริโยทัยขาดคอชาง, พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือ
สมุทร ตอนอุศเรนตีเมืองผลึก และตอนพระอภัยมณีตีเมืองเชียงใหม 

ตัวอยาง “ในโลกนี้มีอะไรเปนไทยแท ของไทยแนนั้นหรือคือภาษา ซึ่งผลิดอกออกผลแต
ตนมา รวมเรียกวาวรรณคดีไทย...” (วัฒนธรรม) 
 
ชวงชั้นที่ ๔ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖)  

บทหลัก ไดแก นมัสการมาตาปตุคุณ, นมัสการอาจาริยคุณ, อิเหนา ตอน ศึกกะห
มังกุหนิง, ลิลิตตะเลงพาย, มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี, กาพยเหเรือ ตอน เหเรือชม
กระบวน และสามัคคีเภทคําฉันท 

TL ๓๑๖  ๑๗๙ 



ตัวอยาง “วาพลางทางชมคณานก โผนผกจับไมอึงม่ี เบญจวรรณจับวัลยชาลี เหมือนวัน
พ่ีไกลสามสุดามา...” (อิเหนา) 

บทเลือก ไดแก นิราศพระบาท, สวรรคชั้นกวี, ธรรมาธรรมะสงคราม, อิเหนา ตอนสัง
คามาระตาแตงถ้ํา, มงคลสูตรคําฉันท, มหาเวสสันดรชาดก กัณฑกุมาร, นิราศนรินทร ยามมืด, 
โลก, ขุนชางขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนชาง, สามัคคีเภทคําฉันท, อยูเพ่ืออะไร และวารี
ดุริยางค 

ตัวอยาง “จงหยุดชมชื่นใจในใจเถิด ทุกส่ิงเกิดกอไวในใจกอน สมมติจากหัวใจไปทุก
ตอน ใจจึงซอนทุกส่ิงจริงลวงไว...” (วารีดุริยางค) 
  

ป ๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดพิมพ หนังสืออานเพ่ิมเติม บทอาขยานภาษาไทย 
ดังที่กลาวรายชื่อไวขางตนน้ีแกสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของเปนจํานวน ๓๕,๐๐๐ เลม  
ดังนั้น ตั้งแตนี้เปนตนไป เราจะไดยินเสียงทองอาขยานดังไปทั่วประเทศอีกคร้ังอยางแนนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TL ๓๑๖ ๑๘๐ 



บทความเร่ือง 
เร่ืองเลา...เม่ือคราวไปนิเทศ : “ไอหมาตัวน้ี” 

อาจารยขัณธชัย อธิเกียรติ 

 
 เน่ืองจากผูเขียนไดมีโอกาสไปนิเทศการสอนมาหลายแหง  ทั้งครูประจําการ  ทั้งนิสิต-
นักศึกษาฝกสอน  มีทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา    และที่ชอบมากคือ
ไดนิเทศทั้งสาขาที่ตนเองถนัดและไมถนัด คือหลากหลายวิชา  จึงไดพบเหตุการณมาเลาสูกัน
ฟงตามประสาคนไปเจออะไรแปลกๆ 
 เร่ืองที่จะประเดิมคอลัมน ก็เอาเรื่องจากสถานที่ใกลตัวหนอย คือโรงเรียนสาธิตรามฯ  
ผูเขียนไดไปนิเทศการสอนของอาจารยทานหนึ่ง   ที่โรงเรียนนี้ มีขอนาสนใจหลายประเด็น 
(เอาไวจะนําเสนอใหหมดเลย)  หน่ึงในนั้นคือ เด็กคอนขางซนและขาดระเบียบวินัยอยูบาง 
(ตามปกติของระดับประถมศึกษา)    ดังน้ัน เวลาจะเร่ิมเรียน  ครูแตละคนก็จะมีวิธีตางๆ นานา
ที่จะทําใหเด็กอยูภาวะเรียบรอยและเงียบใหมากที่สุด (เกือบๆ จะเหมือนหุนยนตนะ)  เชน นับ
เลขพรอมกัน   รองเพลงพรอมกัน   เอามือกอดอก  ฯลฯ     
 วันที่ผูเขียนไปนิเทศเปนชั้นประถมตน  เด็กๆ เจ๊ียวจาวพอควรเพราะอยูในคาบบาย   
ครูผูสอนก็เริ่มกระบวนการรวมเด็กใหเปนหุนยนตชั่วคราวโดยการรองเพลง  มีเน้ือรองวา  
 “๑ ๒ ๓ ปลาฉลามขึ้นบก ๔ ๕ ๖ จ้ิงจกยัดไส   
 ไอ แอม ซอรี่  จ๊ักจ้ีหัวใจ ไอ แอม ตกบันได เพราะไอหมาตัวนี้” 
 สิ้นเสียงเพลง เด็กๆ แตละคนจะตองมองหาคนที่ยังไมเรียบรอย  แลวชี้มือไปที่คนน้ัน   
เพ่ือนคนไหนมีนิ้วมือชี้ไปหาตัวมากที่สุด จะถูกประกาศิตวา คือตัวการที่ทําใหหองยังไม
เรียบรอยนั่นเอง    เปนวิธีการหาตนเหตุของเสียงดังและเปนวิธีหยุดการคุยลงไดชั่วขณะ     
“อืม....นาสนใจ” ผูเขียนคิดอยูในใจ   จากน้ันครูก็จะดุนักเรียนที่เปนเจาของจํานวนนิ้วมือเพ่ือนที่
ชี้มามากที่สุด  กอนจะเริ่มขั้นนํากิจกรรมการเรียนรูตอไป  แตสิ่งที่ผูเขียนรูสึกติดใจอยูก็คือ 
เน้ือหาในเพลงทอนสุดทายวา “เพราะไอหมาตัวนี้”  ซึ่งนักเรียนจะตองชี้ไปที่เพ่ือนนักเรียนคนใด
คนหนึ่ง (คงไมชี้ตัวเองหรอก)     

ผูเขียนอยากรูวา คนอ่ืนจะรูสึกเหมือนกันหรือไมจึงไดนําเพลงขางตนนี้ไปรองให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในวิชาหน่ึงไดฟง  นักศึกษาบางคนเคยไดฟงเพลงนี้และเนื้อหาเชนนี้
ดวย  อันนี้เปนเคร่ืองยืนยันอยางหน่ึงวา ที่อ่ืนก็มีรองกัน  จากน้ัน ผูเขียนก็ตั้งคําถามกวางๆ วา  
รูสึกอยางไรหรือคิดอยางไรกับเพลงนี้   คําตอบที่ไดไมมีใครสะดุดใจเหมือนผูเขียน (สงสัย

TL ๓๑๖  ๑๘๑ 



 
คราวนี้ ผูเขียนลองสมมุติวา ถานักศึกษาเปนผูปกครองไปดูการเรียนของลูก  แลวได

ยินครูใหนักเรยีนรองเพลงนี้   ตอนทายพอถึง “เพราะไอหมาตัวนี้”  แลวเพ่ือนๆ ชีม้าที่ลูกของ
ตนเอง    นักศึกษารูสึกพอใจหรือไม   คราวนี้  นักศึกษาเริ่มรูสึกวา ไมอยากใหชี้มาที่ลูกของ
ตัวเอง  เพราะไมอยากใหลกูตัวเองเปนหมา    

ขั้นตอมา  ผูเขียนจึงระดมสมองใหนักศึกษาชวยกันปรับเนื้อรองทอนสุดทายของเพลง 
วาจะเปนอะไรดี   ก็ปรากฏวา ไดมาหลายรูปแบบ  เชน  “เพราะเจาหนูตัวนี”้ (แบบนารักขึ้นมา
หนอย)    “เพราะวาเธอคนนี้” (อันนี้แบบสุภาพ)   “เพราะเด็กซนคนนี้” (อันนี้ ยังคงน้ําเสียง
ตําหนิ)    “เพราะคนคุยคนนี้” (อันนี้รุนแรงนอยหนอย)  เปนตน 

ยังมีความคิดหนึ่งบอกวา ใหเอยชื่อเพ่ือนคนนั้นไปเลย เชน “เพราะ.....(ชื่อเด็ก)...คนน้ี”   
แตเม่ืออภิปรายกันก็ไดขอสรุปวา ยังไมเหมาะ  เพราะอาจเกิดปญหาตามมา เชน พอใหพูดชื่อ
เพ่ือน  ก็จะเกิดเสียงอ้ืออึง ฟงไมไดศัพท ดูวุนวายตัดสินไมได    หรือถามีนักเรียนที่เสียงดัง
มาก ตะโกนชือ่เพ่ือนสักคน ที่อาจจะไมใชคนที่คุยมากที่สุด   แตเน่ืองเสียงตะโกนดังมากก็อาจมี
อิทธิพลทําใหคนอ่ืนๆ หันมาชี้ตัวคนนี้   รอบตอๆ ไป แมคนน้ีจะไมไดเปนคนคุย   แตเพ่ือนอาจ
จําเสียงตะโกนคราวแรกๆ ได เด็กๆ ก็จะพลอยชี้คนเดิมน้ีอีกก็เปนได 

 การนิเทศคราวน้ัน  ผูเขียนไดแนะนําอาจารยผูสอนไปวา ประโยคสุดทายดูจะรุนแรง
ไปซักหนอย   ถาเกิดเด็กคนไหนถูกเพ่ือนชี้สักคร้ังสองคร้ัง ก็อาจโดนลอเลียนเรื่อยไปก็ได   จึง
ขอใหลองปรับเปลี่ยนคําพูดน้ันดู   อาจารยทานน้ันก็ยนิดีจะนําขอแนะนาํไปปรับเนื้อหาเพลง
ตอไป    

 
  
 
 
 

TL ๓๑๖ ๑๘๒ 



บทความเร่ือง 
เร่ืองเลา...เม่ือคราวไปนิเทศ : สนใจหนูหนอย 

อาจารยขัณธชัย อธิเกียรติ 

 
 ในชั่วโมงการสอนนักเรียน ม.๓ ของนักศึกษาฝกสอนทานหนึ่ง 
 “นักเรียนคะ ถาเรามีเงินเหลือใช เราจะเอามีวิธีเก็บเงินที่เหลือใชนี้ อยางไรบางเอย”  ครู
เอยถามนักเรียนในการสอนเรื่อง หนาที่และประโยชนของธนาคาร   สิ้นคําถามครู เสียง
เจ๊ียวจาวก็ดังคับหอง 
 “เอาไปใหแม” เด็กหญิงริมหนาตางรีบตอบ 

เอาไปซ้ือเกม” เสียงเด็กชายหลังหอง “
“ใสไหฝงดิน” เสียงปริศนาแทรกอยูทามกลางเสียงเพ่ือนๆ 
แตที่ทําใหครูพอใจ คือคําตอบของนักเรียนหญิงหนาชั้น “เอาไปฝากธนาคาร” 
“ถูกตอง เกงมากคะ” ครูชมนักเรียนที่ตอบคําถามของครูไดถูก (ใจ)   แลวก็อธิบายถึง

เน้ือหาเกี่ยวกับธนาคารตอไป 
ผูเขียนนั่งนิเทศการสอนในชั่วโมงนี้เห็นวา การนําเขาสูบทเรียนนี้นาสนใจ  โดยเฉพาะ

คําตอบของนักเรียนแตละคน   แตก็รูสึกเสียดายที่ครูไมไดนําคําตอบอ่ืนๆ ของนักเรียนมาพูด
ถึง  ทั้งๆ ที่หลายๆ  คําตอบนั้น เก่ียวของกับเนื้อหาไมมากก็นอย  เชน 

“เอาไปใหแม” ก็ถือเปนการออมเงิน  เพียงแตผูรับฝากไมใชสถาบันการเงิน  ครูอาจ
นํามาเปรียบเทียบกับการออมรูปแบบอ่ืนๆ วา มีความสะดวก ปลอดภัยและใหผลตอบแทน
ตางกันอยางไร 

“เอาไปซื้อเกม” คําตอบนี้ ครูอาจนํามาใชเปนประเด็นการสนทนาอภิปรายวา จะเปน
การออมเงินหรือไม 

“ใสไหฝงดิน” คําตอบน้ี ไมแนใจวา นักเรียนตอบไปดวยความคะนองปากหรือไม  แตก็
สามารถนํามาเปนหัวขอการสนทนาถึงวิวัฒนาการการออมเงินได 

แตเทาที่พบ นักศึกษาจะมองขามคําตอบของนักเรียนสวนใหญ  เพ่ือรอฟงเฉพาะ
คําตอบที่ตรงกับที่ครูเตรียมไวเทาน้ัน  ผลลัพธก็คือ นักเรียนบางคนรูสึกวา ตอบทีไรไมถูกสักที  
นานครั้งก็พาลไมตอบ  ไมอยากแสดงความคิดเห็นอีก  เพราะพอครูถามคําถามตอๆ ไป  
จํานวนของนักเรียนที่ตอบก็ลดจํานวนลงเรื่อยๆ 

TL ๓๑๖  ๑๘๓ 



อีกเหตุการณหน่ึง เปนชั่วโมงการสอนเร่ือง “สิทธิมนุษยชน”  ระดับชั้น ม.๒ ครูเปด
โอกาสใหนักเรียนถามหลังจากอธิบายความหมายของคําวา “สิทธิ” แลว      

นักเรียนชายคนหนึ่งยกมือขึ้นถาม “ครูครับ  ถาเด็กอยากเลนเกม  ก็เปนสิทธิของเด็ก  
ผูใหญไมนามาหามนะครับ” 

ครูตอบนักเรียนวา “ผูใหญหามก็เปนสิทธิของผูใหญจะ”  จากน้ันครูก็หันไปเขียน
กระดานและอธิบายเนื้อหาตอไป 

เกือบๆ ทายชั่วโมงครูถามนักเรียนวา มีใครสงสัยเร่ืองใดอีกหรือไม  เด็กชายคนเดิมจึง
ยกมือขึ้นถามอีกคร้ัง “ครูครับ คนไปชุมนุมที่สวนลุมก็เปนสิทธิของเขา รัฐบาลไมนาไปหามใช
ไหมครับ” 

ครูหันมาชมวา “คําถามน้ีนาสนใจ ดีมาก   เอาละ  ทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาทําแบบฝกหัด”   
แลวครูก็สั่งงานใหนักเรียนไปทําเปนการบาน 

ผูเขียนไดฟงคําถามทั้งสองคําถามก็รูสึกทึ่ง  เพราะเด็ก ม..๒ คนนี้ถามคําถามที่
นาสนใจและก็เก่ียวของกับบทเรียน  ครูนาจะนํามาอธิบายหรือสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อนนักเรียนคนอ่ืนได   โดยคําถามแรกน้ันอาจจะพูดถึงความหวงใยของผูใหญ   หรือเร่ือง
สิทธิของเด็กในขอบเขตที่เหมาะสม  เปนตน  สวนคําถามที่สอง  แมครูจะบอกวา เปนคําถามที่
นาสนใจ แตก็ไมไดอธิบายตอหรือตอบคําถามนักเรียน   เพราะแมจะเปนเรื่องการเมืองที่เกินวัย
ไปบาง  แตครูอาจสมมุติเหตุการณลักษณะเดียวกันถาเกิดขึ้นภายในโรงเรียน   เพ่ือใหนักเรียน
เขาใจบทเรียนมากขึ้นได 

พฤติกรรมของนักเรียนคนนี้  ถาปลอยทิ้งไว ตอไปเขาจะไมคอยถามคําถาม ไม
กระตือรือรนจะแสดงความคิดเห็นเหมือนชั่วโมงแรกๆ  บางครั้ง ก็อาจถามโดยไมคาดหวังวาครู
จะตอบ  ตอไปก็อาจจะไมถามอีกเลย  ดังนั้น การใหความสนใจคําถามหรือความคิดเห็นของ
นักเรียนอยางจริงใจและจริงจังของครู นาจะเปนสิ่งที่ทําใหหองเรียนเต็มไปดวยบรรยากาศของ
นักเรียนที่มีความใฝรูใฝถามกลับมาเหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 

TL ๓๑๖ ๑๘๔ 



บทความเร่ือง 
สอนแบบไหนถูกใจเด็กแนว : ๑๐ คําพูดครู ไมเขาหูเด็กแนว 

อาจารยขัณธชัย อธิเกียรติ 

 
๑. คําบน 
ตัวอยาง - “นี่นายเอก   สงงานชาเหลือเกิน ตองใหเตอืนทุกที  ความรับผิดชอบเนี่ยตองเพ่ิม
หนอยนะ  ....” 
ปญหา – “บนอีกแลว  ทําไมชั้นตองมาฟงครูวานายเอกน่ีดวย  ซ้ําซาก....ชั้นไมไดทําผิดดวยซะ
หนอย” 
ทางออก – คําบนของครู จะกลายเปนคําสอนที่ดี  ถาครูจะพูดเฉพาะกับเจาตัวที่ทําผิดหรือคน
ที่ทําพลาด  นักเรียนกลุมใหญ (ที่ทําไมผิด) จะไดไมตองมาฟงคําบน  บางทีเปนคําสอนสําหรับ
หองเรียนทั้งหอง  แตครูควรดูจังหวะและเวลาที่ใชสั่งสอนดวยวา ไมนานเกินไป จนนักเรียนรูสึก
วา ครูตองการระบายความอัดอ้ันตันใจมากกวาจะมีเจตนาสั่งสอนแนะนํา 
 
๒. คําตําหนิ 
ตัวอยาง - “เธอรายงานหนาชั้นเนี่ย เสยีงเบาเหลือเกิน  สรุปมาก็ไมรูเร่ือง  ตัวหนังสือที่เขียน
บนกระดานก็มองไมเห็น  ครูจะตัดคะแนนเธอทั้งกลุมเลย” 
ปญหา – “ซวยจริงๆ  โดนดุอีกแลว...  รูง้ีไมออกไปพูดเปนกลุมแรกหรอก  เม่ือไหรจะหมด
ชั่วโมงนะ  ไมอยากเรียนเลย” 
ทางออก – นักเรียนทุกคนยอมอยากไดรับคําชมจากครู  การแสดงออกของนักเรียนยอมมีทั้ง
สวนที่ดี สวนที่ใชได และสวนที่ควรปรับปรุง  ครูควรชมเชยสิ่งที่ดี  พูดถึงสิ่งที่พอใช และแนะนํา
สิ่งที่ควรปรับปรุงควบคูกันไปกับการประเมินผลในหองเรียน  อีกขอหนึ่งที่ควรระลึกไวคือ เด็ก
ยอมตองทําผิดพลาดและเด็กบางคนก็อาจทําผิดพลาดซ้ําแลวซํ้าอีก  ครูจึงควรมีความอดทนให
คําแนะนําและคําชมเชยเขาอยูเสมอ 
 
๓. คําดูถูก  
ตัวอยาง -  “การบานที่สงมาเน่ีย ลอกเขามาหรือเปลา  อยางเธอนะเหรอจะทําเอง” 
ปญหา – “เออ.. ทําอะไรก็ผิดไปหมดน่ันแหละ ก็คนม่ันโงนี่หวา   ตอไปไมทงไมทํามันแลว...
เซ็งอะ” 

TL ๓๑๖  ๑๘๕ 



ทางออก – นักเรียนที่ตอบคําถามไมไดหรือทํางานไมสําเร็จ เกิดจากหลายสาเหตุ  แตสิ่งที่
นักเรียนตองการที่สุดคือกําลังใจ   เพื่อทําใหเกิดความพยายามคนหาคําตอบหรือลองทํางานน้ัน
อีก  บางครั้งครูอาจใบคําตอบหรือแนะแนวทางอ่ืนเพ่ือชวยใหนักเรียนไปถึงจุดหมายน้ันได  แต
ไมควรตอกย้ําใหเขารูสึกวา ตัวเขาไมมีโอกาสแกไขปรับปรุงตนเองอีกแลวในชาตินี้ 
 
 
 
๔. คําลอเลียน 
ตัวอยาง -  “รูจักชาเปนเตาม้ัย  เออ....นั่นแหละเหมือนสุวิทยเลย  ตวมเตี้ยมๆ” 
ปญหา – “ไมไหรจะเลิกพูดเร่ืองนี้นะ  เพ่ือนคนอ่ืนไมคอยลอกันหรอก  ที่หนักก็อาจารยนั่น
แหละ พูดอยูได” 
ทางออก – คําที่จะกระเทือนจิตใจนักเรียนในแงลบ  ครูควรหลีกเลี่ยง  เพราะคําพูดลอเลนของ
ครูอาจทําใหนักเรียนคนอ่ืนเอาไปลอเลียนตอ จนกลายเปนปมดอยของนักเรียนคนนั้นไปเลย 
 
๕. คําขู 
ตัวอยาง -  “ถาใครทําไมเสร็จ ไมตองกลับบาน  และถาพรุงนี้ไมสงงานครูละก็  ......ไดเห็นดี
แน” 
ปญหา – “โอย..จะทําทันไหมเน่ีย โอย ยิ่งเครียดยิ่งคดิไมออก ...ตาย...ตายแน....ตายหยัง
เขียด ” 
ทางออก – การวางเง่ือนไขของครูบางครั้งก็ใกลเคียงกับคําขู   ครูควรทําความเขาใจกับเด็กวา 
กฎ กติกา หรือเง่ือนไขตางๆ ทําไปเพื่ออะไร ยืดหยุนไดมากนอยแคไหน  การใหนักเรียนปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขตางๆ ที่ไดตกลงกัน ควรเปนการขอความรวมมือ ไมใชบังคับขูเข็ญ 
 
๖. คําถาม (ที่ไมไดตองการคําตอบ) 
ตัวอยาง -  “เศษกระดาษอยูใตโตะนะ ไมเห็นหรือไง  ยังมาทํางงอีก  ไมเห็นหรือไงขยะนะ...
เห็นก็เก็บส”ิ 
ปญหา – “อะไรหวา  ก็ถามเองนี่นา วาเห็นหรือเปลา   ก็มันเพิ่งเห็นนะ มาทําโมโหาเราซะอีก ” 
ทางออก – การพูดประโยคคําถามเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เปนคําพูดติดปากครูหลายคน 
ครูควรใชคําบอกเลา คําสั่งหรือขอรองใหชัดเจน  เชน “ทํางานอยางน้ี ไมเอาใชไหมคะแนนนะ” 

TL ๓๑๖ ๑๘๖ 



 
๗. คําขอตอเวลา 
ตัวอยาง -  “เด๋ียวหมดคาบแลว ครูขอตอเวลาอีก ๑๕ นาทีนะคะ อยาเพ่ิงกลับบานละ” 
ปญหา – “พอเถอะ..เลิกไดแลว  ไมอยากเรียนตอแลว  ชั้นอยากกลับบาน  กลบับาน.....กลับบา
....า......น ” 
ทางออก – อาหารตอใหรสเลิศขนาดไหน ถาคนเขาอ่ิมแลว ก็จะไมกินอาหารนั้นอีก  นักเรียนก็
เชนเดียวกัน  เด็กเกือบทุกคนอยากใหครูเขาสอนชาและเลิกกอนเวลา  แตครูควรเปนคนที่เขา
สอนและเลิกสอนตรงเวลา  เพ่ือไมใหกระทบกับเวลาสวนตัวของนักเรียนหรือคาบสอนของวิชา
ตอไป  ถามีเหตุจําเปนตองใชเวลาเกิน  อาจมีขอแลกเปลี่ยน เชน คร้ังตอไปจะเลิกกอนเวลา 
เปนการชดเชยกัน เปนตน 
 
๘. คําหลอกลวง 
ตัวอยาง -  “เอาละ  ทําแบบฝกหัดทายบทมาสงครูพรุงนี้ดวย   อะไรนะ..ครูบอกตอนแรกวาจะ
ไมมีการบานเหรอ ...เธอก็ทําที่โรงเรียนสิจะไดไมตองทําที่บาน   ครูไมไดสั่งการบานนะ นี่การ
โรงเรียนตางหาก” 
ปญหา – “โห...ครูเลนมุขน้ีเลยเหรอ....  แง...แง ครูหลอกลวงหนู  ฮือ  ฮือ” 
ทางออก – คําพูดหรือคําสัญญาของผูใหญที่ใหแกเด็ก ก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาที่เด็ก
สัญญากับผูใหญหรือที่ผู ใหญสัญญาตอกัน   หากตองการใหเด็กโตเปนผูใหญที่มีความ
รับผิดชอบ  ครูก็ตองเปนตัวอยางของผูที่รับผิดชอบคําพูดของตัวเองดวย 
 
๙. คําประชด 
ตัวอยาง -  “ถาเธอไมพอใจก็ใหพอแมมาลาออกจากโรงเรียนน้ึไปซะ” 
ปญหา – “ถาผมลาออกเองได  ลาออกไปนานแลว  ไมอยากอยูนักหรอก” 
ทางออก – ไมวาคําพูดประชดประชัน เสียดสี หรือกระแนะกระแหน  ลวนเปนคําพูดที่ทําให
ผูฟงไมสบายใจไมทางตรงก็ทางออม  บางครั้งครูอาจสบายใจหรือรูสึกสนุกที่ไดพูด   แตผลที่
ไดรับคือ ความรูสึกของผูฟงซ่ึงยังเปนเด็กจะเกิดการซึมซับโดยไมรูตัว  ครูควรหลีกเลี่ยงจะเปน
การดี 

TL ๓๑๖  ๑๘๗ 



 
๑๐. คําพูดโบราณ (มุขเกาๆ) 
ตัวอยาง -  “อาว  ครูพูดผิดเหรอ...  เปลาครูตั้งใจจะพูดอยางน้ัน  ครูจะดูซิวาเธอตั้งใจเรียนกัน
ไหม” หรือ “ไปเลย  ก็ไปไมถึงนะสิ  บานครูอยูกรุงเทพฯ” 
ปญหา – “โห...มุขเกาเก็บครูก็ยังเอามาเลนอีก” 
ทางออก – เออ.... ถาไมรูมุขใหมๆ ก็อยากเสนอวา....ไมตองเลนมันซะเลยก็ได มุขโบราณนะ 
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บทความเร่ือง 
สอนแบบไหนถูกใจเด็กแนว : ๕ ภาพยนตรครู...สูวัยเด็กแนว 

อาจารยขัณธชัย อธิเกียรติ 

๑.  

 

Mona Lisa Smile  (๒๐๐๓)  โมนา ลิซา: ขีดชีวิต เขียนฝน ใหบานฉํ่า 
      แคเธอรีน วัตสัน ครูสอนศิลปะท่ีเขาไปสอนในสถาบันท่ีชื่อเสียงแหงหนึ่ง 
ชวงยุคหลังสงคราม ท่ีซึ่งครูหัวโบราณที่นี่ไมชอบวิธีสอนของเธอเทาไร และ
นักเรียนหญิงถูกสอนใหเรียนเพียงเพ่ือไปเปนแมบานเทาน้ัน 

   

I Not Stupid   (๒๐๐๒)  ผมไมโง 
    เร่ืองราวของเด็กชาย 3 คนในประเทศที่สิงคโปรท่ีมีผลการเรียนตอยตํ่า  จน
ตองหลนมาอยูหอง “ทับสาม”  ความรูสึกของเด็กท่ีถูกพอแมเคี่ยวเข็ญและสภาพ
การเรียนการสอนท่ีซ้ําเติมเด็กเหลานี้ตรงกับคําพูดเปดเรื่องวา “นี่แหละครับ
โรงเรียนของเรา นี่คือคุกท่ีผมและพวกเราทุกคนกําลังเผชิญอยู”  

 

  ภาพยนตรจากฝรั่งเศส เร่ืองราวชีวิตของ เคลมองต มาติเยอ ครูสอนดนตรีผู
อุทิศจิตวิญญาณเพื่อดนตรี และ ลูกศิษยท่ีตนรัก  เขาไดเขาสอนเด็กในโรงเรียน
ดัดสันดานซึ่งเขาคิดวา ดนตรีจะเยียวยาจิตใจท่ีบอบช้ําของเขาเหลานั้นได แม
เสนทางจะไมงายอยางท่ีคิด 

 

   ภาพยนตรไทยที่เลาถึงเรื่องราวของ คุณครูคนหน่ึงท่ีอุทิศตนเพ่ือส่ังสอนลูกศิษย ท้ัง
ยังไดอบรมและฝกใหนักเรียนมีระเบียบเครงครัดตามแบบฉบับคุณครูในสมัยกอน ท่ี
ใคร ๆอาจจะเหน็วาเขมงวดเกินไป แตก็ทําไปดวยความรักและหวังดีตอนักเรียนอยาง
จริงใจ เร่ืองนี้สรางจากหนังสือชื่อ ครูไหวใจราย ของผกาวดี อุตตโมทย 

 

Dead poets society   (
      หนังเลาถึงจอหน คีทต้ิง ครูสอนภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิงยายมาใหม ทามกลางวิถีและ
กฎเกณฑอันเครงครัด เขาไดปลูกฝงคานิยมและใหนิยามของการเรียนรูท่ีตางออกไป
แกลูกศิษยและน่ันก็ทําใหชีวิตพวกเขาเปล่ียนไปตลอดกาล    

๑๙๘๙)  ครูครับเราจะสูเพ่ือฝน 

ครูไหวใจราย   (๑๙๘๙)   

๒๐๐๔)  เดอะคอรัส ดนตรีบรรเลงบทเพลงชีวิต The Chorus   (
 
 
 
 
 
๒.  
 
 
 
 
๓.  
 
 
 
 
 
๔.   
 
 
 
 
 
๕.  
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บทความเร่ือง  
เคล็ดลับคําโคลง 

อาจารยขัณธชัย  อธิเกียรติ 

 นักเรียนหญิง ม.๓ คนหนึ่งเขามาถามขอสงสัยเก่ียวกบัความหมายของโคลงจากโคลง
โลกนิติ วาไมรูวาโคลงที่ไดอานนั้น สอนเกี่ยวกับอะไร แปลวาอะไร    แลวก็ยื่นหนังสือ
แบบเรียนใหผมดูบทที่ ๑๙ ซึ่งเปนบททีว่า   

 “น้ําเคี้ยวยูงวาเง้ียว ยูงตาม 
 ทรายเหลือบหางยูงงาม  วาหญา 
 ตาทรายยิ่งนลิวาม  พรายเพริศ 

ลิงวาหวาหวังวา   หวาด้ินโดดตาม”  

 ผมอธิบายไปวา โคลงนี้เลาถึงเหตุการณที่นกยูงไปเห็นสายน้ําคดเคี้ยวก็คิดวาเปนงู 
(เง้ียว = งู) จึงไลตามลงไปจิก (บางตําราบอกวา มันก็เลยจมน้ําตาย)        พอมาในบาทที่สอง 
เปนเหตุการณตอมาวา เน้ือทราย (เปนกวางชนิดหนึ่ง) มาเห็นหางนกยูงในน้ําก็คิดวาเปนหญา  
จึงกระโดดลงไปกิน (แลวก็จมนํ้าตายไปเชนกัน)  ตอมา ลิงมาเห็นลูกตางามแวววาวของเนื้อ
ทราย คิดวาเปนลูกหวาซ่ึงเปนอาหารของตน  ก็กระโดดลงไปหวังจะกิน (แตก็ตายตามกันไป
หมด)   
 อธิบายถึงเทาน้ี นักเรียนคนเดิมยังทําหนางง ๆ  ถามตอวา “แลวหมายความวายังไง
หรือคะ” 
 “ก็เปนการเตือนเราวา จะทําอะไรก็ตองพิจารณาใหดี  อยาหลงผิด ไมอยางน้ันจะเกิด
ความเดือดรอนได” 
 “หือ… อาจารยคะ  ทําไมยากจัง กวาจะรูเร่ือง” 
 นี่เปนหน่ึงในเสียงครวญของนักเรียนที่เรียนเร่ืองโคลงโลกนิติ  ซึ่งตอนนี้ นักเรียนทั้งม. 
๑ และม. ๓ จะตองเรียนเรื่องเดียวกันน้ี  สิ่งที่ทําใหหลายคนรูสึกวา “เขาใจยาก“   ก็เพราะโคลง
โลกนิติเปนบทรอยกรอง มีคําศัพท และยังมีคําสอนเตือนใจเราอีก   คําสอนแตละเร่ืองก็ไมได
สอนตรงๆ แตตองมีการเปรียบเทียบกอนดวย  อยางเชนบทที่วา 
   “ปลาราพันหอดวย ใบคา  

ใบก็เหม็นคาวปลา    คละคลุง 
คือคนหมูไปหา   คบเพ่ือน  พาลนา 
ไดแตรายรายฟุง  เฟองใหเสียพงศ” 

TL ๓๑๖  ๑๙๑ 



 บทนี้กลาวถึงการคบคนพาล จะพลอยทําใหมีแตเร่ืองเส่ือมเสีย  แลวไปเปรียบเทียบกับ
ใบคาที่ไปหอปลารา  ใบคานั้นยอมเหม็นกลิ่นปลารามาดวย (แตคนที่ชอบกินสมตําปลารา ไม
เห็นบนวาเหม็นแฮะ)   พอเปรียบเทียบการคบคนพาลเสร็จ  ก็ขึ้นบทใหมเปรียบเทียบการคบ
นักปราชญกับการนําใบพอไปหุมไมกฤษณา ซึ่งจะไดรับแตความสุข    

บางบทเปรียบเทียบทั้งคนดีและคนไมดีอยูในบทเดียวกันก็มี เชน 
  “ไมคอมมีลูกนอม นวยงาม 
 คือสัปปุรุษสอนตาม  งายแท 
 ไมผุด่ังคนทราม   สอนยาก 
 ดัดก็หักแหลกแล  หอนรื้อโดยตาม” 
บทนี้เปรียบคนดีซึ่งวานอนสอนงายกับไมออน แตคนเลวเหมือนไมผุสอนยาก สอนไปก็

ด้ือ หากพยายามบังคับก็แตกหักงาย 
คําในโคลงโลกนิติ ที่ทําใหเรารูวา มีการเปรียบเทียบ ไดแกคําวา  คือ ดั่ง กล ดุจ ปาน 

เปนตน  แตบางครั้งเราก็ตองอาศัยการตีความจึงจะเขาใจวา สุภาษิตดังกลาวตองการ
เปรียบเทียบการกระทําแบบใด  เชนบทที่วา 

  “นาคีมีพิษเพ้ียง  สุริโย 
 เลื้อยบทําเดโช   แชมชา 
 พิษนอยหยิ่งโยโส  แมลงปอง 
 ชูแตหางเองอา   อวดอางฤทธี” 
เราตองตีความไดวา งูมีพิษมาก แตก็เลื้อยชาๆ ไมแสดงอํานาจอะไร  แตเจาแมลงปอง

มันมีพิษนอยกลับชูหางอวดวาตนมีพิษมาก   อยางนี้ไปเปรียบกับคนที่ชอบโออวดทั้งที่ตนมี
ความรูความสามารถนอย  คนที่เกงเขาจะไมแสดงตนโออวดหรอก  (เหมือนคมในฝกนะ)    

บทขางตนน้ี ทําใหนักเรียนบางคนบอกวาแมลงปองนิสัยไมดี  แทจริงแลว เจาแมลง
ปองมันคงไมไดมีนิสัยหยิ่งยะโสมากกวาหรือนอยกวางูหรอก แตเปนธรรมชาติของมันที่จะตอง
คอยระวังอันตรายรอบตัวโดยยกหางเตรียมไว   สิ่งที่นายกยองคือ  ผูแตงสามารถหยิบยก
ลักษณะเดนของสัตวชนิดน้ี มาเปรียบเทียบใหเราเห็นภาพและเขาใจคําสอนมากข้ึนตางหาก  
นั่นแสดงวา คนสมัยกอนเปนคนชางสังเกตสิ่งรอบตัวเราอยางดีทีเดียว  อยางเชนบทที่วา 

  “กานบัวบอกลึกตื้น ชลธาร 
 มารยาทสอสันดาน  ชาติเชื้อ 
 โฉดฉลาดเพราะคําขาน  ควรทราบ 

TL ๓๑๖ ๑๙๒ 



 หยอมญาเห่ียวแหงเร้ือ  บอกรายแสลงดิน” 
เม่ือเห็นความยาวของกานบัวที่สามารถบอกไดวา น้ําในคลองนั้นลึกหรือตื้นเพียงใด 

หรือทราบวาหญาที่เห่ียวแหง บอกถึงสภาพดินไมดีได (ทราบโดยไมตองเรียนวิชาวิทยาศาสตร
หรือการเกษตรเลย) ก็นํามาเปรียบกับกิริยามารยาทและคําพูดที่สามารถบงบอกถึงนิสัย ชาติ
ตระกูล ความโงหรือฉลาดของคน   หรือสังเกตการลอเกวียนที่หมุนตามเทาโคท่ีวา 

 “ผูทําส่ิงอกุศล  กรรมติด ตามนา 
 ดุจจักรเกวียนเวียนแล ไลตอนตีนโค” 
คําวา “อกุศลกรรม” นี้เขียนแยกจากกัน เพ่ือใหถูกตองตามฉันทลักษณ   ในบทอ่ืนๆ ก็

มีการฉีกคําเชนน้ีหลายแหง  เม่ือจะถอดความจะตองสังเกตคําเหลาน้ีใหดี  หรือบาทที่วา 
 “เสียสัตยอยาเสียสู ชีพมวยมรณา” 
 ถาตองเสียคําสัตยละก็ อยาเสีย…….สูตายดีกวา 
  
เน่ืองจากตองมีคําสอนและตองเปรียบเทียบดวย บางครั้งโคลงบทหนึ่งจึงตองอาศัยการ

ตีความมากขึ้น  เพราะจํานวนคําในคําโคลงแตละบทเพียง ๓๐ - ๓๔ คํา  จึงเกิดการตีความได
หลายความหมาย เชน 

 “สามวันจากนารี  เปนอ่ืน”     
 บาทน้ีไมรูวา เม่ือผูชายจากผูหญิงเปนเวลาสามวันแลว ผูชายหรือผูหญิง

เปลี่ยนใจเปนอยางอ่ืน  ถาเปนผูชายก็วา ผูหญิงเปนอ่ืน  แตถาเปนผูหญิงก็วาผูชายเปนอ่ืน  
(อยางน้ีเขาเรียกวา มีอคติตามเพศของตน)  เคยมีนักเรียนชายคนหนึ่งยกมือบอกวา “ผูชายเปน
อ่ืนครับ” แลวก็ใหเหตุผลวา “…เพราะรูวา ยังไงๆ ผูหญิงก็ตองเปลี่ยนใจ (เลยชิงเปนอ่ืนไปซะ
กอน)”   

 หรือบาทที่วา  “รูนอยวามากรู เริงใจ” 
 นักเรียนคนหนึ่งถอดความวา “คนรูนอยไปตอวาคนรูมากอยางร่ืนเริงใจ” แทนที่

จะถอดความวา “คนที่มีความรูนอยแตหลงคิดวาตนรูมาก” 
  โคลงหลายบทในโคลงโลกนิตินี้ ยังเปนสํานวนสุภาษิตที่ไดยินหรือไดอานพบ
อยูบาง เชน “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”  “เพ่ือนกิน
หางาย เพื่อนตายหายาก”  เปนตน    
  โคลงโลกนิติอาจไมใชของงายสําหรับนักเรียน  แตเม่ือพิจารณาดีๆ ก็ไมใชของ
ยากเลย  ตรงกันขามยิ่งอานยิ่งรูซึ้ง ยิ่งรูซึ้งยิ่งประทับใจ   ประทับใจความคิดของคนสมัยกอนที่

TL ๓๑๖  ๑๙๓ 



   “ครรโลงโลกนิตินี้ นมนาน 
มีแตโบราณกาล   เกาพรอง 
เปนสุภสิตสาร   สอนจิต 

  กลด่ังสรอยสอดคลอง  เวี่ยไวในกรรณ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TL ๓๑๖ ๑๙๔ 



บทความเร่ือง  
ตอบอยางไรตรงใจคร ู

อาจารยขัณธชัย  อธิเกียรติ 

 
บอยคร้ังที่เราอาจพบเหตุการณเชนนี้ 

ครู : นักเรียนคะ (เสียงสดใส) ........ “พระทรงสุบรรณ” แปลวาอะไรคะ?  
   นักเรียน : พระนารายณคะ (ยิ้มแกมปริ คิดวาถูกเตม็ที่) 

ครู : (เสียงเขม) ไมใชคะ .......... “สุบรรณ” แปลวา “ครุฑ”  ดังนั้น  “พระทรง
สุบรรณ” ก็คือ ”ผูขี่ครุฑ” สิคะ    เอา ตอไป “พระทรงสบุรรณ” หมายถึง
ใคร? 

   นักเรียน : “ผูขี่ครุฑ” ครับ (คิดวาถูกแหงแก แต.......) 
ครู : ไมใชคะ 

   นักเรียน : (ไมถูกอีกแลว.....‘ไรหวา) 
   ครู : “พระทรงสุบรรณ” แปลวา “ผูขี่ครุฑ”  แตหมายถึง “พระนารายณ” ..... 

   นักเรียน : .......?! (ทําไมมันงงอยางน้ีหวา) 
 
 เหตุการณแบบน้ีอาจเกิดกับเราสักคร้ังหนึ่ง บางคนเคยเจอมาหลายครั้ง โดยเฉพาะ
ชั่วโมงเรียน    วรรณคดี  สาเหตุนะเหรอ...? 
 อาจเปนเพราะเราไมไดสังเกตลักษณะคําถามของครูใหดี (ยอนกลับไปดูเหตุการณ
ขางบนประกอบ)  เพราะคําที่เปน “คียเวริด” คือ คําวา “แปลวา” กับ “หมายถึง”  
 คําศัพทในวรรณคดีนั้นถาอยากรูเรื่อง เราตองแปลซะกอนถึงจะรูวาเรื่องราวเปนมายังไง 
เชน  

คร้ันถึงซึ่งสระชลธาร ใกลทวารนิเวศของยักษา      “
เห็นหมูอสุรโยธา ตรวจตรารอบราชธาน”ี 

    (รามเกียรติ)์ 
พอเปดพจนานุกรมเราก็รูวา 

   ชลธาร  แปลวา ลํานํ้า ลําคลอง 
   ทวาร แปลวา ประต ู
   นิเวศ แปลวา  ที่อยู วัง 

TL ๓๑๖  ๑๙๕ 



   อสุร แปลวา ยักษ 
   โยธา แปลวา  ทหาร 
   ธานี แปลวา  เมือง 

แปลความหมายทั้งวรรคไดวา “พอมาถึงสระนํ้าซ่ึงอยูใกลประตูเมืองของยักษ ก็เห็น
ทหารยักษเฝารอบเมือง”   คุณครูก็มักตั้งคําถามเราดวยประโยควา  “ชลธาร แปลวา อะราย..ย 
คา..า  (ลากเสียงยาว ถาเปนเด็กเล็ก)    เราก็มีหนาที่ตอบวา “แปลวา ลํานํ้า คราบ..บ (คา..า)”   
อยางน้ีไมมีปญหาอะไร  แตบางคํา พอแปลแลวก็อาจยังไมไดใจความครบถวน  เชน 

    “คร้ันถึงซึ่งปากวายุบตุร หยุดอยูดูไปซายขวา 
จ่ึงรายเวทสะกดนิทรา  เทยาใสกลองแลวเปาไป” 
      (รามเกียรติ)์ 

 เราคนคําแปลของคําศัพทจะรูวา  
วายุ  แปลวา ลม 
บุตร แปลวา ลูก ลูกชาย 
นิทรา แปลวา นอน หลับ 

 แตพอแปลแลวไดความวา “พอมาถึง ลูกของลมก็หยุดดูซายขวา แลวรายเวทมนต
สะกดใหหลับโดยเทยาใสกลองแลวก็เปาไป”    

คําที่ทําใหงงคอื “ลูกของลม”   นั่นเพราะวา เราแปลตามตัวอักษร  จริงๆ แลว คนแตง
เขาตั้งใจพูดถงึตัวละครในเรือ่งที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะนั้นๆ นั่นคือ หนมุาน (เพราะถือเปนลกู
ของพระพาย - เทพแหงลม)   คําน้ีจึง “แปลวา ลูกของลม”  แต “หมายถึง หนุมาน”     

สวนใหญแลว คําที่หมายถึงบุคคลหรือตัวละครในเรื่อง มักจะใชคําศพัทไดหลายแบบ  
คําอ่ืนๆ ใน วรรณคดีก็มีอีก เชน 

 แปลวา หมายถึง 
พระทรงสุบรรณ 
พระสี่กร  
นองพระอวตาร 
ทาวทศพักตร 
ทาวยี่สบิกร 
วานรเผือก 

ผูขี่ครุฑ 
ผูมีสี่มือ 
นองของผูอวตาร 
ผูมีสิบหนา 
ผูมียี่สิบมือ 
ลิงขาว 

พระนารายณ , พระราม 
พระนารายณ , พระราม 
พระลักษมณ 
ทศกัณฐ 
ทศกัณฐ 
หนุมาน 

บางคํามีความหมายกลางๆ ไมไดเจาะจงวาเปนใคร เชน 

TL ๓๑๖ ๑๙๖ 



 “ทั้งถอยคํารํ่าเรียกสําเหนยีกแน เห็นเที่ยงแทภูวไนยใหไปหา 
 สินสมุทรสุดคดิถึงบิดา  จึงทูลวาปนี้ไมมีใคร” 
       (พระอภัยมณี) 
คําวา “ภูวไนย” หมายถึง พระเจาแผนดิน   แตในเนื้อเร่ือง ตวัละครที่เปนพระเจา

แผนดินมีหลายคน เราตองดูขอความแวดลอมถึงจะทราบวา หมายถึง พอของสินสมุทร ก็คือ 
พระอภัยมณี นั่นเอง 

บางคํามีคําแปลอยางหนึ่ง  แตก็หมายถึงสิ่งอ่ืนๆ ไดอีก อยางเชน 
  คําที่แปลวา “พระเจาแผนดิน” โดยตรง มีคําวา  กษัตริย  ราชา  บดินทร  ภูบาล  เปน
ตน 
  แตก็มีคําที่อาจหมายถึง “พระเจาแผนดิน” ไดดวย เชน บาทบงกช (บัวรองเทา, ผูมี

บุญ) พระทรงธรรม  (ผูมีธรรมะ)  พระทรงเดช (ผูมีเดช) จอมไผท (ผูเปนใหญในแผนดิน)  
    คําที่แปลวา “ผูหญิง” เชน  นารี สตรี  กัลยา  อรนุช  สุดา  เยาวมาลย   

  คําที่หมายถึง “ผูหญิง” เชน  ขวัญเนตร  โฉมตรู (รูปงาม)  นุช (นอง) 
บางคําไมตองหาคําแปล  แตตองดูขอความแวดลอมและเน้ือเร่ืองประกอบถึงจะรูวา

หมายถึงใคร เชน 
“กูจะตมมนุษยกับลูก มัน    ใหมวยชวีันสังขาร””   (รามเกียรติ)์ 
“ทั้งสององคทรงพระสรวลทัง้โศกเศรา  นางเคียงเขาเลาโลมนางโฉมฉาย” (พระ

อภัยมณี) 
เราตองดูวา คาํแตละคําที่ขดีเสนใตนั้น หมายถึงบุคคลใด   ตามปกติ เราอาจสังเกตจาก

ชื่อตัวละครทีอ่ยูตนยอหนา เชน  
   “บัดน้ัน  ออกญาเดโชใจหาญ 

นอมเศียรประณตบทมาลย ทูลพระผูผานแผนไผท 
ขาจะขอรับอาสา   จับพอเมืองมาใหจงได 
แตถาแมมันกลาชิงชัย  ขาจะไมไวชวีนั” 
     (พระรวง) 
คําวา “ขา” นี้ก็คือ ออกญาเดโช (หรือพระยาเดโช) ที่เขาพูดถึงไวบรรทัดแรกน่ันเอง 
บางคํา นอกจากดูเน้ือเรื่องแลวยังตองสอบถามคุณครูถงึวัฒนธรรมการใชคําอีกดวย  

เชน 
“พออยาไปใจเด็กยังดุดัน  อยูกับนองปองกันพระชนนี”  (พระอภัยมณี) 

TL ๓๑๖  ๑๙๗ 



“เม่ือความรูกูสอนเจาหลอนไว  ยังวิ่งไปเขาคุกสนุกจริง” (ขุนชางขุนแผน) 
คําที่ขีดเสนใตนี้ “พอ” ไมไดหมายถึง “ชายผูใหกําเนิด” และ “เจาหลอน” ไมไดหมายถึง 

“สรรพนามเรียกผูหญิง”  เพราะในเนื้อเรือ่งเขาหมายถึง “สินสมุทร” กับ “ขุนแผน” ตามลําดับ   
ที่เปนอยางน้ี เพราะวา การใชถอยคําสมัยกอนบางคําอาจไมตรงกับสมัยนี้    

เห็นไหมวา คําบางคํานอกจากจะรูคําแปลแลว ยังตองรูความหมายอีกดวย  ทีนี้ พอครู
ถามเรา เราก็ตองสังเกตใหดีวา คําที่ครูถามแปลวาอะไร หมายถึงใคร  ออ.. ฟงใหดีดวยวา ครู
ถามวาคําคําน้ัน “แปลวา” หรือ “หมายถึง”  เด๋ียวจะงงแบบตอนแรกและจะหาวา  มาย..ย เตือน. 

 

ครู : ก็เทากับจํานวนมือที่มีนั่นแหละจะ 
นักเรียน : ..?! 

 หลังจากเรียนเรื่องรามเกียรติ์จบ 
นักเรียน : ครูครับ... ตกลงพระนารายณมีก่ีมือครับ? 
ครู : ก็เทากับจํานวนอาวุธที่จะถือไงจะ 
นักเรียน : แลว...พระนารายณมีอาวุธก่ีอยางละครับ 

ครูพักลักถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TL ๓๑๖ ๑๙๘ 



บทความเร่ือง  
การสอนใหผูเรียนทําไดทาํเปน 

อาจารยขัณธชัย  อธิเกียรติ 

 
ในงานเลี้ยงสงัสรรควันขึ้นปใหมที่โรงเรียนแหงหนึ่ง  ครูไดจัดใหนักเรียนหญิงคนหนึ่ง

เปนพิธีกรของงาน  เน่ืองเพราะเปนนักเรียนที่เรียนเกง คะแนนสอบจากแบบทดสอบขอเขียนใน
วิชาการใชภาษาก็ทําไดดี   แตเม่ือถึงวันงาน ปรากฏวา นักเรียนหญิงคนนั้นกลบัเกิดอาการ
ประหมาและไมสามารถเปนพิธีกรได  ครูจึงเปลี่ยนใหนกัเรียนชายคนหนึ่งซึ่งขออาสาสมัครให
ทําหนาที่แทน และนักเรียนชายคนน้ีก็ทําหนาที่พิธีกรไดดี  แมจะเปนคนที่เรียนออนมาก   เม่ือ
สอบถามแลวจึงไดขอมูลมาวา  นักเรียนชายคนนั้นชอบทํากิจกรรมและไดมีโอกาสเปนพิธีกรใน
งานตางๆ มาบาง จึงสามารถทําหนาที่พิธีกรครั้งนี้ไดอยางดี   สวนเด็กนักเรียนหญิงนั้นไมเคย
ทําหนาที่พิธีกรใดๆมาเลย  เพียงแตคิดวา สามารถทําได  คร้ันถึงเวลาจริงก็ยอมรับวา เกิด
อาการประหมา  ทั้งๆ ที่ก็เตรียมขอมูลมาพรอมตามหลักที่ตําราเขียนเอาไว 

เหตุการณขางตน เปนเพียงตัวอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นบอยๆ  อันเกิดจากทักษะฟง พูด อาน
และเขยีนของนักเรียน  ยังไมเกิดความชํานาญอยางที่ครูคาดหวัง  หรือยังไมถึงขั้น “ทําได ทํา
เปน” อยางที่ตองการ   ทั้งน้ีก็เพราะบางครั้งการจัดการเรียนการสอนไมไดเอ้ืออํานวยให
นักเรียนเกิดความสามารถถึงขั้น “ทําได ทําเปน” นั่นเอง 

การเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนมีความสามารถถึงขึ้น “ทําได ทําเปน”  ก็คือ การ
เรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริงและมีโอกาสฝกปฏิบัติดวย
ตนเอง จนกระท่ังสามารถทาํส่ิงนั้นๆ ไดเองอยางคลองแคลวชํานาญ  โดยไมตองอาศัยตนแบบ  
นักเรียนน้ันจะตองมีความรูความเขาใจ จนถึงขั้นปฏิบตัไิด  ไมเพียงแตเหมือนกับทีเ่รียนมา
เทาน้ัน  แตจะตองรูจักพัฒนาความสามารถในการปฏบิัติสิ่งนั้นๆ ตอไป  เพ่ือที่จะสามารถ
ถายทอดประสบการณของตนเองไปสูผูอ่ืนไดตอไป 
 

ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในทางปฏิบัติ 
 บางคนนั้น สามารถอธิบายความรูตางๆ ไดอยางละเอียด  แตเม่ือถึงคราวตองปฏิบัติ
จริงอาจไมสามารถทําอยางที่พูดไวก็ได    เขาขาย “ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด”   บางคนมี
โอกาสปฏิบัติบอยคร้ัง  แตก็ไมสามารถปฏิบัติไดดีสักคร้ัง  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีเหตุปจจัยหลาย
ประการที่มีผลตอความสามารถของนักเรียนดังนี้ 
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๑. ประสบการณของนักเรียนแตละคน – บางคนมีโอกาสฝกปฏิบัติเรื่องใดๆ
บอยคร้ังก็จะมีความสามารถทําส่ิงนั้นๆ ไดดีกวาคนที่ไมเคยทํามาเลย 

๒. ความสนใจในกิจกรรมของนักเรียน – นักเรียนที่มีความสามารถเทาเทียมกัน
นั้น  คนที่มีความสนใจตอกิจกรรมใดๆ จะทํากิจกรรมนั้นๆไดดีกวาคนที่ไมสนใจ
หรือไมตองการทํา 

๓. สถานการณในแตละสิ่งแวดลอม – อารมณ เพ่ือนรวมงาน ลักษณะงาน ก็เปน
สวนหนึ่งที่มีผลตอการปฏิบัติงานนั้นๆ  

หนทางสูการทําไดทําเปน 
หนาที่ของครูคือจะตองจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนมีความสามารถที่จะทํา

สิ่งตางๆ ไดตามศักยภาพของตนเอง  โดยมีหลักวิธีดังนี้ 
 ๑. ศึกษาเน้ือหาวิชา 
– ครูตองวิเคราะหเน้ือหาวิชา เพ่ือจัดประเภทของการเรียนรูในทักษะตางๆ ให

เหมาะสม 
– กําหนดเปาหมายและจุดประสงคใหชัดเจน  
– เรียงลําดับจากงายไปหายาก เชน ใหฝกพูดหนาชั้นเรียน กอนพูดหนาเสาธง  
– วางแผนการจัดกิจกรรมแตละบท เชน วางแผนเชิญวิทยากรมาใหความรู  หรือ

เตรียมเสนอโครงการเพื่อไปทัศนศึกษานอกสถานที่  เปนตน 
๒. วิเคราะหผูเรียน  

– ปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัยผูเรียน  
– สังเกตความสนใจและความสามารถของนักเรียนแตละคน  เชน หากครูพบนักเรียน

ที่มีความสามารถในการพูดอยูแลว  ครูอาจเตรียมบทบาทใหนักเรียนคนน้ันเปน
ผูชวยครูในการประเมินผลการพูดของเพ่ือน เปนตน 

– คิดหากิจกรรมที่หลากกลายเพื่อสนองตอบความแตกตางของนักเรียน  เชน  การ
เขียนเรียงความ ควรเตรียมหัวขอไวหลายหัวขอ เพ่ือใหนักเรียนเลือกเขียนตาม
ความสนใจและความถนัด เปนตน 

๓. จัดกิจกรรมเนนการฝกปฏิบัติ  
– จัดกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ เชน การฝกทักษะการฟง  ครูอาจ

ใหนักเรียนฟงเสียงครู  เสียงเพ่ือน  เสียงจากสื่อตางๆ  เปนตน 
– จัดเวลาใหเหมาะสม เพ่ือเปดโอกาสใหไดมีโอกาสฝกปฏิบัติทั่วถึงกัน 
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– จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับกิจกรรม เชน จัดการโตวาทีที่หองประชุมของ  
โรงเรียน  หรือใหนักเรียนเขียนเรียงความบริเวณสวนหยอมในโรงเรียน  เปนตน 

– เปดโอกาสใหใชทักษะตางๆ ในสถานการณจริง เชน  ใหนักเรียนเขียนเรียงความ
ประกวดระดับประเทศ   ใหนักเรียนกลาวสุนทรพจนหนาเสาธง เปนตน 

– จัดกิจกรรมในระดับโรงเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกิจกรรมและแสดง
ความสามารถในดานตางๆ เชน  เปนพิธีกรของงาน  เปนตน 

– จัดกิจกรรมที่ฝกทักษะทั้งส่ีใหสัมพันธกัน  เชน  ใหนักเรียนแตงคําประพันธแลว
ออกมาอานใหเพ่ือนฟง  แลวใหเพ่ือนๆ แสดงความคิดเห็น  เปนตน 

 ๔. ประเมินพัฒนาการ  
– เนนการประเมินผลที่พัฒนาการในการปฏิบัติของตัวเอง 
– แจงผลการประเมินทุกคร้ังที่มีการวัดผล  เพ่ือเปนแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง 
– ใหนักเรียนประเมินผลตนเองหรือใหเพ่ือนชวยประเมินผลแลวบันทึกไวเพ่ือเทียบกับ

การปฏิบัติครั้งอ่ืนๆ    
ขอควรคํานึงในการจัดการเรียนการสอน 

๑. งานชิ้นแรกที่ครูใหนักเรียนทํา  ครูควรเปดโอกาสใหเขาประสบผลสําเร็จกอน   เพ่ือให
เขาเกิดความพอใจในงาน อันจะเปนกําลังใจในการทํางานชิ้นตอไป  เชน  การแตงคํา
ประพันธนั้น ครูอาจชวยนักเรียนแตงเปนบางวรรคจนเสร็จ   เพื่อใหเขาอยากแตงเองใน
คราวตอไป 

๒. ครูควรเปนผูสาธิตการปฏิบัตินั้น ๆ ดวยตนเอง  เพ่ือใหนักเรียนศรัทธาและเชื่อม่ันวา
ตนเองก็สามารถทําได   เชน  เม่ือครูตองการใหนักเรียนขับเสภาได   หากครูให
นักเรียนฟงจากเทป  นักเรียนอาจคิดวา  ครูยังไมสามารถทําได แลวตนจะทําได
อยางไร 

๓. ครูจะตองกระตุนการกระทําของนักเรียนอยูเสมอ เม่ือนักเรียนทําไดแลว ครูจะตองแจง
ผลการประเมิน เชน คําชมหรือคะแนน  เพ่ือนักเรียนจะไดสนใจอยากทํากิจกรรมนั้นอีก
หรือในระดับยากตอไป 

 ๔. ครูไมควรลงโทษเม่ือนักเรียนปฏิบัติไมถูกตอง  แตครูควรชวยแกไขใหถูกตอง  และครู
ไมควรนําขอผิดพลาดของนักเรียนมาประกาศ  เพราะจะทําใหเจาตัวเกิดความกลัว  ไม
กลาเขียนหรือแสดงความคิดเห็นอีกตอไป   ครูควรนําขอดีหรือตัวอยางที่ดีและถูกตอง
มาประกาศ แลวชักชวนใหนักเรียนทําใหไดถูกตองเชนเดียวกัน 
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๕. ครูมักเขาใจวา เด็กมีความคิดและเรียนรูงายเหมือนผู ใหญ ดังน้ันเม่ือครูบอก
ขอบกพรองในการปฏิบัติแกนักเรียนแลว  ครูก็หวังวานักเรียนจะไมทําผิดซํ้าอีก  แต 
“เด็กก็คือเด็ก” นักเรียนอาจทําผิดพลาดซํ้าอีกได  ครูไมควรลงโทษเพราะคิดวานักเรียน
ลองดีหรือปญญาไมดี 

๖. หากเวลาในการฝกปฏิบัติไมเพียงพอ ครูอาจมอบหมายงานใหฝกปฏิบัตินอกเหนือจาก
ในคาบเรียน   

๗. เปดโอกาสใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนงานหรือในการหาเกณฑ
การประเมินผล  เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจในกิจกรรม และฝกการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

๘. ครูควรสงเสริมนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติดีใหฝกปฏิบัติทักษะนั้นในระดับที่สูงขึ้นไปอีก 
เชน  นักเรียนที่อานทํานองเสนาะไดไพเราะ  ครูอาจสงไปประกวดการอานบทรอย
กรอง  เพ่ือเปนการฝกฝนทักษะที่นักเรียนถนัดใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 ๙. นักเรียนคนใดยังไมสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนด  ครูควรใหกําลังใจและหา
เวลาใหนักเรียนคนนั้นไดฝกอีกบอยๆ  โดยอาจใหทําแบบฝกที่งายๆ หลายๆ คร้ัง 
กอนที่จะเพ่ิมระดับใหยากขึ้น 

๑๐. ครูควรใหนักเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติและมีการทดสอบอยูเสมอ  เพ่ือใหนักเรียนพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา 

ตัวอยางการจัดกิจกรรมใหนักเรียนสามารถเขียนบทความได 

ระดับข้ันปฏบิัต ิ วิธีการจัดการเรียนการสอน 
๑. ขั้นตน ๑. ครูนําตัวอยางบทความจากที่ตางๆ มาใหนักเรียนวิเคราะห เพ่ือศึกษารูปแบบ

และขอปฏิบัติในการเขียนบทความ  
 ๒. ครูใหนักเรียนสรุปรูปแบบและหลักการเขียนบทความ 
๒. ขั้นฝกฝน ๓. ครูใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหองเรียน  เพื่อนําไปติดแสดงที่

ปายประกาศหลังหอง  
  ๔. ครูนําตัวอยางการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่เขียนไดถูกตองมาแสดง 
๓. ขั้นปฏิบัต ิ ๕. ครูใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน ใน

ประเด็นที่นักเรียนตองการ   โดยใหมีภาพประกอบหรือหลักฐานอางอิง  
 
 

๖. ครูใหนักเรียนแตละคนประเมินผลงานของตนและของเพื่อน 
๗. ครูนําบทความที่ถูกตองของนักเรียนลงในวารสารของโรงเรียน 
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๔. ขั้นสูง ๘. ครูใหนักเรียนเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน  ตามหัวขอที่นักเรียนสนใจ 
 ๙. ครูใหนักเรียนประเมินผลงานของตนและของเพื่อน 

๑๐. ครูใหนักเรียนเขียนบทความในหัวขอที่ตนสนใจ  เพ่ือลงพิมพในสื่อมวลชน 
 
ตัวอยางการจัดกิจกรรมใหนักเรียนสามารถแตงกลอนสุภาพได 
ระดับข้ันปฏิบัติ วิธีการจัดการเรียนการสอน 

๑. ขั้นตน ๑. ครูใหนักเรียนศึกษารูปแบบและฉันทลักษณในการเขียนกลอนสุภาพ จากงาน
เขียนของสุนทรภู    

 ๒. ครูใหนักเรียนในหองชวยกันแตงกลอนสุภาพ ๒ บท  โดยครูชวยแตงบาง 
๒. ขั้นฝกฝน 
 
 
 
๓. ขั้นปฏิบัต ิ
 
 
๔. ขั้นสูง 

๓. ครูใหนักเรียนจับคูกับเพ่ือน เพ่ือชวยกันแตงกลอนสุภาพ ๒ บท โดยเลือก ๑ 
หัวขอตามที่กําหนด 
 ๔. ครูสาธิตการอานทํานองเสนาะใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนฝกอานตาม 

๕. ครูนําตัวอยางกลอนสุภาพที่ไพเราะถูกตองมาใหนักเรียนอานใหเพ่ือนฟง 
๖. ครูใหนักเรียนแตละคนแตงกลอนสุภาพ ๒ บท ประกอบภาพที่นักเรียนหา 
๗. ครูใหนักเรียนแตละคนประเมินผลงานของตนและของเพื่อน 
๘. ครูนําบทกลอนที่ไพเราะถูกตองของนักเรียนลงพิมพในวารสารของโรงเรียน 

 ๙. ครูใหจัดประกวดแขงขันการแตงกลอนในโรงเรียน 
๑๐. ครูมอบรางวัลแกนักเรียนที่ชนะการประกวด  และจัดแสดงผลงานที่แตงดี   
๑๑. ครูใหนักเรียนในหองแบงกลุมเพ่ืออภิปรายหาขอดีของบทกลอนที่ชนะการ

ประกวด   
๑๒. ครูใหนักเรียนแตงกลอนเพ่ือสงแขงขันภายนอกโรงเรียน 
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บทความเรื่อง  
การเรียงลําดับเนื้อหาในการสอนวิชาภาษาไทย 

อาจารยขัณธชัย อธิเกียรติ    

ครูเคยพบปญหา “นักเรียนไมสนใจเรียน” หรือไม   หนึ่งในสาเหตนุี้อาจเกิดจากการ
นําเสนอเน้ือหาของครูเอง   การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมักจะเรียงลําดับ
เน้ือหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ี 

๑. เรียงตามตํารา   คือในหนังสือแบบเรียนเรียงไวอยางไร  ครูก็สอนเรียงตามลําดับ

อยางน้ัน  เชน  ถาเปนวรรณคดี อาจเริ่มจาก  ชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง ประวัตผิูแตง
รูปแบบคําประพันธ  ที่มาของเรื่อง เน้ือเรื่องยอตอนกอนเรียน เน้ือเรื่อง คําศัพท
ขอคิดจากเร่ือง   เปนตน การเรียงลําดับเชนนี้ เรียงโดยคํานึงถึงหลักการและความสําคญั  

ครูสามารถออกแบบการสอนไดสะดวกยิ่งขึ้นเพราะไมตองพะวงกับองคประกอบอ่ืนๆ 
๒. เรียงตามครู  คือ ครูเห็นวา คาบเรยีนตอไปครูสะดวกใหเรียนเร่ืองใดกอนก็นําเร่ือง

นั้นมาเรียนกอน  เชน ทุกวันจันทรหองโสตทัศนูปกรณจะวางใหครูใช  ครูอาจวางแผนวา ให
นักเรียนชมวดิีทัศนสรุปเร่ืองวรรณคดีในวันจันทร  แลวพอวันอังคารคอยมาเร่ิมเรียนเนื้อหาใน
หนังสือ   ถาไมเรียงอยางน้ี ก็ตองรอวันจันทรถัดไปจึงจะไดใชหองโสตฯ   เปนตน  วธิีนี ้
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณหรือตัวแปรอ่ืนๆ ของครูและของสถานศึกษา เชน ความถนัด
ของครู ความสมบูรณของสื่อการสอน ความพรอมของสถานที่ เปนตน 

๓. เรียงตามนักเรียน  คือ ครูวิเคราะหวา นักเรียนสนใจหรือพรอมจะรับเนื้อหาสวนใด
กอน ก็วางแผนจัดกิจกรรมใหตรงตามสภาพและความตองการของนักเรียน  เชน  ครูเห็นวา
นักเรียนกําลังสนใจขาวการเลือกตั้ง  และเปนเรื่องใกลตวัของนักเรยีนจึงนําเหตุการณดังกลาว 
มาตั้งปนประเด็นนําสนทนากอนจะชักชวนใหนักเรียนเขียนคําขวัญเชิญชวนใหประชาชนไป
เลือกตั้ง จากน้ันครูสอนลักษณะและวธิีการเขียนคําขวญั  เปนตน การใชวิธีนี ้ ครูจะตองรูจัก
นักเรียน คอยวิเคราะหสภาพและความตองการของนักเรียนตลอดเวลา เพ่ือจะไดจัดเน้ือหาให
สอดคลองกับสภาพเรียนรูของนักเรียนใหไดมากที่สุด 

ไมวาครูจะใชวิธีการใด ลวนแตเพื่อตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรูใหดีและมากที่สุด  
อยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะที่จะชวยใหครูวางแผนการสอนโดยพิจารณาจากการเรียงลําดับ
เน้ือหา ดังตอไปนี้ 

 

TL ๓๑๖  ๒๐๕ 



๑. เรียงจากหลัก  ยอย 
คือ การเรียงลําดับเนื้อหาที่สําคัญสําหรบัการเรียนรูในเร่ืองนั้นๆ กอนเน้ือหาที่สําคัญ

นอยกวา เชน ในทักษะการฟง ครูใหนักเรียนฟงเพลงโดยใหพิจารณาจากเน้ือรอง วาใชถอยคํา
อยางไร  ตีความอยางไร  จากน้ันจึงนําสนทนาถึงทํานองเพลงและผูขับรองภายหลัง  หรือเรื่อง
พระอภัยมณี  ครูใหนักเรียนศึกษาประวตัิผูแตง ฝกถอดความจากบทประพันธ  ศึกษารูปแบบ
คําประพันธ คุณคาของคําประพันธ กอนจะมาเรียนรูเก่ียวกบัลักษณะเดนในกลอน และ
จินตนาการของผูแตงเปนลาํดับตอมา เปนตน  วธิีการนี้ ชวยใหนักเรียนไดรับรูเน้ือหาหลักกอน
เปนลําดับแรก  หากชั่วโมงสอนนอยก็สามารถตัดประเด็นยอยที่อยูชวงทายไปไดโดยไมกระทบ
ตอจุดประสงคหลักทีว่างไว    

๒. เรียงจากงาย  ยาก 
คือ การเรียงลําดับเนื้อหาที่เปนพ้ืนฐานของความเขาใจหรือนักเรียนเขาใจงาย กอน

เน้ือหาที่ซับซอนกวา  เชน การสอนใหนักเรียนแตงคาํประพันธ จนสามารถแตงกลอน ๑ บท
ดวยตนเองนัน้ ครูอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนฝกเขยีนคําคลองจองสั้นๆ  ดวยตนเองกอน แลว
คอยแตงกลอนโดยจับคูกับเพื่อน หรือมีครูชวยแตงเปนลําดับตอไป  หรือในเน้ือหาวรรณคดีที่
ตัดตอนมาใหเรียนนั้น ครูอาจใหนักเรียนไดชมภาพยนตรหรือฟงเรื่องยอตอนกอนเรียนกอน  
เปนตน   วิธกีารน้ี ชวยใหนักเรียนมีกําลังใจจะศึกษาเนื้อหาที่ยากขึ้นตอไป  และจะชวยใหครู
ทราบวา  นักเรียนที่ไมเขาใจเนื้อหาน้ัน ไมเขาใจสวนไหน  จะไดซอมหรือเสริมเน้ือหาไดตรงจุด
ยิ่งขึ้น 

๓. เรียงจากใกลตวั  ไกลตวั 
คือการพูดถึงเรื่องใกลตวันักเรียนแลวเชื่อมโยงไปสูเน้ือหาบทเรียนซ่ึงอาจเปนเรื่องที่

ไกลตวันักเรียน  เชน  วรรณคดีเรื่องสามกก ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรใหถือเปน
วรรณกรรมยอดเยี่ยมประเภทความเรียงรอยแกว   ครูอาจนําสนทนาถึงรางวัลซีไรตซึ่งนักเรียน
รูจักและคุนเคย  กอนจะเชื่อมโยงไปถึงวรรณคดีสโมสรซ่ึงทําหนาที่เชนเดียวกัน  หรือการเรียน
เรื่องคําที่มาจากภาษาตางประเทศ ครูอาจนําสนทนาถึงคําศัพทที่นกัเรียนรูจัก เชนคําวา “สึนา
มิ” แลวอธิบายเชื่อมโยงถึงการทับศัพทและการบัญญัตศิัพทภาษาอ่ืนๆ ตอไป เปนตน   วิธีการ
นี้ ชวยใหนักเรียนรูสึกวา เนื้อหาที่จะเรียนเปนเรื่องไมไกลตวั สัมผัสได รับรูได  ถึงแมเน้ือหาน้ัน
จะเกิดขึ้นแลวในอดีต แตก็เกี่ยวพันถึงตวันักเรียนในปจจุบัน 
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๔. เรียงจากปฏิบัติ  ทฤษฎี 
คือ การเปลี่ยนจากการใหนักเรียนรูหลักการแลวไปลงมือกระทํา มาเปนลองกระทาํกอน

แลวคอยศึกษาถึงหลักการ  เชน   ครูใหนักเรยีนแขงขันกันหาคําศัพทกอนจะศึกษาเรื่อง
ความหมายของคําศัพทนั้นๆ  หรือการสอนวรรณคดีประเภทนิราศ  ครูอาจใหนักเรียนทํา
กิจกรรมเขียนความคิดเห็น ความรูสึกขณะเดินทางรอบโรงเรียนหรือไปทัศนศึกษา  แลวนาํ
ขอเขียนเหลาน้ันมาแตงเปนคําประพันธประเภทใดประเภทหนึ่ง แลวคอยนํานักเรียนเขาสู
เน้ือหานิราศท่ีตองการใหเรียน เปนตน  วิธีการน้ี ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน  ให
นักเรียนไดเคลื่อนไหวรางกายหรือรูสึกผอนคลาย กอนจะมาตั้งใจเรียนเน้ือหาอยางจริงจัง 
รวมทั้งยังทําใหนักเรียนรูสึกเขาใจและเขาถึงเน้ือหามากยิ่งขึ้น 

๕. เรียงจากขอสนับสนุน  ขอสรุป 
คือ การเรียงเนื้อหาจากสาเหตุหรือปญหาที่จะนํามาสูหลักการ กอนขอสรุปของหลักการ  

เชน กอนที่นกัเรียนจะทองจําคําทั้ง ๗ ชนิด  ครูอาจใหนักเรียนแตละกลุมลองจัดกลุมคําตางๆ 
โดยใชเหตุผลของตนเอง  แลวคอยใหนักเรียนมาศกึษาเรื่องการแบงคําเปน ๗ ชนิด ตาม
ความหมายและหนาที่ของคํา  หรือ ครูสมมุติสถานการณวา นักเรียนเปนคนยุคโบราณที่ยังไมมี
ภาษาใช แลวใหนักเรียนสือ่สารกันโดยใชเสียงรองกับทาทาง กอนที่จะใหนักเรียนไดเรียนเสียง
ในภาษาหรือการสรางคํา เปนตน  วิธกีารน้ี ชวยทาํใหนักเรียนรูวาหลักการทีเ่รียนมีที่มาและ
ความจําเปนอยางไร  อันจะทําใหนักเรียนเห็นความสําคญัของเน้ือหาที่จะเรียนยิ่งขึน้ 

วิธีการเรียงลําดับเนื้อหาขางตนน้ี สามารถนํามาใชในการพิจารณาเนื้อหากอนการสอน
ได  โดยอาจใชหลักการหลายขอรวมกัน เพ่ือหาวิธีที่ดีที่สุดทีจ่ะทําใหนักเรยีนสนใจเนื้อหา
บทเรียนของครู   
ตัวอยาง การเรียงลําดับเนือ้หาเรื่อง “คําราชาศัพท” ในรูปแบบตางๆ 

๑. เรียงจากหลัก  ยอย ความสําคัญ  ชนิด  ความหมาย  ลําดับช้ัน  วิธีใช  ตัวอยาง  
๑. นักเรียนบอกความสําคญัของคําราชาศัพท 
๒. นักเรียนแยกความแตกตางระหวางนามราชาศัพทกับกริยา
ราชาศัพท 
๓. นักเรียนจับคูคําราชาศพัทกับความหมาย 
๔. นักเรียนเรียงลําดับพระบรมวงศานวุงศ 
๕. นักเรียนฝกแตงประโยคจากคําราชาศพัทที่กําหนดให 
๖. นักเรียนคนหาคําราชาศพัทจากขาวในหนังสือพิมพ 

TL ๓๑๖  ๒๐๗ 



๒. เรียงจากงาย  ยาก ลําดับชั้น ความหมาย   ตัวอยาง  ชนิด  วิธีใช
ความสําคญั 

๑. นักเรียนเรยีงลําดับพระบรมวงศานวุงศ 
๒. นักเรียนแขงกันหาความหมายของคําราชาศัพท 
๓. นักเรียนเขยีนคําราชาศพัทพรอมความหมายจากขาวใน
พระราชสํานัก 

๔. นักเรียนแยกนามราชาศัพทและกริยาราชาศัพทจากคําที่
กําหนดให 
๕. นักเรียนฝกเปลี่ยนขอความที่ใชราชาศัพทใหเปนขอความ
สามัญ 

๖. นักเรียนบอกความสําคญัของคําราชาศัพท 
ตัวอยาง  ลําดับช้ัน  ความหมาย  วิธีใช  ชนิด ความสําคัญ ๓. เรียงจากใกลตวั  ไกลตวั 
๑. นักเรียนขดีเสนใตคําศพัทในขาวในพระราชสํานักใน
หนังสือพิมพ 
๒. นักเรียนเรยีงลําดับพระบรมวงศานวุงศจากภาพ 
๓. นักเรียนคนหาความหมายของคําราชาศัพท 
๔. นักเรียนฝกเขียนขาวในพระราชสํานักจากขอความที่กําหนดให 
๕. นักเรียนเขียนสรุปลักษณะของนามราชาศัพทและกริยาราชา
ศัพท 
๖. นักเรียนบอกความสําคญัของคําราชาศัพท 
 

๔. เรียงจากปฏิบัติ  ทฤษฎี ตัวอยาง  ความหมาย ลําดับช้ัน  วิธีใช  ชนิด ความสําคัญ 
๑. นักเรียนตดัขาวในพระราชสํานักจากหนังสือพิมพ 
๒. นักเรียนแขงกันหาความหมายของคําราชาศัพท 
๓. นักเรียนเรียงลําดับพระบรมวงศานวุงศ 
๔. นักเรียนฝกเขียนขาวในพระราชสํานักจากขอความที่กําหนดให 
๕. นักเรียนเขียนสรุปลักษณะของนามราชาศัพทและกริยาราชา
ศัพท 
๖. นักเรียนบอกความสําคญัของคําราชาศัพท 

TL ๓๑๖ ๒๐๘ 



๕. เรียงจากขอสนับสนุน  
ขอสรุป 

ลําดับชั้น  ตัวอยาง ความหมาย  วิธีใช  ชนิด 
ความสําคญั 

๑. นักเรียนเรยีงลําดับพระบรมวงศานวุงศ 
๒. นักเรียนจัดกลุมขาวจากหนังสือพิมพตามลําดับพระบรมวงศานุ
วงศ 
๓. นักเรียนคนหาความหมายของคําราชาศัพท 
๔. นักเรียนถอดความประโยคที่ใชคําราชาศัพท 
๕. นักเรียนวิเคราะหและสรปุลักษณะของราชาศัพทแตละชนิด 
๖. นักเรียนสรุปความสําคัญของคําราชาศพัท 
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ลองคิดดู   

 เวลาเชาตรู ณ ตลาดแหงหนึ่ง  แมบาน ๘ คน กําลังเลือก
ซื้อสินคากัน แตละคนเลือกซื้อเฉพาะผักและผลไมที่มีเสียงตัวสะกด
ตรงตามชื่อตน  ใหนักเรียนลองชวยแมบานทั้งหลายคิดชื่อผักและ
ผลไมที่แมบานแตละคนจะสามารถซื้อได  แลวเขยีนลงในชองวาง
ตอไปน้ี 

แม ก กา เปนแมบานที่มาตลาด
ชาที่สุด เธอสามารถซ้ือผักและผลไมที่ชื่อไม
มีตัวสะกด    นักเรียนคิดวา แม ก กา จะ
สามารถซื้อผักและผลไมใดไดบาง?  

มาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกด ๑  ๑

แม กบ แม กด แม กก 

TL ๓๑๖  ๒๑๑ 

พริก 

สม 

ลําไย 

ฝรั่ง 

แม กง 

แม ก กา 

แม เกย 

แม กม แม กน 

แม เกอว 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ลองทําดู  

 เวลาเชาตรู ณ ตลาดแหงหนึ่ง  แมบาน ๙ คน กําลังเลือกซ้ือสินคากัน  แตละคนเลือกซ้ือ
เฉพาะผักและผลไมที่มีเสียงตัวสะกดตรงตามชื่อตน  ใหนักเรียนลองชวยแมบานทัง้หลายจัดชื่อผัก
และผลไมที่แมบานแตละคนจะสามารถซื้อได   โดยเขียนลงในชองวางตอไปน้ี 

มาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกด ๒ ๒  

แม กก 

พริก 

แม กด แม กบ 

แม เกอว 

แม กง 

ฝรั่ง 

แม เกย 

กลวย 

 

สม 

แม กม 

ลําไย 

แม ก กา 

แม กน 

 พริก มะเขือ แตงกวา ขนุน นอยหนา พุทรา มังคุด ละมุด 
ลําไย มะเฟอง มะไฟ มะกรูด มะนาว มะพราว สมโอ ฟก แฟง 
แตงโม แอปเปล แคนตาลปู  ทุเรียน สตอเบอรี่  กวางตุง ฝรั่ง องุน 
ฟกทอง บรอคโคลี  กลวย  สับปะรด ตะไคร หัวหอม ผักชี  หนอไม 
ผักกาดขาว  คะนา ผักบุง ผักกะเฉด กุยชาย  
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; 
 

 
 
 

 

ก. 

ข. 

การจัดลําดับความคิด 
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 โจทย ระบายสีในชองส่ีเหล่ียมใหตรงกับชนิดของคํากริยาท่ีกําหนดใหตอไปนี ้
  ก. อกรรมกริยาใหระบายสีแดง 
  ข. สกรรมกริยาใหระบายสีเหลือง 
  ค. วิกตรรถกริยาใหระบายสฟีา 
  ง. กริยานุเคราะหใหระบายสีเขียว 
 

เก็บ จะ มี ยิ้ม เคย 

กําลัง ปวย จับ เห็น ควร 

เปน อาจ ปลูก ชอบ ดม 

อาน กําลัง ยืน คลาย ปก 

รองไห โปรด เหมือน บิน จาม 

การปรับรูปแบบกิจกรรม 

ก. ปรับเนื้อหา 
๑. .................................................................................... 
๒. .................................................................................... 
๓. .................................................................................... 

ข. ปรับวธิีการ 
๑. .................................................................................... 
๒. .................................................................................... 
๓. .................................................................................... 

ค. ปรับแบบฟอรม 
๑. .................................................................................... 
๒. .................................................................................... 
๓. .................................................................................... 
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 การคนหาสารกระตุน 

ตอนนารายณปราบนนทก 
          มาจะกลาวบทไป  ถึงนนทกนํ้าใจกลาหาญ  
ตั้งแตพระสยมภูวญาณ   ประทานใหลางเทาเทวา  
อยูบันไดไกรลาสเปนนิจ   สุราฤทธิ์ตบหัวแลวลูบหนา  
บางใหตักน้ําลางบาทา    บางถอนเสนเกศาวุนไป  
จนผมโกรนโลนเกล้ียงถึงเพียงหู  ดูเงาในน้ําแลวรองไห  
ฮึดฮัดขัดแคนแนนใจ     ตาแดงดั่งแสงไฟฟา  
เปนชายดูดูมาหมิ่นชาย    มิตายจะไดมาเห็นหนา  
คิดแลวก็รีบเดินมา   เฝาพระอิศราธิบดี  
ครั้นถึงจึ่งประณตบทบงสุ   ทูลองคพระอิศวรเรืองศรี  
วาพระองคเปนหลักธาตรี  ยอมเมตตาปรานีท่ัวพักตร  
ผูใดทําชอบตอเบ้ืองบาท    ก็ประสาททั้งพรและยศศักด์ิ  
ตัวขาก็มีชอบนัก     ลางเทาสุรารักษถึงโกฎิป  
พระองคผูทรงศักดาเดช  ไมโปรดเกศแกขาบทศรี  
กรรมเวรส่ิงใดด่ังนี้   ทูลพลางโศกีรําพันฯ  
          เมื่อนั้น    พระอิศวรบรมรังสรรค  
เห็นนนทกโศกาจาบัลย      พระทรงธรรมใหคิดเมตตา  
จึงมีเทวราชบรรหาร    เอ็งตองการส่ิงไรจงเรงวา  
ตัวกูจะใหดั่งจินดา    อยาแสนโศกาอาลัย  
         บัดนั้น      นนทกผูมีอัชฌาสัย  
นอมเศียรบังคมแลวทูลไป   จะขอพรเจาไตรโลกา  
ใหนิ้วขาเปนเพชรฤทธี    จะชี้ใครจงมวยสังขาร  
จะไดรองเบ้ืองบาทา     ไปกวาจะส้ินชวีี  
         เมื่อนั้น     พระสยมภูวญาณเรืองศรี  
ไดฟงนนทกพาที     ภูมีนิ่งนึกตรึกไป  
ไอนี่มีชอบมาชานาน   จําจะประทานพรให  
คิดแลวก็ประสิทธิ์พรชัย   จงไดสําเร็จมโนรถ  
         บัดนั้น    นนทกผูใจสาหส  
รับพรพระศุลียศ   บังคมลาแลวบทจรไป  
ครั้นถึงบันไดไกรลาส   ขัดสมาธินั่งยิ้มริมอางใหญ  
คอยหมูเทวาสุราลัย    ดวยใจกําเริบอหงัการ  
 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
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นิทาน เรื่องนิทาน เรื่อง  ........................  ........................ 

ตัวแรก คือ.............  มันช่ือวา ..............  มันชอบ
กิน................. 
ตัวที่สอง คือ.............  มันช่ือวา .............  มัน
มักจะไปเลนที่.............. 

ระหวางทีเ่ดินเขาไปในปาลกึ  ตัวแรก เดินไป
ก็..........ไป     

 ๑. 

 

๒. คํา................... 
ใชสําหรับ........... 

เชน...................... 

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

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

ใชสําหรับ........... 

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

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

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

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

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

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

๑. คํา................... 
ใชสําหรับ........... 
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ทันใดน้ัน ทั้งสองกพ็บตวัประหลาดขวางทาง
อยู  มันมีขนาด........    ตัวสี.........    ใบหนามี
ลักษณะ..........  มันมีนิสัย.............   

ตัวประหลาดถามท้ังสองวา “.............พวกเจา
จึงบุกรุกปาของขา?”  
 ทั้งสองตอบวา “เพราะวา พวกเรากําลังตามหา
เพื่อนอยูนะ” 
 มันถามตอวา “เพื่อนของพวกเจา หายไป.........
ละ” 

สักพัก ตวัประหลาดก็เดินเขามา เม่ือเดินเขา
มา มัน......มองหาเหย่ือของมัน  มันมองเห็น
เชือก .........ไมเห็นเหยือ่   มันไมรูวา มันควรจะ
โกรธ.........ควรจะดีใจ   สุดทาย มันก็หวัเราะ.......
มันไมโกรธ 

มันมัวแตดีใจ จึงลืน่ตกลงแมนํ้า  มันเจ็บมากจึง
รองวา “..........!” พอโผลขึ้นมาจากแมน้ําก็เจอกับ
สัตวทั้งสามที่แอบอยู   ทั้งสามตกใจมากรองวา 

 ๕. 

ใชสําหรับ........... 

 ๔. 
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ชุมชนบนดวงดาว 
                                     ดาวเคราะหดวงหนึ่งกําลังระเบิด  ส่ิงตางๆ บนดาวเคราะหดวงนั้นจะ

ไดไปอยูในดาวดวงอื่น   แตดาวท่ีจะไปลงนั้นไดตั้งเงื่อนไขไว    
นักเรียนลองนําคําจากดาวเคราะหตรงกลางไปเขียนแยกในชองวาง
ของดาวดวงขางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดาวมูล 
ตองการคําท่ีแยกยอย
อีกไมได   

 

ดาวซ้ํา 
ตองการคําท่ีออกเสียงซ้ํา
กันนสองคร้ัง 

ตองการคําท่ีมีตั้งแตสองคําขึ้นไป ซึ่งมี
ลักษณะอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้ 
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