เอกสารประกอบการฝกอบรม
UTQ-201 สาระการเรียนรูภาษาไทยภาษาไทย สําหรับชั้นประถมศึกษา
หนวยที่ 1 เรื่อง “สาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา”
"วิธีการสอนอานเบื้องตน"
ในการสอนอานเบื้องตนจะสอนดวยวิธีสอนแบบใด จึงจะไดผลดี คําถามนี้เปนคําถามที่นาคิด
และนาคนหาคําตอบ แตในความเปนจริงคงจะไมมีวิธีการสอนใดที่ใหผลสมบูรณไดในตัวเองครบถวน ดังนั้น
ครูผูสอนสมควรจะศึกษาและพิจารณาวิธีสอนแตละวิธีถึงผลดี ผลเสีย เพื่อเลือกนําสวนดีของแตละวิธีมาใชได
เหมาะสมกับสถานการณที่ตองการฝก
1. วิธีสอนแบบสะกดตัวผสมคํา (Synthetic Approach)
วิธีสอนแบบสะกดตัวผสมคํา เปนวิธีสอนแบบดั้งเดิมของไทย ที่ใชกันมานานตั้งแตเริ่มมี
อักษรไทยมาทีเดียว ทั้งนี้เพราะภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะและสระคงที่ แนวการสอนแบบสะกดตัวผสมคํามี
ดังนี้
1.1 แยกตัวอานทีละขั้นตอน เชน คําวา ปาก สะกดวา ปอ – อา - ปา , ปา - กอ - ปาก
1.2 ใชวิธีผสมพยัญชนะและสระใหสําเร็จในตัว แลวจึงผสมตัวสะกดอาน เชน ปาก = ปากอ ปาก
1.3 ใชอุปกรณชวยในการจําแนกคํา ใหยึดเสียงสระและตัวสะกด ออกเสียงที่ผสมสําเร็จแลว และ
แจกพยัญชนะตน เลือกคําทีม่ ีความหมายฝก เชน จาน บาน ปาน คาน นาน ฯลฯ
ขอดีของการสอนแบบสะกดตัวผสมคํา
1. ชวยใหการอานกับการเขียนสัมพันธกนั
2. ชวยใหเด็กไดหลักเกณฑในการอานคํา สามารถสะกดคําใหมอานเองได
3. เหมาะสมกับลักษณะภาษาไทย
ขอบกพรองของการสอนแบบสะกดตัวผสมคํา
1. การสอนแบบนี้จะตองเริ่มโดยการฝกอานและจําพยัญชนะและสระใหครบทุกตัวกอน ทําให
เสียเวลา และทรมานเด็กผูเรียนมาก
2. ถาสอนดวยวิธีสะกดตัวผสมคําเพียงวิธีเดียว ทําใหเด็กอานไดชา และไมสื่อความหมาย เชน กก
ขก คก งก จก ฉก ฯลฯ
3. ประโยชนที่ไดจากการอานแบบนี้คือการอานออกเทานั้น ไมสามารถชวยใหถึงเปาหมายของ
การอานคือ ความรูความเขาใจการอานได

2. วิธีสอนอานเปนคําเปนประโยค (Basal Reader ,s Approach)
เปนการสอนอานที่มุงความหมายในการอาน มีภาพชวยบอกเรื่องราวมักแตงเปนนิทานหรือ
เรื่องราวสั้นๆ แตละเรื่องจะมีคําใหมซึ่งเรียกวาคําแมบท และคําแมบทนี้ตองมีความถี่สูงตั้งแต 6 ครั้งขึ้นไป คํา
แมบทนี้จะนําไปเปนตัวนําในการสอนแจกลูก วิธีสอนมุงเนนการอานเปนประโยคเพื่อใหไดสาระและ
ความหมายของสิ่งที่อาน มีขอดีและขอบกพรองดังนี้
ขอดี
1. มีภาพบอกเรื่อง ชวยใหเดาเรื่องจากภาพได และชวยใหเกิดความสนใจอยากอาน
2. ชวยใหเด็กประสบความสําเร็จไดงาย เพราะใชคําไมมาก ซ้ําคําบอยๆ
3. ชวยใหผูอานไดความหมาย เขาใจเรื่อง ซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคการสอนอาน
4. สอดคลองกับหลักจิตวิทยาของเกสตัลทที่วา เด็กเรียนรูจากสวนรวมหรือจากภาพรวมไปสู
สวนยอย คือการอานคํา จําโครงรางของคําใหไดกอนแลวจึงฝกสะกดคําภายหลัง
ขอบกพรอง
1. เด็กจะอานดวยความคลองปาก บางคนไมสามารถชี้คําอานไดถูกตอง เขียนไมถูก เพราะอาน
กับเขียนไมสัมพันธกัน
2. เด็กจําคําไดนอย เพราะแตละบทเรียนมีคาํ ใหมนอย
3. เด็กไมสามารถจับหลักเกณฑในการอานได
ลําดับขั้นของการอาน
อานได : อานแลวรูเรื่องที่อาน แสดงออกใหเห็นไดหลายวิธี เชน เลาเรื่องที่อานตอบ คําถาม
วิจารณตวั ละคร สรุปเนื้อเรื่อง แสดงความคิดเห็นประกอบเรื่อง ฯลฯ
อานออก : อานออกเสียงคําตามอักขระ รูค วามหมายของคํา สรุปหลักการอานเปนของ ตนเองได
ใชหลักการอานนั้นไปสูการอานคําอื่นๆ ที่มีวีการอานอยางเดียวกันไดถูกตอง
อานเปน : หัวใจของการอาน รูจักเลือกอาน อานแลวใชประโยชนจากการอานได แสวงหาความรู
ดวยการอาน สนองความตองการสวนตนดวยการเลือกอานหนังสือตามรสนิยมของตนได

การสอนอานออกเสียง
ในการอานออกเสียงนั้น แมวาเปาหมายของการอานคือ การอานในใจก็ตาม ครูก็ยังจําเปนตอง
สอนการอานออกเสียง เพื่อตรวจสอบทักษะการอาน และเพื่อฝกใหอานออกเสียงไดคลองเพื่อนําไปใชใน
สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน อานบทกวี อานหนังสือใหผูอื่นฟง หรือการพูดในที่ชุมชนที่ตอง
อานจากตนฉบับ เปนตน การสอนอานออกเสียง ครูตองคํานึงถึงพฤติกรรมการอานที่ดีของการอานออกเสียง
1. ลักษณะทาทางในการอาน
1.1 นั่งหรือยืนอานตามสบาย
1.2 วิธีจับหนังสือ
นั่ง : หนังสือวางบนโตะ มือขวาจับมุมบนดานขวา ใชนวิ้ ชี้เตรียมทีจ่ ะพลิกหนาตอไป มือซาย
วางบนหนาซายหนังสือหางจากสายตาประมาณ 12 นิ้ว
ยืน : ประคองหนังสือดวยมือซาย มือขวาจับมุมบนดานขวา โดยใชนวิ้ ชีเ้ ตรียมที่จะ พลิกหนา
ตอไป
1.3 ขณะอาน
- ไมเอียงคอ
- ไมสายหนาตามบรรทัด
- ไมชี้ตามตัวอักษร
- ไมเอามือเทาคาง
- ผูอานควรสังเกตผูฟง เพื่อจับกริยาของผูฟง และปรับสําเนียงอานและวิธีอานใหสื่อ
ความหมาย
2. ลักษณะการอาน
2.1 ออกเสียงชัดเจน ถูกตองตามภาษามาตรฐาน
2.2 ออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ถูกตองตามหลักภาษาไทย
2.3 ออกเสียงตัวควบกล้ําถูกตอง
2.4 อานไดคลองแคลว รวดเร็ว และแมนยํา
2.5 ทอดจังหวะเสียง เวนวรรคตอนใหเหมาะสมกับเรื่องราวที่อานได
2.6 ออกเสียงตามอารมณ และความรูสึกของเรื่องไดถูกตอง
3. ผลของการอาน
3.1 บอกสาระสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง
3.2 อธิบายความสัมพันธของเนื้อเรื่อง และบอกรายละเอียดขยายความเรื่องที่อานได
3.3 บอกความรูสึก และอารมณของบุคคลในเรื่องได
3.4 บอกความคิดหรือขอคิดที่ไดจากเรื่องที่อานได
3.5 นําความคิดหรือประโยชนจากการอานไปใชประโยชนได

4. ขอที่ควรระวังในการอานออกเสียง
4.1 ไมตะโกนอานแขงขัน
4.2 ไมอานยานคาง หรือลากความตอเนื่องกันไป
4.3 ไมอานเร็วจนฟงไมทนั
การสอนอานในใจ
การอานในใจเปนผลิตผลของการอานออกเสียง ถาเด็กอานออกเสียงไดคลอง และมีกลไกในการ
อานดี เด็กจะอานในใจไดดีไปดวย
สภาพปญหาการอานในใจของเด็กระดับประถมศึกษา
1. เด็กไมไดรบั การฝกการอานในใจที่ถูกวิธี ไมไดรับการตรวจสอบการอานและไมไดรับการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองจากการอาน
2. ทั้งนักเรียนและครูไมเห็นคุณคาของการอานในใจ
3. ครูไมทราบวิธีสอน และวิธีฝกการอานในใจที่ถูกตอง
การสอนอานในใจ เริ่มตนไดตั้งแตในชั้น ป. 1-2 แตคนทั่วไปคิดวาวัยนี้ยังสอนอานในใจไมได
เพราะนักเรียนยังเล็กอานหนังสือไมออกทั้งนี้เพราะครูมองผลขั้นสุดทายของการอานในใจ คือ อานไดอยาง
รวดเร็วและจับใจความไดดี หรือการอานในใจแบบผูใหญที่รับการฝกอยางดีนั้นเอง แตผลสําเร็จของการอาน
ในใจดังกลาวนี้จะตองอาศัยการฝกฝนมาก ๆ การสะสมสิ่งที่ไดฝกฝนและการนํามาใชใหถูกตอง แนนอน ยอม
ทําไมได จึงจําเปนตองเริ่มฝกทีละเล็กละนอยและเริ่มฝกตั้งแต ป. 1 หรือตั้งแตเริ่มเรียนทีเดียว
ตามธรรมชาติแลว คนจะอานในใจไดกอนอานออกเสียงไดถูกตองเสียอีก เชน การอานรูปภาพ
เครื่องหมาย สัญลักษณตาง ๆ หรือแมแตเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องการประสมคํา ก็จะอานในใจไดกอน ที่จริงครูก็
สอนอานในใจบางขั้นตอนทุกคน แตยังไมจัดกิจกรรมใหตอเนื่องหรือเรียงลําดับความยากงาย
การอานในใจมีขั้นตอนการฝก การจัดกิจกรรม ลักษณะทาทาง และขอปฏิบัติหลาย ๆ อยาง
เชนเดียวกับการอานออกเสียง เชน ทานั่งจับหนังสือ การกวาดสายตา แตจะมีคุณลักษณะทาทาง ขั้นตอน และ
กิจกรรมหลายอยางที่แตกตางกับการอานออกเสียง ดังจะแยกแยะเปนลักษณะยอย ๆ เพื่อใหเห็นตามลําดับขั้น
การฝก ดังตอไปนี้
ก) ลักษณะทาทางของการอานในใจ อาจฝกตามลําดับขัน้ ดังนี้
- อานโดยไมมเี สียง ( เริ่มจากใหออกเสียงเบาลง ๆ จนกระทั่งไมมีเสียงอานออกมาโดยปากไม
ตองเคลื่อนไหว )

- อานโดยไมสะกดตัว แจกลูก แตอานเปนคํา เปนประโยค ( บางคนอานไมออกเสียง คือยังอาน
แบบแจกลูกทีละคํา ๆ จะเห็นไดจากการอานผงกหัวนิว้ และอานชามาก )
- มองครั้งเดียว อานหรือจับใจความไดทั้งวลี ทั้งประโยค
- อานโดยไมสายหนาตามบรรทัด กรอกแตตาเทานั้น
- อานไดครั้งละนาน ๆ ( มีสมาธิในการอานอยางนอย 3 นาที )
- อานไดเร็วและจับใจความไดดี
- การกวาดสายตารวดเร็ว
ค) ขั้นตอนการฝกอานในใจ ชั้น ป.1 – ป.4
- ฝกสังเกตกิรยิ าทาทาง เขาใจกิริยาทาทางในการอาน (ป.1)
- ฝกดูรูปภาพ ใหเขาใจความหมายของภาพ (ป.1 – ป.2)
- ฝกอานขอความนั้นๆแลวใหตอบคําถาม หรือนํามาเลาตอ แลวเพิ่มขอความที่อานใหมากขึ้น
ตามลําดับ (ป.2)
- กําหนดเวลาใหอานขึ้นตามลําดับ และจับใจความสําคัญของเรื่องได
ง) ขัน้ ตอนการฝกอานในใจ ชั้น ป.5 – ป.6
- ฝกอานคําและกลุมคําหรือคําที่มีความหมายพิเศษกอน เพื่อใหเขาใจความหมายจะไดไมมีปญหา
เวลาอาน
- ฝกอานโดยการตั้งคําถามเพื่อคนหาคําตอบ เพื่อการชวยใหรูจุดประสงคของการอานจะไดจับ
ใจความไดดีขนึ้
- สรุปโครงเรื่องใหฟงกอนการอาน
- ฝกสนทนาเกีย่ วกับภาพหรือประสบการณที่มีสวนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะอาน
- กําหนดเวลาในการอานใหเหมาะสมกับจํานวนคํา และลดเวลาใหนอยลงทีละนอย เชน ครั้งแรก
ใหอาน 50 คําตอหนึ่งนาที ตอไปเพิ่มเปน 80 – 100 – 120 – 150 คํา ตอ 1 นาที (ถาฝกตัง้ แต ป.1 อาจจะอานได
ถึงนาทีละ 200 คํา)
- ปฏิบัติกิจกรรมตอเนื่องหลังจากอาน เชน ตอบคําถาม สรุปเรื่องวิพากษวิจารณ ฯลฯ เพื่อ
ทดสอบความเขาใจ และฝกการอานใหถกู ตองโดยเฉพาะเปนการย้ําใหเห็นคุณคาของการอาน
- เมื่ออานในใจแลวอาจทดลองใหอานออกเสียงอีกโดยเฉพาะเมื่อเนื้อหาของหนังสือที่อานเปน
บทละคร บทรอยกรอง เปนตน

) การฝกใหอานไดรวดเร็ว
- ฝกการจับตา สายตาจับตัวหนังสือเปนจุดๆ การจับที่จดุ หนึ่งกินเวลาเล็กนอยแลวสายตาเคลื่อนที่
ตอไป ตองฝกใหจับตาเปนระยะเวลาสั้นๆแลวใหเคลื่อนสายตาตอไปอยางรวดเร็ว
- ชวงสายตา ไดแก ชวงระยะจากจุดที่สายตาจับขอความไดชวงหนึ่งชาวงสายตานี้จะเริม่ จากชวง
สั้นๆ ถาฝกใหอานมาก ชวงสายตาที่จับขอความจะกวางขึ้นแสดงวานักเรียนอานไดเร็ว
- การเปลี่ยนบรรทัด เมื่ออานจบบรรทัด ตองกวาดสายตากลับมาทางซายเพื่อขึ้นบรรทัดใหม ตอง
ฝกใหเปลี่ยนสายตาอยางรวดเร็ว
- อัตราความเร็วในการอาน คือ ความเร็วในการอานที่วดั จากจํานวนคําที่อานไดใน 1 นาที โดยคิด
จํานวนคําที่อานจากขอความที่กําหนดให แลวหารดวยเวลาที่ใชในการอานขอความนั้น

มีสูตรดังนี้

วิธีปฏิบัตใิ นการสอนอานในใจ
เมื่อเลือกเรื่องที่จะใหนักเรียนฝกอานไดเหมาะสมดีแลว ครูควรอานและทําความเขาใจเนื้อเรื่อง
กอน เพื่อคนหาคําที่อานยาก คําที่มีความหมายหลายนัย รูปประโยคที่มีโครงสรางแปลกใหมสําหรับนักเรียน
เพื่อชวยในเรื่องความเขาใจในการอาน จากนั้นครูควรพิจารณาเลือกกิจกรรมหลังการอานที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของเรื่องใหนักเรียนทํา เพื่อตรวจสอบผลการอาน
ลําดับขั้นกระบวนการเรียนรูทักษะการอาน
1) สอนเสียงทีต่ องการเนน หรือคําที่อานยากและเปนปญหา
2) สอนความหมายของคําศัพทที่พบในเรื่องที่อาน
3) สอนรูปประโยคที่มีโครงสรางยาก และนักเรียนไมรูมากอน
4) พฤติกรรมการอาน เนนการอานใหถูกวิธี

5) พฤติกรรมหลังการอาน หมายถึงการกําหนดกิจกรรมใหนกั เรียนแสดงพฤติกรรมเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจในการอาน
ตัวอยางการจัดกระบวนการเรียนรูทักษะการอานในใจ
เรื่อง ฟาผา
ในระยะนี้ฝนฟาคะนองเกือบทุกวัน ซึ่งเปนไปตามฤดูกาล เมื่อเกิดฝนฟาคะนองสิ่งที่ทําใหมนุษย
หวาดกลัวก็เห็นจะเปนเรื่องของฟารอง ฟาแลบ ความกลัวนี้มีตั้งแตดึกดําบรรพแลว จนมีการขูเด็กๆวาถาพูด
โกหกจะถูกฟาผาเอา เกิดฟารอง ฟาผา ฟาแลบ นักวิทยาศาสตรคนพบวา
เกิดจากประจุไฟฟาที่อยูในไอน้ํามารวมตัวกัน และมีการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟา
ของไอน้ํา จะทําใหเกิดแรงอัดอากาศ เกิดเสียงคํารามเราเรียกวาฟารอง ถาประจุไฟฟาวิ่งผานเห็นแสงแปลบ
ปลายก็เรียกวาฟาแลบแตถาประจุไฟฟาวิ่งลงสูดินก็เรียกวา ฟาผา ฟาแลบ ฟาผายอมมีเสียงฟารองตามมาทุก
ครั้ง
ประจุไฟฟาเมื่อผานวัตถุที่มีชีวิต เชน ตนไม สัตว ความรอนที่ผานนั้นจะเกิดปรากฏการณ 2 อยาง
1. ทําใหเกิดการลุกไหมอยางรุนแรง ความรอนสูงมาก ถาถูกตนไมก็ลุกไหมถูกคนก็ไหมเปนตอ
ตะโก
2. ทําใหไอน้ําที่อยูในตนไมระเหยอยางรวดเร็ว เกิดแรงระเบิดรุนแรง ทําใหตนไมนั้นฉีกขาดแตก
กระจายนากลัวมาก
เราทราบวาประจุไฟฟามักจะผานวัตถุที่มีความตานทานนอย จึงมีการคิดประดิษฐสายลอฟาติดไว
บนอาคารสูงๆ เสาไฟฟาก็มีสายลอฟาเชนเดียวกัน เพื่อใหประจุไฟฟาไหลลงดิน โดยไมทําอันตรายแกใคร
ประจุไฟฟาบางครั้งผานลงมาไมมากนัก ถาผานคนก็จะทําใหมีการบาดเจ็บ เชนเดียวกับการถูกกระแสไฟฟา
ในบานดูดนั่นเอง การปองกันในขณะที่เกิดฝนฟาคะนอง จะตองระมัดระวังตัวเองไมใหถูกฟาผาดังนี้
1. ถาทานอยูในรถยนตอยาลงจากรถเปนอันขาด รถทานจะเปนเกราะปองกันฟาผาเปนอยางดี
2. ถาอยูในระหวางเดินทางไปในปาระหวางตนไม ใหเลิกหลบฝนใตตนไมที่เตี้ยที่สุด
3. ถากางรมอยูในพายุฝนฟาคะนองอยาใชดานโลหะ เพราะเทากับเปนสายลอฟามาใกลตัว
4. อยาหลบฝนใกลกับทอโลหะ ในอาคารบานเรือน หรือเสาไฟฟา เพราอาจถูกไฟฟาลัดวงจร
หรือไฟดูดเอาได
5. ถาเดินทางในที่โลง ขณะฝนฟาคะนอง ถาสามารถหลบเขาที่รมได ก็เลือกตนไมที่อยูเปนกลุม
และอยูใตตนที่เตี้ยที่สุด อยาหลบใตตนไมโดดเดี่ยวเปนอันขาด
6. ถาเปนที่โลงแจงใหนั่งยองๆกับพื้นใหตัวต่ําที่สุดที่จะทําได และใหเทาสัมผัสพื้นเทานั้น ไม
ควรนอนราบหรือยืน เพราะเปนเปาใหญหรือเปาเดนใหไฟฟาผาน รอจนฟาหยุดคะนองแลวจึงเดินทาง

7. ในชวงฝนฟาคะนองควรงดใชโทรศัพท แมวาองคการโทรศัพทจะไดวางสายไฟลอฟาไวแลวก็
ตาม
8. ในชวงฝนฟาคะนอง การเปดโทรทัศนที่มีเสาอากาศบนหลังคา อาจทําใหฟาผาลงมาที่
เครื่องรับโทรทัศนได ควรปลดสายอากาศออก แลวนําไปวางติดกับทอประปาที่เปนเหล็ก
เมื่อพบคนถูกฟาผา เรามักพบได 2 แบบคือ
1. ไหมเล็กนอยก็ชวยแบบการชวยเหลือผูปวยไฟลวกทั่วๆไป ไดแก การใชผาสะอาดหอถุงใส
น้ําแข็งประคบบริเวณบาดแผล
2. ถาหัวใจหยุด หยุดหายใจ การชวยเหลือตองรีบดวนก็คือ การผายปอด นวดหัวใจ เชนเดียวกับ
การชวยคนถูกไฟฟาดูดนั่นเอง ปจจุบันนี้เราทําการผายปอดโดยการเปาลมอัดเขาปอดแทนการกดที่หนาอก
หรือหลังของผูปวย การผายปอด นวดหัวใจ จะชวยชีวิตผูปวยกอนถึงมือแพทย การผายปอด นวดหัวใจจะตอง
ทําตลอดเวลา และจนกวาจะถึงมือแพทย
จากเนื้อเรื่อง “ฟาผา” เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวามีสิ่งที่ควรสอนกอนใหนักเรียนอาน ดังนี้
1) เสียงและคํายาก (ไมมี)
2) คําศัพท ไดแก ดึกดําบรรพ ประจุไฟฟา แรงอัดอากาศ ปรากฏการณ ไหมเปนตอตะโก
สายลอฟา
3) รูปประโยคที่ยาก (ไมมี)
4) ใหนักเรียนอาน ในขณะอานควรมีกําหนดเวลา โดยประมาณวา คนปกติจะอานไดนาทีละ 250
คํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 อาจใหอานในอัตราเร็ว 200 – 250 คําตอนาที ดังนั้นบทความนี้ควร
กําหนดเวลาใหอาน ประมาณไมเกิน 5 นาที
5) พฤติกรรมหลังการอาน ครูอาจเลือกกิจกรรมใหนักเรียนทําไดหลายอยางดังตอไปนี้
กิจกรรมที่ 1
บันทึกผลการอาน ชื่อเรื่อง .........................................................................................................
จากหนังสือ .........................................................................................................
ใชเวลาอาน .........................................................................................................
ความรูที่ได
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

กิจกรรมที่ 2 ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
ลักษณะของคําถาม
1) ถามขอเท็จจริง เชน ใครทําอะไรที่ไหน
2) ถามเหตุผล เชน ทําไม เหตุใด เพื่ออะไร
3) ตองการใหอธิบายวิธีการ สถานการณ เชน อยางไร กรณีใด
4) ตองการใหวิเคราะห เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ เชน แตกตางกันหรือเหมือนกันอยางไร
ตัวอยางคําถามจากเรื่องฟาผา
1. ถามขอเท็จจริง
- ระยะนี้ฝนฟาคะนองเกือบทุกวัน “ระยะนี้หมายถึงฤดูอะไร”
- เราเรียกประจุไฟฟาทีว่ ิ่งลงสูดินวาอะไร
2. ถามเหตุผล
- การที่ฟาผาตนไมแลวทําใหเกิดการระเบิดรุนแรงเปนเพราะสาเหตุใด
- เราติดสายลอฟาไวเพื่ออะไร
3. อธิบายวิธีการ สถานการณ
- ทานมีวิธีชว ยชีวิตคนที่ถูกไฟฟาดูดไดอยางไร
- ทานมีวิธหี ลีกเลี่ยงอันตรายจากฟาผาไดอยางไรบาง
4. วิเคราะหเปรียบเทียบ
- ทานเชื่อหรือไมวารถยนตเปนเกราะกันฟาผาไดเปนอยางดี จงอธิบายใหเหตุผลประกอบ
กิจกรรมที่ 3 จัดปายนิเทศ
จากเรื่องฟาผา อาจจัดปายนิเทศในเรื่อง “การเกิดฟาผา”

กิจกรรมที่ 4 เขียนคําขวัญ คําเตือนที่เกีย่ วกับการระวังภัยอันตรายจากฟาผา
กิจกรรมที่ 5 จัดการอภิปรายในหัวขอ “ทําอยางไรจึงจะปลอดภัยจากฟาผา”
กิจกรรมที่ 6 ทดลองประดิษฐสายลอฟาแบบงายๆ
กิจกรรมที่ 7 ทําโปสเตอรแสดงวิธีการปองกันฟาผา ในสถานการณตางๆ
กิจกรรมที่ 8 สาธิตวิธีการชวยเหลือคนที่ถกู ฟาผา ฯลฯ
จากตัวอยางการจัดกิจกรรมหลังการอานเรื่องฟาผา แสดงใหเห็นวาครูผูสอนสามารถตรวจสอบ
ความสามารถในการอานในใจของนักเรียนไดหลายวิธี ครูจะเปนผูตัดสินใจเลือกกิจกรรมหลังการอานที่
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องไดดี เชื่อวานักเรียนไดฝกทักษะการอานในใจอยางถูกวิธีและสม่ําเสมอแลว นักเรียนควร
จะสามารถใชประโยชนจากการอานไดมากขึ้น
การสรางนิสยั รักการอาน
การสรางนิสัยรักการอาน การปลูกฝงนิสัยรักการอานมีขนั้ ตอนดังนี้
ขั้นแรก เราความสนใจใหผูเรียนอยากเรียนรูเรื่องราวในหนังสือดวยการใหดภู าพ เลาเรื่อง
ประกอบภาพ เลานิทาน หาหนังสือที่มีรูปภาพมาใหดู และสนทนาเกีย่ วกับภาพนัน้ ๆ
ขั้นที่สอง เมื่อนักเรียนอานหนังสือได ควรหาหนังสือที่เหมาะสมมาอานหรือเลาเรื่องสนุกๆใน
หนังสือเพียงครั้งเดียว แลวใหนักเรียนไปอานตอ
ขั้นที่สาม จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยใหอานหนังสือแลวบันทึกผลการอานดังนี้
ชื่อหนังสือ .........................................................................................................
ตัวละครที่สําคัญในเรื่อง .........................................................................................................
ชื่อผูแตง .........................................................................................................
สิ่งที่ขาพเจาชอบ .........................................................................................................
ขอคิดที่ไดจากเรื่อง .........................................................................................................

ตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการอาน
1. กิจกรรมประกวดการอานออกเสียง
จุดประสงค เพื่อฝกฝนการอานไดถูกตอง
กิจกรรม
1. แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ กลุมละ 4-5
2. ครูและนักเรียนรวมกําหนดหลักเกณฑการอานที่ดี เชน อานถูกวรรค ตอน ไมตะกุกตะกัก
ออกเสียง ร ล ชัดเจน- เหมือนเสียงพูด
3. ตั้งกรรมการตัดสินการประกวดโดยใหแตละกลุมเลือกตัวแทนกลุมละ 1 คน
4. ใหแตละกลุม อานออกเสียง (จะไดสงตัวแทนออกเสียง หรืออานออก เสียงทั้งกลุมก็ได )
แลวกรรมการใหคะแนน กลุม ใดไดคะแนนมาก เปนผูชนะ
2. จัดประกวดการอานใหไดความเขาใจ และใชวจิ ารณญาณ แลวตอบคําถามจากหนังสือ ที่เตรียมไว
ใหเลือก
3. จัดประกวดเลานิทานประกอบทาทาง
4. ประกวดเลานิทานจากเรื่องที่เคยอาน หรือนิทานจากจินตนาการของตนเอง
5. แขงขันตอคํากลอน
ขั้นที่สี่ ฝกใหนักเรียนเปนนักสะสม เชน สะสมบทรอยกรองที่ไพเราะ คําพังเพย สุภาษิต คําขวัญ
หรือสะสมภาพพรอมกับเขียนคําบรรยาย ปริศนาคําทาย แลวรวบรวมไวในสมุดประจําชั้น
ขั้นที่หา ฝกบันทึกจากการอาน คือ เขียนรายงานจากสิ่งที่อานและไดพบเห็นมา ในการบันทึก
จะตองบอกแหลงที่มาของเรื่อง เชน ชื่อผูแตง สํานักพิมพ ปที่พิมพ มีขอแนะนําในการสอน การบันทึกการ
อาน มีดังนี้
- อานแลวบันทึกกิจกรรมสําคัญของเรื่อง
- กําหนดเวลาใหอาน และเขียนบันทึก
- ฝกบันทึกขาวในหนาหนังสือพิมพ หรือวิทยุ
ขั้นที่หก เลือกหนังสือใหอาน การสงเสริมใหอานหนังสือใหมากตลอดจนการแนะนําให รูจัก
เลือกหนังสืออาน เปนการปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอานโดยไมรูตัว และทําใหเด็กรูจักศึกษาคนควาตั้งแตยัง
อยูในวัยเด็กจนเติบโตเปนผูใหญเรื่อยไปโดยไมสิ้นสุด การเลือกหนังสือใหนักเรียนอาน ตองคํานึงถึงประเภท
หรือชนิดซึ่งจําแนกไดเปน
หนังสือเรียนไดแก หนังสือที่เปนตําราแบบเรียน คูมือ แบบฝกหัด หรือแบบสอนอานที่ใชใน
โรงเรียนและสถานศึกษาในระดับตาง ๆ มีเนื้อหาเฉพาะวิชานั้น ๆ

หนังสือสารคดี เปนหนังสือที่ใหความรู ไดแก หนังสือวิชาการและสารคดีตาง ๆ สําหรับ
คนควาเพิ่มเติม เปนการเพิ่มพูนความรูและสติปญญาของผูอาน หนังสือประเภทนี้ไดแก ตํารับตําราตาง ๆ
สารคดี ชีวประวัติ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน
หนังสือบันเทิงคดี เปนหนังสือที่ใหความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจ ไดแก นิทาน เรื่อง
สั้น นวนิยาย กาพยกลอนที่ไพเราะ เรื่องชวนขัน ตลอดจนวรรณคดีตาง ๆ นิทานสําหรับเด็กที่แพรหลาย เชน
นิทานอีสป นิทานนานาชาติ นิทานพื้นเมืองไทย เปนตน
การเลือกหนังสือตองใหเหมาะสมกับวัยผูอาน ในระดับประถมศึกษา ควรเปนหนังสือที่ให
ความรูและสนุกสนาน มีภาพประกอบมาก ๆ เปนภาพสีสะดุดตา ภาพสงเสริมจินตนาการและความคิด
สรางสรรค ถาเปนนิทานหรือนิยายที่มีผูแตงขึ้น ตองเลือกเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเปนประโยชนใหขอคิดใชภาษา
ที่งาย สุภาพไมหยาบโลน การตูนเรื่องเพศ ตลกหยาบ และมีความรุนแรงไมควรใหนักเรียนอาน หนังสือที่
เหมาะสมไดแก หนังสือสําหรับเด็กที่ชนะการประกวดประจําป ของกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงาน หรือ
สมาคมอื่น ๆ หนังสือที่ไดรับการยกยอง เชน หนังสือประทับตราปเด็กสากล หนังสือดีสําหรับเยาวชนเนื่องใน
ปเยาวชนสากล หนังสือดีสําหรับหองสมุดของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเสริมประสบการณตางๆที่เห็นวา
เหมาะสม

การสอนวรรณคดี
วรรณ หมายถึง หนังสือ
คดี หมายถึง เรื่อง
พระยาอนุมาณราชธนเคยกลาวไววาการสอนวรรณคดีตองใหเห็นคา เชน คาของหนังสือที่ดี เรื่อง
ที่ดี โดยเฉพาะวรรณคดีใด ๆ ที่วรรณคดีสโมสรรับรองจึงควรใหนักเรียนอานทั้งนั้น แนวการสอนวรรณคดี
1. ตองนํานักเรียนไปสูเปาหมายสุดยอดกลาวคือ การใหรักการอาน คนที่ชอบอานยอมไดอาน
เรื่องที่ตนชอบเปนเกณฑ
2. ตองใหเกิดทักษะในการเก็บใจความสําคัญใหได เพราะจะทําใหมีความรูแตกฉานมากขึ้น
3. ทําใหเด็กเกิดความคิดและมีความสามารถกวางขวางขึ้น
4. ตองใหแสดงออกทางดานความพึงพอใจ และเกิดความซาบซึ้งในการอาน

ขอควรคํานึงในการสอนวรรณคดี
1. ตองทราบความสามารถในการอานของนักเรียนกอนวาอานไดดหี รือไมเพียงใด ถาหากยังอาน
ไมได และกําหนดใหอานเทากับเพื่อนก็ยอ มทําใหการสอนลมเหลวได
2. ความสนใจที่จะอานไมควรใหอานนอยเรื่องหรือเฉพาะเจาะจงตองอานเหมือนกันทั้งหอง แต
ควรเลือกหาหนังสือและใหอานเทาที่แตละบุคคลสนใจอาน
3. ความซาบซึ้งที่อานมีการแสดงออกไดอยางเต็มที่ เชน โคลง กลอน ควรมีการออกเสียง ทํานอง
ที่นาฟงรวมทัง้ การแสดงประกอบดวย
4. ความรูพื้นฐานของนักเรียน วาอานแลวสามารถนําความรูมาประกอบการเลาการบรรยายเปน
เรื่องราวได เพียงใด
5. รสนิยมในการอานของแตละบุคคล บางคนชอบอานรอยแกว บางคนชอบอานรอยกรอง บาง
คนชอบอานเรื่องโศก บางคนชอบเรื่องตลก ก็ควรเปดโอกาสใหอานตามที่สนใจ
ลักษณะวรรณคดีที่ควรใหอาน
ก. วรรณคดีทใี่ หอุดมคติ อานแลวไดแนวความคิดปลูกฝงความรักชาติบานเมืองมีจติ ใจ ยึดมั่นใน
ชาติ และเปนคาของภาษาประจําชาติ เชน อานโคลง กลอน สุภาษิต เตือนใจใหรูจักแยกแยะคําศัพทและแปล
ความหมายให
ข. อานแลวใหวิจารณ เชน อานแลวนํามาเปรียบเทียบสํานวนภาษา ความไพเราะ ความถูกตอง
ตามหลักภาษา
ประโยชนจากการสอนวรรณคดี
1. ทําใหนักเรียนมีศีลธรรมประจําใจ มีสมาธิและใชสติปญญาโดยความรอบคอบ เชน จากการ
อานเรื่อง ซื่อตรงตอหนาที่ , นักปราชญกับเหลา , ผิด-ถูก ,บําเพ็ญตบะ เหลานี้ ทําใหผูอานและนักเรียนไดรับ
แนวความคิดจากเรื่องที่อานมากมาย
2. ชวยขจัดความกังวลใจลงไดมาก เพราะผูอานจะเพลิดเพลินและพักผอนสมองไปในตัว เรื่องที่
กําลังคิดรายก็ผอนคลายลงได
3. ฝกใหเขาใจ วิว ทิวทัศน และความสวยงามทางธรรมชาติ เชน อานนิราศนรินทร ลิลิตพระลอ
4. ฝกความเปนระเบียบผูสนใจวรรณคดียอมไดรับตัวอยางดานความสวยงาม ความละเมียดละมัย
ความออนนอม มีการจัดแจงตกแตงอะไร ไดสวยงามโดยเฉพาะฝกมารยาทไทย ๆ ยอมไดรับประโยชนมาก
จากวรรณคดี
5. ทําใหมีสุนทรียศาสตร เชน ชอบที่จะอานโคลง กลอน การอาน ทํานองเสนาะ การพูดจาที่
สุภาพ การตีภาพพจนธรรมชาติจากขอความในวรรณคดี ทําใหเห็นจริงในบางอยาง โดยอาศัยแนวจาก
วรรณคดี

6. สงเสริมใหมีนิสัยเปนนักอนุรักษนิยมไมแพนักภูมิศาสตร นักวิทยาศาสตร และมีความคิด
สรางสรรคที่จะทํานุบํารุงแหลงประวัติศาสตรที่มีสอนเกี่ยวของกับวรรณคดี
หลักการอานรอยแกวรอยกรองในวรรณคดี
1. ผูอานตองทราบความเปนมาของหนังสือที่อานกอนวาแตงหรือเรียบเรียงโดยใคร หนังสือเกา
ใหม เพียงใด เรื่องเกิดขึ้นที่ไหน
2. การอานแลวควรอภิปรายรวมกันในชั้นดวย
3. ควรจัดหาภาพประกอบดวยอานไปดวย ดูภาพดวยยอมทําใหผูอานเขาใจเรื่องไดดี
4. การจัดทําปายนิเทศ เชน หาภาพ ขอความมาเสนอใหผูรวมงานไดอา นและศึกษานอกเวลาดวย
5. การใชเครื่องมือเทคโนโลยีมาประกอบการอาน เชน ฉายขอความบนจอใชบัตรคําสไลด
6. การอานวรรณคดีไปแลวควรนํามาประยุกตในชีวติ ประจําวันดวย
7. การอานตองใหมีความสนุกสนานรื่นเริง ตองสรางบรรยากาศในชั้นใหเหมาะสม
การพัฒนาความสนใจในวรรณคดี
การสรางความสนใจในการเรียนวรรณคดีก็เหมือนกันแนวในการใชสอนวิชาอื่น ๆ และถา
เปนไปไดก็ใครเสนอใหผูสอนไดศึกษาเพิ่มเติมตามแนวที่เสนอไวดังนี้คือ
1. อายุของนักเรียนที่จะอานวรรณคดีไดดีเมื่อยางเขาปที่ 8 ถาหากนักเรียนคนใดสามารถอานได
คลองก็ควรใหอานโดยไมตองคํานึงถึงอายุเปนเรื่องตายตัวนักก็ได เพียงแตวานักเรียนอานออกไดแสดงออก
ซึ่งความสนใจอาน และครูรูจักจัดหองเรียนใหเหมาะสมก็จะสงเสริมการอานไดดี
2. เรื่องที่จะใหอานควรใหเหมาะสมกับเพศของนักเรียนดวย จึงจะเปนผลดี เชน นักเรียนชายก็
ควรอานเรื่องการตอสูผจญภัย การแสดงซึ่งความรักชาติ รักหมูคณะ สวนนักเรียนหญิงก็อาจจะหาอานเรื่องที่
เกี่ยวกับความสวยงาม เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ สัตวที่นารักนาสนใจ
3. การอานวรรณคดีควรดําเนินตามพัฒนาการทางสติปญญา คนเกงอานไดมาก คนอานครูอธิบาย
เกล็ดเนื้อเรื่องเสริมบาง ทั้งนี้เพื่อปองกันการอานแลวเกิดความสูญเปลาเพราะจดจําอะไรไมได
4. นักเรียนจะสนใจอานวรรณคดีไดดีเมื่อมีการอานเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตหรือสอดคลองกับ
ประสบการณของตัว ทั้งนี้ก็เพื่อชวยใหจดจําเนื้อหาและมีความกระจางแจงยิ่งขึ้นเปนกระบวนการสําคัญ
การจัดอุปกรณเพื่อการสอนวรรณคดี
1. จัดศูนยการอาน โดยทัว่ ไปศูนยการอานที่ดีที่สุดคือหองสมุด แตโดยทั่วไปโรงเรียน
ประถมศึกษาไมคอยมีหองสมุดที่ดีพอ จึงควรจัดศูนยการอานเปนการเสริม หรือไมก็อาจจะจัดเปนมุมหนังสือ
ก็ได หรือหองที่มีที่วาง โดยการทําหิ้งหรือตูเอกสารมาวางไวใหเลือกอานไดตามใจชอบ
2. จัดใหมีชั่วโมงแสดงอุปกรณประกอบการบรรยายการเลาเรื่องราวตาง ๆ ทางวรรณคดี เชน
ภาพ ผลงานของนักเรียน เทป สไลด หรือภาพยนตร เปนตน

3. จัดใหมีชั่วโมงแลกเปลี่ยนประสบการณ เชน การอภิปรายเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวละครรวมกับ
เพื่อน ๆ ในชัน้ การเสนอรายงานผลที่ไดจากการคนควา อภิปรายเกีย่ วกับอุปกรณทางวรรณคดี
4. การจัดนิทรรศการโดยการเชิญชวนบริษัทหางรานใหมามีสวนรวมในการจัด เพื่อเพิ่มความ
สนุกสนาน นอกจากนัน้ ยังเปนการใหนักเรียนไดเรียนรูว ิธีการผลิตอุปกรณ ถาหากตนเองมีความสนใจจะ
จัดทําในโอกาสตอไปนี้ดวย
5. จัดทําปายนิเทศ เชน ผลงานกลอน การยอเรื่อง บทชนะการประกวดของนักเรียนบางคน
6. จัดชมรมหนังสือ กลาวคือ สมาชิกชวยกันหาหนังสือ จัดมุมหนังสือประจําหองโดยตั้งเปน
คณะกรรมการ
วรรณคดีกับการละคร
การสอนวรรณคดี เพื่อใหไดผลและใหนกั เรียนสนุกสนานและเขาใจเรื่อง จึงควรมีการเลน
ประกอบ การเลนที่ควรนํามาใชไดแก
1. การเลนโดยใชนิ้วอาจจะเปนหุนกระบอก หรือใชตกุ ตาประกอบ การทําทาทางที่มีนิ้วเปนสวน
สําคัญ
2. เลนละครสั้นงาย ๆ การแสดงละครสั้น ๆ โดยไมตองแตงตัวใหเสียเวลาพูดจาไปตาม ตัวพระ
ตัวนาง เชน บทบาทตํารวจ บุรุษไปรษณีย พอแม
3. ละครเด็ก (pantomime) อาจเปนการเลนงาย ๆ เชน แสดงเกี่ยวกับครอบครัว การแสดงออกซึ่ง
ความรักชาติ การแสดงออกเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมตาง ๆ
4. การเลนละครแบบไมมีพธิ ีการ เชน เลนละครโดยไมตอ งบอกบท การใชเครื่องมือตาง ๆ การ
ใหแสดงคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน การเลนโดยใชตกุ ตาประกอบ ตลอดจนการใชหุนประกอบชวย
5. การเลนละครแบบมีพิธีการ (formal dramatization)
จุดมุงหมายของละครแบบมีพิธีการ
1. เพื่อฝกการออกเสียงใหมีเสียงดังและพูดชัดเจน
2. เพื่อฝกการออกเสียงใหเปนไปตามเรื่อง
3. เพื่อใหมีความสามารถใชอุปกรณที่ซับซอนยิ่งขึ้น
4. เพื่อใหการแสดงออกทางสีหนา ทาทาง และการออกเสียงชัดเจน
5. เพื่อใหไดภาษาที่เปนไปในทางสรางสรรค
6. เพื่อใหมีโอกาสไดสนทนาและอภิปราย
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