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The  purposes  of  this  research  were  to  compare  the  improvement  in spelling  competency
among  two groups of  Matthayomsuksa 3  students and to study their opinions towards using  classroom  
activities  based  on  knowledge  of  Thai folklore. The  samples consisted of  two randomly  selected groups of  
80 students from  Matthayomsuksa  3  Sarasit  Phithayalai  School; the second  semeter of the acadimic year  
2004 , Banpong  Ratchaburi. The first experimental group of  40 students was taught by using classroom 
activities based  on knowledge of  Thai folklore. The second  group of 40 students was taught by teacher’s 
manuals.

The  instruments  used  for  gathering  data were : 1) the  spelling  lesson  plan,   2) the  
Achievement  test  on  word spelling  and 3)  the questionnaire  on opinions towards  teaching by  using  
classroom  activities  based  on  knowledge of  Thai folklore.

    The  t – test  was  used  to  analyze  the  data  and  to  assess  the  Matthayomsuksa  3  students’ 
spelling  skills.  A mean  and  standard  deviation  questionnaire  was  used  to evaluate  the  students’  opinions 
towards  the  teaching  method  of  using  classroom  activities  based  on  knowledge  of   folklore.

     The  results  of  the  study  were :
1) The achievement  of  students  who  were  taught  by  using  folklore  activities  were

significantly  higher  than  that of  students  who were tought  by  teacher’s  manuals   at  the  0.05  level.
       2)   The  retention  of  spelling  skills  of  the  experimental  group  and  of  the  control  group
were  not  significantly  different.

3) The  students’ opinions  towards  teaching  by  using  classroom  activities  based  on
knowledge  of  folklore  were  highly  positive.
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
              ภาษามีความสําคัญตอสังคมมนุษยเปนอันมาก    เพราะมนุษยจําเปนตองใชภาษาในการ
ส่ือสาร  เปนเครื่องมือในการเรียนรู  ตลอดจนการประกอบอาชีพ  การพัฒนาความคิด การถายทอด
วัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  ภาษาของชาติใดยอมมีความสําคัญตอคนในชาตินั้น 
ดังนั้น ภาษาไทยจึงมีความสําคัญตอคนไทยในฐานะที่แสดงถึงเอกลักษณความเปนชาติไทย  ถือ
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจและชวยกันธํารงรักษา      ดังกระแส
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ซ่ึงแสดงไวในการประชุมทางวิชาการ
ของชุมนุมภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ตอนหนึ่งวา

ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ            ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษย
            ชนิดหนึ่ง   คือ   เปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง    เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง     เชน
            ในทางวรรณคดี      เปนตน ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี     เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเอง
             แตโบราณกาลจึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว  ปญหาเฉพาะในดานรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ
            อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออกเสียง  คือ  ใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจน    อีกอยางหนึ่ง
            ตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใช หมายความวา วิธีใชคํามาประกอบเปนประโยคนับเปนปญหาที่สําคัญ
            ปญหาที่สาม คือ ความร่ํารวยในคําของภาษาไทย  ซึ่งพวกเรานึกวาไมร่ํารวยพอจึงตองมีการบัญญัติ
            ศัพทใหมมาใช   สําหรับคําใหมที่ต้ังขึ้นมามีความจําเปนในทางวิชาการไมนอย     แตบางคําที่งาย ๆ
            ก็ควรจะมี  ควรจะใชคําเกา ๆ ที่เรามีอยูแลว ไมควรจะมาตั้งศัพทใหมใหยุงยาก

       (กรมวิชาการ 2539 : 8)

คนไทยมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่ทุกคนตองเรียนรูใหมีความเขาใจและสามารถ
ใชเพื่อการสื่อสารใหเกิดประโยชนสูงสุด     ทั้งยังเปนเอกลักษณ และมรดกทางวฒันธรรมทีบ่รรพ
บรุุษสรางสมไวใหลูกหลาน  ใชบนัทกึประวตัศิาสตรแหงความเปนไทยไวใหคนรุนหลังไดรับรูถึง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ   ตลอดจนติดตอส่ือสารกันไดสะดวก  การที่คนไทยมี
ภาษาใชรวมกันนี้  ทําใหเกิดพลังและความสามัคคีมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ดังกระแสพระราชดํารัสถึง
ความสําคัญของภาษาไทยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 11  
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พฤศจิกายน  พ.ศ. 2530   เนื่องในงานสมัมนาวชิาการเรือ่งภาษาไทยกบัการพฒันาชาต ิ ณ หอประชุม
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  (สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี2530 : 9)  ตอนหนึง่วา
“ภาษาไทยมีความสําคัญอยางมากในการถายทอดวัฒนธรรมและสงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียว
กันของชาติ  ผูรูภาษาไทยจะเรียนวิชาอ่ืนเขาใจดีไปดวย  หากอานเขาใจ และรูเร่ืองก็สามารถเรียน
วิชาชีพอื่นได  รวมทั้งรูจักแสวงหาความรูรอบตัวดวย”

ภาษาไทยเปนเครื่องมือส่ือสารที่สําคัญที่สุดในสังคมไทย     และการที่บุคคลจะสามารถ
ส่ือสารกันไดถูกตองและมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับการฝกฝน  ผูที่จะใชภาษาไดดีนั้นจะตองฝก
ทักษะการใชภาษาอยูเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางภาษาทั้งการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน

กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนภาษา
ประจําชาติและเปนเครื่องมือส่ือสารของคนในสังคม         จึงไดจัดวิชาภาษาไทยเปนวิชาบังคับที่
นักเรียนทุกคนตองเรียนและตองสอบใหได   โดยกําหนดไวในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความสามารถ และ
มีทักษะในการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ซ่ึงปรากฏเดนชัดในจุดประสงควิชาภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2533 ข : 9) ดังนี้

 1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักภาษา
 2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยไดถูกตองเหมาะสมกับวัย

3. เพื่อใหสามารถฟงและอานอยางมีวิจารณญาณ
                4. เพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีนิสัยรักการอาน  การเขียน   และมีรสนิยมในการเลือก
    อานหนังสือ
                5. เพื่อใหเห็นความสําคัญของภาษาไทย  ในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสารของคนในชาติ   และ

    เปนปจจัยในการสรางเสริมเอกภาพของชาติ
                6. เพื่อใหเห็นคุณคาของวรรณคดี และงานประพันธที่ใชภาษาอยางมรีสนิยมที่เปนวัฒนธรรม

    ของชาติ
                7. เพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม

                 นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช   2544     ไดกําหนดจุดหมายให
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค   ใฝรู   ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน       และรักการคนควา  มี
จิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาไทย     ภาษาไทยจึง
เปนเสมือนเครื่องมืออันมีคุณคาในการแสวงหาความรูใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม      
เศรษฐกิจและรวมถึงวิทยาการใหม ๆ  ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ       
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ซ่ึงมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542    มาตรา 6  ที่กลาววา       
“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ  สติปญญา   
ความรูและคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข”   การที่จะพัฒนาคนไดคือการใหการศึกษา            และการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลไดนั้นผูเรียนจะตองอานออกเขียนได      ทักษะทางภาษาไทยจึงเปนรากฐานและหัวใจ
สําคัญในการศึกษาหาความรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542 : 14)

ในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  ปจจัยที่บงชี้ความสําเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร   
คือ คุณลักษณะอันเปนผลผลิตที่พึงประสงค โดยที่นักเรียนสามารถใชภาษาไทยไดถูกตอง แตจาก
สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบันพบวา  โดยภาพรวมการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยในปจจุบันยังไมบรรลุจุดหมายของหลักสูตรเทาที่ควร  เพราะจากการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยสํานักงานทดสอบ
ทางการศึกษากรมวิชาการ    จากการวัดผลและประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ในระดับประเทศ  ปการศึกษา  2540  พบวา  ความสามารถดานการเรียนวิชาภาษาไทยมี
ผลการประเมินอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุงรอยละ  36.44   อยูในเกณฑพอใชรอยละ  48.39  และอยู
ในเกณฑดีเพียงรอยละ 15.18  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2540 ข : 15)

อนึ่งเมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตน ในระดับเขตการศึกษา พบวา  เขตการศึกษาบางเขตมีผลการประเมินต่ํากวาผลการ
ประเมินระดับประเทศ  เปนตนวา  ในปการศึกษา 2540 เขตการศึกษา 5 มีผลการประเมินระดับเขต
รอยละ 57.53       ดังตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  เขต
การศึกษา 5   ซ่ึงแสดงผลรวมทั้งเขตการศึกษาและแยกเปนรายจังหวัด  ตอไปนี้

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เขตการศึกษา 5
                 ปการศึกษา 2540
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ที่มา : กลุมพัฒนามาตรฐานคุณภาพ, สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 5,   
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2540
          (ราชบุรี : ม.ป.ท., 2541), 19.

เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (GAT)   วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3  ในระดับจังหวัดของเขตการศึกษา 5 พบวา บางจังหวัด เชน จังหวัดราชบุรี นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย อยูในเกณฑที่ตองปรับปรุงรอยละ 42.719  อยูในเกณฑพอใช
รอยละ  36.758  อยูในเกณฑดีเพียงรอยละ  20.524  ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT)
                  วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับจังหวัดราชบุรี  จํานวนโรงเรียน100 โรง

    ปรับปรุง        พอใช        ดี
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ที่มา : กลุมพัฒนามาตรฐานคุณภาพ, สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 5,
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2540
          (ราชบุรี : ม.ป.ท., 2541), 20.

ในระดับโรงเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (GAT)      วิชาภาษาไทย  ปการศึกษา
 2544   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนบางโรงเรียน เชน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  
จังหวัดราชบุรี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 5 ไมเปนที่นาพอใจ        
เพราะมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 21.822  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง     
และมีจํานวนนักเรียนที่ตองปรับปรุงรอยละ 25.602 คิดเปนอัตราสวนหนึ่งในสี่ของจํานวนนักเรียน
ทัง้หมดถือเปนอัตราสวนคอนขางสูง   เมื่อนําจํานวนนักเรียนที่ตองปรับปรุงมารวมกับนักเรียนที่อยู
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ในระดับปานกลางจะมีจํานวนสูงขึ้นรอยละ  57.530  เปนจํานวนที่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด   ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ     ประเมินผลจากการเขียนเรียงความของ
                  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
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    332      40       6      34   21.822       54.556       5.997

             ปรับปรุง                   พอใช                     ดี      วิชา
จํานวนคน     รอยละ จํานวนคน     รอยละ จํานวนคน     รอยละ

ภาษาไทย        85     25.602       106     31.928       141     42.470

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
           ระดับชาติช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2544  (ราชบุรี: ม.ป.ท., 2544), 1.

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ระดับเขตการศึกษา และระดับโรงเรียน
ตามตารางขางตน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   
ยังไมเปนที่นาพอใจ      เพราะอยูในระดับที่ตองปรับปรุงและพอใช เปนจํานวนที่สูงกวาระดับดีเปน
จํานวนมาก ดวยเหตุนี้จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
ใหมีประสิทธิภาพ    เพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยใหสูงขึ้น

การจะพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนใหไดผลดีขึ้นตาม
ที่ตั้งเปาหมายไวนั้น    ครูผูสอนจําเปนตองฝกฝนผูเรียนใหมีทักษะพื้นฐานทั้ง 4    คือ  ฟง พูด อาน 
และเขียน อยางสอดคลองกัน กลาวคือ มีการฝกทํา ฝกปฏิบัติซํ้า ๆ เพื่อใหเกิดความคลองแคลวใน
การใชภาษา  ฝกใหผูเรียน รูจักคิด รูจักสังเกต   และใชภาษาอยางถูกตอง การเรียนและการฝกทักษะ
ทางภาษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่ครูภาษาไทยตองเอาใจใส   ปรับปรุงและพัฒนา   จัดการเรียน
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การสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ      และควรเนนการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง  4   ดาน  คอื   
การฟง    การพดู   การอาน  การเขยีน  ไปพรอม ๆ กนั

    การเขียนเปนทักษะที่สําคัญอยางยิ่งทักษะหนึ่งในจํานวนทักษะทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจาก
การเขียนเปนเครื่องแสดงถึงความกาวหนาของมนุษยในดานตาง ๆ   เชน   ศิลปะ  วัฒนธรรม  สติ
ปญญา  ดังที่  โรจนา  แสงรุงรวี (2531 : 2) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของการเขียนวา 
“การเขียนมีความสําคัญและประโยชนหลายอยาง  เชน  บันทึกเรื่องราวในอดีต  เปนหลักฐานใชใน
การศึกษาคนควาของคนปจจุบัน    เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น   เขียนเพื่อความบันเทิง  รวมทั้ง
เขียนเพื่อการประกอบอาชีพ”  นอกจากนี้ วรรณา  เครืองเนียม (2531 : 2)  ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา  
“การเขียนเปนทักษะหนึ่งที่ใชในการสื่อสาร ส่ือความหมายหรือเร่ืองราวที่ผูสงสารตองการถายทอด
ไปยังผูรับสาร  การเขียนมีความสําคัญมาก  เพราะการเขียนสามารถบันทึกเรื่องราวและวัฒนธรรม  
หรือความรูไดอยางกวางขวางกวาการพูด  และชวยรักษาสืบทอดวิชาความรูตาง ๆ ไวไดยืนนาน    
ถึงแมผูรูจะสิ้นชีพไปแลว แตภาษาเขียนยังปรากฏเปนหลักฐาน”

ดังที่กลาวมาแลววา    การเขียนเปนเครื่องมือส่ือสารและเปนหลักฐานในการบันทึก
เร่ืองราวตางๆ  การใชภาษาเขียนใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถทําความเขาใจไดนั้น  จําเปนตอง
อาศัยความชํานาญอยูมาก  ทั้งนี้เพราะการเขียนเปนทักษะภาษาที่มีความสําคัญและซับซอนกวา
ทักษะอื่น ๆ  การเขียนใหไดดีนั้น  ผูเขียนจะตองมีความสามารถในการฟง   การพูด และการอาน
เปนพื้นฐานมากอน  วัลภา  ศศิวิมล (2531 : 24)  กลาววา  การเขียนเปนสัญลักษณแทนคําพูด  ถา
เขียนผิดก็เหมือนกับพูดผิด เพราะความหมายจะเปลี่ยนไปทําใหผูอานไมสามารถเขาใจความหมาย
ไดถูกตอง การใชภาษาเขียนส่ือความหมายจึงตองระมัดระวังเรื่องการเขียนสะกดการันต   ซ่ึงผูเขียน
มักจะประสบปญหาการถายทอดเสียงเปนอักษร  ทําใหเขียนผิดอันจะทําใหส่ือสารกันไมเขาใจ  ไม
รูเร่ือง

    ความถูกตองในการเขียนเปนทักษะเบื้องตนอันเปนพื้นฐานของการเขียน เพราะการ
เขียนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ตอเมื่อสัญลักษณที่ถายทอดออกมานั้นถูกตองชัดเจน  การเขียน
สะกดคําจึงเปนเรื่องสําคัญที่ควรระมัดระวังในการใชภาษา   เพราะการสะกดคําผิดความหมายของ
คําก็จะผิดไปดวย  ผูเชี่ยวชาญวิชาภาษาไทยหลายทานมีความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองของการเขียน
สะกดคําเปนพื้นฐานของการเขียน   ไวดังนี้ สมใจ ศรีสินรุงเรือง (2532 : 2)  กลาววา  การเขียน
สะกดคําเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการเขียน    เพราะการเขียนสะกดคําเปนทักษะที่จําเปนตอการ
วางรากฐานในการเขียน   นักเรียนสามารถนําประโยชนจากการเขียนสะกดคําไปใชจดบันทึกหรือ
เขียนถายทอดในวิชาอ่ืน ๆ  ไดดีถานักเรียนเขียนสะกดคําไดถูกตองและรวดเร็ว   กําชัย   ทองหลอ 
(2533 : 160)  ไดกลาววา       ภาษาจะใหเขาใจความหมายกันไดตองกําหนดตัวอักษรเปนหลัก  
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เพราะตัวอักษรเปนเครื่องหมายแทนคําพูด       ดังนั้นการเขียนสะกดคําจึงนับวาเปนความสําคัญ
สวนหนึ่งในการใชภาษา    ถาเขียนสะกดคําผิดความหมายก็จะแปรเปลี่ยนไป  หรืออาจจะไมมี
ความหมายเลยก็ได

    การเขียนสะกดคําถูกตองตามหลักภาษาไทยเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูสะกดคําไทยทุกคน
จะตองระมัดระวังไมใหสะกดผิด       ทั้งทางดานอักษร     ตัวการันต     การวางรูปวรรณยุกต    และ
องคประกอบอื่น ๆ  เพื่อใหคําไทยเปนมาตรฐานเดียวกัน   ผูสะกดคําพึงสังเกตจดจํา     หาแนวเทียบ
เขาใจความหมายของคําตาง ๆ     และหมั่นฝกเขียนคําตาง ๆ       ใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดไว
ในพจนานุกรม         หากผูใดสะกดคําผิดนอกจากจะทําใหภาษาดอยมาตรฐานแลว      ยังทําใหผูอ่ืน
ขาดความนิยมชมชอบและเสื่อมศรัทธาในภูมิรูของผูนั้น (วาสนา  บุญสม 2543 : 103 )

      จากสภาพการเรียนการสอนในปจจุบัน พบวา    นักเรียนสวนใหญไมชอบการเขียน  
เพราะไมสามารถถายทอดความรู หรือความรูสึกนึกคิดออกมาเปนภาษาเขียนใหชัดเจนได      และที่
สําคัญที่สุด คือ นักเรียนเขียนหนังสือผิดกันมาก    แมวาหลักสูตรวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  จะไดกําหนดจุดประสงคและใหความสําคัญตอทักษะการเขียนไวอยางตอเนื่อง  แตในทาง
ปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนั้นมักละเลยการเขียน         ทั้งนี้เพราะการเขียนเพื่อถายทอด
ความคิดตองใชเวลาเพื่อความประณีตบรรจงมากกวา      เพื่อใหขอความที่เขียนนั้นเปนที่เขาใจอยาง
กระจาง (บันลือ  พฤกษะวัน  2532 : 13) จึงทําใหนักเรียนใชการเขียนนอยมาก  อีกทั้งการสอนเขียน
ถือไดวาเปนการสอนที่มีความยุงยาก     เพราะเปนการถายทอดภาษาพูดและความคิดออกมาเปน
ลายลักษณอักษร  (ณรงคฤทธิ์  ศักดิ์ดาณรงค 2537 : 65)    และที่สําคัญในการประเมินความรูของ
นักเรียน    ครูผูสอนมักใชการประเมินแบบปรนัย    ใหนักเรียนเลือกตอบมากกวาการประเมินแบบ
อัตนัยใหนักเรียนเขียนตอบคําถามหรือเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็น

      การเขียนสะกดคําไมถูกตองเปนปญหาสําคัญสําหรับผูเขียน  เพราะจะทําใหการสื่อสาร
ไมประสบความสําเร็จตามจุดประสงค         อันมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
อยางมาก  เพราะนักเรียนตองอาศัยทักษะการเขียน  จดบันทึกคําอธิบายของครู   รวมทั้งการเขียนใน
เวลาทดสอบ       หากนักเรียนไมแมนยําในการเขียนสะกดคําใหถูกตอง  จะเปนอุปสรรคตอความ
คิดที่จะถายทอดออกมาเปนภาษาเขียน  ผูเรียนจะตองเสียเวลาในการรวบรวมความคิดใหตอเนื่อง
กันใหมอีกครั้ง   ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูเรียนเขียนไดชาและไมมั่นใจในการเขียนเทาที่ควร  นอกจากนี้
การเขียนสะกดคําผิดยังสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของผูอานดวยเชนกัน สุธิวงศ พงศไพบูลย 
(2543 : 290) กลาววา  การเขียนหนังสือผิดเปนเครื่องบงบอกวาผูนั้นไมสนใจในการใชภาษา จริงอยู
ทุกคนยอมจะเขียนหนังสือผิดไมมากก็นอย  แตทุกคนควรระมัดระวังใหผิดนอยที่สุดเทาที่จะนอย
ได     สมิทและคณะ ( Smith and others 1976 : 55)  ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับผลเสียของการเขียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8

สะกดคําผิดไววาจะเปนปญหามากสําหรับผูเขียน  เพราะการเขียนสะกดคําผิดนั้นจะทําใหผูอานมี
เจตคติที่ไมดีตอผูเขียนและจะทําใหผูอานไมสนใจที่จะอานงานเขียนของผูนั้นตอไป

    นักการศึกษามีความเห็นตรงกันวา  สาเหตุที่นักเรียนเขียนสะกดคําไมถูกตองนั้นมาจาก
การไมระมัดระวังในการเขียน  การใชแนวเทียบผิด  การไมรูความหมายของคํา  การไมรูหลักเกณฑ
การเขียน  ทั้งยังไมพยายามศึกษาหลักเกณฑของภาษา และสาเหตุที่พบมากในปจจุบัน  คือการรับ
ตัวอยางที่ใชภาษาผิด ๆ จากสื่อมวลชนมาใช     สมใจ   ศรีสินรุงเรือง (2533 : 37)  ไดสรุปสาเหตุ
การเขียนคําผิดไวเปนลําดับดังนี้    ลําดับที่ 1  สะกดผิดเพราะเคยเห็นคําผิดหรือจําคําผิดมาใช   
ลําดับที่ 2 สะกดผิดเพราะการเดา    ลําดับที่ 3   สะกดผิดเพราะขาดหลักเกณฑในการเขียนคํา   
ลําดับที่ 4  สะกดผิดเพราะไมทราบความหมายหรือเขาใจความหมายผิด  และลําดับที่ 5 สะกดผิด
เพราะเขียนตามเสียงพูดหรือเสียงอาน และสุธิวงศ  พงศไพบูลย (2543 : 290-298) ไดใหความเห็น
ซ่ึงสรุปไดวา  การเขียนสะกดคําผิดมาจากสาเหตุหลายประการ  ดังนี้  1) การไมทราบความหมาย
ของคํา ทั้งนี้เนื่องจากคําในภาษาไทยเรามีเสียงตรงกันมาก     แตการสะกดการันตตางกันและมี
ความหมายตางกัน  เมื่อเปนเชนนี้อาจทําใหเขียนสะกดการันตผิดไดงาย 2) การเขียนหนังสือผิด 
เพราะใชแนวเทียบผิด  คําบางคําที่จะเขียนไมมั่นใจ ก็มักจะนึกเทียบกับคําอ่ืน ๆ ซ่ึงเคยรูมาแลว จึง
ทําใหเขียนหนังสือผิด  3) การอานออกเสียงผิดทําใหเขียนผิด เพราะออกเสียงไมตรงหรือออกเสียง
ไมชัด  4) การเขียนผิด เพราะมีประสบการณผิด  เคยเห็นคํานั้น ๆ มาจนเคยชินและเปนคําที่ใชกัน
ผิดเสมอจนจําไดติดตา  และ  5) การเขียนคําผิด  เพราะไมรูหลักภาษา

นอกจากนี้  ทวีศรี  จันทรเอี่ยม   (2532 : 11)  ไดกลาววา      การเขียนสะกดคําผิดเกิด
จากผูเขียนขาดการสังเกตและขาดการเอาใจใสในการเขียน     มีพื้นฐานการเขียนคําไมแมนยํา  ขาด
การฝกฝน  และการพูดผิดจนกลายเปนความเคยชินจึงทําใหเขียนผิด   เครือวัลย   ทองมาก (2538 : 
18)  ไดกลาววา  การเขียนสะกดคําผิดเกิดจากนักเรียนมีพื้นฐานไมแมนยํา  ขาดความสังเกต  ขาด
ความเอาใจใส  ขาดการฝกฝน  ขาดหลักการที่ถูกตอง   การออกเสียงบกพรองจนกลายเปนความเคย
ชินและไมเห็นความสําคัญของการเขียน  รวมทั้งอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมอื่น ๆ   ที่ทําใหนักเรียนจํา
คําสะกดผิดไปใช  ตลอดจนวิธีการสอนของครูมิไดพัฒนาเทคนิควิธีสอนใหแปลกออกไป  ซ่ึงเปน
ผลเสียทําใหการสื่อสารไมชัดเจนและทําลายความศรัทธาของผูอาน  ยศ   พนัสสรณ   (2538 : 45)  
ไดกลาวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิดไว  2  ประการ คือ ประการแรก  นักเรียนไมมีนิสัยรักใน
การเขียน  ไมชอบการเขียน ไมสนใจที่จะเขียน และส่ิงที่เขียนไมสามารถสื่อความหมายตามที่
ตองการ    ประการที่สองนักเรียนเขียนสะกดการันตผิด เพราะเขียนรูปวรรณยุกตไมถูกตอง  สุชาติ  
สุวรรณเจริญ (2537 : 62) กลาววา ปญหาในการสะกดคําผิดมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวัง     
การขาดการฝกฝน  ไมรูความหมาย ไมพยายามศึกษาหลักเกณฑทางภาษาและที่พบมากในปจจุบัน   
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คือ  การรับตัวอยางการใชภาษาผิดๆ จากสื่อส่ิงตีพิมพตาง ๆ  มาใชจนเกิดความเคยชิน  และโรจนา  
แสงรุงรวี (2531 : 2) กลาววา ภาษาที่ใชในสื่อมวลชนตาง ๆ มักจะพบคําที่ใชไมถูกตอง    เมื่อผูอาน
ไดเห็นบอย ๆ จนเกิดความเคยชินก็จะจดจําไปใชผิด ๆ จึงนับวาเปนปญหาที่แกไดยาก

    จากการศึกษาสาเหตุของการเขียนสะกดคําผิดดังกลาว สรุปไดวา สาเหตุของการเขียน
สะกดคําผิด มีดังนี้  1) นักเรียนเขียนหนังสือผิด   เพราะใชแนวเทียบผิด    2) นักเรียนขาดการสังเกต   
3) นักเรียนมีพื้นฐานการเขียนไมแมนยํา  4) นักเรียนขาดการฝกฝนทักษะการเขียนอยางสม่ําเสมอ  
5) นักเรียนขาดหลักการที่ถูกตอง   6) นักเรียนอานออกเสียงผิดทําใหเขียนผิด  7)  นักเรียนไมมีนิสัย
รักการเขียน  8) นักเรียนเขียนสะกดการันตผิดเพราะวางรูปวรรณยุกตไมถูกตอง 9) นักเรียนไม
ทราบความหมายของคํา 11) นักเรียนขาดการศึกษาหลักเกณฑทางภาษาอยางละเอียดรอบคอบ  12) 
นักเรียนขาดความเอาใจใสในการใชภาษาจึงรับตัวอยางการใชภาษาที่ผิด ๆ จากสื่อตาง ๆ  มาใชโดย
ไมรูตัว

    การเขียนสะกดคําไมถูกตองจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เมื่อรูวาเขียนผิดแลว ก็ไมควร
ปลอยปละละเลยเพราะภาษาไทยเปนภาษาที่มีแบบแผน ควรยึดหลักเกณฑใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
ดังที่   กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2533 ก : 14) ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา  การเขียนอักษรไทย
ตองใหถูกตองตามแบบแผน เพราะแบบแผนเหลานี้ไดผานการทดลองปฏิบัติมาแลวหลายช่ัวคน  
การใชภาษาเขียนไดถูกตองตามระเบียบแบบแผน      นอกจากจะเปนการฝกฝนตัวเองใหเปนผูชาง
สังเกตจดจําหลักการเขียนแลวยังจําเปนตองอาศัยพจนานุกรมชวยในการเขียน สุมาลี โกศลสมบัติ 
(2525 : 3) กลาววาการเขียนสะกดคําใหถูกตองนั้นไมยาก   เพียงแตผูเขียนตองใชความสังเกต จดจํา  
และฝกฝนก็จะทําใหสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตองและรวดเร็ว  โดยใชหลักฐานที่เชื่อถือและ
ตรวจสอบได คือ พจนานุกรม   ดุษฎีพร  ชํานิโรคศานต (2526 : 42)ไดกลาววาวิธีแกไขไมใหเขียน
คําผิด คือ ตองจดจําหลักเกณฑการเขียน  ถาผูเขียนเกิดความสับสนตองฝกฝนดวยการเปด
พจนานุกรมดูคําที่ไมแนใจ   และจดจําวาเขียนอยางไร   อเนก  อัครบัณฑิต (ม.ป.ป. : 3)   กลาววา ผู
ที่ตองใชภาษากันอยู เปนประจําควรระมัดระวังการเขียนใหถูกตอง หากไมแนใจควรเปด
พจนานุกรม การแกปญหาการเขียนสะกดคําไมถูกตองของผูเรียนก็เชนเดียวกันครูตองปลูกฝงให
เห็นความสําคัญของพจนานุกรม นอกจากนั้น      ผูสอนจําเปนตองใชวิธีการสอนหลายแบบเพื่อให
ผูเรียนเขียนสะกดคําถูกตอง  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กระทรวงศึกษาธิ
การไดเล็งเห็นวาควรใหความสนใจในเรื่องนี้เปนพิเศษ  หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับนี้จึงบรรจุ
เร่ืองการเขียนสะกดการันตไวดวย    เพราะเมื่อผูเรียนจบการศึกษาในระดับนี้  ผูเรียนบางคนจะเขา
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงตองใชทักษะทางภาษาสูงยิ่งขึ้น  และผูเรียนบางคนอาจจะออกไป
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ประกอบอาชีพ   ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองมีความรูพื้นฐานทางการเขียนเพียงพอที่จะพัฒนาตนเอง
และอาชีพตอไป

ผูวิจัยมีความเห็นวาทักษะเบื้องตนที่ควรไดรับการฝกฝนและแกไขอยางยิ่ง คือ การเขียน
สะกดคํา            หากปลอยใหผูเรียนมีจุดออนในเรื่องนี้จะมีผลเสียตอการพัฒนาการเขียนภาษาไทย
เพราะทักษะการเขียนมีแทรกอยูในทุก ๆ  กิจกรรมของทุก ๆ เนื้อหาและผูสอนภาษาไทยก็มีบทบาท
โดยตรงตอการเรียนการสอนจะเปนผูแกปญหาไดดีที่สุดดวยการพัฒนาเทคนิค และวิธีสอนของตน
ใหนาสนใจ
        ปจจุบันครูตลอดจนนักการศึกษาเห็นความสําคัญของปญหาการเขียนสะกดคําผิดของ
นักเรียนและไดมีการวิจัยเพื่อหาวิธีแกปญหาดังกลาวหลายวิธี  ดังนี้ วิธีที่หนึ่ง ที่มีการคนควาวิจัย 
คือ  การสรางแบบฝกเสริมทักษะ ซ่ึง สุภาพ  ดวงเพ็ชร  (1533 : 72) พธู  ทั่งแดง (2534 : บทคัดยอ)  
และ  อนุชิต  ประวัติสมบูรณ (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย  พบวา    แบบฝกเสริมทักษะทําให
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงขึ้นกวาเรียนแบบปกติ  แบบฝกที่สรางขึ้นสามารถนําไปประกอบการสอน
ตามแผนการสอน  สอนซอมเสริมใหนักเรียนฝกดวยตนเอง หรือนําไปแทรกกับกิจกรรมการเรียน
การสอนอื่น ๆ  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนพัฒนาการเขียนไดดียิ่งขึ้น    วิธีที่สอง  ที่มีการคนควาวิจัย  คือ 
การใชเกมเพื่อแกปญหาการเขียนสะกดคํา ซ่ึง   สาลินี  ภูติกนิษฐ (2529 : 58) เครือวัลย   ทองมาก 
(2538 : 61)    และ สุชาติ  สุวรรณเจริญ (2537 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาวิจัย  พบวา  การสอนโดยใช
เกมทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น     และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการรวม
กิจกรรมทามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน  การเรียนรูจึงเกิดขึ้นไดงายและบรรลุจุดประสงค  และ
วิธีที่สาม  ที่มีการคนควาวิจัย คือ การใชความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนซึ่ง กอเกียรติ   สอนสอาด (2529 : บทคัดยอ) สุวรรณา  ตั้งไชยคีรี  (2539 : บทคัดยอ)
และ หฤทัย  กลีบกมล (2540 : บทคัดยอ)    ไดศึกษาวิจัย  พบวา  เมื่อนําวิธีการสอนแบบสอดแทรก
ความรูทางคติชนวิทยามาพัฒนาการเรียนการสอน  ทําใหสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียน  อยูในเกณฑดีมาก และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน

    จะเห็นไดวา  มีวิธีการแกปญหาการเขียนสะกดคํามีหลายวิธี  เชน    การสรางชุดการฝก
การเขียนสะกดคําภาษาไทย     การใชเกมประกอบการสอนสะกดคํา     แตวิธีหนึ่งที่ผูวิจัยเห็นวานา
จะทําใหการสอนสะกดคํามีประสิทธิผล  คือ    การใชความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะขอมูลทางคติชนที่เปนมุขปาฐะซึ่งไดมีผูรวบรวมไวและพิมพ
เผยแพรแลว  อันไดแก ตํานาน  นิทานพื้นบาน  เพลง  สํานวนสุภาษิต  ปริศนาคําทาย  และความเชื่อ      
เพราะเปนการสะสมและจดจําคําศัพทเพื่อนําไปใชในการเขียนสะกดคําใหถูกตอง  และยังชวยสราง
บรรยากาศในการเรียนการสอนใหนาสนใจมากขึ้น ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย  
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ชวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของวิชาภาษาไทย  อีกทั้งชวยปลูกจิตสํานึกที่ดีใหผูเรียน
เกิดความศรัทธาในภูมิปญญาทางภาษาของชาติอีกดวย   

    ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําขอมูลทางคติชน อันไดแก ตํานาน  นิทานพื้นบาน  เพลง       
สํานวนสุภาษิต   คําพังเพย   ปริศนาคําทาย    และความเชื่อ         มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคําของนักเรียน     โดยจะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  3 ที่สอนโดยนํา
ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู     
เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น      
รวมทั้งชวยใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคาของคติชนและเกิดความภูมิใจในภูมิปญญาทางภาษาซึ่ง
เปนวัฒนธรรมของชาติสืบไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคําของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู        

2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู                      

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการสอนโดยนํา
ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปที่3          กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแตกตางกับกลุมที่สอนตามคูมือครู

 2. ความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู มีผลความคงทนไมแตกตางกันหลังจากระยะเวลาผานไป 30 วัน

3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                      
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา

                            ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย
1.1 ตัวแปรอิสระ (independent  variables)   ไดแก

               1.1.1 วิธีสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

      1.1.2 วิธีสอนตามคูมือครู
                 1.2 ตัวแปรตาม (dependent variables)  ไดแก

      1.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกับวิธีสอนตามคูมือครู

      1.2.2 ความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู                      

      1.2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

    2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
         2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    ที่กําลังศึกษา

ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2547  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
จํานวน 7 หองเรียน  จํานวนนักเรียน  336 คน
                       2.2 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   ไดมาจากการสุมอยางงาย      (simple  random
sampling) จํานวน 2 หองเรียน รวม 80 คน  แลวจับฉลากหองเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมละ 40  คน  ไดหองมัธยมศึกษาปที่  3/3  เปนกลุมทดลอง     และหองมัธยมศึกษาปที่  3/6   เปน
กลุมควบคุม

    3. เนื้อหาที่ใชทดลอง
        เนื้อหาที่นํามาสรางแผนการสอน  คือ   เนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ท 305

ท 306  หลักภาษาไทย  เลม 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง " การเขียนสะกดคําให
ถูกตอง "  ซ่ึงประกอบดวยเร่ืองยอย  ดังตอไปนี้
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               1) การเขียนสะกดคําที่ใชวรรณยุกต
             2) การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ
                3) การเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู
                4) การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา
                5) การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ
                6) การเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต
                7) การเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร
                8) การเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส
                9) การเขียนสะกดคําที่ใช  น  ณ
              10) การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง บัน
              11) การเขียนสะกดคําที่ใช  รร (รอหัน)
              12) การเขียนสะกดคําพองเสียง

    4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
        การวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2547 โดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของเนื้อหากับระยะเวลารวมทั้งส้ิน 12 คาบ โดยแบงเนื้อหาใหมีความสําคัญเทา ๆ 
กัน  เรื่องละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที (คาบเดี่ยว คือ สอนวันละ 1 คาบ) โดยใชเวลาสอนตามปกติ 
สัปดาหละ 4  คาบ รวมเปนเวลา 3  สัปดาห

นิยามศัพทเฉพาะ
        1. ความรูทางคติชน  หมายถึง  ความรูที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม   ความเปนอยูของ
กลุมชน  ซ่ึงเปนขอมูลทางคติชนประเภทมุขปาฐะ (verbal) ที่ไดมีผูรวบรวมและพิมพเผยแพรแลว
ไดแก  ตํานาน นิทานพื้นบาน  เพลง  สํานวนสุภาษิต คําพังเพย  ปริศนาคําทาย  และความเชื่อ

    2. การเขียนสะกดคํา  หมายถึง   การเขียนคําโดยเรียงลําดับพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต
และตัวสะกดการันตในคําภาษาไทยไดถูกตองตามแบบแผน ซ่ึงตรวจสอบไดตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2542

3. แผนการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน   หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นําความรูทางคติชนประยุกตใชใหเหมาะสม
กับการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา
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    4. การสอนตามคูมือครู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอนของ
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และคูมือการสอนวิชาภาษาไทย เลม 3 
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

    5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  ขอสอบที่ใชวัดความสามารถ
ในการเขียนสะกดคําที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

    6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย   หมายถึง       คะแนนภาษาไทยที่ไดจากการวัดผล
การเรียนเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ของกลุมทดลองที่สอนโดยนํา
ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และกลุมควบคุมที่สอนตาม
คูมอืครู     โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นชุดเดียวกัน

   7. ความคงทนของความรู   หมายถึง   คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา หลังการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
แลว 30 วัน โดยใชขอสอบชุดเดียวกัน

    8. ความคิดเห็น  หมายถึง   ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในชั้นมัธยศึกษา
ปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547   โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย   อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี   
ที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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บทท่ี 2
      เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียน
สะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่     3   ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับการสอนโดยคูมือครู        ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

    1. หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
     2. เอกสารเกี่ยวกับการเขียนสะกดคํา

                 2.1 ความหมายของการเขียนสะกดคํา
 2.2  ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา
 2.3  สาเหตุการเขียนสะกดคําผิด
 2.4  วิธีสอนการเขียนสะกดคํา

     3. เอกสารเกี่ยวกับความรูทางคติชนวิทยา
          3.1 ความเปนมาของคติชนวิทยา

 3.2 ความหมายของคติชนวิทยา
 3.3 ประเภทขอมูลทางคติชน
 3.4 บทบาทและหนาที่ของคติชน

                      3.5 คติชนกับการเรียนการสอนภาษาไทย
 3.6 ขอมูลทางคติชนที่นํามาสอดแทรกในการเรียนการสอนภาษาไทย

         3.7 วิธีการสอดแทรกความรูทางคติชนในการเรียนการสอนภาษาไทย
         3.8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสัมพันธกับคติชน
     4. เอกสารเกี่ยวกับความจําและความคงทนในการเรียนรู

  4.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู
  4.2 การทดสอบความคงทนในการจํา
  4.3 ระยะเวลาในการวัดความคงทน

                  5. เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
                 5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ

  5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
15
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1. หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ  ภาษาไทยเปนวิชาบังคับในหลักสูตรทั้งในระดับประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษา    เนื่องจากหลักสูตรเปนหัวใจและเปนแมบทในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ครูภาษาไทยจําเปนตองเขาใจหลักสูตรในระดับที่ตนทําการเรียนการสอนอยางลึกซึ้งเพื่อ
จะไดนําหลักสูตรไปปฏิบัติการสอนไดอยางถูกตองตรงตามจุดประสงคที่ไดกําหนดไว   ในการวิจัย
คร้ังนี้ประชากรเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบานโปง  
จังหวัดราชบุรี      ปการศึกษา 2547  ซ่ึงใชหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)    โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

จุดประสงคหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   มุงที่จะเสริมสรางให
ผูเรียนมีลักษณะ  ดังนี้ (กรมวิชาการ 2539 : 9)

     1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักภาษา
             2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยไดถูกตองเหมาะสมกับวัย
       3. เพื่อใหสามารถฟงและอานอยางมีวิจารณญาณ
             4. เพื่อใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   มีนิสัยรักการอาน   การเขียน  และมีรสนิยมใน
การเลือกอานหนังสือ
             5. เพื่อใหเห็นความสําคัญของภาษาไทย  ในฐานะเปนเครื่องมือส่ือสารของคนในชาติ
และเปนปจจัยในการสรางเสริมเอกภาพของชาติ
             6. เพื่อใหเห็นคุณคาของวรรณคดี และงานประพันธที่ใชภาษาอยางมีรสนิยมที่เปน
วัฒนธรรมของชาติ
             7. เพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม

โครงสรางหลักสูตรภาษาไทย
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามจุดประสงคของหลักสูตร       ดังนั้นจึงมีการกําหนด

โครงสรางของหลักสูตรวิชาภาษาไทย ไวดังนี้  (กรมวิชาการ  2539 : 10)

วิชาบังคับแกน
     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1

    ท 101  ภาษาไทย 4  คาบ / สัปดาห / ภาค 2  หนวยการเรียน
    ท 102  ภาษาไทย 4  คาบ / สัปดาห / ภาค 2  หนวยการเรียน
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      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2
    ท 203  ภาษาไทย 4  คาบ / สัปดาห / ภาค 2  หนวยการเรียน
    ท 204  ภาษาไทย 4  คาบ / สัปดาห / ภาค 2  หนวยการเรียน

     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3
    ท 305  ภาษาไทย 4  คาบ / สัปดาห / ภาค 2  หนวยการเรียน
    ท 306  ภาษาไทย 4  คาบ / สัปดาห / ภาค 2  หนวยการเรียน

         วิชาเลือกเสรี
    ท 011 เสริมทักษะ                    2 คาบ / สัปดาห / ภาค 1  หนวยการเรียน
    ท 021 การอานและการพิจารณาหนังสือ      2 คาบ / สัปดาห / ภาค 1  หนวยการเรียน
    ท 022 การอานงานประพันธเฉพาะเรื่อง       2 คาบ / สัปดาห / ภาค 1  หนวยการเรียน
    ท 031 นิทานพื้นบาน                           2 คาบ / สัปดาห / ภาค               1  หนวยการเรียน
    ท 041 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          2 คาบ / สัปดาห / ภาค              1  หนวยการเรียน
    ท 042 การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรค    2 คาบ / สัปดาห / ภาค 1  หนวยการเรียน
    ท 051 หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร        2 คาบ / สัปดาห / ภาค 1  หนวยการเรียน

หมายเหตุ
รายวิชาภาษาไทย  ท 011  และ  ท 021  ควรเลือกเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  รายวิชา  

ท 022  ท 031  ท  041  และ ท 051  ควรเลือกเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ยกเวนในกรณีที่ผูเรียนมี
ความสามารถพิเศษจะเลือกเรียนรายวิชาดังกลาวในชั้นใดนอกจากที่กลาวแลวก็ได   โดยมีวิชา
บังคับแกน  คือ ท 305, ท 306
 รายวิชา  ท 305, ท 306  มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนฝกการฟง  พูด   อาน   และเขียน  
โดยฟงขอความและเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ     ที่ไดเรียนมาแลว พูด อธิบาย     พูดในที่ประชุม 
พูดในโอกาสตาง ๆ พูดอภิปราย  อานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรอง  อานวรรณกรรมประเภท
ตาง ๆ ทองจําบทประพันธที่ชอบ  เขียนรายงาน  เลาเรื่อง  เรียงความ     ยอความ    จดหมายติดตอ
กิจธุระ       จดหมายเปดผนึกผานสื่อมวลชน     โทรเลข    ประกาศ    คําเชิญชวน    ถอดความจาก
คําประพันธ  แตงคําประพันธ  และศึกษาหลักภาษาเกี่ยวกับคําและกลุมคํา   แบบสรางคํา  ประโยค
ที่ซับซอนยิ่งขึ้น  การสังเกตลักษณะของคําที่เปนคําไทยเดิม  กับคําที่มาจากภาษาอื่น  ราชาศัพท  
การเขียนตัวสะกดใหถูกตอง  เพื่อใหสามารถอานและฟงอยางมีวิจารณญาณ   แสดงความคิดเห็น
เชิงวิจารณ  วิเคราะห  วินิจฉัย  เร่ืองที่อานที่ฟงไดอยางมีเหตุผล  พูดและเขียนไดชัดเจน  ถูกตอง  
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เหมาะสมตรงตามจุดประสงค  สามารถแสดงออกเชิงสรางสรรคทั้งการพูดและการเขียน  ติดตาม
อานและฟงส่ิงที่เปนประโยชนอยูตลอดเวลา  และมีมารยาทในการใชภาษา

การจัดการศึกษาในปจจุบันภายหลังจากการปฏิรูปการศึกษา      กระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช    2544           ไวเพื่อเปนแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาภาษาไทย   โดยแบงวิชาภาษาไทยเปนกลุมสาระการเรียนรู   เรียกวา      กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงประกอบดวยสาระการเรียนรู  5 สาระ  คือ สาระการอาน  สาระการเขียน  
สาระการฟง การดู และการพูด   สาระหลักการใชภาษา    และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม     
โดยมีมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น    เปนแนวทางจัด
การเรียนการสอนใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว  ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ 
2545 : 12 )

    สาระที่ 1 : การอาน
                             มาตรฐาน ท 1.1 :ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน

    สาระที่ 2 : การเขียน
                      มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ   
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารเทศ   และรายงาน  การศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ

    สาระที่ 3 : การฟง  การดู  และการพูด
                      มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ      และพูดแสดง
ความรู ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ  อยางมีวิจารณญาณ  และสรางสรรค

    สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา
                       มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ
ของชาติ
                 มาตรฐาน ท 4.2 :สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย
บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจําวัน

    สาระที่ 5 : วรรณคดี  และวรรณกรรม
                     มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
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      จากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533  จนถึงหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  จะเห็นวามีแนวดําเนินการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับคติชน  คือ     
“ใหทองถ่ินปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน           
สงเสริมใหทองถ่ินจัดทํารายวิชาที่สอนตามความตองการของทองถ่ิน   และสงเสริมใหผูเรียนมี
ความคิดในการสรางสรรคงาน” (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2533 ข : 5) ใหเขาใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลักภาษาไทย      การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา 
และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ       สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะ
นิสัย บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม   อาชีพ   สังคม   และชีวิตประจําวัน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 14)  ครูผูสอนภาษาไทยสามารถพัฒนาการเรียน
การสอน     โดยปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาภาษาไทยใหเหมาะสม โดยบรรจุเนื้อหาคติชนเขาไว
ในเนื้อหาวิชาภาษาไทย         เพราะ   “คติชนมีความสัมพันธกับหลักภาษา วรรณคดี และการใช
ภาษา”   ที่ครูผูสอนจะสอดแทรกได

     การเรียนการสอนภาษาไทยในปจจุบันมิไดมุงหวังใหนักเรียนอานออกเขียนไดเพียง
อยางเดียว   หากมุงหวังใหนักเรียนนําความรูความสามารถไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงส่ือสารกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล    ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีการ
สอนใหมๆ    การใชส่ือ  เอกสารประกอบการสอน  ฯลฯ  จะชวยใหบรรลุจุดมุงหมายตามหลักสูตร  
การนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนับเปนอีกวิธีการหนึ่ง
ที่จะทําใหนักเรียนสามารถเขียนสื่อสารไดเปนอยางดี          เพราะคติชนเปนเครื่องมือใหการศึกษา 
อบรมคนในสังคม เชน นิทาน สุภาษิต บทกลอมเด็ก บทรองเลนของเด็ก   โดยช้ีใหเห็นความถูก
ความผิด สอนใหมีเจตคติที่ดี   ใหเขาใจบรรทัดฐานและคานิยมทางสังคม ทั้งยังปลูกฝงจริยธรรม 
เชน ใหมีความกตัญ ู ใหอดทน ใหซ่ือสัตยสุจริต ใหพากเพียร เชื่อฟง มีสัมมาคารวะ ไมโลภ ให
ฉลาดรูเทาทันคน ใหรูจักรักษาสุขภาพกาย   สุขภาพจิต   อันเปนการเสริมสรางลักษณะนิสัย   
บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจําวัน

2. เอกสารเกี่ยวกับการเขียนสะกดคํา

2.1 ความหมายของการเขียนสะกดคํา
     การเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการเรียนวิชาภาษาไทย   โดยเฉพาะการ

เขียนสะกดคํา จัดเปนองคประกอบพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาการเขียนในระดับที่สูงขึ้น  ซ่ึงมีผูให
ความหมายของการเขียนสะกดคําไวดังนี้
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    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน 2542 : 812)
ใหความหมายของการเขียนสะกดคํา ไววา  (ก.)  หมายถึง     เขียนหรือบอกตัวอักษรที่ประกอบกัน
เปนคํา

    พจนานุกรม  เวบสเตอร (Webster  1981 : 2190) ใหความหมายของ  การเขียนสะกดคํา
ไววา  การเขียนสะกดคําเปนศิลปะหรือ กลวิธีในการเขียนเรียงตัวอักษรตาง ๆ     ใหเปนคําโดยวิธี
จัดเรียง  พยัญชนะ  สระ  ตามแบบที่คนทั่วไปยอมรับ

    Encyclopedia  Americana  (1992 : 478) ซ่ึงไดใหความหมายของการสะกดคํา (spelling) 
ไววา เปนการกระทําหรือการฝกแสดงถอยคํา  โดยใชตัวอักษรที่ไดยอมรับและปฏิบัติตามกันมา

    นักการศึกษาไดใหความหมายของการสะกดคําไวดังนี้ บันลือ   พฤกษะวัน (2522 : 29) 
กลาววา  การเขียนสะกดคํา คือ การสอนใหเด็กรูจักกฎเกณฑของการเรียงลําดับของตัวอักษรภายใน
คําหนึ่ง ๆ  เพื่อจะไดออกเสียงไดอยางชัดเจน  และเขียนคํานั้นไดอยางถูกตอง   สวน   พรสวรรค  
คําบุญ  (2534 : 11)  กลาววา  การเขียนสะกดคํา  หมายถึงความสามารถในการเขียนคําโดยเรียง
พยัญชนะ       สระ     และวรรณยุกตใหถูกตองตามกฎเกณฑทางหลักภาษาและตามที่พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช 2542  บัญญัติไว  สอดคลองกับ จุฬารัตน  วงศศรีนาค  (2537 : 
8)  ไดอธิบายความหมายของการเขียนสะกดคําไววา  หมายถึง การเขียนโดยใช  พยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต   และตัวสะกดการันตมาประสมใหเปนคําที่ถูกตอง  ตามอักขรวิธี  และมีความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2525   และ  โกมล   บัวเผ่ือน  (2539 : 16)  ให
ความเห็นวา    การเขียนสะกดคําตองประกอบดวยสัญลักษณที่ใชแทนเสียง  โดยนํามาเรียงกันใน
รูปแบบตาง ๆ  อันเปนที่ยอมรับและตกลงกันเปนคําใหถูกตองตามหลักภาษาและสามารถออกเสียง
คํานั้นไดถูกตอง  มีความหมายสื่อสารกันได

  กลาวโดยสรุปไดวา  การเขียนสะกดคํา  หมายถึง  การเขียนคําโดยเรียงลําดับตาม
พยัญชนะ   สระ  วรรณยุกต  และตัวสะกดการันตในคําภาษาไทยไดถูกตองตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2525 และสามารถนําไปใชส่ือสารความหมายในสถานการณตาง ๆ

2.2 ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา
     การเขียนสะกดคําใหถูกตอง  นับวามีความสําคัญอยางมากตอการสื่อสารดวยภาษาเขียน  

เพราะถาเขียนสะกดผิดจะทําใหทําผูอานเขาใจความหมายคลาดเคลื่อนได  และยังมีผลเสียอีกหลาย
ประการ  นักการศึกษาหลายทานไดตระหนักถึงเรื่องนี้ และไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียน
สะกดคําไวดังนี้     ทิพวรรณ  นามแกว  (2535 : 17)  ไดสรุปความสําคัญของการเขียนสะกดคําไววา  
การสะกดคําเปนแขนงหนึ่งของการเรียน  ซ่ึงเปนพื้นฐานของการศึกษาทุกระดับชั้นทุกสาขาวิชา  
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การสอนการเขียนสะกดคําเปนวิธีการที่จะชวยใหนักเรียนรูจักกฏเกณฑของการเรียงลําดับของ
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และตัวสะกดไดถูกตอง  เพื่อจะไดออกเสียงไดชัดเจนและเขียนคํานั้น
ไดถูกตอง  มีกระบวนการเรียน  คือ เรียนรูคํา  ฝกออกเสียงคํา  เรียนรูความสัมพันธของตัวอักษรกับ
เสียง  จํารูปรางของคําและจําลําดับตัวอักษรในคํานั้น ๆ ได  และ   วรนันท  อักษรพงศ  และคณะ 
(2534 : 221)   กลาววา      การเขียนหนังสือผิดทําใหการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ  เพราะการเขียน
สะกดคําหรือขอความผิด    ทําใหการสื่อความหมายผิดจากเจตนาหรือความตองการของผูเขียน  
เชนเดียวกันในการเขียนหนังสือ  การเขียนสะกดคําเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ถาสะกดผิดความหมายของ
คําจะเปลี่ยนไป     ผูอานจะเขาใจความหมายตางจากที่ผูเขียนตองการหรือไมเขาใจความหมายเลย 
ทําใหการสื่อความหมายกันไมได  ทั้งยังแสดงใหเห็นถึงความไมเอาใจใส  ไมระมัดระวังในการใช
ภาษาของผูเขียน  บงบอกถึงระดับสติปญญาและระดับการศึกษาของผูเขียน  และยังทําใหผูอานเกิด
ความศรัทธาตัวผูเขียนและงานเขียนลดลงได  เนื่องจากการสะกดคําไดถูกตองเปนปจจัยที่ชวยให
ขอเขียนตาง ๆ  นาอาน   ถามีคําสะกดผิดอยู  ขอเขียนจะดอยคุณคาลง    ซ่ึงสอดคลองกับ   นงเยาว  
บวงสรวง  (2535 : 31)  ใหแนวคิดไววา  การเขียนสะกดคําใหถูกตองเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  ผูเขียนจะ
ตองจําหลักเกณฑทางหลักภาษาในการเขียนสะกดคําใหถูกตอง  จะตองรูความหมายของคําดวย     
ประการสําคัญตองฝกฝนการเขียนสะกดคําอยูเสมอ    เพื่อจะเขียนสะกดคําไดถูกตอง   ทําใหส่ือ
ความหมายไดตรงกันระหวางผูเขียนและผูอาน  สวน    ศิริพร  ทวีชาติ  (2537 : 11)  กลาววา  ใน
การเขียนสะกดคําจะตองใหนักเรียนสนใจที่จะเขียน  นักเรียนตองฝกฝน  จึงตองใชกิจกรรมหลาย ๆ 
อยาง  เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน  จดจําคําตาง ๆ  ไดอยางแมนยํา และสามารถนําไปใชประโยชน
ในดานอื่น ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะการเขียนสะกดคําใหถูกตองมีความสําคัญมาก  
ขอความที่เขียนผิดไปอาจทําใหความหมายของขอความคลาดเคลื่อนกอใหเกิดความเสียหาย   อรทัย  
บุตรดิษฐ  (2540 : 11)ไดอธิบายเพิ่มเติมวา การเขียนสะกดคําถูกตองนอกจากจะมีผลดีตอการสื่อ
ความหมายระหวางผูเขียนกับผูอานแลว  ยังมีผลตอการประเมินคุณคาของผูอานที่มีตอผูเขียนดวย  
เนื่องจากการเขียนสะกดคํานั้นเปนสวนหนึ่งของการเขียน              ผูเขียนตองมีความประณีตและ
รับผิดชอบในงานเขียนของตน  ขจัดขอบกพรองของงานเขียนลงใหเหลือนอยที่สุด  โดยการเขียน
สะกดคําใหถูกตองตามอักขรวิธี

  กลาวโดยสรุปไดวา การเขียนสะกดคํามีความสําคัญมาก    และเปนทักษะการเขียนที่ควร
เอาใจใสใหรอบคอบ       เพราะถาเขียนผิดไปเพียงเล็กนอยการสื่อความหมายระหวางผูสงสารและ
ผูรับสารคลาดเคลื่อนไป         และยังแสดงถึงระดับสติปญญาของผูเขียนหรือแสดงวาผูเขียนขาด
ความระมัดระวังและความประณีตในการใชภาษา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22

2.3 สาเหตุการเขียนสะกดคําผิด
      การเขียนสะกดคําผิดอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ   ดังนี้
     1. ขาดความเอาใจใสในกฎเกณฑทางภาษา     สมพร  มันตะสูตร  (2526 : 149)

กลาววา ขอบกพรองในการเขียนสวนใหญเกิดจากการขาดความเอาใจใสในกฎเกณฑทางภาษา  เชน  
เร่ืองการเขียนสะกดการันต  การใชอักษรยอ  การใชเครื่องหมายตาง ๆ และการเวนวรรคตอน   และ    
ศรีสุดา   จริยกุล  (2529 : 6 ) กลาววาสาเหตุการเขียนสะกดผิดมีสาเหตุ  2  ประการ คือ ประการแรก  
สะกดผิด  เพราะใชพยัญชนะผิด วรรณยุกตผิด และตัวการันตผิด  ประการที่สอง  เกิดจากการสะกด
ลักลั่น  คือ  บางคํามีวิธีเขียนไดสองแบบ  

      2. เกิดจากการออกเสียงบกพรอง วูดเบิรน (Woodburn 1980 : 22, อางถึงใน พธู  ทั่งแดง 
2534 : 11)   ใหเหตุผลวา  สาเหตุเกิดจากการออกเสียงบกพรอง  ทําใหการเขียนสะกดคําบกพรอง
ไปดวย   รวมทั้งขาดความเอาใจใสในการเขียน  ซ่ึงสอดคลองกับ   ประเทือง   คลายสุบรรณ (2529 : 
30-33)  กลาวถึงสาเหตุการเขียนสะกดคําผิดดังนี้

1. เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด
2. เขียนผิดเพราะเห็นตัวอยางผิด
3. เขียนผิดเพราะใชแนวเทียบผิด
4. เขียนผิดเพราะไมทราบความหมายของคํา
5. เขียนผิดเพราะไมรูหลักเกณฑทางภาษา

และปรียา   หิรัญประดิษฐ (2532 : 83-84)  กลาวถึงสาเหตุการเขียนสะกดคําผิดวา     เกิดจากผูเขียน
ไมสังเกตและไมเอาใจใสในการเขียน จึงควรจดจําและสังเกตคําที่มักเขียนผิดวาสะกดอยางไรจึงจะ
ถูกตอง   ถาไมมั่นใจควรยึดพจนานุกรมเปนหลัก  บางครั้งเกิดจากออกเสียงผิดจนเคยชิน จึงควร
ออกเสียงใหถูกตองจะชวยใหสะกดคําไดถูกตอง
       3. เกิดจากการขาดการสังเกตและฝกฝน    สาลินี  ภูติกนิษฐ  (2530 : 5)   กลาววา       
การเขียนสะกดคําผิดสวนมากเกิดจากการที่มีพื้นฐานทางการเขียนออน          ขาดการสังเกตและ
การฝกฝน   รวมทั้งจากการสอนของครู  และ  สุจริต  เพียรชอบ (2531 : 242) กลาววา  การเขียน
สะกดคําผิดกันมาก  ทั้งนี้เพราะไมมีหลักในการเขียนสะกดคํา  การฝกฝนไมเพียงพอ  นอกจากนี้ยัง
มีสภาพแวดลอมอื่น ๆ เชน  นักเรียนเห็นคําผิดจากปายชื่อหางรานตาง ๆ หนังสือพิมพ  วารสารและ
ส่ือมวลชนอื่น ๆ

    4. การใชแนวเทียบผิด     สลักจิต   ตั้งสุจริตวงศ  (2534 : 12)  กลาววา  สาเหตุการเขียน
สะกดคําผิดพลาดนั้น  มาจากสภาพรางกายและสภาพแวดลอมของนักเรียน  แตยังนอยกวาสาเหตุที่
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มาจากความสับสนในหลักเกณฑ ความสะเพรา  การใชแนวเทียบผิด  ขาดการสังเกตและการไมรู
หลักภาษา

     5. เยาวชนขาดความรูและความแมนยําในการสะกดคํา    กรมสามัญศึกษา  (2534 : 12-
18)  ไดศึกษาทักษะการเขียนของเยาวชน  พบวา  เยาวชนมีปญหาการเขียนและการใชภาษา เชน 
การใชวรรณยุกตวางผิดที่ ใชรูปวรรณยุกตผิด โดยมีสาเหตุจากความไมตั้งใจเขียนหรือความรีบรอน  
นอกจากนี้ยังพบวา  เยาวชนขาดความรูและความแมนยําในการสะกดคํา  การไมตรวจสอบคําตาม
พจนานุกรมทําใหไมทราบความหมายของคํา     การอานออกเสียงไมชัดเจนหรือความสับสนใน
การใชคําพองเสียง

    นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ  อีกมากที่ทําใหสะกดคําไมถูกตอง เชน ไมรูวาเขียนผิด  หรือ
ไมรูวาที่ถูกเขียนอยางไร  ไมแนใจวาตนเขียนถูก    และไมสนใจติดตามวาเขียนอยางไรถูก  การ
ออกเสียงผิด โดยเฉพาะเสียงวรรณยุกต หรือคําพองเสียงซ่ึงออกเสียงเหมือนกันแตเขียนตางกัน

    สรุปไดวา สาเหตุการเขียนสะกดคําผิดเกิดจากการที่นักเรียน  ครูและบุคคลทั่วไปละเลย
ไมตระหนักในความสําคัญของการเขียนใหถูกตอง  การขาดความระมัดระวังไมศึกษาพิจารณาถึง
หลักเกณฑการเสะกดคําใหรอบคอบเสียกอน  อีกทั้งขาดการสังเกตจนทําใหใชแนวเทียบผิด  จดจํา
แตคําที่เขียนสะกดผิด   และไมรูวาที่ถูกตองเขียนอยางไรจึงทําใหเขียนคําเหลานั้นผิด

2.4 วิธีสอนการเขียนสะกดคํา
   เมื่อไดศึกษาความสําคัญและสาเหตุการเขียนสะกดคําผิดแลวพบวา  สาเหตุหนึ่งเกิดจาก

กระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงมีครูและนักเรียนเปนองคประกอบสําคัญ  การสอนของครูมีผลตอ
ความสามารถในการเขียนสะกดคําของนักเรียนโดยที่นักเรียนอาจจะเขียนคําผิดอยูเชนเดิมหรือผิด
มากขึ้น  หากครูไมเอาใจใสในการแกปญหานี้   การจัดกิจกรรมการการสอนและการใชส่ือการสอน
ที่เหมาะสม  จะมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน  ดังที่ สมพร  มันตะสูตร  (2526) ไดกลาวถึงเรื่องนี้
สรุปไดวา   การรับความรูจากวิธีการถายทอดของครูมีความสําคัญยิ่ง   พอ ๆ กับเนื้อหาสาระของ
วิชาภาษาไทยที่กําหนดไวในบทเรียน      ครูจึงควรเปนผูที่รูจักสรรหาความรูใหเหมาะสมกับภาวะ
การเรียนของนักเรียน

   ประภาศรี     สีหอําไพ  (2524 : 25)     ไดเสนอแนะวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สะกดคํา  ไววา 

     การสอนสะกดคําทําไดโดยแบงกลุมคนหาคํายากจากแบบเรียน  นําบทความมาแลกเปลี่ยนกัน
              แลวรวบรวมไวในสมุด ครูจัดใหมีกิจกรรมการแขงขันเขียนสะกดคําบนกระดาน และตรวจคําตอบ
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              จากพจนานุกรม    นําคํายากไปแตงประโยค      แตงคําประพันธหรือเขียนรายงานคําที่มักสะกดผิด
              ครูควรตรวจแกไขการฝกทุกครั้งไมควรปลอยใหนักเรียนเขียนผิดโดยไมแกไข

    สนิท  ตั้งทวี  (2528 : 32-33)  ไดเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนสะกดคําไว
เปนแนวทางแกครูตามขั้นตอน ดังนี้

1) ครูหาเรียงความซึ่งอาจจะเปนขาวหรือบทความมาแจกใหนักเรียนอานในเวลาที่
กําหนดแลวใหนักเรียนคัดลอกขอความที่เห็นวานาจะมีประโยชนหรือมีขอคิดดี ๆ มาสงครู  โดยที่
ครูตองเนนในเรื่องความถูกตองของการเขียน  รวมทั้งความประณีตสวยงามของตัวหนังสือ

2) ครูมอบใหนักเรียนไปอานบทความจากหนังสือพิมพหรือจากวารสารตาง ๆ แลวให
คัดลอกขอความที่นาสนใจลงไปในบัตรรายการโดยบอกแหลงที่มาของขอความใหชัดเจน

3) ครูใหนักเรียนคนหาคํายากจากหนังสือเรียนหรือหนังสืออ่ืน ๆ มาแลกกันแลวบอก
ใหเขียน

4) ครูใหนักเรียนรวบรวมคําศัพทตาง ๆ   ไวในสมุด     โดยเรียบเรียงไวเปนหมวดหมู
เชน  อาจจะเรียงลําดับตามตัวอักษรหรือเรียงตามความหมาย

5) ครูใหนักเรียนแตละคนเขียนคําศัพทลงในบัตรคํา และใชคําเหลานั้นเขียนขอความ
ลงแถบประโยค

6) ครูใหนักเรียนแขงขันกันสะกดคํายากบนกระดานหนาชั้น
7) ครูใหนักเรียนเขียนประกาศ  โฆษณา  บัตรเชิญ  หรือบัตรอวยพร  โดยครูเนนถึง

ความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงามและประณีต
8) ครูทําบัญชีคํายากแลวนํามาใหนักเรียนเขียนเปนคํา ๆ โดยเนนความถูกตองชัดเจน

 ครูอาจใหนักเรียนผลัดกันตรวจแลวใหคะแนนแตละคน โดยใหนักเรียนบันทึกผลการสะกดคํายาก
ของตนไว  เพื่อดูพัฒนาการของตนเอง

9) ครูใหนักเรียนแตงประโยค  โดยการกําหนดคําที่มักจะเขียนผิดให
10) ครูแบงนักเรียนออกเปนหมู ๆ ใหแขงขันกันเขียนคําที่มักเขียนผิด

       สมถวิล  วิเศษสมบัติ (2528 : 72)    ไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนเขียนสะกดคํา  ไววา

       กําหนดหนังสือใหหนังสือใหนักเรียนอาน     แลวทําบัญชีคํายากจากเรื่องที่อานในทุกสัปดาห
               ควรนําคํายากนั้นมาฝกเขียนเปนคํา ๆ   ครูอาจนํามาแตงเปนขอทดสอบหรือเขียนเปนขอความมีทั้ง
               คําที่สะกดผิดปนกันอยู  ใหนักเรียนหาคําที่สะกดคําแลวควรแกคําตอบใหนักเรียน
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       พวงเพ็ญ  เปลงปล่ัง (2529 : 19)  ไดเสนอแนะเพิ่มเติมแกครู  4 ประการ  ดังนี้

       การที่ครูภาษาไทยจะสอนใหไดผลดีนั้น     ประการแรก      ตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาและ
               ภาษาศาสตร  ประการที่สอง   ตองสอนภาษาไทยใหสัมพันธกับวิชาอื่น ๆ  ประการที่สาม    ครู
               ตองฝกทักษะที่จําเปนทั้งสี่ดาน คือ  ฟง  พูด  อานและเขียน ใหสัมพันธกัน  ประการสุดทาย  ครู
               ตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีโอกาสไดฝกภาษาและสอนใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

      ฟตซเจอรัลด  ( Fitzgerald  1967 : 38,  อางถึงใน ทฤษฎี  ธีระวัฒนาพันธ  2538 : 18) ได
เสนอแนะการสอนใหนักเรียนฝกสะกดคํา 5 ขั้น ดังนี้

1) ตองใหนักเรียนรูความหมายของคํานั้น ๆ   เสียกอน        โดยครูเปนผูบอกหรือเปด
พจนานุกรมแลวใหนักเรียนอภิปราย   ส่ิงสําคัญตองเปนความหมายที่ไมซับซอน

2) ตองใหนักเรียนอานออกเสียงคําใหถูกตองชัดเจน จะชวยใหนักเรียนรูคํานั้น ๆ ได
อยางแมนยําทั้งรูปคําและการออกเสียง

3) ตองใหนักเรียนมองเห็นรูปคํานั้น ๆ วาประกอบดวยพยัญชนะ  สระอะไรบางและ
ถาเปนคําหลายพยางคครูควรแยกคําใหดู

4) ตองใหนักเรียนลองเขียนคํานั้น ๆ โดยดูแบบและไมดูแบบ
5) สรางสถานการณใหนักเรียนเขียนคํานั้น ๆ  ไปใช     ซ่ึงอาจเปนการใหนักเรียนเขียน

บรรยายภาพ  บรรยายเรื่องราวหรือเขียนในกิจกรรมการเรียนโดยใหเหมาะกับวัย
     สุปราณี  พฤติการณ  (2531 : 5-6)  เสนอแนะวิธีสอนเขียนสะกดคํา  ดังนี้
     1)  ครูตองชี้แจงใหนักเรียนเห็นความสําคัญการเขียนสะกดคํา

             2)  ครูตองอธิบายใหนักเรียนจดจําการเขียนสะกดคําตาง ๆ   โดยที่นักเรียนไมรูสึกตัว
             3)  สอนเรื่องตัวสะกดใหสัมพันธกับการอานและการฟง
             4)  ควรใหโอกาสนักเรียนไดฝกเขียนใหมากที่สุด และครูตองตรวจแกไขตัวสะกดใน
งานเขียนของนักเรียนทุกครั้ง
             5) ถาใหนักเรียนจดบันทึกตามคําสอนของครู         ครูควรเขียนคําที่มักสะกดผิดบน
กระดานดํา
             6) ครูควรสอนความหมายของคําดวย  เพื่อชวยใหนักเรียนจําไดดียิ่งขึ้น  เชน เบญจเพส
แปลวา  ยี่สิบหา  มาจาก  เบญจ  แปลวา  หา  เพส  แปลวา  ยี่สิบ
             7) ครูควรบอกที่มาของคํานั้น ๆ  เชน  คํานวณ  แผลงมาจาก  คูณ  จะตองใช  ณ  สะกด
แบงนักเรียนเปนกลุมใหคนหาคําในเรื่องที่เรียน  แลวนํามาแลกเปลี่ยนกันบอกความหมายและเฉลย
             8) ใหนักเรียนรวบรวมคําศัพทที่จดไวในสมุด  แลวเรียบเรียงหมวดหมู
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             9) ครูรวบรวมคําผิดจากหนังสือพิมพ  ปายโฆษณาตาง ๆ       มาใหนักเรียนแกไขให
ถูกตอง
             10) สอนคําที่สะกดเหมือนกันเปนกลุม ๆ  เชน  รมย  ภิรมย  ร่ืนรมย  เริงรมย
             11) สอนคําที่อานออกเสียงเหมือนกัน  ตัวสะกดตางกัน  และมีความหมายตางกัน  เชน
“ยาน”  ยวดยาน  หยอนยาน  ญาณ  วิญญาณ  สัญญาณ
             12) ครูใชวิธีบอกใหเขียนแลวตรวจโดยใชบัตรคําประกอบการสอน
             13) ครูนําบัตรคําที่ใชสอนเรื่องตัวสะกดมาติดไวที่ปายประกาศหนาหอง หรือบริเวณที่
นักเรียนจะเห็นไดเสมอ
             14) ครูนําเกณฑการเขียนตัวสะกดมาแตงคําประพันธเพื่อใหจํางาย
             15) ครูนําคําที่มักสะกดผิดมาแตงคําประพันธ  จะชวยใหนักเรียนเขียนไดถูกตองยิ่งขึ้น
             16) ใหนักเรียนแขงขันกันเขียนสะกดคํายากบนกระดาน
             17) ฝกใหนักเรียนเขียนเรียงความแลวตรวจการเขียนสะกดคํา โดยใหเปดพจนานุกรม
ตรวจของตนเอง หรือของเพื่อน
             18) ครูควรหาประโยคหรือขอความสั้น ๆ ใหนักเรียนเติมคําศัพทลงในชองวาง
             19) ครูนําเนื้อหาจากหลักภาษาไทย เชน คําสมาส คําควบกล้ํา มาแตงประโยค
ครูกําหนดคําศัพทแลวใหนักเรียนมาเขียนเปนรูปประโยค

 
     จุฬารัตน  วงศศรีนาค  (2537 : 12-13)  ไดใหแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สะกดคํา  ไวดังนี้
      1) กําหนดจุดประสงคการสอนที่แนนอนทุกครั้ง

              2) ทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเขียนสะกดคํา
              3) สอนใหสัมพันธกับการอาน และการฟง  เพื่อจําไดแมนยําทั้งรูปคําและการออกเสียง
       4) สอนใหเห็นรูปคํา  วาประกอบไปดวยอะไรบาง  และสอนความหมายของคํานั้น ๆ
เพื่อชวยใหจําไดดียิ่งขึ้น
              5) สอนคําที่สะกดเหมือนกันหรือที่ออกเสียงเหมือนกันเปนกลุม ๆ      เพื่อใหเห็นทั้ง
ความเหมือนและความแตกตาง
              6) สอนดวยการใชวิธีการตาง ๆ สําหรับใชในการฝกทักษะการเขียนใหสม่ําเสมอ  เชน
การเขียนตามคําบอก  การแขงขันบนกระดานดํา  การทําแบบฝกหัดซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายจัดไว
ในแบบฝกหัดอาจเปนการเรียงความ  แตงประโยค  เติมคํา  เปนตน  แตตองใหเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน
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              7) ใหนักเรียนรวบรวมคําศัพท และคําที่มักเขียนผิดในชีวิตประจําวัน       ไวเปน
หมวดหมูหรือนําคําที่เปนปญหาเหลานี้มาแตงเปนคําประพันธหรือแบบฝกจะชวยใหจําไดดีขึ้น
              8) ใหนักเรียนตรวจสอบการเขียนสะกดผิดดวยตนเองหรือตรวจของผูอ่ืน       จาก
พจนานุกรม  เพื่อใหนักเรียนทราบผลทันทีจะไดแกไข
              9) ในการสอนควรคํานึงถึงลําดับขั้นของจิตวิทยาการสอนเขียนสะกดคํา      ใหรูจัก
สวนประกอบของคํา      การอานออกเสียงและความหมายแลวนําไปทดลองใชดวยวิธีฝกตาง ๆ
             10) มีการทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียน    เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์และความกาวหนา
ของนักเรียน

     สวนสุจริต     เพียรชอบ และสายใจ     อินทรัมพรรย (2538 : 169-170)      ไดเสนอแนะ
กิจกรรมการเขียนสะกดคํา  สรุปไดดังนี้  ครูทําบัญชีคํายากแจกใหนักเรียน  แลวนําคําเหลานั้นมาให
นักเรียนเขียน  นําประโยคที่ประกอบดวยคําผิดใหนักเรียนแกคําที่เขียนผิด  แบงกลุมแขงขันเขียน
สะกดคํา  ทําบัญชีคําสะกดถูกผิดปะปนกันใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูกผิด  ใหแกคาํที่สะกดผิด  
ใหรวบรวมคํายากมาทําเปนบัญชีเรียงลําดับตามตัวอักษร  นําคํายากมาเปนขอทดสอบแบบเลือก
ตอบแลวฝกหาคําพองเสียงจากพจนานุกรม

     วิธีสอนการเขียนสะกดคําใหไดผลตามที่นักการศึกษาไดกลาวไวนั้น      ครูตองคํานึงถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณ  เพื่อใหนักเรียนได
มีประสบการณในการเรียนรู  ไดฝกปฏิบัติการเขียนสะกดคําที่กวางขวางขึ้น  และไดรับการฝกฝน
ซํ้า ๆ จนเกิดความชํานาญในการใชภาษาไดดียิ่งขึ้น

3. เอกสารเกี่ยวกับความรูทางคติชนวิทยา

3.1 ความเปนมาของคติชนวิทยา
      คติชนวิทยา เปนวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษยและเปนวิทยาการที่ไดรับความสนใจ

มากในหมูชาวยุโรปและอเมริกา  มีการศึกษาคนควาทางคติชนวิทยากันอยางกวางขวาง
                     กิ่งแกว  อัตถากร (2519 : 2) ไดอธิบายความเปนมาของคติชนวิทยาไววานักคติชน
วิทยาในระยะเริ่มแรกใหความสนใจกลุมชนในประเทศที่มีอารยธรรมสูงที่มีวัฒนธรรมภาษาควบคู
กันไปกับวัฒนธรรมที่ถายทอดกันดวยปาก  ในฐานะที่เปนวิถีชีวิตของประชาชน  โดยสวนใหญ
อาศัยการเรียนรูวัฒนธรรมมุขปาฐะ  วัฒนธรรมสวนนี้จึงเปนจุดสนใจอันดับแรกในหมูชาวยุโรป  
เร่ิมดวยการรวบรวมขอมูลทางประเพณีและความเชื่อตาง ๆ  ขอมูลเหลานี้ภาษาอังกฤษใชคําเรียกวา 
“Popular  Antiquities”  หมายความวา “คติโบราณของประชาชน”
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 ในสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 อิทธิพลของทฤษฎีของดารวินนี้กระตุนใหเกิดความสนใจ
ในพัฒนาการของชนชาติ     เปนเหตุใหนักคติชนวิทยารวบรวมคติหรือวิถีชีวิตของชาวชนบท  เพื่อ
จะไดสรางภาพของสมัยกอนประวัติศาสตร    วรรณี  วิบูลยสวัสดิ์  แอนเดอรสัน  (2531 : 18-22)  
ไดกลาวถึงความเปนมาของการศึกษาคติชนวิทยาและวิถีชีวิตพื้นบาน     คือการศึกษาวัฒนธรรมที่มี
การถายทอดโดยคําบอกเลา  การสังเกต  การเลียนแบบ  หรือการนําไปทดลองปฏิบัติและสวนมาก
ไมมีการเขียนบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  การเก็บรวบรวมขอมูลทางคติชนวิทยาในระยะแรก
เร่ิมนั้น  เร่ิมจากความสนใจเรื่องเลาประเภทนิทานกอนในประเทศยุโรป   ผลงานที่ไดรับการยกยอง
วาเปนงานบุกเบิกทางคติชนวิทยา  คือ  การรวบรวมนิทานของสองพี่นองตระกูลกริมม (Grimm) 
คือ จาคอบ และวิลเฮลม  กริมม    ปจจุบันเปนที่รูจักแพรหลายในฐานะเปนผูรวบรวมนิทานเยอรมัน       
ซ่ึงจัดพิมพในป  ค.ศ. 1812  คือ  Hinder- and-Hausmarchen       ซ่ึงแปลความหมายวา    “นิทาน
สําหรับเด็กและครอบครัว”  ผลงานชิ้นนี้ในปจจุบัน  ใชช่ือวา  Grimm’ s  Household  Tales  บาง ใช
วา Grimm’ s Fairy Tales บาง สองพี่นองตระกูลกริมมไดช่ือวาเปนผูรวบรวมนิทานที่เปนที่นิยม
แพรหลายและเปนที่อางอิงมากที่สุด  แมแตเด็กสมัยปจจุบันก็ยังรูจักนิทานในหนังสือชุดนี้  เชน  
เจาหญิงนิทรา (Sleeping  beauty)  เจาชายกบ  (The  frog  prince)  และซิลเดอเรลลา  ( Cinderrella)

3.2 ความหมายของคติชนวิทยาและคติชน
      คติชนวิทยา   เปนคําศัพทที่แปลความหมายมาจากคําวา  Folklore     ซ่ึงเปนศัพททาง

วิชาการที่วิลเลียม  ธอมส  (William  Thoms)  นักคนควาชาวอังกฤษเปนผูคิดขึ้นในป  ค.ศ. 1846 
Folklore แปลตามคําศัพทวา  “ความรูของปวงชน”  (กิ่งแกว  อัตถากร  2519 : 3)  ไดมีผูใหคําจํากัด
ความเกี่ยวกับความหมายของคําวา Folklore  แตกตางกันไป ทั้งนี้เพราะนักคติชนวิทยา (Folklorists)  
เหลานั้นมาจากหลายสาขา     กลาวคือ     กอนหนาที่จะมาสนใจทางคติชนวิทยา    อาจจะสนใจ
ทางวรรณคดี  มานุษยวิทยา  ประวัติศาสตร ฯลฯ  มากอน

     ในระยะเริ่มแรก Folklore หมายถึง ขอมูลในขอบขายของการศึกษาคนควา  ซ่ึงในระยะ
ตอมามักจะใชเปนชื่อของสาขาซึ่งศึกษาขอมูลดวย   ถึงกระนั้นกลุมนักคนควาชาวรุสเซียแสดง
ความเห็นวาควรใชถอยคําที่แตกตางกัน  โดยใชคํา Folklore ในความหมายของขอมูล  และใชคํา 
Folkloristics ในความหมายของชื่อวิชา (กิ่งแกว  อัตถากร 2519 : 3)

     ปจจุบันนี้  วงการคติชนวิทยาจึงเรียกชื่อวิชาวา คติชนวิทยา และเรียกตัวขอมูลที่ศึกษาวา 
คติชน    อยางไรก็ตามคําวา  Folklore        ในวงวิชาการตะวันตกมีประวัติพัฒนาการอันยาวนาน  
นักวิชาการดานนี้ก็ยังมีความเห็นที่หลากหลายกันอยูในเรื่องของความหมายของคําวา คติชนและ
ขอบขายของวิชาคติชนวิทยา       เนื่องจากการศึกษาคติชนวิทยาในสมัยแรก ๆ   นั้น     มีนักวิชาการ
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สาขาอื่น ๆ      ที่เกี่ยวของตั้งปญหาขึ้นมาถามวา   “คติชน คืออะไร”    และมีผูสนใจใหคําตอบ  
และคําอธิบายความหมายกันอยางมากมาย      เมื่อจะใหคําจํากัดความของคําวา Folklore  จึง
พยายามใหคําจํากัดความของคํานี้ไปทางดานที่ตนสนใจ  ดังจะขอยกคําจํากัดความของนักคติชน
บางทานมากลาวไวดังนี้   (เสาวลักษณ  อนันตศานต  2541:24)

    ทอมปสัน  (Thompson  1953 : 248-266,  อางถึงใน  ประคอง  นิมมานเหมินท  2531 : 3-
4)  ใหคํานิยามไววา  คติชนเปนเรื่องเกี่ยวกับการเตนรํา  เพลง  นิทาน  ตํานาน  ประเพณี  ความเชื่อ  
รวมไปถึงการเพาะปลูก   การเลี้ยงสัตว  การกอสราง  และขาวของเครื่องใชที่มีมาตามประเพณี 
บาสคัม (Bascom 1953 : 283,อางถึงใน    กิ่งแกว  อัตถากร  2519 : 4-5)  ไดอธิบายเกี่ยวคติชนไววา    
“ขอมูลทางคติชนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม         มิใชวัฒนธรรมทั้งมวล  ประกอบดวยตํานาน
ดึกดําบรรพ  นิยาย  นิทาน  สุภาษิต  ปริศนา    และรูปแบบอื่นที่สําคัญรองลงมา แตไมรวมศิลปะ
การฟอนรํา ดนตรี เครื่องแตงกาย ยารักษาโรค  ประเพณีหรือความเชื่อ”  ดันเดส (Dundes  1965 : 2,  
อางถึงใน  วรรณี  วิบูลยสวัสดิ์  แอนเดอรสัน  2531 : 18-19)  ไดใหคําจํากัดความของคําวา Folklore 
วาหมายถึง การศึกษาเรื่องราวของชนแตละกลุมแตละถ่ินที่มีการสืบทอดโดยคําบอกเลา  การสังเกต  
การเลียนแบบ  และการนําไปทดลองปฏิบัติ  และ  เทเลอร  (Taylor  1966 : 34, อางถึงใน  บุปผา  
ทวีสุข  2520 : 5)  ใหคําจํากัดความของคําวา Folklore   เนนหนาที่การสืบทอดตามประเพณีจากคน
รุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  โดยไมทราบวาใครเปนผูประดิษฐหรือผูคิดแตงเนื้อหา

    ในประเทศไทย เร่ิมแรกมีการใชคําวา Folklore ในภาษาไทยวา  คติชาวบาน คําดังกลาว
มีความหมายที่แคบกวาความหมายที่ใชกันในวงวิชาการของสาขานี้  ดร. กิ่งแกว  อัตถากร  เห็นวา
คํา  “คติชาวบาน”  นาจะเหมาะสําหรับใชขอมูลบางสวน      สวนคําที่ใชเรียกชื่อวิชานั้นควรใชคําวา  
คติชนวิทยา  ดร. กิ่งแกว  อัตถากร จึงไดเรียนปรึกษาศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน
ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธนไดเสนอคําวา  ประเพณีศาสตร  เปนชื่อวิชา  แตก็ใหความเห็นวา
ยังไมสูเหมาะนักและทานยังไมไดคิดคําใหมใหก็ถึงแกอนิจกรรมกอน   หลังจากนั้นไดมีการระดม
ความคิดในการสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม  ดร. กิ่งแกว  อัตถากร  จึงไดเสนอคําวาคติชน  สําหรับ
หมายถึงขอมูลซ่ึงเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม  และเสนอคําวา  คติชนวิทยาสําหรับใชเปนชื่อวิชา 
ดวยเหตุผลดังนี้ (กัญญรัตน  เวชชศาสตร 2541 : 6)

1. คติชาวบาน  เปนคําที่  พระยาอนุมานราชธน    และราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติขึ้น
โดยใหความหมายวา  คติชาวบาน คือ เร่ืองวัฒนธรรมดั้งเดิมทั้งหมดของประเทศชาติที่สืบตอเปน
ประเพณีกันมาแตปรัมปรา  (ภิญโญ  จิตตธรรม  2516 : 4)

  2. คติชนวิทยา  เปนศัพทที่  กิ่งแกว  อัตถากร  (2519 : 10-11) บัญญัติขึ้น  โดยเสนอวา
ควรใชคําวา  คติชาวบาน  เรียกขอมูล และใชคําวา  คติชนวิทยา  เรียกสาขาวิชาดวยเหตุผล  ดังนี้
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2.1 คติชาวบาน  เปนคําซ่ึงใหความหมายแคบกวาขอบขายวิชา   ทั้งคํา  “ชาวบาน”
 ก็เปนคําที่สรางความเขาใจผิดไดงายวา  วิชานี้เกี่ยวของเฉพาะชาวชนบทหรือบุคคลบางระดับชั้น
ของระบบเศรษฐกิจและสังคม  แตความเปนจริงแลว วิชา Folklore นี้เกี่ยวของกับคนทุกสถานภาพ 
โดยคํานึงถึงภาวะที่บุคคลเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของกลุม   Folk      หรือ         กลุมที่มีลักษณะพิเศษ
ชาวชนบทเปนกลุมชนประเภทหนึ่งเทานั้น คติชาวบานจึงเปนขอมูลเพียงสวนหนึ่งที่นักคติชนวิทยา
สนใจ

2.2 คติชนวิทยา    เปนคําที่ใหความหมายกวางขวางเหมาะกับขอบขายความสนใจ
และการคนควาเทาที่ปฏิบัติกันอยูในวงการ Folklore สากล      กลาวคือ  วาดวยวิถีชีวิตตามประเพณี
ของกลุมชน

      นักคติชนวิทยาไทยหลายทานไดใหความหมายของคําวา Folklore ดังนี้
     กิ่งแกว   อัตถากร  (2527 : 1)  ไดใหคําจํากัดความวา  “คติชนวิทยา คือ วิชาซ่ึงวาดวย

การศึกษาคติชนหรือผลผลิตทางวัฒนธรรมของกลุมชนและผลผลิตทางวัฒนธรรมนี้เปนมรดกที่รับ
ทอดกันมาทั้งภายในชนกลุมเดียวกันและที่แพรกระจายไปสูชนตางกลุมดวย

      กุหลาบ   มัลลิกะมาส (2518 : 1)    ไดใหความหมายของคํา   Folklore  วา     หมายถึง
“แนวดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบานเปนพื้นเพดั้งเดิม   และกระทํากันอยูทั่วไปสืบกันมาหลาย
ช่ัวอายุคน”

      เจือ  สตะเวทิน (2517 : 1) ไดใหความหมายของคํา Folklore  วา หมายถึง “ความคิด 
ความเชื่อ และการบําเพ็ญชีวิตของคนโบราณและบางเรื่องบางอยางยังตกทอดมาถึงสมัยปจจุบัน”

     จากการศึกษาความหมายของคติชนวิทยาดังกลาว   สรุปไดวา   คติชนวิทยา หมายถึง 
การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุมชนซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมกัน และมีการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีโดยคําบอกเลา    ในปจจุบันไดรวมถึงการศึกษาวิถีชีวิตพื้นบานเขาผสมผสาน
ดวย ทําใหคติชนวิทยามีขอบเขตการศึกษากวางขึ้น

3.3 ประเภทของขอมูลทางคติชน
     ขอมูลทางคติชนแบงออกเปนหลายประเภท กลาวคือนักคติชนวิทยามีวิธีแบงประเภท

ของขอมูลทางคติชนแตกตางกันตามวัตถุประสงคหรือเกณฑในการแบง ดังนี้
     อัทเลย ( Utley 1965 : 8, อางถึงใน บุปผา ทวีสุข 2520 : 8 - 9)  ไดจําแนกขอมูลไดเปน 4

ประเภท คือ
     1. วรรณกรรมและศิลปะอ่ืน ๆ (literature and the other arts)

                   2. ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม (beliefs, customs and rites)
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                   3. หัตถกรรม อาทิ การทอผา และวิธีกองฟาง (rafts : weaving and the mode of
stacking hay)
                   4. ภาษาหรือคําพูดประจําถ่ิน (language or folk speech)

      รีเวอร และ บอสเวลล   (Reaver  and  Boswell  1965 : 12 – 13,  อางถึงใน     ปราณี
เลิศฤทธา 2529 : 12 – 13) ไดแยกประเภทของขอมูลทางคติชนเปน 4 ประเภท คือ

      1. คติชนที่เกี่ยวของกับการกระทํา (action) ตองใชการเลียนแบบและศิลปะของการ
เคล่ือนไหวของรางกาย ไดแก กิริยาทาทาง การละเลน การลอเลียนดวยการกระทํา

      2. คติชนที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร (science) ไดแก ความเชื่อตาง ๆ ปรัชญาชาวบาน
เทพนิยาย ผีสางวิญญาณ การทํานาย การรักษาโรค ความเชื่อ นิทานเรื่องเรื่องผีวิญญาณ

      3. คติชนที่เกี่ยวของกับภาษาศาสตร (linguistics) ไดแก การศึกษาในเรื่องวาทการ 
สัทศาสตร ภาษาถิ่น วลี สํานวนพูด คําพูดที่ขบขัน เวทมนตรหรือคาถา คําอวยพร คําแชงดา ภาษิต 
คําพังเพย และปริศนาคําทาย

      4. คติชนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม (literature)  ไดแก  นิทานปรัมปรา   นิทานทองถ่ิน มหา
กาพย บทละคร บทเพลง กาพยกลอนที่ใชขับรอง

      บรุนแวนด (Brunvand 1968 : 12, อางถึงใน  บุปผา   ทวีสุข  2520 : 10-11) ไดจําแนก
คติชนออกเปน 3 ประเภท คือ

      1. คติชนที่ใชคําพูด (verbal  folklore)  คือ  คติชนประเภทที่ใชภาษาหรือคําพูด ไดแก 
คําพูดของชาวบาน  สุภาษิต  ปริศนาคําทาย  คําพูดที่คลองจองกัน เร่ืองเลา เพลงชาวบาน เพลง
กลอมเด็ก นิทานและขําขัน

      2. คติชนที่ไมใชคําพูด (non verbal  folklore)   คือ      คติชนที่ไมตองใชภาษาพูดหรือ
คําพูดก็สามารถถายทอดสืบทอดกันได การสืบทอดใชวิธีการสังเกตและปฏิบัติฝกฝน ไดแก 
สถาปตยกรรมชาวบาน ศิลปะชาวบาน งานฝมือของชาวบาน การแตงกายของชาวบาน อาหารของ
ชาวบาน กิริยาทาทางของชาวบาน ดนตรีชาวบาน

      3. คติชนประเภทผสม (partly verbal folklore หรือ mixed) เปนประเภทผสมระหวาง
ชนิดที่ตองใชภาษาและทาทางประกอบกัน ไดแก ความเชื่อและคติในเรื่องโชคลาง การละเลนของ
ชาวบาน   การละคร   ระบํารําเตน    ประเพณีของชาวบาน    งานมหกรรมพิธี    การฉลองรื่นเริง

      กิ่งแกว อัตถากร (2519 : 6) ไดจําแนกขอมูลทางคติชน โดยกําหนดขอบขายตาม
ลักษณะขอมูลใหมีความสอดคลองกับความหมายของ Folklore ซ่ึง วิลเลียม ธอมส  กลาววา   วิชา
การแขนงนี้ศึกษาเกี่ยวกับ   “วิถีชีวิต   ประเพณี    ส่ิงที่ถือปฏิบัติ   โชคลาง บทเพลง  สุภาษิต ฯลฯ 
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จากอดีต”  โดยจําแนกขอมูลคติชนไว 3 ประเภท คือ ประเภทมุขปาฐะ  ประเภทอมุขปาฐะ  และ
ประเภทผสม  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้

     1. ประเภทมุขปาฐะ ไดแก  บทเพลง  นิทาน  ปริศนา  ภาษิต  คําพังเพย  ภาษาถิ่น และ
ความเชื่อ
                   2. ประเภทอมุขปาฐะ  ไดแก   ศิลปะพื้นบาน  หัตถกรรมพื้นบาน    และสถาปตยกรรม
พื้นบาน

  3. ประเภทผสม ไดแก  การรองรํา  การละเลน  ละคร  พิธีกรรม  ประเพณี
       กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2518 : 2-3) ไดแบง ขอมูลคติชนเปน 3 ประเภท คือ ประเภทที่

ใชถอยคํา (verbal)    ประเภทที่ไมใชถอยคํา (non verbal)   ประเภทผสม (mixed) มีรายละเอียด ดังนี้
                   1. ประเภทที่ใชถอยคํา (verbal) ไดแก เพลง  นิทาน  บทภาษิต คําทาย ความเชื่อ
โชคลาง   ภาษาถิ่น   เพลงเด็ก
                   2. ประเภทที่ไมใชถอยคํา (non verbal) ไดแก  ศิลปะ  สถาปตยกรรม  งานฝมือ
                   3. ประเภทผสม (mixed) ไดแก ระบํา  การละเลนของเด็ก ละคร  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

      จากการศึกษาประเภทของขอมูลคติชน  สรุปไดวา    ขอมูลคติชนแบงตามลักษณะการ
ถายทอดได 3  ประเภท คือ  ประเภทมุขปาฐะ  ประเภทอมุขปาฐะ และประเภทผสม ซ่ึงไดรับการ
ถายทอดโดยผานขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมในการเชื่อมโยงและสรางคนในชุมชนใหเขาใจ
วัฒนธรรมทั้งระบบของแตละกลุมชน

3.4 บทบาทและหนาท่ีสําคัญของคติชน
     นักคติชนวิทยา ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่สําคัญของคติชนไว ดังนี้
     คติชนเปนเรื่องนาศึกษา และศึกษาไดหลายแงหลายมุม   นักมานุษยวิทยาสนใจศึกษา

ชาวบาน (Folk)  นักวรรณคดี สนใจคติชาวบาน (Folklore) เชน สนใจวาคติชาวบาน เปนตนกําเนิด
ของมหากาพย สนใจลีลาหรือแนวคิด นักศิลปศาสตรอาจศึกษาภูมิหลังของศิลปะที่ตนศึกษาวามา
จากดนตรีชาวบาน        นักประวัติศาสตรใชคติชนวิทยาชี้ใหเห็นถึงทรรศนะของชาวบานที่มีตอ
เหตุการณในประวัติศาสตร และนักจิตวิทยาใชคติชนวิทยาเปนประโยชนในการศึกษาพฤติกรรม
ของสังคมได

          เทือก  กุสุมา ณ อยุธยา (2512 : 303-305) กลาวถึง ความสําคัญของคติชนซึ่งสรุปได
ดังนี้
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     1. เปนมรดกหรือสมบัติของชาติในฐานะที่เปนวัฒนธรรมประจําชาติ เปนเรื่องเกี่ยวกับ
ชีวิตของมนุษยแตละชาติแตละภาษา มีการจดจําและถือปฏิบัติตอ ๆ กันมา

     2. ทําใหเกิดความคิด ความนิยม ความภูมิใจในทองถ่ินของตน เปนเครื่องมือชวยใหคน
แลเห็นสภาพของตนวาคลายคลึงกับที่อ่ืน ๆ ทั่วโลก     ความคิดเห็นนี้จะไมสรางความรูสึกแบงแยก
และขณะเดียวกันก็สรางความภูมิใจในทองถ่ินของตนวามิไดดอยหรือผิดแปลกไปจากถิ่นอื่นใดใน
โลก

     3. ทําใหรูจักสภาพชีวิตในทองถ่ิน โดยพิจารณาตามหลักที่วาคติชนวิทยาเปนพื้นฐาน
ของชนชาติหนึ่ง ๆ

      กุหลาบ มัลลิกะมาส   (2518 : 28-36) ไดกลาวถึง บทบาทและหนาที่สําคัญของคติชน
ตอสังคม ซ่ึงสรุปไดดังนี้

     1. คติชนเปนเครื่องมือใหความบันเทิง    การใหความบันเทิงใจแกคนในสังคม      ไดแก
นิทาน การละเลนตาง ๆ การรองเพลง พิธีกรรมตาง ๆ ที่เนื่องดวยขนบประเพณี เชน การแตงงาน 
การบวชนาค การแหเทียนพรรษา การชักพระ ลอยกระทง การทําบุญวันสารท วันตรุษสงกรานต 
และงานศพมีการสวดพระมาลัย สวดสังคหะ เปนตน คติชนมีบทบาทสําคัญในการชวยใหคนได
สนุกสนานในชีวิตประจําวันตามโอกาสตาง ๆ ในกรณีที่เกี่ยวกับความคับของใจและความกดดัน
ตาง ๆ คติชนจะมีบทบาทเปนสวนบรรเทาความเก็บกดทางอารมณและชวยคล่ีคลายความคับของใจ
ไปไดเปนอันมาก
                     2. คติชนทําใหวัฒนธรรมสมบูรณและเขมแข็งขึ้น คติชนคือผลผลิตทางวัฒนธรรมเปน
สวนขยายวัฒนธรรมใหชัดเจนขึ้นและมีบทบาททําใหวัฒนธรรมสมบูรณและเขมแข็งขึ้น      เชน 
พิธีสวดขวัญ    บทสวดขวัญเปนการสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมและสภาพชีวิตในสังคมจากเนื้อหา
ในบทสวดนั้น คติชนมีบทบาทอยูในประเพณีเหลานี้ โดยทําหนาที่วางแนวทางการดํารงชีวิตของ
คนในสังคมนั้น ๆ  ใหมีสัดสวนและกระทําตามแบบแผนของสังคม ทําใหระเบียบประเพณีระบบ
และแบบแผนดานวัฒนธรรมคงอยูไดอยางเขมแข็ง คติชนจึงมีบทบาททําใหวัฒนธรรมสมบูรณและ
เขมแข็งมากขึ้นในวิถีชีวิตของคน
               3. คติชนเปนเครื่องมือใหการศึกษา คติชนทุกประเภทเปนเครื่องมือใหการศึกษา  อบรม
คนในสังคม เชน นิทาน   สุภาษิต  บทกลอมเด็ก บทรองเลนของเด็ก  โดยช้ีใหเห็นความถูกความผิด 
สอนใหมีเจตคติที่ดี   ใหเขาใจบรรทัดฐานและคานิยมทางสังคม คติชนเหลานั้นยังปลูกฝงจริยธรรม 
เชน   ใหมีความกตัญ ู  ใหอดทน  ใหซ่ือสัตยสุจริต  ใหพากเพียร  เชื่อฟง  มีสัมมาคารวะ ไมโลภ    
ใหฉลาดรูเทาทันคน   ใหรูจักรักษาสุขภาพกาย    สุขภาพจิต     เหลานี้เปนตน         การถายทอด
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน และสถาปตยกรรมพื้นบาน โดยสอนใหรูจักใชมือใชความคิดประดิษฐ
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เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ จนที่สุดอาจเปนวิชาชีพ มีรายไดเพิ่มเติมขึ้น  อันเปนผลเนื่องมาจากการที่
คติชนวิทยาไดใหการศึกษาสืบทอดมาอยางไมขาดสาย   จึงสามารถอนุรักษศิลปะพื้นบานไวได 
นอกจากนั้นศาสตรตาง ๆ ที่ศึกษากันอยูในปจจุบัน เปนตนวา     ดาราศาสตร          แพทยศาสตร 
สุขศึกษา วิทยาศาสตร เหลานี้  แตเดิมทีก็เปนคติชนดานความเชื่อ ตอมาไดมีการสังเกต ทดลอง 
และสะสมความรูจนเจริญกาวหนา   วงการแพทยและเภสัชกรรมในปจจุบันก็หันไปสนใจและ
ศึกษาเรื่องสมุนไพร   และตํารายากลางบาน       ทําใหไดรับประโยชนจากการวิจัยคติชนเหลานั้น          
ในเชิงวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น จึงนับวาคติชนเปนการใหการศึกษาเบื้องตนหรือเปนตนเคาของศาสตร
ตาง ๆ หลายสาขา ซ่ึงพัฒนามาจนมีสภาพเปนอยางทุกวันนี้
                     4. คติชนเปนเครื่องมือควบคุม    รักษาแบบแผนของสังคม    คติชนจะทําหนาที่ใน
ดานรักษาแบบแผนพฤติกรรมของสังคมที่จะคอยดูแลควบคุมจนตลอดอายุขัยของคน    โดยการ
สรางความกดดันทางสังคมใหแกคนที่ประพฤติเบี่ยงเบนไปจากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
บรรทัดฐานของพฤติกรรมที่รับรองกัน เชน การใชนิทานและภาษิตใหเปนประโยชนในการรักษา
แบบแผนของสังคม  เปนตน

      บทบาทและหนาที่สําคัญของคติชนตามแนวคิดขางตน เปนแนวทางที่ช้ีใหเห็นบทบาท
ของคติชนในฐานะที่เปนวัฒนธรรมของสังคม      และชี้ใหเห็นการดํารงชีวิตอยูตามวิถีชีวิตพื้นบาน
ของกลุมบุคคลในสังคมและวัฒนธรรมในอดีต     และที่มีการปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในปจจุบัน  ดังนั้นการศึกษาคติชนจึงควรมองบทบาทหนาที่ของคติชนทุกประเภท    เพื่อ
จะใหเห็นภาพรวมของบทบาทหนาที่ และความสําคัญของคติชนซึ่งปรากฏอยูในสังคม ทั้งนี้เพื่อนํา
มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

3.5 คติชนกับการเรียนการสอนภาษาไทย
     การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหบรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตรซึ่งกําหนดให

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบทบาทหนาที่ของคนนั้น 
ทาํใหครูผูสอนวิชาภาษาไทยเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตรได        โดยการปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับสภาพ และ
ความตองการในทองถ่ินของผูเรียนใหเหมาะสม      เพราะเนื้อหาวิชาภาษาไทยมีเร่ืองราวที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมพื้นบานของผูเรียนแทรกอยูแลว          ดังนั้นเมื่อผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในทองถ่ินของตนยอมทําใหผูเรียนเขาใจและพรอมที่จะรับรูส่ิงอ่ืน ๆ ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

        หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533   มีแนวดําเนินการที่เกี่ยวของ
กับวิชาคติชนวิทยา     คือ     “ใหทองถ่ินปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับสภาพและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35

ความตองการของทองถ่ิน สงเสริมใหทองถ่ินจัดทํารายวิชาที่สอนความตองการของทองถ่ินและ
สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดในการสรางสรรคงาน” (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2533 ข : 5)
ครูผูสอนภาษาไทยสามารถพัฒนาการเรียนการสอน     โดยปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาภาษา
ไทยใหเหมาะสม โดยบรรจุเนื้อหาวิชาคติชนวิทยาเขาไวในเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพราะ   “วิชาคติชน
วิทยามีความสัมพันธกับหลักภาษา วรรณคดี และการใชภาษาที่ครูผูสอนจะสอดแทรกได ไดแก   
เร่ืองสุภาษิต     สํานวนไทย    คําใหพร    ความเชื่อ   ประเพณี ตลอดจนเรื่องราวที่ปรากฏในวรรณ
คดีที่สะทอนภาพการดําเนินชีวิตของชาวบานตั้งแตเกิดจนตาย” (จารุณี กองพลพรหม 2531 : 1148)

3.6 ขอมูลทางคติชนท่ีนํามาสอดแทรกในการเรียนการสอนภาษาไทย
     ในการสอนภาษาไทยผูสอนอาจจะสอดแทรกขอมูลทางคติชนในการเรียนการสอนได 

โดยผูสอนจะตองสํารวจเนื้อหาในแบบเรียนภาษาไทยวามีตอนใดที่จะนําขอมูลทางคติชนมาเสริม
เพื่อทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในตอนนั้นมากขึ้น    และไดรับความรูเกี่ยวกับคติชน  พรอมทั้งเห็น
คุณคาของคติชนอีกดวย (ธนวัชฏ  ศิริสวัสดิ์ 2531 : 1166)

      คติชนมีขอบเขตกวางมาก ผูวิจัยไดพิจารณาเลือกขอมูลทางคติชนมาประยุกตใชให
เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและเวลาที่ใชในการเรียนการสอนภาษาไทย คือคติชนประเภทมุขปาฐะ
ดังนี้

     1. นิทานพื้นบาน (Folk Tales)
                       1.1 ความหมายของนิทานพื้นบาน

                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช  2542 (ราชบัณฑิตยสถาน 2542 
: 286) ใหความหมายวา นิทาน น. เร่ืองที่เลากันมา, เหตุ ; เร่ืองเดิม. นิทานพื้นบาน น. เร่ืองเลาที่เลา
สืบตอกันมาชานาน

                กิ่งแกว อัตถากร (2519 : 12)  กลาวถึง   ความหมายของนิทานพื้นบานวา นิทาน
พื้นบานเปนวรรณคดีมุขปาฐะหรือเปนเรื่องเลาสืบตอกันมาเปนมรดกทางวัฒนธรรม สวนความเห็น
ของ  ทัศนีย  ทานตะวณิช  (2522 : 60)  นิทานพื้นบาน หมายถึง  “เร่ืองเลาที่อาศัยการถายทอดทาง
วาจา  และจดจําเปนสําคัญ  สืบเนื่องจากรุนหนึ่งไปยังรุนหนึ่ง”  ฤดีมน  ปรีดีสนิท  (2524 : 71) ให
ความหมายของนิทานพื้นบานไววา “เปนนิทานปากเปลา เลาสืบกันมานานไมใชเร่ืองเลาสนุก ๆ  
แตเพียงอยางเดียว  แตยังเปนเครื่องมือในการปรุงแตงความคิดของคนในสังคมอีกดวย”  ประคอง 
นิมมานเหมินท (2531 : 54) ไดใหความหมายของนิทานพื้นบานวา “เปนเรื่องที่เลาสืบทอดตอ ๆ กัน
มาโดยมุขปาฐะ ซ่ึงเลาจากความจํา และไมทราบวาใครเปนผูแตง”     ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ  
ประเทือง คลายสุบรรณ (2531 : 62) ที่ไดกลาวถึงนิทานชาวบานวา  “เปนเรื่องเลาที่ชาวบานผูกเรื่อง
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ขึ้นเลาสูกันฟงดวยถอยคําธรรมดาเปนภาษารอยแกว      หรือถอยคําสํานวนของชาวบานในแตละ
ทองถ่ิน เลาสืบกันมาเปนเวลาชานาน จนไมทราบวาใครเปนคนคิดแตงขึ้น”

               นิทานพื้นบานหรือนิทานชาวบานจึงหมายถึง เร่ืองเลาที่คนในทองถ่ินเลาสืบทอด
ตอ ๆ กันมา และถายทอดกันดวยปาก  (มุขปาฐะ)  ซ่ึงเลาจากความจําและไมทราบวาใครเปนผูแตง        
ตอมาจึงมีการบันทึกไวตามเคาเรื่องเดิม  นิทานพื้นบานจะสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยู         
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ของชาวบานในทองถ่ินนั้น ๆ

                       1.2 ลักษณะของนิทานพื้นบาน
                นิทานพื้นบาน เปนเรื่องเลาที่สืบทอดกันมาดวยปากจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีก

รุนหนึ่ง ทั้งนี้เรื่องเลาที่จัดวาเปนนิทานพื้นบาน ซ่ึงตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา Folk Tales มักถือวา
จะตองเปนการเลาโดยใชภาษารอยแกว สวนเรื่องเลาที่ใชภาษารอยกรองนั้น มักมีช่ือเฉพาะที่ใช
เรียกกันอยูแลว เชน มหากาพย (epic)  นิทานคํากลอน (ballad) เปนตน

                ผองพันธุ      มณีรัตน (2525 : 113 – 114)  ไดเสนอแนวคิดวา      “ถาถือวานิทาน
ชาวบานตรงกับ folk narrative นิทานชาวบานคือ รอยแกวและรอยกรอง แตถาแปลนิทานชาวบาน
วา folk  tales  ก็จะมีแตรอยแกวเทานั้น นักคติชาวบานของไทยจึงมักถือวา นิทานชาวบานมีลักษณะ
เปนรอยแกวอยางเดียว”

                เจือ สตะเวทิน (2517 : 46) กลาวถึงลักษณะของนิทานพื้นบานไว ดังนี้
                1. ตองเปนเรื่องเกา

                             2. ตองเลากันอยางภาษารอยแกว
                             3. ตองเลากันดวยปากมากอน
                             4. ตองแสดงความคิดความเชื่อของชาวบาน
                             5. เร่ืองจริงที่มีคติก็นับอนุโลมเปนนิทาน เชน มะกะโท ชาวบานบางระจัน

               กุหลาบ  มัลลิกะมาส  (2518 : 99 - 100) ไดอธิบายลักษณะของนิทานชาวบาน
ดังนี้

               1. เปนเรื่องเลาดวยถอยคําธรรมดา เปนภาษารอยแกว ไมใชรอยกรอง
                             2. เลากันดวยปากสืบกันมาเปนเวลาชานาน แตตอมาในระยะหลัง  เมื่อการเขียน
เจริญขึ้นก็อาจเขียนขั้นตอนตามเคาเดิมหรือที่เคยเลาดวยปากเปลา
                             3.ไมปรากฏวาผูเลาดั้งเดิมนั้นเปนใคร อางแตวาเปนของเกา ฟงมาจากผูเลาซ่ึงเปน
บุคคลสําคัญยิ่งในอดีตอีกตอหนึ่ง    ผิดกับนิยายสมัยใหม  ที่ทราบตัวผูแตง       แมนิทานซึ่งปรากฏ
ช่ือผูแตง  เชน  นิทานของกริมม    กริมมก็อางวาเลาตามเคานิทานที่มีมาแตเดิมไมใชตนแตงขึ้นเอง
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                             สรุปไดวา ลักษณะของนิทานพื้นบานที่สําคัญ  คือ เปนวรรณกรรมมุขปาฐะ 
เปนเรื่องเลาดวยถอยคําธรรมดา เปนภาษารอยแกว ไมปรากฏวาผูเลาดั้งเดิมนั้นเปนใครเลาสืบทอด
กันมาเปนเวลานาน

       ลักษณะเนื้อหาของนิทานชาวบานนั้น    กุหลาบ    มัลลิกะมาส  (2518 : 120 –
121)  ไดกลาวถึงนิทานชาวบานวา  มีลักษณะเนื้อหา ดังนี้
                     1. มักจะไมขึ้นตนดวยเนื้อหาตอนสําคัญ และจะไมจบลงทันทีที่เรื่องจบลง  แตจะ
ขึ้นตนเปนทํานองนําเรื่องเสียกอน   และเรื่องจะดําเนินไปจนถึงจุดจบแลวยังมีตอเลยจุดจบไปอีก
เล็กนอยเพื่อย้ํากลาวถึงความสงบ ความสุข ความมั่นคง และความมีหลักมีฐานในชีวิตของตัวเอกใน
นิทานเรื่องนั้น

    2. มีเนื้อหาทํานองเดียวกันซ้ํา ๆ กัน แตเหตุการณแปลกแตกตางกันออกไป บางที
ก็สามครั้ง    บางทีก็ส่ีคร้ัง    เชน   รูแพสามครั้ง แกปญหาตกดวยปญญาสี่คร้ัง    (จํานวนซ้ํากันโดย
มากเปนไปตามลักษณะทางศาสนา) การมีเร่ืองซ้ํา ๆ ทํานองนี้เปนการกอความกระหายใครรูเร่ืองวา
ตอนไหนจะมีทางออกอยางไร และขณะเดียวกันก็ทําใหมีเนื้อเรื่องยาวสมบูรณขึ้น
                     3. โดยทั่วไปแลวจะมีตัวเอกในนิทานคราวหนึ่ง ๆ ไมเกินสองตัว    ถาในเรื่องมี
มากกวาสองตัวข้ึนไปก็จะมีแคสองตัวที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่องตอนนั้น
                     4. ตัวเอกในเรื่องมักจะตองมีลักษณะตรงขามกัน   คนชั่วกับคนดี   คนฉลาดกับ
คนโง เปนตน
                     5. ถามีตัวเอกในนิทานสองคน        เปนคนมีอํานาจนอยหรือออนแอก็มักจะเปน
พี่นองฝาแฝดกัน    แตถาเมื่อใดมีอํานาจขึ้นก็อาจกลับกลายเปนศัตรูคูแขงกัน
                     6. คนที่ดูออนที่สุดในหมูพวกกลับกลายเปนดีที่สุด         นองชายหรือนองสาว
คนสุดทองมักจะกลับเปนผูชนะในตอนทายเสมอ
                     7. การจัดวางลักษณะหรือนิสัยใจคอของตัวละครในเรื่องเปนไปอยางงาย ๆ    มี
ลักษณะนิสัยเห็นชัดแจง   และมีปรากฏในการดําเนินเรื่องเทานั้นที่กลาวถึงไวตรง ๆ     นอกจากนั้น
นิสัยหรือชีวิตดานอื่น ๆ ของตัวละคร  ถาไมมีสวนเกี่ยวของกับเนื้อเร่ืองแลว ก็จะไมกลาวถึง   เชน 
บอกไวเลยวาเปนคนโกง หรือเปนคนดี
                     8. โครงเรื่องงาย ๆ  ไมซับซอน  เลาจบไปเปนเรื่อง ๆ  ตอน ๆ    แตถาเมื่อใดมี
โครงเรื่องเล็กแทรกเขามาในเรื่องใหญ  ก็แสดงวาเพิ่มเติมขึ้นทีหลัง  และเปนรูปวรรณคดีช้ันสูง เชน    
เร่ืองเวนิสวานิช    เคาเดิมเปนนิทานชาวบาน     เชกสเปยรมาปรับปรุง แตงโครงเรื่องยอยแทรกอยู
คือ  เร่ืองของเจสสิกา และลอเร็นโซ
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                     9. เลาเรื่องเรียงลําดับอยางงาย ๆ       ถาเปนเรื่องอยางเดียวกันก็เลาแบบอยาง
ใกลเคียงกัน ใชถอยคําเทียบเหมือน ๆ กัน  แสดงวาตั้งใจใหเหมือนกัน ไมตองการใหแปลกแตกตาง
กันออกไปทั้งวิธีการเลนและถอยคํา (โดยเฉพาะนิทานที่ไมรูจบกับนิทานเขาแบบ)

       ลักษณะที่สําคัญของนิทานพื้นบานจะมีเนื้อเร่ืองทํานองเดียวกัน  และซ้ํา ๆ   กัน       
แตเหตุการณแปลกแตกตางกันออกไป       โครงเรื่องงายไมซับซอนและมีวิธีเลาเรื่องเรียงลําดับ
อยางงาย ๆ การขึ้นตนเลาเรื่องจะขึ้นตนเปนทํานองนําเรื่องกอนและจะดําเนินเรื่องไปจนถึงจุดจบ
อาจจะตอเลยจุดจบไปอีกเล็กนอยเพื่อเลาชีวิตของตัวเอกในนิทานเรื่องนั้น     การจัดวางลักษณะ
นิสัยใจคอของตัวละครในเรื่องเปนไปอยางงาย ๆ มีลักษณะที่เห็นเดนชัดและเรียงลําดับในการเลา
โดยไมตองการใหแปลกแตกตางกันออกไปทั้งวิธีการเลาและถอยคํา

          1.3 ประเภทของนิทานพื้นบาน
                การจัดจําแนกประเภทนิทานพื้นบานตามแนวทางการศึกษาในระบบที่เปนสากล

นั้น จัดแบงนิทานโดยยึดเกณฑการพิจารณาจากรูปแบบของนิทานเปนเกณฑซ่ึง  ทอมปสัน แบงไว 
8  ประเภท ทั้งนี้ กิ่งแกว อัตถากร (2519 : 12 – 14) ไดอธิบายเกี่ยวกับนิทานแตละรูปแบบไว ดังนี้
                              1. นิทานมหัศจรรย  เปนนิทานพื้นบานเดิมเรียกวา  เทพนิยาย (G.marchen ; 
E.fairy tale ; E.household tale ; Fr. Conte populaire)  เปนเรื่องคอนขางยาว    ประกอบดวยหลาย
อนุภาค หลายตอน มีฉากเปนแดนสมมติหรือแดนในฝน ไมบงสถานที่เดนชัด การพรรณนามัก
วิจิตรพิสดาร ตัวเอกเปน เจาชาย  เจาหญิง  เจาชายเกงกลาสามารถผจญอุปสรรคพบเจาหญิงครองรัก    
เชน เร่ืองสโนไวท   เรื่องซินเดอเรลลา
                              2. นิทานชีวิต (E.novella ; romantic tale) เปนเรื่องคอนขางยาวประกอบดวย
หลายอนุภาคหลายตอน  มีฉากบงสถานที่และเวลาเดนชัดในแดนชีวิตจริงตัวละครเปนพระเอก  
นางเอก โครงเรื่องมีการตอสู  และการครองรัก เชน  นิทานชุดอาหรับราตรี   ชุดเดคาเมรอนของโบ
คัชชินโอ นิทานทรงเครื่องของไทย
                              3. นิทานวีรบุรุษ (E.hero tale)  เปนเรื่องคอนขางยาว  ประกอบดวยหลายอนุภาค 
หลายตอน  มีฉากเปนแดนชีวิตจริง  ตัวเอกจะเปนวีรบุรุษ  มีโครงเรื่องลําดับเหตุการณ   การผจญภัย 
การตอสู หลายเหตุการณเปนอนุกรม เชน การผจญภัยของเธซีอุส เฮอรคิวลิส
                              4. นิยายประจําถ่ิน  (G.sage ; E.local tradition ; E. local legend ; E. migratory 
legend ; fr. Tradition populaire) มีขนาดของเรื่องแลวแตกรณี มีฉากเปนแดนชีวิตจริง  ตัวละครเปน
มนุษย  ผี เทวดา สัตว มีโครงเรื่องเปนการกระทําและความสําคัญของบุคคลในทองถ่ิน อํานาจผีสาง
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เทวดา เชื่อวาเหตุการณหรือปรากฎการณเกิดขึ้นจริง เชน   เมืองลับแล     เจาแมสรอยดอกหมาก 
นางอรพิมกับทาวปราจิต
                              5. นิยายอธิบายเหตุ (E.explanatory tale ; E.etiological tale ; G.natursage ; 
pouequoi story)  จะมีโครงเรื่องตอบคําถามที่วา   ทําไม    เพื่ออธิบายความเปนมาของสัตว   บุคคล     
ส่ิงหรือปรากฎการณตาง ๆ  เชน   ทําไมจึงเกิดจันทรคราส     ทําไมมดตะนอยจึงเอวคอด
                              6. ตํานานและเทวปกรณ (E.myth)มีโครงเรื่องประกอบดวยอนุภาควาดวยตน
กําเนิดของจักรวาล  โลก  มนุษย  สัตว  ส่ิงของกับวาดวยโครงสราง  ความสัมพันธและกฎเกณฑ
ตลอดจนคุณและโทษของพฤติกรรมตาง ๆ เชน   พระพิฆเนศวร     พระมนูกับน้ําทวมโลก
                              7. เร่ืองสัตว (E.animal story)  มีสัตวเปนตัวเอก มีโครงเรื่องเปนพฤติกรรมของ
สัตว         หากเลาเชิงเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษยเพื่อใหคติสอนใจ เรียกวานิทานอุทาหรณ (E.fable)
เชน ราชสีหกับนกกันทคลกะหรือสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา
                              8. มุขตลก (E.jest ; E.humourous anecdote ; E.merry., E.numskull tale ;
G.schwank)   มีตัวละครเปนคนทุกประเภท   มีโครงเรื่องที่มีเหตุการณขัดแยงที่ผูฟงมองดวยอารมณ
ขันไมถือโทษ เชน เร่ืองศรีธนญชัย เร่ืองประเภทตาเถรยายชี

                ประคอง   นิมมานเหมินท  (2531 : 60-72)   ไดจําแนกนิทานเพื่อใหเหมาะกับการ
ศึกษานิทานไทยไวรวม  11  ประเภท   โดยนําเกณฑการแบงนิทานตามรูปแบบดังกลาว     และการ
แบงนิทานที่ปรากฏในหนังสือ   The Type of the Folk  Tale      มาเปนแนวทางในการจําแนก
ประเภทนิทาน ดังนี้
                              1. นิทานมหัศจรรย (fairy tale : marchen)  มีเรื่องราวของความมหัศจรรยเปน
เร่ืองคอนขางยาว มีหลายอนุภาคหรือหลายตอน ดําเนินเรื่องอยูในโลกแหงจินตนาการไมบงสถานที่
หรือเวลาที่แนนอน     ตัวเอกของเรื่องตองผจญภัยหรือชะตากรรมเกี่ยวของกับอมนุษย      อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยหรือส่ิงมหัศจรรยเหลือวิสัยมนุษย    เชน   เรื่องสโนไวท     เร่ืองแฮนเซลกับเกรเทล   
เร่ืองเจาหญิงนิทรา    เปนตน
                              2. นิทานชีวิต (novella) มีขนาดคอนขางยาว   มีหลายอนุภาคหรือหลายตอน 
ดําเนินเรื่องอยูในโลกแหงความจริง  มีการบงสถานที่  และตัวละครชัดเจน อาจมีเร่ืองของอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยหรือความมหัศจรรยที่เชื่อวาเปนสิ่งที่เปนไปไมได   เชน   เร่ืองไกรทอง    ขุนชางขุนแผน
และพระลอ
                              3. นิทานวีรบุรุษ (hero tale) เปนนิทานคอนขางยาว   ประกอบดวยหลายอนุภาค
หลายตอน   อาจอยูในโลกแหงจินตนาการหรือโลกที่ดูเหมือนจะเปนจริง   มีการผจญภัยของวีรบุรุษ
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คนเดียวหลายครั้งหลายหนและมักเลาถึงการผจญภัยของวีรบุรุษที่มีลักษณะเหนือมนุษย    เชน 
เฮอรคิวลิส  เซลีอุส   และเพอรซีอุสของกรีก   เปนตน
                              4. นิทานประจําถ่ิน (sage ; local tradition, local legend และ migratory legend)  
มีขนาดของเรื่องไมแนนอน    เปนเรื่องที่อธิบายถึงความเปนมาของสิ่งที่อยูในทองถ่ิน     มักเปน
เร่ืองแปลกพิสดารซึ่งเชื่อวาเคยเกิดขึ้นจริง  ณ  สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ตัวละครและสถานที่บงไว
ชัดเจน    อาจเปนเรื่องของบุคคลในประวัติศาสตรหรือคนสําคัญของเมือง   เชน  เรื่องพระยากง 
พระยาพาน  พระรวง  เจาแมสรอยดอกหมาก  นางอรพิมกับทาวปราจิต และเรื่องตามองลาย เปนตน
                              5. นิทานอธิบายเหตุ (explanatory tale ; etiolobical tale ; natursage ; pourquoi 
story) เปนเรื่องอธิบายถึงกําเนิดหรือความเปนมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ มีขนาดของเรื่องสั้น
และเลาอยางตรงไปตรงมา เพื่อตอบคําถามวาทําไมสิ่งนั้นจึงเปนอยางนี้   เชน อธิบายวาทําไมจระเข
จึงไมมีล้ิน ทําไมนกบางชนิดจึงพูดได    กําเนิดของดาวลูกไก      กําเนิดของจันทรคราส    เปนตน
                              6. เทวปกรณ (myth) เปนเรื่องอธิบายถึงกําเนิดของจักรวาล โครงสรางและระบบ
ของจักรวาล มนุษย สัตว ปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน เร่ือง เมขลารามสูร เปนเรื่องอธิบาย
ปรากฏการณของฟาแลบฟาผา
                              7. นิทานสัตว (animal tale) เปนเรื่องที่สัตวเปนตัวเอก มีลักษณะเปนตัวโกง
(trickster) เที่ยวกล่ันแกลงเอาเปรียบคนหรือสัตวอ่ืน มีหลายอนุภาค หลายตอน ความนาสนใจของ
เร่ืองอยูที่ความขบขันจากการหลอกลวง หรือการตกอยูในสถานการณลําบากที่ไมนาเปนไปไดของ
สัตว    อันเนื่องจากความโงของมัน  นิทานสัตวถาเลาโดยเจตนาจะสอนจริยธรรมหรือคติธรรม
อยางใดอยางหนึ่ง    จัดวาเปนนิทานคติ (fable)    ไดแก     นิทานอีสป    และปญจตันตระ
                              8. มุขตลก (jest ; humourous anecdote ; merry tale ; numskull tale ; schwank)
มักมีขนาดสั้น    โครงเรื่องไมซับซอนมีเพียงอนุภาคเดียว    ตัวละครอาจเปนมนุษยหรือสัตวก็ได
จุดสําคัญของเรื่องอยูที่ความไมนาเปนไปได   สติธ  ทอมปสัน ไดประมวลแนวคิดตาง ๆ ที่ปรากฏ
ในมุขตลกวามี 16 ประการ  คือ   ความฉลาด   ความโง   การชนะการแขงขันดวยกลลวง การตอรอง
แบบกลลวง   ขโมยและการหลอกตม  การหนีโดยใชกลลวง  การลอลวงและผิดประเวณี กลลวงที่
ทารุณ  กลลวงโดยวิธีการแขงขัน  การปลอมแปลง  การกลาวหาที่ผิด  ภรรยาที่เลว  ความเกียจคราน 
คนหูหนวก  นักบวช  และการโม
                              9. นิทานศาสนา (religions tale) เปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เชน เร่ืองเลาเกี่ยวกับ
พระเยซูและนักบุญตาง ๆ  ในคริสตศาสนาซึ่งไมปรากฏในพระคัมภีร   เร่ืองพระเยซู    และนักบุญ
ปเตอรใหพรชาวนายากจนคนหนึ่ง เร่ืองพระพุทธเจาและพระสาวก     ซ่ึงไมมีในพระไตรปฎก
หลายเรื่อง
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                              10. นิทานเรื่องผี   เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับผีตาง ๆ นานา  ผีบางประเภทไมปรากฏ
ชัดวามาจากไหน   เกิดขึ้นไดอยางไร    เชน   ผีมาบองและผีปกกะโหลงของไทยภาคเหนือ
                              11. นิทานเขาแบบ (formula  tale)   เปนนิทานที่มีแบบสราง   (pattern)   พิเศษ
เปนการเลาเพื่อความสนุกสนานของผูเลาและผูฟง   เชน  นิทานลูกโซ   นิทานหลอกผูฟง     นิทาน
ไมจบเรื่อง  และนิทานไมรูจบ

                 นอกจากนี้ยังมีการแบงประเภทนิทานในลักษณะอื่นอีก  เชน   แบงตามเขตพื้นที่
แบงตามเนื้อหา   ลีลา    โวหาร เปนตน

  1.4 คุณคาของนิทานพื้นบาน
                นิทานพื้นบานเปนการผูกเรื่องจากความรูสึกนึกคิดของผูเลา     เพื่อตอบปญหา

ของใจ    ส่ิงบันเทิงใจ    นิทานเปนเรื่องเลาที่สืบตอกันมาดวยปาก ไมปรากฏชื่อผูแตง จุดประสงค
ในการเลานิทานคือ เลาเพื่อความสนุกสนาน เพื่อการอบรมสั่งสอนความประพฤติ   ศีลธรรม  
นิทานพื้นบานจึงเปนขอมูลทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทและมีคุณคาตอสังคม

                สุธิวงศ  พงศไพบูลย (2512 : 188) กลาวถึงคุณคาของนิทานชาวบานวา
                              1. กอใหเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ
                              2. ใหความรูเร่ืองภาษา ศัพท สํานวน
                              3. สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมประเพณีบางอยาง        ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ
ภูมินามวิทยาและภาวะสังคม
                              4. มีคุณคาในดานการอบรมสั่งสอนชี้ทางปฏิบัติชอบ
                              5. มีคุณคาในดานกอใหเกิดผลทางอื่น ๆ  เชน    นิทานบางเรื่องเปนที่มาของ
วรรณคดี   บางเรื่องที่มีผูผูกเปนบทขับรอง        นอกจากนี้ในดานการศึกษาครูสามารถนํานิทานไป
ประกอบการเรียนการสอน บทเรียนบทบทบางตอนใหผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น

                ประสิทธิ์  กาพยกลอน (2518 : 122)  กลาวถึง  ประโยชนและคุณคาของนิทาน
ชาวบานวา

                1. ประโยชนและคุณคาในดานปญญา
                              2. ประโยชนและคุณคาในดานความเพลิดเพลิน
                              3. ประโยชนและคุณคาในดานความรูตาง ๆ
                              4. ประโยชนและคุณคาในดานคติสอนใจ

                ประคอง นิมมานเหมินท (2531 : 107-109) ไดกลาวถึงประโยชนและคุณคาของ
นิทานพื้นบานในสังคมดังนี้
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                1. ใหความเพลิดเพลิน ชวยใหเวลาผานไปอยางไมนาเบื่อหนาย
                              2. ชวยกระชับความสัมพันธในครอบครัว
                              3. ใหการศึกษาและเสริมสรางจินตนาการ
                              4. ปลูกฝงจริยธรรมและรักษาบรรทัดฐานของสังคม

                ผาสุก   มุทธเมธา  (2535 : 39-40)   กลาวถึง  ประโยชนและคุณคาจากนิทาน
ชาวบาน คือ
                              1. นิทานใหความเพลิดเพลิน
                              2. นิทานใหความรูแกคนที่ไมมีการศึกษาไดดีมาก
                              3. นิทานชวยสอนหลักธรรมใหคนมีเมตตากรุณา มีคุณธรรมประจําใจ
                              4. นิทานเปนบอเกิดแหงวรรณคดี   ละคร      ดนตรี จิตรกรรมและปฏิมากรรม
และงานฝมือตาง ๆ   ทําใหศิลปะแขนงตาง ๆ   เจริญรุงเรืองสืบทอดตอไปไมขาดสายโดยนํามา
ประยุกตตามความตองการใหความรูเร่ืองศาสนา   สังคม  ภาษา   ประวัติศาสตร    ภูมิศาสตร
มนุษยศาสตร โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ ที่สืบทอดกันมา ทําใหเกิดผลดีแกคนในปจจุบันเปนอยางยิ่ง

         จากการศึกษาประโยชนและคุณคาของนิทานพื้นบาน กลาวไดวา  นิทานพื้นบาน
มีคุณคาในดานความเพลิดเพลินบันเทิงใจ สงเสริมใหเกิดความรูในดานภาษา   ศัพท     สํานวนและ
เสริมสรางจินตนาการในทางสติปญญา    ชวยกระชับความสัมพันธในครอบครัว นิทานพื้นบานที่มี
คติสอนใจชวยในการอบรมสั่งสอนชี้ทางปฏิบัติชอบ     ปลูกฝงจริยธรรมและรักษาบรรทัดฐานของ
สังคม     เพราะนิทานพื้นบานสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมประเพณี        และเปนบอเกิดของวรรณคดี 
ละคร ดนตรี    จิตรกรรม    และปฏิมากรรม และศิลปะ โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ ที่สืบทอดกันมาทําให
นิทานพื้นบานมีคาควรที่จะไดรับการอนุรักษและสืบทอดตอไป

      2. เพลงพื้นบาน (Folk Songs)
          2.1 ความหมายของเพลงพื้นบาน
                ในวัฒนธรรมตะวันตกการศึกษา   Folk Songs     ในระยะเริ่มแรก เปนการศึกษา

Ballads ซ่ึง วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ แอนเดอรสัน (2531 : 23)    ไดเสนอศัพท เรียกวา    “เพลงเลาเรื่อง” 
ลักษณะเพลงเลาเรื่อง  เชน  เพลง  Lord  Randle   นั้น        เลาถึงเหตุการณเศราสลดที่เกิดขึ้นตอ 
ลอรด แรนเดิล (Lord Randle) โดยไมมีการวิพากษวิจารณที่เกิดขึ้นหรือวิพากษวิจารณพฤติกรรม
ของบุคคลในเรื่อง

                สวนในประเทศไทยมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายหรือคําจํากัดความ
ของเพลงพื้นบาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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                ภิญโญ จิตตธรรม (2516 : 9)  กลาวถึงเพลงชาวบานวา “เพลงชาวบานเกิดจาก
ประเพณี ศาสนา หรือวัฒนธรรมของชุมชนในถิ่นหรือเขตนั้น ๆ ”

                เจือ สตะเวทิน (2517 : 91)  กลาววา “เพลงตามวิชานิรุกศาสตร เขาใจกันวา มา
จากคํา “เปลง” นั่นเอง คือเปนการแสดงอารมณ เชน สนุก ทุกข สุข อยางใดอยางหนึ่ง ”

                ประเทือง  คลายสุบรรณ (2531 : 29)  กลาววา  “เพลงชาวบาน  เปนเพลงพื้นเมือง
ที่ชาวบานในทองถ่ินตาง ๆ   คิดรูปแบบการรองและการเลนขึ้น     เพื่อรองเลนร่ืนเริงสนุกสนานใน
โอกาสที่หญิงชายไดมาพบกันในงานเทศกาลและงานนักขัตฤกษตาง ๆ ”

                จันทรศรี  นิตยฤกษ (ม.ป.ป. : 50)    กลาววา     “เพลงพื้นเมือง เปนเพลงที่ชนบท
ในแตละทองถ่ินกําหนดเนื้อเร่ือง แบบแผน และทวงทํานองขึ้นตามความนิยม สภาพแวดลอม 
โอกาสที่ใช รวมทั้งสําเนียงพูดที่ผิดเพี้ยนแตกตางกัน โอกาสที่รองเพลงพื้นเมืองมักเปนงานเทศกาล 
หรือรองเอาแรงกันทํางาน เพื่อความสนุกสนาน”

                สุกัญญา ภัทราชัย (2531 : 216) กลาววา   “เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมปากเปลา 
ซ่ึงรวมบทรอยกรองและดนตรีพื้นบานเขาดวยกัน สงทอดกันมาตามประเพณีมุขปาฐะ มีลักษณะ
เดนอยูที่ความเรียบงายในถอยคําการรองและการแสดงออก”

      จากการศึกษาความหมายของเพลงพื้นบาน   สรุปไดวา   เพลงพื้นบานเปน
วรรณกรรมปากเปลา ซ่ึงสงทอดกันมาตามประเพณีมุขปาฐะ  มีรูปแบบการรองและการเลนที่มี
ความสนุกสนาน  มีลักษณะเดนอยูที่ความเรียบงายในถอยคํา  การรองและการแสดงออก  ตาม
สภาพแวดลอมและโอกาสที่ใชของชุมชนในถิ่นหรือเขตนั้น ๆ

      2.2 ลักษณะของเพลงพื้นบาน
                เพลงพื้นบานมีลักษณะการถายทอดดวยปาก จะมีเนื้อรองและทํานองงาย ๆ
                เจือ    สตะเวทิน (2517 : 112) กลาวถึงลักษณะของเพลงพื้นเมือง วา

                       1. มีความเกาแกเปนขอตน คือ มีอายุยืนนานมากไมทราบกันวาใครเปนผูเร่ิมรอง
ขึ้นกอนเปนแตจํากันสืบจากคนรุนหนึ่งมายังอีกรุนหนึ่งจนมาถึงปจจุบันภาษายอมวิบัติและผิดเพี้ยน
ไปบาง

                       2. เร่ืองของเพลงพื้นเมืองนั้น เกิดจากชาวบานชาวเมืองไมใชเกิดจากนักปราชญ
ราชบัณฑิต

                       3. เพลงพื้นเมืองทั้งหลายแสดงชีวิตวัฒนธรรมของคนโบราณ เปนตนวาแสดง
ความเชื่อถือหรือความนิยมของคนชาวบานชาวเมืองโดยแท     ฉะนั้นเพลงเหลานี้จึงเปนดังกระจก
สองใหเห็นชีวิตในอดีตกาลของคนไทยสวนใหญไดดีที่สุด
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                ประเทือง คลายสุบรรณ (2531 : 29) กลาวถึง ลักษณะเนื้อรองของเพลงชาวบาน
ของไทยวา “สวนมากเปนการเกี้ยวพาราสีหรือการซักถามโตตอบกันระหวางพอเพลงกับแมเพลง    
ความดีเดนของเพลงชาวบานอยูที่ความไพเราะกับคารมหรือถอยคําตาง ๆ   แตมีความหมายกินใจ
และไหวพริบปฏิภาณในการรองกลาวแกกัน     พอเพลงแมเพลงชาวบานไดช่ือวาเปนกวีมุขปาฐะ”

                สุกัญญา  ภัทราชัย  (2531 :216)   กลาวถึงเพลงพื้นบานของไทยวา   “มีลักษณะ
คําประพันธจัดเปนรอยกรองมุขปาฐะ   เพราะมีการจัดจังหวะของคํา  จังหวะของเสียงและสัมผัส
งาย ๆ  ไมมีกฎเกณฑตายตัว”

                ลักษณะของเพลงพื้นบานในเชิงคติชนวิทยา เปนบทรองและดนตรีซ่ึงถายทอด
มาตามประเพณีมุขปาฐะ   ทั้งนี้    สุกัญญา    ภัทราชัย (2531 : 225)  ไดกลาวถึง     ลักษณะทั่วไป
ของเพลงพื้นบาน ซ่ึงสรุปไดดังนี้

   1. เพลงพื้นบานเปนงานของชาวบานซึ่งสงทอดมาจากปากตอปาก อาศัยการฟง
และการจดจํา ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร

   2. เพลงพื้นบานเปนเพลงที่ไมมีกําเนิดแนนอน       ไมมีใครรูวาผูใดเปนคนแตง
ใครเปนผูรองคนแรก

   3. เพลงพื้นบานเปนเพลงของกลุมชน     ทุกคนในสังคมมีสวนรวมในการสราง
บทเพลง ชาวบานรวมกันขับรอง

   4. เพลงพื้นบานเปนเพลงที่ไมมีเนื้อรองและทํานองตายตัว
   5. เพลงพื้นบานมีความเรียบงาย ความเรียบงายนั้นปรากฏอยูในถอยคําการรอง

และการแสดงออก
   6. ในการประพันธชาวบานจะคิดถอยคําในลักษณะเปนกลุมเสียง  (sound

group)  มากกวาคิดเปนคํา ๆ   ฉันทลักษณที่ใชในการประพันธ   ลวนเปนฉันทลักษณที่มีการจัดวาง
จังหวะของคําและสัมผัสงาย ๆ  ไมมีกฎเกณฑตายตัว  ความสําคัญอยูที่จังหวะในการรองมิใชสัมผัส

     จากลักษณะของดังกลาวนี้ จึงกลาวไดวา เพลงพื้นบานเปนเพลงที่เกาแกไมทราบ
วาใครเปนผูเร่ิมรองขึ้นกอน มีลักษณะเนื้อรองเปนการเกี้ยวพาราสีกัน  แสดงชีวิตวัฒนธรรมของคน
โบราณ   โดยการจดจําสืบทอดกันมาเปนรอยกรองมุขปาฐะ   ลักษณะเดนของเพลงพื้นบานอยูที่
ความไพเราะกินใจและใชถอยคํางาย ๆ ชวยสะทอนใหเห็นสภาพชีวิตของคนในอดีตกาล

         2.3 ประเภทของเพลงพื้นบาน
                นักคติชนวิทยาหลายทานไดศึกษาประเภทของเพลงพื้นบานแลวจึงแบงไวตาม

ลักษณะของสภาพภูมิศาสตร เพศของผูรอง จํานวนคนรอง จุดประสงคของเพลง โอกาสที่รองหรือ
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ขนาดของฉันทลักษณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการจัดแบงดังนี้
           ประเทือง      คลายสุบรรณ   (2531 : 32-33)     ไดแบงประเภทของเพลงชาวบาน

ตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการเลนเปน 3 ประเภท คือ
           1. เพลงเพื่อความบันเทิงใจ เปนเพลงที่เลนในงานเทศกาล หรืองานรื่นเริงตาง ๆ เชน 

เพลงเรือ เพลงฉอย เพลงพวงมาลัย เพลงอีแซวหรือเพลงอีแงหรือเพลงตบแผละ เพลงปรบไก เพลง
หนาใย  เพลงระบํา  เพลงพิษฐาน  เพลงทรงเครื่อง เปนตน

           2. เพลงรองประกอบการทํางาน เปนเพลงที่รองในขณะที่ชวยกันทํางานเปนหมู เชน
เพลงเกี่ยวขาว  เพลงเตนกํารําเคียว  เพลงสงฟาง  และเพลงพานฟาง    เพลงชักกระดานหรือเพลง
ชางชัก  และเพลงลากไม  เปนตน

           3. เพลงที่มีวัตถุประสงคจําเพาะ   เชน   เพลงขอทาน   เพลงรอยพรรษา   เพลงแห
นางแมว   เพลงปนเมฆ   และเพลงเชิญผีตาง ๆ เปนตน

           สุกัญญา ภัทราชัย (2531 : 235) ไดจัดแบงเพลงพื้นบานตามวัยของผูรอง ซ่ึงแบงได
เปน 2 ประเภท ไดแกเพลงเด็ก และเพลงผูใหญ

           1. เพลงเด็ก  คือ  เพลงที่เด็กเปนผูรองเลน  แบงออกเปน   เพลงรองเลนและเพลง
ประกอบการละเลนของเด็ก

           2. เพลงผูใหญ คือเพลงที่ผูรองเลนเปนผูใหญตั้งแตวัยหนุมสาวถึงวัยชรา   เปนเพลง
ทีเ่กี่ยวของกับชีวิตชาวบานตั้งแตเกิดจนตาย   แยกยอยออกไดเปน 6 ชนิด  ไดแก เพลงกลอมเด็ก 
เพลงปลอบเด็ก   เพลงปฏิพากษ  เพลงรองรําพัน  เพลงประกอบการละเลนของผูใหญ และเพลง
ประกอบพิธี

           ผาสุก มุทธเมธา (2535 : 32) ไดจัดประเภทของเพลงพื้นบานและนําเสนอวาแบงเปน 
3 ลักษณะ คือ
                        1. เพลงชาวบานที่เกี่ยวกับการทํางาน เชน เกี่ยวขาว  ลองซุง ยกของหนัก เล่ือยไม 
ตอกเสาเข็ม  ลากอวน และแมแตเพลงกลอมเด็ก (ใหนอน)   จัดวาเปนเพลงที่เกี่ยวกับการทํางานดวย
                        2. เพลงตามทองถ่ินหรือตามภูมิภาค  คือ เพลงที่เลนเปนเฉพาะในแตละถ่ิน เชน 
เพลงซอ  เพลงลําตัด เพลงปรบไก  อีแซว  เพลงโคราช  ลําเตย  หมอลํา  เพลงนา  เพลงบอก โนรา 
มะโยง (เฉพาะบทรองไมใชเลนเปนเรื่อง)

           3. เพลงที่เกิดขึ้นตามยุคตามสมัย เชน เพลงรําโทน (รําวงในปจจุบัน) เสภา (คือการ
เลานิทานโดยการขับรองและมีกรับใหจังหวะ)

           จากการศึกษาประเภทของเพลงพื้นบานดังกลาว  เพลงพื้นบานแบงไดหลายประเภท
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการของการจัดแบง ซ่ึงมีหลายลักษณะโดยจัดแบงเพลงพื้นบานออกเปนตามสภาพ
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ภูมิศาสตร  เพศของผูรอง   จํานวนคนรอง  จุดประสงคของเพลง     โอกาสที่รองหรือขนาดของ
ฉันทลักษณและแบงตามวัยของผูรอง

         2.4 คุณคาของเพลงพื้นบาน
               เพลงพื้นบานมีคุณคาตอสังคมไทย   และเปนมรดกทางปญญาที่ไดสะสมตอเนื่อง

กันมาในวิถีชีวิตของคนไทย
               ประเทือง     คลายสุบรรณ (2531 : 61)   ไดกลาวถึงคุณคาของเพลงชาวบานวา

“เพลงชาวบาน มีคุณคาสําคัญในการใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแกชาวบานในสมัยที่ยังไมมี
เครื่องบันเทิงใจมากมายเชนในปจจุบันนี้   นอกจากนั้นยังมีคุณคาทางดานภาษาและวรรณคดี 
เปนวรรณคดีปากซึ่งใชถอยคําภาษาเรียบงาย กะทัดรัดแตมีความหมายกินใจ”

               จารุณี    กองพลพรหม (2531 : 397)   ไดกลาวถึงคุณคาของเพลงปลอบเด็ก   3
ประการสรุปได ดังนี้

               1. แสดงความรักใคร  บทปลอบเด็กแสดงความรักใคร และใหเด็กเปลี่ยนอิริยาบถ
หยอกลอเมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มนม

               2. ใหความรูเร่ืองธรรมชาติของสัตว บทปลอบเด็กใหความรูธรรมชาติของสัตว
                             3. สงเสริมพัฒนาการทางอารมณและรางกาย

               นอกจากนี้   จารุณี     กองพลพรหม   (2531 : 401-406)   ยังไดเสนอแนะคุณคา
ของเพลงประกอบการละเลนของเด็กไว  7   ประการ    โดยสรุปไดดังนี้

               1. ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพลงประกอบการละเลนของเด็ก ใหความสนุก
สนานเพลิดเพลินดวยบทรองที่ใชถอยคํางาย ๆ
                             2. ใหความรูธรรมชาติศึกษา     เพลงประกอบการละเลนของเด็กใหความรู
ธรรมชาติศึกษาและอารมณเบิกบาน  เชน  เสียงนกกระจอก  นกเอี้ยง  นกกลิ้งโคลง  และอารมณ
เบิกบานเมื่อไดสนทนากับพระจันทร

               3. สะทอนคานิยมของสังคมไทย         เพลงประกอบการละเลนของเด็กสะทอน
คานิยมของสังคมไทย   3  ดาน  คือ    ดานพุทธศาสนา    ดานครอบครัวและดานขนบธรรมเนียม
ประเพณี

               4. ใหประโยชนในการอบรมสั่งสอนโดยทางออมจะปรากฏในบทเพลง
               5. ใหความคิดสรางสรรค  บทเพลงแตละบทจะใหคุณคาทั้งการลับสมอง   ฝกให

คิดการใชถอยคําภาษา แสดงความหมายของภาษาของการละเลนตามประสาเด็ก
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               6.ใหคุณคาดานภาษา ภาษาซึ่งมีอิทธิพลและมีประโยชนตอมนุษย การวิเคราะห
ภาษาจึงตองเขาใจที่มาของคําและความนิยมในการเขียนคํานั้น ๆ จึงจะสื่อภาษาได

               7. ใหคุณคาดานฝกความพรอมทางรางกาย     เพลงประกอบการละเลนของเด็ก
ใหคุณคาดานฝกความพรอมทางรางกาย     เด็กไดวิ่งออกกําลังกาย

      เพลงพื้นบานมีลักษณะเดน   คือ   เปนเพลงสั้น ๆ   ใชภาษาเรียบงาย    กะทัดรัด
ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีคุณคาทางดานภาษา วรรณคดี สะทอนคานิยมของสังคมไทย มี
ประโยชนในการอบรมสั่งสอน ใหความรูทางดานธรรมชาติศึกษาและมีคุณคาในการสงเสริม
พัฒนาการทางรางกาย   อารมณ   และสติปญญาของเด็ก       บทเพลงแตละบทใหคุณคาในการใช
ถอยคํา เพื่อแสดงความหมายของภาษาของการละเลนตามประสาเด็ก   มีประโยชนทางวิชาการใน
การวิเคราะหภาษาเพื่อส่ือความหมาย  นอกจากนี้ยังชวยบันทึกสภาพวิถีชีวิตความเปนอยู  อุปนิสัย
ใจคอของคนในสังคมตลอดจนความคิด  ความเชื่อ      และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนใน
สังคมไทย      อันเปนเอกลักษณที่สําคัญของชาติ

      3. สํานวน สุภาษิตและคําพังเพย (Proverbs)
          3.1 ความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพย
                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช   2542  (ราชบัณฑิตยสถาน

2542 : 114, 535) ไดใหความหมายวา สํานวน    หมายถึง   “ถอยคําที่เรียบเรียง โวหาร    บางทีก็ใช
คําวา   สํานวนโวหาร” คําพังเพย หมายถึง “ขอความหรือถอยคําที่เปนคํากลางตีความหมายเขากับ
เร่ือง   ” สวนสุภาษิต หมายถึง “คําพูดเปนคติ”  สวน    ศิวรี วรนิตินันท (2511 : 3-4) ใหความหมาย   
สํานวน   สุภาษิต  และคําพังเพยวา    “คําพังเพยเปนคํากลางเพื่อใหตีความเขากับเรื่อง     เปนคําที่มี
ความหมายกลางระหวางคําสํานวน   และคําสุภาษิต         บางคํามีลักษณะคอนขางจะเปนสุภาษิต 
คําพังเพยเปนคําที่ใชแสดงความคิดเห็น” และ   บุปผา ทวีสุข (2520 : 94) ไดสรุปความหมายของ
สํานวนโวหาร   สุภาษิต    และคําพังเพยวา  “สํานวนโวหาร เปนเรื่องของการกลาวเชิงเปรียบเทียบ  
สุภาษิตคือคํากลาวที่ดีงาม เปนจริงทุกยุคทุกสมัย และคําพังเพยเปนคํากลาวใหเปนคติ มุงส่ังสอน
อยางชัดเจน และคําพังเพยหมายถึงคํากลาวใหตีความ     อาจใชส่ังสอนหรือไมก็ได   ขึ้นอยูกับ
สถานการณ”

                จากการศึกษาความหมายของสํานวน สุภาษิต และคําพังเพย    สํานวน  หมายถึง
ถอยคําที่เรียบเรียงเปนการกลาวเชิงเปรียบเทียบชวนใหคิด  ไมแปลตรงตัวแตเปนที่เขาใจกัน  
สุภาษิตหมายถึง คํากลาวที่ดีงาม มีคติ มุงส่ังสอนอยางชัดเจน  สวนคําพังเพย หมายถึงคํากลาวที่ตอง
ตีความใหเขากับเรื่อง
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         3.2 ลักษณะของสํานวน สุภาษิต และคําพังเพย
               นักวิชาการ ไดกลาวถึงลักษณะของสํานวน สุภาษิตและคําพังเพย ดังนี้
               ฐะปะนีย    นาครทรรพ (2514 : 58)   ไดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสํานวน

สุภาษิตและคําพังเพยไววา “ถาเราลองสังเกตถอยคําสํานวน คําพังเพยและภาษิตที่มีเสียงสัมผัส
คลองจองกัน  จะเห็นไดวามีลักษณะเปนกลุมคําซอน   ประเภทที่มีเสียงสัมผัส อาจจะมีกลุมละ 4 
พยางคบาง 6 พยางคบาง 10 พยางคบาง”

               ประสิทธิ์   กาพยกลอน  (2518 : 84)  ไดกลาวถึงลักษณะของสํานวน  ภาษิต  และ
คําพังเพยวา “สุภาษิต คําพังเพยและสํานวน อาจจะมีลักษณะเปนวลีหรือประโยคก็ได...อาจมีสัมผัส
สระหรือสัมผัสพยัญชนะคลองจองกัน...บางทีก็มีขนาดความยาวไมเทากัน”

               จากการศึกษาลักษณะของคําสํานวน  สุภาษิต และคําพังเพยสรุปไดวา  คําสํานวน
สุภาษิต   และคําพังเพยมีลักษณะเปนวลีหรือประโยค   มีเสียงสัมผัสคลองจองกัน   อาจมีสัมผัสสระ
หรือสัมผัสพยัญชนะและเปนกลุมคําซอน

         3.3 ประเภทของคําสํานวน สุภาษิตและคําพังเพย
               การแบงประเภทของสํานวน   สุภาษิต และคําพังเพย   มีผูแบงไวหลายแบบทั้งนี้

แลวแตเหตุผลและการจัดประเภท ดังนี้
               เจือ สตะเวทิน (2517 : 1-186) ไดจัดแบงสุภาษิตตามเนื้อหาไว 15 ประการ ดงันี้
               หมวดที่    1   วาดวยครอบครัว เชน พอแมคือพระของลูก
               หมวดที่    2   วาดวยการศึกษาอบรม เชน เมื่อนอยใหเรียนวิชา
               หมวดที่    3   ความรักและการครองเรือน เชน เลือกคูสูสม
               หมวดที่    4   การทํามาหากิน เชน เกิดเปนคนตองพึ่งตัวเอง
               หมวดที่    5   วาดวยเศรษฐกิจและการครองชีพ เชน เสียกําเอากอบ
               หมวดที่    6   วาดวยตน เชน ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง
               หมวดที่    7   สังคม-สมาคม เชน คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
               หมวดที่    8   วาดวยวาจา เชน พูดดีเปนศรีแกตัว
               หมวดที่    9   วาดวยเกียรติยศชื่อเสียง เชน เสียชีพอยาเสียสัตย
               หมวดที่  10  วาดวยการปกครอง เชน สมภารไมดีหลวงชีสกปรก
               หมวดที่  11  วาดวยศีลธรรม-วัฒนธรรม เชน สันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง
               หมวดที่  12  วาดวยบานเกิดเมืองนอน  เชน จงรักบานเกิดเมืองนอน
               หมวดที่  13  วาดวยกรรม เชน หวานพืชอยางใดไดผลอยางนั้น
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               หมวดที่  14  วาดวยความไมประมาท เชน กันดีกวาแก
               หมวดที่  15   สุภาษิตสวนรวม เชน หมากัดอยากัดตอบ
               บุปผา   ทวีสุข (2520 : 95-96)  ไดเสนอแนวในการจัดแบงประเภทของสํานวน

สุภาษิต  และคําพังเพย    ตามที่มาของขอมูลไว  11   ประการ  ดังนี้
               1. หมวดที่เกิดจากธรรมชาติ เชน ตื่นกอนไก
               2. หมวดที่เกิดจากการกระทําของมนุษย เชน แกวงเทาหาเสี้ยน

                             3. หมวดที่เกิดจากอาชีพและสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน เชน ตีวัวกระทบคราด
                             4. หมวดที่เกิดจากอุบัติเหตุ เชน ดับไฟแตตนลม
                             5. หมวดที่เกิดจากระเบียบแบบแผนประเพณี เชน ผีซํ้าดามพลอย
                             6. หมวดที่เกิดจากลัทธิศาสนา เชน ตักบาตรถามพระ
                             7. หมวดที่เกิดจากความประพฤติ อุปนิสัยของบุคคล เชน ตําขาวสารกรอกหมอ
                             8. หมวดที่เกิดจากการละเลน เชน สูจนยิบตา
                             9. หมวดที่เกิดจากนิยาย นิทาน ตํานาน เชน กระตายตื่นตูม
                            10. หมวดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก 10  ขอขางตน เชน    บานเมืองไมมีขื่อ
มีแป

               นอกจากนั้น   บุปผา    ทวีสุข (2520 : 96-97)         ไดเสนอแนวการแบงสุภาษิต
คําพังเพย ตามการเปรียบเทียบ 4  หมวด   ดังนี้

               1. หมวดสัตว เชน ความวัวไมทันหาย ความควายเขามาแทรก
               2. หมวดพืช เชน บัวไมใหชํ้า น้ําไมใหขุน
               3. หมวดของใชในบาน เชน ชา ๆ ไดพราสองเลมงาม
               4. หมวดน้ํา เชน ชักน้ําเขาลึก ชักศึกเขาบาน
               จะเห็นไดวา นักคติชนวิทยา      ไดกลาวถึงการแบงประเภทของสํานวน   สุภาษิต   

และคําพังเพยไวโดยจําแนกเปนหลายลักษณะแลวแตเหตุผลและการจัดประเภท   การแบงประเภท
ตามขอมูลที่เก็บมาไดนั้นมี 3 แนวทาง  คือ  แบงตามเนื้อหา  ตามที่มาของขอมูล  และตามการ
เปรียบเทียบ

         3.4 คุณคาของคําสํานวน สุภาษิต และคําพังเพย
                 ประสิทธิ์     กาพยกลอน (2518 : 87)   ไดอธิบายเกี่ยวกับคุณคาของคําสํานวน

สุภาษิต  และคําพังเพย สรุปไดดังนี้
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                            1. เปนเครื่องอบรมสั่งสอนและชี้แนะใหเปนคนดีในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนใน
ดานความรัก การสมาคม การครองเรือน การศึกษา การพูดจา เปนตน

               2. สุภาษิต คําพังเพย และสํานวน ชวยสะทอนใหเห็นความคิดความเชื่อของคนใน
สังคมไทยหลายประการ   เชน   ความเคารพนบนอบผุใหญซ่ึงผานโลกมากอนและเชื่อวาผูชายเปน
ผูนําของครอบครัว  ความเชื่อเร่ืองกรรม  ความเชื่อเกี่ยวกับการปกครอง ความเชื่อเกี่ยวกับเกียรติยศ
ช่ือเสียง
                             3. สะทอนใหเห็นถึงภาวะความเปนอยูของสังคมในดานตาง ๆ เชน เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและการครองชีพ  เกี่ยวกับการทํามาหากิน  เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร  เกี่ยวกับนิสัยใจคอ
ของคนในสังคม
                             4. ช้ีใหเห็นวาคนไทยกับธรรมชาติเกี่ยวพันกันอยางแยกไมออก    จึงไดนํา
ลักษณะธรรมชาติ  สัตว  ตนไม  น้ํา ฯลฯ   มาตั้งเปนสุภาษิต  คําพังเพย  และสํานวนตาง ๆ
                             5. การศึกษาสุภาษิต คําพังเพย และสํานวนตาง ๆ ชวยทําใหเราใชภาษาไดถูกตอง
และสละสลวยไมตองใชคําพูดที่เยิ่นเยอยืดยาว
                             6. การเรียนรูเร่ืองสุภาษิต คําพังเพย และสํานวนตาง ๆ   เปนการสืบตอวัฒนธรรม
ของชาติเอาไวมิใหสูญหาย และเกิดความภาคภูมิใจที่บรรพชนไดคิดสรางสิ่งเหลานี้เอาไวแกเรา

               นภาลัย    สุวรรณธาดา  (2531 : 892-897)  ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาของ
ภาษิตและสํานวน วามีหลายดาน  สรุปไดดังนี้
                             1. คุณคาในดานการศึกษาอบรม กลอมเกลาจิตใจ
                             2. คุณคาในดานสังคม ในการสะทอนภาพสังคมไทยในอดีตใหเราเห็นในปจจุบัน
และบันทึกภาพสังคมปจจุบันไวใหลูกหลานไดมองเห็นในอนาคต
                             3. คุณคาในดานภาษา  ไดแก  คุณคาการสื่อสาร  คุณคาดานการประพันธ  และ
คุณคาดานการศึกษาภาษาโบราณ ภาษาถิ่น และวิวัฒนาการของภาษา

                 จากการศึกษาคุณคาของสํานวน  สุภาษิต และคําพังเพย   จึงกลาวไดวา   สํานวน
สุภาษิต   และคําพังเพยมีคุณคาในการอบรมสั่งสอน    ชวยสะทอนภาพสังคม     ถายทอดความคิด
และความเชื่อของคนในสังคมไทย         ทําใหเกิดความภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษของไทย     
นอกจากนั้นยังมีคุณคาในดานการศึกษาภาษา  คําประพันธ  ภาษาถิ่น      และวิวัฒนาการของภาษา
อีกดวย    การศึกษาคุณคาของคํากลาวอันมีศิลปะที่สืบทอดกันมานั้น         ควรตระหนักถึงสํานวน
สุภาษิต และคําพังเพยในทองถ่ินตาง ๆ ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมดวย
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     4. ปริศนาคําทาย (Riddles)
         4.1 ความหมายของปริศนาคําทาย
                คําวา ปริศนา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน     พุทธศักราช 2542

(ราชบัณฑิตยสถาน 2542 : 37) ใหความหมายไววา ปริศนา (ปริดสะหนา) น. ส่ิงหรือถอยคําที่ผูกขึ้น
เปนเงื่อนงําเพื่อใหแกใหทาย      สวน  บุปผา  ทวีสุข (2520 : 69)     อธิบายความหมายของปริศนา
คําทายวา  “เปนขอมูลชนิดมุขปาฐะ เปนสวนใหญ จะมีที่เปนอมุขปาฐะอยูบาง  เชน  ปริศนาภาพ
หรือปริศนาที่เปนทาทางใหผูทายแตสวนใหญจะเปนมุขปาฐะ    ซ่ึงใชวิธีการเปรียบเทียบใหผูฟง
หรือผูทายเกิดความคิด ความสัมพันธทางปญญา”  และ  ศรีสุดา  จริยากุล (2531 : 578)  กลาวถึง
ความหมายของปริศนาคําทายวา “เปนถอยคําหรือรูปภาพที่ผูกขึ้นเปนเงื่อนงําเพื่อใหแกใหทาย”

       จากความหมายของปริศนาคําทายดังกลาว          ปริศนาคําทายเปนวรรณกรรม
มุขปาฐะที่ใชถอยคําที่ผูกขึ้นเปนเงื่อนงําใหแก      ใหทายเพื่อความสนุกสนานและสงเสริมการใช
ความคิดสรางสรรคทางสติปญญา นิยมเลนกันในหมูเด็กและผูใหญ

        4.2  ลักษณะของปริศนาคําทาย
                บุปผา ทวีสุข (2520 : 88-90) ไดอธิบายลักษณะของปริศนาคําทายของไทยไว 

สรุปไดดังนี้
                1. สวนหนึ่งของปริศนาคําทายจูงใจใหผูทายคิดสองแงสองมุม โดยมากมักเปน

เร่ืองหยาบโลนทางเพศ หรือแฝงลามก
                2. เปนเรื่องหยาบโลนหรือบางทีใชคําออกมาตรง ๆ    ทั้งนี้   ตามหลักจิตวิทยา

คนมักจะพอใจหรือสนุกกับการไดพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศ เปนการแสดงออกความตองการทางเพศ 
(sexual need) วิธีหนึ่ง

                3. ตัวปริศนามักใชคําคลองจองกัน ซ่ึงบงถึงลักษณะของคนไทยประการหนึ่ง คือ
ความเปนคนเจาบทเจากลอน

                 4. ทายปญหาหรือทายปริศนา มักมีการทาทาย อาจเปนแรงจูงใจ (motivation)
อยางหนึ่งใหผูทายพยายามคิด อาจมีทั้งการชมและการติ ซ่ึงเปนไปตามจิตวิทยา  เชน ดูหม่ินคนทาย
ไมถูกวาไรปญญา   หรือถาไมเกงทายไมถูก    บางทีคนออกปญหาก็ปลอบใจคนทายไมถูก

                5. ตัวปริศนาของไทยไมนิยมถามตรงไปตรงมา มักใชส่ิงเปรียบเทียบอาจนําส่ิงมี
ชีวิตมาแทนสิ่งไมมีชีวิต
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                ประเทือง  คลายสุบรรณ (2531 : 107) อธิบายเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางคําทาย
และการใชถอยคําของปริศนาคําทายวา  โครงสรางคําทายในการทายปริศนาอะไรเอยจะมี 3 สวน
คือ สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนลงทาย

                1. สวนนํา  คือ คําถามที่วา อะไรเอย ตอนขึ้นตนเพื่อเปนคําถามใหผูตอบได
เตรียมตัวตั้งใจฟงคําปริศนาใหชัดเจน เพื่อจะคิดตอบคําถาม

                2. สวนเนื้อหา  คือตัวปริศนา ซ่ึงจะบอกถึงลักษณะของสิ่งที่ทาย โดยเปรียบเนน
ไปที่รูปราง ลักษณะพิเศษ ประโยชนใชสอย ความหมาย หรือลักษณะตาง ๆ เชน ขนาด นิสัย สี 
กล่ิน  เสียง  หรือกิริยาอาการตาง ๆ  ของสิ่งที่เปนตัวปริศนาที่นํามาเปนคําทาย

                3. สวนลงทาย  คือ สวนที่จะขยายความ บอกใบคําตอบ เรงเราใหคิดทายหรือให
กําลังใจใหรางวัลแกผูตอบ

                จากการศึกษาลักษณะของปริศนาคําทาย     สรุปไดวา    ปริศนาคําทายมีลักษณะ
เปนคําคลองจอง  ไมนิยมถามตรงไปตรงมา  สวนนําของปริศนาคําทายจะขึ้นดวยอะไรเอย     สวน
เนื้อหาคือตัวปริศนา และสวนทายเปนการขยายความของตัวปริศนาหรือเปนการบอกใบคําตอบ
สวนหนึ่งของปริศนาเปนการจูงใจใหผูทายคิดสองแงสองมุมหรือเปนเรื่องหยาบโลนใหผูทาย
พยายามคิด โดยมีการทาทายซึ่งเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งที่ทําใหผูทายปริศนาใหถูกตอง

         4.3 ประเภทของปริศนาคําทาย
               นักคติชนวิทยาหลายทานไดแบงประเภทของปริศนาคําทายไวดังนี้
               ปริศนาแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 5 ประเภท  คือ

ปริศนาแท (true riddle)      ปริศนารอดตาย (riddling question)    ปริศนาที่เกี่ยวกับภาษา
(conundrum) ปริศนาเบ็ดเตล็ด    และปริศนาคณิตศาสตร (ศรีสุดา  จริยากุล 2531: 585)

               1. ปริศนาแท – คําทายของปริศนาจะไมเปนไปตรง ๆ ผูทายจะคิดหาสิ่งที่มี
ลักษณะคลายคลึงหรือเหมือนกันมาแทนที่ส่ิงที่ตองการจะทาย    ที่เรียกวาการอุปมาอุปไมย   เชน
ไมคานโกง  ขามโทงสามแสน (รุงกินน้ํา)       ปริศนาแทจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ   11  ประเภท
ตามเกณฑของ อารเชอร เทเลอร   คือ
                                 1.1 เปรียบกับสิ่งมีชีวิต  ไดแก   สวนที่เกี่ยวกับรูป  สวนที่เกี่ยวกับอาการ  สวน
ที่เกี่ยวกับรูปและอาหาร  ลักษณะคําทายจะเปรียบกับสิ่งมีชีวิตที่ไมทราบแนชัดวาเปนคนหรือสัตว
จะเปรียบเพียงบางสวน เชน สวนหัว สวนขา เปนตน เชน “อะไรเอย มีปากไมมีฟน กินขาวทุกวัน
ไดมากกวาคน” (หมอขาว)

      1.2 เปรียบเทียบกับสัตวตัวเดียว ไดแก คําทายที่เปรียบกับสัตวที่ไมระบุช่ือสัตว
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พวกแมลง สัตวปก สัตวเล้ียงลูกดวยนม สัตวในนิยาย คําทายมุงจะเปรียบกับสัตวตัวเดียวและ
ลักษณะที่เดนชัดของสัตวและสิ่งที่คนทั่ว ๆ ไป คุนเคยเปนอยางดีเทานั้น เชน “อะไรเอย เกิดมาไมมี
หางไมมีขา พอส้ินชีวามีแตขา ไมมีหาง “ (กบ)

    1.3 เปรียบกับสัตวหลายตัว ปริศนาหมวดนี้สวนมากจะเปรียบกับสัตวจําพวก
ที่อยูเปนพวก ไดแก หมู มา เปนตน เชน “ไอส่ีตี๋นกิ๋นไอตี๋นเดียว ไอหัวเขียวกิ๋นไอหนาคว่ํา” (เตากิน
เห็ด  เปดกินหอย)

       1.4 การเปรียบเทียบกับบุคคลคนเดียว  ไดแก      คําทายที่เปรียบกับรูปของคน
เปรียบกับอาการเปรียบกับรูปผิดปกติและอาการผิดปกติ   และเปรียบกับเทวดา เชน “บักนอย ๆ ถือ
แพแดงลอดพุม” (มดแดง)

        1.5 เปรียบกับบุคคลหลายคน  ไดแก        คําทายที่เปรียบกับบุคคลที่ไมมี
ความสัมพันธกันในครอบครัว   เชน “ชาวนาก็ไมใช   ชาวไรก็ไมเชิง   หวานพืชไมดี   หนีตํารวจ
เปดเปง” (คนเลนถั่ว)
                                    1.6 เปรียบกับพืชพันธุ ไดแก คําทายที่เปรียบกับตนไมยืนตน พืชลมลุก 
ดอกไม ผลไม เชน “ตนตุกนุก ใบปกดิ๋น แมนหยัง” (ตนตะไคร)

1.7 เปรียบกับสิ่งตาง ๆ ไดแกคําทายที่เกี่ยวกับสิ่งในธรรมชาติ บาน เสา เรือ
เครื่องใชในบาน เชน “ไอไหรหา หลักปกไวในหนอง คนหนูไปตอง คนหนี้ไปตอง” (ไมจิ้มปูน)

         1.8 รายการเปรียบเทียบ   เปนคําทายที่เปรียบกับรูปกับสี      และเปรียบกับ
ส่ิงอ่ืน ๆ เชน “ตัวเทาหมัด ทายคัดแตง ทายแดง ๆ หาไมวาน” (หอยโขง)

1.9 รายละเอียดเกี่ยวกับรูปหรือรูปและอาหาร     เปนคําทายที่พรรณนารูป
และคําทายที่พรรณนาอาการ เชน “อะไรเอย แบนตะแระแตะ แทะหญาบนเขา” (มีดโกน)

                      1.10 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสี       เปนคําทายที่เกี่ยวกับความเขมของสี
การเปลี่ยนสี และสีกับการกระทํา เชน อะไรเอย ดํามาระกามีตาขางเดียว (ทะนาน)

                       1.11  รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทํา      เปนคําทายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
การเห็น การพบ การจับ การยก การยืด การฉีก การกัด การตัด การหัก  การตี การกระทําหรือเหตุผล
ที่ขัดแยงกัน    การกระทําตั้งแตสองอาการขึ้นไป   เชน     “ไผมากระยอก ๆ     เขาบเขาใหคลําเบิง
แมนหยัง” (หินลับมีด)

             2. ปริศนารอดตาย    ปริศนาประเภทนี้เปนคําทายที่ตองใชไหวพริบ      ปฏิภาณใน
การตอบ    มักอยูปนกับเรื่องเลา   หรือในตํานานนิทาน การทายมักมีการเดิมพัน เชนเดิมพันเอาชีวิต
เดิมพันเอาบานเอาเมือง เปนตน
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3. ปริศนาที่เกี่ยวกับภาษา  ปริศนาหมวดนี้แบงเปน 3 ประเภทใหญ  คือ  ปริศนา
ที่เกี่ยวกับคําผวน     ปริศนาที่เกี่ยวกับตัวสะกด       ปริศนาที่เกี่ยวกับคําพองความ       ปริศนาคําผัน
ปริศนาคําพังเพย    และปริศนาเลนคําศัพท

             4. ปริศนาเบ็ดเตล็ด ปริศนาเบ็ดเตล็ด  ไดแก    ปริศนาลายแทง     ปริศนาสมุนไพร
ปริศนาอักษรไขว   พวกกลบทตาง ๆ   ปริศนาธรรม    เปนตน

             5. ปริศนาคณิตศาสตร   ปญหาคณิตศาสตรเปนคําถามเกี่ยวกับโจทยเลขทั่ว ๆ  ไป
เชน  “ไขหนึ่งฟองตมสุกภายใน 5 นาที   ถาไข 5 ฟอง  จะตมสุกในกี่นาที”    ปญหาคณิตศาสตรไม
นับอยูในคติชนวิทยา

             กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2531 : 595) ไดจําแนกปริศนาคําทายไวเปนประเภทใหญ ๆ
  3 ประเภท  คือ ปริศนาดั้งเดิม (traditional riddle) ปริศนาภาษา (literary riddle) และปริศนาชวนหัว
(miscellaneous)

1. ปริศนาดั้งเดิม เปนปริศนาที่ทายเลนกันมาเกากอน มักขึ้นตนดวย อะไรเอยหรือ
แตกตางไปตามภาคตาง ๆ แบงออกเปน  ปริศนาที่เปนความจริง และคําถาม – คําทาย ที่ใชไหวพริบ
และความรูตอบ

2. ปริศนาภาษา เปนปริศนาเนื่องจากนิทานศาสนา ความเชื่อ ตลอดจนวรรณกรรม
อ่ืน ๆ  เชน  นิทานเวตาล  ศรีวิชัยชาดก  (เปนมุขปาฐะกอนมาเปนวรรณคดี)

              3. ปริศนาชวนหัว   เปนปริศนาที่มีลักษณะขบขัน   บางครั้งเฉียดอนาจาร  เชน   
อายปุกนั่งอยูกลางนา    หมาเดินมาพาอายปุกไป (ขี้)

              จากการศึกษาประเภทของปริศนาคําทาย   ปริศนาคําทายแบงออกเปน 5 ประเภท  
ตามที่กิ่งแกว   อัตถากร ไดจําแนกไวนั้น ไดแก  ปริศนาแท  ปริศนารอดตาย ปริศนาที่เกี่ยวกับภาษา    
ปริศนาเบ็ดเตล็ด  และปญหาคณิตศาสตร    สวนกุหลาบ   มัลลิกะมาส  แบงปริศนาคําทายออกเปน 
3 ประเภท  ไดแก   ปริศนาดั้งเดิม   ปริศนาภาษา   และปริศนาชวนหัว ศรีสุดา  จริยากุล (2531 :
596) ไดสรุปวา ปริศนาแทจะมีสวนสําคัญอยูดังนี้คือ จะมีคําถามเปนอุปมาอุปไมยอยูเสมอ   และมี
สวนประกอบ  6  สวนคือ   อารัมภบท  บอกสมญา  พรรณนาลักษณะ  มีคําอธิบายเจาะจงที่ทําให
เกิดจุดสนใจ มีบทสรุปและมีคําตอบ  สวนประกอบ 5 สวนนี้  บางครั้งอาจจะมีไมครบทุกสวนก็ได

        4.4 คุณคาของปริศนาคําทาย
               ปริศนาคําทายมีคุณคาในฐานะเปนมรดกทางสังคมที่สืบทอดกันมาดวยถอยคํา

ที่มีมาแตโบราณกาล ดังความเห็นของนักวิชาการ ดังนี้
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               ประสิทธิ์   กาพยกลอน (2518 : 67-71)     ไดกลาวถึงประโยชนและคุณคาของ
การเรียนปริศนาคําทาย สรุปไดดังนี้

        1. ทําใหรูจักฝกฝนสมอง เปนคนมีไหวพริบ
                            2. ทําใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

               3. ทําใหเกิดความรูจักสังเกตปรากฏการณธรรมชาติที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา
                            4. ทําใหเกิดความรูและรูจักสังเกตลักษณะของพืชและสัตว

               5. ปริศนาคําทายสะทอนใหเห็นความเปนอยูของสังคม
                            6. ปริศนาคําทายชวยใหรูจักสังเกตรางกายและสวนประกอบของรางกายคนเรา

               ศรีสุดา จริยากุล (2531 : 624) ไดอธิบายเกี่ยวกับคุณคาของปริศนาคําทายสรุป
ไดดังนี้

1. คุณคาในดานความบันเทิง ปริศนาเปนการเลนของเด็กในยามวาง สมัยกอนคน
ไดจัดปริศนาบางประเภทวาเปนการเลนมหรสพชนิดหนึ่ง

2. คุณคาในดานวัฒนธรรมและประเพณี   ปริศนาถือวา   เปนมรดกทางสังคม
เปนเครื่องมือจารึกวัฒนธรรมและประเพณีอยางหนึ่ง    ปริศนาจึงมีคุณคาดานวัฒนธรรมและ
ประเพณี

3. ในดานภาษา   ปริศนามีคุณคาในดานการศึกษาภาษาศาสตร    และฝกฝนคน
ใหเปนคนเขาบทเจากลอน

4. คุณคาดานการศึกษาอบรมในดานการศึกษา         ปริศนาชวยเตรียมใหเด็กมี
ความพรอมทางอารมณ   สังคม     และสติปญญา      ปริศนาธรรมชวยปลูกฝงดานความรูสึกนึกคิด
ทางจิตใจ

5. ปริศนามีคุณคาที่สําคัญ คือ   เปนกระจกเงาสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมทางดานที่
อยูอาศัย วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมทางจิตใจ และวัฒนธรรมทาง
สุนทรียะ

              ผาสุก  มุทธเมธา  (2535 : 51-53)      ไดอธิบายประโยชนและคุณคาของปริศนา
คําทาย สรุปไดดังนี้

1.สะทอนสภาพของชีวิตและสังคมในแตละยุคแตละสมัยวามีความเปนอยูหรือ
วิถีชีวิตอยางไร

2. เปนการแสดงภูมิปญญาของผูผูกปริศนา   และผูทายปริศนาวา  เปนผูรอบรูมี
ไหวพริบทันตอเหตุการณแคไหน อยางไร
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3. ปริศนาคําทาย ทําใหคําและวงศัพทขยายตัว
                           4. สรางกลุมสัมพันธขึ้นในสังคม
                           5. เปนการไดเรียนรูส่ิงแวดลอม
                           6. เปนโอกาสไดแสดงออกในการสงสารเพื่อส่ือความใหแกกัน
                           7. เปนการผอนคลายความเครียดในอารมณสรางความสนุกสนาบันเทิง

              จากประโยชนและคุณคาของปริศนาคําทายดังกลาว  สรุปไดวา      ปริศนาคําทาย
มีประโยชนและคุณคาในดานความบันเทิงใหความสนุกสนานแกผูทายปริศนาและผูผูกปริศนา รูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ทําใหคําและวงศัพทขยายตัว   เปนการแสดงภูมิปญญาของผูผูกปริศนา
และผูทายปริศนา และสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม

    5. ความเชื่อ (Belief)
        5.1 ความหมายของความเชื่อ
               พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พุทธศักราช  2542  (ราชบัณฑิตยสถาน

2542 : 176)    ใหความหมายของคํา  “เชื่อ”  ไววา  หมายถึง  เห็นคลอยตาม มั่นใจ ไวใจ   สวน  
จันทรศรี  นิตยฤกษ  (ม.ป.ป. : 111)  ใหความหมายของความเชื่อ สรุปไดวา การยอมรับนับถือหรือ
ยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่มีตัวตนและไมมีตัวตน  และการยอมรับนับถือนี้อาจจะมีหลักฐานที่พอ
จะพิสูจนหรือไมก็ได และ  กิ่งแกว   อัตถากร  และธนรัชฏ ศิริสวัสดิ์  (2531 : 661)  ไดใหความ
หมายเกี่ยวกับความเชื่อในเชิงคติชนวิทยาวา “ความเชื่อพื้นบานหมายถึง ความเชื่อที่สืบทอดกันมา
เปนประเพณี ตลอดจนการถือปฏิบัติตามประเพณีซ่ึงมิไดเปนสวนหนึ่งของศาสนาประจําชาติ”

               จากการศึกษาความหมายของความเชื่อ     ความเชื่อ   หมายถึง   การยอมรับนับถือ
หรือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง    แลวมักจะมีการแสดงออกทั้งทางกาย    และวาจาใหปรากฏ  ความเชื่อ
ในความหมายของคติชนวิทยาเปนความเชื่อที่สืบทอดกันมาเปนประเพณี และมีความสัมพันธกับ
คติชนวิทยาแขนงอื่น ๆ ดวย

        5.2 ลักษณะของความเชื่อ
                 ความเชื่อมีอิทธิพลตอจิตใจของมนุษย  ความตองการของมนุษยที่จะดํารงชีวิต

ของตนอยางสงบสุข จึงตองพยายามแสวงหาสิ่งตาง ๆ เพื่อชวยเปนกําลังใจใหแกตนเอง ความเชื่อ
จึงเปนสิ่งที่สืบทอดกันมาเปนประเพณี  และถือแนวการปฏิบัติรวมกันมาในรูปแบบตาง ๆ ในสังคม
ไทย กิ่งแกว อัตถากร และ ธนรัชฎ ศิริสวัสดิ์  (2531 : 663)  ไดอธิบายลักษณะที่เห็นเดนชัดของ
ความเชื่อพื้นบานวา “การที่คนเชื่อถือโดยมิไดอางระบบเหตุผลเปนพื้นฐานทั้งนี้มิไดหมายความวา
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ความเชื่อพื้นบานเปนความเชื่อที่ขาดเหตุผล หากเราวิเคราะหหาเหตุผลเบื้องหลังเราอาจพบเหตุผล
ที่แฝงเรนอยู”   เหตุผลที่แฝงเรนอยูในความเชื่อนี้กอใหเกิดการกระทําในรูปแบบพิธีกรรมตาง  ๆ 
ลักษณะของความเชื่อจึงเกิดจาก “ผลที่มนุษยคอย ๆ เรียนรูและทําความเขาใจโลกมาเปนจํานวน
หลายพันป  และเชื่อวามีอํานาจลึกลับที่จะทําใหมนุษยไดรับผลดีผลเสีย      มนุษยกลัวอํานาจของ
ส่ิงลึกลับนั้นตอมาจึงไดมีพิธีตาง ๆ  ขึ้น” (บุปผา ทวีสุข 2520 : 156)     นอกจากนั้น  บุปผา ทวีสุข 
ยังไดอธิบายเพิ่มเติมวา สาเหตุที่มนุษยสรางความเชื่อขึ้นมานั้นมีเหตุผล 2 ประการ  คือ  “ความเชื่อ
อันเกิดจากความกลัวของมนุษย...และความเชื่ออันเกิดจากมนุษยที่มีความฉลาดมีประสบการณมาก
กวา”  เมื่อมนุษยสรางความเชื่อข้ึนมาดวยเหตุผลตาง ๆ     ดังนั้นลักษณะของความเชื่อจึงเกิดจาก
การที่มนุษยกําหนดพิธีกรรมเพื่อขจัดอํานาจที่เชื่อวาเปนการกระทําของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให
เกิดผลที่ตามมาทั้งในดานดีและราย โดยการบูชา เซนสรวง เทพ ภูตผีปศาจ หรือส่ิงซ่ึงเกิดจากธรรม
ชาติ และจากสาเหตุของความกลัวตาง ๆ  มนุษยที่ฉลาดและมีประสบการณจึงไดพยายามจัด
ระเบียบของสังคมใหอยูในบรรทัดฐานเดียวกันมีผลทางดานจิตใจ   เพื่อมุงมั่นใหมนุษยกระทํา
ความดี   สรางความสัมพันธระหวางความเชื่อกับพิธีกรรม  และยึดถือปฏิบัติตาง ๆ     เพื่อสราง
ความเขาใจในวัฒนธรรมดานประเพณีที่สืบทอดกันมา ทําใหเกิดเอกภาพในสังคมไทยจนถึง
ปจจุบัน

               จะเห็นวาลักษณะชองความเชื่อ เกิดจากการที่มนุษยเกิดความกลัวในอํานาจตาง ๆ 
ที่เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ โดยหาเหตุผลไมได  จึงไดพยายามจัดระเบียบของสังคมใหอยูใน
บรรทัดฐานเดียวกันมีผลทางดานจิตใจ เพื่อมุงมั่นใหกระทําความดี สรางความสัมพันธระหวาง
ความเชื่อกับพิธีกรรมและยึดถือปฏิบัติตาง ๆ  เพื่อสรางความเขาใจในวัฒนธรรม       ซ่ึงทําใหเกิด
เอกภาพในสังคมไทยจนถึงปจจุบัน

        5.3 ประเภทของความเชื่อ
               ความเชื่อมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด  และการแสดงออกของคนในสังคม   มี

นักคติชนวิทยาหลายทานไดแบงประเภทของความเชื่อ ดังนี้
               ชํานาญ   รอดเหตุภัย  และบุญยงค    เกศเทศ   (2519 : 93)      ไดแบงความเชื่อไว  

11 ประเภท  ดังนี้
               1. ความเชื่อเร่ืองบุคคล  การตั้งชื่อ  วิญญาณ  การตายแลวเกิดใหมในรูปตาง ๆ

ตามผลกรรม   การเขาทรง   การเผาตัว
               2. ความเชื่อส่ิงแวดลอม  เหตุการณ  ขวานฟา  ลายแทง    อยาปลูกเรือนครอมหัว

เทวดา   ลางสังหรณ   ตนโปยเซียน  ปรอททําใหเหาะได
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               3.  ความเชื่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แหนางแมวขอฝน  ตะบองเพชร เทพเจา เสนหยาแฝด
ยาส่ัง   เวทมนตรคาถา   พระภูมิเจาที่   ศาลเพียงตา

 4. ความเชื่อเร่ืองเพศ หญิงสาวที่มีทรวงอกใหญแสดงวามีความรูสึกทางเพศหรือ
กามารมณมาก    ถาพอเปนคนเจาชู     ลูกชายก็มักจะเปนคนเจาชูเหมือนพอ

               5. ความเชื่อเร่ืองสุขภาพ  เชน   คนเปนฝหามรับประทานขาวหนียว  คนที่ถูกงู
แสงอาทิตยกัดถาเห็นแสงอาทิตยเมื่อไรจะตาย คนที่มีหูยาน  (ยาว) จะเปนคนที่มอีายุยืน

 6. ความเชื่อเร่ืองฤกษ โชคลาง  เชน  คนที่เกิดวันเสารเปนคนใจแข็ง  จิ้งจกทัก
ดูลักษณะนกเขา    ลางสังหรณ

               7. ความเชื่อเร่ืองฝน ฝนเห็นงู หรืองูกัด ฝนเห็นนกยูง ทํานายการฝนตามวัน
                             8. ความเชื่อเร่ืองเครื่องรางของขลัง  ไสยศาสตร    ผายันต    ผาประเจียด  ตะกรุด
พระเครื่อง  วาน  กุมารทอง  นางกวัก  เขี้ยวหมูตัน

               9. ความเชื่อเร่ืองภูตผีปศาจ วิญญาณ  ผีเชื้อ (ผีเสื้อ)  ผีปูยาตายาย  ผีรก ผีแถน
ผีฟา  กลวยตานี  ผีกระสือ  ผีกระหัง

              10. ความเชื่อเร่ืองนรก สวรรค
              11. ความเชื่อเร่ืองโหราศาสตร  หมอดู    ลักษณะสมพงษคูผัวตัวเมีย       วันหาม

ประกอบการมงคล วันมงคลฤกษ    วิธีดูลูกในทองวาเปนหญิงหรือชาย    คุณสมบัติของคนที่เกิดใน
วันตาง ๆ   ชะตาชีวิตเกี่ยวกับเทวดาทางโหรซึ่งมี เชน  พระราหู  พระเสาร ลัคนาสถิตในราศีตาง ๆ
ลักษณะของอวัยวะบอกวาสนาได

               ภิญโญ   จิตตธรรม  (2522 : 6-7,  อางถึงใน  บุปผา  ทวีสุข 2526 : 159-168) ได
แบงประเภทของความเชื่อไว 6 ประเภท  สรุปไดดังนี้

 1. ความเชื่อที่เกิดจากความกลัว   เชน เอาหนามลอมบานขณะที่คนคลอดลูกเชื่อ
วาเปนการปองกันผีกระสือจะมากินตับไตไสพุง ของคาว ๆ ของแมและเด็ก ฯลฯ

 2. ความเชื่อที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติ    และการสังเกตธรรมชาติ   เชน
เมื่อเห็นดาวหาง ขาวจะยากหมากแพง ฯลฯ

 3. ความเชื่อเกี่ยวกับยากลางบาน   เชน   ปวดทองใหเอาใบกระเพราขยี้กับปูน
กินหมากทาทอง ฯลฯ

 4. ความเชื่อทางไสยศาสตร   เชน การสักยันต   การลงนะหนาทอง ฯลฯ
                             5. ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง เชน   คนไมมีเงาหัวจะตองตาย ฯลฯ
                             6. ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษยามนิมิตยามฝน เชน   ฝนวา งูกัดจะไดคู ฯลฯ

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59

               กิ่งแกว อัตถากร และ ธนรัชฎ ศิริสวัสดิ์ (2531 : 667-719) ไดแบงประเภทของ
ความเชื่อออกเปน 7  ประเภท   สรุปไดดังนี้

 1. ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ  เปนความเชื่อที่เกิดขึ้นจากการที่มนุษยหาคําตอบ
ใหปรากฏการณทางธรรมชาติไมได  มี  6  ประการคือ      1) กําเนิดจักรวาล    โลกสรรพสิ่งมีชีวิต 
2) โครงสรางของจักรวาลสรรพสิ่งมีชีวิต 3) หนาที่และบทบาทของการแสดงออกที่ถือวาถูกผิดเปน
บุญบาป 4) ผลที่เกิดจากการกระทําที่ถูกตอง 5) ผลที่เกิดจากการกระทําที่ผิดพลาด 6) การแกปญหา
ที่เกิดจากการกระทําที่ผิดพลาด

 2. ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดและการตาย   มนุษยสนใจความเปนมาของตนเองมาก
 และหาทางที่จะทําใหส่ิงมีชีวิตที่จะเกิดขึ้นมาบนโลกเกิดขึ้นมาดวยความปลอดภัย    และมีชีวิตรอด
เติบโตเปนผูใหญได ความเชื่อเกี่ยวกับการตายเปนความเชื่อที่มนุษยพยายามสรางความเชื่อเกี่ยวกับ
ความตายหลายประการเพื่อชวยขจัดความกลัว  ใหความหวังหรือชะลอความตายใหชาลง

 3. ความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรค   มนุษยมีวิธีการรักษาโรคหลายวิธี  ที่ไดผลตาม
ความเชื่อของกลุมชนแตละกลุมชนซึ่งเปนความเชื่อดั้งเดิม    มีขั้นตอนการรักษา 3  ขั้นตอน     คือ
1) การวินิจฉัยสมุฏฐานของโรคกอนที่จะรักษา   ผูรักษาตองตรวจผูปวยกอนวามีอาการอยางไร เชน 
ปวยดวยโรคธรรมดา   ถูกคุณผี   ถูกคุณคน    ชะตาขาด    และการหมดอายุ 2) การรักษาโรคโดยใช
สมุนไพร   เพื่อตรวจพบวาผูปวยดวยโรคธรรมดา   วิธีการรักษาก็จะใชบําบัดอาการปวยไดก็ตองใช
สมุนไพรรักษา  3) การรักษาโรคดวยวิธีทางไสยศาสตร  เปนวิธีการทางไสยศาสตร ซ่ึงมีไสยศาสตร
ดําและไสยศาสตรขาว   โดยที่ผูปวยถูกกระทําดวยไสยศาสตรดํา  คือ จุดประสงคในทางไมดี  เชน 
การทําเสนหยาแฝด  การทําคุณ  ฝงรูป  ฝงรอย   ตองใชไสยศาสตรขาวคือ      จุดประสงคในทางดี 
เชน      การทําพิธีเพื่อเปนสิริมงคลแกตน   เพื่อชวยขจัดปดเปาใหหายจากอาการที่ถูกกระทําดวย
ไสยศาสตรดํา

 4. ความเชื่อเกี่ยวกับการพยากรณ  เปนความเชื่อเกี่ยวกับการทํานายหรือคาดการณ
เกี่ยวกับบุคคลสิ่งมีชีวิตอ่ืน   ส่ิงไมมีชีวิตและเหตุการณทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคตซึ่งมี 2 วิธี คือ 
1) วิธีสังเกตสิ่งตาง ๆ  ประกอบการพยากรณ ผูพยากรณตองสังเกตจากลักษณะ  รางกาย  วันเดือนป
เกิด การอัญเชิญภูตผีเทวดามาเขาทรง   การเสี่ยงทาย   การดูลูกแกว การเขาฌาน การดูฤกษยาม และ
การทํานายจากลางสังหรณเพื่อใชในการพยากรณ

 5. ความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพเปนความเชื่อหรือการกระทําที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
ประสิทธิภาพของผลผลิตทําใหประสบความเจริญกาวหนาในการงานและเปนการปองกันเหตุรายที่
จะเกิดขึ้นกับตนเองและผลผลิตของตน   เชน    ชาวปกษใตนิยมนําโจแขวนไวตามตนไมที่มีผลเพื่อ
ปองกันไมใหใครขโมยผลไมไปกิน    เพราะเชื่อวาโจ  เปนของศักดิ์สิทธิ์ลงคาถาอาคมอยางแข็งแรง 
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เชื่อวาถาใครลักผลไมไปกินจะมีอันเปนไปตาง ๆ ความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพหลัก ๆ  ของสังคมไทย
คือ อาชีพเกษตรกรรม   ลาสัตวปา    ประมง    การแสดง และทหาร

 6. ความเชื่อเกี่ยวกับการสูญเสียและการไดกลับคืน เปนความเชื่อที่ชวยแกปญหา
เกี่ยวกับการสูญเสีย   โดยเสนอวิธีการที่จะไดรับส่ิงที่สูญเสียไปกลับคืนมา   โดยอาจใชวิธีเสี่ยงทาย
อธิษฐานของใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชวย    และรวมถึงการขอความชวยเหลือจากคนทรง   หมอดู  และผูที่มี
ความรูทางไสยศาสตร       ทําใหผูประสบกับการสูญเสียมีความหวังในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อใหไดส่ิงที่สูญเสียกลับคืนมา แมวาผลทายที่สุดจะไมไดส่ิงที่สูญหายไปกลับคืน    ผูสูญเสียก็จะ
รูสึกวาจิตใจของตนสงบลงและมีสติมากขึ้นคิดการอยางอื่นตอไป

 7. ความเชื่อเกี่ยวกับครัวเรือนเปนความเชื่อที่จะตองปฏิบัติเพื่อความสุขของคนใน
ครอบครัว ซ่ึงแยกเปน 4  ประเด็น คือ 1) ความเชื่อเกี่ยวกับบุคคล เชนเชื่อวาผีเรือนคอยคุมครองดูแล
ลูกหลานที่อยูในเรือน    จะตองบอกกลาวใหผีเรือนทราบกอนจะกระทําการใด ๆ    การผูกดวงกอน
การเลือกคูครอง   2) ความเชื่อเกี่ยวกับบาน   เชน   คนไทยปจจุบันปลูกบานหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก     การดูฤกษยามในการลงเสาเอกปลูกบาน  3) ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องใชในบาน     เชน 
ความเชื่อเกี่ยวกับเตาเชื่อวามีผีที่ศักดิ์สิทธิ์ประจําอยู    เรียกวา   ผีแมเตาไฟ      ในวันแตงงานหามทํา
ส่ิงของหรือภาชนะแตกหัก     เพราะเชื่อวาจะหมายถึงความแตกราวของสามีภรรยา      4) ความเชื่อ
เกี่ยวกับอาหาร    เชน     เชื่อวาคนปวยกินไดเฉพาะขาวตมกับเกลือหรือปลาแหง เปนตน

 จากการศึกษาประเภทของความเชื่อ  พอสรุปประเภทของความเชื่อได  ดังนี้
 1.   ความเชื่อเร่ืองบุคคล
 2.   ความเชื่อเร่ืองผีสางเทวดา

                             3.  ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรและเครื่องรางของขลัง
                             4.  ความเชื่อเร่ืองความฝนและการทํานายฝน
                             5.  ความเชื่อเร่ืองโหราศาสตร
    6. ความเชื่อเร่ืองยากลางบาน

        5.4 คุณคาของความเชื่อ
               ความเชื่อของชาวบานมีคุณคาและประโยชนตอสังคมไทย โดยเหตุผลที่แฝงเรน

อยูในความเชื่อทําใหมีอิทธิพลตอจิตใจของคนไทยตราบจนถึงปจจุบันนี้
               ประเทือง    คลายสุบรรณ  (2531 : 150)    กลาวถึงประโยชน    และคุณคาของ

ความเชื่อไววา    “ความเชื่อกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในภาระหนาที่การอาชีพ   กอใหเกิดความคิด
สรางสรรคตาง ๆ ...กอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ความรวมมือรวมใจทํางานตาง ๆ   และเปน
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รากฐานกอใหเกิดปญญาความคิดคน คนหาเหตุผล”
  ผาสุก มุทธเมธา (2535 : 58) อธิบายประโยชนและคุณคาของความเชื่อวา

                             1. ความเชื่อที่วาตองมีเทพเจาคุมครองโลก   มีเทวดานางฟา  ดูแลรักษามนุษย
มีเจาพอ เจาแม พระภูมิ เจาที่สิงสถิตตามที่ตาง ๆ   เพื่อความเปนมงคลจึงสรางเทวรูป     มีศาลเจา  
ศาลพระภูมิฯ ขึ้นบูชาทําใหงานดานศิลปกรรมเกิดขึ้น  ไดแก  จิตรกรรมฝาผนัง   ภาพวาด   รูปปน
ตาง ๆ และสถาปตยกรรม
                             2. จากความเชื่อขอที่ 1  มีผลใหเกิดงานทางวิจิตรศิลป   ไดแก    งานแกะสลัก
งานดอกไม   งานประดิษฐ    เครื่องหมายตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องสักการะ
                             3. ความเชื่อทําใหเกิดการกําหนดบทสวด  ออนวอน  สรรเสริญ  สดุดี ฯลฯ  เปน
การแสดงความกตัญกูตเวทีตอส่ิงนั้น ๆ  และสวดเพื่อเปนมงคลกับตนเอง   จึงทําใหเกิด
วรรณกรรมมุขปาฐะ หรือวรรณกรรมปากขึ้น
                             4. ความเชื่อทําใหเกิดการรวมกลุมทางดานสังคมและวัฒนธรรม      มีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม   มีขนบธรรมเนียมประเพณีเกิดขึ้น
                             5. ความเชื่อทําใหเกิดความมั่นใจ ที่จะกระทําและไมกระทํา   ทําใหคนเขมแข็งมี
หลักยึด

               จากการศึกษาประโยชนและคุณคาของความเชื่อ    กลาวไดวา    ความเชื่อกอให
เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน      มีความคิดสรางสรรคงานในดานตาง ๆ  มีความสามัคคีกันใน
หมูคณะทําใหสังคมมีความเขมแข็งขึ้น   และเกิดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางการบอกเลา
(มุขปาฐะ) ในสังคมจนถึงปจจุบัน

3.7 วิธีสอดแทรกความรูทางคติชนในการเรียนการสอนภาษาไทย
     วิธีการสอนแบบสอดแทรกความรูทางคติชนในการเรียนการสอนภาษาไทย     ครูผูสอน

จําเปนตองประยุกตการเรียนการสอนภาษาไทยใหสัมพันธกับวัฒนธรมในทองถ่ินของผูเรียน ผูวิจัย
จะขอนําเสนอวิธีสอดแทรกขอมูลทางคติชนในการเรียนการสอนภาษาไทย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

     นิทานพื้นบาน
     ครูผูสอนภาษาไทยสามารถนําเนื้อหาของนิทานพื้นบานมาใชสอดแทรกในการเรียน

การสอนได โดยอาจใชวิธีการดังนี้
     1. ใชนิทานพื้นบานสอดแทรกในการสอนวิชาวรรณคดี โดยจัดเนื้อหานิทานพื้นบานมา

ประกอบการเรียนการสอน          โดยนํานิทานพื้นบานมาเลาแทรกในวิชาวรรณคดีทั้งในขั้นนําเขา
สูบทเรียน  ขั้นสอน   และขั้นสรุป   เพื่อเปนการเราความสนใจใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
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เพลิดเพลินอีก  ทั้งยังเปนโอกาสที่ดีที่จะสอนความประพฤติ  ศีลธรรม  จริยธรรมใหผูเรียน    โดย
ที่ผูเรียนไมรูตัววาถูกส่ังสอน เพราะนิทานพื้นบานมีคําสอนและคติสอนใจ เชน นิทานเทียบสุภาษิต 
ซ่ึงมีคําสอนแทรกอยูในเนื้อหาของนิทาน         เมื่อผูเรียนฟงนิทานพื้นบานแลวสามารถนําไป
เปรียบเทียบกับวิถีการดําเนินชีวิตของตน  และเลือกพฤติกรรมที่ดีในนิทานพื้นบานไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันได

     2. ใชนิทานพื้นบานในการฝกทักษะทั้งส่ีดาน คือ การฟง การอาน การพูด และการเขียน 
ในลักษณะสัมพันธทักษะ ในการฝกทักษะการฟง ครูอาจจะเลานิทานพื้นบานใหผูเรียนฟงแลวให
จับใจความสําคัญ  และตอบคําถามเพื่อฝกทักษะการพูดแลวยังสามารถใหผูเรียนเลานิทานใหเพื่อน
ฟงไดอีกดวย       นอกจากนี้นิทานพื้นบานยังใชประกอบการเรียนโดยใหผูเรียนฝกการเขียนและ
การอานใหคลอง เปนฝกการอานเร็วเพื่อพัฒนาทักษะทางดานการอานใหดียิ่งขึ้น  แลวยังไดนํา
ความรูที่ไดจากการอานนิทานพื้นบานมาเขียนนิทานพื้นบานเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค        
โดยอาศัยรูปแบบของนิทานพื้นบานเปนพื้นฐานในการสรางจินตนาการในการเขียนเร่ืองใหพัฒนา
ตามลําดับตอไปได

     3. ใชนิทานพื้นบานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ    เชน       
การแสดงบทบาทสมมติ    การสอนแบบสถานการณจําลอง     โดยใหผูเรียนแตงบทละครสั้น ๆ 
เพื่อนํามาแสดงใหเพื่อนดู แลวใหเพื่อนชวยกันประเมินผล วิพากษวิจารณการแสดงกิจกรรมนั้น ๆ 
วาเปนอยางไร กิจกรรมอีกอยางหนึ่งคือการเลนเกมทายชื่อเร่ืองของนิทาน โดยครูเปนผูเลาเนื้อเร่ือง
ของนิทานพื้นบานแลวใหนักเรียนตั้งชื่อเร่ือง        หรือทายชื่อเร่ืองใหถูกตองหรืออาจจะใหเพื่อน
เลานิทานไมจบเรื่องแลวใหเพื่อนในหองชวยเลาตอใหจนจบเรื่องพรอมทั้งตั้งชื่อเร่ืองใหครอบคลุม
เนื้อหาของเรื่อง ซ่ึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนไดรับทั้งความรู   และความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในกิจกรรมที่ครูนํามาประยุกตสอนสอดแทรกในบทเรียนไดเปนอยางดี

    นิทานพื้นบานมีประโยชนตอการเรียนการสอนในการเสริมสรางจินตนาการของผูเรียน
ปลูกฝงจริยธรรมในการอบรมสั่งสอนใหผูเรียนเปนคนดีในสังคม “นิทานพื้นบานมีเนื้อหาที่เปน
จินตนาการ หากครูลองใหแนวทางการแตง และเปดโอกาสใหผูเรียนใชจินตนาการไดอยางอิสระ 
อาจเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทยได” (ธนรัชฎ ศิริสวัสดิ์ 2537 : 
286)

     เพลงพื้นบาน
     การสอนภาษาไทยควรคํานึงความคิดเชิงสรางสรรคของผูเรียนเปนสําคัญ   ซ่ึงครูผูสอน

วิชาภาษาไทยควรวางแนวทางใหมีลักษณะเปดกวาง  และยืดหยุนใหผูเรียนรูจักเลือกใชถอยคํา
เหมาะสมกับโอกาสและวัยของผูเรียน   ทั้งนี้ครูผูสอนภาษาไทยสามารถใชเพลงพื้นบานในการฝก
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ทักษะทางการใชภาษาโดยเฉพาะทักษะการพูด ใหผูเรียนฝกโตตอบโดยใชปฏิภาณไหวพริบและ
ฝกแตงเนื้อเพลงพื้นบาน   เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการแสดงปฏิภาณโตตอบใหสัมพันธ
กับเนื้อหาวิชาในบทเรียนได การใชเพลงพื้นบานมาสอดแทรกในบทเรียนนั้นครูผูสอนภาษาไทย
สามารถนําเพลงพื้นบานใชประกอบการสอน หรืออาจจะเลือกเนื้อเพลงพื้นบานบางบทมาใชสอน
ใหสัมพันธกับบทเรียนวิชาภาษาไทย เพราะวา          “เพลงจะชวยใหบรรยากาศการเรียนการสอน
นาสนใจยิ่งขึ้นอันจะชวยสรางเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทย” (ธนรัชฎ ศิริสวัสดิ์ 2537 : 286)

     การสอดแทรกขอมูลทางคติชน       โดยใชเพลงพื้นบานสอดแทรกในการเรียนการสอน
ภาษาไทยนั้น ครูผูสอนสามารถทําไดหลายวิธี    ดังที่  พรทิพย   ศิริสมบูรณเวช (2532 :104-105, 
อางถึงใน หฤทัย  กลีบกมล 2540 : 58) ไดเสนอแนวทางการใชเพลงพื้นบานในการเรียนการสอน
ภาษาไทยไว 2 วิธี ดังนี้

    1. สรางเนื้อหาขึ้นใหมโดยใชทวงทํานองของเพลงพื้นบาน
                  2. ขับรองเนื้อหาในบทเรียนโดยใชทวงทํานองของเพลงพื้นบาน

     จากแนวทางในการนําเสนอวิธีสอนโดยใชเพลงพื้นบานในการสอดแทรกวิชาภาษาไทย
ดังกลาวนั้น ครูภาษาไทยอาจนําวิธีการมาใชโดยการแตงเนื้อหาเพลงพื้นบานมาประกอบการสอน
วิชาหลักภาษา  การใชภาษา หรือวรรณคดี แลวขับรองตามทวงทํานองของเพลงพื้นบานประเภท
ตาง ๆ ไดทุกขั้นตอนของการสอน นอกจากนี้ครูผูสอนอาจจะเลือกคําประพันธประเภทรอยกรอง
บางบทมาใสทวงทํานองเพลงพื้นบาน แลวใหผูเรียนรวมกันขับรองก็ได การใชทวงทํานองของ
เพลงพื้นบานแทนการอานคําประพันธตามทํานองเสนาะ จะชวยใหผูเรียนจดจําบทเรียนไดงายและ
สรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน       และที่สําคัญคือผูเรียนมีความซาบซึ้งในคุณคาของ
ภาษาไทย ดังที่   พรทิพย   ศิริสมบูรณเวช  (2532 :103, อางถึงใน หฤทัย  กลีบกมล 2540 : 58)  ได
กลาวถึง การใชวรรณกรรมพื้นบานประเภทเพลงพื้นบานประกอบการเรียนการสอนซึ่งสรุปไดวา        
การใชเพลงพื้นบานจะชวยใหนักเรียนจดจําบทเรียนไดงาย มีจิตใจราเริงเบิกบานเปนการเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ      มีความซาบซึ้งในคุณคาของภาษาไทยและเปนการประกาศ
เอกลักษณไทย

     จากแนวคิดดังกลาวนี้  ช้ีใหเห็นวา  การใชส่ือการสอนประเภทเพลงพื้นบานในการเรียน
การสอนภาษาไทยสามารถสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนสนใจบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นครูผูสอนภาษาไทยจึงควรนําเพลงพื้นบานซึ่งเปนความรูทางคติชนมาสอดแทรกในการ
เรียนการสอนภาษาไทย ทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาไทย ซ่ึงอาจจะสงผลใหสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาภาษาไทยพัฒนาขึ้นดวย
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     สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย
     ในบทเรียนวิชาภาษาไทย มีเนื้อหาวิชาที่สัมพันธเกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะ

เนื้อหาประเภทคติธรรม   ซ่ึงครูผูสอนภาษาไทยสามารถนําสํานวน    สุภาษิต  และคําพังเพย มา
สอดแทรกในการเรียนการสอนภาษาไทย ดังที่ วิชชุดา วัตรนันท (2532 : 202-203) ไดทําวิจัยเร่ือง 
“การวิเคราะหเนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน”    พบวา  เนื้อหาวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏสูงสุดจากหนังสือเรียนภาษาไทย     
ชุดทักษสัมพันธ  คือ ประเภทคติธรรม รองลงมาไดแก วรรณกรรมพื้นบาน  สวนประเด็นที่ปรากฏ
นอยที่สุดคือ การละเลน จากการวิเคราะหเนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย
ดังกลาว ครูผูสอนภาษาไทยสามารถนําสํานวน สุภาษิต และคําพังเพยมาใชสอดแทรกในการเรียน
ภาษาไทยได ทั้งนี้เพราะ “คําพังเพย สุภาษิตในบทเรียนภาษาไทยนั้นบางบทก็สอนคุณงามความดี
ใหแกนักเรียน จึงมีพวกคําสอนแทรกอยูวย              ครูจึงอาจใชคาํพังเพย สุภาษิตนําเขาสูบทเรียน 
(สุจริต เพียรชอบ 2536 : 77) วิธีใชสํานวนสุภาษิต และคําพังเพยสอดแทรกในการเรียนภาษาไทย
อาจปฏิบัติโดยใหผูเรียนตอคําสํานวน สุภาษิตและคําพังเพยได  เชน  น้ําขึ้น...น้ําเชี่ยว... นอกจากนี้
ยังใหผูเรียนขยายขอความจากคําสํานวน  สุภาษิตและคําพังเพย ใหมีความหมายยาวประมาณหนึ่ง
ยอหนาได การใชสํานวน สุภาษิตและคําพังเพยมาสอดแทรกในการเรียนการสอนภาษาไทยจึงเปน
กิจกรรมหนึ่งที่นาสนใจ ครูผูสอนภาษาไทยสามารถใชขอความที่เปนสํานวน สุภาษิตและคําพังเพย
ที่ผูเรียนเคยไดฟงมาจากประสบการณของตนเองมาประกอบการเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
เพราะสํานวน สุภาษิต และคําพังเพยเปนถอยคําที่เรียบงายมีความคลองจองกัน  และมีความหมาย
เปนที่เขาใจของคนในสังคมไทย   สะทอนภาพวัฒนธรรมความเปนอยูรวมกันในสังคม   อีกทั้งยัง
เปนคํากลาวที่ดีงามมีความเปนจริงทุกยุคทุกสมัย   ที่บงบอกถึงความเปนเอกลักษณทางภาษาของ
ภูมิปญญาของคนไทยในการนําคํามาเรียงกันใหเกิดความไพเราะชวนฟง และติดปากคนไทยมา
ตลอดจนถึงทุกวันนี้  ดังนั้นในการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับสํานวน สุภาษิตและคําพังเพยในการ
เรียนการสอนภาษาไทย  จึงเปนโอกาสที่ดีที่ผูเรียนจะไดรับทั้งความรูทางวัฒนธรรมและไดศึกษา
ภูมิปญญาของชาวบานที่มีคุณคาและรวมกันอนุรักษณศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ

     ปริศนาคําทาย
     ในการเรียนการสอนภาษาไทย       ครูผูสอนสามารถนําปริศนาคําทายมาใชสอดแทรก

ตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาภาษาไทย โดยใชปริศนาคําทายในการนําเขาสูบทเรียนหรือการ
สรุปบทเรียน เพื่อใหผูเรียนไดใชปฏิภาณไหวพริบในการทายปริศนาใหถูกตอง ผูเรียนจะสนใจและ
สนุกสนานไปกับการเรียนการสอนภาษาไทย ครูผูสอนจะตองนําปริศนาคําทายมาใชใหสอดคลอง
กับเนื้อหาในบทเรียน การทายปริศนาจะขึ้นตนวา “อะไรเอย” เมื่อครูตั้งปริศนาคําทายแลว ผลัดกัน
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ใหผูเรียนตั้งปริศนาคําทายหรือแตงกลอนปริศนาคําทายบาง เปนการฝกความรูความคิดสรางสรรค
ของผูเรียน     แลวยังเปนการสงเสริมและถายทอดวัฒนธรรมทางภาษาใหผูเรียนเห็นคุณคาของ
ภาษาไทยและใชถอยคําทางภาษาอยางมีศิลปะอีกดวย

     การสอดแทรกขอมูลทางคติชนเกี่ยวกับปริศนาคําทายในการเรียนการสอนภาษาไทย
เปนการสอนทักษะทางภาษาใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในการนําภาษามาเรียบเรียงแลผูกให
เปนปริศนาคําทาย        โดยการเลียนแบบจากปริศนาคําทายที่สืบทอดกันมาในอดีต ซ่ึงนับวาเปน
ภูมิปญญาของคนไทยที่สรางสรรคคุณคาวรรณศิลป อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย ทําให
ผูเรียน “ไดเรียนรูส่ิงแวดลอม สังคม และวิถีชีวิตทางออมในสิ่งที่ตนไมรู       เพราะปริศนาคําทาย 
จะเปนการวัดความรู   ความเขาใจ และฝกเชาวนไหวพริบไปดวย เพราะบางครั้งรูแตขาดไหวพริบ 
จึงทําใหเด็ก ๆ ไดสังเกตและพิจารณามากขึ้น    ” (ผาสุก มทุธเมธา 2535 : 53) นอกจากนั้นยังทําให
ผูเรียนเขาใจรูปแบบของวัฒนธรรมและพฤติกรรมสรางสรรคของคนในสังคมของทองถ่ิน เพราะ
ปริศนาคําทายมีลักษณะสรางสรรคทางภาษา และสะทอนภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของสังคมไทย 
เมื่อครูผูสอนชวยใหผูเรียนมองเห็นประโยชนของปริศนาคําทาย     ยอมทําใหผูเรียนตระหนักถึง
คุณคาของวัฒนธรรม เกิดความภูมิใจ และรวมมือกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ินและของ
ชาติใหคงอยูตอไป

     ความเชื่อ
     ความเชื่อพื้นบานเปนความเชื่อที่สืบทอดกันมา และไมสามารถหาเหตุผลมาอธิบายได

ความเชื่อพื้นบานเกี่ยวกับการรักษาโรคดวยสมุนไพร เปนความเชื่อพื้นบานที่เกี่ยวกับการใช
สมุนไพรรักษาโรค  เมื่อนํามาสอดแทรกในการเรียนการสอนภาษาไทย จะชวยใหผูเรียนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับสมุนไพรที่เปนยารักษาโรคและไดศึกษาความเชื่อพื้นบานประกอบกับการรักษาโรค
ดวยสมุนไพรในทองถ่ินของตน การนําสมุนไพรบางชนิดมาประกอบและการถือเคล็ดที่ถูกตองจะ
ทําใหผูปวยหายจากโรคได “การใชเคล็ดตาง ๆ  ของหมอยาประกอบในการรักษาโรคนั้นก็เพราะ
เชื่อวากระทําแลวจะทําใหโรคที่ผูปวยเปนอยูจะบรรเทาลง หรือหายไปได”   (เอมอร   ตรีช้ัน 2528 : 
340)    การนําความรูเกี่ยวกับความเชื่อพื้นบานเกี่ยวกับการใชสมุนไพรรักษาโรคมาสอดแทรกใน
การเรียนการสอนภาษาไทย “จะทําใหผูศึกษามองเห็นสภาพชีวิตความเปนอยู ความคิด ความรู 
ตลอดจนความเชื่อถือศรัทธาของบรรพบุรุษ อันเปนรากฐานของชีวิตของคนไทยในสมัยปจจุบัน” 
(ประเทือง คลายสุบรรณ 2531 : 150)    นอกจากนั้นยังทําใหผูเรียนเกิดความคิดรูจักคนหาเหตุผล
ตาง ๆ มาประกอบความเชื่อตามเรื่องราวที่บรรพบุรุษเคยบอกไว  ถาไมสามารถแสวงหาคําตอบไดก็
คงตองเชื่อในสิ่งที่ตนไมรูตอไป การใหผูเรียนไดรับรูเกี่ยวกับความเชื่อพื้นบานในการใชสมุนไพร
รักษาโรคในทองถ่ินที่ผูเรียนเคยมีประสบการณอยูแลว        จะชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องราวทาง
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วัฒนธรรม และสภาพความเปนอยูของคนในทองถ่ินของตนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเห็นคุณ
คาของลักษณะของสังคมไทยที่สะทอนภาพวิถีชีวิตความเปนอยูในรูปของพิธีกรรม   และถือปฏิบัติ
สืบทอดกันมาตามความเชื่อ ทําใหสังคมไทยมีเอกภาพทางดานวัฒนธรรมประเพณีที่มุงใหสังคม
เกิดความสงบสุขและรวมกันรักษาเอกลักษณที่ดีงามนี้ไวตลอดไป

    การสอดแทรกความรูทางคติชนในการเรียนการสอนภาษาไทย        จะทําใหผูเรียนเกิด
ความรักในทองถ่ินของตนเองมากขึ้น และภูมิใจในสภาพชีวิตซ่ึงแสดงออกถึงภูมิปญญาของคน
ไทย ตลอดจนเห็นคุณคาของประเพณีที่สืบทอดกันมาในอดีตจนถึงปจจุบัน  การที่ผูเรียนมีโอกาส
ไดเรียนรูเร่ืองราวของทองถ่ินอยางตอเนื่องทั้งในระดับประถมศึกษา    และมัธยมศึกษาโดยผูสอน
สอดแทรกความรูทางคติชนในการเรียนการสอนภาษาไทยนั้นเปนเรื่องที่เหมาะสม     เพราะใน
สภาพปจจุบันผูเรียนไมเห็นคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน   เนื่องจากสภาพสังคมไทยใน
ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย และวัฒนธรรมตะวันตก
เขามามีบทบาทตอสังคมไทยเปนอยางมาก    อีกทั้งการศึกษาในปจจุบันไมไดนําความรูเหลานี้ไป
ใชหรือทําใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวของทองถ่ินอยางตอเนื่อง ดังนั้นการสอนโดยวิธีสอดแทรก
ความรูทางคติชนในการเรียนการสอนภาษาไทย จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเขาใจวัฒนธรรม
ในทองถ่ินตระหนักในคุณคาของเอกลักษณไทย         และชวยสืบสานภาษาไทยอันเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติใหคงอยูสืบไป

3.8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสัมพันธกับคติชน
     คติชนมีความสัมพันธกับการสอนภาษาไทย       ครูผูสอนอาจจะสอดแทรกคติชนใน

การเรียนการสอนได “โดยครูจะตองสํารวจเนื้อหาในแบบเรียนภาษาไทยวามีตอนใดที่จะนําความรู
ทางคติชนมาเสริมเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในตอนนั้นมากขึ้น  และไดรับความรูเกี่ยวกับคติชน
พรอมทั้งเห็นคุณคา”  (ธนรัชฎ    ศิริสวัสดิ์  2531 : 1166)      การสอดแทรกคติชนในเนื้อหาวิชา
ภาษาไทย ธนรัชฎ ศิริสวัสดิ์ (2531 : 1166) ไดเสนอแนวการนําคติชนมาสอดแทรกไว โดยอาจทํา
ใน 3 ลักษณะ คือ สอดแทรกคติชนในเนื้อหาแตละวิชาโดยตรง สอดแทรกคติชนวิทยาโดยเชื่อมโยง
เนื้อหาแตละระดับชั้นแลววางแผนสอดแทรกคติชนลงไปอยางเหมาะสม และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาคติชนในรูปแบบตาง ๆ สรุปไดดังนี้

     1. สอดแทรกคติชนในเนื้อหาแตละวิชาที่สอนโดยตรง      การสอนภาษาไทยในปจจุบัน
เปนการสอนในลักษณะสัมพันธทักษะทางภาษาทั้งส่ี   คือ   ฟง   พูด  อาน  เขียน  โดยสอนวรรณคดี 
หลักภาษา และการใชภาษาใหสัมพันธกัน การสอนภาษาไทยใหสัมพันธกับคติชน   จึงควรพิจารณา
ทั้งวรรณคดี หลักภาษา    และการใชภาษา ทั้งยังควรคํานึงถึงลักษณะของภาษาไทยในแตละภูมิภาค
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ประกอบดวย เพราะภาษาถิ่นเปนสวนหนึ่งของคติชนเชนกัน     การแทรกความรูทางคติชนลงไป
ขึ้นอยูกับตัวผูสอนเปนสําคัญ แลวแตวาจะเลือกเนื้อหาสวนไหนหรือบทใดเขามา และจะสอดแทรก
ความรูทางคติชนเรื่องใดลงไป ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงสภาพหองเรียน ความพรอมของโรงเรียน และ
สภาพทองถ่ินควบคูกันไปดวย

2. สอดแทรกคติชนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาแตละระดับชั้น   แลววางแผนสอดแทรกลงไป
อยางเหมาะสม วิธีนี้ครูจะตองสํารวจเนื้อหาแบบเรียนภาษาไทยทุกเลมที่มีแลววิเคราะหดูอยาง
ละเอียดวา  ควรจัดกิจกรรมอยางไรใหสอดคลองกับวัยและความสนใจของผูเรียน    และพยายามให
เด็กทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม    เมื่อครูวางแผนอยางรัดกุมก็จะพบวา   อาจมีคติชนบางประเภทที่
ปรากฏแทรกอยูในเนื้อหาหลายเรื่อง เชน  สํานวน  สุภาษิต คําพังเพย  แทรกอยูในเนื้อหาหลายตอน 
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในเรื่องสํานวนสุภาษิต และคําพังเพยโดยเริ่มตน  จากความเขาใจ
ขั้นพื้นฐาน   แลวเพิ่มความรูใหลึกซึ้งขึ้นตามระดับชั้นที่ไดเรียน  ก็จะทําใหผูเรียนไดประโยชน
อยางแทจริง

      3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคติชนวิทยาในรูปแบบตาง ๆ   นั้น      ธนรัชฎ
ศิริสวัสดิ์ (2531 : 1172)  ไดเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยใหสัมพันธ
กับวิชาคติชนวิทยาไว ดังนี้

1) การสอนแบบสาธิต       ครูภาษาไทยอาจจะเชิญวิทยากรตางถ่ินมาสาธิต
การเลนเพลงพื้นบาน   ใหนักเรียนซักถามและทดลองหัดขับรองหรือแสดงทาทางตามวิทยากร

2) การสอนแบบสถานการณจําลอง ครูอาจสรางสถานการณจําลองขึ้น เชน
สมมติเปนเทศกาลสงกรานต แลวใหนักเรียนจัดกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต ไดแก   การสรงน้ํา
พระ เลนสาดน้ํา    เลนการละเลนพื้นบาน    มอญซอนผา     หรือจัดกอเจดียทราย เปนตน

3) การสอนแบบรายบุคคล      ครูอาจจะใหนักเรียนเลือกศึกษาคติชนวิทยาใน
ทองถ่ินตามความสนใจของแตละบุคคล โดยใหทํารายงานสงครูหรือเสนอผลการคนควาส้ัน ๆ ให
เพื่อนรวมชั้นฟง

     การจัดการสอนรูปแบบตาง ๆ   ที่มีกิจกรรมหลากหลายดังกลาว         จะทําใหการเรียน
การสอนวิชาคติชนวิทยานาสนใจมากขึ้น     และเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของคติชนใน
ทองถ่ิน อันจะนําไปสูความตั้งใจที่จะอนุรักษคติชนของชาติไวตอไป

     จากแนวทางในการสอนสอดแทรกความรูทางคติชนในการเรียนการสอนภาษาไทย
ทําใหครูผูสอนภาษาไทยสามารถสอนคติชนใหสัมพันธกับวิชาภาษาไทยได    การสอดแทรกคติชน
ในรูปแบบตาง ๆ  จะเปนเครื่องมือใหผูเรียนมีความรู   ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินของ
ตน ทั้งนี้ครูผูสอนภาษาไทย    “สามารถใชขอมูลทางคติชนเปนเครื่องเชื่อมโยงใหผูเรียนในทองถ่ิน
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รูจักตนเอง   รูจักรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง     รักและภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ินของตน”
(ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง 2537 : 4)

4. เอกสารเกี่ยวกับความจําและความคงทนในการเรียนรู (Retention)

    การจําเหตุการณตาง ๆ ที่เรารับรูหรือเรียนรูมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตและ
การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม  เพราะการจําทําใหคนเราเลี่ยงในสิ่งที่ตนไมชอบหรือส่ิงที่เปน
อันตรายแกตนเอง  การเรียนรูและการจําไมสามารถแยกออกจากกันได  ในการศึกษาการเรียนรู
ความจําก็ตองเขามาเกี่ยวของดวยและในการศึกษาความจํา การเรียนรูก็มักเขามาเกี่ยวของกันเชนกัน

    นักจิตวิทยากลุมความคิดนิยม (cognitivist)  ไดใหความหมายของการจําไววา  “การจํา 
คือการเก็บเอกสาร (storage) ไวในโครงสรางความจําในชวงเวลาหนึ่งหลังจากสารนําเขา (input) ได
หายจากสนามสัมผัสแลว หรือหมายถึงการที่รหัสยังคงอยูในสมองในชวงเวลาหนึ่งหลังจากที่สาร
นําเขาไดหายไปแลว”  ไสว  เล่ียมแกว  (2528 :  9-17)  กลาววาการจําสามารถแบงออกเปนประเภท
ดังตอไปนี้

    1. การระลึก (recall)  หมายถึงการบอกสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลวไดโดยส่ิงนั้นไมไดอยูใน
สนามสัมผัสแลว  การระลึกแบงออกตามสถานการณที่เกี่ยวกับการระลึกได  3 แบบ คือ
                      1.1 การระลึกเสรี (free  recall)   เปนการบอกสิ่งที่เคยเห็นหรือเคยเรียนรูมาวามีอะไร
บาง  ระลึกสิ่งใดไดก็ตอบสนองสิ่งนั้น  ไมจําเปนตองระลึกตามลําดับกอนหลัง
                      1.2 การระลึกตามลําดับ (serial recall)  หมายถึง การตอบสิ่งที่เรียนรูจากสิ่งแรกเรียง
ลําดับถึงส่ิงสุดทาย
                      1.3 การระลึกตามตัวแนะ (cue recall )   ถาการเรียนรูมีการสัมพันธกับสิ่งอ่ืนที่นํามา
สัมพันธเรียกวา  ตัวแนะ (cue)  การระลึกแบบนี้  คือ  การบอกสิ่งที่เคยเรียนรูไดโดยอาศัยตัวแนะ
เปนสิ่งเรา

    2. การรูจักหรือการจําได ( recognition)  หมายถึง   การจําที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นสิ่งเราอีกครั้ง
หนึ่ง คือ ส่ิงที่เคยเรียนรูจะตองปรากฏอีกครั้งจึงสามารถนึกหรือจําได

    3. การเรียนซ้ํา (relearning)  เปนรูปแบบการจําอีกอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนซํ้าใน
ส่ิงที่ไดเรียนรูไปแลวแตอาจลืม หรือระลึกไมได  การเรียนซํ้าจึงทําใหการจําดีและเร็วขึ้น

    4. ความคงทนในการจํา (retention)  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกหรือเรียกสิ่งที่
ไดเรียนรูและจําไดเมื่อเวลาผานไปแลวชวงหนึ่ง
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4.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู
    ความคงทนในการเรียนรู  หมายถึง  การคงไวซ่ึงผลของการเรียน หรือความสามารถที่จะ

ระลึกถึงส่ิงเราที่เคยไดรับ หรือเคยมีประสบการณรับรูมาแลว หลังจากที่ไดทิ้งไวช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  
ถาการคงไวซ่ึงผลของการรับรูมีมาก  ก็ถือวาจําไดมาก เปนพฤติกรรมภายใน (convert  behavior)  
ซ่ึงเกิดขึ้นภายในจิต  เชนเดียวกับความรูสึก  การรับรู  ความชอบ  การจินตนาการของมนุษย  และ
การที่จะจดจําส่ิงที่เรียนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ   แตองคประกอบ
ที่สําคัญ คือ  กระบวนการเรียนรู  กาเย (Gagne 1970 : 70 – 71, อางถึงใน ภูวนาถ  แกวมณีรัตน 
2543 : 65) ไดอธิบายขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูและการจําไวดังนี้

    1. ขั้นสรางความเขาใจ  เปนขั้นที่ผูเรียนสามารถเขาใจสถานการณที่เปนสิ่งเรา
            2. ขั้นเรียนรู  ในขั้นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเปนความสามารถอยางใหมขึ้น
            3. ขั้นเก็บไวในความจํา  คือ การนําส่ิงที่เรียนรูไปเก็บไวในสวนความจําในชวงเวลาหนึ่ง
            4. ขั้นการรื้อฟน  คือ  เปนการนําส่ิงที่เรียนรูไปแลวที่ไดเก็บไวนั้น  ออกมาในลักษณะ
ของการกระทําที่สังเกตได

     ขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการเรียนรู และการจําดังที่กลาวมาแลวนั้น  จะเกิดขึ้นอยาง
ใกลเคียงกันที่ขั้นที่ 1  และขั้นที่ 2   อาจจะพิจารณารวมกันเปนสภาพการเรียนรู  สวนขั้นที่ 3 และ
ขั้นที่ 4  เปนสภาพของการจํา

4.2 การทดสอบความคงทนในการจํา
    ในการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบความคงทนในการจํา ฮุสตัน และคณะ (Houston et al.  

1983 : 212-214, อางถึงใน อุษา  พุทธชาติเสวี  2546 : 34)  ไดกลาวถึงการทดสอบความคงทนใน
การจําไววา  ตามปกติการเรียนรูและความคงทนในการจําจะอยูรวมกัน  แตเราสามารถแยกทดสอบ
อยางใดอยางหนึ่งไดอยางอิสระ  เมื่อเราสํารวจพฤติกรรมการเรียนและอัตราขอมูลที่ไดจากการเรียน
รูนั้น เรามุงทดสอบการเรียนรูแตถาเรามุงพิจารณาขอมูลที่นักเรียนสะสมไวหลังจาการเรียนเสร็จ
ส้ินไปแลวในชวงเวลาหนึ่งแสดงวาเราตองการทดสอบความจําหรือความคงทนในการจํา  เชน การ
ใหนักเรียนทองจําและออกเสียงตัวอักษร DETIYUJJNLJ  ในแตละครั้งที่นักเรียนฝก  ครูจะบันทึก
จํานวนตัวอักษรที่นักเรียนอานไดถูกตองไว การบันทึกนี้เปนการมุงทดสอบการออกเสียงมากกวา
ความจําแตในกระบวนการฝกยอมมีความคงทนในการจําหรือความจําเขามาเกี่ยวของดวย  กลาวคือ 
นักเรียนไดรับและสะสมขอมูลจากการฝกแตละครั้งเพื่อพัฒนาการออกเสียง  ดังนั้นในการทดสอบ
การเรียนรูจึงเปนการทดสอบความคงทนในการจําดวย  โดยทั่วไปครูจะจัดการเรียนรูโดยใชคําถาม
เพื่อทดสอบความคงทนในการจําส่ิงที่นักเรียนเรียนรูไปแลว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70

    ฮุสตัน และคณะ (Houston et al.  1983 : 214-215, อางถึงใน อุษา  พุทธชาติเสวี  2546 : 
35 )  ไดเสนอแนะวิธีทดสอบความคงทนในการจําไว 3 วิธี ดังนี้
    1. การระลึกได (recall) โดยใหนักเรียนเขียนหรือเลาส่ิงที่เรียนผานไปแลว  โดยไมให
โอกาสทบทวนกอนการทดสอบ

    2. การจําได  ( recognition)  โดยกําหนดคําถามและตัวเลือกคําตอบใหนักเรียนเลือกตอบ
ตามความคิดเห็น  การทดลองวิธีนี้ นักเรียนจะตอบไดงายกวาวิธีการระลึก

           3. การเรียนซํ้า   (relearning) โดยใหนักเรียนฝกบทเรียนในชวงเวลาหนึ่งแลวกลับมาฝก
ซํ้าอีก  ถานักเรียนจําบทเรียนไดมาก  นักเรียนจะประหยัดเวลาในการฝกคร้ังหลัง  ชัยพร  วิชชาวุธ 
(2525 : 286)  อธิบายเพิ่มเติมวา  นักเรียนอาจใชเวลาหรือจํานวนครั้งในการทําซํ้าเพื่อใหจําได เปน
เครื่องวัดความพยายามในการจําแตกตางกันนั่นคือ นักเรียนจะประหยัดเวลาหรือจํานวนครั้งในการ
ทําซํ้ามากขึ้น  ถานักเรียนมีความคงทนในการจําอยูมาก การศึกษาสิ่งที่จําไดดีอยูแลวซํ้าอีกจะชวย
ใหความจําถาวรมากยิ่งขึ้น

4.3 ระยะเวลาในการวัดความคงทนในการจํา
                 นักการศึกษาหลายทานไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชวงเวลาในการทดสอบความคงทน
ในการจําไว ดังนี้

    แอดคินสัน  และชิฟฟริน (Atkinson  and Shffrin 1968 : 89-195,    อางถึงใน   อุษา  
พุทธชาติเสวี  2546 : 36)   และชัยพร  วิชชาวุธ (2525 : 288) มีความเห็นสอดคลองกันวา ในการ
ทดสอบความคงทนในการจํา  ควรเวนระยะเวลาหางจากการทดสอบครั้งแรกประมาณ 14 วัน  
เพราะเปนชวงระยะเวลา ที่ความจําระยะสั้นจะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวหรือความคงทนใน
การจํา

  เกรเกอรี่ (Gregory  1987 : 29, อางถึงใน อุษา  พุทธชาติเสวี  2546 : 36) กลาวไววา  นักจิต
วิทยาการทดลอง (Experimental  Psychologist)  ไดกําหนดระยะเวลาในการวัดความคงทนในการ
จําไวดังนี้

    1. ความคงทนในการจําการสัมผัส  ควรวัดหลังจากการเรียนรูประมาณ 1 วินาที
      2. ความคงทนในการจําระยะสั้น  ควรวัดหลังจากการเรียนรู 1 นาที หรือนอยกวา
                  3. ความคงทนในการจําระยะยาว  ควรวัดหลังจากเรียนรูในชวง 1 นาที จนถึงหลายวัน
หรือหลายสัปดาห
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    นันนอลลี่  (Nunally, อางถึงใน  วรายา  ขุนทอง  2529 : 42)  กลาววา  เพื่อใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนตาง ๆ นอยลง  ควรเวนชวงเวลาในการทดสอบครั้งที่ 2  หางกันอยางนอย 2 
สัปดาห

   กลาวโดยสรุป  หลังจากการเรียนรู เวลาที่ใชในการทดสอบความคงทนในการจําสวน
ใหญจะใชเวลาประมาณ 14 วัน  เพราะเปนระยะเวลาที่ความจําระยะสั้นและฝงจนกลายเปนความจํา
ระยะยาวหรือความคงทนในการจํานั่นเอง

   อบรม  สินภิบาล  (ม.ป.ป. : 142) ไดกลาวถึงขอปฎิบัติในการนําทฤษฎีความจํามา
ประยุกตในการสอน  ดังนี้

     1. ผูสอนควรจัดบทเรียนที่มีความหมายตอนักเรียน และใหนักเรียนไดทราบจุดประสงค
ของการเรียน

     2. ผูสอนควรจัดประสบการณตรงใหแกนักเรียนมากที่สุด  ควรใชอุปกรณการสอนและ
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน

     3. ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนใหมีความแปลกใหมนาสนใจ
             4. ผูสอนควรจัดเนื้อหาการสอนใหเปนตอน ๆ ใหพอเหมาะอยาใหจนมากเกินไป
             5. ควรใหเวลานักเรียนมีเวลาพักผอนหลังจากการเรียนเร่ืองหนึ่ง ๆ ไปแลว
             6. ควรใหนักเรียนไดทบทวนและฝกฝนอยูเสมอและควรกระทําใหมากพอ
             7. การสอนควรใหนักเรียนไดเขาใจอยางถูกตองชัดเจน
             8. ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเปนหมวดหมู  มีระเบียบ     มีความตอเนื่อง
             9. ควรกําหนดเวลาในการสอนใหรอบคอบ
           10. ผูสอนควรแนะนําวิธีการเรียนที่ไดผลดีแกนักเรียน

5. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ
            5.1.1 งานวิจัยเก่ียวกับการเขียนสะกดคํา

             สลักจิต  ตั้งสุจริตวงศ  (2534 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกด
คํายากจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ เลม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
ทาชางวิทยาคาร  จังหวัดสิงหบุรี   ที่เรียนโดยใชแบบฝกและไมใชแบบฝก    พบวา      กลุมทดลอง
ที่เรียนโดยใชแบบฝกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.01กับกลุมควบคุมที่เรียนไมใชแบบฝก   และผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคํากอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.01

              นงเยาว  บวงสรวง  (2535 : บทคัดยอ)  ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
สะกดคําของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับวิธีเขียนตามคําบอก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนทายางวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี  ปการศึกษา  2531  จํานวน 70 คน      แบงเปนกลุมทดลอง
กลุมละ35 คน  ผลการวิจัยปรากฏวาแบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพ  94.69/89.10 ผลสัมฤทธิ์
กลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะสูงกวากลุมที่เรียนตามคําบอก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

          สุรีพร  แยมฉาย  (2536 : 38)    ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
เร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โดยวิธีสอนดวยแบบฝกการเขียนสะกดคํา
กับการสอนแบบธรรมดา  กลุมตัวอยาง  40 คน  กลุมทดลองสอนดวยแบบฝก กลุมควบคุมสอน
แบบธรรมดา  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํา กับกลุมที่เรียน
ดวยการสอนแบบธรรมดา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01

           จุฬารัตน  วงศศรีนาค  ( 2537 : 54)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
สะกดคํายาก  โดยใชแบบฝกเสริมทักษะของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนอนุบาล
นครปฐม  จํานวน 91 คน  ผลปรากฏวา      ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคําระหวางนักเรียนที่เรียน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับวิธีสอนตามปกติ  แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

         สุชาติ   สุวรรณเจริญ  ( 2537 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขียนสะกดคํา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  จํานวน 60 
คน โดยแบงเปนกลุมทดลองที่เรียนดวยเกมคอมพิวเตอร และกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ
ปกติ  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางเขียนสะกดคําของกลุมทดลอง    และกลุมควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  โดยคาเฉลี่ยคะแนนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม

              เครือวัลย  ทองมาก  (2538 : บทคัดยอ)           ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเขียนสะกดคําภาษาไทยกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชเกมพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนหลมสักวิทยาคม      จังหวัดเพชรบูรณ     ปการศึกษา  2537  
จํานวน 60 คน  แบงเปนกลุมระดับความสามารถทางภาษาไทย สูง    ปานกลาง   และต่ํา  กลุมละ 20 
คน  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทั้ง 3  กลุม  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.05
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           โกมล   บัวเผ่ือน ( 2539 : 120)   ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและ
ความคงทนในการจํา  การเขียนสะกดคําของนักศึกษาระหวางกลุมที่เรียน     โดยใชนวัตกรรมที่
แตกตางกันสามแบบ  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาปริญญาตรีสถาบันราชภัฏสงขลา  ภาคเรียนที่ 1  ป
การศึกษา  2538 จํานวน 90 คน แบงเปน 3 กลุม  กลุมละ 30 คน  กลุมแรกเรียนโดยใชขอความ
คลองจองประกอบคํา  กลุมที่สองเรียนโดยใชวิธีอธิบายหลักเกณฑตามปกติ  แลวนํามาผูกประโยค  
กลุมที่ 3 เรียนโดยใชแบบฝกหลาย ๆ แบบ  ผลปรากฏวา  แตละกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนทางการ
เขียนสะกดคําไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

          5.1.2 งานวิจัยเก่ียวกับการนําความรูทางคติชนมาประยุกตใช
          ศิริณี  เพ็ชรเจริญ  (2537 : บทคัดยอ)     ไดศึกษาวิเคราะหคติชนวิทยาในหนังสือ

เรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ เลม 1 มัธยมศึกษาปที่ 1  ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2533  ผล
ปรากฏวา มีคติชนวิทยาสอดแทรกอยูรวม  85  รายการ           เปนคติชนวิทยาประเภทมุขปาฐะ  32  
รายการ ประเภทอมุขปาฐะ  47 รายการ และประเภทผสม  6 รายการ คติชนวิทยาที่ปรากฏสูงสุดใน
ประเภทมุขปาฐะ  คือ ภาษาสํานวน    คติชนวิทยาที่ปรากฎสูงสุดในอมุขปาฐะ    คือ    เครื่องใชไม
สอย  และที่ปรากฏสูงสุดของประเภทผสม   คือ  ประเพณีและพิธีกรรม

             ศศิวิมล  ศรีสุขโข  ( 2539 : บทคัดยอ)      ไดศึกษาความคิดเห็นและความตองการ
ของครูผูสอนวิชาภาษาไทย  ในการจัดการเรียนการสอน  วิชา ท 035  วรรณกรรมทองถ่ิน ตัวอยางที่
ใชแบงเปน 2 กลุม คือ ครูผูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  เขตการศึกษา 2   และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน 20 คน  ผลปรากฏวา  ครูผูสอน
วิชาภาษาไทย มีความตองการและเห็นดวยกับการเรียนการสอนรายวิชา ท035  วรรณกรรมทองถ่ิน
ในระดับมาก เอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถ่ินมีความเหมาะสมทุกดาน  
สัมฤทธิผลทางการเรียนรายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถ่ินหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และเจตคติตอการเรียนรายวิชา ท 035  วรรณกรรมทองถ่ิน
ของนักเรียนอยูในระดับสูง  (S.D.  3.74)

             สุวรรณา    ตั้งไชยคีรี (2539 : บทคัดยอ)      ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
รายวิชา  ท 031  นิทานพื้นบาน   สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดนครปฐม  โดย
สรางเครื่องมือประกอบ    และคัดเลือกนิทานพื้นบานของจังหวัดนครปฐม     นําไปใชกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)  จํานวน  20  คน  ผลปรากฏวา     นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิตอการเรียนรายวิชานี้    โดยเห็นดวยกับขอคําถามตาง ๆ   ถึงรอยละ 86.67 ของจํานวน
ขอคําถามทั้งหมด
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              หฤทัย  กลีบกมล  (2540 : บทคัดยอ)          ไดศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทาง
การเรียนวิชาภาษาไทยและเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบ
สอดแทรกความรูทางคติชนวิทยากับวิธีสอนตามคูมือครู        ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตัว
อยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม  จังหวัดนครปฐม  ปการ
ศึกษา 2538  จํานวน 60 คน โดยแบงกลุมละ 30 คน คือ   กลุมทดลองที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ
สอดแทรกความรูทางคติชนวิทยา  และกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีสอนตามคูมือครู  ผลปรากฏวา
สัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาภาษาไทยกลุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบสอดแทรกความรูทางคติชน
วิทยาสูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05    และเจตคติ
ของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบสอดแทรกความรูทางคติชนวิทยาสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

              ปวีณา  บุนนาค  (2542 : บทคัดยอ)      ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองรายวิชา  
ท 035  วรรณกรรมทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เลือกเรียนรายวิชา  ท 035  
วรรณกรรมทองถ่ิน  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  2541   โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม      (สวางเคลิ้ม-
สุคนธสิทธิ์อุปถัมภ)  จังหวัดกาญจนบุรี  นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีจํานวน 17 คน   ผลปรากฏวา 
เอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทองถ่ินมีความเหมาะสมที่จะนําไปสอน    
เนื่องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว    โดยมีคาเฉลี่ย 82.70    และ
นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนรายวิชา ท 035   วรรณกรรมทองถ่ิน  อยูในระดับสูง  โดยมีคาเฉลี่ย 
4.38 / 5.00)

5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ
    พินเตอร (Pinter  1977 : abstract, อางถึงใน อรพรรณ  ภิญโญภาพ 2529 :52 ) ไดศึกษา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคํา   โดยการใชเกมชวยฝกกับนักเรียนระดับ  3 จํานวน 
94  คน พบวา     ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคําของนักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง

    ชเวนดินเจอร ( Schwendinger  1977 : 51, อางถึงใน อรพรรณ  ภิญโญภาพ 2529 :52)  
ไดศึกษาผลการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 503 คน  โดยใชแบบฝก
หัดที่มีรูปภาพของจริงและเขียนตามคําบอก     ผลปรากฏวา    นักเรียนที่เรียนโดยการใชแบบฝกหัด
ที่มีรูปภาพของจริง มีผลการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนที่เขียนตามคําบอก

    เวจเนอร (Wagner  1979 : abstract, อางถึงใน อรพรรณ  ภิญโญภาพ 2529 :53)  ไดศึกษา
เร่ืองการสะกดคําโดยแบงนักเรียนเปน 3 กลุม คือ 1. ใหนักเรียนเขียนสะกดคํานอกเวลาเรียน  โดย
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ไมมีคําแนะนําของครู  2. ใหฝกสะกดคําตามลําพัง   โดยมีครูเปนผูแนะนํา  3. ฝกสะกดคําโดยให
นักเรียนสอนกันเอง   และมีครูเปนผูแนะนํา   กําหนดเวลาฝก  2  สัปดาห  ทดลองกับนักเรียนระดับ 
9 และ 10  ผลการวิจัยปรากฏวา คะแนนหลังการฝกของนักเรียนไมแตกตางกัน  การฝกสะกดคําโดย
ใหนักเรียนสอนกันเอง  ไดคะแนนต่ํากวานักเรียนที่เรียนสะกดคําตามลําพัง  โดยมีครูเปนผูแนะนํา  
มีคะแนนสูงกวากลุมที่เรียนสะกดคํานอกเวลาเรียนดวยตนเอง  โดยไมมีครูแนะนํา
     บอสมา  (Bosma  1981 : 2588 – A, อางถึงใน ปราณี  เลิศฤทธา  2529 : 54 - 56)   ไดวิจัย
เชิงทดลอง  เพื่อศึกษาวาจะสามารถนํานิทานพื้นบานมาเปนสื่อในทักษะการอานแบบวิจารณอยางมี
ประสิทธิภาพไดหนือไม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6  วิเคราะหโดยการหาคาความแปรปรวน  
ผลการวิจัยสรุปไดวา          นิทานพื้นบานทําใหการสอนเชิงวิจารณของนักเรียนมีความกาวหนา         
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  พบวาไมมีความแตกตางระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม
     อีลิซาเบท (E Lizabeth  1992 : 4042 – A, อางถึงใน ปราณี  เลิศฤทธา  2529 : 54 - 56)  
ไดศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาดานวัฒนธรรม และภาษาของนิทานที่ไดรับคัดเลือกจากพมา แคนาดา  
และยูโรบา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบาน
ของแตละเผา          และนํานิทานพื้นบานมาสรางและพัฒนาทางภาษา    วิธีการศึกษาตามองค
ประกอบของนิทาน  5  ประการ  คือ ตัวละคร  โครงเรื่อง  ฉากและเหตุการณ  และสํานวนภาษาผล
การวิจับพบวา  นิทานพื้นบานมีความเหมาะสมที่จะใชเปนสื่อการสอนเสริมทักษะทางภาษาและทํา
ใหเขาใจวัฒนธรรมระหวางชาติไดดียิ่งขึ้น

    พาสสานันตี (Passanante  1979 : 56, อางถึงใน   สมบูรณ  ทินกร 2535 : 23)  ไดศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิของการสอนสะกดคําโดยใชการสอนแบบตามลําดับอักษร (i.t.a.) และแบบตามลําดับ
อักษรแบบเดิมกับนักเรียนในระดับ 1 ถึงระดับ 7  แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสะกดคํา โดย
ใชแบบทดสอบการอานหนึ่งฉบับและแบบทดสอบการเขียนสะกดคําสองฉบับ  พบวา   ผลการ
สอนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตเมื่อศึกษาคนควาความสัมพันธระหวาง
การอานและความสามารถในการสะกดคํานั้น    มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังให
ความคิดเห็นวา  การสะกดคํานั้นจะชวยการอานและการเขียนไดดีอีกดวย

    มิตเชลล  (Mitchell  1980 : 1932-A, อางถึงใน เข็มทอง  จิตรจักร 2544 : 45)  ไดศึกษาผล
สัมฤทธิ์ของการเขียนสะกดคํา 3 แบบ คือใชพจนานุกรม  ใชกิจกรรมเขียนเร่ืองและใชพจนานุกรม  
และกิจกรรมเขียนเร่ือง โดยมีกลุมควบคุมอีก 1 กลุม ผลปรากฏวา การสอนที่ใชวิธีตางกันทั้ง 3 กลุม 
เขียนสะกดคําไดดีกวากลุมควบคุม
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    เฮิรช  (Hirsch  1981 : 2912-A, อางถึงใน เข็มทอง  จิตรจักร 2544 : 45) ไดศึกษาวิธีการ
สอนเขียนสะกดคํา 2 วิธี  คือ เนนครูเปนผูเลือกคํามีแผนการสอน  อีกวิธีเนนแบบเรียนที่ใชอยูและมี
แบบฝกหัด  ผลการศึกษาพบวา  ทั้งสองวิธีทําใหผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําของนักเรียนดีขึ้น

    ชีล  (Scheel  1992 : 2875-A, อางถึงใน เข็มทอง  จิตรจักร 2544 : 45)  ไดศึกษาเรื่องการ
วินิจฉัยความยุงยากเกี่ยวกับการสะกดตัวอักษร        และการทดสอบรูปแบบของพัฒนาการสะกด
ตัวอักษร  ผลการศึกษาพบวา  พัฒนาการทางการสะกดคํา     และตัวอักษรเปนไปตามทฤษฎีที่วา
การอานการเขียนสระ และพยัญชนะ  จะตองเกี่ยวของกับการสะกดตัวอักษร  เด็กที่มีปญหาการอาน
จะมีปญหาการเขียนดวย

    จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา      การเขียนสะกดคําเปน
พื้นฐานของการเขียนที่ตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอ   ครูควรมีวิธีการสอนหลาย ๆ   รูปแบบที่เราความ
สนใจของนักเรียนและเนนการฝกปฏิบัติใหมากขึ้นหรือมีการนําความรูทางคติชนมาใชใหเปน
ประโยชนตอการเรียนการการสอน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักเลือกและรักการอานในสิ่งที่เปน
ประโยชน  และปลูกฝงใหเกิดความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบตอไป
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บทท่ี 3
                                                                วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคํา     
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู    เปนการวิจัยเชิงทดลอง   ( experimental  research) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3  ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอน
ตามคูมือครู   เปรียบเทียบความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    
ที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี
วิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นเตรียมการ
                     1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
                         1.1  ศึกษาคนควา  ตํารา  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนรอยแกว

     1.2  ศึกษาหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

1.3 ศกึษาคนควา  ตาํรา  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการใชความรูทางคติชน
มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหทราบแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ดีที่มีคุณภาพ

     1.4  ศึกษาคนควา    ตํารา    เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแผนการสอน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการสะกดคํา

           1.5  ศึกษาแนวทางที่นํามาใชแกไขปญหาจาก  เอกสาร  ตําราวิชาการตาง ๆ     และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

              2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
                   2.1 ประชากร

    ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3    ที่กําลัง
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ศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2547 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี
จํานวน 7 หองเรียน  รวม 330  คน   ซ่ึงนักเรียนแตละหองเรียนมีความสามารถโดยเฉลี่ยใกลเคียงกัน
เนื่องจากโรงเรียนจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ

          2.2  กลุมตัวอยาง
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple  Random

Sampling)   จํานวน 2  หองเรียน   รวม  80   คน แลวจับฉลากหองเรียน   เปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กลุมละ 40  คน ไดหองมัธยมศึกษาปที่  3/3   เปนกลุมทดลองสอนโดยนําความรูทางคติชน
มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และหองมัธยมศึกษาปที่ 3/6 เปนกลุมควบคุม
สอนตามคูมือครู
                 2.3  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
                              2.3.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ประกอบดวย วิธีสอน  2  วิธี

1) วิธีสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

            2)   วิธีสอนตามคูมือครู
                              2.3.2  ตัวแปรตาม ( dependent variables)
                                       1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3      ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอน
ตามคูมือครู

    2) ความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู

    3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสรางเครื่องมือ
                      1. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย
                    1.1 แผนการสอนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา   ที่สอนโดยนําความรูทางคติชน
ประเภทมุขปาฐะที่ไดพิมพเผยแพรแลว  อันไดแก ตํานาน นิทานพื้นบาน เพลง ปริศนาคําทาย 
สํานวน สุภาษิต  คําพังเพย และความเชื่อ มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
                          1.2 แผนการสอนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่สอนตามคูมือครู
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                          1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา จํานวน 60 ขอ
      1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3      ที่สอนโดยนํา

ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียน
สะกดคํา
              2. การสรางเครื่องมือ
                        2.1 แผนการสอนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา  ผูวิจัยไดสรางแผนการสอน
สําหรับกลุมทดลองและกลุมควบคุม ตามขั้นตอน ดังนี้

  2.1.1  ศึกษาโครงสรางของหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2533)   จุดมุงหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544     มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย    มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3
 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3)

2.1.2 ศึกษาคูมือครูวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)   หนังสือเรียนภาษาไทย ท 305 ท 306
หลักภาษาไทย เลม 3 (ฉบับปรับปรุง 2533) ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

 2.1.3  ศึกษาเอกสาร  ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนการสอน
                      2.1.4  รวบรวมคําศัพทที่นักเรียนควรทราบจากหนังสือเรียนภาษาไทย
ชุดทักษสัมพันธ เลม 3   หนังสือเรียนภาษาไทย ท 305 ท 306  หลักภาษาไทย เลม 3 (ฉบับปรับปรุง 
2533 )  ของกรมวิชาการ    กระทรวงศึกษาธิการ  และขอมูลทางคติชน     อันไดแก    ตํานาน  
นิทานพื้นบาน  เพลง  ปริศนาคําทาย  สํานวน  สุภาษิต   คําพังเพย  และความเชื่อ รวบรวมคําศัพท
ไว 480 คํา  แลวนําไปทดสอบดวยการเขียนตามคําบอกกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียน
สารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี   ที่ไมใชกลุมทดลองและกลุมควบคุม  จํานวน 
50  คน  เพื่อคัดเลือกคําที่นักเรียนเขียนสะกดคําผิดตามเกณฑที่ผูวิจัยตั้งขึ้นไววาเปนคํายาก   คือ  
รอยละ 60  ขึ้นไป    ซ่ึงไดคัดเลือกไวจํานวน  84   คํา (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ หนา  279-283 ) 
แลวนําคําศัพทมาสรางเปนแผนการสอนและแบบทดสอบ

              2.1.5 นําคําศัพทที่คัดเลือกไวตาม ขอ 2.1.4  มาพิจารณาคําเพื่อกําหนดลงในแผน
การสอน  และจัดทําแผนการสอน จํานวน  24 แผน แบงเปน 2 ชุด ชุดละ 12 แผน จํานวน 12 คาบ
คาบละ 50 นาที  (คาบเดี่ยว)  ชุดแรกใชวิธีสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ชุดที่สองใชวิธีสอนตามคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
                            2.1.6 สรางแผนการสอน  ที่มีองคประกอบดังนี้
                                     1) เร่ือง
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                               2) สาระสําคัญ
                               3) จุดประสงคการเรียนรู
                               4) เนื้อหาสาระ
                               5) กิจกรรมการเรียนรู
                                         - ขั้นนํา
                                         - ขั้นสอน
                                         - ขั้นสรุป
                               6) ส่ือการเรียนการสอน
                               7) การวัดและประเมินผล
                             2.1.7 นําแผนการสอนที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมตามจุดประสงค   เนื้อหาสาระ  กิจกรรม  ส่ือการเรียน
การสอน   การวัดและประเมินผล   ทั้งนี้เพื่อแกไขปรับปรุงกอนนําไปทดลองสอน (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ข  หนา 115 - 245)

          2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคํา
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
                             2.2.1 ศึกษาโครงสรางของหลักสูตรวิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
พุทธศักราช  2521(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) และจุดมุงหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พทุธศักราช 2544    มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3   (ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1-3)

2.2.2  ศึกษาคูมือครูหลักภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)  และหนังสือเรียนภาษาไทย ท 305
ท 306 หลักภาษาไทย เลม 3 (ฉบับปรับปรุง 2533) ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

   2.2.3  ศึกษาคนควาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาหลักภาษาไทย
 เร่ืองการเขียนสะกดคํา จากเอกสาร  ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

   2.2.4  นําคําศัพทที่คัดเลือกไวจากขอ 2.1.4    ตามขั้นตอนการสรางแผนการสอน
ภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํามาพิจารณา      เพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยเรื่อง
การเขียนสะกดคํา   เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4   ตัวเลือก   จํานวน  80  ขอ     ตามจุดประสงค
ของสาระในแผนการสอน   แลวนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน (รายละเอียดในภาคผนวก ก หนา 114)     ประเมินแบบทดสอบในตาราง
วิเคราะหเพื่อหาคา IOC (Index  of  Item Objective Congruence) (รายละเอียดในภาคผนวก จ  หนา
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262 – 265 )  นําตารางการวิเคราะหคา IOC  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลว
เลือกขอสอบที่มีคาดัชนีตั้งแต  0.5 ขึ้นไป  โดยใชเกณฑการประเมิน  ดังนี้

+1   หมายถึง   แนใจวาขอคําถามวัดจุดประสงคในขอนั้นได
  0    หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามวัดจุดประสงคในขอนั้นไดหรือไม
-1     หมายถึง   แนใจวาขอคําถามไมไดวัดจุดประสงคในขอนั้น

    2.2.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาหลักภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา  
ที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    และผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและ
การสอนภาษาไทยไปทดลองใช (try-out)   กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        โรงเรียนสารสิทธิ์-
พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 100  คน โดยใชเวลา 60 นาที

    2.2.6 ตรวจคําตอบแบบทดสอบขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน     ขอที่ตอบผิดได
0 คะแนน  นําขอสอบแตละขอมาวิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใช
เทคนิครอยละ 27  (รายละเอียดในภาคผนวก จ หนา 266)

    2.2.7 เลือกขอสอบที่อยูในเกณฑมาตรฐาน  คือ มีคาความยากงายระหวาง   0.20
 ถึง 0.80   ผลปรากฎวาอยูในชวง  0.22 – 0.76     และมีคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑมาตรฐานตั้งแต
0.20 ขึ้นไป  ผลปรากฏวาอยูในชวง  0.20 - 0.67  จํานวน 80 ขอ     ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบใหเหลือ
60 ขอ

    2.2.8  นําแบบทดสอบมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร  KR-20    ของ
คูเดอร  ริชารดสัน (Kuder Richardson Formula 20, หนา 134, อางถึงใน   ยุทธพงษ กัยวรรณ 
2543:134-135)  วิเคราะหผลไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91(รายละเอียดในภาคผนวก จ หนา 267)

    2.2.9  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําที่ได
ตามเกณฑมาตรฐานมาใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคํา 1 ชุด
จํานวน 60  ขอ โดยใชเวลา 60 นาที   เพื่อใชทดสอบกอนเรียน (pretest) และทดสอบหลังเรียน 
(posttest)  กับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม

2.2.10 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคําชุดเดิม
ไปทดสอบหลังเรียน (posttest) คร้ังที่สอง  เพื่อหาความคงทนของความรู   โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังจากเรียนเนื้อหาจบแลวเปนระยะเวลา 30 วัน

          การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคํา
เพื่อใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสราง  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1   ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

    2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
                         2.3.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีสอนโดยนํา

ศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทย  พุทธศักราช  2531 (ฉบับปรับปรุง 2533) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3
    และจุดมุงหมายหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ
                                       ภาษาไทย  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3

ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคของเนื้อหาในคําอธิบายของหลักสูตรเพื่อเขียนจุดประสงค

     สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ

นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและ
การสอนภาษาไทยจํานวน 3 ทาน  ประเมินแบบทดสอบในตารางวิเคราะหเพื่อหาคา IOC

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 และ 3/2

นําผลมาวิเคราะหหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกและหาคาความเชื่อมั่น
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ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ตามวิธีของลิเคิรท  (Likert
Type  Scales)  จากหนังสือการวัดความคิดเห็น และบุคลิกภาพ  ของเชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ  (2522:
98-103)  และหลักการวิจัยเบื้องตนของ  นิคม   ตังคะพิภพ  (2543 : 73-100)

2.3.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่สอนโดยนําความรูทางคติชน
มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     จํานวน 20  ขอความ      โดยมีตัวเลือกแสดง
ความคิดเห็นใหไว 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
โดยในการแปลความหมายของคําถามมีลักษณะเปนเชิงนิมาน (positive)  และเชิงนิเสธ (negative)
กําหนดคาความคิดเห็น 5 ระดับ  ดังนี้

            ระดับความคิดเห็น            เชิงนิมาน (positive)            เชิงนิเสธ (negative)
เห็นดวยอยางยิ่ง                       5                           1
เห็นดวย                       4                           2
ไมแนใจ                       3                           3
ไมเห็นดวย                       2                           4
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                        1                           5

2.3.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและการสอนภาษาไทย         เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษาที่ใชใน
แบบสอบถาม  โดยประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นลงในตารางเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม   IOC     (Index  of  Item  Objective  Congruence )  
และนําตารางมาวิเคราะหคา  IOC  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง     แลวเลือก
ขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (ดังรายละเอียดภาคผนวก จ หนา 273 - 274)  
โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์  2535 : 139)

+1   หมายถึง   แนใจวาขอคําถามวัดจุดประสงคในขอนั้นได
  0    หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามวัดจุดประสงคในขอนั้นไดหรือไม
-1     หมายถึง   แนใจวาขอคําถามไมไดวัดจุดประสงคในขอนั้น

2.3.4 แบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้น จํานวน 20 ขอ    มีลักษณะเชิงนิมาน
16  ขอ  ไดแก  ขอ 1 , 2 , 3   4 ,  5,  6,  8,  9,  10,  11,   12,  13,  16,  18,  19,  20    และมีลักษณะ
เชิงนิเสธ  4  ขอ  ไดแก  ขอ  7 , 14  15,  17

2.3.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกับนักเรียนกลุมทดลองจํานวน
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40  คน  ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
                           2.3.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมา
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ใหความหมาย (ดังรายละเอียดภาผนวก จ หนา 275 – 276) ซ่ึงพัฒนาจากแนวคิดของเบสท (Best  
1981 : 182)  โดยมีคาเฉลี่ย  (ความคิดเห็น) เปนเชิงนิมานและเชิงนิเสธ ดังนี้

                  คาเฉลี่ย                                      ระดับความคิดเห็น
       เชิงนิมาน (positive)                       เชิงนิเสธ (negative)

              1.00 – 1.49 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                           เห็นดวยอยางยิ่ง
              1.50 – 2.49 ไมเห็นดวย                                       เห็นดวย
              2.50 – 3.49 ไมแนใจ                                           ไมแนใจ
              3.50 – 4.49  เห็นดวย                                          ไมเห็นดวย
              4.50 – 5.00  เห็นดวยอยางยิ่ง                              ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ขั้นตอนที่ 3  ขั้นดําเนินการทดลอง
       การดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยไดแบงเปนขั้นตอน ดังนี้
       1. ขั้นกอนทดลอง
           1.1 รูปแบบการทดลองการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกแผนการวิจัยแบบ  Randomized  

Control Pretest Posttest Design เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางผลการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนของกลุมตัวอยางทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  รวมถึงการเปรียบเทียบความคงทน
ของความรูทดสอบหลังเรียนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองดวย

ตารางที่  4  แบบแผนการวิจัย

          การทดลอง สอบกอน      ทดลอง สอบหลัง 1, หลังเรียน 2
R      E
R      C

TE1

TC1

X
     ∼  X

TE2                        TE3

TC2                       TC3

เมื่อ      X  แทน การจัดกระทํา
                        ∼X แทน ไมมีการจัดกระทํา
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E แทน กลุมทดลอง
C แทน กลุมควบคุม
T1 แทน การสอบกอนทําการทดลอง
T2 ,T3 แทน การสอบหลังทําการทดลอง, ทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1และ 2
R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม

                   1.2  นําคําศัพทที่รวบรวมจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ เลม 3  หนังสือ
เรียนภาษาไทย ท 305 ท 306  หลักภาษาไทย  เลม 3  (ฉบับปรับปรุง 2533)            ของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และขอมูลทางคติชน  อันไดแก  ตํานาน  นิทานพื้นบาน  เพลง ปริศนาคําทาย    
สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย  และความเชื่อ รวบรวมไว 480 คํา (ดังรายละเอียดภาคผนวก ฉ หนา 
279 - 283) ไปทดสอบดวยการเขียนตามคําบอกกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน       เพื่อคัดเลือกคําที่
นักเรียนเขียนสะกดคําผิดตามเกณฑที่ผูวิจัยตั้งขึ้นไววาเปนคํายาก  คือ รอยละ 60 ขึ้นไป   คัดเลือก
ไวจํานวน 84  คํา   (ดังรายละเอียดภาคผนวก ฉ หนา 284)       นําคําศัพทเหลานั้นนํามาสรางเปน
แผนการสอนและแบบทดสอบ
                     1.3 สรางเครื่องมือวิจัย  และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ

   2. ขั้นทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง ตามแผนการวิจัยแบบ Randomized  Control
Pretest - Posttest  Design   ดังรายละเอียดตอไปนี้
            2.1 จับฉลากเลือกหองเรียนจํานวน 2 หองเรียน เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ดังนี้
                             1) กลุมทดลอง   คือ   กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  2) กลุมควบคุม  คือ กลุมที่สอนตามคูมือครู
                 2.2 นักเรียนทั้ง  2  กลุม     ที่เปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดคํายากกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันและระยะเวลาเทากัน

          2.3  ทดลองสอนโดยผูวิจัยไดกําหนดเวลาทดลองทั้งส้ิน  12  คาบ  คาบละ 50 นาที
โดยใชเวลาสอนสัปดาหละ 4 คาบ  วันละ 1 คาบ ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2547
                      2.4  ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม    หลังจากเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน
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                       2.5  ทดสอบหลังเรียนครั้งที่สองเพื่อหาความคงทนของความรู   โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกัน  หลังเสร็จสิ้นการทดลอง 30 วัน
                   3. ขั้นหลังการทดลอง

          นักเรียนกลุมทดลองทําแบบสอบถามความคิดเห็นการสอนโดยนําความรูทางคติชน
มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามที่ผูวิจัยสรางขึ้น    และนําผลการทดสอบ
กอน-หลังการทดลองและคําตอบจากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหโดยกระบวนการทาง
สถิติ

ขั้นตอนที่ 4  ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลขอมูล
    ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ      สรุปผลการทดลองและ

ตรวจสอบสมมติฐาน ตามลําดับดังนี้
        1. การหาคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผูวิจัยได

ดําเนินการดังนี้ 
                          1.1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ใชสูตร IOC (Index of Item  Objective Congruence) (รายละเอียดในภาคผนวก จ หนา 264-268)

       1.2 หาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนโดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (รายละเอียดในภาคผนวก จ หนา 266)  โดยใชสูตรดังนี้
(ยุทธพงษ  กัยวรรณ  2543 : 127-129)

คาความยากงาย  ใชสูตร
P   =   H + L

                                           2N
เมื่อ p   =  คาความยากงายของขอสอบเปนรายขอ

H  = จํานวนคนตอบถูกในกลุมคะแนนสูง
L = จํานวนคนตอบถูกในกลุมคะแนนต่ํา
2N = จํานวนกลุมสูงและกลุมต่ํารวมกัน

คาอํานาจจําแนก   ใชสูตร
     r =  H - L

                                             N
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r = คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
H  = จํานวนคนตอบถูกในกลุมคะแนนสูง
L = จํานวนคนตอบถูกในกลุมคะแนนต่ํา
N = จํานวนกลุมสูงหรือกลุมต่ํา

                          1.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใชสูตร  
KR – 20 (Kuder  Richardson 20) (ดังรายละเอียดภาคผนวก จ  หนา  267)  
                2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  เร่ืองการเขียนสะกดคํา    และ
เปรียบเทียบความคงทนของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย  ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)       และทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากวิธีสอนทั้ง 2 วิธี      โดยใชสถิติทดสอบแบบ  t-test แบบอิสระ ใชขอมูล
วิเคราะหจากคะแนนผลตางของการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน        รวมถึงผลตางของ
คะแนนทดสอบหลังเรียนครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สองโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS (Statistical
Package for  the  Social  Sciences  (ดังรายละเอียดภาคผนวก จ หนา 271 - 272)

      3. วิเคราะห ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3        ที่มีตอการสอนโดยนํา
ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีหาคาเฉลี่ย   ( X )
และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (รายละเอียดในภาคผนวก จ หนา 275 - 276)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

   การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนภาษาไทยเรื่อง
การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่ไดรับการสอนโดยนําความรูทางคติชนมา
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับการสอนโดยคูมือครู      เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย  ไดแก  แผนการสอน   โดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  แผนการสอนโดยคูมือครู   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น  ที่ผานการตรวจความเที่ยงตรง (validity)  ความเชื่อมั่น  (reliability) คาอํานาจจําแนก 
(discrimination) และคาความยากงาย (difficulty)    จากนั้นนําไปทดลองสอนกับนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง     80   คน  แบงเปนกลุมทดลอง ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน 40  คน    และกลุมควบคุมที่สอนโดยคูมือครู  จํานวน  40  คน   
ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองโดย
ใชแบบสอบถามความคิดเห็น        เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัยผูวิจัย
ขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 3  ตอน  ดังนี้

    ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู                      

    ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียน
สะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู                      

    ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการสอนโดย
นําความรูทางคติชนวิทยามาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคําของ
               นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือ   
               ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู                      
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    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังภาษาไทย เร่ืองการเขียน
สะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5   คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคา t
     ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม จํานวน 80 คน

คะแนนทดสอบ
กอนเรียน

( 60 คะแนน)

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน

( 60 คะแนน)

คะแนนที่เพิ่มขึ้น
(หลังเรียน – กอน

เรียน)

การเปรียบเทียบคะแนน
               ที่เพิ่มขึ้น

กลุม

    X S.D.      X S.D.      X    S.D. t df Sig
กลุม
ควบคุมที่
สอนตาม
คูมือครู

29.5500 6.3849 34.4750 5.9871 4.9250 3.0499

3.429* 61.052 .001

กลุม
ทดลองที่
สอนโดย
ความรู
ทางคติชน

31.4250 5.7686 39.7500 5.6738 8.3250 5.4704

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    จากตารางที่ 5  พบวา  กลุมควบคุมที่เรียนตามคูมือครูมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  29.55
คะแนน    คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 34.48  คะแนน   คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (หลังเรียน-กอนเรียน)  
4.93  คะแนน   กลุมทดลองที่สอนโดยความรูทางคติชนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  31.43      คะแนน   
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 39.75  คะแนน   คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (หลังเรียน-กอนเรียน)  8.33  คะแนน   
แสดงวากลุมทดลองมีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงกวากลุมควบคุม  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนที่เพิ่มขึ้นโดยใช  t – test  แบบอิสระแบบความแปรปรวนไมเทากัน  พบวาคะแนนที่เพิ่มขึ้น
ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ( t = 3.429)      
จึงอาจกลาวไดวา    คะแนนที่เพิ่มขึ้นของกลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือใน
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวาคะแนนที่เพิ่มขึ้นของกลุมที่สอนโดยคูมือครูอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวตามขอที่ 1

ตอนที่ 2   ผลการเปรียบเทียบความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียน สะกดคํา
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือในการ
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิธีสอนตามคูมือครู                      

   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําหลังเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของความรู มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2
 และ คา t ในการเปรียบเทียบความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียน
 สะกดคํา

คะแนนทดสอบ
หลังเรียนครั้งที่

1
( 60 คะแนน)

คะแนนทดสอบ
หลังเรียนครั้งที่ 2

( 60 คะแนน)

คะแนนผลตาง
(ทดสอบครั้งที่ 1-
ทดสอบครั้งที่ 2)

การเปรียบเทียบคะแนน
ผลตาง

กลุม

X S.D.   X S.D.

ความ
คงทน
คิดเปน
รอยละ

   X  S.D. t df Sig
ควบคุม 34.47

5
5.987 32.600 5.362 94.634 -1.875 1.869

1.322* 62.84 .191
ทดลอง 39.75

0
5.673 38.650 4.801 97.296 -1.100 3.201

    จากตารางที่ 6   พบวา  ความแตกตางของคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 1     และครั้งที่ 2  
กลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ย  
เทากับ  -1.10  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง เทากับ  3.201 แสดงวาเมื่อ
ระยะเวลาผานไป 30 วัน  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลดลง 1.10 คะแนน ความคงทนคิดเปนรอยละ 97.296  
คาเฉลี่ยความแตกตางของคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 1   และครั้งที่ 2    กลุมที่สอนโดยคูมือครู เทากับ  
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-1.875   และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง เทากับ  1.869 แสดงวาเมื่อระยะเวลา
ผานไป  30 วัน  นักเรียนที่สอนโดยคูมือครู มีคะแนนเฉลี่ยลดลง  1.87 คะแนน  ความคงทนคิดเปน
รอยละ 94.63  กลุมทดลองมีความคงทนมากกวากลุมควบคุมเล็กนอย  เมื่อตรวจสอบความแตกตาง
ดวย  t – test   พบวา  คา  t =  1.322 และคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .191 แสดงวาความคงทน
ของความรูของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน

ตอนที่ 3   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีมีตอการสอนโดยนํา
                 ความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ที่มีตอการสอนโดยนํา
ความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีรายะเอียดดังนี้

ตารางที่  7  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชน
     มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ความคิดเห็นของนักเรียน ลําดับ
ที่

ขอที่
             ขอความคําถามความคิดเห็น

   X S.D.       ระดับ
ความคิดเห็น

1

2

3

4

ฉันชอบเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกด
คํามาก……………………………………
ฉันอยากใหมีการเขียนสะกดคําทุกครั้งที่
เรียนภาษาไทย…………….……….….…
การเขียนสะกดคําโดยนําความรูทางคติชน
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉัน
ชอบและไดรับความสนุกสนาน.…………...
การเขียนสะกดคําโดยนําความรูทางคติชน
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉันเขา
ใจบทเรียนมากขึ้น…………………………

3.43

3.43

3.30

3.80

0.59

0.60

0.85

0.65

ไมแนใจ

ไมแนใจ

ไมแนใจ

เห็นดวย

14

13

16

6
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ตารางที่  7  (ตอ)

ความคิดเห็นของนักเรียน ลําดับ
   ที่

ขอที่
            ขอความคําถามความคิดเห็น

   X S.D.         ระดับ
   ความคิดเห็น

5

6

7

8

9

10

11

12

การเขียนสะกดคําโดยนําความรูทางคติชน
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉัน
เปนคนชางสังเกตมากขึ้น…………..………
การเขียนสะกดคําโดยนําความรูทางคติชน
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉัน
จดจําคําศัพทไดมากขึ้น….………………..
การนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรม
ทําใหฉันไมชอบการเขียนสะกดคํา………..
การนําเนื้อหาทางคติชนมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทําใหฉันอานนิทาน
พื้นบานมากขึ้น…………………….………
การนําเนื้อหาทางคติชนมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทําใหฉันประทับใจ
ภูมิปญญาทางภาษามากขึ้น…………………
การนําเนื้อหาทางคติชนมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ทําใหฉันทราบความ
หมายของคํามาก
ขึ้น…………………………..…
การนําเนื้อหาทางคติชนมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ทําใหฉันนําคําไปใช
ส่ือสารในชีวิตประจําวันไดถูก
ตอง…………
ฉันรูสึกภูมิใจในมรดกทางภาษาและจะชวย
อนุรักษภาษาไทยตอไป……………………

3.83

3.40

2.58

 3.80

3.78

3.73

3.53

4.18

0.78

1.17

1.70

0.57

0.62

0.60

0.91

0.81

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมแนใจ

เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย

4

15

20

5

7

8

11

1
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ตารางที่  7 (ตอ)

ความคิดเห็นของนักเรียนขอที่
        ขอความคําถามความคิดเห็น    X S.D.        ระดับ

  ความคิดเห็น

ลําดับ
   ที่

13

14

15

16

17

18

19

20

การนําเนื้อหาทางคติชนมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ทําใหฉันมีความรูเกี่ยวกับ
ที่มาและความเชื่อ ในเรื่องตาง ๆ…………..
การนําเนื้อหาทางคติชนที่นํามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ทําใหฉันเรียนไมเขาใจ....
การนําปริศนาคําทายมาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ทําใหฉันไมเขาใจเนื้อหา…………
การนําเนื้อหาทางคติชนมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทําใหฉันเห็นคุณคาทาง
ภาษามากขึ้น…………………….………….
การนําความรูทางคติชนที่นํามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉัน
สับสนในการจดจําคําศัพท…………...…….
ฉันสามารถบอกคําที่สะกดผิดในสื่อมวลชน
ไดมากขึ้น เชน โทรทัศน  หนังสือพิมพ ฯลฯ
เมื่อพบคําที่สะกดผิดในสื่อมวลชน
ตาง ๆ ฉันสามารถแกไขใหถูกตอง
ได………
ฉันสามารถนําความรูที่ไดจากการเขียน
สะกดคําโดยนําความรูทางคติชนมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน……………………….…..

3.65

2.85

3.03

3.95

3.18

3.65

3.53

3.88

0.6

1.00

1.07

0.75

0.90

0.74

0.96

0.72

เห็นดวย

ไมแนใจ

    ไมแนใจ

เห็นดวย

ไมแนใจ

เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย

9

19

18

2

17

10

12

3

รวมทุกขอ 3.53 0.83 เห็นดวย
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    จากตารางที่ 7 พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอการสอน
โดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เมื่อพิจารณาตาม
ลําดับขอ ผลปรากฏดังนี้ นักเรียนชอบเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํามาก ( X  = 3.43,  S.D. 
= 0.59)  อยากใหมีการเขียนสะกดคําทุกครั้งที่เรียนภาษาไทย ( X  = 3.45,  S.D. = 0.60) การเขียน
สะกดคําโดยนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหชอบและไดรับความสนุก
สนาน ( X  = 3.30,  S.D. = 0.86) เขาใจบทเรียนมากขึ้น  ( X  = 3.80,  S.D. = 0.65 ) ชางสังเกตมาก
ขึ้น  ( X  = 3.83,  S.D. = 0.78 ) จดจําคําศัพทไดมากขึ้น  ( X  = 3.40,  S.D. = 1.17) การนําความรู
ทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหไมชอบการเขียนสะกดคํา  ( X  = 2.58,  S.D. = 
1.69) อานนิทานพื้นบานมากขึ้น ( X  = 3.80,  S.D. = 0.56 ) ประทับใจภูมิปญญาทางภาษาของคน
รุนกอนมากขึ้น  ( X  = 3.78,  S.D. = 0.62 )  ทราบความหมายของคํามากขึ้น  ( X  = 3.73,  S.D. = 
0.60 ) นําคําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดถูกตอง ( X  = 3.53,  S.D. = 0.91) รูสึกภูมิใจในมรดก
ทางภาษาและจะชวยอนุรักษภาษาไทยตอไป    ( X  = 4.18,  S.D. = 0.81 ) มีความรูเกี่ยวกับที่มาและ
ความเชื่อในเรื่องตาง ๆ  ( X  = 3.65,  S.D. = 0.66 ) ไมเขาใจเรื่องการเขียนสะกดคํา  ( X  = 2.85,  
S.D. = 1.00) ไมเขาใจเนื้อหาปริศนาคําทาย  ( X  = 3.03,  S.D. = 1.07) เห็นคุณคาทางภาษามากขึ้น 
( X  = 3.95,  S.D. = 0.75 ) สับสนในการจดจําคําศัพท  ( X  = 3.18,  S.D. = 0.90) สามารถบอกคําที่
สะกดผิดในสื่อมวลชนไดมากขึ้น ( X  = 3.65,  S.D. = 0.74 ) เมื่อพบคําที่สะกดผิดในสื่อมวลชน
ตาง ๆ   สามารถแกไขใหถูกตองได  ( X  = 3.53,  S.D. = 0.96) สามารถนําความรูไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน ( X  = 3.88,  S.D. = 0.72 )

    โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียน  ที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.53,  S.D. = 0.83 ) ซ่ึงมี
ขอความในเชิงบวกอยู 16 ขอความ   นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 12  ขอความ    โดย
เรียงลําดับมากไปหานอย    ตามรายขอดังนี้   ขอที่ 12, 16, 20, 5, 8, 4, 9, 10, 13, 18, 11, 19    และ 
อยูในระดับไมแนใจ 4 ขอความ  โดยลําดับดังนี้  ขอที่ 2, 1, 6, 3  และ ขอความในเชิงลบนักเรียนมี
ความคิดเห็นอยูในระดับไมแนใจ  4 ขอความ   โดยเรียงลําดับนอยไปหามากดังนี้   ขอที่ 7, 14, 15 
และ 17
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บทท่ี 5
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

                การวิจัยคร้ังนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนภาษาไทยเรื่อง
การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับการสอนตามคูมือครู          เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
เร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่ไดรับการสอนโดยนําความรูทางคติชน
มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับการสอนโดยคูมือครู (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3  ที่ไดรับการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับ
การสอนโดยคูมือครู (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชน
มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียน
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  ปการศึกษา 2547  จํานวน 7  หองเรียน
จํานวน 330 คน  สวนตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดสุมนักเรียน 2 หองเรียน  จํานวน 80 คน โดยแบง
นักเรียนเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 40 คน กลุมทดลองสอนโดยนําความรูทางคติชน
มาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และกลุมควบคุมสอนตามคูมือครู

เครื่องมือในการวิจัย  ไดแก   แผนการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     แผนการสอนตามคูมือครู  รวมจํานวนทั้งส้ิน 24 แผน โดยแบง
เปนกลุมทอลองและกลุมควบคุม  กลุมละ 12  แผน   แผนละ 1 คาบ  คาบละ 50 นาที  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา  จํานวน 60 ขอ      ที่ผานการตรวจ
ความเที่ยงตรง (validity) มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.22 – 0.76  มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 
0.20 – 0.67    และมีคาความเชื่อมั่น  (reliability)  0.91    แบบสอบถามความคิดเห็น  จํานวน  20  
ขอความ  ที่ผานการตรวจความเที่ยงตรง (validity)   ผูวิจัยไดนําเครื่องมือดังกลาวไปทดลองใชเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง

   การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชวิธีเปรียบเทียบคะแนนสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาไทยเรื่อง
การเขียนสะกดคํา  กอนเรียนและหลังเรียนกับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม โดยใชการทดสอบ t - test 
และเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคําเพื่อวัดความคงทนของ
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ความรูหลังเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ของกลุมที่ไดรับการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     และนําความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาหาคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
     ผลการวิจัยพบวา
     1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่  3  กลุมที่ไดรับการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู

    2. ความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคํา  กลุมที่ไดรับ
การสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกลุมที่ได
รับการสอนตามคูมือครูไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

      3. นักเรียนสวนใหญที่ไดรับการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย

อภิปรายผล
    1. จากผลการวิจัยที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3       ที่สอนโดยนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียน ที่สอนตามคูมือครู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05       ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีสอนโดยนําความรูทางคติชนมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีรูปแบบตาง ๆ   ที่นาสนใจและเปนสื่อการศึกษาพื้นบานที่มีคุณคา
สามารถนํามาใชกับการเรียนการสอน    เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงทําให
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาไทยดีขึ้น  ทั้งนี้เปนเพราะความรูทางคติชนที่ผูวิจัยนํามา
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ  อันไดแก  ตํานาน นิทานพื้นบาน 
เพลง ปริศนาคําทาย    สํานวน    สุภาษิต    คําพังเพย และความเชื่อ

     ในดานตํานานและนิทานพื้นบานนั้น ผูวิจัยเลือกเรื่องราวที่นาสนใจและเปนเรื่องราวที่
นักเรียนคุนเคยกันบางแลว  เชน  ตํานานนางนาคพระโขนง    ที่มีผูจัดละครนําเสนอในรูปแบบของ
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บทละครโทรทัศนและภาพยนตร  สวนนิทานพื้นบานที่ผูวิจัยเลือกมานั้น  ไดแก  คาวี  จันทะโครบ  
เจาชายผูขมังธนู   ยันตสามแผน  และ ทําไมเสือจึงมีลาย  ชางถึงตาเล็ก  ปรากฏวานักเรียนใหความ
สนใจมากเปนพิเศษ   สังเกตไดจากบรรยากาศในหองเรียนดูครึกครื้นและนักเรียนสนุกสนานใน
การอาน   รวมทั้งชวยสรางนิสัยในการอาน   นอกจากนั้นยังทําใหนักเรียนจดจําเรื่องราวและคําศัพท
ที่พบไดแมนยําขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ    สะอาด  บุญยงค  (2528 : 33)   ที่ไดศึกษาวิจัย  เร่ืองการใช
บทเรียนแบบนิทานพื้นเมือง     เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการวิจัย   พบวา  บทเรียนนิทานพื้นบานชวยทําใหประสิทธิภาพทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  กอเกียรติ  สอนสอาด  (2529 : บทคัดยอ)  
ที่ไดศึกษาการสรางตนแบบนิทานพื้นเมืองพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
โรงเรียนอนุบาลสิงหบุรี  จังหวัดสิงหบุรี   โดยใชหนังสือนิทานพื้นเมืองและแบบทดสอบเปน
เครื่องมือในการวิจัย  พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชตนแบบนิทานพื้นเมืองพัฒนาทักษะการอานมี
สัมฤทธิผลในการอานกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  
และสุวรรณา    ตั้งไชยคีรี  (2539 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินรายวิชา  ท 031   
นิทานพื้นบาน       สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจังหวัดนครปฐม    พบวา  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในเกณฑดีมาก และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรายวิชานี้     โดยเห็นดวยกับ
ขอคําถามตาง ๆ    ถึงรอยละ  86.67  ของจํานวนขอคําถามทั้งหมด

     เพลงพื้นบานที่ผูวิจัยเลือกมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ไดแก  
เพลงกลอมเด็ก   เพลงปลอบเด็ก  หรือหยอกลอเด็ก   เพลงรองเลนของเด็ก   และเพลงประกอบ
การละเลนของเด็ก เพลงพื้นบานดังกลาวนี้ มีความนาสนใจ เพราะเปนเพลงสั้น ๆ เลนคําคลองจอง  
มีเสียงสูงต่ํา     เปนบทเพลงที่เลียนเสียงธรรมชาติ   เชน      เสียงตีกลองซึ่งนักเรียนคุนเคย  จึงทําให
เกิดความสนุกสนาน  สวนเพลงปลอบเด็กหรือหยอกลอเด็ก เชน ตั้งไขลม  จับปูดํา  โยกเยกเอย      
และแมใครมา     เพลงเหลานี้จะมีจังหวะและทวงทํานองเพลงในบทรองมีการกระทุงเสียงใหเกิด
ความสนุกสนาน   มีขอความตอเนื่องกันโดยการสงสัมผัสระหวางคําเพื่อใหคลองจองกันและเกิด
ความไพเราะ     ปรากฏวา  นักเรียนนํามารองเลนกันอยางเพลิดเพลิน    เพราะรองไดไมยากและเคย
ไดยินไดฟงมาตั้งแตสมัยเด็ก  เปนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหสนุกสนานและนาสนใจ
มากขึ้น

     การนําปริศนาคําทายมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเปน
การสรางเสริมปฏิภาณไหวพริบเชาวนปญญาในการคิดหาเหตุผลและวิเคราะหถอยคําภาษา     ผูวิจัย
เลือกปริศนาคําทายที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมที่นักเรียนคุนเคย โดยนํามาแทรกไวในใบงานเรื่อง  
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การเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต  โดยใหนักเรียนหาคําตอบจากปริศนาคําทาย  ทําใหนักเรียนได
ขบคิดหาคําตอบและเกิดความสนุกสนานกับการทาย เปนการสรางบรรยากาศที่ร่ืนเริงอยางยิ่ง

     สํานวน สุภาษิต และคําพังเพยที่นํามาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย  ผูวิจัยไดเลือกสํานวน  สุภาษิต และคําพังเพย   ที่นักเรียนคุนเคยและเปนเรื่องใกลตัวโดย
ใชวิธีการตาง ๆ  เชน  ใหนักเรียนคนหาสํานวน  สุภาษิต และคําพังเพย  จากความหมายที่กําหนดให   
และเติมคําลงในสํานวน   สุภาษิต และคําพังเพย   แลวบอกความหมายของสํานวน  สุภาษิต   และ
คําพังเพยเหลานั้น   ปรากฏวานักเรียนสนใจคนหาคําตอบและรวมมือกันดี  เปนการสรางบรรยากาศ
ของความสามัคคีในกลุมนักเรียน  อีกทั้งไดรับรูความหมายของสํานวน    สุภาษิตและคําพังเพย  
ตลอดจนจดจําคําศัพทไดแมนยําขึ้น

     นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดนําความเชื่อของชาวบานมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับนิมิตในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน   ทําใหนักเรียนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับนิมิตเรื่องการกําเนิด   วาการฝนเปนลางบอกเหตุหรือลางสังหรณ        และมีการ
ทํานายฝน  ปรากฏวานักเรียนสนใจเรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับนิมิตการเกิด  และมีการศึกษา
เกี่ยวกับนิมิตในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมซ่ึงถือเปนพฤติกรรมที่แสดงออกดวยความสนใจทําใหผูเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตอการสอนภาษาไทยอันกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  สอดคลองกับ   
หฤทัย  กลีบกมล (2540 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาสัมฤทธิผลการใชความรูทางคติชนวิทยาในการเรียน
การสอนภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1        โดยการเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทาง
การเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบสอดแทรกความรู
ทางคติชนวิทยากับวิธีการสอนตามคูมือครู  พบวา  สัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบสอดแทรกความรูทางคติชนวิทยาสูงกวากลุม
ที่เรียนโดยวิธีการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   และเจตคติของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนวิชาภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบสอดแทรกความรูทางคติชน
วิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    การนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  
ผูวิจัยไดกําหนดแผนการสอนตามเนื้อหาสาระใหเหมาะสมกับเวลาในแตละคาบ         โดยคํานึงถึง
ลักษณะของนักเรียนเปนสําคัญ      และนําความรูทางคติชนมาใชในแตละสาระเพื่อจูงใจใหนักเรียน
สามารถจดจําคําศัพทและสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง      นอกจากนั้นยังชวยสงเสริมให
นักเรียนรักการอานซึ่งเปนทักษะที่สัมพันธกับการเขียนอยางยิ่ง        และยังชวยสรางบรรยากาศใน
การเรียนการสอนภาษาไทยใหมีความสนุกสนานมากขึ้น      นักเรียนไดรับความรูตาง ๆ เพิ่มเติม
จากความรูทางคติชน     นักเรียนมีความกระตือรือรนในการแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรครวม
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กันในกลุมเพื่อนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน            ไดมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมชั้นสงผลให
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําดียิ่งขึ้น

    2. ผลจากการศึกษาความคงทนของความรูทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองการเขียนสะกดคํา  
กลุมที่ไดรับการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความคงทนของความรูสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครูเล็กนอย    แตความคงทนของความรู
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการนําความรูทางคติชนมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ทําใหไดรับนักเรียนประสบการณในหลาย ๆ รูปแบบ บางครั้งมีการรอง
การอานออกเสียง  การแขงขัน  รวมทั้งการไดรับความสนุกสนานจากการทายปญหา   ทายสํานวน
สุภาษิตตาง ๆ ซ่ึงเปนรูปแบบที่แตกตางจากการสอนโดยการบรรยายหรือตามคูมือครู การเรียนรูที่
ไดจากการสัมผัสในรูปแบบตาง ๆ จะชวยในการจําของนักเรียนมากขึ้น ดังที่นักจิตวิทยาหลายทาน
พยายามศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่จะชวยความจําและเทคนิคชวยจํา    รวมทั้งปจจัยการลืมและการสืบคน
หรือการเรียกสิ่งที่เรียนรูแลวมาใช   และการถายโยงการเรียนรูในสถานการณใหมหรือการนําส่ิงที่
เรียนรูไปใชเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันของนักเรียนได  ฉะนั้นการศึกษากระบวนการสอน
หรือวิธีการสอนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและมีความคงทนในการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
       3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําโดย
นําความรูทางคติชนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ปรากฏวานักเรียนสวน
ใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย       ทั้งนี้เพราะความรูทางคติชนเปนสื่อพื้นบานที่เปนวัฒน
ธรรมทองถ่ินของผูเรียนที่มีความหมายตอการดําเนินชีวิต    เมื่อไดนําความรูทางคติชนมาจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนทําใหบรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนาน       มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุงใหผูเรียนไดมีประสบการณตาง ๆ   ที่นาสนใจ          เปนแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความ
กระตือรือรนที่จะเรียนไดอยางมีความสุข    และรวมกันทํากิจกรรมที่ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาไทย   ซ่ึงสอดคลองกับ   สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย  (2536 : 60 ) ได
เสนอแนะวา ในการสอนภาษาไทยไมวาจะเปนการใชภาษา     หลักภาษาหรือวรรณคดีก็ตามจะตอง
มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณีแทรกอยูดวย       ทั้งนี้เพราะการดําเนินชีวิตของบุคคลแตละทองถ่ินไม
สามารถแยกออกจากวิถีชีวิตที่มนุษยแตละทองถ่ินสรางขึ้นไวได    ครูภาษาไทยจึงควรสราง
บรรยากาศ        จัดสภาพการเรียนการสอนเพื่อโนมนาวใจใหนักเรียนรักภาษาไทย       การสราง
บรรยากาศเปนส่ิงที่สําคัญและเปนแรงกระตุนที่จะทําใหการเรียนการสอนภาษาไทยสัมฤทธิผล        
ดังงานวิจัยของ พรทิพย   คําดี  ( 2536 : 95)   ที่พบวา  สัมฤทธิผลในการเรียนการสอนภาษาไทย  
และเจตคติของกลุมที่เรียน   โดยการสอดแทรกวรรณกรรมพื้นบานลานนาในบทเรียนสูงกวากลุมที่
เรียนโดยไมมีการสอนวรรณกรรมพื้นบานลานนาในบทเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ขอเสนอแนะทั่วไป
                 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้

    1.ครูภาษาไทยควรศึกษาและรวบรวมขอมูลทางคติชนในทองถ่ินของตน เพื่อนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนและเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนภาษาไทยใหนาสนใจมากขึ้น

    2. ครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลือกขอมูลทางคติชนมาใช          เพราะจะเปน
แรงจูงใจใหนักเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนชอบและเห็นคุณคาในการจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน

    3. ครูภาษาไทยควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกความรูทางคติชนใน
การเรียนการสอนภาษาไทยใหเหมาะสมกับเวลา  และคํานึงถึงจุดประสงคในการเรียนการสอนใน
แตละคาบ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
     ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป สําหรับผูที่สนใจจะนําขอมูลทางคติชน

ไปใชในการเรียนการสอน  คือ
     1. ควรนําความรูทางคติชนมาสอดแทรกในการเรียนการสอนภาษาไทยใหเหมาะสมกับ

เนื้อหาและโอกาสอันควร
     2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการนําขอมูลทางคติชนประเภทมุขปาฐะ   ประเภทอมุขปาฐะ

และประเภทผสม  ไปใชพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ในระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป
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ภาคผนวก  ก
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ

1. อาจารยเบญจา  ทรัพยแกวยอด ตําแหนงอาจารย  3  ระดับ  8
โรงเรียนวัดหวยจรเข
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม

2. อาจารยเสาวลักษณ  สิทธิธรรม ตําแหนงอาจารย  3  ระดับ  8
โรงเรียนวัดหวยจรเข
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม

3. อาจารยตลับ  ฉลาดแพทย ตําแหนงอาจารย  3  ระดับ  8
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม
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ภาคผนวก  ข
แผนการสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116
แผนการสอนกลุมทดลอง

วิชาภาษาไทย ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่ ๓          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต แผนการสอนที่ ๑            เวลา ๕๐ นาที

๑. สาระสําคัญ
    คําในภาษาไทยทุกคํามีเสียงวรรณยุกต เมื่อเสียงวรรณยุกตตางกันยอมทําใหมีความหมาย

ตางกันดวย  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค การเขาใจหลักเกณฑการ
เขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

            นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในเรื่องหลักการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกตและ
สามารถเขียนคําไดถูกตอง
         ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

             ๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกตไดถูกตอง
             ๒.๒.๒ อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ใชรูปวรรณยุกตไดถูกตอง
             ๒.๒.๓ เขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกตและนําคําไปแตงประโยคไดถูกตอง

 ๓. เนื้อหาสาระ
    หลักการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
         ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

        นักเรียนอานขอความจากแผนใส  ดังนี้    “อากงชอบกินกวยเตียวใสลูกชินและหมู
บะฉอเปนประจํา” เพื่อฝกความสามารถในการสังเกตและการอานออกเสียง        เมื่อนักเรียนอาน
ขอความจบ ครูสนทนาและซักถามนักเรียนถึงขอบกพรองของขอความพรอมกับแกไขขอความให
ถูกตอง
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                 ๔.๒ ขั้นสอน

            ๔.๒.๑ นักเรียนแบงกลุม จํานวน ๕ กลุม กลุมละ ๖-๘ คน แตละกลุมเลือกประธาน
และเลขานุการ  และรับใบความรู   เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกตแลวรวมกันสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู  เพื่อใชประกอบการปฏิบัติกิจกรรม

            ๔.๒.๒ นักเรียนรับใบงานเพื่อศึกษาและคนหาคําที่นักเรียนมักใชรูปวรรณยุกตไม
ถูกตองจากขอมูลทางคติชน ไดแก นิทานพื้นบาน เพลงพื้นบาน ปริศนาคําทาย และสํานวนสุภาษิต  
ดังนี้ 

              กลุมที่ ๑ ใบงานที่ ๑   นิทานพื้นบาน
              กลุมที่ ๒ ใบงานที่ ๒  เพลงพื้นบาน
              กลุมที่ ๓  ใบงานที่ ๓  เพลงพื้นบาน
              กลุมที่ ๔ ใบงานที่  ๔  ปริศนาคําทาย
              กลุมที่ ๕ ใบงานที่  ๕  สํานวนสุภาษิต

            ๔.๒.๓ นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการศึกษาและคนหาคํา  ลงบน
กระดานดํา

       ๔.๒.๔ นักเรียนรวบรวมคําที่ไดลงสมุดพรอมทั้งฝกออกเสียงคําเหลานั้น  และบอก
ความหมายของคําอีกทั้งนําคําไปใชแตงประโยคในสถานการณตาง ๆ ที่ครูกําหนดใหได      จากนั้น
นักเรียนบอกถึงสาเหตุที่ทําใหใชรูปวรรณยุกตไมถูกตอง  ครูอธิบายเพิ่มเติม  นักเรียนจดบันทึก
สาระสําคัญลงสมุด
          ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน

            ๔.๓.๑  นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต  ครู
อธิบายใหนักเรียนเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น

         ๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียนเร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต 
จากหนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทยเลม ๓)  หนา ๒๘  ลงสมุดเปนการบาน

๕. สื่อการสอน
         ๕.๑  แผนใสขอความที่ใชรูปวรรณยุกตไมถูกตอง
         ๕.๒ ใบความรู เรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต
         ๕.๓  ใบงานที่ ๑   นิทานพื้นบาน
         ๕.๔  ใบงานที่ ๒  เพลงพื้นบาน
         ๕.๕  ใบงานที่ ๓  เพลงพื้นบาน
           ๕.๖ ใบงานที่  ๔  ปริศนาคําทาย
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           ๕.๗ ใบงานที่  ๕  สํานวนสุภาษิต
          ๕.๘  แบบฝกหัด จากหนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทยเลม ๓)  
หนา ๒๘

๖. การวัดและประเมินผล
        ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

           - สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน
           - ประเมินผลงานกลุม

                         - ทดสอบความรูความเขาใจจากการทํากิจกรรม  การสรุป และแบบฝกหัด
                         - ตรวจผลงานการเขียนสะกดคํา
          ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล

           - ประเมินการสังเกต  ผานเกณฑไมต่ํากวารอยละ ๖๐
           - ประเมินผลงานกลุม ผานเกณฑไมต่ํากวารอยละ ๖๐

         ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
           - แบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน
           - แบบประเมินผลงานกลุม
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แบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน

เ ล ข
ที่

              ช่ือ-สกุล  ความตั้งใจ

  2        1      0

รวมแสดงความ
คิดเห็น
  2        1       0

ปฏิบัติกิจกรรม
ที่กําหนด
  2        1        0

รวม

    6
   1
   2
   3
   4
ฯลฯ
คําชี้แจง ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนแตละคน  แลวเขียนเครื่องหมาย ลงในชองระดับ

คะแนน
เกณฑการประเมิน  2 = ปฏิบัติเสมอ   1 = ปฏิบัติเปนบางครั้ง    0 =  ไมเคยปฏิบัติ

แบบประเมินผลงานกลุม

ความรวม
มือ

การชวย
เหลือเพื่อน

การแสดง
ความคิด
เห็น

การรับฟง
ความคิด
เห็น

รวมเลข
ที่

ช่ือ-สกุล

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10
1
2
3
4

ฯลฯ
                     คําชี้แจง ผูสอนประเมินผลงานกลุมของผูเรียนแตละคน  แลวเขียนเครื่องหมาย ลง
ในชองระดับคะแนน
                     เกณฑการประเมิน  2 = ปฏิบัติเสมอ   1 = ปฏิบัติเปนบางครั้ง    0 =  ไมเคยปฏิบัติ
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ใบความรู
เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีใชรูปวรรณยุกต

หลักการผันวรรณยุกต
                     อักษร     สามัญ     เอก      โท       ตรี    จัตวา
   กลาง      คําเปน
   กลาง      คําตาย

     ปา
      -

    ปา
    จะ

     ปา
     จะ

     ปา
     จะ

    ปา
    จะ

   สูง          คําเปน
   สูง          คําตาย
   ต่ํา          คําเปน
   ต่ํา          คําตายสระเสียงส้ัน
   ต่ํา          คําตายสระเสียงยาว

      -
      -
     คา
      -
      -

    ขา
   เผียะ
     -
     -
     -

     ขา
    เผ้ียะ
     คา
     คะ
    โนต

      -
      -
     คา
     คะ
    โนต

    ขา
     -
     -
    คะ
  โนต

ขอสังเกต
 ๑. อักษรกลางคําเปนผันไดทุกเสียง  และใชวรรณยุกตครบ ๔ รูป เชน  ปา  ปา  ปา  ปา  ปา
 ๒. อักษรกลางคําตายผันได ๔ เสียง คือ เสียงเอก  โท  ตรี  จัตวา   และใชวรรณยุกตได ๓

รูป  เชน  จะ  จะ  จะ  จะ
 ๓. อักษรสูงคําเปนผันได ๓ เสียง คือ เสียงเอก  โท  จัตวา   และใชวรรณยุกตได ๒ รูป

เชน  ขา  ขา  ขา
 ๔. อักษรสูงคําตายผันได ๒ เสียง คือ เสียงเอก โท  และใชวรรณยุกตได ๑ รูป เชน  เผียะ

เผ้ียะ
 ๕. อักษรต่ําคําเปนผันได ๓ เสียง คือ เสียงสามัญ  โท  ตรี  และใชวรรณยุกตได ๒ รูป  เชน

คา  คา  คา
 ๖.  อักษรต่ําคําตายสระเสียงส้ันผันได ๓ เสียง คือ เสียงโท  ตรี  จัตวา   และใชวรรณยุกต

ได ๒ รูป  เชน  คะ  คะ  คะ
 ๗. อักษรต่ําคําตายสระเสียงยาวผันได ๓ เสียง คือ เสียงโท  ตรี  จัตวา   และใชวรรณยุกต

ได ๒ รูป  เชน  โนต โนต โนต
 ๘. รูปวรรณยุกตตรีใชเฉพาะอักษรกลางเทานั้น (อักษรต่ําคําเปน ถาเปนเสียงตรีจะใชรูป

โท  เชน  คา    ถาเปนอักษรต่ําคําตายเสียงตรีไมมีรูปวรรณยุกต  เชน  คะ)
 ๙. คําที่มาจากภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต  เชน คําที่มาจากภาษาจีนจะผันเสียงตามหลักการ

ผัน เชน บะหมี่  กวยเตี๋ยว
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 ๑๐. คําที่มาจากภาษาที่ไมมีเสียงวรรณยุกต เชน  บาลี  สันสกฤต  เขมร และอังกฤษ  จะไม
นิยมใชรูปวรรณยุกต เชน มัจฉา  ปริศนา  ไถง  ยุโรป
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ใบงานที่ ๑  นิทานพื้นบาน
คําสั่ง นักเรียนศึกษาและคนหาคําท่ีมักใชรูปวรรณยุกตไมถูกตอง จากขอมูลทางคติชนท่ีมีผูพิมพ

เผยแพรไว  ไดแก นิทานพื้นบานที่กําหนดใหดังตอไปน้ี
 กลุมท่ี ๑  นิทานพื้นบาน เร่ืองนางนาคพระโขนง

นางนาคพระโขนง
เรียบเรียงโดย รศ.วิเชียร เกษประทุม

    มีเรื่องเลากันวา ในแผนดินพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ มีสามีภรรยาคูหนึ่ง สามี
ช่ือ “ทิดมาก” ภรรยาชื่อ “นางนาค” ตั้งบานเรือนอยูริมคลองอีจิน  สองสามีภรรยาชวยกันทํานาหา
เล้ียงตัวอยูกินกันเปนสุขเร่ือยมา  จนนางนาคตั้งทองได ๔-๕ เดือน ทิดมากก็ถูกเกณฑไปเปนทหาร
ในเมืองหลวง  หนทางแตกอนไปยากมายาก  ทั้งตัวทิดมากก็ติดงานราชการทหารตองฝกตองหัด  
เพราะเหตุฉะนั้นตั้งแตทิดมากจากไปราชการเปนทหารแลว  ก็ไมไดมาหามาเยี่ยมภรรยาอีกเลย

   สวนนางนาคอยูตัวคนเดียว ใจคิดถึงผูกพันผัวอยูไมขาด ทองก็แกขึ้นทุกวัน   จนถึงวัน
ครบกําหนดจะคลอดทิดมากก็ยังลามาเฝาไมได  ไดพวกชาวบานชวยเหลือกันไปตามประสา นาง
นาคเจ็บทองสามวันสามคืน ทําอยางไรๆ เด็กก็ไมออก นางนาคทรมานทรกรรมอยูจนสิ้นกําลังก็ตาย
ทั้งกลม  จิตประหวัดถึงผัวอยูตลอดเวลาตายไปแลวจึงไมไปผุดไปเกิด

    พวกชาวบานชวยกันเอาศพนางนาคไปฝงไวใตตนคะเคียนคู ที่ริมวัดพระโขนง ตั้งแตวัน
ฝงผีนางนาคแลวไมนาน ก็มีคนเห็นวานางนาคออกสําแดงตนใหคนเห็น มาผูกเปลกับตนตะเคียนคู  
แลวเหกลอมลูกเสียงโหยหวน  แตเมื่อแรกที่ตั้งตนจะดุราย  อาละวาดจนใคร ๆ กลัวขนพองสยอง
เกลานั้น  เร่ิมขึ้นเพราะเจาจุกกับเจาแกละลูกศิษยวัด  เจาเด็กสองคนนี้เลนซุกซนคึกคะนองกวาเด็ก
คนอื่น ๆ ยังไมเคยเห็นนางนาคกับตา ไมนึกวาจะมีฤทธิ์เดชมากมายอะไรหนักหนา เจาสองคนนี้มา
ถึงหลังวัดใกลตนตะเคียนคูคราวใดเปนตองเอาไมเอาหินขวางปาหลุมศพนางนาคเลนหรือไมก็
แกลงหลอกกันเองรองขูตะโกน “ผีนางนาคตาโบมาแลวๆ” แลวพากันวิ่งหนี  ลอหลอกตามฤทธิ์
คะนองไมไดนึกวาเรื่องคาดไมถึงจะบังเกิดขึ้นจริงๆ

   เย็นวันหนึ่งเจาแกละกับเจาจุกไปหลอกกันเลนเหมือนอยางเคย คราวนี้ไมเหมือนทุกคราว 
พอวานางนาคตาโบมาแลว นางนาคก็โผลออกมาจริงๆ  แกมตอบมองดูเหมือนกลวง  สวนตานั้นแล
ไมเห็นลูกตา เปนแตหลุมลึกกลวงโบลงไปจริงๆ  เจาจุกกับเจาแกละ รูสึกวาตากลวงโบนั้นจองมอง
มาอยางจะกินเลือดกินเนื้อ  พอเจาศิษยวัดคะนองสองคนไดสติ  รูตัววาอะไรเปนอะไร ก็ออกวิ่งหนี
ไมคิดชีวิต มุงตรงไปหาหลวงพี่ที่กุฏิปากก็รองตะโกนไปวา “ผีนางนาคมาแลวๆ”
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    นางนาคก็ไลตามเด็กทั้งสองไปไมลดละ  ไขวควาจะเอาตัวใหได เจาแกละกับเจาจุกวิ่ง
หนีขึ้นบนกุฏิไดทัน  นางนาคไมกลาตามขึ้นไปบนกุฏิก็จริง แตก็ไมยอมกลับ เดินเวียนวนอาละวาด 
สําแดงตัวหลอกหลอนตางๆ นานา

   พระอาจารยเอาดายสายสิญจนมาวงรอบกุฏิเอาไวผีนางนาคก็ไมกลัว เอามือดึงจนสาย
สิญจนขาด  มีอยางเดียวที่ผีนางนาคไมกลาทํา คือ เดินขึ้นไปบนกุฏิเทานั้น เจาจุกกับเจาแกละเปนไข
หัวโกรน  ตอมาไมนานก็ตายท้ังคู

     ผีนางนาคดุอาละวาดทุกวัน  จนคนไมกลาเดินผานหลังวัด พระสงฆองคเจาที่ไมเกงจริง
ก็อพยพหนีออกไป เด็กวัดนั้นอยาพูดเลย พอนึกถึงนางนาคก็ขี้ขึ้นอยูบนหัวสมองกันหมด  สวนนาง
นาคเองนั้น วันดีคืนดีก็กลับกลายรางเปนคนไปเยี่ยมสามีที่บางกอก  บางทีก็คางคืนอยูกับทิดมาก
สองสามวัน  เจาทิดมากก็ไมรูเร่ืองวาเมียตายแลว  นึกแตวาเมียออกลูกแลวก็ไปหาสูตนได

    สามเดือนตอมาทิดมากไดปลดทหารกลับบานไดเดินทางมายังไมทันถึงบาน  พบคนบาน
เดียวกันคนไหนคนนั้นบอกกลาววาภรรยาตายเสียแลว  ทิดมากก็ไมเชื่อ  บอกวาสองสามอาทิตย
กอนมานี้เองนางนาคยังไปหา  คางอยูดวยกันถึง ๒ คืน  อะไรจะตายเร็วนัก  ทิดมากยังนัดหมาย
บอกใหเมียรูเอาไวลวงหนาแลววา  วันไหนจะกลับมาถึงบาน  ใครๆ บอกก็ไมเชื่อ นึกวาเพื่อนแกลง
หลอกใหตกใจเลน

   พอมาถึงบานนางนาคก็คอยรับอยูแลว ทิดมากถามถึงลูกวาไปไหนเสีย    นางก็ตอบวา  
ตายเสียแลวเมื่อไมนานมานี่เอง  ฝงเอาไวที่ใตตนตะเคียนคูที่วัด  ทิดมากเสียใจมากที่ไมเห็นหนาลูก 
และบังเกิดความเขาใจเอาเองวา เร่ืองลูกตายนี่เองที่เพื่อนฝูงเอาไปเปนขอหลอกตนวาเมียก็ตายดวย

    แตนั้นมาทิดมากกับนางนาคก็อยูกินกันตามปรกติเหมือนเดิม    ถึงแมวาทิดมากจะเห็น
นางซูบผอม  หนาโหลเหลตาลึกกลวงผิดตาไปบาง ก็ไมนึกสงสัยอะไร เขาใจไปวาภรรยาตนคง
ลําบากตรากตรําเจ็บไขในระหวางตัวตองไปติดทหาร แลวยังมาเสียใจเรื่องลูกซํ้าอีกดวย   อีกอยาง
หนึ่งที่ทิดมากผิดสังเกต  คือ เพื่อนฝูงชาวบานดูบางตาพากันหนีหนา สวนตัวนางนาคเองก็ดูวาขี้หึง
ขี้หวงขึ้นจริงๆ  ไมยอมใหสามีไปไหน หรือพบปะพูดจากับใครก็ไมได  ที่ทิดมากจะเริ่มสงสัยและ
ตั้งขอสังเกตภรรยาจริงจังนั้น ก็เพราะมันมีเร่ืองสะดุดใจเกิดขึ้น

  เรื่องมีวา วันหนึ่งทิดมากนั่งจักตอกอยูใตถุนบาน   สวนนางนาคทํากับขาวตําน้ําพริก
เครื่องแกงอยูในครัวบนเรือน เผอิญสากตําเครื่องแกงหลุดมือตกลงไปใตถุน  ทิดมากกําลังนึกวาจะ
ลุกไปหยิบสงขึ้นไปใหภรรยา  ยังไมทันไดลุกขึ้นก็เห็นมือยาวตั้งสองวา เอื้อมลงมาทางรองจากบน
บานควานควาเก็บเอาสากที่ใตถุนขึ้นไปตําเครื่องแกงตอ ทิดมากตกใจแทบจะสิ้นสตินึกวาตาฝาดไป  
แตนั้นมาก็ใหติดใจสงสัยหนาตากิริยาอาการของนางนาค  และทิดมากเริ่มตั้งใจสังเกตดูภรรยาของ
ตัว  อยางที่ไมไดทํามากอน
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    อยูมาคืนหนึ่งอากาศหนาวเย็นผิดปรกติ  ทิดมากตื่นขึ้นมากลางดึกสงัดเอามือคลําภรรยา
ที่นอนอยูที่ขาง ๆ เมื่อหัวคํ่าก็ไมพบนางนาค คลําพบแตกระดูกรูปคนกองอยู ตั้งแตหัวตลอดเทาอยู
ขางตัวทิดมาก  ทิดมากคลําแลวคลําเลาจนแนแกใจ ก็บังเกิดความเขาใจวานางนาคตายแลวจริงๆ  
สวนที่อยูดวยกันทุกวันนี้มันหาใชคนแทๆไม  เมื่อนึกอยางนี้แลวก็กลัวข้ึนจับขั้วหัวใจ  ลุกขึ้นจะ
เผนหนีไปก็พอดีไดยินเสียงเหมือนนางนาคพลิกตัวตื่น  คร้ันจุดตะเกียงขึ้นทิดมาก ก็เห็นวา ที่คลํา
พบเปนกองกระดูกนั้นกลับกลายเปนนางนาคอยางเกา  แตวาลองสังเกตดี ๆ ลูกตาไมมีแววไม
กะพริบเลย และคอยหลบไมสูสายตาทิดมาก  ทิดมากก็แนใจวาไมใชคนแน  แตไมกลาจะแสดงออก
นอกหนา ทําเปนใจดีสูไวกอน  กลัวนางนาคจะรูทันวาคิดจะหนีไป

    สวนนางนาคก็เหมือนจะรูทันจริงๆ  ตั้งแตวันนั้นนางนาคก็คอยคุมตัวทิดมากแจ  จนแม
จะลุกไปไหนเวลาค่ําคืนก็เอาเชือกผูกมือไวทิดมากจําใจอยูตอมาจนถึงวันพระแรม ๑๕ ค่ํา ก็คิด
อุบายหนีได คือ ในตอนกลางวันทิดมากแอบเจาะตุมน้ําใหเปนรูเล็กๆ  พอน้ําไหลออกเปนสาย แลว
อุดรูที่เจาะเอาไวเสียกอน

    พอตกค่ํามืดสนิททิดมากก็บอกนางนาควาปวดปสสาวะ  นางนาคก็ใหเอาเชือกผูกขอมือ
ไวอยางเคย  นางยึดปลายเชือกเอาไว  เพื่อกันทิดมากหนี  ทิดมากเดินออกไปทําทีวาจะไปถาย
ปสสาวะ  คร้ันแลวก็คอยๆ ปลดเชือกออกผูกไมไวแทน  และแกะเอาที่อุดรูไวที่ตุมน้ําเมื่อกลางวัน
ออก น้ําในตุมไหลออกรินๆ  ร่ัวลงไปขางลาง  ดังเหมือนคนถายปสสาวะ  แลวทิดมากก็รีบหนีไป
หาพระอาจารยที่วัดอยางไมคิดชีวิต

    สวนนางนาคกระตุกเชือกดู ก็นึกวาทิดมากยังอยูประกอบกับไดยินเสียงน้ําไหล  ก็เขาใจ
วาทิดมากกําลังปสสาวะอยู  แตครั้นเห็นนานผิดสังเกตไมเสร็จสักทีก็เอะใจ เมื่อลุกออกมาดูนั้นทิด
มากเปดไปไกลถึงวัด  และเขาไปอยูในโบสถกับพระอาจารยเสียแลว นางนาคตามสามีมาถึงวัดเที่ยว
อาละวาดวาพระตางๆ นานา  ขอใหคืนสามีใหตนแตจะบุกรุกเขาในบริเวณโบสถไมได  เกรงอํานาจ
คุณพระคุมครองอยูไดแตสําแดงอิทธิฤทธิ์หลอกหลอนขูเข็ญวาจะเขาไปเอาชีวิตใหหมดทุกคน  ถา
ไมคืนตัวทิดมากมาให  แตพระอาจารยทานก็ศักดิ์สิทธิ์  เอาสายสิญจนเวียนวงไวรอบวัด  เอา
ขาวสารเสกซัดไลนางนาคออกไป

    พระอาจารยกับนางนาคสูกันอยูสามวันสามคืน      นางนาคจึงออนฤทธิ์ลง  พวกชาวบาน
ใกลเคียงไมกลาอาศัยอยูพากันพาลูกเมียหนีไปสิ้น  พวกหัวแข็งที่กลาอยู  อาจารยใหใบหนาดปอง
กันตัว และผูกไวตามบานเรือน  เพราะนางนาคกลัวใบหนาด นางนาคออนฤทธิ์ลงชั่ววัน แลวกลับ
แผลงฤทธิ์อาละวาดหลอกหลอนตอไปอีก  ชาวบานตางพากันเดือดรอนทั่วกัน  แมแตตามชองขาง
ฝากุฏิก็ตองเอาชันยา  เพราะกลัวนางนาคจะทํามือยาวๆ  ลวงเขามาสาวไส  นางนาคสําแดงฤทธิ์โดย
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ขึ้นไปอยูบนศาลาวัด  เอาเทาเหยียบเพดานเอาหัวหอยลงมา  แลบลิ้นปลิ้นตา  แหกอกรองครวญ
ครางเรียกหาทิดมากเสียงโหยหวน

    ขาวเลาลือเร่ืองฤทธิ์เดชนางนาครูไปถึงสามเณรองคหนึ่ง    เปนคนมีวิชาอาคมขลังยิ่งนัก  
สามเณรนอยองคนี้จึงเดินทางมายังตําบลพระโขนง  แลวทําพิธีเรียกวิญญาณนางนาคเอาใสหมอถวง
น้ําได  แตกวาจะทําไดสําเร็จนางก็สูจนสุดฤทธิ์  แตยังแพวิชาทานสามเณรผูนั้น  เมื่อเรียกวิญญาณ
ลงหมอดินไดแลว  เอายันตปดปากหมอแลวนําไปถวงน้ํา  ตั้งแตนั้นมาผีนางนาคก็ไมเคยออก
อาละวาดอีกเลย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



126

ใบงานที่ ๒ เพลงพื้นบาน (เพลงกลอมเด็กและเพลงปลอบเด็ก)
คําสั่ง  นักเรียนศึกษาและคนหาคําท่ีมักใชรูปวรรณยุกตไมถูกตองจากจากขอมูลทางคติชนท่ีมีผู

พิมพเผยแพรไว  ไดแก เพลงพื้นบานที่กําหนดใหดังตอไปนี้
กลุมท่ี ๒  เพลงพื้นบาน (เพลงกลอมเด็กและเพลงปลอบเด็ก)

เพลงกลอมเด็ก
เพลงเจานกเอี้ยง

เจานกเอี้ยงเอย ขนปกเจาเกล้ียงกลม
จับอยูที่ทายสนม เอวกลมเจาคนเดียวเอย

เพลงตุกแก
อายตุกแกเอย ตัวมันลายพรอยพรอย

งูเขียวตัวนอย หอยหัวลงมา
เด็กนอนยังไมหลับ กินตับเสียเถิดวา
อายตุกแกเอย

เพลงวัดโบสถ
วัดเอยวัดโบสถ ปลูกขาวโพดสาลี

ลูกเขยตกยาก แมยายก็พรากลูกสาวหนี
ตนขาวโพดสาลี ปานฉะนี้จะโรยรา

เพลงปลอบเด็กหรือหยอกลอเด็ก
ตั้งไขลม  ตมไขกิน  ไขตกดิน  อดกินไขเนอ (ประกอบการสอนเดิน)

จับปูดํา  ขยําปูนา  จับปูมา  ควาปูทะเล (ใหเด็กกํามือเขาปลอยมือออก)

โยกเยกเอย  น้ําทวมเมฆ  กระตายลอยคอ  หมาหางงอ  ขี่คอโยกเยก

แมใครมา  น้ําตาใครไหล  ไดเบี้ยสองไห  ติดกนแมมา

ตะลุงตุงแช  เขาแหยายมา  มาถึงศาลา  เขาก็วางยายลง
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ใบงานที่ ๓  เพลงพื้นบาน (เพลงรองเลนและเพลงประกอบการละเลนของเด็ก)
คําสั่ง  นักเรียนศึกษาและคนหาคําท่ีมักใชรูปวรรณยุกตไมถูกตองจากขอมูลทางคติชนท่ีมีผูพิมพ
              เผยแพรไว  ไดแก  เพลงรองเลนของเด็ก ท่ีกําหนดให  ดังตอไปน้ี
กลุมท่ี ๓  เพลงพื้นบาน (เพลงรองเลนและเพลงประกอบการละเลนของเด็ก)

เพลงรองเลนของเด็ก
เพลงผมเปย

ผมเปยมาเลียใบตอง  พระตีกลอง  ตะลุมตุมโมง
เพลงฝนตกแดดออก

ฝนตกแดดออก  นกกระจอกเขารัง  แมมายใสเสื้อ  ถอเรือไปดูหนัง
เพลงขี้ตูกลางนา

ขี้ตูกลางนา  ขี้ตาตุกแก  ขี้มูกยายแก  ออระแร  ออระชอน

เพลงประกอบการละเลนของเด็ก
         เพลงประกอบการเลนจ้ําจ้ี

จ้ําจี้มะเขือเปราะ  กะเทาะหนาแวน  พายเรืออกแอน  กะแทนตนกุม
สาวสาวหนุมหนุม  อาบน้ําทาไหน  อาบน้ําทาวัด  เอาแปงที่ไหนผัด  เอากระจก
ทีไ่หนสอง  เยี่ยมเยี่ยมมองมอง  นกขุนทองรองฮู

เพลงฝนตก
ฝนตกแดดออก  นกกระจอกเขารัง  พอแมไมอยู  จับหนูใสกระบอก

บอก  ชา  บอก (ซํ้า ๒ คร้ัง)
กระตายมันอยูในครัว  มันเอากะลาครอบหัว  มันเลยรองไมออก

จํ้าจี้เม็ดขนุน
จ้ําจี้เม็ดขนุน  ใครมีบุญ  ไดกินสํารับ  ใครสับปลับ  กินรางหมาเนา

สมมะลิ้น  สมมะแปน  มะปรางออกดอก  มะกอกออกฝก  ผัวไมรักจะโทษเอาใคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128

ใบงานที่ ๔  ปริศนาคําทาย
คําสั่ง นักเรียนศึกษาปริศนาคําทายซึ่งเปนขอมูลทางคติชนท่ีมีผูพิมพเผยแพรไว แลวหาคําตอบ

ของปริศนาคําทาย หลังจากนั้นนําคําจากคําตอบที่มักใชรูปวรรณยุกตไมถูกตอง นํามา
เขียนสงสมุดใหชัดเจน

กลุมท่ี ๔  ปริศนาคําทาย
ปริศนาคําทาย

๑.  อะไรเอย?   รอยตีนเดินทาง  หลังคาโยเย ___________
๒. อะไรเอย?   ตนเทาครก  ใบปรกดิน ___________
๓.  อะไรเอย?   ตัวอวนคับฟา  โคงตัวลงมากินน้ํา  มีเจ็ดสีดูสวยดี ___________
๔.  อะไรเอย?   มาจากฟากฟาอันกวางใหญ ตกมาครั้งใดไมเคยถึงดิน___________
๕. อะไรเอย?   เปนของคูกัน  อันซายเขี่ยเขาตัว  อันขวาเขี่ยเขาปาก ___________
๖.  อะไรเอย?   หนาแลงอยูถํ้า  หนาน้ําอยูดอน  เกลาผมมอญใหม ___________
๗. อะไรเอย?   ไมมีลูกมีแตดอก  เดี๋ยวออกส่ีเดี๋ยวออกแปด ___________
๘.  อะไรเอย?   รางนิดเดียว  อวดฤทธิ์กับจันทรา ___________

เฉลย
๑. กิ้งกือ
๒. ตะไคร
๓. รุง
๔. น้ําคาง
๕. วอลเลยบอล
๖. ชอนสอม
๗. โปยเซียน
๘. หิ่งหอย
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ใบงานที่ ๕  สํานวนสุภาษิต
คําสั่ง นักเรียนคนหาสํานวนสุภาษิตซึ่งเปนขอมูลทางคติชนท่ีมีผูพิมพเผยแพรไว

ตามความหมายที่กําหนดให  แลวนําคําจากคําตอบที่มักใชรูปวรรณยุกตไมถูกตอง
นํามาเขียนลงสมุดใหชัดเจน

กลุมท่ี ๕  สํานวนสุภาษิต

๑. รนไปหาเรื่องเดือดรอน ________________
๒. อยูไมนิ่ง  ซุกซน ________________
๓. ลูกทาสน้ําเงิน  ที่เกิดในบานของนายเงิน ________________
๔. เปนความเปรียบเปรยผูพูดมาก  แตหาสาระไมคอยได ________________
๕. แสดงทาดีอกดีใจ  จนเกินงาม ________________
๖. คุยเขี่ยเอาเรื่องที่สงบแลวใหกลับมาเปนเรื่องอีก ________________
๗. ยุสองฝายใหตีกัน ________________
๘. เปนสํานวนสําหรับสตรี ที่อยูกับบานไมคอยเที่ยวเตร ________________

เฉลย
๑. แกวงเทาหาเสี้ยน
๒. จับปูใสกระดง
๓. ทาสในเรือนเบี้ย
๔. น้ําทวมทุงผักบุงโหรงเหรง
๕. ปลากระดี่ไดน้ํา
๖. ฟนฝอยหาตะเข็บ
๗. ยุใหรําตําใหร่ัว
๘. อยูกับเหยาเฝากับเรือน
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แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต แผนการสอนที่ ๑          เวลา  ๕๐  นาที

๑. สาระสําคัญ
  คําในภาษาไทยทุกคํามีเสียงวรรณยุกต เมื่อเสียงวรรณยุกตตางกันยอมทําใหมีความหมาย

ตางกันดวย  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค การเขาใจหลักเกณฑการ
เขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

           นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในเรื่องหลักการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกตและ
สามารถเขียนคําไดถูกตอง
         ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

            ๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกตไดถูกตอง
            ๒.๒.๒ อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ใชรูปวรรณยุกตไดถูกตอง
            ๒.๒.๓ เขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกตและนําคําไปแตงประโยคไดถูกตอง

 ๓. เนื้อหาสาระ
    หลักการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
         ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

        นักเรียนอานขอความจากแผนใส  ดังนี้    “อากงชอบกินกวยเตียวใสลูกชินและหมู
บะฉอเปนประจํา” เพื่อฝกความสามารถในการสังเกตและการอานออกเสียง        เมื่อนักเรียนอาน
ขอความจบ ครูสนทนาและซักถามนักเรียนถึงขอบกพรองของขอความพรอมกับแกไขขอความให
ถูกตอง
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    ๔.๒ ขั้นสอน
          ๔.๒.๑ นักเรียนศึกษาใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต แลวรวม

กันอภิปรายสรุปสาระสําคัญลงสมุด
            ๔.๒.๒ ครูตรวจสอบการจดบันทึก และอธิบายเพิ่มเติมประกอบการซักถามนัก

เรียนเปนรายบุคคล
            ๔.๒.๓ นักเรียนรับใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต แลวปฏิบัติ

ตามคําส่ังในใบงาน (ฝกอานออกเสียง และบอกความหมายของคําแลวนําคําเหลานี้ไปแตงประโยค)
            ๔.๒.๔ นักเรียนและครูรวมกันเฉลยใบงาน  ครูอธิบายเพิ่มเติม  นักเรียนปรับแกไข

ใบงาน
        ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน

            ๔.๓.๑    นักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต
          ๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทยเลม ๓)  หนา ๒๘  เปนการบาน

๕. สื่อการสอน
        ๕.๑ แผนใสขอความ ที่ใชรูปวรรณยุกตไมถูกตอง
         ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต
          ๕.๓ ใบงาน เร่ือง  การเขียนสะกดคําที่ใชรูปวรรณยุกต
                  ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
         ๖.๑  วิธีการวัดและประเมินผล

            - สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน
            - ทดสอบความรูความเขาใจจากการทํากิจกรรม  การสรุป และแบบฝกหัด
            - ตรวจผลงานการเขียนสะกดคํา

                 ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
            - ประเมินการสังเกต  ผานเกณฑไมต่ํากวารอยละ ๖๐

                 ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน
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แบบสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียน

เลขที่               ช่ือ-สกุล  ความตั้งใจ

  2        1      0

รวมแสดงความ
คิดเห็น
  2        1       0

ปฏิบัติกิจกรรม
ที่กําหนด
  2        1        0

รวม

    6
   1
   2
   3
   4
 ฯลฯ

คําชี้แจง ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนแตละคน  แลวเขียนเครื่องหมาย ลงในชองระดับ
คะแนน

เกณฑการประเมิน  2 = ปฏิบัติเสมอ   1 = ปฏิบัติเปนบางครั้ง    0 =  ไมเคยปฏิบัติ
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ใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีใชรูปวรรณยุกต

ฝกอานออกเสียง และบอกความหมายของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตามที่กําหนดใหจํานวน
๒๐  คํา แลวนําคําเหลานี้ไปแตงประโยค ใหเหมาะสม

วุยวาย            กอกน้ํา          โนต              หมูสะเตะ         น้ํามันกาด
ช็อกโกแลต    แบตเตอรี่       เสื้อเช้ิต         แฟบ                 บะหมี่
กวยเตี๋ยว        เพชฌฆาต      เปอรเซ็นต    อเนจอนาถ       บร่ันดี
กวยจั๊บ           นะคะ             อะไหล          เตาแกส           แทรกเตอร
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แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ  แผนการสอนที่ ๒       เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    คําในภาษาไทยที่อานออกเสียง อะ มีทั้งที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย หากเขียน
สะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวย
ใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

         นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในเรื่อง หลักการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ และ
เขียนคําไดถูกตอง  สามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได
         ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

             ๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ ไดถูกตอง
             ๒.๒.๒ อานออกเสียงคําและบอกความหมายของคําที่ออกเสียง อะ ไดถูกตอง
             ๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและยกตัวอยางคําที่ออกเสียง อะ แลวนําคําไปแตงประโยค

ไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    หลักเกณฑและตัวอยางคําที่ออกเสียง อะ  ทั้งที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
         ๔.๑  ขั้นนําเขาสูบทเรียน
                          ๔.๑.๑นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๔ กลุม เลือกประธานและเลขานุการกลุม เพื่อเลน
เกม “ฉงน”  ดังนี้

         ๑) เร่ิมเลนเกมโดยครูกําหนดความหมายของคําให  จํานวน ๑๐ คํา ไวบน
แผนใส   เมื่อครูใหสัญญาณเริ่มเลน  ตัวแทนกลุมจะออกมาเขียนคํา  ตามความหมายดังนี้

(๑) พระเจาแผนดิน (กษัตริย)
(๒) นั่งคูเขาทั้งสองขางลงที่พื้นแลวเอาขาไขวกันทับฝาเทา (ขัดสมาธิ)
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(๓) คําที่เปนเคาเงื่อนใหแก (ปริศนา)
(๔) พัดใบตาลมีดามยาว  สําหรับพระใชในพิธีกรรม ( ตาลปตร)
(๕) กระโดพุงลงไป เผนขามไป (กระโจน)
(๖) น้ําตาลเมา   น้ําเมาหมักแชเชื้อแตยังมิไดกล่ัน (กะแช)
(๗) เปรอะเปอนมอซอ (ขะมุกขะมอม)
(๘) อํานาจแหงบารมีที่สรางสมไว (อภินิหาร)
(๙) อบอาว  รอนรุม  สุกทั่ว (ระอุ)
(๑๐) ช่ัว  ไมเปนมงคล (อัปลักษณ)

           ๒) นักเรียนสงตัวแทนกลุมผลัดเปลี่ยนกันออกมาเขียน  กลุมที่เขียนคําได
ถูกตองมากที่สุดจะเปนผูชนะ

            ๔.๑.๒ นักเรียนอานคําที่เขียนถูกตองบนกระดานดํา  และชวยกันสรุปประโยชนที่
ไดจากการทํากิจกรรมนี้

     ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ืองหลักเกณฑการประวิสรรชนีย แลว

ศึกษาเพื่อประกอบใบงานปฏิบัติกิจกรรม
๔.๒.๒ นักเรียนแตละคนรับใบงาน   นิทานพื้นบาน เร่ือง คาวี ซ่ึงเปนขอมูลทาง

คติชนที่มีผูพิมพเผยแพรไว  แลวปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน
๔.๒.๓ สุมนักเรียน ๒-๓ คน นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๔.๒.๔ ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ 

ทั้งที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย โดยสังเกตจากคําที่รวบรวมไดในนิทาน
๔.๒.๕ นักเรียนชวยกันยกตัวอยางคํา แลวนําคําไปแตงประโยค

    ๔.๓  ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ 

และจดบันทึกลงสมุด
๔.๓.๒  นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓ ) หนา ๓๒

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ แผนใสกําหนดความหมายของคําใหนักเรียนเขียนคํา
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ
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    ๕.๓ ใบงาน นิทานพื้นบาน เร่ือง คาวี
    ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓ )

๖. การวัดและประเมินผล
        ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

           - สังเกตจากความตั้งใจศึกษา
           - ประเมินคุณลักษณะดานการทํางานกลุม
           - ทดสอบความรูความเขาใจโดยการตอบคําถาม
           - ตรวจผลงานรายงาน และแบบฝกหัด

         ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินการสังเกต ผานเกณฑไมต่ํากวารอยละ ๖๐
           - ประเมินผลงานกลุม ผานเกณฑไมต่ํากวารอยละ ๖๐
           - ประเมินผลกิจกรรม และแบบฝกหัด ผานเกณฑไมต่ํากวารอยละ ๖๐

          ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
           - แบบสังเกตความตั้งใจ
           - แบบประเมินผลงานกลุม
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําคําท่ีออกเสียง อะ

การประวิสรรชนีย  มีหลักดังนี้
    ๑) เปนคําไทยแท  ออกเสียง อะ ชัดเจน  เชน  ทะนาน  มุทะลุ   ยกเวนคําบางคํา เชน  ธ  

ณ  และคําวา  ทนาย  ฯพณฯ
    ๒) คําเดิมเปนคําประสม  เชน  หมาก + ขาม  หมาก + มวง   ตน + เคียน   ตน + ไคร  ตัว 

+ขาบ  เปนตน  แลวเสียงคําหนากรอนไปเปนเสียง อะ ดังนี้ มะขาม  มะมวง  ตะเคียน  ตะไคร  
ตะขาบ

    ๓) คําที่ใช  ป ในภาษาบาลี  ใช  ปร  ในภาษาสันสกฤต        เมื่อนํามาใชในภาษาไทยจะ
ประวิสรรชนียเฉพาะคําที่มาจากภาษาสันสกฤต  เชน  ปมาท – ประมาท, ปมุข – ประมุข, ปณาม – 
ประณาม, ปณีต – ประณีต, ปณิธาน - ประณิธาน

    ๔) คําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต   หากอานออกเสียงอะเต็มเสียงที่พยางคทายของคํา
ใหประวิสรรชนีย  เชน  ศิลปะ  ธุระ  ลักษณะ  เปนตน

    ๕) คําที่มาจากภาษาอื่น  เชน  เขมร  มลายู  ฯลฯ  บางคําประวิสรรชนียตรงพยางคที่ออก
เสียง อะ  เชน  กะลาสี  กะละออม  ระเบียบ  มะเดหวี

คําที่ไมประวิสรรชนีย   มีหลักดังนี้
    ๑) คําที่ออกเสียง อะ ไมเต็มมาตรา  หรือ  คําที่เปนอักษรนํา  เชน  ขนม  สนุก  อรอย  

ทบวง  ทวาย  พยาน  ณ  ธ
     ๒) คําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  ซ่ึงมีเสียง อะ ที่พยางคหนาของคํา  เชน  คณาจารย  

กรณี  ทวีป
     ๓) คําสมาสในภาษาบาลี สันสกฤต ซ่ึงมีเสียง อะ ระหวางคําไมตองประวิสรรชนีย  เชน  

อารยธรรม  ศิลปกรรม  พลศึกษา  จิตแพทย  มนุษยโลก
     ๔) คําที่มาจากภาษายุโรปสวนใหญไมประวิสรรชนีย  เชน  สบู  สปริง  สเปน  อเมริกา

ไอศกรีม
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ใบงาน เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง อะ

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานนิทานพื้นบาน เร่ือง คาวี ซ่ึงเปนขอมูลทางคติชนที่มีผูพิมพเผยแพรไว
  แลวรวบรวมคําที่ออกเสียง  อะ    โดยแบงเปน  ๒  สวน คือ คําที่ประวิสรรชนียและไม
  ประวิสรรชนีย  ตามหลักเกณฑที่ศึกษา

  คาวี
                 เรียบเรียงโดย รศ.วิเชียร  เกษประทุม

 แมเสือกับลูกเสือตัวหนึ่งอาศัยอยูในถํ้า วันหนึ่งแมเสือออกไปหากินตามชายปาจน
เพลิดเพลินทิ้งลูกเสือใหอดนมอยูในถํ้า  ลูกเสือจึงออกมารอแมอยูหนาถํ้าดวยความหิว

   ขณะนั้นมีแมโคตัวหนึ่งกับลูกนอยเดินผานมา   ลูกเสือก็รองวิงวอนขอดื่มนมแมโค  แต
แมโคก็ทํานิ่งเฉยเสีย  เพราะเห็นวาเสือกับโคเปนศัตรูกัน  ลูกโคเห็นวาลูกเสือออนวอนแมดังนั้นก็
นึกสงสาร จึงพูดขอรองแมใหชวยชีวิตลูกเสือไว  เพราะลูกเสือยังเล็กอยู  แมโคจึงยินยอมใหลูกเสือ
กินนมจนอิ่ม  ลูกเสือรูสึกซาบซึ้งในบุญคุณของโคแมลูกทั้งสอง จึงเอยปากชวนใหอยูดวยกัน  โดย
จะถือวาแมโคคือแมของตนและลูกโคคือนอง  แมโคบอกวายังไมไวใจแมเสือนัก  เกรงวาอาจจะมา
ทําอันตรายตนและลูกได  แตในที่สุดแมโคก็ยอมรับปากวาจะอยูดวย  ลูกเสือก็บอกใหแม
โคกับลูกโคไปซอนอยูในที่แหงหนึ่ง  รอจนกวาตนไดเจรจากับแมกอน

     คร้ันแมเสือกลับมา  ลูกเสือก็ทําทีเปนตัดพอตอวาแมเสือวาทอดทิ้งตน  หากไมไดกินนม
ของแมโค  ปานนี้ตนก็คงตายไปแลว  ฉะนั้นแมจะตองรับปากสัญญากับลูกวาแมตองชวยสนองคุณ
แมโคตัวนั้น  แมเสือก็ยอมทุกอยาง  ลูกเสือก็เอาความไปบอกแมโคใหทราบ  แลวพาแมโคกับลูกโค
ไปพบแมเสือ  และแมเสือไดกระทําสัตยสัญญาไววาแมเสือจะไมคิดรายตอแมโคกับลูกโค

    ตั้งแตนั้นมา   เสือและโคก็อยูรวมกันในถํ้าเยี่ยงสหาย และตางชวยกันเลี้ยงลูกใหแกกัน  
เหมือนเปนลูกของตนเองทั้งสองฝาย

    แตโดยแทจริงแลว  วิสัยของเสือนั้นเปนสัตวเหี้ยมโหดไมเคยเปนที่ไววางใจของสัตวอ่ืน
มากอน และกับโคแมลูกนี้  แมเสือก็มิไดรักใครโดยสุจริตใจนัก  หากแตยังมีลูกเปนเครื่องผูกพันกัน
อยู  จึงทําดีแตภายนอก  แตในใจครุนคิดจะหาทางจัดการโคทั้งสองเปนอาหารของตนตลอดเวลา

   ธรรมดาการออกหากินของเสือกับโคนั้นตางเวลากัน คือ แมเสือนั้นออกหากินตั้งแตเวลา
บาย  และกลับมาสูถํ้าเวลาจวนสวาง  สวนแมโคนั้นออกหากินเวลาเชาตรูพอตกเย็นก็กลับถํ้า
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   ฝายแมโคนั้นยังไมไวใจในแมเสือนัก  ฉะนั้นเมื่อถึงเวลาออกหากินจึงพยายามหลีกเลี่ยง
ไมใหไปทางเดียวกับแมเสือ

   ในชวงเวลาที่แมโคและแมเสือออกไปหากินนั้น  ตางก็ทิ้งลูกของตนไวใหอยูในถํ้าเปน
เพื่อนหยอกลอกัน จนนานวันเขา  ทั้งลูกเสือและลูกโคก็สนิทสนมดุจพี่นองรวมสายโลหิตเดียวกัน

   อยูมาวันหนึ่ง  ขณะที่แมโคออกไปหากิน  แมเสือก็ถือโอกาสสะกดรอยตามไป  และได
เขาตะครุบแมโคกินเปนอาหาร

    พอรุงเชาแมเสือกลับถึงถํ้าลูกเสือกับลูกโคก็ถามถึงแมโค  แตแมเสือก็ตอบวา ตนเองกับ
แมโคออกหากินตางเวลากันจึงไมรูวาแมโคไปหากินทางไหน  ลูกเสือกับลูกโคก็สงสัย  คร้ัน
ถึงเวลาบายลูกสัตวทั้งสองก็ชวนกันออกติดตามหาแมโคในปาไดพบซากของแมโคเหลือจากเสือ
กินอยูไมหางจากถ้ํานัก ก็แนใจวาแมเสือลอบกินแมโคเสียแลว

    ลูกสัตวทั้งสองตางเสียใจและมีความโกรธแคนแมเสือมาก ที่ไมปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
ที่ใหไว  จึงคิดวาแมเสือควรจะตองตายตกไปตามกัน  เมื่อคิดไดดังนั้นลูกสัตวทั้งสองก็กลับไปนอน
รอในถ้ํา คร้ันแมเสือกลับมา ลูกเสือกับลูกโคทําแกลงหิวนม แมเสือไมรูทันก็ลงนอนใหนม ทั้งลูก
เสือกับลูกโคจึงชวยกันรุมทํารายแมเสือจนตาย

   จากนั้นลูกเสือกับลูกโคก็ชวนกันออกจากถ้ํา  เพื่อจะไปหาที่อยูในที่อ่ืนตอไป คร้ันเดิน
ผานไปทางหนาอาศรมของพระฤาษีตนหนึ่งเขา พระฤาษีเห็นสัตวทั้งสองซึ่งเคยเปนศัตรูกัน  แต
กลับเดินมาดวยกัน และคบหากันอยางสนิทสนม รูสึกแปลกใจมาก เมื่อไดถามดูจึงรูความจริงทั้ง
หมด ก็เกิดความเมตตา  ถามลูกสัตวทั้งสองวา ถาจะชุบใหเปนมนุษยจะเอาหรือไม  เมื่อทั้งสองตอบ
ตกลงพระฤาษีจึงชุบลูกสัตวทั้งสองใหเปนมนุษย

  ลูกเสือนั้นมีช่ือวา “หลวิชัย”  สวนลูกโคนั้นมีช่ือวา “คาวี” แลวพระฤาษีก็สอนวิชา
คาถาอาคมตาง ๆ ใหทั้งสองคนจนแกกลา และไดแนะนําทางใหทั้งสองออกไปเที่ยวหาเกียรติคุณ
แหงความดี เพื่อความเจริญรุงเรืองในโอกาสขางหนา

  ทั้งคาวีและหลวิชัยตางก็รับฟง  และไดตกลงจะเดินทางไปตามคําแนะนําของพระฤาษี  
พระฤาษีจึงชุบเครื่องอาภรณตบแตงพรอมกับพระขรรคใหคนละเลม   แลวถอดดวงใจคาวี    และ
หลวิชัยบรรจุไวในพระขรรค  เพื่อมิใหใครฆาตาย  และกําชับวาใหรักษาพระขรรคนี้ไวใหดี  อยาให
ตกไปอยูในมือศัตรู  หลวิชัยและคาวีก็ลาพระฤาษีเดินทางไปตามทิศทางที่พระฤาษีบอกให

     มีเมืองเมืองหนึ่งชื่อ  “จันทรบุรี”   ผูเปนเจาเมืองคือ  “ทาวมคธราช”  มีมเหสีช่ือ  “นาง
จันทรวดี” มีพระธิดาทรงพระสิริโฉมงดงามมากชื่อ “ศรีสุดา”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



140

   อยูมาวันหนึ่ง  มียักษรายมาสิงสถิตอยูที่บึงนอกเมืองคอยดักจับคนที่มาตักน้ําในบึง จน
ชาวบานไมกลาเหยียบยางออกไปนอกเมือง ทาวมคธราชก็จนปญญาที่จะจัดการหาคนมาปราบยักษ
ตนนี้ได

    เมื่อหลวิชัยและคาวีเดินทางมาถึงเมืองจันทรบุรีก็แวะเขาไปที่บึง คิดวาจะไปตักน้ํามากิน
และชําระรางกาย โดยไมรูวายักษรายอาศัยอยูในบึงนั้น  และไดไปพักอยูที่ใตตนไทรตนหนึ่ง

    หลวิชัยเหนื่อยออนก็หลับไป แตคาวีนั้นไดเดินเลียบไปที่ขอบบึง  เพื่อจะไปตักน้ํา ยักษ
ซ่ึงคอยทีอยูก็ปรากฏรางขึ้น  หมายจะจับคาวีกินเปนอาหาร จึงเกิดการตอสูกันขึ้น  คาวีเอาพระขรรค
ฟนถูกยักษตัวขาดตาย แลวกลับมาเลาเรื่องไปรบกับยักษใหหลวิชัยฟง

   ฝายชาวเมืองไดเดินมาพบศพยักษก็พากันดีใจนําความไปกราบทูลทาวมคธราชใหทรง
ทราบ  พระองคใหไปสืบดูวาใครเปนผูฆายักษตาย  จะประทานบําเหน็จให  พวกอํามาตยไปพบหล
วิชัย และคาวี มีรูปรางองอาจสงางามผิดจากชาวเมืองทั่ว ๆ ไป จึงสอบถามดู จนไดความวา คาวีคือผู
ฆายักษตาย  จึงไดขอเชิญกุมารทั้งสองใหไปเขาเฝาทาวมคธราช

    ทาวมคธราชพิจารณาสองกุมารนี้แลว เห็นวาองอาจสงางาม ดูราวลูกกษัตริยตางเมือง จึง
ตรัสถามถึงวงศตระกูลและเรื่องราวตาง ๆ หลวิชัยก็กราบทูลแตเพียงวา ทั้งสองคนเปนพี่นองกัน
กําพราพอแม  ไดเรียนศิลปศาสตรจากสํานักพระฤาษีสําเร็จแลว ก็เดินทางกลับเมืองมาพักอยูที่ริม
บึง  คาวีนองชายลงไปตักน้ําในบึง แลวพบยักษ จึงเกิดการตอสูกันขึ้นและไดฆายักษตาย

    ทาวมคธราชไดฟงดังนั้นทรงพอพระทัยมาก จึงตรัสแกคาวีวา เจาไดฆายักษคร้ังนี้  
เสมือนหนึ่งชวยเราและไพรฟาประชาชนพนจากความเดือดรอน ความดีของเจาขาไมรูจะเอาอะไร
ตอบแทน ขาขอมอบลูกสาวพรอมกับตําแหนงอุปราชใหแกเจา  คาวีกราบทูลวา  นองไมควรจะ
แสวงหาลาภยศกอนพี่ชาย และถาพี่ชายคือหลวิชัยไปพบยักษก็คงฆายักษตายเชนกัน ควรยกความดี
นี้ใหแกหลวิชัย  ทาวมคธราชเห็นดีดวย จึงยกนางศรีสุดาใหแกหลวิชัยและไดอภิเษกใหเปนอุปราช
อยูในเมืองจันทรบุรี

    ในเวลาตอมา  คาวีก็ไดไปร่ําลาพี่ชาย เพื่ออกแสวงหาบานเมือง กอนจากกันหลวิชัยและ
คาวีไดเสี่ยงดอกบัวคนละดอก โดยอธิษฐานวา  ถาดอกบัวของผูใดเหี่ยวแหงลง  แสดงวาผูนั้นกําลัง
จะไดรับอันตราย  ใหอีกฝายหนึ่งไปชวยเหลือ

    คาวีเดินทางไปถึงเมือง ๆ หนึ่ง เปนเมืองราง ไมมีผูคนก็นึกแปลกใจจึงเดินขึ้นไปบน
ปราสาทราชมนเทียร เห็นกลองใบหนึ่ง ลองตีดูก็มีเสียงไมกองกังวานเหมือนกลองทั่วไป จึงเอาพระ
ขรรคกรีดหนังกลองออก ก็พบผูหญิงสาวรูปงามคนหนึ่งนั่งอยูขางใน  คาวีจึงชวยนางออกมา สังเกต
เห็นผมของนางงดงามและมีกล่ินหอมผิดกับหญิงอ่ืนจึงถามถึงเรื่องราวของนาง
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    นางจึงเลาวา นางชื่อ “จันทสุดา”  เปนธิดาของ “ทาวพรหมจักร” แหงเมือง “จันทรนคร”  
เหตุที่นางเขาไปอยูในกลอง  ก็เพราะวามีนกอินทรีผัวเมียคูหนึ่ง  มาโฉบเอาผูคนกินเปนจํานวนมาก  
พอแมของนางจึงซอนตัวนางไวในกลอง

    คาวีไดนําฟนมาสุมไฟ  นกอินทรีเห็นเขาจึงบินมาหมายจะกินคนเชนเคย  คาวีเขาตอสู
และเอาพระขรรคฆานกอินทรีตาย  คาวีก็ไดเปนกษัตริยครอบครองเมืองจันทรนคร

    คร้ันถึงวันสงกรานต  พระคาวีชวนนางจันทสุดาลงสรงน้ําชําระรางกายตามประเพณี  
แลวก็เอาเสนผมใสผอบปลอยใหลอยน้ําไป

    มีเมืองเมืองหนึ่ง ช่ือ  “พัทธวิสัย”  ซ่ึงมี  “ทาวสันนุราช”ทรงเปนกษัตริยปกครองเมือง  
วันหนึ่งพระองคเสด็จลงสรงน้ําในแมน้ําพบผอบลอยน้ํามา  เมื่อเปดผอบก็ทอดพระเนตรเห็นเสน
ผมของนางจันทสุดามีกล่ินหอม  ทาวสันนุราชก็หลงใหลในกลิ่นผมนั้น  ไดทรงรับสั่งวาถาใคร
สามารถนํานางที่ผมหอมนี้มาไดจะมอบสมบัติใหกึ่ง

    ยายเฒาทัศปราสาทซึ่งเปนขาบริวารของทาวสันนุราชอาสาไปรับตัวนางจันทสุดามาให
ทาวสันนุราชเมื่อถึงจันทรนครแลว  ยายเฒาในฐานะขาเกาของทาวพรหมจักรก็ไดเขาไปอยูกับนาง
จันทสุดา  โดยทําหนาที่เปนผูคอยรับใช  ยายเฒาทัศประสาทไดหลอกถามความลับเกี่ยวกับพระ
ขรรคของคาวีจากนางจันทสุดา  จนไดความวา พระขรรคเลมนี้  คาวีถอดหัวใจไวในพระขรรค  เมื่อ
ใดพระขรรคถูกไฟไหมพระคาวีจะตองตาย

    ยายเฒาไดกราบทูลใหคาวีทาํพิธีสรงมุรธาภิเษก(น้ํารดพระเศียรในราชาภิเษก)  และขณะ
สรงน้ํานั้นยายเฒาไดขอใหพระคาวีถอดพระขรรคฝากไวกับตน  เมื่อไดโอกาสเหมาะยายเฒาจึงนํา
พระขรรคไปเผาไฟ  ทันใดนั้นพระคาวีก็ส้ินพระชนม  ยายเฒาไดนํานางจันทสุดาไปถวายทาวสันนุ
ราช  แตทาวสันนุราชเขาใกลตัวนางไมไดเพราะตัวนางรอนดั่งไฟ

    ฝายพหลวิชัยเกิดสังหรณใจ จึงเสด็จไปทอดพระเนตรดอกบัวที่เสี่ยงทายไว เห็นดอกบัว
เหี่ยวแหงจึงเสด็จออกจากเมืองตามหาพระคาวี  เมื่อเสด็จเขาเมืองจันทรนคร  ก็ทอดพระเนตรเห็น
พระขรรคของนองคาวีอยูในกองถาน  เพียงแตหมองดําไปเทานั้นก็รูไดทนัทีวานองคาวีคงยังไมตาย

    เมื่อพบพระคาวีนอนสิ้นสติอยู  จึงตั้งสติอธิษฐานขอใหพระอาจารยฤาษีไดมาชวยชีวิต
พระคาวีดวย  พระองคทรงขัดพระขรรคจนเปนเงาเหมือนเดิม  แลวเอาน้ําชําระลางจนสะอาด  
ทันใดนั้นพระคาวีก็ฟนขึ้น  เลาเรื่องใหพระหลวิชัยฟงทุกประการ  ทั้งสองพระองคออกติดตามหา
นางจันทสุดา  โดยพระหลวิชัยปลอมตัวเปนพระฤาษี  สวนพระคาวีเปนตุกตาเขาไปในยามพระฤาษี

    เมื่อเดินทางถึงเมืองพัทธวิสัย  ก็มีเสนาออกมาปาวประกาศหาผูวิเศษไปชุบตัวทาวสันนุ
ราชใหเปนหนุม  พระฤาษีหลวิชัยจึงอาสาเขาไปชุบตัว  โดยออกอุบายวาการทําพิธีตองทํากันเพียง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



142

๒ คน  ใชมานกั้น ๗ ช้ัน  พรอมขุดหลุมสุมไฟเปนกองเพลิง  แลวใหทาวสันนุราชหันพระพักตรเขา
หากองเพลิงนั้น

    พิธีก็เร่ิมขึ้นโดยพระฤาษีหลวิชัยไดผลักรูปปนขี้ผ้ึงลงไปในกองเพลิง  แลวลวงเอาพระ
คาวีออกมาจากยามมานั่งแทนรูปปน  ทาวสันนุราชเห็นก็พอใจมาก  จึงนั่งพนมหัตถหลับพระเนตร
นิ่ง พระฤาษีหลวิชัยจึงผลักทาวสันนุราชตกลงไปในกองเพลิงส้ินพระชนมทันที

    ตอจากนั้นก็ใหพระคาวีแตงเครื่องทรงทาวสันนุราช  พวกสนมกํานัล  เสนาอํามาตยตาง
ออกมาตอนรับดวยความยินดี  พระคาวีไดพบนางจันทสุดาทั้งสองตางเลาเรื่องราวสูกันฟงและปก
ครองเมืองเปนสุขสืบมา
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                แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ  แผนการสอนที่ ๒                  เวลา  ๕๐  นาที
====================================================================
๑. สาระสําคัญ

     คําในภาษาไทยที่อานออกเสียง อะ มีทั้งที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย หาก
เขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะ
ชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

          นักเรียนมีความรู  ความเขาใจใน เร่ืองหลักการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ    และ
เขียนคําไดถูกตอง  สามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได
         ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

             ๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ ไดถูกตอง
             ๒.๒.๒ อานออกเสียงคําและบอกความหมายของคําที่ออกเสียง อะ ไดถูกตอง
             ๒.๒.๓ เขียนสะกดคํา พรอมยกตัวอยางคําที่ออกเสียง อะ แลวนําคําไป

แตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    หลักเกณฑและตัวอยางคําที่ออกเสียง อะ  ทั้งที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
         ๔.๑  ขั้นนําเขาสูบทเรียน
                          ๔.๑.๑ นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๔ กลุม เลือกประธานและเลขานุการกลุม เพื่อ
เลนเกม “ฉงน”  ดังนี้

         ๑) เร่ิมเลนเกมโดยครูกําหนดความหมายของคําให  จํานวน ๑๐ คํา ไวบน
แผนใส   เมื่อครูใหสัญญาณเริ่มเลน  ตัวแทนกลุมจะออกมาเขียนคํา  ตามความหมายดังนี้

  (๑) พระเจาแผนดิน (กษัตริย)
  (๒) นั่งคูเขาทั้งสองขางลงที่พื้นแลวเอาขาไขวกันทับฝาเทา(ขัดสมาธิ)
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  (๓) คําที่เปนเคาเงื่อนใหแก (ปริศนา)
  (๔) พัดใบตาลมีดามยาว  สําหรับพระใชในพิธีกรรม ( ตาลปตร)
  (๕) กระโดพุงลงไป เผนขามไป (กระโจน)
  (๖) น้ําตาลเมา   น้ําเมาหมักแชเชื้อแตยังมิไดกล่ัน (กะแช)
  (๗) เปรอะเปอนมอซอ (ขะมุกขะมอม)
  (๘) อํานาจแหงบารมีที่สรางสมไว (อภินิหาร)
  (๙) อบอาว  รอนรุม  สุกทั่ว (ระอุ)
  (๑๐) ช่ัว  ไมเปนมงคล (อัปลักษณ)

          ๒) นักเรียนสงตัวแทนกลุมผลัดเปลี่ยนกันออกมาเขียน   กลุมที่เขียนคําได
ถูกตองมากที่สุดจะเปนผูชนะ

๔.๑.๒ นักเรียนอานคําที่เขียนถูกตองบนกระดานดํา  และชวยกันสรุปประโยชนที่
ไดจากการทํากิจกรรมนี้

     ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ืองหลักเกณฑการประวิสรรชนีย แลว

ศึกษาเพื่อรวมกันอภิปรายสรุปลงสมุด
๔.๒.๒ สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง 

อะ  ทั้งที่ประวิสรรชนีย และไมประวิสรรชนีย  พรอมยกตัวอยางคําแลวนําคําไปแตงประโยค
๔.๒.๓ ครูช้ีแนะและอธิบายเพิ่มเติม

    ๔.๓  ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ 

และจดบันทึกลงสมุด
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓ ) หนา ๓๒

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ แผนใสกําหนดความหมายของคําใหนักเรียนเขียนคํา
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อะ
    ๕.๓ หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓ )
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๖. การวัดและประเมินผล
          ๖.๑  วิธีการวัดและประเมินผล

            - สังเกตจากความตั้งใจศึกษา
            - ตรวจผลงานรายงาน และแบบฝกหัด

           ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
            - ประเมินการสังเกต ผานเกณฑไมต่ํากวารอยละ ๖๐
            - ประเมินผลจากแบบฝกหัด ผานเกณฑไมต่ํากวารอยละ ๖๐

           ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
            - แบบสังเกตความตั้งใจ
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําคําท่ีออกเสียง อะ

การประวิสรรชนีย  มีหลักดังนี้
    ๑) เปนคําไทยแท  ออกเสียง อะ ชัดเจน  เชน  ทะนาน  มุทะลุ   ยกเวนคําบางคํา เชน  ธ  

ณ  และคําวา  ทนาย  ฯพณฯ
    ๒) คําเดิมเปนคําประสม  เชน  หมาก + ขาม  หมาก + มวง   ตน + เคียน   ตน + ไคร  ตัว 

+ขาบ  เปนตน  แลวเสียงคําหนากรอนไปเปนเสียง อะ ดังนี้ มะขาม  มะมวง  ตะเคียน  ตะไคร  
ตะขาบ

    ๓) คําที่ใช  ป ในภาษาบาลี  ใช  ปร  ในภาษาสันสกฤต        เมื่อนํามาใชในภาษาไทยจะ
ประวิสรรชนียเฉพาะคําที่มาจากภาษาสันสกฤต  เชน  ปมาท – ประมาท, ปมุข – ประมุข, ปณาม – 
ประณาม, ปณีต – ประณีต, ปณิธาน - ประณิธาน

    ๔) คําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต   หากอานออกเสียงอะเต็มเสียงที่พยางคทายของคํา
ใหประวิสรรชนีย  เชน  ศิลปะ  ธุระ  ลักษณะ  เปนตน

    ๕) คําที่มาจากภาษาอื่น  เชน  เขมร  มลายู  ฯลฯ  บางคําประวิสรรชนียตรงพยางคที่ออก
เสียง อะ  เชน  กะลาสี  กะละออม  ระเบียบ  มะเดหวี

คําที่ไมประวิสรรชนีย   มีหลักดังนี้
๑) คําที่ออกเสียง อะ ไมเต็มมาตรา  หรือ  คําที่เปนอักษรนํา  เชน  ขนม  สนุก  อรอย  ทบวง  

ทวาย  พยาน  ณ  ธ
๒) คําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  ซ่ึงมีเสียง อะ ที่พยางคหนาของคํา  เชน  คณาจารย  

กรณี  ทวีป
๓) คําสามาสในภาษาบาลี  สันสกฤต  ซ่ึงมีเสียง อะ ระหวางคําไมตองประวิสรรชนีย  เชน  

อารยธรรม  ศิลปกรรม  พลศึกษา  จิตแพทย  มนุษยโลก
๔) คําที่มาจากภาษายุโรปสวนใหญไมประวิสรรชนีย  เชน  สบู  สปริง  สเปน  อเมริกา

ไอศกรีม
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    แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู  แผนการสอนที่ ๓                  เวลา  ๕๐  นาที
====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    คําในภาษาไทยที่ประสมดวยสระเสียงสั้นและมีตัวสะกด  บางคําเมื่อประสมแลวรูปสระ
จะเปลี่ยนรูปไปโดยใชไมไตคูมาแทนหรือไมมีไมไตคูก็ได  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสาร
ไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอด
จนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

            นักเรียนมีความรู  ความเขาใจใน เร่ืองหลักการเขียนคําที่ใชไมไตคู   และเขียนได
ถูกตอง สามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได
         ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคูและไมใชไมไตคูไดถูกตอง
๒.๒.๒ เขียนสะกดคําพรอมยกตัวอยางคํา ที่ใชไมไตคูและไมใชไมไตคูไดถูกตอง
๒.๒.๓ นําคําที่ใชไมไตคูและไมใชไมไตคูไปแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    หลักการใชไมไตคู

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
         ๔.๑  ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๔.๑.๑ นักเรียนศึกษาขอความจากแผนใสแลวเลือกคําใหเหมาะสมกับขอความ  ดัง
ตอไปนี้

๑) พอของฉันกําลังผูก (เนคไท, เน็คไท)
๒)วันนี้รานขายทองเปดใหมลดราคาคา (กําเหน็จ, กําเหนจ)ใหกับลูกคาทุกคนที่

มาอุดหนุน
๓) เด็ก ๆ รองไหกระจองอแงเพื่อขอเงินไปซื้อ (ช็อกโกแลต, ชอกโกแลต) ที่ราน
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หัวมุม
๔) ลูกเสือที่เดินทางไกลตองไปพักแรมในปาจึงตองอาศัยนอนใน (เตนท, เต็นท)
๕) เขาหกลมหัวฟาดพื้นอยางแรง  คุณหมอจึงตอง (เอ็กซเรย. เอกซเรย)   สมอง

ของเขา
๖) ชาวบานที่ถูกอุทกภัยไรที่อยูอาศัยตองทนทุกขทรมานอยางนา     (อเนจอนาถ,

อเน็จอนาถ)
๔.๑.๒ นักเรียนและครูชวยกันเฉลย  พรอมกับสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใชไมไตคู พอสังเขป
         ๔.๒ ขั้นสอน

๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู แลว
รวมกันอภิปรายสรุป
 ๔.๒.๒ อธิบายเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคูใหแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียน
เขาใจยิ่งขึ้น

๔.๒.๓ นักเรียนยกตัวอยางคําที่ใชไมไตคู ๕ คํา โดยเขียนลงสมุด แลวนําไปแตง
ประโยคสื่อสารในบริบทตาง ๆ ใครทําเสร็จกอนใหนําเสนอหนาชั้นเรียน  สุมนักเรียน ๕ คน

๔.๒.๔ นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๘ กลุม กลุมละ ๔-๕ คน   เลือกประธานและ
เลขานุการกลุมเพื่อทํากิจกรรม แตละกลุมรับใบงานแลวปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน

๔.๒.๕ นักเรียนและครูรวมกันตรวจความถูกตองและชมเชยกลุมที่ชนะตามลําดับ
         ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน

๔.๓.๑    นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน  เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคูจากหนังสือเรียน

ภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
         ๕.๑ แผนใสขอความจํานวน ๖ ขอความ
         ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู
         ๕.๓ ใบงาน  นิทานพื้นบาน จํานวน ๓ เร่ือง
         ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)
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๖. การวัดและประเมินผล
        ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - สังเกตการทํางานกลุม
           - ทดสอบโดยการทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู

        ๖.๒  เกณฑการวัดและประเมินผล
              - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
              - ประเมินผลการสังเกตการทํางานกลุม ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
              - ประเมินผลจากแบบฝกหัด ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

            ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
              - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
              - แบบประเมินการสังเกตการทํางานกลุม
              - แบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



150

ใบความรู
    เร่ือง หลักการใชไมไตคู

คําที่ใชไมไตคู
    ๑. คําไทยแทที่ประสมดวยสระเสียงสั้น และไมมีตัวสะกด  คือ  ก็
    ๒. คําไทยแทที่ประสมดวยสระ  เอะ  แอะ  เอียะ  เอือะ  เออะ  อัวะ  เอาะ  เมื่อมีตัวสะกด

และไมมีรูปวรรณยุกตกํากับ  เชน เปน   แข็ง ผล็อย
    ๓. คําที่มาจากภาษาอื่น  นอกจากภาษาบาลีสันสกฤตที่ประสมสระเสียงส้ันบางคํา  เมื่อมี

ตัวสะกด  ตองใชไมไตคู  เชน  ช็อกโกแลต  เช็ค  เซ็นชื่อ  เต็นท  เปอรเซ็นต  เม็กซิโก  โมร็อกโค  
แร็กเกต

คําที่ไมใชไมไตคู
   ๑. คําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต  ถึงแมประสมสระเสียงส้ัน      และมีตัวสะกดก็ไมใช

ไมไตคู เชน  เบญจะ  เพชร  เพชฌฆาต  สรรเพชญ  อเนจอนาถ
    ๒. คําที่มาจากภาษาอื่น  นอกจากภาษาบาลีสันสกฤตถึงแมประสมสระเสียงส้ันและมีตัว

สะกดบางคําก็ไมใชไมไตคู  เชน  เซนติเมตร  เทคนิค  เนตบอล  เบนซิน  แบดมินตัน  แบตเตอรี่  
พนมเปญ  เมกกะ  เมตร  เทกซัส  แสตมป  ออกซิเจน
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ใบงานเรื่อง การเขียนสะกดคําท่ีใชไมไตคู
คําชี้แจง นักเรียนศึกษาขอมูลทางคติชนที่มีผูพิมพเผยแพรไว ไดแก นิทานพื้นบาน จํานวน ๓ เร่ือง 
คือ  เจาชายผูขมังธนู  ยันตสามแผน  และทําไมเสือจึงมีลาย ชางถึงตาเล็ก  แลวเลือกคําที่ใชไมไตคู
และคําที่ไมใชไมไตคูตามหลักที่ไดศึกษาจากใบความรู  (ไมนับคําที่ซํ้ากัน) กลุมใดหาคําไดมากที่
สุดและเขียนถูกตองจะเปนผูชนะ

เจาชายผูขมังธนู
รวบรวมโดย รศ. วิเชียร  เกษประทุม
ผูเลา  : นายอดิศร  ทองลอย

    ณ เมืองที่เจาชายผูขมังธนูอยูเปนเมืองที่ใหญโตกวางขวาง  พอของเจาชายเปนกษัตริยที่
อยูในทศพิธราชธรรม  ตัดสินเที่ยงตรง  ปกครองไพรฟาประชาชนดวยดี  ประชาชนรักใคร ไมมี
ความลําเอียงแกผูใด  อยูมาวันหนึ่ง เจาชายผูขมังธนู ๒ พี่นอง  คนพี่ช่ือเจาชายศรี  คนนองชื่อเจา
ชายนี  เจาชายนีผูนองเปนนองธนูแมนเหลือเกิน  ขณะที่นกบินอยูบนฟาก็สามารถเหนี่ยวธนูใหไป
ปกที่อกนกอยางแมนยํา

    วันหนึ่ง  มีนกกระเรียนคูหนึ่งบินมาบนเวหา  เจาชายศรีกับเจาชายนี  เดินผานมาพบเขาก็
อยากจะทดสอบฝมือตัวเองวายังแมนยําเหมือนเดิมหรือเปลา  เมื่อคิดอยางนั้นมือก็จับธนูที่ปกไวใน
กระบอกขางหลังพาดบนแลงธนู  แลวหมายไปยังนกกระเรียน  ธนูไปถูกนกกระเรียนตัวหนึ่งตกลง
มาตาย  นกกระเรียนอีกตัวหนึ่งเมื่อเห็นนกกระเรียนอีกตัวตาย  ก็บินไปที่พระราชวังเมื่อไปถึงก็ตรง
ไปที่กลองสําหรับรองทุกข  แลวก็ใชปกทั้ง ๒ ขาง ทุบที่กลองเสียงดังล่ันทําใหพระราชารูวามีคน
เปนทุกข  ก็ออกมาวาความ  เพื่อใหทุกขของประชาชนหายกลายเปนสุข ก็ไดความวา  นกกระเรียน
ถูกเจาชายนีที่เปนโอรสยิงตกลงมาและมีประชาชนเห็นมากมาย  ทําใหพระราชาผูทรงทศพิธราช
ธรรม  ตองตัดสินคดีลูกชายของตนโดยสั่งประหารชีวิตลูกชายเสีย เพชฌฆาตเอาตัวเจาชายนีไปสู
หลักประหาร  พระมเหสีผูเปนแมไมอยากใหลูกชายของตนตาย  ก็ไปขอรองไมใหฆาโดยติดสินบน
เพชฌฆาต  แลวบอกวา “ใหเอาเลือดอะไรก็ได  จะเปนเลือดกวาง  เกงทามีด  แลวไปใหนกกระเรียน
ดู  นกกระเรียนก็คงพอใจ”  ตกลงเพชฌฆาตก็จําเปนจะตองทําตามพระมเหสี  แตมีขอแมวาเจาชายนี
จะตองไมอยูในพระนคร   พระมเหสีก็ตกลงใหเจาชายเนรเทศตัวเองออกนอกเมือง

    ทั้งสองไปเจอเมืองๆ หนึ่งใหญโตมาก  เปนเมืองที่สมบูรณ  มีนกยูงทองตัวหนึ่งบินผาน
มาดวยความเคยมือ  เจาชายนีควาธนูยิงไป  ทําใหนกยูงทองหลนลงมาอยางงายดาย ก็นํานกยูงทอง
ใสไวในโพรงโพธิ์  ก็มีขาราชการวิ่งมาเปนแถว  ถือธนูคนละมือ มีทั้งคนเฒาคนแก  คนหนุม  คน
อยูแถวหนาคงเปนกษัตริย  สังเกตจากเครื่องประดับมากมาย  เจาชายทั้งสองก็หลบอยูบริเวณตนไม  
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และกลุมคนนั้นวิ่งเลยไป  เขาใจวาคงจะติดตามนกยูงทองนั้น  จนกระทั้งคนสุดทายเปนคนแก  เจา
ชายนีไปถามวา  “ลุงๆ  เขาไปไหนกันเปนแถวๆ “ ลุงแกก็บอกวา  “เขามาเพื่อติดตามนกยูงทอง”  
เจาชายถามถึงความสําคัญของนกยูงทอง  ชายชราก็ตอบวา “ถาใครไดกินหัวนกยูงทองตัวนั้น  จะได
เปนพระราชา  หากใครไดกินหัวใจของนกยูงทองแลว  เวลาหัวเราะก็จะมีเม็ดไขมุกหลนลงมา  หาก
วาเสียใจรองไหก็จะเปนทับทิมหลนลงมา” แลวลุงก็เดินไป

    เจาชายนีก็ใหเจาชายศรีกินหัวนกยูงทอง  สวนตัวเองก็กินหัวใจ  แลวทั้งสองก็เดินทางตอ
ไป ๗ วันผานไป ก็ถึงเมืองใหญแตขาดพระราชา แตวาเจาชายทั้งสองไมไดเขาไปในเมืองอยูที่ชาย
เมือง  ในขณะนั้นชาวเมืองกําลังเสี่ยงอธิษฐาน จัดรถเทียมมา ถาใครมีบุญจะไดเปนพระราชา  รถก็
มาเกยเจาชายศรี  เจาชายศรีก็ไดครองเมือง

    สวนเจาชายนีก็เดินทางตอไปจนถึงบานเศรษฐี ช่ือโคคา  เปนคนร่ํารวยมาก  เมื่อถึงเจา
ชายรูสึกหิวก็ขออาหาร  เศรษฐีใหคนใชนําอาหารที่เหลือมาให  เมื่อไดอาหารแลวเจาชายก็ไปที่ริม
น้ําและนําทับทิม ๗ เม็ดมาวางเรียงรอบจาน  เมื่อคนใชเห็นก็ไปบอกเศรษฐี ทําใหเศรษฐีอยากจะได 
ก็ใหลูกนองจับเจาชายมัดติดกับเสา  แลวนําเอาไขมุกและทับทิมไป  ลูกสาวเศรษฐีสงสารจึงเอา
อาหารมาให

    เมืองนั้นมียักษตนหนึ่งอาศัยอยูในบอน้ํา  ไดจับผูคนกินวันละคน  จนมาถึงเวลาของ
เศรษฐี  เศรษฐีก็จับเจาชายนีไปแทน  แตกอนที่จะนําใครไปใหยักษกินจะตองนําเขาเฝาพระราชา
กอน  เจาชายก็บอกพระราชาวา เขาสามารถจะชวยจัดการกับยักษได  แตตองใหเศรษฐีนําไขมุก ๗ 
เม็ดมาคืน  พราะราชาก็ใหเศรษฐีนําของมาคืน  เจาชายก็นําไขมุกทั้ง ๗ เม็ด โยนไปในบอ  ไขมุกก็
กลายเปนเปดขนาดใหญ ๗ ตัว  เปดทั้ง ๗ ตัว ก็ชวยกันไซน้ําจนน้ําแหง  ก็มีแทงปูนมหึมาปกอยู  
เจาชายก็เตะแทงปูนลมก็เห็นรางของยักษ  ยักษจะจับเจาชายนี  แตเจาชายนีก็ควาธนูยิงไปยังราง
ยักษ  เมื่อยักษลมลงแทนที่จะตายก็กลับเปนจากหนึ่งเปนสอง  และเมื่อเจาชายยิงไปอีกจากสองก็
กลายเปนสาม  จากสามเปนสี่  ในขณะที่เจาชายเรงมือยิงยักษก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ในที่สุดเจาชายก็
สามารถยิงยักษตัวสุดทายได  เมื่อเจาชายปราบยักษลงไดก็ไดครองเมืองนั้นตอมา
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ยันตสามแผน
รวบรวมโดย รศ. วิเชียร  เกษประทุม
ผูเลา  : นายอดิศร  ทองลอย

    ในปาแหงหนึ่ง    เต็มไปดวยตนไมและภูเขาสูงสลับซับซอนเรียงรายกันไป  ณ   บริเวณ
ภูเขาลูกหนึ่งซ่ึงอยูใกลๆ  กับปาทึบใหญ  ก็มีพระภิกษุผูชราเรืองเวทอยูองคหนึ่ง  พรอมดวยลูกศิษย
เล็กๆ  อยูคนหนึ่งอยูดวยกันสองคนมาเปนเวลานานแลว  ไมปรากฏหลักฐานวาอยูกันมาตั้งแตเมื่อ
ไร  วันหนึ่งลูกศิษยก็คุยกับหลวงตาวา  อยากจะออกไปขางนอกออกไปจากวัดไปเก็บผลไมมากิน  
ผลไมชนิดนี้ก็เปนมะมวงหิมพานต  ลักษณะของมะมวงหิมพานตเปนมะมวงที่ผลเล็กหวาน  ไมใช
มะมวงหิมพานตที่มีลักษณะเม็ดออกนอกผลอยางนั้น  แลวเนื้อเปรี้ยวอยางนั้น  ไมใชมะมวงหิม
พานตชนิดนั้น  เปนมะมวงหิมพานตที่มีรสหวานอรอย  อยูในแถบปาหิมพานต

    เมื่อศิษยมาบอกกับหลวงตาวาจะออกไปบริเวณนอกวัด  หลวงตาก็หามปรามวาอยาไป
เลยหนู  ออกไปนอกวัดมันจะเกิดอันตราย  อาจจะมีแมมดตัวใหญๆ  ซ่ึงนาเกลียดนากลัวอยูในปา
นั้นก็ได  แตลูกศิษยวัดคนนั้นก็พูดกับหลวงตาวา  ไมเคยเห็นแมมดสักทีหนึ่ง  ไมมีหรอก  คือดวย
ความดื้อร้ันอยากไปเที่ยว  ก็พยายามจะไปใหได  ออนวอนหลวงตาหรือพระแกนั้น  พระผูเฒาก็ไม
สามารถจะขัดใจลูกศิษยไดก็อนุญาตใหไป  แตมีขอแมวาลูกศิษยของตัวเองจะตองนํายันตสามแผน
ติดตัวไปดวย  เมื่อลูกศิษยไดรับอนุญาตจากหลวงตาก็ดีใจ  จับยันตสามแผนไดใสกระเปาแลวก็วิ่ง
ออกไปนอกวัดเพื่อจะไปคนหามะมวงหิมพานต

    ในขณะที่เดินเขาไปในปาลึก  ก็เห็นมะมวงหิมพานตหลนกองอยูมากมาย มีรสหวาน
อรอย  ยิ่งเก็บมะมวงก็ยิ่งหลน  เวลาลมพัดมาแตละครั้งมะมวงก็หลนมากรูทีเดียว  ทําใหเด็กติดใจ
ในรสของมะมวง  แลวก็เดินลัดเลาะเขาไปในปา  จนตัวเองหลงเขาไปในปาลึก  ไมทราบวาตัวเอง
เดินเขาไปหามะมวงหิมพานตไกลขนาดไหนแลว  จนกระทั่งไปเจอบานเปนกระทอมที่สวยงามอยู
กลางปาอยูหลังหนึ่ง  ในขณะที่เขากมหนากมตาเก็บมะมวงหิมพานตอยูนั้นเขาก็ไดยินเสียงของคน
คนหนึ่งซ่ึงเปนเสียงคนแกพูดดกับเขาวา “สวัสดีจะ  หนูเจามาจากบนเขาลูกโนนใชไหม”  เด็กนอย
ก็แหงนหนาขึ้นตอบวา “ ใช  เปนลูกศิษยพระ”  หญิงชราคนนั้นก็ชักชวนใหเด็กลูกศิษยวัดคนนั้น
เขาไปในบานของตน  โดยบอกวามะมวงหิมพานตที่บานมีลูกที่หอมหวานอรอยนารับประทานยิ่ง
กวาที่อยูในนี้อีก  แลวแถมยังไมเปอนดินอีกดวย  เขาก็เดินตามหญิงชรานั้นไปอยางงายดายเหมือน
ถูกมนตรสะกด

    ในขณะที่เขาเขาไปในบาน  หญิงชราก็จัดหามะมวงหิมพานตที่มีรสอรอยลูกใหญๆ สดๆ 
หอมๆ พรอมทั้งมะมวงที่กวนแลว  แลวก็ทําเปนแผนหลายๆ อยาง  เอามาใหเด็กลูกศิษยพระคนนั้น
กินอยางอิ่มหนําสําราญ  เมื่อเด็กคนนั้นกินอิ่มแลวหนังตาก็เร่ิมหยอน  เปนธรรมดาหนังทองตึงหนัง
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ตาหยอนก็เร่ิมงวงนอน  หญิงชราคนนั้นก็จัดหาที่นอน  ก็มีเตียงอยางดี  ที่นอนอยางนุม  เด็กก็ลมตัว
ลงนอนบนเตียงแลวก็หลับไปนานเทาไร  จนกระทั่งหูเขาแวววาเกิดเสียงฝนตกขึ้นแตที่จริงไมใช  
เปนเสียงของหญิงชราพูดวา “แปะๆๆ  หนูนอยลูกศิษยพระตื่นขึ้นเถิดนะจะ  มองหนาหญิงชราคนนี้
เสียเถิดจะ”  เสียงก็แววในประสาทของเด็ก  ทําใหเด็กเงี่ยหูฟง  แลวก็ตองลืมตาขึ้นดูเจาของเสียงนั้น
วาเปนเสียงของใครกัน  ในขณะที่เขาลืมตาดูเจาของเสียงนั้น  หัวใจแทบหยุดเตนแทบช็อก  เพราะ
วาเมื่อเขาลืมตาขึ้น เขาก็พบเจาของเสียง คือ คนแกจมูกยาว  เรียวปากกวางตั้งแตริมฝปากจดหู  ตา
ลึก  ล้ินแดงแจออกมายาวเปนคืบ  ทําใหเด็กคนนั้นกลัว  แถมมีเขาทั้งสองขางสวมอยูที่หัวดวย  รูป
รางหนาตานากลัว  ผอมแกร็น นัยนตาลุกวาว  เด็กคนนั้นไมรูจะทําประการใด  กลัวมากจนตัวส่ัน  
แตหาวิธีที่จะเอาตัวรอดใหได  ก็บอกหญิงชราคนนั้นวา “โอยายหนูปวดทองเหลือเกิน  ขอเขาหอง
น้ําหนอย”  ยายบอกวา”ไมไดเจาจะไปไหนไมได”  แตเด็กคนนั้นยังดื้อร้ันเพราะความกลัว  อยากจะ
หลบหนีเปนที่สุดเพราะใจนั้นแทบจะช็อกอยูแลว  “ไดโปรดเถิดไดโปรดใหหนูเขาหองน้ําหนอย
เถอะ”  ขอรองเสียงล่ัน  แลวหญิงชราคนนั้นก็อนุญาต  แตตองมีขอแมวาตองเอาเชือกผูกที่สะเอวถึง
จะยอมตกลง  เด็กคนนั้นก็ตองเอาเชือกผูกที่สะเอวตัวเอง  แลวเขาไปในหองน้ํา  ขณะที่เขาไปใน
หองน้ํา  หญิงชราจะกระตุกเชือก “อยูหรือเปลา”  เด็กคนนั้นก็บอก “อยูครับผม อยูนี่”

    ในขณะที่เขาเขาไปในหองสวมเขาก็หาวิธีที่จะหนีหญิงชราใหได  โดยที่เขาคอยเอามือ
ขางหนึ่งแกะไปที่เชือกรัดสะเอวเขา  พรอมกับอีกมือลวงเขาไปในกระเปา  ควักยันตแผนที่หนึ่งออก
มาแปะไปที่ผนังสวม  พรอมกับทับเชือกแลวก็บอกกับยันตวา  “ชวยรับปากแทนดวย  กลัวจะตาย
แลว  ถาหญิงชรานั้นเรียกใหบอกวาผมอยูครับ”  แลวเขาก็ออกจากประตูสวม  วิ่งหนีอยางสุดชีวิต  
หญิงชราก็ไมลดละถามอยูตลอด  อยูหรือเปลา “อยูครับผมอยูนี่”  เสียงผายันตตอบเปนระยะไมขาด  
เมื่อมีเสียงถามจากแมมด  จนแมมดอดรนไมไหวจึงเขาไปดูในสวม  ก็มีแตสวมที่วางเปลา  โมโห
เดือดดาลเพราะถูกเด็กตัวเล็กๆ  หลอกลวงเสียไดก็วิ่งไลตาม  ตามธรรมดาเด็กตัวเล็กกวาจะวิ่งชา  
แมมดมีฤทธิ์มากก็วิ่งเร็วเปนธรรมดา  เด็กพอเห็นแมมดจะทัน  หัวใจแทบวายจะวิ่งเทาไรๆ  ก็ไมไป
เหมือนอยูกับที่  เขาก็นึกถึงผายันตของหลวงตาได  ก็ลวงไปในกระเปา  ในขณะนั้นแมมดก็ใกลเขา
มา  เด็กคนนั้นควักยันตขวางไป  กลายเปนกองทรายมหึมาขวางหนาแมมดไว  แมมดตองปนปาย
กองทรายที่ใหญมหึมาซึ่งทําใหแมมดลําบากมาก  แตในที่สุดแมมดก็ผานมาได

    ในขณะแมมดใกลเขามา  เขาก็ควักผายันตผืนที่สาม  อธิษฐานขอใหเปนแมน้ําขวางกั้นมี
น้ําไหลเชี่ยว  ทําใหแมมดไมสามารถจะติดตามไดทันที  เด็กนอยวิ่งสุดชีวิต  แมมดก็พยายามจะขาม
น้ําใหได  พอแมมดขามน้ําไดเด็กก็ถึงวัดพอดี  เด็กเคาะกุฏิอยางแรง  “หลวงตาๆ  ชวยดวย  แมมดจะ
มากินหนูแลว”
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    หลวงตาเมื่อไดยินเสียง  รูวาอะไรจะเกิดขึ้นก็รีบเปดประตู  ในหองของหลวงตามีหองใต
ถุนใตดินและมีฝาอยูดวย  เขาก็เอาลูกศิษยใสเขาไปและปดฝาใหแนน พอดีแมมดกาวถึงกุฏิตูดยังไม
ทันถึงพื้นก็ถามวา  “หลวงตาเห็นเด็กนอยวิ่งมาทางนี้ไหม”  หลวงตาเฉยและพูดวา “ไมเห็นเพราะวา
เด็กนอยไปเก็บมะมวงหิมพานตตั้งแตเมื่อวานยังไมมาเลย”  “โกหกเด็กคนนี้หลอกลวงฉัน  ไปลวง
กินมะมวงหิมพานตฉันจนหมด”  หลวงตาพยายามสงบสติอารมณบอกวา  ถาไมเชื่อก็หาเอาเอง  
แลวหลวงตาก็เอาปนจี่หรือแปงจี่เอามาปงไฟกิน  สงกลิ่นหอม  ทําใหแมมดซึ่งชอบแปงจี่อยูแลว
อยากจะกิน  แตแปงจี่อันนี้ไมใชของตน  เปนของภิกษุชรารูปนั้น

    แมมดเมื่อไดกล่ินก็น้ําลายไหล  อยากกินก็กินไมได  ทั้งที่โกรธเด็กอยูก็ขอ  “หลวงตาขอ
แปงจี่ฉันกินสักอันไดไหม “  หลวงตาก็พูดดวยอารมณเย็นวา “ได ฉันจะใหแตตองมีขอแลกเปลี่ยน  
จะตกลงไหมละ”  แมมดก็ตกลง  หลวงตาบอกวา  “ไดขาววาแมมดมีฤทธิ์เดชมาก  สามารถแปลง
กายเปนอะไรก็ไดใชไหมละ”  แมมดก็กระหยิ่มยิ้มยองภาคภูมิใจ  “ใช  ฉันจะแปลงกายเปนอะไรได
ทุกอยาง”  หลวงตาวา  “เอาละ  ทําตัวใหใหญไดใชไหม”  แมมดบอกวาได  หลวงตาเคาะกระดาน
บอกวา “แท็บๆๆ  โตขึ้นไปยังโตไดอีกนี่นา”

    พอส้ินเสียงรางของแมมด ก็เปนตามคําของหลวงตา  คือ โตขึ้นจนถึงเพดาน  เมื่อถึง
เพดานแลวรางแมมดก็ยอนกลับมาถึงพื้นอีก  ทําใหหลวงตารูสึกกลัวแตสงบสติอารมณ  แลวเปลี่ยน
ประโยควา  “แท็บๆๆ  เล็กลงไปเล็กลงไปไดยังเล็กไดอีกนี่นา”  พอส้ินเสียงรางแมมดที่โตถึงเพดาน
ก็คอยๆ เล็กลงเล็กลงจนเล็กเทาตัวไร  พอเล็กขนาดนั้นหลวงตาก็ไดที  แปงจี่กําลังรอนก็จับตัวแม
มดใสลงไปในแปงจี่ช้ินหนึ่งและหยิบอีกชิ้นทับลงไปอีก กลายเปนขนมของทางตะวันตกแบบ
แซนดวิช  แลวหลวงตาก็เอาแปงจี่ใสปากเคี้ยวกลืนไปในทอง  ก็เปนอันวาหลวงตาไดชวยชีวิตลูก
ศิษยไวไดดวยปญญาอยางมีเหตุผล ทําใหแมมดที่มีฤทธิ์มาก เสียทาหลวงตาในกาลบัดนั้น
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ทําไมเสือจึงมีลาย  ชางถึงตาเล็ก
รวบรวมโดย รศ. วิเชียร  เกษประทุม
ผูเลา   :  นายบุญสง  รอดสําเภา

    ณ  เชิงเขา ปาหิมพานตคร้ังกระโนน เมื่อตนไมยังสมบูรณร่ืนรมย  มีสัตวนานาชนิดอาศัย
อยูมากมาย มีความสุขดวยกันทุกๆ ตัว  สัตวพวกนี้สามารถรูภาษาคน  และพูดกับคนและกับสัตว
ดวยกันเองได  ในปาไมไมใชมีแตเพียงสัตวอาศัยอยูเทานั้น  ยังมีมนุษยอยูดวย  ตางก็หากินกันไป
ตามปรกติ  เมื่ออยูรวมกันมากๆ  สัตวที่เขมแข็ง  หรือแข็งแรงกวา  จะรังแกสัตวที่ออนแอกวาโดย
จับกินเปนอาหารเหมือนสังคมมนุษย  ที่คนโงยอมเปนเหยื่อของคนฉลาด  คนออนแอจะถูกรังแกอยู
เสมอ  อันเปนวิสัยของสัตวโลกโดยทั่วไป

    ในหมูสัตวที่อาศัยอยูในปาหิมพานต  ยังมีเสือหนุมตัวหนึ่งดุรายมาก  วันหนึ่งมันออกไป
หาอาหารกินตามปรกติ  ขณะที่มันสอดสายสายตาหาอาหารอยูนั้น  ดวยการเคลื่อนไหวอันเงียบ
เชียบของมัน  มันแลเห็นชางตัวหนึ่งกําลังยืนอยูใตตนไมใหญใบหนาตนหนึ่งอยางไมรูตัวเลยวาจะมี
ภัยมาถึงตัว  เสือยินดีอยูในใจที่จะไดอาหารชิ้นใหญอันโอชะ  จึงวางอุบายจะฆาชาง  แลวเดินตรง
ไปหาชาง  เมื่อชางเห็นเชนนั้น  จึงพูดกับเสือวา  ชากอนเจาเสือราย  เจาคงไมรูหรอกวาตอนนี้ขายัง
เปนเชลยอยู  เจาเสือไดพูดขึ้นวา  แกนึกรึวาแกจะหลอกตมขาไดงายๆ  ตัวเจาโตมหึมาอยางนี้  ใคร
จะกลาจับมาเปนเชลยจะมีอยูก็แตขาผูยิ่งใหญในปานี้เทานั้นแหละ  ที่จะจับแกและกําราบแกได  
สัตวอ่ืนไมมีทางจะทําอะไรแกไดแนๆ  ชางไดยินเชนนั้นจึงพูดขึ้นวา  นี่ไงเจาเสือ  ขาของขายังถูก
ลามโซไวกับเสาอยางนี้ได  เพราะขาเปนเชลยของมนุษย  เสือไดฟงดังนั้นก็ยังเกิดความสงสัยอยู  จึง
ถามชางวา  อะไรกับมนุษยตัวเล็กนิดเดียวจะจับแกผูกลามโซไดหรือ  ชางตอบยืนยันแลวอธิบายวา
ก็มนุษยนี่แหละ  ตัวมนุษยก็ไมไดเกงอาจอะไรหรอก  เขี้ยวก็ไมมี  เล็บก็ไมมีและไมคม  เขาหรืองาก็
ไมมี  มีแตปญญาของมนุษยแท ๆ  ไมไดใชเร่ียวแรงอะไรหรอก

    เสือพอไดยินคํากลาววาปญญาก็สนใจรีบถามชางขึ้นวา  ไอปญญาของมนุษยเปนอยางไร  
ถาพบจะจับกินเสียใหเข็ด  ชางก็พูดขึ้นวา  ปญญาของมนุษยก็อยูที่ตัวมนุษยซิแกเอย  ถาแกอยาก
เห็นจริง ๆ  ก็แกโซใหขา  แลวขาจะพาไปดูเอง  แปลกที่เสือไวชีวิตชาง  เพราะเชื่อชางเรื่องมนุษย  
ชางจึงเดินนําหนาเสือ  นํามาที่บานของมนุษย  แลวชางก็ตะโกนใหมนุษยออกมาพบขางนอก  ฝาย
มนุษยไมรูวาใครมาเรียก  ก็ออกมาไมทันระวังตัว  ทันใดนั้นเอง  เสือไดทีก็ตะครุบมนุษยไวอยูใน
กรงเล็บของมันไดอยางงายดายมันก็ดีใจหัวเราะเยาะดวยเสียงอันดังที่ตนเอาชนะมนุษยผูพิชิตชางได
หันไปพูดกับชางวาไอชางไหนเจาวามนุษยมีสติปญญาเกงกลานักอยางไรเลา  ยังไมทันพูดหรือตอสู
เลย  ขาก็จับมันไดในพริบตาเดียว  ขาจะกินมนุษย เสียเดี๋ยวนี้ก็ยังได  เมื่อมนุษยไดยินเสือพูดอวดตัว
เชนนั้น  ก็ใชความฉลาดของตนตอสูกับเสือทันที  โดยพูดกับเสือวา  ชากอนเจาเสือ  เอ็งจะกินขา  
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ขาก็จะยอม  แตเอ็งจะไมมีโอกาสเห็นตัวปญญาของขา  เสือหยุดชะงักที่จะกินมนุษยทันที  ถามวา  ก็
ไหนละตัวปญญาของเจา  ลองเอาออกมาอวดเสียกอนตายเปนไง  เปนคร้ังสุดทายในชีวิตของเจา

    ดวยปญญาของมนุษย  มนุษยจึงตอบเสือไปวา  ขาเก็บมันไวในบาน  เอ็งอยากเห็นเอ็งก็
ตองปลอยขาเสียกอน  ขาจะจูงออกมาใหเอ็งดู  เสือนั้นอยากเห็นตัวปญญามาก  วาหนาตาเปนอยาง
ไร  จึงหลงกลปลอยมนุษยเปนอิสระออกจากกรงเล็บ  ใหมนุษยไปจูงปญญาออกมาใหดู  มนุษยได
ทีจึงบอกเสือออกไปวา   ระวังนะเอ็ง  ตัวปญญาของขามันยิ่งตกใจ  อะไรนิดอะไรหนอยก็ตกใจงาย  
เจามายืนอยางนี้มันเห็นมันจะวิ่งหนีเขาบาน  ทีนี้อยาไปเกลี้ยกลอมใหออกมาเลย  เจาเสือก็บอกวา  
อาวแลวแกจะใหขาทําอยางไร ก็ใหขามัดเอ็งไวเสียกอน  เจาตัวปญญามันวางใจได  มันจึงจะออกมา

    ดวยความอยากเห็นตัวปญญานี้แหละ  ทําใหเสือคิดในใจวา  ขาจะตองกินตัวปญญานี้ให
ไดคอยดู  แลวเสือก็ยอมทําตามที่มนุษยแนะนํา  เมื่อมนุษยจัดการกับเสือเรียบรอยแลว  จึงเดินเขา
ไปในบานขากลับออกมาถือแสไวในมือ  เดินตรงมา  เสือเห็นดังนั้นก็แปลกใจ  ถามขึ้นวา  ไหนละ
ตัวปญญาของแกไมเห็นแกจูงออกมาดวยเลย  แกนี่บังอาจมาตบตาขาเชียวหรือ  มนุษยชูแสใหเสือดู
แลวพูดวา  นี่ไงละตัวปญญา  เสือพูดขึ้นวาไอนั่นมันแสจะเปนปญญาไดอยางไร  มนุษยจึงพูดย้ําขึ้น
วา  นี่แหละตัวปญญาละไอเสือหนาโง  แกนะโชครายแลว  วาแลวมนุษยก็ใชแสตีเสือโดยไมยั้งมือ

   ฝายชางผูยืนดูและฟงการโตตอบระหวางมนุษยกับเสืออยู  ก็หัวเราะดวยความชอบใจเปน
อยางมาก  เพราะคิดวาดวยปญญาของมนุษย  มนุษยไมเพียงแตจะเอาตัวรอดเทานั้น  ขายังพลอย
รอดตัวไปดวย  ไมเปนอาหารของเสือ  ชางหัวเราะใหญ  หัวเราะเสียน้ําตาไหล  ดวงตาเลยเล็กลง  
เล็กลง  เหลือเทาที่เห็นอยูทุกวันนี้  ไมสมกับตัวของมันเลย

    ฝายเสือเมื่อถูกมนุษยโบยดวยแส  ก็ไดรับความเจ็บปวดดิ้นรนไปมา  จนเชือกที่ผูกมัน
หลุดออก เกิดความเกรงขามตัวปญญาของมนุษย  จึงรีบวิ่งหนีสุดชีวิต จนบัดนี้เสือก็ยังไมมีทางรู
หรอกวาตัวปญญาของมนุษยคืออะไรกันแน  นอกจากจะรูวาเพราะเจาปญญาของมนุษยนี่เอง  ที่ทํา
ใหตัวของมันตองเจ็บปวดเกือบถึงชีวิต  ดวยฤทธ์ิเดชของสิ่งที่มนุษยเรียกวาปญญา  เสือเดินโซซัด
โซเซ  ไปหาสัตวที่มีอาชีพเปนหมอในปา  เนื่องจากเสือรังแกสัตวอ่ืนไวมาก  จึงไมมีสัตวใดเต็มใจ
จะรักษารอยแผลของเสือที่ถูกแสของมนุษย  เสือจึงมีลายใหเห็นจนถึงทุกวันนี้
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แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่ ๓      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู  แผนการสอนที่ ๓           เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    คําในภาษาไทยที่ประสมดวยสระเสียงสั้นและมีตัวสะกด  บางคําเมื่อประสมแลวรูปสระ
จะเปลี่ยนรูปไปโดยใชไมไตคูมาแทนหรือไมมีไมไตคูก็ได  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสาร
ไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอด
จนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

            นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในเรื่องหลักการเขียนคําที่ใชไมไตคู  และเขียนไดถูก
ตอง สามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได
         ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

             ๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคูและไมใชไมไตคูไดถูกตอง
             ๒.๒.๒ เขียนสะกดคําพรอมยกตัวอยางคํา ที่ใชไมไตคูและไมใชไมไตคูไดถูกตอง
             ๒.๒.๓ นําคําที่ใชไมไตคูและไมใชไมไตคูไปแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    หลักการใชไมไตคู

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
         ๔.๑  ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๔.๑.๑ นักเรียนศึกษาขอความจากแผนใสแลวเลือกคําใหเหมาะสมกับขอความ  ดัง
ตอไปนี้

๑) พอของฉันกําลังผูก (เนคไท, เน็คไท)
๒) วันนี้รานขายทองเปดใหมลดราคาคา (กําเหน็จ, กําเหนจ)ใหกับลูกคาทุกคนที่

มาอุดหนุน
๓) เด็ก ๆ รองไหกระจองอแงเพื่อขอเงินไปซื้อ (ช็อกโกแลต, ชอกโกแลต) ที่ราน
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หัวมุม
๔) ลูกเสือที่เดินทางไกลตองไปพักแรมในปาจึงตองอาศัยนอนใน (เตนท, เต็นท)
๕) เขาหกลมหัวฟาดพื้นอยางแรง  คุณหมอจึงตอง (เอ็กซเรย. เอกซเรย)   สมอง

ของเขา
๖) ชาวบานที่ถูกอุทกภัยไรที่อยูอาศัยตองทนทุกขทรมานอยางนา (อเนจอนาถ,

อเน็จอนาถ)
๔.๑.๒ นักเรียนและครูชวยกันเฉลย  พรอมกับสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใชไมไตคู พอสังเขป
         ๔.๒ ขั้นสอน

๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู แลว
รวมกันอภิปรายสรุป

๔.๒.๒ นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับหลักเกณฑการเขียน
สะกดคําที่ใชไมไตคู  พรอมกับยกตัวอยางการนําคําไปแตงประโยค   ตามที่ครูกําหนดบนกระดาน

๔.๒.๓  นักเรียนและครูชวยกันตรวจความถูกตอง   ครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมให
ชัดเจน

    ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑ นักเรียนและครูชวยกันสรุปหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู
๔.๓.๒นักเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคูจากหนังสือเรียน

ภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ลงสมุด

๕. สื่อการสอน
         ๕.๑  แผนใสขอความจํานวน ๖ ขอความ
         ๕.๒ ใบความรู เรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู
         ๕.๓  หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
        ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - ทดสอบโดยการทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู
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    ๖.๒  เกณฑการวัดและประเมินผล
            - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
            - ประเมินผลจากแบบฝกหัด ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

            ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
            - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
            - แบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชไมไตคู
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีใชไมไตคู

คําที่ใชไมไตคู
๑. คําไทยแทที่ประสมดวยสระเสียงสั้น คือ ก็
๒. คําไทยแทที่ประสมสระ  เอะ  แอะ  เอียะ  เอือะ  เออะ  อัวะ  เอาะ  เมื่อมีตัวสะกดและไม

มีรูปวรรณยุกตกํากับ  เชน  เปน  แข็ง  ผล็อย
๓. คําที่มาจากภาษาอื่น  นอกจากภาษาบาลีสันสกฤตที่ประสมสระเสียงส้ันบางคํา  เมื่อมีตัว

สะกด  ตองใชไมไตคู  เชน  ช็อกโกแลต  เช็ค  เซ็นชื่อ  เต็นท  เปอรเซ็นต  เม็กซิโก  โมร็อกโค  
แร็กเกต
คําที่ไมใชไมไตคู

๑. คําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต  ถึงแมประสมสระเสียงส้ันและมีตัวสะกดก็ไมใชไมไตคู 
เชน  เบญจะ  เพชร  เพชฌฆาต  สรรเพชญ  อเนจอนาถ

๒. คําที่มาจากภาษาอื่น  นอกจากภาษาบาลีสันสกฤตถึงแมประสมสระเสียงส้ันและมีตัว
สะกดบางคําก็ไมใชไมไตคู  เชน  เซนติเมตร  เทคนิค  เนตบอล  เบนซิน  แบดมินตัน  แบตเตอรี่  
พนมเปญ  เมกกะ  เมตร  เทกซัส  แสตมป  ออกซิเจน
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                                           แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่ ๓           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา                       แผนการสอนที่ ๔        เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    คําที่ออกเสียง อํา  นั้น เขียนไดตางกัน  เชน ใชรูปสระ อํา บาง  อําม บาง  อัม บาง หรือ
อาจใช  -รรม  บาง แลวแตกรณี  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค การ
เขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิต
ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงค การเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรูความเขาใจใน  เร่ืองหลักการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา  และ
เขียนสะกดคําไดถูกตองสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได
         ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา ไดถูกตอง
๒.๒.๒ เขียนสะกดคําและยกตัวอยางคําที่ออกเสียง อํา ไดถูกตอง
๒.๒.๓ นําคําที่ออกเสียง อํา ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    หลักการใช  อํา, อําม, อัม, -รรม

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
         ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ครูแสดงบัตรคําอาน คําวา สํา-ผัด,  อํา-มะ-หิด,  สํา-ปะ-ทาน,  กาย-ยะ-กํา  นักเรียน
อานกอน ๑ คร้ัง  แลวสุมนักเรียนออกมาเขียนคําบนกระดาน  โดยครูชวยแกไขคําที่เขียนผิด และให
นักเรียนพิจารณาความแตกตางของการอานและการเขียนสะกดคํา
              ๔.๒ ขั้นสอน

๔.๒.๑ สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง 
อํา      พรอมยกตัวอยางคําที่ใชในบริบทตาง ๆ
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๔.๒.๒ นักเรียนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  อํา  แลวรวมกัน
อภิปรายสรุป

๔.๒.๓ ครูอธิบายหลักเกณฑการสะกดคําที่ออกเสียง  อํา  เพิ่มเติม
๔.๒.๔ นักเรียนเขียนตามคําบอก โดยครูเลือกคํามาจากขอมูลทางคติชน ไดแก

นิทานพื้นบานที่นักเรียนเคยอานมาแลว จํานวน ๑๕ คํา ดังนี้  กําเนิด  กํานัน  คัมภีร  ตํารวจ  ธรรมะ 
เวรกรรม  สําราญ  สัมพันธ  อัมพวา  อํานาจ  อํามฤต  อํามาตย  อัมพาต  อัมพร  อํามหิต

๔.๒.๕ นักเรียนและครูรวมกันเฉลยและแกไขคําที่ผิด
๔.๒.๖  นักเรียนแตงประโยคจากคําที่เขียนตามคําบอกขางตน

    ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑ นักเรียนรวมกันสรุปหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  อํา   และจด

บันทึกลงสมุด
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ลงสมุด

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําอาน จํานวน ๔ แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา
    ๕.๓  หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
             ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - ทําแบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา

            ๖.๒  เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลจากทําแบบฝกหัด ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

            ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
           - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
           - แบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา
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ใบความรู
เร่ืองหลักการใช  อํา, อําม, อัม, -รรม

การใช  อํา
    ๑) ใชกับคําไทยทั่วไป  เชน  กํา  ขํา  คํา  งํา  จําปา (ดอกไมชนิดหนึ่ง) อําพน (มาก)  

สําปะหลัง  สําริด (ทองสัมฤทธิ์)
   ๒) ใชเขียนคําที่มาจากภาษาอื่น  ซ่ึงไมใชภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาชาติยุโรป เชน 

กํามะหยี่  กํายาน  ธํามรงค  สําปน  สําราญ
    ๓) ใชเขียนคําแผลง เชน กัน – กํานัน, แข็ง - กําแหง, เกิด - กําเนิด, คูณ - คํานวณ ,  อาจ – 

อํานาจ,  ตรวจ – ตํารวจ

การใช  อําม  
    ใชเขียนคําที่มีเสียง อะ และมี ม  ตาม ในภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเขียนขึ้นตนดวย  อม  เชน  

อมหิต อาน อํา-มะ-หิต,  อมรา  อาน อํา-มะ-รา,  อมรินทร  อาน อํา-มะ-ริน,  อมฤต อาน  อํา-มะ-รึด, 
อมาตย   อาน อํา-หมาด

การใช  อัม  
    ใชเขียนคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาชาติยุโรป  ที่ใช ม สะกด  เชน  อัมพร  

อัมพาต  สัมพันธ  สัมปทาน  สัมมา  คัมภีร  กรัม (gramme)  กมัประโด (นายหนาในการซื้อขาย)
การใช  -รรม  

    ใชเขียนคําในภาษาเดิม ใช รฺ ( เรผะ)  และมี  ม  ตาม  เชน  กรฺม  เปน  กรรม

   ส
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                                           แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  อํา  แผนการสอนที่ ๔       เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    คําที่ออกเสียง อํา  นั้น เขียนไดตางกัน  เชน ใชรูปสระ อํา บาง  อําม บาง  อัม บาง หรือ
อาจใช  -รรม  บาง แลวแตกรณี  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การ
เขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิต
ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงค การเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา  และ
เขียนสะกดคําไดถูกตองสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได
         ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา ไดถูกตอง
๒.๒.๒ เขียนสะกดคําและยกตัวอยางคําที่ออกเสียง อํา ไดถูกตอง
๒.๒.๓ นําคําที่ออกเสียง อํา ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    หลักการใช  อํา, อําม, อัม, -รรม

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
         ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ครูแสดงบัตรคําอาน คําวา สํา-ผัด,  อํา-มะ-หิด,  สํา-ปะ-ทาน,  กาย-ยะ-กํา  นักเรียน
อานกอน ๑ คร้ัง  แลวสุมนักเรียนเขียนคําบนกระดาน  โดยครูชวยแกไขคําที่เขียนผิด และใหนัก
เรียนพิจารณาความแตกตางของการอานและการเขียนสะกดคํา
         ๔.๒ ขั้นสอน

๔.๒.๑ นักเรียนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  อํา  แลวรวมกัน
อภิปรายสรุป
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 ๔.๒.๒ สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑการสะกดคําที่ออกเสียง  อํา  
วามีผลดีหรือผลเสียอยางไร

๔.๒.๓ นักเรียนชวยกันยกตัวอยางคําที่ออกเสียง อํา แลวรวมกันพิจารณาวาเขียน
อยางไร เพราะเหตุใด

๔.๒.๔ นักเรียนชวยกันหาคําที่ออกเสียง  อํา  วามีที่มาจากภาษาใด (นักเรียนเรียน
เร่ืองการสังเกตคํายืมมาแลว) อยางละ ๕ คํา และยกตัวอยางคําที่ใชแตงประโยคตามที่ครูกําหนดให

๔.๒.๕ นักเรียนและครูชวยกันตรวจสอบความถูกตองและแกไขเพิ่มเติมใหชัดเจน

         ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑ นักเรียนรวมกันสรุปหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  อํา     และ

นักเรียนจดบันทึกลงบนสมุด
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําอาน จํานวน ๔ แผน
    ๕.๒  ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา
    ๕.๓  หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
                 ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - ทําแบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา

            ๖.๒  เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

- ประเมินผลจากแบบฝกหัด  ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
            ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล

           - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
           - แบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง อํา
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ใบความรู
เร่ืองหลักการใช  อํา, อําม, อัม, -รรม

การใช  อํา
    ๑) ใชกับคําไทยทั่วไป  เชน  กํา  ขํา  คํา  งํา  จําปา (ดอกไมชนิดหนึ่ง) อําพน (มาก)  

สําปะหลัง  สําริด (ทองสัมฤทธิ์)
   ๒) ใชเขียนคําที่มาจากภาษาอื่น  ซ่ึงไมใชภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาชาติยุโรป เชน 

กํามะหยี่  กํายาน  ธํามรงค  สําปน  สําราญ
    ๓) ใชเขียนคําแผลง เชน กัน – กํานัน, แข็ง - กําแหง, เกิด - กําเนิด, คูณ - คํานวณ ,  อาจ – 

อํานาจ,  ตรวจ – ตํารวจ

การใช  อําม
    ใชเขียนคําที่มีเสียง อะ และมี ม  ตาม ในภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเขียนขึ้นตนดวย  อม  เชน  

อมหิต อาน อํา-มะ-หิต,  อมรา  อาน อํา-มะ-รา,  อมรินทร  อาน อํา-มะ-ริน,  อมฤต อาน  อํา-มะ-รึด, 
อมาตย   อาน อํา-หมาด

การใช  อัม
    ใชเขียนคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาชาติยุโรป  ที่ใช ม สะกด  เชน  อัมพร  

อัมพาต  สัมพันธ  สัมปทาน  สัมมา  คัมภีร  กรัม (gramme)  กัมประโด (นายหนาในการซื้อขาย)
การใช  -รรม

    ใชเขียนคําในภาษาเดิม ใช รฺ ( เรผะ)  และมี  ม  ตาม  เชน  กรฺม  เปน  กรรม
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                                            แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ  แผนการสอนที่ ๕        เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    คําที่ออกเสียง ไอ  นั้น  เขียนไดหลายแบบ  เชน  ใช  สระ ใอ  ไมมวน  สระ  ไอ  ไม
มลาย  ไอย และอัย  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลัก
เกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงค การเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

  นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ   และ
เขียนสะกดคําไดถูกตอง สามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได
       ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ ไดถูกตอง
๒.๒.๒ เขียนสะกดคําและยกตัวอยางคําที่ออกเสียง ไอ ไดถูกตอง
๒.๒.๓ นําคําที่ออกเสียง ไอ ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    หลักการใช  ใอ  ไอ  ไอย  อัย

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
        ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ครูแสดงบัตรคําอาน  คําวา  ไส – ยะ – สาด,  เจีย – ระ – ไน,  อะ – ทิบ – ปะ – ไต,
ออ –ระ – ไท,  สะ – ไพ  นักเรียนอาน ๑ คร้ัง แลวสุมนักเรียนเขียนคําบนกระดาน  โดยครูชวยแกไข
คําที่นักเรียนเขียนผิด  และพิจารณาลักษณะความแตกตางของการอานและการเขียนสะกดคํา

    ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑการสะกดคําที่ออกเสียง  ไอ

และใหนักเรียนยกตัวอยางคาํแลัวนําคําไปใชแตงประโยค
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๔.๒.๒ นักเรียนรับใบความรู เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ แลวรวมกัน
อภิปรายสรุป

๔.๒.๓ ครูอธิบายหลักเกณฑการสะกดคําที่ออกเสียง  ไอ  เพิ่มเติมใหชัดเจน
๔.๒.๔ นักเรียนรับใบงาน เร่ืองการสะกดคําที่ออกเสียง ไอ  แลวปฏิบัติตามคําส่ัง

ในใบงาน
๔.๒.๕  นักเรียนและครูชวยกันเฉลยคําตอบ  พรอมกับแกไขใหถูกตอง

    ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑ นักเรียนรวบรวมสาระที่ควรรูจากการอภิปรายบันทึกลงสมุด
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําอาน จํานวน  ๕  แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ
    ๕.๓ ใบงาน
    ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
            ๖.๑  วิธีการวัดและประเมินผล

           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - ทําแบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ

            ๖.๒  เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลจากแบบฝกหัด  ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

            ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
           - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล

- แบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง ไอ

หลักการใช  ใอ
    ใชเขียนกับคําไทยแท  ๒๐ คํา เชน ผูใหญ ใหม สะใภ ใฝฝน จิตใจ หลงใหล ใต  ฯลฯ

หลักการใช  ไอ
    ๑) ใชเขียนกับคําไทยแท  ยกเวน  คําที่ใชไมมวน  ๒๐ คํา  เชน  ไหม  ไฟ  ไป  ไต  ไข  

ไคล
    ๒) คําที่แผลงมาจาก  อิ  อี  เอ   ในภาษาบาลีสันสกฤต    เชน    วิจิตร – ไพจิตร,    ตรี – 

ไตร,  เปยาล - ไปยาล
    ๓) คําที่มาจากภาษาอื่นๆ  เชน  จีน  เขมร  ยุโรป  ฯลฯ  ใช  ไอ  ทั้งส้ิน  เชน  ไถง  ได  

ไผท  ไมล  กงไฉ  ไวตามิน

หลักการใช  ไอย
    ใชเขียนคําที่มีเสียงเอ  มีตัว ย  สะกด  และ ย  ตาม (เอยฺย) ในภาษาบาลี  เชน  อุปเมยฺย – 

อุปไมย,  เวยฺยากรณ– ไวยากรณ,  อาชาเนยฺย  - อาชาไนย,  เทยฺยทาน – ไทยทาน

หลักการใช  อัย
    ใชเขียนคําที่มีเสียงสระอะและมี ย  ตาม  เชน ภย – ภัย,  อุทย – อุทัย

   ส
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ใบงานเรื่อง การเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง ไอ
คําชี้แจง จงเติมคําที่ออกเสียง ไอ ลงไปในชองวางใหเปนถอยคําในสํานวน  โวหาร  สุภาษิต  และ
คําพังเพย ซ่ึงเปนขอมูลทางคติชนที่มีผูพิมพเผยแพรไว ตามความหมายที่กําหนดใหนี้

๑) รํา……ดีโทษปโทษกลอง  หมายถึง  ตนเองทําไมดีแลวกลับโทษสิ่งอ่ืน
๒) ชางตายทั้งตัวเอา……บัวปด  หมายถึง  ความผิดมหันตยอมปดบังไมมิด
๓) ตักน้ํา……กะโหลกชะโชกดูเงา  หมายถึง  ใหรูจักเจียมตน  อยาลืมตน
๔) สีซอ……ควายฟง  หมายถึง  พูดแนะนําส่ังสอนคนโงเงา  ยอมหาประโยชนอันใดไมได
๕) ลูก……อยูในกํามือ  หมายถึง  บุคคลที่ตกอยูในอํานาจ จะทําลายเสียเมื่อใดก็ได
๖) ……ทีขี่แพะ……  หมายถึง  ซํ้าเติมเมื่อผูอ่ืนเพลี่ยงพลํ้า
๗) ปลา……กินปลาเล็ก  หมายถึง  คนมีอํานาจกวาบีบคั้นเอาจากคนที่มีอํานาจนอยกวา
๘) กวาถ่ัวจะสุกงาก็……  หมายถึง  ชาเกินการไดอยางเสียอยาง
๙)  กิ่งทอง……หยก  หมายถึง  คูแตงงานที่เหมาะสมกัน
๑๐) กินที่ลับ……ที่แจง  หมายถึง  ทําอะไรในที่ลับแลวอดไวไมไดเอามาเปดเผย
๑๑) เกลียดตัวกิน…… เกลียดปลา……กินน้ําแกง  หมายถึง  เกลียดตัวเขา  แตอยากไดผล
        ประโยชนจากเขา
๑๒) ……ปนเที่ยง  หมายถึง  หางจากความเจริญ
๑๓) ขางนอกสุก……ขาง……เปนโพรง  หมายถึง  สวยแตรูปความประพฤติไมดี
๑๔) ขาว……ปลามัน  หมายถึง  คนที่เพิ่งแตงงานกัน ยอมมีความสุขสดชื่น
๑๕) เขา……เขา……  หมายถึง จวนจะมืดค่ํา
๑๖) เขา……  หมายถึง  เปนลักษณะของมะมวงที่แก
๑๗) คัน……คันมือ  หมายถึง  อยากตี  อยากตบ
๑๘) คับที่อยู……คับ……อยูยาก  หมายถึง  บานเล็กหองนอยอยูแลวสบายใจ ดีกวาบาน
         ใหญอยูแลวไมสบายใจ
๑๙) คบคนดีเปนศรีแกตัวคบคนชั่วอัปรา…..  หมายถึง  คบคนดีก็จะไดดีแกตัวเองคบคน
         ไมดีก็จะเปนโทษแกตน
๒๐) เหงื่อ……  ……ยอย  หมายถึง  ออกแรงทํางานหนัก ๆ
๒๑) ใจไม…… ระกํา  หมายถึง  ไมมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ
๒๒) จีนปรา…… เหมือน……ทะเลาะกัน  หมายถึง  คนจีนสงเสียงดังเวลาพูดกัน เหมือน
         คนทะเลาะกัน
๒๓) จงทําดีแตอยาเดนจะเปน……  หมายถึง  ทําดีพอสมควรคนอื่นจะไดไมหมั่นไส
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๒๔) เด็ดบัวไว……  หมายถึง  ไมตัดขาดจริงๆ
๒๕) …………ในโลกลวนอนิจจัง  หมายถึง  ทุกอยางในโลกนี้ไมมีอะไรแนนอน
๒๖) ทุนหายกํา……หด  หมายถึง  เงินที่ลงทุนไปแตกลับไมไดดังหวัง
๒๗) เบี้ย……รายทาง  หมายถึง  เงินที่ตองเสียไปในการทําธุระ
๒๘) มีไกที่……มี……ที่นั่น  หมายถึง  ส่ิงที่ตองอยูคูกันเสมอ
๒๙) หนา……หลังหลอก  หมายถึง  ตอหนาอยางหนึ่งลับหลังอยางหนึ่ง
๓๐) ตกบัน……พลอยโจน หมายถึง  เร่ิมการงานเพลี่ยงพลํ้าลงก็ตองผสมทําไปตลอด

คําเฉลย
๑. ไม ๒. ใบ ๓. ใส ๔. ให ๕. ไก
๖. ได, ไล ๗. ใหญ ๘. ไหม ๙. ใบ ๑๐. ไข
๑๑.ไข, ไหล ๑๒. ไกล ๑๓. ใส, ใน ๑๔. ใหม ๑๕. ไต, ไฟ
๑๖. ไคล ๑๗. ไม ๑๘. ได, ใจ ๑๙. ชัย ๒๐. ไหล, ไคล
๒๑. ไส ๒๒. ศรัย, ไทย ๒๓. ภัย ๒๔. ใย ๒๕. ใดใด
๒๖. ไร ๒๗. ใบ ๒๘. ไหน, ไร ๒๙. ไหว ๓๐. ได
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                                           แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ  แผนการสอนที่ ๕       เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

     คําที่ออกเสียง ไอ นั้น เขียนไดหลายแบบ  เชน  ใช  สระ ใอ  ไมมวน  สระ  ไอ  ไมมลาย  
ไอย และอัย  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลักเกณฑ
การเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงค การเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ  และ
เขียนสะกดคําไดถูกตอง สามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได
       ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ ไดถูกตอง
๒.๒.๒ เขียนสะกดคําและยกตัวอยางคําที่ออกเสียง ไอ ไดถูกตอง
๒.๒.๓ นําคําที่ออกเสียง ไอ ไปแตงประโยคสื่อสารในบริบทตาง ๆ ได

๓. เนื้อหาสาระ
หลักการใช  ใอ  ไอ  ไอย  อัย

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
         ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ครูแสดงบัตรคําอาน  คําวา  ไส – ยะ – สาด,  เจีย – ระ – ไน,  อะ – ทิบ – ปะ – ไต,
ออ –ระ – ไท,  สะ – ไพ  นักเรียนอาน ๑ คร้ัง แลวสุมนักเรียนเขียนคําบนกระดาน  โดยครูชวยแกไข
คําที่นักเรียนเขียนผิด  และพิจารณาลักษณะความแตกตางของการอานและการเขียนสะกดคํา

     ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ  แลวรวมกัน

อภิปรายสรุป
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๔.๒.๒ นักเรียนแบงกลุมเปน ๔ กลุม  เลือกประธานและเลขานุการกลุมเพื่อชวย
กันทํากิจกรรม  โดยรับใบงานแลวปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน

๔.๒.๓ นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน    แลวยก
ตัวอยางคําแตงประโยคประกอบ ๓-๕ ประโยค

๔.๒.๔ นักเรียนและครูรวมกันประเมินผลงาน ติชมแกไข ใหสมบูรณ
     ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน

๔.๓.๑ นักเรียนรวบรวมสาระที่ควรรูจากการอภิปรายบันทึกลงสมุดใหถูกตอง
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
     ๕.๑ บัตรคําอาน จํานวน  ๕  แผน
     ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ
     ๕.๓ ใบงานที่ ๑, ใบงานที่ ๒, ใบงานที่ ๓ และใบงานที่ ๔
     ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
         ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - สังเกตการทํางานกลุม
           - ทําแบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ

        ๖.๒  เกณฑการวัดและประเมินผล
            - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
            - ประเมินผลการสังเกตการทํางานกลุม ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

 - ประเมินผลจากแบบฝกหัด ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
                  ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล

            - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
            - แบบประเมินการสังเกตการทํางานกลุม
            - แบบฝกหัด เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง ไอ
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง ไอ

หลักการใช  ใอ
ใชเขียนกับคําไทยแท   ๒๐ คํา  เชน  ผูใหญ  ใหม  สะใภ  ใฝฝน  จิตใจ  หลงใหล  ใต  ฯลฯ

หลักการใช  ไอ
๑) ใชเขียนกับคําไทยแท  ยกเวน  คําที่ใชไมมวน  ๒๐ คํา  เชน  ไหม  ไฟ  ไป  ไต  ไข  ไคล
๒) คําที่แผลงมาจาก  อิ  อี  เอ   ในภาษาบาลีสันสกฤต    เชน    วิจิตร – ไพจิตร,    ตรี – ไตร,
เปยาล - ไปยาล
๓) คําที่มาจากภาษาอื่นๆ  เชน  จีน  เขมร  ยุโรป  ฯลฯ  ใช  ไอ  ทั้งส้ิน  เชน  ไถง  ได  ไผท  

ไมล  กงไฉ  ไวตามิน

หลักการใช  ไอย
ใชเขียนคําที่มีเสียงเอ  มีตัว ย  สะกด  และ ย  ตาม (เอยฺย) ในภาษาบาลี เชน  อุปเมยฺย – 

อุปไมย,  เวยฺยากรณ– ไวยากรณ,  อาชาเนยฺย  - อาชาไนย,  เทยฺยทาน – ไทยทาน

หลักการใช  อัย
ใชเขียนคําที่มีเสียงสระอะและมี ย  ตาม  เชน ภย – ภัย,  อุทย – อุทัย
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ใบงานที่ ๑
    กลุมท่ี ๑ นําพยัญชนะในวงเล็บประสมสระไอ ใอ ไอย  อัย  แลวแตกรณี ใหมีความหมาย

เขากับประโยค

๑) คนมีวิ___ (น) ตองไมยืนบนบัน___ (ด) รถ
๒) วิ___ (ล) ชอบกินแตง___ (ท)
๓)  ยา___ (จ)  เห็นชาวภู___ (ท) ที่สวยคนหนึ่ง
๔) ___ (ส) หัวไปใหพนอยามาทํา ___ (ข) สือ
๕) เขาสิ้นอายุ___ (ข) มิใชเพราะ ___ (ส) ศาสตร
๖) ___ (ช) ชนะของทหารเพื่ออธิป___ (ต) ของชาติ
๗) เขาถูกเยย___ (ย) ___ (พ) ใหไดอับอาย
๘) พอเปนชางเจียระ___ (น) เพชรพลอยที่หัว___ (ส)
๙) กํา___ (ล) มือของหลอนใชเปน ___ (บ) เบิกทางได
๑๐) อยามารยาสา___ (ถ) ขอหาง___ (กล) สักรอยโยชน

เฉลยคําตอบ
๑. วินัย, บันได
๒. วิไล, แตงไทย
๓. ยาใจ, ภูไท
๔. ไสหัว, ไขสือ
๕. อายุขัย, ไสยศาสตร
๖. ชัยชนะ, อธิปไตย
๗. ไยไพ
๘. เจียระไน, หัวใส
๙. กําไล, ใบเบิก
๑๐. สาไถย, หางไกล
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ใบงานที่ ๒
    กลุมท่ี ๒ จงขีดเสนใตคําที่อยูในวงเล็บใหเหมาะสมกับขอความที่กําหนดให

๑) มาจะกลาวบทไป  ถึงสุริวงศ  (เทพไท,  เทพไทย)  เรืองศรี
๒) มาจะกลาวบทไป  (สุราลัย,  สุราไลย)  ในดาวดึงสสวรรค
๓) รํากระบี่ส่ีทาจีน  (สาวใส,  สาวไส)  ทาชะนีรายไมทิ้งขอน
๔) ชายหนึ่งผูกศอ  (อรทัย,  อรไท)  แลวทอดองคลงไปจะใหตาย
๕) เจาสีดามา  (บรรลัย,  บรรไลย)  จะทําศึกไป  (ไย,  ใย)  มี
๖) พอไกขันวันทาลา  (ครรไล,  ครรไลย)  ลงเรือใหญมาถึงธานี
๗) ปาง  (อุไภย,  อุภัย)  ภูเบศเบื้อง   บูรพถวัลย – ราชแฮ
๘) เสียงหร่ิงหริ่งกิ่งไทรเรไรรอง  แมมาย(ลองใน, ลองไน) เพราะเสนาะ (ใน,  ไน)
๙) ยามค่ําจะร่ํา  (ไห,  ให)  วิเวกใจ  (ไห,  ให)  อาวรณ

            ๑๐) คิ้วคางบางงอนออน (ละไม,  ละมยั)   รอย  (ไร,  ไรย)  เรียบรอยระดับดี

เฉลยคําตอบ
๑. เทพไท
๒. สุราลัย
๓. สาวไส
๔. อรทัย
๕. บรรลัย, ไย
๖. ครรไล
๗. อุภัย
๘. ลองไน, ใน
๙. ไห, ให
๑๐. ละไม, ไร
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ใบงานที่ ๓
    กลุมท่ี ๓  รวบรวมคําที่ออกเสียง ไอ  ตามที่กําหนดให  ดังนี้

๑) คําพยางคเดียว  ใชเปนคํานาม  ๕  คํา และ  คํากริยา  ๕  คํา
๒) คําสองพยางค  พยางคแรกประสมดวยสระไอ    ๕  คํา
๓) คําสองพยางค  พยางคหลังประสมดวยสระไอ   ๕  คํา
๔) คําประสมที่ประกอบดวยคํามูล  ๒ คํา  พยางคหลังประสมดวยสระไอ  ๓  คํา

                    เชน  (กลไก)
๕) คําสามพยางค ที่มาจากภาษาสันสกฤต  พยางคหนาประสมดวยสระไอ ๓  คํา
       (เชน  ไวยากรณ)

เฉลยคําตอบ
หมายเหตุ  ***อยูในดุลยพินิจของครูผูสอน***
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ใบงานที่ ๔
    กลุมท่ี ๔  เติมคําที่มีพยางคประสมดวยสระไอ  ใอ  ไอย  หรืออัย  ในรอยกรองตอไปนี้

มิ่งมา……… วิ่งโลดไลกลาง………วัน
ชิง……… ใหเกียรติกัน ตามวิ……… นักกีฬา

ถ่ิน………กวาง………ศาล อยาเกียจครานทํา………นา
อา………สายธารา หลอเล้ียง………ไมขาดแคลน

เฉลยคําตอบ
อาชาไนย ไพรวัน
ชิงชัย วิสัย
ไทย ไพศาล ไรนา
อาศัย ไทย
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                                           แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต แผนการสอนที่ ๖        เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    ตัวการันต  คือ  ตัวอักษรที่ไมออกเสียงและมีไมทัณฑฆาต (    ) กํากับอยู  เชน  การณ   
ออกเสียง  กาน    รัตน  ออกเสียงวา  รัด  เปนตน  เราใชตัวการันตเพื่อรักษารูปศัพทเดิมและเพื่อให
ออกเสียงงายขึ้น  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลัก
เกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันต  และไม
ทัณฑฆาตและเขียนสะกดคําไดถูกตองสามารถนําไปใชในสื่อสารได
         ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต     ได
ถูกตอง

๒.๒.๒ เขียนสะกดคําและยกตัวอยางคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต ได
ถูกตอง

๒.๒.๓  นําคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
การใชตัวการันตและการใชไมทัณฑฆาต

๔.  กิจกรรมการเรียนการสอน
     ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
      ๔.๑.๑ สุมนักเรียน จํานวน ๒ คน อานบัตรคําอานจํานวน ๑๐ แผน แลวเขียนคํา   

ลงบนกระดาน   ตามบัตรคําอาน  ดังนี้
๑) กา-ตูน  ๒) สาย-สิน (ดายมงคล)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



181

๓) อา-จาน ๔) กํา-มะ-พัน
๕) สาง-สัน ๖) จัก-กระ-พัน
๗) พระ-ลัก ๘) พระ-อิน
๙) ฟาม ๑๐) พาบ-พะ-ยน

      ๔.๑.๒ ครูสนทนาถึงความถูกตองของคําที่เขียนบนกระดานเพื่อใหนักเรียนชวย
กันแกไขปรับปรุงใหถูกตองและสังเกตลักษณะที่เหมือนกันของคําเหลานั้น

    ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนรับใบความรูเพื่อศึกษา เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและ

ไมทัณฑฆาต แลวรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับหลักการใช
๔.๒.๒ ครูอธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจนและใหนักเรียนจดบันทึกลงสมุด
๔.๒.๓ นักเรียนแบงกลุม จํานวน ๘ กลุม เลือกประธานและเลขานุการกลุม แตละ

กลุมรับใบงาน  แลวปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน
๔.๒.๔ นักเรียนและครูรวมกันเฉลยใบงาน  นักเรียนปรับแกไขใบงาน
๔ .๒ .๕นักเรียนยกตัวอยางคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาตเพื่อฆาเสียง

พยัญชนะ ๑ ตัว   ๒ ตัว และ ๓  ตัว แลวนําไปแตงประโยคสื่อสารในบริบทตาง ๆ ลงบนสมุด
     ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน

๔.๓.๑ นักเรียนรวมกันอภิปรายและรวบรวมสาระที่ควรรู
๔.๓.๒นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันต

และไมทัณฑฆาต จากหนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
     ๕.๑ บัตรคําอาน จํานวน ๑๐ แผน
     ๕.๒ ใบความรู เรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต
     ๕.๓ ใบงาน
     ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
        ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - สังเกตการทํางานกลุม
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        ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานกลุม ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

               ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
            - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
            - แบบประเมินการสังเกตการทํางานกลุม
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ใบความรู
เร่ืองการใชตัวการันตและการใชไมทัณฑฆาต

    ตัวการันต  หมายถึง  พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับอยูและไมตองการใหออก
เสียง เพื่อรักษารูปศัพทเดิมและสะดวกในการออกเสียง ตัวการันตอาจเปนพยัญชนะตัวเดียวหรือ
หลายตัวก็ได  เชน  อุปทว    ว  เปนตัวการันต   ยนตร  ตร  เปนตัวการันต   พระลักษมณ  ษมณ  เปน
ตัวการันต    นอกจากนี้ตัวการันตอาจมีสระกํากับอยูได โดยไมตองออกเสียงทั้งพยัญชนะและสระ  
เชน  พันธุ  อาน พัน   จักรพรรดิ์  อาน  จัก- กระ- พัน   รามเกียรติ์  อาน  ราม- มะ-เกียน

    ไมทัณฑฆาต (    )  คือเครื่องหมายที่เขียนบนตัวพยัญชนะ  เพื่อแสดงใหรูวาพยัญชนะตัว
นั้นไมออกเสียง

หลักการใชตัวการันตและการใชไมทัณฑฆาต
    ๑) ร  ใชในกรณีที่ไมออกเสียง ร และ ร นั้นไมไดควบกับตัวสะกด เชน พักตร ยนตร  

จันทร  อินทร  เสาร
    ๒)  ร  ควบกับตัวสะกด  และมีทัณฑฆาตกํากับอยู ถือเปนตัวการันต  เชน  วันศุกร  ดาว

ศุกร  เทเวศร  พยาฆร (เสือโครง)
    ๓)  พยัญชนะที่มีสระกํากับและเปนตัวการันต  จะใชเปนตัวสะกดไมได  เชน  จักรพรรดิ์  

อาน  จัก-กระ-พัน    พระศรีมหาโพธิ์  อาน  พระ-สี-มะ-หา-โพ
    ๔)  คําไทยแทสวนมากไมใชตัวการันต  เชน  ดํารง  สําอาง  นวลหง  ดําริ  ไพเราะ  โล  

สิงโต
    ๕)  คําไทยแทที่ใชตัวการันต  เชน  ผ้ีว (ผิว, ผิ)
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ใบงานเรื่อง การเขียนสะกดคําท่ีใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต
คําชี้แจงนักเรียนเติมคําในชองวางจากขอมูลทางคติชน ซ่ึงไดแก  นิทานพื้นบานเรื่องจันทะโครบ

ใหถูกตองตามคําอานที่อยูในวงเล็บ  กลุมใดเสร็จกอนและถูกตองมากที่สุดเปนกลุมชนะ

จันทะโครบ
    จันทะโครบเปนโอรสของพระเจาพรหมทัตแหงเมืองจักพรรดิ   ______(พระ-อง) จะได

เสวยราชสมบัติตอจากพระบิดา  แตตามโบราณราชประเพณี  เจาชาย____(อง) ใดที่ไดรับราชสมบัติ
จะตองทรงศึกษาศิลปวิทยาจนเชี่ยวชาญเสียกอน  ดังนั้นเมื่อจันทะโครบมีพระชันษาได ๑๒ ป  พระ
บิดาจึงโปรดใหแสวงหาวิชา  โดยจันทะโครบไดเสด็จสูปา________(หิม-มะ-พาน) ไปตามลําพัง

    จันทะโครบเดินทางรอนแรมไปในปา  ลําบากตรากตรําแทบเอาชีวิตไมรอด  จนเวลาลวง
ไปไดสามเดือน  ก็เสด็จถึงอาศรมของฤาษีองคหนึ่ง  พระฤาษีมีจิตเมตตารับจันทะโครบไวเปน____
(สิด)   จันทะโครบไดเรียนคาถาอาคมตลอดจนเพลงอาวุธเจนจบ  และฝมือยอดเยี่ยม

    พระฤาษีเห็นวาถึงเวลาที่จันทะโครบควรเสด็จกลับบานเมือง  จึงชุบ_____(พระ-ขัน)
และธนูใหจันทะโครบ  สําหรับใชปองกันตัว  และใหนําติดตัวไวเสมอ  แลวฤาษีไดส่ังสอนจันทะ
โครบตางๆ  เชน  อยาประมาท  อยาทะนงตัว  อยาลุมหลงสตรี  และรักษาความสัตยไวใหมั่นคง
และเนื่องจากพระจันทะโครบมีรูปงามดังเทพบุตร  ยากจะหาหญิงในโลก______(มะ-นุด) งามสม
กันได  จึงเอาขนโมรา (ขนนกยูง) เสกใหจันทะโครบ และส่ังหามเปด ผอบระหวางเดินทาง
จะเปดไดเมื่อถึงบานเมืองแลว  ไมเชนนั้นจะเกิดอันตรายแกจันทะโครบได

    จันทะโครบเอาผอบใสหอไวและถือ  _____ (พระ-ขัน)   สวนธนูนั้นสะพายบา  ออกเดิน
ทางกลับบานเมือง  เมื่อเดินทางมาได ๑๕ วัน ทรงเรารอนพระทัย  จึงหยิบผอบทองมาดู  ทรงลืมคํา
ส่ังของพระฤาษีเสียสนิท  ดวยความอยากรูวามีอะไรอยูขางใน จันทะโครบก็เปดผอบออกมาดู

    ทันใดนั้นก็ปรากฏหญิงงามออกมาจากผอบ       จันทะโครบทอดพระเนตรเห็นก็หลงรัก
ทันที  ทรงหวานลอมเลาโลมและชักจูงนางจนนางยอมตนเปนชายา  แลวพานางเดินทางตอไป  ยิ่ง
เดินทางนานเขาหนทางก็ลําบากขึ้นทุกที  แตจันทะโครบก็พยายามเอาอกเอาใจนางโมราทุกอยาง

    เนื่องจากนางโมราไมเคยลําบากตรากตรํามากอนก็กระหายน้ําและหมดแรง  จันทะโครบ
จนปญญาที่จะหาน้ําใหดื่มแกกระหายไดจึงตัดสินพระทัยใช______ (พระ-ขัน)   ฟนลงที่พระเพลา
และทรงรองเลือดใหนางดื่มแทนน้ํา นางโมราจึงกลับมีกําลังขึ้น  จันทะโครบจึงพานางโมราเดินทาง
เขาเขตปาตอไป

    ในปาแหงนี้มีโจรราว ๕๐๐ คน อาศัยอยู  ตัวนายโจรใจคอดุราย   มีฝมือในการรบไดมา
พบจันทะโครบและนางโมราเขา  และขูจันทะโครบใหยกนางโมราใหตนเสียโดยดีจึงเกิดการตอสู
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กันขึ้นจันทะโครบยื่น_______(พระ-ขัน) ใหนางโมราถือไวปองกันศัตรู  สวนตนเองใชธนูสูรบกับ
โจรฆาสมุนโจรตายหมด  ขณะตอสูกับนายโจร  จันทะโครบรองบอกชายาใหสง_____(พระ-ขัน)
ใหแก_____(พระ-อง)

    นางโมรามีใจรักนายโจรจึงยื่นดาม______(พระ-ขัน)    อยูดานนายโจร         นายโจรจึง
ควา_____ (พระ-ขัน) ฟนจันทะโครบสิ้น_______(พระ-ชน) นายโจรจึงไดนางโมราเปนเมีย  แตส้ิน
รักนางเมื่อหวนคิดวา  แมแตสวามีรูปงามซึ่งรักนางมาก  นางยังฆาไดลงคอนับประสาอะไรกับโจร
ปารูปราง ______ (อับ-ปะ-ลัก)  เชนตนนางจะฆาไมได   เมื่อคิดดังนั้นนายโจรก็หลบหนีไป   นาง
โมราถูกละทิ้งอยูในปาตามลําพังไมรูจะเดินทางตอไปแหงหนใด

    กลาวถึง______(พระ-อิน) ทอดพระเนตรเห็นจันทะโครบสิ้น________(พระ-ชน)
เพราะนางโมราใจชั่ว  จึงแปลงเปนเหยี่ยวจิกกินเนื้อใหนางโมราเห็น  นางโมราอดอยากมาหลายวัน
จึงวิงวอนขอใหเหยี่ยวแบงเนื้อตนบาง  เหยี่ยวแกลงเกี้ยวพาราสีนาง  นางโมราก็ทํามารยาทอดไมตรี
ให ______(พระ-อิน) จึงตรัสประจานนางโมราวามีใจแพศยา  แลวทรงสาปนางเปนชะนี  ไมมีผา
สวมใส  หมดความอาย  เวลา ______(พระ-อา-ทิด) ทอแสงสีแดง  ก็คิดวาเปนเลือดของผัว  จึงสง
เสียงรองเรียกผัวๆ  และไดคางเปนผัวหากินอยูในปานั้น

    เมื่อลงโทษนางโมราแลว  ______(พระ-อิน)  ก็เสด็จไปแกไขจันทะโครบใหฟน  แลว
ทรงชี้ทางใหจันทะโครบเดินทางไปทางทิศเหนือจะพบเนื้อคู  จันทะโครบเดินทางไปพบฝูงพญา
นาคจึงยิงธนูออกไป ลูกธนูกลายเปนพญาครุฑทําใหพญานาคหนีไปหมด

    จันทะโครบเสด็จมาถึงถํ้าแหงหนึ่ง  ซ่ึงมี____(ยัก-พะ-ยน) ยืนเฝาปากถ้ําอยู และจะจับ
จันทะโครบ  จันทะโครบจึงยิงธนูออกไป  ลูกธนูกลายเปนไฟไหม ______(ยัก-พะ-ยน)  จน
ส้ิน_____(ริด) จันทะโครบจึงเขาไปในถ้ํา  พบนาง_______(มุด-จะ-ลิน)  ธิดาทาว ______(พุ-ชง)
เกิดกับนางกินร ีไดนาง ______(มุด-จะ-ลิน)  เปนชายาและพากันเดินทางกลับเมืองของจันทะโครบ
ตอไป

      ขณะที่ทั้งสองบรรทมหลับอยูขางเนินทาง  มี_____(ยัก) มายตนหนึ่ง  เห็นจันทะโครบ
รูปงามก็ชอบใจ  จึงใช_____(มน) สะกดจันทะโครบไว   แลวจับนาง_______(มุด-จะ-ลิน)  ฟาดกับ
พื้นหวังจะใหตาย  แตเดชะบุญลูกใน _____(คัน) ของนางชวยไว  เพียงแตสลบไป  นาง______(ยัก)
คิดวานาง_______(มุด-จะ-ลิน) ตายจึงขวางนางลงทะเล

    สวนนาง____(ยัก) แปลงเปนนาง_______(มุด-จะ-ลิน)  เขาไปนอนเคียงขางจันทะโครบ
จันทะโครบทรงสุบินวานก_______(อิน-ซี) บินมาเฉี่ยวเอาชายาไป  ก็ตกพระทัยตื่น  ไดกล่ินกาย
และเห็นจริตกิริยาของนางผิดไปก็นึกสงสัย  แตก็ไมสามารถหาสิ่งมา______(พิ-สูด)ได  จึงพานาง
____(ยัก) แปลงเดินทางประมาณเดือนครึ่งก็ถึงเมืองจักรพรรดิ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



186

    พระเจาพรหมทัตดีพระทัยมาก จึงใหโหรทํานายพระโอรสวาจะครองบานเมืองไดรมเย็น
เพียงใด และนาง_______(มุด-จะ-ลิน)  จะประสูติพระโอรสหรือพระธิดา  โหรรูวาเปน_____(ยัก)
จึงกราบทูลไปตามความจริง  นาง______(ยัก) แปลงโกรธแคนจึงกลายรางเปน _____(ยัก) ดังเดิม
จันทะโครบจึงตีนาง ______(ยัก) ดวยธนู  นาง_____(ยัก) ราย _____(มน) เปนเมฆหมอกแลวหลบ
หนีไป  จันทะโครบจึงออกเดินทางติดตามหานาง_______(มุด-จะ-ลิน)

    ฝายนาง______(มุด-จะ-ลิน)  เมื่อตกทะเลก็มีเทวดานิมิต _____(อง)  เปนสวะมารองรับ
รางนางไว  แลวพาลอยมาถึงปลองทางลงสูเมืองบาดาล  ทาว _____(พุ-ชง)      เห็นพระธิดาก็จําได
นางเลาเรื่องทั้งหมดใหพระบิดาฟง  ตอมานางก็ประสูติพระโอรสชื่อจันทะ____(วง) มีธนูวิเศษเปน
อาวุธ  และมีพรหมินทรกับพิณสุวรรณเปนพระพี่เล้ียง

    ฝายจันทะโครบยังคงออกเดินทางหานาง_______(มุด-จะ-ลิน)  ไดมาพบกับจันทะ____
(วง) โดยบังเอิญในปา  แลวบอกวาตนเองเปนพอ  จันทะ___(วง) ไมเชื่อ  จึงเกิดการตอสูกันขึ้น  จัน
ทะ_____(วง) ยิงธนูออกไปเปนขาวตอกดอกไม  สวนจันทะโครบยิงธนูออกไปเปนขนมตางๆ   จัน
ทะ____(วง) จึงกลับไปเลาเรื่องใหพระอัยกาฟง  แลวพากันขึ้นมาดูในที่เกิดเหตุ  นาง_______(มุด-
จะ-ลิน)  จึงไดพบกับจันทะโครบ

    เนื่องจากมีธรรมเนียมของเมืองบาดาล       พญานาคตองพนพิษทั่วพระนครอีกครั้งหนึ่ง
จันทะโครบจึงตองสงชายาและโอรสเสด็จกลับบานเมือง  พรอมขบวนเสด็จเปนจํานวนมาก  เมื่อถึง
เชิงเขาแหงหนึ่ง  เทวดาไดสะกดใหหลับ  แลวหาพาจันทะ_____(วง) มายังเมืองโรมเพื่อเปนคูครอง
ของนางมัจฉา  ธิดาของพญา_____(ยัก) สหัสรังสี  ทั้งสองตางมีความรักซึ่งกันและกัน  ทาว
สหัสรังสีรูเรื่องจึงเฆี่ยนพระธิดาจนสลบ  แลวใหนําจันทะ____(วง) ไปประหาร  จันทะ____(วง)
ทรงระลึกถึง ____(มน) ชําแรกพื้นดินที่พระอัยกาสอนไว  และแทรกแผนดินหนีไปอยูริมทะเล

    ____(ยัก) ดึงษกําม ซ่ึงจันทะโครบเคยไวชีวิตไดมาอุมจันทะ___(วง)  แลวพาไปติดตาม
หาพระบิดามารดาทั้งหมดไดพบกัน   และจันทะ_____(วง) ออกติดตามหานางมัจฉาชายา  สวนนาง
มัจฉาก็ออกตามหาจันทะ_____(วง) เชนเดียวกันเทวดาเกิดความสงสารจึงแปลงเปน _____(พราม)
ราย _____(มน) ใหนางมัจฉาเปน______(พราม) ช่ือศรี_____(สะ-หวัด) พรอมบอกวาเมื่อไดนอน
รวมหมอนกับสามีก็จะกลายรางเปนหญิงตามเดิม       และชี้ทางใหนางมัจฉาเดินทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ

    _______(พราม)ศรี______(สะ-หวัด) ไดไปพบ _____(ยัก) ช่ือกาละสูรเจาเมืองสามัญบุรี
ซ่ึงรับ _____(พราม) ศรี______(สะ-หวัด) ไวเปนโอรส   ตอมา____(พราม)ศรี_____(สะ-หวัด)  ได
ขี่มาเหาะหนีออกจากเมือง  ทาวกาละสูรจึงติดตามใหกลับเมือง  _____(พราม) ศรี____(สะ-หวดั)ไม
กลับ  ทาวกาละสูรจึงบอก_____(มน) วิเศษใหแลวส้ินใจตาย
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    _____(พราม) ศรี_____(สะ-หวัด)จึงจัดขบวนแหพระศพกลับเมืองไดพบกับจันทะ____
(วง)   จันทะ_____(วง) ไดขอติดตาม _______(พราม) ศรี______(สะ-หวัด) ไปยังเมืองดวยเนื่องจาก
สงสัยวาเปนชายาของตนพรอมกับวางแผนฆา_______(พราม) ศรี______(สะ-หวัด) เพื่อให ______
(มน) เสื่อม

    เมื่อไดโอกาสจันทะ _____(วง) จึงฟนเศียรของ_______(พราม) ศรี______(สะ-หวัด)
ขาดกระเด็น  แลวตนเองก็ส้ินสติ  แตดวยอํานาจ__________(เวด-มน) ของเทวดา  _______(พราม)
ศรี______(สะ-หวัด) จึงไมตาย  และไดราย _____(มน) ของทาวกาละสูร  เศียรจึงกลับติดดังเดิม
_______(พราม) แปลงเขาใจวาพระสวามีส้ินรักตนเสียแลว  จึงรองไหครํ่าครวญ  เขาไปประคองจัน
ทะ_____(วง)  และทรงแกไขจันทะ______(วง) จนฟน  ทั้งสอง_____(อง) เห็นวาตางฝายตางยังไม
ตายก็กอดกันแนน ______(พราม) แปลงจึงเลาเรื่องแตหนหลังใหจันทะ_____(วง) ฟง  จันทะ_____
(วง)ทรงประคองชายาใหบรรทมรวมพระเขนยกับพระ_____(อง) ทันใดนั้นราง______(พราม)
แปลงก็กลับเปนนางมัจฉาตามเดิม  ทั้งสองไดปกครองบานเมืองอยางรมเย็นเปนสุข
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                                           แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต แผนการสอนที่ ๖        เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    ตัวการันต  คือ  ตัวอักษรที่ไมออกเสียงและมีไมทัณฑฆาต (     ) กํากับอยู  เชน  การณ   
ออกเสียง  กาน    รัตน  ออกเสียงวา  รัด  เปนตน  เราใชตัวการันตเพื่อรักษารูปศัพทเดิมและเพื่อให
ออกเสียงงายขึ้น  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค การเขาใจหลักเกณฑ
การเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
         ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันต และไม
ทัณฑฆาตและเขียนสะกดคําไดถูกตองสามารถนําไปใชในสื่อสารได
         ๒.๒ จุดประสงคนําทาง

๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันต   และไมทัณฑฆาต  ได
ถูกตอง

๒.๒.๒ เขียนสะกดคําและยกตัวอยางคําที่ใชตัวการันต  และไมทัณฑฆาต     ได
ถูกตอง

๒.๒.๓ นําคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
การใชตัวการันตและการใชไมทัณฑฆาต

๔.  กิจกรรมการเรียนการสอน
    ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
      ๔.๑.๑ สุมนักเรียนจํานวน ๒ คน อานบัตรคําอานจํานวน  ๑๐  แผน แลัวเขียนคํา

ลงบนกระดาน  ตามบัตรคําอาน  ดังนี้
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๑) กา-ตูน  ๒) สาย-สิน (ดายมงคล)
๓) อา-จาน ๔) กํา-มะ-พัน
๕) สาง-สัน ๖) จัก-กระ-พัน
๗) พระ-ลัก ๘) พระ-อิน
๙) ฟาม ๑๐) พาบ-พะ-ยน

      ๔.๑.๒ ครูสนทนาถึงความถูกตองของคําที่เขียนบนกระดานเพื่อใหนักเรียนชวย
กันแกไขปรับปรุงใหถูกตองและสังเกตลักษณะที่เหมือนกันของคําเหลานั้น

    ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนรับใบความรูเพื่อศึกษา เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและ

ไมทัณฑฆาต แลวรวมกันอภิปรายสรุป
๔.๒.๒ นักเรียนแตละคนรับใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและไม

ทัณฑฆาต แลวปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน
๔.๒.๓ ครูเฉลยคําตอบพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมหรือตอบขอสงสัยของนักเรียน
๔.๒.๔ ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนสะกดคําที่ใช

ตัวการันตและไมทัณฑฆาต นักเรียนนําคําที่ครูกําหนดใหไปใชแตงประโยคในบริบทตาง ๆ
    ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน

๔.๓.๑ นักเรียนรวมกันอภิปรายและรวบรวมสาระที่ควรรู ลงสมุด
๔.๓.๒นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน เรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันต

และไมทัณฑฆาต จากหนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) หนา ๔๔

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําอาน จํานวน ๑๐ แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่องการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต
    ๕.๓  ใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต
    ๕.๔  หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
         ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

           - สังเกตความสนใจในการทํางาน
           - สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
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        ๖.๒  เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลจาดการสังเกตการทํางาน ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

         ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
           - แบบประเมินการสังเกตการทํางานรายบุคคล
           - ใบงาน เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต
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ใบความรู
เร่ืองการใชตัวการันตและการใชไมทัณฑฆาต

    ตัวการันต  หมายถึง  พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับอยูและไมตองการใหออก
เสียง เพื่อรักษารูปศัพทเดิมและสะดวกในการออกเสียง ตัวการันตอาจเปนพยัญชนะตัวเดียวหรือ
หลายตัวก็ได  เชน  อุปทว    ว  เปนตัวการันต   ยนตร  ตร  เปนตัวการันต   พระลักษมณ  ษมณ  เปน
ตัวการันต    นอกจากนี้ตัวการันตอาจมีสระกํากับอยูได โดยไมตองออกเสียงทั้งพยัญชนะและสระ  
เชน  พันธุ  อาน พัน   จักรพรรดิ์  อาน  จัก- กระ- พัน   รามเกียรติ์  อาน  ราม- มะ-เกียน

    ไมทัณฑฆาต (    )  คือเครื่องหมายที่เขียนบนตัวพยัญชนะ  เพื่อแสดงใหรูวาพยัญชนะตัว
นั้นไมออกเสียง

หลักการใชตัวการันตและการใชไมทัณฑฆาต
   ๑)  ร  ใชในกรณีที่ไมออกเสียง  ร  และ  ร  นั้นไมไดควบกับตัวสะกด  เชน  พักตร  ยนตร  

จันทร  อินทร  เสาร
    ๒)  ร  ควบกับตัวสะกด  และมีทัณฑฆาตกํากับอยู ถือเปนตัวการันต  เชน  วันศุกร  ดาว

ศุกร  เทเวศร  พยาฆร (เสือโครง)
    ๓)  พยัญชนะที่มีสระกํากับและเปนตัวการันต  จะใชเปนตัวสะกดไมได  เชน  จักรพรรดิ์  

อาน  จัก-กระ-พัน    พระศรีมหาโพธิ์  อาน  พระ-สี-มะ-หา-โพ
    ๔)  คําไทยแทสวนมากไมใชตัวการันต  เชน  ดํารง  สําอาง  นวลหง  ดําริ  ไพเราะ  โล  

สิงโต
    ๕)  คําไทยแทที่ใชตัวการันต  เชน  ผ้ีว (ผิว, ผิ)
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ใบงาน เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีใชการันต และไมทัณฑฆาต
คําชี้แจง      นักเรียนปฏิบัติตามคําส่ัง  ดังนี้

     ๑) ดูภาพแลวเติมคําในชองวางใหถูกตองและนําคําเหลานั้นมาสรางประโยคใหชัดเจน

                   โทรทัศ____

   
                                             
โทรศัพ____                    พระอาทิต____ รถยน___                             พระจัน___

บรรณารัก___                    สุขสัน____                    เคร่ืองฉายภาพยน____ อาจาร____

   ส
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    ๒. เติมตัวการันตของคําที่กําหนดใหในบทรอยกรองตอไปนี้
ราชาธิราชนอม ในสัต___

อํามาต___เปนบรรทัด ถองแท
ฝูงราษ___อยูศรีสวัส___ ทุกเมื่อ
เมืองดั่งนี้เลิศแล ไพรฟาเปรมปรี___

แนนหนามหาชน ขณยลทิชาจาร___
สุดแสนจะสงสาร สรศัพ___สัน___

ไวปากไววาก___ ไววง___กวี
ไวเกียรติและไวนามกร

        ๓. จงเขียนวงกลมรอบขอที่ผิด
๑)  ก. สัมพันธ ข. กรรมพันธุ ค. ผสมพันธุ ง. ผูกพันธุ
๒) ก. องคมนตรีข. องครักษ ค. องคาพยพ ง. องคประกอบ
๓) ก. วัดโพธิ ข. โพธิสัตว ค. ปฐมสมโพธิ ง. โพธิสมภาร
๔) ก. อุตสาห ข. บัณเฑาะว ค. ยุทธภูมิ ง. ทุกขเวทนา
๕) ก. เซ็นตช่ือ ข. ปาลม ค. กอลฟ ง. เปอรเซ็นต
๖) ก. ยุทธวิธี ข. ประยุทธ ค. ยุทธวินัย ง. ยุทธศาสตร
๗) ก. ศักดิ์นา ข. ศักดิ์ศรี ค. เกียรติศักดิ์ ง. กิตติศักดิ์
๘) ก. พระอินทรข. อินทรา ค. อินทรพิทักษ ง. ลูกอินลูกจัน

เฉลยคําตอบ

ชุดท่ี ๑.  โทรทัศน  โทรศัพท  พระอาทิตย  รถยนต  พระจันทร  บรรณารักษ  สุขสันต
เครื่องฉายภาพยนตร  อาจารย

ชุดท่ี ๒  สัตย อํามาตย     ราษฎร    สวัสดิ์    เปรมปรีดิ์    ทิชาจารย    ศัพท   สันทน   วากย    วงศ

ชุดท่ี ๓   ๑)   ง   ๒)   ง   ๓)   ก   ๔)   ง   ๕)   ก   ๖)   ข   ๗)   ก   ๘)   ค
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                                             แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร  แผนการสอนที่ ๗       เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    คําที่ใช ทร บางคําออกเสียงควบกล้ํา แตบางคําก็ออกเสียง  ซ  การจะออกเสียงใหถูกตอง
นั้นตองอาศัยการจดจําอยางแมนยํา  และการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  ซ  และ  ทร  ไดถูกตองจึง
ตองดูความหมายของคําควบคูกัน  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  
การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร  และเขียน
สะกดคําไดถูกตองสามารนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร
๒.๒.๒ อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ใช  ซ  ทร
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําที่ใช  ซ  ทร ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
     หลักการใช  ซ  ทร

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
    ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๔.๑.๑ นักเรียนเติมพยัญชนะ  ซ หรือ  ทร   ลงในชองวางใหเปนคําที่สมบูรณ
ขอความจํานวน ๑๐ ขอความ  ดังนี้
๑) เขานั่ง __บเ__า อยูที่พื้น __ายชายทะเล
๒) แมคาปลาอิน___ถาม __อกแ__กดีเหลือหลาย
๓) เด็ก ๆ __ก__นไปพบตนไ__  แลวมาบอกให___าบ
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๔) พอไปขายพุ___าที่ตลาด เมื่อคน__า แลวจึงเดินกลับบาน  
๕) อยาตีปลาหนาไ__ใหปลาตื่น   เขาหยิบยื่นสิน___พยไมนับได

เฉลย
๑) ซบเซา, ทราย   ๒) อินทรี, ซอกแซก
๓) ซุกซน, ไทร, ทราบ  ๔) พุทรา, ซา ๕)  ไซ, สินทรัพย

๔.๑.๒ นักเรียนฝกออกเสียงคําที่เติมลงในชองวาง และบอกความหมายของ
คําเหลานั้น  แลวสังเกตความแตกตางของการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร

    ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนรับใบความรู เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร  แลวรวมกัน

อภิปรายสรุป
๔.๒.๒ ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการใช  ซ  ทร     และใหนักเรียนชวยกัน

ยกตัวอยางคําแตงเปนประโยคประกอบในบริบทตาง ๆ
๔.๒.๓ ครูอธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจน นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
๔.๒.๔  นักเรียนแบงกลุมเปน ๑๐ กลุม เลือกประธานและเลขานุการกลุม แตละ

กลุมรับใบงาน เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร  แลวปฏิบัติตามคําส่ังในใบงานซึ่งไดจากขอมูล
ทางคติชน อันไดแก สํานวน  สุภาษิต และคําพังเพย

 ๔.๒.๕ นักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมาเสนอผลงาน  นักเรียนและครูรวมกันเฉลย
ใบงาน  แตละกลุมแกไขใบงานใหถูกตอง

     ๔.๓ ขั้นสรุป
๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายหลักการใช  ซ  ทร  นักเรียนบันทึกลงสมุด
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร 

จากหนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑  แผนใสขอความ
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร
    ๕.๓  ใบงาน เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร
    ๕.๔  หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)
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๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล

                        - สังเกตการทํางานรายบุคคล
                        - สังเกตการทํางานกลุม
        ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล

           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานกลุม ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

                ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
            - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
            - แบบประเมินการสังเกตการทํางานกลุม
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ใบความรู
เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีใช  ซ  ทร

หลักการใช  ศ  ษ  ส
    ๑) คําไทยแทใช  ซ  เชน  ซม  ซึม ซวดเซ  ซับซาบ  ซบ  ซาบซึ้ง  ซอกแซก  ซาบซาน  

ซาก  ซึมซาบ (เอิบอาบ)  ไมซาง  โรคซาง  โซม (อาบ, ทา) แซง  ไซ (หญา, งู, เครื่องดักปลา) ซอน
แซก   ยกเวน โซรม (แปลวา รุมกัน)   ไซร

    ๒) คําที่รับมาจากภาษาอื่นซึ่งเดิมใช  ทร  เมื่อรับมาใชในภาษาไทยก็ใช  ทร  เชนเดิม แต
ออกเสียงเปน  ซอ  เชน  มัทรี  อินทรีย (รางกาย)  อินทรี (นก, ปลา) นนทรี  ทรัพย  ทรุดโทรม  
ทรวง   ทรง  ฯลฯ
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ใบงาน เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีใช ซ  ทร
คําชี้แจง  นักเรียนเติมคําที่ใช  ซ  ทร ใหเหมาะสมลงในสํานวน สุภาษิต และคําพังเพยซึ่ง
ไดมาจากขอมูลทางคติชนที่มีผูพิมพเผยแพรไว  ดังตอไปนี้
๑.  ขน…….เขาวัด      หมายถึง รวมกันทําโดยไมหวังผลตอบแทน
๒.  ไม…… งัดไม …… หมายถึง ผูมีกําลังนอยหาญหักกับผูมีกําลังมากจะมีแตความ พินาศ
๓. รมโพธ์ิรม……  หมายถึง  คนที่ใหความคุมครองเลี้ยงดูหรือผูใหความรมเย็นเปนสุข
๔. ขวานผา……..  หมายถึง  พูดอะไรตรง ๆ หรือไมไพเราะหู
๕. ขึ้น…… หมายถึง  อยูในฐานะเหมือนคนอื่น
๖. ใจปลา…….  หมายถึง  ไมอดทน
๗. จะผัดหนาทาแปงแตงอิน…….  ดูฉวีผิวเนื้ออยาเหลือเกิน  หมายถึง  จะทําอะไรพิจารณา
      ใหรอบตอบกอน
๘.  …….เหมือนแมวนอนหวด  หมายถึง  ทําเปนซื่อ
๙. ……..ซ้ึงตรึงใจ   หมายถึง  ถูกใจอะไรอยางหนึ่งมากจนถึงกับจําได อยางแนบแนน
๑๐. ……..กะตาย  หมายถึง  แคนทําอยูจนได
๑๑. …….ดีกวาขอยืม  หมายถึง  อยาหวังพึ่งพาผูอ่ืน
๑๒. ตีปลาหนา……..  หมายถึง  เขาไปขัดขวางผลประโยชนของผูอ่ืน
๑๓. ………ในดินสินในน้ํา  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ
๑๔. ความยังไมทันหาย  ความควายเขามา……..  หมายถึง  เรื่องหนึ่งยังไมทันจะหมดสิ้น
        เรื่องอื่นก็เขามาแทรก
๑๕. เอามือ……หีบ  หมายถึง ทําตัวเขาไปสูความเดือดรอนยุงยาก  โดยมิเกิดประโยชนแต
        อยางไร

เฉลยคําตอบ
๑. ทราย ๒. ซีก, ซุง ๓. ไทร
๔. ซาก ๕. ซัง ๖. ซิว
๗. อินทรีย ๘. ซ่ือ ๙. ซาบซึ้ง
๑๐. ซัง ๑๑. ซ้ือ ๑๒. ไซ
๑๓. ทรัพย ๑๔. แทรก ๑๕. ซุก
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                                           แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร  แผนการสอนที่ ๗        เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    คําที่ใช ทร บางคําออกเสียงควบกล้ํา แตบางคําก็ออกเสียง  ซ  การจะออกเสียงใหถูกตอง
นั้นตองอาศัยการจดจําอยางแมนยํา  และการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  ซ  และ  ทร ใหถูกตองจึง
ตองดูความหมายของคําควบคูกัน  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  
การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร  และเขียน
สะกดคําไดถูกตองสามารนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร
๒.๒.๒ อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ใช  ซ  ทร
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําที่ใช  ซ  ทร ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
 หลักการใช  ซ  ทร

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
    ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๔.๑.๑ นักเรียนเติมพยัญชนะ  ซ หรือ  ทร   ลงในชองวางใหเปนคําที่สมบูรณ
ขอความจํานวน ๑๐ ขอความ  ดังนี้
๑) เขานั่ง __บเ__า อยูที่พื้น __ายชายทะเล
๒) แมคาปลาอิน___ถาม __อกแ__กดีเหลือหลาย
๓) เด็ก ๆ __ก__นไปพบตนไ__  แลวมาบอกให___าบ
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๔) พอไปขายพุ___าที่ตลาด เมื่อคน__า แลวจึงเดินกลับบาน  
๕) อยาตีปลาหนาไ__ใหปลาตื่น   เขาหยิบยื่นสิน___พยไมนับได

เฉลย
๑) ซบเซา, ทราย   ๒) อินทรี, ซอกแซก
๓) ซุกซน, ไทร, ทราบ  ๔) พุทรา, ซา ๕)  ไซ, สินทรัพย

๔.๑.๒ นักเรียนฝกออกเสียงคําที่เติมลงในชองวาง และบอกความหมายของ
คําเหลานั้น  แลวสังเกตความแตกตางของการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร

    ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนรับใบความรู เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร  แลวรวมกัน

อภิปรายสรุป
๔.๒.๒ ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการใช  ซ  ทร  แลวใหนักเรียนชวยกัน

ยกตัวอยางคําแตงประโยคในบริบทตาง ๆ
๔.๒.๓ ครูอธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจน นักเรียนจดบันทึกลงสมุด

    ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร  จากแบบเรียน

ภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย  เลม ๓ )

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ แผนใสขอความ
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ใช  ซ  ทร
    ๕.๓  หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย  เลม ๓ )

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
           - สังเกตการศึกษาและความตั้งใจ
           - สังเกตความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน

        ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
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           - ประเมินผลจากการปฏิบัติงานและความรวมมือ ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
                   ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล

           - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
           - แบบประเมินการทํางาน
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ใบความรู
เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีใช  ซ  ทร

    ๑) คําไทยแทใช  ซ  เชน  ซม  ซึม ซวดเซ  ซับซาบ  ซบ  ซาบซึ้ง  ซอกแซก  ซาบซาน  
ซาก  ซึมซาบ (เอิบอาบ)  ไมซาง  โรคซาง  โซม (อาบ, ทา) แซง  ไซ (หญา, งู, เครื่องดักปลา) ซอน
แซก   ยกเวน โซรม (แปลวา รุมกัน)   ไซร

    ๒) คําที่รับมาจากภาษาอื่นซึ่งเดิมใช  ทร  เมื่อรับมาใชในภาษาไทยก็ใช  ทร  เชนเดิม แต
ออกเสียงเปน  ซอ  เชน  มัทรี  อินทรีย (รางกาย)  อินทรี (นก, ปลา) นนทรี  ทรัพย  ทรุดโทรม  
ทรวง   ทรง  ฯลฯ
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                                            แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช ศ  ษ  ส  แผนการสอนที่  ๘      เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    การใชพยัญชนะเสียง  สอ  ทั้งสามตัว ( ศ  ษ  ส ) ในภาษาบาลีมีใชเพียง ๑ รูป  คือ  ส  
สวนในภาษาสันสกฤตและในภาษาไทยมีใชทั้ง ๓ รูป  คือ  ศ  ษ  ส  เพื่อใหสามารถเขียนคําที่ใช  ศ  
ษ  ส  ไดถูกตองจึงจําเปนตองรูที่มาของคํา  หากเขียนสะกดผิดทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุ
ประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใช
ส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส  และเขียน
สะกดคําไดถูกตองสามารถนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส  ไดถูกตอง
๒.๒.๒ อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ใช  ศ  ษ  ส  ไดถูกตอง
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําที่ใช  ศ  ษ  ส  ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    หลักการใช  ศ  ษ  ส

๔.  กิจกรรมการเรียนการสอน
    ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๔.๑.๑ ครูแสดงบัตรคํา  คําวา  โฆ…ก,   ดา…ดา,  นิรา…,   ไอ…กรีม,  อั…ดง,  
พฤ…ภาคม,  พฤ…จิกายน,  พั…ดี,  พิ…วา…,  ฝร่ังเศ…  ใหนักเรียนชวยกันเติมพยัญชนะ  ศ  ษ  ส  
ลงในชองวางใหถูกตอง

๔.๑.๒ นักเรียนฝกออกเสียงคําในบัตรคําพรอมกัน  แลวสังเกตความแตกตางของ
การเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส
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    ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส แลวรวมกัน

อภิปรายสรุป
๔.๒.๒ สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส  แลว

ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางคําแตงประโยคในบริบทตาง ๆ
๔.๒.๓ ครูติชมแกไข  อธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจน  นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
๔.๒.๔ นักเรียนแบงกลุมเปน ๑๐ กลุม เลือกประธานและเลขานุการกลุม แลว

ปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน ซ่ึงไดจากขอมูลทางคติชน อันไดแก สํานวน  สุภาษิต และคําพังเพย
๔.๒.๕ นักเรียนสงตัวแทนกลุมเสนอผลงาน  ครูตรวจผลงานและอธิบายเพิ่มเติม

๔.๓ ขั้นสรุป
๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายหลักการใช  ศ ษ ส  นักเรียนบันทึกลงสมุด
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส  จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําเติมพยัญชนะที่ใช  ศ  ษ  ส  จํานวน ๑๐ แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ใช ศ  ษ  ส
    ๕.๓  ใบงาน เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช ศ  ษ  ส
    ๕.๔  หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - สังเกตการทํางานกลุม

        ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานกลุม ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

               ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
           - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล

- แบบประเมินการสังเกตการทํางานกลุม
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ใบความรู
เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีใช ใช  ศ  ษ  ส

หลักการใช ใช  ศ  ษ  ส
๑) คําไทย แทใช  ส  เชน  เสือ  สอง  สุก  สาย  สี  เสา  สูง  ฯลฯ  แตคําไทยแทบางคําใช  ศ  

ษ  เชน  ศอก  ศึก  เศรา  พิศ  บําราศ  พัศดี  เลิศ  ดาษ  ดาษดา  ดาษดื่น  ฝดาษ  ฯลฯ
๒) คําที่มาจากภาษาบาลีทั้งหมดใช  ส  เชน  สงฆ  สัจจะ  เวสสันดร  รังสี
๓) คําที่มาจากสันสกฤต  มีหลักการใชดังนี้

๓.๑) ใช  ศ  อยูหนาพยัญชนะวรรค  จะ  (  จ  ฉ  ช  ฌ  ญ  )  เชน  พฤศจิกายน  
อัศจรรย  ปรัศจิม

๓.๒) ใช  ษ  อยูหนาพยัญชนะวรรค  ฏะ  ( ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  )  หรือตามหลัง  ก  เชน  
กนิษฐา  โอษฐ  ทฤษฎี  วิษณุ  สันนิษฐาน  กฤษณะ  เกษตร  อักษร  ฯลฯ

๓.๓) ใช  ส  อยูหนาพยัญชนะวรรค  ตะ  (  ต  ถ  ท  ธ  น  ) เชน  พิสดาร  อัสดง  
สตรี  สถาน  ศาสนา  วาสนา  ฯลฯ

๔)  ใชกับคําที่มาจากภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาบาลี-สันสกฤต  เชน   โสรง  โสหุย  
อาสา  แสตมป  ไอศกรีม  ฝร่ังเศส  ปศตัน (ปนชนิดหนึ่ง)  กระดาษ  อังกฤษ  ฯลฯ
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ใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีใช ศ ษ ส
คําชี้แจง  จงเติมคําที่ใช  ศ  ษ  ส  ลงในสํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ซ่ึงไดจากขอมูลทางคติชน    
ที่มีผูพิมพเผยแพรไว  ตามความหมายที่กําหนด ดังตอไปนี้

๑. หนี…..ปะจระเข   หมายถึง  หนีทุกขหรืออันตรายอยางหนึ่งไปพบทุกขหรืออันตราย
     อีกอยางหนึ่ง
๒. วัว…..หลังหวะ   หมายถึง  ผูมีความผิดติดตัวทําใหตองหวาดระแวงอยูตลอดเวลา
๓. ปากปรา…..น้ําใจเชือดคอ   หมายถึง  พูดดีดวยแตใจกับอาฆาตพยาบาท
๔. กินน้ําใต…..   หมายถึง  เปนที่สองรองจากผูอ่ืน  ตัวอยางหญิงสาวไปเปนภรรยานอยเขา
๕. หนูตกถังขาว…..   หมายถึง  ชายยากจนไปไดหญิงที่รํ่ารวยเปนภรรยา
๖. งมเข็มในมหา…..   หมายถึง  งานที่ยากลําบาก
๗. จิ้งจกตีน…..   หมายถึง  พวกกระจอกงอกงอย
๘. ใจไม…..ระกํา   หมายถึง  ไมมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ
๙. จํา…..เอาหนา  ภาวนากันตาย  หมายถึง  ทําบุญเผื่ออวดคนอื่น มิไดทําดวยความ
        บริสุทธิ์ใจ
๑๐. ชักน้ําเขาลึกชัก…..เขาบาน   หมายถึง  นําขาศึกเขาบานเขาเมือง
๑๑. บานแตก…….ขาด   หมายถึง  กระจัดกระจายแยกกันไปคนละทิศคนละทาง
๑๒. นอนหลับทับ…..   หมายถึง  ไมรูเร่ืองราวดวยเลย
๑๓. บอก…….  หมายถึง  ประกาศไมยอมรับผิดชอบแบบตัดญาติขาดมิตรไมยอมใหความ
        ชวยเหลือ
๑๔. ฟงไมได…..  จับเอามากระเดียด   หมายถึง  รูเร่ืองไมละเอียดถ่ีถวนก็ถือเปนจริงเปนจัง
๑๕. …….ยังขาดไฟ   หมายถึง  คนเรามีวันผิดพลาด
๑๖. ……แผลเกา   หมายถึง  กระทบใจหรือทําใหนึกถึงความชอกช้ําที่เคยไดรับ
๑๗. …..ปลายจวัก   หมายถึง  ความชํานาญในการปรุงอาหารใหมีรสอรอยทําใหสามีรัก
๑๘. …….ในอกนรกในใจ   หมายถึง  ความดีหรือความชั่วอยูที่ตัวเอง
๑๙. …….พระราม  หมายถึง  เด็กที่ซุกซน
๒๐. …….ยอมไมมีในหมูโจร  หมายถึง  ในหมูโจรจะหาความสัตยไมได

เฉลยคําตอบ
๑.  เสือ   ๒.  สัน   ๓.  ศรัย   ๔.  ศอก   ๕.  สาร   ๖.  สมุทร   ๗.  ศาล    ๘.  ไส   ๙.  ศีล

๑๐.   ศึก    ๑๑.  สาแหรก    ๑๒.  สิทธิ์    ๑๓.ศาลา  ๑๔.  ศัพท    ๑๕.  เศรษฐี   ๑๖.  สะกิด   ๑๗.
เสนห   ๑๘.  สวรรค   ๑๙.  สมุน   ๒๐.  สัจจะ
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                                           แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส  แผนการสอนที่ ๘      เวลา   ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    การใชพยัญชนะเสียง  สอ  ทั้งสามตัว ( ศ  ษ  ส ) ในภาษาบาลีมีใชเพียง ๑ รูป  คือ  ส  
สวนในภาษาสันสกฤตและในภาษาไทยมีใชทั้ง ๓ รูป  คือ  ศ  ษ  ส  เพื่อใหสามารถเขียนคําที่ใช  ศ  
ษ  ส  ไดถูกตองจึงจําเปนตองรูที่มาของคํา  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุ
ประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําชวยใหเขียนคําไดถูกตอง ตลอดจนสามารถใชส่ือ
สารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส  และเขียน
สะกดคําไดถูกตองสามารถนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส  ไดถูกตอง
๒.๒.๒ อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ใช  ศ  ษ  ส  ไดถูกตอง
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําที่ใช  ศ  ษ  ส  ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    หลักการใช  ศ  ษ  ส

๔.  กิจกรรมการเรียนการสอน
    ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๔.๑.๑ ครูแสดงบัตรคํา  คําวา  โฆ…ก,   ดา…ดา,  นิรา…,   ไอ…กรีม,  อั…ดง,  
พฤ…ภาคม,  พฤ…จิกายน,  พั…ดี,  พิ…วา…,  ฝร่ังเศ…  นักเรียนชวยกันเติมพยัญชนะ  ศ  ษ  ส  ลง
ในชองวางใหถูกตอง

๔.๑.๒ นักเรียนอานคําในบัตรคําพรอมกัน  แลวสังเกตความแตกตางของการเขียน
สะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส

   ส
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    ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ สนทนาซักถามนักเรียนถึงหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส    

แลวใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางคําแตงประโยคในบริบทตาง ๆ
๔.๒.๒ นักเรียนรับใบความรู เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช ศ  ษ  ส แลวรวมกัน

ศึกษา  อภิปรายสรุปและจดบันทึกลงสมุด
๔.๒.๓ ครูอธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจน และกําหนดสถานการณตาง ๆ   ใหนักเรียน

ยกตัวอยางคําโดยแตงประโยคใหเหมาะสม
     ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน

๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด  เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส  จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย  เลม  ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําเติมพยัญชนะ  ศ  ษ  ส  ลงในชองวาง  จํานวน  ๑๐  แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ใช  ศ  ษ  ส
    ๕.๓ หนังสือเรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย  เลม  ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
           - สังเกตการศึกษาและความตั้งใจ
           - สังเกตการทํางานรายบุคคล

        ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลจากความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

               ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
            - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
            - แบบประเมินการทําปฏิบัติงาน
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ใบความรู
เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีใช ใช  ศ  ษ  ส

หลักการใช ใช  ศ  ษ  ส
๑) คําไทย แทใช  ส  เชน  เสือ  สอง  สุก  สาย  สี  เสา  สูง  ฯลฯ  แตคําไทยแทบางคําใช  ศ  

ษ  เชน  ศอก  ศึก  เศรา  พิศ  บําราศ  พัศดี  เลิศ  ดาษ  ดาษดา  ดาษดื่น  ฝดาษ  ฯลฯ
๒) คําที่มาจากภาษาบาลีทั้งหมดใช  ส  เชน  สงฆ  สัจจะ  เวสสันดร  รังสี
๓) คําที่มาจากสันสกฤต  มีหลักการใชดังนี้
      ๓.๑) ใช  ศ  อยูหนาพยัญชนะวรรค  จะ  (  จ  ฉ  ช  ฌ  ญ  )  เชน  พฤศจิกายน  อัศจรรย  

ปรัศจิม
     ๓.๒) ใช  ษ  อยูหนาพยัญชนะวรรค  ฏะ  ( ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  )  หรือตามหลัง  ก  เชน  

กนิษฐา  โอษฐ  ทฤษฎี  วิษณุ  สันนิษฐาน  กฤษณะ  เกษตร  อักษร  ฯลฯ
        ๓.๓) ใช  ส  อยูหนาพยัญชนะวรรค  ตะ  (  ต  ถ  ท  ธ  น  ) เชน  พิสดาร  อัสดง  สตรี  

สถาน  ศาสนา  วาสนา  ฯลฯ
๔)  ใชกับคําที่มาจากภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาบาลี-สันสกฤต  เชน   โสรง  โสหุย  

อาสา  แสตมป  ไอศกรีม  ฝร่ังเศส  ปศตัน (ปนชนิดหนึ่ง)  กระดาษ  อังกฤษ  ฯลฯ
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                                            แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช  น  ณ    แผนการสอนที่ ๙        เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    พยัญชนะ  น  ณ  เปนพยัญชนะเสียงเดียวกัน  มีใชในภาษาไทยทั้งสองตัว   ณ  เปน
พยัญชนะเดิมใชในภาษาบาลีสันสกฤตมากกวาในภาษาไทย  สวน  น  เปนพยัญชนะกลาง  จึงมีใช
ทั้งในภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การ
เขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิต
ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู   ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใช  น  ณ  และเขียน
สะกดคําไดถูกตองสามารถนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใช  น  ณ  ไดถูกตอง
๒.๒.๒ อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ใช  น  ณ  ไดถูกตอง
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําที่ใช  น  ณ  ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    การใช  น  ณ

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
    ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

นักเรียนแบงกลุมจํานวน ๕ กลุม  กลุมละ ๘ คน แลวสงตัวแทนแขงขันเขียนคํา
ศัพทบนกระดานดํา  โดยครูอานบัตรคําทีละคํา  กลุมใดเขียนถูกตองมากกวาเปนผูชนะ

บัตรคําศัพทจํานวน ๑๕ คํา  ดังนี้
๑. เวนคืน  ๒. บริเวณ  ๓. ปกษิน  ๔. ทักษิณ  ๕. มณฑล  ๖. ปริมาณ  ๗.  ตระเวน
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๘. เกศินี  ๙. ปรานี (เอ็นดูดวยความสงสาร) ๑๐. ประนีประนอม  ๑๑. ประณีต  
๑๒. วิญญาณ  ๑๓. รณรงค  ๑๔. กัณหา  ๑๕. จัณฑาล

    ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช น  ณ  แลวรวม

กันอภิปรายสรุป
๔.๒.๒ สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการสะกดคําที่ใช  น  ณ      แลวให

นักเรียนชวยกันยกตัวอยางคําแตงประโยคที่นําไปใชในบริบทตาง ๆ
๔.๒.๓ ครูอธิบายหลักการใช น ณ เพิ่มเติมใหชัดเจน นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
๔.๒.๔ นักเรียนแตละคนรับใบงานซึ่งไดเนื้อหามาจากขอมูลทางคติชน อันไดแก 

ความเชื่อเกี่ยวกับการนิมิต และการเกิดในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน    แลวปฏิบัติตามคําส่ังใน
ใบงาน

๔.๒.๕ นักเรียนและครูรวมกันเฉลยใบงาน  แกไขใหถูกตอง
    ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน

๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดศึกษามา
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  น ณ  จากหนังสือเรียน

ภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําศัพท จํานวน ๑๕ แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่องการเขียนสะกดคําที่ใช  น ณ
    ๕.๓ ใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  น ณ
    ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
          - สังเกตการศึกษาและความตั้งใจ

- สังเกตการทํางานรายบุคคล
        ๖.๒  เกณฑการวัดและประเมินผล

           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
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               ๖.๓  เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
                         - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล

- แบบประเมินการทํางาน

   ส
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ใบความรู
เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีใช  ณ  น

การใช  น
๑. ใชกับคําไทยแททั้งหมด  เชน  นก  หนู  นั่ง  นอน
๒. ใชกับคําที่มาจากภาษาอื่นซึ่งเดิมใช  น  เชน ชนนี  สถาน ไนโตรเจน เกศินี โปรดปราน  

เวนคืน  นายก  ภิกขุนี  ปรานี  ประนีประนอม  ฌาน  ตระเวน  ภานุ(สันสกฤต)  นีออน
๓. ใชเปนตัวสะกดสําหรับคําสันสกฤตที่ลงทาย  อินฺ ซ่ึงแปลวา  ผูมี  เชน  หัสดิน (ผูมีมือ 

หมายถึง  ชาง)   กริน  (ผูมีแขน  หมายถึง  ชาง)  ปกษิน  (ผูมีปก  หมายถึง  นก)

การใช  ณ
๑.  ใชเขียนคําไทยแท  เชน  ณ,  ฯพณฯ
๒. ใชเขียนคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต  ซ่ึงเดิมใช  ณ  เชน  กัณหา  ญาณ  จัณฑาล  มณี  

ปฏิภาณ  วิญญาณ  รณรงค  ภาณุ (บาลี)  กฤษณะ  การณ  การุณย
๓. ใชตามหลัง  ร  ฤ  ษ  เชน  กรณี  กรณีย  อรุณ  กฤษณา  ตฤณมัย  โฆษณา  นารายณ  

พราหมณ  ปริมาณ  ปริณายก  ภิกษุณี  ยักษิณี  ทักษิณา  ทักษิณ  ปราณี (ผูมีชีวิต)  บริเวณ  ปราณ  
ประณีต
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ใบงานเรื่อง การเขียนสะกดคําท่ีใช น ณ
คําชี้แจง  จงเติม น ณ ลงในชองวางตามเนื้อความซึ่งไดมาจากขอมูลทางคติชนอันไดแก ความเชื่อ
เกี่ยวกับการนิมิต และการเกิด ในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน ใหเหมาะสม

             ปูยาตายายสบายใจ จะใหช่ือหลา …ไวเป…มงคล
แมฝ… วานกตะกรุมคาบชาง บินมาแตทางพนาส… ฑ
พาไปใหถึงในเรือ… ตน หัวลา… นอกข … แตเกิดมา
เมื่อตกฟากฤกษพาลของหลา…ชาย ชางเผือกมาถวายพระพั… วษา
จึงให …ามตามเหตุทั้งปวงมา หลา… รักของขาชื่อขุ… ชาง

หรือ ฝายตาตะแกเปนหมอดู คิดคู…เลขอยูใหหลา…ชาย
ปขาลวั… อังคารเดือ… หา ตกฟากเวลาสามชั้นฉาย
กรุงจี… เอาแกวแพรวพราย มาถวายพระเจากรุงอยุธยา
ใหใสปลายยอดพระเจดียใหญ สรางไวแตเมื่อคร้ังเมืองหงสา
เรียกวัดเจาพระยาไทยแตไรมา ใหช่ือวาพลายแกวแววไว

 (ขุนชางขุนแผน)

เฉลยคําตอบ
หลาน   เปน   ฝน   พนาสณฑ   เรือน   ลาน   ขน   หลาน   พันวษา   นาม   หลาน   ขุน   

คูณ   หลาน   วัน   เดือน   จีน
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  แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช  น  ณ    แผนการสอนที่ ๙        เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    พยัญชนะ  น  ณ  เปนพยัญชนะเสียงเดียวกัน  มีใชในภาษาไทยทั้งสองตัว   ณ  เปน
พยัญชนะเดิมใชในภาษาบาลีสันสกฤตมากกวาในภาษาไทย  สวน  น  เปนพยัญชนะกลาง  จึงมีใช
ทั้งในภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การง
เขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิต
ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู   ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใช  น  ณ       และเขียน
สะกดคําไดถูกตองสามารถนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใช  น  ณ  ไดถูกตอง
๒.๒.๒ อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ใช  น  ณ  ไดถูกตอง
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําที่ใช  น  ณ  ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    การใช  น  ณ

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
     ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

นักเรยีนแบงกลุม  จํานวน ๕ กลุม  กลุม ๘ คน     แลวสงตัวแทนแขงขันกันเขียน
คําศัพทบนกระดาน โดยครูอานบัตรคําทีละคํา  กลุมใดเขียนไดถูกตองมากกวาเปนผูชนะ

บัตรคําศัพทจํานวน ๑๕ คํา   ดังนี้
๑. เวนคืน  ๒. บริเวณ  ๓. ปกษิน  ๔. ทักษิณ  ๕. มณฑล  ๖. ปริมาณ  ๗.  ตระเวน
๘. เกศินี  ๙. ปรานี (เอ็นดูดวยความสงสาร) ๑๐. ประนีประนอม  ๑๑. ประณีต
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๑๒. วิญญาณ  ๑๓. รณรงค  ๑๔. กัณหา  ๑๕. จัณฑาล
    ๔.๒ ขั้นสอน

๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช ณ  น  แลว
ศึกษา อภิปรายสรุป บันทึกลงสมุด

๔.๒.๒ นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๕ คน เลือกประธานและเลขานุการกลุมแตละ
กลุมรวมกัน สรุปสาระสําคัญและแสดงความคิดเห็น เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  น  ณ  แลวสงตัว
แทนรายงานหนาชั้น

๔.๒.๓ ครูช้ีแจงเพิ่มเติมใหสมบูรณ พรอมใหนักเรียนจดบันทึกลงสมุด
๔.๒.๔ นักเรียนบอกความหมายของคําในบัตรคํา จํานวน ๑๕ คํา (ที่ใชในขั้นนํา)

แลวนําคําไปเขียนแตงประโยคสื่อสารในบริบทตาง ๆ  ลงสมุด
    ๔.๓  ขั้นสรุปบทเรียน

๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดศกึษามา
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  น ณ  จากหนังสือเรียน

ภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําศัพท จํานวน ๑๕ แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ใช ณ  น
    ๕.๓  หนังสือเรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
            - สังเกตการทํางานรายบุคคล
            - สังเกตการทํางานกลุม

         ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
            - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

 - ประเมินผลการสังเกตการทํางานกลุม ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
               ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล

            - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
            - แบบประเมินการสังเกตการทํางานกลุม
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ใบความรู
เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีใช  ณ  น

การใช  น
๑. ใชกับคําไทยแททั้งหมด  เชน  นก  หนู  นั่ง  นอน
๒. ใชกับคําที่มาจากภาษาอื่นซึ่งเดิมใช  น  เชน ชนนี  สถาน ไนโตรเจน เกศินี โปรดปราน  

เวนคืน  นายก  ภิกขุนี  ปรานี  ประนีประนอม  ฌาน  ตระเวน  ภานุ(สันสกฤต)  นีออน
๓. ใชเปนตัวสะกดสําหรับคําสันสกฤตที่ลงทาย  อินฺ ซ่ึงแปลวา  ผูมี  เชน  หัสดิน (ผูมีมือ 

หมายถึง  ชาง)   กริน  (ผูมีแขน  หมายถึง  ชาง)  ปกษิน  (ผูมีปก  หมายถึง  นก)

การใช  ณ
๑. ใชเขียนคําไทยแท  เชน  ณ,  ฯพณฯ
๒. ใชเขียนคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต  ซ่ึงเดิมใช  ณ  เชน  กัณหา  ญาณ  จัณฑาล  มณี  

ปฏิภาณ  วิญญาณ  รณรงค  ภาณุ (บาลี)  กฤษณะ  การณ  การุณย
๓. ใชตามหลัง  ร  ฤ  ษ  เชน  กรณี  กรณีย  อรุณ  กฤษณา  ตฤณมัย  โฆษณา  นารายณ  

พราหมณ  ปริมาณ  ปริณายก  ภิกษุณี  ยักษิณี  ทักษิณา  ทักษิณ  ปราณี (ผูมีชีวิต)  บริเวณ  ปราณ  
ประณีต
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                                            แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง บัน  แผนการสอนที่ ๑๐      เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  บัน  มีใชในภาษาไทยอยูหลายตัวดวยกัน เชน บัน-, บรร-, 
บัญ-, บัณ- และ บัล- โดยใชพยางคเหลานี้เปนพยางคหนาของคําและมีวิธีการใชตางกัน หากเขียน
สะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวย
ใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู   ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําออกเสียง  บัน และเขียน
สะกดคําไดถูกตองตลอดจนสามารถนําคําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  บัน  ไดถูกตอง
๒.๒.๒อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ออกเสียง บัน ไดถูกตอง
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําที่ออกเสียง  บัน  ไปใชแตงไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    การใช  บัน-,  บรร-, บัญ-, บัณ-และ บัล-

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
    ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

นักเรียนแบงกลุม จํานวน ๕ กลุม  กลุมละ ๘ คน  แลวสงตัวแทนแขงขันกันเขียน
คําศัพทบนกระดาน โดยครูอานบัตรคําทีละคํา  กลุมใดเขียนไดถูกตองมากกวาเปนผูชนะ

บัตรคําศัพทจํานวน ๑๘ คํา  ดังนี้
  ๑) บันดาล  ๒) บรรทุก  ๓) บรรเลง  ๔) บันเทิง  ๕) บรรลุ  ๖) บรรลัย  ๗) บันทึก

๘) บรรเทา  ๙) บรรจุ  ๑๐) บรรจบ  ๑๑) บันลือ ๑๒) บันได ๑๓) บรรเจิด
๑๔) บรรทัด  ๑๕) บรรจง ๑๖) บัญชา  ๑๗) บัณเฑาะว(กลอง)  ๑๘) บัลลังก
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     ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง บัน แลว

รวมกันอภิปรายสรุป
๔.๒.๒ สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการสะกดคําที่ออกเสียง บัน นักเรียน

เขียนยกตัวอยางคําพรอมกับความหมายของคํา  แลวนําคําไปใชแตงประโยคในบริบทตาง ๆ
๔.๒.๓ ครูอธิบายหลักการสะกดคําที่ออกเสียง บัน-    เพิ่มเติมใหชัดเจนและใหนัก

เรียนจดบันทึกลงบนสมุด
๔.๒.๔ นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔ คน เลือกประธานและเลขานุการกลุม แตละ

กลุมรับใบงานแลวปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน ซ่ึงไดเนื้อหามาจากขอมูลทางคติชนที่มีผูพิมพเผย
แพรไว   อันไดแก ความเชื่อที่เกี่ยวกับการตั้งชื่อประจําวันเกิด

๔.๒.๕ ครูสุมนักเรียนประมาณ ๓ กลุม โดยแตละกลุมสงตัวแทนออกมาหนาชั้น
เรียนเขียนคําลงบนกระดาน  นักเรียนและครูรวมกันเฉลยและตรวจความถูกตองของแตละกลุม

    ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑  นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดศึกษามา
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง บัน จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําศัพท จํานวน ๑๘ แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง บัน
    ๕.๓ ใบงาน เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง บัน

     ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
          - สังเกตการทํางานรายบุคคล

- สังเกตการทํางานกลุม
        ๖.๒  เกณฑการวัดและประเมินผล

          - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
          - ประเมินผลการสังเกตการทํางานกลุม ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
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                 ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
          - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล

- แบบประเมินการสังเกตการทํางานกลุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง บัน

การใช  บัน-,  บรร-, บัญ-, บัณ-และ บัล-
๑) บัน-  ใชเปนพยางคหนาของคําบางคํา  เชน  บันดาล  บันได  บันทึก  บันเทิง  บันลือ
๒) บรร-  ใชเปนพยางคหนาของคํา  สวนมากแผลงมาจาก   ประ  เชน  บรรจง-ประจง,  

บรรจบ-ประจบ,  บรรจุ-ประจุ, บรรเจิด-ประเจิด,  บรรทัด-ประทัด,  บรรทุก-ประทุก,  บรรเทา-
ประเทา, บรรเลง-ประเลง,  บรรลุ-ประลุ,  บรรลัย-ประลัย

๓) บัญ-, บัณ- และ บัล- ใชเปนพยางคหนาของคําที่มาจากภาษาบาลี  เชน บัญชา บัญชี
บัณเฑาะก (กระเทย)  บณัเฑาะว (กลอง)  บัลลังก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง บัน

คําชี้แจง จงเขียนคําที่ออกเสียง บัน ลงในชองวางใหตรงกับความหมายของคํา    ซ่ึงเปนขอมูลทาง
คติชน ซ่ึงเกี่ยวกับความเชื่อในการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดประจําวันพฤหัสบดี  โดยใชตัวอักษร คือ บ ป ผ 
ฝ พ ฟ ภ ม

    (๑)  บ____ ประจง  ทําใหดี  ทําใหเรียบรอย  ทําโดยระวัง  แตง  ตั้งใจ
    (๒) บ____ ประจบ  ครบถวน  จดกัน  ติดตอกัน    สมทบ
    (๓)  บ____ เชิดสูงขึ้น  สูงเดน  เฉิดฉาย
    (๔)  บ____ ทําใหงาม  ทําใหดี
    (๕)  บ____ กรง  ซ่ี  หนาตาง
    (๖)  บ____ คําส่ัง
    (๗)  บ____ การตั้งขึ้น  ขอที่ตั้งขึ้น  ขอบังคับ
    (๘)  บ____ ผูมีปญญา  นักปราชญ

เฉลยคําตอบ
(๑) บรรจง  (๒) บรรจบ  (๓) บรรเจิด  (๔) บรรยง  (๕) บัญชร  (๖) บัญชา  (๗) บัญญัติ  

(๘) บัณฑิต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                          แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่ ๓           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง บัน-  แผนการสอนที่ ๑๐      เวลา  ๕๐ นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    การใช  บัน-  มีใชในภาษาไทยอยูหลายตัว เชน บัน-, บรร-, บัญ-, บัณ- และ บัล-     โดย
ใชพยางคเหลานี้เปนพยางคหนาของคํา  และมีวิธีการใชตางกัน    หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการ
ส่ือสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  
ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู   ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําออกเสียง  บัน และเขียน
สะกดคําไดถูกตองตลอดจนสามารถนําคําไปใชส่ือสารไดในชีวิตประจําวัน

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  บัน  ไดถูกตอง
๒.๒.๒อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ออกเสียง บัน ไดถูกตอง
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําที่ออกเสียง  บัน ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    การใช  บัน-,  บรร-, บัญ-, บัณ-และ บัล-

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
    ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

นักเรียนแบงกลุม  จํานวน ๕ กลุม  กลุมละ ๘ คน  แลวสงตัวแทนแขงขันกันเขียน
คําศัพทบนกระดานดํา    โดยครูอานบัตรคําทีละคํา  กลุมใดเขียนไดถูกตองมากกวาเปนผูชนะ

บัตรคําศัพทคํา จํานวน ๑๘ คํา  ดังนี้
๑) บันดาล  ๒) บรรทุก  ๓) บรรเลง  ๔) บันเทิง  ๕) บรรลุ  ๖) บรรลัย  ๗) บันทึก
๘) บรรเทา  ๙) บรรจุ  ๑๐) บรรจบ  ๑๑) บันลือ  ๑๒) บันได  ๑๓) บรรเจิด
๑๔) บรรทัด  ๑๕) บรรจง  ๑๖) บัญชา  ๑๗) บัณเฑาะว(กลอง)  ๑๘) บัลลังก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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         ๔.๒ ขั้นสอน
 ๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ออกเสียง บัน

เพื่อประกอบในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.๒.๒ นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๕ คน เลือกประธานและเลขานุการกลุม แตละ

กลุมรวมกันสรุปสาระสําคัญและแสดงความคิดเห็น เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง  บัน  แลวสง
ตัวแทนรายงานหนาชั้น

๔.๒.๓ ครูช้ีแจงเพิ่มเติมใหสมบูรณ   นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
๔.๒.๔นักเรียนยกตัวอยางคําและบอกความหมาย แลวนําคําไปใชแตงประโยค

    ๔.๓  ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดศึกษามา
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง บัน  จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําศัพท จํานวน ๑๕ แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่องการเขียนสะกดคําที่ออกเสียง บัน
    ๕.๓ หนังสือเรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - สังเกตการทํางานกลุม

        ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานกลุม ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

               ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
           - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล

- แบบประเมินการสังเกตการทํางานกลุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง บัน

การใช  บัน-,  บรร-, บัญ-, บัณ-และ บัล-
๑) บัน-  ใชเปนพยางคหนาของคําบางคํา  เชน  บันดาล  บันได  บันทึก  บันเทิง  บันลือ
๒) บรร-  ใชเปนพยางคหนาของคํา  สวนมากแผลงมาจาก   ประ  เชน  บรรจง-ประจง,  

บรรจบ-ประจบ,  บรรจุ-ประจุ, บรรเจิด-ประเจิด,  บรรทัด-ประทัด,  บรรทุก-ประทุก,  บรรเทา-
ประเทา, บรรเลง-ประเลง,  บรรลุ-ประลุ,  บรรลัย-ประลัย

๓) บัญ-, บัณ- และ บัล- ใชเปนพยางคหนาของคําที่มาจากภาษาบาลี  เชน บัญชา บัญชี
บัณเฑาะก (กระเทย)  บณัเฑาะว (กลอง)  บัลลังก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                            แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช  รร (ร หัน)  แผนการสอนที่ ๑๑     เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    คําที่ใช รร (ร หัน) คือ  คําที่มี  ร  เรียงกันสองตัว  เมื่อผสมอยูกับพยัญชนะใดจะออก
เสียงเปน   อัน  ในมาตราแมกน  แตถามีตัวสะกด  รร  จะใชแทนไมหันอากาศ  การใช  รร  ในภาษา
ไทยจะใชเขียนคําสันสกฤตและคําเขมรบางคํา  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุ
ประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใช
ส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู   ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใช รร (ร หัน) และเขียน
สะกดคําไดถูกตองตลอดจนสามารถนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใช  รร  ไดถูกตอง
๒.๒.๒อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ใช  รร ไดถูกตอง
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําที่ใช  รร  ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    หลักการใช  รร (ร หัน)

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
     ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
       ครูแสดงบัตรคําศัพทที่ใช  รร (ร หัน) จํานวน ๑๐ คํา   ไดแก  วัฒนธรรม

ไอศวรรย  มหรรณพ  สวรรค  ดึกดําบรรพ  สรรเสริญ  อัศจรรย  ธรรมวัตร  อาถรรพณ  สรางสรรค
นักเรียนฝกออกเสียงและสังเกตความคลายคลึงกันของคําศัพท

     ๔.๒ ขั้นสอน

   ส
ำนกัหอ
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๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  รร แลวรวมกัน
อภิปรายสรุป

๔.๒.๒ สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการเขียนสะกดคําที่ใช  รร  แลวให
นักเรียนชวยกันยกตัวอยางคําแตงเปนประโยคที่ใชในบริบทตาง ๆ

๔.๒.๓  ครูอธิบายเพิ่มใหชัดเจน  นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
๔.๒.๔ นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔ คน เลือกประธานและเลขานุการกลุม และรับ

ใบงานแลวปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน ซ่ึงไดเนื้อหามาจากขอมูลทางคติชน อันไดแก ความเชื่อ
๔.๒.๔ ครูสุมกลุมนักเรียนประมาณ ๓ กลุม โดยสงตัวแทนกลุมออกมาหนาชั้น

เรียนเขียนคําลงบนกระดาน   นักเรียนและครูเฉลยตรวจความถูกตองในแตละกลุม
    ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน

๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดศึกษามา
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช รร (ร หัน) จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําศัพท จํานวน ๑๐ แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ใช รร (ร หัน)
    ๕.๓ ใบงาน เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช รร (ร หัน)
    ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - สังเกตการทํางานกลุม

        ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

- ประเมินผลการสังเกตการทํางานกลุม ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
               ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล

           - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
           - แบบประเมินการสังเกตการทํางานกลุม

   ส
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีใช  รร (ร หัน)

หลักการใช  รร
ในภาษาไทย เราใช  รร (ร หัน) แทนเสียงสระ อะ  ในมาตราตาง ๆ  และแทนเสียง อัน  ใน

แมกน   การใช  รร (ร หัน) ใชเพื่อรักษาประวัติของคํา หรือเพื่อความไพเราะ  ดังนั้นการที่จะใชให
ถูกตองจําเปนตองอาศัยการสังเกตและการจดจําหลักการ  ดังนี้

๑) ใชกับคําที่มาจาก  รฺ (เรผะ)  ในภาษาสันสกฤต รร (ร หัน) จะออกเสียงเหมือนประสม
ดวยสระอะ   เชน  วรฺค – วรรค  สรฺว - สวรรค    จรฺยา - จรรยา    ธรฺม -ธรรม    กรฺม – กรรม

๒) ใชกับคําแผลง  เชน  กระโชก – กรรโชก   กระชิง – กรรชิง   คลอง – ครรลอง  โคลง – 
ครรลอง  บริษัท –บรรษัท  ประทัด – บรรทัด  ประทม – บรรทม  ประจบ – บรรจบ  ประจง – 
บรรจง   คระไล – ครรไล   ประสาน – บรรสาน   บริหาร – บรรหาร   ปริยาย – บรรยาย   บริษัท – 
บรรษัท

หมายเหตุ

คําที่ใช รร (ร หัน) บางคําออกเสียงเปนสองแบบ  เชน
                  สรรพ  ออกเสียง  สับ  ในบางคํา  สรรพนาม  สรรพคุณ

                ออกเสียง  สัน   ในคํา  สรรพากร

   ส
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ใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง บัน
คําชี้แจง จงเติมคําที่ใช รร (ร หัน) ลงในชองวางใหเหมาะสมตามถอยคําในวงเล็บ จากเนื้อหา
ที่เปนขอมูลทางคติชน (ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด, ความเชื่อเกี่ยวกับความฝน)  ดังนี้

ความเชื่อเก่ียวกับการเกิด
โบราณเชื่อกันวา คนที่จะเกิดมานั้น ผีเปนผูปน แลวเอาวิญญาณของสัตวซ่ึงกรรมนํามาใส

เขาไปในหุนนั้น  นําเขาไปในครรภของแม  ในเรื่องขุนชางขุนแผน มีวา
จะกลาวถึงกําเนิดคนทั้งหลาย

เมื่อแรกเขาสู____(คัน),____(บัน)ยาย วาอายผีแสนรายบนปลายไม
กลางคืนปนรูปหัวเราะขิก หยิบหยิกนั่นนี้มิเอาส่ําได
ปนแลวปนเลาเฝาริกไป เอานั่นนี่นี้ใสใหครบครัน
คนหนึ่งผีปนอยูปลายไม ยังมีสัตวอยูในนรกนั่น
ทนทุกขเวทนาสา_____(กัน) คร้ันสิ้น_____(กํา)ทํานั้นก็พนทุกข
จุติจากเพศเปรตอสุรกาย วุนวายวิ่งมาหาความสุข
จะไปส_____(หวัน)มิทันจะพนทุกข ผีปนมันจึงซุกเขาใน_____(คัน)

ความเชื่อเก่ียวกับความฝน
วรรณคดีไทยหลายเรื่องกลาวถึงวา      เมื่อลูกจะเกิดแมจะตองมีการฝนกอนในเรื่องเสภา

ขุนชางขุนแผน ทั้งขุนแผน ขุนชางและนางพิมกอนจะเกิด  แมของตัวละครเหลานี้ก็ฝนกอน  เชน
     นิมิตฝนนั้นวาทาวสหัสนัยน ถือแหวนเพชรเม็ดใหญเหาะดั้นมา
คร้ันถึงจึงยื่นแหวนนั้นให นางรับแหวนไวดวย____(หัน) ษา
แสงเพชรสองวาบปลาบเขาตา ตื่นผวาควาทั่วผัวพลัน

ขุนไกรพลพายไดทํานายฝนวา
     ฝนวาไดธํามรงควงวิเศษ ของโกสียตรีเนตรอันเฉิดฉาย
เพชรรัตนอรามงามเพริศพราย ____(บัน) ยายวาเปนสิ่งมิ่งมงคล
จะมี____(คัน) ลูกนั้นจะเปนชาย ดังทหารพระนารายณมาปฏิสนธิ์
กลาหาญการณรงคคงทน ฤทธิรณปราบทั่วทั้งแดนไตร
ซ่ึงวาเพชรรัศมีสีกลา               ภายหนาจะไดเปนทหารใหญ
มียศศักดิ์เปนพระยาใช            รวมพระทัยทรง____(ทัน)พระพันป

เฉลยคําตอบ
ความเชื่อเก่ียวกับการเกิด   ครรภ   บรรยาย   สากรรจ   กรรม   สวรรค   ครรภ
ความเชื่อเก่ียวกับความฝน   หรรษา   บรรยาย   ครรภ  ธรรม

   ส
ำนกัหอ
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                                           แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําที่ใช  รร (ร หัน)  แผนการสอนที่ ๑๑     เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

    คําที่ใช รร (ร หัน) คือ  คําที่มี  ร  เรียงกันสองตัว  เมื่อผสมอยูกับพยัญชนะใดจะออก
เสียงเปน   อัน  ในมาตราแมกน  แตถามีตัวสะกด  รร  จะใชแทนไมหันอากาศ  การใช  รร  ในภาษา
ไทยจะใชเขียนคําสันสกฤตและคําเขมรบางคํา  หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุ
ประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกดคําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง  ตลอดจนสามารถใช
ส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู   ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําที่ใช รร (ร หัน) และเขียน
สะกดคําไดถูกตองตลอดจนสามารถนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําที่ใช  รร  ไดถูกตอง
๒.๒.๒อานออกเสียงและบอกความหมายของคําที่ใช  รร ไดถูกตอง
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําที่ใช  รร  ไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
หลักการใช  รร (ร หัน)

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
    ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน
       ครูแสดงบัตรคําศัพทที่ใช  รร (ร หัน) จํานวน ๑๐ คํา  ไดแก  วัฒนธรรม  ไอศวรรย

มหรรณพ  สวรรค  ดึกดําบรรพ  สรรเสริญ  อัศจรรย  ธรรมวัตร  อาถรรพณ  สรางสรรค  นักเรียน
ฝกออกเสียงและสังเกตความคลายคลึงกันของคําศัพท

   ส
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     ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช  รร (ร หัน) แลว

รวมกันอภิปรายสรุป
๔.๒.๒ ครูอธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจน นักเรียนบันทึกลงสมุด
๔.๒.๓ นักเรียนคนหาความหมายของคําในบัตรคํา จํานวน ๑๐ คํา (ในขั้นนําเขาสู

บทเรียน) จากพจนานุกรม  แลวนําคําไปแตงประโยคในบริบทตาง ๆ
๔.๒.๔ นักเรียนและครูตรวจความถูกตอง  แลวสุมนักเรียนที่ทํางานไดถูกตองและ

สมบูรณที่สุดประมาณ ๓ คน นําเสนอผลงานติดปายนิเทศหนาชั้นเรียน
    ๔.๓  ขั้นสรุปบทเรียน

๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดศึกษามา
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําที่ใช รร (ร หัน) จากหนังสือ

เรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ บัตรคําศัพท จํานวน ๑๐ แผน
    ๕.๒ ใบความรู เรื่องการเขียนสะกดคําที่ใช รร (ร หัน)
    ๕.๓ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
    ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย  ท ๓๐๕  ท๓๐๖  (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
           - สังเกตการศึกษาและความตั้งใจ
           - สังเกตการทํางานรายบุคคล

        ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

                ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
           - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
           - แบบประเมินความรวมมือในการทํางาน

   ส
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีใช  รร (ร หัน)

หลักการใช  รร
    ในภาษาไทย เราใช  รร (ร หัน) แทนเสียงสระ อะ  ในมาตราตาง ๆ  และแทนเสียง อัน  

ในแมกน   การใช  รร (ร หัน) ใชเพื่อรักษาประวัติของคํา หรือเพื่อความไพเราะ  ดังนั้นการที่จะใช
ใหถูกตองจําเปนตองอาศัยการสังเกตและการจดจําหลักการ  ดังนี้

    ๑) ใชกับคําที่มาจาก  รฺ (เรผะ)  ในภาษาสันสกฤต รร (ร หัน) จะออกเสียงเหมือนประสม
ดวยสระอะ   เชน  วรฺค – วรรค  สรฺว - สวรรค    จรฺยา - จรรยา    ธรฺม -ธรรม    กรฺม – กรรม

    ๒) ใชกับคําแผลง  เชน  กระโชก – กรรโชก   กระชิง – กรรชิง   คลอง – ครรลอง  โคลง 
– ครรลอง  บริษัท –บรรษัท  ประทัด – บรรทัด  ประทม – บรรทม  ประจบ – บรรจบ  ประจง – 
บรรจง   คระไล – ครรไล   ประสาน – บรรสาน   บริหาร – บรรหาร   ปริยาย – บรรยาย   บริษัท – 
บรรษัท

หมายเหตุ

คําที่ใช รร (ร หัน) บางคําออกเสียงเปนสองแบบ  เชน
                  สรรพ  ออกเสียง  สับ  ในบางคํา  สรรพนาม  สรรพคุณ

                ออกเสียง  สัน   ในคํา  สรรพากร

   ส
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                                                          แผนการสอนกลุมทดลอง
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)      ชวงชั้นที่   ๓        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําพองเสียง     แผนการสอนที่ ๑๒    เวลา  ๕๐  นาที
=====================================================================
๑. สาระสําคัญ

     คําพองเสียง คือ คําที่อานออกเสียงเหมือนกัน แตเขียนตางกัน  และตางความหมายกัน  
หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกด
คําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําพองเสียง และเขียนสะกดคํา
ไดถูกตองตลอดจนสามารถนําคําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําพองเสียงไดถูกตอง
๒.๒.๒ อานออกเสียงและบอกความหมายของคําพองเสียงไดถูกตอง
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําพองเสียงไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    คําพองเสียง

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
    ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๔.๑.๑ สุมนักเรียนจํานวน ๒ คน อานขอความบนแผนใส  ดังนี้ดังนี้
           ๑) โรงเรียนพาครูและนักการภารโรงไปเที่ยวเมืองกาญจน ในเทศกาล

วันขึ้นปใหมมีเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น  เมื่อครูกานดา  เธอดําผุดดําวายในสายธารจนตัวดําราว
ชาวกาฬทวีป

           ๒) ผูพันขางบานกําลังมีสัมพันธอยางลึกซึ้งกับนักรองสาวสวย           ผูมี
ผิวพรรณงดงามเพราะเผาพันธุของเธอมีเชื้อสายมาจากชาวยุโรป แลวทั้งคูก็ชวนกันไปเที่ยว
พิพิธภัณฑ นับเปนความผูกพันที่กาวหนาระดับหนึ่ง

   ส
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๔.๑.๒ นักเรียนสังเกตขอความที่เพื่อนอาน  คนหาวามีคําใดบางที่มีเสียงเหมือน
กัน แตทําไมจึงเขียนตางกัน  เพื่อนําเขาสู เร่ือง การเขียนสะกดคําพองเสียง

    ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําพองเสียง  แลวรวม

กันอภิปรายสรุป
๔.๒.๒ สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการการเขียนสะกดคําพองเสียง  และ

นักเรียนยกตัวอยางคําแตงเปนประโยคที่ใชในบริบทตาง ๆ
๔.๒.๓ นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําที่ออกเสียงพองกัน แลว

เขียนตางกันมีผลดีหรือผลเสียอยางไร
๔.๒.๔ นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔ คน เลือกประธานและเลขานุการกลุม  แลว

ปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน ซ่ึงไดมาจากขอมูลทางคติชน อันไดแก สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย
๔.๒.๕ นักเรียนและครูรวมกันเฉลยแลวตรวจความถูกตอง  แกไขใหสมบูรณ

    ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุป  นักเรียนบันทึกลงสมุด
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําพองเสียง  จากหนังสือเรียน

ภาษาไทย ท๓๐๕  ท๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ ขอความบนแผนใส  จํานวน ๒ ขอความ
    ๕.๒ ใบความรู เรื่องการเขียนสะกดคําพองเสียง
    ๕.๓  ใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําพองเสียง
    ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
           - สังเกตการทํางานรายบุคคล
           - สังเกตการทาํงานกลุม

        ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานกลุม ผานเกณฑ รอยละ ๖๐

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



235

               ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
           - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล

- แบบประเมินการสังเกตการทํางานกลุม
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําพองเสียง

คําพองเสียง คือ คําที่ออกเสียงเหมือนกันแตเขียนสะกดตัวตางกันและมีความหมายแตกตางกันไป  
เชน กัณฐ คอ

กัณฑ เร่ือง  หมวด  ตอน
กันต ตัด  โกน
กันย สาวรุน  สาวนอย
กัลป เวลาที่ยาวนาน โบราณวาโลกประลัยคร้ังหนึ่งเปนสิ้นกัลปหนึ่ง

กาญจน ทอง
กานท บทกลอน
การ งาน
การณ เหตุ  เคา  มูล
กาล เวลา
กาฬ ดํา, รอยดําหรือแดงที่ผุดตามรางกายคนเมื่อตายแลว

ขัน ภาชนะชนิดหนึ่ง, อาการสงเสียงของไกและนกบางชนิด, ทําให
แนน,  นาหัวเราะ

ขัณฑ ภาค  ตอน  สวน
ขันธ หมู  สวน  กอง
ขรรค อาวุธชนิดหนึ่ง

จัณฑ ดุราย  หยาบชา  ฉุนเฉียว  น้ําจัณฑ  (สุราเมรัย  ใชเปนราชาศัพท)
จัน ตนไมผลชนิดหนึ่ง  ผลหอมหวาน ดอกจัน (รูปกลม ๆ เปนจัก ๆ)
จันทน ตนไมชนิดหนึ่ง  ไม  ดอก  และผลหอม
จันทร ดวงเดือน
จรรย ความประพฤติ  เชน  พรหมจรรย

ดาด ลาด  ปู  ดาดฟา
ดาษ มากมาย  เกลื่อนกลาด  ฝชนิดหนึ่ง
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ดาน ดินเหนียว  หินแข็ง
ดาล กลอนขัดประตู  เกิดขึ้น

ทัณฑ โทษ
ทัน เทา  ถึง  เร็วทา
ทันต ฟน  งาชาง
ธัญ ขาว
ธรรม ธรรม

บาด ทําใหเปนแผลดวยของคม  เจ็บ  ระคาย
บาต ตก  ตกไป  เชน  อุกกาบาต  บิณฑบาต
บาตร ภาชนะใสอาหารของนักบวช
บาท เทา  เชิง  มาตราเงินของไทย
บาทว พยางคหลังของคําอุบาทว  (อัปรีย, จัญไร)
บาศ บวง
บาศก ลูกเตา  ลูกสกา  ลูกบาศก(ปริมาณของวัตถุ คํานวณทั้งยาว  กวาง

และลึกหรือหนา)

พัชร เพชร
พัฒน เจริญ  ยั่งยืน
พัด เครื่องโบกหรือกระพือลม  ปดไป  โบก กระพือ
พันธ ผูก  ติด  เนื่อง
พันธุ ญาติพี่นอง  วงศวาน  เหลากอ
ภัณฑ ส่ิงของ

มาด มุงหมายไว  เรือขุดชนิดหนึ่ง
มาตร เครื่องวัดตางๆ เชน วัดขนาด จํานวน เวลา และมุม สักวา แมวา
มาศ ทอง
มาส เดือน
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สัน สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงเปนแนวยาวสวนหนาของมีดหรือขวานตรง
ขามกับดามคม  คมสัน  สีสัน

สันต สงบ
สรร คัดเลือก
สรรค สราง
สรรพ สรรพ  ทั้งหมด
ศัลย ลูกศรหรือของมีปลายแหลม  โศกศัลย (เดือดรอนเหมือนถูกศร

แทง)

ศาสตร ระบบวิชาความรู
ศาสน คําส่ัง  คําส่ังสอน
สาด ซัด  ซัดน้ําไป  เส่ือ  เชน  เส่ือสาด
สารท เทศกาลทําบุญเดือน  ๑๐

ศิลป ศิลปะ
สิญจน รดน้ํา  รดน้ํามนต  สายสิญจน  (เสนดายยาว ๆ ที่พระถือเมือเวลา

สวดมนตหรือที่วงรอบบานเรือนใหเปนมงคล)
สิน ทรัพย  ตัด  ฟนใหขาด  เชน สินมือ  ตัดสิน
สินธุ สินธุ (ลําน้ํา  แมน้ํา  น้ํา  ทะเล  มหาสมุทร)

   ส
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ใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําพองเสียง
คําชี้แจง จงขีดเสนใตคําพองเสียงในวงเล็บ  ใหตรงกับสํานวน สุภาษิตและคําพังเพย ซ่ึงเปนขอมูล
ทางคติชนที่มีผูพิมพเผยแพรไว  ดังตอไปนี้
๑. กินเหล็กกิน (ไหล, ใหล) ๒. กงเกวียน (กรรม, กํา) เกวียน
๓. กระตายหมาย (จันทน, จันทร)      ๔. ขวานผา (ซาก, ทราก)
๕. เขา (ใต, ไต) เขาไฟ  ๖. คว่ํา (บาท, บาตร)
๗. (คั่ว, ขั้ว) จะ ๘. งานหลวงไมใหขาดงาน (ราช, ราษฎร) ไมใหละเลย
๙. งมเข็มในมหา (สมุทร, สมุด) ๑๐. เจาไมมี (สาร, ศาล) สมภารไมมีวัด
๑๑. ใจไม (ใส, ไส) ระกํา ๑๒. (ซาบซึ้ง, ทราบซึ้ง) ตรึงใจ
๑๓. เด็ดบัวไว (ใย, ไย) ๑๔. ดีด (สี, ศรี) ตีเปา
๑๕. ดอกไมของ (ชาด, ชาติ) ๑๖. ดาวประกาย (พรึก, พฤกษ)
๑๗. (ไดได, ใดใด)ในโลกลวนอนิจจัง ๑๘. ตัก (บาตร, บาต) อยาถามพระ
๑๙. ตกบันไดพลอย (โจน, โจร) ๒๐. น้ําลอด (ไต, ใต) (ทราย, ซาย)
๒๑. ตองธรณี (ศาล, สาร) ๒๒. ตอนรับขับ (สู, ซู)
๒๓. ถูก (เซน, เสน)             ๒๔. (ซับ,ทรัพย) ในดิน (สิน, สิญจน)ในน้ํา
๒๕. (ทํา, ธรรม) ขวัญ ๒๖. ทาํคุณบูชาโทษ โปรด (สัตย,สัตว)ไดบาป

เฉลยคําตอบ
๑. ไหล   ๒.  กํา   ๓.  จันทร   ๔. ซาก   ๕. ไต   ๖.  บาตร
๗.  คั่ว   ๘. ราษฎร   ๙.  สมุทร   ๑๐. ศาล   ๑๑. ไส   ๑๒. ซาบซึ้ง
๑๓.  ใย   ๑๔. สี   ๑๕.  ชาติ   ๑๖.  พรึก   ๑๗.  ใดใด   ๑๘.  บาตร
๑๙. โจน   ๒๐.  ใต, ทราย    ๒๑.  ศาล   ๒๒. สู   ๒๓.  เสน    ๒๔.  ทรัพย,  สิน
๒๕.  ทํา   ๒๖.  สัตว
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  แผนการสอนกลุมควบคุม
วิชาภาษาไทย  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓) ชวงชั้นที่  ๓            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เร่ือง การเขียนสะกดคําพองเสียง    แผนการสอนที่ ๑๒      เวลา  ๕๐  นาที
๑. สาระสําคัญ

    คําพองเสียง  คือ คําที่อานออกเสียงเหมือนกัน แตเขียนตางกันและตางความหมายกัน  
หากเขียนสะกดผิดจะทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงค  การเขาใจหลักเกณฑการเขียนสะกด
คําจะชวยใหเขียนคําไดถูกตอง ตลอดจนสามารถใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงคการเรียนรู
    ๒.๑ จุดประสงคปลายทาง

นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการเขียนสะกดคําพองเสียง  และเขียนสะกด
คําไดถูกตองตลอดจนสามารถนําคําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได

    ๒.๒ จุดประสงคนําทาง
๒.๒.๑ บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําพองเสียงไดถูกตอง
๒.๒.๒ อานออกเสียงและบอกความหมายของคําพองเสียงไดถูกตอง
๒.๒.๓ เขียนสะกดคําและนําคําพองเสียงไปใชแตงประโยคไดถูกตอง

๓. เนื้อหาสาระ
    คําพองเสียง

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน
     ๔.๑ ขั้นนําเขาสูบทเรียน

๔.๑.๑ สุมนักเรียนจํานวน ๒ คน อานขอความบนแผนใส  ดังนี้ดังนี้
           ๑) โรงเรียนพาครูและนักการภารโรงไปเที่ยวเมืองกาญจน ในเทศกาล

วันขึ้นปใหมมีเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น  เมื่อครูกานดา  เธอดําผุดดําวายในสายธารจนตัวดําราว
ชาวกาฬทวีป

            ๒) ผูพันขางบานกําลังมีสัมพันธอยางลึกซึ้งกับนักรองสาวสวย          ผูมี
ผิวพรรณงดงามเพราะเผาพันธุของเธอมีเชื้อสายมาจากชาวยุโรป แลวทั้งคูก็ชวนกันไปเที่ยว
พิพิธภัณฑ นับเปนความผูกพันที่กาวหนาระดับหนึ่ง

   ส
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๔.๑.๒ นักเรียนสังเกตขอความที่เพื่อนอาน คนหาวามีคําใดบางที่มีเสียงเหมือนกัน 
แตทําไมจึงเขียนตางกัน  เพื่อนําเขาสู เร่ือง การเขียนสะกดคําพองเสียง

        ๔.๒ ขั้นสอน
๔.๒.๑ นักเรียนแตละคนรับใบความรู เร่ือง การเขียนสะกดคําพองเสียง แลวศึกษา

อภิปรายสรุป
๔.๒.๒ สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการการเขียนสะกดคําพองเสียง  แลว

นักเรียนยกตัวอยางคําแตงประโยคที่ใชในบริบทตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
๔.๒.๓ นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําที่ออกเสียงพองกัน แลว

เขียนตางกันมีผลดีหรือผลเสียอยางไร
๔.๒.๔ ครูอธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจน  นักเรียนบันทึกลงสมุด
๔.๒.๕ นักเรียนแตละคนรับใบงาน  แลวปฏิบัติตามคําส่ังในใบงาน

     ๔.๓ ขั้นสรุปบทเรียน
๔.๓.๑ นักเรียนและครูรวมกันสรุป เกี่ยวกับหลักการการเขียนสะกดคําพองเสียง
๔.๓.๒ นักเรียนทําแบบฝกหัด เร่ืองการเขียนสะกดคําพองเสียง  จากหนังสือเรียน

ภาษาไทย ท๓๐๕  ท๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๕. สื่อการสอน
    ๕.๑ ขอความบนแผนใส จํานวน ๒ ขอความ
    ๕.๒ ใบความรู เร่ืองการเขียนสะกดคําพองเสียง
    ๕.๓ ใบงาน เร่ืองการเขียนสะกดคําพองเสียง
    ๕.๔ หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ (หลักภาษาไทย เลม ๓)

๖. การวัดและประเมินผล
    ๖.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
           - สังเกตการศึกษาและความตั้งใจ
           - สังเกตการทํางานรายบุคคล

        ๖.๒ เกณฑการวัดและประเมินผล
           - ประเมินผลการสังเกตการทํางานรายบุคคล ผานเกณฑ รอยละ ๖๐
    ๖.๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผล
           - แบบประเมินการสังเกตรายบุคคล
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ใบความรู
เร่ือง การเขียนสะกดคําพองเสียง

คําพองเสียง คือ คําที่ออกเสียงเหมือนกันแตเขียนสะกดตัวตางกันและมีความหมายแตกตางกันไป  
เชน

กัณฐ คอ
กัณฑ เร่ือง  หมวด  ตอน
กันต ตัด  โกน
กันย สาวรุน  สาวนอย
กัลป เวลาที่ยาวนาน โบราณวาโลกประลัยคร้ังหนึ่งเปนสิ้นกัลปหนึ่ง

กาญจน ทอง
กานท บทกลอน
การ งาน
การณ เหตุ  เคา  มูล
กาล เวลา
กาฬ ดํา, รอยดําหรือแดงที่ผุดตามรางกายคนเมื่อตายแลว

ขัน ภาชนะชนิดหนึ่ง, อาการสงเสียงของไกและนกบางชนิด, ทําให
แนน,  นาหัวเราะ

ขัณฑ ภาค  ตอน  สวน
ขันธ หมู  สวน  กอง
ขรรค อาวุธชนิดหนึ่ง

จัณฑ ดุราย  หยาบชา  ฉุนเฉียว  น้ําจัณฑ  (สุราเมรัย  ใชเปนราชาศัพท)
จัน ตนไมผลชนิดหนึ่ง  ผลหอมหวาน ดอกจัน (รูปกลม ๆ เปนจัก ๆ)
จันทน ตนไมชนิดหนึ่ง  ไม  ดอก  และผลหอม
จันทร ดวงเดือน
จรรย ความประพฤติ  เชน  พรหมจรรย

ดาด ลาด  ปู  ดาดฟา
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ดาษ มากมาย  เกลื่อนกลาด  ฝชนิดหนึ่ง

ดาน ดินเหนียว  หินแข็ง
ดาล กลอนขัดประตู  เกิดขึ้น

ทัณฑ โทษ
ทัน เทา  ถึง  เร็วทา
ทันต ฟน  งาชาง
ธัญ ขาว
ธรรม ธรรม

บาด ทําใหเปนแผลดวยของคม  เจ็บ  ระคาย
บาต ตก  ตกไป  เชน  อุกกาบาต  บิณฑบาต
บาตร ภาชนะใสอาหารของนักบวช
บาท เทา  เชิง  มาตราเงินของไทย
บาทว พยางคหลังของคําอุบาทว  (อัปรีย, จัญไร)
บาศ บวง
บาศก ลูกเตา  ลูกสกา  ลูกบาศก (ปริมาณของวัตถุ คํานวณทั้งยาว  กวาง

และลึกหรือหนา)

พัชร เพชร
พัฒน เจริญ  ยั่งยืน
พัด เครื่องโบกหรือกระพือลม  ปดไป  โบก กระพือ
พันธ ผูก  ติด  เนื่อง
พันธุ ญาติพี่นอง  วงศวาน  เหลากอ
ภัณฑ ส่ิงของ

มาด มุงหมายไว  เรือขุดชนิดหนึ่ง
มาตร เครื่องวัดตาง ๆ เชน วัดขนาด จํานวน เวลา และมุม สักวา แมวา
มาศ ทอง
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มาส เดือน

สัน สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงเปนแนวยาวสวนหนาของมีดหรือขวานตรง
ขามกับดามคม  คมสัน  สีสัน

สันต สงบ
สรร คัดเลือก
สรรค สราง
สรรพ สรรพ  ทั้งหมด
ศัลย ลูกศรหรือของมีปลายแหลม  โศกศัลย (เดือดรอนเหมือนถูกศร

แทง)

ศาสตร ระบบวิชาความรู
ศาสน คําส่ัง  คําส่ังสอน
สาด ซัด  ซัดน้ําไป  เส่ือ  เชน  เส่ือสาด
สารท เทศกาลทําบุญเดือน  ๑๐

ศิลป ศิลปะ
สิญจน รดน้ํา  รดน้ํามนต  สายสิญจน  (เสนดายยาว ๆ ที่พระถือเมือเวลา

สวดมนตหรือที่วงรอบบานเรือนใหเปนมงคล)
สิน ทรัพย  ตัด  ฟนใหขาด  เชน สินมือ  ตัดสิน
สินธุ สินธุ (ลําน้ํา  แมน้ํา  น้ํา  ทะเล  มหาสมุทร)
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ใบงาน   เร่ืองการเขียนสะกดคําพองเสียง
คําชี้แจง     ๑)  คนหาคําและนํามาเติมดานหนาหรือดานหลังคําพองเสียงที่กําหนด      พรอมทั้งให
ความหมายของคําที่นํามาเติมแลว

ตัวอยาง
กาล การ การณ
กาลเทศะ หมายถึง เวลาและสถานที่
กรรมการ หมายถึง บุคคลที่รวมกันทํางานบางอยาง
เหตุการณ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้น

๑. มาด มาตร มาส มาศ
๒. พัด พัฒน พัสตร ภัตต พัทธ
๓. จัน จันทร จันทน จัณฑ จรรย

 ๒)  เลือกคําในวงเล็บ  เติมลงในชองวางใหเหมาะสม
๑. ___ไม ___ สัตว เพราะรูคุณ___ของสัตว (ขา, คา, ฆา)
๒. อยาทํา___ แรง กรุณาทํา___, ___ (ขอย, คอย)
๓. ___อยู ___ในกรง (ขาง, คาง)
๔. เขาถูกลัก ___ดวยวิธีที่ ___ซอน (ซับ, ทรัพย)
๕. ดื่มน้ํา___จนเมาแลวนั่งชม___ (จันทร, จัณฑ)
๖. ที่บานจัด___มีงานเลี้ยงสัง___ (สรร, สรรค)
๗. ยิ้มแยก___ ___ น้ําตาลหวานอรอย (เขี้ยว, เคี่ยว)
๘. ขี้___ สูงเกือบ ___ ภูเขาหลวง (เถา, เทา)
๙. เขาเปนชาง___ไมที่หัว___ (ใส, ไส)
๑๐. ความผูก___ ในครอบครัวทําใหทุกคนมีความสัม___ ที่ดีตอกัน (พัน, พันธ)

เฉลยคําตอบ
๑.  คําตอบอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน
๒.  ๑) คา, ฆา, ขา ๒) คอย, ขอย ๓) คาง, ขาง  ๔) ทรัพย, ซับ ๕. จัณฑ, จันทร
      ๖) สรร, สรรค ๗) เขี้ยว, เคี่ยว ๘) เถา, เทา ๙) ใส, ไส ๑๐) พัน, พันธ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนภาษาไทย  เร่ืองการเขียนสะกดคํา
คําชี้แจง  แบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ ๔   ตัวเลือก   จํานวน  60 ขอ
คําสั่ง       ใหนักเรียนกากบาท (X) ทับตัวอักษรหนาขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว

๑. พยัญชนะในขอใดไมใชรูปวรรณยุกตตรี
     ก. ข  น  ท  ว ข. ก  จ  ด  ต
     ค. ด  ต  บ  ป  ง. จ  ต  บ  อ

๒. ไทยนิยมใชรูปวรรณยุกตในคําที่มาจากภาษาใดมากที่สุด
     ก. ภาษาจีน ข. ภาษาเขมร
     ค. ภาษาอังกฤษ ง. ภาษาบาลี-สันสกฤต

๓.  การใชรูปวรรณยุกตตรีมีขอสังเกตอยางไร
     ก. ใชกับอักษรกลางเทานั้น ข. ใชกับอักษรต่ําเทานั้น
     ค. ใชกับอักษรสูงเทานั้น ง. ใชกับอักษรทุกชนิด

๔. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง
     ก. ผูหญิงนี่ลืมยาก ข. ก็วาจะไมรัก
     ค. ขอเปนตัวเลือกของเธอ ง. ขอหยุดใจไวที่เธอ

๕. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรีมากท่ีสุด
     ก. นาคะน้ํารอนแลว ข. นกรองเพลงบนตนไม
     ค. แมซ้ือผงซักฟอกแฟบ ง. นองรองวี้ดวายดงัล่ัน

๖. ขอใดเขียนสะกดถูกตองทุกคํา
     ก. วุยวาย  โนต ข. โคด  เส้ือเช๊ิต
     ค. แฟบ  อายิโนะโมะโตะ ง. บะหมี่  กวยเตี๊ยว
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๗. ขอใดมีคําที่เขียนวรรณยุกตไมถูกตอง
     ก. ทอฟฟ  กอกน้ํา ข. แตกโพละ  ดังเพลง
     ค. หมูสะเตะ  แบตเตอรี่ ง. น้ํามันกาด  ช็อกโกแลต

๘. “เสียงจานตกดัง ..… ระฆังดัง ….. กังวาน”ควรเติมคําใดลงในชองวาง
     ก. เพลง  เหงงหงาง ข. เพลง  เหงงหงาง
     ค. เพลง  เหงางหงาง ง. เพลง  เหงงหงาง

๙. ลักษณะของคําที่ออกเสียง อะ ขอใดที่ตองประวิสรรชนีย
     ก. คําที่เปนอักษรนํา ข. คําไทยแทที่ออกเสียง อะ ชัดเจน
     ค. คําที่ออกเสียง อะ ไมเต็มมาตรา ง. คําสมาสจากภาษาบาลีและสันสกฤต

๑๐.  หลักการเขียนคําที่ออกเสียง อะ ในขอใดไมถูกตอง
   ก. คําไทยแทออกเสียง อะ ชัดเจนตองประวิสรรชนีย
   ข. คําที่มาจากภาษายุโรปสวนใหญไมตองประวิสรรชนีย

                ค. คําสมาสจากภาษาบาลีและสันสกฤตที่ออกเสียงอะ ตองประวิสรรชนีย
   ง. คําที่ออกเสียง อะ ไมเต็มมาตราหรือคําที่เปนอักษรนําไมตองประวิสรรชนีย

๑๑.  ขอใดเขียนสะกดไมถูกตองทุกคํา
        ก. ทนง  ทลายหมาก ข. ทะนุบาํรุง  ทบวง
        ค. พะยอม  พะแนง ง. มลาย  สํามะโนครัว

๑๒. ขอใดเขียนสะกดไมถูกตองทุกคํา
        ก. คะนอง  ฉบับ ข. ฉะนั้น  เฉพาะ
        ค. สะบาย  ชลอม ง. รหัส  อะลุมอลวย

๑๓. คําวา “ขะมักเขมน” อานวาอยางไร
        ก. ขะ-มัก-ขะ-เมน ข. ขะ-มัก-ขะ-เหมน
        ค. ขะ-หมัก-ขะ-เมน ง. ขะ-หมัก-ขะ-เหมน
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๑๔. “ ชาว…  ไดนําผลไม…  มาขายในตลาดอยางมากมาย” ควรเติมคําในขอใด
        ลงในชองวาง
        ก. ทะวาย  ทะวาย ข. ทะวาย  ทวาย
        ค. ทวาย  ทะวาย ง. ทวาย  ทวาย

๑๕. “คุณพอมีความ…  ทานจะไมปลอยงานใหคั่งคาง  ดูทาน… อยูเปนนิจ”  ควรเติมคํา
        ในขอใดลงในชองวาง
        ก. กะตือรือรน  กะปรี้กะเปรา    ข. กระตือรือรน  กะปรี้กะเปรา
        ค. กะตือรือรน  กระปรี้กระเปรา             ง. กระตือรือรน  กระปรี้กระเปรา

๑๖. “แมวกับหนูไมถูกกัน เวลาพบกันแมวจะวิ่งไล…  หนู” ควรเติมคําในขอใดลงใน
        ชองวาง
        ก. ตะครุบ ข. ตระคุบ               ค. ตะคุบ       ง. ตระครุบ

๑๗. ขอใดเขียนสะกดถูกตองตามความหมายของคําที่กําหนดใหนี้  “ยี่สิบหา”
        ก. เบญจเพส ข. เบ็ญจเพส  ค. เบญจเพท        ง. เบญจเพศ

๑๘. ขอใดเขียนสะกดคําไมถูกตองทั้ง 2 คํา
        ก. เท็กซัส  เม็กซิโก ข. เต็นท  บล็อก        ค. เน็คไท  เช็ค      ง. เซ็นติเมตร  เบ็นซิน

๑๙. ขอใดเขียนสะกดถูกตองทั้ง 2 คํา
        ก. แท็กซ่ี  แร็กเกต    ข. คุกกี้  ฮ็อกกี้           ค. แบ็งก  เปก       ง. ก็อปป  ช็อกโกแลต

๒๐. “นักโทษคดีอุกฉกรรจกําลังถูก…..ประหารชีวิต”  ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
ก. เพฌชฆาต ข. เพชรฆาต         ค.  เพชฌฆาต ง. เพชฌฆาตร

๒๑. ขอใดไมใชหลักการใช  “อํา”
         ก. ใชกับคําไทยแททั่ว ๆ ไป ข. ใชกับคําที่แผลงมาจากภาษาอื่น
         ค. ใชกับคําที่มาจากภาษาอื่นที่เขียนตามอักขรวิธีไทย ง. ใชกับคําที่มาจากยุโรป
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๒๒. ขอใดเขียนสะกดคําถูกตอง
ก. สัมปะหลัง ข. กัมประโด ค. คําภีร     ง. อําพร

๒๓. ขอใดเขียนสะกดคําไมถูกตอง
ก. สรรเพขร ข. ศัลยกรรม ค. เวรกรรม           ง. อาชญากรรม

๒๔. ขอใด หมายถึง  แหวน
        ก. พระธํามรง ข. พระทํามะรงค ค. พระธัมรงค           ง. พระธํามรงค

๒๕. “คุณพอไดรับเงิน…..เมื่อลาออกจากราชการ” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
         ก. บําเหน็จ ข. บําเหน็ด ค. บําเหนจ ง. บาํเหนด

๒๖. ขอใดเขียนสะกดไมถูกตองทั้งสองคํา
ก. ไตเทา  ผลักไส ข. ใฝฝน  ตะไคร
ค.    อายุไข  ไตรตรอง ง. ปลาใหล  ตะใคร

๒๗. “ทศกัณฐ…..ในความงามของนางสีดา” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
ก. หลงใหล ข. หลงไหล ค. หลงหลัย             ง. หลงไหร

๒๘. “นักเรียนในปจจุบันใหความสนใจ…..ไทยนอย” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
ก. ไวยากร  ข. ไวยกรณ  ค. ไวยากรณ             ง. ไวยยากรณ

๒๙. “สามกกแตงเปนรอยแกวท่ีมีอุปมา…..โวหาร  ตลอดทั้งเรื่อง” ควรเติมคําในขอใดลง
       ในชองวาง

ก. อุปไม ข. อุปมัย ค. อุปไมย ง. อุปใมย

๓๐. ขอใดเขียนสะกดการันตไมถูกตอง
         ก. หงษ ข. อานิสงส ค. ดาวดึงส ง. ฟวส
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๓๑. คําที่ขีดเสนใตขอใดเขียนสะกดไมถูกตอง
ก. ผูพิพากษานั่งอยูบนบัลลังกในศาล
ข. ภาพยนตรไทยในปจจุบันไดพัฒนาไปมากขึ้น
ค. ขันติเปนอาภรณของนักปราชญ
ง.    หนุมานเปนทหารเอกของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์

๓๒. ขอใดเขียนสะกดถูกตองตามความหมายที่กําหนดให  “สรอยเครื่องประดับชนิด
        หนึ่ง ใชสะพายแลง”
         ก. สังวาล ข. สังวาร ค. สังวารย ง. สังวาลย

๓๓. คําวา “ซาหริ่ม”  มักเขียนกันผิดเปน “สะหริ่ม” การเขียนผิดเชนนี้เปนเพราะเหตุใด
        ก. เขียนตามเสียงพูด ข. เขียนตามความเคยชิน
        ค. เขียนตามหนังสือพิมพ ง. เขียนตามแนวเทียบคําอ่ืน

๓๔. ขอใดไมอานออกเสียง  ซ
         ก. พุทรา  นนทรี ข. มัทรี  ทรามวัย         ค. ทรุดโทรม  ทราย       ง. ภัทรา  อินทรา

๓๕. ขอใดเขียนสะกดถูกตองตามเสียงอาน  “นก อิน-ซี  บินวอนอยูบนทองฟา”
         ก. อินซี ข. อินทรี ค. อินทรีย ง. อินทรทรี

๓๖. “ผูหญิงที่กําลังเดินมามี…..ที่สวย  ทําใหเสื้อผาที่ใสดูดีไปดวย”  ควรเติมคําในขอใดลง
         ในชองวางจึงเหมาะสม
         ก. ซวดซง ข. ซวดทรง ค. ทรวดซง ง. ทรวดทรง

๓๗. “บานหลังนี้ดูเกาและ…..จนเกินกวาจะซอมแซม” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวางจึง
         เหมาะสม
         ก. ทรุดโซม ข. ทรุดโทรม ค. ซุดโซม ง. ทรุดโซม
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๓๘. คําวา “ไอศกรีม”  มักเขียนผิดเปน “ไอศครีม”  เพราะเหตุใด
         ก. เขียนตามเสียงอาน ข. เขียนตามความเคยชิน
         ค. เขียนตามเสียงพูด ง. เขียนตามหนังสือพิมพ

๓๙. ขอใดเขียนสะกดคําไดถูกตอง
        ก. อากาศ ข. วาศนา ค. โอกาศ                          ง. กําศรวล

๔๐. ขอใดมีคําเขียนสะกดไมถูกตอง
 ก. ขาวสาร  เศรษฐี ข. สัจจะ  เสนห
 ค. ปราศรัย  ใจไมไสระกํา ง. พิสดาร  รบทัพจับสึก

๔๑. “คุณยายนําดอกไม ธูป เทียนไป…..พระรัตนตรัย” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
       ก. สักการะบูชา ข. สักการระบูชา ค. สักการบูชา             ง. สัการะบูชา

๔๒. ขอใดเขียนสะกดถูกตองตามความหมายของคําที่กําหนดให  “กะ  ประมาณ”
  ก. คํานวน ข. คํานวณ ค. คําณวน ง. คําณวณ

๔๓. ขอใดเขียนสะกดคําถูกตอง
  ก. หนุมาณ ข. บริเวร ค. ประณีต ง. ทักษิน

๔๔. ขอใดมีคําเขียนสะกดไมถูกตอง
         ก. เกาทัณฑ  บิณฑบาต ข. อาภรณ  มรณภาพ
         ค. สันนิษฐาน  คํารณ ง. ประณต  หิมพานต

๔๕. คําที่ออกเสียง บัน  ในขอใดมีที่มาจากภาษาเดียวกัน
ก. บรรพชา  บรรทม  บรรจถรณ ข. บรรกวด  บรรลัย  บรรเลง
ค. บรรจุ  บรรจบ  บรรทัด ง. บรรจง  บันลือ  บรรดล
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๔๖. ขอใดเขียนสะกดคําถูกตองตามความหมายที่กําหนดให  “ทุรนทุราย  รองไห  สะอึก
        สะอื้น”

ก. จาบัญ ข. จาบัลล ค. จาบัลย ง. จาบรรณ

๔๗. ขอใดมีความหมายวา  “กลอง”
         ก. บันเฑาะว ข. บัณเฑาะก ค. บัณเฑาะว ง. บัญเฑาะก

๔๘. ขอใดเขียนสะกดคําไมถูกตองทุกคํา
  ก. บรรทุก  บรรยาย ข. บรรทึก  บันเจิด
 ค.  บรรดา  บันเทิง ง. บรรจวบ  บรรเทา

๔๙. ขอใดมีคําเขียนสะกดไมถูกตอง
ก. บัญชา  บันทึก     ข. บัญชี  บรรพต       ค. บัลลังก  บรรลุ       ง. บรรได  บรรเลง

๕๐. “เขาทํางานเปน…..หองสมุด” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
        ก. บรรณารักษ ข. บรรนารักษ ค. บันณารักษ           ง. บัญณารักษ

๕๑. ขอใดที่ “รร” ไมไดออกเสียงในมาตราแมกน
ก. พรรษา ข. บรรพชา ค. สรรพากร ง. สรรพคุณ

๕๒. ขอใดเขียนสะกดคําไมถูกตอง
         ก. คนธรรพณ ข. มหัศจรรย ค. พระขรรค ง. กรรโชก

๕๓. “ทศ…..มีนองชายชื่อกุมภ…..” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
ก. กัน  กรรณ ข. กรรณ  กัณฐ ค. กัณฐ  กรรณ          ง. กัณฑ  กรรณ

๕๔. “พระสงฆนั่งบน…..ขณะเทศน” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
          ก. ธํามาสน ข. ธัมมาสน ค. ธรรมาสน ง. ธรรมาสณ
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๕๕. “คนดีควรไดรับคํา….. ทั้งตอหนาและลับหลัง” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
  ก. สรรเสริญ ข. สรรคเสริญ ค. สันตเสริญ ง. สันตเสิญ

๕๖. คําที่ออกเสียงอยางเดียวกัน  แตเขียนไมเหมือนกัน คือขอใด
                       ก.  คําพองเสียง ข. คําพองรูป ค. คําควบแท          ง. คําควบไมแท

๕๗. ขอใดเขียนสะกดคําไมถูกตอง
ก. กากบาท ข. บาดทะยัก ค. ตักบาตร             ง. บิณฑบาตร

๕๘. “เธอเปน…..แลวใครเปนจําเลยละ” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
          ก. โจทย ข. โจษ ค. โจทก ง. โจด

๕๙. “เธออยาเลน…..น้ํากันในวัน…..ซ่ึงเปนวันสําคัญของชาวพุทธ…..”    ควรเติมคําใน
         ขอใดลงในชองวาง

ก. สาด  สารท  สาสน ข. สาด  สารท  ศาสน
  ค.   สาด  สาสน  ศาสน ง. สาด  ศาสน  สารท

๖๐. “เขาไดเลือก…..ส่ิงที่ดีที่สุดใหกับคุณ” ควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง
         ก. สรรค ข. สรร ค. สันต ง. สรรพ
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เฉลย

1. ก. 21. ง. 41. ค.
2. ก. 22. ข. 42. ข.
3. ก. 23. ก. 43. ค.
4. ง. 24. ง. 44. ค.
5. ก. 25. ก. 45. ค.
6. ค. 26. ง. 46. ค.
7. ข. 27. ก. 47. ค.
8. ง. 28. ค. 48. ข.
9. ข. 29. ค. 49. ง.
10. ค. 30. ก. 50. ก.
11. ก. 31. ค. 51. ง.
12. ค. 32. ง. 52. ก.
13. ก. 33. ก. 53. ค.
14. ค. 34. ง. 54. ค.
15. ง. 35. ข. 55. ก.
16. ก. 36. ง. 56. ก.
17. ก. 37. ข. 57. ง.
18. ง. 38. ค. 58. ค.
19. ก. 39. ก. 59. ข.
20. ค. 40. ง. 60. ข.
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ภาคผนวก  ง
แบบสอบถามความคิดเห็น
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แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการสอนโดยนําความรูทางคติชนมาเปนเคร่ืองมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคํา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน      โดยการอานขอความใน
แตละขอแลวพิจารณาวา  นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรแลวจึงเลือกตอบโดยขีดเครื่องหมาย 
ลงในชองแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน ซ่ึงมีอยู ๕ ระดับ คือ

ถารูสึกเห็นดวยอยางยิ่ง ใหทําเครื่องหมายในชองหมายเลข ๕
ถารูสึกเห็นดวย ใหทําเครื่องหมายในชองหมายเลข ๔
ถารูสึกไมแนใจ ใหทําเครื่องหมายในชองหมายเลข ๓
ถารูสึกไมเห็นดวย ใหทําเครื่องหมายในชองหมายเลข ๒
ถารูสึกไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหทําเครื่องหมายในชองหมายเลข ๑

ตัวอยาง

ขอที่

                                  ขอความ

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

     ๕

เห็น
ดวย

 ๔

ไม
แน
ใจ

     ๓

ไม
เห็น
ดวย

     ๒

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
     ๑

 ๑
๒

ฉันชอบเรียนภาษาไทยมาก
การเขียนสะกดคําทําใหขาพเจาเกิดความ
เบื่อหนาย

คําตอบของนักเรียนถือเปนความลับ  เพื่อจะนําไปใชในการวิจัยตอไป คําตอบไมมีผลตอคะแนน
หรือผลการเรียนของนักเรียนแตประการใด  จึงขอใหนักเรียนทําดวยความตั้งใจ
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ขอที่

                               ขอความ

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

   ๕

เห็น
ดวย

   ๔

ไม
แน
ใจ

  ๓

ไม
เห็น
ดวย

   ๒

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

    ๑
 ๑
 ๒

 ๓

 ๔

 ๕

 ๖

 ๗

 ๘

 ๙

ฉันชอบเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํามาก
ฉันอยากใหมีการเขียนสะกดคําทุกครั้งที่เรียน
ภาษาไทย……………………………………......
การเขียนสะกดคําโดยการนําความรูทางคติชนมา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉันชื่นชอบ
และไดรับความสนุกสนาน…………………......
การเขียนสะกดคําโดยการนําความรูทางคติชนมา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉันเขาใจบท
เรียนดีขึ้น………………………………………..
การเขียนสะกดคําโดยการนําความรูทางคติชนมา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉันเปนคนชาง
สังเกตขึ้น…………………………….……...
การเขียนสะกดคําโดยการนําความรูทางคติชนมา
จดักิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉันจดจําคํา
ศัพทไดมากขึ้น………………….………...…….
ฉันไมชอบการเขียนสะกดคําโดยการนําความรู
ทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน……..
เนื้อหาทางคติชนที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ทําใหฉันสนใจอานนิทานพื้นบานมากขึ้น...
เนื้อหาทางคติชนที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทําใหฉันทราบความหมายของคํามากขึ้น….

   ส
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ขอที่

                           ขอความ

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

   ๕

เห็น
ดวย

  ๔

ไม
แน
ใจ

   ๓

ไม
เห็น
ดวย

  ๒

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
     ๑

 ๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

เนื้อหาทางคติชนที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทําใหฉันประทับใจภูมิปญญาทางภาษาของ
คนรุนกอนมากขึ้น………………………………
เนื้อหาทางคติชนที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทําใหฉันนําคําไปใชส่ือสารในชีวิตประจํา
วันไดถูกตอง………………………………..…..
ฉันรูสึกภาคภูมิใจในมรดกทางภาษาและจะชวย
อนุรักษภาษาไทยตอไป………………………....
เนื้อหาทางคติชนที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทําใหฉันมีความรูเกี่ยวกับที่มา และความเชื่อ
ในเรื่องราวตาง ๆ …………………………..
การนําเนื้อหาทางคติชนที่นํามาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทําใหฉันเรียนไมเขาใจ……...…...
การนําปริศนาคําทายมาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เร่ืองการเขียนสะกดคํา ทําใหฉันสับสน…..
การนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทําใหฉันเห็นคุณคาในภาษาไทยมากขึ้น
การนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทําใหฉันสับสนในการจดจําคําศัพท…..
ฉันสามารถบอกคําศัพทที่สะกดผิดในสื่อมวลชน
ไดมากขึ้น เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ …...
เมื่อพบคําที่สะกดผิดในสื่อมลชนตาง ๆ   ฉัน
สามารถแกไขใหถูกตองได……………...……..
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ขอที่

                                 ขอความ

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

    ๕

เห็น
ดวย

   ๔

ไม
แน
ใจ

   ๓

ไม
เห็น
ดวย

  ๒

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

     ๑
๒๐ ฉันสามารถนําความรูที่ไดจากการเขียนสะกดคํา

โดยนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน……..
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ภาคผนวก จ
    ตารางและคาความเชื่อมั่น
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ตารางที่  8 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     ผูเชี่ยวชาญ                               จุดประสงค ขอ    ประเภท
   1   2   3

  คา
เฉลี่ย

1. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําท่ีใช
วรรณยุกตไดถูกตอง

1
2
3

ความเขาใจ
ความจํา
ความจํา

+1
+1
+1

+1
+1
+1

  0
+1
+1

0.67
1
1

2. อานออกเสียงและบอกความหมายของคําท่ีใช
วรรณยุกตไดถูกตอง

4
5

วิเคราะห
วิเคราะห

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

3. เขียนสะกดคําและนําคําใชวรรณยุกตไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

6
7
8
9
10

วิเคราะห
วิเคราะห
วิเคราะห
นําไปใช
นําไปใช

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

1
1
1
1
1

4. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง
       อะ ไดถูกตอง

 11
12

ความจํา
ความเขาใจ

+1
+1

+1
  0

+1
+1

1
0.67

5. อานออกเสียงและบอกความหมายของคําท่ี
       ออกเสียง อะ  ได

13
14
15
16

วิเคราะห
วิเคราะห
วิเคราะห
วิเคราะห

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1
1
1
1

6. เขียนสะกดคําและนําคําท่ีออกเสียง อะ ไปใช
       ในชีวิตประจําวันได

17
18
19
20

ความเขาใจ
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช

+1
+1
+1
+1

+1
  0
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1
0.67
1
1

7. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําท่ีใชไม
       ไตคู และไมใชไมไตคู ไดถูกตอง

21 ความเขาใจ +1 +1 +1 1

8. เขียนสะกดคําพรอมยกตัวอยางคําท่ีใชไม
       ไตคู และไมใชไมไตคู ไดถูกตอง

22
23

วิเคราะห
วิเคราะห

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

9. นําคําท่ีใชไมไตคู และไมใชไมไตคู ไปใชใน
บริบทตาง ๆ ไดถูกตอง

24
25
26

วิเคราะห
นําไปใช
นําไปใช

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 (ตอ)

     ผูเชี่ยวชาญ                               จุดประสงค ขอ    ประเภท
   1   2   3

  คา
เฉลี่ย

10. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง
อํา ไดถูกตอง

27 ความเขาใจ +1 +1 +1 1

11. เขียนสะกดคําพรอมยกตัวอยางคําท่ีออกเสียง
อํา ไดถูกตอง

28
29
30
31

วิเคราะห
วิเคราะห
วิเคราะห
ความเขาใจ

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1
1
1
1

12. นําคําท่ีออกเสียง อํา ไปใชในบริบทตาง ๆ
ไดถูกตอง

32 นําไปใช +1 +1 +1 1

13. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง
ไอ  ไดถูกตอง

33 ความจํา +1 +1 +1 1

14. เขียนสะกดคําพรอมยกตัวอยางคําท่ีออกเสียง
ไอ  ไดถูกตอง

34
35
36

วิเคราะห
วิเคราะห
นําไปใช

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

15. นําคําท่ีออกเสียง ไอ ไปใชในบริบทตาง ๆ ได
ถูกตอง

37
38

นําไปใช
นําไปใช

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

16. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําท่ีใชตัว
การันตและไมทัณฑฆาต ไดถูกตอง

39 ความเขาใจ +1 +1 +1 1

17. เขียนสะกดคําพรอมยกตัวอยางคําท่ีใชตัว
การันตและไมทัณฑฆาต  ไดถูกตอง

40
41
42
43

วิเคราะห
วิเคราะห
นําไปใช
นําไปใช

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1
1
1
1

18. นําคําท่ีใชตัวการันตและไมทัณฑฆาต 44 นําไปใช +1   0 +1 0.67
19. บอกหลักเหณฑการเขียนสะกดคําท่ีใช ซ ทร

ไดถูกตอง
46
47

วิเคราะห
วิเคราะห

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

20. อานออกเสียงและบอกความหมายของคําท่ีใช
ซ ทร ไดถูกตอง

48
49

วิเคราะห
นําไปใช

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 (ตอ)

     ผูเชี่ยวชาญ                               จุดประสงค ขอ    ประเภท
   1   2   3

  คา
เฉลี่ย

21. เขียนสะกดคําและนําคําท่ีใช  ซ  ทร ไปใชใน
บริบทตาง ๆ ไดถูกตอง

50 นําไปใช +1 +1 +1 1

22. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําท่ีใช  ศ  ษ
       ส  ไดถูกตอง

51 ความเขาใจ +1 +1 +1 1

23. อานออกเสียงและบอกความหมายของคําท่ีใช
ศ  ษ  ส  ไดถูกตอง

52 วิเคราะห +1 +1 +1 1

24. เขียนสะกดคําและนําคําท่ีใช  ศ  ษ  ส
ไดถูกตอง

53
54
55
56

วิเคราะห
วิเคราะห
นําไปใช
นําไปใช

+1
+1
+1
+1

+1
+1
-1
+1

+1
+1
+1
+1

1
1
0.33
1

25. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําท่ีใช น ณ
ไดถูกตอง

57 ความเขาใจ +1 +1 +1 1

26. อานออกเสียงและบอกความหมายของคําท่ีใช
น  ณ  ไดถูกตอง

58
59

วิเคราะห
วิเคราะห

  0
+1

+1+
1

+1
+1

0.67
1

27. เขียนสะกดคําและนําคําท่ีใช  น  ณ
ไดถูกตอง

60
61
62

วิเคราะห
วิเคราะห
นําไปใช

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

28. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําท่ีออกเสียง
บัน  ไดถูกตอง

63 วิเคราะห 0 +1 +1 0.67

29. อานออกเสียงและบอกความหมายของคําท่ี
ออกเสียง บัน ไดถูกตอง

64
65

วิเคราะห
วิเคราะห

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1
1

30. เขียนสะกดคําและนําคําท่ีออกเสียง บัน  ไปใช
ในบริบทตาง ๆ     ไดถูกตอง

66
67
68

วิเคราะห
วิเคราะห
นําไปใช

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1
1
1

31. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําท่ีใช รร ได
ถูกตอง

69 วิเคราะห +1   0 +1 0.67

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 (ตอ)

     ผูเชี่ยวชาญ                                 จุดประสงค ขอ    ประเภท
   1   2   3

  คา
เฉลี่ย

32. อานออกเสียงและบอกความหมายของคําท่ีใช
รร  ไดถูกตอง

70 วิเคราะห +1 +1 +1 1

33. เขียนสะกดคําและนําคําท่ีใช  รร  ไปใชใน
บริบทตาง ๆ     ไดถูกตอง

71
72
73
74

วิเคราะห
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช

+1
+1
+1
+1

-1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

0.33
1
1
1

34. บอกหลักเกณฑการเขียนสะกดคําพองเสียง ได
ถูกตอง

75 วิเคราะห +1 +1 +1 1

35. อานออกเสียงและบอกความหมายของคําพอง
เสียง  ไดถูกตอง

76 วิเคราะห +1 +1 +1 1

36. เขียนสะกดคําและนําคําพองเสียง  ไปใชใน
บริบทตาง ๆ     ไดถูกตอง

77
78
79
80

วิเคราะห
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1
1
1
1

หมายเหตุ
1      หมายถึง  แนใจวาตรงจุดประสงค
-1     หมายถึง แนใจวาไมตรงจุดประสงค
0      หมายถึง ไมแนใจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  9  คาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
                   ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคํา

ขอที่    p    r ขอที่    p    r ขอที่    p    r ขอที่    p    R
   1 0.74 0.44    21 0.20 0.11    41 0.56 0.59    61 0.31 0.33
   2 0.41 0.37    22 0.50 0.41    42 0.46 0.41    62 0.37 0.15
   3 0.61 0.56    23 0.56 0.59    43 0.28 0.11    63 0.43 0.33
   4 0.56 0.52    24 0.37 0.22    44 0.24 0.19    64 0.50 0.33
   5 0.57 0.48    25 0.76 0.63    45 0.67 0.59    65 0.41 0.30
   6 0.52 0.52    26 0.39 0.04    46 0.72 0.56    66 0.76 0.26
   7 0.48 0.37    27 0.28 0.26    47 0.54 0.48    67 0.63 0.59
   8 0.24 0.11    28 0.35 0.04    48 0.11 0.00    68 0.74 0.52
   9 0.63 0.52    29 0.30 0.22    49 0.74 0.52    69 0.28 0.19
  10 0.17 0.04    30 0.70 0.37    50 0.74 0.52   70 0.56 0.67
  11 0.48 0.59    31 0.70 0.44    51 0.69 0.26    71 0.48 0.67
  12 0.54 0.41    32 0.57 0.48    52 0.17 0.04    72 0.74 0.37
  13 0.54 0.26    33 0.35 0.41    53 0.57 0.56    73 0.63 0.37
  14 0.31 0.19    34 0.30 0.00    54 0.50 0.48    74 0.74 0.52
  15 0.28 0.11    35 0.59 0.67    55 0.46 0.19    75 0.46 0.63
  16 0.80 0.48    36 0.52 0.37    56 0.22 0.44    76 0.22 0.15
  17 0.31 0.48    37 0.44 0.37    57 0.21 0.41    77 0.52 0.59
  18 0.48 0.30    38 0.67 0.59   58 0.09 0.04    78 0.56 0.52
  19 0.57 0.33    39 0.13 0.26    59 0.61 0.54    79 0.65 0.41
  20 0.65 0.56    40 0.24 0.44    60 0.63 0.67    80 0.57 0.48

หมายเหตุ
      ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคํา จํานวน 80 ขอนี้  ได
      ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตเมื่อนําไปใชวัดผลกอนเรียน
      และหลังเรียนจริง จะใชจํานวน 60 ขอ โดยคัดเลือกขอที่มีความยากมาก งายมาก  และขอที่มีคา
      อํานาจจําแนกต่ําออก  ดังนี้  ขอ 8, 10, 14, 15, 21, 26, 28, 33, 34, 39, 43, 44, 48, 52, 55, 57, 58,
      62, 69, 76

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายละเอียดการหาคาความเชื่อมั่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  หลังเรียนครั้งที่ 1  และหลังเรียนครั้งที่ 2

       ความรูทางคติชน                คูมือครู

จําน
วน

นัก
เรีย

นต
าม

ลํา
ดับ

ที่
กอ

นเร
ียน

หล
ังเร

ียน
คร
ั้งท

ี่ 1
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 2
ผล

ตา
งก
อน

เรีย
นแ

ละ
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 1
ผล

ตา
งห

ลัง
เรีย

นค
รั้งท

ี่
1 แ

ละ
คร
ั้งท

ี่ 2
กอ

นเร
ียน

หล
ังเร

ียน
คร
ั้งท

ี่ 1
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 2
ผล

ตา
งก
อน

เรีย
นแ

ละ
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 1
ผล

ตา
งห

ลัง
เรีย

นค
รั้งท

ี่
1แ
ละ

คร
ั้งท

ี่ 2

1 38 40 38 2   2 35 40 37 5 3
2. 32 36 38 4   2 35 36 34 1 2
3 27 32 32 5   0 35 37 37 2 0
4 25 35 33 10   2 36 41 41 5 0
5 36 49 49 13   0 40 44 39 4 5
6 41 47 43 6   4 38 46 41 8 5
7 35 39 43 4 -4 18 29 29 11 0
8 37 42 43 5 -1 28 30 31 2 -1
9 35 42 44 7 -2 30 35 33 5 2
10 37 44 42 7   2 32 36 33 4 4
11 25 38 41 13 -3 31 33 33 2 0
12 31 38 38 7   0 32 42 39 10 3
13 29 38 40 9 -2 31 36 35 5 1
14 38 42 41 4   1 40 46 44 6 2
15 29 34 32 5   2 31 40 37 9 3
16 35 40 43 5 -3 33 36 36 3 0
17 34 47 47 13 0 28 33 29 5 0

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 (ตอ)

   ความรูทางคติชน                คูมือครู

จําน
วน

นัก
เรีย

นต
าม

ลํา
ดับ

ที่
กอ

นเร
ียน

หล
ังเร

ียน
คร
ั้งท

ี่ 1
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 2
ผล

ตา
งก
อน

เรีย
นแ

ละ
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 1
ผล

ตา
งห

ลัง
เรีย

น
คร
ั้งท

ี่ 1แ
ละ

คร
ั้งท

ี่ 2
กอ

นเร
ียน

หล
ังเร

ียน
คร
ั้งท

ี่ 1
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 2
ผล

ตา
งก
อน

เรีย
นแ

ละ
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่
ผล

ตา
งห

ลัง
เรีย

น
คร
ั้งท

ี่ 1แ
ละ

คร
ั้งท

ี่ 2

18 32 37 42 5 -5 25 33 29 8 4
19 41 48 45 7 3 23 29 29 6 0
20 24 27 29 3 -2 28 36 30 8 4
21 37 42 42 5 0 27 32 29 5 3
22 26 46 42 20 4 16 28 27 12 1
23 34 42 39 8 3 29 29 27 0 2
24 34 40 39 6 1 32 39 37 7 2
25 33 44 37 11 7 33 38 35 4 3
26 29 32 31 3 1 26 31 29 5 2
27 23 27 32 4 -5 36 38 38 2 0
28 35 46 40 11 6 15 21 19 6 2
29 38 43 41 5 4 31 32 29 1 3
30 30 36 35 6 1 24 29 27 5 2
31 24 30 32 6 -2 20 24 24 4 0
32 29 38 38 9 0 36 44 39 8 5
33 33 38 36 5 2 35 39 37 4 2
34 35 43 40 8 3 26 26 29 0 -3
35 26 32 27 6 5 31 35 33 4 2
36 20 44 41 24 3 24 27 27 7 0

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  (ตอ)

   ความรูทางคติชน                คูมือครู

จํา นว
นน

ักเร
ียน

ตา
ม

กอ
นเร

ียน
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 1
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 2
ผล

ตา
งก
อน

เรีย
นแ

ละ
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 1
ผล

ตา
งห

ลัง
เรีย

น
คร
ั้งท

ี่ 1แ
ละ

คร
ั้งท

ี่ 2
กอ

นเร
ียน

หล
ังเร

ียน
คร
ั้งท

ี่ 1
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่ 2
ผล

ตา
งก
อน

เรีย
นแ

ละ
หล

ังเร
ียน

คร
ั้งท

ี่
ผล

ตา
งห

ลัง
เรีย

น
คร
ั้งท

ี่ 1แ
ละ

คร
ั้งท

ี่ 2

37 40 46 38 5 8 15 27 25 11 2
38 26 38 39 12 -1 35 37 35 2 2
39 21 40 37 19 3 31 34 34 2 0
40 23 48 40 25 8 29 31 29 2 2   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ตารางที่  11   ผลตางของคะแนนทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1  และทดสอบ
        หลังเรียนครั้งที่ 2  ของนักเรียนทั้ง 2 กลุม
         

T – Test
Group  Statistics

                 กลุม    N   Mean Std.  Deviation Std. Error  Mean
   ทดสอบกอนเรียน
             ความรูทางคติชน
             ตามคูมือครู

   40
   40

31.4250
29.5500

         5.76856
          6.38488

            .91209
          1.00954

   ทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1
            ความรูทางคติชน
             ตามคูมือครู

   40
   40

39.7500
34.4750

          5.67383
          5.98711

            .89711
            .94665

   ทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2
            ความรูทางคติชน
            ตามคูมือครู
หลังเรียนครั้งที่ 1 – กอนเรียน
            ความรูทางคติชน
            ตามคูมือครู

   40
   40

   40
   40

38.6500
32.6000

8.3250
4.9250

          4.80144
          5.36274

          5.47904
          3.04991

            .75917
            .84792

            .86631
            .48223

หลังเรียนครั้งที่ 1 – คร้ังที่ 2
            ความรูทางคติชน
            ตามคูมือครู

   40
   40

-1.1000
-1.8750

          3.20096
          1.86997

            .50612
            .29567

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Independent  Sample  Test

Levene’s  Test  for   Eqiality  of  Variances                            Grp

ทดสอบกอนเรียน
                      ความรูทางคติชน
                      ตามคูมือครู

              .012               .912

ทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1
                      ความรูทางคติชน
                      ตามคูมือครู

              .186               .668

หลังเรียนครั้งที่ 1 – กอนเรียน
                      ความรูทางคติชน
                      ตามคูมือครู

              6.845               .011

หลังเรียนครั้งที่ 1 – คร้ังที่ 2
                  ความรูทางคติชน
                     ตามคูมือครู

              9.075               .003

Independent  Sample  Test

                t-test  of  Equeality  of  Mean                      Grp
     t     df Sig.(2- tailed) Mean  Difference

ทดสอบกอนเรียนความรูทางคติชน
ทดสอบกอนเรียนตามคูมือครู

1.378
1.378

    78
77.210

       .172
       .172

       1.87500
       1.87500

ทดสอบหลังเรียนความรูทางคติชน
ทดสอบหลังเรียนตามคูมือครู

4.045
4.045

    78
77.775

          .000
          .000

       5.27500
       5.27500

ทดสอบหลังเรียน – ทดสอบกอนเรียน
                               ความรูทางคติชน
                             ตามคูมือครู

3.429
3.429

     78
61.052

        .001
        .001

         3.40000
         3.40000

ทดสอบหลังเรียนคร้ังที่ 1 – ทดสอบหลังเรียนคร้ัง
ที่ 2
                               ความรูทางคติน
                            ตามคูมือครู

1.322
1.322

     78
62.843

       .190
       .191

         .77500
         .77500

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  12   ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

     ผูเชี่ยวชาญ                                    ขอความในแตละขอ
 1   2   3

   คา
เฉลี่ย

1. ฉันชอบเรียนภาษาๆไทยเรื่องการเขียนสะกดคํามาก 0 +1 +1 0.6
2. ฉันอยากใหมีการเขียนสะกดคําทุกครั้งท่ีเรียนภาษาไทย +1 +1 +1 1
3. การเขียนสะกดคําโดยการนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรม
    การเรียนการสอนทําใหฉันชื่นชอบและไดรับความสนุกสนาน

+1 +1 +1 1

4. การเขียนสะกดคําโดยการนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรม
    การเรียนการสอนทําใหฉันเขาใจบทเรียนดีข้ึน

+1 +1 +1 1

5. การเขียนสะกดคําโดยการนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรม
    การเรียนการสอนทําใหฉันเปนคนชางสังเกตขึ้น

+1 +1 +1 1

6. การเขียนสะกดคําโดยการนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรม
    การเรียนการสอนทําใหฉันจดจําคําศัพทไดมากขึ้น

+1 +1 +1 1

7. ฉันไมชอบการเขียนสะกดคําโดยการนําความรูทางคติชนมา
    จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  0 +1 +1 0.6

8. ฉันไมเขาใจสํานวน  สุภาษิต  และคําพังเพยที่นํามาจัดกิจกรรม
    การเรียนการสอนในการเขียนสะกดคํา

  0 +1 -1 0

9. เนื้อหาทางคติชนท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนเรื่อง
    ลาสมัยทําใหฉันไมอยากอาน

-1 +1 +1 0.33

10. เนื้อหาทางคติชนท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหฉัน
      สนใจอานนิทานพื้นบานมากขึ้น

+1 +1 +1 1

11. เนื้อหาทางคติชนท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉัน
     ประทับใจภูมิปญญาทางภาษาของคนรุนกอนมากขึ้น

+1 +1 +1 1

12. เนื้อหาทางคติชนท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉัน
      ทราบความหมายของคํามากขึ้น

+1 +1 +1 1

13. เนื้อหาทางคติชนท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉันนํา
      คําไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวันไดถูกตอง

+1 +1 +1 1

14. ฉันรูสึกภูมิใจในมรดกทางภาษาและจะชวยอนุรักษภาษาไทย +1 +1 +1 1
15. เนื้อหาทางคติชนท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉันมี
      ความรูเกี่ยวกับที่มา และความเชื่อ ในเรื่องราวตาง ๆ

+1 +1 +1 1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 (ตอ)

     ผูเชี่ยวชาญ                                           ขอความในแตละขอ
  1   2   3

  คา
เฉลี่ย

16. การนําเนื้อหาทางคติชนท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให
      ฉันเบื่อหนายวิชาภาษาไทย

-1 +1 +1 0.6

17. การนําเนื้อหาทางคติชนท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให
      ฉันเรียนไมเขาใจ

  0 +1 +1 0.6

18. การนําปริศนาคําทายมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการเขียน
      สะกดคํา ทําใหฉันสับสน

-1 +1 +1 0.33

19. การนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉันเห็น
คุณคาในภาษาไทยมากขึ้น

+1 +1 +1 1

20. การนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหฉัน
      ไมรูสึกสนุกสนานกับการเรียน

 0 +1 +1 0.6

21. การนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําให
       ฉันสับสนในการจดจําคําศัพท

 0 +1 +1 0.6

23. ฉันสามารถบอกคําศัพทท่ีสะกดผิดในสื่อมวลชนไดมากขึ้น เชน   
       โทรทัศน  หนังสือพิมพฯลฯ

+1 +1 +1 1

23. เมื่อพบคําท่ีสะกดผิดในสื่อมลชนตาง ๆ ฉันสามารถแกไขไดถูกตอง +1 +1 +1 1
24. ฉันสามารถนําความรูท่ีไดจากการเขียนสะกดคําโดยนําความรูทาง

คติชนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ไปใชประโยชนในชีวิต
       ประจําวัน

+1 +1 +1 1

      หมายเหตุ
           1      หมายถึง  แนใจวาตรงจุดประสงค
          -1      หมายถึง แนใจวาไมตรงจุดประสงค

                         0      หมายถึง ไมแนใจ

แบบสอบถามความคิดเห็นนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกขอที่มีความเหมาะสมตามความเที่ยงตรงคง
ไว  จํานวน 20 ขอความ โดยคัดเลือกขอความคําถามออก  จํานวน  4  ขอความ  คือ ขอความที่  7, 9,
16  และ 20

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13    ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยนําความรูทางคติชนมาจัดกิจกรรม
        การเรียนการสอน  แลวนําผลการตอบคําถามมาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและ
        สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Frequencies
                                                            Statistics

      a1       a2       a3       a4       a5       a6
N                  Valid
                   Missing
Mean
Std.  Deviation

      40
      0
   3.43
    .594

      40
      0
   3.45
    .597

      40
      0
   3.30
     .853

      40
      0
   3.80
     .648

      40
      0
   3.83
      .781

      40
      0
   3.40
   1.172

                                                  
      a7       a8      a9      a10      a11     a12

N                   Valid
                    Missing
Mean
Std.  Deviation

      40
      0
   2.58
   1.693

      40
      0
   3.80
     .564

     40
     0
   3.78
     .620

      40
      0
   3.73
     .599

      40
      0
   3.53
     .905

     40
     0
  4.18
     .813

      a13        a14       a15       a16      a17      a18
N                   Valid
                    Missing
Mean
Std.  Deviation

      40
      0
   3.65
     .662

       40
       0
   2.85
    1.001

      40
      0
   3.03
    1.074

      40
      0
   3.95
     .749

     40
     0
   3.18
     .903

      40
      0
   3.65
     .736

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                          Frequencies
                                                            Statistics

     a19      a20
N                      Valid
                       Missing
Mean
Std.  Deviation

     40
     0
   3.53
    .960

      40
      0
   3.88
    .723

หมายเหตุ  a1 – a20  คือ ขอความแบบสอบถามความคิดเห็นขอที่ 1 – ขอ 20
ผลลัพธของคะแนนเฉลี่ยรวม  20 ขอ     X    =   3.53

                      คาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 20 ขอ   S.D.  =   0.83

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ฉ
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําตามคําบอกเพื่อนําคําศัพท

ไปสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคํา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบสอบเขียนสะกดคําตามคําบอก

วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

คําชี้แจง 1. ขอสอบชุดนี้จะแบงใหนักเรียนเขียนตามคําบอก  ใชเวลาครั้งละ 50 นาที
โดยพยายามรักษาเวลาในการทําขอสอบชุดนี้ใหอยูในชวงเดียวกันของแต
ละวันใหมากที่สุด

2. ในการเขียนตามคําบอก ใหนักเรียนหยุดพัก 15 วินาที หลังจากการเขียน
สะกดคําแตละคํา

3. ใหนักเรียนเขียนสะกดคําลงในกระดาษ

คร้ังที่ 1

กงจักร กตเวที กตัญู กฎหมาย
กบฎ กบไสไม กรรณ กรวดน้ํา
กระจอกงอกงอย กระดง กระดังงา กระเด็น
กระชุมกระชวย กระเชอ กระหน่ํา กระเบื้อง
กระพี้ กระพือปก กระยาหาร          กระหยิ่มยิ้มยอง
กระเสือกกระสน กระแหนะกระแหน กราบทูล              กรุงศรีอยุธยา
กลมเกลี้ยง กลองยานัตถุ กลวงโบ กะพริบ
กะโหลก กายสิทธิ์ กําชับ กําเนิด
กําปน กําพรา กําเริบ กิตติศัพท
กินรี กิเลส กุฏิ กุมาร
เกณฑ เกศา เกสร เกียจคราน
เกียรติคุณ เกียรติศักดิ์ เกี้ยวพาราสี เกลี้ยกลอม
เกลียด เกลื่อนกลาด เกวียน โกรธแคน
ขนมปลากริม ขรุขระ ขลาด เขลา
ขวนขวาย ขโมย ขวัญ ขาวเปลือก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คร้ังที่ 2

ขาวสาร ขูเข็ญ เขนย เขมน
เขี้ยว ครรภ ครวญคราง ครอบครัว
ครอบคลุม คร่ําครวญ คร่ําหวอด ครึกโครม
แคร คล่ังไคล คลังแสง คลาไคล
คล่ีบาน คลื่นเหียน คลุกคลาน คลุกคลี
คลุกเคลา ควานควา ความสัตย คาดการณ
คาดคะเน คํารณ คึกคะนอง คุกรุน
เคราะห เคี้ยว งวงเหงา เงื้องา
โงเงา จระเข จราจร จริตกิริยา
จลาจล จวัก จองเวร จักร
จักรพรรดิ จักรยานยนต จําศีล จิ้งหรีด
เจดีย โจษจัน ฉะนั้น ฉับพลัน
ฉิบหาย เฉลียวฉลาด  ช็อคโกแลต                     ชอนสอม
ชันษา ชาลวัน ชํานาญ ชุมฉ่ํา
เชลย โชติชวง ซองสุม ซังกะตาย

คร้ังที่ 3

ซาบซึ้ง ซ่ือสัตย เซนติเมตร ดาบส
ดาวดึงส ดาวประกายพรึก เดรัจฉาน โดนัท
ตนไทร ตระเตรียม ตรัสตรากตรํา ตรีทูต
ตล่ิง ตะกราตะครุบ ตะคุม ตะติ๊งโหนง
ตัดพอ                            ตาลปตร เต็นท เตร็ดเตร
แตงกวา ไต ไตรตรึงษ ไตรตรอง
ถลม ถลํา ถวาย ทรมาน
ทรยศ ทรัพย ทศกัณฐ ทัพพี
ทะลุปรุโปรง ทะเลสาบ ทะเลาะวิวาท เทคนิค
เทพบุตร เทศน โทรโขง นกกระจอกเทศ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นกอินทรี        นครศรีธรรมราช นักประพันธ นักพรต
นารายณ นาคสะดุง นิมนต นิมิต
บรรทม บริพาร บริวาร บริเวณ
บอระเพ็ด บังคมทูล บังเอิญ บัญชี
บัณฑิต บันดาล บันได บาดาล

คร้ังที่ 4

บาตรพระ บําเพ็ญ บิณฑบาต บุญคุณ
บุญญาธิการ บุพการี บุรุษ เบญจลักษณ
เบนซิน เบื่อหนาย โบราณ โบวล่ิง
โบสถ ปกครอง ปกติ ปฏิทิน
ปฏิบัติ ปฏิภาณ ปฏิสังขรณ ปฏิเสธ
ปรกติ ปรนนิบัติ ประกาศ ประคอง
ประดุจ ประมาท ประทุษราย ประพาส
ประเสริฐ ประหาร ปรากฏ ปราชญ
ปราศจาก ปราศรัย ปราสาท ปรึกษา
ปลดทหาร ปลารา ปลาใหล ปจจุบัน
ปถพี ปนจั่น ปสสาวะ ปาลม
ปตุฆาต ปศาจ ปุโรหิต เปล
เปรี้ยว เปอนเปรอะ แปะ โปยเซียน
ผอบ ผักตบชวา ผูกพัน เผลอตัว
เผอเรอ แผลงศร พญาครุฑ พญานาค

คร้ังที่ 5

พเนจร พยนต พระขรรค พระชงฆ
พระธาตุ พระนลาฏ พระพักตร พระเพลา
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พระภูมิ พระราชสาสน พระลักษมณ พระสงฆ
พระหัตถ พระองค พระอินทร พราหมณ
พรา พลบค่ํา พลับพลา พัชนี
พันธุผัก พาราณสี พาลเกเร พิจารณา
พิจิตร พินาศ พิโรธ พิศดู
พิศาล พิสูจน พุทรา เพชฌฆาต
เพชร เพลี้ยงพลํ้า แพศยา โพธิ์
โพรง โพสพ ไพบูลย ไพรพล
เฟองฟู ภรรยา ภัยพาล ภาวนา
ภุชงค มงกุฎ มณี มนุษย
มรณา มรรยาท มวยมรณ มหัศจรรย
มหาสมุทรมเหสี มอญ มัจฉา มาณพ
มิตรสหาย มูลชาง เมขลา เมฆ

คร้ังที่ 6

เม็กซิโก เมล เมล็ด แมลงหวี่
ไมตรี ยักษ ยุทธภัณฑ ยุทโธปกรณ
ยันต ระแวง รักใคร รังเกียจ
รังสี รัศมี ราตรีกาล ราญรอน
รามเกียรติ์ รามสูร รามัญ ราษฎร
รํ่าไห ริษยา แร็กเกต ฤกษยาม
ฤทธิ์ ฤาษี ละลํ่าละลัก ลําไย
เลห เลาโลม โลภ โลหิต
วงศตระกูล วอลเลยบอล                  วานร วิจารณญาณ
วิญญาณ วิบัติ วิเศษ เวทมนตร
ศพ ศักดิ์สิทธิ์ ศัตราวุธ ศัตรู
ศรัทธา ศาสดา ศิลปวิทยา ศิลปศาสตร
ศิษย ศีรษะ ศีลธรรม ศุภนิมิต
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เศรษฐี เศราหมอง เศียร สงกรานต
สถาปนา สนมกํานัล สนิทสนม สมภาร

คร้ังที่ 7

สมโภช สมรภูมิ สมัคร สมุนไพร
สยอง สรงน้ํา สรรพคุณ สรรพสิทธิ์
สรรเสริญ สวรรค สวะ สะกดรอย
สะกิด สักการะ สังเกต สังข
สังขาร สังฆราช สังหรณ สัจจะ
สัญชาติ สัญญา สัตโลหะ สัตว
สันดาน สันนิบาต สันนิษฐาน สับปะรด
สัพยอก สัมภาระ สาป สามเณร
สามัญชน สามารถ สายสิญจน สารพัด
สาวไส สาหัส สาเหตุ สาแหรก
สําแดง สําราญ สําเร็จ สินบน
ส้ินพระชนม สิริโฉม สิริมงคล สุจริต
สุรเสียง สุรุยสุราย สุวรรณ เสงี่ยม
เสด็จ เสนห เสวยราชย เสี้ยน
แสตมป ไส หงส หญาแพรก

คร้ังที่ 8

หมอคราญ หมายมาตร หมาย           หยดติ๋ง
หยอกลอ หยาบชา หลงระเริง  หลงใหล
หลอกหลอน หลั่งไหล หลีกเลี่ยง หอยโขง
หัวโกรน หาดทราย หิ่งหอย หิมพานต
เหตุการณ เหมันต เหม็นสาบ เหยาเรือน
เหยี่ยว โหราจารย โหรงเหรง ไหวพริบ
อกุศลกรรม อธิบดี อธิษฐาน อนันต
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อนิจจัง อนุญาต อเนจอนาถ อพยพ
อภิเษก อรหันต อัญเชิญ อันตราย
อัปราชัย อัปลักษณ อัมพาต อากาศ
อาจารย อาภัพ อาละวาด อาศรม
อาสัญ อํานาจ อํามฤต อํามหิต
อํามาตย อิฐ อิทธิฤทธิ์ อินทรีย
อิเหนา อุจจาระ อุตสาห อุทยาน
อุโบสถ อุปราช อุโมงค โอกาส
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ผลการสํารวจคําท่ีนํามาใชในการวิจัย
                หลังจากทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําตามคําบอก  รวมทั้งส้ิน 480  คํา  แลว
นําคําที่นักเรียนเขียนสะกดผิดมาคํานวณคาเปนรอยละ       โดยเรียงลําดับคําที่สะกดผิดจากมากไป
หานอย  จํานวน 84 คํา   ที่จัดเปนคํายากสําหรับนักเรียน

ตารางที่   14  คํายากสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

         คําที่สะกดผิด        รอยละ            คําที่สะกดผิด         รอยละ
ประทุษราย
กระแหนะกระแหน
แพศยา  ชาลวัน
ซักไซ
ไตรตรึงษ
ปรนนิบัติ  เผอเรอ
 พระลักษมณ  อาศรม
โพสพ  เวทมนตร
กระจอกงอกงอย
ดาวประกายพรึก
หัวโกรน  อินทรีย
จิตประหวัด  เกี้ยวพาราสี
กรรณ  รามเกียรติ์
กลองยานัตถุ  เดรัจฉาน
ตะครุบ  เต็นท ปตุฆาต
พระราชสาสน  อํามหิต
เวทมนตร  อํามฤต
สายสิญจน  หมายมาตร
เหมันต  อัปราชัย
แร็กเกต   สันนิษฐาน

       90.24
       85.37
       82.93
       78.05
       75.61
       73.17

       70.73

         68.29

         65.85

กิตติศัพท  คล่ังไคล  จักรพรรดิ
ชอนสอม  ช็อคโกแลต  ตรีทูต
หล่ังไหล  อเนจอนาถ
อธิษฐาน  คํารณ อินทรี
หลงใหล กํานัล ริษยา
ตะติ๊งโหนง  เปอนเปรอะ
พยนต  นครศรีธรรมราช
พาราณสี  เพล้ียงพลํ้า
ภุชงค  สนมกํานัล
สัตโลหะ  เสวยราชย
กลวงโบ  กะพริบ  เกสร
ครอบคลุม  จวัก  ซองสุม
ดาวดึงส ตาลปตร  คัมภีร
ปฏิสังขรณ  ผูกพัน  พราหมณ
สรรพสิทธิ์
สันนิบาต  โหรงเหรง
ศรัทธา  บอระเพ็ด ครรภ
เพชฌฆาต อเนจอนาถ
เซนติเมตร  บาตรพระ
โอกาส  อํามาตย เบนซิน

         63.41

        60.98
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ นางสาวปทมา   ไตรคุป
ที่อยู 11/5  หมู 5  ตําบลสวนกลวย  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี
ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2530 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง
อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.  2534 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกภาษาไทย   จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.  2543 ศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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