คําชี้แจง
สําหรับครูผสู อน

๑. แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆโดยวิธี KWL Plus
วิชาภาษาไทย เรือ่ ง สุรินทรถิ่นชางใหญและหลักการอานรอยกรอง เลมนี้ใช
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๒. ผูสอนตองศึกษา เนือ้ หาวิชา แผนการจัดการเรียนรูใหเขาใจกอนทําการสอน
และตองเตรียม วัสดุ อุปกรณ ตางๆ เพื่อใชในการสอนตามที่ระบุไวในแผนการจัดการ
เรียนรูแตละเรื่อง
๓. การจัดการเรียนการสอน แบงออกเปนขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ นําเขาสูบทเรียน
ขั้นที่ ๒ นักเรียนปฏิบัติการอานตามวิธี KWL Plus
ขั้นที่ ๓ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนนําเสนอเนือ้ หา
ขั้นที่ ๔ กิจกรรมการฝก
ขั้นที่ ๕ กิจกรรมการนําไปใช
ขั้นที่ ๖ สรุปผล
ขั้นที่ ๗ ทดสอบหลังเรียน
๔. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนจะเปนผูคอยกํากับดูแล ชี้แนะนักเรียนอยาง
ใกลชิด
๕. หลังจากเรียนจบในแตละเรื่องแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
๖. แจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหนักเรียนทราบและเก็บขอมูลตางๆเพื่อนําไป
พัฒนาผูเรียนตอไป
๗. นักเรียนสามารถยืมแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆโดยวิธี
KWL Plus เลมนี้ ไปศึกษาดวยตนเองในเวลาวางได โดยกําหนดเวลาตามความ
เหมาะสม (ภายหลังประกอบแผนการสอนนั้นๆ)
๘.ครูแนะนําวิธีใชใหนักเรียนเขาใจกอนนําไปใช และคอยใหคําปรึกษาแกนกั เรียนที่มี
ปญหา

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

คําชีแจง
สําหรั บนักเรียน

การใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆโดยวิธี
KWL Plus วิชา ภาษาไทย เรื่อง สุรินทรถิ่นชางใหญและหลักการอานรอยกรอง
รหัส ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามบทบาทนักเรียนดังนี้
ตอนที่ ๑ การฝกปฏิบัติ
๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนําของผูสอนอยางเครงครัด
๒. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามหลัก KWL Plus โดยศึกษาเนื้อหา ทําแบบฝก
กิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน อยางเต็มความสามารถ
๓. นักเรียนตองมีสวนรวมในกิจกรรมที่กําหนดในแตละเรื่องใหครบทุกกิจกรรม
และทํางานอยางเปนระบบ
๔. นักเรียนตองมีสมาธิในการเรียน ไมสรางความรําคาญแกผอู ื่นขณะปฏิบัติ
กิจกรรม
๕. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ตรงตอเวลาและกลาแสดงออก
๖. นักเรียนไมดเู ฉลยกอนการปฏิบัติทุกกิจกรรม
ตอนที่๒ การนําไปใช
๗. หลังจากทําแบบทดสอบหลังเรียนตอนที่ ๑ เสร็จแลว ใหนักเรียนทุกคน
ในกลุมอานใบความรูตอนที่ ๒ ชวยกันจับประเด็นความสําคัญจากใบความรู
การอานคิดวิเคราะหโดยวิธี KWL Plus เพื่อทบทวนวิธีการปฏิบัติตามวิธี
KWL Plus หลังจากนั้น ใหนักเรียนรวมอภิปรายแลวตอบคําถามใน
แบบทดสอบหลังเรียนตอนที่ ๒

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
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จุดประสงค์
การเรียนรู้
เมื่อนักเรียนเรียนแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆโดยวิธี
KWL Plus วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรื่อง สุรินทรถิ่นชางใหญและ
หลักการอานรอยกรอง แลวนักเรียนจะมีความรูความสามารถดังตอไปนี้
ดานความรู
๑. เขาใจลําดับขั้นตอนวิธีอานคิดวิเคราะหโดยวิธี KWL Plus ขณะอานเรื่อง
ที่กําหนดใหไดถูกตอง
๒. ตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
๓. สามารถแยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น
๔. เขาใจวิธีการอานรอยกรองที่ถูกตอง
๕. เขาใจรูปแบบและเห็นคุณคางานประพันธ
ดานทักษะกระบวนการ
๑. สามารถอานและเลาเรื่อง “สุรินทรถิ่นชางใหญและหลักการอานรอยกรอง”โดย
ใชการอานคิดวิเคราะหโดยวิธี KWL Plus
๒. ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนวิธีอาน คิดวิเคราะหโดยวิธี KWL Plus
ขณะอานเรือ่ งที่กําหนดใหไดถูกตอง
ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๔. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. รักความเปนไทย

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๓
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
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ใบความรู้
การอานคิดวิเคราะหโดยวิธี KWL Plus
ความสําคัญ
การอานวิเคราะหเปนทักษะการอานในระดับที่สูงขึ้นกวาการอานทัว่ ๆไป กลาวคือ มิใช
เปนเพียงการอานเพื่อความรูและความเพลิดเพลินเทานั้น แตยังตองมีการวิเคราะหสิ่งที่ผูเขียนได
เขียนในดานตางๆดวย
การวิเคราะหการอานประกอบดวย
๑.รูปแบบ
๒.กลวิธีในการประพันธ
๓.เนื้อหาหรือเนื้อเรือ่ ง
๔.สํานวนภาษา
กระบวนการวิเคราะห
๑.ดูรูปแบบของงานประพันธวาใชรูปแบบใด อาจเปนนิทาน บทละคร นวนิยาย
เรื่องสั้น บทรอยกรอง หรือบทความจากหนังสือพิมพ
๒.แยกเนื้อเรือ่ งออกเปนสวนๆ ใหเห็นวาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร
๓.แยกพิจารณาแตละสวนใหละเอียดลงไปวาประกอบกันอยางไร หรือประกอบดวย
อะไรบาง
๔.พิจารณาใหเห็นวาผูเขียนใหกลวิธีเสนอเรื่องอยางไร
ทั้งนี้การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช
๒๕๓๐ คําวา คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง สวนคําวา วิเคราะหหมายถึงวา ดู สังเกต
ใครครวญ อยางละเอียดรอบคอบในเรื่องราวตางๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดี สวนบกพรอง หรือ
จุดเดนจุดดอยของเรือ่ งนัน้ ๆ แลว เสนอแนะสิ่งที่ดีที่เหมาะสมอยางยุติธรรม
การอานคิดวิเคราะห และการเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus
ขั้นที่ ๑. กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we know) คือ นักเรียนมีความรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อา น ครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมอง ถึงสิ่งที่
นักเรียนรูแลว นําขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึกไวในตารางชอง K –What we know
ขั้นที่ ๒ กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W (What we want to know)
คือ นักเรียนตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน ใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู เชน
มีรูปแบบอยางไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๔
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
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เรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรือ่ งนี้ แลวบันทึก คําถามลงใน
ตารางชอง W –What we want to know
ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have learned)
คือ นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องทีอ่ าน กลาวคือภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือก
ขอมูลที่ไดจากการอาน มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวาง
ขอมูลเดิมทีต่ นเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกลงในชอง L –
What we have learned
ขั้นที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องราวที่อาน (Drawing) ใหนักเรียนนําขอมูลจากการ
อานบทอานตางๆมาถายทอดโดยจินตนาการเปนภาพวาดหรือแผนภาพความคิด ใหมีความสัมพันธ
กับเรื่องที่อา น
ขั้นที่ ๕ กิจกรรมเขียนสรุปเรื่องที่อา น (Summarizing) ใหนักเรียนเขียนสรุป ใจความ
สําคัญจากเรื่องทีอ่ านโดยใชภาพวาดหรือแผนภาพความคิด เปนแนวทางในการสรุป

ที่มา : ทิศนา แขมมณี. (2548). ศาสตรการสอน: องคความรูเพือ่ การจัดกระบวนการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
http://suanpalm3.kmutnb.ac.th/kmit/km_detail.asp?id=37&type=1
วันที่สบื คน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๕
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ใบความรู ตอนที่ ๑

สุรินทรถิ่นชางใหญ

สุรินทรถิ่นนี้งดงามนัก
เขมร สวย กูย ลาวสืบทอดมา
เมืองพอศรีณรงคจางวาง
บานเมืองทีชุมชนเกาก็ยายไป

เมืองแหงรักหลากหลายดานภาษา
งามคุณคาพี่นองหลอมรวมใจ
ทานปลูกสรางเมืองนี้ดํารงให
คูประทายนั้นไซรจึ่งรุงเรือง

นามสุรินทรเปนชื่อพระราชทาน พระภูบาลพุทธยอดฟาผูล ือเลื่อง
ตั้งตามสรอยบรรดาศักดิ์ทานเจาเมือง

จึงกระเดื่องวัฒนามาชั่วกาล

ที่มา :http://oknation.nationtv.tv/blog/saneng/2008/08/15/entry-2

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๖
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
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เราลูกหลานเมือ่ ทราบถึงที่มา
บรรพชนทานดูแลมายาวนาน

ควรรักษาสุรินทรรวมสืบสาน
ควรรักบานสําเหนียกตนคนสุรินทร

คําขวัญกลาวสุรนิ ทรถิ่นชางใหญ เคยหรือไมเที่ยวชมใหทั่วถิ่น
บานตากลางศูนยคชชือ่ ระบิล

บานภูดินถิ่นชาวกูยแสนงดงาม

ทีมา :http://oknation.nationtv.tv/blog/saneng/2008/08/15/entry-2
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๗
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ชางกับคนใชชีวิตเปรียบเหมือนเพื่อน
เลีย้ งดวยรักดูแลกันทุกยาม
หากคุณไปเที่ยวศูนยคชศึกษา
สัมผัสกลิ่นสุสานชางอุน ละไม

ไมลางเลือนผูกพันมิเหยียดหยาม
วิถีงามคนเลี้ยงชางของเมืองไทย
จะนําพาคุณเรียนรูเรื่องชางได
อบอุนใจผานเรือ่ งเลาชาวกูยเดิม

ที่มา :http://oknation.nationtv.tv/blog/saneng/2008/08/15/entry-2
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๘
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ศาลปะกําอุปกรณเชือกคลองชาง มีหลายอยางลวนอํานวยชวยสงเสริม
ใหเห็นภาพเห็นความจริงไมแตงเติม
เขาเลีย้ งชางสรางงานตอชีวิต
คนเลีย้ งชางดูแลชางกันเรื่อยมา

วาดั้งเดิมคนเลี้ยงชางมีวิชา
ดวยดวงจิตผูกพันรูค ุณคา
ดวยเมตตาดวยรักและหวงใย

ทีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/saneng/2008/08/15/entry-2
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๙
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

คุณจะทํากิจกรรมรวมกับชาง
จะอาบน้ําขีช่ างเที่ยวชมไพร

ไดหลายอยางตามควาญชางแนะนําให
หรือจะใหเปนเพื่อนเลนก็แสนดี

ชางเหลานี้จะทําตามควาญชางสอน เตะฟุตบอลไตถังวิ่งเร็วรี่
เตนระบํารําฟอนตามดนตรี

ไมหลีกหนีทําหนาที่เกงเกินใคร

ทีมา :http://oknation.nationtv.tv/blog/saneng/2008/08/15/entry-2
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑๐
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

เชิญนองพี่แวะมาเยีย่ มเหลาชางบาง
เพียงกลวยออยหยิบยื่นปอนชางไป
เลือดสุรินทรเชิดชูถิ่นตนเถิดหนา
ผลิตภัณฑคนเลี้ยงชางตอตํานาน

อยาจืดจางชวยเกื้อหนุนสงเสริมให
เพียงน้ําใจใชเงินทองชางตองการ
มารูคาสงเสริมชัว่ ลูกหลาน
ควรลูกหลานอนุรักษใหยั่งยืน

ทีม่ า : http://www.isangate.com/new/provinces/404-surin.html
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑๑
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

คําศัพท
กูย
สวย

หมายถึง
หมายถึง

ภูบาล
สําเหนียก
เหยียดหยาม
ผลิตภัณฑ
อนุรกั ษ
ควาญ
ปะกํา
บรรดาศักดิ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

น. ชาวสวย
น. ชนชาติพดู ภาษาตระกูลมอญ-เขมรพวกหนึ่งอยูทางภาค
อีสาน
น. พระราชา
ก. ฟง,คอยเอาใจใส,จดจํา
ก. ดูหมิ่น
น. สิ่งที่ทําขึ้น
ก. รักษาใหคงเดิม
น. ผูเลี้ยงและขี่ขับชาง,คนบังคับชาง
น. ไมที่ทําเปน ๒ ขาสําหรับคาบไมอื่น
น. ฐานันดรศักดิ์ที่พระราชทานแกขาราชการหรือบุคคลทั่วไป
แบงออกเปนเจาพระยา พระยา พระ หลวง ขุน หมื่น พันและ
ทนาย โดยมีราชทินนามตอทาย เชน เจาพระยายมราช พระยา
พลเทพ.

ที่มา: ราชบัณฑิตยสถาน.(๒๕๕๖) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.พ.ศ.๒๕๕๔.กรุงเทพฯ:
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส.

ทีม่ า:

http://www.isangate.com/new/provinces/404-surin.html

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑๒
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

การอานคิดวิเคราะห โดยวิธี KWL Plus
ขั้นที่ ๑. กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we know) คือ นักเรียนมีความรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อา น ครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลว
นําขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึกไวในตารางชอง K –What we know

ขั้นที่ ๒ กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W (What we want to know) คือ นักเรียน
ตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน ใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู เชน
มีรูปแบบอยางไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร
เรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรือ่ งนี้ แลวบันทึก คําถามลงใน
ตารางชอง W –What we want to know

ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have learned)
คือ นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน กลาวคือภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือก
ขอมูลที่ไดจากการอาน มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวาง
ขอมูลเดิมทีต่ นเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกลงในชอง L –What
we have learned

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑๓
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องราวที่อาน (Drawing) ใหนักเรียนนําขอมูลจากการ
อานบทอานตางๆมาถายทอดโดยจินตนาการเปนภาพวาดหรือแผนภาพความคิดใหมีความสัมพันธ
กับเรื่องที่อา น

ขั้นที่ ๕ กิจกรรมเขียนสรุปเรื่องที่อา น (Summarizing) ใหนักเรียนเขียนสรุป ใจความ
สําคัญจากเรื่องทีอ่ านโดยใชภาพวาดหรือแผนภาพความคิดเปนแนวทางในการสรุป

ที่มา: http://suanpalm3.kmutnb.ac.th/kmit/km_detail.asp?id=37&type=1
วันที่สืบคน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑๔
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

แบบบันทึกกิจกรรม
การอานคิดวิเคราะห โดยวิธี KWL Plus
ตอนที่ ๑ เรื่อง สุรนิ ทรถิ่นชางใหญ
ขั้นที่ ๑. กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we know) คือ นักเรียนมีความรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อา น ครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลว
นําขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึกไวในตารางชอง K – What we know (๔ คะแนน)
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑ ขั้นที่ ๑. กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K
(What we know)
คําชี้แจง ใหนักเรียนบันทึกความรูเกี่ยวกับเรื่องสุรินทรถิ่นชางใหญที่นักเรียนรูจัก
ตอบไมต่ํากวา ๔ ขอ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑๕
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๒ กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W (What we want to know) คือ นักเรียน
ตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน ใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู เชน
มีรูปแบบอยางไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร
เรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรือ่ งนี้ แลวบันทึก คําถามลงใน
ตารางชอง W –What we want to know (๔ คะแนน)
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒ ขั้นที่ ๒ กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W
(What we want to know)
นักเรียนตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุรินทรถิ่นชางใหญ
คําชี้แจง ใหนักเรียนกําหนดคําถามที่ตองการทราบคําตอบ ( ตอบไมต่ํากวา ๔ ขอจากที่กําหนดให)
เชน
๑. ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒. เรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรือ่ งนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑๖
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียน
ไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน กลาวคือภายหลังจากการอานเรือ่ งนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจาก
การอาน มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่
ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกลงในชอง
L –What we have learned (๔ คะแนน)
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓ ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we
have learned)
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานเรือ่ งสุรินทรถิ่นชางใหญ มาตอบคําถามที่กําหนดไว
ในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมทีต่ นเองมีอยู กับขอมูลใหมที่ไดรบั
ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกลงในชอง L
๑.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑๗
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขัน้ ที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องราวที่อาน (Drawing) ใหนักเรียนนําขอมูลจากการอานบทอาน
ตางๆมาถายทอดโดยจินตนาการเปนภาพวาดหรือแผนภาพความคิด ใหมีความสัมพันธกับเรื่อง
ที่อา น ( ๔ คะแนน)
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๔ ขั้นที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องราวทีอ่ า น (Drawing)
คําชี้แจง ใหนักเรียนนําขอมูลจากการอานใบความรูตอนที่ ๑ เรื่อง สุรินทรถิ่นชางใหญ ถายทอดจาก
จินตนาการเปนภาพวาดหรือแผนภาพความคิด ใหมคี วามสัมพันธกับเรื่องที่อาน

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑๘
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๕ กิจกรรมเขียนสรุปเรื่องที่อาน (Summarizing) ใหนักเรียนเขียนสรุป ใจความสําคัญจาก
เรื่องทีอ่ านโดยใชภาพวาดหรือแผนภาพความคิด เปนแนวทางในการสรุป (๔ คะแนน)
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๕ ขั้นที่ ๕ กิจกรรมเขียนสรุปเรื่องทีอ่ าน (Summarizing)
คําชี้แจง ใหนักเรียนจดบันทึกใจความสําคัญของเรื่อง สุรินทรถิ่นชางใหญ ดวยคําพูดของตนเอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๑๙
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

แบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ ๑
เรื่อง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญ

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว (๑๐ คะแนน)
๑. ชนกลุมใดไมใชชนพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร
ก. สวย
ข. ลาว
ค. ขอม
ง. เขมร
๒. ขอใดกลาวผิด
ก. ชาวกูยคือชาวสวย
ข. พอศรีณรงคจางวางสรางเมืองสุรินทร
ค. ชุมชนเมืองทียายไปอยูที่เมืองคูประทาย
ง. สมเด็จพระเจาอยูหัวพระที่นั่งสุริยาอัมรินทรพระราชทานชือ่ เมืองวา “สุรนิ ทร”
๓. กษัตริยพระองคใดในสมัยรัตนโกสินทรที่พระราชทานชื่อเมืองวา “สุรินทร”
ก. รัชกาลที่ ๑
ข. รัชกาลที่ ๒
ค. รัชกาลที่ ๓
ง. รัชกาลที่ ๔
๔. ชื่อเมืองสุรนิ ทรมีที่มาจากชื่อสรอยของใคร
ก. เชียงสี
ข. พอศรีณรงคจางวาง
ค. พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ง. พระเจาอยูหัวพระที่นั่งสุริยาอัมรินทร
๕. หมูบานใดเปนสถานที่ตงั้ ของศูนยคชศึกษา
ก. บานชาง
ข. บานภูดิน
ค. บานกระโพ
ง. บานตากลาง

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒๐
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

๖. คนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทรสวนใหญคือใคร
ก. สวย
ข. ลาว
ค. ขอม
ง. เขมร

คุณจะทํากิจกรรมรวมกับชาง
ไดหลายอยางตามควาญชางแนะนําให
จะอาบน้ําขีช่ างเที่ยวชมไพร
หรือจะใหเปนเพื่อนเลนก็แสนดี
ชางเหลานี้จะทําตามควาญชางสอน เตะฟุตบอลไตถังวิ่งเร็วรี่
เตนระบํารําฟอนตามดนตรี
ไมหลีกหนีทําหนาที่เกงเกินใคร
๗. จากคําประพันธขางตนขอใดกลาวผิด
ก. ชางจะเชื่อฟงควาญชาง
ข. ชางสามารถเตะฟุตบอลไตถัง เตนระบํา
ค. คุณสามารถทํากิจกรรมรวมกับชางตามควาญชางแนะนํา
ง. คุณสามารถทํากิจกรรมรวมกับชางไดหลายอยางตามความตองการของตนเอง
๘. ขอใดเวนวรรคตอนการอานผิด
ก. คุณจะทํา/กิจกรรม/รวมกับชาง
ข. เพียงกลวย/ ออยหยิบยื่น/ปอนชางไป
ค. ผลิตภัณฑ /คนเลี้ยงชาง / ตอตํานาน
ง. ควรลูกหลาน /อนุรักษ / ใหยั่งยืน
๙. ขอใดกลาวผิด
ก. การจับชางมีมานานแลว
ข. หมอชางคือควาญชางเทานั้น
ค. การจับชางตองมีคาถาปองกันตัว
ง. จุดประสงคขอแรกของการเลี้ยงชางคือตองการใชแรงงาน
๑๐. ขอใดไมใชจุดมุงหมายของผูแตง
ก. อนุรกั ษชาง
ข. เชิญชวนใหทองเที่ยว
ค. แนะนําใหซื้อผลิตภัณฑจากชางที่มีราคาแพง
ง. ปลุกจิตสํานึกใหชาวสุรินทรรูคณ
ุ คาวัฒนธรรมของตนเอง
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒๑
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ใบความรู ตอนที่ ๒
เรือ่ ง หลักการอานรอยกรอง
๑. ความหมายของบทรอยกรอง
บทรอยกรอง หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลักษณโดยมี
กําหนดขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหเกิดความครึกครื้น และมีความไพเราะแตกตางไปจากถอยคําธรรมดา
ในการอานบทรอยกรองนั้น เราเรียกวา “การอานทํานองเสนาะ”
๒. ความหมายของ “การอานทํานองเสนาะ”
การอานทํานองเสนาะคือ วิธีการอานออกเสียงอยางไพเราะตามลีลาของบทรอยกรอง
ประเภท โคลง ฉันท กาพย กลอน
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๕๒๘)
บางคนใหความหมายวา การอานทํานองเสนาะ คือ การอานตามทํานอง (ทํานอง = ระบบเสียงสูง
ต่ํา ซึ่งมีจังหวะสั้นยาว ) เพื่อใหเกิดความเสนาะ ( เสนาะ , นาฟง , เพราะ , วังเวงใจ )
๓. วัตถุประสงคในการอานทํานองเสนาะ
การอานทํานองเสนาะเปนการอานใหคนอื่นฟง ฉะนั้นทํานองเสนาะตองอานออกเสียง เสียง
ทําใหเกิดความรูสกึ – ทําใหเห็นความงาม – เห็นความไพเราะ – เห็นภาพพจน ผูฟงสัมผัสดวยเสียง
จึงจะเขาถึงรสและความงามของบทรอยกรองที่เรียกวา อานแลวฟงพริ้งเพราะเสนาะโสต การอาน
ทํานองเสนาะจึงมุงใหผูฟงเขาถึงรสและเห็นความงามของบทรอยกรอง
๔. รสที่ใชในการอานทํานองเสนาะ
๑.๑ รสถอย ( คําพูด ) แตละคํามีรสในคําของตัวเอง ผูอานจะตองอานใหเกิดรสถอย
ตัวอยาง
สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
ไมเหมือนแมนพจมานที่หวานหอม
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม
อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม
แมนลอลามหยามหยาบไมปลาบปลื้ม
ดังดูดดื่มบอระเพ็ดที่เข็ดขม
ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ
ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย
(พระนิพนธ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ)
๑.๒ รสความ ( เรื่องราวที่อาน ) ขอความทีอ่ า นมีเรือ่ งราวเกี่ยวกับอะไร เชน โศกเศรา
สนุกสนาน ตื่นเตน โกรธ รัก เวลาอานตองอานใหมีลีลาไปตามลักษณะของเนื้อเรื่องนั้น ๆ
ตัวอยาง
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒๒
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

บทโศกตอนที่นางวันทองไปสงพลายงามใหไปหายาทองประศรีที่สุพรรณบุรี
ลูกก็แลดูแมแมดูลูก
สะอื้นร่ําอําลาดวยอาลัย
เหลียวหลังยังเห็นแมแลเขมน
แตเหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาณ

ตางพันผูกเพียงวาเลือดตาไหล
แลวแข็งใจจากนางตามทางมา
แมก็เห็นลูกนอยละหอยหา
โอเปลาตาตางสะอื้นยืนตะลึง
(เสภาขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม : สุนทรภู )
๑.๓ รสทํานอง ( ระบบเสียงสูงต่ําซึ่งมีจังหวะสั้นยาว )ในบทรอยกรองไทยจะประกอบดวย
ทํานองตาง ๆ เชน ทํานองโคลง ทํานองฉันท ทํานองกาพย ทํานองกลอน และทํานองราย เปนตน
ผูอานจะตองอานใหถูกตองตามทํานองของรอยกรองนั้น เชน โคลงสี่สภุ าพ
สัตว พวกหนึ่งนี้ชื่อ
พหุบา ทาแฮ
มี อเนกสมญา
ยอกยอน
เทา เกิดยิ่งจัตวา
ควรนับ เขานอ
มาก จวบหมื่นแสนซอน
สุดพนประมาณฯ
( สัตวาภิธาน : พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร )
๑.๔ รสคลองจอง ในบทรอยกรองตองมีคําคลองจอง ในคําคลองจองนั้นตองใหออกเสียง
ตอเนือ่ งกันโดยเนนสัมผัสนอกเปนสําคัญ เชน
ถึงโรงเหลาเตากลั่นควันโขมง
โอบาปกรรมน้ํานรกเจียวอกเรา
ทําบุญบวชกรวดน้ําขอสําเร็จ
ถึงสุราพารอดไมวอดวาย
ไมเมาเหลาแลวแตเรายังเมารัก
ถึงเมาเหลาเชาสายก็หายไป

มีคันโพงผูกสายไวปลายเสา
ใหมัวเมาเหมือนหนึ่งบาเปนนาอาย
สรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย
ไมใกลกรายแกลงเมินก็เกินไป
สุดจะหักหามจิตคิดไฉน
แตเมาใจนี้ประจําทุกค่ําคืน ๚
(นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู)
๑.๕ รสภาพ เสียงทําใหเกิดภาพ ในแตละคําจะแฝงไปดวยภาพ ในการอานใหเห็นภาพตอง
ใชเสียง สูง – ต่ํา ดัง - คอย แลวแตจะใหเกิดภาพอยางไร เชน
“มดเอยมดแดง เล็กเล็กเรี่ยวแรงแข็งขยัน
“สุพรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ”
“อยุธยายศลมแลว ลอยสวรรค ลงฤา”
๕. หลักการอานทํานองเสนาะ มีดงั นี้
๑. กอนอานทํานองเสนาะใหแบงคําแบงวรรคใหถูกตองตามหลักคําประพันธเสียกอนโดย
ตองระวังในเรื่องความหมายของคําดวย เพราะคําบางคําอานแยกคํากันไมได เชน
“สรอยคอขนมยุระ ยูงงาม” (ขน-มยุระ )
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒๓
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

“หวนหวงมวงหมอนทอง อีกอกรองรสโอชา (อีก-อก-รอง )
“แขกเตาจับเตารางรอง เหมือนรางหองมาหยารัศมี” (จับ-เตา-ราง )
“แรงเหมือนมดอดเหมือนกา กลาเหมือนหญิง” (เหมือน-มด )
๒. อานออกเสียงตามธรรมดาใหคลองกอน
๓. อานใหชัดเจน โดยเฉพาะออกเสียง ร ล และคําควบกล้ําใหถูกตอง เชน
“เกิดเปนชายชาตรีอยาขี้ขลาด
บรรยากาศปลอดโปรงโลงสมอง
หยิบน้ําปลาตราสับปะรดใหทดลอง
ไหนเลานองครีมนวดหนาทาใหที
เนื้อนั้นมีโปรตีนกินเขาไว
คนเคราะหรายคลุมคลั่งเรื่องหนังผี
ใชน้ําคลองกรองเสียกอนจึงจะดี
เห็นมาลีคลี่บานหนาบานเอย”
๔. อานใหเอือ้ สัมผัส เรียกวา คําแปรเสียง เพื่อใหเกิดเสียงสัมผัสที่ไพเราะ เชน
พระสมุทรสุดลึกลน คณนา ( อานวา พระ-สะ-หมุด-สุด-ลึก-ลน คน-นะ-นา )
ขาขอเคารพอภิวาท ในพระบาทบพิตรอดิศร
( อานวา ขา-ขอ-เคา-รบ-อบ-พิ-วาด ใน-พระ-บาด-บอ-พิด-อะ-ดิด-สอน )
ขอสมหวังตั้งประโยชนโพธิญาณ ( อานวา ขอ-สม-หวัง-ตั้ง-ประ-โหยด-โพด-ทิ-ยาน )
๕. ระวัง ๓ ต อยาใหตกหลน อยาตอเติม และอยาตูต ัว
๖. อานใหถูกจังหวะ คําประพันธแตละประเภทมีจังหวะแตกตางกัน ตองอานใหถูกวรรค
ตอนตามแบบแผนของคําประพันธนั้น ๆ เชน มุทิงคนาทฉันท ( ๒-๒-๓ )
“พระจันทร / สวาง / กระจางสี
ณ ลพ/ บุรี / ฤดูหนาว
บุรุษ / สตรี / ก็เกรียวกราว
สนุก / ณ คราว / รําโทนไทย
“ปะโทน / ปะโทน / ปะโทนโทน
บุรุษ / สิโอน / สะเอวไหว
อนงค / นําเคลือ่ น / เขยื้อนไป
สะบัด / สไบ / วิไลตา
๗. อานใหถูกทํานองของคําประพันธนั้น ๆ ( รสทํานอง )
๘. ผูอานตองใสอารมณตามรสความของบทประพันธนั้น ๆ รสรัก โศก ตื่นเตน ขบขัน โกรธ
แลวใสน้ําเสียงใหสอดคลองกับรสหรืออารมณตา ง ๆ เหลานั้น
๙. อานใหเสียงดัง ( พอที่จะไดยินกันทั่วถึง ) ไมใชตะโกน
๑๐. ถาเปนฉันท ตองอานใหถูกตองตามบังคับของครุ - ลหุ ของฉันทนั้น ๆ
ลหุ คือ คําที่ผสมดวยสระเสียงสั้น และไมมีตัวสะกด เชน เตะ บุ และ เถอะ ผัวะ ยกเวน ก็ บอ
นอกจากนี้ถือเปนคําครุ ( คะ-รุ ) ทั้งหมด
ลหุ ใหเครื่องหมาย ( ุ ) แทนในการเขียน
ครุ ใชเครื่องหมาย ( ั ) แทนในการเขียน
ตัวอยาง : วสันตดิลกฉันท ๑๔ มีครุ - ลหุ ดังนี้

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒๔
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

อาเพศก็เพศนุชอนงค อรองคก็บอบบาง
( อานวา อา - เพด – กอ – เพด – นุ – ชะ – อะ – นง อะ – ระ – อง – กอ – บอบ – บาง )
ควรแตผดุงสิริสะอาง ศุภลักษณประโลมใจ
( อานวา ควน – แต – ผะ – ดุง – สิ – หริ – สะ – อาง สุ – พะ – ลัก – ประ – โลม – ใจ )
๑๑. เวลาอานอยาใหเสียงขาดเปนชวง ๆ ตองใหเสียงติดตอกันตลอด เชน
“วันนั้นจันทร มีดารากร เปนบริวาร เห็นสิ้นดินฟา ในปาทาธาร มาลีคลี่บาน ใบก านอรชร” เวลา
จบใหทอดเสียงชา ๆ
๗. ประโยชนทไี่ ดรบั จากการอานทํานองเสนาะ
๑.ชวยใหผูฟงเขาถึงรสและเห็นความงามของบทรอยกรองที่อาน
๒.ชวยใหผูฟงไดรับความไพเราะและเกิดความซาบซึ้ง ( อาการรูสึกจับใจอยางลึกซึ้ง )
๓.ชวยใหเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
๔.ชวยใหจดจําบทรอยกรองไดรวดเร็วและแมนยํา
๕.ชวยกลอมเกลาจิตใจใหเปนคนออนโยนและเยือกเย็น ( ประโยชนโดยออม )
๖.ชวยสืบทอดวัฒนธรรม ในการอานทํานองเสนาะไวเปนมรดกตอไป

ที่มา: http://www.baanjomyut.com/library_๒/thai_poetry/๑๐.html. (ออนไลน).
วันที่สืบคน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒๕
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

แบบบันทึกกิจกรรม
การอานคิดวิเคราะห โดยวิธี KWL Plus
ตอนที่ ๒ เรือ่ ง หลักการอานรอยกรอง
ขั้นที่ ๑. กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we know) คือ นักเรียนมีความรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อา น ครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลว
นําขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึกไวในตารางชอง K – What we know
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑ ขั้นที่ ๑. กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K
(What we know)
คําชี้แจง ใหนักเรียนบันทึกความรูเกี่ยวกับหลักการอานรอยกรองที่นักเรียนเคยรูจัก
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….……………………………………………

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒๖
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

…

ขัน้ ที่ ๒ กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W (What we want to know) คือ นักเรียน
ตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน ใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู เชน
มีรูปแบบอยางไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร
เรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรือ่ งนี้ แลวบันทึก คําถามลงใน
ตารางชอง W –What we want to know
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒ ขั้นที่ ๒ กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W
(What we want to know)
นักเรียนตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องหลักการอานรอยกรอง
คําชี้แจง ใหนักเรียนกําหนดคําถามทีต่ องการทราบคําตอบ เชน
๑. รอยกรองคืออะไร
๒.…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
๓.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒๗
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียน
ไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน กลาวคือภายหลังจากการอานเรือ่ งนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจาก
การอาน มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่
ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูลแลวบันทึกลงในชอง
L –What we have learned
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓ ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L
(What we have learned)
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานใบความรูตอนที่ ๒ เรื่อง หลักการอานรอยกรอง
มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมทีต่ นเองมีอยู
กับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูลแลวบันทึกลงในชอง L
๑.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒๘
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องราวที่อาน (Drawing) ใหนักเรียนนําขอมูลจากการอานบทอาน
ตางๆมาถายทอดโดยจินตนาการเปนภาพวาดหรือแผนภาพความคิด ใหมีความสัมพันธกับเรื่อง
ที่อา น
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๔ ขั้นที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องราวที่อา น (Drawing)
คําชี้แจง ใหนักเรียนนําขอมูลจากการอานใบความรูที่ ๒ เรื่อง หลักการอานรอยกรอง ถายทอดจาก
จินตนาการเปนภาพวาดหรือแผนภาพความคิด ใหมคี วามสัมพันธกับเรื่องที่อาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๒๙
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๕ กิจกรรมเขียนสรุปเรื่องที่อาน (Summarizing) ใหนักเรียนเขียนสรุป ใจความสําคัญจาก
เรื่องทีอ่ านโดยใชภาพวาดหรือแผนภาพความคิด เปนแนวทางในการสรุป
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๕ ขั้นที่ ๕ กิจกรรมเขียนสรุปเรื่องทีอ่ า น (Summarizing)
คําชี้แจง ใหนักเรียนจดบันทึกใจความสําคัญของหลักการอานรอยกรอง
ดวยคําพูดของตนเอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………

……………………………………………

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๓๐
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

แบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ ๒
เรื่อง หลักการอานรอยกรอง
คําชี้แจง ใหนักเรียน √ หนาประโยค ที่กลาวถูกตองและ
๑๐ คะแนน

X หนาประโยคที่กลาวผิด ๑๐ขอ

……….. … …..๑. การอานบทรอยกรอง ไมตองอานตามลีลาของบทรอยกรอง แตอานเพือ่ ใหเกิด
ความครึกครื้น และมีความไพเราะไมแตกตางไปจากถอยคําธรรมดา
…………. ….…๒. ขาขอเคารพอภิวาท ในพระบาทบพิตรอดิศร ( อานวา ขา-ขอ-เคา-รบ-อบ-พิวาด ใน-พระ-บาด-บอ-พิด-อะ-ดิด-สอน ) เปนการอานเอื้อสัมผัส
………… ……..๓. การอานบทรอยกรองนั้น เรียกวา “การอานทํานองเสนาะ”
………… ……...๔. การอานทํานองเสนาะตองอานออกเสียง ทําใหเกิดความรูสึก – ทําให
เห็นความงาม – เห็นความไพเราะ – เห็นภาพพจน
………… ……..๕. การอานทํานองเสนาะไมเนนใหผูฟงเขาถึงรสและเห็นความงามของ
บทรอยกรอง เพียงแตฟงใหไพเราะเทานั้น
………… ……...๖. รสถอย คือขอความทีอ่ า น มีเรือ่ งราวเกี่ยวกับอะไร เชน โศกเศรา สนุกสนาน
ตื่นเตน โกรธ รัก
………………… .๗. การอานบทรอยกรองตองระวัง ๓ ต อยาใหตกหลน อยาตอเติม และอยาตูตัว
…………… .….. ๘. เวลาอานบทรอยกรองอยาใหเสียงขาดเปนชวง ๆ ตองใหเสียงติดตอกันตลอด
…………… …. ๙. เล็กเล็ก/ เรี่ยวแรง/ แข็งขยัน เปนการแบงวรรคการอานที่ถูกตอง
…………… …. ๑๐. การอานทํานองเสนาะตองอานใหเสียงดังมากที่สุดเพื่อใหไดยินทั่วถึงหาก
เสียงไมดัง จะตองตะโกนใหเสียงดังขึ้น

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๓๑
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

เกณฑการวัดผลประเมินผล แบบประเมินผลงาน การอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆโดยวิธี KWL Plus
แบบฝกทักษะที่………เรือ่ ง………………………………กลุม ที/่ ชือ่ กลุม………………ประถมศึกษาปท…ี่ ……

รายการประเมิน

คะแนน/เกณฑ

ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม

กิจกรรมที่๑

๔
กิจกรรมกอนการ ๓
อาน เรียกวา ขั้น ๒
K (What we ๑
know)
๐
กิจกรรมที่๒
๔
กิจกรรมระหวาง ๓
การอาน เรียกวา ๒
ขั้น W (What
๑
we want to
๐
know )

บอกไดสี่ขอหรือมากกวาหรือครอบคลุมประเด็นที่ตองการ
บอกไดสามขอหรือคอนขางครอบคลุมประเด็นที่ตองการ
บอกไดสองขอหรือสองประเด็น
บอกไดเพียงหนึ่งขอหรือประเด็นเดียว
ไมสามารถบอกขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
สามารถตั้งคําถามไดครอบคลุมเนื้อหาและประเด็นตางๆที่ เกี่ยวของทั้งหมด
สามารถตั้งคําถามไดครอบคลุมเนื้อหาและประเด็นตางๆที่เกี่ยวของ
ตั้งคําถามไดตรงประเด็นเปนสวนใหญแตไมครอบคลุมทั้งหมด
ตั้งคําถามไดตรงประเด็นเพียงสวนเดียว
ตั้งคําถามไมได

๔

กิจกรรมที่๓
กิจกรรมหลังการ
อาน เรียกวา ขั้น
L (What we
have learned)

๔
๓
๒
๑
๐

ตอบคําถามไดครอบคลุมตรงประเด็นทั้งหมดและลําดับขอมูลไดดีมาก
ตอบคําถามตรงประเด็นสวนใหญแตไมครอบคลุมทั้งหมดลําดับขอมูลไดดี
ตอบคําถามตรงประเด็นบางสวนแตไมครอบคลุมลําดับขอมูลได
ตอบคําถามไดเพียงสวนเดียว
ตอบคําถามไมได

๔

กิจกรรมที่๔
วาดภาพจาก
เรื่องราวที่อาน
(Drawing)

๔

วาดภาพไดครอบคลุมตรงประเด็นมีความสัมพันธกับเนื้อเรื่องทั้งหมด

๔

๓

วาดภาพตรงประเด็นสวนใหญแตไมครอบคลุมทั้งหมดสัมพันธกับเนื้อเรื่องบางสวน

๒ วาดภาพตรงประเด็นบางสวนแตไมครอบคลุม
๑ วาดภาพไดเพียงสวนเดียว
๐ วาดภาพไมได และไมถูกตอง
กิจกรรมที่๕
๔ ทําบันทึกยอ ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกครั้ง เพื่อ
เขียนสรุปเรื่อง
หาจุดประสงค ความคิดหลักและน้ําเสียงของผูเขียนไดครอบคลุมถูกตอง
ที่อาน
๓ ทําบันทึกยอ ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกครั้ง เพื่อหา
(Summarizing)
จุดประสงค ความคิดหลักและน้ําเสียงของผูเขียนไดครอบคลุมสวนใหญ
๒ ทําบันทึกยอ ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกครั้ง เพื่อหา
จุดประสงค ความคิดหลักและน้ําเสียงของผูเขียนไดครอบคลุมบางสวน
๑ ทําบันทึกยอ ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกครั้ง เพื่อหา
จุดประสงค ความคิดหลักและน้ําเสียงของผูเขียนไดเพียงสวนเดียว
๐ ไมสามารถทําบันทึกยอ ทบทวนสาระสําคัญหลัก สาระสําคัญรองอีกครั้ง
เพื่อจุดประสงค ความคิดหลักและน้ําเสียงของผูเขียนได
รวม
คะแนนทั้งหมด

คะแนนที่ได

๔

๔

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๓๒
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
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๒๐

……………

เกณฑการประเมินการทํากิจกรรมที่ ๑-๕
ผลการปฏิบตั ิ

ผลการประเมิน

ได ...........................คะแนน

ดีมาก

(๑๖ -๒๐ คะแนน)

............................................
(ผูประเมิน)

ดี

(๑๒ -๑๕ คะแนน)

พอใช

(๑๐-๑๑ คะแนน)

ปรับปรุง (๐-๙ คะแนน)

เกณฑระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ หมายถึง
ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
๘๐-๑๐๐ หมายถึง ดีมาก
ระดับ ๓ หมายถึง
ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
๖๐-๗๙ หมายถึง ดี
ระดับ ๒ ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
๕๐-๕๙ หมายถึง พอใช
ระดับ ๑ ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
๐-๔๙ หมายถึง ปรับปรุง
ไดระดับ ๓ ขึ้นไปผานเกณฑ

เกณฑการประเมินการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ผลการปฏิบัติ
ผลการประเมิน
เกณฑระดับคุณภาพ
ได .............คะแนน  ดีมาก (๘- ๑๐ คะแนน)
ระดับ ๔ ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
๘๐-๑๐๐ หมายถึง ดีมาก
...............................  ดี
ระดับ ๓ ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
(๖- ๗ คะแนน)
(ผูประเมิน)
๖๐-๗๙ หมายถึง ดี
ระดับ ๒ ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
 พอใช (๕ คะแนน)
๕๐-๕๙ หมายถึง พอใช
ระดับ ๑ ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
 ปรับปรุง (๐-๔ คะแนน)
๐-๔๙ หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการประเมินไดระดับ ๓ ขึ้นไปผานเกณฑ
เกณฑการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ระหวางการปฏิบัติตามขั้นตอนการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆโดยวิธี KWL Plus ตอนที่ ๒
ผลการปฏิบัติ
ผลการประเมิน
เกณฑระดับคุณภาพ
ได .............คะแนน  ดีมาก (๘- ๑๐ คะแนน)
ระดับ ๔ ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
๘๐-๑๐๐ หมายถึง ดีมาก
...............................  ดี
ระดับ ๓ ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
(๖- ๗ คะแนน)
(ผูประเมิน)
๖๐-๗๙ หมายถึง ดี
ระดับ ๒ ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
 พอใช (๕ คะแนน)
๕๐-๕๙ หมายถึง พอใช
ระดับ ๑ ทํากิจกรรมไดถูกตองรอยละ
 ปรับปรุง (๐-๔ คะแนน)
๐-๔๙ หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑการประเมินไดระดับ ๓ ขึ้นไปผานเกณฑ
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๓๓
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง
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ภาคผนวก
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เฉลยแบบบันทึกกิจกรรม
การอานคิดวิเคราะห โดยวิธี KWL Plus
ตอนที่ ๑ เรื่อง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญ
ขั้นที่ ๑. กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we know) คือ นักเรียนมีความรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อา น ครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลว
นําขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึกไวในตารางชอง K – What we know (๔ คะแนน)
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑ ขั้นที่ ๑. กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K
(What we know)
คําชี้แจง ใหนักเรียนบันทึกความรูเกี่ยวกับเรื่อง สุรินทรถิ่นชางใหญที่นักเรียนรูจัก
ตอบไมต่ํากวา ๔ ขอ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
๑……ในจังหวัดสุรินทรมีการเลี้ยงชาง…………………………………………………………………………………
๒……การเลี้ยงชางมีในบางพื้นที่…………………………………………………………………………………..……
๓……ชางมีความสามารถหลายอยาง………………………………………………………………………………….
๔. การเลี้ยงชางมีมานานแลว………………………………………………………………………………………..
๕ ผลิตภัณฑจากชางชวยสรางรายได………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจครูผูสอน…………………………………………………..

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๓๖
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๒ กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W (What we want to know) คือ นักเรียน
ตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน ใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู เชน มีรูปแบบอยางไร
ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร เรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร
นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรือ่ งนี้ แลวบันทึก คําถามลงในตารางชอง W –What we
want to know (๔ คะแนน)
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒ ขั้นที่ ๒ กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W
(What we want to know)
นักเรียนตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง สุรนิ ทรถิ่นชางใหญ
คําชี้แจง ใหนักเรียนกําหนดคําถามที่ตองการทราบคําตอบ ( ตอบไมต่ํากวา ๔ ขอจากที่กําหนดให)
เชน
๑. ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒. เรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรือ่ งนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. เมืองสุรินทรเกี่ยวของกับชางไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ใครเปนผูกอตั้งเมืองสุรนิ ทร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ทําไมตองมีคําขวัญเกี่ยวกับชาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ชางในจังหวัดสุรินทรมีมากที่สุดที่ใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ใครเปนคนเลี้ยงชาง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ประโยชนที่ไดรับจากการเลี้ยงชาง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําตอบขึ้นอยูก ับดุลยพินิจครูผูสอน

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๓๗
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียนได
เรียนรูอะไรบางจากเรื่องทีอ่ าน กลาวคือภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการ
อาน มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมทีต่ นเองมี
อยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกลงในชอง
L –What we have learned (๔ คะแนน)
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓ ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L
(What we have learned)
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอาน มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนํา
ขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่ตนเองมีอยู กับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล
แลวบันทึกลงในชอง L
๑. พระยาสุรินทรภักดี เปนผูกอตั้งเมืองสุรินทร
๒. การเลี้ยงชางมีมานานแลว
๓. เนื่องจากจังหวัดสุรินทรมีชางจํานวนมาก วิถีชีวิตของชนพื้นบานสวนหนึ่งเลี้ยงชาง ซึ่งเปน
ลักษณะเดนจึงมีคาํ ขวัญเกี่ยวกับชางดังกลาว
๔.ชางในสุรินทรมีมากที่สุดที่ตาํ บลกระโพ จังหวัดสุรินทร
๕.ผูที่เลี้ยงชางสวนมากเปนชาวสวย อาศัยที่บานตากลาง ภูดิน โนนโพ
๖. การเลี้ยงชางสมัยกอนเพื่อใชงาน ในปจจุบัน มักเลี้ยงเพราะความผูกพัน
๗. ผูเขียนมีจุดมุงหมายเพื่ออนุรักษชาง ใหชาวสุรินทรเห็นความสําคัญของชาง และวิถีชีวิต
ของตนเอง
๘. เรื่องนี้มีความสําคัญตอทุกคน โดยเฉพาะชาวสุรินทร
๙. ไดขอคิดจากเรื่องนี้คอื การเห็นคุณคาของสัตวเลีย้ ง คุณคาของวัฒนธรรมที่ดงี าม การพึ่งพา
อาศัยกัน และการดํารงไวซึ่งเอกลักษณที่ดีงามของตนเอง
คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจครูผูสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๓๘
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องราวที่อาน (Drawing) ใหนักเรียนนําขอมูลจากการอาน
บทอานตางๆ มาถายทอดโดยจินตนาการเปนภาพวาดหรือแผนภาพความคิด ใหมีความสัมพันธ
กับเรื่องที่อา น (๔ คะแนน)
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๔ ขั้นที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องราวทีอ่ า น (Drawing)
คําชี้แจง ใหนักเรียนนําขอมูลจากการอานใบความรูตอนที่ ๑ เรื่อง สุรินทรถิ่นชางใหญ
ถายทอดจากจินตนาการเปนภาพวาดหรือแผนภาพความคิด ใหมีความสัมพันธกับเรื่องที่อา น
การเลี้ยงชางมีมา
นานแลว

เนื่องจากจังหวัด
สุรินทรมีชางจํานวน
มาก วิถีชีวิตของชน
พื้นบานสวนหนึ่ง
เลีย้ งชาง ซึ่งเปน
ลักษณะเดนจึงมี
คําขวัญเกี่ยวกับชาง
ดังกลาว
ผูเขียนมีจุดมุงหมาย
เพื่ออนุรกั ษชา ง
ใหชาวสุรนิ ทรเห็น
ความสําคัญของชาง
และวิถีชีวิตของตนเอง

พระยาสุรินทรภักดี
เปนผูกอตั้งเมือง
สุรินทร

ชางในสุรินทรมี
มากที่สุดที่ตาํ บล
กระโพ จังหวัด
สุรินทร

สุรินทรถิ่นชางใหญ

ผูที่เลี้ยงชางสวนมากเปน
ชาวสวย อาศัยที่
บานตากลาง ภูดิน
โนนโพ
เรื่องนี้มีความสําคัญ
ตอทุกคนโดยเฉพาะ
ชาวสุรินทร
คําตอบขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจครูผูสอน

การเลี้ยงชาง
สมัยกอนเพื่อใชงาน
ในปจจุบัน มักเลี้ยง
เพราะความผูกพัน

ขอคิดจากเรือ่ งนี้คอื
การเห็นคุณคาของสัตวเลี้ยง
คุณคาของวัฒนธรรมที่ดีงาม
การพึ่งพาอาศัยกัน
และการดํารงไวซึ่งเอกลักษณ
ที่ดีงามของตนเอง

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๓๙
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๕ กิจกรรมเขียนสรุปเรื่องที่อาน (Summarizing) ใหนักเรียนเขียนสรุป ใจความสําคัญจาก
เรื่องทีอ่ านโดยใชภาพวาดหรือแผนภาพความคิดเปนแนวทางในการสรุป (๔ คะแนน)
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๕ ขั้นที่ ๕ การทบทวน (Review =R )
คําชี้แจง ใหนักเรียนจดบันทึกใจความสําคัญของ เรื่อง สุรินทรถิ่นชางใหญ ดวยคําพูดของตนเอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………พระยาสุรินทรภักดี เปนผูกอตั้งเมืองสุรินทร เนื่องจากจังหวัดสุรินทรมีชางจํานวนมาก
และมีการเลี้ยงชางมีมานานแลว โดยเฉพาะชาวสวย ที่บานตากลาง ภูดิน โนนโพ จะเลี้ยงชางไวใช
งานและเปนเพื่อน ชางจะมีความสามารถหลายอยางเชน เตนรํา ไตถัง เตะฟุตบอล เปนตน
ดวยวิถีชีวิตของชนพื้นบานสวนหนึ่งเลี้ยงชาง ซึ่งเปนลักษณะเดน จึงมีคําขวัญของจังหวัดสุรินทร
ที่ขึ้นตนดวย “สุรนิ ทรถิ่นชางใหญ” ดังกลาว (คําขวัญสุรินทร คือ สุรินทรถิ่นชางใหญ ผาไหมงาม
ประคําสวย ร่ํารวยปราสาท ผักกาดหวาน ขาวสารหอม งามพรอมวัฒนธรรม)
เราทุกคนโดยเฉพาะชาวจังหวัดสุรินทร ควรเห็นคุณคาของชางและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของตนเองและควรอนุรักษใหยั่งยืนตลอดไป

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจครูผูสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๔๐
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ตอนที่ ๑ เรื่อง สุรนิ ทรถิ่นชางใหญ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ค
ง
ก
ข
ง
ก
ง
ข
ข
ค

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๔๑
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

เฉลยแบบบันทึกกิจกรรม
การอานคิดวิเคราะห โดยวิธี KWL Plus
ตอนที่ ๒ เรื่อง หลักการอานรอยกรอง
ขั้นที่ ๑. กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we know) คือ นักเรียนมีความรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อา น ครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลว
นําขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึกไวในตารางชอง K – What we know
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑ ขั้นที่ ๑. กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K
(What we know)
คําชี้แจง ใหนักเรียนบันทึกความรูเกี่ยวกับเรื่อง หลักการอานรอยกรอง ที่นักเรียนเคยรูจัก
………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑……การอานรอยกรองแตกตางจากการอานโดยทั่วไป……………………………………
๒……การอานกลอนตางๆเปนทํานองเสนาะคือการอานรอยกรอง
๓.. การอานรอยกรองตองอานใหชัดเจน คําควบกล้ํา ร ล ว
๔. ตองเวนวรรคการอานถูกตอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจครูผูสอน…………………………………………….

………
…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๔๒
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๒ กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W (What we want to know ) คือ
นักเรียนตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อา น ใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู เชน ผูเขียนมี
จุดมุงหมายอยางไร เรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรือ่ งนี้ แลว
บันทึก คําถามลงในตารางชอง W –What we want to know
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒ ขั้นที่ ๒ กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W
(What we want to know)
นักเรียนตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง หลักการอานรอยกรอง
คําชี้แจง ใหนักเรียนกําหนดคําถามที่ตองการทราบคําตอบ
๑.รอยกรองคืออะไร
๒. การอานแตกตางจากการอานรอยแกวทั่วไปหรือไม
๓. การอานรอยกรองที่ถูกตองตองอานอยางไร
๔.การอานรอยกรองในบทประพันธแตละประเภทแตกตางกันไหม
๕.จะนําไปใชอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําตอบขึ้นอยูก ับดุลยพินิจครูผูสอน

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๔๓
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียน
ไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน กลาวคือภายหลังจากการอานเรือ่ งนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจาก
การอาน มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่
ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูลแลวบันทึกลงในชอง
L –What we have learned
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓ ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L
(What we have learned)
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานใบความรูที่ ๒ เรื่อง หลักการอานรอยกรอง
มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมทีต่ นเองมีอยู
กับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูลแลวบันทึกลงในชอง L
๑. บทรอยกรอง หมายถึง ถอยคําทีเ่ รียบเรียงใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลักษณโดยมี
กําหนดขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหเกิดความครึกครื้น และมีความไพเราะแตกตางไปจากถอยคําธรรมดา
ในการอานบทรอยกรองนั้น เราเรียกวา “การอานทํานองเสนาะ”
๒. การอานทํานองเสนาะคือ วิธีการอานออกเสียงอยางไพเราะตามลีลาของบทรอยกรองประเภท
โคลง ฉันท กาพย กลอน
๓. การอานทํานองเสนาะเปนการอานใหคนอื่นฟง ฉะนั้นทํานองเสนาะตองอานออกเสียง เสียงทํา
ใหเกิดความรูสึก – ทําใหเห็นความงาม – เห็นความไพเราะ – เห็นภาพพจน ผูฟงสัมผัสดวยเสียงจึง
จะเขาถึงรสและความงามของบทรอยกรองทีเ่ รียกวา อานแลวฟงพริ้งเพราะเสนาะโสต การอาน
ทํานองเสนาะจึงมุงใหผูฟงเขาถึงรสและเห็นความงามของบทรอยกรอง
๔. รสทีใ่ ชในการอานทํานองเสนาะ
๑.๑ รสถอย ( คําพูด ) แตละคํามีรสในคําของตัวเอง ผูอานจะตองอานใหเกิดรสถอย
๑.๒ รสความ ( เรื่องราวทีอ่ า น ) ขอความทีอ่ า นมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร เชน โศกเศรา
สนุกสนาน ตื่นเตน โกรธ รัก เวลาอานตองอานใหมีลีลาไปตามลักษณะของเนื้อเรื่องนั้น ๆ
๑.๓ รสทํานอง ( ระบบเสียงสูงต่ําซึ่งมีจังหวะสั้นยาว )ในบทรอยกรองไทยจะประกอบดวย
ทํานองตาง ๆ เชน ทํานองโคลง ทํานองฉันท ทํานองกาพย ทํานองกลอน และทํานองราย เปนตน
ผูอานจะตองอานใหถูกตองตามทํานองของรอยกรองนั้น
๑.๔ รสคลองจอง ในบทรอยกรองตองมีคาํ คลองจอง ในคําคลองจองนั้นตองใหออกเสียง
ตอเนื่องกันโดยเนนสัมผัสนอกเปนสําคัญ
๑.๕ รสภาพ เสียงทําใหเกิดภาพ ในแตละคําจะแฝงไปดวยภาพ ในการอานใหเห็นภาพตองใช
เสียง สูง – ต่ํา ดัง - คอย แลวแตจะใหเกิดภาพอยางไร เชน
“มดเอยมดแดง เล็กเล็กเรี่ยวแรงแข็งขยัน
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๔๔
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียนได
เรียนรูอะไรบางจากเรื่องทีอ่ าน กลาวคือภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการ
อาน มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมทีต่ นเองมี
อยูกับขอมูลใหมที่ไดรบั ตลอดจนจัดลําดับขอมูลแลวบันทึกลงในชอง
L –What we have learned
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๓ ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we
have learned)
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานใบความรูที่ ๒ เรื่อง หลักการอานรอยกรอง มาตอบ
คําถามทีก่ ําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่ตนเองมีอยู กับขอมูล
ใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกลงในชอง L
๕. หลักการอานทํานองเสนาะ มีดงั นี้
๑. กอนอานทํานองเสนาะใหแบงคําแบงวรรคใหถูกตองตามหลักคําประพันธเสียกอนโดย
ตองระวังในเรื่องความหมายของคําดวย เพราะคําบางคําอานแยกคํากันไมได
๒. อานออกเสียงตามธรรมดาใหคลองกอน
๓. อานใหชัดเจน โดยเฉพาะออกเสียง ร ล และคําควบกล้ําใหถูกตอง
๔. อานใหเอื้อสัมผัส เรียกวา คําแปรเสียง เพื่อใหเกิดเสียงสัมผัสที่ไพเราะ เชน
พระสมุทรสุดลึกลน คณนา (อานวา พระ-สะ-หมุด-สุด-ลึก-ลน คน-นะ-นา)
๕. ระวัง ๓ ต อยาใหตกหลน อยาตอเติม และอยาตูต ัว
๖. อานใหถูกจังหวะ คําประพันธแตละประเภทมีจังหวะแตกตางกัน ตองอานใหถูก
วรรคตอนตามแบบแผนของคําประพันธนั้น ๆ
๗. อานใหถูกทํานองของคําประพันธนั้น ๆ ( รสทํานอง )
๘. ผูอานตองใสอารมณตามรสความของบทประพันธนั้น ๆ รสรัก โศก ตื่นเตน ขบขัน โกรธ
แลวใสน้ําเสียงใหสอดคลองกับรสหรืออารมณตา ง ๆ เหลานั้น
๙. อานใหเสียงดัง ( พอที่จะไดยินกันทั่วถึง ) ไมใชตะโกน
๑๐. ถาเปนฉันท ตองอานใหถูกตองตามบังคับของครุ - ลหุ ของฉันทนั้น ๆ
๑๑. เวลาอานอยาใหเสียงขาดเปนชวง ๆ ตองใหเสียงติดตอกันตลอด เชน
“วันนั้นจันทร มีดารากร เปนบริวาร เห็นสิ้นดินฟา ในปาทาธาร มาลีคลี่บาน ใบกานอรชร” เวลาจบ
ใหทอดเสียงชา ๆ
คําตอบขึ้นอยูก ับดุลยพินิจครูผูสอน

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๔๕
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องราวที่อาน (Drawing) ใหนักเรียนนําขอมูลจากการอาน
บทอานตางๆมาถายทอดโดยจินตนาการเปนภาพวาดหรือแผนภาพความคิด ใหมีความสัมพันธกับ
เรื่องทีอ่ าน
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๔ ขั้นที่ ๔ กิจกรรมวาดภาพจากเรื่องราวทีอ่ า น (Drawing) ใหนักเรียน
นําขอมูลจากการอานใบความรูตอนที่ ๒ เรื่องกลอนสุภาพมาถายทอดโดยจินตนาการเปนภาพวาด
หรือแผนภาพความคิด ใหมีความสัมพันธกับเรื่องที่อาน
การอานทํานองเสนาะ
การอานทํานองเสนาะ
เปนการอานใหคนอื่น
บทรอยกรอง หมายถึง
คือ วิธีการอานออกเสียง
ฟง ตองอานออกเสียง
ถอยคําทีเ่ รียบเรียงใหเปน
อยางไพเราะตามลีลา
เสียงทําใหเกิด
ระเบียบตามบัญญัติแหง
ของบทรอยกรองประเภท
ความรูสึก – ทําใหเห็น
ฉันทลักษณโดยมีกําหนด
โคลง ฉันท กาพย กลอน
ความงาม – เห็นความ
ขอบังคับตาง ๆ
ไพเราะ –
เห็นภาพพจน ผูฟง
หลักการอานรอยกรอง
สัมผัสดวยเสียงจึงจะ
๑. กอนอานทํานอง
เขาถึงรสและความงาม
เสนาะใหแบงคํา
ของบทรอยกรอง
แบงวรรคใหถูกตอง
๕. ระวัง ๓ ต อยาให
ตามหลักคําประพันธ
ตกหลน อยาตอเติม และ
โดยตองระวังในเรื่อง
อยาตูตัว
๘. ผูอานตอง
ความหมายของคําดวย
๖. อานใหถูกจังหวะ
ใสอารมณตามรสความ
เพราะคําบางคํา
คําประพันธแตละประเภท
ของบทประพันธนั้น ๆ
อานแยกคํากันไมได
มีจังหวะแตกตางกัน
๙. อานใหเสียงดัง
๒. อานออกเสียงตาม
ตองอานใหถูกวรรคตอน
ไมใชตะโกน
ธรรมดาใหคลองกอน
ตามแบบแผนของคํา
๑๐. ถาเปนฉันท
๓. อานใหชัดเจน
ประพันธนั้น ๆ
ตองอานใหถูกตอง
โดยเฉพาะออกเสียง ร ล
๗. อานใหถูกทํานองของคํา
ตามบังคับของครุ - ลหุ
และคําควบกล้ําให
ประพันธนั้น ๆ (รสทํานอง)
ของฉันทนั้น ๆ
ถูกตอง
๑๑. เวลาอานอยาให
๔. อานใหเอื้อสัมผัส
เสียงขาดเปนชวง ๆ
เรียกวา คําแปรเสียง
คําตอบขึน้ อยูก บั
ตองใหเสียงติดตอกัน
เพื่อใหเกิดเสียงสัมผัสที่
ดุลยพินิจของครูผสู อน
ตลอด
ไพเราะ
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๔๖
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

ขั้นที่ ๕ กิจกรรมเขียนสรุปเรื่องที่อาน (Summarizing) ใหนักเรียนเขียนสรุป ใจความสําคัญจาก
เรื่องทีอ่ านโดยใชภาพวาดหรือแผนภาพความคิด เปนแนวทางในการสรุป
แบบบันทึกกิจกรรมที่ ๕ ขั้นที่ ๕ การทบทวน (Review =R )
คําชี้แจง ใหนักเรียนจดบันทึกใจความสําคัญ เรื่อง หลักการอานรอยกรอง ดวยคําพูดของตนเอง
บทรอยกรอง หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลักษณ
โดยมีกําหนดขอบังคับตาง ๆ
การอานทํานองเสนาะ คือ วิธีการอานออกเสียงอยางไพเราะตามลีลาของบทรอยกรอง
ประเภทนั้นๆ ( โคลง ฉันท กาพย กลอน ) โดยมีหลักการอานดังนี้
๑. กอนอานทํานองเสนาะใหแบงคํา แบงวรรคใหถูกตอง ตามหลักคําประพันธ
โดยตองระวังในเรื่องความหมายของคําดวย เพราะคําบางคํา อานแยกคํากันไมได
๒. อานออกเสียงตามธรรมดาใหคลองกอน
๓. อานใหชัดเจน โดยเฉพาะออกเสียง ร ล และคําควบกล้ําใหถูกตอง
๔. อานใหเอือ้ สัมผัส เรียกวา คําแปรเสียง เพื่อใหเกิดเสียงสัมผัสที่ไพเราะ
๕. ระวัง ๓ ต อยาใหตกหลน อยาตอเติม และอยาตูตัว
๖. อานใหถูกจังหวะ คําประพันธแตละประเภทมีจังหวะแตกตางกัน ตองอานใหถูกวรรคตอนตาม
แบบแผนของคําประพันธนั้น ๆ
๗. อานใหถูกทํานองของคําประพันธนั้น ๆ (รสทํานอง)
๘. ผูอานตองใสอารมณตามรสความของบทประพันธนั้น ๆ
๙. อานใหเสียงดัง ไมใชตะโกน
๑๐. ถาเปนฉันท ตองอานใหถูกตองตามบังคับของครุ - ลหุ ของฉันทนั้น ๆ
๑๑. เวลาอานอยาใหเสียงขาดเปนชวง ๆ ตองใหเสียงติดตอกันตลอด

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………….…
คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจครูผูสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๔๗
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ตอน ที่ ๒
เรื่อง หลักการอานรอยกรอง

คําชี้แจง ใหนักเรียน √ หนาประโยค ที่กลาวถูกตองและ
๑๐ คะแนน

X หนาประโยคที่กลาวผิด ๑๐ขอ

……….. X … …..๑. การอานบทรอยกรอง ไมตองอานตามลีลาของบทรอยกรอง แตอา นเพือ่ ใหเกิด
ความครึกครื้น และมีความไพเราะไมแตกตางไปจากถอยคําธรรมดา
………….√ ….…๒. ขาขอเคารพอภิวาท ในพระบาทบพิตรอดิศร ( อานวา ขา-ขอ-เคา-รบ-อบ-พิวาด ใน-พระ-บาด-บอ-พิด-อะ-ดิด-สอน ) เปนการอานเอื้อสัมผัส
………… √ ……..๓. การอานบทรอยกรองนั้น เรียกวา “การอานทํานองเสนาะ”
………… √ ……...๔. การอานทํานองเสนาะตองอานออกเสียง ทําใหเกิดความรูสึก – ทําให
เห็นความงาม – เห็นความไพเราะ – เห็นภาพพจน
………… X ……..๕. การอานทํานองเสนาะไมเนนใหผูฟงเขาถึงรสและเห็นความงามของ
บทรอยกรอง เพียงแตฟงใหไพเราะเทานั้น
………… X ……...๖. รสถอย คือขอความที่อาน มีเรือ่ งราวเกี่ยวกับอะไร เชน โศกเศรา สนุกสนาน
ตื่นเตน โกรธ รัก
………….√ …… ...๗. การอานบทรอยกรองตองระวัง ๓ ต อยาใหตกหลน อยาตอเติม และอยาตูตัว
………… √ …… ๘. เวลาอานบทรอยกรองอยาใหเสียงขาดเปนชวง ๆ ตองใหเสียงติดตอกันตลอด
………….√ …. …..๙. เล็กเล็ก/ เรี่ยวแรง/ แข็งขยัน เปนการแบงวรรคการอานที่ถูกตอง
………… X ……..๑๐. การอานทํานองเสนาะตองอานใหเสียงดังมากที่สุดเพือ่ ใหไดยินทั่วถึงหาก
เสียงไมดัง จะตองตะโกนใหเสียงดังขึ้น

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหจากสารประเภทตางๆ
๔๘
โดยวิธี KWL Plus วิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ เลมที่ ๑ เรือ่ ง สุรนิ ทรถนิ่ ชางใหญและหลักการอานรอยกรอง โดย…นายภาคภูมิ สันทอง

