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ค ำน ำ 

 

แบบฝึกเขียนสรุปความ แบบ KWL PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ ๕ จดัท าขึ้นเพือ่พฒันาความสามารถทางการเขียนสรุปความ จากการอ่านของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบดว้ย ชุดแบบฝึกเขียนสรุปความ ที่สร้างขึ้นให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

๒๕๕๑ จ านวน ๔ ชุด ไดแ้ก่ การอ่านบทความ การอ่านสารคดี การอ่านบทร้อยกรองร่วมสมยั และการ

อ่านเร่ืองสั้น รวมเร่ืองยอ่ยทั้งส้ิน ๑๒ เร่ือง แบบฝึกเขียนสรุปความฉบบัน้ี เป็นแบบฝึกชุดที่ ๑ การอ่าน

บทความ ประกอบดว้ย ๓ แบบฝึกหดั แต่ละแบบฝึกหดัประกอบดว้ย ๕ ใบกิจกรรม รวมทั้งหมด ๑๕ ใบ

กิจกรรม 

แบบฝึกเขียนสรุปความ แบบ KWL PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ ๕ ฉบบัน้ี ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของ ดร.ทวีพล จูฑะพล และ รศ.ดร.มนสิช สิทธิ

สมบูรณ์ และผู ้เ ช่ียวชาญทุกท่านในการให้ค  าปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้อง ผู ้จ ัดท า จึง

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

  

นางกานดธี์ร  บุตรพงศา 
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สำรบัญ 

เร่ือง           หน้า 

ค าน า             ก 

ค าช้ีแจง            ๑ 

ค าสัง่             ๒ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้           ๓ 

ใบความรู้ เร่ือง บทความ          ๔ 

แบบฝึกหัดที่ ๑ กำรอ่ำนบทควำม เร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ำ      ๕ 

 บทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้         ๖ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑            ๘ 

 ใบกิจกรรมที่ ๒            ๙ 

 ใบกิจกรรมที่ ๓            ๑๐ 

 ใบกิจกรรมที่ ๔            ๑๑ 

 ใบกิจกรรมที่ ๕            ๑๒ 

แบบฝึกหัดที่ ๒ กำรอ่ำนบทควำม เร่ือง วีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่ำน    ๑๓ 

 บทความ เร่ือง วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทกุคนควรอ่าน      ๑๔ 

 ใบกิจกรรมที่ ๖            ๑๗ 

 ใบกิจกรรมที่ ๗            ๑๘ 

 ใบกิจกรรมที่ ๘            ๑๙ 

 ใบกิจกรรมที่ ๙            ๒๐ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๐           ๒๑ 

แบบฝึกหัดที่ ๓ กำรอ่ำนบทควำม เร่ือง แช็ต         ๒๒ 

 บทความ เร่ือง แช็ต           ๒๓ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๑           ๒๖ 

 



ค 

 

สำรบัญ (ต่อ) 

เร่ือง           หน้า 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๒           ๒๗ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๓           ๒๘ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๔           ๒๙ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๕           ๓๐ 

ทดสอบความรู้เดิม            ๓๑ 

แบบทดสอบหลงัเรียน           ๓๓ 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน           ๓๘ 

แนวค ำตอบ แบบฝึกหัดที่ ๑           ๓๙ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑            ๓๙ 

 ใบกิจกรรมที่ ๒            ๔๐ 

 ใบกิจกรรมที่ ๓            ๔๑ 

 ใบกิจกรรมที่ ๔            ๔๓ 

 ใบกิจกรรมที่ ๕            ๔๕ 

แนวค ำตอบ แบบฝึกหัดที่ ๒           ๔๖ 

 ใบกิจกรรมที่ ๖            ๔๖ 

 ใบกิจกรรมที่ ๗            ๔๗ 

 ใบกิจกรรมที่ ๘            ๔๘ 

 ใบกิจกรรมที่ ๙            ๔๙ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๐           ๕๐ 

แนวค ำตอบ แบบฝึกหัดที่ ๓           ๕๑ 

ใบกิจกรรมที่ ๑๑           ๕๑ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๒           ๕๒ 

 



ง 

 

สำรบัญ (ต่อ)  

เร่ือง           หน้า 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๓           ๕๓ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๔           ๕๕ 

 ใบกิจกรรมที่ ๑๕           ๕๖ 

แบบประเมินการท างานกลุ่ม           ๕๗ 

เกณฑก์ารประเมิน            ๕๘ 

แบบบนัทึกคะแนน            ๖๑ 

ประวตัิผูว้จิยั            ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑ 

 

ค ำช้ีแจง 

 

ข้อปฏิบัติส ำหรับนักเรียนในกำรใช้แบบฝึกเขียนสรุปควำม แบบ KWL PLUS 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 

 

แบบฝึกชุดที่ ๑ กำรอ่ำนบทควำม 

 

๑. ขั้นเตรียมตวัก่อนใชแ้บบฝึกเขียนสรุปความ แบบ KWL PLUS 

๑.๑ ศึกษาคน้ควา้ ทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบัเน้ือหาที่จะเรียนดว้ยตนเองอีกคร้ัง หลงัจากครู

อธิบาย ก่อนที่จะปฏิบติักิจกรรมในแบบฝึก เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดดี้และรวดเร็วยิง่ขึ้น 

  ๑.๒ เตรียมความพร้อมเพือ่ปฏิบติักิจกรรมร่วมกบักลุ่ม 

 ๒. ขั้นใชแ้บบฝึกเขียนสรุปความ แบบ KWL PLUS 

  ๒.๑ ด าเนินการตามใบกิจกรรมของแบบฝึกเขียนสรุปความ แบบ KWL PLUS  

  ๒.๒ ทดสอบความรู้เดิม 

๒.๓ ร่วมปฏิบติักิจกรรมกบักลุ่มอยา่งเตม็ความสามารถ เพือ่ใหป้ระสบความส าเร็จตามเกณฑ์

ของการวดัผลประเมินผล 

 ๓. ขั้นหลงัใชแ้บบฝึกเขียนสรุปความ แบบ KWL PLUS 

๓.๑ ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแนวค าตอบ ส่งให้ครูตรวจสอบความถูกตอ้ง และบนัทึก

คะแนนลงในแบบบนัทึกคะแนนทา้ยเล่ม 

๓.๒ รวบรวมผลการปฏิบติักิจกรรมส่งครู เพื่อประเมินผลตามแบบการประเมินผล และ

บนัทึกผลระดบัคะแนนที่ไดล้งในแบบบนัทึกคะแนนทา้ยเล่ม 

 

 

 

 



๒ 

 

 

ค ำส่ัง 

 

แบบฝึกเขียนสรุปความ แบบ KWL PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีที่ ๕ สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนไดฝึ้กเขียนสรุปความจากการอ่าน และไดรั้บความรู้อยา่งครบถว้น 

นกัเรียนจึงควรอ่านค าช้ีแจงและปฏิบติัตามขั้นตอนของแบบฝึก ตั้งแต่ตน้จนจบขั้นตอน ดงัน้ี 

 ๑. ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนทราบว่าแบบฝึกเขียนสรุปความ แบบ KWL PLUS มี

จุดประสงคใ์หน้กัเรียนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัส่ิงใดบา้ง หลงัจากไดใ้ชแ้บบฝึกชุดน้ีแลว้ 

 ๒. ศึกษาใบความรู้ ท  าแบบฝึกหัดโดยศึกษาค าช้ีแจงให้เขา้ใจ ปฏิบติัตามขั้นตอนของค าช้ีแจงให้

ครบถว้น และนักเรียนสามารถเพิม่เติมขอ้คิดหรือความรู้ที่ไดน้อกเหนือจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ก  าหนดไว้

ได ้

 ๓. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เป็นรายกลุ่ม บนัทึกลงในแบบบนัทึกคะแนนทา้ยเล่ม 

 ๔. จงซ่ือสตัย ์ไม่เปิดดูเฉลยขณะที่ท  ากิจกรรมของแบบฝึก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 

๑. นกัเรียนอธิบายความหมายของค าวา่บทความไดถู้กตอ้ง 

๒. นกัเรียนบอกลกัษณะของบทความไดถู้กตอ้ง 

๓. นกัเรียนเขียนลกัษณะของบทความ ในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพความคิดจากการอ่านบทความได้

ถูกตอ้ง 

๔. นกัเรียนเขียนสรุปความ จากสาระส าคญัของบทความไดถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔ 

 

ใบควำมรู้  

เร่ือง บทควำม 

 บทควำม หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแกว้ ที่มีการใชภ้าษา ลีลา การเขียนที่มีแบบแผน ซ่ึงเขียนเพื่อ

เสนอความรู้ ความคิด หรือความเพลิดเพลิน อย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกัน หากเป็นการเขียนที่

เสนอความรู้ จะประกอบด้วย บทความเชิงวิชาการ บทวิเคราะห์เหตุการณ์ เป็นตน้ หากเสนอความคิดเห็น 

ความคิดเห็นนั้นตอ้งประกอบขึ้นมาจากขอ้เทจ็จริง ไม่ใช่ความคิดเห็นของผูเ้ขียน ซ่ึงไดแ้ก่ บทวจิารณ์ คอลมัน์

ต่างๆ เป็นตน้  

 บทความจึงเป็นงานเขียนที่ครอบคลุมเน้ือหาและรูปแบบกวา้งขวาง อยา่งไรก็ดีบทความจึงมีลกัษณะ

เฉพาะที่แตกต่างกบังานเขียนร้อยแกว้โดยทัว่ไป ซ่ึงพอสรุปลกัษณะที่สงัเกตไดด้งัน้ี 

 ๑. ขอ้เท็จจริงที่น ามาเขียนบทความจะตอ้งเป็นขอ้เท็จจริงที่มีสาระ มีหลกัฐานที่เช่ือถือได้ ให้ความรู้ 

ใหค้วามคิดเห็นแก่ผูอ่้าน 

 ๒. บทความเป็นเร่ืองที่ไม่จ  าเป็นตอ้งสมบูรณ์ในตวั ความรู้และความคิดที่เสนอเป็นส่วนหน่ึงของ

เน้ือหาทั้งหมด ซ่ึงบทความอาจเสนอประเด็นปัญหาในบางแง่มุมเท่านั้น 

 ๓. บทความจะตอ้งเสนอเร่ืองที่เป็นที่สนใจของคนทัว่ไป โดยจุดเด่นของเร่ืองให้ความส าคญัต่อ

ความรู้และความรู้สึกนึกคิด 

 ๔. บทความจะตอ้งเขียนเร้าความสนใจ โดยการใชภ้าษาและลีลาการเขียน 

 ๕. บทความตอ้งเสนอแนวคิดที่แปลก แต่จะตอ้งมีสาระและเหตุผล 

 ดังนั้น ความหมายของบทความ คือ งานเขียนประเภทร้อยแก้วที่เขียนขึ้นเพื่อเสนอความรู้ ความ

คิดเห็น หรือความเพลิดเพลิน โดยที่ความรู้ ความคิดเห็น หรือความเพลิดเพลินนั้นเขียนขึ้นจากขอ้เทจ็จริงที่มี

สาระ มีหลกัฐานที่เช่ือถือได ้รวมทั้งบทความดงักล่าวจะตอ้งเป็นเร่ืองที่อยูใ่นความสนใจของผูค้นโดยทัว่ไป 

 

เชำวลิต ปัญญำลักษณ์ และ กำญจนำ นำคสกลุ 

 

 



๕ 

 

 

แ บ บ ฝึ ก หั ด ที่  ๑  

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ำ  

 

 

ค ำ ช้ีแจง  

 

๑. ใหน้กัเรียนอ่านบทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้  

๒. ใหน้กัเรียนคน้ควา้ความรู้หรือทบทวนความรู้เดิม จากใบความรู้ หรือ ประสบการณ์ความรู้ เร่ือง 

บทความ ที่นกัเรียนมีอยูแ่ลว้ หรือจากการอธิบายของครูผูส้อน แลว้บนัทึกส่ิงที่นกัเรียนเรียนรู้

มาแลว้ ลงในช่อง K ของ KWL PLUS Chart 

๓. ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามถึงส่ิงที่นกัเรียนตอ้งการรู้ โดยบนัทึกค  าถามลงในช่อง W ของ KWL PLUS 

Chart  

๔. ใหน้กัเรียนอ่านบทความเร่ืองเดิม คน้หาค าตอบใหต้รงกบัค  าถามที่ตอ้งการรู้ แลว้บนัทึกลงในช่อง 

L ของ KWL PLUS Chart 

๖. ใหน้กัเรียนเขียนสาระส าคญัที่ไดจ้ากการเรียนรู้จากการอ่านบทความ ในรูปแบบของแผนภูมิ

รูปภาพความคิด ในช่อง PLUS ของ KWL PLUS Chart 

๗. ใหน้กัเรียนสรุปความ จากการอ่านบทความ โดยสรุปความลงในช่องสรุปความ ของ KWL PLUS 

Chart 

๘. ส่ง KWL PLUS Chart ใหค้รูตรวจสอบและประเมินผลตามแบบประเมินผล 

๙. นกัเรียนปฏิบติังานตามขั้นตอนการสอนแบบ KWL PLUS โดยมีครูคอยแนะน า 

 

 

 



๖ 

 

 

บทควำม 
 เร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ำ 

 
วนัน้ีคุณกินขา้วเชา้หรือยงั หมอที่โรงพยาบาลฯ อบรมว่าทุกคนตอ้ง

กินอาหารเชา้ให้ไดม้ากที่สุดเท่าที่จะมากได ้หลากหลาย เพราะเม่ือร่างกายไม่
มีพลงังานจากอาหารเชา้ไปใช ้ร่างกายจะดึงสารอาหารจากอวยัวะส่วนอ่ืน
ออกมา (ไม่ใช่ไขมนั ไขมนัยงัอยูเ่หมือนเดิม) ซ่ึงภายใตก้ระบวนการน้ีจะเกิด
กรดชนิดหน่ึงออกมาดว้ย ซ่ึงการที่เราบอกว่าไม่กินขา้วเชา้ก็ยงัท  างานไดเ้ป็น
ปกติมาตั้ งหลายปีแล้ว นั่นคือร่างกายได้น าเอากรดที่ เกิดขึ้ นมาใช้แทน
พลังงานทุกวนั เราจึงท างานโดยใช้กรดแทนพลังงาน และเม่ือร่างกายตอ้ง
ผลิตกรดออกมาบ่อยๆ พออายมุากขึ้นเราก็จะเป็นโรคตามมาหลายอยา่ง  
 นอกจากน้ี เรารู้หรือไม่ว่าโดยปกติแลว้ร่างกายของมนุษยเ์ราผลิตสารพิษอยูภ่ายในร่างกายตลอดเวลา 

เป็นขยะ เหมือนรถที่เม่ือเติมน ้ ามนัเขา้ไปแลว้ก็จะมีควนัออกมา ภาษาทางการแพทยเ์ขาเรียกขยะในร่างกายน้ีว่า 

สารอนุมูลอิสระ (oxidant) เกิดจากการสนัดาปพลงังานของร่างกาย แลว้คายของเสียออกมา (ไม่ใช่อุจจาระนะ 

คนละแบบ) 
 

นอกจากน้ีร่างกายจะเร่งผลิตสารอนุมูลอิสระอีกก็ต่อเม่ือ เวลาเรา

เครียดหรือต้อง ท างานหนัก ใช้สมอง ประกอบกับพบมลภาวะต่างๆ 

สภาพแวดลอ้มที่เป็นพษิ อุปนิสยัการด่ืมสุรา สูบบุหร่ี ก็ยิง่เป็นตวัสร้างให้

เกิดสารพษิน้ีมาก การนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พยีงพอตอนกลางคืนเป็นหนทางและเวลาส าคญัที่ร่างกายจะ สร้าง

สารต่อตา้นสารอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) ขึ้น เพื่อก าจดัสารอนุมูลอิสระที่เกิดตอนกลางวนั การนอนให้

เพียงพอและหลบัสนิทจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะการก าจดัของเสีย แต่ยงัช่วยให้เม็ดเลือดแดงของคนเรา

แขง็แรง สร้างฮอร์โมนเพศท าใหร่้างกายสมบูรณ์ มีน ้ ามีนวล 

คุณหมอเอาภาพขยายเม็ดเลือดแดงของผูจ้ดัการชายอาย ุ๓๕ คนหน่ึงซ่ึงเป็นคนไขม้าใหดู้ เปรียบเทียบ

กนั ๒ ภาพ ผูช้ายคนน้ีเหมือนมนุษยง์านทัว่ไป ท างานหนักและเครียดขาดการพกัผ่อนที่เพียงพอ ปรากฏว่า

จ  านวนเม็ดเลือดแดงของเขามีลกัษณะเป็นกอ้นขยกุขยยุไม่เป็นรูปทรงกลม เหมือนกลุ่มเม็ดเลือดแดงที่ควรเป็น  



๗ 

 

เกิดความผดิปกติขึ้นเน่ืองจากสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจ านวนมากไปท าลายเซลลเ์ม็ดเลือดแดงในร่างกาย ซ่ึงก็

จะน ามาซ่ึงโรคร้ายจ านวนมากอยา่งที่คนไทยก าลงันิยมอยู ่จงจ าไวว้า่ 

๑. ทานอาหารเชา้แบบราชา อาหารกลางวนัพอประมาณ และอาหารเยน็แบบยาจก หลีกเล่ียงไขมัน

และของหวาน ออกก าลังกายให้ได้ว ันละอย่างน้อย ๓๐ - ๔๐ นาที (๒๐ นาทีแรกร่างกายเผาผลาญ

คาร์โบไฮเดรต อีก ๑๐ - ๒๐ นาทีต่อมาร่างกายจึงจะค่อยเผาพลาญไขมนั) 

๒. นอนหลบัใหเ้พยีงพอ 

๓. รับแสงแดด ช่วง ๘.๐๐ - ๙.๐๐ ซ่ึงมียวูทีี่เป็นประโยชน์ 

๔. พยายามเร่ิมตน้วนัใหม่ดว้ยการหวัเราะ ข  าขนั ชีวจีะเป็นสุข 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์พันธ์ศักดิ ์ ศุกระฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

ใบกจิกรรมที ่๑ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ ำ 

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนร่วมกนัอ่านบทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้ แลว้ทบทวนความรู้เก่ียวกบั

บทความ จดักลุ่มส่ิงที่เรียนรู้แลว้ ลงในช่อง K ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

K (ส่ิงที่เรียนรู้แล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ใบกจิกรรมที ่๒ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ำ 

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านบทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้ แลว้บนัทึกค  าถามเก่ียวกบัส่ิงที่ตอ้งการจะ

เรียนรู้ ลงในช่อง W ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

W (ส่ิงที่ต้องกำรเรียนรู้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ใบกจิกรรมที ่๓ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ ำ 

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบส่ิงที่ตอ้งการรู้ จากบทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้ เม่ือไดค้  าตอบ

แลว้ บนัทึกลงในช่อง L ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

L (ส่ิงที่ได้เรียนรู้แล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

ใบกจิกรรมที ่๔ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ ำ 

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนส่ิงที่นกัเรียนไดเ้รียนรู้แลว้ จากการอ่านบทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้ 

น ามาเขียนลงในช่อง Plus ในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพความคิด ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

ใบกจิกรรมที ่๕ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ ำ 

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนสรุปความ สรุปสาระส าคญัจากส่ิงที่ไดเ้รียนรู้แลว้ ดว้ยขอ้ความที่กะทดัรัด และ

สละสลวย ส่ิงที่นกัเรียน เรียนรู้แลว้ทั้งหมด ลงในช่อง สรุปความ ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

สรุปควำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

แ บ บ ฝึ ก หั ด ที่  ๒  

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่ำน  

 

 

ค ำ ช้ีแจง  

 

๑. ใหน้กัเรียนอ่านบทความ เร่ือง วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่าน 

๒. ให้นักเรียนคน้ควา้ความรู้หรือทบทวนความรู้เดิม จากใบความรู้ หรือ ประสบการณ์ความรู้ เร่ือง 

บทความ ที่นักเรียนมีอยูแ่ลว้ หรือจากการอธิบายของครูผูส้อน แลว้บนัทึกส่ิงที่นักเรียนเรียนรู้

มาแลว้ ลงในช่อง K ของ KWL PLUS Chart 

๓. ให้นักเรียนตั้งค  าถามถึงส่ิงที่นักเรียนตอ้งการรู้ โดยบนัทึกค  าถามลงในช่อง W ของ KWL PLUS 

Chart  

๔. ใหน้ักเรียนอ่านบทความเร่ืองเดิม คน้หาค าตอบใหต้รงกบัค  าถามที่ตอ้งการรู้ แลว้บนัทึกลงในช่อง 

L ของ KWL PLUS Chart 

๖. ให้นักเรียนเขียนสาระส าคญัที่ได้จากการเรียนรู้จากการอ่านบทความ ในรูปแบบของแผนภูมิ

รูปภาพความคิด ในช่อง PLUS ของ KWL PLUS Chart 

๗. ใหน้ักเรียนสรุปความ จากการอ่านบทความ โดยสรุปความลงในช่องสรุปความ ของ KWL PLUS 

Chart 

๘. ส่ง KWL PLUS Chart ใหค้รูตรวจสอบและประเมินผลตามแบบประเมินผล 

๙. นกัเรียนปฏิบติังานตามขั้นตอนการสอนแบบ KWL PLUS โดยมีครูคอยแนะน า 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

บทควำม  

เร่ือง วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ทีลู่กทุกคนควรอ่ำน 

 

ตึกเซนตห์ลุยมารี แผนกประถม ราวปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 เสียงโทรศพัท ์ดงัขึ้น มิสคะ ช่วงพกัเที่ยงจะมีผูป้กครองมารอพบสองท่านที่หนา้หอ้งนะคะ โทรศพัท์

แจง้จากห้องประชาสัมพนัธ ์ท  าให้มิสอุไรพร นาคะเสถียร ครูประจ าชั้น ป.๔ รู้สึกแปลกใจเล็กนอ้ย เพราะจ า

ไดว้า่นดัหมายแค่คุณแม่ท่านเดียวเท่านั้นในวนัน้ี 

 เอ… ใครละน่ี จะมีเร่ืองอะไรหรือเปล่านะ เม่ือมาถึงหอ้ง ครูสาวแทบยกมือรับไหวจ้ากสุภาพสตรีทั้ง

สองท่านไม่ทนั หากแต่รู้สึกแปลกใจที่เห็นคุณแม่ท่านหน่ึงยกมือไหวแ้ต่เพียงแขนขา้งเดียว อยา่งไรก็ตาม มิส

ไดเ้ชิญคุณแม่ท่านแรกเขา้ไปคุยก่อนตามล าดบัการนดัหมาย โดยเก็บง  าความแปลกใจไว ้หลงัจากคุยกบัคุณแม่

ท่านแรกเสร็จ จึงได้เชิญคุณแม่อีกท่านเขา้มาคุยในห้องรับรอง ภาพแรกที่ได้เห็นชัดๆ ท าให้ครูสาวตกใจ

เล็กน้อย แขนซา้ยของคุณแม่เป็นแขนเทียม คุณแม่มาปรึกษาเร่ืองการเรียนของลูก เพราะไม่ไดม้าในวนันดัพบ

ผูป้กครองประจ าปี เม่ือตน้ปีที่ผ่านมา ลูกเขาไม่อยากให้มา เขาบอกว่าอายเพื่อนที่แม่ใส่แขนเทียม กลวัโดน

เพือ่นลอ้วา่แม่แขนเดียว แม่เป็นหุ่นยนตห์รือ อะไรน่ีนะคะ เลยไม่ไดม้า น ้ าเสียงคุณแม่แฝงแววเอ็นดูมากกวา่ที่

จะโกรธหรือไม่พอใจ 

 มิสอุไรพร ขออนุญาตซักถามเก่ียวกบัสาเหตุที่คุณแม่ตอ้งใส่แขนเทียม เม่ือไดท้ราบความจริง ครูสาว

ตดัสินใจแน่วแน่ว่าตอ้งจดัการเร่ืองที่ลูกไม่ยอมรับและไม่เขา้ใจแม่ หากปล่อยเร่ืองน้ีไปจะเป็นตราบาปอัน

หนกัยิง่ติดตวัเด็กไปภายหนา้ ทั้งตวัลูกชายและคนที่ลอ้เพือ่นดว้ย 

 ช่วงเยน็วนันั้นมีชัว่โมงลูกเสือแต่ฝนตกหนัก มิสอุไรพร จึงไดโ้อกาสน าเร่ืองน้ีมาเล่าให้นักเรียนฟัง 

เร่ืองราวที่วา่นั้น ความดงัน้ี 

 วนัที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ หลังวนัแม่ไม่ก่ีวนั ครอบครัวหน่ึงเดินทางไปเที่ยวนากุ้งที่จงัหวดัสตูล 

ประกอบดว้ย พ่อแม่และลูกชายอีกสามคน พวกเขาเดินชมนากุง้ไปตามทางเดินซ่ึงเป็นคนัดินเล็กๆ ท่ามกลาง

บรรยากาศสดช่ืนของธรรมชาติ โดยมีคุณพ่อเดินน าหนา้กบัลูกชายคนโตสองคน ส่วนคุณแม่เดินตามหลงักบั

ลูกชายคนเล็ก ทางเดินที่เป็นคนัดินนั้นมีการแบ่งเป็นทอ้งร่องเพือ่ติดตั้งระหดัวดิน ้ าซ่ึงมีใบพดัเหล็กสูงจากคนั 



๑๕ 

 

ดินราว ๒๕ เซนติเมตร คุณพอ่และลูกชายคนโตสองคนขา้มทอ้งร่องแลว้เดินน าต่อไปขา้งหน้า ไม่มีใครฉุกคิด

ระวงัถึงเหตุร้าย แต่แลว้ลูกชายคนเล็กกลบักา้วพลาดลม้ลงไปในทอ้งร่อง ขากางเกงเขา้ไปติดกบัร่องของระหัด

วดิน ้ าที่ก  าลงัหมุนอยูแ่ละฉุดขาของลูกทั้งสองขา้งเขา้ไปในใบพดัเหล็ก ถา้เป็นพวกคุณ คุณจะท าอยา่งไร  

 มิส หยดุเร่ืองไว ้เพื่อซักถาม มองหน้านักเรียนทั้งห้องที่นั่งเงียบกริบ หน้าซีด โดยเฉพาะลูกชายของ

คุณแม่ท่านนั้น 

 แต่นกัเรียนรู้ไหมว่า คุณแม่ท่านตดัสินใจอยา่งไร คุณแม่ไม่ยอมเสียเวลาคิดอะไรเลยท่านรีบดึงตวัลูก

เอาไว ้แลว้เอาแขนซา้ยที่วา่งอยูเ่ขา้ไปขวางใบพดัไวก่้อน ใบพดัหมุนแขนของคุณแม่เขา้ไป คนงานที่เห็น 

เหตุการณ์จึงรีบปิดเคร่ืองแต่แรงเฉ่ือยยงัท าใหใ้บพดัหมุนดว้ยก าลงัแรง แรงเสียจนกระชากแขนซา้ยคุณแม่ ขาด

สะบั้นลง ! คุณแม่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสสติสัมปชญัญะดับวูบลงในทนัที ทอ้งร่อง

บริเวณนั้นแดงฉานไปดว้ยเลือด… เลือดของแม่… 

 ใบพดัเหล็กยงัหมุนต่อไปอีกเล็กนอ้ยและบดเอาขาทั้งสองขา้งของลูกชายคนเล็กจนกระดูกหักแต่ไม่

ขาด ไม่ขาดเพราะ… เพราะแขนซ้ายของแม่ขาดแทน ไม่ขาดเพราะแมไ้ร้ซ่ึงสติสัมปชญัญะ มือขวาของแม่ยงั

ยดึตวัลูกเอาไวแ้น่น… ไม่ยอมปล่อย… 

 คุณพอ่และลูกคนโตทั้งสองคนหนักลบัมามองตามเสียงตะโกน เอะอะโวยวายของคนงาน พร้อมๆ กบั

เสียงกรีดร้องของคุณแม่ ภาพที่เห็นท าให้พวกเขาตกใจแทบส้ินสติ คุณพอ่รีบกระโจนพรวดเดียวถึงตวัแม่และ

ลูกนอ้ย แต่มนัสายเกินไปแลว้ ส่ิงเดียวที่ท  าไดค้ือรีบพาทั้งสองส่งโรงพยาบาลทนัที ผลการรักษาคือคุณแม่ตอ้ง

ใส่แขนเทียมแทนที่ขาดไป ส่วนลูกชายคนเล็กที่ขาหกัตอ้งพกัฟ้ืนนานราวสามเดือน จึงสามารถเดินไดเ้ป็นปกติ 

 มิสอุไรพร กวาดสายตามองไปรอบๆ ห้อง แลว้ถามว่า นักเรียนคิดว่าคุณแม่ท่านน้ีกลา้หาญไหมคะ 

เด็กๆ พากนัตอบเป็นเสียงเดียวกนัพลางพยกัหน้าหลายๆ คนยงัหน้าซีดเซียว เม่ือนึกถึงภาพเหตุการณ์ตามที่ครู

เล่า มิสมองหนา้ลูกชายของคุณแม่แลว้บอกว่า นักเรียนทราบไหมวา่คุณแม่ท่านนั้นเป็นคุณแม่ของเพือ่นเราใน

ห้องน้ีเอง ไหนใครเป็นลูกของคุณแม่ท่านนั้น ยนืขึ้นให้เพื่อนเห็นหน่อยสิ เด็กคนนั้นยนืขึ้น ท่ามกลางเสียง

ปรบมือของเพื่อนๆ ทั้งห้อง “วนัน้ีเม่ือคุณกลับไปบา้น มิสฝากเรียนคุณแม่ดว้ยว่า พวกเราช่ืนชมและยกยอ่ง

ท่านมากๆ” 

 มิสไดท้ราบวา่มีหลายๆ คนไปลอ้เลียนเพือ่น “ไหน คนไหนบา้งคะที่เคยลอ้คุณแม่เขา ถา้มีเราลูกผูช้าย

ตอ้งกลา้รับค่ะ” มีนกัเรียน ๓ - ๔ คน ยนืขึ้น ใบหนา้ของแต่ละคนรู้สึกส านึกผดิ แลว้มิสก็ถามวา่ ดีมากนกัเรียน 



๑๖ 

 

ตอนน้ีคุณคงมีอะไรอยากจะพดูกบัเพือ่นใช่ไหมคะ เด็กชายกลุ่มนั้นเดินเขา้ไปโอบกอดคอ แลว้กล่าวขอโทษ

เพือ่นดว้ยความจริงใจ ครูสาวน ้ าตาคลอเบา้ ยนืมองภาพนั้นดว้ยความปลาบปล้ืมใจ 

 ใครเล่า… จะเขา้ใจความเจบ็ช ้า ขมขื่นในหวัใจเล็กๆ ของเด็กชายคนหน่ึง ที่ถูกเพือ่นลอ้เลียนประสา

เด็กไม่ทนัคิด หากบดัน้ี… ความรักของแม่และน ้าใจของเพือ่นๆ ไดส้ลายปมดอ้ยในใจของเขาไปจนส้ิน เหลือ

เพยีงความรักและความภาคภูมิใจในตวัคุณแม่เท่านั้น 

 เม่ือหมดชัว่โมงเรียน มิสไดเ้รียกลูกชายคุณแม่ เขา้ไปคุยอีกคร้ัง “วนัน้ีเรามีอะไรในใจที่คิดวา่ควรพดู

กบัคุณแม่ไหมคะ” เด็กคนนั้นน่ิงคิดไปชัว่ครู่ ก่อนจะตอบเสียงสัน่ปนสะอ้ืนวา่… 

 “ผม… ผม จะไปขอโทษคุณแม่ แลว้บอกคุณแม่วา่ ผมรักคุณแม่มากที่สุดในโลกเลยครับ” 

  

 มิสอุไรพร นาคะเสถียร 

 

 

 

 
 

 

 



๑๗ 

 

ใบกจิกรรมที ่๖ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่ำน  

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนร่วมกนัอ่านบทความ เร่ือง วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่าน แลว้ทบทวน

ความรู้เก่ียวกบับทความ จดักลุ่มส่ิงที่เรียนรู้แลว้ ลงในช่อง K ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

K (ส่ิงที่เรียนรู้แล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ใบกจิกรรมที ่๗ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่ำน  

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านบทความ เร่ือง วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่าน แลว้บนัทึกค าถาม

เก่ียวกบัส่ิงที่ตอ้งการจะเรียนรู้ ลงในช่อง W ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

W (ส่ิงที่ต้องกำรเรียนรู้) 
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 ใบกจิกรรมที ่๘  

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่ำน  

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบส่ิงที่ตอ้งการรู้ จากบทความ เร่ือง วีรกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคน

ควรอ่าน เม่ือไดค้  าตอบแลว้ บนัทึกลงในช่อง L ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

L (ส่ิงที่ได้เรียนรู้แล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

ใบกจิกรรมที ่๙ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่ำน  

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนส่ิงที่นกัเรียนไดเ้รียนรู้แลว้ จากการอ่านบทความ เร่ือง วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่

ลูกทุกคนควรอ่าน น ามาเขียนลงในช่อง Plus ในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพความคิด ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ใบกจิกรรมที ่๑๐ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่ำน  

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนสรุปความ สรุปสาระส าคญัจากส่ิงที่ไดเ้รียนรู้แลว้ ดว้ยขอ้ความที่กะทดัรัด และ

สละสลวย ส่ิงที่นกัเรียน เรียนรู้แลว้ทั้งหมด ลงในช่อง สรุปความ ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

สรุปควำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

แ บ บ ฝึ ก หั ด ที่  ๓  

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

 

 

ค ำ ช้ีแจง  

 

๑. ใหน้กัเรียนอ่านบทความ เร่ือง แช็ต 

๒. ให้นักเรียนคน้ควา้ความรู้หรือทบทวนความรู้เดิม จากใบความรู้ หรือ ประสบการณ์ความรู้ เร่ือง 

บทความ ที่นักเรียนมีอยูแ่ลว้ หรือจากการอธิบายของครูผูส้อน แลว้บนัทึกส่ิงที่นักเรียนเรียนรู้

มาแลว้ ลงในช่อง K ของ KWL PLUS Chart 

๓. ให้นักเรียนตั้งค  าถามถึงส่ิงที่นักเรียนตอ้งการรู้ โดยบนัทึกค  าถามลงในช่อง W ของ KWL PLUS 

Chart  

๔. ใหน้ักเรียนอ่านบทความเร่ืองเดิม คน้หาค าตอบใหต้รงกบัค  าถามที่ตอ้งการรู้ แลว้บนัทึกลงในช่อง 

L ของ KWL PLUS Chart 

๖. ให้นักเรียนเขียนสาระส าคญัที่ได้จากการเรียนรู้จากการอ่านบทความ ในรูปแบบของแผนภูมิ

รูปภาพความคิด ในช่อง PLUS ของ KWL PLUS Chart 

๗. ใหน้ักเรียนสรุปความ จากการอ่านบทความ โดยสรุปความลงในช่องสรุปความ ของ KWL PLUS 

Chart 

๘. ส่ง KWL PLUS Chart ใหค้รูตรวจสอบและประเมินผลตามแบบประเมินผล 

๙. นกัเรียนปฏิบติังานตามขั้นตอนการสอนแบบ KWL PLUS โดยมีครูคอยแนะน า 

 

 

 

 



๒๓ 

 

บทควำม  
เร่ือง แช็ต 

 
เด็กไทยไอคิวต ่าแลว้ต ่าอีก เป็นข่าวแลว้เป็นข่าวอีก ลองมาดูกนันะครับวา่วนัๆ เด็กๆ ของเราท าอะไร

กนับา้ง ถึงไอคิวต ่ากนันัก ประมาณกนัอยา่งหยาบๆ ว่า เด็กไทยใช้เวลาดูโทรทศัน์วนัละ ๒ ชัว่โมง เล่นเกม
ประมาณ ๒ ชัว่โมง แช็ตสกั ๑ ชัว่โมง คุยมือถือสกั ๑ ชัว่โมง แค่น้ีก็ ๖ ชัว่โมงเขา้ไปแลว้ เวลาที่เหลือเอาไวไ้ป
โรงเรียน ไปกวดวชิา แลว้ก็นอน 

ไปโรงเรียนก็ร ่าลือกนัวา่ไม่มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน ไปกวดวชิาก็ร ่าลือกนัวา่รู้เท่าที่กวด เรียกว่า
ไม่มีอะไรมากูค้ืนเวลา ๖ ชัว่โมงที่เสียไปเลย หากเป็นเด็กเล็กก็ตอ้งกินขนมกรุบกรอบด้วย จะมีไอคิวอะไร
เหลือ 

คุณพ่อคุณแม่หลายบา้นกลุม้ใจกบัเร่ืองลูกชอบแช็ต เด็กบางคนแช็ตอยา่งเดียว เด็กบางคนท าการบา้น
ไปแช็ตไป บางคนท าการบา้นดว้ย ฟังเพลงหรือดูหนังดว้ย แถมคุยมือถือดว้ย และแช็ตด้วย ทั้งหมดน้ีท าบน
จอคอมพวิเตอร์ลว้นๆ ไม่ตอ้งอาศยัโทรทศัน์หรือเคร่ืองเล่นแผน่เสียงที่ไหนมาช่วยเสริม 

เร่ืองการบา้นจะมีหน้าตาออกมาเป็นอยา่งไรนั้นเร่ืองหน่ึง การบา้นบนคอมฯ ส่วนใหญ่ก็เป็นการบา้น
ตดัแลว้แปะ ก๊อบแลว้เพสตเ์กือบทั้งนั้น เช่ือไดว้า่ล าพงัการดูหนงั ฟังเพลง คุยมือถือ หรือแช็ต ไม่กระทบสมาธิ
ในการท าการบา้นหรอกครับ เพราะเขาไม่มีสมาธิหรือเป็นการบา้นที่ไม่ตอ้งใชส้มาธิอยูก่่อนแลว้ 

การบา้นต่างหากที่ไปรบกวนคุณภาพของการแช็ต ! 
คุณพ่อคุณแม่ควรสละเวลาดูลูกแช็ตบา้ง เคยเห็นขอ้ความที่เด็กแช็ตกบัเพื่อนๆ ไหมครับ ใครไม่เคย 

ลองอ่านขอ้ความต่อไปน้ีดู เป็นการสนทนาระหว่าง น.ส. “^๐^ เกาเหลาแทนความรัก…ผดัผกัแทนความ
จริงใจ…ขาหมูคอยเอาใจใส่…สลดัไก่แทนความผูกพนั ^๐^” กบั น.ส. “ฉนัไม่เคยคิดเลยว่า…คนที่ฉันรักมาก
ที่สุด…จะเป็นคนท าให้ฉันเสียใจมากที่สุด” เป็นการแช็ตของสองสาวในค ่าคืนวนัหน่ึง (หลงัจากเรียนเล่น
ดว้ยกนัมาทั้งวนัแลว้) 

^๐^ เกาเหลาแทนความรัก…ผดัผกัแทนความจริงใจ…ขาหมูคอยเอาใจใส่…สลดัไก่แทนความผกูพนั 
^๐^ : ดีๆ 
 ฉนัไม่เคยคิดเลยวา่…คนที่ฉนัรักมากที่สุด…จะเป็นคนท าใหฉ้นัเสียใจมากที่สุด : ดีๆ 
 ^๐^ : ขอรูปหน่อยดิ 
 มากที่สุด : อืมๆ เด๋วแป๊บ 
 ^๐^ : อืมๆ 
  



๒๔ 

 

มากที่สุด : ไดย้งั 
 ^๐^ : จา้ๆ ไดแ้ยว้วว 
 ^๐^ : จยัน่ะๆ 
 มากที่สุด : ม่าเปงไร 
 มากที่สุด : ตกจีนอ่าาาา 

^๐^ : จิงดิ 
 มากที่สุด : อ่ะลอ้เล่งหน่าาาา 
 ^๐^ : อ่าน๊าาา 
 ^๐^ : แต่เคา้ตกจิงๆ 
 มากที่สุด: เหอๆ สมๆๆ 
 ^๐^ : อ่าวว…เงอ้อออ เศร้าเยยย 
 ^๐^ : แหะๆ ช่างเหอะ 
 ^๐^ : พุง่น้ีไปโรงเรียนก่ีโมงหร๋อ 
 มากที่สุด : กอ้ปามานเจด็คร่ึงมา้งงงง 
 ^๐^ : อ่อๆ จา้ๆๆๆ 

เป็นไปไดว้่าคุณครูภาษาไทยจะรับขอ้ความแบบน้ีไม่ได ้และออกอาการเป็นห่วงนักหนาว่าภาษาไทย
จะวบิติัก็คราวน้ี เร่ืองภาษาไทยจะวบิติัหรือไม่วบิติัก็เร่ืองหน่ึง ล าพงัตวัผมเองไม่คิดวา่จะวบิติัอะไรนกัหนา แต่
ที่อาจจะวิบตัิคือ “ความสามารถในการส่ือสาร” ซ่ึงมิได้หมายถึงความสามารถในการใช้ภาษาให้ถูกหลัก
ไวยากรณ์หรือการสะกดค าใหถู้กตอ้ง รวมทั้งมิไดห้มายถึงการอ่านออกเสียงใหถู้กอกัขระ 

แต่หมายถึงความสามารถในการแสดงความรู้สึกในใจหรือความสามารถที่จะพูดให้ตรงกับที่ใจ
ตอ้งการ 

การพูดใหต้รงกบัที่ใจตอ้งการนั้นยากนะครับ ทุกท่านลองสังเกตตวัเองดูจะพบวา่ บ่อยไปที่เราพดูไม่
ตรงกบัที่ใจตอ้งการ ใจนั้นอยากจะบอกอะไรอยา่งหน่ึง แต่ปากพดูบางอยา่งออกไปที่คลา้ย ๆ เช่นนั้น แต่ก็ไม่
ตรงเสียทีเดียว 

การพูดในที่ชุมชนเป็นตวัอย่างที่ดีว่า เป็นเร่ืองง่ายดายเพียงใดที่คนเราสามารถพูดได้ไม่ตรงกบัที่ใจ
ตอ้งการ การบอกรักหรือการงอ้งอนก็เป็นตวัอยา่งที่ดี บอกรักเท่าไรก็ไม่ตรงใจ งอ้งอนเท่าไรก็ไม่ตรงประเด็น 
เหตุเพราะยิง่พดูก็ยิง่ไม่ดีเท่าใจนึก 

 
 



๒๕ 

 

ความสามารถที่จะพูดให้ตรงกับที่ใจต้องการนั้ นยากพอควร จะท าได้ก็ตอ้งการครูภาษาไทยที่ดี 
ตอ้งการการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดีทั้งหลกัภาษาและความเขา้ใจภาษา ตอ้งการเวทีฝึกการใชภ้าษาไม่วา่จะ
เป็นการพดูหรือการเขียน 

ซ่ึงเด็กส่วนใหญ่ไม่สนใจอะไรสักอยา่งที่เล่ามา เรียนภาษาไทยเฉพาะเม่ือกวดวชิา ไม่เคยถูกฝึกอยา่ง
หนักเร่ืองเขียนเรียงความ ไม่ตอ้งใชว้ิธีทางการทูต แต่เลือกจะตีกนัแทน ฟังเพลงที่ใชภ้าษาอยา่งหยาบ หยาบ
พอๆ กบัภาษาที่ใชแ้ช็ตกนันัน่แหละครับ 

สงัเกตให้ดีจะเห็นว่าภาษาที่ใชแ้ช็ตกนันั้นมีอยูไ่ม่ก่ีค  า น้อยยิง่กว่าภาษาพูดในชีวิตประจ าวนั น้อยยิง่
กว่าภาษาที่ใชท้  าค  าบรรยายหนงัฝร่ังสักเร่ือง นอกจากนอ้ยแลว้ยงัสั้น นอกจากสั้นแลว้ยงัแช็ตกนัไม่ก่ีเร่ืองวน
ไปเวยีนมา อยา่ลืมวา่ขณะแช็ตนั้นยงัสามารถท าอะไรอยา่งอ่ืนไดส้ารพดั 

ภาษาแช็ตไม่เพียงเป็นภาษาที่เกิดจากแป้นคอมพวิเตอร์ หากนัง่ฟังวเีจพูดหนา้จอทีวี ก็จะจบัสงัเกตได้
วา่พวกเขาก็พดูภาษาไทยอยูเ่พยีงไม่ก่ีค  า ดว้ยหลกัการแบบภาษาแช็ตเช่นกนั นัน่คือพดูสั้นและไม่ชดั 

มีบา้งวา่นักวชิาการดา้นภาษากงัวลกนัไปเอง ที่จริงแลว้ภาษาแช็ตสามารถส่ือสารอารมณ์ไดโ้ดยใชต้วั
อีโมติคอน (emoticon) แสดงอารมณ์ไดใ้นระดบัหน่ึง 

แต่ที่คนส่วนมากลืมไปคือ มนุษยไ์ม่ไดส่ื้อสารดว้ยการพูดและการฟังกนัจริงๆ มนุษยส่ื์อสารดว้ยการ
สงัเกตสีหนา้ท่าทางดว้ย สีหนา้ท่าทางมีความส าคญัมากกวา่การพดูและการฟังอยา่งมาก คนที่จบัสีหนา้ท่าทาง
คนเก่งจะไดข้่าวสารที่ถูกตอ้งและตรงกบัใจผูพ้ดูมากกวา่ จิตแพทยเ์ป็นคนกลุ่มหน่ึงที่เช่ียวชาญดา้นน้ี ต  ารวจก็
เป็นอีกกลุ่มหน่ึงที่เก่ง 

ที่ส าคญัยิง่กวา่น้ีก็คือ มนุษยน์ั้นส่ือสารกนัดว้ยการท านายข่าวสารล่วงหน้าอีกดว้ย กล่าวคือโดยไม่ทนั
รอให้คนพดูพูดจบประโยค เพยีงอาศยัเร่ืองราวหนหลงั ขอ้มูลแวดลอ้ม และสีหน้าท่าทาง คนฟังส่วนมากจะ
ท านายข่าวสารที่ควรจะไดรั้บเสร็จแลว้ ถูกหรือไม่ถูกก็ตามเถอะ แต่น่ีคือวธีิส่ือสารที่มนุษยช์อบใชก้นั 

แมว้่าจะเป็นวธีิที่ไม่เหมาะสมเท่าไรนัก ที่ถูกที่ควรคนเราควรหดัฟังคนพูดให้จบประโยคก่อน แต่ว่า
ถึงแมจ้ะเป็นวธีิที่ไม่เหมาะสม ก็เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ใชแ้ละตอ้งการการฝึกฝนระดบัหน่ึง เป็นบนัไดทกัษะที่
อยา่งไรใครๆ ก็ตอ้งกา้วผา่นพน้ไป 

ค าถามมีวา่ภาษาแช็ตช่วยเก้ือหนุนทกัษะการท านายข่าวสารล่วงหนา้อยา่งไร 
ค าถามอ่ืนๆ เช่น ภาษาแช็ตเก่ียวพนักบัไอคิวต ่าหรือไม่อยา่งไร ระหวา่งการบา้นกบัการแช็ต กิจกรรม

อะไรใหป้ระโยชน์แก่พฒันาการของเด็กมากกวา่กนั 
ค าถามเหล่าน้ีน่าจะเป็นเคร่ืองช้ีบ่งวา่สงัคมของเราตอ้นรับอนาคตกนัอยา่งไร 

 นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพมิพ์ 
 



๒๖ 

 

ใบกจิกรรมที ่๑๑ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนร่วมกนัอ่านบทความ เร่ือง แช็ต แลว้ทบทวนความรู้เก่ียวกบับทความ จดักลุ่มส่ิงที่เรียนรู้

แลว้ ลงในช่อง K ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

K (ส่ิงที่เรียนรู้แล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

ใบกจิกรรมที ่๑๒ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านบทความ เร่ือง แช็ต แลว้บนัทึกค  าถามเก่ียวกบัส่ิงที่ตอ้งการจะเรียนรู้ ลงในช่อง W 

ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

W (ส่ิงที่ต้องกำรเรียนรู้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

ใบกจิกรรมที ่๑๓ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบส่ิงที่ตอ้งการรู้ จากบทความ เร่ือง แช็ต เม่ือไดค้  าตอบแลว้ บนัทึกลงในช่อง 

L ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

L (ส่ิงที่ได้เรียนรู้แล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

ใบกจิกรรมที ่๑๔ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนส่ิงที่นกัเรียนไดเ้รียนรู้แลว้ จากการอ่านบทความ เร่ือง แช็ต น ามาเขียนลงในช่อง 

Plus ในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพความคิด ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

ใบกจิกรรมที ่๑๕ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

ค ำ ช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนสรุปความ สรุปสาระส าคญัจากส่ิงที่ไดเ้รียนรู้แลว้ ดว้ยขอ้ความที่กะทดัรัด และ

สละสลวย ส่ิงที่นกัเรียน เรียนรู้แลว้ทั้งหมด ลงในช่อง สรุปความ ของ KWL PLUS Chart 

KWL PLUS Chart 

สรุปควำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

ทดสอบควำมรู้เดมิ 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านและศึกษาใบความรู้ใหเ้ขา้ใจ แลว้ตอบถามดว้ยการอธิบาย  

ใบควำมรู้ เร่ือง บทควำม 

 บทความ หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแกว้ ที่มีการใชภ้าษา ลีลา การเขียนที่มีแบบแผน ซ่ึงเขียนเพื่อ

เสนอความรู้ ความคิด หรือความเพลิดเพลิน อย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกัน หากเป็นการเขียนที่

เสนอความรู้ จะประกอบด้วย บทความเชิงวิชาการ บทวิเคราะห์เหตุการณ์ เป็นตน้ หากเสนอความคิดเห็น 

ความคิดเห็นนั้นตอ้งประกอบขึ้นมาจากขอ้เทจ็จริง ไม่ใช่ความคิดเห็นของผูเ้ขียน ซ่ึงไดแ้ก่ บทวจิารณ์ คอลมัน์

ต่างๆ เป็นตน้  

 บทความจึงเป็นงานเขียนที่ครอบคลุมเน้ือหาและรูปแบบกวา้งขวาง อยา่งไรก็ดีบทความจึงมีลกัษณะ

เฉพาะที่แตกต่างกบังานเขียนร้อยแกว้โดยทัว่ไป ซ่ึงพอสรุปลกัษณะที่สงัเกตไดด้งัน้ี 

 ๑. ขอ้เท็จจริงที่น ามาเขียนบทความจะตอ้งเป็นขอ้เท็จจริงที่มีสาระ มีหลกัฐานที่เช่ือถือได้ ให้ความรู้ 

ใหค้วามคิดเห็นแก่ผูอ่้าน 

 ๒. บทความเป็นเร่ืองที่ไม่จ  าเป็นตอ้งสมบูรณ์ในตวั ความรู้และความคิดที่เสนอเป็นส่วนหน่ึงของ

เน้ือหาทั้งหมด ซ่ึงบทความอาจเสนอประเด็นปัญหาในบางแง่มุมเท่านั้น 

 ๓. บทความจะตอ้งเสนอเร่ืองที่เป็นที่สนใจของคนทัว่ไป โดยจุดเด่นของเร่ืองให้ความส าคญัต่อ

ความรู้และความรู้สึกนึกคิด 

 ๔. บทความจะตอ้งเขียนเร้าความสนใจ โดยการใชภ้าษาและลีลาการเขียน 

 ๕. บทความตอ้งเสนอแนวคิดที่แปลก แต่จะตอ้งมีสาระและเหตุผล 

 ดังนั้น ความหมายของบทความ คือ งานเขียนประเภทร้อยแก้วที่เขียนขึ้นเพื่อเสนอความรู้ ความ

คิดเห็น หรือความเพลิดเพลิน โดยที่ความรู้ ความคิดเห็น หรือความเพลิดเพลินนั้นเขียนขึ้นจากขอ้เทจ็จริงที่มี

สาระ มีหลกัฐานที่เช่ือถือได ้รวมทั้งบทความดงักล่าวจะตอ้งเป็นเร่ืองที่อยูใ่นความสนใจของผูค้นโดยทัว่ไป 

 

เชาวลิต ปัญญาลักษณ์ และ กาญจนา นาคสกุล 

 



๓๒ 

 

๑. ความหมายของบทความ  

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

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

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

๒. ลกัษณะของบทความ 

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

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

๓. ขอ้ความต่อไปน้ี เป็นขอ้เทจ็จริง หรือ ขอ้คิดเห็น เพราะอะไร “กลูตา้ไธโอนมีความสามารถก าจดัอนุมูล

อิสระและสารพษิโลหะหนกัต่างๆ เพราะการเป็นเซลลท์ี่มีความเหนียวและเคล่ือนไหวล่องลอยไปทัว่

ร่างกาย ท าใหอ้นุมูลอิสระและสารพษิเช่นปรอทและโลหะหนกัมาเกาะแลว้ถูกน าไปก าจดั” 

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

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

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

๔. ขอ้ความต่อไปน้ี เป็นขอ้เทจ็จริง หรือ ขอ้คิดเห็น เพราะอะไร “อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ที่จะท าอะไรก็ตามที่

ท  าใหเ้รามีความสุขเพิม่ขึ้นทุกวนั ทุกชัว่โมง ทุกนาที มีความหมายเราไม่รู้เลยวา่เม่ือไรมนัจะส้ินสุดลง” 

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

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

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

๕. ขอ้ความต่อไปน้ี เขา้ข่ายลกัษณะใดของบทความ “ร่างกายสามารถผลิตกลูตา้ไธโอนไดต้ามธรรมชาติโดย

การกินอาหารและท ากิจกรรมเพือ่สุขภาพ แต่จะลดต ่าลงเพราะมลพษิในส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ความเห็นของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยผ์สมผสาน นายอพทยแ์อนดรูว ์ไวล ์ไดก้ล่าววา่ การเพิม่

กลูตา้ไธโอนนั้นไม่ยาก และไม่ใช่กินอาหารเสริม หากแต่คือ การลดรับสารพษิเขา้สู่ร่างกายและขบัพษิ

ออกจากร่างกาย โดยด่ืมน ้ ามากๆ”  

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

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



๓๓ 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกตอบ ที่ถูกที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  บน ก ข ค และ ง 

๑. บทความ มีความหมายตรงตามขอ้ใด 

ก. งานเขียนที่มุ่มใหค้วามบนัเทิงแก่ผูอ่้านเป็นอนัดบัแรก 

ข. งานเขียนที่มุ่งแสดงความคิดเห็นบนรากฐานของขอ้เทจ็จริง 

ค. งานเขียนที่มุ่งใหผู้อ่้านวพิากยว์จิารณ์ 

ง. งานเขียนที่ผูเ้ขียนมุ่งแสดงความคิดเห็นของตนเองเพยีงอยา่งเดียว 

๒. ขอ้ใดที่เป็นขอ้เทจ็จริง ของบทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้ 

ก. อนุมูลอิสระเกิดจากการสนัดาปพลงังานของร่างกาย แลว้คายของเสียออกมา 

ข. ทานอาหารเชา้แบบราชา อาหารกลางวนัพอประมาณ และอาหารเยน็แบบยาจก 

ค. เร่ิมตน้วนัใหม่ดว้ยการหวัเราะ ข  าขนั ชีวจีะเป็นสุข 

ง. นอนหลบัใหเ้พยีงพอ 

๓. ขอ้ใดที่เป็นการแสดงความคิดเห็น ของบทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้ 

ก. กระบวนการดึงสารอาหารจากอวยัวะอ่ืนของร่างกาย จะมีกรดออกมา เพือ่ใชเ้ป็นพลงังานทดแทน 

ข. ความเครียด ท างานหนกั ใชส้มอง เป็นตวัเร่งเร้าสารอนุมูลอิสระใหมี้ปริมาณมากขึ้น 

ค. หลีกเล่ียงไขมนัและของหวาน ออกก าลงักายใหไ้ดว้นัละ ๓๐ – ๔๐ นาที 

ง. หมอที่โรงพยาบาลฯ อบรมวา่ทุกคนตอ้งกินอาหารเชา้ใหไ้ดม้ากที่สุด และสารอาหารที่หลากหลาย 

๔.  “คุณหมอเอาภาพขยายเม็ดเลือดแดง ของผูจ้ดัการชาย อาย ุ๓๕ คนหน่ึง ซ่ึงเป็นคนไขม้าใหดู้ เปรียบเทียบ

กนั ๒ ภาพ ... ชายคนน้ีท างานหนกัและเครียด... ปรากฎวา่จ านวนเม็ดเลือดแดงของเขามีลกัษณะเป็นกอ้น

ขยกุขยยุ ไม่เป็นรูปทรงกลม เหมือนกลุ่มเม็ดเลือดแดงที่ควรเป็น” ขอ้ความน้ีเขา้ข่ายลกัษณะใดของ

บทความ 

ก. ขอ้เทจ็จริง 

ข. ความคิดเห็น 

ค. หลกัฐานยนืยนั 

ง. แบบแผนและลีลาการเขียน 



๓๔ 

 

๕. ขอ้ใดที่แสดงให้เห็นถึงการเขียนที่มีแบบแผน และมีลีลาของบทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้ 

มากที่สุด 

ก. เสนอประเด็นส าคญั ในแต่ละยอ่หนา้ของบทความ 

ข. ขึ้นตน้เร่ืองดว้ยขอ้ความที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

ค. ใชค้  าศพัทเ์ฉพาะทางการแพทยส์อดแทรกในเน้ือหาบทความ 

ง. จบเร่ืองดว้ยการเสนอขอ้คิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

๖. ขอ้เทจ็จริงมราปรากฎในบทความ เร่ือง วีรกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่าน ตรงกบัขอ้ใด 

ก. ครูสาวตดัสินใจแน่วแน่วา่ ตอ้งจดัการเร่ืองที่ลูกไม่ยอมรับ และไม่เขา้ใจแม่ 

ข. หากปล่อยเร่ืองน้ีไป จะเป็นตราบาปอนัหนกัยิง่ ติดตวัเด็กไปภายหนา้ 

ค. ใบพดัเหล็กยงัหมุนไปอีกเล็กนอ้ย และบดเอาขาทั้งสองขา้งของลูกชายคนเล็ก จนกระดูกหกั 

ง. รู้สึกแปลกใจเล็กนอ้ย เพราะจ าไดว้า่ นดัหมายแค่คุณแม่ท่านเดียวเท่านั้น ในวนัน้ี 

๗. ขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน ที่ปรากฎในบทความ เร่ือง วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่าน ตรงตาม

ขอ้ใด 

ก. ครอบครัวหน่ึงเดินทางไปดที่ยวนากุง้ที่จงัหวดัสตูล ประกอบดว้ย พอ่ แม่ และ ลูกชายอีก ๓ คน 

ข. แต่แลว้ลูกชายคนเล็ก กา้วพลาดลม้ลงไปในทอ้งร่อง ขากางเกงเขา้ไปติดกบัร่องของระหดัวดิน ้ า ที่

ก  าลงัหมุนอยู ่และฉุดขาของลูกทั้งสองขา้ง เขา้ไปในใบพดัเหล็ก ถา้เป็นพวกคุณ คุณจะท าอยา่งไร 

ค. เม่ือตน้ปีที่ผา่นมา ลูกเขาไม่อยากใหม้า เขาบอกวา่อายเพือ่น ที่แม่ใส่แขนเทียม กลวัโดนเพือ่นลอ้วา่ 

แม่แขนเดียว แม่เป็นหุ่นยนตห์รือ... น ้ าเสียงคุณแม่แฝงแววเอ็นดูมากกวา่จะโกรธหรือไม่พอใจ 

ง. มิส หยดุเร่ืองไว ้เพือ่ซกัถาม มองหนา้นกัเรียนทั้งหอ้งที่นัง่เงียบกริบ หนา้ซีด โดยเฉพาะลูกชายของ

คุณแม่ท่านนั้น 

 

 

 

 



๓๕ 

 

๘. ขอ้ใดเป็นแบบแผน และลีลาการเขียน ที่น่าสนใจที่สุดแตกต่างจากบทความอ่ืน ของบทความ เร่ือง 

วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่าน 

ก. ใชก้ารบรรยายเหตุการณ์ในเร่ืองราว ใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจน 

ข. ขึ้นตน้เร่ืองราว ดว้ยขอ้ความที่เร้าความสนใจของผูอ่้าน 

ค. จบทา้ยเร่ืองราว ดว้ยขอ้ความที่มีสาระ และใหค้วามรู้สึกแก่ผูอ่้าน 

ง. มีประเด็นส าคญัต่างๆ ในแต่ละยอ่หนา้ของบทความ 

๙. บทความ เร่ือง แช็ต มีขอ้ความที่เป็นขอ้เทจ็จริง ตามขอ้ใด 

ก. มนุษยน์ั้นส่ือสารกนัดว้ยการท านายข่าวสารล่วงหนา้อีกดว้ย กล่าวคือ โดยไม่ทนัรอใหค้นพดู พดูจบ

เป็นประโยค เพยีงอาศยัเร่ืองราวหนหลงั ขอ้มูลแวดลอ้ม และสีหนา้ท่าทาง 

ข. ที่ถูกที่ควร คนเราควรหดัฟังคนพดูใหจ้บประโยคก่อน แต่วา่ถึงแมว้า่จะเป็นวธีิที่ไม่เหมาะสม ก็เป็นวธีิ

ที่คนส่วนใหญ่ใช ้และตอ้งการการฝึกฝนระดบัหน่ึง เป็นบนัไดทกัษะ ที่อยา่งไรใครๆ ก็ตอ้งกา้วผา่น

พน้ไป 

ค. ภาษาแช็ต ไม่เพยีงเป็นภาษาที่เกิดจากแป้นคอมพวิเตอร์ หากนัง่ฟังวีเจพดูหนา้จอทีว ีก็จะจบัสงัเกตุได้

วา่ พวกเขา้ก็พดูภาษาไทยอยูเ่พยีงไม่ก่ีค  า ดว้ยหลกัการแบบภาษาแช็ตนัน่เอง นัน่คือพดูสั้นและไม่ชดั

... ที่จริงแลว้ภาษาแช็ต สามารถส่ือสารไดโ้ดยตวัอีโมติคอน (emoticon) 

ง. เช่ือไดว้า่ล าพงัการดูหนงั ฟังเพลง คุยมือถือ หรือ แช็ต ไม่กระทบสมาธิในการท าการบา้นหรอกครับ 

เพราะเขาไม่มีสมาธิ หรือเป็นการบา้นที่ไม่ตอ้งใชส้มาธิอยูแ่ลว้ การบา้นต่างหากที่ไปรบกวนคุณภาพ

ของการแช็ต 

๑๐. บทความ เร่ือง แช็ต ขอ้ใดที่เป็นขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน 

ก. ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการแสดงความรู้สึกในใจ หรือ ความสามารถที่

จะพดูใหต้รงกบัที่ใจตอ้งการ 

ข. มนุษยส่ื์อสารดว้ยการพดู การฟัง และสีหนา้ท่าทาง 

ค. จิตแพทยแ์ละต ารวจ เป็นคนสองกลุ่มที่มีความสามารถสงัเกตสีหนา้ท่าทางของคนไดดี้ 

ง. ความสามารถที่จะพดูใหต้รงกบัที่ใจตอ้งการนั้น ยากพอควร จะท าไดก้็ตอ้งอาศยัครูภาษาไทย สอนให้

เขา้ใจ เร่ืองหลกัภาษา และความเขา้ใจภาษา และตอ้งใชเ้วทีเพือ่ฝึกฝน 



๓๖ 

 

๑๑. แบบแผนและลีลาการเขียน ที่น่าสนใจที่สุดของบทความ เร่ือง แช็ต คือขอ้ใด 

ก. ประเด็นที่ใชใ้นการเปิดเร่ืองน่าสนใจ เหมาะสมกบัยคุสมยั 

ข. จบเร่ืองดว้ยการแสดงความคิดเห็นที่เปิดกวา้งของผูเ้ขียน 

ค. มีประเด็นส าคญัหลากหลายประเด็น ในเน้ือหาที่สอดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง 

ง. มีศพัทท์างการส่ือสาร ที่ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้เก่ียวขอ้ง 

๑๒. ^๐^ เกาเหลาแทนความรัก…ผดัผกัแทนความจริงใจ…ขาหมูคอยเอาใจใส่…สลดัไก่แทนความผกูพนั ^๐^ 

: ดีๆ 

ฉนัไม่เคยคิดเลยวา่…คนที่ฉนัรักมากที่สุด…จะเป็นคนท าใหฉ้นัเสียใจมากที่สุด : ดีๆ 

^๐^ : ขอรูปหน่อยดิ 

 มากที่สุด : อืมๆ เด๋วแป๊บ 

 ^๐^ : อืมๆ 

 มากที่สุด : ไดย้งั 

 ^๐^ : จา้ๆ ไดแ้ยว้วว 

 ^๐^ : จยัน่ะๆ 

 มากที่สุด : ม่าเปงไร 

ลกัษณะของขอ้ความขา้งตน้ ตรงตามลกัษณะของบทความในขอ้ใด 

ก. ขอ้เทจ็จริง 

ข. ความคิดเห็น 

ค. หลกัฐานยนืยนั 

ง. แบบแผนและลีลาการเขียน 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

กระดำษค ำตอบ 
 

ช่ือ – สกุล ................................................................. ชั้น ............... เลขที่ ............ 

 

ข้อที่ ก ข ค ง 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     
๑๐     
๑๑     
๑๒     

 

 
 

 
 

 

 
 

 



๓๘ 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดที ่๑ กำรอ่ำนบทควำม 
 

๑ ข ๗ ค 
๒ ก ๘ ก 
๓ ง ๙ ค 
๔ ค ๑๐ ง 
๕ ค ๑๑ ง 
๖ ค ๑๒ ก 

 
 

 

คะแนนเต็ม ๑๒  คะแนน 

คะแนนทีไ่ด้  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

แนวค ำตอบ แบบฝึกหัดที ่๑ 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ ำ  

KWL PLUS Chart 

K (ส่ิงที่เรียนรู้แล้ว) 

(แนวกำรทบทวนควำมรู้เดิม) 

๑. ความหมายของบทความ 

๑.๑ หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแกว้ 

๑.๒ หมายถึง งานเขียนที่น าเสนอขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

๑.๓ หมายถึง งานเขียนที่แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง บนรากฐานของขอ้เทจ็จริง 

๑.๔ เป็นงานเขียนที่มีแบบแผน และลีลาการเขียน 

๒. ลกัษณะของบทความ 

๒.๑ เป็นขอ้เทจ็จริงที่เช่ือถือได ้

๒.๒ มีหลกัฐานอา้งอิงขอ้เทจ็จริงนั้นๆ 

๒.๓ เป็นการแสดงความคิดเห็น ต่อขอ้เทจ็จริงที่น ามาเสนอ 

๒.๔ เขียนอยา่งมีแบบแผน และมีลีลาการเขียน 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๒ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ ำ  

KWL PLUS Chart 

W (ส่ิงที่ต้องกำรเรียนรู้) 

(แนวค ำถำม) 

๑. ขอ้เทจ็จริง ของบทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

๒. อะไรที่เป็นหลกัฐานยนืยนัไดว้า่ การรับประทานอาหารเชา้ ท  าให้เกิดผลดีแก่ร่างกายมนุษย ์

๓. ขอ้ความตอนใดบา้ง ของบทความเร่ืองน้ี ที่เป็นดารแสดงความคิดเห็น ต่อการรับประทานอาหาร

เชา้ ของผูเ้ขียน 

๔. ค า หรือ การใชภ้าษา ของขอ้ความใดบา้ง ที่แสดงวา่ ไดเ้ขียนเป็นร้อยแกว้ที่มีแบบแผน และมีลีลา

การเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

ใบกิจกรรมที่ ๓ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ ำ  

KWL PLUS Chart 

L (ส่ิงที่ได้เรียนรู้แล้ว) 

(แนวค ำตอบ) 

๑. ขอ้เทจ็จริง บทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้ 

๑.๑ เม่ือร่างกายขาดพลงังานเม่ือใด ก็จะดึงสารอาหารจากอาหารที่รับประทานเขา้ไป หากไม่มี

สารอาหารดงักล่าว ร่างกายจะดึงสารอาหารจากอวยัวะส่วนอ่ืนออกมา และกระบวนการดึง

สารอาหารน้ี จะเกิดกรดหน่ึงออกมาดว้ย  และร่างกายไดน้ ากรดที่เกิดมาใชแ้ทนพลงังานทุกวนั เรา

จึงท างานไดทุ้กวนัเพราะพลงังานจากกรดน้ี แต่หากร่างกายผลิตกรดน้ีออกมาบอ่ย ก็จะมีโรคโรคา

หลายอยา่งตามมา 

๑.๒ นอกจากผลิตกรดแลว้ ร่างกายคนเรามีการผลิตสารพษิภายในร่างกายตลอดเวลา ร่างกายจึง

จ าเป็นตอ้งขบัออก สารพษิน้ีภาษาทางการแพทยเ์รียกวา่ สารอนุมูลอิสระ (oxidant) เกิดจากการ

สนัดาปพลงังานของร่างกาย แลว้คายของเสียออกมา ความเครียด ท างานหนกั ใชส้มอง ท าให้

ร่างกายเร่งผลิตสารอนุมูลอิสระมากขึ้น อนัตรายต่อร่างกาย การพกัผอ่นแบบนอนหลบัสนิท จะ

ช่วยใหร่้างกายขบัสารอนุมูลอิสระไดดี้ยิง่ขึ้น ท  าใหเ้ม็ดเลือดแขง็แรง 

๑.๓ การขจดัโรคภยั ไปจากร่างกาย พงึกระท าได ้ดงัน้ี 

๑.๓.๑ รับประทานอาหารเชา้ ใหมี้ปริมาณมาก ประกอบดว้ย สารอาหารหลากหลาย 

๑.๓.๒ ออกก าลงักาย 

๑.๓.๓ พกัผอ่นใหเ้พียงพอ 

๑.๓.๔ รับแสงแดด ช่วง ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. เพราะมีแสงยวูทีี่เป็นประโยชน์ 

๑.๓.๕ ท าอารมณ์ใหแ้จ่มใส สนุกสนาน หวัเราะอยูเ่สมอ 

 



๔๒ 

 

๒. หลกัฐานยนืยนัวา่ การรับประทานอาหารเชา้ และการพกัผอ่น ขจดัโรคโรคาได ้คือ ลกัษณะของ

เม็ดเลือดแดง หมอไดเ้อาเม็ดเลือดแดงของชายคนหน่ึง อาย ุ๓๕ ปี ท างานหนกั เครียด พกัผอ่น

นอ้ย ปรากฎวา่ เม็ดเลือดแดงไม่เป็นรูปทรงกลมตามปกติ เพราะสารอนุมูลอิสระที่มีปริมาณมาก 

ท าลายเซลลเ์ม็ดเลือดแดงนัน่เอง 

๓. ขอ้ความที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียน ในบทความเร่ืองน้ี ไดแ้ก่  

๓.๑ ...หมอที่โรงพยาบาลฯ  อบรมวา่ ทุกคนตอ้งกินอาหารเชา้ใหม้ากที่สุด 

๓.๒ ...เหมือนรถที่เติมน ้ ามนัเขา้ไปแลว้ ก็จะมีควนัออกมาก 

๔. ขอ้ความที่แสดงถึงการมีแบบแผน และลีลาในการเขียน คือ 

๔.๑ เขียนเป็นระบบ แต่ละยอ่หนา้ จะมีประเด็นส าคญัของเน้ือหาที่ไม่ซ ้ ากนั เป็นการเสนอป

ระเด็นต่างๆ ที่แตกต่าง และมีล าดบัขั้นตอน เช่น 

ยอ่หนา้ที่ ๑ ประเด็นสาเหตุที่ร่างกายเกิดโรคหลายอยา่ง เพราะกรดที่ร่างกายผลิต 

ยอ่หนา้ที่ ๒ ประเด็นการเกิดสารอนุมูลอิสระ สาเหตุของโรคอีกอยา่ง ที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ผลิตกรดของร่างกายดว้ย 

เป็นตน้ 

๔.๒ ใชร้ะดบัของภาษาที่เป็นทางการ มีศพัทท์างวทิยาศาสตร์ แต่ขณะเดียวกนั มีโวหาร

เปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพชดัเจนยิง่ขึ้น เช่น การเปรียบของเสียเหมือนควนัที่ออกมา และสารอนุมูล

อิสระเหมือนขยะ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

ใบกิจกรรมที่ ๔ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ ำ  

KWL PLUS Chart 

Plus 

 

 

 

การอ่านบทความ เร่ือง 
การรับประทานอาหารเช้า

ข้อเทจ็จริง

๑.  ถ้าไมกิ่นอาหารเช้า ร่างกายจะดงึ
สารอาหารจากอวยัวะสว่นอ่ืน กระบวนการ
ดงึสารอาหารนี ้จะมีกรดออกมา  ร่างกาย
จะใช้กรดนีท้ดแทนพลงังาน แตห่ากผลิต
กรดนีอ้อกมาบอ่ย ก็จะมีโรคหลายอยา่ง

๒. สารอนุมลูอิสระ เกิดจากการสนัดาป
พลงังานของร่างกาย ความเครียดยิ่งท าให้
ร่างกายเร่งผลิตสารอนุมลูอิสระมากขึน้ ซึง่

อนัตรายตอ่ร่างกาย

หลักฐานยนืยนัว่า การ
รับประทานอาหารเช้า และ
การพกัผ่อน ขจดัโรคได้ 
หมอได้เอาเม็ดเลอืดแดง
ของชายคนหนึง่ ท่ีท างาน
หนกั เครียด พกัผ่อนน้อย 
ปรากฎว่า เม็ดเลอืดแดงไม่
เป็นรูปทรงกลมตามปกติ 
เพราะสารอนมุลูอิสระ

ปริมาณมาก ท าลายเซลล์
เม็ดเลอืดแดง

การแสดงความคิดเหน็

๑. หมอที่โรงพยาบาลฯ  อบรมว่า 
ทกุคนต้องกินอาหารเช้าให้มากที่สดุ

๒. เหมือนรถที่เติมน า้มนัเข้าไปแล้ว 
ก็จะมีควนัออกมาก

แบบแผน ลีลาในการเขียน

เขียนเป็นระบบ แตล่ะย่อหน้า 
จะมีประเดน็ส าคญัของ
เนือ้หาท่ีไมซ่ า้กนั เป็นการ

เสนอประเดน็ตา่งๆ ท่ีแตกตา่ง 
และมีล าดบัขัน้ตอน เช่น

ย่อหน้าท่ี ๑ ประเดน็สาเหตท่ีุ
ร่างกายเกิดโรคหลายอย่าง 
เพราะกรดท่ีร่างกายผลติ



๔๔ 

 

ใบกิจกรรมที่ ๕ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง กำรรับประทำนอำหำรเช้ำ  

KWL PLUS Chart 

สรุปควำม 

(แนวกำรสรุป) 

บทความ เร่ือง การรับประทานอาหารเชา้ ประกอบดว้ย ขอ้เทจ็จริง คือ ถา้ไม่กินอาหารเชา้ ร่างกาย

จะดึงสารอาหารจากอวยัวะส่วนอ่ืน กระบวนการดึงสารอาหารน้ี จะมีกรดออกมา  ร่างกายจะใชก้รดน้ี

ทดแทนพลงังาน แต่หากผลิตกรดน้ีออกมาบอ่ย ก็จะมีโรคหลายอยา่ง นอกจากนั้น สารอนุมูลอิสระ เกิด

จากการสนัดาปพลงังานของร่างกาย แลว้คายของเสียออกมา ความเครียดยิง่ท  าให้ร่างกายเร่งผลิตสารอนุมูล

อิสระมากขึ้น ซ่ึงอนัตรายต่อร่างกาย หลกัฐานยนืยนัวา่ การรับประทานอาหารเชา้ และการพกัผอ่น ขจดั

โรคได ้หมอไดเ้อาเม็ดเลือดแดงของชายคนหน่ึง ที่ท  างานหนกั เครียด พกัผอ่นนอ้ย ปรากฎวา่ เม็ดเลือด

แดงไม่เป็นรูปทรงกลมตามปกติ เพราะสารอนุมูลอิสระปริมาณมาก ท าลายเซลลเ์ม็ดเลือดแดง หมอที่

โรงพยาบาลฯ  จึงอบรมใหค้วามรู้วา่ ทุกคนตอ้งกินอาหารเชา้ใหม้ากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

แนวค ำตอบ แบบฝึกหัดที ่๒ 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๖ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่ งใหญ่ของแม่ ที่ ลูกทุกคนควรอ่ำน  

KWL PLUS Chart 

K (ส่ิงที่เรียนรู้แล้ว) 

(แนวกำรทบทวนควำมรู้เดิม) 

๑. ความหมายของบทความ 

๑.๑ หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแกว้ 

๑.๒ หมายถึง งานเขียนที่น าเสนอขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

๑.๓ หมายถึง งานเขียนที่แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง บนรากฐานของขอ้เทจ็จริง 

๑.๔ เป็นงานเขียนที่มีแบบแผน และลีลาการเขียน 

๒. ลกัษณะของบทความ 

๒.๑ เป็นขอ้เทจ็จริงที่เช่ือถือได ้

๒.๒ มีหลกัฐานอา้งอิงขอ้เทจ็จริงนั้นๆ 

๒.๓ เป็นการแสดงความคิดเห็น ต่อขอ้เทจ็จริงที่น ามาเสนอ 

๒.๔ เขียนอยา่งมีแบบแผน และมีลีลาการเขียน 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๗ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่ งใหญ่ของแม่ ที่ ลูกทุกคนควรอ่ำน  

KWL PLUS Chart 

W (ส่ิงที่ต้องกำรเรียนรู้) 

(แนวค ำถำม) 

๑. ขอ้เทจ็จริงที่กล่าวถึง ของบทความ เร่ือง วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่าน ไดแ้ก่
อะไรบา้ง 

๒. หลกัฐานใดบา้ง ที่ใชย้นืยนัเหตุการณ์ที่แสดงถึงความรักของแม่ และน ้ าใจของเพือ่น ในบทความ
เร่ืองน้ี 

๓. ผูเ้ขียนบทความเร่ืองน้ี ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ในเร่ืองน้ี ไวว้า่อยา่งไรบา้ง 
๔. การเขียนที่มีแบบแผนและมีลีลา ของบทความเร่ืองน้ี ปรากฎในขอ้ความใดบา้ง มีแบบแผนและ

ลีลาอยา่งใด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

ใบกิจกรรมที่ ๘ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่ งใหญ่ของแม่ ที่ ลูกทุกคนควรอ่ำน  

KWL PLUS Chart 

L (ส่ิงที่ได้เรียนรู้แล้ว) 

(แนวค ำตอบ) 

๑. ขอ้เทจ็จริงที่กล่าวถึง ของบทความ เร่ือง วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่าน เป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง คือ ...วนัที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ หลงัวนัแม่ไม่ก่ีวนั ครอบครัวหน่ึง

เดินทางไปเที่ยวนากุง้ที่จงัหวดัสตูล ประกอบดว้ย พอ่แม่และลูกชายอีกสามคน พวกเขาเดินชมนา

กุง้ไปตามทางเดินซ่ึงเป็นคนัดินเล็กๆ ท่ามกลางบรรยากาศสดช่ืนของธรรมชาติ โดยมีคุณพอ่เดิน

น าหนา้กบัลูกชายคนโตสองคน ส่วนคุณแม่เดินตามหลงักบัลูกชายคนเล็ก ทางเดินที่เป็นคนัดินนั้น

มีการแบ่งเป็นทอ้งร่องเพือ่ติดตั้งระหดัวดิน ้ าซ่ึงมีใบพดัเหล็กสูงจากคนัดินราว ๒๕ เซนติเมตร คุณ

พอ่และลูกชายคนโตสองคนขา้มทอ้งร่องแลว้เดินน าต่อไปขา้งหนา้ ไม่มีใครฉุกคิดระวงัถึงเหตุร้าย 

แต่แลว้ลูกชายคนเล็กกลบักา้วพลาดลม้ลงไปในทอ้งร่อง ขากางเกงเขา้ไปติดกบัร่องของระหดัวดิ

น ้ าที่ก  าลงัหมุนอยูแ่ละฉุดขาของลูกทั้งสองขา้งเขา้ไปในใบพดัเหล็ก... คุณแม่ไม่ยอมเสียเวลาคิด

อะไรเลยท่านรีบดึงตวัลูกเอาไว ้แลว้เอาแขนซา้ยที่วา่งอยูเ่ขา้ไปขวางใบพดัไวก่้อน ใบพดัหมุน

แขนของคุณแม่เขา้ไป คนงานที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบปิดเคร่ืองแต่แรงเฉ่ือยยงัท าใหใ้บพดัหมุนดว้ย

ก าลงัแรง แรงเสียจนกระชากแขนซา้ยคุณแม่ ขาดสะบั้นลง ! คุณแม่กรีดร้องดว้ยความเจบ็ปวด

ทรมานแสนสาหสั สติสมัปชญัญะดบัวบูลงในทนัที ทอ้งร่องบริเวณนั้นแดงฉานไปดว้ยเลือด… 

เลือดของแม่… 

๒. หลกัฐานที่ใชย้นืยนัเหตุการณ์ถึงความรักของแม่ และน ้ าใจของเพือ่น คือ  

๒.๑ ความรักของแม่ คือ แขนซา้ยที่ตอ้งใส่แขนเทียมเพราะแขนขาด จากเหตุการณ์ช่วยลูกคนเล็ก

ไว ้ในวนัที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ 



๔๘ 

 

๒.๒ น ้ าใจของเพือ่น คือ ปมดอ้ยในใจของลูกชาย ที่เคยถูกเพือ่นๆ ลอ้วา่ แม่มีแขนเดียว เป็น

หุ่นยนต ์สลายไปส้ิน เหลือแต่ความรักและภูมิใจในตวัแม่ เพราะเพือ่นๆ ที่ลอ้เลียนนั้น มาขอโทษ

ลูกชาย และโอบกอดคอซ่ึงกนัและกนั 

 

๓. ผูเ้ขียนบทความเร่ืองน้ี ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ในเร่ืองน้ี ไวว้า่ 

๓.๑ ...หากปล่อยเร่ืองน้ีไป จะเป็นตราบาปอนัหนกัยิง่ ติดตวัเด็กไปภายหนา้ ทั้งตวัลูกชาย และคน

ที่ลอ้ดว้ย จากเหตุการณ์ที่ลูกไม่ยอมรับแม่ เพราะถูกเพือ่นลอ้วา่แม่พกิาร 

๓.๒ ...น ้ าเสียงคุณแม่แฝงแววเอ็นดู มากกวา่จะโกรธหรือไม่พอใจ จากเหตุการณ์ที่ลูกไม่ใหม้าใน

วนัประชุมผูป้กครอง เพราะกลวัเพือ่นลอ้วา่ มีแขนเดียวเป็นหุ่นยนต ์

๔. การเขียนที่มีแบบแผนและมีลีลา ของบทความเร่ืองน้ี ปรากฎในขอ้ความ ต่อไปน้ี 

...เอ… ใครละน่ี จะมีเร่ืองอะไรหรือเปล่านะ เม่ือมาถึงหอ้ง ครูสาวแทบยกมือรับไหวจ้าก

สุภาพสตรีทั้งสองท่านไม่ทนั หากแต่รู้สึกแปลกใจที่เห็นคุณแม่ท่านหน่ึงยกมือไหวแ้ต่เพยีงแขน

ขา้งเดียว อยา่งไรก็ตาม มิสไดเ้ชิญคุณแม่ท่านแรกเขา้ไปคุยก่อนตามล าดบัการนดัหมาย โดยเก็บง  า

ความแปลกใจไว ้หลงัจากคุยกบัคุณแม่ท่านแรกเสร็จ จึงไดเ้ชิญคุณแม่อีกท่านเขา้มาคุยในหอ้ง

รับรอง ภาพแรกที่ไดเ้ห็นชดัๆ ท าใหค้รูสาวตกใจเล็กนอ้ย แขนซา้ยของคุณแม่เป็นแขนเทียม คุณ

แม่มาปรึกษาเร่ืองการเรียนของลูก เพราะไม่ไดม้าในวนันดัพบผูป้กครองประจ าปี เม่ือตน้ปีที่ผา่น

มา ลูกเขาไม่อยากใหม้า เขาบอกวา่อายเพือ่นที่แม่ใส่แขนเทียม กลวัโดนเพือ่นลอ้วา่แม่แขนเดียว 

แม่เป็นหุ่นยนตห์รือ อะไรน่ีนะคะ เลยไม่ไดม้า น ้าเสียงคุณแม่แฝงแววเอ็นดูมากกวา่ที่จะโกรธ

หรือไม่พอใจ 

เป็นการเขียนที่เสนอแนวคิดที่แปลกออกไป แต่มีสาระและเหตุผล มีการเขียนเร้าความสนใจ

ผูอ่้านดว้ยการใชค้  าขึ้นตน้ที่เรียกความสนใจ และจุดเด่นของเร่ือง ที่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิด เช่น 

ขอ้ความต่อทา้ยของเร่ืองที่วา่ “ผม… ผม จะไปขอโทษคุณแม่ แลว้บอกคุณแม่วา่ ผมรักคุณแม่มาก

ที่สุดในโลกเลยครับ” 

 

 



๔๙ 

 

ใบกิจกรรมที่ ๙ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่ งใหญ่ของแม่ ที่ ลูกทุกคนควรอ่ำน  

KWL PLUS Chart 

Plus 

 
 

 

การอ่านบทความ เร่ือง 
วีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแม่ฯ

ข้อเทจ็จริง

เหตกุารณ์เกิดขึน้วนัท่ี ๒๑ ส.ค. 
๒๕๓๖ มีครอบครัวหนึง่ไปเที่ยวนากุ้ง
ที่ จ.สตลู แต่เกิดอบุติัเหตขุึน้ เมื่อลกู
ชายคนเลก็ก้าวล้มลงในท้องร่อง และ
ถกูระหดัวิดน า้ฉดุขาเข้าไปในใบพดั
เหลก็ แม่จงึรีบเข้าไปช่วยดงึตวัลกู
ออกมา และใช้แขนซ้ายขวางใบพดั
เหลก็ไว้ จงึท าให้แขนซ้ายของแม่ขาด

หลักฐานยืนยันถึงความรัก
ของแม ่และน า้ใจของเพ่ือน 
คือ แมใ่สแ่ขนเทียมเพราะแขน
ขาด จากเหตกุารณ์ท่ีช่วยลกู

คนเลก็ไว้

เพ่ือนๆ ท่ีเคยพดูล้อเลียนเร่ือง
แขนของแมน่ัน้ เม่ือรู้ถึง

เหตกุารณ์จริง เกิดความรัก
และภมูใิจในตวัของแม ่จึงมา
ขอโทษเดก็ชาย โอบกอดคอซึ่ง

กนัและกนั

การแสดงความคิดเห็น

หากปลอ่ยเร่ืองนีไ้ป จะเป็นตรา
บาปอนัหนกัยิ่ง ติดตวัเด็กไปภาย
หน้า ทัง้ตวัลกูชาย และคนท่ีล้อ

ด้วย จากเหตกุารณ์ท่ีลกูไม่ยอมรับ
แม่ เพราะถกูเพื่อนล้อวา่แม่พิการ

แบบแผน ลีลาในการ
เขียน

เป็นการเขียนท่ีเสนอ
แนวคิดท่ีแปลกออกไป 
แตมี่สาระและเหตผุล มี
การเขียนเร้าความสนใจ
ผู้อ่านด้วยการใช้ค าขึน้ต้น
ท่ีเรียกความสนใจ และ
จุดเดน่ของเร่ือง ท่ีมีผลตอ่

ความรู้สกึนกึคิด



๕๐ 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑๐ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง วีรกรรมสุดยิ่ งใหญ่ของแม่ ที่ ลูกทุกคนควรอ่ำน  

KWL PLUS Chart 

สรุปควำม 

(แนวกำรสรุป) 

บทความ เร่ือง วรีกรรมสุดยิง่ใหญ่ของแม่ ที่ลูกทกุคนควรอ่าน หมายถึง งานเขียนที่ประกอบดว้ย

ขอ้เทจ็จริงในเร่ืองน้ี คือ เหตุการณ์เกิดขึ้นวนัที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๓๖ มีครอบครัวหน่ึงไปเที่ยวนากุง้ที่ จงัหวดั

สตูล แต่เกิดอุบติัเหตุขึ้น เม่ือลูกชายคนเล็กกา้วลม้ลงในทอ้งร่อง และถูกระหดัวดิน ้ าฉุดขาเขา้ไปในใบพดั

เหล็ก แม่จึงรีบเขา้ไปช่วยดึงตวัลูกออกมา และใชแ้ขนซา้ยขวางใบพดัเหล็กไว ้จึงท าใหแ้ขนซา้ยของแม่ขาด 

และหลกัฐานยนืยนัถึงเหตการณ์ความรักของแม่ และน ้ าใจของเพือ่น คือ แม่ใส่แขนเทียมเพราะแขนขาด 

จากเหตุการณ์ที่ช่วยลูกคนเล็กไว ้และเพือ่นๆ ที่เคยพดูลอ้เลียนเร่ืองแขนของแม่นั้น เม่ือรู้ถึงเหตุการณ์จริง 

เกิดความรักและภูมิใจในตวัของแม่ จึงมาขอโทษเด็กชาย โอบกอดคอซ่ึงกนัและกนั โดยที่ผูเ้ขียนไดแ้สดง

ความคิดเห็นไวว้า่ หากปล่อยเร่ืองน้ีไป จะเป็นตราบาปอนัหนกัยิง่ ติดตวัเด็กไปภายหนา้ ทั้งตวัลูกชาย และ

คนที่ลอ้ดว้ย จากเหตุการณ์ที่ลูกไม่ยอมรับแม่ เพราะถูกเพือ่นลอ้วา่แม่พกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

แนวค ำตอบ แบบฝึกหัดที ่๓ 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑๑ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

KWL PLUS Chart 

K (ส่ิงที่เรียนรู้แล้ว) 

(แนวกำรทบทวนควำมรู้เดิม) 

๑. ความหมายของบทความ 

๑.๑ หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแกว้ 

๑.๒ หมายถึง งานเขียนที่น าเสนอขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

๑.๓ หมายถึง งานเขียนที่แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง บนรากฐานของขอ้เทจ็จริง 

๑.๔ เป็นงานเขียนที่มีแบบแผน และลีลาการเขียน 

๒. ลกัษณะของบทความ 

๒.๑ เป็นขอ้เทจ็จริงที่เช่ือถือได ้

๒.๒ มีหลกัฐานอา้งอิงขอ้เทจ็จริงนั้นๆ 

๒.๓ เป็นการแสดงความคิดเห็น ต่อขอ้เทจ็จริงที่น ามาเสนอ 

๒.๔ เขียนอยา่งมีแบบแผน และมีลีลาการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑๒ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

KWL PLUS Chart 

W (ส่ิงที่ต้องกำรเรียนรู้) 

(แนวค ำถำม) 

๑. ขอ้เทจ็จริง ของบทความ เร่ือง แช็ต คืออะไร 

๒. หลกัฐานยนืยนัวา่ แซ็ต ท าใหเ้ด็กไทยไอคิวต ่าแลว้ต ่าอีก คืออะไร 

๓. ผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็น เก่ียวกบับทความ เร่ือง แช็ต ไวว้า่อยา่งไรบา้ง 

๔. ค า หรือ ขอ้ความ ที่บ่งบอกวา่ บทความเร่ือง แช็ต เขียนอยา่งมีแบบแผน และมีลีลาการเขียน ไดแ้ก่

ขอ้ความใดบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑๓ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

KWL PLUS Chart 

L (ส่ิงที่ได้เรียนรู้แล้ว) 

(แนวค ำตอบ) 

๑. ขอ้เทจ็จริง ของบทความ เร่ือง แช็ต ไดแ้ก่ 

๑.๑ เด็กๆ ใชเ้วลาไปกบัการดูโทรทศัน์ เล่นเกม แช็ต คุยมือถือ รวม ๖ ชัว่โมงต่อวนั  

๑.๒ ความสามารถในการส่ือสาร ของบทความเร่ืองน้ี หมายถึง การแสดงความรู้จากภายในใจ 

หรือ ความสามารถ ที่จะพดูใหต้รงกบัที่ใจตอ้งการ มนุษยส่ื์อสารกนั ๒ ทาง คือ การพดูและการฟัง 

กบัสีหนา้ท่าทาง 

๑.๓ ตวัอีโมติคอน (emoticon) สามารถส่ือแสดงอารมณ์ได ้

๑.๔ จิตแพทยแ์ละต ารวจ เป็นกลุ่มที่เก่งในการสงัเกตสีหนา้ท่าทางของคน 

๑.๕ ความสามารถในการท านายเหตุการณ์ล่วงหนา้ ที่จะเกิดขึ้นกบัคน ท านายไดโ้ดยการอาศยั 

เร่ืองราวในอดีต ขอ้มูล ส่ิงแวดลอ้ม และสีหนา้ทา่ทาง 

๒. หลกัฐานที่ยนืยนัวา่ แช็ต ท าใหเ้ด็กไทยไอคิวต ่าแลว้ต ่าอีก คือ  

๒.๑ เด็กๆ ใชเ้วลาไปกบัการดูโทรทศัน์ เล่นเกม แช็ต คุยมือถือ รวม ๖ ชัว่โมงต่อวนั  

๒.๒ ความสามารถในการส่ือสาร ของบทความเร่ืองน้ี หมายถึง การแสดงความรู้จากภายในใจ 

หรือ ความสามารถ ที่จะพดูใหต้รงกบัที่ใจตอ้งการ มนุษยส่ื์อสารกนั ๒ ทาง คือ การพดูและการฟัง 

กบัสีหนา้ท่าทาง 

๒.๓ การใชภ้าษาไทยพดูส่ือสาร ใชภ้าษาพดูไม่ก่ีค  า เขียนขอ้ความสั้นๆ สะกดค าไม่ถูกตอ้ง มีผล

ต่อการส่ือสารขอ้ความไม่ครบถว้น กระทบต่อความหมาย และความตั้งใจของคนที่ตอ้งการ

ส่ือสาร 

 



๕๔ 

 

ฉะนั้น เด็กไทยจะมีไอคิวต ่าเก่ียวกบัการส่ือสาร ที่เขา้ใจตรงกนั เด็กไทยจะกลายเป็นกลุ่มคน

ที่พดูไม่รู้เร่ือง เป็นพวกเขา้ใจยาก และไอคิวต ่าในการเรียนวชิาภาษาไทย 

๓. ความคิดเห็นที่ผูเ้ขียนไดแ้สดงไว ้เก่ียวกบับความ เร่ือง แช็ต ไดแ้ก่ 

๓.๑ ...เช่ือไดว้า่ ล าพงัการดูหนงั ฟังเพลง คุยมือถือ หรือ แช็ต ไม่กระทบสมาธิในการท าการบา้น

หรอกครับ เพราะเขาไม่มีสมาธิ หรือ เป็นการบา้นที่ไม่ตอ้งใชส้มาธิอยูก่่อนแลว้ การบา้นต่างหาก

ที่ไปรบกวนคุณภาพของการแช็ต 

๓.๒ คุณพอ่คุณแม่ ควรสละเวลาดูลูกแช็ตบา้ง 

๓.๓ การพดูในที่ชุมชน เป็นตวัอยา่งที่ดีวา่เป็นเร่ืองง่ายดายเพยีงใด ที่คนเราสามารถพดูไดไ้ม่ตรง

กบัที่ใจตอ้งการ การบอกรัก หรือ การงอ้งอน ก็เป็นตวัอยา่งที่ดี บอกรักเท่าไรก็ไม่ตรงใจ งอ้งอน

เท่าไรก็ไม่ตรงประเด็น เหตุเพราะยิง่พดูก็ยิง่ไม่ดีเท่าใจนึก 

๓.๔ ผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ไวว้า่ ทุกอยา่งเป็นบนัไดทกัษะ อยา่งไรใครๆ ก็

ตอ้งกา้วผา่นพน้ไป ดงันั้น ค  าถามที่วา่ ภาษาแช็ตจะท าใหไ้อคิวเด็กต ่าหรือไม่ การบา้นกบัการแช็ต 

กิจกรรมไหนจะเป็นประโยชน์ต่อพฒันาการของเด็กมากกวา่กนั แต่ที่ส าคญัคือ สงัคมจะตอ้นรับ

อนาคตกนัอยา่งไร 

๔. ขอ้ความที่บ่งบอกวา่ บทความ เร่ือง แช็ต เขียนอยา่งมีแบบแผน และมีลีลาการเขียน ไดแ้ก่ 

๔.๑ ใชก้ารยอ่หนา้ในการตั้งประเด็นส าคญัใหม่ๆ ใหต้รงกบัช่ือเร่ือง 

๔.๒ ใชค้  า หรือ ขอ้ความตวัอยา่ง ที่แสดงวา่ เป็นปัญหาไดช้ดัเจนตรงกบัช่ือเร่ือง 

๔.๓ สรุปจบเน้ือหา ดว้ยขอ้ความที่มีความหมายเปิดกวา้ง ไม่สรุปวา่ดีหรือไม่ดี ไอคิวต ่าหรือไม่ต ่า 

อนัไหนจะดีกวา่กนั 

๔.๔ ใชภ้าษาก่ึงทางการ กล่าวคือ มีภาษาพดูเขา้มาเสริมบา้ง ท าใหเ้ร่ืองราวด าเนินไปอยา่ง

ธรรมชาติ ไม่ขึ้งเครียดจนเกินไป 

 

 

 

 



๕๕ 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑๔ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

KWL PLUS Chart 

Plus 

 
 

 

การอ่านบทความ เร่ือง 
แช็ต

ข้อเทจ็จริง

๑. เด็กๆ ใช้เวลาไปกบัการดโูทรทศัน์ เลน่
เกม แช็ต คยุมือถือ รวม ๖ ชัว่โมงตอ่วนั 

๒. ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง 
ความสามารถ ท่ีจะพดูให้ตรงกบัท่ีใจ

ต้องการ มนุษย์ส่ือสารกนั ๒ ทาง คือ การ
พดูและการฟัง กบัสีหน้าท่าทาง

๓. ความสามารถในการท านายเหตกุารณ์
ลว่งหน้า ท่ีจะเกิดขึน้กบัคน ท านายได้โดย

การอาศยั เร่ืองราวในอดีต ข้อมลู 
ส่ิงแวดล้อม และสีหน้าท่าทาง

หลักฐานยนืยนั ว่า แช็ต 
ท าให้เด็กไทยไอคิวต ่า การ
ใช้ภาษาไทยสือ่สาร ใช้
ภาษาพดูไม่กี่ค า เขียน
ข้อความสัน้ๆ สะกดค าไม่
ถกูต้อง มีผลต่อการสือ่สาร
ข้อความไม่ครบถ้วน กระทบ
ต่อความหมาย และความ
ตัง้ใจของคนท่ีต้องการ

สือ่สาร

การแสดงความคิดเหน็

ทุกอยา่งเป็นบนัไดทกัษะ อยา่งไรก็ต้อง
ก้าวผา่นไป ดงันัน้ ภาษาแช็ตจะท าให้ไอคิว

เด็กต ่าหรือไม ่การบ้านกบัการแช็ต
กิจกรรมไหนจะเป็นประโยชน์ตอ่

พฒันาการของเด็กมากกว่ากนั แตท่ี่ส าคญั
คือ สงัคมจะต้อนรับอนาคตกนัอยา่งไร

แบบแผน ลีลาในการ
เขยีน

สรุปจบเนือ้หา ด้วย
ข้อความท่ีมีความหมาย
เปิดกว้าง ไม่สรุปว่าดี

หรือไม่ดี ไอคิวต ่าหรือไม่ต ่า 
ใช้ภาษากึง่ทางการ มีภาษา
พดูเข้ามาเสริมบ้าง ท าให้
เร่ืองราวด าเนินไปอย่าง
ธรรมชาติ ไม่ขึง้เครียด

จนเกินไป



๕๖ 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑๕ 

กำรอ่ำนบทควำม เ ร่ือง แช็ต  

KWL PLUS Chart 

สรุปควำม 

(แนวกำรสรุป) 

บทความ เร่ือง แช็ต ประกอบดว้ย ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการแช็ต ไดแ้ก่ เด็กๆ ใชเ้วลาไปกบัการดู

โทรทศัน์ เล่นเกม แช็ต คุยมือถือ รวม ๖ ชัว่โมงต่อวนั มีผลเสียต่อความสามารถในการส่ือสาร อนัหมายถึง 

ความสามารถที่จะพดูใหต้รงกบัที่ใจตอ้งการ และความสามารถในการท านายเหตุการณ์ล่วงหนา้ ที่จะเกิด

ขึ้นกบัคน โดยท านายจาก เร่ืองราวในอดีต ขอ้มูล ส่ิงแวดลอ้ม และสีหนา้ท่าทาง และมีหลกัฐานยนืยนั วา่ 

แช็ต ท าให้เด็กไทยไอคิวต ่า คือ การใชภ้าษาไทยส่ือสาร เด็กไทยใชภ้าษาพดูไม่ก่ีค  า เขียนขอ้ความสั้นๆ 

สะกดค าไม่ถูกตอ้ง มีผลต่อการส่ือสารขอ้ความไม่ครบถว้น กระทบต่อความหมาย และความตั้งใจของตน

ที่ตอ้งการจะส่ือสาร ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ ทุกอยา่งเป็นบนัไดทกัษะ อยา่งไรก็ตอ้งกา้ว

ผา่นไป ดงันั้น ภาษาแช็ตจะท าใหไ้อคิวเด็กต ่าหรือไม่ ไม่ส าคญั แต่ที่ส าคญัที่วา่ สงัคมจะตอ้นรับอนาคต

อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

แบบประเมนิกำรท ำงำนกำรกลุ่ม 
คะแนนเต็ม ๑๐ เกณฑ์ผ่ำน ๕ คะแนน  

 

กลุ่มที ่ ช่ือกลุ่ม 

พฤติกรรมกำรท ำงำนกำรกลุ่ม 
ผลกำรประเมิน 

รวม 
(๑๐) 

กำ
รแ
บ่ง

หน้
ำท
ีท่ ำ
งำ
น 

คว
ำม
รับ

ผดิ
ชอ

บง
ำน
ทีไ่
ด้รั

บ 

ขั้น
ตอ

นก
ำร
ท ำ
งำ
นต

ำม
แบ

บ 

KW
L 

PL
US

 

กำ
รรั
บฟั

งค
วำ
มค

ดิเ
ห็น

 

กำ
รต

ดิต
ำม
ปรั

บป
รุง
งำ
นก

ล ุ่ม
 

(๒) (๒) (๒) (๒) (๒) 

๑.        

๒.        
๓.        
๔.        

๕.        
๖.        
๗.        

 
    

ระดับคุณภำพ ดีเยีย่ม  = ๓ คะแนน    ๙ - ๑๐ 
  ดี  = ๒ คะแนน    ๗ - ๘ 
  ผา่นเกณฑ ์ = ๑ คะแนน    ๕ - ๖ 
  ไม่ผา่นเกณฑ ์ = ๐ คะแนน    ๐ - ๔ 

 

 

 



๕๘ 

 

เกณฑ์กำรประเมนิ 
 

กำรประเมิน 
เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 

๑๐ ๘ – ๙ ๕ – ๗ ๑ – ๔ 

๑. ส่ิงที่ได้

เรียนรู้แลว้ จาก

การใชแ้บบฝึก

เขียนสรุป

ความ แบบ 

KWL PLUS 

เร่ือง การอ่าน

บทความ 

(ช่อง L) 

เขา้ใจลกัษณะของ

บทความ ไดแ้ก่  

๑. บอกขอ้เทจ็จริง 

๒. หลกัฐานยนืยนั

ขอ้เทจ็จริง 

๓. ความคิดเห็น 

๔. แบบแผนการเขียน 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทั้ง ๔ ขอ้ 

เขา้ใจลกัษณะของ

บทความ ไดแ้ก่  

๑. บอกขอ้เทจ็จริง 

๒. หลกัฐานยนืยนั

ขอ้เทจ็จริง 

๓. ความคิดเห็น 

๔. แบบแผนการเขียน 

ไดถู้กตอ้ง ๓ ใน ๔ ขอ้ 

 เขา้ใจลกัษณะของ

บทความ ไดแ้ก่  

๑. บอกขอ้เทจ็จริง 

๒. หลกัฐานยนืยนั

ขอ้เทจ็จริง 

๓. ความคิดเห็น 

๔. แบบแผนการเขียน 

ไดถู้กตอ้ง ๒ ใน ๔ ขอ้ 

 เขา้ใจลกัษณะของ

บทความ ไดแ้ก่  

๑. บอกขอ้เทจ็จริง 

๒. หลกัฐานยนืยนั

ขอ้เทจ็จริง 

๓. ความคิดเห็น 

๔. แบบแผนการเขียน 

ไดถู้กตอ้ง ๑ ใน ๔ ขอ้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

 

กำรประเมิน 
เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 

๑๐ ๘ – ๙ ๕ – ๗ ๑ – ๔ 

๒. การเขียน

แผนภูมิรูปภาพ

ความคิด 

(ช่อง Plus) 
 

๑. ผงัภูมิรูปภาพ

ความคิดแสดงล าดบั

ขั้นของการคิดเป็น

ระบบ ชดัเจน เขา้ใจ

ง่าย  

 

๒. ครบถว้นตาม

ลกัษณะของบทความ 

๔ ขอ้ 

๑. ผงัภูมิรูปภาพ

ความคิดแสดงล าดบั

ขั้นของการคิดเป็น

ระบบ  

 

๒. ครบถว้นตาม

ลกัษณะของบทความ 

๔ ขอ้ 

๑. ผงัภูมิรูปภาพ

ความคิดแสดงล าดบั

ขั้นของการคิด

ค่อนขา้งเป็นระบบ  

 

๒. ตรงตามลกัษณะ

ของบทความ ๓ ใน ๔ 

ขอ้ 

๑. ผงัภูมิรูปภาพ

ความคิดแสดงล าดบั

ขั้นของการคิดไม่เป็น

ระบบ  

 

๒. ตรงตามลกัษณะ

ของบทความ ๒ ใน ๔ 

ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

 

กำรประเมิน 
เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 

๑๐ ๘ – ๙ ๕ – ๗ ๑ – ๔ 

๓. สรุปความ ๑. สรุปสาระส าคญั

สอดคลอ้งกบั

ขอ้เทจ็จริง หลกัฐาน

ยนืยนั และขอ้คิดเห็น

ของบทความ 

 
๒. ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

กะทดัรัด และ

สละสลวย 

๑. สรุปสาระส าคญั

สอดคลอ้งกบั

ขอ้เทจ็จริง หลกัฐาน

ยนืยนั และขอ้คิดเห็น

ของบทความ 

 
๒. ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

และกะทดัรัด  

๑. สรุปสาระส าคญั

สอดคลอ้งกบั

ขอ้เทจ็จริง หลกัฐาน

ยนืยนั และขอ้คิดเห็น

ของบทความ 

 
๒. ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

แต่ไม่กะทดัรัด 

๑. สรุปสาระส าคญั

สอดคลอ้งไม่ครบถว้น

จากท่ีก าหนดไว้

ขา้งตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

แบบบันทกึคะแนน 

 

กลุ่ม
ที ่

แบบฝึกหัดที่ ๑ แบบฝึกหัดที่ ๒ แบบฝึกหัดที่ ๓ 
กำร

ท ำงำน
กลุ่ม 

รวม
คะแนน 

ผ่ำน /
ไม่ผ่ำน 

ใบ
กจิ

กร
รม

ที ่
๓ 

ใบ
กจิ

กร
รม

ที ่
๔ 

ใบ
กจิ

กร
รม

ที ่
๕ 

ใบ
กจิ

กร
รม

ที ่
๘ 

ใบ
กจิ

กร
รม

ที ่
๙ 

ใบ
กจิ

กร
รม

ที ่
๑๐

 

ใบ
กจิ

กร
รม

ที ่
๑๓

 

ใบ
กจิ

กร
รม

ที ่
๑๔

 

ใบ
กจิ

กร
รม

ที ่
๑๕

 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๑             
๒             
๓             
๔             
๕             
๖             
๗             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

 

ประวตัิผู้วจิยั 

 

 
 

ช่ือ – สกลุ  นางกานดธี์ร บุตรพงศา 

ต ำแหน่ง  ครู ช านาญการพเิศษ 

วัน เดือน ปี เกดิ  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๐ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๓ ถ.พฒันา๔ อ.เบตง จ.ยะลา ๙๕๑๑๐ 

สถำนทีท่ ำงำน  โรงเรียนเบตง “วรีะราษฎร์ประสาน” 

สำระวิชำ  ภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๕ 

ประวัติกำรศึกษำ  วฒิุ ศศ.ม. มหาวทิยาลยัทกัษิณ สงขลา 

 


