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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ทาํไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื*องมือในการติดต่อสื*อสารเพื*อสร้าง
ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ที*ดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดาํรงชีวิตร่วมกนั
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื*องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื*อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์
ใหท้นัต่อการเปลี*ยนแปลงทางสังคม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาํไปใช้
ในการพฒันาอาชีพใหมี้ความมั*นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี3ยงัเป็นสื*อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบติัลํ3าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสาน
ใหค้งอยูคู่ช่าติไทยตลอดไป 

 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะที*ตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใชภ้าษาเพื*อการสื*อสาร การเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพื*อนาํไปใชใ้นชีวติจริง 

• การอ่าน  การอ่านออกเสียงคาํ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้   คาํประพนัธ์ชนิดต่างๆ   
การอ่านในใจเพื*อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ*งที*อ่าน   เพื*อนาํไป 
ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

• การเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี   การเขียนสื*อสาร โดยใชถ้อ้ยคาํและรูปแบบต่างๆ 
ของการเขียน  ซึ* งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอ่ความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วเิคราะห์วจิารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

• การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก   พดูลาํดบัเรื*องราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพดูในโอกาสต่างๆ  ทั3งเป็นทางการและ
ไมเ่ป็นทางการ  และการพดูเพื*อโนม้นา้วใจ  

• หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกบัโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย  



 ๒

• วรรณคดีและวรรณกรรม      วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื*อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด 
คุณคา่ของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพื3นบา้นที*เป็นภูมิปัญญาที*มีคุณคา่ของไทย   ซึ* งไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี   เรื* องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื*อให้เกิดความซาบซึ3 งและภูมิใจ      
ในบรรพบุรุษที*ไดส้ั*งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที. ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื*อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระที. ๒    การเขียน  

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื*อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื*องราวใน
รูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่ง   
มีประสิทธิภาพ                   

สาระที. ๓    การฟัง การดู และการพดู 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

สาระที. ๔    หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลี*ยนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                               

สาระที. ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณคา่และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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คุณภาพผู้เรียน 

 จบชั�นประถมศึกษาปีที. ๓ 

• อ่านออกเสียงคาํ  คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ  เรื* องสั3 นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง
คล่องแคล่ว  เข้าใจความหมายของคาํและข้อความที*อ่าน  ตั3 งคาํถามเชิงเหตุผล  ลําดับเหตุการณ์  
คาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้ขอ้คิดจากเรื*องที*อ่าน  ปฏิบติัตามคาํสั*ง  คาํอธิบายจากเรื*องที*อ่านได ้  
เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจากแผนภาพ   แผนที*  และแผนภูมิ    อ่านหนงัสืออยา่งสมํ*าเสมอ   และ     
มีมารยาทในการอ่าน 

• มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั  เขียนบรรยาย  บนัทึกประจาํวนั  เขียน
จดหมายลาครู   เขียนเรื*องเกี*ยวกบัประสบการณ์  เขียนเรื*องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

• เล่ารายละเอียดและบอกสาระสําคญั   ตั3งคาํถาม   ตอบคาํถาม   รวมทั3งพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกเกี*ยวกบัเรื*องที*ฟังและดู  พูดสื*อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนาํ   หรือพูดเชิญชวนให้
ผูอื้*นปฏิบติัตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู 

• สะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํ   ความแตกต่างของคาํและพยางค ์  หน้าที*ของคาํ  
ในประโยค   มีทกัษะการใช้พจนานุกรมในการคน้หาความหมายของคาํ   แต่งประโยคง่ายๆ   แต่ง     
คาํคลอ้งจอง  แต่งคาํขวญั  และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ*นไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

• เขา้ใจและสามารถสรุปขอ้คิดที*ไดจ้ากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื*อนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที*อ่าน รู้จกัเพลงพื3นบา้น  เพลงกล่อมเด็ก   ซึ* งเป็น
วฒันธรรมของท้องถิ*น  ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในท้องถิ*น ท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรอง         
ที*มีคุณคา่ตามความสนใจได ้

 จบชั�นประถมศึกษาปีที. ๖ 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง   อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของคาํ  ประโยค  ขอ้ความ  สํานวนโวหาร  จากเรื*องที*อ่าน   
เขา้ใจคาํแนะนาํ  คาํอธิบายในคู่มือต่างๆ  แยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เท็จจริง    รวมทั3งจบัใจความสําคญั
ของเรื* องที*อ่านและนําความรู้ความคิดจากเรื* องที*อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาํเนินชีวิตได ้         
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน   และเห็นคุณคา่สิ*งที*อ่าน 

• มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและครึ* งบรรทดั   เขียนสะกดคาํ  แต่งประโยค
และเขียนขอ้ความ   ตลอดจนเขียนสื*อสารโดยใชถ้อ้ยคาํชดัเจนเหมาะสม   ใชแ้ผนภาพ  โครงเรื*องและ
แผนภาพความคิด  เพื*อพฒันางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  จดหมายส่วนตวั  กรอกแบบรายการ



 ๔ 

ต่างๆ   เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื* องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  และมี
มารยาทในการเขียน 

• พดูแสดงความรู้ ความคิดเกี*ยวกบัเรื*องที*ฟังและดู  เล่าเรื*องยอ่หรือสรุปจากเรื*องที*ฟังและดู    
ตั3งคาํถาม  ตอบคาํถามจากเรื*องที*ฟังและดู  รวมทั3งประเมินความน่าเชื*อถือจากการฟังและดูโฆษณา
อย่างมีเหตุผล  พูดตามลาํดับขั3นตอนเรื*องต่างๆ  อย่างชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นคน้ควา้จาก     
การฟัง  การดู  การสนทนา  และพดูโนม้นา้วไดอ้ยา่งมีเหตุผล  รวมทั3งมีมารยาทในการดูและพดู 

• สะกดคาํและเข้าใจความหมายของคาํ  สํานวน  คาํพงัเพยและสุภาษิต   รู้และเข้าใจ      
ชนิดและหน้าที*ของคาํในประโยค   ชนิดของประโยค     และคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   ใช ้  
คาํราชาศัพท์และคาํสุภาพได้อย่างเหมาะสม   แต่งประโยค   แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี*     
กลอนสุภาพ และกาพยย์านี ๑๑  

• เขา้ใจและเห็นคุณคา่วรรณคดีและวรรณกรรมที*อ่าน  เล่านิทานพื3นบา้น  ร้องเพลงพื3นบา้น
ของทอ้งถิ*น  นาํขอ้คิดเห็นจากเรื*องที*อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจาํบทอาขยานตามที*
กาํหนดได ้

 จบชั�นมัธยมศึกษาปีที. ๓ 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้ง  เขา้ใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนยั  จบัใจความสําคญัและรายละเอียดของสิ*งที*อ่าน  แสดงความคิดเห็น
และขอ้โตแ้ยง้เกี*ยวกบัเรื*องที*อ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด   ยอ่ความ   เขียนรายงานจาก  
สิ*งที*อ่านได ้ วเิคราะห์  วจิารณ์  อยา่งมีเหตุผล  ลาํดบัความอยา่งมีขั3นตอนและความเป็นไปไดข้องเรื*อง
ที*อ่าน  รวมทั3งประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลที*ใชส้นบัสนุนจากเรื*องที*อ่าน 

• เขียนสื*อสารดว้ยลายมือที*อ่านง่ายชดัเจน ใช้ถอ้ยคาํไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบัภาษา
เขียนคาํขวญั คาํคม คาํอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวติั อตัชีวประวติั
และประสบการณ์ต่างๆ เขียนยอ่ความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมคัรงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ความคิดหรือโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และเขียน
โครงงาน 

• พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ*งที*ไดจ้ากการฟังและดู  นาํขอ้คิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั พูดรายงานเรื*องหรือประเด็นที*ได้จากการศึกษาค้นควา้อย่างเป็นระบบ         
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ และพูดโน้มน้าวอยา่งมีเหตุผลน่าเชื*อถือ 
รวมทั3งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู 

• เขา้ใจและใช้คาํราชาศพัท ์ คาํบาลีสันสกฤต  คาํภาษาต่างประเทศอื*นๆ คาํทบัศพัท์ และ
ศพัทบ์ญัญติัในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม 
ประโยคซ้อน ลกัษณะภาษาที*เป็นทางการ กึ* งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ  กาพย ์ และโคลงสี*สุภาพ 



 ๕ 

• สรุปเนื3อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที*อ่าน วิเคราะห์ตวัละครสําคญั วิถีชีวิตไทย และ
คุณค่าที*ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั3 งสรุปความรู้ข้อคิดเพื*อนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

 จบชั�นมัธยมศึกษาปีที. ๖ 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ   
ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื*องที*อ่านได้   วิเคราะห์วิจารณ์เรื* องที*อ่าน  แสดงความคิดเห็น
โตแ้ยง้และเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื*องที*อ่าน  เขียน
กรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก  ยอ่ความ และเขียนรายงานจากสิ*งที*อ่าน สังเคราะห์  ประเมินค่า  
และนาํความรู้ความคิดจากการอ่านมาพฒันาตน  พฒันาการเรียน  และพฒันาความรู้ทางอาชีพ  และ  
นาํความรู้ความคิดไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 

• เขียนสื*อสารในรูปแบบต่างๆ  โดยใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์  ยอ่ความจาก
สื*อที*มีรูปแบบและเนื3อหาที*หลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้โวหารต่างๆ  
เขียนบนัทึก  รายงานการศึกษาคน้ควา้ตามหลกัการเขียนทางวชิาการ ใชข้อ้มูลสารสนเทศในการอา้งอิง   
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ   ทั3งสารคดีและบนัเทิงคดี   รวมทั3งประเมินงานเขียนของผูอื้*น
และนาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง 

• ตั3งคาํถามและแสดงความคิดเห็นเกี*ยวกบัเรื*องที*ฟังและดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื*องที*
ฟังและดู  วิเคราะห์วตัถุประสงค ์ แนวคิด  การใชภ้าษา  ความน่าเชื*อถือของเรื*องที*ฟังและดู  ประเมิน
สิ*งที*ฟังและดูแลว้นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติ  มีทกัษะการพดูในโอกาสต่างๆ ทั3งที*เป็นทางการ
และไมเ่ป็นทางการโดยใชภ้าษาที*ถูกตอ้ง   พดูแสดงทรรศนะ  โตแ้ยง้  โนม้นา้ว  และเสนอแนวคิดใหม่
อยา่งมีเหตุผล  รวมทั3งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู  

• เขา้ใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลกัษณะของภาษาไทย ใชค้าํและกลุ่มคาํ
สร้างประโยคไดต้รงตามวตัถุประสงค ์  แต่งคาํประพนัธ์ประเภท กาพย ์โคลง ร่ายและฉนัท ์  ใชภ้าษา
ไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและใชค้าํราชาศพัทแ์ละคาํสุภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  วเิคราะห์หลกัการ  สร้างคาํ
ในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ*น  วิเคราะห์และประเมินการใช้
ภาษาจากสื*อสิ*งพิมพแ์ละสื*ออิเล็กทรอนิกส์ 

• วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวิจารณ์วรรณคดีเบื3องตน้ รู้และ
เขา้ใจลกัษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื3นบา้น  เชื*อมโยงกบัการเรียนรู้
ทางประวติัศาสตร์และวิถีไทย   ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  และนําข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 
 
 



 ๖

ตัวชี�วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที. ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื*อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั�น ตวัชี�วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๓  ๑. อ่านออกเสียงคาํ ขอ้ความ เรื*องสั3นๆ 
และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถ้กูตอ้ง 
คล่องแคล่ว 

๒. อธิบายความหมายของคาํและ
ขอ้ความที*อ่าน 

� การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
คาํ คาํคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทร้อยกรอง
ง่ายๆ ที*ประกอบดว้ยคาํพื3นฐานเพิ*มจาก  ป.๒ 
ไม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ คาํ  รวมทั3งคาํที*เรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื*น ประกอบดว้ย 
- คาํที*มีตวัการันต ์
- คาํที*มี รร 
- คาํที*มีพยญัชนะและสระไม่ออกเสียง 
- คาํพอ้ง 
- คาํพิเศษอื*นๆ เช่น คาํที*ใช ้ฑ ฤ ฤๅ 

 ๓. ตั3งคาํถามและตอบคาํถามเชิงเหตุผล
เกี*ยวกบัเรื*องที*อ่าน 

� การอ่านจบัใจความจากสื*อต่างๆ เช่น 
- นิทานหรือเรื*องเกี*ยวกบัทอ้งถิ*น   

 ๔. ลาํดบัเหตุการณ์และคาดคะเน

เหตุการณ์จากเรื*องที*อ่านโดยระบุ

เหตุผลประกอบ 

๕. สรุปความรู้และขอ้คิดจากเรื*องที*อ่าน

เพื*อนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

- เรื*องเล่าสั3นๆ 

- บทเพลงและบทร้อยกรอง 

- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื*น 

- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัใน

ทอ้งถิ*นและชุมชน  
 ๖. อ่านหนงัสือตามความสนใจ                 

อยา่งสมํ*าเสมอและนาํเสนอเรื*องที*

อ่าน 

� การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น 

    - หนงัสือที*นกัเรียนสนใจและเหมาะสมกบัวยั 

    - หนงัสือที*ครูและนกัเรียนกาํหนดร่วมกนั  
 ๗. อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบายและปฏิบติั

ตามคาํสั*งหรือขอ้แนะนาํ 

� การอ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติัตาม

คาํสั*งหรือขอ้แนะนาํ 

- คาํแนะนาํต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั 

- ประกาศ ป้ายโฆษณา และคาํขวญั 
 ๘. อธิบายความหมายของขอ้มูลจาก

แผนภาพ แผนที* และแผนภูมิ 

� การอ่านขอ้มลูจากแผนภาพ แผนที* และแผนภูมิ  

 



 ๗ 

ชั�น ตวัชี�วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๙. มีมารยาทในการอ่าน � มารยาทในการอ่าน  เช่น 

- ไม่อ่านเสียงดงัรบกวนผูอื้*น 

- ไม่เล่นกนัขณะที*อ่าน 

- ไม่ทาํลายหนงัสือ 

- ไม่ควรแยง่อ่านหรือชะโงกหนา้ไปอ่านขณะที*

ผูอื้*นกาํลงัอ่าน  
 
 

สาระที. ๒    การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื*อสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเรื*องราวใน
รูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ชั�น ตวัชี�วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๓  ๑. คดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั � การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัตามรูปแบบ
การเขียน ตวัอกัษรไทย 

 ๒ เขียนบรรยายเกี*ยวกบัสิ*งใดสิ*งหนึ*ง  
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

� การเขียนบรรยายเกี*ยวกบัลกัษณะของ คน สัตว ์
สิ*งของ สถานที*  

 ๓. เขียนบนัทึกประจาํวนั � การเขียนบนัทึกประจาํวนั 

 ๔. เขียนจดหมายลาครู � การเขียนจดหมายลาครู 

 ๕. เขียนเรื*องตามจินตนาการ � การเขียนเรื*องตามจินตนาการจากคาํ ภาพ และ
หวัขอ้ที*กาํหนด 

 ๖. มีมารยาทในการเขียน � มารยาทในการเขียน  เช่น 
- เขียนใหอ่้านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที*สาธารณะ 
- ใชภ้าษาเขียนเหมาะสมกบัเวลา สถานที* และ
บุคคล 

- ไม่เขียนลอ้เลียนผูอื้*นหรือทาํใหผู้อื้*นเสียหาย  
 



 ๘

สาระที. ๓    การฟัง การดู และการพดู 

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์                                      

ชั�น ตวัชี�วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๓  ๑. เล่ารายละเอียดเกี*ยวกบัเรื*องที*ฟังและ
ดทูั3งที*เป็นความรู้และความบนัเทิง 

๒. บอกสาระสาํคญัจากการฟังและการด ู
๓. ตั3งคาํถามและตอบคาํถามเกี*ยวกบั

เรื*องที*ฟังและด ู
๔. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

จากเรื*องที*ฟังและดู 

� การจบัใจความและพดูแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื*องที*ฟังและดูทั3งที*เป็นความรู้
และความบนัเทิง เช่น 
- เรื*องเล่าและสารคดีสาํหรับเดก็        
- นิทาน การ์ตูน เรื*องขบขนั 
- รายการสาํหรับเดก็  
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
- เพลง  

 ๕. พดูสื*อสารไดช้ดัเจนตรงตาม
วตัถุประสงค ์

� การพดูสื*อสารในชีวิตประจาํวนั เช่น 
- การแนะนาํตนเอง 
- การแนะนาํสถานที*ในโรงเรียนและในชุมชน 
- การแนะนาํ/เชิญชวนเกี*ยวกบัการปฏิบติัตนใน
ดา้นต่างๆ เช่น  การรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย         

  - การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
- การพดูในโอกาสต่างๆ เช่น การพดูขอร้อง 
การพดูทกัทาย   การกล่าวขอบคุณและขอ
โทษ การพดูปฏิเสธ และการพดูชกัถาม               

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู �  มารยาทในการฟัง เช่น 
- ตั3งใจฟัง ตามองผูพ้ดู 
- ไม่รบกวนผูอื้*นขณะที*ฟัง 
- ไม่ควรนาํอาหารหรือเครื*องดื*มไปรับประทาน
ขณะที*ฟัง 

- ไม่แสดงกิริยาที*ไม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา หาว  
- ใหเ้กียรติผูพ้ดูดว้ยการปรบมือ 
- ไม่พดูสอดแทรกขณะที*ฟัง  

�  มารยาทในการดู เช่น 
- ตั3งใจด ู
- ไม่ส่งเสียงดงัหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ



 ๙ 

ชั�น ตวัชี�วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ของผูอื้*น  
�  มารยาทในการพดู เช่น 

- ใชถ้อ้ยคาํและกิริยาที*สุภาพ เหมาะสมกบั
กาลเทศะ 

- ใชน้ํ3าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พดูสอดแทรกในขณะที*ผูอื้*นกาํลงัพดู 
- ไม่พดูลอ้เลียนใหผู้อื้*นไดรั้บความอบัอายหรือ
เสียหาย  

สาระที. ๔    หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลี*ยนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                      

ชั�น ตวัชี�วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๓  ๑. เขียนสะกดคาํและบอกความหมา     
ของคาํ 

 

� การสะกดคาํ การแจกลกู และการอ่านเป็นคาํ 
� มาตราตวัสะกดที*ตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม

มาตรา 

  � การผนัอกัษรกลาง อกัษรสูง และอกัษรตํ*า 
� คาํที*มีพยญัชนะควบกลํ3า 
� คาํที*มีอกัษรนาํ 
� คาํที*ประวิสรรชนียแ์ละคาํที*ไม่ประวิสรรชนีย ์
� คาํที*มี ฤ ฤๅ 
� คาํที*ใช ้บนั บรร 
� คาํที*ใช ้รร 
� คาํที*มีตวัการันต ์

� ความหมายของคาํ 

 ๒. ระบุชนิดและหนา้ที*ของคาํในประโยค 
 

� ชนิดของคาํ ไดแ้ก่ 
- คาํนาม 
- คาํสรรพนาม 
- คาํกริยา 

 ๓. ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของคาํ        � การใชพ้จนานุกรม 

 ๔. แต่งประโยคง่ายๆ 
 

� การแต่งประโยคเพื*อการสื*อสาร ไดแ้ก่ 
- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคปฏิเสธ 



 ๑๐ 

ชั�น ตวัชี�วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- ประโยคคาํถาม 
- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคคาํสั*ง 

 ๕.   แต่งคาํคลอ้งจองและคาํขวญั 
 

� คาํคลอ้งจอง 
� คาํขวญั 

 ๖. เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและ    
ภาษาถิ*นไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

� ภาษาไทยมาตรฐาน 
� ภาษาถิ*น 

 

สาระที. ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณคา่
และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

ชั�น ตวัชี�วดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๓  ๑. ระบุขอ้คิดที*ไดจ้ากการอ่านวรรณกรรม

เพื*อนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

๒. รู้จกัเพลงพื3นบา้นและเพลงกล่อมเดก็ 

เพื*อปลูกฝังความชื*นชมวฒันธรรม

ทอ้งถิ*น 

๓. แสดงความคิดเห็นเกี*ยวกบัวรรณคดี  

ที*อ่าน 

� วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื3นบา้น 

- นิทานหรือเรื*องในทอ้งถิ*น 

- เรื*องสั3นง่ายๆ ปริศนาคาํทาย 

- บทร้อยกรอง 

- เพลงพื3นบา้น 

- เพลงกล่อมเดก็     

- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ  

ตามความสนใจ  
 ๔.  ท่องจาํบทอาขยานตามที*กาํหนดและ

บทร้อยกรองที*มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

� บทอาขยานและบทร้อยกรองที*มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามที*กาํหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑

อภธิานศัพท์ 

กระบวนการเขียน 

กระบวนการเขียนเป็นการคิดเรื*องที*จะเขียนและรวบรวมความรู้ในการเขียน กระบวนการเขียน  
มี  ๕  ขั3น  ดงันี3  

๑.  การเตรียมการเขียน  เป็นขั3นเตรียมพร้อมที*จะเขียนโดยเลือกหัวข้อเรื* องที*จะเขียน           
บนพื3นฐานของประสบการณ์   กาํหนดรูปแบบการเขียน  รวบรวมความคิดในการเขียน  อาจใชว้ธีิการ
อ่านหนงัสือ  สนทนา   จดัหมวดหมู่ความคิด  โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จดบนัทึกความคิดที*จะ
เขียนเป็นรูปหวัขอ้เรื*องใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย และรายละเอียดคร่าวๆ  

๒.  การยกร่างข้อเขียน  เมื*อเตรียมหัวข้อเรื* องและความคิดรูปแบบการเขียนแล้ว ให้นํา
ความคิดมาเขียนตามรูปแบบที*กาํหนดเป็นการยกร่างขอ้เขียน โดยคาํนึงถึงวา่จะเขียนให้ใครอ่าน จะใช้
ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมกบัเรื* องและเหมาะกบัผูอื้*น จะเริ*มตน้เขียนอย่างไร มีหัวขอ้เรื* องอย่างไร 
ลาํดบัความคิดอยา่งไร  เชื*อมโยงความคิดอยา่งไร 

๓.  การปรับปรุงข้อเขียน  เมื*อเขียนยกร่างแลว้อ่านทบทวนเรื*องที*เขียน ปรับปรุงเรื*องที*เขียน
เพิ*มเติมความคิดให้สมบูรณ์ แกไ้ขภาษา สํานวนโวหาร นาํไปให้เพื*อนหรือผูอื้*นอ่าน  นาํขอ้เสนอแนะ
มาปรับปรุงอีกครั3 ง 

๔.  การบรรณาธิการกิจ   นาํขอ้เขียนที*ปรับปรุงแลว้มาตรวจทานคาํผิด  แกไ้ขให้ถูกตอ้ง  แลว้
อ่านตรวจทานแกไ้ขขอ้เขียนอีกครั3 ง แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทั3งภาษา ความคิด และการเวน้วรรคตอน 

๕.  การเขียนให้สมบูรณ์    นาํเรื* องที*แก้ไขปรับปรุงแล้วมาเขียนเรื*องให้สมบูรณ์  จดัพิมพ ์   
วาดรูปประกอบ  เขียนใหส้มบูรณ์ดว้ยลายมือที*สวยงามเป็นระเบียบ  เมื*อพิมพห์รือเขียนแลว้ตรวจทาน
อีกครั3 งใหส้มบูรณ์ก่อนจดัทาํรูปเล่ม 

กระบวนการคิด  

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกระบวนการคิด คนที*จะคิดไดดี้ตอ้งเป็นผูฟั้ง ผูพู้ด 
ผูอ่้าน และผูเ้ขียนที*ดี บุคคลที*จะคิดไดดี้จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์พื3นฐานในการคิด บุคคลจะมี
ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า  จะตอ้งมี
ความรู้และประสบการณ์พื3นฐานที*นํามาช่วยในการคิดทั3งสิ3น  การสอนให้คิดควรให้ผูเ้รียนรู้จัก
คดัเลือกขอ้มูล  ถ่ายทอด รวบรวม และจาํขอ้มูลต่างๆ สมองของมนุษยจ์ะเป็นผูบ้ริโภคขอ้มูลข่าวสาร 
และสามารถแปลความขอ้มูลขา่วสาร และสามารถนาํมาใชอ้า้งอิง  การเป็นผูฟั้ง ผูพ้ดู ผูอ่้าน และผูเ้ขียน
ที*ดี  จะตอ้งสอนให้เป็นผูบ้ริโภคขอ้มูลข่าวสารที*ดีและเป็นนกัคิดที*ดีดว้ย กระบวนการสอนภาษาจึง
ตอ้งสอนให้ผูเ้รียนเป็นผูรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารและมีทกัษะการคิด นาํขอ้มูลข่าวสารที*ไดจ้ากการฟังและ
การอ่านนาํมาสู่การฝึกทกัษะการคิด นําการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  มาสอนในรูปแบบ            



 ๑๒

บูรณาการทกัษะ ตวัอยา่ง เช่น การเขียนเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์ การแยกแยะ การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า การสร้างสรรค์ ผูเ้ขียนจะนาํความรู้และประสบการณ์สู่การคิดและแสดงออกตาม
ความคิดของตนเสมอ ตอ้งเป็นผูอ่้านและผูฟั้งเพื*อรับรู้ข่าวสารที*จะนาํมาวิเคราะห์และสามารถแสดง
ทรรศนะได ้

กระบวนการอ่าน 

การอ่านเป็นกระบวนการซึ* งผูอ่้านสร้างความหมายหรือพฒันา การตีความระหวา่งการอ่าน
ผูอ่้านจะตอ้งรู้หัวขอ้เรื* อง รู้จุดประสงค์ของการอ่าน มีความรู้ทางภาษาที*ใกล้เคียงกบัภาษาที*ใช้ใน
หนงัสือที*อ่าน  โดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ทาํความเขา้ใจกบัเรื*องที*อ่าน กระบวนการ
อ่านมีดงันี3  

๑.  การเตรียมการอ่าน   ผูอ่้านจะตอ้งอ่านชื*อเรื* อง หัวข้อย่อยจากสารบญัเรื* อง  อ่านคาํนํา       
ให้ทราบจุดมุ่งหมายของหนงัสือ   ตั3งจุดประสงค์ของการอ่านจะอ่านเพื*อความเพลิดเพลินหรืออ่าน
เพื*อหาความรู้ วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหนึ* งว่าความยากง่ายอยา่งไร หนังสือมี
ความยากมากน้อยเพียงใด  รูปแบบของหนงัสือเป็นอยา่งไร เหมาะกบัผูอ่้านประเภทใด  เดาความวา่
เป็นเรื*องเกี*ยวกบัอะไร    เตรียมสมุด  ดินสอ  สาํหรับจดบนัทึกขอ้ความหรือเนื3อเรื*องที*สาํคญัขณะอ่าน 

๒.  การอ่าน   ผูอ่้านจะอ่านหนงัสือใหต้ลอดเล่มหรือเฉพาะตอนที*ตอ้งการอ่าน ขณะอ่านผูอ่้าน
จะใชค้วามรู้จากการอ่านคาํ   ความหมายของคาํมาใชใ้นการอ่าน   รวมทั3งการรู้จกัแบ่งวรรคตอนดว้ย 
การอ่านเร็วจะมีส่วนช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจเรื* องไดดี้กวา่ผูอ่้านช้า   ซึ* งจะสะกดคาํอ่านหรืออ่านยอ้นไป
ยอ้นมา  ผูอ่้านจะใชบ้ริบทหรือคาํแวดลอ้มช่วยในการตีความหมายของคาํเพื*อทาํความเขา้ใจเรื*องที*อ่าน 

๓.  การแสดงความคิดเห็น    ผูอ่้านจะจดบนัทึกขอ้ความที*มีความสําคญั   หรือเขียนแสดง   
ความคิดเห็น    ตีความข้อความที*อ่าน    อ่านซํ3 าในตอนที*ไม่เข้าใจเพื*อทาํความเข้าใจให้ถูกต้อง        
ขยายความคิดจากการอ่าน   จบัคูก่บัเพื*อนสนทนาแลกเปลี*ยนความคิดเห็น   ตั3งขอ้สังเกตจากเรื*องที*อ่าน   
ถา้เป็นการอ่านบทกลอนจะตอ้งอ่านทาํนองเสนาะดงัๆ   เพื*อฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 

๔.  การอ่านสํารวจ   ผูอ่้านจะอ่านซํ3 าโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ*ง ตรวจสอบคาํและภาษา   
ที*ใช้   สํารวจโครงเรื* องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือที*อ่านกับหนังสือที*เคยอ่าน สํารวจและ
เชื*อมโยงเหตุการณ์ในเรื*องและการลาํดบัเรื*อง  และสาํรวจคาํสาํคญัที*ใชใ้นหนงัสือ 

๕.  การขยายความคิด   ผูอ่้านจะสะทอ้นความเขา้ใจในการอ่าน  บนัทึกขอ้คิดเห็น  คุณค่าของ
เรื* อง  เชื*อมโยงเรื* องราวในเรื*องกบัชีวิตจริง  ความรู้สึกจากการอ่าน  จดัทาํโครงงานหลักการอ่าน     
เช่น วาดภาพ  เขียนบทละคร   เขียนบนัทึกรายงานการอ่าน  อ่านเรื*องอื*นๆ ที*ผูเ้ขียนคนเดียวกนัแต่ง 
อ่านเรื*องเพิ*มเติม  เรื*องที*เกี*ยวโยงกบัเรื*องที*อ่าน  เพื*อใหไ้ดค้วามรู้ที*ชดัเจนและกวา้งขวางขึ3น 

 



 ๑๓

การเขียนเชิงสร้างสรรค์  

 การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนโดยใชค้วามรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการในการเขียน  
เช่น  การเขียนเรียงความ   นิทาน   เรื*องสั3 น   นวนิยาย   และบทร้อยกรอง การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความคิดดี    มีจินตนาการดี   มีคลงัคาํอย่างหลากหลาย    สามารถนาํคาํมาใช้     
ในการเขียน    ตอ้งใชเ้ทคนิคการเขียน  และใชถ้อ้ยคาํอยา่งสละสลวย 

การดู 

 การดูเป็นการรับสารจากสื*อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะได้จากการรับรู้สาร  ตีความ  
แปลความ วเิคราะห์ และประเมินคุณค่าสารจากสื*อ เช่น การดูโทรทศัน์ การดูคอมพิวเตอร์ การดูละคร 
การดูภาพยนตร์ การดูหนงัสือการ์ตูน (แมไ้ม่มีเสียงแต่มีถอ้ยคาํอ่านแทนเสียงพูด) ผูดู้จะตอ้งรับรู้สาร 
จากการดูและนํามาวิเคราะห์  ตีความ  และประเมินคุณค่าของสารที*เป็นเนื3อเรื* องโดยใช้หลักการ
พิจารณาวรรณคดีหรือการวิเคราะห์วรรณคดีเบื3องต้น เช่น แนวคิดของเรื* อง ฉากที*ประกอบเรื* อง
สมเหตุสมผล  กิริยาท่าทาง และการแสดงออกของตวัละครมีความสมจริงกบับทบาท โครงเรื*อง เพลง 
แสง  สี  เสียง  ที*ใชป้ระกอบการแสดงให้อารมณ์แก่ผูดู้สมจริงและสอดคลอ้งกบัยุคสมยัของเหตุการณ์
ที*จาํลองสู่บทละคร  คุณค่าทางจริยธรรม  คุณธรรม  และคุณค่าทางสังคมที*มีอิทธิพลต่อผูดู้หรือผูช้ม  
ถา้เป็นการดูข่าวและเหตุการณ์  หรือการอภิปราย  การใช้ความรู้หรือเรื*องที*เป็นสารคดี  การโฆษณา
ทางสื*อจะต้องพิจารณาเนื3อหาสาระว่าสมควรเชื*อถือได้หรือไม่ เป็นการโฆษณาชวนเชื*อหรือไม ่
ความคิดสาํคญัและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก และการดูละครเวที ละครโทรทศัน์ ดูข่าวทางโทรทศัน์
จะเป็นประโยชน์ไดรั้บความสนุกสนาน  ตอ้งดูและวิเคราะห์ ประเมินค่า สามารถแสดงทรรศนะของตน
ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

การตีความ 

 การตีความเป็นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของผูอ่้านและการใช้บริบท ได้แก่ คาํที*
แวดลอ้มขอ้ความ  ทาํความเขา้ใจขอ้ความหรือกาํหนดความหมายของคาํใหถู้กตอ้ง 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายว่า การตีความหมาย ชี3 หรือ
กาํหนดความหมาย ให้ความหมายหรืออธิบาย ใชห้รือปรับให้เขา้ใจเจตนา และความมุ่งหมายเพื*อความ
ถูกตอ้ง 

การเปลี.ยนแปลงของภาษา 

ภาษายอ่มมีการเปลี*ยนแปลงไปตามกาลเวลา คาํคาํหนึ* งในสมยัหนึ*งเขียนอยา่งหนึ* ง อีกสมยัหนึ* ง
เขียนอีกอย่างหนึ* ง  ค ําว่า  ประเทศ  แต่เดิมเขียน ประเทษ คําว่า  ปักษ์ใต้  แต่เดิมเขียน ปักใต ้              
ในปัจจุบนัเขียน ปักษใ์ต ้ คาํวา่ ลุ่มลึก  แต่ก่อนเขียน ลุ่มฦก   ภาษาจึงมีการเปลี*ยนแปลง  ทั3งความหมาย



 ๑๔ 

และการเขียน   บางครั3 งคาํบางคาํ เช่น คาํวา่ หล่อน เป็นคาํสรรพนามแสดงถึงคาํพดู สรรพนามบุรุษที* ๓  
ที*เป็นคาํสุภาพ  แต่เดีSยวนี3คาํวา่ หล่อน  มีความหมายในเชิงดูแคลน เป็นตน้ 

การสร้างสรรค์  

การสร้างสรรค์ คือ การรู้จกัเลือกความรู้  ประสบการณ์ที*มีอยูเ่ดิมมาเป็นพื3นฐานในการสร้าง
ความรู้ ความคิดใหม่ หรือสิ* งแปลกใหม่ที*มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม บุคคลที*จะมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จะตอ้งเป็นบุคคลที*มีความคิดอิสระอยูเ่สมอ มีความเชื*อมั*นในตนเอง 
มองโลกในแง่ดี  คิดไตร่ตรอง  ไม่ตดัสินใจสิ*งใดง่ายๆ การสร้างสรรค์ของมนุษยจ์ะเกี*ยวเนื*องกนักบั
ความคิด  การพูด  การเขียน  และการกระทาํเชิงสร้างสรรค์   ซึ* งจะตอ้งมีการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็น
พื3นฐาน 

ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นความคิดที*พฒันามาจากความรู้และประสบการณ์เดิม  ซึ* งเป็น
ปัจจยัพื3นฐานของการพดู  การเขียน  และการกระทาํเชิงสร้างสรรค ์ 

การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการแสดงออกทางภาษาที*ใชภ้าษาขดัเกลาให้ไพเราะ 
งดงาม  เหมาะสม  ถูกตอ้งตามเนื3อหาที*พดูและเขียน 

การกระทาํเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการกระทาํที*ไมซ่ํ3 าแบบเดิมและคิดคน้ใหม่แปลกไปจากเดิม และ
เป็นประโยชน์ที*สูงขึ3น 

ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลสารสนเทศ  หมายถึง  เรื* องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ* งใดสิ* งหนึ* งที*สามารถ            
สื*อความหมายดว้ยการพูดบอกเล่า  บนัทึกเป็นเอกสาร  รายงาน  หนงัสือ  แผนที*  แผนภาพ  ภาพถ่าย  
บนัทึกด้วยเสียงและภาพ  บนัทึกด้วยเครื*องคอมพิวเตอร์  เป็นการเก็บเรื* องราวต่างๆ บนัทึกไวเ้ป็น
หลกัฐานดว้ยวธีิต่างๆ  

ความหมายของคํา 

คาํที*ใชใ้นการติดต่อสื*อสารมีความหมายแบง่ไดเ้ป็น ๓ ลกัษณะ คือ 
๑.  ความหมายโดยตรง เป็นความหมายที*ใชพู้ดจากนัตรงตามความหมาย  คาํหนึ*งๆ นั3น อาจมี

ความหมายไดห้ลายความหมาย เช่น คาํว่า กา อาจมีความหมายถึง ภาชนะใส่นํ3 า  หรืออาจหมายถึง    
นกชนิดหนึ*ง   ตวัสีดาํ  ร้อง กา กา  เป็นความหมายโดยตรง 

๒.  ความหมายแฝง   คาํอาจมีความหมายแฝงเพิ*มจากความหมายโดยตรง มกัเป็นความหมาย
เกี*ยวกับความรู้สึก  เช่น คาํว่า ขี3 เหนียว กับ ประหยดั   หมายถึง ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย  เป็น
ความหมายตรง แต่ความรู้สึกต่างกนั   ประหยดัเป็นสิ*งดี  แต่ขี3 เหนียวเป็นสิ*งไมดี่   

๓.  ความหมายในบริบท คาํบางคาํมีความหมายตรง เมื*อร่วมกบัคาํอื*นจะมีความหมายเพิ*มเติม
กวา้งขึ3น หรือแคบลงได้ เช่น คาํว่า ดี  เด็กดี หมายถึง ว่านอนสอนง่าย   เสียงดี  หมายถึง ไพเราะ    



 ๑๕ 

ดินสอดี หมายถึง เขียนได้ดี  สุขภาพดี หมายถึง ไม่มีโรค  ความหมายบริบทเป็นความหมาย
เช่นเดียวกบัความหมายแฝง 

คุณค่าของงานประพนัธ์    

เมื*อผูอ่้านอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมแลว้จะตอ้งประเมินงานประพนัธ์ ให้เห็นคุณค่าของ
งานประพนัธ์   ทาํให้ผูอ่้านอ่านอยา่งสนุก   และไดรั้บประโยชน์จาการอ่านงานประพนัธ์   คุณค่าของ
งานประพนัธ์แบง่ไดเ้ป็น  ๒  ประการ คือ 

๑.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์  ถา้อ่านบทร้อยกรองกจ็ะพิจารณากลวธีิการแต่ง การเลือกเฟ้นถอ้ยคาํ
มาใชไ้ดไ้พเราะ  มีความคิดสร้างสรรค ์ และให้ความสะเทือนอารมณ์   ถา้เป็นบทร้อยแกว้ประเภทสาร
คดี  รูปแบบการเขียนจะเหมาะสมกบัเนื3อเรื*อง  วิธีการนาํเสนอน่าสนใจ  เนื3อหามีความถูกตอ้ง    ใช้
ภาษาสละสลวยชัดเจน  การนําเสนอมีความคิดสร้างสรรค์  ถ้าเป็นร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี 
องค์ประกอบของเ รื* องไม่ว่า เ รื* องสั3 น     นวนิยาย    นิทาน    จะมีแก่นเ รื* อง     โครงเ รื* อง                         
ตวัละครมีความสัมพนัธ์กนั    กลวิธีการแต่งแปลกใหม่    น่าสนใจ    ปมขดัแยง้ในการแต่งสร้าง
ความสะเทือนอารมณ์    การใช้ถ้อยคาํสร้างภาพได้ชดัเจน   คาํพูดในเรื*องเหมาะสมกบับุคลิกของ       
ตวัละครมีความคิดสร้างสรรคเ์กี*ยวกบัชีวติและสังคม 

๒.  คุณค่าด้านสังคม เป็นคุณค่าทางด้านวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ         
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์   และคุณค่าทางจริยธรรม   คุณค่าด้านสังคม   เป็นคุณค่าที*ผูอ่้านจะ    
เขา้ใจชีวติทั3งในโลกทศัน์และชีวทศัน์    เขา้ใจการดาํเนินชีวิตและเขา้ใจเพื*อนมนุษยดี์ขึ3น   เนื3อหายอ่ม
เกี*ยวขอ้งกบัการช่วยจรรโลงใจแก่ผูอ่้าน ช่วยพฒันาสังคม  ช่วยอนุรักษ์สิ*งมีคุณค่าของชาติบา้นเมือง 
และสนบัสนุนคา่นิยมอนัดีงาม 

โครงงาน 

โครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้วิธีหนึ*งที*ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยการคน้ควา้  ลงมือปฏิบติัจริง  
ในลกัษณะของการสาํรวจ  คน้ควา้  ทดลอง  ประดิษฐ์คิดคน้   ผูเ้รียนจะรวบรวมขอ้มูล  นาํมาวิเคราะห์  
ทดสอบเพื*อแกปั้ญหาขอ้งใจ  ผูเ้รียนจะนาํความรู้จากชั3นเรียนมาบูรณาการในการแกปั้ญหา คน้หา
คาํตอบ  เป็นกระบวนการคน้พบนาํไปสู่การเรียนรู้   ผูเ้รียนจะเกิดทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอื้*น ทกัษะ
การจดัการ    ผูส้อนจะเขา้ใจผูเ้รียน เห็นรูปแบบการเรียนรู้  การคิด วิธีการทาํงานของผูเ้รียน  จากการ
สังเกตการทาํงานของผูเ้รียน 
 การเรียนแบบโครงงานเป็นการเรียนแบบศึกษาคน้ควา้วิธีการหนึ*ง  แต่เป็นการศึกษาคน้ควา้ที*
ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการแกปั้ญหา  เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนมีเหตุผล  สรุป
เรื*องราวอยา่งมีกฎเกณฑ์  ทาํงานอย่างมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาคน้ควา้จดัทาํ
รายงานเพียงอยา่งเดียว  ตอ้งมีการวเิคราะห์ขอ้มูลและมีการสรุปผล 



 ๑๖

ทกัษะการสื.อสาร   

ทกัษะการสื*อสาร ไดแ้ก่  ทกัษะการพูด  การฟัง  การอ่าน  และการเขียน  ซึ* งเป็นเครื*องมือของ

การส่งสารและการรับสาร   การส่งสาร  ไดแ้ก่  การส่งความรู้ ความเชื*อ ความคิด ความรู้สึกดว้ยการพูด 

และการเขียน  ส่วนการรับสาร  ไดแ้ก่  การรับความรู้ ความเชื*อ  ความคิด   ดว้ยการอ่านและการฟัง  

การฝึกทกัษะการสื*อสารจึงเป็นการฝึกทกัษะการพูด  การฟัง  การอ่าน  และการเขียน  ให้สามารถ      

รับสารและส่งสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ธรรมชาติของภาษา 

ธรรมชาติของภาษาเป็นคุณสมบติัของภาษาที*สําคญั   มีคุณสมบติัพอสรุปได ้  คือ   ประการ   

ที.หนึ.ง ทุกภาษาจะประกอบด้วยเสียงและความหมาย  โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในการใช ้ 

อยา่งเป็นระบบ   ประการที.สอง ภาษามีพลงัในการงอกงามมิรู้สิ3นสุด หมายถึง มนุษยส์ามารถใช้ภาษา 

สื*อความหมายไดโ้ดยไมสิ่3นสุด  ประการที.สาม ภาษาเป็นเรื*องของการใชส้ัญลกัษณ์ร่วมกนัหรือสมมติ

ร่วมกัน  และมีการรับรู้สัญลักษณ์หรือสมมติร่วมกัน เพื*อสร้างความเข้าใจตรงกัน  ประการที.สี.       

ภาษาสามารถใชภ้าษาพูดในการติดต่อสื*อสาร  ไม่จาํกดัเพศของผูส่้งสาร  ไม่วา่หญิง  ชาย  เด็ก ผูใ้หญ่ 

สามารถผลดักนัในการส่งสารและรับสารได้  ประการที.ห้า ภาษาพูดย่อมใช้ได้ทั3งในปัจจุบนั อดีต         

และอนาคต  ไม่จาํกดัเวลาและสถานที*  ประการที.หก  ภาษาเป็นเครื*องมือการถ่ายทอดวฒันธรรม    

และวชิาความรู้นานาประการ  ทาํใหเ้กิดการเปลี*ยนแปลงพฤติกรรมและการสร้างสรรคสิ์*งใหม ่

แนวคิดในวรรณกรรม 

แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเรื* องในวรรณกรรมเป็นความคิดสําคญัในการผูกเรื* องให ้ 

ดาํเนินเรื*องไปตามแนวคิด หรือเป็นความคิดที*สอดแทรกในเรื*องใหญ่ แนวคิดยอ่มเกี*ยวขอ้งกบัมนุษย์

และสังคม  เป็นสารที*ผู ้เขียนส่งให้ผูอ่้าน  เช่น  ความดีย่อมชนะความชั*ว  ทาํดีได้ดีทําชั*วได้ชั*ว        

ความยุติธรรมทาํให้โลกสันติสุข  คนเราพน้ความตายไปไม่ได้   เป็นตน้  ฉะนั3นแนวคิดเป็นสารที*

ผูเ้ขียนตอ้งการส่งใหผู้อื้*นทราบ  เช่น  ความดี  ความยติุธรรม  ความรัก  เป็นตน้ 

บริบท 

บริบทเป็นคาํที*แวดล้อมขอ้ความที*อ่าน ผูอ่้านจะใช้ความรู้สึกและประสบการณ์มากาํหนด

ความหมายหรือความเข้าใจ  โดยนาํคาํแวดล้อมมาช่วยประกอบความรู้และประสบการณ์  เพื*อทาํ  

ความเขา้ใจหรือความหมายของคาํ 

 



 ๑๗ 

พลงัของภาษา   

ภาษาเป็นเครื*องมือในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์มนุษยจึ์งสามารถเรียนรู้ภาษาเพื*อการดาํรงชีวิต 
เป็นเครื* องมือของการสื* อสารและสามารถพฒันาภาษาของตนได้   ภาษาช่วยให้คนรู้จักคิดและ
แสดงออกของความคิดดว้ยการพูด   การเขียน   และการกระทาํซึ* งเป็นผลจากการคิด   ถา้ไม่มีภาษา  
คนจะคิดไมไ่ด ้ ถา้คนมีภาษานอ้ย  มีคาํศพัทน์อ้ย  ความคิดของคนก็จะแคบไม่กวา้งไกล  คนที*ใชภ้าษา
ได้ดีจะมีความคิดดีด้วย   คนจะใช้ความคิดและแสดงออกทางความคิดเป็นภาษา   ซึ* งส่งผลไปสู่       
การกระทาํ  ผลของการกระทาํส่งผลไปสู่ความคิด   ซึ* งเป็นพลงัของภาษา  ภาษาจึงมีบทบาทสําคญัต่อ
มนุษย ์  ช่วยให้มนุษย์พฒันาความคิด  ช่วยดาํรงสังคมให้มนุษย์อยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสงบสุข          
มีไมตรีต่อกนั  ช่วยเหลือกนัดว้ยการใชภ้าษาติดต่อสื*อสารกนั   ช่วยให้คนปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม   ภาษาช่วยให้มนุษยเ์กิดการพฒันา ใชภ้าษาในการแลกเปลี*ยนความคิดเห็น การอภิปรายโตแ้ยง้ 
เพื*อนาํไปสู่ผลสรุป   มนุษยใ์ชภ้าษาในการเรียนรู้  จดบนัทึกความรู้   แสวงหาความรู้  และช่วยจรรโลงใจ  
ดว้ยการอ่านบทกลอน  ร้องเพลง  ภาษายงัมีพลงัในตวัของมนัเอง เพราะภาพยอ่มประกอบดว้ยเสียงและ
ความหมาย  การใช้ภาษาใช้ถอ้ยคาํทาํให้เกิดความรู้สึกต่อผูรั้บสาร  ให้เกิดความจงเกลียดจงชงัหรือเกิด 
ความชื*นชอบ  ความรักยอ่มเกิดจากภาษาทั3งสิ3น  ที*นาํไปสู่ผลสรุปที*มีประสิทธิภาพ 

ภาษาถิ.น 

ภาษาถิ*นเป็นภาษาพื3นเมืองหรือภาษาที*ใชใ้นทอ้งถิ*น ซึ* งเป็นภาษาดั3งเดิมของชาวพื3นบา้นที*ใช้

พูดจากนัในหมู่เหล่าของตน   บางครั3 งจะใช้คาํที*มีความหมายต่างกนัไปเฉพาะถิ*น    บางครั3 งคาํที*ใช้

พูดจากนัเป็นคาํเดียว  ความหมายต่างกนัแล้วยงัใช้สําเนียงที*ต่างกนั  จึงมีคาํกล่าวที*ว่า  “สําเนียง       

บอกภาษา”    สําเนียงจะบอกวา่เป็นภาษาอะไร  และผูพู้ดเป็นคนถิ*นใด   อย่างไรก็ตามภาษาถิ*นใน

ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ*นเหนือ   ถิ*นอีสาน   ถิ*นใต ้  สามารถสื*อสารเขา้ใจกนัได ้  เพียงแต่

สาํเนียงแตกต่างกนัไปเทา่นั3น 

ภาษาไทยมาตรฐาน  

ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเรียกว่า  ภาษาไทยกลางหรือภาษาราชการ  เป็นภาษาที*ใช ้ 

สื*อสารกนัทั*วประเทศและเป็นภาษาที*ใช้ในการเรียนการสอน  เพื*อให้คนไทยสามารถใช้ภาษาราชการ     

ในการติดต่อสื*อสารสร้างความเป็นชาติไทย  ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที*ใช้กนัในเมืองหลวง ที*ใช้

ติดต่อกนัทั3งประเทศ มีคาํและสําเนียงภาษาที*เป็นมาตรฐาน ตอ้งพูดให้ชดัถอ้ยชดัคาํไดต้ามมาตรฐาน

ของภาษาไทย  ภาษากลางหรือภาษาไทยมาตรฐานมีความสําคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่น 

วรรณคดีมีการถ่ายทอดกนัมาเป็นวรรณคดีประจาํชาติจะใช้ภาษาที*เป็นภาษาไทยมาตรฐานในการ

สร้างสรรคง์านประพนัธ์  ทาํใหว้รรณคดีเป็นเครื*องมือในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได ้



 ๑๘

ภาษาพดูกบัภาษาเขียน 

ภาษาพดูเป็นภาษาที*ใชพ้ดูจากนั  ไมเ่ป็นแบบแผนภาษา  ไม่พิถีพิถนัในการใชแ้ต่ใชสื้*อสารกนั

ไดดี้  สร้างความรู้สึกที*เป็นกนัเอง  ใชใ้นหมู่เพื*อนฝงู  ในครอบครัว และติดต่อสื*อสารกนัอยา่งไม่เป็น

ทางการ  การใช้ภาษาพูดจะใช้ภาษาที*เป็นกนัเองและสุภาพ  ขณะเดียวกนัก็คาํนึงว่าพูดกบับุคคลที*มี

ฐานะต่างกนั การใชถ้อ้ยคาํก็ต่างกนัไปดว้ย ไม่คาํนึงถึงหลกัภาษาหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษา

มากนกั 

ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาที*ใชเ้คร่งครัดต่อการใชถ้อ้ยคาํ  และคาํนึงถึงหลกัภาษา  เพื*อใชใ้นการ

สื*อสารใหถู้กตอ้งและใชใ้นการเขียนมากกวา่พดู  ตอ้งใชถ้อ้ยคาํที*สุภาพ  เขียนใหเ้ป็นประโยค  เลือกใช้

ถอ้ยคาํที*เหมาะสมกบัสถานการณ์ในการสื*อสาร  เป็นภาษาที*ใชใ้นพิธีการต่างๆ  เช่น  การกล่าวรายงาน  

กล่าวปราศรัย  กล่าวสดุดี  การประชุมอภิปราย  การปาฐกถา  จะระมดัระวงัการใช้คาํที*ไม่จาํเป็นหรือ 

คาํฟุ่มเฟือย  หรือการเล่นคาํจนกลายเป็นการพดูหรือเขียนเล่นๆ 

ภูมิปัญญาท้องถิ.น 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ*น (Local Wisdom) บางครั3 งเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นกระบวนทศัน์ 
(Paradigm)   ของคนในทอ้งถิ*นที*มีความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ เพื*อความอยูร่อด 
แต่คนในทอ้งถิ*นจะสร้างความรู้จากประสบการณ์และจากการปฏิบติั  เป็นความรู้ ความคิด ที*นาํมาใช้
ในท้องถิ*นของตนเพื*อการดํารงชีวิตที* เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ  ผู ้รู้ จึงกลายเป็น       
ปราชญช์าวบา้นที*มีความรู้เกี*ยวกบัภาษา  ยารักษาโรคและการดาํเนินชีวติในหมูบ่า้นอยา่งสงบสุข 

ภูมิปัญญาทางภาษา 

ภูมิปัญญาทางภาษาเป็นความรู้ทางภาษา  วรรณกรรมทอ้งถิ*น   บทเพลง   สุภาษิต   คาํพงัเพย
ในแต่ละทอ้งถิ*น  ที*ไดใ้ชภ้าษาในการสร้างสรรคผ์ลงานต่างๆ  เพื*อใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมทางสังคม
ที*ต่างกนั โดยนาํภูมิปัญญาทางภาษาในการสั*งสอนอบรมพิธีการต่างๆ  การบนัเทิงหรือการละเล่น       
มีการแต่งเป็นคาํประพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ  ทั3งนิทาน  นิทานปรัมปรา  ตาํนาน  บทเพลง  บทร้องเล่น  
บทเห่กล่อม บทสวดต่างๆ  บททาํขวญั   เพื*อประโยชน์ทางสังคมและเป็นส่วนหนึ* งของวฒันธรรม
ประจาํถิ*น 

ระดับภาษา   

 ภาษาเป็นวฒันธรรมที*คนในสังคมจะตอ้งใช้ภาษาให้ถูกตอ้งกบัสถานการณ์และโอกาสที*ใช้
ภาษา  บุคคลและประชุมชน การใช้ภาษาจึงแบ่งออกเป็นระดบัของการใช้ภาษาได้หลายรูปแบบ     
ตาํราแต่ละเล่มจะแบง่ระดบัภาษาแตกต่างกนัตามลกัษณะของสัมพนัธภาพของบุคคลและสถานการณ์  



 ๑๙ 

 
 การแบง่ระดบัภาษาประมวลไดด้งันี3  

๑.  การแบง่ระดบัภาษาที*เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
๑.๑  ภาษาที*ไม่เป็นทางการหรือภาษาที*เป็นแบบแผน เช่น การใชภ้าษาในการประชุม ในการ

กล่าวสุนทรพจน์ เป็นตน้  
 ๑.๒  ภาษาที*ไม่เป็นทางการหรือภาษาที*ไม่เป็นแบบแผน เช่น การใชภ้าษาในการสนทนา 
การใชภ้าษาในการเขียนจดหมายถึงผูคุ้น้เคย การใชภ้าษาในการเล่าเรื*องหรือประสบการณ์ เป็นตน้ 

๒.  การแบ่งระดบัภาษาที*เป็นพิธีการกบัระดบัภาษาที*ไม่เป็นพิธีการ การแบ่งภาษาแบบนี3 เป็น
การแบง่ภาษาตามความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นระดบั ดงันี3   

๒.๑  ภาษาระดบัพิธีการ  เป็นภาษาแบบแผน 
๒.๒  ภาษาระดบักึ*งพิธีการ  เป็นภาษากึ*งแบบแผน 
๒.๓  ภาษาระดบัที*ไมเ่ป็นพิธีการ  เป็นภาษาไมเ่ป็นแบบแผน 

๓.  การแบง่ระดบัภาษาตามสภาพแวดลอ้ม โดยแบง่ระดบัภาษาในระดบัยอ่ยเป็น ๕ ระดบั คือ 
๓.๑  ภาษาระดบัพิธีการ  เช่น  การกล่าวปราศรัย การกล่าวเปิดงาน 
๓.๒  ภาษาระดบัทางการ  เช่น  การรายงาน การอภิปราย  
๓.๓  ภาษาระดบักึ*งทางการ  เช่น  การประชุมอภิปราย การปาฐกถา  
๓.๔  ภาษาระดบัการสนทนา  เช่น  การสนทนากบับุคคลอยา่งเป็นทางการ 
๓.๕  ภาษาระดบักนัเอง  เช่น  การสนทนาพดูคุยในหมู่เพื*อนฝงูในครอบครัว  

วจิารณญาณ 

วิจารณญาณ หมายถึง การใช้ความรู้ ความคิด ทาํความเขา้ใจเรื* องใดเรื*องหนึ* งอยา่งมีเหตุผล 
การมีวจิารณญาณตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการพิจารณาตดัสินสารดว้ยความรอบคอบ  และอยา่งชาญฉลาด
เป็นเหตุเป็นผล 
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