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การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
 

    ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ของโครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน คณะกรรมการ
โครงการฯ ไดจัดกิจกรรมใหกับโรงเรียน ในตําบลองครกัษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
จํานวน 2 โรงเรียนดวยกันคือ โรงเรียนอนุบาลองครักษ และโรงเรียนวัดสวางอารมณ โดยในการจัด
กิจกรรมทั้ง 2 โรงเรียนนี้ จะมี 3 ระยะดวยกันคือ ระยะที่ 1-2 เปนการอบรมเชิงปฏบิัติการสงเสรมิ
การอาน สวนระยะที่ 3 คือการติดตามตดิตามและประเมินผลการจดักิจกรรม โดยมีรายละเอียดการ
จัดกิจกรรมดังน้ี 

 
โรงเรียนอนบุาลองครักษ 

ระยะที่ 1 คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2555 เดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการสงเสริมการอาน
ใหแกครู และมอบทรัพยากรหองสมุดใหแกโรงเรียนอนุบาลองครักษ 
    ระยะที่ 2 คือ วันที่ 31 มกราคม 2556 เดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการสงเสริมการอาน
ใหแกนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองครักษ 
    ระยะที่ 3 คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ตดิตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
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กิจกรรมสงเสริมการอานโครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนอนุบาลองครักษ ระยะที่ 1 
 

สํานักหอสมุดกลางไดดําเนินโครงการการพัฒนาหองสมุด โดยนําหนังสือไปมอบใหกับ
โรงเรียนอนุบาลองรักษและไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหกับครูผูสอน  

 
ผูเขารวมการอบรม       ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ  จํานวน 39 คน  
วิทยากรผูอบรม  นางสาวรัตนาพร สงวนประสาทพร 

นางสาวเปยมสุข ทุงกาว ี
นางสาวศวิพร ชาติประสพ 
นายทรงยศ ขนับุตรศร ี
นายเกียรตศิักดิ์ หงษอินทร 
 

กิจกรรมแบงออกเปน 2 สวนดังน้ี 
1. แนะนําวิธีการอานหนังสือโดยใชสื่อการสอนที่เปนประเภทวัสดุเหลือใชเพือ่ใหเด็ก

เกิดความคิด 
สรางสรรค  

- สอนการเลานิทานประกอบการวาดภาพและตัดกระดาษเปนรูปตางๆ  
- สอนการพับกระดาษประกอบนิทาน  
- สอนการใชเชอืกในการเลนประกอบการเลานิทาน 

2. แนะนําการใช Tablet เพือ่การเรียนการสอน  

- สอนวิธีใช Tablet, การเชื่อมตออินเทอรเน็ต, การโหลดแอปพลิเคชัน่, การตั้งคาเครื่อง เปนตน 
- การเลานิทานโดยใช Tablet เปนสื่อการสอน เพ่ือใหเกิดความบันเทงิและสนุกสนาน 
- แนะนําการสืบคนวทิยานิพนธของ มศว ใหกับบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลองครักษ 

ปญหาและอุปสรรค 
ไดทราบถึงปญหาการใช Tablet ของบุคลากรที่ยงัขาดความรูความเขาใจในการนาํ Tablet 

ไปใชในสื่อการเรียนการสอน 
 

ประโยชนที่ไดรับ  
1. ไดแลกเปลีย่นเรียนรูการทํากิจกรรมตางๆที่นาสนใจ ทั้งการตัดกระดาษ การพับกระดาษ 

และการใชเชอืกเปนสื่อในการเลานิทาน 
2. . ไดนําความรูที่ไดไปทํากิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมการรักการอานตอไป 
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สรุปสาระสําคัญ  
ในปจจุบัน การสงเสริมการอานเปนเรื่องสําคัญ อีกทั้งมีเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและสะดวก

รวดเร็วมากขึน้ ดังน้ันการเรียนการสอนจึงที่ตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและนําสิง่
เหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชน  โดยตองมีการอบรมบุคลากรและครูผูสอนใหรูและเขาใจเพื่อเขาถึงสื่อ
การเรียนรูและพัฒนาการอานตอไป 

 
กิจกรรมสงเสริมการโครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนอนุบาลองครักษ ระยะที่ 2 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จัดกิจกรรมสงเสริม 

การอาน ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก  เม่ือวันที่ 
31 มกราคม 2556 ผูเขารวมกิจกรรมเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 จํานวน 501 คน และครู
จํานวน 15 คน   

มีการจัดกิจกรรม 4 ฐาน ไดแก  
1. อยาใหหลนเชยีว  
2. เลาไปวาดไป 
3. อาเซียนแสนสนุก  
4. กระดาษกลายราง 

โดยมีบุคลากรของสํานกัหอสมุดกลางจํานวน 6 คน ไดแก 
1. นางสาวรัตนาพร สงวนประสาทพร 
2. นางสาวเปยมสุข ทุงกาว ี
3. นางสาวอัมพร ขาวบาง 
4. นางสาวศวิพร ชาติประสพ 
5. นายยมนา ปริอาราม 
6. นายสุรพงษ พิมพโคตร  
7. นางสาวน้ําเงิน เฉลียวพจน 
8. นางสาวสุพักต สิริบอแก 
9. นางสาวจันทิรา จีนะวงค 
10. นางสาวชัชภา ประทุมศรีขจร 
11. นางสาวธนภร พ่ึงพาพงศ 
12. นางพิมหฤทัย ศรีมงคล 
13. นายวชิระ ขจรจิตรจรุง 
14. นางสุจิตรา รัตนสิน 
15. นางหทัยรัตน ธีรกุล 
16. นางสาวเอื้องฟา แปนแกว 
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กําหนดการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
โรงเรียนอนบุาลองครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก 

31 มกราคม 2556 
 

นักเรียนชุดที่ 1 ป.1 จํานวน 4 หองๆ ละ 31-32 คน เขาหองละ 2 ฐาน 
08.30 น.-9.00 น.  ป. 1 ทั้ง 4 หอง พบพ่ีเลี้ยงแตละกลุมเพ่ือตั้งชื่อกลุม บอกกติกา แตงตั้งหัวหนากลุม 

แจกสัญลักษณประจํากลุม และแนะนําตวั 
9.00 น.-09.30 น. แยกยายเขาฐานแรกเพื่อทํากิจกรรม 
9.30 น.-10.00 น. เปลี่ยนฐานเพือ่เขาฐานสุดทายเพื่อทํากิจกรรม 
10.00 น.-10.30 น. นักเรียนทั้ง 4 หองมารวมตัวกัน คืนปายชื่อกลุม (พ่ีเลีย้งแตละกลุมตามเก็บ)  
      แจกไอศกรีม (อาจารยประจํา ป.1 เปนผูดําเนินการ) 
นักเรียนชุดที่ 2 ป.2 จํานวน 4 หองๆ ละ 31-32 คน เขาหองละ 2 ฐาน 
09.30 น.-09.50 น. ป. 2 ทั้ง 4 หอง พบพ่ีเลี้ยงแตละกลุมเพ่ือตั้งชื่อกลุม บอกกติกา แตงตั้ง

หัวหนากลุม แจกสัญลักษณประจํากลุม และแนะนําตวั 
10.00 น.-10.30 น. แยกยายเขาฐานแรกเพื่อทํากิจกรรม 
10.30 น.-11.00 น. เปลี่ยนฐานเพือ่เขาฐานสุดทายเพื่อทํากิจกรรม 
11.00 น.-11.30 น. นักเรียนทั้ง 4 หองมารวมตัวกัน คืนปายชื่อกลุม (พ่ีเลีย้งแตละกลุมตามเก็บ)  
      แจกไอศกรีม (อาจารยประจํา ป.2 เปนผูดําเนินการ) 
11.30-12.30 น.  พักกลางวัน 
นักเรียนชุดที่ 3 ป.3 จํานวน 3 หอง แบงออกเปน 4 กลุมๆ ละ 33 คน เขาหองละ 2 ฐาน 
12.30 น.-12.50 น.  ป. 3 ทั้ง 4 กลุม พบพ่ีเลี้ยงแตละกลุมเพ่ือตั้งชือ่กลุม บอกกติกา แตงตั้งหัวหนากลุม 

แจกสัญลักษณประจํากลุม และแนะนําตวั 
13.00 น.-13.30 น. แยกยายเขาฐานแรกเพื่อทํากิจกรรม 
13.30 น.-14.00 น. เปลี่ยนฐานเพือ่เขาฐานสุดทายเพื่อทํากิจกรรม 
14.00 น.-14.30 น. นักเรียนทั้ง 4 หองมารวมตัวกัน คืนปายชื่อกลุม (พ่ีเลีย้งแตละกลุมตามเก็บ)  
      แจกไอศกรีม (อาจารยประจํา ป.4 เปนผูดําเนินการ) 
นักเรียนชุดที่ 4 ป.4 จํานวน 3 หองๆ แบงออกเปน 4 กลุมๆ ละ 32-33 คน เขาหองละ 2 ฐาน 
14.00 น.-14.20 น. ป. 4 ทั้ง 4 หอง พบพ่ีเลี้ยงแตละกลุมเพ่ือตั้งชื่อกลุม บอกกตกิา แตงตั้งหัวหนากลุม 

แจกสัญลักษณประจํากลุม และแนะนําตวั 
14.30 น.-15.00 น. แยกยายเขาฐานแรกเพื่อทํากิจกรรม 
15.00 น.-15.30 น. เปลี่ยนฐานเพือ่เขาฐานสุดทายเพื่อทํากิจกรรม 
15.30 น.-16.00 น. นักเรียนทั้ง 4 หองมารวมตัวกัน คืนปายชื่อกลุม (พ่ีเลีย้งแตละกลุมตามเก็บ)  
      แจกไอศกรีม (อาจารยประจํา ป.4 เปนผูดําเนินการ) 
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หนาที่ของผูดําเนินการ 
1. คนคุมเวลา: (1 คน) =  วชิร 

คอยเปานกหวีดควบคุมเวลาเพื่อเขาฐาน เลิกฐาน (เปาเตือน 2 ครัง้สั้นๆ กอนหมดเวลา 10 นาที เปา
เสียงยาว 1 ครั้ง เม่ือหมดเวลาและตองเปลี่ยนฐาน) 

2. พ่ีเลี้ยงเด็กแตละกลุม (4 กลุม ๆ ละ 1 คน หรืออาจจะมากกวา): = 1) ชัชชภา  
2) เอ้ืองฟา 3) พิมหฤทัย  4) สุพักตร 

2.1 จัดกลุมเด็ก โดย 20 นาทีกอนเขาฐานจะตองรวมตวัเด็กกลุมของตนเพ่ือตั้งชื่อกลุม (จะ 
ใหปากกาเมจิกไว 1 ดาม เพ่ือเขียนชื่อกลุม) บอกกติกา แตงตั้งหัวหนากลุม แจกปายชื่อกลุมและแผนที่
การเดินทาง สัญลักษณประจํากลุม และอาจใหแนะนําตัวหรือรองเพลง (หากเวลาเหลือ) 

2.2 พาเด็กไปสงที่ฐาน 
สรุปการจัดกลุมเด็กและรอบเวลา 

รอบเชา : 2 ชุด ไดแก   ป.1 จํานวน 4 หองๆ ละ 32, 32, 32, 31 คน 
ป.2 จํานวน 4 หองๆ ละ 32, 32, 32, 31 คน 

รอบบาย : 2 ชุด ไดแก  ป.3 จํานวน 3 หอง แบงเปน 4 กลุมๆ ละ 33, 33, 33, 33 คน 
ป.4 จํานวน 3 หอง แบงเปน 4 กลุมๆ ละ 33, 32, 32, 32 คน 

3. ผูทํากิจกรรมแตละฐาน: 
3.1 ทํากิจกรรมในฐานของตนโดยใชเวลาตามที่กําหนด (ฐานละ 30 นาท)ี 
3.2 เม่ือจบเกม ใหติดสติกเกอรสีประจําฐานใหกับหัวหนากลุม 

          3.3 เม่ือเด็กแตละระดับชั้นเขาฐานครบ จะมารวมตวักัน ผูทาํกิจกรรมทั้ง 4 ฐานสรุป 
ประโยชนที่ไดจากการทํากิจกรรม แจกรางวัล  เก็บปายชื่อกลุมคืน (ใชเวลา 30 นาที) 

4. ผูบันทึกภาพ: (1 คน) = จันทิรา 
 

จํานวนคนและผูทํากิจกรรมแตละฐาน 
ฐานที่ 1 : อยาใหหลนเชียว: ผูทํากิจกรรมหลัก = อัมพร, ยมนา / ผูชวย 2 คน = นํ้าเงิน, หทัยรัตน 
ฐานที่ 2 : เลาไปวาดไป: ผูทํากิจกรรมหลัก = เปยมสุข /ผูชวย 1 คน = ครูบรรณารักษ/ครูประจําชั้น 
ฐานที่ 3 : อาเซียนแสนสนุก: ผูทํากิจกรรมหลัก = ศิวพร, สุรพงษ/ผูชวย 1 คน = สุจิตรา 
ฐานที่ 4 : กระดาษกลายราง: ผูทํากิจกรรมหลัก = รัตนาพร /ผูชวย 1 คน = ธนภร 
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รายละเอียดกิจกรรมแตละฐาน 
ฐานที่ 1: ฐาน “อยาใหหลนเชียว” 
ผูดําเนินการหลัก: อัมพร ขาวบาง และยมนา ปริอาราม 
 

อุปกรณ 
1. บอรดติดคํากลอนการอาน ขนาดประมาณ 65x80 เซนติเมตร ทีมละ 1 บอรด 

ติดคํากลอนบนบอรดโดยเวนวรรคดังน้ี 
 

หนังสือน้ี       มีมากมาย       หลายชนิด 
นําดวงจิต      เริงรื่น            ชื่นสดใส 
ใหความรู       สําเริง            บันเทิงใจ 
ฉันจึงใฝ        ใจสมาน          อานทุกวัน 
มีวิชา           หลายอยาง       ตางจําพวก 
ลวนสะดวก    คนได             ใหสุขสันต 
วิชาการ        สรรมา            สารพัน 
ชั่วชวีัน         ฉันอานได       ไมเบื่อเลย 

 
              
 กลอนบทพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

2. ปายคํากลอนแยกตามวรรค 24 วรรค 24 ปาย  ทีมละ 1 ชุด 
เชน         หนังสือน้ี               มีมากมาย              หลายชนิด 

3. แผนกระดานขนาดประมาณ 15x10 เซนติเมตร 
(หรืออาจจะเล็กกวาก็ได ขึ้นอยูกับขนาดของวัสดุกลมๆ ที่จะใชวาง) ทมีละ 1 แผน 

4.  วัสดุทรงกลม/มน กลิ้งไดงาย เชน ลูกปงปอง ลูกไขพลาสติก ตามจํานวนผูเลน 
5.  นกหวีดสําหรับสงสัญญาณ     1 อัน 
6. เข็มหมุด /ตีนตุกแก      ทีมละ 24 อัน 

จํานวนผูดําเนินกิจกรรม 
1. ผูควบคุมเกม แจงกติกาการเลน และเชียร    1   คน 
2. ผูปลอยผูเลนและดูความเรียบรอย    1  คน 

(หากผูเลนมีหลายทีม สามารถเพิ่มจํานวนผูปลอยผูเลนไดตามความเหมาะสม) 
   3. ผูยืนประจําบอรดและใชเข็มหมุดติดปายบนบอรด (หากใชที่ติดแบบตีนตุกแก ผูเลนจะ 

ติดปายเอง) ทีมละ 1 คน  
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จํานวนผูเลน 
- แบงเปนกี่ทมีก็ได โดยในแตละทีมตองจํานวนสมาชกิเทากัน เทาใดก็ได แตไมควรเกิน 30 คน 
วิธีการเลน 
  1. อธิบายกตกิาใหผูเลนทราบ 

2. แตละทีมเขาแถวเรียงหนึง่เขาประจําทมีของตนเอง โดยที่หัวแถวของแตละทีม จะมี 
1) ตะกราใสลกูปงปอง(ตามจํานวนผูเลน) 
2) ตะกราใสปายคํากลอนแยกตามวรรค 24 วรรค 24 ปาย 
3) แผนกระดาน 1 แผน 

3. เม่ือเปานกหวีดเริ่มเกม แตละคนในแตละทีมจะตองหยิบลูกปงปองวางบนแผนกระดาน 1 
มือ พรอมๆ กับถือปายคํากลอน 1 ปาย อีก 1 มือ แลวรีบเดินหรือวิ่งไปใหถึงบอรดติดคํากลอนการ
อานที่ตั้งอยูปลายทาง กรณีทําลูกปงปองหลน ตองกลบัไปตั้งตนที่จุดเริ่มตนใหม 

4. มองที่บอรดเพื่อหาคํากลอนวรรคทีถ่อือยูในมือ เม่ือพบวรรคทีต่รงกัน จึงบอกใหผูยืน
ประจําบอรดใชเข็มหมุดติดปายลงบนบอรด (หากใชที่ติดแบบตีนตุกแก ผูเลนจะติดปายลงบนบอรดเอง) 

5. จากนั้นวิ่งกลับไปที่ทีม สงตอแผนกระดานใหเพ่ือน 
6. ผูเลนคนใหมปฏิบัตติามขัน้ตอนที่ 3 -5 จนครบทุกคน กรณีที่มีคนมากกวาจํานวนปาย

กลอน คนที่เหลือจะถือเพียงลูกปงปองที่วางบนแผนกระดานแลววิง่ไปเวียนกลับตรงบอรดแลว
กลับมาที่ทีม ทีมใหคนไดเลนครบกอน 

7. ทกุทีมมานั่งประจําบอรดของทีมตัวเอง แลวตรวจสอบวาปายกลอนที่ติดบนบอรดนั้น
ถูกตองทุกปายหรือไม ทีมใดที่วิ่งครบคนไดเร็วที่สุด และติดปายคํากลอนถูกตองทั้ง 24 ปาย จะเปน
ทีมที่ชนะ 

8. กอนจบเกม ใหทุกคนอานบทกลอนพรอมๆ กัน แลวสรุปเน้ือหาสาระของบทกลอนการ
อานดวยกัน หากเปนเด็กโตและมีเวลาพอ อาจจะเรียกใหสรุปกลอนที่ละบาททลีะคน กรณีเปนเด็ก
เล็กที่ยังอานเองไมได ใหอานตามผูดําเนินการ 

9. แจกรางวัลใหผูชนะ (ถามี) 
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ภาพกิจกรรมอยาใหหลนเชียว 
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ฐานที่ 2 “เลาไปวาดไป” 
 

ผูดําเนินการหลัก : เปยมสุข ทุงกาว ี
 

อุปกรณ : 
1. บอรดรองสําหรับวาดรูป 
2. กระดาษวาดรปู 
3. ปากกาเมจิกสีตางๆ 
4. กระดาษ A4 สําหรับพับทําหนังสือเลมเลก็ 
5. หนังสือประกอบการเลานิทาน ไดแก ปรีดา 

5.1 ปญญาจันทร. (2541). นิทานวาดรูป. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แพรวเพ่ือนเด็ก. 
5.2 ปรีดา ปญญาจันทร. (2548). เลานิทานอยางไรใหสนุก. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: 
แพรวเพ่ือนเด็ก. 

จํานวนผูทํากิจกรรม : 1-2 คน 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม :  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1-4 จํานวน 8 กลุม ๆ ละ 30-35 คน 
วิธีดําเนินการ : 

1. พับกระดาษ A4 ทําหนังสือเลมเล็ก เตรียมสําหรับวาดรูปตามเรื่องทีไ่ดฟงจากในนิทาน 
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2. เลานิทานใหนักเรียนฟง พรอมกับวาดรูปตามเรื่องที่เลา 
 

                         

    
 

3. ใหนักเรียนอาสาสมัครมาเลาไป-วาดไป ใหเพ่ือนฟงอีกครั้ง 
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ฐานที่ 3 “อาเซียนแสนสนุก” 
ผูดําเนินการหลัก: ศิวพร ชาติประสพ สุรพงษ พิมพโคตร 
อุปกรณ 

1. บอรดปายภาษาอาเซียนเปนบอรดที่ใชสาํหรับใหเด็กดูและจําภาษาอาเซียนแตละ
ประเทศ 

2. ธงอาเซียนประเทศตางๆ 
3. แผนปายประเทศอาเซียนใหเด็กจําและดูเพ่ือใชในการเลนเกม 
4. แผนปายชื่อประเทศและภาษาเพื่อใชในการคูเลนเกม 

 
  

 
จํานวนผูดําเนินกิจกรรม 

1. ผูคอยนําธงและแผนปายไปซอนไวเพ่ือใหเด็กๆหา (บริเวณสนามเด็กเลน)   1   คน 
2. ผูปลอยผูเลนและดูความเรียบรอย          1  คน 
3. ผูดูแลประจําบอรด             1   คน 

จํานวนผูเลน 10-30 คน 
วิธีการเลน 

1. อธิบายกตกิาใหผูเลนทราบ 
2. ใหผูเลนแบงออกเปน 2 กลุมดวยกัน 
3. ใหผูเลนเรยีนรูจักธงอาเซียนประเทศตางๆ เปนเวลา 10 นาที (โดยใหศึกษาจากบอรด

และแผนปายประเทศตางๆ) 
4. เม่ือเปานกหวีดเริ่มเกมใหผูเลน 10 คน ไปหาธงอาเซียนที่ซอนไวภายในสนามเด็กเลน

แลวนํามาที่จุดนัดหมาย 
5. ผูเลนที่เหลอื 20 คน(อาจจะแบงเปน 2 กลุมยอยก็ได) ชวยกันหาแผนปายประเทศและคํา

ทักทายใหตรงกับธงประเทศอาเซียน (โดยดูขอความจากบอรด) ในบริเวณใกลเคยีง ถาเปนเด็กเล็ก
ผูดําเนินการหรือผูดูแลชวยเหลือในการเลนเกม แลวมาที่จุดนัดหมาย 

6. เม่ือไดธง คําทักทาย ชือ่ประเทศครบแลวใหจับคูกนัใหเขาพวก 
7. ผูดําเนินการตรวจสอบแลวใหอานคําทกัทายแตละประเทศ (หรือแบงกลุมทักทายกันถามี

เวลา) ถาเปนเด็กเล็กก็ใหอานตาม 
**เกมอาจจะมีความยืดหยุนไดตามความเหมาะสมนะคะ** 

ประเทศลาว สะบายด ีประเทศไทย      สวัสดี 
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ภาพกิจกรรมอาเซียนแสนสนุก 
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ฐานที่ 4 “กระดาษกลายราง” 
ผูดําเนินการหลัก : รัตนาพร สงวนประสาทพร 
อุปกรณ : 

1. กระดาษหนังสือพิมพ สําหรับพับเสื้อ พับแมว และพับหมวก 
2. หนังสือนิทาน ไดแก คุณแมนักซักผา แมวสิบเอ็ดตวั และคนขายหมวก 
3. นิทรรศการหนังสือที่นํามาเลาเรื่อง และตวัอยางการพับเสื้อ แมว และหมวก 
4. โปรเจคเตอร และแท็บเลต็ สําหรับนําภาพ หนังสือนิทานแตละหนาขึ้นจอภาพ 

จํานวนผูทํากิจกรรม : 1-2 คน 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม :  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1-4 จํานวน 8 กลุมๆ ละ 30-35 คน 
วิธีดําเนินการ : 

1. นําภาพหนังสือนิทานจากแท็บเล็ตข้ึนจอภาพ และเลาเรื่องจากนิทานพรอมกับ 
นําหนังสือมาใหนักเรียนดู 
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2. กิจกรรมหลังการเลานิทาน สอนวิธีพับเสื้อ พับหนากากแมว และหมวก ตามเนื้อเรื่องที่เลา  
พรอมกับชวนใหนักเรียนอานตัวเลมนิทาน และดตูัวอยางการพับกระดาษ จากนิทรรศการที่จัดแสดง
ไวขางหนาหอง 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ 
 
แบงกลุมนักเรียนเพื่อเขารวมกิจกรรมตามฐานตางๆโดยมีทีมพีเ่ลี้ยงคอยดูแลพรอมกับชีแ้จง
รายละเอียดกิจกรรมใหครูทราบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของนองๆ 
เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวพักรับประทานไอศกรีม 
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ทีมงานถายรปูรวมกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานระยะที่ 2 ไดมีการกิจกรรมเนนการสงเสริมใหรักการอาน 

โดยมีเกมที่สอดแทรกความรูและทักษะในดานการอาน เชน การเลานิทานแลวฝกทักษะการพบั
กระดาษประกอบการเลานิทาน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางประโยชนใหกับชิ้นงานได 
การเลานิทานแลววาดภาพประกอบตามคนเลา ซ่ึงจะทําใหการอานหนังสือเกิดความสนุกสนานและ
ความเพลิดเพลิน ฝกทักษะการวาดภาพและการเลานทิานใหเพ่ือนๆฟง อีกทั้งยังไดรับความรูในการ
เลนเกมเปนทมี สามารถจดจําสิ่งตางๆและนําไปใชประโยชนได 

 

ปญหาและอุปสรรค 
1. ในการดําเนินกิจกรรมครูบางคนไมไดใหความสนใจหรือมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

เพ่ือที่จะไดนําไปตอยอดในการทํากิจกรรมใหนักเรียน 
2. การดําเนินงานติดตอประสานงานกับรองผูอํานวยการโรงเรียนและตวัแทนครูไมมี 

โอกาสที่จะสื่อสารกับครูทุกคนโดยตรง 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
1. ครูไดประสบการณตรงในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหแกนักเรียน 
2. นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม                                                              
3. ไดรับความรูความเพลิดเพลินในการทาํกิจกรรมตางๆ 
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โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
 
    ระยะที่ 1 คือ วันที่  18 มกราคม 2556 เดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏบิัติการสงเสรมิการอานใหแกครู
และนักเรียน และมอบทรัพยากรหองสมุดใหแกโรงเรียนวัดสวางอารมณ 
    ระยะที่ 2 คือ วันที่ 8 มีนาคม 2556 เดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบตักิารสงเสริม 
       ระยะที่ 3 คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
กิจกรรมชวงเชา วันที่ 18 มกราคม 2556   มอบทรัพยากรใหกับหองสมุด นางสุประภา ศรีทอง ได
มอบทรัพยากรหองสมุด โดยมอบใหกับ ผูอํานวยการโรงเรียน นายสฤษดิ์ ดาวแจง 
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กิจกรรมสงเสริมการอาน 
กิจกรรมแบงออกเปน 2 กลุม  

1) กิจกรรมครู  
2) กิจกรรมนักเรียน 

 กิจกรรมครู  กิจกรรมครูประกอบดวย สาระนารูกับแทบ็เลต็ การเรียนรูการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศดวย OPAC และแนะนําเรื่องการพับกระดาษ 

1. สาระนารูกับแท็บเล็ต วิทยากรโดย นายทรงยศ ขันบุตรศรี : จํานวนครูที่เขาอบรม  
จํานวน 9 คน 
อุปกรณสําหรับการประดษิฐปากกาแท็บเลต็ 

   1. แท็บเลต็  
2. ดินสอ 

     3. กรรไกร 
   4. ซองขนมที่มีลักษณะเปนฟอยล 
   5. หนังยางวงเล็ก 
   6. กาว 

  กิจกรรม ไดแก  
   -  การตั้งคาเครื่อง 

-  การใชโปรแกรมสําหรับวาดภาพ 
-  การทําหนังสือดวยแท็บเล็ต 
-  การประดิษฐปากกาแท็บเล็ต หรือ Stylus ดวยตนเอง 

ผลที่ไดจากกจิกรรม  ครูใหความสนใจและมีความกระตอืรือรนการทํากิจกรรม  
 
2. การเรียนรูการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศดวย OPAC จากเว็บไซตของสาํนักหอสมุดกลาง 
     -  แนะนําวิธีการใช และเทคนิค วิธีการกําหนดคําคนเพ่ือใชในการสืบคน OPAC ในการสืบ 
คนหาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ซ่ึงครอบคลุมทั้งสํานัก
หอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ และหองสมุดคณะแพทยศาสตร 
    -  การยืม-คืนหนังสือหอสมุด มศว องครักษ แนะนําวิธีการบริการยืม-คืน หอสมุด มศว องครักษ  
วิทยากรโดย นางสาวสุประภา ศรีทอง, นางสาวน้ําเงิน เฉลียวพจน 
จํานวนผูเขาอบรม    ครูที่เขาอบรม จํานวน 9 คน 
อุปกรณ     -   คอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต เพ่ือสืบคน OPAC 
กิจกรรม      -  การสืบคนทั่วไป 
                -  การสืบคนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการสืบคนปริญญานิพนธและบทความวารสาร 
                -  การดาวนโหลดเอกสารฉบบัเต็ม 
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                -   การยืม-คืนหนังสือหอสมุด มศว องครักษ (ในกรณทีี่โรงเรียนไดเขารวมโครงการ ฯ กับ
หอสมุด มศว องครักษ) 
 ผลที่ไดจากกจิกรรม – ครูใหความสนใจและมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูในการสืบคน 
ทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะปริญญานพินธ งานวิจัยในชั้นเรียน 
 

3. แนะนําเรื่องการพับกระดาษซึ่งมีการเลาเรื่องโดยเนนเรื่องการฟง การคิด 
วิเคราะห และการฝกพับกระดาษ 

วิทยากรโดย นางสาวสุประภา ศรีทอง, นายทรงยศ ขนับุตรศรี, นางสาวน้ําเงิน เฉลียวพจน 
จํานวนครูที่เขาอบรม จํานวน 9 คน  
อุปกรณ   1. กระดาษหนังสือพิมพ  

2. กระดาษขาว 
  3. กรรไกร 
  4. ลวดเย็บกระดาษ 
  5. สีเมจิก 
ผลที่ไดจากกิจกรรม ครูใหความสนใจและมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู และซกัถามและ
พูดคุยกับครูถงึการนํากิจกรรมนี้ไปใชในการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ 
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กิจกรรมนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนักเรียนประกอบดวย ฐานการเรียนรู 3 ฐาน 
  โดยจัดกลุมนักเรียนออกเปน 3 กลุม โดยใหกลุมละ 2 ระดับชั้น แลวใหแตละกลุมเวยีนเขาทํา
กิจกรรมใหครบทุกฐาน ทั้ง 3 ฐานดังน้ี  
  กลุม 1     นักเรียนประถมศกึษาปที่ 1-2  เริ่ม        ฐานที่ 1  ฐานที่ 2  ฐานที่ 3 

กลุม 2     นักเรียนประถมศกึษาปที่ 3-4  เริ่ม        ฐานที่ 2  ฐานที่ 3  ฐานที่ 1 
กลุม 3     นักเรียนประถมศกึษาปที่ 5-2  เริ่ม        ฐานที่ 3  ฐานที่ 1  ฐานที่ 2        

 
ฐานที่ 1  แนะนําหนังสือที่ชวนอาน 
 วิทยากรโดย นางมาลินี ภูหมั่นเพียร, นางจุฑาทิพย สุระประจติ 
กิจกรรม  
-  แนะนําหนังสือ เชน นิทาน สารานุกรม เกม 
-  ใหนักเรียนอานนิทานสําหรับเด็ก : เด็กเขียนใหเด็ก แปลและเรยีบเรียงโดย  สมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร  โดยทําเปนแผนโพสเตอรจบภายในแผน
เดียวไดแกเรือ่ง –หมูสามตัว –พระเจาแผนดินไมเสวยพระกระยาหาร - ผูชายที่ไมชอบงาน – ทําไม
ชางถึงมีงวง – ไกแดง - พระอุทุมชุมฉาย - หมอแปงโอต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลที่ไดจากกจิกรรม นักเรยีนมีความสนใจและมีความกระตือรือรน ชอบการอานมาก สวน
ใหญนักเรียนชอบอานหนังสือประเภทนทิาน และสามารถอานหรือเลานิทานใหเพ่ือนฟงไดดี ซ่ึงจะ
เห็นจากการอาสา สมัครใจ ในการแสดงออกของนักเรียน 
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ฐานที่ 2  นิทานของเรา  
 -   การเลานิทานพรอมการแสดงออกทาทาง ศิลปะโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ ประกอบโดยใชหนังสือ

นิทาน  
วิทยากรโดย นางสาวสุพนิยา ศรีกุล, นางสาวเอื้องฟา 
อุปกรณ  1. กระดาษ A4 
     2. สีเมจิก  
            3. ดินสอ 
             
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ไดจากกจิกรรม นักเรยีนมีความสนใจและมีความกระตือรือรน ชอบการเลานทิาน ฟง
นิทาน และนกัเรียนชอบอานหนังสือประเภทนิทาน สามารถอานหรือเลานิทานใหเพ่ือนฟงไดดี และ
ชอบการวาดภาพประกอบในการเลานิทาน ซ่ึงจะเห็นจากการอาสา สมัครใจ ในการแสดงออกของ
นักเรียน 
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ฐานที่ 3 เกมวิทย-คณิต 
               -  เปนเกมการทดลองวิทย ฯ เกี่ยวกับแรงดนัอากาศ 
    -  เปนกลทางวิทยาศาสตร โดยใชเชือกเปนอุปกรณ 
    -  เปนความมหัศจรรยของตัวเลข โดยใชหลักการ บวก ลบ คูณ หาร 
 
อุปกรณ 1. ขวดน้ําพลาสตกิ 

 2. กระดาษทชิช ู

 3. กระดาษเปลา 
 4. ดินสอหรือปากกา 

 
กิจกรรมที่ 1  

เปนกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร ในเรื่องของแรงดันอากาศที่อยูภายในขวดน้ํา
พลาสติก  

 

วิธีการทดลอง 

 ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละเทาๆกัน แลวใหนักเรียนออกมาทําการทดลองโดยการปนทิชชู
ใหเปนกอนกลมๆ แลวนําทิชชูทีเ่ปนกอนกลมๆมาวางไวที่ปากขวดน้ําพลาสติก แลวใหนักเรยีนเปา
แรงๆเพ่ือใหกระดาษทิชชูเขาไปขางในขวดน้ําพลาสติกและใหนักเรียนเปากันจนครบทุกคนแลว
สังเกตดูวาเกดิอะไรขึ้นกับกระดาษทิชช ู

 

กิจกรรมที่ 2  
 เปนมายากลทางตัวเลข โดยที่ผลลัพธจะออกมาเปนตัวเลขเดียวกนัหมดทั้งหอง 

 

วิธีการทดลอง 

 แจกกระดาษและดินสอหรือปากกาใหนักเรียนแลวใหนักเรียนเขียนตัวเลขลงในกระดาษ 
โดยใชตวัเลข 4 หลัก ไมใชเลขศูนย ไมใชเลขซ้ํา เชน 1 2 3 4  จากนั้นใหนักเรียนสลับตัวเลขตัว
หนาสุดและหลังสุด 4 2 3 1 แลวนํามาลบกัน   
 

     ดังภาพ 
 
   
 
 

 
 
 

1 2 3 4                           4 2 3 1                =    2997                                              ( 2+ 9+ 9+ 7) 

4 3 2 1                     1 2 3 4                   นําผลลัพธที่ไดมาบวกกัน  2 + 9 + 9 + 7  = 27 
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ปญหาและอุปสรรค 

 

ป.1 - ป.2   โดยสวนใหญจะติดเลน และยัง บวก ลบ ตัวเลขยังไมไดเลยงดเกมตวัเลขไปแต
เลานิทานใหฟงแทน 

ป.3 - ป.4    คอนขางจะมีการตอบสนองที่ดีและตั้งใจฟง จะมีการตื่นเตนกับเกมทุกเกมและ
ใหความรวมมือเปนอยางดี 

ป.5 - ป.6   ใหความรวมมือเปนอยางดี และจะคอยถามผูทํากิจกรรมอยูบอยๆวาทําไมถึง
เปนแบบน้ี แลวถาเปลี่ยนอุปกรณ และถาใชตวัเลขซ้ํามันจะเกิดอะไรขึ้น ไดรับการตอบสนองอยาง
ตอเน่ืองอยูเปนประจํา  

 

*** ปญหาโดยสวนใหญเด็กจะติดเลนกนักับเพ่ือนบางเปนบางชั้น 
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กิจกรรมชวงบาย  
แบงกิจกรรมออกเปน 2 ฐาน โดยครูและนักเรยีนเขารวมกิจกรรมพรอมกันทั้ง 2 ฐาน 

ไดแก 
ฐานที่ 1.  มารูจักสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส 

      - แนะนําการใชสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ) 
       - การพับกระดาษ สนุกกับเชือก และการอาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ไดจากกจิกรรม นักเรยีนมีความสนใจและมีความกระตือรือรน ชอบการพับกระดาษ
ประกอบการเลานิทาน สนกุสนาน ใหความรวมมือดีมีความคิดสรางสรรค และไดรับความรูจากการ
ใชสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส 
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ฐานที่ 2 อาเซียนแสนสนกุ  
-  การจับคูเกี่ยวกับกลุมประเทศอาเซียนกับธงประจับชาต ิ

      -  การจับคูเกี่ยวกับกลุมประเทศอาเซียนกับเครื่องแตงกาย 
    -  การจับคูเกี่ยวกับกลุมประเทศอาเซียนกับคําทักทาย 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ไดจากกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจ สนุกสนาน ไดรับความรู และชอบกิจกรรมการ
จับคูเกี่ยวกับกลุมประเทศอาเซียนกับธงประจับชาติ การจับคูเกี่ยวกับกลุมประเทศอาเซียนกับ
เครื่องแตงกาย และการจับคูเกี่ยวกับกลุมประเทศอาเซียนกับคําทักทาย นักเรียนชอบกิจกรรม
ความรูเกี่ยวกับอาเซียนมากถึงแมวาทางโรงเรียนไดมีการสงเสริมและใหความรูมาแลวก็ตาม  

 
 
 
 
 
 



 26 
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ฐานที่ 1 พจนานุกรม 
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-เปนแผนซีดีรอมบรรจุเน้ือหาตรงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสามารถติดตั้ง
ในเครื่องคอมพิวเตอรไดสะดวกและรวดเร็ว  ใชคนคําและบทนิยามทีต่องการและคาํที่ใกลเคียงไดงาย 
 

 
 

การคนหาความหมายของคําในพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส มี 2 แบบ 
1. ตรงตามตวัอักษร 
2. เริ่มตนตรงตามตัวอักษร 

 

ตัวอยาง คนหาแบบ 1. ตรงตามตวัอักษร 
ไขในหิน จะไดความหมายของคําที่คนหา ไขในหิน หมายถึง ของที่ตองระมัดระวงัทะนุถนอมอยางยิ่ง 

 
 
 
 

ฐานที่ 1 พจนานุกรม 
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ตัวอยาง การคนหาแบบ 2. เริ่มตนตรงตามตัวอักษร 
 

 
 

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ทางเลือกใหมสําหรับผูสนใจภาษาไทยยุคดิจิทลั  

 

ราชบัณฑติยสถานจัดทําพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒ จําหนายในราคา ๕๐ บาท เพ่ือบรรเทาปญหา พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ขาดตลาด จนกวาจะมีการจัดพิมพพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับใหมแลวเสร็จ  

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเน้ือหาภายใน
เชนเดียวกบั พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่จัดพิมพเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๖ สะดวก 
และงาย ตอการคนคําและบทนิยาม เพียงกรอกคําที่ตองการทราบความหมาย ซ่ึงอาจไมตองพิมพ
เต็มทั้งคํา กด enter หรือคลิกที่ปุม คน ก็จะทราบความหมายของคําที่ตองการไดทัน 
 

แนะนําการใชพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๑. ทุกครั้งที่มีการเรียกใชงานครั้งแรก โปรแกรมจะนําเอาขอมูลในกลุมอักษร ก มาเตรียมไว

สําหรับใหบรกิารคนหาความหมายของคํา  
๒. ใหปอนขอมูลเปนภาษาไทยทีต่องการคนหาในชองปอนขอมูล แลวเลือกเง่ือนไขวธิีการ

คนหา โดยนําเมาสไปคลิกทีปุ่มกลม ๆ หนาขอความ “ตรงตามตวัอักษรเทานั้น” หรือ “เริ่มตนตรง
ตามตวัอักษร” แลวคลิกปุม คน  

๓. การคนหาโดยเงื่อนไข ตรงตามตัวอักษรเทาน้ัน จะเปนการคนหาขอมูลทีมี่ตัวอักษร
ตรงตามทีต่องการเทานั้น ซ่ึงในการแสดงผลระบบจะคนขอมูลที่มีคําตรงตามตวัอักษร โดยแสดง
ทั้งหมดทุกนิยาม หรือรูปแบบการใชในหมวดอักษรนั้น ๆ เชน คนตามตัวอักษรคําวา การ ในหมวด
อักษร ก ระบบจะคนคาํทุกคําที ่เขียนเปน การ, การ ๑, การ ๒, การ ๓, การ-, หรือ -การ ขึ้นมา
แสดงทั้งหมด  
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๔. การคนดวยเง่ือนไข เร่ิมตนตรงตามตัวอักษร ระบบจะคนขอมูลที่เริ่มตนตวัอักษรตรง
กับ ที่ปอนคําใหคนทุกคําออกมาแสดง เชน คนคํา กก ระบบจะคนเอาคํา กก ๑, กก ๒, กก ๓, กก 
๔, กก ๕, กก ๖, กก ๗, กกขนาก, กกชาง, กกธูป, กกหู, กกุธภัณฑ มาแสดงใหเห็นทั้งหมดโดย
ไมสนใจวาตวัอักษรตอไปนอกจากที่ไดปอนขอมูลไว จะเปนอะไร  

๕. หากมีการปอนขอมูลการคนหาไมถูกตองระบบจะแสดงคําเตือนใหทราบและใหแกไขให
ถูกตอง  

๖. การเปลี่ยนกลุมตัวอักษรเพื่อคนหา ผูใชไมจําเปนตองเปลี่ยนเอง ระบบจะดําเนินการ
เปลี่ยนฐานขอมูลแตละกลุมตัวอักษรเอง  

ความตองการพื้นฐานข้ันต่ําของระบบคอมพิวเตอร  
• หนวยความจํา (RAM): 1 GB  
• ฮารดดิสก (Hard Disk): มีความจุเหลือใหใชงานไดไมนอยกวา 3 GB  
• เครื่องเลนซีดีรอม  
• จอภาพ: ความละเอียดของจอภาพไมนอยกวา 600 x 800  
• ระบบปฏบิัตกิาร (OS): Microsoft Windows XP ที่สนับสนุนการใชงานภาษาไทย หรือดีกวา  
• รูปแบบอักษร (Font): Angsana New, Cordia New, Times New Roman (หากไมมีระบบจะใช  
  รูปแบบตวัอักษรอื่นที่มีอยูในเครื่องแทนซึ่งการแสดงผลอาจผิดเพี้ยนไปได)  
• โปรแกรม Browser : Microsoft Internet Explorer (IE) version 6.00 หรือสูงกวา หรือ Mozilla 
FireFox version 3.0 หรือสูงกวา หรือ Google Chrome หรือ Safari 4 หรือสูงกวา (แนะนําใหใชกับ 
IE 7.0 ขึ้นไปจะเหมาะสมที่สุด)  

การติดตั้งโปรแกรม  

โปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ฉบบัราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชงานไดกับ
เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่มีคุณสมบัติครบตามที่กาํหนดไวในความตองการพื้นฐานขั้นต่ําของ
ระบบคอมพิวเตอร โดยไมตองติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพ่ิมเติม ทั้งน้ี ภายในแผนซีดีไดระบุวธิีการ
ติดตั้งโปรแกรมไวอยางละเอียดดวย  

 
อางอิง 
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (2556).   สืบคนเม่ือ 1 มีนาคม  

2556  จาก http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/1493_3772.pdf 
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ฐานที่ 2  สํานวน-โวหาร 
พยัญชนะของไทย 

 

           

           

           

  

 
 

กินนํ้าใตศอก  หมายถึง จําตองยอมเปนรองเขา 
 

 
 

ไขในหิน หมายถึง ของที่ตองระมัดระวังทะนุถนอมอยางยิ่ง 
 

สํานวน  คือ คําหรือกลุมคําที่มีความหมายแฝงไมไดมีความหมายของคําที่ประกอบกัน  และ
เปนถอยคําทีค่มคาย งดงาม ที่ผูกลาวไดเลือกสรร กลัน่กรองแลวเพ่ือความสละสลวยของ
ภาษา  สํานวนเปนคําเกลีย้งเกลา  มีความหมายลึกซึ้งกวาคําพื้น ๆ ใชคํานอยคําแตไดใจความมาก 



 31 

 คําชี้แจง ใหนักเรียน นําตวัเลขของสํานวน-โวหาร ในแตละขอมาใสหนาชองของขอความที่หมายถึง
ของแตละสํานวน 

 

สํานวน-โวหาร ขอ หมายถึง 
1. กบในกะลาครอบ   โงที่สุด 
2. คนดีผีคุม  ผูที่ไดสิ่งซ่ึงไมเปนประโยชนแกตน 
3. คาบเสนยาแดง  เพียรพยายามสุดความสามารถจนกวาจะสําเร็จผล 
4. ฆาควายอยาเสียดายพริก  สรางเรื่องเท็จใหเห็นเปนจรงิเปนจังขึ้นมา 
5. ฆาชางเอางา  เห็นสิ่งที่ไมถกูตองวาเปนสิง่ที่ถูกตอง, เห็นผิดเปนชอบ 
6. โงเงาเตาตุน  การที่คนหรือกลุมคนที่ไมมีอํานาจดําเนินคดีตามกฎหมายจับกุมคนมา

ชําระตัดสินความโดยพลการ 
7. จับปูใสกระดง  คนทําดียอมไมมีภัย 
8. เชือดไกใหลิงดู  คนที่ชอบพูดสอเสียดยุยงใหเขาแตกกัน 
9. ดินพอกหางหมู  เฉยเมย, ไมกระตือรือรน, ไมสะดุงสะเทือน 
10. เตาใหญไขกลบ   ชวยกันทํามาหากินทั้งผัวทัง้เมีย 
11. ถมนํ้าลายรดฟา  ซุกซนไมอยูในระเบียบ 
12. ทองไมรูรอน  ทําการใหญไมควรตระหนี่ 
13. นํ้าขึ้นใหรีบตัก  ทําพอใหเสร็จไปโดยไมมีเปาหมายหรือโดยไมคํานึงวาใครจะเดือดรอน 
14. บางชางยุ  ทําไมดีหรือทําผิดแลวไมรับผิด กลับโทษผูอ่ืน 
13. นํ้าขึ้นใหรีบตัก  ทําพอใหเสร็จไปโดยไมมีเปาหมายหรือโดยไมคํานึงวาใครจะเดือดรอน 
14. บางชางยุ  ทําไมดีหรือทําผิดแลวไมรับผิด กลับโทษผูอ่ืน 
15. ปนน้ําเปนตัว  ทํางานเสร็จตามกําหนดพอดี 
16. ผัวหาบเมียคอน   ทําลายของใหญเพ่ือใหไดของเล็กนอยซึ่งไมคุมคากัน 
17. ฝนทั่งใหเปนเข็ม  ที่คั่งคางพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ 
18. พรางัดปากไมออก   บังคับหรือใชวิธีใดๆใหอีกฝายหนึ่งตกอยูในอํานาจ แลวจัดการตามใจ 
19. พุงหอกเขารก  บังอาจลักขโมยหรือลอลวงเอาทรัพยสินเปนตนจากผูทีน่าเกรงขาม 
20. ฟงหูไวหู  ประทุษราย หรือมีเรื่องกับคนใหญคนโต ยอมไดรับผลราย 
21. มือซุกหีบ  ผูมีความรูและประสบการณนอยแตสําคญัตนวามีความรูมาก 
22. มัดมือชก  พูดกลบเกลื่อนความผิด อําพรางเอาไว 
23. ยื่นแกวใหวานร  มากคนมากเรื่อง 
24. รําไมดีโทษปโทษกลอง  มีโอกาสดีควรรีบทํา 
25. ลวงคองูเหา  ไมคอยพูด 
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ประโยชนในการศึกษาสํานวนโวหาร 
1. ใชภาษาในการเขียนความเรียงตางๆ ไดดีขึ้น เปนการชวยเพิ่มคุณคาใหกับความเรียงที่เขียนขึ้น         
2. ทําใหไดคติสอนใจในดานตางๆ เชน                                                                              
   -  ดานการเรียน ตัวอยาง ๆ “รูไวใชวา ใสบาแบกหาม” “ฝนทั่งใหเปนเข็ม” “ความรูทวม หัวเอาตัวไมรอด” 
   -  ดานการคบคาสมาคม ตัวอยาง “คบคนใหดูหนา ซ้ือผาใหดูเน้ือ” “คบเด็กสรางบาน คบหัวลานสรางเมือง” 
   -  ดานการครองเรือน ตัวอยาง “ความในอยานําออก ความนอกอยานําเขา” “ปลกูเรือนตามใจผูอยู ปลูกอู
ตามใจผูนอน”                                                                                                                     
    -  ดานความรัก ตัวอยาง “ยามรักน้ําตมผักก็วาหวาน”  “รักยาวใหบั่น รักสั้นใหตอ” “รักวัวใหผูก รักลูกใหต”ี 
3. ทําใหทราบความเปนอยูของคนในสังคม ในสมัยที่เกิดสํานวนโวหารนั้น วามีความเปนอยู อยางไร เชน “อัฐ     
ยายซื้อขนมยาย”  “แบงสันปนสวน” “หมูไปไกมา” 
4. เปนการรักษาวัฒนธรรมทางภาษาอันเปนมรดกที่ล้ําคาของไทยไวใหลูกหลานภาคภูมิใจ                            
 
ผลที่ไดจากกิจกรรม 

 นักเรียนไดรับความรู ทราบความหมายของสํานวนตาง ๆ มีความสนุกสนาน นักเรียนมี
สวนรวมในการทํากิจกรรม มีการทํางานเปนทีม มีการวางแผนการทาํกิจกรรมใหทันกับเวลาที่
กําหนดไว 

 

อางอิง 
ราชบัณฑิตสถาน. (2550).  พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ฉบับราชบณัฑิต 2542.  สืบคนเม่ือ 1  

มีนาคม 2556  จาก http://www.et.nrru.ac.th/royalthai2542/TRIED2542.html  
--------.  (2543).  ภาษิต คาํพังเพย สํานวนไทย.   พิมพครั้งที่ 10.  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตฯ. 
อุไรพร ตัชถุยาวัตร.  (2546).  สํานวนไทย.  สืบคนเม่ือ 1 มีนาคม 2556 จาก  
 http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no19/sumnarnthai.html 
 

สํานวน-โวหาร ขอ หมายถึง 
26. วันพระไมมีหนเดียว  รับฟงไวเพ่ือพิจารณา 
27. ศาลเตี้ย  ลงโทษเปนตวัอยางใหผูอ่ืนกลว 
28. สูเหมือนหมาจนตรอก  วันหนายังมีโอกาสอีก 
29. หัวลานไดหวี  หมดหนทางหนีจึงตอสูอยางไมกลัวตาย 
30. เห็นกงจักรเปนดอกบัว  หาเรื่องเดือดรอนหรือความลําบากใสตัวโดยใชที ่
  อดใจไวกอน 
  เอาของมีคาใหแกคนที่ไมรูจักคาของสิ่งน้ัน 
  เอาทรัพยจากผูใดผูหน่ึงซ้ือหรือแลกสิ่งของมีคาของผูน้ัน 
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ฐานที่ 3 การพับกระดาษ 
 เปนการเลานทิานประกอบในการพับกระดาษ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งน้ีไดใหนักเรียนพับ
กระดาษเปนรปูหมวก  
 กิจกรรม - คุยกับนักเรียนเกีย่วกับ การอานหนังสือ และแนะนําการทํากิจกรรมในครั้งน้ี 

 - เลานิทานเรื่องมีหมวกมาขายจา  ใหนักเรียนฟง 
 - เม่ือเลานิทานเสร็จ ใหนักเรียนฝกปฏบิัติก็คือการพบัหมวก โดยใหนักเรียนพับ  

ตามใบงานทีก่ําหนดให โดยใหนักเรียนพับหมวกใหไดคนละใบ 
           อุปกรณ - กระดาษหนังสือพิมพแบบกระดาษมัน 

- ไมบรรทัดสําหรับฉีกกระดาษ เม่ือเวลาพับกระดาษเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เพ่ือความ 
ปลอดภัยไมใชคัตเตอร หรือกรรไกร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลที่ไดจากกิจกรรม 
 นักเรียนไดรับความสนุก การเรียนรู การคิดแกปญหา จากการฟงนิทาน และมีทกัษะ มี

ความคิดสรางสรรค ในการปฏิบัติการพบักระดาษ 
 
 
 

ฐานที่ 3 การพับกระดาษ 
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ภาพกิจกรรม การพับกระดาษ 
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เทียนวายน้ํา 

 

 

 

สิ่งที่ตองใช 

• เทียนไข 

• แกวทรงสูงใสนํ้า (ตองสูงกวาความยาวเทียนนะ) 

• หมุดหัวหมวก หรือตะปูเกลยีวตวัเล็กๆ 

วิธีทดลอง  

• เติมนํ้าลงในแกว 5/6 แกว   

• นําหมุดมาปกลงที่ฐานเทียนไข(ดานปาน) 

• นําแทงเทียนใสลงไปในแกวนํ้า แลวจุดเทยีน 
 

เพราะอะไรกนันะ 

            เทียนไขลอยอยูทีผ่ิวนํ้าได และไฟก็จะไมดับ เพราะเทียนทาํจากขี้ผึ้งพาราฟนจึงไม
เปยกน้ํา และหมุดหัวหมวก ทําหนาที่เปนจุดรวมน้ําหนักใหอยูที่แกนกลางแทงเทียนจึงไม
เอียงคว่ําขี้ผึ้งพาราฟนเปนไขมันที่ไดจากการกลั่นจากปโตรเลียมมีลักษณะใส ไมมีกลิ่น ไมมี
รสชาต ิคลายกับขี้ผึ้ง จุดหลอมเหลวที ่47-64 องศาเซลเซียส ซ่ึงขี้ผึ้งพาราฟนบริสุทธิ์จะมี
คุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอนที่ดี ไมละลายน้ํา พาราฟนมักนํามาทําเทียนไข หรือเคลือบ
วัสดุตาง ๆ เพ่ือปองกันไมใหโดนความชืน้จากน้ํา 

ที่มา: http://www.karn.tv/component/content/article/173 

 

 

ฐานที่ 4 วิทย-คณิตฯ ชวนคิด 
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ไขลอย 

วัสดุอุปกรณ 
1. เกลือ 
2. ไขไกสด 
3. แกวนํ้า 
4. นํ้าประปา 
5. ชอน 
 

 

 

 

 
วิธีทําการทดลอง   นําแกวมา 1 ใบใสนํ้าลงไปคอนแกวแลวเอาไขทีย่ังไมเสียมา 1 ฟองใสลง
ไปในแกวนํ้านั้น สังเกตวาไขลอยขึ้นมาหรือไมแลวบนัทึกผลการทดลองจากนั้นนําไขออกจาก
แกว เอาเกลือใสลงไปในแกวนํ้า ประมาณ 4-5 ชอน ใชชอนคน ใหเกลือละลายน้ํา แลวลอง
เอาไขใสในแกวอีกครั้ง สังเกต วาไขลอยขึ้นมาหรือไม แลว บันทึกผล การทดลอง 
ผลการทดลอง จะพบวา เม่ือเราใสไขลงไป ในแกวที่เปน นํ้าธรรมดา ไขจะจม แตเม่ือเรา ใส
ไขลงไปใน นํ้าเกลือ ไขจะลอยนํ้าได สาเหตุเปนเพราะน้ําเกลือ มีความเขมขน กวาน้ํา จึงพยุง
ไขใหลอย 

 

 

ที่มา: http://myscienceblog-knowledge.blogspot.com/2009/10/blog-post_4896.html 
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เสนดายจอมพลัง 

อุปกรณ 

1.  จานแบน 
2.  นํ้าแข็งกอนที่เพ่ิงนําออกจากตูเย็น  
3.  เสนดาย ยาว 20 ซม.    
4.  เกลือปน 
 
 
 

วิธีการทดลอง 
1.  นําเสนดายจุมนํ้าใหเปยกชุมมาก ๆ   (หากเสนดายแหการทดลองอาจไมประสบผลสําเร็จ) 
2.  วางน้ําแขง็บนจานแบน  แลวนําเสนดายที่เปยกชุมวางบนน้ําแข็ง                                                           
3.  โรยเกลือจํานวนเล็กนอยลงบนเสนดายที่พาดอยูบนน้ําแข็ง ดังภาพที่ 2  ทิ้งไวประมาณ 3 นาที 
4.  คอย ๆ ยกเสนดายขึ้นจากน้ําแข็ง 

เกิดอะไรขึ้นกับน้ําแข็ง 
  จากผลการทดลองพบวา เม่ือยกเสนดายขึ้น กอนนํ้าแข็งจะติดขึ้นมาดวยอยางงายดาย 
เพราะเกลือทีโ่รยลงไป จะทําใหนํ้าแข็งละลาย เสนดายจะจมลงไปอยูในกอนนํ้าแข็ง เม่ือเวลาผานไป
ประมาณ 3 นาที ความเย็นจัดจะทําใหนํ้าแขง็ตัวอีกครั้ง และหุมเสนดายไวในกอนนํ้าแข็ง โดยปกติ
แลว นํ้าบริสทุธิ์จะกลายเปนนํ้าแข็งเม่ือมีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซยีส  แตเม่ือโรยเกลือลงบนผวิ
นํ้าแข็ง เกลือจะทําใหนํ้าแขง็บริเวณนั้น คอย ๆ ละลาย และมีอุณหภูมิลดต่ําลงกวา 0 องศาเซลเซียส 
หรืออุณหภูมิติดลบนั่นเอง 
                มีการนําหลักการที่เกลือสามารถลดอุณหภูมิของน้ําแข็งได มาใชประโยชนใน
ชีวติประจําวันไดอีกหลายอยาง เชน ใชทาํไอศกรีมหลอด โดยคนขายจะเทน้ําหวานหลากสีในหลอด
โลหะ  แลววางหลอดน้ําหวานลงในถังทีมี่นํ้าแข็ง จากน้ันหมุนถังไปมา ซักพักน้ําหวานจะแข็งตัว
กลายเปนไอศกรีมแสนอรอยได เคล็ดลับคือ จะตองผสมเกลือลงไปกบันํ้าแข็งที่ใชแชไอศกรีม  เพ่ือ
ลดอุณหภูมิของน้ําแข็งใหต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส มิฉะน้ันแลวอดทานไอศกรีม 
แนนอน นอกจากนั้นในประเทศที่หนาวเยน็ ถนนจะลื่นมาก เจาหนาที่จะใชเกลือโรยบนถนนเพือ่
ละลายหิมะและนํ้าแข็งที่ทบัถมกันอยู 

ที่มา: http://www.nsm.or.th/nsm/index.php?option=com_nsmcontents&views=article&id=1685&Itemid=92 
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เกมการทดลองวิทยาศาสตร 
 
ใหนักเรียนสังเกตและตั้งสมมุติฐานกอนการทดลองและหลังการทดลองวาจะเกิดอะไรขึ้น  
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
การทดลองที่1. เทียนวายน้ํา 
........................................................................... 
...........................................................................
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................  

การทดลองที่1. เทียนวายน้ํา 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
การทดลองที่ 3. เสนดายจอมพลัง 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
.......................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

การทดลองที่ 3. เสนดายจอมพลัง 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
.......................................................................... 
........................................................................... 
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คณิตคิดสนกุ 

ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย + (เครื่องหมายบวก) หรือ – (เครื่องหมายลบ) ลงในชองวางใหสมบูรณ 

ขอที่ 1 

 

ขอที่ 2 

 

ขอที่ 3 

 

ขอที่ 4 

 

   ขอที่ 5 

 
 

43 = 16  6 - 30  11 + 52 

82 = 18  29  2 - 110 + 83 

7  23  23 - 6 + 44 = 45 

68 - 17  11  6 + 16 = 72 

12  4 + 22 - 6  14 = 18 
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เฉลย 
-ขอที่ 1 

 
-ขอที่ 2 
 

 
 
 

-ขอที่ 3 
 

 
-ขอที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 = 16 + 6 - 30 - 11 + 52 

82 = 18 - 29 - 2 - 110 + 83 

7 - 23 + 23 - 6 + 44 = 45 

68 - 17 + 11 - 6 + 16 = 72 

-ขอที่ 5           

12 + 4 + 22 - 6 - 14 = 18 
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ระบบหายใจ 

ระบบหายใจ ทําหนาที่แลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดในระบบนี้
ประกอบดวยอวัยวะสําคัญ ไดแก จมูก หลอดลม และปอด  

1. จมูก เปนอวัยวะสวนตนของระบบหายใจ ทําหนาที่เปนทางผานของอากาศ ชวย 
กรองฝุนละออง และเชื้อโรคบางสวนกอนอากาศจะผานไปสูอวัยวะอ่ืนตอไป  

2. หลอดลม เปนทอกลวงเชื่อมตอกับขัว้ปอดทั้ง 2 ขาง ทําหนาที่เปนทางผานของ 
อากาศเพื่อนําไปสูปอด  

3. ปอด เปนอวยัวะที่สําคัญที่สดุของระบบหายใจ ปอดมี 2 ขาง อยูในทรวงอกดานซา 
และขวา ปอดแตละขางประกอบดวยขัว้ปอด ซ่ึงจะแตกแขนงออกเปนหลอดเล็กๆ เรียกวา แขนงขั้ว
ปอด ที่ปลายของแขนงขั้วปอดจะพองออกเปนถุงลมเล็กๆ มากมาย สําหรับเปนที่แลกเปลี่ยนแกส 
เรียกวา ถุงลมปอด 

 
 
นอกจากอวัยวะที่กลาวมาแลว การทํางานของระบบหายใจยังตองอาศัยกลามเนื้อซ่ีโครงและ 

กลามเนื้อกะบงัลมทํางานรวมกัน ทําใหเกิดการหายใจเขาและหายใจออก เม่ือเราหายใจเขา
กลามเนื้อซ่ีโครงจะบีบตวัและขยายออก กลามเนื้อที่กะบังลมจะหดตวัเหยียดตรง ทําใหชองอกมีที่
วางมากขึ้น ขณะเดียวกันอากาศก็จะผานเขาสูชองจมูก แลวเขาสูหลอดลมลงไปทีป่อดแตละขาง 
แกสออกซิเจนที่อยูในอากาศจะซึมออกจากถุงลมปอดเขาสูกระแสเลือด ขณะเดียวกันแกส
คารบอนไดออกไซดจะซึมออกจากกระแสเลอืดเขาสูถงุลม ปอดทําใหอากาศในถุงลมมีแกส
คารบอนไดออกไซดมากขึ้น เม่ือกลามเนื้อที่ซ่ีโครง กะบังลมและกลามเนื้อชองทอง คลายตวักลบัสู
สภาพเดิม ทําใหบริเวณชองอกแคบลง แลวออกจากรางกายทางชองจมูก เปนลมหายใจออก 

 

 

 

 

 

ฐานที่ 5 รางกายของเรา 
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จับคูระบบหายใจ 
 

จมูก           มี 2 ขางอยูในทรวงอกดานซายและขวา 
หลอดลม           แลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด 
ปอด                             เปนทางผานของอากาศชวยกรองฝุนละออง และเชื้อ
โรค 
ถุงลมปอด                  ทําใหเกิดการหายใจเขาและหายใจออก 
กลามเนื้อซ่ีโครงและกลามเนื้อกะบังลม        ทางผานของอากาศเพื่อนําไปสูปอด 
 

ระบบยอยอาหาร 

 
 

ระบบยอยอาหารประกอบดวย 
 ปาก ลิ้น ฟน หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ อวัยวะตางๆ มีหนาที่ ดังน้ี  

 

 
 

1.1 ปาก เปนอวัยวะสวนแรกของระบบยอยอาหาร ภายในประกอบดวย ลิ้น ฟน และตอม
นํ้าลาย เม่ือเรารับประทานอาหารเขาไป ริมฝปากและลิ้นจะทําหนาที่สงอาหารใหฟนบดเคี้ยว และ
ลิ้นยังทําหนาที่รับรสชาติอาหาร และคลกุเคลาอาหารกับนํ้าลายเพือ่ใหอาหารออนนุม กลืนสะดวก 
นอกจากนี้ในน้ําลายยังมีนํ้ายอยชวยยอยอาหารจําพวกแปงใหเปนนํ้าตาลดวย  
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1.2 หลอดอาหาร เปนทอกลวงขนาดสั้น มีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร สวนปลายของ
หลอดอาหารเปนกลาเนื้อหูรูด ซ่ึงสามารถบีบตัวใหหลอดอาหารปด เพ่ือปองกันไมใหอาหารที่อยูใน
กระเพาะอาหารไหลยอยกลบัสูหลอดอาหารอีก หลอดอาหารไมมีหนาที่ในการยอยอาหาร แตทํา
หนาที่เปนทางลําเลียงอาหารไปสูกระเพาะอาหารเทานั้น 
        1.3 ตับและตบัออน เปนอวัยวะที่ผลิตน้ําดีและสงไปเก็บไวที่ถงุนํ้าดี เพ่ือชวยในการยอยไขมัน 

 
 

 
 
 

  1.4 กระเพาะอาหาร เปนอวัยวะที่อยูตอจากหลอดอาหาร ตั้งบริเวณใตทรวงอกของคนเรา 
สวนบนของกระเพาะอาหารจะเชื่อมตอกับหลอดอาหาร และสวนปลายเชื่อมตอกับลําไสเล็ก มี
ลักษณะเปนกลามเนื้อหูรูด เพ่ือปองกันไมใหอาหารที่อยูในลําไสเลก็ยอยกลับสูกระเพาะอาหารไดอีก
กลามเนื้อขนาดใหญ กระเพาะอาหารทําหนาที่ผลิตน้ํายอยออกมา เพ่ือยอยอาหารพวกโปรตีน
เทานั้น โดยกระเพาะอาหารจะบีบรัดตวัใหอาหารคลุกเคลากับนํ้ายอย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 ลําไสเล็ก เปนทางเดินอาหารที่สําคัญที่สุดและมีความยาวที่สุด ลาํไสเล็กจะทําหนาที่
ยอยอาหารทุกประเภท และการยอยแลวจะถูกดูดซึมผานผนังลําไสเล็กเขาสูหลอดเลือด  
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1.6 ลําไสใหญ เปนสวนทีต่อจากลําไสเล็ก มีลักษณะเปนทอกลวงขนาดใหญ สวนปลายเปน
กลามเนื้อหูรูด เรียกวา ทวารหนัก ลําไสใหญไมไดทําหนาที่ในการยอยอาหาร แตจะทําหนาทีดู่ดซึม
นํ้าและเกลือแรบางสวนทีเ่หลืออยูในกากอาหาร ทําใหกากอาหารเปนกอนอุจจาระ นอกจากนี้ลําไส
ใหญยังขับเมือกออกมาหลอลื่นทําใหอุจจาระเคลื่อนตวัได 

เม่ือเรากินอาหารเขาไป ฟนของเราจะบดเคี้ยวอาหารใหเล็กลง และอาหารจะเคลือ่นผาน
หลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะยอยอาหารใหเล็กลง และสงผานไปยังลําไส
เล็ก อาหารตางๆ ถูกยอยที่ลําไสเล็กเปนจุดสุดทาย และถูกดูดซึมเขาสูหลอดเลอืด เพ่ือไปเลีย้ง
รางกายสวนกากอาหารที่เหลือจะถูกขับอออกมาทางทวารหนัก 

 

ขอคําถามของระบบยอยอาหาร 
  
ขอที่ 1) นํ้าดี มีหนาที่อยางไร? 

ยอยไขมันในลําไสเล็ก  

ทําใหไขมันแตกตวัเปนเม็ดเล็ก ๆ 

เปนฮอรโมนที่เกี่ยวกบัการยอยไขมัน 

ยอยโปรตีนทีย่อยในกระเพาะไมหมด 
 

ขอที่ 2) ขอควรปฏิบตัิในการเลือกรับประทานอาหารที่
ถูกตองคือขอใด? 

เลือกรับประทานอาหารที่ชอบเปนประจํา 

เลือกรับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่มีราคาแพง  

เลือกรับประทานอาหารผักและผลไมที่ปลอดสารพิษ
เทานั้น 

เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับเพศ วยั และสภาพ
รางกาย 
 

ขอที่ 3) ในน้ําลายของคนเอนไซมทําหนาที่อะไร? 

เปลี่ยนแปงเปนไขมัน  

เปลี่ยนแปงเปนน้ําตาล  

เปลี่ยนแปงเปนโปรตีน 

เปลี่ยนโปรตนีเปนไขมัน 
 

 
 
ขอที่ 4) ในน้ําลายของคนมีเอนไซมชนิดใด? 

ไลเปส  

ซูเครส  

เปบซิน  

อะไมเลส 
ขอที่ 5) สารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต
จําพวกแปงจะถูกยอยครั้งแรกที่ใด? 

ปาก 

ลําไสเล็ก 

หลอดอาหาร 

กระเพาะอาหาร 
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ระบบวงจรเลือด 

 
ระบบวงจรเลอืด ทําหนาทีล่ําเลียงแกสออกซิเจนและสารอาหารตางๆ ไปเลี้ยงสวนตางๆ ขอ 

รางกายพรอมทั้งนําแกส คารบอนไดออกไซด และของเสียที่เกิดขึ้นกาํจัดออกนอกรางกาย ระบบวงจร
เลือดประกอบดวย หัวใจ หลอดเลือด และเลือด ซ่ึงอวัยวะตางๆ มีหนาที่ ดังน้ี 

 
1. หัวใจ เปนอวัยวะสําคัญที่สุดของระบบวงจรเลือด หัวใจประกอบดวยกลามเนื้อพิเศษ 

ตั้งอยูในทรวงอกดานซาย มีรูปรางคลายดอกบัวตูมมีขนากเทากับกาํปนของผูเปนเจาของ ภายใน
หัวใจเปนโพรงแบงเปน 4 หอง คือ หองบนซาย หองบนขวา หองลางซายและหองลางขวา โดย
ระหวางหัวใจหองบนและหองลางในดานเดียวกัน จะมีลิ้นหัวใจทําหนาที่ปดเปดไมใหเลือดหัวใจไหล
ยอยกลับได 

 
 

หัวใจทําหนาที่สูบฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย ขณะที่หัวใจคลายตัวก็จะสบู
เลือดเขา และขณะที่หัวใจบบีตวัก็เปนการฉีดเลือดออกไป การเตนของชีพจรมีความสัมพันธกับการ
ออกกําลังกาย เพราะขณะทีอ่อกกําลังกาย รางกายของคนเราตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น การ
สูบฉีดเลือดภายในรางกายจึงสูงขึ้น เมือหัวใจตองสูบฉีดเลือดเร็วขึน้ ชีพจรจึงเตนเร็วขึ้นดวย  

2. หลอดเลือด มีอยูทั่วรางกาย ประกอบดวยหลอดเลอืดแดงและหลอดเลือดดํา หลอดเลือด
แดง ทําหนาที่ลําเลียงเลือดที่ถูกสูบฉีด ออกจากหัวใจไปสูสวนตางๆ ของรางกาย ภายในหลอดเลือด
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แดงมีเลือดที่มีแกสออกซิเจนมากหลอดเลือดดํา ทําหนาที่ลําเลยีงเลือดกลับสูหัวใจ ภายในหลอด
เลือดดํามีเลือดที่มีแกสคารบอนไดออกไซดมาก 

 3. เลือด เปนของเหลวอยูในหลอดเลือด ประกอบดวยของเหลว ที่เรยีกวา นํ้าเลือดและเม็ด
เลือน ซ่ึงมี 2 ชนิด ไดแก เม็ดเลือดแดง ทําหนาที่ลําเลยีงแกสออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆ ของ
รางกาย เม็ดเลือดขาว ทําหนาที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมทีเ่ขาสูรางกาย และสรางภูมิตานทานโรคใหแก
รางกายของเรา 
 

คําถามเรื่องระบบหลอดเลอืด 
 
1. อวัยวะที่ทาํหนาที่สูบฉดีเลือดใหไหลไป
ทิศทางตาง ๆ ทั่วรางกาย คืออะไร 

ก.ไต 

ข.ปอด 

ค.หัวใจ 

ง.หลอดเลือด 
2. อาหารและกาซที่เซลลตาง ๆ ของรางกาย
ตองการถูกลาํเลียงโดยอะไร 

ก.ปอด 

ข.เลือด 

ค.ถุงลม 

ง.กะบังลม 
3. การแลกเปลี่ยนสารอาหารกาซ และสิง่
ตางๆ ระหวางเลือดกับเซลลเกิดข้ึนบริเวณใด 

ก.หลอดเลือดดํา 

ข.หลอดเลือดแดง 

ค.ผนังหลอดเลือดฝอย 

ง.หลอดเลือดแดงฝอย 
 

4. หลอดเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจไปยัง
สวนตาง ๆ ของรางกายคือขอใด 

ก.หลอดเลือดดํา 

ข.หลอดเลือดแดง 

ค.หลอดเลือดฝอย 

ง. ข และ ค 
5. ของเสียประเภทกาซคารบอนไดออกไซดมี
การลําเลียงจากเซลลกลบัเขาสูปอดโดยทางใด 

ก.พลาสมา 

ข.เม็ดเลือดขาว 

ค.เกล็ดเลือด 

ง.เม็ดเลือดแดง 
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ลางมือ 7 ข้ันตอน 

1.ใชฝามือถูกนั แลวเปลี่ยนขาง 
2. ใชฝามือถูหลังมือ และใชน้ิวถูซอกมือ 
3. ใชฝามือถูฝามือ และใชน้ิวถูซอกมือ 
4. ใชหลังมือถูฝามือ 
5. ถูน้ิวหัวแมมือโดยรอบดวยฝามือ สลับ 
6. ใชปลายนิว้ถู ขวางฝามือ 
7. ถูรอบขอมือ 
ทุกขั้นตอนทํา สลับ ซาย ขวา  

จะลางมือเมือ่ไร 

• หลังการจามหรือไอ หรือไปสัมผัสสารคดัหลั่งของผูปวย  
• กอนและหลังอาหาร  
• กอนและหลังการเขาหองน้ํา  
• กอนและหลังการสูบบุหร่ี  
• กอนและหลังการเตรียมอาหาร  
• กอนและหลังการทํางาน  
• เม่ือกลับจากทํางาน  

คําถามเรื่องการลางมือ 
 
 
การลางมือมีกี่ขั้นตอน 

ก. 1 ขั้นตอน   
ข. 3 ชั้นตอน 
ค. 5 ขั้นตอน 
ง. 7 ขั้นตอน 

 

 
เม่ือไหรตองลางมือ 

ก. กอนรับประทานอาหาร 
ข. จับสิ่งสกปรก 
ค. เพ่ือความสะอาด 
ง. ถูกทุกขอ 
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ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดสวางอารมณ 
 

ตําบลองครกัษ อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 
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จัดทําโดย 
นางมาลินี ภูหมั่นเพียร 

  นางสาวสปุระภา ศรีทอง 
   นางจฑุาทิพย สุระประจิต 
นางสาวสุพินยา ศรีกุล 
นายทรงยศ ขันบุตรศร ี

     นางสาวศิวพร ชาตปิระสพ 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




