
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนไทยคล่อง

   

 

 

เขียนไทยคล่อง

  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

โรงเรียนหมีนอย

โรงเรียนบ้านนํ้าลอด

เขียนไทยคล่อง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

หมีนอย 

โรงเรียนบ้านนํ้าลอด 



 

 

โรงเรียนหมีนอยหมีนอย 



 

 
 

                                   

 บทเรียนสําเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เร่ือง
เล่มน้ี จัดทําขึ้นสําหรับใช้เสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๖ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 
แบบเฉลย ซึ่งมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีคาดหวัง ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
พ้ืนฐานพุทธศักราช พ

บทเรียนสําเร็จรูปเล่มน้ี ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่างมากถ้าครูผู้สอนคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่ผู้เรียน ในกรณีท่ี
ผู้เรียนมีข้อสงสัยเก่ียวกับบทเรียน

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าบ
จัดการเรียนรู้ และเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เร่ือง
ไทยคล่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
และขอขอบพระคุณผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีให้คําแนะนําแล
 
 
                                                               
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

 

 
 
 

บทเรียนสําเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เร่ือง
เล่มน้ี จัดทําขึ้นสําหรับใช้เสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น ๔ ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหา แบบฝึกหัด และ
แบบเฉลย ซึ่งมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ CAI ประกอบ มีเน้ือหาสาระสําคัญและผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวัง ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกน
พ้ืนฐานพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๑       

บทเรียนสําเร็จรูปเล่มน้ี ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่างมากถ้าครูผู้สอนคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่ผู้เรียน ในกรณีท่ี
ผู้เรียนมีข้อสงสัยเก่ียวกับบทเรียน 

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าบทเรียนสําเร็จรูปเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้ และเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เร่ือง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
และขอขอบพระคุณผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีให้คําแนะนําและคําปรึกษาด้วยดีเสมอมา

                                                             
                                   

คํานํา 
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บทเรียนสําเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เร่ือง เขียนไทยคล่อง 
เล่มน้ี จัดทําขึ้นสําหรับใช้เสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  

ส่วน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหา แบบฝึกหัด และ
ประกอบ มีเน้ือหาสาระสําคัญและผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวัง ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ัน
ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

บทเรียนสําเร็จรูปเล่มน้ี ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่างมากถ้าครูผู้สอนคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่ผู้เรียน ในกรณีท่ี

ทเรียนสําเร็จรูปเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้ และเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เร่ือง เขียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น 
ะคําปรึกษาด้วยดีเสมอมา 

                                                             คณะผู้จัดทํา 
                                



 

เร่ือง   
 
คํานํา    
สารบัญ   
เขียนไทยคล่อง 
 ตัวช้ีวัด  
 แผนผังสาระการเรียนรู้
 สาระสําคัญ 
 หน่วยการเรียนรู้เร่ือง เขียนไทยคล่อง
 เร่ืองท่ี ๑ การคัดลายมือ
 เร่ืองท่ี ๒ การเขียนส่ือสาร
 เร่ืองท่ี ๓ การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
  ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน
 เร่ืองท่ี ๔ การเขียนเรียงความ
 เร่ืองท่ี ๕ การเขียนย่อความ
 เร่ืองท่ี ๖ การเขียนจดหมายส่วนตัว
 เร่ืองท่ี ๗ การกรอกแบบรายการ
 เร่ืองท่ี ๘ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
 แบบฝึกเสริมทักษะท่ี
 แบบฝึกเสริมทักษะท่ี 
 แบบฝึกเสริมทักษะท่ี 
 แบบฝึกเสริมทักษะท่ี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 

 
      

      
      

      
แผนผังสาระการเรียนรู้      

       
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง เขียนไทยคล่อง    

การคัดลายมือ     
การเขียนส่ือสาร     
การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ  

ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน   
การเขียนเรียงความ     
การเขียนย่อความ     
การเขียนจดหมายส่วนตัว    
การกรอกแบบรายการ    
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ   

แบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๑     
แบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๒     
แบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๓     
แบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๔     
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 ๓๑ 
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เร่ือง    
บรรณานุกรม   
ภาคผนวก   
 เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะท่ี 
 เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะท่ี 
 เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะท่ี 
 เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะท่ี 
 

สารบัญ (ต่อ) 

      
      
      

เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๑      
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๒      
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๓      

เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๔      

ค 

หน้า 

๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 

๔๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
๒. เขียนสือ่สารโดยใช้คําได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 

๖/๒) 
๓. เขียนแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางาน

เขียน(ท ๒.๑ 
๔. เขียนเรยีงความ 
๕. เขียนยอ่ความจากเรือ่งที่อ่าน 
๖. เขียนจดหมายส่วนตัว 
๗. กรอกแบบรายการต่างๆ 
๘. เขียนเรือ่งตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 

แผนผังสาระการเรียนรู้
 

การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ 

การกรอกแบบ
รายการ 

การเขียนจดหมาย
ส่วนตัว 

เขียนไทยคล่อง 

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด (ท ๒.

เขียนสือ่สารโดยใช้คําได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 

เขียนแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางาน
๑ ป. ๖/๓) 

เขียนเรยีงความ (ท ๒.๑ ป. ๖/๔) 
เขียนยอ่ความจากเรือ่งที่อ่าน (ท ๒.๑ ป. ๖/๕) 
เขียนจดหมายส่วนตัว (ท ๒.๑ ป. ๖/๖) 
กรอกแบบรายการต่างๆ (ท ๒.๑ ป. ๖/๗) 
เขียนเรือ่งตามจินตนาการและสร้างสรรค์ (ท ๒.๑ ป. ๖

แผนผังสาระการเรียนรู้ 

 

 เขียนไทยคล่อง 

การเขียนส่ือสาร
การคัดลายมือ 

การเขียนเร่ืองตาม

การเขียนย่อความ

การเขียนจดหมาย การเขียนเรียงความ

การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง
และแผนภาพความคิดเพ่ือ

ใช้พัฒนางานเขียน 

๑ 

 

.๑ ป. ๖/๑) 
เขียนสือ่สารโดยใช้คําได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม (ท ๒.๑ ป. 

เขียนแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางาน

๖/๘) 

การเขียนส่ือสาร 

การเขียนย่อความ 

การเขียนเรียงความ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระสําคัญ 

การเขียนเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้โดยส่ือสารผ่านตัวอักษร ซึ่งต้องฝึกฝนทักษะจึง
จะสามารถพัฒนางานเขียนได้อย่างสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้โดยส่ือสารผ่านตัวอักษร ซึ่งต้องฝึกฝนทักษะจึง
จะสามารถพัฒนางานเขียนได้อย่างสมบูรณ์ 

๒ 

 

 

การเขียนเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้โดยส่ือสารผ่านตัวอักษร ซึ่งต้องฝึกฝนทักษะจึง



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองท่ี ๑ การคัดลายมือ

การคัดลายมือ เป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
เขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน วางพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ถูกที่ ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง และลายมือสวยงาม

แบบที่ใช้เป็นแบบคัดลายมือทั่วไป คอื ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึงมี
ลักษณะหัวกลมตัวมน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดลายมือ 

เป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
เขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน วางพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ถูกที่ ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง และลายมือสวยงาม

แบบที่ใช้เป็นแบบคัดลายมือทั่วไป คอื ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึงมี
ลมตัวมน 

การคัดลายมือ มี 

คือ 

๑. การคดัลายมือตวับรรจงเต็ม

บรรทดั 

๒. การคดัลายมือตวับรรจงเต็ม

บรรทดั 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง เขียนไทย
คล่อง 

๓ 

เป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
เขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน วางพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ถูกที่ ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง และลายมือสวยงาม 

แบบที่ใช้เป็นแบบคัดลายมือทั่วไป คอื ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึงมี

การคัดลายมือ มี ๒ ลักษณะ 

การคดัลายมือตวับรรจงเต็ม

การคดัลายมือตวับรรจงเต็ม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หลักในการคัดลายมอื

๑. วางสมุดหรอืกระดาษให้ตรง จับปากกาหรือดินสอให้ถูกวิธี 
น้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ีจับปากกาหรือดินสอไว้ ส่วนน้ิวกลาง น้ิวนาง และ
น้ิวก้อยรองอยู่ด้านลา่ง

๒. น่ังตัวตรง ก้มหน้าเล็กน้อย
สมาธิ ต้ังใจเขียนให้สวยงามและถูกต้อง
 

เร่ืองท่ี ๒ การเขียนสื่อสาร

คือ การเขียนเพื่อให้ผูอ้ืน่ได้รับความรู้ ความคิด ความต้องการ ผูเ้ขียนควร
เลือกใช้ถ้อยคํา สาํนวนภาษา สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

คําขวัญ หมายถึง ถ้อยคําที่
แต่งข้ึนเพื่อเตือนใจหรือเพื่อ
เป็นสิริมงคล คาํขวัญทีดี่ควร
เป็นข้อความสั้นๆ

ประกาศ คือ ข้อความทีแ่จ้งให้ทราบทั่วกัน การเขียนประกาศเป็นการบอก
ความต้องการหรอืข้อเทจ็จริงของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้ทราบทั่วกัน

 

 

 

หลักในการคัดลายมอื 

วางสมุดหรอืกระดาษให้ตรง จับปากกาหรือดินสอให้ถูกวิธี 
น้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ีจับปากกาหรือดินสอไว้ ส่วนน้ิวกลาง น้ิวนาง และ
น้ิวก้อยรองอยู่ด้านลา่ง 
น่ังตัวตรง ก้มหน้าเล็กน้อย สายตาห่างจากกระดาษประมาณ 
สมาธิ ต้ังใจเขียนให้สวยงามและถูกต้อง 

การเขียนสื่อสาร 

การเขียนเพื่อให้ผูอ้ืน่ได้รับความรู้ ความคิด ความต้องการ ผูเ้ขียนควร
เลือกใช้ถ้อยคํา สาํนวนภาษา สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 

หมายถึง ถ้อยคําที่
แต่งข้ึนเพื่อเตือนใจหรือเพื่อ
เป็นสิริมงคล คาํขวัญทีดี่ควร
เป็นข้อความสั้นๆ 

คําอวยพร  คือ  ถ้อยคาํ
ความปรารถนาดีต่อกัน
พรในชีวิตประจําวันในโอกาส
ต่าง  ๆ  เช่น  วันคล้ายวัน
เกิด  วันข้ึนปีใหม่  
ใหม่ 

คือ ข้อความทีแ่จ้งให้ทราบทั่วกัน การเขียนประกาศเป็นการบอก
ความต้องการหรอืข้อเทจ็จริงของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้ทราบทั่วกัน

๔ 

วางสมุดหรอืกระดาษให้ตรง จับปากกาหรือดินสอให้ถูกวิธี โดยใช้
น้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ีจับปากกาหรือดินสอไว้ ส่วนน้ิวกลาง น้ิวนาง และ

สายตาห่างจากกระดาษประมาณ ๑ ฟุต มี

การเขียนเพื่อให้ผูอ้ืน่ได้รับความรู้ ความคิด ความต้องการ ผูเ้ขียนควร

ถ้อยคาํแสดง
ความปรารถนาดีต่อกัน  คําอวย
พรในชีวิตประจําวันในโอกาส

วันคล้ายวัน
 การข้ึนบ้าน

คือ ข้อความทีแ่จ้งให้ทราบทั่วกัน การเขียนประกาศเป็นการบอก
ความต้องการหรอืข้อเทจ็จริงของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้ทราบทั่วกัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ แบ่งเป็น 

๑. ประกาศทีไ่ม่เป็นทางการ เพื่อบอกความต้องการหรือแจ้งให้ทราบ โดย
ให้รายละเอยีดประกอบตามความจําเป็น

๒. ประกาศที่เป็นทางการ เป็นประกาศของหน่วยงานราชการหรอืเอกชน 
ซ่ึงมีรูปแบบประกาศกําหนดไว้ชัดเจน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาแบบแผน
หรือก่ึงแบบแผนไม่ใช่ภาษาพูด

สรุปความรู้ 

การเขียนสือ่สารต้องใช้ถ้อยคาํ 
สํานวนภาษา รวมทั้งรูปแบบให้
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อสือ่
ความหมายได้ชัดเจนตาม
วัตถุประสงค ์

 

 

 

ประกาศ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 

ประกาศทีไ่ม่เป็นทางการ เพื่อบอกความต้องการหรือแจ้งให้ทราบ โดย
ให้รายละเอยีดประกอบตามความจําเป็น เช่น ภาพ 
ประกาศที่เป็นทางการ เป็นประกาศของหน่วยงานราชการหรอืเอกชน 
ซ่ึงมีรูปแบบประกาศกําหนดไว้ชัดเจน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาแบบแผน
หรือก่ึงแบบแผนไม่ใช่ภาษาพูด 

การเขียนสือ่สารต้องใช้ถ้อยคาํ 
สํานวนภาษา รวมทั้งรูปแบบให้
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อสือ่
วามหมายได้ชัดเจนตาม

๕ 

ประกาศทีไ่ม่เป็นทางการ เพื่อบอกความต้องการหรือแจ้งให้ทราบ โดย

ประกาศที่เป็นทางการ เป็นประกาศของหน่วยงานราชการหรอืเอกชน 
ซ่ึงมีรูปแบบประกาศกําหนดไว้ชัดเจน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาแบบแผน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองท่ี 
ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน

แผนภาพโครงเร่ือง

เป็นรูปแบบหน่ึงของ
แผนภาพความคิด มักใช้
ในการวางโครงเรือ่งของ
เรื่องที่จะเขียน ซ่ึงมีตัว
ละคร ฉาก การดําเนิน
เรื่องซ่ึงเป็นไปตามลําดับ
เหตุการณ ์

แผนภาพความคิด

เป็นรูปแบบของการจัด
ข้อมูล ความรู้ ความคิดให้
เป็นระบบ เพื่อให้เข้าใจ
เรื่องทั้งหมดอยา่งชัดเจน 
สามารถนําไปใช้ได้ง่าย

เร่ืองท่ี ๓ การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน 

แผนภาพโครงเร่ือง 

เป็นรูปแบบหน่ึงของ
แผนภาพความคิด มักใช้
ในการวางโครงเรือ่งของ

ซ่ึงมีตัว
ละคร ฉาก การดําเนิน
เรื่องซ่ึงเป็นไปตามลําดับ

ตัวอย่าง แผนภาพโครงเร่ือง ตุ่นกับเม่น

ตัวละคร ตุ่น เม่น

ฉาก : สถานท่ี รูทีอ่ยู่ของตุ่นในป่าแห่ง
หน่ึง 

ปัญหา  ตุ่นให้เม่นมาอาศัยอยู่ด้วย

เหตุการณ์  

๑. เม่นไม่มทีี่อยู่เพราะถูกศตัรูรุกราน
๒. ตุ่นสงสารจึงแบ่งทีอ่ยู่ในรูให้อาศยั
๓. ตุ่นถูกขนเม่นแทงเลอืดไหลจึงขอร้อง

เม่นให้ไปหาที่อยู่ใหม่
๔. เม่นไมย่อม ตุ่นจึงต้องออกไปหาที่อยู่

อื่นแทน 
ข้อคิดของเร่ือง  
ทําคณุบูชาโทษ ช่วยคนที่ไม่ดีจะ
เดือดร้อน 

แผนภาพความคิด 

เป็นรูปแบบของการจัด
ข้อมูล ความรู้ ความคิดให้
เป็นระบบ เพื่อให้เข้าใจ
เรื่องทั้งหมดอยา่งชัดเจน 
สามารถนําไปใช้ได้ง่าย 

๖ 

การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ

แผนภาพโครงเร่ือง ตุ่นกับเม่น 

เม่น 

รูทีอ่ยู่ของตุ่นในป่าแห่ง

ตุ่นให้เม่นมาอาศัยอยู่ด้วย 

เม่นไม่มทีี่อยู่เพราะถูกศตัรูรุกราน 
ตุ่นสงสารจึงแบ่งทีอ่ยู่ในรูให้อาศยั 
ตุ่นถูกขนเม่นแทงเลอืดไหลจึงขอร้อง
เม่นให้ไปหาที่อยู่ใหม ่
เม่นไมย่อม ตุ่นจึงต้องออกไปหาที่อยู่

ทําคณุบูชาโทษ ช่วยคนที่ไม่ดีจะ



 

 

 

 

 

 

แผนภาพความคดิแบบเปรียบเทียบ

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบแผนภาพความคิด

แผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบ รูปแบบที่นักเรียนจะได้ใช้ประโยชน์ เช่น

 

 

แผนภาพความคดิแบบเปรียบเทียบ 

แผนภาพความคดิแบบโครงสร้าง 

 

รูปแบบแผนภาพความคิด 

แผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบ รูปแบบที่นักเรียนจะได้ใช้ประโยชน์ เช่น

๗ 

 

แผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบ รูปแบบที่นักเรียนจะได้ใช้ประโยชน์ เช่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่
แข็งแรงของเก้าอี้ที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว

ข้ันตอนที่
ใช้ค้อนตอกตะปูให้แน่น

ข้ันตอนที ่๒

ข้ันตอนที่ ๑ เตรยีมเก้าอี้ที่ต้องการซ่อมแซม

แผนภาพความคดิแบบใยแมงมุม 

 

 แผนภาพความคดิแบบขั $นบันได 

 

 

ข้ันตอนที ่๔ ตรวจสอบความเรียบรอ้ยและความ
แข็งแรงของเก้าอี้ที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว 

ข้ันตอนที ่๓ นําตะปูตัวใหม่มาวางตรงกับบริเวณที่ชํารุด
ใช้ค้อนตอกตะปูให้แน่น 

๒ เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม 

เตรยีมเก้าอี้ที่ต้องการซ่อมแซม 

๘ 

ตรวจสอบความเรียบรอ้ยและความ

นําตะปูตัวใหม่มาวางตรงกับบริเวณที่ชํารุด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปความรู้ 

การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพือ่ใช้พัฒนางานเขียน จะช่วยให้
การนําเสนอข้อมูลมรีะบบ 
ประเด็นชัดเจนและได้ความครบถ้วนสมบูรณ์

แผนภาพความคดิเพื&อตัดสินใจ 

 

 

การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพือ่ใช้พัฒนางานเขียน จะช่วยให้
การนําเสนอข้อมูลมรีะบบ งานเขียนมี
ประเด็นชัดเจนและได้ความครบถ้วนสมบูรณ ์

๙ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองท่ี ๔ การเขียนเรียงความ

การเขียนเรยีงความ เป็นการเขียนบรรยายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรูส้ึก 
และประสบการณ์ผู้เขียนสู่ผู้อา่น ทําให้ผูอ้่านได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน 
ความคิดใหม่ๆ 

หลักการเขียนเรียงความ

๑. ต้ังจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะเขียนเรื่องน้ันไปในแนว
ใด ให้ใครอ่าน

๒. วางโครงเรือ่งให้สอดคลอ้งกับจุดประสงค์
๓. เขียนโครงเรือ่งตามลําดับให้สัมพันธ์กันต้ังแต่ต้นจน

จบ 
๔. เขียนเปิดเรื่องหรอืคาํนําให้น่าติดตาม
๕. สรุปประเด็นที่กลา่วมาทั้งหมด ฝากข้อคิดให้ไปคิดต่อ

 

 

 

 

 

 

การเขียนเรียงความ 

การเขียนเรยีงความ เป็นการเขียนบรรยายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรูส้ึก 
และประสบการณ์ผู้เขียนสู่ผู้อา่น ทําให้ผูอ้่านได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน 

หลักการเขียนเรียงความ 

ต้ังจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะเขียนเรื่องน้ันไปในแนว
ใด ให้ใครอ่าน 
วางโครงเรือ่งให้สอดคลอ้งกับจุดประสงค ์
เขียนโครงเรือ่งตามลําดับให้สัมพันธ์กันต้ังแต่ต้นจน

เขียนเปิดเรื่องหรอืคาํนําให้น่าติดตาม 
สรุปประเด็นที่กลา่วมาทั้งหมด ฝากข้อคิดให้ไปคิดต่อ

๑๐ 

การเขียนเรยีงความ เป็นการเขียนบรรยายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรูส้ึก 
และประสบการณ์ผู้เขียนสู่ผู้อา่น ทําให้ผูอ้่านได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และ

ต้ังจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะเขียนเรื่องน้ันไปในแนว

เขียนโครงเรือ่งตามลําดับให้สัมพันธ์กันต้ังแต่ต้นจน

สรุปประเด็นที่กลา่วมาทั้งหมด ฝากข้อคิดให้ไปคิดต่อ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงงานเขียน

การปรับปรุงงานเขียนจะนําเรียงความที่เขียนเสร็จแล้วมาอ่านเพื่อ
ตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแก้ไขเน้ือหา การใช้ภาษา การเขียนสะกดคํา 
เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน

 

ตัวอย่าง 

โดย  เด็กชายศุภธัช 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
ราชภัฎสวนสุนันทา

 เมื่อวันที่ 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
งานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 
ประทับใจมาก
น้ัน  ทําไมช่างมากมายเหลือเกิ
บ้างที่ทรงรักประชาชน ทําเพื่อประชาชนเหมือนพระเจ้าอยู่หัวของ
ฉัน   และต่อมาเมื่อวันที่
ถ่ายทอดสด  
ประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงมารอเข้าเฝ้ารับเสด็จมา
เจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนของพระองค์ ซ่ึงเป็นภาพ
ที่ฉันประทับใจมาก

วิกฤตการณ์บ้านเมือง
ฯ  คือผู้ที่อยู่ในหัวใจและเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งชาติ

 

 

 

 

การปรับปรุงงานเขียน 

การปรับปรุงงานเขียนจะนําเรียงความที่เขียนเสร็จแล้วมาอ่านเพื่อ
ตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแก้ไขเน้ือหา การใช้ภาษา การเขียนสะกดคํา 
เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

รางวัลชนะเลศิ เรียงความ ประจําปี 2550 
นักเรียนประถมศึกษา  

เด็กชายศุภธัช  คุม้ครอง 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/2โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภัฎสวนสุนันทา 

เมื่อวันที่   28    พฤษภาคม  2549   ฉันได้มีโอกาสไปชม
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี   ที่เมืองทองธานี
ประทับใจมาก    อดคิดไม่ได้ว่า พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทํา

ทําไมช่างมากมายเหลือเกิน จะมีพระมหากษัตริย์ประเทศไหน
บ้างที่ทรงรักประชาชน ทําเพื่อประชาชนเหมือนพระเจ้าอยู่หัวของ

และต่อมาเมื่อวันที่   9   มิถุนายน  2549    ฉันได้ดูโทรทัศน์
 ณ  พระที่น่ังอนันตสมาคม      ฉันเห็นภาพของ

ประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงมารอเข้าเฝ้ารับเสด็จมา
เจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนของพระองค์ ซ่ึงเป็นภาพ
ที่ฉันประทับใจมาก 

วิกฤตการณ์บ้านเมือง  หรือมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็ตาม พระเจ้าอยู่หัว
คือผู้ที่อยู่ในหัวใจและเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งชาติ 

๑๑ 

การปรับปรุงงานเขียนจะนําเรียงความที่เขียนเสร็จแล้วมาอ่านเพื่อ
ตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแก้ไขเน้ือหา การใช้ภาษา การเขียนสะกดคํา 

2550 ระดับ

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลยั

ฉันได้มีโอกาสไปชม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองใน

ที่เมืองทองธานี  ฉัน
อดคิดไม่ได้ว่า พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทํา

น จะมีพระมหากษัตริย์ประเทศไหน
บ้างที่ทรงรักประชาชน ทําเพื่อประชาชนเหมือนพระเจ้าอยู่หัวของ

ฉันได้ดูโทรทัศน์
ฉันเห็นภาพของ

ประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงมารอเข้าเฝ้ารับเสด็จมากมาย พระ
เจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนของพระองค์ ซ่ึงเป็นภาพ

หรือมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็ตาม พระเจ้าอยู่หัว
  ตลอดมา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระเจ้าอยู่หัวของฉันทรงเป็นกษัตริย์ที่เสียสละอุทิศพระวรกายเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมาตลอด 
ครองราชย์   
โดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 

และก็เป็นเช่นน้ันจริงๆ เพราะเมื่อไร ที่ปร
เดือดร้อน  พระองค์ก็จะมีพระราชดําริ 
ปัญหา และในแนวพระราชดําริหลายๆโครงการน้ันพระองค์จะใช้
ธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแทบทั้งน้ัน
แก้มลิง    โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า
ซ่ึ ง ฉันคิด ว่าพระอั จฉริ ยภาพของพระองค์ น้ัน ไม่มี ผู้ ใด เสมอ
ได้  นอกจากน้ีพระองค์ยังได้รับการยกย่องว่าเป็น 

“  กษัตริย์แห่งปราชญ์ทั้งปวง
หลายๆด้าน 
การเกษตร  เป็นต้น โดยเฉพาะด้านการเกษตร
ความเดือนร้อนของเกษตรกร
เกิดการคิดค้น
สวนจิตรลดา
มาศึกษา   
ตนเอง    ฉันก็เป็นผู้หน่ึงที่โชคดี
เข้าไปศึกษาในแหล่งการเรียนรู้แห่งน้ี ฉันต่ืนเต้นมากและไม่อยากจะ
เช่ือเลยว่าน่ีหรือคือพระราชวังของพระมหากษัตริย์ 
พื้นที่ปลูกหญ้า 
โรงเรียนกันทุกวัน

 

 

พระเจ้าอยู่หัวของฉันทรงเป็นกษัตริย์ที่เสียสละอุทิศพระวรกายเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมาตลอด 60  

 ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า  “ เราจะครองแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”    

และก็เป็นเช่นน้ันจริงๆ เพราะเมื่อไร ที่ประชาชนของพระองค์
พระองค์ก็จะมีพระราชดําริ  เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา และในแนวพระราชดําริหลายๆโครงการน้ันพระองค์จะใช้
ธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแทบทั้งน้ัน   เช่น

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า
ซ่ึ ง ฉันคิด ว่าพระอั จฉริ ยภาพของพระองค์ น้ัน ไม่มี ผู้ ใด เสมอ

นอกจากน้ีพระองค์ยังได้รับการยกย่องว่าเป็น  

กษัตริย์แห่งปราชญ์ทั้งปวง  ”   เพราะทรงพระปรีชาสามารถ
หลายๆด้าน  เช่น   ด้านกีฬา   ด้านดนตรี    ด้านการศึกษา 

เป็นต้น โดยเฉพาะด้านการเกษตรพระองค์ทรงเล็งเห็นถึง
ความเดือนร้อนของเกษตรกร   ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้
เกิดการคิดค้น  ทดลองทําการเกษตรในบ้านของพระองค์ เองคือวัง
สวนจิตรลดา  ซ่ึงพระองค์ต้องการให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทุกคนเข้า

 เพื่อนําไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้วย
ฉันก็เป็นผู้หน่ึงที่โชคดี  ทางโรงเรียนของฉันได้พานักเรียน

เข้าไปศึกษาในแหล่งการเรียนรู้แห่งน้ี ฉันต่ืนเต้นมากและไม่อยากจะ
เช่ือเลยว่าน่ีหรือคือพระราชวังของพระมหากษัตริย์  มีการ
พื้นที่ปลูกหญ้า   มีที่เลี้ยงวัว   มีโรงงานผลิตนมที่ฉันและเพื่อนๆด่ื
โรงเรียนกันทุกวัน   เป็นต้น    

๑๒ 

พระเจ้าอยู่หัวของฉันทรงเป็นกษัตริย์ที่เสียสละอุทิศพระวรกายเพื่อ
 ปีที่ทรง

เราจะครองแผ่นดิน
 

ะชาชนของพระองค์
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา และในแนวพระราชดําริหลายๆโครงการน้ันพระองค์จะใช้
เช่น  โครงการ

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นต้น 
ซ่ึ ง ฉันคิด ว่าพระอั จฉริ ยภาพของพระองค์ น้ัน ไม่มี ผู้ ใด เสมอ

เพราะทรงพระปรีชาสามารถ
ด้านการศึกษา  ด้าน

พระองค์ทรงเล็งเห็นถึง
ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้

ทดลองทําการเกษตรในบ้านของพระองค์ เองคือวัง
ซ่ึงพระองค์ต้องการให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทุกคนเข้า
เพื่อนําไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้วย

ทางโรงเรียนของฉันได้พานักเรียน
เข้าไปศึกษาในแหล่งการเรียนรู้แห่งน้ี ฉันต่ืนเต้นมากและไม่อยากจะ

มีการทํานา  มี
มีโรงงานผลิตนมที่ฉันและเพื่อนๆด่ืมที่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปได้ว่าพระองค์ต้องการให้ทุกคนพึ่งตนเองได้แบบยั่งยืน น่ันก็คือ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
ไปใช้ในการดําเนินชีวิต 
ไทยเห็นถึงความสําคัญของการพึ่งตนเอง 
เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่น 
เจ้าอยู่หัวของฉันทรงคิดและทําทุกอย่างเพื่อประชาชนของพระองค์
ทุกลมหายใจ  

 ฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นยิ่งกว่า
กษัตริย์ คือเป็นพ่อของแผ่นดินที่มีพระมหากรุณาธิคุณมากมาย
หาที่เปรียบไม่ได้ซ่ึงในปีน้ีเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 

ข้าพเจ้าเด็กช
พระเจริญยิ่งยืนนาน 
พระองค์ต้องเหน็ดเหน่ือยพระวรกาย
คุณธรรม   
อาจารย์  และเมื่อข้าพเจ้าโตข้ึน
ความจงรักภักดีเหมือนกับคนในวงศ์ตระกูลของข้าพเจ้าที่รับใช้
แผ่นดินด้วยความซ่ือสัตย์มาตลอด

การประกวดเรียงความเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย ประจําปี 

สรุปได้ว่าพระองค์ต้องการให้ทุกคนพึ่งตนเองได้แบบยั่งยืน น่ันก็คือ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
ไปใช้ในการดําเนินชีวิต   เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ทําให้คน
ไทยเห็นถึงความสําคัญของการพึ่งตนเอง  โดยไม่ทิ้งพื้นฐานเดิม และ
เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่น  จะเห็นได้ว่าพระ
เจ้าอยู่หัวของฉันทรงคิดและทําทุกอย่างเพื่อประชาชนของพระองค์

   ทุกครั้งที่คนไทยประสบ                   

ฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นยิ่งกว่า
กษัตริย์ คือเป็นพ่อของแผ่นดินที่มีพระมหากรุณาธิคุณมากมาย
หาที่เปรียบไม่ได้ซ่ึงในปีน้ีเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา   

ข้าพเจ้าเด็กชายศุภธัช  คุ้มครอง  ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรง
พระเจริญยิ่งยืนนาน  และข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นผู้หน่ึงที่ไม่ทําให้
พระองค์ต้องเหน็ดเหน่ือยพระวรกาย   โดยจะปฏิบัติตนเป็นเด็กดี

 ต้ังใจเรียน  อยู่ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่
และเมื่อข้าพเจ้าโตข้ึน   ข้าพเจ้าจะเป็นข้ารับใช้แผ่นดินด้วย

ความจงรักภักดีเหมือนกับคนในวงศ์ตระกูลของข้าพเจ้าที่รับใช้
แผ่นดินด้วยความซ่ือสัตย์มาตลอด 

“พระเจ้าอยู่หัวของฉัน” รางวัลชนะเลิศอันดับ 

การประกวดเรียงความเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย ประจําปี 

ระดับนักเรียนประถมศึกษา จัดโดยรัฐสภา

๑๓ 

 

สรุปได้ว่าพระองค์ต้องการให้ทุกคนพึ่งตนเองได้แบบยั่งยืน น่ันก็คือ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง

เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ทําให้คน
โดยไม่ทิ้งพื้นฐานเดิม และ

จะเห็นได้ว่าพระ
เจ้าอยู่หัวของฉันทรงคิดและทําทุกอย่างเพื่อประชาชนของพระองค์

   

ฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นยิ่งกว่า
กษัตริย์ คือเป็นพ่อของแผ่นดินที่มีพระมหากรุณาธิคุณมากมาย อัน
หาที่เปรียบไม่ได้ซ่ึงในปีน้ีเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ

ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรง
และข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นผู้หน่ึงที่ไม่ทําให้

โดยจะปฏิบัติตนเป็นเด็กดี   มี
อยู่ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่  และครู

ข้าพเจ้าจะเป็นข้ารับใช้แผ่นดินด้วย
ความจงรักภักดีเหมือนกับคนในวงศ์ตระกูลของข้าพเจ้าที่รับใช้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  

การประกวดเรียงความเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย ประจําปี 2550  

กเรียนประถมศึกษา จัดโดยรัฐสภา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปความรู้

การเขียนเรยีงความมีรปูแบบเฉพาะ คอื มคีํานํา เน้ือ
เรื่องและสรุป เป็นการเขียนเพือ่ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความรูส้ึก และประสบการณ์ไปยังผู้อา่น

เร่ืองท่ี ๕ การเขียนย่อความ

การนําใจความสําคัญ
สอดคล้องกลมกลืนเป็นข้อความเดียวกัน เพื่อสือ่สารให้เกิดความเข้าใจยิ่งข้ึน

หลักการเขียนย่อความ

 

 

 

สรุปความรู้ 

การเขียนเรยีงความมีรปูแบบเฉพาะ คอื มคีํานํา เน้ือ
เรื่องและสรุป เป็นการเขียนเพือ่ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความรูส้ึก และประสบการณ์ไปยังผู้อา่น 

การเขียนย่อความ 

คัญแต่ละตอนจากเน้ือเรือ่งมาสรุปและเรยีบเรยีงใหม่ให้
สอดคล้องกลมกลืนเป็นข้อความเดียวกัน เพื่อสือ่สารให้เกิดความเข้าใจยิ่งข้ึน

หลักการเขียนย่อความ ๑. อ่านเรือ่งโดนตลอดจนจบ
๒. จับใจความสําคัญ
๓. นําใจความมาเรยีบเรียงให้

ต่อเน่ืองกันด้วยสํานวนของผู้
ย่อ 

๔. เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ
ของการเขียนย่อความ

• ย่อหน้าแรก บอกประเภท
และทีม่าของเรือ่งที่ยอ่

• ย่อหน้าที่ ๒ เป็นเน้ือความ
ของเรื่องที่ยอ่ 

๑๔ 

 

 

การเขียนเรยีงความมีรปูแบบเฉพาะ คอื มคีํานํา เน้ือ

 

แต่ละตอนจากเน้ือเรือ่งมาสรุปและเรยีบเรยีงใหม่ให้
สอดคล้องกลมกลืนเป็นข้อความเดียวกัน เพื่อสือ่สารให้เกิดความเข้าใจยิ่งข้ึน 

อ่านเรือ่งโดนตลอดจนจบ 
จับใจความสําคัญ 
นําใจความมาเรยีบเรียงให้
ต่อเน่ืองกันด้วยสํานวนของผู้

เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ
ของการเขียนย่อความ 
ย่อหน้าแรก บอกประเภท
และทีม่าของเรือ่งที่ยอ่ 

เป็นเน้ือความ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายส่วนตัว
บุคคล เช่น จดหมายถึงบิดามารดา ญาติพี่น้อง เพื่
เรื่องราว แจ้งความต้องการ หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ บางครั้งยังใช้แทน
การแสดงความรูส้ึกในหลายโอกาสได้ดีกว่าการพูด เช่น จดหมายขอโทษ 
จดหมายแสดงความขอบคุณ จดหมายแสดงความเห็นใจ และจดหมายแสดง
ความยินดี ซ่ึงมีหลักในการเขียน ดังน้ี

๑. จดหมายขอโทษ

 เป็นการช้ีแจงข้อผิดพลาดของผู้เขียน เช่น ได้แสดงกิริยาวาจา
ไม่สุภาพ การผิดนัด จึงต้องเขียนจดหมายไปขอโทษ แสดงความเสียใจในการ
กระทําทีผ่ิดพลาด 
ความเป็นจริง มีความสาํนึกผิด มิใช่เป็นการแก้ตัว

เร่ืองท่ี ๖ การเขียนจดหมายส่วนตัว
 

 

จดหมายส่วนตัวเป็นการเขียนสือ่สารซ่ึงมเีน้ือหาเป็นเรื่องเฉพาะ
บุคคล เช่น จดหมายถึงบิดามารดา ญาติพี่น้อง เพื่อน เพือ่สือ่สารบอกเล่า

แจ้งความต้องการ หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ บางครั้งยังใช้แทน
การแสดงความรูส้ึกในหลายโอกาสได้ดีกว่าการพูด เช่น จดหมายขอโทษ 

วามขอบคุณ จดหมายแสดงความเห็นใจ และจดหมายแสดง
ความยินดี ซ่ึงมีหลักในการเขียน ดังน้ี 

 

จดหมายขอโทษ 

เป็นการช้ีแจงข้อผิดพลาดของผู้เขียน เช่น ได้แสดงกิริยาวาจา
ไม่สุภาพ การผิดนัด จึงต้องเขียนจดหมายไปขอโทษ แสดงความเสียใจในการ
กระทําทีผ่ิดพลาด ซ่ึงควรเป็นข้อความสั้น ๆ ใช้ถ้อยคําทีสุ่ภาพ เขียนตาม
ความเป็นจริง มีความสาํนึกผิด มิใช่เป็นการแก้ตัว 

 

 การเขียนจดหมายส่วนตัว 

๑๕ 

เป็นการเขียนสือ่สารซ่ึงมเีน้ือหาเป็นเรื่องเฉพาะ
อน เพือ่สือ่สารบอกเล่า

แจ้งความต้องการ หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ บางครั้งยังใช้แทน
การแสดงความรูส้ึกในหลายโอกาสได้ดีกว่าการพูด เช่น จดหมายขอโทษ 

วามขอบคุณ จดหมายแสดงความเห็นใจ และจดหมายแสดง

เป็นการช้ีแจงข้อผิดพลาดของผู้เขียน เช่น ได้แสดงกิริยาวาจา
ไม่สุภาพ การผิดนัด จึงต้องเขียนจดหมายไปขอโทษ แสดงความเสียใจในการ

ซ่ึงควรเป็นข้อความสั้น ๆ ใช้ถ้อยคําทีสุ่ภาพ เขียนตาม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. จดหมายแสดงความขอบคุณ

 แสดงความขอบคุณที่ผู้เขียนได้รับนํ้าใจ เช่น ความช่วยเหลือ
ได้รับสิ่งของ ได้รับเลี้ยงอาหาร คําแนะ
แล้ ว  ยั งควรแสดงความพอใจ ซาบซ้ึงในมิตร จิตหรือ นํ้า ใจที่ ไ ด้ รับ 
ความเพลิดเพลินยินดีในงานเลี้ยง หรือกล่าวชมเชยสิ่งดีงาม เช่น การรับรองที่
ดี ประโยชน์ที่ตนได้รับ

๓. จดหมายแสดงความเห็นใจ

 เป็นการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจต่อผู้อื่นที่ ไ ด้รับ
ความสูญเสียจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การประสบอุบัติเหตุ การถึงแก่กรรม
ของคนในครอบครัว การเจ็บป่วย การตกงาน การสูญเสียเงินทองสิ่งของมีค่า 
เพื่อแสดงนํ้าใจที่ ดีงามต่อกัน โดยใช้ถ้อยคําแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
ปลอบโยน เสนอความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถช่วยได้

 

จดหมายแสดงความขอบคุณ 

แสดงความขอบคุณที่ผู้เขียนได้รับนํ้าใจ เช่น ความช่วยเหลือ
ได้รับสิ่งของ ได้รับเลี้ยงอาหาร คําแนะนํา นอกจากถ้อยคําขอบคุณ ขอบใจ

ยั งควรแสดงความพอใจ ซาบซ้ึงในมิตร จิตหรือ นํ้า ใจที่ ไ ด้ รับ 
ความเพลิดเพลินยินดีในงานเลี้ยง หรือกล่าวชมเชยสิ่งดีงาม เช่น การรับรองที่
ดี ประโยชน์ที่ตนได้รับ 

 

จดหมายแสดงความเห็นใจ 

เป็นการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจต่อผู้อื่นที่ ไ ด้รับ
ความสูญเสียจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การประสบอุบัติเหตุ การถึงแก่กรรม
ของคนในครอบครัว การเจ็บป่วย การตกงาน การสูญเสียเงินทองสิ่งของมีค่า 
เพื่อแสดงนํ้าใจที่ ดีงามต่อกัน โดยใช้ถ้อยคําแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

เสนอความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถช่วยได้ 

 

๑๖ 

แสดงความขอบคุณที่ผู้เขียนได้รับนํ้าใจ เช่น ความช่วยเหลือ
นํา นอกจากถ้อยคําขอบคุณ ขอบใจ

ยั งควรแสดงความพอใจ ซาบซ้ึงในมิตร จิตหรือ นํ้า ใจที่ ไ ด้ รับ  
ความเพลิดเพลินยินดีในงานเลี้ยง หรือกล่าวชมเชยสิ่งดีงาม เช่น การรับรองที่

เป็นการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจต่อผู้อื่นที่ ไ ด้รับ 
ความสูญเสียจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การประสบอุบัติเหตุ การถึงแก่กรรม
ของคนในครอบครัว การเจ็บป่วย การตกงาน การสูญเสียเงินทองสิ่งของมีค่า 
เพื่อแสดงนํ้าใจที่ ดีงามต่อกัน โดยใช้ถ้อยคําแสดงความเห็นอกเห็นใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๑. เขียนถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมาย
๒. บอกจุดประสงค์ชัดเจน มีเน้ือหาครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย
๓. ใช้สํานวนภาษาถูกต้อง ชัดเจน สุภาพ เหมาะแก่บุคคลและกาลเทศะ
๔. เขียนด้วยลายมือบรรจง สะอาด 
๕. ใช้กระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมายเหมาะแก่ผู้รับ

 

๔. จดหมายแสดงความยินดี

 จดหมายประเภทน้ีใช้ในกรณีที่ผู้รับจดหมายประสบโชคดีอย่าง
ใดอย่างหน่ึง เช่น ได้บุตรคนใหม่ ได้ตําแหน่งงานที่สูงข้ึน ได้รับรางวัล ได้รับ
ชัยชนะอันสมเกียรติ สําเร็จการศึกษา ได้รับการยกย่องชมเชยเป็นพิเศษ 
จึงแสดงความยินดี ใช้ถ้อยคําอวยพร แสดงมุทิตาจิตตามโอกาสที่เหมาะส
น้ัน ๆ 

หลักการเขียนจดหมาย 
เขียนถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมาย 
บอกจุดประสงค์ชัดเจน มีเน้ือหาครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย
ใช้สํานวนภาษาถูกต้อง ชัดเจน สุภาพ เหมาะแก่บุคคลและกาลเทศะ
เขียนด้วยลายมือบรรจง สะอาด ไม่มีรอยลบ ขีดฆ่า 
ใช้กระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมายเหมาะแก่ผู้รับ

 

จดหมายแสดงความยินดี 

จดหมายประเภทน้ีใช้ในกรณีที่ผู้รับจดหมายประสบโชคดีอย่าง
ใดอย่างหน่ึง เช่น ได้บุตรคนใหม่ ได้ตําแหน่งงานที่สูงข้ึน ได้รับรางวัล ได้รับ
ชัยชนะอันสมเกียรติ สําเร็จการศึกษา ได้รับการยกย่องชมเชยเป็นพิเศษ 
จึงแสดงความยินดี ใช้ถ้อยคําอวยพร แสดงมุทิตาจิตตามโอกาสที่เหมาะส

 

๑๗ 

บอกจุดประสงค์ชัดเจน มีเน้ือหาครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย 
ใช้สํานวนภาษาถูกต้อง ชัดเจน สุภาพ เหมาะแก่บุคคลและกาลเทศะ 

ใช้กระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมายเหมาะแก่ผู้รับ 

จดหมายประเภทน้ีใช้ในกรณีที่ผู้รับจดหมายประสบโชคดีอย่าง
ใดอย่างหน่ึง เช่น ได้บุตรคนใหม่ ได้ตําแหน่งงานที่สูงข้ึน ได้รับรางวัล ได้รับ
ชัยชนะอันสมเกียรติ สําเร็จการศึกษา ได้รับการยกย่องชมเชยเป็นพิเศษ  
จึงแสดงความยินดี ใช้ถ้อยคําอวยพร แสดงมุทิตาจิตตามโอกาสที่เหมาะสม



 

รูปแบบของคําข้ึนต้น คําลงท้าย คําเรียกแทนบุคคล
 

 

ผู้รับ คําข้ึนต้น

 
พระสงฆ์ นมัสการ

บิดา
มารดา กราบเท้า

ญาติผู้ใหญ่ กราบเท้า

 
พ่ี เรียน…

กราบ…

เพ่ือน 
สวัสดี…
(ช่ือ)…

น้อง 
น้องรัก

(ช่ือ)…
บุคคล
ท่ัวไป 
ท่ีไม่

คุ้นเคย 

เรียน
เรียนคุณ

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบของคําข้ึนต้น คําลงท้าย คําเรียกแทนบุคคล 

คําข้ึนต้น คําลงท้าย 
คําเรียกแทนบุคคล

ผู้เขียน
 

นมัสการ… 
ขอนมัสการมา 

ด้วยความเคารพ 
อย่างสูง 

ผม
กระผม
ดิฉัน

กราบเท้า…ท่ีเคารพ 
ด้วยความเคารพ 

อย่างสูง 
ลูก หนู

ผม ช่ือเล่น

กราบเท้า…ท่ีเคารพ 
ด้วยความเคารพ 

อย่างสูง 

หลาน ผม
หนู ช่ือเล่น

…ท่ีเคารพ 

…ท่ีเคารพ 

 
ด้วยความเคารพ 

น้อง ผม 
หนู ดิฉัน
ช่ือเล่น

…เพ่ือนรัก 
)…เพ่ือนรัก รักและคิดถึง 

ฉัน เรา
ช่ือเล่น

น้องรัก 
)…น้องรัก รักและคิดถึง 

พ่ี
ฉัน

 
เรียน… 

เรียนคุณ…ท่ีนับถือ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
ผม กระผม

ดิฉัน

๑๘ 

คําเรียกแทนบุคคล 
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คําข้ึนต้น……………………………………........
 ย่อหน้าที่ ๑ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
 ย่อหน้าที่ ๒ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

ที่อยู…่………………………………....

วันที่…………………………………………………….

……………………………………........ 
 (จุดประสงค์ โอกาสที่เขียน)…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

 (การเขียนแสดงความรูส้ึก)……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

คําลงท้าย…………………………………………….
ลายมือช่ือ…………………………

 

 รูปแบบจดหมายส่วนตวั 

๑๙ 

………………………………….... 

……………………………………………………. 

)……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

)…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………. 
………………………… 



 

 

 

 

  

 การเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย 
จดหมายให้ชัดเจน และผนึกดวงตราไปรษณียากรให้ครบถ้วนตามราคาที่กําหนด 
นอกจากน้ันผู้เขียนจดหมายควรเขียนช่ือและที่อยู่ของตนไว้ที่มุมซ้ายของซอง
จดหมายด้วย เพราะหากจดหมายส่งถึงผู้รับไม่ได้ บุรุษไปรษณีย์จะได้นําจดหมาย
กลับคืนมาแก่ผู้ส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

ตัวอย่าง 

ชื่อและท่ีอยู่ผู้ฝาก 

      สิรวิิมล ใจดีดี 
๑๑ ถนนช้างคลาน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 
50000 
 
 
 
 
 

 

 

การเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย ต้องเขียนช่ือ นามสกุลและที่อยู่ของผู้รับ
จดหมายให้ชัดเจน และผนึกดวงตราไปรษณียากรให้ครบถ้วนตามราคาที่กําหนด 
นอกจากน้ันผู้เขียนจดหมายควรเขียนช่ือและที่อยู่ของตนไว้ที่มุมซ้ายของซอง
จดหมายด้วย เพราะหากจดหมายส่งถึงผู้รับไม่ได้ บุรุษไปรษณีย์จะได้นําจดหมาย

 การเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

 

ถนนช้างคลาน อําเภอเมือง 

ชื่อและท่ีอยู่ผู้รับ 

    คุณแก้วตา ดวงมณี 
 ๓๒ ถนนวิภาวดีรังสิต 
    เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
 10900 

๒๐ 

ต้องเขียนช่ือ นามสกุลและที่อยู่ของผู้รับ
จดหมายให้ชัดเจน และผนึกดวงตราไปรษณียากรให้ครบถ้วนตามราคาที่กําหนด 
นอกจากน้ันผู้เขียนจดหมายควรเขียนช่ือและที่อยู่ของตนไว้ที่มุมซ้ายของซอง
จดหมายด้วย เพราะหากจดหมายส่งถึงผู้รับไม่ได้ บุรุษไปรษณีย์จะได้นําจดหมาย

ท่ีผนึก 
ดวงตรา 

ไปรษณียากร 



 

                                      

สวัสดี แก้วตา เพื่อนรัก

 ต้ังแต่ฉันย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่เชียงใหม่ ฉันเพิ่งมีโอกาสได้เขียนจดหมาย
ฉบับแรกถึงเธอ ไม่ใช่ไม่คิดถึงหรือแก้ตัวหรอกนะ แต่ฉันกําลังยุ่งในการช่วยคุณ
พ่อคุณแม่จัดบ้าน และต้องขยันเรียนให้มากข้ึน เพื่อตอนประกาศผลสอบ ฉันจะ
ได้ไม่ทําให้โรงเรียนเก่าเสียช่ือไง ฉันทราบข่าวจากข้าวฟ่างว่าเธอได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดแต่งคําประพันธ์ในวันสุนทรภู่ จึงรีบเ
แสดงความยินดีกับเธอจ้ะ

 ฉันดีใจด้วยที่เธอยังคงรักษาตําแหน่งกวีน้อยไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ฉันจํา
ได้ว่าต้ังแต่เรียนอยู่ช้ัน ป
เก่งยิ่ง ๆ ข้ึนไปจนถึงระดับชาติเลยนะจ๊ะ แล้วจะเขียนมาหาใหม่จ้ะ

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
๑๑ ถนนช้างคลาน อําเภอเมอืง

จังหวัดเชียงใหม่ 

                                      ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

สวัสดี แก้วตา เพื่อนรัก 

ต้ังแต่ฉันย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่เชียงใหม่ ฉันเพิ่งมีโอกาสได้เขียนจดหมาย
ไม่ใช่ไม่คิดถึงหรือแก้ตัวหรอกนะ แต่ฉันกําลังยุ่งในการช่วยคุณ

พ่อคุณแม่จัดบ้าน และต้องขยันเรียนให้มากข้ึน เพื่อตอนประกาศผลสอบ ฉันจะ
ได้ไม่ทําให้โรงเรียนเก่าเสียช่ือไง ฉันทราบข่าวจากข้าวฟ่างว่าเธอได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดแต่งคําประพันธ์ในวันสุนทรภู่ จึงรีบเ
แสดงความยินดีกับเธอจ้ะ 

ฉันดีใจด้วยที่เธอยังคงรักษาตําแหน่งกวีน้อยไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ฉันจํา
ได้ว่าต้ังแต่เรียนอยู่ช้ัน ป.๔ มาจนถึงบัดน้ีเธอก็ยังคงเป็นที่หน่ึงเหมือนเคย ขอให้
เก่งยิ่ง ๆ ข้ึนไปจนถึงระดับชาติเลยนะจ๊ะ แล้วจะเขียนมาหาใหม่จ้ะ

   

๒๑ 

ถนนช้างคลาน อําเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 

๒๕๕๔ 

ต้ังแต่ฉันย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่เชียงใหม่ ฉันเพิ่งมีโอกาสได้เขียนจดหมาย
ไม่ใช่ไม่คิดถึงหรือแก้ตัวหรอกนะ แต่ฉันกําลังยุ่งในการช่วยคุณ

พ่อคุณแม่จัดบ้าน และต้องขยันเรียนให้มากข้ึน เพื่อตอนประกาศผลสอบ ฉันจะ
ได้ไม่ทําให้โรงเรียนเก่าเสียช่ือไง ฉันทราบข่าวจากข้าวฟ่างว่าเธอได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดแต่งคําประพันธ์ในวันสุนทรภู่ จึงรีบเขียนจดหมายมา

ฉันดีใจด้วยที่เธอยังคงรักษาตําแหน่งกวีน้อยไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ฉันจํา
มาจนถึงบัดน้ีเธอก็ยังคงเป็นที่หน่ึงเหมือนเคย ขอให้

เก่งยิ่ง ๆ ข้ึนไปจนถึงระดับชาติเลยนะจ๊ะ แล้วจะเขียนมาหาใหม่จ้ะ 

รักและคิดถึง 

 สิริวิมล ใจดีดี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. อ่านข้อความในแบบรายการให้ละเอียดและศึกษา
ข้อมูล  

๒. กรอกข้อมูลด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นความจริง 
๓. ในการกรอกข้อมูลไมค่วรมีรอยลบหรอืขีดฆ่าใดๆ 
๔. กรอกแบบรายการให้ครบถ้วนทุกช่องในส่วนของผู้กรอก 
๕. เมื่อกรอกแบบรายการครบถ้วนแล้วอา่นตรวจทานอีกครั้งก่อนลงนาม

เร่ืองท่ี ๗ การกรอกแบบรายการ

การกรอกแบบรายการ
 คือ การเติมข้อมูลลงในแบบรายการที่กําหนดเพื่อติด
เช่น กรอกแบบคําร้อง การส่งพัสดุไปรษณีย
การฝากเงิน การกรอกแบบรายการมีหลักในการ

 

ข้อสังเกต 

 อความในแบบรายการให้ละเอียดและศึกษาให้เข้าใจ

กรอกข้อมูลด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นความจริง 
ในการกรอกข้อมูลไมค่วรมีรอยลบหรอืขีดฆ่าใดๆ  
กรอกแบบรายการให้ครบถ้วนทุกช่องในส่วนของผู้กรอก 
เมื่อกรอกแบบรายการครบถ้วนแล้วอา่นตรวจทานอีกครั้งก่อนลงนาม

 การกรอกแบบรายการ 

การกรอกแบบรายการ 
การเติมข้อมูลลงในแบบรายการที่กําหนดเพื่อติดต่อ

เช่น กรอกแบบคําร้อง การส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์การส่งไปรษณีย์
การกรอกแบบรายการมีหลักในการปฏิบัติดังน้ี 

 

ข้อสังเกต การกรอกข้อมูลช่ือบุคคลต้องมีคาํนําหน้าช่ือเสมอ 
เช่น ด.ญ. ด.ช. น.ส. นาย นาง 

๒๒ 

ให้เข้าใจก่อนกรอก

กรอกข้อมูลด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นความจริง  

กรอกแบบรายการให้ครบถ้วนทุกช่องในส่วนของผู้กรอก  
เมื่อกรอกแบบรายการครบถ้วนแล้วอา่นตรวจทานอีกครั้งก่อนลงนาม 

ต่อกิจธุระต่าง ๆ 
ภัณฑ์การส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

การกรอกข้อมูลช่ือบุคคลต้องมีคาํนําหน้าช่ือเสมอ  



 

 

 

ใบสมัครเข้าศึกษาช้ัน……………..
โรงเรียน…………………………………………………………………….
 

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนอ่านง่าย
๑. นักเรียนช่ือ (เด็กหญิง
เป็นบุตรคนท่ี……………………………..
๒. นักเรียนเกิดวันท่ี………………
๓. บิดาของนักเรียนช่ือ
อาชีพ……………………………………....
รายได้เฉล่ียเดือนละ……
๔. มารดาของนักเรียนช่ือ
อาชีพ……………………………………....
รายได้เฉล่ียเดือนละ……………………………………………
๕. กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา
นักเรียนอยู่กับผู้ปกครองช่ือ
อาชีพ………………………………………
รายได้เฉล่ียเดือนละ………………………………………..
๖. นักเรียนพักอยู่บ้านเลขท่ี
แขวง/ตําบล………………………………………….
จังหวัด………………………………………..
๗. นักเรียนมีความรู้ในระดับช้ัน

ตัวอย่าง 
 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ 
สมัครวันท่ี
เวลา………………………………….

……………..ปีการศึกษา………………….. 
……………………………………………………………………. 

เลขประจําตัว………………………………

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนอ่านง่าย 
เด็กหญิง/เด็กชาย)………………………………….นามสกุล

……………………………..ในจํานวนพ่ีน้อง…………………………….……………….
………………เดือน…………………………………. พ.ศ. …………………………

บิดาของนักเรียนช่ือ………………………………………….นามสกุล…………………………………
……………………………………....สถานท่ีทํางาน……………………………………………………

……………………………………………บาท โทรศัพท์…………………………….
มารดาของนักเรียนช่ือ………………………………………….นามสกุล……………………………..

……………………………………....สถานท่ีทํางาน……………………………………………………
……………………………………………บาท โทรศัพท์…………………………….

กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา 
เรียนอยู่กับผู้ปกครองช่ือ………………………………...นามสกุล……………………………………

………………………………………สถานท่ีทํางาน……………………………………………………
………………………………………..บาท โทรศัพท์………………………………..

นักเรียนพักอยู่บ้านเลขท่ี……………..ซอย/ตรอก………………..ถนน
………………………………………….เขต/อําเภอ……………………………………………..

………………………………………..โทรศัพท์……………………………………………................
นักเรียนมีความรู้ในระดับช้ัน…………………….หรือกําลังเรียนอยู่ชั้น

๒๓ 

สมัครวันท่ี………………………….. 
…………………………………. 

……………………………… 

นามสกุล……………………….. 
…………………………….……………….คน 

. ………………………… 
………………………………… 

…………………………………………………… 
……………………………. 
…………………………….. 

…………………………………………………… 
……………………………. 

…………………………………… 
…………………………………………………… 

……………………………….. 
ถนน………………………… 

……………………………………………..
……………………………………………................ 

หรือกําลังเรียนอยู่ชั้น………………………… 

ติดรูป 



 

จากโรงเรียน………………………………………….
เขต/อําเภอ……………………………
 

ลงช่ือ……………………………………

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….แขวง/ตําบล……………………………………………
……………………………………………จังหวัด…………………………………………………

ลงช่ือ………………………………….………ผู้สมัคร 
 (………………………………………………) 

 
……………………………………อาจารย์ผู้ตรวจหลักฐาน 

(………………………………………………) 

 
 

๒๔ 

…………………………………………… 
………………………………………………… 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องที่มาจากความคิด ความรู้สึ
ความใฝ่ฝันของผู้เขียนเอง เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู้เขียนต้องมีความคิด
สร้างสรรค์และช่างสังเกต

เร่ืองท่ี ๘ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ

๑. คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน
๒. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
๓. คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่าจะมีใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร

บ้าง 
๔. วางโครงเรื่อง ลําดับเหตุการณ์ก่อนหลัง เรียบเรียงเรื่องราวให้

ต่อเน่ืองกัน 
๕. ในการต้ังช่ือเรื่องควรต้ังช่ือเรื่องให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเน้ือเรื่อง
๖. เขียนด้วยลายมือบรรจง เรียบร้อย รักษาความสะอาดในการเขียน 

เลือกใช้ภาษาที่สุภาพ ถูกกาลเทศะเขียนสะกดคําให้ถูกต้อง

 

 

 

 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องที่มาจากความคิด ความรู้สึ
ความใฝ่ฝันของผู้เขียนเอง เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู้เขียนต้องมีความคิด
สร้างสรรค์และช่างสังเกต

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

หลักในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ

คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน 
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน 
คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่าจะมีใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร

วางโครงเรื่อง ลําดับเหตุการณ์ก่อนหลัง เรียบเรียงเรื่องราวให้
 

ในการต้ังช่ือเรื่องควรต้ังช่ือเรื่องให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเน้ือเรื่อง
เขียนด้วยลายมือบรรจง เรียบร้อย รักษาความสะอาดในการเขียน 
เลือกใช้ภาษาที่สุภาพ ถูกกาลเทศะเขียนสะกดคําให้ถูกต้อง

๒๕ 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องที่มาจากความคิด ความรู้สึก 
ความใฝ่ฝันของผู้เขียนเอง เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู้เขียนต้องมีความคิด

คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่าจะมีใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร

วางโครงเรื่อง ลําดับเหตุการณ์ก่อนหลัง เรียบเรียงเรื่องราวให้

ในการต้ังช่ือเรื่องควรต้ังช่ือเรื่องให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเน้ือเรื่อง 
เขียนด้วยลายมือบรรจง เรียบร้อย รักษาความสะอาดในการเขียน 
เลือกใช้ภาษาที่สุภาพ ถูกกาลเทศะเขียนสะกดคําให้ถูกต้อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทาน คือ เรื่องสมมุติที่เล่าต่อกันมา ดังน้ันการเขียนนิทานจึงเป็นการ
เขียนเรื่องสมมุติให้ผู้อื่นอ่าน ซ่ึงการเขียนน้ันจะต้องเขียนให้สนุกและน่าสนใจ 
ทําให้ผู้อ่านเห็นภาพและมีอารมณ์คล้อยตามไปกับบทบาทของตัวละครและ
เน้ือเรื่องที่เขียน 
 

 

๑. ต้องสร้างโครงเรือ่งโดยใช้แผนภาพความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน
๒. กําหนดตัวละคร
๓. กําหนดสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์
๔. มีการลําดับเหตุการณ์อย่างชัดเจน เพื่อให้เรือ่งน่าสนใจและต่อเน่ืองกัน
๕. ใช้ภาษาในการเขียนเพือ่
๖. ควรแทรกแนวคิดและคติสอนใจในการเขียน
 
 
 

การเขียนเรือ่งตามจินตนาการและสร้างสรรค์ทีนิ่ยมเขียนโดยทั่วไป มีดังน้ี
๑. การเขียนนิทาน
๒. การเขียนเรือ่งจากภาพ
๓. การทําหนังสอืนิทานภาพ

 การเขียนนิทาน

หลักในการเขียนนิทาน

ทาน คือ เรื่องสมมุติที่เล่าต่อกันมา ดังน้ันการเขียนนิทานจึงเป็นการ
สมมุติให้ผู้อื่นอ่าน ซ่ึงการเขียนน้ันจะต้องเขียนให้สนุกและน่าสนใจ 

ห็นภาพและมีอารมณ์คล้อยตามไปกับบทบาทของตัวละครและ

ต้องสร้างโครงเรือ่งโดยใช้แผนภาพความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน
กําหนดตัวละคร 
กําหนดสถานที่ที่เกิดเหตุการณ ์
มีการลําดับเหตุการณ์อย่างชัดเจน เพื่อให้เรือ่งน่าสนใจและต่อเน่ืองกัน
ใช้ภาษาในการเขียนเพือ่ดําเนินเรือ่งให้เหมาะสม  
ควรแทรกแนวคิดและคติสอนใจในการเขียน 

การเขียนเรือ่งตามจินตนาการและสร้างสรรค์ทีนิ่ยมเขียนโดยทั่วไป มีดังน้ี
การเขียนนิทาน 
การเขียนเรือ่งจากภาพ 
การทําหนังสอืนิทานภาพ 

การเขียนนิทาน

หลักในการเขียนนิทาน 

๒๖ 

ทาน คือ เรื่องสมมุติที่เล่าต่อกันมา ดังน้ันการเขียนนิทานจึงเป็นการ
สมมุติให้ผู้อื่นอ่าน ซ่ึงการเขียนน้ันจะต้องเขียนให้สนุกและน่าสนใจ  

ห็นภาพและมีอารมณ์คล้อยตามไปกับบทบาทของตัวละครและ 

ต้องสร้างโครงเรือ่งโดยใช้แผนภาพความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน 

มีการลําดับเหตุการณ์อย่างชัดเจน เพื่อให้เรือ่งน่าสนใจและต่อเน่ืองกัน 

การเขียนเรือ่งตามจินตนาการและสร้างสรรค์ทีนิ่ยมเขียนโดยทั่วไป มีดังน้ี 



 

 
 

 

แผนภาพโครงเร่ือง เร่ือง แม ่ลูก กับยักษ์ 
ตัวละคร  
ฉาก : สถานที่  
เวลา   
ปัญหา   
เหตุการณ ์  
ผ่านรั้วเข้าไปในบ้านของยักษ์ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ข้อคิดจากเรือ่ง 
   
                         
 
 
 
 
 

 ตัวอย่าง

แผนภาพโครงเร่ือง เร่ือง แม ่ลูก กับยักษ์  
เด็กชาย แม่ ยักษ์ 
สวนของยักษ์ 
เย็น 
เด็กชายขโมยกินผลไม้ของยักษ์ 
๑. เด็กชายคนหน่ึงเทีย่วเล่นซนเหมอืนอันธพาล

ในบ้านของยักษ์ ขโมยกินผลไม้ของยักษ์ 
๒. ยักษ์จับตัวเด็กชายได้ ขู่ว่าจะกินเด็กชายหรอืให้ทํางาน
หนักเพื่อชดใช้ 
๓. แม่ตามหาลูกจนพบว่าถูกยักษ์จับตัวไว้ 
ขอให้แม่ช่วย 
๔. แม่ขอรอ้งให้ยักษ์ปลอ่ยตัวลูก แต่ให้จับตนเองแทน
๕. ลูกสํานึกผิดและขอโทษแม่เมือ่เห็นความรักและความ
เสียสละของแม ่
จึงขอให้ยักษ์ปล่อยแม่ไปแล้วเขาจะยอมทําตามทุกอยา่ง
๖. ยักษ์ปล่อยตัวทั้งแมแ่ละลูก 
๑. การเล่นโดยไม่ระมัดระวังตัวอาจเกิดผลร้าย
๒. ไม่มีใครรักเราเท่าแม ่

                         ๓. คนดีจะรู้จักสํานึกผิด ยอมรับความผิดของตน

๒๗ 

 

เหมอืนอันธพาล โดยลัดเลาะ

ยักษ์จับตัวเด็กชายได้ ขู่ว่าจะกินเด็กชายหรอืให้ทํางาน 

แม่ตามหาลูกจนพบว่าถูกยักษ์จับตัวไว้ ลูกจึงตะโกน 

แต่ให้จับตนเองแทน 
เมือ่เห็นความรักและความ 

ขอให้ยักษ์ปล่อยแม่ไปแล้วเขาจะยอมทําตามทุกอยา่ง 

การเล่นโดยไม่ระมัดระวังตัวอาจเกิดผลร้าย 

คนดีจะรู้จักสํานึกผิด ยอมรับความผิดของตน 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนเร่ืองจากภาพ

คือการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากภาพที่อาจมีเพียง 
หรือมากกว่าน้ัน ซ่ึงมีข้ันตอนในการเขียน ดังน้ี

๑. สังเกตสิ่งที่มอียู่ในภาพโดยละเอยีดจนเข้าใจชัดเจน
๒. นําสิ่งทีอ่ยู่ในภาพมาเช่ือมโยงกับความคิดและความรูส้ึก
๓. เขียนแผนภาพความคิด แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ
๔. เรียบเรยีงความคิดให้ต่อเน่ืองกันเป็นเรื่องราว
๕. สรุปข้อคิด ต้ังช่ือเรื่อง

 
 

การเขียนเร่ืองจากภาพ 

คือการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากภาพที่อาจมีเพียง 
หรือมากกว่าน้ัน ซ่ึงมีข้ันตอนในการเขียน ดังน้ี 

สังเกตสิ่งที่มอียู่ในภาพโดยละเอยีดจนเข้าใจชัดเจน 
สิ่งทีอ่ยู่ในภาพมาเช่ือมโยงกับความคิดและความรูส้ึก

เขียนแผนภาพความคิด แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ
เรียบเรยีงความคิดให้ต่อเน่ืองกันเป็นเรื่องราว 
สรุปข้อคิด ต้ังช่ือเรื่อง 

๒๘ 

คือการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากภาพที่อาจมีเพียง ๑ ภาพ  

 
สิ่งทีอ่ยู่ในภาพมาเช่ือมโยงกับความคิดและความรูส้ึก 

เขียนแผนภาพความคิด แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ 



 

 

 
 
 
 
 

วันน้ีอากาศแจ่มใสครอบครัวของโต้งและต่ายช่วยกันทําผักสวนครัว
อย่างขะมักเขม้นอยู่ในสวนหลังบ้าน คุณพ่อพรวนดิน โต้งและต่ายรดนํ้าส่วนคุณ
แม่กําลังเด็ดมะเขือเทศเพื่อนําไปประกอบอาหาร ทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่ 
บอกว่าถ้าเราปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองจะทําให้ปลอดภัยจากสารเคมีต่าง 
ๆ และยังช่วยประหยัดเงินอีกด้วย นอกจากน้ียังเป็นการใช้พื้นที่ที่มีให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ด้วยการปลูกผักชนิดต่าง ๆ ตามริมรั้ว การปลูกผักสวนครัวจึง
มีประโยชน์หลายอย่างทั้งรู้จักใช้เวลาว่

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 

 
เร่ือง ผักสวนครัวร้ัวกินได้ 

 
 

วันน้ีอากาศแจ่มใสครอบครัวของโต้งและต่ายช่วยกันทําผักสวนครัว
อยู่ในสวนหลังบ้าน คุณพ่อพรวนดิน โต้งและต่ายรดนํ้าส่วนคุณ

แม่กําลังเด็ดมะเขือเทศเพื่อนําไปประกอบอาหาร ทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่ 
บอกว่าถ้าเราปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองจะทําให้ปลอดภัยจากสารเคมีต่าง 
ๆ และยังช่วยประหยัดเงินอีกด้วย นอกจากน้ียังเป็นการใช้พื้นที่ที่มีให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ด้วยการปลูกผักชนิดต่าง ๆ ตามริมรั้ว การปลูกผักสวนครัวจึง
มีประโยชน์หลายอย่างทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดเงินได้ด้วย

๒๙ 

 

วันน้ีอากาศแจ่มใสครอบครัวของโต้งและต่ายช่วยกันทําผักสวนครัวอย่าง
อยู่ในสวนหลังบ้าน คุณพ่อพรวนดิน โต้งและต่ายรดนํ้าส่วนคุณ

แม่กําลังเด็ดมะเขือเทศเพื่อนําไปประกอบอาหาร ทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่ พ่อ
บอกว่าถ้าเราปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองจะทําให้ปลอดภัยจากสารเคมีต่าง 
ๆ และยังช่วยประหยัดเงินอีกด้วย นอกจากน้ียังเป็นการใช้พื้นที่ที่มีให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ด้วยการปลูกผักชนิดต่าง ๆ ตามริมรั้ว การปลูกผักสวนครัวจึง

างให้เกิดประโยชน์และประหยัดเงินได้ด้วย 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ห นั งสื อ นิทานภาพมี หลั ก ในกา ร เ ขี ยน เ ช่น เ ดี ย ว กับกา ร เ ขี ยน นิทาน 
แต่มีภาพประกอบ ซ่ึงภาพประกอบจะสอดคล้องกับเน้ือเรื่องของนิทานตอนน้ันๆ

 
 

 

 

 

หนังสือนิทานภาพมีส่วนประกอบ ดังน้ี

๑. หน้าปก ประกอบด้วย ช่ือเรื่ อง ช่ือผู้ แ ต่ง ภาพประกอบหน้าปก
ควรสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

๒. คํานํา บอกจุดมุ่งหมายในการทําหนังสือนิทานภาพเล่มน้ัน
๓. เน้ือเรื่อง ประกอบภาพ โดยทั่วไปมีประมาณ 
๔. ข้อคิด หนังสือนิทานภาพควรมีข้อคิดของเรื่องสรุปไว้ท้ายเรื่องเสมอ

การทําหนังสือนิทานภาพ

หนั งสื อ นิทานภาพมี หลั ก ในกา ร เ ขี ยน เ ช่น เ ดี ย ว กับกา ร เ ขี ยน นิทาน 
แต่มีภาพประกอบ ซ่ึงภาพประกอบจะสอดคล้องกับเน้ือเรื่องของนิทานตอนน้ันๆ

หนังสือนิทานภาพมีส่วนประกอบ ดังน้ี 

หน้าปก ประกอบด้วย ช่ือเรื่ อง ช่ือผู้ แ ต่ง ภาพประกอบหน้าปก
ควรสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 
คํานํา บอกจุดมุ่งหมายในการทําหนังสือนิทานภาพเล่มน้ัน
เน้ือเรื่อง ประกอบภาพ โดยทั่วไปมีประมาณ ๘-๑๐ หน้า

หนังสือนิทานภาพควรมีข้อคิดของเรื่องสรุปไว้ท้ายเรื่องเสมอ
 

 

 

การทําหนังสือนิทานภาพ 

๓๐ 

หนั งสื อ นิทานภาพมี หลั ก ในกา ร เ ขี ยน เ ช่น เ ดี ย ว กับกา ร เ ขี ยน นิทาน  
แต่มีภาพประกอบ ซ่ึงภาพประกอบจะสอดคล้องกับเน้ือเรื่องของนิทานตอนน้ันๆ 

หน้าปก ประกอบด้วย ช่ือเรื่ อง ช่ือผู้ แ ต่ง ภาพประกอบหน้าปก 

คํานํา บอกจุดมุ่งหมายในการทําหนังสือนิทานภาพเล่มน้ัน 
หน้า 

หนังสือนิทานภาพควรมีข้อคิดของเรื่องสรุปไว้ท้ายเรื่องเสมอ 



๓๑ 
 

 

 

คําสั่งอ่านนิทานที่กําหนดให้แล้วเขียนแผนภาพโครงเรือ่ง 

 
 

ณ ป่าใหญ่แห่งหน่ึง กระต่ายตัวหน่ึงมักชอบโอ้อวดว่าตนเป็นผู้ที่ว่ิงได้เร็ว
ที่สุด อยู่มาวันหน่ึงกระต่ายเห็นเต่ากําลังคลานต้วมเต้ียมอย่างช้าๆ กระต่ายจึง
หัวเราะเยาะแล้วพูดว่า “ น่ีเจ้าเต่า ถ้าเจ้าเดินช้าอย่างน้ี แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้าน
ล่ะน่ี” 

เต่าจึงตอบกลับไปในทันทีว่า “ถึงข้าจะเดินช้า แต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวัน 
เรามาลองว่ิงแข่งกันไหมแล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดู” 

กระต่ายน้ันมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะตนได้เป็นแน่จึงรับคําท้า วันรุ่งข้ึน
สัตว์ต่างๆ ก็พร้อมใจพากันมาดูการว่ิงแข่งขันระหว่างกระต่ายกับเต่า เมื่อการ
แข่งขันได้เริ่มข้ึน กระต่ายว่ิงอย่างสุดฝีเท้าเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย ส่วนเต่าก็พยายาม
คลานไปเรื่อยๆ 

ในขณะที่กระต่ายว่ิงไปจนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วก็คิดว่าถึงอย่างไรเสียตนก็
ต้องเป็นผู้ชนะแน่นอน กระต่ายจึงน่ังพักอยู่ใต้ต้นไม้และเผลอหลับไป ส่วนเต่าก็
คลานต้วมเต้ียมจนมาถึงเส้นชัย กระต่ายเมื่อต่ืนข้ึนมาก็มองซ้ายมองขวาแล้วรีบว่ิง
ไปยังเส้นชัยด้วยความเร็ว แต่ก็สายเกินไปเสียแล้ว เพราะสัตว์ป่าทั้งหลายกําลัง
แสดงความยินดีกับเต่าที่เป็นผู้ชนะ 

 แบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๑ 



 

 

ตัวละคร  
   
เวลา   
 
ฉาก : สถานท่ี 
  
เหตุการณ์  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
  
ข้อคิดท่ีได้จากเร่ือง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 

แผนภาพโครงเร่ืองกระต่ายกับเต่า 
 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

๓๒ 

………………………………… 

………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 
คําสั่งจงจับคู่ข้อความกับส่วนประกอบของจดหมายให้ถูกต้อง
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ๑. ทัศนา บุญสม 

 
๒. ๒๑/๑ ถ.เศรษฐกิจ 
อ.เมือง จ.นครปฐม 

 

๕. คุณย่าครับ ตอนน้ีผมเรียนอยู่ช้ัน ป
คุณย่าได้เสมอว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่น่ัน ผมจึง
พยายามเรียนให้เก่งและเป็นคนดี เพื่อจะได้ประสบความสําเร็จใน
ชีวิต เมื่อเทอมที่แล้วผมได้เกรดเฉลี่
ชมว่า ผมมีความต้ังใจและพ
ตลอดไป ซ่ึงผมก็จะต้ังใจเรียนต่อไป

จงจับคู่ข้อความกับส่วนประกอบของจดหมายให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 แบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๒ 

 

เศรษฐกิจ ๒  
 

 

 

คุณย่าครับ ตอนน้ีผมเรียนอยู่ช้ัน ป.๓ แล้ว ผมยังจําคําสอนของ
คุณย่าได้เสมอว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่น่ัน ผมจึง
พยายามเรียนให้เก่งและเป็นคนดี เพื่อจะได้ประสบความสําเร็จใน
ชีวิต เมื่อเทอมที่แล้วผมได้เกรดเฉลี่ย ๓.๘๓ ผมดีใจมาก และคุณครู

ผมมีความต้ังใจและพยายามดีมาก ขอให้ผมต้ังใจเรียน
ตลอดไป ซ่ึงผมก็จะต้ังใจเรียนต่อไป 

 

 

 

๓. กราบเท้าคุณย่าที่เคารพ

๔. ด้วยความเคารพอย่างสูง

๓๓ 

 

ผมยังจําคําสอนของ
คุณย่าได้เสมอว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่น่ัน ผมจึง
พยายามเรียนให้เก่งและเป็นคนดี เพื่อจะได้ประสบความสําเร็จใน

ผมดีใจมาก และคุณครู
ยายามดีมาก ขอให้ผมต้ังใจเรียนแบบน้ี

กราบเท้าคุณย่าที่เคารพ 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 



๓๔ 
 

 

คําสั่ง ดูภาพแล้วเขียนเรื่องตามจินตนาการพรอ้มต้ังช่ือเรือ่ง 

 

………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 

 แบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๓ 



 

     คําช้ีแจง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่

ข้ันตอนที ่๒

ข้ันตอนที่ ๑ ……………………………………………………………………

ข้ันตอนที่

แบบฝึกหัดเสริมทักษะท่ี ๔ 

คําช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนวิธีการซ่อมเก้าอีเ้ป็น

แผนภาพความคิดแบบขั �นบนัได 

 

 

 

ข้ันตอนที ่ ๓ …………………………………………………………

๒ …....................................................................

……………………………………………………………………

ข้ันตอนที ่๔ …………………………………………………...

๓๕ 

เป็น 

………………………………………………………… 

….................................................................... 

……………………………………………………………………  

…………………………………………………... 



 

 

 

ณัฐิณา โตประเสริฐพงศ์

บริษัทไฮเอ็ดพับลิชช่ิง

นฤภร รุจิเรข. (๒๕๖๑

พัฒนาคุณภาพ

บรรณานุกรม 

 

ณัฐิณา โตประเสริฐพงศ์. (๒๕๕๘). เก่งหลักภาษาไทย ป.๕-ป.๖

บริษัทไฮเอ็ดพับลิชช่ิงจํากัด  

๒๕๖๑). หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ 

พัฒนาคุณภาพ วิชาการ        

 

๓๖ 

๖. กรุงเทพฯ : 

กรุงเทพฯ : บริษัท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

๓๗ 



 

 
 

ตัวละคร  
เวลา   
ฉาก : สถานท่ี 
เหตุการณ์  
   
 กระต่ายว่ิงนําเต่าไปไกลมากในเบ้ืองต้น และมองหันหลัง
มาไม่เห็นเต่า 
   
   
   
ข้อคิดท่ีได้จากเร่ือง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพโครงเร่ืองกระต่ายกับเต่า 

กระต่าย เต่า สัตว์ป่าต่าง ๆ 
กลางวัน   
ในป่า 
๑. กระต่ายเห็นเต่าเดินช้าจึงเยาะเย้ยและท้าเต่าว่ิง
๒. ในการแข่งขันว่ิงแข่งกันระหว่างกระต่ายกับเต่า เน่ืองจาก

กระต่ายว่ิงนําเต่าไปไกลมากในเบ้ืองต้น และมองหันหลัง

๓. กระต่ายตัดสินใจนอนรอและเผลอหลับไป
๔. กระต่ายต่ืนมาก็พบว่าเต่าว่ิงแซงกระต่ายไปเสียแล้ว
๕. เต่าเป็นผู้ชนะการแข่งขันว่ิงกับกระต่าย

 ๑. ความพยายามอยู่ทีไ่หน ความสําเร็จอยูท่ี่น่ัน
๒. เราควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท 

 เฉลย แบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๑ 

๓๘ 

กระต่ายเห็นเต่าเดินช้าจึงเยาะเย้ยและท้าเต่าว่ิง 
ในการแข่งขันว่ิงแข่งกันระหว่างกระต่ายกับเต่า เน่ืองจาก

กระต่ายว่ิงนําเต่าไปไกลมากในเบ้ืองต้น และมองหันหลัง 

และเผลอหลับไป 
เต่าว่ิงแซงกระต่ายไปเสียแล้ว 

เต่าเป็นผู้ชนะการแข่งขันว่ิงกับกระต่าย 
ความพยายามอยู่ทีไ่หน ความสําเร็จอยูท่ี่น่ัน 



๓๙ 
 

 
 

  

       (๑)๒๑/๑ ถ.เศรษฐกิจ ๒ 
       อ.เมือง จ.นครปฐม 

    ๑๕ เมษายน ๒๕๔๘ 
(๒)กราบเท้าคุณย่าที่เคารพ 
            (๓)คุณย่าครับ ตอนน้ีผมเรียนอยู่ช้ัน ป.๓ แล้ว ผมยังจําคําสอนของคุณ
ย่าได้เสมอว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่น่ัน ผมจึงพยายามเรียนให้
เก่งและเป็นคนดี เพื่อจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิต เมื่อเทอมที่แล้วผมได้เกรด
เฉลี่ย ๓.๘๓ ผมดีใจมาก และคุณครูชมว่า ผมมีความต้ังใจและพยายามดีมาก 
ขอให้ผมต้ังในเรียนแบบน้ีตลอดไป ซ่ึงผมก็จะต้ังใจเรียนต่อไป 
ผมขอจบจดหมายไว้แค่น้ี ผมหวังว่าคุณย่าและคุณปู่คงสบายดี ส่วนผมและคุณ
พ่อคุณแม่สบายดีและฝากความคิดถึงมาหาคุณย่าและคุณปู่ด้วยครับ  
    
      (๔)ด้วยความเคารพอย่างสูง 
       (๕)ทัศนา บุญสม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เฉลย แบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๒ 



๔๐ 
 

 
 

 

เร่ือง ครอบครัวสุขสันต์ 

 เช้าวันเสาร์น้ีฉันและพี่หนุ่ยตกลงกันว่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํา 
งานบ้าน เราสองคนแบ่งหน้าที่ โดยพี่หนุ่ยทําหน้าที่เช็ดกระจก ส่วนฉันทําหน้าที่
รดนํ้าต้นไม้ เราสองคนทํางานด้วยความต้ังใจ ทําให้บ้านเราน่าอยู่ คุณพ่อคุณแม่
ชมเราสองคนว่าเป็นลูกที่ดี ช่วยงานของท่านได้มาก ท่านได้สอนพวกเราว่า  
ทุกคนต้องมีหน้าที่ และให้แต่ละคนทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เช่นพวกเรายัง
เด็กมีหน้าที่เรียนหนังสือดังน้ันต้องต้ังใจเรียน ช่วยเหลืองานท่านเท่าที่จะทําได้ 
พวกเราสองคนรับปากว่าจะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไป 

 

 

หมายเหตุ คาํตอบอยู่ในดุลยพินิจของคร ู

 

 

 

 

 

 เฉลย แบบฝึกเสริมทักษะท่ี ๓ 
แนวคําตอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่

………………………………………………………….
ข้ันตอนที ่๒

ข้ันตอนที่ ๑ ……………………………………………………………………

ข้ันตอนที่

 

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมทักษะท่ี ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที ่๓ …………ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของครู..............

…………………………………………………………. 
๒ ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

ข้ันตอนที ่๔ …………………………………………………

๔๑ 

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

……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………… 


