
 

แผนจัดการเรียนรู ท่ี ๕ 

 

ท๔๑๒๐๑ วรรณกรรมอีสาน ๑    ชวงชัน้ท่ี ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  เวลา  ๒  ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรู  ผะหยา 

 

สาระสําคัญ 

    ผะหยา เปนการกรองคาํพูดที่สละสลวย มีจํานวนมากมายและหลายประเภท ใชเปนคํา

พังเพย สุภาษติเพ่ือส่ังสอนหรือเปนส่ือเพ่ือการเกี้ยวพาราสีของหนุมสาว แสดงถึงความเฉลียว

ฉลาดในการใชภาษา สมควรเรียนรูและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

    พูดผะหยาไดถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ 

จุดประสงคการเรียนรู 

    ๑. ตอบคําถามความรูทัว่ไปเก่ียวกับผะหยาใด 

    ๒. พูดผะหยาไดถูกทวงทาํนอง 

    ๓. อธิบายความหมายและสถานการณทีใ่ชผะหยาใด 

สาระการเรียนรู 

    ๑. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับผะหยา 

    ๒. ทวงทาํนองของการพูดผะหยา 

    ๓. ความหมายและสถานการณการใชผะหยา 

คุณลักษณะท่ีปลูกฝง 

    ความเชื่อม่ันในคําสอนที่ดีงาม 

กิจกรรมการเรียนรู 

ชั่วโมงท่ี ๑ 

    ๑. ใหนักเรียนพูดผะหยาทีรู่จัก (ถาไมรู ครูพูดใหฟง) ครูอธิบายพ้ืนฐานของผะหยา 

    ๒. ครูแจกใบคําถามเรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับผะหยาใหนักเรียนทุกคน 

    ๓. ครแูจงจุดประสงค กจิกรรมและเกณฑการประเมินผล 

    ๔. ครูอธิบายทวงทาํนองของการพูดผะหยา สาธิตการพูด การแปลศัพท การบอก

ความหมายแฝงและสถานการณทีใ่ช 

๕. ครแูจกใบความรู เรื่องผะหยาเกี้ยว ใหนักเรยีนทกุคน     

    ๖. จับคู สลับกันอานบทพูดชายหญิง ชวยกันตีความ 

    ๗. ใหแสดงบทบาทสมมุติการเกีย้วกันดวยผะหยา 



 

ชั่วโมงท่ี ๒ 

    ๑. แจกใบความรูเรื่องผะหยาคาํสอน 

    ๒. นักเรียนแบงกลุม ๕ กลุม ชวยกันแปลศัพท หาความหมายแฝงและสถานการณการใช 

ผะหยา กลุมละ ๑๐ บท ฝกอานพูดผะหยาใหคลองแคลว ถูกทวงทํานอง  

    ๓. ครใูหคาํแนะนําอยางใกลชิดทุกกลุม ปรับแกการพูดใหถูกทวงทํานองกอนออกรายงาน 

    ๔. นักเรียนแตละกลุมรายงาน การพูดผะหยา อธิบายความหมายและสถานการณทีใ่ช 

    ๕. ครแูละนักเรียนรวมกันสรุปความรูทั่วไป การพูดและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

    ๖. นักเรียนเลือกทองผะหยาท่ีประทับใจ เพ่ือยึดเปนแนวทางในการประพฤตปิฏิบัติตน 

    ๗. นักเรียนตอบคําถามเรื่องความรูทัว่ไปเก่ียวกับผะหยา 

ส่ือการเรียนรู 

    ๑. คําถามเรื่องความรูทัว่ไปเก่ียวกับผะหยา ๑๐ ขอ จํานวน ๒๑ ชุด 

    ๒. ใบความรูเรื่องผะหยาเกี้ยว 

    ๓. ใบความรูเรื่องผะหยาภาษติ 

    ๔. แบบทดสอบ (ดูทีภ่าคผนวกทายเลม) 

การวัดผลประเมินผล 

    ๑. กระบวนการวัด 

ส่ิงท่ีวัด วิธีการ เคร่ืองมือ 

๑. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ 

ผะหยา 

๒. ทักษะการพูดผะหยา 

๓. ความเขาใจความหมาย

ของผะหยาและการนํา

ผะหยาไปใชประยุกตใช

ในชีวิตประจาํวัน 

๔. คุณลักษณะที่พึงประสงค 

(การเลือกคําสอนเปน 

แนวทางในการปฏิบัติตน) 

ขอ ๑ ครูตรวจการตอบ

คําถามความรูทั่วไป

เกี่ยวกับผะหยา 

ขอ ๒-๓ ครแูละนักเรียน

สังเกตจากการรายงาน  

ขอ ๔ ตรวจการเขียนอธิบาย 

 

 

ทดสอบกลางภาค 

ขอ ๑ คําถามเรื่องความรูทัว่ไป

เกี่ยวกับผะหยา 

ขอ ๒-๓ แบบประเมินการพูด 

รายงาน  

ขอ ๔ ประเดน็การเขียนอธิบาย 

 

 

 

แบบทดสอบ 

    ๒. เกณฑการวัดและประเมินผล 

 ๒.๑ การตอบคําถามความรูทั่วไปเก่ียวกบัผะหยา 

       ระดับ ๓ (ดีมาก) ถาตอบไดถูกตอง ๑๓-๑๕ ขอ 

       ระดับ ๒ (ด)ี ถาตอบไดถูกตอง ๑๐-๑๒ ขอ 

       ระดับ ๑ (ปรับปรุง) ถาตอบไดถูกตอง นอยกวา ๑๐ ขอ ตองศกึษาและตอบใหม 

 



 

          ๒.๒ การพูดผะหยา 

       ระดับ ๓ (ดีมาก) ถาพูดไดถูกทวงทาํนอง นํ้าเสียงไพเราะนาฟง 

       ระดับ ๒ (ด)ี ถาพูดไดถูกทวงทาํนองไมคอยไพเราะ 

       ระดับ ๑ (ปรับปรุง) ถาพูดไมถูกทวงทํานอง ตองฝกใหม 

 ๒.๓ การอธิบายความหมายและสถานการณการใชผะหยา 

       ระดับ ๓ (ดีมาก) ถาความหมายถูกตอง สถานการณการใชชัดเจน 

       ระดับ ๒ (ด)ี ถาความหมายถูกตอง สถานการณไมคอยชดัเจน แตแกไขแลว 

       ระดับ ๑ (ปรับปรุง) ถาความหมายผิดมาก สถานการณผิดมาก ตองวิเคราะหใหม 

 ๒.๔ การเลือกคําสอนเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 

       ระดับ ๓ (ดีมาก) ถาเลือกคําสอนทีด่ีงาม อธิบายเหตุผลไดชัดเจน 

       ระดับ ๒ (ด)ี ถาเลือกคําสอนทีด่ี อธิบายไดไมชดัเจนนัก 

       ระดับ ๑ (ปรับปรุง) ถาอธิบายเหตผุลของการเลือกคําสอนไมชัดเจน 

 ๒.๕ การทดสอบกลางภาค ใหนักเรยีนบอกสถานการณการใชผะหยา ใชเกณฑเดียวกับ

ขอ ๒.๓ 

กิจกรรมตอเนื่อง 

๑. เรียนรูผะหยาอ่ืนๆ 

๒. ฝกเขียนอักษรไทยนอยไปดวย 

เคร่ืองมือเพ่ิมเติม 

 ๑. คําถามเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับผะหยา 

  ๒. ใบความรูเรื่อง ผะหยาเก้ียว 

  ๓. ใบความรูเรื่อง ผะหยาภาษิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําถาม เร่ืองความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัผะหยา 

ชื่อ..................................................................................ชั้น....................เลขที่........................ 

คําชี้แจง 

 ใหนักเรยีนศกึษาจากหนังสือเรียนภาษาไทยอีสานและฟงการรายงานของเพ่ือนอยาง

ตั้งใจเพ่ือตอบคําถามตอไปน้ี ถาตอบถูกนอยกวา ๑๐ ขอ ตองคนควาและตอบใหม 

๑. ผะหยา คืออะไร..................................................................................................................... 

๒. ผะหยา มรีากศัพทมาจากภาษาบาลีวาอยางไร .................................................................... 

๓. ผะหยา มรีากศัพทมาจากภาษาสันสกฤตวาอยางไร ............................................................. 

๔. ผะหยา เปรียบเทียบกับอะไรในภาษาไทยกลาง..................................................................... 

๕. ผะหยา ทาํไมตองพูดเปนผะหยา .......................................................................................... 

๖. ผะหยามีกีป่ระเภท อะไรบาง................................................................................................. 

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

๗. ถาจะสอนใหคนพ่ึงพาอาศัยกัน จะพูดผะหยาวาอยางไร 

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

๘. ถาจะสอนใหคนไปเยี่ยมเยียนญาติพ่ีนอง จะพูดผะหยาวาอยางไร 

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

๙. ถาจะสอนใหคนไมลืมส่ิงที่เคยมีคณุ จะพูดผะหยาวาอยางไร 

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

๑๐. ถาจะเปรียบเปรยใหเหน็วา คนเราน้ัน เม่ือส่ิงใดมีประโยชนก็วาดี เม่ือหมดคาก็ตําหนิ  

จะพูดผะหยาวาอยางไร 

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

๑๑. นักเรียนเลือกผะหยาบทใดบางเปนหลักยึดในการปฏิบัติตนทีด่ีงาม จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


