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 สํานัก งาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย  ได ดําเนินการ 

จัด ทําหนังสือ เรียนชุด ใหม นี้ ขึ้น เพื่อ สํา หรับ ใช ใน การเรี ยน การ สอน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา 

นอก ระบบ ระดบั การ ศกึษา ขัน้ พืน้ฐาน  พทุธ ศกั ราช  ๒๕๕๑  ที ่ม ีวตัถ ุประสงค ใน การ พฒันา 

ผูเรียน ให มี คุณธรรม  จริยธรรม  มี สติปญญา และ ศักยภาพ ใน การประกอบ อาชีพ  การ ศึกษา 

ตอ และ สามารถ ดาํรงชีวติ อยู ใน ครอบ ครัว ชมุชน สงัคม ได อยาง ม ีความ สขุ โด ย ผูเรียน สามารถ 

นํา หนังสือ เรียน ไป ใช ดวย วิธีการ ศึกษา คนควา ดวย ตน เอง   ปฏิบัติ กิจกรรม รวม ทั้ง แบบ ฝก

หัด เพื่อ ทดสอบ ความ รูความ เขาใจ ใน สาร ะ เนื้อหา  โดย เมื่อ ศึกษา แลว ยัง ไมเขาใจ สามารถ นํา 

กลบั ไป ศกึษา ใหม ได  ผูเรยีน อาจ จะ สามารถ เพิม่พนู ความรู หลงัจาก ศกึษา หน งัสอื เรยีน นี ้ โดย 

นํา ความรู ไป แลกเปลี่ยน กับ เพ ื่อน ใน ชั้นเรียน ศึกษา จาก ภูมิปญญา ทองถิ่น จา ก แหลง เรียน รู 

และ จาก สื่อ อื่นๆ

 ใน การ ดําเนินการ จัด ทําหนังสือ เรียน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา นอก ระบบ ระดับ การ ศึกษา 

ข้ัน พ้ืนฐาน  พทุธศกั ราช ๒๕๕๑ ได รบั ความ รวมมอื ที ่ด ีจาก ผูทรง คณุวฒุ ิและ ผู ที ่เกีย่วของ 

หลาย ทาน ที่ คนควา และ เรียบเรียง เนื้อหา สาระ จาก สื่อ ตางๆ  เพื่อ ให ได เนื้อ หา ที่ สอดคลอง 

กับ หลักสูตร  และ เปน ประโยชน ตอ ผูเรียน ที่อยู นอก ระบบ อยาง แทจริง  สํานัก งาน สงเสริม 

การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึก ษา ตาม อัธยาศัย ขอ ขอบคุณ คณะ ที่ปรึกษาคณะ ผู เรียบ เรียง  

ตลอด จน คณะ ผูจัดทํา ทุกทาน ที่ ได ให ความ รวมมือ ดวย ดี  ไว ณ โอกาส นี้

 สาํนกั งาน สงเสรมิ การ ศกึษา นอก ระบบ แและ การ ศกึษา ตาม อธัยาศยั  หวงั วา หนงัสอื 

เรียน ชุด นี้ จะ เปน ประโยชน ใน การ จัดการ เรียน การ สอน ตาม สมควร  หาก มี ขอเส นอ แนะ 

ประการ ใด  สํานัก งาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึก ษา ตาม อัธยาศยั  ขอ นอม รับ 

ไว ดวย ความ ขอบ คุณ ยิ่ง

  สํานัก งาน กศน.
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คํา แนะนํา ใน การ ใช หนังสือเรียน

 หนังสือ เรียน สาระ ความรู  พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย  พท๓๑๐๐๑ ระดับ 

มัธยมศึกษา ตอนปลาย เปน หนงัสอื เรยีน ที ่จดั ทาํขึน้ สาํหรับ ผูเรยีน ที ่เปน นกัศกึษา นอก ระบบ

 ใน การ ศึกษา หนังสือ เรียน สาระ ความรู พ้ืนฐาน รายวิชา ภาษาไทย พท ๓๑๐๐๑ ระดับ 

มัธยมศึกษา ตอนปลายผูเรียน ควร ปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. ศึกษา โครงสราง รายวิ ขา ให เขา ใจ ใน หัวขอ และ สาระสําคัญ ผล การ เรียนรู ที่คาด

หวัง และ ขอบขาย เนื้อหา ของ รายวิชา นั้นๆ โดย ละเอียด

 ๒. ศึกษา รายละเอียด เน้ือหา ของ แตละ บท อยาง ละเอียด  ทํา กิจกรรม  แลว ตรวจสอบ 

กับ แนว ตอบ กิจกรรม ถา ผูเรียน ตอบ ผดิ ควร กลบั ไป ศกึษา และ ทาํความ เขาใจ ใน เนือ้หา นัน้ ใหม 

ให เขาใจ กอน ที่จะ ศึกษา เรื่อง ตอๆ ไป

 ๓. ปฏิบัติ กิจกรรม ทาย เรื่อง ของ แตละ เรื่อง เพื่อ เปนการ สรุป ความรู ความ เขาใจ 

ของ เนื้อหา ใน เรื่อง นั้นๆ อีกคร้ัง และ การ ปฏิบัติ กิจกรรม ของ แตละ เนื้อหา แตละ เร่ือง ผูเรียน 

สามารถ นําไป ตรวจสอบ กับ ครู และ เพื่อนๆ ที่ รวม เรียน ใน รายวิชา และ ระดับ เดียวกัน ได

 ๔. หนังสือ เรียน เลม นี้ มี ๕ บท

  บท ที่  ๑  การ ฟง  การ ดู

  บท ที่  ๒  การ พูด

  บท ที่  ๓  การ อาน

  บท ที่ ๔ การ เขียน

  บท ที่ ๕ หลักการ ใช ภาษา

 



โครงสรางรายวิชาภาษา ไทย (พท ๓๑๐๐๑)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระสําคัญ
 ๑. การ อาน ทกัษะ ทาง ภาษาทีส่าํคญั  เพราะ ชวย ใหสามารถ รบัรู ขาวสาร และเหตุการณ 

ตางๆ   ของสังคม ทําให ปรับ ตัวไดกับ ความเจริญ กาวหนา ทาง วิทยาการตางๆ สามารถ 

วิเคราะห  วิจารณ  และ นํา ความรูไป ใชใน ชีวิต ประจํา วัน

 ๒. การเขียนเปนการ สื่อสาร ที่จัด ระบบ ความคิด  การเลือก ประเด็น  การเลือกสรร 

ถอยคํา เพื่อ ถายทอด เปนตัวอักษร ในการ สื่อ ความรู  ความคิด  ประสบการณ  อารมณ  

ความรูสึก  จาก ผูเขียนไปยัง ผูอาน

 ๓. การ ฟง  การ ดู และ การพูด เปน ทักษะ ที่สําคัญ ของการ สื่อสาร ในการ ดําเนิน ชีวิต 

ประจํา วันจึง จําเปน ตอง เขาใจ หลักการ เบื้องตน  และ ตองคํานึง ถึง มารยาท ในการ ฟง  การ ดู

และ การพูด ดวย

 ๔. การ ใช ภาษ าไทยใหถกูตองตา มหลักภาษ า  ทาํ ให เกดิ ความ ภาคภูม ิใจ ใน ภมูปิญญา  

ของคนไทย จงึ ตระหนกั ถงึความ สาํคญัของ ภาษา และ ตอง อนรุกัษ ภาษา ไทย ไวเปน สมบตั ิของ

ชาติ สืบ ตอ ไป

 ๕. การ ใช ทักษะ ทาง ภาษ าไทยในการแสวง หาความ รู การเขาใจ ระดับ ของ ภาษา 

สามารถ ใช คําพูด และเขียนได ดี  ทําให เกิด ประโยชน ตอตน เอ ง และ สวนรวม

 ๖. วรรณคดี ไทย เปนมรดก ของ ภาษา และ วฒันธรรม ทีม่ ีคณุ คา  เปนมรดก ทาง ปญญา 

ของคนไทย แสดง ถึงความรุงเรือง ของวัฒนธรรม ทาง ภาษา เปนการ เชิดชู ความเปนอารยะ 
ของชาติ

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง
 เมื่อ ศึกษา ชุด วิชา แล ว ผูเรียน สามารถ

 ๑. จับใจ ความ สําคัญ และเลาเร่ือง ได ตีความ ได อาน ใน ใจและ อาน ออกเสียง  

วิเคราะห  วิจารณ  ประเมิน คา ได  เลือก หนังสือ และ สารสนเทศ ไดและ มี มารยาท ในการ อาน 

และ มีนิสัย รัก การ อาน

 ๒. อธิบาย การเขียนเบื้องตนได  เขียนเรียงความ  ยอ ความ  เขียน จดหมาย  เขียน 

โตแยง  เขียน รายงาน  เขียน คําขวัญ  เขียนประกา ศ  เขียนเชิญ ชวน  กรอก แบบ รายการ  

แตง คําประพันธ  บอก คุณ คาของ ถอยคํา ภาษา และ สามารถ เลือก ใช ถอยคําในการ ประพันธ  

เขียน อางอิง  เขียนเลข ไทย ได ถูกตองสวย งาม



 ๓. บอก หลักเบ้ืองตน  และ จุด มุงหมาย ของการ ฟง  การ ดูและ การพูดได  และ สามา รถ 

พูด ใน โอกาส ตางๆ ได

 ๔. บอก ลกัษณะ สาํคญั ของ ภาษา และ การ ใช ภาษา ในการ สือ่การ  ใช พจนานกุรม และ 

สาร านุกรม ใน ชีวิต ประจํา วัน ได

 ๕. บอก ชนิด และ หนาที่ ของคํา  ประโยค  และ นํา ไป ใชได ถูกตอง

 ๖. ใชเคร่ือง หมาย วรรค ตอน  อกัษรยอ  คาํราชาศัพท  หลกัการประชุม  การ อภิปราย  

การ โตวาที

 ๗. บอก ความหมายของวรรณคดี และ วรรณกรรม  องคประกอบ และ รูป แบบ ลักษณะ 

เดน ของวรรณคดี ได

 ๘. บอก ความหมา ยของ วรรณกรรม มุข ปา ฐะ  และ วรรณกรรม ลายลักษณ ได

 ๙. บอก ความหมาย และ ลักษณะ เดน ของวรรณกรรม ทองถ่ิน  ประเภท รูป แบบ ของ

วรรณกรรม ไทย ปจจุบัน ได 

 ๑๐. อาน วรรณคดี และ วรรณกรรม  บอก แนว ความคิด  คานิยม  คุณ คาหรือ แสดง 

ความคิดเห็นได

 ๑๑. บอก ลักษณะ สําคัญ และ คุณ คาของเพล ง พื้นบาน  และ บทกลอ มเด็กพรอม ทั้ง 

รองเพลง พื้นบาน และ บท กลอมเด็ก ได  

ขอบขาย เนื้อหา
 บท ที่  ๑  การ ฟง  การ ดู 

 บท ที่  ๒  การ พูด

 บท ที่  ๓  การ อาน

 บท ที่ ๔ การเขียน

 บท ที่ ๕ หลักการ ใช ภาษา



รายวิชา ภาษา ไทย (พท31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>> ๑

สาระสําคัญ
 การ ฟง และ ดู สาร ประเภท ตางๆ อยาง ถูกวิธี มี วิจารณญาณ และ พูด แสดง ความรู 

ความคิด ความรูสกึ ใน โอกาส ตางๆ อยาง เหมาะสม จะ ทาํให ไดรบั ความรู ความ เขาใจ นาํไปใช 

ประโยชน ใน ชีวิต ประจําวัน ได

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง
 เมื่อ ศึกษา บท จบ  แลว คาดหวัง วา ผูเรียน จะ สามารถ

 ๑. นํา ความรู ไป เปน ขอมูล ใน การ ตัดสินใจ เลือก สื่อ ใน การ ฟง และ ดู 

 ๒. แสดง ความ คิดเห็น วิเคราะห วิจารณ เร่ือง ที่ ฟง และ ดู ได

 ๓. มี มารยาท ใน การ ฟง การ ดู และ การ พูด และ สรุป สาระสําคัญ ของ เร่ือง ที่ ฟง

  และ ดู ได

ขอบขาย เนื้อหา
  เรื่องที่ ๑ การ เลือก สื่อ ใน การ ฟง และ ดู

 เรื่องที่ ๒ การ วิเคราะห วิจารณ เร่ือง ที่ ฟง และ ดู

 เรื่องที่ ๓ มารยาท ใน การ ฟง และ ดู

การ ฟง  การ ดู บท ที่ ๑



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒

การ ฟง  การ ดู 

บท ที่๑

เร่ือง ที่ ๑    การ เลือก สื่อ ใน การ ฟง และ ดู
  

 สงัคม ปจจบุนั ชองทาง การ นาํเสนอ ขอมลู ให ด ูและ ฟง จะ ม ีมากมาย  ดงั นัน้ ผูเรยีน ควร 
รูจัก เลือก ที่ จะ ดู และ ฟง    เมื่อ ได รับรู ขอมูล แลว    การ รูจัก วิเคราะห  วิจารณ  เพื่อ นําไป ใช ในทาง 
สรางสรรค    เปน สิง่จาํเปน เพราะ ผล ที ่ตาม มาจาก การ ด ูและ ฟง จะ เปนผล บวก หรอื ลบ แก สงัคม      
ก ็ขึน้ อยู กบั การ นาํไป ใช    นัน่ คอื ผล ดี จะ เกดิ แก สงัคม กเ็มือ่ ผูด ูและ ฟง นาํ ผล ที ่ได นัน้ ไป ใช อยาง 
สรางสรรค    หรือ ใน ปจจุบัน จะ มี สํานวน ที่ ใช กัน อยาง แพรหลาย วา คิด บวก
   เม่ือ รูจัก หลัก ใน การ ฟง และ ดู แลว   ควร จะ รูจัก ประเภท เพื่อ แยก แยะ ใน การ นําไป ใช 
ประโยชน    ซึ่ง อาจ สรุป ประเภท การ แยก แยะ ประเภท ของ สื่อ ใน การ นําไป ใช ประโยชน  มี ดังนี้
  ๑ .  สื่อโฆษณา    สื่อ ประเภท นี้ ผูฟง ตอง รู จุด มุงหมาย    เพราะ สวน ใหญ จะ เปนการ ส่ือ 
ให คลอยตาม    อาจ ไม สมเหตุสมผล    ผูฟง ตอง พิจารณา ไตรตรอง กอน ซ้ือ หรือ กอน ตัดสิน ใจ
  ๒ .  สื่อ เพื่อ ความ บันเทิง    เชน  เพลง,   เร่ืองเลา  ซึ่ง อาจ มี การ แสดง ประกอบดวย  เชน  
นทิาน  นยิาย  หรอื สือ่ ประเภท ละคร  สือ่ เหลานี ้ผู รบัสาร ตอง ระมดัระวัง    ใช วจิารณญาณ ประกอบ
การ ตดัสนิ ใจ กอน ที ่จะ ซือ้ หรือ ทาํตาม  ปจจบุนั รายการ โทรทศัน จะ ม ีการ แนะนาํ วา แตละ รายการ 
เหมาะกับ กลุม เปาหมาย ใด   เพราะ เชื่อ กัน วา ถา ผู ใด ขาด ความคิด ใน เชิง สรางสรรค แลว   สื่อ 
บันเทิง อาจ สงผลราย ตอ สังคม ได   เชน  ผูดู เอา ตัวอยาง การ จี้,   ปลน,   การ ขมขืน กระทํา ชําเรา    
และ แม แต การ ฆาตัวตาย  โดย เอาอยาง จาก ละคร ที่ ดู ก็ เคย มี มา แลว
  ๓ .   ขาวสาร   ส่ือ ประเภท น้ี ผู รับสาร ตอง มี ความ พรอม พอสมควร    เพราะ ควร ตอง รูจัก 
แหลงขาว  ผูนํา เสนอขาว  การ จับ ประเด็น  ความ มีเหตุมีผล  รูจัก เปรียบเทียบ เนื้อหา จาก ที่มา 
ของ ขาว หลายๆ   แหง  เปนตน
 ๔ .  ปาฐกฐา  เนือ้หา ประเภท นี ้ผู รบัสาร ตอง ฟง อยาง ม ีสมาธ ิเพือ่ จบั ประเดน็ สาํคญั ให 
ได  และ กอน ตัดสิน ใจ เช่ือ หรือ นํา ขอมูล สวน ใด ไป ใช ประโยชน ตอง มีความรู พื้นฐาน ใน เร่ือง 
นั้นๆ  อยู บาง
 ๕ .   สุนทรพจน  สื่อ ประเภท นี้ สวน ใหญ จะ ไม ยาว  และ มี ใจความ ที่ เขา ใจงาย  ชัดเจน  
แต ผูฟง จะ ตอง รูจัก กลั่นกรอง สิ่ง ที่ ดี ไป เปน แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ

  หลักการ ฟง และ ดู อยาง สรางสรรค

 ๑ .  ตอง เขา ใจความ หมาย    หลกั เบือ้งตน จอง การ จบั ใจความ ของ สาร ที ่ฟง และ ด ูนัน้    
ตอง เขา ใจความ หมาย ของ คํา    สํานวน ประโยค และ ขอความ ที่ บรรยาย หรือ อธิบาย
  ๒ .   ตอง เขา ใจ ลกัษณะ ของ ขอความ    ขอความ แตละ ขอความ ตอง ม ีใจความ สาํคญั 
ของ เร่ือง และ ใจความ สําคัญ ของ เรื่อง จะ อยู ที่ ประโยค สําคัญ  ซึ่ง เรียกวา  ประโยค ใจความ  
ประโยค ใจความ จะ ปรากฏ อยู ใน ตอน ใด ตอน หนึง่ ของ ขอความ    โดย ปกติ จะ ปรากฏ อยู ใน ตอน
ตน  ตอนกลาง  และ ตอนทาย    หรือ อยู ตอนตน และ ตอนทาย ของ ขอความ ผู รับสาร ตอง รูจัก 
สังเกต   และ เขา ใจ การ ปรากฏ ของ ประโยค ใจความ ใน ตอน ตางๆ  ของ ขอความ จึง จะ ชวย 
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รายวิชา ภาษา ไทย (พท31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

ให จับ ใจความ ไดดี ยิ่งขึ้น
 ๓ .   ตอง เขา ใจ ใน ลักษณะ ประโยค ใจความ  ประโยค ใจความ  คือ ขอความ ที่ เปน 
ความคดิ หลกั    ซึง่ มกั จะ ม ีเนือ้หา ตรง กบั หวัขอ เรือ่ง  เชน  เรือ่ง  “ สนุขั”   ความคดิ หลกั คอื  สนุขั 
เปน สตัวเลีย้ง ทีร่กั เจาของ   แต การ ฟง เร่ืองราว จาก การ พดู บางที ไมม ีหวัขอ   แต จะ พดู ตามลําดบั 
ของ เนือ้หา    ดงั นัน้ การ จบั ใจความ สาํคญั ตอง ฟง ให ตลอด เร่ือง แลว จบั ใจความ วา    พดู ถงึ เร่ือง 
อะไร  คอื จบั ประเด็น หวัเร่ือง   และ เรือ่ง เปน อยางไร คอื  สาระสําคญั หรอื ใจความ สาํคญั ของ เรือ่ง 
นั่นเอง
 ๔ .  ตอง รูจัก ประเภท ของ สาร    สาร ที่ ฟง และ ดู มี หลายประเภท   ตอง รูจัก และ แยก
ประเภท สรปุ ของ สาร ได วา  เปน สาร ประเภท ขอเท็จจริง    ขอ คดิเห็น หรอื เปน คาํ ทกัทาย ปราศรัย  
ขาว  ละคร  สารคดี  จะ ได ประเด็น หรือ ใจความ สําคัญ ได งาย
  ๕ .   ตอง ตีความ ใน สาร ได ตรง ตาม เจตนา ของ ผูสงสาร   ผูสงสาร มี เจตนา ที่ จะ สง
สาร ตางๆ    กับ บางคน ตองการ ให ความรู    บางคน ตองการ โนมนาว ใจ  และ บางคน อาจ จะ ตอง
การ สงสาร เพ่ือ สื่อ ความ หมาย อื่นๆ   ผูฟง และ ดู ตอง จับ เจตนา ให ได   เพื่อ จะ ได จับ สาร และ 
ใจความ สําคัญ ได
 ๖ .  ตัง้ ใจ ฟง และ ด ูให ตลอด เร่ือง    พยายาม ทาํความ เขา ใจ ให ตลอด เรือ่ง   ยิง่ เรือ่ง ยาว 
สลับซับซอน ยิ่ง ตอง ตั้ง ใจ เปนพิเศษ และ พยายาม จับ ประเด็น หัวเรื่อง  กริยา อาการ  ภาพ และ 
เครื่องหมาย อื่นๆ   ดวย ความ ตั้ง ใจ
   ๗ .   สรปุ ใจความ สาํคญั    ขัน้ สดุทาย ของ การ ฟง และ ด ูเพือ่ จบั ใจความ สาํคญั ก ็คอื สรุป 
ให ได วา  เรื่อง อะไร  ใคร  ทํา อะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร และ ทําไม  หรือ บางเร่ือง อาจ จะ สรุป ได 
ไมครบ ทั้งหมด ทั้งนี้ ยอม ขึ้นกับ สาร ที่ ฟง จะ มี ใจความ สําคัญ ครบถวน มาก นอย เพียง ใด

  วิจารณญาณ ใน การ ฟง และ ดู

 พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ได ให ความ หมาย ของ  วิจารณญาณ ไว วา 
ปญญา ที่ สามารถ รู หรือ ใหเหตุผล ที่ ถูกตอง    คํา นี้ มาจาก คํา วา  วิจารณ  ซึ่ง แปล วา  การ คิด 
ใครครวญ โดย ใชเหตุผล และ คํา วา  ญาณ    ซึ่ง แปล วา ปญญา หรือ  ความรู ใน ชั้นสูง
 วิจารณญาณ ใน การ ฟง และ ดู   คือ การ รับสาร ให เขา ใจ เน้ือหา สาระ  โดย อาศัย ความรู  
ความคิด  เหตุผล  และ ประสบการณ ประกอบการใชปญญาคิดใครครวญ แลว สามารถ นําไป 
ใชได อยาง เหมาะสม
 การ ฟง และ ดู ให เกิด วิจารณญาณ นั้น มี ขั้นตอน ใน การ พัฒนา เปนลําดับ บางที ก็ อาจ 
เปนไป อยาง รวดเรว็    บางท ีก ็ตอง อาศยั เวลา    ทัง้นี ้ยอม ขึน้ อยู กบั พืน้ ฐานความรู    ประสบการณ 
ของ บุคคล และ ความ ยุงยาก ซับซอน ของ เร่ือง หรือ สาร ที่ ฟง
  ขั้นตอน การ ฟง และ ดู อยาง มี วิจารณญาณ มี ดังนี้
   ๑ .  ฟง และ ด ูให เขา ใจ เรือ่ง    เมือ่ ฟง เรือ่ง ใด กต็าม ผูฟง จะ ตอง ตัง้ ใจ ฟง เรือ่ง นัน้ ให เขา 
ใจ ตลอด เรื่อง    ให รูวา เนื้อเรื่อง เปน อยางไร  มี สาระสําคัญ อะไร บาง  พยายาม ทําความ เขา ใจ ราย
ละเอียด ทั้งหมด



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๔

การ ฟง  การ ดู 

บท ที่๑

  ๒ .   วเิคราะห เร่ือง    จะ ตอง พจิารณา วา  เปนเร่ือง ประเภท ใด   เปน ขาว    บทความ  เรือ่ง
สัน้  นทิาน  นยิาย  บท สนทนา  สารคด ี ละคร  และ เปน รอย แกว หรอื รอยกรอง  เปน เรือ่งจรงิ หรอื 
แตงขึ้น   ตอง วิเคราะห ลักษณะ ของตัว ละคร  และ กลวิธี ใน การ เสนอ สาร ของ ผูสงสาร ให เขา ใจ
  ๓ .   วินิจฉัย เร่ือง    คือ การ พิจารณา เร่ือง ที่ ฟง วา เปน ขอเท็จจริง    ความรูสึก ความ คิด
เห็น และ ผูสงสาร หรือ ผูพูด ผู แสดง มี เจตนา อยางไร ใน การ พูด การ แสดง  อาจ จะ มี เจตนา ที่ จะ 
โนมนาว ใจ หรือ แสดง ความ คิดเห็น   เปนเรื่อง ที่ มีเหตุมีผล   มี หลักฐาน นา เชื่อถือ หรือ ไม และ 
มี คุณคา   มี ประโยชน เพียง ใด

  สาร ที่ ให ความรู

  สาร ท่ี ให ความรู บางคร้ัง ก็ เขา ใจงาย   แต บางคร้ัง ท่ี เปนเร่ือง สลับซับซอน ก็ จะ เขา ใจ ยาก   
ตอง ใช การ พินิจ พิเคราะห อยาง ลึกซ้ึง   ทั้งนี้ ยอม ขึ้นกับ เร่ือง ที่ เขา ใจงาย หรือ เขา ใจ ยาก    ผูรับ มี 
พื้นฐาน ใน เรื่อง ที่ ฟง เพียง ใด   ถา เปน ขาว หรือ บทความ เกี่ยวกับ เกษตรกร ผู มี อาชีพ เกษตร 
ยอม เขา ใจงาย  ถา เปนเรื่อง เกี่ยวกับ ธุรกิจ นัก ธุรกิจ ก็ จะ ได เขา ใจงาย กวา ผู มี อาชีพ เกษตร    
และ ผูพดู หรอื ผูสงสาร ก ็ม ีสวนสาํคญั    ถา มคีวามรู ใน เรือ่ง นัน้ เปน อยาง ด ีรู วธิ ีพดูนาํเสนอผูฟง
ก็ จะ เขา ใจ ได งาย

  ขอ แนะนํา ใน การ ฟง และ ดู ที่ ให ความรู โดย ใช วิจารณญาณ มี ดังนี้ 
   ๑ .  เม่ือ ได รบัสาร ที ่ให ความ รูเรือ่ง ใด ตอง พจิารณา วา เรือ่ง นัน้ ม ีคณุคา หรอื ม ีประโย ชน 
ควร แก การ ใช วิจารณญาณ มาก นอย เพียง ใด

   ๒ .   ถา เรื่อง ที่ ตอง ใช วิจารณญาณ ไมวา จะ เปน ขาว  บทความ  สารคดี  ขาว  หรือ ความ 

รูเรือ่ง ใด กต็าม    ตอง ฟง ดวย ความ ตัง้ ใจ จบั ประเด็น สาํคญั ให ได    ตอง ตคีวาม หรอื พนิจิ พจิารณา 

วา  ผูสงสาร ตองการ สงสาร ถึง ผูรับ คือ อะไร    และ ตรวจสอบ หรือ เปรียบ เทียบกับ เพื่อน  ๆ    ที่ 
ฟง รวม กัน มา วา พิจารณา ได ตรง กัน หรือ ไม อยางไร    หาก เห็น วาการ ฟง และ ดู ของ เรา ตาง จาก 

เพื่อน  ดอยกวา เพื่อน  จะ ได ปรับปรุง แกไข ให การ ฟง พัฒนาขึ้นมีประ สิทธิ ภาพ ตอไป
   ๓ .   ฝก การ แยก แยะ ขอเท็จจริง  ขอ คิดเห็น  เจตคติ ของ ผูพูด หรือ แสดง ที่ มี ตอ เร่ือง ที่ 

พูด หรือ แสดง และ ฝก พิจารณา ตัดสิน ใจ วา สาร ที่ ฟง และ ดู นั้น เชื่อถือ ได หรือ ไม    และ เชื่อถือ ได 

มาก นอย เพียง ใด
   ๔ .  ขณะ ที ่ฟง ควร บนัทึก สาระสาํคญั ของ เรือ่ง    ตลอด ทัง้ ประเดน็ การ อภิปราย ไว เพือ่ 

นําไป ใช

   ๕ .  ประเมนิ สาร ที ่ให ความ รูวา   ม ีความ สาํคญั ม ีคณุคา และ ประโยชน มาก นอย เพยีง ใด  
มี แงคิด อะไร บาง  และ ผูสงสาร มี กลวิธี ใน การ ถายทอด ที่ ดี นา สน ใจ อยางไร

   ๖ .   นํา ขอคิด  ความรู และ กลวิธี ตางๆ   ท่ี ได จาก การ ฟง ไป ใช   ใน การ ดําเนิน ชีวิต ประจําวัน  
การ ประกอบ อาชีพ และ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต    พัฒนา ชุมชน และ สังคม ได อยาง เหมาะสม
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 สาร ที่ โนมนาว ใจ

 สาร ท่ี โนมนาว ใจ เปน สาร ท่ี เรา พบเห็น ประจํา จาก ส่ือมวลชน  จาก การ บอกเลา จาก ปาก 

หน่ึง ไป สู ปาก หน่ึง  ซึ่ง ผูสงสาร อาจ จะ มี จุด มุงหมาย หลายอยาง ทั้ง ที่ ดี  และ ไมดี  มี ประโยชน 

หรือ ใหโทษ   จุด มุงหมาย ที่ ใหประโยชน ก็ คือ    โนมนาว ใจ ให รัก ชาติ บานเมือง    ให ใชจาย อยาง 

ประหยัด  ให รักษา สิ่ง แวดลอม  ให รักษาสา ธาร ณ สมบัติ และ ประพฤติ แต สิ่ง ที่ ดีงาม   ในทาง 

ตรงขาม ผูสงสาร อาจ จะ ม ีจดุ มุงหมาย ให เกดิ ความ เสยีหาย    มุงหมาย ที ่จะ โฆษณา ชวนเชือ่ หรอื 

ปลุกปน  ยุยง ให เกิด การ แตก แยก  ดัง นั้น จึง ตอง มี วิจารณญาณ  คิด พิจารณา ให ดีวา สาร นั้น 

เปนไป ในทาง ใด

 การ ใช วิจารณญาณ สาร โนมนาว ใจ  ควร ปฏิบัติ ดังนี้

 ๑ .  สาร นั้น เรียกรอง ความ สน ใจ มาก นอย เพียง ใด  หรือ สราง ความ เช่ือถือ ของ ผู พูด

มาก นอย เพียง ใด

  ๒ .   สาร ที่ นํามา เสนอ นั้น  สนอง ความ ตองการ พื้นฐาน ของ ผูฟง และ ดูอยางไร ทํา ให 

เกิด ความ ปรารถนา หรือ ความ วาวุน ขึ้น ใน ใจ มาก นอย เพียง ใด

  ๓ .  สาร ได เสนอ แนวทาง ที ่สนอง ความ ตองการ ของ ผูฟง และ ด ูหรอื ม ีสิง่ ใด แสดง ความ 

เห็นวา หาก ผูฟง และ ดู ยอมรับ ขอเสนอ นั้น แลว จะ ได รับประโยชน อะไร

  ๔ .  สาร ที ่นาํมา เสนอ นัน้ เรา ใจ ให เชือ่ถอื เกีย่วกบั สิง่ ใด  และ ตองการ ให คดิ หรอื ปฏบิตั ิ

อยางไร ตอไป

   ๕ .   ภาษา ที่ ใช ใน การ โนมนาว ใจ นั้น มี ลักษณะ ทํา ให ผูฟง เกิด อารมณ อยางไรบาง

  สาร ที่ จรรโลง ใจ
   ความ จรรโลง ใจ    อาจ ได จาก เพลง  ละคร  ภาพยนตร  คาํ ประพันธ  สนุทรพจน  บทความ 

บางชนิดคํา ปราศรัย  พระธรรม เทศนา  โอวาท  ฯลฯ  เมื่อ ได รับสาร ดังกลาว แลว จะ เกิด ความ

รูสึก สบาย ใจ  สุข ใจ  คลาย เครียด  เกิด จินตนาการ  มอง เห็นภาพ และ เกิด ความ ซาบซึ้ง  สาร 

จรรโลง ใจ จะ ชวย ยกระดับ จติ ใจ มนษุย ให สงูขึน้ ประณีต ขึน้    ใน การ ฝก ให ม ีวจิารณญาณ ใน สาร 

ประเภท นี้ ควร ปฏิบัติ ดังนี้

 ๑ . ฟง และ ดู ดวย ความ ตั้ง ใจ    แต ไม เครง เครียด  ทํา ใจ ให สบาย

 ๒ .  ทําความ เขา ใจ ใน เนื้อหา ที่ สําคัญ    ใช จินตนาการ ไป ตาม จุดประสงค ของ สาร นั้น

  ๓ . ตอง พิจารณา วา สิ่ง ที่ฟง และ ดู ให ความ จรรโลง ในดาน ใด  อยางไร และ มาก นอย 
เพียง ใด    หาก เรื่อง นั้น ตอง อาศัย เหตุผล  ตอง พิจารณา วา สมเหตุสมผล หรือ ไม

   ๔ .  พิจารณา ภาษา และ การ แสดง    เหมาะสมกับ รูป แบบ เนื้อหา และ ผู รับสาร หรือ ไม 

เพียง ใด
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เรื่อง ที่    ๒     การ วิเคราะห วิจารณ เรื่อง ที่ ฟง และ ดู

  ความ หมาย ของ การ วิเคราะห  การ วินิจ และ การ วิจารณ

  การ วิเคราะห    หมาย ถึง  การ ที่ ผูฟง และ ผูดู รับสาร แลว พิจารณา องคประกอบ ออก 

เปน สวนๆ   นํามา แยกประเภท   ลักษณะ   สาระสําคัญ ของ สาร  กลวิธีี การ เสนอ และ เจตนา 

ของ ผูสงสาร

  การ วินิจ    หมาย ถึง  การ พิจารณา สาร ดวย ความ เอา ใจ ใส  ฟง และ ดู อยาง ไตร ตรอง 

พิจารณา หา เหตุผลแยก แยะ ขอดี ขอเสีย  คุณคา ของ สาร  ตีความหมาย และ พิจารณา สํานวน  

ภาษา  ตลอดจน น้ําเสียง และ การ แสดง ของ ผูสงสาร    พยายาม ทําความ เขา ใจความ หมาย ที่ 

แทจริง เพื่อ ให ได ประโยชน ตาม วัตถุ ประสงค ของ ผู วินิจ

  การ วิจารณ    หมาย ถึง  การ พิจารณา เทคนิค หรือ กลวิธี ที่ แสดง ออกมา นั้น  ให เห็นวา  

นาคิด  นา สน ใจ นา ติดตาม  มี ชั้นเชิง ยอกยอน หรือ ตรงไป ตรง มา  องคประกอบ ใด มี คุณคา นา

ชมเชย  องคประกอบ ใด นา ทวงติง หรอื บกพรอง อยางไร  การ วจิารณ สิง่ ใด กต็าม จงึ ตอง ใช ความ

รู มีเหตุมีผล  มี หลักเกณฑ และ มี ความ รอบคอบ ดวย

  ตามปกติ แลว    เมื่อ จะ วิจารณ สิ่ง ใด   จะ ตอง ผาน ขั้นตอน และ กระบวนการ ของ การ 

วเิคราะห สาร  วนิจิ สาร  และ ประเมินคา สาร  ให ชดัเจน เสยี กอน แลว   จงึ วจิารณ แสดง ความเห็น 

ออกมา อยาง มีเหตุมีผล ให นาคิด  นาฟง และ เปน คํา วิจารณ ที่ เชื่อถือ ได

   การ วิจารณ    ที่ รับฟง มา ก็ เชน เดียว กัน    ตอง ผาน การ วิเคราะห  วินิจ  และ ประเมินคา 
สาร นัน้ มา กอน และการ วจิารณ แสดง ความ คดิเห็น ที ่จะ ทาํได อยา งม ีเหตุ ม ีผล นา เชือ่ถอื นัน้    ผู 

รบัสาร จะ ตอง รู หลกัเกณฑ การ วจิารณ แสดง ความคิด เห็นตาม ชนิด ของ สาร   เพราะ สาร แตละ 
ชนิด  ยอม มี องคประกอบ เฉพาะตัว  เชน  ถา เปน ขาว ตอง พิจารณา ความ ถูกตอง ตาม ความ 

เปนจริง    แต ถา เปน ละคร จะ ดู ความ สมจริง    และ พิจารณา โครงเร่ือง  เนื้อเรื่อง  ฉาก  ตัวละคร  

ภาษา ที่ ใช  บทบาท การ แสดง  ฯลฯ  นอกจาก รู หลักเกณฑ แลว จะ ตอง อาศัย การ ฝกฝน บอยๆ    
และ อาน ตัวอยาง งาน วิจารณ ของ ผูอื่น ที่ เชี่ยวชาญ ให มาก    ก็ จะ ชวย ใหการ วิจารณ ดี มี เหตุผล 

และ นา เชื่อถือ

  หลักการ วิจารณ และ แสดง ความ คิดเห็น สาร ประเภท ตางๆ 

   สาร ที่ ไดรับ จาก การ ฟง มี มากมาย    แต ที่ ไดรับ เปนประจํา ใน ชีวิต ประจําวัน ได แก
   ๑ .  ขาว และ สาร ประชา สัมพันธ

   ๒ .  ละคร

   ๓ .  การ สนทนา    คํา สัมภาษณ บุคคล
   ๔ .  คํา ปราศรัย  คํา บรรยาย  คํา กลาว อภิปราย  คํา ให โอวาท

   ๕ .  งาน ประพันธ รอยกรอง ประเภท ตางๆ 
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 หลักเกณฑ การ วิจารณ สาร ที่ ไดรับ ตาม ชนิด ของ สาร

 ๑ .  ขาว และ สาร ประชา สมัพนัธ    สาร ประเภท นี ้ผู รบัสาร จะ ไดรบั จาก วทิยุ  โทรทัศน    

ซ่ึง จะ เสนอขาว จาก หนวยงาน ประชา สัมพันธ ของ ภาครัฐ และ เอกชน   รูป แบบ ของ การ เสนอขาว 

โดย ทัว่ไป จะ ประกอบดวย  หวัขอ ขาว  เนือ้ และ สรปุ ขาว   โดย จะ เริม่ตน ดวย   หวัขอ ขาว ที ่สาํคญั 

แลว ถึง จะ เสนอ รายละเอียด ของ ขาว และ ตอนทาย กอน จบ   จะ สรุป ขาว    หรือ บางคร้ัง จะ เสนอ 

ลักษณะ การ สรุป ขาว ประจํา สัปดาห เปน รายการ หน่ึง โดยเฉพาะ  สวน สาร ประชา สัมพันธ 

อาจ มี รูป แบบ ที่ แปลก ออกไป หลาย รูป แบบ  เชน  เสนอ สาระ ใน รูป แบบของ ขาว  ประกาศ
 แจงความ หรือ โฆษณา แบบ ตางๆ   ใน การ วิจารณ ควรพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้

  ๑ . ๑  แหลงขาว ทีม่า ของ ขาว และ สาร ประชา สมัพันธ    ผูวจิารณ จะ ตอง ด ูวา แหลง 

ของ ขาว หรือ สาร ประชา สัมพันธ นั้น มา จากไหน จาก หนวยงาน ใด    เปน หนวยงาน ของ รัฐ 

หรือ เอกชน หนวยงาน หรือ สถาบัน นั้น นา เชื่อถือ มาก นอย เพียง ใด

     ๑ . ๒  เนื้อหา ของ ขาว และ สาร ประชา สัมพันธ    ผู รับสาร ตอง พิจารณา วา  สาร นั้น 

มี เนื้อหา สมบูรณ หรือ ไม    คอื เมื่อ ถาม ดวย คํา ถาม วา  ใคร  ทํา อะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร แลว 

ผูฟง สามารถ หา คํา ตอบ ได ครบถวน    และ สามารถ สรุป สาระสําคัญ ได ดวย

     ๑ . ๓  พิจารณา ทบทวน วา เนื้อหา ของ ขาว และ สาร ประชา สัมพันธ ที่ นําเสนอ เปน

ความ จริง ทั้งหมด  หรือ มี การ แสดง ความรูสึก   ความ คิดเห็น ของ ผูสงสาร แทรก มา ดวย

     ๑ . ๔  พิจารณา ภาษา ที่ ใช ทั้ง ความ ถูกตอง ของ การ ใช ภาษา    ศิลป ภาษา และ ดาน 

วรรณศิลป

  ๒ .  ละคร  ภาพยนตร  สาร ประเภท ละคร จะ ฟงได จาก ละครวิทยุ  และ โทรทัศน เสีย 

เปน สวน ใหญ    สวน ละคร เวที นั้น มี โอกาส ได ดู ได ฟง นอยมาก    ซึ่ง หลักการ วิจารณ ละคร มี 

แนวทาง ดังนี้

  ๒ . ๑  ดู ความ สมจริง ของ ผู แสดง ตาม บทบาท ที่ ไดรับ วา ใช น้ําเสียง สมจริง ตาม 

อารมณ  ความรูสึก  ของ ตัวละคร นั้นๆ   มาก นอย เพียง ใด
  ๒ . ๒  พจิารณา โครงเร่ือง  แกน ของ เร่ือง วา  ม ีโครงเร่ือง เปน อยางไร  สรปุ สาระสาํคญั 

หรือ แกน ของ เรื่อง ให ได

  ๒ . ๓  ฉาก และ ตัวละคร   มี ฉาก เหมาะสม สอดคลองกับ เนื้อเร่ือง  เหมาะสมกับ 
บรรยากาศ  และ ตัวละคร แตละตัว มี ลักษณะเดน หรือ ให อะไร กับ ผูฟง

     ๒ . ๔  ภาษา ที่ ใช ถูกตอง เหมาะสม ตาม หลักการ ใช ภาษา  ศิลปะ ภาษา และ 

ดาน วรรณศิลป

  ๓ .     การ สนทนา และ คาํ สมัภาษณ บคุคล  การ สนทนา และ คาํ สมัภาษณ บคุคล ใน วทิย ุ

และ โทรทัศน เปน สาร ที่ ได ฟง กัน เปนประจํา  ผู รวม สนทนา และ ให สัมภาษณ ก็ เปน คน หลาก
หลาย ระดับ และ อาชีพ  การ สนทนา และ การวิเคราะหมีหลักในการพิจารณา ดังนี้

     ๓ . ๑     การ สนทนา ใน ชีวิต ประจําวัน

     ก.  การ ที่ สนทนา  มันเปนเรื่อง อะไร  และ มี สาระสําคัญ วา อยางไร
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    ข.  สาระสําคัญ ของ การ สนทนา ท่ี สรุป ได เปนความ จริง และ นา เช่ือถือ เพียง ใด

     ค. ผู รวม สนทนา มีความรู และ มี ความ สน ใจ ใน เร่ือง ท่ี สนทนา มาก นอย เพียง ใด

     ง.  ภาษา ที่ ใช ใน การ สนทนา มี ความ ถูกตอง    ตามหลัก การใชภา ษามี ความ 

เหมาะสม และ สละสลวย ทํา ให เขา ใจ เร่ือง ได ชัดเจน เพียง ใด   ทั้ง น้ําเสียง และ ลีลา การ พูด แฝง 

เจตนา ของ ผูพูด และ นาฟง หรือ ไม

   ๓ . ๒  คํา สัมภาษณ บุคคล

   มี หลักเกณฑ การ พิจารณา และ วิจารณ ดังนี้

    ก.   ผู สัมภาษณ เปน ผู มีความรู และ ประสบการณ ใน เรื่อง ที่ สัมภาษณ มาก 

นอย เพียง ใด  เพราะ ผู สัมภาษณ ที่ มีความรู และ ประสบการณ ใน เรื่อง ที่ จะ สัมภาษณ เปน อยาง 

ด ีจะ ถาม ได สาระ เน้ือเรือ่ง ด ี   จงึ ตอง ด ูความ เหมาะสม ของ ผู สมัภาษณ กบั เรือ่ง ที ่สมัภาษณ ดวย

   ข.  ผู ใหการ สัมภาษณ เหมาะสม หรือ ไม  โดย พิจารณา จาก วุฒิ  ฐานะ  หนา ที่  

อาชพี และ พจิารณา จาก คาํ ตอบ ที ่ให สมัภาษณ วา ม ีเนือ้หา สาระ และ ตอบโต ตรงประเดน็ คาํ ถาม 

หรือ ไม อยางไร

    ค.  สาระ ของ คาํ ถาม และ คาํ ตอบ ใน แตละ ขอ ตรงประเดน็ หรือ ไม  ม ีสาระ เปน 

ประโยชน ตอ สังคม มาก นอย เพียง ใด

   ง. ลักษณะ ของ การ สัมภาษณ   เปนการ สัมภาษณ ทาง วิชาการ  หรือ การ 

สัมภาษณ เพื่อ ความ บันเทิง   เพราะ ถา เปนการ สัมภาษณ ทาง วิชาการ ยอม จะ ตอง ใช 

หลักเกณฑ ใน การ  พิจารณา ครบถวน   แต หาก เปนการ สัมภาษณ เพื่อ ความ บันเทิง นั้น งาย ตอ 

การ วิจารณ วา ดี หรือ ไมดี   เพราะใช สามัญ สํานึก และ ประสบการณ พิจารณา ก็ เพียงพอ แลว

   จ.  ภาษา ที่ ใช เขา ใจงาย ชัดเจน  เหมาะสม เพียง ใด  ผู สัมภาษณ และ ผู ให 

สัมภาษณ มี ความ จริง ใจ ใน การ ถาม และ การ ตอบ มาก นอย เพียง ใด
   ๔ .  คํา ปราศรัย  คํา บรรยาย  คํา กลาว อภิปราย  คํา ให โอวาท

  ๔ . ๑  คํา ปราศรัย
   มี หลักเกณฑ การ พิจารณา และ วิจารณ ดังนี้

   ก.  สาระสําคัญ เหมาะสมกับ โอกาส ที่ ปราศรัย หรือ ไม    โดย พิจารณา เนื้อหา

สาระ  เวลา  และ โอกาส วา สอดคลอง เหมาะสม กัน หรือ ไม

    ข.   สาระสําคัญ และ ความคิด  เปน ประโยชน ตอ ผูฟง หรือ ไม    

    ค.   ผูกลาว ปราศรัย ใช ภาษา ได ดีถูกตอง   เหมาะสม สละสลวย   คมคาย หรือ ไม 

อยางไร
  ๔ . ๒  คํา บรรยายฃ

   มี หลักเกณฑ การ พิจารณา และ วิจารณ ดังนี้

   ก.  หัวขอ และ เนื้อเรื่อง  เหมาะสมกับ สถานการณ และ ผูฟง มาก นอย เพียง ใด

   ข.  สาระสําคัญ ของ เรื่อง ที่ บรรยาย มี ประโยชน ตอ ผูฟง และ สังคม  มี สิ่ง ใด 

ที่ นา จะ นําไป ใช ให เกิด ประโยชน
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รายวิชา ภาษา ไทย (พท31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

    ค.  ผูบรรยาย มคีวามรู และ ประสบการณ  ใน เรือ่ง ที ่บรรยาย มาก นอย เพยีง ใด  

มี ความ นา เชื่อถือ หรือ ไม

   ง.  ภาษา ที ่ใช ใน การ บรรยาย  ถกูตอง ตาม หลกัการ ใช ภาษา  เขา ใจงาย ชดัเจน 
หรอื ไม
  ๔ . ๓  คํา กลาว อภิปราย
    การ อภิปราย เปน วิธีการ ระดม ความ คิดเห็น และ แนวทาง ใน การ แกปญหา    
ซึ่ง เรา จะ ได ฟง กัน เปนประจํา โดยเฉพาะ จาก รายการ โทรทัศน   การวิเคราะหวิจารณควร
พิจารณาโดยใชหลักการ
   ก.    ประเด็น ปญหา ที่ จะ อภิปราย    ขอบขาย ของ ปญหา เปน อยางไร    มี ขอ
บกพรอง อยางไร
   ข.   ประเด็น ปญหา ที่ นํามา อภิปราย    นา สน ใจ มาก นอย เพียง ใด และ มี ความ 
สอดคลอง เหมาะสมกับ สถานการณ  หรือ ไม
   ค.   ผูอภิปราย มี คุณวุฒิ  ประสบการณ มี สวน เกี่ยวของ กับ ประเด็น อภิปราย 
อยางไร    และ ม ีความ นา เชื่อถือ มาก นอย เพียง ใด
    ง.  ผูอภปิราย ได ศกึษา คนควา และ รวบรวม ขอมลู ความรู มา ชี ้แจง ประกอบ 
ได มาก นอย เพียงพอ เหมาะสม และ นา เชื่อถือ หรือ ไม
   จ.   ผูอภิปราย รบัฟง ความ คดิเหน็ ของ ผู รวม อภิปราย หรือ ไม    ม ีการ ผกูขาด 
ความคิด และ การ พูด เพียง คน เดียว หรือ ไม
   ฉ.  ผูอภปิราย ให ขอคดิ และ แนวทาง อยาง ม ีเหตุผล ม ีขอมลู หลกัฐาน หรือ ไม    
ใช อารมณ ใน การ พูด อภิปราย หรือ ไม
    ช.  ภาษา ที่ ใช ใน การ อภิปราย ถูกตอง ตาม หลักการ ใชภาษา  กระชับ รัดกุม  
ชัดเจน เขา ใจงาย
   ซ.   ผูฟง อภิปราย ได ศึกษา รายละเอียด ตาม หัวขอ อภิปราย มา ลวงหนา บาง 
หรือ ไม   หาก มีการศึกษา มา ลวงหนา   จะ ทํา ใหวิเคราะห วิจารณ ได 

  ๔ . ๔  คํา ให โอวาท

   มี หลักเกณฑ การ พิจารณา และ วิจารณ  คือ
   ก.  ผู ให โอวาท เปน ใคร    มี คุณวุฒิ มีหนา ที่ ที่ จะ ให โอวาท หรือ ไม

   ข.  สาระสําคัญ ของ เรื่อง ที่ ให โอวาท มี อะไร ให ขอคิด เรื่อง อะไร    สอน อะไร

 มี แนวทาง ปฏิบัติ อยางไร

   ค.  เร่ือง ที ่ให โอวาท ม ีความ ถกูตอง    มเีหตมุผีล สอดคลอง ตาม หลกัวชิาการ 
หรือ ไม    นา เชื่อถือ เพียง ใด

   ง.  มี เทคนิค และ กลวิธี ใน การ พูด โนมนาว จิต ใจ ของ ผูฟง และ มี การ อางอิง  

คําคม  สํานวน  สุภาษิต  หรือ ยก เรื่อง  ยก เหตุการณ มา ประกอบ อยางไรบาง

   จ.  ใช ภาษา ไดด ี ถกูตอง สละสลวย   คมคาย  ไพเราะ  ประทบั ใจ ตอนไหน บาง
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  สรุป    

 ๑ .  วิจารณญาณ ใน การ ฟง และ ดู    หมาย ถึง การ รับสาร ให เขา ใจ ตลอด เรื่อง แลว ใช 

ปญญา คดิ ไตรตรอง    โดย อาศัย ความรู  ความคดิ  เหตุผล  และ ประสบการณ เดมิ แลว สามารถ 

นํา สาระ ตางๆ   ไป ใช ใน การ ดําเนิน ชีวิต ได อยาง เหมาะสม    โดย มี ขั้นตอน ดังนี้

  ๑ . ๑  ฟง และ ดู ให เขา ใจ ตลอด เร่ือง กอน

  ๑ . ๒   วิเคราะห เรื่อง    วา เปนเรื่อง ประเภท ใด    ลักษณะ ของ เร่ือง และ ตัวละคร เปน 

อยางไร    มี กลวิธี ใน การ เสนอ เรื่อง อยางไร

  ๑ . ๓    วนิจิฉยั    พิจารณา เร่ือง ที ่ฟง เปน ขอเทจ็จริง  ความ คดิเห็น  เจตนา ของ ผูเสนอ 

เปน อยางไร  มี เหตุผล นา เชื่อถือ หรือ ไม

   ๑ . ๔   การ ประเมินคา ของ เร่ือง เมื่อ ผาน ขั้นตอน  ๑   –   ๓   แลว  ก็ ประมาณวา เร่ือง 

หรือ สาร นั้น ดี หรือ ไมดี  มี อะไร ที่ จะ นําไป ใช ให เปน ประโยชน ได

   ๑ . ๕   การ นําไป ใช ประโยชน เมื่อ ผาน ขั้นตอน ที่  ๑   –   ๔   แลว  ขั้น สุดทาย คือ  นํา 

คุณคา ของ เรื่อง ที่ ฟง และ ดู ไป ใชได เหมาะสมกับ กาลเทศะ และ บุคคล

  ๒ .  การ วิเคราะห    หมาย ถึง การ แยก แยะ ประเภท  ลักษณะ  สาระสําคัญ และ การ นํา

เสนอ พรอม ทั้ง เจตนา ของ ผูพูด หรือ ผูเสนอ

 การ วินิจ    หมาย ถึง การ พิจารณา เร่ือง อยาง ไตรตรอง    หา เหตุผล ขอดี ขอเสีย    และ 

คุณคา ของ สาร

 การ วิจารณ    หมาย ถึง  การ พิจารณา อยาง มี หลักเกณฑ ใน เร่ือง ที่ ฟง และ ดู    วา มี อะไร 

นาคิด นา สน ใจนา ติดตาม  นาชมเชย  นาช่ืนชม และ มี อะไร บกพรอง บาง

 การ วิจารณ สาร หรือ เร่ือง ที่ ได ฟง และ ดู    เมื่อ ได วินิจวิเคราะห  และ ใช วิจารณญาณ 

ใน การ ฟง และ ดู เร่ือง หรือ สาร ที่ ไดรับ แลวก็ นํา ผล มา รายงาน บอกกลาว แสดง ความ คิดเห็น ตอ 

สิ่ง นั้น    อยาง มี เหตุผล  มี หลักฐาน ประกอบ    และ เปน สิ่ง สรางสรรค

 ๓. หลักการ ฟง และ ดู ที่ ดี

  ผู เรียนรู ได เรียนรู วิธีการ ฟง และ ดู มา แลว หลาย ประการ    ควร จะ ได รับรู ถึง วิธีการ 

ปฏิบัติตน ใน การ เปน ผูฟง และ ดู ที่ ดี ดวย ตามหลักการดังนี้

   ๑ .  ฟง และ ด ูให ตรง ตาม ความ มุงหมาย    การ ฟง แตละคร้ัง จะ ตอง ม ีจดุ มุงหมาย 

ใน การ ฟง และ ดู    ซ่ึง อาจ จะ มี จุด มุงหมาย อยาง ใด อยาง หน่ึง โดยเฉพาะ หรือ มี จุด มุงหมาย หลายอยาง 

พรอม กนั กไ็ด    จะ ตอง เลอืก ฟง และ ด ูให ตรง กบั จดุ มุงหมาย ที ่ได ตัง้ไว และ พยายาม ที ่จะ ใหการ 

ฟง และ ดู แตละครั้ง ไดรับ ผล ตาม จุด มุงหมาย ที่ กําหนด
  ๒ . มี ความ พรอม ใน การ ฟง และ ดู  การ ฟง และ ดู จะ ไดผล จะ ตอง มี ความ พรอม ท้ัง 

รางกาย จิต ใจ และ สติปญญา  คือ ตอง มี สุขภาพ ดี ทั้ง รางกาย  และ จิต ใจ ไม เหน็ดเหนื่อย ไม เจ็บ
ปวย และ ไมมี จิต ใจ เศราหมอง  กระวนกระวายการ ฟง และ ดู จึง จะ ไดผล ดี    และ ตอง มี พ้ืน ฐาน

ความรู ใน เร่ือง น้ัน ดี พอสมควร    หาก ไมมี พ้ืนฐาน ทาง ความรู  สติปญญา ก็ ยอม จะ ฟง และ ดู ไม 

รูเรื่อง และ ไม เขา ใจ



๑๑

กา
ร ฟ

ง 
 ก

าร
 ดู 

บท ที่๑

รายวิชา ภาษา ไทย (พท31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

 ๓ .   มี สมาธิ ใน การ ฟง และ ดู    ถา หาก ไมมี สมาธิ  ขาด ความ ต้ัง ใจ ยอม จะ ฟง และ ดู ไม 

รูเร่ือง    การ รับรู และ เขา ใจ จะ ไม เกิด    ดัง นั้น จะ ตอง มี ความ สน ใจ  มี ความ ตั้ง ใจ และ มี สมาธิ ใน 

การ ฟง และ ดู

 ๔ .    ม ีความ กร ะตอืรอืรน   ผู ที ่มองเห็น คณุคา และ ประโยชน ของเร่ืองน้ัน ม ีความ พรอม 

ที่ จะ รับรู และ ทําความ เขา ใจ  จาก การ ฟง และ ดู นั้น  ยอม มี ประสิทธิภาพ ใน การ ฟง และ ดู สูง

 ๕ .     ฟง และ ดู โดย ไมมี อคติ    ใน การ ฟง จะ ตอง ทํา ใจเปนกลาง ไมมี อคติ ตอ ผูพูดตอ 

เรื่อง ที่ พูด    หาก  ไมชอบ เรื่อง  ไม ศรัทธา ผูพูด ก็ จะ ทํา ให ไม พรอม ที่ จะ รับรู และ เขา ใจ ใน เร่ือง นั้น    

จะ ทํา ใหการ ฟง และการ ดู ไม ประสบผล สําเร็จ

 ๖ .  การ จดบันทึก และสรุปสาระสําคัญ    ใน การ ฟง และ ดู เพื่อ ความรู มี ความ จําเปน 

ที่ ตอง บันทึกสรุป สาระสําคัญ ที่ จะ นําไป ใช นําไป ปฏิบัติ

 คุณสมบัติ ของ ผูฟง และ ดู ที่ ดี    ควร ปฏิบัติ ดังนี้

 ๑ .  สามารถ ปฏิบตั ิตาม หลกัการ ฟง และ ด ูที ่ด ีได    โดยมีจดุ มุงหมาย    ม ีความ พรอม 

ใน การ ฟง และ ดู มีความตั้ง ใจ และ กร ะตือรือรน    ไมมี อคติ และ รูจัก สรุป สาระสําคัญ ของ เร่ือง ที่ 

ฟง และ ดู นั้น ได

 ๒ .   มี มารยาท ใน การ ฟง และ ดู    มารยาท ใน การ ฟง และ ดู เปน สิ่ง ที่ จะ ชวย สราง 

บรรยากาศ ที ่ด ีใน การ ฟง และ ด ู   เปน มารยาท ของ การ อยูรวม กนั ใน สงัคม อยาง หนึง่    หาก ผูฟง 

และ ดู ไมมี มารยาท    การ อยูรวม กัน ในขณะ ที่ ฟง และ ดู  ยอม ไมปกติ สุข    มี บรรยากาศ ที่ ไม 

เหมาะสม และ ไม เอือ้ ตอ ความ สาํเร็จ  ตวัอยาง เชน    ขณะ ที ่ฟง และ ด ูการ บรรยาย ถา ม ีใคร พดูคยุ 

กัน เสียง ดัง หรือ กระทําการ ที่ สราง ความ ไม สงบ รบกวน ผูอื่น    บรรยากาศ ใน การ ฟง และ ดู นั้น 

ยอม ไมด ี   เกดิ ความ ราํคาญ ตอ เพือ่น ทีน่ัง่ อยู ใกล จะ ไดรบั การ ตาํหน ิวา ไมม ีมารยาท  ขาด สมบัติ

ผูดี    แต ถา เปน ผู มี มารยาท    ยอม ไดรับ การ ยกยอง จาก บุคคลอื่น ทํา ใหการ รับสาร ดวย การ ฟง 

และ ดู ประสบ ความ สําเร็จ โดย งาย

 ๓ .  รูจัก เลือก ฟง และ ดู ใน สิ่ง ที่ เปน ประโยชน    การ เลือก ฟง และ ดู  ใน เร่ือง ที่ จะ เปน 

ประโยชน ตอ อาชีพ    ชีวิต ความ เปน อยู และ ความ รับผิดชอบ ใน สังคม   แลว เลือก นําไป ใชให 

เกิด ประโยชน ใน การ พัฒนา อาชีพ    พัฒนา คุณภาพ ชีวิต และ พัฒนา สังคม

 

เรื่อง ที่  ๓   มารยาท ใน การ ฟง และ ดู
   
 การ ฟง และ ดู จะ สัมฤทธ์ิผล นั้น    ผูฟง ตอง คํานึง ถึง มารยาท ใน สังคม ดวย    ยิ่ง เปนการ 
ฟง และ ดู ใน ที่สาธารณะ ยิ่ง ตอง รักษา มารยาท อยาง เครงครัด    เพราะ มารยาท เปน เครื่อง กํากับ 
พฤติกรรม ของ คน ใน สงัคม    ควบคุม ให คน ใน สงัคม ประพฤติตน ให เรียบรอย งดงาม    อนั แสดง 
ถึง ความ เปน ผูดี และ เปน คน ที่ พัฒนา แลว

 การ ฟง และ ดู ใน โอกาส ตางๆ   เปน พฤติกรรม ทาง สังคม    ยกเวน การ ฟง และ ดู จาก สื่อ  

ตามลําพัง    แต ใน บางครั้ง การ ฟง และ ดู บทเรียน จาก สื่อ ทาง ไกล ก็ มี การ ฟง และ ดู กัน เปนกลุม 



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๑๒

การ ฟง  การ ดู 

บท ที่๑

รวมกับ บุคคลอื่น ดวย    จําเปน ตอง รักษา มารยาท    เพื่อ มิ ให เปนการ รบกวน สมาธิ ของ ผู อื่น
การ รกัษา มารยาท ในขณะ ที ่ฟง และ ด ูเปนการ แสดง ถงึ การ ม ีสมัมาคารวะ ตอ ผูพดู หรอื ผู แสดง    
หรือ ตอ เพื่อน ผูฟง ดวย กัน    ตอ สถาน ที่ ผู มี มารยาท ยัง จะ ไดรับ ยกยอง วา เปน ผู มี วัฒนธรรม ดี
งาม อีกดวย
  มารยาท ใน การ ฟง และ ดู ใน โอกาส ตางๆ   มี ดังนี้
 ๑ .  การ ฟง และ ดู เฉพาะหนา ผู ใหญ
  เม่ือ ฟง และ ดู เฉพาะหนา ผู ใหญ ไมวา จะ อยู แตลําพัง หรือ มี ผูอ่ืน รวม อยู ดวย ก็ตาม   จะ ตอง 
สํารวม กิริยา อาการ ให ความ สน ใจ ดวย การ สบตา กับ ผูพูด   ผู ที่ สื่อสาร ให กัน ทราบ   ถา เปนการ 
สนทนา ไม ควร ชงิ พดู กอน ที ่คูสนทนา จะ พดู จบ    หรอื ถา ม ีปญหา ขอ สงสยั จะ ถาม   ควร ให ผูพดู 
จบ กระ แส ความ กอน แลว จึง ถาม    หาก มี เพื่อน รวม ฟง และ ดู อยู ดวย ตอง ไม กระทําการ ใด อัน 
จะ เปนการ รบกวน ผูอื่น
  ๒ .     การ ฟง และ ดู ใน ที่ประชุม
   การ ประชุม จะ มี ประธาน ใน ที่ประชุม เปน ผูนํา และ ควบคุม ใหการ ประชุม ดําเนิน ไป 
ดวยดี    ผู เขารวม ประชุม ตอง ให ความ เคารพ ตอ ประธาน    ในขณะ ที่ผู อื่น พูด  เรา ตอง ตั้ง ใจ 
ฟง และ ดู    หาก มี สาระสําคัญ ก็ อาจ จดบันทึก ไว เพื่อ จะ ได นําไป ปฏิบัติ    หรือ เปน ขอมูล ใน การ 
อภิปราย แสดง ความ คดิเหน็    ไม ควร พดู กระซิบ กบั คน ขางเคยีง  ไม ควร พดู แซง ขึน้  หรือ แสดง 
ความ ไม พอ ใจ ให เห็น  ควร ฟง และ ดู จนจบ แลว จึง ใหสัญญาณ ขออนุญาต พูด ดวย การ ยกมือ  
หรือ ขออนุญาต  ไม ควร ทํา กิจธุระ สวนตัว  และ ไม ทํา สิ่ง อื่น ใด ที่ จะ เปนการ รบกวน ที่ประชุม
 ๓ .   การ ฟง และ ดู ใน ที่สาธารณะ
 การ ฟง และ ด ูใน ทีส่าธารณะ เปนการ ฟง และ ด ูที ่ม ีคน จาํนวน มาก ใน สถาน ที ่ที ่เปน หอง
โถง กวาง   และ ใน สถาน ที ่ที ่เปน ลานกวาง   อาจ จะ ม ีหลงัคา หรอื ไมม ีกไ็ด ขณะ ที ่ฟง และ ด ูไม ควร 
กระทําการ ใดๆ   ที ่จะ กอ ความ ราํคาญ  สราง ความ วุนวาย ให แก บคุคล ที ่ชม หรือ ฟง รวม อยู ดวย    
ขอ ควร ระวัง มี ดังนี้
   ๓ . ๑  การ ฟง และ ดู ใน โรงภาพยนตร หรือ โรงละคร
    ๓ . ๑ . ๑ รกัษา ความ สงบ    ไม ใช เสยีง พดูคยุ และ กระทาํการ ใดๆ   ที ่จะ ทาํ ให 
เรื่อง รบกวน ผูอื่น และ ไม ควร นํา เด็กเล็กๆ   ที่ ไรเดียงสา เขาไป ดู หรือ ฟง ดวย เพราะ อาจ จะ รอง 
หรือ ทํา เสียง รบกวน ผูอื่น ได
    ๓ . ๑ . ๒  ไม ควร นาํ อาหาร ของ ขบเค้ียว   ของ ที ่ม ีกลิน่ แรง เขาไป ใน สถาน ที ่
นั้น   เพราะ เวลา แก หอ อาหาร   รับประทาน ของ ขบเคี้ยว ก็ จะ เกิด เสียง ดัง รบกวน ผูอื่น และ ของ 
ที่ มี กลิ่น แรง ก็ จะ สง กลิ่น รบกวน ผูอื่น ดวย  
    ๓ . ๑ . ๓ ไม เดิน เขา ออก บอย   เพราะ ใน สถาน ที่ นั้น จะ มืด    เวลา เดิน อาจ จะ 
เหยียบ หรือ เบียด ผู รวม ฟง ดวย    หาก จาํเปน ควร เลือก ที่นั่ง ที่ สะดวก ตอ การ เดิน เขา ออก  เชน  
นั่ง ใกล ทาง เดิน  เปนตน
    ๓ . ๑ . ๔  ไม ควร แสดง กริยิา อาการ ที ่ไมเหมาะ ไม ควร ระหวาง เพือ่น ตาง
เพศ ใน โรงมหรสพ   เพราะ เปนเรื่อง สวนบุคคล ขัดตอ วัฒนธรรม ประเพณี ไทย    ไม ควร แสดง 

กิริยาอาการ ดังกลาว ใน ที่สาธารณะ
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    ๓ . ๑ . ๕  ไม ควร สงเสียง ดัง เกินไป เม่ือ ชอบ ใจ เปนพิเศษ ใน เร่ือง ท่ี ดู หรือ ฟง  
เชน  ถงึ ตอน ที ่ชอบ ใจ เปนพเิศษ ก ็จะ หวัเราะ เสยีง ดงั  ปรบมือ หรอื เปาปาก    ซึง่ จะ เปนการ สราง 
ความ รําคาญ และ รบกวน ผูอื่น
  ๓ . ๒  การ ฟง ใน ลานกวาง   สวน ใหญ จะ เปนการ ชม ดนตรี และ การ แสดง ที่ เปน 
ลักษณะ มหกรรม บันเทิง  ควร ปฏิบัติ ดังนี้
    ๓ . ๒ . ๑  อยา สงเสียง ดัง จน เกินไป   จะ ทํา ให เปน ท่ี รบกวน ผู รวม ชม    หาก ถูก ใจ 
เปนพิเศษ ก็ ควร ดู จังหวะ อัน ควร ไม ทํา เกินพอดี
    ๓ . ๒ . ๒  ไม แสดงอาการ กิริยา ท่ี ไมสมควร  เชน  การ โยก ตัว การ เตน และ
 แสดง ทาทาง ตางๆ   เกินพอดี
    ๓ . ๒ . ๓  ไม ดื่ม ของมึนเมา เขาไป ชม การ แสดง หรือ ไม นําไป ดื่ม ขณะ ชม
    ๓ . ๒ . ๔  ไม ควร แสดง กริยิา ที ่ไม เหมาะสมกบั เพือ่น ตางเพศ หรือ เพศตรงขาม 
เพราะ ขัดตอ วัฒนธรรม ไทย และ อาจ ผิด กฎหมาย ดวย
    ๓ . ๒ . ๕ ควร ยนื หรอื นัง่ ให เรียบรอย ไม ควร เดิน ไป เดิน มา โดย ไม จาํเปน เพราะ 
จะ ทําความ วุนวาย ให บุคคลอื่น

 สรุป    มารยาท ใน การ ฟง และ ดู ได  ดังนี้
 ๑ .   ฟง และ ดู ดวย ความ ตั้ง ใจ    ตา มองดู ผูพูด ไม แสดงออก ดวย อาการ ใดๆ   ที่ บอก ถึง 
ความ ไมสน ใจ 
 ๒ .   ไม ทําความ รําคาญ แก ผูอื่น ที่ ฟง และ ดู ดวย
  ๓ .   ไม แสดงกริยา ไม เหมาะสม ใดๆ   เชน  โห  ฮา  ฯลฯ
 ๔ .   ถา จะ แสดง ความ คิดเห็น หรือ ถามปญหา ขอ ของ ใจ  ควร จะ ขออนุญาต กอน หรือ เม่ือ 
ท่ีประชุม เปดโอกาส ให ถาม และ แสดง ความ คิดเห็น
  ๕ .  ไม ควร เดิน เขา หรือ เดิน ออก ขณะ ที่ ผูพูด กําลัง พูด หรือ กําลัง แสดง หาก จํา เปน
จริง ๆ    ควร จะ ทําความ เคารพ ประธาน กอน

 กิจกรรม ที่ ๑ 
   ให ผูเรียน ฝก ปฏิบัติ ตาม ลักษณะ การ ฟง ที่ ดี ใน โอกาส ที่ เหมาะสม  เชน  การ ฟง 
รายงาน กลุม,   การ ฟง พระ เทศน    แลว นํามา อภิปราย กัน ใน กลุม ท้ัง ผู เปน วิทยากรผู รวม ฟง 
และ เนื้อหา ตาม หัวขอ ที่ ผูเรียน นําเสนอ และ ตกลง กัน ใน กลุม

  กิจกรรม ที่ ๒ 
  ๑ .  จง สรุป มารยาท ใน การ ฟง และ ดู วา มี อะไร บาง
  ๒ .  ให ผูเรียน ฝก ปฏิบัติ ตามมารยาท ใน การ ฟง และ ดู โดย แบงกลุม จัด กิจกรรม 
ใน หองเรียน

กิจกรรม
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การ ฟง  การ ดู 

บท ที่๑

   การนํา ความรู จาก การ ฟง และ ดู ไป ใช

 การ ฟง และ การ ดู เปนการ รับสาร ทาง หนึ่ง ที่ เรา สามารถ จะ รับรู เรื่องราว ตางๆ   ได เปน 

อยาง ด ีและ ละเอียด   เพราะ ได ฟง เรือ่งราว จาก เสยีง พดู และ ยงั ได มอง เหน็ภาพ เรือ่งราว เหตุการณ 

และ วตัถุ สิง่ของ ตลอด ทัง้ กรยิา อาการ ตางๆ   อกีดวย    สิง่ ที ่ไดรบั จาก การ ฟง และ ด ูจงึ เปน ขอมลู 

ความรู ที่ คอนขาง จะ ละเอียด ลึกซ้ึง    จึง สามารถ ที่ จะ นําไป ใช ใน ชีวิต ประจําวัน ได อยาง ดี  เชน

  ๑ . ใช ถายทอด ความรู เรื่องราว ดวย การ พูด  การ อาน และ การ เขียน  เชน  การ รายงาน  

การบรรยาย  การ บอกกลาว เลา เรื่อง  การ อาน ขาว  อาน ประกาศ  บทความ  และ การ เขียน 

บทความ  เขยีน เรือ่งยอ  เรยีงความ  จดหมาย  ฯลฯ  เพือ่ ถายทอด เรือ่งราว ที ่ได ฟง และ ด ู   ตลอด 

ทั้ง การ เห็น ตัวอยาง ใน การ ถายทอด ดวย วิธี ตางๆ   มา ใช ใน การ ถายทอด ได อีกดวย

   ๒ .  ใช ใน การ วิเคราะห  วิจารณ  แสดง ความ คิดเห็น    การ ฟง และ ดู จะ ชวย ให เรา ได ความรู  

ได ขอมูล  ขอเท็จจริง  หลักฐาน  เหตุผล  ตัวอยาง แนวคิด ที่ จะ ใช ประกอบการ วิเคราะห  วิจารณ  

แสดง ความ คิดเห็น ตอ ที่ประชุม  ตอ สาธารณชน ดวย  การ พูด  การ เขียน ได เปน อยาง ดี

   ๓ .   ใช ใน การ แกปญหา   การ แกปญหา ทุก ประเภท  ทุก ปญหา จะ สําเร็จ ละ ลวง ไป ดวยดี    

จะ ตอง อาศัย ความรู  ประสบการณ   แนวทาง แกปญหา อื่น ที่ เคย แกไข มา แลว และ ขอมูล ทาง 

วชิาการ ประกอบ ใน การ ตดัสนิ ใจ    เลอืก วธิ ีแกปญหา ที ่เกดิขึน้ จงึ จะ สามารถ แกปญหา ได สาํเรจ็ 

ดวยดี

   ๔ .   ใช ใน การ ประกอบ อาชีพ    การ ได ฟงได เหน็ ตวัอยาง เรือ่งราว ตางๆ   จะ ทาํ ให ไดรบั 

ความรู และ ขอมูล เกี่ยวกับ อาชีพ ตางๆ   จะ ทํา ให เรา มองเห็น ชองทาง การ ประกอบ อาชีพ ชวย 

ให ตดัสนิ ใจ ประกอบ อาชีพ และ ยงัเปน ขอมลู ที ่จะ สงเสรมิ ให บคุคล ที ่ม ีอาชพี อยู แลว    ได พฒันา 

อาชีพ ของ ตน เอง ให เจริญ กาวหนา อีกดวย

   ๕ .  ใช ใน การ ศึกษา เลาเรียน  นักเรียน  ผูเรียน  ที่ กําลัง ศึกษา อยู ยอม สามารถ นํา ความ

รู ประสบการณ จาก การ ฟง และ ดู มา ชวย ให มีความรู ความ เขา ใจ ใน วิชา ท่ี เรียนทํา ใหการ เรียน ประสบ 

ความ สําเร็จ ตาม ความ ตองการ ของ ตน เอง
   ๖ .  ใช เปน แนวทาง ใน การ ดําเนิน ชีวิต ใน สังคม ความรู ที่ ได จาก การ ฟง และ ดู จะ 

สามารถ นาํไป ใช เปน แนวปฏบิตั ิของ แตละคน ทัง้ ในดาน สขุภาพ อนามยั  การ ปฏิบตัติน ใน สงัคม 

เก่ียวกับ วัฒนธรรม ประเพณี   การ กิน อยู หลับนอน  การ อยูรวม กัน ใน สังคม อยาง เปนสุข    
ทั้งหมด เปนเร่ือง ที่ จะ ตอง ศึกษา หาความรู ดู ตัวอยาง   ดู แนวปฏิบัติ ระเบียบ  กฎเกณฑ ของ 

สังคม ดวย การ ฟง และ ดู ทั้งสิ้น

 ท่ี กลาว มา เปน สวนหน่ึง  ยังมี อีก มา กมาย หลายอยาง ที ่เรา ตอง นาํ ความรู จาก การ ฟง และ 

ดู ไป ใช ใน การ ดําเนิน ชีวิต
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สาระสําคัญ

 การ พูด เปนการ สื่อสาร ที่ ควบคู กับ การ ฟง และ ดู  การ เขาใจ หลักการ การ เตรียมการ 

พูด การ พูด ใน หลายๆ โอกาส และ มารยาท ใน การ พูด จะ ทํา ใหการ พูด ประสบผล สําเร็จ

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง

 เมื่อ ศึกษา บท ที่ ๒ จบ และ คาดหวัง วา ผูเรียน จะจะ สามารถ

 ๑. นํา ความรู เกี่ยวกับ ลักษณะ การ พูด ไป ใชได เหมาะสม

 ๒. มี ทักษะ ประสบการณ การ พูด ใน โอกาส ตางๆ

 ๓.  มี มารยาท ใน การ พูด

ขอบขาย เนื้อหา

 เรื่องที่ ๑ มารยาท ใน การ พูด

 เรื่องที่ ๒ ลักษณะ การ พูด ที่ ดี

  เรื่องที่  ๓ การ พูด ใน โอกาส ตางๆ 

การ พูด บท ที่  ๒



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๑๖

การพูด 

บท ที่๒

 เรื่อง ที่   ๑     มารยาท ใน การ พูด 
  

  ๑ .  ใช คําพูด สุภาพ เหมาะสมกับ กาลเทศะ และ บุคคล ใหเกียรติ กับ ผู ที่ เรา พูด ดวย    
รูจัก ใช คํา ที่ แสดง ถึง ความ มี มารยาท  เชน  คํา ขอบคุณ    ขอบ ใจ    เมื่อ ผูอื่น ทําคุณ ตอ เรา    และ 
กลาว ขอโทษ ขออภัย เสีย ใจ ใน โอกาส ที่กระทําการ ลวงเกิน ผูอื่น 
  ๒ . ไม พูดจา เยาะเยย  ถากถาง  ดูหมิ่น เหยียดหยาม  เสียดสี ผูอื่น  ไม พูดจา ยก ตน ขม 
ทาน  พูด ชี้ จุด บกพรอง  หรือ ปมดอย ของ ผูอื่น ให เกิด ความ อับอาย
   ๓ .  ไม ผูกขาด การ พูด และ ความคิด แตเพียง ผูเดียว    ใหโอกาส ผูอื่น ได พูด บาง ไม พูด 
ตัดบท ใน ระหวาง ผูอื่น กําลัง พูด    ควร คอย ให ผูอื่น พูด จน หมด กระบวนความ แลว จึง พูดตอ
   ๔ . เมื่อ จะ พูด คัดคาน หรือ โต แยง    ควร จะ เหมาะสมกับ โอกาส และ มี เหตุผล เพียงพอ 
ไม ใช อารมณ ควรใช คําพูด ที่ นุมนวล    ไม ให เสีย บรรยากาศ ของ การ พูดคุย กัน
   ๕ .  การ พูด เพื่อ สราง บรรยากาศ    ให เกิด อารมณขัน    ควร จะ เปนเรื่อง ตลกขบขัน ที่ 
สุภาพ    ไม หยาบโลน หรือ พูด ลักษณะ สอง แง สอง งาม
   ๖ . ไม พูด ติเตียน    กลาวหา หรือ นินทา ผูอื่น ตอหนา ชุมชน    หรือ ในขณะ ที่ ผู ที่ เรา พูด 
ถึง ไมได อยู ดวย
   ๗ .  ควร พูด ดวย น้ําเสียง นุมนวล ชวน ฟง   ไม ใช น้ําเสียง หวนๆ   หรือ ดุดัน วางอํานาจ 
เหนือ ผูฟง    รูจัก ใช คํา  คะ  ครับ  นะคะ  นะ ครับ  หนอย  เถิด  จะ  นะ  เสริม การ พูด ให สุภาพ 
ไพเราะ นาฟง
 คุณธรรม ใน การ พูด    การ ปฏิบัติ ตามมารยาท ใน การ พูด ดังกลาว มา แลว    ยัง ไม ถือ
วา เปนการ พดูด ี   เพราะ ยงัขาด คณุธรรม ใน การ พดู นัน้ ก ็คอื    ขาด ความ รบัผดิชอบ    ขาด ความ 
จริง ใจ      เพราะ บุคคล ที่ มี คุณธรรม ใน การ พูด จะ ตอง มี ความ รับผิดชอบ ใน คาํพูด และ สิ่ง ที่ พูด 
ออกไป    มี ความ จริง ใจ    มี ความ บริสุทธิ์ ใจ ตอ ผู ที่ เรา พูด ดวย
  ก.  ความ รับผิดชอบ ใน การ พูด    ผูพูด จะ ตอง รับผิดชอบ ตอ การ พูด ของ ตน ท้ัง ในดาน 
กฎหมาย และ ศีลธรรม    รับผิดชอบ ทาง กฎหมาย น้ัน ก็ คือ  เม่ือ ผูพูด พูด อยาง ขาด ความ รับผิด
ชอบ มีความผิด ตามกฎหมาย    ผู น้ัน จะ ตอง รับโทษ  เชน  พูด หมิ่นประมาท  แจงความ เท็จ  พูด 
ให ผูอื่น เสียหาย จน เกิด การ ฟองรอง    ตอง รับโทษ ตามกฎหมาย
 สวน ความ รับผิดชอบ ในดาน ศีลธรรม หรือ คุณธรรม นั้น    หมาย ถึง ความ รับผิดชอบ 
ของ การ พูด ที่ ทํา ให ผูอื่น เสีย ใจ    ไมสบาย ใจ เกิด ความ เสียหาย ไม ถึงกับ ผิด กฎหมาย บานเมือง    
แต เปน สิ่ง ไมเหมาะ ไม ควร เชน  การ พูด สอเสียด  พูดคําหยาบ  พูด เพอเจอ  พูด ให ผูอ่ืน ถูก ตําหนิ 
เหลาน้ี ผูพูด ตอง รับผิดชอบ    ตอง ไม ปฏิเสธ ใน คําพูด ของ ตน นอกจากนี้ผูพูด จะ ตอง ไม พูด ตอ
เติม เสริม แตง จน บิดเบือน ความ จริง    ตอง ตระหนัก และ รับผิดชอบ ใน การ พูด 
ทุกคร้ัง
  ข.   ความ จริง ใจ และ บริสทุธิ ์ใจ    ผูพดู ตอง ม ีความ จรงิ ใจ ใน การ พดู ดวย การ แสดงออก 
ทาง สีหนา    แววตา    อากัปกิริยา    น้ําเสียง และ คําพูด ให ตรง กับ ความรูสึก ที่ มี อยู ใน จิต ใจ อยาง 
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กา
รพ

ูด

บท ที่๒

แทจริง  ไมเส แสรง แกลง ทํา  พูด ดวย ความ บริสุทธิ์ ใจ  คือ การ พูด ดวย ความ ปรารถนาดี ที่ จะ ให 
เกิดผล ดี ตอ ผูฟง    ไม พูด เพื่อ ให เขา เกิด ความ เดือดรอน เสียหาย    ใน การ พูด ควร พิจารณา ถึง 
ผล ดี  ผล เสีย  กาลเทศะ  อะไร ควร พูด    อะไร ไม ควร พูด เปน สิ่ง สําคัญ

 เร่ือง ที่  ๒     ลักษณะ การ พูด ที่ ดี

  การ พูด
 การ พูด เปนการ ส่ือสาร อีก ประเภท หน่ึง ท่ี ใช กัน อยู ใน ชีวิต ประจําวัน  ใน การ พูด ควร 

ตระหนัก ถึง วัฒนธรรม ใน การ ใช ภาษา    คือ ตอง เปน ผู มี มารยาท ใน การ พูด    มี คุณธรรม ใน การ 

พูด และ ปฏิบัติ ตาม ลักษณะ การ พูด ที่ ดี    จึง จะ สื่อ กับ ผู ฟงได ตาม ที่ ตองการ 

  การ พูด ของ แตละบุคคล ใน แตละครั้ง จะ ดี หรือ ไมดี อยางไร นั้น    เรา มี เกณฑ ที่ จะ 

พิจารณา ได    ถา เปนการ พูดที่ ดี จะ มี ลักษณะ ดัง ตอไปนี้

 ๑ .  ตอง ม ีเนือ้หา ด ี  เน้ือ หา ก ็จะ ตอง เปนเรือ่ง เกีย่วกบั สขุภาพ อนามยั    เนือ้หา ที ่ด ีตอง 

ตรง ตาม จดุ มุงหมาย ของ ผูพดู  ผูพดู ม ีจดุ มุงหมาย การ พดู เพือ่อะไร  เพือ่ ความรู  ความคดิ  เพือ่ 

ความ บนัเทิง  เพือ่ จงู ใจ โนมนาว ใจ  เนือ้หา จะ ตอง ตรง ตาม เจตนารมณ ของ ผูพดู และ เนือ้หา นัน้ 

ตอง มี ความ ยาก งาย เหมาะกับ ผูฟง    มี การ ลําดับ เหตุการณ    ความคิด ที่ ดี มี ระเบียบ ไม วกวน    

จึง จะ เรียกวา มี เนื้อหา ดี

 ๒ .  ตอง ม ีวธิกีาร ถายทอด ด ี   ผูพดู จะ ตอง ม ีวธิกีาร ถายทอด ความรู ความคิด หรือ สิง่ 

ที ่ตองการ ถายทอด ให ผูฟง เขา ใจงาย เกดิ ความ เชือ่ถอื  และ ประทบั ใจ  ผูพดู ตอง ม ีศลิปะ ใน การ 

ใช ถอยคํา ภาษา และ การ ใช น้ําเสียง    มี การ แสดง กิริยา ทาทาง ประกอบ ใน การ  แสดงออก ทาง สี

หนา  แววตา ได อยาง สอดคลอง เหมาะสม    การ พูด จึง จะ เกิด ประสิทธิผล

 ๓ .   ม ีบคุลิกภาพ ด ี   ผูพดู จะ ตอง แสดงออก ทาง กาย และ ทาง ใจ ได เหมาะสมกับ โอกาส 

ของ การ พูด  อัน ประกอบดวย  รูปราง หนาตา    ซ่ึง เรา ไม สามารถ ท่ี จะ ปรับ เปล่ียน อะไรได มาก นัก    

แต ก็ ตอง ทํา ให ดูดี ท่ีสุด  การ แตงกาย และ กริยา ทาทาง    ใน สวน นี้ เรา สามารถ ที่ จะ สรางภาพ ให 

ด ีได ไมยาก    จงึ เปน สวน ที ่จะ ชวย ใน การ สราง บคุลกิภาพ ที ่ด ีได มาก    สวน ทาง จติ ใจ นัน้ เรา ตอง 

สราง ความ เชื่อมั่น ใน ตัวเอง ให สูง  มี ความ จริง ใจ และ มี ความคิด ริเร่ิม   ผูพูด ที่ มี บุคลิกภาพ ที่ ดี    

จงึ ดงึดดู ใจ ให ผูฟง เช่ือมัน่  ศรัทธา และ ประทบั ใจ ได งาย  การ สราง บคุลกิภาพ ที ่ด ีเปน คณุลกัษณะ 

สําคัญ อยาง หนึ่ง ของ การ พูด

 การ พดู ที ่ใช สือ่สาร ใน ชวีติ ประจําวัน นัน้ ม ีลกัษณะ แตกตาง กนั    ทัง้นี ้ขึน้ อยู กบั โอกาส 

สถาน ที่  กาลเทศะ และ บุคคล ที่ เรา พูด    ถา พูด เปนทางการ  เชน  การ พูด ใน ที่ประชุม    สัมมนา    

การ พูด รายงาน ความ กาวหนา ของ การ ปฏิบัติ งาน ให ผู บังคับ บัญชา ทราบ    ผูพูด ยอม ตอง ใช 

ภาษา ลกัษณะ หนึง่    แต ใน โอกาส ที ่ไม เปนทางการ เชน    การ พดู ใน วง สนทนา ของ เพื่อน ที่ สนิท

สนม กัน  การ พูด ใหคําปรึกษา ของ ครู กศน.   กับ ผูเรียน  ผูนํา หมูบาน ชี้ แจงรายละเอียด ของ 

การ ประชุม ให คน ใน ชุมชน ทราบ    ก็ ยอม จะ ใช ภาษา อีก อยาง หนึ่ง    หรือ ถา เรา พูด กับ บุคคล ที่ 
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รูจัก คุนเคย กัน มา เปน อยาง ดี ก็ ใชภา ษาพูด ลักษณะ หนึ่ง แต ถา พูด กับ บุคคล ที่ เรา เพิ่ง รูจัก 

ยัง ไมคุนเคย ก็ จะ ใช ภาษา อีก ลักษณะ หนึ่ง

 การ พูด ที่ดี  อาจ แบง ได เปน  ๓   ลักษณะ คือ  

 ๑ .   การ พูด แบบ เปนทางการ    เปนการ พูด ท่ี ผูพูด จะ ตอง ระมัดระวัง ใน เร่ือง ของ รูป แบบ  

วิธีการ   ความ ถูกตอง เหมาะสม ของ การ ใช ถอยคํา  การ พูด ลักษณะ นี้ จะ ใช ใน โอกาส ที่ เปน 

พิธีการ   มี รูป แบบ วิธีการ และ ขั้นตอน ใน การ พูด เปนการ พูด ใน ที่ประชุม ที่ มี ระเบียบ วาระ    

การ กลาว ตอนรบั    การ กลาว ตอบ   การ กลาว อวยพร   การ กลาว ให โอวาท   การ แสดง ปาฐกถา  

เปนตน

 ๒ .   การ พูด แบบ ก่ึง ทาง การ    เปนการ พูด ท่ี ผูพูด ตอง พิถีพิถัน ใน การ ใช ถอยคํา นอยลง 

กวา ลักษณะ การ พูด แบบ เปนทางการ    จะ ใช ใน การ สนทนา พูดคุย กัน ระหวาง ผู ที่ ยัง ไมคุนเคย 

สนิทสนม กัน มาก นัก   หรือ ใน กลุม ของ บุคคล ตางเพศ   ตางวัย กัน   การ พูด ใน ที่ ชุมชน ก็ จะ มี 

การ ใช การ พูด ใน ลักษณะ นี้ ดวย  เชน  การ แนะนํา บุคคล ใน ที่ประชุม  การ พูด อภิปราย  การ 

แนะนํา วิทยากร บุคคล สําคัญ เหลานี้  เปนตน

 ๓ .  การ พูด แบบ ไม เปนทางการ  เปนการ พูด ที่ ใช สื่อสาร กับ ผู ที่ เรา สนิทสนม คุนเคย 

กัน มากๆ    เชน  การ พูดคุย กัน ของ สมาชิก ใน ครอบครัว  การ พูด กัน ใน กลุม ของ เพื่อนสนิท  
หรือ พูด กับ กลุมคน ที่ เปน กันเอง  การ พูด ใน ลักษณะ นี้ จะ ใช กัน มาก ใน ชีวิต ประจําวัน

 

 เรื่อง ที่  ๓     การ พูด ใน โอกาส ตางๆ 

  การ พูด ระหวาง บุคคล

 การ พดู ระหวาง บคุคล เปนการ พดู ที ่ไม เปนทางการ    ทัง้ ผูพดู และ ผูฟง มกั ไมได ม ีการ 

เตรยีมตวั ลวงหนา    ไมม ีการ กาํหนด เวลา และ สถาน ที ่ไมม ีขอบเขต เนือ้หา แนนอน    ซึง่ เปนการ 

พูด ที่ ใชมาก ที่สุด    ผูเรียน จะ ตอง ฝกฝน และ ใชได ทันที เมื่อ จําเปน ตอง ใช    การ พูด ระหวาง 

บุคคล พอ จะ แยก ได ดังนี้

   การ พูด ทักทาย ปราศรัย    ตามปกติ คน ไทย เรา เปน คน มี น้ํา ใจชอบ ชวยเหลือ เกื้อกูล 
ผูอื่น อยู เสมอ  มี หนาตา ยิ้ม แยม แจม ใส    รูจัก โอภาปราศรัย    เมื่อ พบ ใคร จะ เปน คน ที่ รูจัก กัน 

มา กอน หรอื คน แปลกหนา ก ็จะ ทกัทาย ดวย การ ยิม้ หรือ ใชอว ัจน ภาษา  คอื กริยิา อาการ ทกัทาย 

กอน    ซึง่ เปน เอกลักษณ ของ คน ไทย ที ่ควร รกัษา ไว เพราะ เปน ทีป่ระทับ ใจ ของ ผูพบเห็น ทัง้คน 
ไทย ดวย กัน และ ชาว ตางประเทศ

  การ ทักทาย ปราศรัย ควร ปฏิบัติ ดังนี้
   ๑ .  ยิ้ม แยม แจม ใส ความรูสึก ยินดี ที่ ได พบ กับ ผู ที่ เรา ทักทาย

   ๒ .   กลาว คํา ทักทาย ตาม วัฒนธรรม ไทย    หรือ ตาม ธรรมเนียม นิยม  อันเปน ที่ยอมรับ 

กัน ใน สังคม  เชน  กลาว  “ สวัสดี ครับ” . . .   “ สวัสดี คะ” 
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  ๓ .   แสดง กริยิา อาการ ประกอบคํา ทกัทาย หรือ ปฏิสนัถาร  เชน  การ ยิม้ และ คอม ศรีษะ 

เล็กนอย  การ จับ มือ  จับ แขน หรือ ตบ ไหล เบาๆ    ซึ่ง เปน วัฒนธรรม ตะวันตก  พอ ที่ จะ ทําได ถา 
เปน คน รูจัก สนิทสนม กัน ดี
 ๔ .  กลาว ขอความ ประกอบการ ทักทาย ที่ เหมาะสม และ ทํา ให เกิด ความ สบาย ใจ ดวย 
กัน ทั้ง สองฝาย  เชน
     สวัสดี คะ   คุณ รัตน สบายดี หรือคะ
     สวัสดี ครับ   คุณ กิ่ง กมล วันนี้ แตงตัว สวย จัง เลย
     สวัสดี คะ   คุณ พีร พล ไมได พบ กัน เสีย นาน  ลูกๆ   สบายดี หรือคะ
   ๕ .  การ ทักทาย ปราศรัย    ควร หลีกเลี่ยง การ ถาม เร่ือง สวนตัว    เร่ือง การเงิน และ เร่ือง 
ที่ ทํา ให ผูอื่น ไมสบาย ใจ
 ตัวอยาง
     สวัสดี คะ  คุณ คม กริช  เปน อะไร ไปคะ  ผอม จัง เลย
     สวัสดี ครับ   คุณอร อนงค  ไป ทาํ อะไร มา ครับ  หนา ม ีแผล เต็มไปหมด เลย

  และ คํา ถาม ที่ เปนเรื่อง สวนตัว  เชน  จะ ไป ไหน  จะ ไปเ ที่ยว ไหน  เสื้อ ตัว นี้ ซื้อ มา ราคา 
เทาไร    ไป ทาํ อะไร มา หนา ด ูไมสบาย   ไป บาน ลงุ อ่าํ ทาํไม    ลกัษณะ เชนนี ้ควร จะ หลีกเลีย่ง    เพราะ 
ไม กอ ให เกิด สมัพนัธภาพ ที ่ด ีตอ กนั    ควร จะ ทกัทาย ปราศรยั ดวย ไมตรจีติ และ แสดง ให เห็น ทัง้ 
คําพูด และ กิริยา อาการ

   การ แนะนํา ตน เอง

  การ แนะนํา ตน เอง มี ความ จําเปน และ มี ความ สําคัญตอ การ ดําเนิน ชีวิต ประจําวัน ของ คน 
เรา เปน อยางย่ิง เพราะ ใน แตละวัน เรา จะ มี โอกาส พบปะ สังสรรค   ติดตอ ประสานงาน กับ บุคคล
อื่นๆ   อยู เสมอ  การ แนะนําสราง ความ รูจกั คุนเคย กนั จงึ ตอง เกดิขึน้ เสมอ  แต การ แนะนํา ดวย 
การ บอกช่ือ สถานภาพ อยาง ตรงไป ตรง มา เปน ธรรมเนียม ของ ชาว ตะวันตก   
 สวน คน ไทย นยิม ใช การ แนะนํา ดวย การ ให ความ ชวยเหลือ ใหบรกิาร เปน เบือ้งตน  เชน  
หยิบ ของ ใหริน น้ํา  ตัก อาหาร  เมื่อ มี โอกาสอันควร ก็ จะ ทักทาย ปราศรัย และ เร่ิม การ สนทนา ใน 
เรื่อง ที่ เห็นวา จะ พูดคุย กัน ได    แต ก็ มี บางครั้ง บางโอกาส ที่ ฝาย ใด ฝาย หนึ่ง ไมยอม รับรู แสดง
อาการ เฉยเมย ไม ตอบสนอง    จน ทํา ให อีก ฝาย หน่ึง อึดอัด เกอเขิน หมด ความ พยายาม ผล สุดทาย 
ก็ เลิกรา ไป    ซึ่ง เหตุการณ ลักษณะ นี้ เปน สภาพการณ ที่ ไม พึงปรารถนา    และ คง ไมมี ใคร ตอง
การ ให เกิด ขึ้นกับ ตัวเอง    ดัง นั้น ผูเรียน จึง ตอง เขา ใจ และ ฝกฝน การ แนะนํา ตน เอง เพราะ เปน 
สิ่ง ที่ มี ประโยชน ตอ การ ดําเนิน ชีวิต และ จําเปน ตอง ใช ใน ชวีิต ประจําวัน
 บุคคล อาจ ตอง แนะนํา ตน เอง ใน หลาย โอกาส    แต จะ กลาว เฉพาะ ที่ สําคัญ พอ เปน 
ตัวอยาง    คือ การ แนะนํา ตน เอง ใน ที่สาธารณะ    ใน งานเล้ียง    ใน การ ทํา ธุรกิจ การ งาน และ ใน 
งาน ประชุม กลุม
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 ก.  การ แนะนํา ตน เอง ใน ที่สาธารณะ    มี แนวทาง  การ แนะนํา ตน เอง  ดังนี้
    ๑ .  สราง เหตุ ของ ความ คุนเคย    กอน ที่ จะ แนะนําตัว มัก จะ มี การ หา จุด เริ่มตน 
ของ การ แนะนําตัว ดวย การ สนทนา สั้น  ๆ    หรือ ทักทาย ดวย ถอยคํา ที่ จะ นําไปสู ความ คุนเคย  
เชน  วนั แรก ของ การ พบ กลุม ของ ผูเรยีน    เมือ่ ผูเรียน มา แตเชา มี เพื่อน ใหม มา คอย อยู คน เดียว 
หรือ สอง คน  อาจ จะ มี ผูเรียน คน ใด คน หนึ่ง กลาว ปรารภ ขึ้น มา “ ดิฉัน ก็ นึก วา จะ ไมมี เพ่ือน  
เดิน เขามา คร้ัง แรก มอง ไมเห็น มี ใคร เลย”   ตอจาก น้ัน ก็ จะ มี การ สนทนา กัน ตอ อีก เล็กนอย    
เมื่อ เกิด ความรูสึก คุนเคย มี มิตรไมตรี ตอ กัน ก็ จะ มี การ แนะนําตัว ให รูจัก ซึ่ง กัน และ กัน ตอไป
 ใน บางครั้ง อาจ จะ มี การ ทักทาย ดวย คํา ถาม ที่ เหมาะสมกับ เหตุการณ  เชน  ใน 
เหตุการณ ที่ กลาว มา  คือ  ผูเรียน มา พบ กัน  ณ  สถาน ที่ พบ กลุม เปน วัน แรก นั้น คน ที่มา ถึง กอน 
อาจ จะ ถาม ขึ้น กอน วา  “ เพิ่ง มา ถึง หรือคะ”  “ หรือ มา คน เดียว หรือคะ”   หรือ ไม คน ที่ มาทีหลัง 
อาจ จะ ถาม ขึ้น กอน วา  “ มา ถงึ นาน หรือยัง ครับ”   หรือ  “ ยัง ไมมี ใคร มา เลย หรือ ครับ”   แลว อีก 
ฝาย หนึง่ ก ็จะ ตอบ คาํ ถาม แลวก ็ม ีการ สนทนา ซกัถาม กนั ตอ จน เกดิ ความรูสกึ คุนเคย แลว จงึ ม ี
การ แนะนําตัว ให รูจัก ซึ่ง กัน และ กัน ตอไป
  ๒ .  บอก ชือ่สกลุ และ ขอมลู ที ่สาํคัญ   เมือ่ ทกัทาย หรอื กลาว ใน เชิง ปรารภ   จน รูสกึ
วา เพื่อน ใหม หรือ คูสนทนา มี อัธยาศัย ไมตรี ที่ ดี บาง แลวก็ อาจ จะ มี ผู หนึ่ง ผู ใด เปน ฝาย แนะนํา 
ตน เอง ดวย การ บอกชื่อ  ชื่อสกุล และ ขอมูล ที่ สําคัญ ตอเนื่อง  เชน  กลาว ขึ้น วา  “ ผมณัฐ สุชน  
คน เยี่ยม  มา พบ กลุม ระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย กลุม อาจารย สุภรณ ครับ”   เพื่อน ที่ สนทนา 
ดวย ก ็จะ แนะนาํ ตน เอง ตาม มา วา  “ ดฉินั  สวุมิล    นนท วฒันา คะ  มา พบ กลุม ระดบั มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย เหมือน กัน คะ   แต อยู กลุม อาจารย นพรัตน คะ   เรียน แผนการ เรียน  ก.   คะ”   จาก 
นั้น ก็ จะ มี การ สนทนา กัน ตอ ใน เรื่อง การ เรียน หรือ เร่ือง อื่นๆ   ที่ มี ความ สน ใจ ตรง กัน ตอไป อีก
   จะ เหน็ ได วา   การ แนะนาํ ตน เอง ใน การ พบปะสนทนา กนั ใน ทีส่าธารณะ ตามปกติ ทัว่ไป 
มัก จะ มี การ สราง เหตุ ของ ความ คุนเคย ดวย การ สนทนา ซักถาม กัน เล็กๆ    นอยๆ   กอน    แลว 
จึง จะ มี การ แนะนํา ตน เอง มิ ใช เริ่ม แรก ก็ จะ แนะนํา ตน เอง ขึ้น มา  บางคร้ัง อาจ จะ ไมมี การ ตอบ
สนอง จาก อีก ฝาย หนึ่ง ได    จึง ควร คํานึง ถึง เร่ือง นี้ ดวย
   ข.     การ แนะนํา ตน เอง ใน งานเลี้ยง
   การ ไป รวม งานเล้ียง ควร คํานึง ถึง มารยาท ใน สังคม    รูจัก สังเกต สน ใจ เพื่อน รวมโตะ 
หรือ เพื่อน ที่มา รวมงาน ดวย หาก ยัง ไมรูจัก คุนเคย ก็ หาทาง แนะนํา ตน เอง ตาม วัฒนธรรม 
ประเพณี ของ ไทย ดวย การ แสดงสีหนา ยิม้ แยม แจม ใส    แสดง ไมตรี    ม ีโอกาส บริการ ก ็ใหบริการ 
ซึง่ กนั และ กนั    แลว จงึ แนะนาํ ตน เอง    โดย การ บอกชือ่ และ บางครัง้ สนทนา กนั ตอ ใน เร่ือง ตางๆ   
ตาม สถานการณ  บรรยากาศ และ ความ สน ใจ
 การ แนะนาํ ตน เอง ใน งานเล้ียง ม ีลกัษณะ คลาย กบั การ แนะนาํ ตน เอง ใน ทีส่าธารณะ คอื    
จะ ม ีการ สราง เหต ุของ ความ คุนเคย กอน แลว จงึ แนะนาํ ตน เอง    และ ม ีการ สนทนา รายละเอยีด 
อื่นๆ   ตอไป
   ค.   การ แนะนํา ตน เอง ใน การ ทํา กิจธุระ
   เม่ือ พบ บุคคล ท่ี นัดหมาย หรือ ท่ี ตองการ พบโดยไมรูจักกันมากอน ให บอกช่ือ และ 
นามสกุล ของ ตนเองให ทราบ ดวย นํ้าเสียง สภุาพ    ตอจาก นัน้ จงึ บอก กิจธรุะ ที ่ตองการ มา ตดิตอ  
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ตัวอยาง เชน  “ ผม ชื่อ วิทยา  ศักดิ์ สุวรรณ  เรียนอยู  กศน.    เมืองปาน  ทราบ วา ที่ บาน นี้ เลี้ยง ปลา  
และ ขาย ลูกปลา หลายชนิด ใชไหม ครับ  ผม ขออนุญาต ชม บอ ปลา  ขอ คํา แนะนํา และ ผม จะ ขอ
ซื้อ ลูก ปลาดุก ไป เลี้ยง สัก  ๕ ๐ ๐  ตัว  ดวยครับ” 
   เมื่อ แนะนํา ตน เอง และ ชี้ แจง กิจธุระ ของ เรา อยาง ชัดเจน แลวก็ จะ ทํา ใหการ สื่อสาร 
ดําเนิน ไป ดวยดี    และ กิจธุระ ของ เรา ก็ ประสบผล สําเร็จ
 ง.  การ แนะนํา ตน เอง ใน กลุม ยอย
   ใน โอกาสที่ มี การ พบ กลุม   คน ทีส่วน ใหญ ไมรูจกั กนั มา กอนควรมีการ แนะนํา ตน เอง 
ให รูจกั เพือ่ จะ ได  พดูคยุ แสดง ความ คดิเห็น ได สะดวก ใจ และ ม ีความ เปน กนัเอง    ซึง่ การ แนะนาํ 
ตน เอง ใน กลุม ยอย นี้    ให  บอกชื่อ และ นามสกุล   บอก อาชีพ( ถา มี)   และ บอกวา มาจาก หมูบาน  
ตําบล อะไร ถา ตาง อําเภอ ก็ บอก อําเภอ ดวย  เชน  
   “ ดฉินัวร วรรณ  สขุ วฒันา  เปน ผูเรยีน ใหม ของ กลุม พระธาต ุเสดจ็  อยู บาน วงั ลกึ  ตาํบล 
พระธาตุ เสด็จ  ทํางาน อยู โรงพยาบาล ศูนย ลําปาง คะ”   
   เมื่อ แนะนํา ตน เอง แลว ใน กลุม ก็ จะ มี ปฏิกิริยา ตอนรับ ดวย การ ยิ้ม หรือ ปรบมือ    แลว 
เรา ก็ นั่งลง ก็ จะ ทํา ให บรรยากาศ ของ การ ประชุม เปน กันเอง ขึ้น
 

 
 กิจกรรม ที่  ๑ 

  ๑ .  ให ผูเรียน จบัคู กบั เพ่ือน ใน กลุม    แลว สมมติ สถานการณ วา ทัง้คู พบ กนั บน 

รถประจําทาง    หรือ ที่ สถานีอนามัย ประจําตําบล หรือ สถาน ที่อื่นๆ   ที่ เห็นวา เหมาะสม    

ฝก ทักทาย ปราศรัย กัน และ กัน ให เพื่อน ผูเรียน ใน กลุม ฟง และ ให เพื่อน ชวย วิจารณ 
การ ใช ภาษา และ การ สราง บรรยากาศ วา ถูกตอง เหมาะสม เพียง ใด

  ๒ .  ให ผูเรียน แนะนํา ตน เอง ใน วัน พบ กลุม ครั้ง แรก หรือ เมื่อ มี โอกาส ไป รวม 

ประชุม กลุม ยอย ใน วิชา ตางๆ   และ ยัง ไมรูจัก กับ เพื่อน ใน กลุม โดย ให ปฏิบัติ ตาม 

หลักการ และ วิธีการ แนะนํา ตน เอง ที่ เรียน มา แลว

  ๓ .  เมือ่ ม ีโอกาส ที ่จะ ทกัทาย ปราศรัย  หรอื แนะนํา ตน เอง ให ผูเรยีน ได ฝก ปฏบิตั ิ

จริง ตาม หลักการ และ วิธีการ ที่ ได ศึกษา มา แลว และ สังเกต ผล หาก มี ขอบกพรอง 

ผิด พลาด ให ปรับปรุง แกไข ให ถูกตอง

  ๔ .  ให ผูเรยีน เรยีง กนั ออกมา เลา เหตุการณ ใด ก ็ไดหนา หอง และ ให ผูฟง วิจารณ 
ใน หัวขอ เน้ือหา  วิธีการ ถายทอด  และ บุคลิกภาพ ของ ผู พูดวา เขา หลักเกณฑ ใน 

การ เปน นัก พูด ที่ ดี หรือ ไม

กิจกรรม



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒๒

การพูด 

บท ที่๒

 การ สนทนา

 การ สนทนา  หมาย ถึง  การ พูด ระหวาง บุคคล ตั้ง แต  ๒   คน  ขึ้น ไป  ผลัด กัน พูด และ 

ผลัด กัน ฟง    การ สนทนา มี หลาย ลักษณะ  อาจ จะ เปน ลักษณะ ที่ ไม เปน แบบ แผน คุย ตามสบาย 

ไมจํากัด เรื่อง ที่ สนทนา  เชน  การ สนทนา ใน ครอบครัว  การ สนทนา กัน ใน เพื่อน ผูเรียน ที่ รูจัก 

สนิทสนม กัน    เปนตน    แต ใน การ สนทนา บางคร้ัง เปนการ สนทนา ที่ มี แบบ แผน   ซึ่ง ตอง มี การ 

ตระเตรียม ลวงหนา  สวน ใหญ จะ เปนการ สนทนา เชิง วิชาการ  แต ใน ที่นี้ จะ พูด ถึง การ สนทนา 

ที่ ไม เปน แบบ แผน    คือ การ สนทนา กับ บุคคล ที่ รูจัก คุนเคย    และ บุคคล แรก รูจัก   การ สื่อสาร 

ลักษณะ นี้ มี ความ สําคัญ และ เรา ได ใช เปนประจํา ยิ่ง ใน ครอบครัว ใน ที่ทํางาน   ใน สถานศึกษา 

หรือ ใน กลุม ของ ผูเรียน   ถา มี การ สนทนา กัน ดวยดี    ก็ จะ นํา ความ สัมพันธ ฉัน พี่นอง  ฉันมิตร 

มา ให    กระทํา สิ่ง ใด ก็ ราบร่ืน    เกิด ความ สามัคคี และ นํา ความ สุข มา ให แต ในทาง ตรงขาม ถา 

การ สนทนา ไม เปนไป ดวยดี    ก็ ยอม กอ ให เกิด การ แตกราว  ขาด สามัคคี    มี แต ความ สับสน 

วุนวาย    การ สนทนา ระหวาง บุคคล ที่ รูจัก คุนเคย มี สิ่ง สําคัญ ที่ ตอง นึก ถึง อยู  ๒   เร่ือง  คือ  เร่ือง 

ที่ สนทนา และ คุณสมบัติ ของ ผู รวม สนทนา

 ก.  เร่ือง ที่ สนทนา

 เรื่อง ที่ นํามา สนทนา    จะ ทํา ใหการ สนทนา ดําเนิน ไป ดวยดี มี ผล ดี ตอ ทั้ง สองฝาย นั้น    

ควร มี ลักษณะ ดังนี้

   ๑ .  ควร เปนเรื่อง ที่ ทั้ง สองฝาย มีความรู และ ความ สน ใจ รวม กัน หรือ ตรง กัน

  ๒ .  ควร เปน ขาว หรือ เหตุการณ ท่ี เกิดข้ึน ใน ชวงเวลา น้ัน  ๆ    เชน เปน ขาว ใน หนังสือ 

รายวัน  ภาวะ เศรษฐกิจ  ปญ หา การ ครอง ชีพ  เหตุการณ ทาง การเมือง ในขณะ นั้น  เปนตน

    ๓ .  ควร เปนเรื่อง ที่ เหมาะกับ โอกาส  กาลเทศะ  และ เหตุการณ  เชน  ถา เปนการ 

สนทนา งาน มงคล ก็ ควร พูด แต สิ่ง ที่ เปนมงคล เปน สิ่ง ดงีาม    ไม พูด ใน สิ่ง ที่ ไม เปนมงคล    หรือ 

เรื่อง ราย ในขณะ เดียว กัน ถา เปนงาน ที่ เศราโศก กลับ ไป พูด เร่ือง สนุกสนาน ก็ ไมสมควร

  ๔ .  ควร เปนเร่ือง ที ่ไม สราง ความ วติกกงัวล  ความเครียด ให กบั คูสนทนา   ควร เปน

เรื่อง ที่ ทํา ให เกิด ความ พอ ใจความ สบาย ใจ หรือ ความ สนุกสนาน

 เร่ือง ที่ ควร งดเวน ที่ จะ นํามา สนทนา ได แก

  ๑ .  เรื่อง สวนตัว ของ ตน เอง และ เร่ือง ที่ คูสนทนา ไมมี สวน เกี่ยวของ ดวย

   ๒ .  เรื่อง ที่ เปนการ นินทา ผูอื่น    เร่ือง ที่ ไม เปน สาระ แกนสาร

   ๓ .   คุยโว โออวด ความ สามารถ ของ ตน เอง

   ๔ .   เร่ือง ความ ทุกขรอน ของ ตน    ความ โชคราย เพื่อ ขอ ความเห็น ใจ   ยกเวน

การ สนทนา กับ ผู ใกล ชิด สนิทสนม กัน จริงๆ 

   ข.  คุณสมบัติ ของ ผู รวม สนทนา

    ๑ .   มี ความ รอบรู ใน เรื่อง ตาง ๆ    พอสมควร  มีการ ติดตาม เหตุการณ เปลี่ยน แปลง 

ของ บานเมือง และ โลก อยู เสมอ
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    ๒ .  ใช ถอย คําสุภาพ    ระมัดระวัง ใน การ ใช ภาษา ให เหมาะสม เปน กันเอง   แสดง 

การ เอา ใจ ใส และ กิริยา ทาทาง ยิ้ม แยม แจม ใส มี การ ขอโทษ  ขออภัย เม่ือ พูดผิด พลาด มี การ 

ขานรับ ดวย คํา  ครับ  คะ  ใช ครับ  ใช คะ  จริง ครับ  ถูก แลว คะ

    ๓ .   เปน ผูพูด และ ผูฟง ท่ี ดี    ใหโอกาส คูสนทนา ได พูด ขณะ ท่ี เขา พูด ไม จบ ก็ ตอง รอ

ไวกอน    แม จะ เบ่ือหนาย ก็ ตอง อดทน เก็บ ความรูสึก ไว  ไม แสดง กิริยา อาการ เบือ่หนาย ให เหน็    

ใหโอกาส คูสนทนา ไดพูด และ แสดง ความ คิดเห็น ให มาก ที่สุด

    ๔ .  รูจกั สงัเกต ความรูสกึ ของ คูสนทนา    ซึง่ จะ แสดงออก ทาง สหีนา ทาทาง และ น้าํ

เสียง  คําพูด  ถา หาก สังเกต เห็นวา คูสนทนา ไมสน ใจ ฟง  ไม กร ะตือรือรน  ดู สีหนา แสดง ความ 

เบื่อหนาย ก็ ให เปลี่ยน บรรยากาศ ดวย การ เปลี่ยน เรื่อง สนทนา    หรอื พยายาม สังเกต ให ทราบ 

ถึง สาเหตุ ที่ ทํา ให คูสนทนา ไมสน ใจ เกิด การ เบื่อหนาย แลว จึง แกไข ตาม สาเหตุ นั้น  เชน  เห็นวา 

คูสนทนา มี กิจธุระ ที่ จะ ทํา  เรา ก็ ปรับ เวลา ของ การ สนทนา ให สั้นเขา หรือ ให พอเหมาะ พอควร

  ๕ . พดู ให กระชบั ตรงประเดน็  ให รูวา สิง่ ใด ควร พดู  สิง่ ใด ไม ควร พดู    สิง่ ใด คูสนทนา 

พอ ใจ  สิ่ง ใด คูสนทนา ไม พอ ใจ  ไม พูด ขมขู  ไม ผูกขาด การ พูด  หาก คูสนทนา ผิด พลาด ไม ควร 

ตําหนิ โดย ตรง  ควร มี วิธีการ และ ใช คําพูด ที่ แยบยล เพื่อ ให เขา รูสึก ได เอง

   การ สนทนา กับ บุคคล แรก รูจัก

 บุคคล ที่ เพิ่ง รูจัก กันทั้งสองผายยัง ไมรู ถึง ภูมิหลังนิสัย รสนิยม  พื้น ฐานความรู  ความ

คิดการ สนทนา กับ บุคคล แรก รูจัก ควร ปฏิบัติ ดังนี้

   ๑ .  สราง ความ คุนเคย ดวย การ บริการ หรือ แสดง ความ เอื้อเฟอ ดวย วิธี ตาง  ๆ  

   ๒ .   สงัเกต พฤตกิรรม ของ คูสนทนา    เพือ่ จะ ได ทราบ ลกัษณะ บางอยาง ของ คูสนทนา

   ๓ .   เริ่ม ทักทาย ดวย ถอย คําสุภาพ แสดง ถึง ความ เปนมิตร

   ๔ .   พูด เรื่อง ทั่วๆ   ไป  อาจ จะ เปน ขาว ดัง  เหตุการณ ลมฟาอากาศ  เมื่อ สังเกตได วา ผู 

สนทนา ชอบ เรือ่ง ประเภท ใด    ก ็จะ ได สนทนา เรือ่ง นัน้ ตอไป    หาก เหน็วา คูสนทนา ไมชอบ เรือ่ง 

ใด ก็ จะ ได เปลี่ยน เรื่อง

   ๕ .   เมื่อ เห็นวา มี ความ คุนเคย มาก แลว    ก็ สามารถ ใช หลัก ของ การ สนทนา กับ บุคคล 

ที่ รูจัก คุนเคย มา ใชกับ บุคคล ดังกลาว
 
 



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒๔

การพูด 

บท ที่๒

 การ สัมภาษณ

 การ สัมภาษณ มี อยู หลาย ลักษณะ หลาย ระดับ แต ใน ระดับ นี้ จะ ขอ กลาว เฉพาะ สวน ที่ 

จําเปน    ซึ่ง ผูเรียน จะ ตอง นําไป ใช เทา นั้น

  ก.  ผู สัมภาษณ  ควร มี การ เตรียมตัว และ ปฏิบัติ ดังนี้

    ๑ .  ตอง มี การ ติดตอ ประสานงาน  นัดหมาย กับ ผู ให สัมภาษณ ไว ลวงหนา  พรอม 

ทัง้ กาํหนด วนั  เวลา ที ่จะ สมัภาษณ และ บอก จดุประสงค ของ การ สมัภาษณ    เพ่ือ ผู ที ่ให สมัภาษณ 

จะ ได เตรียมตัว ได ถูกตอง

    ๒ .  เม่ือ ประสานงาน แลว  ผู สัมภาษณ ควร เตรียม ตัวต้ัง แนว คํา ถาม ที่ จะ ไป 
สัมภาษณ ไว เปน ประเด็นๆ   ตาม วัตถุ ประสงค ที่ วางไว

    ๓ .  ศึกษา เรื่อง ที่ จะ สัมภาษณ ให เขา ใจ

    ๔ .   เมื่อ ไป พบ ผู ให สัมภาษณ ตอง ตั้งคําถาม ให ชัดเจน  เขา ใจงาย  ใช ภาษาสุภาพ
    ๕ .   ควร เตรียมการ บันทึกภาพ  เสียง  และ ขอความ  เตรียม อุปกรณ เคร่ืองมือ ให 

เรียบรอย กอน    เพื่อ ใหการ บันทึก สมบูรณ ไมผิด พลาด

    ๖ .   รกัษาเวลา นดัหมาย    เวลา ขณะ สมัภาษณ ให เปนไปตาม ที ่กาํหนด นดั หมายไว    

อยา ได ถาม นอก ประเด็น และ อยา ยืดเย้ือ โดย ไม จําเปน

   ข.     ผู ให สัมภาษณ
  ผู ให สัมภาษณ มัก จะ เปน บุคคล สําคัญ   ผู ประสบ ความ สําเร็จ ใน ชีวิต  ใน อาชีพ   ผู มี

ความรู  ฯลฯ  สวน ผูเรียน เอง ก็ มี โอกาส เปน ผู ให สัมภาษณ ได เหมือน กัน  เชน  เมื่อ ไป สมัครงาน  

กิจกรรม

กิจกรรม ที่   ๒ 

  ๑ .  ให ผูเรยีน แบงกลุม เพือ่ ฝก การ สนทนา ใน วนั พบ กลุม    โดย ให แบงกลุมๆ   ละ  

๕   –   ๖   คน  แยก เปน ผู สนทนา  ๓   –   ๔   คน    และ เปน ผู สังเกตการณ  ๒   คน  ในขณะ กลุม 

สนทนา กัน ให ผู สังเกตการณ บันทึก รายละเอียด ของ การ สนทนา ของ กลุม ใน หัวขอ ตอไปน้ี

   ๑ . ๑   หัวขอ เรื่อง ที่ สนทนา    มี เร่ือง อะไร บาง  เร่ือง เดียว หรือ หลาย เร่ือง    และ 

ให วิเคราะห ถึง ประโยชน ของ เรื่อง นั้นๆ     

   ๑ . ๒   ขณะ ที่ คน หนึ่ง พูด  คน อื่นๆ   ฟง หรือ ไม หรือ มี พฤติกรรม อยางไร  ให 

แตละ กลุม แสดง ความ คดิเห็น เชิง วจิารณ ผูพดู และ ผูฟง  เชน  บคุคล ใด ใน กลุม ที ่พดูมาก 

ที่สุด และ บุคคล ใด พูดนอย ที่สุด  พูด ตรงประเด็น หรือ ไม การ ใช ภาษา  อารมณ ของ 

คูสนทนา หรือ ผูฟง  พฤติกรรม หรือ คําพูด ใด ที่ ไม เหมาะสม

 ๒.  เม่ือ เสร็จสิ้น การ สนทนา แลว ให ผู สังเกตการณ เสนอ ขอมูล รายละเอียด ตอ 

กลุม    แลว ให ชวย กนั เขยีน บท สนทนา ตาม รายละเอียด ท่ี กลุม ได สนทนา ไป แลว พรอม ขอ 

สังเกต ผูอ่ืน ให ครู ประจํา กลุม ตรวจ และ ให คํา แนะนํา
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กา
รพ

ูด

บท ที่๒

สมัคร เขา เรียนตอ หรือ แสดง ความ คิดเห็น ตอ สื่อมวลชน ใน เรื่อง ตางๆ   เหลานี้  เปนตน วิธี 

ปฏิบัติตน  เมื่อ เปน ผู ให สัมภาษณ ควร กระทํา ดังนี้

 ๑ .   สราง บุคลิกภาพ ให ดี ดวย การ แตงกาย ใหสะอาด เรียบรอย ประณีต สวน ตางๆ   

ของ รางกาย ตอง สะอาด เรียบรอย เหมาะสม

 ๒ .  รักษาเวลา นัดหมาย    แม จะ เปน ฝาย คอย ก็ ตอง ให พรอม ตามเวลา ที่ นัดหมาย

  ๓ .  สราง ความ ม่ัน ใจ ดวย การ เตรียม ให พรอม ไม ให ประหมา    ต่ืนเตน    เคอะเขิน    ขม ใจ 

ไม ให กังวล ส่ิง ใดๆ 

  ๔ .  พูด ให ชัดเจน    เสียง หนัก เบา และ น้ําเสียง ให พอดี เหมาะสม    ใช ภาษา ให เหมาะสม

กับ กาลเทศะ    หลีกเลี่ยง การ ใช ภาษาปาก หรือ คํา แสลง  ไม พูด ยก ตน ขม ทาน ไม พูด โออวด

 ๕ .   ตั้ง ใจ ตอบ คํา ถาม และ ตอบ ให ตรงประเด็น    การ ขยายความ พูด ให กระชับ  ไม 

เยิ่นเยอ  มี ปฏิภาณ ไหวพริบ    แสดง ความ คิดเห็น อยาง มี เหตุผล    หาก สิ่ง ใด ที่ ตอบ ไมได ก็ ให 

ออกตัว    อยาง นุมนวล  เชน  บอกวา ไมคอย สันทัด  หรือ ไมสู จะ มีความรู ใน เร่ือง นี้  เปนตน

 ๖ .  ตอบ คํา ถาม อยาง สุภาพ แสดง ไมตรีจิต และ ความ เต็ม ใจ ที่ จะ ให สัมภาษณ

   

 

 

กิจกรรม

กิจกรรม ที่   ๓ 
 ให ผูเรียน ฝก การ สัมภาษณ ดวย การ แบงกลุม ออก เปนกลุม ยอย กลุม ละ ไม เกิน  
๕   คน  แลว สมมุติ เปน ผู สัมภาษณ และ เปน ผู ให สัมภาษณ    ฝาย ละ กี่ คน แลว แต ความ 
เหมาะสม
   โดย มี ขอกําหนด และ แนวทาง ฝก ดังนี้
  ๑ .   รวม กําหนด เรื่อง ที่ จะ สัมภาษณ และ ตั้ง จุดประสงค ของ การ สัมภาษณ
  ๒ .   แตละ ฝาย เตรียมการ สัมภาษณ    ศึกษา เร่ือง    ตั้งคําถาม  หา แนว ตอบ  ฯลฯ
  ๓ .   ปฏิบัต ิการ สัมภาษณ
  ๔ .   บันทึก บท สัมภาษณ
  ๕ .   ให ครู  กศน.   และ เพื่อน ผูเรียน ประเมิน และ ให คํา แนะนํา



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒๖

การพูด 

บท ที่๒

  การ ใช และ การ พูด โทรศัพท

 การ สือ่สาร ดวย การ พดู ทาง โทรศพัท ใน ปจจบุนั ม ีแพรหลาย โดย ทัว่ไป    ม ีทัง้ โทรศพัท 

สาธารณะ ใน ระดับ ตําบล  หมูบาน  โทรศัพท สวนตัว ก็ ขยาย ไป ทั่ว เกือบ ทุก ชุมชน    การ เรียนรู 

วธิกีาร ใช และ การ พดู โทรศัพท จงึ เปน สิง่จําเปน สาํหรับ ผูเรียน    เพราะ จะ ได ใช ให เกดิ ประโยชน 

สูงสุด และ ประหยัด คา ใชจาย

  วิธีการ ใช โทรศัพท และ พูด โทรศัพท มี ขอ ควร ปฏิบัติ ดังนี้

 ๑ .  ตอง ศึกษา ให รู และ เขา ใจ การ คนหา รายช่ือ และ หมายเลข โทรศัพท จาก สมุด 

โทรศัพท และ มี สมุด โทรศัพท หรือ เคร่ือง บันทึก หมายเลข โทรศัพท สวนตัว   การ บันทึก 

หมายเลข โทรศัพท มือถือ    ของ ผู ที่ จะ ตอง ติดตอ เปนประจํา

 ๒ .  เมื่อ โทร ไป แลว มี ผูรับ  ให ผูรับ  บอกชื่อ และ สถาน ที่ รับ โทรศัพท ทัน ที่   เชน

   “ สวัสดี คะ    บาน อยู เปนสุข คะ” 

   “ สวัสดี ครับ ศูนย การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย อําเภอ เมือง

สงขลา ครับ” 

   “ สวัสดี คะ  ๒ ๘ ๑ ๖ ๒ ๘ ๖   คะ”   

 ๓ .  ถา ผู โทรศัพท เขามา ตองการ พูด กับ คน อ่ืน    และ บุคคล น้ัน อยู ก็ อาจ ตอบกลับ ไป วา

     “ กรุณา รอ สักครู นะคะ  ( นะ ครับ) ” 

 แลว รีบไป ตาม บุคล นั้น ทันที    ถา ผู ที่ เขา ตองการ พูด ดวย ไม อยู หรือ ไมวาง จะ ดวย กรณี ใดๆ   

ก็ตาม  ควร ชี้ แจง ให ทราบ อยาง สุภาพ  เชน

  “ คุณ สมโภช    ไม อยู ครับ กรุณา โทร มา ใหม นะ ครับ”   หรือ

   “ คุณ เอื้อ จิต    กําลัง ติด ประชุม คะ    จะ มี อะไร สั่ง หรือ ฝากไว หรือเปลาคะ  ฯลฯ” 

 ๔ .   ถา เกิด ขอ ผิด พลาด หรือ มี ปญหา ในขณะ ใช โทรศัพท ควร กลาว คํา ขอโทษ และ รีบ

 ช้ี แจง ขอขัดของ ให ทราบ

     “ ขอโทษ ครับ    คุณ ตอ ผิด ครับ”   หรือ

     “ ไมเปนไร ครับ” 

   ๕ .  การ พูด โทรศัพท ทุกคร้ัง    ตอง พูด อยาง สุภาพ ใช นํ้าเสียง ให พอดี ส้ันกระชับ ได ใจความ 

และ ตรงประเด็น    อยา พูดเร็ว หรือ ใช เสียง ดัง เกินไป  ไม พูด เร่ือง ไรสาระ ยืดยาว เพราะ จะ เสีย คา

บริการ มาก  และ เสียมารยาท ทํา ให ผูอื่น ที่ จะ ใช โทรศัพท เครื่อง นั้น ตอง คอย

   ๖ .  การ รับ โทรศัพท แทน คน อ่ืน    และ ผู โทรศัพท ติดตอ ฝาก ขอความ ไว ตอง จดบันทึก 

ขอความ ให ครบถวน    และ อาจ ขอ รายละเอียด เพิ่มเติม ให ชัดเจน    เมื่อ จดบันทึก แลว ควร อาน 

ทาน ให ผู ที่ ติด ตอมา ฟง เพ่ือ ตรวจสอบ ความ ถูกตอง วา ครบถวน ตาม ความ ประสงค หรือ ไม    

หาก ไม ครบถวน จะ ได เพิ่มเติม และ ตอง ลงช่ือ ผูบันทึก พรอม  วัน  เวลา ที่ รับ โทรศัพท
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  การ พูดตอ ชุมชน

 ๑ .   เปน วิธี ที่ สะดวก รวดเร็ว ที่ จะ เผย แพร ความ คิดเห็น ของ บุคคล ตอ สาธารณชน ได 

อยาง กวางขวาง    ความ คิดเห็น นี้ อาจ เปนได ทั้ง ในทาง สนับสนุน  และ คัดคาน

  ๒ .  เปน วิธีการ หนึ่ง ใน การ ถายทอด วัฒนธรรม การ ปลูกฝง คุณธรรม  การ เผย แพร 

ความรู   และ วิทยา การ ใหมๆ    สู ประชาชน  เชน  เร่ือง เก่ียวกับ วัฒนธรรม พ้ืนบาน  ปาฐกถา ธรรม 

การ เผย แพร ความรู ทาง การ เกษตร  การ อุตสาหกรรม   เปนตน

  ๓ .  เปน วิถีทาง ที่ ทํา ให มนุษย สามารถ ชี้ แนะ การ แกปญหา สิ่ง แวดลอม  ปญ หา การ 

จราจร  ปญหา ทาง ดาน เศรษฐกิจ  เปนตน

 นอกจาก การ พูดตอ ชุมชน โดย การ ประชุม รวม กัน    หรือ การ พูด ใน ที่สาธารณะ  เชน  

การ หาเสียง  การ พูด โฆษณา สินคา ตางๆ   แลว    ยังมี การ พูด อีก วิธี หนึ่ง    ซึ่ง เปนการ พูด ผาน 

สือ่มวลชน  โดย ผาน ทาง โทรทัศน หรอื วทิย ุ ผูเรียน เคย เห็น เคย ฟง วธิกีาร พดู เชนนี ้มา บาง แลว  

อาทิ  การ พูด สัมภาษณ  การ เปน พิธีกร  การ สนทนา  การ โฆษณา  การ เลา เร่ือง  เปนตน

 การ พูด โดย ผาน สื่อมวลชน    จะ มี ผูฟง หรือ ผูชม ทั่วประเทศ  ผู ดําเนิน รายการ จะ ตอง 

คํานึง ถึง วิธีการ พูด ดังนี้

  ๑ . วิธีการ พูด ที่ นา สน ใจ  เรา ใจ  สนุกสนาน

  ๒ .  ภาษา ที่ ใช ตอง สุภาพ  เหมาะสมกับ กาลเทศะ และ บุคคล  กระชับ เขา ใจงาย

  ๓ .  ใหเกียรติ แก ผู ที่ กําลัง พูด ดวย หรือ ผู ที่ กลาว ถึง

  ๔ .  ไม พูด กาวราว  หรือ เสียดสี ผูอื่น

 ผูเรียน เคย ได รับเชิญ ให พูดตอ ชุมชน ไหม? 

  ถา เคย    ทบทวน ซิ วา เคย พูด โดย วิธี ใด    ขอ ให อาน ตอไป    แลว จะ รูวา ท่ี พูด น้ัน อยู ใน วิธี 

ใด ของ ประเภท การ พูด
 ประเภท ของ การ พูดตอ ชุมชน อาจ แบง ได หลาย วิธี  ดังนี้

 ๑ .  แบง ตาม วิธีการ นําเสนอ  มี  ๔   ประเภท  คือ
   ก.  การ พูด โดย ฉับพลัน    คือ  การ พูด ที่ ผูพูด ไมรูตัว ลวงหนา มา กอน  เชน

การ ได รับเชิญ ให พูด อวยพร ใน งาน วันเกิด  งาน มงคลสมรส  เปนตน

   ข.  การ พูด โดย อาศัย ตนราง    คือ  การ พูด ที่ ผูพูด รูตัว ลวงหนา มี เวลา เตรียม ราง 
ขอความ ที่ จะ พูด และ วัสดุ อุปกรณ ไวกอน    การ พูด ดวย วิธี นี้ ผูพูด จะ มี ความ มั่น ใจ ใน การ พูด 

มากกวา การ พูด โดย ฉับพลัน

   ค.  การ พูด โดย วิธีการ ทองจํา    คือ  การ พูด ที่ ผูพูด ตอง เตรียม เขียน ตนฉบับ ที่ 

จะ พูด อยาง ละเอียด แลว ทองจํา เนื้อหา ท้ังหมด จน ขึ้น ใจ    การ พูด วิธี นี้ ไม ใคร เปน ธรรมชาติ  

เพราะ ถา ผูพูด ลืม ตอน ใด ตอน หนึ่ง ก็ จะ ทํา ให เสียเวลา คิด

   ง.  การ พูด โดย วิธี อาน จาก ราง    คือ  การ พูด โดย อาน จาก ตนฉบับ ที่ เตรียมไว 

อยาง ดี    สวนมาก มัก จะ ใช ใน โอกาส สําคัญ  เชน  การ กลาว ปราศรัย  การ กลาว เปดประชุม

การ กลาว ให โอวาท
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บท ที่๒

  ๒ .  แบง ตาม ความ มุงหมาย  มี  ๔   ประเภท  คือ
   ก. การ พูด เพื่อ ให ความรู หรือ ขอเท็จจริง    เปนการ พูด เพื่อ ให ขอมูล หรือ เพื่อ 
แจง เรื่องราว ตางๆ   ที่ เปน ประโยชน    หรือ มี ความ สําคัญ สําหรับ ผูฟง    การ พูด ประเภท นี้ ผูพูด 
อาจ จะ ใช วิธี พูด หลาย รูป แบบ  เชน  อาจ จะ ใช วิธี เลา  พรรณนา วิจารณ  อธิบาย
   ข.  การ พูด เพ่ือ โนมนาว ใจ    เปนการ พูด เพื่อ ให ผูฟง เกิด ความ เชื่อถือ  ศรัทธา
มี ความ คิดเห็น คลอยตาม  เชน  การ โฆษณา สินคา  การ พูด หาเสียง
   ค.  การ พดู เพือ่ จรรโลง    เปนการ พดู เพือ่ ยกระดบั จติ ใจ ให สงูขึน้   และ เพือ่ ให เกดิ 
ความ สนุกสนาน เพลิดเพลิน  คลาย เครียด   เชน  การ กลาว คํา สดุดี  การ เลานิทาน  การ เลา 
ประสบการณ
   ง. การ พูด เพื่อ คนหา คํา ตอบ    เปนการ พูด ที่ มุงหมาย ให ผูฟง ชวย คิด แกปญหา  
เชน  การ สัมมนา รายการ คุณ บอก มา
  ๓ .   แบง ตาม เนื้อหา ที่ จะ พูด  เชน  เนื้อหา เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ  การเมือง  วิทยาศาสตร
  ๔ .  แบง ตาม โอกาส ที่ จะ พูด    อาจ แบง กวาง  ๆ    ได  ๓   โอกาส  คือ
   ก.  โอกาส ที่ เปนทางการ  เชน  การ กลาว ปราศรัย  การ ให โอวาท
   ข.   โอกาส กึ่ง ทาง การ  เชน  การ บรรยาย สรุป เมื่อ มี ผู เยี่ยมชม สถาน ที่
   ค.   โอกาส ที่ ไม เปนทางการ  เชน  การ สังสรรค กับ เพื่อนเกา    การ เลา เร่ืองตลก ให 
ที่ประชุม การ พบปะ สังสรรค กับ เพื่อน รวมงาน เนื่อง ใน วัน ขึ้น ป ใหม  เปนตน
 ๕ .   แบง ตาม รูป แบบ  มี ดังนี้
  ก.  การ สนทนา ตอหนา ชุมชน  คือ  รูป แบบ ที่ มี ผูพูด สอง คน หรือ มากกวา นั้น 
สนทนา ซึ่ง กัน และ กัน  เชน  รายการ สนทนา ปญหา บานเมือง
   ข.   การ ปาฐกถา    ผู ปาฐกถา เปน ผู เชีย่วชาญ เฉพาะ ดาน  ได ศกึษา คนควา มา อยาง 
ละเอียด
  ค.  การ อภิปราย เปน คณะ  คือ  การ พูด ของ คณะบุคคล ประมาณ  ๓   –   ๕   คน  พูด 
แสดง ความรู  และ แลกเปล่ียน ความ คิดเห็น ตอหนา ผูฟง เปน จํานวน มาก
  ง.   การ ซักถาม หนา ที่ประชุม  คือ การ พูด หนา ประชุม  โดย แบง ผูพูด ออก เปน
๒   กลุม  กลุม หนึ่ง เปนตัว แทน ของ ผูฟง  จํานวน  ๒   –   ๔   คน  มีหนา ที่ ซักถาม  อีก กลุม หนึ่ง 
เปน วิทยากร  ประมาณ  ๒   –   ๔   คน  เปน ผูตอบ คํา ถาม
  จ.  การ โตวาท ี เปนการ พดูโต แยง ระหวาง บคุคล  ๒   ฝาย  ฝาย หนึง่ เปน ฝายเสนอ 
ญตัต ิ อกี ฝาย หนึง่ เปน ฝายคาน    ม ีกรรมการ ตดัสนิ ชีข้าด ให ฝาย หนึง่ ฝาย ใด เปน ฝาย ชนะ หรอื  
เสมอ
  การ เตรียมการ พูดตอหนา ชุมชน

 การ พูด ตอหนา ชุมชน นั้น    ผูฟง สวนมาก ก็ ตั้ง ความ หวังไว วา จะ ไดรับ ความรู หรือ 
ประโยชน จาก การ ฟง    ผูพูด จึง ตอง เตรียมตัว เปน อยาง ดี  เพราะ การ เตรียมตัว จะ ชวย ให ผูพูด มี 
ความ ม่ัน ใจกลา ท่ี จะ แสดง ความคิด  ความเห็น  การ พูด ดวย ความ มั่น ใจ ยอม จะ ทํา ให ผูฟง เกิด 
ความ เชื่อถือ  ประทับ ใจ ใน การ พูด
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  ผูพูด แตละคน อาจ ใช วิธีการ เตรียมตัว ได ตางๆ   กัน  ดังนี้
 ๑ .  การ กาํหนด จดุ มุงหมาย ของ การ พดู  ผูพดู ควร กาํหนด ให ชดัเจน ทัง้ จดุ มุงหมาย 
ท่ัวไป    และ จุด มุง หมายเฉพาะ เร่ือง  เชน  การ ให เลา ประสบการณ เก่ียวกับ การ ทํางาน  จุด มุงหมาย 
ทั่วไป คือ ให ความรู  จุด มุง หมายเฉพาะ  คือ  วิธีการ ทํางาน และ อุปสรรค ตางๆ   ที่ ได พบ
 ๒ .  การ วิเคราะห ผูฟง    กอน ที่ จะ พูด ทุกคร้ัง ผูพูด ควร จะ ได พิจารณา ผูฟง อยาง 
ละเอียด วา ผูฟง สวน ใหญ สน ใจ หรือ ชอบ เกี่ยวกับ เรื่อง ใด  โดย ผูพูด ควร เตรียม ขอมูล และ การ 
ใช ภาษา ให เหมาะกับ เพศวัย  สถานภาพ ทาง สังคม  ( โสด หรือ มี คูสมรส แลว)   อาชีพ พื้น ความรู  
ความ สน ใจ ตลอดจน ทัศนคติ ของ กลุม ผูฟง
  ๓ .  การ กําหนด ขอบเขต ของ เรื่อง ที่ จะ พูด  ผูพูด ตอง มี เวลา เตรียมตัว ใน การ พูด  
ผูพูด จึง ควร พิจารณา เรื่อง ที่ จะ พูดวา    ตน เอง มีความรู ใน เร่ือง นั้นๆ   เพียง ใด  หาก ไม มีความรู 
เพียงพอ ก็ ควร หาความรู เพิ่มเติม    และ กําหนด ขอบเขต ของ เร่ือง ให เหมาะกับ ผูฟง  เชน  เปน 
เด็กเล็ก  เปน วัยรุน  หรือ เปน ผู ใหญ  เปนตน
  ๔ .  การ รวบรวม เนือ้หา ที ่จะ พดู    การ พดู ให ผูอืน่ ฟง  ผูพดู ตอง เตรียม รวบรวม เนือ้หา 
ให ด ีเพือ่ ผูฟง จะ ได รบัประโยชน มาก ทีส่ดุ    การ รวบรวม เนือ้หา อาจ ทาํได โดย การ ศกึษา    คนควา    
การ ไตถาม ผูรู  การ สัมภาษณ  และ อาจ ใช อุปกรณ ชวย    เพื่อ ให ผูฟง เขา ใจ ได งาย ขึ้น
  ๕ .  การ ทํา เคาโครง ลําดับ เรื่อง ที่ จะ พูด    เพื่อ ใหการ พูด เปนไป ตามลําดับ ขั้นตอน 
ไม สับสน    ผูพูด ควร ทํา โครงเร่ือง  ลําดับ หัวขอ ให ดี    เพื่อ กัน การ หลงลืม และ ชวย ให เกิด ความ 
มั่น ใจ ใน การ พูด
  ๖ .  การ ฝกซอม การ พดู    ผูพดู ควร หา เวลา ฝกซอม การ พดู ของ ตน เสยี กอน    เมือ่ ถงึ
เวลา พดู จะ ได พดู ดวย ความ มัน่ ใจ    ใน การ ฝกซอม นัน้ ควร คาํนงึ ถงึ บคุลกิ ลกัษณะ    ทา ยนื หรือ 

นัง่ กริยิา อาการ  การ ใช เสยีง  กร ใช สายตา  ถา ม ีผูฟง อาจ จะ ชวย ตชิม การ พดู ในขณะ ฝกซอม ได

กิจกรรม

กิจกรรม ที่   ๔   

  ๑ .   ให ผูเรียน ฟง การ สนทนา ทาง โทรทัศน    รายการ ท่ี สน ใจ และ เปน รายการ เดียว กัน  
เชน  รายการ สนทนา ปญหา บานเมอืง  รายการ ตรงประเด็น  ฯลฯ  เมือ่ ฟง แลว ให ผูเรยีน บนัทกึ 
การ พูด ของ ผู ดําเนิน รายการ    และ ผู รวม สนทนา  วา มี วิธีการ พูด อยางไร    ภาษา ท่ี ใช เหมาะสม 
หรือ ไม    มี การ พูด กาวราว หรือ เสียดสี ผูอื่น บาง หรือ ไม  ฯลฯ  แลว นํามา สนทนา แลกเปลี่ยน 
ความ คดิเหน็ กนั ใน วนั พบ กลุม    หรอื ตดัตอ ขอความ จาก สือ่ สิง่พมิพ มา อาน และ ให วจิารณ 
ขอความ นั้น  ๆ    ก็ได
 ๒ .   ให ผูเรยีน สงัเกต การ พดู ใหขาว ของ บคุคล สาํคญั และ นกั การเมอืง แตละคน ทาง 
สถานีวิทยุ และ โทรทัศน    แลว พิจารณา วาการ ใหขาว    หรือ การ แสดง ความ คิดเห็น นั้น ควร 
เชื่อ หรือ ไม    เพียง ใด    เพราะ เหตุ ใด    แลว นํามา สนทนา แลกเปลี่ยน ความ คิดเห็น กัน    เมื่อ 
มี โอกาส พบปะ กัน หรือ ใน วัน พบ กลุม ผูเรียน  อาจ จะ ฟง การ พูด แสดง ทรรศนะ ของ 
นัก การเมือง จาก เทป บันทึก เสียง แลว นํามา สนทนา กัน ก็ได
 ๓ .   สมมต ิเหตกุารณ ให ผูเรยีน ออกมา สนทนา กนั ทาง โทรศพัท  ให เพือ่นๆ   วจิารณ
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  การ พูด แสดง ความ คิดเห็น

 การ พูด แสดง ความ คิดเห็น เปน ลักษณะ การ พูด ท่ี จะ ใช ใน การ ปรึกษาหารือ กัน ใน กลุม ยอย  

เพ่ือ หา แนวทาง ใน การ แกปญหา  เชน  ปญ หา การ เรียน  ปญหา ใน การ ดําเนิน ชีวิต  ปญหา ของ 

ชุมชน พื้นฐาน

   การ แสดง ความ คิดเห็น เปนการ ใช ทักษะ การ ฟง  การ อาน  การ พูด และ การ คิด ให 

สมัพนัธ กนั    ตอง อาศัย การ ฝกฝน ให เกดิ ความ ชาํนาญ   เพราะ การ พดู แสดง ความ คดิเห็น ตอง 

ใช ท้ัง ความรู   ความคิด  เหตุผล หรือ หลักการ   ทฤษฎี ตางๆ   หลายอยาง ประกอบ กัน   ความคิด 

น้ัน จะ ถกูตอง เหมาะสม  ม ีคณุคา นา เชือ่ถอื  การ พดู แสดง ความ คดิเห็น จงึ ตอง ใช ความ รอบคอบ 

ใหเหตุผล   มี ใจเปนกลาง  บริสุทธิ์ ใจ  ไมมี อคติ  มี การ ฝกฝน จน เกิด ความ ชํานาญรับผิดชอบ 

ใน สิ่ง ที่ พูด  นี่ เปนหลัก ของ การ พูด แสดง ความ คิดเห็น

 การ พูด ใน ที่ประชุม

  ผูเรียน ทราบ มา แลว วาการ ประชุม มี หลายประเภท หลาย ลักษณะ ท้ัง การ ประชุม กลุม ยอย  

การ ประชุม กลุม ใหญ  การ ประชุม เชิง วิชาการ  การ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ  ฯลฯ    แต บุคคล ที่ มี 

บทบาท ที่ จะ ตอง พูด ใน ที่ประชุม ที่ สําคัญ นั้น มี เพียง  ๒   ฝาย  คือ  ประธาน ใน ที่ประชุม และ

 ผู เขารวม ประชุม  บุคคล ทั้ง  ๒   ฝาย นี้ จะ ตอง รูจัก หนา ที่ และ มารยาท ของ การ พูด ที่ ใน ประชุม    

มิ ฉะ นั้น การ ประชุม ก็ จะ ไม เรียบรอย และ ไม บรรลุผล ตาม วัตถุ ประสงค

  ประธาน ใน ที่ประชุม    จะ ตอง ปฏิบัติ ตาม หนา ที่ และ มารยาท ใน การ พูด ดังนี้

   ๑ .   แจงให ทราบ ถึง วัตถุ ประสงค    ปญหา หรือ ประเด็น ที่ นาคิด ของ การ ประชุม ให 

สมาชิก ได ทราบ และ พิจารณา กอน ดําเนินการ ประชุม

   ๒ .   พดูตาม หวัขอ หรือวาระการ ประชมุ อยาง สัน้ๆ   ได เนือ้หา สาระ และ อยา ถอืโอกาส 
ของ การ เปน ประธาน ผูกขาด การ พูด แตเพียง ผูเดียว

   ๓ .   ใหโอกาส แก ผู เขารวม ประชุม แสดง ความ คิดเห็น ได อยาง เสรี    กวางขวาง เปนอิสระ 

และ ท่ัว ถึง    ประธาน คอย สรุปความ คิดเห็น  ขอเสนอ ตางๆ   ให กระชับ  ตรงประเด็น และ เปน 

คน สุดทาย

   ๔ .    ใช คําพูด สราง บรรยากาศ ท่ี ดี      มี ความ เปน กันเอง เพ่ือ ให ผู เขารวม ประชุม กลา แสดง 

ความคิด เห็น   และ เพื่อ ใหการ ประชุม เปนไป ดวย ความ ราบร่ืน

   ๕ .   ควบคุม การ ประชุม ให เปนไปตาม ระเบียบ วาระ และ รักษาเวลา ใน การ ประชุม 

ใหเปนไป ตามกาํหนด    หาก ผู เขารวม ประชมุ พูด แสดง ความ คดิเห็น มาก จน เกนิ เวลา หรอื พดู 
ไม ตรงประเด็น    ประธาน ตอง เตือน ให พูด รวบรัด และ พูด ให ตรงประเด็น

   ผู เขารวม ประชุม    จะ ตอง ปฏิบัติ ตาม หนา ที่ และ มารยาท ใน การ พูด ดังนี้

   ๑ .   พดู แสดง ความ คดิเห็น หรอื อภปิราย อยาง ม ีเหตุผล    ยอมรับฟง ความ คดิเห็น ของ 

บคุคลอืน่    พดู ดวย ใจเปนกลาง ไม ใช อารมณ หรือนาํ ความ ขดั แยง สวนตวั กบั ผู เขารวม ประชมุ 

มา เกี่ยวของ กับ การ พูด และ แสดง ความ คิดเห็น ใน ที่ประชุม
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   ๒ .  เขา ประชุม ให ตรงเวลา และ รักษาเวลา ใน การ พูด    ตาม ที่ ประธาน กําหนด ให

   ๓ .   พูด ให ได ใจความ  กระชับ  และ กํากับ ความคิด ให เปนไปตาม ขั้นตอน มี การ โยง 

ความคิด    เห็นดวย หรือ ขัด แยง ให สัมพันธ ตอเนื่อง และ สอดคลอง    ไม ควร พูด วกวน จน จับ 

ประเด็น ไมได

   ๔ .   ไม ควร ผูกขาด การ พูด แต ผูเดียว    หรือ แสดง ความ คิดเห็น ของ ตน เอง เพื่อ แสดง 

ความ รอบรู    เมื่อ เห็นวา ประเด็น ใด ที่ มี แนวทาง ที่ ดี และ ถูกตอง แลวก็ ควร งดเวน การ แสดง 

ความ คดิเห็น    มิ ฉะ นั้น จะ ทํา ให ผู เขารวม ประชุม เกิด ความ เบื่อหนาย

   ๕ .  ควร รกัษา มารยาท ใน การ พดู ใน ทีป่ระชมุ    อยาง เชน  ใช ภาษาสุภาพ  ไม พดู กาวราว    

มี การ ขออนุญาต ตอ ประธาน เมื่อ ตองการ พูด    ไม แสดง กิริยา ที่ ไม สภุาพ ใน ที่ประชุม  เปนตน

 
 

  การ พูด รายงาน

 การ พูด รายงาน  หมาย ถึง  การ พูด เพื่อ นําเสนอ เรื่องราว  ขอมูล ขอเท็จจริง  ผล การ 

ปฏิบัติ งาน  สถานการณ  ความ กาวหนา ของ การ ดําเนินงาน หรือ ผล ของ การ ศึกษา คนควา ตอ 

กลุม  หรอื ทีป่ระชุม  เชน    การ รายงานผล การ ดําเนินงาน ตาม โครงการ ของ หนวยงาน หรื องคกร 

ท่ี รับผิดชอบ  รายงาน สถานการณ และ ความ กาวหนา ของ หนวยงาน   รายงานผล การ ทดลอง หรอื 

ศกึษา คนควา ของ ผูเรยีน  เปนตน  การ พดู รายงาน ที ่ผูเรียน จาํเปน ตอง ใช ใน ชวีติ ประจาํวนั  คอื 

การ พดู รายงานผล การ ทดลอง และ การ ศกึษา คนควา   เพือ่ เสนอ ตอ คร ูและ เพือ่น ใน กลุม  ซึง่ มกั 

จะ เรยีก วาการ รายงาน หนา ชัน้   ดงั นัน้   ผูเรยีน จะ ตอง ทราบ ถงึ หลกั และ วธิกีาร พดู รายงาน พรอม 
ทั้ง หมั่น ฝกฝน ให เกิด ทักษะ ซึ่ง   มี แนวปฏิบัติ ดังนี้

 ๑ .   เรียบเรียง เนื้อหา ที่ จะ รายงาน ตามลําดับ ความ สําคัญ ได สาระ กระชับ และ ชัดเจน

 ๒ .   พิจารณา เนื้อหา ให เหมาะสมกับ สภาพ และ พื้น ฐานความรู ของ กลุม ผูฟง

  ๓ .   พิจารณา เนื้อหา ที่ รายงาน ให เหมาะสมกับ เวลา ที่ กําหนด

  ๔ .   ควร ใช ภาษา ใน การ เสนอ เนื้อหา ให เหมาะสมกับ ระดับ ของ ผูฟง ใช ภาษา ที่ สื่อสาร 
เขา ใจงาย  ไม ใช ศัพทเทคนิค    หรือ ศัพท ทาง วิชาการ ที่ ยาก จะ ทํา ให ผูฟง ไม เขา ใจ

 ๕ .  มี การ ยกตัวอยาง สถิติ   เอกสาร และ อุปกรณ ประกอบการ รายงาน ใน เนื้อหา บาง 

ตอน เพื่อ ให ผูฟง เขา ใจงาย และ ชัดเจน

กิจกรรม

กิจกรรม ที่   ๕   

   ให ผูเรียน แสดงบทบาท สมมติ พูด แสดง ความ คิดเห็น ใน ที่ประชุม ตาม หัวขอ 

ที ่ครู กาํหนด    และ บางคน แสดงบทบาท ของ ผู เขารวม ประชุม    สรปุ ทาย ม ีการ อภปิราย 
รวม กัน ถึง ขอดี  ขอดอย ตาม ที่ แสดงออก 
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  ๖ .  ควร เปดโอกาส ให ผู ฟงได ซักถาม ขอ สงสัย    เพื่อ ผูรายงาน จะ ได อธิบาย
 ๗ .  หาก การ รายงาน มี เนื้อหา สาระ มากเกิน เวลา ที่ มี อยู    ควร มี การ พิมพ เอกสาร แจก 
ลวงหนา    เพื่อ ผูรายงาน จะ ได ชี้ แจง เฉพาะ สวน ที่ สําคัญ เทา นั้น    สวน รายละเอียด จะ ดู ได จาก 
เอกสาร

 การ พูด บรรยาย ความรูสึก

  การ พดู บรรยาย ความรูสกึ    เปน ลกัษณะ การ ถายทอด ความรู    อารมณ ความรูสกึ หรอื 
ความ คดิเหน็ ใน เรือ่ง ใด เรือ่ง หนึง่   โดย ผูพดู ม ีจดุประสงค เพือ่ โนมนาว ใจ ให ผูฟง คลอยตาม หรอื 
เชื่อ ใน เรื่อง นั้น ๆ    การ พูด บรรยาย ความรูสึก นึกคิด ออกมา ให ผูฟง เช่ือ และ เห็น คลอยตาม นั้น    
จาํเปน ตอง ใช ศลิปะ ใน การ พดู    ศลิปะ ใน การ ใช น้าํเสยีง และ การ แสดง กริยิา ทาทาง ประกอบ ได 
อยาง เหมาะสม   ตลอดจน การ เลือก ใช ถอยคํา ใน การ พูด และ การ ใช กลวิธี ใน การ บรรยาย ความ
รูสึก  เชน  การ พูด แสดง ความ ยินดี  การ พูด แสดง ความ ขอบคุณ  การ กลาว แสดง ความ เสยี ใจ  
การ เลา เหตุการณ ที่ ตื่นเตน เรา ใจ และ การ พูด ปลอบ ใจ  เปนตน

  การ พูด ชี้ แจง รายละเอียด

   การ พดู ชี ้แจง รายละเอียด เปนการ พดู อธบิาย วธิ ีหนึง่ ที ่ม ีจดุประสงค สาํคญั    เพือ่ อธบิาย 
หรือ ชี้ แจง เร่ืองราว ตางๆ  ที่ มี ผู ติด ใจ สงสัย ให เขา ใจ ใน รายละเอียด อยาง แจม แจง ชัดเจน ทั้ง 
ผู ชี้ แจง อาจ เปน คนๆ    เดียว หรือ เปน คณะ ก็ได    และ ผูฟง อาจ จะ เปน คนๆ   เดียว หรือ กลุมคน 
ก็ได    การ พูด ชี้ แจง รายละเอียด มี ขั้นตอน และ วิธีการ ดังนี้
  ๑ .  ตอง ศึกษา ทําความ เขา ใจ ปญหา  ขอ สงสัย  เหตุการณ ความ ตองการ และสถานการณ 
ของ บุคคล    กลุม บุคคล ที่ จะ ชี้ แจง เปน อยาง ดี
  ๒ .  พูด เทาความ ถึง ปญหา  ขอ สงสัย  ความ ตองการ ของ ผูฟง  คํา ช้ี แจง เพ่ือ เปน หลักฐาน 
ท่ี จะ นํา เขาสู การ ช้ี แจง รายละเอียด
  ๓ .  เริม่ ชี ้แจง รายละเอียด หรอื เนือ้เรือ่ง ที ่เปน เหตุผล สาํคญั เปน ขอเท็จจริง หรือ เปน วธิี
ปฏิบัติ ที่ ถูกตอง เหมาะสม    โดย ใช ภาษา ให เหมาะสมกับ กาลเทศะ    บุคคล และ สถานการณ 
ในขณะ นั้น อธิบาย ให ผูฟง เขา ใจ ในรายละเอียด ให แจม แจง ชัดเจน
  ๔ .  มี การ สรุป ใน สาระสําคัญ    แนวปฏิบัติ หรือ ขอตกลง ให ชัดเจน ยิ่งขึ้น
 

   

กิจกรรม

กิจกรรม ที่   ๖ 

  ให ผูเรยีน ฝก การ พดู บรรยาย ความรูสกึ ตอ เพือ่น หรอื บคุคล ที ่เกีย่วของ ใน โอกาส
อันควร  ซ่ึง อาจ จะ เปนการ พูด แสดง ความ ยินดี  แสดง ความ เสีย ใจ หรือ การ พูด เพ่ือ ปลอบ ใจ 

โดย ปฏิบัติ ตามหลัก และ วิธีการ พูด บรรยาย ความรูสึก ให ครบถวน แลว ให ประเมิน การ 
พูด ของ ตน เอง ดวย
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  การ อภิปราย

 ความ หมาย และ ความ สําคัญ ของ การ อภิปราย

 การ อภิปราย  หมาย ถึง  การ ท่ี บุคคล คณะ หน่ึง จํานวน ต้ัง แต  ๒   คน ข้ึน ไป รวม กัน พูด 

แสดง ความรู  ความ คิดเห็น  และ ประสบการณ  เพือ่ ให เกดิ ความรู  ความคดิ ใหม  และ กวางขวาง 

เพิ่มขึ้น หรือ ชวย กัน หา แนวทาง และ วิธีการ ใน การ แกปญหา รวม กัน

  การ อภิปราย  ม ีความ สาํคัญตอ สงัคม ไทย เปน อยางยิง่ เพราะ เปน สงัคม ประชาธิปไตย    

ซึ่ง ใหสิทธิ เสรีภาพ แก คน ใน สังคม ได ใช ความรู   ความ สามารถ รวม กัน ใน การ วาง แนวทาง ใน 

การ ดําเนิน ชีวิต    แนวทาง ใน การ แกปญหา ใน ชุมชน  สังคม และ ประเทศ

  ปจจบุนั ได นาํ เอา วธิกีาร อภปิราย มา ใช อยาง กวางขวาง    ทัง้ ในดาน การ ศกึษา เลาเรยีน 

การ พัฒนา ชุมชน  การ อนุรักษ และ เผย แพร วัฒนธรรม  การ บริหาร ธุรกิจ  การ ประกอบ อาชีพ  

การ ปกครอง ทองถิ่น และ ประเทศ  ฯลฯ

   องคประกอบ ของ การ อภิปราย  มี ดังนี้

  ๑ .  หัวขอ เรื่อง หรือ ปญหา ที่ จะ อภิปราย

  ๒ .  ผูฟง

  ๓ .  คณะ หรือ หนวยงาน ที่ จัดการ อภิปราย

  ๔ .  คณะ ผูอภิปราย

 ๑ .  หัวขอ เร่ือง หรือ ปญหา ที่ จะ อภิปราย

   ใน การ อภิปราย แตละครั้ง จะ ตอง มี หัวขอ เร่ือง ที่ จะ อภิปราย เพื่อ ให คณะ อภิปราย 

ได แสดง ความรู    ความคิด    และ ประสบการณ ใน เร่ือง นั้น    ให ผูฟง เขา ใจ ให ความรู ใหม และ ได 

ความรู ความคิด ที่ กวางขวาง ขึ้น หรือ ไม    ก็ ตอง มี ประเด็น ปญหา ที่ นา สน ใจ ที่ คณะ ผูอภิปราย 

จะ ได แสดง ความรู ความคิด และ ประสบการณ   ท่ี จะ ใช เปน แนวทาง ใน การ แกปญหา น้ันๆ  รวม กัน    

หวัขอ เรือ่ง หรอื ประเดน็ ปญหา ที ่จะ นาํมา อภปิราย จะ ตอง ม ีคณุคา และ ม ีประโยชน ตอ กลุม ผูฟง    

ซึ่ง การ เลือก หัวขอ เรื่อง และ ประเด็น ปญหา ใน การ อภิปราย มี หลัก ใน การ เลือก ดังนี้

   ๑ .   เปนเรื่อง และ ปญหา ที่ สําคัญ  มี สาระ ที่ เปน ประโยชน ตอ ทุกฝาย

   ๒ .  เปนเรื่อง และ ปญหา ที่ อยู ให ความ สน ใจ ของ ผูฟง และ ผูอภิปราย
   ๓ .   เปนเร่ือง และ ปญหา ท่ี ผูอภิปราย สามารถ ท่ี จะ คนควา หาความรู และ ขอมูล ตาง  ๆ     
มา เสนอ เพื่อ หา แนวทาง ใน การ แกปญหา ได
  ๒ .  ผูฟง

  ใน การ อภิปราย บาง ประเภท    ผูฟง กับ ผูพูด อาจ จะ เปน คน กลุม เดียว กัน  เชน  การ 

อภปิราย กลุม ยอย   การ อภปิราย ใน การ ประชมุ สมัมนา เปนตน    และ ใน การ อภปิราย บาง ประเภท 
ผูฟง กับ ผูพูด หรือ คณะ ผูอภิปราย แยกกลุม กัน    ผูฟง ลักษณะ นี้ จะ ตอง ปฏิบัติตน เปน ผูฟง ที่ ดี    

ซึ่ง จะ มี ลักษณะ ดังนี้

  ๑ .   มี มารยาท ใน การ ฟง  เชน  ใหเกียรติ ผูอภิปราย ดวย การ ปรบมือ   ตั้ง ใจ ฟง ไม 

กระทําการ ใดๆ  ที่ จะ เปนการ รบกวน บุคคลอื่น  ฯลฯ
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   ๒ .  ฟง อยาง มี วิจารณญาณ
   ๓ .  แสดงอาการ ตอบสนอง เปนกาํลงั ใจ แก คณะ ผูอภิปราย ดวย การ แสดงออก ทาง 
กิริยา อาการ ยิ้ม รับ    ซักถาม เมื่อ มี โอกาส และ ไม แสดงอาการ เย็นชา เบื่อหนาย  ฯลฯ
   ๔ .  นํา ความรู ความคิด ประสบการณ และ แนวทาง แกไข ปญหา ไป ใช ให เกิด 
ประโยชน ตอ ตน เอง และ สังคม
 ๓ .   คณะ หรือ หนวยงาน ที่ จัดการ อภิปราย
   การ ที่ จะ มี การ อภิปราย เกิดข้ึน จะ ตอง มี คณะบุคคล หรือ หนวยงาน ที่ รับผิดชอบ 
จัด ให มี การ อภิปราย    ซึ่ง จะ ตอง ทํา หนา ท่ี ใน การ จัด สถาน ท่ี จัด เตรียม วัสดุ อุปกรณ    เคร่ืองมือ 
ส่ือสาร ตางๆ   กําหนด วัน  เวลา  ประสานงาน  ประชา สัมพันธ  เพื่อ ใหการ อภิปราย เปนไป อยาง 
ราบรื่น    หาก ผูเรียน จะ จัดการ อภิปราย ขึ้น คง จะ ตอง ตั้ง คณะทํางาน ที่ จะ ชวย กันและ ตอง มี 
ผู ใหญ ไว เปน ที่ปรึกษา
 ๔ .   คณะ ผูอภิปราย
   คณะ ผูอภิปราย นับเปน องคประกอบ ท่ี สําคัญมาก    ซ่ึง ประกอบดวย บุคคล ต้ัง แต
 ๓   –   ๕   คน  โดย มี คน หน่ึง ทํา หนา ท่ีผู ดําเนินการ อภิปราย  สวน ท่ีเหลือ จะ เปน  ผูอภิปราย  ท้ัง ผู 
ดําเนินการ อภิปราย  และ ผูอภิปราย จะ ตอง รู บทบาท หนา ท่ี ของ ตน  รู วธิกีาร พดู และ รู กระบวนการ 
ขั้นตอน ตลอดจน วิธีการ อภิปราย  การ อภิปราย จึง จะ ดําเนิน ไป ดวยดี
  ก. การ คัดเลือก คณะ ผูอภิปราย    การ คัดเลือก บุคคล ที่ จะ มา ทํา หนา ที่ คณะ 
ผูอภปิราย นั้น    ควร จะ เลือก บุคคล ที่ มี ลักษณะ ดังนี้
  ผู ดําเนินการ อภิปราย    ควร เปน ผู ที่ รู กระบวนการ    วิธีการ และ ขั้นตอน ใน การ 
อภปิราย และ วธิ ีดาํเนนิการ อภปิราย เปน อยาง ด ีม ีความ สามารถ ใน การ พดู    ม ีปฏภิาณ ไหวพรบิ
ด ี เปน ผูรู เร่ืองราว ที ่จะ อภปิราย พอสมควร และ รู ประวตั ิของ ผูอภปิราย  พอ ที ่จะ แนะนาํ ได    หาก 
เปน ผู มี ประสบการณ ใน การ อภิปราย มา บาง ก็ จะ ยิ่ง เปนการ ดี
  ผูอภิปราย  ผูอภิปราย ควร เปน ผู มีความรู ความ สามารถ และ ประสบการณ 
เชี่ยวชาญ ใน เรื่อง ที่ จะ อภิปราย เปน อยาง ดี    มี ความ สามารถ ใน การ พูด  มี ปฏิภาณ ไหวพริบ    มี 
อารมณดี  มี ความ จริง ใจ  มี ใจเปนกลาง  และ มี มารยาท ใน การ พูด อภิปราย
  ข.   บทบาท หนา ที่ ของ ผู ดําเนินการ อภิปราย
   ๑ .  ประสาน และ พบ กับ ผูอภิปราย    เพื่อ พูดคุย ทําความ เขา ใจ ใน เรื่อง ของ 
การ อภิปราย
   ๒ .      กลาว ทกัทาย ผูฟง    บอก หวัเร่ือง ที ่จะ อภิปราย และ แนะนํา ผู รวม อภิปราย 
แก ผูฟง
   ๓ .      ช้ี แจง วิธีการ อภิปราย    ขอบขาย ของ เร่ือง และ เง่ือนไข ตางๆ   ท่ี ผูฟง ควร ทราบ
   ๔ .      เสนอ ประเด็น อภิปราย ให ผูอภิปราย แสดง ความ คิดเห็น พรอม ทั้ง เชิญ 
ผูอภิปราย
    ๕ .  สรุป คํา อภิปราย เปนระยะๆ   ตาม ความ เหมาะสม    ซึ่ง ไม จําเปน ตอง สรุป 
ทกุครัง้ ที ่ผูอภปิราย แตละคน พดู จบ ให พจิารณา ตาม ที ่เหน็สมควร    และ จะ ตอง สรปุ คาํ อภปิราย    
เมื่อ การ อภิปราย จบสิ้น แลว
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    ๖ . ควบคมุ ให ผูอภปิราย รกัษาเวลา การ พดู เปนไปตาม ขอตกลง    และ พยายาม 
ให ผูอภิปราย พูด ตรงประเด็น
   ๗ .  พยายาม ที ่จะ สราง บรรยากาศ ใน การ อภิปราย ให เปน กนัเอง และ เมือ่ ถงึเวลา 
สาํหรบั ผูฟง ควร จะ กระตุน ให ผู ฟงได ม ีสวนรวม แสดง ความ คดิเห็น หรอื ตัง้คาํถาม ให มาก ทีส่ดุ
    ๘ .   เมื่อ มี คํา ถาม จาก ผูฟง ควร พิจารณา มอบ ให ผูอภิปราย ตอบ ตาม ความ 
เหมาะสม
    ๙ .  รักษา มารยาท ใน การ พูด    ไม แสดงตน เขาขาง ฝาย ใด และ ไม พูดมาก จน เกินไป
    ๑ ๐ .  กลาว สรุป คํา อภิปราย และ กลาว ขอบคุณ คณะ ผูอภิปราย  ผูฟง  ผู จัด และ 
ผู เก่ียวของ  พรอม ทั้ง อําลา ผูฟง

   ค.  บทบาท และ การ พูด ของ ผูอภิปราย
    ๑ .   พบปะ กบั คณะ กอน การ อภิปราย    เพือ่ เตรยีม ความ พรอม ใน การ อภิปราย
    ๒ .  เตรียม ความรู ความคิด ประสบการณ ตาม หวัขอ เร่ือง ไว ให พรอม    ละเอียด 
ชัดเจน พรอม ทั้ง สื่อ และ อุปกรณ ที่ จะ ใช ประกอบการ พูด อภิปราย
    ๓ .  ให ความ เคารพ และ ให ความ รวมมือ ผู ดําเนินการ อภิปราย ในขณะ ทํา หนา ท่ี 
เปน ผูอภิปราย ตลอด เวลา การ อภิปราย
    ๔ .  พูด ให ตรง หัวขอ เรื่อง หรือ ประเด็น ปญหา ที่ ผู ดําเนินการ อภิปราย ได 
กําหนด ไว
    ๕ .   รักษาเวลา ใน การ พูดตาม ที่ กําหนด
    ๖ .   รักษา มารยาท ใน การ พูด และ ปฏิบัติ ตาม หลักการ พูด ที่ ดี    มี วาจา สุภาพ    
สราง บุคลิกภาพ ที่ ดี    แสดง กิริยา ทาทาง ให เหมาะสม  ฯลฯ
    ง.   ขั้นตอน การ อภิปราย
   ผู ดําเนินการ อภิปราย จะ ตอง แมนยํา ใน ขั้นตอน การ อภิปราย เพราะ จะ เปน 
ผูควบคุม และ ดําเนินการ อภิปราย ใหเปนไป ตามลําดับ ขั้นตอน นั้นๆ   ซึ่ง ลําดับ ขั้นตอน ของ 
การ อภิปราย มี ดังนี้
   ๑ .   ผู ดําเนินการ อภิปราย กลาว เปด การ อภิปราย
    ๒ .   ผู ดาํเนนิการ อภิปราย แนะนาํ หวัขอ เร่ือง หรือ ปญหา ที ่จะ อภิปราย    ขอบเขต 
ของ ปญหา    ความ สําคัญ ของ ปญหา    จุด มุงหมาย ของ การ อภิปราย    สุดทาย คือ  ผล ที่ คาดวา 
จะ ไดรับ
    ๓ .  ผู ดําเนินการ อภิปราย แนะนํา ผู รวม อภิปราย
    ๔ .  ผู ดําเนินการ อภิปราย    เชิญ ผูอภิปราย พูดตาม ประเด็น ที่ ให หรือ ตาม ที่ 
ตกลง กัน ไว ทลีะ คน
    ๕ .  ผู ดาํเนนิการ อภิปราย    สรุป นัน้ๆ   เพือ่ จะ โยง ไป สู ประเดน็ ที ่จะ ให ผูอภิปราย 
คน ตอไป พูด
    ๖ .   เม่ือ ผูอภิปราย พูด ครบ ทุกคน แลว    ผู ดําเนินการ อภิปราย จะ ใหโอกาส ผู ฟงได 
ถาม และ แสดง ความ คิดเห็น เพิ่มเติม
    ๗ .     ผู ดําเนินการ อภิปราย    มี การ สรุป คํา อภิปราย    ขอบคุณ ผู เกี่ยวของ และ 
กลาว ปด การ อภิปราย
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  การ โตวาที

 ความ หมาย และ ความ สําคัญ ของ การ โตวาที
 การ โตวาที    คือ  การ อภิปราย แบบ หนึ่ง    ซึ่ง ประกอบดวย ผู มี ความเห็น ตรงขาม กัน 
ใน เรื่อง ใด เรื่อง หนึ่ง    มี จํานวน เทา กัน  ตั้ง แต  ๒   –   ๔   คน  ผลัด กัน พูด แสดง ความ คิดเห็น  เพื่อ 
จูง ใจ ให ผูฟง เห็น คลอยตาม กับ เหตุผล และ ความคิ ดของ ฝาย ตน  ซึ่ง เรียกวา  ฝายเสนอ  ฝาย 
หนึง่ และ ฝายคาน อกี ฝาย หนึง่  ม ีการ กาํหนด เวลา ให แตละ ฝาย พดู  ผูพดู แตละคน จะ หา เหตุผล 
มา หักลาง ฝาย ตรงขาม และ หา เหตุผล มา สนบัสนุน ฝาย ของ ตน เอง    โดย มี คณะกรรมการ เปน 
ผูพิจารณา ตัดสิน วา ฝาย ใด มี เหตุผล ดีกวา    ฝาย ใด ชนะ หรือ เสมอ กัน    การ โต วา ที ไมมี การ ให 
เวลา ผู ฟงได รวม แสดง ความ คิดเห็น เหมือน การ อภิปราย ประเภท อื่น
 การ โตวาที    เปน กิจ กรรมการ พูด ที่ มี ความ สําคัญ ใน เชิง ของ การ ใช ศิลปะ การ พูด เพื่อ 
แสดง ทรรศนะ    เพือ่ การ ชกัจงู ใจ และ การ โต แยง    เปนการ ฝกฝน การ แสดง วาทศลิป ชัน้สงู    ฝก 
การ ยอมรับฟง เหตุผล  มี น้ํา ใจ เปน นักกีฬา    และ รูจัก เคารพ กติกา เกี่ยวกับ การ พูด  ซึ่ง ปกติ เรา 
ไมคอย จะ มี กัน  การ โตวาที มี จุดประสงค ที่ แทจริง ดัง ที่ กลาว มา มากกวา การ จัด เพื่อ ความ 
บันเทิง
  ปจจุบัน มี การ จัด กิจ กรรมการ พูด โตวาที อยู เสมอ โดยเฉพาะ ทาง ส่ือมวลชน เชนรายการ    
ยอ วาที    แซว วาที  ฯลฯ    แต ดู เปนการ ใช คารม คมคาย มากกวา การ ใช วิธีการ แหง ปญญา    ไมได 
สงเสริม การ เพิ่มพูน ภูมิปญญา    เพียง แต มุงความ บนัเทิง มากกวา สาระ ความรู

  องคประกอบ ของ การ โตวาที

  การ โตวาท ีเปนการ พดู อภปิราย สาธารณะ    จงึ ม ีการ แยกกลุม ผูพดู ออกจาก ผูฟง และ 
ไม เปดโอกาส ให ผู ฟงได มี สวนรวม ใน การ พูด อาจ จะ มี พียง ถาม ความเห็น ใน การ ตัดสิน ดวย 
การ ขอ เสียง ปรบมือ เทา นั้น    องคประกอบ ของ การ โต วา ที มี ดังนี้
  ๑ .     ญัตติ  คือ  หัวขอ การ โตวาที หรือ ประเด็น ปญหา ที่ กําหนด ขึ้น    ซึ่ง เปน ขอ ที่ ผูพูด 
ทัง้ สองฝาย ม ีความเหน็ ไมตรง กนั    หรอื อาจ จะ กาํหนด ให เหน็ ไมตรง กนั    หยบิ ยกมา ให อภิปราย 
โต แยง กัน
  ญัตติ ที่ ควร นํามา โตวาที ควร มี ลักษณะ ดังนี้
 ๑ .   เปนเร่ือง ที่ คน สวน ใหญ ให ความ สน ใจ และ มี สวน เกี่ยวของ หรือ มี ผล กระทบ และ 
เกิด ประโยชน ตอ คน ใน สังคม เหลา นั้น

กิจกรรม

 กิจกรรม ที่   ๗ 

   ให ผูเรยีน เขา ฟง การ อภปิราย ตาม โอกาส ตางๆ   แลว นาํ ประสบการณ มา ถายทอด    

เพื่อ จะ ได แลกเปลี่ยน ความรู และ แนว การ ดําเนินการ
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  ๒ .  เปนเรือ่ง ให ความรู   ม ีคณุคา ใน การ สงเสริม ความรู  ความคิด และ สงเสริม เศรษฐกิจ  

การเมืองการ ปกครอง

  ๓ .  เปนเร่ือง สงเสริม ศิลป วัฒนธรรม    และ ไม ขัดตอ ศีลธรรม อัน ดีงาม ไม เปนภัย ตอ สังคม

  ๔ .   เปนเรือ่ง ที ่จะ นาํไปสู ขอตกลง ที ่จะ ดาํเนนิการ ได หรือ สามารถ นาํ ผล ของ การ โตวาท ี

ไป ใช ใน การ แกปญหา หรือ ใช ประโยชน ดาน อื่นๆ   ได

 ( ควร หลีกเลี่ยง ญัตติ ที่ ขาด ลักษณะ ดังกลาว มา  เชน  ญัตติ ที่วา  ขี้เมา  ดีกวา เจาชู    พอคา ดีกวา 

ขาราชการ  ฯลฯ    ซึ่ง เปน ญัตติ ที่ ไมได ประโยชน ไรสาระ) 

  ๒ .  ประธาน การ โตวาที และ คณะ ผูตัดสิน ใจ

  ประธาน การ โตวาที    เปน ผูทํา หนา ที่ ควบคุม การ โตวาที ให เปนไปตาม แบบ แผน และ 

กฎเกณฑ ตลอด ทั้ง ขอตกลง ตางๆ    ประธาน การ โตวาที จะ มี ผูชวย ทํา หนา ที่ ผูกํากับ เวลา 

ของ ผู โต ตาม ที่ กําหนด กัน ไว    ประธาน การ โตวาที มีหนา ที่ ดังนี้

  ๑ .   กลาวนํา บอก ญัตติ และ ชี้ แจง ระเบียบ วิธีการ    หลักเกณฑ ของ การ โตวาที

  ๒ .  แนะนํา คณะ ผู โต ทัง้ ฝายเสนอ และ ฝายคาน    แนะนํา ผูกาํกบั เวลา และ คณะ ผูตดัสนิ

  ๓ .  ชี้ แจง รายละเอียด ของ กติกา ตางๆ   ให ทุกฝาย ที่ เกี่ยวของ ใน การ โตวาที ทราบ

  ๔ .  เชิญ ผู โต ขึ้น พูด ทีละ คน ตามลําดับ

  ๕ .  รวมคะ แนน    แจงผล การ ตัดสิน    และ กลาว ปด การ โตวาที

  คณะ ผูตัดสิน

 คณะ ผูตัดสิน จะ เลือก ผู ที่ มี ประสบการณ ใน การ โตวาที และ มี ความ เช่ียวชาญ ใน เรื่อง 

ที่ นํามา เปน ญัตติ ใน การ โตวาที    อาจ จะ มี  ๒   หรือ  ๕   คน  คณะ ผูตัดสิน มีหนา ที่ ใหคะ แนน 

ตัดสิน ชี้ขาด    การ โตวาที ฝาย ใด ที่ เสนอ เหตุผล    ความคิด ทรรศนะ ที่ ดีกวา    โดย ไม ตอง ถาม 

ความเห็น ตอ ผูฟง

  ๓ .  คณะ ผู โตวาที
 คณะ ผู โต  คือ  กลุม  ๒   กลุม  ท่ี มี ความเห็น ขัด แยง กัน    ตกลง จะ พูด แสดง ความคิด 

ทรรศนะ ของ ตน ตอ สาธารณะ หรือ ผูฟง ที่ สน ใจ    คณะ ผู โต จะ แบงออก เปน  ๒   ฝาย  คือ  ฝาย 

ที่ เห็นดวย กับ ญัตติ จะ พูด สนับสนุน เรียกวา  ฝายเสนอ  ฝาย ที่ ไม เห็นดวย หรือ เปน ผู มี ความ 

คิดเห็น โต แยง  เรียกวา  ฝายคาน
  ผู โต แตละ ฝาย จะ มี หัวหนา คน หน่ึง    และ มี ผู สนับสนุน ฝาย ละ  ๒   –   ๓   คน    แตละ ฝาย 

จะ มี ดังนี้

  ฝายเสนอ         ฝายคาน
  ๑ .  หัวหนา ฝายเสนอ    ๑ .  หัวหนา ฝายคาน

  ๒ .   ผู สนับสนุน ฝายเสนอ คน ที่  ๑   ๒ .  ผู สนับสนุน ฝายคาน คน ที่  ๑ 

  ๓ .  ผู สนับสนุน ฝายเสนอ คน ที่  ๒   ๓ .  ผู สนับสนุน ฝายคาน คน ที่  ๒ 
  ๔ .  ผู สนับสนุน ฝายเสนอ คน ที่  ๓   ๔ .   ผู สนับสนุน ฝายคาน คน ที่  ๓ 



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๓๘

การพูด 

บท ที่๒

 คณะ ผู โตวาที ทุกคน ทั้ง ฝายเสนอ และ ฝายคาน จะ ตอง ปฏิบัติ ดังนี้
  ๑ .  ปฏิบัติ ตาม คํา สั่ง และ คํา ชี้ แจง ของ ประธาน อยาง เครงครัด
  ๒ .  ปฏิบัติ ตาม กติกา ของ การ โตวาที อยาง เครงครัด
  ๓ .  รักษา มารยาท ใน การ พูด อยาง เครงครัด  เชน  พูด ให สุภาพ ไม พูด กาวราว    ยั่วเยา 
ดูถูก ฝาย ตรงขาม และ งดเวน การ พูด เร่ือง สวนตัว  เปนตน
  การ จัด ลําดับ และ การ พูด ของ ผู โตวาที
 การ จดั ลาํดับ และ การ พดู ของ ผู โตวาที ทัง้ สองฝาย จะ ม ีการ จดั ลาํดับ กาํหนด เวลา และ 
มี แนว การ นําเสนอ ดังนี้
   ลําดับ ที่  ๑     หัวหนา ฝายเสนอ
   หัวหนา ฝายเสนอ จะ ได รับเชิญ ขึ้น พูด เปน อันดับ แรก โดย จะ ให เปน ผูเสนอ ประเด็น 
ขอบเขต ของ ญัตติ    การ ให นิยาม คํา และ ทรรศนะ ท่ี มี ตอ เร่ือง ท่ี โตวาที ใน คร้ัง น้ัน วา เปน อยางไร   
โดย จะ บอก ถึง ขอเท็จจริง  เหตุผล  พรอม หลักฐาน ตางๆ   มา สนับสนุน  ปกติ หัวหนา 
ทั้ง  ๒   ฝาย จะ ใชเวลา พูด มากกวา ผู สนับสนุน เล็กนอย
   ลําดับ ที่  ๒     หัวหนา ฝายคาน
 หัวหนา ฝายคาน จะ ได รับเชิญ ข้ึน พูด เปน อันดับ ท่ี  ๒   ตอจาก หัวหนา ฝายเสนอ
หัวหนา ฝายคาน จะ รวบรวม ขอเสนอ ของ หัวหนา ฝายเสนอ ทุก ขอ ทุกประเด็น มา คัดคาน ดวย 
เหตผุล และ หลกัฐาน เพือ่ หกัลาง ให ได ทกุประเดน็  แลว จงึ เสนอ ความคิด  เหตผุล และ หลกัฐาน 
สนับสนุน ความคิด ของ ฝายคาน ไว ให มาก ที่สุด
  ลําดับ ที่  ๓   –   ๖   หรือ  ๘   ผู สนับสนุน ทั้ง สองฝาย
  ตอจาก หวัหนา ฝายคาน    ก ็จะ เปน หนา ที ่ของ ผู สนบัสนุน ฝายเสนอ และ ฝายคาน สลบั 
กนั ไป    โดย ทกุคน จะ ทาํ หนา ที ่สนบัสนนุ ความคดิ และ เหตผุล ของ ฝาย ตน เอง   คดัคาน หกั ลาง
ความคิด และ เหตุผล ของ ฝาย ตรง กัน ขาม ใน ครบ ทุกประเด็น  แลวก็ จะ เสนอ ความคิด เหตุผล 
และ หลักฐาน ตางๆ   สนับสนุน ฝาย ตน เอง
  ลําดับ สุดทาย  
   เมือ่ ผู สนบัสนนุ ทัง้  ๒   ฝาย พดู ครบ ทกุคน แลว จะ ให หวัหนา ทัง้ สองฝาย มา พดู สรปุ อกี 
ครั้งหนึ่ง    โดย จะ ให หัวหนา ฝายคาน เปน ผู สรุป กอน แลว จึง ให หัวหนา ฝายเสนอ สรุป เปน คน 
สุดทาย
 ๔ .  ผูฟง    ผูฟง การ โตวาที เปน ผูรับ ความรู  ความคิด  ทรรศนะ ของ ผู โตวาที ทั้ง สอง
ฝาย    แลว จะ ตอง ใช วิจารณญาณ ที่ จะ นําไป ใช ใหเก ิด ประโยชน    ผูฟง การ โตวาที ไมมี โอกาส 
ได รวม แสดง ความ คิดเห็น เหมือน กจิ กรรมการ ฟง อภิปราย ประเภท อืน่    ม ีแตเพยีง ตอง ปฏบิตัิ
ตน ให เปน ผูฟง ที่ ดี เทา นั้น

กิจกรรม

 กิจกรรม ที่   ๘ 

   ให ผูเรยีน เขารวม กจิ กรรมการ โตวาท ีของ กลุม ใน โอกาส สาํคญั   โดย เขารวม เปน 

คณะ ผู จัด  คณะ ผู โต หรือ อื่นๆ   ตาม ความ เหมาะสม เพื่อ ฝกฝน การ พูด
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   การ เปน พิธีกร

 พิธีกร  ใน พจนานุกรม บอก ความ หมาย วา  ผู ดําเนินการ ใน พิธี  ผู ดําเนิน รายการ  ดัง 

นั้น    พิธีกร จึง หมาย ถึง    ผูทํา หนา ที่ ดําเนิน รายการ ของ งาน ที่ จัด ขึ้น อยาง มี พิธีการ    เชน  การ 

ประชุม  การ สัมมนา  การ อภิปราย  การ ไหวครู  ฯลฯ  พิธีกร จะ เปน ผูทํา หนา ที่ บอกกลาว    ให ผู 

เขารวม พิธี ได ทราบ ถึง ขั้นตอน พิธีการ วา มี อะไร บาง  ใคร จะ เปน ผูพูด  ใคร จะ เปน ผู แสดง  ใคร 

จะ ทํา อะไร  พิธีกร จะ เปน ผู แจง ให ทราบ นอกจากน้ี พิธีกร จะ ทํา หนา ที่ ประสานงาน กับ ทุกฝาย    

เพื่อ จะ ได ขอมูล ที่ แตละ ฝาย จะ ดําเนินการ และ พิธีกร จะ ตอง จัด และ ดําเนินการ ตาม ขั้นตอน 

กําหนด เวลา ให บรรลุ    หาก พิธีกร ทํา หนา ที่ บกพรอง ก็ จะ ทํา ให เกิด ความ เสียหาย ได

  คุณสมบัติ ของ ผู ที่ เปน พิธีกร  มี ดังนี้  

  ๑ .   เปน ผู ที่ มี บุคลิกภาพ ดี    รูปราง ดีสงา   มีใบ หนาย้ิม แยม แจม ใส    รูจัก แตงกาย ให  

เหมาะสมกับ กาลเทศะ  พิธีหรือรายการนั้นๆ

  ๒ .   มี น้ําเสียง นุมนวล    นาฟง    มี ลีลา จังหวะ การ พูด พอเหมาะ    ชวน ฟง  มี ชวีิตชีวา

  ๓ .   พูด ออกเสียง ถูกตอง ตาม อักขรวิธี  ชัดเจน  ออกเสียง คํา ควบกล้ํา ได ถูกตอง

  ๔ .   ใช ภาษา ดี    เลือกสรร ถอยคํา นํามา พูด ให ผูฟง เขา ใจงาย    สื่อ ความ หมาย ไดดี    สั้น 

และ กระชับ    มี ศิลปะ ใน การ ใช ภาษา

  ๕ .   มี มารยาท ใน การ พูด ใหเกียรติ ผูฟง    ควบคุม อารมณ ไดดี

  ๖ .   ม ีมนษุย สมัพนัธ ที ่ด ี ม ีวธิ ีสราง บรรยากาศ ดวย สหีนา ทาทาง  ลลีา และ น้าํเสยีง  ฯลฯ

  ๗ .   เปน ผู ใฝ ใจ ศึกษา รูป แบบ วิธีการ ใหมๆ   มา ใช  มี ความคิด สรางสรรค    ยอมรับฟง 

ความ คิดเห็น ของ บคุคลอื่น และ พยายาม พัฒนา ปรับปรุง ตน เอง อยู เสมอ

  ๘ .   มีความรู ใน รายละเอียด    ข้ันตอน    พิธีการ ของ กิจกรรม ท่ี ดําเนินรายการ เปน อยาง ดี    

ดวย การ ศึกษา ประสานงาน    ซักซอม สอบถาม จาก ทุกฝาย ให ชัดเจน และ แมนยํา

  ๙ .   เปน คน ม ีปฎภิา ณ ไหวพรบิด ี   ม ีความ สามารถ ใน การ แกปญหา เฉพาะหนา ได อยาง 

ฉับไว

  ขั้นตอน การ พูด ของ พิธีกร

 การ เปน พิธีกร น้ัน มี ข้ันตอน การ พูด แตกตาง กัน ไปตาม ลักษณะ ของ งาน    ถา เปนงาน ทาง 

วิชาการ  เชน  การ ประชุม  การ สมัมนา  การ อภิปราย ก็ จะ มี ขั้นตอน ใน การ พูด ลักษณะ หนึ่ง ถา 

เปนงาน ของ โรงเรียน หรือ หนวยงาน อืน่ ที ่ม ีการ แสดง ก็ อาจ จะ มี ขั้นตอน แตกตางจาก งาน ทาง 

วิชาการ บาง    หรือ ถา เปนงาน ประเภท งาน มหกรรม งาน แสดงดนตร ีก ็จะ ม ีขัน้ตอน การ พดู ที ่

มี ขอ แตกตาง ใน เชิง เนื้อหา บาง    แต โดย ทั่วไป พิธีกร จะ มี ขั้นตอน ใน การ พูด  ดังนี้

  ๑ .   กลาว ทักทาย และ ปฏิสันถาร กับ ผูฟง

  ๒ .   แจง วัตถุ ประสงค หรือ กลาว ถึง โอกาส ของ การ จัดงาน

  ๓ .   แจง ถึง กิจกรรม หรือ การ แสดง ที่ จะ จัด ขึ้น วา มี อะไร    มี ขั้นตอน อยางไร

  ๔ .   กลาว เชิญ ประธาน เปดงาน    เชิญ ผูกลาว รายงาน  ( ถา มี)   และ กลาว ขอบคุณ เมื่อ 

ประธาน กลาว จบ



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๔๐

การพูด 

บท ที่๒

 ๕ .   แจง รายการ ที่ จะ ดําเนิน ใน ลําดับตอไป    ถา มี การ อภิปราย ก็ เชิญ คณะ ผูอภิปราย 

เพื่อ ดําเนินการ อภิปราย    ถา หาก งาน นั้น มี การ แสดง ก็ แจง รายการ แสดง   เชน

  ๖ .  พูด เชื่อม รายการ หาก มี การ แสดง หลาย ชุด ก ็จะ ตอง มี การ พูด เชื่อม รายการ

  ๗ .  เม่ือ ทกุ รายการ จบส้ิน ลง    พธิกีร ก ็จะ กลาว ขอบคุณ แขก ผู ม ีเกยีรติ    ผูฟง และ ผูชม    

ผู ที่ ใหการ ชวยเหลือ สนับสนุน งาน    หาก มี พิธี ปด    พิธีกร ก็ จะ ตอง ดําเนินการ จน พิธี ปด เสร็จ 

เรียบรอย
 

 

 

 ผู มี มารยาทดี ใน การ พูด

  การ มี มารยาท ใน การ พูด ก็ จะ คลายคลึง กับ ลักษณะ การ พูด ท่ี ดี ดัง ท่ี ได กลาว ใน ตอนตน 

แลว    ซ่ึง อาจ ประมวล ได ดังนี้

 ๑ .  ผูพูด    เปน ผู ที่ ถายทอด ความรูสึก  ความ คิดเห็น  ขอเท็จจริง  ตลอดจน ทัศนคติ 
ของ ตน ไป สู ผูฟง    โดย สื่อ ทาง ภาษา  เสียง  อากัปกิริยา  และ บุคลิกภาพ  ให มี ประสิทธิภาพ ท่ีสุด    

ผูพูด จะ ตอง มี มารยาท และ คุณธรรม ใน การ พูด    และ ผูพดู เอง ตอง ม ีการ เตรยีมตวั  มคีวามรู  และ 

ประสบการณ ใน เร่ือง ที่ จะ พูด อยาง ดี  และ ตอง รวบรวม เรียบเรียง ความรู เหลา น้ัน ให เปนระบบ 

และ ถายทอด ให ผูฟง เขา ใจงาย   และ ชัดเจน    ผูพูด เอง ตอง มี ทักษะ ใน การ พูด มี ความ สน ใจ ที่ จะ 

พัฒนา บุคลิกภาพ อยู เสมอ    เปนการ สราง ความ มั่น ใจ ให ผูพูด เอง
  ๒ .  เรือ่ง และ สาระ ที ่พดู ตอง ม ีประโยชน ตอ ผูฟง   ควร เปนเรือ่ง ทนัสมัย  เนือ้หา ชดัเจน  

ผูพูด ตอง ขยาย ความคิด และ ยกตัวอยาง ให ชัดเจน

  ๓ .  ผูพูด ตอง รูจัก กลุม ผู ฟงกอน ลวงหนา    ทั้ง อาชีพ  วัย  เพศ  ความ สน ใจ ของ ผูฟง  

ฯลฯ  รวม ทั้ง จุด มุงหมาย ใน การ พูด    เพื่อ จะ ได เตรียมตัว และ เนื้อ หาได ถูกตอง นา สน ใจ

  ๔ .   ผูพูด ตอง คนควา หาความรู    และ ประมวล ความคิด ทั้งหมด    แยก แยะ ให ได วา 
ความคิด หลัก คือ อะไร    ความคิด รอง คือ อะไร    และ ควร หา สิ่ง สนับสนุน มา ประกอบ ความคิด 

 กิจกรรม ที่   ๙ 

  ๑ .   ให ผูเรียน ดู และ ฟง การ พูด ของ พิธีกร ใน รายการ ตางๆ    ทาง โทรทัศน และ วิทยุ 

เพ่ือ สังเกต ข้ันตอน วิธีการ และ เทคนิค ตางๆ   ของ พิธีกร เพื่อ เปน ตัวอยาง   จะ ได นํา สวน ดี 

มา ฝก และ ใช เมื่อ ได ทาํ หนา ที่ พิธีกร

  ๒ .   ใน โอกาส ตางๆ  ท่ี กลุม หรือ สถานศึกษา จัดงาน ให ผูเรียน ใช โอกาส ฝก ทํา หนา ท่ี 

พิธีกร เพื่อ จะ ได ฝก ทักษะ  การ พูด เปน พิธีกร  หาก จะ ให เพื่อน ได ชวย วจิารณ และ ให ครู 

ประจํา กลุม ให คํา แนะนํา ก็ จะ ทํา ให พัฒนาการ พูด เปน พิธีกร ไดดี

กิจกรรม
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บท ที่๒

นั้นๆ    เชน เหตุการณ ที่ รับรู กัน ได ทั่วไป    หรือ บุคคล ที่ มี ชื่อเสียง  ฯลฯ  พรอม กัน นั้น ถา มี การ 

อางอิง เรื่อง ที่มา ประกอบการ พูด ที่ ผูพูด ตอง บอก แหลง ที่มา ดวย

  ๕ .  การ จดั ระเบยีบ    และ วาง โครงเรือ่ง  ตอง เตรยีม ให ด ีเพือ่ จะ ได ไม พดูวกวน    เพราะ 

มิ ฉะ นั้น จะ ทํา ใหการ พูด ไม นา สน ใจ    และ อยาลืม วา ใน การ พูด แตละครั้ง ตอง ให ครอบคลุม จุด 

มุงหมาย ให ครบถวน

  ๖ .  ผูพูด ตอง เรา ความ สน ใจ ของ ผูฟง ดวย การ ใช ภาษา  เสียง  กิริยา ทาทาง  และ 

บคุลิกภาพ สวน ตน เขา ชวย ให ผูฟง ฟง อยาง ตัง้ ใจ    และ ผูพดู ตอง พรอม ใน การ แกปญหา เฉพาะ

หนา ที่ อาจ เกิดขึ้น ดวย



  กิจกรรม ที่  ๑ ๐ 

   ผูเรยีน ลอง ประเมิน ตน เอง วา  ทาน สามารถ เปน นกั พดู ระดับ ใด    ถา กาํหนด ระดับ  

A   B   C   และ  D   โดย ทาน เปน ผูตั้ง มาตรฐาน เอง ดวย  และ ถา ได ระดับ  C   ลงมา  ทาน คิด 

จะ ปรับปรุง ตน เอง อยางไรบาง หรือ ไม

กิจกรรม
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สาระสําคัญ

 การ อาน เปนการ แปลความ หมาย ของ ตัวอักษร ออกมา เปน ความคิด และ นําไปใช 

ตัดสินใจ แกปญหา  และ สราง วิสัยทัศน ใน การ ดําเนิน ชีวิต และ มี นิสัย รัก การ อาน

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง

 ผูเรียนสามารถ

 ๑. จับ ใจความ สรุปความ  ตีความ  แปลความ และ ขยายความ เร่ือง ที่ อาน 

 ๒. วิเคราะห วิจารณ ความ สมเหตุสมผล  ความ เปนไปได และ ลําดับ ความคิด

   ของ เรื่อง ที่ อาน ได

 ๓. เขา ใจความ หมาย ของ ภาษาถิ่น สํานวน สุภาษิต ใน วรรณกรรม ทองถิ่น

 ๔. เลือก อานหนังสือ จาก แหลง ความรู เปน ผู มี มารยาท ใน การ อาน และ รัก การ อาน

ขอบขาย เนื้อหา

  เรื่อง  ๑ ความ สําคัญ ของ การ อาน

 เรื่อง  ๒ วิจารณญาณ ใน การ อาน

 เรื่อง  ๓ การ อาน แปลความ   ตีความ  ขยายความ  จับ ใจความ หรือ สรุปความ
 เรื่อง  ๔ วรรณคดี

 เรื่อง  ๕ หลักการ วิจารณ วรรณกรรม
 เรื่อง  ๖  ภาษาถิ่น

 เรื่อง ๗ สํานวน ,  สภา ษิต

 เรื่อง  ๘ วรรณกรรม ทองถิ่น 

การ อานบท ที่  ๓
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บท ที่๓

เรื่อง ที่ ๑  ความ สําคัญ ของ การ อาน

 ๑ การ อาน ชวย พัฒนา คุณภาพ ชีวิต ทําให ผูอาน ไดรับ สาระ ความรู เพิ่มขึ้น  เปน คน 

ทันสมัย ทัน เหตุการณ และ ความ เคลื่อนไหว ของ เหตุการณ บานเมือง  ตลอดจน สังคม และ 

วิทยา การ ใหมๆ   เปนตน  ผูอาน เม่ือ ไดรับ ความรู จาก การ อาน แลว  จะ สามารถ นํา สาระ ตางๆ  

มา สรางสรรค ให เกิด ประโยชน ตอ ชีวิต  สังคม และ ประเทศชาติใน โอกาส ตอไป ได

 ๒. การ อาน ชวย ให เกดิ ความ เพลดิเพลนิ หนงัสอื หลายประเภท นอกจาก จะ ให ความ

รู ความคดิ แลว ยงั ให ความ เพลดิเพลนิ อกีดวย ผู อานหนงัสอื จะ ไดรบั ความ เพลดิเพลนิ ไดรบั 

ความ สุข อีกทั้ง ยัง สราง ความ ฝน จิต นา การ แก ผูอาน  ตลอดจน เปนการ พักผอน และ คลาย 

เครียด ได เปน อยาง ดี

 ๓. การ อาน มผีลตอ การ ดาํเนนิ ชวีติ ที ่สขุ สมบรูณ ของ มนษุย  ผล ที ่ไดรบั จาก การ อาน  

นอกจาก จะ เปน พื้นฐาน ของ การ ศึกษา ศิลป วิทยา การ  และ ชวย ใน การ พัฒนา อาชีพ แลว  ยัง

มี ผล ชวย ให ผูอาน ได แนวคิด และ ประสบการณ จําลอง จาก การ อาน อีกดวย  ซึ่ง ความคิด และ 

ประสบการณ จะ ทําให ผูอาน มี โลก ทัศน กวาง ขึ้น  เขาใจ ตน เอง เขาใจ ผูอื่น และ เขาใจ สังคม 

เปน อยาง ดี  อัน จะ มผีลตอ การ ดําเนิน ชีวิต และ การ ดํารง ตน อยู ใน สังคม ได อยาง มี ความ สุข

เรื่อง ที่ ๒  วิจารณญาณ ใน การ อาน
 

 วิจารณญาณ ใน การ อาน  คือ การ รับสาร จาก การ อาน ให เขาใจ เนื้อหา สาระ แลว ใช สติ

ปญญา ใครครวญ หรือ ไตรตรอง  โดย อาศัย ความรู ความคิด ประสบการณ มา เปน เหตุผล 

ประกอบ และ สามารถ นําไปใช ใน ชีวิต ได อยาง ถูกตอง เหมาะสม
 การ ใช วิจารณญาณ ใน การ อาน  จะ เริ่มตน ที่ การ อาน ดวย ความ ตั้งใจ และ พยายาม 

ทําความ เขาใจ เนื้อหา สาระ ของ เรื่อง ที่ อาน แลว ใช ความรู ความคิด เหตุผล และ ประสบการณ 

ประกอบการ คดิ  ใครครวญ ให สามารถ รบัสาร ได ถกูตอง ถองแท การ อาน โดย ใช วจิารณญาณ 

ประกอบดวย การ เขาใจ ของ เรื่อง  การ รูจัก เขียน การ เขา ใจความ สัมพันธ ของ สาร และ การ นํา

ไปใช
 การ อาน อยาง มี วิจารณญาณ จะ ตอง ใช ความคิด วิเคราะห ใครครวญ และ ตัดสินใจ วา 

ขอความ ท่ี ได อาน น้ัน  ส่ิง ใด เปนความ สําคัญ  ส่ิง ใด เปน ใจความ ประกอบ หรือ พลความ  สามารถ 

แยก ขอเท็จจริง จาก ขอ คิดเห็น ได  ตลอดจน วนิจิฉยั ได วา ขอความ ที ่อาน นัน้ ควร เชือ่ถอื ได หรือ
ไมเพยีงใด  และ การ อาน ประเมินคา วา ขอความ ที ่ได อาน ม ีเนือ้หา สาระ หรอื ม ีแงคดิ ที ่ด ีหรอืไม  

อาจ นําไปใช ประโยชน ได เพียงไร รวมทั้ง การ ประเมินคา งานเขียน ในดาน ตางๆ  เชน ความรู  

ความ สามารถ  ความ จริงใจ และ กลวิธี ใน การ เขียน
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 ขั้นตอน ของ วิจารณญาณ ใน การ อาน  มี ดังนี้

 ๑ .   อาน ให เขา ใจ ตลอด เรื่อง    เปนการ อาน สาร ดวย ความ ตั้ง ใจ ให เขา ใจ รายละเอียด 

ตลอด เรื่อง

  ๒ .   วิเคราะห เรื่อง    เมื่อ อาน และ เขา ใจ เร่ือง แลว จะ ตอง นํามา วิเคราะห สาระสําคัญ ให 

รูเรื่อง ที่ อาน เปนเรื่อง ประเภท ใด   อะไร เปน ขอเท็จจริง  อะไร เปน ขอ คิดเห็น  และ อะไร เปน 

ประโยชน    ลักษณะ ของ ตัวละคร เปน อยางไร   เปนเร่ือง ประเภท รอย แกว   รอยกรอง   บทความ  ขาว  

หรือ ละคร  ฯลฯ  ผูเขียน มี เจตนา อยางไร ใน การ เขียน เร่ือง นี้    ใช กลวิธี ใน การ นําเสนอ อยางไร    

ซึ่ง ผูอาน ตอง พิจารณา แยก แยะ ให ได

  ๓ .   ประเมินคา ของ เรือ่ง    เมือ่ อาน และ วเิคราะห แยก แยะ เรือ่ง แลว นาํมา ประเมินคา วา 

ส่ิง ใด เท็จ  ส่ิง ใด จริง  ส่ิง ใด มี คา ไมมีคา    มี ประโยชน ในดาน ใด    นําไป ใชกับ ใคร เม่ือไร และ อยางไร

  ๔ .   นํา เรื่อง ที่ อาน ไป ใช    หลังจาก ผาน ขั้นตอน ของ การ อาน  ทําความ เขา ใจ  วิเคราะห 

และ ประเมนิคา แลว ตอง นาํไป ใชได ทัง้ ใน การ ถายทอด ให ผูอืน่    และ นาํไป ใช ใน การ ดาํเนนิ ชวีติ 

ได อยาง เหมาะสมกับ กาลเทศะ และ บุคคล

  หลักการ อาน อยาง ใช วิจารณญาณ

  ๑ .  พิจารณา ความ ถูกตอง ของ ภาษา ที่ อาน  เชน  ดาน ความ หมาย  การ วาง ตํา แหนง 

คํา  การ เวน วรรคตอน    ความ ผิด พลาด ดังกลาว จะ ทํา ใหการ สื่อ ความ หมายผิดไป

  ๒ .  พิจารณา ความ ตอเน่ือง ของ ประโยค วา มี เหตุผล รับ กัน ดี หรือ ไม    โดย อาศัย ความรู 

ดาน ตรรกวิทยา เขา ชวย    ขอความ จาก ประโยค จะ ตอง ไม ขัด แยง กัน    หรือ เรียงลําดับ ไม สับสน 

วุนวาย จน อาน ไม รูเร่ือง หรือ อาน เสียเวลา เปลา

  ๓ .   พิจารณา ดู ความ ตอเนื่อง ของ เรื่องราว ระหวาง เรื่อง ที่ เปน แกน หลัก หรือ แกนนํา 

กับ แกน รอง และ สวนประกอบ อื่น  ๆ    กลมกลืน กัน ดี หรือเปลา

  ๔ .  รูจัก แยก แยะ ขอเท็จจริง ออกจาก เร่ือง การ แสดง ความรู และ ขอ คิดเห็น ของ ผู แตง    เพ่ือ 
จะ ได นํามา พิจารณา ภายหลัง ได ถูกตอง ใกลเคียง ความ เปนจริง ยิ่งขึ้น

  ๕ .  พิจารณา ความรู    เน้ือหา    ตัวอยาง ท่ี ได    วา มี สวน สัมพันธ กัน อยาง เหมาะสม หรือ 

ไม เพียง ใด    เปน ความรู ความคิด    ตัวอยาง ท่ี แปลก ใหม หรือ อางอิง มา จากไหน    นา สน ใจ เพียง ใด    

จาก นั้น ควร ทําการ ประเมินผล โดย ทั่วไป วา ผล จาก การ อาน จะ ทํา ให เกิด ความ รูความ คิดมาก 

นอย เพยีง ใด    โดยเฉพาะ อยางย่ิง ความคดิ สรางสรรค ที ่ผูอาน ประสงค หรอื ปรารถนา จะ ได จาก 
การ อาน นั้นๆ   อยู เสมอ

แผนภูมิ กระบวนการ อาน อยาง มี วิจารณญาณ 

การ อาน อยาง มี วิจารณญาณ 

การ อาน ขั้นตน 

ได อาน วิ เคราะ ห ใครครวญ วินิจฉัย ประเมินคา ใช ประโยชนรับรู เขาใจ 

การ อาน ขั้น วิจารณญาณ 
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 การ อาน อยาง ม ีวจิารณญาณ ไม ใช สิง่ ที ่ทาํได งายๆ   ผูกระทํา จะ ตอง หมัน่ ฝกหดั  สงัเกต  

จํา  และ ปรับปรุง การ อาน อยู เสมอ    แรกๆ   อาจ รูสึก เปน ภาระหนัก และ นา เบื่อหนาย    แต ถา ได 

กระทํา เปนประจํา เปนนิสัย แลว จะทํา ให ความ ลําบาก ดังกลาว หายไป   ผล รับ ท่ี เกิดข้ึน น้ัน คุมคา ย่ิง

 

 

 

เรื่อง ที่    ๓    การ อาน แปลความ  ตีความ    ข ยาย ความ    จับ ใจความ หรือ 

สรุปความ
  การ อาน แปลความ    หมาย ถงึ การ แปล เรือ่งราว เดมิ ให ออกมา เปน คาํ ใหม  ภาษา ใหม 

หรือ แบบ ใหม    ความ มุงหมาย ของ การ แปลความ อยู ที่ ความ แมนยํา ของ ภาษา ใหม วา    ยังคง 

รักษา เนื้อหา และ ความ สําคัญ ของ เรื่องราว เดิม ไว ครบถวน หรือ ไม

 สําหรับ การ แปลความ บท รอยกรอง เปน รอย แกว หรือ การ ถอด คํา ประพันธ รอยกรอง 

เปน รอย แกว นั้น    ควร อาน ขอความ และ หาความ หมาย ของ ศัพท แลว เรียบเรียง เนื้อเรื่อง หรือ 

เนื้อหา เปน รอย แกว ให สละสลวย    โดย ที่ เนื้อเรื่อง หรือ เนื้อหา นั้น ยัง คงเดิม และ ครบถวน  เชน

   พฤษภ กาสร     อีก กุญชร อัน ปลดปลง
     โททนต เสนง คง      สําคัญ หมาย ใน กาย มี

     นรชาติ วางวาย      มลาย สิ้น ทั้ง อินทรีย
     สถิต ทั่ว แต ชั่ว ดี      ประดับ ไว ใน โลกา

  ( สมเด็จพระ มหา สมณเจา  กรม พระปร มา นุชิต ชิโนรส  :   กฤษณา สอน นอง คํา ฉันท) 

     ความ หมาย ของ ศัพท
     พฤษภ  =   วัว  กาสร  =   ควาย

   กุญชร  =   ชาง  ปลดปลง  =   ตาย

   โท    =   สอง  ทนต  =   ฟน
   เสนง  =   เขา  นรชาติ  =   มนุษย

   วางวาย  =   ตาย  มลาย  =   สิ้นไป

   อินทรีย  =   รางกาย  สถิต  =   คง อยู

   ประดับ  =   ตก แตง  โลกา  =   โลก

  กิจกรรม ที่   ๑ 

  ให ผูเรียน อาน ขาว  บทความ  หรือ ขอความ  และ ใช วิจารณญาณ ใน การ อาน ตาม 

ขั้นตอน ทั้ง  ๔   ขั้นตอน  และ ประเมิน ตน เอง วา    สามารถ ทําได ครบ ทุก ขั้นตอน หรือ ไม    

และ เมื่อ ประเมิน แลว รูสึก สน ใจ เรื่อง ของ การ อาน เพิ่มขึ้น หรือ ไม

กิจกรรม
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   แปลความ เปน รอย แกว ก็ คือ

   วัวควาย และ ชาง    เมื่อ ตาย แลว ยังมี ฟน และ เขา ทั้งสอง ขาง เหลือ อยู    สวน มนุษย เมื่อ 

ตาย ไป รางกาย ก็ ส้ินไป    คงเหลือ แต ความ ช่ัว หรือ ความ ดี ท่ี ได ทํา ไว เทา น้ัน    ท่ี ยังคง อยู ใน โลก น้ี

  การ อาน ตีความ

 การ อาน ตีความ หรือ การ อาน วินิจ สาร เปนการ อาน อยาง พิจารณา ถ่ีถวน ดวย ความ เขา ใจ 

เพื่อ ให ได ประโยชน  หรือ เปนไปตาม วัตถุ ประสงค ของ ผูเขียน  จะ เปนการ อาน ออกเสียง หรือ 

อาน ใน ใจ ก็ได   แต จุด สําคัญ อยู ที่ การ ใช สติปญญา ตีความหมาย ของ คํา และ ขอความ    ทั้งหมด 

รวม ทั้ง สิ่ง แวดลอม ทุกอยาง ที่ เกี่ยวของ กับ ขอความ ที่ อาน   ดัง นั้น จึง ตอง อาศัย การ ใชเหตุผล 

และ ความ รอบคอบ ใน การ พิจารณา ทั้ง ถอยคํา และ สิ่ง แวดลอม ทั้งหมด ที่ ผูอาน จะ ตีความ สาร 

ใดๆ   ได กวาง หรือ แคบ  ลึก หรือ ตื้น ขนาด ไหน  ยอม ขึ้น อยู กับ ประสบการณ สวนตัว และ 

ความ เฉียบ แหลม ของ วิจารณญาณ   เปนการ อาน ที่ ผูอาน พยายาม เขา ใจความ หมาย ใน สิ่ง ที่ 

ผูเขียน มิได กลาว ไว โดย ตรง  ผูอาน พยายาม สรุป ลงความเห็น จาก รายละเอียด ของ เร่ือง ที่ อาน

   การ อาน ตีความ น้ัน    ผูอาน จะ ตอง คิด หา เหตุผล   เขา ใจ ผูเขียน    รู วัตถุ ประสงค รูภาษา 

ที่ ผูเขียน ใช ทั้ง ความ หมาย ตรง และ ความ หมาย แฝง    อนึ่ง ขอความ ทั้ง รอย แกว และ รอยกรอง 

บาง บท    มิได มีความหมาย ตรง อยางเดียว แต มีความหมาย แฝง ซอนเรน อยู    ผูอาน ตอง แปล

ความ กอน แลว จึง ตีความ ให เขา ใจความ หมาย ที่ แฝง อยู

  สาร ที่ เรา อาน อยู นี้ มี  ๒   ประเภท  คือ  ประเภท รอย แกว และ ประเภท รอง กรอง  ดัง นั้น  

การ ตีความ จึง มี การ ตีความ ทั้ง สาร ประเภท รอย แกว และ ประเภท รอยกรอง

   ตัวอยาง การ ตีความ สาร ประเภท รอยกรอง

       “ นาคี มี พิษ เพี้ยง    สุริโย

     เลื้อย บ ทํา เดโช      แชม ชา

     พิษ นอย หยิ่งยโส      แมลง ปอง

     ชู แต หาง เอง อา      อวดอาง ฤทธี” 

       ( โคลง โลก นิติ) 

 โคลง บท น้ี กลาว ถึง สัตว  ๒   ชนิด  ท่ี มี ลักษณะ แตกตาง กัน    เปรียบ เสมือน คน  ๒   จําพวก  
พวก แรก ม ีอาํนาจ หรือ ม ีความ สามารถ แต ไม แสดงออก เมือ่ ยงั ไม ถงึเวลา อนั สมควร    สวน พวก 

ที่  ๒   มี อํานาจ หรือ ความ สามารถ นอย แต อวดดี  กวี ยกยอง  จําพวก แรก  เหยียดหยาม คน 
จําพวก หลัง   โดย สังเกต จาก การ ใช ถอยคํา  เชน  ชู หาง บาง  พิษ นอย บาง  ฉะ นั้น  ควร เอาอยาง 

คน จําพวก แรก  คือ มี อํานาจ มี ความ สามารถ แต ไม แสดงออก เมื่อ ยัง ไม ถึงเวลา อัน สมควร

 ขอปฏิบัติ ใน การ อาน ตีความ
  ๑ .   อาน เรื่อง ให ละเอียด แลว พยายาม จับ ประเด็น สําคัญ ของ ขอเขียน ให ได

  ๒ .   ขณะ อาน พยายาม คดิ หา เหตผุล    และ ใครครวญ อยาง รอบคอบ    แลว นาํมา ประมวล 

เขากับ ความคิด ของ ตน วา ขอความ นั้นๆ   หมาย ถึง สิ่ง ใด
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  ๓ .   พยายาม ทาํความ เขา ใจ กบั ถอยคาํ บาง คาํ ที ่เห็นวา ม ีความ สาํคญั รวม ทัง้ สภาพ แวด

ลอม หรือ บริบท เพื่อ กําหนด ความ หมาย ให ชัดเจน ยิ่งขึ้น

  ๔ .   การ เรียบเรียง ถอยคํา ที่ ได มาจาก การ ตีความ    จะ ตอง มีความหมาย ชัดเจน

  ๕ .   พึง ระลึก วาการ ตีความ มิ ใช การ ถอด คํา ประพันธ   ซึ่ง ตอง เก็บความ หมาย ของ 

บทประพันธ น้ันๆ   มา เรียบเรียง เปน รอย แกว ให ครบ ท้ัง คํา  และ ขอความ   การ ตีความ น้ัน เปนการ 

จบั เอา แต ใจความ สาํคัญ   การ ตคีวามจะ ตอง ใช ความรู ความคดิ อนั ม ีเหตผุล เปน ประการ สาํคญั

  ขอ ควร คํานึง ใน การ ตีความ

  ๑ .   ศึกษา ประวัติ และ พื้น ฐานความรู ของ ผูเขียน

  ๒ .   ศึกษา สภาพสังคม ใน สมัย ท่ี งานเขียน น้ัน เกิดข้ึน วา เปน สังคม ชนิด ใด  เปน 

ประชาธิปไตย หรือ เผด็จการ เปน สังคม เกษตร พาณิชย หรือ อุตสาหกรรม  เปน สังคม ที่ เครง 

ศาสนา หรือไม  

 ๓ .   อาน หลายๆ   คร้ัง  และ พิจารณา ใน รายละเอียด    จะ ทํา ให เห็น แนวทาง เพิ่มขึ้น

 ๔ .   ไม ยดึถือ สิง่ ที ่ตน ตคีวาม นัน้ ถกูตอง   อาจ ม ีผูอืน่ เหน็ แยง กไ็ด  ไม ควร ยดึมัน่ ใน กรณี 

ที่ ไมตรง กับ ผูอื่น วา ของ เรา ถูกตอง ที่สุด

   การ อาน ขยายความ

 การ อาน ขยายความ  คือ  การ อธิบาย เพิ่มเติม ให ละเอียด ขึ้น ภายหลัง จาก ได ตีความ 

แลว    ซึ่ง อาจ ใช วิธี ยกตัวอยาง ประกอบ หรือ มี การ อางอิง เปรียบเทียบ เนื้อความ ให กวางขวาง 

ออกไป จน เปน ที่ เขา ใจ ชัดเจน ยิ่งขึ้น

 ตัวอยาง  

 ความ โศก เกิด จาก ความ รัก  ความ กลัว เกิด จาก ความ รัก  ผู ที่ ละ ความ รัก เสีย ได ก็ ไม 

โศก ไม กลัว

            ( พุทธภาษิต) 

 ขอความ นี้ ให ขอ คิดวา    ความ รัก เปน ตนเหตุ ให เกิด ความ โศก  และ ความ กลัว ถา ตัด 

หรือ ละ ความ รัก ได  ทั้ง ความ โศก  ความ กลัว ก็ ไมมี

   ขยายความ
   เมือ่ บคุคล ม ีความ รกั ใน สิง่ ใด หรือ คน ใด  เขา ก ็ตองการ ให สิง่ นัน้ คน นัน้ คง อยู ให เขา รกั 
ตลอดไป    มนุษย สวนมาก กลัว วา คน หรือ สิ่ง ที่ ตน รัก จะ แตกสลาย หรือ สูญสิ้น จากไป    แต เมื่อ 
ถงึคราว ทกุอยาง ยอม เปลีย่นไป ไม อาจ คง อยู ได    ยอม ม ีการ แตก ทาํลาย สญูสลาย ไป ตาม สภาพ    
ถา รูความจริง ดังนี้ และ รูจัก ละ ความ รัก  ความ ผูกพัน นั้น เสีย    เขา จะ ไม ตอง กลัว และ ไม ตอง 
โศกเศรา เสีย ใจ อีก ตอไป
   การ ขยายความ นี ้ใช ใน กรณี ที ่ขอความ บาง ขอความ    อาจ ม ีใจความ ไม สมบรูณ จงึ ตอง 
มี การ อธิบาย หรือ ขยายความ เพื่อ ให เกิด ความ เขา ใจ ยิ่งขึ้น    การ ขยายความ อาจ ขยายความ 
เกีย่วกบั คาํ ศพัท หรือ การ ใหเหตผุล เพิม่เตมิ  เชน  สาํนวน  สภุาษติ  โคลง    กลอน ตางๆ   เปนตน
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  การ อาน จับ ใจความ หรือ สรุปความ

  การ อาน จับ ใจความ หรือ สรุปความ  คือ  การ อาน ที่ มุง คนหา สาระ ของ เร่ือง หรือ ของ 
หนังสือ แตละ เลม ที่ เปน สวน ใจความ สําคัญ และ สวนขยาย ใจความ สําคัญ ของ เร่ือง
   ใจความ สาํคญั  คอื   ขอความ ที ่ม ีสาระ คลมุ ขอความ อืน่ๆ   ใน ยอหนา นัน้ หรอื เรือ่ง นัน้ 
ทั้งหมด    ขอความ อื่นๆ    เปน เพียง สวนขยาย ใจความ สําคัญ เทา นั้น    ขอความ หนึ่ง หรือ ตอน 
หน่ึง จะ มี ใจความ สําคัญ ท่ีสุด เพียง หน่ึงเดียว    นอก น้ัน เปน ใจความ รอง   คํา วา ใจความ สําคัญ น้ี  
บางที เรียก เปน หลายอยาง  เชน  แกน หรือ หัว ใจ ของ เร่ือง    แกน ของ เร่ือง หรือ ความคิด หลัก ของ 
เร่ือง    แต จะ อยางไร ก็ตาม ใจความ สําคัญ คือ ส่ิง ท่ี เปน สาระ ท่ี สําคัญ ท่ีสุด ของ เร่ือง    นั่นเอง
  ใจความ สาํคญั สวนมาก จะ ม ีลกัษณะ เปน ประโยค    ซึง่ อาจ จะ ปรากฏ อยู ใน สวน ใด สวน
หนึ่ง ของ ยอหนา ก็ได    จุด ที่ พบ ใจความ สําคัญ ของ เร่ือง แตละ ยอหนา มาก ที่สุด คือ  ประโยค ที่ 
อยู ตอนตน ยอหนา    เพราะ ผูเขยีน มกั จะ บอก ประเด็น สาํคญั ไวกอน    แลว จงึ ขยาย รายละเอยีด 
ให ชดัเจน    รอง ลงมา คอื ประโยค ตอนทาย ยอหนา    โดย ผูเขยีน จะ บอก รายละเอียด หรอื ประเด็น 
ยอๆ   กอน    แลว จงึ สรปุ ดวย ประโยค ที ่เปน ประเด็น ไว ภายหลัง    สาํหรับ จดุ ที ่พบ ใจความ สาํคญั 
ยาก ขึ้น ก็ คือ ประโยค ตอนกลาง ยอหนา    ซึ่ง ผูอาน จะ ตอง ใช ความ พยายาม สังเกต ให ดี    สวน 
จุด ที่ หา ใจความ สําคัญ ยาก ที่สุด  คือ  ยอหนา ที่ ไมมี ประโยค สําคัญ ปรากฏ ชัดเจน    อาจ มี หลาย 
ประโยค หรือ อาจ จะ อยู รวมๆ   กัน ใน ยอหนา ก็ได    ซึ่ง ผูอาน ตอง สรุป ออกมา เอง

  การ อาน และ พิจารณา นวนิยาย

  คํา วา  “ นวนิยาย”   ( N o v e l )   จัด เปน วรรณกรรม ประเภท หนึ่ง  หมาย ถึง  หนังสือ ที่ 

เขยีน เปน รอย แกว    เลา ถงึ ชวีติ ในดานตางๆ   ของ มนษุย    เชน    ดาน ความคดิ    ความ ประพฤต ิ   

และ เหตุการณ ตางๆ     ที ่เกดิข้ึน ใน ชวีติจริง ของ มนษุย  ชือ่ คน    หรอื พฤติกรรม ที ่แสดงออ กเปน
เรื่อง สมมุติ ทั้งสิ้น   นวนิยาย แบง เปน   ๖   ประเภท  ดังนี้

  ๑ .  นวนิยายอิง ประวัติ ศาสตร    เชน  ผู ชน ะสิบ ทิศ   ( อิง ประวัติ ศาสตร มอญ)    ชู ซี ไทเฮา  

( อิง ประวัติ ศาสตร จีน)     สี่ แผนดิน   ( อิง ประวัติ ศาสตร ไทย สมัย รัตนโกสินทร    แผนดิน รัชกาล 

ที่  ๕   - ๘ )  กระทอม นอย ของ ลุง ทอม( อิง ประวัติ ศาสตร อเมริกา) 

 ๒ .  นวนิยาย วทิยาศาสตร    คอื  นวนิยาย ที ่นาํ ความ มหัศจรรย ทาง วทิยาศาสตร แขนง 

ตางๆ   มา เขียน เปน เรื่องราว ที่ นา ตื่นเตน  เชน   กาเหวา ที่ บาง เพลง    สตาร วอร( S t a r   w a r )   

มนุษย พระจันทร    มนุษย ลองหน    เปนตน

  ๓ .  นวนิยาย ลึกลับ    ฆาตกรรม    นักสืบ    สายลับ    เชน     เร่ือง เชอร ลอก โฮม    มฤตยู ยอดรัก
  ๔ .  นวนิยาย เกีย่วกบั ภตูผีปศาจ    เชน    แม นาค พระโขนง    กระสอื    ศรีษะ มาร    เปนตน

  ๕ .  นวนยิาย การเมือง    คอื    นวน นยิาย ที ่นาํ ความรู ทาง การเมือง การ ปกครอง มา เขยีน 

เปน เนื้อเรื่อง  เชน ไผ แดง  ของ  ม. ร. ว.   คึก ฤทธิ์    ปราโมช    เปาบุนจิ้น    สาม กก    สารวัตร ใหญ    

เปนตน

  ๖ .  นวนิยาย ดาน สังคมศาสตร    คือ  นวนิยาย ท่ี สะทอน สภาพสังคม    เชน    เร่ือง เมียนอย    
เสียดาย    เพลิง บุญ    เกม เกียรติยศ    นาง มาส  เปนตน
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  องคประกอบ ของ นวนิยาย

  นวนิยาย แตละ เรื่อง มี องคประกอบ ที่ สําคัญ ดังนี้
  ๑ .   โครงเร่ือง  ( P l o t )   หมาย ถึง  ของ ขาย หรือ โครง เร่ืองราว หรือ เหตุการณ ตางๆ   ที่ 
ตอเนื่อง เปน เหตุ เปนผล ตอ กัน
  ๒ .  เนื้อเร่ือง  ( S t o r y )   หมาย ถึง  เร่ืองราว ตางๆ   ที่ ผูเขียน ถายทอด ยกมา ทํา ให ผูอาน 
ทราบ วา    เรื่อง ที่ อาน นั้น เปน เรื่องราว ของ ใคร    เกิด ขึ้น ที่ไหน    อยางไร   เมื่อ ใด    มี เหตุการณ 
หรือ ความ เหี่ยว ของ กัน ระหวาง ตัวละคร อยางไร
  ๓ .  ฉาก  ( S e t t i n g )   คือ สถาน ท่ีเกิด เหตุการณ ใน เร่ือง อาจ เปน ประเทศ    เมือง    หมูบาน    
ทุงนา  ใน โรงภาพยนตร ฯลฯ
  ๔ .  แนวคิด  ( T h e m e )   ผู แตง จะ สอด แทรก แนว คิดไว อยาง ชัด แจน ใน คําพูด   นิสัย    
พฤติกรรม    หรือ  บทบาท ของ ตัวละคร    หรือ พบ ได ใน การ บรรยาย เร่ือง
  ๕ .  ตัวละคร  ( C h a r a c t e r s )   ผู แตง เปน ผูสราง ตัวละคร ขึ้น มา    โดย ตั้งช่ือ ให    แลว 
กําหนด รูปราง หนาตา   เพศ    วัย    นิสัย ใจคอ    บุคลิกภาพ    ตลอดจน กําหนด บทบาท และ โชคชะตา 
ของ ตัวละคร เหลา นั้น ดวย
   หลักการ อาน และ พิจารณา นวนิยาย มี ดังนี้
 ๑ .  โครงเรือ่ง และ เนือ้เร่ือง    การ แสดง เนือ้เร่ือง    คอื การ เลา เรือ่ง นัน่เอง    ทาํ ให ผูอาน 
ทราบ วา    เปน เรื่องราว ของ ใคร    เกิดขึ้น ที่ไหน    อยางไร    เมื่อ ใด    มี เหตุการณ อะไร    สวน โครง
เร่ือง น้ัน คือ สวน ท่ี เนน ความ เก่ียวของ ระหวาง ตัวละคร ใน ชวงเวลา หน่ึง ซ่ึง เปน เหตุผล ตอเน่ือง กัน
  โครงเร่ือง ที่ ดี มี ลักษณะ ดังนี้
   ๑ . ๑  มี ความ สัมพันธ กัน ระหวาง เหตุการณ ตางๆ    ใน เรื่อง และ ระหวาง บุคคล 
ใน เรื่อง อยาง เกี่ยวเนื่องกัน ไป โดย ตลอด
   ๑ . ๒  มี ขัด แยง หรือ ปม ของ เรื่อง ที่ นา สน ใจ   เชน   ความ ขัด แยง ของ มนุษย  กับ 
ส่ิง แวดลอม  การ ตอสู ระหวาง อํานาจ อยาง สูง กับ อํานาจ อยาง ตํ่าภาย ใน จิต ใจ  การ ชิง รัก หัก สวาท ฯลฯ   
ขัด แยง เหลานี้ เปน สง สําคัญ ที่ ทํา ให ตัวละคร แสดง พฤติกรรม ตางๆ   ออกมา อยาง นา สน ใจ
   ๑ . ๓   มี การ สราง ความสน ใจ ใครรู ตลอดไป  ( S u s p e n s e )   คือ การ สราง เร่ือง ให ผูอาน 
สน ใจ ใครรู อยาง ตอเน่ือง โดย ตลอด    อาจ ทําได หลาย วิธี    เชน    การ ปด เร่ือง ท่ี ผูอาน ตองการ ทราบ 
ไวกอน    การ บอก ให ผูอาน ทราบ วา จะ มี เหตุการณ สําคัญ เกิดขึ้น ใน ตอน ตอไป    การ จบเร่ือง 
แตละ ตอน ท้ิง ปญหา ไว ให ผูอาน อยากรู อยาก เห็น เร่ืองราว ตอไปน้ี
  ๑ . ๔  ม ีความ สมจริง  ( R e a l i s t i c )   คอื เรือ่งราว ที ่เกดิขึน้ เปนไป อยาง สมเหตสุมผล    
มิ ใช เหตุ ประจวบ หรือ เหตุบังเอิญ ที่ มี น้ําหนัก เบา เกินไป  เชน  คน กําลัง เดือดรอน เรื่อง เงิน
 หา ทางออก หลายอยาง แต ไมสําเร็จ    บังเอิญ ถูก สลาก กิน แบง รัฐบาล จึง พน ความ เดือดรอน ไป ได
 ๒ . กลวิธ ีใน การ ดาํเนิน เรือ่ง    จะ ชวย ให เรือ่ง นา สน ใจ และ เกดิ ความ ประทับ ใจ ซึง่ อาจ 
ทําได หลาย วิธี    เชน
  ๒ . ๑ ดาํเนิน เรือ่ง ตามลําดับ ปฏทินิ    คอื เริม่ ตัง้ แต ละคร เกดิ    เติบโต เปน เด็ก    เปน 
หนุมสาว  แก  แลว ถึง แก กรรม
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  ๒ . ๒  ดําเนิน เรื่อง ยอนตน    เปนการ เลา แบบ กลาว ถึง เหตุการณ ใน ตอนทาย กอน 

แลวไป เลา ตั้ง แต จนกระท่ัง จบ

  ๒ . ๓  ดําเนิน เรื่อง สลับ ไป มา  คือ    การ เร่ิม เร่ือง ใน ตอน ใด ตอน หนึ่ง กอน ก็ได    เชน    

อาจ กลาว ถึง อดีต แลว กลับ มา ปจจุบัน อีก    หรือ การ เลา เหตุการณ ที่เกิด ตาง สถาน ที่ สลับ ไป มา

    ผูอาน ควร พจิารณา วา กลวธิ ีใน การ ดาํเนนิ เรือ่ง ของ ผูเขยีน แตละ แบบ มผีลตอ 

เรื่อง นั้น อยางไร    ทํา ให เรื่อง นา สน ใจ ชวน ติดตาม และ กอ ให เกิด ความ ประทบั ใจ หรือ ไม    หรือ

วา กอ ให เกิด ความ สับสน    ยาก ตอ การ ติดตาม อาน

  ๓ .  ตัวละคร    ผูอาน สามารถ พิจารณา ตัวละคร ใน นวนิยาย ในดาน ตอไปนี้

  ๓ . ๑  ลักษณะ นิสัย ของ ตัวละคร

    ๓ . ๑ . ๑    มี ความ สมจริง เหมือน คน ธรรมดา ทั่วไป    คือ  มี ทั้ง ดี และ ไมดี อยู ใน 

ตัวเอง    ไม ใช วา ดี จน หา ที่หนึ่ง  หรือ เลว จน หา ที่ ชม ไม พบ

   ๓ . ๑ . ๒   ม ีการ กระทาํ หรือ พฤติกรรม ที ่สด คลอง กบั ลกัษณะ นสิยั ตน เอง    ไม 

ประพฤติ ปฏิบัติ ใน ที่หนึ่ง อยาง หนึ่ง และ อี หนึ่ง อยาง หนึ่ง

   ๓ . ๑ . ๓  การ เปล่ียน ลักษณะ นิสัย ของ ตัวละคร ตอง เปนไป อยาง สมเหตุสมผล

  ๓ . ๒   บท สนทนา ของ ตัวละคร    บท สนทนา ที่ ดี    ควร พิจารณา ดังนี้

   ๓ . ๒ . ๑   มี ความ สมจริง    คือ    สราง บท สนทนา ให สอดคลองกับ ฐานะ และ 

ลักษณะ นิสัย ของ ตัวละคร ใน เรื่อง

     ๓ . ๒ . ๒   มีสวนชวย ให เร่ือง ดําเนนิ ตอไป ได

     ๓ . ๒ . ๓   มีสวนชวย ให รูจัก ตัวละคร ในดาน รูปราง และ นิสัย ใจคอ

 ๔ .  ฉาก    หมาย ถึง    สถาน ที่ และ เวลา ที่ เร่ือง นั้นๆ   เกิดขึ้น  มี หลักการ พิจารณา ดังนี้

   ๔ . ๑  สอดคลองกบั เนือ้เรือ่ง     และ ชวย สราง บรรยากาศ    เชน    บาน ราง ม ีใย แมงมมุ 
จับ อยู ตาม หอง  ฯลฯ นา จะ เปน บาน ที่ มี ผีสิง   คืน ที่ มี พายุฝน ตกหนัก จะ เปน ฉาก สําหรับ 

ฆาตกรรม
  ๔ . ๒  ถกูตอง ตาม สภาพ ความ เปนจริง    ฉาก ที ่ม ีความ ถกูตอง ตาม สภาพ ภมูศิาสตร 

และ เหตุการณ ใน ประวัติ ศาสตร  จะ ชวย เสริม ให นวนิยาย เร่ือง นั้น มี คุณคา เพิ่มขึ้น

 ๕ .  สารัตถะ    หรือ สาร ของ เร่ือง  หมาย ถึง  แนวคิด   จุด มุงหมาย หรือ ทัศนะ ของ ผู แตง 
ที ่ตองการ สือ่ มา ถงึ ผูอาน    ผู แตง อาจ จะ บอก ผูอาน ตรงๆ   หรอื ให ตวัละคร เปน ผู บอก หรอื อาจ 

ปรากฏ ที่ ชื่อเรื่อง    แต โดย มาก แลว ผู แตง  จะ ไม บอก ตรงๆ     ผูอาน ตอง คนหา สาระ ของ เร่ือง    

เชน    เรือ่ง ผูด ีของ ดอกไมสด    ตองการ จะ แสดงวา  ผูด ีนัน้ มคีวามหมาย อยางไร    เร่ือง จดหมาย 

จาก เมอืงไทย ของ โบ ตัน๋ ตองการ แสดง ให เห็น ขอด ีขอเสยี ของ คน ไทย    โดยเฉพาะ น้าํ ใจ ซึง่ คน 

ชาติ อื่น ไมมี เหมือน
  นวนิยาย ที่ ดี จะ ตอง มี สารัตถะ ของ เรื่อง และ มี คุณคา ตอ ผูอาน ไม ทาง ใด ก็ ทาง หนึ่ง    

หลกัสาํคัญ ใน การ เลือก วรรณกรรม ใน การ อาน ตอง เลือก ให ตรง กบั ความ สน ใจ    ม ีเนือ้หา สาระ 

ตรง ตาม ความ ตองการ    เปน วรรณกรรม ที่ ดี ให คุณคา แก ชีวิต    ดังนี้
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  ๑ .  เนื้อ หาความ คิดเห็น    มี จุด มุงหมาย ที่ ดี    มี ความคิด สรางสรรค
  ๒ .  กลวิธี ใน การ แตง ดี    ได แก ภาษา ที่ ใช    และ องคประกอบ อื่นๆ   สื่อ ความ หมาย ได 
ตรง ตาม ความ ตองการ    อาน เขา ใจงาย และ สลวย
  ๓ .  มี คุณ ประโยชน

   เรื่อง ที่  ๔    วรรณคดี

  วรรณคดี  คือ  หนังสือ ที่ ไดรับ การ ยกยอง วา แตง ดี มี ลักษณะเดน ใน เชิง ประพันธ  มี 

คุณคา สูง ในดาน ความคิด  อารมณ และ ความ เพลิดเพลิน  ทํา ให ผูอาน เห็น ความ งาม  ความ ไพเราะ  

เกิด ความ ซาบซ้ึง กิน ใจ  วรรณคดี จึง มี ความ งดงาม ดาน วรรณศิลป  ชวย ยกระดับ จิต ใจ

ความรูสกึ  และ ภมูปิญญา ของ ผูอาน ให สูงขึน้  วรรณคด ีจงึ เปน มรดก ทาง วฒันธรรม อยาง หนึง่

 ความ สําคัญ ของ วรรณคดี

 วรรณคดี เปน สิ่ง สรางสรรค อัน ล้ํา คา ของ มนุษย    มนุษย สราง และ สื่อสาร เร่ืองราว ของ 

ชีวิต  วัฒนธรรม และ อารมณ ความรูสึก ที่ เกี่ยวของ หรือ สะทอน ความ เปน มนุษย ดวย กล วิธี

การ ใช ถอยคํา สํานวน ภาษา    ซึ่ง มี ความ เหมือน หรือ แตกตาง กัน ไป ใน แตละ ยุคสมัย

 พระยา อนุมาน ราชธน  ( ยง    เสฐียรโกเศศ)   ได กลาว ถึง ความ สําคัญ ของ วรรณคดี ไว 

ใน หนังสือ แงคิด จาก วรรณคดี วา

   โลก จะ เจริญ กาวหนา มา ได ไกล ก ็เพราะ วทิยาศาสตร   แตลาํพงั วทิยาศาสตร เทา นัน้ ไม 
ครอบคลุม ไป ถึง ความ เปนไป ใน ชีวิต ที่ มี อารยธรรม และ วัฒนธรรม สูง   เรา ตอง มี ศาสนา
 เรา ตอง มี ปรัชญา  เรา ตอง มี ศิลปะ  และ เรา ตอง มี วรรณคดี ดวย  ส่ิง เหลาน้ี ยอม นํามา แต ความ ดีงาม  
นํา ความ บันเทิง มา ให แก จิต ใจ  ให เรา คิด งาม  เห็น งาม  ประพฤติ งาม  มี ความ งาม เปน เจาเรือน  
แนบสนิท อยู ใน สันดาน  ศิลปะ และ วรรณคดี นี้ แหละ คือ แดน แหง ความ เพลิดเพลิน ใจ  ทํา ให มี 
ใจสูง เหนือ ใจ แข็ง กระดาง   เปน แดน ท่ี ทํา ให ความ แข็ง กระดาง ตอง ละลาย สูญหาย  กลาย เปน 
มี ใจ งาม  ละมุนละมอม  เพียบพรอม ไป ดวย คุณ งาม ความ ดี
  วรรณคดี มี ความ สําคัญ ทาง ดาน การ ใช ภาษา สะทอน ให เห็น วิถี ชีวิต ของ คน    การ 
สืบทอด และ อนุรักษ วัฒนธรรม  กฎ ระเบียบ คํา สอน    และ เปน เครื่องมือ สราง ความ สามัคคี ให 

เกิด ใน กลุมชน    และ ให ความ จรรโลง ใจ    นอกจาก จะ ให คุณคา ในดาน อรรถรส ของ ถอยคํา ให 
ผูอาน เหน็ ความ งดงาม ของ ภาษา แลว ยงัม ีคณุคา ทาง สติปญญา และ ศลีธรรม อกีดวย    วรรณคด ี

จึง มี คุณคา แก ผูอาน  ๒   ประการ คือ

 ๑ .  คุณคา ทาง สุนทรียภาพ หรือ ความ งาม    สุนทรียภาพ หรือ ความ งาม ทาง ภาษา เปน 

หัว ใจ ของ วรรณคดี  เชน  ศิลปะ ของ การ แตง ทั้ง การ บรรยาย  การ เปรียบเทียบ  การ เลือกสรร 

ถอยคํา ให มีความหมาย เหมาะสม    กระทบ อารมณ ผูอาน  มี สัมผัส ให เกิด เสียง ไพเราะ เปนตน
  ๒ .  คณุคา ทาง สารประโยชน    เปน คณุคา ทาง สติปญญา และ สงัคม ตามปกติ วรรณคด ี
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จะ เขียน ตาม ความ เปนจริง ของ ชีวิต   ให คติ สอน ใจ แก ผูอาน   สอด แทรก สภาพ ของ สังคม  

วัฒนธรรม ประเพณี    ทํา ให ผูอาน มี โลก ทัศน เขา ใจ โลก ได กวาง ขึ้น

  ลักษณะ ของ หนังสือ ที่ เปน วรรณคดี

 ๑ .   มี โครงเร่ือง ดี  ชวน อาน  มี คุณคา สาระ และ มี ประโยชน

  ๒ .  ใช สํานวน ภาษา ที่ ประณีต  มี ความ ไพเราะ

 ๓ .  แตง ได ถูกตอง ตาม ลักษณะ คํา ประพันธ

 ๔ .  มี รส แหง วรรณคดี ที่ ผูอาน คลอยตาม

 “ วรรณคดี มรดก”   หมาย ถึง  วรรณคดี ที่ บรรพบุรุษ หรือ กวี สมัยกอน แตง เอา ไว 

และ เปน ที่ นิยม อาน กัน อยาง แพรหลาย  ความ นิยม นั้น ตกทอด เร่ือย มา จน ถึง ปจจุบัน  ซึ่ง 

เปรยีบ เสมอืน มรดก อนั ล้าํ คา ของ ชาต ิที ่บรรพบุรษุ มอบ ไว แก อนชุน รุนหลงั ให เห็น ความ สาํคญั 

ของ วรรณคดี มรดก

 วรรณคดี มรดก มัก จะ แสดง ภาพ ชีวิต ของ คน ใน สมัยกอน ท่ี มี การ ประพันธ วรรณคดี 
เร่ือง น้ันๆ   โดย ไมปดบัง สวน ที่ บกพรอง    ทั้ง ยัง แทรก แนวคิด  ปรัชญา ชีวิต ของ กวี ไว ดวย
 วรรณคดี มรดก มี คุณคา ในดาน ประวัติ ศาสตร  สังคม  อารมณ  วรรณศิลป  ตลอดจน 
ให คติ สอน ใจ  นับเปน มรดก ทาง ปญญา ของ คน ใน ชาติ  ขนบ ของ การ แตง วรรณคดี มรดก
 ขนบ การ แตง วรรณคดี มรดก
 ขนบ  หมาย ถึง  ธรรมเนียม นิยม  “ ขนบ วรรณคดี”   หมาย ถึง ธรรมเนียม นิยม ใน 
การ แตง วรรณคดี ที่ นิยม ปฏิบัติ กัน  ได แก
  ๑ .  รูป แบบ และ เนื้อหา    รูป แบบ ที่ นิยม ได แก  ลิลิต  นิราศ  เพลงยาว  บทละคร  โคลง  
ฉันท  กาพย  กลอน  และ ราย  รูป แบบ และ เนื้อหา จะ ตอง เหมาะสม กัน เชน  ถา เปนการ สดุดี  
วีรกรรม ของ กษัตริย  หรือ วีรบุรุษ    จะ แตง เปน นิราศ หรือ เพลงยาว  เปนตน
  ๒ .  เนือ้เรือ่ง จะ เกีย่วกบั ศาสนา เพือ่ สัง่สอน    สดดุ ีวรีกรรม ของ วรีบรุษุ หรอื เพือ่ ระบาย 
อารมณ
  ๓ .  ลักษณะ การ เขียน จะ เริ่ม ดวย บท ไหวครู   สดุดี กษัตริย   กลาว ชม บานเมือง    แลว 
ดําเนิน เรื่อง หาก เปน วรรณคดี ที่ มี การ ทําสงคราม จะ มี บท จัด ทัพ ดวย
  ๔ .  การ ใช ถอยคํา    จะ เลือก ใช ถอยคํา ท่ี สละสลวย มีความหมาย ท่ี ทํา ให ผูอาน เกิด ความ 
ซาบซ้ึง และ ประทับ ใจ
  หลักการ พินิจ และ วิจารณ วรรณคดี
  การ วิจารณ  หมาย ถึง  การ พิจารณา เพื่อ เปน แนว ใน การ ตัดสิน วา สิ่ง ใด ดี หรือ สิ่ง ใด 
ไมดี    การ วิจารณ วรรณคดี จะ ตอง พิจารณา ทุก ขั้นตอน    ทุก องคประกอบ ของ งานเขียน มี การ 
แยก แยะ ตัง้ แต การ ใช ถอยคํา  สาํนวน  ภาษา  รปู ประโยค  เนือ้เรือ่ง  แนวคดิ  การ นาํเสนอ เนือ้หา  
และ คุณคา ทั้ง ดาน วรรณศิลป และ คุณคา ทาง ดานสังคม
  คุณคา ทาง วรรณศิลป  ได แก    การ พิจารณา ศิลปะ และ รูป แบบ งาน ประพันธ โดย 
พิจารณา จาก ศิลปะ ใน การ แตง ทั้ง บท รอย แกว และ บท รอยกรอง    มี กลวิธี ใน การ แตง มี รูป แบบ 
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การ นาํเสนอ ที ่เหมาะสมกับ เน้ือหา    ม ีความ นา สน ใจ และ ม ีความคิด อยาง สรางสรรค    ใช สาํนวน 
ใน การ แตง ม ีรปู แบบ การ นาํเสนอ ที ่เหมาะสมกับ เนือ้หา    ม ีความ นา สน ใจ และ ม ีความคิด อยาง 
สรางสรรค    ใช สํานวน ภาษา สละสลวย    สื่อ ความ หมาย ได ชัดเจน
  คณุคา ดานสงัคม   เปนการ พจิารณา จาก การ ที ่ผู ประพนัธ มกั แสดง ภมูปิญญา ของ ตน  
คานิยม  และ จริยธรรม ที่ สะทอน ให เห็น สภาพสังคม ได มาก นอย เพียง ใด   หรือ เกี่ยวของ 
สัมพันธกับ สังคม อยางไร    มีสวนชวย พัฒนา สังคม หรือ ประเทือง ปญญา ของ ตน ใน สังคม ชวย 
อนุรักษ สิ่ง ที่ มี คุณคา ของ ชาติ  บานเมือง  และ มีสวนชวย สนับสนุน คานิยม อนั ดีงาม  เปนตน
  การ พจิารณา วรรณคดี คอื การ แสดง ความ คดิเหน็ เกีย่วกบั วรรณคดี เลม ใด เลม หนึง่ 
อยาง สั้นๆ   โดย มี เจตนา นํา วรรณคดี นั้น ให ผูอาน รูจัก วา มี เนื้อเร่ือง   มี ประโยชน และ มี คุณคา 
อยางไร    ผู พนิจิ ม ีความ คดิเห็น อยางไร ตอ วรรณคดี เรือ่ง นัน้ๆ   ชอบ หรอื ไมชอบ  เพราะ เหตุ ใด  
ใน การ พินิจ หรือ วิจารณ วรรณคดี ม ีหลักการ ดังนี้
  ๑ .   แยก องคประกอบ ของ หนังสือ หรือ วรรณคดี ที่ วิจารณ ให ได
  ๒ .  ทําความ เขา ใจ กับ องคประกอบ ที่ แยก ออกมา ให แจม แจง ชัดเจน
  ๓ .  พิจารณา หรือ วิจารณ วรรณคดี ใน หัวขอ ตอไปนี้
    ๓ . ๑   ประวัติ ความ เปนมา
    ๓ . ๒   ลักษณะ ของ การ ประพันธ
    ๓ . ๓   เรื่องยอ
    ๓ . ๔   การ วเิคราะห เรื่อง
    ๓ . ๕   แนวคิด และ จุด มุงหมาย ใน การ แตง  ฉาก  ตัวละคร  และ การ ใช ภาษา
    ๓ . ๖   คุณคา ดาน ตางๆ 

  การ อาน วรรณคดี เพื่อ การ วิเคราะห วิจารณ

 การ อาน วรรณคดี    ผูอาน ควร มี จุดประสงค ใน การ อาน  เชน  การ อาน เพื่อ ฆาเวลา 

เปนการ อาน ที่ ไม ตอง วิเคราะห วา หนังสอื นั้น ดี เลว อยางไร    การ อาน เพื่อ ความ เจริญ ทาง จิต ใจ    

เปนการ อาน เพ่ือ ให รู เน้ือเร่ือง  ไดรบั รส แหง วรรณคดี    การ อาน เพ่ือ หาความรู เปนการ อาน เพือ่ 

เพงเล็ง เนื้อเรื่อง  คน หาความ หมาย  และ หัวขอ ความรู จาก หนังสือ ที่ อาน    การ อาน เพื่อ พินิจ 
วรรณคดี    จะ ตอง อาน เพ่ือ หาความรู และ เพ่ือ ความ เจริญ ทาง จิต ใจ    จะ ตอง อาน ดวย ความ 

รอบคอบ    สังเกต และ พิจารณา ตัวอักษร ที่ อาน    และ ตอง สามารถ ทราบ วา  วรรณคดี ที่ อาน 

เปน วรรณคดี ประเภท ใด  เชน  คํา สอน  สรรเสริญ วีรบุรุษ ของ ชาติ  การ แสดง อารมณ  บทละคร  

นทิาน  และ ยงั ตอง พจิารณา เนือ้เร่ือง และ ตวัละคร วา เนือ้เร่ือง นัน้ เปน เนือ้เร่ือง เกีย่วกับ อะไร    ม ี

แนวคิด อยางไร    ตัวละคร มี ลักษณะ นิสัย อยางไร    สุนทรียภาพ แหง บท รอยกรอง เปน อยางไร  
เชน  การ ใช ถอยคํา เหมาะสม  มี ความ ไพเราะ  และ สราง มโนภาพ แจมชัด มาก นอย เพยีง ใด  เปนตน  

ใน การ อาน วรรณคดี ประเภท รอยกรอง จะ ไดรับ รส เต็ม ที่  บางคร้ัง ผูอาน จะ ตอง อาน ออกเสียง 

อยาง ชา  ๆ      หาก เปน บท รอยกรอง และ อาน เปน ทํานองเสนาะ ดวย แลว    จะ ทํา ให ผูอาน ไดรับ 

รส แหง ถอยคํา    ทํา ให เกิด จินตภาพ ไดรับ ความ ไพเราะ แหง เสียง ไป ดวย



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๕๔

การอาน

บท ที่๓

   ใน การ วิเคราะห วิจารณ วรรณคดี น้ัน     ตอง ฝก ตีความหมาย ของ บท รอยกรอง    ใน ช้ัน แรก 

จะ ตอง ศึกษา ตัวอยาง การ วิเคราะห วิจารณ จาก การ ตีความ หรือ อาน จาก หนังสือ ที่ วิเคราะห 

วจิารณ และ ตคีวาม วรรณคด ี   จาก นัน้ จงึ ตอง ฝก วเิคราะห วจิารณ    ฝก พจิารณา อยาง รอบคอบ    

การ ตีความ แนวคิด ใน เร่ือง วรรณคดี นั้น ไม จําเปน ตอง เหมือน กัน    ขึ้น อยู กับ การ มอง และ 

ประสบการณ ของ ผู ตีความ

   

 ตัวอยาง การ วิเคราะห วรรณคดี

 รายยาว มหา เวสสันดรชาดก

  มหา เวสสันดรชาดก เปน ชาติ หน่ึง ของ พระโพธิสัตว กอน ท่ี จะ เสวยพระชาติ เปน พุทธองค     

เน้ือความ โดย ยอ มี ดังนี้

  ครั้งหนึ่ง กษัตริย แหง กรุง สี วี ราษฎร ทรง พระนาม วา  พระเจาสญ ชัย   มี พระมเหสี 

ทรง พระนาม    พระนาง ผุส ดี และ พระ ราช โอรส องค หนึ่ง ทรง พระนาม วา  เวสสันดร

  พระเวสสันดร มี พระทัย ฝก ใฝ การ ทําทาน มา แต ยัง ทรง พระ เยาว    เมื่อ มี พระ ชน มายุ 

พอสมควร ที ่จะ อภเิษกสมรส ได ก ็ทรง อภเิษกสมรส กบั พระนางมทั ร ี     พระเวสสนัดร ทรง บาํเพญ็

ทานบารมี ทกุวนั ม ีพราหมณ จาก เมอื งก ลงิค ราษฎร แปด คน ได มา ขอชาง ปจจัย นาค ซึง่ เปน ชาง 

คู บาน คู เมือง    พระเวสสนัดร ได ประทาน ชาง แก พราหมณ เพราะ ทรง ทราบ วา  เมอืงก ลงิค ราษฎร 

เกิด ทุพภิกขภัย ทํา ให บรรดา ชาวเมือง สี วี ราษฎร โกรธ แคน ขับไล พระองค ออกจาก เมือง

  พระเวสสันดร ได เสด็จ ออกจาก เมือง พรอมดวย พระนางมัท รี พระ โอรส และ ธิดา    ตลอดทาง 

ที่ เสด็จ ผาน ได บริจาค ของ ตางๆ   แก ผู ที่มา ขอ จน หมดส้ิน   แลว ทรง พระ ดําเนิน โดย พระบาท 

จน ถึง เขา วงกต   ประทับ อยู  ณ  ที่ นั้น  ทรง ผนวช เปน  ษ ี   พระนางมัท รี ก็ ทรง รักษาศีล

  กลาว ถึง พราหมณ ชู ชก ได ภริยา สาวสวย คน หนึ่ง มีชื่อ อมิตตาดา    นาง ไดยุ ให ชู ชก 
ไป ขอ สอง กุมาร จาก พระเวสสนัดร    ช ูชก ก ็เดนิทาง ไป ยงั เขา วงกต ได พบ พระเวสสนัดร พระองค 

ได ประทาน สอง กุมาร ให แก ชู ชก   ชู ชก ฉุดกระชาก ลาก สอง กุมาร ไป จน พน ประตูปา    สวน 
นางมัท รี เสด็จ ออกไป หาอาหาร ไป ประสบ ลางราย ตางๆ   ทํา ให ทรง เปนหวง พระ โอรส และ 
พระ ธิดา จึง เสด็จ กลับ อาศรม    พอ ทราบ ความ จริง เร่ือง พระ โอรส และ ธิดา ก็ ทรง อนุโมทนา ดวย

  ฝาย ช ูชก พา สอง กมุาร หลง เขาไป ใน เมอืง ส ีว ีราษฎร    พระเจาสญ ชยั ทอดพระเนตร แลว 

ทรง ทราบ วา พระ กุมาร นั้น คือ  พระ นัดดา ก็ ทรง ไถตัว สอง กุมาร    สวน ชู ชก นั้น กินอาหาร มาก 

จน ทอง แตก ตาย    พระเจาส หญ ชัย และ พระนางผสุ ดี ให สอง กุมาร พาไปยัง อาศรม เพื่อ รับ 

พระเวสสนัดร และ พระนางมทั ร ีกลบั เมอืง    เมือ่ ทัง้ หก กษตัรยิ พบ กนั ก ็ถงึ แก วสิญัญ ีภาพ  ( สลบ)   
ไป ทุก องค   เทวดา จึง บันดาล ให เกิด ฝน โบกขรพรรษ ตก ลงมา ให ชุมชื่น  ทั้ง หก องค จึง ฟน

คืน ชีวิต และ เสด็จ กลับ พระนคร
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ตัวอยาง การ พิจารณา คุณคา วรรณคดี
  การ วจิารณ วรรณคด ีที ่กลาว มา แลว    จะ พจิารณา ตัง้ แต ประวตั ิความ เปนมา   ประวตั ิ
ผู แตง ลักษณะคํา ประพันธ  เรื่องยอ  ใน การ วิเคราะห คุณคา วรรณคดี นั้น จะ ตอง พิจารณา
การ เขียน  ลักษณะ การ เขียน  สํานวน ภาษา ที่ ใช  แมกระทั่ง คติ เตือน ใจ  คําคม  พฤติกรรม และ 
นิสัย ของ ตัวละคร ใน วรรณคดี เร่ือง นั้นๆ  ก็ เปน องคประกอบ สําคัญ ที่ สงผล ให วรรณคดี เรื่อง 
นั้น มี คุณคา   ซึ่ง จะ นําเสนอ ตัวอยาง วรรณคดี   รายยาว มหา เวสสันดรชาดก กัณฑ  ทานกัณฑ 
และ วรรณคดี สามัคคีเภท คํา ฉันท  ดังนี้
  ๑ .  ทานกัณฑ  ผู แตง  “ สํานัก วัด ถนน  เนื้อเรื่อง กลาว ถึง กอน ที่ พระเวสสันดร จะ เสด็จ 
ออกไป อยูปา ได ทรง ทําทาน คร้ัง ยิ่ง ใหญ เรียกวา  สตัต สดก มหา ทาน    แลว ทูล ลา พระเจาสญ ชัย 
และ พระนาง ผสุ ด ี   รุงข้ึน พระเวสสันดร ให เจาหนา ที ่เบิก เงินทอง บรรทุก รถ ทรง    เสด็จ ออกจาก 
เมอืง พรอม พระนางมทั ร ีและ สอง กมุาร    ขณะ เสด็จ ทรง โปรย เงินทอง เหลา นั้น เปน ทาน     กอน 
จะ ถึง ปา มี พราหมณ มา ทูล ขอ รถ ทรง บริจาค ให    พระเวสสันดร ทรง อุม พระ ชา ลี    พระนางมัท รี 
ทรง อุม พระกั ณ หา    เสด็จ มุงสู ปา ดวย พระบาท”   
 พินิจ ตัวละคร ใน กัณฑ ทานกัณฑ    ซึ่ง จะ พินิจ เปน ตัวอยาง เพียง  ๑   ตัว  เทา นั้น  คือ  
พระเวสสันดร เพราะ ถือวา เปน ตัวเอก ของ เร่ือง    พระเวสสันดร คือ  พระโพธิสัตว ชาติ สุดทาย 
กอน จะ มา เปน พระพุทธเจา    พฤติกรรม ของ พระองค จึง เปน แนว ที่ เหนือ บุคคล ธรรมดา    ซึ่ง 
บุคคล ธรรมดา ยาก ที่ จะ ปฏิบัติ ได ดัง พระองค  อาทิ
  ๑ . ๑   ใฝ ใจ ที ่จะ ทาํทาน    ซึง่ เปน ลกัษณะ นสิยั ที ่ม ีมา แต ยงั ทรง พระ เยาว    ครัง้ เสดจ็ 
ขึน้ ครอง ราชย ก ็ทรง บรจิาคทาน ทกุวนั เปนประจาํ    แม ชาง ปจจยั นาค   ซึง่ เปน ชาง คู บาน คู เมอืง 
ก ็ประทาน ให แก ผู ที ่เดอืน รอน จน เปน เหต ุให ถกู เนรเทศ    กอน ออกจาก เมอืง ยงั ได บรจิาคทาน 
อนั ยิง่ ใหญ ที ่เรยีกวา    สตัต สดก มหา ทาน    ดงั ขอความ “ พระ พกัตร เธอ ผอง แผว เพือ่ จะ บาํเพญ็ 
พระ โพธิญาณ เสด็จ ออก ยัง โรงทาน ทอง สนาม. . .  เธอ ก็ ให พระราชทาน สิ้น ทุกประการ    ประจง 
จัด สัตต สดก มหา ทาน  เปนตนวา  คชสาร เจ็ด รอย. . . ให จัด โคนม นบั รอย มิได ขาด   ทั้ง ทาส ทาสี 
ก็ สิ้น เสร็จ. . . เธอ หยิบยก สัตต สดก มหา ทาน แลว    พระทัย ทาว เธอ ผอง แผว ชื่นบาน ตอ 
ทานบารม.ี . . ”     นอกจากน้ี พระเวสสันดร ได ทรง บําเพ็ญทาน อัน ย่ิง ใหญ  คือ  บุตร ทาน และ ประทาน 
พระชายา ให แก พราหมณ  ( พระอินทร  ปลอม มา)   การ ใหทาน ทัง้สอง ครัง้นี ้เปนยอด แหง ทาน หา 
มี ผู ใด กระทํา ได เชน พระองค
  ๑ . ๒  ทรง มั่น ใน อุเบกขา    ทรง มี พระทัย ที่ เด็ดเด่ียว มั่นคง ไม หวั่นไหว ตอ การ 
กระทํา ใดๆ   ที่ จะ ทํา ให พระองค ทรง เกิด กิเลส
  ๑ . ๓   ทรง เปน ผู รอบคอบ    เห็น ได จาก การ ทํา กําหนด คาตัว สอง กุมาร    ซึ่ง เปน 
พระ โอรส และ พระ ธิดา ที่ พระองค ประทาน แก ชู ชก    เพื่อ มิ ให สอง กุมาร ตอง ไร รับ ความ ลําบาก 
และ ไดรับ ความ เสื่อมเสีย
     คุณคา ของ กัณฑ ทานกัณฑ
  ๑ .   คุณคา ดาน วรรณศิลป  ( ความ งาม ทาง ภาษา) 
 ทานกัณฑ นี้ ดีเดน ใน เชิง พรรณนาโวหาร    มี การ ใช โวหาร ที่ ไพเราะ และ ทํา ให เกิด จินตภาพ แก 
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ผูอาน  เชน  ตอน ที่ พระนาง ผุส ดี พูด กับ พระเวสสันดร ใช ถอยคํา ที่ อาน แลว ซาบซ้ึง กิน ใจ
 “ วา โอ พอ ฉัตร พิชัยเชต เวสสันดร ของ แม เอย    ตั้ง แต นี้ พระ ชนนี จะ เสวย พระ อัสสุ ชน ธารา
 แม ไป ทูล พระบิดา เธอ ก็ ไม โปรด    แม วอน ขอโทษ เธอ ก็ ไม ให. . . พระ ลูก เอย. . . แต นี้ จะ ชุมชื่น ไป 
ดวย น้ําคาง ใน กลาง ปา    พอ จะ เสวย แต มูลผ ลา ตาง เครื่อง สาธุ โภชน ทุก เชา ค่ํา    ถึง ขมขื่น ก็ จะ 
กลืน กล้ํา จํา ใจ เสวย. . . ” 

 ๒ .   คุณคา ดานสังคม
   ๒ . ๑  ดาน การ ปกครอง    ใน เรื่อง พระเวสสันดร จะ เห็นวา กษัตริย ทรง ฟง เสียง 
ประชาชน เมือ่ ประชาชน ลงมต ิให เนรเทศ พระเวสสนัดร    เพราะ เจาสญ ชยั ก ็ยอม เนรเทศ แสดง 
ให เห็น ถึง ความ เปน ประชาธิปไตย
  ๒ . ๒  สภาพสังคม ท่ี ไมยอมรับ หญิงมาย    หญิง ใด เปนมาย ก็ จะ ถูก ดูหม่ิน เหยียดหยาม 
จาก สังคม และ ไมมี ใคร อยากได เปน คูครอง
 ๓ .  ดาน คานิยม
  ๓ . ๑   คานิยม เก่ียวกับ การ ทํางาน    โดย การ ทําทาน เปนการ เสียสละ เพื่อ เพื่อน 
มนุษย แล ะหวัง ใน ผล บุญ นั้น จะ สง ให ตน สบาย ใน ชาติ ตอไป    ความคิด นี้ ยัง ฝง อยู ใน ใจ คน ไทย 
มา ทุก สมัย    จึง นิยม ทําบุญ บริจาคทาน
  ๓ . ๒   ความ เช่ือ เก่ียวกับ เร่ือง ชางเผือก    ชางเผือก ถือวา เปน ชาง คูบารมี พระม หา กษัตริย 
และ ความ เชื่อ นั้น ยัง ปรากฏ มา จน ถึง ปจจุบัน นี้
 ๔ .  ดาน ความรู
   ให ความรู เกีย่วกบั การ สตัต สดก มหา ทาน    ซึง่ ใน สมยั อยธุยา ก ็ปรากฏ การ ทาํทาน 
ลักษณะ นี้ ใน สมัย พระเจา ปราสาท ทอง และ ประเทศ ที่ เปน เมืองข้ึน ประเทศ อื่น ตอง สง เคร่ือง 
บรรณาการ มา ถวาย
 

 เรื่อง ที่  ๕     หลักการ วิจารณ วรรณกรรม
  
  เมื่อ กลาว ถึง วรรณกรรม ยอม เปน ที่ เขา ใจ กัน ทั่วไป วา    หมาย ถึง งานเขียน ดาน ตางๆ   
ใน รูป ของ บทละคร  สาร คดี   เรื่องสั้น  นวนิยาย   และ กวีนิพนธ ซึ่ง มี มา ตั้ง แต โบราณ แลว ทั้ง 
ที่ เปน รอย แกว และ รอยกรอง
  ลักษณะ ของ วรรณกรรม
  ๑ .   วรรณกรรม เปนงาน ประพนัธ ที ่แสดง ความรูสกึ นกึคดิ   โดย ทัว่ไป มนษุย จะ พดู หรอื 
เขียน แลว จะ สง ความรูสึก นึกคิด  อยาง ใด อยาง หนึ่ง  เชน  ฝนตก  ตนไม สีเขียว  ความรูสึก
จะ สัมผัสได ทาง กาย และ ใจ    เชน  รูสึก หนาว  รูสึก รอน  เปนตน    สวน ความคิด คือ สิ่ง ที่เกิด จาก 
ใช สติปญญา ใครครวญ เกี่ยวกับ สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง มา กระทบ อารมณ
  ๒ .   วรรณกรรม เปนงาน ประพันธ ท่ีเกิด จาก จินตนาการ    เปนการ สรางภาพ ข้ึน ใน จิต ใจ    
จาก สิง่ ที ่เคย พบ เคย เหน็ ใน ชวีติ    สิง่ ที ่สรางสรรค ขึน้ มาจาก จนิตนาการ ออก จะ ม ีเคาความ จรงิ 
อยู บาง
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 ๓ .  วรรณกรรม เปนงาน ประพันธ ใช ภาษา วรรณศิลป  เชน  คํา วา ใจกวาง เหมือน แมน้ํา  
หรือ  หิมะ ขาว เหมือน สําลี    เปนตน
  ประเภท ของ วรรณกรรม
  ใน ปจจุบัน วรรณกรรม แบงประเภท โดย ดู จาก รูป แบบ การ แตง และ การ แบง ตาม เน้ือหา 
ออก เปน  ๔   ประเภท  คือ
  ๑ .  ประเภท รอย แกว  คอื  วรรณกรรม ที ่ไมม ีลกัษณะ บงัคบั  ไม บงัคบั จาํนวน คาํ  สมัผสั  
หรือ เสียง หนัก เบา วรรณกรรม ที่ แตง ดวย รอย แกว  ได แก  นิทาน  นิยาย  นวนิยาย  เร่ืองสั้น  
สารคดี  บทความ  ขาว
  ๒ .   ประเภท รอยกรอง  คือ  วรรณกรรม ที่ มี ลักษณะ บังคับ ใน การ แตง   ซึ่ง เรียกวา 
ฉันทลักษณ  เชน  โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  ราย  ลิลิต  วรรณกรรม ที่ แตง ดวย คํา ประเภท
 รอยกรอง  ได แก  บทละคร  นิยาย  บท พรรณนา  บท สดุดี  บท อาเศียรวาท
  ๓ .  ประเภท สารคดี  คือ  วรรณกรรม ที่ มี เนื้อหา สาระ ให ความรู    ความคิด และ อาจ ให 
ความ บันเทิง ดวย  เชน  สารคดี ทองเ ที่ยว  ชีวประวัติ  บันทึก จดหมายเหตุ  หนังสือ คติธรรม  
บทความ  เปนตน
  ๔ .  ประเภท บนัเทงิคด ี คอื  วรรณกรรม ที ่แตงขึน้ โดย อาศยั เคาความ จริง ของ ชวีติ หรือ 
จินตนาการ    โดย มุง ให ความ บันเทิง แก ผูอาน เปนลําดับ  ได แก  เรื่องส้ัน  นิทาน  นวนิยาย
บท ละครพูด  เปนตน

 วรรณกรรม ที่ ไดรับ การ ยกยอง

 ใน การ อานหนังสือ แตละ เลม โดยเฉพาะ หนังสือ ประเภท วรรณคดี ผูอาน ยอม ไดรับ 
ประสบการณ ทาง อารมณ บาง ไดรับ คุณคา ทาง ปญญา บาง หรือ อาจ ไดรับ ทั้งสอง ประการ บาง 
สวน วรรณกรรม บางเร่ือง แม มิได เปน วรรณคดี ก็ อาจ ให ท้ัง ประสบการณ ทาง อารมณ และ ให คุณคา 
ทาง ปญญา ทั้งน้ี ขึ้นอยู กับ ผูอาน วา จะ สามารถ เขาถึง วรรณกรรม นั้น ได พียง ไร วรรณกรรม
 บาง เรื่องแตง ไดดี จน ไดรับ การ ยกยอง ซึ่ง มี ลักษณะ ดังนี้

 งาน ประพันธ ทัง้ปวง ยอม แฝง ไว ซึง่ แนวคิด และ คานยิม บางประการ อนั จะ กอ ให เกดิ 

ความ งอกงาม ทา งสติปญญา และ พัฒนาการ สมรรถภาพ การ พิจารณา ความ ประณีต ความ 

ละเอียดออน ทาง ภาษา ได อยาง ดียิ่ง  แนวคิด ที่ ปรากฏ ใน วรรณกรรม นั้น อาจ หมายถึง 
ความคิด สําคัญ ของ เรื่อง หรือ อาจ เปน ความคิด อื่นๆ สอดแทรก อยู ใน เร่ือง ก็ได

ลักษณะ ดีเดน ของ วรรณกรรม ที่ ไดรับ การ ยกยอง 

แต งได 
ไพเราะ 

ถูกตอง ตาม 
หลักเกณฑ 

ภาพพจน 
ชัดเจน 

สะเทือน 
อารมณ 

สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 

เกิด สติ
ปญญา 

สงเสริม ศีล
ธรรม 
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 ยกตัวอยาง นิทาน เรื่อง ปลา ปู ทอง ให แนวคิด วาความ อิจฉาริษยา ของ แมเลี้ยง เปน

สาเหตุ ให ลูกเลี้ยง ถูก ทํา ทารุณกรรม อยาง แสน สาหัส

 บท รอยกรอง เร่ือง นํ้าตา ให แนวคิด สําคัญ วา นํ้าตา เปนเพ่ือน ของ มนุษยท้ัง ใน ยาม ทุกข 

และยาม สุข

 สวน คานิยม จาก วรรณกรรม นั้น หมายถึง ความรูสึก ความคิด หรือ ความ เชื่อ ของ 

มนุษย รวมถึง ความ เช่ือมัน่ การ ยดึถอื ปฏิบตั ิใน เรือ่ง ตางๆ ใน การ ดาํเนิน ชวีติ คานยิม จงึ เปน 

ตวักําหนด พฤตกิรรม ของ มนษุย ใน การ เลอืก กระทาํ หรอื เวน กระทาํ สิง่ ใด สิง่ หนึง่ ซึง่ ถอืวา ทาํ 

หรือ คดิ เชน ตาม กาล เวลา ยกตวัอยาง เชน คานยิม เร่ือง การ มคูีครอง ดัง คํา กลอน ตอน หน่ึง จาก 

เรื่อง เสภา ขุน ชาง ขุนแผน  ตอนท่ี นาง พิมพิ ลาไลย ยังเปน สาว ได พูด กับ นางสาน ทองผู เปน

 พี่ เล่ียง วา

  ธรรมดา เกิด เปน สตรี   ชั่ว ดี คง ได คู มาสู สอง

 มารดา ยอม อุตสาห ประดับ ประคอง หมายปอง วา จะ ปลูก ให เปน เรือน

 อัน หนึ่ง เรา เขา ก็ วา เปน ผูดี ม่ังมี แม มิ ให ลูก อาย เพื่อน

 จาก คํา ประพันธ นี้ สะทอน ให เห็น คานิยม ของ สตรี สมัยกอน วา เปน ผูหญิง ตอง รัก 

นวล สงวน ตัว อยู ใน โอวาท ของ มา รดา เมื่อ จะ มี คูควร ให มารดา ตกแตง ให ไม ชิง สุกกอนหาม 

สรุป วรรณกรรม ทั้งปวง ยอม แฝง ไว ซึ่ง แนวคิด และ คานิยม บางประการ อัน จะ กอ ให เกิด ความ 

งอกงาม ทาง สติปญญา และ พัฒนา สมรรถภาพ การ พิจารณา ความ ละเอียดออน ทาง ภาษา 

ลักษณะ การ ใช ถอย คํา ภาษา ที่ ดี ใน วรรณกรรม 

 วรรณกรรม ที่ ดี ยอม มี ความ ประณีต ใน การ ใช ภาษา อัน จะ ทําให ผูอาน พัฒนา 

สมรรถภาพ ใน การ พิจารณา ความ ประณีต ละเอียดออน ของ ภาษา ได ดีขึ้น

 วรรณกรรม ที่ ดี เปน ศิลปะ แขนง ที่อาศัย ภาษา เปน สื่อ ถายทอด ความ ไพเราะ ความ 
ประทับใจ หรือ อารมณ ความรูสึก ซึ่ง มี หลัก พิจารณา ๓ ประการ ใหญๆ ดังนี้

 ๑. การ ใช ถอย คาํ เสยีง ความ หมาย การ เลอืก ใช ถอยคาํ ชดัเจน ตรง ตาม ความ หมาย 

มีเสียง ไพเราะ

 ๒. การ เรียบเรยีง ถอยคาํ การ เรยีบเรยีง ถอยคาํ ให อยู ตาํแหนงที ่ถกูตอง ถกู แบบแผน 

ของ ภาษา ยอม ทําให ภาษา มี ความ ไพเราะ มี ความ ชัดเจน ทําให ผู รับสาร เขาใจ ความคิด ของ 

ผู สื่อสาร ได ถูกตอง   

 ๓. ศิลปะ การ ประพันธ การ มี ศิลปะ ใน การ ประพันธ หมายความวา ผูแตง ตอง รูจัก 

เลือก ใช ถอยคํา ท่ี เหมาะสมเพือ่จะ ทาํใหเกดิ ความ ไพเราะ ทาง ภาษา การ ใช กว ีโวหาร หรือ สาํนวน 
โวหาร จะ ชวย ให ผูอาน มอง เห็นภาพ ชัดเจน และ เกิด ความ ไพเราะ ทาง ภาษา มากขึ้น ตอไปนี้ 

จะ กลาว ถึง ศิลปะ การ ประพันธ พอสังเขป

  ๓.๑ ไวพจน หมายถึง การ ใช คํา ที่ มีความหมาย อยาง เดียวกัน ซึ่ง ตอง พิถีพิถัน 

เลือก ใช ให เหมาะสมกับ เนื้อหา  เชน 
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  พอสบ เนตร วนิดา มารศรี  แรง ฤดีดาล เลห เสนหา

 ดัง ตอง ศร ซาน พิษ ดวย ฤทธ์ิ ยา    เขา ตรึงตรา ตรอมตรม ระทม ทรวง

 ตะลึง เล็ง เพงแล ชะแง พักตร  จนลง ลักษณ หลีก ไป ควรโล ลวง

 ให เสียวปลาบ วาบ ไหว ใจ ระลวง ปะ หนึ่ง ดวงจิต ดับ เพราะ ลับ นาง

     (จาก คํา ประพันธ บางเร่ือง ของ พระยา อุปกิต ศิลปสาร)

 คํา ท่ี มีความหมาย วา ผูหญิง ในท่ีน้ี มี ๔ คํา คือ วนิดา มารศรี นงลักษณ บาง กวี สามารถ 

เลือก ใชได เหมาะสมกับ เนื้อความ ใน เร่ือง

  ๓.๒ การ ใช คํา เลียน เสียง ธรรมชาติ และ เสียง ตางๆการนํา เสียง ที่ ไดยินจา 

กะรรม ชาติ มา รอยกรอง พรรณนา ให เกิด ความรูสึก เหมือน ไดยิน ภาพ ทําใหเกิด ความ ไพเราะ 

นาฟง และ สะเทือน อารมณ เชน

  ครืน ครืน ใช ฟารอง เรียม ครวญ

 หึ่ง หึ่ง ใช ลมหวน  พี่ ให

 ฝนตก ใช ฝน นวล  พี่ ทอด ใจ นา

 รอน ใช รอน ไฟไหม  ที่ รอน กล กาม  

     (ตํานาน ศรี ปราชญ ของ พระยา ปริยัติ ธรรมธาดา)

คํา วา “ครืน ครืน” เปนการ เลียน เสียง ฟารอง

คํา วา “หึ่ง หึ่ง” เปนการ เลียน เสียง ลม พัด

  ๓.๓ การ เลนคาํ หมายถงึ การนาํ คาํพอง รปู พอง เสยีง มา เรียบเรยีง หรอื รอยกรอง 

เขา ดวยกัน จะ ทําใหเกิด เสียง ไพเราะ และ เพิ่ม ความ งดงาม ทาง ภาษา เชน

    ปลาสรอย ลอยลอง ชล  วาย เวียนวน ปนกัน ไป

   เหมือน สรอย ทรง ทรามวัย  ไมเห็น เจา เศรา บ วาย

คํา วา “สรอย” คํา แรก เปน ชี่อ ปลา

คํา วา “สรอย” คํา หลัง หมายถึง สรอยคอ

  ๓.๔ การ ใช คาํ อพัภาส หมายถงึ คาํ ซ้าํ ชนดิ หนึง่ โดย ใช พยัญชนะ ซ้าํ เขาไป ขาง

หนา คํา เชน ริก เปน ระริก ยิ้ม เปน ยะ ยิ้ม แยม เปน ยะ แยม
 การ ใช คาํ อพัภาส หลายๆ คาํ ในท่ี ใกล กนั ทาํให แลเห็น ภาพ และ เกดิ ความรูสกึ สะเทือน 

อารมณ ตาม ไป ดวย เชน สาด เปนไฟ ยะแยง แผลง เปนพิษยะ ยุง พุง หอก ใหญ คะ ควาง ขวาง 

หอกซัด คะไขว
      (ลิลิต ตะเลง พาย)

  ๓.๕ การ ใช โวหาร ภาพพจน โวหาร ภาพพจน หมายถงึ ถอยคาํ ที ่เรยีบเรยีง โดย 

ไม กลาว อยาง ตรงไป ตรง มา ผู ประพันธ มี เจตนา จะ ให ผูอาน เขาใจ และ ประทับใจ ยิ่งขึ้น กวา 

การชํา คํา บอกเลา ธรรมดา การ ใช โวหาร ภาพพจน อาจ ทําได หลาย วิธี เชน
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   ๓.๕.๑ เปรียบ สิ่ง หนึ่ง วา เหมือน อีก สิ่ง หนึ่ง ใน การ เปรียบเทียบ นี้ จะ มี คํา 

แสดง ความ หมาย อยางเดยีว กบั คาํ วา เหมอืน ปรากฏ อยู ดวย ไดแก คาํ วา เปรียบเหมอืน เสมอืน 

ดุจ ประดุจ ดุจดัง ราว เพียง เชน

   คุณแม หนา หนัก เพี้ยง พสุธา (เพี้ยง-โทโทษ มาจาก คํา วา เพียง)

   คุณ บิดร ดุจ อา  กาศ กวาง

   ๓.๕.๒ เปรียบ สิ่ง หนึ่ง เปน อีก สิ่ง หนึ่ง บาง ตํารา เรียกวาอุ ปลักษณ เชน 

พอแม คือ รม โพธิ์ รม ไทร ของ ลูก

   ราชาธิราช นอม  ใจ สัตย

   อํามาตย เปน บรรทัด  ถองแท

   ๓.๕.๓ สมมุติ สิ่ง ตางๆ ให มี กิริยา อาการ เหมือน มนุษย หรือ ที่ เรียกวา 

บุคลาธิษฐาน เชน น้ํา เซาะ หิน ริน ริน หลาก ไหล  ไม หลับ เลย ชั่ว ฟา ดิน สลาย

   ๓.๕.๔ การ ใช คํา สัญลักษณ หรือ สิ่ง แทน สัญลักษณ หมายถึง สิ่ง หนึ่ง ใช 

แทน อีก สิ่ง หนึ่ง เชน แมน เปน บัว ตัว พี่ เปน ภุมรา เชย ผกา โกสุม ประทุม ทอง

  ๓.๖ การ กลาว เกินจริง หรือ ที่ เรียกวา อติพจน (อธิ พจน) การ กลาว เกินจริง นี้ 

ปรากฏ อยู ใน ชวีติ ตามปกต ิเชน เมือ่ เรา ตองการจะ เนน ความรูสกึ บางอยาง เชน กลาว “เหนือ่ย 

สายตัว จะ ขาด” หรือ “รอน แทบ สุก” การ กลาว เกินจริง ทําใหเกิด ความ แปลก และ เรียกรอง 

ความ สนใจ ไดดี

  ๓.๗ การ เลน เสียง วรรณยุกต กวี ใช คํา ที่ ประกบ ดวย สระ พยัญชนะ และ ตัว

สะกด อยาง เดียวกัน ตางกัน แต วรรณยุกต โดย นํามา เรียง ไว ในที่ ใกล กัน ทําใหเกิด เสียง ไพเราะ 

ดุจ เสียง ดนตรี เชน
   “สละ สละ สมร เสมอ ชื่อ ไม นา

  นึก ระกํา นาม ไม  แมน แมน ทรวง เรียม”
   หรือ 

  “จะ จับ จอง จอง สิ่ง ใด นั้น ดู สําคญั คั่น คั้น อยางงัน ฉงน

  อยา ลาม ลวง ลวง ดูแลศ กล คอย แคะ คน ขน คน ให ควร การ”

  ๓.๘ สัมผัสอักษร กวี จะ ใช คํา ท่ี มีเสียง พยัญชนะ เดียวกัน เชน โคลง กลบ อักษร ลวน
   ชาย ชาญ ชัย ชาติ เชื้อ เชิง ชาญ

  สู เศิก สุด เศิก สาร  สงส รอง

  ราว ราม รุทร แรงราญ  รอน ราพณ
  เกริก เกียรติ ไกร กึกกอง  กอ กู กรุง ไกร

     (พระ ราช นิพนธ พระบาท สมเด็จพระ มงกุฎ เกลา เจา อยู หัว)
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  ๓.๙ สัมผัสสระ กวี จะ ใช คํา ที่ มี เสียงสระ คลองจอง กัน เชน

    เขาทาง ตรอก ออก ทาง ประตู

    คางคก ขึ้นวอ แมง ปอ ใส ตุงต้ิง

    น้ํารอน ปลา เปน น้ําเย็น ปลา ตาย

    เพื่อนกิน หา งาย เพื่อนตาย หา ยาก

 ๓.๑๐ การ ใช คําปฎิ พฤกษ หมายถึง ความ ขัดแยง ที่ กวี นํามา กลาว คู กัน เพื่อ แสดง 

คุณสมบัต ิ๒ อยาง ที่ แยงกัน อัน อยู ใน สิ่ง เดียวกัน เชน ความ หวาน ชื่น ใน ความ ขมขื่น ความ 

เงียบเหงา ใน ความ วุนวาย

กิจกรรม

กิจกรรม ที่ ๑ ให ผูเรียน ตอบ คํา ถาม และ รวม กิจกรรม ตอไปนี้

๑. วรรณคดี คือ อะไร

๒. วรรณคดี กับ วรรณกรรม แตกตางกัน อยางไร

๓. ให ผูเรียน รวม รวม รายชือ่ หนงัสอื ที ่เปน วรรณคดี และ วรรณกรรม ประเภทละ ๓ เลม

๔. ให สรุป คุณคา ของวรรณคดีและวรรณกรรมที่ รวบรวม มา ได จาก ขอ ๓

เรื่อง ที่ ๖ ภาษาถ่ิน

 ความ หมาย ของ ภาษาถิ่น

 ภาษาถ่ิน หมายถึง ภาษา ที่ ใช สื่อ ความ หมาย ตาม ทองถิ่น ตางๆ ซึ่ง จะ แตกตางกัน 
ใน ถอยคํา สําเนียง แตก็ สามารถ จะ ติดตอ สื่อสาร กัน ได และ ถือวา เปน ภาษา เดียวกัน เพียงแต 

แตกตางกัน ตาม ทองถิ่นเทานั้น

 ภาษาถิ่น บางที่ มักจะ เรียก กัน วา ภาษา พื้นเมือง ทั้งนี้ เพราะ ไมได ใช เปน ภาษา 

มาตรฐาน หรือ ภาษากลาง ของ ประเทศ

 สาเหตุ ที่ ทําใหเกิด ภาษาถิ่น
 ภาษาถ่ิน เกิด จาก สาเหตุการ ยาย ถิน่ฐาน เมือ่ กลุมชน ที ่ใช ภาษา เดยีวกนั ยาย ถิน่ฐาน 

ไป ต้ัง แหลง ใหม เน่ืองจาก เกิด ภัย ธรรมชาติ มี การ รุกราน ของ ศัตรู เม่ือ แยกยายไปอยู คนละ ถ่ิน 

นานาๆ ภาษา ที่ ใช จะ คอย เปลี่ยนแปลง ไป เชน เสียง เปลี่ยนไป คํา และ ความ หมาย เปลี่ยนไป 

ทําใหเกิด ภาษาถิ่น ขึ้น
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 คุณคา และ ความ สําคัญ ของ ภาษาถิ่น

 ๑. ภาษาถิ่น เปน วัฒนธรรม ทาง ภาษา และ เปน เอกลักษณ ของ แตละ ทองถิ่น

 ๒. ภาษาถิน่ เปน สญัลกัษณ ที ่ใช สือ่สาร ทาํความ เขาใจ และ แสดง ความ เปน ญาต ิเปน

พวก เดียวกัน ของ เจาของ ภาษา

 ๓. ภาษาถิ่น ตน กําเนิด และ เปน สวนหนึ่ง ของ ภาษาไทย และ วรรณคดี ไทย การ 

ศึกษา ภาษาถิ่น จะ ชวย ใหการ สื่อสาร และ การ ศึกษา วรรณคดี ได เขาใจ ลึก ซึ่ง ยิ่งขึ้น

 ๔. การ ศึกษา และ การ ใช ภาษาถ่ิน จะ ชวย ใหการ สื่อสาร ได มี ประสิทธิภาพ และ สราง 

ความ เปนหนึ่ง ของ คนใน ชาติ

 ลักษณะ ของ ภาษาถ่ิน

 ๑. ม ีการ ออกเสียง ตางๆ ถิน่ เพราะ สภาพ ทาง ภมูศิาสตร ความ หางไกล ขาด การ ตดิ

ตอ สื่อสาร กัน เปนเวลา นานมากๆ ยอม ทําให ออกเสียง ตางกัน ไป

 ๒. การ ผสม กนั ทาง เชือ้ชาต ิเพราะ อยู ใกลเคยีง กนั ทาํให ม ีภาษา อืน่ มา ปน เชน ภาษา 

อีสาน มี ภาษากลาง และ เขมร มา ปน เพราะ มี เขตแดน ใกล กัน ทําให ภาษา เปล่ียนไป จาก ภาษา

กลาง

 ๓. การ ถายทอด ทาง วฒันธรรม และ เทคโนโลย ีซึง่ กนั และ กนั ทาํให ภาษา เปลีย่น จาก 

ภาษากลาง

 ๔. หนวย เสียง ของ ภาษาถิ่น มี สวน คลาย กัน และ แตกตางกัน หนวย เสียง ของ ภาษา

กลาง มี ๒๑ เสียง ภาษาถิ่น มี หนวย เสียง ตรงกัน เพียง ๑๗ เสียง นอกนั้น แจก ตาง กัน เชน 

ภาษาถิ่น เหนือ และ อีสาน ไมมี หนวย เสียง ช และ ร ภาษาถิ่น ใต ไมมี หนวย เสียง ง และ ร  

เปนตน

 ๕. หนวย เสียง วรรณยุกต ใน ภาษาถิ่น แตกตางกัน ไป ภาคใต มีเสียง วรรณยุกต ๗ 
เสียง ภาคเหนือ และ อีสาน มีเสียง วรรณยุกต ๖ เสียง ตัวอยาง การ กลาย เสีย งวรรณยุกต

  มา (กลาง)  ภาคใต ออกเสียง เปน หมา
  ขาว (กลาง)  ภาคอีสาน ออกเสียง เปน  ขาว

  ชาง (กลาง)  ภาคเหนือ ออกเสียง เปน    จาง
 ๖. การ กลาย เสียง พยัญชนะ ใน ภาษาถิน่ เหนือ ใต อสีาน นัน้ ม ีสวน แตกตางกนั หลาย 
ลักษณะ เชน

  ๖.๑ ภาษาไทย เหนือ จะ มี คาท่ี กลาย เสียง พยัญชนะ จาก ภาษาไทย กลาง อยู หลาย ตัว 

ภาษาไทย กลาง เปน ช ไทย เหนือ จะ เปน จ เชน ชาง เปน จาง  ฉะนั้น เปน จะ อั้น  ใช เปนไจ  

ภาษาไทย กลาง ใช ร ไทย เหนือ จะ เปน ฮ เปน รัก เปนฮัก รอง เปน ฮอง โรงเรียน เปนโฮง เฮียน 

ภาษาไทย กลาง เปน คิด เปน กึ้ด คิ้ว เปน กิ๊ว ภาษากลาง ใช ท ภาษาไทย เหนือ ใช ต เชน ทาน 
เปน ตาน ทาน เปน ตาน และ ภาษาไทย เหนือ นอกจาก จะ ใช พยัญชนะ ตางกัน แลว ยัง ไมคอย มี 

ตัว ควบกล้ํา เชน ขี้กลาก เปน  ขี้ ขาด  โกรธ  เปน โขด นอกจากนี้ จะ มี คํา วา โปรด ไทย เหนือ 

โปด ใคร เปนไผ เปนตน 
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  ๖.๒  ภาษาไทย อสีาน ก ็ม ีกลาย เสยีง หรอื ม ีหนวย เสยีง ตางกบั ภาษาไทย กลาง หลาย 

ตัว ตัวอยาง ช ใช ซ แทน เสียง ร ใช ฮ แทน เสียง ญ และ ย จะ ออกเสียง นาสิก แทน ภาษา

ไทย กลาง ชาง ไทย อีสาน เปน ซาง เรา เปน เฮา เลือด เปน เฮื อด หญิง เปน ญิง (นาสิก) 

ใหญ เปน ใญ ภาษาไทย อีสาน จะ ไมมี คํา ควบกล้ํา คลาย เหนือ เชน กลวย เปน กวย

ปลา เปน ปา ของ เปน ขอ เปรต เปน เผด และ ภาษาไทย อีสาน มี การ สลับ รับ เสียง ดวย เชน 

ตะกรอ เปน กะตอ  ตะกรา เปน กะตา  ตะกรุด เปน กะตุด เปนตน

  ๖.๓ ภาษาไทย ใต ก็ มี การ กลาย เสียง พยัญชนะ จาก ภาษาไทย กลาง เหมือนกัน 

ภาษาไทย กลาง เปน ง ภาษาไทย ใต จะ เปน ฮ เสียง ฐ จะ เปน ล (บาง จังหวัด) และญ จะ ออก

เสียง นาสิก ตัวอยาง ภาษาไทย กลาง คํา วา เงิน ภาษาไทย ใต เปน  เฮิง งาน เปน ฮาน รัก 

เปนหลัก เปนตน นอกจากนี้ พยัญชนะ และ คํา อื่น ที่ ภาษาไทย กลาง

 ๗.  ภาษาถิ่น เหนอื ใต และ อีสาน มี การ กลาย เปน เสียง จาก ภาษาไทย กลาง หนวย เสียง

  ๗.๑ ภาษาไทย เหนือ จะ กลาย เสียงสระ อิ เปน อึ เชน คิด เปน กึ้ด สระอึ เปน สระ 

เออ เชน ถึง เปน เถิง สระอะ เปน สระอา เชน มะปราง เปน หมา ผาง มะละกอ เปน หมาก 

กวยเต็ด สระเอ เปน สระแอ เชน เอว เปน สระแอว เปนตน

  ๗.๒ ภาษาไทย อีสาน มี การ กลาย เสียงสระ เชน สระ เอือ เปน เอีย เชน เนื้อ เปน 

เนี้ย สระอัว เปน สระ สระโอ เชน วัว เปน โง ตัว  เปน โต สระอึ เปน สระ เออ เชน คร่ึง เปน 

เคิ่ง สระอา เปน สระอัว เชน ขวา เปน ขัว เปนตน

  ๗.๓ ภาษาไทย อีสาน มี การ กลาย เสีย สระ เชน ภาษาไทย กลาง ใช สระ อิ อี ภาษา

ถิ่น ใต ใช สระเอะ  เอ เชน  สี่ เปน เส ซีก เปน แซก สระเอะ เอ ใช เปน สระแอะ แอ เชน  

เด็ก  เปน แด็ก เปนตน

 ๘. ความ หมาย ของ คาํ ใน ภาษาถิน่ แตกตาง ไป จาก ภาษากลาง เชน คาํ วา รกัษา ภาษา
ถิ่น ใต มีความหมาย วา เลี้ยง เชน นํา ลิง ไป รักษา หมายถึง นํา ลิง ไป เลี้ยง บัวลอย ภาษาถิ่น 

เหนือ หมายถึง ผักตบชวา แพร นม ภาษาถิ่น อีสาน หมาย ถึงผา เช็ดหนา  ภาษาถิ่น ใต เรียก 
ผา เช็ดหนา วา ผา นุย   เปนตน
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เรื่อง ที่  ๗  สํานวน  สุภาษิต
 
 สํานวน   หมายถึง  คํา กลาว หรือ กลุมคํา ที่ มีความหมาย เชิง เปรียบเทียบ เปน เชิง ให 

ใช ความคดิ และ ตคีวาม บาง สาํนวน จะ บอก หรอื สอน ตรงๆ บาง สาํนวน สะทอน ความคดิ ความ

รูสึก ของ กลุมชน ใน ทองถิ่น ในอดีต ดวย

 สุภาษิต หมายถึง คํา กลาว ที่ ดีงาม เปนความ จริง ทุก สมัย เปน คํา สอนให ประพฤติ 

ปฏิบัติ ดัง ตัวอยาง
 “ห ลํา รอง ชัก งาย  ห ลํา ใจ ชัก ยาก”

  ความ หมาย คิด จะ ทํา อะไรตอง คิด ใคร ครวญ ให รอบค อบ กอน ตัดสินใจ

 “นอน จน ห วัน แยง วาน”
  ความ หมาย นอน ตื่น สาย มาก จน ตะวัน สองสวาง ไป ทั่ว บาน

 “พูด ไป สองไพ เบี้ย นิ่ง เสีย ตําลึง ทอง”

กิจกรรม

กจิกรรม ที ่๒  ให ผูเรยีน เขยีน เครือ่งหมาย วงกลม ลอมรอบ ขอ ที ่ถกู ทีส่ดุ เพยีง ขอ เดยีว

 ๑. ขอ ใด ให ความ หมาย ภาษาถิ่น ได ถูกตอง

  ก.  ภาษา ตระกูล ตางๆ  ข. ภาษา ที่ พูดกั นใน ทองถิ่น นั้นๆ

  ค. ภาษา ที่ ใช พูด กัน ทั่วประเทศ ง. ภาษา ของ ชน กลุม ใหญ ทั่วโลก

 ๒. ขอ ใด เปนสาเหตุ สําคัญ ที่ ทําใหเกิด ภาษาถิ่น

  ก. สภาพ ภูมิประเทศ ข. การ ยาย ถิ่นฐาน

  ค. การ แลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ง. ถูก ทุก ขอ

 ๓. คํา ใน ขอ ใด ที่ เปน คํา เฉพาะ ของ ภาษาถิ่น ภาคเหนือ

  ก. งอ   ข. งอน

  ค. งืด   ง. งีบ

 ๔. “ฝนตก ฟารอง พอแม เขา อยู หนุก” คํา วา หนุก เปน คํา ใน ภาษาถิ่น ภาค ใด

  ก. เหนือ   ข. ใต

  ค. อีสาน   ง. กลาง

 ๕.ภาษาถิ่น ใด ที่ มี หนวย เสียง วรรณยุกต มาก ที่สุด

  ก. ภาษาถิ่น เหนือ ข. ภาษาถิ่น อีสาน

  ค. ภาษาถิ่น ใต  ง. ภาษากลาง
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  ความ หมาย พูด ไป ไมมี ประโยชน อะไร นิ่ง ไว ดีกวา

 “เกลือ จิ๋ม เกลือ”

  ความ หมาย ไมยอม เสียเปรียบ กัน แกเผ็ด กัน ให สาสม

 “ขาย ผา เอาหนา รอด”

  ความ หมาย ยอม เสียสละ ของ ที่ จํา เปนที่ มี อยู เพื่อจะ รักษา ชื่อเสียง ของ ตน ไว

 “ฝน ทั่ง ให เปน เข็ม”

  ความ หมาย เพียร พยายาม สุด ความ สามารถ จนกวา จะ สําเร็จผล

 “น้ํา มา ปลา กิน มด น้ํา ลด มด กิน ปลา”

  ความ หมาย ทีใคร ทีมัน

เรื่อง ที่  ๘  วรรณกรรม ทองถิ่น
 

 วรรณกรรม ทองถ่ิน หมายถงึ เรือ่งราว ของ ชาวบาน ที ่เลา สบื ตอกนั มา หลาย ชัว่อายุ

คน ทั้ง การ พูด และ การ เขียน ใน รูป ของ คติ ความ เชื่อ และ ประเพณี การ แสดงออก ใน การ ใช 

ถอยคํา ที่ มี หลากหลาย รูปแบบ เชน นิทาน พื้นบาน เพลง กลอม เด็ก ปริศนา คําทาย ภาษิต 

คําคม บท เทศน และ คํา กลาว ใน พิธี กรรม ตางๆ

 ลักษณะ ของ วรรณกรรม ทองถิ่น

 ๑. วรรณกรรม ทองถิ่น โดย ทั่วไป มี วัดเปน ศูนยกลาง เผยแพร กวี ผู ประพันธ สวน

มาก คือ พระภิกษุ และ ชาวบาน
 ๒. ภาษา ที ่ใช เปน ภาษาถิน่ ใช ถอยคาํ สาํนวน ทอง ถิน่ที ่เรียบงาย ชาวบาน ทัว่ไป รูเร่ือง 

และ ใช ฉันทลักษณ ที่ นิยม ใน ทองถิ่น นั้น เปนสําคัญ

 ๓. เนื้อเร่ือง สวนใหญ เปนเรื่อง จักรๆ วงศๆ มุง ให ความ บันเทิง และ สอดแทรก 

คติธรรม ทาง พุทธศาสนา

 ๔.  ยึด คานิยม แนว ปรัชญา พุทธศาสนา เชน กฎ แหง กรรม หรือ ธรรมะ ยอม ชนะ 

อธรรม เปนตน  

 ประเภท ของ วรรณกรรม ทองถิ่น

 วรรณกรรม ทองถิ่น แบง ได เปน ๒ ประเภท คือ

 ๑. ประเภท มุขปาฐะ เปน วรรณกรรม ที่ ไมได เขียน เปน ลายลักษณ เปน วรรณกรรม 
ปากเปลา จะ ถายทอด โดย การ บอก หรือ การ เลา หรือ การ รอง ไดแก บท กลอม เด็ก นิทาน พ้ืนบาน 

เพลง พื้นบาน ปริศนา คําทาย ภาษิต สํานวน โวหาร คํา กลาว ใน พิธีกรรม ตางๆ 

 ๒. ประเภท เขียน เปน ลายลักษณ ไดแก นิทาน คํา กลอน บันทึก ทาง ประวัติ ศาสตร 
ใน ทองถิ่น และ ตํารา ความรู ตางๆ
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 คุณคา ของ วรรณกรรม ทองถ่ิน

 ๑. คุณคา ตอ การ อธิบายความ เปนมา ของ ชุมชน และ เผาพันธุ

 ๒. สะทอน ให เห็น โลก ทัศน และ คานิยม ตางๆ ของ แตละ ทองถิ่น โดย ผาน ทาง 

วรรณกรรม

 ๓. เปน เคร่ืองมือ อบรมส่ังสอน จริยธรรม ของ คนใน สังคม สามารถ นําไป ประยุกต ใช 

ใน สังคม ปจจุบัน ได

 ๔. เปน แหลง บันทึก ขอมูล เกี่ยวกับ วัฒนธรรม  ประเพณี  และ การ ดําเนิน ชีวิต 

ของ คนใน ทองถิ่น

 ๕. ให ความ บันเทิงใจ แก ชุมชน ทั้ง ประเภท ที่ เปน วรรณกรรม และ ศิลปะ การ แสดง 

พื้นบาน เชน หมอลํา ของ ภาคอีสาน การ เลนเพลง เรือ เพลง เกี่ยวขาว ของ ภาค กลาง การซอ 

การ เลา คาว ของ ภาคเหนือ การ เลนเพลง บอก รอง มโนราห ของ ภาคใต เปนตน

 ๖. กอ ให ความ สามัคคี ใน ทองถิ่น เกิด ความ รัก ถิ่น และ หวงแหน มาตุภูมิ

 รูปแบบ ของ วรรณกรรม ทองถิ่น

 ๑. รูปแบบ ของ วรรณกรรม ทองถิ่น ภาค กลาง

  ๑.๑ กลอนสวด หรือ เรียกวา คํา พากย ไดแก กาพย ยานี ฉบัง สุรางคนางค

  ๑.๒ กลอนบทละคร (นอก) ใช ฉันทลักษณ เหมือน กลอนบทละคร ทั่วไป แต ไม 

เครงครัด จํานวน คํา และ แบบแผน มาก นัก

  ๑.๓ กลอน นิทาน บทประพันธ เปน กลอนสุภาพ (กลอนแปด) เปน รูปแบบ ที่ 

ไดรับ ความ นิยม มาก

  ๑.๔ กลอน แหล นิยม จดจํา สืบ ตอกัน มา หรือด นก ลอน สด ไม นิยม บันทึก เปน 

ลายลักษณ
 ๒. รูปแบบ ของ วรรณกรรม ทองถิ่น ภาคอีสาน

  ๒.๑ โคลง สาร เปน ฉันทลักษณ ที่ บังคับ เสียง เอกโท สวนมาก ใช ประพันธ 

วรรณกรรม ประเภท นิทาน นิยาย หรือ นิทาน คติธรรม

  ๒.๒  กาพย หรือ กาพย เซ้ิง ประ พัน เปน บท ส้ันๆ สําหรับ ขับ ลํา ใน พิธี เชน เซ้ิง บ้ังไฟ 

เซิ้ง นาง แมว ฯลฯ
  ๒.๓  ราย (ฮาย) ลักษณะ เหมือน รายยาว ใช ประพันธ วรรณกรรม ชาดก หรือ 

นิทาน คติธรรม ที่ ใช เทศน เชน มหาชาติ (ฉบับ อีสาน เรียกวา ลํา มหาชาติ)

 ๓. รูปแบบ ของ วรรณกรรม ทองถิ่น ภาคเหนือ
  ๓.๑ คําว ธรรม ฉันทลักษณ เหมือน รายยาวชํา สําหรับ เทศน นิยม ประพันธ 

วรรณกรรม ประเภท นิทาน ชาดก หรือ นิทาน คติธรรม

  ๓.๒ คําวซอ คํา ประพันธ ที่ บังคับ สัมผัส ระหวาง วรรค และ บังคับ เสียง เอกโท 

นิยม แต นิทาน เปนคําวซอ แลว นํามา ขับ ลํา ใน ท่ีประชุม ชน ตาม ลีลา ทํานองเสนาะ ของ ภาคเหนือ
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  ๓.๓ โคลง ภาษาถ่ิน เหนือ ออกเสียง เปน “กะ ลง” เปน ฉันทลักษณ ท่ี เจริญ รุงเรือง 

ควบคู กับ “คาว ธรรม” มี ทั้ง กะ ลง สี่ หอง สาม หอง และ สอง หอง (โคลง สี่ โคลง สาม และ 

โคลง สอง)

 ๔. รูปแบบ ของ วรรณกรรม ทองถิ่น ภาคใต

  วรรณกรรม พืน้บาน ภาคใต ฉนัทลกัษณ รวมกบั วรรณกรรม ทองถิน่ ภาค กลาง แต 

จาก การ ศึกษา ความ นิยม เร่ือง ฉันทลักษณ ของ วรรณกรรม ภาคใต พบ วา นิยม “กลอนสวด” 

(คํา กาพย) มาก ที่สุด วรรณกรรม ลายลักษณ ภาคใต เกิน รอยละ ๘๐ ประพันธ เปน กลอนสวด 

โดยเฉพาะ นิทาน ประโลมโลก (เรื่อง จักรๆ วงศๆ)

 การ วิเคราะห คุณคา ของ วรรณกรรม ทองถิ่น

 การ วิเคราะห วรรณกรรม ทองถ่ิน น้ัน จะ วิเคราะห ตาม คุณคา ของ วรรณกรรม ดาน ตางๆ 

เม่ือ ศึกษา วรรณกรรม ทองถ่ิน เรื่อง ใด เรา จะ ตอง วินิจ วิเคราะห หรือ พิจารณา ดู วา วรรณกรรม 

เรื่อง นั้น มี คุณคา ในดาน ใด ดัง ตอไปนี้

 ๑. คุณคา ดาน จริยศาสตร หรือ คุณคา ดาน จริยธรรม วิเคราะห วา วรรณกรรม ที่ อาน 

และ ศึกษา เปน ตัวอยาง ความ ประพฤติ การ ดําเนิน ชีวิต วา อะไร ผิด อะไร ถูก อยางไร ดี อยางไร 

เหมาะสม วรรณกรรม ทองถ่ิน จะ ทาํหนาท่ี ตวัอยาง แบบแผน และ ความ ประพฤติ ของ ชาวบาน 

ให ถูกตอง สอดคลองกับ ขอตกลง ของ สังคม ชุมชน ตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณี อัน ดีงาม 

 ๒. คุณคา ดาน สนุทรียศาสตร หรือ ความ งาม ความ ไพเราะ วรรณกรรม ทองถิ่น จะ ให 

คุณคา ดาน ความ งาม ความ ไพเราะ ของ ถอยคํา ใช คํา สัมผัส คลองจอง ความ ไพเราะ ของ

 ทวง ทํานอง ของ เพลง บทกวี เม่ือ ฟง หรือ อาน จะ ทําใหเกิด จินตนาการ เกิด ความ ซาบซึ้ง ใน 

อารมณ ความรูสึก

 ๓. คุณคา ภาษา วรรณกรรม ทองถิ่น จะ เปน สื่อ ที่ ทําให ภาษาถิ่น ดํารงอยู และ ชวย ให 
ภาษาถิ่น พัฒนา อยู เสมอ มี การ คิดคน สรางสรรค ถอยคํา ภาษา เพื่อ สื่อ ความ ใน วรรณกรรม 

ทองถิ่น ทั้ง เพลง พื้นบาน บทกวี ซอ ภาษิต จะ มี กล วิธีการ แตง ที่ นาสนใจ มี การ เลนคํา ซ้ํา 
คํา ทองถิ่น  ถอย คําที่ นํามาใช มี เสียงสูงตํ่า มีเสียง ไพเราะ ฟง แลว รื่นหู

 ๔. คุณคา ดาน การ ศึกษา วรรณกรรม ทองถิ่น ประเภท ตํารา คํา สอน นิทาน นอกจาก 

จะ ให ความ บนัเทงิ แลว ยงั จะ ให ความรู ทกุ แขนง ทัง้ ศลิป วฒันธรรม อาชพี และ เสรมิสราง ปญญา 

โดยเฉพาะ ปริศนา คําทาย จะ ให ทั้ง ความรู ความ บันเทิง เสริมสราง สติปญญา

 ๕. คุณคา ดาน ศาสนา วรรณกรรม ทองถ่ิน จะ เปน สื่อ ถายทอด คํา สอน และ ปรัชญา 

ทาง ศาสนา เผยแพร สู คนใน ชุมชน ทองถิ่น ให คน ชุมชน ใช เปน เคร่ือง ยึดเหนี่ยว ทาง จิตใจ ให 
แนวคิด ใน การ ดํารงชีวิต เชน นิทาน ชาดก ตางๆ เปนตน

 ๖. คณุคา ดาน เศรษฐศาสตร วรรณกรรม ประเภท ตาํรา ยา ตาํรา พยากรณ การ ทาํพธิ ี

บายศรี สูขวัญ หรือ บทสวด ใน พิธีกรรม ตางๆ สามารถ นํามา ยึด เปน อาชีพ ได วรรณกรรม 

เก่ียวกับ คํา ภาษา สามารถ ชวย ให ประหยัด อดออม ได
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 ๗. คุณคา ทาง สังคม ไดรับ ความ บันเทิง สนุกสนาน วรรณกรรม ทองถ่ิน จะ ปลูกฝง 

คานิยม ใน การ ผูกมิตร ผูก สัมพันธ ของ คนใน ทองถิ่น การ อยู รวมกัน อยาง มี การ พึ่งพา ซึ่ง กัน 

และ กัน สราง ความ สามัคคี ใน หมูคณะ ให ขอคิด คติธรรม ที่ เกี่ยวของ กับ ชีวิต ความ เปนอยู

การ ทํามาหากิน และ สิ่งแวดลอม เปนตน

 ๘. คุณคา ดาน ประวัติ ศาสตร โบราณคดี และ ความ เปนมา ของ ชุมชน แตละ ทองถิ่น 

เชน  วรรณกรรม ประเภท ตํานาน ไดแก ตํานาน เกี่ยวกับ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตํานาน ชื่อ 

บาน ชื่อ เมือง เปนตน

 การ วิเคราะห คุณคา ของ วรรณกรรม ทองถ่ิน จะ พิจารณา จาก คุณคา ดาน ตางๆ ดังกลาว 

มา ซึง่ วรรณกรรม แตละ เรือ่ง แตละ ประเภท ยอมจะ ให คณุคา แตกตางกนั การ ศกึษา วรรณกรรม 

ทองถิ่น ที่จะ เกิด ประโยชน จะ ตอง พิจารณา วินิจ วิเคราะห และ นําไป ใชได อยาง เหมาะสมจึง 

เปน หนาที่ ของ เยาวชน ที่จะ ถือเปน ภารกิจ ที่จะ ตอง ชวยกัน อนุรักษ วรรณกรรม ที่ มี คา เหลานี้ 

ไว และ ชวยกัน สืบทอด ให คน รุนหลัง ได มี โอกาส เรียนรู ศึกษา และ พัฒนา เพื่อ ความ เปน 

เอกลักษณ ของ ชาติ ตอไป

 มารยาท ใน การ อาน 

 มารยาท เปน วัฒนธรรม ทาง สังคม เปนความ ประพฤติ ที่ ดี เหมาะสม ที่ สังคม ยอมรับ 

และ ยกยอง ผู ม ีมารยาท คอื ผู ที ่ไดรบั การ อบรมสัง่สอน ขดัเกลา มา ดแีลว มารยาท ใน การ อาน 

แม จะ เปน เรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่ บางคน อาจ ไม รูสึก แต ไม ควร มองขาม มารยาท เหลานี้ จะ เปน 

เครื่อง บงชี้ ให เห็นวา บุคคล นั้น ไดรับ การ อบรมสั่งสอน มา ดี หรือไม อยางไร ดังเชน ภาษิต ที่วา 

“สําเนียง สอ ภาษา กริยา สอ สกุล”

 มารยาท ทั่วๆ ไป ใน การ อาน มี ดังนี้

 ๑. ไม ควร อาน เรื่อง ที่ เปน สวนตัว ของ บุคคลอื่น เชน จดหมาย สมุดบันทึก

 ๒. ในขณะท่ี มี ผู อานหนังสือ ไม ควร ชะโงก ไป อาน ขางหลัง ให เปนที่ รําคาญ และ 

ไม ควร แยง อาน
 ๓. ไม อาน ออกเสียง ดัง ในขณะท่ี ผูอื่น ตองการ ความ สงบ

 ๔. ไม แกลง อาน เพื่อ ลอเลียน บุคคลอื่น
 ๕. ไม ควร ถือวิสาสะ หยิบ หนังสือ อื่น มา อาน โดย ไม ไดรับ อนุญาต

 ๖. ไม อานหนังสือ เมื่ อยู ใน วง สนทนา หรือ มี การ ประชุม

 ๗. เม่ือ อานหนังสือ ใน หองสมุด หรือ สถานที่ ซึ่ง จัด ไว ให อานหนังสือ โดยเฉพาะ

ไม สงเสียง ดัง ควร ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กฎเกณฑ ของ สถานที่ เหลานั้น อยาง เครงครัด

 การ ปลูกฝง การ รัก การ อาน

 ๑. ตอง ทําความ เขาใจ กับ เรื่อง ที่ อาน ให ชัดเจน แจมแจง  จับ ใจความ เรื่อง ที่ อาน ได 

ตลอด ทั้ง เรื่อง และ ตอง เขาใจ เนื้อหา ให ถูกตอง ดวย
 ๒. ให ไดรับ รสชาติจา การ อาน เชน เกิด ความ ซาบซึ้ง ตาม เนื้อเรื่อง หรือ สํานวน จาก 
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การ ประพันธ นั้นๆ เกิด อารมณ รวม เห็น ภาพพจน ตาม ผู ประพันธ

 ๓.  เห็น คุณคา ของ เรื่อง ที่ อาน เกิด ความ สนใจ ใคร ติดตาม ดังนั้น การ เลือก อาน ใน 

สิ่ง ที่ สนใจ ก็ เปน เหตุผล หนึ่ง ดวย

 ๔. รูจัก นํา สิ่ง ที่ เปน ประโยชน จาก หนังสือ ไป ใช ให ได เหมาะสมกับ ตน เอง

 ๕. รูจัก เลือก หนังสือ ที่ อาน ได เหมาะสม ตาม ความ ตองการ และ โอกาส คุณสมบัติ 

เหลานี้ เปน เบื้องตน ที่จะ ปลูกฝง ให รัก การ อาน
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การ เขียน บท ที่  ๔
 สาระสําคัญ

  การ ศึกษา หลักเกณฑ การ เขียน ให เขา ใจ   ปฏิบัติ ตามหลัก และ วิธีการ เขียน   กระบวน 

การ เขยีน เพือ่การ สือ่สาร    เขยีน คาํ  ขอความ ให ถกูตอง  เลอืก ใช คาํ ได เหมาะสม  สือ่ ความ หมาย 

ได ชัดเจน  จะ ชวย ใหการ ส่ือสาร ดวย การ เขียน มี ประสิทธิภาพ  ผูเขียน มี มารยาท และ รัก การ เขียน

 ผล การ เรียนรู ที่ คาด หวัง
   ผูเรียน จะ สามารถ

   ๑ .  เขียน จดหมายเขียน เรียงความ  เขียนยอความ  เขียน บันทึก เขียน รายงาน

เขียน ประกาศ  เขียน ใบสมัคร งาน  เขียน สารคดี  บันเทิงคดี  เขียน คํา อวยพร  เขียน โครงการ  

เขียน คํา กลาว รายงาน 

   ๒ .   แตงคํา ประพันธ  ประเภท   กาพย   กลอน   โคลง   ฉันท   ราย  ได

   ๓ .   มาร ยาท และ สรางนิสัย รัก การ เขียน

 ขอบขาย เนื้อหา

  เรื่อง ที่ ๑ หลักการ เขียน  

  เรื่อง ที่ ๒  หลักการ แต งคํา ประพันธ

 เรื่อง ที่  ๓    มารยาท และ นิสัย รัก การ เขียน
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 เรื่อง ที่  ๑    หลักการ เขียน

  ความ หมาย และ ความ สําคัญ ของ การ เขียน

 การ เขยีน  คอื  การ แสดง ความรู  ความคิด  อารมณ ความรูสกึ และ ความ ตองการ ของ 

ผูสง สารออกมา เปนลายลักษณ อักษร  เพ่ือ ให ผู รับสาร อาน เขา ใจ ไดรับ ความรู  ความคิด  อารมณ  

ความรูสึก  และ ความ ตองการ ตางๆ   เหลา น้ัน

  การ เขียน เปน พฤติ กรรมของการ สงสาร ของ มนุษย  ซึ่ง มี ความ สําคัญ ไม ยิ่งหยอน ไป 

กวา การ สงสาร ดวย การ พดู และ การ อาน  เพราะ การ เขยีน เปน ลายลักษณ อกัษร หรือ ตวัหนังสอื 

จะ คงทนถาวร และ กวางขวาง กวา การ พดู  และ การ อาน  การ ที ่เรา ได ทราบ ความรู ความคดิ และ 

วิทยา การ ตางๆ    ของ บุคคล ใน ยุคกอนๆ    ก็ เพราะ มนุษย รูจัก การ เขียน สัญลักษณ แทน คําพูด 

ถายทอด ให เรา ทราบ

  การ เขียน เพื่อ สงสาร มี ประสิทธิภาพ มาก นอย แคไหน นั้น ยอม ขึ้น อยู กับ ผูสงสาร หรือ 

ผูเขียน ซึ่ง จะ ตอง มี ความ สามารถ ใน หลาย ดาน  ทั้ง กระบวนการ คิด กระบวนการ เขียน

 ความ สามารถ ในดาน การ ใช ภาษา และ อื่นๆ ดังนี้

   ๑ .  เปน ผู มคีวามรู ใน เร่ือง ที ่จะ เขยีน เปน อยาง ด ี ม ีจดุประสงค ใน การ ถายทอด เพือ่ จะ 

ให ผูอาน ไดรับ สิ่ง ใด และ ทราบ พื้นฐาน ของ ผู รับสาร เปน อยาง ดี ดวย

   ๒ .  สามารถ เลือก รูป แบบ และ กลวิธี ใน การ เขียน ได เหมาะสมกับ เน้ือหา และ โอกาส  เชน  

การ เขียน คํา ช้ี แจง ก ็เหมาะ ที ่จะ เขยีน แบบ รอย แกว  หาก เขยีน คาํ อวยพร ใน โอกาส ตางๆ   อาจ จะ 

ใช การ เขียน แบบ รอยกรอง เปนโคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  จะ เหมาะสม กวา  เปนตน

   ๓ .  ม ีความ สาม รถ ใน การ ใช ภาษา โดยเฉพาะ ภาษาเขียน ทัง้ การ เขยีน คาํ และ ขอความ 

ตาม อักขรวิธี  รวม ทั้งการ เลือก ใช ถอยคํา สํานวน ตางๆ   

   ๔ . มี ความ สามารถ ใน การ ศึกษา คนควา และ การ ฝกฝน ทักษะ การ เขียน
   ๕ .   มี ศิลปะ ใน การ ใช ถอยคํา ได ไพเราะ เหมาะสมกับ เน้ือหา หรือ สาร ท่ี ตองการ ถายทอด

  หลักการ เขียน ที่ ดี
 ๑ .  เขียน ตัวหนังสือ ชัดเจน  อาน งาย  เปน ระเบียบ

  ๒ .  เขยีน ได ถกูตอง ตาม อกัขรวธิ ี สะกด การันต  วรรณยกุต  วาง รปู เคร่ืองหมาย ตางๆ   
เวน วรรคตอน ได ถกูตอง  เพือ่ จะ สือ่ ความ หมาย ได ตรง และ ชดัเจน  ชวย ให ผูอาน เขา ใจ สาร ไดดี

  ๓ .  เลือก ใช ถอยคํา ได เหมาะสม  สื่อ ความ หมาย ไดดี  กะทัดรัด  ชัดเจน เหมาะสมกับ 
เนื้อหา   เพศ   วัย   และ ระดับ ของ ผูอาน

  ๔ .  เลือก ใช สํานวน ภาษา ได ไพเราะ   เหมาะสมกับ ความรู   ความคิด   อารมณ

ความรูสึก  ที่ ตองการ ถายทอด
  ๕ .  ใช ภาษาเขียน ไม ควร ใช ภาษาพูด  ภาษา โฆษณา หรือ ภาษา ที่ ไม ไดมาตรฐาน

  ๖ .  เขียน ได ถูกตอง ตาม รูป แบบ และ หลักเกณฑ ของ งานเขียน แตละ ประเภท
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 ๗ .  เขียน ใน ส่ิง สรางสรรค  ไม เขียน ใน ส่ิง ท่ี จะ สราง ความ เสียหาย หรือ ความ เดือดรอน ให 
แก บุคคล และ สังคม
  การ ที่ จะ สื่อสาร ดวย การ เขียน ไดดี  ผูเขียน ตอง มี ความ สามารถ ในดาน การ ใช ภาษา 
และ ตอง ปฏิบัติ ตาม หลักการ เขียน ที่ ดี มี มารยาท

  การ เขียน รูป แบบ ตางๆ 

  รูป แบบ การ เขียน    งานเขียน ใน ภาษาไทย มี  ๒   รูป แบบ คือ  งานเขียน ประเภท
รอยกรอง กบั งานเขียนประเภท รอย แกว  ซึง่ ผูเรยีน ได เคย ศกึษา มา บาง แลว ใน ระดับ มธัยมศึกษา 
ตอนตน  ใน ที่นี้ จะ พูด ถึง งานเขียนประเภท รอย แกว ที่ ผูเรียน จําเปน ตอง ใช ใน ชีวิต ประจําวัน  
เชน  การ เขียน จดหมาย  การเขียนเรียงความ การเขียน ยอความ  การจดบันทึก และ การ เขียน 
แสดง ความ คิดเห็น  และ งานเขียน ประเภทรอยกรอง บาง ประเภท เทา นั้น
  การ เขียน จดหมาย
  การ เขยีน จดหมาย เปน วธิกีาร ที ่นยิม ใช เพือ่ การ สือ่สาร แทน การ พดู  เมือ่ ผูสงสาร และ 
ผู รับสาร อยู หางไกล กัน  เพราะ ประหยัด คา ใชจาย  มี ลายลักษณ อักษร เปน หลักฐาน สง ถึง กัน ได 
สะดวก ทุก พ้ืน ท่ี  จดหมาย ท่ี เขียน ติดตอ กัน มี หลายประเภท เปนตนวา
   จดหมาย สวนตัว  เปน จดหมาย ที ่เขียน ถงึ กนั ระหวาง ญาตมิติร  หรอื คร ูอาจารย  เพือ่ 
สง ขาว คราว  บอกกลาว ไตถาม ถึง ความ ทุกขสุข  แสดง ถึง ความ รัก  ความ ปรารถนาดี  ความ 
ระลึก ถึง ตอ กัน  รวม ทั้ง การ เลา เร่ือง หรือ เหตุการณ ที่ สําคัญ  การ ขอ ความ ชวย เหลือ ขอ คํา 
แนะนํา ซึ่ง กัน และ กัน
   จดหมาย กิจธุระ  เปน จดหมาย ที่ บุคคล เขียน ติดตอ กับ บุคคลอ่ืน  บริษัท  หางราน 
และ หนวยงาน อื่นๆ   เพื่อ แจง กิจธุระ  เปนตนวา  การ นัดหมาย ขอ สมัครงาน  ขอ ความ ชวยเหลือ 
และ ขอ คํา ปรึกษา เพ่ือ ประโยชน ในดาน การ งาน ตางๆ 
   จดหมาย ธุรกิจ  เปน จดหมาย ที่ เขียน ติดตอ กัน ใน เร่ือง ธุรกิจ  และ การเงิน ระหวาง 
บริษัท  หางราน และ องคการ ตางๆ 
  จดหมาย ราชการ หรอื หนงัสอื ราชการ  เปน จดหมาย ที ่ตดิตอ กนั เปน ทาง ราชการ จาก 
สวน ราชการ หนึง่ ถงึ อกี สวนรา การ หนึง่ ขอความ ใน หนงัสอื ถอืวา เปน หลกัฐาน ทาง ราชการ และ 
ม ีสภาพ ผกูมดั ถาวร ใน ราชการ  จดหมาย ราชการ จะ ม ีเลข ที ่ของ หนงัสอื ม ีการ ลงทะเบียน รบั- สง  
ตาม ระเบียบ ของ งาน สารบรรณ
   การ เขียน จดหมาย แตละ ประเภท จะ มี ลักษณะ แตก ตาง กัน ไป  แต โดย ทั่วไป จะ มี แนว
โนม ใน การ เขียน ดังนี้
  ๑ .  สวนประกอบ ของ จดหมาย ที่ สําคัญ คือ  ท่ี อยู ของ เจาของ จดหมาย  วัน  เดือน  ป 
ที่ เขียน ขอความ   ที่ ตองการ สื่อสาร   คํา ขึ้นตน   และ คํา ลงทาย
   ๒ .  ใช ภาษา ที่ สื่อ ความ หมาย ตรง  ชัดเจน  สั้น  กะทัดรัด ได ใจความ  เพื่อ ให ผู รับ
จดหมาย ได ทราบ อยาง รวดเร็ว  การ เขียน แบบนี้ มัก ใช ใน การ เขียน จดหมาย  กิจธุระ  จดหมาย 
ธุรกิจ  และ จดหมาย ราชการ
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   ๓ .  ใช ถอยคํา ภาษา ใน เชิง สรางสรรค  เลือกเฟน ถอยคํา ให นาอาน  ระมัดระวัง ใน การ 

ใช ถอยคํา  การ เขียน ลักษณะ นี้ เปนการ เขียน จดหมาย สวนตัว

   ๔ .  จดหมาย ที ่เขยีน ตดิตอ เปนทางการ ตอง ศกึษา วา ควร จะ สง ถงึ ใคร  ตาํ แหนง อะไร  

เขียน ชื่อ  ชื่อสกุล  ยศ  ตํา แหนง  ให ถูกตอง

   ๕ .  ใช คํา ขึ้นตน และ คํา ลงทาย ให เหมาะสมกับ ผูรับ ตาม ธรรมเนียม

   ๖ .  กระดาษ และ ซอง เลอืก ใช ให เหมาะสมกบั ประเภท ของ จดหมาย  ถา เปน จดหมาย 

ที่ สง ทาง ไปรษณีย  จะ ตอง เขียน นาม ผูสง ไว มุม ซอง บน ดาน ซายมือ  พรอม ที่ อยู และ รหัส 

ไปรษณีย  การ จาหนา ซอง ให เขียน หรือ พิมพ ชื่อ ที่ อยู ของ ผูรับ ให ชัดเจน และ อยาลืม ใสรหัส 

ไปรษณีย ดวย  สวน ดวงตรา ไปรษณีย ให ปดไว มุม บน ขวามือ  คา ไปรษณียากร ตอง ให ถูกตอง 

ตามกําหนด

  การ เขียนเรียงความ

  การเขียน เรียงความ เปน รูป แบบ การ เขียน อยาง หนึ่ง  ซึ่ง จะ ตอง ใช ศิลปะ ใน การ เรียบ

เรียง ถอยคํา ภาษา ให เปน เนื้อเร่ือง  เพื่อ ถายทอด ขอเท็จจริง  ความรู  ความรูสึก  จินตนาการ 

และ ความ เขา ใจ ดวย ภาษา ที ่ถกูตอง สละสลวยการ จะ เขยีน เรียงความ ไดด ีผูเขยีน จะ ตอง ศกึษา 

รูป แบ บ กฏ เกณฑ ให เขา ใจ และ ฝก เขียน เปนประจํา

 การเขียน เรียงความ   มี สวนสําคัญ  ๓   สวน  คือ

  สวนที่ ๑ ความ นํา หรือ คํานํา

  ความ นาํ เปน สวน แรก ของ การเขียนเรียงความ  ซึง่ ผูรู ได แนะนํา ให เขยีน หลงัจาก เขยีน 

สวน อืน่ๆ   เสรจ็ เรยีบรอย แลว  และ จะ ไม ซ้าํ กบัขอความ ลงทาย หรือ สรปุ  ความ นาํ ของการเขยีน 

เรียงความ จะ ทํา หนา ที่ ดังนี้
  ๑ .  กระตุน ให ผูอาน เกิด ความ สน ใจ ตอเนื่อง ของ เร่ือง นั้นๆ 

   ๒ .  ปูพื้นฐาน ความ เขา ใจ ให กับ ผูอาน  หรือ ชี้ ให เห็น ความ สําคัญ ของ เรื่อง กอน ที่ จะ 

อาน ตอไป
   ๓ .  บอก ขอบขาย เนื้อเรื่อง  นั้น ๆ  วามี ขอบ ขาย อยางไร

  สวน ๒ เนื้อเร่ือง หรือ ตัว เรื่อง

  การ เขียน เนื้อเรื่อง  ผูเรียน จะ ตอง ดู หัวขอ เรื่อง ที่ จะ เขียน แลว พิจารณา วา เปนเรื่อง 

ลักษณะ ใด  ควร ตั้ง วัตถุ ประสงค ของ การ เขียน เรียงความ อยางไร  เพื่อ ให ขอเท็จจริง แก ผูอาน 
เพื่อ โนมนาว ใจ ให ผูอาน เชื่อ หรือ คลอยตาม  เพื่อ ให ความ บันเทิง หรือ เพื่อ สงเสริม ให ผูอาน ใช 

ความคิด ของ ตน ให กวางขวาง ขึ้น  เมื่อ ได จุดประสงค ใน การ เขียน  ผูเรียน จะ สามารถ กําหนด 

ขอบขาย ของ หัวขอ เรื่อง ที่ จะ เขียน ได
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 สวนที่ ๓ บทสรุป หรือ ความ ลงทาย

  การ เขยีน บทสรุป หรอื ความ ลงทาย  ผูรู ได แนะนํา ให เขยีน หลงัจาก เขยีน โครงเร่ือง เสร็จ 

แลว เพราะ ความ ลงทาย จะ ทํา หนา ที่ ย้ํา ความ สําคัญ ของ เร่ือง  ชวย ให ผูอาน จดจํา สาระสําคัญ 

ใน เรือ่ง นี ้ได  หรือ ชวย ให ผูอาน เขา ใจ จดุประสงค ของ ผูเขยีน อกีดวย  วธิกีาร เขยีน ความ ลงทาย 

อาจ ทําได ดงันี้

  ๑ .  สรุปความ ทั้งหมด ที่ นําเสนอ ใน เร่ือง  ให ได สาระสําคัญ อยาง ชัดเจน

  ๒ .  นํา เรื่อง ที่ เปน สวนสําคัญ ที่สุด ใน เนื้อเรื่อง มา กลาว ย้ํา ตาม จุดประสงค ของ เร่ือง

  ๓ .  เลอืก คาํ กลาว ที ่นา เชือ่ถอื  สภุาษติ  คาํคม ที ่สอดคลองกบั เร่ือง มา เปน ความ ลงทาย

  ๔ .  ฝาก ขอคิด และ แนวปฏิบัติ ให กับ ผูอาน  เพื่อ นําไป พิจารณา และ ปฏิบัติ

  ๕ .  เสนอ แนวคิด หรือ ขอ ใครครวญ ลักษณะ ปลาย เปด ให ผูอาน นําไป คิด และ ใครครวญ ตอ

   ลักษณะ ของเรียงความ ที่ ดี   ควร มี ลักษณะ ที่ เปน เอกภาพ   สัมพันธภาพ   และ 

สารัตถ ภาพ

 เอกภาพ  คือ  ความ เปนอัน หนึ่ง อันเดียว กัน ของ เร่ือง ไม เขียน นอกเรื่อง

  สัมพันธภาพ  คือ  มี ความ สัมพันธ กัน ตลอด เร่ือง  หมาย ถึง ขอความ แตละ ขอความ 

หรือ แตละ ยอหนาจะ ตอง มี ความ สัมพันธ เกี่ยวเนื่อง กัน โดย ตลอด

 สารัตถ ภาพ  คอื  การ เนน สาระสําคัญ ของ ยอหนา แตละ ยอหนา และ ของ เร่ือง ทัง้หมด 

โดย ใช ถอยคํา  ประโยค  ขอความ ที่ กระชับ  ชัดเจน  สื่อ ความ เร่ือง ทั้งหมด ได เปน อยาง ดียิ่ง

  การ เขียน ยอความ

  การ ยอความ  คือ การนํา เรื่องราว ตางๆ   มา เขียน ใหม ดวย สํานวน ภาษาของ ผู ยอ เอง  

เมื่อ เขียน แลว เนื้อความ เดิม จะ สั้นลง  แต ยังมี ใจความ สําคัญ ครบถวน สมบูรณ  การ ยอ ความนี้  

ไมมี ขอบเขต วา ควร จะ สั้นหรือ ยาว เทา ใด จึง จะ เหมาะ  เพราะ บางเร่ือง มี พลความ มาก ก็ ยอลง 

ไป ได มาก  แต บางเรื่อง มี ใจความ สําคัญมาก  ก็ อาจ ยอ ได  ๑   ใน  ๒   หรือ  ๑   ใน  ๓   หรือ  ๑   ใน  
๔   ของ เรื่องเดิม ตาม แต ผู ยอ จะ เห็นสมควร

  ใจ ความ สําคัญ  คือ  ขอความ สําคัญ ใน การ พูด หรือ การ เขียน  พลความ  คือขอความ 

ที่ เปน รายละเอียด นํามา ขยาย ใจความ สําคัญ ให ชัดเจน ยิ่งขึ้น  ถา ตัดออก ผูฟง หรือ ผูอาน ก็ ยัง 
เขา ใจ เรื่อง นั้น ได

  หลักการ ยอความ   จาก สิ่ง ที่ ได อาน  ได ฟง

  ๑ .  อาน เนื้อเรื่อง ที่ จะ ยอ ให เขา ใจ  อาจ มากกวา  ๑   เ ที่ยว ก็ได

  ๒ .  เมื่อ เขา ใจ เร่ือง ดี แลว  จึง จับ ใจความ สําคัญ ทีละ ยอหนา เพราะ  ๑   ยอหนา จะ มี 

ใจความ สําคัญ อยางเดียว
  ๓ .  นาํ ใจความ สาํคญั แตละ ยอหนา  มา เขยีน ใหม ดวย ภาษา ของ ตน เอง  โดย คาํนงึ ถงึ 

สิ่ง ตางๆ   ดังนี้
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  ๓ . ๑  ไม ใช อักษรยอ ใน ขอความ ที่ ยอ

   ๓ . ๒  ถา มี คําราชาศัพท ใน เร่ือง ให คงไว ไม ตอง แปล ออก เปน คํา สามัญ

   ๓ . ๓  จะ ไม ใช เครื่องหมาย ตางๆ   ใน ขอความ ที่ ยอ  เชน  อัญประกาศ

   ๓ . ๔   เนือ้เร่ือง ที ่ยอ แลว  โดย ปกติ เขียน ตดิตอ กนั ใน ยอหนา เดยีว และ ควร ม ีความ 

ยาว ประมาณ  ๑   ใน  ๔  ของ เรื่องเดิม

  ๔ .  คํานํา ใน การ อาน ยอความ  ให ใช แบบ คํานํา ยอความ  ตาม ประเภท ของ เร่ือง ที่ จะ 

ยอ โดย เขียน คํานํา ไว ยอหนา แรก  แลว จึง เขียน ขอความ ที่ ยอ ใน ยอหนา ตอไป

  การ เขียน บันทึก

  การ เขียน บันทึก เปน วิธีการ เรียนรู และ จดจํา ที่ ดี  นอกจากน้ีขอมูล ที่ ถูก บันทึก ไว ยัง 

สามารถ นําไป เปน หลักฐาน อางอิง เพื่อ ประโยชน อื่น ตอไป  เชน

  การ จดบันทึกจา การ ฟง

  การ บันทึก จาก การ ฟง หรือ การ ประสบ พบ เห็นดวย ตน เอง  ยอม กอ ให เกิด ความรู  ใน 

ทีน่ี ้ใคร ขอ แนะนํา วธิ ีจดบนัทึก จาก การ ฟง และ จาก ประสบการณ ตรง  เพือ่ ผูเรยีน จะ สามารถ นาํ

ไป ใช ประโยชน ใน การ ศึกษา ดวย ตน เอง ได วิธี หนึ่ง

  วิธี จดบันทึกจา การ ฟง

  การ จดบันทึกจา การ ฟง จะ ไดผล ดี เพียง ใด ขึ้น อยู กับ สมรรถภาพ ใน การ ฟง ของ ผู จด

บนัทึก ในขณะ ที ่ฟง อยู นัน้  เรา ไม สามารถ จดจาํ คาํพ ดู ได ทกุ คาํ  ดงั นัน้ วธิ ีจดบนัทึก จาก การ ฟง 

จงึ จาํเปน ตอง รูจกั เลอืก จด เฉพาะ ประเดน็ สาํคญั  ใช หลกัการ อยางเดยีว กบั การ ยอความ นัน่เอง  

กลาว คือ ตอง สามารถ แยก ใจความ สําคัญ ออกจาก พลความ ได  ขอ ความ ตอน ใด ที่ ไม สําคัญ 

หรือ ไม เกี่ยวของ กับ เร่ือง นั้น โดย ตรง ก็ ไม จําเปน ตอง จด และ วิธีการ จด อาจ ใช อักษรยอ หรือ 

เครื่องหมาย ที่ ใช กัน ทั่วไป เพื่อ บันทึก ไว ได อยาง รวดเร็ว  เชน

    ร. ร.     แทน      โรงเรียน

    ร. ๑     แทน    รัชกาล ที่  ๑ 

    >     แทน    มากกวา
  ผูเรยีน อาจ ใช อกัษรยอ หรอื เครือ่งหมาย ของ ผูเรยีน เอง โดยเฉพาะ  แต ทัง้นี ้จะ ตอง ให 
เปนระบบ จะ ได ไม สับสน ภายหลัง

   ผูฟง จับ ความรูสึก หรือ เจตนา ของ ผูพูด ในขณะ ที่ ฟง ดวยวา มี จุดประสงค เชนไร  เมื่อ 

บันทึก ใจความ สําคัญ ได ครบถวน แลว  ควร นํา ใจความ สําคัญ เหลา น้ัน มา เรียบเรียง เสีย ใหม  อน่ึง 
ใน การ เรียบเรียง น้ี อยา ท้ิง เวลา ให เน่ินนาน จน เกินไป  เพราะ ผู จด ยัง สามารถ จํา ขอความ บาง ตอน 

ท่ี ไม ไดจด ไว  จะ ได เพ่ิมเติม ความรู และ ความ คิดได อยาง สมบูรณ
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บันทึก การ ประชุม

  การ ดําเนิน กิจกรรม ตางๆ   ใน ปจจุบัน มัก จะ มี การ ประชุม เพ่ือ ปรึกษาหารือ กัน กอน เสมอ 
และ ใน การ ประชุม ทกุครัง้ จะ ตอง ม ีผู จดบนัทกึ การ ประชุม เพือ่ เปน หลกัฐาน  บนัทกึ การ ประชุม 

มี รูป แบบ ดัง ตัวอยาง ตอไปนี้

  

 บันทึก การ ประชุม

 การ ประชุม  ( ลงชื่อ คณะกรรมการ หรือ ชื่อ การ ประชุม นั้นๆ ) 

 ครั้ง ที่  ( ลง ครั้ง ที่ประชุม) 

 เมื่อ  ( ลง วัน ที่  เดือน  พ. ศ.   ที่ประชุม) 

 ณ  ( ลงช่ือ สถาน ที่ ที่ประชุม) 

 ผู เขา ประชุม

   ๑ .  เขียนช่ือ ผู มา ประชุม. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   ๒ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   ๓ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ฯลฯ

 ผู ขาด ประชุม

  ๑ .  เขียนรายช่ือ หรือ จํานวน ผู ที่ ไมมา ประชุม. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   ๒ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   ๓ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ฯลฯ

 เริ่มประชุม เวลา  (ลงเวลา ที่ เริ่มประชุม)

   ขอความ( เร่ิม ดวย ประธาน กลาว เปด การ ประชุม  การ อาน รายงาน  ( บนัทกึ) การ ประชุม 

ครัง้ ที ่แลว( ถา ม)ี   ทีป่ระชุม รบัรอง หรือ แกไข อยางไร  แลว ถึง เรือ่ง ที ่จะ ประชุม ถา ม ีหลาย เรือ่ง ให 

ยก เรื่อ งที่  ๑   เรื่อง ที่  ๒   และ ตอๆ   ไป ตามลําดับ  และ ให มี มติ ของที่ ประชุม( ทุก เร่ือง) 

 เลิก ประชุม ( ลงเวลา เลิก ประชุม) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ( ลงชื่อ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ผูบันทึก การ ประชุม
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 ศัพท เฉพาะท่ี ใช ใน กิจ กรรมการ ประชุม ที่ ควร รู บาง คํา

 ๑. ผู เขา ประชุม

  หมายถึง  ผู ที่ ได รับเชิญ หรือ ไดรับ การ แตงต้ัง ให เปน ผู มี สิทธิ เขา ประชุม  เพื่อ ทํา

หนาที่ ตางๆ  เชนทําหนาที่ เปน ผูนํา การ ประชุม เปน ผูเสนอ ความ คิดเห็น ตอ ที่ประชุม เปน ผู 

จดบันทึก การ ประชุม เปนตน

 ๒. วาระ

  หมายถึง  เรื่อง หรอื หัวขอ หรือ ประเด็น ปญหา ตางๆ ที่ ตองหา คํา ตอบ หา ขอยุติ 

หรือ วิธี แกไข โดยจัด เรียงลําดับ เรื่อง ตาม ความ เหมาะสม

 ๓. ขอเสนอ

  ใน การ ประชุม ถา ขอให ที่ประชุม พิจารณา เร่ือง ใด เร่ือง หนึ่ง มี ศัพทเฉพาะ เพื่อ ใช 

บอก ความ ประสงควา เสนอ และ เรียก เร่ือง ที่ เสนอ วา ขอเสนอ

 ๔. สนับสนุน คัดคาน อภิปราย

  ขอเสนอ ที ่ม ีผูเสนอ ตอ ทีป่ระชุม นัน้ ผู เขา ประชุม ม ีสทิธ ิเหน็ดวย หรอืไม เหน็ดวย 

ก็ได ถา เห็นดวยเรียกวา สนับสนุน ไม เห็นดวย เรียกวา คัดคาน การ แสดง ความ คิดเห็น เพื่อ 

สนับสนุน หรือ คัดคาน ขอเสนอ เรียกวา การ อภิปราย ให ตรงประเด็น และ มี เหตุผล สนับสนุน 

อยาง ชัดเจน

 ๕. มติ

  คือ ขอ ตัดสินใจ ของ ที่ประชุม เพื่อ นําไป ปฏิบัติ เรียกวา มติ ที่ประชุม

 การ เขียน บันทึก ประจําวัน

 วิธี เขียน อาจ แตกตางกัน ออกไป แต มี แนว ทางใน การ เขียน ดังนี้
 ๑. บันทึก เปนประจํา ทุกวัน ตาม ความ เปนจริง โดย มี สมุดบันทึก ตางหาก ๑ เลม

 ๒. บอก วัน เดือน ป ที่ บันทึก ไว อยาง ชัดเจน
 ๓. การ บันทึก อาจ เริ่มจาก เชา ไป ค่ํา โดยบันทึก เร่ือง ที่ สําคัญ และ นาสนใจ

 ๔. การ บันทึก อาจ แสดง ทรรศนะ และ ความรูสึก สวนตัว ลง ไป ดวย

 ๕. การ ใช ภาษา ไมมี รูปแบบ ตายตัว สวนใหญ ใช ภาษา งายๆ สนุกสนาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู 
กับ ความ พอใจ และ บุคลิก ของ ผูบันทึก เอง

 วิธี จดบันทึก จาก ประสบการณ ตรง

 ความรู บางอยาง เรา ไม อาจ หาได จาก การ อาน หรือ การ ฟง ตอง อาศัย การ ไป ดู และ 

สังเกต ดวย ตน เอง เรียน จากประสบการณ ตรง วิธีการ จดบันทึกจา กการ สังเกต ของจริง นั้น 
คลาย กบั การ บนัทกึจา กการ อานแ ละ การ ฟง นัน่เอง กลาว คอื เรา ตอง รูจกั สงัเกต สิง่ ที ่สาํคญัๆ 

สังเกต ดู ความ สัมพันธ ของ สิ่ง ตางๆ ที่ เรา เห็น นั้น วา เกี่ยวของ กัน อยางไร มี ลักษณะ อยางไร 

แลว บนัทกึ เปน ขอมูล ไว ใน สวน ของ ขอ สงสยั หรอื ความ คดิเหน็ เรา อาจ บนัทกึ ไว เมือ่ นาํ บนัทกึ 
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ที่ ได จากการ สังเกต มา เรียบเรียง ใหม นั้น ควร ระบุ เร่ือง ที่จะ บันทึก วัน เวลา สถานที่ หาก มี ขอ 

สังเกต หรือ มา เรียบเรียง ใหม นั้น ควร ระบุ เร่ือง ที่จะ บันทึก วัน เวลา สถานที่ หาก มี ขอ สังเกต 

หรือ ความ คิดเห็น ประการใด ให เรียบเรียง ไว ใน ตอนทาย ทั้งนี้ ควร เขียน ให รวบรัด ให ราย

ละเอียด เฉพาะที่ จําเปน และ ไม ใช ถอยคํา ที่ ฟุมเฟอย

 ใน ชีวิต ประจําวัน เรา ได รับสาร จาก วิธีการ สื่อสาร หลายประเภท ไมวา จะ เปน หนังสือ 

วิทยุ โทรทัศน หรือ อาจ เปน สิ่ง ที่ เรา ได เห็น และ ประสบ มา ดวย ตน เอง ถา เรา เพียงแต จดจํา สิ่ง 

เหลานัน้โดย ไมได จดบนัทึก ก ็อาจจะ ลมื และ อยู ได ไมนาน แต ถา ม ีการ จดบนัทกึ ไว ก ็จะ ชวย ให 

อยู ได นาน วัน ขึ้น

 การ เขียน รายงาน

 รายงาน การ ศึกษา คนควา เปนการ เขียน เสนอ เพื่อ รายงาน การ ศึกษา คนควา เรื่อง ใด 

เรือ่ง หนึง่ โดยเฉพาะ โดย กอน เขียน จะ ตอง มกีารศึกษา คนควา จดั ระบบ และ เรยีบเรียง เปน อยาง 

ดีขั้นตอน การ เขียน รายงาน การ คนควา

 ๑. เลือก เรื่อง หรือ ประเด็น ที่จะ เขียน ซึ่ง เปนเรื่อง ที่ ตน สนใจ กําลัง เปนที่ กลาว ถึง ใน 

ขณะนั้น เรื่อง แปลกใหม นาสนใจ จะ ไดรับ ความ สนใจ มากขึ้น

 ๒. กําหนด ขอบเขต ที่จะ เขียน ไม กวาง หรือ แคบ จน เกินไป สามารถ จัด ทําได ใน เวลา 

ท่ี กําหนด

 ๓. ศกึษา คนควา และ เกบ็ รวบรวม ขอมลู อยาง เพยีงพอ ทัง้ จาก เอกสาร การ สมัภาษณ 

การ สังเกต หรือ จาก สื่อมวลชน ตางๆ เปนตน

 ๔. บนัทึก ขอมลู ที ่ได คนควาพรอม แหลงทีม่า ของ ขอมลู อยาง ละเอียด โดย จดบันทกึ 

ลง ใน บัตร หรือ สมุดบันทึก ทั้งนี้ เพื่อ นํามา เขียน เชิงอรรถ และ บรรณานุกรม ใน ภายหลัง

 ๕. เขียน โครงเร่ือง อยาง ละเอียด โดย ลําดับ หัวขอ ตางๆ อยาง เหมาะสม

 ๖. เรียบเรียง เปน รายงาน ที่ เหมาะสม โดย มี รูปแบบ ของ รายงาน ที่ สําคัญ ๓ สวน คือ

  ๖.๑ สวนประกอบ ตอนตน

   ๖.๑.๑  หนาปก รายงาน

   ๖.๑.๒  คํานํา
   ๖.๑.๓  สารบัญ

   ๖.๑.๔  บัญชี ตาราง หรือ ภาพประกอบ (ถา มี)

  ๖.๒  สวน เนื้อเรื่อง

   ๖.๒.๑  สวน ที่ เปน เนื้อหา

   ๖.๒.๒  สวนประกอบ ใน เนื้อหา
    ๖.๒.๒.๑  อัญประกาศ

    ๖.๒.๒.๒  เชิงอรรถ
    ๖.๒.๒.๓  ตาราง หรือ ภาพประกอบ (ถา มี)
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  ๖.๓ สวนประกอบ ตอนทาย

   ๖.๓.๑ บรรณานุกรม

   ๖.๓.๒ ภาคผนวก หรือ อภิธาน ศัพท (ถา มี)

 การ ใช ภาษา ใน การ เขียน รายงาน

 ๑. ใช ภาษา กะทัดรัด เขา ใจงาย และ ตรงไป ตรง มา

 ๒. ใช ภาษา มาตรฐาน ตาม ธรรมเนียม นิยม

 ๓. เวน วรรคตอน อยาง ถูกตอง เหมาะสม เพื่อให เนื้อความ กระจาง ชัด เขา ใจงาย 

 ๔. การ เขียน ทั่วๆไป ควร ใช ศัพท ธรรมดา แต ใน กรณีที่ ตอง ใช ศัพทเฉพาะ วิชา ควร 

ใช ศัพท ที่ ไดรับ การ รับรอง แลว ใน แขนง วิชา นั้นๆ โดยเฉพาะ อยางยิ่ง ศัพท ซึ่ง คณะกรรมการ 

บัญญัติ ศัพท ภาษาไทย ของ ราช บัญฑิต สถาน ได บัญญัติ ไว แลว

 ๕. การ เขยีน ยอ หนาหน่ึงๆ จะ ตอง ม ีใจความ สาํคญั เพียง อยางเดียว และ แตละ ยอหนา 

จะ ตอง มี ความ สัมพันธ ตอเนื่อง กัน ไป จนจบ

 การ เขียน ประกาศ

 ประกาศ หมายถึง การ บอกกลาว หรือ ชี้แจง เร่ืองราว ตางๆ ให สาธารณชน หรือ ผู 

เก่ียวของ ทราบ ผูรับ ขอมูล ได ทราบ จาก สื่อมวลชน ตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือ พิมพ 

หรือ จาก ฝาย โฆษณา ใบปลิว เปนตน

 ลักษณะ ของประกาศ ที่ ผูเขียน จะ ได พบ เสมอๆ แบง ได เปน ๒ แบบ คือ

 ๑. แบบ ประกาศ ที่ เปนทางการ ประกาศ ลักษณะ นี้ มัก ออกจาก หนวยงาน ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ องคกร ตางๆ สวนมาก จะ เปนเร่ือง เกี่ยวกับ กลุมคน สวนใหญ รูปแบบ การ 
เขียน มักจะ มี ประเด็น สําคัญ ดังนี้ คอื
  ๑.๑ ชื่อ หนวยงาน หรือ องคกร ที่ ออก ประกาศ
  ๑.๒ เรื่อง ที่ประกาศ
  ๑.๓ เนื้อความ ที่ประกาศ สวนใหญ จะ มี รายละเอียด อยาง นอย ๒ สวน คือ
   ๑.๓.๑ เหตุผล ความ เปนมา
   ๑.๓.๒ รายละเอียด เง่ือนไข และ ขอ เสนอแนะ ตางๆ
  ๑.๔ วนั เดอืน ป ท่ีประกาศ นัน้ จะ ม ีผล บงัคบัใช นบัตัง้แต เวลา ที ่ปรากฏ ใน ประกาศ
   ๑.๔.๑ การ ลงนาม ผูประกาศ คือ ผูมีอํานาจ ใน หนวยงาน ที่ เปน เจาของ 
    ประกาศ นั้น
   ๑.๔.๒ ตําแหนง ของ ผูประกาศ
 ๒. ประกาศ ที่ ไม เปนทางการ ประกาศ ลักษณะ นี้ มัก ออกจาก บริษัท หางราน หรือ 
ของ บุคคล ใด บุคคล หนึ่ง จะ มี จุดประสงค เฉพาะ เร่ือง เชน  ประกาศรับ สมัครงาน ประกาศ 
ของ หาย ประกาศ ลักษณะ นี้ จะ มี เฉพาะ ขอมูล ที่ จําเปน ทั้งนี้ สวนใหญ จะ เปนการ ประกาศ ใน 

หนา หนังสือ พิมพ ซึ่งตอง ประหยัด เนื้อที่ โฆษณา เนื่องจาก คา โฆษณา มี ราคาสูง



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๘๐

การเขียน

บท ที่๔

 การ เขียน โฆษณา
 การ โฆษณา สนิคา บรกิาร เปนการ สงสาร โนมนาวใจ ตอ สาธารณชน เพือ่ ประโยชนื ใน 
การ ขายสินคา หรือ บริการ ตางๆ ซึ่ง มี ลักษณะ ดังนี้
 ๑. บท โฆษณา จะ มี สวน นํา ที่สะ ดุดหู สะดุดตา ซึ่ง มี ผล ทําให สะดุดใจ สาธารณชน 
ดวย การ ใช ถอยคํา แปลกๆ ใหมๆ อาจ เปน คํา สัมผัสอักษร คํา เลียน เสียง ธรรมชาติ
 ๒. ไม ใช ถอยคํา ท่ี ยืดยาว ครอบคลุม เน้ือหา อยาง ครบถวน มัก ใช เปน รูป ประโยค ส้ันๆ 
หรือ วลี สั้นๆ ทําให ผูอาน รับรู ได อยาง ฉับพลัน
 ๓. เนือ้หา จะ ชีใ้หเหน็ ถงึ ความ ด ีวเิศษ ของ คณุภาพ ของ สนิคา หรอื บรกิาร สวนมาก 
จะ เนน ความ เปนจริง เชน “ทนทาน ปาน เหล็ก เพชร”
 ๔. ผูโฆษณา จะ พยายาม จับ จุดออน ของ มนุษย โดย จะ โนมนาวใจ ใน ทํานอง ที่วา ถา 
ใช เครื่องสําอาง คชนิด นี้ แลว ผิวพรรณ จะ เปลงปลั่ง บาง เรือนราง จะ สวย มี เสนห บาง
 ๕. เนื้อหา สาร โฆษณา มัก ขาด เหตุผล ขาด ความ ถูกตอง ทาง วิชาการ
 ๖. สาร โฆษณา จะ ปรากฏ ทาง สื่อ ชนิด ตางๆ ซ้ําๆ กัน หลายคร้ัง หลายหน

 การ เขียน คํา อวยพร
 พร คือ คํา ที่ แสดง ความ ปรารถนาดี ที่ บุคคล จะ พึง กลาว แก ผูอื่น ใน การ เขียน คํา 
อวยพร ตอง เขยีน ให เหมาะสมกบั โอกาส เชน อวยพร ใน วนั ขึน้ ปใหม อวยพร ใน การ ทาํบญุ ขึน้ 
บาน ใหม อวยพร ใน งาน มงคลสมรส อวยพร ผู ที่ ลา ไป ศึกษาตอ ณ ตางประเทศ
 นอกจาก คํานึงถึง โอกาส ที่จะ กลาว คํา อวยพร แลว ตอง คํานึงถึง บุคคล ที่จะ รับ พร วา 
เปน ผู อยู ใน ฐานะ ใด เปน คน เสมอกัน หรือ เปน ผู มี อาวุโส สูงกวา หรือ ต่ํากวา ผูพูด คําอวยพร 
มี ให เปน รายบุคคล หรือ ให แก หมูคณะ ทั้งนี้ เพื่อจะ ได เลือก ใช ถอยคํา ให ถูกตอง เหมาะสม เปน 
กรณี ไป มี ขอ เสนอแนะ ดังนี้
 ๑. ใน การ แต ง คาํ อวยพร สาํหรบั โอกาส ตางๆ  พร ที ่ให กนั ก ็มกั เปน สิง่ อนั พงึ ปรารถนา  
เชน  พร สี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความ สําเร็จ ใน กิจการ งาน ความ สมหวัง ความ 
มี เกียรติ เปนตน ทั้งนี้ แลวแต ผู อวยพร จะ เห็นวา สิ่ง ใด เหมาะสม ที่จะ นํามา กลาว โดย เลือก
หา คํา ที่ ไพเราะ มีความหมาย ดี มา ใช แตง ให ได เนื้อความ ตามท่ี ประสงค
 ๒. ถา เปนการ อวยพร ญาติมิตร ที่ มีอายุ อยู ใน วัย ใกลเคียง กัน ก็ กลาว อวยพร ได เลย 
แต ถา เปน ผู ที่ สูงกวา ดวย วัยวุฒิ คุณวุฒิ และ ชาติ วุฒิ ก็ ควร อาง สิ่ง ที่ ตน เคารพ นับถือ หาก 
เปน พทุธศาสนกิชน ก ็อา งคณุ พระ ศร ีรตันตรัย ให ดลบนัดาล พร เพือ่ ความ เปน สริมิงคล แก ผู ที ่
ไดรับ พร

 การ เขียน โครงการ
 การ ทํางาน ของ องคกร หรือ หนวยงาน ตางๆ นั้น จําเปน ตอง มี โครงการ เพื่อ บอก 
เหตุผล ของ การ ทํางาน นั้น บอก วัตถุ ประสงค เปาหมาย วิธีการ ดําเนินงาน ระยะเวลา สถาน
ที ่งบประมาณ ที ่ใช บคุคล ที ่รบัผดิชอบ เพือ่ ใหการ ทาํงานน้ัน ดาํเนิน ไป ดวยดี ขอให ด ูตวัอยาง 
โครงการ และ ศึกษา แนว การ เขียน โครงการ ใน แตละ หัวขอ ให เขาใจ



๘๑รายวิชา ภาษา ไทย (พท31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

กา
รเ
ขีย

น

บท ที่๔

ยกตัวอยาง โครงการ ที่ เปน ปจจุบัน

โครงการ ประชุม สัมม นา คณะ กรรรม การ บริหาร องคการบริหารสวน ตําบล (อบต.)

ภาค ตะวันออก ประจํา ปงบประมาณ ๒๕๕๑
…………………………………….

๑. หลักการ และ เหตุผล
  ตาม แผน พฒันา เศรษฐกิจ และ สงัคม แหงชาติ ฉบบั ที ่๘ ได กาํหนด ทศิทาง การ พฒันา 
ประเทศ ทัง้ ใน ทศวรรษ หนา และ ใน ชวง พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ให เนน คน เปน ศนูยกลาง หรอื 
เปน จุดหมาย หลัก ของ การ พัฒนา ท้ังน้ี เพ่ือ นําไปสู วิสัยทัศน “ครอบครัว อบอุน ชุมชน เขมแข็ง 
สังคม มี สมรรถภาพ  เสรีภาพ  ความ ยุติธรรม  และ มี การ พัฒนา ที่ สมดุล  บน พื้นฐาน ของ 
ความ เปน ไทย” ซึ่ง จะ เปนการ พัฒนา ใน ลักษณะ ที่ ตอเนื่อง และ ยั่งยืน ทําให คน ไทย สวนใหญ 
ม ีความ สขุ ที ่แทจรงิ ใน ระยะยาว และ องคการ บรหิาร สวน ตาํบล ซึง่ เปน หนวยงาน บรหิาร ราชการ 
สวนทอง ถ่ินท่ี จัด ข้ึน ตาม พระ ราช บัญญัติ สภา ตําบล และ องคการ บริหาร สวน ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ม ีหนาท่ี ใน การ สงเสริม การ ศกึษา ศาสนา และ วฒันธรรม สงเสริม การ พฒันา สตรี เดก็ เยาวชน 
โดย ม ีอาํนาจ อสิระ ใน การ ดาํเนนิ กจิกรรม กาํหนด แผนงาน และ การ ใช งบประมาณ ของ ตน เอง 
หาก องคการ บรหิาร สวน ตาํ กล ได รวม จดั และ สงเสริม การ ศกึษา ใน ตาํบล อยาง แทจริง แลวก ็จะ 
ทาํ ใหการ พฒันา คณุภาพ ของ คน เปนไป อยาง ม ีประสิทธภิาพ ทัดเทียม มา นานา อารยประเทศ 
ที่ เจริญ แลว กรมการ ศึกษา นอก โรงเรียน จึง ได รวมกับ สํานัก คณะกรรมการ การ ประถมศึกษา 
แหงชาต ิมอบหมายให ศนูย การ ศกึษา นอก โรงเรยีน ภาค ตะวนัออก จดั สมัมนา คณะกรรมการ 
บริหาร องคการ บริหาร สวน ตําบล ขึ้น

๒. วัตถุ ประสงค
  ๒.๑ เพือ่ให คณะกรรมการ บรหิาร อบต. มคีวามรู ความเขาใจ เกีย่วกบั การ ศกึษา ทัง้ 
ใน ระบบ โรงเรียน และ นอก ระบบ โรงเรียน
  ๒.๒ เพื่อให คณะกรรมการ บริหาร อบต. มี สวนรวม ใน การ วางแผน และ จัด กิจ 
กรรมการ ศึกษา ใน ระบบ โรงเรียน และ การ ศึกษา นอกระบบ โรงเรียน
  ๒.๓ เพือ่ให คณะกรรมการ บรหิาร อบต. ม ีความ เขาใจ เกีย่ว กบั การ พฒันา ทรพัยากร 
มนษุย ตาม แผน พฒันา เศรษฐกจิ และ สงัคม แหงชาต ิฉบบั ที ่๘ ม ีสวนใน การ พฒันาสงัคม เดก็ 
สตรี และ ครอบครัว รวมกับ ศูนยบริหารนอกโรงเรียนอําเภอ(ศบอ.) และ เกิด การ ขยายผล 
อยาง ตอเนื่อง

๓. เปาหมาย
  ๓.๑ เชิง ปริมาณ กลุม เปาหมาย ทั้งสิ้น ๑๑๕ คน ประกอบดวย

   ๓.๑.๑ ประธาน อบต. จังหวัด ละ ๓ คน ๙ จังหวัด จํานวน ๒๗  คน

   ๓.๑.๒ ปลัด อบต.จังหวัด ละ ๓ คน ๙จังหวัด จํานวน  ๒๗  คน

   ๓.๑.๓ หน.ศบอ. จังหวดั ละ ๓ คน ๙ จังหวัด จํานวน  ๒๗  คน

   ๓.๑.๔ ผู อํานวยการ ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน 
        จังหวัด(ศนจ.)        จํานวน ๙  คน
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  ๓.๑.๕  เจาหนาที่ ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน จังหวัด จํานวน  ๙  คน

  ๓.๑.๖  เจาหนาท่ี ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน ภาค ตะวันออก จํานวน  ๗ คน

  ๓.๑.๗  พนักงาน ขับ รถยนต ของ ศนจ.   จํานวน  ๙  คน

                รวม    ๑๑๕ คน

  ๓.๒ เชิง คุณภาพ

  กลุม เปาหมาย ม ีความ รูความ เขาใจ เกีย่วกบั งาน การ ศกึษา ม ีสวนรวม ใน การ สนบัสนนุ 

และ จดัการ ศกึษา ทัง้ ใน ระบบ และ นอก ระบบ โรงเรยีน เพือ่ พฒันา สงัคม เดก็ สตร ีและ ครอบครัว 

อยาง แทจริง และ ขยายผล อยาง ตอเนื่อง

๔. วิธี ดําเนินการ

  ๔.๑ ขั้น เตรียมการ

   ๔.๑.๑  ศึกษา สํารวจ รวบรวม ขอมูล

   ๔.๑.๒  ขออนุมัติ โครงการ

   ๔.๑.๓  ประสานงาน ผู เกี่ยวของ

   ๔.๑.๔  ดําเนินการ ประชุม สัมมนา

  ๔.๒  ขั้น ดําเนินการ

   ๔.๒.๑  จัด ประชุม สัมมนา จํานวน ๒ วัน

   ๔.๒.๒  รวบรวม แผน พัฒนา ของ อบต. เกี่ยวกับ การ จัดการ ศึกษา เพื่อ นํา

เสนอ ผู เกี่ยวของ

   ๔.๒.๓  ติดตาม ประเมินผล การ ดําเนินงาน รวมกับ หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ

๕. ระยะเวลา/สถานท่ี
  ๕.๑ จัด ประชุม สัมมนา ระหวาง วันท่ี ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรม สตาร 

อําเภอ เมือง จังหวัด ระยอง

  ๕.๒  ติดตาม ประเมินผล ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๕๑ พื้นที่ ๙ จังหวัด ในภาค 

ตะวันออก

๖. งบประมาณ

  ใช งบประมาณ ประจาํป ๒๕๕๑ หมวด คา ตอบแทน  ใชสอย วสัดุ งาน พฒันา คณุภาพ 
การ ศึกษา นอก โรงเรียน กรมการ ศึกษา นอก โรงเรียน จํานวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท มี ราย

ละเอียด ดังนี้

  คา ใชสอย และ วัสดุ ใน การ ประชุม สัมมนา

  -  คา ที่พัก  ๑๑๕x๔๒๕ = ๔๘,๘๗๕.- บาท

  -  คา อาหารวาง และ เครื่องดื่ม ๑๑๕x๑๐๐x๒ =  ๒๓,๐๐๐.- บาท
  -  คา อาหร กลางวัน ๑๑๕x๑๒๐x๒ =   ๒๗,๖๐๐.- บาท

  -  คา อาหารเย็น  ๑๑๕x๑๕๐ = ๑๗,๒๕๐.- บาท

  -  คา ตอบแทน วิทยากร ๖๐๐x๒ ชั่วโมง = ๑,๒๐๐.- บาท
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  -  คา ตอบแทน วิทยากร ๖๐๐x๑.๕ ชั่วโมง = ๔๕๐.- บาท

  -  คา น้ํามัน เชื้อเพลิง   = ๑,๐๐๐.- บาท

  -  คา วัสดุ    = ๒๐,๖๗๕.- บาท
  หมายเหตุ   ทุก รายการ ขอถัว จาย ตามท่ี จาย จริง

๗. เครือขาย/หนวยงาน ที่ เก่ียวของ
  -  ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน จังหวัด ใน ภาค ตะวันออก

  -  ศูนย บริการ การ ศึกษา นอก โรงเรียน อําเภอใน ภาค ตะวันออก

  -  หนวยงาน สังกัด กรมการ ปกครอง ใน ภาค ตะวันออก

๘. การ ประเมินผล โครงการ
  -  ประเมิน ระหวาง การ ประชุม สัมมนา

  -  ประเมิน หลัง การ ประชุม สัมมนา

  -  สรุป และ รายงานผล การ ประชุม สัมมนา

๙. ผู รับผิดชอบ โครงการ
  นาง ญาณิศา  เจ รี รัตน งาน โครงการ พิเศษ

  ฝาย นโยบาย และ แผนงาน

  ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน ภาค ตะวันออก

๑๐. ความ สัมพันธกับ โครงการ อื่น
  -  โครงการ พัฒนา เครือขาย

  -  โครงการ พัฒนา บุคลากร

  -  โครงการ พัฒนา คุณภาพ การ ศึกษา นอก โรงเรียน

  -  โครงการ จัด กิจ กรรมการ ศึกษา นอก โรงเรียน ใน ศูนย การ เรียน ชุมชน (ศรช.)

๑๑. ผล ที่ คาดวา จะ ไดรับ
  ศบอ.มี สวนใน การ วางแผน พัฒนาการ จัดการ ศึกษา นอก โรงเรียน รวมกับ อบต.ได 

ตรง ตาม นโยบาย ของ รัฐบาล ตลอด ทั้ง สามารถ ขยายผล การ พัฒนา ใน พื้นที่ ได อยาง มี 

ประสิทธิผล
  

  ผู ขออนุมัติ โครงการ ผู เห็นชอบ โครงการ ผูอนุมัติ โครงการ

 (นางญา นิศา เจ รี รัตน) (นางสาว สุรภี สกุล รัตน) (นาย ชีวิต อุจ วาที)
 อาจารย ๒ ระดับ ๖ ผูชวย ผู อํานวยการ  ศนภอ. ผู อํานวยการ  ศนภอ. 
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 การ เขียน คํา กลาว รายงาน

 การ เขยีน คาํ กลาว รายงาน ใน การ เปด หรอื ปด การ ประชุม สมัมนา นัน้ จะ ม ี๒ สวน คอื

คํา กลาว รายงาน ของ เจาของ งาน และ คํา กลาว เปด ของ ประธาน การ เปด หรือ ปด การ ประชุม

 คํา กลาว รายงาน และ คํา กลาว เปด

 ๑. คาํ กลาว รายงาน พธิเีปด การ ประชมุ สมัมนา จะ กลาว ถงึ รายละเอยีด หรอื ม ีแนวทาง 

การเขียน ดังนี้

  ๑.๑ คํา ขึ้นตน นิยม ใช คํา วา “เรียน….” และ ขอบคุณ

  ๑.๒ บอกกลาว ผู เขา ประชุม และ หนวยงาน หรือ สถานะ ของ ผู เขา ประชุม พรอม

ทั้ง บอก จํานวนผูเขารวมประชุม

  ๑.๓ บอก วัตถุ ประสงค ของ การ ประชุม

  ๑.๔ บอก ระยะเวลา ของ การ ประชุม

  ๑.๕ บอก วิทยากร บุคคล หนวยงาน ที่ มี สวนรวม มี สวน เกี่ยวของชวย เหลือ 

สนับสนุน

 ๒. คํา กลาว เปด การ ประชุม มี แนว ทางใน การ เขียน ดังนี้

  ๒.๑ คํา ขึ้นตน หรือ คํา ทักทาย จะ เอยชื่อ บุคคล ตําแหนง ของ ผู เขา ประชุม

  ๒.๒ บอก ถึง ความรูสึก ขอบคุณ บุคคล  วิทยากรหรือ หนวยงาน ท่ี เก่ียวของ ชวยเหลือ 

  ๒.๓ บอก ขอเสนอ แนะแนวทาง ขอ คิดเห็น ที่ เปน ประโยชน ตอ การ ประชุม

  ๒.๔ อวยพร และ แสดง ความ ปรารถนาดี ที่จะ ใหการ ประชุม บรรลุผล ตาม 

วัตถุ ประสงค

 สวน คํา กลาว รายงาน และ คํากลาว ปด การ ประชุม ก็ จะ มี ลักษณะ คลาย กัน แต จะ มี

รายละเอียด เก่ียวกับ ผล ของ การ ดําเนินงาน การ ประชุม เพ่ิม เขามา และ มี การ มอบ วุฒิบัตร หรือ 
ของ ท่ีระลึก อีก เทาน้ัน  
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ตัวอยาง

คํา กลาว รายงาน ใน พิธีเปด การ ประชุม สัมมนา
คณะกรรมการ บริหาร องคการ บริหาร สวน ตําบล (อบต.)

ภาค ตะวันออก ปงบประมาณ ๒๕๕๑
ณ โรงแรม สตาร อําเภอ เมือง จังหวัด ระยอง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑
....................................

  เรียน ทาน ประธาน ผู อาํนวยการ ศนูย การ ศกึษา นอก โรงเรียน ภาค ตะวนัออก ผู อาํนวย

การ ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน จังหวัด หัวหนา ศูนย บริการ การ ศึกษา นอก โรงเรียน อําเภอ 

ปลัด อบต. ประธาน อบต. เจาหนาท่ี ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน จังหวัด

  ดิฉัน นางสาว สุรภี สกุล รัตน ใน ฐานะ ผูจัดการ ประชุม สัมมนา รูสึก เปน เกียรติ อยาง

ยิ่ง ที่ ทาน ได ใหเกียรติ มา เปน ประธาน ใน การ ประชุม สัมมนา ครั้งนี้

  การ ประชุม สัมมนา ครั้งนี้ ประกอบดวย ผู ประชุม สัมมนา จํานวน ๙๙ คน ดังนี้

 - ผู อํานวยการ ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน จังหวัด ใน ภาค ตะวันออก   ๙   ทาน

 - หัวหนา ศูนย บริการ การ ศึกษา นอก โรงเรียน อําเภอ ในภาค ตะวันออก  ๒๗ ทาน

 - ปลัด อบต.จาก จังหวัด ใน ภาค ตะวันออก ๒๗ ทาน

 - ประธาน อบต. จาก จังหวัด ในภาค ตะวันออก ๒๗ ทาน

 - เจาหนาที่ ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน จังหวัด ในภาค ตะวันออก  ๙  ทาน

 วัตถุ ประสงค ของ การ ประชุม สัมมนา

 ๑. เพื่อให คณะกรรมการ บริหาร อบต. มีความรู ความ เขาใจ เกี่ยวกับ งาน การ ศึกษา 

นอก โรงเรียน
 ๒. เพ่ือให คณะกรรมการ บริหาร อบต. มี สวนรวม ใน การ วางแผน และ จัด กิจ กรรมการ 

ศึกษา นอก โรงเรียน
 ๓. เพื่อให คณะกรรมการ บริหาร อบต. มี ความ เขาใจ เกี่ยวกับ การ พัฒนา ทรัพยากร 
มนุษย ใน สวน ของ การ พัฒนา สังคม เด็ก สตรี และ ครอบครัว รวมกับ หนวยงาน การ ศึกษา 

นอก โรงเรียน

 วิทยากร ใน การ ประชุมสัมนาประกอบดวย

 - ผู อํานวยการ ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน ภาค ตะวันออก

 - ผู ตรวจราชการ สวน ถอง ถิ่น จังหวัด ระยอง
 - รองประธาน คณะกรรมการ พัฒนา สตรี ภาค ตะวันออก

 ใน โอกาสนี ้ดฉินั ขอ เรียนเชญิ ทาน ประธาน ได กรณุา กลาว เปด การ ประชมุ และ บรรยาย 
พิเศษ ตามที่ ทาน เห็นสมควร ขอ เรียนเชิญ
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ตํา อยาง 
คํา กลาว ของ ประธาน

พิธีเปดการ ประชุม สัมมนา คณะกรรมการ บริหาร องคการ บริหาร สวน ตําบล (อบต.)
ภาค ตะวันออก ปงบประมาณ ๒๕๕๑

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ โรงแรม สตาร อําเภอ เมือง จังหวัด ระยอง

................................................
ทาน ผู อาํนวยการ ศนูย การ ศกึษา นอก โรงเรยีน จงัหวดั ทาน หวัหนา ศนูย บรกิาร การ ศกึษา นอก 

โรงเรียน อําเภอ  ทาน ปลัด อบต. ทาน ประธาน อบต. เจาหนาท่ี ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน 

จังหวัด  ทุกทาน

  ผม มี ความ ยินดี ที่ ได มา เปน ประธาน ใน การ ประชุม สัมมนา คณะกรรมการ บริหาร 

องคการ สวน ตาํบล (อบต.) ภาค ตะวันออก ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ใน วนันี ้นบัวาเปน โอกาส 

ที่ ดี ที่ งาน การ ศึกษา นอก โรงเรียน ได มี โอกาส รวม ประชุม สัมมนา กับ หนวยงาน ทาง ดาน การ 

ปก ครอง โดยเฉพาะ เปน หนวยงาน การ ปกครอง สวนทอง ถิ่นที่ สามารถ นํา ประโยชน ที่ ได 

จาก การ ประชุม สัมมนา ไป ใช ใน การ พัฒนา ทองถิ่น ได โดย ตรง ใน ปจจุบัน การ ศึกษา เปน สิ่ง

จําเปน อยางยิ่ง ตอ การ พัฒนา ทุก ดาน เนื่องจาก เปน สิ่ง ที่จะ ชวย ให เรา มีความรู ความ เขาใจ ที่ 

ถกูตอง ได งาย โดยเฉพาะ ใน ชมุชน ถา สมาชิก ไดรบั การ ศกึษา นอย อาจจะ เปนสาเหตุ หนึง่ ทาํให 

ชมุชน ประสบ กบั ปญหา ตางๆ ทัง้ ทาง ดาน ความ ปลอดภยั ดาน สขุภาพ และ ปญหาสงัคม อืน่ๆ 

ที่จะ ตาม มา โดย ไมคาดคิด

  หนวยงาน ของ ทางราชการ ไมวา จะ เปน หนวยงาน ทาง การ ศกึษา หรอื หนวยงาน ทาง 

การ ปกครอง ยอม ตอง มี ภาระ รับผิดชอบ ในกา รวมกัน พัฒนา ชุมชน และ ประเทศชาติ ดังน้ัน 
ถา หนวยงาน ของ เรา มี การ รวมมือกัน เปน อยาง ดี ยอมจะ กอ ให เกิด ประโยชน มหาศาล แก สังคม 

และ ประเทศชาติ ได
  ใน การ ประชมุ สมัมนา ครัง้นี ้ผม หวงั  เปน อยางยิง่ วา ผู เขา ประชุม สมัมนา ทกุทาน คงจะ 
ต้ังใจ และ ใหความสนใจ ตลอด ระยะเวลา ของ การ ประชุม สัมมนา เพ่ือ นํา ความรู และประสบการณ 

ที่ ได ไป ปรับใช ใน การ พัฒนา ทองถิ่น ตาม ความ เหมาะสม และ ศักยภาพ ของ ชุมชน

  ขอ ขอบคุณ วทิยากร เจาหนาที ่ศนูย การ ศกึษา นอก โรงเรียน ภาค ตะวันออก ผู อาํนวย

การ ศูนย การ ศึกษา นอก โรงเรียน จังหวัด และ ผู ที่ เกี่ยวของ ทุกทาน ที่ ชวย ทําให โครงการ นี้ 

ดําเนิน ไป ดวย ความ เรียบรอย ใน โอกาสนี้ ผม ขอ อาราธนา คุณ พระ ศรี รัตนตรัย และ พระ บารมี 
ของ พระบาท สมเด็จ พระเจาอยูหัว จง ดลบันดาล ให ผู เขา ประชุม สัมมนา ทุกทาน จง ประสบ แต 

ความ สุข ความ เจริญ และ ขอ ใหการ ประชุม สัมมนา ครั้งนี้ ดําเนิน ไป อยาง สัมฤทธิผล

 ผม ขอ เปด การ ประชุม สัมมนา คณะกรรมการ บริหาร องคการ บริหาร สวน ตําบล (อบต.)

ภาค ตะวันออก  ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ณ บัดนี้

 



๘๗รายวิชา ภาษา ไทย (พท31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

กา
รเ
ขีย

น

บท ที่๔

การ เขียน ตัวเลข ไทย
 ตัวเลข ไทย เกิด พรอม อักษร ไทย มา นาน นับ ๗๐๐ ป แต ปจจุบัน มี ผูใช ตัวเลข ไทย
 นอยมาก ดวย เหตุนี้ จึง มี การ รณรงค เพื่อให เห็น คุณคา และ ศิลปะ ของ ตัวเลข ไทย ซึ่ง คน ไทย 
ควร ภมูใิจ และ ใช อกัษร ไทย กบั เลข ไทย เพือ่ ดาํรง ไว ซึง่ เอกลกัษณ ทาง ภาษาไทย และ เปน มรดก 
ของ ชาติ สืบไป

ลักษณะ การ เขียน ตัวเลข ไทย

 การ เขยีน ตวัเลข ไทย เขยีน คลาย กบั การ เขยีน อกัษร คอื ม ีหวั ม ีหาง แทบ ทกุ ตวั   บาง ตวั 
คลาย ตัวอักษร เชน เลข ๓ คลาย ตัว ต เลข ๘ คลาย ๘ (ไม ไต คู)  เปนตน การ เขียน เลข 
๙ ก็ เขียน คลาย กับ ตัวอักษร ขอม คน จึง ไม นิยม เขียน เพราะ มี ความรูสึก เขียน ยาก ไมคอย มี 
โอกาส ได ใช   ประกอบกับ แบบฟอรม ตางๆ  ท่ี ให กรอก ขอมูล มัก ใช เลข อาร บิค เปน สวนใหญ
 เพื่อ เปนการ สราง จิตสํานึก ของ คน ไทย ในการอนุรักษ การ ใช เลข ไทย และ เอกลักษณ 
ของ ชาติ ไทย ควร ดําเนินการ ดังนี้
 ๑. สงเสริม ให เด็ก เขียน เลข ไทย ต้ังแต ระดับ อนุบาล ข้ึน ไป จนถึง ระดับ มัธยมศึกษา ตอน
ปลาย เชน การ เขียน วันที่  เดือน  พ.ศ. ใน แบบฟอรม การ กรอก ขอมูล ตางๆ  แลว ฝก ให เขียน 
เลข ไทย ๑-๑o แลว เพิ่มจํานวน ถึง ๑o
 ๒. ใน การ เขียน รายงาน ตางๆ ไมวา จะ เปน รายงาน แบบ เปนทางการ หรือไม เปนทางการ 
ก็ ใช เลข ไทยรวมท้ัง การ กรอก ขอมูล ใน บัตร ประจําตัว ประชาชน หรือ การ ไป ติดตอ ธุรกิจ 
ธนาคาร ควร ใช เลข ไทย
 ๓. เขียน ตวัเลข ที ่พบเห็น ใน ชวีติ ประจําวัน เปน ตวัเลข ไทย เชน บาน เลข ที ่เลข ที ่ซอย 
เลขทะ เทียน รถเบอร โทรศัพท ฯลฯ ควร เขียน เปน เลข ไทย ฉะน้ัน บุคคล ทุก ระดับ ทุก เพศ ทุก วัย 
ทัง้ หนวยงาน ของ รฐั และ เอกชน ควร หนัมา ใช เลข ไทย พรอมเพรยีง กนั ซึง่ เรา คน ไทย ควร ภมูใิจ 
ที่จะ ใช อักษร ไทย กับ เลข ไทย คู กัน เพื่อ เปนการ สราง จิตสํานึก และ แสดง เอกลักษณ ทาง ภาษา 
และ วัฒนธรรม อัน ดี ของ ชาติ ไทย 
 ๔. รัฐบาล สวน ราชการ และ หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ ไมมีการ กําหนด นโยบาย สั่งการ 
ให สวน ราชการ และ หนวยงาน เอกชน ใช ตัวเลข ไทย ใน หนังสือ ราชการ และ หนังสือ ติดตอ 
ราชการดวยแสง
 ๕. รณรงค ใหประ ชา ชน คน ไทย ใช เลข ไทย ใน การ เขียน และ ส่ือสาร ทุก ประเภท ตลอด เวลา   
ทั้ง รณรงค ให สื่อสาร มวลชน ใช ตัวเลข ไทย ดวย
 การ สงเสริม การ ใช เลข ไทย ภาษาไทย เพื่อ เนน การ สราง จิตสํานึก และ อนุรักษ 
เอกลักษณ ไทย นั้น กระทรวง ศกึษาธกิาร ได ม ีหนงัสอื ขอ ความ รวมมอื สวน ราชการ ใน กระทรวง 
ศึกษาธิการ ตาม หนังสือ ท่ี ศธ.o๒o๑ ๒/๔๓o ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ขอ ความ รวมมือ 
จาก สวน ราชการ เรื่อง การ ใช เลข ไทย เลข ศักราช เลข ป พุทธศักราช และ อนุรักษ ภาษาไทย เพ่ือ 
สร าง จิก สํานึก ของ คน ไทย ใน การ อนุรักษ เอกลักษณ ของ ชาติ ขอให หนวยงาน 
ราชการ ใช เลข ไทย ใน หนังสือ ราชการ ใช เลข ศักราช เปน พุทธศักราช ใน กิจกรรม ทุก ดาน ซึ่ง 
เปน นโยบาย ของ รัฐบาล ตั้งแต ป ๒๕๔๓ ใน ฐานะ ที่ เปน คน ไทย คน หนึ่ง จึง ตอง รวม อนุรักษ 
เอกลักษณ ไทย ภาษาไทย ดวย การ ใช เลข ไทย 
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เรื่อง ที่ ๒  หลักการ แตงคํา ประพันธ
 

 คํา ประพันธ หรือ รอยกรอง มี หลายประเภท เชน โคลง กลอน กาพย ฉันท และ 

รายบทรอยกรอง เปน ขอความ ที่ ประดิดประดอย ตก แตงคํา ภาษา อยาง มี แบบแผน และ มี 

เงือ่นไข พเิศษ บงัคบั ไว เชน บงัคบั จาํนวน คาํ บงัคบั วรรค บงัคบั สมัผสั เรยีกวา “ฉนัทลกัษณ”

 แนวทาง การ เขียน บท รอยกรอง มี ดังนี้

 ๑. ศึกษา ฉันทลักษณ ของ คํา ประพันธ นั้นๆ ให เขาใจ อยาง แจมแจง

 ๒. คิด หรือ จินตนาการ วา จะ เขียน เร่ือง อะไร สรางภาพ ให เกิดขึ้น ใน หวงความคิด

 ๓. ลําดับ ภาพ หรือ ลําดับ ขอความ ให เปน อยาง สมเหตุผล

 ๔. ถายทอด ความรูสึก หรือ จินตนาการ นั้น เปน บท รอยกรอง

 ๕. เลอืก ใช คาํ ที ่สือ่ ความ หมาย ได ชดัเจน ทาํให ผูอาน เกดิ ภาพพจน และ จนิตนาการ 

รวมกับ ผู ประพันธ

 ๖. พยายาม เลือก ใช คํา ที่ ไพเราะ เชน คิด ใช คํา วา ถวิล ผูหญิง ใช คํา วา นารี

 ๗. แตง ให ถูกตอง ตาม ฉันท ลักษณ ของ คํา ประพันธ

 การ เขียน โคลง สี่ สุภาพ มี หลักการ เขียน ดังนี้

 บท หนึ่ง มี ๔ บาท บาท หนึ่ง มี ๒ วรรค เรียก วรรค หนา กับ วรรค หลัง วรรค หนา มี 

๕ พยางค ทกุ บาท วรรค หลงั ของ บาท  ทีห่นึง่ ทีส่องและ ที ่สาม ม ี๒ พยางค วรรค หลงั ของ บาท 

ที่ สี่ มี ๔ พยางค และ อาจ มี คําสรอย ได ใน วรรค หลัง ของ บาท ที่หนึ่ง และ บาท ที่ สาม มี สัมผัส 

บังคับ ตามที่ กําหนด ไว ใน ผัง ของ โคลง ไม นิยม ใช สัมผัสสระ ใช แต สัมผัสอักษร โคลง บท หนึ่ง 

บังคับใช คํา ที่ มี วรรณยุกต เอก ๗ แหง และ วรรณยุกตโท ๔ แหง คํา เอก ผอนผัน ให ใช คําตาย 

แทน ได

 จาก มา มา ลิ่ว ล้ํา  ลํา บาง
บางย่ี เรือรา พลาง    พี่ พรอง
เรือ แผง ชวย พา นาง   เมียง มาน  มา นา
บาง บ รับคํา คลอง    คลาว น้ําตาล คอ
      (นิราศ นรินทร)

ผังของโคลงสี่สุภาพ

ตัวอยาง โค ลงสี่สุภาพ
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 การ เขียน กลอน สุภาพ มี หลักการ เขียน ดังนี้

 บท หนึ่ง มี ๔ วรรค หรือ ๒ บาทๆ ละ ๒ วรรค  คือ วรรค สดับ วรรค รับ วรรค รอง 

วรรค สง  แตละ วรรค มี ๘ พยางค หรือ ๗ หรือ ๙ พยางค ก็ได

 สัมผัส ใช พยางค สุดทาย ของ วรรค ที่หนึ่ง สัมผัสกับ พยางค ที่ ๓ หรือ ๕ ของ วรรค ที่

สอง และ พยางค สุดทาย ของ วรรค ที่สอง  สัมผัสกับ พยางค สุดทาย ของ วรรค ที่ สาม  พยางค 

สุดทาย วรรค ท่ี สาม สัมผัสกับ พยางค ท่ี ๓ หรือ ๕ ของ วรรค ท่ี ส่ี และ พยางค สุดทาย ของ วรรค ท่ี ส่ี 

สัมผัสกับ พยางค สุดทาย ของ วรรค ที่สอง ใน บท ตอไป เรียกวา สัมผัส ระหวาง บท

 เสียง วรรณยุกต ที่ นิยม ใน การ แต งกลอน มี ดังนี้ คือ พยางค สุดทาย ของ วรรค ที่สอง 

ตอง ใช เสียง จัตวา หรือ เสียง เอก หรือ เสียงโท และ พยางค สุดทาย ของ วรรค ที่ สี่ นิยม ใช 

วรรณยุกต สามัญ หรือ เสียง ตรี และ พยางค นี้ ไม นิยม ใช เสียง วรรณยุกต ที่ ซ้ํา กับ พยางค สุดทาย 

ของ วรรค ที่สอง หรือ พยางค สุดทาย ของ วรรค ที่ สาม

 การ เขียน จะ เกิด ประสิทธิภาพ อยาง แทจริง จําเปน อยางย่ิง ที่ ผูเรียน จะ ตอง มีความรู 
ความ เขาใจ ใน งานเขียน ทกุ ประเภท ทัง้ งานเขียน ที ่เปน รอยแกวและ รอยกรอง โดยเฉพาะ อยาง

ยิ่ง งาน ที่ เขียน เปน รอยกรอง นั้น ผูเขียนตอ งพยายาม จดจํา ฉันทลักษณ ของ รอยกรอง แตละ 
ชนิด ให ถูกตอง แมม ยํา จึง จะ สามารถ สื่อสาร กับ ผูอื่น ได อยาง สมบูรณ

 กลอนสุภาพ พึง จํา มี กําหนด กลอน หนึ่ง บท มี วรรค กรอง อักษร

วรรค ละ แปด พยางค นับ ศัพท สุนทร อาจ ยิ่งหยอน เจ็ด หรือ เกา เขา หลักการ

หา แหง คํา คลอง ตอง สัมผัส สดับ จัด รับรอง สง ประสงคส มาน

เสียงสูงต่ํา ตอง เรียง เยี่ยง โบราณ เปน กลอน กานต ครบครัน ฉัน นี้ เอง

    ( ฐาปะนีย นาคร ทรรพ และม.ล.บุญ เหลือ เทพย สุวรรณ)

ผัง ของ กลอนสุภาพ 

ตัวอยาง กลอนสุภาพ 

สดั บ

รอง

รอง

สดับ

รับ

สง

รับ

สง



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๙๐

การเขียน

บท ที่๔

 การ เขียน กาพย  แบงออก เปน  กาพย ยานี  กาพย ฉบัง  กาพย สุรางคนางค

กาพย ขับไม

 (๑) กาพย ยานี ๑๑ มี ลักษณะ บังคับ ของบท รอยกรอง ดังนี้

  คณะ คณะ ของ กาพย ยานี มี ดังนี้ กาพย บท หนึ่ง ที่ ๒ บาท บาท ที่ ๑ เรียกวา 

บาท เอก บาท ที่ ๒ เรียกวา บาทโท แตละ บาท มี ๒ วรรค คือ วรรค แรก และ วรรค หลัง

  พยางค พยางค หรือ คํา ใน วรรค แรก มี ๕ คํา วรรค หลัง มี ๖ คํา เปน เชนนี้ ทั้ง 

บาท เอก และ บาทโท  จึง นับจํานวน ได บาท ละ ๑๑ คํา เลข ๑๑ ซึ่ง เขียน ไว หลัง ชื่อ กาพย ยานี 

นั้น เพื่อ บอก จํานวน คํา

 ผัง ของ กาพย ยานี ๑ บท

 สมัผสั ม ีสมัผสั เสนอ ระหวาง คาํ สดุทาย ใน วรรค หนึง่ ไป คาํ ที ่สาม อกี วรรค หนึง่ ดงั ผงั 

ขางบน สวน สัมผัสใน นั้น ยึด หยุน ได

 เสียง วรรณยุกต มี ขอ สังเกต เกี่ยวกับ การ ใช เสียง วรรณยุกต ใน กาพย ยานี อยู บาง

ประการ คือ

 ๑.๑ คํา สุดทาย ของ วรรค หลัง ของ บาทโท ใช เสียง วรรณยุกต สามัญ และ จัตวา สวนใหญ

 ๑.๒ ที่ ใช คําตาย เสียง ตรี หรือ เอก ก็ มี บาง แต ไมคอย พบ มาก นัก

  วิชาเหมือนสินคา อนมีคาอยูเมืองไกล

 ตองยากลําบากไป จึงจะไดสินคามา

 จงตั้งเอากายเจา เปนสําเภาอันโสภา

 ความเพียรเปนโยธา แขนซายเปนเสาไป

 นิ้วเปนสายระยาง สองเทาตางสมอใหญ

 ปากเปนนายงานไป อัชฌาสัยเปนเสบียง

วรรค แรก

บาท เอก
๑ ๒ ๓  ๔ ๕

๑ ๒ ๓ ๔  ๕

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑
บาท โท

วรรค หลัง



๙๑รายวิชา ภาษา ไทย (พท31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

กา
รเ
ขีย

น

บท ที่๔

บทที่ ๑

(๑)

(๒)บท ที่ ๒

 สติเปนหางเสือ ถือทายเรือไวใหเที่ยง

 ถือไวอยาใหเอียง ตัดแลนเลี่ยงขามคงคา

 ปญญาเปนกลองแกว สองดูแถวแนวหินผา

 เจาจงเอาหูตา เปนลาตาฟงดูลม

 ขี้เกียจคือปลาราย จะทําลายใหเรือจม

 เอาใจเปนปนคม ยิงระดมใหจมไป

 จึงจะไดสินคามา คือวิชาอันพิศมัย

 จงหมั้นม่ันหมายใจ อยาไดครานการวิชาๆ

 ๒. กาพย ฉบัง ๑๖ ม ีลักษณะ บังคับ ของ บทรอยกรอง ดังนี้

  คณะ กาพย ฉบัง บท หน่ึง มี เพียง ๑ บาท แต มี ๓ วรรค คือ วรรค ตน วรรค กลาง 

และ วรรค ทาย

  พยางค พยางค หรือ คํา ใน วรรค ตน มี ๖ คํา วรรค กลาง มี ๔ คํา วรรค ทาย มี

๖ คํา รวมท้ัง บท มี ๑๖ คํา จึง เขียน เลข ๑๖ ไว หลัง ชื่อ กาพย ฉบัง

  ฉบังสิบหกความหมาย หนึ่งบทเรียงราย

 นับไดสิบหกพยางค

  สัมผัสชัดเจนขออาง เพื่อเปนแนวทาง
 ใหหนูไดคิดคํานึง

  พยางคสุดทายวรรคหน่ึง สัมผัสรัดตรึง

 สุดทายวรรคสองตองจํา
  สุดทายวรรคสามงามขํา รอยรัดจัดทํา

 สัมผัสรัดบทตอไป

  บทหนึ่งกับสองวองไว จงจํานาํไป

 เรียงถอยรอยกาพยฉบัง

   อ.ภาทิพ  ศรีสุทธิ์

 



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๙๒

การเขียน

บท ที่๔

 ๓. กาพย สุรางคนางค มี ลักษณะ บังคับ ของบท รอยกรอง ดังนี้

  คณะ บท หนึ่ง มี ๗ วรรค เรียง ได ๒ วิธี ตาม ผัง ดังนี้

สุรางคนางคนางค   เจ็ดวรรคจักวาง   ใหถูกวิธี

วรรคหน่ึงสี่คํา          จงจําไวใหดี           บทหนึ่งจึงมี          ยี่สิบแปดคํา

หากแตงตอไป          สัมผัสตรงไหน         จงใหแมนยํา

คําทายวรรคสาม           ติดตามประจํา         สัมผัสกบัคํา      ทายบทตนแล

อ.ฐปนีย  นาครทรรพ  ประพันธ

 พยางค จํานวน คํา ใน วรรค มี วรรค ละ ๔ คํา ๗ วรรค รวมเปน ๒๘ คํา จึง เขียน 

เลข ๒๘ ไว หลัง ชื่อ กาพย

สุรางคนางค

 สัมผัส 

 ๑. มี สัมผัส บังคับ หรือ สัมผัสนอก ดัง แสดง ไว ใน ผัง

 ๒. เฉพาะ หมายเลข (๔) เปน สัมผัส ระหวาง บท

 ๓. สมัผัสใน ยดืหยุน ได บางที ก ็เปน สมัผสัสระ บางที ก ็เปน สมัผสัอกัษร บางที ก ็ไมม ี

สัมผัสในเลย  มุง เอา คํา ที่ มีความหมาย เปนใหญ

 ฉันท แบง เปน หลายชนิด เชน อินทรวิเชียร ฉันท ภุชงคประยาต ฉันท วชิชุม มาลา 

ฉันท มา ณวก ฉันท วสันตดิลก ฉันท  อิทิ  ฉันท เปนตน และ ยังมี ฉันท ท่ี มี ผู ประดิษฐ ข้ึน ใหม อีก 

เชน สยาม มณี ฉันท ของ น.ม.ส. เปนตน

วิธี ที่ ๑

(๑ บท)

วิธี ที่  ๒

บ ทที่  ๑

( ๑ )

( ๓ )
( ๒ )

( ๔ )

บ ทที่  ๒



๙๓รายวิชา ภาษา ไทย (พท31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

กา
รเ
ขีย

น

บท ที่๔

บ ทที่  ๑
( ๑ )

( ๒ )

( ๓ )

ั   ั   ุ   ั   ั

ั   ั   ุ   ั   ั

ั   ั   ุ   ั   ั

ั   ั   ุ   ั   ั

 ุ  ุ  ั  ุ  ั   ั

 ุ  ุ  ั  ุ  ั   ั

 ุ  ุ  ั  ุ  ั   ั

 ุ  ุ  ั  ุ  ั   ั

 ๑. อินทรวิเชียรฉันท ๑๑

  อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ มีความหมายวา “ฉันทที่มีลีลาดุจสายฟาของพระอินทร

เปนฉันทที่นิยมแตงกันมากที่สุด มีลักษณะและจํานวนคําคลายกับกาพยยานี ๑๑ แตตาง

กันเพียงที่วาอินทรวิเชียรฉันทนี้มีขอบังคับ ครุและลหุ

 ๑. อินทรวิเชียร ฉันท ๑๑  มี ลักษณะ บังคับ ของ รอยกรอง  ดังนี้

 ตัวอยางคําประพันธ

  ยลเนื้อก็เนื้อเตน พิศเสนสรีรรัว
 ทั่วรางและท้ังตัว ก็ระริกระริวไหว
 และหลังละลามโล- หิตโอเลอะหลั่งไป
 เพงผาดอนาถใจ ระกะรอยเพราะรอยหวาย

     จาก สามัคคีเภทคําฉันท - ชิต บุรทัต

 

 คณะ และ พยางค  อินทรวิเชียร ฉันท บท หนึ่ง มี ๒ บาท เรียก บาท เอก และ บาทโท 

แตละ บาท มี ๒ วรรค วรรค แรก มี ๕ คํา วรรค หลัง มี ๖ คํา รวมเปน ๑๑ คํา ใน แตละ บาท 

เทากับ กาพย ยานี

 สัมผัส บงัคับ สัมผัส ๓ แหง คือ

 ๑. คํา สุดทาย ของ วรรค แรก ใน บาท เอก สัมผัสกับ คํา ที่ ๓ ใน วรรค หลัง

 ๒. คํา สุดทาย ของ วรรค หลัง ใน บาท เอก สัมผัส กับ คํา สุดทาย ใน วรรค แรก ของ บาทโท

 ๓. คาํ สดุทาย ของ วรรค หลงั ใน บาทโท สมัผสักบั คาํ สดุทาย ใน วรรค หลงั ของ บาท เอก 

ของ ฉันท บท ตอไป

 คร-ุลห ุม ีการ เรียง คร ุลห ุตามที ่เขยีน ไว ใน แผน ถา จะ ด ูเฉพาะ ลห ุก ็จะ เห็น ได วา อยูที ่

คํา ที่ ๓ ของ วรรค แรก และ คํา ที่ ๑,๒,๔ ของ วรรค หลัง เปน เชนนี้ ทุก วรรค ไป แตละ บาท จะ มี

ครุ ๗ ลหุ ๔ อยู ใน ตําแหนงที่ แนนอน ไม เปลี่ยนแปลง



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๙๔

การเขียน

บท ที่๔

 ๒. ภุชงคประยาต ฉันท ๑๒ มี ลักษณะ บังคับ ของ รอยกรอง ดังนี้

  ภุชงประยาต หรือ ภุชงคปยาต “ภุชงค” แปลวา งู หรือ นาค “ประยาต” 
แปลวาอาการหรืออาการเลื้อยของงู ภุชงคประยาต จึงแปลวา ฉันทที่มีลีลางดงามประดุจ

อาการเลื้อยของงู

 ผังภูมิ

 ตัวอยาง

  มนัสไทยประณตไท นรินทรไทยมิทอถอน

 มิผูกรักมิภักดิิ์บร มิพึ่งบารมีบุญ

  ถลันจวงทะลวงจํ้า บุรุษนําอนงคหนุน

 บุรุษรุกอนงครุน ประจญรวมประจัญบาญ

      ฉันทยอเกียรติชาวนครราชสีมา

 คณะ และ พยางค ภ ุชง คประ ยา ฉนัท บท หนึง่ ม ี๒ บาท แตละ บาท ม ี๒ วรรค  วรรค 

แรก และ วรรค หลงัมี จาํนวน คาํ เทากนั คอื ม ีวรรค ละ ๖ คาํ รวม ๒ วรรค เปน ๑๒ คาํ มากกวา 

อินทรวิเชียร ฉันท เพียง ๑ คํา เทานั้น

สัมผัส บังคับ เหมือน อินทรวิเชียร ฉันท แต กําหนดครุ ลหุ ตางกัน ไป เล็กนอย

 สัมผัส บังคับ สัมผัส ตาม ผัง ดังที่ โยง ไว ให ดู จึง เห็น ได วา บังคับ สัมผัส เหมือน 

อินทรวิเชียร ฉันท บางแหง กวี อาจ ใช สัมผัสอักษร ได

 ครุ-ลหุ มี การ เรียน ครุ ลหุ ตามท่ี เขียน ไว ใน ผัง ถา จะ ดู เฉพาะ ลหุ ก็ จะ เห็น ได วา 

อยูที่ คํา ที่ ๑ และ คํา ที่ ๔ ทกุ วรรค และ เปน ระเบียบ เชนนี้ ไม เปลี่ยนแปลง

 ๕. ราย แบง เปน ราย โบราณ ราย สุขภาพ รายด้ัน และ รายยาว รายยาว ที่ เรา รูจักดี 

คือ รายยาว มหา เวสสันดรชาดก

 รายยาว คือรายไมมีกําหนดจํานวนคําในวรรคหนึ่งๆ วรรคทุกวรรคในรายอาจมี

จํานวนคําแตกตางกัน คือมากบางนอยบาง ใชแตงข้ึนเปนบทเทศน เชน รายยาวมหา

เวสสนัดรชาดกเปนตนและรายชนดินีไ้มตองอาศัยคาํประพันธชนดิอืน่  เรือ่งใดประพันธเปน

รายยาว ก็ใหเปนรายยาวตลอดทั้งเรื่อง

บาท ๑

บาท ๒

บาท ๑

บาท ๒

สัมผัสระหวางบท

๖    ๑ บท

๑ บท

ยะ      ยะ                                    ยะ      ยะ                             

ุ  ั   ั   ุ   ั   ั

ุ  ั   ั   ุ   ั   ั

ุ  ั   ั   ุ   ั   ั

ุ  ั   ั   ุ   ั   ั

ุ  ั   ั   ุ   ั   ั

ุ  ั   ั   ุ   ั   ั

ุ  ั   ั   ุ   ั   ั

ุ  ั   ั   ุ   ั   ั
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กา
รเ
ขีย

น

บท ที่๔ (คํา ภาษาบาลี)

 ตัวอยาง  อถ มหาสตฺโต ปางนั้นสมเด็จพระเวสสันดรอดุลดวงกษัตริย ตรัสทอด

พระเนตรเห็นพระอัครเรสถึงวิสัญญีภาพสลบลงวันนั้น พระทัยทาวเธอสําคัญวาพระนางเธอ

วางวาย จัดเอาวารีมาโสรจสรงลงที่พระอุระพระมัทรี หวังวาจะใหชุมชื่นฟนสมปฤดีคืนมา 

แหงนางพระยานั้นแล(รายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี)

 บัญญัติรายยาว

 คณะ คําในวรรคหน่ึงๆ ไมจํากัดจํานวนแนนอน วรรคหนึ่งจะมีกี่คําก็ได

 สัมผัส คําสุดทายวรรคหนา สงสัมผัสไปยังคําใดคําหนึ่งในวรรคตอไปและสงรับกัน

เชนนี้ตลอดไปจนจบราย

 คําสรอย  สุดทายบทรายยาว  ลงดวยคําสรอย เชน นั้นเถิด นั้นแล นี้เถิด เปนตน

 ๒.ราย สุภาพ มี ลักษณะ บังคับ ของ รอยกรอง ดังนี้ 

 คณะ และ พยางค ราย สุภาพ บท หน่ึงๆ มี ต้ังแต ๕ วรรค ข้ึน ไป แตละ วรรค มี คํา ๕ คํา 

จะ แตง สัก กี่ วรรค ก็ได แต ตอน ตบ ตอง จบ ดวย โคลง สอง

 สัมผัส มี สัมผัส สงทาย วรรค  และ มี สัมผัส รับ เปน เสียง วรรณยุกต เดียวกนั ตรง คํา ที่ 
๑-๒-๓ คาํ ใด คาํ หนึง่ จนถงึ ตอนทาย พอ จะ จบ ก ็สง สมัผสั ไป ยงั บาท ตน ของ โครง สอง สขุภาพ 

ตอจากน้ัน ก็ บังคับ สัมผัส ตามแบบ ของ โคลง สอง สุภาพ จึง ถือวา คบ ราย แตละ บท สวน สัมผัส

ใน นั้น ไม บังคับ ตรวจสอบ อีกคร้ัง มี ทั้ง สัมผัส ตรวจสอบ อีกครั้ง
 คํา เอก-คําโท มี บังคับ คํา เอก คําโท เฉพาะที่ โคลง สอง สุภาพ ตอนทาย บท เทานั้น

 คําสรอย ราง สุขภาพ แตละ บท มี คําสรอย ได เพียง ๒ คํา คือ สอง คํา สุดทาย ของ บท 

ตอจาก คํา สุดทาย ของ โครง สอง สุภาพ
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การเขียน

บท ที่๔

เรื่อง ที่  ๓   มารยาท และ นิสัย รัก การ เขียน
 

 มารยาทในการเขียน

 ๑. ไมควรเขียนโดยปราศจากความรูเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ เพราะอาจเกิดความ
  ผิดพลาด  หากจะเขียนก็ควรศึกษาคนควาใหเกิดความพรอมเสียกอน
 ๒. ไมเขียนเร่ืองที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติหรือสถาบันเบื้องสูง
 ๓. ไมเขียนเพ่ือมุงเนนทําลายผูอ่ืน หรือเพ่ือสรางผลประโยชนใหแกตน พวกพองตน
 ๔. ไมเขียนโดยใชอารมณสวนตัวเปนบรรทัดฐาน
 ๕. ตองบอกแหลงที่มาของขอมูลเดิมเสมอ เพื่อใหเกียรติเจาของขอมูลนั้นๆ

 การสรางนิสัยรักการเขียน

   ใน การ เร่ิมตน ของ การ เขยีน อะไรกต็าม  ผูเขยีน จะ เขยีน ไม ออก ถา ไม ตัง้ เปาหมาย 
ใน การ เขยีน ไว ลวงหนา วา จะ เขียน อะไร  เขียน ทําไม  เพราะ การ เขียน เร่ือยเปอย ไม ทํา ให งานเขียน 
นาอาน และ ถา ทํา ให งาน ช้ิน น้ัน ไมมี คุณคา เทา ที่ ควร  งานเขียน ที่ มี คุณคา คือ งานเขียน อยาง มี 
จุดหมาย  มี ขอมูล ขาวสาร ไร พรม แดน ดังเชน ใน ปจจุบัน  การ มี ขอมูล มาก ยอม ทํา ให เปน ผู 
ไดเปรียบ ผูอื่น เปนอันมาก  เพราะ ยุค ปจจุบัน เปน ยุค แหง การ แขงขนั กัน ใน ทุกทาง โดย เฉพาะ 
ในทาง เศรษฐกิจ  ใคร มี ขอมูล มาก จะ เปน ผู ไดเปรียบ คู แขงขัน อื่นๆ   เพราะ การนํา ขอมูล มา ใช 
ประโยชน ได เร็วกวา นั้น เอง  การ หมั่น แสวง หาความรู เพื่อ สะสม ขอมูล ตางๆ   ให ตัวเอง มากๆ   
จงึ เปนความ ไดเปรียบ  และ ควร กระทาํ ให เปนนสิยั ตดิตวั ไป  เพราะ การ กระทาํ ใดๆ   ถา ทาํ บอยๆ   
ทํา เปนประจํา ใน วันหนึ่ง ก็ จะ กลาย เปนนิสัย และ ความ เคยชิน ที่ ตอง ทํา ตอไป
  การ คนควา รวบรวม ขอมูล เปน กิจกรรม ที่ จะ ทํา ให เกิด ความ สนุกสนาน ทาง วิชาการ 
เพราะ ยิ่ง คนควา ก็ จะ ยิ่ง ทํา สิ่ง ที่ นา สน ใจ มากขึ้น  ผู ที่ ฝก ตน ให เปน ผู ใครรู  ใคร เรียน  ชอบ แสวง 
หาความรู จะ มี ความ สุข มาก เมื่อ ได ศึกษา คนควา และ ได พบ สิ่ง แปลกๆ ใหมๆ   ใน ภาษาไทย  
หรือ ใน ความรู แขนง อื่นๆ   บางคน เมื่อ คนควา แลว จะ รวบรวม ไว อยาง เปนระบบ

  สรุป

 การ สรางนิสัย รัก การ เขียน และ การ ศึกษา คนควา ตอง เริ่มจาก เปน ผู หมั่น แสวง หา
ความรู  มี ใจรัก ที่ จะ เขียน  เห็น ประโยชน การ เขียน และ หมั่น ฝกฝน การ เขียน บอยๆ 

ตัวอยางรายสุภาพ

   ขาเการายอยาเอา อยารักเหากวาผม อยารักลมกวาน้ํา

 อยารักถ้ํากวาเรือน อยารักเดือนกวาตะวัน สบสิ่งสรรพโอวาท

 ผูเปนปราชญพึงสดับ   ตรับตรองปฏิบัติ   โดยอรรถอันถองถวน (โคลงสอง)

 แถลงเลศเหตุเลือกลวน   เลิศอางทางธรรม   แลนา ฯ

        (สุภาษิตพระรวง)
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กิจกรรม

กิจกรรม ที่  ๑ 

  ให ผูเรียน  ตอบ คํา ถามตอไปนี้ 

 ๑ .  การ เขียน อะไร  มี ความ สําคัญ อยางไร

    ๒ .  การ จะ เขียน เพื่อ สงสาร ไดดี จะ ตอง ทํา อยางไร

กิจกรรมที่ ๒

  ๑ .   ให ผูเรียน ศกึษา รายละเอยีด ของ จดหมาย แตละ ประเภท  ทัง้ รปู แบบ คาํ ขึน้ตน  

คํา ลงทาย  แบบฟอรม  ฯลฯ   จาก จดหมาย จริง ของ องคกร   บริษัท และ หนวยราชการ   

แลว เขียน รายงาน เสนอ  กศน.ที่สอน เพื่อ ตรวจสอบและประเมินผลระหวางภาค

  ๒ .   ให วิเคราะห การ เขียน จดหมาย ใน ยุค ปจจุบัน วา มี การ สื่อสาร ดวย วิธี อื่น อีก 

หรือ พรอม ทั้ง ยกตัวอยาง ประกอบดวย

กิจกรรม ที่ ๓

 ให ผูเรียน หา โอกาส ไป ฟง การ ประชุม สาธารณะ ที่ จัด ขึ้น ใน ชุมชน โดย อาจ 

นัดหมาย ไป พรอมกัน เปนกลุม สังเกต วิธีการ ดําเนินการ ประชุม การ พูด ใน ที่ประชุม

จดบันทึก สิ่ง ที่ รับฟง จาก ที่ประชุม แลว นํามา พูดคุย แลกเปล่ียน ความคิด เห็นกับ เพื่อนๆ 

เมื่อ มี การ พบ กลุม

กิจกรรม ที่ ๔

 ให ผูเรียน เลือก จดบันทึก เหตุการณ ใน ชีวิต ประจําวัน โดย เร่ิม ตั้งแต วัน นี้ ไป จน 

สิ้นสุด ภาคเรียน พรอม จัด ลงให กับ ครู กศน. ตรวจ เพื่อประเมินใหเปนผลงานระหวาง

ภาคเรียน

กิจกรรม ๕  

 ให ผูเขียน เลข ไทย ตั้ง แต ๑-o

กิจกรรม ๖

 ให ผูเรยีน เขยีน บทรอย กรอง ประเภทใดประเภทหน่ึงทีค่ดิวาเพือ่ ถาย ทอดอารมณ 

ความรูสึก แลว นํามา เสนอ ตอ กลุม หรือ ปด ปายประกาศ ให เพื่อนๆ อาน และ ติชม
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กิจกรรม

กิจกรรม ๗

 ให ผูเรียน ศึกษา บท รอยกรอง ประเภท ตางๆ ที่ ไดรับ การ ยกยอง หรือ ชนะ การ 

ประกวด นําไป อภิปราย รวมกับ ครู หรือ ผูเรียน ใน วัน พบ กลุม

กิจกรรม ๘

 ให ผูเรียน แบงกลุม แลว รวบรวม ตัวอยาง บท รอยกรอง ที่ แตง ดวย คํา ประพันธ 

ที่ จับฉลาก ได ตอไปนี้ พรอมทั้ง เขียน แผนภูมิ ประกอบ ให ถูกตอง และ สง ตัวแทน ออก

มา อธิบาย ใน ครั้ง ตอไป เมื่อ พบ กลุม

 ๑. โคลง สี่ สภุาพ

 ๒. กลอนสุภาพ

 ๓. กาพย ยานี ๑๑

 ๔. ราย สุภาพ
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สาระสําคัญ

 การ เขาใจ ธรรมชาต ิและ หลกั ภาษาไทย การ เปลีย่นแปลง ของ ภาษา และ พลงั ของ ภาษา 
จะ ชวย ให ใช ภาษา แสวง หาความรู เสริมสราง ลักษณะ นิสัย บุคลิกภาพ เกิด ความ ภาคภูมิใจ 
และ รักษา ภาษาไทย ไว เปน สมบตัิ ของ ชาติ

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง

 เมื่อ ศึกษา บท นี้ จบ คาดหวัง วา ผูเรียน จะ สามารถ
 ๑. เขาใจ ธรรมชาติ ของ ภาษา พลัง ของ ภาษา และ ลักษณะ ของ ภาษาไทย
 ๒. เขาใจ อิทธิพล ของ ภาษาถิ่น และ ภาษา ตางประเทศ ที่ มี ตอ ภาษาไทย
 ๓. เขา ใจความ หมาย ใช ศัพท บัญญัติ คํา สมาส คํา สนธิ และ คํา บาลี สัน สฤต
 ๔. ใช คํา ราชาศัพท และ คําสุภาพ ได เหมาะสมกับ บุคคล
 ๕. เขาใจ และ ใช สํานวน คํา พังเพย สุภาษิต
 ๖. ใช พจนานุกรม และ สารานุกรม ได ถูกตอง

ขอบขาย เนื้อหา

 เรื่องที่ ๑ ธรรมชาติ ของ ภาษา
 เรื่อง ที่ ๒ ถอย คํา  สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย
 เรื่อง ที่ ๓ การ ใช พจนานุกรม และ สารานุกรม
 เรื่อง ที่ ๔ คําราชาศัพท 

หลักการ ใช ภาษา บท ที่  ๕
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หลักการใชภาษา

บท ที่๕

เร่ือง ที่   ๑   ธรรมชาติ ของ ภาษา

 ความ หมาย ของ ภาษา

 ภาษา  เปน คํา ที่ เรา ยืน มาจาก ภาษา  สันสกฤต  ถา แปล ตาม ความ หมาย ของ คํา ศัพท 

ภาษา  แปล วา  ถอยคาํ หรอื คาํพดู ที ่ใช พดูจา กนั  คาํ วา  ภาษา  ตาม ราก ศพัท เดมิ จงึ มคีวามหมาย 

แคบ คอื หมาย ถึง คําพูด แตเพียง อยางเดียว

  ความ หมาย ของ ภาษา ตาม ความ เขา ใจ ของ คน ทั่วไป  เปนความ หมาย ที่ กวาง  คือ 

ภาษา  หมาย ถงึ  สือ่ ทกุชนดิ ที ่สามารถ ทาํความ เขา ใจ กนั ได  เชน  ภาษาพดู ใช เสยีง เปน สือ่  ภาษา

เขียน ใช ตัวอักษร เปน สื่อ  ภาษา ใบ ใช กริยา ทาทาง เปน สื่อ  ภาษาคน ตาบอด ใช อักษร ที่ เปน จุด 

นูน เปน ส่ือ  ตลอด ท้ัง  แสง  สี  และ อาณัติสัญญาณ ตางๆ   ลวน เปน ภาษา ตาม ความ หมาย น้ี ท้ังส้ิน

  ความ หมาย ของ ภาษา ตามหลัก วิชา  ภาษา  หมาย ถึง  สัญลักษณ ที่ มี ระบบ ระเบียบ 

และ มี แบบ แผน  ทํา ให คน เรา สื่อ ความ หมาย กัน ได  ภาษา  ตาม ความ หมาย นี้ จะ ตอง มี 

สวนประกอบ สําคัญ คือ  จะ ตอง มี  ระบบ สัญลักษณ +  ความ หมาย +  ระบบ การ สรางคํา +  

ระบบ ไว ยา กรณ   ใน ภาษาไทย เรา มี ระบบ สัญลักษณ   ก็ คือ  สระ  พยัญชนะ และ วรรณยุกต  

ระบบ การ สรางคํา  ก็ คือ  การนํา เอา พยัญชนะ  สระ  และ วรรณยุกต มา ประกอบ กัน เปน คํา เชน  

พี่  นอง  พอ  แม  ฯลฯ  ระบบ ไว ยา กรณ  หรือ เรา เรียกวา  การ สราง ประโยค คือ การนํา คํา ตางๆ   

มา เรยีง กนั ให สมัพนัธ กนั ให เกิด ความ หมาย ตางๆ   ซึง่ เปน หนวย ใหญ ขึน้  เมือ่ นาํ สวนประกอบ 

ตางๆ   สัมพันธ กัน แลว จะ ทํา ให เกิด ความ หมาย  ภาษา ตอง มีความหมาย  ถา หาก ไม มีความ

หมาย ก็ ไม เรียกวา เปน ภาษา

 ความ สําคัญ ของ ภาษา

   ๑ .  ภาษา เปน เครื่องมือ ใน การ ติดตอ สื่อสาร  ที่ มนุษย ใช สื่อ ความ เขา ใจ กัน  ถาย

ทอด ความรู  ความคิด  อารมณ  ความรูสึก  ซึ่ง กัน และ กัน

   ๒ .  ภาษา เปน เครื่องมือ ใน การ แสวง หาความรู  ความคิด และ ความ เพลิดเพลิน

   ๓ .  ภาษา เปน เครือ่ง มอืใน การ ประกอบ อาชพี และ การ ปกครอง  โดย ม ีภาษากลาง 

หรือ ภาษา ราชการ ใช ใน การ สื่อสาร ทําความ เขา ใจ กัน ได ทั้งประเทศ  ทั่ว ทุก ภาค

   ๔ .  ภาษา ชวย บันทึก ถายทอด และ จรรโลง วัฒนธรรม ให ดํารง อยู เรา ใช ภาษา บันทึก 

เร่ืองราว และ เหตุการณ ตางๆ   ใน สังคม  ตลอด ทั้ง ความคิด  ความ เชื่อ ไว ให คน รุนหลัง ได ทราบ 

และ สืบตอ อยาง ไมขาดสาย

  เมื่อ ทราบ วา ภาษา มี ความ สําคัญ อยางยิ่ง สําหรับ มนุษย และ มนุษย ก็ ใช ภาษา เพื่อ การ 

ดําเนิน ชีวิต ประจําแต เรา ก็ มีความรู เกี่ยวกับ ภาษา กัน ไมมาก นัก  จึง ขอ กลาว ถึง ความรู เกี่ยว

กับ ภาษา ให ศึกษา กัน ดังนี้
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 ๑ .  ภาษา ใช เสยีง สือ่ ความ หมาย  ใน การ ใช เสยีง เพือ่ สือ่ ความ หมาย จะ ม ี ๒   ลกัษณะ  

คือ

    ๑ . ๑   เสียง ที่สัมพันธกับ ความ หมาย  หมายความวา ฟง เสียง แลว เดา ความ หมาย 

ได เสียง เหลานี้ มัก จะ เปน เสียง ที่ เลียน เสียง ธรรมชาติ  เชน  ครืน  เปรี้ยง  โครม  จักๆ   หรือ เลียน  

เสียง สัตว รอง  เชน  กา  อึ่งอาง    แพะ  เจ๊ียบ  ตุก แก

    ๑ . ๒  เสยีง ที ่ไม สมัพนัธกบั ความ หมาย ใน แต ละ ภาษา จะ ม ีมากกวา เสยีง ท่ี สมัพนัธ 

กับ ความ หมาย  เพราะ เสียง ตางๆ    จะ มีความหมาย วา  อยางไร นั้น ขึ้น อยู กับ ขอตกลง กัน ของ 

คน ที่ ใช ภาษา นั้นๆ    เชน  ใน ภาษาไทย กําหนด ความ หมาย ของ เสียง  กิน  วา นํา ของ ใส ปาก แลว 

เค้ียว กลืน ลงคอ   ภาษา อังกฤษ ใช เสียง  e a t  (อี๊ท)  ใน ความ หมาย เดียว กัน กับ เสียง กิน

   ๒ .  ภาษา จะ เกิด จาก การ รวม กัน ของ หนวย เล็กๆ   จน เปน หนวย ที่ ใหญ ขึ้น

  หนวย ใน ภาษา  หมาย ถึง  สวนประกอบ ของ ภาษา จะ มีเสียง คํา และ ประโยค  ผู ใช 

ภาษา สามารถ เพิ่มจํานวน คํา  จํานวน ประโยค ขึ้น ได มากมาย  เชน  ใน ภาษาไทย เรา มีเสียง 

พยัญชนะ  ๒ ๑   เสียง  เสียงสระ๒ ๔   เสียง  เสียง วรรณยุกต  ๕   เสียง  ผูเรียน ลองคิดดู วา เมื่อ เรา 

นํา เสียง พยัญชนะ  เสียงสระ  เสียง วรรณยุกต มา ประกอบ กัน ก็ จะ ได คํา มากมาย  นํา คํา มา เรียง 

ตอ กัน ก็ จะ ได วลี  และ ประโยค  เรา จะ สราง ประโยค ขึ้น ได มากมาย  และ หาก เรา นํา ประโยค 

ที ่สรางขึน้ มา เรยีง ตอ กนั โดย วธิ ีมา รวม กนั  มา ซอน กนั ก ็จะ ทาํ ให ได ประโยค ที ่ยาว ออกไป เร่ือยๆ 

 ๓ .  ภาษา มี การ เปลี่ยน แปลง  สาเหตุ ของ การ เปลี่ยน แปลง

     ๑ . การ พูด กัน ใน ชีวิต ประจําวัน   สาเหตุ นี้ อาจ จะ ทํา ให เกิด การ กลมกลืน เสียง  

เชน  เสียง เดิม วา

      อยาง นี้  กลาย เปน  อยางง้ี

      มะมวงอก พรอง กลาย เปน มะมวง อกรอง
      สาม แสน   กลาย เปน  สามเสน

      สู จน เย็บ ตา   กลาย เปน  สู จน ยิบตา

     ๒ .  อิทธิพล ของ ภาษา อ่ืน  จะ เห็น ภาษา อังกฤษ มี อิทธิพล ใน ภาษาไทย มาก ท่ีสุด อยู 
ใน ขณะน้ี  เชน  มาสาย  มัก จะ ใช วา มาเลท( l a t e ) 

    คํา ทักทาย วา  สวัสดี  จะ ใช  ฮัลโล  ( ทา งโทร ศัพท)   หรือ เปน อิทธิพล ทาง ดาน 

สํานวน  เชน  สํานวน ที่ นิยม พูด ใน ปจจุบัน  ดังนี้
      “ ไดรับ การ ตอนรับ อยาง อบอุน”   นา จะ พูดวา  “ ไดรับ การ ตอน รับ อยาง ดี” 

“ จับไข”   นา จะ พูดวา  “ เปนไข”   นันทิดา  แกว บัวสาย  จะ มา ใน เพลง  “ เธอ”   นา จะ พูดวา  นันทิดา  

แกว บัวสาย  จะ มา รองเพลง  “ เธอ” 

  ๓ .  ความ เปลี่ยน แปลง ของ สิ่ง แวดลอม  เมื่อ มี ความ เจริญ ขึ้น  ของเกา ก็ เลิก ใช  

สิ่ง ใหม ก็ เขามา แทน ที่  เชน  การ หุงขาว สมัยกอน การ ดง ขาว แต ปจจุบัน ใช หมอ หุง ขาง ไฟฟา  
คํา วา  ดง ขาว  ก็ เลิก ใช ไป หรือ บานเรือน สมัยกอน จะ ใช ไมไผ ปูพื้น จะ เรียกวา  “ ฟาก”   ปจจุบัน 

ใช กระเบื้อง  ใช ปูน  ปู แทน คํา วา ฟาก ก็ เลิก ใช ไป นอกจากนี้ ยังมี คํา อีก พวก ที่ เรียกวา  คํา แสลง  
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เปน คํา ที่ มีอายุ ใน การ ใช สั้นๆ   จะ นิยม ใช เฉพาะ วัย เฉพาะ คน ใน แตละ ยุคสมัย  เมื่อ หมดสมัย  

หมด วัย นั้น  คํา เหลานี้ ก็ เลิก ใช ไป  เชน  กิ๊ก  จาบ

    ตัวอยาง คํา แสลง  เชน   กระจอก   กิ๊ก กอก   เจาะ แจะ   ซา   เวอ   จาบ  ฯลฯ

 ลักษณะเดน ของ ภาษาไทย

   ๑ .  ภาษาไทย มี ตัวอักษร เปนของ ตน เอง

     เปน ที ่ทราบ วา ภาษาไทย มตีวัอกัษร มา ตัง้ แต ครัง้ กรงุ สโุขทัย แลว  ววิฒันาการ ตาม 

ความ เหมาะสม มา เรื่อยๆ   จน ถึง ปจจุบัน  โดย แบง เปน  ๓   ลักษณะ  คือ

   ๑ .   เสียง แท  มี  ๒ ๔   เสียง  ใช รูปสระ  ๓ ๒   รูป

   ๒ .   เสียง แปร มี  ๒ ๑   เสียง  ใช รูปพยัญชนะ  ๔ ๔   ตัว

   ๓ .   เสียง ดนตรี หรือ วรรณยุกต มี  ๕   เสียง  ใช รูป วรรณยุกต  ๔   รปู

  ๒ .  ภาษาไทย แท มี พยางค เดียว หรือ เปน ภาษาคําโดด และ เปน คํา ที่ มี อิสระ ใน 

ตัวเอง  ไม ตอง เปลี่ยน รูป คํา เมื่อ นําไป ใช ใน ประโยค  เชน

 เปน คํา ที่ มี พยางค เดียว  สามารถ ฟง เขา ใจ ทันที  คือ

    คํา กริยา    กิน   นอน   เดิน   นั่ง   ไป   มา  ฯลฯ

    คํา เรียก เครือญาติ   พอ  แม   ลุง   ปา   นา   อา   ปู   ยา  ฯลฯ

    คํา เรียก ซื่อ สัตว   นก   หนู   เปด   ไก   มา   ชาง  ฯลฯ

    คํา เรียกช่ือ สิ่งของ   บาน   เรือน   นา   ไร   เสื้อ   ผา   มีด  ฯลฯ

    คํา เรียก อวัยวะ   ขา   แขน   ตีน   มือ   หู   ตา   ปาก  ฯลฯ

 เปน คํา อิสระ ไม เปลี่ยน แปลง รูป คํา เมื่อ นําไป ใช ใน ประโยค  เชน

   ฉัน กิน ขาว

   พอ ตี ฉัน

  คํา วา  “ ฉัน”   จะ เปน ประธาน หรือ กรรม ของ ประโยค ก็ตาม ยังคง ใช รูป เดิม ไม เปลี่ยน 

แปลง  ซึ่ง ตาง ภาษา อังกฤษ  ถา เปน ประธาน ใช  “ I ”   แต เปน กรรม จะ ใช  “ M E ”   แทน  เปนตน  

คํา ทุก คํา ใน ภาษาไทย มี ลักษณะ เปนอิสระ ใน ตัวเอง  ซึ่ง เปน ลักษณะ ของ ภาษาคําโดด

   ๓ .  ภาษาไทย แท มี ตัวสะกด ตาม ตรา  ซึ่ง ในภาษ ไทย นั้น มี มาตราตะว สะกด

๘   มาตรา  คือ
   แม   กก  ใช   ก   สะกด   เชน   นก   ยาก   มาก   เด็ก
   แม   กด   ใช   ด   สะกด   เชน   ผิด   คิด   ราด   อด
   แม   กบ   ใช   บ   สะกด   เชน   กบ   พบ   ดาบ   รับ
   แม   กง   ใช   ง   สะกด   เชน   จง   ขัง   ลิง   กาง
   แม   กน   ใช   น   สะกด   เชน   ขน   ทัน   ปาน   นอน
   แม   กม   ใช   ม   สะกด   เชน   ดม   สม   ยาม   ตาม
   แม   เกย   ใช   ย   สะกด   เชน   ยาย   ดาย   สาย   เคย
   แม   เกอว   ใช   ว   สะกด   เชน   เร็ว   หิว   ขาว   หนาว
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  ๔ .  คํา คํา เดียว กัน  ใน ภาษาไทย ทํา หนา ท่ี หลาย หนา ท่ี ใน ประโยค และ มี หลาย ความ หมาย  

ซ่ึง ใน หลัก ภาษาไทย เรียกวา  คําพอง รูป  พอง เสียง  เชน

  ไก ขัน ยามเชา

    เขา เปน คน มี อารมณขัน

    เธอ นํา ขัน ไป ตักน้ํา

  ขัน ใน ประโยค ที่   ๑   เปน คํา กริยา แสดงอาการ ของ ไก

  ขัน ใน ประโยค ที่   ๒   หมาย ถึง เปน คน ที่ อารมณ สนุกสนาน

  ขัน ใน ประโยค ที่   ๓   หมาย ถึง  ภาชนะ หรือ สิ่งของ

   เธอ จักตอก  แต เขา  ตอก ตะปู

 ตอก คํา แรก หมาย ถึง  สิ่งของ  ตอก คํา ที่  ๒   หมาย ถึง  กริยา อาการ

  จะ เห็นวา คํา เดียว กัน ใน ภาษาไทย ทํา หนา ที่ หลายอยาง ใน ประโยค และ มีความหมาย 

ได หลาย ความ หมาย  ซึ่ง เปน ลักษณะเดน อีก ประการ หนึ่ง ของ ภาษาไทย

  ๕ .  ภาษาไทย เปน ภาษา เรียง คํา  ถา เรียง คํา สลับ กัน ความ หมาย จะ เปลี่ยนไป เชน 

หลอน เปน นอง เพื่อน ไม ใช เพื่อน นอง

 คํา วา  “ นอง เพ่ือน”   หมาย ถึง นอง ของ เพ่ือน  สวน  “ เพ่ือน นอง”   หมาย ถึง เปนเพ่ือน ของ นอง เรา        

( เพื่อน นอง ของ เรา) 

  โดย ปกติ  ประโยค ใน ภาษาไทย จะ เรียงลําดับ ประธาน  กริยา  และ กรรม  ซึ่ง หมาย ถึง 

ผูทํา  กริยา ที่ ทํา และ ผู ถูกกระทํา  เชน

   แมว กัด หนู

 ถา จะ มี คํา ขยาย จะ ตอง เรียง คํา ขยาย ไว หลัง คํา ที่ ตองการ ขยาย  เชน

   แมว ดํา กัด หนู อวน

 “ ดํา”   ขยาย แมว  และ อวน ขยาย หนู

 แต ถา จะ มี คํา ขยาย กริยา  คํา ขยาย นั้น จะ อยู หลัง กรรม หรือ อยู ทาย ประโยค  เชน

  หมู อวน กิน รําขาว อยาง รวดเร็ว

 คํา วา  อยาง รวดเร็ว  ขยาย  “ กิน”   และ อยู หลัง  รําขาว  ซึ่ง เปน กรรม

  ๖ .  ภาษาไทยมี คํา ตามหลัง จํานวนนับ  ซึ่ง ใน ภาษาไทย เรียกวา  ลักษณะ นาม  เชน

    หนังสือ  ๒   เลม

    ไก  ๑ ๐   ตัว

    ชาง  ๒   เชือก

    แห  ๒   ปาก

    รถยนต  ๑   คัน

   คํา วา  เลม  ตัว  เชือก  ปาก  คัน  เปน ลักษณะ นาม ท่ี บอก จํานวนนับ ของ ส่ิงของ  ซ่ึง เปน 

ลักษณะเดน ของ ภาษาไทย อีก ประการ หนึ่ง
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   ๗ .   ภาษาไทย เปน ภาษา ดนตรี  หมาย ถึง  มี การ เปลี่ยน ระดับเสียง ได  หรือ เรียก กัน 
วา  “ วรรณยุกต”   ทํา ให ภาษาไทย มี ลักษณะ พิเศษ  คือ
    ๗ . ๑ มี คํา ใช มากข้ึน  เชน  เสือ  เส่ือ  เส้ือ  หรือ  ขาว  ขาว  ขาว  เม่ือ เติม วรรณยุกต  ลง 
ไป ใน คํา เดิม ความ หมาย จะ เปลี่ยนไป ทันที
    ๗ . ๒  มี ความ ไพเราะ  จะ สังเกตได วา คน ไทย เปน คน เจา บท เจา กลอน มา แต โบราณ 
แลวก็ เพราะ ภาษาไทย มี วรรณยุกต สูง ต่ํา เหมือน เสียง ดนตรี  ที่ เอื้อ ใน การ แตงคํา ประพันธ  เปน 
อยาง ดี  เชน
     “ ชะโด ดุ กระดี่ โดด  สลาด โลดยะ หยอย หยอย
     กระเพื่อม น้ํา กระ พร่ําพ รอย  กระฉอกฉาน กระฉอน ชล” 
 จะ เห็นวา เสียง ของ คํา ใน บทประพันธ นี้ ทํา ให เกิด จินตนาการ หรือ ภาพพจน ดัง เหมือนกับ เห็น 
ปลา ตางๆ   กระโดด ขึ้น ลง ใน น้ํา ที่ เปน ละลอก
   ๗ . ๓  ภาษาไทย นยิม ความ คลองจอง  ไมวา จะ เปน สาํนวน หรือ คาํ พงัเพย ใน ภาษา
ไทย จะ มี คํา คลองจอง  เปน ทํานอง สั่งสอน หรือ เปรียบเทียบ อยู เสมอ  เชน
    รักดี หาม จั่ว  รัก ชั่ว หาม เสา
    น้ํา มา ปลา กิน มด  น้ํา ลด มด กิน ปลา
    ขาว ยาก  หมาก แพง
     ๗ . ๔  คํา ใน ภาษาไทย เลียน แบบ เสียง ธรรมชาติ ได  เพราะ เรา มีเสียง วรรณยุกต ให 
ใช ถึง  ๕   เสียง  เชน
     เลียน เสียง ภาษา ตางประเทศ  เชน  ฟุตบอล  วอลเลยบอล  เปาฮ้ือ  เตาเจ้ียว  ฯลฯ
     เลียน เสียง ธรรม ขา ติ  เชน  ฟารอง ครืนๆ   ฝนตก จั้กๆ   ขาว เดือด คั่กๆ   ระฆัง ดัง 
หงาง หงาง  ฯลฯ
  ๘ .   ภาษาไทย มี คําพอง เสียง  พอง รูป
   คําพอง เสียง  หมาย ถึง   คํา ท่ี มีเสียง เหมือน แต ความ หมาย และ การ เขียน ตาง กัน  เชน
      การ  หมาย ถึง   กิจ  งาน  ธุระ
      กาน  หมาย ถึง  ตัด ให เตียน
      กาฬ  หมาย ถึง  ดํา
      กาล  หมาย ถึง  เวลา
      การณ  หมาย ถึง  เหตุ
      กานต  หมาย ถึง  เปน ที่รัก
      กานท  หมาย ถึง  บทกลอน
      กาญจน  หมาย ถึง  ทอง
  คําพอง รูป  หมาย ถึง  คํา ที่ รูป เหมือน กัน แต ออกเสียง และ มีความหมาย ตาง กัน  เชน
  -   เพลา  อาน  เพ- ลา  แปล วา  เวลา
  -   เพลา  อาน  เพลา  แปล วา  เบาๆ  หรือ ตัก
  -   เรือ โคลง เพราะ โคลง  อาน  เรือ โคลง เพราะ โค- ลง
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  ๙ .   ภาษาไทย มี การสราง คํา
   เปน ธรรมชาติ ของ ภาษา ทุก ภาษา ที่ จะ มี การ สรางคํา ใหม อยู เสมอ  แต ภาษาไทย มี 
การสรางคํา มากมาย ซึ่ง ตางกับ ภาษา อื่น  จึง ทํา ให มี คํา ใช ใน ภาษาไทย เปน จํานวน มาก  คือ
   ๙ . ๑   สรางคํา จาก การ แปร เสียง  เชน  ชุม- ชอุม
   ๙ . ๒   สรางคําจา การ เปลี่ยน แปลง เสียง  เชน  วิธี- พิธี  วิหาร- พิหาร
   ๙ . ๓   สรางคํา จาก การ ประสม คํา  เชน  ตู+ เย็น  เปน  ตูเย็น,   พัด+ ลม  เปน พัดลม
   ๙ . ๔   สรางคํา จาก การ เปลี่ยน ตํา แหนง คํา  เชน  ไก ไข- ไขไก,  เดินทาง- ทาง เดิน
   ๙ . ๕   สรางคํา จาก การ เปลีย่น ความ เชน  นยิาม- เรือ่ง ที ่เลา ตอๆ  กนั มา,  นยิาย- การ 
พูดเท็จ
   ๙ . ๖   สรางคําจา การนํา ภาษา อื่น มา ใช  เชน  กวยเต๋ียว  เตาหู  เสวย  ฯลฯ
   ๙ . ๗   สรางคํา จาก การ คิด ตั้ง คํา ขึ้น ใหม  เชน  โทรทัศน  พฤติกรรม  โลกาภิวัตน
  ๑ ๐ .  ภาษาไทย ม ีคาํสรอย เสรมิ บท เพือ่ ใช พดู ให เสียง ลืน่ และ สะดวกปาก หรือ ให 
เกิด จังหวะ นาฟง เพ่ิมข้ึน  ซ่ึง ใน หลัก ภาษาไทย เรา เรียกวา  “ คําสรอย  หรือ คํา อุทาน เสริม บท”   
เชน
   เรื่อง บาบอ คอ แตก  ฉัน ไมชอบ ฟง
   ฉัน ไม เออออหอหมก ดวย หรอก
   ไม ไป ไมเปย กัน ละ
  คํา แปลกๆ   ที่ ขีดเสน ใต นั้น เปน คําสรอย เสริม บท เพราะ ใช พูด เสริม ตอ ให เสียง ลื่น 
สะดวกปาก และ นาฟง  ซึ่ง เรา เรียกวา  คําสรอย หรือ อุทาน เสริม บท
  จาก  ๑   ถึง  ๑ ๐   ดังกลาว  เปน ลักษณะเดน ของ ภาษาไทย  ซึ่ง จริงๆ   แลว ยังมี อีก หลาย 
ประการ  ซึ่ง สามารถ จะ สังเกต จาก การ ใช ภาษาไทย โดย  ทั่วๆ  ไป ได อีก

  การ ยืม คํา ภาษา อื่น มา ใช ใน ภาษาไทย

 ภาษาไทย ของ เรา มี ภาษา อื่น เขามา ปะปน อยู เปน จํานวน มาก  เพราะ เปน ธรรมชาติ 
ของ ภาษา ที่ เปน เครื่องมือ ใน การ สื่อสาร  ถายทอด ความรู ความคิด ของ มนุษย และ ภาษา เปน 
วัฒนธรรม อยาง หนึ่ง  ซึ่ง สามารถ หยิบยืม กัน ได โดย มี สาเหตุจาก อิทธิพล ทาง ภูมิศาสตร  คือ  
มี เขต แดน ติดตอ กัน อิทธิพล ทาง ประวัติ ศาสตร ที่ มี การ อพยพ ถิ่น ที่ อยู  หรื อยู ใน เขต ปกครอง 
ของ ประเทศ อื่น  อิทธิพล ทาง ดาน ศาสนา ไทย เรามร การ นับ ถือศาสนา พราหมณ  ศาสนาพุทธ  
ศาสนาคริสต  และ อื่นๆ   นอกจากนี้ อิทธิพล ทาง การ ศึกษา  การ คาขาย  แลกเปลี่ยน เทคโนโลยี  
จึง ทํา ให เรา มี การ ยืม คํา ภาษา อื่น มา ใช เปน จํานวน มาก  เชน
  ๑ .  ภาษา บาลี  สันสกฤต  ไทย เรา รับ พุทธศาสนา ลัทธิ หา ยาน  ซึ่ง ใช ภาษา สันสกฤต 
เปน เคร่ืองมือ มา กอน และ ตอมา ไดรับ พุทธศาสนา ลัทธิ ลังกา วงศ มา อีก ซึ่ง ใน ภาษา บาลี เปน 
เครื่องมือ ใน การ เผย แพร ไทย จึง รับ ภาษา บาลี สันสกฤต เขามา ใช ใน ภาษาไทย เปน จํานวน มาก  
เชน  กติกา  กตเวทิตา  กตัญู  เขต  คณะ  จารีต  ญัตติ  ทุจริต  อารมณ  โอวาท  เกษียณ  ทรมาน  
ภิกษุ  ศาสดา  สงเคราะห  สัตว  อุทิศ  เปนตน
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   ๒ .  ภาษาจีน  ไทย กับ จีน มี ความ สัมพันธ กัน อยาง ใกล ชิด ทาง ดาน เชื้อชาติ  ถิ่น ที่ อยู 

การ ติดตอ คาขาย  ปจจุบัน มี คน จีน มากมาย ในประเทศ ไทย จึง มี การ ยืม และ แลกเปลี่ยน ภาษา 

ซึ่ง กัน และ กัน  ภาษาจีน ที่ ไทย ยืม มา ใช เปน ภาษาพูด ไม ใช ภาษาเขียน  คํา ที่ เรา ยืม จาก ภาษาจีน 

มี มากมาย ตัวอยาง เชน  กวยจั๊บ  ขิม  จับกัง  เจง  ซวย  ซี อิ้ว  ตั๋ว  ทู ชี้  บะหมี่  หาง  ยี่หอ  หวย  

บุงกี้  อั้งโล  เกาเหลา  แฮ กึ้น  เปนตน

  ๓ .   ภาษา อังกฤษ  ชาวอังกฤษ  เขามา เกี่ยวของ กับ ชาวไทย ตั้ง แต สมัย อยุธยา  มี การ 

คิด ตอ คาขาย  และ ใน สมัย รัชกาล ที่  ๕   มี การ ยกเลิก อํานาจ ศาลกงสุล ให แก ไทย  และ ภาษา 

อังกฤษ เปน ที่ยอมรับ กัน ทั่วโลก วา เปน ภาษาสากล ที่ สามารถ ใช สื่อสาร กัน ได ทั่วโลก  ประเทศ 
ไทย ม ีการ สอน ภาษา องักฤษ ตัง้ แต ประถมศกึษา จงึ ทาํ ให เรา ยมื คาํ ภาษา องักฤษ มา ใช ใน ลกัษณะ 

คํา ทับศัพท อยาง แพรหลาย  เชน  โฮเตล  ลอตเตอร่ี  เปอรเซ็นต  บอย  โนต  กอลฟ  ลิฟท  สวิตช  

เบียร  ชอลก  เบรก  กอก  เกม  เช็ค  แสตมป  โบนัส  เทคนิค  เกรด  ฟอรม  แท็กซี่  โซดา  ปม  

คอลัมน  เปนตน  และ ปจจุบัน ยังมี ภาษา อัน เกิดจา การ ใช คอมพิวเตอร จํานวน หนึ่ง

  ๔ .  ภาษา เขมร  อาจ ดวย สาเหต ุความ เปน เพือ่นบาน ใกลเคยีง และ ม ีการ ตดิตอ กนั มา 

ชานาน ปะปน อยู ใน ภาษาไทย บาง  โดยเฉพาะ ราชาศัพท และ ใน วรรณคดี เชน  บังคัล  กรรไตร  

สงบ  เสวย  เสด็จ  ถนอม  เปนตน

 

   

 

 การ สรางคํา ขึ้น ใช ใน ภาษาไทย
  การ สรางคํา ใน ภาษาไทย มี หลาย วิธี  ทั้ง วิธี เปนของ เรา แทๆ   และ วิธี ที่ เรา นํามาจาก 

ภาษา อืน่  วธิ ีที ่เปนของ เรา ได แก  การ ผนั เสยีง วรรณยุกต  การ ซ้าํ คาํ  การ ซอน คาํ และ การ ประสม 

คํา  เปนตน  สวน วิธี ที่ นํามาจาก ภาษา อื่น  เชน  การส มาส  สนธิ  การ เติม อุปสรรค  การ ลง ปจจัย 

ดัง จะ ได กลาว โดย ละเอียด ตอไปนี้

  ๑ .  การ ผัน เสียง วรรณยุกต  วิธีการ นี้ วรรณยุกต ที่ ตาง ออกไป ทํา ให ได คํา ใหม 

เพิ่มขึ้น  เชน

     เสือ  เสื่อ  เสื้อ

     นา  นา  นา

     นอง  นอง  นอง

กิจกรรม

   ๑ .  ให ผูเรียน สงัเกต และ รวบรวม  คาํ ภาษาไทย ที ่ยมื มาจาก ภาษา บาล ี สนัสกฤต  

ภาษาจีน  ภาษา อังกฤษ  และ ภาษา อื่นๆ   และ เรา ใช กัน ใน การ พูดคุย และ ใช ใน การ สื่อสาร 

มวลชน แลว บันทึก ไว  เพื่อ นําไป ใช ใน การ รายงาน และ การ สื่อสาร ตอไป

   ๒ .  แบง ผูเรียน เปน  ๒ - ๓   กลุม  ออกมา แขง กัน เขียน ภาษาไทย แท บน กระดาษ 

กลุม ละ๑ ๕ - ๒ ๐   คํา  พรอมกับ บอก ขอ สังเกต วา เหตุผล ใด จึง คิดวา เปน คํา ไทย
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   ๒ .   การ ซ้ํา คํา  คือ การ สรางคํา ดวย การนํา เอา คํา ที่ มีเสียง และ ความ เหมือน กัน มา ซ้ํา 

กัน เพื่อ เปลี่ยน แปลง ความ หมาย ของ คํา แตกตาง ไป หลาย ลักษณะ คือ

    ๒ . ๑  ความ หมาย คงเดมิ  เขา ก ็ซน เหมอืน เดก็ ทัว่ๆ  ไป ลกู ยงั เลก็ อยา ให นัง่ รมิๆ 

ไม ปลอดภัย

   ๒ . ๒   ความ หมาย เดนชดั ขึน้  หนกัขึน้ หรือ เฉพาะ เจาะจง ขึน้ กวา ความ หมาย เดิม

     สอน เทาไหรๆ   ก็ ไม เชื่อ     กิน อะไรๆ  ก็ ไมอรอย

     บาง คาํ ตองการ เนน ความ ของ คาํ ให มาก ทีส่ดุ ก ็จะ ซ้าํ  ๓   คาํ ดวย การ เปล่ียน 

วรรณยุกต ของ คํา กลาง  เชน  ดีดี๊ ดี  บาง บาง บาง  รอรอ รอ  หลอ ลอ หลอ  เปนตน

   ๒ . ๓   ความ หมาย แยก เปน สัดสวน หรือ แยก จํานวน  เชน

    เก็บกวาด เปน หองๆ ไป นะ( ทีละ หอง) 

    พูด เปนเรื่องๆ   ไป  ( ทีละ เร่ือง) 

   ๒ . ๔   ความ หมาย เปน พหพูจน เมือ่ ซ้าํ คาํ แลว แสดง ให เห็นวา ม ีจาํนวน เพิม่ขึน้  เชน

    เขา ไมเคย กลับ บาน เปน ปๆ   แลว

    เด็ก ๆ    ชอบ เลน ซน  ใครๆ   ก็ รู

    ชา ๆ    ได พรา สอง เลม งาม  กินๆ   เขาไป เถอะ

    จะ เห็นวา คํา ที่ ซ้ํา กัน จะ มี ทั้ง คํา นาม   กริยา   คํา สรรพนาม   และ จะ มี การ 

บอกเวลา  บอก จํานวน ดวย

  ๒ . ๕  ความ หมาย ผิด ไป จาก เดิม หรือ เมื่อ ซ้ํา แลว จะ เกิด ความ หมาย ใหม หรือ มี

ความหมาย แฝง  เชน

   เรื่อง หมูๆ   แบบนี้ สบาย มาก  ( เร่ือง งายๆ ) 

    อยูๆ   ก็ รอง ขึ้น มา  ( ไมมี สาเหตุ) 

  จะ เหน็ ได วา การนาํ คาํ มา ซ้าํ กนั นัน้ ทาํ ให ได คาํ ที ่ม ีรปู และ ความ หมาย แตกตาง ออกไป  

ดัง นั้น การสรางคํา ซ้ํา จึง เปนการ เพิ่ม คํา ใน ภาษาไทย ให มี มากขึ้น อยาง หนึ่ง

  ๓ .  การ ซอน คํา  คือ การ สรางคํา โดย การนํา เอา คําตั้ง แต สอง คํา ขึ้น ไป ซึ่ง มีเสียง ตาง 

กัน แต มีความหมายเหมือน กัน หรือ คลายคลึง กัน หรือ เปนไป ใน ทํานอง เดียว กัน มา ซอน คู 
กัน  เชน  เล็กนอย  รัก ใคร  หลง ใหลบานเรือน  เปนตน  ปกติ คํา ที่ นํามา ซอน กัน นั้น นอกจาก 

จะ มีความหมาย เหมือน กัน หรือ ใกลเคียง กัน แลว  มัก จะ มีเสียง ใกลเคียง กัน ดวย  ทั้งนี้ เพื่อ ให 

ออกเสียง ได งาย  สะดวกปาก  คํา ซอน ทํา ให เกิด คํา ใหม หรือ คํา ที่ มีความหมาย ใหม เกิดขึ้น ใน 
ภาษา  ทํา ให มี คํา เพิ่ม มากขึ้น ใน ภาษาไทย  อัน จะ ชวย ใหการ สื่อ ความ หมาย และ การ สื่อสาร ใน 

ชีวิต ประจําวัน มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น  คํา ที่ นํามา ซอน กัน แลว ทํา ให เกิด ความ หมาย นั้น  แบง 
เปน๒   ลักษณะ  คือ

  ๓ . ๑  ซอน คํา แลว มีความหมาย คงเดิม  การ ซอน คํา ลักษณะ นี้ จํานํา คํา ที่ มีความ

หมาย เหมือน กนั มา ซอน กนั เพือ่ ไขความ หรอื ขยายความ ซึง่ กนั และ กนั  เชน  วางเปลา  โงเขลา  
รูปราง  ละทิ้ง  อิดโรย  บาด แผล  เปนตน
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  ๓ . ๒ ซอน คํา แลว มีความหมาย เปล่ียน แปลง ไป จาก เดิม  คํา ซอน ท่ี เปน คํา ท่ีเกิด 

ความ หมาย ใหม น้ี  ลักษณะ คือ

     ก.  ความ หมาย เชิง อุปมา   เชน   ยุงยาก   ออนหวาน   เบิกบาน   เปนตน

     ข.  ความ หมาย กวาง ออก   เชน   เจ็บไข   พี่นอง   ทุบตี   ฆาฟน   เปนตน

     ค.   ความ หมาย แคบ เขา   เชน   ใจดํา   ปากคอ   ญาติโยม   หยิบยืม   นํ้า พัก 

นํ้า แรง   สมสุกลูกไม  เปนตน

  การ แยก ลกัษณะ คาํ ซอน ตาม ลกัษณะ การ ประกอบคํา นัน้ จะ ม ีลกัษณะ คาํ ซอน  ๒   คาํ 

และ คํา ซอนมากกวา สอง คํา  เชน  บานเรือน  สวยงาม  ยาก ดี มี จน  เจ็บไข ได ปวย  อด ตา หลับ 

ขับ ตา นอน  จับ ไมได ไล ไมทัน  เปนตน

  ๔ .  การ สราง คําประสม การ สรางคาํ ขึน้ ใช ใน ภาษาไทย สวนหนึง่ จะ ใช วธิ ีประสม คาํ 

หรอื วธิกีาร สราง คาํประสม  โดย การนาํ เอา คาํ ที ่ม ีใช อยู ใน ภาษาไทย  ซึง่ ม ีรปู คาํ และ ความ หมาย 

ของ คํา แตกตาง กัน มา ประสม กัน เพื่อ ให เกิด คํา ใหม  และ มีความหมาย ใหม ใน ภาษาไทย  เชน  

พัดลม  ไฟฟา  ตูเย็น  พอตา  ลูกเสือ  แมน้ํา  เรือรบ  น้ําหอม  น้ํา แข็ง  เมืองนอก  เปนตน

 คํา ที่ นํามา ประสม กัน จะ เปน คํา ไทย กับ คํา ไทย หรือ คํา ไทย กับ คํา ตางประเทศ ก็ได  เชน

    -  คํา ไทย กับ คํา ไทย  โรงเรียน  ลูกเขย  ผีเสื้อ  ไมเทา  เปนตน

    -    คํา ไทย กับ คํา บาลี  หลักฐาน  ( หลัก คํา ไทย  ฐาน คํา บาลี)   สภากาชาด  

    พลเมือง  ราช วัง  ฯลฯ

     -  คํา ไทย กับ คํา สันสกฤต  ทุนทรัพย  ( ทุน คํา ไทย  ทรพัย คํา สันสกฤต) 

     -  คํา ไทย กับ คํา จีน  เย็นเจี๊ยบ ( เย็น คํา ไทย  เจี๊ยบ คํา ภาษาจีน)  หวย

        ใตดิน  นายหาง   เกงจีน   กินโตะ   เขาหุน  ฯลฯ

    -  คํา ไทย กับ คํา เขมร  ละเอียดลออ   ( ละเอียด คํา ไทย  ลออ คํา เขมร)  ของ

         ขลัง  เพาะชํา  นายตรวจ

    -    คํา ไทย กับ คํา อังกฤษ  เส้ือเชิ้ต   ( เสื้อ คํา ไทย  เชิ้ต คํา อังกฤษ)    พวงหรีด

          เหยือก น้ํา   ตูเซฟ   นาย แบงค   ไข กอก   แปป น้ํา  

    ฯลฯ

  ๕ .  การ สรางคํา ไทย โดย การนํา วิธีการ ของ ภาษา อ่ืน มา ใช  การ สรางคํา ของ ภาษา อ่ืน 

ท่ี นํามา ใช ใน ภาษาไทย  ได แก

    ๕ . ๑   การ สรางคํา ของ ภาษา บาลี และ สันสกฤต  คือ

      ก.  วธิ ีสมาส  สมาส เปน วธิ ีสราง ศพัท อยาง หนึง่ ใน ภาษา บาล ี สนัสกฤต โดย 

การนํา คาํ ศพัท ตัง้ แต๒   คาํ ขึน้ ไป รวมเปน ศัพท ใหม ศพัท เดยีว  จะ ม ีลกัษณะ คลาย กบั คาํประสม 

ของ ไทย  แต คํา สมาส นั้น เปน คํา ที่มา ขยาย  มัก จะ อยู หนา คํา หลัก  สวน คําประสม ของ ไทย นั้น 

คํา ขยาย จะ อยู ขางหลัง  เชน  คํา วา  มหาบุรุษ  คํา วา มหาบุรุษ  คํา วา มหา  แปล วา  ยิ่ง ใหญ  ซึ่ง 

เปน คํา ขยาย  จะ อยู หนา คํา หลัก คือ  บุรุษ  ดัง นั้น  คํา วา  มหาบุรุษ  แปล วา  บุรุษ ผู ยิ่ง ใหญ  ซึ่ง 

ตาง จาก ภาษาไทย  ซึ่ง สวนมาก จะ วาง คํา ขยาย ไว หลัง คํา ที่ ถูก ขยาย
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 ตัวอยาง คํา สมาส ใน ภาษาไทย

  พลศึกษา   ประวัติ ศาสตร   ปริยั ติ ธรรม   กามเทพ   เทพบุตร   สุนทรพจน    วิศวกรรม  

วศิวกร  อากาศยาน  สวสัดกิาร  คหกรรมศาสตร  วทิยาศาสตร  วทิยากร  พธิกีร  ชพีจร  มหกรรม  

ประวัติ ศาสตร   โทรทัศน   โทรเลข   วารสาร   นิตยสาร   จุลสาร   พิพิธภัณฑ   วินาศกรรม   

อุบัติเหตุ   ปญญาชน  รมณีย สถาน   สังฆทาน   กิจ กรม   อุทกภัย  วิทยุ ศึกษา   หัตถศึกษา   

เปนตน

  ( ข)   วิธี ลง อุปสรรค  วิธี สรางคํา ใน ภาษา บาลี และ สันสกฤต นั้น มี วิธี ลง อุปสรรค  ( หรือ 

บท หนา)   ประกอบ ขางหนา ศัพท เพื่อ ให ได คํา ที่ มีความหมาย แตกตาง ออกไป  ซึ่ง ไทย เรา ได 

นํามา ใช จํานวน มาก  เชน

   อธิ+ การ เปน อธิการ( ความ เปน ประธาน)  อนุ+ ญาต   เปน   อนุญาต  ( การ รับรู) 

   อธิ+ บ ดี เปน อธิบดี  ( ผู เปน ใหญ)   อนุ+ ทิน     เปน   อนุทิน  ( ตาม วัน, รายวัน) 

   อป+ มงคล   เปน   อัปมงคล( ไมมี มงคล)   วิ+ กฤต     เปน   วิกฤต  ( แปลก จาก เดิม) 

   อป+ ยศ     เปน    อัปยศ  ( ไมมี ยศ)   วิ+ เทศ     เปน   วิเทศ  ( ตางประเทศ) 

  คํา ที่ ลง อุปสรรค ดังกลาว นี้ จัด วา เปน คํา สมาส  ทั้งนี้ เพราะ วิธี ลง อุปสรรค เปนการ 

รวบรวม ศพัท ภาษา บาล ีและ สนัสกฤต เขา ดวย กนั และ บท ขยาย จะ วาง อยู หนา บท ที ่ถกู ขยาย ใน 

ภาษา บาลี และ สันสกฤต  การ ลง อุปสรรค เขา ขางหนา คํา  เปน วิธีการ สมาส วิธี หนึ่ง

  นอกจากนี ้ การ ลง อปุสรรค ของ ภาษา บาล ี ถกู นาํมา ใช ใน ภาษาไทย แลว  ไทย เรา ยงั นาํ 

วิธีการ ลง อุปสรรค มา ใชกับ คํา ไทย และ คํา อื่นๆ   ใน ภาษาไทย อีกดวย  เชน

  สมรู   หมายความวา   รวม คิด กัน

  สมทบ   หมายความวา   รวม เขา ดวย กัน

  ค.  การ สนธิ  การ สรางคํา ใน ภาษา บาลี  สันสกฤต  ซึ่ง มี การ เปลี่ยน แปลง รูป คํา  อัน 

เนื่อง มาจาก การ เปลี่ยน แปลง ทาง เสียง  ซึ่ง เรา เรียกวา  “ สนธิ” 

  สนธิ  เปนการ เปลี่ยน แปลง เสียง  การ สนธิ เปน วิธีการ สมาส  โดย การ เชื่อม คํา ให 

กลมกลืน กัน  คือ ทาย เสียง คํา ตน กับ เสียง ของ คํา ที่ นํามา ตอ  จะ กลมกลืน กัน  เปน วิธี สรางคํา 

ใหม ใน ภาษา วิธี หนึ่ง  วิธี สนธิ มี  ๓   วิธี คือ

   ๑ .  สระ สนธิ  คือ การ รวม เสียงสระ ตัว ทาย ของ คํา นําหนา กับ สระ ตัว หนา ของ คํา หลัง 

ให กลมกลืน สนิท กัน ตาม ธรรมชาติ การ ออกเสียง
    อะ+ อ  เปน  อา  เชน   สุข+ อภิบาล  =    สุขาภิบาล

    อะ+ อุ  หรือ  อู  เปน  อุ  อู  หรือ  โอ  เชน  

           อรุณ+ อุทัย  =  อรุโณทัย

           ราช+ อุปโภค  =  ราชูปโภค

           ฯลฯ
  ๒ .  พยัญชนะ สนธิ  เปน ลักษณะ การ เชื่อม และ กลมกลืน เสียง ระหวาง คํา ที่สุด ศัพท 

ดวย พยญัชนะ กบั คาํ ที ่ขึน้ตน ดวย พยญัชนะ หรอื สระ  เมือ่ เสยีง อยู ใกล กนั  เสยีง หนึง่ จะ ม ีอทิธพิล 
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ดึง เสียง พยัญชนะ อีก เสียง หนึ่ง ให มี ลักษณะ เหมือน หรือ ใกลเคียง กัน  พยัญชนะ สนธิ นี้ จะ มี 
เฉพาะ ใน ภาษา สนัสกฤต เทา นัน้  ใน ภาษา บาล ีไมม ีเพราะ ศพัท ใน ภาษา บาล ีทกุ คาํ ตอง สดุ ศพัท 
ดวย สระ  ตัวอยาง  เชน
    ธต  เปลี่ยน  เปน   ทธ     เชน  พุธ+ ต    =   พุทธ
    รา ชน+ บุตร   =          ราชบุตร  ไทย ใช  ราชบุตร
    กามน- เทว   =        กาม เทว  ไทย ใช  กามเทพ
   ๓ .  นฤคหิต สนธิ สนธินิคหิตจะ มี ลักษณะ การ ตอ เช่ือม และ กลมกลืน เสียง ระหวาง คํา 
ตน ท่ี ลงทาย ดวย นิคหิต  กับ คํา ที่ ขึ้นตน ดวย สระ หรือ พยัญชนะ นิคหิต เทียบ ได กับ เสียง นาสิก  
ดงั นัน้  นคิหติ จะ กลาย เปน นาสกิ ของ พยญัชนะ ตวั ที ่ตาม มา  คอื  ง  ญ  น  ณ  ม  ถา ตวั ตาม นคิหิต 
อยู วรรค เดียว กับ  ง  ก็ จะ เปลี่ยน เปน  ง  ถา อยู วรรค เดียว กับ  ญ  หรือ  น  หรือ  ณ  หรือ  ม  ก็ จะ 
เปลี่ยน เปน  ญ  น  ณม  ตาม วรรค  เชน
    สํ  +   เกต    =    สังเกต  ( เครื่องหมาย รู) 
    สํ  +   ถาร    =    สันถาร  ( การ ปู ลาด) 
    สํ  +   พนธ   =  สัมพันธ
  การนํา วิธีการ สรางคํา แบบ คํา สมาส  คํา ลงอุ สรรค และ วิธี สนธิ ใน ภาษา บาลี สันสกฤต 
มา ใช ใน ภาษาไทย  ถือวา เปนการ สรางคํา หรือ เพิ่ม คํา ใน ภาษาไทย มี มาก
   ๕ . ๒   การ สรางคํา ของ ภาษา เขมร  ไทย ได นํา เอา วิธี สรางคํา ของ เขมร คือ การ 
แผลง คํา มา ใช ใน ภาษาไทย  ซึ่ง วิธี แผลง คํา ใน ภาษา เขมร มี หลาย วิธี แต ไทย เรา นํามา ใช บาง วิธี 
เทา นั้น
  คํา แผลง  คือ   คํา ที่ เปลี่ยน แปลง ตัวอกัษร ให มี รูป ลักษณะ ตาง ไป จาก คํา เดิม แต ยังคง 
รักษา ความ หมาย เดิม หรือ เคาเดิม เอา ไว ให พอ สังเกตได
   วิธี แผลง คํา ใน ภาษาไทย  ที่ นํามาจาก ภาษา เขมร บาง วิธี คือ
  ๑ .  ใช วิธี เติม  อํา  ลง หนา คํา แผลง ใหม แต คง รูปสระ เดิม ไว ที่ พยางค หลัง  เชน
   ตรวจ เปน ตํารวจ                 เกิด เปน   กําเนิด
   เสร็จ     เปน สําเร็จ                  เสียง เปน   สําเนียง
  ๒ .  ใช วิธี เติม อุปสรรค  ( หนวย หนา ศัพท)   บํ  ( บ็ อม)   ลง หนา คํา แผลงสวน ใหญ
ไทย นํา เอามา ออกเสียง
  บัง  บัน   บํา   เชน
   เกิด   ลง อุปสรรค   บํ  เปน  บํ เกิด  ไทย ใช บังเกิด
   ดาล   ลง อุปสรรค   บํ  เปน  บํดาล  ไทย ใช บันดาล
  การ แผลง คําเปน วิธี สรางคํา ขึ้น ใช ใน ภาษา วิธี หนึ่ง ซึ่ง ไทย เอา แบบอยาง มาจาก ภาษา 
เขมร และ ภาษา อื่น เชน   ภาษา บาลี   สันสกฤต   เชน
   อายุ   เปน   พายุ   อภิรมย      เปน   ภิรมย
   ไวป ลุย    เปน  ไพบูลย  มาต   เปน   มารดา
 การ แผลง คํา ของ ภาษา บาลี  สันสกฤต  สวน ใหญ เพื่อ จะ ได ออกเสียง ใน ภาษาไทย ได งาย และ 
ไพเราะ ขึ้น
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 ศัพท บัญญัติ

 ศพัท บญัญตั ิ หมาย ถงึ  คาํ เฉพาะ วงการ หรอื คาํ เฉพาะ วชิา ที ่ผู คดิ ขึน้ เพือ่ ใช สือ่ ความ 

หมาย ใน วงการ อาชพี หรือ ใน วชิาการ แขนง ใด แขนง หนึง่ โดยเฉพาะ  ทัง้นี ้เพราะ การ ศกึษา ของ 

เรา ได ขยายตัว กวางขวาง มากขึ้น  การ ศึกษา จาก ตางประเทศ ก็ มี มากขึ้น  เรา ตอง รับรู คํา ศัพท 

ของ ประเทศ เหลา นั้น โดยเฉพาะ คํา ศัพทภา ษาอังกฤษ

  ปจจุบัน มี ศัพท บัญญัติ ที่ ใช กัน แพรหลาย โดย ทั่วไป จํานวน มาก ซึ่ง ผูเรียน คง จะ เคย 

เห็น และ เคย ได ฟง จาก ส่ือมวลชน  ซ่ึง จะ เปน คํา ศัพท เก่ียวกับ ธุรกิจ  กฎหมาย  วิทยาศาสตร  ฯลฯ

  จะ ขอ ยกตัวอยาง เพียง บาง คํา ดังนี้

 สินเชื่อ  C r e d i t   หมาย ถึง  เงิน ที่ เปนหนี้ ไว ดวย ความ เชื่อถือ

   เงินฝด    D e fl   a t i o n   หมาย ถึง  ภาวะ เศรษฐกิจ ที่ มี ปริมาณ เงิน หมุนเวียน 

   ในประเทศ มี นอย  การ ใชจาย ลดนอยลง ทํา ให สินคา ราคา ตก

  เงินเฟอ  I n fl   a t i o n   หมาย ถงึ  ภาวะ เศรษฐกจิ ที ่ปรมิาณ เงนิ หมนุเวยีน ใน

   ประเทศ มี มาก เกินไป  ทํา ใหราคา สินคา แพง และ เงิน เสื่อมคา 

   ตกต่ํา  ปริมาณ เงินหมุนเวียน ในประเทศ มี นอย การ ใชจาย 

   ลดนอยลง  ทํา ให สินคา ราคา ตก

  ทุนสํารอง  R e s e r v e   f u n d   หมาย ถึง  เงิน ที่ กัน ไว จาก ผล กําไร ของ 

   หางหุนสวน บริษัทตาม ที่ กําหนด ไว ใน กฎหมาย หรือ ขอบังคับ 

   ของ หางหุนสวน  บริษัท นั้นๆ 

  ทุนสํารอง เงินตรา   R e s e r v e   หมาย ถงึ ทองคํา  เงินตรา ตางประเทศ หรอื หลกัทรัพย 

   ตางๆ  ซึ่ง ใช เปนประ กัน ใน การ ออก ธนบัตร หรือ ธนาคาร บัตร

   เงินปนผล  D i v i d e n d   หมาย ถงึ  สวน กาํไร ที ่บริษทั จาํกดั จาย ให แก ผู ถอืหุน

   กลอง โทรทรรศน   T e l e s c o p e   กลอง ที่ สอง ดู ทาง ไกล

   กลอง จุลทรรศน     M i c r o s c o p e   กลองขยาย ด ูของ เล็ก ให เห็น เปน ใหญ
  จรวด  R o c k e t   หมาย ถึง  อาวุธ หรือ ยานอวกาศ ที่ ขับ เคลื่อน ดวย 

   ความเร็ว สูง โดย ได เช้ือเพลิง ใน ตัวเอง เผาไหม เปน แกส พุงออกมา 

   จาก สวนทายมี ทัง้ ชนดิ ที ่ใช เช้ือเพลิง แขง็ และ ชนดิ เช้ือเพลิง เหลว
  ขีปนาวุธ M i s s i l e   หมาย ถึง  อาวุธ ซึ่ง ถูกส งอก ไป จาก ผิว พิภพ เพื่อ ใช 

   ประหตัประหารหรือ ทาํลาย ใน สงคราม  โดย ม ีการ บงัคบั ทศิทาง 
   ใน ตวัเอง  เพือ่ นาํไปสูเปาหมายการ บงัคบั ทศิ ทางน้ี บงัคบั เฉพาะ 

   ตอน ขึ้น เทา นั้น

 จรวด นํา วิถี  G u i d e d   R o c k e t   หมาย ถึง  ขีปนาวุธ นํา วิธี ซึ่ง ขับ เคล่ือน
    ดวย จรวด
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 จานบิน  F l y i n g   S a u c e r   หมาย ถึง  วัตถุ บิน  ลักษณะ คลาย จาน  ๒   ใบ  

   คว่ํา ประกบ กันมี ผู อางวา เคย เห็น บิน บน ทองฟา และ มี บางคน 

   เชือ่ วา เปน ยานอวกาศ มาจากนอกโลก หรอื จาก ดาว ดวง อืน่  บาง

   คร้ัง ก็ เรียกวา  จานผี

 ดาวเทียม S a t e l l i t e   หมาย ถงึ  วตัถ ุที ่มนษุย สรางขึน้ เลยีน แบบ ดาว บรวิาร 

   ของดาว เคราะห  เพือ่ ให โคจร รอบ โลก หรอื รอบ เทหฟากฟา อืน่  

   มี อุปกรณโทรคมนาคม ดวย  เชน การ ถายทอด คลื่น วิทยุ และ 

   โทรทัศน ขาม ประเทศขาม ทวีป  เปนตน

 แถบ บันทึก เสียง  A u d i o t a p e   หมาย ถึง  แถบ เคลือบ สาร แมเหล็ก ใช บันทึก 

   สัญญาณ เสียง

   แถบ บันทึกภาพ, แถบ วีดิทัศน  V i d e o t a p e   หมาย ถึง  แถบ เคลือบ สาร แมเหล็ก ใช 

    บันทึกสัญญาณภาพ

 โลกา วิวัตน G l o b a l i z a t i o n   หมาย ถึง  การ ทํา ให แพรหลาย ไป ทั่วโลก

 คาํ ศพัท บญัญัต ิที ่ยกมา ลวน มคีวามหมาย ที ่ตอง อธบิาย และ มกั จะ มคีวามหมาย เฉพาะ 

ดาน ที่ แตกตาง ไป จาก ความ เขา ใจ ของ คน ทั่วไป  หาก ผูเรียน ตองการ ทราบ ความ หมาย ที่ ถูก

ตอง ควร คนควา จาก พจนานุกรม เฉพาะ เร่ือง  เชน  พจนานุกรม ศัพท แพทย  พจนานุกรม ศัพท 

ธุรกิจ  พจนานุ กรม ชาง และ พจนานุกรม ศัพท กฎหมาย  เปนตน หรือ ติดตาม ขาวสารจาก สื่อ 

ตางๆ ที ่ม ีการ ใช คาํ ศพัทเฉพาะ ดาน จะ ชวย ให เขา ใจ ดขีึน้  เพราะ คาํ ศพัท บญัญตั ิเหมาะสม ที ่จะ 

ใช เฉพาะ วงการ และ ผู มี พื้นฐาน พอ เขา ใจความ หมาย เทา นั้น

 

 ประโยค ใน ภาษาไทย  ประโยค ตอง มี ความ ครบ  สมบูรณ  ให รูวา  ใคร ทํา อะไร  หรือ 

กลาว อีก อยาง หนึ่ง วา ประโยค ตอง ประกอบดวย ประธาน และ กริยา เปน อยาง นอย

  เรา สามารถ แยก ประโยค ได เปน  ๓   ชนิด  คือ

   ก.  ประโยค แจง ให ทราบ  หรือ ประโยค บอกเลา  ประโยค ชนิด นี้ อาจ จะ เปน ประโยค 

สั้นๆ   มี เพียง  คํา นาม ทํา หนา ที่ ประธาน  คํา กริยา ทํา หนา ที่ เปนตัว แสดง  เชน  คน เดิน  นก บิน  

แตบางที อาจ จะ เปน ประโยค ยาวๆ   มี ความ สลับซับซอน ย่ิงข้ึน  ซ่ึง มี คํา นาม  คํา กริยา  หลาย คํา  

ก็ได

กิจกรรม

   ๑ .  ให ผูเรียน รวบรวม คํา ศัพท บัญญัติ จาก หนังสือ พิมพ และ หนังสือ อื่นๆ   แลว 

บันทึก ไว ใน สมุด เพื่อ จะ ได นําไป ใช ใน การ พูด และ เขียน เมื่ อมี โอกาส

   ๒ .  ผูสอน ยก คาํ มา ถาม ที ่เหน็สมควร ให ผูเรยีน ชวย กนั แยก วา เปน คาํ สมาส หรอื 

คําประสม
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  ถา ประโยค แจง ให ทราบ นั้น มี เนื้อความ ปฏิเสธ ก็ จะ มี คํา ปฏิเสธ  เชน  ไมมี  หามิได  อยู 

ดวย  เชน  เขา ไมมา รวม ประชุม ใน วันนี้

  ข.  ประโยค ถาม ให ตอบ หรอื ประโยค คาํ ถาม  เปน ประโยค ที ่ผูพดู ใช ถาม ขอความ เพ่ือ 

ให ผูฟง ตอบ  รูป ประโยค คํา ถาม จะ มี คํา  หรือ ไหม  ใคร  อะไร  ที่ไหน  กี่  เมื่อไร  อยางไร  ฯลฯ  แต 

ถา ประโยค ถาม ให ตอบ เปน ประโยค ถาม ให ตอบ ที่ มี เนื้อความ ปฏิเสธ ก็ จะ มี คํา ปฏิเสธ อยู ดวย

  ค.  ประโยค บอก ให ทาํ หรือ ประโยค คาํ สัง่  เปน ประโยค ที ่ผูพดู ใช เพือ่ ให ผูฟง กระทาํ 

อาการ บางอยาง ตาม ความ ตองการ ของ ผูพูด  การ บอก ให ผูอื่น ทําตาม ความ ตองการ ของ ตน 

นั้น อาจ ตอง ใช วิธี ขอรอง ออนวอน  วิงวอน  เชิญชวน  บังคับ  ออกคําสั่ง  ฯลฯ

  การ เรียงลําดับ ใน ประโยค
  การ เรียงลําดับ ใน ภาษาไทย มี ความ สําคัญมาก เพราะ ถา เรียงลําดับ ตาง กัน ความ สัมพันธ 

ของ คํา ใน ประโยค จะ ผิด ไป  เชน

  สุนัข กัด งู   สุนัข เปน ผูทํา     งู เปน ผู ถูกกระทํา

  งู กัด สุนัข   งู เปน ผูทํา     สุนัข เปน ผูถูก กระ ทํา

 โครงสราง ของ ประโยค
  ประโยค ใน ภาษาไทย แบง เปน  ๓   ชนิด  คือ

  ก.  ประโยค ความ เดียว  คือ ประโยค ที่ มุง กลาว ถึง สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง เพียง สิ่ง เดียว และ สิ่ง 

นั้น แสดง กิริยา อาการ หรือ อยู ใน สภาพ อยาง ใด อยาง หนึ่ง แตเพียง อยางเดียว   ประโยค ความ 

เดียว แบงออก เปน สวนสําคัญ  ๒   สวน   คือ ภาค ประธาน และ ภาค แสดง   เชน

  ผูหญิง ชอบ ดอกไม  ถึง แม จะ มี รายละเอียด เขาไป ใน ประโยค  ก็ ยังเปน ประโยค ความ 

เดียว  เชน  ผูหญิง คน นั้น ชอบ ดอกไม สวย

  ข.  ประโยค ความ ซอน  คือ  ประโยค ความ เดียว ที่ เพิ่ม สวนขยาย ภาค ประธาน หรือ 

ภาค แสดง ดวย ประโยค  ทาํ ให โครงสราง ของ ประโยค เปลีย่นไป แต ถา ประโยค ที ่เพิม่ขึน้ นัน้ เปน 

ประโยค ชวย จํากัด ความ หมาย ของ คํา ถาม หรือ คํา กรยิา  ก็ เปน ประโยค ซอน  เชน

  ผูหญิง ที่นั่ง ขางๆ   ฉัน ชอบ ดอกไม ที่ อยู ใน แจ กัน

  ประโยค ที่ ชวย จํากัด ความ หมาย ของ คํา นาม  “ ดอกไม”   คือ ประโยค  ที่วา  “ ที่ อยู ใน

 แจ กัน”  เปนตน

  ค.  ประโยค ความ รวม  คอื  ประโยค ที ่ม ีสวนขยาย เพิม่ขึน้ และ สวน ที ่ขยาย สมัพนัธกบั 

ประโยค เดมิ โดย ม ีคาํ เชือ่ม และ แต ถา  ฯลฯ  อยู ขางหนา หรอื อยู ขาง ใน ประโยค เดมิ หรอื ประโยค 

ที่ เพิ่มขึ้น  ทํา ให รูวา ประโยค ทั้งสอง สัมพันธ กัน อยางไร  เชน

  ผูหญิง ชอบ ดอกไม สวน เด็ก ชอบ ของเลน   เปน ประโยค ความ รวม

   ประโยค ที่ เพิ่มขึ้น และ สัมพันธกับ ประโยค เดิม โดย มี คํา เชื่อม  “ สวน”  มา ขางหนา คือ 

ประโยค  “ เด็ก ชอบ ของเลน”   เปนตน
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 เรื่อง ที่  ๒    ถอยคํา สํานวน  สุภาษิต  คํา พังเพย

 ๑ .  ถอยคํา ภาษาไทย มี ลักษณะ พิเศษ หลาย ประการ  สามารถ เลือก ใช ให เหมาะสม 
 ใน การ สื่อสาร  เพื่อ ความ เขา ใจ ใน สิ่ง ตางๆ   ได อยาง ชัดเจน  และ ตรง เปาหมาย
  ๒ .  ถอยคํา ภาษาไทย ม ีลกัษณะ เปน ศลิปะ ที ่ม ีความ ประณตี  สละสลวย  ไพเราะ  ลกึซ้ึง  
นาคิด  นาฟง  รื่นหู  จูง ใจ  และ หาก นําไป ใชได เหมาะกับ ขอความ เร่ืองราว จะ เพิ่ม คุณคา ให ขอ
ความ หรือ เรื่องราว เหลา นั้น  มี น้ําหนัก นาคิด  นาฟง  นา สน ใจ  นา ติดตาม ยิ่งขึ้น
  ๓ . ถอยคํา ภาษาไทย  ถา รูจัก ใช ให ถูกตอง ตาม กาลเทศะ และ บุคคล นับวาเปน วัฒน ธรรม 
อัน ดีงาม ของ ชาติ และ ของ ผู ปฎิบั ติ

 ถอยคํา สํานวน

 ถอยคํา สํานวน หมาย ถึง  ถอยคํา ที่ เรียบเรียง  บางที ก็ ใช วา สํานวน โวหาร  คําพูด ของ 
มนษุยเรา แยก ออก ไป อยาง กวางๆ   เปน  ๒   อยาง  อยาง หนึง่ พดู ตรงไป ตรง มา ตาม ภาษา ธรรมดา  
พอ พูด ออกมา ก็ เขา ใจ ทันที  อีก อยาง หนึ่ง พูด เปน เชิง ไม ตรงไป ตรง มา  แต ให มีความหมาย ใน 
คําพูด นั้นๆ   คน ฟง เขา ใจความ หมาย ทันที  ถา คําพูด นั้น ใช กัน แพรหลาย  เชน คํา วา  “ ปาก
หวาน”   “ ใจงาย”   แต ถา ไม แพรหลาย คน ฟง ก็ ไม อาจ เขา ใจ ทันที  ตอง คิด จึง จะ เขา ใจ หรือ บางที 
คดิ แลว เขา ใจ เปน อยาง อืน่ กไ็ด หรือ ไม เขา ใจ เอาเลย กไ็ด คาํพดู เปน เชงิ นี ้ เรา เรยีกวา  “ สาํนวน”   
การ ใช ถอยคํา ที่ เปน สํานวน นั้น  ใช ใน การ เปรียบเทียบ บาง  เปรียบเปรย บาง  พูดกระทบ บาง  
พูด เลนสนุกๆ  บาง  พูด เตือนสติ ให ได คิด บาง
 สํานวน ไทย  หมาย ถึง  ถอยคํา ที่ เรียบเรียง ไว ตายตัว  เนื่องจาก ใช กัน มา จน แพรหลาย 
อยูตัว แลว    จะ ตัดทอนหรือ สลับ ที่ ไมได  เชน  สํานวน วา  “ เก็บ เบี้ย ใตถุน ราน” หมายความวา 
ทํางาน ชนิด ที่ ได เงิน เล็กนอย ก็ เอา  ถา เรา เปลี่ยน เปน  “ เก็บเงิน ใตถุน บาน”   ซึ่ง ไม ใชสํานวน ที่ 
ใช กัน  คน ฟง อาจ ไม เขา ใจ หรือ เขา ใจ เปน อยาง อื่น  เชน  เก็บเงิน ฝง ไว ใตถุน บาน
  ลักษณะชอง สํานวน ไทย
  ๑ . สํานวน ไทย มี ลักษณะ ที่ มีความหมาย โดยนัย  โดย ปกติ ความ หมาย ของ คํามี 
อยาง นอย  ๒   ประการ  คือ
    ๑ . ๑   ความ หมาย โดย อรรถ  ได แก  ความ หมาย  พืน้ฐาน ของ คาํ นัน้ๆ   โดย ตรง เชน 
คํา วา  “ กิน” ความ หมาย พื้นฐาน ที่ ทุกคน เขา ใจ ก็ คือ อาการ ที่ นํา อะไร เขา ปาก เคี้ยว แลว กลืน ลง 
ไป ใน คอ  เชน  กิน ขาว  กิน ขนม  เปนตน
    ๑ . ๒  ความ หมาย โดยนยั  ได แก  การ นาํคาํมา ประกอบ กนั ใช ใน ความ หมาย ที ่เพิม่
จาก พื้นฐาน เชน  คํา วา
       กิน ดิบ   -   ชนะ โดย งายดาย
       กินโตะ  -   รุม ทําราย
    กิน แถว - ถูกลงโทษ ทุกคน ใน พวก นั้น
    กิน ปู รอน ทอง  -   ทํา อาการ พิรุธ ขึ้น เอง
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  ๒ .  สํานวน ไทย มี ลักษณะ มีความหมาย เพื่อ ให ตีความ  มี ลักษณะ ติชม หรือ แสดง 

ความเห็น อยู ใน ตัว  เชน  เกลือ เปน หนอน  กิน ปูน รอน ทอง  ตก บันได พลอย โจน  งม เข็ม ใน 

มหาสมุทร  เปนตน

  ๓ .  สาํนวน ไทย  ม ีลกัษณะ เปนความ เปรียบเทียบ หรอื คาํ อปุมา  เชน  ใจดาํ เหมือน 

อีกา      เบา เหมือน ปุยนุน  รัก เหมือน แกวตา  แข็ง เหมือน เพชร    เปนตน

  ๔ .  สํานวน ไทย มี ลักษณะ เปน คําคม หรือ คํา กลาว  เชน  หนาช่ื นอกตรม  หา เชา กิน คํ่า  

หนา ซื่อ ใจคด  เปนตน

  ๕ .  สํานวน ไทย  มี ลักษณะ เปน โวหาร มีเสียง สัมผัส คลองจอง กัน  หรือ บางที ก็ ยํ้า คํา  
เชน  ชาว แดง แกงรอน  ขุนของ หมอง ใจ  จบั มอืถอื แขน  บนบาน ศาล กลาว  กนิ จบุ กนิ จบิ  ประจบ
ประ แจง  ปากเปยก ปาก แฉะ  อิ่ มอก อิ่ม ใจ  เปนตน
 
ตัวอยาง สํานวน ไทย
   ๑ .  สํานวน ท่ี มีเสียง สัมผัส  สํานวน เหลาน้ี มัก จะ มี จํานวน คําเปน จํานวน คู  ต้ัง แต  ๔   คํา  
จน ถึง  ๑ ๒   คํา ดังนี้
    ๑ . ๑    เรียง  ๔   คํา  เชน  ขาว แดง แกงรอน   คอ ขาด บาด ตาย   โงเงา เตา ตุน  ฯลฯ
    ๑ . ๒    เรยีง  ๖   คาํ  เชน  คด ใน ขอ งอ ใน กระดูก  ย ุให ราํ ตาํ ให รัว่  นก ม ีหหูน ูม ีปก  ฯลฯ
    ๑ . ๓    เรียง  ๘   คํา เชน   กิน อยู กับ ปาก  อยาก อยู กับ ทอง ไก งาม เพราะ ขน  คน งาม 
เพราะ แตง,  ความรู ทวมหัว  เอา ตัว ไม รอด  เปนตน
    ๑ . ๔    เรียง๑ ๐   คํา  เชน  คน รัก เทา ผืน หนัง  คน ชัง เทา ผืน สื่อ คบ คน ให ดู หนา
ซื้อ ผา ให ดู เนื้อ   ดัก ลอบ ตอง หมั่น กู  เจา ชู ตอง หั่น เกี้ยว  เปนตน
    ๑ . ๕    เรียง  ๑ ๒   คํา  เชน  ปลูกเรือน ตาม ใจ ผู อยู  ผูก อู ตาม ใจ ผู นอน  มี เงิน เขา นับ 
เปนนอง  มี มอง เขา นับเปน พี่   เลน กับ ห มา ห มา เลีย ปาก  เลน กับ สากสาก ตอย หัว
  ๒ .  สํานวน ท่ี ไม มีเสียง สัมผัส  สํานวน เหลาน้ี มี มากมาย  สวนมากม่ี ต้ัง แต  ๒   คํา ข้ึน ไป  
จน ถึง  ๘   คํา  เชน
    ๒ . ๑    เรียง  ๒   คํา  เชน   กันทา  แกเผ็ด   เขาปง ตกหลุม   ตาย ใจ  ฯลฯ
    ๒ . ๒  เรียง  ๓  คํา  กวางขวาง คอ    เกลือ เปน หนอน  คลุม ถุง ชน  ควา น้ํา เหลว  ฯลฯ
    ๒ . ๓   เรียง  ๔   คํา  เชน  กิ่ง ทอง ใบ หยก  กิ้งกา ได ทอง  กิน ปู รอน ทอง  น้ําผึ้ง หยด 
เดียว  นอนตาย ตา หลับขาว ใหม ปลา มัน  เปนตน
    ๒ . ๔    เรียง  ๕   คํา  เชน  ขน หนา แขง ไม รวง    ตี งู ให หลัง หัก  จับ ปู ใส กร ะตัง  ฯลฯ
    ๒ . ๕    เรียง  ๖   คํา  เชน  กลืน ไม เขา คาย ไม ออก     นิ้ว ไหน ราย ตัด นิ้ว นั้น   บานเมือง 
มี ขื่อ มี แป   พลิก หนา มือ เปน หลังมือ
    ๒ . ๖   เรียง  ๗   คํา  เชน  กิน บน เรือน ขี้รด หลังคา    นก นอย ทํารัง แต พอตัว   ตํา น้ํา
พริก ละลาย แมน้ํา  สิบ ปา กวา ไม เทา ตา เห็น   เร่ือง ขี้ หมูรา ขี้หมา แหง  ฯลฯ
   สาํนวน  หมาย ถงึ  กลุม ของ วล ี คาํ หรอื กลุมคํา ที ่นาํมา ใช ใน ความ หมาย ที ่แตกตาง ไป 
จาก ความ หมาย เดิม  ความ หมาย ที่ เกิดขึ้น มัก จะ เปนความ หมาย ใน เชิง อุปมา  หรือ เชิง เปรียบ
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เทียบ  ไมได ให คตธิรรม  แต จะ เปนความ หมาย ที ่กระชับ และ ลกึซึง้  เชน  สาํนวน วา  เรือ่ง กลวยๆ   
คํา วา  กลวยๆ   ไมได หมาย ถึง ผล ไม แต หมาย ถึง  งายๆ   เร่ือง ไมยาก เปนเรื่อง งายๆ  สํานวน
ภาษ ไทย อาจ จะ ประกอบ คําตั้ง แต  ๑   คํา ขี้น ไป จึง ถึง หลาย คํา หรือ เปนกลุม
 ตัวอยาง เชน
     ปากหวาน  =   พูด เพราะ
     ลูกหมอ   =   คน เกา ของ สถาน ที่ ใด สถาน ที่หนึ่ง
     หญาปากคอก  =   เร่ือง งายๆ ที่ คิด ไม ถึง
     กง กรรม กงเกวียน  =   กรรม สนอง กรรม
     พกหิน ดีกวา พกนุน  =   ใจคอ หนัก แนน ดีกวา หูเบา
   การ ใช สํานวน ไป ประกอบการ ส่ือสาร น้ัน  ผู ใช ตอง รูความหมาย และ เลือก ใช ให เหมาะสม
กับ เพศ  โอกาส  และ สถานการณ  เชน
     เฒาหัวงู   =   มกั จะ ใช เปรยีบเทยีบ  หมาย ถงึ ผูชาย เทา นัน้
     ไก แก แม ปลาชอน  =   มัก ใช เปรียบ เทียบกับ ผูหญิง เทา นั้น
     ขบเผาะ   =   มัก ใชกับ ผูหญิง เทา นั้น ไม ใชกับ ผูชาย

 คาํ พงัเพย  มคีวามหมาย ลกึซึง้ กวา สาํนวน  ซึง่ จะ ห มา ถงึ ถอยคาํ ที ่กลาว ขึน้ มา ลอยๆ 

เปนกลางๆ   มี ลักษณะ ติชม หรือ แสดง ความเห็น อยู ใน ตัว  มีความหมาย เปน คติ สอน ใจ

คํา พังเพย เมื่อ นําไป ตีความ แลว สามารถ นําไป ใช ประกอบการ พูด หรือ เขียน ให เหมาะสมกับ 

เรื่อง ที่ เรา ตองการ ถายทอด หรือ สื่อ ความ หมาย ใน การ สื่อสาร  เชน

   ชี้ โพรง ให กระ รอก  =   การ แนะนํา ให คน อื่น ทํา ในทาง ไมดี

   ปลูกเรือน ตาม ใจ ผู อยู  =   จะ ทํา อะไร ให คิด ถึง ผู ที่ จะ ใช สิ่ง นั้น

   รํา ไมดี โทษ ป โทษ กลอง  =   คน ทําผิด ไมยอมรับผ ิด กลับ ไป โทษ คน อื่น

 นอกจากนี้ ยังมี คาํ พังเพย อีก มาก ที่ เรา พบเห็น นําไป ใช อยู เสมอ  เชน

   กํา แพง มี หู ประตู มี ชอง    เห็น กงจักร เปน ดอกบัว

   ทํานา บน หลัง คน   เสีย นอย เสีย ยาก เสีย มาก เสีย งาย

      ฯลฯ

   สุภาษิต  หมาย ถึง  คํา กลา วดี    คําพูด ที่ ถือเปน คติ  เพื่อ อบรมสั่งสอน ให ทําความดี 

ละเวน ความ ชั่ว  สภุาษิต  สวน ใหญ มัก เกิด จากหลักธรรม คํา สอน  นิทาน ชาดก  เหตุุ การณ หรือ 

คํา สั่งสอน ของ บุคคล สําคัญ ซึ่ง เปน ที่ เคารพ นับถือ  เลื่อม ใส ของ ประชาชน  ตัวอยาง  เชน

       ตน แล เปน ที่พึ่ง แหง ตน

       ทําดี ไดดี    ทําช่ัว ได ชั่ว

      ที่ ใด มี รัก ที่นั่น มี ทุกข

       หวาน พืช เชนไร  ยอม ไดผล เชน นั้น

      ความ พยายาม อยู ที่ไหน  ความ สําเร็จ อยู ที่ นั้น

       ใจ เปน นาย กาย เปน บาว

      ฯลฯ
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  การนาํ สาํนวน  คาํ พงัเพย  สภุาษติ ไป ใช ประกอบการ ถายทอด ความรู ความคดิ อารมณ 

ความรูสึก ใน ชีวิต นั้น  คน ไทย เรา นิยม นําไป ใช กัน มาก  ทั้งนี้ เพราะ สํานวน  สุภาษิต  คํา พังเพย  

มี คุณคา และ ความ สําคัญ  คือ

   ๑ .  ใช เปน เครือ่งมือ อบรมสัง่สอน   เยาวชน และ บคุคล ทัว่ไป ให ปฏิบตัดิ ี  ปฏิบตั ิชอบ 

ในดาน ตางๆ    เชน  การ พูด  การ ถายทอด วัฒนธรรม  การ ศึกษา เลาเรียน  การ คบ เพ่ือน  ความ รัก  

การ ครอง เรือน และ การ ดําเนิน ชีวิต ดาน อื่นๆ 

   ๒ .  ถอยคํา สํานวน  คํา พังเพย  สุภาษิต  สะ ทอน ให เห็น สภาพ การ ดําเนิน ชีวิต ความ 

เปน อยู ของ คน สมัยกอน จน ถึง ปจจุบัน  ใน ดานสังคม  การ ศึกษา  การเมือง  การ ปกครอง  

เศรษฐกิจ  นิสัย ใจคอ และ อื่นๆ 

   ๓ .  สะทอน ให เห็น ความ เชื่อ  ความคิด  วิสัยทัศน ของ คน สมัยกอน

   ๔ .  การ ศึกษา สํานวน  คํา พังเพย  สุภาษิต  ชวย ให มี ความคิด  ความ รอบรู  สามารถ ใช 

ภาษา ไดด ีและ เหมาะสมกับ โอกาส  กาลเทศะ และ บุคคล  กอปร ท้ัง เปนการ ชวย สืบทอด วัฒนธรรม 

ทาง ภาษา ไว ให คง อยู คู ชาติ ไทย ตลอดไป
 

 

 เรื่อง ที่  ๓    การ ใช พจนานุกรม และ สารานุกรม

ความ สําคัญ ของ พจนานุกรม
  พจนานุกรม เปน หนังสือ อางอิง ที่ สําคัญ และ เปน แบบฉบับ ของ การ เขียน หนังสือ ไทย 

ในทาง ราชการ และ โรงเรียน  เพื่อ ใหการ เขียน หนังสือ ไทย มี มาตรฐาน เดียว กัน ไม ลักลั่น กอ ให 
เกิด เอกภาพ  ทาง ภาษา  อันเปน วัฒนธรรม สวนหนึ่ง ของ ชาติ ไทย  ตามปกติ แลว เรา จะ เปด ใช 

เมือ่ เกดิ ความ สงสยั ใครรู ใน การ อาน  เขยีน  หรอื แปลความ หมาย ของ สาํนวน  หาก เปด ใช บอยๆ 

จะ เกิด ความ รูความ ชํานาญ  ใชได รวดเร็ว และ ถูกตอง

ความ หมาย ของ พจนานุกรม
   คํา วา  พจนานุกรม  เทียบ ได กับ คํา ภาษา อังกฤษ คือ   D i c t i o n a r y    พจนานุกรม   
หมาย ถึง   หนังสือ รวบรวม ถอยคํา และ สํานวน ที่ ใช อยู ใน ภาษา โดย เรียงลําดับ ตาม อักษร แรก 

ของ คํา  เริ่ม ตั้ง แต คํา ที่ ขึ้น ทาย ตน ดวย  ก. ไก  ลําดับ ไป จน ถึง  คํา ที่ ขึ้นตน ดวย  ฮ. นกฮูก  ซึ่ง 

กิจกรรม

   ให ผูเรียน รวบรวม  สํานวน  คํา พังเพย  สุภาษิต  จาก หนังสือ และ แหลง ความรู 

อื่นๆ  พรอม ศึกษา ความ หมาย ให เขา ใจ  เพื่อ นําไป ใช ใน การ รายงาน  การ พูด  การ เขียน  

ใน ชีวิต ประจําวัน
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แตละ คํา พจนานุกรม จะ บอก การ เขียน สะกด การันต  บาง คํา จะ บอก เสียง อาน ดวย  หาก คํา ใด 

ที่ มี มาจาก ภาษา ตางประเทศ ก็ จะ บอก เทียบ ไว  บาง คํา มี ภาพประกอบ เพื่อ เขา ใจความ หมาย 

ยิ่งขึ้น  และ สิ่ง ที่ พจนานุกรม บอก ไว ทุก คํา คอื  ชนิด ของ คํา ตาม ไวยากรณ กับ ความ หมาย ของ 

คํา นั้นๆ 

   พจนานุกรม จึง ทํา หนา ที่ เปน แหลงเรียนรู ทาง ภาษา คอย ให ความรู เกี่ยวกับ การ อาน  

การ เขียน  และ บอก ความ หมาย ของ ถอยคํา สํานวน ให เปน ที่ เขา ใจ อยาง สั้น  งาย  รวบรัด

 หนังสือ พจนานุกรม ภาษาไทย ฉบับ ที่ ไดมาตรฐาน และ เปน ที่ยอมรับ ทั่วไป คือ   

พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ ปรับปรุง  พ. ศ.   ๒ ๕ ๒ ๕  และฉบับปรับปรุง ป ๒๕๔๒

 

   พจนานุกรม จะ เรียง คํา ตาม อักษร ตัว แรก ของ คํา

   โดย ลําดับ ตั้ง แต  ก. ไก  ไป จน ถึง 

   ฮ. นกฮูก  จง ลําดับ คํา  ๕   คํา  ตอไปนี้ ตามหลัก พจนานุกรม

        หมู  แมว   เปด   ไก   นก

     ( ถา เรียง ไมได ให เปด พจนานุกรม ดู หรือ ถาม ผูรู) 

 

วิธี ใช พจนานุกรม
 พจนานุกรม จัด เปน หนังสือ ประเภท ไขขอ ของ ใจ ทาง ภาษา  ตามปกติ แลว เรา จะ เปด 
ใช เมื่อ เกิด ความ สงสัย ใครรู ใน การ อาน  เขียน  หรือ แปลความ หมาย ของ ถอยคํา สํานวณ  หาก 
เปด บอยๆ จะ เกิด ความ คลอง แคลว รวดเร็ว และ ถูกตอง
 ถา เปรียบเทียบ วิธี ใช พจนานุกรม กับ การ พิมพดีด  วายน้ํา  ขับรถ  ทอผา  หรือ ทํานา  
ก็ คง เหมือน กัน คือ  ฝก บอยๆ   ลงมือทํา บอยๆ  ทํา เปนประจํา สม่ําเสมอ  ไมชา จะ คลอง แคลว 
โดย ไมรูตัว
 การ ใช พจนานุกรม จึง ไม ใช เรื่อง ยาก เย็น อะไร
  ขอ แนะนํา ขั้นตอน งายๆ ดังนี้
 ขัน้ ที ่ ๑   หา พจนานกุรม มา ใช ใน มอืหนึง่ เลม เปด อาน คาํนาํ อยาง ละเอยีด  เรา ตอง อาน 
คํานํา เพราะ เขา จะ อธิบาย ลักษณะ และ วิธี ใช พจนานุกรม เลม นั้น อยาง ละเอียด
  ขั้น ที่  ๒   ศึกษา รายละเอียด ตางๆ ที่ จําเปน ตอง รู  เพื่อ ความ สะดวก ใน การ เปด ใช  เชน  
อักษรยอ  คํา ยอ  เปนตน  เพราะ เมื่อ เปด ไป ดู คํา กับ คํา หมาย แลว เขา จะ ใช อักษรยอ ตลอด เวลา 
โปรด ดู ตัวอยาง จาก พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน  ฉบับ ปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒ ๕ ๒ ๕   
หนา  ๙ - ๑ ๐ 
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 อักษรยอ ที่ ใช พจนานุกรม
  ( ๑ )   อักษรยอ ใน วงเล็บ( . . . )  บอก ที่มา ของ คํา

  ( ๒ )   อักษร หนา บทนิยาม  บอก ชนิด ของ คํา ตามหลัก ไวยากรณ

  ( ๓ )   อักษรยอ ใน วงเล็บ หนา บทนิยาม  บอก ลักษณะ ของ คํา ที่ ใช เฉพาะ แหง

  ( ๔ )   อักษรยอ หนังสือ อางอิง

 ( ๕ )   คาํ วา”   ด”ู   ที ่เขียน ตอทาย คํา  หมายความวา ให เปด ด ูใน คาํ อืน่  เชน  กรรม  ภริมย  

ดู กรรภิรมย

 บัญชี อักษรยอ ที่ ใช ใน พจนานุกรม นี้
 ( ๑ )  อักษรยอ ใน วงเล็บ  บอก ที่มา ของคํา :-

    ข     =   เขมร  ต  =   ตะเลง                     ล =  ละติน

    จ       =   จีน บ =  เบง คอ ลี             ส =  สันสกฤต

    ช     = ชวา   ป = ปาลิ( บาลี)          อ =  อังกฤษ

    ญ    =  ญวน   ฝ =  ฝรั่ง เศษ                 ฮ =  ฮินดู

    ญ     =   ญี่ปุน   ม =  มาลา ยู            

  ( ๒ )  อักษร ยอหนา บทนิยาม  บอก ชนิด ของ คํา ตาม ไวยากรณ  คือ : - 

    ก.         = กริยา                 ว. = วิเศษณ  ( คุณศัพท หรือ กริยาวิเศษณ) 

    น.   = นาม                     ส.  =  สรรพนาม

    นิ =  นิบาต สัน = สันธาน

    บ.  =  บุรพบท            อ.  =  อุทาน    

  ( ๓ )  อักษรยอ ใน วงเล็บ หนา บทนิยาม  บอก ลักษณะ ของ คํา ที่ ใช เฉพาะ แหง  คือ: - 

  ( กฎ)      คือ   คํา ที่ ใช ใน กฎหมาย

   ( กลอน)  คือ     คํา ที่ ใช ใน บท รอยกรอง  

  ( คณิต)  คือ  คํา ที่ ใช ใน คณิตศาสตร

   ( จริย)    คือ   คํา ที่ ใช ใน จริยศาสตร
   ( ชีว)    คือ   คํา ที่ ใช ใน ชีววิทยา

   ( ดารา)  คือ   คํา ที่ ใช ใน ดาราศาสตร

   ( ถิ่น)        คือ   คํา ที่ ภาษา เฉพาะถิ่น

   ( ธรณี)  คือ   คํา ที่ ใช ใน ธรณวีิทยา

   ( บัญชี)  คือ   คํา ที่ ใช ใน การ บัญชี

  ( แบบ)  คือ   คํา ที่ ใช เฉพาะ ใน หนังสือ  ไม ใช คํา ทั่วไป  เชน  กนก  ลุปต  ลุพธ

  ( โบ)    คือ   คํา โบราณ

   ( ปาก)    คือ   คํา ที่ เปน ภาษาปาก
  ( พฤกษ)   คือ คํา ที่ ใช ใน พฤกษศาสตร
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  ( ๔ )   อักษรยอ หนังสือ ที่อางอิง มี ดังนี้  คือ: - 

  กฎมนเทียรบาล  ใน กฎหมาย ราชบุรี :  หนังสือ กฎหมาย  พระ นิพนธ ใน กรมหลวง 

     ราชบรุดีเิรก ฤทธิ ์ ฉบบั โรงพมิพ กอง ลหโุทษ    

     ร. ศ.   ๑ ๒ ๐   

  กฎ. ราชบุรี  : หนงัสอื กฎหมาย  พระ ราช นพิน ใน กรมหลวง 

     ราชบุรี ดิเรก ฤทธิ์ฉบับ ฉบับ โรงพิมพ 

     กอง ลหุโทษ    ร. ศ.   ๑ ๒ ๐   

 กฎหมาย   :  หนังสือ เร่ือง กฎหมาย เมืองไทย

     หมอ ปรัดเล พิมพ  จ. ศ.   ๑ ๒ ๓ ๕ 

 กฐินพยุ ห   :  ลิลิต กระบวน แห พระ กฐิน พยุหยาตรา

     พระ นิพนธ ใน สมเด็จพระ มหา สมณเจา

     กรม พระปรม มา นุชิต ชิโนรส.   ฯลฯ

 ขั้น ที่   ๓ ศึกษา วธิี เรียง คํา ตามลําดับ พยัญชนะ ตัว แรก ของ คํา  คือ เรียง  ก. ไก  ไป จน 

ฮ. นกฮูก  สังเกต วา เขา เรียง ไว อยางไร  ลักษณะ พิเศษ ที่ แปลก ออกไป คือ  ตัว  ฤ. ฤๅ.   จะ ลําดับ ไว 

หลัง ตัว  ร. เรือ  สวน  ฦ. ฦๅ  จะ อยู หลัง ตัว  ล. ลิง  และ หาก คาํ ใด ใช พยัญชนะ เหมือน กัน  เขา ก็ 

ลาํดบั  โดย พจิารณา รปูสระ พเิศษ อกีดวย  การ ลาํดบั คาํ ตาม รปูสระ ก ็ม ีลกัษณะ ที ่ตอง สน ใจ เปน

พิเศษ  เขา จะ เรียง คํา ตาม รูป ดังนี้

 คํา ที่ ไมมี รูปสระ มา กอน  แลว ตอ ดวย คํา ที่ มี รูปสระ

 -ะ  -า   -ิ    -ี    -ึ    ื-   -ุ    -ู  เ-ะ   เ-  เ -ืะ   เ -ื   -ัวะ   -ัว  เ-า  เ-าะ  -ํา

 เ -ีะ  เ -ี  แ-   แ-ะ   โ-   โ-ะ  ใ-  ไ-

 โปรด ดู ตัวอยาง การ เรียง คํา จาก พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ ปรับ ปรุง 

พุทธศักราช  ๒ ๕ ๒ ๕   และ ๒๕๔๒

  ขั้น ที่  ๔    ศึกษา เครื่องหมาย วรรคตอน ที่ ใช ใน พจนานุกรม

 เครื่องหมาย จุลภาค ( , )  ใช คั่น ความ หมาย หรือ บทนิยาม ของ คํา ที่ มีความหมาย  

หลายอยาง แต มีความหมาย คลายๆ  กัน หรือ เปน ไวพจน ของ กัน
 ตัวอยาง

 กร ะตือรือรน  ก. รีบเรง,  เรงรีบ,  ข มี ขมัน,  มี ใจ ฝก ใฝ เรารอน

  เครื่องหมาย อัฒภาค( ; ) 
  ( ๑ )   ใช คัน่ เครือ่งหมาย หรือ บทนยิาม ของ คาํ ที ่มคีวามหมาย หลายอยาง แต ความ หมาย 

มีนัย เนื่อง กับ ความ หมาย เดิม

 ตัวอยาง  

  กิ่ง  น.   สวน ที่ แยกออกจาก ลําตน, แขนง; ใช เรียก สวนยอย ที่ แยกออกไป จาก สวน 

ใหญ ขึ้น อยู กับ สวน ใหญ  เชน  กิ่ง อําเภอ  กิ่ง สถานีตํารวจ;  ลักษณะ นาม เรียก งาชาง วา  กิ่ง; เรือ  
ชนิด หนึ่ง ใน กระบวน พยุหยาตรา
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  ( ๒ )     คั่น บทนิยาม ที่ มีความหมาย ไม สัมพันธ กัน เลย

  ตัวอยาง

   เจริญ( จะ เริน) ก. เติบโต, งดงาม, ทํา ให งอกงาม, เชน เจริญ ทาง ไมตรี, มากข้ึน, ทิ้ง, 

เชน  เจริญ ยา, ตัด  เชน  เจริญ งาชาง, สาธยาย, สวด, ( ใน งาน มงคล)   เชน  เจริญ พระพุทธมนต  

เปนตน

  ( ๓ )  คั่น อักษรยอ บอก ที่มา ของ คํา

  ตัวอยาง

  กุณฑล  [ ทน] น. ตุมหู. ( ป.   ;   ส. ) 

  คั่น อักษร  ป.   กับ  อักษร  ส.   ซึ่ง มาจาก คํา วา บาลี กับ สันสกฤต

   

 เครื่อง วงเล็บ เหล่ียม[   ]   คํา ใน วงเล็บ เหลี่ยม เปน คาํ ที่ บอก เสียง อาน

  ตัวอยาง

   ราชการ  [ ราด ชะกาน]   เปนตน

 เครื่องหมาย นขลิขิต  (   ) 

   อักษรยอ ที่ อยู ใน วงเล็บ บอก ที่มา ของ คํา  เชน  ( ข. )   มาจาก ภาษา เขมร

   อักษรยอ ที่ อยู ใน วงเล็บ หนา บทนิยาม บอก ลักษณะ คํา ที่ ใช เฉพาะ แหง  เชน  ( กฎ)   

ใน ภาษา กฎหมาย

  เครื่องหมาย ยัติภังค  ( - ) 

   ( ๑ )  เขียน ไว ขางหนา คํา เพื่อ ให สังเกต วา เปน คํา ที่ ใช พวงทาย คํา ศัพท อื่น

   ตัวอยาง

    -  เก็ งกอย  ใช เขาคู กับ คํา  เขยง  เปน  เขยงเก งกอย.   ( ไทย ใหญ  เกง  วา เนื่อง 

ใน เลม การ เลน. ) 

   ( ๒ )   เขียน ไว หลัง คํา เพื่อ ให สังเกต วา มี คํา พวงทาย

   ตัวอยาง

   โ- ขม-   [ โขมะ- ]   ( แบบ)   น.   โกษม,   ผา ใยไหม  ( ผา ลนินิ) ,   ผา ขาว,   ผา ปาน  ประกอบ 

วา โขมพัตถ  และ แผลง เปน  โขษม พัสตร  ก็ มี.   ( ป.   ;   ส.   เกษม. ) 

   ( ๓ ) แทน คํา อาน ของ พยางค ที่ ไมมี ปญหา ใน การ อาน

   ตัวอยาง

    กุณฑล  [ - ทน]   น.   ตุมหู.   ( ป. ;   ส. ) 

 เครื่องหมาย พินทุ จุด ไว ใต ตัว  ห  ซึ่ง เปน อักษร นํา เวลา อาน ไม ออกเสียง

    เชน  [ เหฺ ลา]   ไม อาน วา  เห- ลา

     เครื่องหมาย พินทุ จุด ไว ใต พยัญชนะ ตัว หนา ที่ เปนตัว อักษรควบ หรือ กล้ํา  ใน ภาษา

ไทย มี  ๓   ตัว  ร  ล  ว เทา นั้น  ที่ ออกเสียง ควบกล้ํา  นอก นั้น ไม นิยม
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ขั้นตอน ที่  ๕  ศึกษา ตัวเลข ที่ เขียน ตอทาย คํา

    ตัวเลข ที่ เขียน ตอทาย คํา

    หมาย ถึง  คํา นั้น มี หลาย ความ หมาย แตกตาง กัน

    ตัวอยาง

   กระทิง  ๑   น.   ชื่อวัว ปา ชนิด  ( B o s   g a u r u s )   ใน วงศ  B o v i d a c e   ขน ยาว

ตัว สีดํา หรือ ดํา แกม น้ําตาล  ยกเวน แต ที่ ตรง หนาผาก และ ขา ทั้ง  ๔   เปน ขาว เทาๆ   หรือ เหลือง 

อยาง สีทอง

   กระทิง  ๒   น.   ชื่อ ตนไม ชนิด หนึ่ง  ( C a l o p h y l l u m   i n o p h y l l u m )   ใน วงศ

G u t t i f e r a e   ใบ และ ผล คลาย สารภี  แต ใบ ขึ้น สัน มาก และ ผล กลม กวา  เปลือก เมล็ด แข็ง  ใช ทํา 

ลูก ฉลาก หรือ กระบวย ของเลน,   สารภีทะเล  หรือ  กากะทิง  ก็ เรียก. 

   กระทิง  ๓   น.   ชื่อ ปลา น้ําจืด จําพวก หนึ่ง  ( M a s t o c e m b e l u s   s p . )   ใน วงศ

M a s t o c e m b e l i d a e มี หลายชนิด  ตัว เรียว คอน ยาว คอนขาง แบน  พื้น สีน้ําตาล แก  บาง ตัว มี 

ลาย ขาว เปน วงกลมๆ   บาง ตัว มี ลาย เปน บั้งๆ   คาด จาก หลัง ถึง ใต ทอง  มี ครีบ บน สันหลังยาว 

ตดิตอ ตลอด ถงึ หาง  ปลายจมูก เลก็ แหลม ผดิ กวา ปลา ธรรมดา  อาศัย อยู ใน แมน้าํ ลาํคลอง ทัว่ไป

    ให ผูเรียน สังเกต ความ หมาย ของ คํา วา  “ กระทิง  ๑ ”   “ กระทิง  ๒ ”   “ กระทิง  ๓ ”   

วา เหมือน  หรือ  แตกตาง กัน  เรา เรียก  “ กระทิง  ๑ ”   วา  กระทิง ใน ความ หมาย ที่  ๑   หมาย ถึง 

ชื่อ  วัวปา. . . . 

    เม่ือ ศึกษา เขา ใจ พจนานุกรม ทั้ง  ๕   ขั้นตอน แลว  ควร ฝก คนหา คํา ขอความ 

หรือ ฝก ใช พจนานุกรม ดวย ตน เอง ให เกิด ความ ชํานาญ  ก็ จะ เปน ประโยชน กับ ตน เอง ตลอด

ชีวิต ทีเดียว
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เรื่องที่ ๓ การใชพจนานุกรมและสารานุกรม
 

 หนังสือ สารานุกรม เปน หนังสือ รวม ความรู ตางๆ ใน ทุก แขนง วิชา ให รายละเอียด 

เกีย่วกบั ประวัต ิความ เปนมา  วิวัฒน าการ ตางๆ และ ความรู ท่ัวไป อาทิ ภูมิศาสตร ประวัติ ศาสตร 

วิทยาศาสตร ฯลฯ เรียงลําดับ ไว อยาง ดีแต สวนใหญ จะ เรียง ตาม ตัวอักษร และ มี การ ปรับปรุง ให 

ทันสมัย อยู เสมอ จะ มี การ ออก หนังสือ เปน รายป เพ่ิมเติม เพ่ือ เปนการ รวบรวม ความรู วิทยา การ 

ใหมๆ ที่ เกิดขึ้น ใน รอบป การ เลือก ใช สารานุกรม จึง ควร เลือก สารานุกรม ที่ พิมพ ใน ป ลาสุด 

และ เลอืก ให สอดคลองกบั ความ ตองการ ของ ตน เอง สารานกุรม จะ ม ีทัง้ สารานกุรม เฉพาะ วชิา 

สารานกุรม ทัว่ไป สารานกุรม สาํหรบั เยาวชน สารานกุรม สาํหรบั ผูใหญ ม ีทัง้ สารานกุรม หลาย 

เลม จบ และ สารานุกรม เลม เดียว จบ

วิธีใช สารานุกรม
 ๑. พิจารณา วา เร่ือง ที่ ตองการ คนควา เปน ความรู ลักษณะ ใด เปน ความรู ทั่วไป หรือ 

เปน ความรู เฉพาะ วิชา

 ๒. เลือก ใช สารานุกรม ตามเร่ือง ที่ ตน เอง ตองการ ตัวอยาง ถา ตองการ คน หาความรู 

งายๆ พืน้ฐาน ทัว่ไป ก ็ให ใช สารานกุรม ทัว่ไป สาํหรบั เยาวชน แต ถา ตองการ หาความรู พืน้ฐาน 

อยาง ละเอียด ก็ ใช สารานุกรม ทั่วไป สําหรับ ผูใหญ หรือ ถา ตองการ คน หาความรู เฉพาะ วิชา ก็ 

ให เลือก ใช สารานุกรม เฉพาะ วิชา

 ๓. ดู อักษร นํา เลม หรือ คํา แนะนํา ที่ สัน หนังสือ จะ รูวา เร่ือง นั้น อยู ใน เลม ใด

 ๔. เปด ดู ดรรชนี เพื่อ ดู เรื่อง ที่ ตองการ คน หาวา อยู ใน เลม ใด หนาท่ี เทาไหร และ จะ 

ตอง เลือก ดู ให ถูก ลักษณะ ของ สารานุกรม เชน เปด ดู ดรรชนี ทาย เลม แต สารานุกรม เยาวชน 

และ สารานุกรม บาง ชุด ดรรชนี จะ อยู ดานหนา สวน สารานุกรม สําหรับ ผูใหญ และ สารานุกรม 

บาง ชุด ให เปด ดู ดรรชนี ที่ เลม สุดทาย ของ ชุด

 ๕. อาน วิธีใช สารานุกรม แตละ ชุด กอน ใช และ คน หาเร่ือง ที่ ตองการ
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เรื่องที่  ๔  คํา ราชาศัพท
  

 คน ไทย ม ีวฒันธรรม ที ่ยดึถือ กนั เปนปกติ คอื การ เคารพ นบัถอื ผู ทีส่งูอายุ ชาติกาํเนดิ 

และ ตําแหนง หนาท่ี สื่อ ที่ แสดงออก อยาง ชัดเจน คือ การ แสดง กิริยา มารยาท อัน เคารพ 

นอบนอม และ ใช ภาษา อยาง มี ระเบียบ แบบแผนอีกดวย ภาษา ท่ี ใช อยาง มี ระเบียบ และ ประดิษฐ 

ตกแตง เปนพิเศษ เพ่ือ ใชกับ บุคคล ท่ี มี ฐานะ ตางๆ ทาง สังคม ดังกลาว แลว เรี ยก วา คํา ราชาศัพท

 คาํ ราชาศพัท คอื คาํ ที ่ใช ส าํหรบั พระเจาแผนดิน และ พระ บรมวงศานวุงศ แต ปจจบุนั 

คํา ราชาศัพท มีความหมาย รวมถึง คําสุภาพ ที่ สุภาพชน ตอง เลือก ใช ให เหมาะสม ตามฐานะ 

ของ บุคคล ทุก ระดับ และ เหมาะสมกับ กาลเทศะ ดวย

  คาํสุภาพ พระยา อปุกิต ศลิป สาร ได อธบิาย ไว วา ไม ใชคาํ แข็ง กระดาง ไม แสดง ความ 

เคารพ เชน โวย วาย วะ ไม ใช คํา หยาบ เชน ให ใช อุจจาระ แทน ขี้ ปสสาวะ แทน เยี่ยว ไม ใช 

คาํ ที ่นยิม กบั ของ คาํ หยาบ เชน สาก กระ เบอื เปรียบ เทยีบกับ ของลับ ผูชาย ให ใช ไมตพีรกิ แทน 

เปนตน ไม ใช คาํผวน เชน ตากแดด ให ใช ใหม เปน ผึง่แดด เปนตน และ ไม พดู เสยีง หวน เชน 

ไมรู ไมเห็น และ มี คํา วา  ครับ  คะ  คะ   ขา  ประกอบ คําพูด ดวย

ลักษณะ ของ คํา ราชาศัพท

 ๑. คํา นาม ที่ นํามาใช เปน ราชาศัพท

  ๑.๑ คํา ที่ นํามาจาก ภาษา บาลี สันสกฤต เขมร และ คํา ไทย เมื่อ จะ ใช เปน คํา 

ราชาศัพท จะ ตอง ใช

พระ บรม ราช พระ บรม พระ ราช และ พระ นําหนา คือ

  พระ บรม พระ บรม ราช ใช นําหนา คํา นาม ท่ี สมควร ยกยอง สําหรับ พระเจาแผนดิน 

โดยเฉพาะ  เชน พระ บรมอัฐิ พระ บรม โอรสาธิ ราช พระ บรม ราโชวาท พระ บรม ราช วินิจฉัย 

พระ บรม ราชโองการ พระ บรมมหาราชวัง พระ บรม ราชูปถัมภ

  พระ ราช ใช นาํหนา คาํ นาม ที ่สาํคญั รอง ลงมา เชน พระ ราชสาสน พระ ราช ประวัต ิ

พระ ราชยาน  พระ ราช โทรเลข  พระ ราช วัง  พระ ราช ดํารัส  พระ ราช บิดา

  พระ ใช นําหนา คํา นาม ท่ัวไป บาง คํา เชน พระ กร พระ หัตถ พระ เกศา พระ อาจารย 

พระ สหาย พระ เกาอ้ี พระ เขนย พระ ยี่ภู พระศอ พระ อุทร บางท่ี ใช พระ หรือ ทรง แทรก เขา 

กลาง เพื่อ แตง เปน คํา นาม ราชาศัพทเชน  กระเปา ทรง ถือ  เครื่อง พระ สําอาง 

  ๑.๒ คาํ ไทย สามญั เมือ่ ใช เปน คาํ ราชาศพัท ตอง ใช คาํ วา หลวง ตน ทรง  พระทีน่ัง่ 

ประกอบ หลัง คํา นาม น้ัน เชน ลูกหลวง เรือหลวง รถหลวง วังหลวง ขางตน มาตน เคร่ืองตน 

เรือตน ชางทรง มา ทรงเรือ พระที่นั่ง รถ พระ ที่ นั่ง ฯลฯ

  นอกจากน้ี ยังมี คํา นาม ราชาศัพท ท่ี ใช คํา ไทย นําหนา คํา ราชาศัพท ซึ่ง เปนการ สราง 

ศัพท ขึ้น ใช ใน ภาษา เชน ผา ซับพระพักตร ถุง พระบาท
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 ๒. คํา สรรพนาม คํา สรรพนาม ราชาศัพท นั้น แบง เปน บุรุษ สรรพนาม แยก ไป ตาม

ฐานะ ของ ผูใช ราชาศัพท เชน เดียวกัน

 บุรุษ ที่ ๑ (ผูพูด เอง) หญิง ใช หมอมฉัน ขาพระพุทธเจา

   ชาย ใช กระหมอม เกลากระหมอม ขาพระพุทธเจา

 บุรุษ ที่ ๒  (ผูพูด ดวย) แยก ไป ตามฐานะ ของ ผู ที่ พูด ดวย เชน

   ใต ฝา ละอองธุ รี พระบาท ใชกับ พระมหากษัตริย 

   พระ บรม ราชินีนาถ

   ใต ฝา ละออง พระบาท ใชกับ พระ บรม โอรสาธิ ราช

   ใตฝาพระบาท ใชกับ เจานาย ชั้น รอง ลงมา 

   เจาฟา หรือ เจานาย ชั้น ผูใหญ

   พระบาท ใชกับ เจานาย ช้ัน ผูนอย เชน ระดับ หมอมเจา

 บุรุษ ที่ ๓  (ผู พูดถึง) ทั้ง หญิง และ ชาย ใช วา พระองค พระองค ทาน

 ๓. คาํ กรยิารา ชาศพัท  คาํ กริยา ราชาศพัท สาํหรบั พระ มหา กษัตรย และ เจานาย สวน

ใหญ มักจะ ใช ตรงกันมี หลัก ใน การ แตง ดังนี้

  ๓.๑ คํา กริยา ที่ เปน ราชาศัพท โดยเฉพาะ เชน โปรด ประทับ ประ ชวน ประสูติ 

กริ้ว ดํารัส เสด็จ บรรทม ฯลฯ คํา กริยา เหลานี้ ไม ตอง มี คํา วา ทรง นําหนา และ จะ นําไปใช ใน 

ภาษา ธรรมดา ไมได ดวย

  ๓.๒ คาํ กรยิา ที ่ใช ใน ภาษา ธรรมดา เมือ่ ตองการ แตง เปน กริยา ราชาศัพท ตอง เติม 

ทรง ขางหนา เชน ทรง จาม ทรง ขับรอง ทรง ยินดี ทรง เลาเรียน ทรง ศึกษา ทรง เลน ทรง สดับ 

พระ เทศนา ฯลฯ

  ๓.๓ คํา นาม ที่ ใช ราชาศัพท บาง คํา ที่ ใช ทรง นําหนา เชน ทรง พระ กรุณา

ทรง พระ ราช ดําริ ทรง พระ อักษร ทรง พระ ราช นิพนธ ทรง พระ ราช ดําริ

  ๓.๔ คาํ นาม บาง คาํ เมือ่ ทรง นาํหนา ใช กรยิา ราชาศพัท ได ตาม ความ หมาย เชน 

ทรงเคร่ือง (แตงตัว) ทรง เครื่องใหญ (ตัดผม) ทรง ศีล ทรงธรรม ทรง บาตร ทรง เรือ ทรง กีฬา 

ทรง รถ ทรง ดนตรี

 ๔. คํา กริยา บาง คํา มี ใช ตางกัน ตามนาม ชั้น

ตัวอยาง เชน

 กิน เสวย            ใชกับ พระเจาแผนดิน พระ บรมวงศานุวงศ

   สม เด็จ พระสังฆราช

 ฉัน  ใชกับ พระสงฆ

 รับประทาน       ใชกับ สุภาพชน ทั่วไป

 ตาย สวรรคต     ใชกับ พระเจาแผนดิน สมเด็จพระ บรมราชินี

   สมเด็จพระ บรม โอรสาธิ ราช

 ทิวงคต           ใชกับ สมเด็จพระ บรม ราช ชนนี พระราชา ตางประเท
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  สิ้นพระชนม ใชกับ พระ บรมวงศานุวงศ ชั้นสูง สมเด็จ พระสังฆราช

  สิ้นชีพ ตักษัย    ใชกับ หมอมเจา

  ถึง ชีพิ ตักษัย    ใชกับ หมอมเจา

  ถึง แก พิราลัย     ใชกับ สมเด็จ เจาพระยา เจา ประเทศราช

  ถึง แก อสัญกรรม ใชกับ เจาพระยา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

  ถึง แก อนิจกรรม     ใชกับ เจาพระยา ขาราชการ ชั้นสูง

  ถึงแกกรรม ใชกับ สุภาพชน ทั่วไป

  มรณภาพ ใชกับ พระสงฆ

 

 การ กราบ บังคม ทูล
 ๑. ถา กราบ บงัคม ทลู พระเจาแผนดนิ เมือ่ มไิด พระ ราช ดาํรสั ถาม ตอง ขึน้ตน ดวยวา 

“ ขอเดชะ ฝา ละอองธุ รี พระบาท ปกเกลา ปกกระหมอม ” แลว ดําเนิน เร่ือง ไป จน จบทาย การ กราบ 

บังคม ทูล ใช วา “ ดวย เกลา ดวย กระหมอม ขอเดชะ ” 

 ใช สรรพนาม แทน พระองค ทาน วา   “ ใต ฝา ละอองธุ ลีี พระบาท ”

 ใช สรรพนาม แทน ตัวเรา เอง วา        “ ขาพระพุทธเจา ”

 ใช คํา รับ พระ ราช ดํารัส วา                 “ พระพุทธเจาขา”

 ๒. ถา มี พระ ราช ดํารัส ถาม ขึ้น กอน จะ ตอง กราบ บังคม ทูล “ พระพุทธเจา ขอรับ ใส 

เกลากระหมอม ” หรือ กราบ บังคม ทูล ยอๆ  วา “ ดวย เกลา ดวย กระหมอม หรือ จะ ใช 

พระพุทธเจาขา ” ก็ได

 ๓. เปนการ ดวน จะ กราบ บังคม ทูล เร่ืองราว กอน ก็ได แต เม่ือ กลาว ตอนจบ ตอง ลงทาย วา 

“ พระพทุธเจาขา ขอรับ ใส เกลา ใส กระหมอม ” หรอื จะ กราบ บงัคม ทลู ยอๆ  วา “ดวย เกลา ดวย 

กระหมอม” ก็ได ถา มี พระ ราช ดํารัส ถาม ติด ตอไป แบบ สนทนา ก็ ไม ขึ้นตน วา “ขอเดชะ 

ฝา ละอองธุ ลี ีพระบาท ปกเกลา ปกกระหมอม” อกี แต ตอง ลงทาย วา “ดวย เกลา ดวย กระหมอม” 

เปนการ ตอบรับ ทุกคร้ัง

 ๔. ถา จะ กราบ บงัคม ทลู ดวย เร่ือง ที ่ไม สมควรจะ กราบ บงัคม ทลู หรอื เปนเร่ือง หยาบ 

ไม สุภาพ ตอง ขึ้นตน วา “ไม ควร จะ กราบ บังคม ทูล พระ กรุณา”แลว ดําเนิน เร่ือง ไป จนจบ และ 

ลงทาย ดวยวา “ดวย เกลา ดวย กระหมอม”

 ๕. ถา พระเจาแผนดิน ทรง แสดง ความ เอื้อเฟอ อนุเคราะห หรือ ทรง ชมเชย ตอง 

กราบทูล เปน เชิง ขอบคุณ วา “พระ มหา กรณุาธคิณุ เปน ลน เกลา ลน กระหมอม” หรือ “พระ เดช 

พระคุณ เปน ลนเกลาลนกระหมอม” แลว กราบ บังคม ทูล สนอง พระ ราช ดํารัส ไป ตามเรื่อง ที่ 

พระ ราช ดํารัส นั้น แลว จบลง ดวย คํา วา “ดวย เกลา ดวย กระหมอม”

 ๖. ถา พระเจาแผนดิน มี พระ ราช ดํารัส ถามถึง ความ เปนอยู เมื่อ จะ กราบ บังคม ทูล วา 

ตน เอง สุข สบายดี หรือ รอด พนอันตราย ตางๆ  มา ให ขึ้นตน วา “ดวย เดชะ พระ บารมี ปกเกลา 
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ปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา เปนสุข สบายดี” หรือ “รอด พนอันตราย ตางๆ  มา อยางไร และ 

จบ ดวยวา “ดวย เกลา ดวย กระหมอม” 

 ๗. เมือ่ จะ กราบ บงัคม ทลู ขอ พระราชทาน อภัยโทษ หรอื แสดง ความ เสยีใจ ใน สิง่ ที ่ตน 

กระทํา ผดิ ตอง ขึน้ตน วา “พระ อาญา ไม พน เกลา” แลว กราบ บงัคม ทลู เรือ่งราว ที ่ตน ทาํผดิ และ 

ลงทาย ดวย “ดวย เกลา ดวย กระหมอม” หรือ อาญา ไม พน เกลาฯ “ขาพระพุทธเจา ขอ 

พระราชทาน อภัยโทษ” ดําเนิน เรื่อง ไป จนจบ แลว ลงทาย วา “ดวย เกลา ดวย กระหมอม”

 ๘.  เม่ือ จะ ถวาย สิ่งของ พระเจาแผนดิน หาก เปนของ เล็ก หยิบ ถือ ได กราบทูล วา

“ขอ พระราชทาน ทลู เกลา ถวาย” ถา เปน สิง่ของ ใหญ หยบิ ถอื ไมได กราบทลู วา “ขอ พระราชทาน 

นอม เกลา ถวาย” เมื่อ ดําเนิน เรื่อง จบ แลว วา “ดวย เกลา ดวย กระหมอม”

 ๙.  การ ใช ราชาศัพท เขียน จดหมาย 

  พระบาท สมเด็จ พระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระ บรม ราชินีนาถ

  ใช คํา ขึ้นตน วา “ขอเดชะ ฝา ละอองธุ ลีี พระบาท ปกเกลา ปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา.......(บอกช่ือ).......ขอ พระราชทาน กราบ บังคม ทูล พระ กรุณา ทรง ทราบ

 ฝา ละอองธุ ลีี พระบาท”

  ใช สรรพนาม แทน พระองค วา   “ใต ฝา ละอองธุ ลีี พระบาท”

  ใช สรรพนาม แทน ตัวเอง วา      “ ขาพระพุทธเจา”

  ใช คํา ลงทาย วา     “ควร ม ิควร แลวแต จะ ทรง พระ กรุณาโปรดเกลา 

             โปรด กระหมอม  ขาพระพุทธเจา............

             (บอกชื่อ)................ขอเดชะ

  ใช เขยีน หนา ซอง “ขอ พระราชทาน ทลู เกลา ทลูกระหมอม ถวาย.....(บอกชือ่).......

กิจกรรม

 ๑. ให ผู เรยีน สงัเกต การ ใช คาํ ราชาศัพท จาก สือ่สาร มวลชน เชน หนงัสอื พมิพ 
วิทยุ และ โทรทัศนโดยเฉพาะ ขาว พระ ราชสํานัก แลว จํา การ ใช ให ถูกตอง เพื่อ นําไปใช 
เมื่อ มี โอกาส
 ๒. รวบรวม คาํ ราชา ศพัทหมวด ตางๆ เพือ่ ทาํ รายงาน สง คร ูหรือ เพือ่ นาํไปใช 

เมือ่ ม ีโอกาส ให ผูเรยีน หา หนงัสอืพมิพ รายวนั มา ๑ ฉบับ แลว คน หาคาํราชาศัพท แตละ 

ประเภท มาเทาที่จะ ได อยาง ละคํา ก็ตาม  พยายาม หาคําแปล โดย ใชพจนานุกรม หรือ 

ถาม ผูรู ก็ได นํา ไป อาน ให เพื่อน ฟง แลว ตอ จาก นั้นจึง นํา ไป ให ครู ชวย ตรวจ และขอ คํา 

วิจาร ณเพิ่ม เติม 
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คํา ศัพท ที่ ใช สําหรับ พระภิกษุสงฆ 

 เนื่องจาก พระภิกษุ เปน ผูทรงศีล และ เปน ผู สืบ พระพุทธศาสนา การ ใช ถอยคํา จึง 

กําหนด ไว เปน อีก หนึ่ง เฉพาะ องค สมเด็จ พระสังฆราช ซึ่ง ถือเปน ประมุข แหง สงฆ นั้น 

กําหนด ใช ราชาศัพท เทียบเทา พระ ราชวงศ ชั้น หมอมเจา แต ถา พระภิกษ ุนัน้ เปน พระ ราชวงศ 

อยู แลวก็คง ให ใช ราชา ศัพทตาม ลําดับชั้น ที่ เปนอยู แลว นั้น

 การ ใชถอยคํา สําหรับ พระภิกษุ โดย ทั่วไป มี ขอ ควร สังเกต พระภิกษุ ใชกับ พระภิกษุ 

ดวยกัน หรอื ใชกบั คน ธรรมดา จะ ใช ศพัท อยาง เดยีวกนั ตลอด ผดิ กบั ราชาศพัท สาํหรบั กษตัรยิ 

และ พระ ราชวงศ คน อื่น ที่ พูด กับ ทาน หรือ พูดถึง ทาน จึง จะ ใช ราชาศัพท แต ถา พระองค ทาน 

พูด กับ คน อื่น จะ ใช ภาษาสุภาพ ธรรมดา เชน 

 มี ผู พูดถึง พระ วา “พระ มหา สุนทร กําลัง อาพาธ อยูที่ โรงพยาบาล”

 พระ มหาสุนทรพูด ถึง ตัว ทาน เองก็ ยอม กลาว วา “อาตมา กําลัง อาพาธ อยูโรง พยาบาล ”

 มี ผู พูดถึง พระ ราชวงศ พระองค หนึ่ง วา “พระองคเจา ดิศวร กุมาร กําลัง ประชวร”

 พระองคเจา เมื่อ กลาว ถึง พระองค เอง ยอม รับสั่ง วา “ฉัน กําลัง ปวย”

ตัวอยาง คํา ราชาศัพท สําหรับ พระภิกษุ บาง คํา

 คํา นาม    –  ภัตตาหาร(อาหาร)  ไทยทาน(สิ่ง ของถวาย) อาสนะ(ที่นั่ง)  

   กุฏิ(ท่ีพัก ใน วัด) เภสัช(ยารักษา โรค)  ธรรมาสน(ท่ี แสดงธรรม)

 คํา สรรพนาม  – อาตมา(ภิกษุ เรียก ตน เอง กับ ผูอ่ืน) ผม,กระผม(ภิกษุ เรียก

   ตัวเอง ใชกับ ภิกษุ ดวยกัน) มหาบพิตร (ภิกษุ เรียก พระมหา

   กษัตริย) โยม(ภิกษุ เรียก คน ธรรมดา ท่ี เปนผู ใหญ กวา)

   พระคุณเจา(คน ธรรมดา เรียก สมเด็จ พระราชาคณะ) ทาน

   (คน ธรรมดา เรียก ภิกษุ ท่ัวไป)

 คํา กริยา  – ประเคน(ยก ของ ดวยมอื อบ ให พระ)  ถวาย(มอบให)  ฉนั(กนิ)  

   อาพาธ(ปวย) มรณภาพ(ตาย)  อนุโมทนา(ยินดี ดวย)  

   จําวัด(นอน)

 คํา ลักษณะ นาม – รปู(เปน ลกัษณะ นาม สาํหรับ สาํหรับ นบัจาํนวน พระภิกษ ุเชน 

   พระภิกษุ ๒ รูป คน ทั่วไป นิยม ใช คํา วา องค)
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บรรณานุกรม
 
การ ศึกษา นอก โรงเรียน, กรม ชุด วิชา ภาษาไทย หมวด วิชา ภาษาไทยระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย
 ตาม หลักเกณฑ และ วิธีการ จัดการ ศึกษา นอก โรงเรียนหลักสูตร การ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน 
 2544: โรงพิมพ องคการ คา ของ คุรุสภา 2546
การ ศึกษา นอก โรงเรียน, กระทรวง ศึกษาธิการ ชุด การ เรียน ทาง ไกล ระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย
 หมวด วิชา ภาษาไทย 2546
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

รายช่ือผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
 

ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ บานทะเลสีครีมรีสอรท

จังหวัดสมุทรสงคราม

 ๑. นางสาวพิมพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบํานาญ

 ๒. นางพิมพาพร อินทจักร สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

 ๓. นางกานดา ธิวงศ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

 ๔. นายเริง กองแกว สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี

รายช่ือผูเขารวมประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

คร้ังท่ี ๑ ระหวางวันท่ี  ๗ – ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๒  ณ โรงแรมอูทองอินน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ๑. นางสาวพิมพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบํานาญ

 ๒. นายเริง กองแกว สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี

 ๓. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คร้ังท่ี ๒ ระหวางวันท่ี  ๑๒ – ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓  ณ โรงแรมอูทองอินน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ๑. นางสาวพิมพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบํานาญ

 ๒. นายเริง กองแกว สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี

 ๓. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน



รายวิชา ภาษา ไทย (พท31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>> ๑๓๑

ที่ปรึกษา
๑. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.

๒. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน.

๓. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน.

๔. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.

๕. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทํางาน
๑.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

๒.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

๓. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

๔. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

๕.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพิมพตนฉบับ
๑. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๒. นางเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๓. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๔. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๕. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบปก
 นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 

คณะ ผูจัดทํา



บันทึก
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