
หลักสูตร การ ศึกษานอกระบบระดับ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน
พุทธศักราช  ๒๕๕๑

สํานัก งาน สงเสริม การ ศึกษานอกระบบ และ การ ศึกษา ตามอัธยาศัย 
สํานัก งาน ปลัด กระทรวง ศึกษาธิการ

กระทรวง ศึกษาธิการ 

หาม จําหนาย
หนังสือเรียน เลม นี้ จัด พิมพดวย เงินงบประมาณ แผนดิน เพื่อ การ ศึกษา ตลอด ชีวิต สําหรับ ประชาชน

ลิขสิทธิ์ เปนของ สํานัก งาน กศน. สํานัก งาน ปลัด กระทรวง ศึกษาธิการ

หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน
รายวิชา ภ าษา ไทย

(พท๒๑๐๐๑)
ระดับมัธยม ศึกษา ตอน ตน



หนังสือ เรียน สาระ ความรู พื้นฐาน
รายวิชาภาษาไทย (พท๒๑๐๐๑)
ระดับ มัธยมศึกษา ตอน ตน

 
เอกสาร ทาง วิชาการ หมายเลข  ๕/๒๕๕๔



 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 

นาํ หนงัสอื เรยีน ไป ใช  ดวย วธิกีาร ศกึษา คนควา ดวย ตน เอง ปฏิบตั ิกจิกรรม รวม ทัง้ แบบ ฝกหดั 

เพือ่ ทดสอบ ความ รูความ เขาใจ ใน สาร ะ เนือ้หา  โดย เมือ่ ศกึษา แลว ยงั ไมเขาใจ สามารถ นาํ กลบั 

ไป ศึกษา ใหม ได  ผูเรียน อาจ จะ สามารถ เพิ่มพูน ความรู หลังจาก ศึกษา หน ังสือ เรียน นี้  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

 
  
  สํานักงาน  กศน.
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คํา แนะนํา ใน การ ใช หนังสือเรียน

 หนังสือ เรียน สาระ ความรู  พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย  พท๒๑๐๐๑ ระดับ 

มัธยมศึกษา ตอนตน เปน หนังสือ เรียน ที่ จัด ทําขึ้น สําหรับ ผูเรียน ที่ เปน นักศึกษา นอก ระบบ

 ใน การ ศึกษา หนังสือ เรียน สาระ ความรู พ้ืนฐาน รายวิชา ภาษาไทย พท ๒๑๐๐๑ ระดับ 

มัธยมศึกษา ตอนตนผูเรียน ควร ปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. ศึกษา โครงสราง รายวิ ชา ให เขา ใจ ใน หัวขอ และ สาระสําคัญ ผล การ เรียนรู ที่

คาดหวัง 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 ๖ 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

  บทท่ี ๖ วรรณคดี และวรรณกรรม

 



โครงสรางรายวิชาภาษา ไทย (พท๒๑๐๐๑)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน

สาระสําคัญ
 ๑. การ อาน เปนทักษะ ทาง ภาษาท่ีสําคัญ  เพราะ ชวย ใหสามารถ รับรู ขาวสาร และ

เหตุการณ ตางๆ   ของสังคม ทําให ปรับ ตัวไดกับ ความเจริญ กาวหนา ทาง วิทยาการตางๆ 

สามารถ วิเคราะห  วิจารณ  และ นํา ความรูไป ใชใน ชีวิต ประจํา วันได

 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 ตองตระหนัก ถงึความ สาํคญัของ ภาษา และ ตอง อนรุกัษ ภาษา ไทย ไวเปน สมบัต ิ

ของชาติ 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 และเลาเรื่อง 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
 บทที่ ๖ วรรณคดี และวรรณกรรม



รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>> ๑

สาระสําคัญ
 การฟง การดู เปนทักษะสําคัญประการหน่ึงของการส่ือสารที่เราใชมากที่สุดท้ังเร่ือง

ของการศึกษาเลาเรียน การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงจําเปนจะตอง

เขาใจหลักการเบื้องตน เพื่อเปนพื้นฐานในการประยุกตใชในขั้นสูงขึ้นไป นอกจากนี้ตอง

พัฒนาทักษะเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงมารยาทในการฟง และการดูดวย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
 ๑. สรุปความจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่ฟงและดู

 ๒. วิเคราะหความนาเชื่อถือ จากการฟง และดูสื่อโฆษณา และขาวสารประจําวัน

  อยางมีเหตุผล

 ๓. วิเคราะหการใชน้ําเสียง กิริยา ทาทาง ถอยคําของผูพูด อยางมีเหตุผล

 ๔. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการฟงและดู

ขอบขายเน้ือหา
 เรื่องที่ ๑ หลักเบื้องตนของการฟงและการดู

 เรื่องที่ ๒ หลักการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ

 เรื่องที่ ๓ หลักการฟง การดู และการพูดอยางมีวิจารณญาณ

 เรื่องที่ ๔ การมีมารยาทในการฟงและการดู

การ ฟง  การ ดู บท ที่ ๑



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒

การ ฟง  การ ดู 

บท ที่๑

เร่ืองท่ี ๑  หลักเบ้ืองตนของการฟงและการดู
 หลักเบ้ืองตนของการฟงและการดู
 ความหมายของการฟงและการดู
 การฟงและการดูหมายถึง การรับรูเร่ืองราวตางๆ จากแหลงของเสียงหรือภาพ หรือ
เหตุการณ  ซึ่งเปนการฟงจากผูพูดโดยตรง หรือฟงและดูผานอุปกรณ หรือสิ่งตางๆ แลว
เกดิการรบัรูและนาํไปใชประโยชน โดยตองศกึษาจนเกดิความถกูตอง วองไว ไดประสทิธภิาพ
 หลักการฟงและการดูที่ดี
  ๑. ตองรูจุดมุงหมายของการฟงและดู  และตองจดบันทึกเพื่อเตือนความจํา
  ๒. ตองฟงและดูโดยปราศจากอคติ เพื่อการวิเคราะหวิจารณที่ตรงประเด็น
  ๓. ใหความรวมมือในการฟง และดูดวยการรวมกิจกรรม

 จุดมุงหมายของการฟงและการดู
 การฟงมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังนี้
 ๑. ฟงเพ่ือจบัใจความสําคัญไดวาเร่ืองท่ีฟงนัน้เปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร เกดิข้ึนทีไ่หน 
เมื่อไหร หรือใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร
 ๒. ฟงเพื่อจับใจความโดยละเอียด ผูฟงตองมีสมาธิในการฟง และอาจตองมีการ
บนัทึกยอเพื่อชวยความจํา
 ๓.  ฟงเพือ่หาเหตผุลมาโตแยงหรอืคลอยตาม ผูฟงตองตัง้ใจฟงเปนพเิศษ และตอง
ใชวิจารณญาณพิจารณาวาเร่ืองที่ฟงนั้นมีอะไรเปนขอเท็จจริง  อะไรเปนขอคิดเห็น และมี
ความถูกตอง มีเหตุผลนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด  ซึ่งผูฟงควรพิจารณาเร่ืองราวท่ีฟงดวย
ใจเปนธรรม
 ๔. ฟงเพือ่เกดิความเพลดิเพลนิ และซาบซึง้ ในคุณคาของ วรรณคด ีคติธรรม และ
ดนตรี ผูฟงตองมีความรูในเร่ืองท่ีฟง เขาใจคําศพัท สญัลกัษณตางๆ และมีความสามารถใน
การตีความ เพื่อใหเกิดความไพเราะซาบซึ้งในรสของภาษา
 ๕. ฟงเพือ่สงเสริมจนิตนาการ และความคดิสรางสรรค เปนความคดิทีเ่กดิขึน้ขณะ
ที่ฟง  หรือหลังจากการฟง ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของงานประพันธ งานศิลปะ หรือการพูด
 การดูมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังนี้
 ๑. ดูเพื่อใหรู เปนการดูเพื่อใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ
 ๒. ดูเพื่อศึกษาหาความรู เปนการดูที่ชวยสงเสริมการอาน หรือการเรียนใหมีความ
รูมากขึ้น หรอืมีความชัดเจนลุมลึกขึ้น
 ๓. ดูเพื่อความเพลิดเพลิน เชน ละคร เกมโชว มิวสิควิดีโอ
 ๔. ดูเพื่อยกระดับจิตใจ เปนการดูที่จะทําใหจิตใจเบิกบานและละเอียดออน เขาถึง
ธรรมชาติ และสัจธรรม ไดแก การชมธรรมชาติ การชมโขน ละคร การดูรายการเก่ียวกับ
ธรรมะ การดูกีฬา
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เร่ืองท่ี ๒  หลักการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ เปนการฟงเพื่อความรู ผูฟงตองต้ังใจฟงและพยายาม

สรุป เนื้อหา โดยมีหลักการสําคัญดังนี้

 ๑. มีสมาธิดี ตั้งใจฟง ติดตามเร่ือง

 ๒. ฟงใหเขาใจและลําดับเหตุการณใหดีวา เร่ืองที่ฟงเปนเรื่องของอะไร ใครทําอะไร 

ที่ไหน อยางไร

 ๓. แยกใหออกวา ตอนใดเปนใจความสําคัญ ตอนใดเปนสวนขยาย

 ๔. บันทึกขอความสําคัญจากเร่ืองที่ฟง

ตัวอยาง การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ

 ๑. จับใจความสําคัญจากบทรอยแกว
  รอยแกว  คอื ความเรยีงทีส่ละสลวยไพเราะเหมาะเจาะดวยเสยีงและความหมาย 

แตไมกําหนดระเบียบบัญญัติแหงฉันทลักษณคือไมจํากัดครุ ลหุ ไมกําหนดสัมผัส

 ตัวอยาง “เห็นกงจักรเปนดอกบัว” สุภาษิต “เห็นกงจักรเปนดอกบัว”  นี้โดยมาก

รูจักความหมายกันแพรหลายอยูแลว คือวา เห็นผิดเปนชอบ เชน ตัวอยาง เห็นเพ่ือนของตน

คาฝนเถ่ือน หามเทาไรก็ไมฟงจนเพ่ือนผูนัน้ถกูจับเสียเงินเสียทองมากมาย เชนนีม้กักลาวติ

เตียนทานผูนั้นวา “เห็นกงจักรเปนดอกบัว”

(ชุมนุมนิพนธ ของ อ.น.ก.)

 ใจความสําคัญ  เห็นกงจักรเปนดอกบัว  คือเห็นผดิเปนชอบ

 ตัวอยาง ครอบครัวของเราคนไทยสมัยกอน ผูชายก็ตองเปนหัวหนาครอบครัว ถา

มาจากตระกลูดมีวีชิาความรูกม็กัรบัราชการ เพราะคนไทยเรานยิมการรบัราชการมเีงนิเดอืน 

มบีานเรือนของตนเองไดกม็ ีเชาเขาก็ม ีอยูกบับดิามารดาก็ไมนอย ไดเปนมรดกตกทอดกัน

ก็มี ทรัพยสมบัติเหลานี้จะงอกเงยหรือหมดไปก็อยูที่ภรรยาผูเปนแมบาน

(แมศรีเรือน ของทิพยวาณี  สนิทวงศ)
 ใจความสําคัญ ครอบครัวไทยสมัยกอน ผูชายที่มีความรูนิยมรับราชการ ทรัพย

สมบัติที่มีจะเพิ่มขึ้นหรือหมดไปก็อยูที่ภรรยา

 ๒. จับใจความสําคัญจากบทรอยกรอง
  รอยกรอง คือ ถอยคําที่เรียบเรียงใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลักษณ 

คือ ตําราวาดวยการประพันธ เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน
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 ตัวอยาง ฟงขอความตอไปนี้แลวจับใจความสําคัญ (ครูหรือนักศึกษาเปนผูอาน)

 นางกอดจูบลูบหลังแลวสั่งสอน อํานวยพรพลายนอยละหอยไห

พอไปดีศรีสวัสดิ์กําจัดภัย จนเติบใหญยิ่งยวดไดบวชเรียน

ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ เจาจงอตสาหทําสม่ําเสมียน

แลวพาลูกออกมาขางทาเกวียน จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ
(กําเนิดพลายงาม ของ พระสุนทรโวหาร (ภู)

 ใจความสําคัญ การจากกันของแมลูกคือ นางวันทองกับพลายงาม นางวันทอง

อวยพรใหโอวาทและจากกันดวยความอาลัยอาวรณอยางสุดซ้ึง

ตัวอยาง การฟงบทรอยกรองเพื่อจับใจความสําคัญ (ครูอานใหฟง)

 ถึงบางแสนแลนสบายจรดชายหาด เดียรดาษคนลงสรงสนาน

เสียงเจี๊ยวจาวฉาวฉานาสําราญ ลวนเบิกบานแชมชื่นรื่นฤทัย

คล่ืนซัดสาดฟาดฝงดังซูซา ถึงแสงแดดแผดกลาหากลัวไม

เด็กกระโดดโลดเตนเลนน้ําไป พวกผูใหญคอยเฝาเหมือนเขายาม

เราหยุดพักกินกลางวันกันที่นี่ ในรานมีผูคนอยูลนหลาม

มีอาหารจีนไทยรสไมทราม คนละชามอิ่มแปลมาแคคอ
(นิราศสัตหีบ พล.ร.ต.จวบ หงสกุล)

ฟงบทรอยกรองขางบนแลวตอบคําถามตอไปนี้
 ๑. เรื่องอะไร  (เที่ยวชายทะเล)

 ๒. เกี่ยวกับใคร  (เด็กและผูใหญ)

 ๓. ทําอะไร (สงเสียงดัง วิ่งเลนตามชายหาด)

 ๔. ที่ไหน  (บางแสน)

 ๕. เมื่อไร  (ตอนกลางวัน)

 ใจความสําคัญ เด็กและผูใหญไปเที่ยวบางแสน  รับประทานอาหารกลางวัน  เด็ก

เลนน้ํา ผูใหญคอยเฝาสนุกสนานมาก

 ๓. จับใจความสําคัญจากบทความ
 บทความ   คือ   ขอเขียนซึ่งอาจจะเปนรายงาน หรือการแสดงความคิดเห็น มักตี

พิมพในหนังสือพิมพ  วารสาร สารานุกรม เปนตน

 ตัวอยาง ใครท่ีเคยกินไขเยี่ยวมาคงประหลาดใจวาทําไมเรียกวาไขเยี่ยวมา  ทั้งๆ  ที่
ตามปกตแิลวใชขีเ้ถาจากถานไมผสมวตัถดุบิอืน่ๆ พอกไขจนเกดิปฏกิริยิาระหวางสารทีพ่อก

กับเน้ือไขจนเกิดวุนสีดําๆ เปนไขเยี่ยวมาขึ้นมา โดยไมได “เย่ียวมา” สักกะหยดมากอน

ปฏสินธิจนเปนไขกนิอรอยแตกน็ัน่แหละ นาจะสันนษิฐานกันไดวา ตนตาํรบัเดิมของการทํา

ไขวุนดําเชนนี้ มาจากการเอาไขไปแชเยี่ยวมาจริงๆ และเจาฉี่มานี่เองท่ีทําปฏิกิริยากับไขจน

เปนวุนขึ้นมา
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 ทวาในยุคหลังๆ ชะรอยจะหาฉ่ีมาลําบากหรือไมสะดวก ก็เลยหาสูตรทํา  ทําไข

ปสสาวะมาใหมใหสะดวกและงายดายรวมท้ังประหยัดเพราะไมตองเล้ียงมาเอาฉ่ีเหมอืนเดิม

ก็เปนได

 สวนรสชาตจิะเหมอืนตาํรบัเดมิหรอืเปลีย่นแปลงประการใด  กย็งัไมมใีครพสิจูนหรอื

พยายามทําออกมาเทียบเคียงกัน
ตัดตอนจากหนังสือสยามรัฐฉบับวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๐

 ใจความสําคัญ ไขเยี่ยวมาไมไดใชเยี่ยวมาในการทํา

 ๔. จับใจความสําคัญจากขาว
 ขาว คือ คําบอกเลาเรื่องราวซึ่งโดยปกติมักเปนเรื่องเกิดใหมหรือเปนที่นาสนใจ

 ตัวอยาง ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พนักงานอัยการจังหวัดเปนโจทกฟองนายวัน  

สันสูงโนน อายุ ๔๔ ป เปนจําเลย ฐานเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๓๐ ในเวลากลางวัน จําเลยได

บังอาจตัดฟนตนไมประดู ๑ ตน ในเขตปาสงวนแหงชาติ  และบังอาจแปรรูปไมประดูดังกลาว

จํานวน ๘ แผน ประมาณ ๐.๔๘ ลูกบาศกเมตร และมีไมดังกลาวไวครอบครอง เหตุเกิดท่ี

ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี มีคําพิพากษาวา จําเลยมีความผิด พ.ร.บ.ปาสงวนแหง

ชาติ พ.ร.บ.ปาไม และประมวลกฎหมายอาญา รวมลงโทษ จําคุก ๑๘ เดือน จําเลยใหการ

สารภาพขณะจับกุมเปนประโยชนแกการพิจารณาอยูบาง จึงมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให

หนึ่งในสี่ คงจําคุก ๑๓ เดือน ๑๕ วัน ของกลางริบ

 ใจความสําคัญ ตัดตนประดู ๑ ตน ถูกจําคุกกวา ๑๓ เดือน

เร่ืองท่ี ๓  หลักการฟง การดู อยางมีวิจารณญาณ
 ผูที่สามารถจะฟงและดูไดอยางมีวิจารณญาณ จะตองมีความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติดังนี้ได

 ๑. การวิเคราะห คือ ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็นรูวา

อะไรเปนอะไร อะไรเปนเหตุอะไรเปนผล
 ตัวอยาง
 ปทีผ่านมาถึงแมการแขงขันธรุกจิกองทุนรวมสูง  แตบรษิทัวางกลยุทธดวยการแบง

กลุมลูกคาอยางชัดเจน เพื่อคิดคนผลิตภัณฑ และการบริการใหทั่วถึง รวมทั้งตอบสนอง

ความตองการลูกคาไดตรงจุดเพราะเช่ือวาลูกคามีความตองการและรับความเสี่ยงเทากัน

  ขอคิดเห็น คือ ผูพูดถือวาลูกคามีความตองการและรับความเส่ียงเทากัน



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๖

การ ฟง  การ ดู 

บท ที่๑

 ๒. การตีความ คือ ตองรูความหมายท่ีแฝงไวในใจเรื่องหรือภาพนั้นๆ

 ตัวอยาง
  กองทุนไทยพาณิชยยิ้มหนาบาน ผลงานทะลุเปาดันทรัพยสินพุง

  ยิ้มหนาบาน หมายถึง ยิ้มอยางมีความสุขมีความพึงพอใจ

 ๓. การประเมนิคา เปนทกัษะท่ีตอเนือ่งมาจากการวเิคราะหการตีความ การประเมนิ

คาสิ่งใดๆ จะตองพิจารณาใหรอบดาน เชน จุดประสงค รูปแบบ ประเภทของสาร เชน

ถาจะประเมินคุณคาของวรรณคดีตองดูในเรื่องคุณคาวรรณศิลป ดานสังคม เนื้อหาและนํา

ไปใชในชีวิตประจําวัน

 ๔. การตดัสนิใจ คอื การวนิจิฉยัเพ่ือประเมนิคาอนันาํไปสูการตดัสนิใจทีถ่กูตองวา  

สิ่งใดควรเชื่อไมควรเช่ือ ซึ่งการตัดสินใจที่ถูกตองเปนเรื่องสําคัญมากในชีวิตประจําวัน

 ๕. การนาํไปประยกุตใชในชวีติประจาํวนั ทกัษะนีจ้ะตองใชศลิปะและประสบการณ

ของแตละคนมาชวยดวย  ซึ่งการฟงมาก ดูมากก็จะชวยใหตัดสินใจไมผิดพลาด

เร่ืองท่ี ๔  มารยาทในการฟง การดู

มารยาทในการฟงและการดู
 การฟงและการดเูปนกจิกรรมในการดาํเนนิชวีติทีท่กุคนในสงัคมมกัจะตองเขาไปมี

สวนรวมเกือบทุกวันการเปนผูมีมารยาทในการฟงท่ีดี  นอกจากเปนการสรางบุคลิกภาพที่

ดีใหกับตนเองแลวยังเปนสิ่งแสดงใหเห็นวาเปนผูไดรับการอบรมฝกฝนมาอยางดี เปนผูมี

มารยาทในสังคม การที่ทุกคนมีมารยาทที่ดีในการฟงและการดู ยังเปนการสรางระเบียบใน
การอยูรวมกันในสังคม ชวยลดปญหาการขัดแยง และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟง

อีกดวย ผูมีมารยาทในการฟงและดู ควรปฏิบัติตนดังนี้

 ๑. เมื่อฟงอยูเฉพาะหนาผูใหญ ควรฟงโดยสํารวมกิริยามารยาท

 ๒. การฟงในท่ีประชุม ควรเขาไปนั่งกอนผูพูดเร่ิมพูด โดยนั่งท่ีดานหนาใหเต็มเสีย
กอน และควรตั้งใจฟงจนจบเรื่อง

 ๓. ฟงดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสเปนกันเองกับผูพูด ปรบมือเมื่อมีการแนะนําตัวผู

พูดและเมื่อผูพูดพูดจบ
 ๔. เมื่อฟงในท่ีประชุม ตองตั้งใจฟง และจดบันทึกขอความท่ีสนใจ หรือขอความท่ี

สําคัญ หากมีขอสงสัยเก็บไวถามเม่ือมีโอกาสและถามดวยกิริยาสุภาพ

 ๕. เมื่อไปดูละคร ภาพยนตร หรือฟงดนตรี ไมควรสรางความรําคาญใหบุคคลอื่น  

ควรรักษามารยาทและสํารวมกิริยา
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บท ที่๑

รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>>

กิจกรรม  บทที่ ๑ การฟง การดู
กิจกรรมที่ ๑ ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้

 ๑.๑  ความหมายของการฟงและการดู

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

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

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

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

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

 ๑.๒ บอกจุดมุงหมายของการฟงและการดู มา ๓ ขอ

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ ๒ ใหผูเรียนใชวิจารณญาณใหรอบคอบวา เมื่อฟงขอความโฆษณาน้ีแลว นาเช่ือ

ถือหรือเปนความจริงมากนอย เพียงไร

  ครีมถนอมผิว   ชวยใหผิวนิ่ม   ผิวที่มีริ้วรอยเห่ียวยนจะกลับเตงตึง

  เปลงปลั่ง   ผิวที่ออนเยาวในวัยเด็กจะกลับคืนมา  คุณสภาพสตรี

  โปรดไววางใจ  และเรียกใชครีมถนอมเนื้อ
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หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๘

การ ฟง  การ ดู 

บท ที่๑

กิจกรรมที่ ๓  ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว

 ๑. การฟงที่มีประสิทธิภาพ คือการฟงในขอใด 

  ก. จับสาระสําคัญได

  ข.  จดบันทึกไดทัน

  ค.  ปราศจากอคติ

  ง. มีสมาธิในการฟง

 ๒. ขอใดคือลักษณะของการฟงท่ีดี

  ก. แสดงสีหนาเมื่อสงสัยและรอถามเม่ือผูพูดพูดจบ

  ข. ดวงตาจับจองอยูที่ผูพูดแสดงความใสใจในคําพูดอยางจริงจัง

  ค. กวาดสายตาไปมาพรอมกับจองหนาและทักทวงขึ้นเมื่อไมเห็นดวย

  ง. สบตากับผูพูดเปนระยะๆ อยางเหมาะสมและเสริมหรือโตแยง

   ตามความเหมาะสม

 ๓.  การฟงที่ทําใหผูฟงเกิดสติปญญา  หมายถึงการฟงลักษณะใด

  ก. ฟงดวยความอยากรู

  ข. ฟงดวยความต้ังใจ

  ค. ฟงแลววิเคราะหสาร

  ง. ฟงเพื่อจับใจความสําคัญ

 ๔. ความสามารถในการฟงขอใดสําคัญที่สุดสําหรับผูเรียน

  ก. จดสิ่งที่ฟงไดครบถวน

  ข. จับสาระสําคัญของเรื่องได

  ค. ประเมินคาเรื่องที่ฟงได
  ง. จับความมุงหมายของผูพูดได

 ๕. บุคคลในขอใดขาดมารยาทในการฟงมากที่สุด
  ก. คุยกับเพื่อนขณะที่ฟงผูอื่นพูด

  ข. ฟงไปทานอาหารไปขณะท่ีผูพูดพูด
  ค. ไปถึงสถานที่ฟงหลังจากผูพูดเร่ิมพูดแลว

  ง. จดบันทึกขณะท่ีฟงโดยไมมองผูพูดเลย
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สาระสําคัญ
 การพูดเปนทักษะสงสารเพ่ือรับรูเร่ืองราวตางๆ  และถายทอดความรูและความคิด

ของเราใหผูอื่นรับรู  การสงสารจะประสบความสําเร็จ จําเปนตองจับประเด็นสําคัญเรื่องที่จะ

พูดใหเหมาะสมกับลักษณะโอกาส  รวมทั้งการมีมารยาทในการพูดจะทําใหสามารถสื่อสาร

ดวยการพูดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ผูเรียนสามารถ
 ๑. พดูนําเสนอเพือ่ความรู ความคดิเหน็ สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ เจรจา

ตอรอง ดวยภาษากิริยาทาทางที่สุภาพ

 ๒. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการพูด

ขอบขายเน้ือหา
 เรื่องที่ ๑ สรุปความจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูดได

 เรื่องที่ ๒ การพูดในโอกาสตางๆ 

 เรื่องที่ ๓ มารยาทในการพูด

การ พูด บท ที่  ๒



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๑๐

การพูด 

บท ที่๒

เร่ืองท่ี ๑  สรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด
 การพูดเปนทักษะหนึ่งของการส่ือสาร การพูดคือการเปลงเสียงออกมาเปนถอยคํา 

หรอืขอความตางๆ  เพือ่ตดิตอสือ่สารใหผูพดูและผูฟงเขาใจเรือ่งราวตางๆ  การพดูเปนการ

ส่ือความหมายโดยใชภาษาเสียง กิริยาทาทางตางๆ  เพ่ือถายทอดความรแูละความรูสึกรวมท้ัง

ความคิดเห็นของผูพูดใหผูฟงไดรับรู และเขาใจตามความมุงหมาย ของผูฟงเปนเกณฑ

องคประกอบของการพูดประกอบดวย
 ๑. ผูพูด  คือผูที่มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะเสนอความรูความคิดเห็นเพื่อใหผูฟงได

รับรูและเขาใจ โดยใชศิลปะการพูดอยางมีหลักเกณฑ และฝกปฏิบัติอยูเปนประจํา

 ๒. เนื้อเร่ือง  คือ เรื่องราวท่ีผูพูดนําเสนอเปนความรูหรือความคิดเห็นใหผูฟงได

รับรูอยางเหมาะสม

 ๓. ผูฟง  คือ  ผูรับฟงเรื่องราวตางๆ  ที่ผูพูดนําเสนอซึ่งผูฟงตองมี  หลักเกณฑ

และมารยาทในการฟง

 นอกจากน้ีผูพูดยังควรมีการใชส่ือหรือ  อุปกรณตางๆ  ประกอบการพูดเพ่ือใหผูฟง

มีความรูความเขาใจยิ่งขึ้น สื่อตางๆ อาจเปน แผนภาพ ปายนิเทศ เทปบันทึกเสียง หรือ วีดิ

ทศัน เปนตน และส่ิงท่ีสาํคัญคือผูพดูตองคํานงึถงึโอกาสในการพูด  เวลาและสภาพแวดลอม

ที่เก่ียวของกับการพูด เพื่อใหการพูดนั้นเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

 การพูดที่ดี คือ การสื่อความหมายท่ีดีนั้นยอมสื่อความเขาใจกับใครๆ ไดตรงตาม

วตัถปุระสงคของผูพดู การท่ีผูฟง ฟงแลวพงึพอใจ สนใจ เกดิความศรทัธาเลือ่มใสผูพดูเรียก

วาผูนั้นมีศิลปะในการพูด

 ลักษณะการพูดที่ดี มีดังนี้
 ๑. มีบุคลิกภาพที่ดี การฟงคนอื่นพูดนั้นเราไมไดฟงแตเพียงเสียงพูด แตเราจะตอง

ดูการพูด  ดูบุคลิกภาพของเขาดวย บุคลิกภาพของผูพูดมีสวนที่จะทําใหผูฟงสนใจ ศรัทธา
ตัวผูพูด บุคลิกภาพ ไดแก รูปราง หนาตา ทาทาง การยืน การนั่ง การเดิน ใบหนาท่ียิ้มแยม 
ตลอดจนอากัปกิริยาที่แสดงออกในขณะที่พูดอยางเหมาะสมดวย

 ๒. มีความเช่ือมั่นในตนเองดี ผูพูดจะตองเตรียมตัวลวงหนา ฝกซอมการพูดให

คลองสามารถจดจําเรื่องที่พูดได ควบคุมอารมณได ไมตื่นเตน ประหมา หรือลุกลี้ลุกลน รีบ
รอนจนทําใหเสียบุคลิก

 ๓. พูดใหตรงประเด็น พูดในเรื่องที่กําหนดไว ไมนอกเรื่อง พูดอยางมีจุดมุงหมาย
มุงใหผูฟง ฟงแลวเขาใจ ตรงตามวัตถุประสงคที่ผูพูดตองการ

 ๔. ตองใชภาษาท่ีเหมาะสมกับระดับผูฟง ตามปกตินิยมใชภาษาธรรมดา สุภาพ 

สั้นๆ กะทัดรัด สื่อความเขาใจไดงาย หลีกเลี่ยงสํานวนโลดโผน ศัพทเทคนิคหรือ สํานวนที่

ไมไดมาตรฐาน
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 ๕. ตองคาํนงึถงึผูฟง ผูพดูตองทราบวาผูฟงเปนใคร เพศ วยั อาชพี ระดบัการศกึษา 

ความสนใจ ความเชื่อถือเปนอยางไร เพื่อจะไดพูดใหถูกกับสภาพของผูฟง หลีกเลี่ยงการ

แสดงความคิดเห็นและความเชื่อที่ขัดแยงกับผูฟง

 ๖. มีมารยาทในการพูด ผูพูดตองพิจารณาเลือกใชถอยคําท่ีถูกตองเหมาะสมกับ

กาลเทศะและบุคคลเพื่อแสดงถึงความมีมารยาทท่ีดีและใหเกียรติผูฟง

การสรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด
 ๑. ผูพูดจะตองทราบรายละเอียดของผูฟงดังนี้

  ๑.๑ เปนชายหรือหญิง

  ๑.๒ อายุ

  ๑.๓ การศึกษา

  ๑.๔ อาชีพ

 เปนเบื้องตนเพื่อมากําหนดเนื้อหาสาระที่จะพูดใหเหมาะสมกับผูฟง

 ๒. ผูพูดตองมีวัตถุประสงค ท่ีจะพูด จะเปนการพูดวิชาการ เพ่ือความบันเทิง หรือเพ่ือ

ส่ังสอนเปนตน

 ๓. เนือ้หาสาระ  ผูพดูอาจเพียงกาํหนดหวัขอ แตเมือ่พดูจริงจะตองอธิบายเพิม่เตมิ 

อาจเปนตัวอยาง อาจเปนประสบการณ ที่จะเลาใหผูฟงไดฟง

 ผูฟงจะสรุปความเร่ืองท่ีรับฟงได หากผูพูดพูดมีสาระสําคัญ และมีการเตรียมตัวท่ีจะ

พูดมาอยางดี

เร่ืองท่ี ๒  การพูดในโอกาสตางๆ
 การพูดเปนการส่ือสารท่ีทาํใหผูฟงไดรบัทราบเนือ้หารายละเอยีดของสารไดโดยตรง
หากเปนการสือ่สารในลกัษณะการสนทนาโดยตรงกย็อมทาํใหเหน็อากปักริยิาตอกนัเปนการ
เสริมสรางความเขาใจมากย่ิงขึ้น การพูดมีหลายลักษณะ ไดแก การพูดอภิปราย พูดแนะนํา
ตนเอง พูดกลาวตอนรับ พูดกลาวขอบคุณ พูดโนมนาวใจ เปนตน จะมีรูปแบบนําเสนอใน
หลายลักษณะ เชน การนําเสนอเพื่อตั้งขอสังเกต การแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งขอเท็จจริง 

การโตแยง และการประเมินคา  เปนตน

ความสําคัญของการพูด
 การพูดมีความสําคัญดังนี้
 ๑. การพูดทําใหเกิดความเขาใจในประเด็นของการส่ือสารตางๆ ทั้งการส่ือสารเพื่อ
ใหความรูทางวิชาการ การสนทนาในชีวิตประจําวัน หรือการพูดในรูปแบบตางๆ ยอมทําให
ผูฟงเขาใจประเด็น เกิดความสรางสรรคนําไปสูการปฏิบัติไดถูกตอง
 ๒. การพูดสามารถโนมนาวจิตใจของผูฟงใหคลอยตามเพื่อเปลี่ยนความเชื่อ หรือ 
ทศันคตติางๆ เพือ่ใหเกดิการปฏบิตัสิิง่ตางๆ อยางมหีลกัเกณฑมคีวามถกูตอง ซึง่ผูฟงตอง
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ใชวิจารณญาณในการพิจารณาเร่ืองราวท่ีผูพูดเสนอสารในลักษณะตางๆ อยางมีเหตุผล

 ๓. การพูดทําใหเกิดความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะการพูดที่มุงเนนเร่ืองการบันเทิง

กอใหเกิดความสนุกสนาน ทําใหผูฟงไดรับความรูดวยเชนกัน

 ๔. การพูดมีประโยชนที่ชวยดํารงสังคม ใชภาษาพูดจาทักทาย เปนการสราง

มนษุยสมัพนัธแกบคุคลในสงัคม การพดูยงัเปนการสือ่สารเพือ่เผยแพรความรูความคดิใหผู

ฟงปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสุขสงบในสังคม

การพูดในโอกาสตางๆ
 ๑. การพูดแนะนําตนเอง
  การพูดแนะนําตนเอง  เปนการพูดท่ีแทรกอยูกับการพูดในลักษณะตางๆ เปน

พื้นฐานเบื้องตนที่จะทําใหผูฟงมีความรูเกี่ยวกับผูพูด การแนะนําตนจะใหรายละเอียดแตก

ตางกันไปตามลักษณะของการพูด

  ๑. การพดูแนะนาํตนในกลุมของผูเรยีน ควรระบุรายละเอยีด ชือ่-นามสกลุ การ

ศึกษา สถานศึกษา ที่อยูปจจุบัน ภูมิลําเนาเดิม ความถนัด งานอดิเรก

  ๒. การพูดแนะนําตนเพื่อเขาปฏิบัติงาน ควรระบุ  ชื่อ – นามสกุล รายละเอียด

เก่ียวกับการศึกษาตําแหนงหนาที่  ที่จะเขามาปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่จะเร่ิมปฏิบัติหนาท่ี

  ๓. การแนะนาํบคุคลอืน่ในสงัคมหรอืทีป่ระชุม ควรใหรายละเอียด ชือ่ – นามสกลุ 

ผูที่เราแนะนําความสามารถของผูที่เราแนะนํา การแนะนําบุคคลใหผูอื่นรูจักตองใชคําพูด

เพื่อสรางไมตรีที่ดีระหวางบุคคลทั้งสองฝาย

 ๒. การกลาวตอนรับ
  การกลาวตอนรับเปนการกลาวเพื่อบอกความรูสึกที่มีตอผูที่มาโดย
  ๑. กลาวถึงความยินดีของการเปนเจาของสถานท่ี

  ๒. กลาวยกยองผูมาเยือน เชนเปนใคร มีผลงานดีเดนอะไร มีความสัมพันธ
อยางไรกับผูตอนรับ

  ๓. แสดงความยินดีที่ใหการตอนรับ

  ๔. ขออภัยหากมีสิ่งใดบกพรองไป และหวังจะกลับมาเย่ียมอีก

 ๓. การกลาวอวยพร
  โอกาสท่ีกลาวอวยพรมีหลายโอกาส เชน การกลาวอวยพรวันเกิด วันปใหม

ข้ึนบานใหม การอวยพรคูบาวสาว หรือในโอกาสท่ีจะมีการโยกยาย อําลาไปรับตําแหนงใหม ฯลฯ

  หลักการกลาวอวยพร มีขอปฏิบัติที่ควรจําดังนี้

  ๑. ควรกลาวถึงโอกาสและวนัสาํคญันัน้ๆ  ทีไ่ดมาอวยพรวาเปนวนัสาํคญัอยางไร 

ในโอกาสดีอยางไรมีความหมายตอเจาภาพหรือการจัดงานนั้นอยางไร
  ๒. ควรใชคําพูดที่สุภาพ ไพเราะ ถูกตอง เหมาะสมกับกลุมผูฟง
  ๓. ควรกลาวใหสั้นๆ ใชคําพูดงายๆ ฟงเขาใจดี กะทัดรัด กระชัยความ
นาประทับใจ
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  ๔. ควรกลาวถงึความสมัพนัธระหวางผูอวยพรกบัเจาภาพ กลาวใหเกยีรต ิชมเชย
ในความดีของเจาภาพ และแสดงความปรารถนาดีที่มีตอเจาภาพ
  ๕. ควรใชคําพูดอวยพรใหถูกตอง  หากเปนการอวยพรผูใหญ  นิยมอางส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ที่เคารพนับถือมาประทานพร
 ๔. การกลาวขอบคุณ
  การกลาวขอบคุณเปนการแสดงน้ําใจไมตรี หรือความดีที่ผูอื่นกระทําให เชน 
ขอบคุณวิทยากรท่ีบรรยายดังนี้
  ๑. ควรกลาวของคุณวิทยากรใหเกียรติบรรยาย
  ๒. มีการสรุปเรื่องที่วิทยากรบรรยายจบไปอยางส้ันๆ  ไดใจความ
  ๓. ควรกลาวถึงคุณคาของเร่ืองที่ฟงและประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย
  ๔. กลาวใหมีความหวังจะไดรับเกียรติจากวิทยากรอีกในโอกาสตอไป

  ๕. กลาวขอบคุณวิทยากรอีกครั้งในตอนทาย
 ๕. การพูดใหโอวาท
  การพูดใหโอวาท  จะมีลักษณะดังนี้
  ๑. กลาวถึงความสําคญั และโอกาสท่ีมากลาวใหโอวาทวามคีวามสําคญัอยางไร
  ๒. พูดใหตรงประเด็น เลือกประเด็นสําคัญๆ  ที่มีความหมายแกผูรับโอวาท
  ๓. ควรมีขอแนะนํา ตักเตือน และเสนอแนะประสบการณที่มีประโยชน
  ๔. ควรพูดช้ีแจงและเกลี้ยกลอมใหผูฟงตระหนักและนําโอวาทไปใชใหเกิด
ประโยชนไดอยางแทจริง
  ๕. กลาวสั้นๆ ไดใจความดี ตอนทายของการใหโอวาทก็ควรกลาวอวยพรที่

ประทับใจ

การพูดแสดงความคิดเห็น
 การพูดเพื่อแสดงความรู และความคิดเห็นไดแกการพูดอภิปราย การรายงาน การ
สื่อขาว  และการสนทนาความรู เปนตน ซึ่งการพูดตางๆ  เหลานี้มีแนวทางดังนี้
 ๑. ศกึษารายละเอียดเน้ือหา โดยคํานงึถงึเน้ือหาตามจุดประสงคทีจ่ะพูด เพือ่ใหราย
ละเอียดที่ถูกตองตรงประเด็นตามที่ตองการเสนอความรู
 ๒. วิเคราะหเร่ืองราวอยางมีหลักเกณฑ โดยพิจารณาแยกแยะออกเปนสวนๆ เพ่ือ
ทําความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง และตองคํานึงถึงความสัมพันธเก่ียวเน่ืองกันของแตละสวน
 ๓. ประเมินคาเรื่องที่จะพูด
 ๔. ใชภาษาอยางเหมาะสม มกีารเรียงลาํดบัใจความท่ีด ีแบงเนือ้หาเปนเร่ืองเปนตอน 
ใชตัวอยางประกอบการพูด  มีการเปรียบเทียบเพื่อใหผูฟงเห็นภาพพจนไดอยางชัดเจน มี
การย้าํความเพือ่เนนสาระสาํคญัรวมทัง้ยกโวหารคาํคมมาประกอบเพือ่สรางความเขาใจ และ
เกิดความประทับใจย่ิงขึ้น
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เร่ืองท่ี ๓  มารยาทในการพูด
 การพูดท่ีดไีมวาจะเปนการพูดในโอกาสใด  ผูพดูจะตองคํานงึถงึมารยาทในการพูด  

ซึ่งจะชวยสรางความช่ืนชมจากผูฟง มีผลใหการพูดแตละคร้ังประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว  มารยาทในการพูดสรุปไดดังนี้

 ๑. เรื่องที่พูดนั้นควรเปนเรื่องที่ทั้งสองฝายสนใจรวมกัน หรืออยูในความสนใจของ

คนทั่วไป

 ๒. พดูใหตรงประเด็นจะออกนอกเรื่องบางก็เพียงเล็กนอย

 ๓. ไมถามเร่ืองสวนตัว ซ่ึงจะทําใหอีกฝายหน่ึงรูสึกอึดอัดใจ หรือลําบากใจในการตอบ

 ๔. ตองคํานึงถึงสถานการณและโอกาส เชนไมพูดเร่ืองเศรา เร่ืองที่นารังเกียจ ขณะ

รับประทานอาหารหรืองานมงคล

 ๕. สรางบรรยากาศท่ีดี  ยิ้มแยมแจมใสและสนใจเรื่องที่กําลังพูด

 ๖. ไมแสดงกิริยาอันไมสมควรในขณะท่ีพูด เชน ลวง แคะ แกะ เกา สวนใดสวน

หนึ่งของรางกาย

 ๗. หลีกเลี่ยงการกลาวราย การนินทาผูอื่น ไมยกตนขมทาน

 ๘. พูดใหมีเสียงดังพอไดยินกันทั่ว ไมพูดตะโกน หรือเบาจนกลายเปนกระซิบ

กระซาบ

 ๙. พูดดวยถอยคําวาจาท่ีสุภาพ

 ๑๐. พยายามรักษาอารมณในขณะพูดใหเปนปกติ

 ๑๑. หากนําคํากลาวหรือมีการอางอิงคําพูดของผูใดควรระบุนามหรือแหลงที่มา 

เพื่อใหเปนเกียรติแกบุคคลที่กลาวถึง
 ๑๒. หากพูดในขณะท่ีผูอื่นกําลังพูดอยูควรกลาวขอโทษ

 ๑๓. ไมพูดคุยกันขามศีรษะผูอื่น
 จากมารยาทในการพูดทั้ง ๑๓ ขอ ผูเรียนควรจะนําไปปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน



 



๑๕รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>>

กา
รพ

ูด

บท ที่๒

กิจกรรมบทที่ ๒ การพูด
กิจกรรมที่ ๑  ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว

 ๑.  ขอใดไมใชองคประกอบสําคัญของการพูด

  ก. ผูพูด  ข. ผูฟง

  ค. สาระที่พูด ง. อุปกรณประกอบการพูด

 ๒. ขอใดเปนการพูดแบบเปนทางการ

  ก. พูดกับพี่นอง ข. พูดบรรยายใหความรู

  ค. พูดกับเพื่อนรวมงาน ง. พูดในงานสังสรรค

 ๓. สิ่งที่สําคัญท่ีสุดที่ผูพูดควรเตรียมลวงหนาคือขอใด

  ก. การแตงกาย ข. การฝกซอม

  ค. การเตรียมตนฉบับพูด ง. การใชเสียงและทาทาง

 ๔. การพูดแสดงความคิดเห็น คือการพูดในลักษณะใด

  ก. พูดทักทาย ข. พูดแนะนําตัว

  ค. พูดอภิปราย ง. พูดอวยพร

 ๕. ขอใดเปนจุดมุงหมายในการพูดเพ่ือหาเสียงเลือกตั้ง

  ก. สรางจินตนาการ ข. ใหขอมูลความรู

  ค. โนมนาวชักจูง ง. ใหความเพลิดเพลิน

กิจกรรมที่ ๒ ใหผูเรียนเขียนคําพูดตามหัวขอตอไปนี้

 ๑. เขียนคําขอบคุณสั้นๆ ที่เพื่อนคนหนึ่งเก็บกระเปาสตางคที่ตกหายมาใหเรา

 ๒. เขียนคําพูดอวยพรวันเกิดของเพ่ือน
 ๓. เขียนคํากลาวแสดงความยินดีในโอกาสที่เพื่อนสอบสัมภาษณเขาทํางานได

 ๔. เขียนคําแนะนําตนเองในกลุมผูเรียน

กิจกรรมที่ ๓  ใหผูเรียนยกตัวอยางการกระทําท่ีไมมีมารยาทในการพูดมา ๕ ตัวอยาง

๑.  ..............................................................................................................................

๒.  ..............................................................................................................................

๓.  ..............................................................................................................................

๔.  ..............................................................................................................................
๕.  ..............................................................................................................................



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๑๖

การพูด 

บท ที่๒

กิจกรรมที่ ๔ ใหผูเรียนจัดทําตนรางเร่ืองที่จะพูดในโอกาสดังตอไปนี้

 ๑. กลาวอวยพรคูบาว – สาว ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 ๒. กลาวตอนรับผูที่มาศึกษา – ดูงานในชุมชน

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 ๓. กลาวขอบคุณวิทยากรในงานฝกอบรม

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

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

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

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



รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>> ๑๗

สาระสําคัญ
 การอานเปนทักษะทางภาษาท่ีสาํคญั และจําเปนอยางยิง่ในสงัคมทีม่กีารเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วเชนปจจุบัน เพราะชวยใหสามารถรับรูขาวสารและเหตุการณตางๆ ของสังคม 

ชวยใหปรับตัวใหทันกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการทุกสาขา  เปนเครื่องมือสําคัญใน

การแสวงหาความรูที่แปลกใหม การอานยังชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน การอานจะประสบ

ผลสําเร็จตองสามารถจับใจความสําคัญ วิเคราะห วจิารณ และมีมารยาทในการอาน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
 1. อานในใจไดคลองและเร็ว

 2. อานออกเสียงและอานทํานองเสนาะไดอยางถูกตองตามลักษณะคําประพันธ

 3. วิเคราะหแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และจุดมุงหมายของเร่ืองที่อาน

 4. เลือกอานหนังสือ และสื่อสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเอง

 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการอาน และมีนิสัยรักการอาน

ขอบขายเน้ือหา
 เรื่องที่ ๑ การอานในใจ

 เรื่องที่ ๒ การอานออกเสียง

 เรื่องที่ ๓ การอานจับใจความสําคัญ

 เรื่องที่ ๔ มารยาทในการอาน และนิสัยรักการอาน

การ อานบท ที่  ๓



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๑๘

การอาน

บท ที่๓

เร่ืองท่ี ๑  การอานในใจ
 การอานในใจ  หมายถึง  การแปลตัวอักษรออกมาเปนความรู  ความเขาใจ และ

ความคิด แลวนําไปใชอีกทอดอยางไมผิดพลาด โดยท่ัวไป จะเปนการอานเพื่อความรู และ

ความบันเทิง

จุดประสงคของการอานในใจ
 ๑. เพื่อจับใจความไดถูกตองและรวดเร็ว

 ๒. เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และความคิดอยางกวางขวางและลึกซึ้ง

 ๓. เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินและเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

 ๔. เพื่อใหถายทอดส่ิงที่อานใหผูอื่นรับรูโดยไมผิดพลาด

หลักการอานในใจ
 ๑. ตั้งจุดมุงหมาย วาจะตองอานเพื่ออะไร  อานเพื่อความรู หรือจะอานเพื่อความ

เพลิดเพลิน

 ๒. ตัง้สมาธิในการอาน ใหจดจออยูกบัหนงัสอืทีอ่านจิตใจไมวอกแวกไปท่ีอืน่ซึง่จะ

ทําใหอานไดเร็ว และเขาใจไดดี

 ๓. ตัง้เปาการอานโดยอานกาํหนดปริมาณท่ีจะอานไวลวงหนา  แลวจบัเวลาในการ

อานเพื่อที่จะพัฒนาการอานคร้ังตอไปใหเร็วขึ้น

 ๔. ไมอานหนังสือทีละคํา การอานกวาดสายตาใหกวางข้ึนอานใหครอบคลุม

ขอความท่ีอยูตอหนาอยางเร็วไปเรื่อยๆ 

 ๕. ลองถามตนเองวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  เกิดกับใคร ที่ไหน  อยางไร  ถาตอบ

ไดแปลวาเขาใจแตถาตอบไมไดก็ตองกลับไปอานใหม

 ๖.  จบัใจความสําคัญใหได และบันทกึเปนความรูความเขาใจ และความคิดไวเพราะ

จะทําใหจะจําเรื่องที่อานไดอยางแมนยํา และสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที

เร่ืองท่ี ๒ การอานออกเสียง
 การอานออกเสียง หมายถึง การอานท่ี่ีผูอ่ืนสามารถไดยินเสียงอานดวยการออกเสียง 

มักไมนิยมอานเพื่อการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียว เวนแตในบางครั้ง เราอานบทประพันธ
เปนทวงทํานองเพื่อความไพเราะเพลิดเพลินสวนตัว แตสวนใหญแลวการอานออกเสียง

มักเปนการอานใหผูอื่นฟง การอานประเภทนี้มีหลายโอกาส คือ

 ๑. การอานออกเสียงเพ่ือบุคคลในครอบครัวหรือผูที่คุนเคย 
  เปนการอานที่ไมเปนทางการ การอานเพื่อบุคคลในครอบครัว เชน อานนิทาน 

หนังสือพิมพ ขาว จดหมาย ใบปลิว คําโฆษณา ใบประกาศ หนังสือวรรณคดีตางๆ  เปนการ



๑๙รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>>

กา
รอ

าน

บท ที่๓

เลาสูกันฟง อานเพื่อใหเพื่อนฟงอานใหคนบางคนที่อานหนังสือไมออกหรือมองไมเห็น 

เปนตน

 ๒. การอานออกเสียงที่เปนทางการหรืออานในเร่ืองของหนาที่การงาน
  เปนการอานท่ีเปนทางการ มีระเบียบแบบแผนในการอานอยางรัดกุมกวาการ

อานออกเสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวหรืออยูที่คุนเคย เชน การอานในหองเรียน อานในท่ี

ประชุม อานในพิธีเปดงาน อานคําปราศรัย อานสารในโอกาสที่สําคัญตางๆ  การอานของ

สื่อมวลชน เปนตน

  การอานออกเสียงใหผูฟง จะตองอานใหชัดเจนถูกตองไดขอความครบถวน

สมบูรณ  มีลีลาการอานที่นาสนใจและนาติดตามฟงจนจบ

 จุดมุงหมายในการอานออกเสียง
 ๑. เพื่อใหอานอานออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี

 ๒. เพื่อใหรูจักใชน้ําเสียงบอกอารมณและความรูสึกใหสอดคลองกับเน้ือหาของ

  เรื่องที่อาน

 ๓. เพื่อใหเขาใจเรื่องที่อานไดถูกตอง

 ๔. เพื่อใหผูอานมีความรูและเขาใจในเนื้อเรื่องที่อานไดอยางชัดเจน

 ๕. เพื่อใหผูอานและผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน

 ๖. เพื่อใหเปนการรับสารและสงสารวิธีหนึ่ง

 หลักการอานออกเสียง
 ๑. อานออกเสียงใหถูกตองและชัดเจน

 ๒. อานใหฟงพอที่ผูฟงไดยินทั่วถึง
 ๓. อานใหเปนเสียงพูดโดยธรรมชาติ

 ๔. รูจักทอดจังหวะและหยุดหายใจเม่ือจบขอความตอนหน่ึงๆ
 ๕. อานใหเขาลกัษณะของเนือ้เรือ่ง เชน บทสนทนา ตองอานใหเหมอืนการสนทนา

  กัน อานคําบรรยาย พรรณนาความรูสึก หรือปาฐกถาก็อานใหเขากับลักษณะ

  ของเรื่องนั้นๆ
 ๖. อานออกเสียงและจังหวะใหเปนตามเนื้อเรื่อง  เชน ดุหรือโกรธ ก็ทําเสียงแข็ง 

  และเร็ว ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับคร่ําครวญ ออนวอน ก็ทอดเสียงใหชาลง เปนตน

 ๗. ถาเปนเรื่องรอยกรองตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ดวย
  ๗.๑ สัมผัสครุ ลหุ ตองอานใหถูกตอง

  ๗.๒ เนนคํารับสัมผัสและอานเอื้อสัมผัสใน เพื่อเพิ่มความไพเราะ
  ๗.๓ อานใหถูกตองตามจังหวะและทํานองนิยม ตามลักษณะของรอยกรอง

   นั้นๆ



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒๐

การอาน

บท ที่๓

 ยงัมีการอานออกเสยีงอกีประการหน่ึง การอานทาํนองเสนาะ เปนลกัษณะการอาน

ออกเสียงทีม่จีงัหวะทํานองและออกเสียงสูงตํ่าเพือ่ใหเกดิความไพเราะ  การอานทาํนองเสนาะ

นี้ผูอานจะตองเขาใจลักษณะบังคับของคําประพันธแตละชนิดและรูวิธีอานออกเสียงสูงต่ํา 

การทอดเสยีง  การเอื้อนเสียง  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของคําประพันธชนิดตางๆ ดวย 
การอานทํานองเสนาะนี้เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาชานาน  ซึ่งเปนสิ่งที่
คนไทยทุกคนควรภูมใิจและรักษาวัฒนธรรมลํ้าคานีไ้วเพือ่ถายทอดสืบตอกนัไปช่ัวลกู
ชั่วหลาน

การอานเร็ว
 คนท่ีมีนิสัยรักการอาน  ยอมเปนผูท่ีมีความรอบรู  มีความนึกคิดลึกซ้ึงและกวางขวาง  

ทั้งยังไดรับความบันเทิงในชีวิตมากขึ้นอีกดวย

 การอานที่ใชมากในชีวิตประจําวัน คือการอานในใจ เพราะสามารถอานไดรวดเร็ว 

ไมตองกังวลกับการเปลงเสียงกับตัวหนังสือ การอานในใจท่ีดี ผูอานจะตองรูจักใชสายตา 

กิริยาทาทาง มีสมาธิ ความตั้งใจและกระบวนการอานในใจ เชน การเขาใจความหมายของ

คํา รูจักคนหาความหมายของคํา หรือเดาความหมายไดรูจักจับใจความ แลวรูจักพิจารณา

ตาม รวมท้ังตองเปนผูที่สามารถอานไดรวดเร็วอีกดวย

 เพื่อเปนการทดสอบตนเองวาสามารถอานหนังสือไดเร็วหรือไม

 ใหผูเรียนอานขอความตอไปนี้ แลวจับใจความของเร่ืองโดยใชเวลา ๘ นาที

ลมเหนือ
ลมทุงนาหอมลิ่นฟางขาวพัดรวยรินอยูรอบตัว นุชลูกสาวครูปรีชาว่ิงมาบอกพอวา

“พอคะ นุชขอไปดูเขาแลกขาวที่บานจําเนียรนะคะ”
“บานจําเนียรไหน”

“บานจําเนียรท่ีมีตนมะขามโนนไงคะ มีคนเขาเอาของเยอะแยะมาแลกขาว นุชไปนะพอ”
“เดี๋ยวกอน”

“โธ พอ นุชชาไมได นุชจะไปชวยจําเนียรเขาแลกเสื้อ ประเดี๋ยวจําเนียรก็อดไดเสื้อสวยๆ 

หรอก”
 ผมชะเงอดทูีบ่านหลงัหนึง่ อยูเกอืบกลางทุงนา บรเิวณบานลอมดวยกอไผ ผมเหน็

คนเปนกลุมๆ ยืนอยูกลางบานนั้น นุชเห็นผมมองอยางอยากรูอยากเห็น จึงเอยวา

 “พี่โชคไปกับหนูไหมละ”
 “เออ  โชคไปเปนเพือ่นนองกด็นีะ  แดดรอนอยางนีห้าหมวกใสสกัใบเถอะ  ประเด๋ียว

จะเปนไข” ครูปรีชาพูด
 “นุชไมมีหมวก”

 “เออ...เอาผาขาวมาของพอไป” ครูปรีชาสงผาขาวมาใหลูกสาว นุชไดผาก็เอามา

เคียนหัวแลวออกวิ่งนําหนาผมไป
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 ผมเห็นคนๆ หนึ่งแตงตัวแปลกไปกวาชาวนา ที่วาแปลกก็คือีเขาใสเสื้อนุงกางเกง

เหมือนคนในจังหวัด อยูตรงกลาง ขางหนามีหาบใสสิ่งของเคร่ืองใช เชน เสื้อผา หมอ

อะลูมิเนียม เปนตน

 วันนี้ผมเห็นพอของจําเนียรยอมแลกขาวเปลือกสองถัง  กับเสื้อผาดอกสีสดใสให

จําเนยีรตัวหนึ่ง ปาแมนยอมเสียขาวเปลือกถังหนึ่งแลกกับแกวน้ํา ๓ ใบ

 ผมกลับมาเลาใหครูปรีชาฟง  ครูปรีชาก็ถอนหายใจยาวพูดวา

 “คนพวกนี้แหละเปนเหลือบคอยดูดเลือดชาวนา”

 “เขาเห็นจําเนียรอยากไดเสื้อผา เลยจะเอาขาวเปลือกตั้ง ๒ ถังแลกกับเสื้อตัวเดียว 

ผมวาเสื้อตัวนั้นราคาไมกี่บาทหรอกครับ”

 “โธครูถึงวาพวกนี้เปนเหลือบไงละ เอาเปรียบกันเกินไป”

 “แตพวกนั้นไปยอมแลกกับเขาเอง”  ผมพูดเสียงออน

 “กเ็พราะง้ันนะซิ ครถูงึหนักใจแทน โชคคิดดสูิวิากวาจะทํานาไดขาวถงัหนึง่นะ หมด

แรงไปเทาไรมันคุมกันไหมละ”

  “ทําไมชาวนาถึงโง...”

 “ไมใช” ครูปรีชาขัดขึ้น “ไมไดโง แตไมทันเลหเหล่ียมพอคาตางหากละ”

 “ครูบอกแลว บอกอีก บอกจนไมรูจะบอกยังไงแลว”

 “ไมเชื่อครูหรือครับ”

 “พดูไมถกู อยางพอจาํเนยีรนัน่แกรูดวีาอะไรเปนอะไร หากแลกขาวนะยงัดกีวาพวก

อื่นนะ นั่นไงละมากันเปนแถว” ครูปรีชาช้ีใหผมดู คนขี่จักรยานตามกันเปนแถว แทบทุก

คนสวมหมวกกะโล มีไมกลมๆ ขนาดแขนผูกติดรถจักรยานมาดวย

 “ใครครับ” ผมสงสัย

 “พวกพอคาคนกลางตัวจริง” ครูปรีชาตอบเสียงตํ่า  “เปนพวกนายหนารับซื้อขาว
ใหโรงสีอีกทีหนึ่งเธอเห็นไมทอนกลมนั่นไหมละ”
 “ครับ”

 “ไมนั้นแหละเขาเอาไวรีดขาวเปลือกดูเมล็ดกอนตีราคา”
 “ทําไมตองตีราคาดวยเลา”

 “เพราะวาขาวที่ชาวนาทําไดมีคุณภาพตางๆ  กันนะสิโชค  นี่แหละเปนโอกาสให

พอคามีชองทางกดราคาขาวละ”
 “เขาทํายังไงครับ”

 “เขาจะรีดขาวดู ถาไดขาวเมล็ดงามไมลีบเล็ก ก็ตีราคาเอาตามใจ  ถาชาวนาพอใจ

ราคาท่ีเขาใหเกิดตกลงขาย เขาก็จะจายเงินใหลวงหนาจํานวนหนึ่ง  แลวก็มาขนขาวไปโรงสี 
สวนมากคนท่ีรับซื้อถึงที่มักจะกดราคาขาวจนตํ่ามาก”

 “ราคาตํ่า เราก็ไมขาย” ผมบอก

 “แตชาวนาตองการเงิน”
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 “งั้นเอาไปขายเองก็ไดนี่ครับ” 

 “นั้นยิ่งแลวใหญเลย  ถาหากเธอขนขาวไปโรงสีจะถูกกดราคามาก เพราะเขาถือวา

เธอไปงอเขา”

 “อาว  ทําไมถึงเปนอยางนั้นเลา”

 ครูปรีชาหัวเราะหึๆ แตแววตาหมอง “ทําไมถึงเปนเชนน้ันนะหรือ ครูตอบเธอเด๋ียวน้ี  

เธอก็คงไมเขาใจหรอก...โชคดี”

 ผูเรียนอานจบภายในเวลา ๘ นาทีหรือไม

 อานจบแลว ลองตอบคําถามดู เพราะการอานหนังสือไดเร็วน้ันตองจับใจความไดดวย

 ๑. ผูที่ใชสรรพนามวาผมในเร่ืองนี้ชื่ออะไร

 ๒. พอของจําเนียรมีอาชีพอะไร

 ๓. ทําไมครูปรีชาจึงเรียกพวกที่เอาของมาแลกขาววาตัวเหลือบ

 ๔. จากเรื่องนี้ ใครเปนผูที่เอาเปรียบชาวนามากท่ีสุด

 ๕. ผูเรียนอานเรื่องนี้แลวไดขอคิดอะไรบาง

 การอานหนังสือใหเร็ว นอกจากใชเวลาชวงสั้นๆ  อานหนังสือใหไดมากที่สุดแลว 

จะตองจับใจความเปนหนังสือใหไดครบถวน อานแลวเขาใจเร่ืองตลอดดวย

 ลองคิดดูซิวา เหตุที่อานไมทันหรือจับใจความไมไดตลอดเพราะเหตุใด

 ถาเราลองคิดหาเหตุผล โดยเอาตวัเองเปนหลัก อาจไดคาํตอบหลายอยาง เชน ไมมี

สมาธิอานกลบัไปกลับมา สับสนจึงทําใหอานชา หรือไมเขาใจคําศัพทบางคํา เปนตน

หลักการอานเร็ว
 ในการฝกตนเองใหเปนคนอานเร็ว ควรไดเร่ิมตนฝกสม่ําเสมอทีละเล็กละนอย โดย

ฝกอานในใจท่ีถูกวิธีและจะตองฝกฝนในสิ่งตอไปนี้

 ๑. มีสมาธิในการอาน ในขณะท่ีอาน จะตองสนใจและเอาใจจดจอตอสิ่งท่ีอาน ไม

ปลอยใจวอกแวกคิดเรื่องอื่น จะทําใหจับใจความของเร่ืองไมไดตลอดและความสามารถใน

การอานชาลงไป

 ๒. จับตาที่ตัวหนังสือ  โดยใชสายตาจับอยูในชวงเวลาเล็กนอยแลวเคลื่อนสายตา

ตอไปอยางรวดเร็ว การฝกจบัตาเชนนีต้องกระทาํบอยๆ  และจับเวลาทดสอบความสามารถ

ในการจับสายตา และเคลื่อนสายตาใหไดรวดเร็วเพื่อทดสอบความกาวหนา

 ๓. ขยายชวงสายตาใหกวาง  ชวงสายตาหมายถึงระยะจากจุดท่ีสายตาจับจุดหนึ่ง

ไปยังจุดที่สายตาจับในคราวตอไป การรูจักขยายสายตาใหกวางจะชวยใหอานหนังสือไดเร็ว

 ๔. ไมอานยอนกลับไปกลับมา  หมายถึง  การทวนสายตายอนกลับไปกลับมายัง

คําที่ไมเขาใจซ่ึงทําใหเสียเวลา

 ๕. เปล่ียนบรรทัดใหแมนยํา โดยกวาดสายตากลับมาทางซายเพื่อขึ้นบรรทัดใหม 

เมื่ออานจบแตละบรรทัดและตองกําหนดบรรทัดใหแมนยําไมอานขามบรรทัด  หรืออานซ้ํา
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บรรทัดเดิมซึ่งทําใหความคิดสับสนการฝกในระยะแรกเริ่มอาจใชไมบรรทัดหรือกระดาษปด

ขอความบรรทัดลางไว แลวเลื่อนลงเรื่อยๆ  คอยๆ  เพิ่มความเร็วขึ้นจนชํานาญจึงอานโดย

ไมตองใชสิ่งอื่นมาปด

การอานเพื่อเขาใจความหมายของสํานวน
 การอานเพื่อทําความเขาใจ ความหมายของสํานวน ตองอาศัยถอยคําสิ่งแวดลอม 

บริบท เพื่อสรุปสาระสําคัญ

 ๑. ความหมายของสํานวน สํานวน คือถอยคําที่มีความหมายไมตรงตามความ

หมายปกติของคํานั้นๆ

 ๒. หลักการอาน เพื่อเขาใจความหมายของสํานวน

  ๒.๑ อานขอความอยางละเอียด  เพื่อจับใจความสําคัญ  เขาใจเนื้อเรื่องและ

เขาใจความหมายของสํานวน

  ๒.๒ สังเกตเนื้อความตามบริบท ทาํใหตีความหมายของสํานวนไดถูกตอง

  ๒.๓ ตีความหมายของสํานวน ตองตรงประเด็นตามบริบท

ตัวอยาง การอานเพื่อเขาใจความหมายของสํานวน

 ออยเขาปากชาง  หมายถึง ของตกไปอยูในมือผูอื่นแลวไมมีทางไดคืน

 ไกแกแมปลาชอน หมายถึง ผูที่มีความจัดจาน เจนสังเวียน

 วัวหายลอมคอก หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายแลวจึงหาทางปองกัน

 กินขาวตมกระโจมกลาง หมายถึง การกระทําท่ีไมรอบคอบ ผลีผลาม

 ชี้นกบนปลายไม หมายถึง การพูดถึงสิ่งสุดวิสัยที่จะทําได 

 สาํนวนตางๆ ทีน่าํไปกลาวเปรยีบเทยีบใหเขากบัสถานการณ เรียกวา คาํพงัเพย เชน 

เมื่อของหายแลวจึงคิดหาทางปองกัน ก็เปรียบวา  วัวหายลอมคอก เปนตน
 ความหมายของสํานวนมีลักษณะเหมือนความหมายโดยนัย คือ ตองตีความ หรือ

แปลความตามนัยยะของคําหรือขอความนั้นๆ 

การอานเพื่อเขาใจโวหารตางๆ 
 ผูเขียนตองใชโวหารประกอบการเขียน เชน พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธก

โวหาร ฯลฯ เพื่อใหงานเขียนมีคุณคา

 ๑. ความหมายของโวหาร
  โวหาร คอืทวงทาํนองในการเรียบเรยีงถอยคาํทัง้ในวรรณกรรมรอยแกวและรอย
กรอง โวหารที่ใชกันทั่วไปมี ๕ โวหาร ดังนี้

  ๑.๑ บรรยายโวหาร คือการเลาเร่ืองไปตามเหตุการณ เชนการเขียนบทความ 

การเลานิทาน เลาประวัติบุคคล ตํานาน ตองอธิบายใหเปนไปตามลําดับ
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ตัวอยาง บรรยายโวหาร
 มนุษยมีความเชื่ออยูอยางหนึ่งซึ่งสืบมาแตโบราณนานไกล วาคนที่เกิดมาทั้งเด็ก

และผูใหญไมวาจะเปนหญิง หรือชาย ยอมมีอะไรอยูอยางหนึ่งสิงอยูภายในรางกายมาแต

กาํเนิดสิง่ท่ีวานีถ้าอยูกบัเน้ือกบัตวัของผูใดผูนัน้กจ็ะมีความสุขความสบาย ไมปวยไขไดทกุข

ถาสิง่น้ันหนหีายไปจากตวัก็จะทาํใหผูนัน้เปนไขไดทกุขและอาจถงึแกความตายได ถาสิง่นัน้

ไมกลบัคนื อยูในรางกาย สิง่ทีก่ลาวนีภ้าษาไทยเรยีกวา ขวญั อนัเปนคาํมคีวามหมายในภาษา

ทีเ่ขาใจกันอยางเลาๆ แลวกย็ุงดวย ทีว่ายุงเพราะเปนสิง่มองไมเหน็ตัววามรีปูรางเปนอยางไร
(ขวัญและประเพณีทําขวัญ ของ เสฐียรโกเศศ)

  ๑.๒ พรรณนาโวหาร คือ การเขียนเลนเรื่องอยางประณีตมักแทรกความรูสึก

ของผูเขยีนดวยทาํใหผูอานเกดิความรูและอารมณคลอยตาม เชน การพรรณนาความสวยงาม

คุณความดีตลอดจนพรรณนาอารมณและความรูสึกในใจฯลฯ ตัวอยาง พรรณาโวหาร ไมผล 

เชน ละมุด มะมวง ขนุน พอปลูกไวขางสนามและบริเวณมุมขาง สวนที่เลื้อยรอบบานก็มี

เถาวัลยและสายหยุดขึ้นอยูคนละมุม ราตรีอยูตรงบันไดขึ้นหอหนาบาน ซึ่งเปนทางไปหอง

รับแขก ชะลูดปลูกอยูที่สะพานขามทองรองเล็กๆ อยูกึ่งกลางระยะจากตัวบานไปยังประตู

รั้วบาน คนละดานกับเถาพวงครามดอกสีมวง ใบแข็งดวย คันถาไปถูกมันเขา แตดอกเปน

สคีรามเปนชอยาวมองดสูวยและบานทนหลายวนั ถาดอกรวงจะหมนุเพราะกลบีของมนัเปน

เฟองมี ๕-๖ กลบี คลายใบพัด มนัหมุนตวัลงมากวาจะถึงพืน้เหมือนกงัหนัตองลมดูสวยงาม

เพลินตาดี  ผมชอบเก็บดอกมันขึน้ไปปลอยบนหนาตางสูงๆ ใหมนัหมุนจ๋ีลงมาสูพืน้ดินเปน

ของเลนสนุก เมื่อสมัยเด็กกอนเขาโรงเรียน
(เด็กบานสวน ของ พ.เนตรรังสี)

  ๑.๓ เทศนาโวหาร คือ กระบวนความอบรมส่ังสอน อธิบายในเหตุผล หรือ
ชี้แจงใหเห็นคุณและโทษ เพื่อใหผูอานเช่ือถือตาม

ตัวอยาง  เทศนาโวหาร
 บรรดาของมีคาทั้งหลายจะหาสิ่งไรมีคาเกินวิชาดีกับจรรยาดีไมไดเลย ทรัพยอื่นๆ 

อาจจะถูกขโมยลักหรือลดนอยลงดวยการจับจายใชสอย แตวิชากับจรรยาดีนี้เปนอมตะไมรู
จกัตายย่ิงจายมากก็ยิง่เพ่ิมทวีคณูขึน้และเราจะแยกแบงใครก็ไมได แมขโมยจะลักเอาไปก็ไม

ได แตจงทราบดวยวาโดยเฉพาะวิชาดีที่แหลมคมนั้นถาไมมีสติคอยควบคุม ปลอยเพงมอง

แสหาความสุขในทางท่ีผดิแลว กจ็ะเปนตวัมหาอุบาทว  มหาพินาศ มหาจัญไร ดเูถอะ มนษุย

บางเหลาถือตัววาฉลาดแตขาดสติ ประพฤติตัวเลวทราม กอกวนหมูคณะใหยุงเหยิงเดือด

รอนอยูทกุวนันีก้เ็พราะเขามีวชิาดีทีแ่หลมคมและใชวชิาดีทีแ่หลมคมไปในทางท่ีผดิ ซึง่ไมมี
สติควบคุมน้ันเอง

(โลกานุศาลนี ของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร))
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  ๑.๔ สาธกโวหาร คือการเขียน โดยยกตัวอยางประกอบเพ่ือใหผูอานเขาใจ

เรื่องไดชัดเจนยิ่งขึ้นนิยมใชในการบรรยายโวหาร และเทศนาโวหาร

ตัวอยาง สาธกโวหาร
 ในท่ีนี้จะชักนิยายมาเปนอุทาหรณใหเห็นวา  ผูที่ตั้งความเพียรไดรับรางวัลของ

ธรรมดาโลกอยางไร

 ชายชาวนาผูหนึ่ง เมื่อปวยจนจะส้ินใจอยูแลว จึงเรียกบุตรชาย ๓ คน เขามาบอก

วาบิดาจะสิ้นชีพไปในครั้งนี้ก็หามีสิ่งใดที่จะหยิบยื่นใหเปนมรดกแกเจาไม แตบิดาจะบอก

ความลบัใหเจาวา ในพืน้ท่ีนาของเรามขีมุทรพัยใหญซอนอยู เจาจะตองขดุขึน้ดู พอพดูเทานัน้

แลวก็ขาดใจยังหาทันจะบอกวาขุมทรัพยนั้นอยูตรงไหนๆ ไม  ฝายบุตรท้ัง ๓ ตั้งแตบิดา

ตายแลวก็ชวยกันตั้งหนาขุดพื้นที่ดินขึ้นจนทั่ว คนหาจนสิ้นเชิง ก็หาพบขุมทรัพยไมแตได

รับผลที่ขุดไดคือ เมื่อขุดพรวนดินขึ้นดีแลว จึงหวานเพาะพืชไดผลเปนรางวัลของธรรมดา

โลกและอีกนัยหนึ่งเปนขุมทรัพยที่บิดาไดบอกไววาอยูในพื้นที่นานั้นเอง

(ความเพียร ธรรมจริยา ของ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)

  ๑.๕ อปุมาโวหาร คอืการเขยีน โดยยกขอความเปรยีบเทยีบเพือ่ใหผูอานเขาใจ

เรื่องราวตางๆ  ไดดียิ่งขึ้น ใชแทรกในโวหารตางๆ

ตัวอยาง อุปมาโวหาร
 ขณะนั้นโจโฉจึงวาแกทหารทั้งปวงวา เลาปครั้งนี้อุปมาเหมือนปลาขังอยูในถัง  เสือ

ตกอยูในหลุมถาและจะละเสียใหเลด็ลอดหนีไปได  บดันีก้เ็หมือนปลอยเสือเขาปา ปลอยปลา

ลงในสมุทร ทหารท้ังปวงจงชวยกันขะมักเขมนจับตัวเลาปใหจงได ทหารท้ังปวงตางคนตาง

รีบขึ้นหนาขับกันตามไป
(สามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา)

การอานออกเสียงรอยกรอง
 การอานบทรอยกรองตางๆ ใหเปนไปตามทํานองลีลาและจังหวะอันถกูตองจะทําให

เกิดความไพเราะเสนาะหู และทําใหผูฟงไดรับอรรถรสทางภาษาดวย

 หลักการอานออกเสียงรอยกรอง
 ๑. อานออกเสียงใหดังพอเหมาะ กับสถานที่และจํานวนผูฟง
 ๒. อานใหคลอง รื่นหู ออกเสียง ใหชัดเจนโดยเฉพาะตัว ร ล  ตัวควบกล้ํา

 ๓. อานใหถูกฉันทลักษณของคําประพันธ เชน จํานวนคํา จํานวนวรรค สัมผัส ครุ 

ลหุ คําเปน คําตาย

 ๔. อานใสอารมณ   ตามลลีาของบทรอยกรองดวยความรูสกึซาบซึง้ช่ืนชมในคณุคา

ของบทรอยกรองนั้นๆ  โดยใหมีทวงทํานอง สูง ต่ํา หนัก เบา เพื่อใหไดรสถอย รสเสียง
รสความ รสภาพ
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 การอานกลอนสุภาพ
 ๑. จํานวนคําในกลอนสุภาพ

 ooo  oo   ooo  ooo  oo  ooo

  ooo  oo  ooo   ooo  oo  ooo

 ๒. คณะ กลอนสุภาพ บทหนึ่งมี ๒ บาท บาทท่ี ๑ เรียกวา บาทเอก มี ๒ วรรค 

คือ วรรคสดับ วรรครับ บาทที่ ๒ เรียกวาบาทโท มี ๒ วรรค คือวรรครอง และวรรคสง 

พยางคในกลอนวรรคหนึ่งๆ จะบรรจุคําประมาณ ๖-๙ คํา  กลอนแปด มีวรรคละ ๕ คํา รวม 

๔ วรรค เปน ๓๒ คํา

 ๓. วิธีอานกลอนสุภาพ

  กลอนมีหลายชนิด ไดแก กลอนหก กลอนแปด กลอนดอกสรอย กลอนสักวา  

กลอนบทละคร การอานคลายคลึงกันจะแตกตางกันบางเพียงเล็กนอย  ดังนี้

  ๑.  อานทํานองชาวบาน คือเสียงสูง ๒ วรรค คือวรรคสดับ วรรครับ และอาน

เสียงต่ําในวรรครอง และลดต่ําลงไปอีกในวรรคสง

 ๒.  อานทํานองอาลักษณ คืออานเสียงสูง ๒ วรรค คือวรรคสดับ วรรครับ และอาน

เสียงต่ําในวรรครอง และลดต่ําลงไปอีกในวรรคสง

 การแบงจํานวนคํา วรรคหนึ่งจะมี ๘-๙ คํา ดังนี้

 ๓  ๒  ๓ เขาคลอขลุย ครวญเสียง เพียงแผวผิว

  ชะลอนิ้ว  พลิ้วผาน จนมานหมอง

 ถามี ๙ คําจะแบงวรรคเปน ๓  ๓  ๓

  สรวงสวรรค ชั้นกวี รุจีรัตน

 ผองประภัสสร พลอยหาว พราวเวหา

การอานกาพยยานี
 ๑. จํานวนคําในกาพยยานี

   oo   ooo  ooo   ooo

  oo  ooo     ooo    ooo

 ๒. วิธีอาน
  วรรคท่ี ๑ และ ๒ ในบาทเอกจะออกเสียงตํ่า วรรคที่ ๑ ในบาทโท  จะอานออก

เสียงสูงขึ้น หรือ อานออกเสียงเหมือนวรรคที่ ๑ ก็ไดตามความเหมาะสม วรรคที่ ๒ ในบาท

โท อานออกเสียงต่ํา กาพยยานีมีจังหวะการอานดังนี้
   มัสหมั่น แกงแกวตา  หอมยี่หรา รสรอนแรง

  ชายใด ไดกลืนแกง  แรงอยากให ใฝฝนหา 
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การอานโคลงส่ีสุภาพ
๑. จํานวนคําในโครงส่ีสุภาพ

   oo  ooo   oo  oo

oo  ooo   oo

oo  ooo   oo  oo

oo  ooo   oooo

 ๒. คณะโคลงบทหน่ึงมี ๔ บท บทที่ ๑  ๒  ๓  ๔  บาทหน่ึงมี ๒ วรรค คือ วรรค

หนาและวรรคหลังมีจํานวนคําเทากันคือ ๕ คํา และ ๒ คํา ยกเวนวรรคหลังในบาทท่ี ๔ จะ

มี ๔ คํา

 ๓. วิธีการอาน

  การอานโคลงสี่สุภาพสามารถอานได ๒ ลีลา คือ

  ๑. อานแบบรอยแกว

  ๒. อานแบบทํานองเสนาะ

 การแบงชวงเสียง วรรคแรกเปน ๒ ชวง เปน ๓ ๒ หรือ ๓ ๒ วรรคหลัง เปน ๒ 

การแบงชวงเสยีงตองพจิารณาใหคงความหมาย  แทนทีจ่ะแกตามปกติบทรอยกรองทีไ่พเราะ 

กวีจะจัดกลุมคําไวดีแลว

 การเอือ้นเสยีงทอดเสยีง ตามปกตจิะเอือ้นเสยีงทายวรรคแรกของแตละบาท ในบาท
ที่ ๒ อาจเอื้อนเสียงไดถึงคําที่ ๑ คําท่ี ๒ ของวรรคหลัง และบาทท่ี ๔  ระหวางคําท่ี ๒ กับ

คําที่ ๓ ของวรรคที่ ๒ และทอดเสียงตามตําแหนงสัมผัส

ตัวอยางโคลงส่ีสุภาพ
   เรืองเรือง ไตรรัตนพน พันแสง

  รินรส  พระธรรมแสดง  ค่ําเชา

  เจดีย ระดงแซง เสียดยอด

  ยลยิ่ง แสงแกวเกา แกนหลาหลากสวรรค

       (นิราศนรินทร)

การอานฉันท
 ฉันท มีลักษณะบังคับพิเศษแตกตางไปจากคําประพันธชนิดอื่นโดยบังคับ ครุ ลหุ 
แทนคําธรรมดา และบังคับสัมผัส เชนเดียวกับคําประพันธชนิดอื่นๆ
 คําลหุ (,) คือพยางคที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 ๑.  การประสมสระเสียงสั้นในแม ก กา เชน จะ ทิ ปุ ยกเวน พยางคที่ประสมดวย 
สระ อํา ใอ ไอ เอา ซึ่งจัดเปนคําคร ุเชน คํา ไกล ใจ เรา 
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๒. คํา บ บ จัดเปนคําลหุ

 คําครุ  คือ พยางคที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

 ๑. ประสมสระเสียงยาวในแม ก กา  เชน อา ดี เธอ ปู

 ๒. ประสมสระ อํา ใอ ไอ เอา

 ๓. มีตัวสะกด เชน มด กัด เด็ก

แผนบังคับอินทรวิเชียรฉันท
 อินทรวิเชียรฉันท บทหนึ่งมี ๒ บาท บาทหน่ึงมี ๒ วรรค วรรคหนา ๕ คํา วรรค

หลัง ๖ คํา มีการแบงจังหวะการอานดังนี้

  สายันห  ตะวันยาม  ขณะขาม  ทิฆัมพร

 เขาภาค นภาตอน   ทิศตะตก  ก็รําไร

หนังสือและส่ือสารสนเทศ
 หนังสือ
 ปจจบุนันีม้หีนงัสอืออกมาจาํหนายหลายประเภท ทัง้ตาํราวชิาการ วารสาร นติยสาร 

หนังสือพิมพ นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี ฯลฯ การที่มีหนังสือออกมาจําหนายมากมายเชนนี้ 

ผูอานจงึจาํเปนท่ีจะตองรูวธิกีารเลอืกหนังสอื เพือ่จะไดอานหนังสือท่ีเหมาะกบัความตองการ

ของตนเอง เหมาะกับเวลาและโอกาส

 วิธีการเลือกหนังสือประเภทตางๆ
 ในการเลือกอานหนังสอืประเภทตางๆ นัน้ ผูอานควรพิจารณาใหรอบคอบ ละเอียด

ถีถ่วนเพ่ือประโยชนในการพิจารณาคุณคาของหนังสอืนัน้ๆ หนงัสอืแตละประเภทควรเลือก

พิจารณาดังนี้
 ๑. ตําราวิชาการ ตําราวิชาการ เปนหนังสือที่ใหความรูดานตางๆ โดยเฉพาะอาจ
จะเสนอทฤษฎีหรือเน้ือหาสาระอยางกวางๆ หรือเฉพาะดานในดานหน่ึง โดยผูแตงมีจุดมุงหมาย

ทางดานวิชาการโดยตรง  การพิจารณาควรดูรายละเอียดในดานตางๆ ดังนี้
  ๑.๑ พิจารณาดานเน้ือหา เนื้อหาจะตองถูกตองกับชื่อหนังสือ เชน วิชา

วิทยาศาสตร  กฎหมาย  ภาษาศาสตร  ประวัติศาสตร  คณิตศาสตร ฯลฯ  หนังสือวิชาการ

แขนงใด เนื้อหาก็ควรจะเนนแขนงนั้นโดยเฉพาะ
  ๑.๒ พิจารณา ขอมูล และภาพประกอบ ขอมูลและภาพประกอบควรถูกตอง

ชดัเจน โดยเฉพาะภาพประกอบ ควรดวูาตรงกบัคาํบรรยายหรอืไม และภาพนัน้นาสนใจเพยีง

ใดเหมาะสมกับวิชานั้นหรือไม
  ๑.๓ การใชภาษา ภาษาที่ใชควรเปนภาษาท่ีเหมาะสมกับแขนงวิชานั้นๆ และ

ดูการสะกดคําดวยถาหากมีคําผิด ก็ควรจะเลือกดูหนังสือที่มีคําผิดนอยที่สุด
 นอกจากน้ีการพิจารณาตําราวชิาการควรดูสวนประกอบอ่ืนๆ ดวย เชน รปูเลม ควร

มีคํานํา สารบัญ ฯลฯ 
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 ๒. สารคดี เปนหนังสือที่มีสาระในดานใหความรู ความคิด พรอมท้ังใหความ

เพลดิเพลนิดวยหนงัสอืประเภทนีม้หีลายชนิด เชน วทิยาศาสตร ประวัตศิาสตร ประวตับิคุคล

สําคัญ ฯลฯ หนังสือสารคดีที่ีมีคุณภาพนั้นพิจารณาในรายละเอียดตางๆ ดังนี้

  ๒.๑ พิจารณาดานเน้ือหาสาระ คุณคาของสารคดีนั้นอยูที่เนื้อหาสาระเปน

ประการสําคัญเน้ือหาท่ีดีจะตองถูกตองและสมบูรณ รวมท้ังเสนอความคิดเห็นท่ีเปน

ประโยชนตอผูอานและสังคมสวนรวม เชน

   ๒.๑.๑ สารคดีประเภทชีวประวัติ เนื้อหาสาระจะตองตรงตอความเปน

จรงิ ผูเขยีนจะตองเขยีนดวยใจเปนธรรม ไมอคติตอเจาของประวัตนิัน้ๆ  เนือ้หาจึงควรมทีัง้

สวนดีและสวนบกพรองของเจาของประวัติ

   ๒.๑.๒ สารคดีประเภททองเท่ียว ควรมีเนื้อหาท่ีใหทั้งความรูและความ

บันเทิงรวมทั้งประสบการณที่แปลกใหมนาสนใจ เพื่อใหผูอานไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

สถานที่นั้นๆ

   ๒.๑.๓  สารคดปีระเภทเชงิวชิาการ ควรมเีนือ้หาทีใ่หความรูอยางถกูตอง

แมนยํา ควรมีภาพหรือแผนที่ประกอบใหถูกตองตรงกับสาระของเร่ืองดวย

  ๒.๒ พิจารณาวิธีการเขียน วิธีการเขียนสารคดีพิจารณาไดจากหลักเกณฑตอ

ไปนี้

   ๒.๒.๑  การวางโครงเรือ่งและการดาํเนนิเรือ่ง สารคดตีองมวีธิกีารดาํเนนิ

เรื่องตามลําดับ

   ๒.๒.๒  เราความสนใจ ขอเขียนที่ดีผูเขียนจะมีวิธีการเขียนที่จะดึงดูด

ความสนใจของผูอานใหตดิตามอานไปเร่ือยๆ โดยไมเกดิความเบ่ือหนาย  เชนการสอดแทรก

คามคิดเห็นหรือเหตุการณปจจุบันที่นาสนใจหรือการเลาตํานาน นิทาน เกร็ดขําขันตางๆ 
เปนตน ตอนปดเร่ืองก็จบอยางซาบซึ้งประทับใจหรือใหขอคิดอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหผู

อานอยากติดตามอานตอไป
   ๒.๒.๓  สํานวนภาษา  ภาษาท่ีใชในการเขียนสารคดีเปนถอยคําภาษาท่ี

ไพเราะงดงาม มีสํานวนกะทัดรัด อานเขาใจงาย ไมใชสํานวนที่ไมสุภาพ
   ๒.๒.๔  สวนประกอบอ่ืนๆ ควรพิจารณาเกีย่วกบัผูแตงและสวนประกอบ
รูปเลมของหนังสือถาสารคดีนั้นเปนหนังสือเลม  ซึ่งจะมี  คําวา  สารบัญ  เนื้อเรื่อง 

บรรณานุกรม ฯลฯ ตามรูปแบบของหนังสือ

 ๓. บันเทิงคดี  เปนหนังสือที่แตงเพื่อมุงใหผูอานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

อาจจะแทรกวรรณคดี บทรอยกรอง บทละคร ซึง่สามารถแตงเปนรอยแกวหรือรอยกรองก็ได

ตามความเหมาะสม ในการพิจารณาเร่ือง บันเทิงคดี ควรพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้
  ๓.๑ โครงเรื่องและเนื้อเรื่องสวนสําคัญของนวนิยาย และเรื่องสั้นคือ การเลา

เรื่องโดยเลาวาเปนเร่ืองของใคร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร มีความสัมพันธระหวางเหตุการณ

ตางๆ ในเร่ืองและระหวางบุคคลในเร่ืองเก่ียวเน่ืองกันไปโดยตลอด มกีารสรางความสนใจให
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ผูอานอยากติดตาม นอกจากน้ีเหตุการณที่เกิดขึ้นในเร่ืองควรสมจริง และเปนไปอยาง

สมเหตุสมผล และมีสวนประกอบปลีกยอยอื่นๆ เพื่อใหนาติดตาม

  ๓.๒ การดําเนินเร่ือง สวนสําคัญที่ชวยใหเรื่องนาสนใจชวนติดตามข้ึนอยูกับ

การดําเนินเรื่อง การดําเนินเรื่องมีอยูหลายวิธี เชน ดําเนินเรื่องตามลําดับวัย คือ เร่ิมตั้งแต

ตัวละครเกิดจนกระท่ังถึงแกกรรมดําเนินเร่ืองยอนตน คือ  เลาเหตุการณในตอนทายเสีย

กอน แลวยอนกลับไปเลาตั้งแตตนจนกระทั่งจบ เปนตน ฉากที่ดีตองมีสภาพความเปนจริง 

ทั้งสภาพภูมิศาสตร และประวัติศาสตร นอกจากนี้ยังตองสอดคลองกับเรื่องดวย

  ๓.๓ ตวัละคร ผูเขยีนมวีธิกีารแนะนาํตวัละครไดหลายวธิ ีเชน ดวยการบรรยาย

รปูราง ลกัษณะของตวัละครเอง ดวยการบรรยายพฤตกิรรมของตวัละคร หรือดวยการใหตวั

ละครสนทนากัน เปนตน การบรรยายลักษณะนิสัยของตัวละครที่ดีนั้น ควรบรรยายอยาง

สมจริง ตัวละครตัวหนึ่งๆ จะมีลักษณะนิสัยหลายๆ อยางไมใชดีจนหาท่ีติมิได หรือเลวจน

ไมมคีวามดีทีจ่ะใหชมเชย ความตองการของตัวละครท่ีดคีวรจะเหมือนคนธรรมดาท่ัวๆ ไป 

เชน มีความรัก ความโกรธ เกลียด หรือตองการความสนใจจากผูอื่น เปนตน

  ๓.๔ แนวคดิของเรือ่ง แนวคดิของเรือ่งสวนมากผูเขยีนจะไมบอกตรงๆ ผูอาน

จะตองคนเอาเองวาไดแนวคิดอยางไร ตัวอยางเชนเร่ือง ลูกชาย ของศรีบูรพา ตองการแสดงวา 

“ลกูผูชายนัน้มคีวามหมายอยางไร” จดหมายจากเมอืงไทยของโบตัน๋ตองการใหเหน็ขอดขีอ

เสียของคนไทยโดยเฉพาะ “น้ําใจ” ซึ่งไมเหมือนกันกับชาติอื่น เปนตน

  นวนยิายหรือเร่ืองสัน้ทีด่นีัน้ ผูอานตองพจิารณาคณุคาทีจ่ะไดจากเรือ่งนัน้ๆ ไม

ทางใดก็ทางหนึ่งดวย

  ๓.๕ สํานวนภาษา เปนสิ่งสําคัญมากอยางหน่ึง ในการพิจารณาเลือกอาน

นวนิยายและเรื่องสั้นผูอานมักจะรูสึกวาตนเองชอบหรือไมชอบสํานวนของนักเขียนคนนั้น

คนนี้  แตบางคนก็ไมสามารถบอกวาเพราะเหตุใด สิ่งท่ีควรพิจารณาเก่ียวกับสํานวนภาษา
คอืสํานวนภาษาของตัวละครในบทสนทนา ตองสมจริงและเหมาะสมกับตัวละคร ประโยคท่ี
แตกตางควรกะทดัรดั สละสลวย เขาใจงาย หากเปนประโยคยาวกค็วรเปนสาํนวนท่ีสามารถ

สรางอารมณ และความรูสึกไดดี
 ๔. วารสารและหนังสือพิมพ  หนังสือประเภทน้ีคนทั่วไปไดอานบอยกวาหนังสือ
ประเภทอืน่ๆ ในการผลติหนงัสอืประเภทนีต้องแขงกบัเวลา ดงันัน้ โดยการพจิารณาหนงัสอื

ประเภทนี้ควรพิจารณา ดังนี้

  หนงัสือพมิพ  หนงัสอืพิมพเปนเครือ่งมอืสือ่สารทีจ่ะกระจายขาวคราวเหตกุารณ

ตางๆ ไปทั่วประเทศหรืออาจทั่วโลก โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวัน เปนเครื่องมือสื่อสารที่
เสนอขาวท่ีนาสนใจท่ีเกิดขึน้ในแตละวนัดงันัน้หวัใจของหนังสอืพมิพรายวันก็คอื “ขาว” การ

พจิารณาหนังสอืพมิพรายวันจงึควรพิจารณาเก่ียวกบัขาววามสีวนในการชวยยกระดับสงัคม

ใหสูงขึ้นหรือมีประโยชนตอชนหมูมากหรือไม หากขาวนั้นไมเกี่ยวกับความเปนอยูของคน
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หมูมาก  หรอืกระทบกระเทอืนตอประชาชนสวนใหญ เหตุการณเหลานัน้กไ็มควรนาํมาเสนอ

ในหนาหนังสือพิมพ ขาวท่ีควรนําเสนอควรเปนขาวท่ีเกี่ยวกับการปกครอง การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การอนามัย การประกอบอาชีพ ฯลฯ

 เหตกุารณทีไ่มสมควรนาํมาเสนอเปนขาวอกีอยางหนึง่กค็อืเหตกุารณทีอ่าจจะสงผล

ทําลายความม่ันคงของชาติ หรือทําลายวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

 บทวิจารณ ในหนังสอืพมิพรายวันทกุฉบับจะมีบทวิจารณ หรอืบทวิเคราะหขาว ซึง่

เปนลกัษณะ บทความ แสดงความคดิเหน็ของผูเขยีนเอง ประกอบกบัขาวทีต่องการวจิารณ 

หรือวิเคราะหนั้น การพิจารณาบทวิจารณในหนังสือพิมพ ควรพิจารณาถึงลักษณะตอไปนี้

 ๑. พิจารณาขอมูลที่ผูเขียนอางอิงวาถูกตองและมีขอเท็จจริงเพียงใด

 ๒. พิจารณาวาผูเขียนบทความน้ัน ชี้ใหเห็นปญหาและวิธีแกปญหาอยางไร

 ๓. พจิารณาวาผูเขียนบทวิจารณใชอารมณ และนําความรูสกึสวนตัวเขาไปเก่ียวของ

หรือไม

 ๔. พจิารณาภาษาท่ีใชวามีความประณีตและถูกตองตามหลักภาษาเพียงใด

 วารสาร เปนหนังสือพิมพจําหนายตามกําหนดระยะเวลา เชน ๗ วัน ๑๐ วัน ราย

เดือน ราย ๓ เดือน หรือรายป เปนตน หนังสือวารสารจึงมีเนื้อหาเนนทั้งสารคดี และบันเทิง

คดี ขาวสารที่ปรากฏมักเปนขาวสารที่มีระยะเวลาตอเนื่องกันเปนเวลานาน เชน ขาวเกี่ยว

กับนโยบายโครงการตางๆ หรือขาวเกี่ยวกับการเมืองบางเร่ือง เปนตน

 ดังนั้น การอานวารสาร จึงควรพิจารณาเลือกอานเร่ืองที่เราสนใจ และควรพยายาม

อานอยางสม่ําเสมอ

 นอกจากพิจารณาเกี่ยวกับขาวสารดังกลาวแลว สิ่งที่ควรพิจารณาอีกอยางหนึ่งคือ

รูปเลม ควรพิจารณาความเรียบรอยและความคงทนของการจัดรูปเลมใหเหมาะสมกับราคาดวย

ประโยชนของการเลือกหนังสือ
 การเลือกหนังสือควรคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ ดังตอไปนี้

 ๑. เพื่อใหไดหนังสือที่ตรงกับความสนใจ และตองการที่จะศึกษาคนควา
๒. เพื่อใหไดอานหนังสือที่ดีมีประโยชนตอชีวิต

 ๓. เพื่อเลือกหนังสือใหเหมาะสมกับเวลา

 ๑. การเลือกหนังสือที่ตรงกับความสนใจ และตองการที่จะศึกษาคนควา
  ผูที่จะเลือกอานหนังสือประเภทน้ีก็คือ ผูที่มีความสนใจหนังสือเลมนั้นโดยตรง 

หรอืผูทีม่คีวามตองการศึกษาคนควา เร่ืองน้ันๆ โดยเฉพาะ เชน ผูศกึษาคนควาตามแนวทาง
ทีต่นไดเรยีนมา ผูทีเ่รยีนทางดานภาษากจ็ะคนควาทางดานนี ้เพือ่จะไดรบัประโยชนจากการ

อานอยางคุมคา
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 ๒. เพื่อใหไดอานหนังสือที่ดีมีประโยชนตอชีวิต
  ผูทีอ่านหนงัสอืทกุคนยอมหวงัทีจ่ะไดรบัประโยชนจากการอาน เชน ขอคดิเห็น 

ความรูทางวชิาการขาวทีท่นัเหตกุารณ แนวทางดาํเนนิชวีติทีด่ ีฯลฯ แมวาจะไดรบัประโยชน

เพียงเล็กนอยก็ตาม เพราะการที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากการอานนี้ยอมทําใหไมเสียเวลา

โดยเปลาประโยชน

 ๓. เพื่อเลือกหนังสือใหเหมาะสมกับเวลา
  การอานหนงัสอืนัน้จะเสยีเวลามากหรอืนอยยอมแลวแตเรือ่งทีอ่านวามขีนาดสัน้ 

ยาว แคไหนมีความยากงายตอการอานมากนอยเพียงใด ถาหากมีเวลานอยควรอานเร่ืองส้ัน  

ที่จบไดทันเวลาที่มีอยู ถามีเวลามากก็อานเรื่องยาวข้ึนโดยเลือกใหเหมาะสมกับเวลา เพราะ

การอานหนังสือนั้น หากไมเลือกใหเหมาะสมกับเวลาอาจทําใหผูอานรูสึกเบื่อและไมอยาก

อานอีกตอไป

ประโยชนที่ไดรับจากการอานหนังสือ
 การอานหนังสือยอมไดรับประโยชนหลายประการ ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้

 ๑. อานหนังสือตรงกับความตองการของตน

๒. ไดรับความรูจากเรื่องนั้นสมความตั้งใจ

 ๓. ทําใหรักการอานมากย่ิงขึ้น เพราะไดอานหนังสือที่ตนเลือกเอง

 ๔. ชวยพัฒนาอาชีพใหกาวหนา

 ๕. ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค

 ๖. ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน

 ๗. ทําใหทราบความเปนไปของบานเมือง ทันโลก ทันเหตุการณ
 ๘. เพิ่มพูนความรูความสามารถ เปนการพัฒนาตนเอง
 ๙. ไดอานหนังสือที่มีคุณคาคุมกับเวลาที่เสียไป

 

 สื่อสารสนเทศ
 ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนทางการศึกษา ทั้งในดาน

การบริหาร การจัดการและการเรียนรูดานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เปนการใชประโยชนจากแหลง
ความรูจากสือ่ตางๆ ทีห่ลากหลายมากขึน้ เพือ่ใหประชาชนสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเอง

ไดอยางตอเนื่อง

 สื่อสารสนเทศมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 สื่อสิ่งพิมพ
 สิ่งพิมพที่จัดพิมพขึ้นเพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเชน หนังสือเรียน
ตําราเรียน แบบเรียน แบบฝกหัด ใบงาน คูมือการสอนและสงเสริมการเรียนรู เชน หนังสือ

สงเสริมความรู สารานุกรม พจนานุกรม หนังสือพิมพ หนังสือบันเทิงคดี และสารคดีที่มี
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เนือ้หาเปนประโยชน สวนสือ่สิง่พมิพทีใ่หความรูขาวสารตางๆ เชน หนงัสอืเลม หนงัสอืพมิพ 

วารสาร นิตยสาร เอกสาร จุลสาร แผนพับ แผนเปลา เปนตน

 สื่ออิเล็กทรอนิกส
 สงัคมยุคปจจบุนั การสือ่สารดวยเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิสมใีชกนัอยางกวางขวางท่ัว

ประเทศ การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในสังคมยุคโลกาภิวัตนเปนเรื่องจําเปน เพราะชวยให

ประชาชนเขาถงึขอมูล ขาวสารความรูตางๆ ไดอยางรวดเรว็ อนัเปนการสงเสรมิสรางโอกาส

ในการเขาถึงการศึกษาของประชาชน ใหสามารถเรียนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ไดแก  วิทยุ โทรทัศน เทปเสียง วีดิทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร

ในรูปแบบตางๆ คอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน

  ๑. วทิยุ  เปนสือ่มวลชนทีใ่ชเสยีงเปนสือ่ เร่ืองราวทีส่ือ่สารมทีัง้เร่ืองทีใ่หความบนัเทิง

และเรื่องที่ใหสาระความรู เชน ขาว บทความ รายการตอบปญหา  สัมภาษณบุคคลสําคัญ 

รายการวิทยุ เพื่อการศึกษา เปนตน

๒. โทรทัศน  เปนสื่อมวลชนที่ใชทั้งเสียงและภาพเปนสื่อ การชมรายการทาง

โทรทัศน นอกจากเราจะสัมผัสดวยหูแลว ยังสัมผัสไดดวยตาอีกดวย รายการโทรทัศนจึงนา

สนใจกวารายการวิทยุ และทําใหผูชมตื่นตัวอยูตลอดเวลา จึงประทับใจหรือจดจําไดดีกวา

รายการวิทยุ 

รายการตางๆ ทางโทรทัศนไมตางกับรายการทางวิทยุ คือ มีทั้งรายการท่ีใหความ

บันเทิงและรายการที่ใหทั้งขอมูล ขาวสาร และความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ รวมท้ังให

ความบนัเทงิ เชน รายการขาวทัง้ในประเทศและตางประเทศ รายการโทรทัศนเพือ่การศกึษา

ของกระทรวงศึกษาธกิาร มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช มหาวทิยาลัยรามคาํแหง รายการ

สัมภาษณบุคคลสําคัญ รายการรัฐบาลพบประชาชน รายการทดสอบเชาวน ความจํา และ

อื่นๆ

๓. คอมพิวเตอรชวยสอน  เปนสือ่ทีผู่เรียนสามารถนําไปศึกษาดวยตนเองในเวลา

และสถานท่ีที่ผูเรียนสะดวก ทําใหมีความเปนอิสระ และเปนสวนตัวในการเรียนรู  สามารถ
โตตอบหรือใหผลยอนกลับไดทันที ทําใหผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนของตนซึ่ง

หากไมเขาใจก็ยอนกลับไปทบทวนไดหลายๆ ดาน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรูตามความ

พรอมและศักยภาพของตน
 ๔. อนิเตอรเนต็ (Internet)  หรอืเทคโนโลยเีครอืขายเปนการเชือ่มโยงแหลงขอมลู
จากทัว่โลกท่ีหลากหลายคลายกบั “หองสมดุโลก”  ใหผูเรยีนไดคนควาเนือ้หาสาระทีต่องการ

ไดอยางสะดวกรวดเร็วและราคาประหยัด
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เร่ืองท่ี ๓ การอานจับใจความสําคัญ
 การอานจะเกิดประโยชนสูงสุดแกผูอานไดนั้น  ผูอานจะตองจับใจความสําคัญของ
เรื่องที่อานใหไดแลวนําไปปฏิบัติ
 ใจความสําคัญ หมายถึง ขอความท่ีเปนแกนหรือหัวใจของเร่ือง
 การจับใจความสําคัญในการอานก็คอื กรณีเอาขอความหรือประโยคท่ีเปนหัวใจของ
เรือ่งนัน้ออกมาใหได เพราะใจความสาํคญัของเร่ือง จะเปนใจความหลกัของแตละบท แตละ
ตอน หรือแตละเรื่องใหรูวาแตละบทตอนนั้นกลาวถึงเร่ืองอะไรเปนสําคัญ ดังนั้น การจับใจ

ความสําคัญของเรื่องที่อาน จะทําใหมีความเขาใจในเรื่องนั้นๆ  อยางแจมแจง

หลักการอานจับใจความ
 ๑. การเขาใจความหมาย
  หลกัเบือ้งตนในการจับใจความของสาระทีอ่าน คอื การเขาใจความหมาย ความ

หมายมีหลายระดับนบัตัง้แตระดับคาํ สาํนวน ประโยค และขอความ คาํและสํานวนเปนระดับ

ภาษาท่ีตองทําความเขาใจเปนอันดับแรก เพราะนําไปสูความเขาใจความหมายของประโยค

และขอความ

  ๑.๑ ความหมายของคํา
   ความหมายของคําโดยท่ัวไปมี ๒ อยาง คือ ความหมายโดยตรง และ
ความหมายโดยนัย
   ก. ความหมายโดยตรง เปนความหมายตามรูปคําท่ีกําหนดข้ึน และรับ
รูไดเขาใจตรงกันความหมายประเภทนี้เปนความหมายหลักที่ใชสื่อสารทําความเขาใจกัน
   คําท่ีมีความหมายโดยตรงในภาษาไทยมีลักษณะอยางหน่ึงท่ีอาจเปน
อุปสรรคในการส่ือสารลักษณะดังกลาว คือ การพองคํา คําพองในภาษาไทยมีอยู ๓ อยาง 
ไดแก คําพองรูป คําพองเสียง และคําพองรูปพองเสียง คําท่ีพองทั้ง ๓ ลักษณะนี้มีความ
หมายตางกัน
   คําพองรูป คือ คําท่ีสะกดเหมือน แตออกเสียงตาง เชน เพลารถ กับ 
เพลาเย็น คําแรก ออกเสียง เพลา คําหลังออกเสียง เพ ลา คําพองรูปเปนอุปสรรคตอการ
อานและทําความเขาใจ 
   คําพองเสียง คือ คําท่ีออกเสียงเหมือนกัน แตสะกดตางกัน เชน การ 
กาน กานต กานท กาล กาฬ กาญจน ทั้งหมดนี้ออกเสียง “กาน” เหมือนกัน การพองเสียง
เปนอุปสรรคตอการอานเพื่อความเขาใจ
   คาํพองรูปพองเสียง คอืคําทีส่ะกดเหมอืนกันและออกเสียงอยางเดยีวกนั 
โดยรูปคําจะเห็นวาเปนคําเดียวกัน แตมีความหมายแตกตางกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
   ขัน หมายถึง การทําใหแนน
   ขัน หมายถึง ภาชนะตักน้ํา
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 ขัน หมายถึง ความรูสึกชอบใจ
 ขัน หมายถึง การสงเสียงรองของไกตัวผู
 ขัน หมายถึง การรับ ฯลฯ
 คําพองรูป พองเสียงเปนอุปสรรคตอการฟงและอานเพื่อความเขาใจ  วิธีที่จะชวย
ใหเขาใจความหมายของคําพอง  จะตองดคูาํขางเคยีงหรอืคาํทีป่ระกอบกันในประโยค  หรอื
ขอความน้ันที่เรียกวาบริบท  ดังตวัอยางตอไปนี้
 ขันชะเนาะใหแนน
 หยิบขันใหทีซิ
 เขารูสึกขัน
 ไกขันแตเชามืด
 เขาขันอาสาจะไปติดตอให
 นอกจากดคูาํขางเคยีง  หรอืคาํประกอบในประโยคแลว  บางทีต่องอาศยัสถานการณ  
เชน ประโยคท่ีวา
 “ทําไมตองดูกัน”
 คําวา “ดู” ในสถานการณทั่วไป  หมายถึง  การมอง  แตในสถานการณเฉพาะเชน
การสอบดูจะมีความหมายวา ลอกกัน เอาอยางกัน
 ในบทรอยกรอง ตองอาศัยฉันทลักษณ เชน สัมผัส เปนตน ตัวอยางเชน
 อยาหวงแหนจอกแหนใหแกเรา    แหน  แ  หน
 พอลมเพลาก็เพลาสายัณห    เพลา เพ  ลา
 คําที่ความหมายโดยตรงไดแก คําศัพท คําศัพทคือ คําท่ีตองแปลความ เปนคําไทย
ที่มาจากภาษาอื่น สันสกฤต เขมร เปนตน เชน สมโภช รโหฐาน สุคติ โสดาบัน บุคคล
จตุราบาย  เปนตน รวมทั้งศัพทบัญญัติทั้งหลายที่ใชในวงวิชาการหรือกิจบางอยาง เชน
มโนทัศน  เจตคติ  กรมธรรม เปนตน คําศัพทดังกลาวนี้จําเปนตองศึกษาวามีมูลมาอยางไร  
ประกอบขึ้นอยางไร และมีความหมายอยางไร
 ข. ความหมายโดยนัย  เปนความหมายท่ีสื่อหรือนําความคิดใหเกี่ยวโยงถึงบาง
สิง่บางอยางท่ีมลีกัษณะหรือคุณสมบัตเิหมอืนกบัคาํทีม่คีวามหมายโดยตรง บางทานเรียกวา 
ความหมายรอง หรือความหมายแฝง
 ความหมายโดยนัย  มีหลายลักษณะ กลาวคือ มีความหมายเปนเชิงเปรียบเทียบ 
เชน เปรียบเทียบโดยอาศัยนัยของความหมายของคําเดิม ตัวอยางเชน
 เธอมีใบหนาย้ิมแยมแจมใส
 เขาทํางานเอาหนา  หมายถึง  ทํางานเพ่ือผลประโยชนของตน
 เด็กสาดโคลนกันเลอะเทอะ
 เขาสาดโคลนคุณพอ  หมายถึง  ใสราย
 ตนไมตนนี้เปลือกสวย
 หลอนรวยแตเปลือก  หมายถึง ไมร่ํารวยจริง
 มีความเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสิ่งท่ีนํามากลาว เชน
 เขาเปนสิงหสนาม หมายถึง เปนคนเลนกีฬาเกง
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  ๑.๒ ความหมายของสํานวน
   สํานวนเปนขอความท่ีมีความหมายพิเศษไปจากคําที่ประกอบอยูใน
ขอความนัน้  ไมไดมคีวามหมายตามรปูคาํ  ความหมายของสาํนวนมลีกัษณะเปนเชงิเปรยีบ
เทียบโดยอาศัยนัยของความหมายตามลักษณะหรือคุณสมบัติของขอความนั้น เชน
   ออยเขาปากชาง หมายถึง ของตกไปอยูในมือผูอื่นแลวไมมีทางไดคืน
   ไกแกแมปลาชอน หมายถึง ผูที่มีความจัดจานเจนสังเวียน
   วัวหายลอมคอก หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายแลวจึงหาทางปองกัน
   กินขาวตมกระโจมกลาง หมายถึง การพูดถึงสิ่งสุดวิสัยที่จะทําได
   สวนตางๆ ท่ีนําไปกลาวเปรียบเทียบใหเขากับสถานการณ เรียกวา คําพังเพย 
เชน เมื่อของหายแลวจึงคิดหาทางปองกัน ก็เปรียบวา วัวหายลอมคอก เปนตน
   ความหมายของสํานวนมีลักษณะเหมือนความหมายโดยนัย คือ ตอง
ตีความ หรือ แปลความหมายตามนัยของคําหรือขอความนั้นๆ
 ๒. การเขาใจลักษณะของขอความ
  ขอความแตละขอความตองมีใจความอันเปนจุดสําคัญของเรื่อง ใจความของ
เรื่องจะปรากฏที่ประโยคสําคัญ เรียกวา ประโยคใจความ ประโยคใจความจะปรากฏอยูใน
ตอนใดของขอความก็ได  โดยปกติจะปรากฏในตอนตางๆ ดงันี้
  ปรากฏอยูในตอนตนของขอความ ตัวอยางเชน
  “ภัยอันตรายท่ีจะเปนเคร่ืองทําลายชาติอาจเกิดข้ึนและมีมาไดท้ังแตภายนอก  
ทั้งที่ภายในอันตรายท่ีจะมีมาตั้งแตภายนอกนั้นก็คือ  ขาศึกศัตรูยกมาย่ํายีตีบานตีเมืองเรา 
การทีข่าศึกศัตรูจะมาตนีัน้เขายอมจะเลอืกหาเวลาใดเวลาหนึง่ซึง่ชาตกิาํลงัออนอยูและมไิด
เตรียมตัวไว พรอมเพื่อตอสูปองกันตนเพราะฉะนั้นในบทที่ ๒ ขาพเจาจึงไดเตือนทานทั้ง
หลายอยาไดเผลอตัว แตขอสําคัญที่สุดเปนเครื่องทอนกําลังและเสียหลักความมั่นคงของ
ชาติ คือ ความไมสงบภายในชาตินั้นเอง จึงควรอธิบายความขอนี้สักหนอย

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ปลุกใจเสือปา)

 ปรากฏอยูในตอนกลางของขอความ ตัวอยางเชน
 “อนัความรกั ความชงั ความโกรธ ความกลวั ความขบขนั เหลานีเ้ปนสามญั ลกัษณะ
ของปุถุชนใครหัวเราะไมเปน  ยิ้มไมออก ก็ออกจะพิกลอยู  คนสละความรักความชังไดก็มี
แตพระอรหันต  อารมณความรูสึกดังนี้เปนธรรมชาติของมนุษย กวีและนักประพันธยอม
จะแตงเร่ืองยัว่เยาอารมณ ความรูสกึเหลานี ้และถาเขาแตงเปน แตงด ีกจ็ะปลุกอารมณ
ของผูอานผูฟงใหเกิดขึ้น  ทานคงจะเคยเห็นคนอานเรื่องโศกจับใจจนน้ําตาไหล สงสาร
ตัวนางเอก พระเอก อานเรื่องขบขันจนหัวเราะทองคัดทองแข็ง ทั้งๆ ที่รูวามันเปนเรื่องอาน
เลน  และคนท่ีอานก็ไมไดมีสวนเสียอะไรกับตัวนาง ก็พลอยโศกเศราไปดวยได  อยางไรก็ดี
ความเศราของอารมณอนัเกดิจากความยัว่เยาของศลิปะวรรณคด ีตลอดจนนาฏกรรมตางๆ  
นั้น เปนความสุขชนิดหนึ่ง มิฉะนั้นเรื่องทํานองโศกนาฏกรรมคงจะไมมีใครดูเลย”

(นายตํารา  ณ  เมืองใต ภาษาและวรรณคดี)
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 ปรากฏใจความอยูทายยอหนา ตัวอยางเชน

 “ทานกลาววา คนเปนสัตวที่เรียนรูคือ รูดู เห็นอะไรแลวเมื่อเห็นวาดีก็เอาไว ถาเห็น

วาไมดีก็ไมเอาและหลีกเลี่ยง เด็กรูรสหวาน ก็อยากไดอีก ถารูรสขมของบอระเพ็ด หรือเมื่อ

ถกูไฟกร็ูสกึรอนจะไมตองการกนิบอระเพด็หรือเขาใกลไฟอกี นีเ่ปนเรื่องของการผานพบเคย

รูเคยเห็นเร่ืองน้ี ตอๆ มาหลายๆ ครัง้ เกดิความชํานาญจัดเจนข้ึน โลกมีความเจริญกาวหนา

เรื่องวัฒนธรรมก็เพราะการผานพบและการจัดเจนของมนุษย

(เสถียรโกเศศ  ชีวิตชาวไทยสมัยกอนและการศึกษาเรื่องประเพณีไทย)

 ประโยคใจความอยูตอนตนและตอนทายของขอความ ตัวอยางเชน

 “คนไทยนั้นถือวาบานเปนสิ่งตอชีวิตตั้งแตเกิดไปจนตาย เพราะคนไทยโบราณ

นั้นใชบานเปนที่เกิดการคลอดลูกจะกระทํากันที่บานโดยมีหมอพื้นบานเรียกวา หมอตําแย 

เปนผูทาํคลอด มไิดใชโรงพยาบาลหรอืสถานผดงุครรภอยางในปจจบุนันี ้และทีสุ่ดของชวีติ

เมื่อมีการตายเกิดขึ้น คนไทยก็จะเก็บศพของผูตายที่เปนสมาชิกของบานไวในบานกอนที่

จะทําพิธีเผา เพื่อทําบุญสวดและเปนการใกลชิดกับผูตายเปนคร้ังสุดทาย ดังน้ัน บานจึง
เปนที่ที่คนไทยใชชีวิตอยูเกือบตลอดเวลาตั้งแตเกิดจนตาย” 

(วิบูลย ลี้สุวรรณ  “บานไทย” ศิลปะชาวบาน)

 การเขาใจถึงการปรากฏของประโยคใจความในตอนตางๆ  ของขอความดังที่กลาว

แลวจะชวยใหจับใจความไดดียิ่งขึ้น

 ๓. การเขาใจลักษณะประโยคใจความ
  เมื่อเขาใจถึงลักษณะของขอความวาตองมีประโยคใจความ และประกฎอยูใน

ตอนตางๆ ของขอความแลว ตองเขาใจตอไปวาประโยคใจความเปนอยางไร
  ประโยคใจความคือขอความท่ีเปนความคิดหลักของหัวขอ  หรือเรื่องของ

ขอความน้ันตัวอยางเชน
  หัวขอ   บาน

  ความคิดหลัก บานเปนที่อยูอาศัย
  หัวขอ  ราชสีห

  ความคิดหลัก ราชสีหไดชื่อวาเปนเจาปาในบรรดาสัตวทั้งหลาย

  ความคดิหลกัน้ี คอืประโยคใจความทีจ่ะปรากฏในตอนใดตอนหนึง่ของขอความ

ทีก่ลาวแลว ฉะนัน้การทีจ่ะทราบวาประโยคใดเปนประโยคใจความ ตองพจิารณาจากหัวเรือ่ง 

ประโยคใจความมักมีเนื้อหาสอดคลองกับหัวเรื่อง
  ในกรณีที่ไมทราบหัวขอเรื่อง  ตองเขาใจวาสวนที่เปนประโยคใจความนั้นจะมี

เนื้อความหลักของเนื้อความอื่นที่ประกอบกันขึ้นเปนหัวขอนั้น  ถาขาดสวนที่เปนใจความ 

เนื้อความอื่นก็เกิดขึ้นไมไดหรือความหมายออนลง



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๓๘

การอาน
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การอานอยางวิเคราะห
 การอานอยางวิเคราะห หมายถึง การอานท่ีมกีารพิจารณาแยกรายละเอียดออกเปน

สวนๆ  เพื่อทําความเขาใจ และใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ เหลานั้น

 การอานอยางวิเคราะหเริ่มตนจากพื้นฐานขอมูลและความคิดจากการอานเองเปน

อันดับแรกเพื่อใหเขาใจเนื้อเรื่องโดยตลอด ตอจากนั้นจึงแยกเร่ืองในบทอานออกเปนสวนๆ 

ไดรูวา ใครทําอะไร เพื่ออะไร อยางไร ในเรื่องมีใครบาง หรือตัวละครกี่ตัว และที่มีบทบาท

สําคัญมีกี่ตัว ทําไมเหตุการณจึงเปนอยางนั้นหรือเพราะเหตุใด ตอไปนาจะเปนอยางไร

 ตอไปนี้จะนํานิทานเร่ือง “กระตายบนดวงจันทร” มาเลาใหฟง

นิทานเรื่อง กระตายบนดวงจันทร
 คร้ังหนึ่งมีกระตาย ลิง นกน้ํา และสุนัขจิ้งจอก สาบานรวมกันวาจะไมฆาสัตวตัด

ชวีติ และบาํเพญ็ตนเปนฤๅษีอยูในปา  พระอินทรขอทดสอบในศรัทธาของสัตวทัง้ส่ี จงึปลอม

ตวัเปนพราหมณ เทีย่วขอบริจาคทานโดยไปขอจากลงิเปนตวัแรก ลงิมอบมะมวงให จากนัน้

พราหมณไปขอทานจากนกนํ้า นกนํ้าถวายปลาซ่ึงมาเกยต้ืนอยูรมิฝงแมน้าํ  สวนสุนขัจ้ิงจอก

ก็ถวายนมหมอหนึ่งกับผลไมแหง

 เม่ือพราหมณไปขอบริจาคทานจากกระตาย กระตายพูดกบัพราหมณวา “ขากนิแต

หญาเปนอาหารหญาก็ไมมีประโยชนใดๆ กับทานเลย” พราหมณจึงเอยขึ้นวา ถากระตาย
บําเพ็ญพรตเปนฤๅษีที่แทจริงขอใหสละชีวิตของตนเปนอาหารแกพราหมณ กระตายตอบ

ตกลงทันทีและทําตามที่พราหมณขอรองวาใหกระโดดลงกองไฟแดง พราหมณจะไมลงมือ

ฆาและปรงุกระตายเปนอาหาร กระตายปนขึน้ยืนบนกอนหินและกระโดดลงกองไฟ ในขณะ

ที่กระตายกําลังจะตกสูเปลวไฟนั้น พราหมณไดควากระตายไว แลวเปดเผยตัวตนที่แทจริง

วาคือใคร แลวพระอินทรก็นํากระตายไปไวบนดวงจันทร
(จากนิตยสารสารคดี ฉบับที่ ๑๔๗ ปที่ ๑๓  หนา ๓๐)

 เมื่ออานเร่ืองนี้อยางวิเคราะหก็จะตองใหความคิดติดตามประเด็นตางๆ ตัวละคร
ในนิทานเร่ืองนี้มีใครบาง มีลักษณะนิสัยอยางไร ตัวละครแตละตัวไดกระทําสิ่งใดบาง  ทํา

อยางไร ผลของการกระทาํเปนอยางไร ทาํไมสตัวทัง้ ๔ จงึสาบานรวมกนัวาจะไมฆาสตัวและ

บําเพ็ญตนเปนฤๅษีอยูในปา เพราะเหตุใดสัตวทั้ง ๔ จึงบริจาคทานไมเหมือนกัน ทําไม

พราหมณจึงนํากระตายไปไวบนดวงจันทรเพียงตัวเดียว  หากพระอินทรนําสัตวทั้ง ๔ ไปไว

บนดวงจันทรเราจะเห็นรูปของสัตวทั้ง ๔ บนดวงจันทรทั้งหมดหรือไม
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เร่ืองท่ี ๔  มารยาทในการอาน และนิสัยรักการอาน
 การอานอยางมีมารยาทเปนเร่ืองท่ีจําเปนและสําคัญ  เพราะการอานอยางมีมารยาท

เปนเรือ่งการประพฤตปิฏบิตัอิยางมวีนิยั  และรบัผดิชอบ รวมทัง้การมจีติสาํนกึและแสดงถงึ

ความเจริญทางดานจิตใจท่ีควรยึดถือใหเปนนิสัย

มารยาทในการอาน
 คําวา มารยาท หมายถึง กิริยา วาจาท่ีเรียบรอย หรือการกระทําท่ีดีงาม ผูอานที่ดี

ตองมีมารยาทท่ีดีในการอานดังตอไปนี้

  ๑. ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น

 ๒. ไมทําลายหนังสือ โดย ขูด ลบ ขีด ทับ หรือฉีกสวนที่ตองการ

 ๓. เม่ือคัดลอกเนื้อหาเพื่ออางอิงในขอเขียนของตน ตองอางอิงแหลงที่มาให

ถูกตองตามหลักการเขียนอางอิงโดยเฉพาะงานเขียนเชิงวิชาการ

 ๔. เมื่ออานหนังสือเสร็จแลวควรเก็บหนังสือไวที่เดิม

 ๕. ไมควรอานเรื่องที่เปนสวนตัวของผูอื่น

 ๖. อานอยางตั้งใจ และมีสมาธิ รวมทั้งไมทําลายสมาธิผูอื่น

 ๗. ไมใชสถานทีอ่านหนงัสอืทาํกจิกรรมอยางอืน่ เชน นอนหลับ รบัประทานอาหาร

นิสัยรักการอาน 
 การที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงจะมีนิสัยรักการอานไดจะตองไดรับการฝกฝนมาต้ังแต

เด็กๆ  แตก็มิใชวาเมื่อโตเปนผูใหญแลวจะไมสามารถสรางนิสัยรักการอานได  ทั้งนี้เราจะ

ตองสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อใหเด็กๆ หันมาสนใจการอานดังนี้

 ๑. อานหนังสือที่ตนเองชอบ จะทําใหอานไดอยางตอเนื่อง และไมเบื่อหนาย

 ๒. ทําตนใหเปนผูใฝรู

 ๓. การอานจะตองมีสมาธิเพื่อจับใจความของเร่ืองที่อานได

 ๔. เริ่มอานหนังสือจากระยะเวลาส้ันๆ กอน แลวคอยๆ กําหนดเวลาเพ่ิมขึ้น
 ๕. การอานจะตองมีสมาธิเพื่อจับใจความของเร่ืองที่อานได

 ๖. จัดตารางเวลาสําหรับการอานหนังสือเปนประจําทุกวันใหเกิดความเคยชินจน

เกิดเปนนิสัยรักการอาน





หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๔๐

การอาน

บท ที่๓

กิจกรรม  บทที่ ๓ การอาน
กิจกรรมที่ ๑ ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
 ๑. การอานในใจมีจุดมุงหมายอยางไร

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 ๒. การอานออกเสียงมีลักษณะอยางไร      

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 ๓. จงยกตัวอยางการอานออกเสียงท่ีเปนทางการมา ๕ ตัวอยาง

  …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ ๒ การจับใจความสําคัญ คือการอานอยางไร

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ ๓ สื่ออิเล็กทรอนิกสชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตไดแกอะไรบาง

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ ๔ การอานอยางไร จึงจะเรียกวาเปนการอานวิเคราะหวิจารณ 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ ๕ ผูอานที่ดี  ควรมีมารยาทอยางไร

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

…………………………………………………………………………………



รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>> ๔๑

การ เขียน บท ที่  ๔
สาระสําคัญ
 การเขยีน เปนทักษะสําคญัหนึง่ในทักษะท้ังสีข่องรายวชิาภาษาไทย คอืการฟง อาน 

เขียน และพูดการเขียนหนังสือใหไดดีจะเปนพื้นฐานในการเรียนรูและการนําเสนอผลการ

เรียนรูในเร่ืองตางๆ ไดดี ทําใหความรูขยายไปอยางกวางขวาง ผูเรียนจึงควรไดรูจักและ

ฝกฝนการเขียนประเภทตางๆ

ผลการเรียนที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
 ๑. เลือกใชภาษาในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทรอยแกว และ

รอยกรอง ไดอยางสรางสรรค

 ๒. ใชแผนภาพความคิด  จัดลําดับความคิดกอนการเขียน

 ๓. แตงบทรอยกรอง  ประเภทกลอนส่ี  กลอนสุภาพ

 ๔. เขียนบทรอยแกว  ประเภทประวัติตนเอง  อธิบายความ  ยอความ  ขาว

 ๕. เขียนรายงานการคนควา  สามารถอางอิงแหลงความรูไดถูกตอง

 ๖. กรอกแบบรายการตางๆ

 ๗. ปฏิบัตตินเปนผูมีมารยาทในการเขียน  และการจดบันทึกอยางสม่ําเสมอ

ขอบขายเน้ือหา
 เรื่องที่ ๑  หลักการเขียน การใชภาษาในการเขียน

 เรื่องที่ ๒  หลักการเขียนแผนภาพความคิด

 เรื่องที่ ๓  การเขียนเรียงความและยอความ

 เรื่องที่ ๔  การเขียนเพื่อการสื่อสาร
 เรื่องที่ ๕  การสรางนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๔๒

การเขียน

บท ที่๔

เร่ืองท่ี ๑ หลักการเขียน การใชภาษาในการเขียน

หลักการเขียน
 การเขียนเพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจตามตองการน้ัน  มีความจําเปนตอง

ระมัดระวังใหมากเก่ียวกับการใชภาษา ควรใชถอยคําที่คนอาน อานแลวเขาใจทันที เขียน

ดวยลายมือท่ีชัดเจนอานงายเปนระเบียบและผูเขียนจะตองใชภาษาใหถูกตองตามหลักการ

เขียน ใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลดวย  จึงจะถือวาผูเขียนมีหลักการใชภาษา

ไดดีมีประสิทธิภาพ

 การเขียนมีหลักที่ควรปฏิบัติดังตอไปนี้

 ๑. เขียนใหชัดเจน อานงาย เปนระเบียบ

 ๒. เขียนใหถูกตอง ตรงตามตัวสะกด การันต วรรณยุกต

 ๓. ใชถอยคําที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล

 ๔. ใชภาษาท่ีงายๆ สั้นๆ กะทดัรัด สื่อความหมายเขาใจไดดี

 ๕. ใชภาษาเขียนท่ีดี ไมควรใชภาษาพูด ภาษาโฆษณาหรือภาษาท่ีไมไดมาตรฐาน

 ๖. ควรใชเครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตอง เชน เวนวรรค ยอหนา ฯลฯ

 ๗. เขียนใหสะอาด

ตัวอยาง 
 ขอความการเขียนชองซายมือมีขอบกพรองอยางไร พรอมขอวิจารณ 

ขอความที่เขียน ขอวิจารณ
๑. ความรักโคถึก ๑. เขียนไมชัดเจน อานเขาใจยาก ควรเขียน

ใหชัดเจนวา “ความรักเหมือนโคถึก”

๒. ชีวิตของฉันมีหมานํา ๒. ใชคําไมสุภาพในภาษาพูด สุนัข

๓. หมอเด็กยังไวใจไมได ๓. คําขีดเสนใตเขาใจยาก ควรเปน “หมอคน

นั้นยังเด็กอยูยังไวใจไมได

๔. คนกินกลวย แขกรอนจนตาเหลือก ๔. แบงวรรคไมถูก  ควรเปน

“คนกินกลวยแขกรอนจนตาเหลือก

๕. นายมาเปนไขโปงดับอนาถ ๕. ใชสํานวนสื่อมวลชน ควรแกไขเปน "นาย
มาถูกยิงถึงแกกรรมแลว"

 

 



๔๓รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>>
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น

บท ที่๔

การใชภาษาในการเขียน
 การใชภาษาในการเขียน มีหลักการเขียนดังนี้

 ๑. เขียนใหอานงาย และเขาใจงาย

 ๒. เขียนตรงตามตัวสะกด การันต วรรณยุกตใหถูกตอง เชน

  พรามณ    เขียนผิด ควรเปน  พราหมณ

  โจษจรรย  เขียนผิด ควรเปน โจษจัน

  อัฒจรรย  เขียนผิด ควรเปน อัฒจันทร

  หนารัก  เขียนผิด ควรเปน นารัก

  โนต  เขียนผิด ควรเปน โนต

 

 ๓. เขียนใหไดใจความชัดเจน ไมวกวน เขาใจยาก เชน

  เขามารับประทานขาวเย็น ควรแกเปน เขามารับประทานขาวมื้อเย็น

  ที่นี่เสมอ    ที่นี่เสมอ

  จะทําอะไรก็ทําเสียหมด ควรแกเปน จะทําอะไรก็เสียหายหมด

  คนนี้มือแข็งเหลือเกิน ควรแกเปน คนนี้มือแข็งไมนุมเลย  

 ๔. ใชภาษางายๆ สั้น กะทัดรัด ไดใจความ ไมเขียนเย่ินเยอ ฟุมเฟอยเกินความ
จําเปน เชน

  รัฐบาลไดทําความตกลงเร่ืองขายขาวกับประเทศในยุโรปแลว  (ผิด)

  รัฐบาลตกลงเร่ืองขายขาวกับประเทศในยุโรปแลว  (ถูก)

  การขัดแยงกันและกันจะนํามาซ่ึงการแตกความสามัคคี (ผิด)
  การขัดแยงกันทําใหแตกความสามัคคี (ถูก)

  ชาวนามีการตกลงกันเรื่องราคาขาวกับโรงสีแลว (ผิด)

  ชาวนาตกลงเร่ืองราคาขาวกับโรงสีแลว (ถกู)
 



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๔๔

การเขียน

บท ที่๔

 ๕. ใชภาษาใหถูกตองตามแบบแผน หลีกเลี่ยงใชคําหรือสํานวนมาปะปนกับภาษา

ตางประเทศหรือภาษาที่ใชในสื่อมวลชน เชน

   เขามีสไตลในการพูดท่ีเอ็กไซตมาก (ไมดี)

   เขามีลีลาในการพูดสนุกตื่นเตนมาก (ดี)

   เธอไปกรุงเทพฯ โดยรถทัวรปรับอากาศ (ไมดี)

   เธอโดยสารรถประจําทางปรับอากาศไปกรุงเทพฯ (ดี)

   กิจการคาของเธอเจงเพราะแชรลม (ไมดี)

   กิจการคาเธอลมเพราะมีปญหาเงินนอกระบบ (ดี)

 ๖. ใชถอยคําท่ีสุภาพไพเราะ เหมาะสม  มีความหมายดี หรือใชภาษาเขียนปนภาษาพูด

   ฉันถูกหมาขบหลายแผล (ไมดี)

   ฉันถูกสุนัขกัดหลายแผล (ดี)

   หมูที่บานฉันโปรดรําขาวมาก (ไมดี)

   หมูที่บานฉันชอบรําขาวมาก (ดี)

   พี่สาวฉันออกลูกที่โรงพยาบาล (ไมดี)

   พี่สาวฉันคลอดลูกที่โรงพยาบาล (ดี)

เร่ืองท่ี ๒  หลักการเขียนแผนความคิด
 แผนภาพความคิด เปนการแสดงความรู ความคิดโดยใชแผนภาพในการนําความรู
หรอืขอเท็จจรงิมาจดัเปนระบบ สรางเปนภาพหรอืจัดความคดิรวบยอด นาํหวัขอเรือ่งใดเรือ่ง
หนึง่มาแยกเปนหวัขอยอยและนํามาจัดลาํดับเปนแผนภาพ เชน เมือ่ผูเรียนอานหนังสอืเรือ่ง
ใดเรือ่งหน่ึง หรือฟงเร่ืองใดเรือ่งหน่ึงมา กน็าํขอมลูความรูเรือ่งราวตางๆ มาจดัเปนแผนภาพ
ความคิด เราอาจใชภาพความคิดในการเตรียมการอาน เตรียมการเขียนใชพัฒนาความรู ใน
การใหเหตุผล ใชจัดขอบเขตสิ่งที่จะตองเขียนหรือใชรวบรวมความรูที่ตองการ

แนวคิดเกี่ยวกับแผนภาพความคิด
 ๑. เราใชแผนภาพความคิด เมื่อเราพบวาขอมูล ขาวสารตางๆ อยูกระจัดกระจาย 
นําขอมูลตางๆ นั้นมาเช่ือมโยงเปนแผนภาพความคิด ทําใหเกิดความเขาใจเปนความคิด
รวบยอด
 ๒. แผนภาพความคดิจะจดัความคดิใหเปนระบบ รวบรวมและจดัลาํดบัขอเทจ็จรงิ 
นาํมาจัดใหเปนหมวดหมู หรอืทีเ่รยีกวา แผนภาพเปนความคิดรวบยอดท่ีชดัเจนจนเกิดเปน

ความรูใหม
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 ๓. การนําความคิดหรือขอเท็จจริงมาเขียนเปนแผนภาพ จะทําใหจําเร่ืองราวตางๆ 

ไดงายขึน้ ดกีวาการอานตาํราหลายๆ เร่ือง เพราะหนงัสอืบรรยายดวยตวัอกัษร แตแผนภาพ

จัดเรื่องราวเปนเครื่องหมาย หรือเปนภาพ ทําใหจําเรื่องราวไดแมนยําขึ้น

 ๔. แผนภาพความคิดจะใชภาษาผังที่เปนสัญลักษณและคําพูดมาสรางแผนภาพ 

ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เปนการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําแผนภาพ

ความคิด ผูเรียนจะตองอาศัยการฟง การพูด การอาน การเขียน และใชความคิดรวบรวม

ความรู ขอเทจ็จรงิ มาจดัทาํแผนภาพเปนการเสรมิแรงการเรยีน ทาํใหการเรยีนรูมคีวามหมาย

มากขึ้น

รูปแบบของแผนภาพความคิด มี ๔ รูปแบบ คือ
 ๑.  รูปแบบการจัดกลุม รูปแบบนี้จะยึดความคิดเปนสําคัญ และจัดกลุมตามลําดับ

ความคิดรวบยอด ยอยเปนแผนภาพ มักเขียนเปนแผนภาพกิ่ง ตัวอยางเร่ืองสิ่งแวดลอม

     



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๔๖

การเขียน

บท ที่๔

 ๒. รปูแบบความคิดรวบยอด รปูแบบน้ีจะมีความคิดหลักและมีขอเท็จจริงทีจ่ดัแบง

เปนระดับชั้นมาสนับสนุนความคิดหลัก เชน การกลาวถึงลักษณะการบรรยาย การรวบรวม

ปญหา การแกปญหา การเปรียบเทียบเปนรูปแบบความคิดรวบยอด ดังตัวอยางตอไปนี้

 การจัดความคิด
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 ๓. รปูแบบการจดัลาํดบั รปูแบบการจดัลาํดบัตามเหตกุารณ การจดัลาํดบัตามกาล

เวลา การจัดลําดับการกระทํากอนหลังหรือการจัดลําดับตามกระบวนการ มีการเร่ิมตนและ

การสิ้นสุด ตัวอยาง

แผนภาพเสนตรงแสดงเหตุการณ

แผนภาพเสนโคงแสดงเหตุการณ
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การเขียน

บท ที่๔

๔.  รปูแบบวงกลม รปูแบบน้ีเปนชุดเหตุการณภายใตกระบวนการไมมจีดุเร่ิมตน และจุดสิน้

สุดแตเปนเหตุการณที่เปนลําดับตอเนื่องกัน ดังตัวอยาง เชน

แผนภาพวงกลม

ประโยชนของแผนภาพความคิด

 ๑.  ชวยบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหม

 ๒.  ชวยพัฒนาความคิดรวบยอดใหชัดเจนขึ้น

 ๓.  ชวยเนนองคประกอบลําดับของเร่ือง

 ๔.  ชวยพัฒนาการอาน การเขียนและการคิด

 ๕.  ชวยวางแผนในการเขียน และการปรับปรุงการเขียน
 ๖.  ชวยวางแผนการสอนของครู โดยการสอนแบบบูรณาการเน้ือหา

 ๗.  ชวยในการอภิปราย

 ๘.  เปนเครื่องมือประเมินผล
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วิธีการสรางแผนภาพความคิด

 การสรางแผนภาพความคดิ หรอืการออกแบบแผนภาพความคิดเปนการสรางสรรค

อยางหน่ึง ผูสรางแผนภาพความคิดอาจใชงานศิลปะเขามาชวย โดยวาดภาพประกอบให

แผนภาพความคิดนาสนใจและทําใหเห็นภาพของแผนภาพชัดเจนขึ้น การสรางแผนภาพ

ความคิดจะนํามาใชในการทํางานรวมกันรวมคิดรวมทํา รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณทําใหผูเรียนรูจักการวางแผนงาน การกําหนดงานที่จะตองปฏิบัติ และเรียนรู

การทํางานรวมกับผูอื่น

 ขั้นตอนการสรางแผนภาพความคิด มีดังนี้

 ๑.  กําหนดชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอดสําคัญ

 ๒.  ระดมสมองท่ีเก่ียวของกับช่ือเร่ือง หรอื ความคิดรวบยอดสําคัญเปนคาํหรือวลี

นั้นๆ แลวจดบันทึกไว

 ๓.  นําคําหรือวลีที่จดบันทึกท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันมาจัดกลุม แลวตั้งช่ือกลุม

คําเปนหัวขอยอย และเรียงลําดับกลุมคํา

 ๔.  ออกแบบแผนภาพความคิด โดยเขยีนชือ่เรือ่งไวกลางหนากระดาษ แลววางชือ่

กลุมคํา หัวขอยอย รอบชื่อเรื่อง นําคําที่สนับสนนุวางรอบชื่อกลุมคํา  แลวใชเสนโยงกลุมคํา

ใหเห็นความสัมพันธ เสนโยงอาจเขียนคําอธิบายได กลุมคําอาจแสดงดวยภาพประกอบ
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การเขียน

บท ที่๔

ตัวอยางเรื่องส่ิงมีชีวิตในบึง

 สรุป
 แผนภาพความคิด เปนการแสดงความรู ความคิดโดยใชแผนภาพเปนวิธีการนํา

ความรู หรอืขอเทจ็จรงิมาจดัเปนระบบสรางเปนภาพ หรอืจดัความคดิรวบยอดนาํหวัขอเรือ่ง
ใด เรื่องหนึ่งมาแยกเปนขอยอย และนํามาจัดลําดับเปนแผนภาพ

 รูปแบบแผนภาพความคิด มี ๔ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบการจัดกลุม  (๒) รูปแบบ

ความคิดรวบยอด  (๓) รูปแบบการจัดลําดับ  (๔) รูปแบบวงกลม
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เร่ืองท่ี ๓  การเขียนเรียงความและยอความ
 การเขียนเรียงความ คอื การนําเอาคํามาประกอบแตงเปนเร่ืองราวอาจใชวธิกีารเขียน

หรือการพูดก็ได การเขียนจดหมาย รายงาน ตอบคําถาม ขาว บทความ ฯลฯ อาศัยเรียงความ

เปนพืน้ฐานท้ังนัน้ ดงันัน้การเรียงความจึงมคีวามสําคัญ ชวยใหพดูหรือเขียนในรูปแบบตางๆ 

ไดดี นอกจากน้ี กอนเรียงความเราตองคนควารวบรวมความรู ความคิดและนํามาจัดเปน

ระเบียบ จึงเทากับเปนการฝกสิ่งเหลานี้ใหกับตนเองไดอยางดีอีกดวย

องคประกอบของเรียงความ
 การเรียงความเร่ืองหนึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ สวนคือ สวนนํา สวนเนื้อเรื่อง
และสวนทาย หรือสรุป  สวนนํา เปนสวนที่แสดงประเด็นหลักหรือจุดประสงคของเรื่อง
สวนเนื้อเร่ืองเปนสวนขยายโครงเรื่องที่วางเอาไว  สวนนี้จะประกอบดวยยอหนา สวนทาย
เปนการเนน ย้ําประเด็นหลักหรือจุดประสงค

 ๑. การเขียนสวนนํา ดังไดกลาวแลววาสวนนําเปนสวนที่แสดงประเด็นหลักหรือ
จดุประสงคของเรือ่ง ดงันัน้ สวนนาํจงึเปนการบอกผูอานถงึเนือ้หาทีน่าํเสนอและยงัเปนการ

เราความสนใจใหอยากอานเร่ืองจนจบ การเขยีนสวนนาํเพือ่เราความสนใจนัน้มหีลายวธิ ีขึน้

อยูกับผูเขียนจะเลือกตามความเหมาะสม อาจนําดวยปญหาเรงดวน หรือหัวขอที่กําหนด

เปนเรื่องที่นาสนใจ การเลาเรื่องที่จะเขียน การยกคําพูดขอความ หรือสุภาษิตท่ีนาสนใจ บท

รอยกรอง การอธิบายความเปนมาของเร่ือง การบอกจุดประสงคของการเขยีนการใหคาํจาํกดั

ความของคําสําคัญของเรื่องที่จะเขียน แรงบันดาลใจ ฯลฯ ดังตัวอยาง เชน

  ๑.๑ นําดวยปญหาเรงดวน หรือหัวขอที่กําลังเปนเรื่องที่นาสนใจ
  เดี๋ยวนี้ไมวาจะเดินไปทางไหน  จะพบกลุมสนทนากลุมยอยๆ  วิสัชณากันดวย
เรื่อง “วิสามัญฆาตกรรม” ในคดียาเสพติด บางก็วาเปนความชอบธรรม บางก็วารุนแรง

เกินเหตุ  หลายคนจึงตั้งคําถามวา  ถาไมทําวิสามัญฆาตกรรมกรณียาเสพติด  แลวจะใชวิธี

การชอบธรรมอันใดท่ีจะลางบางผูคาหรือบอนทําลายเหลานี้ลงไดในเวลารวดเร็ว

  ๑.๒ นําดวยคําถาม
  ถาถามหนุมสาวทัง้หลายวา “อยากสวย” “อยากหลอหรอืไม” คาํตอบทีไ่ดคงจะ
เปนคําตอบเดียวกันวา “อยาก” จากนั้นก็คงมีคําถามตอไปวา “แลวทําอยางไรจึงจะสวยจะ

หลอไดสมใจ ในเม่ือธรรมชาติของหลายๆ คนก็มิไดหลอมาตั้งแตเดิม  จะตองพึ่งพาเคร่ือง

สําอาง หรือการศัลยกรรมหรือไรแลวจึงจะสวยหลอแบบธรรมชาติไดหรือไม ถาได จะทํา
อยางไร

  ๑.๓ นําดวยการเลาเรื่องที่จะเขียน
  งานมหกรรมหนังสอืนานาชาติจดัขึน้เปนประจําในวันพธุแรกของเดือนตุลาคม

ของทุกปที่เมืองแฟรงเฟรต ประเทศเยอรมณี  สําหรับป พ.ศ.๒๕๔๕ นับเปนครั้งท่ี ๕๓
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  ๑.๔ นําดวยการยกคําพูด  ขอความ สุภาษิตที่นาสนใจ
   ในอดีตเมื่อกลาวถึงครูหรือคนหาคุณคาของครู หลายคนมักนึกถึงความ

เปรียบท้ังหลายที่มักไดยินจนชินหู  ไมวาจะเปนความเปรียบที่วา  “ครูคือเรือจาง”  “ครูคือ

ปูชนียบุคคล” หรือ “ครูคือผูใหแสงสวางทางปญญา” ฯลฯ ความเปรียบเหลานี้แสดงใหเห็น

ถึงคณุคา ความเสียสละและการเปนนักพัฒนาของครู  ในขณะที่ปจจุบันทัศนคติในการมอง

ครูเปลีย่นไป หลายคนมองวาครเูปนแคผูทีม่อีาชพีรบัจางสอนหนังสอืเทานัน้  เพราะครูสมยั

นีไ้มไดอบรมความประพฤติใหแกผูเรยีนควบคูไปกับการใหความรู  ไมไดเปนตัวอยางท่ีดจีะ

เรียกวา “แมพิมพของชาติ”  อาชีพครูเปนอาชีพตกต่ํา และดูตอยต่ําในสายตาของคนท่ัวไป

ทั้งๆ ที่อาชีพนั้นเปนอาชีพที่ตองทําหนาท่ีในการพัฒนาคนที่จะไปเปนกําลังสําคัญของการ

พัฒนาประเทศชาติตอไป จึงถึงเวลาแลวที่จะตองมีการทบทวนหนาที่  คุณธรรมและ

อุดมการณของความเปนครูกันเสียที

  ๑.๕ นําดวยบทรอยกรอง
   “ความรักเปนเหมือนโรคา บันดาลตาใหมืดมน

 ไมยินและไมยล อปุสรรคะใดใด

   ความรักเหมือนโคถึก กําลังคึกผิขังไว

 ก็จะโลดจากคอกไป บยอมอยู ณ ที่ขัง

   ถาปลอยไว ก็ดึงไปดวยคําสั่ง

 ยิ่งหามก็ยิ่งคลั่ง บหวนคิดถึงเจ็บกาย”
จากบทละครเรื่อง “มัทนพาธา” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

อธิบายความหมายของบทรอยกรอง
 ความรักเปนอารมณธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย มีทั้งประโยชนและเปนโทษใน

เวลาเดยีวกนัความรกัทีอ่ยูบนพืน้ฐานของความบรสิทุธิ ์จริงใจและความมเีหตุผล ยอมนาํพา

เปนเจาของความรกัไปในทางทีถ่กูท่ีควร แตถาความรกันัน้เปนเพยีงอารมณอนัเกดิจากความ

หลงใหลในรูปกายภายนอก ความชื่นชมตามกระแสและความหลงผิด ความรักก็จะกอให

เกิดโทษ จงึเปนผูเปรยีบเปรยวา "ความรักทาํใหคนตาบอด" ดวยพระราชนพินธของพระบาท

ของสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวในเร่ืองมัทนพาธา ซ่ึงไดแสดงใหเห็นภาพของความลุมหลง 

อันเกิดจากความรักและทุกขสาหัสอันเกิดจากความรักไดเปนอยางดี สมกับชื่อเร่ือง มัท

นพาธา ที่แปลวา ความบาดเจ็บแหงความรัก 

 ๑.๖ นําดวยการอธิบายความเปนมาของเรื่อง
   เม่ือสัปดาหที่แลวขาพเจาไดไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพของผูใหญทาน

หนึ่ง ทานเปนอดีตรองผูวาราชการจังหวัด  จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ ศพของทานไดรับ
การบรรจุไวในโกศ ขาพเจาจึงไดคนควาเร่ืองนี้มาเปนความรูแกผูสนใจทั่วไป
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  ๑.๗ นําดวยการบอกจุดประสงคของการเขียน
   สามกก ที่ผูอานทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทยรูจักกันดีนั้นเปน

นวนิยาย สวนสามกกทีเ่ปนประวัตศิาสตรมคีนรูนอยมาก แมแตคนจีนแผนดินใหญทีไ่ดเรียน

จบขั้นอุดมศึกษาแลวก็มีนอยคนมากท่ีรูบทความเร่ืองนี้จึงขอเร่ิมตนจากสามกกท่ีเปน

ประวัติศาสตร

 ๒. การเขียนสวนเนื้อเร่ือง
  เนื้อเร่ืองเปนสวนสําคัญท่ีสุดของเรียงความ เพราะเปนสวนท่ีตองแสดงความรู 

ความคิดเห็นใหผูอานทราบตามโครงเร่ืองท่ีวางไว  เนือ้เรือ่งท่ีตองแสดงออกถึงความรูความ

คิดเห็นอยางชัดเจนมีรายละเอียดท่ีเปนขอเท็จจริงและมีการอธิบายอยางเปนลําดับขั้น  มี

การหยิบยกอุทาหรณ ตัวอยาง ทฤษฎี สถิติ คํากลาวหลักปรัชญา หรือสุภาษิต คําพังเพย 

ฯลฯ สนับสนุนความรูความคิดเห็นนั้น

 เนื้อเรื่องประกอบดวยยอหนาตางๆ หลายยอหนาตามสาระสําคัญที่ตองการกลาว

คือ เปรียบกันวาเนื้อเรื่องเหมือนสวนลําตัวของคนที่ประกอบดวยอวัยวะตางๆ แตรวมกัน

แลวเปนตัวบุคคล ดังนั้นการเขียนเนื้อเรื่องถึงจะแตก แยกยอยออกไปอยางไร จะตองรักษา

สาระสําคัญใหญของเรื่องไว  การแตกแยกยอยเปนเรื่องๆ ไปเพื่อประกอบสาระสําคัญใหญ

ของเร่ืองซ่ึงเปรียบเหมือนตัวคนสมบูรณ ในแตละยอหนาประกอบดวยสวนท่ีเปนเน้ือหา  คอื

ความรูหรือความคิดเห็นท่ีตองการแสดงออก  การอธิบายและอุทาหรณคือ การอางตัวอยาง ฯลฯ 

ที่สนับสนุนใหเห็นจริงเห็นจัง สวนสํานวนโวหารจะใชแบบใดบาง  โปรดศึกษาเรื่องสํานวน

โวหารในหัวขอตอไปนี้

ตัวอยางการเขียนเน้ือเรื่องแตละยอหนา
 “อํา” เปนเด็กชายตัวเล็กๆ อายุแค ๑๒ ป ครั้งท่ีลืมตาดูโลกไดแค ๓ เดือน แมก็
ทอดท้ิงไป... สวนพอนั้นไมเคยรักและหวงใยอําเลย สิ่งเดียวท่ีมีคาท่ีสุดในชีวิตของพอคือ 

เฮโรอีน...ยา ..ลุง...ปาและอา ตอกย้ําใหอําฟงเสมอวา “อยาทําตัวเลวๆ เหมือนพอแกที่ติด

เฮโรอีนจนตาย” หรือ “กลัวแกจะเจริญรอยตามพอเพราะเชื้อมันไมทิ้งแถว  ติดคุกหัวโต

เหมือนพอแก” คําพูดสารพัดที่อํารับฟงมาต้ังแตยังจําความไดซึ่งอําพยายามคิดตามประสา

เด็กวา “เปนคําสั่งสอน”...หรือ “ประชดประชัน” กันแน
 ชือ่เสยีงวงศตระกลูของอาํถาเอยไป  หลายคนคงรูจกั เพราะเปนพวกเศรษฐีทีค่าขาย

เปนหลักอยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  มาหลายช่ัวอายุคนแลว  ปูกับยามีลูกทั้งหมด 
๙ คน ทุกคนรํ่าเรียนกันสูงๆ และออกมาประกอบธุรกิจรํ่ารวยเปนล่ําเปนสัน ยกเวนพอของ

อํา ซึ่งไมยอมเรียน..ประพฤติตนเสียหาย....คบเพื่อนชั่ว ...จนติดเฮโรอีน  และฉีดเขาเสนจน

ตายคาเข็ม ผลาญเงินปูกับยาไปมากมายยังทําใหชื่อเสียงวงศตระกูลปนป ปูช้ําใจจนตาย 
สวนยาอกตรมจมทุกขอยูจนทุกวนันี ้พวกลุง...ปาและอาตางพากันเกลียดพอมากและก็ลาม

มาถึง “อํา” ซึ่งเปรียบเสมือน “ลูกตุม” ถวงวงศตระกูล



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๕๔

การเขียน

บท ที่๔

 คัดจากจันทิมา “ไอเลือดชั่ว” คอลัมน อนาคตไทย ฐานสัปดาหวิจารณ ฉบับที่ ๖๑ 

(๗๑) วันที่ ๙-๑๕ มิ.ย.  ๓๗ หนา ๘๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หลักสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียน พ.ศ.๒๕๓๐  จากเนื้อหาในยอหนาตางๆ ขางตน จะแบงเปนสวนตางๆ ได

ดังนี้

 ๑. สวนที่เปนเนื้อหา

 ๒. สวนที่เปนการอธิบาย

 ๓. สวนที่เปนอุทาหรณ หรือการอางอิง

 ๔. สวนที่เปนตัวอยาง

 

 ๓. การเขียนสวนทายหรือสรุป
  สวนทายหรือสวนสรุป หรือสวนปดเรื่อง เปนสวนท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ือง

กับเนื้อหาสวนอื่นๆ โดยตลอด และเปนสวนที่บอกผูอานวาเร่ืองราวท่ีเสนอมานั้นไดสิ้นสุด

ลงแลว วิธีการเขียนสวนทายมีดวยกัน หลายวิธี เชน เนนย้ําประเด็นหลัก เสนอคําถามหรือ

ขอผดิ สรปุเร่ือง เสนอความคิดของผูเขียน ขยายจุดประสงคของผูเขียน หรอืสรุปดวยสุภาษติ 

คําคม สํานวนโวหาร คําพังเพย อางคําพูดของบุคคล อางทฤษฎีหลักภาษา หรือคําสอนและ

บทรอยกรอง ฯลฯ

  ๓.๑ เนนย้ําประเด็นหลัก
   หนวยงานของเราจะทําหนาท่ีเปนผูใหบริการที่รวดเร็ว ที่ซื่อตรง โปรงใส 

ตรวจสอบได เชนน้ีตอไป แมการปฏิริปูระบบราชการจะสงผลใหหนวยงานของเรา ตองเปลีย่น

สงักัดไปอยางไร กต็าม นัน่เพราะเราตระหนกัในบทบาทของเราในฐานะ “ขาราชการ” แมวา

ปจจุบันเราจะถูกเรียกวา “เจาหนาที่ของรัฐ” ก็ตาม

  ๓.๒ เสนอคําถามหรือขอคิดใหผูอานใชวิจารณญาณ
   เคราะหกรรมท้ังหลายอันเกดิกบัญาติพีน่องและลูกหลานของผูคนในบาน
เมืองของเราอันเกิดจากความอํามหิตมักไดของผูคายาเสพติดเหลานี้ เปนสิ่งสมควรหรือไม

กับคําวา “วิสามัญฆาตกรรม” ทานที่อานบทความนี้จบลง คงมีคําตอบใหกับตัวเองแลว
  ๓.๓ สรุปเร่ือง
   การกินอาหารจืด รางกายไดรับเกลือเล็กนอย จะทําใหชีวิตจิตใจ ราเริง

แจมใสน้ําหนักตัวมากๆ จะลดลง หัวใจไมตองทําหนาท่ีหนัก  ไตทําหนาท่ีไดดี ไมมีบวม

ตามอวัยวะตางๆ และเปนการปองกันโรคหัวใจ โรคไต หลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูง 

ขออักเสบ แผลกระเพาะอาหารและจะมีอายุยืนดวย

  ๓.๔  เสนอความเห็นของผูเขียน
   การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จหรือไม คงไมใชแค

การเขารับการอบรมเทคนิค วธิกีารสอนเพียงอยางเดียว ยงัขึน้อยูกบัองคประกอบอันสาํคญั

ยิ่งกวาสิ่งใดคือ ตัวผูสอนมีใจและพรอมจะรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพรอมๆ กับความ
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กระตอืรอืรนทีจ่ะพฒันาตนเองเพือ่กลุมเปาหมายคอืผูเรียน การปฏริปูกระบวนการเรยีนการ

สอนก็จะประสบความสําเร็จได

  ๓.๕ ขยายจุดประสงคของผูเรียน ควบคูกับบทรอยกรอง
   แมอาหารการกินและการออกกําลังกายจะทําใหคนเราสวยงามตาม

ธรรมชาติอยูไดนานแตวันหนึ่งเราก็คงหนีไมพนวัฏจักรธรรมชาติ คือ การเกิด แก เจ็บและ

ตาย รางกายและความงามกค็งตองเสือ่มสิน้ไปตามกาลเวลา ฉะนัน้ก็อยาไปยดึติดกบัความ

สวยงามมากนัก แตควรยึดถือความงามของจิตใจเปนเรื่องสําคัญ เพราะสิ่งท่ีจะเหลืออยูใน

โลกน้ีเม่ือความตายมาถึงคือ ความดี ความช่ัวของเราเทานัน้ดังพระราชนิพนธของพระมหา

สมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในเรื่องกฤษณาสอนนองคําฉันทวา

   พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

  โททนตเสนงคง สําคัญหมายในกายมี

  นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย

  สถิตทั่วแตชั่วดี ประดับไวในโลกา

แนวทางการเขียนเรียงความ
 เมื่อไดศึกษาองคประกอบอันจะนําไปใชในการเขียนเรียงความแลว กอนที่จะลงมือ

เขยีนเรยีงความผูเขยีนตองเลอืกเรือ่งและประเภทของเรือ่งทีจ่ะเขยีน  หลงัจากนัน้จงึวางโครง

เรื่องใหชัดเจนเพื่อเรียบเรียงเนื้อหา ซึ่งการเรียบเรียงเนื้อหานี้ตองอาศัยความสามารถในการ

เขียนยอหนาและการเช่ือมโยงยอหนาใหเปนเนื้อหาเดียวกัน

 ๑. การเลือกเร่ือง
  ปญหาสาํคัญประการหนึง่ของผูเขยีนทีไ่มสามารถเริม่ตนเขยีนได คอืไมทราบจะ
เขียนเร่ืองอะไรวิธีการแกปญหาดังกลาวคือ หัดเขียนเร่ืองใกลตัวของผูเขียน หรือเร่ืองท่ีผู

เขียนมีประสบการณดีีรวมท้ังเรื่องที่ผูเขียนมีความรูเปนอยางดี  หรือเขียนเรื่องที่สนใจ เปน
เรื่องราวหรือเหตุการณที่กําลังอยูในความสนใจของบุคคลทั่วไป นอกจากน้ีผูเขียนอาจ

พิจารณาองคประกอบ ๔ ประการ เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะเขียนดัง

ตอไปน้ี
  ๑.๑ กลุมผูอาน  ผูเขียนควรเลือกเขียนเรื่องสําหรับกลุมผูอานเฉพาะและควร

เปนกลุมผูอานที่ผูเขียนรูจักดี ทั้งในดานการศึกษา ประสบการณ วัย ฐานะ ความสนใจและ

ความเชื่อ
  ๑.๒ ลักษณะเฉพาะของเรื่อง เร่ืองที่มีลักษณะพิเศษจึงดึงดูดใจใหผูอานสนใจ 

ลักษณะพิเศษดังกลาว ไดแก ความแปลกใหม ความถูกตองแมนยํา แสดงความมีรสชาติ
  ๑.๓ เวลา เรื่องที่จะเขียนหากเปนเรื่องที่อยูในกาลสมัยหรือเปนปจจุบัน จะมีผู

สนใจอานมากสวนเร่ืองที่พนสมัยจะมีผูอานนอย นอกจากนี้การใหเวลาในการเขียนของผู

เขียนก็เปนสิ่งสําคัญถาผูเขียนมีเวลามาก ก็จะมีเวลาคนควาหาขอมูลเพื่อการเขียนและการ
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อางอิงไดมาก ถาผูเขียนมีเวลานอย การเขียนดวยเวลาเรงรัดก็อาจทําใหเนื้อหาขาดความ

สมบูรณดวยการอางอิง

  ๑.๔ โอกาส การเขียนเรื่องประเภทใดข้ึนอยูกับโอกาสดวย เชน ในโอกาส

เทศกาลและวันสาํคัญทางราชการและทางศาสนา กเ็ลอืกเขียนเร่ืองท่ีเกีย่วกับโอกาสหรือเทศ

กาลนั้นๆ เปนตน

 ๒. ประเภทของเรื่องที่จะเขียน
  การแบงประเภทของเร่ืองท่ีจะเขียนน้ันพจิารณาจากจุดมุงหมายในการเขียน ซึง่

แบงไดเปน ๔ ประเภทคือ 

  ๒.๑ เรื่องที่เขียนเพื่อความรู เปนการถายทอดความรูและประสบการณรวมทั้ง

หลักการตลอดจนขอเท็จจริงตางๆ ใชวิธีเขียนบอกเลาหรือบรรยายรายละเอียด

  ๒.๒ เรือ่งทีเ่ขยีนเพ่ือความเขาใจ  เปนการอธิบายใหผูอืน่เขาใจความรู หลกัการ 

หรือประสบการณตางๆ  การเขียนเพ่ือความเขาใจมักควบคูไปกับการเขียนเพ่ือใหเกิดความรู

  ๒.๓ การเขียนเพือ่โนมนาวใจ เปนการเขียนเพือ่ใหผูอานเชือ่ถอืและยอมรับ เพือ่

ใหผูอานไดรับอรรถรสทางใจ ใหสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับขอเขียนนั้นๆ

 ๓. การวางโครงเร่ืองกอนเขียน
  การเขียนเรียงความเปนการเสนอความคิดตอผูอาน ผูเขียนจึงตองรวบรวม
เลือกสรรและจัดระเบียบความคิด  แลวนํามาเรียบเรียงเปนโครงเรื่อง การรวบรวมความคิด
อาจจะรวบรวมขอมูลจากประสบการณของผูเขียนเอง นําสวนที่เปนประสบการณตรงและ
ประสบการณทางออม ซึง่เกิดจากการฟง การอาน การพดูคยุ ซกัถาม เปนตน เมือ่ไดขอมลู
แลวกน็าํขอมูลนัน้มาจดัระเบยีบความคดิ โดยจดัเรยีงลาํดบัตามเวลา  เหตกุารณ ความสาํคญั
และเหตผุล แลวจงึเขยีนเปนโครงเรือ่ง เพือ่เปนแนวทางใหงานเขยีนอยูในกรอบ ไมออกนอก
เรื่อง และสามารถนํามาเขียนขยายความเปนเนื้อเรื่องที่สมบูรณ  เขียนชื่อเรื่องไวกลางหนา
กระดาษ เลือกหัวขอที่นาสนใจที่สุดเปนคํานํา และเลือกหัวขอที่นาประทับใจที่สุดเปนสรุป 
นอกนั้นเปนเนื้อเรื่อง
  ๓.๑  ชนิดของโครงเรื่อง
   การเขียนโครงเร่ืองนิยมเขียน ๒ แบบ คือ โครงเร่ืองแบบหัวขอและโครง
เรื่องแบบประโยค
   ๓.๑.๑ โครงเรื่องแบบหัวขอ  เขียนโดยใชคําหรือวลีสั้นๆ  เพื่อเสนอ
ประเด็นความคิด
   ๓.๑.๒ โครงเร่ืองแบบประโยค เขยีนเปนประโยคท่ีสมบรูณ โครงเร่ืองแบบ
นี้มีรายละเอียดที่ชัดเจนกวาโครงเร่ืองแบบหัวขอ
  ๓.๒ ระบบในการเขียนโครงเรื่อง
   การแบงหัวขอในการวางโครงเร่ืองอาจแบงเปน ๒ ระบบคือ
   ๓.๒.๑ ระบบตัวเลขและตัวอักษร เปนระบบท่ีนิยมใชกันทั่วไป  โดย
กําหนดตัวเลขหรือประเด็นหลัก และตัวอักษรสําหรับประเด็นรอง ดังนี้
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 ๑)  .................................................................................................................

  (๑) ............................................................................................................

  (๒) ........................................................................................................... 

 ๒)  ................................................................................................................. 

  (๑) ............................................................................................................

  (๒) ...........................................................................................................

  ๓.๒.๒ ระบบตัวเลข เปนการกําหนดตัวเลขหลักเดียวใหกับประเด็นหลักและ

ตัวเลขสองหลักและสามหลัก ใหกับประเด็นรองๆ ลงไป ดังนี้

  ๑.   ..........................................................................................................

   ๑.๑.  .................................................................................................

   ๑.๒.  .................................................................................................

  ๒.  ..........................................................................................................

   ๒.๑.  .................................................................................................

   ๒.๒.  ................................................................................................

 ๓.๓ หลักในการวางโครงเรื่อง
  หลักในการวางโครงเร่ืองน้ันควรแยกประเด็นหลักและประเด็นยอจากกันให

ชัดเจนโดยประเด็นหลักทุกขอควรมีความสําคัญเทากัน สวนประเด็นยอยจะเปนหัวขอท่ี

สนับสนุนประเด็นหลัก ท้ังน้ีทุกประเด็นตองตอเน่ืองและสอดคลองกัน จึงจะเปนโครงเร่ืองท่ีดี

ตัวอยางโคลงเร่ืองแบบหัวขอ
 เร่ือง ปญหาการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย
 ๑. สาเหตุของการติดยาเสพติด

  ก. ตามเพื่อน
  ข. การหยารางของบิดา มารดา

  ค. พอแมไมมีเวลาใหลูก

  ง. การบังคับขูเข็ญ

 ๒.  สภาพปญหาของการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย

  ก. จํานวนผูติดยา
  ข. การกออาชญากรรม

  ค. การคาประเวณี

 ๓. แนวทางการแกไขปญหา
  ก. การสรางภูมิตานทานในครอบครัว

  ข. การสรางชุมชนใหเขมแข็ง

  ค.  กระบวนการบําบัดรักษาแบบผสมผสาน
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ตัวอยางโครงเร่ืองแบบประโยค
เรื่อง ปญหาการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย
 ๑. สาเหตุของการติดยาเสพติด มีหลายสาเหตุทั้งสาเหตุที่เกิดจากตัวเองและจาก

สิ่งแวดลอม

  ก. เสพตามเพ่ือน เพราะความอยากลอง คิดวาลองครั้งเดียวคงไมติด

  ข. บิดา มารดา หยารางกัน ลูกตองอยูกับฝายใดฝายหน่ึงทําใหรูสึกวาเหว 

   เหงา และเศราลึกๆ 

  ค. พอแมใหเวลากับการทํางานหาเงินและการเขาสังคม ไมมีเวลาใหครอบครัว

  ง. ในโรงเรียนมีกลุมนกัเรียนทีท่ัง้เสพและคายาเสพติดเอง ใชกาํลงัขมขูบบีบงัคบั

   ใหซื้อยา

 ๒. สภาพปญหาของการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย

  ก. จํานวนวัยรุนที่ติดยาเสพติดในปจจุบันมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

  ข. ปญหาที่ตามมาของการติดยาเสพติดคือการกออาชญากรรมทุกประเภท

  ค. ในหมูวยัรุนหญิงทีต่ดิยาเสพติด มกัตกเปนเหยือ่ของการคาประเวณีในทีส่ดุ

 ๓. แนวทางการแกไขปญหา

  ก. การใหความรัก ความอบอุน และความเอื้ออาทร รวมทั้งการมีเวลาใหกับ

   คนในครอบครัวเปนภูมิตานทานปญหายาเสพติดไดอยางดี

  ข. การทําใหคนในชุมชนรักชุมชน ชวยเหลือแกปญหาในชุมชนจะเปนเกราะ

   ปองกันปญหายาเสพติดไดอยางดี เพราะเขารวมกันสอดสองดูแลปองกัน

   ชุมชนของตนเองจากยาเสพติด

  ค. สังคมใดที่มีผูคนสนใจใฝรู ใฝแสวงหาขอมูลขาวสาร ผูคนจะมีความรู

   เพียงพอที่จะพาตัวใหพนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบดวยปญญาความรูที่มี

  ง. กระบวนการบําบัดผูติดยามิใหกลับมาติดใหม  ทําไดดวยการใหการรักษา

   ทางยาควบคูกับการบําบัดทางจิตใจ  ดวยการใชการปฏิบัติทางธรรม  ซึ่งจะ

   เปนภูมิตานทานทางใจท่ีถาวร

 ๔. การเขียนยอหนา
  การยอหนาเปนสิ่งจําเปนอีกอยางหน่ึง  เพราะจะชวยใหผูอาน  อานเขาใจงาย

และอานไดเร็วมชีองวางใหไดพกัสายตา  ผูเขยีนเรยีงความไดดตีองรูหลกัในการเขียนยอหนา

และนํายอหนาแตละหนามาเช่ือมโยงใหสัมพันธกัน  ในยอหนาหนึ่งๆ ตองมีสาระเพียง
ประการเดียว  ถาจะขึ้นสาระสําคัญใหมตองขึ้นยอหนาใหม ดังนั้น การยอหนาจะมากหรือ

นอยขึน้อยูกบัสาระสาํคัญทีต่องการเขยีนถงึในเนือ้เรือ่ง แตอยางนอยการเขยีนเรยีงความตอง
มี ๓ ยอหนา คือ ยอหนาที่เปนคํานํา เนื้อเร่ืองและสรุป
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  ๔.๑  สวนประกอบยอหนา
   ๑ ยอหนา ประกอบดวย ประโยคใจความสําคญัและประโยคขยายใจความ
สําคัญหลายๆ  ประโยค มาเรียบเรียงตอเนื่องกัน
  ๔.๒ ลักษณะของยอหนาท่ีดี
   ยอหนาที่ดีควรมีลักษณะ ๓ ประการคือ เอกภาพ สัมพันธภาพ และ
สารัตถภาพ
   ๑. เอกภาพ คือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีประโยคใจความสําคัญ
ในยอหนาเพียงหน่ึง  สวนขยายหรือสนับสนุนตองกลาวถึงใจความสําคัญน้ัน ไมกลาวนอกเร่ือง
   ๒. สมัพนัธภาพ คอืการเรยีบเรยีงขอความในยอหนาใหเกีย่วเนือ่งสมัพนัธ
กัน มีการลําดับความอยางมีระเบียบ นอกจากน้ี ยังควรมีความสัมพันธกับยอหนาที่มีมา
กอนหรือยอหนาที่ตามมาดวย
   ๓.  สารัตถภาพ  คือการเนนความสําคัญของยอหนาแตละยอหนาและ
ของเร่ืองทั้งหมดโดยใชประโยคสั้นๆ สรุปกินความทั้งหมด อาจทําไดโดยการนําประโยค
ใจความสําคัญมาไวตอนตนหรือตอนทาย ยอหนา หรือใชสรุปประโยคหรือวลีที่มีลักษณะ
ซ้ําๆ กัน
 ๕. การเช่ือมโยงยอหนา
  การเชือ่มโยงยอหนา ทาํใหเกดิสมัพนัธภาพระหวางยอหนา  การเรยีงความเรือ่ง
หนึ่งยอมประกอบดวยหลายยอหนา  การเรียงลําดับยอหนาตามความเหมาะสมจะทําให
ขอความเกีย่วเนือ่งเปนเร่ืองเดยีวกนัวธิกีารเชือ่มโยงยอหนาแตละยอหนากเ็ชนเดยีวกบัการ
จัดระเบียบความคิดในการวางโครงเรื่อง ซึ่งมีดวยกัน ๔ วิธีคือ
  ๕.๑ การลําดับยอหนาตามเวลา  อาจลําดับตามเวลาในปฏิทินหรือตาม
เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนไปยังเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลัง
  ๕.๒ การลาํดบัยอหนาตามสถานท่ี เรียงลาํดับขอมลูตามสถานท่ีหรอืตามความ
เปนจริงที่เกิดขึ้น
  ๕.๓ การลําดับยอหนาตามเหตุผล อาจเรียงลําดับจากเหตุไปหาผล หรือผลไป
หาเหตุ
 ๖. สํานวนภาษา
  ๖.๑ ใชภาษาใหถูกหลักภาษา เชน การใชลักษณะนาม  ปากกาใชวา “ดาม” 
รถใชวา “คัน” พระภิกษุใชวา “รูป” เปนตน นอกจากนี้ไมควรใชสํานวนภาษาตางประเทศ 
เชน
  ขณะที่ขาพเจาจับรถไฟไปเชียงใหม ควรใชวา ขณะที่ขาพเจาโดยสารรถไฟไป
เชียงใหม
  บิดาของขาพเจาถูกเชิญไปเปนวิทยากร ควรใช บิดาของขาพเจาไดรับเชิญไป
เปนวิทยากร
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  ๖.๒  ไมควรใชภาษาพูด เชน ดีจัง เมื่อไหร ทาน ฯลฯ ควรใชภาษาเขียน ไดแก 
ดีมาก เมื่อไร รับประทาน
  ๖.๓ ไมควรใชภาษาแสดง เชน พน ฝอย แจวอาว สุดเหว่ียง ฯลฯ
  ๖.๔ ควรหลีกเลี่ยงการใชคําศัพทยากที่ไมจําเปน เชน ปริเวทนากร ฯลฯ ซึ่งมี
คาํทีง่ายกวาท่ีควรใชคอืคําวา วติก หรอืใชคาํทีต่นเองไมทราบความหมายทีแ่ทจรงิ เชน บาง
คนใชคาํวาใหญโตรโหฐาน คาํวา รโหฐาน แปลวา ทีล่บั ทีถ่กูตองใช ใหญโตมโหฬาร เปนตน
  ๖.๕ ใชคําใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล เชน คําสุภาพ คําราชาศัพท 
เปนตน
  ๖.๖ ผูกประโยคใหกระชับ รัดกุม เชน “ถาเจาเดินชาเชนนี้ เมื่อไรจะไปถึงท่ีที่
จะไปสักท”ี ควรใชใหกระชับวา “ถาเจาเดินชาเชนนีเ้มือ่ไรจะไปถึงทีห่มายสักท”ี หรอืประโยค
วา “อันธรรมดาคนเราเกิดมาในโลกนี้ บางก็เปนคนดี บางก็เปนคนชั่ว” ควรใชวา “คนเรา
ยอมมีทั้งดีและชั่ว” เปนตน
 ๗. การใชหมายเลขกํากับ
   หัวขอในเรียงความจะไมใชหมายเลขกํากับ ถาจะกลาวแยกเปนขอๆ จะใช
วา ประการท่ี ๑........ประการท่ี ๒.............หรือประเภทท่ี ๑..............ประเภทท่ี ๒.............
แตจะไมใชเปน ๑............๒............เรียงลําดับ แบบการเขียนทั่วไป
 ๘. การแบงวรรคตอนและเครื่องหมายวรรคตอน
  เครื่องหมายวรรคตอน เชน มหัพภาค (.) อัฒภาค (;) จุลภาค (,) นั้น ไทย
เลียนแบบฝร่ังมาจะใชหรือไมใชก็ได ถาใชตองใชใหถูกตอง ถาไมใชก็ใชแบบไทยเดิม คือ
การเวนวรรคตอนโดยเวนเปนวรรคใหญ วรรคนอย ตามลักษณะประโยคที่ใช
 ๙. สํานวนโวหาร
  สํานวนกับโวหารเปนคําที่มีความหมายอยางเดียวกันนํามาซอนกัน หมายถึง 
ชั้นเชิงในการเรียบเรียงถอยคํา ในการเขียนเรียงความสํานวนโวหารท่ีใชมี ๕ แบบคือ
  ๙.๑ แบบบรรยาย หรือที่เรียกกันวาบรรยายโวหาร เปนโวหารเชิงอธิบายหรือ
เลาเรื่องอยางถี่ถวนโวหารแบบนี้เหมาะสําหรับเขียนเร่ืองประเภทใหความรู เชน ประวัติ 
ตํานาน บันทึกเหตุการณ ฯลฯ ตัวอยาง บรรยายโวหาร เชน
  “ขณะท่ีเราขับรถข้ึนเหนอืไปนครวัด เราผานบานเรือนซึง่ประดับดวยธงสีน้าํเงิน
และแดงไวนอกบานเราไปหยุดทีห่นาวดั ซึง่ประตูทางเขาตกแตงดวยดอกไมและเครือเถาไม 
ในเขตวัดสงฆหมจีวรสีสมสนทนาปราศรัยกับผูคนที่ไปนมัสการอยูในปะรําไมปลูกขึ้น
เปนพิเศษ ความประสงคทีเ่ราไปหยดุทีว่ดักเ็พือ่กอพระทรายอนัเปนเรือ่งทีส่าํคญัทีส่ดุในวัน
ขึ้นปใหมตามศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  การกอพระทรายเปนพิธีบุญ  อธิษฐานขอพร
อยางหน่ึง งานเทศกาลน้ีเปนเวลาท่ีวัดทุกๆ วัด จะตองเก็บกวาดใหสะอาดท่ีสุด มีการสรงนํ้า
พระพุทธรูปเปนประจําปเพื่อขอใหฝนตกโดยเร็ว”
จาก สมโรจน  สวัสดิกุล  ณ  อยุธยา “วันปใหมที่นครวัด” งานเทศกาลในเอเชีย เลม ๑ 
โครงการความรวมมือทางดานการพิมพ ชุดท่ี ๒ ศูนยวัฒนธรรมแหงเอเชียของยูเนสโก
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  ๙.๒ แบบพรรณนา  หรือที่เรียกวา พรรณนาโวหาร คือโวหารท่ีกลาวเปนเรื่อง

ราวอยางละเอยีดใหผูอานนกึเหน็เปนภาพ โดยใชถอยคาํทีท่าํใหผูอานเกดิภาพในใจ  มโนภาพ

ขึ้น  โวหารแบบนี้สําหรับชมความงามของบานเมือง สถานที่ บุคคล เกียรติคุณ คุณความดี

ตางๆ ตลอดจนพรรณนาอานุภาพของกษัตริยและพรรณนาความรูสึกตางๆ เชน รัก โกรธ แคน 

ริษยา โศกเศรา เปนตน ตัวอยางพรรณนาโวหาร เชน

  “เม่ือถงึตอนนํ้าต้ืนพวกฝพายตางชวยกันถอ ทางนํ้าคอยกวางออกไปเปนหนอง

น้าํใหญแตน้าํสงบน่ิง นาประหลาด ปารนแนวไปจากริมหนอง ปลอยใหตนหญาสเีขยีวจําพวก

ออคอยรับแสงสะทอนสีน้ําเงินแกจากทองฟา ปุยเมฆสีมวงลอยไปมาเหนือศีรษะ  ทอดเงา

ลงมาใตใบบัวและดอกบัวสีเงิน  เรือนเล็กหลังหนึ่งสรางไวบนเสาสูง  แลดูดําเมื่อมมาแตไกล  

ตัวเรือนมีตนชะโอนสองตนซึ่งดูเหมือนจะขึ้นอยูในราวปาเบื้องหลัง เอนตนลงเหนือหลังคา  

ทั้งตนและใบคลายจะเปนสัญญาณวามีความเศราโศกสุดประมาณ” 
จากทองสุก  เกตุโรจน “ทะเลใน” แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “The  Lagoon” 

ของ Joseph  Conrad การเขียนแบบสรางสรรค มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ๒๕๑๙

  ๙.๓  แบบอุปมา  หรือที่เรียกวาอุปมาโวหาร คือโวหารที่ยกเอาขอความมา

เปรียบเทียบเพื่อประกอบความใหเดนชัดขึ้น  ในกรณีที่หาถอยคํามาอธิบายใหเขาใจไดยาก 

เชน เรื่องที่เปนนามธรรมท้ังหลายการจะทําใหผูอานเขาใจเดนชัด  ควรนําสิ่งท่ีมีตัวตนหรือ

สิ่งที่คิดวาผูอานเคยพบมาเปรียบเทียบหรืออาจนํากิริยาอาการของส่ิงตางๆ มาเปรียบเทียบ

ก็ได  เชน เย็นเหมือนน้ําแข็ง  ขาวเหมือนดั่งสําลี  ไวเหมือนลิง บางทีอาจนําความรูสึกที่

สัมผัสไดทางกายมาเปรียบเทียบเปนความรูสึกทางใจ  เชน  รอนใจดังไฟเผา  รักเหมือน

แกวตา  เปนตน  โวหารแบบน้ีมักใชแทรกอยูในโวหารแบบอ่ืน  ตัวอยางอุปมาโวหาร เชน 

ความสวยเหมอืนดอกไม เม่ือถึงเวลาจะรวงโรยตามอายขุยั  แตความดเีหมอืนแผนดนิ ตราบ
ใดที่โลกดํารงอยู  ผืนดินจะไมมีวันสูญหายไดเลย  ความดีจึงเปนของคูโลก  และถาวรกวา
ความสวย ควรหรือไมถาเราจะหันมาเทิดทูนความดีมากกวาความสวย  เราจะไดทําแตสิ่งท่ี

ถูกเสียที
  ๙.๔  แบบสาธก หรือสาธกโวหาร สาธก หมายถึง ยกตัวอยางมาอางใหเห็น 

สาธกโวหารจงึหมายถงึโวหารทีย่กตัวอยางมาประกอบอาง  เพือ่ใหผูอานเขาใจเรือ่งไดชดัเจน

ขึน้  ตวัอยางท่ียกมาอาจจะเปนตวัอยางบคุคล เหตุการณหรอืนทิาน  โวหารแบบนีม้กัแทรก
อยูโวหารแบบอื่น เชนเดียวกับอุปมาโวหาร ตัวอยาง สาธกโวหาร เชน 

  “....พึงสังเกตการบูชาในทางท่ีผิดใหเกิดโทษ ดังตอไปนี้

  ในสาํนกัอาจารยทศิาปาโมกข เมอืงตกัศลิา มเีดก็วัยรุนเปนลกูศษิยอยูหลายคน  
เรียนวิชาตางกันตามแตเขาถนัด  มีเด็กวัยรุนคนหน่ึงชื่อ สัญชีวะ อยูในหมูนั้นเรียนเวทย

มนตเสกสัตวตายใหฟนคืนชีพไดตามธรรมเนียมการเรียนเวทยมนตตองเรียนผูกและเรียน
แกไปดวยกัน แตเขาไมไดเรียนมนตแก”
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   มาวันหนึ่ง  สัญชีวะกับเพื่อนหลายคนพากันเขาปาหาฟนตามเคย  ไดพบ

เสือโครงตัวหนึ่งนอนตายอยู “นี่แนะเพ่ือน เสือตาย” สัญชีวะเอยขึ้น “ขาจะเสกมนตใหเสือ

ตวัน้ีฟนคนืชพีขึน้คอยดนูะเพือ่น” “แนเทยีวหรอื”  เพือ่นคนหนึง่พดู “ลองปลกุมนัใหคนืชีพ

ลุกขึ้นดูซิ  ถาเธอสามารถ” แลวเพื่อนๆ คน อื่นๆ ปนขึ้นตนไมคอยดู “แนซีนา” สัญชีวะ

ยืนยัน แลวเริ่มรายมนตเสกลงที่รางเสือ พอเจาเสือฟนคืนชีพขึ้นยืนรูสึกหิว มองเห็นสัญชีวะ

พอเปนอาหารแกหิวได จึงสะบัดแยกเข้ียวอวดสัญชีวะและคํารามว่ิงปราดเขากัดกานคอ

สัญชีวะลมตายลง

   เมือ่อาจารยไดทราบขาวกส็ลดใจและอาลยัรกัในลกูศษิยมาก จงึเปลงอทุาน

ขึน้วา “นีแ่หละผลของการยกยองในทางทีผ่ดิ  ผูยกยองคนเลวราย ยอมรบันบัถอืเขาในทาง

มิบังควรตองไดรับทุกขถึงตายเชนนี้เอง”

จาก ฐะปะนีย  นาครทรรพ  การประพันธ  ท ๐๔๑ อักษรเจริญทัศน ๒๕๑๙ หนา ๙

  ๙.๕ แบบเทศน หรือเทศนาโวหาร  คือโวหารท่ีอธิบายช้ีแจงใหผูอานเชื่อถือ
ตาม โดยยกเหตุผลขอเท็จจริง อธิบายคุณ โทษ แนะนําสั่งสอน ตัวอยางเชน

   “คนคงแกเรียนยอมมีปรีชาญาณ ฉลาดคิด ฉลาดทํา ฉลาดพูดและมีความ

รูสึกสูง  สํานึกในผิดชอบชั่วดี  ไมกลาทําในสิ่งท่ีผิดท่ีชั่ว  เพราะรูสึกละอายขวยเขินแกใจ

และรูสึกสะดุงหวาดกลัวตอผลรายอันพึงจะไดรับ  รูสึกอิ่มใจในความถูกตอง รูสึกเสียใจใน

ความผิดพลาด  และรูเทาความถูกตองนั้นวา  มิไดอยูที่ดวงดาวประจําตัว  แตอยูที่การ

กระทาํของตัวเอง พงึทราบวา  ความฉลาดคดิ ฉลาดทาํ ฉลาดพดูและความรูสกึสงูทาํใหคดิ

ดี ที่จริงและคิดจริงที่ดี ทําดีที่จริง ทําจริงท่ีดี และพูดดีที่จริง พูดจริงท่ีดี นี่คือวิธีจรรยาของ

คนแกเรียน

จากฐะปะนีย  นาครทรรพ  การประพันธ ท ๐๔๑ อักษรเจริญทัศน ๒๕๑๙ หนา ๘

 โวหารตางๆ ดังกลาว เมื่อใชเขียนเรียงความเร่ืองหนึ่งๆ  ไมไดหมายความวาจะใช

เพียงโวหารใดโวหารหนึ่งเพียงโวหารเดียว การเขียนจะใชหลายๆ แบบประกอบกันไป แลว
แตความเหมาะสมตามลักษณะเนื้อเร่ืองที่เขียน

 การเขียนเรียงความเปนศลิปะ หลกัการตางๆ ทีว่างไมไดเปนหลกัตายตัว  ตวัอยาง  

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ดังนั้น จึงเปนเพียงแนวปฏิบัติและขอเสนอแนะ ในการเขยีนอาจ
พลิกแพลงไดตามความเหมาะสมท่ีเห็นสมควร

 ตัวอยาง เรียงความเรื่อง สามเสา
 ครัวไทยแตกอนครั้งหุงขาวดวยฟนนั้น มีสิ่งสําคัญอยางหน่ึงคือ กอนเสา เรายังหา
ครัวอยางนี้ดูไดในชนบท  กอนเสานั้นอาจเปนดินหรือกอนหิน มีสามกอนตั้งชนกันมีชอง

วางสําหรับใสฟน กอนเสาสามกอนน้ีเองเปนที่สําหรับตั้งหมอขาวหมอแกงอันเปนอาหาร

ประจําชีวติของคนไทย ดูๆ ไปกอนเสาสามกอนน้ันกเ็ปนสญัลกัษณของชาติไทย เพราะชาติ
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ไทยแตไหนแตไรก็ตั้งอยูบนกอนเสาสามกอนนั้น มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  พระพุทธ

ศาสนาก็ประกอบดวยกอนเสาสามกอนคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ

 กอนเสาสามกอนหรอืสามเสานี ้เมือ่คดิไปอกีทกีเ็ปนคติอนัดีทีเ่รานาจะยดึเปนเคร่ือง

เตือนใจ  ภาษิตจีนมีวา คนเราจะมีชีวิตมั่นคง จะตองนั่งบนมาสามขา  มาสามขาตามภาษิต

จนีน้ันหมายถงึ สิง่สาํคัญสามอยางทีพ่ยุงชวีติเรา สิง่สาํคญันัน้จะเปนอะไรก็ไดแตตองมสีามขา 

ถามีเพียงสองชีวิตก็ยังขาดความมั่นคง ภาษิตจีนนี้ฟงคลายๆ “สามเสา” คือวาชีวิตของเรา

ตั้งอยูบนกอนสามกอน จึงมีความมั่นคง

 ก็กอนเสาทั้งสามสําหรับชีวิตนี้คืออะไร  ตางคนอาจหากอนเสาท้ังสามสําหรับชีวิต

ของตัวเองได บางทานอาจยึดพระไตรลักษณ คือ ความทุกข ๑ ความไมเที่ยง ๑ และความ

ไมใชตัวของเรา ๑ เปนการยึดเพื่อทําใจมิใหชอกช้ําขุนมัวในยามท่ีตกทุกขไดยาก หรือจะใช

เปนเครื่องเตือนมิใหเกิดความทะเยอทะยานตน ทําลายสันติสุขของชีวิตก็ได  บางคนยึด

ไตรสิกขาเปนกอนเสาทั้งสามแหง การยังชีวติคือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนหลัก

 ๒. การเขียนยอความ  คือ การเก็บใจความสําคัญของเรื่องที่อานหรือฟงมา

เรียบเรียงใหมอยางยอๆ โดยไมทําใหสาระสําคัญของเรื่องนั้นคลาดเคล่ือน หรือขาดหายไป

 การยอความเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยใหเราบันทึกเร่ืองราวตางๆ ที่ไดอานหรือฟงมา
นั้นไวโดยยอๆ โดยเก็บรวบรวมไวเพ่ือมิใหหลงลืม หรือเพ่ือนําเร่ืองท่ีบันทึกไวนั้นไปใชใน

โอกาสตางๆ นอกจากน้ันการยอความยังชวยใหถายทอดเร่ืองราวตอไปยังผูอื่นไดถูกตอง

รวดเร็วอีกดวย

หลักการยอความ
 การยอความมีหลักการท่ัวไปดังตอไปนี้

 ๑. ยอความตามรูปแบบการยอความแบบตางๆ กําหนดไวในหัวขอแบบการยอความ

 ๒. อานเรื่องราวท่ีจะยออยางนอย ๒ เที่ยว เที่ยวแรกจับใจความใหไดวา เร่ืองอะไร 

หรือใครทําอะไรที่ไหน อยางไร เท่ียวท่ีสองจับใจความใหละเอียดขึ้น และพิจารณาวาอะไร

เปนใจความสาํคญั อะไรเปนใจความประกอบหรอืพลความ  หรอืขอความทีเ่สรมิแตงใจความ

สําคัญใหเดนชัด ชัดเจน อะไรเปนกลวิธีการแตงถาจับใจความไมไดใหอานอีกจนกวาจะ

สามารถจับใจความสําคัญได
 ๓. พิจารณาเก็บเฉพาะใจความสําคัญ หรือเก็บใจความประกอบท่ีจําเปน

 ๔. นําเฉพาะใจความที่เก็บไวมาเรียบเรียบใหมดวยภาษาของตนเองตามรูปแบบที่

กําหนด
 ๕. ความสัน้ยาวของการยอความไมสามารถกําหนดเปนอตัราสวนได ขึน้อยูกบัจุด

ประสงคของการยอและลักษณะของเรื่องที่ยอ  ลักษณะของเรื่องก็คือเรื่องใดที่มีใจความ
ประกอบมากถาเราเก็บเฉพาะใจความสาํคญักย็อไดสัน้  ถาเกบ็ใจความประกอบทีจ่าํเปนดวย  

อัตราสวนความยาวจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงไมมีเกณฑกําหนดเร่ืองอัตราสวนของยอความ
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 ๖. เปลี่ยนคําสรรพนามจากบุรุษที่ ๑  บุรุษที่ ๒  เปนบุรุษที่ ๓ เพราะผูยอทําหนาท่ี

เลาตอและเครื่องหมายใดๆ ที่มีอยูในขอความเดิม จะไมใชในยอความ เชน มาลีพูดวา “พอ

มาแลว” เปล่ียนเปนเธอพูดวาพอมาแลว คือใหยอรวมกันไป ไมแยกกลาวหรือข้ึนบรรทัดใหม

 ๗. ใชถอยคาํภาษางายๆ  ไดใจความชัดเจน  เชน  อนัมวลบปุผามาลีอยูในไพรสนฑ

เปลี่ยนเปนดอกไมอยูในปา แตถามีคําราชาศัพทยังคงใชอยู

 ๘. เลอืกใชคาํไดความหมายครอบคลุม เชน เพือ่กลาวถงึหนงัสอืพมิพ วทิย ุโทรทัศน 

ความใชคาํวา “ส่ือสารมวลชน” แทน หรอืเมือ่กลาวถงึสมดุ ดนิสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทดั 

ควรใชคําวา “เครื่องเขียน” แทน เปนตน

 ๙. ไมใชอกัษรยอ หรือคาํยอ เวนแตอกัษรยอ หรอืคาํยอนัน้เปนทีเ่ขาใจและยอมรบั

ใชกันทั่วไปแลว เชน พ.ศ.  ร.ส.พ.  ส.ป.อ. ฯลฯ

 ๑๐. ขอความที่ยอแลวใหเขียนตอเนื่องกันโดยใชคําเชื่อม เพื่อใหความกระชับไม

เยิ่นเยอ แตขอความที่ไมสัมพันธกันใหยอหนาเปนตอนๆ

 ๑๑. การยอความเปนรอยกรอง ก็ใชวิธีเดียวกับรอยแกว  แตเปลี่ยนขอความจาก

รอยกรองเปนรอยแกวธรรมดากอน

รูปแบบการเขียนยอความ
 เรื่องที่จะยอมีหลายรูปแบบ เชน บทความ จดหมาย โอวาท ฯลฯ แตละรูปแบบมี

แบบการขึ้นตนเฉพาะดังตอไปนี้

 ๑.  แบบของบทความ สารคดี ตํานาน นิทาน นิยาย เร่ืองสั้น ฯลฯ

 ยอ (บทความ สารคดี ตํานาน นิทาน นิยาย เร่ืองสั้น) เร่ือง ................................
ของ ..................(ผูแตง) .........................จาก..................(แหลงทีม่า).................ความวา

 (ขอความ)..........................................................................................................
.....................................................................................................................................

 ๒.  แบบของจดหมาย สาสน  หนังสือราชการ

 ยอ (จดหมาย สาสน หนังสือราชการ) ฉบับที่...............................ของ................
..........................................................ลงวันที่ ความวา..................................................

 (ขอความ)..........................................................................................................

.....................................................................................................................................
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กา
รเ
ขีย

น

บท ที่๔

 ๓. แบบของประกาศ แจงความ แถลงการณ ระเบียบคําสั่ง ฯลฯ

 ยอ (ประกาศ แจงความ แถลงการณ ระเบียบคําสั่ง ) เร่ือง ..................................

ของ.........................................ลงวันที่ .....................................................ความวา

 (ขอความ) .......................................................................................................

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

 ๔.  แบบของขาว

 ยอขาวเรื่อง.........................................จาก..........................ลงวันที่ ..................

..............................................................ความวา..........................................................

 (ขอความ) .......................................................................................................

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

 ๕.  แบบของโอวาท คําปราศรัย สุนทรพจน

 ยอ (โอวาท คําปราศรัย สุนทรพจน ) ของ................................แก......................

.......................เนื่องใน......................(โอกาส)...........................ที่.......................ณ วันที่

..................................................................................ความวา

 (ขอความ) .......................................................................................................

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

 ๖.  แบบปาฐกถา คําสอน คําบรรยาย ถอยแถลง

 ยอ (ปาฐกถา คําสอน คําบรรยาย ถอยแถลง ) ของ.............................................

เรื่อง........................................แก...........................................ที่....................................

...........................ณ วันที่..........................................เวลา................................ความวา

 (ขอความ) .......................................................................................................

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



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๖๖

การเขียน

บท ที่๔

 ๗.  แบบพระบรมราโชวาท เทศนา

 ยอ (พระบรมราโชวาท เทศนา ) ใน.........................................พระราชทานแก....

...............................................................ใน..........................................ที่.....................

...................ณ วันที่....................................ความวา

 (ขอความ) .......................................................................................................

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

 ๘.  แบบที่เปนรอยกรอง ใหถอดเปนรอยแกวกอนแลวยอตามรูปแบบ คือ

 ยอกลอนสุภาพ (หรือรอยกรองแบบอ่ืนที่ยอ) เร่ือง..................................ตอน.....

.............................................................ความวา

 (ขอความ) .......................................................................................................

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

 ๙. ความเรียงที่ตัดตอนมา

 ยอเรื่อง.......................ของ..........................คัดจากเร่ือง ...................................

................................จากหนังสือ.......................................................................ความวา

 (ขอความ) .......................................................................................................

.....................................................................................................................................
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กา
รเ
ขีย

น

บท ที่๔

ขอความท่ียอถาเรื่องเดิมไมมีชื่อเรื่องใหตั้งช่ือเรื่องใหตรงกับความสําคัญของเรื่องนั้นๆ

ตัวอยางยอความ
(รอยแกว)

เรื่อง
เปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ

 คนเรายงัมอียูเปนอนัมาก ซึง่ยงัมไิดสงัเกตวา  นามสกลุกบัชือ่แซของจนีนัน้ผดิกนั

อยางไร  ผูที่แลดูแตเผินๆ  หรือซึ่งมิไดเอาใจใสสอบสวนในขอนี้  มักจะสําคัญวาเหมือนกัน

และมีพวกจีนพวกนิยมจีนพอใจจะกลาววา การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

พระราชปรารภออกพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นนั้น  โดยทรงพระราชนิยมตามประเพณีชื่อ

แซของจีน  ซึ่งถาจะตรองดูก็จะเห็นวาคงจะไมเปนเชนนั้นโดยเหตุที่จะอธิบายตอไปนี้

 แซของจีนนั้น  ตรงกับ  “แคลน”  ของพวกสกอตคือ  เปนคณะหรือพวก  หรือถา

จะเทียบทางวัดก็คลายสํานัก  เชนที่เราไดยินเขากลาวๆ กันอยูบอยๆ  วาคนนั้นเปนสํานัก

วัดบวรนิเวศ  คนนี้เปนสํานักวัดโสมนัสดังนี้เปนตัวอยาง  สวนสกุลนั้นตรงกับคําอังกฤษวา  

“แฟมิลี่”  ขอผิดกันอันสําคัญในระหวางแซกับนามสกุลนั้นก็คือผูรวมแซไมไดเปนญาติสาย

โลหิตกันก็ได แตสวนที่รวมสกุลนั้นถาไมไดเปนญาติสายโลหิตตอกันโดยแทแลวก็รวมสกุล

กันไมได  นอกจากที่จะรับเปนบุตรบุญธรรมเปนพิเศษเทานั้น

ตัดตอนจากเรื่องเปรียบเทียบนามสกุลกับแซ  จากหนังสือปกิณกคดี  พระราชนิพนธ  

ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

ศิลปบรรณาคาร  ๒๕๑๕ หนา ๗๕ - ๗๖

          

 การยอความจะเกบ็เฉพาะใจความสาํคญัและใจความประกอบทีจ่าํเปนบางสวนเพือ่
ใหใจความยอความสมบูรณ
 ยอหนาที่ ๑  ใจความสําคัญวา “คนเรายังมีอยูเปนอันมาก  ซึ่งยังมิไดสังเกตวา
นามสกุลกับชื่อแซของจีนนั้นผิดกันอยางไร”  นอกนั้นเปนใจความประกอบ
 ใจความประกอบยอหนานี้ไมเก็บเพราะเห็นวาไมจําเปน  เนื่องจากใจความสําคัญ
สมบูรณที่จะนําไปยอไดอยูแลว
 ยอหนาที่ ๒  ใจความสําคัญ  “ขอผิดกันอันสําคัญในระหวางแซกับนามสกุลนั้นก็
คือ  ผูรวมแซไมไดเปนญาติสายโลหิตกันก็ได  แตผูรวมสกุลนั้นถาไมไดเปนญาติสายโลหิต
ตอกันโดยแทแลวก็รวมสกุลกันไมได”
 ใจความประกอบที่จําเปนที่ควรเก็บเพื่อเสริมใจความสําคัญใหยอความไดใจความ

สมบูรณครบถวนคือ



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๖๘

 “แซของจีนเปนคณะหรือพวก  หรือถาจะเทียบทางวัดก็คลายสํานัก”

 “..............นอกจากที่จะรับเปนบุตรบุญธรรมเปนพิเศษเทานั้น”

 เมื่อไดศึกษาหลักการยออื่น ๆ  ครบถวนกับดูรูปแบบการยอที่ใชแลว  นําใจความท่ี

เก็บไวมาเรียบเรียงใหมดวยถอยคําของตนเอง  รูปแบบการยอเปนความเรียงที่ตัดตอนมา  

ดังนั้น จึงเขียนยอความไดดังนี้

 ยอเรื่อง  เปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ  ของพระบาทสมเด็จพระมหารามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  คัดจากเร่ืองเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ  

จากหนังสือปกิณกคดี  ความวา

 มีคนจํานวนมากไมไดสังเกตวานามสกุลกับแซของจีนน้ันตางกัน  ผูรวมแซของจีนไม

ไดเปนญาตสิายโลหติกนักไ็ด  แตเปนคณะหรอืพวกเหมอืนสาํนกัวดัหนึง่ สวนรวมสกลุตอง

เปนญาติสานโลหิตกันโดยแทเทานั้น  เชนนั้นก็เปนบุตรบุญธรรมที่รับไวเปนพิเศษ

 ถาเปนการยอที่มุงเก็บเฉพาะใจความสําคัญ  ขึ้นตนรูปแบบเหมือนกัน  แตใจความ

จะสั้นเขา  ดังนี้

 มคีนจาํนวนมากไมไดสงัเกตวานามสกลุกบัแซของจีนนัน้ตางกนั  ผูรวมแซของจีน

ไมไดเปนญาติสายโลหิตก็ได แตผูรวมสกุลตองเปนญาติสายโลหิต หรือบุตรบุญธรรมที่รับ

ไวเปนพิเศษเทานั้น

ตัวอยางยอความ
(รอยกรอง)

ทหารเอกสยามสูเศรษฐสงคราม
กับสิทธิการจัดการศึกษาสําหรับประเทศ

 (กาพยฉบัง) 
   “ถามหนอยเถิดหนูผูเพียร เสร็จจากโรงเรียน
 แลวเจาจักทําอะไร”                   
  “ฉันเปนพอคาก็ได ใหเต่ียหัดให
 ตั้งหางอยางเถาแกฮง”                                      
  ถามท่ัวทุกคนก็คง ใหคําตอบลง
 รอยกันมิพลันสงสัย
  จากโรงเรียนจีนจงไป ถามโรงเรียนไทย
 จักไดคําตอบนาน
  “ผมคิดเขาทําราชการ เชนทานขุนชาญ

 ลูกบานเดียวกันม่ันหมาย”                         
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      “หนูอยานึกวางายดาย คิดเขาคาขาย

 พอคาคอยนามั่งมี”

      “ผมรักราชการงานดี ตําแหนงหนาท่ี

 ยศศักดิ์บัฎตรานาแสวง”

      “บัดยามสยามตองการแรง ไทยฉลาดทุกแขนง

 ทั้งนอกและในราชการ”

      “เศรษฐกิจก็กิจแกนสาร นักเรียนรักงาน

 ควรเลือกประกอบเหมือนกัน”

      “ผมชอบราชการเทานั้น ตั้งใจหมายม่ัน

 แตจะเขารับราชการ”

      คําตอบเชนนี้มีประมาณ กี่สวนรองวาน

 คํานึงจะพึงพิศวง

      นึกไปไมนางวยงง การคาขายคง

 ไมคุนไมคอยเคยทํา             

      เคยแตรังเกียจดวยซ้ํา นายไพรดวยชํา

 นาญลวนงานเรียก  “ราชการ”

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

ครูเทพ  โคลงกลอนของครูเทพ  เลม  ๑  คุรุสภา  ๒๕๑๕

ขอความท่ียอไดดังนี้

 ยอ  กาพยฉบงั  เรือ่งโครงกลอนของครูเทพ  ตอน  ทหารเอกสยามสูเศรษฐสงคราม
กับสิทธิการจัดการศึกษาสําหรับประเทศ  ความวา

 ถาถามนักเรียนในโรงเรียนจีนกับโรงเรียนไทยวา เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไป

ประกอบอาชีพอะไร  นักเรียนในโรงเรียนจีนตอบวาจะไปเปนพอคา  และนักเรียนในโรงเรียน

ไทยจะตอบวาจะทํางานราชการ คําตอบเชนนี้เปนเพราะคนไทยไมคุนเคยและไมคอยเคย
คาขายจึงไมเห็นความสําคัญท้ังๆ ที่เรื่องคาขายเปนเร่ืองสําคัญท่ีควรเลือกเปนอาชีพได

เหมอืนกันและเหมาะสมกับประเทศไทยท่ีกาํลงัตองการคนฉลาดทํางานทุกประเภทไมใชเพยีง

งานราชการเทานั้น

สรุป 
 ยอความเปนการเขียนแบบหนึง่ทีเ่กบ็ใจความสาํคญัของเรือ่งเดิมมาเขยีนใหมใหสัน้

กวาเดิมเพื่อสะดวกแกการเขาใจและการนําไปใช  การยอความตองบอกลักษณะและที่มา

ของขอความที่จะยอและยอใหไดใจความครบถวนใจความของขอความเดิม



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๗๐

เร่ืองท่ี ๔ การเขียนเพื่อการสื่อสาร
 ๑. การเขยีนจดหมาย  เปนการสือ่สารโดยตรงระหวางบคุคลหรอืระหวางหนวยงาน

ตางๆ ชวยทําใหระยะทางไกลเปนใกล  เพราะไมวาบุคคลหรือหนวยงานจะหางไกลกันแค

ไหนก็สามารถใชจดหมายสงขาวคราวและแจงความประสงคไดตามความตองการ  การสง

สารหรือขอความในจดหมายตองเขียนใหแจมแจงชัดเจนเพ่ือจะไดเขาใจตรงกันทั้งสองฝาย

องคประกอบและรูปแบบของจดหมาย
 ผูเรียนคงเคยเขียนจดหมายหรืออานจดหมายมาบางแลว คงจะสังเกตเห็นวา

จดหมายนั้น ไมวาประเภทใด จะตองประกอบดวยสิ่งตางๆ  ดังนี้

 ๑. ที่อยูของผูเขียน  เริ่มกึ่งกลางหนากระดาษระหวางเสนคั่นหนากับริมของขอบ

กระดาษ

 ๒. วัน เดือน ป ท่ีเขียนจดหมาย ใหเย้ืองมาทางซายของตําแหนงท่ีเขียนท่ีอยูเล็กนอย

 ๓. คําขึ้นตน หางจากขอบกระดาษดานซาย ๑ นิ้ว

 ๔. เน้ือหา  ข้ึนอยูกับยอหนาตามปกติ  อาจจะอยูหางจากขอบกระดาษดานซาย ๒ น้ิว

 ๕. คําลงทายอยูแนวเดียวกับที่อยูของผูเขียน

 ๖. ชื่อผูเขียน  อยูใตคําลงทาย  ล้ําเขาไปเล็กนอย

ตัวอยาง  รปูแบบการเขียนจดหมายทั่วไป
    สถานที่เขียนจดหมาย .............................

    วัน..........เดือน......................ป...............

ระยะ  ๑ นิ้ว  คําขึ้นตน   ..........................................................................................
ประมาณ  ๒  นิ้ว   เนื้อหา .....................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

    คําลงทาย ...............................................

    ชื่อผูเขียน ...............................................
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หลักการทั่วไปในการเขียนจดหมาย
 การเขียนจดหมายควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้

 ๑. การใชถอยคํา  จดหมายท่ีดี   ตองใชถอยคําในการเขียนใหถูกตองเหมาะสม
กับประเภทของจดหมายและผูรับจดหมายดวย  ไดแก

  จดหมายสวยตัว  การเขียนจดหมายสวนตัวไมมีขอกําหนดเก่ียวกับการใช

คําขึ้นตนและคําลงทายที่ตายตัวเพียงแตเลือกใชใหเหมาะสมเทานั้น  คําขึ้นตนและลงทาย

สําหรับบุคคลทั่วไป  มีแนวทางการเขียนสําหรับเปนตัวอยางใหเลือกใช  ดังนี้

บุคคลที่ติดตอ คําขึ้นตน คําลงทาย
ญาติผูใหญ  เชน  พอ  แม  

ปู  ยา 

ตา  ยาย

กราบเทา....................ที่

เคารพอยางสูง

กราบเทาดวยความเคารพ

อยางสูง

หรือกราบมาดวยความ

เคารพรักอยางย่ิง

ญาติลําดับรองลงมา  เชน  

ลุง  ปา  นา  อา

กราบ....................ที่เคารพ  

หรือ กราบ.....................ที่

เคารพอยางสูง

กราบมาดวยความเคารพ

ดวยความเคารพ

ดวยความเคารพอยางสูง

พี่หรือญาติชั้นพี่ พี่......................ท่ีรัก

ถึง....................ที่รัก หรือ

....................เพื่อนรัก  

หรือ........................นองรัก

ดวยความรัก

รักหรือคิดถึง

หรือรักและคิดถึง

ครู อาจารยหรือผูบังคับ

บัญชาระดับสูง

กราบเรียน...........ที่เคารพ

อยางสูง

ดวยความเคารพอยางสูง

ผูบังคับบัญชาระดับใกล

ตัวผูเขียน

เรียน................ที่เคารพ ดวยความเคารพ
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 ๒. มารยาทในการเขียนจดหมาย
  ๒.๑ เลือกกระดาษ  ซอง  ที่สะอาดเรียบรอย  หากเปนไปไดควรใชกระดาษท่ี

ทําขึ้นเพื่อการเขียนจดหมายโดยตรง  แตถาหาไมไดก็ควรใชกระดาษท่ีมีสีสุภาพ  กระดาษ

ที่ใชเขียนควรเปนกระดาษเต็มแผน  ไมฉีกขาด ไมยูยี่ยับเยิน  ไมสกปรก

  ๒.๒ ซองจดหมายท่ีดทีีส่ดุคอืซองท่ีการส่ือสารแหงประเทศไทยจัดทาํขึน้  เพราะ

มขีนาดและคณุภาพไดมาตรฐาน  ซองประเภทนีม้จีาํหนายตามทีท่าํการไปรษณยีโทรเลขทกุ

แหง  ถาหาซองจดหมายของการส่ือสารแหงประเทศไทยไมได  ก็อาจเลือกซองซื้อจากซอง

ทีเ่อกชนทําขึน้จาํหนาย  ซึง่ถาเปนในกรณีหลงันีค้วรเลือกซองท่ีมสีสีภุาพ  ไมควรมีลวดลาย

  ๒.๓ ไมควรใชซองที่มีตราครุฑสงจดหมายท่ีมิใชหนังสือราชการ

  ๒.๔ ไมควรใชซองที่มีขอบซองเปนลายขาวแดงนํ้าเงินสลับกัน ซึ่งเปนซอง

สําหรับสงจดหมายไปรษณียอากาศไปยังตางประเทศ

  ๒.๕ เขียนหนังสือใหชัดเจน อานงาย การเขียนตัวอักษรคอนขางโตและเวน

ชองไฟคอนขางหางจะชวยใหจดหมายนั้นอานงาย

  ๒.๖ ไมควรเขียนดวยดินสอดําดินสอสีตางๆ  หรือหมึกสีแดง  เพราะถือวาไม

สภุาพ สีที่เหมาะสมคือ หมึกสีน้ําเงินและสีดํา

  ๒.๗ จะตองศึกษาใหถูกตองถองแทกอนวา  ผูที่เราจะเขียนจดหมายไปถึงนั้น

เปนใครมีตําแหนงหนาที่อะไร  การเขียนขอความในจดหมายก็ดี  การจาหนาซองก็ดี  จะ

ตองระบตุาํแหนงหนาทีช่ัน้ยศของผูนัน้ใหถกูตองและตองสะกดชือ่  นามสกลุ  ยศ  ตาํแหนง

ของผูนั้นใหถูกตองดวย

  ๒.๘ เมื่อเขียนจดหมายเสร็จแลว  ตองพับใหเรียบรอยแลวบรรจุซอง  จาหนา

ซองใหถูกตองครบถวน  ปดดวงตราไปรษณียยากรใหครบถวนตามราคาและถูกตําแหนง  

กอนที่จะนําไปสง

  ๒.๙ เขียนจาหนาซองจดหมาย

   ๒.๙.๑ เขียนช่ือ นามสกุลของผูรับใหถูกตอง  ชัดเจน  อานงาย  ถาผูรับ

เปนแพทย  เปนอาจารย หรือตํารวจ  ทหาร  หรอืคํานาํหนานามแสดงเกยีรตยิศหรอืฐานนัดร
ศักดิ์ เชน  บ.จ.  ม.ร.ว.  ม.ล.  ก็ใชถอยคําพิเศษเหลานั้นนําหนาช่ือ  คํานําหนาช่ือควรเขียน

เต็ม ไมควรใชคํายอ ถาทราบตําแหนงก็ระบุตําแหนงลงไปดวย

   ในกรณีทีไ่มทราบรายละเอียดดังกลาว  ควรใชคาํวา  คณุ  นาํหนาช่ือผูรบั

ในการจาหนาซองจดหมายนั้น

   ๒.๙.๒ ระบุสถานที่ของผูรับใหถูกตอง  ชัดเจนและมีรายละเอียดพอที่

บรุษุไปรษณียจะนําจดหมายไปสงไดไมผดิพลาด ระบุเลขท่ีบาน หางรานหรือสาํนกังาน  ซอย 
ตรอก ถนน หมูบาน ตาํบล อาํเภอ ในกรณตีางจงัหวดั หรอืแขวง เขต  ในกรณกีรงุเทพมหานคร  

ที่สําคัญคือจะตองระบุรหัสไปรษณียถูกตองทุกครั้ง  จดหมายจะถึงผูรับเร็วขึ้น

   หมายเหตุ  การส่ือสารแหงประเทศไทยไดจดัทําเอกสารแสดงรหัสไปรษณีย
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ของอําเภอและจังหวดัตางๆ สาํหรบัแจกจายใหประชาชน ทานจะติดตอขอรับไดจากท่ีทาํการ

ไปรษณียโทรเลขทุกแหง

   ๒.๙.๓ การจาหนาซอง  การสือ่สารแหงประเทศไทย  แนะนาํใหเขยีนนาม

และที่อยูพรอมดวยรหัสไปรษณียของผูสงไวที่มุมบนดานซายมือของซองและเขียนชื่อผูรับ

พรอมที่อยูและรหัสไปรษณียไวตรงกลาง  ดังตัวอยาง

ตัวอยางการเขียนจาหนาซองจดหมาย
                      

(ชื่อที่อยูผูฝาก)   ที่ผนึก 

นายวิศิษฎ  ดรุณวัด  ตราไปรษณียยากร                       

708/126  ถนนจรัลสนิทวงศ

แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

  (ชื่อและที่อยูของผูรับ)

  นายสัญญา   ทองสะพัก

  364  ก 1  หมู  1  ถนนริมคลองรัดหลวง

  ตําบลตลาด  อําเภอพระประแดง

  จังหวัดสมุทรปราการ

 รหัสไปรษณีย  

 หมายเหตุ การสื่อสารแหงประเทศไทยมีบริการพิเศษตางๆ  ที่จะชวยปองกันมิให

จดหมายสญูหายหรือชวยใหจดหมายถงึมอืผูรบัไดรวดเรว็ ทนัเวลา เชน บรกิาร EMS  เปนตน  

ผูสนใจจะใชบรกิารตางๆ ดงักลาว จะตองไปตดิตอทีท่ีท่าํการไปรษณยีโทรเลขโดยตรง  เพราะ
จะตองกรอกแบบรายการบางอยางการเขียนขอความในทํานองท่ีวา  “ขอใหสงดวน”  ลงบน

ซองจดหมายไมทําใหจดหมายถึงเร็วขึ้นแตอยางใด

 ประเภทของจดหมาย  จดหมายแบงออกเปน ๔  ประเภท  คือ  จดหมายสวนตัว  

จดหมายกิจธุระ  จดหมายธุรกิจ  และจดหมายราชการหรือหนังสือราชการ

 ๑. จดหมายสวนตัว คือ จดหมายท่ีบุคคลซ่ึงรูจักคุยเคยกันติดตอกันดวยวัตถุประสงค
ที่เปนการสวนตัว  เชน  เพื่อสงขาวคราว  ถามทุกขสุข  เลาเร่ืองราว ฯลฯ เปนการติดตอ

อยางไมเปนทางการ  เชน  จดหมายเลาเร่ืองราวทุกขสุข  จดหมายแสดงความรูสึกยินดี  เสียใจ  

ขอบคุณหรือขอโทษในกรณีตางๆ เปนตน

1  0  3  3  0
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 การเขียนจดหมายสวนตัวแมจะยินยอมใหใชถอยคําที่แสดงความสนิทสนมเปน

กนัเองไดแตกค็วรระมดัระวงัอยาใหผูอานเขาใจผดิ  และควรแสดงความสาํราญมากกวาการ

พูดกันโดยปกติ

 จดหมายสวนตัวท่ีมีเนื้อหาเปนการขอบคุณ  หรือแสดงความยินดีอาจเขียนลงใน

บัตรที่ออกแบบไวอยางสวยงาม  แทนการเขียนในกระดาษก็ได

 การเขียนจดหมายสวนตัว  นิยมใหเขียนดวยลายมือที่อานงาย  แสดงความต้ังใจ

เขียนไมนิยมใชการพิมพดีดจดหมายหรือจาหนาซองจดหมายสวนตัว

ตัวอยางจดหมายสวนตัว
   บริษัทเกษตร  จํากัด

   ๔/๒๑ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

      

    ๑๒  เมษายน  ๒๕๓๘


กราบเทา  คุณพอคุณแมที่เคารพอยางสูง

 ผมไดมารายงานตัวเขาทํางานท่ีบริษัทนี้เรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ ๑๐ บริษัท

นี้มีสํานักงานใหญอยูตามที่อยูขางบนนี้  แตมีเรือนเพาะชําและสวนกลาไมขนาดใหญมาก

อยูที่เขตมีนบุรี ทุกเชาพนักงานทุกคนจะตองมาลงเวลาปฏิบัติงานและรับทราบคําสั่ง  หรือ

รับมอบหมายงาน  จากนั้นจึงแยกยายกันไปปฏิบัติงาน

  ผมไดรับมอบหมายใหดูแลสวนกลาไมท่ีเขตมีนบุรี  ผมรับผิดชอบพ้ืนท่ีเขต  ๙  

ซึ่งเปนเขตเพาะเลี้ยงดูแลกลาไมไผ  มีคนงานชวยผมทํางาน  ๓ คน  ทุกคนเปนคนดีและ

ขยัน  งานที่ทําจึงเปนไปดวยดี

  ผมสุขสบายดี  เพราะท่ีพักซึ่งอยูชั้นบนของสํานักงานบริษัทซึ่งบริษัทจัดให 

มคีวามสะอาดดแีละกวางขวางพอสมควร  ทัง้อยูไมไกลยานขายอาหาร  ผมจงึหาซือ้อาหาร

มารบัประทานไดสะดวก  นับไดวาผมไดทํางานท่ีดี  และมีที่พักที่สะดวกสบายทุกประการ

  หวังวา คุณพอและคุณแมและนองทั้งสองคงสบายดีเชนกัน  ผมจะกลับมา
เยี่ยมบานถามีวันหยุดติดตอกันหลายวัน  และจะเขียนจดหมายมาอีกในไมชานี้

        ดวยความเคารพอยางสูง

           เสมา  ธรรมจักรทอง
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 ๒. จดหมายกิจธุระ  คือจดหมายติดตอระหวางบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับ

หนวยงานดวยเรื่องที่มิใชเรื่องสวนตัว  แตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับงาน  เชน  การสมัครงาน  การ

ตดิตอสอบถาม  การขอความรวมมือ ฯลฯ  ภาษาท่ีใชจงึตองสภุาพและกลาวถงึแตธรุะเทานัน้  

ไมมีขอความที่แสดงความสัมพันธเปนการสวนตัวตอกัน

ตัวอยางจดหมายกิจธุระ

   โรงเรียนลาํปางกลัยาณ ี ถนนพหลโยธนิ

    อ.เมือง  จ.ลําปาง  ๕๒๐๐๐

   ๒๔  กันยายน  ๒๕๒๘

 
เรียน ผูจัดการวัสดุการศึกษา  ๑๙๗๙  จํากัด

  ดวยทางโรงเรียนลําปางกัลยาณี  มีความประสงคจะซ้ือสไลดประกอบการสอน

วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตามรายการตอไปนี้

 ๑. ชุดความสนุกในวัดเบญจมบพิตร จํานวน ๑ ชุด

 ๒. รามเกียรต์ิตอนศึกไมยราพ จํานวน ๑ ชุด

 ๓. แมศรีเรือน จํานวน ๑ ชุด

 ๔. ขอคิดจากการบวช จํานวน ๑ ชุด

 ๕. หนังตะลุง จํานวน ๑ ชุด

 ตามรายการท่ีสั่งซื้อมาขางตน ดิฉันใครขอทราบวา รวมเปนเงินเทาไร จะลดไดกี่
เปอรเซ็นต  และถาตกลงซื้อจะจัดสงทางไปรษณียไดหรือไม

  หวังวาทานคงจะแจงเก่ียวกับรายละเอียดใหทราบโดยดวน  จึงขอขอบคุณมา

ในโอกาสนี้

       
 ขอแสดงความนับถือ

   สมใจ   หย่ิงศักดิ์

   (น.ส.สมใจ  หย่ิงศักดิ์)

   ผูชวยพัสดุหมวดวิชาภาษาไทย



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๗๖

 ๓. จดหมายธุรกจิ  คอืจดหมายติดตอในเร่ืองท่ีเกีย่วกับธรุกจิ  เชน  การเสนอขาย

สินคา  การขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ การส่ังซื้อสินคา การ

ติดตามทวงหนี้  ฯลฯ

  จดหมายกิจธรุะและจดหมายธุรกจิ  มลีกัษณะการติดตอทีเ่ปนทางการมากกวา
จดหมายสวนตัว  จึงตองใชคําสุภาพ  งาย  และมีเนื้อความกะทัดรัด  เขาใจไดตรงกันทั้งผู

เขียนและผูอานในการใชภาษาเขียนใหถูกกับระดับของจดหมาย โดยทั่วไปแลวถาเขียน

จดหมายสวนตัวถึงบุคคลที่สนิทสนมกัน  ก็จะใชคําระดับท่ีไมเปนทางการ  แตถาเขียน

จดหมายธุรกิจตางๆ กใ็ชคําระดับที่เปนทางการ

ตัวอยาง  เปรียบเทียบคําเดิมท่ีเปนทางการกับคําระดับที่ไมเปนทางการ

ที่เปนทางการ
(สาํหรบัเขยีนจดหมายธรุกจิและหนงัสือ

ราชการ)

ที่ไมเปนทางการ
(สําหรับเขียนจดหมายสวนตัวถึงผูที่

คุนเคย)

๑. เขาขับขี่รถจักรยานยนตไปชม

ภาพยนตร

๒. บิดามารดาตองการใหขาพเจามีอาชีพ

เปนแพทย แตขาพเจาตองการเปนครู

ชนบท

๓. หนังสือเลมน้ีคงขายไดหมดในเวลาอัน

รวดเร็วเพราะรวบรวมวาทะสําคัญๆ 
ของผูมีชื่อเสียงไวหลายคน

๑. เขาขี่รถเครื่องไปดูหนัง

๒. พอแมอยากใหฉันเปนหมอ แตฉัน

อยากเปนครูบานนอก

๓. หนังสือเลมนี้มีหวังขายไดเกลี้ยงเพราะ
รวมคําดังของคนดังไวหลายคน



รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>> ๗๗

ตัวอยางจดหมายธุรกิจ

           

    รานบรรณพิภพ

    ๔๒-๔๔ ถนนบุญวาทย

    อ.เมือง จ.ลําปาง ๕๒๐๐

    โทร. ๐๕๔ ๒๑๘๘๘๘

    ๓ สิงหาคม ๒๕๒๘


เรื่อง สงกระดาษอัดสําเนา

เรียน หัวหนาฝายพัสดุสํานักงานน้ําคางและเพ่ือน

  ตามท่ีสั่งกระดาษจัดสําเนาย่ีหอไดโต จํานวน ๕๐ รีมนั้นทางรานไดจัดสงมา

เรียบรอยแลว  พรอมทั้งไดแนบใบสงของมาดวย

  หากทางสํานักงานของทานไดรับสิ่งของดังกลาวครบถวนแลว กรุณาตอบให

ทางรานทราบดวยจะเปนพระคุณอยางสูง

          ขอแสดงความนับถือ

        ธาดา  บรรณพิภพ

            (นายธาดา  บรรณพิภพ)

            ผูจัดการ

ตัวอยาง  การจาหนาซองจดหมายธุรกิจ

รานบรรณพิภพ
 ๔๒-๔๔  ถนนบุญวาทย

 อ.เมือง  จ.ลําปาง  ๕๒๐๐๐

 โทร.  ๑๕๔  ๒๑๘๘๘๘

                                      เรียน หัวหนาฝายพัสดุ  สํานักงานน้ําคางและเพ่ือน
                                             สํานักงานน้ําคางและเพ่ือน

                                            ถนนเจริญประเทศ  จังหวัดลําปาง

                                              ๕๒๐๐๐



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๗๘

 ๒. จดหมายราชการหรือหนังสือราชการ   คือสวนที่ถือเปนหลักฐานในราชการ  
ไดแกหนังสือที่มีที่ไปท่ีมาระหวางสวนราชการ  หรือหนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงาน

อืน่  ซึง่มใิชสวนราชการหรือมไีปถึงบุคคลภายนอก  หรอืหนังสอืทีห่นวยงานอ่ืนซึง่มใิชสวน

ราชการ  หรือบุคคลภายนอกเขียนมาถึงสวนราชการ

 จดหมายราชการ  ตองใชถอยคําและรูปแบบการเขียนใหถูกตองตามระเบียบที่ทาง

ราชการกําหนดไว  ระเบียบดังกลาวเรียกวา  ระเบียบงานสารบรรณ  รูปแบบหนังสือราชการ

จึงมีรูปแบบเฉพาะดังนี้

 ๑. ตองใชกระดาษของทางราชการ  เปนกระดาษตราครุฑสีขาว

 ๒. บอกลําดับทีก่ารออกหนังสอืของหนวยงานน้ัน  โดยใหลงรหัสพยัญชนะและเลข

ประจาํตวัของเจาของเรือ่งทบัเลขทะเบยีนหนงัสอืสง  เชน  นร ๐๑๑๐/๕๓๑  รหัสพยญัชนะ  

นร  คือ  สํานักนายกรัฐมนตรี  ๐๑๑๐  คือเลขประจําของเจาของเร่ือง  ๕๓๑  คือทะเบียน

หนังสือที่สงออก

 ๓. สวนราชการของหนังสือ  ใหลงชื่อสวนราชการ  สถานท่ีราชการ  หรือคณะ

กรรมการซ่ึงเปนเจาของหนังสือนั้น  และลงสถานที่ตั้งไวดวย

 ๔. วนัเดอืนป  ใหลงตวัเลขบอกวนัท่ี  ชือ่เตม็ของเดอืนและตวัเลขของปพทุธศกัราช

ที่ออกหนังสือ

 ๕. เรื่อง  ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือนั้น

 ๖. คําขึ้นตน  ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือ ตามดวยตําแหนงของผูที่

หนังสือนั้นมีถึง  

 ๗. อางถึง  (ถามี)  ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการ

ผูรับหนังสือนั้นไดรับมากอนแลว  โดยใหลงชื่อสวนราชการของหนังสือ เลขที่ออกหนังสือ  
วันท่ี  เดือน  ปพุทธศักราชของหนังสือ

 ๘. สิ่งที่สงมาดวย  (ถามี)  ใหลงชื่อสิ่งของหรือเอกสารที่สงไปพรอมกับหนังสือนั้น 
ถาไมสงไปในซองเดียวกันใหแจงวา  สงไปโดยทางใด

 ๙. ขอความ  ใหลงสาระสาํคญัของเรือ่งใหชดัเจนและเขาใจงาย  หากมคีวามประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอๆ

 ๑๐. คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือ

 ๑๑. ลงชือ่ ใหลงลายมือเจาของหนังสอืและใหพมิพชือ่เตม็ของเจาของลายมือไวใต

ลายมือชื่อ

 ๑๒. ตําแหนง  ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ  เชน  อธิบดี  ผูวาราชการจังหวัด

ผูบัญชาการกองพล  ฯลฯ
 ๑๓. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่

ออกหนังสือ  พิมพไวมุมลางซายแนวเดียวกับตําแหนงผูออกหนังสือหรือต่ํากวา

 ๑๔. โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานเจาของเร่ือง



รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>> ๗๙

ตัวอยางแบบจดหมายราชการ

1  ตราครุฑ

2  ที่.............
3  ชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ

      4  วัน.......เดือน...................พ.ศ.............
5  เรื่อง.................................
6  เรียน  หรือ กราบเรียน.......................
7  อางถึง..................................... (ถามี)
8  สิ่งที่สงมาดวย......................... (ถามี)

 9  ขอความ ....................................................................................................

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

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

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

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

           

 สรุป ................................................................................................................

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

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

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

.....................................................................................................................................
10 คําลงทาย............................................................

11  ลายเซ็น.................................................

ชื่อตัวบรรจง..................................

       12   ตําแหนง.................................

13 สวนราชการเจาของเรื่อง........................................
14 โทรศัพท  (ถามี) .......................................................



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๘๐

ตัวอยางรูปแบบจดหมายราชการ

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๖/๔     ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

        กรมการศึกษานอกโรงเรียน

        ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

     ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร

เรียน ผูชวยคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

 ดวยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักงาน กศน. กําลังดําเนินการจัดและผลิต

รายการโทรทศันเสรมิหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

๒๕๕๑ วชิาวทิยาศาสตร ระดบัมธัยมศกึษาตอนตนเพือ่ออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน

เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงขอเรียนเชิญ อาจารยประสงค ตันพิชัย อาจารย

ประจําภาควิชา อาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณ เรื่อง

เทคโนโลยีในการขยายพันธุพืชเปนวิทยากร บรรยายเรื่องดังกลาว โดยจะบันทึกเทปในวัน

อังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
        

        ขอแสดงความนับถือ

          รัชดา  คลี่สุนทร  
       (นางรัชดา  คลี่สุนทร)

      ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

13 ฝายรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาตามหลักสูตร
14 โทร. ๐๒-๓๕๔๕๗๓๐-๔๐
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รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>> ๘๑

การเขียนขาว ประกาศและแจงความ
 การเขยีนขาว ประกาศและแจงความ เปนสวนหนึง่ของจดหมายราชการ หรือหนงัสอื

ราชการซ่ึงก็คือหนังสือที่ใชติดตอกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับบุคคลภายนอกดวยเร่ือง

เก่ียวกับราชการ

 จดหมายราชการแบงไดเปน ๕ ประเภท คือ

 ๑. หนังสือภายนอก

 ๒. หนังสือภายใน

 ๓. หนังสือประทับตราแทนการลงช่ือ

 ๔. หนังสือสั่งการและโฆษณา

 ๕. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

 การเขียนขาว ประกาศและแจงความ จัดอยูในจดหมายราชการประเภทที่ ๔ คือ

หนังสือสั่งการและโฆษณา ซึ่งแบงเปน ๙ ประเภท คือ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา 

คําชี้แจง ประกาศ แจงความ แถลงการณและขาว

 ในท่ีนี้จะกลาวถึงการเขียนขาว  ประกาศและแจงความ

 การเขียนขาว
 คือบรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเปดเผย เพื่อแจงเหตุการณที่ควรสนใจ

ใหทราบ

แบบการเขียนขาว

 ขาว......................................ชื่อสวนราชการที่ออกขาว......................................

เรื่อง .............................................................................................................................
 ขอความท่ีเปนขาว …………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

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

สวนราชการเจาหนาท่ี

วัน  เดือน  ป



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๘๒

การเขียนประกาศ
 คือบรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศใหทราบเพ่ือปฏิบัติ

แบบประกาศ
 ประกาศ.....................................ชื่อสวนราชการท่ีออกประกาศ .........................

เรื่อง .............................................................................................................................

 ประกาศและขอความท่ีสั่งใหปฏิบัติ ...................................................................

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

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

ประกาศ ณ  วันที่................................................
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   พิมพชื่อเต็ม
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มารยาทในการเขียน
 ๑. ความรบัผดิชอบ ไมวาจะเกดิผลดหีรอืผลเสยี รวมทัง้ขอบกพรองตางๆ ถอืเปน

มารยาทที่สําคัญที่สุด

 ๒. การตรวจสอบความถูกตองเพื่อใหผูอานไดอานงานเขียนที่ถูกตอง

 ๓. การอางอิงแหลงขอมูล เพื่อใหเกียรติแกเจาของความคิดท่ีอางถึง

 ๔. ความเท่ียงธรรม ตองคํานึงถึงเหตุมากกวาความรูสึกสวนตน

 ๕. ความสะอาดเรียบรอย เขียนดวยลายมืออานงาย รวมท้ังการเลือกใชกระดาษ

และสีน้ําหมึกดวย

เร่ืองท่ี ๕ การสรางนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา
 การเขียนหนังสือจริงๆ เปนเร่ืองที่ไมยาก ถาไดเขียนบอยๆ จะรูสึกสนุกแตคนสวน

ใหญมกัมองวาการเขียนเปนเร่ืองยาก เปนเร่ืองของคนท่ีมพีรสวรรคเทานัน้จึงจะเขียนได อนั

ที่จริงถาหากผูเรียนรักที่จะเขียนและเขียนใหไดดีแลวไมตองพึ่งพาพรสวรรคใดๆ ทั้งสิ้น ใน

การเขียนพรแสวงตางหากที่จะเปนพลังผลักดันเบ้ืองตนที่จะทําใหผูสนใจการเขียนหนังสือ

ไดดี พรแสวงในที่นี้ก็คือการหมั่นแสวงหาความรูนั่นเองประกอบกับมีใจรัก และมองเห็น

ประโยชนของการเขียน รวมท้ังการฝกฝนการเขียนบอยๆ จะทําใหความชํานาญเกิดขึ้นได

หม่ันแสวงหาความรู (พรแสวง)
 ในการเริ่มตนของการเขียนอะไรก็ตาม ผูเขียนจะเขียนไมออกถาไมตั้งเปาหมายใน

การเขยีนไวลวงหนาวาจะเขยีนอะไร เขยีนทําไมเพราะการเขยีนเร่ือยเปอย ไมทาํใหงานเขียน

นาอานและทําใหงานช้ินนัน้ไมมคีณุคาทีค่วร งานเขียนท่ีมคีณุคาคอืงานเขียนท่ีเขยีนอยางมี

จดุหมาย มขีอมลูทีน่าเช่ือถอืและอางองิไดซึง่เกดิจากการขยนัหมัน่คนควาขอมลูโดยเฉพาะ

ในยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดนดังเชนในปจจุบันการมีขอมูลยอมทําใหเปนผูที่ไดเปรียบผู

อื่นเปนอันมาก เพราะยุคปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันกันในทุกทางโดยเฉพาะในทาง

เศรษฐกิจ ใครมขีอมลูมากจะเปนผูไดเปรยีบคูแขงขนัอืน่ๆ เพราะการนําขอมลูมาใชประโยชน

ไดเร็วกวานั่นเอง  การหมั่นแสวงหาความรูเพื่อสะสมขอมูลตางๆใหตัวเองมากๆ จึงเปน

ความไดเปรียบ และควรกระทําใหเปนนิสัยติดตัวไป เพราะการกระทําใดๆ ถาทําบอยๆ
ทําเปนประจําในวันหนึ่งก็จะกลายเปนนิสัยและความเคยชินที่ตองทําตอไป

 การคนควารวบรวมขอมูลเปนกิจกรรมท่ีจะทําใหเกิดความสนุกสนานทางวิชาการ

เพราะยิง่คนควากจ็ะยิง่ทาํสิง่ทีน่าสนใจมากขึน้ผูทีฝ่กตนใหเปนผูใครรูใครเรียน ชอบแสวงหา

ความรูจะมีความสขุมากเมือ่ไดศกึษาคนควาและไดพบสิง่แปลกๆใหมๆ ในภาษาไทยหรอืใน

ความรูแขนงอ่ืนๆบางคนเม่ือคนควาแลวจะรวบรวมไวอยางเปนระบบ ซึ่งจะใหประโยชน
หลายประการดังตอไปนี้
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 ๑. เปนการสนองความอยากรูอยากเหน็ ใครรูใครเรียนของตนเอง กลาวคอืการเรียน

ในช้ันเรียน ผูเรียนจะรับรูหรือทราบกฎเกณฑที่สําคัญและการยกตัวอยางเพียงเล็กนอย

ผูเรยีนอาจไมเขาใจแจมแจงชดัเจนพอการศกึษาคนควาเพิม่เตมิจะทาํใหไดขอมลูทีส่นใจมาก

ข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดแจมชัดขึ้น

 ๒. เปนการสะสมความรูใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ในขณะท่ีผูเรียนอานหรือทําการบรรยาย

เพื่อหาความรูแมจะชัดเจนดีแลวแตเพื่อใหไดรับความรูกวางขวางข้ึนจึงศึกษาคนควาเพิ่ม

เติมแลวเก็บรวบรวมสะสมความรูไว

 ๓. คนควารวบรวมเพ่ือใชอางอิงในการจัดทํารายงานการคนควาทางวิชาการ

การอางองิความรูในรายงานทางวชิาการ จะทาํใหงานนัน้มคีณุคาเชือ่ถอืยิง่ขึน้เปนการแสดง

ความสามารถ ความรอบรูและความอุตสาหะวิริยะของผูจัดทํารายงานน้ัน การคนควาเพ่ือ

การอางอิงนี้ผูเรียนจะคนควาจากแหลงวิชาการตางๆ ยิ่งคนก็ยิ่งพบสรรพวิทยาการตางๆ

ทําใหเกิดความสุขสนุกสนานเพราะไดพบเนื้อหาท่ีนาสนใจเพิ่มขึ้นทุกที่ๆ

 ๔. ใชความรูทีไ่ดคนควารวบรวมไวสาํหรบัประกอบในการพดูและเขยีน การรวบรวม

มีประโยชนเพื่อประกอบการพูดและการเขียนใหมีน้ําหนักนาเช่ือถือยิ่งขึ้น เชน เมื่อจะกลาว

ถึงการพูดก็อาจยกคําประพันธที่แสดงแงคิดเกี่ยวกับการพูดขึ้นประกอบดวยเชน

 ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์  มีคนรักรสถอยอรอยจิต

แมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร   จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา

 เปนมนุษยสุดนิยมท่ีลมปาก  จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา

แมพูดดีมีคนเขาเมตตา    จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ

 อันออยตาลหวานล้ินแลวสิ้นซาก  แตลมปากหวานหูมิรูหาย

แมเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย   เจ็บจนตายน่ันเพราะเหน็บใหเจ็บใจ
        (สุนทรภู)

 ๕. เพือ่ความจรรโลงใจของตนเอง การคนควาหาความรูและเก็บรวบรวมและสะสม
ไว นับเปนความสุขและเปนการสรางความจรรโลงใจใหแกตนเองเปนอยางย่ิง เพราะผูเขียน

บางคนเมื่อพบคําหรือขอความประจําใดๆก็มักจะจดบันทึกไว โดยเฉพาะโคลงกลอนตางๆ 
เชน

ตัวอยางการรวบรวมขอคิดคําถามเกี่ยวกับความรัก

 ความรักเหมือนโรคา   บันดาลตาใหมืดมน

ไมยินและไมยล     อุปสรรคคะใดใด
 ความรักเหมือนโคถึก   กําลังคึกผิขังไว

ยอมโลดจากคอกไป    บยอมอยู ณ ที่ขัง

(มัทนะพาธา)
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 ตราบขุนคีรีขน   ขาดสลาย แลแม

รักบหายตราบหาย   หกฟา

 สุริยันจันทรขจาย  จากโลก ไป 

ไฟแลนลางสี่หลา    หอนรางอาลัย

         นิราศนรินทร

 โอวาอนิจจาความรัก  เพิ่งประจักษดั่งสายน้ําไหล

ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป  ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา

อิเหนา

 รักชาติยอมสละแม  ชีวี

รักเกียรติจงเจตนพลี   ชีพได

รักราชมุงภักดี    รองบาท

รักศาสนรานเศิกไส   กอเกื้อพระศาสนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มีใจรัก
 การจะทํากิจกรรมใดๆ ก็ตาม ถาจะใหไดผลดีจะตองมีใจรักในสิ่งนั้น เรียกวา

มีความรัก ความพอใจที่จะเขียน หมั่นฝกฝนบอยๆ มีความเขาใจที่จะเขียนใหไดดี และเมื่อ

เขียนแลวก็กลับมาทบทวนพิจารณาถึงคุณคาและประโยชนที่ไดจากการเขียน  และการจะ

เขยีนใหผูอืน่อานพจิารณาดวยใจเปนธรรมและดวยเหตดุวยผล  ทีเ่รยีกวาตองมอีทิธบิาท ๔  

อันเปนธรรมมะของผูรักความเจริญกาวหนาเปนเรื่องนํา  นั้นคือมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ  และ

วิมังสา

เห็นประโยชน
 การที่ผูเขียนจะเขียนหนังสือใหผูอื่นอานและอานสนุกหรืออานดวยความพอใจ ผู

เขยีนตองตระหนกัรูในตนเองเสยีกอนวาเปนผูมคีวามรูทางภาษาไทยเพยีงพอทีจ่ะกอใหเกดิ

ประโยชนแกตนในดานตางๆ เชน ชวยใหติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถใชความรูที่มีเพื่อประโยชนแกผูอื่นได  และมีความพรอมที่

จะขยายความรูหรือขอมูลที่สะสมในตนเองใหผูอื่นอานไดอันจะเปนชองทางของการแลก

เปลีย่นขาวสารขอมูลระหวางกนัซึง่จะสงผลใหขอมลูขาวสารและความรูตางๆ ทีม่ขียายออก

ไปอยางกวางขวาง ทําใหความรูที่มีอยูในโลกไมสูญหายไปไดงายๆ

 การกระทําใดๆ ก็ตาม ในทางจิตวิทยากลาววา ถาทําซํ้าๆ ทําบอยๆ การกระทํา
นัน้ๆ จะกลายเปนนสิยั  การหมัน่ฝกฝนการเขยีน ไมวาจะเขยีนอะไรกต็าม กต็องหม่ันฝกฝน

ใหเกิดเปนนิสัยขึ้นมาใหได อาจเร่ิมจากการฝกฝนบันทึกขอความ หรือเร่ืองราวท่ีชื่นชอบ

หรือที่เปนความรู  ฝกเขียนบันทึกประจําวัน  ฝกเขียนเรียงความจากเร่ืองใกลตัว  เร่ืองที่ตัว
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เรามคีวามรูมากทีส่ดุ มขีอมูลมากทีส่ดุกอน แลวคอยๆ เขยีนเรือ่งทีไ่กลตวัออกไป โดยเขยีน

เรือ่งทีอ่ยากเขยีนกอนแลวขยายออกไปสูเรือ่งทีเ่ปนวทิยาการความรูตาง ๆ  เพือ่เปนการสราง

ความเช่ือมัน่ใหแกตนเองทีละนอย ถาปฏิบตัไิดเชนนีจ้ะทําใหผูเรยีนเกิดความรักในการเขียน

และการคนควาขึ้นมาได

การเขียนแสดงความคิดเห็น
 การเขียนแสดงความคิดเห็น  หมายถึง  การเขียนที่ประกอบดวยขอมูลอันเปนขอ

เทจ็จรงิกบัการแสดงความคดิเหน็ตอเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ความคดิเหน็ควรจะมเีหตผุล และเปน

ไปในทางสรางสรรค

 หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
 ๑. การเลือกเรื่อง ผูเขียนควรเลือกเรื่องที่เปนที่สนใจของสังคมหรือเปนเรื่องที่ทัน

สมัย อาจเกี่ยวกับเหตุการณทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  

วิทยาศาสตร  หรือขาวเหตุการณประจําวัน ทั้งนี้ผูเขียนควรมีความรู  และความเขาใจเร่ือง

ที่ตนจะแสดงความคิดเห็นเปนอยางดี  เพื่อจะแสดงความคิดเห็นไดอยางลึกซึ้ง

 ๒. การใหขอเท็จจริง  ขอมูลที่เลือกมานั้น จะตองมีรายละเอียดตางๆ เชน  ที่มา

ของเรื่องความสําคัญและเหตุการณ เปนตน

 ๓. แสดงความคิดเห็น ผูเขียนอาจแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองท่ีจะเขียนได ๔ 

ลักษณะ คือ

  ๓.๑ การแสดงความคิดเห็นในลักษณะตั้งขอสังเกต

  ๓.๒ การแสดงความคิดเห็น  เพื่อสนับสนุน  ขอเท็จจริง

  ๓.๓ การแสดงความคิดเห็น  เพื่อโตแยง  ขอเท็จจริง
  ๓.๔ การแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินคา

 ๔. การเรียบเรียง
  ๔.๑ การต้ังชือ่ ควรต้ังช่ือเร่ืองใหเราความสนใจผูอาน และสอดคลองกับเน้ือหา

ที่จะเขียน

  ๔.๒ การเปดเรื่อง  ควรเปดเร่ืองใหนาสนใจชวนใหผูอานติดตามเร่ืองตอไป

  ๔.๓ การลําดับเร่ือง ควรลําดับใหมคีวามตอเน่ืองสอดคลองกันตัง้แตตนจนจบ 
ไมเขียนวกไปวนมา

  ๔.๔ การปดเร่ือง ใชหลักการเดียวกับการเขียนสรุปและควรปดเรื่องใหผูอาน

ประทับใจ

 ๕. การใชภาษา  ควรใชภาษาอยางสละสลวย  ชัดเจน  ไมเยิ่นเยอ  ใชสํานวนโวหาร

อยางเหมาะสมกบัเรือ่ง ใชถอยคาํทีส่ือ่สารความหมายไดตรงตามอารมณ  และความรูสกึของ
ผูเขียน ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่แสดงอารมณรุนแรง และควรใชถอยคําในเชิง

สรางสรรคดวย
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การเขียนโตแยง
 การเขียนโตแยง  เปนการเขียนแสดงความคิดเห็นลักษณะหนึ่ง  โดยมุงท่ีจะโตแยง
ขอเท็จจริง  หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น  ตลอดจนโตแยงความคิดของผูอื่นดวยความคิดเห็น
ในการสรางสรรค
 วธิกีารเขยีนโตแยง ตองตัง้ประเดน็วาจะโตแยงในเรือ่งใดกช็ีใ้หเหน็จดุดอยของเรือ่ง
ที่จะโตแยงนั้น  พรอมทั้งหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนแลวเรียบเรียงใหเปนภาษา
ของตนที่เขาใจงาย  และใชคําที่มีพลังในการกระตุนใหเกิดความคิดเห็นคลอยตาม
 ขอควรระวังในการเขียนโตแยง  ไมควรเขียนใหเกิดความแตกแยก  ควรใชเหตุผล  
และควรเขียนเชิงสรางสรรค

 มารยาทในการเขียนโตแยง ตองจริงใจ ใชภาษาสุภาพ

ตัวอยาง การเขียนโตแยง  ชุดวิชาภาษาไทย  ม.ตน

  เลมของปราจีนฯ  หนา ๕๘-๕๙

การเขียนคําขวัญ
 คําขวัญคือ ขอความสั้นๆ  เขียนดวยถอยคําท่ีเลือกสรรเปนพิเศษเพื่อใหประทับใจ

ผูฟง  จูงใจใหคิดหรือปฏิบัติ  เชน

คําขวัญวันเด็ก  พ.ศ. ๒๕๕๔  

รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ

คําขวัญวันครู

ยกยองพระคุณครู  เชิดชูความเปนไทย

คําขวัญของการสื่อสารแหงประเทศไทย

จาหนาถวนถี่  ไปรษณียหางาย จดหมายถึงเร็ว

คําขวัญโรงพยาบาลสมุทรสาคร

บริการดุจญาติมิตร  ทกุชีวิตมีคุณคา
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 ประโยชน ของคําขวัญ  คือใชเปนเครื่องเตือนใจใหปฏิบัติตาม
 องคประกอบ ของคําขวัญ มี ๓ สวน  คือ

 ๑. ความมุงหมายหรือแนวคิด

 ๒. ขอความหรือเนื้อหา

 ๓. ศิลปะแหงการใชถอยคํา

 องคประกอบทั้ง ๓ สวนนี้ จะประสมกลมกลืนกันในตัวคําขวัญนั้นอยางเหมาะสม

 ลักษณะของคําขวัญที่ดี มีดังตอไปนี้
 ๑. มีเจตนาที่ดีตอผูฟง  ผูปฏบิัติ  หรือผลประโยชนของสวนรวม  เชน  คําขวัญ  

เชิญชวนงดการสูบบุหรี่  คําขวัญเชิญชวนใหประหยัดน้ํา  ประหยัดไฟ ฯลฯ

 ๒. มเีปาหมายชดัเจนเพยีงเปาหมายเดยีว  เชน  เพือ่ใหเคารพกฎจราจรเพือ่ใหชวย

รักษาความสะอาดของถนน ฯลฯ

 ๓. มีเนื้อหาครอบคลุมเปาหมาย

 ๔. ไพเราะ สัมผัสคลองจอง มีพลังโนมนาวใจผูฟงใหจําและปฏิบัติตาม

 ขั้นตอนในการเขียนคําขวัญ คําขวัญที่ดีตองเปนขอความสั้นๆ ไพเราะ มีพลังใน

การโนมนาวใจผูฟงหรืออานเขียนครอบคลุมเปาหมายที่กําหนดไวอยางชัดเจน มีขั้นตอน

ดังนี้

 ขั้นเตรียม
 ๑. กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนวาจะใหผูฟงคิดหรือปฏิบัติเร่ืองอะไร อยางไร

 ๒. กําหนดกลุมผูใชคําขวัญวาเปนคนกลุมใด  เชน  คําขวัญสําหรับเด็ก ตองเขียน

ใหงายกวา คําขวัญสําหรับผูใหญ

 ๓. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเขียนคําขวัญอยางนอย ๗๐ คําขวัญ

 ขั้นลงมือเขียน
 ๑. เรียบเรียงขอความท่ีจะเปนรอยแกว ใหมีเน้ือหาครอบคลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว

 ๒. เรียบเรียงขอความในขอ ๑ ใหเปนขอความท่ีมีสัมผัสและมีถอยคําท่ีมีพลังโนม
นาวใจ โดยลองเขียนดูหลายๆ ขอความ แลวพจิารณาตัดขอความท่ีไมเหมาะสมออกไป  จน

เหลือขอความที่พอใจประมาณ ๓-๔ ขอความ

 ๓. เลือกขอความท่ีดีที่สุดเอาไวใช
 ขั้นตรวจทาน  นําคําขวัญที่ไดมา พิจารณาตรวจทานการใชคําที่ถูกตองตาม

ความหมายและความนิยม และการเขียนสะกดการันต
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การเขียนคําโฆษณา
 การเขียนคําโฆษณา  เปนการใชภาษาเพ่ือทําใหผูอานเกิดความสนใจส่ิงที่ผูเขียน

นําเสนอ การเขียนโฆษณามีกลวิธีตางๆ ที่ควรศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการเขียน  

เปนการเขียนท่ีใชในวงการธุรกิจ การคา การใชถอยคํามีลักษณะดึงดูดความสนใจจาก

ผูบริโภค เพื่อใหจดจําสินคาไดงายซึ่งจําเปนกับกิจการในการขยายตัวทางการคาของธุรกิจ

บริษัทนั้นๆ

 จุดประสงคของการเขียนคําโฆษณา
 ๑. เพื่อใหผูบริโภครูจักสินคาหรือบริการของบริษัทและสนใจอยากซ้ือมาใชหรือ

อยากใชบริการ

 ๒. เพ่ือเตือนใจผูบริโภคใหจดจําสินคาไดแมนยําทําใหยอดขายสินคาชนิดน้ันๆ อยูตัว

หรือเอาชนะคูแขงทางการคาได

กลวิธีในการเขียนคําโฆษณา
 ๑. การเนนความสาํคญัเฉพาะบคุล  เชน  “เอกลักษณสาํหรบับรุษุ” “น้าํหอมประจํา

กายสําหรับผูมีรสนิยม” การเขียนโฆษณาวิธีนี้เปนการสรางความรูสึกใหผูบริโภคอยากเปน

บุคคลเดนที่มีความสําคัญ

 ๒. การสรางความเปนพวกเดียวกัน การเขียนโฆษณาวิธีนี้นิยมใชคําวา “เรา”  เพื่อ

สรางความรูสกึวาเปนพวกเดียวกัน  เชน  “เราหวงใยดวงใจดวงนอยของทาน”  “เราสามารถ

ชวยทานได”

 ๓.การสรางความกลัว  การเขียนโฆษณาวิธนีีใ้ชไดผลกบัผูบรโิภคท่ีไมมคีวามม่ันใจ

ตนเองและหวั่นเกรงเหตุการณในอนาคต  เชน  “ระวัง  ยาลดความอวนที่ทานใชอยู”  “คุณ

กําลังตกอยูในอันตราย”  “บุตรหลานของทานอยูทามกลางพิษภัยของโรคไขหวัดนก”
 ๔. การเนนความเปนชาตินิยม  การเขียนโฆษณาวิธีนี้เปนการสรางความรูสึกรัก

ชาติใหเกิดขึ้นในสํานึกผูบริโภค  เชน  “ไทยทํา  ไทยใช  ไทยเจริญ” “ใชสินคาไทย  เงินตรา

ไมรั่วไหล ไปตางประเทศ”
 ๕. การใชอิทธิพลของกลุม  การโฆษณาวิธีนี้ใชหลักธรรมชาติของมนุษย  ซึ่งนิยม

ทําตามอยางกันมาเปนจุดโฆษณา  เชน “ใครๆ ก็นิยมใช.....” “ทุกสังคมตางช่ืนชอบ....”  

“นางงาม ๙ ใน ๑๐ คนใช....”

 ๖. การปดบังบางสวน  การเขียนโฆษณาวิธีนี้จะไมแจงความจริงท้ังหมด  ภาษาท่ี

ใชมีลักษณะไมชัดเจนตองใหผูบริโภคเขาใจเอาเอง  เชน  “สบายไปลานเจ็ดเคล็ดลับในการ
ดูแลบาน” “ดาวนนอยผอนนาน”

 ๗. การเนนประสาทสัมผัส การเขียนโฆษณาวิธนีีใ้ชหลกัธรรมชาติของมนุษยทีพ่อใจ

ในรูป รส 
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กล่ิน เสียง และสัมผัส จึงใชถอยคําที่สื่อความหมายเกี่ยวกับประสาทสัมผัสซึ่งสวนใหญเปน

คํากริยาหรือคําวิเศษณ  เชน “เครื่องด่ืมคนรุนใหม สดใส ซาบซา” “เพียงคําเดียว เคี้ยว

เพลินใจ

 ๘. การใชคําภาษาตางประเทศ  การเขียนโฆษณาวิธีใชหลักการตอบสนองคานิยม

ของคนไทยที่นิยมใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  จึงนําคําภาษาตางประเทศมาใชเขียน

คําโฆษณา  เชน  “สกินโลชั่น  เบา นุม ขาว บริสุทธิ์”  “แปงเด็กสูตรผสมมิลคโปรตีน”

 ๙. การใชภาษาแสลง  หรือภาษาปาก  การเขยีนโฆษณาวธินีี ้ เปนการนาํภาษาแสดง

หรือภาษาปาก  ซึ่งผูใชสินคากลุมนี้นิยมใชเพื่อสรางความรูสึกคุนเคย  วางใจ  เชน  “หรอย

ยังไง  ไปชิมเอง” “จะปวดเฮดทําไม ใชบริการเราดีกวา

 ๑๐. การกลาวเกินจริง  การโฆษณาวิธีนี้เนนความสนใจโดยไมคํานึงถึงหลักความ

จริงและผูบริโภคสวนใหญก็ยอมรับสินคานั้น  โดยไมพยายามไตรตรองวาความเปนจริงเปน

อยางไร เชน “คุณภาพลานเปอรเซ็นต” “น้ําหอมท่ีหอมจนเทวดาตามต้ือ”

 นอกจากนี ้ ยงัพบวาภาษาโฆษณานยิมใชคาํคลองจองและคาํสัน้ๆ ทีส่ือ่ความหมาย

ชัดเจนเพื่อใหผูบริโภคจําสินคาไดขึ้นใจและนิยมใชสินคาชนิดนั้น

การเขียนรายงานการคนควา
 การเขียนรายงานเปนการเขียนเนื้อหาทางวิชาการที่ไดศึกษาคนความาเปนอยางดี  

และเรียบเรียงอยางมีระเบียบแบบแผน  ทําใหเกิดความรูสึกความเขาใจเร่ืองที่ศึกษาดียิ่งขึ้น

 สวนประกอบของรายงาน  มี ๓  สวน  คือ
 ๑. สวนนํา  กลาวถึง  วัตถุประสงค และขอบเขตรายงานเร่ืองนี้

 ๒. สวนเนื้อเรื่อง  กลาวถึง สาระสําคัญของเร่ืองอยางละเอียด ทําใหผูอานมีความ
เขาใจวาใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และมีขั้นตอนในการทําอยางไร

 ๓. สวนสรุป กลาวถึง ผลของการดําเนินงาน รวมทั้งขอเสนอแนะ หรือ ความคิด
เห็นที่เปนผลจากการกระทํานั้นดวย

 ลักษณะของรายงานที่ดี
 ๑. ขอมูลเชื่อถือได มีแหลงอางอิงชัดเจน

 ๒. สอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีตั้งไว
 ๓. มีรายละเอียดครบถวน

 ๔. มีการใชตาราง แผนภมูิ ภาพประกอบ ฯลฯ  ที่ชวยใหเขาใจงาย

 ๕. มีวิธีการเรียนท่ีนาอาน
 ๖. เนื้อหาทันสมัย  ทันเหตุการณ
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 ขั้นตอนในการเขีียนรายงาน
 ๑. เลือกเรื่อง เปนเรื่องที่ผูเขียนมีความรู หรือสนใจเปนพิเศษ มีแหลงขอมูล เปน

ประโยชนแกผูอาน

 ๒. กาํหนดจุดมุงหมายของรายงาน ตองกําหนดใหชดัเจนและสามารถเขียนใหเกดิ

ผลตามจุดมุงหมายได

 ๓. กําหนดขอบเขตของเร่ือง โดยใหสัมผัสกับจุดมุงหมาย

 ๔. ทําโครงเร่ือง เพื่อชวยใหรายงานมีการจัดหัวขออยางเปนลําดับไมสับสน  และมี

ประเด็นเนื้อเรื่องที่จะเขียนครบถวน

 โครงเร่ืองจะประกอบดวย ความนํา หวัขอใหญและหัวขอยอย การแบงหัวขอมหีลกั 

ดังนี้

 ๑. เรียงลําดับหัวขอใหญ และจัดแบงหัวขอใหดี อยาใหมีหัวขอยอยที่ไมเกี่ยวของ

เขาไปปะปนอยูในหัวขอใหญ

 ๒. การใชชื่อหัวขอยอย ไมควรยาวเกินไป ควรใชใหกะทัดรัด ใจความครอบคลุม

เนื้อหาตอนนั้นๆ โดยเฉพาะ

 ๓. ไมควรแบงเนื้อเรื่องออกเปนหัวขอยอยๆ มากเกินไป

 ๔. แตละหัวขอในโครงเร่ืองจะตองมีความสัมพันธตอเน่ืองกันโดยลําดับในการจัด

เรียงลาํดบัหวัขอ อาจทําไดหลายวธิ ี เชน  เรียงตามลาํดับเวลาหรือตามความสมัพนัธระหวาง

หัวขอ โดยดูลักษณะของเนื้อเรื่องเปนหลัก  เชน  การเขียนรายงานเร่ือง  ประวัติการพัฒนา

หมูบานเฉลิมพระเกียรติ  ควรวางโครงเร่ืองตามลําดับ  เวลา  เพราะผลของการพัฒนาใน

ระยะแรก  มีสวนสําคัญเกี่ยวของกับการพัฒนาในระยะหลัง เราอาจวางโครงเร่ือง ดังนี้

 ๑. ความนํา

 ๒. สภาพทั่วไปของหมูบานเฉลิมพระเกียรติกอน  พ.ศ. ๒๕๐๕
 ๓. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติระยะท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๕
  ๓.๑ เปาหมายของการพัฒนา

  ๓.๒ วิธีการใช

  ๓.๓ ปญหาและอุปสรรค
  ๓.๔ ผลการพัฒนาและผลกระทบ

 ๔. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติ ระยะท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๒๕

หัวขอยอยเปนลักษณะเดียวกับขอ ๓

 ๕. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติระยะท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๕

หัวขอยอยเปนลักษณะเดียวกับขอ ๓
 ๖. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติ – สภาพปจจุบัน

  ๖.๑ เปาหมายของการพัฒนา

  ๖.๒ วิธีการใช



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๙๒

  ๖.๓ ปญหาอุปสรรค

  ๖.๔ การคาดการณผลการพัฒนา

 ๗. ขอสรุป

  การเรียงเน้ือหา เม่ือทําโครงเร่ืองเรยีบรอยแลว ผูเขยีนจึงคนควา รวบรวมขอมลู

จากแหลงตางๆ แลวบันทึกไว จากนั้นนํามาเรียบเรียงตามลําดับที่กําหนดไวในโครงเรื่อง  

โดยใชถอยคาํสาํนวนของตวัเองใหมากท่ีสดุถาคดัลอกขอความจากเอกสารหรอืหนงัสอืเลม

ใดตองอางถึงแหลงที่มาดวย

การกรอกแบบพิมพและใบสมัครงาน
 แบบรายการ  แบบพิมพ  แบบฟอรม  หมายถึง  เอกสารที่ทําขึ้นโดยพิมพขอความ

ไวบางสวนและเวนที่วางไวบางสวนสําหรับใหผูที่เกี่ยวของกรอกขอความลงไปในท่ีวางซ่ึง

เวนไวนั้น

 

 ประโยชนของแบบรายการ  มีดังนี้
 ๑. ประโยชนสาํหรบัผูกรอก แบบรายการชวยใหผูกรอกไมตองเขยีนขอความทีย่ดื

ยาวตางๆ ลงไปทัง้หมด จะเขยีนแตเฉพาะรายละเอยีดทีผู่จดัทาํแบบรายการตองการเทานัน้ 

ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

 ๒. ประโยชนสําหรับผูจัดทํา  แบบรายงานชวยใหสามารถเก็บขอมูลที่ตองการได

รวดเร็วเปนระเบียบสะดวกที่จะนําขอมูลนั้นกลับมาใชอีก รวมทั้งใชเปนหลักฐานเอกสารได

ดวย
 ความสําคัญของการกรอกแบบรายการ
 การกรอกแบบรายการมคีวามสาํคญัมากเพราะแบบรายการใชเปนหลกัฐานเอกสาร

ได  แบบรายการท่ีกรอกแลว มีผลผูกพันทางกฎหมาย  ซึ่งผูกรอกจะตองรับผิดชอบแบบ

รายการบางอยาง  เชน สัญญาซื้อขาย  สัญญาค้ําประกัน ฯลฯ  อาจมีผลผูกพันตอทรัพยสิน

เงินทองจํานวนมาก
  ขอควรระวงัในกรณทีีแ่บบรายการตองลงลายมอืชือ่  หามลงนามในแบบรายการ

ที่เขียนหรือพิมพขอความไมครบถวน หรือขอความที่ยังไมเขาใจชัดเจนเด็ดขาด ไมวาใน

เรื่องใดๆ
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ตัวอยางการกรอกแบบรายการ
 ๑. การกรอกแบบรายการ สําหรับสงธนาณัติ
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 ๒. การกรอกแบบรายการหนังสือมอบอํานาจ
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 ๓. การกรอกแบบหนังสือสัญญาเชาท่ีดิน

 



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๙๖

ขอแนะนําในการกรอกแบบรายการ ควรระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้
 ๑. กรอกดวยความเขาใจ กอนจะกรอกตองอานขอความใหถีถ่วน และควรสอบถาม 

ถามีขอความที่ยังไมเขาใจ

 ๒. กรอกขอความท่ีเปนจริง ไมกรอกขอความท่ีเปนเท็จ เพราะอาจมีผลเสียหาย 

ตอตัวผูกรอกในภายหลัง

 ๓. กรอกใหครบถวน ชองวางที่ไมไดกรอกขอความตองขีดเสนใตใหเต็มชอง ไม

เวนที่วางไวเพราะอาจมีผูมากรอกขอความเพ่ิมเติมไดภายหลัง

 ๔. กรอกขอความดวยตนเอง ไมควรใหผูอืน่กรอกแบบรายการแทน ยกเวนในกรณี

ที่จําเปนอยางยิ่ง เชน  ไมอยูในสภาพที่จะเขียนหนังสือได ถาใหผูอื่นกรอกขอความในแบบ

รายการตองอานขอความนั้นกอนเพื่อความแนใจวาถูกตอง

 ๕. ตรวจทานทุกคร้ัง เมื่อกรอกแบบรายการหรือลงนามในเอกสาร
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กิจกรรม  บทที่ ๔ การเขียน
 ๑. ใหผูเรยีนเรียบเรียงขอความตอไปน้ีใหถกูตองมีความหมายท่ีสมบูรณ พรอมระบุ

เหตุผล

  ๑.๑ การชําเราจําเปนตองหาท่ีเหมาะๆ ใตตนไมยิ่งดี

  ๑.๒ ฉันไปตลาดเพ่ือซื้อปลาหางมาทําแกงสม

  ๑.๓ เพื่อนจะไปเท่ียวจังหวัดจันทรบุรี

 ๒. ใหผูเรียนเขยีนแผนภาพความคดิ เรือ่ง การเขยีน จากเนือ้หาวิชาภาษาไทย ระดบั

มัธยมศึกษาตอนตน พรอมทั้งระบุวาเปนแผนภาพความคิดรูปแบบใด

 ๓. ใหผูเรียนเขียนเรียงความเรื่องที่ตนเองสนใจ จํานวน ๑ เรื่อง โดยใชหลักการ

เขียนเรียงความดวย

 ๔. ใหผูเรียนเขียนจดหมายถึงครู กศน. ที่สอนภาษาไทยเพื่อขอลาปวยเนื่องจาก

เปนไขหวดัใหญ  ไมสามารถไปพบกลุมตามวนั เวลา และสถานทีไ่ด  พรอมใสซองตดิแสตมป

สงทางไปรษณีย เพื่อใหครู กศน.ใหคะแนนเก็บระหวางภาคเรียนดวย

 ๕. จงบอกคําขวัญประจําจังหวัดของทาน

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

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

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

 ๖. ใหผูเรียนรวบรวมคําขวัญที่ไดพบ  พรอมจดบันทึกไวอยางนอย ๑๐ คําขวัญ
.....................................................................................................................................

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

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

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

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

 ๗. จงเขียนคําขวัญชักชวนคนในชุมชนของทานใหชวยกันรักษาความสะอาดของ

แหลงน้ํา หรือสถานที่สาธารณะอยางใด อยางหน่ึง
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เฉลยกิจกรรม  บทที่ ๔ การเขียน
 ๑. ใหผูเรยีนเรียบเรียงขอความตอไปน้ีใหถกูตองมีความหมายท่ีสมบูรณ พรอมระบุ

เหตุผล

  ๑.๑ การชํา  เราจําเปนตองหาท่ีเหมาะๆ ใตตนไมยิ่งดี  เพราะตองเวนวรรค

คําวาการชํา

  ๑.๒ ฉันไปตลาดเพ่ือซื้อปลาหางมาทําแกงสม  เพราะคําวาปลาหางเปนคํา

ราชาศัพท

  ๑.๓ เพื่อนจะไปเท่ียวจังหวัดจันทบุรี  เพราะคําวาจันทรบุรีเขียนผิด

 ๒. ใหผูเรียนเขยีนแผนภาพความคดิ เร่ือง การเขยีน จากเนือ้หาวิชาภาษาไทย ระดบั

มัธยมศึกษา พรอมทั้งระบุวาเปนแผนภาพความคิดรูปแบบใด

แผนภาพความคิดรูปแบบการจัดกลุม

การเขียน
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สาระสําคัญ
 การใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู การระดมความคิด การประชุม การ

วิเคราะห การประเมิน การเขาใจระดับของภาษา สามารถใชพูดและเขียนไดดี ทําใหเกิด

ประโยชนทั้งตอสวนตนและสวนรวม ทั้งยังเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมไทย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
 ๑. อธิบายความแตกตางของคํา พยางค วลี ประโยค ไดถูกตอง

 ๒. ใชเครื่องหมายวรรคตอน อักษรยอ คําราชาศัพทไดถูกตอง

 ๓. อธิบายความแตกตางระหวางภาษาพูด และภาษาเขียนได

 ๔. อธิบายความแตกตาง ความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพย และนําไปใช

ในชีวิตประจําวันไดถูกตอง

ขอบขายเน้ือหา
 เรื่องที่ ๑ การใชคําลาและการสรางคําในภาษาไทย

 เรื่องที่ ๒ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และอักษรยอ

 เรื่องที่ ๓ ชนิดและหนาที่ของประโยค

 เรื่องที่ ๔ หลักในการสะกดคํา

 เรื่องที่ ๕ คําราชาศัพท

 เรื่องที่ ๖ การใชสํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย

 เรื่องที่ ๗ หลักการแตงคําประพันธประเภทตาง ๆ

 เรื่องที่ ๘ การใชภาษาที่เปนทางการและไมเปนทางการ

หลักการ ใช ภาษา บท ที่  ๕
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หลักการใชภาษา

บท ที่๕

เร่ืองท่ี ๑ การใชคําและการสรางคําในภาษาไทย

การใชคํา
 การสื่อสารดวยการพูดและเขียนจะมีประสิทธิภาพหรือสื่อสารไดดีนั้นตองใชคําให

ถกูตอง โดยใชคาํทีม่คีวามหมายชัดเจน ใชคาํใหถกูกบักาลเทศะและบุคคล การใชเคร่ืองหมาย

การเวนวรรคตอน  การสะกดการันตตองถูกตอง  ซึ่งการใชคําใหถูกตองมีหลักการดังนั้น

 ๑. ใชคําใหถูกตองเหมาะสมกับประโยคและขอความ การใชคําบวงคําในประโยค

หรอืขอความบางครัง้มักใช คาํผิด  เชน คาํวา  มัว่สมุกบัหมกมุน บางคนจะใชวา  “นกัเรยีน
มกัมัว่สมุกบัตาํราเรยีนเมือ่ใกลสอบ” ซึง่ไมถกูตองควรใชคาํวา หมกมุน แทนคาํวา  มัว่สุม  

มกัจะใชคาํวารโหฐานในความหมายวาใหญโตซึง่ความหมายของคาํนี ้ หมายถงึ ทีล่บั  ควร

ใชคําวา มโหฬารแทน
 ๒. ควรใชใหถูกตองตามหลักภาษา เชน มักจะใชหมายกําหนดการแทนคํา  

กําหนดการ ในงานปกติทั่วไปซึ่งคําวา หมายกําหนดการ จะใชกับงานพระราชพิธี  

กําหนดการ  จะใชกับงานทั่วไป เปนตน

 ๓. ควรแบงวรรคตอนของคําไทยใหถกูตอง  เพราะหากแบงตอนผิดกจ็ะทําใหความ

หมายผิดไปได เชน  คนกิน กลวย แขกรอนจนตาเหลือก  ควรเขียน กลวยแขก  ใหติดกัน

ยานี้กินแลวแข็ง แรงไมมี โรคภัยเบียดเบียน  ควรเขียน  แข็งแรงใหติดกัน

 ๔. ใชลักษณะนามใหถูกตอง ลักษณะนามเปนลักษณะพิเศษของภาษาไทย ควรใช

ใหถกูตองโดยเฉพาะลกัษณะนามบางคาํทีไ่มมโีอกาสใชบอยอาจจะจาํไมได  เชน  “ชาง” ซึง่

ลักษณะนามชางเปนเชือก  ตัวอยาง  ชาง  ๒ เชือก  มักจะใชผิดเปนชาง ๒ ตัว  หรือชาง 

๒ ชาง เปนตน

 ๕. ใชคําใหตรงความหมาย  คําไทย  คําหนึ่งมีความหมายไดหลายอยาง บางคํามี

ความหมายโดยตรงบางคํามีความหมายแฝง  บางคํามีความหมายโดยนัย  และบางคํามี

ความหมายใกลเคียงจึงตองเลือกใชใหตรงความหมาย

  ๕.๑ คําที่มีความหมายไดหลายอยาง เชน “ขัน” ถาเปนคํานาม  หมายถึง 

ภาชนะใชตกัน้าํ เชน ขนัใบนีด้แีท “ขนั” ถาเปนคาํกริยากจ็ะหมายถงึ ทาํใหตงึ เสยีงรองของ

ไกและนก เชน  นกเขาขันเพราะจริงๆ “ขัน” ถาเปนคําวิเศษณ หมายถึง นาหัวเราะ  เชน 

เธอดูนาขันจริงๆ เปนตน

  ๕.๒ ความหมายใกลเคียง การใชคําชนิดนี้ตองระมัดระวังใหดี เชน  มืด  มัว 
ยิ้ม  แยม  เล็ก  นอย  ใหญ  โต  ซอม  แซม  ขบ  กัด  เปนตน
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  ตัวอยาง มืด หมายถึง ไมสวาง มองไมเห็น เชน หองนี้มืดมาก
    มัว หมายถึง คลุม  มึน  หลง  เพลิน
    เชน ลูกๆ มัวแตรองรําทําเพลง
    มืดมัว  เชน วันนี้อากาศมืดมัวจริงๆ
 ๖. การใชคําท่ีมีความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัยเราตองศึกษาท่ีมาของคํา  
และดูสภาพแวดลอม เราจะทราบความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัยของคํานั้น
 ตัวอยาง  แม  หมายถึง หญิงท่ีใหกําเนิดแกลูกเปนความหมายหลัก แตคําตอไปนี้
ไมมีความหมายหลัก  เชน   แมน้ํา  แมครัว  แมเหล็ก  แมมด  แมเลา  แมสื่อ ฯลฯ
 เสือ  หมายถึง สัตวชนิดหนึ่งอยูในปากินเนื้อสัตวเปนอาหารมีนิสัยดุราย  แตคําวา 
“เสือ” ตอไปน้ีไมไดมคีวามหมายตามความหมายหลัก เชน  เสอืผูหญงิ  เสอืกระดาษ  เปนตน
 ๗. ใชคาํท่ีมตีวัสะกดการันต  ใหถกูตองในการเขียนเพราะคําท่ีออกเสียงเหมือนกัน  
แตเขียนสะกดการันตตางกันยอมมีความหมายตางกัน เชน  สัน  สันต  สรร  สรรค  สันทน  
ท้ังหาคํานี้เขียนตางกัน  ออกเสียงเหมือนกันแตความหมายไมเหมือนกัน  คําวา  สันต  
หมายถึง  สงบ  สรร  หมายถึง  เลือกสรร  สรรค  หมายถึง  สราง  เปนตน  จึงตองระมัดระวัง
ในการเขียนคําใหถูกตองตามสะกดการันตและตรงความหมายของคํานั้นๆ
 การเขียนคําการเลอืกใชคาํยงัมขีอควรระวังอกีหลายลกัษณะขอใหผูเรยีนศกึษาและ
สังเกตใหดี เพื่อจะไดใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสรางคํา
 คําที่ใชในภาษาไทยด้ังเดิม  สวนมากจะเปนคําพยางคเดียว  เชน  พี่  นอง  เดือน
ดาว  จอบ ไถ  หมู  หมา  กิน  นอน  ดี  ชั่ว  สอง  สาม  เปนตน  เมื่อโลกวิวัฒนาการ มี
สิ่งแปลกใหมเพิ่มขึ้น ภาษาไทยก็จะตองพัฒนาทั้งรูปคําและการเพ่ิมจํานวนคํา  เพื่อใหมีคํา
ในการส่ือสารใหเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของและเหตุการณตาง ๆ ดวยการ
สรางคํา ยืมคําและเปลี่ยนแปลงรูปรางคํา ซึ่งจะมีรายละเอียด  ดังนี้

แบบสรางคํา
 แบบสรางคาํคอืวธิกีารนาํอกัษรมาประสมเปนคาํเกดิความหมายและเสยีงของแตละ
พยางค ใน ๑ คํา จะตองมีสวนประกอบ ๓ สวน  เปนอยางนอย คือ  สระ  พยัญชนะ และ
วรรณยุกต  อยางมากไมเกิน ๕ สวน คือ  สระ  พยัญชนะ  วรรณยุกต  ตัวสะกด  ตัวการันต

รูปแบบของคํา
 คําไทยที่ใชอยูปจจุบันมีทั้งคําที่เปนคําไทยดั้งเดิม  คําที่มาจากภาษาตางประเทศ
คําศัพทเฉพาะทางวิชาการ คําท่ีใชเฉพาะในการพูด คําชนิดตางๆ เหลานี้มีชื่อเรียกตาม
ลักษณะและแบบสรางของคํา เชน  คํามูล  คําประสม  คําสมาส  คําสนธิ  คําพองเสียง
คําพองรูป   คําเหลานี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ผูเรียนจะเขาใจลักษณะแตกตางของคําเหลานี้

ไดจากแบบสรางของคํา
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ความหมายและแบบสรางของคําชนิดตางๆ
คํามูล
 คํามูล  เปนคําเดียวที่มิไดประสมกับคําอื่น อาจมี ๑ พยางค  หรือหลายพยางคก็ได  

แตเม่ือแยกพยางคแลวแตละพยางคไมมคีวามหมายหรือมคีวามหมายเปนอยางอ่ืนไมเหมือน

เดิม คําภาษาไทยที่ใชมาแตเดิมสวนใหญเปนคํามูลที่มีพยางคเดียวโดดๆ  เชน  พอ  แม  

กิน  เดิน

 ตัวอยางแบบสรางของคํามูล
 คน    มี ๑ พยางค คือ  คน

 สิงโต   มี ๒ พยางค คือ  สิง – โต

 นาิกา   มี ๓ พยางค คือ  นา –ิ – กา

 ทะมัดทะแมง  มี ๔ พยางค คือ  ทะ – มัด – ทะ –แมง

 กระเหี้ยนกระหือรือ มี ๕ พยางค คือ  กระ – เห้ียน – กระ – หือ – รือ

 จากตวัอยางแบบสรางของคาํมลู จะเหน็วาเมือ่แยกพยางคจากคาํแลว แตละพยางค

ไมมีความหมายในตัวหรืออาจมีความหมายไมครบทุกพยางค  คําเหลานี้จะมีความหมายก็

ตอเม่ือนําทุกพยางคมารวมเปนคํา  ลักษณะเชนนี้ ถือวาเปนคําเดียวโดดๆ

คําประสม
 คือ  คําที่สรางขึ้นใหมโดยนําคํามูลตั้งแต ๒ คําขึ้นไปมาประสมกัน เกิดเปนคําใหม

ขึ้นอีกคําหนึ่ง

 ๑. เกิดความหมายใหม
 ๒. ความหมายคงเดิม

 ๓. ความหมายใหกระชับขึ้น

ตัวอยางแบบสรางคําประสม
 แมยาย  เกิดจากคํามูล ๒ คํา คือ  แมกับยาย
 ลูกน้ํา  เกิดจากคํามูล ๒ คํา คือ  ลูกกับน้ํา

 ภาพยนตรจนี เกิดจากคํามูล ๒ คํา คือ  ภาพยนตรกับจีน

 จากตัวอยางแบบสรางคําประสม จะเห็นวาเมื่อแยกคําประสมออกจากกัน จะได
คํามูลซึ่งแตละคํามีความหมายในตัวเอง
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ชนิดของคําประสม
 การนําคํามาประสมกัน  เพื่อใหเกิดคําใหมขึ้นเรียกวา  “คําประสม”  นั้น  มีวิธีสราง

คําตามแบบสรางอยู ๕ วิธีดวยกัน  คือ

 ๑. คําประสมท่ีเกิดจากคํามูลที่มีรูป  เสียง  และความหมายตางกัน  เมื่อประสมกัน

เกิดเปนความหมายใหม ไมตรงกับความหมายเดิม  เชน

 แม  หมายถึง หญิงท่ีใหกําเนิดลูก

 ยาย หมายถึง แมของแม

 แมกับยาย ไดคําใหม คือ แมยาย  หมายถึง  แมของเมีย

 คําประสมชนิดนี้มีมากมาย  เชน  แมครัว  ลูกเสือ  พอตา  มือลิง  ลูกน้ํา  ลูกนอง  

ปากกา

 ๒. คําประสมท่ีเกิดจากคํามูลที่มีรูป  เสียง   และความหมายตางกัน  เมื่อประสม

กันแลวเกิดความหมายใหม  แตยังคงรักษาความหมายของคําเดิมแตละคํา  เชน

 หมอ หมายถึง ผูรู  ผูชํานาญ  ผูรักษาโรค

 ดู  หมายถึง ใชสายตาเพ่ือใหเห็น

 หมอกับดู ไดคําใหม คือ  หมอดู  หมายถึง  ผูทํานายโชคชะตาราศี 

 คําประสมชนิดนี้  เชน  หมอความ  นักเรียน  ชาวนา  ของกิน  รอนใจ  เปนตน

 ๓. คําประสมท่ีเกิดจากคํามูลที่มีรูป  เสียง  ความหมายเหมือนกัน  เมื่อประสมแลว

เกิดความหมายตางจากความหมายเดิมเล็กนอย  อาจมีความหมายทางเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ก็ได  การเขียนคําประสมแบบนี้จะใชไมยมกๆ เติมขางหลัง  เชน

  เร็ว หมายถึง รีบ  ดวน

  เร็วๆ หมายถึง รีบ  ดวนยิ่งขึ้น  เปนความหมายท่ีเพิ่มขึ้น

  ดํา หมายถึง สีดํา

  ดําๆ หมายถึง ดําไมสนิท  เปนความหมายในทางลดลง

 คําประสมชนิดนี้  เชน   ชาๆ   ซ้ําๆ   ดีๆ  นอยๆ  ไปๆ   มาๆ  เปนตน

 ๔. คําประสมท่ีเกิดจากคํามูลที่มีรูปและเสียงตางกัน  แตมีความหมายเหมือนกัน  

เมื่อนํามาประสมกันแลวความหมายไมเปลี่ยนไปจากเดิม  เชน

  ยิ้ม หมายถึง แสดงใหปรากฏวาชอบใจ

  แยม หมายถึง คลี่ เผยอปากแสดงความพอใจ

  ยิ้ม แยม ไดคําใหม คือ  ยิ้มแยม  หมายถึง  ยิ้มอยางช่ืนบาน คํา

ประสมชนิดนี้มีมากมาย เชน  โกรธเคือง  รวดเร็ว  แจมใส  เสื่อสาด บานเรือน  วัดวาอาราม  

ถนนหนทาง  เปนตน

 ๕. คาํประสมท่ีเกดิจากคํามลูทีม่รีปู เสยีง  และความหมายตางกัน  เมือ่นาํมาประสม

จะตัดพยางค  หรือยนพยางคใหสั้นเขา   เชน  คําวา  ชันษา  มาจากคําวา  ชนมพรรษา
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  ชนม  หมายถึง การเกิด
  พรรษา หมายถึง ป
  ชนม  พรรษา ไดคําใหม คือ  ชนมพรรษา  หมายถึง  อายุ
คําประสมประเภทนี้  ไดแก
  เดียงสา มาจาก เดียง  ภาษา
  สถาผล มาจาก สถาพร ผล

  เปรมปรีดิ์ มาจาก เปรม    ปรีดา

คําสมาส
 คําสมาสเปนวิธีสรางคําใหมในภาษาบาลีและสันสกฤต  โดยนําคําต้ังแต ๒ คําขึ้น
ไปมาประกอบกันคลายคําประสม  แตคําที่นํามาประกอบแบบคําสมาสน้ันนํามาประกอบ
หนาศัพท  การแปลคําสมาสจึงแปลจากขางหลังมาขางหนา  เชน
 บรม  ยิ่งใหญ  ครู   บรมครู  ครูผูยิ่งใหญ
 สุนทร  ไพเราะ  พจน  คําพูด  สุนทรพจน  คําพูดท่ีไพเราะ
 การนาํคาํมาสมาสกัน  อาจเปนบาลสีมาสกับบาล ี สนัสกฤตสมาสกับสนัสกฤต  หรอื
บาลีสมาสสันสกฤตก็ได
 ในบางครั้งคําประสมที่เกิดจากคําไทยประสมกันกับคําบาลีหรือสันสกฤตบางคํา
มีลักษณะคลายคําสมาสเพราะแปลจากขางหลังมาขางหนา เชน ราชวัง แปลวา วังของพระราชา  
อาจจัดวาเปนคําสมาสไดสวนคําประสมที่มีความหมายจากขางหนาไปขางหลัง  และมิไดให
ความผิดแผกแมคํานั้นประสมกับคําบาลีหรือสันสกฤตก็ถือวาเปนคําประสม เชน มูลคา  

ทรัพยสิน  เปนตน

การเรียงคําตามแบบสรางของคําสมาส
 ๑. ถาเปนคําที่มาจากบาลีและสันสกฤต  ใหเรียงบทขยายไวขางหนา  เชน
  อุทกภัย หมายถึง   ภัยจากน้ํา
  อายุขัย หมายถึง   สิ้นอายุ
 ๒. ถาพยางคทายของคําหนาประวิสรรชนีย ใหตัดวิสรรชนียออก  เชน
  ธุระ  สมาสกับ   กิจ เปน ธุรกิจ
  พละ  สมาสกับ   ศึกษา เปน พลศึกษา
 ๓. ถาพยางคทายของคําหนามีตัวการันตหตัดการันตออกเมื่อเขาสมาส  เชน
  ทัศน  สมาสกับ   ศึกษา เปน ทัศนศึกษา
  แพทย สมาสกับ   สมาคม เปน แพทยสมาคม
 ๔. ถาคําซ้ําความ  โดยคําหนึ่งไขความอีกคําหนึ่ง ไมมีวิธีเรียงคําท่ีแนนอน  เชน
  นร  คน สมาสกับ ชน  คน เปน นรชน  คน
  วิถี  ทาง สมาสกับ ทาง  ทาง เปน วิถีทาง  ทาง

  คช  ชาง สมาสกับ สาร  ชาง เปน คชสาร  ชาง
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การอานคําสมาส
 การอานคําสมาสมีหลกัอยูวา  ถาพยางคทายของคําลงทายดวย  สระอะ  อ ิ อ ุ เวลา

เขาสมาสใหอานออกเสียง  อะ  อิ  อุ  นั้น เพียงครึ่ง เสียง  เชน

 เกษตร สมาสกับ ศาสตร เปน เกษตรศาสตร อานวา กะ  เสด  ตระ  สาด

 อุทก สมาสกับ ภัย เปน อทุกภัย อานวา อุ  ทก  กะ  ไพ

 ประวัติ สมาสกับ ศาสตร เปน ประวัติศาสตร อานวา  ประ หวัด ติ สาด

 ภูมิ สมาสกับ ภาค เปน ภูมิภาค อานวา พู มิ พาก

 เมรุ สมาสกับ มาศ เปน เมรุมาศ อานวา  เม  รุ  มาด

ขอสังเกต
 ๑. มีคําไทยบางคํา  ที่คําแรกมาจากภาษาบาลีสันสกฤต  สวนคําหลังเปนคําไทย  

คําเหลานี้ไดแปลความหมายตางกฎเกณฑของคําสมาส  แตอานเหมือนกับวาเปนคําสมาส  

ทั้งนี้  เปนการอานตามความนิยม  เชน

  เทพเจา  อานวา  เทพ  พะ  เจา

  พลเรือน  อานวา  พล  ละ  เรือน

  กรมวัง  อานวา  กรม  มะ  วัง

 ๒. โดยปกติการอานคําไทยท่ีมีมากกวา ๑ พยางค มักอานตรงตัว  เชน

  บากบั่น  อานวา  บาก  บั่น

  ลุกลน  อานวา  ลุก  ลน

  มแีตคาํไทยบางคาํทีเ่ราอานออกเสยีงตัวสะกดดวย  ทัง้ท่ีเปนคาํไทยมใิชคาํสมาส  

ซึ่งผูเรียนจะตองสังเกต  เชน

  ตุกตา  อานวา  ตุก  กะ  ตา

  จักจั่น  อานวา  จัก  กะ  จั่น

  จั๊กจี้   อานวา  จั๊ก  กะ  จี้

  ชักเยอ  อานวา  ชัก  กะ  เยอ

  สัปหงก  อานวา  สับ  ปะ  หงก

คําสนธิ
 การสนธ ิ คอื  การเชือ่มเสยีงใหกลมกลนืกนัตามหลกัไวยกรณบาลสีนัสกฤต  เปนการ

เชือ่มอกัษรใหตอเนือ่งกนัเพือ่ตดัอกัษรใหนอยลง  ทาํใหคาํพดูสละสลวย  นาํไปใชประโยชน

ในการแตงคําประพันธ

 คําสนธิ  เกิดจากการเช่ือมคําในภาษาบาลีและสันสกฤตเทาน้ัน  ถาคําท่ีนํามาเช่ือมกัน  

ไมใชภาษาบาลีสันสกฤต  ไมถือวาเปนสนธิ  เชน  กระยาหาร  มาจากคํา  กระยา  อาหาร  
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ไมใชสนธิ  เพราะ  กระยา  เปนคําไทยและถึงแมวาคําท่ีนํามารวมกันแตไมไดเชื่อมกัน  เปน

เพียงประสมคําเทานั้น  ก็ไมถือวาสนธิ  เชน

 ทิชาชาติ  มาจาก ทิชา  ชาติ

 ทัศนาจร มาจาก ทัศนา   จร

 วิทยาศาสตร มาจาก วิทยา  ศาสตร

แบบสรางของคําสนธิที่ใชในภาษาบาลีและสันสกฤต  มีอยู ๓ ประเภท  คือ

 ๑. สระสนธิ

 ๒. พยัญชนะสนธิ
 ๓. นิคหิตสนธิ

สําหรับการสนธิในภาษาไทย สวนมากจะใชแบบสรางของสระสนธิ

แบบสรางของคําสนธิที่ใชในภาษาไทย
 ๑. สระสนธิ
การสนธิสระทําได ๓ วิธี  คือ

  ๑.๑ ตัดสระพยางคทาย  แลวใชสระพยางคหนาของคําหลังแทน  เชน

 มหา สนธิกับ อรรณพ เปน มหรรณพ

 นร สนธิกับ อินทร เปน นรินทร

 ปรมะ สนธิกับ อินทร เปน ปรมินทร

 รัตนะ สนธิกับ อาภรณ เปน รัตนาภรณ

 วชิร สนธิกับ อาวุธ เปน วชิราวุธ

 ฤทธิ สนธิกับ อานุภาพ เปน ฤทธานุภาพ

 มกร สนธิกับ อาคม เปน มกราคม

  ๑.๒ ตัดสระพยางคทายของคําหนา แลวใชสระพยางคหนาของคําหลัง แตเปล่ียนรูป

อะ  เปน  อา  อิ  เปน  เอ  อุ  เปน  อู  หรือ  โอ  ตัวอยางเชน

 เปลี่ยนรูป  อะ  เปนอา
 เทศ สนธิกับ อภิบาล เปน เทศาภิบาล
 ราช สนธิกับ อธิราช เปน ราชาธิราช

 ประชา สนธิกับ อธิปไตย เปน ประชาธิปไตย

 จุฬา สนธิกับ อลงกรณ เปน จุฬาลงกรณ
 เปลี่ยนรูป  อิ  เปน  เอ
 นร สนธิกับ อิศวร เปน นเรศวร
 ปรม สนธิกับ อินทร เปน ปรเมนทร

 คช สนธิกับ อินทร เปน คเชนทร
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 เปลี่ยนรูป  อุ  เปน  อู  หรือ  โอ
 ราช สนธิกับ อุปถัมภ เปน ราชูปถัมภ

 สาธารณะ สนธิกับ อุปโภค เปน สาธารณูปโภค

 วิเทศ สนธิกับ อุบาย เปน วิเทโศบาย

 สุข สนธิกับ อุทัย เปน สุโขทัย

 นัย สนธิกับ อุบาย เปน นโยบาย

  ๑.๓ เปลี่ยนสระพยางคทายของคําหนา  อิ อี  เปน  ย  อุ อู  เปน ว  แลวใช

สระ  พยางคหนาของคําหลังแทน   เชน

  เปลี่ยน  อิ  อี  เปน  ย
 มติ สนธิกับ อธิบาย เปน มัตยาธิบาย

 รังสี สนธิกับ โอภาส เปน รังสโยภาส  รังสีโยภาส

 สามัคคี สนธิกับ อาจารย เปน สามัคยาจารย

  เปลี่ยน  อุ อู  เปน  ว
 สินธุ สนธิกับ อานนท เปน สินธวานนท

 จักษุ สนธิกับ อาจารย เปน สามัคยาจารย

 ธนู สนธิกับ อาคม เปน ธันวาคม

 ๒. พยัญชนะสนธิ
 พยัญชนะสนธิในภาษาไทยมีนอย  คือ  เมื่อนําคํา ๒ คํามาสนธิกัน  ถาหากวา

พยญัชนะตวัสดุทายของคาํหนากับพยญัชนะตวัหนาของคาํหลงัเหมอืนกนั ใหตดัพยญัชนะ

ที่เหมือนกันออกเสียตัวหนึ่ง  เชน

 เทพ สนธิกับ พนม เปน เทพนม

 นิวาส สนธิกับ สถาน เปน นิวาสถาน

 ๓. นิคหิตสนธิ
 นิคหิตสนธิในภาษาไทย ใชวิธีเดียวกับวิธีสนธิในภาษาบาลีและสันสกฤต  คือ  ให

สงัเกตพยัญชนะตัวแรกของคําหลงัวาอยูในวรรคใด  แลวแปลงนิคหติเปนพยญัชนะตัวสดุทาย
ของวรรคน้ัน เชน

 สํ สนธิกับ กรานต เปน สงกรานต

 ก  เปนพยัญชนะวรรค  กะ  พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค  กะ  คือ  ง
 สํ สนธิกับ คม เปน สังคม

 ค  เปนพยัญชนะวรรค  กะ  พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค  กะ  คือ  ง

 สํ สนธิกับ ฐาน เปน สัณฐาน
 ฐ  เปนพยัญชนะวรรค  กะ  พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค  กะ  คือ  ณ

 สํ สนธิกับ ปทาน เปน สัมปทาน

   ป  เปนพยัญชนะวรรค  กะ  พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค  กะ  คือ  ม
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 ถาพยัญชนะตัวแรกของคําหลังเปนเศษวรรค ใหคงนิคหิต    ตามรูปเดิม  อานออก

เสียง อัง หรืออัน  เชน

 สํ สนธิกับ วร เปน สังวร

 สํ สนธิกับ หรณ เปน สังหรณ

 สํ สนธิกับ โยค เปน สังโยค

 ถา  สํ  สนธิกับคําที่ขึ้นตนดวยสระ  จะเปล่ียนนิคหิตเปน  ม  เสมอ  เชน

 สํ สนธิกับ อิทธิ เปน สมิทธิ

 สํ สนธิกับ อาคม เปน สมาคม

 สํ สนธิกับ อาส เปน สมาส

 สํ สนธิกับ อุทัย เปน สมุทัย

คําแผลง
 คาํแผลง คอื คาํทีส่รางขึน้ใชในภาษาไทยอกีวธิหีนึง่  โดยเปลีย่นแปลงอกัษรทีป่ระสม

อยูในคาํไทยหรือคาํทีม่าจากภาษาอ่ืนใหผดิไปจากเดิม  ดวยวธิตีดั เติม  หรอืเปลีย่นรูป  แต

ยังคงรักษาความหมายเดิมหรือเคาความเดิม

 แบบสรางของการแผลงคํา
 การแผลงคําทําได ๓ วิธ ี คือ

 ๑. การแผลงสระ

 ๒. การแผลงพยัญชนะ

 ๓. การแผลงวรรณยุกต

 ๑. การแผลงสระ  เปนการเปล่ียนรูปสระของคํานั้นๆ ใหเปนสระรูปอื่นๆ
 ตัวอยาง

คําเดิม คําแผลง คําเดิม คําแผลง
ชยะ

โอชะ

วชิระ
พัชร

คะนึง

ครหะ

ชวนะ
สรเสริญ
ทูรเลข

ชัย

โอชา

วิเชียร
เพชร
คํานึง

เคราะห
เชาวน

สรรเสริญ
โทรเลข

สายดือ
สุริยะ

ดิรัจฉาน
พิจิตร
พีช

กีรติ

สุคนธ

ยุวชน
สุภา

สะดือ

สุรีย

เดรัจฉาน
ไพจิตร

พืช

เกียรติ

สุวคนธ

เยาวชน
สุวภา
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 ๒. การแผลงพยัญชนะ
การแผลงพยญัชนะกเ็ชนเดยีวกับการแผลงสระ  คอื  ไมมกีฎเกณฑตายตวัเกดิขึน้จากความ

เจริญของภาษา การแผลงพยัญชนะเปนการเปลี่ยนรูปพยัญชนะตัวหนึ่งใหเปนอีกตัวหนึ่ง 

หรอืเพิม่พยญัชนะลงไปใหเสยีงผิดจากเดิม  หรอืมพียางคมากกวาเดมิ  หรอืตัดรปูพยญัชนะ  

การศึกษาท่ีมาของถอยคําเหลานี้จะชวยใหเขาใจความหมายของคําไดถูกตอง

 ตัวอยาง 
คําเดิม คําแผลง คําเดิม คําแผลง

กราบ

เกิด

ขจาย

แข็ง

คูณ

เจียร

เจาะ

เฉียง

ชวย

ตรัย

ถก

กําราบ

กําเนิด

กําจาย

กําแหง  คําแหง

ควณ  คํานวณ  คํานูณ  

จําเนียร

จําเพาะ  เฉพาะ

เฉลียง  เฉวียง

ชํารวย

ตํารับ

ถลก

บวช

ผทม

เรียบ

แสดง

พรั่ง

รวยรวย

เชิญ

เพ็ญ

ดาล

อัญชลี

อุบาสิกา

ผนวช

ประทม  บรรเทา

ระเบียบ

สําแดง

สะพรั่ง

ระรวย

อัญเชิญ

บําเพ็ญ

บันดาล

ชลี  ชุลี
สีกา

 ๓. การแผลงวรรณยุกต
การแผลงวรรณยุกตเปนการเปลี่ยนแปลงรูป  หรือเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต  เพื่อใหเสียงหรือ
รูปวรรณยุกตผิดไปจากเดิม

 ตัวอยาง

คําเดิม คําแผลง คําเดิม คําแผลง
เพียง

เสนหะ

เพี้ยง

เสนห

พุทโธ

บ

พุทโธ

บ

คําซอน
 คําซอน  คือ  คําประสมชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากการนําเอาคําต้ังแตสองคําขึ้นไป  ซึ่งมี

เสียงตางกันมีความหมายเหมือนกัน  หรือคลายคลึงกัน หรือเปนไปในทํานองเดียวกันมา

ซอนคูกัน  เชน  เล็กนอย  ใหญโต  เปนตน  ปกติคําท่ีนํามาซอนกันนั้นนอกจากจะมีความ

หมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันแลวมักจะมีเสียงใกลเคียงกันดวยเพื่อใหออกเสียงงาย 
สะดวกปาก คําที่นํามาซอนแลวทําใหเกิดความหมายนั้นแบงเปน ๒ ลักษณะ  คือ



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๑๑๐

หลักการใชภาษา

บท ที่๕

 ๑. ซอนคําแลวมีความหมายคงเดิม  คําซอนลักษณะน้ีจะนําคําที่มีความหมาย

เหมอืนกันมาซอนกันเพือ่ขยายความซึง่กนัและกนั  เชน  ขาทาส  วางเปลา  โงเขลา  เปนตน

 ๒. ซอนคําแลวมีความหมายเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

  ๒.๑ ความหมายเชิงอุปมา  คําซอนลักษณะน้ีจะเปนคําซอนท่ีคําเดิมมีความ

หมายเปนรูปแบบเมื่อนํามาซอนกับความหมายของคําซอนนั้นจะเปลี่ยนไปเปนนามธรรม  

เชน

   ออนหวาน  ออนมีความหมายวาไมแข็ง  เชน ไมออน หวานมีความหมายวา  

รสหวาน เชน  ขนมหวาน

   ออนหวาน  มีความหมายวาเรียบรอย  นารัก เชน เธอชางออนหวาน

เหลือเกิน  หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกถึงความเรียบรอยนารัก

   คําอื่นๆ  เชน  ค้ําจุน  เด็ดขาด  ยุงยาก  เปนตน

  ๒.๒ ความหมายกวางออก  คําซอนบางคํามีความหมายกวางออกไมจํากัด

เฉพาะความหมายเดิมของคําสองคําที่มาซอนกัน เชน เจ็บไข หมายถึง  อาการเจ็บของ

โรคตางๆ และคํา  พี่นอง  ถวยชาม  ทุบตี  ฆาฟน  เปนตน

  ๒.๓ ความหมายแคบเขา  คําซอนบางคํามีความหมายเดนอยูคําใดคําหนึ่ง

ซึ่งอาจจะเปนคําหนาหรือคําหลังก็ได

  เชน ความหมายเดนอยูขางหนา

   ใจดํา    หัวหู    ปากคอ    บาบอคอแตก 

   ความหมายเดนอยูขางหลัง

   หยิบยืม  เอร็ดอรอย  น้ําพักน้ําแรง  วานอนสอนงาย  เปนตน  

 ตัวอยางคําซอน ๒ คํา  เชน  บานเรือน  สวยงาม  ขาวของ  เงินทอง  มืดค่ํา   

อดทน  เกี่ยวของ  เย็นเจี๊ยบ  ทรัพยสิน  รูปภาพ  ควบคุม  ปองกัน  ลี้ลับ  ซับซอน  เปนตน

 ตัวอยางคําซอนมากกวา ๒ คํา  เชน
  ยากดีมีจน  เจ็บไขไดปวย  ขาวยากหมากแพง

  เวียนวายตายเกิด  ถูกอกถูกใจ  จับไมไดไลไมทัน
  ฉกชิงวิ่งลาว  เปนตน
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เร่ืองท่ี ๒ การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนและอักษรยอ

การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน
 ภาษาไทยมีวิธีการเขียนคําติดตอกันไป เมื่อจบขอความแลวจึงเวนวรรค ดังนั้น

ในการเขียนหนังสือจึงตองมีการแบงวรรคตอนและใชเคร่ืองหมายวรรคตอนประกอบการ

เขยีนใหถกูตอง  เพือ่ชวยใหเขาใจความหมายไดอยางชดัเจนไมผดิเพีย้นไปจากวตัถปุระสงค

 เครื่องหมายวรรคตอนท่ีควรทราบมีดังนั้น

ลําดับที่ เครื่องหมาย ชื่อ วิธีใช
๑. , จุลภาค เปนเคร่ืองหมายท่ีนํามาใชตามแบบภาษาอังกฤษ

แตตามปกติภาษาไทยใชเวนวรรคแทนเคร่ืองหมาย

จุลภาคอยูแลว จึงไมจําเปนตองใชเครื่องหมาย

จุลภาคอีก

ตัวอยาง
เขาชอบรับประทานผักกาด  ผักคะนา  ตนหอม  

กะหล่ําปลี

  ถาเปนประโยคภาษาอังกฤษจะใชเคร่ืองหมาย

ดังนี้

  เขาชอบรับประทานผักกาด ผักคะนา  ตนหอม  

กะหล่ําปลี

๒. ? ปรัศนี  หรือ

เครื่องหมาย

คําถาม

ใชเขียนไวหลังคํา  หรือขอความท่ีเปนคําถามถา

ไมใชถามโดยตรงไมตองใสเครื่องหมายปรัศนี

ตัวอยาง
ใคร?  ใครครับ?  (คําถาม)

ฉันไมทราบวาเขามาหาใคร  (บอกเลา)
เธอชอบอานหนังสือนวนิยายไหม?  (คําถาม)

ฉันไมทราบวาจะทําอยางไรใหเธอเช่ือฉัน (บอกเลา)
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หลักการใชภาษา

บท ที่๕

ลําดับที่ เครื่องหมาย ชื่อ วิธีใช
๓. ! อัศเจรีย เปน เค ร่ืองหมายแสดงความประหลาดใจ 

มหัศจรรยใจใชเขียนหลังคําอุทาน  หรือขอความ

ทีม่ลีกัษณะคลายคําอทุาน  เพือ่ใหผูอานออกสียง

ไดถูกตองกับความเปนจริง  และเหมาะสมกับ

เหตุการณที่เกิดขึ้น  เชน  ดีใจ  เสียใจ  เศราใจ  

แปลกใจ

ตัวอยาง
“โอโฮ!  เธอขับรถไปถึงสงขลาคนเดียวหรือ”

แปลกใจ

“อนิจจา!  ทําไมเขาถึงเคราะหรายอยางนั้น”

สลดใจ

๔. (............) นขลิขิต หรือ

เครื่องหมาย

วงเล็บ

ใชเขียนครอมความท่ีเปนคําอธิบาย  ซึ่งไมควรมี

ในเนือ้เรือ่ง  แตผูเขยีนตองการใหผูอานเขาใจหรอื

ทราบขอความนั้นเปนพิเศษ  เชน

ตัวอยาง
สมัยโบราณ คนไทยจารึกพระธรรมลงในกระดาษ

เพลา (กระดาษท่ีคนไทยทําขึน้ใชเอง  โดยมากทํา

จากเปลือกขอย บางคร้ังเรียกวากระดาษขอย)
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ลําดับที่ เครื่องหมาย ชื่อ วิธีใช
๕. “…………..” อัญประกาศ มีวิธีใชดังนี้

๑. เนนคํา หรือขอความใหผูอานสังเกตเปน

พิเศษ

ตัวอยาง
ผูหญิงคนน้ัน “สวย” จนไมมีท่ีติ เขาเปนคน“กตัญู

รูคุณคน” อยางนาสรรเสริญย่ิง

๒. ใชสาํหรบัขอความท่ีเปนความคิดของผูเขียน

หรือความคิดของบุคคลอื่น

ตัวอยาง
ฉันคิดวา “ฉันคงจะมีความสุขท่ีสุดในโลก ถามี

บานของตัวเองสักหลังหนึ่ง” เขาคิดวา “ไมมีสิ่ง

ใดในโลกนี้ที่จีรังย่ังยืน”

๓. ขอความที่เปนคําสนทนา  เชน

ดํา  “เมื่อคืนนี้ฝนตกหนัก  น้ําทวมเขามาถึงใน

บาน แนะ ที่บานของเธอน้ําทวมไหม”

แดง  “เหรอ  ที่บานน้ําไมทวมหรอก  แลวกอน

มาทํางานน้ําลดแลวหรือยังละ”

๔. ขอความที่ผูเขียนนํามาจากท่ีอื่น  หรือเปน

คําพูดของผูอื่น
ตัวอยาง

ก. เขาทําอยางนี้ตรงกับสุภาษิตวา “ขี่ชางจับ
ตั๊กแตน”

ข. ผมเห็นดวยกับปาฐกถาธรรมของพระราช
นันทมุนีท่ีวา “ความสุขมันเกิดจากเราคิดถูก

พูดถูกทําถูก”
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หลักการใชภาษา

บท ที่๕

ลําดับที่ เครื่องหมาย ชื่อ วิธีใช
๖. ๆ ไมยมก หรือ 

ยมก

ใชเขียนไวหลังคํา หรือขอความเพื่อใหอานคํา  

หรือความนั้นซ้ํากันสองครั้ง ยมก แปลวา  คู แต

ตองเปนคาํหรอืความชนิดเดยีวกนั ถาเปนคาํหรอื

ความตางชนิดกนัจะใชไมยมกไมได ตองเขียนตัว

อักษรซ้ํากัน

ตัวอยาง
เขาเคยมาทุกวัน  วันนี้ไมมา  (ถูก)

เขาเคยมาทุกวันๆ นี้ไมมา    (ผิด)

เขาชอบพูดตางๆ นานา      (ถูก)

เขาชอบพูดตางๆ นา         (ผิด)

๗. _ สัญประกาศ ใชขดีเสนใตขอความทีผู่เขยีนตองการเนนใหเห็น

ความสําคัญ

ตัวอยาง
๑. โรคพิษสุนัขบามีอันตรายมาก

ถาถูกสุนัขบากัดตองรีบไปฉีดวัคซีนทันที

๒. เขาพูดวาเขาไมชอบ คมที่พูดมาก

๘. ” บุพสัญญา ใชเปนเคร่ืองหมายแทนคํา หรือกลุมคําซ่ึงอยูขางบน

เคร่ืองหมายน้ี การเขียนเคร่ืองหมายน้ีจะชวยใหไม

ตองเขียนคําซํ้าๆ กัน

ตัวอยาง
คําวา  คน  ถาเปนคํากริยา  แปลวากวนใหทั่ว

”  ขอด    ”    ”   ”    ”    ขมวดใหเปนปม
เครือ่งหมาย บพุสญัญานีม้กัจะมผีูเขยีนผดิเปน  “    

ตัวอยาง
สมุด   ๘ โหล  ราคาโหลละ  ๔๐  บาท
ดินสอ  ๘    ”    “     ”    ๑๒  บาท  (ผิด)
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ลําดับที่ เครื่องหมาย ชื่อ วิธีใช
๙. _ ยติภังค

หรือ

เครื่องหมาย

ขีดเสน

ใชเขยีนระหวางคําทีเ่ขยีนแยกพยางคกนั เพือ่เปน

เคร่ืองหมายใหรูวา  พยางคหนากบัพยางคหลงันัน้

ติดกัน หรือเปนคําเดียวกัน คําท่ีเขียนแยกนั้นจะ

อยูในบรรทัดเดียวกัน หรือตางบรรทัดกันก็ได

ตัวอยาง

สับดาห  อานวา   สัป-ดา

สพยอก   อานวา  สับ - พะ - ยอก
ในการเขียนเร่ือง หรือขอความ ตัวอยาง เชน คําวา

พระราชกฤษฎีกา เมื่อเขียนไดเพียง พระราชกฤษ

ก็หมดบรรทัด ตองเขียนคําวา ฎีกา ตอในบรรทัด

ตอไปถาเปนเชนนี้ ใหเขียนเครื่องหมายยติภังค 

ดังนี้

พระราชกฤษ - แลวเขียนตอบรรทัดใหมวา ฎีกา

และในการอาน ตองอานตดิตอกนัเปนคําเดยีวกนั

วาพระราชกฤษฎีกา

๑๐. ฯ ไปยาลนอย ใชเขียนหลังคําซึ่งเปนท่ีรูกันโดยท่ัวไป  ละ

ขอความสวนหลังไว  ผูอานจะตองอานขอความ

ในสวนที่ละไวใหครบบริบูรณ  ถาจะใหอานเพียง

ที่เขียนไว  เชน กรุงเทพ  ก็ไมตองใสเครื่องหมาย
ไปยาลนอยลงไป

ตัวอยาง
กรุงเทพ ฯ  อานวา  กรุงเทพมหานคร

โปรดเกลา ฯ อานวา   โปรดเกลา โปรดกระหมอม
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หลักการใชภาษา

บท ที่๕

ลําดับที่ เครื่องหมาย ชื่อ วิธีใช
๑๑. ฯลฯ ไปยาลใหญ วิธีใชมีดังนี้

๑. ใชเขยีนไวหลงัขอความท่ีจะตอไปอีกมาก  แต

นํามาเขียนไวพอเปนตัวอยาง  ใหอาน

เครื่องหมายฯลฯ  วา “ ละ”

ตัวอยาง
เขาปลูกผักกาด  ผักคะนา  ผักบุง ฯลฯ อานวา

เขาปลูกผักกาด  ผักคะนา  ผักบุง  ละ

๒. ใชเขียนไวระหวางกลางขอความ  ซึ่งถาเขียน

จนจบจะยาวเกินไป จึงนํามาเขียนไว  เฉพาะ

ตอนตนกบัตอนสดุทายเทานัน้  สวนขอความ

ที่ เวนไว ใส เครื่ องหมาย  ฯลฯ  ใหอ าน

เครื่องหมาย ฯลฯ วา  “ ละถึง ”

ตัวอยาง
อิติปโส  ฯลฯ  ภควาติ.

อานวา  อิติปโส  ละถึง   ภควาติ.

๑๒. ............... ไปยาลใหญ

หรือ

จุดไขปลา

สําหรับเครื่องหมาย ฯลฯ นั้น ปจจุบันนิยม

ใชเครื่องหมาย.............แทน

ตัวอยาง
อิติปโส ฯลฯ  ภควาติ  นิยมเขียนวา
อิติปโส .........  ภควาติ

อานวา อิติปโส ละถึง  ภควาติ
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ลําดับที่ เครื่องหมาย ชื่อ วิธีใช
๑๓. • มหัพภาค มีที่ใชดังนี้

๑. เขียนไวหลังอักษร  เชน

พ.ศ.      ยอมาจาก    พุทธศักราช

พ.ร.บ.      ”            พระราชบัญญัติ

เม.ย.        ”            เมษายน

๒. เขียนไวหลังคํายอ  เชน

กรกฎ.    ยอมาจาก     กรกฎาคม

เมษ.      ยอมาจาก     เมษายน

๓. เขียนไวหลังตัวเลข  หรืออักษรท่ีบอกจํานวนขอ

ตัวอยาง
ก. เราจะไมประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน

ข. การนอนหลับถือวาเปนการพักผอน

๔. เขยีนไวขางหลังเมือ่จบประโยคแลว  เชน  ฉนั

ชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากกวาวิชาอื่นๆ

๑๔. มหัตสัญญา เปนการยอหนา  ขึน้บรรทดัใหม  ไมมรีปูราง  และ

เครื่องหมาย

วิธีใช
๑. เมื่อเปนชื่อเร่ือง หรือหัวขอเขียนไวกลาง

บรรทัด ถาเปนหัวขอยอย  ก็ยอหนาขึ้น

บรรทัดใหม

๒. ขอความสําคัญๆ ที่จัดไว เปนตอนๆ ควร

ยอหนาขึน้บรรทดัใหม เพือ่ใหขอความเดนชัด

และเขาใจงาย

อักษรยอ
 อักษรยอ  คือ  อักษรท่ีใชแทนคํา  หรือขอความเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
สื่อสาร  ลักษณะของอักษรยออาจจะเปนอักษรตัวเดียว  อักษรสองตัว  หรือมากกวานั้น  

แลวมีจุดหนึ่งจุด  (มหัพภาค)  ขางหลัง  หรือจุดระหวางตัวอักษรแลวแตการกําหนด
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หลักเกณฑการเขียนและการอานอักษรยอ
 ๑. การเขียนอักษรยอของคําตางๆ
มีวิธีการและหลักการซ่ึงราชบัณฑิตยสถาน  โดย  “คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับการใชภาษาไทย”  ไดกําหนดไว  ดังนี้
  ก. ใชพยัญชนะตนของพยางคแรกของคําเปนตัวยอ
   ถาเปนคําคําเดียวใหใชยอตัวเดียว  แมวาคํานั้นจะมีหลายพยางคก็ตาม
   ตัวอยาง
   วา  ว.
   จังหวัด จ.
   ๓.๐๐  นาิกา ๓.๐๐ น.
   ศาสตราจารย ศ.
 ถาใชตวัยอเพียงตัวเดียวแลวทําใหเกดิความสับสนอาจใชพยัญชนะตนของคําถดัไป
เปนตัวยอดวยก็ได
   ตัวอยาง
   ตํารวจ ตร.
   อัยการ อก.
  ข. ถาเปนคําสมาสใหถือเปนคําเดียว และใชพยัญชนะตนของพยางคแรกเพียง
ตัวเดียว
   ตัวอยาง
   มหาวิทยาลัย ม.
   วิทยาลัย ว.
  ค. ถาเปนคําประสม  ใชพยัญชนะตนของแตละคํา
   ตัวอยาง
   ชั่วโมง ชม.
   โรงเรียน รร.
  ง. ถาคําประสมประกอบดวยคําหลายคํา มีความยาวมาก อาจเลือกเฉพาะ
พยัญชนะตนของคําที่เปนใจความสําคัญ ทั้งนี้ ไมควรเกิน ๔ ตัว
   ตัวอยาง
   คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กปร.
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ.
  จ. ถาใชพยญัชนะของแตละคาํแลวทําใหเกดิความสับสน ใหใชพยญัชนะตนของ
พยางคถัดไปแทน
   ตัวอยาง
   พระราชกําหนด พ.ร.ก.
   พระราชกฤษฎีกา พ.ร.ฎ.
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 ฉ. ถาพยางคที่จะนําพยัญชนะตนมาใชเปนตัวยอมี ห เปนอักษรนํา  เชน  หญ  หล  

ใหใชพยัญชนะตนนั้นเปนตัวยอ

  ตัวอยาง
  สารวัตรใหญ สวญ.

  ทางหลวง ทล.

 ช. คําที่พยัญชนะตนเปนอักษรควบกล้ําหรืออักษรนํา ใหใชอักษรตัวหนาตัวเดียว

  ตัวอยาง
  ประกาศนียบัตร ป.

  ถนน  ถ.

  เปรียญ ป.

 ซ. ตัวยอไมควรใชสระ ยกเวนคําท่ีเคยใชมากอนแลว

  ตัวอยาง
  เมษายน เม.ย.

  มิถุนายน มิ.ย.

 ฌ. ตัวยอตองมีจุดกํากับเสมอ  ตัวยอตั้งแต ๒ ตัวขึ้นไป ใหจุดท่ีตัวสุดทายเพียง

จุดเดียว  ยกเวนตัวที่ใชกันมากอน  เชน  พ.ศ.  น.ศ.  ม.ร.ว. เปนตน

  ตัวอยาง
  ตําบล ต.

  ทบวงมหาวิยาลัย ทม.

 ญ. ใหเวนวรรคหนาตัวยอทุกแบบ

  ตัวอยาง
  ประวัติของ  อ. พระนครศรีอยุธยา
  มีขาวจาก  กทม.  วา

 ฎ. ใหเวนวรรคระหวางกลุมอักษรยอ
  ตัวอยาง
  ศ. นพ.

 ฏ. การอานคํายอ  ตองอานเต็ม

  ตัวอยาง
  ๐๕.๐๐  น. อานวา หานาิกา
  อ.พระนครศรีอยุธยา อานวา อําเภอพระนครศรีอยุธยา

  ยกเวนในกรณีที่คําเต็มนั้นยาวมาก  และคํายอนั้นเปนที่เขาใจและยอมรับกัน
ทั่วไปแลวอาจอานตัวยอเรียงตัวไปก็ได

  ตัวอยาง
  ก.พ.  อานวา กอ  พอ
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 (จากหนังสือหลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนเคร่ืองหมายอ่ืนๆ หลักเกณฑ
การเวนวรรค หลักเกณฑการเขียน คํายอ  ราชบัณฑิตยสถาน)
 ๒. การเขียนรหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ โดยไมมีจุด มหัพภาค  
ตอทาย  เชน
กระบ่ี  ยอเปน กบ นาน ยอเปน นน ราชบุรี ยอเปน รบ
กรุงเทพมหานคร ” กท บุรีรัมย ” บร ลพบุรี ” ลบ
กาญจนบุรี ” กจ ปทุมธานี ” ปท ลําปาง ” ลป
กาฬสินธุ ” กส ประจวบคีรีขันธ ” ปข ลําพูน ” ลพ
กําแพงเพชร ” กพ ปราจีนบุรี ” ปจ เลย ” ลย
ขอนแกน ” ขก ปตตานี ” ปน ศรีสะเกษ ” ศก
จันทบุรี  ” จบ พะเยา ” พย สกลนคร ” สน
ฉะเชิงเทรา ” ฉช พระนครศรีอยุธยา ” อย สงขลา ” สข
ชลบุรี  ” ชบ พังงา ” พง สตูล ” สต
ชัยนาท  ” ชน พัทลุง ” พท สมุทรปราการ ” สป
ชันภูมิ  ” ชย พิจิตร ” พจ สมุทรสงคราม ” สส
เชียงราย  ” ชร พิษณุโลก ” พล สมุทรสาคร ” สค
เชียงใหม ” ชม เพชรบุรี ” พบ สระบุรี ” สบ
ตรัง  ” ตง เพชรบูรณ ” พช สิงหบุรี ” สห
ตราด  ” ตร แพร ” พร สุโขทัย ” สท
ตาก  ” ตก ภูเก็ต ” ภก สุพรรณบุรี ” สพ
นครนายก ” นย มหาสารคาม ” มค สุราษฎรธานี ” สฎ
นครปฐม ” นฐ มุกดาหาร ” มห สุรินทร ” สร
นครพนม ” นพ แมฮองสอน ” มส หนองคาย ” นค
นครราชสีมา ” นม ยโสธร ” ยส อางทอง ” อท
นครศรีธรรมราช ” นศ ยะลา ” ยล อุดรธานี ” อด
นครสวรรค ” นว รอยเอ็ด ” รอ อุตรดิตถ ” อต
นนทบุรี  ” นบ ระนอง ” รน อุทัยธานี ” อน
นราธิวาส ” นธ ระยอง ” รย อุบลราชธานี ” อบ

หมายเหตุ กรุงเทพมหานคร  กท  จะพบในหนังสอืราชการ  แตโดยทัว่ไป ใชกรงุเทพมหานคร

เครื่องหมาย เรียกชื่อ วิธีใช
ตัวอยาง  ใกลๆ ยมก หรือ ไมยมก ใหเขียนไวหลังคําเพื่อใหอานคํานั้นซ้ํากัน

สองครั้ง
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เร่ืองท่ี ๓ ชนิดและหนาที่ของประโยค

ชนิดของประโยค
 เม่ือเราทราบลักษณะของประโยคแลว  ก็มาทําความเขาใจเก่ียวกับประโยคชนิดตางๆ 

เพ่ิมเติมอีก  ประโยคชนิดแรกท่ีจะกลาวถึง  คือ  ประโยคความเดียว

 ๑. ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค) ประโยคชนิดน้ี คือ ประโยคท่ีมุงกลาวถึง

สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว  สิ่งนั้นอาจเปนคน สัตว เหตุการณ ฯลฯ อยางใดอยางหน่ึง และ

สิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยูในสภาพอยางเดียว  เชน

 ก. นกเกาะตนไม

 ข. นายแดงไถนา

 ค. มุกดาหารเปนจังหวัดที่เจ็ดสิบสาม

 สวนสําคัญของประโยคความเดียว
 ประโยคความเดียวแตละประโยคแบงสวนสําคัญออกเปน  ๒  สวน  สวนหน่ึงเรียกวา  

“ภาคประธาน” คือ ผูกระทําอาการในประโยค อีกสวนหนึ่งเรียกวา “ภาคแสดง” คือ

สวนท่ีเปนกิริยาและกรรมผูถูกกระทํา  ในประโยค

ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง
ก. นกเกาะตนไม นก เกาะตนไม

ข. นายแดงไถนา นายแดง ไถนา

ค. มุกดาหารเปนจังหวัดที่
เจ็ดสิบสาม

มุกดาหาร เปนจังหวัดท่ีเจ็ดสิบสาม

 ๒. ประโยคความรวม  (อเนกรรถประโยค)  คือ  ประโยคท่ีรวมความเอาประโยค

ความเดียวต้ังแต ๒ ประโยคข้ึนมารวมเขาดวยกัน โดยมีคําเช่ือมประโยคเหลาน้ันเขาดวยกัน

  ๒.๑ ประโยคท่ีมีเนื้อความคลอยตามกัน
   ประโยคท่ี ๑ จารุณีเดินทางไปเชียงใหม

   ประโยคท่ี ๒ อรัญญาเดินทางไปเชียงใหม

   เราสามารถรวมประโยคความเดียวทั้ง ๒ ประโยคเขาไวดวยกัน  ดังนี้

   “จารุณีและอรัญญาเดินทางไปเชียงใหม”

   ประโยคท่ี ๑ เราจะประสบความลมเหลว
   ประโยคท่ี ๒ เราไมทอถอย

   รวมประโยคไดวา “แมเราจะประสบความลมเหลวเราก็ไมทอถอย”
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  ๒.๒ ประโยคท่ีมีเนื้อความขัดแยงกัน

   ประโยคท่ี ๑ พี่ขยัน

   ประโยคท่ี ๒ นองเกียจคราน

   รวมประโยควา “พี่ขยันแตนองเกียจคราน”

   ประโยคท่ี ๑ เขาไดทํางานแลว

   ประโยคท่ี ๒ เขายังไมพอใจ

   รวมประโยควา “เขาไดทํางานแลวแตทวาเขายังไมพอใจ”

  ๒.๓ ประโยคท่ีมีใจความเลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง

   ประโยคท่ี ๑ เธอชอบดูภาพยนตร

   ประโยคท่ี ๒ เธอชอบดูโทรทัศน

   รวมประโยควา “เธอชอบดูภาพยนตรหรือโทรทัศน”
   ประโยคท่ี ๑ ปรีชาข้ึนตนไมหลังบาน

   ประโยคท่ี ๒ ปรีชากวาดขยะอยูหนาบาน

   รวมประโยควา  “ปรชีาขึน้ตนไมหลงับานหรอืไมกก็วาดขยะอยูหนาบาน”

  ๒.๔ ประโยคท่ีมีขอความเปนเหตุเปนผลกัน  โดยมีขอความท่ีเปนเหตุอยูขางหนา

ขอความท่ีเปนผลอยูหลัง

   ประโยคท่ี ๑ เขาขับรถเร็วเกินไป

   ประโยคท่ี ๒ เขาถูกรถชน

   รวมประโยควา  “เขาขับรถเร็วเกินไปเขาจึงถูกรถชน”

   ประโยคท่ี ๑ กรุงเทพฯ ฝนตกมาก

   ประโยคท่ี ๒ กรุงเทพฯ น้ําทวม

   รวมประโยควา  “เพราะกรุงเทพฯ ฝนตกมากน้ําจึงทวม”

   คําที่ทําหนาที่เชื่อมประโยคเขาดวยกัน เราเรียกวา “คําสันธาน”

 ๓. ประโยคซอนกัน  (สงักรประโยค)  คอืประโยคท่ีมขีอความหลายประโยคซอน
รวมอยูในประโยคเดียวกัน  เพื่อใหขอความสมบูรณยิ่งขึ้น

  ๑. ประโยคหลักเรียกวา  มขุยประโยค  ซึง่เปนประโยคสําคญัมใีจความสมบูรณ
   ในตัวเอง

  ๒. ประโยคยอย เรียกวา อนุประโยค  ประโยคยอยนี้จะตองอาศัยประโยคหลัง

   จึงจะไดความสมบูรณ

   ตัวอยาง
   สรพงษเดินทางไปสงขลาเพื่อแสดงภาพยนตร
   เขาประสบอุบัติเหตุเพราะความประมาท

   คนที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บเปนคนโชคดี
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ตารางประโยคความซอน

ประโยคหลัก (มุขยประโยค) บทเชื่อม ประโยคยอย (อนุประโยค)
สรพงษเดินทางไปสงขลา

เขาประสบอุบัติเหตุ

คน...เปนคนโชคดี

เพื่อ

เพราะ

ที่

แสดงภาพยนตร

ความประมาท

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

 นอกจากประโยคท้ัง ๓ ชนิดดังกลาวมาแลว  ยังมีประโยคอีกหลายชนิดท่ีมิไดเรียง

ลําดับประโยคเหมือนประโยคทั้ง ๓ ชนิด  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับความตองการของผูสงสารวา

ตองการจะเนนสวนใดของประโยคดวยเหตุนี้จึงทําใหประโยคมีหลายรูปแบบ  ดังนี้

 ๑. ประโยคเนนผูกระทํา  คือ  ประโยคท่ียกผูกระทําขึ้นเปนประธานของ ประโยค

ขึ้นกลาวกอนแลวจึงตามดวยภาคแสดง  เชน

รูปประโยค ประธาน กริยา กรรม
๑. ลินดากําลังซื้อผลไม

๒. สายชลพูดโทรศัพท

ลินดา

สายชล

กําลังซ้ือ

พูด

ผลไม

โทรทัพท

 ๒. ประโยคเนนผูถูกกระทําคือ  ประโยคที่กลาวถึงผูถูกกระทําหรือ  กรรม  กอน 

ผูถูกกระทําจึงอยูหนาประโยค

รูปประโยค ผูถูกกระทํา กริยา

๑. เพื่อนของฉันถูกทําโทษ

๒. ชาตรีถูกจับ

เพื่อนของฉัน

ชาตรี

ถูกทําโทษ

ถูกจับ

ขอสังเกต ในภาษาไทย  ถาใชวา  “ถูกกระทํา”  อยางใด  จะมีความหมายไปในทางไมดี  

  เชน  ถูกตําหนิ  ถูกตอวา  ถูกดุ  เปนตน  ถาเปนไปทางดีเราจะไมใชคําวา  

  “ถูก”  แตใชคําวา  “ไดรับ”  แทน  เชน  ไดรับแตงต้ัง ไดรับเลือก........เราจะ

  ไมใชวา  ไดถูกแตงตั้ง......ไดถูกเลือก.......เปนอันขาด
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 ๓. ประโยคเนนกริยา  คือ  ประโยคท่ีตองการเนนกริยาใหเดน  จึงกลาวถึงกริยา

กอนที่จะกลาวถึงประธาน  กริยาที่เนนไดในลักษณะนี้มีอยูไมกี่คํา  คือ  เกิด  ปรากฏ  มี

รูปประโยค กริ ยา  ประธาน 
๑. เกิดน้ําทวมในประเทศ

บังกลาเทศ

๒. ปรากฎดาวเทียมบนทองฟา

เกิดน้ําทวม

น้ําทวม  ขยายกริยา

ปรากฏ
บนทองฟา  ขยายกริยา

ในประเทศบังกลาเทศ

ดาวเทียม

 ๔. ประโยคคําสั่งและขอรอง คือ ประโยคที่อยูในรูปคําสั่งหรือขอรองและจะละ

ประธานไว  โดยเนนคําสั่งหรือคําขอรอง  เชน

  คําสั่ง ๑. จงกาเครื่องหมายกากบาท  หนาขอความที่ถูกตอง

    คําที่ขีดเสนใต  คือ กริยา

  คําขอรอง ๒. โปรดรักษาความสะอาด  คําท่ีขีดเสนใต  คือ  กริยา

  ถาเ ติิมประธานท่ีละไวลงไป ก็จะกลายเปนประโยคเนนผูกระทํา

  เชน ๑. ทานจงกาเคร่ืองหมายกากบาทหนาขอความที่ถูกตอง

   ๒. ทานโปรดรักษาความสะอาด

หนาที่ของประโยค
 ประโยคชนดิตางๆ  สามารถบอกความหมายไดตามเจตนาของผูสงสาร  เพราะการ
สือ่สารกันตามปกตินัน้  ผูสงสารอาจมีเจตนาไดหลายประการ ประโยคจึงทําหนาท่ีตางๆ กนั  

เชน  บอกกลาว  เสนอแนะ  ชี้แจง อธิบาย  ซักถาม  วิงวอน  สั่งหาม  ปฏิเสธ  เปนตน 
ขอความหรอืประโยคทีแ่สดงเจตนาของผูสงสารเหลานีจ้ะอยูในรปูทีต่างๆ กนัไป ซึง่อาจแบง
หนาที่ของประโยคไดเปน ๔ ประเภทดวยกัน  คือ

 ๑. รูปประโยคบอกกลาวหรือบอกเลา ประโยคลักษณะนี้ โดยปกติจะมี  ประธาน  

กริยา  และอาจมีกรรมดวย  นอกจากนี้อาจมีสวนขยายตางๆ เพื่อใหชัดเจน  โดยท่ัวไป

ประโยคบอกเลาจะบงชี้เจตนาวาประธานของประโยคเปนอยางไร

ตัวอยาง

ประโยค เจตนา
๑. ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติของเรา
๒. นองหิวขาว

ภาษาไทยเปนอะไร
นองอยูในสภาพใด
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 ๒. รูปประโยคปฏิเสธ  ประโยคนี้แตกตางจากประโยคบอกกลาว  หรือบอกเลา
ตรงที่มีคําวา  “ไม หรือคําที่มีความหมายในทางปฏิเสธ  เชน  “หามิได”  “มิใช”  ประกอบ

คําอธิบายเสมอไป

  ตัวอยาง
   วันนี้ ไมมีฝนเลย

   เขามิใชคนเชนนั้น

   หามิได  หลอนไมใชคนผิดนัด

  สําหรับประโยคท่ีผูสงสารมีเจตนาท่ีจะเสนอแนะมักจะใชคําวา  ควรหรือควรจะ

ในประโยคบอกเลาสวนในประโยคปฏิเสธ ใชคําวา ไมควรหรือไมควรจะ

 ประโยคปฏิเสธ “ชาวนาไมควรปลูกมันสําปะหลังในที่นาเพราะจะทําใหดินจืด”

 ๓. ประโยคคําสั่งและขอรอง  ประโยครูปนี้มีลักษณะเดน  คือ  มีแตภาคแสดง

เสมอ  สวนประธานซึ่งตองเปนบุรุษที่ ๒ ใหละเวนในฐานที่เขาใจ

  ตัวอยาง
   ยกมือขึ้น

   ยืนขึ้น

   ปลอยเดี๋ยวนี้นะ

  รูปประโยคคําสั่ง  เชน  ขางตนนี้  อาจใสคําวา  อยา  จง  หาม  ขางหนา

ประโยคไดเพื่อใหคําสั่งจริงจังยิ่งขึ้น

  ตัวอยาง
   อยาทําบานเมืองสกปก

   จงตอบคําถามตอไปนี้

   หามมียาเสพติดไวในครอบครอง
 ๔. รูปประโยคคําถาม  ประโยครูปนี้ทําหนาท่ีเปนคําถามวางอยูตอนตน

หรือตอนทายของประโยคก็ได
  คําแสดงคําถามแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ

   คําแสดงคําถามที่ผูสงสาร ตองการคําตอบเปนใจความใหม

   คําแสดงคําถามที่ผูสงสารตองการคําตอบเพียง “ใช”  หรือ “ไม”
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เร่ืองท่ี ๔ หลักในการสะกดคํา

สะกดอยางไรใหถูกตอง
 การใชภาษาในการสื่อสาร ไมวาจะดวยการพูด และการเขียน  หรืออานจําเปนตอง
ใชใหถูกตองโดยมีหลักการไวดังนี้

การใชตัวสะกด
 ถาเปนคําภาษาไทยแทจะใชตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด  เชน  จง  บิน  ชม  
เชย  เดียว  ปก  รด  พบ  เปนตน  สวนคําภาษาไทยท่ีมาจากภาษาตางประเทศน้ันมีทั้ง
สะกดตรงตามมาตรา  และใชตัวสะกดหลายตัวตามรูปศัพทเดิม  โดยเฉพาะภาษาบาลี
สันสกฤต  เชน
 ๑. คําในภาษาไทยท่ีมาจากภาษาเขมร  ภาษาบาลี  สันสกฤตบางคํา  และคําท่ีมา
จากภาษาอื่น  ที่ใชตัวสะกดตรงตามมาตรา
  คําไทยท่ีมาจากภาษาเขมร  เชน  จํานอง  ดําเนิน  ขจัด  อํานวย  บังคม
  คําไทยท่ีมาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  เชน ทาน คําไทยท่ีมาจากภาษาอ่ืน เชน 
มังคุด
 ๒. คําไทยท่ีมาจากภาษาบาลี สันสกฤตมีตัวสะกดอยูในมาตรา  แม  กน  กก  กด  
กบ  อาจจะใชตัวสะกดไดหลายตัวตามรูปในภาษาเดิม  ดังตัวอยางตอไปนี่
  ๒.๑ คําในแม  กน  เชน

พน ใช น สะกด แปลวา ปา ศัพทเดิม  พน  อาน  พะ  นะ

ชล ใช ล สะกด แปลวา น้ํา ศัพทเดิม  ชล  อาน  ชะ  ละ

บุญ ใช ญ สะกด แปลวา ความดี  ศัพทเดิม ปุญญ  อาน  ปุน  ยะ

คุณ ใช ณ สะกด แปลวา ความเกื้อกูล  ศัพทเดิม  คุณ  อาน  คุ  ณะ

พร ใช ร สะกด แปลวา ความดี  ศัพทเดิม  วร  อาน  วะ  นะ 

  ๒.๒ คําในแม  กก  เชน

ชนก ใช ก สะกด แปลวา พอ ศัพทเดิม ชนก  อาน  ชะ  นะ  กะ

มุข ใช ข สะกด แปลวา หนา ปาก ทาง ศัพทเดิม มุข  อาน มุก ขะ

มัค ใช ค สะกด แปลวา หนทาง ศัพทเดิม  มค  อานวา  มัก  คะ

เมฆ ใช ฆ สะกด แปลวา ไอน้ํารวมตัวกันเปนกลุม ลอยตัวอยูในอากาศ 

เมฆ  อานวา เม ฆะ

จักร ใช กร สะกด แปลวา อาวุธ  ศัพทเดิม  จกร  อาน  จัก  กระ
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  ๒.๓ คําในแม  กด  เชน

   อนุญาต พยางคหลงัใช  ต  สะกด  แปลวา  ยนิยอมให  ศพัทเดมิ อนญุาต 

    อานวา  อะ  นุน  ยา  ตะ

   สัจ ใช จ เปนตัวสะกด  แปลวา  การต้ังความสัตย  ศัพทเดิม  สัจฺจ  

    อานวา  สัต  จะ

   พืช ใช  ช  เปนตัวสะกด  แปลวา  เมล็ดพันธุไม ศัพทเดิม พืชและวีช  

    อานวา  พี  ชะ  และ  วี  ชะ

   ครุฑ ใช  ฑ  สะกด  หมายถึง  พญานกท่ีเปนพาหนะของพระนารายณ 

    ศัพทเดิม ครุฑ  อานวา  คะ  รู  ดะ

   รัฐ ใช  สะกด  แปลวา  ประเทศ  ศัพทเดิม  ร ฏ  ฐ

    อานวา  รัต  ถะ

   รถ ใช ถ  สะกด  แปลวา  ยานที่มีลอสําหรับเคลื่อนไป

    ศัพทเดิม รถ  อานวา  ระ  ถะ

   อาพาธ อานวา  อา  พา  ทะ

   ชาติ ใช  ติ  สะกด  แปลวา  เกิด  ศัพทเดิม  ชาติ  อานวา  ชา  ติ

   เหตุ ใช  ตุ  สะกด  แปลวา  ที่มา  ศัพทเดิม  เหตุ  อานวา  เห  ตุ

   มาตร ใช  ตร  สะกด  แปลวา  เครื่องวัดตางๆ  ศัพทเดิม  มาตร  

    อานวา  มาด  ตระ

   เพชร ใช  ชร  สะกด  แปลวา  ชื่อแกวที่แข็งท่ีสุดและมีน้ําแวววาวกวา

    พลอยอ่ืนๆ ศัพทเดิม  วชฺร  และ  วชิร  อานวา  วัด  ชระ  และ  

    วะ  ชิ  ระ

   ทิศ ใช  ศ  สะกด  แปลวา  ดาน  ขาง  ทาง  เบื้อง

    ศัพทเดิม  ทิศ  อานวา  ทิ  สะ  

 คําในแมกด  ในภาษาบาลี  สันสกฤตใชพยัญชนะหลายตัวเปนตัวสะกด  จึงตอง

สังเกตและจดจําใหดีจึงจะสามารถเขียนไดถูกตองตามสะกดการันต
   ๒.๔ คําในแม กบ  เชน

บาบ ใช ป สะกด แปลวา ความชั่ว

ศัพทเดิม  บาป อานวา  ปา  ปะ

เสพ ใช พ สะกด แปลวา กิน  บริโภค
ศัพทเดิม  เสพ  อานวา  เส  พะ

โลภ ใช ภ สะกด แปลวา ความอยากไดไมรูจักพอ

ศัพทเดิม  โลภ  อานวา  โล  พะ
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 ๓. คําที่มาจากภาษาเขมร  เรานํามาใชในลักษณะคําแผลงตาง ๆ  มีขอควรสังเกต  

คือ  เมื่อแผลงคําแลว  ตัวสะกดจะเปนตัวเดียวกับคําเดิม  เชน

  เกิด  เปน กําเนิด

  จรัส  เปน จํารัส

  ตรวจ  เปน ตํารวจ

  ตรัส  เปน ดํารัส

  เสร็จ  เปน สําเร็จ

    ฯลฯ

 ๔. คําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤตบางคําจะมีตัวสะกดและตัวตามในภาษาไทย  

เรานํามาใชทั้งรูปแบบเต็มรูปและตัดตัวสะกดออกบาง

  วุฑฒิ  ไทยใช วุฒิ

  รฏฐ  ไทยใช รัฐ

  อฑฒ  ไทยใช อัฒ  เชน  อัฒจันทร

การประและไมประวิสรรชนีย
 การประวิสรรชนีย มีหลักดังนี้
 ๑. คาํไทยแททีอ่อกเสยีง  อะ  ชดัเจน  และคาํทีย่อสวนจากคาํประสม  เชน  มะมวง  

มะนาว  กระทะ  สะอึก  เปนตน  ยกเวนคําบางคํา  เชน  ณ  ธ  ทนาย  ฯพณฯ  เปนตน

 ๒. คําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  ถาตองการใชอานออกเสียง  สระ  อะ  ท่ีทาย

พยางค  ใหประวิสรรชนียท่ีพยางคทาย  เชน พละ ศิลปะ สาธารณะ ทักษะ มรณะ สมณะ ฯลฯ

 ๓. คําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤตที่มีพยางคหนาออกเสียง  กระ  ตระ  ประ  ใน

ภาษาไทย ใหประวิสรรชนยี  เชน  กระษยั  กระษาปณ  ตระกูล  ประกาศ  ประสาท  ประโยชน  

ประชาราษฎร ฯลฯ
 ๔. คําท่ีไมทราบที่มาไดแนชัดวามาจากภาษาใด แตถาอานออกเสียง อะใหประ

วิสรรชนีย เชน กะละแม  กะหล่ํา  กะละมัง  สะอาด  สะครวญ  สะดือ  โพระดก  พะโล  

สะระแหน  จะละเม็ด  สะวี้ดสะวาด  ปะเหลาะ  ปะแหละ  ฯลฯ
 การไมประวิสรรชนีย  มีหลักดังนี้
 ๑. คําที่ออกเสียง  อะ  ไมเต็มมาตรา  หรือคําท่ีเปนอักษรนํา  เชน  กนก  ขนม  

ฉลาด  สมอง ฯลฯ ยกเวนกะรัต

 ๒. คําสมาสในภาษาบาลี สันสกฤต  ซึ่งมีเสียง อะ  ระหวางคํา เชน  พลศึกษา 

ศิลปกรรม  เปนตน หรือคําที่มีเสียง  อะ  ที่พยางคหนาของคํา
 ๓. คาํทีม่าจากภาษาเขมรมพียญัชนะตน ๒ ตวัซอนกนั  ในภาษาไทยอานออกเสยีง

พยัญชนะตัวหนาเปน  อะ  ไมตองประวิสรรชนีย เชน  จรูญ  จรวย  จรวด  ผม  ผจญ    

สลา  สมอง  ขโมย  ขนง  ขนาน  ขนาบ  ขนบ  ถนน  ถนอม
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 ๔. คําทับศัพทภาษาอังกฤษอาจจะประหรือไมประวิสรรชนียใหถือปฏิบัติตามแนว

ที่นิยมเขียนกันมา เชน   เยอรมัน  อเมริกา  สติกเกอร  โปสเตอร  ไอศกรีม  อะลูมิเนียม  

อะตอม  อะมีบา

การใชคํา  อํา  อัม  และ อําม
 อํา ( _ํา )
 ๑. ใชกับคําไทยท่ัวไป  เชน  ชํา  คํา  จํา  รํา  เปนตน

 ๒. ใชกับคําแผลงท่ีมาจากภาษาอ่ืน เชน  เกิด  กําเนิด  ตรวจ  ตํารวจ  เปนตน

 อัม  ( _ั ม )
 ๑. ใชคําที่เปนสระ  อะ  มีตัว   ม  สะกดในภาษาบาลี  สันสกฤต  เชน  คัมภีร  

สัมผัส  สัมภาษณ  อัมพร  เปนตน

 ๒. ใชกับคําที่มาจากภาษาอังกฤษ  เชน  กิโลกรัม  ปม  อัลบั้ม  เปนตน

 อําม  (_ํา ม )
 ใชกับคําที่มีเสียงสระ  อะ  แลวมี ม  ตามในภาษาบาลี  สันสกฤต  เชน อํามาตย  

อํามฤต อํามหิต  เปนตน

การใช  ไอ  ใอ  อัย  ไอย  ( ไ-    ใ-     -ัย     ไ-ย )
 ๑. การใช  ไ-  สระไอไมมลาย  ใชกับคําไทยท้ังหมด  เชน  ไกล  ไคล  ใจ  ไหม  

ตระไคร  ไฟ  ไข  ได  ไป  ฯลฯ  เวนแตคําไทยท่ีใชสระไอไมมวน ๒๐ คํา  และคํามาจาก

ภาษาอื่น นอกจากภาษาบาลี สันสกฤตใหใช  ไอ  เหมือนภาษาไทยทั้งสิ้น

 คําแผลงมาจาก  สระ อิ  อี  เอ  เปนสระไอในภาษาไทยใหใชสระไอไมมลาย  เชน  

วิจิตร  ไพจิตร  วิหาร  ไพหาร  ตรี  ไตร  ฯลฯ  หรือคําบาลี  สันสกฤตเดิมมีสระไออยูแลว  

ใหใช  ไอ  เชน  ไอศวรย  ไอศวรรย  ไมตรี  ไมตรี  ฯลฯ  คําท่ีมาจากภาษาอ่ืนไมใชภาษา
บาลี  สันสกฤตใหใชสระไอ  เชน  ไกเชอร  เซ่ียงไฮ  กําไร  ไนลอน  ไนโตรเจน  ไฉน  ไสว 

ฯลฯ
 ๒. การใช  ใ-  สระใอไมมวน  ใชกับ  คํา  ๒๐  คํา  ดังนี้

   ใฝใจใครใครรูให ใหลหลง

   ในใหมใสใหญยง ต่ําใต
   ใดใชใชใบบง ใยยืด

   ใสสะใภใกลใบ สิบมวนสองหน

 หรือ
   ผูใหญหาผาใหม ใหสะใภใชคลองคอ

 ใฝใจเอาใสหอ มิหลงใหลใครขอดู

   จะใครลงเรือใบ ดูน้ําใสและปลาปู
  สิ่งใดอยูในตู มิใชอยูใตตั่งเตียง
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   บาใบถือใยบัว หูตามัวมาใกลเคียง
  เลาทองอยาละเลี่ยง ยี่สิบมวนจําจงดี
 ๓. การใช    - ั ย   ( อัย ) 
  ใชคําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  ซึ่งมีเสียงอะ  และ  ย  ตาม  และถาใน
ภาษาเดิมมี  ย  สะกดและ  ย  ตามเมื่อนํามาใชในภาษาไทยใหคง  ย  ไว
 ชัย  มา จาก  ชย
 วัย     ” วย
 นัย     ” นย
 อาลยั     ” อาลย
 อุทัย     ” อุทย
 อัยยะ    ” อยย
 อัยยิกา     ” อยยิกา
 ๔. การใช  ไ-ย   (ไอย)
ใชกับคําที่มาจากภาษาบาลีซึ่งมีสระ เอ  มี  ย  สะกด  และมี  ย  ตาม  เ  ยย  เอย  ย  เมื่อ
นํามาใชในภาษาไทย  แผลงเปน  “ไอย”  เชน
 ไวยากรณ มาจาก เวยฺยากรณ
 อธิปไตย   ” อธิปเตยฺย
 ไทยทาน   ” เทยฺยทาน
 เวไนย   ” เวเนยฺย
 อสงไขย   ” อสงฺเขยฺย

การใชวรรณยุกต
 การใชวรรณยุกตไดถูกตองนั้น จะตองมีความรูในเรื่องตอไปนี้
 ๑. ไตรยางค  หรือ  อักษร  ๓  หมู  ไดแก
  อักษรสูง มี ๑๑ ตัว ไดแก  ษ ฆ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
  อักษรกลาง มี ๙ ตัว ไดแก ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
  อักษรสูง มี ๒๔ ตัว แบงออกเปน  ๒  ชนิด  ดังนี้
   อักษรตํ่าคู มี ๑๔ ตัว ไดแก ค ต ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ
   อักษรตํ่าเดี่ยว มี ๑๐ ตัว ไดแก ง ญ ณ น ม ย ร ล ฬ ว
 ๒. คําเปนคําตาย
  ๒.๑ คําเปน  คือ  คําที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้
   ประสมกับสระเสียงยาวในแม  ก  กา  เชน  ป  มา
   ประสมกับสระ  อํา  ไอ  ใอ  เอา  เชน  ไป  ใกล  ขํา
   มีตัวสะกดในมาตราแม  กง กน เกย เกอว เชน ตรง จน กลม เชย เดียว
  ๒.๒ คําตาย  คือ  คือที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง
   ประสมกับสระเสียงสั้นในมาตราแม  ก  กา  ยกเวน  อํา  ไอ  ใอ  เอา  
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เชน  จะ  ผุ  ติ  มีตัวสะกดในมาตราแม  กก  กด  กบ
 ๓. การผันอักษร มีหลักการดังนี้
  อักษรสูง  คําเปน  พื้นเสียงเปนเสียงจัตวา  ผันดวย วรรณยุกต  เปนเสียงเอก  
ผันดวยวรรณยุกต     วรรณยุกต     เปนเสียงโท  เชน  ผา  ผา  ผา  ขาม  ขาม  ขาม
  อักษรสูง  คําตาย  พื้นเสียงเปนเสียงเอก  ผันเสียงวรรณยุกต     เปนเสียงโท  
เชน  ฉะ  ฉะ  ขบ  ขบ
  อักษรกลาง  คําเปน  พื้นเสียงเปนเสียงสามัญ  ผันดวยวรรณยุกต                  
เปนเสียง เอก  โท  ตรี  จัตวา  ตามลําดับ  เชน  ปะ  ปา  ปะ  ปะ  โกะ  โกะ  โกะ  โกะ
  อักษรตํ่า  คําเปน  พื้นเสียงเปนเสียงสามัญ  ผันดวย  วรรณยุกต        เปน
เสียงโท  ตรี  ตามลําดับ  เชน  คา  คา  คา  เทา  เทา  เทา
  อักษรต่ํา  คําตาย  สระเสียงสั้น  พื้นเสียงเปนเสียง ตรี  ผัน  ดวยวรรณยุกต    
เปนเสียงโทผันดวยวรรณยุกต     เปนเสียงจัตวา  เชน  คะ  คะ  คะ
  อักษรตํ่า  คําตายสระเสียงยาว  พื้นเสียงเปนเสียงโท  ผันดวยวรรณยุกต     เปน
เสียงตรีผันดวยวรรณยุกต     เปนเสียงจัตวา  เชน  คาบ  คาบ  คาบ
  อักษรตํ่าตองอาศัยอักษรสูงหรืออักษรกลางชวย  จึงจะผันไดครบ  ๕  เสียง
เชน  คา  ขา  ขา  คา  ขา  เลา  เหลา  เลา  เหลา  เลา  เหลา
ขอสังเกต
 ๑. อักษรสงูและอักษรกลางจะมีรูปวรรณยุกตตรงกับเสียงวรรณยุกต
 ๒. อักษรสูงและอักษรต่ําไมใชวรรณยุกตตรีเลย
 ๓. อักษรต่ําจะมีเสียงวรรณยุกตสูงกวารูปวรรณยุกต
 ๔. อักษรเดี่ยวหรืออักษรตํ่าเด่ียวเมื่อตองการผันใหครบ  ๕  เสียง  ตองใชอักษร
สูงหรืออักษรกลางนํา  เชน  ยา  หยา  อยา  ยา  ยา  หยา
 ๕. อักษรคูและอักษรสูงตองอาศัยอักษรที่คูกันชวย  จึงจะผันไดครบ ๕ เสียง  เชน
คา  ขา  คา  ขา  คา  ขา

การใชเคร่ืองหมายทัณฑฆาต  (  )
 เครื่องหมายทัณฑฆาต      ใชเขียนเหมือนพยัญชนะที่ไมตองการออกเสียง  ซึ่งเรา
เรียกวา  ตัวการันต มีหลักการดังนี้
 ๑. พยัญชนะที่อยูขางหลังตัวสะกด  ถามีเครื่องหมายทัณฑฆาต  ถือวาพยัญชนะ
ตัวนั้นเปนตัวการันตไมตองออกเสียง  เชน เสาร  ไมค  ยักษ  อาทิตย  เปนตน
 ๒. พยัญชนะท่ีอยูขางหลังตัวสะกดสองตัวหรือสามตัว ถาตัวใดตัวหน่ึงมีเคร่ืองหมาย
ทณัฑฆาตกาํกบัถอืวา  พยัญชนะทัง้สองตวัเปนตัวการัน ต  ไมตองออกเสยีง  เชน  วนัจันทร  
พระอินทร  พระลักษณเปนตน
  ทั้งนี้  จะไมใชเครื่องหมายทัณฑฆาตกับตัวสะกดที่เปนอักษรควบกล้ํา  และตัว
สะกดท่ีมีสระกํากับ  เชน  จักร  มิตร  เกียรติ  เปนตน
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เร่ืองท่ี ๕ คําราชาศัพท
 ราชาศัพท  แปลตามศัพท  หมายถึง  ถอยคําสําหรับพระราชา  แตตามตําราหลัก

ภาษาไทยไดใหความหมายกินขอบเขตไปถึงถอยคําภาษาสําหรับบุคคล  ๓  ประเภท  คือ

 ๑. ศัพทที่ใชสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

 ๒. ศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ

 ๓. ศัพทที่ใชสําหรับสุภาพชน

๑. ศัพทมีใชสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมศานุวงศ
 คําศัพทประเภทนี้เราจะไดฟงหรือไดอานบอยมาก  สวนใหญจะเปนขาวหรือเรื่อง

ราวทีเ่กีย่วกบักรณยีกจิของพระมหากษตัรยิและพระบรมวงศานวุงศ  ลกัษณะของราชาศพัท

ประเภทนี้มีลักษณะเดนที่นาสนใจ  คือ

  ๑.๑ ใชคําวา  ทรง  เพื่อใหเปนคํากริยา

   ทรง  นําหนากริยาท่ีเปนคําไทย  เชน  ทรงเลน  ทรงรองเพลง  ทรงออก

กําลังกาย

   ทรง  นําหนาคํานามที่เปนคําไทยแลวใชเปนกริยา  เชน  ทรงชาง  ทรงมา  

ทรงเรือใบ

   ทรง  นําหนาคําที่เปนราชาราศัพทอยูแลว  เชน  ทรงพระอักษร  ทรงพระ

สําราญ  ทรงพระราชนิพนธ

  ๑.๒ ใชคาํไทยนาํหนาคาํทีเ่ปนราชาศพัทอยูแลว  เพือ่ใหเปนคาํกรยิา  เชนทอด

พระเนตร
  ๑.๓ ใชคําไทยนําหนาคําท่ีเปนราชาศัพทอยูแลว  เพื่อใหเปนคํานาม  เชน  ซับ

พระพักตร  ผาเช็ดหนา  ถุงพระบาท  ถุงเทา  ถุงพระหัตถ  ถุงมือ การใชคําธรรมดานําหนา
คําที่เปนราชาศัพทอยูแลวเพื่อใหเปนคํานาม  ยังมีอีกเชน  ฉลองพระองค  ฉลองพระหัตถ  

ฉลองพระเนตร  แวนตา  มูลพระชวิหา  น้ําลาย

  ๑.๔ ใชคําวา  ตน  หรือ  หลวง  ลงทายคํานามหรือกริยา  เชน  เสด็จประพาสตน  

พระแสงปนตน  เครื่องตน  รถหลวง  เรือหลวง

  ๑.๕ คาํทีก่าํหนดใหเปนราชาศัพทสามารถจําแนกชนิดตางๆ ได  เหมอืนคําใน

ภาษาสามัญ คือ มีทั้งคํานาม  สรรพนาม  กริยา  วิเศษณ  และมีคําลักษณะนามใชเปนพิเศษ
อีกดวย  เชน

 คํานาม
  พระเศียร  หัว   พระนลาฏ  หนาผาก

  พระชนก  พอ   พระชนนี  แม

  พระราชสาสน  จดหมาย  พระแสงกรรบิด  มีด
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 คําสรรพนาม
  ขาพระพุทธเจา  กระหมอม  หมอมฉัน  บุรุษที่ ๑

  ใตฝาละอองธุลีพระบาท  ใตฝาพระบาท  ฝาพระบาท บุรุษที่  ๒

  พระองคทาน  พระองค  ทาน  บุรุษที่  ๓

 คํากริยา
 กริยาเปนราชาศัพทอยูแลวไมตองมีคําวา  ทรง  นําหนา  เชน  เสด็จ  ตรัส  เสวย  เปนตน 

นอกนั้นตองเติมดวยคําวาพระ หรือ  ทรงพระราช  เพื่อใหเปนคํากริยา  เชน  ทรงพระอักษร  

เขียนหนังสือ  ทรงพระราชนิพนธ  แตงหนังสือ

 คําวิเศษณ
 มแีตคาํขานรบั  ซึง่แยกตามเพศ  คอื  หญงิใชคาํวา  เพคะ  ชาย  ใชคาํวา พระพทุธเจา
ขอรับ  พระพุทธเจาขา  พะยะคะ

 คําลักษณะนาม
 ใชคําวา  องค  กับ  พระองค  เปนคําท่ีเกี่ยวกับสวนตาง ๆ  ของรางกาย  และเคร่ือง

ใชของทาน  เชน  พระทนต ๒ องค  ฟน ๒ ซี่  ปราสาท ๒ องค

 ๑.๖ การใชราชาศัพทแบบแผน  วิธีพูดในโอกาสตางๆ อีกดวย  เชน

  การใชคําขอบคุณ
  ถาเรากลาวแกพระมหากษัตริย  ใชวา  “รูสึกขอบพระมหากรุณาธิคุณเปน

  ลนเกลาฯ”

  การใชคําขออนุญาต
  ถาเรากลาวแกพระมหากษัตริย  ใชวา  “ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต”

  กลาวเมื่อถวายของ
  ถาเรากลาวเมื่อถวายของ
  “ขอพระราชทานทลูเกลาทลูกระหมอม  ถวาย......................” หมายถงึ สิง่ของ

  ขนาดเล็ก
  “ขอพระราชทานนอมเกลานอมกระหมอม  ถวาย....................” หมายถึง
  สิ่งของขนาดใหญ  ยกไมได

๒. ศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ
 พระภกิษเุปนผูทีไ่ดรบัความเคารพจากบุคคลทัว่ไป ในฐานะท่ีเปนผูทรงศีล และเปน

ผูสืบพระศาสนาการใชถอยคําจึงกําหนดขั้นไวตางหากอีกแบบหนึ่ง

 เฉพาะองคสมเด็จพระสงัฆราช  ซึง่ถอืเปนประมขุแหงสงฆนัน้กาํหนดใหราชาศพัท

เทียบเทากับพระราชวงศชั้นหมอมเจา  แตถาพระภิกษุนั้นเปนพระราชวงศอยูแลวก็คงใหใช
ราชาศัพทตามลําดับชั้นที่เปนอยูแลวนั้น

 การใชถอยคาํสาํหรบัพระภกิษโุดยท่ัวไปมขีอสงัเกตคอื  ถาพระภิกษใุชกบัพระภกิษุ
ดวยกันหรือใชกับคนธรรมดา  จะใชศัพทอยางเดียวกันตลอด  ผิดกับราชาศัพทสําหรับ
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กษตัรยิและพระราชวงศคนอืน่ท่ีพดูกบัทานหรอืพดูถงึทานจงึจะใชราชาศพัท  แตถาพระองค

ทานพูดกับคนอื่นจะใชภาษาสุภาพธรรมดา  เชน

 มีผูพูดถึงพระวา  “พระมหาสุนทรกําลังอาพาธอยูในโรงพยาบาล”

 พระมหาสุนทรพูดถึงตัวทานเองก็ยอมกลาววา “อาตมากําลังอาพาธอยูท่ีโรงพยาบาล”

 มีผูพูดถึงพระราชวงศหนึ่งวา “พระองคเจาดิศวรกุมารกําลังประชวร”

 พระองคเจาเมื่อกลาว พระองค ถึงพระองคเองยอมรับสั่งวา “ฉันกําลังปวย”

ตัวอยางคําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุบางคํา
คํานาม   ภัตตาหาร  อาหาร  ไทยทาน  ส่ิงของถวาย  อาสนะ  ท่ีน่ัง  กุฏิ  ท่ีพักในวัด   

   เภสัช   ยารักษาโรค   ธรรมาสน   ที่แสดงธรรม

คําสรรพนาม อาตมา  ภิกษุเรียกตนเองกับผูอื่น

   ผม  กระผม  ภิกษุเรียกตนเองใชกับภิกษุดวยกัน

   มหาบพิตร  ภิกษุเรียกพระมหากษัตริย

   โยม  ภิกษุเรียกคนธรรมดาท่ีเปนผูใหญกวา

   พระคุณเจา  คนธรรมดาเรียกสมเด็จพระราชาคณะ

   ทาน  คนธรรมดาเรียกสมเด็จพระราชาคณะ

คํากริยา  ประเคน  ยกของดวยมือมอบใหพระ ถวาย  มอบให

   ฉัน  กิน อาพาธ  ปวย

   มรณภาพ  ตาย อนุโมทนา  ยินดีดวย

   จําวัด  นอน

คําลักษณะนาม รูป  เปนลักษณะนามสําหรับนับจํานวนภิกษุ  เชน  พระภิกษุ ๒ รูป
คนทั่วไปนิยมใชคําวา  องค

๓. คําที่ใชสําหรับสุภาพชน
 การใชถอยคําสําหรับบุคคลทั่วไป จําเปนตองใชใหสมฐานะและเกียรติยศ ความ

สัมพันธระหวางผูที่ติดตอสื่อสารกันจะตองคํานึงถึง อายุ เพศ และตําแหนงหนาท่ีการงาน

ดวย นอกจากนั้น เวลา และ สถานที่ยังเปนเครื่องกําหนดอีกดวยวา ควรเลือกใชถอยคํา

อยางไรจึงจะเหมาะสม

ตัวอยางคําสุภาพ เชน
คํานาม   บิดา  พอ  มารดา  แม  และใชคําวาคุณ  นําหนาช่ือ  เชน  คุณพอ  คุณลุง  
   คุณประเสริฐ  คุณครู  เปนตน  ศีรษะ  หัว  โลหิต  เลือด  อุจจาระ

   ขี้  ปสสาวะ  เยี่ยว  โค  วัว  กระบือ  ควาย  สุนัข  หมา  สุกร  หมู

คํากริยา  รับประทานอาหาร  กิน  ถึงแกกรรม  ตาย  คลอดบุตร  ออกลูก  ทราบ  

   รู  เรียน  บอกใหรู
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คําสรรพนาม  ดิฉัน  ผม  กระผม  บุรุษที่  ๑
    คุณ  ทาน  เธอ  บุรุษที่  ๒  และ  ๓
    การใชสรรพนามใหสุภาพ  คนไทยนิยมเรียกตามตําแหนงหนาที่
    ดวย  เชน  ทานอธิบดี  ทานหัวหนากอง  เปนตน
คําวิเศษณ   คําขานรับ  เชน  คะ  เจาคะ  ครับ  ครับผม  เปนตน
    คําขอรอง  เชน  โปรด  ไดโปรด  กรุณา  เปนตน
คําลักษณะนาม  ลักษณะนามเพื่อยกยอง  เชน  อาจารย  ๕ ทาน  แทนคําวา  คน  
    ลักษณะนามเพ่ือใหสุภาพ  เชน  ไข  ๔  ฟอง  แทนคําวา  ลูก   

    ผลไม  ๕  ผล  แทนคําวา  ลูก

 
เร่ืองท่ี ๖ การใชสํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย

 คนไทยนิยมใชภาษาถอยคําสํานวนที่สละสลวย  ไพเราะ  เสนาะหู  และสะดวกแก
การออกเสียงลกัษณะนสิยัคนไทยเปนคนเจาบทเจากลอนอยูแลว  เวลาพูดหรอืเขยีนจงึนยิม
ใชถอยคําสํานวนปนอยูเสมอถอยคําสํานวนตางๆ เหลานี้ชวยใหการส่ือสารความหมาย
ชัดเจน  ไดความไพเราะ  ถายทอดอารมณความรูสึกตางๆ  ไดดี  บางคร้ังใชเปนการสื่อสาร
ความหมายเพ่ือเปรียบเปรยไดอยางคมคายลึกซึง้  เหมาะสมกับวฒันธรรมความเปนอยูของ
คนไทย  ซึ่งแสดงถึงอัธยาศัยท่ีดีตอคนอื่นเปนพื้นฐาน

ประเภทของถอยคําสํานวน
 ๑. ถอยคําสํานวน  เปนสํานวนคําท่ีเกิดจากการผสมคําแลวเกิดเปนคําใหม เชน  
คําผสม คําซอน  หรือคําท่ีเกิดจากการผสมคําหลายคํา  ผสมกันเปนลักษณะสัมผัส  
คลองจอง  มีความหมายไมแปลตรงตามรูปศัพท  แตมีความหมายในเชิงอุปไมย  เชน
  ไกออน หมายถึง คนที่ยังไมชํานาญในชั้นเชิง
  กิ่งทองใบหยก หมายถึง ความเหมาะสมของคูกนันั้นมีมาก
  เกลือจิ้มเกลือ หมายถึง มีความดุรายเขาหากัน  แกเผ็ดกัน
  แกวงเทาหาเสี้ยน หมายถึง การหาเร่ืองเดือดรอน
  ขิงก็ราขาก็แรง หมายถึง ตางฝายก็รายเขาหากัน
  แขวนนวม หมายถึง เลิกการกระทําท่ีเคยทํามากอน
  คว่ําบาตร หมายถึง การบอกปฏิเสธไมคบคาสมาคมดวย
  คมในฝก หมายถึง มีความฉลาดรอบรูแตยังไมแสดงออก
     เมื่อไมถึงเวลา
  งามหนา หมายถงึ นาขายหนา
  งูกินหาง หมายถึง เกี่ยวโยงกันเปนทอดๆ
  จนตรอก หมายถึง หมดหนทางท่ีจะหนีได
  จระเขขวางคลอง หมายถึง คอยกีดกันไมใหคนอื่นทําอะไรไดสะดวก
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 ชักหนาไมถึงหลัง หมายถึง รายไดไมพอจับจาย
 ชุบมือเปบ หมายถึง ฉวยผลประโยชนจากแรงงานคนอ่ืน
 หญาปากคอก หมายถึง เร่ืองงายๆ คิดไมถึง
 ตกหลุมพราง หมายถึง เชื่อตามที่เขาหลอก
 ตําขาวสารกรอกหมอ หมายถึง การทําอะไรเฉพาะหนาครั้งคราวพอ
     ใหเสร็จไปเทานั้น
 ทิ้งทวน  หมายถึง ทําดีที่สุดเปนครั้งสุดทาย
 น้ํารอนปลาเปน หมายถึง การพูดหรือทาํอยางละมุนละมอม
 น้ําเย็นปลาตาย  ยอมสําเร็จมากกวาทํารุนแรง
 น้ําทวมปาก หมายถึง รูอะไรแลวพูดไมได
 บองตื้น  หมายถึง มีความคิดอยางโงๆ
 ผักชีโรยหนา หมายถึง ทําดีแตเพียงผิวเผิน
 ผาขี้ริ้วหอทอง หมายถึง คนมั่งมีแตทําตัวซอมซอ
 ใฝสูงเกินศักดิ์ หมายถึง ทะเยอทะยานเกินฐานะ
 ฝากผีฝากไข หมายถึง ขอยึดเปนที่พึ่งจนตาย
 พกหินดีกวาพกนุน หมายถึง ใจคอหนักแนนดีกวาใจเบา
 พระอิฐ  พระปูน หมายถึง นิ่งเฉยไมเดือดรอน
 มวยลม  หมายถึง ทําทาจะเลิกลมไมดําเนินการตอไป
 มืดแปดดาน หมายถึง มองไมเห็นทางแกไขคิดไมออก
 ยอมแมวขาย หมายถึง เอาของไมดีมาหลอกวาเปนของดี
 โยนกลอง หมายถึง มอบความรับผิดชอบไปใหคนอื่น
 ลอยชาย  หมายถึง ทําตัวตามสบาย
 ลอยแพ  หมายถึง ถูกไลออก  ปลดออก  ไมเกีย่วของกนัตอไป
 สาวไสใหกากิน หมายถึง ขุดคุยความหลัง  สิ่งไมดีมาประจานกันเอง
 สุกเอาเผากิน หมายถึง ทําอยางลวกๆ ใหเสร็จไปครั้งหนึ่งๆ
 หอกขางแคร หมายถึง อันตรายท่ีอยูใกลตัว
 อดเปรี้ยวไวกินหวาน หมายถึง อดทน  ลําบากกอน  จึงสบายภายหลัง

 ๒. คําพังเพย  หมายถึง  ถอยคําท่ีกลาวขึ้น มาลอยๆ เปนกลางๆ  มีความหมาย
เปนคติสอนใจสามารถนําไปตีความแลวนําไปใชพูด  หรือเขียนใหเหมาะสมกับเร่ืองท่ีเรา
ตองการสื่อสารความหมายได  มีลักษณะคลายคลึงกับสุภาษิตมาก  อาจเปนคํากลาวติ  ชม  
หรือแสดงความคิดเห็น  เชน
 รําไมดีโทษปโทษกลอง หมายถึง คนที่ทําอะไรผิดแลวมักกลาวโทษสิ่งอื่น
 ขี่ชางจับตั๊กแตน หมายถึง การลงทุนมากเพื่อทํางานท่ีไดผลเล็กนอย
 ชี้โพรงใหกระรอก หมายถึง การแนะนําใหคนอื่นทําในทางไมดี
 เสียนอยเสียยาก หมายถึง การไมรูวาสิ่งไหนจําเปนหรือไมจําเปน
 เสียมากเสียงาย  ใชจายไมเหมาะสม
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 คาํพงัเพยเหลานีย้งัไมเปนสภุาษิตกเ็พราะวา  การกลาวน้ันยงัไมมขีอยตุวิาเปนหลัก

ความจริงที่แนนอน  ยังไมไดเปนคําสอนที่แทจริง

ตัวอยางคําพังเพย
คําพังเพย ความหมาย

กระเชอกนรั่ว
กลานักมักบิ่น
ขี่ชางจับตั๊กแตน
ทําบุญเอาหนา  ภาวนากันตาย
หักดามพราดวยเขา
รําไมดีโทษปโทษกลอง
นายพึ่งบาว  เจาพึ่งขา
ชาดไมดี  ทาสีไมแดง
ไมงามกระรอกเจาะ
มือไมพายเอาเทาราน้ํา
ฟนฝอยหาตะเข็บ
หุงขาวประชดหมา  ปงปลาประชดแมว

เปนคนสุรุยสุราย
คนที่อวดเกงกลาจนเกินไปจนอับจนสักวัน
ลงทุนไมคุมกับผลที่ได
ทําอะไรเพื่อเอาหนา  ไมทําดวยใจจริง
ทําอะไรโดยพลการ
ทําไมดแีตโทษผูอื่น
ทุกคนตองพึ่งพาอาศัยกัน
สันดานคนไมดี  แกอยางไรก็ไมดี
หญิงสวยที่มีมลทิน
ไมชวยแลวยังกีดขวาง
ฟนเรื่องเกามาเลาอีก
แกลงทําแดกดันโดยอีกฝายหน่ึงไมเดือดรอน

ตัวอยางการนําคําพังเพยไปใชในความหมายเปรียบเทียบ
 เม่ือกอนนีด้ไูมคอยสวย เดีย๋วน้ีแตงตัวสวยมากน่ีแหละ  ไกงามเพราะขน  คนงาน
เพราะแตง
 เจามันฐานะตํ่าตอยจะไปรักลูกสาวคนรวยไดยังไง  ตักน้ําใสกะโหลกชะโงกดูเงา 
ตนเองเสียบาง
 เราอยาไปทําอะไรแขงกับเขาเลย เขากับเราไมเหมือนกัน  อยาเห็นชางขี้ขี้ตามชาง
แหม...ฉนัวาฉนัหนจีากเพือ่นเกาทีเ่ลวแลวมาเจอเพือ่นใหมกพ็อๆ กนั  มนัเขาตาํรา หนเีสอื
ปะจระเข
 เขาชอบถวงความเจริญของหมูคณะอยูเรื่อย แถมยังขัดขวางคนอื่นอีก  นี่แหละ  
คนมือไมพาย  เอาเทาราน้ํา

 ๓. อุปมาอุปไมย  หมายถึง  ถอยคําท่ีเปนสํานวนพวกหนึ่ง  กลาวทํานองเปรียบ
เทียบใหเหน็จรงิเขาใจแจมแจงชดัเจน และสละสลวยนาฟงมากขึน้  การพดูหรือการเขยีนนยิม
หาคาํอปุมาอปุไมยมาเติมใหไดความชัดเจนเกดิภาพพจน เขาใจงาย เชน  คนด ุ หากตองการ
ใหความหมายชัดเจน  นาฟง  และเกิดภาพพจนชัดเจนก็ตองอุปมาอุปไมยวา “ดุ เหมือน เสือ”   
ขรุขระมาก   การสื่อความยังไมชัดเจนไมเห็นภาพ  ตองอุปมาอุปไมยวา  “ขรุขระเหมือน
ผวิมะกรดู”   หรอื  “ขรขุระเหมอืนผวิพระจนัทร”  กจ็ะทาํใหเขาใจความหมายในรปูธรรม
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น
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 ในการเขียนบทรอยแกวหรอืแกวกรองก็ตาม  เราไมอาจเขียนใหละเอียดลึกซ้ึง  เพือ่
สื่อความไดแจมแจงเทากับการพูดบรรยายดวยตนเองได  ก็จําเปนตองใชอุปมาเพื่อเปรียบ
เทียบใหผูรับสารจากเราไดรับรูความจริง  ความรูสึก  โดยการใชคําอุปมาเปรียบเทียบ  ใน
การแตงคําประพันธก็นิยมใชอุปมากันมากเพราะคําอุปมาอุปไมยจะชวยตกแตงถอยคํา
สํานวนการเขียนใหไพเราะนาอาน  กินใจ  ประทับใจมากขึ้น  สังเกตการใชอุปมาอุปไมย
เปรียบเทียบในตัวอยางตอไปนี้ 

      ทานจะไปทัพครั้งนี้  อยาเพิ่งประมาทดูแคลน เลาป  ดวยเลาปไดขงเบงมาไวเปน
 ที่ปรึกษา  อุปมา  เหมือนเสืออันคะนองอยูในปาใหญ  ทานเรงระวังตัวจงดี

ตัวอยางอุปมาที่ควรรูจัก
แข็งเหมือนเพชร  กรอบเหมือนขาวเกรียบ
กลมเหมือนมะนาว  กลัวเหมือนหนูกลัวแมว
กินเหมือนหมู   คดเคี้ยวเหมือนเขาวงกต
แกมแดงเหมือนตําลึงสุก  งายเหมือนปอกกลวยเขาปาก
ขมเหมือนบอระเพ็ด โงเหมือนควาย
ขาวเหมือนสําล ี  ใจเสาะเหมือนปอกกลวยเขาปาก
เขียวเหมือนพระอินทร  เบาเหมือนปุยนุน
งงเปนไกตาแตก   พูดไมออกเหมือนน้ําทวมปาก
เงียบเหมือนปาชา  รกเหมือนรังหนู
ใจกวางเหมือนแมน้ํา  ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร
ใจดําเปนอีกา  ลืมตัวเหมือนวัวลมืตีน
ซนเหมือนลิง   ชาเหมือนเตา
เดินเหมือนเปด   ซีดเหมือนไกตม
ตาดําเหมือนนิล   ดําเหมือนตอตะโก
บริสุทธิ์เหมือนหยาดน้ําคาง  ตาโตเทาไขหาน
เร็วเหมือนจรวด  ไวเหมือนปรอท
เรียบรอยเหมือนผาพับไว  หนักเหมือนเดิม
เอะอะเหมือนเจกตื่นไฟ อดเหมือนกา
ผอมเหมือนเปรต   สูงเหมือนเสาโทรเลข
มืดเหมือนลืมตาในกระบอกไม  ใสเหมือนตาต๊ักแตน
หวานเหมือนน้ําออย    สวยเหมือนนางฟา
เปรี้ยวเหมือนมะนาว    อวนเหมือนตุม
หวงเหมือนหมาหวงกาง    เหนียวเหมอืนตังเม
หนาขาวเหมือนไขปอก    หนาสวยเหมือนพระจันทรวันเพ็ญ
ยุงเหมือนยุงตีกัน     รักเหมือนแกวตาดวงใจ 
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เร่ืองท่ี  ๗ หลักการแตงคําประพันธ
การแตงคําประพันธ
 คําประพันธมีรูปแบบหลายประเภท  เชน  กาพย  กลอน  โคลง  ฉันท  การศึกษา  

และฝกหัดแตงกาพย  กลอน  โคลง  เปนการสืบสานวัฒนธรรมการใชภาษาวรรณศิลปของ

คนไทย

การแตงกาพย
 คําประพันธรอยกรองประเภทกาพย  มีหลายแบบเรียกช่ือตาง ๆ  กันไป  ตาม

ลักษณะคําประพันธที่แตกตางกัน  เชน  กาพยยานี  กาพยฉบัง  กาพยสุรางคนางค  กาพย

ขับไม  เปนตน  กาพยนั้นสันนิษฐานวาเอาแบบมาจากฉันท  เพียงตัดคําครุ  คําลหุออกไป  

เทานั้น

 ในท่ีนี้จะอธิบายเฉพาะกาพยยานี ๑๑ กาพยฉบัง  ๑๖ และกาพยสุรางคนางค  ๒๘  

เปนกาพยที่นิยมแตงกันโดยทั่วไป

๑. กาพยยานี  ๑๑
 แผนผัง  
  

 ตัวอยาง
   ยานีมีลํานํา   สัมผัสคําสัมผัสใจ
  วรรคหนาหาคําใช   วรรคหลังนี้มีหกคําฯ

ลักษณะคําประพันธ
 ๑. บท  บทหนึ่งมี ๔ วรรค แบงเปนวรรค แรก ๕ คํา วรรคหลัง ๖ คํา รวม ๑๑  คํา  

จึงเรียก  ยานี  ๑๑

 ๒. สัมผัส
  ก. สัมผัสนอก  หรือสัมผัสระหวางวรรค  อันเปนสัมผัสบังคับ  มีดังนี้

คําสุดทายของวรรคแรกวรรคที่หนึ่ง วรรคสดับ สัมผัสกับคําที่สามของวรรคหลังวรรค

ที่สอง  วรรครับ

●  ●  ●  ● ● ●  ● ●  ● ● ●

●  ●  ●  ● ● ●  ●  ●  ● ●  ●
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 คําสุดทายของวรรคท่ีสอง  วรรครับ  สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคท่ีสาม  วรรค

รองดูแผนผังและตัวอยาง

 ถาจะแตงบทตอไปตองมีสัมผัสระหวางบท

 สัมผัสระหวางบท  ของกาพยยานี  คือ

 คําสุดทายของวรรคส่ี  วรรคสง  เปนคําสงสัมผัสบังคับใหบทตอไปตองรับสัมผัสที่

คําสุดทายของวรรคสอง  วรรครับ  ดังตัวอยาง

   ยานีมีลํานํา  สัมผัสคําสัมผัสใจ

 วรรคหนาหาคําใช  วรรคหลังนี้มีหกคํา
   หนึ่งบทมีสี่วรรค พึงประจักษเปนหลักจํา
 จังหวะและลํา นํา   กาพยยานีดังนี้เทอญฯ

 คําสุดทายของบทตน  คือคําวา  “คํา”  สงสัมผัสไปยังบทถัดไป  บังคับใหรับสัมผัส

ที่คําสุดทายของวรรคสองหรือวรรครับ  ในที่นี้คือคําวา  “จํา”   
 ข. สัมผัสใน  แตละวรรคของกาพยยานีจะแบงชวงจังหวะเปนดังนี้

  วรรคแรก เปน สองคํากับสามคํา  คือ  หนึ่งสอง  หนึ่งสองสาม

  วรรคหลัง เปน สามคํากับสามคํา  คือ  หนึ่งสองสาม  หนึ่งสองสาม

  ฉะน้ัน  สมัผัสในจึงกาํหนดไดตามชวงจังหวะของแตละวรรคน่ันเอง  ดงัตัวอยาง

  ยานี – มีลํานํา  สัมผัสคํา – สัมผัสใจ
ขอสังเกต
 กาพยยานไีมเครงสัมผัสในจะมีหรอืไมมกีไ็ด ขอเพียงใชคาํทีอ่านแลวราบร่ืนตามชวง

จงัหวะของแตละวรรคน้ันๆ เทานัน้  สวนสัมผสันอกระหวางวรรคท่ีสาม  วรรครอง กบัวรรค

ที่สี่  วรรคสง  นั้นจะมีหรือไมมีก็ไดไมบังคับเชนกัน

๒. กาพยฉบัง  ๑๖
แผนผัง

    

     วรรคสดับ                       วรรครับ

 
         วรรคสง

ตัวอยาง
  กาพยนี้มีนามฉบัง สามวรรคระวัง

 จังหวะจะโคนโยนคําฯ

●  ●  ●  ●  ● ● ●  ● ● ●

●  ●  ●  ●  ●  ●

●  ●  ●  ●  ● ●  ● ●

●  ●  ●  ●  ●  ●
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ลักษณะคําประพันธ
 ๑. บท
  บทหนึ่งมี  ๓  วรรค  อาจเรียกวาวรรคสดับ  วรรครับ  วรรคสง  ก็ได  แบงเปน

  วรรคแรก  วรรคสดับ  มี  ๖  คํา  วรรคที่สอง  วรรครับ  มี  ๔  คํา

  วรรคท่ี  ๓  วรรคสง  มี  ๖  คํา

  รวมท้ังหมด  ๑๖  คํา  จึงเรียกฉบัง  ๑๖

 ๒. สัมผัส
  ก. สัมผัสนอก  หรือสัมผัสระหวางวรรค  อันเปนสัมผัสบังคับ  ดังนี้

  คําสุดทายของวรรคหน่ึง  วรรคสดับ  สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคสอง  วรรค

รับ  สัมผัสระหวางบท  ของกาพยฉบัง  คือ

  คําสุดทายของวรรคสาม  วรรคสง  เปนคําสงสัมผัส  บังคับใหบทตอไปตองรับ

สัมผัสที่คําสุดทายของวรรคหนึ่ง  วรรคสดับ  ดังตัวอยาง

   กาพยมีนามฉบัง สามวรรคระวัง

  จังหวะจะโคนโยนคํา   

   สัมผัสจัดบทลํานํา กําหนดจดจํา

  หกคําสี่คําดังนี้ ฯ

  ข. สัมผัสใน  แตละวรรคของกาพยฉบัง  แบงชวงจังหวะเปนวรรคละสองคํา  

ดังน้ี 
  หนึ่งสอง  หนึ่งสอง  หนึ่งสอง  หนึ่งสอง  หนึ่งสอง

  หนึ่งสอง  หนึ่งสอง  หนึ่งสอง

 ฉะนั้น  สัมผัสในกําหนดไดตามชวงจังหวะของแตละวรรคน้ันเอง  ดังตัวอยาง

  กาพยนี้ – มีนาม  ฉบัง  สามวรรคระวัง

  จังหวะ – จะ  โคน – โยนคํา

ขอสังเกต
 กาพยฉบังไมเครงสัมผัสใน  จะมีหรือไมมีก็ได  ขอเพียงใชคําท่ีอานราบร่ืนตามชวง

จังหวะของแตละวรรคนั้นๆ  เทานั้น

 สวนสัมผัสนอกระหวางวรรคท่ีสอง  วรรครับ  กับวรรคท่ีสาม  วรรคสง  นั้น  จะมี
หรือไมมีก็ไดไมบังคับเชนกัน
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การแตงกลอน
 กลอน
 คาํประพนัธรอยกรองประเภทกลอน  มหีลายแบบเรยีกชือ่ตางๆ กนัไป  ตามลกัษณะ

ฉันทลักษณที่แตกตางกันนั้นๆ  เชน  กลอนสี่  กลอนหา  กลอนหก  กลอนแปด  และยัง

จําแนกออกไปตามลีลาที่นําไปใชเชน  กลอนเพลงยาว  กลอนบทละคร  กลอนเสภา รวมถึง

กลอนบทตางๆ  อีกดวย

 ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะกลอนหกและกลอนแปด  อันเปนกลอนที่นิยมแตงกันโดย

ทั่วไป

 

 ๑. กลอนหก
แผนผัง 

        วรรคสดับ                วรรครับ

  

                                        

    วรรครอง วรรคสง

ตัวอยาง
   กลอนหกหกคําร่ํารู วางคูวางคําน้ําเสียง
   ไพเราะเร่ือยร่ําจําเรียง สําเนียงสูงตํ่าคํากลอนฯ   

ลักษณะคําประพันธ
 ๑. บท  บทหนึ่งมี  ๔  วรรค

   วรรคท่ีหนึ่งเรียกวรรคสดับ วรรคที่สองเรียกวรรครับ

   วรรคท่ีสามเรียกวรรครอง วรรคที่สี่เรียกวรรคสง
  แตละวรรคมี  ๖  คํา  จึงเรียกวา  กลอนหก

 ๒. เสียงคํา  กลอนทุกประเภทจะกําหนดเสียงคําทายวรรคเปนสําคัญ กําหนดได

ดังนี้

  คําทายวรรคสดับ กําหนดใหใชไดทุกเสียง

  คําทายวรรครับ กําหนดหามใชเสียงสามัญกับตรี
  คําทายวรรครอง กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญกับตรี

  คําทายวรรคสง กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญกับตรี

●  ●  ●  ●  ● ● ●  ●  ● ●  ● ●

(«√√§ ¥—∫) («√√§√—∫)

●  ●  ●  ●  ● ● ●  ●  ● ●  ● ●
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 ๓. สัมผัส
  ก. สัมผัสนอก  หรือสัมผัสระหวางวรรค  อันเปนสัมผัสบังคับ มีดังนี้

คําสุดทายของวรรคที่หนึ่ง  วรรคสดับ  สัมผัสกับคําท่ีสองหรือที่สี่ของวรรคที่สองวรรครับ

  คําสุดทายของวรรคท่ีสอง  วรรครับ  สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคท่ีสาม  วรรครอง  

และคําที่สองหรือที่สี่ของวรรคที่สี่  วรรคสง

  สัมผัสระหวางบท  ของกลอนทุกประเภท  คือ

  คําสุดทายของวรรคท่ีสี่  วรรคสง  เปนคําสงสัมผัสบังคับใหบทตอไปตองรับ

สัมผัสที่คําสุดทายของวรรคที่สอง  วรรครับ  ตัวอยาง

  กลอนหกหกคําร่ํารู วางคูวางคําน้ําเสียง

  ไพเราะเร่ือยร่ําจําเรียง สําเนียงสูงตํ่าคํากลอน

  เรียงรอยถอยคําสัมผัส จํารัสจําหลักอักษร

  ทุกวรรคทุกบททุกตอน คือถอยสุนทรกลอนกานทฯ

 คําสุดทายของบทตนคือวา  กลอน  เปนคําสั่งสัมผัส  บังคับใหบทถัดไปตองรับ

สัมผัสที่คําสุดทายของวรรคดวยคําวา  “ ษร”  ตามตัวอยางนั้น

  ข. สัมผัสใน  แตละวรรคของกลอนหก  แบงชวงจังหวะเปนวรรคสองคํา  ดังนี้

หนึ่งสอง  หนึ่งสอง  หนึ่งสอง

   ฉะนั้น  สัมผัสในจึงกําหนดไดตามชวงจังหวะนั่นเอง  ดังตัวอยาง

   เรยีงรอย ถอย คํา สัมผัส

ขอสังเกต
 กลอนหกไมเครงสัมผัสในวรรคมากนัก  อาจยายที่สัมผัสจากคําที่สองไปคําที่สี่ได  

หรือจะไมสัมผัสสระเลย  ใชการเลนคําไปตามชวงจังหวะก็ได  ดังตัวอยาง  เชน  ทุกวรรค

ทุกบททุกตอน

๒. กลอนแปด  (กลอนสุภาพ)
แผนผัง

   วรรคสดับ วรรครับ

  

                   

   วรรครอง วรรคสง

●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ● ●  ●  ●  ● ●  ● ●  ●

(«√√§ ¥—∫) («√√§√—∫)

●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ● ●  ●  ●  ● ●  ● ●  ●

(«√√§√Õß) («√√§ àß)
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ตัวอยาง
 อันกลอนแปดแปดคําประจําวรรค วางเปนหลักอักษรสุนทรศรี
 เสียงทายวรรคสูงต่ําจําจงดี สัมผัสมีนอกในไพเราะรู ฯ

ลักษณะคําประพันธ
 ๑. บท  บทหนึ่งมี ๔ วรรค
  วรรคท่ีหนึ่งเรียกวรรคสดับ วรรคที่สองเรียกวรรครับ
  วรรคท่ีสามเรียกวรรครอง วรรคที่สี่เรียกวรรคสง
  แตละวรรคมีแปดคํา  จึงเรียกวา  กลอนแปด
 ๒. เสียงคาํ  กลอนแปดและกลอนทกุประเภทจะกาํหนดเสยีงคาํทายวรรคเปนสาํคญั  
โดยกําหนดดังนี้
  คําทายวรรคสดับ กําหนดใหใชไดทุกเสียง
  คําทายวรรครับ กําหนดหามใชเสียงสามัญและตรี
  คําทายวรรครอง กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญและตรี
  คําทายวรรคสง กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญและตรี
 ๓. สัมผัส
  ก. สัมผัสนอก  หรือสัมผัสระหวางวรรค  อันเปนสัมผัสบังคับ มีดังนี้
   คําสุดทายของวรรคท่ีหนึ่ง วรรคสดับ สัมผัสกับคําท่ีสามหรือที่หาของวรรค
ที่สอง วรรครับ
   คําสุดทายของวรรคท่ีสอง วรรครับ สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคท่ีสาม วรรครอง  
และที่สามหรือที่หาของวรรคที่สี่  วรรครับ
  สัมผัสระหวางบท  ของกลอนแปด  คือ
  คําสุดทายของวรรคท่ีสี่  วรรคสง  เปนคําสงสัมผัสบังคับใหบทตอไปตองรับ
สัมผัสที่คําสุดทายของวรรคที่สอง  วรรคสง
   อันกลอนแปดแปดคําประจําวรรค วางเปนหลักอักษรสุนทรศรี
  เสียงทายวรรคสูงต่ําจําจงดี สัมผัสมีนอกในไพเราะรู  
   จัดจังหวะจะโคนใหยลแยบ ถอืเปนแบบอยางกลอนสุนทรภู
  อานเขียนคลองทองจําตามแบบครู ไดเชิดชูบูชาภาษาไทยฯ
  คําสุดทายของบทตนในที่นี้คือคําวา  “รู”  เปนคําสงสัมผัส  บังคับใหบทถัดไป
ตองรับสัมผัสที่คําสุดทายของวรรคที่สอง  วรรครับ  ในที่นี้คือคําวา  “ภู”  
  ข. สัมผัสใน  แตละวรรคของกลอนแปด  แบงชวงจังหวะออกเปนสามชวง  ดังน้ี
   หนึ่งสองสาม  หนึ่งสอง  หนึ่งสองสาม
   ฉะนัน้  สมัผัสในจงึกาํหนด ได ตาม ชวง จงัหวะ ใน แตละ วรรค นัน่เอง ดงัตวัอยาง
   อันกลอนแปด – แปด  คํา –  ประจําวรรค
   วางเปนหลัก – อัก  ษร –  สุนทรศรี
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เร่ืองท่ี ๘ การใชภาษาท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ
 ภาษาที่ใชมีระดับในการใช  หนังสือเรียนบางเลม  แบงภาษาออกเปน  ๓  ระดับ  

โดยเพิ่มภาษากึ่งทางการ  แตในหนังสือนี้แบงเปน ๒ ระดับ คือ  การใชภาษาท่ีเปนทางการ  

และไมเปนทางการ

 ๑. ภาษาที่เปนทางการ
  ภาษาทางการ  หมายถึง  ภาษาท่ีใชอยางเปนทางการ  มีลักษณะเปนแบบพิธี

ถกูตองตามแบบแผนของภาษาเขยีน มทีัง้เสยีงเครงขรมึ  จรงิจงั  อาจเรียกวาภาษาแบบแผน

ก็ได  ภาษาทางการมักใชในการเขียนหนังสือราชการ  การกลาวรายงาน  คํากลาวเปดงาน  

การแสดงสุนทรพจน  การเขียนตําราวิชาการ  และการบันทึกรายงานการประชุม  เปนตน

 ๒. ภาษาไมเปนทางการ
  ภาษาไมเปนทางการ  หมายถึง  ภาษาท่ีใชถอยคํางายๆ  น้ําเสียงเปนกันเองไม

เครงเครียดแสดงความใกลชิดสนิทสนมระหวางผูสงสารและผูรับสารอาจเรียกวาภาษาปาก

ก็ได

  ภาษาไมเปนทางการ  อาจจําแนกเปนภาษากลุมยอยๆ ไดอีกหลายกลุม  เชน  

ภาษาถิ่น ภาษาแสลง ภาษาตลาด ฯลฯ ใชในการสนทนาระหวางสมาชิกในครอบครัว

คนสนิทคุนเคย ใชเขียนบันทึกสวนตัว และงานเขียนท่ีตองการแสดงความเปนกันเองกับ

ผูอาน  เปนตน

 สําหรับการเลือกใชภาษาแบบเปนทางการและไมเปนทางการจะตองพิจารณาให

เหมาะสมกับองคประกอบตางๆ ดังนี้

 ๑. วัตถุประสงค  จะตองพิจารณาวา งานเขียนนั้นนําไปใชเพื่ออะไร
 ๒. สถานการณในตางสถานการณ  ผูเขียนจะใชระดับภาษาท่ีตางกัน

  เชน  ชาวเพือ่น “เชญิทานอาหารไดแลว” เชิญผูใหญ “ขอเชญิรับประทานอาหาร
ไดแลวครับ” ผูเรียนสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคและสถานการณ
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กิจกรรม บทที่ ๕ หลักการใชภาษา
กิจกรรมที่  ๑  ใหผูเรียนแยกคําตอไปนี้ออกเปน  ๓  ประเภท  ตามตาราง

 ผลไม รัฐบาล อัคคีภัย พลเรือน ศิลปกรรม

 รูปธรรม วิทยาลัย มหาชน พระเนตร พุทธกาล

 นพเกา คหกรรม สัญญาณ นโยบาย ภูมิศาสตร

คําประสม คําสมาส คําสนธิ

กิจกรรมที่  ๒  ใหผูเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้วาเปนประโยคชนิดใด

 ๑. วันนี้อากาศรอนมาก

 ๒. ฉันดีใจท่ีเธอมีความสุข

 ๓. พอซื้อนาิกาเรือนใหมใหฉัน

 ๔. พี่ชอบสีเขียวแตนองสาวชอบสีฟา

 ๕. รายการราตรีสโมสรใหความบันเทิงแกผูชม

กิจกรรมที่  ๓  ใหผูเรียนฝกเขียนอักษรยอประเภทตาง ๆ นอกเหนือจากตัวอยางท่ียกมา
กิจกรรมที่  ๔ ใหผูเรียนศึกษาและรวบรวมคาํสุภาพ  และคําราชาศัพทที่ใชและพบเห็นใน

   ชีวิตประจําวัน

 กิจกรรมที่ ๕  ใหผูเรียนจับคูสํานวนใหตรงกับความหมาย
  ๑ เกี่ยวโยงกันเปนทอดๆ ก. ผักชีโรยหนา
  ๒ หมดหนทางท่ีจะหนีได ข. จับปลาสองมือ

  ๓ ทําดีที่สุดเปนคร้ังสุดทาย ค. ขมิ้นกับปูน

  ๔ รนหาเรื่องเดือดรอน ง. แกวงเทาหาเส้ียน

  ๕ ทําดีแตเพียงผิวเผิน ฉ. จนตรอก

  ๖ ไมดําเนินการตอไป ช. หญาปากคอก
  ๗ นิ่งเฉยไมเดือดรอน ซ. ทิ้งทวน

  ๘ ทําอยางรวกๆ ใหพอเสร็จ ฌ. แขวนนวม

  ๙ รูอะไรแลวพูดไมได ญ. มวยลม
  ๑๐ อยากไดสองอยางพรอมๆ กัน ฎ. ลอยแพ
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  ๑๑ ถูกไลออก  ปลดออก ฏ. หอกขางแคร

  ๑๒ เรื่องงายๆ  ที่คิดไมถึง ฐ. พระอิฐพระปูน

     ฑ. สุกเอาเผากิน

     ฒ. งูกินหาง

     ณ. น้ําทวมปาก

กิจกรรมที่  ๖  ใหผูเรียนเขียนคําพังเพยใหตรงกับความหมายท่ีกําหนดให

 ๑. ชอบโทษผูอื่นโดยไมดูตัวเอง

 ๒. ไมชวยแลวยังกีดขวางผูอื่น

 ๓. การลงทุนไมคุมคากับผลที่ไดรับ

 ๔. ชอบรื้อฟนเรื่องเกาๆ

 ๕. เปนคนชอบสุรุยสุราย

กิจกรรมที่  ๗  ตอบคําถามตอไปนี้สั้นๆ  แตไดใจความ

 ๑. การแตงคําประพันธตามหลักฉันทลักษณมีกี่ประเภท  อะไรบาง

 ๒. บทประพันธตอไป นี้เปนคําประพันธประเภทใด

  ๒.๑ ถึงกลางวันสุริยันแจมประจักษ  ไมเห็นหนานงลกัษณยิง่ม ืดใหญ

 ถึงราตรีมีจันทรอันอําไพ    ไมเหน็โฉมประโลมใจใหมดืมน

         วิวาหพระสมุทร

  ๒.๒ ขึ้นกกตกทุกขยาก   แสนลําบากจากเวียงชัย
 ผักเผือกเลือกเผาไฟ    กินผลไมไดเปนแรง

   รอนรอนออนอัสดง   พระสุริยงเย็นยอแสง
 ชวงดั่งน้ํากริ่งแดง    แฝงเมฆเขาเงาเมธุธร

กิจกรรมที่  ๘  ผูเรียนเขียนประโยคภาษาทางการ  และไมเปนทางการอยางละ  ๓  ประโยค

 ภาษาทางการ  ๑...................................................................................
   ๒..................................................................................

   ๓...................................................................................

 ภาษาไมเปนทางการ  ๑...................................................................................

   ๒..................................................................................
   ๓...................................................................................
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สาระสําคัญ
 การเรียนภาษาไทย  ตองเรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษาใหเกิดความช่ืนชม  

ซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี และภูมิปญญาทางภาษาของ

บรรพบรุษุทีไ่ดสรางสรรคไวอนัเปนสวนเสรมิความงดงามในชวีติ นอกจากนัน้ วรรณคดแีละ

วรรณกรรมตลอดจนบทรองเลนของเด็ก เพลงกลอมเด็ก ปริศนาคําทาย เพลงพื้นบาน 

วรรณกรรมพืน้บานเปนสวนหนึง่ของวฒันธรรมซึง่มคีณุคา   การเรยีนภาษาไทยจงึตองเรยีน

วรรณคดี  วรรณกรรม  ภูมิปญญาทางภาษาท่ีถายทอดความรูสึกนึกคิดท้ังรอยแกวและรอย

กรองประเภทตางๆ  เพื่อใหเกิดความซาบซ้ึงและความภูมิใจในสิ่งท่ีบรรพบุรุษไดสั่งสมและ

สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ผูเรียนสามารถ
 ๑. อธิบายความแตกตางและคุณคาของวรรณคดี  วรรณกรรมปจจุบันและ

วรรณกรรมทองถิ่น

 ๒. ใชหลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการพิจารณาวรรณคดีและ

วรรณกรรมใหเห็นคุณคาและนําไปใชในชีวิตประจําวัน

 ๓. รองเลนหรือถายทอดเพลงพ้ืนบานและบทกลอมเด็กในทองถิ่น

ขอบขายเน้ือหา
 เรื่องที่ ๑ หลักการพิจารณาวรรณคดีและหลักการพินิจวรรณกรรม

 เรื่องที่ ๒ หลักการพินิจวรรณคดีดานวรรณศิลปดานสังคม
 เรื่องที่ ๓ เพลงพื้นบาน  เพลงกลอมเด็ก

วรรณคดี และวรรณกรรมบท ที่  ๖



๑๔๙รายวิชา ภาษา ไทย (พท21001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนตน>>

วร
รณ

คด
ีแล

ะว
รร

ณ
กร

รม

บท ที่๖

เรื่องที่ ๑ หลักการพิจารณาวรรณคดีและหลักการพินิจวรรณกรรม

 กอนทีจ่ะศึกษาถึงเรือ่งการพิจารณาวรรณคดีและการพินจิวรรณกรรม ตองทาํความ
เขาใจกับความหมายของคําวา  วรรณคดี  และ  วรรณกรรม  เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใจ
ในความหมายของคําทั้งสองนี้  ไดอยางชัดเจนโดย  ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (๒๕๑๔: 
๕๘-๑๓๓)  ไดกลาวถึงความสัมพนัธและความแตกตางระหวางวรรณคดี และวรรณกรรมไว
ดังนี้
วรรณคดี ใชในความหมายวา วรรณกรรมหรือหนังสือที่ไดรับการยกยองวาแตงดี มี
วรรณกรรมศิลปกลาวคือมีลักษณะเดนในการใชถอยคําภาษาและเดนในการประพันธ ให
คุณคาทางอารมณและความรูสึกแกผูอานสามารถใชเปนแบบฉบับอางอิงได
 หนังสือที่เปนวรรณคดีสามารถบงบอกลักษณะไดดังนี้
 ๑. มีเนื้อหาดี มีประโยชนและเปนสุภาษิต
 ๒. มีศิลปะการแตงท่ียอดเยี่ยมทั้งดานศิลปะการใชคํา  การใชโวหารและถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ
 ๓. เปนหนังสือที่ไดรับความนิยมและสืบทอดกันมายาวนานกวา  ๑๐๐  ป
วรรณกรรม  ใชในความหมายวา  งานหนังสอื  งานนิพนธทีท่าํขึน้ทกุชนดิ  ไมวาแสดงออก
มาโดยวิธีหรือในรูปอยางใด  เชน  หนังสือ  จุลสาร  สิ่งเขียน  สิ่งพิมพ  ปาฐกถา  เทศนา  
คําปราศรัย  สุนทรพจน  สิ่งบันทึก  เสียง  ภาพ
 วรรณกรรมแบงออกเปน  ๒  ประเภท
 ๑. สารคดี    หมายถึง หนังสือที่แตงขึ้นเพื่อใหความรู  ความคิด  ประสบการณ
แกผูอานซึ่ง  อาจใชรูปแบบรอยแกวหรือรอยกรองก็ได
 ๒. บันเทิงคดี   คือ    วรรณกรรมท่ีแตงขึ้นเพื่อมุงใหความเพลิดเพลิน  สนุกสนาน  
บันเทิงแกผูอานจึงมักเปนเรื่องที่มีเหตุการณและตัวละคร
 การพินจิหรอืการพิจารณาคุณคาของวรรณคดีหรือวรรณกรรม  ไมวาจะเปนรอยแกว
หรือรอยกรองมีหลักการพิจารณากวางๆ  คลายกันคือ  เราอาจจะต้ังคําถามงายๆ  วางาน

ประพันธชิ้นนั้นหรือเรื่องนั้นใหอะไรแกคนอานบาง

ความหมาย
 การพินิจ  คือการพิจารณาตรวจตรา  พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาได  
ทัง้น้ีนอกจากจะไดประโยชนตอตนเองแลว ยงัมจีดุประสงคเพือ่นาํไปแสดงความคดิเหน็และ
ขอเท็จจริงใหผูอื่นไดทราบดวย เชน การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือเปนการแนะนํา
ใหบคุคลท่ัวไปท่ีเปนผูอานไดรูจกัและไดทราบรายละเอยีดทีเ่ปนประโยชนในดานตางๆ เชน 
ใครเปนผูแตง  เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีประโยชนตอใครบาง  ทางใดบาง  ผูพินิจมีความ
เห็นวาอยางไรคุณคาในแตละดานสามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนอยางไรในชีวิต
ประจําวัน
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แนวทางในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
 การพินจิวรรณคดีและวรรณกรรมมีแนวใหปฏิบตัอิยางกวางๆ เพือ่ใหครอบคลุมงาน

เขียนทุกชนิดซึ่งผูพินิจจะตองดูวาจะพินิจหนังสือชนิดใด มีลักษณะเฉพาะอยางไรซ่ึงจะมี

แนวในการพินิจที่จะตองประยุกตหรือปรับใชใหเหมาะสมกับงานเขียนนั้นๆ

 หลักเกณฑกวางๆในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม  มีดัง นี้

 ๑. ความเปนมาหรอืประวตัขิองหนงัสอืและผูแตงเพ่ือชวยใหวเิคราะหในสวนอืน่ๆ 

ไดดีขึ้น

 ๒. ลักษณะคําประพันธ

 ๓. เรื่องยอ

 ๔. เน้ือเรือ่ง ใหวเิคราะหเรือ่งตามหวัขอ ตาม ลาํดบั โดยบางหวัขออาจจะมหีรอืไมมี

ก็ไดตามความจําเปน  เชน  โครงเรื่อง  ตัวละคร  ฉาก  วิธีการแตง  ลักษณะการเดินเรื่อง  

การใชถอยคําสํานวนในเรื่อง  การแตงวิธีคิดที่สรางสรรค ทัศนะหรือมุมมองของผูเขียน  

เปนตน

 ๕. แนวคิด จุดมุงหมาย เจตนาของผูเขียนท่ีฝากไวในเร่ืองซ่ึงจะตองวิเคราะหออกมา

 ๖. คุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งโดยปกติแลวจะแบงออกเปน ๔ ดาน

ใหญๆ และกวางๆ เพื่อความครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งผูพินิจจะตองไปแยกแยะหัวขอ

ยอยใหสอดคลองกับลักษณะหนังสือที่จะพินิจนั้นๆ ตามความเหมาะสมตอไป

 การอานวรรณคดีมรดกตองอานอยางพินิจจึงจะเห็นคุณคาของหนังสือ การอาน

อยางพินิจหมายความวาอยางไร

 การพินิจวรรณคด ี คือการอานวรรณคดีอยางใชความคิด  ไตรตรอง  กลั่นกรอง 

แยกแยะหาเหตผุลหาสวนด ีสวนบกพรองของหนงัสอื เพือ่จะไดประเมนิคาของหนงัสอืนัน้ๆ 
อยางถกูตองและมเีหตผุล การอานหนงัสอือยางพนิจิพเิคราะหมปีระโยชนตอชวีติมาก  เพราะ

ผูพินิจวรรณคดี  จะรูจักเลือกรับประโยชนจากหนังสือและนําประโยชนไป ใช ในชีวิตของตน

ไดและความสามารถในการประเมินคาของผูพินิจวรรณคดีจะชวยใหผูพินิจเปนผูมีเหตุผล  

มคีวามยตุธิรรมมวีจิารณญาณ การพนิจิวรรณคดีผูพนิจิไมควรเอาความรูสกึหรอืประสบการณ

สวนตนมาเปนหลักสําคัญในการตัดสินวรรณคดี เพราะแตละคนยอมมีความรูสึกและ
ประสบการณตางกัน

 หลักการพินิจวรรณคดี
 การพินิจวรรณคดี  เปนการแนะนําหนังสือในลักษณะของการวิเคราะหวิจารณ

หนังสืออยางงายๆ โดยบอกเรื่องยอๆ แนะนําขอดีขอบกพรองของวรรณคดี บอกชื่อผูแตง  

ประเภทของหนังสือ ลักษณะการแตง เนื้อเร่ืองโดยยอๆ คุณสมบัติของหนังสือ ดวยการ
วิจารณเกี่ยวกับเนื้อหา แนวคิด ภาษา คุณคา และขอคิดตางๆ ประกอบทัศนะของผูพินิจ  

ซ่ึงเปนลักษณะของการชักชวนใหผูอานสนใจหนังสือเลมน้ัน  การพินิจวรรณคดีเปนการศึกษา

และวิเคราะหลักษณะของวรรณคดีเพื่อนํามาแนะนําใหเกิดความเขาใจซาบซ้ึงอยางแจมแจง
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 การพินิจวรรณคดีมีหลักการพินิจกวางๆ ๓ ดานคือ

 ๑. โครงสรางของวรรณคดี

 ๒.ความงดงามทางวรรณคดี

 ๓. คุณคาของวรรณคดี

ดานที่ ๑ โครงสรางของวรรณคดี
 การทีเ่ราจะพนิจิวรรณคดเีร่ืองใด เราจะตองพจิารณาวา  เรือ่งนัน้แตงดวยคาํประพนัธ

ชนิดใดโครงเร่ืองเน้ือเร่ืองเปนอยางไร มีแนวคิดหรือสาระสําคัญอยางไร ตัวละครมีรูปราง  

ลกัษณะนสิยัอยางไร ฉากมีความหมายเหมาะสมกบัเร่ืองหรือไม และมวีธิดีาํเนนิเรือ่งอยางไร

ดานที่ ๒ ความงดงามทางวรรณคดี
 วรรณคดีเปนงานที่สรางขึ้นอยางมีศิลปะ โดยเฉพาะการใชถอยคําเพ่ือใหเกิดความ

ไพเราะในอรรถรส  ซึ่งเราจะพิจารณาไดจากการใชคํา มีทั้งการเลนคํา เลนอักษร พิจารณา

ไดจากการใชสาํนวนโวหาร กวโีวหาร ซึง่จะดูจากการสรางจันตภาพ  ภาพพจน และพจิารณา

จากการสรางอารมณในวรรณคดีสิ่งเหลานี้เปนความงดงามทางวรรณคดีทั้งนั้น

โวหารภาพพจน
 การใชโวหารภาพพจน  คือ  การใชถอยคําใหเกิดภาพโดยวิธีการเปรียบเทียบอยาง

มีศิลปะ  ภาพพจนมีหลายลักษณะ  เชน  อุปมา  อุปลักษณ  อธิพจน  บุคลาธิษฐาน  สัท

พจน  หรือการใชสัญลักษณเปนตน

 อุปมา  คือการเปรียบเทียบเพ่ือทําใหเห็นภาพหรือเกิดความรูสึกชัดเจน จึงตองนํา
สิง่อ่ืนทีม่ลีกัษณะคลายคลงึกนัมาชวยอธบิาย หรือเชือ่มโยงความคดิโดยมคีาํมาเชือ่ม  ไดแก  
เหมือน  เสมือน  ดุจ  เลห  เฉก  ดัง  กล  เพียง  ราว  ปูน  ฯลฯ

 อปุลกัษณ เปนการเปรยีบเทยีบทีล่กึซ้ึงกวาอปุมา  เพราะเปนการเปรียบสิง่หนึง่เปน
สิ่งหนึ่งมากจนเหมือนกับเปนสิ่งเดียวกันโดยใชคําวา  “ เปน กับ คือ ” มาเช่ือมโยง

ตัวอยาง “แมเปนโสมสองหลา”  “สุจริตคือเกราะบังศาสตรพอง”

 โวหารอธิพจน  เปนโวหารที่กวีกลาวเกินจริง เพื่อตองการท่ีจะเนนใหความสําคัญ
และอารมณความรูสึกที่รุนแรง  เชน

 ถึงตองงาวหลาวแหลนสักแสนเลม  ใหติดเต็มตัวฉุดพอหลุดถอน

 แตตองตาพาใจอาลัยวอน   สุดจะถอนทิ้งขวางเสียกลางคัน

       (นิราศวัดเจาฟา  สุนทรภู)
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 บคุลาธษิฐาน  เปนโวหารทีน่าํสิง่ไมมชีวีติ  หรอืสิง่ทีเ่ปนนามธรรม  มากลาวเหมอืน

เปนบุคคลที่มีชีวิตเชน

 เพชรน้ําคางหลนบนพรมหญา  เย็นหยาดฟาพาฝนหลงวันใหม

 เคลาเคลียหยอกดอกหญาอยางอาลัย เมื่อแฉกดาวใบไผไหวตะวัน

 โวหารสัทพจน  หมายถึง  โวหารท่ีเลียนเสียงธรรมชาติ  เชน

 ทั้งกบเขียดเกรียดกรีดจังหรีดเร่ือย  พระพายเฉ่ือยฉิวฉิววะหวิวหวาม

การสรางอารมณ
 ความงามดานอารมณ  เมื่อเราอานวรรณคดี  จะเห็นวาเรามีความรูสึกหรืออารมณ

รวมไปกับเรื่องตอนนั้นๆ ดวย เชน สงสาร โกรธ ชิงชัง นั่นแสดงวากวีไดสรางอารมณใหเรา

มีความรูสึกคลอยตาม  ซึ่งเปนความงามอยางหน่ึงในวรรณคดี  กวีจะสอดแทรกความคิด

ออกมาในรปูของความรกั  ความภาคภมูใิจ  ความเศราสลดใจ  และมกีารเลอืกสรรคาํประพนัธ

ใหเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง การที่กวีใชถอยคําใหเกิดความงา มเกิดอารมณทําใหเราไดรับรส

วรรณคดีตางๆ

รสวรรณคดี
 รสวรรณคดขีองไทยเปนลลีาของบทประพนัธอยางหนึง่ คอื การใชภาษาไทยใหเหมาะ

สมแกเนือ้ความของเรือ่ง  กลาวคือแตงบทประพนัธตามรสบทประพนัธไทยหรอืรสวรรณคดี

ไทยซึ่งมี ๔ รส

 ๑. เสาวรจนี  เปนบทพรรณนาความงามของสถานท่ี  ธรรมชาติ  ชมนาง  เชน

  “ตาเหมือนตามฤคมาศพิศคิ้วพระลอราช
  ประดุจแกวเกาทัณฑ  กงนา

  พิศกรรณงามเพริศแพรวกลกลิ่นบงกชแกว
  อีกแกมปรางทอง  เปรียบนา”

 ๒. นารีปราโมทย  เปนบทเกี้ยวพาราสี  แสดงความรักใคร  เชน

  “เจางามปลอดยอดรักของพลายแกว ไดมาแลวแมอยาขับใหกลับหนี

  พี่สูตายไมเสียดายแกชีวี แกวพี่อยาไดพร่ํารําพันความ
  พี่ผิดพี่ก็มาลุแกโทษ จงคลายโกรธแมอยาถอืวาหยาบหยาม

  พี่ชมโฉมโลมลูบดวยใจงาม ทรามสวาทด้ินไปไมไยดี”

 ๓. พิโรธวาทัง เปนบทโกรธ บทตัดพอตอวา เหน็บแนม เสียดสี หรือแสดง

  ความเคียดแคน  เชน

  ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง พระศัพทสีหนาทพึงสยองภัย
  เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉนก็มาเปน
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 ๔. สัลลาปงคพิสัย เปนบทแสดงความโศกเศรา  คร่ําครวญ  อาลัยอาวรณ  เชน

  เคยหมอบใกลไดกลิ่นสุคนธตลบ ละอองอบรสร่ืนชื่นนาสา

  สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา  วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ

         (สุนทรภู)

หลักการและแนวทางการพิจารณาวรรณคดี
 การพจิารณาวรรณคดี  คอืการแสดงขอคดิเหน็เกีย่วกบัวรรณคดีเลมใดเลมหนึง่อยาง

สั้นๆ โดยมีเจตนาจะแนะนําวรรณคดีนั้นใหผูอานรูจักวามีเนื้อเรื่องอยางไร  มีประโยชนมี

คุณคาอยางไร  ผูพิจารณามีความคิดเห็นอยางไรตอวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ชอบหรือไมชอบ 

เพราะเหตุใด มีลักษณะการวิจารณวรรณกรรม

 หลักการพิจารณาวรรณคดี
 ๑. แยกองคประกอบของหนังสือหรือวรรณคดีที่จะวิจารณใหได

 ๒. ทําความเขาใจองคประกอบที่แยกออกมาใหแจมแจงชัดเจน

 ๓. พิจารณาหรือวิเคราะหหนังสือหรือวรรณคดีตามหัวขอตอไปนี้

  ๓.๑ ประวัติความเปนมาและประวัติผูแตง

  ๓.๒ ลักษณะการประพันธ

  ๓.๓ เรื่องยอ

  ๓.๔ การวิเคราะหเรื่อง

  ๓.๕ แนวคิดและจุดมุงหมายในการแตง

  ๓.๖ คุณคาดานตางๆ

 การพินิจคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมมี ๔ ประเด็นดังนี้

 ๑. คุณคาดานวรรณศิลป  คือความไพเราะของบทประพันธซึ่งอาจจะเกิดจากรส

ของคําที่ผูแตงเลือกใชและรสความไพเราะที่ใหความหมายกระทบใจผูอาน

 ๒. คุณคาดานเนื้อหา คือการใหความรูสึกในดานตางๆ ใหคุณคาทางปญญาและ

ความคิดแกผูอาน

 ๓. คณุคาดานสงัคม  วรรณคดแีละวรรณกรรมสะทอนใหเหน็ภาพของสงัคมในอดตี

และวรรณกรรมท่ีดีสามารถจรรโลงสังคมไดอีกดวย
 ๔. การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหผูอานไดประจักษในคุณคาของ

ชีวิต ไดความคิดและประสบการณจากเรื่องที่อาน และนําไปใชในการดําเนินชีวิต นําไปเปน

แนวปฏิบัติหรือแกปญหารอบๆ ตัว
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เรื่องที่ ๒ หลักการพินิจวรรณคดีดานวรรณศิลปและดานสังคม

ความหมายของวรรณคดีมรดก
 วรรณคดีมรดก  หมายถึง  วรรณคดีที่บรรพบุรุษสรางไวและเปนที่นิยมตกทอด

เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน วรรณคดีมรดกของไทยนั้นมักจะแสดงภาพชีวิตของสังคมในสมัยท่ี

เกิดวรรณคดี ขณะเดียวกันก็จะแทรกแนวคิด ปรัชญาชีวิตดวยวิธีอันแยบยลจนทําใหผูอาน

เกิดอารมณสะเทือนใจ มีความรูสึกรวมไปกับกวีดวย

 คุณคาของวรรณคดีมรดก
 วรรณคดีมรดกนัน้มคีณุคามาก  ทัง้ทางดานประวัตศิาสตร  สงัคม อารมณ คตสิอน

ใจและคณุคาทางวรรณศิลปหรอืจะพดูวา วรรณคดีมรดกเปนทรพัยสนิทางปญญาท่ีตกทอด

เปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งบรรพบุรุษไดอุตสาหะสรางสรรคขึ้นดวยอัจฉริยภาพ  

เพราะการอานวรรณคดมีรดกทาํใหทราบเหตกุารณตางๆ ทีป่ระทบัใจบรรพบรุษุ สงัคม  สภาพ

ชีวิตความเปนอยูของคนไทยในชุมชนน้ันๆ วามีลักษณะอยางไรเหมือนหรือแตกตางจาก

สงัคมปจจบุนัอยางไร  มกีลวธิใีนการใชถอยคาํโวหารอยางไรจึงทาํใหเรารวมรบัรูอารมณนัน้ๆ 

ของกวี

 นอกจากน้ีวรรณคดีมรดกมีคณุคาเปนเคร่ืองเชิดชคูวามเปนอจัฉริยะของชาติ  ชวย

สะทอนถงึบคุลกิลกัษณะประจําชาติ  และชวยทําใหคนในชาติรูเรือ่งราวในอดีตและคุณคาที่

สําคัญก็คือคุณคาทางดานอารมณและดานความงาม ความไพเราะ เพราะเกิดการอาน

วรรณคดมีรดกจะทาํใหเราไดรบัความเพลดิเพลนิในเนือ้หาและรสศลิปะแหงความงาม  ความ

ไพเราะดานอกัษรศิลปไปพรอมกัน ชวยสงเสรมิจิตใจผูอานใหรกัสวยรกังาม  เขาใจหลักความ

จริงในโลกมนุษยยิ่งขึ้น
 วรรณคดีมีคุณคาแกผูอานหลายประการ  คือ

 ๑. ทําใหผูอานเกิดอารมณคลอยตามกวี  เชน  สนุก  เพลิดเพลิน  ดีใจ  เศราใจ  
ขบขัน  เปนตน
 ๒. ทาํใหผูอานเกดิสตปิญญา  เราจะไดขอคดิ  คติ  หลกัการดาํเนนิชีวติในวรรณคดี

ชวยยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น  การอานวรรณคดีทําใหเกิดความเฉลียวฉลาดและเกิดปญญา

 ๓. ทาํใหไดรบัความรูในดานตางๆ  เชน  ประวัตศิาสตร ตาํนาน  ภมูศิาสตร  ภาษา  

ประเพณีความเชื่อในสมัยท่ีแตงวรรณคดีนั้นๆ

 ๔. ทาํใหเขาใจสภาพสงัคมวฒันธรรมของบรรพบุรษุ  ทีก่วไีดนาํมาเขียนสอดแทรก
ไวทําใหเราเขาใจและสามารถเปรียบเทียบสังคมในวรรณคดีกับปจจุบันได

 ลักษณะเดนของวรรณคดีไทย  จําแนกเปนขอๆ ดังนี้

 ๑. นิยมแตงหนังสือหรือการแตงวรรณคดีดวยคําประพันธรอยกรองมากกวารอยแกว  

เปนบทกลอนลักษณะภาษากาพยกลอนที่มีสัมผัสคลองจองสอดคลองกับลักษณะนิสัยของ
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คนไทย  แมภาษาพูดก็มีลีลาเปนรอยกรองแบบงายๆ  เชน  หมอขาวหมอแกง  ขาวยาก
หมากแพง  ขนมนมเนย  ในนํ้ามีปลาในนามีขาว  ชักน้ําเขาลึก  ชักศึกเขาบาน  เปนตน
 ๒. เนนความประณตีของคาํและสาํนวนโวหาร  ภาษาทีใ่ชวรรณคดไีมเหมอืนภาษา
พูดทั่วไป  คือ เปนภาษาที่มีการเลือกใชถอยคําตกแตงถอยคําใหหรูหรา  มีการสรางคําท่ีมี
ความหมายอยางเดียวกันที่เรียกวา  คําไวพจน  โดยใชรูปศัพทตางๆ  กันเพื่อมิใหเกิดความ
เบื่อหนายจําเจ  เชน
 ใชคําวา  ปกษา  ปกษี  สกุณา  สกุณี  ทวิช  แทนคําวา  “นก”
 ใชคําวา  กุญชร  คช  ไอยรา  หัตถี  กรี  แทนคําวา  “ชาง”
 นอกจากนั้นยังมีการใชภาษาสัญลักษณ  เชน  ใชคํา  ดวงจันทร  บุปผา  มาลี  
เยาวมาลย  แทน คําวา  “ผูหญิง”
 ๓. เนนการแสดงความรูสึกสะเทือนอารมณจากการรําพันความรูสึก  ตัวละครใน
เรื่องจะรําพันความรูสึกตางๆ  เชน  รัก  เศรา  โกรธ  ฯลฯ  เปนคํากลอนยาวหลายคํากลอน

 ตัวอยางอิเหนาคร่ําครวญถึงนางบุษบาที่ถูกลมหอบไป  ดังนี้

   เมื่อนั้น    พระสุริยวงศอสัญแดหวา

 ฟนองคแลวทรงโศกา   โอแกวแววตาของเรียมเอย

 ปานฉะนี้จะอยูแหงใด   ทําไฉนจึงจะรูนะอกเอย

  เทวาพานองไปชมเชย   ใครเลยจะบอกเหตุรายดี

 สองกรพระคอนอุรารํ่า   ชะรอยเวรกรรมของพ่ี

 ไดสมนองแตสองราตรี    มิ่งมารศรีมาจากไป

 พระยิ่งเศราสรอยละหอยหา  จะทรงเสวยโภชนาก็หาไม

 แตครวญครํ่ากําสรดระทดใจ  สะอื้นไหโศกาจาบัลย

        (อิเหนา   สํานวนรัชกาลที่ ๒)

 ๔. มขีนบการแตง  คอื  มวีธิแีตงทีน่ยิมปฏบิตัแินวเดยีวกนัมาแตโบราณไดแก  ขึน้
ตนเรื่องดวยการกลาวคําไหวครู  คือ  ไหวเทวดา  ไหวพระรัตนตรัย  ไหวครูบาอาจารย  
สรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย  หรือกลาวชมบานชมเมือง
 ๕. วรรณคดไีทยมเีนือ้หาเกีย่วกบัชนช้ันสงูมากกวาคนสามญั  ตวัละครเอกมักเปน
กษัตริยและชนชั้นสูง
 ๖. แนวคิดสําคัญท่ีพบในวรรณคดีไทยโดยท่ัวไปเปนแนวคิดแบบพุทธปรัชญางายๆ  
เชนแนวคิดเรื่องทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  ความไมเที่ยงตรงของสรรพส่ิง  อนิจจัง  ความ
กตัญู  ความจงรักภักดี  ความรักและการพลัดพราก  เปนตน
 ๗. เนื้อเร่ืองท่ีรับมาจากวรรณกรรมตางชาติจะไดรับการดัดแปลงใหเขากับ
วัฒนธรรมไทย
 ๘. ในวรรณคดีไทยมีลักษณะเปนวรรณคดีสําหรับอาน  เนื่องจากมีการพรรณนา
ความยืดยาว ใหรายละเอียดตางๆ เพื่อใหผูอานไดภาพชัดเจน  เนนความไพเราะของคํา
ดังนั้นเมื่อจะนําไปใชเปนบทแสดงจะตองปรับเปลี่ยนเสียใหมเพื่อใหกระชับขึ้น
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 ๙. ในวรรณคดีไทยมีบทอัศจรรยแทรกอยูดวย  เร่ืองของความรักและเพศสัมพันธ

เปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย  กวีไทยไมนิยมกลาวตรงไปตรงมา  แตจะกลาวถึงโดย

ใชกลวิธีการเปรียบเทียบหรือใชสัญลักษณแทน  เพื่อใหเปนงานทางศิลปะมิใชอนาจาร

 ๑๐. วรรณคดีไทยมักแทรกความเช่ือคานิยมของไทยไวเสมอ

 ลกัษณะตางๆ ดงักลาวมาขางตน นบัเปนลกัษณะเดนของวรรณคดีไทย  ซึง่นกัศกึษา

ควรเรยีนรูและเขาใจเพื่อจะอานวรรณคดีไทยไดอยางซาบซ้ึง ตอไป

การอานวรรณคดีเพื่อพิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป
 วรรณศลิป  มคีวามหมายตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

วา  ศิลปะในการแตงหนังสือ  ศิลปะทางวรรณกรรม วรรณกรรมท่ีถึงขั้นวรรณคดี  หนังสือ

ที่ไดรับการยกยองวาแตงดี

 จากความหมายนี ้ การพจิารณาคณุคาดานวรรณศลิปตองศกึษาตัง้แตการเลอืกชนดิ

คาํประพนัธใหเหมาะสมกบัประเภทงานเขยีน  ถกูตองตรงความหมาย  เหมาะกบับคุคลหรอื

ตัวละครในเรื่องและรสวรรณคดีการรูจักตกแตงถอยคําใหไพเราะสละสลวยอันเปนลักษณะ

เฉพาะภาษากวี  และทําใหผูอานเกิดความสะเทือนอารมณ

 ภาษากวีเพื่อสรางความงดงามไพเราะแกบทรอยแกวรอยกรองนั้น  มีหลักสําคัญที่

เก่ียวของกัน ๓ ดาน  ดังนี้

 ๑. การสรรคํา

 ๒. การเรียบเรียงคํา

 ๓. การใชโวหาร

 การสรรคํา  คือการเลือกใชคําใหสื่อความคิด  ความเขาใจ  ความรูสึกและอารมณ
ไดอยางงดงามโดยคํานึงถึงความงามดานเสียง  โวหาร  และรูปแบบคําประพันธ  กรสรรคํา

ทําไดดังนี้

 การเลือกคําใหเหมาะแกเนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่อง

 การใชคําใหถูกตองตรงตามความหมาย

 การเลือกใชคําพองเสียง  คําซํ้า

 การเลือกใชคําโดยคํานึงถึงเสียงสัมผัส

 การเลือกใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ

 การเลือกใชคําไวพจนไดถูกตองตรงตามความหมาย

 การเรียบเรียงคํา  คือการจัดวางคําท่ีเลือกสรรแลวใหมาเรียบรอยกันอยางตอเนื่อง
ตามจังหวะตามโครงสรางภาษาหรือตามฉันทลักษณ  ซึ่ง มีหลายวิธี เชน

 จดัลาํดบัความคิดหรือถอยคาํจากส่ิงสาํคญัจากนอยไปหามาก  จนถงึสิง่สาํคญัสงูสดุ
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 จดัลาํดบัความคดิหรอืถอยคาํจากสิง่สาํคญันอยไปหามาก  แตกลบัหกัมมุความคดิ

ผูอานเมื่อถึงจุดสุด

 จัดลําดับคําใหเปนคําถามแตไมตองการคําตอบหรือมีคําตอบอยูในตัวคําถามแลว

 เรียงถอยคําเพื่อใหผูอานแปลความหมายไปในทางตรงขามเพื่อเจตนาเยาะเยย  

ถากถาง

 เรียงคําวลี  ประโยคท่ีมีความสําคัญเทาๆ กัน  เคียงขนานกันไป

 การใชโวหาร  คือการใชถอยคําเพื่อใหผูอานเกิดจินตภาพเรียกวา “ภาพพจน”  ซึ่ง

มีหลายวิธีที่ควรรูจัก  ไดแก

 อุปมา  คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งวาเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยมีคําเปรียบปรากฏอยู
ดวยคําเปรียบเทียบเหลานี้ไดแก  เหมือน  ดุจ  เลห  เฉก  ดัง  กล   เพียง  ราว  ปูน

 อุปลักษณ  คือการเนนความหมายวา  สิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งมากจนเหมือนกับ
เปนสิ่งเดียวกันโดยใชคําวา  เปน  กับ  คือ  เชน  “แมเปนโสมสองหลา” “สุจริตคือเกราะ

บังศาสตรพอง”

การพิจารณาวรรณคดีดานสังคม
 สังคม  คือ  ชนชาติและชุมชนที่อยูรวมกันภายใตการปกครองในกรอบวัฒนธรรม

เดยีวกันวรรณคดีเปนเหมือนกระจกเงาท่ีสะทอนใหผูอานสามารถมองเห็นชวีติความเปนอยู  

คานิยมและจริยธรรมของคนในสังคมท่ีวรรณคดีไดสะทอนภาพไวทําใหเขาใจชีวิต เห็นใจ

ความทุกขยากของเพื่อนมนุษยดวยกันชัดเจนข้ึน

 ดังนั้นการพิจารณาวรรณคดีดานสังคมจะตองมีเนื้อหา ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับ

วฒันธรรมหรอืจรยิธรรมของสงัคมใหมสีวนกระตุนจติใจของผูอานใหเขามามสีวนชวยเหลอื

ในการจรรโลงโลกหรือพัฒนาสังคมไทยรวมกัน  โดยพิจารณาตามหัวขอ  ดังนี้

 ๑. การแสดงออกถึงภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชาติ

 ๒. สะทอนภาพความเปนอยู  ความเช่ือ  คานิยมในสังคม

 ๓. ไดความรู  ความบันเทิง  เพลิดเพลินอารมณไปพรอมกัน

 ๔. เนื้อเร่ืองและสาระใหแงคิดทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในดานการจรรโลงสังคม  

ยกระดับจิตใจเห็นแบบอยางการกระทําของตัวละครทั้งขอดีและขอควรแกไข
 จากการพิจารณาตามหัวขอขางตนนี้แลว  การพิจารณาคุณคาวรรณคดีดานสังคม

ใหพิจารณาโดยแบงออกได  ๒  ลักษณะใหญๆ  ดังนี้

 ดานนามธรรม ไดแก  ความดี  ความชั่ว  คานิยม  จริยธรรมของคนในสังคม ฯลฯ

 ดานรูปธรรม ไดแก  สภาพความเปนอยู  วิถีชีวิต  การแตงกายและการกอสราง

ทางวัตถุ  ฯลฯ
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กิจกรรม บทที่ ๖ วรรณคดีและวรรณกรรม
 ๑. ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้

  ๑.๑ บอกความหมายของการพินิจได

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

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

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

  ๑.๒ บอกหลักเกณฑในการพินิจวรรณคดี ได

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

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

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

 ๒. ใหผูเรียนอานหนังสือวรรณคดีที่กําหนดใหศึกษาแลวพิจารณาวรรณคดีแตละ

เรื่องในดานวรรณกรรมศิลป  และดานสังคม  แตละเรื่องใหสาระขอคิดในการดําเนินชีวิต

อยางไรบาง  ไดแกเรื่อง

  ๑.๑ สามกก

  ๑.๒ ราชาธิราช

  ๑.๓ กลอนเสภา ขุนชางขุนแผน

  ๑.๔ กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ

   คุณคาที่ไดรับจากเร่ือง..............................................

 ดานวรรณศิลป
 ๑. การสรรคํา

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

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

 ๒. การเลนซ้ําคํา

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

.....................................................................................................................................
 ๓. การหลากคํา  หรือคําไวพจน

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

.....................................................................................................................................
 ดานสังคม
 ๑. วัฒนธรรมและประเพณี

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

.....................................................................................................................................
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 ๒. การแสดงสภาพชีวิตความเปนอยูและคานิยมของบรรพบุรุษ

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

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

 ๓. การเขาใจธรรมชาติของมนุษย

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

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

 ๔. เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร

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

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

 ๕. การสอดแทรกมุมมองของกวี

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

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

เร่ืองท่ี ๓ เพลงพื้นบาน  เพลงกลอมเด็ก

ความหมายของเพลงพ้ืนบาน
 คือ  บทเพลงท่ีเกิดจากคนในทองถิ่นตางๆ คิดรูปแบบการรอง  การเลนขึ้น  เปน

บทเพลงทีมีทวงทํานอง  ภาษาเรียบงายไมซับซอน  มุงความสนุกสนานรื่นเริง  ใชเลนกันใน

โอกาสตางๆ เชนสงกรานต  ตรษุจนี  ลอยกระทง ไหวพระประจําป  หรือแมกระท่ังในโอกาส

ที่ไดมาชวยกันทํางาน รวมมือรวมใจเพ่ือทํางานอยางหน่ึงอยางใด  เชน เกี่ยวขาว  นวดขาว  

เปนตน

ประวัติความเปนมาของเพลงพ้ืนบาน
 เพลงพ้ืนบานในประเทศไทยมีมาแตโบราณไมปรากฏหลัก ฐานแนชดัวา มขีึน้ในสมยั

ใด เปนสิง่ท่ีเกิดข้ึนเปนปกติวสิยัของคนในสังคมจึงมผีูเรียกวา เพลงพ้ืนบาน  เปนเพลงนอก
ศตวรรษเปนเพลงนอกทําเนียบบาง  เพราะหลักฐานทางประวัตศิาสตร วรรณคดี  และความ

รูทกุแขนงในประเทศไทยไมไดอางถงึ หลกัฐานเกีย่วกบัการเลนเพลงพ้ืนบานมปีรากฏในสมัย

อยุธยา   ซึ่งที่พบคือเพลงเรือ  เพลงเทพทอง  สวนในสมัยรัตนโกสินทร  มีชื่อเพลงพื้นบาน

ปรากฏอยูในจารกึวดัโพธิแ์ละในวรรณคดตีางๆ  สมยัตนรตันโกสนิทรทีป่รากฏชือ่คอื  เพลง

ปรบไก  เพลงเรือ  เพลงสักวา  แอวลาว  ไกปา  เกี่ยวขาว  ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตน
มา  ปรากฏหลักฐานแนชัดวามีการเลนเพลงเรือสักวา  เพลงพื้นบานของไทยเราน้ันมีมาแต

ชานานแลว ถายทอดกนัโดยทางมขุปาฐะ จาํตอๆ กนัมาหลายชัว่อายคุน  เช่ือกนัวามกีาํเนดิ

กอนศลิาจารึกพอขนุรามคาํแหงมหาราชเสยีอกี  ตอมาคอยมชีือ่เสยีง  มแีบบสมัผสัคลองจอง

ทวงทํานองไปตามภาษาถิ่นนั้นๆ ในการขับรองเพื่อความบันเทิงตางๆ จะมีจังหวะดนตรี
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ทองถิ่นเขามาและมีการรองรําทําเพลงไปดวย  จึงเกิดเปนระบําชาวบาน  เพลงพื้นบานใช

รองรําในงานบันเทิงตางๆ  มีงานลงแขก เกี่ยวขาว  ตรุษสงกรานต

 ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร เปนสมัยที่มีหลักฐานเก่ียวกับเพลงพ้ืนบานชนิดตางๆ  

มากที่สุด  ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕  เปน  ยุคทอง  ของเพลงพ้ืนบานที่เปน

เพลงปฏิพากย  รองโตตอบกัน  เชน  เพลงฉอย  เพลงอีแซว  เพลงสงเครื่อง  หรือเพลง

ทรงเคร่ือง  หลงัรัชกาลที ่๕  อทิธพิลวฒันธรรมตะวนัตกทําใหเกดิเพลงไทยสากลขึน้  เพลง

พื้นบานจึงเริ่มหมดความนิยมลงทีละนอยๆ ปจจุบันเพลงพื้นบานไดรับการฟนฟูบางจาก

หนวยงานที่เห็นคุณคา  แตก็เปนในรูปของการอนุรักษไวเทานั้น  ปญหาเนื่องจากมาขาดผู

สนใจสืบทอดเพลงพื้นบานจึงเสื่อมสูญไปพรอมๆ กับผูเลน

ลักษณะของเพลงพ้ืนบาน
 โดยทั่วไปแลวเพลงพื้นบานจะมีลักษณะเดนๆ  เปนที่สังเกตไดคือ

 ๑. สาํนวนภาษาใชคาํธรรมดาพืน้ๆ ไมมบีาลสีนัสกฤตปน ฟงเขาใจงาย  แตถอยคาํ

คมคายอยูในตวัทาํใหเกดิความสนกุสนาน บางคร้ังแฝงไวดวยการใชสญัลกัษณแทนคาํหยาบ

ตางๆ เปนตนวา ยาเสน ใบพลูที่นา  หัวหมู  อุปกรณไถนา  เปนตน  และเรียบงายทางดาน

โอกาสและสถานที่เลนไมตองยกพื้นเวที

 ๒. มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความคมคายในการใชภาษา กระทบกระเทียบ

เปรียบเปรยชวนใหคิดจากประสบการณที่พบเห็นอยูในวิถีชีวิตทองถิ่น

 ๓. มีภาษาถ่ินปะปนอยูทําใหสะทอนใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิต ประเพณีความเช่ือ  

ตลอดจนคานิยมตางๆ ที่แฝงอยู

 ๔. มีลักษณะภาษาตองคลองจองกัน ที่เปนกลอนหัวเดียว  คือ  กลอนที่ลงทาย

ดวยสระชนิดเดียวกัน  เชน กลอนใส  ลงเสียงขางทายดวยสระไอตลอด  กลอนลี ลงเสียง

ขางทายดวยสระอีตลอด  เปนตน  ตัวอยางเชน  ในเพลงไซเอยไซ  ลามะลิลา  ซึ่งงายตอ

การเลนมุงใหทุกคนมีสวนรองไดสนุกสนานรวมกัน

 ๕. มกัจะมกีารรองซ้าํ  บางทซี้าํทีต่นเพลง  หรอืบางทซี้าํทีท่อนทายของเพลง  เชน  

เพลงพิษฐาน เพลงพวงมาลัย  เพลงฉอย  เปนตน ผลดีของการรองซ้ําๆ กัน  ก็คือเพิ่ม

ความสนุกสนานใหผูอยูรอบขางไดมสีวนรวมในเพลง ทาํใหบรรยากาศครึกคร้ืน และเน่ืองจาก
เปนการปะทะคารมกนัสดๆ ซึง่ชวงการรองซ้าํนีจ้ะชวยใหไดมโีอกาสคิดคาํและพอเพลง  แม

เพลงจะไดพักเหนื่อย และสามารถใชปฏิภาณพลิกแพลง ยั่วลอกันอีกดวย
 นอกจากนี้เพลงพื้นบานยังมีลักษณะพิเศษอีก  คือ  เปนวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีเลา

สบืตอกันมาปากตอปากไมสามารถจะสบืคนหาตัวผูแตงทีแ่นนอนไดและม ีลกัษณะของความ

เปนพื้นบานพื้นเมือง
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ประเภทของเพลงพ้ืนบาน
 เพลงพืน้บานโดยทัว่ไปนัน้ มอียูดวยกนัหลายชนดิ พอจะแยกประเภท โดย แบงตาม

ผูเลนได ๒  ประเภทใหญ ๆ  คือ

 ๑. เพลงเด็ก  จําแนกยอยๆ  ได ๔  ประเภทดังนี้

  ๑.๑ เพลงรองเลน  เชน  โยกเยกเอย  ฝนตกแดดออก  นกกระจอกเขารัง

  ๑.๒ เพลงหยอกลอ   เชน  ผมจุก  ผมมา  ผมเปย  ผมแกละ

  ๑.๓ เพลงขู  ปลอบ  เชน  แมใครมา  น้ําตาใครไหล  จันทรเจาขา  แตชาแต  

เขาแหยายมา

  ๑.๔ เพลงประกอบการเลน  เชน  จํ้าจ้ีมะเขือเปราะ  รี รี  ขาวสาร  มอญซอนผา

 ๒. เพลงผูใหญ แบง ๖  ประเภท  คือ

  ๒.๑ เพลงกลอมเด็ก  เชน  กาเหวาเอย  พอเนื้อเย็น

  ๒.๒ เพลงปฏิพากย  เชน  เพลงฉอย  เพลงรําวง  ซึ่งเพลงปฏิพากยนี้ตอมา

วิวัฒนาการมาเปนเพลงลูกทุงนั่นเอง

  ๒.๓ เพลงประกอบการเลน  เชน  รําโทน  ตอมาคือรําวง  ลูกชวง  เขาผี  

มอญซอนผา

  ๒.๔ เพลงประกอบพิธี  เชน  ทําขวัญนาค  ทําขวัญจุก  แหนางแมว

  ๒.๕ เพลงเกี่ยวกับอาชีพ  เตนกํารําเคียว

  ๒.๖ เพลงแขงขัน  สวนใหญคือปฏิพากย

 เพลงเดก็  การเลน  เปนการแสดงออกอยางหนึง่ในกลุมชน  จะแตกตางกนัไปตาม

วัฒนธรรมและเมื่อมีการเลนเกิดขึ้นก็มักมีบทเพลงประกอบการเลนดวย เพลงที่รองงายๆ  

สั้นๆ สนุกสนาน  เชน  รีรี ขาวสาร  มอญซอนผา  จ้ําจ้ีมะเขือเปราะ  แมงมุมขยุมหลังคา

 เพลงผูใหญ  เพลงผูใหญมีหลายประเภท  นอกจากจะใหความสนุกสนานบันเทิง

ใจแลว  ยังสะทอนใหเห็นถึงความสามัคคีรวมใจกันทําสิ่งตางๆ ของสังคมไทย  สภาพวิถี
ชวีติวฒันธรรมประเพณีตางๆ ไวอยางนาศกึษาอกีดวย ดานเพลงกลอมเดก็จะเห็นความรัก

ความผูกผันในครอบครัว ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ตํานาน  นิทาน  ประวัติศาสตร  ตลอด

จนจินตนาการความรูสกึนกึคดิของมนุษย เนือ่งจากความหลากหลายในเพลงกลอมเด็ก  จงึ
เปนเพลงที่มีคุณคาแกการรักษาไวเปนอยางย่ิง

คุณคาของเพลงพ้ืนบาน
 เพลงพื้นบานมีคุณคาอยางมากมายท่ีสําคัญคือใหความบันเทิงสนุกสนาน  มีน้ําใจ  
สามัคคี  ในการทํางานชวยเหลือกัน  สะทอนวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  การแตงกาย  

ฯลฯ  และเปนการปลูกฝง  เด็กใหครบองค  ๔  คือ
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 ๑. สงเสริมใหเด็กมีกําลังกายแข็งแรง

 ๒. สงเสริมใหเด็กมีสติปญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณดีในการแกปญหา

 ๓. สงเสริมใหเด็กมีจิตใจงาม มีคุณธรรมประจําใจ

 ๔. รูจักปฏิบัติตนตอสวนรวมในสังคม

 การปลูกฝงใหประชนพลเมืองของประเทศ เปนผูถึงพรอมดวยคุณสมบัติทั้ง ๔ 

ประการนี้  ตองปูพื้นรากฐานกันตั้งแตเยาววัย  และคอยเปนคอยไปทีละนอย  จึงจะซึมซาบ

จนกลายเปนนิสัย  สมัยนี้วิทยาศาสตรมีมากเพียงไร  วัตถุนิยมก็ตามมา  วัตถุนิยมเจริญขึ้น  

ความเจริญทางจิตใจก็นอยลง เปนผลใหความม่ันคงของประเทศไดรบัความกระทบกระเทือน

ไปดวยอยางแนนอน  ดังนั้นเราจึงควรชวยกันปลูกฝงอนุรักษสืบสานใหดํารงอยูอยางย่ังยืน

สืบสานไป

 เพลงพื้นบานเกิดจากชาวบานเปนผูสรางบทเพลงและสืบทอดกันมาแบบปากตอ

ปากโดยการจดจําบทเพลงเปนคํารองงายๆ  ที่เปนเรื่องราวใกลตัวในทองถิ่นนั้นๆ  จึงทําให

เพลงพื้นบานของไทยในภาคตางๆ มีความแตกตางกันออกไป  ดังนี้

 เพลงพื้นบานภาคกลาง  มีอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  การ

ประกอบอาชีพ  วิถีการดําเนินชีวิต  พิธีกรรมและเทศกาลตางๆ  โดยสามารถแยกประเภท

ไดดังนี้

 - เพลงท่ีรองเลนในฤดูน้ํามาก  ไดแกเพลงเรือ  เพลงรอยพรรษา  เพลงรําภา

ขาวสาร  เพลงหนาใย เพลงครึ่งทอน  เปนตน

 - เพลงที่รองเลนในฤดูเกี่ยวขาวและนวดขาว  ไดแกเพลงเกี่ยวขาว  เพลงเตนกํา

รําเคียว  เพลงซึ่งใชรองเลนระหวางเกี่ยวขาว  สําหรับเพลงสงฟาง  เพลงพานฟาง  เพลง

โอก  เพลงสงคอลําพวนเพลง เตะขาว  และเพลงชักกระดาน ใชรองเลนระหวางนวดขาว

 เพลงท่ีใชรองเลนในชวงตรุษสงกรานต  ไดแกเพลงสงกรานต เพลงหยอย เพลงระบํา

บานไร  เพลงชาเจาหงส  เพลงพวงมาลัย  เพลงสันนิษฐาน  เพลงคลองชาง  และเพลงใจหวัง
 เพลงที่รองเลนไดทุกโอกาส เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน เกิดความสามัคคีใน

หมูคณะ มักจะรองเลนกันในโอกาสทํางานรวมกัน  หรือมีงานบุญและงานร่ืนเริงตางๆ  โดย
เปนเพลงในลักษณะพอเพลงแมเพลงอาชีพ ทีใ่ชโตตอบกันไดแกเพลงเทพทอง  เพลงปรบไก  
เพลงอีแวว  เพลงฉอย  เพลงลําตัด  เพลงทรงเคร่ือง  เปนตน

 เพลงพืน้บานภาคเหนอื  สามารถใชรองเลนไดทกุโอกาสโดยไมจาํกดัเทศกาลหรอื
ฤดใูดๆ ซึง่ใชรองเพลงเพือ่ผอนคลายอารมณและการพกัผอนหยอนใจ  โดยลกัษณะการขบั

รองและทวงทาํนองจะออนโยน  ฟงดเูนบินาบนุมนวล สอดคลองกบัเครือ่งดนตรหีลกั  ไดแก  

ป ซึ่ง สะลอ  เปนตน  นอกจากนี้ยังสามารถจัดประเภทของเพลงพ้ืนบานของภาคเหนือได  
๓  ประเภทคือ

 ๑. เพลงซอ  ใชรองโตตอบกัน  โดยมีการบรรเลงป  สะลอและซึงคลอไปดวย

 ๒. เพลงจอย  เปนการนําบทประพันธของภาคเหนือมาขับรองเปนทํานองส้ันๆ 
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โดยเนื้อหาของคํารองจะเปนการระบายความในใจ  แสดงอารมณความรัก  ความเงียบเหงา  

มีนักรองเพียงคนเดียวและจะใชดนตรีบรรเลงในโอกาสตางๆ  หรือจอยอําลา

 ๓. เพลงเด็ก  มีลักษณะคลายกับเพลงเด็กของภาคอ่ืนๆ  คือเพลงกลอมเด็ก  และ

เพลงท่ีเด็กใชรองแลนกัน  เพลงอื่อลูก  และเพลงสิกจุงจา

 เพลงพ้ืนบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพลงพ้ืนบานของภาคอีสาน  ใชรองเพ่ือ

ความสนุกสนานในงานร่ืนเริงตางๆ สามารถแตงไดตามวัฒนธรรม ๓  กลุมใหญๆ  คือกลุม

วัฒนธรรมหมอลํา  กลุม วัฒนธรรมเพลงโคราช  และกลุมวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม  ดังนี้

 ๑. เพลงพืน้บานกลุมวฒันธรรมหมอลาํ  ประกอบดวยหมอลาํและเซิง้  โดยหมอลาํ

แบงการลํานําและการรองออกเปน  ๕  ประเภทคือ  ลําเร่ือง  ลํากลอน  ลําหมู  ลําเพลิน  

และลําผีฟา  สวนเซิ้งหรือคํารองจะใชคํารองรื่นเริง  เชนการแหบั้งไฟ การแหนางแมว  การ

แหนางดัง โดยเนื้อเรื่องในการซ่ึงอาจเปนการขอบริจาคเงินในงานบุญ  การเซิ้งอวยชัยใหพร  

หรือเซ้ิงเลานิทานชาดกตามโอกาส

 ๒. เพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรมเพลงโคราช  เปนเพลงพื้นบานที่เลนกันมานานใน

จังหวัดนครราชสีมา  หรือโคราช  ซึ่งเนื้อเพลงมีลักษณะเดน  มีการเลนสัมผัสอักษรและ

สัมผัสสระทําใหเสียงนาฟงยิ่งขึ้นและยังมีเสียง  ไช  ชะ  ชะ  ชิ  ชาย  พรอมมีทั้งการรํา

ประกอบแบบเหยาะตัวตามจังหวะข้ึนลง  ซึ่งเพลงโคราชนี้ นิยมเลนทุกโอกาสตามความ

เหมาะสม

 ๓. เพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม  ที่นิยมรองเลนกันในแถบจังหวัดท่ี

มีเขตติดตอกับเขมร  ไดแก  จังหวัดบุรีรัมย  สุรินทร  และศรีสะเกษ  โดยคําวากันตรึม  นั้น

หมายถึงกลองกันตรึม  ซึ่งเปนเครื่องดนตรีหลักเวลาตีจะใชจังหวะเสียงดัง  โจะกันตรึมๆ  

และเจรียงหมายถงึ  การขบัหรือการรองเพลงม ี๒ แบบคอืเจรยีงใชประกอบการบรรเลงดนตรี
กันตรึม  ซึ่งเมื่อขับรองไปทอนหนึ่ง  ดนตรีกันตรึมก็จะรับและบรรเลงยาวอีกแบบคือเจรียง

ดนตรี  ใชรองในงานโดยจะขับรองไปเร่ือยๆ และมีดนตรีบรรเลงคลอไปเบาๆ  ซึง่ในการรอง
เพลงเจรียงนั้นสามารถรองเลนไดทุกโอกาสโดยไมจํากัดฤดูหรือเทศกาล

 เพลงพ้ืนบานภาคใต  มีอยูประมาณ  ๘ ชนิด  มีทั้งการรองเด่ียวและการรองเปน
หมูโดยสามารถแบงเปน ๒ กลุมใหญๆ  คือ
 ๑. เพลงท่ีรองเฉพาะโอกาสหรือฤดู ไดแกเพลงเรือ  เพลงบอก  เพลงนาคําตัด  

เพลงกลอมนาคหรือเพลงแหนาคเปนตน

 ๒. เพลงที่รองไมจํากัดโอกาส  ไดแกเพลงตันหยง  ซึ่งนิยมรองในงานบวช  งาน

ขึ้นปใหมและงานมงคลตางๆ เพลงเด็กที่รองกลอมใหเด็กห ลับ  และเพลงฮูลูหรือ ลิเก ฮูลู  ที่

เปนการรองคลายๆ ลาํตดั โดยมีราํมะนาเปนเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะกับบทขบัรองภาษา
ทองถิ่นคือภาษามลายูเปนกลอนโตตอบกัน
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กิจกรรมเพลงพ้ืนบาน
 ๑. ผูเรียนคิดวา  คําวา  “เพลงพื้นบาน”  ความหมายวาอยางไร
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 ๒. ผูเรียนคิดวา  “เพลงพ้ืนบาน” มีอะไรบาง  และในทองถ่ินของผูเรียนมีการละเลน

พื้นบานอะไรบาง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ๓. ผูเรียนคิดวา  “ เพลงพื้นบาน”  ในชุมชนหรือทองถิ่นแตละภาคมีความเหมือน
กันหรือแตกตางอยางไรบางยกตัวอยางประกอบ
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๔. คําชี้แจง  ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง
 ๑. ความหมายของเพลงพ้ืนบาน  ขอใดกลาวถูกตองที่สุด

  ก. เพลงที่ชาวบานรอง

  ข. เพลงที่ชาวบานประพันธ

  ค. เพลงที่ชาวบานรวมกันรื่นเริง

  ง. เพลงที่ชาวบานรวมกันแสดง

 ๒. ขอใดเปนคุณสมบัติของเพลงพ้ืนบานเดนชัดท่ีสุด

  ก. แสดงเอกลักษณของคนในหมูบาน

  ข. ทุกคนรองได

  ค. มีสัมผัสคลองจอง

  ง. ใหความบันเทิง

 ๓. โดยทั่วไปแลวเพลงพื้นบานจะมีลักษณะเดน  คือ

  ก. มีความสนุกสนาน ใชภาษาคมคาย  มีภาษาบาลีสันสกฤต

  ข. มีความเรียบงายทั้งดานแตงกายและการเลน

  ค. เปนวรรณกรรมอมุขปาฐะ  มีความเปนพื้นบานพื้นเมือง

  ง. มีภาษาถิ่นปะปนอยู  จังหวะเราใจ  ใชศัพทสูงชวนฟง

 ๔. เพลงพื้นบานที่ประกอบการทํางาน  คือเพลงอะไร

  ก. เพลงเตนกํารําเคียว

  ข. หมอลํา

  ค. เพลงเรือ

  ง. เพลงฉอย

 ๕. เพลงแหนางแมวจัดเปนเพลงชนิดใด

  ก. เพลงปฏิพากย

  ข. เพลงประกอบการเลน

  ค. เพลงประกอบพิธี

  ง. เพลงเขาผีเชิญผี

 ๖. เพลงที่ใชรองเกี้ยวพาราสี หลังจากทําบุญตักบาตรแลวมานั่งรอบโบสถ เรียกวา
เพลง อะไร

  ก. เพลงพวงมาลัย

  ข. เพลงลําตัด
  ค. เพลงรําวง

  ง. เพลงพิษฐาน
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 ๗. จะนั่งแตหอทอแตหูก นั่งเล้ียงแตกันแตไร จากบทเพลงน้ีทําใหเราไดรับความรู 

เก่ียวกับสิ่งใดบาง

  ก. การทํางาน  การเลี้ยงดูบุตร

  ข. การเลี้ยงลูกในสมัยโบราณ  การใชเวลาวางใหเปนประโยชน

  ค. การทอผา  การแตงกาย

  ง. การปลูกเรือน  การเลี้ยงดูบุตร

 ๘. “วดัเอยวดัโบสถ ปลกูขาวโพดสาล ีเจาลกูเขยตกยาก แมยายกพ็รากลูกสาวหน ี 

ตนขาวโพดสาลีตั้งแตนี้จะโรยรา ”  เพลงกลอมเด็กนี้มีจุดมุงหมายเพ่ืออะไร

  ก. สอนใหรูจักมีสัมมาอาชีพ

  ข. สอนใหมีความประพฤติดี

  ค. สอนเกี่ยวกับความรัก  การทํามาหากิน

  ง. สอนใหเปนผูมีคุณธรรม

 ๙. เพลงกลอมเด็กมีจุดมุงหมายเพ่ืออะไร

  ก. อบรมสั่งสอน

  ข. แสดงความในใจของแมที่มีตอลูก

  ค. ตองการใหเด็กนอนหลับ

  ง. ถูกทุกขอ

 ๑๐. ขอใดเปนประโยชนและคุณคาของเพลงพ้ืนบาน

  ก. ทราบเกร็ดยอยความรูในดานตางๆ

  ข. ไดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้น

  ค. ทําใหทราบลักษณะของวรรณกรรมลายลักษณทองถิ่น

  ง. ขอ  ก.  และ  ข.  ถูก
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เพลงกลอมเด็ก
 เพลงกลอมเด็ก  คือเพลงที่รองเพื่อกลอมเด็กใหเด็กนอยๆ  เกิดความเพลิดเพลิน

และอบอุนใจจะไดหลับงายและหลับสบายเปนเพลงที่มีเนื้อความสั้นๆ รองงาย  ชาวบานใน

อดีตรองกันไดเน่ืองจากไดยินไดฟงมาต้ังแตเกิด คือไดฟงพอแมรองกลอมตนเอง นอง หลาน ฯลฯ  

เมือ่มลีกูกม็กัรองกลอมลกู จงึเปนเพลงทีร่องกนัไดเปนสวนมากเราจงึพบวาเพลงกลอมเด็ก

มอียูทกุภมูภิาคของไทยและเปนวฒันธรรมทีเ่กีย่วของกบัการเลีย้งดูของเดก็ในสงัคมไทย ซึง่

หากศึกษาจะพบวา

 ๑. เพลงกลอมเดก็มหีนาทีก่ลอมใหเดก็หลบัโดยตรง ดงันัน้จึงเปนเพลงท่ีมทีาํนอง

ฟง สบาย แสดงความรักใครหวงใยของผูใหญที่มีตอเด็ก

 ๒. เพลงกลอมเด็กมีหนาที่แอบแฝงหลายประการ 

  การสอนภาษา เพื่อใหเด็กออกเสียงตางๆ ไดโดยการหัดเลียนเสียง และออก

เสียงตางๆ ไดเร็วขึ้น

  ถายทอดความรูตางๆ ไดแก เร่ืองราวเก่ียวกับธรรมชาติ การดําเนินชีวิต การ

ทํามาหากินของสังคมตนเอง การสรางคานิยมตางๆ รวมทั้งการระบายอารมณและความใน

ใจของผูรองนอกจากนีพ้บวา สวนมากแลวเพลงกลอมเดก็มกัมใีจความแสดงถงึความรกัใคร

หวงใยลูก  ซึง่ความรักความหวงใยน้ีแสดงออกมาในรูปของการทะนุถนอมกลอมเกล้ียงเก็บ

เดก็ไวใกลตวั บทเพลงกลอมเดก็จงึเปนบทเพลงทีแ่สดงอารมณความรกัความผกูพนัระหวาง

แม ลูก ซึ่งแตละบทมักแสดงความรักความอาทร  นาทะนุถนอมที่แมมีตอลูกอยางซาบซ้ึง

 เพลงกลอมเดก็  เปนวัฒนธรรมทองถิน่อยางหนึง่ทีส่ะทอนใหเหน็ความเชือ่คานยิม

ของคนในทองถ่ินตางๆ คนทุกชาติทุกภาษาในโลกมีบทเพลงกลอมเด็กดวยกันทั้งนั้น  

สนันษิฐานวาเพลงกลอมเด็กมีววิฒันาการจากการเลานทิาน ใหเดก็ฟงกอนนอน ดงันัน้ เพลง

กลอมเด็กบางเพลงจึงมีลักษณะเนื้อรองที่เปนเรื่องเปนราว  เชน  จันทโครพ ไชยเชษฐ พระ

รถเสน เปนตน  การท่ีตองมีเพลงกลอมเด็กก็เพื่อใหเด็กเกิดความเพลิดเพลิน หลับงาย เกิด

ความอบอุนใจ

ลักษณะของเพลงกลอมเด็ก
 ลกัษณะกลอนของเพลงกลอมเดก็จะเปนกลอนชาวบาน ไมมแีบบแผนแนนอน เพยีง

แตมีสัมผัสคลองจองกันบาง ถอยคําที่ใชในบางครั้งอาจไมมีความหมายเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอมเร่ืองราวตางๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต ความเปนอยู สะทอนใหเห็นความรัก

ความหวงใยของแมที่มีตอลูก สั่งสอน เสียดสีสังคม เปนตน  สามารถแยกเปนขอๆ  ไดดังนี้
 เปนบทรอยกรองสั้นๆ  มีคําคลองจองตอเนื่องกัน

 มีฉันทลักษณไมแนนอน

 ใชคํางายๆ สั้นหรือยาวก็ได

 มีจังหวะในการรองและทํานองที่เรียบงาย สนุกสนานจดจําไดงาย
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จุดมุงหมายของเพลงกลอมเด็ก
 ๑.  ชักชวนใหเด็กนอนหลับ

 ๒.  เนื้อความแสดงถึงความรัก ความหวงใย  ความหวงแหนของแมที่มีตอลูก

ประเภทของเน้ือเพลงกลอมเด็ก
 แสดงความรักความหวงใย

 กลาวถึงสิ่งแวดลอม

 เลาเปนนิทานและวรรณคดี

 เปนการเลาประสบการณ

 ลอเลียนและเสียดสีสังคม

 ความรูเกี่ยวกับการดูแลเด็ก

 เปนคติคําสอน

ตัวอยางเพลงกลอมเด็ก
นกเขาขัน

 นกเขาเอย  ขันแตเชาไปจนเย็น  ขันไปใหดังแมจะฟงเสียงเลน  เน้ือเย็นเจาคนเดียวเอย

กาเหวา
 กาเหวาเอย  ไขใหแมกาฟก  แมกาหลงรัก คิดวาลูกในอุทร

 คาบขาวมาเผ่ือ  คาบเหย่ือมาปอน  ปกหางเจายังออน  สอนรอนสอนบิน

 แมกาพาไปกิน  ที่ปากน้ําแมคงคา  ตีนเหยียบสาหราย ปากก็ไซหาปลา

 กินกุงกินกั้ง  กินหอยกระพังแมงดา  กินแลวบินมา  จับตัวหวาโพธิ์ทอง

 นายพรานเห็นเขา  เยี่ยมเยี่ยมมองมอง  ยกปนขึ้นสอง  หมายจองแมกาดํา 

 ตัวหนึ่งวาจะตม  ตัวหนึ่งวาจะยํา  แมกาตาดํา  แสนระกําใจเอย

วัดโบสถ
 วัดเอยวัดโบสถ ปลูกขาวโพดสาลี

 ลูกเขยตกยาก แมยายก็พรากลูกสาวหนี

 ตนขาวโพดสาลี ตั้งแตนี้จะโรยรา
นอนไปเถิด

 นอนไปเถิดแมจะกลอม นวลละมอมแมจะไกว

 ทองคําแมอยาร่ําไห สายสุดใจเจาแมเอย
เจาเนื้อละมุน

 เจาเนื้อละมุนเอย เจาเนื้ออุนเหมือนสําลี

 แมมิใหผูใดตอง เนื้อเจาจะหมองศรี

 ทองดีเจาคนเดียวเอย
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เจาเนื้อออน
 เจาเนื้อออ นเอย ออนแมจะกินนม

 แมจะอุมเจาออกชม กินนมแลวนอนเปลเอย

เพลงกลอมเด็กในแตละภาค
 ในประเทศไทยเราน้ันมีเพลงกลอมเด็กอยูทั่วทุกภาค เนื้อรองและทํานองจะตางกัน

ไปมีชื่อเรียกหลายอยาง เชน ภาคเหนือเรียก “เพลงนอนสาหลา” “นอนสาเดอ” ภาคกลาง

เรียก “เพลงกลอมเด็ก” “เพลงกลอมลูก” สวนภาคใตเรียก “เพลงชานอง” เพลงนองนอน” 

และ “เพลงรองเรือ” โดยเพลงกลอมเด็กเปนคติชาวบานประเภทใชภาษาเปนสื่อที่ถายทอด

จากปากตอปากแตโบราณ เรยีกวา “มขุปาฐะ” มลีกัษณะเปนวฒันธรรมพ้ืนบานท่ีมบีทบาท

และหนาที่แสดงเอกลักษณของแตละชุมชน

เพลงกลอมเด็กภาคกลาง
 เพลงกลอมเด็กภาคกลางเปนท่ีรูจกัแพรหลายและมกีารบันทึกไวเปนหลักฐานมากวา

เพลงกลอมเด็กภาคอื่น  ซึ่งจะสะดวกแกการศึกษาคนควา การฟนฟูและการอนุรักษ  โดย

ไมมีชื่อเฉพาะสําหรับเรียกเพลงกลอมเด็กภาคกลาง  เนื่องจากข้ึนตนบทรองดวยคําหลาก

หลายชนิดตามแตเนื้อหาของเพลง ไดมีการศึกษาแบงประเภทเน้ือหาของเพลงกลอมเด็ก

ภาคกลางไวคลายกัน คือ

 ๑. ประเภทสะทอนใหเหน็ความรักความผูกพนัระหวางแมกบัลกู  ดงัจะเห็นไดจาก

ถอยคําที่ใหเรียกลูกวาเจาเนื้อละเอียด เจาเนื้ออุน เจาเนื้อเย็น สุดท่ีรักสุดสายใจ  เปนตน

 ๒. ประเภทสะทอนใหเห็นความเปนอยูของไทยภาคกลางในดานตางๆ เชน ความ

เจรญิทางวัตถุประเพณี วฒันธรรมตางๆ ความศรัทธา ความเช่ือ  คณุธรรมประจําใจ อารมณ

ขันและการทํามาหากินของประชาชน

 ๓. ประเภทใหความรูดานตางๆ เชนความรูทางภาษา ธรรมชาติวิทยา วรรณคดี 

นิทาน ภมูิศาสตร ประวัติศาสตร แบบแผนการปกครองและครอบครัว

 ลกัษณะทํานองและลีลาของเพลงกลอมเด็กภาคกลางจะเปนการขับกลอมอยางชาๆ 

เชนเดียวกับภาคอื่นๆ กลุมเสียงก็จะซํ้าๆ เชนกัน แตจะเนนการใชเสียงทุมเย็น และยึดคํา
แตละคําใหเชือ่มกลืนกนัไปอยางไพเราะ ออนหวาน ไมใหมเีสยีงสะดุด ทัง้นีเ้พือ่มุงใหเดก็ฟง

จนหลับสนิทในท่ีสุด

ตัวอยางเพลงกลอมเด็กภาคกลาง
 โอละเหเอย    แมจะเหใหนอนวัน

 ตื่นขึ้นมาจะอาบนํ้าทําขวัญ นอนวันเถิดแมคุณ

 พอเนื้อเย็นเอย   แมมิใหเจาไปเลนที่ทา
 จระเขหรา     มันจะคาบเจาเขาถ้ํา

 เจาทองคําพอคุณ
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เพลงกลอมเด็กภาคเหนือ
 สําหรับภาคเหนือมีเพลงกลอมลูกสืบทอดเปนลักษณะแบบแผนเฉพาะของตนเอง

มาชานานอาจารยสิงฆะ  วรรณไสย  แหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เรียกฉันทลักษณของเพลง

กลอมเด็กภาคเหนือวา “คําร่ํา” ซึ่งจัดเปนลํานําชนิดหนึ่งหมายถึงการร่ําพรรณนามีเสียง

ไพเราะสูงต่ําตามเสียงวรรณยุกตของสําเนียงภาคเหนือ นยิมใชแตงในการรํ่าบอกไฟข้ึน ร่ํา

สรางวิหาร ร่ําสรางเจดีย ร่ําสรางถนนขึ้นดอยสุเทพ และแตงเปนคํากลอมเด็ก

 คํากลอมเด็กนี้พอแม  ปูยา  ตายาย  ในภาคเหนือสมัยกอนมักจะใชขับกลอมสอน

ลูกหลานขณะอุมเด็กนั่งชิงชาแกวงไกวชาๆ  จนเด็กงวงนอนจึงอุมไปวางบนท่ีนอนหรือใน

แปลแลวแหกลอมตอจนเด็กหลับสนิทคํากลอมเด็กนี้จึงเรียกวา “สิกจุงจาโหน” ตามคําท่ีใช

ขึ้นตนเพลง

 ลกัษณะเดนของเพลงกลอมเด็กภาคเหนือนอกจากจะข้ึนตนดวยคาํวา สกิจุงจาโหน

แลวยงัมักจะขึน้ตนดวยคาํวา “อือ่จา” เปนสวนใหญจงึเรยีกเพลงกลอมเดก็นีว้า เพลงอือ่ลกู 

ทํานองและลีลาอื่อลูกจะเปนไปชาๆ ดวยน้ําเสียงทุมเย็น ตามถอยคําที่สรรมาเพ่ือสั่งสอน

พรรณนาถึงความรักความหวงใยลูกนอย จนถึงคําปลอบ คําขู ขณะยังไมยอมหลับถอยคํา

ตางๆในเพลงกลอมเด็กภาคเหนือจะสะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรมตางๆ ของคนในภาคเหนือในอดีตจนปจจุบันไดเปนอยางดีนับวาเปนประโยชน

ทางออมที่ไดรับนอกเหนือจากความอบอุนใจของลูกที่จะเปนประโยชนโดยตรงของเพลง

กลอมเด็ก

ตัวอยางเพลงกลอมเด็กภาคเหนือ
 อื่อ อื่อ อือ จา  ปอนายแดงสา

 แมนายไปนานอกบาน เก็บบาสานใสโถง

 เก็บลูกกง  ใสวา เก็บบาหาใสปก

 หนวยหนึ่งเก็บไวกินเมื่อแลง หนวยหนึ่งเอาไวขายแลกขาว

 หนวยหนึ่งเอาไวเปนเปอนเจา อื่อ อือ จา

เพลงกลอมเด็กภาคอีสาน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เปนดินแดนท่ีกวางขวางและมีประชากร

มากที่สุดในบรรดา ๔ ภาคของไทยเพลงกลอมลูกจึงมีหลายสําเนียงถาเปนอีสานตอนเหนือ

จะมีสําเนียงคลาย ลาว ถาเปนอีสานตอนใตจะมีสําเนียงคลายเขมร แตเพลงกลอมลูกที่แพร

หลายและยอมรับวาเปนเอกลักษณของอีสานจะเปนสําเนียงของอีสานตอนเหนือ และมักจะ
ขึ้นตนดวยคําวา “นอนสาหลา” หรือ “นอนสาเดอ” หรือ “นอนสาแมเยอ” มีทํานองลีลา

เรียบงายชาๆ  และมีสุมเสียงซ้ําๆ กันทั้งเพลงเชนเดียวกับภาคเหนือ การใชถอยคํามีเสียง

สัมผัสคลา ยกลอนสุภาพทั่วไปและมีคําพื้นบานท่ีมีความหมายในเชิงสั่นสอนลูกหลานดวย
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วร
รณ

คด
ีแล

ะว
รร

ณ
กร

รม

บท ที่๖

ความรักความผูกพัน ซึ่งมักประกอบดวย ๔ สวนเสมอ คือสวนที่เปนการปลอบโยน การขู
และการขอโดยมุงใหเด็กหลับเร็วๆ นอกจากน้ีกจ็ะเปนคาํทีแ่สดงสภาพสังคมดานตางๆ  เชน
ความเปนอยู บรรยากาศในหมูบาน คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีเปนตน คุณคาของ

เพลงกลอมเด็กอี่ สานจึงมีพรอมทั้งทางดานจิตใจและดานการศึกษาของชาติ

ตัวอยาง  เพลงกลอมเด็กของภาคอีสาน
 นอนสาหลาหลับตาสามิเยอ

 แมไปไฮ  หมกไข  มาหา

 แมไปนา  จี่ปา  มาปอน

 แมเลี้ยงมอน ในปา  สวนมอน

เพลงกลอมเด็กภาคใต
 ในบรรดาภาษาถิน่  ภาคใตเปนภาษาท่ีคนไทยสวนใหญรูจกัมากทีส่ดุเพราะมีสาํเนยีง
ทีเ่ปนเอกลกัษณชดัเจนทีส่ดุ  เชนเดยีวกบัเพลงกลอมเดก็ภาคใตทีม่ทีาํนองและลลีาเดนเปน
ของตนเองเพลงกลอมเด็กภาคใตมีชื่อเรียก ๔ อยาง  คือ  เพลงรองเรือ  เพลงชานองหรือ
เพลงชานอง เพลงเสภาและเพลงนองนอน ทีเ่รยีกเพลงรองเรอื สนันิษฐานวานาจะเปนลกัษณะ
ของเปลที่ใชผาผูกมีรูปรางคลายเรือ เพลงชานองหรือชานอง  คําวา  ชา  มาจากคําวา  บูชา  
ซึ่งแปลวาสดุดีหรือกลอมขวัญ  ชานองหรือชานองจึงหมายถึงการสดุดีแมซื้อ  ซึ่งเช่ือกันวา
เปนเทวดาหรือผีประจําทารก  เพลงเสภาเปนเพลงที่ใชโตคารมกันเปนบทปฏิพากยแสดง
ปฏิภาณไหวพริบ นํามาใชเปนเพลงกลอมลูกนองนอน  เปนการมุงกลอมนองหรือกลอมลูก
โดยตรง  ลกัษณะเดนของเพลงกลอมลกูภาคใตไมวาจะเปนเพลงประเภทใดคอืมกัจะขึน้ตน
ดวยคําวา  “ฮา  เออ”  หรือคําวา  “เหอ”  แทรกอยูเสมอในวรรคแรกของบทเพลง  แลวจึง
ขับกลอมไปชาๆ เหมือนภาคอื่นๆ จากหลักฐานการคนควาเพลงกลอมเด็กภาคใต ของ
ศาสตราจารยวงศ  พงศไพบูลย  ระบุไววาเพลงกลอมเด็กภาคใตมจีดุประสงคและโอกาสการ

ใชกวางขวางจํานวนเพลงจึงมีมากถึง  ๔๓๐๐ เพลง  นับวามากกวาทุกภาคในประเทศ

ตวัอยางเพลงกลอมเด็กภาคใต
  ...รองเรือเหอ รองโรกันทั้งบาน
  ไมใชเรื่องของทาน ทานเหอ  อยาเก็บไปใสใจ

  รองเรือชาหลาย ไมเกี่ยวไมพานไปหาใคร

  ทานอยาเก็บมาใสใจ รองเรือชาหลาน...เอง

  ...โผกเปลเหอ โผกไวใตตนชมพู

  ใหแหวนชายไปท้ังคู บอกพอบอกแมวาหาย
  พอวาไมรับรูบุญ แมวาไมรับรูดาย

  บอกพอบอกแมวาแหวนหาย ติดมือพี่ชายไป

....................................
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วรรณ
คดีและวรรณ

กรรม

บท ที่๖

กิจกรรมเพลงกลอมเด็ก
 ๑. ใหนกัศกึษาคนควาบทเพลงกลอมเดก็ทีม่อียูในทองถิน่ของตน  บนัทกึไวพรอม

ทั้งแปลความหมายหรืออธิบายคําภาษาถิ่นนั้นๆ

บทเพลงกลอมเด็ก
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เฉ
ลย

กิจ
กร

รม
ทา

ยบ
ท

เฉลย
บทที่ ๑ เรื่องการฟง  การดู

กิจกรรมที่ ๑  ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
 ๑.๑ การฟงและการดู  หมายถึง  การที่มนุษยรับรูเร่ืองราวตางๆ  จากแหลงของ

เสยีงหรอืภาพหรอืเหตกุารณซึง่เปนการฟงจากผูพดูโดยตรง  หรอืฟงและดูผานอปุกรณหรอื

สิง่ตางๆ  แลวเกดิการรบัรูและนาํไปใชประโยชนไดโดยตองศกึษาจนเกดิความถกูตอง วองไว 

ไดประสิทธิภาพ

 ๑.๒ จุดมุงหมายของการฟงและการดู

  ๑. ฟงเพือ่จบัใจความสาํคญัไดวาเรือ่งท่ีฟงนัน้เปนเรือ่งเกีย่วกบัอะไร เกดิขึน้

ที่ไหนเมื่อไร  หรือใครทําอะไรที่ไหน  เมื่อไร

  ๒. ฟงเพ่ือจับใจความโดยละเอียด ผูฟงตองมีสมาธิในการฟง  มีการบันทึกยอ  

เพื่อชวยความจํา

  ๓. ฟงและดูเพือ่ความเพลดิเพลิน  ไดแกการฟงเพลง  ฟงดนตร ี ดภูาพยนตร  

ดูภาพสวยงาม  ฟงนิทาน  เปนตน

กิจกรรมที่ ๓  เลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว

 ๑. ก   ๒. ง   ๓. ค   ๔. ข   ๕. ก



เฉลย
บทที่ ๒ การพูด

กิจกรรมที่ ๑  ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
 ๑. ง   ๒. ข   ๓. ข   ๔. ค   ๕. ค
กิจกรรมที่ ๓  ใหผูเรียนยกตัวอยางการกระทําท่ีไมมีมารยาทในการพูดมา ๕ ตัวอยาง

 ๑. พูดใหรายผูอื่น
 ๒. พูดหยาบคาย

 ๓. พูดยกตนขมทาน

 ๔. พูดดุดัน  พูดเสียงดัง

 ๕. พูดไมถูกกาลเทศะ
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เฉลยกิจกรรมทายบท

เฉลย
บทที่ ๓ การอาน

กิจกรรมที่ ๑
 ๑. การอานในใจมีจุดมุงหมาย  คือ

  ๑) จับใจความไดถูกตองรวดเร็ว

  ๒) เกิดความรู  ความเขาใจ  และความคิด

  ๓) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

  ๔) ถายทอดความรูใหผูอื่นได

 ๒. การอานออกเสียงมีหลักการ

  ๑) ออกเสียงถูกตองชัดเจน

  ๒) เสียงดังใหผูฟงไดยิน

  ๓) เปนเสียงพูดโดยธรรมชาติ

  ๔) เขาถึงลักษณะของเน้ือเรื่อง

  ๕) รูจักทอดจังหวะและหยุดหายใจ

 ๓. จงยกตัวอยางการอานออกเสียงท่ีเปนทางการ  คือ

การอานในช้ันเรียน  อานในท่ีประชุม  อานรายงาน  อานคําปราศรัย  อานสารในโอกาสท่ี

สําคัญตางๆ

กิจกรรมที่ ๒  การนําขอความหรือประโยคที่เปนหัวใจของเรื่องออกมา

กิจกรรมที่ ๓  วิทยุ  โทรทัศน  เทปเสียง วีดิทัศน  ซีดี  คอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต

กิจกรรมที่ ๔  การอานเพื่อการวิเคราะหวิจารณ  เปนการอธิบายลกัษณะของงานเขียนโดย  
แยกแยะรายละเอยีดสิง่ท่ีสาํคัญของงานเขยีนนัน้ออกมาใหเดนชดั  เพือ่ชีใ้หเหน็สวนทีง่ดงาม  

หรือจุดพกพรองที่แฝงอยูเพื่อใหเห็นคุณคา  ของหนังสือเลมนั้น

 การวิจารณหนังสือ เปนการหาความรูประเภท และลักษณะของงานเขียนเรื่องนั้นๆ  

ใหเขาใจกอนวิจารณ  มีการแยกประเด็นขอดี  ขอบกพรองที่ควรนํามากลาวถึงไวตางหาก

ใหชัดเจนและเปรียบเทียบกับผลงานของนักเขียนที่เขียนเรื่องในแนวเดียวกัน
กิจกรรมที่ ๕  มารยาทในการอานมีดังนี้
 ๑. ไมอานออกเสียงดังในที่ที่ตองการความสงบ

 ๒. ไมทําลายหนังสือ  โดยขูด  ขีด  พับ  หรือฉีกสวนที่ตองการ
 ๓. ไมควรอานเรื่องที่เปนสวนตัวของผูอื่น

 ๔. อานอยางตั้งใจ  มีสมาธิ  และไมทําลายสมาธิผูอื่น

 ๕. เมื่ออาน หนังสือเสร็จแลวควรเก็บหนังสือไวที่เดิม
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เฉ
ลย

กิจ
กร

รม
ทา

ยบ
ท

เฉลย
บทที่ ๕ หลักการใชภาษา

กิจกรรมที่ ๑  แยกคําตอไปนี้ตามตาราง
 คําประสม  ผลไม  พลเรือน  นพเกา

 คําสมาส  รฐับาล  ศลิปกรรม  รปูธรรม  มหาชน  อคัคภียั  พระเนตร  พทุธกาล  

    คหกรรม  ภูมิศาสตร

 คําสนธิ  วิทยาลัย  สัญญาณ  นโยบาย

กิจกรรม  ๒  ใหผูเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้วาเปนประโยคชนิดใด

 ๑. ประโยคความเดียว

 ๒. ประโยคความซอน

 ๓. ประโยคความเดียว

 ๔. ประโยคความรวม

 ๕. ประโยคความเดียว

กิจกรรมที่  ๕  จับคูสํานวนใหตรงกับความหมาย
 ๑ ฒ ๒  ฉ ๓ ซ ๔ จ ๕ ก ๖ ญ

 ๗ ฐ ๘  ฑ ๙ ณ ๑๐ ข ๑๑ ฎ ๑๒ ช

กิจกรรมที่ ๖  เขียนคําพังเพยใหตรงกับความหมาย

 ๑. รําไมดีโทษปโทษกลอง
 ๒. มือไมพายเอาเทาราน้ํา

 ๓. ขี่ชางจับตั๊กแตน
 ๔. ฟนฝอยหาตะเข็บ

 ๕. กระเชอกันรั่ว
กิจกรรมที่  ๗
 ๑. กลอนสุภาพ

 ๒. กาพยยานี  ๑๑
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เฉลยกิจกรรมทายบท

เฉลย
บทที่ ๖ วรรณคดีและวรรณกรรม

 ๑. การพินิจ  หมายถึง การพิจาร ณาตรวจสอบ  พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและ

ประเมินคาได

 ๒. หลักเกณฑในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม

  ๑) ความเปนมาหรือประวัติหนังสือและผูแตง

  ๒) ลักษณะคําประพันธ

  ๓) เรื่องยอ

  ๔) เนื้อ เรื่อง

  ๕) แนวคิด  จุดมุงหมาย

  ๖) คุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม

 ๓. เพลงพื้นบาน  หมายถึง  เพลงที่เกิดจากคนทองถิ่นตางๆ ที่คดิรูปแบบการเลน  

ท วงทํานอง  ภาษาเรียบงายไมซับซอน

 ๔. เพลงพ้ืนบาน  จะแบงเปนภาคตามภูมิศาสตร  คือ  เพลงพ้ืนบานภาคกลาง  

เพลงพื้นบานภาคเหนือ  เพลงพื้นบานภาคใต  และเพลงพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ๕. –

 ๖. ๑.ข     ๒. ก     ๓. ข     ๔. ก     ๕. ค

  ๖.ค     ๗. ค     ๘. ค     ๙. ง     ๑๐. ง
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บรรณานุกรม
การศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ, หมวดวิชาภาษาไทย (สองระดับ) ชุดที่ ๑ 
 การรับสารดวย การอาน และการฟง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการ
 ศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ โรงพิมพคุรุสภา ๒๕๔๑
การศึกษานอกโรงเรียน กทม : ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาภาษาไทย ระดับ
 มัธยมศึกษาตอนตน โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๔๖
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. แบบเรียนวิชาภาษาไทย (วิชาบังคับ) 
 ตอนท่ี ๒ ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการสงสารตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช ๒๕๓๐
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสืออานเพิ่มเติม วิชาภาษาไทย 
 (วิชาบังคับ) ตอนที่ ๑ ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการรับสาร หลักสูตรการศึกษา
 นอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช ๒๕๓๐
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ.แบบเรียนภาษาไทย (วิชาเลือก)
 ตอนที ่๒ ศลิปศกึษาตามหลกัสตูรการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัมธัยมศกึษา
 ตอนตน พุทธศักราช ๒๕๓๐  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว ๒๕๔๐
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. หมวดวิชาภาษาไทย (วิชาบังคับ)
 ชดุที ่๓ การพดู ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน หลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรยีน 
 พิมพครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๙.
กรมการศกึษานอกโรงเรยีน, กระทรวงศกึษาธกิาร. ชดุวชิาภาษาไทย หมวดวชิาภาษาไทย 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว ๒๕๔๖
ณัฐยา อาจมังกร, ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 พุทธศักราช ๒๕๔๔ สามเจริญพาณิชย การพิมพ (กรุงเทพฯ) จํากัด ๒๕๔๘
ประพันธ เรืองณรงค  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทยชวงช้ันที่ ๓ ม.๑-๓ (เลม ๑) 

กรุงเทพฯ : ประสานมิตร ๒๕๔๕.
ประพนธ  เรืองณรงค รศ. และคณะ ชุดปฏิรูปการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
 ชวงชั้นที่ ๓ ม.๑-ม.๓
วราภรณ  บํารุงกุล  อานถูก-สะกดถูก-คํา-ความหมาย-ประโยค.กรุงเทพฯ : ตนออ 
 ๒๕๓๖.๒๕๒ หนา.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. หมวดวิชาภาษาไทย (วิชาบังคับ) ชุดที่ ๕ ภาษาพาสนุก ระดับ
 มธัยมศกึษาตอนตน  หลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรยีน กรงุเทพฯ ครุสุภา ๒๕๓๘.
สํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี.ชุดวิชาภาษาไทย.ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงพิมพ
 คุรุสภา ๒๕๔๖
อัมรา บุญาทิพย และบุปผา   บุญาทิพย, ภาษาไทย ๑ กรุงเทพ  :  ประสานมิตร, ๒๕๔๐



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๑๗๘

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
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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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