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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 
 หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย  พท31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป

นหนังสอืเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย พท 31001 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิขาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง และ

ขอบขายเน้ือหาของรายวิชาน้ันๆ โดยละเอียด 

 2. ศกึษารายละเอียดเน้ือหาของแตละบทอยางละเอียด ทํากิจกรรม แลวตรวจสอบกับแนวตอบ

กจิกรรม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษา

เร่ืองตอๆ ไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาใน

เร่ืองน้ันๆ อีกคร้ัง และการปฏิบัติกจิกรรมของแตละเน้ือหา แตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับ

ครูและเพือ่นๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกนัได 

 4. หนังสอืเรียนเลมน้ีมี 6 บท 

  บทที่  1  การฟง  การดู 

  บทที่  2  การพูด 

  บทที่  3  การอาน 

  บทที่ 4 การเขยีน 

  บทที่ 5 หลักการใชภาษา 

  บทที่  6 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 
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โครงสรางรายวิชาภาษาไทย (พท๓๑๐๐๑) 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
สาระสําคัญ 

 1. การอานทักษะทางภาษาที่สําคัญ  เพราะชวยใหสามารถรับรูขาวสารและเหตุการณตางๆ ของ

สังคม ทําใหปรับตัวไดกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆ สามารถวิเคราะห  วิจารณ  และนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

 2. การเขียนเปนการสือ่สารที่จัดระบบความคิด  การเลือกประเด็น  การเลือกสรรถอยคําเพื่อถา

ยทอดเปนตัวอักษรในการสื่อความรู  ความคิด  ประสบการณ  อารมณ  ความรูสึก  จากผูเขียนไปยัง 

ผูอาน 

 3. การฟง  การดู และการพูด เปนทักษะทีส่ําคัญของการสือ่สารในการดําเนินชีวิตประจําวันจึง

จําเปนตองเขาใจหลักการเบือ้งตน  และตองคํานึงถึงมารยาทในการฟง  การดูและการพดูดวย 

 4. การใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักภาษา  ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญา  ของคน

ไทยจึงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและตองอนุรักษภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติสืบตอไป 

 5. การใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู การเขาใจระดับของภาษาสามารถใชคําพูด

และเขยีนไดดี  ทําใหเกดิประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

 6. วรรณคดีไทยเปนมรดกของภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณคา  เปนมรดกทางปญญาของคนไทย

แสดงถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมทางภาษา เปนการเชิดชูความเปนอารยะของชาติ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาชุดวิชาแลว ผูเรียนสามารถ 

 1. จับใจความสําคัญ และเลาเรื่องได ตีความได อานในใจและอานออกเสียง  วิเคราะห  วิจารณ  

ประเมินคาได  เลอืกหนังสอืและสารสนเทศไดและมีมารยาทในการอานและมีนิสัยรักการอาน 

 2. อธิบายการเขียนเบือ้งตนได  เขียนเรียงความ  ยอความ  เขียนจดหมาย  เขียนโตแยง  เขียน

รายงาน  เขียนคําขวัญ  เขียนประกาศ  เขียนเชิญชวน  กรอกแบบรายการ  แตงคําประพันธ  บอกคุณค

าของถอยคาํภาษาและสามารถเลือกใชถอยคําในการประพันธ  เขียนอางอิง  เขียนเลขไทยไดถูกตองสวย

งาม 
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 3. บอกหลักเบื้องตน  และจุดมุงหมายของการฟง  การดูและการพูดได  และสามารถ 

พูดในโอกาสตางๆ ได 

 4. บอกลักษณะสําคัญของภาษาและการใชภาษาในการสือ่การ  ใชพจนานุกรมและสารานุกรม

ในชีวิตประจําวันได 

 5. บอกชนิดและหนาทีข่องคํา  ประโยค  และนําไปใชไดถูกตอง 

 6. ใชเคร่ืองหมายวรรคตอน  อักษรยอ  คําราชาศัพท  หลักการประชุม  การอภิปราย  การโตวาที 

 7. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม  องคประกอบและรูปแบบลักษณะเดนของ

วรรณคดีได 

 8. บอกความหมายของวรรณกรรมมุขปาฐะ  และวรรณกรรมลายลักษณได 

 9. บอกความหมายและลักษณะเดนของวรรณกรรมทองถิน่  ประเภทรูปแบบของวรรณกรรม

ไทยปจจุบนัได 

 10. อานวรรณคดีและวรรณกรรม  บอกแนวความคิด  คานิยม  คุณคาหรือแสดงความคดิเห็นได 

 11. บอกลักษณะสําคัญและคุณคาของเพลงพื้นบาน  และบทกลอมเด็กพรอมทั้งรองเพลงพื้นบาน

และบทกลอมเด็กได  

ขอบขายเนื้อหา 

 บทที่  1  การฟง  การดู 

 บทที่  2  การพูด 

 บทที่  3  การอาน 

 บทที่ 4 การเขียน 

 บทที่ 5 หลักการใชภาษา 

 บทที่ 6  วรรณคดีและวรรณกรรม 

 บทที่ 7  ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 
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บทท่ี 1 การฟง การดู 

สาระสําคัญ 

 การฟงและดูสารประเภทตางๆ อยางถูกวิธีมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรู

สึกในโอกาสตางๆ อยางเหมาะสมจะทําใหไดรับความรู ความเขาใจ นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ได 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทจบ  แลวคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ 

 1. นําความรูไปเปนขอมลูในการตัดสนิใจเลอืกสื่อในการฟงและดู  

 2. แสดงความคดิเห็น วิเคราะห วิจารณ เร่ืองที่ฟงและดูได 

 3. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด และสรุปสาระสําคัญของเร่ืองที่ฟง 

  และดูได 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1 การเลอืกสื่อในการฟงและดู 

 เร่ืองที่ 2 การวิเคราะห วิจารณ เร่ืองที่ฟง และดู 

 เร่ืองที่ 3 มารยาทในการฟงและดู 
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เรื่องท่ี 1  การเลือกสื่อในการฟงและดู 

 สังคมปจจุบันชองทางการนําเสนอขอมูลใหดูและฟงจะมีมากมาย ดังน้ันผูเรียนควรรูจักเลือกที่

จะดูและฟง  เมื่อไดรับรูขอมลูแลว  การรูจักวิเคราะห วิจารณ เพื่อนําไปใชในทางสรางสรรค  เปนสิง่จําเป

นเพราะผลที่ตามมาจากการดูและฟงจะเปนผลบวกหรือลบแกสังคม   ก็ขึ้นอยูกับการนําไปใช  น่ันคือผล

ดีจะเกิดแกสังคมก็เมือ่ผูดูและฟงนําผลที่ไดน้ันไปใชอยางสรางสรรค  หรือในปจจุบันจะมีสํานวนที่ใช

กันอยางแพรหลายวาคิดบวก 

 เมื่อรูจักหลกัในการฟงและดูแลว ควรจะรูจักประเภทเพื่อแยกแยะในการนําไปใชประโยชน  ซึ่ง

อาจสรุปประเภทการแยกแยะประเภทของสื่อในการนําไปใชประโยชน มีดังน้ี 

 1. สื่อโฆษณา  สื่อประเภทน้ีผูฟงตองรูจุดมุงหมาย  เพราะสวนใหญจะเปนการสื่อใหคลอยตาม  

อาจไมสมเหตุสมผล  ผูฟงตองพิจารณาไตรตรองกอนซื้อหรือกอนตัดสินใจ 

 2. สื่อเพื่อความบันเทิง  เชน เพลง, เรื่องเลา ซึ่งอาจมีการแสดงประกอบดวย เชน นิทาน นิยาย 

หรือสื่อประเภทละคร สื่อเหลาน้ีผูรับสารตองระมัดระวัง  ใชวิจารณญาณประกอบการตัดสินใจกอนที่จะ

ซื้อหรือทําตาม ปจจุบันรายการโทรทัศนจะมีการแนะนําวาแตละรายการเหมาะกับกลุมเปาหมายใด 

เพราะเชื่อกันวาถาผูใดขาดความคิดในเชงิสรางสรรคแลว สื่อบันเทิงอาจสงผลรายตอสังคมได เชน ผูดูเอา

ตัวอยางการจ้ี, ปลน, การขมขืนกระทําชําเรา  และแมแตการฆาตัวตาย โดยเอาอยางจากละครที่ดูก็เคยมีมา

แลว 

 3. ขาวสาร สื่อประเภทน้ีผูรับสารตองมีความพรอมพอสมควร  เพราะควรตองรูจักแหลงขาว ผู

นําเสนอขาว การจับประเด็น ความมีเหตุมีผล รูจักเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของขาวหลายๆ แหง เปนต

น 

 4. ปาฐกฐา เน้ือหาประเภทน้ีผูรับสารตองฟงอยางมีสมาธิเพื่อจับประเด็นสําคัญใหได และกอน

ตัดสินใจเชื่อหรือนําขอมลูสวนใดไปใชประโยชนตองมีความรูพื้นฐานในเร่ืองน้ันๆ อยูบาง 

 5. สุนทรพจน สื่อประเภทน้ีสวนใหญจะไมยาว และมีใจความที่เขาใจงาย ชัดเจน แตผูฟงจะต

องรูจักกลั่นกรองสิ่งที่ดีไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 หลักการฟงและดูอยางสรางสรรค 

 1. ตองเขาใจความหมาย  หลักเบือ้งตนจองการจับใจความของสารที่ฟงและดูน้ัน  ตองเขา

ใจความหมายของคํา  สาํนวนประโยคและขอความที่บรรยายหรืออธิบาย 

 2. ตองเขาใจลักษณะของขอความ  ขอความแตละขอความตองมีใจความสําคัญของเร่ืองและ

ใจความสําคัญของเร่ืองจะอยูที่ประโยคสําคัญ ซึ่งเรียกวา ประโยคใจความ ประโยคใจความจะปรากฏอยู

ในตอนใดตอนหน่ึงของขอความ  โดยปกติจะปรากฏอยูในตอนตน ตอนกลาง และตอนทาย  หรืออยู
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ตอนตนและตอนทายของขอความผูรับสารตองรูจักสงัเกต  และเขาใจการปรากฏของประโยคใจความใน

ตอนตางๆ ของขอความ จึงจะชวยใหจับใจความไดดียิ่งขึ้น 

 3. ตองเขาใจในลักษณะประโยคใจความ ประโยคใจความ คือขอความที่เปนความคิดหลกั  ซึ่ง

มักจะมีเน้ือหาตรงกับหัวขอเร่ือง เชน เร่ือง “สุนัข” ความคิดหลกัคือ สุนัขเปนสตัวเลี้ยงที่รักเจาของ แต

การฟงเร่ืองราวจากการพูดบางทีไมมีหัวขอ แตจะพูดตามลําดับของเน้ือหา  ดังน้ันการจับใจความสําคัญต

องฟงใหตลอดเร่ืองแลวจับใจความวา  พูดถึงเร่ืองอะไร คือจับประเด็นหัวเร่ือง และเร่ืองเปนอยางไรคือ 

สาระสําคัญหรือใจความสําคัญของเร่ืองน่ันเอง 

 4. ตองรูจักประเภทของสาร  สารที่ฟงและดูมีหลายประเภท ตองรูจักและแยกประเภทสรุปของ

สารไดวา เปนสารประเภทขอเทจ็จริง  ขอคดิเห็นหรือเปนคําทักทายปราศรัย ขาว ละคร สารคดี จะได

ประเด็นหรือใจความสําคัญไดงาย 

 5. ตองตีความในสารไดตรงตามเจตนาของผูสงสาร ผูสงสารมีเจตนาที่จะสงสารตางๆ  กับบาง

คนตองการใหความรู  บางคนตองการโนมนาวใจ และบางคนอาจจะตองการสงสารเพื่อสื่อความหมาย

อ่ืนๆ ผูฟงและดูตองจับเจตนาใหได เพื่อจะไดจับสารและใจความสําคัญได 

 6. ตั้งใจฟงและดูใหตลอดเร่ือง  พยายามทําความเขาใจใหตลอดเร่ือง  ยิ่งเร่ืองยาวสลับ 

ซับซอนยิ่งตองต้ังใจเปนพิเศษและพยายามจับประเด็นหัวเร่ือง กริยาอาการ ภาพและเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ด

วยความต้ังใจ 

 7. สรุปใจความสําคัญ  ขั้นสดุทายของการฟงและดูเพื่อจับใจความสําคัญกค็ือสรุปใหไดวา เร่ือง

อะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมือ่ไร อยางไรและทําไม หรือบางเร่ืองอาจจะสรุปไดไมครบทั้งหมดทั้งน้ี 

ยอมขึ้นกับสารที่ฟงจะมีใจความสําคัญครบถวนมากนอยเพยีงใด 

 วิจารณญาณในการฟงและดู 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของ วิจารณญาณไววาปญญาท่ีสามารถรู

หรือใหเหตุผลที่ถูกตอง  คํานี้มาจากคําวา วิจารณ ซึ่งแปลวา การคิดใครครวญโดยใชเหตุผลและคําวา 

ญาณ  ซึ่งแปลวาปญญาหรือ ความรูในชั้นสูง 

 วิจารณญาณในการฟงและด ู คือการรับสารใหเขาใจเน้ือหาสาระโดยอาศัยความรู ความคิด 

เหตุผล และประสบการณประกอบการใชปญญาคิดใครครวญแลวสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม 

 การฟงและดูใหเกิดวิจารณญาณน้ันมีขั้นตอนในการพัฒนาเปนลําดับบางทีก็อาจเปนไปอยาง

รวดเร็ว  บางทีก็ตองอาศัยเวลา  ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับพื้นฐานความรู  ประสบการณของบุคคลและ 

ความยุงยากซับซอนของเร่ืองหรือสารที่ฟง 

 ข้ันตอนการฟงและดูอยางมีวิจารณญาณมีดงัน้ี 
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 1. ฟงและดูใหเขาใจเร่ือง  เมื่อฟงเร่ืองใดกต็ามผูฟงจะตองต้ังใจฟงเรื่องน้ันใหเขาใจตลอดเรื่อง  

ใหรูวาเน้ือเร่ืองเปนอยางไร มสีาระสําคัญอะไรบาง พยายามทําความเขาใจรายละเอียดทั้งหมด 

 2. วิเคราะหเรื่อง  จะตองพิจารณาวาเปนเรื่องประเภทใด  เปนขาว  บทความ เรือ่งสั้น นิทาน 

นิยาย บทสนทนา สารคดี ละคร และเปนรอยแกวหรือรอยกรอง เปนเรือ่งจริงหรือแตงขึน้  ตองวิเคราะห

ลักษณะของตัวละคร และกลวิธีในการเสนอสารของผูสงสารใหเขาใจ 

 3. วินิจฉัยเรื่อง  คือการพิจารณาเรื่องที่ฟงวาเปนขอเท็จจริง  ความรูสึกความคิดเห็นและผูส

งสารหรือผูพูดผูแสดงมีเจตนาอยางไรในการพูดการแสดง อาจจะมีเจตนาที่จะโนมนาวใจหรือแสดง

ความคดิเห็น  เปนเร่ืองที่มีเหตุมีผล  มีหลกัฐานนาเชื่อถือหรือไมและมีคุณคา  มีประโยชนเพยีงใด 

 สารที่ใหความรู 

 สารที่ใหความรูบางคร้ังก็เขาใจงาย แตบางคร้ังที่เปนเรื่องสลับซับซอนก็จะเขาใจยาก ตองใชการ

พินิจพิเคราะหอยางลึกซึ้ง ทั้งน้ียอมขึ้นกับเร่ืองที่เขาใจงายหรือเขาใจยาก  ผูรับมีพื้นฐานในเรื่องที่ฟงเพียง

ใด ถาเปนขาวหรือบทความเกี่ยวกับเกษตรกรผูมีอาชีพเกษตรยอมเขาใจงาย ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนัก

ธุรกิจก็จะไดเขาใจงายกวาผูมีอาชีพเกษตร  และผูพูดหรือผูสงสารก็มีสวนสําคัญ  ถามีความรูในเรื่องน้ัน

เปนอยางดีรูวิธีพูดนําเสนอผูฟงก็จะเขาใจไดงาย 

 ขอแนะนําในการฟงและดูที่ใหความรูโดยใชวิจารณญาณมีดังนี้  1.

 เมื่อไดรับสารที่ใหความรูเร่ืองใดตองพิจารณาวาเรื่องน้ันมีคุณคาหรือมีประโยชนควรแกการใช

วิจารณญาณมากนอยเพยีงใด 

 2. ถาเร่ืองที่ตองใชวิจารณญาณไมวาจะเปนขาว บทความ สารคดี ขาว หรือความรูเรื่องใดก็ตาม  

ตองฟงดวยความต้ังใจจับประเด็นสําคัญใหได  ตองตีความหรือพินิจพิจารณาวา ผูสงสารตองการสงสาร

ถึงผูรับคืออะไร  และตรวจสอบหรือเปรียบเทียบกับเพื่อน ๆ ที่ฟงรวมกันมาวาพิจารณาไดตรงกันหรือไม

อยางไร  หากเห็นวาการฟงและดูของเราตางจากเพื่อน ดอยกวาเพื่อน จะไดปรับปรุงแกไขใหการฟง

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตอไป 

 3. ฝกการแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น เจตคติของผูพูดหรือแสดงที่มีตอเรื่องที่พูดหรือแสดง

และฝกพิจารณาตัดสินใจวาสารที่ฟงและดูน้ันเชื่อถือไดหรือไม  และเชือ่ถือไดมากนอยเพยีงใด 

 4. ขณะที่ฟงควรบันทึกสาระสําคัญของเร่ือง  ตลอดทั้งประเด็นการอภิปรายไวเพื่อนําไปใช 

 5. ประเมินสารที่ใหความรูวา มีความสําคัญมีคุณคาและประโยชนมากนอยเพียงใด มีแงคิด

อะไรบาง และผูสงสารมีกลวิธีในการถายทอดที่ดีนาสนใจอยางไร 

 6. นําขอคิด ความรูและกลวิธีตางๆ ที่ไดจากการฟงไปใช  ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

การประกอบอาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิต  พฒันาชุมชนและสังคมไดอยางเหมาะสม 
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 สารที่โนมนาวใจ 

 สารที่โนมนาวใจเปนสารที่เราพบเห็นประจําจากสือ่มวลชน จากการบอกเลาจากปากหน่ึงไปสู

ปากหน่ึง ซึ่งผูสงสารอาจจะมีจุดมุงหมายหลายอยางทั้งที่ดี และไมดี มีประโยชนหรือใหโทษ จุดมุงหมาย

ที่ใหประโยชนก็คือ  โนมนาวใจใหรักชาติบานเมือง  ใหใชจายอยางประหยัด ใหรักษาสิ่งแวดลอม ให

รักษาสาธารณสมบัติและประพฤติแตสิ่งที่ดีงาม  ในทางตรงขามผูสงสารอาจจะมีจุดมุงหมายใหเกิดความ

เสยีหาย  มุงหมายที่จะโฆษณาชวนเชื่อหรือปลุกปน ยุยงใหเกิดการแตกแยก ดังน้ันจึงตองมีวิจารณญาณ 

คิดพิจารณาใหดีวาสารน้ันเปนไปในทางใด 

 การใชวิจารณญาณสารโนมนาวใจ ควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. สารน้ันเรียกรองความสนใจมากนอยเพียงใด หรือสรางความเชื่อถือของผู พูดมากนอย 

เพยีงใด 

 2. สารที่นํามาเสนอน้ัน สนองความตองการพื้นฐานของผูฟงและดูอยางไรทําใหเกิดความ

ปรารถนาหรือความวาวุนขึ้นในใจมากนอยเพยีงใด 

 3. สารไดเสนอแนวทางที่สนองความตองการของผูฟงและดูหรือมีสิ่งใดแสดงความเห็นวาหาก

ผูฟงและดูยอมรับขอเสนอน้ันแลวจะไดรับประโยชนอะไร 

 4. สารที่นํามาเสนอน้ันเราใจใหเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งใด และตองการใหคิดหรือปฏิบัติอยางไร 

ตอไป 

 5. ภาษาที่ใชในการโนมนาวใจน้ันมีลักษณะทําใหผูฟงเกดิอารมณอยางไรบาง 

 สารที่จรรโลงใจ 

 ความจรรโลงใจ  อาจไดจากเพลง ละคร ภาพยนตร คําประพันธ สุนทรพจน บทความบางชนิด

คําปราศรัย พระธรรมเทศนา โอวาท ฯลฯ เมื่อไดรับสารดังกลาวแลวจะเกิดความรูสึกสบายใจ สุขใจ 

คลายเครียด เกดิจินตนาการ มองเห็นภาพและเกดิความซาบซึ้ง สารจรรโลงใจจะชวยยกระดับจิตใจมนุษย

ใหสูงขึ้นประณีตขึ้น  ในการฝกใหมีวิจารณญาณในสารประเภทน้ีควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ฟงและดูดวยความต้ังใจ  แตไมเครงเครียด ทําใจใหสบาย 

 2. ทําความเขาใจในเน้ือหาที่สําคัญ  ใชจินตนาการไปตามจุดประสงคของสารน้ัน 

 3. ตองพิจารณาวาสิ่งที่ฟงและดูใหความจรรโลงในดานใด อยางไรและมากนอยเพียงใด  หาก

เร่ืองน้ันตองอาศัยเหตุผล ตองพิจารณาวาสมเหตุสมผลหรือไม 

 4. พิจารณาภาษาและการแสดง  เหมาะสมกับรูปแบบเน้ือหาและผูรับสารหรือไมเพยีงใด 
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เรื่องท่ี  2  การวิเคราะหวิจารณเรื่องท่ีฟงและดู 

 ความหมายของการวิเคราะห การวินิจและการวิจารณ 

 การวิเคราะห  หมายถึง การที่ผูฟงและผูดูรับสารแลวพิจารณาองคประกอบออกเปนสวนๆ  

นํามาแยกประเภท  ลักษณะ  สาระสําคัญของสาร  กลวิธีการเสนอและเจตนาของผูสงสาร 

 การวินิจ  หมายถึง การพิจารณาสารดวยความเอาใจใส ฟงและดูอยางไตรตรองพิจารณาหา

เหตุผลแยกแยะขอดีขอเสยี คุณคาของสาร ตีความหมายและพิจารณาสํานวน ภาษา ตลอดจนน้ําเสียงและ

การแสดงของผูสงสาร  พยายามทําความเขาใจความหมายที่แทจริงเพื่อใหไดประโยชนตามวัตถุประสงค

ของผูวินจิ 

 การวจิารณ  หมายถึง การพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่แสดงออกมาน้ัน ใหเห็นวา นาคิด นาสนใจ 

นาติดตาม มีชั้นเชิงยอกยอนหรือตรงไปตรงมา องคประกอบใดมีคุณคานาชมเชย องคประกอบใดนาทวง

ติงหรือบกพรองอยางไร การวิจารณสิ่งใดก็ตามจึงตองใชความรูมีเหตุมีผล มีหลักเกณฑและมีความ

รอบคอบดวย 

 ตามปกติแลว  เมื่อจะวิจารณสิ่งใด  จะตองผานขั้นตอนและกระบวนการของการวิเคราะหสาร 

วินิจสาร และประเมินคาสาร ใหชดัเจนเสยีกอนแลว จึงวิจารณแสดงความเห็น ออกมาอยางมีเหตุมีผลให

นาคิด นาฟงและเปนคําวิจารณที่เชื่อถือได 

 การวจิารณ  ที่รับฟงมาก็เชนเดียวกัน  ตองผานการวิเคราะห วินิจ และประเมินคาสารน้ันมากอน

และการวิจารณแสดงความคิดเห็นที่จะทําไดอยางมีเหตุมีผลนาเชื่อถือน้ัน  ผูรับสารจะตองรูหลักเกณฑ

การวิจารณแสดงความคิดเห็นตามชนิดของสาร  เพราะสารแตละชนิด ยอมมีองคประกอบเฉพาะตัว เชน 

ถาเปนขาวตองพิจารณาความถูกตองตามความเปนจริง  แตถาเปนละครจะดูความสมจริง  และพิจารณา

โครงเรือ่ง เนื้อเรื่อง ฉาก ตัวละคร ภาษาที่ใช บทบาทการแสดง ฯลฯ นอกจากรูหลักเกณฑแลวจะตอง

อาศัยการฝกฝนบอยๆ  และอานตัวอยางงานวิจารณของผูอ่ืนที่เชีย่วชาญใหมาก  ก็จะชวยใหการวิจารณดี

มีเหตุผลและนาเชื่อถือ 

หลักการวิจารณและแสดงความคิดเห็นสารประเภทตางๆ 

 สารที่ไดรับจากการฟงมีมากมาย  แตที่ไดรับเปนประจําในชีวิตประจําวันไดแก 
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 1. ขาวและสารประชาสัมพันธ 

 2. ละคร 

 3. การสนทนา  คําสัมภาษณบุคคล 

 4. คําปราศรัย คําบรรยาย คํากลาวอภิปราย คําใหโอวาท 

 5. งานประพนัธรอยกรองประเภทตางๆ 

 

หลักเกณฑการวิจารณสารที่ไดรับตามชนิดของสาร 

 1. ขาวและสารประชาสัมพันธ  สารประเภทน้ีผูรับสารจะไดรับจากวิทยุ โทรทัศน  ซึ่งจะ

เสนอขาวจากหนวยงานประชาสัมพันธของภาครัฐและเอกชน  รูปแบบของการเสนอขาว 

โดยทั่วไปจะประกอบดวย หัวขอขาว เน้ือและสรุปขาว โดยจะเร่ิมตนดวย หัวขอขาวที่สําคัญแลวถึงจะ

เสนอรายละเอียดของขาวและตอนทายกอนจบ  จะสรุปขาว  หรือบางครัง้จะเสนอลักษณะการสรุปขาว

ประจําสัปดาหเปนรายการหน่ึงโดยเฉพาะ สวนสารประชาสัมพันธอาจมีรูปแบบที่แปลกออกไปหลายรูป

แบบ เชน เสนอสาระในรูปแบบของขาว ประกาศแจงความหรือโฆษณาแบบตางๆ ในการวิจารณ ควร

พิจารณาตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

  1.1 แหลงขาวที่มาของขาวและสารประชาสัมพันธ  ผูวิจารณจะตองดูวาแหลงของขาวหรือ

สารประชาสัมพันธน้ันมาจากไหนจากหนวยงานใด  เปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนหนวยงานหรือ

สถาบันน้ันนาเชื่อถือมากนอยเพยีงใด 

  1.2 เนื้อหาของขาวและสารประชาสัมพันธ  ผูรับสารตองพิจารณาวา สารน้ันมีเนื้อหาสม

บรูณหรือไม  คือเมื่อถามดวยคําถามวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมือ่ไร อยางไรแลวผูฟงสามารถหาคําตอบได

ครบถวน  และสามารถสรุปสาระสําคัญไดดวย 

  1.3 พิจารณาทบทวนวาเน้ือหาของขาวและสารประชาสัมพันธที่นําเสนอเปนความจริง

ทั้งหมด หรือมีการแสดงความรูสึก  ความคดิเห็นของผูสงสารแทรกมาดวย 

  1.4 พิจารณาภาษาที่ใชทั้งความถูกตองของการใชภาษา  ศิลปภาษาและดานวรรณศลิป 

 2. ละคร ภาพยนตร สารประเภทละครจะฟงไดจากละครวิทยุ และโทรทัศนเสียเปนสวนใหญ  

สวนละครเวทีน้ันมีโอกาสไดดูไดฟงนอยมาก  ซึ่งหลักการวิจารณละครมีแนวทางดังน้ี 

  2.1 ดูความสมจริงของผูแสดงตามบทบาทที่ไดรับวาใชน้ําเสียงสมจริงตามอารมณ ความรู

สึก ของตัวละครน้ันๆ มากนอยเพยีงใด 

  2.2 พิจารณาโครงเร่ือง แกนของเร่ืองวา มีโครงเรือ่งเปนอยางไร สรุปสาระสําคัญหรือแกน

ของเร่ืองใหได 
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  2.3 ฉากและตัวละคร มีฉากเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อเรื่อง เหมาะสมกับบรรยากาศ และ

ตัวละครแตละตัวมีลักษณะเดนหรือใหอะไรกับผูฟง 

  2.4 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสมตามหลักการใชภาษา ศิลปะภาษาและดานวรรณศลิป 

 3.  การสนทนาและคําสัมภาษณบุคคล การสนทนาและคําสัมภาษณบุคคลในวิทยุและโทรทัศน

เปนสารที่ไดฟงกันเปนประจํา ผูรวมสนทนาและใหสัมภาษณก็เปนคนหลากหลายระดับและอาชีพ การ

สนทนาและ การวิเคราะหมีหลักในการพิจารณา ดังน้ี 

 

 

  3.1  การสนทนาในชีวิตประจําวัน 

   ก. การที่สนทนา มันเปนเร่ืองอะไรและมีสาระสําคัญวาอยางไร 

   ข. สาระสําคัญของการสนทนาที่สรุปไดเปนความจริงและนาเชื่อถือเพยีงใด 

   ค. ผูรวมสนทนามีความรูและมีความสนใจในเร่ืองที่สนทนามากนอยเพยีงใด 

   ง. ภาษาที่ใชในการสนทนามีความถูกตอง  ตามหลักการใชภาษามีความเหมาะสมและ

สละสลวยทําใหเขาใจเร่ืองไดชดัเจนเพยีงใด ทั้งนํ้าเสียงและลีลาการพูดแฝงเจตนาของผูพูดและนาฟงหรือ

ไม 

  3.2 คําสัมภาษณบุคคล 

   มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณดังน้ี 

   ก. ผูสัมภาษณเปนผูมีความรูและประสบการณในเร่ืองที่สัมภาษณมากนอยเพียงใด 

เพราะผูสัมภาษณที่มีความรูและประสบการณในเร่ืองที่จะสัมภาษณเปนอยางดีจะถามไดสาระเนื้อเรื่องดี  

จึงตองดูความเหมาะสมของผูสัมภาษณกับเร่ืองที่สัมภาษณดวย 

   ข. ผูใหการสัมภาษณเหมาะสมหรือไม โดยพิจารณาจากวุฒิ ฐานะ หนาที่ อาชีพและ

พิจารณาจากคําตอบที่ใหสัมภาษณวามีเน้ือหาสาระและตอบโตตรงประเด็นคําถามหรือไมอยางไร 

   ค. สาระของคําถามและคําตอบในแตละขอตรงประเด็นหรือไม มีสาระเปนประโยชน

ตอสังคมมากนอยเพยีงใด 

   ง. ลักษณะของการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณทางวิชาการ หรือการสัมภาษณเพื่อ

ความบันเทิง เพราะถาเปนการสัมภาษณทางวิชาการยอมจะตองใชหลักเกณฑในการพิจารณาครบถวน  

แตหากเปนการสัมภาษณเพื่อความบันเทิงน้ันงายตอการวิจารณวาดีหรือไมดี เพราะใชสามัญสํานึกและ

ประสบการณพิจารณาก็เพียงพอแลว 

   จ. ภาษาที่ใชเขาใจงายชัดเจน เหมาะสมเพียงใด ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณมีความ

จริงใจในการถามและการตอบมากนอยเพยีงใด 

 4. คําปราศรัย คําบรรยาย คํากลาวอภิปราย คําใหโอวาท 
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  4.1 คําปราศรัย 

   มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณดังน้ี 

   ก. สาระสําคัญเหมาะสมกับโอกาสที่ปราศรัยหรือไม  โดยพิจารณาเนือ้หาสาระ เวลา 

และโอกาสวาสอดคลองเหมาะสมกันหรือไม 

   ข. สาระสําคัญและความคิดเปนประโยชนตอผูฟงหรือไม    

   ค. ผูกลาวปราศรัยใชภาษาไดดีถูกตอง เหมาะสมสละสลวย คมคายหรือไมอยางไร 

  4.2 คําบรรยายฃ 

   มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณดังน้ี 

   ก. หัวขอและเน้ือเร่ืองเหมาะสมกับสถานการณและผูฟงมากนอยเพยีงใด 

   ข. สาระสําคัญของเร่ืองที่บรรยายมีประโยชนตอผูฟงและสังคมมีสิ่งใดที่นาจะนําไปใช

ใหเกดิประโยชน 

   ค. ผูบรรยายมีความรูและประสบการณ ในเรื่องที่บรรยายมากนอยเพียงใด มีความนา

เชื่อถือหรือไม 

   ง. ภาษาที่ใชในการบรรยาย ถูกตองตามหลักการใชภาษา เขาใจงายชดัเจนหรือไม 

  4.3 คํากลาวอภิปราย 

   การอภิปรายเปนวิธีการระดมความคิดเห็นและแนวทางในการแกปญหา  ซึ่งเราจะไดฟ

งกันเปนประจําโดยเฉพาะจากรายการโทรทัศน  การวิเคราะหวิจารณควรพิจารณาโดยใชหลักการ 

   ก. ประเด็นปญหาที่จะอภิปราย  ขอบขายของปญหาเปนอยางไร  มีขอบกพรอง 

อยางไร 

   ข. ประเด็นปญหาที่นํามาอภิปราย  นาสนใจมากนอยเพียงใดและมีความสอดคลอง

เหมาะสมกับสถานการณ หรือไม 

   ค. ผูอภิปรายมีคุณวุฒิ ประสบการณมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นอภิปรายอยางไร  และมี

ความนาเชื่อถือมากนอยเพยีงใด 

   ง. ผูอภิปรายไดศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลความรูมาชี้แจงประกอบไดมากนอย

เพียงพอเหมาะสมและนาเชื่อถือหรือไม 

   จ. ผูอภิปรายรับฟงความคิดเห็นของผูรวมอภิปรายหรือไม  มีการผูกขาดความคิดและ

การพูดเพยีงคนเดียวหรือไม 

   ฉ. ผูอภิปรายใหขอคิดและแนวทางอยางมีเหตุผลมีขอมูลหลักฐานหรือไม  ใชอารมณ

ในการพูดอภิปรายหรือไม 

   ช. ภาษาที่ใชในการอภิปรายถูกตองตามหลักการใชภาษา  กระชับรัดกุม  ชัดเจน 

เขาใจงาย 
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   ซ. ผูฟงอภิปรายไดศึกษารายละเอียดตามหัวขออภิปรายมาลวงหนาบางหรือไม  หากมี

การศึกษามาลวงหนา  จะทําใหวิเคราะหวิจารณได 

 

  4.4 คําใหโอวาท 

   มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณ คือ 

   ก. ผูใหโอวาทเปนใคร  มีคุณวุฒิมหีนาที่ที่จะใหโอวาทหรือไม 

   ข. สาระสําคัญของเรื่องที่ใหโอวาทมีอะไรใหขอคิดเรื่องอะไร  สอนอะไรมีแนวทาง

ปฏิบัติอยางไร 

   ค. เร่ืองที่ใหโอวาทมีความถูกตอง  มีเหตุมีผลสอดคลองตามหลักวิชาการหรือไม 

นาเชื่อถือเพยีงใด 

   ง. มีเทคนิคและกลวิธีในการพูดโนมนาวจิตใจของผูฟงและมีการอางอิง คําคม สํานวน 

สุภาษิต หรือยกเร่ือง ยกเหตุการณมาประกอบอยางไรบาง 

   จ. ใชภาษาไดดี ถูกตองสละสลวย คมคาย ไพเราะ ประทับใจตอนไหนบาง 

 สรุป   

 1. วิจารณญาณในการฟงและดู  หมายถึงการรับสารใหเขาใจตลอดเร่ืองแลวใชปญญาคิด

ไตรตรอง  โดยอาศัยความรู ความคิด  เหตุผล และประสบการณเดิม แลวสามารถนําสาระตางๆ ไปใชใน

การดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

  1.1 ฟงและดูใหเขาใจตลอดเร่ืองกอน 

  1.2 วิเคราะหเรื่อง  วาเปนเรื่องประเภทใด  ลักษณะของเรื่องและตัวละครเปนอยางไร  มี

กลวิธีในการเสนอเร่ืองอยางไร 

  1.3  วินิจฉัย  พิจารณาเร่ืองที่ฟงเปนขอเท็จจริง ความคิดเห็น เจตนาของผูเสนอเปนอยางไร 

มีเหตุผลนาเชื่อถือหรือไม 

  1.4 การประเมินคาของเรื่องเมื่อผานขั้นตอน 1 – 3 แลว ก็ประมาณวาเรื่องหรือสารน้ันดี

หรือไมดี มีอะไรที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนได 

  1.5 การนําไปใชประโยชนเมื่อผานขั้นตอนที่ 1 – 4 แลว ขั้นสุดทายคือ นําคุณคาของเรื่องที่

ฟงและดูไปใชไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

 2. การวิเคราะห  หมายถึงการแยกแยะประเภท ลักษณะ สาระสําคัญและการนําเสนอพรอมทั้ง

เจตนาของผูพูดหรือผูเสนอ 

 การวินิจ  หมายถึงการพิจารณาเร่ืองอยางไตรตรอง  หาเหตุผลขอดีขอเสยี  และคุณคาของสาร 
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 การวิจารณ   หมายถึง การพิจารณาอยางมีหลักเกณฑในเรื่องที่ฟงและดู  วามีอะไรนาคิดนาสน

ใจนาติดตาม นาชมเชย นาชื่นชมและมีอะไรบกพรองบาง 

 การวิจารณสารหรือเรื่องท่ีไดฟงและดู  เมื่อไดวินิจวิเคราะหและใชวิจารณญาณในการฟงและดู

เร่ืองหรือสารที่ไดรับแลวก็นําผลมารายงานบอกกลาวแสดงความคิดเห็นตอสิ่งน้ัน  อยางมีเหตุผล มี

หลกัฐานประกอบ  และเปนสิ่งสรางสรรค 

 3. หลักการฟงและดูท่ีด ี

  ผูเรียนรูไดเรียนรูวิธีการฟงและดูมาแลวหลายประการ  ควรจะไดรับรูถึงวิธีการปฏิบัติตนใน

การเปนผูฟงและดูที่ดีดวย ตามหลักการดังนี้ 

  1. ฟงและดูใหตรงตามความมุงหมาย  การฟงแตละคร้ังจะตองมีจุดมุงหมายในการฟงและดู 

 ซึ่ ง อา จจะ มี จุดมุ ง หม า ย อ ย า ง ใ ดอย า ง ห น่ึง โ ดย เฉ พ า ะ หรือมี จุด มุ ง หม า ย หล า ย อย า ง 

พรอมกันก็ได  จะตองเลอืกฟงและดูใหตรงกับจุดมุงหมายที่ไดตัง้ไวและพยายามที่จะใหการฟงและดูแต

ละคร้ังไดรับผลตามจุดมุงหมายที่กาํหนด 

  2. มีความพรอมในการฟงและดู การฟงและดูจะไดผลจะตองมีความพรอมทั้งรางกายจิตใจ

และสติปญญา คือตองมีสุขภาพดีทั้งรางกาย และจิตใจไมเหน็ดเหน่ือยไมเจ็บปวยและไมมีจิตใจเศร

าหมอง กระวนกระวายการฟงและดูจึงจะไดผลดี  และตองมีพื้นฐานความรูในเรื่องน้ันดีพอสมควร  หาก

ไมมีพื้นฐานทางความรู สติปญญาก็ยอมจะฟงและดูไมรูเร่ืองและไมเขาใจ 

 3. มีสมาธิในการฟงและดู  ถาหากไมมีสมาธิ ขาดความต้ังใจยอมจะฟงและดูไมรูเรื่อง  การรับรู

และเขาใจจะไมเกดิ  ดังน้ันจะตองมีความสนใจ มีความต้ังใจและมีสมาธิในการฟงและดู 

 4.  มีความกระตือรือรน ผูที่มองเห็นคุณคาและประโยชนของเรือ่งนัน้มีความพรอมที่จะรับรู

และทําความเขาใจจากการฟงและดูน้ัน ยอมมีประสิทธิภาพในการฟงและดูสูง 

 5.  ฟงและดูโดยไมมีอคต ิ  ในการฟงจะตองทําใจเปนกลางไมมีอคติตอผูพดูตอเร่ืองที่พูด  หากไม

ชอบเร่ือง ไมศรัทธาผูพูดก็จะทําใหไมพรอมที่จะรับรูและเขาใจในเรื่องน้ัน  จะทําใหการฟงและการดูไม

ประสบผลสําเร็จ 

 6. การจดบันทึกและสรุปสาระสําคัญ  ในการฟงและดูเพื่อความรูมีความจําเปนที่ตองบันทึก

สรุปสาระสําคัญที่จะนําไปใชนําไปปฏิบัติ 

 คุณสมบัติของผูฟงและดูท่ีดี  ควรปฏิบัติดงัน้ี 

 1. สามารถปฏิบัติตามหลักการฟงและดูท่ีดีได  โดยมีจุดมุงหมาย  มีความพรอมในการฟงและดู

มีความต้ังใจและกระตือรือรน  ไมมีอคติและรูจักสรุปสาระสําคัญของเร่ืองที่ฟงและดูน้ันได 

 2. มีมารยาทในการฟงและดู  มารยาทในการฟงและดูเปนสิ่งที่จะชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการ

ฟงและดู  เปนมารยาทของการอยูรวมกันในสังคมอยางหน่ึง  หากผูฟงและดูไมมีมารยาท  การอยูรวมกัน
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ในขณะที่ฟงและดู ยอมไมปกติสุข  มีบรรยากาศที่ไมเหมาะสมและไมเอ้ือตอความสําเร็จ ตัวอยางเชน  

ขณะที่ฟงและดูการบรรยายถามีใครพูดคุยกันเสียงดังหรือกระทําการที่สรางความไมสงบรบกวนผูอ่ืน  

บรรยากาศในการฟงและดูน้ันยอมไมดี  เกิดความรําคาญตอเพื่อนที่น่ังอยูใกลจะไดรับการตําหนิวาไมมี

มารยาท ขาดสมบัติผูดี  แตถาเปนผูมีมารยาท  ยอมไดรับการยกยองจากบุคคลอืน่ทําใหการรับสารดวย

การฟงและดูประสบความสําเร็จโดยงาย 

 3. รูจักเลือกฟงและดูในสิ่งท่ีเปนประโยชน  การเลือกฟงและดูในเร่ืองที่จะเปนประโยชนตอ

อาชีพ  ชีวิตความเปนอยูและความรับผิดชอบในสังคม แลวเลือกนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา

อาชีพ  พฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาสังคม 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 3 มารยาทในการฟงและดู 

 การฟงและดูจะสัมฤทธิ์ผลน้ัน  ผูฟงตองคํานึงถึงมารยาทในสังคมดวย  ยิ่งเปนการฟงและดูในที่

สาธารณะยิ่งตองรักษามารยาทอยางเครงครัด  เพราะมารยาทเปนเคร่ืองกํากับพฤติกรรมของคนในสังคม  

ควบคุมใหคนในสังคมประพฤติตนใหเรียบรอยงดงาม  อันแสดงถึงความเปนผูดีและเปนคนที่พฒันาแลว 

 การฟงและดูในโอกาสตางๆ เปนพฤติกรรมทางสังคม  ยกเวนการฟงและดูจากสื่อตามลําพัง  แต

ในบางคร้ังการฟงและดูบทเรียนจากสื่อทางไกลก็มีการฟงและดูกันเปนกลุมรวมกบับุคคลอ่ืนดวย  จําเปน

ตองรักษามารยาท  เพื่อมิใหเปนการรบกวนสมาธิของผูอืน่การรักษามารยาทในขณะที่ฟงและดูเปนการ

แสดงถึงการมีสัมมาคารวะตอผูพูดหรือผูแสดง  หรือตอเพือ่นผูฟงดวยกัน  ตอสถานที่ผูมีมารยาทยังจะได

รับยกยองวาเปนผูมีวัฒนธรรมดีงามอีกดวย 

 มารยาทในการฟงและดูในโอกาสตางๆ มีดังน้ี 

 1. การฟงและดูเฉพาะหนาผูใหญ 

 เมื่อฟงและดูเฉพาะหนาผูใหญไมวาจะอยูแตลําพังหรือมีผูอ่ืนรวมอยูดวยก็ตาม จะตองสํารวม

กิริยาอาการใหความสนใจดวยการสบตากับผูพูด ผูที่สื่อสารใหกันทราบ  ถาเปนการสนทนาไมควรชิงพูด

กอนที่คูสนทนาจะพูดจบ  หรือถามีปญหาขอสงสัยจะถาม  ควรใหผูพูดจบกระแสความกอนแลวจึงถาม  

หากมีเพือ่นรวมฟงและดูอยูดวยตองไมกระทําการใดอันจะเปนการรบกวนผูอ่ืน 

 2.  การฟงและดูในท่ีประชุม 
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 การประชุมจะมีประธานในที่ประชุมเปนผูนําและควบคุมใหการประชุมดําเนินไปดวยดี  ผูเขาร

วมประชุมตองใหความเคารพตอประธาน  ในขณะที่ผูอ่ืนพูด เราตองต้ังใจฟงและดู  หากมีสาระสําคัญก็

อาจจดบันทึกไวเพื่อจะไดนําไปปฏิบัติ  หรือเปนขอมูลในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ไมควรพูด

กระซิบกับคนขางเคียง ไมควรพูดแซงขึ้น หรือแสดงความไมพอใจใหเห็น ควรฟงและดูจนจบแลวจึงให

สัญญาณขออนุญาตพูดดวยการยกมือ หรือขออนุญาต ไมควรทํากิจธุระสวนตัว และไมทําสิ่งอ่ืนใดที่จะ

เปนการรบกวนที่ประชุม 

 3. การฟงและดูในท่ีสาธารณะ 

 การฟงและดูในที่สาธารณะเปนการฟงและดูที่มีคนจํานวนมากในสถานที่ที่เปนหองโถงกวาง 

และในสถานที่ที่เปนลานกวาง อาจจะมีหลังคาหรือไมมีก็ได ขณะที่ฟงและดูไมควรกระทําการใดๆ ที่จะ

กอความรําคาญ สรางความวุนวายใหแกบุคคลที่ชมหรือฟงรวมอยูดวย  ขอควรระวังมีดังน้ี 

  3.1 การฟงและดูในโรงภาพยนตรหรือโรงละคร 

    3.1.1 รักษาความสงบ  ไมใชเสยีงพูดคุยและกระทําการใดๆ ที่จะทําใหเรื่องรบกวนผู

อ่ืนและไมควรนําเด็กเล็กๆ ที่ไรเดียงสาเขาไปดูหรือฟงดวยเพราะอาจจะรองหรือทําเสยีงรบกวนผูอ่ืนได 

    3.1.2 ไมควรนําอาหารของขบเคีย้ว ของที่มีกลิ่นแรงเขาไปในสถานที่น้ัน เพราะเวลา

แกหออาหาร รับประทานของขบเคี้ยวก็จะเกิดเสียงดังรบกวนผูอ่ืนและของที่มีกลิ่นแรงก็จะสงกลิ่น

รบกวน  ผูอ่ืนดวย  

    3.1.3 ไมเดินเขาออกบอย เพราะในสถานที่น้ันจะมืด  เวลาเดินอาจจะเหยียบหรือ

เบยีดผูรวมฟงดวย  หากจําเปนควรเลอืกที่น่ังที่สะดวกตอการเดินเขาออก เชน น่ังใกลทางเดิน เปนตน 

    3.1.4 ไมควรแสดงกิริยาอาการท่ีไมเหมาะไมควรระหวางเพื่อนตางเพศในโรง

มหรสพ  เพราะเปนเร่ืองสวนบุคคลขดัตอวัฒนธรรมประเพณีไทย  ไมควรแสดงกิริยาอาการดังกลาวในที่

สาธารณะ 

    3.1.5 ไมควรสงเสยีงดังเกนิไปเมื่อชอบใจเปนพิเศษในเรื่องท่ีดูหรือฟง เชน ถึงตอนที่

ชอบใจเปนพิเศษก็จะหัวเราะเสียงดัง ปรบมือหรือเปาปาก  ซึ่งจะเปนการสรางความรําคาญและรบกวนผู

อ่ืน 

  3.2 การฟงในลานกวาง สวนใหญจะเปนการชมดนตรีและการแสดงที่เปนลักษณะ

มหกรรมบันเทิง ควรปฏิบัติดังน้ี 

    3.2.1 อยาสงเสียงดังจนเกินไป จะทําใหเปนที่รบกวนผูรวมชม  หากถูกใจเปนพิเศษ

ก็ควรดูจังหวะอันควรไมทําเกนิพอดี 

    3.2.2 ไมแสดงอาการกิริยาที่ไมสมควร เช น การโยกตัว การเตนและ 

แสดงทาทางตางๆ เกนิพอดี 
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    3.2.3 ไมด่ืมของมึนเมาเขาไปชมการแสดงหรือไมนําไปด่ืมขณะชม 

    3.2.4 ไมควรแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสมกับเพื่อนตางเพศหรือเพศตรงขามเพราะขัดต

อวัฒนธรรมไทย และอาจผิดกฎหมายดวย 

    3.2.5 ควรยืนหรือน่ังใหเรียบรอยไมควรเดินไปเดินมาโดยไมจําเปนเพราะจะทํา

ความ   วุนวายใหบุคคลอ่ืน 

 สรุป  มารยาทในการฟงและดูได ดังน้ี 

 1. ฟงและดูดวยความต้ังใจ  ตามองดูผูพูดไมแสดงออกดวยอาการใดๆ ที่บอกถึงความไมสนใจ 

 2. ไมทําความรําคาญแกผูอ่ืนที่ฟงและดูดวย 

 3. ไมแสดงกริยาไมเหมาะสมใดๆ เชน โห ฮา ฯลฯ 

 4. ถาจะแสดงความคิดเห็นหรือถามปญหาขอของใจ ควรจะขออนุญาตกอนหรือเมื่อที่ประชุม

เปดโอกาสใหถามและแสดงความคดิเห็น 

 5. ไมควรเดินเขาหรือเดินออกขณะที่ผูพูดกําลังพูดหรือกําลังแสดงหากจําเปนจริงๆ ควรจะทํา

ความเคารพประธานกอน 
 

กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผูเรียนฝกปฏิบติัตามลักษณะการฟงที่ดีในโอกาสที่เหมาะสม เชน การฟงรายงานกลุม, การฟง

พระเทศนแลวนํามาอภิปรายกันในกลุมทั้งผูเปนวิทยากรผูรวมฟงและเนื้อหาตามหัวขอที่ผูเรียนนําเสนอ

และตกลงกันในกลุม 

กิจกรรมท่ี 2 

 1. จงสรุปมารยาทในการฟงและดูวามีอะไรบาง 

 2. ใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามมารยาทในการฟงและดูโดยแบงกลุมจัดกจิกรรมในหองเรียน 
 

 การนําความรูจากการฟงและดูไปใช 

 การฟงและการดูเปนการรับสารทางหน่ึงที่เราสามารถจะรับรูเรือ่งราวตางๆ ไดเปนอยางดีและ

ละเอียด เพราะไดฟงเร่ืองราวจากเสยีงพูดและยังไดมองเห็นภาพเรือ่งราวเหตุการณและวัตถุสิง่ของตลอด

ทั้งกริยาอาการตางๆ อีกดวย  สิ่งที่ไดรับจากการฟงและดูจึงเปนขอมลูความรูที่คอนขางจะละเอียดลึกซึ้ง  

จึงสามารถที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี เชน 

 1. ใชถายทอดความรูเรือ่งราวดวยการพูด การอานและการเขียน เชน การรายงาน การบรรยาย 

การบอกกลาวเลาเร่ือง การอานขาว อานประกาศ บทความ และการเขียนบทความ เขียนเร่ืองยอ 

เรียงความ จดหมาย ฯลฯ เพื่อถายทอดเรือ่งราวที่ไดฟงและดู  ตลอดทั้งการเห็นตัวอยางในการถายทอดด

วยวิธีตางๆ มาใชในการถายทอดไดอีกดวย 
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 2. ใชในการวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น  การฟงและดูจะชวยใหเราไดความรู ไดข

อมูล ขอเท็จจริง หลักฐาน เหตุผล ตัวอยางแนวคิดที่จะใชประกอบการวิเคราะห วิจารณ แสดงความ

คดิเห็นตอที่ประชุม ตอสาธารณชนดวย การพูด การเขยีนไดเปนอยางดี 

 3. ใชในการแกปญหา การแกปญหาทุกประเภท ทุกปญหาจะสําเร็จละลวงไปดวยดี  จะตองอาศัย

ความรู ประสบการณ แนวทางแกปญหาอ่ืนที่เคยแกไขมาแลวและขอมลูทางวิชาการประกอบในการตัดสิน

ใจ  เลอืกวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถแกปญหาไดสําเร็จดวยดี 

 4. ใชในการประกอบอาชีพ  การไดฟงไดเห็นตัวอยางเร่ืองราวตางๆ จะทําใหไดรับความรูและข

อมลูเกี่ยวกับอาชีพตางๆ จะทําใหเรามองเห็นชองทางการประกอบอาชีพชวยใหตัดสินใจประกอบอาชีพ

และยงัเปนขอมลูที่จะสงเสริมใหบุคคลที่มอีาชีพอยูแลว  ไดพฒันาอาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนาอีกด

วย 

 5. ใชในการศึกษาเลาเรียน นักเรียน ผูเรียน ที่กําลังศึกษาอยูยอมสามารถนําความรูประสบการณ

จากการฟงและดูมาชวยใหมีความรูความเขาใจในวิชาที่เรียนทําใหการเรียนประสบความสําเร็จตามความ

ตองการของตนเอง 

 6. ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในสังคม ความรูที่ไดจากการฟงและดูจะสามารถนําไปใช

เปนแนวปฏิบัติของแตละคนทั้งในดานสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตนในสังคมเกี ่ยวกับวัฒนธรรม

ประเพณี การกินอยูหลับนอน การอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข  ทัง้หมดเปนเรื่องที่จะตองศึกษาหา

ความรูดูตัวอยาง ดูแนวปฏบิติัระเบียบ กฎเกณฑของสังคมดวยการฟงและดูทั้งสิ้น 

 ที่กลาวมาเปนสวนหน่ึงยังมีอีกมากมายหลายอยางที่เราตองนําความรูจากการฟงและดูไปใชใน

การดําเนินชีวิต 
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บทท่ี 1 การพูด 

สาระสําคัญ 

 การพูดเปนการสือ่สารที่ควบคูกับการฟงและดู  การเขาใจหลักการการเตรียมการพูด การพูดใน

หลายๆ โอกาส และมารยาทในการพูดจะทําใหการพูดประสบผลสําเร็จ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบ และคาดหวังวาผูเรียนจะจะสามารถ 

 1. นําความรูเกี่ยวกับลักษณะการพูดไปใชไดเหมาะสม 

 2. มีทักษะประสบการณการพูดในโอกาสตางๆ 

 3.  มีมารยาทในการพูด 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1 มารยาทในการพูด 

 เร่ืองที่ 2 ลักษณะการพูดที่ดี 

 เร่ืองที่ 3 การพูดในโอกาสตางๆ 
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เร่ืองที่  1  มารยาทในการพูด 
  

 1. ใชคําพูดสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลใหเกียรติกับผูที่เราพูดดวย  รูจักใชคําที่แสดง

ถึงความมีมารยาท เชน คําขอบคุณ  ขอบใจ  เมื่อผูอ่ืนทําคุณตอเรา  และกลาวขอโทษขออภัยเสียใจใน

โอกาสที่กระทําการลวงเกนิผูอ่ืน 

 2. ไมพดูจาเยาะเยย ถากถาง ดูหมิ่นเหยียดหยาม เสียดสีผูอ่ืน ไมพูดจายกตนขมทาน พูดชี้จุดบก

พรอง หรือปมดอยของผูอ่ืนใหเกดิความอับอาย 

 3. ไมผูกขาดการพูดและความคิดแตเพยีงผูเดียว  ใหโอกาสผูอ่ืนไดพูดบางไมพูดตัดบทในระหว

างผูอ่ืนกําลังพูด  ควรคอยใหผูอ่ืนพูดจนหมดกระบวนความแลวจึงพดูตอ 

 4. เมื่อจะพูดคัดคานหรือโตแยง  ควรจะเหมาะสมกับโอกาสและมีเหตุผลเพียงพอไมใชอารมณ

ควรใชคําพูดที่นุมนวล  ไมใหเสยีบรรยากาศของการพูดคุยกัน 

 5. การพูดเพื่อสรางบรรยากาศ  ใหเกดิอารมณขัน  ควรจะเปนเรื่องตลกขบขันที่สุภาพ  ไมหยาบ

โลนหรือพูดลักษณะสองแงสองงาม 

 6. ไมพูดติเตียน  กลาวหาหรือนินทาผูอ่ืนตอหนาชุมชน  หรือในขณะที่ผูที่เราพูดถึงไมได 

อยูดวย 

 7. ควรพูดดวยนํ้าเสียงนุมนวลชวนฟง ไมใชน้ําเสียงหวนๆ หรือดุดันวางอํานาจเหนือผูฟง  รูจัก

ใชคํา คะ ครับ นะคะ นะครับ หนอย เถดิ จะ นะ เสริมการพูดใหสุภาพไพเราะนาฟง 

 คณุธรรมในการพูด  การปฏิบัติตามมารยาทในการพูดดังกลาวมาแลว  ยังไมถือวาเปนการพูดดี  

เพราะยังขาดคุณธรรมในการพูดน้ันก็คือ  ขาดความรับผิดชอบ  ขาดความจริงใจ   เพราะบุคคลที่มี

คณุธรรมในการพูดจะตองมีความรับผิดชอบในคําพูดและสิ่งที่พูดออกไป  มีความจริงใจ  มีความบริสุทธิ์

ใจตอผูที่เราพูดดวย 

 ก. ความรับผิดชอบในการพูด  ผูพูดจะตองรับผิดชอบตอการพูดของตนทั้งในดานกฎหมายและ

ศลีธรรม  รับผิดชอบทางกฎหมายน้ันก็คือ เมื่อผูพูดพูดอยางขาดความรับผิดชอบมีความผิดตามกฎหมาย  

ผูน้ันจะตองรับโทษ เชน พูดหมิ่นประมาท แจงความเท็จ พูดใหผูอ่ืนเสียหายจนเกิดการฟองรอง  ตองรับ

โทษตามกฎหมาย 

 สวนความรับผิดชอบในดานศีลธรรมหรือคุณธรรมน้ัน  หมายถึงความรับผิดชอบของการพูดที่

ทําใหผูอ่ืนเสยีใจ  ไมสบายใจเกดิความเสยีหายไมถึงกับผิดกฎหมายบานเมอืง  แตเปนสิ่งไมเหมาะไมควร

เชน การพูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ พูดใหผูอ่ืนถูกตําหนิเหลาน้ีผูพูดตองรับผิดชอบ  ตองไม

ปฏิเสธในคําพูดของตน นอกจากน้ีผูพูดจะตองไมพูดตอเติมเสริมแตงจนบิดเบือนความจริง  ตอง

ตระหนักและรับผิดชอบในการพูดทุกคร้ัง 
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 ข. ความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ  ผูพูดตองมีความจริงใจในการพูดดวยการแสดงออกทางสีหนา  

แววตา  อากัปกิริยา  นํ้าเสียงและคําพูดใหตรงกับความรูสึกที่มีอยูในจิตใจอยางแทจริง ไมเสแสรงแกลง

ทํา พูดดวยความบริสุทธิ์ใจ คือการพูดดวยความปรารถนาดีที่จะใหเกิดผลดีตอผูฟง  ไมพูดเพื่อใหเขาเกิด

ความเดือดรอนเสียหาย  ในการพูดควรพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย กาลเทศะ อะไรควรพูด  อะไรไมควรพูด

เปนสิ่งสําคัญ 

 

เรื่องท่ี 2  ลักษณะการพูดท่ีด ี

 การพูด 

 การพูดเปนการสือ่สารอีกประเภทหน่ึงที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน ในการพูดควรตระหนักถึง

วัฒนธรรมในการใชภาษา  คือตองเปนผูมีมารยาทในการพูด  มีคุณธรรมในการพูดและปฏิบัติตาม

ลักษณะการพูดที่ดี  จึงจะสื่อกับผูฟงไดตามที่ตองการ  

 การพูดของแตละบุคคลในแตละคร้ังจะดีหรือไมดีอยางไรน้ัน  เรามีเกณฑที่จะพิจารณาได  ถาเป

นการพูดที่ดีจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 

 1. ตองมีเนือ้หาดี เน้ือหาก็จะตองเปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  เนื้อหาที่ดีตองตรงตามจุดมุ

งหมายของผูพูด ผูพูดมีจุดมุงหมายการพูดเพื่ออะไร เพื่อความรู ความคิด เพื่อความบันเทิง เพื่อจูงใจโน

มนาวใจ เนื้อหาจะตองตรงตามเจตนารมณของผูพูดและเนื้อหาน้ันตองมีความยากงายเหมาะกับผูฟง  มี

การลําดับเหตุการณ  ความคิดที่ดีมีระเบียบไมวกวน  จึงจะเรียกวามีเน้ือหาดี 

 2. ตองมีวิธีการถายทอดดี  ผูพูดจะตองมีวิธีการถายทอดความรูความคิดหรือสิ่งที่ตองการถา

ยทอดใหผูฟงเขาใจงายเกดิความเชื่อถือ และประทับใจ ผูพูดตองมีศิลปะในการใชถอยคําภาษาและการใช

นํ้าเสียง  มีการแสดงกิริยาทาทางประกอบในการแสดงออกทางสหีนา แววตาไดอยางสอดคลองเหมาะสม 

 การพูดจึงจะเกดิประสิทธิผล 

 3. มีบุคลิกภาพดี  ผูพูดจะตองแสดงออกทางกายและทางใจไดเหมาะสมกับโอกาสของการพูด 

อันประกอบดวย รูปรางหนาตา  ซึ่งเราไมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรไดมากนัก  แตก็ตองทําใหดูดี

ที่สุด  การแตงกายและกริยาทาทาง  ในสวนน้ีเราสามารถที่จะสรางภาพใหดีไดไมยาก  จึงเปนสวนที่จะช

วยในการสรางบุคลิกภาพที่ดีไดมาก  สวนทางจิตใจน้ันเราตองสรางความเชื่อมั่นในตัวเองใหสูง มีความ

จริงใจและมีความคิดริเร่ิม ผูพูดที่มบีุคลิกภาพที่ดี  จึงดึงดูดใจใหผูฟงเชื่อมั่น ศรัทธาและประทับใจไดงาย 

การสรางบุคลิกภาพที่ดีเปนคุณลักษณะสําคัญอยางหน่ึงของการพูด 

 การพูดที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวันน้ันมีลักษณะแตกตางกัน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับโอกาสสถานที่ 

กาลเทศะและบุคคลที่เราพูด  ถาพูดเปนทางการ เชน การพูดในที่ประชุม  สัมมนา  การพูดรายงานความก

าวหนาของการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  ผูพูดยอมตองใชภาษาลักษณะหน่ึง  แตในโอกาสที่ไม
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เปนทางการเชน  การพูดในวงสนทนาของเพื่อนที่สนิทสนมกัน การพูดใหคําปรึกษาของครู กศน. กับผู

เรียน ผูนําหมูบานชี้แจงรายละเอียดของการประชุมใหคนในชุมชนทราบ  ก็ยอมจะใชภาษาอีกอยางหน่ึง  

หรือถาเราพูดกับบุคคลที่รูจักคุนเคยกันมาเปนอยางดีก็ใชภาษาพูดลักษณะหน่ึง แตถาพูดกับบุคคลที่เรา

เพิ่งรูจักยังไมคุนเคยก็จะใชภาษาอีกลักษณะหน่ึง 

 การพูดท่ีดี อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ  

 1. การพูดแบบเปนทางการ  เปนการพูดที่ผูพูดจะตองระมัดระวังในเรื่องของรูปแบบ วิธีการ  

ความถูกตองเหมาะสมของการใชถอยคาํ  การพูดลักษณะน้ีจะใชในโอกาสที่เปนพิธีการ  มีรูปแบบวิธีการ

และขั้นตอนในการพูดเปนการพูดในที่ประชุมที่มีระเบียบวาระ  การกลาวตอนรับ  การกลาวตอบ  การกล

าวอวยพร  การกลาวใหโอวาท  การแสดงปาฐกถา เปนตน 

 2. การพูดแบบกึ่งทางการ  เปนการพูดที่ผู พูดตองพิถีพิถันในการใชถอยคํานอยลง 

กวาลักษณะการพูดแบบเปนทางการ  จะใชในการสนทนาพูดคุยกันระหวางผูที่ยังไมคุนเคยสนิทสนมกัน

มากนัก  หรือในกลุมของบุคคลตางเพศ  ตางวัยกัน  การพูดในที่ชุมชนก็จะมีการใชการพูดในลักษณะน้ีด

วย เชน การแนะนําบุคคลในที่ประชุม การพูดอภิปราย การแนะนําวิทยากรบุคคลสําคัญเหลาน้ี เปนตน 

 3. การพูดแบบไมเปนทางการ เปนการพูดที่ใชสือ่สารกับผูที่เราสนิทสนมคุนเคยกันมากๆ  เชน  

การพูดคุยกันของสมาชิกในครอบครัว การพูดกันในกลุมของเพื่อนสนิท หรือพูดกับกลุมคนที่เปนกันเอง 

การพูดในลักษณะน้ีจะใชกันมากในชีวิตประจําวัน 

 

เร่ืองที่ 3  การพูดในโอกาสตางๆ 

 การพูดระหวางบุคคล 

 การพูดระหวางบุคคลเปนการพูดที่ไมเปนทางการ  ทั้งผูพูดและผูฟงมักไมไดมีการเตรียมตัวลวง

หนา  ไมมีการกาํหนดเวลาและสถานที่ไมมีขอบเขตเนื้อหาแนนอน  ซึ่งเปนการพูดที่ใชมากที่สุด  ผูเรียน

จะตองฝกฝนและใชไดทันทีเมื่อจําเปนตองใช  การพูดระหวางบุคคลพอจะแยกไดดังน้ี 

 การพูดทักทายปราศรัย  ตามปกติคนไทยเราเปนคนมีนํ้าใจชอบชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนอยูเสมอ มี

หนาตายิ้มแยมแจมใส  รูจักโอภาปราศรัย  เมื่อพบใครจะเปนคนที่รูจักกันมากอนหรือคนแปลกหนาก็จะ

ทักทายดวยการยิ้มหรือใชอวัจนภาษา คือกิริยาอาการทักทายกอน  ซึ่งเปนเอกลักษณของคนไทยที่ควร

รักษาไวเพราะเปนที่ประทับใจของผูพบเห็นทั้งคนไทยดวยกันและชาวตางประเทศ 

 การทักทายปราศรัยควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ยิ้มแยมแจมใสความรูสึกยนิดีที่ไดพบกับผูที่เราทักทาย 
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 2. กลาวคําทักทายตามวัฒนธรรมไทย  หรือตามธรรมเนียมนิยม อันเปนที่ยอมรับกันในสังคม 

เชน กลาว “สวัสดีครับ”... “สวัสดีคะ” 

 3. แสดงกิริยาอาการประกอบคําทักทายหรือปฏิสันถาร เชน การยิ้มและคอมศีรษะเล็กนอย การ

จับมือ จับแขนหรือตบไหลเบาๆ ซึ่งเปนวัฒนธรรมตะวันตกพอที่จะทําไดถาเปนคนรูจักสนิทสนมกันดี 

 4. กลาวขอความประกอบการทักทายที่เหมาะสมและทําใหเกดิความสบายใจดวยกันทั้งสองฝาย 

เชน 

  สวัสดีคะ  คุณรัตน สบายดีหรือคะ 

  สวัสดีครับ  คุณกิ่งกมล วันน้ีแตงตัวสวยจังเลย 

  สวัสดีคะ  คุณพีรพล ไมไดพบกันเสยีนาน ลูกๆ สบายดีหรือคะ 

 5. การทักทายปราศรัย  ควรหลีกเลี่ยงการถามเร่ืองสวนตัว  เร่ืองการเงินและเร่ืองที่ทําใหผูอ่ืนไม

สบายใจ 

 ตัวอยาง 

  สวัสดีคะ  คุณคมกริช เปนอะไรไปคะ ผอมจังเลย 

  สวัสดีครับ  คุณอรอนงค ไปทําอะไรมาครับ หนามีแผลเต็มไปหมดเลย 

 และคําถามที่เปนเรื่องสวนตัว เชน จะไปไหน จะไปเที่ยวไหน เสื้อตัวน้ีซื้อมาราคาเทาไร  ไปทํา

อะไรมาหนาดูไมสบาย ไปบานลุงอํ่าทําไม  ลักษณะเชนน้ีควรจะหลีกเลี่ยง  เพราะไมกอใหเกิด

สัมพันธภาพที่ดีตอกัน  ควรจะทักทายปราศรัยดวยไมตรีจิตและแสดงใหเห็นทั้งคําพูดและกิริยาอาการ 

 การแนะนําตนเอง 

 การแนะนําตนเองมีความจําเปนและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเราเปนอย

างยิง่เพราะในแตละวันเราจะมีโอกาสพบปะสังสรรค  ติดตอประสานงานกับบุคคลอืน่ๆ อยูเสมอ การ

แนะนําสรางความรูจักคุนเคยกันจึงตองเกิดขึน้เสมอ แตการแนะนําดวยการบอกชื่อ สถานภาพอยางตรง

ไปตรงมาเปนธรรมเนียมของชาวตะวันตก  

 สวนคนไทยนิยมใชการแนะนําดวยการใหความชวยเหลือใหบริการเปนเบื้องตน เชน หยิบของ

ใหรินนํ้า ตักอาหาร เมื่อมีโอกาสอันควรก็จะทักทายปราศรัยและเร่ิมการสนทนาในเรื่องที่เห็นวาจะพูดคุย

กันได  แตก็มีบางครัง้บางโอกาสที่ฝายใดฝายหน่ึงไมยอมรับรูแสดงอาการเฉยเมยไมตอบสนอง  จนทํา

ใหอีกฝายหน่ึงอึดอัดเกอเขนิหมดความพยายามผลสดุทายก็เลกิราไป  ซึ่งเหตุการณลักษณะน้ีเปนสภาพกา

รณที่ไมพึงปรารถนา  และคงไมมีใครตองการใหเกิดขึน้กับตัวเอง  ดังน้ันผูเรียนจึงตองเขาใจและฝกฝน

การแนะนําตนเองเพราะเปนสิ่งที่มปีระโยชนตอการดําเนินชีวิตและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน 
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 บุคคลอาจตองแนะนําตนเองในหลายโอกาส  แตจะกลาวเฉพาะที่สําคัญพอเปนตัวอยาง  คือการ

แนะนําตนเองในที่สาธารณะ  ในงานเลี้ยง  ในการทําธุรกิจการงานและในงานประชุมกลุม 

 

 ก. การแนะนําตนเองในท่ีสาธารณะ  มีแนวทาง การแนะนําตนเอง ดังน้ี 

  1. สรางเหตุของความคุนเคย  กอนที่จะแนะนําตัวมักจะมีการหาจุดเร่ิมตนของการแนะนํา

ตัวดวยการสนทนาสั้น ๆ หรือทักทายดวยถอยคําที่จะนําไปสูความคุนเคย เชน วันแรกของการพบกลุม

ของ    ผูเรียน  เมื่อผูเรียนมาแตเชามีเพื่อนใหมมาคอยอยูคนเดียวหรือสองคน อาจจะมีผูเรียนคนใดคน

หน่ึงกลาวปรารภขึ้นมา “ดิฉันก็นึกวาจะไมมีเพื่อน เดินเขามาครัง้แรกมองไมเห็นมีใครเลย” ตอจากน้ันก็

จะมีการสนทนากันตออีกเลก็นอย  เมื่อเกดิความรูสึกคุนเคยมีมติรไมตรีตอกันก็จะมีการแนะนําตัวใหรูจัก

ซึ่งกันและกันตอไป 

 ในบางคร้ังอาจจะมีการทักทายดวยคําถามที่เหมาะสมกับเหตุการณ เชน ในเหตุการณที่กลาวมา 

คือ ผูเรียนมาพบกัน ณ สถานที่พบกลุมเปนวันแรกน้ันคนที่มาถึงกอนอาจจะถามขึ้นกอนวา “เพิ่งมาถึง

หรือคะ” “หรือมาคนเดียวหรือคะ” หรือไมคนที่มาทีหลังอาจจะถามขึ้นกอนวา “มาถึงนานหรือยังครับ” 

หรือ “ยังไมมีใครมาเลยหรือครับ” แลวอีกฝายหน่ึงก็จะตอบคําถามแลวก็มีการสนทนาซักถามกันตอจน

เกดิความรูสึกคุนเคยแลวจึงมีการแนะนําตัวใหรูจักซึ่งกันและกันตอไป 

  2. บอกชือ่สกุลและขอมูลท่ีสําคัญ เมื่อทักทายหรือกลาวในเชิงปรารภ จนรูสึกวาเพื่อนใหม

หรือคูสนทนามีอัธยาศัยไมตรีที่ดีบางแลวก็อาจจะมีผูหน่ึงผูใดเปนฝายแนะนําตนเองดวยการบอกชื่อ ชื่อ

สกุลและขอมลูที่สําคัญตอเน่ือง เชน กลาวขึ้นวา “ผมณัฐสุชน คนเยี่ยม มาพบกลุมระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายกลุมอาจารยสุภรณครับ” เพือ่นที่สนทนาดวยก็จะแนะนําตนเองตามมาวา “ดิฉัน สุวิมล  นนทวัฒนา

คะ มาพบกลุมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเหมือนกันคะ  แตอยูกลุมอาจารยนพรัตนคะ  เรียนแผนการ

เรียน ก. คะ” จากน้ันก็จะมีการสนทนากันตอในเร่ืองการเรียนหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่มีความสนใจตรงกันตอไป

อีก 

 จะเห็นไดวา การแนะนําตนเองในการพบปะสนทนากันในที่สาธารณะตามปกติทั่วไปมักจะมี

การสรางเหตุของความคุนเคยดวยการสนทนาซักถามกันเล็กๆ  นอยๆ กอน  แลวจึงจะมีการแนะนําตน

เองมิใชเร่ิมแรกก็จะแนะนําตนเองขึ้นมา บางคร้ังอาจจะไมมีการตอบสนองจากอีกฝายหน่ึงได จึงควรคํานึง

ถึงเร่ืองน้ีดวย 

 ข.  การแนะนําตนเองในงานเลีย้ง 

 การไปรวมงานเลีย้งควรคํานึงถึงมารยาทในสังคม  รูจักสังเกตสนใจเพื่อนรวมโตะหรือเพื่อน

ที่มารวมงานดวย หากยังไมรูจักคุนเคยก็หาทางแนะนําตนเองตามวัฒนธรรมประเพณีของไทยดวยการ
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แสดงสหีนายิ้มแยมแจมใส  แสดงไมตรี  มีโอกาสบริการก็ใหบริการซึ่งกันและกัน  แลวจึงแนะนําตนเอง  

โดยการบอกชื่อและบางคร้ังสนทนากันตอในเร่ืองตางๆ ตามสถานการณ บรรยากาศและความสนใจ 

 การแนะนําตนเองในงานเลีย้งมีลักษณะคลายกับการแนะนําตนเองในที่สาธารณะคือ  จะมีการ

สรางเหตุของความคุนเคยกอนแลวจึงแนะนําตนเอง  และมีการสนทนารายละเอียดอ่ืนๆ ตอไป 

 ค. การแนะนําตนเองในการทํากิจธุระ 

 เมื่อพบบุคคลที่นัดหมายหรือที่ตองการพบโดยไมรูจักกันมากอนใหบอกชื่อและนามสกุลของตน

เองใหทราบดวยน้ําเสียงสุภาพ  ตอจากน้ันจึงบอกกิจธุระที่ตองการมาติดตอ ตัวอยางเชน “ผมชื่อวิทยา 

ศักด์ิสุวรรณ เรียนอยู กศน. เมืองปาน ทราบวาที่บานน้ีเลี้ยงปลา และขายลูกปลาหลายชนิดใชไหมครับ 

ผมขออนุญาตชมบอปลา ขอคําแนะนําและผมจะขอซื้อลูกปลาดุกไปเลี้ยงสัก 500 ตัว ดวยครับ” 

 เมื่อแนะนําตนเองและชี้แจงกิจธุระของเราอยางชดัเจนแลวก็จะทําใหการสือ่สารดําเนินไปดวยดี  

และกิจธุระของเราก็ประสบผลสําเร็จ 

 ง. การแนะนําตนเองในกลุมยอย 

 ในโอกาสที่มีการพบกลุม คนที่สวนใหญไมรูจักกันมากอนควรมีการแนะนําตนเองให ร ูจักเพื่อ

จะไดพูดคุยแสดงความคิดเห็นไดสะดวกใจและมีความเปนกันเอง  ซึ่งการแนะนําตนเองในกลุมยอยน้ี  

ใหบอกชื่อและนามสกุล บอกอาชีพ(ถามี) และบอกวามาจากหมูบาน ตําบลอะไรถาตางอําเภอก็บอก

อําเภอดวย เชน  

 “ดิฉันวรวรรณ สุขวัฒนา เปนผูเรียนใหมของกลุมพระธาตุเสด็จ อยูบานวังลึก ตําบลพระธาตุ

เสด็จ ทํางานอยูโรงพยาบาลศนูยลําปางคะ”  

 เมื่อแนะนําตนเองแลวในกลุมก็จะมีปฏิกิริยาตอนรับดวยการยิ้มหรือปรบมือ  แลวเราก็นั่งลงก็จะ

ทําใหบรรยากาศของการประชุมเปนกนัเองขึ้น 
 

กิจกรรมท่ี 1 

 1. ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนในกลุม  แลวสมมติสถานการณวาทั้งคูพบกันบนรถประจําทาง  หรือ

ที่สถานีอนามัยประจําตําบลหรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เห็นวาเหมาะสม  ฝกทักทายปราศรัยกันและกันใหเพื่อนผู

เรียนในกลุมฟงและใหเพือ่นชวยวิจารณการใชภาษาและการสรางบรรยากาศวาถูกตองเหมาะสมเพยีงใด 

 2. ใหผูเรียนแนะนําตนเองในวันพบกลุมคร้ังแรกหรือเมื่อมีโอกาสไปรวมประชุมกลุมยอยใน

วิชาตางๆ และยังไมรูจักกับเพือ่นในกลุมโดยใหปฏิบัติตามหลักการและวิธีการแนะนําตนเองที่เรียนมาแล

ว 

 3. เมื่อมีโอกาสที่จะทักทายปราศรัย หรือแนะนําตนเองใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงตามหลักการ

และวิธีการที่ไดศึกษามาแลวและสงัเกตผลหากมีขอบกพรองผิดพลาดใหปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
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 4. ใหผูเรียนเรียงกันออกมาเลาเหตุการณใดก็ไดหนาหองและใหผูฟงวิจารณในหัวขอเนื้อหา 

วิธีการถายทอด และบุคลิกภาพของผูพดูวาเขาหลักเกณฑในการเปนนักพูดที่ดีหรือไม 

 

การสนทนา 

 การสนทนา หมายถึง การพูดระหวางบุคคลต้ังแต 2 คน ขึ้นไป ผลัดกันพูดและผลัดกันฟง  การ

สนทนามีหลายลักษณะ อาจจะเปนลักษณะที่ไมเปนแบบแผนคุยตามสบายไมจํากัดเรื่องที่สนทนา เชน 

การสนทนาในครอบครัว การสนทนากันในเพื่อนผูเรียนที่รูจักสนิทสนมกัน  เปนตน  แตในการสนทนา

บางครัง้เปนการสนทนาที่มีแบบแผน ซึ่งตองมีการตระเตรียมลวงหนา สวนใหญจะเปนการสนทนาเชิง

วิชาการ แตในที่น้ีจะพูดถึงการสนทนาที่ไมเปนแบบแผน  คือการสนทนากับบุคคลที่รูจักคุนเคย  และ

บุคคลแรกรูจัก  การสือ่สารลักษณะน้ีมีความสําคัญและเราไดใชเปนประจํายิ่งในครอบครัวในที่ทํางาน 

ในสถานศึกษาหรือในกลุมของผูเรียน ถามีการสนทนากันดวยดี  ก็จะนําความสัมพันธฉันพี่นอง ฉันมิตร

มาให  กระทําสิ่งใดก็ราบร่ืน  เกิดความสามัคคีและนําความสุขมาใหแตในทางตรงขามถาการสนทนาไม

เปนไปดวยดี  ก็ยอมกอใหเกิดการแตกราว ขาดสามัคคี  มีแตความสับสนวุนวาย  การสนทนาระหวาง

บุคคลที่รูจักคุนเคยมีสิ่งสําคัญที่ตองนึกถึงอยู 2 เร่ือง คือ เร่ืองที่สนทนาและคุณสมบัติของผูรวมสนทนา 

 ก. เร่ืองท่ีสนทนา 

 เร่ืองที่นํามาสนทนา  จะทําใหการสนทนาดําเนินไปดวยดีมีผลดีตอทั้งสองฝายน้ัน  ควรมี

ลักษณะดังน้ี 

  1. ควรเปนเร่ืองที่ทั้งสองฝายมีความรูและความสนใจรวมกันหรือตรงกัน 

  2. ควรเปนขาวหรือเหตุการณที่เกิดขึน้ในชวงเวลาน้ัน ๆ เชนเปนขาวในหนังสือรายวัน 

ภาวะเศรษฐกิจ ปญหาการครองชีพ เหตุการณทางการเมอืงในขณะน้ัน เปนตน 

  3. ควรเปนเรื่องที่เหมาะกับโอกาส กาลเทศะ และเหตุการณ เชน ถาเปนการสนทนางาน

มงคลก็ควรพูดแตสิ่งที่เปนมงคลเปนสิ่งดีงาม  ไมพูดในสิ่งที่ไมเปนมงคล  หรือเร่ืองรายในขณะเดียวกันถ

าเปนงานที่เศราโศกกลับไปพูดเร่ืองสนุกสนานกไ็มสมควร 

  4. ควรเปนเร่ืองที่ไมสรางความวิตกกังวล ความเครียดใหกับคูสนทนา ควรเปนเรื่องที่ทําให

เกดิความพอใจความสบายใจหรือความสนุกสนาน 

 เร่ืองท่ีควรงดเวนท่ีจะนํามาสนทนาไดแก 

  1. เร่ืองสวนตัวของตนเองและเร่ืองที่คูสนทนาไมมีสวนเกี่ยวของดวย 

  2. เร่ืองที่เปนการนินทาผูอ่ืน  เร่ืองที่ไมเปนสาระแกนสาร 

  3. คยุโวโออวดความสามารถของตนเอง 
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  4. เรื ่องความทุกขรอนของตน  ความโชครายเพื่อขอความเห็นใจ  ยกเวน 

การสนทนากับผูใกลชิดสนิทสนมกันจริงๆ 

 ข. คุณสมบัติของผูรวมสนทนา 

  1. มีความรอบรูในเรื่องตางๆ พอสมควร มีการติดตามเหตุการณเปลี่ยนแปลงของบานเมือง

และโลกอยูเสมอ 

  2. ใชถอยคําสุภาพ  ระมัดระวังในการใชภาษาใหเหมาะสมเปนกันเอง  แสดงการเอาใจใส

และกิริยาทาทางยิ้มแยมแจมใส มีการขอโทษ ขออภัยเมื่อพูดผิดพลาด มีการขานรับดวยคํา ครับ คะ ใช

ครับ ใชคะ จริงครับ ถูกแลวคะ 

  3. เปนผูพูดและผูฟงที่ดี  ใหโอกาสคูสนทนาไดพูดขณะที่เขาพูดไมจบก็ตองรอไวกอน  แม

จะเบือ่หนายก็ตองอดทนเก็บความรูสึกไว ไมแสดงกิริยาอาการเบื่อหนายใหเห็น  ใหโอกาสคูสนทนาได

พูดและแสดงความคดิเห็นใหมากที่สุด 

  4. รูจักสงัเกตความรูสึกของคูสนทนา  ซึ่งจะแสดงออกทางสีหนาทาทางและน้ําเสียง คําพูด 

ถาหากสังเกตเห็นวาคูสนทนาไมสนใจฟง ไมกระตือรือรน ดูสีหนาแสดงความเบื่อหนายก็ใหเปลี่ยน

บรรยากาศดวยการเปลี่ยนเรื่องสนทนา  หรือพยายามสังเกตใหทราบถึงสาเหตุที่ทําใหคูสนทนาไมสนใจ

เกดิการเบือ่หนายแลวจึงแกไขตามสาเหตุน้ัน เชน เห็นวาคูสนทนามีกิจธุระที่จะทํา เราก็ปรับเวลาของการ

สนทนาใหสั้นเขาหรือใหพอเหมาะพอควร 

  5. พูดใหกระชับตรงประเด็น ใหรูวาสิ่งใดควรพูด สิ่งใดไมควรพูด  สิ่งใดคูสนทนาพอใจ สิ่ง

ใดคูสนทนาไมพอใจ ไมพูดขมขู ไมผูกขาดการพูด หากคูสนทนาผิดพลาดไมควรตําหนิโดยตรง ควรมี

วิธีการและใชคําพูดที่แยบยลเพื่อใหเขารูสึกไดเอง 

 การสนทนากับบุคคลแรกรูจัก 

 บุคคลที่เพิ่งรูจักกันทั้งสองผายยังไมรูถึงภูมิหลังนิสัยรสนิยม พื้นฐานความรู ความคิดการ

สนทนากับบุคคลแรกรูจักควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. สรางความคุนเคยดวยการบริการหรือแสดงความเอ้ือเฟอดวยวิธีตาง ๆ 

 2. สงัเกตพฤติกรรมของคูสนทนา  เพื่อจะไดทราบลักษณะบางอยางของคูสนทนา 

 3. เร่ิมทักทายดวยถอยคําสุภาพแสดงถึงความเปนมติร 

 4. พูดเรื่องทั่วๆ ไป อาจจะเปนขาวดัง เหตุการณลมฟาอากาศ เมื่อสังเกตไดวาผูสนทนาชอบ

เร่ืองประเภทใด  ก็จะไดสนทนาเร่ืองน้ันตอไป  หากเห็นวาคูสนทนาไมชอบเร่ืองใดก็จะไดเปลี่ยนเร่ือง 

 5. เมื่อเห็นวามีความคุนเคยมากแลว  ก็สามารถใชหลกัของการสนทนากับบุคคลที่รูจักคุนเคยมา

ใชกับบุคคลดังกลาว 
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กิจกรรมท่ี  2 

 1. ใหผูเรียนแบงกลุมเพื่อฝกการสนทนาในวันพบกลุม  โดยใหแบงกลุมๆ ละ 5 – 6 คน แยกเป

นผูสนทนา 3 – 4 คน  และเปนผูสังเกตการณ 2 คน ในขณะกลุมสนทนากันใหผูสังเกตการณบันทึก

รายละเอียดของการสนทนาของกลุมในหัวขอตอไปน้ี 

  1.1 หัวขอเรื่องที่สนทนา  มีเรื่องอะไรบาง เรื่องเดียวหรือหลายเรื่อง  และใหวิเคราะหถึง

ประโยชนของเร่ืองน้ันๆ   

  1.2 ขณะที่คนหน่ึงพูด คนอ่ืนๆ ฟงหรือไมหรือมีพฤติกรรมอยางไร ใหแตละกลุมแสดง

ความคิดเห็นเชิงวิจารณผูพูดและผูฟง เชน บุคคลใดในกลุมที่พูดมากที่สุดและบุคคลใดพูดนอยที่สุด พูด

ตรงประเด็นหรือไม การใชภาษา อารมณของคูสนทนาหรือผูฟง พฤติกรรมหรือคําพูดใดที่ไมเหมาะสม 

 2. เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนาแลวใหผูสังเกตการณเสนอขอมลูรายละเอียดตอกลุม  แลวใหชวยกัน

เขียนบทสนทนาตามรายละเอียดที่กลุมไดสนทนาไปแลว พรอมขอสังเกตผูอ่ืนใหครูประจํากลุมตรวจ

และใหคําแนะนํา 
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 การสัมภาษณ 

 การสัมภาษณมีอยูหลายลักษณะหลายระดับแตในระดับน้ีจะขอกลาวเฉพาะสวนที่จําเปน  ซึ่งผู

เรียนจะตองนําไปใชเทาน้ัน 

 ก. ผูสัมภาษณ ควรมีการเตรียมตัวและปฏิบัติดังน้ี 

  1. ตองมีการติดตอประสานงาน นัดหมายกับผูใหสัมภาษณไวลวงหนา พรอมทั้งกําหนดวัน 

เวลาที่จะสัมภาษณและบอกจุดประสงคของการสัมภาษณ  เพื่อผูที่ใหสัมภาษณจะไดเตรียมตัวไดถูกตอง 

  2. เมื่อประสานงานแลว ผูสัมภาษณควรเตรียมตัวต้ังแนวคําถามที่จะไปสัมภาษณไวเปน

ประเด็นๆ ตามวัตถุประสงคที่วางไว 

  3. ศึกษาเร่ืองที่จะสัมภาษณใหเขาใจ 

  4. เมื่อไปพบผูใหสัมภาษณตองต้ังคําถามใหชดัเจน เขาใจงาย ใชภาษาสุภาพ 

  5. ควรเตรียมการบันทึกภาพ เสียง และขอความ เตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเรียบรอยกอน  

เพื่อใหการบันทึกสมบูรณไมผิดพลาด 

  6. รักษาเวลานัดหมาย  เวลาขณะสัมภาษณใหเปนไปตามที่กําหนดนัดหมายไว  อยาไดถาม

นอกประเด็นและอยายืดเยื้อโดยไมจําเปน 

 ข.  ผูใหสัมภาษณ 

 ผูใหสัมภาษณมักจะเปนบุคคลสําคัญ ผูประสบความสําเร็จในชีวิต ในอาชีพ ผูมีความรู ฯลฯ ส

วนผูเรียนเองก็มีโอกาสเปนผูใหสัมภาษณไดเหมือนกัน เชน เมื่อไปสมัครงาน สมัครเขาเรียนตอหรือ

แสดงความคิดเห็นตอสือ่มวลชนในเรื่องตางๆ เหลาน้ี เปนตน วิธีปฏิบัติตน เมื่อเปนผูใหสัมภาษณควร

กระทําดังน้ี 

 1. สรางบุคลิกภาพใหดี ดวยการแตงกายใหสะอาดเรียบรอยประณีต สวนตางๆ ของรางกายตอง

สะอาดเรียบรอยเหมาะสม 

 2. รักษาเวลานัดหมาย  แมจะเปนฝายคอยก็ตองใหพรอมตามเวลาที่นัดหมาย 

 3. สรางความมั่นใจดวยการเตรียมใหพรอมไมใหประหมา  ต่ืนเตน  เคอะเขิน  ขมใจไมใหกังวล

สิ่งใดๆ 

 4. พูดใหชดัเจน  เสยีงหนักเบาและนํ้าเสียงใหพอดีเหมาะสม  ใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 หลีกเลี่ยงการใชภาษาปากหรือคําแสลง ไมพูดยกตนขมทานไมพูดโออวด 

 5. ต้ังใจตอบคําถามและตอบใหตรงประเด็น  การขยายความพูดใหกระชับ ไมเยิ่นเยอ มีปฏิภาณ

ไหวพริบ  แสดงความคดิเห็นอยางมีเหตุผล  หากสิ่งใดที่ตอบไมไดก็ใหออกตัว  อยางนุมนวล เชน บอกว

าไมคอยสันทัด หรือไมสูจะมีความรูในเร่ืองน้ี เปนตน 

 6. ตอบคําถามอยางสุภาพแสดงไมตรีจติและความเต็มใจที่จะใหสัมภาษณ 
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กิจกรรมท่ี  3 

 ใหผูเรียนฝกการสัมภาษณดวยการแบงกลุมออกเปนกลุมยอยกลุมละไมเกิน 5 คน แลวสมมุติเป

นผูสัมภาษณและเปนผูใหสัมภาษณ  ฝายละกี่คนแลวแตความเหมาะสม 

 โดยมีขอกาํหนดและแนวทางฝกดังน้ี 

 1. รวมกาํหนดเร่ืองที่จะสัมภาษณและต้ังจุดประสงคของการสัมภาษณ 

 2. แตละฝายเตรียมการสัมภาษณ  ศึกษาเร่ือง  ต้ังคําถาม หาแนวตอบ ฯลฯ 

 3. ปฏิบัติการสัมภาษณ 

 4. บันทึกบทสัมภาษณ 

 5. ใหครู กศน. และเพือ่นผูเรียนประเมินและใหคําแนะนํา 

 

 การใชและการพูดโทรศัพท 

 การสือ่สารดวยการพูดทางโทรศัพทในปจจุบันมีแพรหลายโดยทั่วไป  มีทั้งโทรศัพทสาธารณะ

ในระดับตําบล หมูบาน โทรศัพทสวนตัวก็ขยายไปทั่วเกือบทุกชุมชน  การเรียนรูวิธีการใชและการพูด

โทรศพัทจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียน  เพราะจะไดใชใหเกดิประโยชนสูงสุดและประหยัดคาใชจาย 

 วิธีการใชโทรศัพทและพูดโทรศัพทมีขอควรปฏิบัติดังนี ้

 1. ตองศึกษาใหรูและเขาใจการคนหารายชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากสมุดโทรศัพทและมี

สมุดโทรศพัทหรือเคร่ืองบันทึกหมายเลขโทรศัพทสวนตัว  การบันทึกหมายเลขโทรศัพทมือถือ  ของผูที่

จะตองติดตอเปนประจํา 

 2. เมื่อโทรไปแลวมีผูรับ ใหผูรับ บอกชื่อและสถานที่รับโทรศพัททันที่  เชน 

  “สวัสดีคะ  บานอยูเปนสขุคะ” 

  “สวัสดีครับ ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสงขลาครับ” 

  “สวัสดีคะ 2816286 คะ”  

 3. ถาผูโทรศพัทเขามาตองการพูดกับคนอ่ืน  และบุคคลน้ันอยูก็อาจตอบกลบัไปวา 

  “กรุณารอสกัครูนะคะ (นะครับ)” 

แลวรีบไปตามบุคลน้ันทันที  ถาผูที่เขาตองการพูดดวยไมอยูหรือไมวางจะดวยกรณีใดๆ ก็ตาม ควรชี้แจง

ใหทราบอยางสุภาพ เชน 

  “คุณสมโภช  ไมอยูครับกรุณาโทรมาใหมนะครับ” หรือ 
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  “คุณเอ้ือจิต  กําลังติดประชุมคะ  จะมีอะไรสั่งหรือฝากไวหรือเปลาคะ ฯลฯ” 

 4. ถ า เกิดข อผิดพลาดหรือมีป ญหาในขณะใช โทรศัพท ควรกล าวคํ าขอโทษและรีบ 

ชี้แจงขอขดัของใหทราบ 

  “ขอโทษครับ  คุณตอผิดครับ” หรือ 

  “ไมเปนไรครับ” 

 5. การพูดโทรศพัททุกคร้ัง  ตองพูดอยางสุภาพใชนํ้าเสียงใหพอดีสั้นกระชับไดใจความและตรง

ประเด็น  อยาพูดเร็วหรือใชเสียงดังเกินไป ไมพูดเรื่องไรสาระยืดยาวเพราะจะเสียคาบริการมาก และเสีย

มารยาททําใหผูอ่ืนที่จะใชโทรศพัทเคร่ืองน้ันตองคอย 

 6. การรับโทรศัพทแทนคนอ่ืน  และผูโทรศัพทติดตอฝากขอความไวตองจดบันทึกขอความให

ครบถวน  และอาจขอรายละเอียดเพิ่มเติมใหชัดเจน  เมื่อจดบันทึกแลวควรอานทานใหผูที่ติดตอมาฟง

เพื่อตรวจสอบความถูกตองวาครบถวนตามความประสงคหรือไม  หากไมครบถวนจะไดเพิ่มเติมและตอง

ลงชื่อผูบันทึกพรอม วัน เวลาที่รับโทรศพัท 

  

 การพูดตอชุมชน 

 1. เปนวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่จะเผยแพรความคิดเห็นของบุคคลตอสาธารณชนไดอยางกวาง

ขวาง  ความคดิเห็นน้ีอาจเปนไดทั้งในทางสนับสนุน และคดัคาน 

 2. เป นวิธีการหน่ึงในการถ ายทอดวัฒนธรรมการปลูกฝ งคุณธรรม  การเผยแพร  

ความรู และวิทยาการใหมๆ สูประชาชน เชน เร่ืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบาน ปาฐกถาธรรม การเผยแพร

ความรูทางการเกษตร  การอุตสาหกรรม  เปนตน 

 3. เปนวิถีทางที่ทําใหมนุษยสามารถชี้แนะการแกปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการจราจร ปญหา

ทางดานเศรษฐกิจ เปนตน 

 นอกจากการพูดตอชุมชนโดยการประชุมรวมกัน  หรือการพูดในทีส่าธารณะ เชน การหาเสียง 

การพูดโฆษณาสินคาตางๆ แลว  ยังมีการพูดอีกวิธีหน่ึง  ซึ่งเปนการพูดผานสือ่มวลชน โดยผานทางโทร

ทัศนหรือวิทยุ ผูเรียนเคยเห็นเคยฟงวิธีการพูดเชนน้ีมาบางแลว อาทิ การพูดสัมภาษณ การเปนพิธีกร การ

สนทนา การโฆษณา การเลาเร่ือง เปนตน 

 การพูดโดยผานสื่อมวลชน  จะมีผูฟงหรือผูชมทั่วประเทศ ผูดําเนินรายการจะตองคํานึงถึงวิธีการ

พูดดังน้ี 

 1. วิธีการพูดที่นาสนใจ เราใจ สนุกสนาน 

 2. ภาษาที่ใชตองสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล กระชับเขาใจงาย 

 3. ใหเกียรติแกผูที่กําลังพูดดวยหรือผูที่กลาวถึง 
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 4. ไมพูดกาวราว หรือเสียดสีผูอ่ืน 

 ผูเรียนเคยไดรับเชญิใหพูดตอชุมชนไหม? 

 ถาเคย  ทบทวนซิวาเคยพูดโดยวิธีใด  ขอใหอานตอไป  แลวจะรูวาที่พูดน้ันอยูในวิธีใดของ

ประเภทการพูด 

 ประเภทของการพูดตอชุมชนอาจแบงไดหลายวิธี ดงัน้ี 

 1. แบงตามวิธีการนําเสนอ มี 4 ประเภท คือ 

  ก. การพูดโดยฉับพลัน  คือ การพูดที่ผูพูดไมรูตัวลวงหนามากอน เชน การไดรับเชิญใหพูด

อวยพรในงานวันเกดิ งานมงคลสมรส เปนตน 

  ข. การพูดโดยอาศัยตนราง  คือ การพูดที่ผูพูดรูตัวลวงหนามีเวลาเตรียมรางขอความที่จะพูด

และวัสดุอุปกรณไวกอน  การพูดดวยวิธีน้ีผูพูดจะมีความมั่นใจในการพูดมากกวาการพูดโดยฉับพลัน 

  ค. การพูดโดยวิธีการทองจํา  คือ การพูดที่ผูพูดตองเตรียมเขยีนตนฉบับที่จะพูดอยางละเอียด

แลวทองจําเน้ือหาทั้งหมดจนขึ้นใจ  การพูดวิธีน้ีไมใครเปนธรรมชาติ เพราะถาผูพูดลืมตอนใดตอนหน่ึงก็

จะทําใหเสยีเวลาคิด 

  ง. การพูดโดยวิธีอานจากราง  คือ การพูดโดยอานจากตนฉบับที่เตรียมไวอยางดี  สวนมาก

มักจะใชในโอกาสสําคัญ เชน การกลาวปราศรัย การกลาวเปดประชุมการกลาวใหโอวาท 

 2. แบงตามความมุงหมาย มี 4 ประเภท คือ 

  ก. การพูดเพื่อใหความรูหรือขอเท็จจริง  เปนการพูดเพื่อใหขอมูลหรือเพื่อแจงเรือ่งราวตางๆ 

ที่เปนประโยชน  หรือมีความสําคัญสําหรับผูฟง  การพูดประเภทน้ีผูพูดอาจจะใชวิธีพูดหลายรูปแบบ เชน 

อาจจะใชวิธีเลา พรรณนาวิจารณ อธิบาย 

  ข. การพูดเพื่อโนมนาวใจ  เป นการพูดเพื่อใหผู ฟ งเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา 

มีความคดิเห็นคลอยตาม เชน การโฆษณาสนิคา การพูดหาเสยีง 

  ค. การพูดเพื่อจรรโลง  เปนการพูดเพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึน้ และเพื่อใหเกิดความ

สนุกสนานเพลดิเพลนิ คลายเครียด เชน การกลาวคําสดุดี การเลานิทาน การเลาประสบการณ 

  ง. การพูดเพื่อคนหาคําตอบ  เปนการพูดที่มุงหมายใหผูฟงชวยคิดแกปญหา เชน การสัมมนา

รายการคุณบอกมา 

 3. แบงตามเน้ือหาท่ีจะพูด เชน เน้ือหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมอืง วิทยาศาสตร 

 4. แบงตามโอกาสท่ีจะพูด  อาจแบงกวาง ๆ ได 3 โอกาส คือ 

  ก. โอกาสท่ีเปนทางการ เชน การกลาวปราศรัย การใหโอวาท 

  ข. โอกาสกึ่งทางการ เชน การบรรยายสรุปเมื่อมีผูเยี่ยมชมสถานที่ 
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  ค. โอกาสท่ีไมเปนทางการ เชน การสังสรรคกับเพื่อนเกา  การเลาเรื่องตลกใหที่ประชุมการ

พบปะสงัสรรคกับเพือ่นรวมงานเน่ืองในวันขึ้นปใหม เปนตน 

 5. แบงตามรูปแบบ มีดงัน ี้  

  ก. การสนทนาตอหนาชุมชน คือ รูปแบบที่มีผูพูดสองคนหรือมากกวาน้ันสนทนาซึ่งกันและ

กัน เชน รายการสนทนาปญหาบานเมอืง 

  ข. การปาฐกถา  ผูปาฐกถาเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดศึกษาคนความาอยางละเอียด 

  ค. การอภิปรายเปนคณะ คือ การพูดของคณะบุคคลประมาณ 3 – 5 คน พูดแสดงความรู และ

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นตอหนาผูฟงเปนจํานวนมาก 

  ง. การซักถามหน า ทีป่ระชุม  คือการพูดหน าประชุมโดยแบ งผู พูดออกเป น 

2 กลุม กลุมหน่ึงเปนตัวแทนของผูฟง จํานวน 2 – 4 คน มีหนาที่ซักถาม อีกกลุมหน่ึงเปนวิทยากร 

ประมาณ 2 – 4 คน เปนผูตอบคําถาม 

  จ. การโตวาท ี เปนการพูดโตแยงระหวางบุคคล 2 ฝาย ฝายหน่ึงเปนฝายเสนอญัตติ อีกฝาย

หน่ึงเปนฝายคาน  มีกรรมการตัดสินชี้ขาดใหฝายหน่ึงฝายใดเปนฝายชนะหรือเสมอ 

 การเตรียมการพูดตอหนาชุมชน 

 การพูดตอหนาชุมชนน้ัน  ผูฟงสวนมากก็ต้ังความหวังไววาจะไดรับความรูหรือประโยชนจาก

การฟง  ผูพูดจึงตองเตรียมตัวเปนอยางดี เพราะการเตรียมตัวจะชวยใหผูพูดมีความมั่นใจกลาที่จะแสดง

ความคิด ความเห็น การพูดดวยความมั่นใจยอมจะทําใหผู ฟงเกิดความเชื่อถือ ประทับใจใน 

การพูด 

 ผูพูดแตละคนอาจใชวิธีการเตรียมตัวไดตางๆ กัน ดงัน้ี 

 1. การกําหนดจุดมุงหมายของการพูด ผูพูดควรกําหนดใหชัดเจนทั้งจุดมุงหมายทั่วไป  และจุด

มุ งหมายเฉพาะเ ร่ือง  เช น  การใหเล าประสบการณเกี่ยวกับการทํางาน  จุดมุ งหมาย 

ทั่วไปคือใหความรู จุดมุงหมายเฉพาะ คือ วิธีการทํางานและอุปสรรคตางๆ ที่ไดพบ 

 2. การวเิคราะหผูฟง  กอนที่จะพูดทุกครั้งผูพูดควรจะไดพิจารณาผูฟงอยางละเอียดวาผูฟงสวน

ใหญสนใจหรือชอบเกี่ยวกับเร่ืองใด โดยผูพูดควรเตรียมขอมูลและการใชภาษาใหเหมาะกับเพศวัย 

สถานภาพทางสังคม (โสดหรือมีคูสมรสแลว) อาชีพพื้นความรู ความสนใจตลอดจนทัศนคติของกลุมผูฟ

ง 

 3. การกําหนดขอบเขตของเรื่องท่ีจะพูด ผูพูดตองมีเวลาเตรียมตัวในการพูด ผูพูดจึงควร

พิจารณาเรื่องที่จะพูดวา  ตนเองมีความรูในเรื่องน้ันๆ เพียงใด หากไมมีความรูเพียงพอก็ควรหาความรู

เพิ่มเติม  และกําหนดขอบเขตของเรื่องใหเหมาะกับผูฟง เชน เปนเด็กเล็ก เปนวัยรุน หรือเปนผูใหญ เป

นตน 



ห น า  | 39 

 

 4. การรวบรวมเนือ้หาท่ีจะพูด  การพูดใหผูอ่ืนฟง ผูพูดตองเตรียมรวบรวมเนื้อหาใหดีเพื่อผูฟง

จะไดรับประโยชนมากที่สุด  การรวบรวมเนื้อหาอาจทําไดโดยการศึกษา  คนควา  การไตถามผูรู การ

สัมภาษณ และอาจใชอุปกรณชวย  เพื่อใหผูฟงเขาใจไดงายขึ้น 

 5. การทําเคาโครงลําดับเรื่องท่ีจะพูด  เพื่อใหการพูดเปนไปตามลําดับขั้นตอนไมสับสน  ผูพูด

ควรทําโครงเร่ือง ลําดับหัวขอใหดี  เพื่อกันการหลงลืมและชวยใหเกดิความมั่นใจในการพูด 

 6. การฝกซอมการพูด  ผูพูดควรหาเวลาฝกซอมการพูดของตนเสยีกอน  เมื่อถึงเวลาพูดจะไดพูด

ดวยความมั่นใจ  ในการฝกซอมน้ันควรคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ  ทายืนหรือน่ังกิริยาอาการ การใชเสียง กร

ใชสายตา ถามีผูฟงอาจจะชวยติชมการพูดในขณะฝกซอมได 

 

กิจกรรมท่ี  4  

 1. ใหผูเรียนฟงการสนทนาทางโทรทัศน  รายการที่สนใจและเปนรายการเดียวกัน เชน รายการ

สนทนาปญหาบานเมือง รายการตรงประเด็น ฯลฯ เมื่อฟงแลวใหผูเรียนบันทึกการพูดของผูดําเนิน

รายการ  และผูรวมสนทนา วามีวิธีการพูดอยางไร  ภาษาที่ใชเหมาะสมหรือไม  มีการพูดกาวราวหรือ

เสียดสีผูอ่ืนบางหรือไม ฯลฯ แลวนํามาสนทนาแลกเปลีย่นความคิดเห็นกันในวันพบกลุม  หรือตัดตอข

อความจากสื่อสิ่งพิมพมาอานและใหวิจารณขอความน้ัน ๆ ก็ได 

 2. ใหผูเรียนสงัเกตการพูดใหขาวของบุคคลสําคัญและนักการเมืองแตละคนทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศน  แลวพิจารณาวาการใหขาว  หรือการแสดงความคดิเห็นน้ันควรเชื่อหรือไม  เพียงใด  เพราะเหตุ

ใด  แลวนํามาสนทนาแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน  เมื่อมีโอกาสพบปะกันหรือในวันพบกลุมผูเรียน อาจ

จะฟงการพูดแสดงทรรศนะของนักการเมอืงจากเทปบันทึกเสยีงแลวนํามาสนทนากันก็ได 

 3. สมมติเหตุการณใหผูเรียนออกมาสนทนากันทางโทรศัพท ใหเพือ่นๆ วิจารณ
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การพูดแสดงความคิดเห็น 

 การพูดแสดงความคิดเห็นเปนลักษณะการพูดที่จะใชในการปรึกษาหารือกันในกลุมยอย  

เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา เชน ปญหาการเรียน ปญหาในการดําเนินชีวิต ปญหาของชุมชนพื้นฐาน 

 การแสดงความคิดเห็นเป นการใชทักษะการฟง การอาน  การพูดและการคิดให 

สัมพันธกัน  ตองอาศัยการฝกฝนใหเกิดความชํานาญ เพราะการพูดแสดงความคิดเห็นตองใชทั้งความรู  

ความคิด  เหตุผลหรือหลักการ  ทฤษฎีตางๆ  หลายอยางประกอบกัน  ความคิด 

น้ันจะถูกตองเหมาะสม มคีุณคานาเชื่อถือ การพูดแสดงความคดิเห็นจึงตองใชความรอบคอบใหเหตุผล มี

ใจเป นกลาง  บริสุทธิ์ ใจ  ไม มีอคติ  มีการฝ กฝนจนเกิดความชํานาญรับผิดชอบ 

ในสิ่งที่พูด น่ีเปนหลกัของการพูดแสดงความคดิเห็น 

 การพูดในที่ประชุม 

 ผู เรียนทราบมาแลววาการประชุมมีหลายประเภทหลายลักษณะทั้งการประชุมกลุ มยอย  

การประชุมกลุมใหญ การประชุมเชิงวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  แตบุคคลที่มีบทบาทที่จะต

องพูดในที่ประชุมที่สําคัญน้ันมีเพียง 2 ฝาย คือ ประธานในที่ประชุมและผูเขารวมประชุม บุคคลทั้ง 2 ฝ

ายน้ีจะตองรูจักหนาที่และมารยาทของการพูดที่ในประชุม  มิฉะน้ันการประชุมก็จะไมเรียบรอยและไม

บรรลผุลตามวัตถุประสงค 

 ประธานในท่ีประชุม  จะตองปฏิบัติตามหนาที่และมารยาทในการพูดดังน้ี 

 1. แจงใหทราบถึงวัตถุประสงค  ปญหาหรือประเด็นที่นาคิดของการประชุมใหสมาชิกไดทราบ

และพิจารณากอนดําเนินการประชุม 

 2. พูดตามหัวขอหรือวาระการประชุมอยางสั้นๆ ไดเนื้อหาสาระและอยาถือโอกาสของการเปน

ประธานผูกขาดการพูดแตเพยีงผูเดียว 

 3. ใหโอกาสแกผูเขารวมประชุมแสดงความคดิเห็นไดอยางเสรี  กวางขวางเปนอิสระและทั่วถึง  

ประธานคอยสรุปความคดิเห็น ขอเสนอตางๆ ใหกระชับ ตรงประเด็นและเปนคนสดุทาย 

 4.  ใชคําพูดสรางบรรยากาศที่ดี   มีความเปนกันเองเพื่อใหผูเขารวมประชุมกลาแสดงความคิด

เห็น และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความราบร่ืน 

 5. ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระและรักษาเวลาในการประชุมใหเปนไปตาม

กําหนด  หากผูเขารวมประชุมพูดแสดงความคิดเห็นมากจนเกินเวลาหรือพูดไมตรงประเด็น  ประธานต

องเตือนใหพูดรวบรัดและพูดใหตรงประเด็น 
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 ผูเขารวมประชุม  จะตองปฏิบัติตามหนาที่และมารยาทในการพูดดังน้ี 

 1. พูดแสดงความคดิเห็นหรืออภิปรายอยางมีเหตุผล  ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอืน่  พูด

ดวยใจเปนกลางไมใชอารมณหรือนําความขัดแยงสวนตัวกับผูเขารวมประชุมมาเกี่ยวของกับการพูดและ

แสดงความคดิเห็นในที่ประชุม 

 2. เขาประชุมใหตรงเวลาและรักษาเวลาในการพูด  ตามที่ประธานกาํหนดให 

 3. พูดใหไดใจความ กระชับ และกํากับความคิดใหเปนไปตามขั้นตอนมีการโยงความคิด  เห็นด

วยหรือขัดแยงใหสัมพันธตอเน่ืองและสอดคลอง  ไมควรพูดวกวนจนจับประเด็นไมได 

 4. ไมควรผูกขาดการพูดแตผูเดียว  หรือแสดงความคดิเห็นของตนเองเพื่อแสดงความรอบรู  เมื่อ

เห็นวาประเด็นใดที่มีแนวทางที่ดีและถูกตองแลวก็ควรงดเวนการแสดงความคิดเห็น  มิฉะน้ันจะทําใหผู

เขารวมประชุมเกดิความเบือ่หนาย 

 5. ควรรักษามารยาทในการพูดในที่ประชุม  อยางเชน ใชภาษาสุภาพ ไมพูดกาวราว  มีการขอ

อนุญาตตอประธานเมื่อตองการพูด  ไมแสดงกิริยาที่ไมสุภาพในที่ประชุม เปนตน 

 

กิจกรรมท่ี  5  

 ใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติพูดแสดงความคดิเห็นในที่ประชุมตามหัวขอที่ครูกาํหนด  และบาง

คนแสดงบทบาทของผูเขารวมประชุม  สรุปทายมีการอภิปรายรวมกันถึงขอดี ขอดอยตามที่แสดงออก 

 การพูดรายงาน 

 การพูดรายงาน หมายถึง การพูดเพื่อนําเสนอเรือ่งราว ขอมูลขอเท็จจริง ผลการปฏิบัติงาน สถาน

การณ ความกาวหนาของการดําเนินงานหรือผลของการศึกษาคนควาตอกลุม หรือที่ประชุม เชน  การ

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการของหนวยงานหรืองคกรที่รับผิดชอบ รายงานสถานการณและ

ความกาวหนาของหนวยงาน รายงานผลการทดลองหรือศึกษาคนควาของผูเรียน เปนตน การพูดรายงาน

ที่ผูเรียนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน คือการพูดรายงานผลการทดลองและการศึกษาคนควา เพื่อเสนอ

ตอครูและเพื่อนในกลุม ซึ่งมักจะเรียกวาการรายงานหนาชั้น ดังน้ัน ผูเรียนจะตองทราบถึงหลักและ

วิธีการพูดรายงานพรอมทั้งหมั่นฝกฝนใหเกดิทักษะซึ่ง มีแนวปฏิบัติดงัน้ี 

 1. เรียบเรียงเน้ือหาที่จะรายงานตามลําดับความสําคัญไดสาระกระชับและชดัเจน 

 2. พิจารณาเน้ือหาใหเหมาะสมกับสภาพและพื้นฐานความรูของกลุมผูฟง 

 3. พิจารณาเน้ือหาที่รายงานใหเหมาะสมกับเวลาที่กาํหนด 
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 4. ควรใชภาษาในการเสนอเน้ือหาใหเหมาะสมกับระดับของผูฟงใชภาษาที่สื่อสารเขาใจงาย ไม

ใชศัพทเทคนิค  หรือศัพททางวิชาการที่ยากจะทําใหผูฟงไมเขาใจ 

 5. มีการยกตัวอยางสถิติ  เอกสารและอุปกรณประกอบการรายงานในเนื้อหาบางตอนเพื่อใหผูฟ

งเขาใจงายและชดัเจน 

 6. ควรเปดโอกาสใหผูฟงไดซักถามขอสงสัย  เพื่อผูรายงานจะไดอธิบาย 

 7. หากการรายงานมีเน้ือหาสาระมากเกินเวลาที่มีอยู  ควรมีการพิมพเอกสารแจกลวงหนา  เพื่อผู

รายงานจะไดชี้แจงเฉพาะสวนที่สําคัญเทาน้ัน  สวนรายละเอียดจะดูไดจากเอกสาร 

 การพูดบรรยายความรูสึก 

 การพูดบรรยายความรูสึก  เปนลักษณะการถายทอดความรู  อารมณความรูสึกหรือความคิดเห็น

ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยผูพูดมีจุดประสงคเพื่อโนมนาวใจใหผูฟงคลอยตามหรือเชื่อในเรื่องน้ันๆ การพูด

บรรยายความรูสึกนึกคิดออกมาใหผูฟงเชื่อและเห็นคลอยตามน้ัน  จําเปนตองใชศิลปะในการพูด  ศิลปะ

ในการใชน้ําเสียงและการแสดงกิริยาทาทางประกอบไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการเลือกใชถอยคําใน

การพูดและการใชกลวิธีในการบรรยายความรูสึก เชน การพูดแสดงความยินดี การพูดแสดงความ

ขอบคุณ การกลาวแสดงความเสยีใจ การเลาเหตุการณที่ต่ืนเตนเราใจและการพูดปลอบใจ เปนตน 

 การพูดชี้แจงรายละเอียด 

 การพูดชี้แจงรายละเอียดเปนการพูดอธิบายวิธีหน่ึงที่มีจุดประสงคสําคัญ  เพื่ออธิบายหรือชี้แจง

เร่ืองราวตางๆ ที่มีผูติดใจสงสัยใหเขาใจในรายละเอียดอยางแจมแจงชัดเจนทั้งผูชี้แจงอาจเปนคนๆ  เดียว

หรือเปนคณะก็ได  และผูฟงอาจจะเปนคนๆ เดียวหรือกลุมคนก็ได  การพูดชี้แจงรายละเอียดมีขั้นตอน

และวิธีการดังน้ี 

 1. ตองศึกษาทําความเขาใจปญหา ขอสงสัย เหตุการณความตองการและสถานการณ 

ของบุคคล  กลุมบุคคลที่จะชี้แจงเปนอยางดี 

 2. พูดเทาความถึงปญหา ขอสงสัย ความตองการของผูฟง คําชี้แจงเพื่อเปนหลกัฐานที่จะนําเขาสู

การชี้แจงรายละเอียด 

 3. เร่ิมชี้แจงรายละเอียดหรือเน้ือเร่ืองที่เปนเหตุผลสําคัญเปนขอเท็จจริงหรือเปนวิธีปฏิบัติที่ถูกต

องเหมาะสม  โดยใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคลและสถานการณในขณะน้ันอธิบายใหผูฟงเขา

ใจในรายละเอียดใหแจมแจงชดัเจน 

 4. มีการสรุปในสาระสําคัญ  แนวปฏบิติัหรือขอตกลงใหชดัเจนยิ่งขึ้น 

 

กิจกรรมท่ี  6 
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 ใหผูเรียนฝกการพูดบรรยายความรูสึกตอเพือ่นหรือบุคคลที่เกี่ยวของในโอกาสอันควร ซึ่งอาจจะ

เปนการพูดแสดงความยนิดี แสดงความเสยีใจหรือการพูดเพื่อปลอบใจโดยปฏิบัติตามหลักและวิธีการพูด

บรรยายความรูสึกใหครบถวนแลวใหประเมินการพูดของตนเองดวย 
 

 การอภิปราย 

 ความหมายและความสําคัญของการอภิปราย 

 การอภิปราย หมายถึง การที่บุคคลคณะหน่ึงจํานวนต้ังแต 2 คนขึ้นไปรวมกันพูดแสดงความรู 

ความคิดเห็น และประสบการณ เพื่อใหเกิดความรู ความคิดใหม และกวางขวางเพิ่มขึ้นหรือชวยกันหา

แนวทางและวิธีการในการแกปญหารวมกัน 

 การอภิปราย มคีวามสําคัญตอสังคมไทยเปนอยางยิง่ เพราะเปนสังคมประชาธิปไตย  ซึ่งใหสิทธิ

เสรีภาพแกคนในสังคมไดใชความรู  ความสามารถรวมกันในการวางแนวทางในการดําเนินชีวิต  

แนวทางในการแกปญหาในชุมชน สังคมและประเทศ 

 ปจจุบันไดนําเอาวิธีการอภิปรายมาใชอยางกวางขวาง  ทั้งในดานการศึกษาเลาเรียนการพัฒนา

ชุมชน การอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรม การบริหารธุรกิจ การประกอบอาชีพ การปกครองทองถิน่และ

ประเทศ ฯลฯ 

 องคประกอบของการอภิปราย มดัีงน้ี 

 1. หัวขอเร่ืองหรือปญหาที่จะอภิปราย 

 2. ผูฟง 

 3. คณะหรือหนวยงานที่จัดการอภิปราย 

 4. คณะผูอภิปราย 

 1. หัวขอเร่ืองหรือปญหาท่ีจะอภิปราย 

  ในการอภิปรายแตละคร้ังจะตองมีหัวขอเร่ืองที่จะอภิปรายเพื่อใหคณะอภิปรายไดแสดงความ

รู  ความคิด  และประสบการณในเรื่องน้ัน  ใหผูฟงเขาใจใหความรูใหมและไดความรูความคิดที่กวาง

ขวางขึ้นหรือไม  ก็ตองมีประเด็นปญหาที่นาสนใจที่คณะผูอภิปรายจะไดแสดงความรูความคิดและ

ประสบการณ ที่จะใชเปนแนวทางในการแกปญหาน้ันๆ รวมกัน  หัวขอเรื่องหรือประเด็นปญหาที่จะ

นํามาอภิปรายจะตองมีคุณคาและมีประโยชนตอกลุมผูฟง  ซึ่งการเลือกหัวขอเรื่องและประเด็นปญหาใน

การอภิปรายมีหลกัในการเลอืกดังน้ี 

  1. เปนเร่ืองและปญหาที่สําคัญ มีสาระที่เปนประโยชนตอทุกฝาย 

  2. เปนเร่ืองและปญหาที่อยูใหความสนใจของผูฟงและผูอภิปราย 
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  3. เปนเรื่องและปญหาที่ผูอภิปรายสามารถที่จะคนควาหาความรูและขอมูลตาง ๆ  มาเสนอ

เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาได 

 

 

 

 2. ผูฟง 

  ในการอภิปรายบางประเภท  ผูฟงกับผูพูดอาจจะเปนคนกลุมเดียวกัน เชน การอภิปรายกลุมย

อย การอภิปรายในการประชุมสัมมนา เปนตน  และในการอภิปรายบางประเภทผูฟงกับผูพูดหรือคณะผู

อภิปรายแยกกลุมกัน  ผูฟงลักษณะน้ีจะตองปฏิบัติตนเปนผูฟงที่ดี  ซึ่งจะมีลักษณะดังน้ี 

  1. มีมารยาทในการฟง เชน ใหเกียรติผูอภิปรายดวยการปรบมือ ต้ังใจฟงไมกระทําการใดๆ 

ที่จะเปนการรบกวนบุคคลอ่ืน ฯลฯ 

  2. ฟงอยางมีวิจารณญาณ 

  3. แสดงอาการตอบสนองเปนกําลังใจแกคณะผูอภิปรายดวยการแสดงออกทางกิริยาอาการ

ยิ้มรับ  ซักถามเมื่อมีโอกาสและไมแสดงอาการเยน็ชาเบื่อหนาย ฯลฯ 

  4. นําความรูความคิดประสบการณและแนวทางแกไขปญหาไปใชใหเกิดประโยชนตอตน

เองและสังคม 

 3. คณะหรือหนวยงานท่ีจัดการอภิปราย 

  การที่จะมีการอภิปรายเกิดขึ้นจะตองมีคณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบจัดใหมีการ

อภิปราย  ซึ่งจะตองทําหนาที่ในการจัดสถานที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือสือ่สารตางๆ กําหนดวัน 

เวลา ประสานงาน ประชาสัมพันธ เพื่อใหการอภิปรายเปนไปอยางราบรืน่  หากผูเรียนจะจัดการอภิปราย

ขึ้นคงจะตองต้ังคณะทํางานที่จะชวยกนัและตองมีผูใหญไวเปนที่ปรึกษา 

 4. คณะผูอภิปราย 

  คณะผู อภิปรายนับเปนองคประกอบที่สําคัญมาก  ซึ่งประกอบดวยบุคคลต้ังแต 

3 – 5 คน โดยมีคนหน่ึงทําหนาที่ผูดําเนินการอภิปราย สวนที่เหลือจะเปน ผูอภิปราย ทั้งผูดําเนินการ

อภิปราย และผูอภิปรายจะตองรูบทบาทหนาที่ของตน รูวิธีการพูดและรูกระบวนการขั้นตอนตลอดจน

วิธีการอภิปราย การอภิปรายจึงจะดําเนินไปดวยดี 

  ก. การคัดเลือกคณะผูอภิปราย  การคัดเลือกบุคคลที่จะมาทําหนาที่คณะผูอภิปรายน้ัน  ควร

จะเลอืกบุคคลที่มลีักษณะดังน้ี 

  ผูดําเนินการอภิปราย  ควรเปนผูที่รูกระบวนการ  วิธีการและขั้นตอนในการอภิปรายและวิธี

ดําเนินการอภิปรายเปนอยางดีมีความสามารถในการพูด  มีปฏิภาณไหวพริบดี เปนผูรูเรือ่งราวที่จะ
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อภิปรายพอสมควรและรูประวัติของผูอภิปราย พอที่จะแนะนําได  หากเปนผูมีประสบการณในการ

อภิปรายมาบางก็จะยิ่งเปนการดี 

  ผูอภิปราย ผูอภิปรายควรเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณเชีย่วชาญในเร่ืองที่

จะอภิปรายเปนอยางดี  มีความสามารถในการพูด มีปฏิภาณไหวพริบ  มีอารมณดี มีความจริงใจ มีใจเป

นกลาง และมีมารยาทในการพูดอภิปราย 

 

 

  ข. บทบาทหนาท่ีของผูดาํเนินการอภิปราย 

   1. ประสานและพบกับผูอภิปราย  เพื่อพูดคุยทําความเขาใจในเร่ืองของการอภิปราย 

   2.   กลาวทักทายผูฟง  บอกหัวเร่ืองที่จะอภิปรายและแนะนําผูรวมอภิปรายแกผูฟง 

   3.   ชี้แจงวิธีการอภิปราย  ขอบขายของเร่ืองและเงือ่นไขตางๆ ที่ผูฟงควรทราบ 

   4.   เสนอประเด็นอภิปรายใหผูอภิปรายแสดงความคดิเห็นพรอมทั้งเชญิผูอภิปราย 

   5. สรุปคําอภิปรายเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม  ซึ่งไมจําเปนตองสรุปทุกคร้ังที่ผู 

อภิปรายแตละคนพูดจบใหพิจารณาตามที่เห็นสมควร  และจะตองสรุปคําอภิปราย  เมื่อการอภิปรายจบสิ้น

แลว 

   6. ควบคุมใหผู อภิปรายรักษาเวลาการพูดเปนไปตามขอตกลง  และพยายาม 

ใหผูอภิปรายพูดตรงประเด็น 

   7. พยายามที่จะสรางบรรยากาศในการอภิปรายใหเปนกันเองและเมื่อถึงเวลาสําหรับผูฟ

งควรจะกระตุนใหผูฟงไดมีสวนรวมแสดงความคดิเห็นหรือต้ังคําถามใหมากที่สุด 

   8. เมื่อมีคําถามจากผูฟงควรพิจารณามอบใหผูอภิปรายตอบตามความเหมาะสม 

   9. รักษามารยาทในการพูด  ไมแสดงตนเขาขางฝายใดและไมพูดมากจนเกนิไป 

   10. กลาวสรุปคําอภิปรายและกลาวขอบคุณคณะผูอภิปราย ผูฟง ผูจัดและผูเกี่ยวของ พร

อมทั้งอําลาผูฟง 

  ค. บทบาทและการพูดของผูอภิปราย 

   1. พบปะกับคณะกอนการอภิปราย  เพื่อเตรียมความพรอมในการอภิปราย 

   2. เตรียมความรูความคิดประสบการณตามหัวขอเร่ืองไวใหพรอม  ละเอียดชัดเจนพรอม

ทั้งสื่อและอุปกรณที่จะใชประกอบการพูดอภิปราย 

   3. ให ความเคารพและใหความร วมมือผู ดํ า เ นินการอภิปรายในขณะทําหน าที่ 

เปนผูอภิปรายตลอดเวลาการอภิปราย 

   4. พูดใหตรงหัวขอเร่ืองหรือประเด็นปญหาที่ผูดําเนินการอภิปรายไดกาํหนดไว 
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   5. รักษาเวลาในการพดูตามที่กาํหนด 

   6. รักษามารยาทในการพูดและปฏิบัติตามหลักการพูดที่ดี  มีวาจาสุภาพ  สราง

บุคลิกภาพที่ดี  แสดงกิริยาทาทางใหเหมาะสม ฯลฯ 

  ง. ข้ันตอนการอภิปราย 

   ผูดําเนินการอภิปรายจะตองแมนยําในขั้นตอนการอภิปรายเพราะจะเปนผูควบคุมและ

ดําเนินการอภิปรายใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนน้ันๆ ซึ่งลําดับขั้นตอนของการอภิปรายมีดังน้ี 

   1. ผูดําเนินการอภิปรายกลาวเปดการอภิปราย 

   2. ผูดําเนินการอภิปรายแนะนําหัวขอเร่ืองหรือปญหาที่จะอภิปราย  ขอบเขตของปญหา  

ความสําคัญของปญหา  จุดมุงหมายของการอภิปราย  สดุทายคือ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

   3. ผูดําเนินการอภิปรายแนะนําผูรวมอภิปราย 

   4. ผูดําเนินการอภิปราย  เชิญผูอภิปรายพูดตามประเด็นที่ใหหรือตามที่ตกลงกันไวทีละ

คน 

   5. ผูดําเนินการอภิปราย  สรุปน้ันๆ เพื่อจะโยงไปสูประเด็นที่จะใหผูอภปิรายคนตอไปพูด 

   6. เมื่อผู อภิปรายพูดครบทุกคนแลว  ผูดําเนินการอภิปรายจะใหโอกาสผู ฟงได 

ถามและแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม 

   7.   ผูดําเนินการอภิปราย  มีการสรุปคําอภิปราย  ขอบคุณผูเกี่ยวของและกลาวปดการ

อภิปราย 

 

กิจกรรมท่ี  7 

 ใหผูเรียนเขาฟงการอภิปรายตามโอกาสตางๆ แลวนําประสบการณมาถายทอด  เพื่อจะได

แลกเปลี่ยนความรูและแนวการดําเนินการ 

 

การโตวาที 

 ความหมายและความสําคัญของการโตวาที 

 การโตวาที  คือ การอภิปรายแบบหน่ึง  ซึ่งประกอบดวยผูมีความเห็นตรงขามกันในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึง  มีจํานวนเทากัน ต้ังแต 2 – 4 คน ผลัดกันพูดแสดงความคิดเห็น เพื่อจูงใจใหผูฟงเห็นคลอยตามกับ

เหตุผลและความคิดของฝายตน ซึ่งเรียกวา ฝายเสนอ ฝายหน่ึงและฝายคานอีกฝายหน่ึง มีการกําหนดเวลา

ใหแตละฝายพูด ผูพูดแตละคนจะหาเหตุผลมาหักลางฝายตรงขามและหาเหตุผลมาสนับสนุนฝายของตน
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เอง  โดยมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณาตัดสินวาฝายใดมีเหตุผลดีกวา  ฝายใดชนะหรือเสมอกัน  การโต

วาทีไมมีการใหเวลาผูฟงไดรวมแสดงความคดิเห็นเหมอืนการอภิปรายประเภทอ่ืน 

 การโตวาที  เปนกิจกรรมการพูดที่มีความสําคัญในเชิงของการใชศิลปะการพูดเพื่อแสดง

ทรรศนะ  เพื่อการชักจูงใจและการโตแยง  เปนการฝกฝนการแสดงวาทศิลปชั้นสูง  ฝกการยอมรับฟง

เหตุผล มีนํ้าใจเปนนักกีฬา  และรูจักเคารพกติกาเกี่ยวกับการพูด ซึ่งปกติเราไมคอยจะมีกัน การโตวาทีมี

จุดประสงคที่แทจริงดังที่กลาวมามากกวาการจัดเพื่อความบันเทิง 

 ปจจุบนัมีการจัดกิจกรรมการพูดโตวาทีอยูเสมอโดยเฉพาะทางสือ่มวลชน เชนรายการ  ยอวาที  

แซววาท ีฯลฯ  แตดูเปนการใชคารมคมคายมากกวาการใชวิธีการแหงปญญา  ไมไดสงเสริมการเพิ่มพูนภู

มิปญญา  เพยีงแตมุงความบันเทิงมากกวาสาระความรู 

 

 

 องคประกอบของการโตวาที 

 การโตวาทีเปนการพูดอภิปรายสาธารณะ  จึงมีการแยกกลุมผูพูดออกจากผูฟงและไมเปดโอกาส

ใหผูฟงไดมีสวนรวมในการพูดอาจจะมีพียงถามความเห็นในการตัดสินดวยการขอเสียงปรบมือเทาน้ัน  

องคประกอบของการโตวาทีมีดังน้ี 

 1.  ญัตติ คือ หัวขอการโตวาทีหรือประเด็นปญหาที่กําหนดขึ้น  ซึ่งเปนขอที่ผูพูดทั้งสองฝายมี

ความเห็นไมตรงกัน  หรืออาจจะกาํหนดใหเห็นไมตรงกัน  หยบิยกมาใหอภิปรายโตแยงกัน 

 ญัตติท่ีควรนํามาโตวาทีควรมีลักษณะดงัน้ี 

 1. เปนเร่ืองที่คนสวนใหญใหความสนใจและมีสวนเกี่ยวของหรือมีผลกระทบและเกิดประโย

ชนตอคนในสังคมเหลาน้ัน 

 2. เปนเรื่องใหความรู มีคุณคาในการสงเสริมความรู ความคิดและสงเสริมเศรษฐกิจ การเมือง

การปกครอง 

 3. เปนเร่ืองสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และไมขดัตอศลีธรรมอันดีงามไมเปนภัยตอสังคม 

 4. เปนเรื่องที่จะนําไปสูขอตกลงที่จะดําเนินการไดหรือสามารถนําผลของการโตวาทีไปใชใน

การแกปญหาหรือใชประโยชนดานอ่ืนๆ ได 

(ควรหลีกเลี่ยงญัตติที่ขาดลักษณะดังกลาวมา เชน ญัตติที่วา ขี้เมา ดีกวาเจาชู  พอคาดีกวาขาราชการ ฯลฯ  

ซึ่งเปนญัตติที่ไมไดประโยชนไรสาระ) 

 2. ประธานการโตวาทีและคณะผูตัดสินใจ 
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 ประธานการโตวาที  เปนผูทําหนาที่ควบคุมการโตวาทีใหเปนไปตามแบบแผนและกฎเกณฑ

ตลอดทั้งขอตกลงตางๆ  ประธานการโตวาทีจะมีผูชวยทําหนาที่ผูกํากับเวลาของผูโตตามที่กําหนดกันไว  

ประธานการโตวาทีมหีนาที่ดังน้ี 

 1. กลาวนําบอกญัตติและชี้แจงระเบียบวิธีการ  หลักเกณฑของการโตวาที 

 2. แนะนําคณะผูโตทั้งฝายเสนอและฝายคาน  แนะนําผูกํากับเวลาและคณะผูตัดสิน 

 3. ชี้แจงรายละเอียดของกติกาตางๆ ใหทุกฝายที่เกี่ยวของในการโตวาททีราบ 

 4. เชญิผูโตขึ้นพูดทีละคนตามลําดับ 

 5. รวมคะแนน  แจงผลการตัดสิน  และกลาวปดการโตวาท ี

 คณะผูตัดสิน 

 คณะผูตัดสินจะเลือกผูที่มีประสบการณในการโตวาทีและมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่นํามาเปน

ญัตติในการโตวาที  อาจจะมี 2 หรือ 5 คน คณะผูตัดสินมหีนาที่ใหคะแนนตัดสินชี้ขาด  การโตวาทีฝายใด

ที่เสนอเหตุผล  ความคิดทรรศนะที่ดีกวา  โดยไมตองถามความเห็นตอผูฟง 

 

 

 3. คณะผูโตวาท ี 

 คณะผูโต  คือ กลุม 2 กลุม ที่มีความเห็นขัดแยงกัน  ตกลงจะพูดแสดงความคิดทรรศนะของตนต

อสาธารณะหรือผูฟงที่สนใจ  คณะผูโตจะแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่เห็นดวยกับญัตติจะพูดสนับสนุน

เรียกวา ฝายเสนอ ฝายที่ไมเห็นดวยหรือเปนผูมีความคดิเห็นโตแยง เรียกวา ฝายคาน 

 ผูโตแตละฝายจะมีหัวหนาคนหน่ึง  และมีผูสนับสนุนฝายละ 2 – 3 คน  แตละฝายจะมีดังน้ี 

 ฝายเสนอ     ฝายคาน 

 1. หัวหนาฝายเสนอ  1. หัวหนาฝายคาน 

 2. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 1 2. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 1 

 3. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 2 3. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 2 

 4. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 3 4. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 3 

 

 คณะผูโตวาทีทุกคนทั้งฝายเสนอและฝายคานจะตองปฏิบัติดังน้ี 

 1. ปฏิบัติตามคําสั่งและคําชี้แจงของประธานอยางเครงครัด 

 2. ปฏิบัติตามกติกาของการโตวาทีอยางเครงครัด 

 3. รักษามารยาทในการพูดอยางเครงครัด เชน พูดใหสุภาพไมพูดกาวราว  ยั่วเยาดูถูกฝายตรงข

ามและงดเวนการพูดเร่ืองสวนตัว เปนตน 
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 การจัดลําดับและการพูดของผูโตวาที 

 การจัดลําดับและการพูดของผูโตวาทีทั้งสองฝายจะมีการจัดลําดับกําหนดเวลาและมีแนวการ

นําเสนอดังน้ี 

 ลําดับท่ี 1  หัวหนาฝายเสนอ 

 หัวหนาฝายเสนอจะไดรับเชิญขึ้นพูดเปนอันดับแรกโดยจะใหเปนผูเสนอประเด็นขอบเขตของ

ญัตติ  การใหนิยามคําและทรรศนะที่มีตอเร่ืองที่โตวาทีในครัง้น้ันวาเปนอยางไร โดยจะบอกถึงขอเท็จ

จริง เหตุผล พรอมหลักฐานตางๆ มาสนับสนุน ปกติหัวหนาทั้ง 2 ฝายจะใชเวลาพูดมากกวาผูสนับสนุน

เลก็นอย 

 ลําดับท่ี 2  หัวหนาฝายคาน 

 หัวหนาฝายคานจะไดรับเชิญขึ้นพูดเปนอันดับที่ 2 ตอจากหัวหนาฝายเสนอหัวหนาฝายคานจะ

รวบรวมขอเสนอของหัวหนาฝายเสนอทุกขอทุกประเด็นมาคัดคานดวยเหตุผลและหลักฐานเพื่อหักลาง

ใหไดทุกประเด็น แลวจึงเสนอความคิด เหตุผลและหลักฐานสนับสนุนความคิดของฝายคานไวใหมาก

ที่สุด 

 ลําดับท่ี 3 – 6 หรือ 8 ผูสนับสนุนท้ังสองฝาย 

 ตอจากหัวหนาฝายคาน  ก็จะเปนหนาที่ของผูสนับสนุนฝายเสนอและฝายคานสลับกันไป  โดย

ทุกคนจะทําหนาที่สนับสนุนความคิดและเหตุผลของฝายตนเอง คดัคานหักลางความคิดและเหตุผลของฝ

ายตรงกันขามในครบทุกประเด็น แลวก็จะเสนอความคิดเหตุผลและหลกัฐานตางๆ สนับสนุนฝายตนเอง 

 

 ลําดับสุดทาย  

 เมื่อผูสนับสนุนทั้ง 2 ฝายพูดครบทุกคนแลวจะใหหัวหนาทั้งสองฝายมาพูดสรุปอีกครัง้หนึ่ง  

โดยจะใหหัวหนาฝายคานเปนผูสรุปกอนแลวจึงใหหัวหนาฝายเสนอสรุปเปนคนสดุทาย 

 4. ผูฟง  ผูฟงการโตวาทีเปนผูรับความรู ความคิด ทรรศนะของผูโตวาทีทั้งสองฝาย  แลวจะตอง

ใชวิจารณญาณที่จะนําไปใชใหเก ดิ ประโยชน  ผูฟงการโตวาทีไมมีโอกาสไดรวมแสดงความคิดเห็น

เหมอืนกิจกรรมการฟงอภิปรายประเภทอ่ืน  มีแตเพยีงตองปฏิบัติตนใหเปนผูฟงที่ดีเทาน้ัน 

 

กิจกรรมท่ี  8 

 ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการโตวาทีของกลุมในโอกาสสําคัญ โดยเขารวมเปนคณะผูจัด คณะผู

โตหรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมเพื่อฝกฝนการพูด 
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 การเปนพิธกีร 

 พิธีกร ในพจนานุกรมบอกความหมายวา ผูดําเนินการในพิธี ผูดําเนินรายการ ดังน้ัน  พิธีกรจึง

หมายถึง  ผูทําหนาที่ดําเนินรายการของงานที่จัดขึ้นอยางมีพิธีการ  เชน การประชุม การสัมมนา การ

อภิปราย การไหวครู ฯลฯ พิธีกรจะเปนผูทําหนาที่บอกกลาว  ใหผูเขารวมพิธีไดทราบถึงขั้นตอนพิธีการว

ามีอะไรบาง ใครจะเปนผูพูด ใครจะเปนผูแสดง ใครจะทําอะไร พิธีกรจะเปนผูแจงใหทราบนอกจากนี้

พิธีกรจะทําหนาที่ประสานงานกับทุกฝาย  เพื่อจะไดขอมูลที่แตละฝายจะดําเนินการและพิธีกรจะตองจัด

และดําเนินการตามขั้นตอนกําหนดเวลาใหบรรลุ  หากพิธีกรทําหนาที่บกพรองก็จะทําใหเกิดความ

เสยีหายได 

 คุณสมบัติของผูท่ีเปนพิธีกร มีดงัน้ี  

 1. เปนผูที่มีบุคลิกภาพดี  รูปรางดีสงา  มีใบหนายิม้แยมแจมใส  รูจักแตงกายใหเหมาะสมกับ

กาลเทศะ  พิธีหรือรายการน้ันๆ 

 2. มีนํ้าเสียงนุมนวล  นาฟง  มีลีลาจังหวะการพูดพอเหมาะ  ชวนฟง มีชีวิตชีวา 

 3. พูดออกเสยีงถูกตองตามอักขรวิธี ชดัเจน ออกเสยีงคําควบกล้ําไดถูกตอง 

 4. ใชภาษาดี  เลือกสรรถอยคํานํามาพูดใหผูฟงเขาใจงาย  สื่อความหมายไดดี  สั้นและกระชับ  

มีศิลปะในการใชภาษา 

 5. มีมารยาทในการพูดใหเกียรติผูฟง  ควบคุมอารมณไดดี 

 6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มวิีธีสรางบรรยากาศดวยสหีนาทาทาง ลีลาและนํ้าเสยีง ฯลฯ 

 7. เปนผูใฝใจศึกษารูปแบบวิธีการใหมๆ มาใช มีความคิดสรางสรรค  ยอมรับฟงความคิดเห็น

ของบุคคลอ่ืนและพยายามพฒันาปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

 8. มีความรูในรายละเอียด  ขั้นตอน  พิธีการของกิจกรรมที่ดําเนินรายการเปนอยางดี  ดวยการ

ศึกษาประสานงาน  ซักซอมสอบถามจากทุกฝายใหชดัเจนและแมนยาํ 

 9. เปนคนมีปฎิภาณไหวพริบดี  มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางฉับไว 

 ข้ันตอนการพูดของพิธีกร 

 การเปนพิธีกรน้ันมีขั้นตอนการพูดแตกตางกันไปตามลักษณะของงาน  ถาเปนงานทางวิชาการ 

เชน การประชุม การสัมมนา การอภิปรายก็จะมีขั้นตอนในการพูดลักษณะหน่ึง ถาเปนงานของโรงเรียน

หรือหนวยงานอ่ืนที่มีการแสดงก็อาจจะมีขั้นตอนแตกตางจากงานทางวิชาการบาง  หรือถาเปนงาน

ประเภทงานมหกรรมงานแสดงดนตรีก็จะมีขั้นตอนการพูดที่มีขอแตกตางในเชิงเน้ือหาบาง  แตโดย

ทั่วไปพิธีกรจะมีขั้นตอนในการพูด ดังน้ี 

 1. กลาวทักทายและปฏิสันถารกับผูฟง 

 2. แจงวัตถุประสงคหรือกลาวถึงโอกาสของการจัดงาน 
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 3. แจงถึงกจิกรรมหรือการแสดงที่จะจัดขึ้นวามีอะไร  มีขั้นตอนอยางไร 

 4. กลาวเชิญประธานเปดงาน  เชิญผูกลาวรายงาน (ถามี) และกลาวขอบคุณเมื่อประธานกลาว

จบ 

 5. แจงรายการที่จะดําเนินในลําดับตอไป  ถามีการอภิปรายก็เชิญคณะผูอภิปรายเพื่อดําเนินการ

อภิปราย  ถาหากงานน้ันมีการแสดงก็แจงรายการแสดง  เชน 

 6. พูดเชือ่มรายการหากมีการแสดงหลายชุดก็จะตองมีการพูดเชือ่มรายการ 

 7. เมื่อทุกรายการจบสิ้นลง  พิธีกรก็จะกลาวขอบคุณแขกผูมีเกียรติ  ผูฟงและผูชม  ผูที่ใหการช

วยเหลอืสนับสนุนงาน  หากมีพิธีปด  พิธีกรก็จะตองดําเนินการจนพิธีปดเสร็จเรียบรอย 

 

 

กิจกรรมท่ี  9 

 1. ใหผู เรียนดูและฟงการพูดของพิธีกรในรายการตางๆ  ทางโทรทัศนและวิทยุเพื่อสังเกต

ขั้นตอนวิธีการและเทคนิคตางๆ ของพิธีกรเพื่อเปนตัวอยาง จะไดนําสวนดีมาฝกและใชเมื่อไดทําหนาที่

พิธีกร 

 2. ในโอกาสตางๆ  ที่กลุ มหรือสถานศึกษาจัดงานใหผู เ รียนใชโอกาสฝกทําหนาที่ 

พิธีกร เพื่อจะไดฝกทักษะ การพูดเปนพิธีกร หากจะใหเพื่อนไดชวยวิจารณและใหครูประจํากลุมใหคํา

แนะนําก็จะทําใหพัฒนาการพูดเปนพิธีกรไดดี 

 

 

 

 

 

 ผูมีมารยาทดใีนการพูด 

 การมีมารยาทในการพูดก็จะคลายคลึงกับลักษณะการพูดที่ดีดังที่ไดกลาวในตอนตนแลว  ซึ่งอาจ

ประมวลไดดังน้ี 

 1. ผูพูด  เปนผูที่ถายทอดความรูสึก ความคดิเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนทัศนคติของตนไปสูผูฟง  

โดยสื่อทางภาษา เสียง อากัปกิริยา และบุคลิกภาพ ใหมีประสิทธิภาพทีสุ่ด  ผูพูดจะตองมีมารยาทและ

คุณธรรมในการพูด  และผูพูดเองตองมีการเตรียมตัว มีความรู และประสบการณในเรื่องที่จะพูดอยางดี 

และตองรวบรวมเรียบเรียงความรูเหลาน้ันใหเปนระบบและถายทอดใหผูฟงเขาใจงาย  และชัดเจน  ผูพูด
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เองตองมีทักษะในการพูดมีความสนใจที่จะพัฒนาบุคลิกภาพอยูเสมอ  เปนการสรางความมั่นใจใหผูพูด

เอง 

 2. เรื่องและสาระที่พูดตองมีประโยชนตอผูฟง ควรเปนเรื่องทันสมัย เนื้อหาชัดเจน ผูพูดตอง

ขยายความคิดและยกตัวอยางใหชดัเจน 

 3. ผูพูดตองรูจักกลุมผูฟงกอนลวงหนา  ทั้งอาชีพ วัย เพศ ความสนใจของผูฟง ฯลฯ รวมทั้งจุดมุ

งหมายในการพูด  เพื่อจะไดเตรียมตัวและเน้ือหาไดถูกตองนาสนใจ 

 4. ผูพูดตองคนควาหาความรู  และประมวลความคิดทั้งหมด  แยกแยะใหไดวาความคิดหลักคือ

อะไร  ความคิดรองคืออะไร  และควรหาสิ่งสนับสนุนมาประกอบความคิดน้ันๆ  เชนเหตุการณที่รับรูกัน

ไดทั่วไป  หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ฯลฯ พรอมกันน้ันถามีการอางอิงเรื่องที่มาประกอบการพูดที่ผูพูดตอง

บอกแหลงที่มาดวย 

 5. การจัดระเบียบ  และวางโครงเรือ่ง ตองเตรียมใหดีเพื่อจะไดไมพูดวกวน  เพราะมิฉะน้ันจะ

ทําใหการพูดไมนาสนใจ  และอยาลืมวาในการพูดแตละคร้ังตองใหครอบคลุมจุดมุงหมายใหครบถวน 

 6. ผูพูดตองเราความสนใจของผูฟงดวยการใชภาษา เสียง กิริยาทาทาง และบุคลิกภาพสวนตน

เขาชวยใหผูฟงฟงอยางต้ังใจ  และผูพูดตองพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นดวย 

 

 

 
กิจกรรมท่ี 10 

 ผูเรียนลองประเมินตนเองวา ทานสามารถเปนนักพูดระดับใด  ถากําหนดระดับ A B C และ D 

โดยทานเปนผูต้ังมาตรฐานเองดวย และถาไดระดับ C ลงมา ทานคิดจะปรับปรุงตนเองอยางไรบางหรือ

ไม 
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บทท่ี 3 การอาน 

สาระสําคัญ 

 การอานเปนการแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเปนความคิดและนําไปใชตัดสินใจ 

แกปญหา  และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอาน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ผูเรียนสามารถ 

 1. จับใจความสรุปความ  ตีความ  แปลความและขยายความเร่ืองที่อาน  

 2. วิเคราะห วิจารณความสมเหตุสมผล  ความเปนไปไดและลําดับความคิด 

  ของเร่ืองที่อานได 

 3. เขาใจความหมายของภาษาถิ่น สาํนวน สุภาษิตในวรรณกรรมทองถิ่น 

 4. เลอืกอานหนังสอื จากแหลงความรู เปนผูมีมารยาทในการอานและรักการอาน 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ือง  1 ความสําคัญของการอาน 

 เร่ือง  2 วิจารณญาณในการอาน 

 เร่ือง  3 การอานแปลความ  ตีความ  ขยายความ  จับใจความหรือสรุปความ 

 เร่ือง  4 วรรณคดี 

 เร่ือง  5 หลักการวิจารณวรรณกรรม 

 เร่ือง  6 ภาษาถิ่น 

 เร่ือง 7 สาํนวน,  สภาษิต 

 เร่ือง 8  วรรณกรรมทองถิ่น 
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เร่ืองที่ 1  ความสําคัญของการอาน 
 

 1 การอานชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําใหผูอานไดรับสาระความรูเพิ่มขึ้น  เปนคนทันสมัย ทัน

เหตุการณและความเคลือ่นไหวของเหตุการณบานเมือง  ตลอดจนสังคมและวิทยาการใหมๆ  เปนตน  ผูอ

านเมื่อไดรับความรูจากการอานแลว  จะสามารถนําสาระตางๆ  มาสรางสรรคใหเกิดประโยชนตอชีวิต  

สังคมและประเทศชาติในโอกาสตอไปได 

 2. การอานชวยใหเกดิความเพลดิเพลนิ หนังสอืหลายประเภทนอกจากจะใหความรู ความคิดแล

วยังใหความเพลิดเพลินอีกดวย ผูอานหนังสือจะไดรับความเพลิดเพลิน ไดรับความสุข อีกทั้งยังสราง

ความฝนจิตนาการแกผูอาน  ตลอดจนเปนการพักผอนและคลายเครียดไดเปนอยางดี 

 3. การอานมีผลตอการดําเนินชีวิตที่สุขสมบูรณของมนุษย  ผลที่ไดรับจากการอาน  นอกจากจะ

เปนพื้นฐานของการศึกษา ศิลปวิทยาการ  และชวยในการพัฒนาอาชีพแลว  ยังมีผลชวยใหผูอานได

แนวคิดและประสบการณจําลองจากการอานอีกดวย  ซึ่งความคิดและประสบการณจะทําใหผูอานมีโลก

ทัศนกวางขึ้น  เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และเขาใจสังคมเปนอยางดี  อันจะมีผลตอการดําเนินชีวิตและการ

ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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เร่ืองที่ 2  วิจารณญาณในการอาน 

  

 วิจารณญาณในการอาน  คือการรับสารจากการอานใหเขาใจเนื้อหาสาระแลวใชสติปญญาใคร

ครวญหรือไตรตรอง  โดยอาศัยความรู ความคิด ประสบการณมาเปนเหตุผลประกอบและสามารถนํา

ไปใชในชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 การใชวิจารณญาณในการอาน  จะเร่ิมตนที่การอานดวยความตัง้ใจและพยายามทําความเขาใจ

เน้ือหาสาระของเร่ืองที่อานแลวใชความรู ความคิด เหตุผลและประสบการณประกอบการคิด  ใครครวญ

ใหสามารถรับสารไดถูกตอง ถองแท การอานโดยใชวิจารณญาณประกอบดวยการเขาใจของเรื่อง  การรู

จักเขยีน การเขาใจความสัมพันธของสารและการนําไปใช 

 การอานอยางมีวิจารณญาณจะตองใชความคิด วิเคราะห ใครครวญและตัดสินใจวา 

ขอความที่ไดอานน้ัน  สิ่งใดเปนความสําคัญ  สิ่งใดเปนใจความประกอบหรือพลความ  สามารถแยกขอเท็จ

จริงจากขอคิดเห็นได  ตลอดจนวินิจฉัยไดวาขอความที่อานน้ันควรเชื่อถือไดหรือไมเพียงใด  และการอาน

ประเมินคาวาขอความที่ไดอานมีเนื้อหาสาระหรือมีแงคิดที่ดีหรือไม  อาจนําไปใชประโยชนไดเพียงไร 

รวมทั้งการประเมินคางานเขียนในดานตางๆ  เชน ความรู  ความสามารถ  ความจริงใจและกลวิธีในการ

เขยีน 

 

 ข้ันตอนของวิจารณญาณในการอาน มีดงัน้ี 

 1. อานใหเขาใจตลอดเร่ือง  เปนการอานสารดวยความต้ังใจใหเขาใจรายละเอียดตลอดเร่ือง 

 2. วิเคราะหเรื่อง  เมื่ออานและเขาใจเรื่องแลวจะตองนํามาวิเคราะหสาระสําคัญใหรูเรื่องที่อาน

เปนเรื่องประเภทใด อะไรเปนขอเท็จจริง อะไรเปนขอคิดเห็น และอะไรเปนประโยชน  ลักษณะของตัว

ละครเปนอยางไร  เปนเร่ืองประเภทรอยแกว  รอยกรอง  บทความ ขาว หรือละคร ฯลฯ ผูเขียนมีเจตนาอยาง

ไรในการเขยีนเร่ืองน้ี  ใชกลวิธีในการนําเสนออยางไร  ซึ่งผูอานตองพิจารณาแยกแยะใหได 
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 3. ประเมินคาของเร่ือง  เมื่ออานและวิเคราะหแยกแยะเรื่องแลวนํามาประเมินคาวาสิ่งใดเท็จ สิ่ง

ใดจริง สิ่งใดมีคาไมมีคา  มีประโยชนในดานใด  นําไปใชกับใครเมื่อไรและอยางไร 

 4. นําเรื่องที่อานไปใช  หลังจากผานขั้นตอนของการอาน ทําความเขาใจ วิเคราะหและประ

เมินคาแลวตองนําไปใชไดทั้งในการถายทอดใหผูอ่ืน  และนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม

กับกาลเทศะและบุคคล 

 หลักการอานอยางใชวิจารณญาณ 

 1. พิจารณาความถูกตองของภาษาที่อาน เชน ดานความหมาย การวางตําแหนงคํา การเวนวรรค

ตอน  ความผิดพลาดดังกลาวจะทําใหการสื่อความหมายผดิไป 

 2. พิจารณาความตอเนื่องของประโยความีเหตุผลรับกันดีหรือไม  โดยอาศัยความรูดาน

ตรรกวิทยาเขาชวย  ขอความจากประโยคจะตองไมขัดแยงกัน  หรือเรียงลําดับไมสับสนวุนวายจนอานไมรู

เร่ืองหรืออานเสยีเวลาเปลา 

 3. พิจารณาดูความตอเนือ่งของเรื่องราวระหวางเร่ืองที่เปนแกนหลักหรือแกนนํากับแกนรอง

และสวนประกอบอ่ืน ๆ กลมกลืนกันดีหรือเปลา 

 4. รูจักแยกแยะขอเทจ็จริงออกจากเร่ืองการแสดงความรูและขอคิดเห็นของผูแตง  เพื่อจะไดนํามา

พจิารณาภายหลังไดถูกตองใกลเคยีงความเปนจริงยิ่งขึ้น 

 5. พจิารณาความรู  เน้ือหา  ตัวอยางที่ได  วามีสวนสัมพันธกันอยางเหมาะสมหรือไมเพยีงใด  เปน

ความรูความคิด  ตัวอยางที่แปลกใหมหรืออางอิงมาจากไหน  นาสนใจเพียงใด  จากน้ันควรทําการ

ประเมินผลโดยทั่วไปวาผลจากการอานจะทําใหเกิดความรูความคิดมากนอยเพียงใด  โดยเฉพาะอยางยิง่

ความคิดสรางสรรคที่ผูอานประสงคหรือปรารถนาจะไดจากการอานน้ันๆ อยูเสมอ 

 การอานอยางมีวิจารณญาณไมใชสิ่งที่ทําไดงายๆ ผูกระทําจะตองหมั่นฝกหัด สังเกต จํา และ

ปรับปรุงการอานอยูเสมอ  แรกๆ อาจรูสึกเปนภาระหนักและนาเบื่อหนาย  แตถาไดกระทําเปนประจําเป

นนิสัยแลวจะทาํใหความลาํบากดังกลาวหายไป ผลรับที่เกิดขึ้นน้ันคุมคายิ่ง 

 

กิจกรรมท่ี  1 

 ใหผูเรียนอานขาว บทความ หรือขอความ และใชวิจารณญาณในการอานตามขั้นตอนทั้ง 4 

ขั้นตอน และประเมินตนเองวา  สามารถทําไดครบทุกขั้นตอนหรือไม  และเมื่อประเมินแลวรูสึกสนใจ

เร่ืองของการอานเพิ่มขึ้นหรือไม 
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เร่ืองที่  3  การอานแปลความ ตีความ  ขยายความ  จับใจความหรือสรุปความ 

 การอานแปลความ  หมายถึงการแปลเร่ืองราวเดิมใหออกมาเปนคําใหม ภาษาใหมหรือแบบใหม  

ความมุงหมายของการแปลความอยูที่ความแมนยําของภาษาใหมวา  ยังคงรักษาเนื้อหาและความสําคัญ

ของเร่ืองราวเดิมไวครบถวนหรือไม 

 สาํหรับการแปลความบทรอยกรองเปนรอยแกวหรือการถอดคําประพันธรอยกรองเปนรอยแกว

น้ัน  ควรอานขอความและหาความหมายของศัพทแลวเรียบเรียงเน้ือเร่ืองหรือเน้ือหาเปนรอยแกวให

สละสลวย  โดยที่เน้ือเร่ืองหรือเน้ือหาน้ันยังคงเดิมและครบถวน เชน 

   พฤษภกาสร   อีกกญุชรอันปลดปลง 

  โททนตเสนงคง   สําคัญหมายในกายมี 

  นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรีย 

  สถิตทั่วแตชั่วดี   ประดับไวในโลกา 

 (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชโินรส : กฤษณาสอนนองคําฉนัท) 

  ความหมายของศัพท 

  พฤษภ = วัว กาสร = ควาย 

  กญุชร = ชาง ปลดปลง = ตาย 

  โท  = สอง ทนต = ฟน 

  เสนง = เขา นรชาติ = มนุษย 

  วางวาย = ตาย มลาย = สิ้นไป 

  อินทรีย = รางกาย สถิต = คงอยู 

  ประดับ = ตกแตง โลกา = โลก 

 แปลความเปนรอยแกวก็คือ 

 วัวควายและชาง  เมื่อตายแลวยังมีฟนและเขาทั้งสองขางเหลอือยู  สวนมนุษยเมื่อตายไปรางกายก็

สิ้นไป  คงเหลอืแตความชั่วหรือความดีที่ไดทําไวเทาน้ัน  ที่ยงัคงอยูในโลกน้ี 

 

 การอานตีความ 

 การอานตีความหรือการอานวินิจสารเปนการอานอยางพิจารณาถี่ถวนดวยความเขาใจเพื่อใหได

ประโยชน หรือเปนไปตามวัตถุประสงคของผูเขียน จะเปนการอานออกเสียงหรืออานในใจก็ได แตจุด

สําคัญอยูที่การใชสติปญญาตีความหมายของคําและขอความ  ทั้งหมดรวมทั้งสิ่งแวดลอมทกุอยางที่เกี่ยวข
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องกับขอความที่อาน ดังน้ันจึงตองอาศัยการใชเหตุผลและความรอบคอบในการพิจารณาทั้งถอยคําและ

สิ่งแวดลอมทั้งหมดที่ผูอานจะตีความสารใดๆ ไดกวางหรือแคบ ลึกหรือต้ืนขนาดไหน ยอมขึ้นอยูกับ

ประสบการณสวนตัวและความเฉียบแหลมของวิจารณญาณ เปนการอานที่ผูอานพยายามเขาใจความ

หมายในสิ่งที่ผูเขยีนมิไดกลาวไวโดยตรง ผูอานพยายามสรุปลงความเห็นจากรายละเอียดของเร่ืองที่อาน 

 การอานตีความน้ัน  ผูอานจะตองคิดหาเหตุผล  เขาใจผูเขียน  รูวัตถุประสงครูภาษา 

ที่ผูเขยีนใชทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง  อน่ึงขอความทั้งรอยแกวและรอยกรองบางบท  มิไดมี

ความหมายตรงอยางเดียวแตมีความหมายแฝงซอนเรนอยู  ผูอานตองแปลความกอนแลวจึงตีความใหเขา

ใจความหมายที่แฝงอยู 

 สารที่เราอานอยูน้ีมี 2 ประเภท คือ ประเภทรอยแกวและประเภทรองกรอง ดังน้ัน การตีความจึง

มีการตีความทั้งสารประเภทรอยแกวและประเภทรอยกรอง 

 ตัวอยางการตีความสารประเภทรอยกรอง 

   “นาคีมีพิษเพี้ยง  สรุโิย 

  เลือ้ยบทําเดโช   แชมชา 

  พิษนอยหยิ่งยโส   แมลงปอง 

  ชูแตหางเองอา   อวดอางฤทธี” 

   (โคลงโลกนิติ) 

 โคลงบทน้ีกลาวถึงสัตว 2 ชนิด ที่มีลักษณะแตกตางกัน  เปรียบเสมือนคน 2 จําพวก  

พวกแรกมีอํานาจหรือมีความสามารถแตไมแสดงออกเมื่อยังไมถึงเวลาอันสมควร  สวนพวกที่ 2 มีอํานาจ

หรือความสามารถนอยแตอวดดี กวียกยอง จําพวกแรก เหยยีดหยามคนจําพวกหลัง โดยสังเกตจากการใช

ถอยคํา เชน ชูหางบาง พิษนอยบาง ฉะน้ัน ควรเอาอยางคนจําพวกแรก คือมีอํานาจมีความสามารถแตไม

แสดงออกเมื่อยังไมถึงเวลาอันสมควร 

ขอปฏิบัติในการอานตีความ 

 1. อานเร่ืองใหละเอียดแลวพยายามจับประเด็นสําคัญของขอเขยีนใหได 

 2. ขณะอานพยายามคิดหาเหตุผล  และใครครวญอยางรอบคอบ  แลวนํามาประมวลเขากับ

ความคิดของตนวาขอความน้ันๆ หมายถึงสิ่งใด 

 3. พยายามทําความเขาใจกับถอยคําบางคําที่เห็นวามีความสําคัญรวมทั้งสภาพแวดลอมหรือ

บริบทเพื่อกําหนดความหมายใหชดัเจนยิ่งขึ้น 

 4. การเรียบเรียงถอยคาํที่ไดมาจากการตีความ  จะตองมีความหมายชดัเจน 

 5. พึงระลึกว าการตีความมิใช การถอดคําประพันธ  ซึ่ งต องเก็บความหมายของ 

บทประพันธน้ันๆ มาเรียบเรียงเปนรอยแกวใหครบทั้งคํา และขอความ การตีความน้ันเปนการจับเอาแต

ใจความสําคัญ  การตีความจะตองใชความรูความคิดอันมีเหตุผลเปนประการสําคัญ 
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 ขอควรคํานึงในการตีความ 

 1. ศึกษาประวัตแิละพื้นฐานความรูของผูเขยีน 

 2. ศึกษาสภาพสังคมในสมัยที่งานเขียนน้ันเกิดขึน้ วาเปนสังคมชนิดใด เปนประชาธิปไตยหรือ

เผด็จการเปนสังคมเกษตร พาณิชยหรืออุตสาหกรรม เปนสังคมที่เครงศาสนาหรือไม 

 3. อานหลายๆ คร้ัง และพิจารณาในรายละเอียด  จะทําใหเห็นแนวทางเพิ่มขึ้น 

 4. ไมยึดถือสิ่งที่ตนตีความน้ันถูกตอง อาจมีผูอ่ืนเห็นแยงก็ได ไมควรยึดมัน่ในกรณีที่ไมตรงกับ

ผูอ่ืนวาของเราถูกตองที่สุด 

 การอานขยายความ 

 การอานขยายความ คือ การอธิบายเพิ่มเติมใหละเอียดขึ้นภายหลังจากไดตีความแลว  ซึ่งอาจใช

วิธียกตัวอยางประกอบหรือมีการอางอิงเปรียบเทียบเนือ้ความใหกวางขวางออกไปจนเปนที่เขาใจชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

 ตัวอยาง  

 ความโศกเกดิจากความรัก ความกลัวเกดิจากความรัก ผูที่ละความรักเสยีไดก็ไมโศกไมกลัว 

      (พุทธภาษิต) 

 ขอความน้ีใหขอคดิวา  ความรักเปนตนเหตุใหเกดิความโศก และความกลัวถาตัดหรือละความรัก

ได ทั้งความโศก ความกลัวก็ไมมี 

 ขยายความ 

 เมื่อบุคคลมีความรักในสิ่งใดหรือคนใด เขาก็ตองการใหสิ่งน้ันคนน้ันคงอยูใหเขารักตลอดไป  

มนุษยสวนมากกลัววาคนหรือสิ่งที่ตนรักจะแตกสลายหรือสูญสิ้นจากไป  แตเมื่อถึงคราวทุกอยางยอม

เปลีย่นไปไมอาจคงอยูได  ยอมมีการแตกทําลายสูญสลายไปตามสภาพ  ถารูความจริงดังน้ีและรูจักละ

ความรัก ความผูกพันน้ันเสยี  เขาจะไมตองกลัวและไมตองโศกเศราเสยีใจอีกตอไป 

 การขยายความน้ีใชในกรณีที่ขอความบางขอความ  อาจมีใจความไมสมบูรณจึงตองมีการอธิบาย

หรือขยายความเพื่อใหเกิดความเขาใจยิง่ขึน้  การขยายความอาจขยายความเกี่ยวกับคําศัพทหรือการให

เหตุผลเพิ่มเติม เชน สาํนวน สุภาษิต โคลง  กลอนตางๆ เปนตน 

 

 การอานจับใจความหรือสรุปความ 
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 การอานจับใจความหรือสรุปความ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแตละ

เลมที่เปนสวนใจความสําคัญและสวนขยายใจความสําคัญของเร่ือง 

 ใจความสําคัญ คือ ขอความที่มีสาระคลุมขอความอ่ืนๆ ในยอหนาน้ันหรือเรื่องน้ันทั้งหมด  ข

อความอ่ืนๆ  เปนเพียงสวนขยายใจความสําคัญเทาน้ัน   ขอความหน่ึงหรือตอนหน่ึงจะมีใจความสําคัญ

ที่สุดเพียงหน่ึงเดียว  นอกน้ันเปนใจความรอง  คําวาใจความสําคัญน้ี บางทีเรียกเปนหลายอยาง เชน แกน

หรือหัวใจของเร่ือง  แกนของเร่ืองหรือความคดิหลกัของเร่ือง  แตจะอยางไรก็ตามใจความสําคัญคือสิ่งที่เป

นสาระที่สําคัญที่สุดของเร่ือง  น่ันเอง 

 ใจความสําคัญสวนมากจะมีลักษณะเปนประโยค  ซึ่งอาจจะปรากฏอยูในสวนใดสวนหนึ่งของย

อหนาก็ได  จุดที่พบใจความสําคัญของเรื่องแตละยอหนามากที่สุดคือ ประโยคที่อยูตอนตนยอหนา  

เพราะผูเขียนมักจะบอกประเด็นสําคัญไวกอน  แลวจึงขยายรายละเอียดใหชัดเจน  รองลงมาคือประโยค

ตอนทายยอหนา  โดยผูเขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นยอๆ กอน  แลวจึงสรุปดวยประโยคที่เปน

ประเด็นไวภายหลัง  สําหรับจุดที่พบใจความสําคัญยากขึ้นก็คือประโยคตอนกลางยอหนา  ซึ่งผูอานจะต

องใชความพยายามสังเกตใหดี  สวนจุดที่หาใจความสําคัญยากที่สุด คือ ยอหนาที่ไมมีประโยคสําคัญ

ปรากฏชดัเจน  อาจมีหลายประโยคหรืออาจจะอยูรวมๆ กันในยอหนาก็ได  ซึ่งผูอานตองสรุปออกมาเอง 

 การอานและพิจารณานวนิยาย 

 คําวา “นวนิยาย” (Novel) จัดเปนวรรณกรรมประเภทหน่ึง หมายถึง หนังสือที่เขียนเปนรอยแกว  

เลาถึงชีวิตในดานตางๆ ของมนุษย  เชน  ดานความคิด  ความประพฤติ  และเหตุการณตางๆ  ที่เกิดขึน้ใน

ชีวิตจริงของมนุษย ชื่อคน  หรือพฤติกรรมที่แสดงออกเปนเร่ืองสมมุติทั้งสิ้น นวนิยายแบงเปน 6 ประเภท 

ดังน้ี 

 1. นวนิยายอิงประวัติศาสตร  เชน ผูชนะสิบทิศ (อิงประวัติศาสตรมอญ) ชูซีไทเฮา  

(อิงประวัติศาสตรจีน)  สี่แผนดิน  (อิงประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร  แผนดินรัชกาลที่ 5 -8) 

กระทอมนอยของลุงทอม(อิงประวัติศาสตรอเมริกา) 

 2. นวนิยายวิทยาศาสตร  คือ นวนิยายที่นําความมหัศจรรยทางวิทยาศาสตรแขนงตางๆ มาเขียน

เปนเร่ืองราวที่นาต่ืนเตน เชน  กาเหวาที่บางเพลง  สตารวอร(Star war) มนุษยพระจันทร  มนุษยลองหน  

เปนตน 

 3. นวนิยายลึกลับ  ฆาตกรรม  นักสืบ  สายลบั  เชน  เร่ืองเชอรลอกโฮม  มฤตยูยอดรัก 

 4. นวนิยายเกี่ยวกับภูตผีปศาจ  เชน  แมนาคพระโขนง  กระสือ  ศรีษะมาร  เปนตน 

 5. นวนิยายการเมอืง  คือ  นวนนิยายที่นําความรูทางการเมืองการปกครองมาเขียนเปนเนื้อเรื่อง 

เชน ไผแดง ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปราโมช  เปาบุนจ้ิน  สามกก  สารวัตรใหญ  เปนตน 
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 6. นวนิยายดานสังคมศาสตร  คือ นวนิยายที่สะทอนสภาพสังคม  เชน  เร่ืองเมียนอย  เสียดาย  

เพลงิบุญ  เกมเกียรติยศ  นางมาส เปนตน 

 

 

 องคประกอบของนวนิยาย 

 นวนิยายแตละเร่ืองมีองคประกอบที่สําคัญดังน้ี 

 1. โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง ของขายหรือโครงเรือ่งราวหรือเหตุการณตางๆ ที่ตอเนื่องเปนเหตุ

เปนผลตอกัน 

 2. เน้ือเร่ือง (Story) หมายถึง เรือ่งราวตางๆ ที่ผูเขียนถายทอดยกมาทําใหผูอานทราบวา  เรื่องที่

อานน้ันเปนเร่ืองราวของใคร  เกดิขึ้นที่ไหน  อยางไร  เมื่อใด  มีเหตุการณหรือความเห่ียวของกันระหวาง

ตัวละครอยางไร 

 3. ฉาก (Setting) คือสถานที่เกิดเหตุการณในเร่ืองอาจเปนประเทศ  เมือง  หมูบาน  ทุงนา ในโรง

ภาพยนตร ฯลฯ 

 4. แนวคดิ (Theme) ผูแตงจะสอดแทรกแนวคดิไวอยางชัดแจนในคําพูด นิสัย  พฤติกรรม  หรือ 

บทบาทของตัวละคร  หรือพบไดในการบรรยายเร่ือง 

 5. ตัวละคร (Characters) ผูแตงเปนผูสรางตัวละครขึ้นมา  โดยตัง้ชือ่ให  แลวกําหนดรูปรางหน

าตา  เพศ  วัย  นิสัยใจคอ  บุคลิกภาพ  ตลอดจนกําหนดบทบาทและโชคชะตาของตัวละคร 

เหลาน้ันดวย 

 หลักการอานและพิจารณานวนิยายมีดงัน้ี 

 1. โครงเร่ืองและเน้ือเร่ือง  การแสดงเนื้อเรื่อง  คือการเลาเรื่องนั่นเอง  ทําใหผูอานทราบวา  เปน

เร่ืองราวของใคร  เกิดขึน้ที่ไหน  อยางไร  เมื่อใด  มีเหตุการณอะไร  สวนโครงเร่ืองน้ันคือสวนที่เนน

ความเกี่ยวของระหวางตัวละครในชวงเวลาหน่ึงซึ่งเปนเหตุผลตอเน่ืองกัน 

 โครงเร่ืองท่ีดีมีลักษณะดงัน้ี 

  1.1 มีความสัมพันธกันระหวางเหตุการณตางๆ  ในเรื่องและระหวางบุคคลในเรื่องอยาง

เกี่ยวเนื่องกันไปโดยตลอด 

  1.2 มีขัดแยงหรือปมของเร่ืองที่นาสนใจ เชน ความขัดแยงของมนุษย กับสิ่งแวดลอม การต

อสูระหวางอํานาจอยางสูงกับอํานาจอยางตํ่าภายในจิตใจ การชิงรักหักสวาท ฯลฯ  ขัดแยงเหลาน้ีเปนสง

สําคัญที่ทําใหตัวละครแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาอยางนาสนใจ 

  1.3 มีการสรางความสนใจใครรูตลอดไป (Suspense) คือการสรางเร่ืองใหผูอานสนใจใครรูอย

างตอเน่ืองโดยตลอด  อาจทาํไดหลายวิธี  เชน  การปดเร่ืองที่ผูอานตองการทราบไวกอน  การบอกใหผูอาน
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ทราบวาจะมีเหตุการณสําคัญเกิดขึน้ในตอนตอไป  การจบเรื่องแตละตอนทิ้งปญหาไวใหผูอานอยากรู

อยากเห็นเร่ืองราวตอไปน้ี 

  1.4 มีความสมจริง (Realistic) คือเร่ืองราวที่เกิดขึ้นเปนไปอยางสมเหตุสมผล  มิใชเหตุ

ประจวบหรือเหตุบงัเอิญที่มนํ้ีาหนักเบาเกนิไป เชน คนกาํลงัเดือดรอนเร่ืองเงนิ หาทางออกหลายอยางแต

ไมสําเร็จ  บังเอิญถูกสลากกินแบงรัฐบาลจึงพนความเดือดรอนไปได 

 2. กลวิธีในการดําเนินเรื่อง  จะชวยใหเรื่องนาสนใจและเกิดความประทับใจซึ่งอาจทําไดหลาย

วิธี  เชน 

  2.1 ดําเนินเร่ืองตามลําดับปฏิทิน  คือเร่ิมต้ังแตละครเกิด  เติบโตเปนเด็ก  เปนหนุมสาว แก 

แลวถึงแกกรรม 

 

  2.2 ดําเนินเรื่องยอนตน  เปนการเลาแบบกลาวถึงเหตุการณในตอนทายกอนแลวไปเลาต้ัง

แตจนกระทั่งจบ 

  2.3 ดําเนินเรื่องสลับไปมา คือ  การเร่ิมเรื่องในตอนใดตอนหน่ึงกอนก็ได  เชน  อาจกลาว

ถึงอดีตแลวกลับมาปจจุบนัอีก  หรือการเลาเหตุการณที่เกิดตางสถานที่สลับไปมา 

   ผูอานควรพิจารณาวากลวิธีในการดําเนินเร่ืองของผูเขยีนแตละแบบมีผลตอเรื่องน้ันอยาง

ไร  ทําใหเร่ืองนาสนใจชวนติดตามและกอใหเกดิความประทับใจหรือไม  หรือวากอใหเกิดความสับสน  

ยากตอการติดตามอาน 

 3. ตัวละคร  ผูอานสามารถพิจารณาตัวละครในนวนิยายในดานตอไปน้ี 

  3.1 ลักษณะนิสัยของตัวละคร 

   3.1.1  มีความสมจริงเหมอืนคนธรรมดาทั่วไป  คือ มีทั้งดีและไมดีอยูในตัวเอง  ไมใช

วาดีจนหาที่หน่ึง หรือเลวจนหาที่ชมไมพบ 

   3.1.2 มีการกระทําหรือพฤติกรรมที่สดคลองกับลักษณะนิสัยตนเอง  ไมประพฤติ

ปฏิบัติในที่หน่ึงอยางหน่ึงและอีหน่ึงอยางหน่ึง 

   3.1.3 การเปลี่ยนลกัษณะนิสัยของตัวละครตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล 

  3.2 บทสนทนาของตัวละคร  บทสนทนาที่ดี  ควรพิจารณาดังน้ี 

   3.2.1 มคีวามสมจริง  คือ  สรางบทสนทนาใหสอดคลองกับฐานะและลักษณะนิสัยของ

ตัวละครในเร่ือง 

   3.2.2 มีสวนชวยใหเร่ืองดําเนินตอไปได 

   3.2.3 มีสวนชวยใหรูจักตัวละครในดานรูปรางและนิสัยใจคอ 

 4. ฉาก  หมายถึง  สถานที่และเวลาที่เร่ืองน้ันๆ เกิดขึ้น มีหลักการพิจารณาดังน้ี 
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  4.1 สอดคลองกบัเน้ือเร่ือง  และชวยสรางบรรยากาศ  เชน  บานรางมีใยแมงมุมจับอยูตามห

อง ฯลฯ นาจะเปนบานที่มผีีสิง คืนที่มพีายุฝนตกหนักจะเปนฉากสําหรับฆาตกรรม 

  4.2 ถูกตองตามสภาพความเปนจริง  ฉากที่มีความถูกตองตามสภาพภูมิศาสตรและเหตุ

การณในประวัติศาสตร จะชวยเสริมใหนวนิยายเร่ืองน้ันมีคุณคาเพิ่มขึ้น 

 5. สารัตถะ  หรือสารของเรื่อง หมายถึง แนวคิด จุดมุงหมายหรือทัศนะของผูแตงที่ตองการสื่อ

มาถึงผูอาน  ผูแตงอาจจะบอกผูอานตรงๆ หรือใหตัวละครเปนผูบอกหรืออาจปรากฏที่ชื่อเรื่อง  แตโดย

มากแลวผูแตง จะไมบอกตรงๆ  ผูอานตองคนหาสาระของเร่ือง  เชน  เร่ืองผูดีของดอกไมสด 

ตองการจะแสดงวา ผูดีน้ันมีความหมายอยางไร  เรื่องจดหมายจากเมืองไทยของโบต๋ันตองการแสดงให

เห็นขอดีขอเสยีของคนไทย  โดยเฉพาะนํ้าใจซึ่งคนชาติอ่ืนไมมีเหมอืน 

 นวนิยายที่ดีจะตองมีสารัตถะของเรื่องและมีคุณคาตอผูอานไมทางใดก็ทางหน่ึง  หลักสําคัญใน

การเลอืกวรรณกรรมในการอานตองเลอืกใหตรงกับความสนใจ  มีเนื้อหาสาระตรงตามความตองการ  เป

นวรรณกรรมที่ดีใหคุณคาแกชีวิต  ดังน้ี 

 1. เน้ือหาความคดิเห็น  มีจุดมุงหมายที่ดี  มีความคิดสรางสรรค 

 2. กลวิธีในการแตงดี  ไดแกภาษาที่ใช  และองคประกอบอ่ืนๆ สื่อความหมายไดตรงตามความ

ตองการ  อานเขาใจงายและสลวย 

 3. มีคุณประโยชน 
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 เร่ืองที่ 4  วรรณคด ี

 วรรณคดี คือ หนังสือที่ไดรับการยกยองวาแตงดีมีลักษณะเดนในเชิงประพันธ มีคุณคาสูง 

ในดานความคิด อารมณและความเพลิดเพลิน ทําใหผู อานเห็นความงาม ความไพเราะ  

เกิดความซาบซึ้งกินใจ  วรรณคดีจึงมีความงดงามด านวรรณศิลป  ช วยยกระดับจิตใจ 

ความรูสึก และภูมิปญญาของผูอานใหสูงขึ้น วรรณคดีจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหน่ึง 

 ความสําคัญของวรรณคดี 

 วรรณคดีเปนสิ่งสรางสรรคอันล้ําคาของมนุษย  มนุษยสรางและสื่อสารเรื่องราวของชีวิต 

วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ อ า ร ม ณ ค ว า ม รู สึ ก ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ห รื อ ส ะ ท อ น ค ว า ม เ ป น ม นุ ษ ย ด ว ย ก ล วิ ธี 

การใชถอยคาํสาํนวนภาษา  ซึ่งมีความเหมอืนหรือแตกตางกันไปในแตละยุคสมัย 

 พระยาอนุมานราชธน (ยง  เสฐียรโกเศศ) ไดกลาวถึงความสําคัญของวรรณคดีไวในหนังสือแง

คิดจากวรรณคดีวา 

 โลกจะเจริญกาวหนามาไดไกลก็เพราะวิทยาศาสตร แตลําพังวิทยาศาสตรเทาน้ันไมครอบคลุม

ไ ป ถึ ง ค ว า ม เ ป น ไ ป ใ น ชี วิ ต ที่ มี อ า ร ย ธ ร ร ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สู ง  เ ร า ต อ ง มี ศ า ส น า 

เราตองมีปรัชญา เราตองมีศิลปะ และเราตองมีวรรณคดีดวย สิ่งเหลาน้ียอมนํามาแตความดีงาม  

นําความบันเทิงมาใหแกจิตใจ ใหเราคิดงาม เห็นงาม ประพฤติงาม มีความงามเปนเจาเรือน แนบสนิทอยู

ในสันดาน ศิลปะและวรรณคดีน้ีแหละคือแดนแหงความเพลิดเพลินใจ ทําใหมีใจสูงเหนือใจแข็ง 

กระดาง เปนแดนที่ทําใหความแข็งกระดางตองละลายสูญหาย กลายเปนมีใจงาม ละมุนละมอม  

เพียบพรอมไปดวยคุณงามความดี 

 วรรณคดีมีความสําคัญทางดานการใชภาษาสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคน  การสืบทอดและ

อนุรักษวัฒนธรรม กฎระเบียบคําสอน  และเปนเครือ่งมือสรางความสามัคคีใหเกิดในกลุมชน  และให

ความจรรโลงใจ  นอกจากจะใหคุณคาในดานอรรถรสของถอยคาํใหผูอานเห็นความงดงามของภาษาแลว

ยังมีคุณคาทางสติปญญาและศลีธรรมอีกดวย  วรรณคดีจึงมีคุณคาแกผูอาน 2 ประการคือ 

 1. คุณคาทางสุนทรียภาพหรือความงาม  สุนทรียภาพหรือความงามทางภาษาเปนหัวใจของ

วรรณคดี เชน ศิลปะของการแตงทั้งการบรรยาย การเปรียบเทียบ การเลือกสรรถอยคําใหมีความหมาย

เหมาะสม  กระทบอารมณผูอาน มสีัมผัสใหเกดิเสยีงไพเราะเปนตน 

 2. คุณคาทางสารประโยชน  เปนคุณคาทางสติปญญาและสังคมตามปกติวรรณคดีจะเขียนตาม

ความเปนจริงของชีวิต ใหคติสอนใจแกผูอาน สอดแทรกสภาพของสังคม วัฒนธรรมประเพณี  ทําให 

ผูอานมีโลกทัศนเขาใจโลกไดกวางขึ้น 
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 ลักษณะของหนังสือที่เปนวรรณคดี 

 1. มีโครงเร่ืองดี ชวนอาน มคีุณคาสาระและมีประโยชน 

 2. ใชสาํนวนภาษาที่ประณีต มคีวามไพเราะ 

 3. แตงไดถูกตองตามลักษณะคําประพนัธ 

 4. มีรสแหงวรรณคดีที่ผูอานคลอยตาม 

 “วรรณคดีมรดก” หมายถึง  วรรณคดีที่บรรพบุ รุษหรือกวีสมัยก อนแตงเอาไว  

และเปนที่ นิยมอานกันอย างแพรหลาย  ความนิยมน้ันตกทอดเรื ่อยมาจนถึงป จจุบัน  ซึ่ง 

เปรียบเสมือนมรดกอันล้ําคาของชาติที่บรรพบุรุษมอบไวแกอนุชนรุนหลังใหเห็นความสําคัญของ

วรรณคดีมรดก 

 วรรณคดีมรดกมั กจะแสดงภาพชี วิตของคนในสมั ยก อนที่ มี การประพั นธ วรรณคดี 

เร่ืองน้ันๆ โดยไมปดบงัสวนที่บกพรอง  ทั้งยังแทรกแนวคดิ ปรัชญาชีวิตของกวีไวดวย 

 วรรณคดีมรดกมีคุณคาในดานประวัติศาสตร สังคม อารมณ วรรณศิลป ตลอดจนใหคติสอนใจ 

นับเปนมรดกทางปญญาของคนในชาติ ขนบของการแตงวรรณคดีมรดก 

ขนบการแตงวรรณคดีมรดก 

 ขนบ หมายถึง ธรรมเนียมนิยม “ขนบวรรณคดี” หมายถึงธรรมเนียมนิยมใน 

การแตงวรรณคดีที่นิยมปฏิบัติกัน ไดแก 

 1. รูปแบบและเนื้อหา  รูปแบบที่นิยมไดแก ลิลิต นิราศ เพลงยาว บทละคร โคลง ฉันท กาพย 

กลอน และราย รูปแบบและเนื้อหาจะตองเหมาะสมกันเชน ถาเปนการสดุดี วีรกรรมของกษัตริย หรือ

วีรบุรุษ  จะแตงเปนนิราศหรือเพลงยาว เปนตน 

 2. เน้ือเร่ืองจะเกี่ยวกับศาสนาเพื่อสั่งสอน  สดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษหรือเพื่อระบายอารมณ 

 3. ลักษณะการเขียนจะเร่ิมดวยบทไหวครู  สดุดีกษัตริย  กลาวชมบานเมือง  แลวดําเนินเรื่อง

หากเปนวรรณคดีที่มกีารทําสงครามจะมีบทจัดทัพดวย 

 4. การใชถอยคํา  จะเลือกใชถอยคําที่สละสลวยมีความหมายที่ทําใหผูอานเกิดความซาบซึ้งและ

ประทบัใจ 

 หลักการพินิจและวจิารณวรรณคดี 

 การวจิารณ หมายถึง การพิจารณาเพื่อเปนแนวในการตัดสินวาสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไมดี  การวิจารณ

วรรณคดีจะตองพิจารณาทุกขั้นตอน  ทุกองคประกอบของงานเขียนมีการแยกแยะต้ังแตการใชถอยคํา 

สํานวน ภาษา รูปประโยค เน้ือเรื่อง แนวคิด การนําเสนอเนื้อหา และคุณคาทั้งดานวรรณศิลปและคุณคา

ทางดานสังคม 
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 คณุคาทางวรรณศิลป ไดแก  การพิจารณาศิลปะและรูปแบบงานประพันธโดยพิจารณาจากศิลปะ

ในการแตงทั้งบทรอยแกวและบทรอยกรอง  มีกลวิธีในการแตงมีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับ

เนื้อหา  มีความนาสนใจและมีความคิดอยางสรางสรรค  ใชสํานวนในการแตงมีรูปแบบการนําเสนอที่

เหมาะสมกับเนื้อหา  มีความนาสนใจและมีความคิดอยางสรางสรรค  ใชสํานวนภาษาสละสลวย  สื่อ

ความหมายไดชดัเจน 

 คุณคาดานสังคม เปนการพิจารณาจากการที่ผูประพันธมักแสดงภูมิปญญาของตน คานิยม และ

จริยธรรมที่สะทอนใหเห็นสภาพสังคมไดมากนอยเพียงใด หรือเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมอยางไร  มีส

วนชวยพัฒนาสังคมหรือประเทืองปญญาของตนในสังคมชวยอนุรักษสิ่งที่มีคุณคาของชาติ บานเมือง 

และมีสวนชวยสนับสนุนคานิยมอันดีงาม เปนตน 

 การพิจารณาวรรณคดี คือ การแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีเลมใดเลมหน่ึงอยางสั้นๆ โดย

มีเจตนานําวรรณคดีน้ันใหผูอานรูจักวามีเนื้อเรื่อง มีประโยชนและมีคุณคาอยางไร  ผูพินิจมีความคิดเห็น

อยางไรตอวรรณคดีเร่ืองน้ันๆ ชอบหรือไมชอบ เพราะเหตุใด ในการพินิจหรือวิจารณวรรณคดีมีหลักการ

ดังน้ี 

 1. แยกองคประกอบของหนังสอืหรือวรรณคดีที่วิจารณใหได 

 2. ทําความเขาใจกับองคประกอบที่แยกออกมาใหแจมแจงชดัเจน 

 3. พิจารณาหรือวิจารณวรรณคดีในหัวขอตอไปน้ี 

  3.1 ประวัติความเปนมา 

  3.2 ลักษณะของการประพนัธ 

  3.3 เร่ืองยอ 

  3.4 การวิเคราะหเร่ือง 

  3.5 แนวคดิและจุดมุงหมายในการแตง ฉาก ตัวละคร และการใชภาษา 

  3.6 คุณคาดานตางๆ 

 การอานวรรณคดเีพ่ือการวิเคราะหวิจารณ 

 การอานวรรณคดี  ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน การอานเพื่อฆาเวลาเปนการอานที่ไม

ตองวิเคราะหวาหนังสอืน้ันดีเลวอยางไร  การอานเพื่อความเจริญทางจิตใจ  เปนการอานเพื่อใหรูเนื้อเรื่อง 

ไดรับรสแหงวรรณคดี  การอานเพื่อหาความรูเปนการอานเพื่อเพงเล็งเนื้อเรื่อง คนหาความหมาย และ

หัวขอความรูจากหนังสอืที่อาน  การอานเพื่อพินิจวรรณคดี  จะตองอานเพื่อหาความรูและเพื่อความเจริญ

ทางจิตใจ  จะตองอานดวยความรอบคอบ  สงัเกตและพิจารณาตัวอักษรที่อาน  และตองสามารถทราบวา 

วรรณคดีที่อานเปนวรรณคดีประเภทใด เชน คําสอน สรรเสริญวีรบุรุษของชาติ การแสดงอารมณ บท

ละคร นิทาน และยังตองพิจารณาเน้ือเร่ืองและตัวละครวาเน้ือเร่ืองน้ันเปนเน้ือเร่ืองเกี่ยวกับอะไร  มี
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แนวคิดอยางไร  ตัวละครมีลักษณะนิสัยอยางไร  สุนทรียภาพแหงบทรอยกรองเปนอยางไร เชน การใชถ

อยคําเหมาะสม มีความไพเราะ และสรางมโนภาพแจมชัดมากนอยเพียงใด เปนตน ในการอานวรรณคดี

ประเภทรอยกรองจะไดรับรสเต็มที่ บางครัง้ผูอานจะตองอานออกเสียงอยางชา ๆ  หากเปนบทรอยกรอง

และอานเปนทํานองเสนาะดวยแลว  จะทําใหผูอานไดรับรสแหงถอยคํา  ทําใหเกิดจินตภาพไดรับความ

ไพเราะแหงเสยีงไปดวย 

 ในการวิเคราะหวิจารณวรรณคดีน้ัน  ตองฝกตีความหมายของบทรอยกรอง  ในชั้นแรก 

จะตองศึกษาตัวอยางการวิเคราะหวิจารณจากการตีความหรืออานจากหนังสือที่วิเคราะหวิจารณและ

ตีความวรรณคดี  จากน้ันจึงตองฝกวิเคราะหวิจารณ  ฝกพิจารณาอยางรอบคอบ  การตีความแนวคิดใน

เร่ืองวรรณคดีน้ันไมจําเปนตองเหมอืนกัน  ขึ้นอยูกับการมองและประสบการณของผูตีความ 

  

ตัวอยางการวิเคราะหวรรณคดี 

รายยาวมหาเวสสันดรชาดก 

 มหาเวสสันดรชาดกเปนชาติหน่ึงของพระโพธิสัตวกอนที่จะเสวยพระชาติเปนพุทธองค   

เน้ือความโดยยอมีดังน้ี 

 คร้ังหน่ึงกษัตริย แหงกรุงสีวีราษฎรทรงพระนามวา  พระเจ าสญชัย  มีพระมเหส ี

ทรงพระนาม  พระนางผุสดีและพระราชโอรสองคหน่ึงทรงพระนามวา เวสสนัดร 

 พระเวสสนัดรมีพระทยัฝกใฝการทําทานมาแตยังทรงพระเยาว  เมื่อมีพระชนมายุพอสมควรที่จะ

อภิเษกสมรสไดก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมัทรี   พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานบารมีทุกวันมี

พราหมณจากเมอืงกลิงคราษฎรแปดคนไดมาขอชางปจจัยนาคซึ่งเปนชางคูบานคูเมือง  พระเวสสันดรได

ประทานชางแกพราหมณเพราะทรงทราบวา เมืองกลิงคราษฎรเกิดทุพภิกขภัยทําใหบรรดาชาวเมืองสีวี

ราษฎรโกรธแคนขับไลพระองคออกจากเมอืง 

 พระเวสสันดรไดเสด็จออกจากเมืองพรอมดวยพระนางมัทรีพระโอรสและธิดา  ตลอดทางที่เสด็จผ

านไดบริจาคของตางๆ แกผูที่มาขอจนหมดสิ้น แลวทรงพระดําเนินโดยพระบาทจนถึงเขาวงกต  ประทับ

อยู ณ ที่น้ัน ทรงผนวชเปนฤาษี  พระนางมัทรีก็ทรงรักษาศีล 

 กลาวถึงพราหมณชูชกไดภริยาสาวสวยคนหนึ่งมีชื่ออมิตตาดา  นางไดยุใหชูชกไปขอสอง

กุมารจากพระเวสสันดร  ชูชกก็เดินทางไปยังเขาวงกตไดพบพระเวสสันดรพระองคไดประทานสอง

กุมารใหแกชูชก  ชูชกฉุดกระชากลากสองกุมารไปจนพนประตูปา  สวนนางมัทรีเสด็จออกไปหาอาหาร

ไปประสบลางรายตางๆ ทําใหทรงเปนหวงพระโอรสและพระธิดาจึงเสด็จกลับอาศรม  พอทราบความจริง

เร่ืองพระโอรสและธดิาก็ทรงอนุโมทนาดวย 
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 ฝายชูชกพาสองกุมารหลงเขาไปในเมืองสีวีราษฎร  พระเจาสญชัยทอดพระเนตรแลวทรง 

ทราบวาพระกุมารน้ันคือ พระนัดดาก็ทรงไถตัวสองกุมาร  สวนชูชกน้ันกินอาหารมากจนทองแตกตาย  

พระเจาสหญชัยและพระนางผสุดีใหสองกุมารพาไปยังอาศรมเพื่อรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี

กลับเมือง  เมื่อทั้งหกกษัตริยพบกันก็ถึงแกวิสัญญีภาพ (สลบ) ไปทุกองค เทวดาจึงบันดาลใหเกิดฝน

โบกขรพรรษตกลงมาใหชุมชื่น ทั้งหกองคจึงฟนคนืชีวิตและเสด็จกลับพระนคร 

  

 

ตัวอยางการพิจารณาคณุคาวรรณคดี 

 การวิจารณวรรณคดีที่กลาวมาแลว   จะพิจารณาต้ังแตประวัติความเปนมา  ประวัติผูแตง ลักษณะ

คํ า ป ร ะ พั น ธ  เ รื ่อ ง ย อ  ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห คุ ณ ค า ว ร ร ณ ค ดี น้ั น จ ะ ต อ ง พิ จ า ร ณ า 

การเขียน ลักษณะการเขียน สํานวนภาษาที่ใช แมกระทั่งคติเตือนใจ คําคม พฤติกรรมและนิสัยของตัว

ละครในวรรณคดีเร่ืองน้ันๆ ก็เปนองคประกอบสําคัญที่สงผลใหวรรณคดีเรื่องน้ันมีคุณคา ซึ่งจะนําเสนอ

ตัวอยางวรรณคดี รายยาวมหาเวสสนัดรชาดกกัณฑ ทานกัณฑและวรรณคดีสามัคคีเภทคําฉนัท ดังน้ี 

 1. ทานกัณฑ ผูแตง “สํานักวัดถนน เนื้อเรื่องกลาวถึงกอนที่พระเวสสันดรจะเสด็จออกไปอยูปา

ไดทรงทําทานครัง้ยิ่งใหญเรียกวา สัตตสดกมหาทาน  แลวทูลลาพระเจาสญชัยและพระนางผุสดี  รุงขึ้น

พระเวสสันดรใหเจาหนาที่เบิกเงินทองบรรทุกรถทรง  เสด็จออกจากเมืองพรอมพระนางมัทรีและสอง

กุมาร  ขณะเสด็จทรงโปรยเงินทองเหลาน้ันเปนทาน  กอนจะถึงปามีพราหมณมาทูลขอรถทรงบริจาคให 

 พระเวสสนัดรทรงอุมพระชาลี  พระนางมัทรีทรงอุมพระกัณหา  เสด็จมุงสูปาดวยพระบาท”  

 พินิจตัวละครในกัณฑทานกัณฑ  ซึ่งจะพินิจเปนตัวอยางเพียง 1 ตัว เทาน้ัน คือ พระเวสสันดร

เพราะถอืวาเปนตัวเอกของเร่ือง  พระเวสสันดรคือ พระโพธิสัตวชาติสุดทายกอนจะมาเปนพระพุทธเจา  

พฤติกรรมของพระองคจึงเปนแนวที่เหนือบุคคลธรรมดา  ซึ่งบุคคลธรรมดายากที่จะปฏิบัติไดดังพระองค 

อาทิ 

  1.1 ใฝใจที่จะทําทาน  ซึ่งเปนลักษณะนิสัยที่มีมาแตยังทรงพระเยาว  ครัง้เสด็จขึ้นครองรา

ชยก็ทรงบริจาคทานทุกวันเปนประจํา  แมชางปจจัยนาค ซึ่งเปนชางคูบานคูเมืองก็ประทานใหแกผูที่

เดือนรอนจนเปนเหตุใหถูกเนรเทศ  กอนออกจากเมืองยังไดบริจาคทานอันยิ่งใหญที่เรียกวา  สัตตสดก

มหาทาน  ดังขอความ “พระพักตรเธอผองแผวเพื่อจะบําเพ็ญพระโพธิญาณเสด็จออกยังโรงทานทอง

สนาม...เธอก็ใหพระราชทานสิ้นทุกประการ  ประจงจัดสตัตสดกมหาทาน เปนตนวา คชสารเจ็ดรอย...ให

จัดโคนมนับรอยมิไดขาด ทั้งทาสทาสกี็สิ้นเสร็จ...เธอหยิบยกสตัตสดกมหาทานแลว  พระทัยทาวเธอผอง

แผวชืน่บานตอทานบารมี...”  นอกจากนี้พระเวสสันดรไดทรงบําเพ็ญทานอันยิ่งใหญ คือ บุตรทานและ

ประทานพระชายาใหแกพราหมณ (พระอินทร ปลอมมา) การใหทานทัง้สองครัง้นี้เปนยอดแหงทานหามีผู

ใดกระทําไดเชนพระองค 
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  1.2 ทรงมั่นในอุเบกขา  ทรงมีพระทัยที่เด็ดเด่ียวมั่นคงไมหวั่นไหวตอการกระทําใดๆ ที่จะ

ทําใหพระองคทรงเกดิกเิลส 

  1.3 ทรงเปนผูรอบคอบ  เห็นไดจากการทํากําหนดคาตัวสองกุมาร  ซึ่งเปนพระโอรสและ

พระธดิาที่พระองคประทานแกชูชก  เพื่อมิใหสองกุมารตองไรรับความลําบากและไดรับความเสือ่มเสยี 

  คณุคาของกัณฑทานกัณฑ 

 1. คณุคาดานวรรณศิลป (ความงามทางภาษา) 

ทานกัณฑน้ีดีเดนในเชิงพรรณนาโวหาร  มีการใชโวหารที่ไพเราะและทําใหเกิดจินตภาพแกผูอาน เชน 

ตอนที่พระนางผุสดีพูดกับพระเวสสนัดรใชถอยคาํที่อานแลวซาบซึ้งกินใจ 

“วาโอพอฉัตรพิชัยเชตเวสสันดรของแมเอย  ต้ังแตน้ีพระชนนีจะเสวยพระอัสสุชนธารา 

แมไปทูลพระบิดาเธอก็ไมโปรด  แมวอนขอโทษเธอก็ไมให...พระลูกเอย...แตน้ีจะชุมชื่นไปดวยน้ําคาง

ในกลางปา  พอจะเสวยแตมูลผลาตางเคร่ืองสาธุโภชนทุกเชาค่ํา  ถึงขมขื่นก็จะกลืนกล้ําจําใจเสวย...” 

 2. คณุคาดานสงัคม 

  2.1 ดานการปกครอง  ในเรื่องพระเวสสันดรจะเห็นวากษัตริยทรงฟงเสียงประชาชนเมื่อ

ประชาชนลงมติใหเนรเทศพระเวสสันดร  เพราะเจาสญชัยก็ยอมเนรเทศแสดงใหเห็นถึงความเปน

ประชาธิปไตย 

  2.2 สภาพสังคมที่ไมยอมรับหญิงมาย  หญิงใดเปนมายก็จะถูกดูหมิ ่นเหยียดหยาม 

จากสังคมและไมมีใครอยากไดเปนคูครอง 

 3. ดานคานิยม 

  3.1 คานิยมเกี่ยวกับการทํางาน  โดยการทําทานเปนการเสียสละเพื่อเพือ่นมนุษยและหวังใน

ผลบุญน้ันจะสงใหตนสบายในชาติตอไป  ความคิดน้ียังฝงอยูในใจคนไทยมาทุกสมัย  จึงนิยมทําบุญ

บริจาคทาน 

  3.2 ความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองชางเผือก  ชางเผือกถือวาเปนชางคู บารมีพระมหากษัตริย 

และความเชื่อน้ันยังปรากฏมาจนถึงปจจุบนัน้ี 

 4. ดานความรู 

  ใหความรูเกี่ยวกับการสตัตสดกมหาทาน  ซึ่งในสมัยอยุธยาก็ปรากฏการทําทานลักษณะน้ีใน

สมัยพระเจาปราสาททองและประเทศที่เปนเมืองขึ้นประเทศอ่ืนตองสงเคร่ืองบรรณาการมาถวาย 
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เร่ืองที่ 5  หลักการวิจารณวรรณกรรม 

 เมื่อกลาวถึงวรรณกรรมยอมเปนที่เขาใจกันทั่วไปวา  หมายถึงงานเขียนดานตางๆ ในรูปของบท

ละคร สารคดี  เร่ืองสั้น  นวนิยาย  และกวีนพินธซึ่งมีมาต้ังแตโบราณแลวทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรอง 

 ลักษณะของวรรณกรรม 

 1. วรรณกรรมเปนงานประพันธที่แสดงความรูสึกนึกคิด โดยทั่วไปมนุษยจะพูดหรือเขียนแลว

จะสงความรู สึกนึกคิด อยางใดอยางหน่ึง เช น ฝนตก  ตนไมสีเขียว  ความรู สึก 

จะสัมผัสไดทางกายและใจ  เชน รูสึกหนาว รูสึกรอน เปนตน  สวนความคิดคือสิ่งที่เกิดจากใชสติปญญา

ใครครวญเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากระทบอารมณ 

 2. วรรณกรรมเปนงานประพนัธที่เกิดจากจินตนาการ  เปนการสรางภาพขึ้นในจิตใจ  จากสิ่งที่เคย

พบเคยเห็นในชีวิต  สิ่งที่สรางสรรคขึ้นมาจากจินตนาการออกจะมีเคาความจริงอยูบาง 

 3. วรรณกรรมเปนงานประพันธใชภาษาวรรณศิลป เชน คําวาใจกวางเหมือนแมนํ้า หรือ หิมะ

ขาวเหมอืนสําลี  เปนตน 

 ประเภทของวรรณกรรม 

 ในปจจุบันวรรณกรรมแบงประเภทโดยดูจากรูปแบบการแตงและการแบงตามเน้ือหาออกเปน 4 

ประเภท คือ 

 1. ประเภทรอยแกว คือ วรรณกรรมที่ไมมีลักษณะบังคับ ไมบังคับจํานวนคํา สัมผัส หรือเสียง

หนักเบาวรรณกรรมที่แตงดวยรอยแกว ไดแก นิทาน นิยาย นวนิยาย เร่ืองสั้น สารคดี บทความ ขาว 

 2. ประเภทรอยกรอง คือ วรรณกรรมที่มีลักษณะบังคับในการแตง ซึ่งเรียกวาฉันทลักษณ เชน 

โคลง ฉนัท กาพย กลอน ราย ลิลิต วรรณกรรมที่แตงดวยคําประเภทรอยกรอง ไดแก บทละคร นิยาย บท

พรรณนา บทสดุดี บทอาเศียรวาท 
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 3. ประเภทสารคดี คือ วรรณกรรมที่มีเน้ือหาสาระใหความรู  ความคิดและอาจใหความบันเทิงด

วย เชน สารคดีทองเที่ยว ชวีประวัติ บันทึกจดหมายเหตุ หนังสอืคติธรรม บทความ เปนตน 

 4. ประเภทบันเทิงคดี คือ วรรณกรรมที่แตงขึน้โดยอาศัยเคาความจริงของชีวิตหรือจินตนาการ  

โดยมุ งให ความบันเทิงแก ผู อ านเป นลําดับ  ได แก  เ ร่ืองสั้น  นิทาน  นวนิยาย 

บทละครพดู เปนตน 

 วรรณกรรมที่ไดรับการยกยอง 

 ในการอานหนังสอืแตละเลม โดยเฉพาะหนังสอืประเภทวรรณคดี ผูอานยอมไดรับประสบการณ

ทางอารมณบาง ไดรับคุณคาทางปญญาบาง หรืออาจไดรับทั้งสองประการบาง สวนวรรณกรรมบางเร่ือง

แมมไิดเปนวรรณคดีก็อาจใหทั้งประสบการณทางอารมณและใหคุณคาทางปญญา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูอานวา

จะสามารถเขาถึงวรรณกรรมน้ันไดพียงไร วรรณกรรมบางเร่ืองแตงไดดีจนไดรับการยกยอง ซึ่งมีลักษณะ

ดังน้ี 

 

 

งานประพันธทั้งปวงยอมแฝงไวซึ่งแนวคิดและคานิยมบางประการ อันจะกอใหเกิดความงอกงาม 

ทางสติปญญาและพัฒนาการสมรรถภาพการพิจารณาความประณีตความละเอียดออนทางภาษาไดอยางดี

ยิ่ง  แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมน้ัน อาจหมายถึงความคิดสําคัญของเรื่องหรืออาจเปนความคิดอ่ืนๆ 

สอดแทรกอยูในเร่ืองก็ได 

 ยกตัวอยางนิทานเร่ืองปลาปูทองใหแนวคิดวาความอิจฉาริษยา ของแมเลี้ยงเปนสาเหตุให

ลูกเลี้ยงถูกทําทารุณกรรมอยางแสนสาหัส 

 บทรอยกรองเร่ือง น้าํตา ใหแนวคิดสําคัญวา น้าํตาเปนเพื่อนของมนุษยทั้งในยามทุกข 

และยามสุข 

 สวนคานิยมจากวรรณกรรมน้ัน หมายถึงความรูสึก ความคิด หรือความเชื่อของมนุษย รวมถึง

ความเชื่อมั่น การยึดถือปฏิบัติในเรื่องตางๆ ในการดําเนินชีวิต คานิยมจึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ

มนุษยในการเลอืกกระทําหรือเวนกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งถือวาทําหรือคิดเชนตามกาลเวลา ยกตัวอยางเช
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น คานิยมเรื่องการมีคูครอง ดังคํากลอนตอนหน่ึงจากเรื่องเสภาขุนชางขุนแผน  ตอนที่นางพิมพิลาไลย

ยงัเปนสาวไดพูดกับนางสานทองผูเปนพี่เลี่ยงวา 

  ธรรมดาเกดิเปนสตรี   ชั่วดีคงไดคูมาสูสอง 

 มารดายอมอุตสาหประดับประคอง หมายปองวาจะปลูกใหเปนเรือน 

 อันหน่ึงเราเขาก็วาเปนผูดี มั่งมีแมมิใหลูกอายเพือ่น 

 จากคําประพันธน้ี สะทอนใหเห็นคานิยมของสตรีสมัยกอนวา เปนผูหญิงตองรักนวลสงวนตัว 

อยูในโอวาทของมารดา เมื่อจะมีคูควรใหมารดาตกแตงใหไมชิงสุกกอนหาม สรุปวรรณกรรมทัง้ปวงยอม

แฝงไวซึ่งแนวคิดและคานิยมบางประการ อันจะกอใหเกิดความงอกงามทางสติปญญา และพัฒนา

สมรรถภาพการพิจารณาความละเอียดออนทางภาษาลักษณะการใชถอยคําภาษาที่ดีในวรรณกรรม  

 วรรณกรรมที่ดียอมมีความประณีตในการใชภาษา อันจะทําใหผูอานพัฒนาสมรรถภาพในการ

พิจารณาความประณีต ละเอียดออนของภาษาไดดีขึ้น 

 วรรณกรรมที่ดีเปนศิลปะแขนงที่อาศัยภาษาเปนสื่อถายทอดความไพเราะความประทับใจหรือ

อารมณความรูสึก ซึ่งมีหลกัพิจารณา 3 ประการใหญๆ ดังน้ี 

 1. การใชถอยคํา เสยีง ความหมาย การเลอืกใชถอยคาํชดัเจน ตรงตามความหมายมีเสียงไพเราะ 

 2. การเรียบเรียงถอยคาํ การเรียบเรียงถอยคาํใหอยูตําแหนงทีถู่กตองถูกแบบแผนของภาษายอม

ทําใหภาษามีความไพเราะมีความชดัเจน ทําใหผูรับสารเขาใจความคิดของผูสื่อสารไดถูกตอง   

 3. ศิลปะการประพนัธ การมีศิลปะในการประพนัธ หมายความวาผูแตงตองรูจักเลือกใชถอยคํา

ที่เหมาะสมเพื่อจะทําใหเกิดความไพเราะทางภาษา การใชกวีโวหาร หรือสํานวนโวหารจะชวยใหผูอาน

มองเห็นภาพชัดเจน และเกิดความไพเราะทางภาษามากขึ้น ตอไปน้ีจะกลาวถึงศิลปะการประพันธพอ

สังเขป 

  3.1 ไวพจน หมายถึง การใชคําที่มีความหมายอยางเดียวกัน ซึ่งตองพิถีพิถันเลือกใชให

เหมาะสมกับเน้ือหา  เชน  

  พอสบเนตรวนิดามารศรี  แรงฤดีดาลเลหเสนหา 

 ดังตองศรซานพิษดวยฤทธิย์า    เขาตรึงตราตรอมตรมระทมทรวง 

 ตะลงึเลง็เพงแลชะแงพกัตร  จนลงลักษณหลกีไปควรโลลวง 

 ใหเสียวปลาบวาบไหวใจระลวง ปะหน่ึงดวงจิตดับเพราะลับนาง 

     (จากคําประพนัธบางเร่ือง ของพระยาอุปกิตศิลปสาร) 

 คําที่มีความหมายวาผูหญิง ในที่น้ีมี 4 คํา คือ วนิดา มารศรี นงลักษณ บางกวีสามารถเลือกใชได

เหมาะสมกับเน้ือความในเร่ือง 
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  3.2 การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติและเสียงตางๆการนําเสียงที่ไดยินจากะรรมชาติมาร

อยกรองพรรณนาใหเกดิความรูสึกเหมอืนไดยินภาพทําใหเกิดความไพเราะนาฟงและสะเทือนอารมณ เช

น 

  ครืนครืนใชฟารอง เรียมครวญ 

 ห่ึงห่ึงใชลมหวน  พี่ให 

 ฝนตกใชฝนนวล  พี่ทอด ใจนา 

 รอนใชรอนไฟไหม  ที่รอนกลกาม   

     (ตํานานศรีปราชญ ของพระยาปริยัติธรรมธาดา) 

คําวา “ครืนครืน” เปนการเลยีนเสยีงฟารอง 

คําวา “ห่ึงห่ึง” เปนการเลยีนเสยีงลมพัด 

  3.3 การเลนคาํ หมายถึง การนําคําพองรูปพองเสยีงมาเรียบเรียงหรือรอยกรองเขาดวยกันจะ

ทําใหเกดิเสยีงไพเราะและเพิ่มความงดงามทางภาษาเชน 

    ปลาสรอยลอยลองชล  วายเวียนวนปนกนัไป 

   เหมอืนสรอยทรงทรามวัย  ไมเห็นเจาเศราบวาย 

คําวา “สรอย” คําแรกเปนชี่อปลา 

คําวา “สรอย” คําหลงัหมายถึงสรอยคอ 

  3.4 การใชคําอัพภาส หมายถึง คําซ้ําชนิดหน่ึง โดยใชพยัญชนะซ้ําเขาไปขางหนาคํา เชน 

ริก เปน ระริก ยิ้ม เปน ยะยิ้ม แยม เปน ยะแยม 

 การใชคําอัพภาสหลายๆ คําในที่ใกลกัน ทําใหแลเห็นภาพและเกิดความรูสึกสะเทือนอารมณ

ตามไปดวย เชน สาดเปนไฟยะแยง แผลงเปนพิษยะยุง พุงหอกใหญ คะควางขวางหอกซดัคะไขว 

      (ลิลิตตะเลงพาย) 

  3.5 การใชโวหารภาพพจน โวหารภาพพจน หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงโดยไมกลาวอยาง

ตรงไปตรงมา ผูประพันธมีเจตนาจะใหผูอานเขาใจ และประทับใจยิ่งขึ้นกวาการชําคําบอกเลาธรรมดา 

การใชโวหารภาพพจนอาจทําไดหลายวิธี เชน 

   3.5.1 เปรียบสิ่งหน่ึงวาเหมอืนอีกสิ่งหน่ึง ในการเปรียบเทียบน้ีจะมีคําแสดงความหมาย

อยางเดียวกับคําวาเหมอืน ปรากฏอยูดวย ไดแกคําวา เปรียบเหมือน เสมือน ดุจ ประดุจ ดุจดัง ราวเพียง เช

น 

   คุณแมหนาหนักเพี้ยง พสุธา (เพี้ยง-โทโทษ มาจากคําวาเพยีง) 

   คุณบดิรดุจอา  กาศกวาง 
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   3.5.2 เปรียบสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง บางตําราเรียกวาอุปลักษณ เชน พอแมคือ รมโพธิ์ ร

มไทร ของลูก 

   ราชาธิราชนอม  ใจสตัย 

   อํามาตยเปนบรรทดั  ถองแท 

   3.5.3 สมมุติสิ่งตางๆ ใหมีกิริยาอาการเหมอืนมนุษย หรือที่เรียกวาบุคลาธิษฐาน เชน นํ้า

เซาะหินรินรินหลากไหล  ไมหลบัเลยชั่วฟาดินสลาย 

   3.5.4 การใชคําสัญลักษณหรือสิ่งแทนสัญลักษณ หมายถึง สิ่งหน่ึงใชแทนอีกสิ่งหน่ึง เช

น แมนเปนบัวตัวพี่เปนภุมรา เชยผกาโกสมุประทุมทอง 

  3.6 การกลาวเกินจริง หรือที่เรียกวา อติพจน (อธิพจน) การกลาวเกินจริงน้ีปรากฏอยูใน

ชีวิตตามปกติ เชน เมื่อเราตองการจะเนนความรูสึกบางอยาง เชนกลาว “เหนื่อยสายตัวจะขาด” หรือ “ร

อนแทบสุก” การกลาวเกินจริง ทําใหเกดิความแปลกและเรียกรองความสนใจไดดี 

  3.7 การเลนเสียงวรรณยุกต กวีใชคําที่ประกบดวยสระ พยัญชนะ และตัวสะกดอยาง

เดียวกนัตางกันแตวรรณยกุต โดยนํามาเรียงไวในที่ใกลกันทําใหเกดิเสยีงไพเราะดุจเสยีงดนตรี เชน 

   “สละสละสมร เสมอชื่อ ไมนา 

  นึกระกํานามไม  แมนแมนทรวงเรียม” 

   หรือ  

  “จะจับจองจองสิ่งใดน้ัน ดูสําคัญคั่นคั้นอยางงันฉงน 

  อยาลามลวงลวงดูแลศกล คอยแคะคนขนคนใหควรการ” 

  3.8 สัมผัสอักษร กวีจะใชคําที่มีเสียงพยญัชนะเดียวกัน เชน โคลงกลบอักษรลวน 

   ชายชาญชัยชาติเชื้อ เชงิชาญ 

  สูเศกิสุดเศกิสาร  สงสรอง 

  ราวรามรุทรแรงราญ รอนราพณ 

  เกริกเกียรติไกรกึกกอง กอกูกรุงไกร 

     (พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) 

 

 

  3.9 สัมผัสสระ กวีจะใชคําที่มเีสียงสระคลองจองกัน เชน 

    เขาทางตรอกออกทางประตู 

    คางคกขึน้วอแมงปอใสตุงต้ิง 
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    นํ้ารอนปลาเปนนํ้าเย็นปลาตาย 

    เพื่อนกินหางายเพือ่นตายหายาก 

 3.10 การใชคําปฎิพฤกษ หมายถึง ความขัดแยงที่กวีนํามากลาวคูกันเพื่อแสดงคุณสมบัติ 2 อย

างที่แยงกัน อันอยูในสิ่งเดียวกนั เชน ความหวานชื่นในความขมขื่น ความเงียบเหงาในความวุนวาย 

 

กิจกรรมท่ี 1 ใหผูเรียนตอบคําถาม และรวมกจิกรรมตอไปน้ี 

1. วรรณคดี คืออะไร 

2. วรรณคดีกับวรรณกรรมแตกตางกันอยางไร 

3. ใหผูเรียนรวมรวมรายชื่อหนังสอืที่เปนวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทละ 3 เลม 

4. ใหสรุปคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่รวบรวมมาไดจากขอ 3 
 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 6 ภาษาถิ่น 
ความหมายของภาษาถิ่น 

 ภาษาถิน่ หมายถึง ภาษาที่ใชสื่อความหมายตามทองถิ่นตางๆ ซึ่งจะแตกตางกันในถอยคํา 

สําเนียงแตก็สามารถจะติดตอสือ่สารกันได และถือวาเปนภาษาเดียวกัน เพียงแตแตกตางกันตามทองถิน่

เทาน้ัน 

 ภาษาถิน่ บางที่มักจะเรียกกันวา ภาษาพื้นเมืองทั้งน้ีเพราะไมไดใชเปนภาษามาตรฐานหรือ

ภาษากลางของประเทศ 

 สาเหตท่ีุทําใหเกิดภาษาถิ่น 
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 ภาษาถิน่ เกิดจากสาเหตุการยายถิน่ฐาน เมื่อกลุมชนที่ใชภาษาเดียวกันยายถิ่นฐานไปต้ังแหลง

ใหม เน่ืองจากเกิดภัยธรรมชาติ มีการรุกรานของศัตรู เมื่อแยกยายไปอยูคนละถิ่นนานาๆ ภาษาที่ใชจะคอย

เปลีย่นแปลงไปเชน เสยีงเปลี่ยนไป คําและความหมายเปลี่ยนไป ทําใหเกดิภาษาถิ่นขึ้น 

 คณุคาและความสําคัญของภาษาถิ่น 

 1. ภาษาถิ่นเปนวัฒนธรรมทางภาษาและเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น 

 2. ภาษาถิ ่นเปนสัญลักษณที่ใช สื ่อสารทําความเขาใจและแสดงความเปนญาติ เป น 

พวกเดียวกนัของเจาของภาษา 

 3. ภาษาถิ่นตนกําเนิดและเปนสวนหนึ่งของภาษาไทยและวรรณคดีไทย การศึกษาภาษาถิ่น

จะชวยใหการสื่อสารและการศึกษาวรรณคดีไดเขาใจลึกซึ่งยิ่งขึ้น 

 4. การศึกษาและการใชภาษาถิ่น จะชวยใหการสื่อสารไดมีประสิทธิภาพและสรางความเป

นหน่ึงของคนในชาติ 

 ลักษณะของภาษาถิ่น 

 1. มีการออกเสยีงตางๆ ถิ่น เพราะสภาพทางภูมิศาสตร ความหางไกลขาดการติดตอสือ่สารกัน

เปนเวลานานมากๆยอมทําใหออกเสยีงตางกันไป 

 2. การผสมกันทางเชื้อชาติเพราะอยูใกลเคียงกันทําใหมีภาษาอ่ืนมาปน เชน ภาษาอีสาน มี

ภาษากลางและเขมรมาปนเพราะมีเขตแดนใกลกันทําใหภาษาเปลี่ยนไปจากภาษากลาง 

 3. การถายทอดทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ทําใหภาษาเปลี่ยนจากภาษากลาง 

 4. หนวยเสียงของภาษาถิ่นมีสวนคลายกันและแตกตางกัน หนวยเสียงของภาษากลางมี 21 

เสียง ภาษาถิน่มีหนวยเสียงตรงกันเพียง 17 เสียง นอกน้ันแจกตางกัน เชน ภาษาถิน่เหนือและอีสานไมมี

หนวยเสยีง ช และ ร ภาษาถิ่นใตไมมีหนวยเสยีง ง และ ร  เปนตน 

 5. หนวยเสยีงวรรณยุกตในภาษาถิน่ แตกตางกันไป ภาคใตมีเสียงวรรณยุกต 7 เสียง ภาคเหนือ

และอีสานมีเสียงวรรณยกุต 6 เสยีง ตัวอยางการกลายเสยีงวรรณยกุต 

  มา (กลาง)  ภาคใตออกเสยีงเปน หมา 

  ขาว (กลาง)  ภาคอีสานออกเสยีงเปน  ขาว 

  ชาง (กลาง)  ภาคเหนือออกเสยีงเปน   จาง 

 6. การกลายเสยีงพยญัชนะในภาษาถิ่นเหนือ ใต อีสาน น้ันมีสวนแตกตางกันหลายลักษณะ เชน 

  6.1 ภาษาไทยเหนือ จะมีคาที่กลายเสียงพยัญชนะจากภาษาไทยกลางอยู หลายตัว  

ภาษาไทยกลางเปน ช ไทยเหนือจะเปน จ เชน ชางเปนจาง  ฉะน้ันเปนจะอั้น  ใช เปนไจ   ภาษาไทยกลาง

ใช ร ไทยเหนือจะเปน ฮ เปน รัก เปนฮัก รองเปนฮอง โรงเรียนเปนโฮงเฮยีน ภาษาไทยกลางเปน คิดเปนกึ้ด 

คิ้วเปนกิ๊ว ภาษากลางใช ท ภาษาไทยเหนือใช ต เชน ทานเปนตาน ทานเปนตาน และภาษาไทยเหนือ
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นอกจากจะใชพยัญชนะตางกันแลวยังไมคอยมีตัวควบกล้าํเชน ขี้กลาก เปน ข้ีขาด  โกรธ เปน โขด 

นอกจากน้ีจะมีคําวา โปรด ไทยเหนือ โปด ใคร เปนไผ เปนตน  

  6.2  ภาษาไทยอีสานก็มีกลายเสยีงหรือมีหนวยเสยีงตางกับภาษาไทยกลางหลายตัว ตัวอยาง 

ช ใช ซ แทนเสยีง ร ใช ฮ แทนเสยีง ญ และ ย จะออกเสยีงนาสกิ แทนภาษาไทยกลาง ชาง ไทยอีสานเปน

ซาง เรา เปน เฮา เลือด เปน เฮือด หญิง เปน ญิง (นาสกิ) ใหญ เปน ใญ ภาษาไทยอีสานจะไมมีคําควบกล้าํ

คลายเหนือ เชน กลวย เปน กวย ปลา เปน ปา ของ เปน ขอ เปรต เปน เผด และภาษาไทยอีสานมีการสลับ

รับเสยีงดวย เชน ตะกรอ เปน กะตอ  ตะกรา เปน กะตา  ตะกรุด เปน กะตุด เปนตน 

  6.3 ภาษาไทยใตก็มีการกลายเสียงพยัญชนะจากภาษาไทยกลางเหมือนกัน ภาษาไทยกลาง

เปน ง ภาษาไทยใตจะเปน ฮ เสยีง ฐ จะเปน ล (บางจังหวัด) และญ จะออกเสียงนาสิก ตัวอยาง ภาษาไทย

กลาง คําวา เงิน ภาษาไทยใต เปน เฮิง งาน เปน ฮาน รัก เปนหลัก เปนตน นอกจากนี้พยัญชนะและคําอ่ืน

ที่ภาษาไทยกลาง 

 7.  ภาษาถิ่นเหนือใตและอีสานมีการกลายเปนเสยีงจากภาษาไทยกลางหนวยเสยีง 

  7.1 ภาษาไทยเหนือจะกลายเสียงสระ อ ิ เปน อึ เชน คิดเปนกึ้ด สระอึเปนสระเออ เชน ถึงเปน

เถงิ สระอะ เปนสระอา เชน มะปราง เปน หมาผาง มะละกอ เปนหมากกวยเต็ด สระเอ เปนสระแอ เชน เอว

เปนสระแอว เปนตน 

  7.2 ภาษาไทยอีสานมีการกลายเสียงสระเชน สระเอือ เปนเอีย เชน เน้ือเปนเน้ีย สระอัวเปน

สระสระโอ เชนวัว เปน โง ตัว เปน โต สระอึ เปนสระเออ เชน คร่ึง เปนเคิ่ง สระอา เปนสระอัว 

เชน ขวา เปน ขัว เปนตน 

  7.3 ภาษาไทยอีสานมีการกลายเสียสระ เชน ภาษาไทยกลางใช สระ อิ อ ี ภาษาถิน่ใตใช 

สระเอะ  เอ เชน  สี่ เปน เส ซีก เปน แซก สระเอะ เอ ใชเปนสระแอะ แอ เชน  เดก็  เปนแดก็ เปนตน 

 8. ความหมายของคําในภาษาถิน่แตกตางไปจากภาษากลาง เชน คําวารักษา ภาษาถิ่นใตมี

ความหมายวา เลี้ยง เชน นําลิงไปรักษา หมายถึงนําลิงไปเลี้ยง บัวลอย ภาษาถิน่เหนือหมายถึงผักตบชวา 

แพรนม ภาษาถิ่นอีสานหมายถึงผาเชด็หนา  ภาษาถิน่ใตเรียกผาเชด็หนาวา ผานุย  เปนตน 

 

 

กิจกรรมท่ี 2  ใหผูเรียนเขยีนเคร่ืองหมาย วงกลม ลอมรอบขอที่ถูกที่สุดเพยีงขอเดียว 

 1. ขอใดใหความหมายภาษาถิ่นไดถูกตอง 

  ก.  ภาษาตระกูลตางๆ  ข. ภาษาที่พดูกันในทองถิ่นน้ันๆ 

  ค. ภาษาที่ใชพูดกันทั่วประเทศ ง. ภาษาของชนกลุมใหญทั่วโลก 

 2. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกดิภาษาถิ่น 
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  ก. สภาพภูมิประเทศ ข. การยายถิ่นฐาน 

  ค. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ง. ถูกทุกขอ 

 3. คําในขอใดที่เปนคําเฉพาะของภาษาถิ่นภาคเหนือ 

  ก. งอ   ข. งอน 

  ค. งืด   ง. งีบ 

 4. “ฝนตกฟารอง พอแมเขาอยูหนุก” คําวา หนุก เปนคําในภาษาถิ่นภาคใด 

  ก. เหนือ   ข. ใต 

  ค. อีสาน   ง. กลาง 

 5. ภาษาถิ่นใด ที่มีหนวยเสยีงวรรณยกุตมากที่สุด 

  ก. ภาษาถิ่นเหนือ ข. ภาษาถิ่นอีสาน 

  ค. ภาษาถิ่นใต  ง. ภาษากลาง
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เร่ืองที่  7  สํานวน  สุภาษิต 

  

 สํานวน  หมายถึง คํากลาวหรือกลุมคําที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบเปนเชิงใหใชความคิด และ

ตีความบางสาํนวนจะบอกหรือสอนตรงๆ บางสํานวนสะทอนความคิด ความรูสึกของกลุมชนในทองถิน่

ในอดีตดวย 

 สุภาษิต หมายถึง คํากลาวที่ดีงามเปนความจริง ทุกสมัยเปนคําสอนใหประพฤติ ปฏิบัติ ดังตัวอยาง 

 “หลํารองชักงาย  หลําใจชักยาก” 

  ความหมาย คิดจะทําอะไรตองคิดใครครวญใหรอบคอบกอนตัดสนิใจ 

 “นอนจนหวันแยงวาน” 

  ความหมาย นอนต่ืนสายมากจนตะวันสองสวางไปทั่วบาน 

 “พูดไป สองไพเบี้ย น่ิงเสยีตําลึงทอง” 

  ความหมายพูดไปไมมีประโยชนอะไร น่ิงไวดีกวา 

 “เกลือจิ๋มเกลือ” 

  ความหมาย ไมยอมเสยีเปรียบกัน แกเผ็ดกันใหสาสม 

 “ขายผาเอาหนารอด” 

  ความหมาย ยอมเสียสละของที่จําเปนที่มีอยูเพือ่จะรักษาชื่อเสียงของตนไว 

 “ฝนท่ังใหเปนเข็ม” 

  ความหมายเพยีรพยายามสุดความสามารถจนกวาจะสําเร็จผล 

 “นํ้ามาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา” 

  ความหมาย ทีใครทีมัน 
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เร่ืองที่  8  วรรณกรรมทองถิ่น 

 วรรณกรรมทองถิน่ หมายถึง เรือ่งราวของชาวบานที่เลาสืบตอกันมาหลายชัว่อายุคนทั้งการพูด

และการเขียนในรูปของ คติ ความเชื่อ และประเพณี การแสดงออกในการใชถอยคําที่มีหลากหลาย

รูปแบบ เชน นิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก ปริศนา คําทาย ภาษิต คําคม บทเทศน และคํากลาวในพิธี

กรรมตางๆ 

 ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น 

 1. วรรณกรรมทองถิ่น โดยทั่วไปมีวัดเปนศูนยกลางเผยแพร กวีผูประพันธสวนมาก คือ 

พระภิกษุ และชาวบาน 

 2. ภาษาที่ใชเปนภาษาถิน่ ใชถอยคําสํานวนทองถิ่นที่เรียบงาย ชาวบานทั่วไปรูเร่ืองและใช

ฉันทลักษณที่นิยมในทองถิ่นน้ัน เปนสําคัญ 

 3. เน้ือเร่ืองสวนใหญเปนเร่ืองจักรๆ วงศๆ มุงใหความบันเทิง และสอดแทรกคติธรรมทางพุทธ

ศาสนา 

 4.  ยึดคานิยมแนวปรัชญาพุทธศาสนา เชน กฎแหงกรรม หรือธรรมะยอมชนะอธรรม เปนตน   

 ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น 

 วรรณกรรมทองถิ่น แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1. ประเภทมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมที่ไมไดเขยีนเปนลายลักษณ เปนวรรณกรรมปากเปลาจะถา

ยทอดโดยการบอก หรือการเล าหรือการรอง ไดแก บทกลอมเด็ก นิทานพื้นบาน  

เพลงพื้นบาน ปริศนาคําทาย ภาษิต สาํนวนโวหาร คํากลาวในพธิกีรรมตางๆ  

 2. ประเภทเขียนเปนลายลักษณ ไดแก นิทาน คํากลอน บันทึกทางประวัติศาสตรในทองถิ่น

และตําราความรูตางๆ 

 คณุคาของวรรณกรรมทองถิ่น 

 1. คุณคาตอการอธิบายความเปนมาของชุมชนและเผาพนัธุ 

 2. สะทอนใหเห็นโลกทัศนและคานิยมตางๆ ของแตละทองถิ่น โดยผานทางวรรณกรรม 

 3. เปนเคร่ืองมืออบรมสั่งสอนจริยธรรมของคนในสังคมสามารถนําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบัน

ได 

 4. เปนแหลงบันทึกขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  และการดําเนินชีวิต 

ของคนในทองถิ่น 
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 5. ให ค วาม บันเทิ ง ใจแก ชุม ชนทั้ งป ระ เภทที่ เป นวรรณก รรม และ ศิล ปะก ารแสดง 

พื้นบาน เชน หมอลําของภาคอีสาน การเลนเพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว ของภาคกลาง การซอ การเลาคาว

ของภาคเหนือ การเลนเพลงบอก รองมโนราหของภาคใต เปนตน 

 6. กอใหความสามัคคีในทองถิ่น เกดิความรักถิ่นและหวงแหนมาตุภูมิ 

 รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่น 

 1. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคกลาง 

  1.1 กลอนสวด หรือเรียกวา คําพากย ไดแก กาพยยานี ฉบัง สุรางคนางค 

  1.2 กลอนบทละคร (นอก) ใชฉันทลักษณเหมือนกลอนบทละครทั่วไปแตไมเครงครัด

จํานวนคําและแบบแผนมากนัก 

  1.3 กลอนนิทาน บทประพันธเปนกลอนสุภาพ (กลอนแปด) เปนรูปแบบที่ไดรับความ

นิยมมาก 

  1.4 กลอนแหล นิยมจดจําสืบตอกนัมาหรือดนกลอนสด ไมนิยมบันทึกเปนลายลักษณ 

 2. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสาน 

  2.1 โคลงสาร เปนฉันทลักษณที่บังคับเสียงเอกโท สวนมากใชประพันธวรรณกรรม

ประเภทนิทาน นิยาย หรือนิทานคติธรรม 

  2.2  กาพยหรือกาพยเซิ้ง ประพันเปนบทสั้นๆ สําหรับขับลําในพิธี เชน เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งนาง

แมว ฯลฯ 

  2.3  ราย (ฮาย) ลักษณะเหมอืนรายยาว ใชประพนัธวรรณกรรมชาดก หรือนิทานคติธรรมที่

ใชเทศน เชน มหาชาติ (ฉบับอีสานเรียกวาลํามหาชาติ) 

 3. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือ 

  3.1 คําวธรรม ฉันทลักษณเหมือนรายยาวชําสําหรับเทศน  นิยมประพันธวรรณกรรม

ประเภทนิทานชาดกหรือนิทานคติธรรม 

  3.2 คําวซอ คําประพันธที่บังคับสัมผัสระหวางวรรคและบังคับเสียงเอกโท นิยมแตนิทาน

เปนคาํวซอแลวนํามาขับลําในที่ประชุมชน ตามลลีาทาํนองเสนาะของภาคเหนือ 

  3.3 โคลง ภาษาถิ่นเหนือออกเสียงเปน “กะลง” เปนฉันทลักษณที่เจริญรุงเรือง  

ควบคูกับ “คาวธรรม” มีทั้งกะลงสี่หอง สามหอง และสองหอง (โคลงสี่ โคลงสาม และ 

โคลงสอง) 
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 4. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคใต 

  วรรณกรรมพื้นบานภาคใตฉันทลักษณรวมกับวรรณกรรมทองถิ่นภาคกลาง แตจากการ

ศึกษาความนิยมเรื่องฉันทลักษณของวรรณกรรมภาคใต พบวานิยม “กลอนสวด” (คํากาพย) มากที่สุด 

วรรณกรรมลายลักษณภาคใตเกินรอยละ 80 ประพันธเปนกลอนสวด โดยเฉพาะนิทานประโลมโลก 

(เร่ืองจักรๆวงศๆ) 

 การวิเคราะหคณุคาของวรรณกรรมทองถิ่น 

 การวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่นน้ันจะวิเคราะหตามคุณคาของวรรณกรรมดานตางๆ เมื่อศึกษา

วรรณกรรมทองถิน่เรื่องใด เราจะตองวินิจวิเคราะหหรือพิจารณาดูวาวรรณกรรมเรื่องน้ันมีคุณคาในดาน

ใดดังตอไปน้ี 

 1. คุณคาดานจริยศาสตรหรือคุณคาดานจริยธรรม วิเคราะหวาวรรณกรรมที่อานและศึกษาเปน

ตัวอยางความประพฤติ การดําเนินชีวิตวาอะไรผิด อะไรถูก อยางไรดี อยางไรเหมาะสม วรรณกรรมทอง

ถิ่นจะทําหนาที่ตัวอยางแบบแผนและความประพฤติของชาวบานใหถูกตองสอดคลองกับขอตกลงของ

สังคม ชุมชน ตามกฎหมายระเบียบประเพณีอันดีงาม  

 2. คุณคาดานสุนทรียศาสตรหรือความงามความไพเราะ วรรณกรรมทองถิ่นจะใหคุณคาดาน

ความงามความไพเราะของถอยคํา ใชคําสัมผัสคลองจอง ความไพเราะของทวงทํานองของเพลง บทกวี

เมื่อฟงหรืออานจะทําใหเกดิจินตนาการ เกดิความซาบซึ้งในอารมณความรูสึก 

 3. คุณคาภาษา วรรณกรรมทองถิ่นจะเปนสื่อที่ทําใหภาษาถิ่นดํารงอยูและชวยใหภาษาถิน่

พัฒนาอยูเสมอมีการคิดคนสรางสรรค ถอยคําภาษาเพื่อสื่อความในวรรณกรรมทองถิน่ ทั้งเพลงพื้นบาน 

บทกวี ซอภาษิต จะมีกลวิธีการแตงที่นาสนใจ มีการเลนคําซ้ําคําทองถิน่ ถอยคําที่นํามาใชมีเสียงสูงต่าํมี

เสยีงไพเราะ ฟงแลวร่ืนหู 

 4. คุณคาดานการศึกษา วรรณกรรมทองถิ่นประเภทตําราคําสอน นิทานนอกจากจะใหความ

บันเทิงแลวยังจะใหความรูทุกแขนง ทั้งศิลปวัฒนธรรม อาชีพและเสริมสรางปญญา โดยเฉพาะปริศนาคํา

ทายจะใหทั้งความรู ความบันเทิงเสริมสรางสติปญญา 

 5. คุณคาดานศาสนา วรรณกรรมทองถิน่จะเปนสื่อถายทอดคําสอนและปรัชญาทางศาสนาเผย

แพรสูคนในชุมชนทองถิ่นใหคนชุมชนใชเปนเครื่องยึดเหนีย่วทางจิตใจ ใหแนวคิดในการดํารงชีวิต เชน 

นิทานชาดกตางๆ เปนตน 

 6. คุณคาดานเศรษฐศาสตร วรรณกรรมประเภทตํารายา ตําราพยากรณ การทําพิธบีายศรีสูขวัญ

หรือบทสวดในพธิกีรรมตางๆ สามารถนํามายึดเปนอาชีพได วรรณกรรมเกี่ยวกับคํา ภาษาสามารถชวยให

ประหยัดอดออมได 
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 7. คุณคาทางสังคมไดรับความบันเทิงสนุกสนาน วรรณกรรมทองถิน่จะปลูกฝงคานิยมในการ

ผูกมิตรผูกสัมพันธของคนในทองถิ่น การอยูรวมกนัอยางมีการพึง่พาซึ่งกันและกัน สรางความสามัคคีใน

หมูคณะใหขอคดิคติธรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูการทํามาหากินและสิง่แวดลอม เปนตน 

 8. คุณคาดานประวัติศาสตรโบราณคดีและความเปนมาของชุมชนแตละทองถิ ่น เช น 

วรรณกรรมประเภทตํานาน ไดแกตํานานเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตํานานชื่อบานชื่อเมือง 

เปนตน 

 การวิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่นจะพิจารณาจากคุณคาดานตางๆ ดังกลาวมา ซึ่ง

วรรณกรรมแตละเรื่อง แตละประเภทยอมจะใหคุณคาแตกตางกัน การศึกษาวรรณกรรมทองถิน่ที่จะเกิด

ประโยชนจะตองพิจารณา วินจิ วิเคราะห และนําไปใชไดอยางเหมาะสมจึงเปนหนาที่ของเยาวชนที่จะถือ

เปนภารกิจที่จะตองชวยกันอนุรักษวรรณกรรมที่มีคาเหลาน้ีไว และชวยกันสืบทอดใหคนรุนหลังไดมี

โอกาสเรียนรู ศึกษาและพฒันาเพื่อความเปนเอกลักษณของชาติตอไป 

 มารยาทในการอาน  

 มารยาทเปนวัฒนธรรมทางสังคม เปนความประพฤติที่ดีเหมาะสมที่สังคมยอมรับและยกยอง ผู

มีมารยาทคือ ผูที่ไดรับการอบรมสั่งสอน ขดัเกลามาดีแลว มารยาทในการอานแมจะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ 

ที่บางคนอาจไมรูสึก แตไมควรมองขาม มารยาทเหลาน้ีจะเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาบุคคลน้ันไดรับการ

อบรมสั่งสอนมาดีหรือไม อยางไร ดังเชนภาษิตที่วา “สําเนียงสอภาษากริยาสอสกุล” 

 มารยาทท่ัวๆ ไปในการอานมีดงัน้ี 

 1. ไมควรอานเร่ืองที่เปนสวนตัวของบุคคลอ่ืน เชน จดหมาย สมุดบันทึก 

 2. ในขณะทีม่ีผู อ านหนังสือ  ไม ควรชะโงกไปอานข างหลังให เป นที่ รําคาญและ 

ไมควรแยงอาน 

 3. ไมอานออกเสยีงดังในขณะที่ผูอ่ืนตองการความสงบ 

 4. ไมแกลงอานเพื่อลอเลยีนบุคคลอ่ืน 

 5. ไมควรถือวิสาสะหยบิหนังสอือ่ืนมาอานโดยไมไดรับอนุญาต 

 6. ไมอานหนังสอืเมื่อยูในวงสนทนาหรือมีการประชุม 

 7. เมื่ อ อ า น ห นั ง สื อใ น ห อ ง ส มุ ด ห รือ ส ถ า น ที ซ่ึ่ ง จั ดไ ว ใ ห อ า น ห นั ง สื อ โ ด ย เ ฉ พ า ะ 

ไมสงเสยีงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของสถานทีเ่หลาน้ันอยางเครงครัด 

 การปลูกฝงการรักการอาน 

 1. ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่อานใหชัดเจนแจมแจง  จับใจความเรื่องที่อานไดตลอดทั้งเรื่อง 

และตองเขาใจเน้ือหาใหถูกตองดวย 
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 2. ใหไดรับรสชาติจาการอาน เชนเกิดความซาบซึง้ตามเนื้อเรื่อง หรือสํานวนจากการประพันธ

น้ันๆ เกดิอารมณรวม เห็นภาพพจนตามผูประพนัธ 

 3.  เห็นคุณคาของเรื่องที่อาน เกิดความสนใจใครติดตาม ดังนัน้การเลือกอานในสิ่งที่สนใจก็เป

นเหตุผลหน่ึงดวย 

 4. รูจักนําสิ่งที่เปนประโยชนจากหนังสือไปใชใหไดเหมาะสมกับตนเอง 

 5. รูจักเลือกหนังสือที่อานไดเหมาะสมตามความตองการและโอกาส คุณสมบัติเหลาน้ี เปน

เบือ้งตนที่จะปลูกฝงใหรักการอาน 
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บทท่ี 4 การเขียน 

สาระสําคัญ 

 การศึกษาหลักเกณฑการเขยีนใหเขาใจ  ปฏิบัติตามหลักและวิธีการเขียน  กระบวน การเขียนเพื่อ

การสือ่สาร  เขียนคํา ขอความใหถูกตอง เลือกใชคําไดเหมาะสม สื่อความหมายไดชัดเจน จะชวยใหการ

สื่อสารดวยการเขยีนมีประสทิธภิาพ ผูเขยีนมีมารยาทและรักการเขยีน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ผูเรียนจะสามารถ 

 1. เขียนจดหมายเขียนเรียงความ  เขียนย อความ  เขียนบันทึก  เขียนรายงาน 

เขียนประกาศ เขียนใบสมัครงาน เขียนสารคดี บันเทิงคดี เขียนคําอวยพร เขียนโครงการ เขียนคํากลาว

รายงาน 

 2. แตงคําประพนัธ ประเภท  กาพย  กลอน  โคลง  ฉนัท  ราย ได 

 3.  มารยาทและสรางนิสัยรักการเขยีน 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1 หลักการเขยีน  

 เร่ืองที่ 2 หลักการแตงคําประพนัธ 

 เร่ืองที่ 3  มารยาทและนิสัยรักการเขยีน 
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เร่ืองที่ 1  หลักการเขียน 

 ความหมายและความสําคัญของการเขียน 

 การเขียน คือ การแสดงความรู ความคิด อารมณความรูสึกและความตองการของผูสงสาร

ออกมาเปนลายลกัษณอักษร เพื่อใหผูรับสารอานเขาใจไดรับความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก และความต

องการตางๆ เหลาน้ัน 

 การเขียนเปนพฤติกรรมของการสงสารของมนุษย ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการส

งสารดวยการพูดและการอาน เพราะการเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือตัวหนังสือจะคงทนถาวรและกว

างขวางกวาการพูด และการอาน การที่เราไดทราบความรูความคิดและวิทยาการตางๆ  ของบุคคลในยุคก

อนๆ  ก็เพราะมนุษยรูจักการเขยีนสัญลักษณแทนคําพูดถายทอดใหเราทราบ 

 การเขยีนเพื่อสงสารมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหนน้ันยอมขึ้นอยูกับผูสงสารหรือผูเขียนซึ่งจะ

ตองมีความสามารถในหลายดาน ทั้งกระบวนการคิดกระบวนการเขียนความสามารถในดานการใชภาษา

และอ่ืนๆดังน้ี 

 1. เปนผูมีความรูในเรื่องที่จะเขียนเปนอยางดี มีจุดประสงคในการถายทอดเพื่อจะใหผูอานได

รับสิ่งใดและทราบพื้นฐานของผูรับสารเปนอยางดีดวย 

 2. สามารถเลือกรูปแบบและกลวิธีในการเขียนไดเหมาะสมกับเน้ือหาและโอกาส เชน การเขียน

คําชี้แจงก็เหมาะที่จะเขยีนแบบรอยแกว หากเขยีนคําอวยพรในโอกาสตางๆ อาจจะใชการเขียนแบบรอยก

รองเปนโคลง ฉนัท กาพย กลอน จะเหมาะสมกวา เปนตน 

 3. มีความสามรถในการใชภาษาโดยเฉพาะภาษาเขียนทั้งการเขยีนคําและขอความตามอักขรวิธี 

รวมทั้งการเลอืกใชถอยคาํสาํนวนตางๆ  

 4. มีความสามารถในการศึกษาคนควาและการฝกฝนทักษะการเขยีน 

 5. มีศลิปะในการใชถอยคาํไดไพเราะเหมาะสมกบัเน้ือหาหรือสารที่ตองการถายทอด 

 หลักการเขียนที่ดี 

 1. เขยีนตัวหนังสอืชดัเจน อานงาย เปนระเบียบ 

 2. เขียนไดถูกตองตามอักขรวิธี สะกดการันต วรรณยุกต วางรูปเครือ่งหมายตางๆ เวนวรรค

ตอนไดถูกตอง เพื่อจะสื่อความหมายไดตรงและชดัเจน ชวยใหผูอานเขาใจสารไดดี 

 3. เลอืกใชถอยคําไดเหมาะสม สื่อความหมายไดดี กะทัดรัด ชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหา  เพศ  

วัย  และระดับของผูอาน 

 4. เลอืกใชสาํนวนภาษาไดไพเราะ  เหมาะสมกบัความรู  ความคิด  อารมณ  ความรูสึก ที่ตองการ

ถายทอด 
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 5. ใชภาษาเขียนไมควรใชภาษาพูด ภาษาโฆษณาหรือภาษาที่ไมไดมาตรฐาน 

 6. เขยีนไดถูกตองตามรูปแบบและหลักเกณฑของงานเขียนแตละประเภท 

 7. เขยีนในสิ่งสรางสรรค ไมเขียนในสิ่งที่จะสรางความเสียหายหรือความเดือดรอนใหแกบุคคล

และสงัคม 

 การที่จะสื่อสารดวยการเขยีนไดดี ผูเขยีนตองมีความสามารถในดานการใชภาษาและตองปฏิบัติ

ตามหลักการเขยีนที่ดีมีมารยาท 

 การเขียนรูปแบบตางๆ 

 รูปแบบการเขียน  งานเขียนในภาษาไทยมี 2 รูปแบบคือ งานเขียนประเภท 

รอยกรองกับงานเขียนประเภทรอยแกว ซึ่งผูเรียนไดเคยศึกษามาบางแลวในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน

ที่น้ีจะพูดถึงงานเขียนประเภทรอยแกวที่ผูเรียนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เชน การเขียนจดหมาย 

การเขียนเรียงความ การเขียนยอความ การจดบันทึกและการเขียนแสดงความคิดเห็น และงานเขียน

ประเภทรอยกรองบางประเภทเทาน้ัน 

 การเขียนจดหมาย 

 การเขยีนจดหมายเปนวิธีการที่นิยมใชเพื่อการสื่อสารแทนการพูด เมื่อผูสงสารและผูรับสารอยูห

างไกลกัน เพราะประหยดัคาใชจาย มีลายลกัษณอักษรเปนหลกัฐานสงถึงกันไดสะดวกทุกพื้นที่ จดหมายที่

เขยีนติดตอกันมีหลายประเภทเปนตนวา 

 จดหมายสวนตัว เปนจดหมายที่เขียนถึงกันระหวางญาติมิตร หรือครูอาจารย เพื่อสงขาวคราว 

บอกกลาวไตถามถึงความทุกขสุข แสดงถึงความรัก ความปรารถนาดี ความระลกึถึงตอกัน รวมทั้งการเลา

เร่ืองหรือเหตุการณที่สําคัญ การขอความชวยเหลอื ขอคําแนะนําซึ่งกันและกัน 

 จดหมายกิจธุระ เปนจดหมายที่บุคคลเขียนติดตอกับบุคคลอืน่ บริษัท หางรานและหนวยงาน

อ่ืนๆ เพื่อแจงกิจธุระ เปนตนวา การนัดหมายขอสมัครงาน ขอความชวยเหลือและขอคําปรึกษาเพื่อประโย

ชนในดานการงานตางๆ 

 จดหมายธุรกิจ เปนจดหมายที่เขียนติดตอกันในเรื่องธุรกิจ และการเงินระหวางบริษัท หางราน

และองคการตางๆ 

 จดหมายราชการหรือหนังสือราชการ เปนจดหมายที่ติดตอกันเปนทางราชการจากสวนราชการ

หน่ึงถึงอีกสวนราการหน่ึงขอความในหนังสือถือวาเปนหลักฐานทางราชการและมีสภาพผูกมัดถาวรใน

ราชการ จดหมายราชการจะมีเลขที่ของหนังสอืมีการลงทะเบียนรับ-สง ตามระเบียบของงานสารบรรณ 

 การเขียนจดหมายแตละประเภทจะมีลักษณะแตกตางกันไป แตโดยทั่วไปจะมีแนวโนมในการ

เขยีนดังน้ี 
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 1. สวนประกอบของจดหมายที่สําคัญคือ ที่อยูของเจาของจดหมาย วัน เดือน ปที่เขียนขอความ  

ที่ตองการสื่อสาร  คําขึ้นตน  และคําลงทาย 

 2. ใชภาษาที่สื่อความหมายตรง ชัดเจน สั้น กะทัดรัดไดใจความ เพื่อใหผูรับจดหมายไดทราบ

อยางรวดเร็ว การเขยีนแบบน้ีมักใชในการเขยีนจดหมาย กิจธุระ จดหมายธุรกิจ และจดหมายราชการ 

 3. ใชถอยคําภาษาในเชิงสรางสรรค เลือกเฟนถอยคําใหนาอาน ระมัดระวังในการใชถอยคํา 

การเขยีนลักษณะน้ีเปนการเขยีนจดหมายสวนตัว 

 4. จดหมายที่เขียนติดตอเปนทางการตองศึกษาวาควรจะสงถึงใคร ตําแหนงอะไร เขียนชื่อ ชื่อ

สกุล ยศ ตําแหนง ใหถูกตอง 

 5. ใชคําขึ้นตนและคําลงทายใหเหมาะสมกับผูรับตามธรรมเนียม 

 6. กระดาษและซองเลือกใชใหเหมาะสมกับประเภทของจดหมาย ถาเปนจดหมายที่สงทาง

ไปรษณีย จะตองเขียนนามผูสงไวมุมซองบนดานซายมือ พรอมที่อยูและรหัสไปรษณีย การจาหนาซอง

ใหเขยีนหรือพิมพชื่อที่อยูของผูรับใหชดัเจนและอยาลืมใสรหัสไปรษณียดวย สวนดวงตราไปรษณียใหป

ดไวมุมบนขวามือ คาไปรษณียากรตองใหถูกตองตามกําหนด 

 การเขียนเรียงความ 

 การเขียนเรียงความเปนรูปแบบการเขียนอยางหน่ึง ซึ่งจะตองใชศิลปะในการเรียบเรียงถอยคํา

ภาษาใหเปนเนื้อเรื่อง เพื่อถายทอดขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก จินตนาการและความเขาใจดวยภาษาที่

ถูกตองสละสลวยการจะเขียนเรียงความไดดีผูเขียนจะตองศึกษารูปแบบ กฏเกณฑใหเขาใจและฝกเขียน

เปนประจํา 

 การเขียนเรียงความ  มีสวนสาํคญั 3 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 ความนําหรือคํานํา 

 ความนําเปนสวนแรกของการเขียนเรียงความ ซึ่งผูรูไดแนะนําใหเขียนหลังจากเขียนสวนอ่ืนๆ 

เสร็จเรียบรอยแลว และจะไมซ้ํากับขอความลงทายหรือสรุป ความนําของการเขียนเรียงความจะทําหนาที่

ดังน้ี 

 1. กระตุนใหผูอานเกดิความสนใจตอเน่ืองของเร่ืองน้ันๆ 

 2. ปูพื้นฐานความเขาใจใหกับผูอาน หรือชี้ใหเห็นความสําคัญของเร่ืองกอนที่จะอานตอไป 

 3. บอกขอบขายเน้ือเร่ืองน้ันๆ วามีขอบขายอยางไร 
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 สวน 2 เนื้อเร่ืองหรือตัวเร่ือง 

 การเขยีนเนื้อเรื่อง ผูเรียนจะตองดูหัวขอเรื่องที่จะ เขียนแลวพิจารณาวาเปนเรื่องลักษณะใด ควร

ต้ังวัตถุประสงคของการเขียนเรียงความอยางไร เพื่อใหขอเท็จจริงแกผูอานเพื่อโนมนาวใจใหผูอานเชื่อ

หรือคลอยตาม เพื่อใหความบันเทิงหรือเพื่อสงเสริมใหผูอานใชความคิดของตนใหกวางขวางขึ้น เมื่อได

จุดประสงคในการเขยีน ผูเรียนจะสามารถกาํหนดขอบขายของหัวขอเร่ืองที่จะเขยีนได 

 สวนท่ี 3 บทสรุปหรือความลงทาย 

 การเขยีนบทสรุปหรือความลงทาย ผูรูไดแนะนําใหเขยีนหลังจากเขยีนโครงเรือ่งเสร็จแลวเพราะ

ความลงทายจะทําหนาที่ย้ําความสําคัญของเร่ือง ชวยใหผูอานจดจําสาระสําคัญในเรื่องน้ีได หรือชวยใหผู

อานเขาใจจุดประสงคของผูเขยีนอีกดวย วิธีการเขยีนความลงทายอาจทําไดดังน้ี 

 1. สรุปความทั้งหมดที่นําเสนอในเร่ือง ใหไดสาระสําคัญอยางชัดเจน 

 2. นําเร่ืองที่เปนสวนสาํคญัที่สุดในเน้ือเร่ืองมากลาวย้ําตามจุดประสงคของเร่ือง 

 3. เลอืกคํากลาวที่นาเชื่อถือ สุภาษิต คําคมที่สอดคลองกบัเร่ืองมาเปนความลงทาย 

 4. ฝากขอคดิและแนวปฏบิติัใหกับผูอาน เพื่อนําไปพิจารณาและปฏิบัติ 

 5. เสนอแนวคดิหรือขอใครครวญลกัษณะปลายเปดใหผูอานนําไปคิดและใครครวญตอ 

 ลักษณะของเรียงความท่ีด ี  ควรมีลักษณะที่เปนเอกภาพ  สัมพันธภาพ  และสารัตถภาพ 

 เอกภาพ คือ ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของเร่ืองไมเขยีนนอกเร่ือง 

 สัมพันธภาพ คือ มีความสัมพันธกันตลอดเร่ือง หมายถึงขอความแตละขอความหรือแตละย

อหนาจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันโดยตลอด 

 สารัตถภาพ คือ การเนนสาระสําคัญของยอหนาแตละยอหนาและของเร่ืองทัง้หมดโดยใชถอย

คํา ประโยค ขอความที่กระชับ ชดัเจน สื่อความเร่ืองทั้งหมดไดเปนอยางดียิ่ง 

 การเขียนยอความ 

 การยอความ คือการนําเรื่องราวตางๆ มาเขียนใหมดวยสํานวนภาษาของผูยอเอง เมื่อเขียนแลว

เนือ้ความเดิมจะสั้นลง แตยังมีใจความสําคัญครบถวนสมบูรณ การยอความนี้ ไมมีขอบเขตวาควรจะสั้น

หรือยาวเทาใดจึงจะเหมาะ เพราะบางเรือ่งมีพลความมากก็ยอลงไปไดมาก แตบางเรือ่งมีใจความสําคัญ

มาก ก็อาจยอได 1 ใน 2 หรือ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของเร่ืองเดิมตามแตผูยอจะเห็นสมควร 

 ใจความสําคัญ คือ ขอความสําคัญในการพูดหรือการเขียน พลความ คือขอความที่เปน

รายละเอียดนํามาขยายใจความสําคัญใหชดัเจนยิ่งขึ้น ถาตัดออกผูฟงหรือผูอานก็ยังเขาใจเร่ืองน้ันได 
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 หลักการยอความ  จากสิ่งที่ไดอาน ไดฟง 

 1. อานเน้ือเร่ืองที่จะยอใหเขาใจ อาจมากกวา 1 เที่ยวก็ได 

 2. เมื่อเขาใจเรื่องดีแลว จึงจับใจความสําคัญทีละยอหนาเพราะ 1 ยอหนาจะมีใจความสําคัญอย

างเดียว 

 3. นําใจความสําคัญแตละยอหนา มาเขยีนใหมดวยภาษาของตนเอง โดยคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังน้ี 

  3.1 ไมใชอักษรยอในขอความที่ยอ 

  3.2 ถามีคําราชาศัพทในเร่ืองใหคงไวไมตองแปลออกเปนคําสามัญ 

  3.3 จะไมใชเคร่ืองหมายตางๆ ในขอความที่ยอ เชน อัญประกาศ 

  3.4 เน้ือเร่ืองที่ยอแลว โดยปกติเขยีนติดตอกันในยอหนาเดียวและควรมีความยาวประมาณ 

1 ใน 4 ของเร่ืองเดิม 

 4. คํานําในการอานยอความ ใหใชแบบคํานํายอความ ตามประเภทของเรื่องที่จะยอโดยเขียนคํา

นําไวยอหนาแรก แลวจึงเขยีนขอความที่ยอในยอหนาตอไป 

 การเขียนบันทึก 

 การเขียนบันทึกเปนวิธีการเรียนรูและจดจําที่ดี นอกจากนี้ขอมูลที่ถูกบันทึกไวยังสามารถนําไป

เปนหลกัฐานอางอิงเพื่อประโยชนอ่ืนตอไป เชน 

 การจดบันทึกจาการฟง 

 การบันทึกจากการฟงหรือการประสบพบเห็นดวยตนเอง ยอมกอใหเกิดความรู ในที่น้ีใครขอ

แนะนําวิธีจดบนัทกึจากการฟงและจากประสบการณตรง เพื่อผูเรียนจะสามารถนําไปใชประโยชนในการ

ศึกษาดวยตนเองไดวิธีหน่ึง 

 วิธีจดบันทึกจาการฟง 

 การจดบนัทกึจาการฟงจะไดผลดีเพยีงใดขึ้นอยูกับสมรรถภาพในการฟงของผูจดบันทึกในขณะ

ที่ฟงอยูน้ัน เราไมสามารถจดจําคําพ ดู ไดทุกคํา ดังน้ันวิธีจดบันทึกจากการฟงจึงจําเปนตองรูจักเลือกจด

เฉพาะประเด็นสําคัญ ใชหลักการอยางเดียวกับการยอความน่ันเอง กลาวคือตองสามารถแยกใจความ

สําคัญออกจากพลความได ขอความตอนใดที่ไมสําคัญหรือไมเกี่ยวของกับเรื่องน้ันโดยตรงก็ไมจําเปนต

องจดและวิธีการจดอาจใชอักษรยอหรือเคร่ืองหมายที่ใชกันทั่วไปเพื่อบันทึกไวไดอยางรวดเร็ว เชน 

  ร.ร.  แทน   โรงเรียน 
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  ร.1  แทน  รัชกาลที่ 1 

  >  แทน  มากกวา 

 ผูเรียนอาจใชอักษรยอหรือเครื่องหมายของผูเรียนเองโดยเฉพาะ แตทั้งน้ีจะตองใหเปนระบบจะ

ไดไมสับสนภายหลัง 

 ผูฟงจับความรูสึกหรือเจตนาของผูพูดในขณะที่ฟงดวยวามีจุดประสงคเชนไร เมื่อบันทึก

ใจความสําคัญไดครบถวนแลว ควรนําใจความสําคัญเหลาน้ันมาเรียบเรียงเสียใหม อน่ึงในการเรียบเรียงน้ี

อยาทิ้งเวลาใหเน่ินนานจนเกินไป เพราะผูจดยังสามารถจําขอความบางตอนที่ไมไดจดไว จะไดเพิ่มเติม

ความรูและความคดิไดอยางสมบรูณ 

 

บันทึกการประชุม 

 การดําเนินกิจกรรมตางๆ ในปจจุบันมักจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันกอนเสมอและในการ

ประชุมทุกครั้งจะตองมีผูจดบันทึกการประชุมเพื่อเปนหลักฐาน บันทึกการประชุมมีรูปแบบดังตัวอยางต

อไปน้ี 
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บันทึกการประชุม 

 

การประชุม (ลงชื่อคณะกรรมการหรือชื่อการประชุมน้ันๆ) 

คร้ังที่ (ลงคร้ังที่ประชุม) 

เมื่อ (ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ประชุม) 

ณ (ลงชื่อสถานที่ที่ประชุม) 

ผูเขาประชุม 

 1. เขียนชื่อผูมาประชุม.................................................................................... 

 2. .................................................................................................................. 

 3. .................................................................................................................. 

ฯลฯ 

ผูขาดประชุม 

 1. เขียนรายชื่อหรือจํานวนผูที่ไมมาประชุม....................................................... 

 2. .................................................................................................................. 

 3. .................................................................................................................. 

ฯลฯ 

เร่ิมประชุมเวลา (ลงเวลาที่เร่ิมประชุม) 

 ขอความ(เร่ิมดวยประธานกลาวเปดการประชุม การอานรายงาน (บันทึก)การประชุมครัง้ที่แลว(

ถามี) ที่ประชุมรับรองหรือแกไขอยางไร แลวถึงเรื่องที่จะประชุมถามีหลายเรื่องใหยกเร่ืองที่ 1 เรื่องที่ 2 

และตอๆ ไปตามลําดับ และใหมีมติของทีป่ระชุม(ทุกเร่ือง) 

 

เลิกประชุม (ลงเวลาเลกิประชุม).................................................................................. 

(ลงชื่อ...................................................ผูบันทึกการประชุม 

 ศัพทเฉพาะที่ใชในกิจกรรมการประชมุที่ควรรูบางคํา 

 1. ผูเขาประชุม 

  หมายถึง ผูที่ไดรับเชิญหรือไดรับการแตงต้ังใหเปนผูมีสิทธิเขาประชุม  เพื่อทําหนาที่ตางๆ เช

นทาํหนาทีเ่ปนผูนําการประชุม เปนผูเสนอความคดิเห็นตอที่ประชุม เปนผูจดบนัทกึการประชุม เปนตน 
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 2. วาระ 

  หมายถึง เรื่องหรือหัวขอหรือประเด็นปญหาตางๆ ที่ตองหาคําตอบ หาขอยุติหรือวิธีแกไข 

โดยจัดเรียงลําดับเร่ืองตามความเหมาะสม 

 3. ขอเสนอ 

  ในการประชุมถาขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีศัพทเฉพาะเพื่อใชบอกความ

ประสงควา เสนอและเรียกเร่ืองที่เสนอวา ขอเสนอ 

 4. สนับสนุน คัดคาน อภิปราย 

  ขอเสนอที่มีผูเสนอตอที่ประชุมน้ัน ผูเขาประชุมมีสิทธิเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได ถาเห็นด

วยเรียกวาสนับสนุน ไมเห็นดวยเรียกวาคัดคาน การแสดงความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนหรือคัดคานขอเส

นอเรียกวา การอภิปรายใหตรงประเด็น และมีเหตุผลสนับสนุนอยางชดัเจน 

 5. มติ 

  คือ ขอตัดสนิใจของที่ประชุมเพื่อนําไปปฏิบัติ เรียกวามติที่ประชุม 

 การเขียนบันทึกประจําวัน 

 วิธีเขยีนอาจแตกตางกันออกไป แตมีแนวทางในการเขยีน ดังน้ี 

 1. บันทึกเปนประจําทุกวันตามความเปนจริง โดยมีสมุดบันทึกตางหาก 1 เลม 

 2. บอกวันเดือนปที่บันทึกไวอยางชดัเจน 

 3. การบันทึกอาจเร่ิมจากเชาไปค่ํา โดยบนัทกึเร่ืองที่สําคัญและนาสนใจ 

 4. การบันทึกอาจแสดงทรรศนะและความรูสึกสวนตัวลงไปดวย 

 5. การใชภาษาไมมีรูปแบบตายตัว สวนใหญใชภาษางายๆ สนุกสนาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความ

พอใจและบุคลิกของผูบันทึกเอง 

 วิธีจดบันทึกจากประสบการณตรง 

 ความรูบางอยางเราไมอาจหาไดจากการอานหรือการฟง ตองอาศัยการไปดูและสังเกตดวยตน

เอง เรียนจากประสบการณตรง วิธีการจดบันทึกจากการสังเกตของจริงน้ันคลายกับการบันทึกจากการอ

านและการฟงนั่นเอง กลาวคือ เราตองรูจักสังเกตสิ่งที่สําคัญๆสังเกตดูความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เรา

เห็นน้ันวาเกี่ยวของกันอยางไรมีลักษณะอยางไร แลวบันทึกเปนขอมูลไวในสวนของขอสงสัยหรือความ

คิดเห็นเราอาจบันทึกไว เมื่อนําบันทึกที่ไดจากการสังเกตมาเรียบเรียงใหมน้ันควรระบุเรื่องที่จะบันทึก 

วัน เวลา สถานที ่ หากมีขอสังเกตหรือมาเรียบเรียงใหมน้ัน ควรระบุเรื่องที่จะบันทึก วัน เวลา สถานที ่
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หากมีขอสังเกตหรือความคิดเห็นประการใด ใหเรียบเรียงไวในตอนทาย ทั้งน้ีควรเขียนใหรวบรัดให

รายละเอียดเฉพาะทีจํ่าเปนและไมใชถอยคาํที่ฟุมเฟอย 

 ในชีวิตประจําวันเราไดรับสารจากวิธีการสือ่สารหลายประเภท ไมวาจะเปนหนังสือ วิทยุ โทร

ทัศน หรืออาจเปนสิ่งที่เราไดเห็นและประสบมาดวยตนเอง ถาเราเพียงแตจดจําสิ่งเหลานั้นโดยไมไดจด

บันทึกก็อาจจะลืมและอยูไดไมนาน แตถามีการจดบนัทกึไวก็จะชวยใหอยูไดนานวันขึ้น 

 การเขียนรายงาน 

 รายงานการศึกษาคนควาเปนการเขียนเสนอเพื่อรายงานการศึกษาคนควาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

โดยเฉพาะ โดยกอนเขียนจะตองมีการศึกษาคนควาจัดระบบและเรียบเรียงเปนอยางดีขั้นตอนการเขียน

รายงานการคนควา 

 1. เลือกเร่ืองหรือประเด็นที่จะเขียน ซึ่งเปนเร่ืองที่ตนสนใจ กําลังเปนที่กลาวถึงในขณะนั้น 

เร่ืองแปลกใหมนาสนใจ จะไดรับความสนใจมากขึ้น 

 2. กาํหนดขอบเขตที่จะเขยีนไมกวางหรือแคบจนเกนิไป สามารถจัดทําไดในเวลาที่กาํหนด 

 3. ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเพียงพอทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต 

หรือจากสื่อมวลชนตางๆ เปนตน 

 4. บันทึกขอมูลที่ไดคนควาพรอมแหลงที่มาของขอมูลอยางละเอียด โดยจดบันทึกลงในบัตร

หรือสมุดบนัทกึ ทั้งน้ีเพื่อนํามาเขยีนเชงิอรรถและบรรณานุกรมในภายหลัง 

 5. เขยีนโครงเร่ืองอยางละเอียด โดยลําดับหัวขอตางๆ อยางเหมาะสม 

 6. เรียบเรียงเปนรายงานที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบของรายงานที่สําคัญ 3 สวนคือ 

  6.1 สวนประกอบตอนตน 

   6.1.1  หนาปกรายงาน 

   6.1.2  คํานํา 

   6.1.3  สารบัญ 

   6.1.4  บัญชีตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี) 

  6.2  สวนเน้ือเร่ือง 

   6.2.1  สวนที่เปนเน้ือหา 

   6.2.2  สวนประกอบในเน้ือหา 

    6.2.2.1  อัญประกาศ 

    6.2.2.2  เชงิอรรถ 

    6.2.2.3  ตารางหรือภาพประกอบ (ถามี) 

  6.3 สวนประกอบตอนทาย 
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   6.3.1 บรรณานุกรม 

   6.3.2 ภาคผนวกหรืออภิธานศัพท (ถามี) 

 การใชภาษาในการเขียนรายงาน 

 1. ใชภาษากะทัดรัด เขาใจงาย และตรงไปตรงมา 

 2. ใชภาษามาตรฐาน ตามธรรมเนียมนิยม 

 3. เวนวรรคตอนอยางถูกตองเหมาะสม เพือ่ใหเน้ือความกระจางชัด เขาใจงาย  

 4. การเขียนทั่วๆไป ควรใชศัพทธรรมดา แตในกรณีที่ตองใชศัพทเฉพาะวิชา ควรใชศัพทที่ได

รับการรับรองแลวในแขนงวิชาน้ันๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งศัพทซึ่งคณะกรรมการบญัญัติศัพทภาษาไทย ของ

ราชบัญฑิตสถานไดบญัญัตไิวแลว 

 5. การเขียนยอหนาหนึง่ๆ จะตองมีใจความสําคัญเพียงอยางเดียว และแตละยอหนาจะตองมี

ความสัมพันธตอเน่ืองกันไปจนจบ 

 การเขียนประกาศ 

 ประกาศ หมายถึง การบอกกลาวหรือชี้แจงเร่ืองราวตางๆ ใหสาธารณชนหรือผูเกี่ยวของทราบ ผู

รับขอมูลไดทราบจากสือ่มวลชนตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือจากฝายโฆษณาใบปลิว เป

นตน 

 ลักษณะของประกาศที่ผูเขยีนจะไดพบเสมอๆ แบงไดเปน 2 แบบ คือ 

 1. แบบประกาศท่ีเปนทางการ ประกาศลักษณะน้ีมักออกจากหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือ

องคกรตางๆ สวนมากจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับกลุมคนสวนใหญ รูปแบบการเขียนมักจะมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

คือ 

  1.1 ชื่อหนวยงานหรือองคกรที่ออกประกาศ 

  1.2 เร่ืองที่ประกาศ 

  1.3 เน้ือความที่ประกาศ สวนใหญจะมีรายละเอียดอยางนอย 2 สวนคือ 

   1.3.1 เหตุผลความเปนมา 

   1.3.2 รายละเอียด เงือ่นไข และขอเสนอแนะตางๆ 

  1.4 วันเดือนปที่ประกาศน้ันจะมีผลบังคับใชนับต้ังแตเวลาที่ปรากฏในประกาศ 

   1.4.1 การลงนามผู ประกาศ  คือผู มี อํานาจในหนวยงานที่ เป นเจ าของ 

    ประกาศน้ัน 

   1.4.2 ตําแหนงของผูประกาศ 
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 2. ประกาศท่ีไมเปนทางการ ประกาศลักษณะน้ีมักออกจากบริษัท หางราน หรือของบุคคลใด

บุคคลหน่ึง จะมีจุดประสงคเฉพาะเรื่อง เชน  ประกาศรับสมัครงาน ประกาศของหาย ประกาศลักษณะน้ี

จะมีเฉพาะขอมูลที่จําเปน ทั้งน้ีสวนใหญจะเปนการประกาศในหนาหนังสือพิมพซึ่งตองประหยัดเน้ือที่

โฆษณา เน่ืองจากคาโฆษณามีราคาสูง 

 

 การเขียนโฆษณา 

 การโฆษณาสินคาบริการเปนการสงสารโนมนาวใจตอสาธารณชน เพื่อประโยชนืในการขาย

สนิคาหรือบริการตางๆ ซึ่งมีลักษณะดังน้ี 

 1. บทโฆษณาจะมีสวนนําที่สะดุดหู สะดุดตา ซึ่งมีผลทําใหสะดุดใจสาธารณชน ดวยการใชถ

อยคาํแปลกๆ ใหมๆ อาจเปนคําสัมผัสอักษร คําเลยีนเสยีงธรรมชาติ 

 2. ไมใชถอยคาํที่ยดืยาว ครอบคลมุเน้ือหาอยางครบถวน มักใชเปนรูปประโยคสั้นๆ หรือวลีสั้นๆ 

ทําใหผูอานรับรูไดอยางฉับพลัน 

 3. เนื้อหาจะชี้ใหเห็นถึงความดี วิเศษของคุณภาพ ของสินคาหรือบริการ สวนมากจะเนนความ

เปนจริง เชน “ทนทานปานเหลก็เพชร” 

 4. ผู โฆษณาจะพยายามจับจุดออนของมนุษย โดยจะโนมนาวใจในทํานองที่ว าถ าใช

เคร่ืองสําอางคชนิดน้ีแลว ผวิพรรณจะเปลงปลั่งบาง เรือนรางจะสวยมีเสนหบาง 

 5. เน้ือหาสารโฆษณา มักขาดเหตุผล ขาดความถูกตองทางวิชาการ 

 6. สารโฆษณาจะปรากฏทางสื่อชนิดตางๆ ซ้ําๆ กันหลายคร้ังหลายหน 

 การเขียนคําอวยพร 

 พร คือ คําที่แสดงความปรารถนาดี ที่บุคคลจะพึงกลาวแกผูอ่ืน ในการเขียนคําอวยพรตองเขียน

ใหเหมาะสมกับโอกาส เชน อวยพรในวันขึ้นปใหม อวยพรในการทําบุญขึ้นบานใหม อวยพรในงาน

มงคลสมรส อวยพรผูที่ลาไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 

 นอกจากคํานึงถึงโอกาสที่จะกลาวคําอวยพรแลว ตองคํานึงถึงบุคคลที่จะรับพรวาเปนผูอยูใน

ฐานะใด เปนคนเสมอกนั หรือเปนผูมีอาวุโสสูงกวาหรือต่าํกวาผูพูด คําอวยพรมีใหเปนรายบุคคลหรือให

แกหมูคณะทั้งน้ีเพือ่จะไดเลอืกใชถอยคาํใหถูกตองเหมาะสมเปนกรณีไป มีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ในการแตงคําอวยพรสําหรับโอกาสตางๆ  พรที่ใหกันก็มักเปนสิ่งอันพึงปรารถนา  เชน  พรสี่

ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความสําเร็จในกิจการงาน ความสมหวัง ความมีเกียรติ เปนตน ทั้งน้ี 

แลวแตผูอวยพรจะเห็นวาสิ่งใดเหมาะสมที่จะนํามากลาว โดยเลือกหาคําที่ไพเราะ มีความหมายดี มาใช

แตงใหไดเน้ือความตามทีป่ระสงค 
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 2. ถาเปนการอวยพรญาติมิตร ที่มีอายุอยูในวัยใกลเคียงกันก็กลาวอวยพรไดเลย แตถาเปนผูที่สู

งกวาดวยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ ก็ควรอางสิ่งที่ตนเคารพนับถือ หากเปนพุทธศาสนิกชนก็ 

อางคุณพระศรีรัตนตรัยใหดลบนัดาลพร เพื่อความเปนสิริมงคลแกผูที่ไดรับพร 

 การเขียนโครงการ 

 การทํางานขององคกรหรือหนวยงานตางๆ น้ันจําเปนตองมีโครงการเพื่อบอกเหตุผลของการ

ทํางานน้ัน บอกวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานที ่งบประมาณที่ใช บุคคลที่

รับผิดชอบ เพื่อใหการทํางานนั้นดําเนินไปดวยดี ขอใหดูตัวอยางโครงการและศึกษาแนวการเขียน

โครงการในแตละหัวขอใหเขาใจ 
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ยกตัวอยางโครงการท่ีเปนปจจุบัน 

โครงการประชุมสมัมนาคณะกรรรมการบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล (อบต.) 

ภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ 2551 

……………………………………. 

1. หลักการและเหตผุล 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศทั้ง

ในทศวรรษหนาและในชวง พ.ศ. 2540-2544 ใหเนนคนเปนศูนยกลาง หรือเปนจุดหมายหลักของการ

พัฒนา ทั้งน้ีเพื่อนําไปสูวิสัยทัศน “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีสมรรถภาพ  เสรีภาพ  ความ

ยุติธรรม  และมีการพัฒนาที่สมดุล  บนพื้นฐานของความเปนไทย” ซึ่งจะเปนการพัฒนาในลักษณะที่ 

ตอเน่ืองและยั่งยืน ทําใหคนไทยสวนใหญมีความสุขที่แทจริงในระยะยาว และองคการบริหารสวนตําบล

ซึ่งเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล พ.ศ. 2537 มีหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี 

เด็ก เยาวชน โดยมีอํานาจอิสระในการดําเนินกิจกรรม กําหนดแผนงาน และการใชงบประมาณของตน

เอง หากองคการบริหารสวนตํากลไดรวมจัดและสงเสริมการศึกษาในตําบลอยางแทจริงแลวก็จะทําให

การพัฒนาคุณภาพของคนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมมานานาอารยประเทศที่เจริญแลว 

กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงไดรวมกับสํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มอบหมายให

ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกจัดสัมมนาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

  2.1 เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในระบบ

โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

  2.2 เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีสวนรวมในการวางแผน และจัดกิจกรรมการศึกษา

ในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

  2.3 เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 มีสวนในการพัฒนาสังคม เด็ก สตรี และครอบครัว 

รวมกบั ศูนยบริหารนอกโรงเรียนอําเภอ(ศบอ.) และเกดิการขยายผลอยางตอเน่ือง 

3. เปาหมาย 

  3.1 เชงิปริมาณ กลุมเปาหมายทั้งสิ้น 115 คน ประกอบดวย 

   3.1.1 ประธาน อบต. จังหวัดละ 3 คน 9 จังหวัด จํานวน 27  คน 

   3.1.2 ปลัด อบต.จังหวัดละ 3 คน 9จังหวัดจํานวน  27  คน 
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   3.1.3 หน.ศบอ. จังหวัดละ 3 คน 9 จังหวัดจํานวน  27  คน 

   3.1.4 ผูอํานวยการศนูยการศึกษานอกโรงเรียน 

        จังหวัด(ศนจ.)        จํานวน 9 คน 

  3.1.5  เจาหนาทีศ่นูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด จํานวน  9  คน 

  3.1.6  เจาหนาที่ศนูยการศกึษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก จํานวน  7 คน 

  3.1.7  พนักงานขับรถยนต ของ ศนจ.   จํานวน  9  คน 

                รวม    115 คน 

  3.2 เชงิคุณภาพ 

  กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการศึกษามีสวนรวมในการสนับสนุนและจัดการ

ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสังคม เด็ก สตรี และครอบครัวอยางแทจริงและ

ขยายผลอยางตอเน่ือง 

4. วิธีดาํเนินการ 

  4.1 ขั้นเตรียมการ 

   4.1.1  ศึกษา สาํรวจ รวบรวมขอมลู 

   4.1.2  ขออนุมตัิโครงการ 

   4.1.3  ประสานงานผูเกี่ยวของ 

   4.1.4  ดําเนินการประชุมสัมมนา 

  4.2  ขั้นดําเนินการ 

   4.2.1  จัดประชุมสัมมนาจํานวน 2 วัน 

   4.2.2  รวบรวมแผนพฒันาของ อบต. เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อนําเสนอผูเกี่ยวของ 

   4.2.3  ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานรวมกบัหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. ระยะเวลา/สถานท ี่  

  5.1 จัดประชุมสัมมนา ระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัด

ระยอง 

  5.2  ติดตาม ประเมินผล ภายในเดือนกันยายน 2551 พื้นที่ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก 

6. งบประมาณ 

  ใชงบประมาณประจําป 2551 หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษานอก

โรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน จํานวนเงนิ 140,000 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

  คาใชสอยและวัสดุในการประชุมสัมมนา 

  -  คาที่พัก  115x425 = 48,875.- บาท 



100 | ห น า  

 

  -  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 115x100x2 =  23,000.- บาท 

  -  คาอาหรกลางวัน 115x120x2 =   27,600.- บาท 

  -  คาอาหารเยน็  115x150 = 17,250.- บาท 

  -  คาตอบแทนวิทยากร 600x2 ชั่วโมง = 1,200.- บาท 

  -  คาตอบแทนวิทยากร 600x1.5 ชั่วโมง = 450.- บาท 

  -  คานํ้ามันเชือ้เพลงิ   = 1,000.- บาท 

  -  คาวัสดุ    = 20,675.- บาท 

  หมายเหต ุ   ทุกรายการขอถวัจายตามทีจ่ายจริง 

7. เครือขาย/หนวยงานที่เก่ียวของ 

  -  ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก 

  -  ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในภาคตะวันออก 

  -  หนวยงานสังกัดกรมการปกครองในภาคตะวันออก 

8. การประเมินผลโครงการ 

  -  ประเมินระหวางการประชุมสัมมนา 

  -  ประเมินหลงัการประชุมสัมมนา 

  -  สรุปและรายงานผลการประชุมสัมมนา 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  นางญาณิศา  เจรีรัตน งานโครงการพเิศษ 

  ฝายนโยบายและแผนงาน 

  ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก 

10. ความสัมพันธกับโครงการอ่ืน 

  -  โครงการพฒันาเครือขาย 

  -  โครงการพฒันาบุคลากร 

  -  โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน 

  -  โครงการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในศนูยการเรียนชุมชน (ศรช.) 

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  ศบอ.มีสวนในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกโรงเรียน รวมกับ อบต.ไดตรงตาม

นโยบายของรัฐบาล ตลอดทั้งสามารถขยายผลการพฒันาในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิผล 

   

  ผูขออนุมตัิโครงการ ผูเห็นชอบโครงการ ผูอนุมัติโครงการ 



ห น า  | 101 

 

 (นางญานิศา เจรีรัตน) (นางสาวสุรภี สกุลรัตน) (นายชีวิต อุจวาที) 

 อาจารย 2 ระดับ 6 ผูชวยผูอํานวยการ ศนภอ. ผูอํานวยการ ศนภอ.  

 

 การเขียนคํากลาวรายงาน 

 การเขยีนคํากลาวรายงานในการเปดหรือปดการประชุมสัมมนาน้ันจะมี 2 สวน คือ 

คํากลาวรายงานของเจาของงาน และคํากลาวเปดของประธานการเปดหรือปดการประชุม 

 คํากลาวรายงานและคํากลาวเปด 

 1. คํากลาวรายงานพิธีเปดการประชุมสัมมนาจะกลาวถึงรายละเอียด หรือมีแนวทางการเขียน

ดังน้ี 

  1.1 คําขึ้นตนนิยมใชคําวา “เรียน….” และขอบคุณ 

  1.2 บอกกลาวผูเขาประชุมและหนวยงานหรือสถานะของผูเขาประชุม พรอมทั้งบอก

จํานวนผูเขารวมประชุม 

  1.3 บอกวัตถุประสงคของการประชุม 

  1.4 บอกระยะเวลาของการประชุม 

  1.5 บอกวิทยากรบุคคล หนวยงานที่มีสวนรวม มีสวนเกี่ยวของชวยเหลอืสนับสนุน 

 2. คํากลาวเปดการประชุมมีแนวทางในการเขยีนดังน้ี 

  2.1 คําขึ้นตน หรือคําทักทาย จะเอยชื่อบุคคลตําแหนงของผูเขาประชุม 

  2.2 บอกถึงความรูสึกขอบคณุบคุคล วิทยากรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของชวยเหลอื 

  2.3 บอกขอเสนอแนะแนวทางขอคดิเห็นที่เปนประโยชนตอการประชุม 

  2.4 อ ว ย พ ร แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม ป ร า ร ถ น า ดี ที่ จ ะ ใ ห ก า ร ป ร ะ ชุ ม บ ร ร ลุ ผ ล ต า ม 

วัตถุประสงค 

 สวนคํากล าวรายงานและคํากล าวป ดการประชุม  ก็จะมีลักษณะคล ายกันแต จะมี 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลของการดําเนินงานการประชุมเพิ่มเขามา และมีการมอบวุฒิบัตรหรือของทีร่ะลึกอีก

เทาน้ัน   
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ตัวอยาง 

คํากลาวรายงานในพิธีเปดการประชุมสัมมนา 

คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตาํบล (อบต.) 

ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551 

ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

วันที่ 26 สิงหาคม 2551 

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

  เรียนทานประธาน ผูอํานวยการศนูยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ผูอํานวยการศูนยการ

ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปลัด อบต. ประธาน อบต. 

เจาหนาทีศ่นูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 

  ดิฉัน นางสาวสุรภี สกุลรัตน ในฐานะผูจัดการประชุมสัมมนารูสึกเปนเกียรติอยางยิง่ที่ทานได

ใหเกียรติมาเปนประธานในการประชุมสัมมนาคร้ังน้ี 

  การประชุมสัมมนาคร้ังน้ีประกอบดวยผูประชุมสัมมนาจํานวน 99 คน ดังน้ี 

 - ผูอํานวยการศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก   9   ทาน 

 - หัวหนาศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในภาคตะวันออก  27 ทาน 

 - ปลัด อบต.จากจังหวัดในภาคตะวันออก 27 ทาน 

 - ประธาน อบต. จากจังหวัดในภาคตะวันออก 27 ทาน 

 - เจาหนาทีศ่นูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก  9  ทาน 

 วัตถุประสงคของการประชุมสัมมนา 

 1. เพือ่ใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีสวนรวมในการวางแผนและจัดกิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรียน 

 3. เพือ่ใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในสวน

ของการพฒันาสังคม เด็ก สตรี และครอบครัว รวมกบัหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียน 

 วิทยากรในการประชุมสัมนาประกอบดวย 

 - ผูอํานวยการศนูยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก 

 - ผูตรวจราชการสวนถองถิ่นจังหวัดระยอง 

 - รองประธานคณะกรรมการพฒันาสตรีภาคตะวันออก 

 ในโอกาสน้ี ดิฉันขอเรียนเชิญทานประธานไดกรุณากลาวเปดการประชุมและบรรยายพิเศษ

ตามทีท่านเห็นสมควร ขอเรียนเชญิ 
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ตําอยาง 

คํากลาวของประธาน 

พิธีเปดการประชุมสมัมนาคณะกรรมการบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล (อบต.) 

ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551 

วันท่ี 26 สิงหาคม 2551 

ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ทานผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ทานหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอ ทานปลัด อบต. ทานประธาน อบต. เจาหนาทีศ่นูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ทุกทาน 

  ผมมีความยินดีที่ไดมาเปนประธานในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารองคการสวน

ตําบล (อบต.) ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551 ในวันน้ี นับวาเปนโอกาสที่ดีที่งานการศึกษานอก

โรงเรียนไดมีโอกาสรวมประชุมสัมมนากับหนวยงานทางดานการปกครอง โดยเฉพาะเปนหนวยงาน

การปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถนําประโยชนที่ไดจากการประชุมสัมมนาไปใชในการพัฒนาทอง

ถิ่นไดโดยตรง ในปจจุบันการศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางยิง่ตอการพัฒนาทุกดาน เนื่องจากเปนสิ่งที่จะชวย

ใหเรามีความรูความเขาใจที่ถูกตองไดงายโดยเฉพาะในชุมชน ถาสมาชิกไดรับการศึกษานอยอาจจะเป

นสาเหตุหน่ึงทําใหชุมชนประสบกับปญหาตางๆ ทั้งทางดานความปลอดภัย ดานสุขภาพ และปญหา

สังคมอ่ืนๆ ที่จะตามมาโดยไมคาดคิด 

  หนวยงานของทางราชการไมวาจะเปนหนวยงานทางการศึกษา หรือหนวยงานทางการปกครอง

ยอมตองมีภาระรับผิดชอบในการวมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดังน้ันถาหนวยงานของเรามี 

การรวมมือกันเปนอยางดียอมจะกอใหเกดิประโยชนมหาศาลแกสังคมและประเทศชาติได 

  ในการประชุมสัมมนาคร้ังน้ี ผมหวังเปนอยางยิ่งวาผูเขาประชุมสัมมนาทุกทานคงจะต้ังใจและ

ใหความสนใจตลอดระยะเวลาของการประชุมสัมมนา เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดไปปรับใชใน

การพฒันาทองถิ่นตามความเหมาะสมและศักยภาพของชุมชน 

  ขอขอบคุณวิทยากร เจาหนาที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ผูอํานวยการศูนยการ

ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ชวยทําใหโครงการน้ีดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

ในโอกาสน้ีผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จงดล

บันดาลใหผูเขาประชุมสัมมนาทุกทานจงประสบแตความสุข ความเจริญ และขอใหการประชุมสัมมนา

คร้ังน้ีดําเนินไปอยางสัมฤทธิผล 

 ผมขอเปดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
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ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551 ณ บดัน้ี 

การเขียนตัวเลขไทย 

 ตัวเลขไทยเกิดพรอมอักษรไทยมานานนับ 700 ป แตปจจุบันมีผู ใช ตัวเลขไทย 

นอยมาก ดวยเหตุน้ีจึงมีการรณรงคเพื่อใหเห็นคุณคาและศิลปะของตัวเลขไทย ซึ่งคนไทยควรภูมิใจและ

ใชอักษรไทยกับเลขไทยเพื่อดํารงไวซึ่งเอกลักษณทางภาษาไทยและเปนมรดกของชาติสืบไป 

ลักษณะการเขียนตัวเลขไทย 

 การเขยีนตัวเลขไทยเขยีนคลายกับการเขยีนอักษรคือมีหัวมีหางแทบทุกตัว  บางตัวคลายตัวอักษร 

เชน เลข ๓ คลาย ตัว ต เลข ๘ คลาย ๘ (ไมไตคู)  เปนตน การเขียน เลข ๙ ก็เขียนคลายกับตัวอักษรขอม 

คนจึงไมนิยมเขียนเพราะมีความรูสึกเขียนยาก ไมคอยมีโอกาสไดใช  ประกอบกับแบบฟอรมตางๆ ที่ให

กรอกขอมลูมักใชเลขอารบิคเปนสวนใหญ 

 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของคนไทยในการอนุรักษการใชเลขไทยและเอกลักษณของชาติไทย

ควรดําเนินการดังน้ี 

 1. สงเสริมใหเด็กเขียนเลขไทยต้ังแตระดับอนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชน 

การเขียน วันที่  เดือน  พ.ศ. ในแบบฟอรมการกรอกขอมูลตางๆ แลวฝกใหเขียนเลขไทย ๑-๑o แลวเพิ่ม

จํานวนถึง ๑o 

 2. ในการเขียนรายงานตางๆ ไมวาจะเปนรายงานแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการ 

ก็ใชเลขไทยรวมทั้งการกรอกขอมูลในบัตรประจําตัวประชาชน หรือการไปติดตอธุรกิจธนาคารควรใช

เลขไทย 

 3. เขยีนตัวเลขที่พบเห็นในชีวิตประจําวันเปนตัวเลขไทย เชน บานเลขที่ เลขที่ซอย เลขทะเทียน

รถเบอรโทรศพัท ฯลฯ ควรเขยีนเปนเลขไทย ฉะน้ันบคุคลทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย ทั้งหนวยงานของรัฐและ

เอกชนควรหันมาใชเลขไทยพรอมเพรียงกัน ซึ่งเราคนไทยควรภูมิใจที่จะใชอักษรไทยกับเลขไทยคูกัน

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและแสดงเอกลักษณทางภาษาและวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย  

 4. รัฐบาล สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีการกําหนดนโยบาย สัง่การใหสวน

ราชการและหนวยงานเอกชนใชตัวเลขไทยในหนังสอืราชการและหนังสอืติดตอราชการดวยแสง 

 5. รณรงคใหประชาชนคนไทยใชเลขไทยในการเขียนและสื่อสารทุกประเภทตลอดเวลา  ทั้งรณ

รงคใหสื่อสารมวลชนใชตัวเลขไทยดวย 

 การสงเสริมการใชเลขไทย ภาษาไทย เพื่อเนนการสรางจิตสํานึกและอนุรักษเอกลักษณไทย

น้ัน กระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือขอความรวมมือสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือที่ 

ศธ .o๒o๑  ๒ /๔๓o ลงวันที่  10 มกราคม  2546 ขอความร วมมื อ 
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จากสวนราชการ เรื่องการใชเลขไทย เลขศักราช เลขปพุทธศักราช และอนุรักษภาษาไทยเพื่อสรางจิก

สํานึกของคนไทยในการอนุรักษเอกลกัษณของชาติ ขอใหหนวยงานราชการใชเลขไทยในหนังสือราชการ 

ใชเลขศักราชเปนพุทธศักราช ในกิจกรรมทุกดาน ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลตัง้แตป 2543 ในฐานะที่เป

นคนไทยคนหน่ึงจึงตองรวมอนุรักษเอกลักษณไทยภาษาไทยดวยการใชเลขไทย 
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เร่ืองที่ 2  หลักการแตงคําประพันธ 

 คําประพันธหรือรอยกรองมีหลายประเภท เชน โคลง กลอน กาพย ฉันท และ 

รายบทรอยกรองเปนขอความที่ประดิดประดอยตกแตงคําภาษาอยางมีแบบแผนและมีเงื่อนไขพิเศษบังคับ

ไว เชน บังคับจํานวนคํา บังคับวรรค บังคับสัมผัส เรียกวา “ฉันทลักษณ” 

 แนวทางการเขยีนบทรอยกรองมีดังน้ี 

 1. ศึกษาฉันทลักษณของคําประพนัธน้ันๆ ใหเขาใจอยางแจมแจง 

 2. คิดหรือจินตนาการวาจะเขยีนเร่ืองอะไร สรางภาพใหเกิดขึ้นในหวงความคิด 

 3. ลําดับภาพหรือลําดับขอความใหเปนอยางสมเหตุผล 

 4. ถายทอดความรูสึกหรือจินตนาการน้ันเปนบทรอยกรอง 

 5. เลอืกใชคําที่สื่อความหมายไดชัดเจน ทําใหผูอานเกิดภาพพจนและจินตนาการรวมกับผูประ

พนัธ 

 6. พยายามเลอืกใชคําที่ไพเราะ เชน คิด ใชคําวา ถวิล ผูหญิงใชคําวา นารี 

 7. แตงใหถูกตองตามฉนัทลักษณของคําประพนัธ 

 การเขียนโคลงสี่สุภาพ มหีลักการเขยีนดังน้ี 

 บทหน่ึงมี 4 บาท บาทหน่ึงมี 2 วรรค เรียกวรรคหนากับวรรคหลัง วรรคหนามี 5 พยางคทุกบาท 

วรรคหลังของบาทที่หน่ึงที่สองและที่สามมี 2 พยางค วรรคหลังของบาทที่สี่มี 4 พยางค และอาจมีคําสร

อยไดในวรรคหลงัของบาทที่หน่ึงและบาทที่สาม มีสัมผัสบังคับตามที่กําหนดไวในผังของโคลง ไมนิยม

ใชสัมผัสสระ ใชแตสัมผัสอักษร โคลงบทหน่ึงบังคับใชคําที่มีวรรณยุกตเอก 7 แหง และวรรณยุกตโท 4 

แหง คําเอกผอนผันใหใชคําตายแทนได 
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 การเขียนกลอนสุภาพ มีหลักการเขียนดังนี้ 

 บทหน่ึงมี 4 วรรคหรือ 2 บาทๆ ละ 2 วรรค  คือ วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง วรรคสง แตละ

วรรคมี 8 พยางค หรือ 7 หรือ 9 พยางคก็ได 

 สัมผัส ใชพยางคสดุทายของวรรคที่หน่ึงสัมผัสกับพยางคที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่สองและพยางค

สุดทายของวรรคที่สอง  สัมผัสกับพยางคสุดทายของวรรคที่สาม  พยางคสุดทายวรรคที่สามสัมผัสกับ

พยางคที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่สี่ และพยางคสุดทายของวรรคที่สี่ สัมผัสกับพยางคสุดทายของวรรคที่สอง

ในบทตอไป เรียกวา สัมผัสระหวางบท 

 เสียงวรรณยุกตที่นิยมในการแตงกลอนมีดังน้ี คือ พยางคสุดทายของวรรคที่สองตองใชเสียง

จัตวา หรือเสียงเอก หรือเสียงโท และพยางคสุดทายของวรรคที่สี่ นิยมใชวรรณยุกตสามัญหรือเสียงตรี 

และพยางคน้ีไมนิยมใชเสียงวรรณยุกตที่ซ้ํากับพยางคสุดทายของวรรคที่สองหรือพยางคสุดทายของ

วรรคที่สาม 
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 การเขียนจะเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริงจําเปนอยางยิง่ที่ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน

งานเขียนทุกประเภท ทั้งงานเขียนที่เปนรอยแกวและรอยกรอง โดยเฉพาะอยางยิง่งานที่เขียนเปนรอยก

รองน้ัน ผูเขียนตองพยายามจดจําฉันทลักษณของรอยกรองแตละชนิดใหถูกตองแมมยํา จึงจะสามารถ

สื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางสมบูรณ 

 การเขียนกาพย  แบงออกเปน  กาพยยานี  กาพยฉบัง  กาพยสุรางคนางค 

กาพยขับไม 

 (1) กาพยยานี 11 มลีักษณะบังคับของบทรอยกรอง ดังน้ี 

  คณะ คณะของกาพยยานีมีดังน้ี กาพยบทหน่ึงที่ 2 บาท บาทที่ 1 เรียกวา บาทเอก บาทที่ 2 

เรียกวา บาทโท แตละบาทมี 2 วรรค คือ วรรคแรกและวรรคหลงั 

  พยางค พยางคหรือคําในวรรคแรกมี 5 คํา วรรคหลังมี 6 คํา เปนเชนน้ีทั้งบาทเอกและบาท

โท  จึงนับจํานวนไดบาทละ 11 คํา เลข 11 ซึ่งเขยีนไวหลงัชื่อกาพยยานีน้ันเพื่อบอกจํานวนคํา 
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 ผังของกาพยยานี 1 บท 

 

 สัมผัส มสีัมผัสเสนอระหวางคําสดุทายในวรรคหน่ึงไปคําที่สามอีกวรรคหน่ึง ดังผังขางบน สวน

สัมผัสในน้ันยึดหยุนได 

 เสยีงวรรณยุกต มขีอสงัเกตเกี่ยวกับการใชเสยีงวรรณยกุตในกาพยยานีอยูบางประการคือ 

 1.1 คําสดุทายของวรรคหลงัของบาทโท ใชเสยีงวรรณยกุตสามญัและจัตวาสวนใหญ 

 1.2 ที่ใชคําตายเสยีงตรี หรือเอกก็มีบาง แตไมคอยพบมากนัก 

  วิชาเหมอืนสนิคา อนมีคาอยูเมืองไกล 

 ตองยากลําบากไป จึงจะไดสินคามา 

 จงต้ังเอากายเจา เปนสําเภาอันโสภา 

 ความเพียรเปนโยธา แขนซายเปนเสาไป 

 น้ิวเปนสายระยาง สองเทาตางสมอใหญ 

 ปากเปนนายงานไป อัชฌาสัยเปนเสบียง 

 สติเปนหางเสือ ถือทายเรือไวใหเที่ยง 

 ถือไวอยาใหเอียง ตัดแลนเลี่ยงขามคงคา 

 ปญญาเปนกลองแกว สองดูแถวแนวหินผา 

 เจาจงเอาหูตา เปนลาตาฟงดูลม 

 ขี้เกียจคือปลาราย จะทําลายใหเรือจม 

 เอาใจเปนปนคม ยิงระดมใหจมไป 

 จึงจะไดสินคามา คือวิชาอันพิศมัย 

 จงหมั้นมั่นหมายใจ อยาไดครานการวิชาๆ 

 2. กาพยฉบัง 16 มลีักษณะบังคับของบทรอยกรอง ดังน้ี 
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  คณะ กาพยฉบังบทหน่ึงมีเพียง 1 บาท แตมี 3 วรรค คือ วรรคตน วรรคกลาง  

และวรรคทาย 

  พยางค พยางคหรือคําในวรรคตนมี 6 คํา วรรคกลางมี 4 คํา วรรคทายมี 

6 คํา รวมทั้งบทมี 16 คํา จึงเขยีนเลข 16 ไวหลงัชื่อกาพยฉบัง 

 

  ฉบังสิบหกความหมาย หนึ่งบทเรียงราย 

 นับไดสิบหกพยางค 

  สัมผัสชัดเจนขออาง เพือ่เปนแนวทาง 

 ใหหนูไดคดิคาํนึง 

  พยางคสุดทายวรรคหนึ่ง สัมผัสรัดตรึง 

 สุดทายวรรคสองตองจํา 

  สุดทายวรรคสามงามขํา รอยรัดจัดทํา 

 สัมผัสรัดบทตอไป 

  บทหนึ่งกับสองวองไว จงจํานําไป 

 เรียงถอยรอยกาพยฉบัง 

 อ.ภาทิพ  ศรีสุทธิ์ 

  

3. กาพยสรุางคนางค  มลีักษณะบังคับของบทรอยกรอง ดังน้ี 

  คณะ บทหน่ึงมี 7 วรรค เรียงได 2 วิธีตามผัง ดังน้ี 
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สุรางคนางคนางค   เจ็ดวรรคจักวาง   ใหถูกวิธี 

วรรคหน่ึงสี่คํา          จงจําไวใหดี           บทหนึ่งจึงมี          ยี่สิบแปดคํา 

หากแตงตอไป          สัมผัสตรงไหน         จงใหแมนยาํ 

คําทายวรรคสาม           ติดตามประจํา         สัมผัสกับคํา      ทายบทตนแล 

อ.ฐปนยี  นาครทรรพ  ประพันธ 

 พยางค จํานวนคําในวรรค มีวรรคละ 4 คํา 7 วรรค รวมเปน 28 คํา จึงเขียนเลข 28 ไวหลัง ชื่อ

กาพย 

สุรางคนางค 

 สัมผัส  

 1. มีสัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอก ดังแสดงไวในผัง 

 2. เฉพาะหมายเลข (4) เปนสัมผัสระหวางบท 

 3. สัมผัสในยืดหยุนได บางทีก็เปนสัมผัสสระ บางทีก็เปนสัมผัสอักษร บางทีก็ไมมีสัมผัสใน

เลย มุงเอาคําที่มีความหมายเปนใหญ 

 ฉันท แบงเปนหลายชนิด เชน อินทรวิเชียรฉันท ภุชงคประยาตฉันท วิชชุมมาลาฉันท มาณวก

ฉันท วสันตดิลกฉันท อิทิ ฉันท เปนตน และยังมีฉันทที่มีผูประดิษฐขึ้นใหมอีก เชน สยามมณีฉันท ของ 

น.ม.ส. เปนตน 

 1. อินทรวิเชียรฉันท 11 

  อินทรวิเชียรฉันท 11 มีความหมายวา “ฉันทที่มีลีลาดุจสายฟาของพระอินทร 

เปนฉันทที่นิยมแตงกันมากที่สุด มีลักษณะและจํานวนคําคลายกับกาพยยานี 11 แตตางกันเพียงที่วาอินทร

วิเชียรฉันทน้ีมีขอบังคับ ครุและลหุ 
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 1. อินทรวิเชียรฉนัท 11  มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังน้ี 

 

 ตัวอยางคําประพันธ  

  ยลเน้ือก็เน้ือเตน พิศเสนสรีรรัว 

 ทั่วรางและทั้งตัว กร็ะริกระริวไหว 

 และหลังละลามโล- หิตโอเลอะหลั่งไป 

 เพงผาดอนาถใจ ระกะรอยเพราะรอยหวาย 

     จาก สามัคคีเภทคําฉันท - ชิต บุรทัต 

  คณะและพยางค  อินทรวิเชียรฉนัทบทหน่ึงมี 2 บาท เรียกบาทเอกและบาทโท แตละบาทมี 2 

วรรค วรรคแรกมี 5 คํา วรรคหลงัมี 6 คํา รวมเปน 11 คํา ในแตละบาทเทากับกาพยยานี 

 สัมผัส บังคับสัมผัส 3 แหง คือ 

 1. คําสดุทายของวรรคแรกในบาทเอก สัมผัสกับคําที่ 3 ในวรรคหลงั 

 2. คําสดุทายของวรรคหลังในบาทเอก สัมผัส กับคําสดุทายในวรรคแรกของบาทโท 

 3. คําสุดทายของวรรคหลังในบาทโทสัมผัสกับคําสุดทายในวรรคหลังของบาทเอกของฉันท

บทตอไป 

 ครุ-ลหุ มีการเรียง ครุ ลหุ ตามที่เขียนไวในแผน ถาจะดูเฉพาะลหุก็จะเห็นไดวาอยูที่คําที่ 3 ของ

วรรคแรกและคําที่ 1,2,4 ของวรรคหลงั เปนเชนน้ีทุกวรรคไป แตละบาทจะมีครุ 7 ลหุ 4 อยูในตําแหนงที่

แนนอนไมเปลีย่นแปลง 

 2. ภุชงคประยาตฉนัท 12 มลีักษณะบังคับของรอยกรอง ดังน้ี 

  ภุชงประยาต หรือ ภุชงคปยาต “ภุชงค” แปลวา งู หรือ นาค “ประยาต” แปลวาอาการหรือ

อาการเลื้อยของงู ภุชงคประยาต จึงแปลวา ฉันทที่มีลีลางดงามประดุจอาการเลื้อยของงู 
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 ผังภูมิ 

 

 ตัวอยาง 

  มนัสไทยประณตไท นรินทรไทยมิทอถอน 

 มิผูกรักมิภักดิบร มิพึ่งบารมีบุญ 

  ถลันจวงทะลวงจํ้า บุรุษนําอนงคหนุน 

 บรุุษรุกอนงครุน ประจญรวมประจัญบาญ 

      ฉันทยอเกียรติชาวนครราชสีมา 

 คณะและพยางค  ภุชงคประยาฉันท บทหน่ึงมี 2 บาท แตละบาทมี 2 วรรค  วรรคแรกและวรรค

หลังมีจํานวนคําเทากัน คือ มีวรรคละ 6 คํา รวม 2 วรรค เปน 12 คํา มากกวาอินทรวิเชียรฉันท เพียง 1 คํา

เทาน้ัน 

สัมผัสบังคับเหมอืนอินทรวิเชียรฉนัท แตกาํหนดครุ ลหุ ตางกันไปเลก็นอย 

 สัมผัส บังคับสัมผัสตามผังดังที่โยงไวใหดู จึงเห็นไดวาบังคับสัมผัสเหมือนอินทรวิเชียรฉันท 

บางแหงกวีอาจใชสัมผัสอักษรได 

 ครุ-ลหุ มีการเรียน ครุ ลหุ ตามที่เขียนไวในผัง ถาจะดูเฉพาะ ลหุ ก็จะเห็นไดวาอยูที่คําที่ 1 และ

คําที่ 4 ทุกวรรค และเปนระเบียบเชนน้ีไมเปลีย่นแปลง 

 5. ราย แบงเปน รายโบราณ รายสุขภาพ รายด้ันและรายยาว รายยาวที่เรารูจักดี คือ รายยาว มหา

เวสสนัดรชาดก 

 รายยาว คือรายไมมีกําหนดจํานวนคําในวรรคหนึ่งๆ วรรคทุกวรรคในรายอาจมีจํานวนคํา

แตกตางกนั คือมากบางนอยบาง ใชแตงขึ้นเปนบทเทศน เชน รายยาวมหาเวสสันดรชาดกเปนตนและราย

ชนิดน้ีไมตองอาศัยคําประพันธชนิดอ่ืน  เร่ืองใดประพันธเปนรายยาว ก็ใหเปนรายยาวตลอดทั้งเร่ือง 

 ตัวอยาง  อถ มหาสตฺโต ปางนัน้สมเด็จพระเวสสันดรอดุลดวงกษัตริย ตรัสทอดพระเนตรเห็น

พระอัครเรสถึงวิสัญญีภาพสลบลงวันน้ัน พระทัยทาวเธอสําคัญวาพระนางเธอวางวาย จัดเอาวารีมาโสรจ

สรงลงที่พระอุระพระมัทรี หวังวาจะใหชุมชื่นฟนสมปฤดีคืนมา แหงนางพระยานั้นแล(รายยาวมหา

เวสสนัดรชาดก กัณฑมัทรี) 
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 บัญญัติรายยาว 

 คณะ คาํในวรรคหน่ึงๆ ไมจํากดัจํานวนแนนอน วรรคหน่ึงจะมีกี่คําก็ได 

 สัมผัส คําสุดทายวรรคหนา สงสัมผัสไปยังคําใดคําหนึง่ในวรรคตอไปและสงรับกันเชนนี้

ตลอดไปจนจบราย 

 คําสรอย  สดุทายบทรายยาว  ลงดวยคําสรอย เชน น้ันเถดิ น้ันแล น้ีเถิด เปนตน 

 

 คณะและพยางค รายสภุาพบทหน่ึงๆ มีต้ังแต 5 วรรคขึ้นไป แตละวรรคมีคํา 5 คํา จะแตงสักกี่วรรค

ก็ได แตตอนตบตองจบดวยโคลงสอง 

 สัมผัส มสีัมผัสสงทายวรรค  และมีสัมผัสรับเปนเสียงวรรณยุกตเดียวกันตรงคําที่ 1-2-3 คําใดคํา

หน่ึงจนถงึตอนทาย พอจะจบก็สงสัมผัสไปยังบาทตนของโครงสองสุขภาพตอจากนัน้ก็บังคับสัมผัสตาม

แบบของโคลงสองสุภาพ จึงถือวาคบรายแตละบท สวนสัมผัสในน้ันไมบังคับตรวจสอบอีกคร้ัง มีทั้ง

สัมผัสตรวจสอบอีกคร้ัง 

 คําเอก-คําโท มีบังคับคําเอก คําโท เฉพาะที ่โคลงสองสุภาพตอนทายบทเทาน้ัน
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 คณะและพยางค รายสภุาพบทหน่ึงๆ มีต้ังแต 5 วรรคขึ้นไป แตละวรรคมีคํา 5 คํา จะแตงสักกี่วรรค

ก็ได แตตอนตบตองจบดวยโคลงสอง 

 สัมผัส มสีัมผัสสงทายวรรค  และมีสัมผัสรับเปนเสียงวรรณยุกตเดียวกันตรงคําที่ 1-2-3 คําใดคํา

หน่ึงจนถงึตอนทาย พอจะจบก็สงสัมผัสไปยังบาทตนของโครงสองสุขภาพตอจากนัน้ก็บังคับสัมผัสตาม

แบบของโคลงสองสุภาพ จึงถือวาคบรายแตละบท สวนสัมผัสในน้ันไมบังคับตรวจสอบอีกครัง้ มีทั้ง

สัมผัสตรวจสอบอีกคร้ัง 

 คําเอก-คําโท มบีังคับคําเอก คําโท เฉพาะที่โคลงสองสุภาพตอนทายบทเทาน้ัน 

 คําสรอย รางสุขภาพแตละบท มีคําสรอยไดเพียง 2 คํา คือสองคําสุดทายของบทตอจากคําสุดท

ายของโครงสองสุภาพ 

 

ตัวอยางรายสุภาพ 

   ขาเการายอยาเอา อยารักเหากวาผม อยารักลมกวานํ้า 

 อยารักถ้ํากวาเรือน อยารักเดือนกวาตะวัน สบสิง่สรรพโอวาท 

 ผูเปนปราชญพึงสดับ   ตรับตรองปฏิบัติ   โดยอรรถอันถองถวน (โคลงสอง) 

 แถลงเลศเหตุเลือกลวน   เลิศอางทางธรรม   แลนา ฯ 

       

 (สุภาษิตพระรวง) 
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เร่ืองที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน 

 

 มารยาทในการเขียน 

 1. ไมควรเขี ยนโดยปราศจากค วามรู เกี ่ย วกับ เ รื ่อง นั ้นๆ  เพราะอาจ เกิดควา ม 

  ผิดพลาด  หากจะเขียนก็ควรศึกษาคนควาใหเกิดความพรอมเสียกอน 

 2. ไมเขียนเร่ืองที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติหรือสถาบันเบื้องสูง 

 3. ไมเขียนเพื่อมุงเนนทําลายผูอ่ืน หรือเพื่อสรางผลประโยชนใหแกตน พวกพองตน 

 4. ไมเขียนโดยใชอารมณสวนตัวเปนบรรทัดฐาน 

 5. ตองบอกแหลงที่มาของขอมูลเดิมเสมอ เพื่อใหเกียรติเจาของขอมูลน้ันๆ 

 

 การสรางนสัิยรักการเขยีน 

  ในการเร่ิมตนของการเขียนอะไรก็ตาม ผูเขียนจะเขียนไมออกถาไมต้ังเปาหมายในการเขียน

ไวลวงหนาวาจะเขยีนอะไร เขยีนทาํไม เพราะการเขยีนเร่ือยเปอยไมทําใหงานเขยีนนาอานและถาทําใหงาน

ชิ้นน้ันไมมีคุณคาเทาที่ควร งานเขียนที่มีคุณคาคืองานเขียนอยางมีจุดหมาย มีขอมูลขาวสารไรพรมแดน

ดังเชนในปจจุบนั การมีขอมลูมากยอมทําใหเปนผูไดเปรียบผูอ่ืนเปนอันมาก เพราะยุคปจจุบันเปนยุคแหง

การแขงขันกันในทุกทางโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ใครมีขอมูลมากจะเปนผูไดเปรียบคูแขงขันอ่ืนๆ 

เพราะการนําขอมูลมาใชประโยชนไดเร็วกวาน้ันเอง การหมั่นแสวงหาความรูเพื่อสะสมขอมูล 

ตางๆ ใหตัวเองมากๆ จึงเปนความไดเปรียบ และควรกระทําใหเปนนิสยัติดตัวไป เพราะการกระทําใดๆ ถ

าทําบอยๆ ทําเปนประจําในวันหน่ึงก็จะกลายเปนนิสยัและความเคยชินที่ตองทําตอไป 

 การคนควารวบรวมขอมูลเปนกิจกรรมที่จะทําใหเกิดความสนุกสนานทางวิชาการเพราะยิ่งค

นควาก็จะยิ่งทําสิ่งที่นาสนใจมากขึ้น ผูที่ฝกตนใหเปนผูใครรู ใครเรียน ชอบแสวงหาความรูจะมีความสุข

มากเมื่อไดศึกษาคนควาและไดพบสิ่งแปลกๆใหมๆ ในภาษาไทย หรือในความรูแขนงอ่ืนๆ บางคนเมื่อค

นควาแลวจะรวบรวมไวอยางเปนระบบ 

 สรุป 
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 ก า รส ร า ง นิสั ย รัก ก า ร เขี ย นแล ะ ก า รศึ ก ษ า ค นค ว า ต อง เ ร่ิม จา ก เป นผู หมั่ นแส วง ห า 

ความรู มีใจรักที่จะเขยีน เห็นประโยชนการเขยีนและหมั่นฝกฝนการเขยีนบอยๆ 

 

 

กิจกรรมที่ 1 

 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

 1. การเขยีนอะไร มคีวามสําคัญอยางไร 

 2. การจะเขยีนเพื่อสงสารไดดีจะตองทําอยางไร 

กิจกรรมที่ 2 

 1. ใหผูเรียนศึกษารายละเอียดของจดหมายแตละประเภท ทั้งรูปแบบคําขึ้นตน คําลงทาย แบบ

ฟอรม ฯลฯ  จากจดหมายจริงขององคกร  บริษัทและหนวยราชการ  แลวเขียนรายงานเสนอ กศน.ที่สอน

เพื่อตรวจสอบและประเมินผลระหวางภาค 

 2. ใหวิเคราะหการเขียนจดหมายในยุคปจจุบันวามีการสือ่สารดวยวิธีอ่ืนอีกหรือพรอมทั้งยกตัวอย

างประกอบดวย 

 

กิจกรรมที่ 3 

 ใ ห ผู เ รี ย น หา โอ ก า ส ไ ป ฟ ง ก า รป ระ ชุ ม ส า ธ า ร ณ ะ ที่ จั ดขึ้ นใ นชุ ม ช น  โ ดย อา จ 

นัดหมายไปพรอมกันเป นกลุ ม  สังเกตวิธีการดําเนินการประชุม  การพูดในที่ประชุม 

จดบนัทกึสิ่งที่รับฟงจากที่ประชุมแลวนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพือ่นๆ เมื่อมีการพบกลุม 

กิจกรรมที่ 4 

 ใ ห ผู เ รี ย น เ ลื อ ก จ ด บั น ทึ ก เ ห ตุ ก า ร ณ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น โ ด ย เ ร่ิ ม ต้ั ง แ ต วั น น้ี ไ ป จ น 

สิ้นสุดภาคเรียนพรอมจัดลงใหกับครู กศน. ตรวจ เพื ่อประเมินใหเปนผลงานระหวาง 

ภาคเรียน 

กิจกรรม 5   

 ใหผูเขยีนเลขไทยต้ังแต ๑-o 

กิจกรรม 6 
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 ใหผูเรียนเขียนบทรอยกรองประเภทใดประเภทหนึ่งทีค่ิดวาเพื่อถายทอดอารมณความรูสึก แลว

นํามาเสนอตอกลุมหรือปดปายประกาศใหเพือ่นๆ อานและติชม 

กิจกรรม 7 

 ใหผูเรียนศึกษาบทรอยกรองประเภทตางๆ ที่ไดรับการยกยองหรือชนะการประกวด นําไป

อภิปรายรวมกบัครูหรือผูเรียน ในวันพบกลุม 

 

กิจกรรม 8 

 ใหผูเรียนแบงกลุมแลวรวบรวมตัวอยางบทรอยกรองที่แตงดวยคําประพันธที่จับฉลากไดตอไปนี ้

พรอมทั้งเขยีนแผนภูมิประกอบใหถูกตอง และสงตัวแทนออกมาอธิบายในคร้ังตอไปเมื่อพบกลุม 

 1. โคลงสี่สุภาพ 

 2. กลอนสุภาพ 

 3. กาพยยานี 11 

 4. รายสุภาพ 
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บทท่ี 5 หลักการใชภาษา 

สาระสําคัญ 

 การเขาใจธรรมชาติและหลักภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลังของภาษาจะชวยให

ใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ เกิดความภาคภูมิใจและรักษาภาษาไทยไวเป

นสมบัติของชาติ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทน้ีจบคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ 

 1. เขาใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย 

 2. เขาใจอิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาตางประเทศที่มีตอภาษาไทย 

 3. เขาใจความหมายใชศัพทบญัญัต ิคําสมาส คําสนธิและคําบาลี สันสฤต 

 4. ใชคําราชาศัพทและคําสุภาพไดเหมาะสมกับบุคคล 

 5. เขาใจและใชสาํนวน คําพังเพย สุภาษิต 

 6. ใชพจนานุกรมและสารานุกรมไดถูกตอง 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1 ธรรมชาติของภาษา 

 เร่ืองที่ 2 ถอยคํา  สาํนวน  สุภาษิต  คําพังเพย 

 เร่ืองที่ 3 การใชพจนานุกรมและสารานุกรม 

 เร่ืองที่ 4 คําราชาศัพท 
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เรื่องท่ี 1 ธรรมชาติของภาษา 

ความหมายของภาษา 

 ภาษา เปนคําที่เรายืนมาจากภาษา สันสกฤต ถาแปลตามความหมายของคําศัพทภาษา แปลวา ถ

อยคาํหรือคําพูดที่ใชพดูจากัน คําวา ภาษา ตามรากศัพทเดิมจึงมีความหมายแคบคือหมายถึงคําพูดแตเพียง

อยางเดียว 

 ความหมายของภาษาตามความเขาใจของคนท่ัวไป เปนความหมายที่กวาง คือภาษา หมายถึง สื่อ

ทุกชนิดที่สามารถทําความเขาใจกันได เชน ภาษาพูดใชเสียงเปนสื่อ ภาษาเขียนใชตัวอักษรเปนสื่อ ภาษา

ใบใชกริยาทาทางเปนสื่อ ภาษาคนตาบอดใชอักษรที่เปนจุดนูนเปนสื่อ ตลอดทั้ง แสง สี และอาณัติ

สญัญาณตางๆ ลวนเปนภาษาตามความหมายน้ีทั้งสิ้น 

 ความหมายของภาษาตามหลักวิชา ภาษา หมายถึง สัญลักษณที่มีระบบระเบียบและมีแบบแผน 

ทํ า ใ ห ค น เ ร า สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย กั น ไ ด  ภ า ษ า  ต า ม ค ว า ม ห ม า ย น้ี จ ะ ต อ ง มี 

สวนประกอบสําคัญคือ จะตองมี ระบบสัญลักษณ + ความหมาย + ระบบการสรางคํา + ระบบไวยากรณ  

ในภาษาไทยเรามีระบบสัญลักษณ  ก็คือ สระ พยัญชนะและวรรณยุกต ระบบการสรางคํา ก็คือ การนําเอา

พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตมาประกอบกันเปนคํา เชน พี่ นอง พอ แม ฯลฯ ระบบไวยากรณ หรือเรา

เรียกวา การสรางประโยคคือการนําคําตางๆ มาเรียงกันใหสัมพันธกันใหเกิดความหมายตางๆ ซึ่งเปนหน

วยใหญขึ้น เมื่อนําสวนประกอบตางๆ สมัพนัธกันแลวจะทําใหเกิดความหมาย ภาษาตองมีความหมาย ถา

หากไมมีความหมายก็ไมเรียกวาเปนภาษา 

ความสําคัญของภาษา 

 1. ภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร ที่มนุษยใชสื่อความเขาใจกัน ถายทอดความรู 

ความคิด อารมณ ความรูสึก ซึ่งกันและกัน 

 2. ภาษาเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู ความคิดและความเพลิดเพลิน 

 3. ภาษาเปนเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพและการปกครอง โดยมีภาษากลางหรือภาษา

ราชการใชในการสื่อสารทําความเขาใจกันไดทั้งประเทศ ทั่วทุกภาค 

 4. ภาษาชวยบันทึกถายทอดและจรรโลงวฒันธรรมใหดาํรงอยู เราใชภาษาบันทึกเร่ืองราวและเหตุ

การณตางๆ ในสังคม ตลอดทั้งความคิด ความเชื่อไวใหคนรุนหลงัไดทราบและสืบตออยางไมขาดสาย 

 เมื่อทราบวาภาษามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับมนุษยและมนุษยก็ใชภาษาเพื่อการดําเนินชีวิต

ประจําแตเราก็มีความรูเกี่ยวกับภาษากันไมมากนัก จึงขอกลาวถึงความรูเกี่ยวกับภาษาใหศึกษากันดังน้ี 

 1. ภาษาใชเสยีงสื่อความหมาย ในการใชเสยีงเพื่อสื่อความหมายจะมี 2 ลักษณะ คือ 
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  1.1 เสยีงที่สัมพันธกับความหมาย หมายความวาฟงเสียงแลวเดาความหมายไดเสียงเหลาน้ี

มักจะเปนเสยีงที่เลยีนเสยีงธรรมชาติ เชน ครืน เปร้ียง โครม จักๆ หรือเลยีน เสยีงสตัวรอง เชน กา อึง่อาง  

แพะ เจ๊ียบ ตุกแก 

  1.2 เสียงที่ไมสัมพันธกับความหมาย ในแตละภาษาจะมีมากกวาเสียงที่สัมพันธ กับความ

หมาย เพราะเสยีงตางๆ  จะมีความหมายวา อยางไรน้ันขึ้นอยูกับขอตกลงกันของคนที่ใชภาษาน้ันๆ  เชน 

ในภาษาไทยกาํหนดความหมายของเสยีง กิน วานําของใสปากแลวเคี้ยวกลืนลงคอ  ภาษาอังกฤษใชเสียง 

eat (อ๊ีท) ในความหมายเดียวกันกับเสยีงกิน 

 2. ภาษาจะเกิดจากการรวมกันของหนวยเล็กๆ จนเปนหนวยท่ีใหญข้ึน 

  หนวยในภาษา หมายถึง สวนประกอบของภาษาจะมีเสียงคําและประโยค ผูใชภาษาสามารถ

เพิ่มจํานวนคํา จํานวนประโยคขึ้นไดมากมาย เชน ในภาษาไทยเรามีเสียงพยัญชนะ 21 เสียง เสียงสระ24 

เสียง เสียงวรรณยุกต 5 เสียง ผูเรียนลองคิดดูวาเมื่อเรานําเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกตมา

ประกอบกันก็จะไดคํามากมาย นําคํามาเรียงตอกันก็จะไดวลี และประโยค เราจะสรางประโยคขึ้นได

มากมาย และหากเรานําประโยคที่สรางขึ้นมาเรียงตอกันโดยวิธีมารวมกัน มาซอนกันก็จะทําใหได

ประโยคที่ยาวออกไปเร่ือยๆ 

 3. ภาษามกีารเปลี่ยนแปลง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 

   1. การพูดกันในชีวิตประจําวัน  สาเหตุน้ีอาจจะทําใหเกดิการกลมกลืนเสยีง เชน เสยีงเดิมวา 

   อยางน้ี กลายเปน อยางงี ้

   มะมวงอกพรอง กลายเปน มะมวงอกรอง 

   สามแสน กลายเปน สามเสน 

   สูจนเยบ็ตา กลายเปน สูจนยบิตา 

  2. อิทธิพลของภาษาอื่น จะเห็นภาษาอังกฤษมีอิทธิพลในภาษาไทยมากที่สุดอยูในขณะน้ี เชน 

มาสาย มักจะใชวามาเลท(late) 

   คําทักทายวา สวัสดี จะใช ฮัลโล (ทางโทรศัพท) หรือเปนอิทธิพลทางดานสํานวน เชน 

สาํนวนที่นิยมพูดในปจจุบนั ดังน้ี 

   “ไดรับการตอนรับอย างอบอุ น” นาจะพูดว า  “ไดรับการตอนรับอย างดี” 

“จับไข” นาจะพูดวา “เปนไข” นันทิดา แกวบัวสาย จะมาในเพลง “เธอ” นาจะพูดวา นันทิดา  

แกวบัวสาย จะมารองเพลง “เธอ” 

  3. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เมื่อมีความเจริญขึ้น ของเกาก็เลิกใช สิ่งใหมก็เขามา

แทนที่ เชน การหุงขาวสมัยกอนการดงขาวแตปจจุบันใชหมอหุงขางไฟฟา คําวา ดงขาว ก็เลิกใชไปหรือ

บานเรือนสมัยกอนจะใชไมไผปูพื้นจะเรียกวา “ฟาก” ปจจุบันใชกระเบื้อง ใชปูน ปูแทนคําวาฟากก็เลิก
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ใชไปนอกจากน้ียังมีคําอีกพวกที่เรียกวา คําแสลง เปนคําที่มีอายุในการใชสั้นๆ จะนิยมใชเฉพาะวัยเฉพาะ

คนในแตละยุคสมัย เมื่อหมดสมยั หมดวัยน้ัน คําเหลาน้ีก็เลกิใชไป เชน กิ๊ก จาบ 

  ตัวอยางคําแสลง เชน  กระจอก  กิ๊กกอก  เจาะแจะ  ซา  เวอ  จาบ ฯลฯ 

ลักษณะเดนของภาษาไทย 

 1. ภาษาไทยมีตัวอักษรเปนของตนเอง 

  เปนที่ทราบวาภาษาไทยมีตัวอักษรมาต้ังแตคร้ังกรุงสุโขทัยแลว วิวัฒนาการตามความ

เหมาะสมมาเร่ือยๆ จนถึงปจจุบนั โดยแบงเปน 3 ลักษณะ คือ 

  1. เสยีงแท ม ี24 เสยีง ใชรูปสระ 32 รูป 

  2. เสยีงแปรมี 21 เสยีง ใชรูปพยัญชนะ 44 ตัว 

  3. เสยีงดนตรีหรือวรรณยกุตมี 5 เสยีง ใชรูปวรรณยกุต 4 รูป 

 2. ภ า ษ า ไ ท ย แ ท มี พ ย า ง ค เ ดี ย ว ห รื อ เ ป น ภ า ษ า คํ า โ ด ด แ ล ะ เ ป น คํ า ท่ี มี อิ ส ร ะ ใ น 

ตัวเอง ไมตองเปลี่ยนรูปคําเมื่อนําไปใชในประโยค เชน 

เปนคําที่มีพยางคเดียว สามารถฟงเขาใจทันที คือ 

  คํากริยา  กิน  นอน  เดิน  น่ัง  ไป  มา ฯลฯ 

  คําเรียกเครือญาติ  พอ แม  ลุง  ปา  นา  อา  ปู  ยา ฯลฯ 

  คําเรียกซื่อสตัว  นก  หนู  เปด  ไก  มา  ชาง ฯลฯ 

  คําเรียกชื่อสิ่งของ  บาน  เรือน  นา  ไร  เสื้อ  ผา  มีด ฯลฯ 

  คําเรียกอวัยวะ  ขา  แขน  ตีน  มือ  หู  ตา  ปาก ฯลฯ 

เปนคําอิสระไมเปลี่ยนแปลงรูปคําเมื่อนําไปใชในประโยค เชน 

  ฉันกินขาว 

  พอตีฉัน 

 คําวา “ฉัน” จะเปนประธานหรือกรรมของประโยคก็ตามยังคงใชรูปเดิมไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งตาง

ภาษาอังกฤษ ถาเปนประธานใช “I” แตเปนกรรมจะใช “ME” แทน เปนตน คําทุกคําในภาษาไทยมี

ลักษณะเปนอิสระในตัวเอง ซึ่งเปนลักษณะของภาษาคําโดด 

 3. ภ า ษ า ไ ท ย แ ท มี ตั ว ส ะ ก ด ต า ม ต ร า  ซึ่ ง ใ น ภ า ษ ไ ท ย น้ั น มี ม า ต ร า ต ะ ว ส ะ ก ด 

8 มาตรา คือ 

  แม  กก ใช  ก  สะกด  เชน  นก  ยาก  มาก  เด็ก 

  แม  กด  ใช  ด  สะกด  เชน  ผิด  คิด  ราด  อด 

  แม  กบ  ใช  บ  สะกด  เชน  กบ  พบ  ดาบ  รับ 

  แม  กง  ใช  ง  สะกด  เชน  จง  ขัง  ลิง  กาง 
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  แม  กน  ใช  น  สะกด  เชน  ขน  ทัน  ปาน  นอน 

  แม  กม  ใช  ม  สะกด  เชน  ดม  สม  ยาม  ตาม 

  แม  เกย  ใช  ย  สะกด  เชน  ยาย  ดาย  สาย  เคย 

  แม  เกอว  ใช  ว  สะกด  เชน  เร็ว  หิว  ขาว  หนาว 

 4. คําคําเดียวกัน ในภาษาไทยทําหนาที่หลายหนาที่ในประโยคและมีหลายความหมาย ซึ่งในหลัก

ภาษาไทยเรียกวา คําพองรูป พองเสยีง เชน 

  ไกขันยามเชา 

  เขาเปนคนมีอารมณขัน 

  เธอนําขันไปตักนํ้า 

 ขันในประโยคที่  1 เปนคํากริยาแสดงอาการของไก 

 ขันในประโยคที่  2 หมายถึงเปนคนที่อารมณสนุกสนาน 

 ขันในประโยคที่  3 หมายถึง ภาชนะหรือสิ่งของ 

 เธอจักตอก แตเขา ตอกตะปู 

 ตอกคําแรกหมายถึง สิ่งของ ตอกคําที่ 2 หมายถึง กริยาอาการ 

 จะเห็นวาคําเดียวกันในภาษาไทยทําหนาที่หลายอยางในประโยคและมีความหมายไดหลายความ

หมาย ซึ่งเปนลักษณะเดนอีกประการหน่ึงของภาษาไทย 

 5. ภาษาไทยเปนภาษาเรียงคํา ถาเรียงคําสลับกันความหมายจะเปลี่ยนไปเชนหลอนเปนนอง

เพือ่นไมใชเพือ่นนอง 

คําวา “นองเพื่อน” หมายถึงนองของเพื่อน สวน “เพื่อนนอง” หมายถึงเปนเพื่อนของนองเรา    (เพื่อนนอง

ของเรา) 

 โดยปกติ ประโยคในภาษาไทยจะเรียงลําดับประธาน กริยา และกรรม ซึ่งหมายถึงผูทํา กริยาที่ทํา

และผูถูกกระทํา เชน 

 แมวกัดหนู 

ถาจะมีคําขยายจะตองเรียงคําขยายไวหลงัคําที่ตองการขยาย เชน 

 แมวดํากัดหนูอวน 

“ดํา” ขยายแมว และอวนขยายหนู 

แตถาจะมีคําขยายกริยา คําขยายน้ันจะอยูหลงักรรมหรืออยูทายประโยค เชน 

 หมอูวนกินรําขาวอยางรวดเร็ว 

คําวา อยางรวดเร็ว ขยาย “กิน” และอยูหลงั รําขาว ซึ่งเปนกรรม 

 6. ภาษาไทยมคีําตามหลังจาํนวนนับ ซึ่งในภาษาไทยเรียกวา ลักษณะนาม เชน 
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  หนังสอื 2 เลม 

  ไก 10 ตัว 

  ชาง 2 เชอืก 

  แห 2 ปาก 

  รถยนต 1 คัน 

 คําวา เลม ตัว เชือก ปาก คัน เปนลักษณะนามที่บอกจํานวนนับของสิ่งของ ซึ่งเปนลักษณะเดนของ

ภาษาไทยอีกประการหน่ึง 

 7. ภาษาไทยเปนภาษาดนตรี หมายถึง มีการเปลี่ยนระดับเสียงได หรือเรียกกันวา “วรรณยุกต” 

ทําใหภาษาไทยมีลักษณะพเิศษ คือ 

  7.1 มีคําใชมากขึ้น เชน เสือ เสื่อ เสื้อ หรือ ขาว ขาว ขาว เมื่อเติมวรรณยุกต ลงไปในคําเดิม

ความหมายจะเปลี่ยนไปทันที 

  7.2 มีความไพเราะ จะสังเกตไดวาคนไทยเปนคนเจาบทเจากลอนมาแตโบราณแลวก็เพราะ

ภาษาไทยมีวรรณยุกตสูงตํ่าเหมอืนเสยีงดนตรี ที่เอ้ือในการแตงคําประพนัธ เปนอยางดี เชน 

   “ชะโดดุกระดีโ่ดด สลาดโลดยะหยอยหยอย 

   กระเพือ่มนํ้ากระพรํ่าพรอย กระฉอกฉานกระฉอนชล” 

จะเห็นวาเสียงของคําในบทประพันธน้ีทําใหเกิดจินตนาการหรือภาพพจนดังเหมือนกับเห็นปลาตางๆ 

กระโดดขึ้นลงในนํ้าที่เปนละลอก 

  7.3 ภาษาไทยนิยมความคลองจอง ไมวาจะเปนสํานวนหรือคําพังเพยในภาษาไทยจะมีคํา

คลองจอง เปนทํานองสั่งสอนหรือเปรียบเทียบอยูเสมอ เชน 

   รักดีหามจ่ัว รักชั่วหามเสา 

   นํ้ามาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา 

   ขาวยาก หมากแพง 

  7.4 คําในภาษาไทยเลยีนแบบเสยีงธรรมชาติได เพราะเรามีเสียงวรรณยุกตใหใชถึง 5 เสียง 

เชน 

  เลยีนเสยีงภาษาตางประเทศ เชน ฟตุบอล วอลเลยบอล เปาฮ้ือ เตาเจ้ียว ฯลฯ 

  เลยีนเสยีงธรรมขาติ เชน ฟารองครืนๆ ฝนตกจ้ักๆ ขาวเดือดคั่กๆ ระฆังดังหงางหงาง ฯลฯ 

 8. ภาษาไทยมีคําพองเสยีง พองรูป 

  คาํพองเสยีง หมายถึง  คําที่มีเสียงเหมอืนแตความหมายและการเขยีนตางกัน เชน 

   การ หมายถึง  กิจ งาน ธรุะ 

   กาน หมายถึง ตัดใหเตียน 

   กาฬ หมายถึง ดํา 
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   กาล หมายถึง เวลา 

   การณ หมายถึง เหตุ 

   กานต หมายถึง เปนที่รัก 

   กานท หมายถึง บทกลอน 

   กาญจน หมายถึง ทอง 

 คําพองรูป หมายถึง คําที่รูปเหมอืนกันแตออกเสยีงและมีความหมายตางกัน เชน 

 - เพลา อาน เพ-ลา แปลวา เวลา 

 - เพลา อาน เพลา แปลวา เบาๆ หรือตัก 

 - เรือโคลงเพราะโคลง อาน เรือโคลงเพราะโค-ลง 

 9. ภาษาไทยมีการสรางคํา 

  เปนธรรมชาติของภาษาทุกภาษาที่จะมีการสรางคําใหมอยูเสมอ แตภาษาไทยมีการสรางคํา

มากมายซึ่งตางกับภาษาอ่ืน จึงทําใหมีคําใชในภาษาไทยเปนจํานวนมาก คือ 

  9.1 สรางคําจากการแปรเสยีง เชน ชุม-ชอุม 

  9.2 สรางคําจาการเปลี่ยนแปลงเสยีง เชน วิธี-พิธี วิหาร-พหิาร 

  9.3 สรางคําจากการประสมคํา เชน ตู+เยน็ เปน ตูเยน็, พัด+ลม เปนพดัลม 

  9.4 สรางคําจากการเปลี่ยนตําแหนงคํา เชน ไกไข-ไขไก, เดินทาง-ทางเดิน 

  9.5 สรางคําจากการเปลี่ยนความเชน นิยาม-เร่ืองที่เลาตอๆ กันมา, นิยาย-การพูดเท็จ 

  9.6 สรางคําจาการนําภาษาอ่ืนมาใช เชน กวยเต๋ียว เตาหู เสวย ฯลฯ 

  9.7 สรางคําจากการคิดต้ังคําขึ้นใหม เชน โทรทัศน พฤติกรรม โลกาภิวัตน 

 10. ภาษาไทยมีคําสรอยเสริมบทเพื่อใชพูดใหเสียงลื่นและสะดวกปากหรือใหเกิดจังหวะนาฟง

เพิ่มข้ึน ซึ่งในหลักภาษาไทยเราเรียกวา “คาํสรอย หรือคําอุทานเสริมบท” เชน 

  เร่ืองบาบอคอแตก ฉันไมชอบฟง 

  ฉันไมเออออหอหมกดวยหรอก 

  ไมไปไมเปยกันละ 

 คําแปลกๆ ที่ขดีเสนใตน้ันเปนคําสรอยเสริมบทเพราะใชพูดเสริมตอใหเสียงลื่นสะดวกปากและ

นาฟง ซึ่งเราเรียกวา คําสรอยหรืออุทานเสริมบท 

 จาก 1 ถึง 10 ดังกลาว เปนลักษณะเดนของภาษาไทย ซึ่งจริงๆ แลวยังมีอีกหลายประการ ซึ่ง

สามารถจะสงัเกตจากการใชภาษาไทยโดย ทั่วๆ ไปไดอีก 

 การยืมคําภาษาอื่นมาใชในภาษาไทย 
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 ภาษาไทยของเรามีภาษาอ่ืนเขามาปะปนอยูเปนจํานวนมาก เพราะเปนธรรมชาติของภาษาที่เปน

เครือ่งมือในการสื่อสาร ถายทอดความรูความคิดของมนุษยและภาษาเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึง ซึ่ง

สามารถหยิบยืมกันไดโดยมีสาเหตุจากอิทธิพลทางภูมิศาสตร คือ มีเขตแดนติดตอกันอิทธิพลทางประวัติ

ศาสตรที่มีการอพยพถิ่นที่อยู หรือยูในเขตปกครองของประเทศอ่ืน อิทธิพลทางดานศาสนาไทยเรามรการ

นับถือศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และอ่ืนๆ นอกจากน้ีอิทธิพลทางการศึกษา การคาขาย 

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี จึงทําใหเรามีการยืมคําภาษาอ่ืนมาใชเปนจํานวนมาก เชน 

 1. ภาษาบาล ีสันสกฤต ไทยเรารับพุทธศาสนาลัทธิหายาน ซึ่งใชภาษาสันสกฤตเปนเครือ่งมือมา

กอนและตอมาไดรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศมาอีกซึ่งในภาษาบาลีเปนเครือ่งมือในการเผยแพรไทยจึง

รับภาษาบาลีสันสกฤตเขามาใชในภาษาไทยเปนจํานวนมาก เชน กติกา กตเวทติา กตัญ ู เขต คณะ จารีต 

ญัตติ ทุจริต อารมณ โอวาท เกษียณ ทรมาน ภิกษุ ศาสดา สงเคราะห สตัว อุทิศ เปนตน 

 2. ภาษาจีน ไทยกับจีนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดทางดานเชื้อชาติ ถิ่นที่อยูการติดตอค

าขาย ปจจุบันมีคนจีนมากมายในประเทศไทยจึงมีการยืมและแลกเปลีย่นภาษาซึ่งกันและกัน ภาษาจีนที่

ไทยยืมมาใชเปนภาษาพูดไมใชภาษาเขียน คําที่เรายืมจากภาษาจีนมีมากมายตัวอยางเชน กวยจ๊ับ ขิม 

จับกัง เจง ซวย ซอ้ิีว ต๋ัว ทู ชี้ บะหมี ่หาง ยี่หอ หวย บุงกี้ อ้ังโล เกาเหลา แฮกึ้น เปนตน 

 3. ภาษาอังกฤษ ชาวอังกฤษ เขามาเกี่ยวของกับชาวไทยต้ังแตสมัยอยุธยา มีการคิดตอคาขาย 

และในสมัยรัชกาลที่ 5 มกีารยกเลกิอํานาจศาลกงสุลใหแกไทย และภาษาอังกฤษเปนทีย่อมรับกันทั่วโลก

วาเปนภาษาสากลที่สามารถใชสื่อสารกันไดทั ่วโลก ประเทศไทยมีการสอนภาษาอังกฤษต้ังแต

ประถมศึกษาจึงทําใหเรายืมคําภาษาอังกฤษมาใชในลักษณะคําทับศัพทอยางแพรหลาย เชน โฮเตล 

ลอตเตอรี่ เปอรเซ็นต บอย โนต กอลฟ ลิฟท สวิตช เบียร ชอลก เบรก กอก เกม เช็ค แสตมป โบนัส 

เทคนิค เกรด ฟอรม แท็กซี่ โซดา ปม คอลัมน เปนตน และปจจุบนัยังมีภาษาอันเกดิจาการใชคอมพิวเตอร

จํานวนหน่ึง 

 4. ภาษาเขมร อาจดวยสาเหตุความเปนเพื่อนบานใกลเคียงและมีการติดตอกันมาชานานปะปน

อยูในภาษาไทยบาง โดยเฉพาะราชาศัพทและในวรรณคดีเชน บังคัล กรรไตร สงบ เสวย เสด็จ ถนอม เป

นตน 

กจิกรรม 

 1. ใหผูเรียนสังเกตและรวบรวม คําภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาจีน ภาษา

อังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ และเราใชกันในการพูดคุยและใชในการสือ่สารมวลชนแลวบันทึกไว เพื่อนําไป

ใชในการรายงานและการสื่อสารตอไป 

 2. แบงผูเรียนเปน 2-3 กลุม ออกมาแขงกันเขียนภาษาไทยแทบนกระดาษกลุมละ15-20 คํา พร

อมกบับอกขอสงัเกตวาเหตุผลใดจึงคดิวาเปนคําไทย 
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การสรางคําข้ึนใชในภาษาไทย 

 การสรางคําในภาษาไทยมีหลายวิธี ทั้งวิธีเปนของเราแทๆ และวิธีที่เรานํามาจากภาษาอ่ืน วิธีที่เป

นของเราไดแก การผันเสียงวรรณยุกต การซ้ําคํา การซอนคําและการประสมคํา เปนตน สวนวิธีที่นํามา

จากภาษาอ่ืน เชน การสมาส สนธ ิการเติมอุปสรรค การลงปจจัยดังจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปน้ี 

 1. กา รผันเสียงว รรณยุกต  วิธีก าร น้ีวรรณยุก ต ที่ ต า งออก ไป ทํ า ให ได คํ า ใหม  

เพิ่มขึ้น เชน 

  เสอื เสื่อ เสื้อ 

  นา นา นา 

  นอง นอง นอง 

 2. การซ้ําคํา คือการสรางคําดวยการนําเอาคําที่มีเสียงและความเหมือนกันมาซ้ํากันเพื่อเปลี่ยน

แปลงความหมายของคําแตกตางไปหลายลักษณะคือ 

  2.1 ความหมายคงเดมิ เขาก็ซนเหมอืนเด็กทั่วๆ ไปลูกยังเลก็อยาใหน่ังริมๆไมปลอดภัย 

  2.2 ความหมายเดนชดัข้ึน หนักขึ้นหรือเฉพาะเจาะจงขึ้นกวาความหมายเดิม 

   สอนเทาไหรๆ ก็ไมเชื่อ     กินอะไรๆ ก็ไมอรอย 

   บางคําตองการเนนความของคําใหมากที่สุดก็จะซ้ํา 3 คําดวยการเปลี่ยนวรรณยุกตของ

คํากลาง เชน ดีด๊ีดี บางบางบาง รอรอรอ หลอลอหลอ เปนตน 

  2.3 ความหมายแยกเปนสดัสวนหรือแยกจํานวน เชน 

   เก็บกวาดเปนหองๆไปนะ(ทีละหอง) 

   พูดเปนเร่ืองๆ ไป (ทีละเร่ือง) 

  2.4 ความหมายเปนพหูพจนเมื่อซ้ําคําแลวแสดงใหเห็นวามีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน 

   เขาไมเคยกลับบานเปนปๆ แลว 

   เด็กๆ ชอบเลนซน ใครๆ ก็รู 

   ชาๆ ไดพราสองเลมงาม กนิๆ เขาไปเถอะ 

   จะเห็นวาคําที่ซ้ํากันจะมีทั้งคํานาม  กริยา  คําสรรพนาม  และจะมีการบอกเวลา บอก

จํานวนดวย 

  2.5 ความหมายผิดไปจากเดิมหรือเมื่อซ้ําแลวจะเกดิความหมายใหมหรือมีความหมายแฝง เช

น 

   เร่ืองหมูๆ  แบบน้ีสบายมาก (เร่ืองงายๆ) 

   อยูๆ ก็รองขึ้นมา (ไมมีสาเหตุ) 
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 จะเห็นไดวาการนําคํามาซ้ํากันน้ันทําใหไดคําที่มีรูปและความหมายแตกตางออกไป ดังน้ันการ

สรางคําซ้ําจึงเปนการเพิ่มคําในภาษาไทยใหมีมากขึ้นอยางหน่ึง 

 3. การซอนคํา คือการสรางคําโดยการนําเอาคําต้ังแตสองคําขึ้นไปซึ่งมีเสียงตางกันแตมี

ความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันหรือเปนไปในทํานองเดียวกันมาซอนคูกัน เชน เล็กนอย รัก

ใคร หลงใหลบานเรือน เปนตน ปกติคําที่นํามาซอนกันน้ันนอกจากจะมีความหมายเหมือนกันหรือใกล

เคียงกันแลว มักจะมีเสียงใกลเคียงกันดวย ทั้งน้ีเพื่อใหออกเสียงไดงาย สะดวกปาก คําซอนทําใหเกิดคํา

ใหมหรือคําที่มีความหมายใหมเกิดขึน้ในภาษา ทําใหมีคําเพิ่มมากขึ้นในภาษาไทย อันจะชวยใหการสื่อ

ความหมายและการสื่อสารในชีวิตประจําวันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คําที่นํามาซอนกันแลวทําใหเกิด

ความหมายน้ัน แบงเปน2 ลักษณะ คือ 

  3.1 ซอนคําแลวมีความหมายคงเดิม การซอนคําลักษณะน้ีจํานําคําที่มีความหมายเหมือน

กันมาซอนกันเพื่อไขความหรือขยายความซึ่งกันและกัน เชน วางเปลา โงเขลา รูปราง ละทิง้ อิดโรย บาด

แผล เปนตน 

  3.2 ซอนคําแลวมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คําซอนที่เปนคําที่เกิดความหมายใหมน้ี 

ลกัษณะคือ 

   ก. ความหมายเชงิอุปมา  เชน  ยุงยาก  ออนหวาน  เบิกบาน  เปนตน 

   ข. ความหมายกวางออก  เชน  เจ็บไข  พี่นอง  ทุบตี  ฆาฟน  เปนตน 

   ค. ความหมายแคบเขา  เชน  ใจดํา  ปากคอ  ญาติโยม  หยิบยืม  นํ้าพักนํ้าแรง  สมสุกลูก

ไม เปนตน 

 การแยกลักษณะคําซอนตามลักษณะการประกอบคําน้ันจะมีลักษณะคําซอน 2 คําและคําซอนมา

มากกวาสองคํา เชน บานเรือน สวยงาม ยากดีมีจน เจ็บไขไดปวย อดตาหลับขับตานอน จับไมไดไลไม

ทัน เปนตน 

 4. การสรางคําประสม การสรางคําขึ้นใชในภาษาไทยสวนหน่ึงจะใชวิธีประสมคําหรือวิธีการ

สรางคําประสม โดยการนําเอาคําที่มีใชอยูในภาษาไทย ซึ่งมีรูปคําและความหมายของคําแตกตางกันมา

ประสมกันเพื่อใหเกิดคําใหม และมีความหมายใหมในภาษาไทย เชน พัดลม ไฟฟา ตูเย็น พอตา ลูกเสือ 

แมนํ้า เรือรบ นํ้าหอม นํ้าแขง็ เมอืงนอก เปนตน 

คําที่นํามาประสมกันจะเปนคําไทยกับคําไทยหรือคําไทยกับคําตางประเทศก็ได เชน 

  - คําไทยกับคําไทย โรงเรียน ลกูเขย ผีเสื้อ ไมเทา เปนตน 

  -  คําไทยกับคําบาลี หลกัฐาน (หลกัคําไทย ฐานคําบาลี) สภากาชาด  

    พลเมอืง ราชวัง ฯลฯ 

  - คําไทยกับคําสันสกฤต ทุนทรัพย (ทุนคําไทย ทรัพยคําสันสกฤต) 

  - คําไทยกับคําจีน เยน็เจ๊ียบ (เยน็คําไทย เจ๊ียบคําภาษาจีน) หวย 



ห น า  | 129 

 

    ใตดิน นายหาง  เกงจีน  กินโตะ  เขาหุน ฯลฯ 

  - คําไทยกับคําเขมร ละเอียดลออ  (ละเอียดคําไทย ลออคําเขมร) ของ 

    ขลัง เพาะชํา นายตรวจ 

  -  คําไทยกับคําอังกฤษ เสื้อเชิ้ต  (เสื้อคําไทย เชิ้ตคําอังกฤษ)  พวงหรีด 

    เหยือกนํ้า  ตูเซฟ  นายแบงค  ไขกอก  แปปนํ้า  

    ฯลฯ 

 5. การสรางคําไทยโดยการนําวิธีการของภาษาอื่นมาใช การสรางคําของภาษาอ่ืนที่นํามาใชใน

ภาษาไทย ไดแก 

  5.1 การสรางคําของภาษาบาลีและสันสกฤต คือ 

   ก. วิธีสมาส สมาสเปนวิธีสรางศัพทอยางหน่ึงในภาษาบาลี สันสกฤตโดยการนําคํา

ศัพทต้ังแต2 คําขึ้นไปรวมเปนศัพทใหมศัพทเดียว จะมีลักษณะคลายกับคําประสมของไทย แตคําสมาส

น้ันเปนคําที่มาขยาย มักจะอยูหนาคําหลัก สวนคําประสมของไทยน้ันคําขยายจะอยูขางหลัง เชน คําวา 

มหาบุรุษ คําวามหาบุรุษ คําวามหา แปลวา ยิ่งใหญ ซึ่งเปนคําขยาย จะอยูหนาคําหลกัคือ บุรุษ ดังน้ัน คําวา 

มหาบุรุษ แปลวา บุรุษผูยิ่งใหญ ซึ่งตางจากภาษาไทย ซึ่งสวนมากจะวางคําขยายไวหลงัคําที่ถูกขยาย 

ตัวอยางคําสมาสในภาษาไทย 

 พลศึกษา  ประวัติศาสตร  ปริยัติธรรม  กามเทพ  เทพบุตร  สนุทรพจน  วิศวกรรม วิศวกร อากาศ

ยาน สวัสดิการ คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตร วิทยากร พิธีกร ชีพจร มหกรรม ประวัติศาสตร  โทรทัศน  

โทรเลข  วารสาร  นิตยสาร  จุลสาร  พิพิธภัณฑ  วินาศกรรม  อุบัติเหตุ  ปญญาชน  รมณียสถาน  

สังฆทาน  กิจกรม  อุทกภัย วิทยุศึกษา  หัตถศึกษา  เปนตน 

 (ข) วิธีลงอุปสรรค วิธีสรางคําในภาษาบาลีและสันสกฤตน้ันมีวิธีลงอุปสรรค (หรือบทหนา) 

ประกอบขางหนาศัพทเพื่อใหไดคําที่มีความหมายแตกตางออกไป ซึ่งไทยเราไดนํามาใชจํานวนมาก เชน 

 อธิ+การ เปน อธกิาร(ความเปนประธาน) อนุ+ญาต  เปน  อนุญาต (การรับรู) 

 อธิ+บดี เปน อธบิดี (ผูเปนใหญ) อนุ+ทิน   เปน  อนุทิน (ตามวัน,รายวัน) 

 อป+มงคล  เปน  อัปมงคล(ไมมีมงคล) วิ+กฤต   เปน  วิกฤต (แปลกจากเดิม) 

 อป+ยศ   เปน  อัปยศ (ไมมียศ) วิ+เทศ   เปน  วิเทศ (ตางประเทศ) 

 คําที่ลงอุปสรรคดังกลาวน้ีจัดวาเปนคําสมาส ทั้งน้ีเพราะวิธีลงอุปสรรคเปนการรวบรวมศัพท

ภาษาบาลีและสันสกฤตเขาดวยกันและบทขยายจะวางอยูหนาบทที่ถูกขยายในภาษาบาลีและสันสกฤต 

การลงอุปสรรคเขาขางหนาคํา เปนวิธีการสมาสวิธีหน่ึง 

 นอกจากนี้ การลงอุปสรรคของภาษาบาลี ถูกนํามาใชในภาษาไทยแลว ไทยเรายังนําวิธีการลง

อุปสรรคมาใชกับคําไทยและคําอ่ืนๆ ในภาษาไทยอีกดวย เชน 
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 สมรู  หมายความวา  รวมคิดกัน 

 สมทบ  หมายความวา  รวมเขาดวยกัน 

 ค. การสนธ ิ การสรางคําในภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปคํา อันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเสยีง ซึ่งเราเรียกวา “สนธ”ิ 

 สนธิ เปนการเปลี่ยนแปลงเสยีง การสนธิเปนวิธีการสมาส โดยการเชื่อมคําใหกลมกลืนกัน คือท

ายเสียงคําตนกับเสียงของคําที่นํามาตอ จะกลมกลืนกัน เปนวิธีสรางคําใหมในภาษาวิธีหน่ึง วิธีสนธิมี 3 

วิธีคือ 

 1. สระสนธ ิ คือการรวมเสียงสระตัวทายของคํานําหนากับสระตัวหนาของคําหลังใหกลมกลืน

สนิทกันตามธรรมชาติการออกเสยีง 

  อะ+อ เปน อา เชน  สุข+อภิบาล =  สุขาภิบาล 

  อะ+อุ หรือ อู เปน อุ อู หรือ โอ เชน  

      อรุณ+อุทัย = อรุโณทัย 

      ราช+อุปโภค = ราชูปโภค 

      ฯลฯ 

 2. พยัญชนะสนธิ เปนลักษณะการเชื่อมและกลมกลืนเสียงระหวางคําที่สุดศัพทดวยพยัญชนะ

กับคําที่ขึ้นตนดวยพยญัชนะหรือสระ เมื่อเสยีงอยูใกลกัน เสยีงหน่ึงจะมีอิทธิพลดึงเสียงพยัญชนะอีกเสียง

หน่ึงใหมีลักษณะเหมอืนหรือใกลเคียงกัน พยัญชนะสนธิน้ีจะมีเฉพาะในภาษาสันสกฤตเทาน้ัน ในภาษา

บาลีไมมีเพราะศัพทในภาษาบาลีทุกคําตองสุดศัพทดวยสระ ตัวอยาง เชน 

  ธต เปลี่ยน เปน  ทธ   เชน พุธ+ต  =  พุทธ 

  ราชน+บตุร  =     ราชบุตร ไทยใช ราชบุตร 

  กามน-เทว  =    กามเทว ไทยใช กามเทพ 

 3. นฤคหิตสนธิ สนธินิคหิตจะมีลักษณะการตอเชื่อมและกลมกลืนเสียงระหวางคําตนที่ลงทายด

วยนิคหิต กับคําที่ขึ้นตนดวยสระหรือพยัญชนะนิคหิตเทียบไดกับเสียงนาสิก ดังน้ัน นิคหิตจะกลายเปน

นาสิกของพยัญชนะตัวที่ตามมา คือ ง ญ น ณ ม ถาตัวตามนิคหิตอยูวรรคเดียวกับ ง ก็จะเปลี่ยนเปน ง ถา

อยูวรรคเดียวกับ ญ หรือ น หรือ ณ หรือ ม ก็จะเปลี่ยนเปน ญ น ณม ตามวรรค เชน 

  สํ + เกต  =  สงัเกต (เคร่ืองหมายรู) 

  สํ + ถาร  =  สันถาร (การปูลาด) 

  สํ + พนธ  = สัมพันธ 

 การนําวิธีการสรางคําแบบคําสมาส คําลงอุสรรคและวิธีสนธิในภาษาบาลีสันสกฤตมาใชใน

ภาษาไทย ถอืวาเปนการสรางคําหรือเพิ่มคําในภาษาไทยมีมาก 
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  5.2 การสรางคําของภาษาเขมร ไทยไดนําเอาวิธีสรางคําของเขมรคือการแผลงคํามาใชใน

ภาษาไทย ซึ่งวิธีแผลงคําในภาษาเขมรมีหลายวิธีแตไทยเรานํามาใชบางวิธีเทาน้ัน 

 คําแผลง คือ  คําที่เปลี่ยนแปลงตัวอักษรใหมีรูปลักษณะตางไปจากคําเดิมแตยังคงรักษาความ

หมายเดิมหรือเคาเดิมเอาไวใหพอสงัเกตได 

 วิธีแผลงคําในภาษาไทย ท่ีนํามาจากภาษาเขมรบางวิธีคือ 

 1. ใชวิธีเตมิ อํา ลงหนาคําแผลงใหมแตคงรูปสระเดิมไวที่พยางคหลงั เชน 

  ตรวจ เปน ตํารวจ         เกดิ เปน  กําเนิด 

  เสร็จ   เปน สําเร็จ         เสยีง เปน  สําเนียง 

 2. ใชวิธีเติมอุปสรรค (หนวยหนาศัพท) บํ (บ็อม) ลงหนาคําแผลงสวนใหญ 

ไทยนําเอามาออกเสยีง 

  บัง  บัน  บํา  เชน 

  เกดิ  ลงอุปสรรค  บํ เปน บํเกดิ ไทยใชบังเกิด 

  ดาล  ลงอุปสรรค  บํ เปน บํดาล ไทยใชบนัดาล 

 การแผลงคําเปนวิธีสรางคําขึ้นใชในภาษาวิธีหน่ึงซึ่งไทยเอาแบบอยางมาจากภาษาเขมรและ

ภาษาอ่ืนเชน  ภาษาบาลี  สันสกฤต  เชน 

 อายุ  เปน  พายุ  อภิรมย   เปน  ภิรมย 

 ไวปลุย  เปน ไพบูลย มาต  เปน  มารดา 

การแผลงคําของภาษาบาลี สันสกฤต สวนใหญเพื่อจะไดออกเสยีงในภาษาไทยไดงายและไพเราะขึ้น 

 

ศพัทบัญญัติ 

 ศัพทบญัญัติ หมายถึง คําเฉพาะวงการหรือคําเฉพาะวิชาที่ผูคิดขึ้นเพื่อใชสื่อความหมายในวงการ

อาชีพหรือในวิชาการแขนงใดแขนงหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ีเพราะการศึกษาของเราไดขยายตัวกวางขวาง

มากขึน้ การศึกษาจากตางประเทศก็มีมากขึ้น เราตองรับรูคําศัพทของประเทศเหลาน้ันโดยเฉพาะคําศัพท

ภาษาอังกฤษ 

 ปจจุบนัมีศัพทบญัญัตทิี่ใชกันแพรหลายโดยทั่วไปจํานวนมากซึ่งผูเรียนคงจะเคยเห็นและเคยไดฟ

งจากสือ่มวลชน ซึ่งจะเปนคําศพัทเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร ฯลฯ 

 จะขอยกตัวอยางเพยีงบางคําดังน้ี 

 สินเชื่อ Credit หมายถึง เงนิที่เปนหน้ีไวดวยความเชื่อถือ 

 เงินฝด  Deflation หมายถึง  ภาวะเศรษฐกิจที่มีปริมาณเงินหมุนเวียน 

   ในประเทศมีนอย การใชจายลดนอยลงทําใหสนิคาราคาตก 



132 | ห น า  

 

 เงินเฟอ Inflation หมายถึง  ภาวะเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนใน 

   ประเทศมีมากเกินไป  ทําให ราคาสินค าแพงและเงินเสื ่อมค า 

   ตก ตํ่า  ป ริม า ณ เงิ น หมุ น เ วีย นใ นป ร ะ เท ศ มี น อย ก า รใ ช จ า ย 

   ลดนอยลง ทําใหสนิคาราคาตก 

 ทุนสํารอง Reserve fund หมายถึง  เงินที่กันไว จากผลกําไรของ 

   ห า ง หุ น ส ว น บ ริ ษั ท ต า ม ที่ กํ า ห น ด ไ ว ใ น ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ข อ บั ง คั บ 

   ของหางหุนสวน บริษัทน้ันๆ 

 ทุนสํารองเงินตรา  Reserve หมายถึงทองคํา เงินตราตางประเทศหรือหลักทรัพย  

   ตางๆ ซึ่งใชเปนประกันในการออกธนบตัรหรือธนาคารบตัร 

 เงินปนผล Dividend หมายถึง สวนกําไรที่บริษัทจํากัดจายใหแกผูถอืหุน 

 กลองโทรทรรศน  Telescope กลองที่สองดูทางไกล 

 กลองจลุทรรศน   Microscope กลองขยายดูของเลก็ใหเห็นเปนใหญ 

 จรวด Rocket หมายถึง  อาวุธหรือยานอวกาศที่ขับ เคลื ่อนด วย 

   ความเร็วสู งโดยได เชื ้อ เพลิงในตัวเองเผาไหม เป นแก สพุ งออกมา 

   จากสวนทายมีทั้งชนิดที่ใชเชือ้เพลงิแขง็และชนิดเชือ้เพลงิเหลว 

 ขีปนาวุธ Missile หมายถึง  อาวุธซึ่งถูกส งอกไปจากผิวพิภพเพื่อใช  

   ประหัตประหารหรือทําลายในสงคราม โดยมีการบังคับทิศทาง 

   ในตัวเอง  เพื่อนําไปสู เป าหมายการบังคับทิศทางนีบ้ังคับเฉพาะ 

   ตอนขึ้นเทาน้ัน 

 จรวดนําวิถี Guided Rocket หมายถึง  ขีปนาวุธนําวิธีซึ่ งขับเคลื ่อน 

   ดวยจรวด 

 

 จานบิน Flying Saucer หมายถึง วัตถุบิน ลักษณะคลายจาน 2 ใบ  

   ค วํ่ า ป ร ะ ก บ กั น มี ผู อ า ง ว า เ ค ย เ ห็ น บิ น บ น ท อ ง ฟ า แ ล ะ มี บ า ง ค น 

   เชื่อว าเป นยานอวกาศมาจากนอกโลกหรือจากดาวดวงอ่ืน  บาง 

   คร้ังก็เรียกวา จานผ ี

 ดาวเทียม Satellite หมายถึง วัตถุที่มนุษย สร างขึ้นเลียนแบบดาวบริวาร 

   ของดาวเคราะห เพื่อใหโคจรรอบโลกหรือรอบเทหฟากฟาอ่ืน  

   มี อุปกรณ โทรคมนาคมด วย  เช นการถ ายทอดคลื่น วิทยุและ 

   โทรทัศนขามประเทศขามทวีป เปนตน 
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 แถบบันทึกเสยีง Audiotape หม ายถึง  แถบ เคลือบ สารแม เหล็กใ ช บันทึ ก 

   สญัญาณเสยีง 

 แถบบันทึกภาพ,แถบวีดิทัศน  Videotape หมายถึง แถบเคลือบสารแมเหล็กใช 

    บันทึกสัญญาณภาพ 

 โลกาวิวัตน Globalization หมายถึง การทําใหแพรหลายไปทั่วโลก 

 คําศัพทบัญญัติที่ยกมาลวนมีความหมายที่ตองอธิบายและมักจะมีความหมายเฉพาะดานที่แตกต

างไปจากความเขาใจของคนทั่วไป หากผู เรียนตองการทราบความหมายที่ถูกตองควรคนควาจาก

พจนานุกรมเฉพาะเร่ือง เชน พจนานุกรมศัพทแพทย พจนานุกรมศัพทธุรกิจ พจนานุกรมชางและ

พจนานุกรมศัพทกฎหมาย เปนตนหรือติดตามขาวสารจากสื่อตางๆที่มีการใชคําศัพทเฉพาะดานจะชวย

ใหเขาใจดีขึ้น เพราะคําศัพทบญัญัติเหมาะสมที่จะใชเฉพาะวงการและผูมีพื้นฐานพอเขาใจความหมายเทา

น้ัน 
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 1. ใหผูเรียนรวบรวมคําศัพทบัญญัติจากหนังสือพิมพและหนังสืออ่ืนๆ แลวบันทึกไวในสมุด

เพื่อจะไดนําไปใชในการพูดและเขยีนเมื่อมีโอกาส 

 2. ผูสอนยกคํามาถามที่เห็นสมควรใหผูเรียนชวยกันแยกวาเปนคําสมาสหรือคําประสม 

 

 ประโยคในภาษาไทย ประโยคตองมีความครบ สมบูรณ ใหรูวา ใครทําอะไร หรือกลาวอีกอยาง

หน่ึงวาประโยคตองประกอบดวยประธานและกริยาเปนอยางนอย 

 เราสามารถแยกประโยคไดเปน 3 ชนิด คือ 

 ก. ประโยคแจงใหทราบ หรือประโยคบอกเลา ประโยคชนิดน้ีอาจจะเปนประโยคสั้นๆ มีเพียง 

คํานามทําหนาที่ประธาน คํากริยาทําหนาที่เปนตัวแสดง เชน คนเดิน นกบิน แตบางทีอาจจะเปนประโยค

ยาวๆ มีความสลบัซบัซอนยิ่งขึ้น ซึ่งมีคํานาม คํากริยา หลายคํา ก็ได 

 ถาประโยคแจงใหทราบน้ันมีเนือ้ความปฏิเสธก็จะมีคําปฏิเสธ เชน ไมมี หามิได อยูดวย เชน เขา

ไมมารวมประชุมในวันน้ี 

 ข. ประโยคถามใหตอบหรือประโยคคําถาม เปนประโยคที่ผูพูดใชถามขอความเพื่อใหผูฟงตอบ 

รูปประโยคคําถามจะมีคํา หรือไหม ใคร อะไร ที่ไหน กี่ เมื่อไร อยางไร ฯลฯ แตถาประโยคถามใหตอบ

เปนประโยคถามใหตอบที่มเีน้ือความปฏิเสธก็จะมีคําปฏิเสธอยูดวย 
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 ค. ประโยคบอกใหทําหรือประโยคคําสั่ง เปนประโยคที่ผูพูดใชเพื่อใหผูฟงกระทําอาการบางอย

างตามความตองการของผูพูด การบอกใหผูอ่ืนทําตามความตองการของตนน้ันอาจตองใชวิธีขอรองออน

วอน วิงวอน เชญิชวน บังคับ ออกคําสั่ง ฯลฯ 

การเรียงลําดับในประโยค 

 การเรียงลําดับในภาษาไทยมีความสําคัญมากเพราะถาเรียงลําดับตางกันความสัมพันธ  

ของคําในประโยคจะผิดไป เชน 

 สุนัขกัดงู  สุนัขเปนผูทํา    งูเปนผูถูกกระทํา 

 งูกัดสุนัข  งูเปนผูทํา    สุนัขเปนผูถูกกระทํา 

 

 

โครงสรางของประโยค 

 ประโยคในภาษาไทยแบงเปน 3 ชนิด คือ 

 ก. ประโยคความเดยีว คือประโยคที่มุงกลาวถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพียงสิ่งเดียวและสิ่งน้ันแสดงกิริยา

อาการหรืออยูในสภาพอยางใดอยางหน่ึงแตเพยีงอยางเดียว  ประโยคความเดียวแบงออกเปนสวนสําคัญ 2 

สวน  คือภาคประธานและภาคแสดง  เชน 

 ผูหญิงชอบดอกไม ถึงแมจะมีรายละเอียดเขาไปในประโยค ก็ยังเปนประโยคความเดียว เชน ผู

หญิงคนน้ันชอบดอกไมสวย 

 ข. ประโยคความซอน คือ ประโยคความเดียวที่เพิ่มสวนขยายภาคประธานหรือภาคแสดงดวย

ประโยค ทําใหโครงสรางของประโยคเปลีย่นไปแตถาประโยคที่เพิ่มขึ้นน้ันเปนประโยคชวยจํากัดความ

หมายของคําถามหรือคํากริยา ก็เปนประโยคซอน เชน 

 ผูหญิงที่น่ังขางๆ ฉันชอบดอกไมที่อยูในแจกัน 

 ประโยคที่ช วยจํากัดความหมายของคํานาม “ดอกไม” คือประโยคที่ว า “ที่อยู ใน 

แจกัน” เปนตน 

 ค. ประโยคความรวม คือ ประโยคที่มีสวนขยายเพิ่มขึ้นและสวนที่ขยายสัมพันธกับประโยคเดิม

โดยมีคําเชื่อม และ แตถา ฯลฯ อยูขางหนาหรืออยูขางในประโยคเดิมหรือประโยคที่เพิ่มขึ้น ทําใหรูวา

ประโยคทั้งสองสัมพันธกันอยางไร เชน 

 ผูหญิงชอบดอกไมสวนเดก็ชอบของเลน  เปนประโยคความรวม 

 ประโยคที่เพิ่มขึ้นและสัมพันธกับประโยคเดิมโดยมีคําเชือ่ม “สวน” มาขางหนาคือประโยค “เด็ก

ชอบของเลน” เปนตน 
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เร่ืองที่ 2  ถอยคําสํานวน สุภาษิต คําพังเพย 

 1. ถอยคําภาษาไทยมีลักษณะพิ เศษหลายประการ  สามารถเลือกใชให เหมาะสม 

ในการสื่อสาร เพื่อความเขาใจในสิ่งตางๆ ไดอยางชัดเจน และตรงเปาหมาย 

 2. ถอยคาํภาษาไทยมีลักษณะเปนศิลปะที่มีความประณีต สละสลวย ไพเราะ ลึกซึ้ง นาคิด นาฟง 

ร่ืนหู จูงใจ และหากนําไปใชไดเหมาะกับขอความเร่ืองราวจะเพิ่มคุณคาใหขอความหรือเรือ่งราวเหลาน้ัน 

มีนํ้าหนักนาคิด นาฟง นาสนใจ นาติดตามยิ่งขึ้น 

 3. ถอยคําภาษาไทย ถารูจักใชใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคลนับวาเปนวัฒนธรรมอันดีงาม

ของชาติและของผูปฎิบัติ 

ถอยคําสํานวน 

 ถอยคําสํานวนหมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียง บางทีก็ใชวาสํานวนโวหาร คําพูดของมนุษยเราแยก

ออกไปอยางกวางๆ เปน 2 อยาง อยางหน่ึงพูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมาก็เขาใจทันที 

อีกอยางหน่ึงพูดเปนเชงิไมตรงไปตรงมา แตใหมีความหมายในคําพูดน้ันๆ คนฟงเขาใจความหมายทันที 

ถาคําพูดน้ันใชกันแพรหลาย เชนคําวา “ปากหวาน” “ใจงาย” แตถาไมแพรหลายคนฟงก็ไมอาจเขาใจ

ทันที ตองคิดจึงจะเขาใจหรือบางทีคิดแลวเขาใจเปนอยางอ่ืนก็ไดหรือไมเขาใจเอาเลยก็ไดคําพูดเปนเชิงน้ี 
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เราเรียกวา “สํานวน” การใชถอยคําที่เปนสํานวนน้ัน ใชในการเปรียบเทียบบาง เปรียบเปรยบาง พูด

กระทบบาง พูดเลนสนุกๆ บาง พูดเตือนสติใหไดคิดบาง 

 สํานวนไทย หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงไวตายตัว เนือ่งจากใชกันมาจนแพรหลายอยูตัวแลว  จะ

ตัดทอนหรือสลับที่ไมได เชน สาํนวนวา “เกบ็เบี้ยใตถุนราน”หมายความวาทํางานชนิดที่ไดเงินเล็กนอยก็

เอา ถาเราเปลี่ยนเปน “เก็บเงินใตถุนบาน” ซึ่งไมใชสํานวนที่ใชกัน คนฟงอาจไมเขาใจหรือเขาใจเปนอย

างอ่ืน เชน เกบ็เงนิฝงไวใตถุนบาน 

 ลักษณะชองสํานวนไทย 

 1. สํานวนไทยมีลักษณะท่ีมีความหมายโดยนัย โดยปกติความหมายของคํามีอยางนอย 2 

ประการ คือ 

  1.1 ความหมายโดยอรรถ ไดแก ความหมายพื้นฐานของคําน้ันๆ โดยตรงเชนคําวา “กิน”

ความหมายพื้นฐานที่ทุกคนเขาใจก็คืออาการที่นําอะไรเขาปากเคี้ยวแลวกลืนลงไปในคอ เชน กินขาว กิน

ขนม เปนตน 

  1.2 ความหมายโดยนัย ไดแก การนําคํามาประกอบกันใชในความหมายที่เพิม่จากพื้นฐานเช

น คําวา 

    กินดิบ - ชนะโดยงายดาย 

    กนิโตะ - รุมทําราย 

    กินแถว - ถูกลงโทษทุกคนในพวกน้ัน 

    กินปูรอนทอง - ทําอาการพิรุธขึ้นเอง 

 2. สํานวนไทยมีลักษณะมีความหมายเพื่อใหตีความ มีลักษณะติชมหรือแสดงความเห็นอยูใน

ตัว เชน เกลอืเปนหนอน กินปูนรอนทอง ตกบนัไดพลอยโจน งมเขม็ในมหาสมุทร เปนตน 

 3. สํานวนไทย มีลักษณะเปนความเปรียบเทียบหรือคําอุปมา เชน ใจดําเหมือนอีกา   เบาเหมือน

ปยุนุน รักเหมอืนแกวตา แขง็เหมอืนเพชร  เปนตน 

 4. สํานวนไทยมีลักษณะเปนคําคมหรือคํากลาว เชน หนาชื่นอกตรม หาเชากินค่ํา หนาซื่อใจคด 

เปนตน 

 5. สํานวนไทย มีลักษณะเปนโวหารมีเสียงสัมผัสคลองจองกัน หรือบางทีก็ยํ้าคํา เชน ชาวแดง

แกงรอน ขุนของหมองใจ จับมือถือแขน บนบานศาลกลาว กินจุบกินจิบ ประจบประแจง ปากเปยกปาก

แฉะ อ่ิมอกอ่ิมใจ เปนตน 

 

ตัวอยางสํานวนไทย 
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 1. สํานวนที่มีเสียงสัมผัส สํานวนเหลาน้ีมักจะมีจํานวนคําเปนจํานวนคู ต้ังแต 4 คํา  

จนถึง 12 คําดังน้ี 

  1.1  เรียง 4 คํา เชน ขาวแดงแกงรอน  คอขาดบาดตาย  โงเงาเตาตุน ฯลฯ 

  1.2  เรียง 6 คํา เชน คดในของอในกระดูก ยุใหรําตําใหร่ัว นกมีหูหนูมีปก ฯลฯ 

  1.3  เรียง 8 คําเชน  กินอยูกับปาก อยากอยูกับทอง ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง, 

ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด เปนตน 

  1.4  เรียง10 คํา เชน คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนสื่อ คบคนใหดูหนา 

ซื้อผาใหดูเน้ือ  ดักลอบตองหมั่นกู เจาชูตองห่ันเกี้ยว เปนตน 

  1.5  เรียง 12 คํา เชน ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน  มีเงินเขานับเปนนอง มีมอง

เขานับเปนพี่  เลนกับหมาหมาเลยีปาก เลนกับสากสากตอยหัว 

 2. สาํนวนท่ีไมมเีสยีงสัมผัส สาํนวนเหลาน้ีมีมากมาย สวนมากมี่ต้ังแต 2 คําขึ้นไป จนถึง 8 คํา เช

น 

  2.1  เรียง 2 คํา เชน  กนัทา แกเผ็ด  เขาปง ตกหลมุ  ตายใจ ฯลฯ 

  2.2 เรียง 3 คํา กวางขวางคอ  เกลอืเปนหนอน คลุมถุงชน ควานํ้าเหลว ฯลฯ 

  2.3 เรียง 4 คํา เชน กิ่งทองใบหยก กิง้กาไดทอง กินปูรอนทอง นํ้าผึ้งหยดเดียว นอนตายตา

หลบัขาวใหมปลามัน เปนตน 

  2.4  เรียง 5 คํา เชน ขนหนาแขงไมรวง  ตีงูใหหลงัหัก จับปูใสกระตัง ฯลฯ 

  2.5  เรียง 6 คํา เชน กลืนไมเขาคายไมออก   น้ิวไหนรายตัดน้ิวน้ัน  บานเมืองมีขื่อมีแป  

พลิกหนามือเปนหลังมือ 

  2.6  เรียง 7 คํา เชน กินบนเรือนขี้รดหลังคา  นกนอยทํารังแตพอตัว  ตําน้ําพริกละลายแมนํ้า  

สิบปากวาไมเทาตาเห็น  เร่ืองขี้หมรูาขี้หมาแหง ฯลฯ 

 สํานวน หมายถึง กลุมของวลี คําหรือกลุมคําที่นํามาใชในความหมายที่แตกตางไปจากความ

หมายเดิม ความหมายที่เกิดขึน้มักจะเปนความหมายในเชิงอุปมา หรือเชิงเปรียบเทียบ ไมไดใหคติธรรม 

แตจะเปนความหมายที่กระชับและลึกซึ้ง เชน สํานวนวา เรื่องกลวยๆ คําวา กลวยๆ ไมไดหมายถึงผลไม

แตหมายถึง งายๆ เรื่องไมยากเปนเรื่องงายๆ สํานวนภาษไทยอาจจะประกอบคําตัง้แต 1 คําขี้นไปจึงถึง

หลายคําหรือเปนกลุม 

ตัวอยางเชน 

   ปากหวาน = พูดเพราะ 

   ลกูหมอ = คนเกาของสถานที่ใดสถานที่หน่ึง 

   หญาปากคอก = เร่ืองงายๆที่คิดไมถึง 
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   กงกรรมกงเกวียน = กรรมสนองกรรม 

   พกหินดีกวาพกนุน = ใจคอหนักแนนดีกวาหูเบา 

 การใชสํานวนไปประกอบการสื่อสารน้ัน ผู ใชตองรูความหมายและเลือกใชใหเหมาะสม 

กับเพศ โอกาส และสถานการณ เชน 

   เฒาหัวง ู = มักจะใชเปรียบเทียบ หมายถึงผูชายเทาน้ัน 

   ไกแกแมปลาชอน = มักใชเปรียบเทียบกับผูหญิงเทาน้ัน 

   ขบเผาะ = มักใชกับผูหญิงเทาน้ันไมใชกับผูชาย 

 คําพังเพย มีความหมายลึกซึ้งกวาสํานวน ซึ่งจะหมาถึงถอยคําที่กลาวขึ้นมาลอยๆเปนกลางๆ มี

ลักษณะติชมหรือแสดงความเห็นอยูในตัว มีความหมายเปนคติสอนใจคําพังเพยเมื่อนําไปตีความแลว

สามารถนําไปใชประกอบการพูดหรือเขยีนใหเหมาะสมกับเร่ืองที่เราตองการถายทอดหรือสื่อความหมาย

ในการสื่อสาร เชน 

 ชี้โพรงใหกระรอก = การแนะนําใหคนอ่ืนทําในทางไมดี 

 ปลูกเรือนตามใจผูอยู = จะทําอะไรใหคิดถึงผูที่จะใชสิ่งน้ัน 

 รําไมดีโทษปโทษกลอง = คนทําผิดไมยอมรับผ ดิ กลับไปโทษคนอ่ืน 

นอกจากน้ียังมีคําพังเพยอีกมากที่เราพบเห็นนําไปใชอยูเสมอ เชน 

 กําแพงมีหูประตูมีชอง  เห็นกงจักรเปนดอกบวั 

 ทํานาบนหลงัคน   เสยีนอยเสยียากเสยีมากเสยีงาย 

     ฯลฯ 

 สุภาษิต หมายถึง คํากลาวดี  คําพูดที่ถือเปนคติ เพื่ออบรมสั่งสอนใหทําความดีละเวนความชั่ว 

สุภาษิต สวนใหญมักเกดิจากหลกัธรรมคําสอน นิทานชาดก เหตุการณหรือคําสั่งสอนของบุคคลสําคัญซึ่ง

เปนที่เคารพนับถือ เลือ่มใสของประชาชน ตัวอยาง เชน 

    ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน 

    ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว 

    ที่ใดมีรักที่น่ันมีทุกข 

    หวานพืชเชนไร ยอมไดผลเชนน้ัน 

    ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่น้ัน 

    ใจเปนนายกายเปนบาว 

     ฯลฯ 

 การนําสาํนวน คําพังเพย สุภาษิตไปใชประกอบการถายทอดความรูความคิดอารมณความรูสึกใน

ชีวิตน้ัน คนไทยเรานิยมนําไปใชกันมาก ทั้งน้ีเพราะสํานวน สุภาษิต คําพังเพย มีคุณคาและความสําคัญ 

คือ 
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 1. ใชเปนเคร่ืองมืออบรมสั่งสอน  เยาวชนและบุคคลทั่วไปใหปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบในดานตางๆ  

เชน การพูด การถายทอดวัฒนธรรม การศึกษาเลาเรียน การคบเพื ่อน ความรัก  

การครองเรือนและการดําเนินชีวิตดานอ่ืนๆ 

 2. ถอยคําสํานวน คําพังเพย สุภาษิต สะทอนใหเห็นสภาพการดําเนินชีวิตความเปนอยูของคน

สมัยกอนจนถึงปจจุบนั ในดานสังคม การศึกษา การเมอืง การปกครอง เศรษฐกิจ นิสัยใจคอและอ่ืนๆ 

 3. สะทอนใหเห็นความเชื่อ ความคิด วิสัยทัศนของคนสมัยกอน 

 4. การศึกษาสาํนวน คําพังเพย สุภาษิต ชวยใหมีความคิด ความรอบรู สามารถใชภาษาไดดีและ

เหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะและบุคคล กอปรทั้งเปนการชวยสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาไวใหคงอยูคู

ชาติไทยตลอดไป 

 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนรวบรวม สํานวน คําพังเพย สุภาษิต จากหนังสือและแหลงความรูอ่ืนๆ พรอมศึกษา

ความหมายใหเขาใจ เพื่อนําไปใชในการรายงาน การพูด การเขยีน ในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่  3  การใชพจนานุกรมและสารานุกรม 

ความสําคัญของพจนานุกรม 

 พจนานุกรมเปนหนังสืออางอิงที่สําคัญและเปนแบบฉบับของการเขียนหนังสือไทยในทาง

ราชการและโรงเรียน เพื่อใหการเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกันไมลักลั่นกอใหเกิดเอกภาพ ทาง

ภาษา อันเปนวัฒนธรรมสวนหน่ึงของชาติไทย ตามปกติแลวเราจะเปดใชเมื่อเกิดความสงสัยใครรูในการ
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อาน เขียน หรือแปลความหมายของสํานวน หากเปดใชบอยๆจะเกิดความรูความชํานาญ ใชไดรวดเร็ว

และถูกตอง 

ความหมายของพจนานุกรม 

 คําวา พจนานุกรม เทียบไดกับคําภาษาอังกฤษคือ  Dictionary  พจนานุกรม  หมายถึง  หนังสือ

รวบรวมถอยคาํและสาํนวนที่ใชอยูในภาษาโดยเรียงลําดับตามอักษรแรกของคํา เร่ิมต้ังแตคําที่ขึ้นทายตน

ดวย ก.ไก ลําดับไปจนถึง คําที่ขึ้นตนดวย ฮ.นกฮูก ซึ่งแตละคําพจนานุกรมจะบอกการเขียนสะกดการันต 

บางคําจะบอกเสียงอานดวย หากคําใดที่มีมาจากภาษาตางประเทศก็จะบอกเทียบไว บางคํามี

ภาพประกอบเพื่อเขาใจความหมายยิ่งขึ้น และสิ่งที่พจนานุกรมบอกไวทุกคําคือ ชนิดของคําตามไวยา

กรณกับความหมายของคําน้ันๆ 

 พจนานุกรมจึงทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูทางภาษาคอยใหความรูเกี่ยวกับการอาน การเขียน 

และบอกความหมายของถอยคาํสาํนวนใหเปนที่เขาใจอยางสั้น งาย รวบรัด 

 หนังสือพจนานุกรมภาษาไทยฉบับที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับทั่วไปคือ  พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑติยสถานฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2525 และฉบบัปรับปรุง ป 2542 

  

 

   พจนานุกรมจะเรียงคําตามอักษรตัวแรกของคํา 

   โดยลําดับต้ังแต ก.ไก ไปจนถึง  

   ฮ.นกฮูก จงลําดับคํา 5 คํา ตอไปน้ีตามหลักพจนานุกรม 

     หมู  แมว  เปด  ไก  นก 

    (ถาเรียงไมไดใหเปดพจนานุกรมดูหรือถามผูรู) 

 

 

 

 

 

วิธีใชพจนานุกรม 

 พจนานุกรมจัดเปนหนังสือประเภทไขขอของใจทางภาษา ตามปกติแลวเราจะเปดใชเมื่อเกิด

ความสงสัยใครรูในการอาน เขยีน หรือแปลความหมายของถอยคาํสาํนวณ หากเปดบอยๆจะเกิดความคล

องแคลวรวดเร็วและถูกตอง 
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 ถาเปรียบเทียบวิธีใชพจนานุกรมกับการพิมพดีด วายน้าํ ขับรถ ทอผา หรือทํานา ก็คงเหมือนกัน

คือ ฝกบอยๆ ลงมือทําบอยๆ ทําเปนประจําสม่ําเสมอ ไมชาจะคลองแคลวโดยไมรูตัว 

 การใชพจนานุกรมจึงไมใชเร่ืองยากเยน็อะไร 

 ขอแนะนําขั้นตอนงายๆดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 หาพจนานุกรมมาใชในมือหนึ่งเลมเปดอานคํานําอยางละเอียด เราตองอานคํานําเพราะ

เขาจะอธิบายลักษณะและวิธีใชพจนานุกรมเลมน้ันอยางละเอียด 

 ข้ันท่ี 2 ศึกษารายละเอียดตางๆที่จําเปนตองรู เพื่อความสะดวกในการเปดใช เชน อักษรยอ คํายอ 

เปนตน เพราะเมื่อเปดไปดูคํากับคําหมายแลวเขาจะใชอักษรยอตลอดเวลาโปรดดูตัวอยางจากพจนานุกรม

ฉ บั บ ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น  ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2525  

หนา 9-10 

 อักษรยอที่ใชพจนานุกรม 

 (1) อักษรยอในวงเลบ็(...) บอกที่มาของคํา 

 (2) อักษรหนาบทนิยาม บอกชนิดของคําตามหลักไวยากรณ 

 (3) อักษรยอในวงเลบ็หนาบทนิยาม บอกลักษณะของคําที่ใชเฉพาะแหง 

 (4) อักษรยอหนังสอือางอิง 

 (5) คําวา” ดู” ที่เขยีนตอทายคํา หมายความวาใหเปดดูในคําอ่ืน เชน กรรม ภิรมย ดูกรรภิรมย 

 

บัญชีอักษรยอที่ใชในพจนานุกรมนี้ 

 (1) อักษรยอในวงเลบ็  บอกที่มาของคํา :- 

   ข   =  เขมร ต =  ตะเลง           ล = ละติน 

   จ    =  จีน บ = เบงคอลี       ส = สันสกฤต 

   ช   = ชวา  ป = ปาลิ(บาลี)     อ = อังกฤษ 

   ญ   = ญวน  ฝ = ฝร่ังเศษ         ฮ = ฮินดู 

   ญ   =  ญ่ีปุน  ม = มาลายู       

 (2) อักษรยอหนาบทนิยาม บอกชนิดของคําตามไวยากรณ คือ :- 

   ก.    = กริยา         ว. = วิเศษณ (คุณศัพทหรือกริยาวิเศษณ) 

   น. = นาม           ส. = สรรพนาม 

   นิ = นิบาต สัน = สันธาน 

   บ. = บุรพบท      อ. = อุทาน   

 (3) อักษรยอในวงเลบ็หนาบทนิยาม บอกลักษณะของคําที่ใชเฉพาะแหง คือ:- 
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  (กฎ)   คือ  คําที่ใชในกฎหมาย 

  (กลอน) คือ   คําที่ใชในบทรอยกรอง  

  (คณิต) คือ คําที่ใชในคณิตศาสตร 

  (จริย)  คือ  คําที่ใชในจริยศาสตร 

  (ชีว)  คือ  คําที่ใชในชวีวิทยา 

  (ดารา) คือ  คําที่ใชในดาราศาสตร 

  (ถิ่น)    คือ  คําที่ภาษาเฉพาะถิ่น 

  (ธรณี) คือ  คําที่ใชในธรณีวิทยา 

  (บัญชี) คือ  คําที่ใชในการบัญชี 

  (แบบ) คือ  คําที่ใชเฉพาะในหนังสอื ไมใชคําทั่วไป เชน กนก ลุปต ลุพธ 

  (โบ)  คือ  คําโบราณ 

  (ปาก)  คือ  คําที่เปนภาษาปาก 

  (พฤกษ)  คือ คําที่ใชในพฤกษศาสตร 

 (4)  อักษรยอหนังสอืที่อางอิงมีดังน้ี คือ:- 

 กฎมนเทียรบาล ในกฎหมายราชบุรี : หนังสือกฎหมาย  พระนิพนธ ในกรมหลวง 

     ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ฉบับโรงพิมพกองลหุโทษ   

     ร.ศ. 120  

 กฎ.ราชบุรี  : หนังสือกฎหมาย  พระราชนิพนในกรมหลวง 

     ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ฉบับฉบับโรงพมิพ 

     กองลหุโทษ  ร.ศ. 120  

 กฎหมาย  : หนังสอืเร่ืองกฎหมายเมืองไทย 

     หมอปรัดเลพิมพ จ.ศ. 1235 

 กฐินพยุห  : ลิลิตกระบวนแหพระกฐินพยุหยาตรา 

     พระนิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา 

     กรมพระปรมมานุชิตชโินรส. ฯลฯ 
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 ข้ันท่ี  3 ศึกษาวิธีเรียงคําตามลําดับพยญัชนะตัวแรกของคํา คือเรียง ก.ไก ไปจน ฮ.นกฮูก สังเกต

วาเขาเรียงไวอยางไร ลักษณะพิเศษที่แปลกออกไปคือ ตัว ฤ.ฤๅ. จะลําดับไวหลังตัว ร.เรือ สวน ฦ.ฦๅ จะ

อยูหลังตัว ล.ลิง และหากคําใดใชพยัญชนะเหมือนกัน เขาก็ลําดับ โดยพิจารณารูปสระพิเศษ 

อีกดวย การลําดับคําตามรูปสระก็มีลักษณะที่ตองสนใจเปนพเิศษ เขาจะเรียงคําตามรูปดังน้ี 

 คําที่ไมมีรูปสระมากอน แลวตอดวยคําที่มีรูปสระ 

 -ะ  -า   - ิ    - ี    - ึ     ื-   - ุ    - ู  เ-ะ   เ-  เ - ะื    เ - ื   - วั ะ   - วั   เ-า  เ-าะ  -ำ 

 เ - ะี   เ - ี  แ-   แ-ะ   โ-   โ-ะ  ใ-  ไ- 

 โปรดดูตัวอยางการเรียงคําจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานฉบบัปรับปรุงพทุธศกัราช 2525 

และ 2542 

 ข้ันท่ี 4  ศึกษาเคร่ืองหมายวรรคตอนที่ใชในพจนานุกรม 

 เครื่องหมายจุลภาค (,) ใชคั่นความหมายหรือบทนิยามของคําที่มีความหมาย หลายอยางแตมี

ความหมายคลายๆ กันหรือเปนไวพจนของกัน 

 ตัวอยาง 

 กระตือรือรน ก.รีบเรง, เรงรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝกใฝเรารอน 

 เคร่ืองหมายอัฒภาค(;) 

 (1) ใชคั่นเคร่ืองหมายหรือบทนิยามของคําที่มีความหมายหลายอยางแตความหมายมีนัยเนื่องกับ

ความหมายเดิม 

 ตัวอยาง  

  กิ่ง น. สวนที่แยกออกจากลําตน,แขนง;ใชเรียกสวนยอยที่แยกออกไปจากสวนใหญขึ้นอยูกับ

สวนใหญ เชน กิ่งอําเภอ กิ่งสถานีตํารวจ;ลักษณะนามเรียกงาชางวา กิ่ง;เรือ ชนิดหน่ึงในกระบวน 

พยุหยาตรา 

  (2)  คั่นบทนิยามที่มีความหมายไมสัมพันธกันเลย 

  ตัวอยาง 

  เจริญ(จะเริน)ก.เติบโต,งดงาม,ทําใหงอกงาม,เชนเจริญทางไมตรี,มากขึน้,ทิ้ง,เชน เจริญยา,ตัด 

เชน เจริญงาชาง,สาธยาย,สวด,(ในงานมงคล) เชน เจริญพระพุทธมนต เปนตน 

  (3) คั่นอักษรยอบอกที่มาของคํา 

  ตัวอยาง 

  กุณฑล [ทน]น.ตุมหู.(ป. ; ส.) 

  คั่นอักษร ป. กับ อักษร ส. ซึ่งมาจากคําวาบาลกีับสันสกฤต 
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 เคร่ืองวงเลบ็เหลี่ยม[ ] คําในวงเลบ็เหลี่ยมเปนคําที่บอกเสยีงอาน 

  ตัวอยาง 

  ราชการ [ราดชะกาน] เปนตน 

 

 เคร่ืองหมายนขลขิิต ( ) 

  อักษรยอที่อยูในวงเลบ็บอกที่มาของคํา เชน (ข.) มาจากภาษาเขมร 

  อักษรยอที่อยูในวงเล็บหนาบทนิยามบอกลักษณะคําที่ใชเฉพาะแหง เชน (กฎ) ในภาษา

กฎหมาย 

 เคร่ืองหมายยัติภังค (-) 

  (1) เขยีนไวขางหนาคําเพื่อใหสงัเกตวาเปนคําที่ใชพวงทายคําศัพทอ่ืน 

  ตัวอยาง 

   - เก็งกอย ใชเขาคูกับคํา เขยง เปน เขยงเกงกอย. (ไทยใหญ เกง วาเน่ืองในเลมการเลน.) 

  (2) เขยีนไวหลงัคําเพื่อใหสงัเกตวามีคําพวงทาย 

  ตัวอยาง 

  โ-ขม- [โขมะ-] (แบบ) น. โกษม, ผาใยไหม (ผาลินิน), ผาขาว, ผาปาน ประกอบวาโขมพัตถ 

และแผลงเปน โขษมพสัตร ก็มี. (ป. ; ส. เกษม.) 

  (3) แทนคําอานของพยางคที่ไมมีปญหาในการอาน 

  ตัวอยาง 

   กุณฑล [-ทน] น. ตุมหู. (ป.; ส.) 

 เคร่ืองหมายพนิทุจุดไวใตตัว ห ซึ่งเปนอักษรนําเวลาอานไมออกเสยีง 

   เชน [เหฺลา] ไมอานวา เห-ลา 

  เคร่ืองหมายพนิทุจุดไวใตพยญัชนะตัวหนาที่เปนตัวอักษรควบหรือกล้ํา ในภาษาไทยมี 3 ตัว ร ล 

ว เทาน้ัน ที่ออกเสยีงควบกล้ํา นอกน้ันไมนิยม 

 ข้ันท่ี 5 ศึกษาตัวเลขที่เขยีนตอทายคํา 

   ตัวเลขท่ีเขียนตอทายคํา 

   หมายถึง คําน้ันมีหลายความหมายแตกตางกัน 

   ตัวอยาง 

   กระทิง 1 น. ชื่อวัวปาชนิด (Bos gaurus) ในวงศ Bovidace ขนยาว 

ตัวสีดําหรือดําแกมนํ้าตาล ยกเวนแตที่ตรงหนาผากและขาทั้ง 4 เปนขาวเทาๆ หรือเหลอืงอยางสทีอง 
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   กระทิง 2 น. ชื่อตนไมชนิดหน่ึง (Calophyllum inophyllum) ในวงศ 

Guttiferae ใบและผลคลายสารภี แตใบขึ้นสันมากและผลกลมกวา เปลือกเมล็ดแข็ง ใชทําลูกฉลากหรือ

กระบวยของเลน, สารภีทะเล หรือ กากะทิง ก็เรียก. 

   กระทิง 3 น. ชื่อปลาน้ําจืดจําพวกหน่ึง (Mastocembelus sp.) ในวงศ 

Mastocembelidaeมีหลายชนิด ตัวเรียวคอนยาวคอนขางแบน พื้นสีนํ้าตาลแก บางตัวมีลายขาวเปน

วงกลมๆ บางตัวมีลายเปนบั้งๆ คาดจากหลังถึงใตทอง มีครีบบนสันหลังยาวติดตอตลอดถึงหาง ปลาย

จมกูเลก็แหลมผิดกวาปลาธรรมดา อาศัยอยูในแมนํ้าลําคลองทั่วไป 

   ใหผู เรียนสังเกตความหมายของคําวา “กระทิง 1” “กระทิง 2” “กระทิง 3”  

วาเหมอืน หรือ แตกตางกัน เราเรียก “กระทิง 1” วา กระทิงในความหมายที่ 1 หมายถึงชื่อ วัวปา.... 

   เมื่อศึกษาเขาใจพจนานุกรมทั้ง 5 ขั้นตอนแลว ควรฝกคนหาคําขอความหรือฝกใช

พจนานุกรมดวยตนเองใหเกดิความชํานาญ ก็จะเปนประโยชนกับตนเองตลอดชวีติทีเดียว 

 

สารานุกรม 

 หนังสอืสารานุกรม เปนหนังสอืรวมความรูตางๆ ในทุกแขนงวิชาใหรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ

ความเปนมา วิวัฒนาการตางๆ และความรูทั่วไป อาทิ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ 

เรียงลําดับไวอยางด แี ตสวนใหญจะเรียงตามตัวอักษรและมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ จะมีการออก

หนังสือเปนรายปเพิ่มเติม เพื่อเปนการรวบรวมความรูวิทยาการใหมๆ ที่เกิดขึ้นในรอบป การเลือกใช

สารานุกรมจึงควรเลอืกสารานุกรมที่พิมพในปลาสุด และเลือกใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง 

สารานุกรมจะมีทั้งสารานุกรมเฉพาะวิชา สารานุกรมทั่วไป สารานุกรมสําหรับเยาวชน สารานุกรม

สําหรับผูใหญ มทีั้งสารานุกรมหลายเลมจบและสารานุกรมเลมเดียวจบ 

 

วิธีใชสารานุกรม 

 1. พิจารณาวาเร่ืองที่ตองการคนควาเปนความรูลักษณะใดเปนความรูทั่วไปหรือเปนความรูเฉพาะวิชา 

 2. เลือกใชสารานุกรมตามเรื่องที่ตนเองตองการตัวอยาง ถาตองการคนหาความรูงายๆ พื้นฐาน

ทั่วไปก็ใหใชสารานุกรมทั่วไปสําหรับเยาวชน แตถาตองการหาความรูพื้นฐานอยางละเอียดก็ใช

สารานุกรมทั่วไปสําหรับผูใหญ หรือถาตองการคนหาความรูเฉพาะวิชาก็ใหเลือกใชสารานุกรมเฉพาะ

วิชา 

 3. ดูอักษรนําเลมหรือคําแนะนําที่สันหนังสอืจะรูวาเร่ืองน้ันอยูในเลมใด 

 4. เปดดูดรรชนีเพื่อดูเรื่องที่ตองการคนหาวาอยูในเลมใด หนาที่เทาไหร และจะตองเลือกดูให

ถูกลักษณะของสารานุกรม เชน เปดดูดรรชนีทายเลม แตสารานุกรมเยาวชนและสารานุกรมบางชุด 



146 | ห น า  

 

ดรรชนีจะอยูดานหนา สวนสารานุกรมสําหรับผูใหญและสารานุกรมบางชุดใหเปดดูดรรชนีที่เลมสุดทาย

ของชุด 

 5. อานวิธีใชสารานุกรมแตละชุดกอนใชและคนหาเร่ืองที่ตองการ 

 

 

 

เร่ืองที่  4  คําราชาศพัท 

 คนไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดถือกันเปนปกติ คือการเคารพนับถือ ผูทีสู่งอายุ ชาติกําเนิดและตําแหนง

ห น า ที่  สื่ อ ที่ แ ส ด ง อ อ ก อ ย า ง ชั ด เ จ น คื อ  ก า ร แ ส ด ง กิ ริ ย า ม า ร ย า ท อั น เ ค า ร พ 

นอบนอมและใชภาษาอยางมีระเบียบแบบแผนอีกดวย ภาษาที่ใชอยางมีระเบยีบและประดิษฐตกแตงเปนพิ

เศษเพื่อใชกับบคุคลที่มฐีานะตางๆ ทางสงัคมดังกลาวแลวเรียกวาคําราชาศัพท 

 คําราชาศัพท คือคําที่ใชสำหรับพระเจาแผนดินและพระบรมวงศานุวงศ แตปจจุบันคําราชาศัพท

มีความหมายรวมถึง คําสุภาพ ที่สุภาพชนตองเลือกใชใหเหมาะสมตามฐานะของบุคคลทุกระดับและ

เหมาะสมกับกาลเทศะดวย 

  คําสุภาพ พระยาอุปกิตศิลปสาร ไดอธิบายไววาไมใชคําแข็งกระดางไมแสดงความเคารพ เชน โว

ย วาย วะ ไมใชคําหยาบ เชน ใหใชอุจจาระแทนขี้ ปสสาวะแทนเยี่ยว ไมใชคําที่นิยมกับของคําหยาบ เชน 

สากกระเบือเปรียบเทียบกับของลับผูชายใหใชไมตีพริกแทน เปนตน ไมใชคําผวน เชน ตากแดดใหใช

ใหมเปนผึ่งแดด เปนตน และไมพูดเสียงหวน เชน ไมรู ไมเห็น และมีคําวา  ครับ  คะ  คะ  ขา  ประกอบ

คําพูดดวย 

ลักษณะของคําราชาศัพท 

 1. คํานามท่ีนํามาใชเปนราชาศัพท 

  1.1 คําที่นํามาจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมรและคําไทย เมื่อจะใชเปนคําราชาศัพทจะตองใช 

พระบรมราช พระบรม พระราชและพระนําหนา คือ 

  พระบรม พระบรมราช ใชนําหนาคํานามที่สมควรยกยองสําหรับพระเจาแผนดิน 

โดยเฉพาะ เชน พระบรมอัฐิ พระบรมโอรสาธิราช พระบรมราโชวาท พระบรมราชวินิจฉัย พระบรมราช

โองการ พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชูปถัมภ 

  พระราช ใชนําหนาคํานามที่สําคัญรองลงมา เชน พระราชสาสน พระราชประวัติ พระ

ราชยาน  พระราชโทรเลข  พระราชวัง  พระราชดํารัส  พระราชบดิา 
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  พระ ใชนําหนาคํานามทั่วไปบางคําเชน พระกร พระหัตถ พระเกศา พระอาจารย พระสหาย 

พระเกาอ้ี พระเขนย พระยี่ภู พระศอ พระอุทร บางทีใ่ชพระหรือทรง แทรกเขากลางเพื่อแตงเปนคํานามรา

ชาศัพทเชน  กระเปาทรงถือ  เคร่ืองพระสําอาง  

  1.2 คําไทยสามัญ เมื่อใชเปนคําราชาศัพทตองใชคําวา หลวง ตน ทรง พระที่น่ัง ประกอบหลัง

คํานามน้ัน เชน ลูกหลวง เรือหลวง รถหลวง วังหลวง ขางตน มาตน เครื่องตน  

เรือตน ชางทรง มาทรงเรือพระที่น่ัง รถพระที่น่ัง ฯลฯ 

  นอกจากน้ียังมีคํานามราชาศัพทที่ใชคําไทยนําหนาคําราชาศัพทซึ่งเปนการสรางศัพทขึ้นใชใน

ภาษา เชน ผาซับพระพักตร ถุงพระบาท 

 

 2. คําสรรพนาม คําสรรพนามราชาศัพทน้ัน แบงเปนบุรุษสรรพนามแยกไปตามฐานะของผูใช

ราชาศัพทเชนเดียวกนั 

 บุรุษที่ 1 (ผูพูดเอง) หญิงใช หมอมฉัน ขาพระพุทธเจา 

   ชายใช กระหมอม เกลากระหมอม ขาพระพุทธเจา 

 บุรุษที่ 2  (ผูพูดดวย) แยกไปตามฐานะของผูที่พูดดวย เชน 

   ใต ฝ าละ ออง ธุ รีพ ระบ าท  ใช กั บพระมหากษั ต ริย   

   พระบรมราชินีนาถ 

   ใตฝาละอองพระบาท ใชกับพระบรมโอรสาธิราช 

   ใตฝาพระบาท ใชกับเจานายชั้นรองลงมา  

   เจาฟา หรือ เจานายชั้นผูใหญ 

   พระบาท ใชกับเจานายชั้นผูนอย เชนระดับหมอมเจา 

 บุรุษที่ 3  (ผูพูดถึง) ทั้งหญิงและชายใชวา พระองค พระองคทาน 

 3. คํากริยาราชาศัพท  คํากริยาราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตรยและเจานายสวนใหญมักจะใช

ตรงกันมีหลกัในการแตงดังน้ี 

  3.1 คํากริยาที่เปนราชาศัพทโดยเฉพาะ เชน โปรด ประทับ ประชวน ประสูติ กร้ิว ดํารัส 

เสด็จ บรรทม ฯลฯ คํากริยาเหลาน้ีไมตองมีคําวา ทรงนําหนา และจะนําไปใชในภาษาธรรมดาไมไดดวย 

  3.2 คํากริยาที่ใชในภาษาธรรมดา เมื่อตองการแตงเปนกริยาราชาศัพทตองเติม ทรง ขางหนา 

เชน ทรงจาม ทรงขับรอง ทรงยนิดี ทรงเลาเรียน ทรงศึกษา ทรงเลน ทรงสดับพระเทศนา ฯลฯ 

  3.3 คํานามที ่ใช ราชาศ ัพท บางคําที ่ใช ทรงนําหน า  เช น  ทรงพระกร ุณ า 

ทรงพระราชดําร ิ ทรงพระอักษร ทรงพระราชนิพนธ ทรงพระราชดําริ 

  3.4 คํานามบางคํา เมื่อ ทรง นําหนาใชกริยาราชาศัพทไดตามความหมาย เชน ทรงเครือ่ง (แต

งตัว) ทรงเคร่ืองใหญ (ตัดผม) ทรงศีล ทรงธรรม ทรงบาตร ทรงเรือ ทรงกีฬา ทรงรถ ทรงดนตรี 
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 4. คํากริยาบางคํามีใชตางกันตามนามชั้น 

ตัวอยางเชน 

 กิน เสวย            ใชกับพระเจาแผนดิน พระบรมวงศานุวงศ 

   สมเด็จพระสงัฆราช 

 ฉัน  ใชกับพระสงฆ 

 รับประทาน       ใชกับสุภาพชนทั่วไป 

 ตาย สวรรคต     ใชกับพระเจาแผนดิน สมเด็จพระบรมราชินี 

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

 ทิวงคต           ใชกับสมเด็จพระบรมราชชนนี พระราชาตางประเท 

  สิน้พระชนม ใชกับพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง สมเด็จพระสงัฆราช 

  สิ้นชีพตักษัย    ใชกับหมอมเจา 

  ถึงชีพิตักษัย    ใชกับหมอมเจา 

  ถึงแกพิราลัย     ใชกับสมเด็จเจาพระยา เจาประเทศราช 

  ถึงแกอสญักรรม ใชกับเจาพระยา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

  ถึงแกอนิจกรรม     ใชกับเจาพระยา ขาราชการชั้นสูง 

  ถงึแกกรรม ใชกับสุภาพชนทั่วไป 

  มรณภาพ ใชกับพระสงฆ 

  

 การกราบบังคมทูล 

 1. ถากราบบังคมทูลพระเจาแผนดิน เมื่อมิไดพระราชดํารัสถามตองขึ้นตนดวยวา “ ขอเดชะฝา

ละอองธุรีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ” แลวดําเนินเร่ืองไปจนจบทายการกราบบงัคมทูลใชวา “ ดวยเกล

าดวยกระหมอมขอเดชะ ”  

 ใชสรรพนามแทนพระองคทานวา   “ ใตฝาละอองธุลีพระบาท ” 

 ใชสรรพนามแทนตัวเราเองวา        “ ขาพระพุทธเจา ” 

 ใชคํารับพระราชดํารัสวา                 “ พระพุทธเจาขา” 

 2. ถามีพระราชดํารัสถามขึ้นกอนจะตองกราบบังคมทูล “ พระพุทธเจาขอรับใสเกลากระหมอม 

” หรือกราบบังคมทูลยอๆ วา “ ดวยเกลาดวยกระหมอมหรือจะใชพระพทุธเจาขา ” ก็ได 

 3. เปนการดวนจะกราบบงัคมทูลเร่ืองราวกอนก็ได แตเมื่อกลาวตอนจบตองลงทายวา “ พระพุทธเจ

าขาขอรับใสเกลาใสกระหมอม ” หรือจะกราบบังคมทูลยอๆ วา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” ก็ได ถามีพระ
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ราชดํารัสถามติดตอไปแบบสนทนาก็ไมขึ้นตนวา “ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม” 

อีกแตตองลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” เปนการตอบรับทุกคร้ัง 

 4. ถาจะกราบบังคมทูลดวยเร่ืองที่ไมสมควรจะกราบบังคมทูล หรือเปนเร่ืองหยาบไมสุภาพตอง

ขึ้นตนวา “ไมควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณา”แลวดําเนินเรื่องไปจนจบ และลงทายดวยวา “ดวยเกลาด

วยกระหมอม” 

 5. ถาพระเจาแผนดินทรงแสดงความเอื้อเฟออนุเคราะหหรือทรงชมเชยตองกราบทูลเปนเชิง

ขอบคุณวา “พระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลาลนกระหมอม” หรือ “พระเดชพระคุณเปนลนเกลาลนก

ระหมอม” แลวกราบบังคมทูลสนองพระราชดํารัสไปตามเร่ืองที่พระราชดํารัสน้ัน แลวจบลงดวยคําวา “ด

วยเกลาดวยกระหมอม” 

 6. ถาพระเจาแผนดินมีพระราชดํารัสถามถึงความเปนอยูเมื่อจะกราบบังคมทูลวาตนเองสุข

สบายดีหรือรอดพนอันตรายตางๆ มา ใหขึ้นตนวา “ดวยเดชะพระบารมีปกเกลาปกกระหมอม ขาพระ

พทุธเจาเปนสขุสบายดี” หรือ “รอดพนอันตรายตางๆ มาอยางไรและจบดวยวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม”  

 7. เมื่อจะกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษหรือแสดงความเสียใจในสิ่งที่ตนกระทําผิดต

องขึ้นตนวา “พระอาญาไมพนเกลา” แลวกราบบังคมทูลเรือ่งราวที่ตนทําผิดและลงทายดวย “ดวยเกลาด

วยกระหมอม” หรืออาญาไมพนเกลาฯ “ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานอภัยโทษ” ดําเนินเร่ืองไปจนจบ

แลวลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” 

 8.  เมื่อจะถวายสิ่ งของพระเจ าแผ นดิน  หากเป นของเล็กหยิบถือได กราบทูลว า 

“ขอพระราชทานทูลเกลาถวาย” ถาเปนสิง่ของใหญหยิบถือไมไดกราบทูลวา “ขอพระราชทานนอมเกลา

ถวาย” เมื่อดําเนินเร่ืองจบแลววา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” 

 9.  การใชราชาศัพทเขยีนจดหมาย  

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  ใ ช คํ า ขึ้ น ต น ว า  “ข อ เ ด ช ะ ฝ า ล ะ อ อ ง ธุ ลี พ ร ะ บ า ท ป ก เ ก ล า ป ก ก ร ะ ห ม อ ม 

ข า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ า .......(บ อ ก ชื่ อ ).......ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น ก ร า บ บั ง ค ม ทู ล พ ร ะ ก รุ ณ า ท ร ง ท ร า บ 

ฝาละอองธุลีพระบาท” 

  ใชสรรพนามแทนพระองควา   “ใตฝาละอองธุลีพระบาท” 

  ใชสรรพนามแทนตัวเองวา      “ ขาพระพุทธเจา” 

  ใชคําลงทายวา     “ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา 

             โปรดกระหมอม   ขาพระพุทธเจ า ............ 

             (บอกชื่อ)................ขอเดชะ 

  ใชเขยีนหนาซอง “ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย.....(บอกชื่อ)....... 

กจิกรรม 
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 1. ใหผูเรียนสงัเกตการใชคําราชาศัพทจากสือ่สารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน

โดยเฉพาะขาวพระราชสํานักแลวจําการใชใหถูกตอง เพื่อนําไปใชเมื่อมีโอกาส 

 2. รวบรวมคําราชาศัพทหมวดตางๆ เพื่อทํารายงานสงครู หรือเพื่อนําไปใชเมื่อมีโอกาสให

ผูเรียนหาหนังสือพิมพรายวันมา 1 ฉบับแลวคนหาคําราชาศัพทแตละประเภทมาเทาทีจ่ะได อยางละคําก็

ตาม  พยายามหาคําแปลโดยใชพจนานุกรมหรือถามผูรูก็ไดนําไปอานใหเพื่อนฟงแลวตอจากนั้นจึงนําไป

ใหครูชวยตรวจและขอคําวิจารณเพิ่มเติม 

 

คําศพัทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ  

 เนือ่งจากพระภิกษุ เปนผูทรงศีล และเปนผูสืบพระพุทธศาสนา การใชถอยคํา จึงกําหนดไวเปนอีก

หน่ึง เฉพาะองคสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งถือเปนประมุขแหงสงฆนั้นกําหนดใชราชาศัพทเทียบเทาพระราช

วงศชั้นหมอมเจา แตถาพระภิกษุน้ันเปนพระราชวงศอยูแลวก็คงใหใชราชาศัพทตามลําดับชัน้ที่เปนอยูแลว

น้ัน 

 การใชถอยคํา สําหรับพระภิกษุโดยทั่วไป มีขอควรสังเกต พระภิกษุใชกับพระภิกษุดวยกันหรือ

ใชกับคนธรรมดา จะใชศัพทอยางเดียวกันตลอด ผิดกับราชาศัพทสําหรับกษัตริยและพระราชวงศคนอ่ืน

ที่พูดกับทานหรือพูดถึงทานจึงจะใชราชาศัพท แตถาพระองคทานพูดกับคนอ่ืนจะใชภาษาสุภาพธรรมดา 

เชน  

 มีผูพูดถึงพระวา “พระมหาสนุทรกําลังอาพาธอยูที่โรงพยาบาล” 

 พระมหาสนุทรพดูถึงตัวทานเองก็ยอมกลาววา “อาตมากําลังอาพาธอยูโรงพยาบาล” 

 มีผูพูดถึงพระราชวงศพระองคหน่ึงวา “พระองคเจาดิศวรกุมารกําลังประชวร” 

 พระองคเจาเมื่อกลาวถึงพระองคเองยอมรับสั่งวา “ฉันกําลังปวย” 

 

 

ตัวอยางคําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุบางคํา 

 คํานาม    –  ภัตตาหาร(อาหาร)  ไทยทาน(สิ่งของถวาย) อาสนะ(ที่น่ัง)   

   กุฏิ(ที่พักในวัด) เภสชั(ยารักษา โรค)  ธรรมาสน(ที่แสดงธรรม) 

 คําสรรพนาม  – อา ตม า (ภิ ก ษุ เ รี ย ก ตนเอง กั บ ผู อ่ื น ) ผ ม ,ก ระ ผ ม (ภิ ก ษุ เ รี ย ก 

   ตัวเองใช กับภิกษุด วยกัน) มหาบพิตร (ภิกษุ เรียกพระมหา 

   ก ษั ต ริ ย ) โ ย ม (ภิ ก ษุ เ รี ย ก ค น ธ ร ร ม ด า ที่ เ ป น ผู ใ ห ญ ก ว า ) 
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   พระคุ ณ เจ า (ค นธรรม ดาเ รี ยกสมเ ด็จพระราชา คณะ ) ท า น 

   (คนธรรมดาเรียกภิกษุทั่วไป) 

 คํากริยา  – ประเคน(ยกของดวยมืออบใหพระ)  ถวาย(มอบให)  ฉัน(กิน)   

   อาพาธ(ปวย) มรณภาพ(ตาย)  อนุโมทนา(ยินดีด วย)   

   จําวัด(นอน) 

 คําลักษณะนาม – รูป(เป นลักษณะนามสําหรับสําหรับนับจํานวนพระภิกษุ  เช น  

   พระภิกษุ 2 รูป คนทั่วไปนิยมใชคําวาองค) 
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บทท่ี 6   

ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชพี 
 

สาระสําคญั 

 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ  เปนภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปนชองทางที่

สามารถนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพตางๆ ได  โดยใชศิลปะทางภาษาเปนสื่อนํา 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาจบบทที่ 7  แลวคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ 

1. มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหศักยภาพตนเอง ถึงความถนัดในการใชภาษาไทยดาน

ตางๆ ได 

2. เห็นชองทางในการนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพ 

3. เห็นคุณคาของการใชภาษาไทยในการประกอบอาชีพ 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1  คุณคาของภาษาไทย 

 เร่ืองที่ 2  ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 

 เร่ืองที่ 3  การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
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เร่ืองที่ 1 คุณคาของภาษาไทย 

 

 ภาษาไทยเปนภาษาทีบ่งบอกถึงเอกลักษณความเปนไทยมาชานาน ตัง้แตโบราณจนถึง

ปจจุบัน ภาษาไทยเปนภาษาที่สุภาพ ไพเราะ ออนหวาน และสิ่งที่สําคัญคือเปนภาษาที่ใชในการ

สือ่สารของมนุษยในชีวิตประจําวัน หากมีการพูดภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะแลว จะ

แสดงถึงกิริยามารยาทที่เรียบรอย นอบนอมมีสัมมาคารวะ จะทําใหคนอ่ืนมีความรักใครในตัวเรา 

 นอกจากนี้ ภาษาไทยยังสามารถนํามาดัดแปลงแตงเปนคํากลอน แตงเปนเพลงไดอยางไพเราะเพราะ

พร้ิง ทําใหผูฟงหรือใครที่ไดยินแลว เกิดความหลงใหล เพลินเพลินไปกับเสียงเพลงน้ันๆ ได 

 ฉะนัน้ เพื่อใหผู เรียนเกิดทักษะอยางถูกตองและเหมาะสมในการสื่อสารกับผูอื่นอยางมี

ประสิทธิภาพ  รูจักแสวงหาความรูและประสบการณ  รักการอาน  การเขียน  การพูด การบันทึก

ความรูและขอมูลขาวสารที่ไดรับ เกิดความภาคภูมิใจในความเปนเจาของภาษา  และเห็นคุณคาของบรรพ

บุรุษที่ไดสรางสรรคผลงานไว ผูเรียนควรที่จะรูซึ้งถึงคุณคา ตลอดจนรักษและหวงแหนภาษาไทย เพื่อใหคง

อยูคูกับคนไทยตลอดไป 
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เร่ืองที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 

 

 ภาษาเปนเครื่องมือในการสือ่สารระหวางผูสงสาร (ผูพูด ผูเขียน) กับผูรับสาร (ผูฟง ดู ผูอาน)   ที่

มนุษยใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเริ่มตัง้แตวัยเด็กที่เริ่มหัดพูด เพื่อสื่อสารกับพอแม พี่นอง บุคคล

ใกลเคียง ตอมาเมื่ออยูในวัยเรียน เร่ิมเขาสูระบบโรงเรียนต้ังแตอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศกึษา 

ผูเรียนในวัยน้ีเร่ิมใชภาษาที่มีระบบระเบียบ มีหลักเกณฑการใชภาษาที่สลับซับซอน ยากงายตามระดับ

การศึกษา ซึ่งสิ่งทีผู่เรียนไดเรียนรูเกีย่วกับภาษาไทยนี ้จะเปนการปูพืน้ฐานความรูใหผูเรียน มีความรู ความ

เขาใจ เกิดความซาบซึง้และมีความคิดสรางสรรคของงานที่เกิดจากการเรียนภาษาไทย เชน มีผูเรียนที่เรียน

อยูในระดับมัธยมศึกษา  แตเปนผูใฝรู  รักการอาน  รักการจดบันทึกเร่ืองราวตางๆ   เร่ิมจดบันทึกจากสิ่งที่

ใกลตัว  คือ  การจดบันทึกกิจวัตรประจําวัน จดบันทึกเหตุการณที่ไดประสบพบเห็นในแตละวัน  เชน  พบเห็น

เหตุการณนํ้าทวมคร้ังยิ่งใหญในกรุงเทพมหานคร พบเห็นชีวิตความเปนอยูของประชาชนเมื่อประสบภัยนํ้า

ทวม ฯลฯ โดยผูเรียนคนน้ีปฏิบัติเชนน้ีเปนประจําทุกๆ วัน เมื่อผูเรียนคนน้ีเปนคนที่ชอบเขียน ชอบบันทึก

เร่ืองราวตางๆ และแทนที่ผูเรียนคนน้ีจะจดบันทึกเร่ืองราวตางๆ และเก็บไวเปนขอมูลสวนตัวเทาน้ัน แต

ผูเรียนคนน้ี จะนําเร่ืองราวที่บันทึกไวเผยแพรในเว็บไซต เปนการบอกเลาเหตุการณที่ไดประสบพบเห็นมาให

ผูอ่ืนไดรับรู บังเอิญมีสํานักพิมพที่ไดอานผลงานเขียนของผูเรียนคนน้ี เกิดความพึงพอใจ และขออนุญาต

นําไปจัดพิมพเปนรูปเลมและจัดจําหนาย โดยผูเรียนจะไดรับคาตอบแทนในการเขียนดวย 

 อีกกรณีหน่ึง ผูเรียนคนหน่ึงเปนนักพูด เวลาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือมีการจัดงานใดๆ กต็าม 

ผูเรียนคนน้ีจะอาสาคอยชวยเหลือโรงเรียนโดยเปนผูประกาศบาง ผูดําเนินกิจกรรมตางๆ บาง ซึ่งสิ่งเหลาน้ี

จะเปนพื้นฐานใหผูเรียนคนน้ี ไดเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น  โดยอาจจะเปนผูทําหนาที่พิธีกร เปนนักจัดรายการ

วิทยุ เปนนักพากยการตูน ฯลฯ ที่สามารถสรางรายไดใหกับตนเองได 

 ฉะน้ัน จากตัวอยางที่กลาวมาต้ังแตตน จะเห็นไดวาการเรียนรูภาษาไทย ก็สามารถนําความรูที่

ไดรับไปสรางงาน สรางอาชีพเลีย้งตนเอง เลีย้งครอบครัวได เชนเดียวกับการเรียนรูในสาระวิชาความรู

อื่นๆ  กอนที่ผูเรียน กศน. จะตัดสินใจใชความรูภาษาไทยไปประกอบอาชีพ ผูเรียนจะตองวิเคราะห

ศักยภาพตนเองกอนวาผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการฟง การดู  

การพูด การอาน การเขียน หลักการใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ลึกซึ้งถูกตองหรือยัง หากวิเคราะห

แลวคิดวาผูเรียนยังไมแมนยาํในเนือ้หาความรูวิชาภาษาไทยก็จะตองกลับไปทบทวนใหเขาใจ จากนัน้จึง

วิเคราะหตนเองวามีใจรักหรือชอบที่จะเปนนักพูดหรือนักเขียน สวนเนื้อหาเกีย่วกับการฟง การดู การ
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อาน หลักการใชภาษา และวรรณคดีและวรรณกรรมเปนขอมูลความรูประกอบในการเปนนักพูดที่ดี 

หรือนักเขียนที่ดีได 

 ตอไปน้ีจะขอนําเสนอขอมูลและตัวอยางของการประกอบอาชีพนักพูด และนักเขียนพอสังเขปดังน้ี 

 

 

 ผูเรียนที่ไดวิเคราะหศักยภาพตนเองแลววาเปนผูที่มีความสนใจและรักที่จะเปนนักพูด จะตอง

เปนผูที่มีความรู ความสามารถหรือคุณสมบัติอยางไรบาง โดยขอนําเสนอขอมูลพอเปนสังเขปไดดังนี้ 

การประกอบอาชีพนักพูด 

ก. 
ผูเรียนที่สนใจจะเปนนักจัดรายการวิทยุ เร่ิมแรกผูเรียนอาจจะเปนนักจัดรายการวิทยุระดับ

ชุมชน เสียงตามสาย ฯลฯ จนผูเรียนมีทักษะประสบการณมากขึ้น จึงจะเปนนักจัดรายการวิทยุระดับ

จังหวัด หรือระดับประเทศตอไป 

นักจัดรายการวิทยุ 

หนาที่ของนักจัดรายการวิทยุ

1.  

 แบงได 4 ประการ คือ 

เพือ่บอกกลาว

2.  

 เปนการรายงาน ถายทอดสิ่งที่ไดประสบ พบเห็นใหผูฟงไดรับรูอยาง

ตรงไปตรงมา 

เพื่อโนมนาวใจ

3.  

 เปนการพยายามที่จะทําใหผูฟงมีความเห็นคลอยตาม หรือโตแยง 

เพื่อใหความรู

ลักษณะของนักจัดรายการวิทยุ (รูจักตนเอง) มีดังน้ี 

 เปนความพยายามที่จะใหผูฟงเกิดความพึงพอใจ มีความสุขใจ 

1.  เปนผูมีจิตใจใฝรู 

2.  วองไวตอการรับรูขอมูลขาวสาร 

3.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

4.  มีจิตใจกวางขวาง เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

5.  มีความอดทนตอแรงกดดันตางๆ 

ข. 
ในการทําหนาที่พิธีกร หรือผูประกาศ การใชเสียงและภาษาจะตองถูกตอง ชัดเจน เชน การ

ออกเสยีงตัว  ร  ล  การอานเวนวรรคตอน การออกเสียงควบกล้ํา การออกเสียงสูง ตํ่า  นอกจากจะตองมี

ความรูในเร่ืองของภาษาแลว ผูที่ทําหนาที่พิธีกร – ผูประกาศ จะตองพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงหนา 

ตลอดจนเรียนรูการทํางานของพิธีกร – ผูประกาศอยางชัดเจนดวย 

พิธีกร - ผูประกาศ 

คุณลักษณะของผูทําหนาที่พิธีกร – ผูประกาศ

1.  บุคลิกภาพภายนอกตองดูดี มีความโดดเดน ดูนาประทับใจ มีลักษณะที่เปนมิตร เนื่องจาก

การเปนพิธีกร – ผูประกาศ จะตองพบปะกับผูคนหรือผูฟง 

 มีดังน้ี 
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2.  นํ้าเสียงนุมนวล นาฟง การใชนํ้าเสียงเปนสิ่งสําคัญ การใชอักขระจะตองถูกตอง ออก

เสียงดังฟงชัด การเวนวรรคตอน คําควบกล้ํา จะตองสม่ําเสมอ นํ้าเสียงนาฟง ไมแข็งกระดาง เวลาพูดหรือ

อานขาว ควรมีสีหนายิ้มแยม และนํ้าเสียงที่ชวนฟงเพื่อใหผูฟงรูสึกสบาย เมื่อไดฟง 

3.  ภาพลักษณที่ดี ควรเปนตัวอยางที่ดีนาเชื่อถือ สําหรับผูฟงหรือผูชม การปรากฎตัวในงาน

ตางๆ  ควรมีการแตงกายที่สุภาพเรียบรอยเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณน้ันๆ 

4.  ความรูรอบตัว ผูที่จะทําหนาที่พิธีกร – ผูประกาศจะตองเปนผูที่สนใจใฝรูเร่ืองราว 

ขาวสารขอมูลทีท่ันสมัย เกาะติดสถานการณวามีอะไรเกิดขึน้บาง กับใคร ที่ไหน ทีส่าํคัญตองเปนผูที่

พรอมจะเรียนรูเรื่องราวใหมๆ อยูเสมอ รูจักวิเคราะหขาวสารทีไ่ดรับฟงมาใหเขาใจกอนที่จะเผยแพร

ใหผูอ่ืนไดรับรู 

5.  ตรงตอเวลา การตรงตอเวลาถือวาเปนเร่ืองสําคัญมากทั้งผูที่ทําหนาที่พิธีกร – ผูประกาศ 

จะตองมเีวลาใหทมีงานไดใหขอมลู อธบิายประเด็นเน้ือหาสาระ กระบวนการขั้นตอนตางๆ  ถาไมพรอมหลงั

พลาดพลั้งไป  ทีมงานคนอ่ืนๆ จะเดือดรอนและเสยีหายตามไปดวย 

6.  รูจักแกปญหาเฉพาะหนา   การเปนพิธีกร – ผูประกาศ ถึงแมวาจะมีการเตรียมความ

พรอมทีเ่รียบรอยดีแลว แตเหตุการณเฉพาะหนาบางครัง้อาจจะเกิดขึน้ได โดยทีไ่มไดคาดหมายไว 

พิธีกร – ผูประกาศ จะตองมีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาได 

 ค.   

ภายในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะกาวสูประชาคมอาเซียน ฉะนั้น ประชาชนคนไทย

จําเปนตองเตรียมความพรอม หรือปรับตัวใหทันตอการเปลีย่นแปลง ซึง่การเปลีย่นแปลงดังกลาวจะ

กอใหเกดิประโยชนและการเปลีย่นแปลงในดานตางๆ ดังน้ี 

ครูสอนภาษาไทยกับประชาคมอาเซียน 

1.  ประชากรเพิ่มขึ้น ทําใหเพิ่มศักยภาพในการบริโภค เพิ่มอํานาจการตอรองในระดับโลก 

ประโยชนที่จะไดรับ 

2.  การผลิต (ยิ่งผลิตมาก ยิ่งตนทุนตํ่า) 

3.  มีแรงดึงดูดเงินลงทุนที่อยูนอกอาเซียนสูงขึ้น 

1.  การศึกษาในภาพใหญของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง 

สิ่งที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ 

2.  บุคลากรและนักศึกษา ตองเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารได 

3.  ปรับปรุงความเขาใจทางประวัติศาสตร เพื่อลดขอขัดแยงในภูมิภาคอาเซียน 

4.  สรางบัณฑิตใหสามารถแขงขันไดในอาเซียน เพิ่มโอกาสในการทํางาน 

ดังน้ัน จะเห็นไดวาต้ังแตป พ.ศ. 2558 เปนตนไป ประชาชนอาเซียนจะเดินทางเขาออก

ประเทศไทยเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนแมคา พอคา นักธุรกิจ นักทองเที่ยว ฯลฯ ฉะน้ัน เราในฐานะ

เจาของประเทศ  เจาของภาษาไทย  ทําอยางไรจึงจะทําใหประชาชนอาเซียนที่เขามาประกอบอาชีพใน
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ประเทศไทยไดเรียนรูภาษาไทย วัฒนธรรมไทย  เพื่อเปนพืน้ฐานในการสื่อสารที่เขาใจกัน ในที่นี้จึง

ขอเสนออาชีพที่ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว สามารถประกอบอาชีพ สราง

รายไดใหกับตนเอง  นั่นก็คือ ครูสอนภาษาไทยใหกับประชาชนอาเซียน ภาษาไทยที่สอนนี้เปน

ภาษาไทยพื้นฐานที่ประชาชนอาเซียนเรียนรูแลว สามารถสื่อสารกับคนไทยแลวเขาใจ สามารถดําเนิน

ชวีติประจําวันได เชน พอคา แมคา นักทองเที่ยว ฯลฯ 

 

1.  มั่นใจในความรูภาษาไทยดีพอ 

คุณลักษณะของครูผูสอนภาษาไทยกับประชาชนอาเซียน 

2.  มีใจรักในการถายทอดความรู 

3.  เปนผูมีความรูในภาษาอาเซียน อยางนอย 1 ภาษา 

1.  ทักษะการฟง การดู การพูด 

เนื้อหาความรูภาษาไทยที่ประชาชนอาเซียนควรเรียนรู 

2.  หลักการใชภาษา ระดับพื้นฐาน ไดแก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต 

3.  ทักษะการอาน 

4.  ทักษะการเขียน 

5.  ทักษะการอาน เขียนเลขไทย อารบิค 

1.  แสวงหากลุมผูเรียน ต้ังแต 1 คนขึ้นไป (จํานวนขึ้นอยูกับศักยภาพของครูผูสอน) 

การจัดกลุมผูเรียน 

2.  กาํหนดแผนการสอน (วัน เวลา/สถานทีน่ดัพบ) 

3.  เตรียมเน้ือหา สาระ สื่ออุปกรณการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.  มีการวัดและประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน 

 

การประกอบอาชีพนักเขียน 

 จากตัวอยางขางตนที่กลาวถึงผูที่จะเปนนักเขียนมืออาชีพ จะตองเปนผูรูจักจดบันทึก  ใฝรู ใฝ

แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง หรือแมแตเปนนักอาน เพราะเชื่อวาการเปนผูอานมากยอมรูมาก มีขอมูลใน

ตนเองมาก เมื่อตนเองมีขอมูลมาก จะสามารถดึงความรูขอมลูในตนเองมาใชในการสื่อสารใหผูอานหรือ

ผูรับสารไดรับรูหรือไดประโยชน ตัวอยางของอาชีพนักเขียน ไดแก การเขียนขาว การเขียนโฆษณา 

การแตงคําประพันธ การเขียนเรื่องสั้น การเขียนสารคดี การเขียนบทละคร การเขียนบทวิทยุ-

โทรทัศน การแตงเพลง ฯลฯ  ซึ่งตัวอยางเหลานี ้ลวนแตผู เขียนสามารถสรางชิน้งานใหเกดิรายได

ทั้งสิ้น เพียงแตผูเขียนจะมีความรัก ความสนใจที่จะเปนนักเขียนหรือไม 
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คุณสมบัติของนักเขียนท่ีดี 

 การจะเปนนักเขียนมืออาชีพที่ดีได จะตองเร่ิมตนทีละขั้นหรือเร่ิมจาก  0 ไป 1 2  3 และ 4   โดย

ไมคิดกระโดดขามขั้น ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 

 1.  ตั้งใจ  นักเขียนตองมีความต้ังใจ และรับผิดชอบในทุกขอความที่ตนเองไดเขียนถายทอดออกมา

ไมใชเพียงตัวอักษร ที่เรียงรอยออกมาเปนเน้ือหาเทาน้ัน แมแตยอหนาหรือเวนวรรคก็นับวาเปนสวนหน่ึงที่

แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจของนักเขียน ที่นักอานจะสามารถมองเห็นไดเชนกันจุดประสงคของการเปน

นักเขียนไมใชเปนเพื่อเขียนอะไรสักเร่ืองใหจบแลวเลิกราไป แตนกัเขยีนควรใสใจทุมเทในสิ่งทีเ่ขียน และ

ลงมือถายทอดเรือ่งราวในจินตนาการนัน้อยางสุดความสามารถ หากมีความต้ังใจจริงคนอานจะรับรูได

ทันที 

 2.  รับฟง  นักเขียนตองรูจักที่จะรับฟงคําวิจารณของเพื่อนนักเขียนดวยกันอยางใจกวาง เพราะไม

วานักเขียนจะมีฝมือระดับใด ก็สามารถมีขอผิดพลาดไดเชนกัน  แมแตความคดิเห็นของนักอานกม็สีวน

ชวยใหนักเขียนปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นได เพราะโดยสวนมากนักอานมักจะเห็นขอบกพรองใน

บทความของนักเขียนมากกวาตัวนักเขียนเอง  

 3.  ใฝรู  นักเขียนตองรูจักคนควาหาความรู  ขอมูลหรือแหลงอางอิงที่ถูกตอง เพื่อพัฒนา การ

เขียนของตนเอง  การเขียนเนื้อหาโดยปราศจากขอมูลจะทําใหเนื้อหาปราศจากสาระและแกนสาร 

คนอานจะไมรูสึกสนุก 

 4.  จรรยาบรรณ  ไมวาอาชีพใดๆ จําเปนตองมีจรรยาบรรณเปนของตนเอง นักเขียนก็เชนกัน 

นักเขียนที่มีจรรยาบรรณ ตองไมลอกของคนอ่ืนมาแอบอางชื่อเปนของตนเอง นี่คือสิ่งที่รายแรงที่สุด

สําหรับนักเขียน  

 5.  ความรับผิดชอบ ไมวาอาชีพใดๆ ความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญ  ซึ่งในที่น้ี หมายถึง ความ

รับผิดชอบตอทุกถอยคําในเน้ือหา กอนจะแสดงผลงานใหผูใดไดอานไมวาผูเขียนจะต้ังใจหรือ ไม

ต้ังใจกต็าม  

 6.  ความสุข  หลายคนอาจแอบคิดอยูในใจวาการเปนนักเขียนไมใชเร่ืองงาย ไมวาอาชีพใดๆ 

ตองมจีุดงายจุดยากดวยกันทั้งสิ้น แลวเหตุใดการเปนนักเขยีนตองมคีวามสขุ? เพราะถาหากนักเขียน  

เขียนดวยความทุกขไมรูสึกมีความสุขกับการเขียน ก็แสดงวานักเขียนผูน้ันไมเหมาะกับการเปนนักเขียน 

 นักเขียน คือ ผูที่แสดงความคิดเห็น ดวยการเขียนเปนหนังสือหรือลายลักษณอักษร ซึ่งอาจ

แสดงออกในรูปแบบเรียงความ บทความ เร่ืองสั้น นวนิยายฯลฯ คนที่จะเอาดีดานงานเขียน จะตองเปน

คนชางฝน มีพรสวรรค และตองเรียนรู พยายามเขียนตามที่ตนถนัด รูจักอยูในโลกแหงจินตนาการ จึงจะ

เขียนใหผูอานหัวเราะ รองไหและรอคอย ถือวาเปนหัวใจหลักของนักเขียน นอกจากน้ีตองเปนนักอาน 

นักเขียนตองมีอารมณออนไหว รูสึกไวตอสิ่งเราทั้งหลาย นอกจากน้ี  ยังตองเปนคนชางคิด ชางสังเกต 
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ตัวอยาง การนําความรูภาษาไทยไปประกอบอาชีพนักเขียน 

 

1.  นักขาว 

เปนการเขียนขาวที่ใชกระบวนการทางความคิดของผูสื่อขาวที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติงานขาว

ในขั้นตอนการเขียน บอกเลาขอเท็จจริง เพื่อใหเกิดประโยชน ในการรับใช หรือสะทอนสังคม ซึ่ง

แตกตางไปจากการเขียนของนักเขียนทั่วๆ ไป เพราะการเขียนขาวของผูสื่อขาวมีความสําคัญตอการ

แสวงหาความจริง ของสังคม ที่ตองอาศัยรูปแบบ โครงสรางของการเขียนขาวมาชวยนําเสนอ

ขอเท็จจริงอยางมีระบบ 

ขาว คือ เหตุการณ ความคิด ความคิดเห็น อันเปนขอเท็จจริง ท่ีไดรับการหยิบยกข้ึนมารายงาน  

ผานงชองทางสื่อท่ีเปนทางการ   

อะไรเปนขาวไดบาง ? 

นักหนังสือพิมพที่มีชื ่อเสียงทานหนึ่งชื่อ จอหน บี โบการท กลาววา “เมื ่อสุนัขกัดคนไม

เปนขาว เพราะเปนเหตุการณปกติที่เกิดขึ้นบอยๆ แตเมื่อคนกัดสุนัข น่ันคือขาว” คาํกลาวน้ีแสดงใหเห็น

วาเร่ืองราวที่ปกติไมมีความนาสนใจมากพอที่จะเปนขาว แตถาเปนเร่ืองที่นานๆ กวาจะอุบัติขึ้นสักคร้ัง

หน่ึง ก็จะเปนขาวไดงาย  

สิ่งท่ีจะเปนขาวไดคือสิ่งท่ีมีลักษณะ ดังน้ี  

 ความทันดวนของขาว  

 ผลกระทบของขาว 

 มีความเดน 

 ความใกลชิดของขาวตอผูอานหรือผูชม ทั้งทางกายและทางใจ 
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 เร่ืองราวหรือเหตุการณที่กําลังอยูในกระแสความสนใจของสาธารณชน หรือเรียกวา “ประเด็น

สาธารณะ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  นักเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน มีคุณสมบัติโดยท่ัวไป ดังน้ี 

2.1  ชางคิด เปนคุณสมบัติสําคัญของนักเขียน ความคิดริเร่ิมสรางสรรคเปนพรสวรรคของแต

ละบคุคล ความชางคดิในที่น้ีหมายถงึ ความสามารถในการสรางเร่ืองทีส่มบูรณจากเหตุการณเล็ก ๆ เพียง

เหตุการณเดียว นักเขียนบทละครผูซึ่งเลนกับถอยคําสํานวนจะใชความพยายามอยางมากที่จะเรียงรอย

ถอยคําใหสามารถสรางจินตนาการตามที่เขาตองการ 

2.2  อยากรูอยากเห็น นักเขียนจะตองศึกษาเร่ืองตางๆ ที่ผูสื่อขาวไดรายงานขาวไว แลวนํามา

คิดใครครวญวา อะไร ทําไม สาเหตุจากอะไร อยางไร ที่ทําใหเกิดเหตุการณหรือสถานการณเชนน้ันขึ้น  

และเมื่อเดินทางไปยังพื้นที่ตางๆ นักเขียนจะตองมีความพยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติตนใหคุนเคยกับคน

ของทองถิ่นนั้นๆ วาเขามีชีวิตความเปนอยูท่ีแทจริงอยางไร  

2.3  มีวินัย วิทยุและโทรทัศนเปนสื่อที่มีเวลาเปนเคร่ืองกําหนดที่แนนอน นักเขยีนควรกาํหนด

จุดเปาหมายของตนเองวาจะเขียนใหไดอยางนอยกี่คําตอวัน ผูที่ยึดอาชีพน้ีจะตองมีวินัยในการเขียนเปน

อยางมาก เพื่อใหสามารถสงบทไดตรงเวลา และผลิตบทออกมาอยางสม่ําเสมอเพื่อการยังชีพ 

2.4  รูจักการใชภาษา นักเขียนบทจะตองเปนผูที่สามารถสรางคําตางๆ ขึ้นมาไดโดยอาศัยแหลง

ขาวสารขอมลูตางๆ  ฟงคําพูดของบุคคลตางๆ  ศกึษาจากการอานหนังสอื  นิตยสาร  หนังสอืพมิพ การเขา

เรียนในหองเรียน  ฟงวิทยุกระจายเสียง  ดูโทรทัศน  ภาพยนตร  นอกจากนี ้หนังสือจําพวกพจนานุกรม 

ศัพทานุกรม เปนสิง่ที่มีคาสาํหรับนักเขียน เพราะสามารถชวยในการตรวจสอบหรือคนหาคําได  การ

เขียนสําหรับสื่อประเภทวิทยุโทรทัศนมีกุญแจดอกสําคัญคือ “ความงาย” เพื่อผูรับจะไดเขาใจไดงายและ

เขาใจไดเร็ว  
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2.5  รูจักสื่อ  นักเขียนบทตองรูถึงการทํางานของเคร่ืองมือของสื่อน้ันๆ โดยการดูเพื่อที่จะ

เรียนรู อานจากหนังสือที่อธิบายถึงกระบวนการออกอากาศ หรือเยี่ยมชมและสังเกตการเสนอรายการ

ตางๆ อบรมระยะสั้นๆ กับมหาวิทยาลัยตางๆ หรือศึกษาดูงาน เปนตน  

2.6  มีความเพียร อาชีพนักเขียนตองมีความมานะอดทน มีความเพียรพยายามที่จะทําใหได 

และอาจจะตองเขียนบทจํานวนมากกวาจะมีคนยอมรับสักเร่ือง 

แหลงขอมูลสําหรับการเขียนบทวิทยุโทรทัศน 

1.  หนังสือพิมพ  นักเขียนบทสามารถนําเนื้อหาของขาวสารตางๆ มาพัฒนาเปนโครงสรางของ

บทไดอยางดี แมกระทั่งขาวซุบซิบ ขาวสังคมในหนังสือพิมพ ก็สามารถนํามาพัฒนาบุคลิกของตัวละครแต

ละตัวในเร่ืองที่เขียนได 

2.  นิตยสาร  เร่ืองราวตางๆ ในนิตยสารแตละประเภทเปนขอมูลที่ดีเยี่ยมสําหรับนักเขียนบท

ในดานขอมูล ขอเท็จจริง ตลอดจนการสืบเสาะไปสูแหลงขอมูลเบื้องตนไดอยางดี ปจจุบันนิตยสารมี

หลายประเภท และแยกแยะเนนผูอานที่สนใจเฉพาะเร่ืองน้ันๆ ยิ่งทําใหนักเขียนบทแสวงหาขอมูลที่

เจาะจงไดงายขึ้น 

3.  รายงานการวิจัย  ในการเขียนบทบางคร้ังผลงานวิจัยเขามามีบทบาทสําคัญในการ

ประกอบการเขยีนบท สถานีวิทยุโทรทัศนบางแหงหรือบริษัทผลิตรายการวิทยุโทรทัศน จะมีแผนกวิจัยไว

โดยเฉพาะเพื่อทําหนาที่วิจัยหาขอมูลมาประกอบการเขียนบท  

4.  หองสมุด  นักเขียนบทบางทานทํางานอยูในสถานีที่ไมมีแผนกวิจัย จึงตองหาขอมูลจาก

หองสมุดที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่ดีอีกแหงหน่ึงของนักเขียนบทวิทยุโทรทัศน 

5.  หนวยงานราชการ  เมื่อไดรับมอบหมายใหเขียนบทใหกับหนวยงานราชการตางๆ นักเขียน

บทจะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง เชน เขียนเร่ืองเกี่ยวกับปาไม ก็

แสวงหาขอมูลจากกรมปาไม เปนตน  

นอกจากขอมูลจากแหลงใหญๆ ทั้ง 5 แหลงแลว นักเขียนบทสามารถหาขอมูลไดดวยตนเอง 

จากการคุยกับเพื่อนๆ ในวงวิชาชีพตางๆ จากการไปอยูในสถานที่น้ันๆ ไปไดพบไดเห็นไดยินมาดวย

ตนเอง นักเขียนบทสามารถบันทึกไวในคลังสมองของตนเอง แลวนํามาใชไดทันทีเมื่อตองการ 

 

รูปแบบและประเภทของบทวทิยุโทรทัศน 

บทวิทยุโทรทัศนประกอบดวยองคประกอบที่จําเปน 2 สวน คือ สวนของภาพและสวนของ

เสียง การใหขอมูลที่สมบูรณทั้งดานภาพและเสียงจะทาํใหรายการสาํเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังน้ัน 

นักเขียนบทวิทยุโทรทัศนควรทราบขอกําหนดในการวางรูปแบบโทรทัศน และประเภทของบทวิทยุ

โทรทัศน เพื่อจะทําใหงายและสะดวกตอการทํางานของฝายผลิตรายการ 
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1.  การวางรูปแบบบทวิทยุโทรทัศน   

สวนภาพ การวางรูปแบบบทวิทยุโทรทัศนโดยทั่วไปน้ัน นิยมเขียนโดยสวนของภาพจะอยูคร่ึง

หนากระดาษทางซาย และสวนของเสียงจะอยู ทางขวาของคอลัมนภาพ เพื ่อผู เขียนตองการเขียน

ขอแนะนําเคร่ืองหมายของช็อต (shot) ที่สําคัญคือ ตัวหนังสือ ภาพ และสิ่งที่จําเปนที่สําคัญที่เกี่ยวกับภาพ

โทรทัศนใหเขียนสิ่งเหลานี้ไวใน “สวนภาพ” ทั้งนี้ ผูเขียนตองเขาใจศัพททางดานโทรทัศนพอสมควร 

และพยายามใชคําศัพทดานภาพและดานเทคนิคทีต่นเขาใจเปนอยางดี หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิคที่

ผูเขียนเองยังไมเขาใจความหมายที่แทจริงของคํานั้นๆ  

สวนเสียง ผูเขียนจะใสคําบรรยาย เพลง เสียงประกอบใน “สวนเสียง” เชนเดียวกับการอธิบาย

สิ่งตางๆ ใหกับตัวแสดง ผูแสดงแบบ ผูบรรยาย เชน อธิบายการเคลื่อนไหว หรืออารมณ เปนตน จะไมใชสวน

ภาพสําหรับอธิบายสิ่งตางๆ ใหกับตัวแสดงไมวาจะอยูหลังกลองหรือหนากลอง 

คําอธิบายและรายการซึ ่งควรเขียนไวกอนบท ไดแกคําอธิบายเกี ่ยวกับลักษณะผู แสดง 

(character) ฉาก (setting) และอุปกรณที่ใชประกอบฉาก ตลอดจนงานดานกราฟกภาพที่ใชประกอบ 

เอาไวหนาเดียวหรือหลายหนาก็ได จะไมมีการเขียนสิง่เหลานี้ไวในบท เพราะอาจทําใหเกิดการสับสน

และเปนสาเหตุของความผิดพลาด ขณะที่อานบทอยางรวดเร็วระหวางการผลิต 

 

2.  ประเภทของบทวิทยุโทรทัศน 

2.1  บทวทิยุโทรทัศนแบบสมบรูณ บทประเภทน้ีจะบอกคําพูดทุกคําพูดที่ผูพูดจะพูดใน

รายการต้ังแตตนจนจบ พรอมกันน้ันก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคําสั่งทางดานภาพและเสียงไวโดย

สมบูรณ รายการที่ใชบทประเภทนี้ไดแก รายการละคร รายการตลก รายการขาว และรายการโฆษณา

สินคาสําคัญๆ  

ประโยชนของการเขียนบทวิทยุโทรทัศนแบบสมบูรณ คือ เราสามารถมองภาพของรายการได

ตัง้แตตนจนจบกอนที่จะมีการซอม ทําใหเราสามารถกําหนดมุมกลอง ขนาดภาพ และขนาดของเลนสที่

ใช ตลอดจนกาํหนดเวลาการเคลือ่นไหวของกลองไดอยางถกูตองแนนอน 

ขอเสียเปรียบของบทวิทยุโทรทัศนแบบนี ้คือ เราจะปฏิบัติตามบทอยางเครงครัด ถาทุกสิง่ทุก

อยางเปนไปตามบท รายการก็จะดําเนินไปดวยดีและสมบูรณ แตหากมีอะไรไมเปนไปตามบท ผูกํากับ

รายการและผูรวมทีมงานก็จะเกิดความสับสน และตองพยายามแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นใหได 

2.2  บทวิทยุโทรทัศนกึ่งสมบูรณ มีขอแตกตางกับบทโทรทัศนแบบสมบูรณ ตรงที่คําพูดคํา

บรรยายหรือบทสนทนาไมไดระบุหมดทุกตัวอักษร บอกไวเพียงแตหัวขอเร่ืองหรือเสียงที่จะพูด

โดยทั่วไปเทานั้น บทดังกลาวใชกับรายการประเภทรายการเพื่อการศึกษา รายการปกิณกะ และรายการที่

ผูพูด ผูสนทนา หรือผูบรรยายพูดเองเปนสวนใหญ ไมมีระบุในบท 
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สิง่สําคัญของบทวิทยุโทรทัศนแบบกึง่สมบูรณ คือ ตองระบุคําสุดทายของคําพูดประโยค

สุดทายที่จะใหเปนสัญญาณบอกผูกํากับรายการวา เมือ่จบประโยคนีจ้ะตัดภาพไปยังภาพยนตร สไลด 

หรือภาพน่ิง ซึ่งใชประกอบในรายการหรือตัดภาพไปยังโฆษณาหรือตัดภาพไปฉากอ่ืน 

2.3  บทวิทยุโทรทัศนบอกเฉพาะรูปแบบ จะเขียนเฉพาะคําสั่งของสวนตางๆ ที่สําคัญใน

รายการ ฉากสําคัญๆ ลําดับรายการที่สําคัญๆ บอกเวลาของรายการแตละตอน เวลาดําเนินรายการ บท

โทรทัศนแบบนี้มักจะใชกับรายการประจําสถานี อาทิ รายการสนทนา รายการปกิณกะ รายการอภิปราย 

2.4  บทวิทยุโทรทัศนอยางคราวๆ   บทประเภทนี้จะเขียนเฉพาะสิ่งที่จะออกทางหนาคําสั่ง

ทางดานภาพและดานเสียง โดยทั่วไปแลวผูกํากับรายการจะตองนําบทอยางคราวๆ น้ีไปเขียน

กลองโทรทัศนเทานั้น และบอกคําพูดที่จะพูดประกอบสิ่งที่ออกหนากลองไวอยางคราวๆ ไมมีตบแตง

ใหม ใหเขาอยูในรูปของบทวิทยุโทรทัศนเฉพาะรูปแบบเสียกอน เพื่อใหผูรวมงานทั้งหมดไดรูวาควรจะ

ทํางานตามขั้นตอนอยางไร   

 

 

 

 

 

 

หลกัการเขียนบทวทิยุโทรทัศน 

การเขียนบทวิทยุโทรทัศนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

1.  เขียนโดยใชสํานวนสนทนาที่ใชสําหรับการพูดคุย มิใชเขียนในแบบของหนังสือวิชาการ  

2.  เขียนโดยเนนภาพใหมาก รายการวิทยุโทรทัศนจะไมบรรจุคําพูดไวทุกๆ วินาที แบบ

รายการวิทยุกระจายเสียง 

3.  เขยีนอธบิายแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่กําลังพูดถึง ไมเขียนและบรรยายโดยปราศจาก

ภาพประกอบ 

4.  เขียนเพื่อเปนแนวทางใหเกิดความสัมพันธระหวางผูชมแตละกลุม ผูซึ่งเปนเปาหมายใน

รายการของทาน มิใชเขียนสําหรับผูชมโทรทัศนสวนใหญ 

5.  พยายามใชถอยคําสํานวนที่เขาใจกันในยุคน้ัน ไมใชคําที่มีหลายพยางค ถามีคําเหมือนๆ กัน

ใหเลือก ใหเลือกใชคําที่เขาใจไดงายกวา 

6.  เขียนเร่ืองที่นาสนใจและตองการเขียนจริงๆ ไมพยายามเขียนเร่ืองซึ่งนาเบื่อหนาย เพราะ

ความนาเบื่อจะปรากฏบนจอโทรทัศน 

7.  เขียนโดยพัฒนารูปแบบการเขียนของตนเอง ไมลอกเลียนแบบการเขียนของคนอ่ืน  
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8.  คนควาวัตถุดิบตางๆ เพื่อจะนํามาใชสนับสนุนเนื้อหาในบทอยางถูกตองไมเดาเอาเอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีขอเท็จจริงเขาไปเกี่ยวของ 

9.  เขียนบทเร่ิมตน ใหนาสนใจและกระตุนใหผูชมอยากชมตอไป 

10. เขียนโดยเลือกใชอารมณแสดงออกในปจจุบัน ไมเปนคนลาสมัย 

11. ไมเขียนเพื่อรวมจุดสนใจทั้งหมดไวในฉากเล็กๆ ในหองที่มีแสงไฟสลัว ผูชมตองการ

มากกวาน้ัน 

12. ใชเทคนิคประกอบพอควร ไมใชเทคนิคประกอบมากเกินไปจนเปนสาเหตุใหสูญเสียภาพ

ที่เปนสวนสําคัญที่ตองการใหผูชมไดเขาใจไดเห็น 

13. ใหความเชื่อถือผูกํากับรายการวาสามารถแปลและสรางสรรคภาพไดตามคําอธิบายและ

คําแนะนําของผูเขียน ผูกํากับจะตัดทอนบทใหเขากับเวลาที่ออกอากาศ และไมตองแปลกใจถาบรรทัด

แรกๆ ของบทถูกตัดออก หรืออาจผิดไปจากชวงตนๆ ที่เขียนไว ตองใหความเชื่อถือผูกํากับรายการและ

ไมพยายามจะเปนผูกํากับรายการเสียเอง 

14. ไมลืมวาผูกํากับจะแปลความเราใจของผูเขียนบทออกมาไดจากคําอธิบายและคําแนะนําที่

ผูเขียนเขียนเอาไวในบท 

15. ผูเขียนบทตองแจงใหทราบถึงอุปกรณที่ตองใชเปนพิเศษ ซึ่งจําเปนและอาจหาไดยาก เวลา

เขียนควรคํานึงดวยวาอุปกรณที่ใชประกอบน้ันเปนอุปกรณซึ่งไมสิ้นเปลืองคาใชจายมากจนเกินไป และ

อุปกรณนั้นตองหาได 

 

 

ข้ันตอนการเขียนบทวทิยุโทรทัศน 

การเขียนบทวิทยุโทรทัศนมีขั ้นตอนงายๆ 3 ขั ้น ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคและ

กลุมเปาหมาย การกําหนดระยะเวลาและรูปแบบของรายการ และการกําหนดหัวขอเรือ่ง ขอบขายเนือ้หา 

คนควา และลงมือเขียน 

1.  กําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย 

สิ่งแรกที่ควรคํานึงกอนลงมือเขียน คือวัตถุประสงคของการเขียน วาเขียนเพื่ออะไร เขียน

เพื่อใคร ตองกําหนดใหแนนอนวา  ผูเขียนตองการใหรายการที่กําหนดใหอะไรแกผูชม เชน ใหความรู 

ใหความบันเทิง ปลูกฝงความสํานึกที่ดีงาม เปนตน จากน้ันจึงดูกลุมเปาหมาย วาผูเขียนตองการผูชมเพศ

ใด อยูในชวงอายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจแบบใด เปนตน 

2.  การกําหนดระยะเวลาและรูปแบบของรายการ  

ผูเขียนตองรูวาเวลาในรายการมีระยะเวลาเทาไร เพือ่จะไดกาํหนดรูปแบบของรายการให

เหมาะสมกับระยะเวลาของรายการ รูปแบบของรายการสามารถจัดแบงออกไดหลายแบบ ไดแก รายการ
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ขาว รายการพดูกบัผูชม รายการสมัภาษณ รายการสนทนา รายการตอบปญหา รายการแขงขนั รายการ

อภิปราย เกม รายการสารคดี รายการปกิณกะ รายการดนตรี และละคร 

3.  การกําหนดหัวขอเร่ือง ขอบขายเน้ือหา คนควา และลงมือเขียน 

เมื่อทราบเงื่อนไขตางๆ ดังที่กลาวมาในตอนตนแลว จะทําใหผูเขียนกําหนดหัวขอเร่ืองและ

ขอบขายเนื้อหาไดงายขึ้น จากนั้นจึงเริ่มคนควาเพิม่เติมเพื่อใหไดขอมูลทีถู่กตองที่สุดแลวจึงลงมือ

เขียน โดยคํานึงถึงขอควรคํานึงหลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน 15 ขอที่กลาวมาแลวขางตน หลงัจากน้ัน

ควรตรวจสอบขอเท็จจริง สํานวน และเขียนอีกเพื่อพัฒนาบท แกไขปรับบทวิทยุโทรทัศนเพื่อใหไดบทวิทยุ

โทรทัศนที่ดีที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  นักเขียนนิทาน 

 เปนเร่ืองของจินตนาการ ผูเขียนจะตองมีศิลปะในการเขียนเพื่อใหความสนุกสนาน  

ปลูกฝงคุณธรรม คติแงคิดมุมมองตางๆแกผูอาน..  

1.  แนวคดิ   แกนสารหรือสาระที่จุดประกายใหเกิดเร่ืองราว เชน แมกระตายผูรักลูกสุดหัวใจ

ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับลูก   หรือ ลูกสี่คนคิดปลูกฟกทองยักษใหแม หรือ ลูกไก 7 ตัวที่ยอมตาย

ตามแม  หรือ โจรใจรายชอบทํารายผูหญิงวันหน่ึงกลับทํารายแมตัวเองโดยไมต้ังใจ  

หรือ ลูกหมูสามตัวไมเชื่อแมทําใหเปนเหยื่อของหมาปา   

องคประกอบของนิทาน  

2. โครงเร่ืองของนิทาน   โครงเร่ืองและเน้ือหาตองไมซับซอน สั้นๆ กะทัดรัด เปนลักษณะเร่ือง

เลาธรรมดา มีการลําดับเหตุการณกอนหลัง      



166 | ห น า  

 

3. ตัวละคร  ขึ้นอยูกับจินตนาการของผูเขียน เชน คน สัตว เทพเจา แมมด เจาชาย นางฟา 

แตไมควรมีตัวละครมากเกินไป       

4. ฉาก  สถานที่เกิดเหตุ เชน ในปา กระทอมราง ปราสาท บนสวรรค แลวแตความคิดสรางสรรค

ของผูเขียน      

5. บทสนทนา การพูดคุยของตัวละคร  ควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ  สนุกสนาน ไมใชคํา

หยาบ    

6. คติสอนใจ  เมื่อจบนิทาน ผูอานควรไดแงคิด คติสอนใจเพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมกลอม

เกลาจิตใจ 

 

สรุป  การที่จะเปนนักเขียนหรือนักพูดประเภทใดๆ ก็ตาม หัวใจสําคัญของนักเขียนหรือนักพูดก็

คือ ความรูที่นักเขียนหรือนักพูดไดถายทอดใหกับผูฟงหรือผูอาน (ผูรับสาร) ไดเขาใจในประเด็นหรือสิง่

ที่ไดนําเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 3 การเพิ่มพูนความรู และประสบการณทางดานภาษาไทย เพื่อการประกอบอาชีพ 

 

 จากการนําเสนอแนวทางของการนําความรูภาษาไทยไปเปนชองทางในการประกอบอาชีพ

ประเภทตางๆ เชน การพูด การเปนพิธีกร ผูประกาศ นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน ครูสอนภาษาไทยกับ

ประชาชนอาเซียน การเขียน นักเขียนขาว เขียนบทละคร เขียนนิทาน เขียนสารคดี แลวน้ัน เปนเพียงจุด

ประกายใหผูเรียนไดเรียนรูวาการเรียนวิชาภาษาไทยมิใชเรียนแลวนําความรูไปใชในชีวิต ประจําวัน

เทานั้น แตการเรียนรูวิชาภาษาไทยยังสามารถนําความรูประสบการณทางดานภาษาไทยไปประกอบ

อาชีพ สรางรายไดใหกับตนเองไดดวย แตการทีผู่เรียนจะเปนนักเขียนหรือนักพูดที่มีชื่อเสียง เปนที่
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ยอมรับของสังคม ผูเรียนจะตองแสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณเพิม่เติมจากสถาบันการศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ที่เปนหลักสูตรเฉพาะเร่ือง หรือหากผูเรียนตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในระดับ

การศึกษาทีสู่งขึ้น ก็จะมีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เชน คณะนิเทศศาสตร คณะวารสาร

ศาสตร ฯลฯ ไดอีกทางเลือกหน่ึง หรือในขณะที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และตองการที่จะเรียนรูวิชาภาษาไทย เพื่อตอยอดไปสูชองทางการประกอบอาชีพไดจริง ผูเรียน

สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตามหลักสูตรในระดับเดียวกันที่มีเน้ือหาเฉพาะเร่ืองที่สนใจไดอีกทางเลือก

หน่ึงดวย 

  นอกจากที่ผูเรียนจะเลือกวิธีการศึกษา หาความรูเพิ่มเติม โดยวิธีศึกษาเปนหลักสูตรสัน้ๆ  

เฉพาะเรือ่ง หรือจะศึกษาตอเฉพาะสาขาวิชาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็ตาม แตสิ่งสําคัญที่ผูเรียน ควร

ปฏิบัติอยางตอเนื่อง คือการฝกฝนทักษะ ประสบการณในการเขียน หรือการพูดอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมคนที่มีความสนใจในอาชีพเดียวกันดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทายบท 

 

กิจกรรมท่ี 1 ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นถึงคุณคาของภาษาไทยวามีอะไรบาง 

 

กิจกรรมท่ี 2 ใหผูเรียนวิเคราะหตนเองวาเปนผูที่มีความรูความสามารถในการเปนนักพูด หรือนักเขียน

หรือไม เพราะเหตุใด 



168 | ห น า  

 

 

กิจกรรมท่ี 3 ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นวาหากผูเรียนตองการจะเปนนักเขียน หรือนักพูดที่ดีแลว ผูเรียน

จะศึกษาหาความรู ทักษะ ประสบการณจากที่ใดไดบาง และเพราะเหตุใดถึงตัดสินใจเชนน้ัน 
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บรรณานกุรม 

การศกึษานอกโรงเรียน, กรม ชุดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาไทยระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 2544: โรงพมิพองคการคา ของคุรุสภา 2546 

การศกึษานอกโรงเรียน, กระทรวงศกึษาธกิาร ชุดการเรียนทางไกลระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 หมวดวิชาภาษาไทย 2546 
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

รายช่ือผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย 

 ระหวางวนัท่ี 10 – 13 กุมภาพันธ 2552 ณ บานทะเลสีครีมรีสอรท 

จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 1. นางสาวพมิพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบาํนาญ 

 2. นางพมิพาพร อินทจักร สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

 3. นางกานดา ธวิงศ สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

 4. นายเริง กองแกว สาํนักงาน กศน. จังหวัดนนทบรุี 

รายช่ือผูเขารวมประชุมบรรณาธกิารหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย 

คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี  7 – 10  กนัยายน  2552  ณ โรงแรมอูทองอินน 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 1. นางสาวพมิพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบาํนาญ 

 2. นายเริง กองแกว สาํนักงาน กศน. จังหวัดนนทบรุี 

 3. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

 

คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี  12 – 15  มกราคม  2553  ณ โรงแรมอูทองอินน 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 1. นางสาวพมิพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบาํนาญ 

 2. นายเริง กองแกว สาํนักงาน กศน. จังหวัดนนทบรุี 

 3. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 



ห น า  | 171 

 

 

คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพฒันาหลกัสตูร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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 รายช่ือผูเขารวมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลักสูตรและสื่อ

ประกอบการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551   

ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจกิายน 2554   ณ โรงแรมมิรามา  กรุงเทพมหานคร 

 

สาระความรูพืน้ฐาน (รายวชิาภาษาไทย) 

ผูพัฒนาและปรับปรุง 

1.  นางอัชราภรณ  โควคชาภรณ  หนวยศกึษานิเทศก   ประธาน 

2.  นางเกลด็แกว   เจริญศักด์ิ  หนวยศกึษานิเทศก 

3.  นางนพรัตน     เวโรจนเสรีวงศ  กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

4.  นางสาวสมถวิล  ศรีจนัทรวิโรจน กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน  เลขานุการ 

5.  นางสาววันวิสาข  ทองเปรม  กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน  ผูชวยเลขานุการ 
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