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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู
เอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรูรายวิชาภาษาไทยเลมนี้ เปนการสรุปเนื้อหาจากหนังสือเรียน
สาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย พท21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544) เพื่ อให
ผูเรียน กศน. ไดศึกษาทําความเขาใจและเรียนรูในเนื้อหาสาระของรายวิชาภาษาไทยที่สําคัญ ๆ
ไดสะดวกและสามารถทําความเขาใจของเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น
ในการศึกษาเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรูรายวิชาภาษาไทยเลมนี้ ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากหนังสื อเรียนสาระ
ความรูพื้ น ฐาน หลั กสู ต รการศึก ษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้น พื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ใหเขาใจกอน
2. ศึกษาเนื้อหาสาระของเอกสารสรุปเนื้อ หาที่ตอ งรูรายวิชาภาษาไทยใหเขา ใจอยา ง
ละเอียดทีละบทจนครบ 7 บท
3. หากตอ งการศึก ษารายละเอีย ดเนื้ อหาสาระรายวิชาภาษาไทยเพื่ อ เพิ่ ม เติ มความรู
ผูเรียน กศน. สามารถศึกษาคนควาไดจากสื่ออื่น ๆ หองสมุด อินเทอรเน็ต หรือครูผูสอน

1

บทที่ 1
การฟง การดู
เรื่องที่ 1 หลักเบื้องตนของการฟงและการดู
ความหมายของการฟงและการดู
การฟงและการดู หมายถึง การรับรูเรื่องราวตาง ๆ จากแหลงของเสียงหรือภาพ หรือ
เหตุการณ ซึ่งเปนการฟงจากผูพูดโดยตรง หรือฟงและดูผา นอุปกรณ หรือสิ่งตาง ๆ แลวเกิด
การรับรูและนําไปใชประโยชน โดยตองศึกษาจนเกิดความถูกตอง วองไว ไดประสิทธิภาพ
หลักการฟงและการดูที่ดี
1. ตองรูจุดมุงหมายของการฟงและการดู และตองจดบันทึกเพื่อเตือนความจํา
2. ตองฟงและดูโดยปราศจากอคติ เพื่อการวิเคราะหวิจารณที่ตรงประเด็น
3. ใหความรวมมือในการฟงและการดู ดวยการรวมกิจกรรม
จุดมุงหมายของการฟงและการดู
การฟงมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังนี้
1. ฟงเพื่อจับใจความสําคัญไดวาเรื่องที่ฟงนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดขึ้นที่ไหน
เมื่อไหร หรือใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร
2. ฟงเพื่อจับใจความโดยละเอียด ผูฟงตองมีสมาธิในการฟง และอาจตองมีการ
บันทึกยอเพื่อชวยความจํา
3. ฟงเพื่อหาเหตุผลมาโตแยงหรือคลอยตาม ผูฟงตองตั้งใจฟงเปนพิเศษ และตอง
ใชวิจารณญาณพิจารณาวาเรื่องที่ฟงนั้นมีอะไรเปนขอเท็จจริง อะไรเปนขอคิดเห็น และมีความ
ถูกตอง มีเหตุผลนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด ซึ่งผูฟงควรพิจารณาเรื่องราวที่ฟงดวยใจเปนธรรม
4. ฟงเพื่อเกิดความเพลิดเพลิน และซาบซึ้ง ในคุณคาของวรรณคดี คติธรรม และ
ดนตรี ผูฟงตองมีความรูในเรื่องที่ฟง เขาใจคําศัพท สัญลักษณตาง ๆ และมีความสามารถในการ
ตีความ เพื่อใหเกิดความไพเราะซาบซึ้งในรสของภาษา
5. ฟงเพื่อสงเสริมจินตนาการ และความคิดสรางสรรค เปนความคิดที่เกิดขึ้น
ขณะที่ฟง หรือหลังจากการฟง ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของงานประพันธ งานศิลปะ หรือการพูด
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การดูมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังนี้
1. ดูเพื่อใหรู เปนการดูเพื่อใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ
2. ดูเพื่ อศึกษาหาความรู เปนการดูที่ชวยสงเสริมการอา น หรือการเรียนใหมี
ความรูมากขึ้น หรือมีความชัดเจนลุมลึกขึ้น
3. ดูเพื่อความเพลิดเพลิน เชน ละคร เกมโชว มิวสิควิดีโอ
4. ดูเพื่อยกระดับจิตใจ เปนการดูที่จะทําใหจิตใจเบิกบานและละเอียดออน
เขาถึงธรรมชาติ และสัจธรรม ไดแก การชมธรรมชาติ การชมโขน ละคร การดูรายการเกี่ยวกับ
ธรรมะ การดูกีฬา

เรื่องที่ 2 หลักการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ เปนการฟงเพื่อความรู ผูฟงตองตั้งใจฟงและพยายามสรุป
เนื้อหา โดยมีหลักการสําคัญดังนี้
1. มีสมาธิดี ตั้งใจฟง ติดตามเรื่อง
2. ฟงใหเขาใจและลําดับเหตุการณใหดีวา เรื่องที่ฟงเปนเรื่องของอะไร ใครทําอะไร ที่ไหน
อยางไร
3. แยกใหออกวา ตอนใดเปนใจความสําคัญ ตอนใดเปนสวนขยาย
4. บันทึกขอความสําคัญจากเรื่องที่ฟง
การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
1. จับใจความสําคัญจากบทรอยแกว
รอยแกว คือ ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะดวยเสียงและความหมาย
แตไมกําหนดระเบียบบัญญัติแหงฉันทลักษณ คือ ไมจํากัดครุ ลหุ ไมกําหนดสัมผัส
2. จับใจความสําคัญจากบทรอยกรอง
รอยกรอง คือ ถอยคํา ที่เรียบเรียงใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลั กษณ คือ
ตําราวาดวยการประพันธ เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน
3. จับใจความสําคัญจากบทความ
บทความ คือ ขอเขียนซึ่งอาจจะเปนรายงาน หรือการแสดงความคิดเห็น มักตีพิมพ
ในหนังสือพิมพ วารสาร สารานุกรม เปนตน
4. จับใจความสําคัญจากขาว
ขาว คือ คําบอกเลาเรื่องราว ซึ่งโดยปกติมักเปนเรื่องเกิดใหมหรือเปนที่นาสนใจ
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เรื่องที่ 3 หลักการฟง การดู อยางมีวิจารณญาณ
ผูที่สามารถจะฟงและดูไดอยางมีวิจารณญาณ จะตองมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติ
ดังนี้ได
1. การวิเคราะห คือ ความสามารถในการแยกขอเท็จ จริงออกจากขอคิดเห็นรู วา อะไร
เปนอะไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล
2. การตีความ คือ ตองรูความหมายที่แฝงไวในใจเรื่องหรือภาพนั้น ๆ
3. การประเมินคา เปนทักษะที่ตอเนื่องมาจากการวิเคราะหการตีความ
การประเมินคา สิ่งใด ๆ จะตองพิจารณาใหรอบดาน เชน จุดประสงค รูปแบบ ประเภทของสาร
เชน ถาจะประเมินคุณคาของวรรณคดีตองดูในเรื่องคุณคาวรรณศิล ป ดา นสังคม เนื้อหาและ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน
4. การตัดสิ นใจ คือ การวินิจ ฉั ยเพื่ อประเมินคา อัน นํา ไปสู การตัดสิ นใจที่ถูกตองว า
สิ่งใดควรเชื่อไมควรเชื่อ ซึ่งการตัดสินใจที่ถูกตองเปนเรื่องสําคัญมากในชีวิตประจําวัน
5. การนํา ไปประยุกตใชในชีวิตประจํ า วัน ทักษะนี้จ ะตองใชศิล ปะและประสบการณ
ของแตละคนมาชวยดวย ซึ่งการฟงและการดูมากก็จะชวยใหตัดสินใจไมผิดพลาด
มารยาทในการแสดงความคิดเห็น
1. ภาษาในการแสดงความคิดเห็นตองชัดเจน เขาใจงาย เลือกใชถอยคําใหมี
ความหมายตรงตามที่คิด มีความสมเหตุสมผล ตรงประเด็น ไมออกนอกเรื่อง
2. ขอมูลหลักฐานที่นํามาใชประกอบความคิดเห็นตองเปนเรื่องจริง ไมใชขอมูล
เท็จหรือมีจุดประสงคเพื่อหลอกลวง
3. ไมแสดงความคิดเห็นสวนตัวในลักษณะการใชอารมณความรูสึกทั้งหมด
โดยปราศจากเหตุผลหรือขอเท็จจริง
4. ใชภาษาสุภาพ ไมกาวราว หยาบคาย หลีกเลี่ยงการใชคําคะนอง
เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟง การดู
มารยาทในการฟงและการดู
การฟ ง และการดู เ ป น กิ จ กรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ทุ ก คนในสั ง คมมั ก จะต อ งเข า ไปมี
ส วนรวมเกือบทุกวัน การเปนผู มีมารยาทในการฟ ง ที่ดี นอกจากเปนการสรา งบุ คลิ กภาพที่ ดี
ใหกับตนเองแลวยังเปนสิ่งแสดงใหเห็นวาเปนผูไดรับการอบรมฝกฝนมาอยางดี เปนผูมีมารยาท
ในสังคม การที่ทุกคนมีมารยาทที่ดีในการฟงและการดู ยังเปนการสรางระเบียบในการอยูรวมกัน
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ในสังคม ชวยลดปญหาการขัดแยง และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟ งอีกดวย ผู มีมารยาท
ในการฟงและการดู ควรปฏิบัติตนดังนี้
1. เมื่อฟงอยูเฉพาะหนาผูใหญ ควรฟงโดยสํารวมกิริยามารยาท
2. การฟงในที่ประชุม ควรเขาไปนั่งกอนผูพูดเริ่มพูด โดยนั่งที่ดานหนาใหเต็มเสียกอน
และควรตั้งใจฟงจนจบเรื่อง
3. ฟงดวยใบหนา ยิ้มแยมแจ มใสเปนกันเองกับผูพู ด ปรบมือเมื่อมีการแนะนํา ตัวผู พู ด
และเมื่อผูพูดพูดจบ
4. เมื่อฟงในที่ประชุม ตองตั้งใจฟงและจดบันทึกขอความที่สนใจ หรือขอความที่สําคัญ
หากมีขอสงสัยเก็บไวถามเมื่อมีโอกาสและถามดวยกิริยาสุภาพ
5. เมื่อไปดูล ะคร ภาพยนตร หรือฟ งดนตรี ไมควรสรา งความรํา คาญใหบุคคลอื่ น
ควรรักษามารยาทและสํารวมกิริยา
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กิจกรรมทายบทที่ 1 การอานบทความ (10 คะแนน)
ใหผูเรียนอานบทความขางลางนี้ และสรุปเนื้อหาใจความสําคัญของเรื่อง และบอกประโยชนที่ได
จากบทความนี้

ปจจุบันเปอรเซ็นตการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ ของคน
ไทยในรอบสามปที่ผ า นมา ไมวาจะเปนโรคมะเร็ง เบาหวาน
ความดัน หรือเสนเลือดตีบ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทําใหผูคนหัน
มาดูแลใส ใจสุ ขภาพ และรักษาสุ ขภาพมากกวาเดิม แตมีอยู
หนึ่งโรคที่ทุกคนยังคงมองขามและละเลย บางคนไมทราบดวย
ซ้ํา วาโคนี้เปนโรครายแรงติดอันดับหนึ่งในสิบที่ทํา ใหคนไทย
เสียชีวิตมากที่สุด นั่นคือ “โรคกระดูกพรุน” โรครายใกลตัวที่
กั ด กิ น ร า งกายคุ ณ ไปอย า งช า ๆ โดยที่ เ จ า ของร า งกายไม
สามารถรูตัวไดเลยหากไมระมัดระวังใหดี เพราะโรคนี้เปนโรค
ที่ไมแสดงอาการใด ๆ ออกมา เมื่อคุณทราบอีกทีก็อาจจะสาย
เกินแกไปเสียแลว
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บทที่ 2
การพูด
เรื่องที่ 1 สรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด
การพูดเปนทักษะหนึ่งของการสื่อสาร การพูดคือการเปลงเสียงออกมาเปนถอยคํา หรือ
ขอความตา ง ๆ เพื่ อติดตอสื่ อสารใหผู พู ดและผู ฟ งเขา ใจเรื่องราวตา ง ๆ การพู ดเปนการสื่ อ
ความหมายโดยใชภาษาเสี ยง กิริ ยาทาทางต าง ๆ เพื่ อถา ยทอดความรูและความรูสึ ก รวมทั้ ง
ความคิดเห็นของผูพูด ใหผูฟงไดรับรู และเขาใจตามความมุงหมายของผูฟงเปนเกณฑ
องคประกอบของการพูดประกอบดวย
1. ผูพูด คือ ผู ที่มีจุ ดมุงหมายสํ า คัญที่จ ะเสนอความรูความคิดเห็น เพื่ อใหผู ฟงไดรับรู
และเขาใจ โดยใชศิลปะการพูดอยางมีหลักเกณฑ และฝกปฏิบัติอยูเปนประจํา
2. เนื้อเรื่อ ง คือ เรื่องราวที่ผู พู ดนําเสนอเปนความรูหรือความคิดเห็น ใหผู ฟ งไดรับรู
อยางเหมาะสม
3. ผูฟง คือ ผูรับฟงเรื่องราวตาง ๆ ที่ผูพูดนําเสนอ ซึ่งผูฟงตองมีหลักเกณฑและมารยาท
ในการฟง
การพูดที่ดี คือ การสื่ อความหมายที่ดีนั้นยอมสื่ อความเขา ใจกับใคร ๆ ไดตรงตาม
วัตถุประสงคของผูพูด การที่ผูฟงฟงแลวพึงพอใจ สนใจ เกิดความศรัทธาเลื่อมใส เรียกวาผูพูด
ผูนั้นมีศิลปะในการพูด
ลักษณะการพูดที่ดี มีดังนี้
1. มีบุคลิกภาพที่ดี การฟงคนอื่นพู ดนั้นเราไมไดฟงแตเพี ยงเสี ยงพู ด แตเราจะตองดู
การพูด ดูบุคลิกภาพของเขาดวย บุคลิกภาพของผูพูดมีสวนที่จะทําใหผูฟงสนใจ ศรัทธาตัวผูพูด
บุคลิกภาพ ไดแก รูปราง หนาตา ทาทาง การยืน การนั่ง การเดิน ใบหนาที่ยิ้มแยม ตลอดจน
อากัปกิริยาที่แสดงออกในขณะที่พูดอยางเหมาะสมดวย
2. มีความเชื่อมั่นในตนเองดี ผู พูดจะตองเตรียมตัวล วงหนา ฝ กซอมการพูดใหคล อง
สามารถจดจําเรื่องที่พูดได ควบคุมอารมณได ไมตื่นเตน ประหมา หรือลุกลี้ลุกลน รีบรอนจน
ทําใหเสียบุคลิก
3. พูดใหตรงประเด็น พูดในเรื่องที่กําหนดไว ไมนอกเรื่อง พูดอยางมีจุดมุงหมาย มุงให
ผูฟงฟงแลวเขาใจ ตรงตามวัตถุประสงคที่ผูพูดตองการ
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4. ตองใชภาษาที่เหมาะสมกับระดับผูฟง ตามปกตินิยมใชภาษาธรรมดา สุภาพ สั้น ๆ
กะทัดรัด สื่ อความเขา ใจไดงาย หลี กเลี่ ยงสํ านวนโลดโผน ศัพทเทคนิค หรือสํ า นวนที่ไมได
มาตรฐาน
5. ตองคํานึงถึงผูฟง ผูพูดตองทราบวาผูฟงเปนใคร เพศ วัย อาชีพ ระดับการศึกษา
ความสนใจ ความเชื่อถือเปนอยางไร เพื่อจะไดพูดใหถูกกับสภาพของผูฟง หลีกเลี่ยงการแสดง
ความคิดเห็นและความเชื่อที่ขัดแยงกับผูฟง
6. มีมารยาทในการพูด ผูพูดตองพิจารณาเลือกใชถอยคําที่ถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคลเพื่อแสดงถึงความมีมารยาทที่ดีและใหเกียรติผูฟง
การสรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด
1. ผูพูดจะตองทราบรายละเอียดของผูฟงดังนี้
1.1 เปนชายหรือหญิง
1.2 อายุ
1.3 การศึกษา
1.4 อาชีพ
เปนเบื้องตนเพื่อมากําหนดเนื้อหาสาระที่จะพูดใหเหมาะสมกับผูฟง
2. ผูพูดตองมีวัตถุประสงค ที่จะพูด จะเปนการพูดวิชาการ เพื่ อความบันเทิง หรือเพื่อ
สั่งสอน เปนตน
3. เนื้อหาสาระ ผูพูดอาจเพียงกําหนดหัวขอ แตเมื่อพูดจริงจะตองอธิบายเพิ่มเติม
อาจเปนตัวอยาง อาจเปนประสบการณ ที่จะเลาใหผูฟงไดฟง
ผูฟงจะสรุปความเรื่องที่รับฟ งได หากผูพูดพูดมีสาระสําคัญ และมีการเตรียมตัวที่จะพู ด
มาอยางดี

เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสตาง ๆ
การพูดในโอกาสตางๆ
1. การพูดแนะนําตนเอง
การพูดแนะนําตนเอง เปนการพูดที่แทรกอยูกับการพูดในลักษณะตาง ๆ เปนพื้นฐาน
เบื้องตนที่ จ ะทําใหผูฟ งมีความรูเกี่ยวกับผู พูด การแนะนําตนจะใหรายละเอียดแตกตา งกันไป
ตามลักษณะของการพูด
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1. การพูดแนะนําตนในกลุมของผูเรียน ควรระบุรายละเอียด ชื่อ - นามสกุล การศึกษา
สถานศึกษา ที่อยูปจจุบัน ภูมิลําเนาเดิม ความถนัด งานอดิเรก
2. การพูดแนะนําตนเพื่อเขาปฏิบัติงาน ควรระบุ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียดเกี่ยวกับ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ที่จะเขามาปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติหนาที่
3. การแนะนําบุคคลอื่นในสังคมหรือที่ประชุม ควรใหรายละเอียด ชื่อ - นามสกุล ผูที่
เราแนะนํ า ความสามารถของผู ที่ เ ราแนะนํ า การแนะนํ า บุ ค คลให ผู อื่ น รู จั ก ต อ งใช คํ า พู ด
เพื่อสรางไมตรีที่ดีระหวางบุคคลทั้งสองฝาย
2. การกลาวตอนรับ
การกลาวตอนรับเปนการกลาวเพื่อบอกความรูสึกที่มีตอผูที่มา โดย
1. กลาวถึงความยินดีของการเปนเจาของสถานที่
2. กลาวยกยองผูมาเยือน เชน เปนใคร มีผลงานดีเดนอะไร มีความสัมพันธอยางไร
กับผูตอนรับ
3. แสดงความยินดีที่ใหการตอนรับ
4. ขออภัยหากมีสิ่งใดบกพรองไป และหวังจะกลับมาเยี่ยมอีก
3. การกลาวอวยพร
โอกาสที่กลาวอวยพรมีหลายโอกาส เชน การกลาวอวยพรวันเกิด วันปใหม ขึ้นบานใหม
การอวยพรคูบาวสาว หรือในโอกาสที่จะมีการโยกยาย อําลาไปรับตําแหนงใหม ฯลฯ
หลักการกลาวอวยพร มีขอปฏิบัติที่ควรจําดังนี้
1. ควรกล า วถึงโอกาสและวันสํ า คัญนั้น ๆ ที่ไดมาอวยพรวา เปนวันสํ า คัญอยา งไร
ในโอกาสดีอยางไรมีความหมายตอเจาภาพหรือการจัดงานนั้นอยางไร
2. ควรใชคําพูดที่สุภาพ ไพเราะ ถูกตอง เหมาะสมกับกลุมผูฟง
3. ควรกลาวใหสั้น ๆ ใชคําพูดงาย ๆ ฟงเขาใจดี กะทัดรัด กระชับความ นาประทับใจ
4. ควรกล าวถึงความสัมพันธระหวา งผู อวยพรกับเจ าภาพ กลา วใหเกียรติ ชมเชย
ในความดีของเจาภาพ และแสดงความปรารถนาดีที่มีตอเจาภาพ
5. ควรใชคําพู ดอวยพรใหถูกตอง หากเป นการอวยพรผู ใหญ นิยมอางสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์
ที่เคารพนับถือมาประทานพร
4. การกลาวขอบคุณ
การกลาวขอบคุณเปนการแสดงน้ําใจไมตรี หรือความดีที่ผูอื่นกระทําให เชน ขอบคุณ
วิทยากรที่บรรยาย ดังนี้
1. ควรกลาวขอบคุณวิทยากรใหเกียรติบรรยาย
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2. มีการสรุปเรื่องที่วิทยากรบรรยายจบไปอยางสั้น ๆ ไดใจความ
3. ควรกลาวถึงคุณคาของเรื่องที่ฟงและประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย
4. กลาวใหมีความหวังจะไดรับเกียรติจากวิทยากรอีกในโอกาสตอไป
5. กลาวขอบคุณวิทยากรอีกครั้งในตอนทาย
5. การพูดใหโอวาท
การพูดใหโอวาท จะมีลักษณะดังนี้
1. กลาวถึงความสําคัญ และโอกาสที่มากลาวใหโอวาทวามีความสําคัญอยางไร
2. พูดใหตรงประเด็น เลือกประเด็นสําคัญ ๆ ที่มีความหมายแกผูรับโอวาท
3. ควรมีขอแนะนํา ตักเตือน และเสนอแนะประสบการณที่มีประโยชน
4. ควรพูดชี้แจงและเกลี้ยกลอมใหผูฟงตระหนักและนําโอวาทไปใชใหเกิดประโยชน
ไดอยางแทจริง
5. กลาวสั้น ๆ ไดใจความดี ตอนทายของการใหโอวาทก็ควรกลาวอวยพรที่ประทับใจ
การพูดแสดงความคิดเห็น
การพูดแสดงความคิดเห็น หมายถึง การพูดเพื่อแสดงความรูสึกหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีเหตุผล มีความสอดคลองกับเรื่องที่พูด
ประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับ สนุน การพูดแสดงความคิดเห็นในลักษณะ
ดั ง กล า ว เป น การพู ด เพื่ อ สนั บ สนุ น ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น ซึ่ ง ผู พู ด อาจจะพิ จ ารณาแล ว ว า
ความคิดเห็นที่ตนสนับสนุนมีสาระและประโยชนตอหนวยงานและสวนรวม หรือถาเปนการแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชาการ จะตองเปนความคิดเห็นที่เปนองคความรูสัมพั นธกับเนื้อเรื่องที่กําลังพู ด
กันอยู ทั้งในระหว า งบุค คลหรื อในที่ ประชุ ม เชน การพู ดในที่ ประชุ ม การอภิปราย การแสดง
ปาฐกถา เปนตน
2. การพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแยง การพูดลักษณะดังกลาวเปนการพูดแสดง
ความคิดเห็นในกรณีที่มีความคิดไมตรงกันและเสนอความคิดอื่น ๆ ที่ไมตรงกับผูอื่น การพูดแสดง
ความคิดเห็นในเชิงขัดแยงดังกลาว ผูพูดควรระมัดระวังเรื่องการใชภาษาและการนําเสนอ ความ
ขัดแยงควรเปนไปในเชิงสรางสรรค อันจะกอประโยชนตอหนวยงานหรือสาธารณชน เชน
การสัมมนาเชิงวิชาการ การอภิปราย การประชุม เปนตน
3. การพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ เปนการพูดเพื่ อวิจารณเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง ผู วิ จ ารณ อ าจจะแสดงความคิ ด เห็ น ด ว ยหรื อ ไม เ ห็ น ด ว ย และวิ จ ารณ ใ นเชิ ง
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สรางสรรค ผูวิจ ารณ จะตองวางตัวเปนกลาง ไม อคติตอผูพู ดหรือสิ่ งที่เห็น เชน การแสดงความ
คิดเห็นตอหนังสือ ละคร รายการโทรทัศน ภาพยนตร เปนตน
4. การพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อนําเสนอความคิดใหม เปนการพูดในกรณีที่ไมเห็น
ดวยกั บการแสดงความคิดเห็นของผู อื่ น และนํ า เสนอความคิดเห็ นใหมของตนที่คิด วา จะเป น
ประโยชนตอสวนรวม เชน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เปนตน
ลักษณะของผูพูดแสดงความคิดเห็นที่ดี
1. ผูพูดจะตองมีความรูในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นเปนอยางดี
2. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรมีหลั กการแสดงความคิดเห็นในเชิง
ขัดแยงและเชิงวิจารณ
3. ใชภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาส โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแยง
และเชิงวิจารณ เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีตอผูพูดและผูฟง
4. การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตาม ควรแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค และ
เปนประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ
การพูดโนมนาวใจ
การพูดโนมนาวใจ หมายถึง การพูดเชิญชวน เกลี้ยกลอม ชักจูงใหผูฟงเกิดความเชื่อถือ
ศรัทธา มีความคิดเห็นคลอยตาม และปฏิบัติตาม เชน การพูดโฆษณา การพูดหาเสียง การพูด
เชิญชวนใหปฏิบัติตาม การพูดชักจูงใหเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพูดปลุกเราใหเกิดปฏิกิริยาตาง ๆ
หลักการปฏิเสธ
ประโยคปฏิเสธที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. การอางความรูสึกประกอบแทนการใชเหตุผลอยางเดียว เพราะการใชเหตุผลอยางเดียว
มักถูกโตแยงดวยเหตุผลอื่น แตความรูสึกเปนเรื่องที่โตแยงไดยาก
2. ปฏิเสธอยางชัดเจนทั้งทาทาง คําพูด และน้ําเสียง
3. การถามความคิ ด เห็ น เป น การรั ก ษาน้ํ า ใจผู ช วน ถ า คู ส นทนายอมรั บ คํ า ปฏิ เ สธ
ควรพูดวา “ขอบคุณคะ” (ครับ)
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หลักการเจรจาตอรอง
การเจรจาตอรอง มีหลักการที่สาํ คัญ 3 ประการคือ
1. เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักการที่ตองการ
2. เสียผลประโยชนใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
3. ทําใหอีกทุกฝายรูสึกพึงพอใจกับผลการเจรจา
การใชกิริยาทาทางประกอบการพูด
1. การใชสายตา สายตาเปนบุคลิกภาพที่สําคัญอยางหนึ่งในการพูด ผูพูดตองใชสายตา
อยา งเหมาะสมตลอดเวลาในการพูด คือ การมองและประสานสายตากับกลุ มผู ฟงอยา งทั่วถึง
มีประกายตาเบิกบานแจมใส
2. การแสดงออกทางสีหนา เปนสิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงบุคลิกลักษณะ อารมณและ
ความรูสึกนึกคิดของผูพูดไดเปนอยางดี โดยผูฟงสามารถอานสีหนาของผูพูดได การพูดดวยสีหนา
ที่ยิ้มแยมแจ มใส เฉยเมย ไรชีวิตชีวา หรือบึ้งตึงเครงขรึมตลอดเวลา จะสื่ อความหมายและ
ความรูสึก ที่แตกตางกันออกไป และการแสดงออกทางสีหนายังชวยเนนเรื่องราวและความคิด
ในการพูดดวย
3. การวางทาทางในที่นี้ หมายถึง การวางตัวในขณะพูด อาจเปนทาทางการยืนหรือการนั่ง
การวางทาทางที่ดีจะชวยดึงดูดความสนใจ สรางความนาเชื่อถือ และความเลื่อมใสศรัทธาในตัว
ผูพูดได เปนอยางดี การพูดในโอกาสตาง ๆ ผูพูดอาจนั่งพูดหรือยืนพูดก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปแบบ
และสถานการณของการพูดครั้งนั้น ๆ ถาเปนการพูดที่เปนทางการและใชเวลาไมนานนักมักใช
วิธีการยืนพูด แตถาเปนการพูดที่ไมเปนทางการและใชเวลานานอาจใชวิธีการนั่งพูด
4. การเคลื่อนไหว หมายถึง การเดินไปมาบนเวที เปนสิ่งแรกที่จะเรียกรองความสนใจจาก
ผูฟงและเปนสิ่งสุดทายที่จ ะสรางความประทับใจใหกับผู ฟงไดเปนอยา งดี ทั้งนี้เพราะปกติแล ว
มนุษยจะสนใจสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมามากกวาสิ่งที่อยูนิ่งเฉย การเคลื่อนไหวไปมาขณะพูดจะมาก
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับเวลาและสถานการณในการพูด ถาการพูดครั้งนั้นใชเวลามากและเปนการ
พูดที่ไมเปนทางการ จะมีการเคลื่อนไหวไปมามากกวา การพู ดที่ใชเวลานอยและเปนทางการ
การเคลื่อนไหวที่เหมาะสมจะชวยเรียกรองและรักษาความสนใจของผูฟงไวไดตลอดเวลา
5. การใชทาทาง หมายถึง การเคลื่อนไหวอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งประกอบการพูดอยางมี
ความหมาย เชน การใชมือ แขน ศีรษะ หรือไหล เปนตน เพื่อสื่อความหมายและเนนย้ําเรื่องที่พูด
ใหเกิดความรูความเขาใจที่ชัดเจนยิ่ งขึ้น รวมทั้งสรางความสนใจและรักษาความสนใจของผูฟ ง
ทั้งนี้เพราะการใชกิริยาทาทางประกอบการพูดบาง จะชวยสรางความสนใจมากกวาการนั่งหรือยืน
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นิ่งเฉย ๆ และการใชทาทางที่ดีจะชวยใหการพูดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยทาทางที่แสดงนี้ควรมี
ความรูสึกผอนคลายเปนธรรมชาติ

เรื่องที่ 3 มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด สรุปไดดังนี้
1. เรื่องที่พูดนั้นควรเปนเรื่องที่ทั้งสองฝายสนใจรวมกัน หรืออยูในความสนใจของคนทั่วไป
2. พูดใหตรงประเด็นจะออกนอกเรื่องบางก็เพียงเล็กนอย
3. ไมถามเรื่องสวนตัว ซึ่งจะทําใหอีกฝายหนึ่งรูสึกอึดอัดใจ หรือลําบากใจใน
การตอบ
4. ตองคํานึงถึงสถานการณและโอกาส เชน ไมพูดเรื่องเศรา เรื่องที่นา รังเกียจ ขณะ
รับประทานอาหารหรืองานมงคล
5. สรางบรรยากาศที่ดี ยิ้มแยมแจมใสและสนใจเรื่องที่กําลังพูด
6. ไมแสดงกิริยาอันไมส มควรในขณะที่พูด เชน ล วง แคะ แกะ เกา ส วนใดส วนหนึ่ง
ของรางกาย
7. หลีกเลี่ยงการกลาวราย การนินทาผูอื่น ไมยกตนขมทาน
8. พูดใหมีเสียงดังพอไดยินกันทั่ว ไมพูดตะโกน หรือเบาจนกลายเปนกระซิบกระซาบ
9. พูดดวยถอยคําวาจาที่สุภาพ
10. พยายามรักษาอารมณในขณะพูดใหเปนปกติ
11. หากนํา คํา กล าวหรือมีการอา งอิงคํา พูดของผู ใดควรระบุนามหรือแหลงที่มา เพื่ อให
เปนเกียรติแกบุคคลที่กลาวถึง
12. หากพูดในขณะที่ผูอื่นกําลังพูดอยูควรกลาวขอโทษ
13. ไมพูดคุยกันขามศีรษะผูอื่น

13

กิจกรรมทายบทที่ 2 การพูดในโอกาสตางๆ (5 คะแนน)
2.1 ใหผูเรียนพูดแนะนําตนเองเปนรายบุคคลในหัวขอดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ชื่อ-สกุล………………………………………………………
วัน เดือน ป เกิด……………………………………………
ภูมิลําเนา……………………………………..…………….…
ที่อยูปจจุบัน……………………………………………….…
สถานภาพครอบครัว……………………………………....
อาชีพปจจุบัน…………………………………………….….
ความคาดหวังในอนาคต…………………………….…..
คติพจนประจําตัว…………………………………….….…

2.2 ใหผูเรียนเขียนคําพูดสําหรับพูดในโอกาสตาง ๆ พรอมออกมาพูดหนาชั้นเรียน เชน
(5 คะแนน)
1)
2)
3)
4)

การกลาวตอนรับ
การกลาวอวยพร
การกลาวขอบคุณ
การพูดใหโอวาท
ฯลฯ
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บทที่ 3
การอาน
เรื่องที่ 1 การอานในใจ
การอานในใจ หมายถึง การแปลตัวอักษรออกมาเปนความรู ความเขาใจ และความคิด
แลวนําไปใชอีกทอดอยางไมผิดพลาด โดยทั่วไป จะเปนการอานเพื่อความรู และความบันเทิง
จุดประสงคของการอานในใจ
1. เพื่อจับใจความไดถูกตองและรวดเร็ว
2. เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และความคิดอยางกวางขวางและลึกซึ้ง
3. เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินและเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
4. เพื่อใหถายทอดสิ่งที่อานใหผูอื่นรับรูโดยไมผิดพลาด
หลักการอานในใจ
1. ตั้งจุดมุงหมาย วาจะตองอานเพือ่ อะไร อานเพื่อความรู หรือจะอานเพื่อความเพลิดเพลิน
2. ตั้งสมาธิในการอาน ใหจดจออยูกับหนังสือที่อานจิตใจไมวอกแวกไปที่อื่นซึ่งจะทําใหอาน
ไดเร็ว และเขาใจไดดี
3. ตั้งเปาการอา นโดยอา นกํา หนดปริมาณที่จะอานไวลวงหนา แลวจั บเวลาในการอา น
เพื่อที่จะพัฒนาการอานครั้งตอไปใหเร็วขึ้น
4. ไมอานหนังสือทีละคํา การอานกวาดสายตาใหกวางขึ้นอานใหครอบคลุมขอความที่อยู
ตอหนาอยางเร็วไปเรื่อย ๆ
5. ลองถามตนเองวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดกับใคร ที่ไหน อยางไร ถาตอบไดแปลวา
เขาใจแตถาตอบไมไดก็ตองกลับไปอานใหม
6. จับใจความสําคัญใหได และบันทึกเปนความรูความเขาใจ และความคิดไวเพราะจะทําให
จําเรื่องที่อานไดอยางแมนยํา และสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที

เรื่องที่ 2 การอานออกเสียง
การอานออกเสี ยง หมายถึง การอานที่ ผู อื่นสามารถไดยินเสี ยงอานดวยการออกเสี ยง
มักไมนิยมอานเพื่อการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียว เวนแตในบางครั้ง เราอานบทประพันธเปน
ทวงทํานองเพื่อความไพเราะเพลิดเพลินสวนตัว แตสวนใหญแลวการอานออกเสียง มักเปนการ
อานใหผูอื่นฟง การอานประเภทนี้มีหลายโอกาส คือ
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1. การอานออกเสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวหรือผูที่คุนเคย
เปนการอา นที่ไมเปนทางการ การอานเพื่ อบุคคลในครอบครัว เชน อา นนิทาน
หนังสือพิมพ ขาว จดหมาย ใบปลิว คําโฆษณา ใบประกาศ หนังสือวรรณคดีตาง ๆ เปนการ เลาสู
กันฟง อานเพื่อใหเพื่อนฟงอานใหคนบางคนที่อานหนังสือไมออกหรือมองไมเห็น เปนตน
2. การอานออกเสียงที่เปนทางการหรืออานในเรื่องของหนาที่การงาน
เปนการอานที่เปนทางการ มีระเบียบแบบแผนในการอานอยางรัดกุมกวาการอานออก
เสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวหรืออยูที่คุนเคย เชน การอานในหองเรียน อานในที่ประชุม อานใน
พิธีเปดงาน อานคําปราศรัย อานสารในโอกาสที่สําคัญตาง ๆ การอานของสื่อมวลชน เปนตน
การอานออกเสียงใหผูฟง จะตองอานใหชัดเจนถูกตองไดขอความครบถวนสมบูรณ
มีลีลาการอานที่นาสนใจและนาติดตามฟงจนจบ
จุดมุงหมายในการอานออกเสียง
1. เพื่อใหอานออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี
2. เพื่อใหรูจักใชน้ําเสียงบอกอารมณและความรูสึกใหสอดคลองกับเนื้อหาของเรื่องที่อาน
3. เพื่อใหเขาใจเรื่องที่อานไดถูกตอง
4. เพื่อใหผูอานมีความรูและเขาใจในเนื้อเรื่องที่อานไดอยางชัดเจน
5. เพื่อใหผูอานและผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน
6. เพื่อใหเปนการรับสารและสงสารวิธีหนึ่ง
หลักการอานออกเสียง
1. อานออกเสียงใหถูกตองและชัดเจน
2. อานใหฟงพอที่ผูฟงไดยินทั่วถึง
3. อานใหเปนเสียงพูดโดยธรรมชาติ
4. รูจักทอดจังหวะและหยุดหายใจเมื่อจบขอความตอนหนึ่ง ๆ
5. อานใหเขาลักษณะของเนื้อเรื่อง เชน บทสนทนา ตองอานใหเหมือนการสนทนากัน
อานคําบรรยาย พรรณนาความรูสึก หรือปาฐกถาก็อานใหเขากับลักษณะของเรื่องนั้น ๆ
6. อานออกเสียงและจังหวะใหเปนตามเนื้อเรื่อง เชน ดุหรือโกรธ ก็ทําเสียงแข็งและเร็ว
ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับคร่ําครวญ ออนวอน ก็ทอดเสียงใหชาลง เปนตน
7. ถาเปนเรื่องรอยกรองตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ดวย
7.1 สัมผัสครุ ลหุ ตองอานใหถูกตอง
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7.2 เนนคํารับสัมผัสและอานเอื้อสัมผัสใน เพื่อเพิ่มความไพเราะ
7.3 อานใหถูกตองตามจังหวะและทํานองนิยม ตามลักษณะของรอยกรองนั้น ๆ
ยังมีการอา นออกเสี ยงอีกประการหนึ่ง การอานทํานองเสนาะ เปนลักษณะการอา น
ออกเสียงที่มีจังหวะทํานองและออกเสียงสูงต่ําเพื่อใหเกิดความไพเราะ การอานทํานองเสนาะนี้
ผู อ า นจะต อ งเข า ใจลั ก ษณะบั ง คั บ ของคํ า ประพั น ธ แ ต ล ะชนิ ด และรู วิ ธี อ า นออกเสี ย งสู ง ต่ํ า
การทอดเสียง การเอื้อนเสียง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของคําประพันธชนิดตา ง ๆ ดวยการอา น
ทํานองเสนาะนี้เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาชานาน ซึ่งเปนสิ่งที่คนไทยทุกคน ควร
ภูมิใจและรักษาวัฒนธรรมล้ําคานี้ไว เพื่อถายทอดสืบตอกันไปชั่วลูกชั่วหลาน
การอานเร็ว
คนที่มีนิสัยรักการอาน ยอมเปนผูที่มีความรอบรู มีความนึกคิดลึกซึ้งและกวางขวาง ทั้งยัง
ไดรับความบันเทิงในชีวิตมากขึ้นอีกดวย
การอานที่ใชมากในชีวิตประจําวัน คือการอานในใจ เพราะสามารถอานไดรวดเร็ว ไมตอง
กังวลกับการเปลงเสียงกับตัวหนังสือ การอานในใจที่ดี ผูอานจะตองรูจักใชสายตา กิริยาทาทาง
มีสมาธิ ความตั้งใจและกระบวนการอานในใจ เชน การเขาใจความหมายของคํา รูจักคนหา
ความหมายของคํา หรือเดาความหมายไดรูจักจับใจความ แลวรูจักพิจารณาตาม รวมทั้งตองเปน
ผูที่สามารถอานไดรวดเร็วอีกดวย
หลักการอานเร็ว
ในการฝกตนเองใหเปนคนอานเร็ว ควรไดเริ่มตนฝกสม่ําเสมอทีละเล็กละนอย โดยฝกอาน
ในใจที่ถูกวิธีและจะตองฝกฝนในสิ่งตอไปนี้
1. มีสมาธิในการอาน ในขณะที่อาน จะตองสนใจและเอาใจจดจอตอสิ่งที่อาน ไมปลอยใจ
วอกแวกคิดเรื่องอื่น จะทําใหจับใจความของเรื่องไมไดตลอดและความสามารถในการอานชาลงไป
2. จับตาที่ตัวหนังสื อ โดยใชส ายตาจับอยูในชวงเวลาเล็ กนอยแล วเคลื่ อนสายตาตอไป
อยางรวดเร็ว การฝกจับตาเชนนี้ตองกระทําบอย ๆ และจับเวลาทดสอบความสามารถในการจับ
สายตา และเคลื่อนสายตาใหไดรวดเร็วเพื่อทดสอบความกาวหนา
3. ขยายชวงสายตาใหกวาง ชวงสายตาหมายถึงระยะจากจุดที่สายตาจับจุดหนึ่งไปยังจุด
ที่สายตาจับในคราวตอไป การรูจักขยายสายตาใหกวางจะชวยใหอานหนังสือไดเร็ว
4. ไมอานยอนกลับไปกลับมา หมายถึง การทวนสายตายอนกลับไปกลับมายังคําที่ไมเขาใจ
ซึ่งทําใหเสียเวลา
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5. เปลี่ ย นบรรทั ด ให แ ม น ยํ า โดยกวาดสายตากลั บ มาทางซ า ยเพื่ อ ขึ้ น บรรทั ด ใหม
เมื่ออานจบแตละบรรทัดและตองกําหนดบรรทัดใหแมนยําไมอานขามบรรทัด หรืออานซ้ําบรรทัด
เดิมซึ่งทํา ใหความคิดสั บสนการฝ กในระยะแรกเริ่มอาจใชไมบรรทัดหรือกระดาษปดขอความ
บรรทัดลางไว แลวเลื่อนลงเรื่อย ๆ คอย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้นจนชํานาญจึงอานโดยไมตองใชสิ่งอื่น
มาปด
การอานเพื่อเขาใจความหมายของสํานวน
การอานเพื่อทําความเขาใจ ความหมายของสํานวน ตองอาศัยถอยคําสิ่งแวดลอม บริบท
เพื่อสรุปสาระสําคัญ
1. ความหมายของสํานวน สํานวน คือถอยคําที่มีความหมายไมตรงตามความหมายปกติ
ของคํานั้น ๆ
2. หลักการอาน เพื่อเขาใจความหมายของสํานวน
2.1 อา นขอความอยา งละเอียด เพื่อจั บใจความสํ า คัญ เขา ใจเนื้อเรื่องและเขา ใจ
ความหมายของสํานวน
2.2 สังเกตเนื้อความตามบริบท ทําใหตีความหมายของสํานวนไดถูกตอง
2.3 ตีความหมายของสํานวน ตองตรงประเด็นตามบริบท
การอานเพื่อเขาใจโวหารตาง ๆ
ผูเขียนตองใชโวหารประกอบการเขียน เชน พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธกโวหาร
ฯลฯ เพื่อใหงานเขียนมีคุณคา
1. ความหมายของโวหาร
โวหาร คือ ทวงทํานองในการเรียบเรียงถอยคําทั้งในวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง
โวหารที่ใชกันทั่วไปมี 5 โวหาร ดังนี้
1.1 บรรยายโวหาร คือ การเล า เรื่ องไปตามเหตุก ารณ เชนการเขียนบทความ
การเลานิทาน เลาประวัติบุคคล ตํานาน ตองอธิบายใหเปนไปตามลําดับ
1.2 พรรณนาโวหาร คือ การเขียนเล า เรื่องอยา งประณี ตมักแทรกความรูสึกของ
ผู เขียนดวยทํา ใหผู อา นเกิดความรูและอารมณ คล อยตาม เชน การพรรณนาความสวยงาม
คุณความดีตลอดจนพรรณนาอารมณและความรูสึกในใจ ฯลฯ
1.3 เทศนาโวหาร คือ กระบวนความอบรมสั่งสอน อธิบายในเหตุผล หรือชี้แจง
ใหเห็นคุณและโทษ เพื่อใหผูอานเชื่อถือตาม
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1.4 สาธกโวหาร คือ การเขียน โดยยกตัวอยางประกอบเพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องได
ชัดเจนยิ่งขึ้นนิยมใชในการบรรยายโวหาร และเทศนาโวหาร
1.5 อุป มาโวหาร คือ การเขียน โดยยกขอความเปรียบเทียบ เพื่ อใหผู อา นเขา ใจ
เรื่องราวตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น ใชแทรกในโวหารตาง ๆ
การอานออกเสียงรอยกรอง
การอา นบทรอยกรองตา ง ๆ ให เปนไปตามทํา นองลี ล าและจั งหวะอันถูกต องจะทํา ให
เกิดความไพเราะเสนาะหู และทําใหผูฟงไดรับอรรถรสทางภาษาดวย
หลักการอานออกเสียงรอยกรอง
1. อานออกเสียงใหดังพอเหมาะ กับสถานที่และจํานวนผูฟง
2. อานใหคลอง รื่นหู ออกเสียง ใหชัดเจนโดยเฉพาะตัว ร ล ตัวควบกล้ํา
3. อานใหถูกฉันทลักษณของคําประพันธ เชน จํานวนคํา จํานวนวรรค สัมผัส ครุ ลหุ
คําเปน คําตาย
4. อานใสอารมณ ตามลีล าของบทรอยกรองดวยความรูสึกซาบซึ้งชื่นชมในคุณคา ของ
บทรอยกรองนั้น ๆ โดยใหมีทวงทํานอง สูง ต่ํา หนัก เบา เพื่อใหไดรสถอย รสเสียง รสความ
รสภาพ
การอานกลอนสุภาพ
1. จํานวนคําในกลอนสุภาพ
ooo oo ooo
ooo oo ooo

ooo oo ooo
ooo oo ooo

2. คณะ กลอนสุภาพ บทหนึ่งมี 2 บาท บาทที่ 1 เรียกวา บาทเอก มี 2 วรรค คือ
วรรคสดับ วรรครับ บาทที่ 2 เรียกวาบาทโท มี 2 วรรค คือวรรครอง และวรรคสง พยางคใน
กลอนวรรคหนึ่ง ๆ จะบรรจุคําประมาณ 6 - 9 คํา กลอนแปด มีวรรคละ 5 คํา รวม 4 วรรค
เปน 32 คํา
3. วิธีอานกลอนสุภาพ
กลอนมีหลายชนิด ไดแก กลอนหก กลอนแปด กลอนดอกสรอย กลอนสักวา กลอน
บทละคร การอานคลายคลึงกันจะแตกตางกันบางเพียงเล็กนอย ดังนี้
1. อานทํานองชาวบาน คือ เสียงสูง 2 วรรค คือ วรรคสดับ วรรครับ และอานเสียงต่ํา
ในวรรครอง และลดต่ําลงไปอีกในวรรคสง
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2. อานทํานองอาลักษณ คือ อานเสียงสูง 2 วรรค คือ วรรคสดับ วรรครับ และอาน
เสียงต่ําในวรรครอง และลดต่ําลงไปอีกในวรรคสง
การแบงจํานวนคํา วรรคหนึ่งจะมี 8 - 9 คํา ดังนี้
3 2 3 เขาคลอขลุย ครวญเสียง เพียงแผวผิว
ชะลอนิ้ว พลิ้วผาน จนมานหมอง
ถามี 9 คําจะแบงวรรคเปน 3 3 3
สรวงสวรรค ชั้นกวี รุจีรัตน
ผองประภัสสร พลอยหาว พราวเวหา
การอานกาพยยานี
1. จํานวนคําในกาพยยานี
oo ooo
oo ooo

ooo ooo
ooo ooo

2. วิธีอาน
วรรคที่ 1 และ 2 ในบาทเอกจะออกเสียงต่ํา วรรคที่ 1 ในบาทโท จะอานออกเสียง
สูงขึ้น หรือ อา นออกเสียงเหมือนวรรคที่ 1 ก็ไดตามความเหมาะสม วรรคที่ 2 ในบาทโท
อานออกเสียงต่ํา กาพยยานีมีจังหวะการอาน ดังนี้
มัสหมั่น แกงแกวตา
หอมยี่หรา รสรอนแรง
ชายใด ไดกลืนแกง
แรงอยากให ใฝฝนหา

การอานโคลงสี่สุภาพ
1. จํานวนคําในโคลงสี่สุภาพ
oo ooo
oo ooo
oo ooo
oo ooo

oo oo
oo
oo oo
oooo

2. คณะโคลงบทหนึ่งมี 4 บาท บทที่ 1 2 3 4 บาทหนึ่งมี 2 วรรค คือ วรรคหนา
และวรรคหลังมีจํานวนคําเทากันคือ 5 คํา และ 2 คํา ยกเวนวรรคหลังในบาทที่ 4 จะมี 4 คํา
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3. วิธีการอาน
การอานโคลงสี่สุภาพสามารถอานได 2 ลีลา คือ
1. อานแบบรอยแกว
2. อานแบบทํานองเสนาะ
การแบงชวงเสียง วรรคแรกเปน 2 ชวง เปน 3 2 หรือ 3 2 วรรคหลัง เปน 2 การแบง
ชวงเสียงตองพิจารณาใหคงความหมาย แทนที่จะแกตามปกติบทรอยกรองที่ไพเราะ กวีจะจั ด
กลุมคําไวดีแลว
การเอื้อนเสียงทอดเสียง ตามปกติจะเอื้อนเสียงทายวรรคแรกของแตละบาท ในบาทที่ 2
อาจเอื้อนเสียงไดถึงคําที่ 1 คําที่ 2 ของวรรคหลัง และบาทที่ 4 ระหวางคําที่ 2 กับคําที่ 3 ของ
วรรคที่ 2 และทอดเสียงตามตําแหนงสัมผัส
ตัวอยางโคลงสี่สุภาพ
เรืองเรือง ไตรรัตนพน
รินรส พระธรรมแสดง
เจดีย ระดงแซง
ยลยิ่ง แสงแกวเกา

พันแสง
ค่ําเชา
เสียดยอด
แกนหลาหลากสวรรค
(นิราศนรินทร)

การอานฉันท
ฉันท มีลักษณะบังคับพิเศษแตกตางไปจากคําประพันธชนิดอื่นโดยบังคับ ครุ ลหุ แทน
คําธรรมดา และบังคับสัมผัส เชนเดียวกับคําประพันธชนิดอื่น ๆ
คําลหุ ( , ) คือ พยางคที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. การประสมสระเสียงสั้นในแม ก กา เชน จะ ทิ ปุ ยกเวน พยางคที่ประสมดวย สระ
อํา ใอ ไอ เอา ซึ่งจัดเปนคําครุ เชน คํา ไกล ใจ เรา
2. คํา บ บ จัดเปนคําลหุ
คําครุ คือ พยางคที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. ประสมสระเสียงยาวในแม ก กา เชน อา ดี เธอ ปู
2. ประสมสระ อํา ใอ ไอ เอา
3. มีตัวสะกด เชน มด กัด เด็ก
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แผนบังคับอินทรวิเชียรฉันท
อินทรวิเชียรฉันท บทหนึ่งมี 2 บาท บาทหนึ่งมี 2 วรรค วรรคหนา 5 คํา วรรคหลัง
6 คํา มีการแบงจังหวะการอานดังนี้
สายันห ตะวันยาม
ขณะขาม ทิฆัมพร
เขาภาค นภาตอน
ทิศตะตก ก็รําไร
หนังสือและสื่อสารสนเทศ
หนังสือ
ปจจุบันนี้มีหนังสือออกมาจําหนายหลายประเภท ทั้งตําราวิชาการ วารสาร นิตยสาร
หนังสือพิมพ นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี ฯลฯ การที่มีหนังสือออกมาจําหนายมากมายเชนนี้ ผูอาน
จึงจําเปนที่จะตองรูวิธีการเลือกหนังสือ เพื่อจะไดอานหนังสือที่เหมาะกับความตองการของตนเอง
เหมาะกับเวลาและโอกาส
วิธีการเลือกหนังสือประเภทตาง ๆ
ในการเลือกอานหนังสือประเภทตาง ๆ นั้น ผูอานควรพิจารณาใหรอบคอบ ละเอียดถี่ถวน
เพื่อประโยชนในการพิจารณาคุณคาของหนังสือนั้น ๆ หนังสือแตละประเภทควรเลือกพิจารณา
ดังนี้
1. ตําราวิชาการ เปนหนังสือที่ใหความรูดานตาง ๆ โดยเฉพาะอาจจะเสนอทฤษฎีหรือ
เนื้อหาสาระอยางกวาง ๆ หรือเฉพาะดานในดานหนึ่ง โดยผูแตงมีจุ ดมุงหมายทางดา นวิ ชาการ
โดยตรง การพิจารณาควรดูรายละเอียดในดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 พิจารณาดานเนื้อหา เนื้อหาจะตองถูกตองกับชื่อหนังสือ เชน วิชาวิทยาศาสตร
กฎหมาย ภาษาศาสตร ประวัติศาสตร คณิตศาสตร ฯลฯ หนังสือวิชาการแขนงใด เนื้อหา ก็ควร
จะเนนแขนงนั้นโดยเฉพาะ
1.2 พิจารณา ขอมูล และภาพประกอบ ขอมูลและภาพประกอบควรถูกตองชัดเจน
โดยเฉพาะภาพประกอบ ควรดูวาตรงกับคําบรรยายหรือไม และภาพนั้นนาสนใจเพียงใดเหมาะสม
กับวิชานั้นหรือไม
1.3 การใชภาษา ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่เหมาะสมกับแขนงวิชานั้น ๆ และดูการ
สะกดคําดวยถาหากมีคําผิด ก็ควรจะเลือกดูหนังสือที่มีคําผิดนอยที่สุด
นอกจากนี้การพิจารณาตําราวิชาการควรดูสวนประกอบอื่น ๆ ดวย เชน รูปเลม ควรมี
คํานํา สารบัญ ฯลฯ
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2. สารคดี เปนหนังสือที่มีสาระในดานใหความรู ความคิด พรอมทั้งใหความเพลิดเพลิน
ดวยหนังสือประเภทนี้มีหลายชนิด เชน วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ประวัติบุคคลสําคัญ ฯลฯ
หนังสือสารคดีที่มีคุณภาพนั้นพิจารณาในรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
2.1 พิจ ารณาดา นเนื้อหาสาระ คุณ คาของสารคดีนั้นอยูที่เนื้อหาสาระเปนประการ
สําคัญเนื้อหาที่ดีจะตองถูกตองและสมบูรณ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอผูอานและ
สังคมสวนรวม เชน
2.1.1 สารคดีประเภทชีวประวัติ เนื้อหาสาระจะตองตรงตอความเปนจริง ผูเขียน
จะตองเขียนดวยใจเปนธรรม ไมอคติตอเจาของประวัตินั้น ๆ เนื้อหาจึงควรมีทั้งสวนดีและสวน
บกพรองของเจาของประวัติ
2.1.2 สารคดีป ระเภทท องเที่ยว ควรมีเนื้อ หาที่ใหทั้ งความรู และความบันเทิ ง
รวมทั้งประสบการณที่แปลกใหมนาสนใจ เพื่อใหผูอานไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ
2.1.3 สารคดีประเภทเชิงวิชาการ ควรมีเนื้อหาที่ใหความรูอยา งถูกตองแมนยํ า
ควรมีภาพหรือแผนที่ประกอบใหถูกตองตรงกับสาระของเรื่องดวย
2.2 พิจารณาวิธีการเขียน วิธีการเขียนสารคดีพิจารณาไดจากหลักเกณฑตอไปนี้
2.2.1 การวางโครงเรื่องและการดําเนินเรื่อง สารคดีตองมีวิธีการดํา เนินเรื่อง
ตามลําดับ
2.2.2 เราความสนใจ ขอเขียนที่ดีผูเขียนจะมีวิธีการเขียนที่จะดึงดูดความสนใจ
ของผูอานใหติดตามอานไปเรื่อย ๆ โดยไมเกิดความเบื่อหนาย
2.2.3 สํานวนภาษา ภาษาที่ใชในการเขียนสารคดีเปนถอยคําภาษาที่ไพเราะ
งดงาม มีสํานวนกะทัดรัด อานเขาใจงาย ไมใชสํานวนที่ไมสุภาพ
2.2.4 สวนประกอบอื่น ๆ ควรพิจ ารณาเกี่ยวกับผูแตงและส วนประกอบรูปเล ม
ของหนังสือถาสารคดีนั้นเปนหนังสือเลม ซึ่งจะมีคําวา สารบัญ เนื้อเรื่อง บรรณานุกรม ฯลฯ
ตามรูปแบบของหนังสือ
3. บันเทิงคดี เปนหนังสือที่แตง เพื่อมุงใหผูอานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาจจะ
แทรกวรรณคดี บทรอยกรอง บทละคร ซึ่งสามารถแตงเปนรอยแกวหรือรอยกรองก็ไดตามความ
เหมาะสม ในการพิจารณาเรื่อง บันเทิงคดี ควรพิจารณาในดานตาง ๆ ดังนี้
3.1 โครงเรื่ องและเนื้อ เรื่อ งส วนสํ า คัญ ของนวนิย ายและเรื่อ งสั้ น คื อ การเล า เรื่ อ ง
โดยเลา วา เปนเรื่องของใคร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร มีความสั มพั นธ ระหวา งเหตุการณตาง ๆ
ในเรื่อง และระหวางบุคคลในเรื่องเกี่ยวเนื่องกันไปโดยตลอดมีการสรางความสนใจใหผูอาน
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อยากติดตาม นอกจากนี้เหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องควรสมจริง และเปนไปอยางสมเหตุสมผล
และมีสวนประกอบปลีกยอยอื่น ๆ เพื่อใหนาติดตาม
3.2 การดํ า เนิ น เรื่ อ ง ส ว นสํ า คั ญ ที่ ช ว ยให เ รื่ อ งน า สนใจชวนติ ด ตามขึ้ น อยู กั บ
การ ดําเนินเรื่อง การดําเนินเรื่องมีอยูหลายวิธี เชน ดําเนินเรื่องตามลําดับวัย คือ เริ่มตั้งแตตัว
ละครเกิดจนกระทั่งถึงแกกรรม ดําเนินเรื่องยอนตน คือ เลาเหตุการณในตอนทายเสียกอนแลว
ยอนกลับ ไปเลาตั้งแตตนจนกระทั่งจบ เปนตน ฉากที่ดีตองมีส ภาพความเปนจริง ทั้งสภาพ
ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร นอกจากนี้ยังตองสอดคลองกับเรื่องดวย
3.3 ตัวละคร ผูเขียนมีวิธีการแนะนําตัวละครไดหลายวิธี เชน ดวยการบรรยายรูปราง
ลักษณะของตัวละครเอง ดวยการบรรยายพฤติกรรมของตัวละคร หรือดวยการใหตัวละครสนทนากัน
เปนตน การบรรยายลักษณะนิสัยของตัวละครที่ดีนั้น ควรบรรยายอยางสมจริง ตัวละครตัวหนึ่ง ๆ
จะมีลักษณะนิสัยหลาย ๆ อยางไมใชดีจนหาที่ติมิได หรือเลวจนไมมีความดีที่จะใหชมเชย ความ
ตองการของตัวละครที่ดีควรจะเหมือนคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป เชน มีความรัก ความโกรธ เกลียด
หรือตองการความสนใจจากผูอื่น เปนตน
3.4 แนวคิดของเรื่อง แนวคิดของเรื่องสวนมากผูเขียนจะไมบอกตรง ๆ ผูอานจะตอง
คนเอาเองวาไดแนวคิดอยางไร ตัวอยางเชนเรื่อง ลูกชายของศรีบูรพา ตองการแสดงวา “ลูกผูชาย
นั้นมีความหมายอยางไร” จดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นตองการใหเห็นขอดีขอเสียของคนไทย
โดยเฉพาะ “น้ําใจ” ซึ่งไมเหมือนกันกับชาติอื่น เปนตน
นวนิยายหรือเรื่องสั้นที่ดีนั้น ผูอานตองพิจารณาคุณคาที่จะไดจากเรื่องนั้น ๆ ไมทางใด
ก็ทางหนึ่งดวย
3.5 สํานวนภาษา เปนสิ่งสําคัญมากอยางหนึ่ง ในการพิจารณาเลือกอานนวนิยายและ
เรื่องสั้นผูอานมักจะรูสึกวาตนเองชอบหรือไมชอบสํานวนของนักเขียนคนนั้นคนนี้ แตบางคนก็ไม
สามารถบอกวาเพราะเหตุใด สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับสํานวนภาษาคือสํานวนภาษาของตัวละคร
ในบทสนทนา ตองสมจริงและเหมาะสมกับตัวละคร ประโยคที่แตกตางควรกะทัดรัด สละสลวย
เขาใจงาย หากเปนประโยคยาวก็ควรเปนสํานวนที่สามารถสรางอารมณ และความรูสึกไดดี
4. วารสารและหนังสือพิมพ หนังสือประเภทนี้คนทั่วไปไดอานบอยกวาหนังสือประเภท
อื่น ๆ ในการผลิตหนังสือประเภทนี้ตองแขงกับเวลา ดังนั้น โดยการพิจารณาหนังสือประเภทนี้
ควรพิจารณา ดังนี้
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพเปนเครื่องมือสื่อสารที่จะกระจายขาวคราวเหตุการณตาง ๆ
ไปทั่วประเทศหรืออาจทั่วโลก โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวัน เปนเครื่องมือสื่อสารที่เสนอขา ว
ที่นา สนใจที่เกิดขึ้นในแตล ะวันดังนั้นหัวใจของหนังสื อพิ มพ รายวันก็คือ“ขา ว” การพิ จ ารณา
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หนังสือพิมพรายวันจึงควรพิจารณาเกี่ยวกับขาววามีสวนในการชวยยกระดับสังคมใหสูงขึ้น หรือ
มีประโยชนต อชนหมูมากหรือไม หากข า วนั้นไมเกี่ ยวกับความเปนอยูของคนหมูมาก หรื อ
กระทบกระเทือนตอประชาชนสวนใหญ เหตุการณเหลานั้นก็ไมควรนํามาเสนอในหนาหนังสือพิมพ
ขาวที่ควรนําเสนอควรเปนขาวที่เกี่ยวกับการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สั งคม การศึกษา
การอนามัย การประกอบอาชีพ ฯลฯ
บทวิจารณ ในหนังสือพิมพรายวันทุกฉบับจะมีบทวิจารณ หรือบทวิเคราะหขาว ซึ่งเปน
ลักษณะ บทความ แสดงความคิดเห็นของผูเขียนเอง ประกอบกับขาวที่ตองการวิจารณ หรือ
วิเคราะหนั้น การพิจารณาบทวิจารณในหนังสือพิมพ ควรพิจารณาถึงลักษณะตอไปนี้
1. พิจารณาขอมูลที่ผูเขียนอางอิงวาถูกตองและมีขอเท็จจริงเพียงใด
2. พิจารณาวาผูเขียนบทความนั้น ชี้ใหเห็นปญหาและวิธีแกปญหาอยางไร
3. พิจารณาวาผูเขียนบทวิจารณใชอารมณ และนําความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของ
หรือไม
4. พิจารณาภาษาที่ใชวามีความประณีตและถูกตองตามหลักภาษาเพียงใด
วารสาร เปนหนังสือพิมพจําหนายตามกําหนดระยะเวลา เชน 7 วัน 10 วัน รายเดือน
ราย 3 เดือน หรือรายป เปนตน หนังสือวารสารจึงมีเนื้อหาเนนทั้งสารคดี และบันเทิงคดี ขาวสาร
ที่ปรากฏมักเปนขาวสารที่มีระยะเวลาตอเนื่องกันเปนเวลานาน เชน ขาวเกี่ยวกับนโยบายโครงการ
ตาง ๆ หรือขาวเกี่ยวกับการเมืองบางเรื่อง เปนตน
ดังนั้น การอานวารสาร จึงควรพิจารณาเลือกอานเรื่องที่เราสนใจ และควรพยายามอาน
อยางสม่ําเสมอ
นอกจากพิจารณาเกี่ยวกับขาวสารดังกลาวแลว สิ่งที่ควรพิจารณาอีกอยางหนึ่งคือรูปเลม
ควรพิจารณาความเรียบรอยและความคงทนของการจัดรูปเลมใหเหมาะสมกับราคาดวย
ประโยชนของการเลือกหนังสือ
การเลือกหนังสือควรคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหไดหนังสือที่ตรงกับความสนใจ และตองการที่จะศึกษาคนควา
2. เพื่อใหไดอานหนังสือที่ดีมีประโยชนตอชีวิต
3. เพื่อเลือกหนังสือใหเหมาะสมกับเวลา
1. การเลือกหนังสือที่ตรงกับความสนใจ และตองการที่จะศึกษาคนควา
ผูที่จะเลือกอานหนังสือประเภทนี้ก็คือ ผูที่มีความสนใจหนังสือเลมนั้นโดยตรง หรือ
ผูที่มีความตองการศึกษาคนควา เรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ เชน ผูศึกษาคนควาตามแนวทางที่ตนได
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เรียนมา ผูที่เรียนทางดานภาษาก็จะคนควาทางดานนี้ เพื่อจะไดรับประโยชนจากการอานอยาง
คุมคา
2. เพื่อใหไดอานหนังสือที่ดีมีประโยชนตอชีวิต
ผูที่อานหนังสือทุกคนยอมหวังที่จะไดรับประโยชนจากการอาน เชน ขอคิดเห็น ความรู
ทางวิชาการขา วที่ทันเหตุการณ แนวทางดําเนินชีวิตที่ดี ฯลฯ แมวาจะไดรับประโยชนเพียง
เล็กนอยก็ตาม เพราะการที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากการอานนี้ยอมทําใหไมเสียเวลาโดยเปลา
ประโยชน
3. เพื่อเลือกหนังสือใหเหมาะสมกับเวลา
การอานหนังสือนั้นจะเสียเวลามากหรือนอยยอมแลวแตเรื่องที่อานวามีขนาดสั้น ยาว
แคไหนมีความยากงายตอการอานมากนอยเพียงใด ถาหากมีเวลานอยควรอานเรื่องสั้น ที่จบได
ทันเวลาที่มีอยู ถามีเวลามากก็อานเรื่องยาวขึ้นโดยเลือกใหเหมาะสมกับเวลา เพราะการอา น
หนังสือนั้น หากไมเลือกใหเหมาะสมกับเวลาอาจทําใหผูอานรูสึกเบื่อและไมอยากอานอีกตอไป
ประโยชนที่ไดรับจากการอานหนังสือ
การอานหนังสือยอมไดรับประโยชนหลายประการ ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
1. อานหนังสือตรงกับความตองการของตน
2. ไดรับความรูจากเรื่องนั้นสมความตั้งใจ
3. ทําใหรักการอานมากยิ่งขึ้น เพราะไดอานหนังสือที่ตนเลือกเอง
4. ชวยพัฒนาอาชีพใหกาวหนา
5. ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค
6. ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
7. ทําใหทราบความเปนไปของบานเมือง ทันโลก ทันเหตุการณ
8. เพิ่มพูนความรูความสามารถ เปนการพัฒนาตนเอง
9. ไดอานหนังสือที่มีคุณคาคุมกับเวลาที่เสียไป
สื่อสารสนเทศ
ปจ จุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนทางการศึกษา ทั้งในดา นการ
บริหาร การจัดการและการเรียนรูดานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนการใชประโยชนจากแหลงความรู
จากสื่อตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง
สื่อสารสนเทศมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
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สื่อสิ่งพิมพ
สิ่งพิมพที่จัดพิมพขึ้นเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน เชน หนังสือเรียน ตําราเรียน
แบบเรียน แบบฝกหัด ใบงาน คูมือการสอนและสงเสริมการเรียนรู เชน หนังสือสงเสริมความรู
สารานุกรม พจนานุกรม หนังสือพิมพ หนังสือบันเทิงคดี และสารคดีที่มีเนื้อหา เปนประโยชน
สวนสื่อสิ่งพิมพที่ใหความรูขาวสารตาง ๆ เชน หนังสือเลม หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร เอกสาร
จุลสาร แผนพับ แผนเปลา เปนตน
สื่ออิเล็กทรอนิกส
สั ง คมยุ ค ป จ จุ บั น การสื่ อ สารด ว ยเครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี ใ ช กั น อย า งกว า งขวาง
ทั่วประเทศ การใชสื่ ออิเล็ กทรอนิกส ในสั งคมยุคโลกาภิวัตนเปนเรื่องจํ า เปน เพราะชวยให
ประชาชนเขาถึงขอมูล ขาวสารความรูตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว อันเปนการสงเสริมสรางโอกาส
ในการเข า ถึ ง การศึ ก ษาของประชาชน ให ส ามารถเรี ย นได อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก วิทยุ โทรทัศน เทปเสียง วีดิทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรใน
รูปแบบตาง ๆ คอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน
1. วิทยุ เปนสื่ อมวลชนที่ใชเสี ยงเปนสื่อ เรื่องราวที่สื่ อสารมีทั้งเรื่องที่ใหความบันเทิง
และเรื่องที่ใหสาระความรู เชน ขา ว บทความ รายการตอบปญหา สัมภาษณบุคคลสํ าคัญ
รายการ วิทยุ เพื่อการศึกษา เปนตน
2. โทรทัศน เปนสื่อมวลชนที่ใชทั้งเสี ยงและภาพเปนสื่อ การชมรายการทางโทรทัศน
นอกจากเราจะสั มผั สดวยหูแล ว ยังสั มผัส ไดดวยตาอีกดวย รายการโทรทัศนจึงนา สนใจกวา
รายการวิทยุ และทําใหผูชมตื่นตัวอยูตลอดเวลา จึงประทับใจหรือจดจําไดดีกวารายการวิทยุ
3. คอมพิว เตอร ช วยสอน เปน สื่ อ ที่ผู เ รีย นสามารถนํา ไปศึ กษาด วยตนเองในเวลาแล
สถานที่ที่ผูเรียนสะดวก ทําใหมีความเปนอิสระ และเปนสวนตัวในการเรียนรู สามารถโตตอบ หรือ
ใหผลยอนกลั บไดทันที ทํา ใหผู เรียนทราบความกาวหนา ในการเรียนของตนซึ่งหากไมเขาใจก็
ยอนกลับไปทบทวนไดหลาย ๆ ดาน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรูตามความพรอมและศักยภาพ
ของตน
4. อินเตอรเ น็ต (Internet) หรือเทคโนโลยีเครือขายเปนการเชื่อมโยงแหล งขอมูล
จากทั่วโลกที่หลากหลายคลายกับ “หองสมุดโลก” ใหผูเรียนไดคนควาเนื้อหาสาระที่ตองการได
อยางสะดวกรวดเร็วและราคาประหยัด
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เรื่องที่ 3 การอานจับใจความสําคัญ
การอานจะเกิดประโยชนสูงสุ ดแกผูอานไดนั้น ผูอานจะตองจั บใจความสําคัญของเรื่อง
ที่อานใหไดแลวนําไปปฏิบัติ
ใจความสําคัญ หมายถึง ขอความที่เปนแกนหรือหัวใจของเรื่อง
การจับใจความสําคัญในการอานก็คือ กรณีเอาขอความหรือประโยคที่เปน
หัวใจของเรื่องนั้นออกมาใหได เพราะใจความสําคัญของเรื่อง จะเปนใจความหลักของแตละบท
แตละตอน หรือแตละเรื่องใหรูวาแตละบทตอนนั้นกลาวถึงเรื่องอะไรเปนสําคัญ ดังนั้น การจับ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน จะทําใหมีความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ อยางแจมแจง
หลักการอานจับใจความ
1. การเขาใจความหมาย
หลักเบื้องตนในการจับใจความของสาระที่อาน คือ การเขาใจความหมาย ความหมาย
มีหลายระดับนับตั้งแตระดับคํา สํานวน ประโยค และขอความ คําและสํานวนเปนระดับภาษา
ที่ตองทําความเขาใจเปนอันดับแรก เพราะนําไปสูความเขาใจความหมายของประโยคและขอความ
1.1 ความหมายของคํา
ความหมายของคําโดยทั่วไปมี 2 อยาง คือ ความหมายโดยตรง และความหมาย
โดยนัย
ก. ความหมายโดยตรง เปนความหมายตามรูปคําที่กําหนดขึ้น และรับรูไดเขาใจ
ตรงกันความหมายประเภทนี้เปนความหมายหลักที่ใชสื่อสารทําความเขาใจกัน
คํา ที่มีความหมายโดยตรงในภาษาไทยมีลั กษณะอยา งหนึ่งที่อาจเปนอุปสรรค
ในการสื่อสารลักษณะดังกลาว คือ การพองคํา คําพองในภาษาไทยมีอยู 3 อยาง ไดแก คําพองรูป
คําพองเสียง และคําพองรูปพองเสียง คําที่พองทั้ง 3 ลักษณะนี้มีความหมายตางกัน
คําพองรูป คือ คําที่สะกดเหมือน แตออกเสียงตาง เชน เพลารถ กับ เพลาเย็น
คําแรก ออกเสียง เพลา คําหลังออกเสียง เพ ลา คําพองรูปเปนอุปสรรคตอการอานและทํา
ความเขาใจ
คําพองเสียง คือ คําที่ออกเสียงเหมือนกัน แตสะกดตางกัน เชน การ กาน กานต
กานท กาล กาฬ กาญจน ทั้งหมดนี้ออกเสียง “กาน” เหมือนกัน การพองเสียงเปนอุปสรรค
ตอการอานเพื่อความเขาใจ
คําพองรูปพองเสียง คือคําที่สะกดเหมือนกันและออกเสียงอยางเดียวกัน
โดยรูปคําจะเห็นวาเปนคําเดียวกัน แตมีความหมายแตกตางกัน
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คําพองรูป พองเสียงเปนอุปสรรคตอการฟงและอานเพื่อความเขาใจ วิธีที่จะชวยให
เขาใจความหมายของคําพอง จะตองดูคําขางเคียงหรือคําที่ประกอบกันในประโยคหรือขอความ
นั้นที่เรียกวาบริบท ดังตัวอยางตอไปนี้
ขันชะเนาะใหแนน
หยิบขันใหทีซิ
เขารูสึกขัน
ไกขันแตเชามืด
เขาขันอาสาจะไปติดตอให
1.2 ความหมายของสํานวน
สํา นวนเปนขอความที่มีความหมายพิเศษไปจากคําที่ประกอบอยูในขอความนั้น
ไมไดมีความหมายตามรูปคํา ความหมายของสํานวนมีลักษณะเปนเชิงเปรียบเทียบโดยอาศัยนัย
ของความหมายตามลักษณะหรือคุณสมบัติของขอความนั้น เชน
ออยเขาปากชาง หมายถึง ของตกไปอยูในมือผูอื่นแลวไมมีทางไดคืน
ไกแกแมปลาชอน หมายถึง ผูที่มีความจัดจานเจนสังเวียน
วัวหายลอมคอก หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายแลวจึงหาทางปองกัน
กินขาวตมกระโจมกลาง หมายถึง การพูดถึงสิ่งสุดวิสัยที่จะทําได
สวนตาง ๆ ที่นําไปกล าวเปรียบเทียบใหเขากับสถานการณ เรียกวา คําพังเพย เชน
เมื่อของหายแลวจึงคิดหาทางปองกัน ก็เปรียบวา วัวหายลอมคอก เปนตน
ความหมายของสํานวนมีลักษณะเหมือนความหมายโดยนัย คือ ตองตีความ หรือ
แปลความหมายตามนัยของคําหรือขอความนั้น ๆ
2. การเขาใจลักษณะของขอความ
ขอความแตละขอความตองมีใจความอันเปนจุดสําคัญของเรื่อง ใจความของเรื่องจะ
ปรากฏที่ประโยคสําคัญ เรียกวา ประโยคใจความ ประโยคใจความจะปรากฏอยูในตอนใดของ
ขอความก็ได
3. การเขาใจลักษณะประโยคใจความ
เมื่อเขาใจถึงลักษณะของขอความวาตองมีประโยคใจความ และปรากฏอยูในตอนตาง ๆ
ของขอความแลว ตองเขาใจตอไปวาประโยคใจความเปนอยางไร
ประโยคใจความ คือ ขอความที่เปนความคิดหลักของหัวขอ หรือเรื่องของขอความนั้น
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ความคิดหลักนี้ คือประโยคใจความที่จะปรากฏในตอนใดตอนหนึ่งของขอความที่กลาว
แลว ฉะนั้นการที่จะทราบวาประโยคใดเปนประโยคใจความ ตองพิจารณาจากหัวเรื่อง ประโยค
ใจความมักมีเนื้อหาสอดคลองกับหัวเรื่อง
ในกรณีที่ไมทราบหัวขอเรื่อง ตองเขาใจวาสวนที่เปนประโยคใจความนั้นจะมีเนื้อความ
หลักของเนื้อความอื่นที่ประกอบกันขึ้นเปนหัวขอนั้น ถาขาดส วนที่เปนใจความ เนื้อความอื่นก็
เกิดขึ้นไมไดหรือความหมายออนลง
การอานอยางวิเคราะห
การอานอยางวิเคราะห หมายถึง การอานที่มีการพิจารณาแยกรายละเอียดออกเปนสวน ๆ
เพื่อทําความเขาใจ และใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ เหลานั้น
การอานอยางวิเคราะหเริ่มตนจากพื้นฐานขอมูลและความคิดจากการอานเองเปนอันดับแรก
เพื่อใหเขาใจเนื้อเรื่องโดยตลอด ตอจากนั้นจึงแยกเรื่องในบทอานออกเปนสวน ๆ ไดรูวา ใครทํา
อะไร เพื่ออะไร อยางไร ในเรื่องมีใครบาง หรือตัวละครกี่ตัว และที่มีบทบาทสําคัญมีกี่ตัว ทําไม
เหตุการณจึงเปนอยางนั้นหรือเพราะเหตุใด ตอไปนาจะเปนอยางไร

เรื่องที่ 4 มารยาทในการอานและนิสัยรักการอาน
การอา นอยา งมีมารยาทเปนเรื่องที่จํ า เปนและสํ า คัญ เพราะการอา นอยา งมีมารยาท
เปนเรื่องการประพฤติปฏิบัติอยางมีวินัย และรับผิ ดชอบ รวมทั้งการมีจิ ตสํ า นึกและแสดงถึง
ความเจริญทางดานจิตใจที่ควรยึดถือใหเปนนิสัย
มารยาทในการอาน
คําวา มารยาท หมายถึง กิริยา วาจาที่เรียบรอย หรือการกระทําที่ดีงาม ผูอานที่ดีตอง
มีมารยาทที่ดีในการอานดังตอไปนี้
1. ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
2. ไมทําลายหนังสือ โดย ขูด ลบ ขีด ทับ หรือฉีกสวนที่ตองการ
3. เมื่อคัดลอกเนื้อหาเพื่ออางอิงในขอเขียนของตน ตองอางอิงแหลงที่มาใหถูกตองตาม
หลักการเขียนอางอิงโดยเฉพาะงานเขียนเชิงวิชาการ
4. เมื่ออานหนังสือเสร็จแลวควรเก็บหนังสือไวที่เดิม
5. ไมควรอานเรื่องที่เปนสวนตัวของผูอื่น
6. อานอยางตั้งใจ และมีสมาธิ รวมทั้งไมทําลายสมาธิผูอื่น
7. ไมใชสถานที่อานหนังสือทํากิจกรรมอยางอื่น เชน นอนหลับ รับประทานอาหาร
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นิสัยรักการอาน
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีนิสั ยรักการอา นไดจ ะตองไดรับการฝ กฝนมาตั้งแตเด็ก ๆ
แตก็มิใชวา เมื่อโตเปนผู ใหญแล วจะไมส ามารถสรา งนิสั ย รักการอา นได ทั้งนี้เราจะตองสรา ง
บรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อใหเด็ก ๆ หันมาสนใจการอาน ดังนี้
1. อานหนังสือที่ตนเองชอบ จะทําใหอานไดอยางตอเนื่อง และไมเบื่อหนาย
2. ทําตนใหเปนผูใฝรู
3. การอานจะตองมีสมาธิเพื่อจับใจความของเรื่องที่อานได
4. เริ่มอานหนังสือจากระยะเวลาสั้น ๆ กอน แลวคอย ๆ กําหนดเวลาเพิ่มขึ้น
5. การอานจะตองมีสมาธิเพื่อจับใจความของเรื่องที่อานได
6. จัดตารางเวลาสํ าหรับการอา นหนังสื อเปนประจํ าทุกวันใหเกิดความเคยชินจนเกิด
เปนนิสัยรักการอาน
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กิจกรรมทายบทที่ 3 การอานบทรอยกรอง (10 คะแนน)
- ผูสอนอานทํานองเสนาะและใหผูเรียนตอบวา เปนลักษณะคําประพันธประเภทใด
- ผูส อนแจกทํา นองเสนาะแกผู เรียนตามกลุ ม และใหผูเรียนอา นทํา นองเสนาะ และ
อธิบายถึงลักษณะการเขียน
- ผูสอนสรุปหลักการอานทํานองเสนาะ
กลอนสุภาพ/กลอนแปด

สรวงสวรรคชั้นกวีรุจีรัตน

ผองประภัศรพลอยหางพราวเวหา

พริ้งไพเราะเสนาะกรรณวัณณนา

สมสมญาแหงสวรรคชั้นกวี

อิ่มอารมณชมสถานวิมานมาศ

อันโอภาสแผผายพรายรังสี

รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี

ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน

ระเมียรไมใบโบกสุโนกเกาะ

สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน

โผตนนั้นผันตนไปตนโนน

จังหวะโจนสงจับริมกันไป

เมืองใดไมมีทหาร

เมืองนั้นไมนานเปนขา

เมืองใดไรจอมพารา

เมืองนั้นไมชาอับจน

เมืองใดไมมีพาณิชเลิศ

เมืองนั้นยอมเกิดขัดสน

เมืองใดไรศิลปโสภณ

เมืองนั้นไมพนเสื่อมทราม

กลอนหก
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โคลงสี่สุภาพ

จากนามาลิ่วล้ํา

ลําบาง

บางยี่เรือราพลาง

พี่พรอง

เรือแผงชวยพานาง

เมี่ยงมาน นานา

บางบรับคําคลอง

คลาวน้ําตาคลอ
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บทที่ 4
การเขียน
เรื่องที่ 1 หลักการเขียนและการใชภาษาเขียน
หลักการเขียน
การเขียน คือ การแสดงความรู ความคิด อารมณความรูสึกและความตองการของผูสงสาร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหผูรับสารอานเขาใจ ไดรับความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก
และความตองการตาง ๆ
การเขียนเพื่อสื่อความหมาย ใหผูอื่นเขาใจนั้น ควรใชถอยคําที่คนอานอานแลวเขาใจทันที
เขีย นด วยลายมื อที่ ชัด เจน อ า นงา ย ใช ภาษาใหถู กต องตามหลั ก การเขี ยนใช คํา เหมาะสมกั บ
กาลเทศะและบุคคล
หลักการเขียนที่ดีควรปฏิบัติดังนี้
1. เขียนชัดเจน อานงายเปนระเบียบ
2. เขียนใหถูกตอง ตรงตามตัวสะกด การันต วรรณยุกต
3. ใชถอยคําสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล
4. ใชภาษาที่งาย ๆ สั้น ๆ กะทัดรัด สื่อความหมายเขาใจไดดี
5. ใชภาษาเขียนที่ดี ไมควรใชภาษาพูด
6. ใชเครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตอง
7. ตองเขียนใหสะอาด
การใชภาษาในการเขียน
1. เขียนใหอานงาย เขาใจงาย
2. เขียนตรงตามตัวสะกด การันต วรรณยุกตใหถูกตอง
3. เขียนใหไดใจความชัดเจน
4. ใชภาษางาย ๆ สั้น กะทัดรัด
5. ใชภาษาใหถูกตองตามแบบแผน ไมควรใชคําหรือสํานวนมาปะปนกับภาษา
ตางประเทศ
6. ใชถอยคําที่สุภาพไพเราะเหมาะสม
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ความสําคัญของการเขียน
1. เปนการสื่อสารที่จะแจงใหผูอื่นไดทํางานหรือปฏิบัติตาม
2. เปนการเผยแพรความรูใหผูอื่นไดทราบ และนําไปใชประโยชน
3. เปนการบันทึกสาระสําคัญเพื่อเปนหลักฐานและนําไปใชประโยชน
4. เปนการเขียนที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได เชน การเขียนขาว การเขียนนวนิยาย
หรือเขียนบทละคร เปนตน

เรื่องที่ 2 หลักการเขียนแผนภาพความคิด
แผนภาพความคิด เปนการแสดงความรู ความคิดโดยใชแผนภาพในการนําความรูหรือ
ขอเท็จ จริงมาจั ดเปนระบบ สรา งเปนภาพหรือจั ดความคิดรวบยอด นํา หัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
มาแยกเปนหัวขอยอยและนํามาจัดลําดับเปนแผนภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับแผนภาพความคิด
1. ใชแผนภาพความคิด เมื่อพบวาขอมูลขาวสารตาง ๆ อยูกระจัดกระจายนําขอมูลนั้นมา
เชื่อมโยงเปนแผนภาพความคิด ทําใหเกิดความเขาใจเปนความคิดรวบยอด
2. แผนภาพความคิด จะจัดความคิดใหเปนระบบรวบรวมและจัดลําดับขอเท็จจริง นํามา
จัดใหเปนหมวดหมู เปนแผนภาพความคิดรวบยอดที่ชัดเจนจนเกิดความรูใหม
3. นําความคิดหรือขอเท็จจริงมาเขียนเปนแผนภาพ จะทําใหจําเรื่องราวตาง ๆ ไดงายขึ้น
4. แผนภาพความคิดจะใชภาษาผังที่เปนสัญลักษณและคําพูดมาสรางแผนภาพทําใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง
รูปแบบของแผนภาพความคิดมี 4 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการจัดกลุม รูปแบบนี้จะยึดความคิดเปนสําคัญ และจัดกลุมตามลําดับความคิด
รวบยอดยอยเปนแผนภาพ ดังตัวอยาง
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2. รูปแบบความคิดรวบยอด รูปแบบนี้จ ะมีความคิดหลั กและมีขอเท็จ จริงที่จัดแบงเปน
ระดับชั้นมาสนับสนุนความคิดหลัก
การจัดความคิด
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3. รูปแบบการจัดลําดับ จัดลําดับตามเหตุการณ การจัดลําดับตามกาลเวลา การจัดลําดับ
การกระทํากอนหลังหรือการจัดลําดับตามกระบวนการมีการเริ่มตนและการสิ้นสุด
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4. รูปแบบวงกลม รูปแบบนี้เปนชุ ดเหตุการณ ภายใตกระบวนการไม มีจุ ดเริ่ม ตน และ
จุดสิ้นสุดแตเปนเหตุการณที่เปนลําดับตอเนื่องกัน ดังตัวอยาง
แผนภาพวงกลม
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ประโยชนของแผนภาพความคิด
1. ชวยบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหม
2. ชวยพัฒนาความคิดรวบยอดใหชัดเจนขึ้น
3. ชวยเนนองคประกอบลําดับของเรื่อง
4. ชวยพัฒนาการอาน การเขียนและการคิด
5. ชวยวางแผนในการเขียน และการปรับปรุงการเขียน
6. ชวยวางแผนการสอนของครู โดยการสอนแบบบูรณาการเนื้อหา
7. ชวยในการอภิปราย
8. เปนเครื่องมือประเมินผล
วิธีการสรางแผนภาพความคิด
การสรา งแผนภาพความคิด หรือการออกแบบแผนภาพความคิ ดเปนการสรา งสรรค
อยางหนึ่ง ผูสรางแผนภาพความคิดอาจใชงานศิลปะเขามาชวย โดยวาดภาพประกอบใหแผนภาพ
ความคิดนาสนใจและทําใหเห็นภาพของแผนภาพชัดเจนขึ้น การสรางแผนภาพความคิดจะนํามาใช
ในการทํางานรวมกันรวมคิดรวมทํา รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทําใหผูเรียนรูจัก
การวางแผนงาน การกําหนดงานที่จะตองปฏิบัติ และเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น
ขั้นตอนการสรางแผนภาพความคิด มีดังนี้
1. กําหนดชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอดสําคัญ
2. ระดมสมองที่เกี่ยวของกับชื่อเรื่อง หรือ ความคิดรวบยอดสําคัญเปนคําหรือวลีนั้น ๆ
แลวจดบันทึกไว
3. นําคําหรือวลีที่จดบันทึกที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันมาจัดกลุม แลวตั้งชื่อกลุมคําเปนหัวขอ
ยอย และเรียงลําดับกลุมคํา
4. ออกแบบแผนภาพความคิด โดยเขียนชื่อเรื่องไวกลางหนากระดาษ แลววางชื่อกลุมคํา
หัวขอยอย รอบชื่อเรื่อง นํา คํา ที่ส นับสนุนวางรอบชื่อกลุ มคํา แล วใชเส นโยงกลุ มคํา ใหเห็น
ความสัมพันธ เสนโยงอาจเขียนคําอธิบายได กลุมคําอาจแสดงดวยภาพประกอบ
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เรื่องที่ 3 การแตงรอยกรอง
คําประพันธ หรือรอยกรอง คือ การเรียงถอยรอยคําตามระเบียบขอบังคับตามฉันทลักษณ
มีหลายประเภท เชน กาพย กลอน โคลง ฉันท
การแตงกลอน คํา ประพั นธรอยกรองประเภทกลอน มีหลายแบบเรียกชื่อ ตา ง ๆ ตาม
ลักษณะฉันทลักษณที่แตกตางกันนั้น ๆ เชน กลอนสี่ กลอนหา กลอนหก กลอนแปด
กลอน สี่
กลอน สี่ มี 2 แบบ คือ
กลอนสี่ เปนคําประเภทกลอนใน 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคละ 4 คํา
ตามหลักฐานทางวรรณคดีไทย กลอน สี่ ที่เกาที่สุดพบในมหาชาติคําหลวงกัณฑมหาพน
(สมัยอยุธยา)
ตัวอยางกลอนสี่ มี 2 แบบคือ
กลอน สี่ แบบ 1 ประกอบดวย 2 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คํา ตามผังตัวอยางนี้

การสัมผัสของกลอนสี่จะสัมผัสแบบกลอนทั่วไป คือ คําสุดทาย วรรคหนาสัมผัสกับคําที่สองของ
วรรคหลั ง และคํา สุ ดทา ยวรรคที่ส องสั มผั ส กับคํา สุ ดทา ยวรรคที่ส าม ส วนสั มผั ส ระหวา งบทก็
เชนเดียวกัน คือ คําสุดทายวรรคของบทแรก สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่สองของบทถัดไป
กลอน สี่ แบบ 2
บทหนึ่งประกอบดวย 4 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คํา ตามผังตัวอยาง

สัมผัสนอกในทุกบาท คําสุดทายของวรรคหนา สัมผัสกับคําที่สองของวรรคหลัง มีสัมผั ส
ระหวา งบาทที่ส องกับสาม คือ คํา สุ ด ทา ยวรรคที่ สี่ สั ม ผั ส กับคํ า สุ ดทา ยวรรคที่หก ส วนสั มผั ส
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ระหวา งบทนั้นจะแตกตา งจากแบบแรกเนื่องจากใหคํา สุ ดทา ยของบทแรกสัมผั ส กับคํา สุดทา ย
ของวรรคที่สี่ของบทถัดไป
ตัวอยางกลอนสี่
ดวงจันทรวันเพ็ญ
แสงนวลเย็นตา
ชักชวนเพื่อนยา
เด็กนอยสุขสันต

ลอยเดนบนฟา
พาใจหฤหรรษ
มาเลนรวมกัน
บันเทิงเริงใจ

กลอนแปด (กลอนสุภาพ)
กลอนแปด เป น คํา ประพั นธ ที่ไ ด รับ ความนิย มกัน ทั่ วไป เพราะเป นร อ ยกรองชนิด ที่ มี
ความเรี ย บง า ยต อ การสื่ อ ความหมาย และสามารถสื่ อ ได อ ย า งไพเราะ ซึ่ ง กลอนแปดมี ก าร
กําหนดพยางคและสัมผัส
ลักษณะคําประพันธของกลอนแปด
1. บท บทหนึ่งมี 4 วรรค
วรรคที่หนึ่งเรียกวาวรรคสดับ
วรรคที่สองเรียกวรรครับ
วรรคที่สามเรียกวรรครอง
วรรคที่สี่เรียกวรรคสง
แตละวรรคมีแปดคํา จึงเรียกวากลอนแปด
2. เสียงคํา กลอนแปดและกลอนทุกประเภทจะกําหนดเสียงทายวรรคเปนสําคัญโดยกําหนด ดังนี้
คําทายวรรคสดับ
กําหนดใหใชไดทุกเสียง
คําทายวรรครับ
กําหนดหามใชเสียงสามัญและตรี
คําทายวรรครอง
กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญและตรี
คําทายวรรคสง
กําหนดใหใชไดเฉพาะเสียงสามัญและตรี
3. สัมผัส
ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหวางวรรค เปนสัมผัสบังคับมีดังนี้
คํ า สุ ด ท า ยของวรรคที่ ห นึ่ ง (วรรคสดั บ ) สั ม ผั ส กั บ คํ า ที่ ส ามหรื อ ที่ ห า ของวรรคที่ ส อง
(วรรครับ)
คําสุดทายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่สาม (วรรครอง) และ
คําที่สามหรือคําที่หาของวรรคที่สี่ (วรรคสง)
สัมผัสระหวางบท ของกลอนแปด คือ
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คํา สุ ดท า ยของวรรคที่ สี่ (วรรคส ง) เปน คํ า ส ง สั มผั ส บั งคั บ ใหบ ทต อไปต องรั บ สั ม ผั ส ที่
คําสุดทายของวรรคที่สอง (วรรครับ)
ข. สัมผัสใน แตละวรรคของกลอนแปด แบงชวงจังหวะออกเปนสามชวงดังนี้
อันกลอนแปด แปดคํา ประจําวรรค
วางเปนหลัก อักษร สุนทรศรี

เรื่องที่ 4 การเขียนสื่อสาร
การเขียนสื่อสาร หมายถึง การเขียนที่ ผูอื่นอานแลวไดความตามจุดมุงหมายของผูเขียน
เชน
1. การเขียนประวัติตนเอง
การเขียนประวัติตนเองเปนการเขียนขอความเพื่อแสดงตนใหผูอื่นรูจักรายละเอียดเกี่ยวกับ
เจาของประวัติ โดยมีแนวการเขียนดังนี้
ประวัติตนเอง
ชื่อ ______________________________ นามสกุล _______________________
เกิดวันที่ __________ เดือน _________________ พ.ศ. _________ อายุ _________
สถานภาพสมรส ________
อาชีพ _____________________
ที่อยู _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
สถานที่ทํางาน ________________________________________________________
ประวัตการศึกษา ______________________________________________________
___________________________________________________________________
ประสบการณในการทํางาน ______________________________________________
__________________________________________________________________
ความรูความสามารถพิเศษ ______________________________________________
2. การเขียนเรียงความ
การเขียนเรียงความ คือ การนําคํา มาประกอบแตงเปนเรื่องราว เปนการแสดงออกทาง
ความคิดและประสบการณของผูเขียนเพื่อใหผูอื่นทราบ
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องคประกอบของการเขียนเรียงความ
การเขียนเรียงความประกอบดวย 3 สวนคือ
1. คํานํา เปนการเริ่มตนของเรียงความที่เปนสวนดึงดูดใจ ใหผูอานสนใจ
2. เนื้อเรื่อง เปนเนื้อหาสาระของเรียงความทั้งเรื่อง
3. บทสรุป เปนการสรุปแกนของเรื่อง ไมควรจะยาวมาก
3. การเขียนยอความ
การยอ ความ คื อ การนํ า เรื่ อ งราวต า ง ๆ มาเขี ย นใหม ด วยสํ า นวนภาษาของผู ยอ เอง
เมื่อเขียนแลวเนื้อความเดิมจะสั้นลง แตยังมีใจความสําคัญครบถวนสมบูรณ
ใจความสําคัญ คือ ขอความสําคัญในการพูดหรือการเขียนที่เปนรายละเอียด นํามาขยาย
ใจความสําคัญใหชัดเจนยิ่งขึ้น ถาตัดออกผูฟงหรือผูอานก็ยังเขาใจเรื่องนั้นได
หลักการยอความ
1. อานเนื้อเรื่องที่จะยอใหเขาใจ
2. จับใจความสําคัญที่จะยอหนา
3. นํา ใจความสํ า คัญแตล ะยอหนา มาเขียนใหมดวยภาษาของตนเอง โดยตองคํา นึงถึ ง
สิ่งตาง ๆ ดังนี้
3.1 ไมใชอักษรยอในขอความที่ยอ
3.2 ถามีราชาศัพท ใหคงไวไมตองแปล
3.3 ไมใชเครื่องหมายตาง ๆ ในขอความที่ยอ
3.4 เนื้ อ เรื่ อ งที่ ย อ แล ว เขี ย นติ ด ต อ กั น ในย อ หน า เดี ย วควรมี ค วามยาวประมาณ
1 ใน 4 ของเรื่องเดิม
4. การเขียนขาว
การเขีย นขา ว ประกาศและแจ งความ เป นส วนหนึ่ งของจดหมายราชการหรื อหนังสื อ
ราชการ ซึ่ ง เป น หนั ง สื อ ที่ ใ ช ติ ด ต อ กั น ระหว า งเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ กั บ บุ ค คลภายนอกด ว ยเรื่ อ ง
เกี่ยวกับราชการ
การเขียนขาว ประกาศ และแจงความ จัดอยูในจดหมายราชการประเภทหนังสือสั่งการ
และโฆษณา ซึ่งประกอบดวย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ ง คําแนะนํา คําชี้แจง ประกาศ
แจงความ แถลงการณ และขาว ซึ่งจะยกตัวอยางในการเขียนขาวดังนี้
การเขียนขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเปดเผย เพื่อแจ ง
เหตุการณที่นาสนใจใหทราบ
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รูปแบบการเขียนขาว
ขาว ..................................... ชื่อสวนราชการที่ออกขาว ..................................................
เรื่อง ........................................................................
ขอความที่เปนขาว ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
สวนราชการเจาหนาที่
วัน เดือน ป

เรื่องที่ 5 การเขียนรายงาน การคนควาและอางอิงความรู
การเขียนรายงานการคนควา
การเขียนรายงานเปนการเขียนผลการศึกษาจากการคนควา เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา
หรือผูสอน
หลักการเขียนรายงาน
1. ขอมูลที่เขียนตองเปนความจริง
2. ขอมูลที่นํามาจากผูรูอื่นตองเขียนเปนเชิงอรรถและบรรณานุกรม
3. เขียนเปนทางการ ใชภาษาถูกตอง และชัดเจน
สวนประกอบของรายงาน
1. ปกหนา ประกอบดวยชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน และนําเสนอผูใด
2. คํา นํา เปนความเรียงมี 3 ส วน คือ ความเปนมาและวัตถุประสงค สาระของรายงาน
ประโยชนที่ไดรับ และขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือ
3. สารบัญ
4. เนื้อหาสาระ
5. บรรณานุกรม
การเขียนอางอิงความรู
การเขียนอางอิงความรู หมายถึง การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม
1. เชิงอรรถ
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เชิงอรรถเปนชื่อผูเขียน ปที่พิมพและเลขหนาหนังสือที่นําไปใชประกอบการเขียน
เชน อุทัย ศิริศักดิ์ (2550, หนา 16) การฟง หมายถึง การรับสารและตีความสารที่ไดยินหรืออาน
การเขียนอางอิงลักษณะนี้จะไมไดเขียนชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือจะเขียนในหนาบรรณานุกรม
2. บรรณานุกรม
บรรณานุกรม ประกอบดวยรายชื่อหนังสือที่ใชประกอบการเขียน โดยจะตองเขียน
เรียงตามตัวอักษรชื่อผูแตง โดยเขียนชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ ชื่อสถานที่พิมพ ชื่อโรงพิมพและปที่พิมพ
เชน
กนกอร ทองคํา. การใชภาษาไทย, กรุงเทพฯ: ไทยวิวัฒน, 2549
ศิริอร ทองคําไพ. หลักการใชภาษา, นนทบุรี: ไทยเจริญ, 2550

เรื่องที่ 6 การกรอกแบบรายงาน
การกรอกแบบรายงาน เปนการกรอกแบบฟอรมของหนวยราชการหรือหนวยงานตาง ๆ
ที่ ใ ห ก รอก เพื่ อ แสดงข อ มู ล ที่ ห น ว ยงานนั้ น ๆ ต อ งการทราบ เช น การกรอกใบสมั ค รเรี ย น
การกรอกแบบฟอรมธนาณัติ แบบฟอรมฝากเงิน เปนตน
หลักการกรอกแบบรายการ
1. อานขอความในแบบรายการนั้น ๆ ใหเขาใจกอนจะเขียนขอความ
2. เขียนใหถูกตองและสะอาด
3. กรอกขอความตามความจริง
4. ใชถอยคําสั้น ๆ และกะทัดรัด
5. ปฏิบัติตามขอบังคับ หรือคําแนะนําของแบบรายการนั้น ๆ

แบบรายการที่ใชในชีวิตประจําวัน
1. แบบฟอรมธนาณัติ
2. แบบฟอรมสงพัสดุทางไปรษณีย
3. แบบฟอรมสมัครงาน
4. แบบฟอรมคํารอง
5. แบบฟอรมสัญญา
6. แบบฟอรมฝากเงิน ถอนเงินของสถาบันการเงิน
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ประโยชนของการกรอกแบบรายการ
1. ชวยใหผูกรอกไมตองเขียนขอความที่ยืดยาวลงไปทั้งหมดจะเขียนแตเฉพาะรายละเอียด
ที่ผูจัดทําแบบรายการตองการเทานั้นทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
2. ชวยใหผูจัดทําขอมูล สามารถเก็บขอมูลที่ตองการไดรวดเร็วและใชเปนหลักฐานเอกสาร
ไดดวย
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ตัวอยางการกรอกแบบรายการใบฝากธนาณัติ
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ตัวอยางการกรอกแบบรายการหนังสือมอบอํานาจ
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ตัวอยางการกรอกแบบหนังสือสัญญาเชาที่ดิน
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ขอแนะนําในการกรอกแบบรายการ
1. กรอกดวยความเขาใจ กอนจะกรอกตองอานใหละเอียด
2. กรอกขอความที่เปนจริง ไมกรอกขอความที่เปนเท็จ
3. กรอกใหครบถวน ชองวางที่ไมกรอกใหขีดเสนใตใหเต็มชอง
4. กรอกขอความดวยตนเองไมควรใหผูอื่นกรอกแบบรายการแทน
5. ตรวจทานทุกครั้ง เมื่อกรอกแบบรายการหรือลงนามในเอกสาร

เรื่องที่ 7 มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน
มารยาทในการเขียน ประกอบดวย
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีการตรวจสอบความถูกตอง เพื่อใหผูอานไดอานงานเขียนที่ถูกตอง
3. มีการอางอิงแหลงขอมูล เพื่อใหเกียรติแกเจาของความคิดที่อางอิง
4. มีความเที่ยงธรรม ตองคํานึงถึงเหตุมากกวาความรูสึกสวนตน
5. ความสะอาดเรียบรอย เขียนดวยลายมืออานงาย รวมทั้งการเลือกใชกระดาษและ
สีน้ําหมึก
6. เขียนเชิงสรางสรรคไมเขียนเพื่อทําลายหรือทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น
7. ไมเขียนในที่ไมสมควร เชน สถานที่สาธารณะ
8. ไมขีดหรือเขีย นขอความในหนัง สื อเอกสารอื่น ๆ ที่เปนของประชาชนโดยรวม เช น
หนังสือหองสมุด
การสรางนิสัยรักการอาน
1. เริ่มตนดวยการเขียนสิ่งที่งาย และไมใชเวลามาก
2. เขียนตอเนื่องจากการเขียนครั้งแรก เชน การเขียนบันทึกประจําวัน
3. เริ่มเขียนดวยขอความที่งายและสั้น และกําหนดเวลากับตนเองใหพยายามเขียนทุกวัน
ตามระยะเวลาที่พอใจจะทําใหเขียนไดโดยไมเบื่อ
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การเขียนบันทึก
การเขียนบันทึกเปนวิธีการเรียนรูและจดจําที่ดี ขอมูลที่ถูกบันทึกไวยังสามารถนําไปเปน
หลักฐานอางอิงได เชน การจดบันทึกจากการฟง บันทึกการประชุม บันทึกประจําวัน บันทึกจาก
ประสบการณตรง เปนตน
การเขียนบันทึกประจําวัน ซึ่งเปนบันทึกที่ผูเขียนไดจดบันทึกสม่ําเสมอ มีแนวทางในการ
เขียนดังนี้
1. บันทึกเปนประจําทุกวันตามความเปนจริง
2. บอก วัน เดือน ป ที่บันทึกไวอยางชัดเจน
3. บันทึกเรื่องที่สําคัญและนาสนใจ
4. การบันทึกอาจแสดงความรูสึกสวนตัวลงไปดวย
5. การใชภาษาไมมีรูปแบบตายตัว ใชภาษางาย ๆ

กิจกรรมทายบทที่ 4 การเขียน (5 คะแนน)
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนเขียนประวัติตนเอง เพื่อสมัครงานตามหัวขอตอไปนี้
ชื่อ..................................................................................................................................................
ที่อยู...............................................................................................................................................
อีเมล..............................................................................................................................................
โทรศัพท........................................................................................................................................
จุดมุงหมายในการทํางาน………......................................................................................................
ประวัติการศึกษา
.......................................................................................................................................................
ประสบการณทํางาน
.......................................................................................................................................................
ทักษะและความสามารถพิเศษอื่น ๆ
.......................................................................................................................................................
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บทที่ 5
หลักการใชภาษา
เรื่องที่ 1 ความหมายของพยางค คํา วลี และประโยค
พยางค หมายถึง เสียงที่เปล งออกมาครั้งหนึ่งจะมีความหมาย หรือไมมีความหมายก็ได
เสี ยงที่เปล งออกมาครั้งหนึ่งเรียกวา 1 พยางค เชน ภาษาไทยมี 3 พยางค คือ ภา หนึ่งพยางค
ษา หนึ่งพยางค และไทย หนึ่งพยางค และสาธารณสุข มี 5 พยางค เปนตน
คํา หมายถึง เสี ยงที่เปลงออกมาแลวมีความหมายอยางใดอยา งหนึ่ง จะมีกี่พ ยางคก็ได
เชน นก แมน้ํา นาฬิกา เปนตน
วลี หมายถึ ง คํา ที่ เ รี ยงกั น ตั้ ง แต 2 คํา ขึ้ น ไป สามารถสื่ อ ความได แต ยั ง ไม
สมบูร ณ ไม เปนประโยค เปนกลุ มคํา ที่ ทํา หน า ที่เป นประธาน กรรม และกริย าของ
ประโยคได
ประโยค หมายถึง กลุมคําที่เรียบเรียงขึ้น มีความหมายไดใจความสมบูรณวา ใคร ทําอะไร
อยางไร ในประโยคจะประกอบดวยอยางนอยสองสวนคือ ประธาน และกริยา ประโยคที่สมบูรณ
จะตองประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนภาคประธาน ซึ่งประกอบดวย ประธาน และสวนขยาย
และภาคแสดง ซึ่งประกอบดวย กริยา สวนขยาย และกรรม สวนขยาย
ตัวอยาง
ภาคประธาน
ประโยค
ส ว น
ประธาน
ขยาย
ประตูปด
ประตู
นกบินสูง
นก
เด็กตัวสูงวิ่งเร็ว
เด็ก
ตัวสูง
แมวตัวใหญกัดหนูตัวเล็ก แมว
ตัวใหญ

ภาคแสดง
กริยา
ปด
บิน
วิ่ง
กัด

ส ว น
ขยาย
สูง
เร็ว
-

กรรม
หนู

ส ว น
ขยาย
ตัวเล็ก
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ชนิดและหนาที่ของคํา
คําที่ใชในภาษาไทยมี 7 ชนิด ไดแก คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุพบท
คําสันธาน และคําอุทาน ซึ่งคําแตละชนิดมีหนาที่แตกตางกัน ดังนี้
1. คํ า นาม คื อ คํ า ที่ ใ ช เ รี ย กชื่ อ คน สั ต ว สิ่ ง ของ สถานที่ และคํ า ที่ บ อกกริ ย าอาการ
หรือลั กษณะตา ง ๆ ทํา หนา ที่เปนประธาน หรือกรรมของประโยค ตัวอยา ง คําที่ใชเรียกชื่อ คน
สัตว สิ่งของทั่วไป เชน เด็ก หมู หมา กา ไก ปากกา ดินสอ โตะ เกาอี้ คําที่ใชเรียกชื่อเฉพาะ
บุคคล หรือสถานที่ เชน วิเชียร พิมพาพร วัด โรงเรียน คํา ที่ใชแสดงการรวมกันเปนหมวดหมู
เช น กรม กอง ฝู ง โขลง คํ า ที่ ใ ช บ อกอาการ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ไ ม มี ตั ว เช น คํ า ว า การยื น
การนอน ความดี ความชั่ ว คํ า นามที่ บ อกลั ก ษณะ เช น คํ า ว า “แท ง ” ดิ น สอ 2 แท ง “ตั ว ”
แมว 3 ตัว เปนตน
2. คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานาม หรือขอความที่กลาวมาแลวในกรณีที่ไม
ตองการกล าวคํานั้นซ้ําอีก ทํา หนา ที่เชนเดียวกับคํานาม ตัวอยา ง คํา สรรพนามแทนผูพูด เชน
ขา ขาพเจา ผม กระผม เรา ฉัน อาตมา คําสรรพนามแทนผูฟ ง หรือผู กําลั งพู ดดวย เชน ทา น
เธอ เอง มึง พระคุณเจา คําสรรพนามที่แทนผูที่เรากลาวถึงเชน เขา พวกเขา พวกมัน คําสรรพ
นามที่กําหนดใหรูความใกลไกล เชน นี่ โนน โนน นั่น คําสรรพนามที่เปนคําถาม เชน ใคร อะไร
อันไหน ที่ไหน เปนตน
3. คํากริ ย า คื อ คํ า ที่ แสดงกริยาอาการของการกระทํา อย า งใดอยา งหนึ่ง ของคํา นาม
คํา สรรพนาม หรือแสดงการกระทํา ของประธานในประโยค ใช วางตอจากคํา ที่เปนประธาน
ของประโยค
คํา กริยาจะแบงเปน 2 ประเภทคือ กริยาที่ตองมีกรรมมารับประโยคจึ งจะสมบูรณและ
กริยาที่ไมตองมีกรรมมารับประโยคก็จะมีใจความสมบูรณ คํากริยาที่จะตองมีกรรมมารับประโยค
จึงจะมีใจความสมบูรณ เชน จิก กิน ตี ซื้อ ขาย ฯลฯ ขอความวา นกจิก ก็ยังไมมีความหมาย
สมบูรณเปนประโยค เพราะไมทราบวานกจิกอะไร ถาเติมคําวา แมลง เปน นกจิกแมลง ก็จะได
ความสมบูรณ เปนประโยค เปนตน ส วนคํา กริยาที่ไมตองมีกรรมมารับ เชน คํา ปด เปด บิน นั่ง
นอน ยืน ฯลฯ ประโยควา นกบิน ประตูปด หนาตา งเปด คนนั่ง ก็ไดความหมายสมบูรณ เปน
ประโยคโดยไมตองมีกรรมมารับ
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4. คําวิเศษณ คือ คําที่ใชประกอบคํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา เพื่อบอก
ลั ก ษณะ หรือ รายละเอี ย ดของคํา นั้ น ๆ คํ า วิ เ ศษณ ส วนมากจะวางอยูห ลั ง คํา ที่ ตอ งการบอก
ลักษณะ หรือรายละเอียด ตัวอยา งเชน คําวา รอน เย็น สู ง ต่ํา เล็ก ใหญ ฯลฯ นกนอ ยบินสูง
เปนตน
5. คํ า บุพ บท คื อ คํ า ที่ แสดงความสั ม พั น ธ ระหว า งประโยค หรื อคํ า หน า กั บประโยค
หรือคํา หลั ง จะบอกความเปนเจ า ของ บอกสถานที่ แสดงความเปนผู รับ หรือแสดง ตัวอยา ง
คําบุพบทบอกสถานที่ เชน ใกล ไกล ใน นอก บน ลาง “ลิงอยูบนตนไม” เปนตน
คํา บุพ บทบอกความเปนเจ าของ เชน ของ แหง “หนังสื อเล มนี้เปนของฉัน” คํา บุพ บท
แสดงความเปนผูรับ หรือแสดง เชน โดย เพื่อ ดวย กับ แก แด ตอ โดย เปนตน
6. คําสันธาน คือ คําที่ใชเชื่อมขอความ หรือประโยคใหเปนเรื่องเดียวกัน
ตั ว อย า ง คํ า สั น ธานที่ ใ ช เ ชื่ อ มข อ ความที่ โ ต แ ย ง กั น เช น แต “พ อ ไปทํ า งานแต แ ม อ ยู บ า น”
กวา...ก็, ถึง...ก็ “กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม” คําสันธานที่ใชเชื่อมความที่คลอยตามกัน เชน กับ
“คุณ แมกับ พี่ ส าวไปตลาด” พอ...ก็, ครั้น...ก็ “พอฝนตกฟ า ก็มืด” คํา สั น ธานที่ใชเชื่อมความ
เปนเหตุเปนผลกัน เชน เนื่องจาก....จึง “เนื่องจากฉันตื่นสายจึงไมทันรถ” เพราะ “การที่วัยรุน
ติดยาเสพติดเพราะมีปญหาครอบครัว” เปนตน
7. คําอุ ทาน คือ คําที่เปล งออกมาแสดงถึงอารมณ หรือความรูสึกของผูพู ด มักอยูหนา
ประโยค และใชเครื่องหมายอัศเจรีย ( ! ) กํากับหลังคําอุทาน ตัวอยาง คําอุทานไดแก โธ! อุย!
เอา! อา! “อุย! นึกวาใคร”
หนาที่ของวลี
วลี เปนกลุ มคํา ที่ทํา หนา ที่สื่ อความหมาย และทํา หนา ที่เปนประธาน กริยา และกรรม
ของประโยค
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เรื่องที่ 2 ชนิดและหนาที่ของประโยค
ชนิดของประโยค
เมื่อเราทราบลักษณะของประโยคแลว ก็มาทํา ความเขา ใจเกี่ยวกับประโยคชนิด
ตาง ๆ เพิ่มเติมอีก ประโยคชนิดแรกที่จะกลาวถึง คือ ประโยคความเดียว
1. ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค) ประโยคชนิดนี้คือ ประโยคที่มุง
กล า วถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพี ยงสิ่ งเดียว สิ่ งนั้นอาจเปนคน สั ตว เหตุการณ ฯลฯ อยา งใดอยา งหนึ่ง
และสิ่งนั้นแสดงกริยาอาการ หรืออยูในสภาพอยางเดียว เชน
ก. นกเกาะตนไม
ข. นายแดงไถนา
ค. มุกดาหารเปนจังหวัดที่เจ็ดสิบสาม
สวนสําคัญของประโยคความหมาย
ประโยคความเดียวแตละประโยคแบงสวนสําคัญออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งเรียกวา
“ภาคประธาน” คือ ผู กระทํา อาการในประโยค อีกส วนหนึ่งเรียกวา “ภาคแสดง” คือ ส วนที่
เปนกิริยา และกรรมผูถูกกระทําในประโยค
ประโยค
ก. นกเกาะตนไม
ข. นายแดงไถนา
ค. มุกดาหารเปนจังหวัดที่เจ็ดสิบสาม

ภาคประธาน

ภาคแสดง

นก
นายแดง
มุกดาหาร

เกาะตนไม
ไถนา
เปนจังหวัดที่เจ็ดสิบสาม

2. ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค) คือ ประโยคที่รวมความเอาประโยค
ความเดียวตั้งแต 2 ประโยคขึ้นมารวมเขาดวยกัน โดยมีคําเชื่อมประโยคเหลานั้นเขาดวยกัน
2.1 ประโยคที่มีเนื้อความคลอยตามกัน
ประโยคที่ 1 จารุณีเดินทางไปเชียงใหม
ประโยคที่ 2 อรัญญาเดินทางไปเชียงใหม
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เราสามารถรวมประโยคความเดียวทั้ง 2 ประโยคเขาดวยกัน ดังนี้
“จารุณีและอรัญญาเดินทางไปเชียงใหม”
ประโยคที่ 1 เราจะประสบความลมเหลว ประโยคที่ 2 เราไมทอถอย
รวมประโยคไดวา “แมเราจะประสบความลมเหลวเราก็ไมทอถอย”
2.2 ประโยคที่มีเนื้อความขัดแยงกัน เชน
ประโยคที่ 1

พี่ขยัน

ประโยคที่ 2

นองเกียจคราน

รวมประโยควา “พี่ขยันแตนองเกียจคราน”
2.3 ประโยคที่มีใจความเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง
ประโยคที่ 1 เธอชอบดูภาพยนตร ประโยคที่ 2 เธอชอบดูโทรทัศน
รวมประโยควา “เธอชอบดูภาพยนตรหรือโทรทัศน”
2.4 ประโยคที่มีขอความเปนเหตุเปนผลกัน โดยมีขอความที่เปนเหตุอยูขางหนา
ขอความที่เปนผลอยูหลัง
ประโยคที่ 1

เขาขับรถเร็วเกินไป

ประโยคที่ 2

เขาถูกรถชน

รวมประโยควา “เขาขับรถเร็วเกินไปเขาจึงถูกรถชน”
3. ประโยคซอนกัน (สังกรประโยค) คือประโยคที่มีขอความหลายประโยค
ขอความอยูในประโยคเดียวกัน เพื่อใหขอความสมบูรณยิ่งขึ้น
1. ประโยคหลักเรียกวา มุขยประโยค ซึ่งเปนประโยคสําคัญมีใจความสมบูรณ
ในตัวเอง
2. ประโยคยอย เรียกวา อนุประโยค ประโยคยอยนี้จะตองอาศัยประโยคหลัง
จึงจะไดความสมบูรณ
ตัวอยาง
สรพงษเดินทางไปสงขลาเพื่อแสดงภาพยนตร
เขาประสบอุบัติเหตุเพราะความประมาท
คนที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บเปนคนโชคดี
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ตารางประโยคความซอน
ประโยคหลัก
(มุขยประโยค)
สรพงษเดินทางไปสงขลา
เขาประสบอุบัติเหตุ
คน...เปนคนโชคดี

ประโยคยอย
(อนุประโยค)
แสดงภาพยนตร
ความประมาท
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

บทเชื่อม
เพื่อ
เพราะ
ที่

นอกจากประโยคทั้ง 3 ชนิดดังกลาวมาแลว ยังมีประโยคอีกหลายชนิดที่มิไดเรียงลําดับ
ประโยคเหมือนประโยคทั้ง 3 ชนิด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความตองการของผูสงสารวาตองการจะเนน
สวนใดของประโยคดวยเหตุนี้จึงทําใหประโยคมีหลายรูปแบบ ดังนี้
1. ประโยคเน น ผู ก ระทํา คื อ ประโยคที่ ยกผู ก ระทํ า ขึ้ นเปน ประธานของประโยค
ขึ้นกลาวกอนแลวจึงตามดวยภาคแสดง เชน
รูปประโยค
ประธาน
1. ลินดากําลังซื้อผลไม ลินดา
2. สายชลพูดโทรศัพท สายชล

กริยา
กําลังซื้อ
พูด

กรรม
ผลไม
โทรศัพท

2. ประโยคเนนผูถูกกระทํา คือ ประโยคที่กลาวถึงผูถูกกระทําหรือกรรม กอนผูถูกกระทํา
จึงอยูหนาประโยค
รูปประโยค
1. เพื่อนของฉันถูกทําโทษ
2. ชาตรีถูกจับ

ผูถูกกระทํา
เพื่อนของฉัน
ชาตรี

กริยา
ถูกทําโทษ
ถูกจับ
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3. ประโยคเนน กริ ยา คือ ประโยคที่ตองการเนนกริยาใหเดน จึ งกล าวถึงกริยากอน
ที่จะกลาวถึงประธาน กริยาที่เนนไดในลักษณะนี้มีอยูไมกี่คํา คือ เกิด ปรากฏ มี
รูปประโยค
เกิดน้ําทวมในประเทศ
บังกลาเทศ

กริยา
เกิดน้ําทวม
น้ําทวม (ขยายกริยา)

ประธาน
ในประเทศบังกลาเทศ

ปรากฏดาวเทียมบนทองฟา ปรากฏ
ดาวเทียม
บนทองฟา (ขยายกริยา)
4. ประโยคคําสั่งและขอรอง คือ ประโยคที่อยูในรูปคําสั่งหรือขอรองและจะละประธานไว
โดยเนนคําสั่งหรือคําขอรอง เชน
คําสั่ง
1. จงกาเครื่องหมายกากบาท หนาขอความที่ถูกตอง
คําที่ขีดเสนใต คือ กริยา
คําขอรอง 2. โปรดรักษาความสะอาด คําที่ขีดเสนใต คือ กริยา
ถาเติมประธานที่ละไวลงไป ก็จะกลายเปนประโยคเนนผูกระทํา
เชน
1. ทานจงกาเครื่องหมายกากบาทหนาขอความที่ถูกตอง
2. ทานโปรดรักษาความสะอาด
หนาที่ของประโยค
ประโยคชนิดตาง ๆ สามารถบอกความหมายไดตามเจตนาของผูสงสาร เพราะการสื่อสาร
กันตามปกตินั้น ผูสงสารอาจมีเจตนาไดหลายประการ ประโยคจึงทําหนาที่ตาง ๆ กัน เชน บอก
กลาว เสนอแนะ ชี้แจง อธิบาย ซักถาม วิงวอน สั่งหาม ปฏิเสธ เปนตน ขอความหรือประโยคที่
แสดงเจตนาของผูสงสารเหลานี้จะอยูในรูปที่ตาง ๆ กันไป ซึ่งอาจแบงหนาที่ของประโยคไดเปน 4
ประเภทดวยกัน คือ
1. รูปประโยคบอกกลาวหรือบอกเลา ประโยคลักษณะนี้ โดยปกติจะมี ประธาน กริยา
และอาจมีกรรมดวย นอกจากนี้ อาจมีสวนขยายตาง ๆ เพื่อใหชัดเจน โดยทั่วไปประโยคบอกเลา
จะบงชี้เจตนาวาประธานของประโยคเปนอยางไร
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ตัวอยาง
ประโยค
เจตนา
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติของเรา ภาษาไทยเปนอะไร
นองหิวขาว
นองอยูใ นสภาพใด
2. รูปประโยคปฏิเสธ ประโยคนี้แตกตางจากประโยคบอกกลาวหรือบอกเลาตรงที่มี
คําวา “ไม หรือคําที่มีความหมายในทางปฏิเสธ เชน “หามิได” “มิใช” ประกอบคําอธิบาย
เสมอไป
ตัวอยาง วันนี้ไมมีฝนเลย เขามิใชคนเชนนั้น หามิได หลอนไมใชคนผิดนัด
สํา หรับประโยคที่ผู สงสารมีเจตนาที่จ ะเสนอแนะมักจะใชคํา วา ควรหรือควรจะใน
ประโยคบอกเลาสวนในประโยคปฏิเสธ ใชคําวา ไมควรหรือไมควรจะ
ประโยคปฏิเสธ “ชาวนาไมควรปลูกมันสําปะหลังในที่นาเพราะจะทําใหดินจืด”
3. ประโยคคําสั่งและขอรอง ประโยครูปนี้มีลักษณะเดน คือ มีแตภาคแสดงเสมอ
สวนประธานซึ่งตองเปนบุรุษที่ 2 ใหละเวนในฐานที่เขาใจ
ตัวอยาง ยกมือขึ้น
ยืนขึ้น
ปลอยเดี๋ยวนี้นะ
รูปประโยคคําสั่ง เชน ขางตนนี้ อาจใสคําวา อยา จง หาม ขางหนาประโยคได
เพื่อใหคําสั่งจริงจังยิ่งขึ้น
ตัวอยาง อยาทําบานเมืองสกปรก จงตอบคําถามตอไปนี้ หามมียาเสพติดไวในครอบครอง
4. รูปประโยคคําถาม ประโยครูปนี้ทําหนาที่เปนคําถามวางอยูตอนตนหรือตอนทาย
ของประโยคก็ได
คําแสดงคําถามแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ คําแสดงคําถามที่ผูสงสารตองการ
คําตอบเปนใจความใหม และคําแสดงคําถามที่ผูสงสารตองการคําตอบเพียง “ใช” หรือ “ไม”
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เรื่องที่ 3 การใชเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ
การใชเครื่องหมายวรรคตอน
ภาษาไทยมีวิธีการเขียนคําติดตอกันไป เมื่อจบขอความแลวจึ งเวนวรรค ดังนั้น ในการ
เขียนหนังสือจึงตองมีการแบงวรรคตอนและใชเครื่องหมายวรรคตอนประกอบการเขียนใหถูกตอง
เพื่อชวยใหเขาใจความหมายไดอยางชัดเจนไมผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงค
เครื่องหมายวรรคตอนที่ควรทราบมีดังนั้น
ลําดับที่ เครื่องหมาย
ชื่อ
1.
,
จุลภาค

2.

?

3.

!

วิธีใช
เปนเครื่องหมายที่นํามาใชตามแบบภาษาอังกฤษ
แตตามปกติภาษาไทยใชเวนวรรคแทนเครื่องหมาย
จุล ภาคอยูแล ว จึ งไมจํ า เปนตองใชเครื่องหมาย
จุลภาคอีก
ตัวอยาง
เขาชอบรับประทานผักกาด ผั กคะนา ตนหอม
กะหล่ําปลี
ถา เป นประโยคภาษาอั ง กฤษจะใช เครื่ องหมาย
ดังนี้
เขาชอบรับประทานผักกาด, ผักคะนา, ตนหอม,
กะหล่ําปลี
ปรัศนี หรือ ใชเขียนไวหลังคํา หรือขอความที่เปนคํา ถาม
เครื่องหมาย ถาไมใชถามโดยตรงไมตองใสเครื่องหมายปรัศนี
คําถาม
ตัวอยาง
ใคร? ใครครับ? (คําถาม)
ฉันไมทราบวาเขามาหาใคร (บอกเลา)
เธอชอบอานหนังสือนวนิยายไหม? (คําถาม)
ฉั น ไม ท ราบว า จะทํ า อย า งไรให เธอเชื่ อ ฉั น
(บอกเลา)
อัศเจรีย
เป น เครื่ อ งหมายแสดงความประหลาดใจ
มหัศจรรยใจใชเขียนหลังคําอุทาน หรือขอความ
ที่มีลักษณะคลายคําอุทาน เพื่อใหผูอานออกสียง
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ลําดับที่ เครื่องหมาย

ชื่อ

4.

(............)

นขลิขิต หรือ
เครื่องหมาย
วงเล็บ

5.

“…………..” อัญประกาศ

6.

ๆ

ไมยมก หรือ
ยมก

วิธีใช
ไดถูก ตองกับความเปนจริง และเหมาะสมกั บ
เหตุการณที่เกิดขึ้น เชน ดีใจ เสียใจ เศราใจ
แปลกใจ
ตัวอยาง
“โอโฮ! เธอขับรถไปถึงสงขลาคนเดียวหรือ”
แปลกใจ
“อนิจจา! ทําไมเขาถึงเคราะหรายอยางนั้น”
สลดใจ
ใชเขียนครอมความที่เปนคําอธิบาย ซึ่งไมควรมี
ในเนื้ อเรื่อ ง แตผู เขียนตองการให ผู อา นเขา ใจ
หรือทราบขอความนั้นเปนพิเศษ เชน
ตัวอยาง
สมัยโบราณ คนไทยจารึกพระธรรมลงในกระดาษ
เพลา (กระดาษที่คนไทยทําขึ้นใชเอง โดยมากทํา
จากเปลือกขอย บางครั้งเรียกวากระดาษขอย)
มีวิธีใชดังนี้
เนนคํา หรือขอความใหผูอานสังเกตเปนพิเศษ
ตัวอยาง
ผู หญิงคนนั้น “สวย” จนไมมีที่ ติ เขาเปนคน
“กตัญูรูคุณคน” อยางนาสรรเสริญยิ่ง
ใช สํ า หรั บ ข อ ความที่ เ ป น ความคิ ด ของผู เ ขี ย น
หรือความคิดของบุคคลอื่น
ใชเขียนไวหลั งคํา หรือขอ ความเพื่ อ ใหอา นคํ า
หรือความนั้น ซ้ํา กัน สองครั้ ง ยมก แปลวา คู
แตตองเปนคําหรือความชนิดเดียวกัน ถาเปนคํา
หรือความตางชนิดกันจะใชไมยมกไมได ตองเขียน
ตัวอักษรซ้ํากัน
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ลําดับที่ เครื่องหมาย

7.

_

8.

”

9.

_

ชื่อ

วิธีใช

ตัวอยาง
เขาเคยมาทุกวัน วันนี้ไมมา (ถูก)
เขาเคยมาทุกวัน ๆ นี้ไมมา (ผิด)
เขาชอบพูดตาง ๆ นานา (ถูก)
เขาชอบพูดตาง ๆ นา
(ผิด)
สัญประกาศ ใชขีดเสนใตขอความที่ผู เขียนตองการเนนใหเห็น
ความสําคัญ
ตัวอยาง
โรคพิษสุนัขบามีอันตรายมากถาถูกสุนัขบากัดตอง
รีบไปฉีดวัคซีนทันที
เขาพูดวาเขาไมชอบ คนที่พูดมาก
บุพสัญญา ใช เป นเครื่ องหมายแทนคํ า หรื อกลุ มคํ า ซึ่ งอยู
ขา งบนเครื่องหมายนี้ การเขียนเครื่ องหมายนี้
จะชวยใหไมตองเขียนคําซ้ําๆ กัน
ตัวอยาง
คําวา คน ถาเปนคํากริยา แปลวากวนใหทั่ว
” ขอด ” ” ” ” ขมวดใหเปนปม
เครื่องหมาย บุพสัญญานี้มักจะมีผูเขียนผิดเปน “
ตัวอยาง
สมุด 8 โหล ราคาโหลละ 40 บาท
ดินสอ 8 ” “ ” 12 บาท (ผิด)
ยติภังค
หรือ
เครื่องหมาย
ขีดเสน

ใชเขียนระหวางคําที่เขียนแยกพยางคกัน เพื่อเปน
เครื่องหมายใหรูวา พยางคหนากับพยางคหลังนั้น
ติดกัน หรือเปนคําเดียวกัน คําที่เขียนแยกนั้น
จะอยูในบรรทัดเดียวกัน หรือตางบรรทัดกันก็ได
ตัวอยาง
สัปดาห อานวา สัป-ดา
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ชื่อ

วิธีใช
สพยอก อานวา สับ - พะ - ยอก
ในการเขียนเรื่อง หรือขอความ ตัวอยาง เชน คําวา
พระราชกฤษฎีกา เมื่อเขียนไดเพียง พระราชกฤษ
ก็หมดบรรทัด ตองเขียนคําวา ฎีกา ตอในบรรทัด
ตอไปถา เปนเชนนี้ ใหเขียนเครื่องหมายยติภังค
ดังนี้
พระราชกฤษ - แลวเขียนตอบรรทัดใหมวา ฎีกา
และในการอาน ตองอานติดตอกันเปนคําเดียวกัน
วาพระราชกฤษฎีกา
ใชเขียนหลังคําซึ่งเปนที่รูกันโดยทั่วไปละขอความ
สวนหลังไว ผูอานจะตองอานขอความ ในสวนที่
ละไวใหครบบริบูรณ ถาจะใหอานเพียง ที่เขียนไว
เชน กรุงเทพ ก็ไมตองใส เ ครื่องหมายไปยาล
นอยลงไป
ตัวอยาง
กรุงเทพ ฯ อานวา กรุงเทพมหานคร
โปรดเกล า ฯ อา นวา
โปรดเกล า โปรด
กระหมอม

10.

ฯ

ไปยาลนอย

11.

ฯลฯ

ไปยาลใหญ วิธีใชมีดังนี้
ใช เ ขี ย นไว ห ลั ง ข อ ความที่ จ ะต อ ไปอี ก มาก
แต นํ า มาเขี ย นไว พ อเป น ตั ว อย า ง ให อ า น
เครื่องหมายฯลฯ วา “ ละ”
ตัวอยาง
เขาปลูกผักกาด ผักคะนา ผักบุง ฯลฯ อานวา
เขาปลูกผักกาด ผักคะนา ผักบุง ละ
ใชเขียนไวระหวางกลางขอความ ซึ่งถาเขียนจนจบ
จะยาวเกินไป จึ งนํา มาเขียนไว เฉพาะตอนตน
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12.

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

13.

•

ชื่อ

วิธีใช
กับ ตอนสุ ดท า ยเท า นั้น ส ว นขอ ความที่ เว น ไว
ใสเครื่องหมาย ฯลฯ ใหอานเครื่องหมาย ฯลฯ วา
“ ละถึง ”
ตัวอยาง
อิติปโส ฯลฯ ภควาติ.
อานวา อิติปโส ละถึง ภควาติ.
ไปยาลใหญ สําหรับเครื่องหมาย ฯลฯ นั้น ปจจุบันนิยมใช
หรือ
เครื่องหมาย.............แทน
จุดไขปลา
ตัวอยาง
อิติปโส ฯลฯ ภควาติ นิยมเขียนวา
อิติปโส ......... ภควาติ
อานวา อิติปโส ละถึง ภควาติ
มหัพภาค
มีที่ใชดังนี้
เขียนไวหลังอักษร เชน
พ.ศ. ยอมาจาก พุทธศักราช
พ.ร.บ. ”
พระราชบัญญัติ
เม.ย.
”
เมษายน
เขียนไวหลังคํายอ เชน
กรกฎ. ยอมาจาก กรกฎาคม
เมษ. ยอมาจาก เมษายน
เขียนไวหลังตัวเลข หรืออักษรที่บอกจํานวนขอ
ตัวอยาง
ก. เราจะไมประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน
ข. การนอนหลับถือวาเปนการพักผอน
เขียนไวขางหลังเมื่อจบประโยคแลว เชน ฉันชอบ
เรียนวิชาภาษาไทยมากกวาวิชาอื่นๆ
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ชื่อ
วิธีใช
14.
มหัตสัญญา เปนการยอหนา ขึ้นบรรทัดใหม ไมมีรูปราง และ
เครื่องหมาย
วิธีใช
เมื่อเปนชื่อเรื่อง หรือหัวขอเขียนไวกลางบรรทัด
ถาเปนหัวขอยอย ก็ยอหนาขึ้นบรรทัดใหม
ขอความสําคัญ ๆ ที่จัดไว เปนตอน ๆ ควรยอหนา
ขึ้นบรรทัดใหม เพื่อใหขอความเดนชัดและเขาใจ
งาย
อักษรยอ
อักษรยอ คือ อักษรที่ใชแทนคํา หรือขอความเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร
ลักษณะของอักษรยออาจจะเปนอักษรตัวเดียว อักษรสองตัว หรือมากกวานั้น แลวมีจุดหนึ่งจุด
(มหัพภาค) ขางหลัง หรือจุดระหวางตัวอักษรแลวแตการกําหนด
หลักเกณฑการเขียนและการอานอักษรยอ
1. การเขียนอักษรยอของคําตาง ๆ
มีวิธีการและหลักการซึ่งราชบัณฑิตยสถาน โดย “คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการใชภาษาไทย” ไดกําหนดไวดังนี้
ก. ใชพยัญชนะตนของพยางคแรกของคําเปนตัวยอ
ถาเปนคําคําเดียวใหใชยอตัวเดียว แมวาคํานั้นจะมีหลายพยางคก็ตาม
ตัวอยาง
วา
ว.
จังหวัด
จ.
3. นาฬิกา
3.00 น.
ศาสตราจารย
ศ.
ถาใชตัวยอเพียงตัวเดียวแลวทําใหเกิดความสับสนอาจใชพยัญชนะตนของคําถัดไป
เปนตัวยอดวยก็ได
ตัวอยาง
ตํารวจ
ตร.
อัยการ
อก.
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ข. ถาเปนคําสมาสใหถือเปนคําเดียว และใชพยัญชนะตนของพยางคแรกเพียงตัวเดียว
ตัวอยาง
มหาวิทยาลัย
ม.
วิทยาลัย
ว.
ค. ถาเปนคําประสม ใชพยัญชนะตนของแตละคํา
ตัวอยาง
ชั่วโมง
ชม.
โรงเรียน
รร.
ง. ถาคําประสมประกอบดวยคําหลายคํา มีความยาวมาก อาจเลือกเฉพาะพยัญชนะตน
ของคําที่เปนใจความสําคัญ ทั้งนี้ ไมควรเกิน 4 ตัว
ตัวอยาง
คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กปร.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพฐ.
จ. ถาใชพยัญชนะของแตล ะคําแลวทําใหเกิดความสับสน ใหใชพยัญชนะตนของพยางค
ถัดไปแทน
ตัวอยาง
พระราชกําหนด
พ.ร.ก.
พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.ฎ.
ฉ. ถาพยางคที่จะนําพยัญชนะตนมาใชเปนตัวยอมี ห เปนอักษรนํา เชน หญ หล ใหใช
พยัญชนะตนนั้นเปนตัวยอ
ตัวอยาง
สารวัตรใหญ
สวญ.
ทางหลวง
ทล.
ช. คําที่พยัญชนะตนเปนอักษรควบกล้ําหรืออักษรนํา ใหใชอักษรตัวหนาตัวเดียว
ตัวอยาง
ประกาศนียบัตร
ป. ถนน
ถ. เปรียญ
ป.
ซ. ตัวยอไมควรใชสระ ยกเวนคําที่เคยใชมากอนแลว
ตัวอยาง
เมษายน
เม.ย. มิถุนายน
มิ.ย.
ฌ. ตัวยอตองมีจุดกํากับเสมอ ตัวยอตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป ใหจุดที่ตัวสุดทายเพียงจุดเดียว
ยกเวนตัวที่ใชกันมากอน เชน พ.ศ. น.ศ. ม.ร.ว. เปนตน
ตัวอยาง
ตําบล
ต. ทบวงมหาวิยาลัย
ทม.
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ญ. ใหเวนวรรคหนาตัวยอทุกแบบ
ตัวอยาง
ประวัติของ อ. พระนครศรีอยุธยา มีขาวจาก กทม. วา
ฎ. ใหเวนวรรคระหวางกลุมอักษรยอ
ตัวอยาง
ศ. นพ.
ฏ. การอานคํายอ ตองอานเต็ม
ตัวอยาง
05.00 น.
อานวา หานาฬิกา
อ.พระนครศรีอยุธยา อานวา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ยกเวนในกรณี ที่คํา เต็มนั้นยาวมาก และคํายอนั้นเปนที่เขา ใจและยอมรับกันทั่วไป
แลวอาจอานตัวยอเรียงตัวไปก็ได
ตัวอยาง
ก.พ.
อานวา กอ พอ
2. การเขียนรหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ โดยไมมีจุด มหัพภาค ตอทาย เชน
กระบี่
ยอเปน กบ นาน
ยอเปน นน ราชบุรี
ยอเปน รบ
กรุงเทพมหานคร ” กท บุรีรัมย
” บร ลพบุรี
” ลบ
กาญจนบุรี
” กจ ปทุมธานี
” ปท ลําปาง
” ลป
กาฬสินธุ
” กส ประจวบคีรีขันธ ” ปข ลําพูน
” ลพ
กําแพงเพชร
” กพ ปราจีนบุรี
” ปจ เลย
” ลย
ขอนแกน
” ขก ปตตานี
” ปน ศรีสะเกษ
” ศก
จันทบุรี
” จบ พะเยา
” พย สกลนคร
” สน
ฉะเชิงเทรา
” ฉช พระนครศรีอยุธยา ” อย สงขลา
” สข
ชลบุรี
” ชบ พังงา
” พง สตูล
” สต
ชัยนาท
” ชน พัทลุง
” พท สมุทรปราการ ” สป
ชันภูมิ
” ชย พิจิตร
” พจ สมุทรสงคราม ” สส
เชียงราย
” ชร พิษณุโลก
” พล สมุทรสาคร ” สค
เชียงใหม
” ชม เพชรบุรี
” พบ สระบุรี
” สบ
ตรัง
” ตง เพชรบูรณ
” พช สิงหบุรี
” สห
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ฯลฯ
กรุงเทพมหานคร กท จะพบในหนังสือราชการ แตโดยทั่วไป ใชกรุงเทพมหานคร
เครื่องหมาย
เรียกชื่อ
วิธีใช
ตัวอยาง ใกล ๆ ยมก หรือ ไมยมก ใหเขียนไวหลังคําเพื่อใหอานคํานั้นซ้ํา
กันสองครั้ง

เรื่องที่ 4 คําราชาศัพท
ราชาศัพท แปลตามศัพท หมายถึง ถอยคําสําหรับพระราชา แตตามตําราหลักภาษาไทย
ไดใหความหมายกินขอบเขตไปถึงถอยคําภาษาสําหรับบุคคล 3 ประเภท คือ
1. ศัพทที่ใชสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
2. ศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ
3. ศัพทที่ใชสําหรับสุภาพชน
1. ศัพทที่ใชสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
คําศัพทประเภทนี้เราจะไดฟงหรือไดอานบอยมาก สวนใหญจะเปนขาวหรือเรื่องราวที่
เกี่ยวกับกรณียกิจของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ลักษณะของราชาศัพทประเภทนี้
มีลักษณะเดนที่นาสนใจ คือ
1.1 ใชคําวา ทรง เพื่อใหเปนคํากริยา
ทรง นําหนากริยาที่เปนคําไทย เชน ทรงเลน ทรงรองเพลง ทรงออกกําลังกาย
ทรง นํา หนา คํา นามที่เปนคํา ไทยแล วใชเปนกริยา เชน ทรงชา ง ทรงมา
ทรงเรือใบ
ทรง นําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว เชน ทรงพระอักษร ทรงพระสําราญ
ทรงพระราชนิพนธ
1.2 ใชคําไทยนําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว เพื่อใหเปนคํากริยา เชน ทอดพระเนตร
1.3 ใชคําไทยนําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว เพื่อใหเปนคํานาม เชน ซับพระพักตร
ผาเช็ดหนา ถุงพระบาท ถุงเทา ถุงพระหัตถ ถุงมือ การใชคําธรรมดานําหนาคําที่เปนราชาศัพท
อยูแลวเพื่อใหเปนคํานาม ยังมีอีกเชน ฉลองพระองค ฉลองพระหัตถ ฉลองพระเนตร แวนตา
มูลพระชิวหา น้ําลาย
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1.4 ใชคําวา ตน หรือ หลวง ลงทายคํานามหรือกริยา เชน เสด็จประพาสตน
พระแสงปนตน เครื่องตน รถหลวง เรือหลวง
1.5 คําที่กําหนดใหเปนราชาศัพทสามารถจําแนกชนิดตาง ๆ ได เหมือนคําในภาษา
สามัญ คือ มีทั้งคํานาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ และมีคําลักษณะนามใชเปนพิเศษอีกดวย เชน
คํานาม
พระเศียร หัว
พระนลาฏ หนาผาก
พระชนก พอ
พระชนนี แม
พระราชสาสน จดหมาย
พระแสงกรรบิด มีด
คําสรรพนาม
ขาพระพุทธเจา กระหมอม หมอมฉัน บุรุษที่ 1
ใตฝาละอองธุลีพระบาท ใตฝาพระบาท ฝาพระบาท บุรุษที่ 2
พระองคทาน พระองค ทาน บุรุษที่ 3
คํากริยา
กริยาเปนราชาศัพทอยูแลวไมตองมีคําวา ทรง นําหนา เชน เสด็จ ตรัส เสวย เปนตน นอกนั้น
ตองเติมดวยคําวาพระ หรือ ทรงพระราช เพื่อใหเปนคํากริยา เชน ทรงพระอักษร เขียนหนังสือ
ทรงพระราชนิพนธ แตงหนังสือ
คําวิเศษณ
มีแตคําขานรับ ซึ่งแยกตามเพศ คือ หญิงใชคําวา เพคะ ชาย ใชคําวา พระพุทธเจาขอรับ
พระพุทธเจาขา พะยะคะ
คําลักษณะนาม
ใชคําวา องค กับ พระองค เปนคําที่เกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของรางกายและเครื่องใช ของทาน
เชน พระทนต 2 องค ฟน 2 ซี่ ปราสาท 2 องค
1.6 การใชราชาศัพทแบบแผน วิธีพูดในโอกาสตาง ๆ อีกดวย เชน
การใชคําขอบคุณ
ถา เรากล า วแกพ ระมหากษั ตริ ย ใช ว า “รู สึ ก ขอบพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป น
ลนเกลาฯ”
การใชคําขออนุญาต
ถาเรากลาวแกพระมหากษัตริย ใชวา “ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต”
กลาวเมื่อถวายของ
ถาเรากลาวเมื่อถวายของ
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“ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอม ถวาย......................” หมายถึง
สิ่งของขนาดเล็ก
“ขอพระราชทานนอมเกล า นอมกระหมอม ถวาย....................” หมายถึง
สิ่งของขนาดใหญ ยกไมได
2. ศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ
พระภิกษุเปนผูที่ไดรับความเคารพจากบุคคลทั่วไป ในฐานะที่เปนผูทรงศีล และเปน
ผูสืบพระศาสนา การใชถอยคําจึงกําหนดขั้นไวตางหากอีกแบบหนึ่ง
เฉพาะองคส มเด็จ พระสั งฆราช ซึ่งถือเปนประมุขแหงสงฆ นั้นกํา หนดใหราชาศัพ ท
เทียบเทา กับพระราชวงศชั้นหมอมเจ า แตถา พระภิกษุนั้นเปนพระราชวงศอยูแล วก็คงใหใ ช
ราชาศัพทตามลําดับชั้นที่เปนอยูแลวนั้น
การใชถอยคํา สํ าหรับพระภิกษุโดยทั่วไปมีขอสังเกตคือ ถา พระภิกษุใชกับพระภิกษุ
ดวยกันหรือใชกับคนธรรมดา จะใชศัพทอยา งเดียวกันตลอด ผิดกับราชาศัพ ทสํา หรับกษัตริย
และพระราชวงศคนอื่ นที่พู ดกับทา นหรือพู ดถึงทา นจึงจะใชราชาศัพท แตถาพระองคทานพู ด
กับคนอื่นจะใชภาษาสุภาพธรรมดา เชน
มีผูพูดถึงพระวา “พระมหาสุนทรกําลังอาพาธอยูในโรงพยาบาล”
พระมหาสุนทรพูดถึงตัวทานเองก็ยอมกลาววา “อาตมากําลังอาพาธอยูที่โรงพยาบาล”
มีผูพูดถึงพระราชวงศหนึ่งวา “พระองคเจาดิศวรกุมารกําลังประชวร”
พระองคเจาเมื่อกลาวพระองคถึงพระองคเองยอมรับสั่งวา “ฉันกําลังปวย”
ตัวอยางคําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุบางคํา
คํานาม

ภัตตาหาร อาหาร ไทยทาน สิ่งของถวาย อาสนะ ที่นั่ง กุฏิ ที่พักในวัด
เภสัช ยารักษาโรค ธรรมาสน ที่แสดงธรรม

คําสรรพนาม อาตมา ภิกษุเรียกตนเองกับผูอื่น
ผม กระผม ภิกษุเรียกตนเองใชกับภิกษุดวยกัน
มหาบพิตร ภิกษุเรียกพระมหากษัตริย
โยม ภิกษุเรียกคนธรรมดาที่เปนผูใหญกวา
พระคุณเจา คนธรรมดาเรียกสมเด็จพระราชาคณะ
ทาน คนธรรมดาเรียกสมเด็จพระราชาคณะ
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คํากริยา

ประเคน ยกของดวยมือมอบใหพระ ถวาย มอบให
ฉัน กิน
อาพาธ ปวย
มรณภาพ ตาย
อนุโมทนา ยินดีดวย
จําวัด นอน
คําลักษณะนาม
รูป เปนลักษณะนามสํา หรับนับจํานวนภิกษุ เชน พระภิกษุ 2 รูป
คนทั่วไปนิยมใชคําวา องค

3. คําที่ใชสําหรับสุภาพชน
การใชถอยคําสําหรับบุคคลทั่วไป จําเปนตองใชใหสมฐานะและเกียรติยศ ความสัมพันธ
ระหว า งผู ที่ ติ ด ต อ สื่ อ สารกั น จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง อายุ เพศ และตํ า แหน ง หน า ที่ ก ารงานด ว ย
นอกจากนั้น เวลา และ สถานที่ยังเปนเครื่องกําหนดอีกดวยวา ควรเลือกใชถอยคําอยางไรจึงจะ
เหมาะสม
ตัวอยางคําสุภาพ เชน
คํานาม
บิดา พอ มารดา แม และใชคําวาคุณ นําหนาชื่อ เชน คุณพอ คุณลุง
คุณประเสริฐ คุณครู เปนตน ศีรษะ หัว โลหิต เลือด อุจจาระ
ขี้ ปสสาวะ เยี่ยว โค วัว กระบือ ควาย สุนัข หมา สุกร หมู
คํากริยา
รับประทานอาหาร กิน ถึงแกกรรม ตาย คลอดบุตร ออกลูก ทราบ
รู เรียน บอกใหรู
คําสรรพนาม
ดิฉัน ผม กระผม บุรุษที่ 1
คุณ ทาน เธอ บุรุษที่ 2 และ 3
การใชสรรพนามใหสุภาพ คนไทยนิยมเรียกตามตําแหนงหนาที่ดวย เชน
ทานอธิบดี ทานหัวหนากอง เปนตน
คําวิเศษณ
คําขานรับ เชน คะ เจาคะ ครับ ครับผม เปนตน
คําขอรอง เชน โปรด ไดโปรด กรุณา เปนตน
คําลักษณะนาม
ลักษณะนามเพื่อยกยอง เชน อาจารย 5 ทาน แทนคําวา คน
ลักษณะนามเพื่อใหสภุ าพ เชน ไข 4 ฟอง แทนคําวา ลูก
ผลไม 5 ผล แทนคําวา ลูก
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เรื่องที่ 5 ภาษาพูดและภาษาเขียน
ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน
ภาษาพูด หมายถึง เสียงที่เปลงออกมา เพื่อใชสื่อสารในการพูดคุยสนทนากับบุคคลตาง ๆ
ซึ่งไมเนนความเปนทางการมากนัก
ภาษาเขียน หมายถึง สัญลักษณที่ใชในการแทนเสี ยง และใชเขียนเพื่ อติดตอสื่ อสารกับ
ผูอื่น ซึ่งมักจะเปนความเปนทางการ

ตัวอยาง
ภาษาพูด
ชั้น
เคา
มั้ย

ภาษาเขียน
ฉัน
เขา
ไหม

ภาษาพูด
ทําไง
กระได
เทาไหร

ภาษาเขียน
ทําอยางไร
บันได
เทาไร

การใชภาษาพู ด และภาษาเขียน ควรใชใหเหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ ในการ
สื่อสาร เชน ถาเราพูดคุยกันเพื่อนก็ใชภาษาพูด ถาติดตอสื่อสารกับครู ผูใหญ หนวยงานราชการ
ในการรายงาน จดหมาย บันทึกการประชุม เปนตน
การใชภาษาพูด และภาษาเขียน
ภาษาพูด บางทีเราก็เรียกวา ภาษาปาก หรือภาษาเฉพาะกลุม เชน กลุมวัยรุน กลุมเพื่อน
สนิท กลุมมอเตอรไซครับจาง ซึ่งภาษาพูดไมเครงครัดในหลักภาษา บางครั้งฟงแลวไมสุภาพ มักใช
ระหวางผูสนิทสนม และใชในบทสนทนาของตัวละครในบทละคร เพื่ อความเหมาะสมกับฐานะ
ตัวละคร
ภาษาเขียน จะมีลั ก ษณะเครงครั ดในหลั กภาษา ระดั บที่เครงครัด มากเรียกวา ภาษา
แบบแผนใชเขียนสื่อสารที่เปนทางการ เขียนติดตอราชการ เปนตน สวนระดับเครงครัดไมมากนัก
เรียกว า ภาษากึ่งแบบแผน หรื อภาษาไมเป นทางการ จะใชใ นการเขียนในวรรณกรรม เขีย น
บทความ คําประพันธ การเขียนคําขวัญ และเขียนโฆษณา เปนตน
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ลักษณะเปรียบเทียบภาษาพูด กับภาษาเขียน
1. ภาษาพู ด เป นภาษาเฉพาะกลุ ม หรื อวั ย จะมีก ารเปลี่ ย นแปลงคํ า พู ดอยูเ สมอ เช น
ภาษาพูด – ภาษาเขียน
วัยโจ – วัยรุน, แหว – ผิดหวัง, โหลยโทย – แยมาก,
ดิ้น – เตนรํา เซ็ง – เบื่อ เปนตน
2. ภาษาพู ดมักเปนภาษาไทยแท เปนภาษาชาวบา น เขาใจงาย ส วนภาษาเขียนมักจะ
ใชภาษาแบบแผน ภาษากึ่งแบบแผน และภาษาบาลี สันสกฤต เชน
ภาษาพู ด – ภาษาเขีย น
ในหลวง – พระมหากษัตริ ย, เมี ย – อนุภ รรยา, ปอดลอย –
หวาดกลัว, เกือก – รองเทา, ตีนเปลา – เทาเปลา เปนตน
3. ภาษาพูดมักจะเปลี่ยนแปลงเสียง และนิยมตัดคําใหสั้นลง แตภาษาเขียนจะเครงครัด
ตามรูปคําเดิม เชน ภาษาพูด – ภาษาเขียน เพ – พี่, ใชปะ – ใชหรือเปลา, ใชมะ – ใชไหม
เปนตน
4. ภาษาพูดที่ยืมคําจากภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เมื่อนํามาใช
มักจะตัดคําใหสั้นลง สวนภาษาเขียนจะใชคําแปลภาษาไทย หรือคําทับศัพท เชน
ภาษาพูด – ภาษาเขียน
แอบ (abnormal) – ผิดปกติ, กอบ (copy) – สําเนาตนฉบับ,
เวอร (over) – เกินควร, กุนซือ (ภาษาจีน) – ที่ปรึกษา, บวย (ภาษาจีน) – สุดทาย เปนตน
ความแตกตางระหวางภาษาพูด และภาษาเขียน
การจะตัดสินวาคําใดเปนภาษาพูด คําใดเปนภาษาเขียนนั้นเปนเรื่องยากมาก ทั้งนี้
เพราะขึ้นอยูกับกาลเทศะ และบุคคลที่จะสื่อสาร และใชคํานั้น ๆ และบางคําเปนคํากลาง ๆ ใชได
ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ความแตกตางระหวางภาษาพูด และภาษาเขียนพอสรุปไดดังนี้
1. คํา บางคํา จะใชเฉพาะในภาษาพู ดเทา นั้น ภาษาเขียนจะไมใชเลย เชน แย เยอะแยะ
โอโฮ จบไปเลย เปนตน
2. ภาษาเขีย นจะไมใชสํ า นวนเปรียบเทีย บ หรือคํา แสลงที่ยังไมเปนที่ ยอมรับในภาษา
เชน คําวา โดดรม ชักดาบ และพลิกล็อค เปนตน
3. ภาษาเขียนจะเรียบเรียงถอยคํา ใหส ละสลวยชัดเจนไมซ้ํา คํา ซ้ํา ความโดยไมจํ า เปน
สวนภาษาพูด อาจจะมีการซ้ําคํา และซ้ําความได เชน การพูดกลับไปกลับมา เปนย้ําคําเพื่อเนน
ขอความนั้น ๆ
4. ภาษาเขียน ผูเขียนไมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแกไขไดเมื่อเขียนเสร็จเรียบรอยแลว
แตภาษาพูดผูพูดมีโอกาสชี้แจงแกไขไดในตอนทาย
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5. การใชคําในภาษาเขียน ใชคํามาตรฐาน หรือภาษาแบบแผน ซึ่งนิยมใชเฉพาะราชการ
และขอเขียนที่เปนวิชาการมากกวาภาษาพูด เชน
ภาษาเขียน – ภาษาพูด
สุ นัข – หมา, กระบือ – ควาย, แพทย – หมอ, ภาพยนตร –
หนัง, ถึงแกกรรม – ตาย, ปวดศีรษะ – ปวดหัว, เงิน – ตังค เปนตน
6. ภาษาพู ดมักจะออกเสี ยงไมตรงกับภาษาเขียน คือ เขียนอยางหนึ่งแตเวลาออกเสี ยง
จะเพี้ยนเสียงไป และสวนมากจะเปนเสียงสระ เชน
ภาษาเขียน – ภาษาพูด
หรือ – เหรอ, เรอะ, แมลงวัน – แมงวัน เปนตน
7. ภาษาพูด สามารถแสดงอารมณของผูพูดไดดีกวาภาษาเขียน เพราะภาษาพูดมีการเนน
เสียงสั้นยาว สูงต่ํา ไดตามความตองการ เชน
ภาษาเขียน – ภาษาพูด
ตาย – ตาย, ใช – ชาย, ไป – ไป เปนตน
8. ภาษาพู ด นิยมใชคํา ซ้ํา และคํา ซอน บางชนิดชวยเนนความหมายของคํา ใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น เชน คําซ้ําดี๊ดี, อานเอิ่น, อาหงอาหาร, และคําซอน เชน คํามิดหมี, ทองหยอง, เดินเหิน
เปนตน
9. ภาษาพู ดนิยมใชคํา ชวยพู ด หรือคําลงทาย เพื่ อใหการพู ดสุ ภาพ และไพเราะยิ่งขึ้น
เชน นั่งนิ่ง ๆ ซิจะ, จะไปไหนคะ, ไปตลาดคะ เปนตน

เรื่องที่ 6 การใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพย
คนไทยนิยมใชภาษาถอยคําสํานวนที่ส ละสลวย ไพเราะ เสนาะหู และสะดวกแกการ
ออกเสี ยง ลั กษณะนิสั ยคนไทยเปนคนเจ า บทเจ า กลอน เวลาพู ดหรือเขี ยนจึ งนิยมใชถอยคํ า
สํา นวนปนอยูเสมอ คํา สํา นวนตาง ๆ เหลา นี้ชวยใหการสื่ อสารมีความหมายชัดเจน ไดความ
ไพเราะ ถา ยทอดอารมณความรูสึ กไดดี บางครั้งใชเปนการสื่อความหมายเพื่อเปรียบเปรยได
อยางคมคายลึกซึ้ง เหมาะสมกับวัฒนธรรมความเปนอยูของคนไทย ซึ่งแสดงถึงอัธยาศัยที่ดีตอ
คนอื่นเปนพื้นฐาน
ประเภทของถอยคําสํานวน
1. ถอยคําสํานวน เปนสํานวนคําที่เกิดจากการผสมคําแลวเกิดเปนคําใหม เชน คําผสม
คําซอน หรือคําที่เกิดจากการผสมคําหลายคํา ผสมกันเปนลักษณะสัมผัส คลองจอง มีความหมาย
ไมแปลตรงตามรูปศัพท แตมีความหมายในเชิงอุปไมย เชน
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ไกออน
กิ่งทองใบหยก
เกลือจิ้มเกลือ
แกวงเทาหาเสี้ยน
ขิงก็ราขาก็แรง
แขวนนวม
คว่ําบาตร
คมในฝก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คนที่ยังไมชํานาญในชั้นเชิง
ความเหมาะสมของคูกันนั้นมีมาก
มีความดุรายเขาหากัน แกเผ็ดกัน
การหาเรื่องเดือดรอน
ตางฝายก็รายเขาหากัน
เลิกการกระทําที่เคยทํามากอน
การบอกปฏิเสธไมคบคาสมาคมดวย
มีความฉลาดรอบรูแตยังไมแสดงออก
เมื่อไมถึงเวลา
งามหนา
หมายถึง นาขายหนา
งูกินหาง
หมายถึง เกี่ยวโยงกันเปนทอดๆ
จนตรอก
หมายถึง หมดหนทางที่จะหนีได
จระเขขวางคลอง หมายถึง คอยกีดกันไมใหคนอื่นทําอะไรไดสะดวก
ชักหนาไมถึงหลัง หมายถึง รายไดไมพอจับจาย
ชุบมือเปบ
หมายถึง ฉวยผลประโยชนจากแรงงานคนอื่น
หญาปากคอก หมายถึง เรื่องงายๆ คิดไมถึง
2. คําพังเพย หมายถึง ถอยคําที่กลาวขึ้นมาลอย ๆ เปนกลาง ๆ มีความหมายเปนคติสอนใจ
สามารถนําไปตีความแลวนําไปใชพูด หรือเขียนใหเหมาะสมกับเรื่องที่เราตองการสื่อสารความหมายได
มีลักษณะคลายคลึงกับสุภาษิตมาก อาจเปนคํากลาวติ ชม หรือแสดงความคิดเห็น เชน
รําไมดีโทษปโทษกลอง หมายถึง คนที่ทําอะไรผิดแลวมักกลาวโทษสิ่งอื่น
ขี่ชางจับตั๊กแตน
หมายถึง การลงทุนมากเพื่อทํางานที่ไดผลเล็กนอย
ชี้โพรงใหกระรอก
หมายถึง การแนะนําใหคนอื่นทําในทางไมดี
เสียนอยเสียยาก
หมายถึง การไมรูวาสิ่งไหนจําเปนหรือไมจําเปน
เสียมากเสียงาย
ใชจายไมเหมาะสม
คําพังเพยเหลานี้ยังไมเปนสุภาษิตก็เพราะวา การกลาวนั้นยังไมมีขอยุติวาเปนหลักความจริง
ที่แนนอน ยังไมไดเปนคําสอนที่แทจริง
3. สุภาษิต หมายถึง คํากลาวดี คําพูดที่ถือเปนคติ เพื่ออบรมสั่งสอนใหทําความดี
ละเวนความชั่ว สุภาษิตสวนใหญมักเกิดจากหลักธรรมคําสอน นิทานชาดก เหตุการณ หรือ
คําสั่งสอนของบุคคลสําคัญ ซึ่งเปนที่เคารพนับถือ เลื่อมใสของประชาชน ตัวอยางเชน
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ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน
ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว
ใจเปนนายกายเปนบาว
ที่ใดมีรักที่นั่นเปนทุกข
หวานพืชเชนไรยอมไดผลเชนนั้น
ความพยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่น
ฯลฯ
ตัวอยางการนําคําพังเพยไปใชในความหมายเปรียบเทียบ
เมื่อกอนนี้ดูไมคอยสวย เดี๋ยวนี้แตงตัวสวยมากนี่แหละ ไกงามเพราะขน คนงานเพราะแตง
เจามันฐานะต่ําตอยจะไปรักลูกสาวคนรวยไดยังไง ตักน้ําใสกะโหลกชะโงกดูเงา ตนเอง
เสียบาง
เราอยาไปทําอะไรแขงกับเขาเลย เขากับเราไมเหมือนกัน อยาเห็นชางขี้ขี้ตามชาง
แหม...ฉันว าฉันหนีจากเพื่ อนเกา ที่เลวแลวมาเจอเพื่อนใหมก็พอ ๆ กัน มันเขาตํา รา หนีเสือ
ปะจระเข
เขาชอบถวงความเจริญของหมูคณะอยูเรื่อย แถมยังขัดขวางคนอื่ นอีกนี่แหละ คนมือ
ไมพาย เอาเทาราน้ํา
4 อุปมาอุ ปไมย หมายถึง ถอยคํา ที่เปนสํานวนพวกหนึ่ง กล าวทํานองเปรียบเทียบ
ใหเห็นจริงเขาใจแจมแจงชัดเจน และสละสลวยนาฟงมากขึ้น การพูดหรือการเขียนนิยมหาคํา
อุปมาอุปไมยมาเติมใหไดความชัดเจนเกิดภาพพจน เขา ใจงา ย เชน คนดุ หากตองการให
ความหมายชัดเจน นาฟง และเกิดภาพพจนชัดเจนก็ตองอุปมาอุปไมยวา “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไมชัดเจนไมเห็นภาพ ตองอุปมาอุปไมยวา “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด”
หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร” ก็จะทําใหเขาใจความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในการเขียนบทรอยแกวหรือรอยกรองก็ตาม เราไมอาจเขียนใหละเอียดลึกซึ้ง เพื่อสื่ อ
ความไดแจมแจงเทากับการพูดบรรยายดวยตนเองได ก็จําเปนตองใชอุปมาเพื่อเปรียบเทียบให
ผูรับสารจากเราไดรับรูความจริง ความรูสึ ก โดยการใชคําอุปมาเปรียบเทียบ ในการแตงคํา
ประพันธ ก็นิยมใชอุปมากันมากเพราะคําอุปมาอุปไมยจะชวยตกแตงถอยคําสํา นวนการเขียนให
ไพเราะนาอาน กินใจ ประทับใจมากขึ้น สังเกตการใชอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบในตัวอยางตอไปนี้
ทานจะไปทัพครั้งนี้ อยาเพิ่งประมาทดูแคลนเลาป ดวยเลาปไดขงเบงมาไวเปนที่ปรึกษา
อุปมา เหมือนเสืออันคะนองอยูในปาใหญ ทานเรงระวังตัวจงดี
ตัวอยางอุปมาที่ควรรูจัก
แข็งเหมือนเพชร
กลมเหมือนมะนาว

กรอบเหมือนขาวเกรียบ
กลัวเหมือนหนูกลัวแมว
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กินเหมือนหมู
แกมแดงเหมือนตําลึงสุก
ขมเหมือนบอระเพ็ด
ขาวเหมือนสําลี
เขียวเหมือนพระอินทร
งงเปนไกตาแตก
เงียบเหมือนปาชา

คดเคี้ยวเหมือนเขาวงกต
งายเหมือนปอกกลวยเขาปาก
โงเหมือนควาย
ใจเสาะเหมือนปอกกลวยเขาปาก
เบาเหมือนปุยนุน
พูดไมออกเหมือนน้ําทวมปาก
รกเหมือนรังหนู

กิจกรรมทายบทที่ 5 หลักการใชภาษา (10 คะแนน)
ใหผูเรียนเขียนคําตาง ๆ ตามที่กําหนด พรอมใหความหมายที่ถูกตองอยางละ 5 คํา
- คําราชาศัพท
- สํานวน
- สุภาษิต
- คําพังเพย
- คําสุภาพ
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บทที่ 6
วรรณคดี และวรรณกรรม
เรื่องที่ 1 ความหมายวรรณคดี และวรรณกรรม
วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรือหนังสือที่ไดรับการยกยองวาแตงดี กลาวคือ มีลักษณะ
เดนในการใชถอยคํา ภาษา และเดนในการประพันธ ใหคุณคาทางอารมณและความรูสึกแกผูอาน
โดยแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1. มีเนื้อหาดี มีประโยชน และเปนสุภาษิต
2. มีศิลปะการแตงที่ยอดเยี่ยมทั้งดานศิลปะการใชคํา โวหาร และถูกตองตาม
หลักไวยากรณ
3. เปนหนังสือที่ไดรับความนิยมและสืบทอดกันมายาวนานกวา 100 ป
คุณคาของวรรณคดี มี 2 ประการ คือ
1. คุณ ค า ทางสุ น ทรียภาพหรือความงาม เชน ศิล ปะของการประพั น ธทั้งการบรรยาย
การเปรียบเทียบการเลือกสรรถอยคําใหมีความเหมาะสม กระทบอารมณ ผูอา น มีสัมผั สใหเกิด
ความไพเราะ เปนตน
2. คุณ คาทางสารประโยชน เปนคุณ คา ทางสติปญญาและสั งคม วรรณคดีจ ะเขียนตาม
ความเปนจริงของชีวิต ใหคติส อนใจแกผู อา น สอดแทรกสภาพของสั ง คม วัฒนธรรมประเพณี
ทําใหผูอานมีโลกทัศนกวางขึ้น
วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สื่อเขียน
สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน สิ่งบันทึก เสียง ภาพ
ประเภทของวรรณกรรม แบงตามเนื้อหา 4 ประเภท
1. ประเภทร อยแก ว คื อ วรรณกรรมที่ไ ม มีลั กษณะบั งคั บ ไมบั ง คับ จํ า นวนคํา สั ม ผั ส
หรือเสียงหนักเบา วรรณกรรมที่แตงดวยรอยแกว ไดแก นิทาน นิยาย นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี
บทความ ขาว
2. ประเภทรอยกรอง คือ วรรณกรรมที่มีลักษณะบังคับในการแตง ซึ่งเรียกวาฉันทลักษณ
เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย ลิลิต วรรณกรรมประเภทรอยกรอง ไดแก บทละคร นวนิยาย
บทพรรณนา บทสดุดี
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3. สารคดี เปนหนังสือที่แตงขึ้นเพื่ อใหความรู ความคิด ประสบการณ แกผูอาน จะเปน
รูปแบบรอยแกวหรือรอยกรองก็ได เชน สารคดีทองเที่ยว ชีวประวัติ บันทึกจดหมายเหตุ หนังสือ
คติธรรม บทความ
4. บันเทิงคดี คือ วรรณกรรมที่แตงขึ้น เพื่อมุงใหความเพลิดเพลินสนุกสนาน เชน เรื่องสั้น
นิทาน นวนิยาย บทละครพูด

เรื่องที่ 2 วรรณกรรมปจจุบัน
วรรณกรรมปจ จุ บัน หมายถึ ง วรรณกรรมที่มีลั ก ษณะต า ง ๆ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม
เพราะรับอิทธิพ ลหรือแนวคิดของชาวตะวันตก เปนวรรณกรรมที่ไมเนนวรรณศิล ปทางภาษา
มากนัก ไมเนน ในเรื่องของการใชภาษา แตเ นนในเรื่องของการสื่ อแนวคิด สื่ อขอคิดแกผู อา น
มากกวา ไดแก
วรรณกรรมประเภทรอยแกว ในปจจุบันจะอยูในรูปของบันเทิงคดี เชน เรื่องสั้น นวนิยาย
นิทาน บทละคร สารคดี
วรรณกรรมประเภทรอยกรอง ในปจจุบันเปนวรรณกรรมที่แตกตางจากเดิมคือวรรณกรรม
ที่ไมเนนวรรณศิล ปทางภาษามากนัก ไมเนนในเรื่องการใชภาษาแตเนนไปในเรื่องของการสื่ อ
แนวคิด สื่อขอคิดแกผูอานมากกวา
ลักษณะวรรณกรรมปจจุบัน
วรรณกรรมปจจุบัน มีลักษณะดังนี้
1. รูปแบบ วรรณกรรมปจจุ บันมีรูปแบบการแตงขยายตัวมากขึ้นกวาวรรณกรรมในอดีต
เชน สารคดี นวนิยายและเรื่องสั้ น บทละคร บทรอยกรองซึ่งใชถอยคํางาย ๆ ไมเครงครัดดา น
ฉันทลักษณ
2. เนื้อหา ซึ่งตางจากวรรณกรรมในอดีตที่ไมมุงเนนศิลปะการแตง โดยเสนออารมณของ
คนดูคนอานดวยภาพของจริง สิ่งที่ใกลตัว สิ่งที่พบเห็นไดจริง จะเนนเรื่องการเสนอขอคิด หรือ
ความคิดเห็น
3. แนวคิดหรือปรัชญาของเรื่อง วรรณกรรมปจจุบันโดยเฉพาะนวนิยาย เรื่องสั้นมีกลวิธี
การนําเสนอเรื่องใหนาติดตามอยางมากมาย ตั้งแตการเปดเรื่อง ปดเรื่องใหนาสนใจและประทับใจ
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เรื่องที่ 3 วรรณกรรมทองถิ่น
วรรณกรรมท องถิ่น หมายถึง เรื่องราวของชาวบา นที่เล า สื บ ตอกันมาหลายชั่วอายุค น
ทั้งการพูดและการเขียนในรูปของคติ ความเชื่อ และประเพณี การแสดงออกในการใชถอยคําที่มี
หลากหลายรูปแบบ เชน นิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก ปริศนาคําทาย ภาษิต คํา คม บทเทศน
และคํากลาวในพิธีกรรมตาง ๆ
ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น
1. วรรณกรรมทองถิ่น โดยทั่วไปมีวัดเปนศูนยกลางเผยแพรกวีผู ประพั นธ สวนมาก คือ
พระภิกษุ และชาวบาน
2. ภาษาที่ ใช เป น ภาษาถิ่ น ใชถ อ ยคํ า สํ า นวนที่เ รี ยบง า ย ชาวบ า นทั่ ว ไปรูเ รื่ องและใช
ฉันทลักษณที่นิยมในทองถิ่นนั้นเปนสําคัญ
3. เนื้อเรื่องสวนใหญเปนเรื่องจั กร ๆ วงศ ๆ มุงความบันเทิงและสอดแทรกคติธรรมทาง
พุทธศาสนา
4. ยึดคา นิย มและปรัชญาพุ ทธศาสนา เชน กฎแหงกรรม หรื อธรรมะยอ มชนะอธรรม
เปนตน
ประเภทวรรณกรรมทองถิ่น
วรรณกรรมทองถิ่นแบงไดเปน 2 ประเภทคือ
1. ประเภทมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมที่ไมไดเขียนเปนลายลั กษณ อักษรเปนวรรณกรรม
ปากเปล า ถา ยทอดโดยการบอกหรือการเล า หรือการรอง ไดแก บทกล อมเด็ก นิทานพื้ นบา น
ปริศนาคําทาย ภาษิต
2. ประเภทเขียนเปนลายลักษณอักษร ไดแก นิทาน คํากลอน บันทึกทางประวัติศาสตร
ในทองถิ่น และตําราความรูตาง ๆ
คุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น
1. คุณคาตอการอธิบาย ความเปนมาของชุมชนและเผาพันธุ
2. สะทอนใหเห็นโลกทัศนและคานิยมตาง ๆ ของแตละทองถิ่นโดยผานทางวรรณกรรม
3. เปนเครื่องมืออบรมสั่งสอนจริยธรรมของคนในสังคมสามารถนําไปประยุกตใชในสังคม
ปจจุบันได
4. เปน แหล งบั นทึ กขอ มูล เกี่ย วกั บวัฒ นธรรมประเพณี และการดํา เนิ นชีวิ ตของคนใน
ทองถิ่น
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เรื่องที่ 4 หลักการและแนวทางการพิจารณาวรรณคดี
การพิจารณาวรรณคดี คือ การแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีเลมใดเลมหนึ่งอยางสั้น ๆ
โดยมีเจตนาจะแนะนําวรรณคดีนั้นใหผูอานรูจักวามีเนื้อเรื่องอยางไร มีประโยชนมีคุณคาอยางไร
ผูพิจารณามีความคิดเห็นอยางไรตอวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ชอบหรือไมชอบ เพราะเหตุใด มีลักษณะ
การวิจารณวรรณกรรม
หลักการพิจารณาวรรณคดี
1. แยกองคประกอบของหนังสือหรือวรรณคดีที่จะวิจารณใหได
2. ทําความเขาใจองคประกอบที่แยกออกมาใหแจมแจงชัดเจน
3. พิจารณาหรือวิเคราะหหนังสือหรือวรรณคดีตามหัวขอตอไปนี้
3.1 ประวัติความเปนมาและประวัติผูแตง
3.2 ลักษณะการประพันธ
3.3 เรื่องยอ
3.4 การวิเคราะหเรื่อง
3.5 แนวคิดและจุดมุงหมายในการแตง
3.6 คุณคาดานตาง ๆ
การพินิจคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมมี 4 ประเด็นดังนี้
1. คุณคาดานวรรณศิล ป คือ ความไพเราะของบทประพันธ ซึ่งอาจจะเกิดจากรสของคํา
ที่ผูแตงเลือกใชและรสความไพเราะที่ใหความหมายกระทบใจผูอาน
2. คุณคาดานเนื้อหา คือ การใหความรูสึกในดานตาง ๆ ใหคุณคาทางปญญาและความคิด
แกผูอาน
3. คุณคาดานสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมสะทอนใหเห็นภาพของสังคมในอดีตและ
วรรณกรรมที่ดีสามารถจรรโลงสังคมไดอีกดวย
4. การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจํา วัน เพื่ อใหผู อา นไดประจักษในคุณ คาของชีวิตได
ความคิดและประสบการณจ ากเรื่องที่อาน และนําไปใชในการดําเนินชีวิต นํา ไปเปนแนวปฏิบัติ
หรือแกปญหารอบ ๆ ตัว
แนวทางในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมมีแนวใหปฏิบัติอยางกวาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมงานเขียน
ทุกชนิด ซึ่งผูพินิจจะตองดูวาจะพินิจหนังสือชนิดใด มีลักษณะเฉพาะอยางไร ซึ่งจะมีแนวในการ
พินิจที่จะตองประยุกตหรือปรับใชใหเหมาะสมกับงานเขียนนั้น ๆ
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หลักเกณฑกวาง ๆ ในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม มีดังนี้
1. ความเปนมาหรือประวัติของหนังสือและผูแตงเพื่อชวยใหวิเคราะหในสวนอื่น ๆ ไดดีขึ้น
2. ลักษณะคําประพันธ
3. เรื่องยอ
4. เนื้อเรื่อง ใหวิเคราะหเรื่องตามหัวขอตามลํ าดับ โดยบางหัวขออาจจะมีหรือไมมีก็ได
ตามความจําเปน เชน โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแตง ลักษณะการเดินเรื่อง การใชถอยคํา
สํานวนในเรื่อง การแตงวิธีคิดที่สรางสรรค ทัศนะหรือมุมมองของผูเขียน เปนตน
5. แนวคิด จุดมุงหมาย เจตนาของผูเขียนที่ฝากไวในเรื่องซึ่งจะตองวิเคราะหออกมา
6. คุ ณ ค า ของวรรณคดี แ ละวรรณกรรม ซึ่ ง ผู พิ นิ จ จะต อ งไปแยกแยะหั ว ข อ ย อ ยให
สอดคลองกับลักษณะหนังสือที่จะพินิจนั้น ๆ ตามความเหมาะสมตอไป
การอานวรรณคดีเพื่อพิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป
วรรณศิลป มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 วา ศิลปะ
ในการแตงหนังสือ ศิลปะทางวรรณกรรม วรรณกรรมที่ถึงขึ้นวรรณคดี หนังสือที่ไดรับการยกยอง
วาแตงดี
จากความหมายนี้ การพิ จ ารณาคุณคา ดา นวรรณศิลปตองศึกษาตั้งแตการเลื อกชนิดคํา
ประพันธใหเหมาะสมกับประเภทงานเขียน ถูกตองตรงความหมาย เหมาะกับบุคคลหรือตัวละคร
ในเรื่องและรสวรรณคดี การรูจักตกแตงถอยคําใหไพเราะสละสลวยอันเปนลักษณะเฉพาะภาษากวี
และทําใหผูอานเกิดความสะเทือนอารมณ
ภาษากวีเพื่อสรางความงดงามไพเราะแกบทรอยแกวรอยกรองนั้น มีหลักสําคัญที่เกี่ยวของ
กัน 3 ดาน ดังนี้
1. การสรรคํา
2. การเรียบเรียงคํา
3. การใชโวหาร
การสรรคํา คือ การเลือกใชคําใหสื่ อความคิด ความเขาใจ ความรูสึกและอารมณ ไดอยาง
งดงามโดยคํานึงถึงความงามดานเสียง โวหาร และรูปแบบคําประพันธ การสรรคําทําไดดังนี้
การเลือกคําใหเหมาะแกเนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่อง
การใชคําใหถูกตองตรงตามความหมาย
การเลือกใชคําพองเสียง คําซ้ํา
การเลือกใชคําโดยคํานึงถึงเสียงสัมผัส
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การเลือกใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ
การเลือกใชคําไวพจนไดถูกตองตรงตามความหมาย
การเรียบเรียงคํา คือ การจัดวางคําที่เลื อกสรรแลวใหมาเรียงรอยกันอยางตอเนื่องตาม
จังหวะ ตามโครงสรางภาษาหรือตามฉันทลักษณ ซึ่งมีหลายวิธี เชน
จัดลําดับความคิดหรือถอยคําจากสิ่งสําคัญจากนอยไปหามาก จนถึงสิ่งสําคัญสูงสุด
จัดลํา ดับความคิดหรือถอยคําจากสิ่งสําคัญนอยไปหามาก แตกลับหักมุมความคิดผูอา น
เมื่อถึงจุดสุด
จัดลําดับคําใหเปนคําถามแตไมตองการคําตอบหรือมีคําตอบอยูในตัวคําถามแลว
เรียงถอยคําเพื่อใหผูอานแปลความหมายไปในทางตรงขามเพื่อเจตนาเยาะเยย ถากถาง
เรียงคําวลี ประโยคที่มีความสําคัญเทา ๆ กัน เคียงขนานกันไป
การใชโวหาร คือ การใชถ อยคํา เพื่ อ ใหผู อา นเกิดจิ นตภาพเรียกว า “ภาพพจน” ซึ่ง มี
หลายวิธีที่ควรรูจัก ไดแก
อุป มา คือ การเปรียบเทียบสิ่ งหนึ่งวา เหมือนกับสิ่ งหนึ่ง โดยมีคําเปรียบปรากฏอยูดวย
คําเปรียบเทียบเหลานี้ไดแก เหมือน ดุจ เลห เฉก ดัง กล เพียง ราว ปูน
อุป ลัก ษณ คือ การเนนความหมายวา สิ่ งหนึ่งเหมือนกับสิ่ งหนึ่งมากจนเหมือนกับเปน
สิ่งเดียวกันโดยใชคําวา เปน กับ คือ เชน “แมเปนโสมสองหลา” สุจริตคือเกราะบังศาสตรพอง”
การพิจารณาวรรณคดีดานสังคม
สังคม คือ ชนชาติและชุมชนที่อยูรวมกันภายใตการปกครองในกรอบวัฒนธรรมเดียวกัน
วรรณคดีเปนเหมือนกระจกเงาที่สะทอนใหผูอานสามารถมองเห็นชีวิตความเปนอยู คานิยมและ
จริยธรรมของคนในสังคมที่วรรณคดีไดสะทอนภาพไวทําใหเขาใจชีวิต เห็นใจความทุกขยากของ
เพื่อนมนุษยดวยกันชัดเจนขึ้น
ดังนั้นการพิจารณาวรรณคดีดานสังคมจะตองมีเนื้อหา ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือ
จริยธรรมของสังคมใหมีสวนกระตุนจิตใจของผูอานใหเขามามีสวนชวยเหลือในการจรรโลงโลกหรือ
พัฒนาสังคมไทยรวมกัน โดยพิจารณาตามหัวขอดังนี้
1. การแสดงออกถึงภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชาติ
2. สะทอนภาพความเปนอยู ความเชื่อ คานิยมในสังคม
3. ไดความรู ความบันเทิง เพลิดเพลินอารมณไปพรอมกัน
4. เนื้อเรื่องและสาระใหแงคิดทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในดานการจรรโลงสังคม ยกระดับ
จิตใจเห็นแบบอยางการกระทําของตัวละครทั้งขอดีและขอควรแกไข
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จากการพิ จ ารณาตามหัว ขอ ข า งตน นี้ แล ว การพิ จ ารณาคุณ คา วรรณคดี ดา นสั ง คมให
พิจารณาโดยแบงออกได 2 ลักษณะใหญ ๆ ดังนี้
ดานนามธรรม ไดแก ความดี ความชั่ว คานิยม จริยธรรมของคนในสังคม ฯลฯ
ดานรูปธรรม ไดแก สภาพความเปนอยู วิถีชีวิต การแตงกายและการกอสรางทางวัตถุ ฯลฯ

เรื่องที่ 5 เพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก
ความหมายของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้ นบา น คือ บทเพลงที่เกิดจากคนในทองถิ่นตา ง ๆ คิดรูป แบบการรอง การเล น
เปนบทเพลงที่มีทวงทํา นอง ภาษาเรียบงา ย ไมซับซอน มุงความสนุกสนานรื่ นเริง ใชเลนกันใน
โอกาสตาง ๆ เชน สงกรานต ตรุษจีน ลอยกระทง การเกี่ยวขาว นวดขาว
ลักษณะของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานจะมีลักษณะเดน ๆ ดังนี้
1. สํ า นวนภาษาใชธรรมดาพื้ น ๆ ไมมีบาลี สั นสกฤตปน ฟ งเขา ใจงา ย ถอยคํา คมคาย
อยูในตัวทําใหเกิดความสนุกสนาน
2. มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความคมคายในการใชภาษากระทบกระเทียบเปรียบ
เปรยชวนใหคิด จากประสบการณที่พบเห็นในวิถีชีวิตทองถิ่น
3. มีภาษาถิ่นปะปนอยูทําใหสะทอนใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิตประเพณีความเชื่อ
4. มีลักษณะภาษาตองคลองจองกัน เชน เพลงลามะลิลา ไปเอยไป
5. มักจะมีคํารองซ้ํา เชน เพลงพวงมาลัย เพลงฉอย เปนตน
ประเภทของเพลงพื้นบาน แบงตามการเลนได 2 ประเภทคือ
1. เพลงเด็ก จําแนกได 4 ประเภทคือ
1.1 เพลงรองเลน เชน โยกเยกเอย
1.2 เพลงหยอกเลน เชน ผมจุก ผมมา
1.3 เพลงขู ปลอบ เชน แมใครมา น้ําตาใครไหล
1.4 เพลงประกอบการเลน เชน จ้ําจี้มะเขือเปาะ
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2. เพลงผูใหญ
2.1 เพลงกลอมเด็ก
2.2 เพลงปฏิพากย เชน เพลงฉอย เพลงรําวง
2.3 เพลงประกอบการเลน เชน รําโทน เขาผี
2.4 เพลงประกอบพิธี เชน ทําขวัญนาค
2.5 เพลงเกี่ยวกับอาชีพ เชน เตนกํารําเคียว
2.6 เพลงแขงขัน
คุณคาของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้ นบา นมีคุณ คา อยา งมากที่สํ า คัญคือใหความบันเทิง สนุกสนาน มีน้ํา ใจ สามัคคี
ในการทํางานชวยเหลือกัน สะทอนวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การแตงกาย
เพลงกลอมเด็ก
เพลงกลอมเด็ก คือ เพลงที่รองเพื่อกลอมเด็กนอย ๆ เกิดความเพลิดเพลินและอบอุนใจจะ
ไดหลับงายและหลับสบายเปนเพลงที่มีเนื้อความสั้น ๆ รองงาย ชาวบานในอดีตรองกันไดเนื่องจาก
ไดยินไดฟงมาตั้งแตเกิด คือ ไดฟงพอแมรองกลอมตนเอง นอง หลาน ฯลฯ โดยมีจุดประสงคเพื่อ
1. เพลงกลอมเด็กมีหนาที่กลอมใหเด็กหลับโดยตรง ดังนั้นจึงเปนเพลงที่มีทํานองฟงสบาย
แสดงความรักใครหวงใยของผูใหญที่มีตอเด็ก
2. เพลงกลอมเด็กมีหนาที่แอบแฝงหลายประการ การสอนภาษาเพื่อใหเด็กออกเสียงตาง
ๆ ไดโดยการหัดเลียนเสียง และออกเสียงตาง ๆ ไดเร็วขึ้น
เพลงกลอมเด็ก เปนวัฒนธรรมทองถิ่นอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นความเชื่อคานิยมของคน
ในทองถิ่นตาง ๆ คนทุกชาติทุกภาษาในโลกมีบทเพลงกลอมเด็กดวยกันทั้งนั้น สันนิษฐานวาเพลง
กลอมเด็กมีวิวัฒนาการจากการเลานิทานใหเด็กฟงกอนนอน ดังนั้น เพลงกลอมเด็กบางเพลงจึงมี
ลักษณะเนื้อเรื่องที่เปนเรื่องเปนราว เชน จันทโครพ ไชยเชษฐ พระรถเสน เปนตน การที่ตองมี
เพลงกลอมเด็กก็เพื่อใหเด็กเกิดความเพลิดเพลิน หลับงาย เกิดความอบอุนใจ
ลักษณะของเพลงกลอมเด็ก
ลักษณะกลอนของเพลงกลอมเด็กจะเปนกลอนชาวบาน ไมมีแบบแผนแนนอน เพียงแตมี
สัมผั สคล องจองกันบา ง ถอยคํา ที่ใชในบางครั้งอาจไมมีความหมายเนื้อเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต ความเปนอยู สะทอนใหเห็นความรักความหวงใยของ
แมที่มีตอลูก สั่งสอน เสียดสีสังคม เปนตน สามารถแยกเปนขอ ๆ ไดดังนี้

85

เปนบทรอยกรองสั้น ๆ มีคําคลองจองตอเนื่องกัน
มีฉันทลักษณไมแนนอน
ใชคํางาย ๆ สั้นหรือยาวก็ได
มีจังหวะในการรองและทํานองที่เรียบงาย สนุกสนานจดจําไดงาย
กิจกรรมทายบทที่ 6 การอานวรรณกรรม
กิจกรรมที่ 6.1 วรรณกรรมประเภทรอยแกว (5 คะแนน)
1. ใหผูเรียนอานหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น ขาว หรือบทความ 1 เรื่อง และอานวรรณคดี เชน

ขุนชาง ขุนแผน รามเกียรติ (หรือหนังสือที่แตงดวยคําประพันธ) 1 เรื่อง
2. ใหผู เรียนอธิบ ายความแตกต า งของหนังสื อ 2 ประเภท พรอมทั้งยกตัว อยา งประกอบ
เพิ่มเติม
กิจกรรมที่ 6.2 วรรณกรรมประเภทรอยกรอง (5 คะแนน)
ใหผูเรียนอานคําประพันธตอไปนี้ พรอมทั้งสรุปเนื้อหา

ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์
แมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร
เปนมนุษยสุดนิยมที่ลมปาก
แมพูดดีมีคนเขาเมตตา

มีคนรักรสถอยอรอยจิต
จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ

อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก
แมเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย

แตลมปากหวานหูมิรูหาย

เจ็บจนตายนั่นเพราะเหน็บใหเจ็บใจ
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บทที่ 7
ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
ภาษาไทยมีคุณ คา และความสําคัญมากมายหลายประการ อาทิ มีคุณคา ทางวัฒนธรรม
คุณคาดา นการติดตอสื่ อสาร เพื่อการแสวงหาความรู เพื่อการเขา ใจอันดีตอกัน สรางความเปน
เอกภาพของคนในชาติ เปนเครื่องจรรโลงใจ และเปนเครื่องมือเปนชองทางในการประกอบอาชีพ
ซึ่งปจ จุ บันอาชีพ ที่ใชทักษะภาษาไทยดานการพู ด และการเขียนเปนพื้นฐาน เปนอาชีพ ที่สรา ง
ความมั่นคงของชีวิตอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีชองทางและอาชีพ ดังนี้

เรื่องที่ 1 อาชีพที่ใชทักษะการพูดเปนชองทางในการประกอบอาชีพ
การพู ด เป นทั กษะสํ า คัญ อีก ทักษะหนึ่ง ที่ต องอาศั ยวรรณศิล ป คือ ศิ ล ปะการใชภ าษา
ที่จะสามารถโนมนาวใจ กอใหเกิดความนาเชื่อถือ เห็นคลอยตาม สรา งสัมพันธภาพที่ดีระหวา ง
ผูพู ดและผูฟ ง หรือโนมนา วใจใหใชบริการหรือซื้อสิ่ งอุปโภคบริโภคในทางธุรกิจ ได
การพูดจึงเปนชองทางนําไปสูอาชีพตาง ๆ ไดดังนี้
1.1 อาชีพดานสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ ทั้งในวงราชการ เอกชน และวงการ
ธุรกิจ ไดแก
1.1.1 อาชีพ นักโฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งการโฆษณาสินคาและบริการ โฆษณา
การจัดงานตาง ๆ ของชุมชน หนวยงานราชการ โดยใชรถประชาสัมพันธ โดยการประชาสัมพันธ
ผานเสียงตามสาย โดยการพบปะติดตอ ตอบคําถามตางๆ เปนขั้นตน และในขั้นที่สู งขึ้นไป คือ
การใช ทั ก ษะการพู ดและเขี ยนประกอบกั นเพื่ อ คิ ดหาถ อ ยคํ า ในเชิ งสร า งสรรค ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ที่เรียกวาการโฆษณาสินคาและบริการ
1.1.2 อาชีพนักจัดรายการวิทยุ เปนอีกอาชีพหนึ่งที่ตองใชทักษะในการพูด การมี
โวหาร และวาจาคารมที่คมคาย ลึกซึ้งกินใจ เพื่อใหผูฟงติดตามรายการอยางตอเนื่องดวยความ
นิยม มีทั้งนักจัดรายการวิทยุชุมชน วิทยุเอกชน และรายการวิทยุของทางราชการ ตลอดจนการใช
ภาษาพูดเพื่อสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของผูฟง เชน นักจัดรายการวิทยุของทางราชการ
1.1.3 อาชีพ พิธีกร ในป จจุ บันอาชีพ พิธีกรเปนอี กอาชีพหนึ่งที่ส ามารถทํารายได
อยางดีใหแกผูประกอบอาชีพ ไมวา จะเปนพิธีกรในชุมชนที่ทําหนาที่ในงานของราชการและงาน
ของเอกชน เชน พิ ธีกรรงานประจํ า ปต าง ๆ พิ ธีกรการประกวดนางงามของท องถิ่น พิ ธีกรงาน
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ประเพณี สํ าคัญทางศาสนา พิธีกรงานมงคลสมรส พิ ธีกรงานอุปสมบท พิ ธีกรงานศพหรืองาน
พระราชทานเพลิงศพ และพิธีกรงานพิเศษในโอกาสตาง ๆ ของทางราชการ

เรื่องที่ 2 อาชีพที่ใชทักษะการเขียนเปนชองทางกับการประกอบอาชีพ
การเขียนเปนทักษะสําคัญอีกทักษะหนึ่งที่เปนชองทางในการนําภาษาไทยไปใชประโยชนใน
การประกอบอาชีพตาง ๆ ได การจะใชภาษาเขียนเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพก็เชนเดียวกับ
การพูด คือ ตอ งมีว รรณศิล ปข องภาษา เพื ่อ ใหสิ ่ง ที ่เ ขีย นสามารถดึง ดูด ความสนใจดึง
อารมณความรูสึกรวมของผูอาน โนมนาวใจใหผูอานเห็นคลอยตาม และเพื่อสรางความบันเทิงใจ
รวมทั้งสรา งความรูความเขา ใจแกผู อา น ตลอดถึงความเปนอันหนึ่ง อันเดีย วกันของสวนรวม
อาชีพ ที่ส ามารถนํา ทักษะการเขียนภาษาไทยไปใชเ พื ่อการประกอบอาชีพ ไดโ ดยตรง ไดแ ก
อาชีพดังนี้
2.1 อาชีพ ดา นสื่อ สารมวลชนทุก รู ป แบบ ทั้ งในวงราชการ เอกชน และวงการธุรกิ จ
ไดแก อาชีพดังนี้
2.1.1 อาชีพผู สื่ อขาว ผู เขียนขาว เปนอาชีพ ที่ตองใชศิล ปะการเขียนและการใช
ภาษาที่ดึงดูดความสนใจของผูอาน
2.1.2 อาชีพผูพิสูจนอักษรและบรรณาธิการ เปนอาชีพที่ตองมีความรูในการเขียน
การสะกดคํา การใชถอยคําสํานวนภาษา สุภาษิต คําพังเพยและหลักภาษาไทยเปนอยางดี จัดได
วาเปนอาชีพที่ชวยธํารงรักษาภาษาไทยไดอาชีพหนึ่ง
2.2 อาชีพดานการสรางสรรคงานศิลปะรูปแบบตาง ๆ ทั้งในวงราชการ เอกชน และ
วงการธุรกิจ ไดแกอาชีพ ดังนี้
2.2.1 อาชีพกวี นักเขียน ทั้งการเขียนสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น การเขียนบทละคร
เวที บทละครโทรทัศน บทภาพยนตร ผูประกอบอาชีพเหลา นี้ นอกจากมีศิลปะการเขียน และ
การเลือกใชถอยคําภาษามาใชเปนอยางดีตองเปนคนที่อานมาก ฟงมาก เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปใช
ประโยชนในการเขียนสื่อสารสรางความสนุกสนาน บันเทิงใจ จรรโลงใจแกผูอานและควรเปนผูมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการเปนองคประกอบ จึงจะทําใหอาชีพที่ประกอบประสบ
ความสําเร็จดวยดี
นอกเหนือจากอาชีพที่ใชภาษาไทยเปนชองทางในการประกอบอาชีพโดยตรงแลว
ยังมีการประกอบอาชีพ อื่น ๆ อีกที่ใ ชภ าษาไทยเปนชอ งทางโดยออ ม เพื่อ นํา ไปสู
ความสําเร็จในอาชีพของตนเอง เชน อาชีพลาม มัคคุเทศก เลขานุการ นักแปล และนัก
ฝกอบรม ครู อาจารย เปนตน
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เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทย
เพื่อการประกอบอาชีพ
ในการนําความรูทางภาษาไทย ทั้งทักษะการพูดและการเขียนไปใชในการประกอบอาชีพ
นั้นเพียงการศึกษาในชั้นเรียนและตําราอาจจะยังไมเพียงพอ ผูประกอบอาชีพตองเพิ่มพูนความรู
และประสบการณดานภาษาและดานตาง ๆ เพื่อใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ ดังจะ
ยกตัวอยางอาชีพที่ใชภาษาไทยเปนชองทางในการประกอบอาชีพโดยตรงเพื่อเปนตัวอยาง ดังนี้
1. อาชีพนักโฆษณา - ประชาสัมพันธ
เปนอาชีพ ที่ผูประกอบการ ตองเพิ่มพู นความรูในเรื่องการเขียน และการ
พู ด แบบสร างสรรค รวมทั้ งฝ กประสบการณ โดยการฝ กเขี ยนบ อย ๆ ตลอดจนการศึ กษาดูงานของ
หนวยงาน หรือบริษัทเอกชนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ
องคความรูที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
ในการเพิ่มพูนองคความรูในดานการเขียนและการพูด ผูประกอบอาชีพดานนี้ ควรศึกษา
เนื้อหาความรูที่จะนําไปใชในการพัฒนาอาชีพในเรื่องตอไปนี้
1) ศิล ปะการพูดและศิลปะการเขียน เพราะอาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธเปนอาชีพ
ที่ตองอาศัยศาสตรทั้งสองดานประกอบกัน ในการพู ดน้ําเสี ยงตองนุมนวลหรือเราใจขึ้นอยูกั บ
สถานการณ ของเรื่องที่จะโฆษณาหรือประชาสั มพันธ รูจั กเลือกใชถอยคํา ที่เปนการใหเกียรติแก
ผูฟงหรือเคารพขอมูลที่เจาของงานใหมา
2) ระดับของภาษา ซึ่งเปนเรื่องของการศึกษาถึงความลดหลั่ นของถอยคํา และการเรียบเรียง
ถอ ยคํ า ที่ ใ ช ต ามโอกาส กาลเทศะและความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลที่ เ ป น ผู สื่ อ สารและผู รั บ สาร
ซึ่งกลุมบุคคลในสังคมแบงออกเปนหลายกลุม หลายชนชั้นตามสภาพอาชีพถิ่นที่อยูอาศัย ฯลฯ ภาษา
จึ ง มี ค วามแตกต า งกั น เป น ระดั บ ตามกลุ ม คนที่ ใ ช ภ าษา เช น ถ อ ยคํ า ที่ ใ ช กั บ พระภิ ก ษุ ส งฆ แ ละ
พระราชวงศ อาจใชถอยคําอยางหนึ่ง ภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผูอาน ก็อาจจะใชภาษาอีก
อยางหนึ่ง เปนตน ดังนั้นผูใชภาษาจึ งตองคํา นึงถึงความเหมาะสมและเลื อกใชใหถูกตองเหมาะสม
กับกาลเทศะและบุคคล
ในภาษาไทย จะแบงระดับของภาษาเปน 5 ระดับ คือ
2.1) ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาที่ใชในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีของรัฐ
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2.2) ภาษาระดั บ ทางการ เป น ภาษาที่ ใ ช ใ นที่ ป ระชุ ม ที่ มี แ บบแผนการบรรยาย
การอภิปรายที่เปนทางการ เปนตน
2.3) ภาษาระดับกึ่งทางการ เปนภาษาที่ใชในการอภิปราย ประชุมกลุ มในห องเรียน
การพูดทางวิทยุและโทรทัศน ขาว และบทความในหนังสือพิมพ
2.4) ภาษาระดั บสนทนาทั่ วไป เปน ภาษาที่ ใ ชส นทนาทั่ ว ๆ ไป กั บคนที่ ไ มคุ นเคย
มากนัก เชน ครูพูดกับผูเรียน เปนตน
2.5) ภาษาระดับกันเอง เปนภาษาระดับที่เรียกวาระดับภาษาปาก เปนภาษาสนทนา
ของครอบครัว ในหมูเพื่อนสนิท หรือญาติพี่นอง พูดอยูในวงจํากัด
3) เรื่องของน้ําเสียงในภาษา ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึกของผูสงสารที่ปรากฏ
ใหรูสึกหรือเปนรองรอยในภาษาหรือเนื้อหาที่ผูสงสารตองการจะสื่อออกมาเปนความรูสึกแฝง
ที่ปรากฏในการสื่อสาร ซึ่งนักโฆษณาประชาสัมพันธตองระมัดระวังมิใหมีน้ําเสียงของภาษาออกมา
ในทางที่ไมพึงประสงค หรือสรางความรูสึกที่ไมดีแกผูฟง
4) ดา นการพัฒนาบุคลิ กภาพ ในบางครั้งนักโฆษณา - ประชาสั มพั นธตองปรากฏตัวตอ
บุคคลทั่วไปในงานตาง ๆ จึงควรตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย เหมาะกับกาลเทศะของสถานที่
และงานทั่วไป ซึ่งจะชวยสรางความนาเชื่อถือแกผูพบเห็นไดสวนหนึ่ง
5) การพัฒนาองคความรูในตนเอง นักโฆษณา - ประชาสัมพันธ ตองหมั่นแสวงหาความรู
ติด ตามขา วสารขอ มูล ทุก ดา นอยา งสม่ํา เสมอ เพื ่อ นํา มาใชเ ปน ขอ มูล ในการพัฒ นาการ
โฆษณา - ประชาสั ม พั น ธ ให น า สนใจอยูต ลอดเวลา รวมทั้ ง ต อ งแสวงหาความรู ใ นด า นการ
ประเมินผล เพื่ อใชประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองดวยรูปแบบวิธีการ
ตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาอาชีพใหดียิ่งขึ้น
2. อาชีพนักจัดรายการวิทยุ
เปนอาชีพ ที่ผู ประกอบการตองเปน คนที่ ตรงต อเวลา มีจ รรยาบรรณวิชาชี พ มี ความ
เปนกลางในการนํา เสนอขา วสารขอมูล รูจักแกปญหาเฉพาะหนา และตองเพิ่ มพู นความรูในเรื่อง
การเขีย น และการพู ด เพราะการเปน นักจั ดรายการวิ ทยุ ผู จั ดต องเขีย นสคริป ตที่จ ะใชในการ
ดํา เนิ นรายการไดเ อง และพู ด ตามสคริ ปต ได อย า งเป นธรรมชาติ รวมทั้ง ตอ งอ า นมาก ฟ ง มาก
เพื่ อเก็บ รวบรวมขอ มูล ไว ใ ชใ นการจัด ทํ า รายการวิท ยุ ซึ ่ง มีส ถานที่ที ่ผู ป ระกอบการสามารถ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานไดทั้งของภาครัฐและเอกชน
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องคความรูที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
ในการเพิ่มพูนความรูเพื่อการเปนนักจัดรายการวิทยุที่ดี ผูประกอบอาชีพดานนี้ควรศึกษา
เนื้อหาความรูที่จะนํามาใชในการพัฒนาอาชีพในเรื่องตอไปนี้
1) ศิล ปะการพู ด และศิล ปะการเขี ยน เพราะเปนอาชีพ ที่ตอ งอาศัยศาสตรทั้ง สองดา น
ประกอบกัน
2) ระดับของภาษา ซึ่งเปนเรื่องของการศึกษาถึงความลดหลั่นของถอยคํา และการเรียบเรียง
ถอ ยคํา ที ่ใ ชต ามโอกาส กาลเทศะ และความสัม พัน ธร ะหวา งบุค คลที่เ ปน ผู ส ง สารและ
ผู รับสาร ซึ่ งกลุ มบุคคลในสังคมแบงออกเปน หลายกลุ ม หลายชนชั้น ตามสภาพอาชีพ ถิ่นที่ อยู
อาศัย ฯลฯ ภาษาจึงมีความแตกตา งกันเปนระดับ ตามกลุ มคนที่ใชภาษา เชน ถอยคํา ที่ใ ชกับ
พระภิกษุสงฆและพระราชวงศ อาจใชถอยคําภาษาอยางหนึ่ง ภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสาร
ถึงผูอาน ก็จะใชภาษาอีกอยางหนึ่ง เปนตน ดังนั้นผูใชภาษาจึงตองคํา นึงถึงความเหมาะสมและ
เลือกใชใหถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
ในภาษาไทยจะแบงระดับของภาษาเปน 5 ระดับ คือ
2.1 ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาที่ใชในงานพระราชพิธี หรืองานพิธีของรัฐ
2.2 ภาษาระดับทางการ เปนภาษาที่ใชในที่ประชุมที่มีแบบแผน ในการบรรยาย
การอภิปรายที่เปนทางการ เปนตน
2.3 ภาษาระดับกึ่งทางการ เปนภาษาที่ใชในการอภิปราย ประชุมกลุมในหองเรียน
การพูดทางวิทยุและโทรทัศน ขาว และบทความในหนังสือพิมพ เปนตน
2.4 ภาษาระดับสนทนาทั่วไป เปนภาษาที่ใชสนทนาทั่ว ๆ ไปกับคนที่ไมคุนเคยมากนัก
เชน ครูพูดกับผูเรียน เปนตน
2.5 ภาษาระดั บกั นเอง เปน ภาษาระดับ ที่เรี ยกวา ระดั บปากเป นภาษาสนทนาของ
ครอบครัว ในหมูเพื่อนสนิท หรือญาติพี่นอง พูดอยูในวงจํากัด
3) เรื่องของน้ําเสียงในภาษา ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึกของผูส งสารที่ปรากฏ
ใหรูสึ กหรือเปนร องรอยในภาษาหรือเนื้อหาที่ผูส งสารตองการจะสื่ อออกมาเปนความรูสึ กแฝง
ที่ปรากฏในการสื่อสาร ซึ่งนักจัดรายการวิทยุตองระมัดระวังมิใหมีน้ําเสียงของภาษาออกมาในทาง
ที่ไมพึงประสงค หรือสรางความรูสึกที่ไมดีแกผูฟง
4) เรื่องของหลักการใชภาษา เชน เรื่องของคําสรรพนามที่เกี่ยวกับบุคคล คําลักษณะนาม
คําราชาศัพท การออกเสียง ร ล และการออกเสียงคําควบกล้ํา
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5) ดา นการพัฒนาบุคลิกภาพ ในบางครั้งนักจัดรายการวิทยุตองปรากฏตัวตอบุคคลทั่วไป
ในงานตาง ๆ จึงควรตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย เหมาะกับกาลเทศะของสถานที่ และงานที่ไป
ซึ่งจะชวยสรางความนาเชื่อถือแกผูพบเห็นไดสวนหนึ่ง
6) การพั ฒนาองคความรูในตนเอง นักจั ดรายการวิทยุ ตองหมั่ นแสวงหาความรูติดตาม
ขา วสารขอมูล ทุกดา นอยา งสม่ํา เสมอ เพื่อนํา มาใชเปน ขอมูล ในการพัฒนาการจัดรายการวิท ยุ
ใหน า สนใจอยูต ลอดเวลา รวมทั้ งตอ งแสวงหาความรูใ นด า นการประเมิ นผล เพื่ อใชป ระโยชน
ในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดการพั ฒนา
อาชีพใหดียิ่งขึ้น
3. อาชีพพิธีกร
เปนอาชีพ ที่ผูประกอบอาชีพ ตองมีพื้ นฐานความรูในเรื่องการพูดเปนอยา งดี เพราะเปน
อาชีพที่ตองใชการพูดเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับผูอื่น การใชคําพูดและถอยคําภาษาจึงเปนเรื่อง
สําคัญตอการสรางความรูสึกที่ดีหรือไมดีตอผูฟง นอกจากนี้บุคลิกภาพและการแตงกายของผูทําหนาที่
พิธีกรก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของผูฟง รวมทั้งควรเปนผูที่ตรงตอเวลา เพื่อเปนความ
เชื่อถือในวิชาชีพไดสวนหนึ่ง
องคความรูที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
ในการเพิ่มพูนองคความรูในการประกอบอาชีพพิธีกร ควรศึกษาเนื้อหาความรูที่จะนําไปใช
ในการพัฒนาอาชีพในเรื่องตอไปนี้
1. ศิลปะการพูดหรือศิลปะการใชภาษา เพราะอาชีพพิธีกร เปนอาชีพที่ตองอาศัยศาสตร
(ความรู) และศิลปของการพูดเปนอยางมาก ซึ่งตองอาศัยการฝกฝนบอย ๆ
2. ระดับของภาษา ซึ่งเปนเรื่องของการศึกษาถึงความลดหลั่นของถอยคํา และการเรียบเรียง
ถอยคํา ที่ ใชตามโอกาส กาลเทศะ และความสั มพั น ธระหวา งบุคคลที่ เปนผู ส ง สารและผู รับสาร
ซึ่งกลุมบุคคลในสังคมแบงออกเปน หลายกลุม หลายชนชั้น ตามสภาพอาชีพ ถิ่นที่อยูอาศัย ฯลฯ
ภาษาจึ งมีความแตกตางกันเปนระดับตามกลุมคนที่ใชภาษา เชน ถอยคําที่ใชกับพระภิกษุสงฆ และ
พระราชวงศ อาจใชถอยคําภาษาอยา งหนึ่ง ภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผู อา น ก็จ ะใช
ภาษาอีกอยางหนึ่ง เปนตน ดังนั้นผูใชภาษาจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสม และเลือกใชใหถูกตอง
เหมาะสม กับกาลเทศะและบุคคล
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ในภาษาไทยจะแบงระดับของภาษาเปน 5 ระดับ คือ
2.1 ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาที่ใชในงานพระราชพิธี หรืองานพิธีของรัฐ
2.2 ภาษาระดั บ ทางการ เป น ภาษที่ ใ ช ใ นที่ ป ระชุ ม ที่ มี แ บบแผน ในการบรรยาย
การอภิปรายที่เปนทางการ เปนตน
2.3 ภาษาระดับกึ่ งทางการ เปนภาษที่ ใชใ นการอภิ ปราย ประชุ มกลุ มในหองเรีย น
การพูดทางวิทยุและโทรทัศน ขาว และบทความในหนังสือพิมพ เปนตน
2.4 ภาษาระดับสนทนาทั่วไป เปนภาษาที่ใชสนทนาทั่ว ๆ ไปกั บคนที่ไมคุนเคยมากนัก
เชน ครูพูดกับผูเรียน เปนตน
2.5 ภาษาระดั บกันเอง เปนภาษาระดับ ที่เรีย กวา ระดับ ปากเปนภาษาสนทนาของ
ครอบครัว ในหมูเพื่อนสนิท หรือญาติพี่นองพูดอยูในวงจํากัด
3. เรื่องของน้ําเสียงในภาษา ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกของผูสงสารที่ปรากฏ
ใหรูสึก หรือเปนรองรอยในภาษา หรือเนื้อหาที่ผูสงสารตองการจะสื่อออกมา เปนความรูสึกแฝง
ที่ปรากฏในการสื่อสาร
4. เรื่องของหลั กการใชภาษา เชน เรื่องของคําสรรพนามที่เกี่ยวกับบุคคล คําลักษณะนาม
คําราชาศัพท การออกเสียง ร ล และการออกเสียงคําควบกล้ํา
5. เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและการแตงกาย ผูทําหนาที่พิธีกร เปนผูที่ตองปรากฏ
กายตอหนาคนจํานวนมาก บุคลิกภาพและการแตงกาย จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะปรากฏเปนสิ่งแรก
ใหผู ที่พบเห็นเกิดความประทับใจหรือไม ถา ประทับใจผู คนจะจดจ อรอฟ งการพู ดเปนประการ
ตอมา ถาผูพูดสามารถพูดไดประทับใจ จะกอเกิดเปนความนิยมชมชอบตามมาและจะกอเกิดเปน
ความสําเร็จของอาชีพในที่สุด
6. ดานการพัฒนาองคความรูในตนเอง พิธีกรตองหมั่นแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับการ
ประกออาชีพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาอาชีพของตนเอง เชน เรื่องของการวัดผลประเมินผลการทํา
หนาที่ของตนเองดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาอาชีพใหดียิ่งขึ้น
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กิจกรรมทายบทที่ 7 การพูดอธิบาย (10 คะแนน)
กิจกรรมที่ 7.1 อาชีพที่อาศัยการพูดในการประกอบอาชีพ
ครูใหผูเรียนอธิบายอาชีพที่ตองอาศัย “การพูด” ในการประกอบอาชีพ
กิจกรรมที่ 7.2 อาชีพที่ตองอาศัยการเขียนในการประกอบอาชีพ
ครูใหผูเรียนอธิบายอาชีพที่ตองอาศัย “การเรียน” ในการประกอบอาชีพ
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เฉลยกิจกรรมทายบท
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 1 การอานบทความ (10 คะแนน)
ใหผูเรียนอานบทความขางลางนี้ และสรุปเนื้อหาใจความสําคัญของเรื่อง และบอกประโยชนที่ได
จากบทความนี้
แนวคําตอบ
1.
2.
3.
4.
5.

อานถูกตอง ชัดเจน
สรุป ลําดับ เนื้อหา เหตุการณ ไดเปนขั้นเปนตอน
แยกแยะบทความวาตอนใดมีความสําคัญ
ตอนใดเปนสวนขยายได
วิเคราะห/วิจารณบทความนั้นได

เกณฑการใหคะแนน
1. ผูเรียนอานถูกตอง สรุปเนื้อไดใจความตรงประเด็นเพียงอยางเดียวได (3 คะแนน)
2. ผูเรียนอานถูกตอง สรุปเนื้อไดใจความตามประเด็น สามารถแยกแยะใจความสําคัญของ

เนื้อหาได 5 คะแนน
3. ผูเรียนอานถูกตอง ชัดเจน สรุปเนื้อไดใจความ สามารถแยกแยะใจความสําคัญของเนื้อหา
ได บอกไดวาประโยคใดขยายความ และสามารถวิเคราะหเนื้อเรื่องนั้นไดตรงประเด็น (10
คะแนน)
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เฉลยกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2 การพูดในโอกาสตางๆ (5 คะแนน)
2.2 ใหผูเรียนเขียนคําพูดสําหรับพูดในโอกาสตาง ๆ พรอมออกมาพูดหนาชั้นเรียน เชน
(5 คะแนน)
1.การกลาวตอนรับ
2.การกลาวอวยพร
3.การกลาวขอบคุณ
4.การพูดใหโอวาท
ฯลฯ

แนวคําตอบ
1.พูดตรงประเด็น เนื้อหาเหมาะสมกับโอกาสตาง ๆ
2.พูดออกเสียงถูกตอง
3.ผูพูดมีความเชื่อมั่น
4.ใชภาษาถอยคําเหมาะสม

เกณฑการใหคะแนน
พูดตรงประเด็น ออกเสียงชัดเจน มีบุคลิกภาพดี ใชภาษาที่เหมาะสมกับโอกาสตาง ๆ
5 คะแนน
พูดตรงประเด็น ออกเสียงชัดเจน ใชภาษาที่เหมาะสมกับโอกาสตางๆ แตบุคลิกภาพไมดีได
4 คะแนน
พูดตรงประเด็น ออกเสียงคอนขางชัดเจน ใชภาษาที่เหมาะสมเปนบางคําและบุคลิกภาพ
ไมดีได 3 คะแนน
พูดตรงประเด็น ออกเสียงไมชัดเจน ใชภาษาที่เหมาะสมเปนบางคําและบุคลิกภาพไมดีได
2 คะแนน
พูดตรงประเด็น บางสวนออกเสียงไมชัดเจน ใชภาษาที่เหมาะสมเปนบางคําและ
บุคลิกภาพไมดีได 1 คะแนน
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เฉลย กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 3 การอานบทรอยกรอง (10 คะแนน)
ผูสอนอานทํานองเสนาะและใหผูเรียนตอบวา เปนลักษณะคําประพันธประเภทใด
ผูสอนแจกทํานองเสนาะแกผูเรียนตามกลุม และใหผูเรียนอานทํานองเสนาะ และ
อธิบายถึงลักษณะการเขียน
ผูสอนสรุปหลักการอานทํานองเสนาะ
กลอนสุภาพ/กลอนแปด
สรวงสวรรคชั้นกวีรุจีรัตน
ผองประภัศรพลอยหางพราวเวหา
พริ้งไพเราะเสนาะกรรณวัณณนา
สมสมญาแหงสวรรคชั้นกวี
อิ่มอารมณชมสถานวิมานมาศ อันโอภาสแผผายพรายรังสี
รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี
ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน
ระเมียรไมใบโบกสุโนกเกาะ
สุดเสนาะเสียงนกซึ่งผกโผน
โผตนนั้นผันตนไปตนโนน
จังหวะโจนสงจับริมกันไป

กลอนหก
เมืองใดไมมีทหาร
เมืองใดไรจอมพารา
เมืองใดไมมีพาณิชเลิศ
เมืองใดไรศิลปโสภณ

เมืองนั้นไมนานเปนขา
เมืองนั้นไมชาอับจน
เมืองนั้นยอมเกิดขัดสน
เมืองนั้นไมพนเสื่อมทราม

โคลงสี่สุภาพ
จากนามาลิ่วล้ํา
บางยี่เรือราพลาง
เรือแผงชวยพานาง
บางบรับคําคลอง

ลําบาง
พี่พรอง
เมี่ยงมาน นานา
คลาวน้ําตาคลอ

97

แนวคําตอบ
ผูเรียนตอบลักษณะคําประพันธได
2. ผูเรียนอานทํานองเสนาะไดถูกตอง
3. ผูเรียนอธิบายถึงลักษณะการเขียนไดถูกตอง
1.

เกณฑการใหคะแนน
1.ผูเรียนสามารถบอกลักษณะคําประพันธแตละประเภทได (3 คะแนน)
2.ผูเรียนสามารถอานทํานองเสนาะไดถูกตอง (2 คะแนน)
3.ผูเรียนอธิบายลักณะการเขียนคําประเภทตาง ๆ ได (5 คะแนน)
เฉลย กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 4 การเขียน
(5 คะแนน)
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนเขียนประวัติตนเอง เพื่อสมัครงานตามหัวขอตอไปนี้
ชื่อ.....................................................................................................................................
ที่อยู...................................................................................................................................
อีเมล.................................................................................................................................
โทรศัพท...........................................................................................................................
จุดมุงหมายในการทํางาน
..........................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา
..........................................................................................................................................................
ประสบการณทํางาน
........................................................................................................................................................
ทักษะและความสามารถพิเศษอื่น ๆ
..........................................................................................................................................................
แนวคําตอบ อยูในดุลยพินิจของผูสอนวาเขียนไดตรงประเด็นตามประวัติหรือไม
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เกณฑการใหคะแนน
เขียนไดถูกตอง

1-3 หัวขอ ได

1 คะแนน

เขียนไดถูกตอง

4-5 หัวขอ ได

2 คะแนน

เขียนไดถูกตอง

6 หัวขอ

ได

3 คะแนน

เขียนไดถูกตอง

7 หัวขอ

ได

4 คะแนน

เขียนไดถูกตอง

8 หัวขอ

ได

5 คะแนน

เฉลย กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 5 หลักการใชภาษา
(10 คะแนน)
ใหผูเรียนเขียนคําตาง ๆ ตามที่กําหนด พรอมใหความหมายที่ถูกตองอยางละ 5 คํา
คําราชาศัพท
สํานวน
สุภาษิต
คําพังเพย
คําสุภาพ
แนวคําตอบ
สํานวนไทย
กินโตะ หมายความวา รุมทําราย
กินปูนรอนทอง หมายความวา ทําอาการพิรุธขึ้นเอง
พกหินดีกวาพกนุน หมายความวา ใจคอหนักแนนดีกวาหูเบา
กงกรรมกงเกวียน หมายความวา กรรมสนองกรรม
ลูกหมอหมายความวา คนเกาของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
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คําพังเพย
ชี้โพรงใหกระรอก
ปลูกเรือนตามใจผูอยู
รําไมดีโทษปโทษกลอง

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

กําแพงมีหู ประตูมีชอง
เห็นกงจักรเปนดอกบัว

หมายความวา
หมายความวา

สุภาษิต
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว

หมายความวา

ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข

หมายความวา

ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน
จะพึ่งคนอื่น
ความพยายามอยูที่ไหน

หมายความวา
หมายความวา

หวานพืชเชนไร ยอมไดผลเชนนั้น หมายความวา

คําราชาศัพท
เสวย
สิ้นพระชนม
ทรงเครื่อง
ภัตตาหาร
ทรงดนตรี

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รับประทาน
ตาย
แตงตัว
อาหาร
เลนดนตรี

การแนะนําใหคนอื่นทําในทางไมดี
จะทําอะไรใหคิดถึงผูที่จะใชสิ่งนั้น
คนทําผิดไมยอมรับผิด กลับไปโทษ
คนอื่น
พูดอะไรใหระวังคนแอบไดยิน
เห็นสิ่งไมดีเปนสิ่งดี
ทําสิ่งที่ดียอมไดผลดีตอบแทน ทําสิ่ง
ไมดียอมไดสิ่งไมดีตอบแทน
เมื่อมีความรักมักจะทําใหเกิดความ
ทุกข
คนตองพยายามพึ่งตนเอง กอนที่
ตองมีความพยายามที่จะทําสิ่งใดๆ
ความสําเร็จอยูที่นั่น จึงจะพบกับ
ความสําเร็จ
ทําสิ่งใดไวยอมไดผลตอบแทน
เชนนั้น
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คําสุภาพ
พูดเท็จ
รับประทาน
ศีรษะ
ทราบ
ผักทอดยอด

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

โกหก
กิน
หัว
รู
ผักบุง

เกณฑการใหคะแนน
1. เขียนคําราชาศัพท, สํานวน, คําสุภาษิต, คําสุภาพ บอกความหมายไดถูกตอง ได
2.
3.
4.
5.

1-2 คะแนน
เขียนคําราชาศัพท, คําสุภาษิต, คําสุภาพได 2 ประเภท และบอกความหมายไดถูกตอง ได
3-4 คะแนน
เขี ย นคํ า ราชาศั พ ท , สํ า นวน, สุ ภ าษิ ต , คํ า พั ง เพย, สุ ภ าพได 2 ประเภท และบอก
ความหมายไดถูกตอง ได 5-6 คะแนน
เขี ยนคํ า ราชาศัพ ท , สํ า นวน, สุ ภาษิ ต, คํา พั ง เพย, คํ า สุ ภ าพได 4 ประเภท และบอก
ความหมายไดถูกตองได 7-8 คะแนน
เขียนคํา ราชาศัพ ท, สํ า นวน, สุ ภาษิต, คํา พังเพย, คํา สุ ภาพไดทั้ง 5 ประเภทและบอก
ความหมายไดถูกตองได 9-10 คะแนน
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เฉลย กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 6 การอานวรรณกรรม 10 คะแนน
กิจกรรมที่ 6.1 วรรณกรรมประเภทรอยแกว (5 คะแนน)
1.ใหผูเรียนอานหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น ขาว หรือบทความ 1 เรื่อง และอานวรรณคดี
เชน ขุนชาง ขุนแผน รามเกียรติ (หรือหนังสือที่แตงดวยคําประพันธ) 1 เรื่อง
2.ใหผูเรียนอธิบายความแตกตางของหนังสือ 2 ประเภท พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ
เพิ่มเติม
แนวคําตอบ
อธิบายไดวา วรรณกรรมประเภทรอยแกว คือวรรณกรรมที่ไมมีลักษณะบังคับ ไมบังคับ
จํานวนคํา บังคับเสียงหนัก-เบา ไดแก นิทาน เรื่องสั้น บทความ ขาว สวนวรรณกรรมประเภทรอย
กรอง คือ วรรณกรรม ที่มีลักษณะบังคับในการแตง เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย ลลิต
เกณฑการใหคะแนน
1. ผูเรียนบอกความแตกตางไดถูกตอง ระหวางวรรณกรรม ประเภทรอยแกวและรอยกรอง
(3 คะแนน)
2. ผูเรียนบอกความแตกตางไดถูกตอง ระหวางวรรณกรรม ประเภทรอยแกวและรอย
กรอง พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบไดถูกตอง (5 คะแนน)
กิจกรรมที่ 6.2 วรรณกรรมประเภทรอยกรอง (5 คะแนน)
ใหผูเรียนอานคําประพันธตอไปนี้ พรอมทั้งสรุปเนื้อหา
ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์
แมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร
เปนมนุษยสุดนิยมที่ลมปาก
แมพูดดีมีคนเขาเมตตา
อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก
แมเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย

มีคนรักรสถอยอรอยจิต
จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ
แตลมปากหวานหูมิรูหาย
เจ็บจนตายนั่นเพราะเหน็บใหเจ็บใจ
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แนวคําตอบ
คําประพันธดังกลาว จะพูดถึงเรื่องการพูดจาไพเราะ มีแตคนรักคนชื่นชม แตเมื่อพูดไมดี
อาจจะทําใหตัวเองตองตาย การที่เราจะพูดอะไรตองคิด พิจารณาใหเหมาะสมวาจะพูดอยางไร
ใหคนฟงรูสึกดีกับการพูด
เกณฑการใหคะแนน
- ผูเรียนสรุปคําประพันธไดครบทุกบทและไดเนื้อหาใจความชัดเจน ถูกตอง
(5 คะแนน)
- ผูเรียนสรุปคําประพันธได 2 บทและไดเนื้อหาใจความชัดเจน ถูกตอง
(4 คะแนน)
- ผูเรียนสรุปคําประพันธได 1 บทและไดเนื้อหาใจความชัดเจน ถูกตอง
(3 คะแนน)
- ผูเรียนสรุปคําประพันธได 1 บทและไดเนื้อหาใจความชัดเจนบางสวน
(2 คะแนน)
- ผู เ รี ย นสรุ ป คํ า ประพั น ธ ไ ด 1 บทแต ไ ด เ นื้ อ หาใจความไม ค อ ยชั ด เจน ถู ก ต อ ง
(1 คะแนน)
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เฉลย กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 7 การพูดอธิบาย (10 คะแนน)
กิจกรรมที่ 7.1 อาชีพทีอ่ าศัยการพูดในการประกอบอาชีพ
ครูใหผูเรียนอธิบายอาชีพที่ตองอาศัย “การพูด” ในการประกอบอาชีพ
แนวตอบ
1.อาชีพพิธีกร เปนอาชีพที่ตองมีความรูในดานภาษาไทย เพราะตองพูดหรือสัมภาษณตอ
สาธารณชน ฉะนั้น นอกจากบุคลิกภาพดีแลว การพูดจึงเปนสิ่งสําคัญที่อาชีพพิธีกรจะตองใช
ภาษาใหถูกตอง
2.อาชีพนักโฆษณา เปนอาชีพที่มีความจําเปนจะตองมีความรูภาษาไทยเปนอยางดี เพราะจะตอง
พูดโนมนาวใจใหคนเชื่อ
3.อาชีพประชาสัมพันธ เปนอาชีพหนึ่งที่ตองรูและเขาใจภาษาไทย เพราะจะตองสื่อสารขอมูลให
คนทั่วไปรับทราบ
4.อาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน เปนอาชีพที่ตองสื่อสารใหความรู ความบันเทิงแกผูคนทั่วไป
ซึ่งตองใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
เกณฑการใหคะแนน (5 คะแนน)
1.บอกอาชีพที่ตองอาศัยการพูดได พรอมทั้งใหเหตุผลถูกตอง 2 อาชีพ (1-2 คะแนน)
2.บอกอาชีพที่ตองอาศัยการพูดได พรอมทั้งใหเหตุผลถูกตอง 3 อาชีพ (3-4 คะแนน)
3.บอกอาชีพที่ตองอาศัยการพูดได พรอมทั้งใหเหตุผลถูกตอง 4 อาชีพ (5 คะแนน)
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กิจกรรมที่ 7.2 อาชีพที่ตองอาศัยการเขียนในการประกอบอาชีพ
ครูใหผูเรียนอธิบายอาชีพที่ตองอาศัย “การเรียน” ในการประกอบอาชีพ
แนวตอบ
1.อาชีพผูสื่อขาว ผูเขียนขาว เปนอาชีพที่ตองใชศิลปะการเขียนและการใชภาษาที่ดึงดูดความ
สนใจของผูอาน
2.อาชีพผูพ ิสูจนอกั ษรและบรรณาธิการ เปนอาชีพที่ตองมีความรูในการเขียนสะกดคํา การใช
ถอยคํา สํานวนภาษา สุภาษิต คําพังเพย และหลักภาษาไทยเปนอยางดี
3.อาชีพกวี นักเขียน ซึ่งหมายถึงการเขียนสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร เปนตน อาชีพ
ดังกลาว เปนอาชีพที่ตองมีความรู ความเขาใจ ในดานภาษาไทย ตองมีการเลือกใชถอยคําภาษามา
เปนอยางดี เพื่อเขียนใหคนจํานวนมากอาน จึงตองมีการเลือกใชถอยคําภาษามาใชเปนอยางดี

เกณฑการใหคะแนน (5 คะแนน)
1.บอกอาชีพที่ตองอาศัยการเขียนได พรอมทั้งใหเหตุผลถูกตอง 1 อาชีพ
2.บอกอาชีพที่ตองอาศัยการเขียนได พรอมทั้งใหเหตุผลถูกตอง 2 อาชีพ
3.บอกอาชีพที่ตองอาศัยการเขียนได พรอมทั้งใหเหตุผลถูกตอง 3 อาชีพ

(1-2 คะแนน)
(3-4 คะแนน)
(5 คะแนน)
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