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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาทีต่ องรู
เอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรูรายวิชาภาษาไทยเลมนี้ เปนการสรุปเนื้อหาจากหนังสือเรียน
สาระความรูพื้ น ฐาน รายวิ ชาภาษาไทย พท31001 ระดั บมัธยมศึกษาตอนปลาย หลั กสู ต ร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544)
เพื่ อใหผู เรียน กศน. ไดศึกษาทํา ความเขา ใจและเรียนรูในเนื้อหาสาระของรายวิชาภาษาไทยที่
สําคัญ ๆ ไดสะดวกและสามารถทําความเขาใจของเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น
ในการศึกษาเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรูรายวิชาภาษาไทยเลมนี้ ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากหนังสือเรียนสาระ
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 การเลือกสื่อในการฟงและการดู
สื่อควรจะรูจั กประเภทเพื่อแยกแยะในการนํา ไปใชประโยชน ซึ่งอาจสรุปประเภทการ
แยกแยะประเภทของสื่อในการนําไปใชประโยชน มีดังนี้
1. สื่ อโฆษณา สื่ อประเภทนี้ผู ฟ  งตองรูจุ ดมุงหมาย เพราะสวนใหญจ ะเปนการสื่ อให
คลอยตาม อาจไมสมเหตุสมผล ผูฟงตองพิจารณาไตรตรองกอนซื้อหรือกอนตัดสินใจ
2. สื่อเพื่อความบันเทิง เชน เพลง , เรื่องเลา ซึ่งอาจมีการแสดงประกอบดวย เชน นิทาน
นิยาย หรือสื่ อประเภทละคร สื่ อเหลานี้ผู รับสารตองระมัดระวัง ใชวิจ ารณญาณประกอบการ
ตัดสินใจกอนที่จะซื้อหรือทําตาม ปจจุบันรายการโทรทัศนจะมีการแนะนําวาแตละรายการเหมาะ
กับกลุมเปาหมายใด เพราะเชื่อกันวาถาผูใดขาดความคิดในเชิงสรางสรรคแลวสื่อบันเทิงอาจ
สงผลรายตอสังคมได เชน ผูดูเอาตัวอยางการจี้ , ปลน , การขมขืนกระทําชําเรา และแมแต
การฆาตัวตาย โดยเอาอยางจากละครที่ดูก็เคยมีมาแลว
3. ข า วสาร สื่ อ ประเภทนี้ ผู  รั บ สารตอ งมีค วามพรอ มพอสมควร เพราะควรต อ งรู  จั ก
แหลง ขาว ผูนําเสนอขาว การจับประเด็น ความมีเหตุมีผล รูจักเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของ
ขาวหลาย ๆ แหง เปนตน
4. ปาฐกถา เนื้อหาประเภทนี้ผูรับสารตองฟงอยางมีสมาธิเพื่ อจับประเด็นสํา คัญใหได
และกอนตัดสินใจเชื่อหรือนําขอมูลสวนใดไปใชประโยชนตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ อยูบาง
5. สุนทรพจน สื่ อประเภทนี้ส วนใหญจ ะไมยาว และมีใจความที่เขา ใจงา ย
ชัดเจนแตผูฟงจะตองรูจักกลั่นกรองสิ่งที่ดีไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หลักการฟงและการดูอยางสรางสรรค
1. ต อ งเข า ใจความหมาย หลั ก เบื้อ งต นของการจั บใจความของสารที่ฟ  งและดู นั้ น
ตองเขาใจความหมายของคํา สํานวนประโยคและขอความที่บรรยายหรืออธิบาย
2. ตองเขาใจลักษณะของขอความ ขอความแตละขอความตองมีใจความสําคัญของเรื่อง
และใจความสําคัญของเรื่องจะอยูที่ประโยคสําคัญ ซึ่งเรียกวา ประโยคใจความ จะปรากฏอยูใน
ตอนใดตอนหนึ่งของขอความ โดยปกติจะปรากฏอยูในตอนตน ตอนกลาง และตอนทายหรือ
อยูตอนตนและตอนทายของขอความผูรับสารตองรูจักสังเกตและเขาใจการปรากฏของประโยค
ใจความในตอนตาง ๆ ของขอความ จึงจะชวยใหจับใจความไดดียิ่งขึ้น
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3. ตองเขาใจในลักษณะประโยคใจความ ประโยคใจความ คือ ขอความที่เปนความคิด
หลัก ซึ่งมักจะมีเนื้อหาตรงกับหัวขอเรื่อง เชน เรื่อง “สุนัข” ความคิดหลักคือ สุนัขเปนสัตวเลี้ยง
ที่รักเจาของ ในการฟงเรื่องราวจากการพูดบางทีไมมีหัวขอ แตจะพูดตามลําดับของเนื้อหา ดังนั้น
การจับใจความสํ า คัญตองฟงใหตลอดเรื่องแลวจั บใจความวา พูดถึงเรื่องอะไร คือจั บประเด็น
หัวเรื่อง และเรื่องเปนอยางไร คือ สาระสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่อง นั่นเอง
4. ตองรูจักประเภทของสาร สารที่ฟงและดูมีหลายประเภท ตองรูจักและแยกประเภท
สรุปของสารไดวา เปนสารประเภทขอเท็จจริง ขอคิดเห็น หรือเปนคําทักทายปราศรัย ขาว ละคร
สารคดี จะไดจับประเด็นหรือใจความสําคัญไดงาย
5. ตองตีความในสารไดตรงตามเจตนาของผูสงสาร ผูสงสารมีเจตนาที่จะสงสารตาง ๆ กัน
บางคนตองการใหความรู บางคนตองการโนมนาวใจ และบางคนอาจจะตองการสงสาร เพื่อสื่อ
ความหมายอื่น ๆ ผูฟงและดูตองจับเจตนาใหได เพื่อจะไดจับสารและใจความสําคัญได
6. ตั้งใจฟงและดูใหตลอดเรื่อง พยายามทําความเขาใจใหตลอดเรื่อง ยิ่งเรื่องยาวสลับ
ซับซอนยิ่งตองตั้งใจเปนพิเศษและพยายามจับประเด็นหัวเรื่อง กริยาอาการ ภาพ และเครื่องหมาย
อื่น ๆ ดวยความตั้งใจ
7. สรุ ปใจความสําคัญ ขั้นสุดทา ยของการฟงและดูเพื่อจับใจความสํา คัญก็คือสรุปให
ไดวา เรื่องอะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และทําไม หรือบางเรื่องอาจจะสรุปไดไมครบ
ทั้งหมด ทั้งนี้ยอมขึ้นกับสารที่ฟงจะมีใจความสําคัญครบถวนมากนอยเพียงใด
วิจารณญาณในการฟงและการดู
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถานไดใหความหมายของ วิจ ารณญาณ ไววา ปญญาที่
สามารถรูหรือใหเหตุผลที่ถูกตอง คํานี้มาจากคําวา วิจ ารณ ซึ่งแปลวา การคิดใครครวญโดยใช
เหตุผล และคําวา ญาณ ซึ่งแปลวา ปญญาหรือความรูในขั้นสูง
วิจารณญาณในการฟงและการดู คือ การรับสารใหเขาใจเนื้อหาสาระโดยอาศัยความรู
ความคิด เหตุผ ล และประสบการณประกอบการใชปญญาคิดใครครวญแลวสามารถนําไปใชได
อยางเหมาะสม
การฟงและการดูใหเกิดวิจารณญาณนั้นมีขั้นตอนในการพัฒนาเปนลําดับบางทีก็อาจเปนไป
อยางรวดเร็ว บางทีก็ตองอาศัยเวลา ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับพื้นฐานความรู ประสบการณของบุคคล
และความยุงยากซับซอนของเรื่องหรือสารที่ฟงและดู
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ขั้นตอนการฟงและการดูอยางมีวิจารณญาณมีดังนี้
1. ฟงและดูใหเ ขาใจเรื่ อง เมื่อฟงเรื่องใดก็ตามผู ฟ งจะตองตั้งใจฟงเรื่องนั้นใหเขา ใจ
ตลอดเรื่ อ ง ให รู  ว  า เนื้ อ เรื่ อ งเป น อย า งไร มี ส าระสํ า คั ญ อะไรบ า ง พยายามทํ า ความเข า ใจ
รายละเอียดทั้งหมด
2. วิเคราะหเ รื่อง จะตองพิจารณาวาเปนเรื่องประเภทใด เปนขาว บทความ เรื่องสั้ น
นิทาน นวนิยาย บทสนทนา สารคดี ละคร และเปนรอยแกวหรือรอยกรอง เปนเรื่องจริงหรือ
แตงขึ้น ตองวิเคราะหลักษณะของตัวละคร และกลวิธีในการเสนอสารของผูสงสารใหเขาใจ
3. วินิจฉัยเรื่ อง คือ การพิ จารณาเรื่องที่ฟงวาเปนขอเท็จจริง ความรูสึกความคิดเห็น
และผูสงสารหรือผูพูดผูแสดงมีเจตนาอยางไรในการพูดการแสดง อาจจะมีเจตนาที่จะโนมนาวใจ
หรือแสดงความคิดเห็น เปนเรื่องที่มีเหตุมีผล มีหลักฐานนาเชื่อถือหรือไมและมีคุณคา มีประโยชน
เพียงใด
เรื่องที่ 2 การวิเคราะหวิจารณเรื่องที่ฟงและดู
ความหมายของการวิเคราะห การวินิจและการวิจารณ
การวิเ คราะห หมายถึง การที่ผูฟ งและผู ดูรับสารแลวพิ จารณาองคประกอบออกเปน
สวน ๆ นํามาแยกประเภท ลักษณะ สาระสําคัญของสาร กลวิธีการเสนอ และเจตนาของผูสงสาร
การวินิจ หมายถึง การพิจารณาสารดวยความเอาใจใส ฟงและดูอยางไตรตรองพิจารณา
หาเหตุผลแยกแยะขอดีขอเสีย คุณคาของสาร ตีความหมายและพิจารณาสํานวน ภาษา ตลอดจน
น้ําเสียงและการแสดงของผูสงสาร พยายามทําความเขาใจความหมายที่แทจริงเพื่อใหไดประโย
ชนตามวัตถุประสงคของผูวินิจ
การวิจารณ หมายถึง การพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่แสดงออกมานั้น ใหเห็นวา นาคิด
นา สนใจ นา ติด ตาม มีชั้ นเชิง ยอกย อนหรื อตรงไปตรงมา องคป ระกอบใดมี คุณ ค า นา ชมเชย
องคประกอบใดนาทวงติงหรือบกพรองอยางไร การวิจารณสิ่งใดก็ตามจึงตองใชความรูมีเหตุมีผล
มีหลักเกณฑและมีความรอบคอบดวย
ตามปกติแลว เมื่อจะวิจารณสิ่งใด จะตองผานขั้นตอนและกระบวนการของการวิเคราะหสาร
วินิจ สาร และประเมินคาสาร ใหชัดเจนเสี ยกอนแลว จึ งวิจ ารณแสดงความเห็น ออกมาอยา ง
มีเหตุมีผลใหนาคิด นาฟงและเปนคําวิจารณที่เชื่อถือได และการวิจารณแสดงความคิดเห็นที่จะ
ทําไดอยางมีเหตุมีผลนาเชื่อถือนั้น ผูรับสารจะตองรูหลักเกณฑการวิจารณแสดงความคิดเห็นตาม
ชนิดของสาร เพราะสารแตละชนิด ยอมมีองคประกอบเฉพาะตัว เชน ถาเปนขาวตองพิจารณา
ความถู กตอ งตามความเป น จริ ง แต ถ า เปน ละครจะดูค วามสมจริง และพิ จ ารณาโครงเรื่ อ ง
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เนื้อเรื่อง ฉาก ตัวละคร ภาษาที่ใช บทบาทการแสดง ฯลฯ นอกจากรูหลักเกณฑแลวจะตองอาศัย
การฝกฝนบอย ๆ และอานตัวอยางงานวิจารณของผูอื่นที่เชี่ยวชาญใหมาก ก็จะชวยใหการวิจารณ
ดีมีเหตุผลและนาเชื่อถือ
หลักการวิจารณและแสดงความคิดเห็นสารประเภทตาง ๆ
สารที่ไดรับจากการฟงมีมากมาย แตที่ไดรับเปนประจําในชีวิตประจําวัน ไดแก
1. ขาวและสารประชาสัมพันธ
2. ละคร
3. การสนทนา คําสัมภาษณบุคคล
4. คําปราศรัย คําบรรยาย คํากลาวอภิปราย คําใหโอวาท
5. งานประพันธรอยกรองประเภทตาง ๆ
หลักเกณฑการวิจารณสารที่ไดรับตามชนิดของสาร
1. ขาวและสารประชาสัมพัน ธ สารประเภทนี้ผู รับสารจะไดรับจากการฟงและการดู
วิทยุ โทรทัศน ซึ่งจะเสนอขาวจากหนวยงานประชาสัมพันธของภาครัฐและเอกชน รูปแบบของ
การเสนอขาว โดยทั่วไปจะประกอบดวย หัวขอขาว เนื้อและสรุปขาว โดยจะเริ่มตนดวย หัวขอขาว
ที่สําคัญ แลวถึงจะเสนอรายละเอียดของขาวและตอนทายกอนจบ จะสรุปขาว หรือบางครั้งจะ
เสนอลักษณะการสรุปขาวประจําสัปดาหเปนรายการหนึ่งโดยเฉพาะ สวนสารประชาสัมพันธอาจ
มีรูปแบบที่แปลกออกไปหลายรูปแบบ เชน เสนอสาระในรูปแบบของขาว ประกาศแจงความหรือ
โฆษณาแบบตาง ๆ ในการวิจารณ ควรพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 แหล ง ข า วที่ ม าของข า วและสารประชาสั ม พั น ธ ผู  วิ จ ารณ จ ะต อ งดู ว  า แหล ง
ของขาวหรือสารประชาสัมพันธนั้นมาจากไหนจากหนวยงานใด เปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
หนวยงานหรือสถาบันนั้นนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด
1.2 เนื้อหาของขาวและสารประชาสัมพันธ ผูรับสารตองพิจารณาวา สารนั้นมีเนื้อหา
สมบูรณหรือไม คือ เมื่อถามดวยคําถามวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไรแลวผูฟงสามารถ
หาคําตอบไดครบถวน และสามารถสรุปสาระสําคัญไดดวย
1.3 พิจารณาทบทวนวาเนื้อหาของขาวและสารประชาสัมพันธที่นําเสนอเปนความจริง
ทั้งหมด หรือมีการแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของผูสงสารแทรกมาดวย
1.4 พิจารณาภาษาที่ใชทั้งความถูกตองของการใชภาษา ศิลปภาษาและดานวรรณศิลป
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2. ละคร ภาพยนตร สารประเภทละครจะฟง และดูไ ด จ ากละครวิ ทยุ และโทรทัศ น
เสียเปนสวนใหญ สวนละครเวทีนั้นมีโอกาสไดดูไดฟงนอยมาก ซึ่งหลักการวิจารณละครมีแนวทาง
ดังนี้
2.1 ดูความสมจริงของผูแสดงตามบทบาทที่ไดรับวาใชน้ําเสียงสมจริงตามอารมณ ความรูสึก
ของตัวละครนั้น ๆ มากนอยเพียงใด
2.2 พิจารณาโครงเรื่อง แกนของเรื่องวา มีโครงเรื่องเปนอยางไร สรุปสาระสําคัญหรือแกน
ของเรื่องใหได
2.3 ฉากและตัวละคร มีฉากเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อเรื่อง เหมาะสมกับบรรยากาศ และ
ตัวละครแตละตัวมีลักษณะเดนหรือใหอะไรกับผูฟงและผูดู
2.4 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสมตามหลักการใชภาษา ศิลปศึกษา และดานวรรณศิลป
3. การสนทนาและคําสัมภาษณบุคคล การสนทนาและคําสัมภาษณบุคคลในวิทยุและ
โทรทัศนเปนสารที่ไดฟงและดูกันเปนประจํา ผูรวมสนทนาและใหสัมภาษณก็เปนคนหลากหลาย
ระดับและอาชีพ การสนทนาและการวิจารณมีหลักในการพิจารณา ดังนี้
3.1 การสนทนาในชีวิตประจําวัน
ก. การสนทนา เปนเรื่องอะไรและมีสาระสําคัญวาอยางไร
ข. สาระสําคัญของการสนทนาที่สรุปไดเปนความจริงและนาเชื่อถือเพียงใด
ค. ผูรวมสนทนามีความรูและมีความสนใจในเรื่องที่สนทนามากนอยเพียงใด
ง. ภาษาที่ใชในการสนทนามีความถูกตองตามหลักการใชภาษามีความเหมาะสม
และสละสลวย ทําใหเขาใจเรื่องไดชัดเจนเพียงใด ทั้งน้ําเสียงและลีลาการพูดแฝงเจตนาของผูพูด
และนาฟงหรือไม
3.2 คําสัมภาษณบุคคล
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณดังนี้
ก. ผูสัมภาษณเปนผูมีความรูและประสบการณในเรื่องที่สัมภาษณมากนอยเพียงใด
เพราะผูสัมภาษณที่มีความรูและประสบการณในเรื่องที่จะสัมภาษณเปนอยางดีจะถามไดสาระ
เนื้อเรื่องดี จึงตองดูความเหมาะสมของผูสัมภาษณกับเรื่องที่สัมภาษณดวย
ข. ผูใหการสัมภาษณเหมาะสมหรือไม โดยพิจารณาจากวุฒิ ฐานะ หนาที่ อาชีพ
และพิ จารณาจากคํา ตอบที่ใหสัมภาษณวามีเนื้อหาสาระและตอบโตตรงประเด็นคําถามหรือไม
อยางไร
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ค. สาระของคําถามและคําตอบในแตละขอตรงประเด็นหรือไม มีสาระเปนประโยชน
ตอสังคมมากนอยเพียงใด
ง. ลักษณะของการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณทางวิชาการ หรือการสัมภาษณ
เพื่อความบันเทิง เพราะถาเปนการสัมภาษณทางวิชาการยอมจะตองใชหลักเกณฑในการพิจารณา
ครบถวน แตหากเปนการสัมภาษณเพื่อความบันเทิงนั้นงายตอการวิจารณวาดีหรือไมดี เพราะใช
สามัญสํานึกและประสบการณพิจารณาก็เพียงพอแลว
จ. ภาษาที่ใชเขาใจงายชัดเจน เหมาะสมเพียงใด ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณมี
ความจริงใจในการถามและการตอบมากนอยเพียงใด
4. คําปราศรัย คําบรรยาย คํากลาวอภิปราย คําใหโอวาท
4.1 คําปราศรัย
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณ ดังนี้
ก. สาระสําคัญเหมาะสมกับโอกาสที่ปราศรัยหรือไม โดยพิจารณาเนื้อหา สาระ
เวลา และโอกาส วาสอดคลองเหมาะสมกันหรือไม
ข . สาระสําคัญและความคิดเปนประโยชนตอผูฟงหรือไม
ค. ผูกลาวปราศรัยใชภาษาไดดีถูกตอง เหมาะสมสละสลวย คมคายหรือไม อยางไร
4.2 คําบรรยาย
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณดังนี้
ก. หัวขอและเนื้อเรื่องเหมาะสมกับสถานการณและผูฟงมากนอยเพียงใด
ข. สาระสําคัญของเรื่องที่บรรยายมีประโยชนตอผูฟงและสังคมมีสิ่งใดที่นาจะนําไป
ใชใหเกิดประโยชน
ค. ผูบรรยายมีความรูและประสบการณในเรื่องที่บรรยายมากนอยเพียงใด
มีความนาเชื่อถือหรือไม
ง. ภาษาที่ใชในการบรรยาย ถูกตองตามหลักการใชภาษา เขาใจงายชัดเจนหรือไม
4.3 คํากลาวอภิปราย
การอภิปรายเปนวิธีการระดมความคิดเห็นและแนวทางในการแกปญหา ซึ่งเราจะได
ฟงกันเปนประจําโดยเฉพาะจากรายการโทรทัศน การวิเคราะหวิจารณควรพิจารณาโดยใช
หลักการดังนี้
ก . ประเด็นปญหาที่จะอภิปราย ขอบขายของปญหาเปนอยางไร
มีขอบกพรอง
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อยางไร
ข.

ประเด็นปญหาที่นํามาอภิปราย นาสนใจมากนอยเพียงใดและมีความสอด

คลองเหมาะสมกับสถานการณหรือไม
ค.

ผูอภิปรายมีคุณวุฒิ ประสบการณมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นอภิปราย

อยางไร และมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด
ง.

ผูอภิปรายไดศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลความรูมาชี้แจงประกอบได

มากนอยเพียงพอเหมาะสมและนาเชื่อถือหรือไม
จ.

ผูอภิปรายรับฟงความคิดเห็นของผูรวมอภิปรายหรือไม มีการผูกขาด

ความคิดและการพูดเพียงคนเดียวหรือไม
ฉ.

ผูอภิปรายใหขอคิดและแนวทางอยางมีเหตุผลมีขอมูลหลักฐานหรือไม

ใชอารมณในการพูดอภิปรายหรือไม
ช.

ภาษาที่ใชในการอภิปรายถูกตองตามหลักการใชภาษา กระชับรัดกุม

ชัดเจนเขาใจงายหรือไม
ซ.

ผูฟงอภิปรายไดศึกษารายละเอียดตามหัวขออภิปรายมาลวงหนาบาง

หรือไม หากมีการศึกษามาลวงหนา จะทําใหวิเคราะหวิจารณไดดีขึ้น
อนึ่ง เมื่อไดเรียนรูวิธีการฟงและการดูมาแลวหลายประการ ควรจะไดรูหลักการฟง
และการดูที่ดี พรอมทั้งคุณสมบัติของผูฟงและผูดูที่ดี
หลักการฟงและการดูทดี่ ี
มีหลักการดังนี้
1. ฟงและดูใหตรงตามความมุงหมาย การฟงแตละครั้งจะตองมีจุดมุงหมายในการฟงและ
การดู ซึ่งอาจจะมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะหรือมีจุดมุงหมายหลายอยางพรอมกัน
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ก็ได จะตองเลือกฟงและดูใหตรงกับจุดมุงหมายที่ไดตั้งไวและพยายามที่จะใหการฟงและการดู
แตละครั้งไดรับผลตามจุดมุงหมายที่กําหนด
2. มีความพรอมในการฟงและการดู การฟงและการดูจะไดผลจะตองมีความพรอมทั้ง
รางกายจิตใจและสติปญญา คือตองมีสุขภาพดีทั้งรางกาย และจิตใจไมเหน็ดเหนื่อยไมเจ็บปวย
และไมมีจิตใจเศราหมอง กระวนกระวายการฟงและการดูจึงจะไดผลดี และตองมีพื้นฐานความรู
ในเรื่องนั้นดีพอสมควร หากไมมีพื้นฐานทางความรู สติปญญาก็ยอมจะฟงและดูไมรูเรื่องและ
ไมเขาใจ
3. มีสมาธิในการฟงและการดู ถาหากไมมีสมาธิ ขาดความตั้งใจยอมจะฟงและดูไมรูเรื่อง
การรับรูและเขาใจจะไมเกิด ดังนั้นจะตองมีความสนใจ มีความตั้งใจและมีสมาธิในการฟงและ
การดู
4. มีความกระตือรือรน ผูที่มองเห็นคุณคาและประโยชนของเรื่องนั้นมีความพรอมที่จะรับรู
และทําความเขาใจจากการฟงและการดูนั้น ยอมมีประสิทธิภาพในการฟงและการดูสูง
5. ฟงและดูโดยไมมีอคติ ในการฟงจะตองทําใจเปนกลางไมมีอคติตอผูพูดตอเรื่องที่พูด
หากไมชอบเรื่อง ไมศรัทธาผูพูดก็จะทําใหไมพรอมที่จะรับรูและเขาใจในเรื่องนั้น จะทําใหการฟ
งและการดูไมประสบผลสําเร็จ
6. การจดบันทึกและสรุปสาระสําคัญ ในการฟงและการดูเพื่อความรูมีความจําเปนที่ตอง
บันทึกสรุปสาระสําคัญที่จะนําไปใชนําไปปฏิบัติ
คุณสมบัติของผูฟงและดูที่ดี ควรปฏิบัตดิ ังนี้
1. สามารถปฏิบัติตามหลั กการฟงและการดูที่ดีได โดยมีจุดมุงหมาย มีความพรอมใน
การฟงและการดูมีความตั้งใจและกระตือรือรน ไมมีอคติและรูจักสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ฟ 
งและดูนั้นได
2. รูจักเลือกฟงและดูในสิ่งที่เปนประโยชน การเลือกฟงและดูในเรื่องที่จะเปนประโยชนต
ออาชีพ ชีวิตความเปนอยูและความรับผิดชอบในสังคม แลวเลือกนําไปใชใหเกิดประโยชนในการ
พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
3. มี มารยาทในการฟง และการดู มารยาทในการฟงและการดู เปน สิ่ งที่ จ ะช วยสรา ง
บรรยากาศที่ดีในการฟงและการดู เปนมารยาทของการอยูรวมกันในสังคมอยา งหนึ่ง หากผู ฟ 
งและดูไมมีมารยาท การอยูรวมกันในขณะที่ฟงและดู ยอมไมปกติสุข มีบรรยากาศที่ไมเหมาะสม
และไมเอื้อตอความสําเร็จ ตัวอยางเชน ขณะที่ฟงและดูการบรรยายถามีใครพูดคุยกันเสียงดังหรือ
กระทําการที่สรางความไมสงบรบกวนผูอื่น บรรยากาศในการฟงและการดูนั้นยอมไมดี เกิดความ
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รําคาญตอเพื่อนที่นั่งอยูใกลจะไดรับการตําหนิวาไมมีมารยาท ขาดสมบัติผูดี แตถาเปนผูมีมารยาท
ยอมไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น ทําใหการรับสารดวยการฟงและการดูประสบความสํ าเร็จ
โดยงาย และมารยาทในการฟงและการดูนั้นยังมีเนื้อหารายละเอียดที่ตองศึกษาเปนการเฉพาะใน
โอกาสตอไป
เรื่องที่ 3 มารยาทในการฟงและการดู
การฟงและการดูจะสัมฤทธิ์ผลนั้น ผูฟงตองคํานึงถึงมารยาทในสังคมดวยยิ่งเปนการฟงและ
การดู ใ นที่ส าธารณะยิ่ ง ต องรั ก ษามารยาทอย า งเคร ง ครั ด เพราะมารยาทเป น เครื่ อ งกํ า กั บ
พฤติกรรมของคนในสังคม ควบคุมใหคนในสังคมประพฤติตนใหเรียบรอยงดงาม อันแสดงถึง
ความเปนผูดีและเปนคนที่พัฒนาแลว
การฟงและการดูในโอกาสตาง ๆ เปนพฤติกรรมทางสังคม ยกเวนการฟงและการดูจากสื่อ
ตามลําพัง แตในบางครั้งการฟงและการดูบทเรียนจากสื่อทางไกลก็มีการฟงและการดูกันเปนกลุม
รวมกับบุคคลอื่นดวย จําเปนตองรักษามารยาท เพื่อมิใหเปนการรบกวนสมาธิของผูอื่นการรักษา
มารยาทในขณะที่ฟงและดูเปนการแสดงถึงการมีสัมมาคารวะตอผูพูดหรือผูแสดง หรือตอเพื่อน
ผูฟงดวยกัน ตอสถานที่ผูมีมารยาทยังจะไดรับยกยองวาเปนผูมีวัฒนธรรมดีงามอีกดวย
มารยาทในการฟงและการดูในโอกาสตาง ๆ มีดังนี้
1.การฟงและการดูเฉพาะหนาผูใหญ
เมื่อฟงและดูเฉพาะหนาผู ใหญไมวาจะอยูแตลํ าพังหรือมีผูอื่นรวมอยูดวยก็ตาม จะตอง
สํารวมกิริยาอาการใหความสนใจดวยการสบตากับผูพูด ผูที่สื่อสารใหกันและกันทราบ ถาเปน
การสนทนาไมควรชิงพูดกอนที่คูสนทนาจะพูดจบ หรือถามีปญหาขอสงสัยจะถาม ควรใหผูพู ด
จบกระแสความกอนแลวจึงถาม หากมีเพื่อนรวมฟงและดูอยูดวยตองไมกระทําการใดอันจะ
เปนการรบกวนผูอื่น
2. การฟงและการดูในที่ประชุม
การประชุมจะมีประธานในที่ประชุมเปนผูนํา และควบคุมใหการประชุมดําเนินไปดวยดี
ผูเขารวมประชุมตองใหความเคารพตอประธาน ในขณะที่ผูอื่นพูด เราตองตั้งใจฟงและดู หากมี
สาระสําคัญก็อาจจดบันทึกไวเพื่อจะไดนําไปปฏิบัติ หรือเปนขอมูลในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ไมควรพู ดกระซิบกับคนขา งเคียง ไมควรพู ดแซงขึ้น หรือแสดงความไมพ อใจใหเห็ น
ควรฟงและดูจนจบแลวจึงใหสัญญาณขออนุญาตพูดดวยการยกมือ หรือขออนุญาต ไมควรทํากิจ
ธุระสวนตัว และสิ่งอื่นใดที่จะเปนการรบกวนที่ประชุม
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3.การฟงและการดูในที่สาธารณะ
การฟงและการดูในที่สาธารณะเปนการฟงและการดูที่มีคนจํานวนมากในสถานที่ที่เปน
หองโถง กวาง และในสถานที่ที่เปนลานกวาง อาจจะมีหลังคาหรือไมมีก็ได ขณะที่ฟงและดูไมควร
กระทํา การใด ๆ ที่จ ะกอความรําคาญ สรา งความวุนวายใหแกบุคคลที่ชมหรือฟงรวมอยูดวย
ขอควรระวัง มีดังนี้
3.1. รักษาความสงบ ไมใชเสียงพูดคุยและกระทําการใด ๆ ที่เปนเรื่องรบกวน ผู
อื่นและไมควรนําเด็กเล็ก ๆ ที่ไรเดียงสาเขาไปดูหรือฟงดวยเพราะอาจจะรองหรือทําเสียงรบกวน
ผูอื่นได
3.2. ไมควรนําอาหารของขบเคี้ยว ของที่มีกลิ่นแรงเขาไปในสถานที่นั้น เพราะเวลา
แกหออาหาร รับประทานของขบเคี้ยวก็จะเกิดเสียงดังรบกวนผูอื่นและของที่มีกลิ่นแรงก็จะสงกลิ่น
รบกวนผูอื่นดวย
3.3. ไมเดินเขาออกบอย เพราะในสถานที่นั้นจะมืด เวลาเดินอาจจะเหยียบ หรือ
เบียดผูรวมฟงดวย หากจําเปนควรเลือกที่นั่งที่สะดวกตอการเดินเขาออก เชน นั่งใกลทางเดิน
เปนตน
3.4. ไมควรแสดงกิริยาอาการที่ไมเหมาะไมควรระหวางเพื่อนตางเพศในโรงมหรสพ
เพราะเปนเรื่องสวนบุคคลขัดตอวัฒนธรรมประเพณีไทย
3.5. ไมควรสงเสียงดังเกินไปเมื่อชอบใจเปนพิเศษในเรื่องที่ดูหรือฟง เชน ถึงตอนที่
ชอบใจเปนพิเศษก็จะหัวเราะเสียงดัง ปรบมือหรือเปาปาก ซึ่งจะเปนการสรางความรําคาญและ
รบกวนผูอื่น
3.6. ไมแสดงอาการกิริยาที่ไมสมควร เชน การโยกตัว การเตนและแสดงทาทาง
ตาง ๆ เกินพอดี
กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามลักษณะการฟงที่ดีในโอกาสที่เหมาะสม เชน การฟงรายงานกลุม
การฟงพระเทศนแลวนํามาอภิปรายกันในกลุมทั้งผูเปนวิทยากรผูรวมฟงและเนื้อหาตามหัวขอที่
ผูเรียนนําเสนอและตกลงกันในกลุม
กิจกรรมที่ 2
1.จงสรุปมารยาทในการฟงและดูวามีอะไรบาง
2.ใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามมารยาทในการฟงและดูโดยแบงกลุมจัดกิจกรรมในหองเรียน
การนําความรูจากการฟงและการดูไปใช
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การฟงและการดูเปนการรับสารทางหนึ่งที่เราสามารถจะรับรูเรื่องราวตาง ๆ ไดเปนอยางดี
และละเอียด เพราะไดฟ งเรื่องราวจากเสี ยงพูดและยังไดมองเห็นภาพเรื่องราวเหตุการณและ
วัตถุสิ่งของตลอดทั้งกริยาอาการตา ง ๆ อีกดวย สิ่ งที่ไดรับจากการฟงและการดูจึ งเปนขอมูล
ความรูที่คอนขางจะละเอียดลึกซึ้ง จึงสามารถที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี เชน
1. ใชถ า ยทอดความรู เรื่ องราวด วยการพู ด การอา นและการเขี ยน เช น การรายงาน
การบรรยาย การบอกกลาวเลาเรื่อง การอานขาว อานประกาศ บทความ และการเขียนบทความ
เขียนเรื่องยอ เรียงความ จดหมาย ฯลฯ เพื่อถายทอดเรื่องราวที่ไดฟ งและดู ตลอดทั้งการเห็น
ตัวอยางในการถายทอดดวยวิธีตาง ๆ มาใชในการถายทอดไดอีกดวย
2. ใชในการวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น การฟงและการดูจะชวยใหเราไดความรู
ไดขอมูล ขอเท็จจริง หลั กฐาน เหตุผล ตัวอยา งแนวคิดที่จ ะใชประกอบการวิเคราะห วิจารณ
แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม ตอสาธารณชนดวย การพูด การเขียนไดเปนอยางดี
3. ใชในการแกปญหา การแกปญหาทุกประเภท ทุกปญหาจะสําเร็จลุลวงไปดวยดี จะตอง
อาศั ยความรู  ประสบการณ แนวทางแก ปญ หาอื่นที่ เคยแก ไขมาแลว และข อมูล ทางวิชาการ
ประกอบในการตัดสินใจ เลือกวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถแกปญหาไดสําเร็จดวยดี
4. ใชในการประกอบอาชีพ การไดฟงไดเห็นตัวอยางเรื่องราวตาง ๆ จะทําใหไดรับความรู
และขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ จะทําใหเรามองเห็นชองทางการประกอบอาชีพชวยใหตัดสินใจ
ประกอบอาชีพและยังเปนขอมูลที่จะสงเสริมใหบุคคลที่มีอาชีพอยูแลว ไดพัฒนาอาชีพของตนเอง
ใหเจริญกาวหนาอีกดวย
5. ใชในการศึกษาเลา เรียน นักเรีย น ผู เ รียน ที่ กํา ลั งศึ กษาอยูยอ มสามารถนํา ความรู 
ประสบการณจ ากการฟงและการดูมาชวยใหมีความรูความเขาใจในวิ ชาที่เรียนทํ าใหการเรียน
ประสบความสําเร็จตามความตองการของตนเอง
6. ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในสังคม ความรูที่ไดจากการฟงและการดูจะสามารถ
นํา ไปใชเปนแนวปฏิบัติของแตล ะคนทั้งในดา นสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตนในสังคมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี การกินอยูหลับนอน การอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข ทั้งหมดเปนเรื่อง
ที่จ ะตองศึกษาหาความรูดูตัวอยาง ดูแนวปฏิบัติระเบียบ กฎเกณฑของสั งคมดวยการฟงและ
การดูทั้งสิ้น
ที่กลา วมาเปนสวนหนึ่งยังมีอีกมากมายหลายอยา งที่เราตองนําความรูจ ากการฟงและ
การดูไปใชในการดําเนินชีวิต
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กิจกรรมทายบทที่ 1
กิจกรรมที่ 1 ใหแบงกลุมผูเรียนสรุปหลักการเลือกสื่อในการฟงและการดู กลุมนําเสนอ จากนั้น
ผูสอนสรุปเพิ่มเติม และผูแทนผูเรียนจดบันทึก (รวม 3 คะแนน)
กิจกรรมที่ 2 แบงกลุมผูเรียนฟงเรื่อง “เสนอรัฐออกกฎหมายหามดื่มสุราที่สาธารณะ”
จากการฟงของผูเรียนคนฟงและทํากิจกรรมกลุม ดังนี้ (รวม 7 คะแนน)
1. วิจารณความสมเหตุสมผล และความเปนไปไดของเรื่องนี้ (3 คะแนน)
2. วิเคราะหความคิดเห็นและขอเท็จจริงของเรื่องโดยครูผูสอนถามแตละกลุม และ
ครูผูสอนสรุปสาระสําคัญในขอ 1 และ 2 (4 คะแนน)
กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตน เปนผูมีมารยาทในการฟงและดู” เปนงาน
รายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน)
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บทที่ 2
การพูด
เรื่องที่ 1 มารยาทในการพูด
1. ใชคําพูดสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลใหเกียรติกับผูที่เราพูดดวย รูจักใช
คําที่แสดงถึงความมีมารยาท เชน คําขอบคุณ ขอบใจ เมื่อผูอื่นทําคุณตอเรา และกลาวขอโทษ
ขออภัย เสียใจ ในโอกาสที่กระทําการลวงเกินผูอื่น
2. ไมพูดจาเยาะเยย ถากถาง ดูหมิ่นเหยียดหยาม เสียดสีผอู ื่น ไมพูดจายกตนขมทาน
พูดชี้จุดบกพรอง หรือปมดอยของผูอื่นใหเกิดความอับอาย
3. ไมผูกขาดการพูดและความคิดแตเพียงผูเดียว ใหโอกาสผูอื่นไดพูดบาง ไมพูดตัดบท
ในระหวางผูอื่นกําลังพูด ควรคอยใหผูอื่นพูดจนหมดกระบวนความแลวจึงพูดตอ
4. เมื่อจะพูดคัดคานหรือโตแยง ควรจะเหมาะสมกับโอกาสและมีเหตุผลเพียงพอไมใช
อารมณควรใชคําพูดที่นุมนวล ไมใหเสียบรรยากาศของการพูดคุยกัน
5. การพูดเพื่อสรางบรรยากาศ ใหเกิดอารมณขัน ควรจะเปนเรื่องตลกขบขันที่สุภาพ
ไมหยาบโลนหรือพูดลักษณะสองแงสามงาม
6. ไมพูดติเตียน กลาวหาหรือนินทาผูอื่นตอหนาชุมชน หรือในขณะที่ผูที่เราพูดถึงไมได
อยูดวย
7. ควรพูดดวยน้ําเสียงนุมนวลชวนฟง ไมใชน้ําเสียงหวน ๆ หรือดุดันวางอํานาจเหนือผูฟง
รูจักใชคํา คะ ครับ นะคะ นะครับ หนอย เถิด จะ นะ เสริมการพูดใหสุภาพไพเราะนาฟง
เรื่องที่ 2 ลักษณะการพูดทีด่ ี
การพูด
การพูดเปนการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน ในการพูดควรตระหนัก
ถึงวัฒนธรรมในการใชภาษา คือ ตองเปนผูมีมารยาทในการพูด มีคุณธรรมในการพูดและปฏิบัติ
ตามลักษณะการพูดที่ดี จึงจะสื่อกับผูฟงไดตามที่ตองการ
การพูดของแตละบุคคลในแตละครั้งจะดีหรือไมดีอยางไรนั้น เรามีเกณฑที่จะพิจารณา
ถาเปนการพูดที่ดีจะมีลักษณะดังตอไปนี้
1. ตองมีเนื้อหาดี เนื้อหาที่ดีตองตรงตามจุดมุงหมายของผูพูด พูดเพื่ออะไร เพื่อความรู
ความคิด เพื่อความบันเทิง เพื่อจูงใจโนมนาวใจ เนื้อหาจะตองตรงตามเจตนารมณของผูพูดและ
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เนื้อหานั้นตองมีความยากงายเหมาะกับผูฟง มีการลําดับเหตุการณ ความคิดที่ดีมีระเบียบ
ไมวกวน จึงจะเรียกวามีเนื้อหาดี
2. ต อ งมี วิ ธี ก ารถ า ยทอดดี ผู  พู ด จะต อ งมี วิ ธี ก ารถ า ยทอดความรู  ค วามคิ ด หรื อ สิ่ ง ที่
ตองการถายทอดใหผูฟงเขาใจงายเกิดความเชื่อถือ และประทับใจ ผูพูดตองมีศิลปะในการใชถอย
คําภาษาและการใชน้ําเสียง มีการแสดงกิริยาทาทางประกอบในการแสดงออกทางสีหนา แววตา
ไดอยางสอดคลองเหมาะสม การพูดจึงจะเกิดประสิทธิผล
3. มีบุคลิกภาพดี ผูพูดจะตองแสดงออกทางกายและทางใจไดเหมาะสมกับโอกาสของ
การพูด อันประกอบดวย รูปรางหนาตา ซึ่งเราไมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรไดมากนัก แตก็
ตองทําใหดูดีที่สุด การแตงกายและกริยาทาทาง ในสวนนี้เราสามารถที่จะสรางภาพใหดีไดไมยาก
จึงเปนสวนที่จะชวยในการสรางบุคลิกภาพที่ดีไดมาก สวนทางจิตใจนั้นเราตองสรางความเชื่อมั่น
ในตัวเองใหสูง มีความจริงใจและมีความคิดริเริ่ม ผูพูดที่มีบุคลิกภาพที่ดี จึงดึงดูดใจใหผูฟงเชื่อมั่น
ศรัทธาและประทับใจไดงาย การสรางบุคลิกภาพที่ดีเปนคุณลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของการพูด
การพู ด ที่ ใช สื่ อสารในชี วิต ประจํ า วัน นั้ นมี ลั ก ษณะแตกตา งกัน ทั้ง นี้ ขึ้น อยู กั บ โอกาส
สถานที่ กาลเทศะและบุคคลที่เราพูด ถาพูดเปนทางการ เชน การพูดในที่ประชุม สัมมนา
การพูดรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ผูพูดยอมตองใชภาษา
ลักษณะหนึ่ง แตในโอกาสที่ไมเปนทางการ เชน การพู ดในวงสนทนาของเพื่อนที่ สนิทสนมกัน
การพูดใหคําปรึกษาของครู กศน. กับผูเรียน ผูนําหมูบานชี้แจงรายละเอียดของการประชุมใหคน
ในชุมชนทราบ ก็ยอมจะใชภาษาอีกอยางหนึ่ง หรือถาเราพูดกับบุคคลที่รูจักคุนเคยกันมาเปน
อยางดีก็ใชภาษาพู ดลั กษณะหนึ่ง แตถา พูดกับบุคคลที่เราเพิ่งรูจักยังไมคุนเคยก็จะใชภาษาอีก
ลักษณะหนึ่ง
การพูดที่ดี อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ
1. การพูดแบบเปนทางการ เปนการพูดที่ผูพูดจะตองระมัดระวังในเรื่องของรูปแบบ
วิธีการ ความถูกตองเหมาะสมของการใชถอยคํา การพูดลักษณะนี้จะใชในโอกาสที่เปนพิธีการ
มีรูปแบบวิธีการและขั้นตอนในการพูดเปนการพูดในที่ประชุมที่มีระเบียบวาระ การกลาวตอนรับ
การกลาวตอบ การกลาวอวยพร การกลาวใหโอวาท การแสดงปาฐกถา เปนตน
2. การพูดแบบกึ่งทางการ เปนการพูดที่ผูพูดตองพิถีพิถันในการใชถอยคํานอยลงกวา
ลักษณะการพูดแบบเปนทางการ จะใชในการสนทนาพูดคุยกันระหวางผูที่ยังไมคุนเคยสนิทสนม
กันมากนัก หรือในกลุมของบุคคลตางเพศ ตางวัยกัน การพูดในที่ชุมชนก็จะมีการใชการพูด
ในลักษณะนี้ดวย เชน การแนะนําบุคคลในที่ประชุม การพูดอภิปราย การแนะนําวิทยากรบุคคล
สําคัญเหลานี้ เปนตน
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3. การพูดแบบไมเปนทางการ เปนการพูดที่ใชสื่อสารกับผูที่เราสนิทสนมคุนเคยกันมาก ๆ
เชน การพูดคุยกันของสมาชิกในครอบครัว การพูดกันในกลุมของเพื่อนสนิท หรือพูดกับกลุมคน
ที่เปนกันเอง การพูดในลักษณะนี้จะใชกันมากในชีวิตประจําวัน
เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสตาง ๆ
การแนะนําตนเอง
การแนะนําตนเองมีความจําเปนและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเรา
เปนอยางยิ่งเพราะในแตละวันเราจะมีโอกาสพบปะสังสรรค ติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ
อยูเสมอ การแนะนําสรางความรูจักคุนเคยกันจึงตองเกิดขึ้นเสมอ แตการแนะนําดวยการบอกชื่อ
สถานภาพอยางตรงไปตรงมาเปนธรรมเนียมของชาวตะวันตก
สวนคนไทยนิยมใชการแนะนํา ดวยการใหค วามชวยเหลื อใหบริการเปน เบื้องตน เช น
หยิบของใหรินน้ํา ตักอาหาร เมื่อมีโอกาสอันควรก็จะทักทายปราศรัยและเริ่มการสนทนาในเรื่อง
ที่เห็นวาจะพูดคุยกันได แตก็มีบางครั้งบางโอกาสที่ฝายใดฝายหนึ่งไมยอมรับรูแสดงอาการเฉยเมย
ไม ตอบสนอง จนทํ า ให อีก ฝา ยหนึ่ ง อึด อั ดเก อเขิ นหมดความพยายามผลสุ ด ทา ยก็เ ลิ กราไป
ซึ่งเหตุการณลักษณะนี้เปนสภาพการณที่ไมพึ งปรารถนา และคงไมมีใครตองการใหเกิดขึ้นกับ
ตัวเอง ดังนั้นผูเรียนจึงตองเขาใจและฝกฝนการแนะนําตนเองเพราะเปนสิ่งที่มีประโยชน
ตอการดําเนินชีวิตและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน
มีแนวทางการแนะนําตนเอง ดังนี้
1. สรา งเหตุของความคุนเคย กอนที่จะแนะนํา ตัวมักจะมีการหาจุ ดเริ่มตนของการ
แนะนํา ตัวดวยการสนทนาสั้ น ๆ หรือทักทายดวยถอยคําที่จะนํา ไปสูความคุนเคย เช น วันแรก
ของการพบกลุ ม ของผู เรี ยน เมื่อ ผู เ รีย นมาแตเ ช า มี เพื่ อนใหมม าคอยอยู คนเดี ยวหรือ สองคน
อาจจะมีผูเรียนคนใดคนหนึ่งกลา วปรารภขึ้นมา “ดิฉันก็นึกวาจะไมมีเพื่อน เดินเขา มาครั้งแรก
มองไมเห็นมีใครเลย” ตอจากนั้นก็จะมีการสนทนากันตออีกเล็กนอย เมื่อเกิดความรูสึกคุนเคย
มีมิตรไมตรีตอกันก็จะมีการแนะนําตัวใหรูจักซึ่งกันและกันตอไป
ในบางครั้งอาจจะมีการทักทายดวยคําถามที่เหมาะสมกับเหตุการณ เชน ในเหตุการณ
ที่กลา วมา คือ ผู  เรียนมาพบกัน ณ สถานที่พ บกลุ มเป นวันแรกนั้นคนที่มาถึงกอนอาจจะถาม
ขึ้นกอนวา“เพิ่งมาถึงหรือคะ”“หรือมาคนเดียวหรือคะ”หรือไมคนที่มาทีหลังอาจจะถามขึ้นกอนวา
“มาถึงนานหรือยังครับ” หรือ “ยังไมมีใครมาเลยหรือครับ” แลวอีกฝายหนึ่งก็จะตอบคําถามแลว
ก็มีการสนทนาซักถามกันตอจนเกิดความรูสึกคุนเคยแลวจึงมีการแนะนําตัวใหรูจักซึ่งกันและกัน
ตอไป
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2. บอกชื่อสกุลและขอมูลที่สําคัญ เมื่อทักทายหรือกลาวในเชิงปรารภ จนรูสึกวาเพื่อน
ใหมหรือคูสนทนามีอัธยาศัยไมตรีที่ดีบางแลวก็อาจจะมีผูหนึ่งผูใดเปนฝายแนะนําตนเองดวยการ
บอกชื่อ ชื่อสกุลและขอมูล ที่สําคัญตอเนื่อง เชน กลาวขึ้นวา “ผมณัฐ สุชน คนเยี่ยม มาพบกลุม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมอาจารยสุ ภรณครับ” เพื่อนที่ สนทนาดวยก็จ ะแนะนํา ตนเอง
ตามมาวา “ดิฉัน สุวิมล นนทวัฒนาคะ มาพบกลุ มระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเหมือนกันคะ
แตอยูกลุมอาจารยนพรัตนคะ เรียนแผนการเรียน ก. คะ” จากนั้นก็จะมีการสนทนากันตอในเรื่อง
การเรียนหรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสนใจตรงกันตอไปอีก
จะเห็นได วา การแนะนํา ตนเองในการพบปะสนทนากันในที่ส าธารณะตามปกติทั่วไป
มักจะมีการสรางเหตุของความคุนเคยดวยการสนทนาซักถามกันเล็ก ๆ นอย ๆ กอน แลวจึงจะ
มีการแนะนําตนเองมิใชเริ่มแรกก็จะแนะนําตนเองขึ้นมา บางครั้งอาจจะไมมีการตอบสนองจาก
อีกฝายหนึ่งได จึงควรคํานึงถึงเรื่องนี้ดวย
กิจกรรมที่ 1
1. ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนในกลุม แลวสมมติสถานการณวาทั้งคูพบกันบนรถประจําทาง
หรือที่ส ถานีอนามัยประจํ า ตํา บลหรือสถานที่อื่น ๆ ที่เห็นวา เหมาะสม ฝกทักทายปราศรัยกัน
และกันใหเพื่อนผูเรียนในกลุมฟงแลวใหเพื่อนชวยวิจารณการใชภาษาและการสรางบรรยากาศวา
ถูกตองเหมาะสมเพียงใด
2. ใหผูเรียนแนะนําตนเองในวันพบกลุมครั้งแรกหรือเมื่อมีโอกาสไปรวมประชุมกลุมยอย
ในวิชาตาง ๆ และยังไมรูจักกับเพื่อนในกลุมโดยใหปฏิบัติตามหลักการและวิธีการแนะนําตนเอง
ที่เรียนมาแลว
3. เมื่อมีโอกาสที่จ ะทักทายปราศรัย หรือแนะนํา ตนเองใหผู เรียนไดฝ กปฏิบัติจริงตาม
หลักการและวิธีการที่ไดศึกษามาแลวและสังเกตผลหากมีขอบกพรองผิดพลาดใหปรับปรุงแกไข
ใหถูกตอง
4. ให ผู เ รีย นออกมาเล า เหตุ การณ ใดก็ไ ดห นา หอ งและให ผู ฟ งวิ จ ารณ ในหัว ขอ เนื้ อหา
วิธีการถายทอด และบุคลิกภาพของผูพูดวาเขาหลักเกณฑในการเปนนักพูดที่ดีหรือไม
การพูดตอชุมชน
1. เปนวิ ธีที่ส ะดวกรวดเร็วที่จะเผยแพรความคิดเห็นของบุคคลตอสาธารณชนไดอยา ง
กวางขวาง ความคิดเห็นนี้อาจเปนไดทั้งในทางสนับสนุน และคัดคาน
2. เปนวิธีการหนึ่งในการถายทอดวัฒนธรรมการปลูกฝงคุณธรรม การเผยแพร
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ความรู และวิทยาการใหม ๆ สู ประชาชน เชน เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบาน ปาฐกถาธรรม
การเผยแพรความรูทางการเกษตร การอุตสาหกรรม เปนตน
3. เปนวิถีทางที่ทํา ใหมนุษยสามารถชี้แนะการแกปญหาสิ่ งแวดลอม ปญหาการจราจร
ปญหาทางดานเศรษฐกิจ เปนตน
นอกจากการพูดตอชุมชนโดยการประชุมรวมกัน หรือการพูดในที่สาธารณะ เชน การหา
เสี ยง การพู ดโฆษณาสิ นคาตาง ๆ แลว ยังมีการพู ดอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนการพู ดผา นสื่อมวลชน
โดยผานทางโทรทัศนหรือวิทยุ ผู เรียนเคยเห็นเคยฟงวิธีการพูดเช นนี้มาบางแลว อาทิ การพู ด
สัมภาษณ การเปนพิธีกร การสนทนา การโฆษณา การเลาเรื่อง เปนตน
การพูดโดยผานสื่อมวลชน จะมีผูฟงหรือผูชมทั่วประเทศ ผูดําเนินรายการจะตองคํานึงถึง
วิธีการพูด ดังนี้
1. วิธีการพูดที่นาสนใจ เราใจ สนุกสนาน
2. ภาษาที่ใชตองสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล กระชับเขาใจงาย
3. ใหเกียรติแกผูที่กําลังพูดดวยหรือผูที่กลาวถึง
4. ไมพูดกาวราว หรือเสียดสีผูอื่น
การเตรียมการพูดตอหนาชุมชน
การพูดตอหนาชุมชนนั้น ผูฟงสวนมากก็ตั้งความหวังไววาจะไดรับความรูหรือประโยชน
จากการฟง ผูพูดจึงตองเตรียมตัวเปนอยางดี เพราะการเตรียมตัวจะชวยใหผูพูดมีความมั่นใจ
กลาที่จะแสดงความคิด ความเห็น การพูดดวยความมั่นใจยอมจะทําใหผฟู งเกิดความเชื่อถือ
ประทับใจในการพูด
ผูพูดแตละคนอาจใชวิธีการเตรียมตัวไดตาง ๆ กัน ดังนี้
1. การกําหนดจุ ดมุงหมายของการพูด ผู พู ดควรกํา หนดใหชัดเจนทั้งจุ ดมุงหมายทั่วไป
และจุดมุงหมายเฉพาะเรื่อง เชน การใหเลา ประสบการณเกี่ยวกับการทํางาน จุดมุงหมายทั่วไป
คือ ใหความรู จุดมุงหมายเฉพาะ คือ วิธีการทํางานและอุปสรรคตาง ๆ ที่ไดพบ
2. การวิเคราะหผูฟง กอนที่จะพูดทุกครั้งผูพูดควรจะไดพิจารณาผูฟ งอยางละเอียดวา
ผูฟงสวนใหญสนใจหรือชอบเกี่ยวกับเรื่องใด โดยผูพูดควรเตรียมขอมูลและการใชภาษาใหเหมาะ
กับเพศวัย สถานภาพทางสั งคม (โสดหรือมีคูสมรสแลว) อาชีพพื้ นความรู ความสนใจตลอดจน
ทัศนคติของกลุมผูฟง
3. การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะพูด ผูพูดตองมีเวลาเตรียมตัวในการพูด ผูพูดจึงควร
พิจารณาเรื่องที่จะพูดวา ตนเองมีความรูในเรื่องนั้น ๆ เพียงใด หากไมมีความรูเพียงพอก็ควรหา
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ความรูเพิ่มเติม และกําหนดขอบเขตของเรื่องใหเหมาะกับผูฟง เชน เปนเด็กเล็ก เปนวัยรุน หรือ
เปนผูใหญ เปนตน
4. การรวบรวมเนื้อหาที่จะพูด การพูดใหผูอื่นฟง ผูพูดตองเตรียมรวบรวมเนื้อหาใหดี
เพื่อผูฟงจะไดรับประโยชนมากที่สุด การรวบรวมเนื้อหาอาจทําไดโดยการศึกษาคนควา การไตถาม
ผูรู การสัมภาษณ และอาจใชอุปกรณชวย เพื่อใหผูฟงเขาใจไดงายขึ้น
5. การทําเคาโครงลําดับเรื่องที่จะพูด เพื่อใหการพูดเปนไปตามลําดับขั้นตอนไมสับสน
ผูพูดควรทําโครงเรื่อง ลําดับหัวขอใหดี เพื่อกันการหลงลืมและชวยใหเกิดความมั่นใจในการพูด
6. การฝกซอมการพูด ผูพูดควรหาเวลาฝกซอมการพูดของตนเสียกอน เมื่อถึงเวลาพูด
จะไดพูดดวยความมั่นใจ ในการฝกซอมนั้นควรคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ ทายืนหรือนั่งกิริยาอาการ
การใชเสียง การใชสายตา ถามีผูฟงอาจจะชวยติชมการพูดในขณะฝกซอมได
กิจกรรมที่ 2
1. ใหผูเรียนฟงการสนทนาทางโทรทัศน รายการที่ส นใจและเปนรายการเดียวกัน เช น
รายการสนทนาปญหาบานเมือง รายการตรงประเด็น ฯลฯ เมื่อฟงแลวใหผูเรียนบันทึกการพู ด
ของผู ดํา เนินรายการ และผู รวมสนทนา วา มีวิธีการพู ดอยา งไร ภาษาที่ใชเหมาะสมหรือไม
มีการพูดกาวราวหรือเสียดสีผูอื่นบางหรือไม ฯลฯ แลวนํามาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในวันพบกลุม หรือตัดตอขอความจากสื่อสิ่งพิมพมาอานและใหวิจารณขอความนั้น ๆ ก็ได
2. ใหผูเรียนสังเกตการพูดใหขาวของบุคคลสําคัญและนักการเมืองแตละคนทางสถานีวิทยุ
และโทรทัศน แลวพิจารณาวาการใหขาว หรือการแสดงความคิดเห็นนั้นควรเชื่อหรือไม เพียงใด
เพราะเหตุใด แลวนํา มาสนทนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกัน เมื่อมีโอกาสพบปะกันหรือในวั น
พบกลุมผูเรียน อาจจะฟงการพูดแสดงทรรศนะของนักการเมืองจากเทปบันทึกเสียงแลวนํามา
สนทนากันก็ได
3. สมมติเหตุการณใหผูเรียนออกมาสนทนากันทางโทรศัพท ใหเพื่อน ๆ วิจารณ
การพูดแสดงความคิดเห็น
การพูดแสดงความคิดเห็นเปนลักษณะการพูดที่จะใชในการปรึกษาหารือกันในกลุมยอย
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา เชน ปญหาการเรียน ปญหาในการดําเนินชีวิต ปญหาของชุมชน
พื้นฐาน
การแสดงความคิดเห็นเปนการใชทักษะการฟง การอาน การพูดและการคิดใหสัมพันธกัน
ตองอาศัย การฝกฝนใหเ กิดความชํา นาญ เพราะการพู ดแสดงความคิ ดเห็น ตองใช ทั้งความรู 
ความคิด เหตุผลหรือหลักการ ทฤษฎีตาง ๆ หลายอยางประกอบกัน ความคิดนั้นจะถูกตอง
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เหมาะสม มีคุณคาน าเชื่อถือ การพูดแสดงความคิดเห็นจึงตองใชความรอบคอบ ใหเหตุผล มีใจ
เปนกลาง บริสุทธิ์ใจ ไมมีอคติ มีการฝกฝนจนเกิดความชํานาญรับผิดชอบในสิ่งที่พูด นี่เปนหลั ก
ของการพูดแสดงความคิดเห็น
การพูดในที่ประชุม
ผูเรียนทราบมาแลววาการประชุมมีหลายประเภทหลายลักษณะทั้งการประชุมกลุมยอย
การประชุมกลุมใหญ การประชุมเชิงวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ แตบุคคลที่มีบทบาท
ที่จะตองพูดในที่ประชุมที่สําคัญนั้นมีเพียง 2 ฝาย คือ ประธานในที่ประชุมและผูเขารวมประชุม
บุคคลทั้ง 2 ฝายนี้จะตองรูจักหนาที่และมารยาทของการพูดในที่ประชุม มิฉะนั้น การประชุมก็จะ
ไมเรียบรอยและไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ประธานในที่ประชุม จะตองปฏิบัติตามหนาที่และมารยาทในการพูดดังนี้
1. แจ งใหทราบถึงวัตถุประสงค ปญหาหรือประเด็นที่น าคิดของการประชุมใหส มาชิก
ไดทราบและพิจารณากอนดําเนินการประชุม
2. พูดตามหัวขอหรือวาระการประชุมอยางสั้น ๆ ไดเนื้อหาสาระและอยาถือโอกาสของ
การเปนประธานผูกขาดการพูดแตเพียงผูเดียว
3. ใหโอกาสแกผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี กวางขวางเปนอิสระและ
ทั่วถึง ประธานคอยสรุปความคิดเห็น ขอเสนอตาง ๆ ใหกระชับ ตรงประเด็นและเปนคนสุดทาย
4. ใชคําพู ดสรา งบรรยากาศที่ดี มีความเปนกันเองเพื่ อใหผู เขา รวมประชุมกลา แสดง
ความคิดเห็น และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความราบรื่น
5. ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระและรักษาเวลาในการประชุมใหเปนไป
ตามกําหนด หากผูเขารวมประชุมพูดแสดงความคิดเห็นมากจนเกินเวลาหรือพูดไมตรงประเด็น
ประธานตองเตือนใหพูดรวบรัดและพูดใหตรงประเด็น
ผูเขารวมประชุม จะตองปฏิบัตติ ามหนาที่และมารยาทในการพูดดังนี้
1. พู ด แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ อภิ ป รายอย า งมี เ หตุ ผ ล ยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
บุคคลอื่น พู ดด วยใจเปน กลางไมใ ชอ ารมณ หรือ นํา ความขัด แยงสวนตัว กับผู เขา รว มประชุ ม
มาเกี่ยวของกับการพูดและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
2. เขาประชุมใหตรงเวลาและรักษาเวลาในการพูด ตามที่ประธานกําหนดให
3. พู ด ให ไ ด ใ จความ กระชั บ และกํ า กั บ ความคิ ด ให เ ป น ไปตามขั้ น ตอนมี ก ารโยง
ความคิดเห็นดวยหรือขัดแยงใหสัมพันธตอเนื่องและสอดคลอง ไมควรพูดวกวนจนจับประเด็นไมได
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4. ไมควรผูกขาดการพูดแตผูเดียว หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองเพื่อแสดงความรอบรู
เมื่อเห็นวาประเด็นใดที่มีแนวทางที่ดีและถูกตองแลวก็ควรงดเวนการแสดงความคิดเห็น มิฉะนั้น
จะทําใหผูเขารวมประชุมเกิดความเบื่อหนาย
5. ควรรักษามารยาทในการพูดในที่ประชุม อยางเชน ใชภาษาสุภาพ ไมพูดกาวราว มีการ
ขออนุญาตตอประธานเมื่อตองการพูด ไมแสดงกิริยาที่ไมสุภาพในที่ประชุม เปนตน
กิจกรรมที่ 3
ใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามหัวขอที่ครูกําหนด
และบางคนแสดงบทบาทของผูเขารวมประชุม สรุปทายมีการอภิปรายรวมกันถึงขอดี ขอดอย
ตามที่แสดงออก
การพูดรายงาน
การพูดรายงาน หมายถึง การพูดเพื่อนําเสนอเรื่องราว ขอมูลขอเท็จจริง ผลการปฏิบัติงาน
สถานการณ ความกาวหนาของการดําเนินงานหรือผลของการศึกษาคนควาตอกลุม หรือที่ประชุม
เชน การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการของหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบ รายงาน
สถานการณและความกาวหนาของหนวยงาน รายงานผลการทดลองหรือศึกษาคนควาของผูเรียน
เปนตน การพูดรายงานที่ผูเรียนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน คือ การพูดรายงานผลการทดลอง
และการศึกษาคนควา เพื่ อเสนอตอครูและเพื่ อนในกลุ ม ซึ่งมักจะเรียกวา การรายงานหนา ชั้น
ดังนั้น ผูเรียนจะตองทราบถึงหลักและวิธีการพูดรายงานพรอมทั้งหมั่นฝกฝนใหเกิดทักษะซึ่ง มีแนว
ปฏิบัติดังนี้
1. เรียบเรียงเนื้อหาที่จะรายงานตามลําดับความสําคัญไดสาระกระชับและชัดเจน
2. พิจารณาเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพและพื้นฐานความรูของกลุมผูฟง
3. พิจารณาเนื้อหาที่รายงานใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
4. ควรใชภาษาในการเสนอเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับของผูฟง ใชภาษาที่สื่อสารเขาใจ
งาย ไมใชศัพทเทคนิค หรือศัพททางวิชาการที่ยากจะทําใหผฟู งไมเขาใจ
5. มีการยกตัวอยางสถิติ เอกสารและอุปกรณประกอบการรายงานในเนื้อหาบางตอน เพื่อ
ใหผูฟงเขาใจงายและชัดเจน
6. ควรเปดโอกาสใหผูฟงไดซักถามขอสงสัย เพื่อผูรายงานจะไดอธิบาย
7. หากการรายงานมีเนื้อหาสาระมากเกินเวลาที่มีอยู ควรมีการพิมพเอกสารแจกลวงหนา
เพื่อผูรายงานจะไดชี้แจงเฉพาะสวนที่สําคัญเทานั้น สวนรายละเอียดจะดูไดจากเอกสาร
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การพูดบรรยายความรูสึก
การพูดบรรยายความรูสึก เปนลักษณะการถายทอดความรู อารมณความรูสึกหรือความ
คิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยผูพูดมีจุดประสงคเพื่อโนมนาวใจใหผูฟงคลอยตามหรือเชื่อในเรื่อง
นั้น ๆ การพู ดบรรยายความรูสึ กนึกคิดออกมาใหผูฟงเชื่อและเห็นคลอยตามนั้น จํ าเปนตองใช
ศิลปะในการพู ด ศิล ปะในการใชน้ําเสี ยงและการแสดงกิริยาทา ทางประกอบไดอยางเหมาะสม
ตลอดจนการเลือกใชถอยคําในการพูดและการใชกลวิธีในการบรรยายความรูสึก เชน การพูดแสดง
ความยินดี การพูดแสดงความขอบคุณ การกลาวแสดงความเสียใจ การเลาเหตุการณที่ตื่นเตน
เราใจ และการพูดปลอบใจ เปนตน
การพูดอธิบาย
เปนการพูดชี้แจงรายละเอียดเปนการพูดอธิบายวิธีหนึ่งที่มีจุดประสงคสําคัญ เพื่ออธิบาย
หรือชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ ที่มีผูติดใจสงสัยใหเขาใจในรายละเอียดอยางแจมแจงชัดเจนทั้งผูชี้แจง
อาจเปนคน ๆ เดียวหรือเปนคณะก็ได และผูฟงอาจจะเปนคน ๆ เดียวหรือกลุมคนก็ได การพูด
ชี้แจงรายละเอียดมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1. ตองศึกษาทําความเขาใจปญหา ขอสงสัย เหตุการณความตองการและสถานการณ
ของบุคคล กลุมบุคคลที่จะชี้แจงเปนอยางดี
2. พูดเทาความถึงปญหา ขอสงสัย ความตองการของผูฟง คําชี้แจงเพื่อเปนหลักฐานที่จะ
นําเขาสูการชี้แจงรายละเอียด
3. เริ่มชี้แจงรายละเอียดหรือเนื้อเรื่องที่เปนเหตุผลสําคัญเปนขอเท็จจริงหรือเปนวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกตองเหมาะสม โดยใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะบุคคลและสถานการณในขณะนั้นอธิบาย
ใหผูฟงเขาใจในรายละเอียดใหแจมแจงชัดเจน
4. มีการสรุปในสาระสําคัญ แนวปฏิบัติหรือขอตกลงใหชัดเจนยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่ 4
ใหผูเรียนฝกการพูดบรรยายความรูสึกตอเพื่อนหรือบุคคลที่เกี่ยวของในโอกาสอันควร
ซึ่งอาจจะเปนการพูดแสดงความยินดี แสดงความเสียใจหรือการพูดเพื่อปลอบใจโดยปฏิบัติตาม
หลักและวิธีการพูดบรรยายความรูสึกใหครบถวนแลวใหประเมินการพูดของตนเองดวย
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การโตวาที
ความหมายและความสําคัญของการโตวาที
การโตวาที คือ การอภิปรายแบบหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยผูมีความเห็นตรงขามกันในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง มีจํานวนเทากัน ตั้งแต 2 - 4 คน ผลัดกันพูดแสดงความคิดเห็น เพื่อจูงใจใหผูฟงเห็น
คลอยตามกับเหตุผลและความคิดของฝายตน ซึ่งเรียกวา ฝายเสนอ ฝายหนึ่งและฝายคานอีกฝาย
หนึ่ง มีการกํา หนดเวลาใหแตละฝา ยพูด ผูพูดแตละคนจะหาเหตุผ ลมาหักลางฝายตรงขามและ
หาเหตุผลมาสนับสนุนฝายของตนเอง โดยมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณาตัดสินวาฝายใดมีเหตุผล
ดีกวา ฝายใดชนะหรือเสมอกันการโตวาทีไมมีการใหเวลาผู ฟงไดรวมแสดงความคิดเห็นเหมือน
การอภิปรายประเภทอื่น
การโตวาที เปนกิจกรรมการพูดที่มีความสําคัญในเชิงของการใชศิลปะการพูดเพื่อแสดง
ทรรศนะ เพื่อการชักจู งใจและการโตแยง เปนการฝกฝนการแสดงวาทศิล ปชั้นสูง ฝกการยอม
รับฟงเหตุผล มีน้ําใจเปนนักกีฬา และรูจักเคารพกติกาเกี่ยวกับการพูด ซึ่งปกติเราไมคอยจะมีกัน
การโตวาทีมีจุดประสงคที่แทจริงดังที่กลาวมามากกวาการจัดเพื่อความบันเทิง
ปจจุ บันมีการจั ดกิจกรรมการพู ดโตวาทีอยูเสมอโดยเฉพาะทางสื่อมวลชน เชน รายการ
ยอวาที แซววาที ฯลฯ แตดูเปนการใชคารมคมคายมากกวาการใชวิธีการแหงปญญา ไมไดสงเสริม
การเพิ่มพูนภูมิปญญาเพียงแตมุงความบันเทิงมากกวาสาระความรู
องคประกอบของการโตวาที
การโตวาทีเปนการพูดอภิปรายสาธารณะ จึงมีการแยกกลุมผูพูดออกจากผูฟงและไมเปด
โอกาสใหผู ฟงไดมีสวนรวมในการพู ดอาจจะมีเพี ยงถามความเห็นในการตัดสินดวยการขอเสียง
ปรบมือเทานั้น องคประกอบของการโตวาทีมีดังนี้
1. ญัตติ คือ หัวขอการโตวาทีหรือประเด็นปญหาที่กําหนดขึ้น ซึ่งเปนขอที่ผูพูดทั้งสองฝาย
มีความเห็นไมตรงกัน หรืออาจจะกําหนดใหเห็นไมตรงกัน หยิบยกมาใหอภิปรายโตแยงกัน
ญัตติที่ควรนํามาโตวาทีควรมีลักษณะดังนี้
1. เปนเรื่องที่คนสวนใหญใหความสนใจและมีส วนเกี่ยวของหรือมีผ ลกระทบและเกิด
ประโยชนตอคนในสังคมเหลานั้น
2. เปนเรื่ องให ความรู มีคุณ คา ในการสงเสริมความรู ความคิด และสง เสริมเศรษฐกิ จ
การเมืองการปกครอง
3. เปนเรื่องสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และไมขัดตอศีลธรรมอันดีงามไมเปนภัยตอสังคม
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4. เปนเรื่องที่จะนําไปสูขอตกลงที่จะดําเนินการไดหรือสามารถนําผลของการโตวาทีไปใช
ในการแกปญหาหรือใชประโยชนดานอื่น ๆ ได
(ควรหลีกเลี่ยงญัตติที่ขาดลักษณะดังกลาวมา เชน ญัตติที่วา ขี้เมา ดีกวาเจาชู พอคาดีกวา
ขาราชการ ฯลฯ ซึ่งเปนญัตติที่ไมไดประโยชนไรสาระ)
2. ประธานการโตวาทีและคณะผูตัดสินใจ
ประธานการโต ว าที เป นผู  ทํา หน า ที่ ควบคุม การโตว าทีใ ห เป นไปตามแบบแผนและ
กฎเกณฑตลอดทั้งขอตกลงตาง ๆ ประธานการโตวาทีจะมีผูชวยทําหนาที่ผูกํา กับเวลาของผู โต
ตามที่กําหนดกันไว ประธานการโตวาทีมีหนาที่ดังนี้
1. กลาวนําบอกญัตติและชี้แจงระเบียบวิธีการ หลักเกณฑของการโตวาที
2. แนะนําคณะผูโตทั้งฝายเสนอและฝายคาน แนะนําผูกํากับเวลาและคณะผูตัดสิน
3. ชี้แจงรายละเอียดของกติกาตาง ๆ ใหทุกฝายที่เกี่ยวของในการโตวาทีทราบ
4. เชิญผูโตขึ้นพูดทีละคนตามลําดับ
5. รวมคะแนน แจงผลการตัดสิน และกลาวปดการโตวาที
คณะผูตัดสิน
คณะผูตัดสินจะเลือกผูที่มีประสบการณในการโตวาทีและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นํามา
เปนญัตติในการโตวาที อาจจะมี 2 หรือ 5 คน คณะผูตัดสินมีหนาที่ใหคะแนนตัดสินชี้ขาด การ
โตวาทีฝายใดที่เสนอเหตุผล ความคิดทรรศนะที่ดีกวา โดยไมตองถามความเห็นตอผูฟง
3. คณะผูโตวาที
คณะผูโต คือ กลุม 2 กลุม ที่มีความเห็นขัดแยงกัน ตกลงจะพู ดแสดงความคิดทรรศนะ
ของตนตอสาธารณะหรือผูฟงที่สนใจ คณะผูโตจะแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่เห็นดวยกับญัตติ
จะพู ดสนับสนุนเรียกวา ฝา ยเสนอ ฝา ยที่ไมเห็นดวยหรือเปนผู มีความคิดเห็นโตแยง เรียกวา
ฝายคาน
ผูโตแตละฝายจะมีหัวหนาคนหนึ่ง และมีผูสนับสนุนฝายละ 2 - 3 คน แตละฝายจะมีดังนี้
ฝายเสนอ
ฝายคาน
1. หัวหนาฝายเสนอ
1. หัวหนาฝายคาน
2. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 1 2. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 1
3. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 2 3. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 2
4. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 3 4. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 3
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คณะผูโตวาทีทุกคนทั้งฝายเสนอและฝายคานจะตองปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามคําสั่งและคําชี้แจงของประธานอยางเครงครัด
2. ปฏิบัติตามกติกาของการโตวาทีอยางเครงครัด
3. รักษามารยาทในการพูดอยางเครงครัด เชน พูดใหสุภาพไมพูดกาวราว ยั่วเยาดูถูก
ฝายตรงขามและงดเวนการพูดเรื่องสวนตัว เปนตน
การจัดลําดับและการพูดของผูโตวาที
การจัดลําดับและการพูดของผูโตวาทีทั้งสองฝายจะมีการจัดลําดับกําหนดเวลาและมีแนว
การนําเสนอดังนี้
ลําดับที่ 1 หัวหนาฝายเสนอ
หัวหนาฝายเสนอจะไดรับเชิญขึ้นพูดเปนอันดับแรกโดยจะใหเปนผูเสนอประเด็นขอบเขต
ของญัตติ การใหนิยามคําและทรรศนะที่มีตอเรื่องที่โตวาทีในครั้งนั้นวาเปนอยางไร โดยจะบอก
ถึงขอเท็จจริง เหตุผล พรอมหลักฐานตาง ๆ มาสนับสนุน ปกติหัวหนาทั้ง 2 ฝายจะใชเวลาพูดมาก
กวาผูสนับสนุนเล็กนอย
ลําดับที่ 2 หัวหนาฝายคาน
หัวหน า ฝา ยค า นจะไดรั บเชิ ญขึ้ นพู ดเป นอัน ดับ ที่ 2 ตอ จากหัว หนา ฝ า ยเสนอหั วหน า
ฝายคาน จะรวบรวมขอเสนอของหัวหนา ฝายเสนอทุกขอทุกประเด็นมาคัดคานดวยเหตุผลและ
หลักฐานเพื่อหักลางใหไดทุกประเด็น แลวจึงเสนอความคิด เหตุผลและหลักฐานสนับสนุนความคิด
ของฝายคานไวใหมากที่สุด
ลําดับที่ 3 - 6 หรือ 8 ผูสนับสนุนทั้งสองฝาย
ตอจากหัวหนาฝายคาน ก็จะเปนหนาที่ของผูสนับสนุนฝายเสนอและฝายคานสลับกันไป
โดยทุกคนจะทําหนาที่สนับสนุนความคิดและเหตุผลของฝายตนเอง คัดคานหักลางความคิดและ
เหตุผลของฝายตรงกันขามใหครบทุกประเด็น แลวก็จะเสนอความคิดเหตุผลและหลักฐานตาง ๆ
สนับสนุนฝายตนเอง
ลําดับสุดทาย
เมื่อผูสนับสนุนทั้ง 2 ฝายพูดครบทุกคนแลวจะใหหัวหนาทั้งสองฝายมาพูดสรุปอีกครั้งหนึ่ง
โดยจะใหหัวหนาฝายคานเปนผูสรุปกอนแลวจึงใหหัวหนาฝายเสนอสรุปเปนคนสุดทาย
4. ผูฟง ผูฟงการโตวาทีเปนผูรับความรู ความคิด ทรรศนะของผูโตวาทีทั้งสองฝายแลว
จะตองใชวิจารณญาณที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชน ผูฟงการโตวาทีไมมีโอกาสไดรวมแสดงความ
คิดเห็นเหมือนกิจกรรมการฟงอภิปรายประเภทอื่น มีแตเพียงตองปฏิบัติตนใหเปนผูฟงที่ดีเทานั้น
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กิจกรรมที่ 5
ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการโตวาทีของกลุมในโอกาสสําคัญ โดยเขารวมเปนคณะผูจั ด
คณะผูโตหรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อฝกฝนการพูด
ผูมีมารยาทดีในการพูด
การมีมารยาทในการพูดก็จะคลายคลึงกับลักษณะการพูดที่ดีดังที่ไดกลาวในตอนตนแลว
ซึ่งอาจประมวลไดดังนี้
1. ผูพูด เปนผูที่ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนทัศนคติของตนไปสู
ผูฟง โดยสื่อภาษาทาง เสียง อากัปกิริยา และบุคลิกภาพ ใหมีประสิทธิภาพที่สุด ผูพูดจะตองมี
มารยาทและคุณธรรมในการพูด และผูพูดเองตองมีการเตรียมตัว มีความรู และประสบการณใน
เรื่องที่จะพูดอยางดี และตองรวบรวมเรียบเรียงความรูเหลานั้นใหเปนระบบและถายทอดใหผูฟง
เขาใจงาย และชัดเจน ผูพูดเองตองมีทักษะในการพูดมีความสนใจที่จะพัฒนาบุคลิกภาพอยูเสมอ
เปนการสรางความมั่นใจใหผูพูดเอง
2. เรื่องและสาระที่พูดตองมีประโยชนตอผูฟง ควรเปนเรื่องทันสมัย เนื้อหาชัดเจน ผูพูด
ตองขยายความคิดและยกตัวอยางใหชัดเจน
3. ผูพูดตองรูจักกลุมผูฟงกอนลวงหนา ทั้งอาชีพ วัย เพศ ความสนใจของผูฟง ฯลฯ
รวมทั้งจุดมุงหมายในการพูด เพื่อจะไดเตรียมตัวและเนื้อหาไดถูกตองนาสนใจ
4. ผูพูดตองคนควาหาความรู และประมวลความคิดทั้งหมด แยกแยะใหไดวา ความคิด
หลั กคืออะไร ความคิดรองคืออะไร และควรหาสิ่ งสนับสนุนมาประกอบความคิดนั้น ๆ เชน
เหตุการณที่รับรูกันไดทั่วไป หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ฯลฯ พรอมกันนั้นถามีการอางอิงเรื่องที่มา
ประกอบการพูดที่ผูพูดตองบอกแหลงที่มาดวย
5. การจัดระเบียบ และวางโครงเรื่อง ตองเตรียมใหดีเพื่อจะไดไมพูดวกวน
เพราะมิฉะนั้นจะทํา ใหการพู ดไมน าสนใจ และอยา ลืมวาในการพูดแตละครั้งตองใหครอบคลุ ม
จุดมุงหมายใหครบถวน
6. ผูพูดตองเราความสนใจของผูฟงดวยการใชภาษา เสียง กิริยาทาทาง และบุคลิกภาพ
สวนตนเขาชวยใหผูฟงฟงอยางตั้งใจ และผูพูดตองพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้น
ดวย
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กิจกรรมที่ 6
ผูเรียนลองประเมินตนเองวา ทานสามารถเปนนักพูดระดับใด ถากําหนดระดับ A B C
และ D โดยทานเปนผูตั้งมาตรฐานเองดวย และถาไดระดับ C ลงมา ทานคิดจะปรับปรุงตนเอง
อยางไรบางหรือไม
กิจกรรมทายบทที่ 2
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนใชศิลปะการพูดไดอยางเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล โดยสมมุติการพูด
ในโอกาสตาง ๆ เอง (5 คะแนน)
กิจกรรมที่ 2 ใหแบงกลุมผูเรียนวิเคราะหและประเมินคาการใชการพูดในการเขียนจากการอาน
เรื่องนี้
อยูดี ๆ ก็หาของทีเ่ รามักจะใชประจําแตไมเจอเหมือนวามันพรอมจะหาย เมื่อเราจะหาเปน
ซะอยาง บางทีปากกาก็หาไมเจอ แตมารูตัวอีกทีก็เหน็บไวทขี่ างหู มือถือไมรูวาหายไปจากกระเปา
กางเกงตอนไหน ทัง้ ๆ ที่ตอนนี้ก็กําลังใชมือถือโทรคุยอยู เอะ เปนอะไรกันละนี่ อยางนี้จะเรียกวาหลงลืม
หรือขีล้ ืมดีนอ
หลงลืม กับ ขี้ลืม นี่ตางกันนะครับ เพราะถาเราไมไดใสใจในเรื่องบางเรือ่ ง โดยที่ไมเอาสมาธิ
ไปมุงกับเรื่องนั้น เราก็จะจําไมไดเรียกวา ขี้ลืม วิธีนี้แกไดโดยเอาสมาธิไปใสในกับเรือ่ งทีเ่ ราทํา เชน
จดบันทึก หรือถายภาพมือถือไว วาจอดรถที่ชั้นไหน หรือเบอรโทรศัพทที่ติดประกาศไวเบอรอะไร
ตางกับหลงลืม จะจําไมไดเลยดวยซ้ําวาขับรถมา หรือวางของผิดที่ อยางเอากุญแจไปวางในแกวน้ํา
เอาเตารีดไปแชตูเย็น เปนตน
ถาไมอยากขี้ลืม ผมมีเคล็ดลับงาย ๆ มาชวยพัฒนาสมองพวกเรากับครับ

โดยวิเคราะหและประเมินจากหัวขอดังนี้
1. เรื่องนี้นาจะมีชื่อเรื่องอะไร
2. เหตุการณในเรื่องจะเกิดฟงบุคคลวัยใด
3. หลงลืมและขี้ลืมตางกันอยางไร
4. วิธีการแกไขการขี้ลืมทําอยางไร
5. ยกตัวอยางการใชการพูดในการเขียน 2 ตัวอยางและใหผูเรียนสงผลการวิเคราะหและ
ประเมินคาการใชการพูด เปนงานรายบุคคล และสงครูผูสอน (5 คะแนน)
กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการพูด” เปนงานรายบุคคลและ
สงครูผูสอน (3 คะแนน)
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บทที่ 3
การอาน
เรื่องที่ 1 ความสําคัญของการอาน
1. การอานชวยใหผูอานไดรับสาระความรูและขาวสารขอมูลตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอาน พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได
2. การอานชวยใหความเพลิดเพลินไดรับความสุข เกิดความคิดและจินตนาการ การอาน
จึงเปนการพักผอนและคลายเครียดไดดี
3. การอา นชวยใหการดํา เนินชีวิตของมนุษยมีความสุ ขสมบูรณในการดํา เนินชีวิตอยูใน
ชุม ชนและสั ง คมเพิ่ ม มากขึ้ น เพราะการอ า นจะช วยสรา งความคิ ด ประสบการณ ให โ ลกทั ศ น
กวางขวางขึ้นมีความเขาใจอันดีระหวางคนในสังคม
เรื่องที่ 2 วิจารณญาณในการอาน
วิจ ารณญาณในการอาน คือ การอา นอยางใชส ติปญญาไตรตรอง รูจักนํา ประสบการณ
ความรู และเหตุผ ลมาประกอบในการตัดสิ น ใจและสามารถนํา ไปใชไดอ ยา งถูก ตองตามความ
เหมาะสม
ลักษณะของการอานอยางมีวิจารณญาณตองสรุปใหไดวาสิ่งใดเปนใจความสํ าคัญ สิ่งใด
เปนพลความหรือใจความประกอบและเขาใจวาขอความใดเปนขอเท็จจริง ขอความใดเปนความ
คิดเห็น ตลอดจนสามารถประเมินคางานเขียนที่อานไดวามีคุณคาดานใด มีแงคิด
อะไรและสามารถนําความรูความคิดนั้นมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางไร
ขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณ
1. อานใหเขาใจตลอดเรื่อง
2. วิเคราะหวาเรื่องที่อานนั้นมีสาระสําคัญอะไร อะไรเปนขอคิดเห็น อะไรเปนขอเท็จจริง
เจตนาของเรื่องคืออะไรและมีประโยชนดานใดบาง
3. ประเมินคา เมื่อวิเคราะหแลววาเรื่องที่อานนั้นมีคุณคาดานใดและสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนกับใครดานใดและอยางไรตอไป
4. นําเรื่องที่อานไปใช เมื่อวิเคราะหและประเมินคาไดแลวนําสาระสําคัญที่ไดจากเรื่องไป
ใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชนและสังคมอยางเหมาะสม
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หลักการอานอยางมีวิจารณญาณ
1. พิจารณาความถูกตองของภาษาทั้งดานความหมายและความถูกตองของการใชภาษา
2. พิจารณาความสมเหตุสมผลของเรื่องหรือการนําเสนอเนื้อหาที่สอดคลองกันและเปนไป
ตามลําดับขั้นตอน
3. พิจารณาความตอเนื่องสัมพันธกันระหวางแกนหลัก แกนรอง และสวนประกอบ
ที่เหมาะสมกลมกลืนกัน
4. แยกแยะวาสวนใดเปนความรู ความคิดเห็นหรือขอเท็จจริงอยางถูกตอง
5. พิจารณาเนื้อหาความรูที่ไดจากการอาน มีความสัมพันธกัน มีความเปน
รูปธรรม เขาใจงาย มีความนาสนใจและใหคุณประโยชนมากเพียงใด
เรื่องที่ 3 การอานแปลความ ตีความ ขยายความ จับใจความหรือสรุปความ
การอานแปลความ หมายถึง การแปลงจากคําเดิมเปนคําใหมที่ยังคงความหมายและ
สาระสําคัญของเนื้อหาเดิมไวอยางครบถวน การแปลความที่นิยมกันมากที่สุดคือ การถอด
คําประพันธจากภาษารอยกรองเปนภาษารอยแกว
การอานตีความ แตกตางจากการแปลความ คือ การแปลความนั้นเปนการแปลคําตอคํา
ในขณะที่การตีความมีการแปลความ ถอดความและตีความคํา ทั้งความหมายตรงและความหมาย
โดยนัย ใหตรงตามเจตนาของผูเขียนไวดวย
ลักษณะของการตีความที่ดี
1. เขาใจความรู ความคิดพื้นฐานของผูเขียน
2. มีความรู ความเขาใจสภาพหรือบริบทของสังคมตามยุคสมัยที่งานเขียนสรางขึ้นวามี
พื้นฐานหรือสภาพของสังคมในชวงนั้น ๆ วาเปนอยางไร
3. ควรอานงานเขียนที่จะตีความนั้นหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเก็บรายละเอียดใหไดทั้งหมดจะ
ทําใหการตีความไดอยางชัดเจนครบถวน
4. การอานตีความที่ดีไมควรยึดถือวาการตีความของตนเองถูกตองเสมอ
การอานขยายความ เปนการอธิบายเพิ่มเติม จากการตีความใหกวางขวาง ครอบคลุม
เนื้อหาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะของการอานขยายความ ไดแก การขยายความ ไดแก
การขยายความ สํานวน พังเพย สุภาษิต คําขวัญ เปนตน
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การอานจับใจความหรือสรุปความ
ใจความสําคัญ คือ สาระเนื้อหาหลักของเรื่องที่อานทั้งหมดหรือที่เรียกวาแกนของเรื่อง
หัวใจของเรื่องหรือความคิดหลักของเรื่อง
ในแตละยอหนาของเรื่องที่อานจะมีใจความสําคัญของเรื่องเพียงใจความเดียว ซึ่งสวนใหญ
จะปรากฏในประโยคแรกของยอหนา รองลงมาคือประโยคสุดทายของยอหนามีเพียงสวนนอยที่
ประโยคใจความสําคัญจะอยูตอนกลางของยอหนา
การอานและพิจารณานวนิยาย นวนิยายจัดเปนวรรณกรรมปจจุบันประเภทรอยแกว
นวนิยายแบงตามเนื้อหาในการนําเสนอได 6 ประเภท คือ
1. นวนิยายอิงประวัติศาสตร เชน สี่แผนดิน คูกรรม รัตนโกสินทร
2. นวนิยายวิทยาศาสตร เชน กาเหวาที่บางเพลง มนุษยพระจันทร มนุษยลองหน
3. นวนิยายลึกลับ ฆาตกรรม นักสืบ สายลับ เชน เชอรลอกโฮม มฤตยูยอดรัก นวลฉวี
4. นวนิยายเกี่ยวกับภูตผีปศาจ เชน แมนาคพระโขนง กระสือ ศรีษะมาร
5. นวนิยายเกี่ยวกับการเมือง เชน ไผแดง สารวัตรใหญ ฟาเปลี่ยนสี
6. นวนิยายดานสังคมศาสตร เชน เมียนอย ทองเนื้อเกา แรงเงา
หลักการอานและพิจารณานวนิยาย
1. โครงเรื่องและเนื้อเรื่อง คือ เรื่อราวของเรื่องวาใครทําอะไร อยางไร ที่ไหน กับใคร
เมื่อใด โครงเรื่องที่ดีเหตุการณตาง ๆ ในเรื่องจะตองมีความสัมพันธตอเนื่องกัน มีการสรางจุดสนใจ
ใหผูอานติดตามเรื่องตลอดและตองมีความสมจริงสมเหตุผลในการนําเสนอดวย
2. กลวิ ธีใ นการดํา เนิน เรื่อ ง คื อ ขั้น ตอนในการนํ า เสนอเรื่ องจะทํ า ให น วนิ ย ายมี ความ
นาสนใจและประทับใจผูอาน กลวิธีดําเนินเรื่องที่ดีจะตองเรียงลําดับเหตุการณจากกอนไปหลังจะ
ทําใหผูอานไมสับสนและชวนใหติดตาม
3. ตั ว ละคร นวนิ ย ายที่ ดี จ ะต อ งมี ลั ก ษณะนิ สั ย หรื อ พฤติ ก รรมของตั ว ละครที่ ส มจริ ง
สมเหตุสมผล ผูอานจะรูจักพฤติกรรมหรือบุคลิกลักษณะของตัวละครไดจากบทสนทนา
4. ฉาก หมายถึง สถานที่ สภาพแวดลอม เวลาที่เกิดเหตุการณตา ง ๆ ในนวนิยายแตล ะ
เรื่องที่ตองสอดคลองกับแนวของเรื่อง เชน นวนิยายเกี่ยวกับผีปศาจ ฉากที่ปรากฏในเรื่องสวนใหญ
ก็จะเวลากลางคืน
5. สารั ตถะหรือ สารของเรื่ องนวนิ ย ายที่ ดี จ ะบอกแนวของเรื่ อ งที่ ชั ดเจนมีคุ ณ คา ด า น
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี เชน ทํา ดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ธรรมชนะอธรรม พนทุกขไดเพราะความเพียร
ดังนี้ เปนตน
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เรื่องที่ 4 มารยาทและนิสัยรักการอาน
มารยาทในการอาน มีดังนี้
1. ไมควรอานเอกสารที่เปนสวนตัวของบุคคลอื่น อาทิ สมุดบันทึก จดหมายสวนตัว
2. ในขณะที่ผูอื่นกําลังอานหนังสืออยูไมควรชะโงกหนาไปอานหนังสือฉบับเดียวกันจาก
ดานหลังหรือดานขาง เพราะจะทําใหผูที่กําลังอานอยูน ั้นเกิดความอึดอัดรําคาญได
3. ใชการอานในใจในขณะที่มีผูอื่นอยูดวยในสถานที่นั้นเพราะผูอื่นที่อยูดวยอาจตองการ
ความสงบ
4. ไมอานในลักษณะที่เปนการลอเลียนผูอื่น
5. ไมถือวิสาสะหยิบหนังสือหรือเอกสารของบุคคลอื่นมาอานโดยที่ไมไดรับ
อนุญาต
6. ไมอานหนังสือในขณะนั่งประชุมหรืออยูในวงสนทนาโดยหนังสือหรือเอกสารนั้น
ไมเกี่ยวของกับการประชุมหรือเรื่องที่กําลังสนทนา
7. การอานหนังสือในหองสมุดหรือสถานที่ที่จัดไวสําหรับการอานหนังสือโดยเฉพาะจะตอง
ไมสงเสียงดังและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่นั้น ๆ อยางเครงครัด
การสรางนิสัยรักการอาน
1. หาหนังสือประเภทที่ตนเองชอบหรือสนใจมาอานกอนโดยเลือกที่ความยาวไมมากนัก
2. หยิบหนังสือหรือเอกสารมาอานทุกครั้งที่มีเวลา เชน ขณะไปรอการตรวจรักษาใน
คลินิกแพทย ทันตแพทย การไปรอประชุมตาง ๆ เปนตน
3. เลือกอานหนังสือที่มีรูปเลมเล็กกะทัดรัด มีภาพประกอบและสีสันสวยงามมาอานกอน
เพื่อจูงใจตนเองใหอานบทความในเวลาไมมากนัก
4. มีเทคนิคการอานเร็วโดยการจับเวลาในการอานหนังสือแตละครั้งและอานปายประกาศ
ตามสถานที่ตาง ๆ ที่ผานไปพบหรือตัววิ่ง การคนหาคําในพจนานุกรมที่สําคัญที่สุดในการจะชวย
ใหอานเร็ว คือ การมีสมาธิที่แนวแนจดจออยูกับเรื่องที่อาน
5. ฝกเทคนิคการตั้งคําถามลักษณะการตั้งคําถามมี 2 อยาง คือ การตั้งคําถามกอนการอาน
จะทําใหอยากจะอานเรื่องราววาเปนอยางไรกับการตั้งคําถามเมื่ออานจบแลววาตนเองยังมีขอ
สงสัยของใจหรือไมชัดเจนในเรื่องใดตอนใดถายังไมไดคําตอบก็กลับไปอานทบทวนซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
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กิจกรรมทายบทที่ 3
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนอานเรื่อง ซิ่งบิ๊กไบค อุปกรณปองกันก็ชวยไมได
และวิเคราะหเรื่องที่อานแลวตอบคําถามตอไปนี้ (5 คะแนน)

ซิ่งบิ๊กไบค อุปกรณปองกันก็ชวยไมได
บิ๊ ก ไบคกั บ ความปลอดภัยในสั ง คมไทย โดยคุณหมอมนู ญ ลี เ ชวงวงศ ประธานทุ นง ว งอยาขับ ใน
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลปยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มูลนิธิรามาธิบดี
ปจจุบันบิก๊ ไบคไมไดจํากัดเฉพาะคนรวยเทานั้น คนทั่วไปเขาถึงได และใชสําหรับเดินทางใน
ชีวิตประจําวัน ขับขี่ในเขตเมือง เนื่องจากสภาพถนนของเมืองใหญของไทยไมดีเหมือนในประเทศที่เจริญแลว
สภาพผิวถนนไมเรียบ สูง ๆ ต่ํา ๆ บางถนนมีรอยแยก มีเศษหินบนถนน ทําใหมโี อกาสสะดุดลมเองได บางครั้ง
มีสุนัขวิ่งตัดหนา ปริมาณถนนบานเราก็นอ ย การจราจรก็ติดขัด ถนนคอนขางแคบไมกวางเหมือนประเทศที่
พัฒนาแลวไมมเี ลนจักรยานยนต คนขี่บิ๊กไบคสวนใหญไมขี่ชิดซาย จะขี่ครอมเสนแบงชองจราจรระหวางรถยนต
แลวแซงซายแซงขวาเพื่อขี่ขึ้นไปขางหนา ถนนบางสายชองจราจรแคบมากบิ๊กไบคไมสามารถแทรกผานได ตอง
เดินลากบิ๊กไบคซงิ่ หนักมาก
บริเวณแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร เวลาเปลี่ยนเปนไฟเขียวจะสังเกตเห็นบิ๊กไบคออกตัวเปนคันแรก
เพราะคนขี่สามารถเรงเครื่องไดเร็วกวารถจักรยานยนตทั่วไป ถึงแมระบบเบรกของบิ๊กไบคดีกวารถจักรยานยนต
ธรรมดามี
แตก็ไมใดบิ
สามารถหยุ
ไดทเหมาะสมกั
ันที ตองใชรบะยะทางในการหยุ
1. ABS
เพราะเหตุ
๊กไบคยังดไม
การขับขี่ในเขตเมืดรถ
องยิ่งที่เร็วยิ่งตองใชระยะทางเพิ่มขึ้น
บิ๊กไบคขี่ดวยความเร็ว 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ตองใชระยะทาง 46 เมตร ถาขี่เร็ว 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง

2. เพราะเหตุใดบิ๊กไบคจึงมีอุบัติเหตุชนกับรถยนตคันหนาที่เลี้ยวหรือออกกะทันหัน

ตองใชระยะทางเพิ่มขึ้นเปน 100 เมตร ในการหยุดบิ๊กไบค

3.ดังหากท
นขี้ง่บทีิ๊ก่คไบค
อุบมัตทีิเ่หหตุ
อยางไรคันหนาเลี้ยวหรือหยุดกะทันหัน บิ๊กไบควิ่ง
นั้นบอายครั
นขี่บจิ๊กะป
ไบคอหงกัลังนเรการเกิ
งเครื่อดงเต็
ากรถยนต
ไปชนเพราะเบรกไม
หยุด เพราะฉะนั
้นคนขั
รถยนต
ทุกจคนถ
าจะเปลี่ยนเลนหรื
4. หากทานจะสนั
บสนุนการขี
่บิ๊กบไบค
ควรพิ
ารณาอะไรบ
าง อเลี้ยวรถตองมองกระจกหลัง

และใหสัญญาณไฟเลี้ยวแตเนิ่น ๆ และเวลาจอดรถยนตขางทางคนขับรถยนตตองระมัดระวังกอนเปดประตู

5. ขอดีและขอเสียของการขับขี่บิ๊กไบค ใหเขียนเปนรายงานรายบุคคลและสงครูผูสอน
ลงจากรถ
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กิจกรรมที่ 2 แบงกลุมผูเรียนคนควาจากแหลงความรูในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. ความหมายของภาษาถิ่น สํ านวน สุ ภาษิตที่ปรากฎในวรรคดี วรรณกรรมปจจุบัน
และวรรณกรรมทองถิ่น
2. คุณคาของวรรณคดี วรรณกรรมปจจุ บัน วรรณกรรมทองถิ่น ในดานแสดงถึงวิถีชีวิต
ดานสังคม และการนําคุณคาเหลานี้ไปใช โดยจัดทําเปนรายงานกลุมและสงครูผูสอน (10 คะแนน)
กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนเขียน “การมีมารยาทในการอานและการมีวินัยรักการอา น” เปนงาน
รายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน)
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บทที่ 4
การเขียน
เรื่องที่ 1 หลักการเขียนประเภทตาง ๆ
การเขียนยอความ
การเขียนยอความเปนการนําเรื่องราวตาง ๆ มาสรุปใหเหลือเพียงใจความสําคัญ
แลวเขียนใหมดวยสํานวนของผูยอความ
หลักการยอความ
1. อานเนื้อเรื่องที่จะยอความใหเขาใจ
2. จับใจความสําคัญแตละยอหนาของเรื่องที่จะยอความใหครบถวน
3. นําใจความสําคัญของแตละยอหนามาสรุปเขียนใหม ดวยสํานวนของตนเอง
โดยไมใชอักษรยอ ไมใชเครื่องหมายตาง ๆ ใหคงราชาศัพทเดิมไวและเมื่อยอแลวความยาวของยอ
ความประมาณ 1 ใน 4 ของเรื่องเดิม
การเขียนเรียงความ
การเขียนเรียงความ ประกอบดวย 3 สวน คือ
คํานํา เปนสวนแรกของเรียงความเพื่อปูพื้นฐานเพื่อจะนําผูอานหรือโยงความ
สนใจของผูอานกอนที่จะไปพบรายละเอียดของเนื้อหาในชวงตอไป
เนื้อเรือ่ ง เปนสวนของการนําเสนอรายละเอียดของเรื่องตามหัวเรื่องที่ตั้งไวดวย
การใหขอเท็จจริง ขอมูล หรือยกตัวอยางประกอบความคิดเห็นใหผูอานไดเห็นภาพชัดเจน เกิด
ความคิด ความรูสึกที่คลอยตามไดตรงตามจุดประสงคของการนําเสนอเรียงความนั้น
สรุป เปนการสรุปหรือปดประเด็นในการนําเสนอดวยการเนนย้ําใหผูอานเขาใจ
ภาพรวมของเรื่อง สาระสําคัญของเรื่อง และเกิดความประทับใจกับผูอาน
จดหมาย แบงตามเนื้อหาของจดหมายได 3 ประเภท
จดหมายสวนตัว เปนจดหมายที่เขียนติดตอสื่อสารกันระหวางญาติ เพื่อน ครู
อาจารย ในเรื่องหรือธุระที่เปนเรื่องสวนตัว
จดหมายกิจธุระ เปนจดหมายที่เขียนติดตอสื่อสารกับบุคคล หนวยงาน บริษัท
เรื่องธุรกิจตาง ๆ เชน จดหมายสมัครงาน จดหมายขอความชวยเหลือ ขอคําปรึกษา ขอคําแนะนํา
ตาง ๆ
จดหมายธุรกิจ เปนจดหมายที่เขียนติดตอสื่อสารกันดวยเรื่องธุรกิจ เชนการสั่งซื้อ
สินคาของบริษัท หางราน หรือองคกร
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สวนประกอบของจดหมาย ประกอบดวย ที่อยูของเจาของจดหมาย วัน เดือน ป
ที่เขียนจดหมาย คําขึ้นตน ขอความหรือเนื้อหาที่ตองการสื่อสาร คําลงทาย
ลักษณะของการเขียนจดหมายที่ดี จะตองใชภาษาที่สุภาพ สรางสรรค เหมะสม
กับสถานการณหรือบุคคลที่เราตองการจะสื่อสารดวย กระดาษเขียนจดหมาย ซองใสจดหมาย
ตองถูกตองเหมาะสมกับประเภทของจดหมาย
โวหารในการเขียน
โวหาร หมายถึง การเลือกใชถอยคํา สํานวนในการเขียนใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน
เขียนในการถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิด จินตนาการ แบงเปน 5 ประเภท คือ
1. บรรยายโวหาร เปนโวหารที่ใชเขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณตาง ๆ อยา ง
ตรงไปตรงมา เพื่ อใหผู อานมีความเขา ใจชัดเจน บรรยายโวหารจะใชในการเขียนหนังสื อเรียน
ตําราวิชาการ รายงาน เปนตน
2. พรรณนาโวหาร เปนการเขียนที่สอดแทรกอารมณ ความรูสึกของผูเขียนลงไปใน
งานเขียน เพื่อใหผูอานมีอารมณคลอยตาม พรรณนาโวหารจึงมักจะมีการใชถอยคําภาษาที่ทําให
เกิดภาพพจนตาง ๆ งานเขียนที่นิยมใชพรรณนาโวหารมากที่สุด คือ งานเขียนประเภทนวนิยาย
3. อุป มาโวหาร เปนการเขียนที่ใชสํา นวนเปรียบเทียบเพื่อใหผู อานมีความเขาใจได
อยางชัดเจน เชน “เปรียบเธอเพชรงามน้ําหนึ่ง หวานปานน้ําผึ้งเดือนหา”
4. เทศนาโวหาร แนวการเขียนจะเปนในลักษณะสั่งสอนใหเห็นคุณเห็นโทษ เพื่อโนม
นาวใจ ชี้แนวใหผูอานเห็นคลอยตามเพื่อประพฤติดีประพฤติชอบ งานเขียนที่มีลักษณะเปนเทศนา
โวหารชัดเจน ไดแก พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
5. สาธกโวหาร ลักษณะของสาธกโวหาร เปนการยกตัวอยางประกอบในการเขียน
เพื่อใหผูอานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอยางในการใชสาธกโวหารในการเขียนที่ชัดเจน เชน
นิทานชาดก นิทานสุภาษิต
เรื่องที่ 2 หลักการแตงคําประพันธ
คําประพันธ เรียกอีกอยางวา รอยกรอง หมายถึง การนําถอยคํามาเรียงรอย เรียบเรียง
ตามลักษณะบังคับหรือฉันทลักษณของแตละคําประพันธ หรือรอยกรองนั้น ๆ ไดแก กาพย
กลอน โคลง ฉันท

35

กาพย ที่เปนที่รูจักกันมี 3 ชนิด คือ กาพยยานี กาพยฉบัง และกาพยสุรางคนางค
กาพยยานี 11 มีลักษณะบังคับ คือ
คณะ กาพยยานี 1 บท มี 2 บาท เรียก บาทเอก และบาทโท ใน 1 บทมี 2 วรรค
เรียก วรรคแรกกับวรรคหลัง
สัมผัส คําทายของวรรคแรกสัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคหลัง และคําสุดทายของ
บาทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคแรกในบทตอไป เปนสัมผัสระหวางบท
พยางค คือจํานวนคําในวรรคแรก มี 5 คํา วรรคหลัง มี 6 คํา ดังนี้

กาพยฉบัง 16 มีลักษณะบังคับ คือ
คณะ กาพยฉบังบทหนึ่งมีเพียง 1 บาท แตมี 3 วรรค คือ วรรคตน วรรคกลาง
และวรรคทาย
สัมผัส คําสุดทายของวรรคตนสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคกลางและคําสุดทาย
ของวรรคทายสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคแรกในบทถัดไปเปนสัมผัสระหวางบท
พยางค พยางคหรือคําในวรรคตนมี 6 คํา วรรคกลางมี 4 คํา วรรคทายมี
6 คํา ดังนี้

กาพยสุรางคนางค 28 มีลักษณะบังคับ คือ
คณะ ใน 1 บท จะมี 7 วรรค
สัมผัส คําสุดทายของวรรคแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรค 2 คําสุดทายของ
วรรคสามสัมผัสกับคําสุดทายของวรรค 5 คําสุดทายของวรรค 5 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรค 6
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และคําสุดทายของวรรค 7 ในบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคสามและวรรคหาในบทถัดไป
เปนสัมผัสระหวางบท
พยางค ในแตละวรรคจะมี 4 คํา สวนรูปแบบในการจัดเรียงรูปแบบของผังกาพย
สุรางคนางค ได 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

กลอน กลอนที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ กลอนแปดหรือกลอนสุภาพ
ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
คณะ ในหนึ่งบท มี 2 บาท ในแตละบาท มี 4 วรรค คือ สดับ รับ รอง และสง
พยางค ในแตละวรรค มีได 7 ถึง 9 คํา แตที่นิยม คือ 8 คํา จึงเรียกวา กลอนแปด
สัมผัส คําสุดทายของวรรคสดับ สัมผัสกับคําที่ 3 หรือ 5 ของวรรครับ
คําสุดทายวรรครับสัมผัสกับคําสุดทายของวรรครอง และคําสุดทายของวรรคสงในบทแรกสัมผัส
กับคําสุดทายของวรรครับในบทถัดไปเปนสัมผัสระหวางบท ดังผังของกลอนสุภาพหรือกลอนแปด
ดังนี้
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โคลง โคลงที่เปนที่รูจักมากที่สุดคือโคลงสี่สุภาพ มีลักษณะบังคับ คือ
คณะ โคลง 1 บท มี 4 บาท ใน 1 บาท มี 2 วรรค คือ วรรคหนากับวรรคหลัง
พยางค ในวรรคหนาของทุกบาทจะมีจํานวน 5 คํา เทากันทุกบาท วรรคหลัง
ของบาทแรกมี 2 คําหลัก และมีคําสรอยไดอีก 2 คํา วรรคหลังของบาทที่ 2 ป 2 คํา วรรคหลังของ
บาทที่ 3 มีคําหลัก 2 คํา และมีคําสรอยไดอีก 2 คํา วรรคหลังของบาทที่ 4 มี 4 คํา
สัมผัส คําสุดทายของวรรคหลัง (ไมนับคําสรอยที่จะมีก็ไดไมมีก็ได) ในบาทแรก
สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคหนาในบาทที่ 3 คําสุดทายของวรรคหลัง (ไมนับคําสรอยที่จะมีก็ไดไม
มีก็ได) ในบาทที่ 3 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคหนาในบาทที่ 4
ลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพที่แตกตางจากคําประพันธอื่น คือ มีการบังคับ
วรรณยุกตเอก 7 แหง และวรรณยุกตโท 4 แหง ดังผังของโคลงสี่สุภาพ ดังนี้

ฉันท เปนคําประพันธที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต มีทั้งหมด 108 ฉันท แตที่
ไทยนํามาปรับปรุงดัดแปลงใหเหมาะสมกับภาษาไทยมี 58 ชนิด ลักษณะบังคับของฉันทจะ
แตกตางกันไปตามชนิดของฉันท จํานวนคํา และสัมผัสก็จะแตกตางกันออกไปแลวแตชนิดของ
ฉันท แตที่เหมือนกันคือลักษณะบังคับของฉันท จะเปนคําครุ ( ั ) และคําลหุ ( ุ ) หรือที่เรียกวา
คําเสียงหนักเสียงเบา ในที่นี้จะนําเสนอฉันทที่มีความไพเราะเปนที่รูจักกันดี 3 ชนิด ดังนี้
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1. วสันตดิลก (15) มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังนี้

ตัวอยางคําประพันธ
สามยอดตลอดระยะระยับ
ชอฟาตระการกลจะหยัน
บราลีพิลาศศุภจรูญ
หางหงศผจงพิจิตรงอน

วะวะวิบสลับพรรณ
จะเยาะยั่วฑิฆมั พร
นภศูลประภัสสร
ดุจกวักนภาลัย
(จากสามัคคีเภทคําฉันท - ชิต บุรทัต)

2. อินทรวิเชียรฉันท (11) มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังนี้

ตัวอยางคําประพันธ
ยลเนื้อก็เนื้อเตน
ทั่วรางและทั้งตัว
แลหลังละลามโลเพงผาดอนาถใจ

พิศเสนสรีรรัว
ก็ระริกระริวไหว
หิตโอเลอะหลั่งไป
ระกะรอยเพราะรอยหวาย
(จากสามัคคีเภทคําฉันท - ชิต บุรทัต)
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3. ภุชงคประยาตฉันท (12) มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังนี้

ตัวอยาง
มนัสไทยประณตไท
มิผูกรักมิภักดิบวร
ถลันจวงทะลวงจ้ํา
บุรุษรุกอนงครุน

นรินทรไทยมิทอถอน
มิพึ่งบารมีบุญ
บุรุษนําอนงคหนุน
ประจญรวมประจัญบาน
(ฉันทยอเกียรติชาวนครราชสีมา)

เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน
มารยาทในการเขียน การที่จะเปนผูเขียนที่ดีไดนั้นจะตองมีมารยาทในการเขียน คือ
1. เขียนหนังสือใหถูกตองตามอักขรวิธี ตัวสะกด การันต วรรณยุกต เครื่องหมายวรรค
ตอนตาง ๆ ที่สื่อความหมายไดอยางถูกตองชัดเจน
2. ถาเปนการเขียนดวยลายมือควรเขียนใหชัดเจน อานงาย เปนระเบียบ
3. เลือกใชถอยคําภาษาที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน กะทัดรัดไดใจความ
4. เลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่จะสือ่ ความไปถึง โดย
คํานึงถึง เพศ วัย สาขา อาชีพ
5. ใชภาษาที่สุภาพ และไมควรใชภาษาพูดในภาษาเขียน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปน
ความรูหรือวิชาการ
6. เขียนในสิ่งที่สรางสรรคไมเขียนในสิ่งที่จะไปทําใหเกิดความเสียหายกับบุคคลใด
กลุมคนใด หรือสังคมประเทศชาติโดยสวนรวม
ลักษณะการเขียนทีด่ ี
ผูเขียนจะเปนผูเขียนที่ดีไดตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. จะตองเปนผูที่มีความรอบรูในเรื่องที่จะเขียนเปนอยางดี เพราะจะสามารถถายทอด
เรื่องนั้น ๆ ไดเปนอยางดี
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2. เลือกรูปแบบและกลวิธีในการเขียนไดอยางเหมาะสมกับเรื่องที่นําเสนอจะทําใหเปน
เรื่องที่นาอานและนาติดตาม
3. มีศิลปะในการเลือกใหภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่เขียนแนวทางการ
นําเสนอและกลุมเปาหมายที่ตองการจะสื่อสารงานเขียนนั้น ๆ
4. มีความละเอียด รอบคอบ ในการใชภาษาในการสื่อความหมายเพราะภาษาเปน
เอกลักษณของชาติที่จะสามารถถายทอดวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามใหกับสังคมและชนรุนหลังได
อยางมั่นคงและงดงาม
5. มีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบในการเขียนของตนเอง กลาวคือ ยอมรับฟงคําวิพากษวิจารณ อยางใจกวางและมีใจเปนธรรมในขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบในผลการเขียน
ของตนเองในกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาดใด ๆ ตามมาจากงานเขียนนั้น ๆ
การสรางนิสัยรักการเขียน
ในการเริ่มตนของการเขียนอะไรก็ตาม ผู เขียนจะเขียนไมออกถาไมตั้งเปาหมาย
ในการเขียนไวลวงหนาวาจะเขียนอะไร เขียนทําไม เพราะการเขียนเรื่อยเปอยไมทําใหงานเขียน
นา อ า นและถ า ทํา ให งานชิ้ นนั้ น ไม มี คุ ณ ค า เทา ที่ ควร งานเขีย นที่มี คุ ณ คา คื อ งานเขี ย นอย า งมี
จุดหมาย มีขอมูลขาวสารไรพรมแดน ดังเชนในปจจุบัน การมีขอมูลมากยอมทําใหเปนผูไดเปรียบ
ผูอื่นเปนอันมาก เพราะยุคปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันกันในทุกทางโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ
ใครมีขอมูล มากจะเปนผูไดเปรียบคูแขงขันอื่น ๆ เพราะการนํา ขอมูล มาใชประโยชนไดเร็วกวา
นั่นเอง การหมั่นแสวงหาความรูเพื่ อสะสมขอมูลตา ง ๆ ใหตัวเองมาก ๆ จึงเปนความไดเปรียบ
และควรกระทําใหเปนนิสัยติดตัวไป เพราะการกระทําใด ๆ ถาทําบอย ๆ ทําเปนประจําในวันหนึ่ง
ก็จะกลายเปนนิสัยและความเคยชินที่ตองทําตอไป
การคนควารวบรวมขอมูลเปนกิจกรรมที่จะทําใหเกิดความสนุกสนานทางวิชาการ
เพราะยิ่งคนควา ก็จะยิ่งทําสิ่ งที่นา สนใจมากขึ้น ผูที่ฝกตนใหเปนผูใครรู ใครเรียน ชอบแสวงหา
ความรูจะมีความสุขมาก เมื่อไดศึกษาคนควาและไดพบสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ในภาษาไทย หรือใน
ความรูแขนงอื่น ๆ บางคนเมื่อคนควาแลวจะรวบรวมไวอยางเปนระบบ
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กิจกรรมทายบทที่ 4
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนยอความโดยสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง “โทรศัพทมือถือทําตาหวัง
หลังโกง” เปนงานรายบุคคลและสงครูผูสอน ( 5 คะแนน)
“โทรศัพทมือถือทําตาหวังหลังโกง”
เคยมีแตปรารภกันถึงโทษของโทรศัพทมือถือเล็ก ๆ นอย ๆ กันบอย ๆ แตบัดนี้ไดมีการคนพบ
อันตรายใหญของมัน โดยเฉพาะไดทําลายทาทางทรงตัวของเราลง ไมเพียงแตทําใหคอแข็ง
นักกายภาพบําบัดผูมีชื่อเสียงของนิวซีแลนดไดกลาววา เทคโนโลยีไดกดตัวเราใหหลังงอ
อยางที่เขาเรียกวาหลังโกง ปกติศีรษะของแตละคนจะหนักประมาณ 10- 12 ปอนด แตวาเวลาเรากําลัง
ใชโทรศัพทอยูนั้น เราตองกมคอเราเปนมุม 60 องศา กลายเปนภาระหนักของคอ นอกจากที่ตองรับ
น้ําหนักเดิมอยูแลว
ทาหลังโกงดังกลาวนั้นใหผลรายกับรางกายของเราหลายอยาง ตั้งแตมันทําใหเราอารมณตก
หมดความภาคภูมิใจในตนเอง และยังอาจจะกระทบกับความจําของเราดวย เขาอธิบายตอไปวา ขนาด
ของโทรศัพททมี่ ีขนาดเล็กนั้น ทําใหเราตองกมตัวของเราลง และยิ่งถูกยอใหมีขนาดเล็กลงเทาไร ก็ทําให
เราจะตองกมตัวลงไปมากเทานั้น มันเหมือนกับทําใหเราตกอยูในทาทีที่อยูในภาวะจํายอม เขาไดสรุป
ตอนทายวา มันก็นาแปลกเหมือนกันที่เครือ่ งมือที่คิดประดิษฐขึ้นเพื่อจะใหเพิ่มสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของเรามากขึ้น กลับมาลดภาระแสดงออกและบอนทําลายความสามารถ
ในการทํางานใหนอยลงไป

กิจกรรมที่ 2 แบงกลุมผูเรียนตอคําประพันธ ประเภทกลอนสุภาพ ใหมีความยาว 2 บท หรือ
8 วรรค ในหัวขอ “ธรรมชาติยามเชาอากาศดี” (5 คะแนน) เปนงานกลุมและสงผูส อน
ธรรมชาติยามเชาอากาศดี
........................................................
........................................................
........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
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กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการเขียนและมีการจดบันทึก
อยางสม่ําเสมอ" เปนงานรายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน)
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บทที่ 5
หลักการใชภาษา
เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของภาษา
ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่มนุษยใชในการสื่อสาร สื่อความหมายใหมีความเขาใจ
ความรูสึกนึกคิด หรือถายทอดความรูระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลหรือสาธารณชนไมวาจะเปน
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทาทาง ตลอดจนสัญลักษณตาง ๆ
ความสําคัญของภาษา
1. ภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
2. ภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ความคิด และความบันเทิง
3. ภาษาเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
4. ภาษาเปนเครื่องมือในการปกครองและการอยูรวมกันในสังคม
5. ภาษาเปนเครื่องมือในการถายทอดเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีจากรุนสูรุนใหดํารงอยู
คูสังคมไทย
ธรรมชาติของภาษา
1. ภาษาใชเสียงสื่อความหมาย ธรรมชาติของภาษาทุกภาษาจะใชเสียงในการสื่อ
ความหมายทั้งสิ้น เชน
ปา ปา ปา
ปา หมายถึง อาการที่ขวางของออกไปจากมือไปยังเปาหมายขางหนา เชน ปาเปา
ปา หมายถึง พื้นที่ที่มีตนไมอยูจํานวนมาก
ปา หมายถึง พี่สาวของพอหรือแม
2. ภาษาเกิดจากการรวมหนวยเล็ก ๆ เปนหนวยที่ใหญขึ้น ตัวอยางเชน ภาษาไทยเมื่อรวม
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตจะเปนคํา คํามากกวาหนึ่งคํา เปนวลี จากคําหลายคําหรือวลีหลาย
วลีรวมกันเปนประโยค
3. ภาษามีการเปลี่ยนแปลงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
3.1 จากการพูดในชีวิตประจําวัน เชน สูจนเย็บตา เปน สูจนยิบตา อยางนี้ เปน
อยางงี้
3.2 อิทธิพลของภาษาอื่น เชน โอเค เจง ฮัลโหล
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3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ภาษาจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
และใชอยูในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่งเรียกวา คําแสลง เชน เอาะเอาะ กระจอก เรียบรอย
โรงเรียนจีน ซา เวอ
ลักษณะของภาษาไทย ภาษาไทยมีลกั ษณะสําคัญสรุปไดดงั นี้
1. ภาษาไทยมีตัวอักษรเปนของตัวเอง กลาวคือ มีรูปพยัญชนะ 44 ตัว 21 เสียง มีสระ 32
รูป 24 เสียง และมีเสียงวรรณยุกต 5 เสียง 4 รูป
2. ภาษาไทยแทจะเปนภาษาคําโดด คือ เปลงเสียงออกมา 1 เสียงและมีความหมาย เชน
พอ แม กิน นอน บาน เรือน พี่ นอง
3. ภาษาไทยแทจะมีตัวสะกดตรงตามมาตรา เชน นก ยืน นั่ง ดาว ยาย สม จับ ปด
4. คําคําเดียวกันทําหนาที่ตางกันความหมายตางกัน เชน
ตานั่งจักตอกในขณะที่พอตอกตะปู
แมตักขาวใสขันเตรียมใสบาตรตอนทีไ่ กขันตอนเชาตรู
5. ภาษาไทยเป นภาษาเรี ยงคํา เมื่อสลั บคํ า กันความหมายจะเปลี่ ยน เชน เพื่ อนพี่ กั บ
พี่เพื่อน การเรียงประโยคจะเรียงจากประธาน กริยา และกรรมตามลําดับ เชน ครูตีนักเรียน คํา
ขยายจะอยูตอจากคําที่ขยาย เชน ชายชราเลี้ยงหมาสีขาว
6. ภาษาไทยมีคําลักษณะนาม เชน ชาง - เชือก โขลง รถยนต - คัน มุง - หลัง เลื่อย - ปน
ขลุย - เลา
7. ภาษาไทยมีลักษณะเปนภาษาดนตรีคือมีเสียงต่ํา เสียงสูง มีเสียงคลองจองและมีคํา
เลียนเสียงธรรมชาติ
เชน จา จา จา จา จา
ปา ปา ปา ปา ปา
ไปไหนมาสามวาสองศอก
ขิงก็ราขาก็แรง
เสียงฟารองครางครืนครืน
ระฆังดังหงางหงาง
8. ภาษาไทยมีคําพองรูปและพองเสียง
คําพองรูป คือ เขียนเหมือนกันอานออกเสียงตางกันความหมายตางกัน
เชน เพ - ลา - เพลา โค - ลง - โคลง
คําพองเสียง คือ ออกเสียงเหมือนกันแตเขียนตางกันความหมายตางกัน
เชน การ กาฬ กาล การณ กานต กานท กาญจน
9. ภาษาไทยมีการสรางคําใหมทั้งคําที่มาจากภาษาอื่น การประสมคําและการบัญญัติคํา
ขึ้นใหม
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การนําคําจากภาษาอื่นมาแปลงเสียง เชน เสียง - สําเนียง อวย - อํานวย ชุม - ชอุม
วิธี - พิธี - วิหาร - พิหาร
การประสมคํา เชน ตูเย็น พัดลม แมน้ํา
การบัญญัติคําขึ้นใหม เชน โทรทัศน วิดีทัศน โลกกาภิวัฒน วิสัยทัศน
10. ภาษาไทยมีคําสรอยหรือเสริมบทเพื่อใหไพเราะนาฟง เชน กินขาวกินปลา
ไปลามาไหว เออออหอหมก
เรื่องที่ 2 ถอยคําสํานวน คําพังเพย สุภาษิต
ถอยคําสํานวน หมายถึง ถอยคําที่นํามาเรียบเรียงใหมเกิดความหมายใหมขึ้นที่ไมใช
ความหมายโดยตรงแตผูฟงจะเขาใจไดทันที เชน ปากหวาน ใจใหญ ใจกวาง แมพระ พอพระ
สํานวนไทย หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงและใชกันอยางแพรหลาย เขาใจความหมายได
ทันที เชน ปากหวาน ใจออน ใจแข็ง ใจงาย มือเบา
ลักษณะของสํานวนไทย มี 5 ลักษณะคือ
1. สํานวนไทยมีความหมายโดยนัย เชน กินดิบ - ชนะโดยงายดาย กินโตะ - รุมทําราย
กินหญา - โงไมมีความคิด
2. สํานวนไทยมีความหมายใหตีความอยูในตัว เชน เกลือเปนหนอน กินปูนรอนทอง ในน้ํา
มีปลาในนามีขาว ไกลปนเที่ยง
3. สํานวนไทยมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบหรือคําอุปมา เชน แข็งเหมือนเพชร ชาย
ขาวเปลือกหญิงขาวสาร ใจดําเหมือนอีกา
4. สํานวนไทยมีลักษณะคําคมหรือคํากลาว เชน ซื่อกินไมหมดคดกินไมนาน หาเชากินค่ํา
รักยาวใหบั่นรักสั้นใหตอ
5. สํานวนไทยที่มีเสียงสัมผัสคลองจองกัน เชน ขาวแดงแกงรอน ประจบประแจง
เก็บหอมรอมริบ
สํานวน หมายถึง กลุมคําหรือวลีที่นํามาใชในความหมายที่แตกตางไปจากความหมายของคําเดิม
เชน เรื่องกลวย ๆ ไมไดหมายความถึง เรื่องของผลไม แตหมายความวาเปนเรื่องงาย ๆ ปากหวาน
หมายความวา พูดเพราะ ลูกหมอ หมายถึง คนเกาคนแกขององคกรใดองคกรหนึ่ง เฒาหัวงู
หมายถึง ชายสูงอายุที่มีนิสัยเจาชู
คําพังเพย มีความหมายลึกซึ้งกวาสํานวนเปนคําที่กลาวขึ้นลอย ๆ และเปนกลาง ๆ มีความหมาย
ในการติชมหรือแสดงความคิดเห็นอยูในตัวเอง เชน เห็นกงจักรเปนดอกบัว หมายถึง เห็นสิ่งผิ ด
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เปนสิ่งที่ดีงาม หรือเห็นผิดเปนชอบ รําไมดีโทษปโทษกลอง หมายถึง คนที่ทําผิดแตไมโทษตัวเอง
กลับไปโทษคนอื่นแทน
สุภาษิต หมายถึง คําที่กลาวไวดี คําพูดที่ยึดถือเปนคติสั่งสอนใหทําความดี ซึ่งคําสุภาษิต
สวนใหญจะเกิดจากหลักธรรมคําสอนทางศาสนา เหตุการณหรือบุคคลสําคัญที่เปนที่เคารพนับถือ
ของประชาชนสวนใหญ เชน ทําดีไดดี ทํา ชั่วไดชั่ว ความพยายามอยูที่ไหนความสํา เร็จอยูที่นั่น
ใจเปนนายกายเปนบาว ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข
เรื่องที่ 3 ลักษณะของประโยคในภาษาไทย
ลักษณะของภาษาไทยหนวยที่เล็กที่สุด คือ พยางค คํา วลี และประโยค
พยางค หมายถึง หนวยที่เล็กที่สุดในภาษาไทยที่ออกเสียงออกมาครั้งหนึ่งจะมีความหมายหรือไม
ก็ได เชน กิ ฉัน ปา เออ
คํา

หมายถึง หนวยในภาษาไทยที่มีความหมายในตัวจะมีกี่พยางคก็ได เชน
มะละกอ 1 คํา มี 3 พยางค หมายถึง ผลไมชนิดหนึ่ง
มูลคา 1 คํา มี 3 พยางค หมายถึง ราคา
สมัย 1 คํา มี 2 พยางค หมายถึง ชวงระยะเวลาหนึ่ง
วลี หมายถึง กลุมคําที่มีคําตั้งแต 2 คําขึ้นไปมารวมกันที่มีความหมายแตยังไมเปนประโยค
เชน ดอกมะลิ เปน 1 วลี มี 2 คํา คือ ดอกและมะลิ มี 3พยางค
ชายหาดแมรําพึง เปน 1 วลี มี 4 คํา คือ ชาย หาด แม รําพึง และมี 5 พยางค
ประโยค หมายถึง กลุมคําที่นํามาเรียงแลวมีความหมายวาใครทําอะไร โดยประโยคจะมี 2 สวน
คือ ภาคประธานและภาคกริยา เชน ฉันทํางาน ฉันเปนภาคประธาน ทํางาน เปน ภาคกริยา
ลักษณะของประโยคที่แบงตามเจตนาของการสือ่ สารได 4 ประเภท คือ
1. ประโยคบอกเลา มีเนื้อหาในเชิงบอกกลาววาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เชน คุณพอ
ไปกรีดยาง
2. ประโยคปฎิเสธ มีเนื้อหาใจความในทางปฎิเสธโดยจะมีคําวา ไม มิใช มิได ไมได ใชวา
เชน คนรวยใชวาจะเปนคนดีเสมอไป
3. ประโยคคําถาม มีเนื้อหาของประโยคในเชิงคําถามโดยจะมีคําที่แสดงคําถามวา อะไร
ทําไม อยางไร ที่ไหน ไหม เชน เธอจะไปเที่ยวกับเราไหม เราจะแกไขปญหานี้อยางไร
4. ประโยคขอรองและคําสั่ง เปนประโยคที่มีเนื้อหาบอกใหทําหรือใหปฎิบัติตามตางกันที่
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ประโยคขอรองจะมีคําที่ออนโยน สุภาพมากกวาประโยคคําสั่ง ดังนี้
ประโยคขอรอง เชน โปรดเอื้อเฟอแกเด็กสตรีและคนชรา
ประโยคคําสั่ง เชน ปดประตูหนาตางใหเรียบรอยนะ
ลักษณะของประโยคที่แบงตามโครงสรางของประโยคได 4 ชนิด คือ
1. ประโยคความเดียว หรือเอกรรถประโยค คือ ประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงใจความ
เดียว เชน เขาเปนคนมีระเบียบวินัย คุณยายชอบทําบุญ
2. ประโยคความรวม แบงเปนลักษณะยอย ๆ ได 4 ชนิด คือ
2.1 ประโยคคลอยตามกัน มักจะมีคําสันธาน กับ ครั้น แลว จึง เชื่อมประโยค เชน
พี่กับนองไปเที่ยวกัน เขาเปนเด็กดีจึงมีแตคนรัก
2.2 ประโยคขัดแยงกัน มักจะมีคําสันธาน แต กวา แตทวา เชื่อม เชน
ถึงเขาจะรวยแตก็รูจักใชจาย กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม
2.3 ประโยคใหเลือกอยางใดอยางหนึ่งมักจะมีคําสันธาน หรือ มิฉะนั้น ไมเชนนั้น
เชื่อม เชน เธอจะซักผาหรือถูบาน ตองทํางานมิฉะนั้นจะไมมีเงิน
2.4 ประโยคเปนเหตุเปนผลกัน มีคําสันธาน จึง เพราะ ดังนั้น มิฉะนั้น เชื่อม เชน
คนจนเพราะไมขยันทํากิน เพราะฝนตกเขาจึงมาสาย
3. ประโยคความซอน เปนประโยคที่มีความสําคัญเพียงใจความเดียว เรียกวา มุขยประโยค
ประโยคที่มีใจความรอง เรียกวา อนุประโยค ซึ่งมีหนาที่ขยายสวนใดสวนหนึ่งของประโยคหลัก
อนุประโยคมี 3 ชนิด คือ
3.1 นามานุประโยค คือ อนุประโยคที่ทําหนาที่คลายคํานาม เชน แมตีลูกพูดคํา
หยาบ แมตีลูกเปนมุขประโยค ลูกพูดคําหยาบเปนอนุประโยค ครูสอนเด็กทําการบาน ครูสอนเด็ก
เปนมุขประโยค เด็กทําการบานเปนอนุประโยค
3.2 คุณานุประโยค อนุประโยค ทําหนาที่ประกอบคํานาม หรือคําสรรพนาม เชน
ลูกหมาสีดําตายแลว ลูกหมาตายแลวเปนมุขประโยค ลูกหมาสีดี เปนอนุประโยค นองคนเล็ก
เรียนจบแลว นองเรียนจบแลวเปนมุขประโยค นองคนเล็กเปนอนุประโยค
3.3 วิเศษณานุประโยค อนุประโยคทําหนาที่ประกอบคํากริยาหรือคําวิเศษณ
เชน เขากลับบานเมื่อทุกคนหลับแลว (วิเศษณบอกเวลา) นองชายเดินเหมือนพอมาก
(แสดงความเปรียบเทียบ)
4. ประโยคระคน เปนการนําประโยคทั้ง 3 ลักษณะขางตนมาเขียนตอเนื่องกันเปน
ขอความยาว ๆ หรือเปนเรื่อง ก็จะเปนลักษณะของประโยคระคนเสมอ เชน ครอบครัวของเรามี
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สมาชิก จํานวน 5 คน ตอนเชา พอกับแมไปทํางานในขณะที่ลูก ๆ ไปโรงเรียน ตอนเย็นพวกเรา
จึงจะไดอยูพรอมหนาพรอมตาและรับประทานอาหารเย็นรวมกัน
เรื่องที่ 4 คําสุภาพและคําราชาศัพท
ภาษาไทยเปนภาษาที่มีระดับในการใชใหเหมาะสมกับบุคคล สถานการณ เวลา สถานที่
ในสองลักษณะคือ คําสุภาพ และคําราชาศัพท
คําสุภาพ เปนภาษาระดับกลางที่ใชไดกับบุคคลทั่วไป ในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1. ใชภาษาหนังสือในการพูด แทนบุคคลใกลชิดในครอบครัว เชน บิดา
มารดา ใหแทนคําวา พอ แม สามี - ภรรยา แทน ผัว - เมีย บุตร แทน ลูก
2. ใชคําสุภาพที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตทั่ว ๆ ไป เชน กิน เปน
รับประทานแทน ใชชีวิต เปนดําเนินชีวิต
3. ใชคําสุภาพใหติดปากในการสนทนาทั่ว ๆ ไป เชน หัว เปน ศีรษะ ตีน เปน เทา
4. ใชคําลงทายประโยคดวยคําตอบรับ คําทักทาย คะ ครับ สวัสดีคะ สวัสดีครับ คําขอโทษ
คําขอบคุณ ตามความเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณอยูเสมอ
5. หลีกเลี่ยงการใชภาษาทีจ่ ะทําใหผฟู งไมสบายใจ การใชภาษาแสลง คําพูดสองแงสองงาม
คํากระทบกระเทียบเปรียบเปรย
6. ใชคําสุภาพทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนใหถูกตอง เพราะในภาษาพูดและภาษาเขียน
บางครั้งใชไมเหมือนกัน เชน
ภาษาพูด
ภาษาเขียน
หมู
สุกร
หมา
สุนัข
น้ําทวม
อุทกภัย
ไฟไหม
เพลิงไหม , อัคคีภัย
คําสุภาพที่ควรรูจัก มีคําบางคําที่คนสวนใหญใชเรียกจนเปนปกติ ซึ่งภาษาไทยมีคําสุภาพที่
ใชเรียกดวย แตคนสวนใหญไมคอยรูจักคําสุภาพนั้น เชน
ขนมขี้หนู
คําสุภาพ
ขนมทราย ผักตบ
คําสุภาพ
ผักสามหาว
ปลาสลิด
คําสุภาพ
ปลาใบไม
ผักบุง
คําสุภาพ
ผักทอดยอด
สากกะเบือ คําสุภาพ
ไมตีพริก
ผักกระเฉด คําสุภาพ
ผักรูนอน
วัว
คําสุภาพ
โค
ควาย
คําสุภาพ
กระบือ

49

คําราชาศัพท หมายถึง คําศัพทที่ใชสําหรับบุคคลที่ควรเคารพนับถือตั้งแต พระราชา
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ พระภิกษุ ตลอดจนคนสามัญธรรมดา ที่มียศมีตําแหนงในทาง
ราชการดวย เนื่องจากคําราชาศัพทมีที่มาจากการปกครองบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากแบบ
พอปกครองลูก เปน พระเจาแผนดินกับพลเมือง จึงเปนการสรางคําขึ้นใหม ใน 2 ลักษณะ คือ
1. ยืมคําจากภาษาอืน่ มาใชเปนคําราชาศัพท ไดแก
1.1 ยืมคํา จากภาษาบาลี สันสกฤต เนื่องจากภาษาบาลี - สันสกฤตเปนภาษาที่ใชกัน
ในศาสนาพุทธและพราหมณ เมื่อยืมคํามาใชในภาษาไทยเปนคําราชาศัพทจะตองเติม พระ หรือ
พระราช ขางหนาเชน พระเนตร พระพักตร พระกรรณ พระราชโอรส พระราชธิดา
1.2 ยืมคํา จากภาษาเขมร เนื่องจากประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีพื้นที่ชายแดนที่
ติดตอกัน ทําใหมีการติดตอสื่อสารกันมาชานานทางดานภาษาจึ งมีคําไทย ทั้งที่เปนภาษาสามัญ
และคําราชาศัพทที่เรามีการยืมคําภาษาเขมรมาใชเปนจํานวนมาก คําราชาศัพทที่ยืมมาจากภาษา
เขมรมี ทั้ งที่ เ ติ ม คํ า วา พระ พระราช และไม เ ติม เช น พระเพลา พระเขนย พระราชดํ า เนิ น
พระราชดําริ เสด็จ บรรทม โปรด
1.3 ยืมคําจากภาษามาลายู เนื่องมาจากมีพื้นที่ชายแดนที่ติดตอกันทางภาคใตของไทย
คํา ที่เปนที่ รูจั กกันดีและนํามาใชในคําราชาศัพท คือ พระศรี จาก sireh แปลวา ใบพลู ในภาษา
มาลายู
2. นําคําจากภาษาอื่นมาสรางเปนคําใหมในลักษณะคําประสมของไทย ไดแก
2.1 เปนคําไทยที่นํามาเติมคําวาพระขางหนา เชน พระพี่นาง พระอู พระที่
2.2 เปนคําไทยที่นําคําวา ทรง มาเติมขางหนา เชน ทรงชาง ทรงมา ทรงเลน
2.3 เปนคํา ไทยที่นํา มาผสมกันใหเปนคํา ราชาศัพ ท เชน รับสั่ ง เพื่ อนตน หองเครื่อง
(ครัว) ชางตน
2.4 นํา คํา ไทยประสมกับคําตา งประเทศที่ใชเปนคําราชาศัพทอยูแล วใหเปนคําราชา
ศัพทคําใหม เชน มูล + พระชิวหา เปนมูลพระชิวหา (ลิ้นไก) บัน + พระองค เปน บันพระองค
(เอว) พาน + พระศรี เป น พานพระศรี (พานหมากพลู ) น้ํ า + พระทั ย เป น น้ํ า พระทั ย
เอา + พระทัย + ใส เปน เอาพระทัยใส
การใชคําราชาศัพท การใชคําราชาศัพทที่สํ าคัญคือ จะตองใชใหตรงกับฐานันดรศักดิ์ชั้นของ
บุคคล ยศตําแหนง ใหถูกตองเหมาะสมตามประเพณีนิยมในที่นี้จะขอกลาวถึงหมวดที่สําคัญและมี
ความจําเปนที่จะตองรู 2 กลุม คือ กลุมคําสรพพนาม และกลุมคํากริยา
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กลุมคําสรรพนาม จะแบงออกเปน 3 กลุมยอย คือ
1. คําสรรพนามบุรุษที่ 1 (ใชแทนตัวผูพ ูด)
บุคคลทั่วไป ใช ขาพระพุทธเจา
สําหรับ
พระราชาหรือเจานายชั้นสูง
เจานายผูนอย ใช เกลากระหมอม
สําหรับ
เจานายผูใหญ
เจานายผูใหญ ใช กระหมอมฉัน
สําหรับ
เจานายที่เสมอกัน
เจานาย (ชาย) ใช กระหมอม
สําหรับ
เจานายเสมอกันหรือต่ํากวา
เจานาย (หญิง) ใช หมอมฉัน
สําหรับ
เจานายเสมอกันหรือต่ํากวา
บุคคลทั่วไป
เกลากระหมอม
พระภิกษุสามเณร ใช เกลาผม สําหรับ ขาราชการชั้นผูใหญหรือพระภิกษุผูใหญที่นับถือมาก
เกลาฯ
พระภิกษุสามเณร ใช อาตมาภาพ สําหรับผูใหญหรือพระภิกษุสงฆที่นับถือผูนอย
บุคคลทั่วไป
ใช กระผม
ผูใหญ
ใช ผม สําหรับผูใหญหรือพระภิกษุสงฆที่นับถือผูนอย
ผูนอย
ใช ดิฉัน(หญิง)
บุคคลทั่วไป
ผูใหญ
ใช ฉัน สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูนอย
ผูนอย (ทั้งคฤหัสถและพระสงฆ)
2. คําสรรพนามบุรุษที่ 2 (ใชเรียกผูที่สนทนาดวย)
เจานายหรือบุคคลทั่วไป ใช ใตฝาละอองธุลีพระบาท สําหรับ พระเจาอยูหัวหรือพระราชินี
เจานายหรือบุคคลทั่วไป ใช ใตฝาละอองธุลีพระบาท สําหรับ พระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จ
พระเทพฯ
เจานายหรือบุคคลทั่วไป ใช ใตฝาพระบาท สําหรับ เจานายชั้นสูง
เจานายเสมอกันหรือบุคคลทั่วไป ใช ฝาพระบาท สําหรับ เจานายชั้นรองลงมา
บุคคลทั่วไป ใช พระคุณเจา สําหรับ พระภิกษุที่นับถือ
บุคคลทั่วไป ใช พระเดชพระคุณ สําหรับ เจานายหรือพระภิกษุที่นับถือ
พระภิกษุสามเณร ใช สมเด็จบรมบพิตร สําหรับ พระราชา (ยกยองนับถือมาก)
พระภิกษุสามเณร ใช มหาบพิตร สําหรับ พระราชา
พระภิกษุสามเณร ใช บพิตร สําหรับ เจานายหรือขุนนางขั้นสูง
บุคคลทั่วไป ใช ทาน สําหรับ บุคคลทั่วไป (ยกยองใหเกียรติ)
บุคคลทั่วไป ใช คุณ สําหรับ บุคคลทั่วไป
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ผูใหญ ใช เธอ สําหรับ ผูนอย
บุคคลทั่วไป ใช เธอ สําหรับ บุคคลทั่วไป (สนิทกัน)
3. คําสรรพนามบุรุษที่ 3 (ใชเรียกบุคคลที่กลาวถึง)
บุคคลทั่วไปหรือเจานาย ใช พระองค สําหรับ พระพุทธเจา เทพผูเปนใหญ พระราชา และเจานาย
ชั้นสูง
บุคคลทั่วไป ใช ทาน สําหรับ เจานาย พระภิกษุ ขาราชการชั้นผูใหญ และผูใหญที่ใหความนับถือ
กลุมคํากริยา การใชคําราชาศัพทที่เปนกริยาคําทั่ว ๆ ไป ที่ใชในชีวิตประจําวันจะแตกตางกัน
อยางชัดเจน คือ คําราชาศัพท สําหรับ พระมหากษัตริย และพระภิกษุสงฆ
เชน เกิด ใช พระราชสมภพ
สําหรับ พระราชา พระราชินี
ประสูติ
สําหรับ เจานายชั้นสูง
ปวย ใช ทรงพระประชวร
สําหรับ พระราชา พระราชินี
ใช ประชวร
สําหรับ เจานายชั้นสูง
ใช อาพาธ
สําหรับ พระราชา พระภิกษุสงฆ
ตาย ใช สิ้นพระชนม
สําหรับ เจานายชั้นสูงและพระองคเจา
สิ้นชีพิตักษัย
สําหรับ หมอมเจา
ถึงชีพิตักษัย
สําหรับ หมอมเจา
อนิจกรรม
สําหรับ ขาราชการชั้นผูใหญ
มรณภาพ
สําหรับ พระภิกษุสงฆ
ถึงแกกรรม
สําหรับ บุคคลทั่วไป
ลม
สําหรับ สัตวใหญที่เปนพาหนะ เชน ชาง , มา
ฟงธรรม ใช ทรงธรรม
สําหรับ พระราชา , พระราชินี
ตักบาตร ใช ทรงบาตร
สําหรับ พระราชา , พระราชินี
รับศีล ใช ทรงศีล
สําหรับ พระราชา , พระราชินี
เชิญ ใช นิมนต
สําหรับ พระภิกษุสงฆ
นอน ใช เขาที่พระบรรทม
สําหรับ พระราชา , พระราชินี
บรรทม
สําหรับ เจานาย
จําวัด
สําหรับ พระภิกษุสงฆ
บอก ใช กราบบังคมทูลพระกรุณา
สําหรับ พระราชา
กราบบังคมทูล
สําหรับ ราชินี ยุพราช เจานายชั้นสูง
กราบทูล
สําหรับ เจานาย
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ทูล
กราบเรียน
เรียน
ถวายพระพร

รู

ใช

สําหรับ เจานายที่เสมอกันหรือต่ํากวา
สําหรับ ขาราชการชั้นผูใหญ
สําหรับ บุคคลทั่วไปที่ยกยอง
สําหรับพระภิกษุกับพระราชา
หรือเจานายชั้นสูง
เจริญพร
สําหรับ พระภิกษุสงฆกับบุคคลทั่วไป
ทราบฝาละอองธุลพี ระบาท สําหรับ พระราชา
ทราบฝาละอองพระบาท
สําหรับ ราชินี ยุพราช
ทราบฝาพระบาท
สําหรับ เจานายชั้นสูง
ทรงทราบ
สําหรับ เจานาย พระสังฆราช

เรื่องที่ 5 เครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายวรรคตอน หมายถึง เครื่องหมายสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการเขียนหนังสือเพื่อ
สื่อความหมายใหเขาใจตรงกันกับผูที่อานงานเขียนนั้น ๆ ซึ่งในที่นี้จะขอนําเสนอเฉพาะ
เครื่องหมายที่ใชในปจจุบันเทานั้น ดังนี้
ฯ
เรียกวา ไปยาลนอย ใชเขียนไวขางหลังคําที่รูกันโดยทั่วไปแทนคําเต็ม เชน กรุงเทพฯ
คําเต็มคือ กรุงเทพมหานคร จุฬาฯ คําเต็มคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฯลฯ เรียกวา ไปยาลใหญ ใชเขียนไวขางหลังคําในกลุมเดียวกันพวกเดียวกันที่นํามาเพียง
ตัวอยางเทานั้น หมายความวายังมีอีกมาก เชน พืชผักสวนครัวมีมากมาย เชน พริก มะเขือ
ตําลึง ฯลฯ
;
เรียกวา อัฒภาค หรือ จุดครึ่งใชคั่นคําหรือประโยคเล็ก ๆ ที่ขนานกันในภาษาไทยไม
นิยมใชมีที่ใชอยูในพจนานุกรมดังนี้ (ป.วตต; ส.วตร) แปลวา บาลี ใชวัตต สันสกฤต
ใช วัตร
.
เรียกวา มหัพภาค หรือจุด ใชเขียนไวขางหลังตัวอักษร หรือตัวเลข เชน 05.00 น. พ.ศ.
ม.ค. ม.ร.ว. คบ. สส.
:
เรียกวา จุดคู ใชหลังขอความที่จะมีตัวอยางหรือคําชี้แจงเพิ่มเติม เชน
พันธุ : พวงมาลัย วงควาน เผาพันธุ พันธุพืช
?
เรียกวา ปรัศนี หรือเครื่องหมายคําถามใชเขียนไวขางหลังประโยคคําถาม เชน คุณจะ
ไปไหน? ทําไมไมไปโรงเรียน?
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เรียกวา อัศเจรีย หรือเครื่องหมายตกใจ ใชเขียนไวขางหลังคําอุทานหรือขอความที่แสดง
เหตุการณที่นาตกใจ เชน อุย! ตายแลว! ไฟไหม! อนิจจังอนิจจา!
( ) เรียกวา นขลิขิต หรือวงเล็บ ใชสําหรับโจทยคณิตศาสตรใหทําในวงเล็บกอน ถาใชสําหรับ
ภาษาไทยจะเปนการขยายความเพิ่มเติม เชน โรงเรียนบานมะขาม (สาครมะขามราษฎร)
{ } เรียกวา วงเล็บปกกา ใชสําหรับจัดหมวดหมูของคําหรือประโยค โดยจะใชทั้งขางหนาหรือ
ขางหลัง หรือใชเพียงขางเดียวก็ได ดังนี้
ไมดอก
พืช
ไมผล
ผัก
มะลิ
กุหลาบ
พิกุล
ดอกไม
ดอกไม
ดอกแกว ในวรรณคดี
มณฑา
_____ เรียกวา สัญประกาศ หรือขีดเสนใต เพื่อใชเนนขอความใหผูอานไดสังเกตไดชัดเจน
มากกวาขอความปกติอื่นๆ เชน ในขอสอบที่เปนคําถามปฏิเสธ ดังนี้ ขอใดไมเขาพวก
“ ” เรียกวา อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคําพูดใชเพื่อกํากับขอความที่ตองการเนน เปน
ความคิดหรือคําพูดในการสนทนา เชน คําวา “สมาธิ” สําคัญมากซึ่งจะตองใชคูกับคําวา “สติ”
อยูเสมอ
”
เรียกวา บุพสัญญาใชเขียนคําที่อยูขางบนที่เหมือนกัน โดยไมตองเขียนคํานั้นซ้ําบอย ๆ
เชน
สมราคากิโลกรัมละ 50 บาท
ฝรั่ง
”
40 บาท
องุน
”
100 บาท
เรียกวา ยติภังค หรือยัติภังค หรือขีดสั้น ใชเขียนระหวางคําที่ทายบรรทัดหรือเขียนแยกคํา
อาน เชน สมมุติ อานวา สม - มุด
=
เรียกวา เสมอภาค หรือสมพล หรือเครื่องหมายเทากับ ใชเขียนระหวางคําหรือขอความ
หรือตัวเลขวาขางหนาและขางหลังเครื่องหมายมีความเทากัน เชน 3 + 4 = 7 สตรี = เพศหญิง
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ๆ เรียกวา ไมยมก ใชเขียนไวขางหลังคําหรือขอความเพื่อใหอานออกเสียงซ้ําคําหรือขอความนั้น
เชน อะไร ๆ ที่ดีไปหมด ทําอะไรระวัง ๆ หนอยนะ
กิจกรรมทายบทที่ 5
กิจกรรมที่ 1 แบงกลุมผูเรียนทํารายงานเรื่องการใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพย คําสุภาพ
และคําราชาศัพท พรอมบอกความหมายที่ถูกตอง อยางละ 10 คํา เปนงานกลุมและสงครูผูสอน
(5 คะแนน)
กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนเขียนรายชื่อ วรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน และวรรณกรรมทองถิ่น และ
ขอใดที่ไดรับจากการอานดังกลาวตามแบบรายการดังนี้ (3 คะแนน)
1. รายชื่อวรรณคดีที่เคยอาน

ขอคิดที่ไดรบั

…………………………………………...

……………………………………………...

…………………………………………...

……………………………………………...

2. รายชื่อวรรณกรรมที่เคยอาน

ขอคิดที่ไดรบั

……………………………………………...

…………………………………………...

……………………………………………...

…………………………………………...

3. รายชื่อวรรณกรรมทองถิ่นที่เคยอาน

ขอคิดที่ไดรบั

…………………………………………………...

…………………………………………………...

…………………………………………………...

…………………………………………………...

กิจกรรมที่ 3 แบงกลุมผูเรียนอภิปรายสรุปเรื่องการใชภาษาไทยในการพูดและการเขียน
เพื่อการประกอบอาชีพ เปนงานกลุมและสงผูส อน (5 คะแนน)
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บทที่ 6
วรรณคดี วรรณกรรม
เรื่องที่ 1 วรรณคดี วรรณกรรม
วรรณคดี
วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรือหนังสือที่ไดรับการยกยองวาแตงดีมีวรรณกรรม
ศิล ป กล า วคือ มีลั กษณะเดนในเชิงประพั นธ การใชถอ ยคํา ภาษา มีคุณ คา สู งในดา นความคิ ด
อารมณ และความเพลิ ดเพลิ นทํา ใหผู อา นเห็นความงาม ความไพเราะ เกิดความซาบซึ้งกินใจ
วรรณคดีจึงมีความงดงามดานวรรณศิลป ชวยยกระดับจิตใจความรูสึก และภูมิปญญาของผูอานให
สูงขึ้น
วรรณกรรม
วรรณกรรม หมายถึง คําประพันธทุกชนิดทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรอง เปนงาน
เขียนทั่ว ๆ ไป สิ่งซึ่งเขียนขึ้นทั้งหมด ไมวา จะเปนในรูปใด หรือเพื่ อความมุงหมายใด กินความ
ครอบคลุ มงานหนังสื อทุกชนิดหรือสิ่ งพิ มพ ทุกประเภท ทั้งหนังสื อทั่วไป หนังสื อตํา รา หนังสื อ
อางอิง วารสาร นิตยสาร และเอกสารตาง ๆ เปนตน และถาวรรณกรรมนั้นไดรับการยกยอง
จากวรรณคดีสโมสรวาเปนวรรณกรรมที่แตงดีจึงจะเรียกวรรณกรรมนั้นวา “วรรณคดี”
วรรณกรรมปจจุบัน
วรรณกรรมไทยปจจุบัน นั้นหมายถึง วรรณกรรมในรูปแบบใดก็ตามไมวาจะเปน
ร อ ยแก ว หรื อ ร อ ยกรอง ซึ่ ง ขอบเขตของวรรณกรรมป จ จุ บั น นั้ น เริ่ ม ตั้ ง แต ส มั ย เริ่ ม แรกของ
วรรณกรรมรอยแกว คือตั้งแตสมัย รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2442 จนถึงปจจุบัน
วรรณกรรมประเภทรอยแกวในป จ จุบันจะอยูในรูปของบันเทิงคดี เชน เรื่องสั้ น
นวนิยาย นิทาน บทละคร สารคดี เชน บทความ หนังสือวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ
วรรณกรรมประเภทรอยกรองในป จ จุบันเปนวรรณกรรมที่แตกตางจากเดิม คือ
เปนวรรณกรรมที่ไมเนนวรรณศิลปทางภาษามากนัก ไมเนนในเรื่องของการใชภาษาแตเนนไปใน
เรื่องของการสื่อแนวคิด สื่อขอคิดแกผูอานมากกวา เชน ใบไมที่หายไป ของ จิรนันท พิตรปรีชา
เปนตน
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เรื่องที่ 2 วรรณกรรมทองถิ่น
ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใชสื่อความหมายตามทองถิ่นตา ง ๆ ใชพู ดกันแตล ะทองถิ่น
โดยขึ้นอยูกับบริบททางสังคมและสภาพแวดลอม ซึ่งมีเอกลักษณเปนของตนเอง ซึ่งจะแตกตางกัน
ในถอยคํา สํ า เนียงแตก็ส ามารถจะติดตอสื่ อสารกันได และถือวา เปนภาษาเดียวกัน เพี ยงแต
แตกตางกันตามทองถิ่นเทานั้น
ภาษาถิ่น บางที่มักจะเรียกกันวา ภาษาพื้นเมือง ทั้งนี้ เพราะไมไดใชเปนภาษามาตรฐาน
หรือภาษากลางของประเทศ
ภาษาถิ่น หรือ สําเนียง คือ ภาษาเฉพาะของทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัว
ทั้งถอยคําและสําเนียงเปนตน ภาษาถิ่นของไทยจะแบงตามภูมิศาสตรหรือทองถิ่นที่ผูพูดภาษานั้น
อาศัยอยูในภาค ตาง ๆ แบงไดเปน 4 ถิ่นใหญ ๆ คือ ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่น
อีสานและภาษาถิ่นใต
คุณคาและความสําคัญของภาษาถิ่น คือ เปนภาษาประจําถิ่นของกลุมชนที่บรรพบุรุษได
สรา งสรรคและสืบทอดตอเนื่องมายังลูกหลาน โดยผา นวั ฒนธรรมทางภาษาที่เปนรากฐานทาง
ประวัติศาสตรและเปนบอเกิด ตนกําเนิดของวรรณกรรมทองถิ่น และเปนสวนหนึ่งของภาษาไทย
และวรรณคดีไทย การศึกษาภาษาถิ่นจะชวยใหการสื่อสารและการศึกษาวรรณคดีได เขาใจลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น
วรรณกรรมทองถิ่น
วรรณกรรมทองถิ่น หมายถึง เรื่องราวของชาวบานที่เลาสืบตอกันมาหลายชั่วอายุ
คนหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการใชภาษาโดยการพูดและการเขียนของกลุมชนในแตละทองถิ่นในรูป
ของ คติ ความเชื่อ และประเพณี เชน วรรณกรรมพื้ นบ า นภาคเหนือ วรรณกรรมพื้ นบานภาค
อีสาน วรรณกรรมพื้นบานภาคใต เปนตน ซึ่งในแตละทองถิ่นก็จะใชภาษาพื้นบานในการถายทอด
เปนเอกลักษณ ใชถอยคําสํานวนทองถิ่นที่เรียบงาย เปนวรรณกรรมที่สื่อเรื่องราวดานตาง ๆ ของ
ทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ เชน จารีตประเพณี ชีวิตความเปนอยู สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ทัศนคติ ค า นิย ม ตลอดจนความเชื่ อต า ง ๆ ของบรรพบุรุ ษ อันเปน พื้ น ฐานของความคิด และ
พฤติกรรมของคนในป จจุ บัน เชน นิทานพื้นบา น เพลงกลอมเด็ก ปริศนาคํา ทาย ภาษิต คํา คม
บทเทศน และคํากลาวในพิธีกรรมตาง ๆ
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วรรณกรรมทองถิ่น แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1.ประเภทมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมที่ไมไดเขียนเปนลายลักษณ เปนวรรณกรรม
ปากเปลาจะถายทอดโดยการบอก หรือการเลาหรือการรอง ไดแก บทกลอมเด็ก นิทานพื้นบาน
เพลงพื้นบาน ปริศนาคําทาย ภาษิต สํานวนโวหาร คํากลาวในพิธีกรรมตาง ๆ
2.ประเภทเขียนเปนลายลักษณ ไดแก นิทาน คํากลอน บันทึกทางประวัติศาสตร
ในทองถิ่นและตําราความรูตาง ๆ
ภาษาถิ่นที่ปรากฏในวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถิ่น
การศึกษาภาษาถิ่นยอมจะศึกษาทองถิ่นในดานที่อยูอาศัย ความเปนอยู ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพราะภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาถิ่นจะ
รักษาคําเดิมไดดีกวาภาษามาตรฐาน เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมนอยกวา
และมีประโยชนในการศึกษาดานวรรณคดีอีกดวย เพราะวรรณคดีเกา ๆ นั้น ใชภาษาโบราณ ซึ่ง
เปนภาษาถิ่นจํานวนมาก เชน วรรณคดีส มัยสุ โขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ถาเราไมเขาใจภาษาถิ่นที่ใช ก็จะตีความไมออกและยากตอการศึกษาวรรณคดีนั้น ๆ ได ฉะนั้นจึง
ควรอยางยิ่งที่จะตองศึกษาภาษาถิ่นทุกถิ่น จึงจะมีความรูกวางขวาง
ตัวอยาง
หลักศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงหลักที่ 1
“เมื่อกูขึ้นใหญไดสิบเกาเขา”
คําวา “เขา” แปลวา ป สิบเกาเขา คือ อายุเต็ม 18 ยาง 19
“ตนกูพุงชางขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพขุนสามขนพายหนี”
คําวา “แพ” ในที่นี้เปนภาษาถิ่นเหนือ แปลวาชนะ คําวา “พาย” จึง
แปลวา แพ
ไตรภูมพิ ระรวง
“เขานั้นบมิต่ํา บมิสูง บมิพี บมิผอม”
“พี” ภาษาถิ่นใต หมายถึง อวน ไทยมักใชคูกันวา “อวนพี”
ลิลิตพระลอ
“ตรึงนายแกวยะยัน ตองนายขวัญทาวทบ”
“ทาว” ภาษาถิ่นเหนือและอีสาน หมายถึง หกลม ลม
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การเรียนรูภาษาถิ่นนอกจากจะทํา ใหส ามารถเรียนรูวรรณกรรมทองถิ่นไดแลว ยังทําใหผูเรียน
สามารถติดตอสื่อสารกับคนในทองถิ่นไดอยางสะดวกและพูดภาษาถิ่นไดถูกตองอีกดวย
สํานวน สุภาษิตที่ปรากฏในวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถิ่น
ความหมายของสุภาษิตสํานวนไทย
สํานวน ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง คํากลาว
ที่มีความ คมคาย กะทัดรัดงดงาม ฟงดูไพเราะจับใจ เปนคําที่รวมเนื้อหายาว ๆ ใหสั้นลง เปนคําที่
ถอยคําสั้นแตมีความหมายลึกซึ้ง
สุภาษิต ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง คํากลาว
ที่ดีง าม มั กเปนคํ า สั่ งสอน แนะนํ า ใหป ระพฤติ ดี ปฏิ บัติช อบ หรือ ละเวน จากการทํ า ความชั่ ว
เปนตน ดังนั้น สุ ภาษิตสํ า นวนไทย สรุปคือ คํา ที่มุงสั่ งสอนให ประพฤติดี โดยเปน คํา สั้ น ๆ
มีความคมคาย ไพเราะ นาฟง
สุภาษิตสํ านวนไทย เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคา สะทอนใหเห็นความคิด
ความเชื่อ คานิยมของสังคมไทยที่สั่งสมสืบทอดกันมาในอดีต มีมาตั้งแตกอนสมัยพอขุนรามคําแหง
เป น ถ อ ยคํ า หรื อ ข อ ความที่ ก ล า วสื บ ต อ กั น มาชา นานแล ว มี ค วามหมายไม ต รงตามตั ว หรื อ มี
ความหมายอื่นแฝงอยู สันนิษฐานวา สํานวนนั้นมีอยูในภาษาพูดกอนที่จะมีภาษาเขียนเกิดขึ้นใน
สมัยสุโขทัย โดยเมื่อพิ จารณาจากขอความในศิลาจารึก พอขุนรามคําแหงแลว ก็พบวามีสํานวน
ไทยปรากฏเปนหลักฐานอยู เชน ไพรฟาหนาใส หมายถึง ประชาชนอยูเย็นเปนสุข
สํานวนไทยหลายสํานวนมีปรากฏอยูในวรรณคดีไทยหรือมีที่มาจากวรรณคดีไทย
หลายเรื่อง หนังสือกฎมณเฑียรบาลของเกา ก็มีสํานวนไทยปรากฏอยู นอกจากนี้ในวรรณคดีไทย
ตาง ๆ ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมาก็มีสํานวนไทยปรากฏอยูมากมาย เชน ขุนชางขุนแผน ลิลิตยวนพาย ลิลิตพระลอ ราชาธิราช หนังสือสุภาษิตพระรวงก็มีเนื้อหาเปนสํานวนไทยที่ยังใชอยูใน
ปจจุบันมากมาย เชน เมื่อนอยใหเรียนวิชา ใหหาสินเมื่อใหญ เปนตน
ตัวอยาง สํานวน สุภาษิตที่มีปรากฏอยูในวรรณคดีไทยหรือมีที่มาจากวรรณคดีไทย
ฤๅษีแปลงสาร
มาจากวรรณคดีไทยเรื่อง นางสิบสอง
พระรถเสนกําลังเดินทางเอาสารไปใหนางเมรีลูกนางยักษ แลวเจอฤๅษีกลางทาง
สารฉบับนั้นบอกวา ถึงกลางวันกินกลางวัน ถึงกลางคืนกินกลางคืน ฤๅษีใชเวทมนตแปลงขอความ
เปน ถึงกลางวันแตงกลางวัน ถึงกลางคืนแตงกลางคืน
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รอนอาสน
รอนอาสน ในหนังสื อสํ า นวนไทย ฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน เล า ไววา ปกติแล ว
อาสน หรือแทนประทับของพระอินทรนี้จะออนนุม ถาเกิดแข็งกระดางหรือรอนเปนไฟขึ้นมาจะ
บอกเหตุวามีเรื่องเดือดรอนขึ้นในโลก พระอินทรตองรีบลงไปแกไข ตามคติความเชื่อวาพระอินทร
เปนเทพผูมีหนาที่ดับความทุกขรอนของมนุษย สํ านวน รอนอาสน จึงมีความหมายวา มีเรื่อง
เดือดรอนตองรีบแกไข
เรื่องที่ 3 วิเคราะห ประเมินคา วรรณคดี วรรณกรรม
ทองถิ่น
หลักการพินิจและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม
การพินิจ คือ การพิจารณาตรวจตรา พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาไดทั้งนี้
นอกจากจะไดประโยชนตอตนเองแลว ยังมีจุดประสงคเพื่อนําไปแสดงความคิดเห็น
และ ขอเท็จจริงใหผูอื่นไดทราบดวย เชน การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ
แนะนําใหบุคคลทั่วไปที่เปนผูอานไดรูจักและไดทราบรายละเอียดที่เปนประโยชนใน
ดานตาง ๆ เชน ใครเปนผูแตง เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีประโยชนตอใครบาง ทางดานใด ผูพินิจมี
ความเห็นวาอยางไร คุณคาในแตละดานสามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนอยางไรใน
ชีวิตประจําวัน
การวิจารณ หมายถึง การพิจารณาเพื่อเปนแนวในการตัดสินวาสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไมดี
การวิจารณวรรณคดีจะตองพิจารณาทุกขั้นตอน ทุกองคประกอบของงานเขียนมีการแยกแยะตั้ง
แตการใชถอยคํา สํ านวน ภาษา รูปประโยค เนื้อเรื่อง แนวคิด การนําเสนอเนื้อหา และคุณ คา
ทั้งดานวรรณศิลปและคุณคาทางดานสังคม
แนวทางในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมมีแนวใหปฏิบัติอยางกวาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมงานเขียน
ทุกชนิด ซึ่งผูพินิจจะตองดูวาจะพินิจหนังสือชนิดใด มีลักษณะเฉพาะอยางไร ซึ่งจะมีแนวในการ
พินิจที่จะตองประยุกตหรือปรับใชใหเหมาะสมกับงานเขียนนั้น ๆ
หลักเกณฑกวาง ๆ ในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม มีดังนี้
1. ความเปนมาหรือประวัติของหนังสือและผูแ ตง เพื่อชวยใหวิเคราะหในสวนอื่น ๆ ไดดีขึ้น
2. ลักษณะคําประพันธ
3. เรื่องยอ
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4. เนื้อเรื่อง ใหวิเคราะหเรื่องตามหัวขอตอไปนี้ตามลําดับ โดยบางหัวขออาจจะมีหรือไมมี
ก็ไดตามความจํ า เปน เชน โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแตง ลั กษณะการเดินเรื่อง การใช
ถอยคํา สํ า นวนในเรื่อง ทวงทํา นองการแตง วิ ธีคิดที่ส รา งสรรค ทัศนะหรือมุม มองของผู เขีย น
เปนตน
5. แนวคิด จุดมุงหมาย เจตนาของผู เขียนที่ฝากไวในเรื่อง หรือบางทีก็แฝงเอาไวในเรื่อง
ซึ่งจะตองวิเคราะหออกมา
6. คุณ คา ของวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งโดยปกติแล วจะแบงออกเปน 4 ดา นใหญ ๆ
เพื่อความครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งผูพินิจจะตองไปแยกแยะหัวขอยอยใหสอดคลองกับลักษณะ
หนังสือที่จะพินิจนั้น ๆ ตามความเหมาะสมตอไป
การพินิจคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม มี 4 ประเด็นดังนี้
1. คุณคาดานวรรณศิลป คือ ความไพเราะของบทประพันธ ซึ่งอาจจะเกิดจากรสของคํา
ที่ผูแตงเลือกใช และรสความที่ใหความหมายกระทบใจผูอาน
2. คุณคาดานเนื้อหา คือ การใหความรูดานตาง ๆ ใหคุณคาทางปญญาและความคิดแกผูอาน
3. คุณคาดานสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมสะทอนใหเห็นภาพของสังคมในอดีตและ
วรรณกรรมที่ดีสามารถจรรโลงสังคมไดอีกดวย
4. การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูอานไดประจักษในคุณคาของชีวิต ได
ความคิดและประสบการณจ ากเรื่องที่อาน และนําไปใชในการดําเนินชีวิต นํา ไปเปนแนวปฏิบัติ
หรือแกปญหารอบ ๆ ตัว
รสวรรณคดีไทย
รสวรรณคดีไทย มีอยู 4 ชนิด คือ เสาวรจนี นารีปราโมทย พิโรธวาทัง สัลลาปงคพิไสย
1) เสาวรจนี (บทชมโฉม) คือ การเล าชมความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจเปนตัว
ละครที่เ ปนมนุษย อมนุษย หรือ สั ตว ซึ่ง การชมนี้ อาจจะเปน การชมความเก งกล า ของกษั ตริ ย
ความงามของปราสาทราชวังหรือความเจริญรุงเรืองของบานเมือง
2) นารีปราโมทย (บทเกี้ยว โอโลม) คือ การกลาวขอความแสดงความรัก ทั้งที่เปนการพบ
กันในระยะแรก ๆ และในโอโลมปฏิโลมกอนจะถึงบทสังวาสนั้นดวย
3) พิโรธวาทัง (บทตัดพอ) คือ การกล าวขอความแสดงอารมณ ไมพอใจ ตั้งแตนอยไปจน
มาก จึ งเริ่มตั้งแต ไมพอใจ โกรธ ตัดพ อ ประชดประชัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย เสียดสี
และดาวาอยางรุนแรง
4) สัล ลาปงคพิ ไสย (บทโศก) คือ การกล า วขอความแสดงอารมณ โศกเศรา อาลั ยรัก
การครวญคร่ํารําพันรําพึง การโอดคร่ําครวญ หรือบทโศกอันวาดวยการจากพรากสิ่งอันเปนที่รัก
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บทที่ 7
ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 1 คุณคาของภาษาไทย
ความหมายของภาษา
คําวา “ภาษา” เปนคําภาษาสันสฤต แปลตามรูปศัพทหมายถึงคําพูดหรือถอยคํา ภาษา
เปนเครื่องมือของมนุษยที่ใชในการสื่อความหมายใหสามารถสื่อสารติดตอทําความเขาใจกันโดยมี
ระเบียบของคําและเสี ยงเปนเครื่องกํา หนด ในพจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ.2542
ใหความหมายของคําวาภาษา คือ เสียงหรือกิริยาอาการที่ทําความเขาใจกันได คําพูดถอยคําที่ใช
พูดจากัน
ภาษา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ภาษาที่เปนถอยคํา เรียกวา “ วัจนภาษา” เปนภาษาที่ใชคําพูดโดยใชเสียงที่เปนถอยคํา
สรางความเขาใจกัน นอกจากนั้นยังมีตัวหนังสือที่ใชแทนคําพูดตามหลักภาษาอีกดวย
ภาษาที่ไมเปนถอยคํา เรียกวา “ อวัจนภาษา” เปนภาษาที่ใชสิ่งอื่นนอกเหนือจากคําพูด
และตัวหนังสือในการสื่อสาร เชน การพยักหนา การโคงคํานับ การสบตา การแสดงออกบนใบหนา
ที่แสดงออกถึงความเต็มใจและไมเต็มใจ อวัจ นภาษาจึ งมีความสํ าคัญเพื่ อใหวัจนภาษามีความ
ชัดเจนสื่อสารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากทาทางแลวยังมีสัญลักษณตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นมาใชใน
การสื่อสารสรางความเขาใจ อีกดวย
คุณคาของภาษาไทย
ภาษาไทยเปนภาษาที่บงบอกถึง เอกลัก ษณความเปนไทยมาชา นาน มากกวา 700 ป
สมัยพอขุนรามคํา แหงมหาราช ทรงประดิษฐอัก ษรไทยขึ้นราวป พ.ศ. 1826 สมัยกรุงสุโขทัย
ชาติไทยจึงจัดเปนชาติที่มีภาษาเปนของตนเองมาเปน ระยะเวลายาวนาน และมีวิวัฒนาการ
ทางภาษาเรื่อ ยมาจนถึง ปจ จุบัน ภาษาไทยเปน ภาษาที่สุภ าพ ไพเราะ ออ นหวาน และสิ ่ง ที่
สํา คัญ คือ เปน ภาษาที่ใ ชใ นการสื่ อสารของมนุษยในชีวิตประจํ า วัน หากมีการพู ดภาษาไทยให
ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะแลว จะแสดงถึงกิริยามารยาทที่เรียบรอย นอบนอมมีสัมมาคารวะ
จะทําใหคนอื่นมีความรักใครในตัวเรา
นอกจากนี้ ภาษาไทยยังมีคุณคาในการดํารงชีวิตดานตาง ๆ ทั้งดานการติดตอสื่อสารในการ
ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การสรางสัมพันธของคนในสังคม ดานวัฒนธรรมประเพณี ดานสังคม
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ดานศิลปะ และดานการศึกษา นับวาภาษาไทยมีคุณคาในการเปนเครื่องมือของการศึกษาหาความรู
ในสาขาวิชาตาง ๆ ใหเยาวชนและประชาชนในชาติทุกคนไดเสาะแสวงหาความรูไดตามความตองการ
อยางไมมีที่สิ้นสุด
ฉะนั้น เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะอยางถูกตองและเหมาะสมในการสื่อสารกับผูอื่นอยา งมี
ประสิทธิภาพ รูจักแสวงหาความรูและประสบการณ รักการอาน การเขียน การพูด การบันทึก
ความรูและขอมูลขาวสารที่ไดรับ เกิดความภาคภูมิใจในความเปนเจาของภาษา และเห็นคุณคา
ของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคผลงานไว ผูเรียนควรที่จะรูซึ้งถึงคุณคา ตลอดจนรักษและหวงแหน
ภาษาไทย เพื่อใหคงอยูคูกับคนไทยตลอดไป
เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
ภาษาเปน เครื่ องมื อในการสื่ อสารระหวา งผู ส งสาร (ผู พู ด ผู เขี ยน) กับผู รับสาร (ผู ฟ ง ผู ดู
ผูอาน) ที่มนุษยใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็กที่เริ่มหัดพูด จนตลอดชีพ
เพื ่อ สื่อ สารกับคนในสังคม ระดับการใชภาษายากงาย ภาษาที่มีระบบระเบียบ มีหลักเกณฑ การใช
ภาษาที่สลับซับซอน ตามระดับการศึกษา
ภาษาไทยมี ค วามสํ า คั ญในการสื่ อ สารและการดํ า รงชีวิ ต ของคนไทยมาก ภาษาไทยยั ง มี
ความสําคัญตอการประกอบอาชีพดวยอยา งยิ่งโดยสามารถจํา แนกกลุมอาชีพ ไดวา กลุมอาชีพ จะใช
ทักษะภาษาไทยดานการฟง กลุมอาชีพใดจะใชทักษะภาษาไทยดา นการพูด กลุมอาชีพใดจะตองใช
ทักษะภาษาไทยดา นการอา น หรือกลุ มอาชีพ ใดที่จ ะตองใชทักษะภาษาไทยดา นการเขียน การที่
จะใชทักษะทางภาษาดานใดมากนอยเพียงใดนั้นจะขึ้นอยูกับลักษณะของแตละอาชีพ ในที่นี่กลุมอาชีพ
ตาง ๆ ที่ใชทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะดังนี้
กลุมอาชีพที่ใชทักษะการฟงและทักษะการพูด
- อาชีพพนักงานขายของ
- อาชีพพนักงานรับโทรศัพท / ใหขอมูลติดตอสอบถาม
- อาชีพลาม
เปนตน
กลุมอาชีพที่ใชทักษะการพูด
- อาชีพพิธีกร / ผูประกาศ
- อาชีพนักจัดรายการวิทยุ - โทรทัศน
เปนตน
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กลุมอาชีพที่ใชทักษะการอานและทักษะการพูด
- อาชีพนักพากษ
- อาชีพนักอานขาว - วิจารณขาว
เปนตน
กลุมอาชีพที่ใชทักษะการเขียน
- อาชีพนักเขียน
- อาชีพนักเขียนบทวิทยุ - โทรทัศน
เปนตน
เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทย
เพื่อการประกอบอาชีพ
จากการนําเสนอแนวทางของการนําความรูภาษาไทยไปเปนชองทางในการประกอบอาชีพ
ประเภทตา ง ๆ เช น การพู ด การเป นพิ ธีก ร ผู ประกาศ นักจั ดรายการวิท ยุ โทรทัศน ครูส อน
ภาษาไทยกับประชาชนอาเซียน การเขียน นักเขียนขาว เขียนบทละคร เขียนนิทาน
เขีย นสารคดี แล ว นั้น เป นเพี ย งจุ ด ประกายใหผู เ รีย นไดเรี ยนรูวา การเรี ยนวิช า
ภาษาไทยมิใชเรียนแลวนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันเทานั้น แตการเรียนรูวิชา
ภาษาไทยยังสามารถนํา ความรู ประสบการณทางดานภาษาไทยไปประกอบอาชีพ สรางรายได
ใหกับตนเองไดดวย แตการที่ผูเรียนจะเปนนักเขียนหรือนักพูดที่มีชื่อ เสีย ง เปน ที่ย อมรับ ของ
สัง คม ผู เ รีย นจะตอ งแสวงหาความรู  ทัก ษะ ประสบการณเ พิ ่ม เติม จากสถาบั นการศึ ก ษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เปนหลักสูตรเฉพาะเรื่อง หรือหากผูเรียนตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จ ะมีส ถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เชน คณะนิเทศศาสตร
คณะวารสารศาสตร ฯลฯ ได อีก ทางเลื อ กหนึ่ง หรื อในขณะที่ ผู เ รี ยนกํา ลั ง ศึ กษาอยู ในระดับ
มัธ ยมศึกษาตอนปลาย และตองการที่จ ะเรียนรูวิช าภาษาไทย เพื่อ ตอ ยอดไปสู ชอ งทางการ
ประกอบอาชีพไดจริง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตามหลักสูตรในระดับเดียวกันที่มีเนื้อหา
เฉพาะเรื่องที่สนใจไดอีกทางเลือกหนึ่งดวย
นอกจากที่ผูเรียนจะเลือกวิธีการศึกษา หาความรูเพิ่มเติม โดยวิธีศึกษาเปนหลักสูตรสั้น ๆ
เฉพาะเรื่อง หรื อจะศึกษาตอเฉพาะสาขาวิชาในระดับการศึกษาที่ สู งขึ้นก็ต าม แตสิ่ งสํ า คัญ ที่
ผูเรียน ควรปฏิบัติอยา งตอเนื่อง คือ การฝกฝนทักษะ ประสบการณในการเขียน หรือการพูด
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมคนที่มีความสนใจในอาชีพเดียวกันดวย
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เฉลยกิจกรรมทายบท
บทที่1
กิจกรรมที่ 1 ใหแบงกลุมผูเรียนสรุปหลักการเลือกสื่อในการฟงและการดู กลุมนําเสนอ จากนั้น
ผูสอนสรุปเพิ่มเติม และผูแทนผูเรียนจดบันทึก (รวม 3 คะแนน)
แนวคําตอบ หลักการเลือกสื่อในการฟงและดู
1. ฟงและดูอยางมีจุดมุงหมายในแตละครั้ง
2. ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ โดยใชเหตุและผล
3. สรุปสาระสําคัญในการฟงและดูไดทุกครั้ง
4. นําความรูจากการฟงและดูไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
เกณฑการใหคะแนน
ตอบถูกตอง 4 ขอ ได 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 2-3 ขอ ได 2 คะแนน
ตอบถูกตอง 1 ขอ ได 1 คะแนน
กิจกรรมที่ 2 แบงกลุมผูเรียนฟงเรื่อง “เสนอรัฐออกกฎหมายหามดื่มสุราที่สาธารณะ”
จากการฟงของผูเรียนคนฟงและทํากิจกรรมกลุม ดังนี้ (รวม7 คะแนน)
1. วิจารณความสมเหตุสมผล และความเปนไปไดของเรื่องนี้ (3 คะแนน)
2. วิเคราะหความคิดเห็นและขอเท็จจริงของเรื่องโดยครูผูสอนถามแตละกลุม และ
ครูผูสอนสรุปสาระสําคัญในขอ 1 และ 2 (4 คะแนน)
แนวคําตอบ
ความสมเหตุสมผลและความเปนไปได
การแสดงบความคิดเห็นที่จะออกกฎหมายหามดื่มสุราที่สาธารณะควรทําไดเพราะวัยรุน
ไทยดื่มสุราและทํารายนักทองเที่ยวอังกฤษและผูอื่นเพื่อเปนการปองกันไมใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นอีก
ประกอบกับในหลายๆ ประเทศไดออกกฎหมายนี้เชนกัน
ขอเท็จจริง
ความคิดเห็น
1. วัยรุนไทยดื่มสุราและกอเหตุทําราย
การออกกฎหมายหามดื่มสุราที่สาธารณะจะ
นักทองเที่ยว
เปนทางเลือกที่ภาครัฐสรางความเชื่อมั่น
2. หลายๆ ประเทศไดออกกฎหมายหามดื่ม
ดานความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว
สุราที่สาธารณะ
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เกณฑการใหคะแนน (รวม 3 คะแนน)
- เขียนวิจารณความสมเหตุสมผลและความเปนไปไดของเรื่องไดตามแนวตอบได
3 คะแนน
- เขียนวิเคราะหเฉพาะขอเท็จจริงไดตามแนวตอบได 2 คะแนน
- เขียนวิเคราะหเฉพาะความคิดเห็นไดตามแนวตอบได 2 คะแนน
- เขียนไมถูกตองตามแนวตอบแตใกลเคียงใหอยูในดุลพินิจของผูสอนในการใหคะแนน
1 คะแนน
3. เหตุการณนี้สงผลตอภาพลักษณของประเทศไทย
เสนอรัฐออก กฎหมายหามดื่มสุราที่สาธารณะ
ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซโงว อาจารยประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ
นักวิจัยศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) กลาวถึงกรณีวัยรุนไทยดื่มสุรากอเหตุทํารายนักทองเที่ยวชาวอังกฤษ
ที่หัวหินในเทศกาลสงกรานตที่ผานมา ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศไทย วาการดื่มสุราของ
วัยรุ นกลุ ม นี้เ ป นการตั้ง วงดื่ม ในพื้นที่ ส าธารณะ ภาครั ฐ ควรจั ดการแก ไขป ญ หาโดยการออกกฎหมาย
“การห า มดื่ม สุ ร าในพื้ นที่ ส าธารณะ” เพื่ อ ป อ งกั น เหตุก ารณก ารทํ า ร ายนัก ท อ งเที่ ย วไม ให เ กิ ดขึ้นอี ก
การดื่ ม ในลั ก ษณะนี้ เ ป น เรื่ อ งผิ ด กฎหมายในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศพั ฒ นาแล ว เช น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ทั้งนี้การออกกฎหมายหามดื่มสุราในพื้นที่
สาธารณะพรอมกับการบังคับใหกฎหมายที่มีอยูแลวอยางจริงจังเปนทางเลือกหนึ่งที่ภาครัฐสามารถทําได
เพื่อสรางความเชื่อมั่นดานสวัสดิภาพความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวรวมไปถึงประชาชนไทยเอง

กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตน เปนผูมีมารยาทในการฟงและดู” เปนงาน
รายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน)
แนวคําตอบ การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการฟงและดู
1. ฟงและดูอยางตั้งใจ
2. ไมสงเสียงรบกวนผูอื่นเวลาที่ฟงและดู
3. ไมสมควรสงเสียงดังเกินไปเมื่อชอบใจเรื่องที่ฟงและดูเปนพิเศษ
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4. การแตงกายสุภาพเรียบรอยในการฟงและดูอยางถูกกาลเทศะ
5. หากมีขอสงสัย ไมเขาใจในเรื่องที่ฟงและดูควรคามเมื่อผูพูดพูดจบแลงถึงถามหรือผูพูด
ใหถามได
6. ไมทดสอบภูมิความรูผูพูด
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 5 – 6 ขอ ได 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 3 – 4 ขอ ได 2 คะแนน
ตอบถูกตอง 1 – 2 ขอ ได 1 คะแนน
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 2
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนใชศิลปะการพูดไดอยางเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล โดยสมมุติการพูด
ในโอกาสตาง ๆ เอง (5 คะแนน)
แนวคําตอบ
อยูในดุลยพินิจของครูผูตรวจ
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
1. มีการเตรียมตัวกอนพูด
2. เนื้อเรื่องเหมาะสมกับเรื่องที่พูด
3. การใชกริยาทาทางประกอบการพูด
4. การใชน้ําเสียงเหมาะสมกับเรื่องที่พูด
5. การใชภาษาถูกตอง

1
1
1
1
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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กิจกรรมที่ 2 ใหแบงกลุมผูเรียนวิเคราะหและประเมินคาการใชการพูดในการเขียนจากการอาน
เรื่องนี้
อยูดีๆ ก็หาของที่เรามักจะใชประจําแตไมเจอเหมือนวามันพรอมจะหาย เมื่อเราจะหาเปนซะอยาง
บางทีปากกาก็หาไมเจอ แตมารูตัวอีกทีก็เหน็บไวที่ขางหู มือถือไมรูวาหายไปจากกระเปากางเกงตอนไหน
ทั้งๆ ที่ตอนนีก้ ็กําลังใชมือถือโทรคุยอยู เอะ เปนอะไรกันละนี่ อยางนี้จะเรียกวาหลงลืมหรือขี้ลืมดีนอ
หลงลืม กับ ขี้ลืม นี่ตางกันนะครับ เพราะถาเราไมไดใสใจในเรื่องบางเรือ่ ง โดยที่ไมเอาสมาธิไปมุง
กับเรื่องนั้น เราก็จะจําไมไดเรียกวา ขี้ลืม วิธีนี้แกไดโดยเอาสมาธิไปใสในกับเรื่องทีเ่ ราทํา เชน จดบันทึก หรือ
ถายภาพมือถือไว วาจอดรถที่ชั้นไหน หรือเบอรโทรศัพทที่ตดิ ประกาศไวเบอรอะไร ตางกับหลงลืม จะจํา
ไมไดเลยดวยซ้ําวาขับรถมา หรือวางของผิดที่ อยางเอากุญแจไปวางในแกวน้ํา เอาเตารีดไปแชตูเย็น เปนตน
ถาไมอยากขี้ลืม ผมมีเคล็ดลับงายๆ มาชวยพัฒนาสมองพวกเรากับครับ

โดยวิเคราะหและประเมินจากหัวขอ ดังนี้
1. เรื่องนี้นาจะมีชื่อเรื่องอะไร
2. เหตุการณในเรื่องจะเกิดฟงบุคคลวัยใด
3. หลงลืมและขี้ลืมตางกันอยางไร
4. วิธีการแกไขการขี้ลืมทําอยางไร
5. ยกตัวอยางการใชการพูดในการเขียน 2 ตัวอยางและใหผูเรียนสงผลการวิเคราะหและ
ประเมินคาการใชการพูด เปนงานรายบุคคล และสงครูผูสอน (5 คะแนน)
แนวคําตอบ
1. หลงลืมและขี้ลืม
2. บุคคลสูงวัย
3. หลงลืม คือทําอะไรจะจําไมได ขี้ลืม คือไมสนใจ ไมใชสมาธิในเรื่องนั้น ๆ
4. ตองพัฒนาสมอง
5. เอะ เปนอะไรกันละนี่ ขี้ลืมดีนอ
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เกณฑการใหคะแนน ได 5 คะแนน
ตอบถูกตอง 5 ขอ ได 5 คะแนน
ตอบถูกตอง 4 ขอ ได 4 คะแนน
ตอบถูกตอง 3 ขอ ได 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 2 ขอ ได 2 คะแนน
ตอบถูกตอง 1 ขอ ได 1 คะแนน
กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการพูด” เปนงานรายบุคคลและ
สงครูผูสอน (3 คะแนน)
แนวคําตอบ การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการพูด
1. ใชคําพูดสุภาพที่เหมาะสมกับ เวลา สถานที่ โอกาสและบุคคล
2. ไมพูดเยาะเยย ถากถาง ดูหมิ่น เสียดสี ขอบกพรอง และไมขัดคอผูอื่น
3. หากจะพูดใหเกิดอารมณขัน ควรเปนเรื่องตลกขบขันและใชคําสุภาพ
4. ควรพูดดวยสําเนียงชวนฟงและมีคําลงทายเสริมการพูดใหไพเราะนาฟงยิ่งขึ้น
5. ควรพูดในสิ่งที่เปนความจริง
6. ไมควรพูดทุกอยางที่รู
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 5 – 6 ขอ ได 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 3 – 4 ขอ ได 2 คะแนน
ตอบถูกตอง 1 – 2 ขอ ได 1 คะแนน
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3
กิจกรรมที่ 4 ใหผูเรียนอานเรื่อง ซิ่งบิ๊กไบค อุปกรณปองกันก็ชวยไมได และวิเคราะหเรื่อง
ที่อานแลวตอบคําถามตอไปนี้ (5 คะแนน)
ซิ่งบิ๊กไบค อุปกรณปองกันก็ชวยไมได
บิ๊ ก ไบค กั บ ความปลอดภัยในสั ง คมไทย โดยคุณหมอมนูญ ลี เ ชวงวงศ ประธานทุ นง ว งอยาขั บ ใน
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลปยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มูลนิธิรามาธิบดี
ปจจุบันบิ๊กไบคไมไดจํากัดเฉพาะคนรวยเทานั้น คนทั่วไปเขาถึงได และใชสําหรับเดินทาง
ในชีวิตประจําวัน ขับขี่ในเขตเมือง เนื่องจากสภาพถนนของเมืองใหญของไทยไมดีเหมือนในประเทศที่เจริญแลว
สภาพผิวถนนไมเรียบ สูง ๆ ต่ํา ๆ บางถนนมีรอยแยก มีเศษหินบนถนน ทําใหมีโอกาสสะดุดลมเองได บางครั้งมี
สุนัขวิ่งตัดหนา ปริมาณถนนบานเราก็นอย การจราจรก็ติดขัด ถนนคอนขางแคบไมกวางเหมือนประเทศที่พัฒนา
แลวไมมีเลนจักรยานยนต คนขี่บิ๊กไบคสวนใหญไมขี่ชิดซาย จะขี่ครอมเสนแบงชองจราจรระหวางรถยนต แลว
แซงซายแซงขวาเพื่อขี่ขึ้นไปขางหนา ถนนบางสายชองจราจรแคบมากบิ๊กไบคไมสามารถแทรกผานได ตองเดิน
ลากบิ๊กไบคซิ่งหนักมาก
บริเวณแยกทีม่ ีสญ
ั ญาณไฟจราจร เวลาเปลี่ยนเปนไฟเขียวจะสังเกตเห็นบิก๊ ไบคออกตัวเปนคันแรก
เพราะคนขีส่ ามารถเรงเครือ่ งไดเร็วกวารถจักรยานยนตทั่วไป ถึงแมระบบเบรกของบิ๊กไบคดีกวารถจักรยานยนต
ธรรมดามี ABS แตก็ไมสามารถหยุดไดทันที ตองใชระยะทางในการหยุดรถ ยิ่งทีเ่ ร็วยิ่งตองใชระยะทางเพิ่มขึ้น
บิ๊กไบคขี่ดวยความเร็ว 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ตองใชระยะทาง 46 เมตร ถาขี่เร็ว 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ตองใชระยะทางเพิม่ ขึ้นเปน 100 เมตร ในการหยุดบิ๊กไบค
ดังนั้นบอยครั้งที่คนขี่บิ๊กไบคหลังเรงเครื่องเต็มที่หากรถยนตคันหนาเลี้ยวหรือหยุดกะทันหัน บิ๊กไบควิ่ง
ไปชนเพราะเบรกไมหยุด เพราะฉะนั้นคนขับรถยนตทุกคนถาจะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวรถตองมองกระจกหลังและ
ใหสัญญาณไฟเลี้ยวแตเนิ่น ๆ และเวลาจอดรถยนตขางทางคนขับรถยนตตองระมัดระวังกอนเปดประตูลงจากรถ
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1. เพราะเหตุใดบิ๊กไบคยังไมเหมาะสมกับการขับขี่ในเขตเมือง
2. เพราะเหตุใดบิ๊กไบคจึงมีอุบัติเหตุชนกับรถยนตคันหนาที่เลี้ยวหรือออกกะทันหัน
3. หากทานขี่บิ๊กไบคจะปองกันการเกิดอุบัติเหตุอยางไร
4. หากทานจะสนับสนุนการขี่บิ๊กไบคควรพิจารณาอะไรบาง
5. ขอดีและขอเสียของการขับขี่บิ๊กไบค ใหเขียนเปนรายงานรายบุคคลและสงครูผูสอน
แนวคําตอบ
1. เพราะสภาพถนนยังไมเหมาะสม ผิวถนนไมเรียบ การจราจรติดขัดไมมีเลน
จักรยานยนต และคนขี่บิ๊กไบคสวนใหญไมขี่ชิดซาย
2. เพราะบิ๊กไบค หยุดกะทันหันไมได
3. ขี่ดวยความระมัดระวังและรักษากฏจราจร
4. พัฒนาถนนใหผิวถนนเรียบและมีเลนจักรยานยนต
5. ขอดี เดินทางสะดวกและรวดเร็ว ขอเสีย ถนนในเขตเมืองยังเหมาะสมที่จะขี่
เกณฑการใหคะแนน ได 5 คะแนน
ตอบถูกตอง 5 ขอ ได 5 คะแนน
ตอบถูกตอง 4 ขอ ได 4 คะแนน
ตอบถูกตอง 3 ขอ ได 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 2 ขอ ได 2 คะแนน
ตอบถูกตอง 1 ขอ ได 1 คะแนน
กิจกรรมที่ 5 แบงกลุมผูเรียนคนควาจากแหลงความรูในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ความหมายของภาษาถิ่น สํานวน สุภาษิตที่ปรากฎในวรรคดี วรรณกรรมปจจุบัน
และวรรณกรรมทองถิ่น
2. คุณคาของวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถิ่น ในดานแสดงถึงวิถีชีวิต
ดานสังคม และการนําคุณคาเหลานี้ไปใช โดยจัดทําเปนรายงานกลุมและสงครูผูสอน (10 คะแนน)
แนวคําตอบ
อยูในดุลยพินิจของครูผูตรวจ

71

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1.ความหมายของการเขียน สํานวน สุภาษิตที่ปรากฎในวรรคดี วรรณกรรมปจจุบัน และ
วรรณกรรมทองถิ่นครบทุกหัวขอและถูกตองชัดเจน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
2. คุณคาของวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถิ่น ในดานแสดงถึงวิถีชีวิต
ดานสังคม และการนําคุณคาเหลานี้ไปใช ใหครบถวน ชัดเจน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
กิจกรรมที่ 6 ใหผูเรียนเขียน “การมีมารยาทในการอานและการมีวินัยรักการอาน” เปนงาน
รายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน)
แนวคําตอบ การมีมารยาทในการอานและการมีวินัยรักการอาน
1. ไมอานหนังสือของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
2. ไมทําลาย ขีดฆาและทําเครื่องหมายในหนังสือที่เปนของสวนรวม
3. อานหนังสือพิมพ หนังสืออื่น ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 3 ขอ ได 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 2 ขอ ได 2 คะแนน
ตอบถูกตอง 1 ขอ ได 1 คะแนน
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 4
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนยอความโดยสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง “โทรศัพทมือถือทําตาหวัง
หลังโกง” เปนงานรายบุคคลและสงครูผูสอน ( 5 คะแนน)
“โทรศัพทมือถือทําตาหวังหลังโกง”
เคยมีแตปรารภกันถึงโทษของโทรศัพทมือถือเล็กๆ นอยๆ กันบอยๆ แตบัดนี้ไดมีการคนพบ
อันตรายใหญของมัน โดยเฉพาะไดทําลายทาทางทรงตัวของเราลง ไมเพียงแตทําใหคอแข็ง
นักกายภาพบําบัดผูมีชื่อเสียงของนิวซีแลนดไดกลาววา เทคโนโลยีไดกดตัวเราใหหลังงอ อยางที่เขา
เรียกวาหลังโกง ปกติศีรษะของแตละคนจะหนักประมาณ 10- 12 ปอนด แตวาเวลาเรากําลังใชโทรศัพทอยู
นั้น เราตองกมคอเราเปนมุม 60 องศา กลายเปนภาระหนักของคอ นอกจากที่ตองรับน้ําหนักเดิมอยูแลว
ทาหลังโกงดังกลาวนั้นใหผลรายกับรางกายของเราหลายอยาง ตั้งแตมันทําใหเราอรมณตกหมด
ความภคภูมิใจในตนเองและยังอาจจะกระทบกับความจําของเราดวย เขาอธิบายตอไปวา ขนาดของ
โทรศัพทที่มีขนาดเล็กนั้น ทําใหเราตองกมตัวของเราลง และยิ่งถูกยอใหมีขนาดเล็กลงเทาไร ก็ทําใหเรา
จะตองกมตัวลงไปมากเทานั้นมันเหมือนกับทําใหเราตกอยูในทาทีที่อยูในภาวะจํายอม เขาไดสรุปตอนทาย
วา มันก็นาแปลกเหมือนกันทีเ่ ครื่องมือที่คิดประดิษฐขึ้นเพื่อจะใหเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ทํางานของเรามากขึ้น กลับมาลดภาระแสดงออกและบอนทําลายความสามารถในการทํางานใหนอยลงไป

แนวคําตอบ
ทํากายภาพบําบัด นิวซีแลนดกลาววาการใชโทรศัพทมือถือจะทําใหผูใชหลังโกง
เพราะตองกมคอไปที่โทรศัพทยิ่งขนาดเล็กเทาใดจะตองกมตัวลงไปมากเทานั้น ซึ่งจะมีผลรายตอ
รางกายหลายอยาง
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เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
สรุปใจความสําคัญไดครบถวนตามแนวคําตอบ

ได 4-5 คะแนน

สรุปใจความสําคัญไดบาง ตรงตามแนวคําตอบ แตไมครบถวน

ได 3 คะแนน

สรุปใจความสําคัญไดบางเล็กนอย แตตรงตามแนวคําตอบ

ได 2 คะแนน

สรุปใจความสําคัญไมไดตามแนวคําตอบ

ได 1 คะแนน

สรุปใจความสําคัญไมไดตามแนวคําตอบเลย

ไมไดคะแนน

กิจกรรมที่ 2 แบงกลุมผูเรียนตอคําประพันธ ประเภทกลอนสุภาพ ใหมีความยาว 2 บท หรือ
8 วรรค ในหัวขอ “ธรรมชาติยามเชาอากาศดี” (5 คะแนน) เปนงานกลุมและสงผูส อน
ธรรมชาติยามเชาอากาศดี

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

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

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

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

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

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

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

แนวคําตอบ
อยูในดุลยพินิจของครูผูตรวจ
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
1. แตงถูกตองตามแผงผังการแตงกลอนสุภาพ
2. มีความไพเราะและตรงกับธรรมชาติยามเชา
3. มีสัมผัสในเพิ่มเติมจากสัมผัสนอก

2 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการเขียนและมีการจดบันทึก
อยางสม่ําเสมอ" เปนงานรายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน)
แนวคําตอบ การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการเขียนและมีการจดบันทึกอยางสม่ําเสมอ
1. เขียนขอความถูกที่เปนความจริง
2. ไมเขียนขอความ รูปภาพ ในพื้นที่สาธารณะ
3. ไมเขียนขอความ เครื่องหมาย ในหนังสือของสวนรวม
4. ใหเขียนคํา ขอความ ทุกครั้งดวยคําสุภาพ
5. จดบันทึกประจําวันอยางสม่ําเสมอ
6. เขียนแผนทํางานที่จะตองทําเพื่อฝกการเขียน
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 5 – 6 ขอ ได 3 คะแนน
ตอบถูกตอง 3 – 4 ขอ ได 2 คะแนน
ตอบถูกตอง 1 – 2 ขอ ได 1 คะแนน
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 5
กิจกรรมที่ 1 แบ ง กลุ ม ผู เ รี ย นทํ า รายงานเรื่ อ งการใช สํ า นวน สุ ภ าษิ ต คํ า พั ง เพย คํ า สุ ภ าพ
และคําราชาศัพท พรอมบอกความหมายที่ถูกตอง อยางละ 10 คํา เปนงานกลุมและสงครูผูสอน
(5 คะแนน)
แนวคําตอบ
อยูในดุลยพินิจของครูผูตรวจ
เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
1. หาไดครบทั้ง 5 อยาง ๆ ละ 10 คํา
2. หาไดครบทั้ง 5 อยาง ๆ ละ 7-9 คํา
3. หาได 4 อยาง ๆ ละ 7-9 คํา
4. หาได 3 อยาง ๆ ละ 7-9 คํา
5. หาได 1-2 อยาง ๆ ละ 5 คํา

ได
ได
ได
ได
ได

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนเขียนรายชื่อ วรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน และวรรณกรรมทองถิ่น และ
ขอใดที่ไดรับจากการอานดังกลาวตามแบบรายการดังนี้ (3 คะแนน)
1. รายชือ่ วรรณคดีที่เคยอาน
…………………………………………………...
…………………………………………………...

ขอคิดที่ไดรับ
…………………………………………………...
…………………………………………………...

2. รายชื่อวรรณกรรมที่เคยอาน
…………………………………………………...
…………………………………………………...

ขอคิดที่ไดรับ
…………………………………………………...
…………………………………………………...

3. รายชื่อวรรณกรรมทองถิ่นที่เคยอาน
…………………………………………………...
…………………………………………………...

ขอคิดที่ไดรับ
…………………………………………………...
…………………………………………………...

แนวคําตอบ
อยูในดุลยพินิจของครูผูตรวจ
กิจกรรมที่ 3 แบงกลุมผูเรียนอภิปรายสรุปเรื่องการใชภาษาไทยในการพูดและการเขียน
เพื่อการประกอบอาชีพ เปนงานกลุมและสงผูส อน (5 คะแนน)
แนวตอบ
การใชภาษาไทยในการพูดเพื่อประกอบอาชีพ
1. อาชีพพิธีกร
2. อาชีพโฆษณา
3. อาชีพพนักงานขายตรง
4. อาชีพขายประกันชีวิต
5. อาชีพครู
6. อาชีพนักจัดรายการวิทยุ
การใชภาษาไทยในการเรียนเขียนเพือ่ การประกอบอาชีพ
1. นักประพันธ
2. ผูเขียนบทละครโทรทัศน
3. เลขานุการ
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เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแทน
1. การใชภาษาไทยในการพูดเพื่อประกอบอาชีพ

คะแนนเต็ม 3 คะแนน

2. การใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อประกอบอาชีพ

คะแนนเต็ม 2 คะแนน
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บรรณานุกรม

http://www.dek-d.com/board/view/2683016/
http://imkate-imkate.blogspot.com/2011/12/blog-post.html
อิสริยา เลาหตีรานนทhttp://www.dailynews.co.th/Content/Article บริษัท เดลินิวส เว็บ
จํากัด
https://sites.google.com/site/samnounthaiz/khwam-pen-ma-khxng-sanwn-thiy
http://forum.02dual.com/index.php?topic=165.0
http://www.siam1.net/article-8682.html
ผังการออกขอสอบ
http://www.classstart.org/classes/4131
http://www.kroobannok.com/1830
http://www.baanjomyut.com/library/010.html
รัตนาภรณ แหวนเงินhttp://www.gotoknow.org/posts/495738
ผังการออกขอสอบ
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. นายชาญวิทย
3. นายสุรพงษ
4. นางวัทนี
5. นางกนกพรรณ
6. นางศุทธินี

บุญเรือง
ทับสุพรรณ
จําจด
จันทรโอกุล
สุวรรณพิทักษ
งามเขตต

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูเรียบเรียงและบรรณาธิการ
1. นายอรัญ
จิตตโลหะ
2. นางอํานวย
คุณสุข
3. นางสาวกนกวรรณ บริสทุ ธิ์

ขาราชการบํานาญ สํานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
กศน.อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาวสุลาง
เพ็ชรสวาง
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
5. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพ ิมพตน ฉบับ
1. นางสาวสุลาง
2. นางจุฑากมล

เพ็ชรสวาง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
อินทระสันต กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูจัดทํากิจกรรมทายบทเอกสารสรุปเนือ้ หาทีต่ อ งรู
ระหวางวันที่ 1- 3 มิถุนายน 2559
ณ หองประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สํานักงาน กศน.
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ จําจด
2. นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา
3. นางพรรณทิพา ชินชัชวาล

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการทดสอบ

ผูเขียน/ผูเรียบเรียง และบรรณาธิการ
1. นายเริง กองแกว
2. นางสาวนิตยา มุขลาย
3. นางสาวเอมอร แกวกล่ําศรี
4. นางสาวอริญชัย อินทรนัฏ

สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
สํานักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี
กศน.อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กศน.เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

คณะทํางาน
1. นางเกณิกา ซิกวารทซอน
2. นายธานี เครืออยู
3. นางสาวจุรีรัตน หวังสิริรัตน
4. นางสาวอุษา คงศรี
5. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน
6. นายภาวิต นิธิโสภา
7. นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน

กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
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