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คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อ วันที่ 18 กั นยายน พ.ศ. 2551 แทนหลั กเกณฑและวิธีก ารจั ดการศึกษานอก
โรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลัก
ปรัชญาและความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรู
และสั่งสมความรู และประสบการณอยางตอเนื่อง
ในป ง บประมาณ 2554 กระทรวงศึก ษาธิก ารไดกํ าหนดแผนยุท ธศาสตร ในการขับ เคลื่ อ น
นโยบายทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม ศัก ยภาพและขีดความสามารถในการแขง ขันใหป ระชาชนไดมีอ าชีพ
ที่สามารถสรางรายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมี
จิตสํ านึก รั บผิ ดชอบตอ ตนเองและผูอื่ น สํานัก งาน กศน. จึ ง ไดพิ จ ารณาทบทวนหลั ก การ จุ ดหมาย
มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับ การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ให มี ความสอดคล อ งตอบสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับ อาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม เพื่อเขาสู ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่ มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควา
ความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น
การปรั บ ปรุ ง หนัง สื อ เรี ยนในครั้ ง นี้ ไดรั บ ความร วมมื อ อยางดียิ่ง จากผู ท รงคุณวุฒิ ในแตล ะ
สาขาวิชา และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อ
ตาง ๆ มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคล องกับ มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและ
กรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และ
หวัง วาหนัง สื อ เรี ยนชุดนี้จ ะเป นประโยชนแก ผู เ รี ยน ครู ผู ส อน และผู เ กี่ ยวขอ งในทุ ก ระดับ หากมี
ขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน
หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย พท21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย พท21001 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอี ยดเนื้ อหาของแตละบทอยางละเอียด ทํ ากิ จกรรม แลวตรวจสอบกั บ
แนวตอบกิจกรรม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอน
ที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา
ในเรื่องนั้น ๆ อีก ครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่ อง ผูเรียนสามารถนําไป
ตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 7 บท
บทที่ 1 การฟง การดู
บทที่ 2 การพูด
บทที่ 3 การอาน
บทที่ 4 การเขียน
บทที่ 5 หลักการใชภาษา
บทที่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม
บทที่ 7 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
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โครงสรางรายวิชาภาษาไทย (พท21001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สาระสําคัญ
1. การอานเป นทัก ษะทางภาษาที่ สํ าคัญ เพราะชวยใหส ามารถรับ รู ขาวสารและเหตุการณ
ตาง ๆ ของสังคม ทําใหปรับตัวไดกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ สามารถวิเคราะห วิจารณ
และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
2. การเขียนเปนการสื่อสารที่จัดระบบความคิด การเลือกประเด็น การเลือกสรรถอยคํา
เพื่อถายทอดเปนตัวอักษรในการสื่อความรู ความคิด ประสบการณ อารมณ ความรูสึก จากผูเขียนไปยัง
ผูอาน
3. การฟง การดู และการพูด เปนทักษะที่สําคัญของการสื่อสารในการดําเนินชีวิตประจําวัน
จึงจําเปนตองเขาใจหลักการเบื้องตน และตองคํานึงถึงมารยาทในการฟง การดูและการพูดดวย
4. การใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักภาษา ทําใหเกิดความภาคภูมิ ใจในภูมิป ญญาของ
คนไทยจึ งตองตระหนักถึง ความสํา คัญ ของภาษาและตองอนุรัก ษภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สืบตอไป
5. การใชทัก ษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู การเขาใจระดับของภาษาสามารถ
ใชคําพูดและเขียนไดดี ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
6. วรรณคดีไทยเปนมรดกของภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณคา เปนมรดกทางปญญาของคนไทย
แสดงถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมทางภาษา เปนการเชิดชูความเปนอารยะของชาติ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาชุดวิชาแลว ผูเรียนสามารถ
1. จับใจความสํา คัญ และเลาเรื่องได ตีความได อานในใจและอานออกเสียง วิเ คราะห
วิจารณ ประเมินคาได เลือกหนังสือและสารสนเทศไดและมีมารยาทในการอานและมีนิสัยรักการอาน
2. อธิบายการเขียนเบื้องตนได เขียนเรียงความ ยอความ เขียนจดหมาย เขียนโตแยง
เขียนรายงาน เขียนคําขวัญ เขียนประกาศ เขียนเชิญ ชวน กรอกแบบรายการ แตงคําประพันธ
บอกคุณคาของถอยคําภาษาและสามารถเลือกใชถอยคําในการประพันธ เขียนอางอิง เขียนเลขไทย
ไดถูกตองสวยงาม
3. บอกหลักเบือ้ งตน และจุดมุงหมายของการฟง การดูและการพูดได และสามารถพูด
ในโอกาสตาง ๆ ได
4. บอกลักษณะสําคัญของภาษาและการใชภาษาในการสื่อการ ใชพจนานุกรมและสารานุกรม
ในชีวิตประจําวันได
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5. บอกชนิดและหนาที่ของคํา ประโยค และนําไปใชไดถูกตอง
6. ใชเ ครื่ อ งหมายวรรคตอน อั ก ษรยอ คําราชาศัพ ท หลั กการประชุม การอภิป ราย
การโตวาที
7. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม องคประกอบและรูปแบบลักษณะเดนของ
วรรณคดีได
8. บอกความหมายของวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณได
9. บอกความหมายและลักษณะเดนของวรรณกรรมทองถิ่น ประเภทรูปแบบของวรรณกรรมไทย
ปจจุบันได
10. อานวรรณคดีและวรรณกรรม บอกแนวความคิด คานิยม คุณคาหรือแสดงความคิดเห็นได
11. บอกลักษณะสําคัญและคุณคาของเพลงพื้นบาน และบทกลอมเด็กพรอมทั้งรองเพลงพื้นบาน
และบทกลอมเด็กได

ขอบขายเนื้อหา
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่
บทที่

1
2
3
4
5
6
7

การฟง การดู
การพูด
การอาน
การเขียน
หลักการใชภาษา
วรรณคดี และวรรณกรรม
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
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บทที่ 1
การฟง การดู
สาระสําคัญ
การฟ ง การดู เป นทั ก ษะสํา คัญ ประการหนึ่ง ของการสื่ อ สารที่ เ ราใชม ากที่ สุ ดทั้ ง เรื่ อ งของ
การศึกษาเลาเรียน การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงจําเปนจะตองเขาใจหลักการ
เบื้ อ งตน เพื่ อ เปนพื้นฐานในการประยุกตใชในขั้นสูงขึ้นไป นอกจากนี้ตอ งพั ฒ นาทั ก ษะเหล านี้ให มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงมารยาทในการฟง และการดูดวย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. สรุปความจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่ฟงและดู
2. วิเคราะหความนาเชื่อถือ จากการฟง และดูสื่อโฆษณา และขาวสารประจําวัน
อยางมีเหตุผล
3. วิเคราะหการใชน้ําเสียง กิริยา ทาทาง ถอยคําของผูพูด อยางมีเหตุผล
4. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการฟงและดู

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

หลักเบื้องตนของการฟงและการดู
หลักการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
หลักการฟง การดู และการพูดอยางมีวิจารณญาณ
การมีมารยาทในการฟงและการดู
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เรื่องที่ 1 หลักเบือ้ งตนของการฟงและการดู
หลักเบื้องตนของการฟงและการดู
ความหมายของการฟงและการดู
การฟงและการดูหมายถึง การรับรูเรื่องราวตาง ๆ จากแหลงของเสียงหรือภาพ หรือเหตุการณ
ซึ่งเปนการฟงจากผูพูดโดยตรง หรือฟงและดูผานอุปกรณ หรือสิ่งตาง ๆ แลวเกิดการรับรูและนําไปใช
ประโยชน โดยตองศึกษาจนเกิดความถูกตอง วองไว ไดประสิทธิภาพ
หลักการฟงและการดูที่ดี
1. ตองรูจุดมุงหมายของการฟงและดู และตองจดบันทึกเพื่อเตือนความจํา
2. ตองฟงและดูโดยปราศจากอคติ เพื่อการวิเคราะหวิจารณที่ตรงประเด็น
3. ใหความรวมมือในการฟง และดูดวยการรวมกิจกรรม

จุดมุงหมายของการฟงและการดู
การฟงมีจุดมุงหมายที่สําคัญ ดังนี้
1. ฟงเพื่อจับใจความสําคัญไดวาเรื่องที่ฟงนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร หรือ
ใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร
2. ฟงเพื่อจับใจความโดยละเอียด ผูฟงตองมี สมาธิในการฟง และอาจตองมี การบันทึกยอ
เพื่อชวยความจํา
3. ฟง เพื่อ หาเหตุผ ลมาโตแ ยง หรือ คลอ ยตาม ผูฟง ตอ งตั้ง ใจฟง เปน พิเ ศษ และตอ งใช
วิจารณญาณพิจารณาวาเรื่องที่ฟงนั้นมีอะไรเปนขอเท็จจริง อะไรเปนขอคิดเห็น และมีความถูก ตอ ง
มีเหตุผลนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด ซึ่งผูฟงควรพิจารณาเรื่องราวที่ฟงดวยใจเปนธรรม
4. ฟงเพื่อเกิดความเพลิดเพลิน และซาบซึ้ง ในคุณคาของวรรณคดี คติธรรม และดนตรี ผูฟง
ตองมีความรูในเรื่องที่ฟง เขาใจคําศัพท สัญลักษณตาง ๆ และมีความสามารถในการตีความ เพื่อใหเกิด
ความไพเราะซาบซึ้งในรสของภาษา
5. ฟงเพื่อสงเสริมจินตนาการ และความคิดสรางสรรค เปนความคิดที่เกิดขึ้นขณะที่ฟง หรือ
หลังจากการฟง ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของงานประพันธ งานศิลปะ หรือการพูด
การดูมีจุดมุงหมายที่สําคัญ ดังนี้
1. ดูเพื่อใหรู เปนการดูเพื่อใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ
2. ดูเพื่อศึกษาหาความรู เปนการดูที่ชวยสงเสริมการอาน หรือการเรียนใหมีความรูมากขึ้น
หรือมีความชัดเจนลุมลึกขึ้น
3. ดูเพื่อความเพลิดเพลิน เชน ละคร เกมโชว มิวสิควิดีโอ
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4. ดูเพื่อยกระดับจิตใจ เปนการดูที่จะทําใหจิตใจเบิกบานและละเอียดออน เขาถึงธรรมชาติ
และสัจธรรม ไดแก การชมธรรมชาติ การชมโขน ละคร การดูรายการเกี่ยวกับธรรมะ การดูกีฬา

เรื่องที่ 2 หลักการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ เปนการฟงเพื่อความรู ผูฟงตองตั้งใจฟงและพยายามสรุป เนื้อหา
โดยมีหลักการสําคัญ ดังนี้
1. มีสมาธิดี ตั้งใจฟง ติดตามเรื่อง
2. ฟงใหเขาใจและลําดับเหตุการณใหดีวา เรือ่ งที่ฟง เปนเรื่องของอะไร ใครทําอะไร ที่ไหน
อยางไร
3. แยกใหออกวา ตอนใดเปนใจความสําคัญ ตอนใดเปนสวนขยาย
4. บันทึกขอความสําคัญจากเรื่องที่ฟง
ตัวอยาง การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ

1. จับใจความสําคัญจากบทรอยแกว
รอยแกว คือ ความเรียงทีส่ ละสลวยไพเราะเหมาะเจาะดวยเสียงและความหมาย แตไม
กําหนดระเบียบบัญญัติแหงฉันทลักษณคือไมจํากัดครุ ลหุ ไมกําหนดสัมผัส
ตัวอยาง “เห็นกงจักรเปนดอกบัว” สุภาษิต “เห็นกงจัก รเปนดอกบัว” นี้โ ดยมากรูจัก
ความหมายกันแพรหลายอยูแลว คือวา เห็นผิดเปนชอบ เชน ตัวอยาง เห็นเพื่อนของตนคาฝนเถื่อ น
หามเทาไรก็ไมฟง จนเพื่อ นผูนั้นถูก จับ เสียเงินเสียทองมากมาย เชนนี้มัก กลาวติเ ตียนทานผูนั้นวา
“เห็นกงจักรเปนดอกบัว”
(ชุมนุมนิพนธ ของ อ.น.ก.)
ใจความสําคัญ เห็นกงจักรเปนดอกบัว คือเห็นผิดเปนชอบ
ตัวอยาง ครอบครัวของเราคนไทยสมัยกอน ผูชายก็ตองเปนหัวหนาครอบครัว ถามาจาก
ตระกูลดีมีวิชาความรูก็มักรับราชการ เพราะคนไทยเรานิยมการรับราชการมีเงินเดือน มีบานเรือนของ
ตนเองไดก็มี เชาเขาก็มี อยูกับบิดามารดาก็ไมนอย ไดเปนมรดกตกทอดกันก็มี ทรัพยสมบัติเหลานี้จะ
งอกเงยหรือหมดไปก็อยูที่ภรรยาผูเปนแมบาน
(แมศรีเรือน ของทิพยวาณี สนิทวงศ)
ใจความสําคัญ ครอบครัวไทยสมัยกอน ผูชายที่มีความรูนิยมรับราชการ ทรัพยสมบัตทิ ี่มจี ะ
เพิ่มขึ้นหรือหมดไปก็อยูที่ภรรยา
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2. จับใจความสําคัญจากบทรอยกรอง
รอยกรอง คือ ถอยคําที่เรียบเรียงใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลักษณ คือ ตําราวา
ดวยการประพันธ เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน
ตัวอยาง ฟงขอความตอไปนี้แลวจับใจความสําคัญ (ครูหรือนักศึกษาเปนผูอาน)
นางกอดจูบลูบหลังแลวสัง่ สอน
อํานวยพรพลายนอยละหอยไห
พอไปดีศรีสวัสดิ์กําจัดภัย
จนเติบใหญยงิ่ ยวดไดบวชเรียน
ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ
เจาจงอตสาหทําสม่ําเสมียน
แลวพาลูกออกมาขางทาเกวียน
จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ
(กําเนิดพลายงาม ของ พระสุนทรโวหาร (ภู)

ใจความสําคัญ การจากกันของแมลูกคือ นางวันทองกับพลายงาม นางวันทองอวยพรให
โอวาทและจากกันดวยความอาลัยอาวรณอยางสุดซึ้ง
ตัวอยาง การฟงบทรอยกรองเพื่อจับใจความสําคัญ (ครูอานใหฟง)
ถึงบางแสนแลนสบายจรดชายหาด เดียรดาษคนลงสรงสนาน
เสียงเจี๊ยวจาวฉาวฉานาสําราญ
ลวนเบิกบานแชมชื่นรื่นฤทัย
คลื่นซัดสาดฟาดฝงดังซูซา
ถึงแสงแดดแผดกลาหากลัวไม
เด็กกระโดดโลดเตนเลนน้ําไป
พวกผูใหญคอยเฝาเหมือนเขายาม
เราหยุดพักกินกลางวันกันที่นี่
ในรานมีผูคนอยูล นหลาม
มีอาหารจีนไทยรสไมทราม
คนละชามอิ่มแปลมาแคคอ
(นิราศสัตหีบ พล.ร.ต.จวบ หงสกุล)

ฟงบทรอยกรองขางบนแลวตอบคําถามตอไปนี้
1. เรื่องอะไร (เที่ยวชายทะเล)
2. เกี่ยวกับใคร (เด็กและผูใหญ)
3. ทําอะไร (สงเสียงดัง วิ่งเลนตามชายหาด)
4. ที่ไหน (บางแสน)
5. เมื่อไร (ตอนกลางวัน)
ใจความสําคัญ เด็กและผูใหญไปเที่ยวบางแสน รับประทานอาหารกลางวัน เด็กเลนน้ํา
ผูใหญคอยเฝาสนุกสนานมาก

3. จับใจความสําคัญจากบทความ
บทความ คือ ขอเขียนซึ่งอาจจะเปนรายงาน หรือการแสดงความคิดเห็น มักตีพิมพใน
หนังสือพิมพ วารสาร สารานุกรม เปนตน
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ตัวอยาง ใครที่เคยกินไขเยี่ยวมาคงประหลาดใจวาทําไมเรียกวาไขเยี่ยวมา ทั้ง ๆ ที่ตามปกติ
แลวใชขี้เถาจากถานไมผสมวัตถุดิบอื่น ๆ พอกไขจนเกิดปฏิกิริยาระหวางสารที่พอกกับเนื้อไขจนเกิดวุน
สีดํา ๆ เปนไขเยี่ยวมาขึ้นมา โดยไมได “เยี่ยวมา” สักกะหยดมากอนปฏิสนธิจนเปนไขกินอรอยแตก็นั่น
แหละ นาจะสันนิษฐานกันไดวา ตนตํารับเดิมของการทําไขวุนดําเชนนี้ มาจากการเอาไขไปแชเยี่ยวมา
จริงๆ และเจาฉี่มานี่เองที่ทําปฏิกิริยากับไขจนเปนวุนขึ้นมา
ทวาในยุคหลัง ๆ ชะรอยจะหาฉี่มาลําบากหรือไมสะดวก ก็เลยหาสูตรทํา ทําไขปสสาวะมา
ใหมใหสะดวกและงายดายรวมทั้งประหยัดเพราะไมตองเลี้ยงมาเอาฉี่เหมือนเดิมก็เปนได
สวนรสชาติจ ะเหมือ นตํารั บ เดิม หรื อ เปลี่ ยนแปลงประการใด ก็ ยังไม มี ใครพิ สู จ นห รื อ
พยายามทําออกมาเทียบเคียงกัน
ตัดตอนจากหนังสือสยามรัฐฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ 2530

ใจความสําคัญ ไขเยี่ยวมาไมไดใชเยี่ยวมาในการทํา

4. จับใจความสําคัญจากขาว
ขาว คือ คําบอกเลาเรื่องราวซึ่งโดยปกติมกั เปนเรื่องเกิดใหมหรือเปนที่นาสนใจ
ตัวอยาง ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พนักงานอัยการจังหวัดเปนโจทกฟองนายวัน สันสูงโนน
อายุ 44 ป เปนจําเลย ฐานเมื่อวันที่ 30 ก.ค.30 ในเวลากลางวัน จําเลยไดบังอาจตัดฟนตนไมประดู
1 ตน ในเขตปาสงวนแหงชาติ และบังอาจแปรรูปไมประดูดังกลาว จํานวน 8 แผน ประมาณ 0.48
ลูกบาศกเมตร และมีไมดังกลาวไวครอบครอง เหตุเกิดที่ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี มีคําพิพากษาวา จําเลยมีความผิด พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ.
ปาไม และประมวลกฎหมายอาญา รวมลงโทษ จําคุก 18 เดือน จําเลยใหการสารภาพขณะจับกุมเปน
ประโยชนแกการพิจารณาอยูบ าง จึงมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหหนึ่งในสี่ คงจําคุก 13 เดือน 15 วัน
ของกลางริบ
ใจความสําคัญ ตัดตนประดู 1 ตน ถูกจําคุกกวา 13 เดือน
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เรื่องที่ 3 หลักการฟง การดู อยางมีวิจารณญาณ
ผูทสี่ ามารถจะฟงและดูไดอยางมีวิจารณญาณ จะตองมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติดงั นี้ได
1. การวิเคราะห คือ ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็นรูวาอะไรเปนอะไร
อะไรเปนเหตุอะไรเปนผล
ตัวอยาง
ปที่ผานมาถึงแมการแขงขันธุรกิจกองทุนรวมสูง แตบริษัทวางกลยุทธดวยการแบงกลุมลูกคา
อยางชัดเจน เพื่อคิดคนผลิตภัณฑ และการบริการใหทั่วถึง รวมทั้งตอบสนองความตองการลูกคาไดตรง
จุดเพราะเชื่อวาลูกคามีความตองการและรับความเสี่ยงเทากัน
ขอคิดเห็น คือ ผูพูดถือวาลูกคามีความตองการและรับความเสี่ยงเทากัน
2. การตีความ คือ ตองรูความหมายที่แฝงไวในใจเรื่องหรือภาพนั้น ๆ
ตัวอยาง
กองทุนไทยพาณิชยยิ้มหนาบาน ผลงานทะลุเปาดันทรัพยสนิ พุง
ยิ้มหนาบาน หมายถึง ยิ้มอยางมีความสุขมีความพึงพอใจ
3. การประเมินคา เปนทักษะที่ตอเนื่องมาจากการวิเคราะหการตีความ การประเมินคาสิ่งใด ๆ
จะตองพิจารณาใหรอบดาน เชน จุดประสงค รูปแบบ ประเภทของสาร เชน ถาจะประเมินคุณคาของ
วรรณคดีตองดูในเรื่องคุณคาวรรณศิลป ดานสังคม เนื้อหาและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
4. การตัดสินใจ คือ การวินิจฉัยเพื่อประเมินคาอันนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองวา สิ่งใดควร
เชื่อไมควรเชื่อ ซึ่งการตัดสินใจที่ถูกตองเปนเรื่องสําคัญมากในชีวิตประจําวัน
5. การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทักษะนี้จะตองใชศิลปะและประสบการณของแตละ
คนมาชวยดวย ซึ่งการฟงมาก ดูมากก็จะชวยใหตัดสินใจไมผิดพลาด

เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟง การดู
มารยาทในการฟงและการดู
การฟง และการดูเป นกิจกรรมในการดําเนินชีวิตที่ทุ กคนในสังคมมักจะตองเขาไปมีส วนรวม
เกือบทุกวันการเปนผูมีมารยาทในการฟงที่ดี นอกจากเปนการสรางบุคลิกภาพที่ดีใหกับตนเองแลวยัง
เปนสิ่งแสดงใหเห็นวาเปนผูไดรับการอบรมฝกฝนมาอยางดี เปนผูมีมารยาทในสังคม การที่ทุกคนมี
มารยาทที่ ดีในการฟงและการดู ยัง เปนการสรางระเบียบในการอยูรวมกันในสั งคม ชวยลดปญหา
การขัดแยง และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟงอีกดวย ผูมีมารยาทในการฟงและดู ควรปฏิบัติตน ดังนี้
1. เมื่อฟงอยูเฉพาะหนาผูใหญ ควรฟงโดยสํารวมกิริยามารยาท
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2. การฟงในที่ประชุม ควรเขาไปนั่งกอนผูพูดเริ่มพูด โดยนั่งที่ดานหนาใหเต็มเสียกอน และควร
ตั้งใจฟงจนจบเรื่อง
3. ฟงดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสเป นกั นเองกั บผูพู ด ปรบมือเมื่อมี การแนะนําตัวผูพูดและ
เมื่อผูพูดพูดจบ
4. เมื่อฟงในที่ประชุม ตองตั้งใจฟง และจดบันทึกขอความที่สนใจ หรือขอความที่สําคัญ หากมี
ขอสงสัยเก็บไวถามเมื่อมีโอกาสและถามดวยกิริยาสุภาพ
5. เมื่อไปดูละคร ภาพยนตร หรือฟงดนตรี ไมควรสรางความรําคาญใหบุคคลอื่น ควรรักษา
มารยาทและสํารวมกิริยา

กิจกรรม บทที่ 1 การฟง การดู
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1.1 ความหมายของการฟงและการดู
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
1.2 บอกจุดมุง หมายของการฟงและการดู มา 3 ขอ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 2 ใหผเู รียนใชวิจารณญาณใหรอบคอบวา เมื่อฟงขอความโฆษณานี้แลว นาเชื่อถือหรือเปน
ความจริงมากนอย เพียงไร
ครีมถนอมผิว ชวยใหผิวนิ่ม ผิวที่มรี ิ้วรอยเหี่ยวยนจะกลับเตงตึง
เปลงปลั่ง ผิวที่ออนเยาวในวัยเด็กจะกลับคืนมา คุณสุภาพสตรี
โปรดไววางใจ และเรียกใชครีมถนอมเนื้อ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

8

กิจกรรมที่ 3 ใหผเู รียนเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว
1. การฟงที่มปี ระสิทธิภาพ คือการฟงในขอใด
ก. จับสาระสําคัญได
ข. จดบันทึกไดทัน
ค. ปราศจากอคติ
ง. มีสมาธิในการฟง
2. ขอใดคือลักษณะของการฟงที่ดี
ก. แสดงสีหนาเมื่อสงสัยและรอถามเมื่อผูพูดพูดจบ
ข. ดวงตาจับจองอยูท ี่ผูพูดแสดงความใสใจในคําพูดอยางจริงจัง
ค. กวาดสายตาไปมาพรอมกับจองหนาและทักทวงขึ้นเมื่อไมเห็นดวย
ง. สบตากับผูพ ูดเปนระยะ ๆ อยางเหมาะสมและเสริมหรือโตแยง
ตามความเหมาะสม
3. การฟงที่ทําใหผูฟง เกิดสติปญ
 ญา หมายถึงการฟงลักษณะใด
ก. ฟงดวยความอยากรู
ข. ฟงดวยความตั้งใจ
ค. ฟงแลววิเคราะหสาร
ง. ฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
4. ความสามารถในการฟงขอใดสําคัญทีส่ ุดสําหรับผูเ รียน
ก. จดสิ่งที่ฟงไดครบถวน
ข. จับสาระสําคัญของเรือ่ งได
ค. ประเมินคาเรื่องที่ฟงได
ง. จับความมุง หมายของผูพ ูดได
5. บุคคลในขอใดขาดมารยาทในการฟงมากทีส่ ุด
ก. คุยกับเพื่อนขณะที่ฟงผูอื่นพูด
ข. ฟงไปทานอาหารไปขณะที่ผูพูดพูด
ค. ไปถึงสถานที่ฟง หลังจากผูพูดเริ่มพูดแลว
ง. จดบันทึกขณะที่ฟงโดยไมมองผูพูดเลย
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บทที่ 2
การพูด
สาระสําคัญ
การพูดเปนทักษะสงสารเพื่อรับรูเรื่องราวตาง ๆ และถายทอดความรูและความคิดของเรา
ใหผูอื่นรับรู การสงสารจะประสบความสําเร็จ จําเปนตองจับประเด็นสําคัญเรื่องที่จะพูดใหเหมาะสม
กับลักษณะโอกาส รวมทั้งการมีมารยาทในการพูดจะทําใหสามารถสื่อสารดวยการพูดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. พูดนําเสนอเพื่อความรู ความคิดเห็น สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ เจรจาตอรอง
ดวยภาษากิริยาทาทางทีส่ ุภาพ
2. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการพูด

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 สรุปความจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูดได
เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสตาง ๆ
เรื่องที่ 3 มารยาทในการพูด
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เรื่องที่ 1 สรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด
การพูดเปนทักษะหนึ่งของการสื่อสาร การพูดคือการเปลงเสียงออกมาเปนถอยคํา หรือขอความ
ตาง ๆ เพื่อติดตอสื่อสารใหผูพูดและผูฟงเขาใจเรื่องราวตาง ๆ การพูดเปนการสื่อความหมายโดยใช
ภาษาเสียง กิริยาทาทางตาง ๆ เพื่อถายทอดความรูและความรูสึก รวมทั้งความคิดเห็นของผูพูดใหผูฟง
ไดรับรู และเขาใจตามความมุงหมายของผูฟงเปนเกณฑ

องคประกอบของการพูดประกอบดวย
1. ผูพูด คือ ผูที่มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะเสนอความรูความคิดเห็นเพื่อใหผูฟงไดรับรูและเขาใจ
โดยใชศิลปะการพูดอยางมีหลักเกณฑ และฝกปฏิบัติอยูเปนประจํา
2. เนื้อเรื่อง คือ เรื่องราวที่ผูพูดนําเสนอเปนความรูหรือความคิดเห็นใหผูฟงไดรับรู
อยางเหมาะสม
3. ผูฟง คือ ผูรับฟงเรื่องราวตาง ๆ ที่ผูพูดนําเสนอ ซึ่งผูฟงตองมีหลักเกณฑและมารยาท
ในการฟง
นอกจากนี้ผูพูดยังควรมีการใชสื่อ หรืออุปกรณตาง ๆ ประกอบการพูดเพื่อ ใหผูฟง มีความรู
ความเขาใจยิ่งขึ้น สื่อตาง ๆ อาจเปน แผนภาพ ปายนิเทศ เทปบันทึกเสียง หรือ วีดิทัศน เปนตน
และสิ่งที่สําคัญคือ ผูพูดตองคํานึงถึง โอกาสในการพู ด เวลาและสภาพแวดลอมที่เกี่ ยวของกับการพู ด
เพื่อใหการพูดนั้นเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การพูดที่ดี คือ การสื่อความหมายที่ดีนั้นยอมสื่อความเขาใจกับใคร ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค
ของผูพูด การที่ผูฟง ฟงแลวพึงพอใจ สนใจ เกิดความศรัทธาเลื่อมใสผูพูด เรียกวาผูนั้นมีศิลปะในการพูด
ลักษณะการพูดที่ดี มีดังนี้
1. มีบุคลิกภาพที่ดี การฟงคนอื่นพูดนั้นเราไมไดฟงแตเพียงเสียงพูด แตเราจะตองดูการพูด
ดูบุคลิกภาพของเขาดวย บุคลิกภาพของผูพูดมีสวนที่จะทําใหผูฟงสนใจ ศรัทธาตัวผูพูด บุคลิกภาพ
ไดแก รูปราง หนาตา ทาทาง การยืน การนั่ง การเดิน ใบหนาที่ยิ้มแยม ตลอดจนอากัปกิริยาทีแ่ สดงออก
ในขณะที่พูดอยางเหมาะสมดวย
2. มีความเชื่อมั่นในตนเองดี ผูพูดจะตองเตรียมตัวลวงหนา ฝกซอมการพูดใหคลองสามารถ
จดจําเรื่องที่พูดได ควบคุมอารมณได ไมตื่นเตน ประหมา หรือลุกลี้ลุกลน รีบรอนจนทําใหเสียบุคลิก
3. พูดใหตรงประเด็น พูดในเรื่องที่กําหนดไว ไมนอกเรื่อง พูดอยางมีจุดมุงหมายมุงใหผูฟง
ฟงแลวเขาใจ ตรงตามวัตถุประสงคที่ผูพูดตองการ
4. ตองใชภาษาที่เหมาะสมกับระดับผูฟ ง ตามปกตินิยมใชภาษาธรรมดา สุภาพ สั้น ๆ กะทัดรัด
สื่อความเขาใจไดงาย หลีกเลี่ยงสํานวนโลดโผน ศัพทเทคนิคหรือสํานวนที่ไมไดมาตรฐาน
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5. ตองคํานึงถึงผูฟง ผูพูดตองทราบวาผูฟงเปนใคร เพศ วัย อาชีพ ระดับการศึกษา ความสนใจ
ความเชื่อถือเปนอยางไร เพื่อจะไดพูดใหถูกกับสภาพของผูฟง หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นและ
ความเชื่อที่ขัดแยงกับผูฟง
6. มีมารยาทในการพูด ผูพูดตองพิจารณาเลือกใชถอยคําที่ถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคลเพื่อแสดงถึงความมีมารยาทที่ดีและใหเกียรติผูฟง
การสรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด
1. ผูพูดจะตองทราบรายละเอียดของผูฟงดังนี้
1.1 เปนชายหรือหญิง
1.2 อายุ
1.3 การศึกษา
1.4 อาชีพ
เปนเบื้องตนเพื่อมากําหนดเนื้อหาสาระที่จะพูดใหเหมาะสมกับผูฟง
2. ผูพูดตองมีวัตถุประสงคที่จะพูด จะเปนการพูดวิชาการ เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อสั่งสอน
เปนตน
3. เนื้อหาสาระ ผูพูดอาจเพียงกําหนดหัวขอ แตเมื่อพูดจริงจะตองอธิบายเพิ่มเติม
อาจเปนตัวอยาง อาจเปนประสบการณ ที่จะเลาใหผูฟง ไดฟง
ผูฟงจะสรุปความเรื่องที่รับฟงได หากผูพูดพูดมีสาระสําคัญ และมีการเตรียมตัวที่จะพูดมาอยางดี

เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสตาง ๆ
การพูดเปนการสื่อสารที่ทําใหผูฟงไดรับทราบเนื้อหารายละเอียดของสารไดโดยตรงหากเปน
การสื่ อ สารในลั ก ษณะการสนทนาโดยตรงก็ ย อ มทํ า ให เ ห็ น อากั ป กิ ริ ยาตอ กั นเป นการเสริ ม สร า ง
ความเขาใจมากยิ่งขึ้น การพูดมีหลายลักษณะ ไดแก การพูดอภิปราย พูดแนะนําตนเอง พูดกลาวตอนรับ
พูดกลาวขอบคุณ พูดโนมนาวใจ เปนตน จะมีรูปแบบนําเสนอในหลายลักษณะ เชน การนําเสนอ เพื่อตั้ง
ขอสังเกต การแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งขอเท็จจริง การโตแยง และการประเมินคา เปนตน

ความสําคัญของการพูด
การพูดมีความสําคัญ ดังนี้
1. การพูดทําใหเกิดความเขาใจในประเด็นของการสื่อสารตาง ๆ ทั้งการสื่อสารเพื่อใหความรู
ทางวิชาการ การสนทนาในชีวิตประจําวัน หรือการพูดในรูปแบบตาง ๆ ยอมทําใหผูฟงเขาใจประเด็น
เกิดความคิดสรางสรรคนําไปสูการปฏิบัติไดถูกตอง
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2. การพูดสามารถโนมนาวจิตใจของผูฟง ใหคลอยตามเพื่อเปลีย่ นความเชื่อ หรือทัศนคติตาง ๆ
เพื่ อ ใหเ กิ ดการปฏิบั ติส่ิง ตาง ๆ อย างมี ห ลั ก เกณฑ มี ค วามถูก ตอ ง ซึ่ ง ผู ฟง ตอ งใช วิจ ารณญาณ
ในการพิจารณาเรื่องราวที่ผูพูดเสนอสารในลักษณะตาง ๆ อยางมีเหตุผล
3. การพูดทําใหเกิดความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะการพูดที่มุง เนนเรื่องการบันเทิงกอใหเกิด
ความสนุกสนาน ทําใหผูฟง ไดรับความรูดวยเชนกัน
4. การพูดมีประโยชนที่ชวยดํารงสังคม ใชภาษาพูดจาทักทาย เปนการสรางมนุษยสัมพันธแก
บุคคลในสังคม การพูดยังเปนการสื่อสารเพื่อเผยแพรความรูความคิดใหผูฟงปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสุข
สงบในสังคม

การพูดในโอกาสตาง ๆ
1. การพูดแนะนําตนเอง
การพูดแนะนําตนเอง เป นการพูดที่แทรกอยูกับการพูดในลัก ษณะตาง ๆ เปนพื้นฐาน
เบื้องตนที่จะทําใหผูฟงมีความรูเ กี่ยวกับผูพูด การแนะนําตนเองจะใหรายละเอียดแตกตางกันไปตาม
ลักษณะของการพูด
1. การพูดแนะนําตนเองในกลุมของผูเรียน ควรระบุรายละเอียด ชื่อ - นามสกุล การศึกษา
สถานศึกษา ที่อยูปจจุบัน ภูมิลําเนาเดิม ความถนัด งานอดิเรก
2. การพูดแนะนําตนเองเพื่อเขาปฏิบัติงาน ควรระบุ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียดเกี่ยวกับ
การศึกษาตําแหนงหนาที่ที่จะเขามาปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติหนาที่
3. การแนะนําบุ คคลอื่ นในสั งคมหรื อที่ ประชุม ควรใหร ายละเอียด ชื่อ – นามสกุ ล
ผูที่เราแนะนําความสามารถของผูท ี่เราแนะนํา การแนะนําบุคคลใหผูอื่นรูจักตองใชคําพูด เพื่อสรางไมตรี
ที่ดีระหวางบุคคลทั้งสองฝาย
2. การกลาวตอนรับ
การกลาวตอนรับเปนการกลาวเพื่อบอกความรูสึกที่มีตอผูที่มาโดย
1. กลาวถึงความยินดีของการเปนเจาของสถานที่
2. กลาวยกยองผูมาเยือน เชน เปนใคร มีผลงานดีเดนอะไร มีความสัมพันธอยางไรกับ
ผูตอนรับ
3. แสดงความยินดีที่ใหการตอนรับ
4. ขออภัยหากมีสิ่งใดบกพรอง และหวังวาจะกลับมาเยี่ยมอีก
3. การกลาวอวยพร
โอกาสที่กลาวอวยพรมีหลายโอกาส เชน การกลาวอวยพรวันเกิด วันปใหม ขึ้นบานใหม
การอวยพรคูบาวสาว หรือในโอกาสที่จะมีการโยกยายอําลาไปรับตําแหนงใหม ฯลฯ
หลักการกลาวอวยพร มีขอปฏิบัติที่ควรจํา ดังนี้
1. ควรกลาวถึงโอกาสและวันสําคัญนั้น ๆ ที่ไดมาอวยพรวาเปนวันสําคัญอยางไร ในโอกาส
ดีอยางไร มีความหมายตอเจาภาพหรือการจัดงานนั้นอยางไร
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2. ควรใชคําพูดที่สุภาพ ไพเราะ ถูกตอง เหมาะสมกับกลุมผูฟง
3. ควรกลาวใหสั้น ๆ ใชคําพูดงายๆ ฟงเขาใจดี กะทัดรัด กระชับความ นาประทับใจ
4. ควรกลาวถึงความสัมพันธระหวางผูอวยพรกับเจาภาพ กลาวใหเกียรติ ชมเชยในความดี
ของเจาภาพ และแสดงความปรารถนาดีที่มีตอเจาภาพ
5. ควรใชคําพูดอวยพรใหถูกตอง หากเปนการอวยพรผูใหญ นิยมอางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ
นับถือมาประทานพร
4. การกลาวขอบคุณ
การกลาวขอบคุณเปนการแสดงน้ําใจไมตรี หรือความดีที่ผู อื่นกระทําให เชน ขอบคุณ
วิทยากรที่บรรยาย ดังนี้
1. ควรกลาวขอบคุณวิทยากรใหเกียรติบรรยาย
2. มีการสรุปเรื่องที่วิทยากรบรรยายจบไปอยางสั้น ๆ ไดใจความ
3. ควรกลาวถึงคุณคาของเรื่องที่ฟงและประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย
4. กลาวใหมีความหวังจะไดรับเกียรติจากวิทยากรอีกในโอกาสตอไป
5. กลาวขอบคุณวิทยากรอีกครั้งในตอนทาย
5. การพูดใหโอวาท
การพูดใหโอวาท จะมีลักษณะ ดังนี้
1. กลาวถึงความสําคัญ และโอกาสที่มากลาวใหโอวาทวามีความสําคัญอยางไร
2. พูดใหตรงประเด็น เลือกประเด็นสําคัญ ๆ ที่มีความหมายแกผูรับโอวาท
3. ควรมีขอแนะนํา ตักเตือน และเสนอแนะประสบการณที่มีประโยชน
4. ควรพูดชี้แจงและเกลี้ยกลอมใหผูฟงตระหนักและนําโอวาทไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง
5. กลาวสั้น ๆ ไดใจความดี ตอนทายของการใหโอวาทก็ควรกลาวอวยพรที่ประทับใจ

การพูดแสดงความคิดเห็น
การพูดเพื่อแสดงความรูและความคิดเห็น ไดแก การพูดอภิปราย การรายงาน การสื่อขาว
และการสนทนาความรู เปนตน ซึ่งการพูดตาง ๆ เหลานี้มีแนวทาง ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเนื้อหา โดยคํานึงถึงเนื้อหาตามจุดประสงคที่จะพูด เพื่อใหรายละเอียด
ที่ถูกตองตรงประเด็นตามที่ตองการเสนอความรู
2. วิเคราะหเรื่องราวอยางมีหลักเกณฑ โดยพิจารณาแยกแยะออกเปนสวน ๆ เพื่อทําความเขาใจ
แตละสวนใหแจมแจง และตองคํานึงถึงความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันของแตละสวน
3. ประเมินคาเรื่องที่จะพูด
4. ใชภาษาอยางเหมาะสม มี ก ารเรี ยงลํา ดับ ใจความที่ ดี แบ ง เนื้อหาเป นเรื่ อ งเป นตอน
ใชตัวอยางประกอบการพูด มีการเปรียบเทียบ เพื่อใหผูฟงเห็นภาพพจนไดอยางชัดเจน มีการย้ําความ
เพื่อเนนสาระสําคัญรวมทั้งยกโวหารคําคมมาประกอบเพื่อสรางความเขาใจและเกิดความประทับใจ
ยิ่งขึ้น
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เรื่องที่ 3 มารยาทในการพูด
การพูดที่ดีไมวาจะเปนการพูดในโอกาสใด ผูพูดจะตองคํานึงถึงมารยาทในการพูด ซึ่งจะชวย
สรางความชื่นชมจากผูฟง มีผลใหการพูดแตละครั้งประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มารยาท
ในการพูดสรุปได ดังนี้
1. เรื่องที่พูดนั้นควรเปนเรื่องที่ทั้งสองฝายสนใจรวมกัน หรืออยูในความสนใจของคนทั่วไป
2. พูดใหตรงประเด็นจะออกนอกเรื่องบางก็เพียงเล็กนอย
3. ไมถามเรื่องสวนตัว ซึ่งจะทําใหอีกฝายหนึ่งรูสึกอึดอัดใจ หรือลําบากใจในการตอบ
4. ตองคํานึงถึงสถานการณและโอกาส เชนไมพูดเรือ่ งเศรา เรื่องที่นารังเกียจ ขณะรับประทาน
อาหารหรืองานมงคล
5. สรางบรรยากาศที่ดี ยิ้มแยมแจมใสและสนใจเรื่องที่กําลังพูด
6. ไมแสดงกิริยาอันไมสมควรในขณะที่พูด เชน ลวง แคะ แกะ เกา สวนใดสวนหนึ่งของรางกาย
7. หลีกเลี่ยงการกลาวราย การนินทาผูอื่น ไมยกตนขมทาน
8. พูดใหมีเสียงดังพอไดยินกันทั่ว ไมพูดตะโกน หรือเบาจนกลายเปนกระซิบกระซาบ
9. พูดดวยถอยคําวาจาที่สุภาพ
10. พยายามรักษาอารมณในขณะพูดใหเปนปกติ
11. หากนําคํากลาวหรือมีการอางอิงคําพูดของผูใดควรระบุนามหรือแหลงที่มา เพื่อใหเปน
เกียรติแกบุคคลทีก่ ลาวถึง
12. หากพูดในขณะที่ผูอื่นกําลังพูดอยูควรกลาวขอโทษ
13. ไมพูดคุยกันขามศีรษะผูอื่น
จากมารยาทในการพูดทั้ง 13 ขอ ผูเรียนควรจะนําไปปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน

กิจกรรมบทที่ 2 การพูด
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดไมใชองคประกอบสําคัญของการพูด
ก. ผูพูด
ข. ผูฟง
ค. สาระที่พูด
ง. อุปกรณประกอบการพูด
2. ขอใดเปนการพูดแบบเปนทางการ
ก. พูดกับพี่นอง
ข. พูดบรรยายใหความรู
ค. พูดกับเพื่อนรวมงาน
ง. พูดในงานสังสรรค
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3. สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผูพูดควรเตรียมลวงหนาคือขอใด
ก. การแตงกาย
ข. การฝกซอม
ค. การเตรียมตนฉบับพูด ง. การใชเสียงและทาทาง
4. การพูดแสดงความคิดเห็น คือการพูดในลักษณะใด
ก. พูดทักทาย
ข. พูดแนะนําตัว
ค. พูดอภิปราย
ง. พูดอวยพร
5. ขอใดเปนจุดมุงหมายในการพูดเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง
ก. สรางจินตนาการ
ข. ใหขอมูลความรู
ค. โนมนาวชักจูง
ง. ใหความเพลิดเพลิน
กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนเขียนคําพูดตามหัวขอตอไปนี้
1. เขียนคําขอบคุณสั้น ๆ ที่เพื่อนคนหนึ่งเก็บกระเปาสตางคที่หลนหายมาใหเรา
2. เขียนคําพูดอวยพรวันเกิดของเพื่อน
3. เขียนคํากลาวแสดงความยินดีในโอกาสที่เพื่อนสอบสัมภาษณเขาทํางานได
4. เขียนคําแนะนําตนเองในกลุมผูเรียน
กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนยกตัวอยางการกระทําที่ไมมีมารยาทในการพูดมา 5 ตัวอยาง
1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................
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บทที่ 3
การอาน
สาระสําคัญ
การอ านเป นทั ก ษะทางภาษาที่สํา คัญ และจํา เปน อยา งยิ่ง ในสัง คมที่มีก ารเปลี่ย นแปลง
อยางรวดเร็วเชนปจจุบัน เพราะชวยใหสามารถรับรูขาวสารและเหตุการณตาง ๆ ของสัง คม ชวยให
ปรับตัวไดทันกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการทุกสาขา เปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรู
ที่แปลกใหม การอานยังชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน การอานจะประสบผลสําเร็จตองสามารถจับใจความ
สําคัญ วิเคราะห วิจารณ และมีมารยาทในการอาน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.

อานในใจไดคลองและเร็ว
อานออกเสียงและอานทํานองเสนาะไดอยางถูกตองตามลักษณะคําประพันธ
วิเคราะหแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และจุดมุงหมายของเรื่องที่อาน
เลือกอานหนังสือ และสื่อสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเอง
ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการอาน และมีนิสัยรักการอาน

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1
2
3
4

การอานในใจ
การอานออกเสียง
การอานจับใจความสําคัญ
มารยาทในการอาน และนิสัยรักการอาน
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เรื่องที่ 1 การอานในใจ
การอานในใจ หมายถึง การแปลตัวอักษรออกมาเปนความรู ความเขาใจ และความคิด
แลวนําไปใชอีกทอดอยางไมผิดพลาด โดยทั่วไป จะเปนการอานเพื่อความรู และความบันเทิง

จุดประสงคของการอานในใจ
1.
2.
3.
4.

เพื่อจับใจความไดถูกตองและรวดเร็ว
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และความคิดอยางกวางขวางและลึกซึ้ง
เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินและเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เพื่อใหถายทอดสิ่งที่อานใหผูอื่นรับรูโดยไมผิดพลาด

หลักการอานในใจ
1. ตั้งจุดมุงหมาย วาจะตองอานเพื่ออะไร อานเพื่อความรู หรือจะอานเพื่อความเพลิดเพลิน
2. ตั้งสมาธิในการอาน ใหจดจออยูกับหนังสือที่อาน จิตใจไมวอกแวกไปที่อื่นซึ่งจะทําใหอาน
ไดเร็ว และเขาใจไดดี
3. ตั้งเปาการอานโดยกําหนดปริมาณที่จะอานไวลวงหนา แลวจับเวลาในการอานเพื่อที่จะ
พัฒนาการอานครั้งตอไปใหเร็วขึ้น
4. ไมอานหนังสือทีละคํา การอานกวาดสายตาใหกวางขึ้นอ านใหครอบคลุมขอ ความที่อยู
ตอหนาอยางเร็วไปเรื่อย ๆ
5. ลองถามตนเองวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดกับใคร ที่ไหน อยางไร ถาตอบไดแปลวา
เขาใจ แตถาตอบไมไดก็ตองกลับไปอานใหม
6. จับใจความสําคัญใหได และบันทึกเปนความรูความเขาใจ และความคิดไวเพราะจะทําให
จดจําเรื่องที่อานไดอยางแมนยํา และสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที

เรื่องที่ 2 การอานออกเสียง
การอ านออกเสี ยง หมายถึง การอ านที่ ผู อื่ นสามารถไดยินเสี ยงอ านดวยการออกเสี ยง
มั ก ไม นิยมอ านเพื่ อการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียว เวนแตในบางครั้ง เราอ านบทประพั นธเป น
ทวงทํานองเพื่อความไพเราะเพลิดเพลินสวนตัว แตสวนใหญแลวการอานออกเสียงมักเปนการอานให
ผูอื่นฟง การอานประเภทนี้มีหลายโอกาส คือ
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1. การอานออกเสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวหรือผูที่คุนเคย
เปนการอานที่ไมเปนทางการ การอานเพื่อบุคคลในครอบครัว เชน อานนิทาน หนังสือพิมพ
ขาว จดหมาย ใบปลิว คําโฆษณา ใบประกาศ หนังสือวรรณคดีตาง ๆ เปนการเลาสูกันฟง อานเพื่อให
เพื่อนฟง อานใหคนบางคนที่อานหนังสือไมออกหรือมองไมเห็น เปนตน
2. การอานออกเสียงที่เปนทางการหรืออานในเรื่องของหนาที่การงาน
เปนการอานที่เปนทางการ มีระเบียบแบบแผนในการอานอยางรัดกุมกวาการอานออกเสียง
เพื่อบุคคลในครอบครัวหรืออยูที่คุนเคย เชน การอานในหองเรียน อานในที่ประชุม อานในพิธีเปดงาน
อานคําปราศรัย อานสารในโอกาสที่สําคัญตาง ๆ การอานของสื่อมวลชน เปนตน
การอานออกเสียงใหผูฟง จะตองอานใหชัดเจนถูกตองไดขอความครบถวนสมบูรณ มีลีลา
การอานที่นาสนใจและนาติดตามฟงจนจบ

จุดมุงหมายในการอานออกเสียง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อใหอานออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี
เพื่อใหรูจักใชน้ําเสียงบอกอารมณและความรูสึกใหสอดคลองกับเนื้อหาของเรื่องที่อาน
เพื่อใหเขาใจเรื่องที่อานไดถูกตอง
เพื่อใหผูอานมีความรูและเขาใจในเนื้อเรื่องที่อานไดอยางชัดเจน
เพื่อใหผูอานและผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน
เพื่อใหเปนการรับสารและสงสารอีกวิธีหนึ่ง

หลักการอานออกเสียง
1.
2.
3.
4.
5.

อานออกเสียงใหถูกตองและชัดเจน
อานใหฟงพอที่ผูฟงไดยินทั่วถึง
อานใหเปนเสียงพูดโดยธรรมชาติ
รูจักทอดจังหวะและหยุดหายใจเมื่อจบขอความตอนหนึ่ง ๆ
อานให เขาลั กษณะของเนื้อ เรื่ อง เชน บทสนทนา ตอ งอ านให เหมือ นการสนทนากั น
อานคําบรรยาย พรรณนาความรูสึก หรือปาฐกถาก็อานใหเขากับลักษณะของเรื่องนั้น ๆ
6. อานออกเสียงและจังหวะใหเปนตามเนื้อเรือ่ ง เชน ดุหรือโกรธ ก็ทําเสียงแข็งและเร็ว ถาเปน
เรื่องเกี่ยวกับคร่ําครวญ ออนวอน ก็ทอดเสียงใหชาลง เปนตน
7. ถาเปนเรื่องรอยกรองตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ดวย
7.1 สัมผัสครุ ลหุ ตองอานใหถูกตอง
7.2 เนนคํารับสัมผัสและอานเอื้อสัมผัสใน เพื่อเพิ่มความไพเราะ
7.3 อานใหถูกตองตามจังหวะและทํานองนิยม ตามลักษณะของรอยกรองนั้น ๆ
ยั ง มี ก ารอ า นออกเสี ย งอี ก ประการหนึ่ ง การอ า นทํา นองเสนาะ เป น ลั ก ษณะการอ า น
ออกเสียงที่มีจังหวะทํานองและออกเสียงสูงต่ํา เพื่อใหเกิดความไพเราะ การอานทํานองเสนาะนี้ผูอาน
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จะตอ งเขาใจลักษณะบั งคับของคําประพั นธแตล ะชนิดและรู วิธีอ านออกเสี ยงสู ง ต่ํา การทอดเสี ย ง
การเอื้อนเสียง ซึ่งเปนลั กษณะเฉพาะของคําประพันธชนิดตาง ๆ ดวย การอานทํานองเสนาะนี้
เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สื บทอดกันมาช า นาน ซึ่ งเปนสิ่ งที่คนไทยทุกคนควรภูมิ ใจและรักษา
วัฒนธรรมล้ําคานี้ไวเพื่อถายทอดสืบตอกันไปชั่วลูกชั่วหลาน

การอานเร็ว
คนที ่มีนิส ัย รัก การอา น ยอ มเปน ผู ที ่มีค วามรอบรู มีค วามนึก คิด ลึก ซึ้ง และกวา งขวาง
ทั้งยังไดรับความบันเทิงในชีวิตมากขึ้นอีกดวย
การอานที่ใชมากในชีวิตประจําวัน คือ การอานในใจ เพราะสามารถอานไดรวดเร็ว ไมตองกังวล
กับการเปลงเสียงกับตัวหนังสือ การอานในใจที่ดี ผูอานจะตองรูจักใชสายตา กิริยาทาทาง มีสมาธิ
ความตั้งใจและกระบวนการอานในใจ เชน การเขาใจความหมายของคํา รูจักคนหาความหมายของคํา
หรือเดาความหมายได รูจักจับใจความแลวรูจักพิจารณาตาม รวมทั้งตองเปนผูที่สามารถอานไดรวดเร็ว
อีกดวย
เพื่อเปนการทดสอบตนเองวาสามารถอานหนังสือไดเร็วหรือไม
ใหผูเรียนอานขอความตอไปนี้ แลวจับใจความของเรื่องโดยใชเวลา 8 นาที

ลมเหนือ
ลมทุงนาหอมกลิ่นฟางขาวพัดรวยรินอยูรอบตัว นุชลูกสาวครูปรีชาวิ่งมาบอกพอวา
“พอคะ นุชขอไปดูเขาแลกขาวที่บานจําเนียรนะคะ”
“บานจําเนียรไหน”
“บานจําเนียรที่มีตนมะขามโนนไงคะ มีคนเขาเอาของเยอะแยะมาแลกขาว นุชไปนะพอ”
“เดี๋ยวกอน”
“โธ พอ นุชชาไมได นุชจะไปชวยจําเนียรเขาแลกเสื้อ ประเดี๋ยวจําเนียรก็อดไดเสือ้ สวยๆ หรอก”
ผมชะเงอดูที่บานหลังหนึ่ง อยูเกือบกลางทุงนา บริเวณบานลอมดวยกอไผ ผมเห็นคนเปนกลุมๆ
ยืนอยูกลางบานนั้น นุชเห็นผมมองอยางอยากรูอยากเห็น จึงเอยวา
“พี่โชคไปกับหนูไหมละ”
“เออ โชคไปเปนเพื่อนนองก็ดีนะ แดดรอนอยางนี้หาหมวกใสสักใบเถอะ ประเดี๋ยวจะเปนไข”
ครูปรีชาพูด
“นุชไมมีหมวก”
“เออ...เอาผาขาวมาของพอไป” ครูปรีชาสงผาขาวมาใหลูกสาว นุชไดผาก็เอามาเคียนหัวแลว
ออกวิ่งนําหนาผมไป
ผมเห็นคน ๆ หนึ่งแตงตัวแปลกไปกวาชาวนา ที่วาแปลกก็คือเขาใสเสื้อนุงกางเกงเหมือนคน
ในจังหวัด อยูตรงกลาง ขางหนามีหาบใสสิ่งของเครื่องใช เชน เสื้อผา หมออะลูมิเนียม เปนตน
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วันนี้ผมเห็นพอของจําเนียรยอมแลกขาวเปลือกสองถัง กับเสื้อผาดอกสีสดใสใหจําเนียรตัวหนึ่ง
ปาแมนยอมเสียขาวเปลือกถังหนึ่งแลกกับแกวน้ํา 3 ใบ
ผมกลับมาเลาใหครูปรีชาฟง ครูปรีชาก็ถอนหายใจยาวพูดวา
“คนพวกนี้แหละเปนเหลือบคอยดูดเลือดชาวนา”
“เขาเห็นจําเนียรอยากไดเสื้อผา เลยจะเอาขาวเปลือกตั้ง 2 ถังแลกกับเสื้อตัวเดียว ผมวาเสื้อ
ตัวนั้นราคาไมกี่บาทหรอกครับ”
“โธครูถึงวาพวกนี้เปนเหลือบไงละ เอาเปรียบกันเกินไป”
“แตพวกนั้นไปยอมแลกกับเขาเอง” ผมพูดเสียงออน
“ก็เพราะงั้นนะซิ ครูถึงหนักใจแทน โชคคิดดูสิวากวาจะทํานาไดขาวถังหนึ่งนะ หมดแรงไป
เทาไรมันคุมกันไหมละ”
“ทําไมชาวนาถึงโง...”
“ไมใช” ครูปรีชาขัดขึ้น “ไมไดโง แตไมทันเลหเหลี่ยมพอคาตางหากละ”
“ครูบอกแลว บอกอีก บอกจนไมรูจะบอกยังไงแลว”
“ไมเชื่อครูหรือครับ”
“พูดไมถูก อยางพอจําเนียรนั่นแกรูดีวาอะไรเปนอะไร หากแลกขาวนะยังดีกวาพวกอื่นนะ
นั่นไงละมากันเปนแถว” ครูปรีชาชี้ใหผมดู คนขี่จักรยานตามกันเปนแถว แทบทุกคนสวมหมวกกะโล
มีไมกลม ๆ ขนาดแขนผูกติดรถจักรยานมาดวย
“ใครครับ” ผมสงสัย
“พวกพอคาคนกลางตัวจริง” ครูปรีชาตอบเสียงต่ํา “เปนพวกนายหนารับซื้อขาวใหโรงสี อีกที
หนึ่ง เธอเห็นไมทอนกลมนั่นไหมละ”
“ครับ”
“ไมนั้นแหละเขาเอาไวรีดขาวเปลือกดูเมล็ดกอนตีราคา”
“ทําไมตองตีราคาดวยเลา”
“เพราะวาขาวที่ชาวนาทําไดมีคุณภาพตาง ๆ กันนะสิโชค นี่แหละเปนโอกาสใหพอคามีชองทาง
กดราคาขาวละ”
“เขาทํายังไงครับ”
“เขาจะรีดขาวดู ถาไดขาวเมล็ดงามไมลีบเล็ก ก็ตีราคาเอาตามใจ ถาชาวนาพอใจราคาที่เขาให
เกิดตกลงขาย เขาก็จะจายเงินใหลวงหนาจํานวนหนึ่ง แลวก็มาขนขาวไปโรงสี สวนมากคนที่รับซื้อถึงที่
มักจะกดราคาขาวจนต่ํามาก”
“ราคาต่ํา เราก็ไมขาย” ผมบอก
“แตชาวนาตองการเงิน”
“งั้นเอาไปขายเองก็ไดนี่ครับ”
“นั้นยิ่งแลวใหญเลย ถาหากเธอขนขาวไปโรงสีจะถูกกดราคามาก เพราะเขาถือวาเธอไปงอเขา”
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“อาว ทําไมถึงเปนอยางนั้นเลา”
ครูปรีชาหัวเราะหึ ๆ แตแววตาหมอง “ทําไมถึงเปนเชนนั้นนะหรือ ครูตอบเธอเดี๋ยวนี้ เธอก็คง
ไมเขาใจหรอก...โชคดี”
ผูเรียนอานจบภายในเวลา 8 นาทีหรือไม
อานจบแลว ลองตอบคําถามดู เพราะการอานหนังสือไดเร็วนั้นตองจับใจความไดดวย
1. ผูที่ใชสรรพนามวาผมในเรื่องนี้ชื่ออะไร
2. พอของจําเนียรมีอาชีพอะไร
3. ทําไมครูปรีชาจึงเรียกพวกที่เอาของมาแลกขาววาตัวเหลือบ
4. จากเรื่องนี้ ใครเปนผูที่เอาเปรียบชาวนามากที่สุด
5. ผูเรียนอานเรื่องนี้แลวไดขอคิดอะไรบาง
การอานหนังสือใหเร็ว นอกจากใชเวลาชวงสั้น ๆ อานหนังสือใหไดมากที่สุดแลว จะตองจับ
ใจความเปนหนังสือใหไดครบถวน อานแลวเขาใจเรื่องตลอดดวย
ลองคิดดูซิวา เหตุที่อานไมทันหรือจับใจความไมไดตลอดเพราะเหตุใด
ถาเราลองคิดหาเหตุผล โดยเอาตัวเองเปนหลัก อาจไดคําตอบหลายอยาง เชน ไมมีสมาธิ
อานกลับไปกลับมา สับสนจึงทําใหอานชา หรือไมเขาใจคําศัพทบางคํา เปนตน

หลักการอานเร็ว
ในการฝกตนเองใหเปนคนอานเร็ว ควรไดเริ่มตนฝกสม่ําเสมอทีละเล็กละนอย โดยฝกอานในใจ
ที่ถูกวิธีและจะตองฝกฝนในสิ่งตอไปนี้
1. มีสมาธิในการอาน ในขณะที่อาน จะตองสนใจและเอาใจจดจอตอสิ่งที่อาน ไมปลอยใจ
วอกแวกคิดเรื่องอื่น จะทําใหจับใจความของเรื่องไมไดตลอดและความสามารถในการอานชาลงไป
2. จับตาที่ตัวหนังสือ โดยใชสายตาจับอยูในชวงเวลาเล็กนอยแลวเคลื่อนสายตาตอไปอยาง
รวดเร็ว การฝกจับตาเชนนี้ตองกระทําบอย ๆ และจับเวลาทดสอบความสามารถในการจับสายตา และ
เคลื่อนสายตาใหไดรวดเร็วเพื่อทดสอบความกาวหนา
3. ขยายชวงสายตาใหกวาง ชวงสายตาหมายถึง ระยะจากจุดที่สายตาจับจุดหนึ่งไปยังจุดที่
สายตาจับในคราวตอไป การรูจักขยายสายตาใหกวางจะชวยใหอานหนังสือไดเร็ว
4. ไมอานยอนกลับไปกลับมา หมายถึง การทวนสายตายอนกลับไปกลับมายังคําที่ไมเขาใจ
ซึ่งทําใหเสียเวลา
5. เปลี่ยนบรรทัดใหแมนยํา โดยกวาดสายตากลับมาทางซายเพื่อขึ้นบรรทัดใหม เมื่ออานจบ
แตละบรรทัดและตองกําหนดบรรทัดใหแมนยําไมอานขามบรรทัด หรืออานซ้ําบรรทัดเดิม ซึ่งทําให
ความคิดสับสนการฝกในระยะแรกเริ่มอาจใชไมบรรทัดหรือกระดาษปดขอความบรรทัดลางไว แลวเลื่อน
ลงเรื่อย ๆ คอย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้นจนชํานาญจึงอานโดยไมตองใชสิ่งอื่นมาปด
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การอานเพื่อเขาใจความหมายของสํานวน
การอานเพื่อทําความเขาใจ ความหมายของสํานวน ตองอาศัยถอยคําสิ่งแวดลอม บริบท
เพื่อสรุปสาระสําคัญ
1. ความหมายของสํานวน สํานวน คือ ถอยคําที่มีความหมายไมตรงตามความหมายปกติของ
คํานั้น ๆ
2. หลักการอาน เพื่อเขาใจความหมายของสํานวน
2.1 อานขอความอยางละเอียด เพื่อจับใจความสําคัญ เขาใจเนื้อเรื่องและเขาใจ
ความหมายของสํานวน
2.2 สังเกตเนื้อความตามบริบท ทําใหตีความหมายของสํานวนไดถูกตอง
2.3 ตีความหมายของสํานวน ตองตรงประเด็นตามบริบท
ตัวอยาง การอานเพื่อเขาใจความหมายของสํานวน
ออยเขาปากชาง
หมายถึง ของตกไปอยูในมือผูอื่นแลวไมมีทางไดคืน
ไกแกแมปลาชอน
หมายถึง ผูที่มีความจัดจาน เจนสังเวียน
วัวหายลอมคอก
หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายแลวจึงหาทางปองกัน
กินขาวตมกระโจมกลาง หมายถึง การกระทําที่ไมรอบคอบ ผลีผลาม
ชี้นกบนปลายไม
หมายถึง การพูดถึงสิ่งสุดวิสัยที่จะทําได
สํานวนตาง ๆ ที่นําไปกลาวเปรียบเทียบใหเขากับสถานการณ เรียกวา คําพังเพย เชน เมื่อของ
หายแลวจึงคิดหาทางปองกัน ก็เปรียบวา วัวหายลอมคอก เปนตน
ความหมายของสํานวนมีลักษณะเหมือนความหมายโดยนัย คือ ตองตีความ หรือแปลความตาม
นัยยะของคําหรือขอความนั้น ๆ

การอานเพื่อเขาใจโวหารตาง ๆ
ผูเขียนตองใชโวหารประกอบการเขียน เชน พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธกโวหาร ฯลฯ
เพื่อใหงานเขียนมีคุณคา
1. ความหมายของโวหาร
โวหาร คือ ทวงทํานองในการเรียบเรียงถอยคําทั้งในวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง
โวหารที่ใชกันทั่วไปมี 5 โวหาร ดังนี้
1.1 บรรยายโวหาร คือ การเลาเรื่องไปตามเหตุการณ เชนการเขียนบทความ การเลา
นิทาน เลาประวัติบุคคล ตํานาน ตองอธิบายใหเปนไปตามลําดับ
ตัวอยาง บรรยายโวหาร
มนุษยมีความเชื่ออยูอยางหนึ่งซึ่งสืบมาแตโบราณนานไกล วาคนที่เกิดมาทั้งเด็กและผูใหญไมวา
จะเปนหญิง หรือชาย ยอมมีอะไรอยูอยางหนึ่งสิงอยูภายในรางกายมาแตกําเนิดสิ่งที่วานี้ถาอยูกับเนื้อกับ
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ตัวของผูใดผูนั้นก็จะมีความสุขความสบาย ไมปวยไขไดทุกขถาสิ่งนั้นหนีหายไปจากตัวก็จะทําใหผูนั้นเปน
ไขไดทุกขและอาจถึงแกความตายได ถาสิ่งนั้นไมกลับคืน อยูในรางกาย สิ่งที่กลาวนี้ภาษาไทยเรียกวา
ขวัญ อันเปนคํามีความหมายในภาษาที่เขาใจกันอยางเลา ๆ แลวก็ยุงดวย ที่วายุงเพราะเปนสิ่งมองไม
เห็นตัววามีรูปรางเปนอยางไร
(ขวัญและประเพณีทําขวัญ ของ เสฐียรโกเศศ)

1.2 พรรณนาโวหาร คือ การเขียนเลนเรื่องอยางประณีตมักแทรกความรูสึกของผูเขียน
ดวยทําใหผูอานเกิดความรูและอารมณคลอยตาม เชน การพรรณนาความสวยงามคุณความดีตลอดจน
พรรณนาอารมณและความรูสึกในใจ ฯลฯ
ตัวอยาง พรรณนาโวหาร
ไมผล เชน ละมุด มะมวง ขนุน พอปลูกไวขางสนามและบริเวณมุมขาง สวนที่เลื้อยรอบบาน
ก็มีเถาวัลยและสายหยุดขึ้นอยูคนละมุม ราตรีอยูตรงบันไดขึ้นหอหนาบาน ซึ่งเปนทางไปหองรับแขก
ชะลูดปลูกอยูที่สะพานขามทองรองเล็ก ๆ อยูกึ่งกลางระยะจากตัวบานไปยังประตูรั้วบาน คนละดานกับ
เถาพวงครามดอกสีมวง ใบแข็งดวย ถาไปถูกมันจะคัน แตดอกเปนสีครามเปนชอยาวมองดูสวยและบาน
อยูไดหลายวัน ถาดอกรวงจะหมุนเพราะกลีบของมันเปนเฟองมี 5 - 6 กลีบ คลายใบพัด มันหมุนตัวลง
มากวาจะถึงพื้นเหมือนกังหันตองลม ดูสวยงามเพลินตาดี ผมชอบเก็บดอกมันขึ้นไปปลอยบนหนาตาง
สูง ๆ ใหมันหมุนจี๋ลงมาสูพื้นดินเปนของเลนสนุก เมื่อสมัยเด็กกอนเขาโรงเรียน
(เด็กบานสวน ของ พ.เนตรรังสี)

1.3 เทศนาโวหาร คือ กระบวนความอบรมสั่งสอน อธิบายในเหตุผล หรือชี้แจงใหเห็น
คุณและโทษ เพื่อใหผูอานเชื่อถือตาม
ตัวอยาง เทศนาโวหาร
บรรดาของมีคาทั้งหลายจะหาสิ่งไรมีคาเกินวิชาดีกับจรรยาดีไมไดเลย ทรัพยอื่น ๆ อาจจะถูก
ขโมยลักหรือลดนอยลงดวยการจับจายใชสอย แตวิชากับจรรยาดีนี้เปนอมตะไมรูจักตายยิ่งจายมากก็ยิ่ง
เพิ่มทวีคูณขึ้นและเราจะแยกแบงใครก็ไมได แมขโมยจะลักเอาไปก็ไมได แตจงทราบดวยวาโดยเฉพาะ
วิชาดีที่แหลมคมนั้นถาไมมีสติคอยควบคุม ปลอยเพงมองแสหาความสุขในทางที่ผิดแลว ก็จะเปนตัว
มหาอุบาทว มหาพินาศ มหาจัญไร ดูเ ถอะ มนุษยบ างเหลาถือตัววาฉลาดแตขาดสติ ประพฤติตัว
เลวทราม กอกวนหมูคณะใหยุงเหยิงเดือดรอนอยูทุกวันนี้ก็เพราะเขามีวิชาดีที่แหลมคมและใชวิชาดี
ที่แหลมคมไปในทางที่ผิด ซึ่งไมมีสติควบคุมนั้นเอง
(โลกานุศาลนี ของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร))

1.4 สาธกโวหาร คือ การเขียน โดยยกตัวอยางประกอบเพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องไดชัดเจน
ยิ่งขึ้นนิยมใชในการบรรยายโวหาร และเทศนาโวหาร
ตัวอยาง สาธกโวหาร
ในที่นี้จะชักนิยายมาเปนอุทาหรณใหเห็นวา ผูที่ตั้งความเพียรไดรับรางวัลของธรรมดาโลก
อยางไร
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ชายชาวนาผูหนึ่ง เมื่อปวยจนจะสิ้นใจอยูแลว จึงเรียกบุตรชาย 3 คน เขามาบอกวาบิดาจะ
สิ้ นชีพ ไปในครั้ ง นี้ก็ ห ามี สิ่ ง ใดที่ จ ะหยิบ ยื่นให เป นมรดกแก เ จ าไม แตบิ ดาจะบอกความลั บ ให เ จ าวา
ในพื้นที่นาของเรามีขุมทรัพยใหญซอนอยู เจาจะตองขุดขึ้นดู พอพูดเทานั้นแลวก็ขาดใจยังหาทันจะบอก
วาขุมทรัพยนั้นอยูตรงไหน ๆ ไม ฝายบุตรทั้ง 3 ตั้งแตบิดาตายแลวก็ชวยกันตั้ง หนาขุดพื้นที่ดินขึ้น
จนทั่ว คนหาจนสิ้นเชิง ก็หาพบขุมทรัพยไมแตไดรับผลที่ขุดได คือ เมื่อขุดพรวนดินขึ้นดีแลว จึงหวาน
เพาะพื ชไดผลเปนรางวัลของธรรมดาโลกและอี กนัยหนึ่ งเป นขุมทรัพยที่บิ ดาไดบอกไววาอยูในพื้นที่นา
นั้นเอง
(ความเพียร ธรรมจริยา ของ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)
1.5 อุปมาโวหาร คือ การเขียน โดยยกขอความเปรียบเทียบเพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องราว
ตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น ใชแทรกในโวหารตาง ๆ
ตัวอยาง อุปมาโวหาร
ขณะนั้นโจโฉจึงวาแกทหารทั้งปวงวา เลาปครั้งนี้อุปมาเหมือนปลาขังอยูในถังเสือตกอยู
ในหลุม ถาแกจะละเสียใหเล็ดลอดหนีไปได บัดนี้ก็เหมือนปลอยเสือเขาปา ปลอยปลาลงในสมุทร ทหาร
ทั้งปวงจงชวยกันขะมักเขมนจับตัวเลาปใหจงได ทหารทั้งปวงตางคนตางรีบขึ้นหนาขับกันตามไป
(สามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา)

การอานออกเสียงรอยกรอง
การอานบทรอยกรองตาง ๆ ใหเปนไปตามทํานองลีลาและจังหวะอันถูกตองจะทําใหเกิดความ
ไพเราะเสนาะหู และทําใหผูฟงไดรับอรรถรสทางภาษาดวย
หลักการอานออกเสียงรอยกรอง
1. อานออกเสียงใหดังพอเหมาะ กับสถานที่และจํานวนผูฟง
2. อานใหคลอง รื่นหู ออกเสียง ใหชัดเจนโดยเฉพาะตัว ร ล ตัวควบกล้ํา
3. อานใหถูกฉันทลักษณของคําประพันธ เชน จํานวนคํา จํานวนวรรค สัมผัส ครุ ลหุ คําเปน
คําตาย
4. อ านใส อ ารมณ ตามลี ล าของบทร อ ยกรองดวยความรู สึก ซาบซึ้ ง ชื่นชมในคุณคาของ
บทรอยกรองนั้น ๆ โดยใหมีทวงทํานอง สูง ต่ํา หนัก เบา เพือ่ ใหไดรสถอย รสเสียง รสความ รสภาพ

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

การอานกาพยยานี
1. จํานวนคําในกาพยยานี
oo ooo
ooo ooo
oo ooo
ooo ooo
2. วิธีอาน
วรรคที่ 1 และ 2 ในบาทเอกจะออกเสียงต่ํา วรรคที่ 1 ในบาทโท จะอานออกเสียงสูงขึ้น
หรือ อานออกเสียงเหมือนวรรคที่ 1 ก็ไดตามความเหมาะสม วรรคที่ 2 ในบาทโท อานออกเสียงต่ํา
กาพยยานีมีจงั หวะการอาน ดังนี้
มัสหมั่น แกงแกวตา หอมยี่หรา รสรอนแรง
ชายใด ไดกลืนแกง
แรงอยากให ใฝฝนหา

การอานโคลงสี่สุภาพ
1. จํานวนคําในโคลงสี่สุภาพ
oo ooo
oo oo
oo ooo
oo
oo ooo
oo oo
oo ooo
oooo
2. คณะโคลงบทหนึง่ มี 4 บท บทที่ 1 2 3 4 บาทหนึ่งมี 2 วรรค คือ วรรคหนาและ
วรรคหลัง มีจํานวนคําเทากัน คือ 5 คํา และ 2 คํา ยกเวน วรรคหลังในบาทที่ 4 จะมี 4 คํา
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3. วิธีการอาน
การอานโคลงสี่สุภาพสามารถอานได 2 ลีลา คือ
1. อานแบบรอยแกว
2. อานแบบทํานองเสนาะ
การแบงชวงเสียง วรรคแรกเปน 2 ชวง เปน 3 2 หรือ 3 2 วรรคหลัง เปน 2 การแบงชวงเสียง
ตองพิจารณาใหคงความหมาย แทนที่จะแกตามปกติบทรอยกรองที่ไพเราะ กวีจะจัดกลุมคําไวดีแลว
การเอื้อนเสียงทอดเสียง ตามปกติจะเอื้อนเสียงทายวรรคแรกของแตละบาท ในบาทที่ 2
อาจเอื้อนเสียงไดถึงคําที่ 1 คําที่ 2 ของวรรคหลัง และบาทที่ 4 ระหวางคําที่ 2 กับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2
และทอดเสียงตามตําแหนงสัมผัส
ตัวอยางโคลงสี่สุภาพ
เรืองเรือง ไตรรัตนพน
รินรส พระธรรมแสดง
เจดีย ระดงแซง
ยลยิ่ง แสงแกวเกา

พันแสง
ค่ําเชา
เสียดยอด
แกนหลาหลากสวรรค
(นิราศนรินทร)

การอานฉันท
ฉันท มีลักษณะบังคับพิเศษแตกตางไปจากคําประพันธชนิดอื่นโดยบังคับ ครุ ลหุ แทนคํา
ธรรมดา และบังคับสัมผัส เชนเดียวกับคําประพันธชนิดอื่น ๆ
คําลหุ ( , ) คือ พยางคที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. การประสมสระเสียงสั้นในแม ก กา เชน จะ ทิ ปุ ยกเวน พยางคที่ประสมดวย สระ อํา ใอ
ไอ เอา ซึ่งจัดเปนคําครุ เชน คํา ไกล ใจ เรา
2. คํา บ บ จัดเปนคําลหุ
คําครุ คือ พยางคที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. ประสมสระเสียงยาวในแม ก กา เชน อา ดี เธอ ปู
2. ประสมสระ อํา ใอ ไอ เอา
3. มีตัวสะกด เชน มด กัด เด็ก

แผนบังคับอินทรวิเชียรฉันท
อินทรวิเชียรฉันท บทหนึ่งมี 2 บาท บาทหนึ่งมี 2 วรรค วรรคหนา 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา
มีการแบงจังหวะการอาน ดังนี้
สายันห ตะวันยาม
ขณะขาม ทิฆัมพร
เขาภาค นภาตอน
ทิศตะตก ก็รําไร
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หนังสือและสื่อสารสนเทศ
หนังสือ
ป จ จุ บั น นี้มี ห นั ง สื อ ออกมาจํา หน า ยหลายประเภท ทั้ ง ตํา ราวิ ช าการ วารสาร นิ ต ยสาร
หนังสื อพิม พ นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี ฯลฯ การที่ มีห นัง สือออกมาจําหนายมากมายเชนนี้ ผู อ าน
จึง จําเป นที่จ ะตองรู วิธีการเลือกหนังสือ เพื่อจะไดอ านหนังสือ ที่เหมาะกับ ความตอ งการของตนเอง
เหมาะกับเวลาและโอกาส
วิธีการเลือกหนังสือประเภทตาง ๆ
ในการเลือกอานหนังสือประเภทตาง ๆ นั้น ผูอานควรพิจารณาใหรอบคอบ ละเอียดถี่ถวน
เพื่อประโยชนในการพิจารณาคุณคาของหนังสือนั้น ๆ หนังสือแตละประเภทควรเลือกพิจารณา ดังนี้
1. ตําราวิชาการ เปนหนังสือที่ใหความรูดานตาง ๆ โดยเฉพาะอาจจะเสนอทฤษฎีหรือเนื้อหา
สาระอยางกวาง ๆ หรือ เฉพาะดานใดดานหนึ่ง โดยผู แตง มี จุ ดมุ งหมายทางดานวิชาการโดยตรง
การพิจารณาควรดูรายละเอียดในดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 พิจารณาดานเนื้อหา เนื้อหาจะตองถูกตอ งกับชื่อหนังสือ เชน วิชาวิทยาศาสตร
กฎหมาย ภาษาศาสตร ประวัติศาสตร คณิตศาสตร ฯลฯ หนังสือวิชาการแขนงใด เนื้อหาก็ควรจะ
เนนแขนงนั้นโดยเฉพาะ
1.2 พิ จ ารณาขอ มูล และภาพประกอบ ข อ มูล และภาพประกอบควรถูก ตอ งชัดเจน
โดยเฉพาะภาพประกอบ ควรดูวาตรงกับ คําบรรยายหรือไม และภาพนั้นนาสนใจเพี ยงใดเหมาะสม
กับวิชานั้นหรือไม
1.3 การใชภาษา ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่เหมาะสมกับแขนงวิชานั้น ๆ และดูการสะกด
คําดวยถาหากมีคําผิด ก็ควรจะเลือกดูหนังสือที่มีคําผิดนอยที่สุด
นอกจากนี้การพิจารณาตําราวิชาการควรดูสว นประกอบอื่น ๆ ดวย เชน รูปเลม ควรมีคํานํา
สารบัญ ฯลฯ
2. สารคดี เปนหนังสือที่มีสาระในดานใหความรู ความคิด พรอมทั้งใหความเพลิดเพลินดวย
หนังสือประเภทนี้มีหลายชนิด เชน วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ประวัติบุคคลสําคัญ ฯลฯ หนังสือ
สารคดีที่มีคุณภาพนั้นพิจารณาในรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
2.1 พิจารณาดานเนือ้ หาสาระ คุณคาของสารคดีนั้นอยูที่เนือ้ หาสาระเปนประการสําคัญ
เนื้อหาที่ดีจะตองถูกตองและสมบูรณ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอผูอานและสังคม
สวนรวม เชน
2.1.1 สารคดีประเภทชีวประวัติ เนื้อหาสาระจะตองตรงตอความเปนจริง ผูเขียน
จะตองเขียนดวยใจเปนธรรม ไมอคติตอเจาของประวัตินั้น ๆ เนื้อหาจึงควรมีทงั้ สวนดีและสวนบกพรอง
ของเจาของประวัติ
2.1.2 สารคดีประเภททองเที่ยว ควรมีเนื้อหาที่ใหทั้งความรูและความบันเทิง รวมทั้ง
ประสบการณที่แปลกใหมนาสนใจ เพื่อใหผูอานไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ
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2.1.3 สารคดีประเภทเชิงวิชาการ ควรมีเนื้อหาที่ใหความรูอยางถูกตองแมนยํา
ควรมีภาพหรือแผนที่ประกอบใหถูกตองตรงกับสาระของเรื่องดวย
2.2 พิจารณาวิธีการเขียน วิธีการเขียนสารคดีพิจารณาไดจากหลักเกณฑตอไปนี้
2.2.1 การวางโครงเรือ่ งและการดําเนินเรื่อง สารคดีตองมีวิธีการดําเนินเรื่อง
ตามลําดับ
2.2.2 เราความสนใจ ขอเขียนที่ดีผูเขียนจะมีวิธีการเขียนที่จะดึงดูดความสนใจของ
ผูอ านใหติดตามอานไปเรื่ อ ย ๆ โดยไม เกิ ดความเบื่อ หนาย เชน การสอดแทรกความคิดเห็ นหรื อ
เหตุการณปจจุบันที่นาสนใจหรือการเลาตํานาน นิทาน เกร็ดขําขันตาง ๆ เปนตน ตอนปดเรื่องก็จบ
อยางซาบซึ้งประทับใจหรือใหขอคิดอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหผูอานอยากติดตามอานตอไป
2.2.3 สํานวนภาษา ภาษาที่ใชในการเขียนสารคดีเปนถอยคําภาษาที่ไพเราะงดงาม
มีสํานวนกะทัดรัด อานเขาใจงาย ไมใชสํานวนที่ไมสุภาพ
2.2.4 สวนประกอบอื่น ๆ ควรพิจารณาเกี่ยวกับผูแตงและสวนประกอบรูปเลมของ
หนั ง สื อ ถ า สารคดี นั้ น เป น หนั ง สื อ เล ม ซึ่ ง จะมี คํา ว า สารบั ญ เนื้ อ เรื่ อ ง บรรณานุ ก รม ฯลฯ
ตามรูปแบบของหนังสือ
3. บันเทิงคดี เปนหนังสือที่แตงเพื่อมุงใหผูอานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาจจะแทรก
วรรณคดี บทรอยกรอง บทละคร ซึ่งสามารถแตงเปนรอยแกวหรือรอยกรองก็ไดตามความเหมาะสม
ในการพิจารณาเรื่อง บันเทิงคดี ควรพิจารณาในดานตาง ๆ ดังนี้
3.1 โครงเรื่องและเนื้อเรื่องสวนสําคัญของนวนิยายและเรื่องสั้น คือ การเลาเรื่อง
โดยเลาวาเปนเรื่องของใคร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร มีความสัมพันธระหวางเหตุการณตาง ๆ ในเรื่องและ
ระหวางบุคคลในเรื่องเกี่ยวเนือ่ งกันไปโดยตลอด มีการสรางความสนใจใหผูอานอยากติดตาม นอกจากนี้
เหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องควรสมจริง และเปนไปอยางสมเหตุสมผล และมีสวนประกอบปลีกยอยอื่น ๆ
เพื่อใหนาติดตาม
3.2 การดําเนินเรื่อง สวนสําคัญที่ชวยใหเรื่องนาสนใจชวนติดตามขึ้นอยูกับการดําเนินเรื่อง
การดําเนินเรื่องมีอยูห ลายวิธี เชน ดําเนินเรื่องตามลําดับวัย คือ เริ่มตั้งแตตัวละครเกิ ดจนกระทั่ ง
ถึงแก กรรมดําเนิ นเรื่องยอนตน คือ เลาเหตุการณในตอนทายเสียก อน แลวยอนกลับไปเลาตั้งแตตน
จนกระทั่งจบ เปนตน ฉากที่ดีตองมีสภาพความเปนจริงทั้งสภาพภูมิศาสตรและประวัติศาสตร นอกจากนี้
ยังตองสอดคลองกับเรื่องดวย
3.3 ตัวละคร ผูเขียนมีวิธีการแนะนําตัวละครไดหลายวิธี เชน ดวยการบรรยายรูปราง
ลักษณะของตัวละครเอง ดวยการบรรยายพฤติกรรมของตัวละคร หรือดวยการใหตัวละครสนทนากัน
เปนตน การบรรยายลักษณะนิสัยของตัวละครที่ดีนั้น ควรบรรยายอยางสมจริง ตัวละครตัวหนึ่ง ๆ จะมี
ลักษณะนิสัยหลาย ๆ อยาง ไมใชดีจนหาที่ติมิได หรือเลวจนไมมีความดีที่จะใหชมเชย ความตองการของ
ตัวละครที่ดีควรจะเหมือนคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป เชน มีความรัก ความโกรธ เกลียด หรือตองการความสนใจ
จากผูอื่น เปนตน
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3.4 แนวคิดของเรื่อง แนวคิดของเรื่องสวนมากผูเขียนจะไมบอกตรง ๆ ผูอานจะตอง
คนหาเองวาไดแนวคิดอยางไร ตัวอยางเชน เรื่องลูกชายของศรีบูรพา ตองการแสดงวา “ลูกผูชายนั้น
มี ความหมายอยางไร” จดหมายจากเมื อ งไทยของโบตั๋นตอ งการให เ ห็ น ขอ ดี ขอ เสี ยของคนไทย
โดยเฉพาะ “น้ําใจ” ซึ่งไมเหมือนกันกับชาติอื่น เปนตน
นวนิยายหรือเรื่องสั้นที่ดีนั้น ผูอ านตองพิจารณาคุณคาที่จ ะไดจากเรื่องนั้น ๆ ไมทางใด
ก็ทางหนึ่งดวย
3.5 สํานวนภาษา เปนสิ่งสําคัญมากอยางหนึ่ง ในการพิจารณาเลือกอานนวนิยายและ
เรื่องสั้ นผู อานมัก จะรู สึก วาตนเองชอบหรือ ไมชอบสํา นวนของนักเขียนคนนั้นคนนี้ แตบางคนก็ไม
สามารถบอกวาเพราะเหตุใด สิ่ งที่ ควรพิจ ารณาเกี่ยวกับสํา นวนภาษาคือสํา นวนภาษาของตัวละคร
ในบทสนทนา ตองสมจริงและเหมาะสมกับตัวละคร ประโยคที่แตกตางควรกะทัดรัด สละสลวย เขาใจงาย
หากเปนประโยคยาวก็ควรเปนสํานวนทีส่ ามารถสรางอารมณ และความรูส ึกไดดี
4. วารสารและหนังสือพิมพ หนังสือประเภทนี้คนทัว่ ไปไดอานบอยกวาหนังสือประเภทอื่น ๆ
ในการผลิตหนังสือประเภทนี้ตองแขงกับเวลา ดังนั้น โดยการพิจารณาหนังสือประเภทนี้ควรพิจารณา
ดังนี้
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพเปนเครื่องมือสื่อสารที่จะกระจายขาวคราวเหตุก ารณตาง ๆ
ไปทั่วประเทศหรืออาจทั่วโลก โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวัน เปนเครื่องมือสื่อสารที่เสนอขาวที่นาสนใจ
ที่เกิดขึ้นในแตละวัน ดังนั้นหัวใจของหนังสือพิมพรายวันก็คือ “ขาว” การพิจารณาหนังสือพิมพรายวัน
จึงควรพิจารณาเกี่ยวกับขาววามีสวนในการชวยยกระดับสังคมใหสูงขึ้นหรือมีประโยชนตอชนหมูมาก
หรือไม หากขาวนั้นไมเกี่ยวกับความเปนอยูของคนหมูมาก หรือกระทบกระเทือนตอประชาชนสวนใหญ
เหตุการณเหลานั้นก็ไมควรนํามาเสนอในหนาหนังสือพิมพ ขาวที่ควรนําเสนอควรเปนขาวที่เกี่ยวกับ
การปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การอนามัย การประกอบอาชีพ ฯลฯ
เหตุการณที่ไมสมควรนํามาเสนอเปนขาวอีกอยางหนึ่งก็คือ เหตุการณที่อาจจะสงผลทําลาย
ความมั่นคงของชาติ หรือทําลายวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
บทวิจารณ ในหนังสือพิมพรายวันทุกฉบับจะมีบทวิจารณ หรือบทวิเคราะหขาว ซึ่งเปนลักษณะ
บทความ แสดงความคิดเห็นของผูเขียนเอง ประกอบกับ ขาวที่ตองการวิจารณ หรือ วิเคราะหนั้น
การพิจารณาบทวิจารณในหนังสือพิมพ ควรพิจารณาถึงลักษณะตอไปนี้
1. พิจารณาขอมูลที่ผูเขียนอางอิงวาถูกตองและมีขอเท็จจริงเพียงใด
2. พิจารณาวาผูเขียนบทความนั้น ชี้ใหเห็นปญหาและวิธีแกปญหาอยางไร
3. พิจารณาวาผูเขียนบทวิจารณใชอารมณ และนําความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของหรือไม
4. พิจารณาภาษาที่ใชวามีความประณีตและถูกตองตามหลักภาษาเพียงใด
วารสาร เปนหนังสือพิมพจําหนายตามกําหนดระยะเวลา เชน 7 วัน 10 วัน รายเดือ น
ราย 3 เดือน หรือรายป เปนตน หนังสือวารสารจึงมีเนื้อหาเนนทั้งสารคดี และบันเทิงคดี ขาวสารที่
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ปรากฏมักเปนขาวสารที่มีระยะเวลาตอเนื่องกันเปนเวลานาน เชน ขาวเกี่ยวกับนโยบายโครงการตาง ๆ
หรือขาวเกี่ยวกับการเมืองบางเรื่อง เปนตน
ดังนั้น การอานวารสาร จึงควรพิจารณาเลือกอานเรื่องทีเ่ ราสนใจ และควรพยายามอาน
อยางสม่ําเสมอ
นอกจากพิจารณาเกี่ ยวกับ ขาวสารดังกลาวแล ว สิ่งที่ ควรพิ จารณาอีกอยางหนึ่ง คือ รูปเล ม
ควรพิจารณาความเรียบรอยและความคงทนของการจัดรูปเลมใหเหมาะสมกับราคาดวย

ประโยชนของการเลือกหนังสือ
การเลือกหนังสือควรคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหไดหนังสือที่ตรงกับความสนใจ และตองการที่จะศึกษาคนควา
2. เพื่อใหไดอานหนังสือที่ดีมีประโยชนตอชีวิต
3. เพื่อเลือกหนังสือใหเหมาะสมกับเวลา
1. การเลือกหนังสือที่ตรงกับความสนใจ และตองการที่จะศึกษาคนควา
ผูที่จะเลือกอานหนังสือประเภทนี้ก็คือ ผูที่มีความสนใจหนัง สือ เลม นั้นโดยตรง หรือ ผูที่
มีความตองการศึกษาคนควา เรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ เชน ผูศึกษาคนควาตามแนวทางที่ตนไดเรียนมา
ผูที่เรียนทางดานภาษาก็จะคนควาทางดานนี้ เพื่อจะไดรับประโยชนจากการอานอยางคุมคา
2. เพื่อใหไดอานหนังสือที่ดีมีประโยชนตอชีวิต
ผูที่อานหนังสือทุกคนยอมหวังที่จะไดรับประโยชนจากการอาน เชน ขอคิดเห็น ความรู
ทางวิชาการ ขาวที่ทันเหตุการณ แนวทางดําเนินชีวิตที่ดี ฯลฯ แมวาจะไดรับประโยชนเพียงเล็กนอย
ก็ตาม เพราะการที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากการอานนี้ยอมทําใหไมเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
3. เพื่อเลือกหนังสือใหเหมาะสมกับเวลา
การอานหนังสือนั้นจะเสียเวลามากหรือนอยยอมแลวแตเ รื่องที่อานวามีขนาดสั้น ยาว
แคไหน มีความยากงายตอการอานมากนอยเพียงใด ถาหากมีเวลานอยควรอานเรือ่ งสั้นที่จบไดทันเวลา
ที่มีอยู ถามีเวลามากก็อานเรื่องยาวขึ้นโดยเลือกใหเหมาะสมกับเวลา เพราะการอานหนังสือนั้น หากไม
เลือกใหเหมาะสมกับเวลาอาจทําใหผูอานรูส ึกเบื่อและไมอยากอานอีกตอไป

ประโยชนที่ไดรับจากการอานหนังสือ
การอานหนังสือยอมไดรับประโยชนหลายประการ ซึ่งพอจะสรุปได ดังนี้
1. อานหนังสือตรงกับความตองการของตน
2. ไดรับความรูจากเรื่องนั้นสมความตั้งใจ
3. ทําใหรักการอานมากยิ่งขึ้น เพราะไดอานหนังสือที่ตนเลือกเอง
4. ชวยพัฒนาอาชีพใหกาวหนา
5. ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค
6. ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
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7. ทําใหทราบความเปนไปของบานเมือง ทันโลก ทันเหตุการณ
8. เพิ่มพูนความรูความสามารถ เปนการพัฒนาตนเอง
9. ไดอานหนังสือที่มีคุณคาคุมกับเวลาที่เสียไป
สื่อสารสนเทศ
ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนทางการศึกษา ทั้งในดานการบริหาร
การจัดการและการเรียนรูดานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนการใชประโยชนจากแหลงความรูจากสื่อตาง ๆ
ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนือ่ ง
สื่อสารสนเทศมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
สื่อสิ่งพิมพ
สิ่งพิมพที่จัดพิมพขึ้นเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน เชน หนังสือเรียน ตําราเรียน
แบบเรียน แบบฝก หัด ใบงาน คูมือการสอนและสงเสริมการเรียนรู เชน หนังสือ สงเสริ มความรู
สารานุกรม พจนานุกรม หนังสือพิมพ หนังสือบันเทิงคดี และสารคดีที่มีเนื้อหาเปนประโยชน สวนสื่อ
สิ่งพิมพที่ใหความรูขาวสารตาง ๆ เชน หนังสือเลม หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร เอกสาร จุลสาร
แผนพับ แผนเปลา เปนตน
สื่ออิเล็กทรอนิกส
สังคมยุคปจจุบัน การสื่อสารดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมีใชกันอยางกวางขวางทั่วประเทศ
การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในสังคมยุคโลกาภิวัตนเปนเรื่องจําเปน เพราะชวยใหประชาชนเขาถึง ขอ มูล
ขาวสารความรู ตาง ๆ ไดอ ยางรวดเร็ ว อั นเป นการสงเสริมสรางโอกาสในการเขาถึง การศึก ษาของ
ประชาชน ใหสามารถเรียนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก วิทยุ โทรทัศน เทปเสียง
วีดิทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรในรูปแบบตาง ๆ คอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน
1. วิทยุ เปนสื่อมวลชนที่ใชเสียงเปนสื่อ เรื่องราวที่สื่อสารมีทั้งเรื่องที่ใหความบันเทิงและเรื่อง
ที่ใหสาระความรู เชน ขาว บทความ รายการตอบปญหา สัมภาษณบุคคลสําคัญ รายการวิทยุ
เพื่อการศึกษา เปนตน
2. โทรทัศน เปนสื่อ มวลชนที่ ใชทั้ง เสี ยงและภาพเป นสื่ อ การชมรายการทางโทรทั ศน
นอกจากเราจะสัมผัสดวยหูแลว ยังสัมผัสไดดวยตาอีกดวย รายการโทรทัศนจึงนาสนใจกวารายการวิทยุ
และทําใหผูชมตื่นตัวอยูตลอดเวลา จึงประทับใจหรือจดจําไดดีกวารายการวิทยุ
รายการตาง ๆ ทางโทรทัศนไมตางกับรายการทางวิทยุ คือ มีทั้งรายการที่ใหความบันเทิงและ
รายการที่ใหทั้งขอมูล ขาวสาร และความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ รวมทั้งใหความบันเทิง เชน รายการ
ข า วทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ รายการโทรทั ศ น เ พื่ อ การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง รายการสัมภาษณบุคคลสําคัญ รายการ
รัฐบาลพบประชาชน รายการทดสอบเชาวน ความจํา และอื่น ๆ
3. คอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อที่ผูเรียนสามารถนําไปศึกษาดวยตนเองในเวลาและสถานที่
ที่ ผู เ รี ยนสะดวก ทํ าให มี ความเป นอิ ส ระและเป นส ว นตัวในการเรี ย นรู สามารถโต ตอบหรื อ ให
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ผลยอนกลับไดทันที ทําใหผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนของตนซึ่งหากไมเขาใจก็ยอนกลับไป
ทบทวนไดหลาย ๆ ดาน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรูตามความพรอมและศักยภาพของตน
4. อินเตอรเน็ต (Internet) หรือเทคโนโลยีเครือขายเปนการเชื่อมโยงแหลงขอมูลจากทั่วโลก
ที่หลากหลายคลายกับ “หองสมุดโลก” ใหผูเรียนไดคนควาเนื้อหาสาระที่ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว
และราคาประหยัด

เรื่องที่ 3 การอานจับใจความสําคัญ
การอานจะเกิดประโยชนสูงสุดแกผูอานไดนั้น ผูอานจะตองจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
ใหไดแลวนําไปปฏิบัติ
ใจความสําคัญ หมายถึง ขอความที่เปนแกนหรือหัวใจของเรื่อง
การจับใจความสําคัญในการอานก็คือ กรณีเอาขอความหรือประโยคที่เปนหัวใจของเรื่องนั้น
ออกมาใหได เพราะใจความสําคัญของเรื่องจะเปนใจความหลักของแตละบทแตละตอน หรือ แตละเรื่อง
ใหรูวาแตละบทตอนนั้นกลาวถึงเรื่องอะไรเปนสําคัญ ดังนั้น การจับใจความสําคัญของเรื่อง ที่อานจะทํา
ใหมีความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ อยางแจมแจง

หลักการอานจับใจความ
1. การเขาใจความหมาย
หลักเบื้องตนในการจับใจความของสาระที่อาน คือ การเขาใจความหมาย ความหมาย
มีหลายระดับนับตั้งแตระดับคํา สํานวน ประโยค และขอความ คําและสํานวนเปนระดับภาษาที่ตอง
ทําความเขาใจเปนอันดับแรก เพราะนําไปสูความเขาใจความหมายของประโยคและขอความ
1.1 ความหมายของคํา
ความหมายของคําโดยทั่วไปมี 2 อยาง คือ ความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย
ก. ความหมายโดยตรง เปนความหมายตามรูปคําที่กําหนดขึ้น และรับรูไดเขาใจ
ตรงกันความหมายประเภทนี้เปนความหมายหลักที่ใชสื่อสารทําความเขาใจกัน
คํา ที่ มี ความหมายโดยตรงในภาษาไทยมี ลั ก ษณะอย างหนึ่ ง ที่ อ าจเป น อุ ป สรรค
ในการสื่อสารลักษณะดังกลาว คือ การพองคํา คําพองในภาษาไทยมีอยู 3 อยาง ไดแก คําพองรูป
คําพองเสียง และคําพองรูปพองเสียง คําที่พองทั้ง 3 ลักษณะนี้มีความหมายตางกัน
คําพองรูป คือ คําที่สะกดเหมือนกัน แตออกเสียงตาง เชน เพลารถ กับ เพลาเย็น
คําแรก ออกเสียง เพลา คําหลังออกเสียง เพ ลา คําพองรูปเปนอุปสรรคตอการอานและทําความเขาใจ
คําพองเสียง คือ คําที่ออกเสียงเหมือนกัน แตสะกดตางกัน เชน การ กาน กานต
กานท กาล กาฬ กาญจน ทั้งหมดนี้ออกเสียง “กาน” เหมือนกัน การพองเสียงเปนอุปสรรคตอการอาน
เพื่อความเขาใจ
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คําพองรูปพองเสียง คือ คําที่สะกดเหมือนกันและออกเสียงอยางเดียวกัน โดยรูปคํา
จะเห็นวาเปนคําเดียวกัน แตมีความหมายแตกตางกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
ขัน หมายถึง การทําใหแนน
ขัน หมายถึง ภาชนะตักน้ํา
ขัน หมายถึง ความรูสึกชอบใจ
ขัน หมายถึง การสงเสียงรองของไกตัวผู
ขัน หมายถึง การรับ ฯลฯ
คําพองรูป พองเสียงเปนอุปสรรคตอการฟงและอานเพื่อความเขาใจ วิธีที่จะชวยใหเขาใจ
ความหมายของคําพอง จะตอ งดูคําขางเคียงหรือ คําที่ประกอบกั นในประโยค หรื อ ขอ ความนั้น
ที่เรียกวาบริบท ดังตัวอยางตอไปนี้
ขันชะเนาะใหแนน
หยิบขันใหทีซิ
เขารูสึกขัน
ไกขันแตเชามืด
เขาขันอาสาจะไปติดตอให
นอกจากดูคําขางเคียง หรือคําประกอบในประโยคแลว บางที่ตองอาศัยสถานการณ เชน
ประโยคที่วา
“ทําไมตองดูกัน”
คําวา “ดู” ในสถานการณทั่วไป หมายถึง การมอง แตในสถานการณเฉพาะ เชน การสอบ
ดูจะมีความหมายวา ลอกกัน เอาอยางกัน
ในบทรอยกรอง ตองอาศัยฉันทลักษณ เชน สัมผัส เปนตน ตัวอยางเชน
อยาหวงแหนจอกแหนใหแกเรา แหน แ หน
พอลมเพลาก็เพลาสายัณห
เพลา เพ ลา
คําที่มีความหมายโดยตรงไดแก คําศัพท คําศัพท คือ คําที่ตองแปลความ เปนคําไทยที่มาจาก
ภาษาอื่น สันสกฤต เขมร เปนตน เชน สมโภช รโหฐาน สุคติ โสดาบัน บุคคล จตุราบาย เปนตน
รวมทั้งศัพทบัญญัติทั้งหลายที่ใชในวงวิชาการหรือกิจบางอยาง เชน มโนทัศน เจตคติ กรมธรรม
เปนตน คําศัพทดังกลาวนี้จําเปนตองศึกษาวามีมูลมาอยางไร ประกอบขึ้นอยางไร และมีความหมาย
อยางไร
ข. ความหมายโดยนัย เปนความหมายที่สื่อหรือนําความคิดใหเกี่ยวโยงถึงบางสิ่ง
บางอยางที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติเหมือนกับคําที่มีความหมายโดยตรง บางทานเรียกวา ความหมาย
รอง หรือความหมายแฝง
ความหมายโดยนัย มีหลายลักษณะ กลาวคือ มีความหมายเปนเชิงเปรียบเทียบ เชน
เปรียบเทียบโดยอาศัยนัยของความหมายของคําเดิม ตัวอยางเชน
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เธอมีใบหนายิ้มแยมแจมใส
เขาทํางานเอาหนา หมายถึง ทํางานเพื่อผลประโยชนของตน
เด็กสาดโคลนกันเลอะเทอะ
เขาสาดโคลนคุณพอ หมายถึง ใสราย
ตนไมตนนีเ้ ปลือกสวย
หลอนรวยแตเปลือก หมายถึง ไมร่ํารวยจริง
มีการเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสิ่งที่นํามากลาว เชน
เขาเปนสิงหสนาม หมายถึง เปนคนเลนกีฬาเกง
1.2 ความหมายของสํานวน
สํานวนเปนขอ ความที่มีความหมายพิเ ศษไปจากคําที่ป ระกอบอยูในขอ ความนั้น
ไมไดมีความหมายตามรูปคํา ความหมายของสํานวนมีลักษณะเปนเชิงเปรียบเทียบโดยอาศัยนัยของ
ความหมายตามลักษณะหรือคุณสมบัติของขอความนั้น เชน
ออยเขาปากชาง หมายถึง ของตกไปอยูในมือผูอื่นแลวไมมีทางไดคืน
ไกแกแมปลาชอน หมายถึง ผูที่มีความจัดจานเจนสังเวียน
วัวหายลอมคอก หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายแลวจึงหาทางปองกัน
กินขาวตมกระโจมกลาง หมายถึง การพูดถึงสิ่งสุดวิสัยที่จะทําได
สวนตาง ๆ ที่นําไปกลาวเปรียบเทียบใหเขากับสถานการณ เรียกวา คําพังเพย เชน เมื่อของ
หายแลวจึงคิดหาทางปองกัน ก็เปรียบวา วัวหายลอมคอก เปนตน
ความหมายของสํานวนมีลักษณะเหมือนความหมายโดยนัย คือ ตองตีความ หรือ แปล
ความหมายตามนัยของคําหรือขอความนั้น ๆ
2. การเขาใจลักษณะของขอความ
ขอความแตละขอความตองมีใจความอันเปนจุดสําคัญของเรื่อง ใจความของเรื่องจะปรากฏ
ที่ประโยคสําคัญ เรียกวาประโยคใจความ ประโยคใจความจะปรากฏอยูในตอนใดของขอความก็ได
โดยปกติจะปรากฏในตอนตาง ๆ ดังนี้
ปรากฏอยูในตอนตนของขอความ ตัวอยางเชน
“ภัยอันตรายที่จะเปนเครื่องทําลายชาติอาจเกิดขึ้นและมีมาไดตั้งแตภายนอก ทั้งที่ภายใน
อันตรายที่จะมีมาตั้งแตภายนอกนั้นก็คือ ขาศึกศัตรูยกมาย่ํายีตีบานตีเมืองเรา การที่ขาศึกศัตรูจะมาตีนั้น
เขายอมจะเลือกหาเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งชาติกําลังอ อนแอและมิไดเตรียมตัวไวพรอม เพื่อตอสูปองกันตน
เพราะฉะนั้นในบทที่ 2 ขาพเจาจึงไดเตือนทานทั้งหลายอยาไดเผลอตัว แตขอสําคัญที่สุดเปนเครื่องทอน
กําลังและเสียหลักความมัน่ คงของชาติ คือ ความไมสงบภายในชาตินั้นเอง จึงควรอธิบายความขอนี้สักหนอย
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ปลุกใจเสือปา)
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ปรากฏอยูในตอนกลางของขอความ ตัวอยางเชน
“อันความรัก ความชัง ความโกรธ ความกลัว ความขบขัน เหลานี้เปนสามัญ ลักษณะของปุถุชน
ใครหัวเราะไมเปน ยิ้มไมออก ก็ออกจะพิกลอยู คนสละความรักความชังไดก็มีแตพระอรหันต อารมณ
ความรูสึกดังนี้ เปนธรรมชาติของมนุษย กวีและนักประพันธยอมจะแตงเรื่องยั่วเยาอารมณ ความรูสึก
เหลานี้ และถาเขาแตงเปน แตงดี ก็จะปลุกอารมณของผูอานผูฟงใหเกิดขึ้น ทานคงจะเคยเห็นคน
อานเรื่องโศกจับใจจนน้ําตาไหล สงสารตัวนางเอก พระเอก อานเรื่องขบขันจนหัวเราะทองคัดทองแข็ง
ทั้ง ๆ ที่รูวามันเปนเรื่องอานเลน และคนที่อานก็ไมไดมีสวนเสียอะไรกับตัวนาง ก็พลอยโศกเศราไป
ดวยได อยางไรก็ดีความเศราของอารมณอันเกิดจากความยั่วเยาของศิลปะวรรณคดี ตลอดจนนาฏกรรม
ตาง ๆ นั้น เปนความสุขชนิดหนึ่ง มิฉะนั้นเรื่องทํานองโศกนาฏกรรมคงจะไมมีใครดูเลย”
(นายตํารา ณ เมืองใต ภาษาและวรรณคดี)

ปรากฏใจความอยูทายยอหนา ตัวอยางเชน
“ทานกลาววา คนเปนสัตวที่เรียนรู คือ รูดู เห็นอะไรแลวเมื่อเห็นวาดีก็เอาไว ถาเห็นวาไมดี
ก็ไมเอาและหลีกเลี่ยง เด็กรูรสหวาน ก็อยากไดอีก ถารูรสขมของบอระเพ็ด หรือเมื่อถูกไฟก็รูสึกรอนจะ
ไมตองการกินบอระเพ็ดหรือเขาใกลไฟอีก นี่เปนเรื่องของการผานพบเคยรูเคยเห็นเรื่องนี้ ตอ ๆ มา
หลาย ๆ ครั้ง เกิดความชํานาญชัดเจนขึ้น โลกมีความเจริญกาวหนาเรื่องวัฒนธรรมก็เพราะการผานพบ
และการจัดเจนของมนุษย
(เสถียรโกเศศ ชีวิตชาวไทยสมัยกอนและการศึกษาเรื่องประเพณีไทย)

ประโยคใจความอยูตอนตนและตอนทายของขอความ ตัวอยางเชน
“คนไทยนั้นถือวาบานเปนสิ่งจําเปนตอชีวิตตั้งแตเกิดไปจนตาย เพราะคนไทยโบราณนั้นใช
บานเปนที่เกิดการคลอดลูกจะกระทํากันที่บานโดยมีหมอพื้นบาน เรียกวา หมอตําแย เปนผูทําคลอด
มิไดใชโรงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภอยางในปจจุบันนี้ และที่สุดของชีวิตเมื่อมีการตายเกิดขึ้น คนไทย
ก็จะเก็บศพของผูตายที่เปนสมาชิกของบานไวในบานกอนที่จะทําพิธีเผา เพื่อทําบุญสวดและเปนการ
ใกลชิดกับผูตายเปนครั้งสุดทาย ดังนั้น บานจึงเปนที่ที่คนไทยใชชีวิตอยูเกือบตลอดเวลาตั้งแตเกิดจนตาย”
(วิบูลย ลี้สุวรรณ “บานไทย” ศิลปะชาวบาน)

การเขาใจถึงการปรากฏของประโยคใจความในตอนตาง ๆ ของขอความดังที่กลาวแลว จะชวย
ใหจับใจความไดดียิ่งขึ้น
3. การเขาใจลักษณะประโยคใจความ
เมื่อเขาใจถึงลักษณะของขอความวาตองมีประโยคใจความ และปรากฎอยูในตอนตาง ๆ
ของขอความแลว ตองเขาใจตอไปวาประโยคใจความเปนอยางไร
ประโยคใจความ คือ ขอความที่เปนความคิดหลักของหัวขอ หรือเรื่องของขอความนั้น
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ตัวอยางเชน
หัวขอ
บาน
ความคิดหลัก
บานเปนที่อยูอาศัย
หัวขอ
ราชสีห
ความคิดหลัก
ราชสีหไดชื่อวาเปนเจาปาในบรรดาสัตวทั้งหลาย
ความคิดหลักนี้ คือ ประโยคใจความที่จะปรากฏในตอนใดตอนหนึ่งของขอความที่กลาวแลว
ฉะนั้นการที่จะทราบวาประโยคใดเปนประโยคใจความ ตองพิจารณาจากหัวเรื่อง ประโยคใจความมักมี
เนื้อหาสอดคลองกับหัวเรื่อง
ในกรณีที่ไมทราบหัวขอเรื่อง ตองเขาใจวาสวนที่เปนประโยคใจความนั้นจะมีเนื้อความหลัก
ของเนื้อความอื่นที่ประกอบกันขึ้นเปนหัวขอนั้น ถาขาดสวนที่เปนใจความ เนื้อความอื่นก็เกิดขึ้นไมได
หรือความหมายออนลง

การอานอยางวิเคราะห
การอานอยางวิเคราะห หมายถึง การอานที่มีการพิจารณาแยกรายละเอียดออกเปนสวน ๆ
เพื่อทําความเขาใจ และใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ เหลานั้น
การอานอยางวิเคราะหเริ่มตนจากพื้นฐานขอมูลและความคิดจากการอานเองเปนอันดับแรก
เพื่อใหเขาใจเนื้อเรื่องโดยตลอด ตอจากนั้นจึงแยกเรื่องในบทอานออกเปนสวน ๆ ไดรูวา ใครทําอะไร
เพื่ออะไร อยางไร ในเรื่องมีใครบาง หรือตัวละครกี่ตัว และที่มีบทบาทสําคัญมีกี่ตัว ทําไมเหตุการณ
จึงเปนอยางนั้นหรือเพราะเหตุใด ตอไปนาจะเปนอยางไร
ตอไปนี้จะนํานิทานเรื่อง “กระตายบนดวงจันทร” มาเลาใหฟง

นิทานเรื่อง กระตายบนดวงจันทร
กาลครั้งหนึ่งมีกระตาย ลิง นกน้ํา และสุนัขจิ้งจอก สาบานรวมกันวาจะไมฆาสัตวตัดชีวิต และ
บําเพ็ญตนเปนฤๅษีอยูในปา พระอินทรขอทดสอบในศรัทธาของสัตวทั้ง สี่ จึง ปลอมตัวเปนพราหมณ
เที่ยวขอบริจาคทานโดยไปขอจากลิงเปนตัวแรก ลิงมอบมะมวงให จากนั้นพราหมณไปขอทานจากนกน้ํา
นกน้ําถวายปลาซึ่งมาเกยตื้นอยูริมฝงแมน้ํา สวนสุนัขจิ้งจอกก็ถวายนมหมอหนึ่งกับผลไมแหง
เมื่อพราหมณไปขอบริจาคทานจากกระตาย กระตายพูดกับพราหมณวา “ขากินแตหญาเปน
อาหารหญาก็ไมมีประโยชนใด ๆ กับทานเลย” พราหมณจึงเอยขึ้นวา ถากระตายบําเพ็ญพรตเปนฤๅษี
ที่แทจริงขอใหสละชีวิตของตนเปนอาหารแกพราหมณ กระตายตอบตกลงทันทีและทําตามที่พราหมณ
ขอรองวาใหกระโดดลงกองไฟแดง พราหมณจะไมลงมือฆาและปรุงกระตายเปนอาหาร กระตายปนขึ้น
ยืนบนกอ นหิ นและกระโดดลงกองไฟ ในขณะที่ กระตายกําลังจะตกสูเ ปลวไฟนั้น พราหมณไดควา
กระตายไว แลวเปดเผยตัวตนที่แทจริงวาคือใคร แลวพระอินทรก็นํากระตายไปไวบนดวงจันทร
(จากนิตยสารสารคดี ฉบับที่ 147 ปที่ 13 หนา 30)
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เมื่ออานเรื่องนี้อยางวิเคราะหก็จะตองใหความคิดติดตามประเด็นตาง ๆ ตัวละครในนิทานเรื่องนี้
มีใครบาง มีลักษณะนิสัยอยางไร ตัวละครแตละตัวไดกระทําสิ่งใดบาง ทําอยางไร ผลของการกระทํา
เปนอยางไร ทําไมสัตวทั้ง 4 จึงสาบานรวมกันวาจะไมฆาสัตวและบําเพ็ญตนเปนฤๅษีอยูในปา เพราะเหตุใด
สัตวทั้ง 4 จึงบริจาคทานไมเหมือนกัน ทําไมพราหมณจึงนํากระตายไปไวบนดวงจันทรเพียงตัวเดียว
หากพระอินทรนําสัตวทั้ง 4 ไปไวบนดวงจันทรเราจะเห็นรูปของสัตวทั้ง 4 บนดวงจันทรทั้งหมดหรือไม

เรื่องที่ 4 มารยาทในการอาน และนิสัยรักการอาน
การอานอยางมีมารยาทเปนเรื่องที่จําเปนและสําคัญ เพราะการอานอยางมีมารยาทเปนเรื่อง
การประพฤติปฏิบัติอยางมีวินัยและรับผิดชอบ รวมทั้งการมีจิตสํานึกและแสดงถึงความเจริญทางดาน
จิตใจที่ควรยึดถือใหเปนนิสัย

มารยาทในการอาน
คําวา มารยาท หมายถึง กิริยา วาจาที่เรียบรอย หรือการกระทําที่ดีงาม ผูอานที่ดีตองมี
มารยาทที่ดีในการอาน ดังตอไปนี้
1. ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
2. ไมทําลายหนังสือ โดยการ ขูด ลบ ขีด ทับ หรือฉีกสวนที่ตองการ
3. เมื่อคัดลอกเนือ้ หาเพื่ออางอิงในขอเขียนของตน ตองอางอิงแหลงที่มาใหถกู ตอง
ตามหลักการเขียนอางอิงโดยเฉพาะงานเขียนเชิงวิชาการ
4. เมื่ออานหนังสือเสร็จแลวควรเก็บหนังสือไวที่เดิม
5. ไมควรอานเรื่องที่เปนสวนตัวของผูอื่น
6. อานอยางตั้งใจ และมีสมาธิ รวมทั้งไมทําลายสมาธิผูอื่น
7. ไมใชสถานที่อานหนังสือทํากิจกรรมอยางอื่น เชน นอนหลับ รับประทานอาหาร

นิสัยรักการอาน
การทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีนสิ ัยรักการอานไดจะตองไดรบั การฝกฝนมาตั้งแตเด็ก ๆ แตก็มิใช
ว าเมื่ อ โตเป น ผู ใหญ แล วจะไมส ามารถสร างนิ สั ยรั ก การอ านได ทั้ ง นี้เ ราจะตอ งสร างบรรยากาศ
สภาพแวดลอมทีเ่ อื้อใหเด็ก ๆ หันมาสนใจการอาน ดังนี้
1. อานหนังสือที่ตนเองชอบ จะทําใหอานไดอยางตอเนื่อง และไมเบื่อหนาย
2. ทําตนใหเปนผูใฝรู
3. การอานจะตองมีสมาธิเพื่อจับใจความของเรื่องที่อานได
4. เริ่มอานหนังสือจากระยะเวลาสั้น ๆ กอน แลวคอย ๆ กําหนดเวลาเพิ่มขึ้น
5. การอานจะตองมีสมาธิเพื่อจับใจความของเรื่องที่อานได
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6. จัดตารางเวลาสําหรับการอานหนังสือเปนประจําทุกวันใหเกิดความเคยชินจนเกิดเปนนิสัย
รักการอาน

กิจกรรม บทที่ 3 การอาน
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. การอานในใจมีจุดมุงหมายอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
2. การอานออกเสียงมีลักษณะอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
3. จงยกตัวอยางการอานออกเสียงที่เปนทางการมา 5 ตัวอยาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………….………
กิจกรรมที่ 2 การจับใจความสําคัญ คือการอานอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………
กิจกรรมที่ 3 สื่ออิเล็กทรอนิกสชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตไดแกอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
กิจกรรมที่ 4 การอานอยางไร จึงจะเรียกวาเปนการอานวิเคราะหวิจารณ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………
กิจกรรมที่ 5 ผูอานที่ดี ควรมีมารยาทอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………….……………
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บทที่ 4
การเขียน
สาระสําคัญ
การเขียน เปนทักษะสําคัญหนึง่ ในทักษะทั้งสี่ของรายวิชาภาษาไทย คือ การฟง อาน เขียน และ
พูด การเขียนหนังสือใหไดดีจะเปนพื้นฐานในการเรียนรู และการนําเสนอผลการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ
ไดดี ทําใหความรูขยายไปอยางกวางขวาง ผูเรียนจึงควรไดรจู ักและฝกฝนการเขียนประเภทตาง ๆ

ผลการเรียนทีค่ าดหวัง ผูเ รียนสามารถ
1. เลือกใชภาษาในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทรอยแกว และ
รอยกรอง ไดอยางสรางสรรค
2. ใชแผนภาพความคิด จัดลําดับความคิดกอนการเขียน
3. แตงบทรอยกรอง ประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ
4. เขียนบทรอยแกว ประเภทประวัติตนเอง อธิบายความ ยอความ ขาว
5. เขียนรายงานการคนควา สามารถอางอิงแหลงความรูไดถูกตอง
6. กรอกแบบรายการตาง ๆ
7. ปฏิบัติตนเปนผูมมี ารยาทในการเขียน และการจดบันทึกอยางสม่ําเสมอ

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 หลักการเขียน การใชภาษาในการเขียน
เรื่องที่ 2 หลักการเขียนแผนภาพความคิด
เรื่องที่ 3 การเขียนเรียงความและยอความ
เรื่องที่ 4 การเขียนเพือ่ การสื่อสาร
เรื่องที่ 5 การสรางนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา
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เรื่องที่ 1 หลักการเขียน การใชภาษาในการเขียน
หลักการเขียน
การเขียนเพื่อสื่อความหมายใหผูอนื่ เขาใจตามตองการนั้น มีความจําเปนตองระมัดระวังใหมาก
เกี่ยวกับการใชภาษา ควรใชถอยคําที่คนอาน อานแลวเขาใจทันที เขียนดวยลายมือที่ชัดเจนอานงายเปน
ระเบียบและผูเขียนจะตองใชภาษาใหถูกตองตามหลักการเขียน ใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคลดวย จึงจะถือวาผูเขียนมีหลักการใชภาษาไดดีมีประสิทธิภาพ
การเขียนมีหลักที่ควรปฏิบัติดังตอไปนี้
1. เขียนใหชัดเจน อานงาย เปนระเบียบ
2. เขียนใหถูกตอง ตรงตามตัวสะกด การันต วรรณยุกต
3. ใชถอยคําที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล
4. ใชภาษาที่งาย ๆ สั้น ๆ กะทัดรัด สื่อความหมายเขาใจไดดี
5. ใชภาษาเขียนที่ดี ไมควรใชภาษาพูด ภาษาโฆษณาหรือภาษาที่ไมไดมาตรฐาน
6. ควรใชเครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตอง เชน เวนวรรค ยอหนา ฯลฯ
7. เขียนใหสะอาด
ตัวอยาง
ขอความการเขียนชองซายมือมีขอบกพรองอยางไร พรอมขอวิจารณ
ขอความที่เขียน

ขอวิจารณ

1. ความรักโคถึก

1. เขียนไมชัดเจน อานเขาใจยาก ควรเขียน
ใหชัดเจนวา “ความรักเหมือนโคถึก”

2. ชีวิตของฉันมีหมานํา

2. ใชคําไมสุภาพในภาษาพูด สุนัข

3. หมอเด็กยังไวใจไมได

3. คําขีดเสนใตเขาใจยาก ควรเปน
“หมอคนนั้นยังเด็กอยูยังไวใจไมได

4. คนกินกลวย แขกรอนจนตาเหลือก

4. แบงวรรคไมถูก ควรเปน
“คนกินกลวยแขกรอนจนตาเหลือก

5. นายมาเปนไขโปงดับอนาถ

5. ใชสํานวนสื่อมวลชน ควรแกไขเปน
"นายมาถูกยิงถึงแกกรรมแลว"
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การใชภาษาในการเขียน
การใชภาษาในการเขียน มีหลักการเขียน ดังนี้
1. เขียนใหอานงาย และเขาใจงาย
2. เขียนตรงตามตัวสะกด การันต วรรณยุกตใหถูกตอง เชน
พรามณ
โจษจรรย
อัฒจรรย
หนารัก
โนต

เขียนผิด
เขียนผิด
เขียนผิด
เขียนผิด
เขียนผิด

ควรเปน
ควรเปน
ควรเปน
ควรเปน
ควรเปน

พราหมณ
โจษจัน
อัฒจันทร
นารัก
โนต

3. เขียนใหไดใจความชัดเจน ไมวกวน เขาใจยาก เชน
เขามารับประทานขาวเย็น ควรแกเปน เขามารับประทานขาวมื้อเย็น
ที่นี่เสมอ
ที่นี่เสมอ
จะทําอะไรก็ทําเสียหมด
คนนี้มือแข็งเหลือเกิน

ควรแกเปน จะทําอะไรก็เสียหายหมด
ควรแกเปน คนนีม้ ือแข็งไมนุมเลย

4. ใชภาษางาย ๆ สั้น กะทัดรัด ไดใจความ ไมเขียนเยิ่นเยอ ฟุมเฟอยเกินความจําเปน เชน
รัฐบาลไดทําความตกลงเรื่องขายขาวกับประเทศในยุโรปแลว (ผิด)
รัฐบาลตกลงเรื่องขายขาวกับประเทศในยุโรปแลว (ถูก)
การขัดแยงกันและกันจะนํามาซึ่งการแตกความสามัคคี (ผิด)
การขัดแยงกันทําใหแตกความสามัคคี (ถูก)
ชาวนามีการตกลงกันเรื่องราคาขาวกับโรงสีแลว (ผิด)
ชาวนาตกลงเรื่องราคาขาวกับโรงสีแลว (ถูก)
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5. ใชภาษาใหถูกตองตามแบบแผน หลีกเลี่ยงใชคําหรือสํานวนมาปะปนกับภาษาตางประเทศ
หรือภาษาที่ใชในสื่อมวลชน เชน
เขามีสไตลในการพูดที่เอ็กไซตมาก (ไมดี)
เขามีลีลาในการพูดสนุกตื่นเตนมาก (ดี)
เธอไปกรุงเทพฯ โดยรถทัวรปรับอากาศ (ไมดี)
เธอโดยสารรถประจําทางปรับอากาศไปกรุงเทพฯ (ดี)
กิจการคาของเธอเจงเพราะแชรลม (ไมดี)
กิจการคาเธอลมเพราะมีปญหาเงินนอกระบบ (ดี)

6. ใชถอยคําที่สุภาพไพเราะ เหมาะสม มีความหมายดี หรือใชภาษาเขียนปนภาษาพูด
ฉันถูกหมาขบหลายแผล (ไมดี)
ฉันถูกสุนัขกัดหลายแผล (ดี)
หมูที่บานฉันโปรดรําขาวมาก (ไมดี)
หมูที่บานฉันชอบรําขาวมาก (ดี)
พี่สาวฉันออกลูกที่โรงพยาบาล (ไมดี)
พี่สาวฉันคลอดลูกที่โรงพยาบาล (ดี)

เรื่องที่ 2 หลักการเขียนแผนความคิด
แผนภาพความคิด เป นการแสดงความรู ความคิด โดยใช แผนภาพในการนํา ความรูห รือ
ขอเท็จจริงมาจัดเปนระบบ สรางเปนภาพหรือจัดความคิดรวบยอด นําหัวขอเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งมาแยกเปน
หัวขอยอยและนํามาจัดลําดับเปนแผนภาพ เชน เมื่อผูเรียนอานหนังสือเรื่องใดเรือ่ งหนึง่ หรือฟงเรือ่ งใด
เรื่องหนึง่ มา ก็นําขอมูลความรูเรื่องราวตาง ๆ มาจัดเปนแผนภาพความคิด เราอาจใชแผนภาพความคิด
ในการเตรียมการอาน เตรียมการเขียน ใชพัฒนาความรูในการใหเหตุผล ใชจัดขอบเขตสิ่งที่จะตองเขียน
หรือใชรวบรวมความรูท ี่ตองการ

แนวคิดเกี่ยวกับแผนภาพความคิด
1. เราใชแผนภาพความคิด เมื่อเราพบวาขอมูล ขาวสารตาง ๆ อยูกระจัดกระจาย นําขอมูล
ตาง ๆ นั้นมาเชื่อมโยงเปนแผนภาพความคิด ทําใหเกิดความเขาใจเปนความคิดรวบยอด
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2. แผนภาพความคิดจะจัดความคิดใหเปนระบบ รวบรวมและจัดลําดับขอเท็จจริง นํามาจัดให
เปนหมวดหมู หรือที่เรียกวา แผนภาพเปนความคิดรวบยอดที่ชัดเจนจนเกิดเปนความรูใหม
3. การนําความคิดหรือขอเท็จจริงมาเขียนเปนแผนภาพ จะทําใหจําเรื่องราวตาง ๆ ไดงายขึ้น
ดีกวาการอานตําราหลาย ๆ เรื่อง เพราะหนังสือบรรยายดวยตัวอักษร แตแผนภาพจัดเรื่องราวเปน
เครื่องหมาย หรือเปนภาพ ทําใหจําเรื่องราวไดแมนยําขึ้น
4. แผนภาพความคิดจะใชภาษาผั งที่เปนสัญลัก ษณและคําพู ดมาสรางแผนภาพ ทําใหเกิ ด
การเรียนรูดวยตนเอง เปนการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําแผนภาพความคิด ผูเรียนจะตอง
อาศัยการฟง การพูด การอาน การเขียน และใชความคิดรวบรวมความรู ขอเท็จจริง มาจัดทําแผนภาพ
เปนการเสริมแรงการเรียน ทําใหการเรียนรูมีความหมายมากขึ้น
รูปแบบของแผนภาพความคิด มี 4 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการจัดกลุม รูปแบบนี้จะยึดความคิดเปนสําคัญ และจัดกลุมตามลําดับความคิด
รวบยอด ยอยเปนแผนภาพ มักเขียนเปนแผนภาพนิ่ง
ตัวอยางเรื่องสิ่งแวดลอม
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2. รูป แบบความคิดรวบยอด รู ปแบบนี้จะมีความคิดหลัก และมี ขอเท็จจริง ที่จัดแบงเป น
ระดับ ชั้นมาสนับสนุนความคิดหลั ก เชน การกล าวถึง ลัก ษณะการบรรยาย การรวบรวมปญ หา
การแกปญ
 หา การเปรียบเทียบเปนรูปแบบความคิดรวบยอด ดังตัวอยางตอไปนี้
การจัดความคิด
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3. รู ป แบบการจั ดลํา ดับ รู ป แบบการจั ดลํา ดับ ตามเหตุการณ การจั ดลํา ดับ ตาม
กาลเวลา การจัดลําดับการกระทํากอนหลังหรือการจัดลําดับตามกระบวนการ มีการเริม่ ตน
และการสิ้นสุด ตัวอยางแผนภาพเสนตรงแสดงเหตุการณ
แผนภาพเสนโคงแสดงเหตุการณ
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4. รูปแบบวงกลม รูปแบบนี้เปนชุดเหตุการณภายใตกระบวนการไมมีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุด
แตเปนเหตุการณที่เปนลําดับตอเนื่องกัน ดังตัวอยางเชน
แผนภาพวงกลม

ประโยชนของแผนภาพความคิด
1. ชวยบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหม
2. ชวยพัฒนาความคิดรวบยอดใหชัดเจนขึ้น
3. ชวยเนนองคประกอบลําดับของเรื่อง
4. ชวยพัฒนาการอาน การเขียนและการคิด
5. ชวยวางแผนในการเขียน และการปรับปรุงการเขียน
6. ชวยวางแผนการสอนของครู โดยการสอนแบบบูรณาการเนื้อหา
7. ชวยในการอภิปราย
8. เปนเครื่องมือประเมินผล
วิธีการสรางแผนภาพความคิด
การสรางแผนภาพความคิด หรือ การออกแบบแผนภาพความคิดเปนการสรางสรรคอ ยาง
หนึ่ง ผูส รา งแผนภาพความคิด อาจใชง านศิล ปะเขา มาชว ย โดยวาดภาพประกอบใหแผนภาพ
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ความคิดนาสนใจและทําใหเห็นภาพของแผนภาพชัดเจนขึ้น การสรางแผนภาพความคิดจะนํามาใช
ในการทํางานรวมกันรวมคิดรวมทํา รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทําใหผูเ รียนรูจัก
การวางแผนงาน การกําหนดงานที่จะตองปฏิบัติ และเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น
ขั้นตอนการสรางแผนภาพความคิด มีดังนี้
1. กําหนดชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอดสําคัญ
2. ระดมสมองทีเ่ กี่ยวของกับชื่อเรื่อง หรือ ความคิดรวบยอดสําคัญเปนคําหรือวลีนั้น ๆ
แลวจดบันทึกไว
3. นําคําหรือวลีที่จดบันทึกที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันมาจัดกลุม แลวตั้งชื่อกลุมคําเปนหัวขอยอย
และเรียงลําดับกลุมคํา
4. ออกแบบแผนภาพความคิด โดยเขียนชื่อเรื่องไวกลางหนากระดาษ แลววางชื่อกลุมคํา
หัวขอยอย รอบชื่อเรื่อง นําคําที่สนับสนุนวางรอบชื่อกลุมคํา แลวใชเสนโยงกลุมคําใหเห็นความสัมพันธ
เสนโยงอาจเขียนคําอธิบายได กลุมคําอาจแสดงดวยภาพประกอบ
ตัวอยางเรื่องสิ่งมีชีวิตในบึง
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สรุป แผนภาพความคิด เปนการแสดงความรู ความคิดโดยใชแผนภาพเปนวิธีการนําความรู หรือ
ขอเท็จจริงมาจัดเปนระบบสรางเปนภาพ หรือจัดความคิดรวบยอดนําหัวขอเรื่องใด เรื่องหนึ่งมาแยกเปน
ขอยอย และนํามาจัดลําดับเปนแผนภาพ
รูปแบบแผนภาพความคิด มี 4 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการจัดกลุม (2) รูปแบบความคิด
รวบยอด (3) รูปแบบการจัดลําดับ (4) รูปแบบวงกลม

เรื่องที่ 3 การเขียนเรียงความและยอความ
การเขียนเรียงความ คือ การนําเอาคํามาประกอบแตงเปนเรื่องราวอาจใชวิธีการเขียนหรือ
การพูดก็ได การเขียนจดหมาย รายงาน ตอบคําถาม ขาว บทความ ฯลฯ อาศัยเรียงความเปนพื้นฐาน
ทั้งนั้น ดังนั้นการเรียงความจึงมีความสําคัญ ชวยใหพูดหรือเขียนในรูปแบบตาง ๆ ไดดี นอกจากนี้
กอนเรียงความเราตองคนควารวบรวมความรู ความคิดและนํามาจัดเปนระเบียบ จึงเทากับเปนการฝก
สิ่งเหลานี้ใหกับตนเองไดอยางดีอีกดวย

องคประกอบของเรียงความ
การเรียงความเรื่องหนึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ สวนนํา สวนเนื้อเรื่องและสวนทาย
หรือสรุป สวนนํา เปนสวนที่แสดงประเด็นหลักหรือจุดประสงคของเรื่อง สวนเนื้อเรื่อง เปนสวนขยาย
โครงเรื่องที่ วางเอาไว สวนนี้จ ะประกอบดวยยอหนา สวนทาย เปนการเนนย้ําประเด็นหลักหรื อ
จุดประสงค
1. การเขียนสวนนํา ดังไดกลาวแลววาสวนนําเปนสวนที่แสดงประเด็นหลักหรือจุดประสงค
ของเรื่ อง ดัง นั้นส วนนําจึ งเปนการบอกผูอ านถึง เนื้อ หาที่ นําเสนอและยัง เป นการเร าความสนใจให
อยากอานเรื่องจนจบ การเขียนสวนนําเพื่อเราความสนใจนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับผูเขียนจะเลือกตาม
ความเหมาะสม อาจนําดวยปญหาเรงดวน หรือหัวขอที่กําหนดเปนเรื่องที่นาสนใจ การเลาเรื่องที่จะ
เขียน การยกคําพูดขอความ หรือสุภาษิตที่นาสนใจ บทรอยกรอง การอธิบายความเปนมาของเรื่อง
การบอกจุดประสงคของการเขียน การใหคําจํากัดความของคําสําคัญของเรื่องที่จะเขียน แรงบันดาลใจ
ฯลฯ ดังตัวอยาง เชน
1.1 นําดวยปญหาเรงดวน หรือหัวขอที่กําลังเปนเรื่องที่นาสนใจ
เดี๋ยวนี้ไมวาจะเดินไปทางไหน จะพบกลุมสนทนากลุมยอย ๆ วิสัชณากันดวยเรื่อง “วิสามัญ
ฆาตกรรม” ในคดียาเสพติด บางก็วาเปนความชอบธรรม บางก็วารุนแรงเกินเหตุ หลายคนจึงตั้ง
คําถามวา ถาไมทําวิสามัญฆาตกรรมกรณียาเสพติด แลวจะใชวิธีการชอบธรรมอันใดทีจ่ ะลางบางผูคา
หรือบอนทําลายเหลานีล้ งไดในเวลารวดเร็ว

50

1.2 นําดวยคําถาม
ถาถามหนุม สาวทั้ งหลายวา “อยากสวย” “อยากหล อ หรื อ ไม ” คําตอบที่ ไดคงจะเป น
คําตอบเดียวกันวา “อยาก” จากนั้นก็คงมีคําถามตอไปวา แลวทําอยางไรจึง จะสวยจะหลอ ไดส มใจ
ในเมื่ อ ธรรมชาติ ข องหลาย ๆ คนก็ มิ ไ ด ห ล อ มาตั้ ง แต เ กิ ด จะต อ งพึ่ ง พาเครื่ อ งสํา อาง หรื อ การ
ทําศัลยกรรมหรือไรแลวจึงจะสวยหลอแบบธรรมชาติไดหรือไม ถาได จะทําอยางไร
1.3 นําดวยการเลาเรื่องที่จะเขียน
งานมหกรรมหนังสือนานาชาติจัดขึ้นเปนประจําในวันพุธแรกของเดือนตุลาคมของ
ทุกปที่เมืองแฟรงเฟรต ประเทศเยอรมนี สําหรับป พ.ศ. 2545 นับเปนครั้งที่ 53
1.4 นําดวยการยกคําพูด ขอความ สุภาษิตที่นาสนใจ
ในอดีตเมื่ อ กล าวถึง ครู ห รื อ คนหาคุณคาของครู หลายคนมั ก นึก ถึง ความเปรี ย บ
ทั้งหลายที่มักไดยินจนชินหู ไมวาจะเปนความเปรียบที่วา “ครูคือเรือจาง” “ครูคือปูชนียบุคคล” หรือ
“ครูคือผูใหแสงสวางทางปญญา” ฯลฯ ความเปรียบเหลานี้แสดงใหเห็นถึงคุณคา ความเสียสละและการ
เปนนักพัฒนาของครู ในขณะที่ปจจุบันทัศนคติในการมองครูเปลี่ยนไป หลายคนมองวาครูเปนแคผูที่มี
อาชีพรับจางสอนหนังสือเทานั้น เพราะครูสมัยนี้ไมไดอบรมความประพฤติใหแกผูเรียนควบคูไปกับการ
ใหความรู ไมไดเปนตัวอยางที่ดีจะเรียกวา “แมพิมพของชาติ” อาชีพครูเปนอาชีพตกต่ํา และดูตอยต่ํา
ในสายตาของคนทั่วไป ทั้ง ๆ ที่อาชีพนั้นเปนอาชีพที่ตองทําหนาที่ในการพัฒนาคนที่จะไปเปนกําลั ง
สําคัญของการพั ฒนาประเทศชาติตอไป จึ งถึงเวลาแลวที่จะตองมีการทบทวนหนาที่ คุณธรรมและ
อุดมการณของความเปนครูกันเสียที
1.5 นําดวยบทรอยกรอง
“ความรักเปนเหมือนโรคา
บันดาลตาใหมืดมน
ไมยินและไมยล
อุปสรรคใดใด
ความรักเหมือนโคถึก
กําลังคึกผิขังไว
ก็จะโลดจากคอกไป
บยอมอยู ณ ที่ขัง
ถาปลอยไว
ก็ดึงไปดวยคําสั่ง
ยิ่งหามก็ยิ่งคลั่ง
บหวนคิดถึงเจ็บกาย”
จากบทละครเรื่อง “มัทนพาธา” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

อธิบายความหมายของบทรอยกรอง
ความรักเปนอารมณธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย มีทั้งประโยชนและเปนโทษในเวลาเดียวกัน
ความรักที่อยูบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ จริงใจและความมีเหตุผล ยอมนําพาเปนเจาของความรักไป
ในทางที่ถูกที่ควร แตถาความรักนั้นเปนเพียงอารมณอันเกิดจากความหลงใหลในรูปกายภายนอก ความ
ชื่นชมตามกระแสและความหลงผิด ความรักก็จะกอใหเกิดโทษ จึงเปนผูเปรียบเปรยวา "ความรักทําให
คนตาบอด" ดวยพระราชนิพนธของพระบาทของสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวในเรื่องมัทนพาธา ซึ่งได
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แสดงใหเห็นภาพของความลุมหลง อันเกิดจากความรักและทุกขสาหัสอันเกิดจากความรักไดเปนอยางดี
สมกับชื่อเรื่อง มัทนพาธา ที่แปลวา ความบาดเจ็บแหงความรัก
1.6 นําดวยการอธิบายความเปนมาของเรื่อง
เมื่อสัปดาหที่แลวขาพเจาไดไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพของผูใหญทานหนึ่ง ทานเปน
อดีตรองผูวาราชการจังหวัด จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ ศพของทานไดรับการบรรจุไวในโกศ ขาพเจาจึง
ไดคนควาเรื่องนี้มาเปนความรูแกผูสนใจทั่วไป
1.7 นําดวยการบอกจุดประสงคของการเขียน
สามก ก ที่ ผู อ านทั้ ง ในประเทศจี นและในประเทศไทยรู จั ก กั นดีนั้นเป นนวนิยาย
สวนสามกกที่เปนประวัติศาสตรมีคนรูนอยมาก แมแตคนจีนแผนดินใหญที่ไดเรียนจบขั้นอุดมศึกษาแลว
ก็มีนอยคนมากที่รูบทความเรื่องนี้จึงขอเริ่มตนจากสามกกที่เปนประวัติศาสตร
2. การเขียนสวนเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องเปนสวนสําคัญที่สุดของเรียงความ เพราะเปนสวนที่ตองแสดงความรู ความคิดเห็น
ใหผูอานทราบตามโครงเรื่องที่วางไว เนื้อเรื่องที่ตองแสดงออกถึงความรูความคิดเห็นอยางชัดเจน
มีรายละเอียดที่เปนขอเท็จจริงและมีการอธิบายอยางเปนลําดับขั้น มีการหยิบยกอุทาหรณ ตัวอยาง
ทฤษฎี สถิติ คํากลาวหลักปรัชญา หรือสุภาษิต คําพังเพย ฯลฯ สนับสนุนความรูความคิดเห็นนั้น
เนื้ อ เรื่ อ งประกอบด ว ยย อ หน า ต า ง ๆ หลายย อ หน า ตามสาระสํา คั ญ ที่ ต อ งการกล า วคื อ
เปรียบกันวาเนื้อเรื่องเหมือนสวนลําตัวของคนที่ประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ แตรวมกันแลวเปนตัวบุคคล
ดังนั้นการเขียนเนื้อเรื่องถึงจะแตก แยกยอยออกไปอยางไร จะตองรักษาสาระสําคัญใหญของเรื่องไว
การแตกแยกยอยเปนเรื่อง ๆ ไป เพื่อประกอบสาระสําคัญใหญของเรื่องซึ่งเปรียบเหมือนตัวคนสมบูรณ
ในแตล ะยอ หนาประกอบดวยส วนที่ เ ป นเนื้อ หา คือ ความรู ห รื อ ความคิดเห็ นที่ ตอ งการแสดงออก
การอธิบายและอุทาหรณ คือ การอางตัวอยาง ฯลฯ ที่สนับสนุนใหเห็นจริงเห็นจัง สวนสํานวนโวหารจะ
ใชแบบใดบาง โปรดศึกษาเรื่องสํานวนโวหารในหัวขอตอไปนี้

ตัวอยางการเขียนเนื้อเรื่องแตละยอหนา
“อํา” เปนเด็กชายตัวเล็ก ๆ อายุแค 12 ป ครั้งที่ลืมตาดูโลกไดแค 3 เดือน แมก็ทอดทิ้งไป
สวนพอนั้นไมเคยรักและหวงใยอําเลย สิ่งเดียวที่มีคาที่สุดในชีวิตของพอ คือ เฮโรอีน ยา ลุง ปา และอา
ตอกย้ําใหอําฟงเสมอวา “อยาทําตัวเลว ๆ เหมือนพอแกที่ติดเฮโรอีนจนตาย” หรือ“กลัวแกจะเจริญรอย
ตามพอเพราะเชื้อมันไมทิ้งแถ ติดคุกหัวโตเหมือนพอแก”คําพูดสารพัดที่อํารับฟงมาตั้งแตจําความได
ซึ่งอําพยายามคิดตามประสาเด็กวา “เปนคําสั่งสอน”...หรือ “ประชดประชัน” กันแน
ชื่อเสียงวงศตระกูลของอําถาเอยไปหลายคนคงรูจัก เพราะเปนพวกเศรษฐีที่คาขายเปนหลัก
อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มาหลายชั่วอายุคนแลว ปูกับยามีลูกทั้งหมด 9 คน ทุกคนร่ําเรียน
กันสูง ๆ และออกมาประกอบธุรกิจร่ํารวยเปนล่ําเปนสัน ยกเวนพอของอํา ซึ่งไมยอมเรียน..ประพฤติตน
เสียหาย....คบเพื่อนชั่ว ...จนติดเฮโรอีน และฉีดเขาเสนจนตายคาเข็ม ผลาญเงินปูกับยาไปมากมาย
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ยังทําใหชื่อเสียงวงศตระกูลป นป ปูช้ําใจจนตาย สวนยาอกตรมจมทุกขอยูจนทุกวันนี้ พวกลุง...ปา
และอา ตางพากันเกลียดพอมากและก็ลามมาถึง “อํา” ซึ่งเปรียบเสมือน “ลูกตุม” ถวงวงศตระกูล
คัดจากจันทิมา “ไอเลือดชั่ว” คอลัมน อนาคตไทย ฐานสัปดาหวิจารณ ฉบับที่ 61 (71) วันที่
9 - 15 มิ.ย. 37 หนา 88 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2530
จากเนื้อหาในยอหนาตาง ๆ ขางตน จะแบงเปนสวนตาง ๆ ไดดังนี้
1. สวนที่เปนเนื้อหา
2. สวนที่เปนการอธิบาย
3. สวนที่เปนอุทาหรณ หรือการอางอิง
4. สวนที่เปนตัวอยาง
3. การเขียนสวนทายหรือสรุป
สวนทายหรือสวนสรุป หรือสวนปดเรื่อง เปนสวนที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา
สวนอื่น ๆ โดยตลอด และเปนสวนที่บอกผูอานวาเรื่องราวที่เสนอมานั้นไดสิ้นสุดลงแลว วิธีการเขียน
สวนทายมีดวยกันหลายวิธี เชน เนนย้ําประเด็นหลัก เสนอคําถามหรือขอผิด สรุปเรื่อง เสนอความคิด
ของผู เขียน ขยายจุ ดประสงคของผูเขียน หรือสรุปดวยสุ ภาษิต คําคม สํ านวนโวหาร คําพั งเพย
อางคําพูดของบุคคล อางทฤษฎีหลักภาษา หรือคําสอนและบทรอยกรอง ฯลฯ
3.1 เนนย้ําประเด็นหลัก
หนวยงานของเราจะทําหนาที่เปนผูใหบริการที่รวดเร็ว ที่ซื่อตรง โปรงใส ตรวจสอบได
เชนนี้ตอไป แมการปฎิรูประบบราชการจะสงผลใหหนวยงานของเรา ตองเปลี่ยนสังกัดไปอยางไรก็ตาม
นั่นเพราะเราตระหนัก ในบทบาทของเราในฐานะ “ขาราชการ” แม วาป จ จุ บั นเราจะถูก เรี ยกวา
“เจาหนาที่ของรัฐ” ก็ตาม
3.2 เสนอคําถามหรือขอคิดใหผูอานใชวิจารณญาณ
เคราะหกรรมทัง้ หลายอันเกิดกับญาติพี่นองและลูกหลานของผูคนในบานเมืองของเรา
อันเกิ ดจากความอํามหิ ตมัก ไดของผู คายาเสพติดเหลานี้ เป นสิ่ งสมควรหรือ ไม กับ คําวา “วิสามั ญ
ฆาตกรรม” ทานที่อานบทความนี้จบลง คงมีคําตอบใหกับตัวเองแลว
3.3 สรุปเรื่อง
การกิ นอาหารจื ด ร างกายไดรั บเกลื อเล็ ก นอ ย จะทํา ใหชีวิตจิ ตใจ ร าเริง แจ ม ใส
น้ําหนักตัวมาก ๆ จะลดลง หัวใจไมตองทําหนาที่หนัก ไตทําหนาที่ไดดี ไมมีบวมตามอวัยวะตาง ๆ และ
เปนการปองกันโรคหัวใจ โรคไต หลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูง ขออักเสบ แผลกระเพาะอาหารและ
จะมีอายุยืนดวย
3.4 เสนอความเห็นของผูเขียน
การปฏิรปู กระบวนการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จหรือไม คงไมใชแคการเขารับ
การอบรมเทคนิค วิธีการสอนเพียงอยางเดียว ยังขึ้นอยูกับองคประกอบอันสําคัญยิง่ กวาสิง่ ใดคือ
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ตัวผูสอนมีใจและพรอมจะรับความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นพรอม ๆ กับความกระตือรือรนทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองเพื่อกลุมเปาหมาย คือ ผูเรียน การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนก็จะประสบความสําเร็จได
3.5 ขยายจุดประสงคของผูเรียน ควบคูกับบทรอยกรอง
แมอาหารการกินและการออกกําลังกายจะทําใหคนเราสวยงามตามธรรมชาติอยูได
นานแตวันหนึ่งเราก็คงหนีไมพนวัฏจักรธรรมชาติ คือ การเกิด แก เจ็บและตาย รางกายและความงาม
ก็คงตองเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ฉะนั้นก็อยาไปยึดติดกับความสวยงามมากนัก แตควรยึดถือความงาม
ของจิตใจเปนเรื่องสําคัญ เพราะสิ่งที่จะเหลืออยูในโลกนี้เมื่อความตายมาถึง คือ ความดี ความชั่วของเรา
เทานั้น ดังพระราชนิพนธของพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในเรื่องกฤษณาสอนนอ ง
คําฉันทวา
พฤษภกาษร
อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนตเสนงคง
สําคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย
มลายสิ้นทั้งอินทรีย
สถิตทั่วแตชั่วดี
ประดับไวในโลกา

แนวทางการเขียนเรียงความ
เมื่ อ ไดศึกษาองคป ระกอบอั นจะนําไปใชในการเขียนเรี ยงความแล ว ก อ นที่จ ะลงมื อเขียน
เรียงความผูเขียนตองเลือกเรื่องและประเภทของเรื่องที่จะเขียน หลังจากนั้นจึงวางโครงเรื่องใหชัดเจน
เพื่อเรียบเรียงเนื้อหา ซึ่งการเรียบเรียงเนื้อหานี้ตองอาศัยความสามารถในการเขียนยอหนาและการ
เชื่อมโยงยอหนาใหเปนเนื้อหาเดียวกัน
1. การเลือกเรื่อง
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของผูเขียนที่ไมสามารถเริ่มตนเขียนได คือ ไมทราบจะเขียนเรื่อง
อะไร วิธีการแกปญหาดังกลาวคือ หัดเขียนเรื่องใกลตัวของผูเขียน หรือเรื่องที่ผูเขียนมีประสบการณดี
รวมทั้งเรื่องที่ผเู ขียนมีความรูเ ปนอยางดี หรือเขียนเรื่องที่สนใจ เปนเรื่องราวหรือเหตุการณที่กําลังอยูใน
ความสนใจของบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ผูเขียนอาจพิจารณาองคประกอบ 4 ประการ เพื่อเปนแนวทางใน
การตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะเขียนดังตอไปนี้
1.1 กลุมผูอาน ผูเขียนควรเลือกเขียนเรื่องสําหรับกลุมผูอานเฉพาะและควรเปนกลุม
ผูอานที่ผูเขียนรูจักดี ทั้งในดานการศึกษา ประสบการณ วัย ฐานะ ความสนใจและความเชื่อ
1.2 ลักษณะเฉพาะของเรื่อง เรื่องที่มีลักษณะพิเศษจึงดึงดูดใจใหผูอานสนใจ ลักษณะ
พิเศษดังกลาว ไดแก ความแปลกใหม ความถูกตองแมนยํา แสดงความมีรสชาติ
1.3 เวลา เรื่ องที่จ ะเขียนหากเปนเรื่องที่ อยูในกาลสมัยหรือเป นปจจุ บัน จะมีผู สนใจ
อานมาก สวนเรื่องที่พนสมัยจะมีผูอา นนอย นอกจากนี้การใหเวลาในการเขียนของผูเขียนก็เปนสิ่งสําคัญ
ถาผู เขียนมีเ วลามาก ก็จ ะมี เวลาคนควาหาขอ มูล เพื่ อการเขียนและการอ างอิงไดม าก ถาผู เขียนมี
เวลานอย การเขียนดวยเวลาเรงรัดก็อาจทําใหเนื้อหาขาดความสมบูรณดวยการอางอิง
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1.4 โอกาส การเขียนเรื่องประเภทใดขึ้นอยูกับโอกาสดวย เชน ในโอกาสเทศกาลและวัน
สําคัญทางราชการและทางศาสนา ก็เลือกเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับโอกาสหรือเทศกาลนั้น ๆ เปนตน
2. ประเภทของเรื่องที่จะเขียน
การแบงประเภทของเรื่องที่จะเขียนนั้นพิจารณาจากจุดมุงหมายในการเขียน ซึ่งแบงไดเปน
3 ประเภท คือ
2.1 เรื่องที่เขียนเพื่อความรู เปนการถายทอดความรูและประสบการณ รวมทั้งหลักการ
ตลอดจนขอเท็จจริงตาง ๆ ใชวิธีเขียนบอกเลาหรือบรรยายรายละเอียด
2.2 เรื่องที่เขียนเพื่อความเขาใจ เปนการอธิบายใหผูอื่นเขาใจความรู หลักการหรือ
ประสบการณตาง ๆ การเขียนเพื่อความเขาใจมักควบคูไปกับการเขียนเพื่อใหเกิดความรู
2.3 การเขียนเพื่อโนมนาวใจ เปนการเขียนเพื่อใหผูอานเชื่อถือและยอมรับ เพื่อใหผูอาน
ไดรับอรรถรสทางใจ ใหสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับขอเขียนนั้น ๆ
3. การวางโครงเรื่องกอนเขียน
การเขียนเรียงความเปนการเสนอความคิดตอผูอาน ผูเขียนจึงตองรวบรวมเลือกสรรและจัด
ระเบียบความคิด แลวนํามาเรียบเรียงเปนโครงเรื่อง การรวบรวมความคิดอาจจะรวบรวมขอมูลจาก
ประสบการณของผูเขียนเอง นําสวนที่เปนประสบการณตรงและประสบการณทางออม ซึ่งเกิดจาก
การฟง การอาน การพูดคุย ซักถาม เปนตน เมื่อไดขอมูลแลวก็นําขอมูลนั้นมาจัดระเบียบความคิด
โดยจัดเรียงลําดับตามเวลา เหตุการณ ความสําคัญและเหตุผล แลวจึงเขียนเปนโครงเรื่อง เพื่อเปน
แนวทางใหงานเขียนอยูในกรอบ ไมออกนอกเรื่อง และสามารถนํามาเขียนขยายความเปนเนื้อเรื่องที่
สมบูรณ เขียนชื่อเรื่องไวกลางหนากระดาษ เลือกหัวขอที่นาสนใจที่สุดเปนคํานํา และเลือกหัวขอ
ที่นาประทับใจที่สุดเปนสรุป นอกนั้นเปนเนื้อเรื่อง
3.1 ชนิดของโครงเรื่อง
การเขียนโครงเรื่องนิยมเขียน 2 แบบ คือ โครงเรื่องแบบหัวขอและโครงเรื่องแบบประโยค
3.1.1 โครงเรื่องแบบหัวขอ เขียนโดยใชคําหรือวลีสั้น ๆ เพื่อเสนอประเด็นความคิด
3.1.2 โครงเรื่องแบบประโยค เขียนเปนประโยคที่สมบูรณ โครงเรื่องแบบนี้
มีรายละเอียดที่ชัดเจนกวาโครงเรื่องแบบหัวขอ
3.2 ระบบในการเขียนโครงเรื่อง
การแบงหัวขอในการวางโครงเรื่องอาจแบงเปน 2 ระบบ คือ
3.2.1 ระบบตัวเลขและตัวอักษร เปนระบบที่นิยมใชกันทั่วไป โดยกําหนดตัวเลข
หรือประเด็นหลัก และตัวอักษรสําหรับประเด็นรอง ดังนี้
1) ................................................................................................
(1) ........................................................................................
(2) ........................................................................................
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2) ................................................................................................
(1) ........................................................................................
(2) ........................................................................................
3.2.2 ระบบตัวเลข เปนการกําหนดตัวเลขหลักเดียวใหกับประเด็นหลักและตัวเลขสอง
หลักและสามหลัก ใหกับประเด็นรอง ๆ ลงไป ดังนี้
1) ................................................................................................
(1.1) .....................................................................................
(1.2) .....................................................................................
2) ................................................................................................
(2.1) .....................................................................................
(2.2) .....................................................................................
3.3 หลักในการวางโครงเรื่อง
หลั กในการวางโครงเรื่ องนั้ นควรแยกประเด็ นหลั กและประเด็ นยอ จากกั นให ชั ดเจน
โดยประเด็นหลักทุกขอควรมีความสําคัญเทากัน สวนประเด็นยอยจะเปนหัวขอที่สนับสนุนประเด็นหลัก
ทั้งนี้ ทุกประเด็นตองตอเนื่องและสอดคลองกัน จึงจะเปนโครงเรื่องที่ดี

ตัวอยางโครงเรื่องแบบหัวขอ
เรื่อง ปญหาการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย
1. สาเหตุของการติดยาเสพติด
ก. ตามเพื่อน
ข. การหยารางของบิดา มารดา
ค. พอแมไมมีเวลาใหลูก
ง. การบังคับขูเข็ญ
2. สภาพปญหาของการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย
ก. จํานวนผูติดยา
ข. การกออาชญากรรม
ค. การคาประเวณี
3. แนวทางการแกไขปญหา
ก. การสรางภูมิตานทานในครอบครัว
ข. การสรางชุมชนใหเขมแข็ง
ค. กระบวนการบําบัดรักษาแบบผสมผสาน
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ตัวอยางโครงเรื่องแบบประโยค
เรื่อง ปญหาการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย
1. สาเหตุของการติดยาเสพติด มีหลายสาเหตุทั้งสาเหตุที่เกิดจากตัวเองและจากสิ่งแวดลอม
ก. เสพตามเพื่อน เพราะความอยากลอง คิดวาลองครั้งเดียวคงไมติด
ข. บิดา มารดา หยารางกัน ลูกตองอยูกับฝายใดฝายหนึ่งทําใหรูสกึ วาเหว เหงา และเศราลึก ๆ
ค. พอแมใหเวลากับการทํางานหาเงินและการเขาสังคม ไมมีเวลาใหครอบครัว
ง. ในโรงเรียนมีกลุมนักเรียนที่ทั้งเสพและคายาเสพติดเอง ใชกําลังขมขูบีบบังคับใหซื้อยา
2. สภาพปญหาของการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย
ก. จํานวนวัยรุนที่ติดยาเสพติดในปจจุบันมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ข. ปญหาที่ตามมาของการติดยาเสพติด คือ การกออาชญากรรมทุกประเภท
ค. ในหมูวัยรุนหญิงที่ติดยาเสพติด มักตกเปนเหยื่อของการคาประเวณีในที่สุด
3. แนวทางการแกไขปญหา
ก. การใหความรัก ความอบอุน และความเอื้ออาทร รวมทัง้ การมีเวลาใหกับคนใน
ครอบครัวเปนภูมิตานทานปญหายาเสพติดไดอยางดี
ข. การทําใหคนในชุมชนรักชุมชน ชวยเหลือแกปญหาในชุมชนจะเปนเกราะปองกันปญหา
ยาเสพติดไดอยางดี เพราะเขารวมกันสอดสองดูแลปองกันชุมชนของตนเองจาก ยาเสพติด
ค. สังคมใดทีม่ ีผูคนสนใจใฝรู ใฝแสวงหาขอมูลขาวสาร ผูคนจะมีความรูเพียงพอทีจ่ ะพาตัว
ใหพนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบดวยปญญาความรูที่มี
ง. กระบวนการบําบัดผูติดยามิใหกลับมาติดใหม ทําไดดวยการใหการรักษาทางยาควบคู
กับการบําบัดทางจิตใจ ดวยการใชการปฏิบัติทางธรรม ซึ่งจะเปนภูมิตานทานทางใจที่ถาวร
4. การเขียนยอหนา
การยอหนาเปนสิ่งจําเปนอีกอยางหนึ่ง เพราะจะชวยใหผูอาน อานเขาใจงายและอานไดเร็ว
มีชองวางใหไดพักสายตา ผูเขียนเรียงความไดดีตองรูหลักในการเขียนยอหนาและนํายอหนาแตละหนา
มาเชื่อมโยงใหสัมพันธกัน ในยอหนาหนึ่ง ๆ ตองมีสาระเพียงประการเดียว ถาจะขึ้นสาระสําคัญใหม
ตอ งขึ้น ยอ หน าใหม ดัง นั้ น การยอ หน าจะมากหรื อ นอ ยขึ้ นอยูกั บ สาระสํ าคัญ ที่ ตอ งการเขียนถึ ง
ในเนื้อเรื่อง แตอยางนอยการเขียนเรียงความตองมี 3 ยอหนา คือ ยอหนาที่เปนคํานํา เนื้อเรื่องและสรุป
4.1 สวนประกอบยอหนา
1 ยอหนา ประกอบดวย ประโยคใจความสําคัญและประโยคขยายใจความสําคัญ
หลาย ๆ ประโยค มาเรียบเรียงตอเนื่องกัน
4.2 ลักษณะของยอหนาที่ดี
ยอหนาที่ดีควรมีลักษณะ 3 ประการ คือ เอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ
1. เอกภาพ คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีประโยคใจความสําคัญในยอหนา
เพียงหนึ่ง สวนขยายหรือสนับสนุนตองกลาวถึงใจความสําคัญนั้น ไมกลาวนอกเรื่อง
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2. สั ม พั นธภาพ คือ การเรี ยบเรี ยงขอ ความในยอ หนาให เ กี่ยวเนื่อ งสั ม พั นธกั น
มีการลําดับความอยางมีระเบียบ นอกจากนี้ ยังควรมีความสัมพันธกับยอหนาที่มมี ากอนหรือยอหนาที่
ตามมาดวย
3. สารัตถภาพ คือ การเนนความสํา คัญ ของยอหนาแตล ะยอหนาและของเรื่อง
ทั้งหมดโดยใชประโยคสั้น ๆ สรุปกินความทั้งหมด อาจทําไดโดยการนําประโยคใจความสําคัญมาไว
ตอนตนหรือตอนทาย ยอหนา หรือใชสรุปประโยคหรือวลีทมี่ ีลักษณะซ้ํา ๆ กัน
5. การเชื่อมโยงยอหนา
การเชื่อมโยงยอหนา ทําใหเกิดสัมพันธภาพระหวางยอหนา การเรียงความเรื่องหนึ่งยอม
ประกอบดวยหลายยอหนา การเรียงลําดับยอหนาตามความเหมาะสมจะทําใหขอความเกี่ยวเนื่องเปน
เรื่องเดียวกัน วิธีการเชื่อมโยงยอหนาแตละยอหนาก็เชนเดียวกับการจัดระเบียบความคิดในการวางโครง
เรื่อง ซึ่งมีดวยกัน 3 วิธี คือ
5.1 การลําดับยอหนาตามเวลา อาจลําดับตามเวลาในปฏิทินหรือตามเหตุการณที่เกิดขึ้น
กอนไปยังเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลัง
5.2 การลําดับยอหนาตามสถานที่ เรียงลําดับขอมูลตามสถานที่หรือตามความเปนจริง
ที่เกิดขึ้น
5.3 การลําดับยอหนาตามเหตุผล อาจเรียงลําดับจากเหตุไปหาผล หรือผลไปหาเหตุ
6. สํานวนภาษา
6.1 ใชภาษาใหถูกหลักภาษา เชน การใชลักษณะนาม ปากกาใชวา “ดาม” รถใชวา
“คัน” พระภิกษุใชวา “รูป” เปนตน นอกจากนี้ไมควรใชสํานวนภาษาตางประเทศ เชน
ขณะที่ขาพเจาจับรถไฟไปเชียงใหม ควรใชวา ขณะที่ขาพเจาโดยสารรถไฟไปเชียงใหม
บิดาของขาพเจาถูกเชิญไปเปนวิทยากร ควรใช บิดาของขาพเจาไดรับเชิญไปเปนวิทยากร
6.2 ไมควรใชภาษาพูด เชน ดีจัง เมื่อไหร ทาน ฯลฯ ควรใชภาษาเขียน ไดแก ดีมาก เมื่อไร
รับประทาน
6.3 ไมควรใชภาษาแสลง เชน พน ฝอย แจวอาว สุดเหวี่ยง ฯลฯ
6.4 ควรหลีกเลี่ยงการใชคําศัพทยากที่ไมจําเปน เชน ปริเวทนากร ฯลฯ ซึ่งมีคําที่งายกวา
ที่ควรใชคือคําวา วิตก หรือใชคําที่ตนเองไมทราบความหมายที่แทจริง เชน บางคนใชคําวาใหญโต
รโหฐาน คําวา รโหฐาน แปลวา ที่ลับ ที่ถูกตองใช ใหญโตมโหฬาร เปนตน
6.5 ใชคําใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล เชน คําสุภาพ คําราชาศัพท เปนตน
6.6 ผูกประโยคใหกระชับ รัดกุม เชน “ถาเจาเดินชาเชนนี้ เมื่อไรจะไปถึงที่ที่จะไปสักที”
ควรใชใหกระชับวา “ถาเจาเดินชาเชนนี้เมื่อไรจะไปถึงที่หมายสักที” หรือประโยควา “อันธรรมดาคนเรา
เกิดมาในโลกนี้ บางก็เปนคนดี บางก็เปนคนชั่ว” ควรใชวา “คนเรายอมมีทั้งดีและชั่ว” เปนตน
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7. การใชหมายเลขกํากับ
หัวขอในเรียงความจะไมใชหมายเลขกํากับ ถาจะกลาวแยกเปนขอ ๆ จะใชวา ประการที่
1........ประการที่ 2.............หรื อ ประเภทที่ 1..............ประเภทที่ 2.............แต จ ะไม ใ ช เ ป น
1............2............เรียงลําดับ แบบการเขียนทั่วไป
8. การแบงวรรคตอนและเครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายวรรคตอน เชน มหัพภาค ( . ) อัฒภาค (; ) จุลภาค ( , ) นั้น ไทยเลียนแบบฝรั่งมา
จะใชหรือไมใชก็ได ถาใชตองใชใหถูกตอง ถาไมใชก็ใชแบบไทยเดิม คือ การเวนวรรคตอนโดยเวน
เปนวรรคใหญ วรรคนอย ตามลักษณะประโยคที่ใช
9. สํานวนกับโวหาร
สํานวนกับโวหารเปนคําที่มีความหมายอยางเดียวกันนํามาซอนกัน หมายถึง ชั้นเชิง
ในการเรียบเรียงถอยคํา ในการเขียนเรียงความสํานวนโวหารที่ใชมี 5 แบบ คือ
9.1 แบบบรรยาย หรือที่เรียกกันวาบรรยายโวหาร เปนโวหารเชิงอธิบายหรือเลาเรื่อง
อยางถี่ถวนโวหารแบบนี้เหมาะสํ าหรับ เขียนเรื่อ งประเภทใหความรู เชน ประวัติ ตํานาน บันทึ ก
เหตุการณ ฯลฯ ตัวอยาง บรรยายโวหาร เชน
“ขณะที่เราขับรถขึ้นเหนือไปนครวัด เราผานบานเรือนซึ่งประดับดวยธงสีน้ําเงินและสีแดง
ไวนอกบาน เราไปหยุดที่หนาวัด ซึ่งประตูทางเขาตกแตงดวยดอกไมและเครือเถาไม ในเขตวัด พระสงฆ
หมจีวรสีสมสนทนาปราศรัยกับผูคนที่ไปนมัสการอยูในปะรําไมปลูกขึ้นเปนพิเศษ ความประสงคที่เราไป
หยุดที่วัดก็ เพื่อ กอ พระทรายอันเป นเรื่ องที่สํ าคัญที่สุ ดในวันขึ้นปใหม ตามศรั ทธาของพุทธศาสนิกชน
การกอพระทรายเปนพิธีบุญ อธิษฐานขอพรอยางหนึ่ง งานเทศกาลนี้เปนเวลาที่วัดทุก ๆ วัด จะตอง
เก็บกวาดใหสะอาดที่สุด มีการสรงน้ําพระพุทธรูปเปนประจําปเพื่อขอใหฝนตกโดยเร็ว” จาก สมโรจน
สวัสดิกุล ณ อยุธยา “วันปใหมที่นครวัด” งานเทศกาลในเอเชีย เลม 1 โครงการความรวมมือทางดาน
การพิมพ ชุดที่ 2 ศูนยวัฒนธรรมแหงเอเชียของยูเนสโก
9.2 แบบพรรณนา หรื อ ที่ เรี ยกวา พรรณนาโวหาร คือ โวหารที่ กล าวเป นเรื่อ งราว
อยางละเอียดใหผูอานนึกเห็นเปนภาพ โดยใชถอยคําที่ทําใหผูอานเกิดภาพในใจ มโนภาพขึ้น โวหาร
แบบนี้สําหรับชมความงามของบานเมือง สถานที่ บุคคล เกียรติคุณ คุณความดีตาง ๆ ตลอดจนพรรณนา
อานุภาพของกษัตริยและพรรณนาความรูสึกตาง ๆ เชน รัก โกรธ แคน ริษยา โศกเศรา เปนตน ตัวอยาง
พรรณนาโวหาร เชน
“เมื่อถึงตอนน้ําตื้นพวกฝพายตางชวยกันถอ ทางน้ําคอยกวางออกไปเปนหนองน้ําใหญ
แตน้ําสงบนิ่ง นาประหลาด ปารนแนวไปจากริมหนองปลอยใหตนหญาสีเขียวจําพวกออคอยรับแสง
สะทอนสีน้ําเงินแกจากทองฟา ปุยเมฆสีมวงลอยไปมาเหนือศีรษะทอดเงาลงมาใตใบบัวและดอกบัว
สีเงิน เรือนเล็กหลังหนึ่งสรางไวบนเสาสูง แลดูดําเมื่อมมาแตไกล ตัวเรือนมีตนชะโอนสองตน
ซึ่งดูเหมือนจะขึ้นอยูในราวปาเบื้องหลัง เอนตนลงเหนือหลังคา ทั้งตนและใบคลายจะเปนสัญญาณ
วามีความเศราโศกสุดประมาณ”
จากทองสุก เกตุโรจน “ทะเลใน” แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “The Lagoon”
ของ Joseph Conrad การเขียนแบบสรางสรรค มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2519
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9.3 แบบอุปมา หรือที่เรียกวาอุปมาโวหาร คือ โวหารที่ยกเอาขอความมาเปรียบเทียบ
เพื่อประกอบความใหเดนชัดขึ้น ในกรณีที่หาถอยคํามาอธิบายใหเขาใจไดยาก เชน เรื่องที่เปนนามธรรม
ทั้งหลาย การจะทําใหผูอานเขาใจเดนชัด ควรนําสิ่งที่มีตัวตนหรือสิ่งที่คิดวาผูอานเคยพบมาเปรียบเทียบ
หรืออาจนํากิริยาอาการของสิ่งตาง ๆ มาเปรียบเทียบก็ได เชน เย็นเหมือนน้ําแข็ง ขาวเหมือนดั่งสําลี
ไวเหมื อนลิง บางทีอาจนําความรูสึ กที่สัมผั สไดท างกายมาเปรี ยบเทียบเปนความรู สึกทางใจ เชน
รอนใจดังไฟเผา รักเหมือนแกวตา เปนตน โวหารแบบนี้มักใชแทรกอยูในโวหารแบบอื่น ตัวอยาง
อุปมาโวหาร เชน ความสวยเหมือนดอกไม เมื่อถึงเวลาจะรวงโรยตามอายุขัย แตความดีเหมือนแผนดิน
ตราบใดที่โลกดํารงอยู ผืนดินจะไมมีวันสูญหายไดเลย ความดีจึงเปนของคูโลก และถาวรกวาความสวย
ควรหรือไมถาเราจะหันมาเทิดทูนความดีมากกวาความสวย เราจะไดทําแตสิ่งที่ถูกเสียที
9.4 แบบสาธก หรือสาธกโวหาร สาธก หมายถึง ยกตัวอยางมาอางใหเห็น สาธกโวหาร
จึงหมายถึงโวหารที่ยกตัวอยางมาประกอบอาง เพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องไดชัดเจนขึ้น ตัวอยางที่ยกมา
อาจจะเปนตัวอยางบุคคล เหตุการณหรือนิทาน โวหารแบบนี้มักแทรกอยูโวหารแบบอื่น เชนเดียวกับ
อุปมาโวหาร ตัวอยาง สาธกโวหาร เชน
“....พึงสังเกตการบูชาในทางที่ผิดใหเกิดโทษ ดังตอไปนี้
ในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข เมืองตักศิลา มีเด็กวัยรุนเปนลูกศิษยอยูหลายคน เรียนวิชา
ตางกันตามแตเขาถนัด มีเ ด็กวัยรุนคนหนึ่งชื่อ สั ญชีวะ อยูในหมูนั้นเรียนเวทยมนตเสกสั ตวตาย
ใหฟนคืนชีพไดตามธรรมเนียมการเรียนเวทยมนตตองเรียนผูกและเรียนแกไปดวยกัน แตเขาไมไดเรียน
มนตแก”
มาวันหนึ่ง สัญชีวะกับเพื่อนหลายคนพากันเขาปาหาฟนตามเคย ไดพบเสือโครงตัวหนึ่ง
นอนตายอยู “นี่แนะเพื่อน เสือตาย” สัญชีวะเอยขึ้น “ขาจะเสกมนตใหเสือตัวนี้ฟนคืนชีพขึ้นคอยดูนะ
เพื่อน” “แนเทียวหรือ” เพื่อนคนหนึ่งพูด “ลองปลุกมันใหคืนชีพลุกขึ้นดูซิ ถาเธอสามารถ” แลวเพื่อน ๆ
คน อื่น ๆ ปนขึ้นตนไมคอยดู “แนซีนา” สัญชีวะยืนยัน แลวเริ่มรายมนตเสกลงที่รางเสือ
พอเจาเสือฟนคืนชีพขึ้นยืนรูสึ กหิว มองเห็นสัญ ชีวะพอเปนอาหารแกหิวได จึ งสะบัดแยกเขี้ยวอวด
สัญชีวะและคํารามวิ่งปราดเขากัดกานคอสัญชีวะลมตายลง
เมื่ออาจารยไดทราบขาวก็สลดใจและอาลัยรั กในลูกศิษยมาก จึงเปลง อุทานขึ้นวา
“นี่แหละผลของการยกยองในทางที่ผิด ผูยกยองคนเลวราย ยอมรับนับถือเขาในทางมิบังควรตองไดรับ
ทุกขถึงตายเชนนี้เอง”
จาก ฐะปะนีย นาครทรรพ การประพันธ ท 041 อักษรเจริญทัศน 2519 หนา 9

9.5 แบบเทศน หรือเทศนาโวหาร คือ โวหารที่อธิบายชี้แจงใหผูอานเชื่อถือตาม โดยยก
เหตุผลขอเท็จจริง อธิบายคุณ โทษ แนะนําสั่งสอน ตัวอยางเชน
“คนคงแกเรียนยอ มมีปรีชาญาณ ฉลาดคิด ฉลาดทํา ฉลาดพูดและมีความรูสึกสู ง
สํานึกในผิดชอบชั่วดี ไมกลาทําในสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพราะรูสึกละอายขวยเขินแกใจและรูสึกสะดุงหวาดกลัว
ตอผลรายอันพึงจะไดรับ รูสึกอิ่มใจในความถูกตอง รูสึกเสียใจในความผิดพลาด และรูเทาความถูกตอง
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นั้นวา มิไดอยูที่ดวงดาวประจําตัว แตอยูที่การกระทําของตัวเอง พึงทราบวา ความฉลาดคิด ฉลาดทํา
ฉลาดพูดและความรูสึกสูงทําใหคิดดี ที่จริงและคิดจริงที่ดี ทําดีที่จริง ทําจริงที่ดี และพูดดีที่จริง พูดจริง ที่ดี
นี่คือวิธีจรรยาของคนแกเรียน
จากฐะปะนีย นาครทรรพ การประพันธ ท 041 อักษรเจริญทัศน 2519 หนา 8

โวหารตาง ๆ ดังกลาว เมื่อใชเขียนเรียงความเรื่องหนึ่ง ๆ ไมไดหมายความวาจะใชเพียงโวหาร
ใดโวหารหนึ่งเพียงโวหารเดียว การเขียนจะใชหลาย ๆ แบบประกอบกันไป แลวแตความเหมาะสม
ตามลักษณะเนื้อเรื่องที่เขียน
การเขียนเรียงความเปนศิลปะ หลักการตาง ๆ ที่วางไมไดเปนหลักตายตัว ตัวอยาง คณิตศาสตร
วิท ยาศาสตร ดั ง นั้น จึ ง เป นเพี ยงแนวปฏิบั ติและขอ เสนอแนะ ในการเขียนอาจพลิ ก แพลงได
ตามความเหมาะสมที่เห็นสมควร

ตัวอยาง เรียงความเรื่อง สามเสา
ครัวไทยแตกอนครั้งหุงขาวดวยฟนนั้น มีสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง คือ กอนเสา เรายังหาครัวอยางนี้
ดูไดในชนบท กอนเสานั้นอาจเปนดินหรือกอนหิน มีสามกอนตั้งชนกันมีชองวางสําหรับใสฟน กอนเสา
สามกอนนี้เองเปนที่สําหรับตั้งหมอขาวหมอแกงอันเปนอาหารประจําชีวิตของคนไทย ดู ๆ ไปกอนเสา
สามกอนนั้นก็เปนสัญลักษณของชาติไทย เพราะชาติไทยแตไหนแตไรก็ตั้งอยูบนกอนเสาสามกอนนั้น
มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พระพุท ธศาสนาก็ ประกอบดวยกอ นเสาสามกอ น คือ พระพุ ท ธ
พระธรรม พระสงฆ
กอนเสาสามกอนหรือสามเสานี้ เมื่อคิดไปอีกทีก็เปนคติอันดีที่เรานาจะยึดเปนเครื่องเตือนใจ
ภาษิตจีนมีวา คนเราจะมีชีวิตมั่นคง จะตองนั่งบนมาสามขา มาสามขาตามภาษิตจีนนั้น หมายถึง
สิ่งสําคัญสามอยางที่พยุงชีวิตเรา สิ่งสําคัญนั้นจะเปนอะไรก็ไดแตตองมีสามขา ถามีเพียงสองชีวิตก็ยัง
ขาดความมั่นคง ภาษิตจีนนี้ฟง คลาย ๆ “สามเส า” คือ วาชีวิตของเราตั้งอยูบนกอนสามกอน จึง มี
ความมั่นคง
ก็กอนเสาทัง้ สามสําหรับชีวิตนี้คืออะไร ตางคนอาจหากอนเสาทั้งสามสําหรับชีวิตของตัวเองได
บางท า นอาจยึ ดพระไตรลั ก ษณ คื อ ความทุ ก ข 1 ความไมเ ที่ ยง 1 และความไม ใ ช ตัว ของเรา 1
เป นการยึดเพื่ อ ทํา ใจมิ ให ช อกช้ํา ขุน มั ว ในยามที่ ตกทุ ก ขไดยาก หรือจะใชเป นเครื่อ งเตือนมิใหเกิด
ความทะเยอทะยานตน ทําลายสันติสุขของชีวิตก็ได บางคนยึดไตรสิกขาเปนกอนเสาทั้งสามแหง การยัง
มีชีวิต คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนหลัก
การเขี ยนยอความ คือ การเก็ บใจความสํ าคัญของเรื่ องที่อานหรือ ฟง มาเรี ยบเรี ยงใหม
อยางยอ ๆ โดยไมทําใหสาระสําคัญของเรื่องนั้นคลาดเคลื่อน หรือขาดหายไป
การยอความเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหเราบันทึกเรือ่ งราวตาง ๆ ที่ไดอานหรือฟงมานั้นไวโดยยอ ๆ
โดยเก็บรวบรวมไวเพื่อมิใหหลงลืม หรือเพื่อนําเรื่องที่บันทึกไวนั้นไปใชในโอกาสตาง ๆ นอกจากนั้น
การยอความยังชวยใหถายทอดเรื่องราวตอไปยังผูอื่นไดถูกตองรวดเร็วอีกดวย
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หลักการยอความ
การยอความมีหลักการทั่วไป ดังตอไปนี้
1. ยอความตามรูปแบบการยอความแบบตาง ๆ กําหนดไวในหัวขอแบบการยอความ
2. อานเรื่องราวที่จะยออยางนอย 2 เที่ยว เที่ยวแรกจับใจความใหไดวา เรื่องอะไร หรือใครทํา
อะไรที่ไหน อยางไร เที่ยวที่สองจับใจความใหละเอียดขึ้น และพิจารณาวาอะไรเปนใจความสําคัญ อะไร
เปนใจความประกอบหรือพลความ หรือขอความที่เสริมแตงใจความสําคัญใหเดนชัด ชัดเจน อะไรเปน
กลวิธีการแตงถาจับใจความไมไดใหอานอีกจนกวาจะสามารถจับใจความสําคัญได
3. พิจารณาเก็บเฉพาะใจความสําคัญ หรือเก็บใจความประกอบที่จําเปน
4. นําเฉพาะใจความที่เก็บไวมาเรียบเรียงใหมดวยภาษาของตนเองตามรูปแบบที่กําหนด
5. ความสั้นยาวของการยอความไมสามารถกําหนดเปนอัตราสวนได ขึ้นอยูกับจุดประสงคของ
การยอและลักษณะของเรื่องที่ยอ ลักษณะของเรื่องก็คือ เรื่องใดที่มีใจความประกอบมากถาเราเก็บ
เฉพาะใจความสําคัญก็ยอไดสั้น ถาเก็บใจความประกอบที่จําเปนดวย อัตราสวนความยาวจะเพิ่มขึ้น
ดังนั้นจึงไมมีเกณฑกําหนดเรื่องอัตราสวนของยอความ
6. เปลี่ยนคําสรรพนามจากบุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 เปนบุรุษที่ 3 เพราะผูยอทําหนาที่เลาตอและ
เครื่องหมายใด ๆ ที่มีอยูในขอความเดิม จะไมใชในยอความ เชน มาลีพูดวา “พอมาแลว” เปลี่ยนเปน
เธอพูดวาพอมาแลว คือ ใหยอรวมกันไป ไมแยกกลาวหรือขึ้นบรรทัดใหม
7. ใชถอยคําภาษางาย ๆ ไดใจความชัดเจน เชน อันมวลบุปผามาลีอยูในไพรสนฑเปลี่ยนเปน
ดอกไมอยูในปา แตถามีคําราชาศัพทยังคงใชอยู
8. เลือกใชคําไดความหมายครอบคลุม เชน เพื่อกลาวถึงหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ควรใช
คําวา “สื่อสารมวลชน” แทน หรือเมื่อกลาวถึงสมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด ควรใชคําวา
“เครื่องเขียน” แทน เปนตน
9. ไมใชอักษรยอ หรือคํายอ เวนแตอักษรยอ หรือคํายอนั้นเปนที่เขาใจและยอมรับใชกันทั่วไป
แลว เชน พ.ศ. ร.ส.พ. ส.ป.อ. ฯลฯ
10. ขอ ความที่ ยอ แล วให เ ขียนตอ เนื่อ งกั นโดยใช คําเชื่อ ม เพื่ อ ให ความกระชับ ไม เ ยิ่นเย อ
แตขอความที่ไมสัมพันธกันใหยอหนาเปนตอน ๆ
11. การยอความเปนรอยกรอง ก็ใชวิธีเดียวกับรอยแกว แตเปลี่ยนขอความจากรอยกรอง
เปนรอยแกวธรรมดากอน

รูปแบบการเขียนยอความ
เรื่องที่จะยอมีหลายรูปแบบ เชน บทความ จดหมาย โอวาท ฯลฯ แตละรูปแบบมีแบบ
การขึ้นตนเฉพาะ ดังตอไปนี้
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1. แบบของบทความ สารคดี ตํานาน นิทาน นิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ
ยอ (บทความ สารคดี ตํานาน นิทาน นิยาย เรื่องสั้น) เรื่อง ........................................................
ของ ..................(ผูแ ตง) ..............................จาก........................(แหลงที่มา).................................ความวา
(ขอความ)......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. แบบของจดหมาย สาสน หนังสือราชการ
ยอ (จดหมาย สาสน หนังสือราชการ) ฉบับที่.............................ของ............................................
..........................................................ลงวันที่ ความวา................................................................................
(ขอความ)......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3. แบบของประกาศ แจงความ แถลงการณ ระเบียบคําสั่ง ฯลฯ
ยอ (ประกาศ แจงความ แถลงการณ ระเบียบคําสัง่ ) เรื่อง .........................................................
ของ.........................................ลงวันที่ .....................................................ความวา
(ขอความ) ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

4. แบบของขาว
ยอขาวเรื่อง...................................................จาก........................................................................
ลงวันที.่ .................................................ความวา........................................................................................
(ขอความ) ....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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5. แบบของโอวาท คําปราศรัย สุนทรพจน
ยอ (โอวาท คําปราศรัย สุนทรพจน) ของ................................แก...............................................
.......................เนื่องใน......................(โอกาส)...................................................ที่........................................
ณ วันที่..................................................................................ความวา
(ขอความ) ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

6. แบบปาฐกถา คําสอน คําบรรยาย ถอยแถลง
ยอ (ปาฐกถา คําสอน คําบรรยาย ถอยแถลง) ของ.....................................................................
เรื่อง.....................................................................แก...........................................ที.่ ....................................
...........................ณ วันที่..........................................เวลา..................................ความวา
(ขอความ) ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. แบบพระบรมราโชวาท เทศนา
ยอ (พระบรมราโชวาท เทศนา) ใน..................................................................พระราชทานแก
...................................................................ใน..........................................ที่..............................................
ณ วันที่.....................................ความวา
(ขอความ) ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

8. แบบที่เปนรอยกรอง ใหถอดเปนรอยแกวกอนแลวยอตามรูปแบบ คือ
ยอกลอนสุภาพ (หรือรอยกรองแบบอื่นที่ยอ) เรื่อง......................................................................
ตอน................................................................ความวา
(ขอความ) ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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9. ความเรียงที่ตัดตอนมา
ยอเรื่อง...............................ของ..............................คัดจากเรื่อง .................................................
................................จากหนังสือ........................................................................ความวา
(ขอความ) ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอความที่ยอถาเรื่องเดิมไมมีชื่อเรื่องใหตั้งชื่อเรื่องใหตรงกับความสําคัญของเรื่องนั้น ๆ

ตัวอยางยอความ
(รอยแกว)
เรื่อง
เปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ
คนเรายังมีอยูเปนอันมาก ซึ่ง ยังมิไดสังเกตวา นามสกุลกับชื่อแซของจีนนั้นผิดกันอยางไร
ผูที่แลดูแตเผิน ๆ หรือซึ่งมิไดเอาใจใสสอบสวนในขอนี้ มักจะสําคัญวาเหมือนกันและมีพวกจีนพวก
นิยมจีนพอใจจะกลาววา การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชปรารภออกพระราชบัญญัติ
นามสกุลขึ้นนั้น โดยทรงพระราชนิยมตามประเพณีชื่อแซของจีน ซึ่งถาจะตรองดูก็จะเห็นวาคงจะไม
เปนเชนนั้นโดยเหตุที่จะอธิบายตอไปนี้
แซของจีนนั้น ตรงกับ “แคลน” ของพวกสกอตคือ เปนคณะหรือพวก หรือถาจะเทียบทาง
วัดก็คลายสํานัก เชนที่เราไดยินเขากลาว ๆ กันอยูบอย ๆ วา คนนั้นเปนสํานักวัดบวรนิเวศ คนนี้เปน
สํานักวัดโสมนัส ดังนี้เปนตัวอยาง สวนสกุลนั้นตรงกับคําอังกฤษวา “แฟมิลี่” ขอผิดกันอันสําคัญ
ในระหวางแซ กั บนามสกุล นั้นก็ คือ ผู รวมแซ ไมไดเ ป นญาติส ายโลหิตกันก็ ได แตส วนที่ ร วมสกุล นั้น
ถาไมไดเปนญาติสายโลหิตตอกันโดยแทแลวก็รวมสกุลกันไมได นอกจากที่จะรับเปนบุตรบุญธรรมเปน
พิเศษเทานั้น
ตัดตอนจากเรื่องเปรียบเทียบนามสกุลกับแซ จากหนังสือปกิณกคดี พระราชนิพนธ ของ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ศิลปบรรณาคาร 2515 หนา 75 - 76
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การยอความจะเก็บเฉพาะใจความสําคัญและใจความประกอบที่จําเปนบางสวนเพื่อใหใจความ
ยอความสมบูรณ
ยอหนาที่ 1 ใจความสําคัญวา “คนเรายังมีอยูเปนอันมาก ซึ่งยังมิไดสังเกตวานามสกุลกับ
ชื่อแซของจีนนั้นผิดกันอยางไร” นอกนั้นเปนใจความประกอบ
ใจความประกอบยอหนานี้ไมเก็บเพราะเห็นวาไมจําเปน เนื่องจากใจความสําคัญสมบูรณที่จะ
นําไปยอไดอยูแลว
ยอหนาที่ 2 ใจความสําคัญ “ขอผิดกันอันสําคัญในระหวางแซกับนามสกุลนั้นก็คือ ผูรวมแซ
ไมไดเปนญาติสายโลหิตกันก็ได แตผูรวมสกุลนั้นถาไมไดเปนญาติสายโลหิตตอกันโดยแทแลวก็รวมสกุล
กันไมได”
ใจความประกอบที่จํ าเป นที่ควรเก็บ เพื่ อ เสริ มใจความสําคัญใหยอ ความไดใจความสมบู ร ณ
ครบถวน คือ
“แซของจีนเปนคณะหรือพวก หรือถาจะเทียบทางวัดก็คลายสํานัก”
“..............นอกจากที่จะรับเปนบุตรบุญธรรมเปนพิเศษเทานั้น”
เมื่อไดศึกษาหลักการยออื่น ๆ ครบถวนกับดูรูปแบบการยอที่ใชแลว นําใจความที่เ ก็บ ไวม า
เรียบเรียงใหมดวยถอ ยคําของตนเอง รูป แบบการยอ เปนความเรียงที่ตัดตอนมา ดัง นั้น จึง เขียน
ยอความไดดังนี้
ยอเรื่อง เปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ ของพระบาทสมเด็จพระมหารามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว คัดจากเรื่องเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ จากหนังสือปกิณกคดี
ความวา
มีคนจํานวนมากไมไดสังเกตวานามสกุลกับแซของจีนนั้นตางกัน ผูรวมแซของจีนไมไดเปนญาติ
สายโลหิตกันก็ได แตเปนคณะหรือพวกเหมือนสํานักวัดหนึ่ง สวนรวมสกุลตองเปนญาติสายโลหิตกัน
โดยแทเทานั้น หรือไมเชนนั้นก็ตองเปนบุตรบุญธรรมที่รับไวเปนพิเศษ

ถาเปนการยอที่มุงเก็บเฉพาะใจความสําคัญ ขึ้นตนรูปแบบเหมือนกัน แตใจความจะสั้นเขา ดังนี้
มีคนจํานวนมากไมไดสังเกตวานามสกุลกับแซของจีนนั้นตางกัน ผูรวมแซของจีนไมไดเปนญาติ
สายโลหิตก็ได แตผูรวมสกุลตองเปนญาติสายโลหิต หรือบุตรบุญธรรมที่รับไวเปนพิเศษเทานั้น
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ตัวอยางยอความ
(รอยกรอง)
ทหารเอกสยามสูเศรษฐสงคราม
กับสิทธิการจัดการศึกษาสําหรับประเทศ
(กาพยฉบัง)
“ถามหนอยเถิดหนูผูเพียร
เสร็จจากโรงเรียน
แลวเจาจักทําอะไร”
“ฉันเปนพอคาก็ได
ใหเตี่ยหัดให
ตั้งหางอยางเถาแกฮง”
ถามทั่วทุกคนก็คง
ใหคําตอบลง
รอยกันมิพลันสงสัย
จากโรงเรียนจีนจงไป
ถามโรงเรียนไทย
จักไดคําตอบนาน
“ผมคิดเขาทําราชการ
เชนทานขุนชาญ
ลูกบานเดียวกันมั่นหมาย”
“หนูอยานึกวางายดาย
คิดเขาคาขาย
พอคาคอยนามั่งมี”
“ผมรักราชการงานดี
ตําแหนงหนาที่
ยศศักดิ์บัฎตรานาแสวง”
“บัดยามสยามตองการแรง
ไทยฉลาดทุกแขนง
ทั้งนอกและในราชการ”
“เศรษฐกิจก็กิจแกนสาร
นักเรียนรักงาน
ควรเลือกประกอบเหมือนกัน”
“ผมชอบราชการเทานั้น
ตั้งใจหมายมั่น
แตจะเขารับราชการ”
คําตอบเชนนี้มีประมาณ
กี่สวนรองวาน
คํานึงจะพึงพิศวง
นึกไปไมนางวยงง
การคาขายคง
ไมคุนไมคอยเคยทํา
เคยแตรังเกียจดวยซ้ํา
นายไพรดวยชํา
นาญลวนงานเรียก “ราชการ”
........................................................
ครูเทพ โคลงกลอนของครูเทพ เลม 1 คุรุสภา 2515
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ขอความที่ยอไดดังนี้
ยอ กาพยฉบัง เรื่องโครงกลอนของครูเทพ ตอน ทหารเอกสยามสูเศรษฐสงครามกับสิทธิการ
จัดการศึกษาสําหรับประเทศ ความวา
ถาถามนักเรียนในโรงเรียนจีนกับโรงเรียนไทยวา เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไปประกอบอาชีพ
อะไร นักเรียนในโรงเรียนจีนตอบวาจะไปเปนพอคา และนักเรียนในโรงเรียนไทยจะตอบวาจะทํางาน
ราชการ คําตอบเชนนี้เปนเพราะคนไทยไมคุนเคยและไมคอยเคยคาขายจึงไมเห็นความสําคัญทั้ง ๆ
ที่เรื่องคาขายเปนเรื่องสําคัญที่ควรเลือกเปนอาชีพไดเหมือนกันและเหมาะสมกับประเทศไทยที่กําลัง
ตองการคนฉลาดทํางานทุกประเภทไมใชเพียงงานราชการเทานั้น
สรุป
ยอความเปนการเขียนแบบหนึ่งที่เก็บใจความสําคัญของเรื่องเดิมมาเขียนใหมใหสั้นกวาเดิมเพื่อ
สะดวกแกการเขาใจและการนําไปใช การยอความตองบอกลักษณะและที่มาของขอความที่จะยอและ
ยอใหไดใจความครบถวนใจความของขอความเดิม

เรื่องที่ 4 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
1. การเขียนจดหมาย เปนการสื่อสารโดยตรงระหวางบุคคลหรือระหวางหนวยงานตาง ๆ
ชวยทําใหระยะทางไกลเปนใกล เพราะไมวาบุคคลหรือหนวยงานจะหางไกลกันแคไหนก็สามารถใช
จดหมายสงขาวคราวและแจงความประสงคไดตามความตองการ การสงสารหรือขอความในจดหมาย
ตองเขียนใหแจมแจงชัดเจนเพื่อจะไดเขาใจตรงกันทั้งสองฝาย

องคประกอบและรูปแบบของจดหมาย
ผูเรียนคงเคยเขียนจดหมายหรืออานจดหมายมาบางแลว คงจะสังเกตเห็นวาจดหมายนั้น
ไมวาประเภทใด จะตองประกอบดวยสิง่ ตาง ๆ ดังนี้
1. ที่อยูของผูเขียน เริ่มกึ่งกลางหนากระดาษระหวางเสนคั่นหนากับริมของขอบกระดาษ
2. วัน เดือน ป ที่เขียนจดหมาย ใหเยื้องมาทางซายของตําแหนงที่เขียนที่อยูเล็กนอย
3. คําขึ้นตน หางจากขอบกระดาษดานซาย 1 นิ้ว
4. เนื้อหา ขึ้นอยูกับยอหนาตามปกติ อาจจะอยูหางจากขอบกระดาษดานซาย 2 นิ้ว
5. คําลงทายอยูแนวเดียวกับที่อยูของผูเขียน
6. ชื่อผูเขียน อยูใตคําลงทาย ล้ําเขาไปเล็กนอย
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ตัวอยาง รูปแบบการเขียนจดหมายทั่วไป
สถานทีเ่ ขียนจดหมาย .............................
วัน..........เดือน......................ป...............
ระยะ 1 นิ้ว คําขึ้นตน .................................................................................................
ประมาณ 2 นิ้ว เนื้อหา .................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
คําลงทาย ...............................................
ชื่อผูเขียน ...............................................

หลักการทั่วไปในการเขียนจดหมาย
การเขียนจดหมายควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. การใชถอยคํา จดหมายที่ดี ตองใชถอยคําในการเขียนใหถูกตองเหมาะสมกับประเภท
ของจดหมายและผูรับจดหมายดวย ไดแก
จดหมายสวนตัว การเขียนจดหมายสวนตัวไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชคําขึ้นตนและ
คําลงทายที่ ตายตัวเพียงแตเ ลือ กใชใหเ หมาะสมเทานั้น คําขึ้นตนและลงทายสํ าหรับ บุคคลทั่วไป
มีแนวทางการเขียนสําหรับเปนตัวอยางใหเลือกใช ดังนี้
บุคคลที่ติดตอ

คําขึน้ ตน

คําลงทาย

ญาติผูใหญ เชน พอ แม
ปู ยา ตา ยาย

กราบเทา............................ กราบเทาดวยความเคารพ
ที่เคารพอยางสูง
อยางสูง
หรือกราบมาดวยความ
เคารพรักอยางยิง่

ญาติลําดับรองลงมา เชน
ลุง ปา นา อา

กราบ....................ที่เคารพ
หรือ กราบ.........................
ที่เคารพอยางสูง

กราบมาดวยความเคารพ
ดวยความเคารพ
ดวยความเคารพอยางสูง
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พี่หรือญาติชั้นพี่

พี.่ .....................ที่รัก
ดวยความรัก
ถึง....................ที่รัก หรือ รักหรือคิดถึง
....................เพื่อนรัก หรือ หรือรักและคิดถึง
........................นองรัก

ครู อาจารยหรือ
ผูบังคับบัญชาระดับสูง

กราบเรียน...........ที่เคารพ
อยางสูง

ดวยความเคารพอยางสูง

ผูบังคับบัญชาระดับใกลตัว
ผูเขียน

เรียน................ที่เคารพ

ดวยความเคารพ

2. มารยาทในการเขียนจดหมาย
2.1 เลือกกระดาษ ซอง ที่สะอาดเรียบรอย หากเปนไปไดควรใชกระดาษที่ทําขึ้น
เพื่อการเขียนจดหมายโดยตรง แตถาหาไมไดก็ควรใชกระดาษที่มีสสี ุภาพ กระดาษที่ใชเขียนควรเปน
กระดาษเต็มแผน ไมฉีกขาด ไมยูยี่ยับเยิน ไมสกปรก
2.2 ซองจดหมายที่ดีที่สุด คือ ซองที่การสื่อสารแหงประเทศไทยจัดทําขึ้น เพราะมีขนาด
และคุณภาพไดมาตรฐาน ซองประเภทนี้มีจําหนายตามที่ทําการไปรษณียโทรเลขทุกแหง ถาหาซอง
จดหมายของการสื่อสารแหงประเทศไทยไมได ก็อาจเลือกซื้อซองที่เอกชนทําขึ้นจําหนาย ซึ่งถาเปนใน
กรณีหลังนี้ควรเลือกซองที่มีสีสุภาพ ไมควรมีลวดลาย
2.3 ไมควรใชซองที่มีตราครุฑสงจดหมายที่มิใชหนังสือราชการ
2.4 ไม ควรใชซ องที่มี ขอบซองเปนลายขาวแดงน้ําเงินสลับ กัน ซึ่ งเป นซองสําหรับ สง
จดหมายไปรษณียอากาศไปยังตางประเทศ
2.5 เขียนหนังสือใหชัดเจน อานงาย การเขียนตัวอักษรคอนขางโตและเวนชองไฟคอนขาง
หางจะชวยใหจดหมายนั้นอานงาย
2.6 ไม ควรเขี ยนด วยดินสอดํา ดิ นสอสี ตาง ๆ หรื อ หมึ ก สี แดง เพราะถื อ วา ไม
สุ ภาพ สีที่เหมาะสม คือ หมึกสีน้ําเงินและสีดํา
2.7 จะตองศึกษาใหถูกตองถองแทกอนวา ผูที่เราจะเขียนจดหมายไปถึงนั้นเปนใคร
มีตําแหนงหนาที่อะไร การเขียนขอความในจดหมายก็ดี การจาหนาซองก็ดี จะตองระบุตําแหนง
หนาที่ชั้นยศของผูนั้นใหถูกตองและตองสะกดชื่อ นามสกุล ยศ ตําแหนงของผูนั้นใหถูกตองดวย
2.8 เมื่อเขียนจดหมายเสร็จแลว ตองพับใหเรียบรอยแลวบรรจุซอง จาหนาซองใหถูกตอง
ครบถวน ปดดวงตราไปรษณียากรใหครบถวนตามราคาและถูกตําแหนง กอนที่จะนําไปสง
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2.9 เขียนจาหนาซองจดหมาย
2.9.1 เขียนชื่อ นามสกุลของผูรบั ใหถูกตอง ชัดเจน อานงาย ถาผูรบั เปนแพทย
เปนอาจารย หรือตํารวจ ทหาร หรือคํานําหนานามแสดงเกียรติยศหรือฐานันดรศักดิ์ เชน บ.จ.
ม.ร.ว. ม.ล. ก็ใชถอยคําพิเศษเหลานั้นนําหนาชื่อ คํานําหนาชื่อควรเขียนเต็ม ไมควรใชคํายอ ถาทราบ
ตําแหนงก็ระบุตําแหนงลงไปดวย
ในกรณีที่ไมทราบรายละเอียดดังกลาว ควรใชคําวา คุณ นําหนาชื่อผูรับในการจาหนา
ซองจดหมายนั้น
2.9.2 ระบุสถานที่ของผูรับใหถูกตอง ชัดเจนและมีรายละเอียดพอที่บุรุษไปรษณีย
จะนําจดหมายไปสงไดไมผิดพลาด ระบุเลขที่บาน หางรานหรือสํานักงาน ซอย ตรอก ถนน หมูบาน
ตําบล อําเภอ ในกรณีตางจังหวัด หรือแขวง เขต ในกรณีกรุงเทพมหานคร ที่สําคัญคือจะตองระบุ
รหัสไปรษณียใหถูกตองทุกครั้ง จดหมายจะถึงผูรับเร็วขึ้น
หมายเหตุ การสื่อสารแหงประเทศไทยไดจัดทําเอกสารแสดงรหัสไปรษณียของอําเภอ
และจังหวัดตาง ๆ สําหรับแจกจายใหประชาชน ทานจะติดตอขอรับไดจากที่ทําการไปรษณียโทรเลข
ทุกแหง
2.9.3 การจาหนาซอง การสื่อสารแหงประเทศไทย แนะนําใหเขียนนามและที่อยู
พร อ มด วยรหั ส ไปรษณี ยของผู ส ง ไวที่ มุ ม บนด านซ ายมื อ ของซองและเขียนชื่อ ผู รั บ พร อ มที่ อ ยูและ
รหัสไปรษณียใหไวตรงกลาง ดังตัวอยาง
ตัวอยางการเขียนจาหนาซองจดหมาย
(ชื่อที่อยูผูสง)
นายวิศิษฎ ดรุณวัด
708/126 ถนนจรัสเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
1 0 3 3 0

(ชื่อและที่อยูของผูรับ)
นายสัญญา ทองสะพัก
364 ก 1 หมู 1 ถนนริมคลองรัดหลวง
ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย

1 0 1 3 0

ที่ผนึก
ตราไปรษณียากร
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หมายเหตุ การสื่อสารแหงประเทศไทยมีบริการพิเศษตาง ๆ ที่จะชวยปองกันมิใหจดหมาย
สูญหายหรือชวยใหจดหมายถึงมือผูรับไดรวดเร็ว ทันเวลา เชน บริการ EMS เปนตน ผูส นใจจะใช
บริการตาง ๆ ดังกลาว จะตองไปติดตอที่ที่ทําการไปรษณียโทรเลขโดยตรง เพราะจะตองกรอกแบบ
รายการบางอยาง การเขียนขอ ความในทํานองที่วา “ขอใหสง ดวน” ลงบนซองจดหมายไมทําให
จดหมายถึงเร็วขึ้นแตอยางใด
ประเภทของจดหมาย จดหมายแบงออกเปน 4 ประเภท คือ จดหมายสวนตัว
จดหมายกิจธุระ จดหมายธุรกิจ และจดหมายราชการหรือหนังสือราชการ
1. จดหมายสวนตัว คือ จดหมายที่บุ คคลซึ่ง รูจัก คุยเคยกันติดตอกั นดวยวัตถุประสงค
ที่เปนการสวนตัว เชน เพื่อสงขาวคราว ถามทุกขสุข เลาเรือ่ งราว ฯลฯ เปนการติดตออยางไมเปน
ทางการ เชน จดหมายเลาเรื่องราวทุกขสุข จดหมายแสดงความรูสึกยินดี เสียใจ ขอบคุณหรือขอโทษ
ในกรณีตาง ๆ เปนตน
การเขีย นจดหมายส วนตัว แม จ ะยิน ยอมให ใ ชถอ ยคํา ที่ แสดงความสนิท สนมเป น กั นเองได
แตก็ควรระมัดระวังอยาใหผูอานเขาใจผิด และควรแสดงความสําราญมากกวาการพูดกันโดยปกติ
จดหมายสวนตัวที่มีเนื้อหาเปนการขอบคุณ หรือแสดงความยินดีอาจเขียนลงในบัตรที่ออกแบบ
ไวอยางสวยงาม แทนการเขียนในกระดาษก็ได
การเขียนจดหมายสวนตัว นิยมใหเขียนดวยลายมือที่อานงาย แสดงความตั้งใจเขียนไมนิยมใช
การพิมพดีดจดหมายหรือจาหนาซองจดหมายสวนตัว
ตัวอยางจดหมายสวนตัว
บริษัทเกษตร จํากัด
4/21 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110
12 เมษายน 2538
กราบเทา คุณพอคุณแมที่เคารพอยางสูง
ผมได ม ารายงานตั วเขา ทํ างานที่ บ ริ ษั ท นี้เ รี ยบร อ ยแล วตั้ ง แตวั นที่ 10 บริ ษัท นี้ มี
สํานักงานใหญอยูตามที่อยูขางบนนี้ แตมีเรือนเพาะชําและสวนกลาไมขนาดใหญมากอยูที่เขตมีนบุรี
ทุกเชาพนักงานทุกคนจะตองมาลงเวลาปฏิบัติงานและรับทราบคําสั่ง หรือรับมอบหมายงาน จากนั้น
จึงแยกยายกันไปปฏิบัติงาน
ผมไดรับมอบหมายใหดูแลสวนกลาไมที่เขตมีนบุรี ผมรับผิดชอบพื้นที่เขต 9 ซึ่งเปนเขต
เพาะเลี้ยงดูแลกลาไมไผ มีคนงานชวยผมทํางาน 3 คน ทุกคนเปนคนดีและขยัน งานที่ทําจึงเปนไป
ดวยดี
ผมสุขสบายดี เพราะที่พักซึ่งอยูชั้นบนของสํานักงานบริษัทซึ่งบริษัทจัดให มีความสะอาดดี
และกวางขวางพอสมควรทั้ง อยูไม ไกลยานขายอาหาร ผมจึ งหาซื้อ อาหารมารับประทานไดสะดวก
นับไดวาผมไดทํางานที่ดี และมีที่พักที่สะดวกสบายทุกประการ

72

หวังวา คุณพอคุณแมและนองทั้งสองคงสบายดีเชนกัน ผมจะกลับมาเยี่ยมบานถามี
วันหยุดติดตอกันหลายวัน และจะเขียนจดหมายมาอีกในไมชานี้
ดวยความเคารพอยางสูง
เสมา ธรรมจักรทอง
2. จดหมายกิจธุระ คือ จดหมายติดตอระหวางบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับหนวยงาน
ดวยเรื่องที่มิใชเรื่องสวนตัว แตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับงาน เชน การสมัครงาน การติดตอสอบถาม
การขอความรวมมือ ฯลฯ ภาษาที่ใชจึงตองสุภาพและกลาวถึงแตธุระเทานั้น ไมมีขอความที่แสดง
ความสัมพันธเปนการสวนตัวตอกัน

ตัวอยางจดหมายกิจธุระ
โรงเรียนลําปางกัลยาณี ถนนพหลโยธิน
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
24 กันยายน 2528
เรียน ผูจัดการวัสดุการศึกษา 1979 จํากัด
ดวยทางโรงเรียนลําปางกัลยาณี มีความประสงคจะซื้อสไลดประกอบการสอนวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามรายการตอไปนี้
1. ชุดความสนุกในวัดเบญจมบพิตร
จํานวน 1 ชุด
2. รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ
จํานวน 1 ชุด
3. แมศรีเรือน
จํานวน 1 ชุด
4. ขอคิดจากการบวช
จํานวน 1 ชุด
5. หนังตะลุง
จํานวน 1 ชุด
ตามรายการที่สั่งซื้อมาขางตน ดิฉันใครขอทราบวา รวมเปนเงินเทาไร จะลดไดกี่เปอรเซ็นต
และถาตกลงซื้อจะจัดสงทางไปรษณียไดหรือไม
หวังวาทานคงจะแจงเกี่ยวกับรายละเอียดใหทราบโดยดวน จึงขอขอบคุณมาในโอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
สมใจ หยิ่งศักดิ์
(น.ส.สมใจ หยิ่งศักดิ์)
ผูชวยพัสดุหมวดวิชาภาษาไท
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3. จดหมายธุรกิจ คือ จดหมายติดตอในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ เชน การเสนอขายสินคา
การขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ การสัง่ ซื้อสินคา การติดตามทวงหนี้ ฯลฯ
จดหมายกิจธุระและจดหมายธุรกิจ มีลักษณะการติดตอที่เปนทางการมากกวาจดหมาย
สวนตัว จึง ตองใชคําสุภาพ ง าย และมีเนื้อความกะทัดรัด เขาใจไดตรงกันทั้ งผูเ ขียนและผูอาน
ในการใชภาษา เขียนใหถูกกับระดับของจดหมาย โดยทั่วไปแลวถาเขียนจดหมายสวนตัวถึงบุคคลที่
สนิทสนมกัน ก็จะใชคําระดับที่ไมเปนทางการ แตถาเขียนจดหมายธุรกิจตาง ๆ ก็ใชคําระดับที่เปน
ทางการ
ตัวอยาง เปรียบเทียบคําเดิมที่เปนทางการกับคําระดับที่ไมเปนทางการ
ที่เปนทางการ
ที่ไมเปนทางการ
(สําหรับเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือราชการ) (สําหรับเขียนจดหมายสวนตัวถึงผูที่คุนเคย)
1. เขาขับขี่รถจักรยานยนตไปชมภาพยนตร

1. เขาขี่รถเครื่องไปดูหนัง

2. บิดามารดาตองการใหขาพเจามีอาชีพเปนแพทย 2. พอแมอยากใหฉันเปนหมอ แตฉันอยากเปน
แตขาพเจาตองการเปนครูชนบท
ครูบานนอก
3. หนังสือเลมนี้คงขายไดหมดในเวลาอันรวดเร็ว
เพราะรวบรวมวาทะสําคัญ ๆ ของผูมีชื่อเสียงไว
หลายคน

3. หนังสือเลมนี้มหี วังขายไดเกลี้ยง เพราะรวม
ชื่อของคนดังไวหลายคน
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ตัวอยางจดหมายธุรกิจ
รานบรรณพิภพ
42-44 ถนนบุญวาทย
อ.เมือง จ.ลําปาง 5200
โทร. 054 218888
3 สิงหาคม 2528
เรื่อง สงกระดาษอัดสําเนา
เรียน หัวหนาฝายพัสดุ สํานักงานน้ําคางและเพื่อน
ตามที่สั่งกระดาษอัดสําเนายี่หอไดโต จํานวน 50 รีม นั้น ทางรานไดจัดสงมาเรียบรอยแลว
พรอมทั้งไดแนบใบสงของมาดวย
หากทางสํานักงานของทานไดรับสิ่งของดังกลาวครบถวนแลว กรุณาตอบใหทางรานทราบ
ดวย จะเปนพระคุณอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ
ธาดา บรรณพิภพ
(นายธาดา บรรณพิภพ)
ผูจัดการ

ตัวอยาง การจาหนาซองจดหมายธุรกิจ
รานบรรณพิภพ
42-44 ถนนบุญวาทย
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054 218888
เรียน หัวหนาฝายพัสดุ สํานักงานน้ําคางและเพื่อน
สํานักงานน้ําคางและเพื่อน
ถนนเจริญประเทศ จังหวัดลําปาง
52000
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2. จดหมายราชการหรือหนังสือราชการ คือ สวนที่ถือเปนหลักฐานในราชการ ไดแก หนังสือ
ที่มีไปมาระหวางสวนราชการหรือหนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่น ซึ่งมิใชสวนราชการหรือ
มีไปถึงบุคคลภายนอก หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกเขียนมาถึง
สวนราชการ
จดหมายราชการ ตองใชถอยคําและรูปแบบการเขียนใหถูกตองตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนดไว ระเบียบดังกลาวเรียกวา ระเบียบงานสารบรรณ รูปแบบหนังสือราชการจึงมีรูปแบบเฉพาะ
ดังนี้
1. ตองใชกระดาษของทางราชการ เปนกระดาษตราครุฑสีขาว
2. บอกลําดับที่การออกหนังสือของหนวยงานนั้น โดยใหลงรหัสพยัญชนะและเลขประจําตัว
ของเจาของเรื่องทับเลขทะเบียนหนังสือสง เชน นร 0110/531 รหัสพยัญชนะ นร คือ สํานัก
นายกรัฐมนตรี 0110 คือ เลขประจําของเจาของเรื่อง 531 คือ ทะเบียนหนังสือที่สงออก
3. สวนราชการของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการ ซึ่ง
เปนเจาของหนังสือนั้น และลงสถานที่ตั้งไวดวย
4. วั น เดือ น ป ให ล งตั วเลขบอกวั นที่ ชื่ อ เต็ ม ของเดื อ นและตั วเลขของป พุท ธศัก ราช
ที่ออกหนังสือ
5. เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือนั้น
6. คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือ ตามดวยตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง
7. อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือทีเ่ คยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือทีส่ วนราชการผูรบั หนังสือ
นั้นไดรับมากอนแลว โดยใหลงชื่อสวนราชการของหนังสือ เลขที่ออกหนังสือ วันที่ เดือน ปพุทธศักราช
ของหนังสือ
8. สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของหรือเอกสารทีส่ งไปพรอมกับหนังสือนั้น ถาไมสงไปใน
ซองเดียวกันใหแจงวา สงไปโดยทางใด
9. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอ ๆ
10. คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือ
11. ลงชื่อ ใหลงลายมือเจาของหนังสือและใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือไวใตลายมือชื่อ
12. ตําแหนง ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ เชน อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด
ผูบัญชาการกองพล ฯลฯ
13. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
พิมพไวมุมลางซายแนวเดียวกับตําแหนงผูออกหนังสือหรือต่ํากวา
14. โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานเจาของเรื่อง
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ตัวอยางแบบจดหมายราชการ
1

ตราครุฑ

2 ที่.............

3 ชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ
4 วัน.......เดือน...................พ.ศ.............
5
6
7
8

เรื่อง.................................
เรียน หรือ กราบเรียน.......................
อางถึง..................................... (ถามี)
สิ่งที่สงมาดวย......................... (ถามี)

9 ขอความ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
สรุป
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................
10 คําลงทาย............................................................
11 ลายเซ็นต.................................................
ชื่อตัวบรรจง...............................................
12 ตําแหนง.................................
13 สวนราชการเจาของเรื่อง........................................
14 โทรศัพท (ถามี) .......................................................
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ตัวอยางรูปแบบจดหมายราชการ
1
2
ที่ ศธ 0210.06/4
4
11 มกราคม 2554
5
เรื่อง

3
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ถนนศรีอยุธยา กทม. 10400

ขอเชิญเปนวิทยากร

6
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
7
8
9
ดวยศูนยเ ทคโนโลยีท างการศึก ษา สํา นัก งาน กศน. กําลั ง ดําเนินการจั ดและผลิ ตรายการ
โทรทั ศ นเ สริ ม หลั ก สู ตรการศึก ษานอกระบบระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร ระดับ มั ธ ยมศึก ษาตอนต นเพื่ อ ออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น เ พื่ อ การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงขอเรียนเชิญ อาจารยประสงค ตันพิชัย อาจารยประจําภาควิชา
อาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซึ่งเปนผูม ีความรูและประสบการณ เรื่องเทคโนโลยีในการขยายพันธุพืช
เป นวิท ยากร บรรยายเรื่ องดัง กล าว โดยจะบั นทึ ก เทปในวันอั ง คาร ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา
10.00 - 11.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

12

10
ขอแสดงความนับถือ
11
รัชดา คลี่สุนทร
(นางรัชดา คลี่สุนทร)
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

13 ฝายรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาตามหลักสูตร
14 โทร. 02-3545730-40

78

การเขียนขาว ประกาศและแจงความ
การเขียนขาว ประกาศและแจงความ เปนสวนหนึ่งของจดหมายราชการ หรือหนังสือราชการ
ซึ่งก็คือ หนังสือที่ใชติดตอกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับบุคคลภายนอกดวยเรื่องเกี่ยวกับราชการ
จดหมายราชการแบงไดเปน 5 ประเภท คือ
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ
4. หนังสือสั่งการและโฆษณา
5. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
การเขียนขาว ประกาศและแจงความ จัดอยูในจดหมายราชการประเภทที่ 4 คือ หนังสือสั่งการ
และโฆษณา ซึ่งแบงเปน 9 ประเภท คือ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจง ประกาศ
แจงความ แถลงการณและขาว
ในที่นี้จะกลาวถึงการเขียนขาว ประกาศและแจงความ

การเขียนขาว
คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเปดเผย เพื่อแจงเหตุการณที่ควรสนใจใหทราบ

แบบการเขียนขาว
ขาว..............................................ชื่อสวนราชการที่ออกขาว..................................................
เรื่อง .....................................................................................................................................................
ขอความที่เปนขาว
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
สวนราชการเจาหนาที่
วัน เดือน ป
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การเขียนประกาศ
คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศใหทราบเพื่อปฏิบัติ
แบบประกาศ
ประกาศ.....................................ชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ ..................................................
เรื่อง ...........................................................................................................................................................
ประกาศและขอความที่สั่งใหปฏิบัติ .............................................................................................
…………........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่................................................
ลงชื่อ....................................................
พิมพชื่อเต็ม
(ตําแหนง)

การเขียนแจงความ
คือ บรรดาขอความใด ๆ ที่ทางราชการแจงใหทราบ
แบบแจงความ
แจงความ..........................................ชื่อสวนราชการที่แจงความ..............................................
เรื่อง ......................................................................................................................................................
ขอความที่ตองการใหทราบ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................
แจงความ ณ วันที่....................................................
ลงชื่อ........................................................
พิมพชื่อเต็ม
(ตําแหนง)
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มารยาทในการเขียน
1. ความรับผิดชอบ ไมวาจะเกิดผลดีหรือผลเสีย รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ถือเปนมารยาท
ที่สําคัญที่สุด
2. การตรวจสอบความถูกตอง เพื่อใหผูอานไดอานงานเขียนที่ถูกตอง
3. การอางอิงแหลงขอมูล เพื่อใหเกียรติแกเจาของความคิดที่อางถึง
4. ความเที่ยงธรรม ตองคํานึงถึงเหตุมากกวาความรูสึกสวนตน
5. ความสะอาดเรียบรอย เขียนดวยลายมืออานงาย รวมทั้งการเลือกใชกระดาษและสีน้ําหมึกดวย

เรื่องที่ 5 การสรางนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา
การเขียนหนังสือจริง ๆ เปนเรื่องที่ไมยาก ถาไดเขียนบอย ๆ จะรูสึกสนุกแตคนสวนใหญมักมอง
วาการเขียนเปนเรื่องยาก เปนเรื่องของคนที่มีพรสวรรคเทานั้นจึงจะเขียนได อันที่จริงถาหากผูเรียน
รักที่จะเขียนและเขียนใหไดดีแลวไมตองพึ่งพาพรสวรรคใด ๆ ทั้งสิ้น ในการเขียนพรแสวงตางหากที่จะ
เปนพลังผลักดันเบื้องตนที่จะทําใหผูสนใจการเขียนหนังสือไดดี พรแสวงในที่นี้ก็คือ การหมั่นแสวงหา
ความรูนั่นเองประกอบกับมีใจรัก และมองเห็นประโยชนของการเขียน รวมทั้งการฝกฝนการเขียนบอย ๆ
จะทําใหความชํานาญเกิดขึ้นได

หมั่นแสวงหาความรู (พรแสวง)
ในการเริ่มตนของการเขียนอะไรก็ตาม ผูเขียนจะเขียนไมออกถาไมตั้งเปาหมายในการเขียนไว
ลวงหนาวาจะเขียนอะไร เขียนทําไม เพราะการเขียนเรื่อยเปอยไมทําใหงานเขียนนาอานและทําใหงาน
ชิ้นนั้นไมมีคุณคาที่ควร งานเขียนที่มีคุณคา คือ งานเขียนที่เขียนอยางมีจุดหมาย มีขอมูลที่นาเชื่อถือและ
อ างอิ ง ได ซึ่ ง เกิ ดจากการขยั นหมั่ นค นคว าข อ มู ล โดยเฉพาะในยุ คข อมู ลข าวสารไร พ รมแดน ดั ง เช น
ในป จ จุ บั น การมี ข อ มู ล ย อ มทํ า ให เ ป น ผู ที่ ไ ด เ ปรี ย บผู อื่ น เป น อั น มาก เพราะยุ ค ป จ จุ บั น เป น ยุ ค
แหงการแขงขันกันในทุกทางโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ใครมีขอมูลมากจะเปนผูไดเปรียบคูแขงขันอื่น ๆ
เพราะการนําขอมูลมาใชประโยชนไดเร็วกวานั่นเอง การหมั่นแสวงหาความรูเพื่อสะสมขอมูลตาง ๆ
ใหตัวเองมาก ๆ จึงเปนความไดเปรียบ และควรกระทําใหเปนนิสัยติดตัวไป เพราะการกระทําใด ๆ
ถาทําบอย ๆ ทําเปนประจําในวันหนึ่งก็จะกลายเปนนิสัยและความเคยชินที่ตองทําตอไป
การคนควารวบรวมขอมู ลเป นกิจกรรมที่จะทําให เกิดความสนุก สนานทางวิชาการเพราะยิ่ง
คนควาก็จะยิ่งทําสิ่งที่นาสนใจมากขึ้นผูที่ฝกตนใหเปนผูใครรูใครเรียน ชอบแสวงหาความรูจะมีความสุข
มากเมื่อไดศึกษาคนควาและไดพบสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ในภาษาไทยหรือในความรูแขนงอื่น ๆ บางคน
เมื่อคนควาแลวจะรวบรวมไวอยางเปนระบบ ซึ่งจะใหประโยชนหลายประการดังตอไปนี้
1. เป นการสนองความอยากรู อยากเห็ น ใคร รู ใครเ รี ยนของตนเอง กล าวคือ การเรี ยน
ในชั้นเรียน ผูเรียนจะรับรูหรือทราบกฎเกณฑที่สําคัญและการยกตัวอยางเพียงเล็กนอย ผูเรียนอาจไม
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เขาใจแจมแจ งชัดเจนพอ การศึกษาคนควาเพิ่มเติม จะทําใหไดขอ มูลที่สนใจมากขึ้น ทํ าใหเกิดความ
เขาใจเนื้อหาที่เรียนไดแจมชัดขึ้น
2. เปนการสะสมความรูใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ในขณะที่ผูเรียนอานหรือทําการบรรยาย เพื่อหา
ความรูแมจะชัดเจนดีแลว แตเพื่อใหไดรับความรูกวางขวางขึ้นจึงศึกษาคนควาเพิ่มเติมแลวเก็บรวบรวม
สะสมความรูไว
3. คนควารวบรวมเพื่อใชอางอิงในการจัดทํารายงานการคนควาทางวิชาการ การอางอิงความรู
ในรายงานทางวิชาการ จะทําใหงานนั้นมีคุณคาเชื่อถือยิ่งขึ้นเปนการแสดงความสามารถ ความรอบรู
และความอุตสาหะวิริ ยะของผู จัดทํารายงานนั้น การคนควาเพื่ อการอางอิ งนี้ผูเ รียนจะคนควาจาก
แหลงวิชาการตาง ๆ ยิ่ง คนก็ยิ่งพบสรรพวิทยาการตาง ๆ ทําใหเกิดความสุ ขสนุกสนาน เพราะไดพ บ
เนื้อหาที่นาสนใจเพิ่มขึ้น
4. ใชความรู ที่ ไดคน ควารวบรวมไวสํา หรั บ ประกอบในการพู ดและเขียน การรวบรวมมี
ประโยชนเพื่อประกอบการพูดและการเขียนใหมีน้ําหนักนาเชื่อถือยิ่งขึ้น เชน เมื่อจะกลาวถึงการพูด
ก็อาจยกคําประพันธที่แสดงแงคิดเกี่ยวกับการพูดขึ้นประกอบดวย เชน
ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์
แมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร
เปนมนุษยสุดนิยมที่ลมปาก
แมพูดดีมีคนเขาเมตตา
อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก
แมเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย

มีคนรักรสถอยอรอยจิต
จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ
แตลมปากหวานหูมิรูหาย
เจ็บจนตายนั่นเพราะเหน็บใหเจ็บใจ
(สุนทรภู)

5. เพื่อความจรรโลงใจของตนเอง การคนควาหาความรูและเก็บรวบรวมและสะสมไว นับเปน
ความสุขและเปนการสรางความจรรโลงใจใหแกตนเองเปนอยางยิ่ง เพราะผูเขียนบางคนเมื่อพบคําหรือ
ขอความประจําใด ๆ ก็มักจะจดบันทึกไว โดยเฉพาะโคลงกลอนตาง ๆ เชน
ตัวอยางการรวบรวมขอคิดคําถามเกี่ยวกับความรัก
ความรักเหมือนโรคา
บันดาลตาใหมืดมน
ไมยินและไมยล
อุปสรรคคะใดใด
ความรักเหมือนโคถึก
กําลังคึกผิขังไว
ยอมโลดจากคอกไป
บยอมอยู ณ ที่ขัง
(มัทนะพาธา)
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ตราบขุนคีรีขน
รักบหายตราบหาย
สุริยันจันทรขจาย
ไฟแลนลางสี่หลา
โอวาอนิจจาความรัก
ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป
รักชาติยอมสละแม
รักเกียรติจงเจตนพลี
รักราชมุงภักดี
รักศาสนรานเศิกไส

ขาดสลาย แลแม
หกฟา
จากโลก ไปฤา
หอนรางอาลัย
(นิราศนรินทร)
เพิ่งประจักษดั่งสายน้ําไหล
ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา
(อิเหนา)
ชีวี
ชีพได
รองบาท
กอเกื้อพระศาสนา
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

มีใจรัก
การจะทํากิจกรรมใด ๆ ก็ ตาม ถาจะให ไดผลดีจะตอ งมี ใจรักในสิ่ง นั้น เรี ยกวา มี ความรัก
ความพอใจที่จะเขียน หมั่นฝกฝนบอย ๆ มีความเขาใจที่ จะเขียนใหไดดี และเมื่อเขียนแลวก็กลับมา
ทบทวนพิจารณาถึงคุณคาและประโยชนที่ไดจากการเขียน และการจะเขียนใหผูอื่นอานพิจารณาดวย
ใจเปนธรรมและดวยเหตุดวยผล ที่เรียกวาตองมีอิทธิบาท 4 อันเปนธรรมะของผูรักความเจริญกาวหนา
เปนเรื่องนํา นั้นคือ มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา
เห็นประโยชน
การที่ ผู เ ขียนจะเขียนหนัง สื อ ให ผู อื่ นอ านและอ านสนุ ก หรื อ อ า นดวยความพอใจ ผู เ ขีย น
ตองตระหนักรูในตนเองเสียกอนวาเปนผูมีความรูทางภาษาไทยเพียงพอที่จะกอใหเกิดประโยชนแกตน
ในดานตาง ๆ เชน ชวยใหติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถ
ใชความรูที่มีเพื่อประโยชนแกผูอื่นได และมีความพรอมที่จะขยายความรูหรือขอมูลที่สะสมในตนเอง
ใหผูอื่ นอานไดอันจะเป นชองทางของการแลกเปลี่ ยนขาวสารขอมู ลระหวางกั น ซึ่ง จะสง ผลให ขอมู ล
ขาวสารและความรูตาง ๆ ที่มีขยายออกไปอยางกวางขวาง ทําใหความรูที่มีอยูในโลกไมสูญหายไปได
งาย ๆ
การกระทําใด ๆ ก็ตาม ในทางจิตวิทยากลาววา ถาทําซ้ํา ๆ ทําบอย ๆ การกระทํานั้น ๆ
จะกลายเปนนิสัย การหมั่นฝกฝนการเขียน ไมวาจะเขียนอะไรก็ตาม ก็ตองหมั่นฝกฝนใหเกิดเปนนิสัย
ขึ้นมาใหได อาจเริ่มจากการฝกฝนบันทึกขอความ หรือเรื่องราวที่ชื่นชอบหรือที่เปนความรู ฝกเขียน
บันทึกประจําวัน ฝกเขียนเรียงความจากเรื่องใกลตัว เรื่องที่ตัวเรามีความรูมากที่สุด มีขอมูลมากที่สุด
กอน แลวคอย ๆ เขียนเรื่องที่ไกลตัวออกไป โดยเขียนเรื่องที่อยากเขียนกอนแลวขยายออกไปสูเรื่องที่
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เปนวิทยาการความรูตาง ๆ เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกตนเองทีละนอย ถาปฏิบัติไดเชนนี้จะทํา
ใหผูเรียนเกิดความรักในการเขียนและการคนควาขึ้นมาได

การเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนแสดงความคิดเห็น หมายถึง การเขียนที่ประกอบดวยขอมูลอันเปนขอเท็จจริงกับ
การแสดงความคิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผล และเปนไปในทางสรางสรรค
หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
1. การเลือ กเรื่ อ ง ผู เ ขียนควรเลื อ กเรื่ อ งที่ เ ป นที่ ส นใจของสัง คมหรื อเป นเรื่ อ งที่ ทั นสมั ย
อาจเกี่ยวกับเหตุการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร หรือขาว
เหตุการณประจําวัน ทั้งนีผ้ ูเขียนควรมีความรูและความเขาใจเรื่องที่ตนจะแสดงความคิดเห็นเปนอยางดี
เพื่อจะแสดงความคิดเห็นไดอยางลึกซึง้
2. การใหขอเท็จจริง ขอมูลที่เลือกมานั้นจะตองมีรายละเอียดตาง ๆ เชน ที่มาของเรื่อง
ความสําคัญและเหตุการณ เปนตน
3. แสดงความคิดเห็น ผูเขียนอาจแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่จะเขียนได 4 ลักษณะ คือ
3.1 การแสดงความคิดเห็นในลักษณะตั้งขอสังเกต
3.2 การแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนขอเท็จจริง
3.3 การแสดงความคิดเห็นเพื่อโตแยงขอเท็จจริง
3.4 การแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินคา
4. การเรียบเรียง
4.1 การตั้งชื่อ ควรตั้งชื่อเรื่องใหเราความสนใจผูอาน และสอดคลองกับเนื้อหาที่จะเขียน
4.2 การเปดเรื่อง ควรเปดเรื่องใหนาสนใจชวนใหผูอานติดตามเรื่องตอไป
4.3 การลําดับเรื่อง ควรลําดับใหมีความตอเนื่องสอดคลองกันตั้งแตตนจนจบ
ไมเขียนวกไปวนมา
4.4 การปดเรื่อง ใชหลักการเดียวกับการเขียนสรุปและควรปดเรื่องใหผูอานประทับใจ
5. การใช ภ าษา ควรใช ภาษาอย างสละสลวย ชั ดเจน ไม เ ยิ่ นเยอ ใช สาํ นวนโวหาร
อยางเหมาะสมกับเรื่อง ใชถอยคําที่ส่ือสารความหมายไดตรงตามอารมณ และความรูสึกของผูเขียน
ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่แสดงอารมณรุนแรง และควรใชถอยคําในเชิงสรางสรรคดวย

การเขียนโตแยง
การเขียนโตแยง เปนการเขียนแสดงความคิดเห็นลักษณะหนึ่ง โดยมุงที่จะโตแยงขอเท็จจริง
หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนโตแยงความคิดของผูอื่นดวยความคิดเห็นในการสรางสรรค
วิธีก ารเขียนโตแยง ตอ งตั้ง ประเด็นวาจะโตแยง ในเรื่ องใดก็ ชี้ให เ ห็ นจุ ดดอ ยของเรื่ อ งที่ จ ะ
โตแยงนั้น พรอมทั้งหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนแลวเรียบเรียงใหเปนภาษาของตนที่เขาใจงาย
และใชคําที่มีพลังในการกระตุนใหเกิดความคิดเห็นคลอยตาม
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ขอควรระวังในการเขียนโตแยง ไมควรเขียนใหเกิดความแตกแยก ควรใชเหตุผล และควรเขียน
เชิงสรางสรรค
มารยาทในการเขียนโตแยง ตองจริงใจ ใชภาษาสุภาพ

การเขียนคําขวัญ
คําขวัญ คือ ขอความสั้น ๆ เขียนดวยถอยคําที่เลือกสรรเปนพิเศษเพื่อใหประทับใจผูฟง จูงใจ
ใหคิดหรือปฏิบัติ เชน
คําขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2554
รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ
คําขวัญวันครู
ยกยองพระคุณครู เชิดชูความเปนไทย
คําขวัญของการสื่อสารแหงประเทศไทย
จาหนาถวนถี่ ไปรษณียหางาย จดหมายถึงเร็ว
คําขวัญโรงพยาบาลสมุทรสาคร
บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตมีคุณคา

ประโยชนของคําขวัญ คือ ใชเปนเครื่องเตือนใจใหปฏิบัติตาม
องคประกอบของคําขวัญ มี 3 สวน คือ
1. ความมุงหมายหรือแนวคิด
2. ขอความหรือเนื้อหา
3. ศิลปะแหงการใชถอยคํา
องคประกอบทั้ง 3 สวนนี้ จะประสมกลมกลืนกันในตัวคําขวัญนั้นอยางเหมาะสม
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ลักษณะของคําขวัญที่ดี มีดังตอไปนี้
1. มีเจตนาที่ ดีตอ ผูฟง ผู ปฏิบั ติ หรือ ผลประโยชนของสวนรวม เชน คําขวัญ เชิญชวน
งดการสูบบุหรี่ คําขวัญเชิญชวนใหประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ฯลฯ
2. มีเปาหมายชัดเจนเพียงเปาหมายเดียว เชน เพื่อ ใหเคารพกฎจราจร เพื่อใหชวยรักษา
ความสะอาดของถนน ฯลฯ
3. มีเนื้อหาครอบคลุมเปาหมาย
4. ไพเราะ สัมผัสคลองจอง มีพลังโนมนาวใจผูฟงใหจําและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการเขียนคําขวัญ คําขวัญที่ดีตองเปนขอความสั้น ๆ ไพเราะ มีพลังในการโนมนาว
ใจผูฟงหรืออานเขียนครอบคลุมเปาหมายที่กําหนดไวอยางชัดเจน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียม
1. กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนวาจะใหผูฟงคิดหรือปฏิบัติเรื่องอะไร อยางไร
2. กําหนดกลุมผูใชคําขวัญวาเปนคนกลุมใด เชน คําขวัญสําหรับเด็ก ตองเขียนใหเขาใจงาย
กวาคําขวัญสําหรับผูใหญ
3. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนคําขวัญ
ขั้นลงมือเขียน
1. เรียบเรียงขอความที่จะเปนรอยแกว ใหมีเนื้อหาครอบคลุมเปาหมายที่กําหนดไว
2. เรี ยบเรี ยงขอ ความในขอ 1 ให เป นขอความที่ มีสั มผั สและมีถอยคําที่มี พลั งโนม นาวใจ
โดยลองเขียนดูหลาย ๆ ขอความ แลวพิจารณาตัดขอความที่ไมเหมาะสมออกไป จนเหลือขอความที่
พอใจประมาณ 3 - 4 ขอความ
3. เลือกขอความที่ดีที่สุดเอาไวใช
ขั้นตรวจทาน นําคําขวัญที่ไดมา พิจารณาตรวจทานการใชคําที่ถูกตองตามความหมายและ
ความนิยม และการเขียนตัวสะกดการันต

การเขียนคําโฆษณา
การเขียนคําโฆษณา เป นการใชภาษาเพื่อ ทําใหผูอ านเกิดความสนใจสิ่งที่ผูเ ขียนนําเสนอ
การเขียนโฆษณามีกลวิธีตาง ๆ ที่ควรศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการเขียน เปนการเขียนที่ใช
ในวงการธุรกิจ การคา การใชถอยคํามีลกั ษณะดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค เพื่อใหจดจําสินคาไดงาย
ซึ่งจําเปนกับกิจการในการขยายตัวทางการคาของธุรกิจบริษทั นั้น ๆ
จุดประสงคของการเขียนคําโฆษณา
1. เพื่อใหผูบริโภครูจกั สินคาหรือบริการของบริษัทและสนใจอยากซื้อมาใชหรืออยากใชบริการ
2. เพื่อเตือนใจผูบริโภคใหจดจําสินคาไดแมนยําทําใหยอดขายสินคาชนิดนั้น ๆ อยูตัวหรือ
เอาชนะคูแขงทางการคาได
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กลวิธีในการเขียนคําโฆษณา
1. การเนนความสําคัญเฉพาะบุคคล เชน “เอกลักษณสําหรับบุรุษ”“น้ําหอมประจํากาย
สําหรับผูมรี สนิยม” การเขียนโฆษณาวิธีนี้เปนการสรางความรูสกึ ใหผูบริโภคอยากเปนบุคคลเดนทีม่ ี
ความสําคัญ
2. การสรางความเป นพวกเดียวกั น การเขียนโฆษณาวิธีนี้นิยมใชคําวา “เรา” เพื่อ สราง
ความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน เชน “เราหวงใยดวงใจดวงนอยของทาน” “เราสามารถชวยทานได”
3. การสรางความกลัว การเขียนโฆษณาวิธีนี้ใชไดผลกับผูบ ริโภคที่ไมมีความมั่นใจตนเองและ
หวั่นเกรงเหตุก ารณในอนาคต เชน “ระวัง ยาลดความอ วนที่ ท านใชอ ยู ” “คุณกําลั ง ตกอยูใน
อันตราย” “บุตรหลานของทานอยูทามกลางพิษภัยของโรคไขหวัดนก”
4. การเนนความเปนชาตินิยม การเขียนโฆษณาวิธีนี้เปนการสรางความรูส ึกรักชาติใหเกิดขึ้นใน
สํานึกผูบริโภค เชน “ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ” “ใชสินคาไทย เงินตราไมรั่วไหลไปตางประเทศ”
5. การใชอิทธิพลของกลุม การโฆษณาวิธีนี้ใชหลักธรรมชาติของมนุษย ซึ่งนิยมทําตามอยาง
กันมาเปนจุดโฆษณา เชน “ใคร ๆ ก็นิยมใช.....” “ทุกสังคมตางชื่นชอบ....” “นางงาม 9 ใน 10 คน
ใช....”
6. การปดบังบางสวน การเขียนโฆษณาวิธีนี้จะไมแจงความจริงทั้งหมด ภาษาที่ใชมีลักษณะไม
ชัดเจนตองใหผูบริโภคเขาใจเอาเอง เชน “สบายไปลานเจ็ดเคล็ดลับในการดูแลบาน” “ดาวนนอย
ผอนนาน”
7. การเนนประสาทสัมผัส การเขียนโฆษณาวิธีนี้ใชหลักธรรมชาติของมนุษยที่พอใจในรูป รส
กลิ่น เสียง และสัมผัส จึงใชถอยคําที่สื่อความหมายเกี่ยวกับประสาทสัมผัสซึ่งสวนใหญเปนคํากริยาหรือ
คําวิเศษณ เชน “เครื่องดื่มคนรุนใหม สดใส ซาบซา” “เพียงคําเดียว เคี้ยวเพลินใจ”
8. การใชคําภาษาตางประเทศ การเขียนโฆษณาวิธีใชหลักการตอบสนองคานิยมของคนไทย
ที่นิยมใชภาษาตางประเทศในการสื่อ สาร จึ งนําคําภาษาตางประเทศมาใชเขียนคําโฆษณา เชน
“สกินโลชั่น เบา นุม ขาว บริสุทธิ์” “แปงเด็กสูตรผสมมิลคโปรตีน”
9. การใชภาษาแสลง หรือภาษาปาก การเขียนโฆษณาวิธีนี้ เปนการนําภาษาแสดงหรือภาษาปาก
ซึ่ ง ผู ใ ช สิ น ค า กลุ ม นี้ นิ ย มใช เ พื่ อ สร า งความรู สึ ก คุ น เคย วางใจ เช น “หร อ ยยั ง ไง ไปชิ ม เอง”
“จะปวดเฮดทําไม ใชบริการเราดีกวา”
10. การกล าวเกินจริง การโฆษณาวิธีน้ีเ นนความสนใจโดยไม คํานึง ถึงหลัก ความจริง และ
ผูบ ริโ ภคส วนใหญก็ ยอมรับสินคานั้น โดยไมพ ยายามไตร ตรองวาความเปนจริงเปนอยางไร เชน
“คุณภาพลานเปอรเซ็นต” “น้ําหอมทีห่ อมจนเทวดาตามตื้อ”
นอกจากนี้ ยังพบวาภาษาโฆษณานิยมใชคําคลองจองและคําสั้น ๆ ที่สื่อความหมายชัดเจน
เพื่อใหผูบริโภคจําสินคาไดขึ้นใจและนิยมใชสินคาชนิดนั้น
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การเขียนรายงานการคนควา
การเขี ยนรายงานเป นการเขีย นเนื้อ หาทางวิช าการที่ ไ ดศึ ก ษาคน ควา มาเป นอยางดี
และเรียบเรียงอยางมีระเบียบแบบแผน ทําใหเกิดความรูส กึ ความเขาใจเรื่องที่ศึกษาดียิ่งขึ้น
สวนประกอบของรายงาน มี 3 สวน คือ
1. สวนนํา กลาวถึง วัตถุประสงค และขอบเขตรายงานเรื่องนี้
2. สวนเนื้อเรื่อง กลาวถึง สาระสําคัญของเรื่องอยางละเอียด ทําใหผูอานมีความเขาใจวาใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และมีขั้นตอนในการทําอยางไร
3. สวนสรุป กลาวถึง ผลของการดําเนินงาน รวมทั้งขอเสนอแนะ หรือ ความคิดเห็นที่เปน
ผลจากการกระทํานั้นดวย
ลักษณะของรายงานที่ดี
1. ขอมูลเชื่อถือได มีแหลงอางอิงชัดเจน
2. สอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว
3. มีรายละเอียดครบถวน
4. มีการใชตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ฯลฯ ที่ชวยใหเขาใจงาย
5. มีวิธีการเรียนที่นาอาน
6. เนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ
ขั้นตอนในการเขียนรายงาน
1. เลือกเรื่อง เปนเรื่องทีผ่ ูเขียนมีความรู หรือสนใจเปนพิเศษ มีแหลงขอมูล เปนประโยชนแกผูอาน
2. กําหนดจุดมุ งหมายของรายงาน ตองกําหนดใหชัดเจนและสามารถเขียนให เกิดผลตาม
จุดมุงหมายได
3. กําหนดขอบเขตของเรื่อง โดยใหสัมผัสกับจุดมุงหมาย
4. ทําโครงเรื่อง เพื่อชวยใหรายงานมีการจัดหัวขออยางเปนลําดับไมสับสน และมีประเด็น
เนื้อเรื่องที่จะเขียนครบถวน
โครงเรื่องจะประกอบดวย ความนํา หัวขอใหญและหัวขอยอย การแบงหัวขอมีหลัก ดังนี้
1. เรียงลําดับหัวขอใหญ และจัดแบงหัวขอใหดี อยาใหมีหัวขอยอยที่ไมเกี่ยวของเขาไปปะปน
อยูในหัวขอใหญ
2. การใชชื่อหัวขอยอย ไมควรยาวเกินไป ควรใชใหก ะทัดรัด ใจความครอบคลุ มเนื้อหา
ตอนนั้น ๆ โดยเฉพาะ
3. ไมควรแบงเนื้อเรื่องออกเปนหัวขอยอยๆ มากเกินไป
4. แตละหัวขอในโครงเรื่องจะตองมีความสัมพันธตอเนื่องกันโดยลําดับในการจัดเรียงลําดับ
หัวขอ อาจทําไดหลายวิธี เชน เรียงตามลําดับเวลาหรือตามความสัมพันธระหวางหัวขอ โดยดูลักษณะ
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ของเนื้อเรื่องเปนหลัก เชน การเขียนรายงานเรื่องประวัติการพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติ ควรวาง
โครงเรื่องตามลําดับ เวลา เพราะผลของการพัฒนาในระยะแรก มีสวนสําคัญเกี่ยวของกับการพัฒนา
ในระยะหลัง เราอาจวางโครงเรื่อง ดังนี้
1. ความนํา
2. สภาพทั่วไปของหมูบานเฉลิมพระเกียรติกอน พ.ศ. 2505
3. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2505 – 2515
3.1 เปาหมายของการพัฒนา
3.2 วิธีการใช
3.3 ปญหาและอุปสรรค
3.4 ผลการพัฒนาและผลกระทบ
4. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2515 – 2525
หัวขอยอยเปนลักษณะเดียวกับขอ 3
5. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2525 – 2535
หัวขอยอยเปนลักษณะเดียวกับขอ 3
6. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติ – สภาพปจจุบัน
6.1 เปาหมายของการพัฒนา
6.2 วิธีการใช
6.3 ปญหาอุปสรรค
6.4 การคาดการณผลการพัฒนา
7. ขอสรุป
การเรียงเนื้อหา เมื่อทําโครงเรื่องเรียบรอยแลว ผูเขียนจึงคนควา รวบรวมขอมูลจากแหลง
ตาง ๆ แลวบันทึกไว จากนั้นนํามาเรียบเรียงตามลําดับที่กําหนดไวในโครงเรื่อง โดยใชถอยคําสํานวน
ของตัวเองใหมากที่สุดถาคัดลอกขอความจากเอกสารหรือหนังสือเลมใดตองอางถึงแหลงที่มาดวย

การกรอกแบบพิมพและใบสมัครงาน
แบบรายการ แบบพิมพ แบบฟอรม หมายถึง เอกสารที่ทําขึ้นโดยพิมพขอความไวบางสวนและ
เวนที่วางไวบางสวนสําหรับใหผูที่เกี่ยวของกรอกขอความลงไปในที่วาง ซึ่งเวนไวนั้น
ประโยชนของแบบรายการ มีดังนี้
1. ประโยชนสําหรับผูกรอก แบบรายการชวยใหผูกรอกไมตองเขียนขอความที่ยืดยาวตาง ๆ
ลงไปทั้งหมด จะเขียนแตเฉพาะรายละเอียดที่ผจู ัดทําแบบรายการตองการเทานั้น ทําใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว
2. ประโยชนสํา หรั บผู จั ดทํา แบบรายงานชวยให ส ามารถเก็ บ ขอ มู ลที่ ตอ งการไดร วดเร็ ว
เปนระเบียบสะดวกทีจ่ ะนําขอมูลนั้นกลับมาใชอีก รวมทั้งใชเปนหลักฐานเอกสารไดดวย
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ความสําคัญของการกรอกแบบรายการ
การกรอกแบบรายการมี ค วามสํ า คั ญ มากเพราะแบบรายการใชเ ป น หลั ก ฐานเอกสารได
แบบรายการที่กรอกแลว มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งผูกรอกจะตองรับผิดชอบแบบรายการบางอยาง
เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาค้ําประกัน ฯลฯ อาจมีผลผูกพันตอทรัพยสินเงินทองจํานวนมาก
ขอควรระวังในกรณีที่แบบรายการตองลงลายมือชื่อ หามลงนามในแบบรายการที่เขียนหรือ
พิมพขอความไมครบถวน หรือขอความที่ยังไมเขาใจชัดเจนเด็ดขาด ไมวาในเรื่องใด ๆ
ตัวอยางการกรอกแบบรายการ
1. การกรอกแบบรายการ สําหรับสงธนาณัติ
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2. การกรอกแบบรายการหนังสือมอบอํานาจ
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3. การกรอกแบบหนังสือสัญญาเชาที่ดิน
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ขอแนะนําในการกรอกแบบรายการ ควรระมัดระวังในเรื่อง ตอไปนี้
1. กรอกดวยความเขาใจ กอนจะกรอกตองอานขอความใหถี่ถวน และควรสอบถาม ถามี
ขอความที่ยังไมเขาใจ
2. กรอกขอความที่เปนจริง ไมกรอกขอความที่เปนเท็จ เพราะอาจมีผลเสียหาย ตอตัวผูกรอก
ในภายหลัง
3. กรอกใหครบถวน ชองวางที่ไมไดกรอกขอความตองขีดเสนใตใหเต็มชอง ไมเวนที่วางไว
เพราะอาจมีผูมากรอกขอความเพิ่มเติมไดภายหลัง
4. กรอกขอความดวยตนเอง ไมควรใหผูอื่นกรอกแบบรายการแทน ยกเวนในกรณีที่จําเปน
อยางยิ่ง เชน ไมอยูในสภาพที่จะเขียนหนังสือได ถาใหผูอื่นกรอกขอความในแบบรายการตองอาน
ขอความนั้นกอนเพื่อความแนใจวาถูกตอง
5. ตรวจทานทุกครั้ง เมื่อกรอกแบบรายการหรือลงนามในเอกสาร

กิจกรรม บทที่ 4 การเขียน
1. ใหผูเรียนเรียบเรียงขอความตอไปนี้ใหถูกตองมีความหมายที่สมบูรณ พรอมระบุเหตุผล
1.1 การชําเราจําเปนตองหาที่เหมาะ ๆ ใตตนไมยิ่งดี
1.2 ฉันไปตลาดเพื่อซื้อปลาหางมาทําแกงสม
1.3 เพื่อนจะไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
2. ใหผูเรียนเขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การเขียน จากเนื้อหาวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พรอมทั้งระบุวาเปนแผนภาพความคิดรูปแบบใด
3. ใหผูเรียนเขียนเรียงความเรื่องที่ตนเองสนใจ จํานวน 1 เรื่อง โดยใชหลักการเขียนเรียงความดวย
4. ใหผูเรียนเขียนจดหมายถึงครู กศน. ที่สอนภาษาไทยเพื่อขอลาปวยเนื่องจากเปนไขหวัดใหญ
ไมสามารถไปพบกลุมตามวัน เวลา และสถานที่ได พรอมใสซองติดแสตมปสงทางไปรษณีย
เพื่อใหครู กศน. ใหคะแนนเก็บระหวางภาคเรียนดวย
5. จงบอกคําขวัญประจําจังหวัดของทาน
....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. ใหผูเรียนรวบรวมคําขวัญที่ไดพบ พรอมจดบันทึกไวอยางนอย 10 คําขวัญ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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7. จงเขียนคําขวัญ ชัก ชวนคนในชุม ชนของท านใหชวยกันรั ก ษาความสะอาดของแหล ง น้ํา
หรือสถานที่สาธารณะอยางใด อยางหนึ่ง
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

เฉลยกิจกรรม บทที่ 4 การเขียน
1. ใหผูเรียนเรียบเรียงขอความตอไปนี้ใหถูกตองมีความหมายที่สมบูรณ พรอมระบุเหตุผล
1.1 การชํา เราจําเปนตองหาทีเ่ หมาะๆ ใตตนไมยิ่งดี เพราะตองเวนวรรคคําวา การชํา
1.2 ฉันไปตลาดเพื่อซื้อปลาหางมาทําแกงสม เพราะคําวาปลาหางเปนคําราชาศัพท
1.3 เพื่อนจะไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรี เพราะคําวาจันทรบุรีเขียนผิด
2. ใหผูเรียนเขียนแผนภาพความคิดเรื่อง การเขียน จากเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน พรอมทัง้ ระบุวาเปนแผนภาพความคิดรูปแบบใด
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บทที่ 5
หลักการใชภาษา
สาระสําคัญ
การใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู การระดมความคิด การประชุม การวิเคราะห
การประเมิน การเขาใจระดับของภาษา สามารถใชพูดและเขียนไดดี ทําใหเกิดประโยชนทั้งตอสวนตน
และสวนรวม ทั้งยังเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายความแตกตางของคํา พยางค วลี ประโยค ไดถูกตอง
2. ใชเครื่องหมายวรรคตอน อักษรยอ คําราชาศัพทไดถูกตอง
3. อธิบายความแตกตางระหวางภาษาพูด และภาษาเขียนได
4. อธิบายความแตกตาง ความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพย และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5
เรื่องที่ 6
เรื่องที่ 7
เรื่องที่ 8

การใชคําและการสรางคําในภาษาไทย
การใชเครื่องหมายวรรคตอน และอักษรยอ
ชนิดและหนาที่ของประโยค
หลักในการสะกดคํา
คําราชาศัพท
การใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพย
หลักการแตงคําประพันธประเภทตาง ๆ
การใชภาษาที่เปนทางการและไมเปนทางการ
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เรื่องที่ 1 การใชคําและการสรางคําในภาษาไทย
การใชคํา
การสื่ อ สารดวยการพู ดและเขียนจะมีป ระสิ ทธิภาพหรื อ สื่ อ สารไดดีนั้นตอ งใชคําให ถูก ตอ ง
โดยใชคําที่มีความหมายชัดเจน ใชคําใหถูกกับกาลเทศะและบุคคล การใชเครื่องหมาย การเวนวรรค
ตอน การสะกดการันตตองถูกตอง ซึ่งการใชคําใหถูกตองมีหลักการ ดังนี้
1. ใชคําใหถูกตองเหมาะสมกับประโยคและขอความ การใชคําบางคําในประโยคหรือขอความ
บางครัง้ มักใชคําผิด เชน คําวา มั่วสุมกับหมกมุน บางคนจะใชวา “นักเรียนมักมั่วสุมกับตําราเรียนเมื่ อ
ใกล ส อบ” ซึ่ ง ไม ถูก ตอ งควรใชคําวา หมกมุ น แทนคําว า มั่ วสุ ม มั ก จะใชคําวา รโหฐาน
ในความหมายวา ใหญโ ต ซึ่ ง ความหมายของคํานี้ หมายถึง ที่ ลับ ควรใชคําว า มโหฬาร แทน
2. ควรใชให ถูก ตองตามหลัก ภาษา เชน มั กจะใชห มายกําหนดการแทนคํา กําหนดการ
ในงานปกติทั่วไปซึ่งคําวา หมายกําหนดการ จะใชกับงานพระราชพิธี กําหนดการ จะใชกับงานทั่วไป
เปนตน
3. ควรแบงวรรคตอนของคําไทยใหถูกตอง เพราะหากแบงวรรคตอนผิดก็จะทําให ความหมาย
ผิดไปได เชน คนกิน กลวย แขกรอนจนตาเหลือก ควรเขียน กลวยแขกใหติดกัน ยานี้กินแลวแข็ง แรง
ไมมี โรคภัยเบียดเบียน ควรเขียน แข็งแรงใหติดกัน
4. ใชลักษณะนามใหถูกตอง ลักษณะนามเปนลักษณะพิเศษของภาษาไทย ควรใชใหถูกตอง
โดยเฉพาะลักษณะนามบางคําที่ ไมมีโอกาสใชบอยอาจจะจําไมได เชน “ชาง” ซึ่ง ลักษณะนามชาง
เปนเชือก ตัวอยาง ชาง 2 เชือก มักจะใชผิดเปนชาง 2 ตัว หรือชาง 2 ชาง เปนตน
5. ใชคําใหตรงความหมาย คําไทย คําหนึ่งมีความหมายไดหลายอยาง บางคํามีความหมาย
โดยตรง บางคํามีความหมายแฝง บางคํามี ความหมายโดยนัย และบางคํามีความหมายใกล เคียง
จึงตองเลือกใชใหตรงความหมาย
5.1 คําที่มีความหมายไดหลายอยาง เชน “ขัน” ถาเปนคํานาม หมายถึง ภาชนะใชตักน้ํา
เชน ขันใบนี้ดีแท “ขัน” ถาเปนคํากริยาก็จะหมายถึง ทําใหตึง เสียงรองของไกและนก เชน นกเขาขัน
เพราะจริง ๆ “ขัน” ถาเปนคําวิเศษณ หมายถึง นาหัวเราะ เชน เธอดูนาขันจริง ๆ เปนตน
5.2 ความหมายใกลเคียง การใชคําชนิดนี้ตองระมัดระวังใหดี เชน มืด มัว ยิ้ม แยม เล็ก
นอย ใหญ โต ซอม แซม ขบ กัด เปนตน
ตัวอยาง มืด หมายถึง ไมสวาง มองไมเห็น เชน หองนี้มืดมาก
มัว หมายถึง คลุม มึน หลง เพลิน
เชน ลูก ๆ มัวแตรองรําทําเพลง
มืดมัว เชน วันนี้อากาศมืดมัวจริง ๆ
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6. การใช คํา ที่ มี ค วามหมายแฝงหรื อ ความหมายโดยนั ย เราต อ งศึก ษาที่ ม าของคํา และ
ดูสภาพแวดลอม เราจะทราบความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัยของคํานั้น
ตัวอยาง แม หมายถึง หญิงที่ใหกําเนิดแกลูกเปนความหมายหลัก แตคําตอไปนี้ไมมี
ความหมายหลัก เชน แมน้ํา แมครัว แมเหล็ก แมมด แมเลา แมสื่อ ฯลฯ
เสือ หมายถึง สัตวชนิดหนึ่งอยูในปากินเนื้อสัตวเปนอาหาร มีนิสัยดุราย แตคําวา “เสือ”
ตอไปนี้ไมไดมีความหมายตามความหมายหลัก เชน เสือผูหญิง เสือกระดาษ เปนตน
7. ใชคําที่มีตัวสะกดการันต ใหถูกตองในการเขียนเพราะคําที่ออกเสียงเหมือนกัน แตเขียน
สะกดการันตตางกันยอมมีความหมายตางกัน เชน สัน สันต สรร สรรค สันทน ทั้งหาคํานี้เขียน
ตางกัน ออกเสียงเหมือนกันแตความหมายไมเหมือนกัน คําวา สันต หมายถึง สงบ สรร หมายถึง
เลือกสรร สรรค หมายถึง สราง เปนตน จึงตองระมัดระวังในการเขียนคําใหถูกตองตามสะกดการันต
และตรงความหมายของคํานั้น ๆ
การเขียนคํา การเลือกใชคํา ยังมีขอควรระวังอีกหลายลักษณะ ขอใหผูเรียนศึกษาและสังเกต
ใหดี เพื่อจะไดใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

การสรางคํา
คําที่ใชในภาษาไทยดั้งเดิม สวนมากจะเปนคําพยางคเดียว เชน พี่ นอง เดือนดาว จอบ ไถ
หมู หมา กิน นอน ดี ชั่ว สอง สาม เปนตน เมื่อโลกวิวัฒนาการ มีสงิ่ แปลกใหมเพิม่ ขึ้น ภาษาไทยก็
จะตองพัฒนาทัง้ รูปคําและการเพิ่มจํานวนคํา เพื่อใหมีคําในการสือ่ สารใหเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลง
ของวัต ถุ ส่ิง ของและเหตุก ารณ ตาง ๆ ด ว ยการสร างคํา ยื ม คํา และเปลี่ ยนแปลงรู ป ร างคํา ซึ่ ง จะมี
รายละเอียด ดังนี้

แบบสรางคํา
แบบสรางคํา คือ วิธีการนําอักษรมาประสมเปนคําเกิดความหมายและเสียงของแตละพยางค
ใน 1 คํา จะตองมีสวนประกอบ 3 สวน เปนอยางนอย คือ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต อยางมาก
ไมเกิน 5 สวน คือ สระ พยัญชนะ วรรณยุกต ตัวสะกด ตัวการันต

รูปแบบของคํา
คําไทยที่ใชอยูปจจุบันมีทั้งคําที่เปนคําไทยดั้งเดิม คําที่มาจากภาษาตางประเทศ คําศัพทเฉพาะ
ทางวิชาการ คําที่ใชเฉพาะในการพูด คําชนิดตาง ๆ เหลานี้มีชื่อเรียกตามลักษณะและแบบสรางของคํา
เชน คํามูล คําประสม คําสมาส คําสนธิ คําพองเสียง คําพองรูป คําเหลานี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ผูเรียนจะเขาใจลักษณะแตกตางของคําเหลานี้ไดจากแบบสรางของคํา
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ความหมายและแบบสรางของคําชนิดตาง ๆ
คํามูล
คํามูล เปนคําเดียวที่มิไดประสมกับคําอื่น อาจมี 1 พยางค หรือหลายพยางคก็ได แตเมื่อแยก
พยางคแลวแตละพยางคไมมีความหมายหรือมีความหมายเปนอยางอื่นไมเหมือนเดิม คําภาษาไทยที่ใช
มาแตเดิมสวนใหญเปนคํามูลที่มีพยางคเดียวโดด ๆ เชน พอ แม กิน เดิน เปนตน
ตัวอยางแบบสรางของคํามูล
คน
มี 1 พยางค คือ คน
สิงโต
มี 2 พยางค คือ สิง - โต
นาฬิกา
มี 3 พยางค คือ นา - ฬิ - กา
ทะมัดทะแมง
มี 4 พยางค คือ ทะ - มัด - ทะ - แมง
กระเหี้ยนกระหือรือ
มี 5 พยางค คือ กระ - เหี้ยน - กระ - หือ - รือ
จากตัวอยางแบบสร างของคํามูล จะเห็นวาเมื่อ แยกพยางคจ ากคําแลว แตละพยางคไม มี
ความหมายในตัวหรื อ อาจมี ค วามหมายไม ค รบทุ ก พยางค คําเหล า นี้จ ะมี ความหมายก็ ตอ เมื่ อ นํ า
ทุกพยางคมารวมเปนคํา ลักษณะเชนนี้ ถือวาเปนคําเดียวโดด ๆ

คําประสม
คําประสม คือ คําที่ส รางขึ้นใหมโ ดยนําคํามูลตั้ง แต 2 คําขึ้นไปมาประสมกัน เกิดเป น
คําใหมขึ้นอีกคําหนึ่ง
1. เกิดความหมายใหม
2. ความหมายคงเดิม
3. ความหมายใหกระชับขึ้น
ตัวอยางแบบสรางคําประสม
แมยาย
เกิดจากคํามูล 2 คํา คือ แมกับยาย
ลูกน้ํา
เกิดจากคํามูล 2 คํา คือ ลูกกับน้ํา
ภาพยนตรจีน เกิดจากคํามูล 2 คํา คือ ภาพยนตรกับจีน
จากตัวอยางแบบสรางคําประสม จะเห็นวาเมื่อแยกคําประสมออกจากกัน จะไดคํามูลซึ่งแตละ
คํามีความหมายในตัวเอง
ชนิดของคําประสม
การนําคํามาประสมกัน เพื่อใหเกิดคําใหมขึ้นเรียกวา “คําประสม” นั้น มีวิธีสรางคํา
ตามแบบสรางอยู 5 วิธีดวยกัน คือ
1. คําประสมที่เกิดจากคํามูลที่มีรูป เสียง และความหมายตางกัน เมื่อประสมกันเกิดเปน
ความหมายใหม ไมตรงกับความหมายเดิม เชน
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แม
หมายถึง
หญิงที่ใหกําเนิดลูก
ยาย
หมายถึง
แมของแม
แมกับยาย ไดคําใหม
คือ แมยาย หมายถึง แมของเมีย
คําประสมชนิดนี้มีมากมาย เชน แมครัว ลูกเสือ พอตา มือลิง ลูกน้ํา ลูกนอง ปากกา เปนตน
2. คําประสมที่เกิดจากคํามูลที่มีรูป เสียง และความหมายตางกัน เมื่อประสมกันแลวเกิ ด
ความหมายใหม แตยังคงรักษาความหมายของคําเดิมแตละคํา เชน
หมอ
หมายถึง
ผูรู ผูชํานาญ ผูรักษาโรค
ดู
หมายถึง
ใชสายตาเพื่อใหเห็น
หมอกับดู ไดคําใหม
คือ หมอดู หมายถึง ผูทํานายโชคชะตาราศี
คําประสมชนิดนี้ เชน หมอความ นักเรียน ชาวนา ของกิน รอนใจ เปนตน
3. คําประสมที่เกิดจากคํามูลที่มีรูป เสียง ความหมายเหมือนกัน เมื่อประสมแลวเกิดความหมาย
ตางจากความหมายเดิมเล็กนอย อาจมีความหมายทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได การเขียนคําประสมแบบนี้
จะใชไมยมก ๆ เติมขางหลัง เชน
เร็ว
หมายถึง
รีบ ดวน
เร็ว ๆ หมายถึง
รีบ ดวนยิ่งขึ้น เปนความหมายที่เพิ่มขึ้น
ดํา
หมายถึง
สีดํา
ดํา ๆ
หมายถึง
ดําไมสนิท เปนความหมายในทางลดลง
คําประสมชนิดนี้ เชน ชา ๆ ซ้ํา ๆ ดี ๆ นอย ๆ ไป ๆ มา ๆ เปนตน
4. คําประสมที่เกิดจากคํามูลที่มีรูปและเสียงตางกัน แตมีความหมายเหมือนกัน เมื่อนํามา
ประสมกันแลวความหมายไมเปลี่ยนไปจากเดิม เชน
ยิ้ม
หมายถึง
แสดงใหปรากฏวาชอบใจ
แยม
หมายถึง
คลี่ เผยอปากแสดงความพอใจ
ยิ้ม แยม ไดคําใหม
คือ ยิ้มแยม หมายถึง ยิ้มอยางชื่นบาน คําประสมชนิดนี้
มีมากมาย เชน โกรธเคือง รวดเร็ว แจมใส เสื่อสาด บานเรือน วัดวาอาราม ถนนหนทาง เปนตน
5. คําประสมที่เกิดจากคํามูลที่มีรูป เสียง และความหมายตางกัน เมื่อนํามาประสมจะตัด
พยางค หรือยนพยางคใหสั้นเขา เชน คําวา ชันษา มาจากคําวา ชนมพรรษา
ชนม
หมายถึง
การเกิด
พรรษา
หมายถึง
ป
ชนม พรรษา
ไดคําใหม
คือ ชนมพรรษา หมายถึง อายุ
คําประสมประเภทนี้ ไดแก
เดียงสา
มาจาก
เดียง ภาษา
สถาผล
มาจาก
สถาพร ผล
เปรมปรีดิ์
มาจาก
เปรม ปรีดา

99

คําสมาส
คําสมาสเปนวิธีสรางคําใหมในภาษาบาลีและสันสกฤต โดยนําคําตั้งแต 2 คําขึ้นไปมาประกอบ
กันคลายคําประสม แตคําที่นํามาประกอบแบบคําสมาสนั้นนํามาประกอบหนาศัพท การแปลคําสมาส
จึงแปลจากขางหลังมาขางหนา เชน
บรม ยิ่งใหญ ครู
บรมครู ครูผูยิ่งใหญ
สุนทร ไพเราะ พจน คําพูด
สุนทรพจน คําพูดที่ไพเราะ
การนําคํามาสมาสกัน อาจเปนบาลีสมาสกับบาลี สันสกฤตสมาสกับสันสกฤต หรือบาลี
สมาสสันสกฤตก็ได
ในบางครั้งคําประสมที่เกิดจากคําไทยประสมกันกับคําบาลีหรือสันสกฤตบางคํามีลักษณะคลาย
คําสมาสเพราะแปลจากขางหลังมาขางหนา เชน ราชวัง แปลวา วังของพระราชา อาจจัดวาเปนคําสมาส
ไดสวนคําประสมที่มีความหมายจากขางหนาไปขางหลัง และมิไดใหความผิดแผกแมคํานั้นประสมกับคํา
บาลีหรือสันสกฤตก็ถือวาเปนคําประสม เชน มูลคา ทรัพยสิน เปนตน

การเรียงคําตามแบบสรางของคําสมาส
1. ถาเปนคําที่มาจากบาลีและสันสกฤต ใหเรียงบทขยายไวขางหนา เชน
อุทกภัย
หมายถึง
ภัยจากน้ํา
อายุขัย
หมายถึง
สิ้นอายุ
2. ถาพยางคทายของคําหนาประวิสรรชนีย ใหตัดวิสรรชนียออก เชน
ธุระ
สมาสกับ กิจ
เปน ธุรกิจ
พละ
สมาสกับ ศึกษา เปน พลศึกษา
3. ถาพยางคทายของคําหนามีตัวการันตใหตัดการันตออกเมื่อเขาสมาส เชน
ทัศน
สมาสกับ ศึกษา เปน ทัศนศึกษา
แพทย
สมาสกับ สมาคม เปน แพทยสมาคม
4. ถาคําซ้ําความ โดยคําหนึ่งไขความอีกคําหนึ่ง ไมมีวิธีเรียงคําที่แนนอน เชน
นร คน
สมาสกับ ชน คน เปน นรชน คน
วิถี ทาง สมาสกับ ทาง ทาง เปน วิถีทาง ทาง
คช ชาง สมาสกับ สาร ชาง เปน คชสาร ชาง

การอานคําสมาส
การอานคําสมาสมีหลักอยูวา ถาพยางคทายของคําลงทายดวย สระอะ อิ อุ เวลาเขาสมาส
ใหอานออกเสียง อะ อิ อุ นั้น เพียงครึ่ง เสียง เชน
เกษตร สมาสกับ ศาสตร เปน เกษตรศาสตร อานวา กะ เสด ตระ สาด
อุทก สมาสกับ ภัย
เปน อุทกภัย
อานวา อุ ทก กะ ไพ
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ประวัติ สมาสกับ ศาสตร เปน ประวัติศาสตร อานวา ประ หวัด ติ สาด
ภูมิ สมาสกับ ภาค เปน ภูมิภาค
อานวา พู มิ พาก
เมรุ สมาสกับ มาศ เปน เมรุมาศ
อานวา เม รุ มาด
ขอสังเกต
1. มีคําไทยบางคํา ที่คําแรกมาจากภาษาบาลีสันสกฤต สวนคําหลังเปนคําไทย คําเหลานี้ได
แปลความหมายตามกฎเกณฑของคําสมาส แตอานเหมือนกับวาเปนคําสมาส ทั้งนี้ เปนการอานตาม
ความนิยม เชน
เทพเจา
อานวา
เทพ พะ เจา
พลเรือน
อานวา
พล ละ เรือน
กรมวัง
อานวา
กรม มะ วัง
2. โดยปกติการอานคําไทยที่มีมากกวา 1 พยางค มักอานตรงตัว เชน
บากบั่น
อานวา
บาก บั่น
ลุกลน
อานวา
ลุก ลน
มีแตคําไทยบางคําที่เราอานออกเสียงตัวสะกดดวย ทั้งที่เปนคําไทยมิใชคําสมาส ซึ่งผูเรียน
จะตองสังเกต เชน
ตุกตา
อานวา
ตุก กะ ตา
จักจั่น
อานวา
จัก กะ จั่น
จั๊กจี้
อานวา
จั๊ก กะ จี้
ชักเยอ
อานวา
ชัก กะ เยอ
สัปหงก
อานวา
สับ ปะ หงก

คําสนธิ
คําสนธิ คือ การเชื่อมเสียงใหกลมกลืนกันตามหลักไวยกรณบาลีสันสกฤต เปนการเชื่อมอักษร
ใหตอเนื่องกันเพื่อตัดอักษรใหนอยลง ทําใหคําพูดสละสลวยนําไปใชประโยชนในการแตงคําประพันธ
คําสนธิ เกิ ดจากการเชื่ อ มคํ าในภาษาบาลี และสั นสกฤตเท านั้ น ถ าคําที่ นํ ามาเชื่ อ มกั น
ไมใชภาษาบาลีสันสกฤต ไมถือวาเปนสนธิ เชน กระยาหาร มาจากคํา กระยา อาหาร ไมใชสนธิ เพราะ
กระยา เปนคําไทยและถึงแมวาคําที่นํามารวมกันแตไมไดเชื่อมกัน เปนเพียงประสมคําเทานั้น ก็ไมถือวา
สนธิ เชน
ทิชาชาติ
มาจาก
ทิชา ชาติ
ทัศนาจร
มาจาก
ทัศนา จร
วิทยาศาสตร
มาจาก
วิทยา ศาสตร
แบบสรางของคําสนธิที่ใชในภาษาบาลีและสันสกฤต มีอยู 3 ประเภท คือ
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1. สระสนธิ
2. พยัญชนะสนธิ
3. นิคหิตสนธิ
สําหรับการสนธิในภาษาไทย สวนมากจะใชแบบสรางของสระสนธิ
แบบสรางของคําสนธิที่ใชในภาษาไทย
1. สระสนธิ
การสนธิสระทําได 3 วิธี คือ
1.1 ตัดสระพยางคทาย แลวใชสระพยางคหนาของคําหลังแทน เชน
มหา สนธิกับ อรรณพ เปน มหรรณพ
นร
สนธิกับ อินทร
เปน นรินทร
ปรมะ สนธิกับ อินทร
เปน ปรมินทร
รัตนะ สนธิกับ อาภรณ เปน รัตนาภรณ
วชิร สนธิกับ อาวุธ
เปน วชิราวุธ
ฤทธิ สนธิกับ อานุภาพ เปน ฤทธานุภาพ
มกร สนธิกับ อาคม
เปน มกราคม
1.2 ตัดสระพยางคท ายของคําหนา แลวใชสระพยางคหนาของคําหลั ง แตเปลี่ ยนรู ป
อะ เปน อา อิ เปน เอ อุ เปน อู หรือ โอ ตัวอยางเชน
เปลี่ยนรูป อะ เปนอา
เทศ สนธิกับ อภิบาล เปน เทศาภิบาล
ราช สนธิกับ อธิราช เปน ราชาธิราช
ประชา สนธิกับ อธิปไตย เปน ประชาธิปไตย
จุฬา สนธิกับ อลงกรณ เปน จุฬาลงกรณ
เปลี่ยนรูป อิ เปน เอ
นร
สนธิกับ อิศวร
เปน นเรศวร
ปรม สนธิกับ อินทร
เปน ปรเมนทร
คช
สนธิกับ อินทร
เปน คเชนทร
เปลี่ยนรูป อุ เปน อู หรือ โอ
ราช
สนธิกับ อุปถัมภ เปน ราชูปถัมภ
สาธารณะ สนธิกับ อุปโภค เปน สาธารณูปโภค
วิเทศ
สนธิกับ อุบาย เปน วิเทโศบาย
สุข
สนธิกับ อุทัย
เปน สุโขทัย
นัย
สนธิกับ อุบาย เปน นโยบาย
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1.3 เปลี่ยนสระพยางคทายของคําหนา อิ อี เปน ย อุ อู เปน ว แลวใชสระ พยางค
หนาของคําหลังแทน เชน
เปลี่ยน อิ อี เปน ย
มติ
สนธิกับ อธิบาย เปน มัตยาธิบาย
รังสี
สนธิกับ โอภาส เปน รังสโยภาส รังสีโยภาส
สามัคคี สนธิกับ อาจารย เปน สามัคยาจารย
เปลี่ยน อุ อู เปน ว
สินธุ
สนธิกับ อานนท เปน สินธวานนท
ธนู
สนธิกับ อาคม เปน ธันวาคม
2. พยัญชนะสนธิ
พยัญชนะสนธิในภาษาไทยมีนอย คือ เมื่อนําคํา 2 คํามาสนธิกัน ถาหากวาพยัญชนะ
ตัวสุดทายของคําหนากับพยัญชนะตัวหนาของคําหลังเหมือนกัน ใหตัดพยัญชนะที่เหมือนกันออกเสียง
ตัวหนึ่ง เชน
เทพ
สนธิกับ พนม
เปน เทพนม
นิวาส สนธิกับ สถาน เปน นิวาสถาน
3. นิคหิตสนธิ
นิคหิตสนธิในภาษาไทย ใชวิธีเ ดียวกับ วิธีส นธิในภาษาบาลี และสันสกฤต คือ ใหสังเกต
พยัญชนะตัวแรกของคําหลังวาอยูในวรรคใด แลวแปลงนิคหิตเปนพยัญชนะตัวสุดทายของวรรคนั้น เชน
สํ
สนธิกับ กรานต เปน สงกรานต
ก เปนพยัญชนะวรรค กะ พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค กะ คือ ง
สํ
สนธิกับ คม
เปน สังคม
ค เปนพยัญชนะวรรค กะ พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค กะ คือ ง
สํ
สนธิกับ ฐาน
เปน สัณฐาน
ฐ เปนพยัญชนะวรรค กะ พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค กะ คือ ณ
สํ
สนธิกับ ปทาน เปน สัมปทาน
ป เปนพยัญชนะวรรค กะ พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค กะ คือ ม
ถาพยัญชนะตัวแรกของคําหลังเปนเศษวรรค ใหคงนิคหิตตามรูปเดิม อานออกเสียง อังหรืออัน เชน
สํ
สนธิกับ วร
เปน สังวร
สํ
สนธิกับ หรณ เปน สังหรณ
สํ
สนธิกับ โยค
เปน สังโยค
ถา สํ สนธิกับคําที่ขึ้นตนดวยสระ จะเปลี่ยนนิคหิตเปน ม เสมอ เชน
สํ
สนธิกับ อิทธิ
เปน สมิทธิ
สํ
สนธิกับ อาคม เปน สมาคม
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สํ
สํ

สนธิกับ อาส
สนธิกับ อุทัย

เปน
เปน

สมาส
สมุทัย

คําแผลง
คําแผลง คือ คําที่สรางขึ้นใชในภาษาไทยอีกวิธีหนึ่ง โดยเปลี่ยนแปลงอักษรทีป่ ระสมอยูใน
คําไทยหรือคําที่มาจากภาษาอื่นใหผิดไปจากเดิม ดวยวิธีตัด เติม หรือเปลี่ยนรูป แตยังคงรักษา
ความหมายเดิมหรือเคาความเดิม
แบบสรางของการแผลงคํา
การแผลงคําทําได 3 วิธี คือ
1. การแผลงสระ
2. การแผลงพยัญชนะ
3. การแผลงวรรณยุกต
1. การแผลงสระ เปนการเปลี่ยนรูปสระของคํานั้น ๆ ใหเปนสระรูปอื่น ๆ
ตัวอยาง
คําเดิม
ชยะ
โอชะ
วชิระ
พัชร
คะนึง
ครหะ
ชวนะ
สรเสริญ
ทูรเลข

คําแผลง
ชัย
โอชา
วิเชียร
เพชร
คํานึง
เคราะห
เชาวน
สรรเสริญ
โทรเลข

คําเดิม
สายดือ
สุริยะ
ดิรัจฉาน
พิจิตร
พีช
กีรติ
สุคนธ
ยุวชน
สุภา

คําแผลง
สะดือ
สุรีย
เดรัจฉาน
ไพจิตร
พืช
เกียรติ
สุวคนธ
เยาวชน
สุวภา

2. การแผลงพยัญชนะ
การแผลงพยัญ ชนะก็ เชนเดียวกั บการแผลงสระ คือ ไมมี ก ฎเกณฑ ตายตัวเกิดขึ้นจาก
ความเจริญของภาษา การแผลงพยัญชนะเปนการเปลี่ยนรูปพยัญชนะตัวหนึ่งใหเปนอีกตัวหนึ่ง หรือเพิ่ม
พยัญชนะลงไปใหเสียงผิดจากเดิม หรือมีพยางคมากกวาเดิม หรือตัดรูปพยัญชนะ การศึกษาที่มาของ
ถอยคําเหลานี้จะชวยใหเขาใจความหมายของคําไดถูกตอง
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ตัวอยาง
คําเดิม
กราบ
เกิด
ขจาย
แข็ง
คูณ
เจียร
เจาะ
เฉียง
ชวย
ตรัย
ถก

คําแผลง
กําราบ
กําเนิด
กําจาย
กําแหง คําแหง
ควณ คํานวณ คํานูณ
จําเนียร
จําเพาะ เฉพาะ
เฉลียง เฉวียง
ชํารวย
ตํารับ
ถลก

คําเดิม
บวช
ผทม
เรียบ
แสดง
พรั่ง
รวยรวย
เชิญ
เพ็ญ
ดาล
อัญชลี
อุบาสิกา

คําแผลง
ผนวช
ประทม บรรเทา
ระเบียบ
สําแดง
สะพรั่ง
ระรวย
อัญเชิญ
บําเพ็ญ
บันดาล
ชลี ชุลี
สีกา

3. การแผลงวรรณยุกต
การแผลงวรรณยุกตเปนการเปลี่ยนแปลงรูป หรือเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต เพื่อใหเสียงหรือ
รูปวรรณยุกตผิดไปจากเดิม
ตัวอยาง
คําเดิม
เพียง
เสนหะ

คําแผลง
เพี้ยง
เสนห

คําเดิม
พุทโธ
บ

คําแผลง
พุทโธ
บ

คําซอน
คําซอน คือ คําประสมชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนําเอาคําตั้งแตสองคําขึ้นไป ซึ่งมีเสียงตางกันมี
ความหมายเหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน หรือเปนไปในทํานองเดียวกันมาซอนคูกัน เชน เล็กนอย
ใหญโต เปนตน ปกติคําที่นํามาซอนกันนั้นนอกจากจะมีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันแลวมักจะ
มีเสียงใกลเคียงกันดวยเพื่อใหออกเสียงงาย สะดวกปาก คําที่นํามาซอนแลวทําใหเกิดความหมายนั้น
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1. ซอนคําแลวมี ความหมายคงเดิม คําซอนลักษณะนี้จะนําคําที่มีความหมายเหมือนกันมา
ซอนกันเพื่อขยายความซึ่งกันและกัน เชน ขาทาส วางเปลา โงเขลา เปนตน
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2. ซอนคําแลวมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
2.1 ความหมายเชิง อุปมา คําซ อนลัก ษณะนี้จะเปนคําซอ นที่คําเดิม มีความหมาย
เปนรูปแบบเมื่อนํามาซอนกับความหมายของคําซอนนั้นจะเปลี่ยนไปเปนนามธรรม เชน
ออนหวาน ออนมีความหมายวาไมแข็ง เชน ไมออน หวานมีความหมายวา รสหวาน
เชน ขนมหวาน
ออนหวาน มีความหมายวาเรียบรอย นารัก เชน เธอชางออนหวานเหลือเกิน
หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกถึงความเรียบรอยนารัก
คําอื่น ๆ เชน ค้ําจุน เด็ดขาด ยุงยาก เปนตน
2.2 ความหมายกวางออก คําซ อ นบางคํามี ความหมายกวางออกไม จํา กั ดเฉพาะ
ความหมายเดิมของคําสองคําที่มาซอนกัน เชน เจ็บไข หมายถึง อาการเจ็บของโรคตาง ๆ และคํา
พี่นอง ถวยชาม ทุบตี ฆาฟน เปนตน
2.3 ความหมายแคบเขา คําซอนบางคํามีความหมายเดนอยูคําใดคําหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปน
คําหนาหรือคําหลังก็ได
เชน ความหมายเดนอยูขางหนา
ใจดํา หัวหู ปากคอ บาบอคอแตก
ความหมายเดนอยูขางหลัง
หยิบยืม เอร็ดอรอย น้ําพักน้ําแรง วานอนสอนงาย เปนตน
ตัวอยางคําซอน 2 คํา เชน บานเรือน สวยงาม ขาวของ เงินทอง มืดค่ํา อดทน
เกี่ยวของ เย็นเจี๊ยบ ทรัพยสิน รูปภาพ ควบคุม ปองกัน ลี้ลับ ซับซอน เปนตน
ตัวอยางคําซอนมากกวา 2 คํา เชน
ยากดีมีจน เจ็บไขไดปวย ขาวยากหมากแพง
เวียนวายตายเกิด ถูกอกถูกใจ จับไมไดไลไมทัน
ฉกชิงวิ่งราว เปนตน

เรื่องที่ 2 การใชเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ
การใชเครื่องหมายวรรคตอน
ภาษาไทยมีวิธีการเขียนคําติดตอกันไป เมื่อจบขอความแลวจึงเวนวรรค ดังนั้น ในการเขียน
หนังสือจึงตองมีการแบงวรรคตอนและใชเครื่องหมายวรรคตอนประกอบการเขียนใหถูกตอง เพื่อชวยให
เขาใจความหมายไดอยางชัดเจนไมผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงค
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เครื่องหมายวรรคตอนที่ควรทราบ มีดังนั้น
ลําดับที่ เครื่องหมาย

ชื่อ

วิธีใช

1.

,

จุลภาค

เปนเครื่องหมายที่นํามาใชตามแบบภาษาอังกฤษ
แตตามปกติภาษาไทยใชเวนวรรคแทนเครื่องหมาย
จุลภาคอยูแลว จึงไมจําเปนตองใชเครื่องหมาย
จุลภาคอีก
ตัวอยาง
เขาชอบรับประทานผักกาด ผักคะนา ตนหอม
กะหล่ําปลี
ถาเปนประโยคภาษาอังกฤษจะใชเครื่องหมาย
ดังนี้
เขาชอบรับประทานผักกาด, ผักคะนา, ตนหอม,
กะหล่ําปลี

2.

?

ปรัศนี หรือ
เครื่องหมาย
คําถาม

ใชเขียนไวหลังคํา หรือขอความทีเ่ ปนคําถาม
ถาไมใชถามโดยตรงไมตองใสเครือ่ งหมายปรัศนี
ตัวอยาง
ใคร? ใครครับ? (คําถาม)
ฉันไมทราบวาเขามาหาใคร (บอกเลา)
เธอชอบอานหนังสือนวนิยายไหม? (คําถาม)
ฉันไมทราบวาจะทําอยางไรใหเธอเชื่อฉัน (บอกเลา)
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ลําดับที่ เครื่องหมาย

ชื่อ

วิธีใช

3.

!

อัศเจรีย

เปนเครื่องหมายแสดงความประหลาดใจ
มหัศจรรยใจใชเขียนหลังคําอุทาน หรือขอความ
ที่มีลกั ษณะคลายคําอุทาน เพื่อใหผูอานออกเสียง
ไดถูกตองกับความเปนจริง และเหมาะสมกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น เชน ดีใจ เสียใจ เศราใจ
แปลกใจ
ตัวอยาง
“โอโฮ! เธอขับรถไปถึงสงขลาคนเดียวหรือ”
แปลกใจ
“อนิจจา! ทําไมเขาถึงเคราะหรายอยางนั้น”
สลดใจ

4.

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

นขลิขิต หรือ
เครื่องหมาย
วงเล็บ

ใชเขียนครอมความที่เปนคําอธิบาย ซึ่งไมควรมี
ในเนื้อเรื่อง แตผูเขียนตองการใหผูอานเขาใจหรือ
ทราบขอความนั้นเปนพิเศษ เชน
ตัวอยาง
สมัยโบราณ คนไทยจารึกพระธรรมลงในกระดาษ
เพลา (กระดาษที่คนไทยทําขึ้นใชเอง โดยมากทํา
จากเปลือกขอย บางครั้งเรียกวากระดาษขอย)
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5.

“…………..”

อัญประกาศ

มีวิธีใชดังนี้
เนนคํา หรือขอความใหผูอานสังเกตเปนพิเศษ
ตัวอยาง
ผูหญิงคนนั้น “สวย” จนไมมีที่ติ เขาเปนคน
“กตัญูรูคุณคน” อยางนาสรรเสริญยิ่ง
ใชสําหรับขอความที่เปนความคิดของผูเ ขียนหรือ
ความคิดของบุคคลอื่น
ตัวอยาง
ฉันคิดวา “ฉันคงจะมีความสุขที่สุดในโลก ถามี
บานของตัวเองสักหลังหนึง่ ” เขาคิดวา “ไมมีสงิ่ ใด
ในโลกนี้ทจี่ ีรงั ยั่งยืน”
ขอความที่เปนคําสนทนา เชน
ดํา “เมื่อคืนนีฝ้ นตกหนัก น้ําทวมเขามาถึง
ในบาน แนะ ที่บานของเธอน้ําทวมไหม”
แดง “เหรอ ที่บานน้ําไมทวมหรอก แลวกอนมา
ทํางานน้ําลดแลวหรือยังละ”
4. ขอความที่ผูเขียนนํามาจากที่อื่น หรือเปน
คําพูดของผูอื่น
ตัวอยาง
ก. เขาทําอยางนี้ตรงกับสุภาษิตวา “ขี่ชางจับ
ตั๊กแตน”
ข. ผมเห็นดวยกับปาฐกถาธรรมของพระราช
นันทมุนีที่วา “ความสุขมันเกิดจากเราคิดถูก
พูดถูกทําถูก”

6.

ๆ

ไมยมก หรือ ยมก ใชเขียนไวหลังคํา หรือขอความเพื่อใหอานคํา
หรือความนั้นซ้ํากันสองครัง้ ยมก แปลวา คู
แตตองเปนคําหรือความชนิดเดียวกัน ถาเปนคํา
หรือความตางชนิดกันจะใชไมยมกไมได ตองเขียน
ตัวอักษรซ้ํากัน
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ตัวอยาง
เขาเคยมาทุกวัน วันนี้ไมมา (ถูก)
เขาเคยมาทุกวัน ๆ นี้ไมมา (ผิด)
เขาชอบพูดตาง ๆ นานา (ถูก)
เขาชอบพูดตาง ๆ นา
(ผิด)

7.

_

สัญประกาศ

ใชขีดเสนใตขอความที่ผูเขียนตองการเนนใหเห็น
ความสําคัญ
ตัวอยาง
โรคพิษสุนัขบามีอันตรายมาก
ถาถูกสุนัขบากัดตองรีบไปฉีดวัคซีนทันที
เขาพูดวาเขาไมชอบ คนที่พูดมาก

8.

”

บุพสัญญา

ใชเปนเครื่องหมายแทนคํา หรือกลุมคําซึ่งอยู
ขางบนเครื่องหมายนี้ การเขียนเครื่องหมายนี้จะ
ชวยใหไมตองเขียนคําซ้ํา ๆ กัน
ตัวอยาง
คําวา คน ถาเปนคํากริยา แปลวากวนใหทั่ว
” ขอด ” ” ” ” ขมวดใหเปนปม
เครื่องหมาย บุพสัญญานี้มักจะมีผเู ขียนผิดเปน “
ตัวอยาง
สมุด 8 โหล ราคาโหลละ 40 บาท
ดินสอ 8 ” “ ” 12 บาท (ผิด)
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9.

_

ยติภังค
หรือ
เครื่องหมาย
ขีดเสน

ใชเขียนระหวางคําทีเ่ ขียนแยกพยางคกัน เพื่อเปน
เครื่องหมายใหรูวา พยางคหนากับพยางคหลังนั้น
ติดกัน หรือเปนคําเดียวกัน คําที่เขียนแยกนั้นจะ
อยูในบรรทัดเดียวกัน หรือตางบรรทัดกันก็ได
ตัวอยาง
สับดาห อานวา สัป-ดา
สพยอก อานวา สับ - พะ - ยอก
ในการเขียนเรื่อง หรือขอความ ตัวอยาง เชน คําวา
พระราชกฤษฎีกา เมื่อเขียนไดเพียง พระราชกฤษ
ก็หมดบรรทัด ตองเขียนคําวา ฎีกา ตอในบรรทัด
ตอไปถาเปนเชนนี้ ใหเขียนเครื่องหมายยติภังค
ดังนี้
พระราชกฤษ - แลวเขียนตอบรรทัดใหมวา ฎีกา
และในการอาน ตองอานติดตอกันเปนคําเดียวกัน
วาพระราชกฤษฎีกา

10.

ฯ

ไปยาลนอย

ใชเขียนหลังคําซึ่งเปนทีร่ ูกันโดยทั่วไป ละขอความ
สวนหลังไว ผูอานจะตองอานขอความในสวนที่
ละไวใหครบบริบูรณ ถาจะใหอานเพียงที่เขียนไว
เชน กรุงเทพ ก็ไมตองใสเครือ่ งหมายไปยาล
นอยลงไป
ตัวอยาง
กรุงเทพ ฯ อานวา กรุงเทพมหานคร
โปรดเกลา ฯ อานวา โปรดเกลา โปรด
กระหมอม
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11.

ฯลฯ

ไปยาลใหญ

วิธีใช มีดังนี้
ใชเขียนไวหลังขอความที่จะตอไปอีกมาก
แตนํามาเขียนไวพอเปนตัวอยาง ใหอาน
เครื่องหมาย ฯลฯ วา “ละ”
ตัวอยาง
เขาปลูกผักกาด ผักคะนา ผักบุง ฯลฯ อานวา
เขาปลูกผักกาด ผักคะนา ผักบุง ละ
ใชเขียนไวระหวางกลางขอความ ซึ่งถาเขียนจน
จบจะยาวเกินไป จึงนํามาเขียนไว เฉพาะตอนตน
กับตอนสุดทายเทานั้น สวนขอความที่เวนไวใส
เครื่องหมาย ฯลฯ ใหอานเครื่องหมาย ฯลฯ วา
“ละถึง”
ตัวอยาง
อิติปโส ฯลฯ ภควาติ.
อานวา อิติปโส ละถึง ภควาติ.

12.

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

ไปยาลใหญ
หรือ
จุดไขปลา

สําหรับเครื่องหมาย ฯลฯ นั้น ปจจุบันนิยมใช
เครื่องหมาย.............แทน
ตัวอยาง
อิติปโส ฯลฯ ภควาติ นิยมเขียนวา
อิติปโส ......... ภควาติ
อานวา อิติปโส ละถึง ภควาติ

13.

•

มหัพภาค

มีที่ใช ดังนี้
เขียนไวหลังอักษร เชน
พ.ศ. ยอมาจาก พุทธศักราช
พ.ร.บ. ”
พระราชบัญญัติ
เม.ย.
”
เมษายน
เขียนไวหลังคํายอ เชน
กรกฎ. ยอมาจาก กรกฎาคม
เมษ. ยอมาจาก เมษายน
เขียนไวหลังตัวเลข หรืออักษรที่บอกจํานวนขอ
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ตัวอยาง
ก. เราจะไมประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน
ข. การนอนหลับถือวาเปนการพักผอน
เขียนไวขางหลังเมื่อจบประโยคแลว เชน
ฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากกวาวิชาอื่น ๆ

14.

มหัตสัญญา

เปนการยอหนา ขึ้นบรรทัดใหม ไมมีรปู ราง
และเครือ่ งหมาย
วิธีใช
เมื่อเปนชื่อเรื่อง หรือหัวขอเขียนไวกลางบรรทัด
ถาเปนหัวขอยอย ก็ยอหนาขึ้นบรรทัดใหม
ขอความสําคัญ ๆ ที่จัดไว เปนตอน ๆ ควรยอหนา
ขึ้นบรรทัดใหม เพื่อใหขอความเดนชัดและ
เขาใจงาย

อักษรยอ
อักษรยอ คือ อักษรที่ใชแทนคํา หรือขอความเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร ลักษณะ
ของอักษรยออาจจะเปนอักษรตัวเดียว อักษรสองตัว หรือมากกวานั้น แลวมีจุดหนึ่งจุด (มหัพภาค)
ขางหลัง หรือจุดระหวางตัวอักษรแลวแตการกําหนด

หลักเกณฑการเขียนและการอานอักษรยอ
1. การเขียนอักษรยอของคําตาง ๆ
มีวิธีการและหลักการซึ่งราชบัณฑิตยสถาน โดย “คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการใชภาษาไทย” ไดกําหนดไว ดังนี้
1.1 ใชพยัญชนะตนของพยางคแรกของคําเปนตัวยอ
ถาเปนคําคําเดียวใหใชยอตัวเดียว แมวาคํานั้นจะมีหลายพยางคก็ตาม
ตัวอยาง
วา
ว.
จังหวัด
จ.
3.00 นาฬิกา
3.00 น.
ศาสตราจารย
ศ.
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ถาใชตัวยอเพียงตัวเดียวแลวทําใหเกิดความสับสนอาจใชพยัญชนะตนของคําถัดไปเปนตัวยอ
ดวยก็ได

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ตัวอยาง
ตํารวจ
ตร.
อัยการ
อก.
ถาเปนคําสมาสใหถือเปนคําเดียว และใชพยัญชนะตนของพยางคแรกเพียงตัวเดียว
ตัวอยาง
มหาวิทยาลัย
ม.
วิทยาลัย
ว.
ถาเปนคําประสม ใชพยัญชนะตนของแตละคํา
ตัวอยาง
ชั่วโมง
ชม.
โรงเรียน
รร.
ถาคําประสมประกอบดวยคําหลายคํา มีความยาวมาก อาจเลือกเฉพาะพยัญชนะตน
ของคําที่เปนใจความสําคัญ ทั้งนี้ ไมควรเกิน 4 ตัว
ตัวอยาง
คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กปร.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพฐ.
ถาใชพยัญชนะของแตละคําแลวทําใหเกิดความสับสน ใหใชพยัญชนะตนของพยางค
ถัดไปแทน
ตัวอยาง
พระราชกําหนด
พ.ร.ก.
พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.ฎ.
ถาพยางคที่จะนําพยัญชนะตนมาใชเปนตัวยอมี ห เปนอักษรนํา เชน หญ หล ใหใช
พยัญชนะตนนั้นเปนตัวยอ
ตัวอยาง
สารวัตรใหญ
สวญ.
ทางหลวง
ทล.
คําที่พยัญชนะตนเปนอักษรควบกล้ําหรืออักษรนํา ใหใชอักษรตัวหนาตัวเดียว
ตัวอยาง
ประกาศนียบัตร
ป.
ถนน
ถ.
เปรียญ
ป.
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1.8 ตัวยอไมควรใชสระ ยกเวนคําที่เคยใชมากอนแลว
ตัวอยาง
เมษายน
เม.ย.
มิถุนายน
มิ.ย.
1.9 ตัวยอตองมีจุดกํากับเสมอ ตัวยอตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป ใหจุดที่ตัวสุดทายเพียงจุดเดียว
ยกเวนตัวที่ใชกันมากอน เชน พ.ศ. น.ศ. ม.ร.ว. เปนตน
ตัวอยาง
ตําบล
ต.
ทบวงมหาวิยาลัย
ทม.
1.10 ใหเวนวรรคหนาตัวยอทุกแบบ
ตัวอยาง
ประวัติของ อ. พระนครศรีอยุธยา
ขาวจาก กทม. วา
1.11 ใหเวนวรรคระหวางกลุม อักษรยอ
ตัวอยาง
ศ. นพ.
1.12 การอานคํายอ ตองอานเต็ม
ตัวอยาง
05.00 น.
อานวา หานาฬิกา
อ.พระนครศรีอยุธยา อานวา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ยกเวนในกรณีที่คําเต็มนั้นยาวมาก และคํายอนั้นเปนที่เขาใจและยอมรับกันทั่วไปแลว
อาจอานตัวยอเรียงตัวไปก็ได
ตัวอยาง
ก.พ.
อานวา กอ พอ
(จากหนังสือหลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑการเวนวรรค
หลักเกณฑการเขียน คํายอ ราชบัณฑิตยสถาน)
2. การเขียนรหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ โดยไมมีจุด มหัพภาค ตอทาย เชน
กระบี่
ยอเปน กบ นาน
ยอเปน นน ราชบุรี
ยอเปน รบ
กรุงเทพมหานคร ” กท บุรีรัมย
” บร ลพบุรี
” ลบ
กาญจนบุรี
” กจ ปทุมธานี
” ปท ลําปาง
” ลป
กาฬสินธุ
” กส ประจวบคีรีขันธ
” ปข ลําพูน
” ลพ
กําแพงเพชร
” กพ ปราจีนบุรี
” ปจ เลย
” ลย
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ขอนแกน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
เชียงราย
เชียงใหม
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี
นราธิวาส

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

ขก
จบ
ฉช
ชบ
ชน
ชย
ชร
ชม
ตง
ตร
ตก
นย
นฐ
นพ
นม
นศ
นว
นบ
นธ

ปตตานี
พะเยา
พระนครศรีอยุธยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
แพร
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมฮองสอน
ยโสธร
ยะลา
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

ปน
พย
อย
พง
พท
พจ
พล
พบ
พช
พร
ภก
มค
มห
มส
ยส
ยล
รอ
รน
รย

ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สิงหบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
หนองคาย
อางทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

ศก
สน
สข
สต
สป
สส
สค
สบ
สห
สท
สพ
สฎ
สร
นค
อท
อด
อต
อน
อบ

หมายเหตุ กรุงเทพมหานคร กท จะพบในหนังสือราชการ แตโดยทั่วไป ใชกรุงเทพมหานคร
เครื่องหมาย
ตัวอยาง ใกล ๆ

เรียกชื่อ
ยมก หรือ ไมยมก

วิธีใช
ให เ ขียนไวห ลัง คําเพื่ อ ให อานคํานั้นซ้ํ ากั น
สองครั้ง
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เรื่องที่ 3 ชนิดและหนาที่ของประโยค
ชนิดของประโยค
เมื่อเราทราบลักษณะของประโยคแลว ก็มาทําความเขาใจเกี่ยวกับประโยคชนิดตาง ๆ เพิ่มเติมอีก
ประโยคชนิดแรกที่จะกลาวถึง คือ ประโยคความเดียว
1. ประโยคความเดีย ว (เอกรรถประโยค) ประโยคชนิ ดนี้ คื อ ประโยคที่ มุง กล า วถึง
สิ่งใดสิง่ หนึง่ เพียงสิง่ เดียว สิ่งนั้นอาจเปนคน สัตว เหตุการณ ฯลฯ อยางใดอยางหนึ่ง และสิง่ นั้นแสดง
กิริยาอาการหรืออยูในสภาพอยางเดียว เชน
ก. นกเกาะตนไม
ข. นายแดงไถนา
ค. มุกดาหารเปนจังหวัดที่เจ็ดสิบสาม
สวนสําคัญของประโยคความเดียว
ประโยคความเดี ย วแตล ะประโยคแบ ง ส ว นสํา คั ญ ออกเป น 2 ส ว น ส ว นหนึ่ง เรี ยกว า
“ภาคประธาน” คือ ผูกระทําอาการในประโยค อีกสวนหนึ่งเรียกวา “ภาคแสดง” คือ สวนที่เปนกิริยา
และกรรมผูถูกกระทํา ในประโยค
ประโยค

ภาคประธาน

ภาคแสดง

ก. นกเกาะตนไม

นก

เกาะตนไม

ข. นายแดงไถนา

นายแดง

ไถนา

ค. มุกดาหารเปนจังหวัดที่เจ็ด มุกดาหาร
สิบสาม

เปนจังหวัดที่เจ็ดสิบสาม

2. ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค) คือ ประโยคที่รวมความเอาประโยคความเดียว
ตั้งแต 2 ประโยคขึ้นมารวมเขาดวยกัน โดยมีคําเชื่อมประโยคเหลานั้นเขาดวยกัน
2.1 ประโยคที่มีเนื้อความคลอยตามกัน
ประโยคที่ 1 จารุณีเดินทางไปเชียงใหม
ประโยคที่ 2 อรัญญาเดินทางไปเชียงใหม
เราสามารถรวมประโยคความเดียวทั้ง 2 ประโยคเขาไวดวยกัน ดังนี้
“จารุณแี ละอรัญญาเดินทางไปเชียงใหม”
ประโยคที่ 1 เราจะประสบความลมเหลว
ประโยคที่ 2 เราไมทอถอย
รวมประโยคไดวา “แมเราจะประสบความลมเหลวเราก็ไมทอถอย”
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2.2 ประโยคที่มีเนื้อความขัดแยงกัน
ประโยคที่ 1
พี่ขยัน
ประโยคที่ 2
นองเกียจคราน
รวมประโยควา “พี่ขยันแตนองเกียจคราน”
ประโยคที่ 1
เขาไดทํางานแลว
ประโยคที่ 2
เขายังไมพอใจ
รวมประโยควา “เขาไดทํางานแลวแตทวาเขายังไมพอใจ”
2.3 ประโยคที่มีใจความเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง
ประโยคที่ 1
เธอชอบดูภาพยนตร
ประโยคที่ 2
เธอชอบดูโทรทัศน
รวมประโยควา “เธอชอบดูภาพยนตรหรือโทรทัศน”
ประโยคที่ 1
ปรีชาขึ้นตนไมหลังบาน
ประโยคที่ 2
ปรีชากวาดขยะอยูหนาบาน
รวมประโยควา “ปรีชาขึ้นตนไมหลังบานหรือไมก็กวาดขยะอยูหนาบาน”
2.4 ประโยคที่มีขอความเปนเหตุเปนผลกัน โดยมีขอความที่เปนเหตุอยูขางหนาขอความที่
เปนผลอยูหลัง
ประโยคที่ 1
เขาขับรถเร็วเกินไป
ประโยคที่ 2
เขาถูกรถชน
รวมประโยควา “เขาขับรถเร็วเกินไปเขาจึงถูกรถชน”
ประโยคที่ 1
กรุงเทพฯ ฝนตกมาก
ประโยคที่ 2
กรุงเทพฯ น้ําทวม
รวมประโยควา “เพราะกรุงเทพฯ ฝนตกมากน้ําจึงทวม”
คําที่ทําหนาที่เชื่อมประโยคเขาดวยกัน เราเรียกวา “คําสันธาน”
3. ประโยคซอนกัน (สังกรประโยค) คือ ประโยคที่มีขอความหลายประโยคซอนรวมอยูใน
ประโยคเดียวกัน เพื่อใหขอความสมบูรณยิ่งขึ้น
1. ประโยคหลักเรียกวา มุขยประโยค ซึ่งเปนประโยคสําคัญมีใจความสมบูรณในตัวเอง
2. ประโยคยอย เรียกวา อนุประโยค ประโยคยอยนีจ้ ะตองอาศัยประโยคหลัง จึงจะได
ความสมบูรณ
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ตัวอยาง
สรพงษเดินทางไปสงขลา เพื่อแสดงภาพยนตร
เขาประสบอุบัติเหตุ เพราะความประมาท
คนที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บเปนคนโชคดี
ตารางประโยคความซอน
ประโยคหลัก (มุขยประโยค)
สรพงษเดินทางไปสงขลา
เขาประสบอุบัติเหตุ
คน...เปนคนโชคดี

บทเชื่อม

ประโยคยอย (อนุประโยค)

เพื่อ
เพราะ
ที่

แสดงภาพยนตร
ความประมาท
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

นอกจากประโยคทั้ง 3 ชนิดดังกลาวมาแลว ยังมีประโยคอีกหลายชนิดที่มิไดเรียงลําดับประโยค
เหมือนประโยคทั้ง 3 ชนิด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความตองการของผูสงสารวาตองการจะเนนสวนใดของ
ประโยค ดวยเหตุนจี้ ึงทําใหประโยคมีหลายรูปแบบ ดังนี้
1. ประโยคเนนผูกระทํา คือ ประโยคที่ยกผูกระทําขึ้นเปนประธานของประโยคขึ้นกลาวกอน
แลวจึงตามดวยภาคแสดง เชน
รูปประโยค
1. ลินดากําลังซื้อผลไม
2. สายชลพูดโทรศัพท

ประธาน
ลินดา
สายชล

กริยา
กําลังซื้อ
พูด

กรรม
ผลไม
โทรศัพท

2. ประโยคเนนผูถูกกระทํา คือ ประโยคที่กลาวถึงผูถกู กระทําหรือ กรรม กอน ผูถูกกระทํา
จึงอยูห นาประโยค
รูปประโยค
1. เพื่อนของฉันถูกทําโทษ
2. ชาตรีถูกจับ

ผูถูกกระทํา
เพื่อนของฉัน
ชาตรี

กริยา
ถูกทําโทษ
ถูกจับ

ขอสังเกต ในภาษาไทย ถาใชวา “ถูกกระทํา” อยางใด จะมีความหมายไปในทางไมดี
เชน ถูกตําหนิ ถูกตอวา ถูกดุ เปนตน ถาเปนไปทางดีเราจะไมใชคําวา
“ถูก” แตใชคําวา “ไดรับ” แทน เชน ไดรับแตงตั้ง ไดรับเลือก........เราจะ
ไมใชวา ไดถูกแตงตั้ง......ไดถูกเลือก.......เปนอันขาด
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3. ประโยคเนนกริยา คือ ประโยคที่ตองการเนนกริยาใหเดน จึงกลาวถึงกริยากอนที่จะ
กลาวถึงประธาน กริยาที่เนนไดในลักษณะนี้มีอยูไมกี่คํา คือ เกิด ปรากฏ มี
รูปประโยค

กริยา

เกิดน้ําทวมในประเทศบังกลาเทศ เกิดน้ําทวม
น้ําทวม ขยายกริยา
ปรากฎดาวเทียมบนทองฟา
ปรากฏ
บนทองฟา ขยายกริยา

ประธาน
ในประเทศบังกลาเทศ
ดาวเทียม

4. ประโยคคําสั่งและขอรอง คือ ประโยคที่อยูในรูปคําสั่งหรือขอรองและจะละประธานไว
โดยเนนคําสั่งหรือคําขอรอง เชน
คําสั่ง
1. จงกาเครื่องหมายกากบาท หนาขอความที่ถูกตอง
คําที่ขีดเสนใต คือ กริยา
คําขอรอง 2. โปรดรักษาความสะอาด คําที่ขีดเสนใต คือ กริยา
ถาเดิมประธานที่ละไวลงไป ก็จะกลายเปนประโยคเนนผูกระทํา
เชน
1. ทานจงกาเครื่องหมายกากบาทหนาขอความที่ถูกตอง
2. ทานโปรดรักษาความสะอาด

หนาที่ของประโยค
ประโยคชนิดตาง ๆ สามารถบอกความหมายไดตามเจตนาของผูสงสาร เพราะการสื่อสารกัน
ตามปกตินั้น ผูสงสารอาจมีเจตนาไดหลายประการ ประโยคจึงทําหนาที่ตาง ๆ กัน เชน บอกกลาว
เสนอแนะ ชี้แจง อธิบาย ซักถาม วิงวอน สั่งหาม ปฏิเสธ เปนตน ขอความหรือประโยคที่แสดงเจตนา
ของผูสงสารเหลานี้จะอยูในรูปที่ตาง ๆ กันไป ซึ่งอาจแบงหนาที่ของประโยคไดเปน 4 ประเภทดวยกัน
คือ
1. รูปประโยคบอกกลา วหรือบอกเลา ประโยคลัก ษณะนี้ โดยปกติจะมี ประธาน กริยา
และอาจมีกรรมดวย นอกจากนีอ้ าจมีสวนขยายตาง ๆ เพื่อใหชัดเจน โดยทั่วไปประโยคบอกเลาจะบงชี้
เจตนาวาประธานของประโยคเปนอยางไร
ตัวอยาง
ประโยค
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติของเรา
นองหิวขาว

เจตนา
ภาษาไทยเปนอะไร
นองอยูในสภาพใด
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2. รูปประโยคปฏิเสธ ประโยคนี้แตกตางจากประโยคบอกกลาว หรือบอกเลาตรงที่มีคําวา “ไม”
หรือคําที่มีความหมายในทางปฏิเสธ เชน “หามิได” “มิใช” ประกอบคําอธิบายเสมอไป
ตัวอยาง
วันนี้ไมมีฝนเลย
เขามิใชคนเชนนั้น
หามิได หลอนไมใชคนผิดนัด
สําหรับประโยคที่ผสู งสารมีเจตนาที่จะเสนอแนะมักจะใชคําวา ควรหรือควรจะ ในประโยค
บอกเลา สวนในประโยคปฏิเสธ ใชคําวา ไมควรหรือไมควรจะ
ประโยคปฏิเสธ “ชาวนาไมควรปลูกมันสําปะหลังในที่นาเพราะจะทําใหดินจืด”
3. ประโยคคําสั่งและขอรอง ประโยครูปนี้มีลักษณะเดน คือ มีแตภาคแสดงเสมอ
สวนประธานซึ่งตองเปนบุรุษที่ 2 ใหละเวนในฐานที่เขาใจ
ตัวอยาง
ยกมือขึ้น
ยืนขึ้น
ปลอยเดี๋ยวนี้นะ
รูปประโยคคําสั่ง เชน ขางตนนี้ อาจใสคําวา อยา จง หาม ขางหนาประโยคได
เพื่อใหคําสั่งจริงจังยิ่งขึ้น
ตัวอยาง
อยาทําบานเมืองสกปรก
จงตอบคําถามตอไปนี้
หามมียาเสพติดไวในครอบครอง
4. รูปประโยคคําถาม ประโยครูปนี้ทําหนาที่เปนคําถามวางอยูตอนตน
หรือตอนทายของประโยคก็ได
คําแสดงคําถามแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
4.1 คําแสดงคําถามที่ผูสงสารตองการคําตอบเปนใจความใหม
4.2 คําแสดงคําถามที่ผูสงสารตองการคําตอบเพียง “ใช” หรือ “ไม”
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เรื่องที่ 4 หลักในการสะกดคํา
สะกดอยางไรใหถูกตอง
การใชภาษาในการสื่อสาร ไมวาจะดวยการพูด และการเขียน หรืออานจําเปนตองใชใหถูกตอง
โดยมีหลักการไวดังนี้

การใชตัวสะกด
ถาเปนคําภาษาไทยแทจะใชตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด เชน จง บิน ชม เชย เดียว ปก
รด พบ เปนตน สวนคําภาษาไทยที่มาจากภาษาตางประเทศนั้นมีทั้งสะกดตรงตามมาตราและใชตัวสะกด
หลายตัวตามรูปศัพทเดิม โดยเฉพาะภาษาบาลีสันสกฤต เชน
1. คําในภาษาไทยที่มาจากภาษาเขมร ภาษาบาลี สันสกฤตบางคํา และคําที่มาจากภาษาอื่น
ที่ใชตัวสะกดตรงตามมาตรา
คําไทยที่มาจากภาษาเขมร เชน จํานอง ดําเนิน ขจัด อํานวย บังคม เปนตน
คําไทยที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต เชน ทาน คําไทยที่มาจากภาษาอื่น เชน มังคุด
2. คําไทยที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤตมีตัวสะกดอยูในมาตรา แม กน กก กด กบ อาจจะใช
ตัวสะกดไดหลายตัวตามรูปในภาษาเดิม ดังตัวอยางตอไปนี้
2.1 คําในแม กน เชน
พน

ใช น

สะกด แปลวา ปา ศัพทเดิม พน อาน พะ นะ

ชล

ใช ล

สะกด แปลวา น้ํา ศัพทเดิม ชล อาน ชะ ละ

บุญ

ใช ญ

สะกด แปลวา ความดี ศัพทเดิม ปุญญ อาน ปุน ยะ

คุณ

ใช ณ

สะกด แปลวา ความเกื้อกูล ศัพทเดิม คุณ อาน คุ ณะ

พร

ใช ร

สะกด แปลวา ความดี ศัพทเดิม วร อาน วะ นะ

122

2.2 คําในแม กก เชน
ชนก ใช

ก

สะกด แปลวา พอ ศัพทเดิม ชนก อาน ชะ นะ กะ

มุข

ใช

ข

สะกด แปลวา หนา ปาก ทาง ศัพทเดิม มุข อาน มุก ขะ

มัค

ใช

ค

สะกด แปลวา หนทาง ศัพทเดิม มค อานวา มัก คะ

เมฆ

ใช

ฆ

สะกด แปลวา ไอน้ํารวมตัวกั นเปนกลุม ลอยตัวอยูในอากาศ
เมฆ อานวา เม ฆะ

จักร

ใช

กร

สะกด แปลวา อาวุธ ศัพทเดิม จกร อาน จัก กระ

2.3 คําในแม กด เชน
อนุญาต พยางคหลังใช ต สะกด แปลวา ยินยอมให ศัพทเดิม อนุญาต
อานวา อะ นุน ยา ตะ
สัจ
ใช จ เปนตัวสะกด แปลวา การตั้งความสัตย ศัพทเดิม สัจฺจ
อานวา สัต จะ
พืช
ใช ช เปนตัวสะกด แปลวา เมล็ดพันธุไม ศัพทเดิ พืชและวีช
อานวา พี ชะ และ วี ชะ
ครุฑ ใช ฑ สะกด หมายถึง พญานกที่เปนพาหนะของพระนารายณ
ศัพทเดิม ครุฑ อานวา คะ รู ดะ
รัฐ
ใช สะกด แปลวา ประเทศ ศัพทเดิม ร ฏ ฐ
อานวา รัต ถะ
รถ
ใช ถ สะกด แปลวา ยานที่มีลอสําหรับเคลื่อนไป
ศัพทเดิม รถ อานวา ระ ถะ
อาพาธ อานวา อา พา ทะ
ชาติ
ใช ติ สะกด แปลวา เกิด ศัพทเดิม ชาติ อานวา ชา ติ
เหตุ
ใช ตุ สะกด แปลวา ที่มา ศัพทเดิม เหตุ อานวา เห ตุ
มาตร ใช ตร สะกด แปลวา เครื่องวัดตาง ๆ ศัพทเดิม มาตร
อานวา มาด ตระ
เพชร ใช ชร สะกด แปลวา ชื่อแกวที่แข็งที่สุดและมีน้ําแวววาวกวา
พลอยอื่น ๆ ศัพทเดิม วชฺร และ วชิร อานวา วัด ชระ และ
วะ ชิ ระ
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ทิศ

ใช ศ สะกด แปลวา ดาน ขาง ทาง เบื้อง
ศัพทเดิม ทิศ อานวา ทิ สะ
คําในแมกด ในภาษาบาลี สันสกฤตใชพยัญชนะหลายตัวเปนตัวสะกด จึงตอง
สังเกตและจดจําใหดีจึงจะสามารถเขียนไดถูกตองตามสะกดการันต
2.4 คําในแม กบ เชน
บาป

ใช

ป

สะกด

แปลวา

ความชั่ว
ศัพทเดิม บาป อานวา ปา ปะ

เสพ

ใช

พ

สะกด

แปลวา

กิน บริโภค
ศัพทเดิม เสพ อานวา เส พะ

โลภ

ใช

ภ

สะกด

แปลวา

ความอยากไดไมรูจักพอ
ศัพทเดิม โลภ อานวา โล พะ

3. คําที่มาจากภาษาเขมร เรานํามาใชในลักษณะคําแผลงตาง ๆ มีขอควรสังเกต คือ
เมื่อแผลงคําแลว ตัวสะกดจะเปนตัวเดียวกับคําเดิม เชน
เกิด
เปน
กําเนิด
จรัส
เปน
จํารัส
ตรวจ
เปน
ตํารวจ
ตรัส
เปน
ดํารัส
เสร็จ
เปน
สําเร็จ
ฯลฯ
4. คําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤตบางคําจะมีตัวสะกดและตัวตามในภาษาไทย เรานํามาใช
ทั้งรูปแบบเต็มรูปและตัดตัวสะกดออกบาง
วุฑฒิ
ไทยใช วุฒิ
รฏฐ
ไทยใช รัฐ
อฑฒ
ไทยใช อัฒ เชน อัฒจันทร

การประและไมประวิสรรชนีย
การประวิสรรชนีย มีหลักดังนี้
1. คําไทยแทที่ออกเสียง อะ ชัดเจน และคําที่ยอสวนจากคําประสม เชน มะมวง มะนาว
กระทะ สะอึก เปนตน ยกเวนคําบางคํา เชน ณ ธ ทนาย ฯพณฯ เปนตน
2. คําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ถาตองการใชอานออกเสียง สระ อะ ที่ทายพยางค
ใหประวิสรรชนียที่พยางคทาย เชน พละ ศิลปะ สาธารณะ ทักษะ มรณะ สมณะ ฯลฯ
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3. คําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤตที่มีพยางคหนาออกเสียง กระ ตระ ประ ในภาษาไทย
ใหประวิสรรชนีย เชน กระษัย กระษาปณ ตระกูล ประกาศ ประสาท ประโยชน ประชาราษฎร ฯลฯ
4. คําที่ไมทราบที่มาไดแนชัดวามาจากภาษาใด แตถาอานออกเสียง อะ ใหประวิสรรชนีย เชน
กะละแม กะหล่ํา กะละมัง สะอาด สะครวญ สะดือ โพระดก พะโล สะระแหน จะละเม็ด สะวี้ดสะวาด
ปะเหลาะ ปะแหละ ฯลฯ
การไมประวิสรรชนีย มีหลักดังนี้
1. คําที่ออกเสียง อะ ไมเต็มมาตรา หรือคําที่เปนอักษรนํา เชน กนก ขนม ฉลาด สมอง ฯลฯ
ยกเวนกะรัต
2. คําสมาสในภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งมีเสียง อะ ระหวางคํา เชน พลศึกษา ศิลปกรรม เปนตน
หรือคําทีม่ ีเสียง อะ ที่พยางคหนาของคํา
3. คําที่มาจากภาษาเขมรมีพยัญชนะตน 2 ตัวซอนกัน ในภาษาไทยอานออกเสียงพยัญชนะ
ตัวหนาเปน อะ ไมตองประวิสรรชนีย เชน จรูญ จรวย จรวด ผม ผจญ สลา สมอง ขโมย ขนง ขนาน
ขนาบ ขนบ ถนน ถนอม
4. คําทับศัพทภาษาอังกฤษอาจจะประหรือไมประวิสรรชนียใหถือปฏิบัติตามแนวที่นิยมเขียน
กันมา เชน เยอรมัน อเมริกา สติกเกอร โปสเตอร ไอศกรีม อะลูมิเนียม อะตอม อะมีบา

การใชคํา อํา อัม และ อําม
อํา ( _ำ )
1. ใชกับคําไทยทั่วไป เชน ชํา คํา จํา รํา เปนตน
2. ใชกับคําแผลงที่มาจากภาษาอื่น เชน เกิด กําเนิด ตรวจ ตํารวจ เปนตน
อัม ( _ั ม )
1. ใชคําที่เปนสระ อะ มีตัว ม สะกดในภาษาบาลี สันสกฤต เชน คัมภีร สัมผัส สัมภาษณ
อัมพร เปนตน
2. ใชกับคําที่มาจากภาษาอังกฤษ เชน กิโลกรัม ปม อัลบั้ม เปนตน
อําม (_ำ ม )
ใชกับคําที่มีเสียงสระ อะ แลวมี ม ตามในภาษาบาลี สันสกฤต เชน อํามาตย อํามฤต
อํามหิต เปนตน

การใช ไอ ใอ อัย ไอย ( ไ- ใ-

-ัย

ไ-ย )

1. การใช ไ- สระไอไมมลาย ใชกับคําไทยทั้งหมด เชน ไกล ไคล ใจ ไหม ตระไคร ไฟ ไข
ได ไป ฯลฯ เวนแตคําไทยที่ใชสระไอไมมวน 20 คํา และคํามาจากภาษาอื่น นอกจากภาษาบาลี
สันสกฤตใหใช ไอ เหมือนภาษาไทยทั้งสิ้น
คําแผลงมาจาก สระ อิ อี เอ เปนสระไอในภาษาไทยใหใชสระไอไมมลาย เชน วิจิตร
ไพจิตร วิหาร ไพหาร ตรี ไตร ฯลฯ หรือคําบาลี สันสกฤตเดิมมีสระไออยูแลว ใหใช ไอ เชน
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ไอศวรย ไอศวรรย ไมตรี ไมตรี ฯลฯ คําที่มาจากภาษาอื่นไมใชภาษาบาลี สันสกฤตใหใชสระไอ
เชน ไกเชอร เซียงไฮ กําไร ไนลอน ไนโตรเจน ไฉน ไสว ฯลฯ
2. การใช ใ- สระใอไมมวน ใชกับ คํา 20 คํา ดังนี้
ใฝใจใครใครรูให
ใหลหลง
ในใหมใสใหญยง
ต่ําใต
ใดใชใชใบบง
ใยยืด
ใสสะใภใกลใบ
สิบมวนสองหน
หรือ
ผูใหญหาผาใหม
ใหสะใภใชคลองคอ
ใฝใจเอาใสหอ
มิหลงใหลใครขอดู
จะใครลงเรือใบ
ดูน้ําใสและปลาปู
สิ่งใดอยูในตู
มิใชอยูใตตั่งเตียง
บาใบถือใยบัว
หูตามัวมาใกลเคียง
เลาทองอยาละเลี่ยง
ยี่สิบมวนจําจงดี
3. การใช -ั ย ( อัย )
ใชคําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งมีเสียงอะ และ ย ตาม และถาในภาษาเดิมมี ย
สะกดและ ย ตามเมื่อนํามาใชในภาษาไทยใหคง ย ไว
ชัย
มาจาก
ชย
วัย
”
วย
นัย
”
นย
อาลัย
”
อาลย
อุทัย
”
อุทย
อัยยะ
”
อยย
อัยยิกา
”
อยยิกา
4. การใช ไ-ย (ไอย)
ใชกับคําที่มาจากภาษาบาลีซงึ่ มีสระ เอ มี ย สะกด และมี ย ตาม เ ยย เอย ย
เมื่อนํามาใชในภาษาไทย แผลงเปน “ไอย” เชน
ไวยากรณ มาจาก
เวยฺยากรณ
อธิปไตย
”
อธิปเตยฺย
ไทยทาน
”
เทยฺยทาน
เวไนย
”
เวเนยฺย
อสงไขย
”
อสงฺเขยฺย
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การใชวรรณยุกต
การใชวรรณยุกตไดถูกตองนั้น จะตองมีความรูในเรื่องตอไปนี้
1. ไตรยางค หรือ อักษร 3 หมู ไดแก
อักษรสูง
มี 11 ตัว ไดแก ษ ฆ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรกลาง
มี 9 ตัว ไดแก ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรต่ํา
มี 24 ตัว แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
อักษรต่ําคู
มี 14 ตัว ไดแก ค ต ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ
อักษรต่ําเดี่ยว
มี 10 ตัว ไดแก ง ญ ณ น ม ย ร ล ฬ ว
2. คําเปนคําตาย
2.1 คําเปน คือ คําที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
ประสมกับสระเสียงยาวในแม ก กา เชน ป มา
ประสมกับสระ อํา ไอ ใอ เอา เชน ไป ใกล ขํา
มีตัวสะกดในมาตราแม กง กน เกย เกอว เชน ตรง จน กลม เชย เดียว
2.2 คําตาย คือ คําที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
ประสมกับสระเสียงสั้นในมาตราแม ก กา ยกเวน อํา ไอ ใอ เอา เชน จะ ผุ ติ
มีตัวสะกดในมาตราแม กก กด กบ
3. การผันอักษร มีหลักการดังนี้
อักษรสูง คําเปน พื้นเสียงเปนเสียงจัตวา ผันดวย วรรณยุกต เปนเสียงเอก ผันดวย
วรรณยุกต  วรรณยุกต  เปนเสียงโท เชน ผา ผา ผา ขาม ขาม ขาม
อักษรสูง คําตาย พื้นเสียงเปนเสียงเอก ผันเสียงวรรณยุกต  เปนเสียงโท เชน ฉะ ฉะ
ขบ ขบ
อักษรกลาง คําเปน พื้นเสียงเปนเสียงสามัญ ผันดวยวรรณยุกต     เปนเสียง
เอก โท ตรี จัตวา ตามลําดับ เชน ปะ ปา ปะ ปะ โกะ โกะ โกะ โกะ
อักษรต่ํา คําเปน พื้นเสียงเปนเสียงสามัญ ผันดวย วรรณยุกต   เปนเสียงโท ตรี
ตามลําดับ เชน คา คา คา เทา เทา เทา
อักษรต่ํา คําตาย สระเสียงสั้น พื้นเสียงเปนเสียง ตรี ผัน ดวยวรรณยุกต  เปนเสียงโท
ผันดวยวรรณยุกต  เปนเสียงจัตวา เชน คะ คะ คะ
อักษรต่ํา คําตายสระเสียงยาว พื้นเสียงเปนเสียงโท ผันดวยวรรณยุกต  เปนเสียงตรีผัน
ดวยวรรณยุกต  เปนเสียงจัตวา เชน คาบ คาบ คาบ
อักษรต่ําตองอาศัยอักษรสูงหรืออักษรกลางชวย จึงจะผันไดครบ 5 เสียง
เชน คา ขา ขา คา ขา เลา เหลา เลา เหลา เลา เหลา
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ขอสังเกต
1. อักษรสูงและอักษรกลางจะมีรูปวรรณยุกตตรงกับเสียงวรรณยุกต
2. อักษรสูงและอักษรต่ําไมใชวรรณยุกตตรีเลย
3. อักษรต่ําจะมีเสียงวรรณยุกตสูงกวารูปวรรณยุกต
4. อักษรเดี่ยวหรืออักษรต่ําเดี่ยวเมื่อตองการผันใหครบ 5 เสียง ตองใชอักษรสูงหรืออักษร
กลางนํา เชน ยา หยา อยา ยา ยา หยา
5. อักษรคูและอักษรสูงตองอาศัยอักษรที่คูกันชวย จึงจะผันไดครบ 5 เสียง เชน
คา ขา คา ขา คา ขา

การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต ( )
เครื่องหมายทัณฑฆาต  ใชเขียนเหมือนพยัญชนะที่ไมตองการออกเสียง ซึ่งเราเรียกวา
ตัวการันต มีหลักการดังนี้
1. พยัญชนะที่อยูขางหลังตัวสะกด ถามีเครื่องหมายทัณฑฆาต ถือวาพยัญชนะตัวนั้นเปน
ตัวการันตไมตองออกเสียง เชน เสาร ไมค ยักษ อาทิตย เปนตน
2. พยัญชนะที่อยูขางหลังตัวสะกดสองตัวหรือสามตัว ถาตัวใดตัวหนึ่งมีเครื่องหมายทัณฑฆาต
กํา กั บ ถื อ ว า พยั ญ ชนะทั้ ง สองตั ว เป น ตั ว การั น ต ไม ต อ งออกเสี ย ง เช น วั น จั น ทร พระอิ น ทร
พระลักษณ เปนตน
ทั้งนี้ จะไมใชเครื่องหมายทัณฑฆาตกับตัวสะกดที่เปนอักษรควบกล้ํา และตัวสะกดที่มีสระ
กํากับ เชน จักร มิตร เกียรติ เปนตน

เรื่องที่ 5 คําราชาศัพท
ราชาศัพท แปลตามศัพท หมายถึง ถอยคําสําหรับพระราชา แตตามตําราหลักภาษาไทยไดให
ความหมายเกินขอบเขตไปถึงถอยคําภาษาสําหรับบุคคล 3 ประเภท คือ
1. ศัพทที่ใชสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
2. ศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ
3. ศัพทที่ใชสําหรับสุภาพชน

1. ศัพทมีใชสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
คําศัพทประเภทนี้เราจะไดฟงหรือไดอานบอยมาก สวนใหญจะเปนขาวหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
กรณียกิจของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ลักษณะของราชาศัพทประเภทนี้มีลักษณะเดน
ที่นาสนใจ คือ
1.1 ใชคําวา ทรง เพื่อใหเปนคํากริยา
ทรง นําหนากริยาที่เปนคําไทย เชน ทรงเลน ทรงรองเพลง ทรงออกกําลังกาย
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ทรง นําหนาคํานามที่เปนคําไทยแลวใชเปนกริยา เชน ทรงชาง ทรงมา ทรงเรือใบ
ทรง นําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว เชน ทรงพระอักษร ทรงพระสําราญ
ทรงพระราชนิพนธ
1.2 ใชคําไทยนําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว เพื่อใหเปนคํากริยา เชน ทอดพระเนตร
1.3 ใชคําไทยนําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว เพื่อใหเปนคํานาม เชน ซับพระพักตร
ผาเช็ดหนา ถุงพระบาท ถุงเทา ถุงพระหัตถ ถุงมือ การใชคําธรรมดานําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว
เพื่อใหเปนคํานาม ยังมีอีกเชน ฉลองพระองค ฉลองพระหัตถ ฉลองพระเนตร แวนตา มูลพระชิวหา
น้ําลาย
1.4 ใชคําวา ตน หรือ หลวง ลงทายคํานามหรือกริยา เชน เสด็จประพาสตน พระแสงปนตน
เครื่องตน รถหลวง เรือหลวง
1.5 คําที่กําหนดใหเปนราชาศัพทสามารถจําแนกชนิดตาง ๆ ได เหมือนคําในภาษาสามัญ
คือมีทั้ง คํานาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ และมีคําลักษณะนามใชเปนพิเศษอีกดวย เชน
คํานาม
พระเศียร หัว
พระนลาฏ หนาผาก
พระชนก พอ
พระชนนี แม
พระราชสาสน จดหมาย
พระแสงกรรบิด มีด
คําสรรพนาม
ขาพระพุทธเจา กระหมอม หมอมฉัน บุรุษที่ 1
ใตฝาละอองธุลีพระบาท ใตฝาพระบาท ฝาพระบาท บุรุษที่ 2
พระองคทาน พระองค ทาน บุรุษที่ 3
คํากริยา
กริยาเปนราชาศัพทอยูแลวไมตองมีคําวา ทรง นําหนา เชน เสด็จ ตรัส เสวย เปนตน
นอกนั้นตองเติมดวยคําวา พระ หรือ ทรงพระราช เพื่อใหเปนคํากริยา เชน ทรงพระอักษร เขียนหนังสือ
ทรงพระราชนิพนธ แตงหนังสือ
คําวิเศษณ
มีแตคําขานรับ ซึ่งแยกตามเพศ คือ หญิง ใชคําวา เพคะ ชาย ใชคําวา พระพุทธเจาขอรับ
พระพุทธเจาขา พะยะคะ
คําลักษณะนาม
ใชคําวา องค กับ พระองค เปนคําที่เกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของรางกาย และเครื่องใชของทาน
เชน พระทนต 2 องค ฟน 2 ซี่ ปราสาท 2 องค
1.6 การใชราชาศัพทแบบแผน วิธีพูดในโอกาสตาง ๆ อีกดวย เชน
การใชคําขอบคุณ
ถาเรากลาวแกพระมหากษัตริย ใชวา “รูสึกขอบพระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลาฯ”
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การใชคําขออนุญาต
ถาเรากลาวแกพระมหากษัตริย ใชวา “ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต”
กลาวเมื่อถวายของ
ถาเรากลาวเมื่อถวายของ
“ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอม ถวาย......................” หมายถึง สิ่งของ
ขนาดเล็ก
“ขอพระราชทานนอมเกลานอมกระหมอม ถวาย....................” หมายถึง
สิ่งของขนาดใหญ ยกไมได

2. ศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ
พระภิกษุ เปนผูที่ไดรับความเคารพจากบุคคลทั่วไป ในฐานะที่เปนผูทรงศีล และเปนผูสืบ
พระศาสนา การใชถอยคําจึงกําหนดขั้นไวตางหากอีกแบบหนึ่ง
เฉพาะองคสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งถือเปนประมุขแหงสงฆนั้นกําหนดใหราชาศัพทเทียบเทากับ
พระราชวงศชั้นหมอมเจา แตถาพระภิกษุนั้นเปนพระราชวงศอยูแลวก็คงใหใชราชาศัพทตามลําดับชั้นที่
เปนอยูแลวนั้น
การใชถอยคําสําหรับพระภิกษุโดยทั่วไปมีขอสังเกต คือ ถาพระภิกษุใชกับพระภิกษุดวยกันหรือ
ใชกับคนธรรมดา จะใชศัพทอยางเดียวกันตลอด ผิดกับราชาศัพทสําหรับกษัตริยและพระราชวงศ
คนอื่นที่พูดกับทานหรือพูดถึงทานจึงจะใชราชาศัพท แตถาพระองคทานพูดกับคนอื่นจะใชภาษาสุภาพ
ธรรมดา เชน
มีผูพูดถึงพระวา “พระมหาสุนทรกําลังอาพาธอยูในโรงพยาบาล”
พระมหาสุนทรพูดถึงตัวทานเองก็ยอมกลาววา “อาตมากําลังอาพาธอยูที่โรงพยาบาล”
มีผูพูดถึงพระราชวงศหนึ่งวา “พระองคเจาดิศวรกุมารกําลังประชวร”
พระองคเจาเมื่อกลาวพระองคถึงพระองคเองยอมรับสั่งวา “ฉันกําลังปวย”

ตัวอยางคําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุบางคํา
คํานาม
คําสรรพนาม

ภัตตาหาร อาหาร ไทยทาน สิ่งของถวาย อาสนะ ที่นั่ง กุฏิ ที่พักในวัด
เภสัช ยารักษาโรค ธรรมาสน ที่แสดงธรรม
อาตมา
ภิกษุเรียกตนเองกับผูอื่น
ผม กระผม ภิกษุเรียกตนเองใชกับภิกษุดวยกัน
มหาบพิตร ภิกษุเรียกพระมหากษัตริย
โยม
ภิกษุเรียกคนธรรมดาที่เปนผูใหญกวา
พระคุณเจา คนธรรมดาเรียกสมเด็จพระราชาคณะ
ทาน
คนธรรมดาเรียกพระสงฆ
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คํากริยา

ประเคน ยกของดวยมือมอบใหพระ
ฉัน กิน
มรณภาพ ตาย
จําวัด นอน
คําลักษณะนาม รูป เปนลักษณะนามสําหรับนับจํานวนภิกษุ
คําวา องค

ถวาย มอบให
อาพาธ ปวย
อนุโมทนา ยินดีดวย
เชน พระภิกษุ 2 รูป คนทั่วไปนิยมใช

3. คําที่ใชสําหรับสุภาพชน
การใชถอยคําสําหรับบุคคลทั่วไป จําเปนตองใชใหสมฐานะและเกียรติยศ ความสัมพันธระหวาง
ผูที่ติดตอสื่อสารกันจะตองคํานึงถึง อายุ เพศ และตําแหนงหนาที่การงานดวย นอกจากนั้น เวลา และ
สถานที่ยังเปนเครื่องกําหนดอีกดวยวา ควรเลือกใชถอยคําอยางไรจึงจะเหมาะสม
ตัวอยางคําสุภาพ เชน
คํานาม
บิดา พอ มารดา แม และใชคําวาคุณ นําหนาชื่อ เชน คุณพอ คุณลุง
คุณประเสริฐ คุณครู เปนตน ศีรษะ หัว โลหิต เลือด อุจจาระ ขี้ ปสสาวะ
เยี่ยว โค วัว กระบือ ควาย สุนัข หมา สุกร หมู เปนตน
คํากริยา
รับประทานอาหาร กิน ถึงแกกรรม ตาย คลอดบุตร ออกลูก ทราบ รู
เรียน บอกใหรู เปนตน
คําสรรพนาม
ดิฉัน ผม กระผม บุรุษที่ 1
คุณ ทาน เธอ บุรุษที่ 2 และ 3
การใชสรรพนามใหสุภาพ คนไทยนิยมเรียกตามตําแหนงหนาที่ดวย เชน
ทานอธิบดี ทานหัวหนากอง เปนตน
คําวิเศษณ
คําขานรับ เชน คะ เจาคะ ครับ ครับผม เปนตน
คําขอรอง เชน โปรด ไดโปรด กรุณา เปนตน
คําลักษณะนาม
ลักษณะนามเพื่อยกยอง เชน อาจารย 5 ทาน แทนคําวา คน
ลักษณะนามเพื่อใหสุภาพ เชน ไข 4 ฟอง แทนคําวา ลูก
ผลไม 5 ผล แทนคําวา ลูก

เรื่องที่ 6 การใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพย
คนไทยนิยมใชภาษาถอยคําสํานวนที่สละสลวย ไพเราะ เสนาะหู และสะดวกแกการออกเสียง
ลักษณะนิสัยคนไทยเปนคนเจาบทเจากลอนอยูแลว เวลาพูดหรือเขียนจึงนิยมใชถอยคําสํานวนปน
อยูเสมอถอยคําสํานวนตาง ๆ เหลานี้ชวยใหการสื่อสารความหมายชัดเจน ไดความไพเราะ
ถายทอดอารมณความรูสึกตาง ๆ ไดดีบางครั้งใชเปนการสื่อสารความหมายเพื่อเปรียบเปรยไดอยาง
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คมคายลึก ซึ่งเหมาะสมกับวัฒนธรรมความเปนอยูของคนไทย ซึ่งแสดงถึงอัธยาศัยที่ดีตอคนอื่น
เปนพื้นฐาน

ประเภทของถอยคําสํานวน
1. ถอยคําสํานวน เปนสํานวนคําที่เกิดจากการผสมคําแลวเกิดเปนคําใหม เชน คําผสม
คําซอน หรือคําที่เกิดจากการผสมคําหลายคํา ผสมกันเปนลักษณะสัมผัส คลองจอง มีความหมาย
ไมแปลตรงตามรูปศัพท แตมีความหมายในเชิงอุปไมย เชน
ไกออน
หมายถึง คนที่ยังไมชํานาญในชั้นเชิง
กิ่งทองใบหยก
หมายถึง ความเหมาะสมของคูกันนั้นมีมาก
เกลือจิ้มเกลือ
หมายถึง มีความดุรายเขาหากัน แกเผ็ดกัน
แกวงเทาหาเสี้ยน หมายถึง การหาเรื่องเดือดรอน
ขิงก็ราขาก็แรง
หมายถึง ตางฝายก็รายเขาหากัน
แขวนนวม
หมายถึง เลิกการกระทําที่เคยทํามากอน
คว่ําบาตร
หมายถึง การบอกปฏิเสธไมคบคาสมาคมดวย
คมในฝก
หมายถึง มีความฉลาดรอบรูแตยังไมแสดงออกเมื่อไมถึงเวลา
งามหนา
หมายถึง นาขายหนา
งูกินหาง
หมายถึง เกี่ยวโยงกันเปนทอด ๆ
จนตรอก
หมายถึง หมดหนทางที่จะหนีได
จระเขขวางคลอง หมายถึง คอยกีดกันไมใหคนอื่นทําอะไรไดสะดวก
ชักหนาไมถึงหลัง หมายถึง รายไดไมพอจับจาย
ชุบมือเปบ
หมายถึง ฉวยผลประโยชนจากแรงงานคนอื่น
หญาปากคอก
หมายถึง เรื่องงาย ๆ คิดไมถึง
ตกหลุมพราง
หมายถึง เชื่อตามที่เขาหลอก
ตําขาวสารกรอกหมอ หมายถึง การทําอะไรเฉพาะหนาครั้งคราว
พอใหเสร็จไปเทานั้น
ทิ้งทวน
หมายถึง ทําดีที่สุดเปนครั้งสุดทาย
น้ํารอนปลาเปน
หมายถึง การพูดหรือทําอยางละมุนละมอม
น้ําเย็นปลาตาย
ยอมสําเร็จมากกวาทํารุนแรง
น้ําทวมปาก
หมายถึง รูอะไรแลวพูดไมได
บองตื้น
หมายถึง มีความคิดอยางโง ๆ
ผักชีโรยหนา
หมายถึง ทําดีแตเพียงผิวเผิน
ผาขี้ริ้วหอทอง
หมายถึง คนมั่งมีแตทําตัวซอมซอ
ใฝสูงเกินศักดิ์
หมายถึง ทะเยอทะยานเกินฐานะ
ฝากผีฝากไข
หมายถึง ขอยึดเปนที่พึ่งจนตาย
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พกหินดีกวาพกนุน หมายถึง ใจคอหนักแนนดีกวาใจเบา
พระอิฐ พระปูน หมายถึง นิ่งเฉยไมเดือดรอน
มวยลม
หมายถึง ทําทาจะเลิกลมไมดําเนินการตอไป
มืดแปดดาน
หมายถึง มองไมเห็นทางแกไขคิดไมออก
ยอมแมวขาย
หมายถึง เอาของไมดีมาหลอกวาเปนของดี
โยนกลอง
หมายถึง มอบความรับผิดชอบไปใหคนอื่น
ลอยชาย
หมายถึง ทําตัวตามสบาย
ลอยแพ
หมายถึง ถูกไลออก ปลดออก ไมเกี่ยวของกันตอไป
สาวไสใหกากิน
หมายถึง ขุดคุยความหลัง สิ่งไมดีมาประจานกันเอง
สุกเอาเผากิน
หมายถึง ทําอยางลวก ๆ ใหเสร็จไปครั้งหนึ่ง ๆ
หอกขางแคร
หมายถึง อันตรายที่อยูใกลตัว
อดเปรี้ยวไวกินหวาน หมายถึง อดทน ลําบากกอน จึงสบายภายหลัง
2. คําพังเพย หมายถึง ถอยคําที่กลาวขึ้นมาลอย ๆ เปนกลาง ๆ มีความหมายเปนคติสอนใจ
สามารถนําไปตีความแลวนําไปใชพูด หรือเขียนใหเหมาะสมกับเรื่องที่เราตองการสื่อสารความหมายได
มีลักษณะคลายคลึงกับสุภาษิตมาก อาจเปนคํากลาว ติชม หรือแสดงความคิดเห็น เชน
รําไมดีโทษปโทษกลอง หมายถึง คนที่ทําอะไรผิดแลวมักกลาวโทษสิ่งอื่น
ขี่ชางจับตั๊กแตน
หมายถึง การลงทุนมากเพื่อทํางานที่ไดผลเล็กนอย
ชี้โพรงใหกระรอก
หมายถึง การแนะนําใหคนอื่นทําในทางไมดี
เสียนอยเสียยาก
หมายถึง การไมรูวาสิ่งไหนจําเปนหรือไมจําเปน
เสียมากเสียงาย
ใชจายไมเหมาะสม
คําพังเพยเหลานี้ยังไมเปนสุภาษิตก็เพราะวา การกลาวนั้นยังไมมีขอยุติวาเปนหลักความจริง
ที่แนนอน ยังไมไดเปนคําสอนที่แทจริง
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ตัวอยางคําพังเพย
คําพังเพย
กระเชอกนรั่ว
กลานักมักบิ่น
ขี่ชางจับตั๊กแตน
ทําบุญเอาหนา ภาวนากันตาย
หักดามพราดวยเขา
รําไมดีโทษปโทษกลอง
นายพึ่งบาว เจาพึ่งขา
ชาดไมดี ทาสีไมแดง
ไมงามกระรอกเจาะ
มือไมพายเอาเทาราน้ํา
ฟนฝอยหาตะเข็บ
หุงขาวประชดหมา ปงปลาประชดแมว

ความหมาย
เปนคนสุรุยสุราย
คนที่อวดเกงกลาจนเกินไปจนอับจนสักวัน
ลงทุนไมคุมกับผลที่ได
ทําอะไรเพื่อเอาหนา ไมทําดวยใจจริง
ทําอะไรโดยพลการ
ทําไมดีแตโทษผูอื่น
ทุกคนตองพึ่งพาอาศัยกัน
สันดานคนไมดี แกอยางไรก็ไมดี
หญิงสวยที่มีมลทิน
ไมชวยแลวยังกีดขวาง
ฟนเรื่องเกามาเลาอีก
แกลงทําแดกดันโดยอีกฝายหนึ่งไมเดือดรอน

ตัวอยางการนําคําพังเพยไปใชในความหมายเปรียบเทียบ
เมื่อกอนนี้ดูไมคอยสวย เดี๋ยวนี้แตงตัวสวยมากนี่แหละ ไกงามเพราะขน คนงานเพราะแตง
เจามันฐานะต่าํ ตอยจะไปรักลูกสาวคนรวยไดยังไง ตักน้ําใสกะโหลกชะโงกดูเงา ตนเองเสียบาง
เราอยาไปทําอะไรแขงกับเขาเลย เขากับเราไมเหมือนกัน อยาเห็นชางขี้ขี้ตามชาง
แหม...ฉันวาฉันหนีจากเพื่อนเกาที่เลวแลวมาเจอเพื่อนใหมก็พอ ๆ กัน มันเขาตํารา หนีเสือปะ
จระเข
เขาชอบถวงความเจริญของหมูคณะอยูเรื่อย แถมยังขัดขวางคนอื่นอีก นี่แหละ คนมือไมพาย
เอาเทาราน้ํา
3. อุปมาอุปไมย หมายถึง ถอยคําที่เปนสํานวนพวกหนึ่ง กลาวทํานองเปรียบเทียบใหเห็นจริง
เขาใจแจมแจงชัดเจน และสละสลวยนาฟงมากขึ้น การพูดหรือการเขียนนิยมหาคําอุปมาอุปไมยมาเติม
ใหไดความชัดเจนเกิดภาพพจน เขาใจงาย เชน คนดุ หากตองการใหความหมายชัดเจน นาฟง และเกิด
ภาพพจนชัดเจนก็ตองอุปมาอุปไมยวา “ดุ เหมือน เสือ” ขรุขระ การสื่อความยังไมชัดเจน ไมเห็นภาพ
ตองอุปมาอุปไมยวา “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด”หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร” ก็จะทําใหเขาใจ
ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในการเขียนบทรอยแกวหรือรอยกรองก็ตาม เราไมอาจเขียนใหละเอียดลึกซึง้ เพื่อสื่อความได
แจ ม แจ ง เท ากั บ การพู ดบรรยายดวยตนเองได ก็ จํา เป นตอ งใชอุ ป มา เพื่ อ เปรี ยบเที ยบใหผู รับ สาร
จากเราไดรับรูความจริง ความรูสึก โดยการใชคําอุปมาเปรียบเทียบ ในการแตงคําประพันธก็นิยมใช
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อุปมากันมากเพราะคําอุปมาอุปไมยจะชวยตกแตงถอยคําสํานวนการเขียนใหไพเราะนาอาน กินใจ
ประทับใจมากขึ้น สังเกตการใชอปุ มาอุปไมยเปรียบเทียบในตัวอยางตอไปนี้
ทานจะไปทัพครั้งนี้ อยาเพิ่งประมาทดูแคลนเลาป ดวยเลาปไดขงเบงมาไวเปนที่ปรึกษา
อุปมา เหมือนเสืออันคะนองอยูในปาใหญ ทานเรงระวังตัวจงดี

ตัวอยางอุปมาที่ควรรูจัก
แข็งเหมือนเพชร
กลมเหมือนมะนาว
กินเหมือนหมู
แกมแดงเหมือนตําลึงสุก
ขมเหมือนบอระเพ็ด
ขาวเหมือนสําลี
เขียวเหมือนพระอินทร
งงเปนไกตาแตก
เงียบเหมือนปาชา
ใจกวางเหมือนแมน้ํา
ใจดําเปนอีกา
ซนเหมือนลิง
เดินเหมือนเปด
ตาดําเหมือนนิล
บริสุทธิ์เหมือนหยาดน้ําคาง
เร็วเหมือนจรวด
เรียบรอยเหมือนผาพับไว
เอะอะเหมือนเจกตื่นไฟ
ผอมเหมือนเปรต
มืดเหมือนลืมตาในกระบอกไม
หวานเหมือนน้ําออย
เปรี้ยวเหมือนมะนาว
หวงเหมือนหมาหวงกาง
หนาขาวเหมือนไขปอก
ยุงเหมือนยุงตีกัน

กรอบเหมือนขาวเกรียบ
กลัวเหมือนหนูกลัวแมว
คดเคี้ยวเหมือนเขาวงกต
งายเหมือนปอกกลวยเขาปาก
โงเหมือนควาย
ใจเสาะเหมือนปอกกลวยเขาปาก
เบาเหมือนปุยนุน
พูดไมออกเหมือนน้ําทวมปาก
รกเหมือนรังหนู
ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร
ลืมตัวเหมือนวัวลืมตีน
ชาเหมือนเตา
ซีดเหมือนไกตม
ดําเหมือนตอตะโก
ตาโตเทาไขหาน
ไวเหมือนปรอท
หนักเหมือนเดิม
อดเหมือนกา
สูงเหมือนเสาโทรเลข
ใสเหมือนตาตั๊กแตน
สวยเหมือนนางฟา
อวนเหมือนตุม
เหนียวเหมือนตังเม
หนาสวยเหมือนพระจันทรวันเพ็ญ
รักเหมือนแกวตาดวงใจ
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เรื่องที่ 7 หลักการแตงคําประพันธ
การแตงคําประพันธ
คําประพันธมีรูปแบบหลายประเภท เชน กาพย กลอน โคลง ฉันท การศึกษา และฝกหัดแตง
กาพย กลอน โคลง เปนการสืบสานวัฒนธรรมการใชภาษาวรรณศิลปของคนไทย
การแตงกาพย
คําประพันธรอ ยกรองประเภทกาพย มีหลายแบบเรียกชื่อตาง ๆ กันไป ตามลักษณะคําประพันธ
ที่แตกตางกัน เชน กาพยยานี กาพยฉบัง กาพยสรุ างคนางค กาพยขับไม เปนตน กาพยนั้น
สันนิษฐานวาเอาแบบมาจากฉันท เพียงตัดคําครุ คําลหุออกไป เทานั้น
ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะกาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค 28 เปนกาพย
ที่นิยมแตงกันโดยทั่วไป

1. กาพยยานี 11
แผนผัง

ตัวอยาง
ยานีมีลํานํา
วรรคหนาหาคําใช

สัมผัสคําสัมผัสใจ
วรรคหลังนี้มีหกคําฯ

ลักษณะคําประพันธ
1. บท บทหนึ่งมี 4 วรรค แบงเปนวรรคแรก 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา รวม 11 คํา
จึงเรียก ยานี 11
2. สัมผัส
ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหวางวรรค อันเปนสัมผัสบังคับ มีดังนี้
คําสุดทายของวรรคแรกวรรคทีห่ นึ่ง วรรคสดับ สัมผัสกับคําที่สามของวรรคหลังวรรคที่สอง วรรครับ
คําสุดทายของวรรคที่สอง วรรครับ สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่สาม วรรครองดูแผนผัง
และตัวอยาง
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ถาจะแตงบทตอไปตองมีสัมผัสระหวางบท
สัมผัสระหวางบท ของกาพยยานี คือ
คําสุดทายของวรรคสี่ วรรคสง เปนคําสงสัมผัสบังคับใหบทตอไปตองรับสัมผัสที่คําสุดทายของ
วรรคสอง วรรครับ ดังตัวอยาง
ยานีมีลํานํา
สัมผัสคําสัมผัสใจ
วรรคหนาหาคําใช
วรรคหลังนี้มีหกคํา
หนึ่งบทมีสี่วรรค พึงประจักษเปนหลักจํา
จังหวะและลํานํา
กาพยยานีดังนี้เทอญฯ
คําสุดทายของบทตน คือคําวา “คํา” สงสัมผัสไปยังบทถัดไป บังคับใหรับสัมผัสที่คําสุดทาย
ของวรรคสองหรือวรรครับ ในที่นี้คือคําวา “จํา”
ข. สัมผัสใน แตละวรรคของกาพยยานีจะแบงชวงจังหวะเปนดังนี้
วรรคแรก เปน สองคํากับสามคํา คือ หนึ่งสอง หนึ่งสองสาม
วรรคหลัง เปน สามคํากับสามคํา คือ หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสาม
ฉะนั้น สัมผัสในจึงกําหนดไดตามชวงจังหวะของแตละวรรคนั่นเอง ดังตัวอยาง
ยานี – มีลํานํา
สัมผัสคํา – สัมผัสใจ
ขอสังเกต
กาพยยานีไมเครงสัมผัสในจะมีหรือไมมีก็ได ขอเพียงใชคําที่อานแลวราบรื่นตามชวงจังหวะของ
แตละวรรคนั้น ๆ เทานั้น สวนสัมผัสนอกระหวางวรรคที่สาม วรรครอง กับวรรคที่สี่ วรรคสง นั้นจะมี
หรือไมมีก็ไดไมบังคับเชนกัน

2. กาพยฉบัง 16
แผนผัง

ตัวอยาง
กาพยนี้มีนามฉบัง
จังหวะจะโคนโยนคําฯ

สามวรรคระวัง
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ลักษณะคําประพันธ
1. บท
บทหนึ่งมี 3 วรรค อาจเรียกวาวรรคสดับ วรรครับ วรรคสง ก็ได แบงเปน
วรรคแรก วรรคสดับ มี 6 คํา วรรคที่สอง วรรครับ มี 4 คํา
วรรคที่ 3 วรรคสง มี 6 คํา
รวมทั้งหมด 16 คํา จึงเรียกฉบัง 16
2. สัมผัส
ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหวางวรรค อันเปนสัมผัสบังคับ ดังนี้
คําสุดทายของวรรคหนึ่ง วรรคสดับ สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคสอง วรรครับ สัมผัส
ระหวางบทของกาพยฉบัง คือ
คําสุดทายของวรรคสาม วรรคสง เปนคําสงสัมผัส บังคับใหบทตอไปตองรับสัมผัส
ที่คําสุดทายของวรรคหนึง่ วรรคสดับ ดังตัวอยาง
กาพยมีนามฉบัง
สามวรรคระวัง
จังหวะจะโคนโยนคํา
สัมผัสจัดบทลํานํา
กําหนดจดจํา
หกคําสี่คําดังนี้ ฯ
ข. สัมผัสใน แตละวรรคของกาพยฉบัง แบงชวงจังหวะเปนวรรคละสองคํา ดังนี้
หนึ่งสอง หนึ่งสอง หนึ่งสอง
หนึ่งสอง หนึ่งสอง
หนึ่งสอง หนึ่งสอง หนึ่งสอง
ฉะนั้น สัมผัสในกําหนดไดตามชวงจังหวะของแตละวรรคนั้นเอง ดังตัวอยาง
กาพยนี้ – มีนาม ฉบัง
สามวรรคระวัง
จังหวะ – จะ โคน – โยนคํา
ขอสังเกต
กาพยฉบังไมเครงสัมผัสใน จะมีหรือไมมีก็ได ขอเพียงใชคําที่อานราบรื่นตามชวงจังหวะของแต
ละวรรคนั้น ๆ เทานั้น
สวนสัมผัสนอกระหวางวรรคทีส่ อง วรรครับกับวรรคทีส่ าม วรรคสง นั้น จะมีหรือไมมีก็ไดไม
บังคับเชนกัน

การแตงกลอน
กลอน
คําประพันธรอยกรองประเภทกลอน มีหลายแบบเรียกชื่อตาง ๆกันไปตามลักษณะฉันทลักษณ
ที่แตกตางกันนั้น ๆ เชน กลอนสี่ กลอนหา กลอนหก กลอนแปด และยังจําแนกออกไปตามลีล า
ที่นําไปใช เชน กลอนเพลงยาว กลอนบทละคร กลอนเสภา รวมถึงกลอนบทตาง ๆ อีกดวย
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ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะกลอนหกและกลอนแปด อันเปนกลอนที่นิยมแตงกันโดยทั่วไป
1. กลอนหก
แผนผัง

ตัวอยาง
กลอนหกหกคําร่ํารู
ไพเราะเรื่อยร่ําจําเรียง

วางคูวางคําน้ําเสียง
สําเนียงสูงต่ําคํากลอนฯ

ลักษณะคําประพันธ
1. บท บทหนึ่งมี 4 วรรค
วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ
วรรคที่สองเรียกวรรครับ
วรรคที่สามเรียกวรรครอง
วรรคที่สี่เรียกวรรคสง
แตละวรรคมี 6 คํา จึงเรียกวา กลอนหก
2. เสียงคํา กลอนทุกประเภทจะกําหนดเสียงคําทายวรรคเปนสําคัญ กําหนดได ดังนี้
คําทายวรรคสดับ กําหนดใหใชไดทุกเสียง
คําทายวรรครับ
กําหนดหามใชเสียงสามัญกับตรี
คําทายวรรครอง
กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญกับตรี
คําทายวรรคสง
กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญกับตรี
3. สัมผัส
ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหวางวรรค อันเปนสัมผัสบังคับ มีดังนี้
คําสุดทายของวรรคที่หนึ่ง วรรคสดับ สัมผัสกับคําที่สองหรือที่สี่ของวรรคที่สองวรรครับ
คําสุดทายของวรรคที่สอง วรรครับ สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่สาม วรรครอง และคําที่
สองหรือที่สี่ของวรรคที่สี่ วรรคสง
สัมผัสระหวางบท ของกลอนทุกประเภท คือ
คําสุดทายของวรรคที่สี่ วรรคสง เป นคําส งสัม ผัสบั งคับใหบทตอไปตองรับสั มผัส ที่
คําสุดทายของวรรคที่สอง วรรครับ ตัวอยาง
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กลอนหกหกคําร่ํารู
วางคูวางคําน้ําเสียง
ไพเราะเรื่อยร่ําจําเรียง
สําเนียงสูงต่ําคํากลอน
เรียงรอยถอยคําสัมผัส
จํารัสจําหลักอักษร
ทุกวรรคทุกบททุกตอน
คือถอยสุนทรกลอนกานทฯ
คําสุดทายของบทตนคือวา กลอน เปนคําสั่งสัมผัส บังคับใหบทถัดไปตองรับสัมผัสที่คําสุดทาย
ของวรรคดวยคําวา “ ษร” ตามตัวอยางนั้น
ข. สัมผัสใน แตละวรรคของกลอนหก แบงชวงจังหวะเปนวรรคสองคํา ดังนี้
หนึ่งสอง หนึ่งสอง หนึ่งสอง
ฉะนั้น สัมผัสในจึงกําหนดไดตามชวงจังหวะนั่นเอง ดังตัวอยาง
เรียงรอย ถอย คํา สัมผัส
ขอสังเกต
กลอนหกไมเครงสัมผัสในวรรคมากนัก อาจยายที่สัมผัสจากคําที่สองไปคําที่สี่ได หรือจะไม
สัมผัสสระเลย ใชการเลนคําไปตามชวงจังหวะก็ได ดังตัวอยาง เชน ทุกวรรคทุกบททุกตอน

2. กลอนแปด (กลอนสุภาพ)
แผนผัง

ตัวอยาง
อันกลอนแปดแปดคําประจําวรรค
เสียงทายวรรคสูงต่ําจําจงดี

วางเปนหลักอักษรสุนทรศรี
สัมผัสมีนอกในไพเราะรู ฯ

ลักษณะคําประพันธ
1. บท บทหนึ่งมี 4 วรรค
วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ
วรรคที่สองเรียกวรรครับ
วรรคที่สามเรียกวรรครอง
วรรคที่ส่เี รียกวรรคสง
แตละวรรคมีแปดคํา จึงเรียกวา กลอนแปด
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2. เสียงคํา กลอนแปดและกลอนทุกประเภทจะกําหนดเสียงคําทายวรรคเปนสําคัญ
โดยกําหนดดังนี้
คําทายวรรคสดับ
กําหนดใหใชไดทุกเสียง
คําทายวรรครับ
กําหนดหามใชเสียงสามัญและตรี
คําทายวรรครอง
กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญและตรี
คําทายวรรคสง
กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญและตรี
3. สัมผัส
ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหวางวรรค อันเปนสัมผัสบังคับ มีดังนี้
คําสุดทายของวรรคที่หนึง่ วรรคสดับ สัมผัสกับคําที่สามหรือที่หาของวรรคทีส่ อง
วรรครับ
คําสุดทายของวรรคที่สอง วรรครับ สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่สาม วรรครอง และที่
สามหรือที่หาของวรรคที่สี่ วรรครับ
สัมผัสระหวางบท ของกลอนแปด คือ
คําสุดทายของวรรคที่สี่ วรรคสง เปนคําสงสัมผัสบังคับใหบทตอไปตองรับสัมผัสที่คําสุดทาย
ของวรรคที่สอง วรรคสง
อันกลอนแปดแปดคําประจําวรรค
วางเปนหลักอักษรสุนทรศรี
เสียงทายวรรคสูงต่ําจําจงดี
สัมผัสมีนอกในไพเราะรู
จัดจังหวะจะโคนใหยลแยบ
ถือเปนแบบอยางกลอนสุนทรภู
อานเขียนคลองทองจําตามแบบครู
ไดเชิดชูบูชาภาษาไทยฯ
คําสุดทายของบทตนในที่นี้คือคําวา “รู” เปนคําสงสัมผัส บังคับใหบทถัดไปตองรับสัมผัส
ที่คําสุดทายของวรรคที่สอง วรรครับ ในที่นี้คือคําวา “ภู”
ข. สัมผัสใน แตละวรรคของกลอนแปด แบงชวงจังหวะออกเปนสามชวง ดังนี้
หนึ่งสองสาม หนึ่งสอง หนึ่งสองสาม
ฉะนั้น สัมผัสในจึงกําหนดไดตามชวงจังหวะในแตละวรรคนั่นเอง ดังตัวอยาง
อันกลอนแปด – แปด คํา – ประจําวรรค
วางเปนหลัก – อัก ษร – สุนทรศรี
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เรื่องที่ 8 การใชภาษาที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ภาษาที่ใชมีระดับในการใช หนังสือเรียนบางเลม แบงภาษาออกเปน 3 ระดับ โดยเพิ่มภาษา
กึ่งทางการ แตในหนังสือนี้แบงเปน 2 ระดับ คือ การใชภาษาที่เปนทางการ และไมเปนทางการ
1. ภาษาที่เปนทางการ
ภาษาทางการ หมายถึง ภาษาที่ใชอยางเปนทางการ มีลักษณะเปนแบบพิธี ถูกตองตามแบบแผน
ของภาษาเขียน มีทั้งเสียงเครงขรึม จริงจัง อาจเรียกวาภาษาแบบแผนก็ได ภาษาทางการ มักใชในการเขียน
หนังสือราชการ การกลาวรายงาน คํากลาวเปดงาน การแสดงสุนทรพจน การเขียนตําราวิชาการ และ
การบันทึกรายงานการประชุม เปนตน
2. ภาษาไมเปนทางการ
ภาษาไมเปนทางการ หมายถึง ภาษาที่ใชถอยคํางาย ๆ น้ําเสียงเปนกันเองไมเครงเครียด
แสดงความใกลชิดสนิทสนมระหวางผูสงสารและผูรับสารอาจเรียกวาภาษาปากก็ได
ภาษาไมเปนทางการ อาจจําแนกเปนภาษากลุมยอย ๆ ไดอีกหลายกลุม เชน ภาษาถิ่น
ภาษาแสลง ภาษาตลาด ฯลฯ ใชในการสนทนาระหวางสมาชิกในครอบครัว คนสนิทคุนเคย ใชเขียน
บันทึกสวนตัว และงานเขียนที่ตองการแสดงความเปนกันเองกับผูอาน เปนตน
สําหรับการเลือกใชภาษาแบบเปนทางการและไมเปนทางการจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับ
องคประกอบตาง ๆ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค จะตองพิจารณาวา งานเขียนนั้นนําไปใช เพื่ออะไร
2.2 สถานการณในตางสถานการณ ผูเขียนจะใชระดับภาษาที่ตางกัน
เชน เชิญเพื่อน “เชิญทานอาหารไดแลว” เชิญผูใหญ “ขอเชิญรับประทานอาหารไดแลว
ครับ” ผูเรียนสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคและสถานการณ
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กิจกรรม บทที่ 5 หลักการใชภาษา
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนแยกคําตอไปนี้ออกเปน 3 ประเภท ตามตาราง
ผลไม
รัฐบาล
อัคคีภัย
พลเรือน
ศิลปกรรม
รูปธรรม
วิทยาลัย
มหาชน
พระเนตร
พุทธกาล
นพเกา
คหกรรม
สัญญาณ
นโยบาย
ภูมิศาสตร
คําประสม

กิจกรรมที่
1.
2.
3.
4.
5.
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่
กิจกรรมที่

คําสมาส

คําสนธิ

2 ใหผูเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้วาเปนประโยคชนิดใด
วันนี้อากาศรอนมาก
ฉันดีใจที่เธอมีความสุข
พอซื้อนาฬิกาเรือนใหมใหฉัน
พี่ชอบสีเขียวแตนองสาวชอบสีฟา
รายการราตรีสโมสรใหความบันเทิงแกผูชม
3 ใหผูเรียนฝกเขียนอักษรยอประเภทตาง ๆ นอกเหนือจากตัวอยางที่ยกมา
4 ใหผเู รียนศึกษาและรวบรวมคําสุภาพ และคําราชาศัพทที่ใชและพบเห็นในชีวิตประจําวัน
5 ใหผูเรียนจับคูสํานวนใหตรงกับความหมาย
1. เกี่ยวโยงกันเปนทอด ๆ
ก. ผักชีโรยหนา
2. หมดหนทางที่จะหนีได
ข. จับปลาสองมือ
3. ทําดีที่สุดเปนครั้งสุดทาย
ค. ขมิ้นกับปูน
4. รนหาเรื่องเดือดรอน
ง. แกวงเทาหาเสี้ยน
5. ทําดีแตเพียงผิวเผิน
ฉ. จนตรอก
6. ไมดําเนินการตอไป
ช. หญาปากคอก
7. นิ่งเฉยไมเดือดรอน
ซ. ทิ้งทวน
8. ทําอยางลวก ๆ ใหพอเสร็จ
ฌ. แขวนนวม
9. รูอะไรแลวพูดไมได
ญ. มวยลม
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10. อยากไดสองอยางพรอม ๆ กัน
11. ถูกไลออก ปลดออก
12. เรื่องงาย ๆ ที่คิดไมถึง

ฎ. ลอยแพ
ฏ. หอกขางแคร
ฐ. พระอิฐพระปูน
ฑ. สุกเอาเผากิน
ฒ. งูกินหาง
ณ. น้ําทวมปาก
กิจกรรมที่ 6 ใหผูเรียนเขียนคําพังเพยใหตรงกับความหมายที่กําหนดให
1. ชอบโทษผูอื่นโดยไมดูตัวเอง
2. ไมชวยแลวยังกีดขวางผูอื่น
3. การลงทุนไมคุมคากับผลที่ไดรับ
4. ชอบรื้อฟนเรื่องเกา ๆ
5. เปนคนชอบสุรุยสุราย
กิจกรรมที่ 7 ตอบคําถามตอไปนี้สั้น ๆ แตไดใจความ
1. การแตงคําประพันธตามหลักฉันทลักษณมีกี่ประเภท อะไรบาง
2. บทประพันธตอไปนี้เปนคําประพันธประเภทใด
2.1 ถึงกลางวันสุริยันแจมประจักษ
ไมเห็นหนานงลักษณยิ่งมืดใหญ
ถึงราตรีมีจันทรอันอําไพ
ไมเห็นโฉมประโลมใจใหมืดมน
วิวาหพระสมุทร
2.2 ขึ้นกกตกทุกขยาก
ผักเผือกเลือกเผาไฟ
รอนรอนออนอัสดง
ชวงดั่งน้ํากริ่งแดง

แสนลําบากจากเวียงชัย
กินผลไมไดเปนแรง
พระสุริยงเย็นยอแสง
แฝงเมฆเขาเงาเมธุธร

กิจกรรมที่ 8 ผูเรียนเขียนประโยคภาษาที่เปนทางการ และภาษาไมเปนทางการ อยางละ 3 ประโยค
ภาษาที่เปนทางการ 1...................................................................................
2..................................................................................
3...................................................................................
ภาษาไมเปนทางการ 1...................................................................................
2..................................................................................
3...................................................................................
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บทที่ 6
วรรณคดี และวรรณกรรม
สาระสําคัญ
การเรียนภาษาไทย ตองเรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษาใหเกิดความชื่นชม ซาบซึ้ง
และภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี และภูมิปญ ญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ได
สรางสรรคไวอันเปนสวนเสริมความงดงามในชีวิต นอกจากนั้น วรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจน
บทรองเลนของเด็ก เพลงกลอมเด็ก ปริศนาคําทาย เพลงพื้นบาน วรรณกรรมพื้นบาน เปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมซึ่งมีคุณคา การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนวรรณคดี วรรณกรรม ภูมิปญญาทางภาษา
ที่ถายทอดความรู สึ ก นึก คิดทั้ ง ร อ ยแก วและร อ ยกรองประเภทตาง ๆ เพื่ อ ให เ กิ ดความซาบซึ้ ง และ
ความภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษไดสั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายความแตกตางและคุณคาของวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบันและวรรณกรรมทองถิ่น
2. ใชหลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม หลักการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม
ใหเห็นคุณคาและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
3. รองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถิ่น

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 หลักการพิจารณาวรรณคดีและหลักการพินิจวรรณกรรม
เรื่องที่ 2 หลักการพินิจวรรณคดีดานวรรณศิลปและดานสังคม
เรื่องที่ 3 เพลงพืน้ บาน เพลงกลอมเด็ก
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เรื่องที่ 1 หลักการพิจารณาวรรณคดีและหลักการพินิจวรรณกรรม
กอนที่จะศึกษาถึงเรื่องการพิจารณาวรรณคดีและการพินิจ วรรณกรรม ตอ งทําความเขาใจ
กับความหมายของคําวา วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจในความหมายของคํา
ทั้งสองนี้ ไดอยางชัดเจนโดย ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2514 : 58 - 133) ไดกลาวถึงความสัมพันธ
และความแตกตางระหวางวรรณคดีและวรรณกรรมไว ดังนี้
วรรณคดี ใชในความหมายวา วรรณกรรมหรือหนังสือที่ไดรบั การยกยองวาแตงดี มีวรรณกรรมศิลป
กลาวคือ มีลัก ษณะเดนในการใชถอ ยคําภาษาและเดนในการประพันธ ใหคุณคาทางอารมณและ
ความรูสึกแกผูอานสามารถใชเปนแบบฉบับอางอิงได
หนังสือที่เปนวรรณคดีสามารถบงบอกลักษณะได ดังนี้
1. มีเนื้อหาดี มีประโยชนและเปนสุภาษิต
2. มี ศิลปะการแตง ที่ยอดเยี่ยมทั้ง ดานศิลปะการใชคํา การใชโ วหารและถูก ตองตามหลัก
ไวยากรณ
3. เปนหนังสือที่ไดรับความนิยมและสืบทอดกันมายาวนานกวา 100 ป
วรรณกรรม ใชในความหมายวา งานหนังสือ งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด ไมวาแสดงออกมาโดย
วิธีหรือในรูปอยางใด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน
สิ่งบันทึก เสียง ภาพ เปนตน
วรรณกรรมแบงออกเปน 2 ประเภท
1. สารคดี หมายถึง หนังสือ ที่แตง ขึ้นเพื่อ ให ความรู ความคิด ประสบการณแกผู อาน
ซึ่งอาจใชรูปแบบรอยแกวหรือรอยกรองก็ได
2. บั นเทิง คดี คือ วรรณกรรมที่ แตง ขึ้นเพื่ อมุง ให ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน บั นเทิง
แกผูอาน จึงมักเปนเรื่องที่มเี หตุการณและตัวละคร
การพิ นิจหรือ การพิจ ารณาคุณคาของวรรณคดีห รือ วรรณกรรม ไมวาจะเปนรอ ยแก วหรือ
รอยกรองมีหลักการพิจารณากวาง ๆ คลายกันคือ เราอาจจะตั้งคําถามงาย ๆ วางานประพันธชิ้นนั้น
หรือเรื่องนั้นใหอะไรแกคนอานบาง

ความหมาย
การพินิจ คือ การพิจารณาตรวจตรา พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาได ทั้งนี้
นอกจากจะไดประโยชนตอตนเองแลว ยังมีจุดประสงคเพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นและขอ เท็จ จริง
ใหผูอื่นไดทราบดวย เชน การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อเปนการแนะนําใหบุคคลทั่วไปที่เ ปน
ผูอานไดรูจัก และไดท ราบรายละเอียดที่เ ปนประโยชนในดานตาง ๆ เชน ใครเปนผูแตง เปนเรื่อ ง
เกี่ยวกับอะไร มีป ระโยชนตอ ใครบาง ทางใดบาง ผูพินิจ มีความเห็นวาอยางไรคุณคาในแตล ะดาน
สามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนอยางไรในชีวิตประจําวัน
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แนวทางในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
การพินิจ วรรณคดีและวรรณกรรมมีแนวใหปฏิบัติอยางกวาง ๆ เพื่ อใหครอบคลุมงานเขียน
ทุกชนิดซึ่ง ผูพินิจจะตองดูวาจะพินิจหนัง สือชนิดใด มีลักษณะเฉพาะอยางไรซึ่ง จะมีแนวในการพินิจ
ที่จะตองประยุกตหรือปรับใชใหเหมาะสมกับงานเขียนนั้น ๆ
หลักเกณฑกวาง ๆ ในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม มีดังนี้
1. ความเปนมาหรือประวัติของหนังสือและผูแตงเพื่อชวยใหวิเคราะหในสวนอื่น ๆ ไดดีขึ้น
2. ลักษณะคําประพันธ
3. เรื่องยอ
4. เนื้อเรื่อ ง ใหวิเคราะหเ รื่อ งตามหั วขอตามลํ าดับ โดยบางหั วขอ อาจจะมี ห รือ ไม มีก็ ได
ตามความจําเปน เชน โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแตง ลักษณะการเดินเรื่อง การใชถอยคําสํานวน
ในเรื่อง การแตงวิธีคิดที่สรางสรรค ทัศนะหรือมุมมองของผูเขียน เปนตน
5. แนวคิด จุดมุงหมาย เจตนาของผูเขียนที่ฝากไวในเรื่องซึ่งจะตองวิเคราะหออกมา
6. คุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งโดยปกติแลวจะแบงออกเปน 4 ดานใหญ ๆ
และกวาง ๆ เพื่อความครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งผูพินิจจะตองไปแยกแยะหัวขอยอยใหสอดคลอง
กับลักษณะหนังสือที่จะพินจิ นั้น ๆ ตามความเหมาะสมตอไป
การอานวรรณคดีมรดกตองอานอยางพินิจจึงจะเห็นคุณคาของหนังสือ การอานอยางพินิจ
หมายความวาอยางไร
การพินิจวรรณคดี คือ การอานวรรณคดีอยางใชความคิด ไตรตรอง กลั่นกรอง แยกแยะ
หาเหตุผล หาสวนดี สวนบกพรองของหนังสือ เพื่อจะไดประเมินคาของหนังสือนั้น ๆ อยางถูกตองและ
มีเหตุผล การอานหนังสืออยางพินจิ พิเคราะหมีประโยชนตอชีวิตมาก เพราะผูพินิจวรรณคดี จะรูจักเลือก
รับประโยชนจากหนังสือและนําประโยชนไปใชในชีวิตของตนไดและความสามารถในการประเมินคาของ
ผูพินิจ วรรณคดีจะชวยให ผูพินิจเปนผูมีเหตุผล มีความยุติธรรม มี วิจ ารณญาณ การพิ นิจ วรรณคดี
ผูพินิจไมควรเอาความรูสกึ หรือประสบการณสว นตนมาเปนหลักสําคัญในการตัดสินวรรณคดี เพราะแตละคน
ยอมมีความรูสึกและประสบการณตางกัน
หลักการพินิจวรรณคดี
การพิ นิ จ วรรณคดี เป น การแนะนํา หนั ง สื อ ในลั ก ษณะของการวิ เ คราะห วิ จ ารณ ห นั ง สื อ
อยางงาย ๆ โดยบอกเรื่องยอ ๆ แนะนําขอ ดีขอ บกพรอ งของวรรณคดี บอกชื่อ ผูแตง ประเภทของ
หนังสือ ลักษณะการแตง เนื้อเรื่องโดยยอ ๆ คุณสมบัติของหนัง สือ ดวยการวิจ ารณเ กี่ยวกับ เนื้อ หา
แนวคิด ภาษา คุณคา และขอคิดตาง ๆ ประกอบทัศนะของผูพินิจ ซึ่ง เปนลัก ษณะของการชัก ชวน
ใหผู อานสนใจหนัง สือ เล มนั้น การพินิจวรรณคดีเ ปนการศึกษาและวิเ คราะหลั กษณะของวรรณคดี
เพื่อนํามาแนะนําใหเกิดความเขาใจซาบซึ้งอยางแจมแจง
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การพินิจวรรณคดีมีหลักการพินิจกวาง ๆ 3 ดาน คือ
1. โครงสรางของวรรณคดี
2. ความงดงามทางวรรณคดี
3. คุณคาของวรรณคดี
ดานที่ 1 โครงสรางของวรรณคดี
การที่เราจะพินิจวรรณคดีเรื่องใด เราจะตองพิจารณาวา เรื่องนั้นแตงดวยคําประพันธชนิดใด
โครงเรื่องเนื้อเรื่องเปนอยางไร มีแนวคิดหรือสาระสําคัญอยางไร ตัวละครมีรูปราง ลักษณะนิสัยอยางไร
ฉากมีความหมายเหมาะสมกับเรื่องหรือไม และมีวิธีดําเนินเรื่องอยางไร
ดานที่ 2 ความงดงามทางวรรณคดี
วรรณคดีเปนงานที่สรางขึ้นอยางมีศิลปะ โดยเฉพาะการใชถอ ยคําเพื่อ ใหเ กิดความไพเราะ
ในอรรถรส ซึ่งเราจะพิจารณาไดจากการใชคํา มีทั้งการเลนคํา เลนอักษร พิจารณาไดจากการใช
สํานวนโวหาร กวีโวหาร ซึ่งจะดูจากการสรางจันตภาพ ภาพพจน และพิจารณาจากการสรางอารมณ
ในวรรณคดีสิ่งเหลานี้เปนความงดงามทางวรรณคดีทั้งนั้น
ดานที่ 3 คุณคาของวรรณคดี
มีคุณคาทางศีลธรรม ปญญา อารมณ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และวรรณศิลป เปนตน

โวหารภาพพจน
การใชโวหารภาพพจน คือ การใชถอยคําใหเกิดภาพโดยวิธกี ารเปรียบเทียบอยางมีศิลปะ
ภาพพจนมีหลายลักษณะ เชน อุปมา อุปลักษณ อธิพจน บุคลาธิษฐาน สัทพจน หรือการใชสัญลักษณ
เปนตน
อุปมา คือ การเปรียบเทียบเพื่อทําใหเห็นภาพหรือเกิดความรูสึกชัดเจน จึงตองนําสิ่งอื่นที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันมาชวยอธิบาย หรือเชื่อมโยงความคิดโดยมีคํามาเชื่อม ไดแก เหมือน เสมือน ดุจ
เลห เฉก ดัง กล เพียง ราว ปูน ฯลฯ
อุปลักษณ เปนการเปรียบเทียบที่ลกึ ซึ้งกวาอุปมา เพราะเปนการเปรียบสิ่งหนึ่งเปนสิ่งหนึ่งมาก
จนเหมือนกับเปนสิ่งเดียวกันโดยใชคําวา “ เปน กับ คือ ” มาเชื่อมโยง
ตัวอยาง “แมเปนโสมสองหลา” “สุจริตคือเกราะบังศาสตรพอง”
โวหารอธิพจน เปนโวหารที่กวีกลาวเกินจริง เพื่อตองการที่จะเนนใหความสําคัญและอารมณ
ความรูสึกที่รุนแรง เชน
ถึงตองงาวหลาวแหลนสักแสนเลม
ใหติดเต็มตัวฉุดพอหลุดถอน
แตตองตาพาใจอาลัยวอน
สุดจะถอนทิ้งขวางเสียกลางคัน
(นิราศวัดเจาฟา สุนทรภู)
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บุคลาธิษฐาน เปนโวหารที่นําสิ่งไมมีชีวิต หรือสิ่งที่เปนนามธรรม มากลาวเหมือนเปนบุคคล
ที่มีชีวิต เชน
เพชรน้ําคางหลนบนพรมหญา
เย็นหยาดฟาพาฝนหลงวันใหม
เคลาเคลียหยอกดอกหญาอยางอาลัย
เมื่อแฉกดาวใบไผไหวตะวัน
โวหารสัทพจน หมายถึง โวหารที่เลียนเสียงธรรมชาติ เชน
ทั้งกบเขียดเกรียดกรีดจิ้งหรีดเรื่อย
พระพายเฉื่อยฉิวฉิววะหวิวหวาม

การสรางอารมณ
ความงามดานอารมณ เมื่อเราอานวรรณคดี จะเห็นวาเรามีความรูสึกหรืออารมณรวมไปกับ
เรื่องตอนนั้น ๆ ดวย เชน สงสาร โกรธ ชิงชัง นั่นแสดงวากวีไดสรางอารมณใหเรามีความรูสึกคลอยตาม
ซึ่งเปนความงามอยางหนึ่งในวรรณคดี กวีจะสอดแทรกความคิดออกมาในรูปของความรัก ความภาคภูมิใจ
ความเศราสลดใจ และมีการเลือกสรรคําประพันธใหเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง การที่กวีใชถอยคําใหเกิด
ความงามเกิดอารมณทําใหเราไดรับรสวรรณคดีตาง ๆ

รสวรรณคดี
รสวรรณคดีของไทยเป นลี ลาของบทประพันธอยางหนึ่ง คือ การใชภาษาไทยให เหมาะสม
แกเนื้อความของเรื่อง กลาวคือ แตงบทประพันธตามรสบทประพันธไทยหรือรสวรรณคดีไทยซึ่งมี 4 รส คือ
1. เสาวรจนี เปนบทพรรณนาความงามของสถานที่ ธรรมชาติ ชมนาง เชน
“ตาเหมือนตามฤคมาศพิศคิ้วพระลอราช
ประดุจแกวเกาทัณฑ กงนา
พิศกรรณงามเพริศแพรวกลกลิ่นบงกชแกว
อีกแกมปรางทอง เปรียบนา”
2. นารีปราโมทย เปนบทเกี้ยวพาราสี แสดงความรักใคร เชน
“เจางามปลอดยอดรักของพลายแกว ไดมาแลวแมอยาขับใหกลับหนี
พี่สูตายไมเสียดายแกชีวี
แกวพี่อยาไดพร่ํารําพันความ
พี่ผิดพี่ก็มาลุแกโทษ
จงคลายโกรธแมอยาถือวาหยาบหยาม
พี่ชมโฉมโลมลูบดวยใจงาม
ทรามสวาทดิ้นไปไมไยดี”
3. พิโรธวาทัง เปนบทโกรธ บทตัดพอตอวา เหน็บแนม เสียดสี หรือแสดงความเคียดแคน เชน
ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง
พระศัพทสีหนาทพึงสยองภัย
เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร
ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉนก็มาเปน
4. สัลลาปงคพิสัย เปนบทแสดงความโศกเศรา คร่ําครวญ อาลัยอาวรณ เชน
เคยหมอบใกลไดกลิ่นสุคนธตลบ
ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา
สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา
วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ
(สุนทรภู)
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หลักการและแนวทางการพิจารณาวรรณคดี
การพิจารณาวรรณคดี คือ การแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีเลมใดเลมหนึ่งอยางสั้น ๆ
โดยมี เจตนาจะแนะนําวรรณคดีนั้นใหผู อานรู จักวามีเนื้อเรื่อ งอยางไร มีประโยชนมีคุณคาอยางไร
ผูพิจารณามีความคิดเห็นอยางไรตอวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ชอบหรือ ไมชอบ เพราะเหตุใด มีลักษณะ
การวิจารณวรรณกรรม
หลักการพิจารณาวรรณคดี
1. แยกองคประกอบของหนังสือหรือวรรณคดีที่จะวิจารณใหได
2. ทําความเขาใจองคประกอบที่แยกออกมาใหแจมแจงชัดเจน
3. พิจารณาหรือวิเคราะหหนังสือหรือวรรณคดี ตามหัวขอตอไปนี้
3.1 ประวัติความเปนมาและประวัติผูแตง
3.2 ลักษณะการประพันธ
3.3 เรื่องยอ
3.4 การวิเคราะหเรื่อง
3.5 แนวคิดและจุดมุงหมายในการแตง
3.6 คุณคาดานตาง ๆ
การพินิจคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมมี 4 ประเด็น ดังนี้
1. คุณคาดานวรรณศิลป คือ ความไพเราะของบทประพันธซึ่งอาจจะเกิดจากรสของคํา
ที่ผูแตงเลือกใชและรสความไพเราะที่ใหความหมายกระทบใจผูอาน
2. คุณคาดานเนื้อหา คือ การใหความรูสึกในดานตาง ๆ ใหคุณคาทางปญญาและความคิด
แกผูอาน
3. คุ ณ ค า ด า นสั ง คม วรรณคดี แ ละวรรณกรรมสะท อ นให เ ห็ น ภาพของสั ง คมในอดี ต
และวรรณกรรมที่ดสี ามารถจรรโลงสังคมไดอีกดวย
4. การนํา ไปประยุก ตใ ช ในชี วิต ประจํา วัน เพื่ อ ให ผู อ า นไดป ระจัก ษ ในคุ ณ ค า ของชี วิต
ไดความคิดและประสบการณจากเรือ่ งทีอ่ าน และนําไปใชในการดําเนินชีวิต นําไปเปนแนวปฏิบัตหิ รือ
แกปญหารอบ ๆ ตัว

เรื่องที่ 2 หลักการพินิจวรรณคดีดานวรรณศิลปและดานสังคม
ความหมายของวรรณคดีมรดก
วรรณคดีมรดก หมายถึง วรรณคดีที่บรรพบุรุษสรางไวและเปนที่นิยมตกทอดเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบัน วรรณคดีมรดกของไทยนั้นมักจะแสดงภาพชีวิตของสังคมในสมัยที่เกิดวรรณคดี ขณะเดียวกัน
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ก็จะแทรกแนวคิด ปรัชญาชีวิตดวยวิธีอันแยบยลจนทําใหผูอานเกิดอารมณสะเทือนใจ มีความรูสึกรวม
ไปกับกวีดวย
คุณคาของวรรณคดีมรดก
วรรณคดีมรดกนั้นมีคุณคามาก ทั้งทางดานประวัติศาสตร สังคม อารมณ คติสอนใจและคุณคา
ทางวรรณศิลปหรือจะพูดวา วรรณคดีมรดกเปนทรัพยสินทางปญญาที่ตกทอดเปนสมบัติทางวัฒนธรรม
ของชาติซึ่งบรรพบุรุษไดอุตสาหะสรางสรรคขึ้นดวยอัจฉริยภาพ เพราะการอานวรรณคดีมรดกทําให
ทราบเหตุการณตาง ๆ ที่ประทับใจบรรพบุรุษ สังคม สภาพชีวิตความเปนอยูของคนไทยในชุมชนนั้น ๆ
วามีลักษณะอยางไรเหมือนหรือแตกตางจากสังคมปจจุบันอยางไร มีกลวิธีในการใชถอยคําโวหารอยางไร
จึงทําใหเรารวมรับรูอารมณนั้น ๆ ของกวี
นอกจากนี้วรรณคดีมรดกมีคุณคาเปนเครื่องเชิดชูความเปนอัจฉริยะของชาติ ชวยสะทอนถึง
บุคลิกลักษณะประจําชาติ และชวยทําใหคนในชาติรูเรื่องราวในอดีตและคุณคาที่สําคัญก็ คือ คุณคา
ทางดานอารมณและดานความงาม ความไพเราะ เพราะเกิดการอานวรรณคดีมรดกจะทําใหเราไดรับ
ความเพลิ ดเพลิ นในเนื้อ หาและรสศิล ปะแห ง ความงาม ความไพเราะดา นอัก ษรศิล ปไ ปพรอ มกัน
ชวยสงเสริมจิตใจผูอานใหรักสวยรักงาม เขาใจหลักความจริงในโลกมนุษยยิ่งขึ้น
วรรณคดีมีคุณคาแกผูอานหลายประการ คือ
1. ทําใหผูอานเกิดอารมณคลอยตามกวี เชน สนุก เพลิดเพลิน ดีใจ เศราใจ ขบขัน เปนตน
2. ทําใหผูอา นเกิดสติปญ
 ญา เราจะไดขอคิด คติ หลักการดําเนินชีวิตในวรรณคดีชวยยกระดับ
จิตใจใหสูงขึ้น การอานวรรณคดีทําใหเกิดความเฉลียวฉลาดและเกิดปญญา
3. ทําใหไดรับความรูในดานตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร ตํานาน ภูมิศาสตร ภาษา ประเพณี
ความเชื่อในสมัยที่แตงวรรณคดีนั้น ๆ
4. ทําใหเขาใจสภาพสังคมวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่กวีไดนํามาเขียนสอดแทรกไวทําใหเรา
เขาใจและสามารถเปรียบเทียบสังคมในวรรณคดีกับปจจุบันได
ลักษณะเดนของวรรณคดีไทย จําแนกเปนขอ ๆ ดังนี้
1. นิยมแตงหนังสือหรือการแตงวรรณคดีดวยคําประพันธรอยกรองมากกวารอยแกวเปนบทกลอน
ลักษณะภาษากาพยกลอนที่มีสัมผัสคลองจองสอดคลองกับลักษณะนิสัยของคนไทย แมภาษาพูดก็มีลีลา
เปนรอยกรองแบบงาย ๆ เชน หมอขาวหมอแกง ขาวยากหมากแพง ขนมนมเนย ในน้ํามีปลาในนามีขาว
ชักน้ําเขาลึก ชักศึกเขาบาน เปนตน
2. เนนความประณีตของคําและสํานวนโวหาร ภาษาที่ใชวรรณคดีไมเหมือนภาษาพูดทั่วไป
คือ เปนภาษาที่มีการเลือกใชถอยคํา ตกแตงถอยคําใหหรูหรา มีการสรางคําที่มีความหมายอยางเดียวกัน
ที่เรียกวา คําไวพจน โดยใชรูปศัพทตาง ๆ กันเพื่อมิใหเกิดความเบื่อหนายจําเจ เชน
ใชคําวา ปกษา ปกษี สกุณา สกุณี ทวิช แทนคําวา “นก”
ใชคําวา กุญชร คช ไอยรา หัตถี กรี แทนคําวา “ชาง”
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นอกจากนั้นยังมีการใชภาษาสัญลักษณ เชน ใชคํา ดวงจันทร บุปผา มาลี เยาวมาลย
แทน คําวา “ผูหญิง”
3. เนนการแสดงความรูสึกสะเทือนอารมณจากการรําพันความรูสึก ตัวละครในเรื่องจะรําพัน
ความรูสึกตาง ๆ เชน รัก เศรา โกรธ ฯลฯ เปนคํากลอนยาวหลายคํากลอน
ตัวอยางอิเหนาคร่ําครวญถึงนางบุษบาที่ถูกลมหอบไป ดังนี้
เมื่อนั้น
พระสุริยวงศอสัญแดหวา
ฟนองคแลวทรงโศกา
โอแกวแววตาของเรียมเอย
ปานฉะนี้จะอยูแหงใด
ทําไฉนจึงจะรูนะอกเอย
ฤาเทวาพานองไปชมเชย
ใครเลยจะบอกเหตุรายดี
สองกรพระคอนอุราร่ํา
ชะรอยเวรกรรมของพี่
ไดสมนองแตสองราตรี
ฤามิ่งมารศรีมาจากไป
พระยิ่งเศราสรอยละหอยหา
จะทรงเสวยโภชนาก็หาไม
แตครวญคร่ํากําสรดระทดใจ
สะอื้นไหโศกาจาบัลย
(อิเหนา สํานวนรัชกาลที่ 2)

4. มีขนบการแตง คือ มีวิธีแตงที่นิยมปฏิบัติแนวเดียวกันมาแตโบราณ ไดแก ขึ้นตนเรื่อง
ดวยการกลาวคําไหวครู คือ ไหวเทวดา ไหวพระรัตนตรัย ไหวครูบาอาจารย สรรเสริญพระเกียรติคุณของ
พระมหากษัตริย หรือกลาวชมบานชมเมือง
5. วรรณคดีไทยมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนชั้นสูงมากกวาคนสามัญ ตัวละครเอกมักเปนกษัตริยและ
ชนชั้นสูง
6. แนวคิดสําคัญที่พบในวรรณคดีไทยโดยทั่วไปเปนแนวคิดแบบพุทธปรัชญางาย ๆ เชน แนวคิด
เรื่องทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ความไมเที่ยงตรงของสรรพสิ่ง อนิจจัง ความกตัญู ความจงรักภักดี ความรัก
และการพลัดพราก เปนตน
7. เนื้อเรื่องที่รับมาจากวรรณกรรมตางชาติจะไดรับการดัดแปลงใหเขากับวัฒนธรรมไทย
8. ในวรรณคดีไทยมีลักษณะเปนวรรณคดีสําหรับอาน เนื่องจากมีการพรรณนาความยืดยาว
ใหรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหผูอานไดภาพชัดเจน เนนความไพเราะของคํา ดังนั้น เมื่อจะนําไปใชเปน
บทแสดงจะตองปรับเปลี่ยนเสียใหมเพื่อใหกระชับขึ้น
9. ในวรรณคดี ไ ทยมี บ ทอั ศ จรรย แ ทรกอยู ด ว ย เรื่ อ งของความรั ก และเพศสั ม พั น ธ
เปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย กวีไทยไมนิยมกลาวตรงไปตรงมา แตจะกลาวถึงโดยใชกลวิธีการ
เปรียบเทียบหรือใชสัญลักษณแทน เพื่อใหเปนงานทางศิลปะมิใชอนาจาร
10. วรรณคดีไทยมักแทรกความเชื่อ คานิยมของไทยไวเสมอ
ลั ก ษณะต า ง ๆดั ง กล า วมาข า งต น นั บ เป น ลั ก ษณะเด น ของวรรณคดี ไ ทยซึ่ ง ผู เ รี ย น
ควรเรียนรูและเขาใจเพื่อจะอานวรรณคดีไทยไดอยางซาบซึ้งตอไป
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การอานวรรณคดีเพื่อพิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป
วรรณศิลป มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 วา ศิลปะ
ในการแตงหนังสือ ศิลปะทางวรรณกรรม วรรณกรรมที่ถึงขั้นวรรณคดี หนังสือที่ไดรับการยกยองวา แตงดี
จากความหมายนี้ การพิ จ ารณาคุ ณ ค า ด า นวรรณศิ ล ป ต อ งศึ ก ษาตั้ ง แต ก ารเลื อ กชนิ ด
คําประพันธใหเหมาะสมกับประเภทงานเขียน ถูกตองตรงความหมาย เหมาะกับบุคคลหรือตัวละคร
ในเรื่องและรสวรรณคดี การรูจั กตกแตง ถอยคําใหไพเราะสละสลวยอันเปนลั กษณะเฉพาะภาษากวี
และทําใหผูอานเกิดความสะเทือนอารมณ
ภาษากวีเพื่อสรางความงดงามไพเราะแกบทรอยแกวรอยกรองนั้น มีหลักสําคัญที่เกี่ยวของกัน
3 ดาน ดังนี้
1. การสรรคํา
2. การเรียบเรียงคํา
3. การใชโวหาร
การสรรคํา คือ การเลือกใชคําใหสื่อความคิด ความเขาใจ ความรูสึกและอารมณไดอยาง
งดงามโดยคํานึงถึงความงามดานเสียง โวหาร และรูปแบบคําประพันธ การสรรคําทําได ดังนี้
การเลือกคําใหเหมาะแกเนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่อง
การใชคําใหถูกตองตรงตามความหมาย
การเลือกใชคําพองเสียง คําซ้ํา
การเลือกใชคําโดยคํานึงถึงเสียงสัมผัส
การเลือกใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ
การเลือกใชคําไวพจนไดถูกตองตรงตามความหมาย
การเรียบเรียงคํา คือ การจัดวางคําที่เลือกสรรแลวใหมาเรียบเรียงกันอยางตอเนื่องตามจังหวะ
ตามโครงสรางภาษาหรือตามฉันทลักษณ ซึ่งมีหลายวิธี เชน
จัดลําดับความคิดหรือถอยคําจากสิ่งสําคัญจากนอยไปหามาก จนถึงสิ่งสําคัญสูงสุด
จัดลําดับความคิดหรือถอยคําจากสิ่งสําคัญนอยไปหามาก แตกลับหักมุมความคิดผูอาน เมื่อถึงจุดสุด
จัดลําดับคําใหเปนคําถามแตไมตองการคําตอบหรือมีคําตอบอยูในตัวคําถามแลว
เรียงถอยคํา เพื่อใหผูอานแปลความหมายไปในทางตรงขามเพื่อเจตนาเยาะเยย ถากถาง
เรียงคําวลี ประโยคที่มีความสําคัญเทา ๆ กัน เคียงขนานกันไป
การใชโวหาร คือ การใชถอยคําเพื่อใหผูอานเกิดจินตภาพ เรียกวา “ภาพพจน” ซึ่งมีหลายวิธี
ที่ควรรูจัก ไดแก
อุ ป มา คื อ การเปรี ย บเที ย บสิ่ ง หนึ่ ง ว า เหมื อ นกั บ สิ่ ง หนึ่ ง โดยมี คํา เปรี ย บปรากฏอยู
ด ว ยคําเปรียบเทียบเหลานี้ไดแก เหมือน ดุจ เลห เฉก ดัง กล เพียง ราว ปูน
อุ ป ลั ก ษณ คื อ การเนน ความหมายวา สิ่ ง หนึ่ง เหมื อ นกั บ สิ่ง หนึ่ง มากจนเหมื อ นกับ
เป นสิ่งเดียวกันโดยใชคําวา เปน กับ คือ เชน “แมเปนโสมสองหลา” “สุจริตคือเกราะบังศาสตรพอง”
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การพิจารณาวรรณคดีดานสังคม
สัง คม คือ ชนชาติและชุม ชนที่อ ยูร วมกันภายใตการปกครองในกรอบวัฒนธรรมเดียวกัน
วรรณคดีเป นเหมือ นกระจกเงาที่สะทอ นใหผูอ านสามารถมองเห็นชีวิตความเป นอยู คานิยมและ
จริยธรรมของคนในสัง คมที่ วรรณคดีไดส ะท อนภาพไวทําใหเ ขาใจชีวิต เห็นใจความทุก ขยากของ
เพื่อนมนุษยดวยกันชัดเจนขึ้น
ดังนั้นการพิจารณาวรรณคดีดานสั งคมจะตองมีเนื้อหา ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรื อ
จริยธรรมของสังคมใหมี สวนกระตุนจิตใจของผู อานให เขามามีสวนชวยเหลือ ในการจรรโลงโลกหรื อ
พัฒนาสังคมไทยรวมกัน โดยพิจารณาตามหัวขอ ดังนี้
1. การแสดงออกถึงภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชาติ
2. สะทอนภาพความเปนอยู ความเชื่อ คานิยมในสังคม
3. ไดความรู ความบันเทิง เพลิดเพลินอารมณไปพรอมกัน
4. เนื้อเรื่องและสาระใหแงคิดทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในดานการจรรโลงสังคม ยกระดับ
จิตใจเห็นแบบอยางการกระทําของตัวละครทั้งขอดีและขอควรแกไข
จากการพิจารณาตามหัวขอขางตนนี้แลว การพิจารณาคุณคาวรรณคดีดานสังคมใหพิจารณา
โดยแบงออกได 2 ลักษณะใหญ ๆ ดังนี้
ดานนามธรรม ไดแก ความดี ความชั่ว คานิยม จริยธรรมของคนในสังคม เปนตน
ดานรูปธรรม ไดแก สภาพความเปนอยู วิถีชีวิต การแตงกายและการกอสรางทางวัตถุ เปนตน

กิจกรรม บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
1. ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1.1 บอกความหมายของการพินิจได
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
1.2 บอกหลักเกณฑในการพินิจวรรณคดีได
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ให ผู เ รี ย นอ า นหนั ง สื อ วรรณคดี ที่ กํ า หนดให ศึ ก ษาแล ว พิ จ ารณาวรรณคดี แ ต ล ะเรื่ อ ง
ในดานวรรณกรรมศิลป และดานสังคม แตละเรือ่ งใหสาระขอคิดในการดําเนินชีวิตอยางไรบาง ไดแกเรื่อง
1.1 สามกก
1.2 ราชาธิราช
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1.3 กลอนเสภาขุนชางขุนแผน
1.4 กลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์
คุณคาที่ไดรับจากเรื่อง..............................................
ดานวรรณศิลป
1. การสรรคํา
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. การเลนซ้ําคํา
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. การหลากคํา หรือคําไวพจน
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ดานสังคม
1. วัฒนธรรมและประเพณี
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. การแสดงสภาพชีวิตความเปนอยูและคานิยมของบรรพบุรุษ
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. การเขาใจธรรมชาติของมนุษย
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. การสอดแทรกมุมมองของกวี
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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เรื่องที่ 3 เพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก
ความหมายของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้ นบาน คือ บทเพลงที่เ กิดจากคนในทองถิ่นตาง ๆ คิดรูปแบบการรอง การเลนขึ้น
เปนบทเพลงที่มีทวงทํานอง ภาษาเรียบงายไมซับซอน มุงความสนุกสนานรื่นเริง ใชเลนกันในโอกาสตาง ๆ
เชน สงกรานต ตรุษจีน ลอยกระทง ไหวพระประจําป หรือแมกระทั่งในโอกาสที่ไดมาชวยกันทํางาน
รวมมือรวมใจเพื่อทํางานอยางหนึ่งอยางใด เชน เกี่ยวขาว นวดขาว เปนตน

ประวัติความเปนมาของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานในประเทศไทยมีมาแตโบราณไมปรากฏหลักฐานแนชัดวา มีขึ้นในสมัยใด เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นเปนปกติวิสัยของคนในสังคมจึงมีผูเรียกวา เพลงพื้นบาน เปนเพลงนอกศตวรรษ เปนเพลงนอก
ทําเนียบบาง เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร วรรณคดี และความรูทุกแขนงในประเทศไทยไมได
อางถึงหลักฐานเกี่ยวกับการเลนเพลงพื้นบานมีปรากฏในสมัยอยุธยา ซึ่งที่พบคือ เพลงเรือ เพลงเทพทอง
สวนในสมัยรัตนโกสินทร มีชื่อเพลงพื้นบานปรากฏอยูในจารึกวัดโพธิ์และในวรรณคดีตาง ๆ สมัยตน
รัตนโกสินทรที่ปรากฏชื่อคือ เพลงปรบไก เพลงเรือ เพลงสักวา แอวลาว ไกปา เกี่ยวขาว ตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 เปนตนมา ปรากฏหลักฐานแนชัดวามีการเลนเพลงเรือสักวา เพลงพื้นบานของไทยเรานั้น
มีมาแตชานานแลว ถายทอดกันโดยทางมุขปาฐะ จําตอ ๆ กันมาหลายชั่วอายุคน เชื่อกันวามีกําเนิดกอน
ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราชเสียอีก ตอมาคอยมีชื่อเสียง มีแบบสัมผัสคลองจองทวงทํานองไป
ตามภาษาถิ่นนั้น ๆ ในการขับ รอ งเพื่ อ ความบั นเทิ ง ตาง ๆ จะมี จัง หวะดนตรี ทอ งถิ่นเขามาและมี
การรองรําทําเพลงไปดวย จึงเกิดเปนระบําชาวบาน เพลงพื้นบานใชรองรําในงานบันเทิงตาง ๆ มีงาน
ลงแขก เกี่ยวขาว ตรุษสงกรานต
ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร เปนสมัยที่มีหลักฐานเกี่ยวกับเพลงพื้นบานชนิดตาง ๆ มากที่สุด
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 เปนยุคทองของเพลงพื้นบานที่เปนเพลงปฏิพากย รองโตตอบกัน
เชน เพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงสงเครื่อง หรือเพลงทรงเครื่อง หลังรัชกาลที่ 5 อิทธิพลวัฒนธรรม
ตะวันตกทํ าใหเ กิ ดเพลงไทยสากลขึ้น เพลงพื้ นบานจึ งเริ่ มหมดความนิยมลงที ละนอย ๆ ป จจุ บั น
เพลงพื้ นบ านไดรับ การฟ นฟู บางจากหนวยงานที่ เห็ นคุณคาแตก็ เป นในรู ปของการอนุรั กษไวเท านั้น
ปญหาเนื่องมาจากขาดผูสนใจสืบทอดเพลงพื้นบานจึงเสื่อมสูญไปพรอม ๆ กับผูเลน

ลักษณะของเพลงพื้นบาน
โดยทั่วไปแลวเพลงพื้นบานจะมีลักษณะเดน ๆ เปนที่สังเกตไดคือ
1. สํานวนภาษาใชคําธรรมดาพื้น ๆ ไมมีบาลีสันสกฤตปน ฟงเขาใจงาย แตถอยคําคมคาย
อยูในตัวทําใหเกิดความสนุกสนาน บางครั้งแฝงไวดวยการใชสัญลักษณแทนคําหยาบตาง ๆ เปนตนวา
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ยาเสน ใบพลู ที่นา หัวหมู อุปกรณไถนา เปนตน และเรียบงายทางดานโอกาสและสถานที่เลนไมตอง
ยกพื้นเวที
2. มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความคมคายในการใชภาษา กระทบกระเทียบเปรียบเปรย
ชวนใหคิดจากประสบการณที่พบเห็นอยูในวิถีชีวิตทองถิ่น
3. มีภาษาถิ่นปะปนอยูทําใหสะทอนใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิต ประเพณีความเชื่อ ตลอดจน
คานิยมตาง ๆ ที่แฝงอยู
4. มีลักษณะภาษาตองคลองจองกัน ที่เปนกลอนหัวเดียว คือ กลอนที่ลงทายดวยสระชนิด
เดียวกัน เชน กลอนใส ลงเสียงขางทายดวยสระไอตลอด กลอนลี ลงเสียงขางทายดวยสระอีตลอด
เปนตน ตัวอยางเชน ในเพลงไซเอยไซ ลามะลิลา ซึ่งงายตอการเลนมุงใหทุกคนมีสวนรองไดสนุกสนาน
รวมกัน
5. มักจะมีการรองซ้ํา บางทีซ้ําที่ตนเพลง หรือบางทีซ้ําที่ทอนทายของเพลง เชน เพลงพิษฐาน
เพลงพวงมาลัย เพลงฉอย เปนตน ผลดีของการรองซ้ํา ๆ กัน ก็คือ เพิ่มความสนุกสนานใหผูอยูรอบขาง
ไดมีสวนรวมในเพลง ทําใหบรรยากาศครึกครื้น และเนื่องจากเปนการปะทะคารมกันสด ๆ ซึ่งชวง
การรอ งซ้ํา นี้จ ะชว ยใหไดมีโ อกาสคิด คํา และพอ เพลง แมเ พลงจะไดพัก เหนื่อ ย และสามารถใช
ปฏิภาณพลิกแพลง ยั่วลอกันอีกดวย
นอกจากนี้เพลงพื้นบานยังมีลักษณะพิเศษอีก คือ เปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่เลาสืบตอกันมา
ปากตอปากไมสามารถจะสืบคนหาตัวผูแตงที่แนนอนไดและมีลักษณะของความเปนพื้นบานพื้นเมือง

ประเภทของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานโดยทั่วไปนั้น มีอยูดวยกันหลายชนิด พอจะแยกประเภทโดยแบงตามผูเลน
ได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. เพลงเด็ก จําแนกยอย ๆ ได 4 ประเภท ดังนี้
1.1 เพลงรองเลน เชน โยกเยกเอย ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขารัง เปนตน
1.2 เพลงหยอกลอ เชน ผมจุก ผมมา ผมเปย ผมแกละ เปนตน
1.3 เพลงขู ปลอบ เชน แมใครมา น้ําตาใครไหล จันทรเจาขา แตชาแต เขาแหยายมา
เปนตน
1.4 เพลงประกอบการเลน เชน จ้ําจี้มะเขือเปราะ รี รี ขาวสาร มอญซอนผา เปนตน
2. เพลงผูใหญ แบง 6 ประเภท คือ
2.1 เพลงกลอมเด็ก เชน กาเหวาเอย พอเนื้อเย็น เปนตน
2.2 เพลงปฏิพากย เชน เพลงฉอย เพลงรําวง ซึ่งเพลงปฏิพากยนี้ตอมาวิวัฒนาการ
มาเปนเพลงลูกทุงนั่นเอง
2.3 เพลงประกอบการเลน เชน รําโทน ตอมาคือ รําวง ลูกชวง เขาผี มอญซอนผา
เปนตน
2.4 เพลงประกอบพิธี เชน ทําขวัญนาค ทําขวัญจุก แหนางแมว เปนตน
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2.5 เพลงเกี่ยวกับอาชีพ เชน เตนกํารําเคียว
2.6 เพลงแขงขัน สวนใหญคือปฏิพากย
เพลงเด็ก การเลน เปนการแสดงออกอยางหนึ่งในกลุมชน จะแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม
และเมื่อมีการเลนเกิดขึ้นก็มักมีบทเพลงประกอบการเลนดวย เพลงที่รองงาย ๆ สั้น ๆ สนุกสนาน เชน
รีรี ขาวสาร มอญซอนผา จ้ําจี้มะเขือเปราะ แมงมุมขยุมหลังคา
เพลงผูใหญ เพลงผู ใหญ มี ห ลายประเภท นอกจากจะใหค วามสนุก สนานบัน เทิง ใจแลว
ยังสะทอนใหเห็นถึงความสามัคคีรวมใจกันทําสิ่งตาง ๆ ของสังคมไทย สภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี
ตาง ๆ ไวอยางนาศึกษาอีกดวย ดานเพลงกลอมเด็กจะเห็นความรักความผูกผันในครอบครัว ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ตํานาน นิทาน ประวัติศาสตร ตลอดจนจินตนาการความรูสึกนึกคิดของมนุษย เนื่องจาก
ความหลากหลายในเพลงกลอมเด็ก จึงเปนเพลงที่มีคุณคาแกการรักษาไวเปนอยางยิ่ง

คุณคาของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานมีคุณคาอยางมากมายที่สําคัญคือ ใหความบั นเทิงสนุกสนาน มีน้ําใจ สามัคคี
ในการทํางานชวยเหลือกัน สะทอนวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต การแตงกาย ฯลฯ และเปนการปลูกฝง
เด็กใหครบองค 4 คือ
1. สงเสริมใหเด็กมีกําลังกายแข็งแรง
2. สงเสริมใหเด็กมีสติปญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณดีในการแกปญหา
3. สงเสริมใหเด็กมีจิตใจงาม มีคุณธรรมประจําใจ
4. รูจักปฏิบัติตนตอสวนรวมในสังคม
การปลูกฝงใหประชาชนพลเมืองของประเทศ เปนผูถึงพรอมดวยคุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้
ตอ งปูพื้นรากฐานกันตั้ง แตเ ยาววัย และคอ ยเปนคอ ยไปทีล ะนอ ย จึง จะซึม ซาบจนกลายเปนนิสัย
สมัยนี้วิทยาศาสตรมีมากเพียงไร วัตถุนิยมก็ตามมา วัตถุนิยมเจริญขึ้น ความเจริญทางจิตใจก็นอยลง
เปนผลใหความมั่นคงของประเทศไดรับความกระทบกระเทือนไปดวยอยางแนนอน ดังนั้น เราจึง ควร
ชวยกันปลูกฝงอนุรักษสืบสานใหดํารงอยูอยางยั่งยืนสืบสานไป
เพลงพื้นบานเกิดจากชาวบานเปนผูสรางบทเพลงและสืบทอดกันมาแบบปากตอปาก โดยการ
จดจําบทเพลงเปนคํารองงาย ๆ ที่เปนเรื่องราวใกลตัวในทองถิ่นนั้น ๆ จึงทําใหเพลงพื้นบานของไทย
ในภาคตาง ๆ มีความแตกตางกันออกไป ดังนี้
เพลงพื้นบานภาคกลาง มีอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การประกอบอาชีพ
วิถีการดําเนินชีวิต พิธีกรรมและเทศกาลตาง ๆ โดยสามารถแยกประเภทได ดังนี้
- เพลงที่รอ งเลนในฤดูน้ํามาก ไดแก เพลงเรือ เพลงรอยพรรษา เพลงรําภาขาวสาร เพลงหนาใย
เพลงครึ่งทอน เปนตน
- เพลงที่รองเลนในฤดูเ กี่ยวขาวและนวดขาว ไดแก เพลงเกี่ยวขาว เพลงเตนกํารําเคียว
เพลงซึ่งใชรองเลนระหวางเกี่ยวขาว สําหรับเพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงโอก เพลงสงคอลําพวน
เพลงเตะขาว และเพลงชักกระดาน ใชรองเลนระหวางนวดขาว
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เพลงที่ใชรองเลนในชวงตรุษสงกรานต ไดแก เพลงสงกรานต เพลงหยอย เพลงระบําบานไร
เพลงชาเจาหงส เพลงพวงมาลัย เพลงสันนิษฐาน เพลงคลองชาง และเพลงใจหวัง
เพลงที่รองเลนไดทุกโอกาส เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ มักจะ
รองเลนกันในโอกาสทํางานรวมกัน หรือมีงานบุญและงานรื่นเริงตาง ๆ โดยเปนเพลงในลักษณะพอเพลง
แมเพลงอาชีพ ที่ใชโตตอบกัน ไดแก เพลงเทพทอง เพลงปรบไก เพลงอีแวว เพลงฉอย เพลงลําตัด
เพลงทรงเครื่อง เปนตน
เพลงพื้นบา นภาคเหนือ สามารถใชรองเล นไดทุก โอกาสโดยไมจํ ากั ดเทศกาลหรือ ฤดูใด ๆ
ซึ่งใชรองเพลงเพื่อผอนคลายอารมณและการพักผอนหยอนใจ โดยลักษณะการขับรองและทวงทํานอง
จะออนโยน ฟงดูเนิบนาบนุมนวล สอดคลองกับเครื่องดนตรีหลัก ไดแก ป ซึง สะลอ เปนตน นอกจากนี้
ยังสามารถจัดประเภทของเพลงพื้นบานของภาคเหนือได 3 ประเภท คือ
1. เพลงซอ ใชรองโตตอบกัน โดยมีการบรรเลงป สะลอและซึงคลอไปดวย
2. เพลงจอย เปนการนําบทประพันธของภาคเหนือมาขับรองเปนทํานองสั้น ๆ โดยเนื้อหา
ของคํารองจะเปนการระบายความในใจ แสดงอารมณความรัก ความเงียบเหงา มีนักรองเพียงคนเดียว
และจะใชดนตรีบรรเลงในโอกาสตาง ๆ หรือจอยอําลา
3. เพลงเด็ก มีลักษณะคลายกับเพลงเด็กของภาคอื่น ๆ คือ เพลงกลอมเด็ก และเพลงที่เด็กใช
รองเลนกัน เพลงอื่อลูก และเพลงสิกจุงจา
เพลงพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพลงพื้นบานของภาคอีสาน ใชรองเพื่อความสนุกสนาน
ในงานรื่นเริงตางๆ สามารถแตงไดตามวัฒนธรรม 3 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมวัฒนธรรมหมอลํา กลุมวัฒนธรรมเพลงโคราช และกลุมวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม ดังนี้
1. เพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรมหมอลํา ประกอบดวยหมอลําและเซิ้ง โดยหมอลําแบงการลํา
นําและการรองออกเปน 5 ประเภท คือ ลําเรื่อง ลํากลอน ลําหมู ลําเพลิน และลําผีฟา สวนเซิ้งหรือ
คํารองจะใชคํารองรื่นเริง เชน การแหบั้งไฟ การแหนางแมว การแหนางดัง โดยเนื้อเรื่องในการรอง
ซึ่งอาจเปนการขอบริจาคเงินในงานบุญ การเซิ้งอวยชัยใหพร หรือเซิ้งเลานิทานชาดกตามโอกาส
2. เพลงพื้ นบ านกลุม วัฒ นธรรมเพลงโคราช เปนเพลงพื้ นบ านที่ เล นกันมานานในจั งหวัด
นครราชสีมา หรือโคราช ซึ่งเนื้อเพลงมีลักษณะเดน มีการเลนสัมผัสอักษรและสัมผัสสระทําใหเสียง
นาฟงยิ่งขึ้นและยังมีเสียง ไช ชะ ชะ ชิ ชาย พรอมมีทั้งการรําประกอบแบบเหยาะตัวตามจังหวะขึ้นลง
ซึ่งเพลงโคราชนี้ นิยมเลนทุกโอกาสตามความเหมาะสม
3. เพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม ที่นิยมรองเลนกันในแถบจังหวัดที่มีเขตติดตอกับ
เขมร ไดแก จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ โดยคําวากันตรึม นั้น หมายถึง กลองกันตรึม
ซึ่งเปนเครื่องดนตรีหลักเวลาตีจะใชจังหวะเสียงดัง โจะกันตรึม ๆ และเจรียง หมายถึง การขับหรือ
การรองเพลงมี 2 แบบ คือ เจรียงใชประกอบการบรรเลงดนตรีกันตรึม ซึ่งเมื่อขับรองไปทอนหนึ่ง
ดนตรีกันตรึมก็จะรับและบรรเลงยาว อีกแบบคือ เจรียงดนตรี ใชรองในงานโดยจะขับรองไปเรื่อย ๆ
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และมีดนตรีบรรเลงคลอไปเบา ๆ ซึ่งในการรองเพลงเจรียงนั้นสามารถรองเลนไดทุกโอกาสโดยไมจํากัด
ฤดูหรือเทศกาล
เพลงพื้นบานภาคใต มีอยูประมาณ 8 ชนิดมีทั้งการรองเดี่ยว และการรองเปนหมู โดยสามารถ
แบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ
1. เพลงที่รองเฉพาะโอกาสหรือฤดู ไดแก เพลงเรือ เพลงบอก เพลงนาคําตัด เพลงกลอมนาค
หรือเพลงแหนาค เปนตน
2. เพลงที่รองไมจํากัดโอกาส ไดแก เพลงตันหยง ซึ่งนิยมรองในงานบวช งานขึ้นปใหม
และงานมงคลตาง ๆ เพลงเด็กที่รองกลอมใหเด็กหลับ และเพลงฮูลูหรือลิเกฮูลูที่เปนการรองคลาย ๆ
ลําตัด โดยมี รํ ามะนาเป นเครื่ อ งดนตรี ป ระกอบจั ง หวะกั บบทขับ ร อ งภาษาท อ งถิ่นคือ ภาษามลายู
เปนกลอนโตตอบกัน

กิจกรรมเพลงพื้นบาน
1. ผูเรียนคิดวา คําวา “เพลงพื้นบาน” ความหมายวาอยางไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. ผู เ รี ยนคิดวา “เพลงพื้ นบ าน” มี อ ะไรบ าง และในท อ งถิ่นของผู เ รี ยนมี ก ารละเล น
พื้นบานอะไรบาง
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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3. ผูเรียนคิดวา “ เพลงพื้นบาน” ในชุมชนหรือทองถิ่นแตละภาคมีความเหมือนกัน
หรือแตกตางอยางไรบาง ยกตัวอยางประกอบ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง
1. ความหมายของเพลงพื้นบาน ขอใดกลาวถูกตองที่สุด
ก. เพลงที่ชาวบานรอง
ข. เพลงที่ชาวบานประพันธ
ค. เพลงที่ชาวบานรวมกันรื่นเริง
ง. เพลงที่ชาวบานรวมกันแสดง
2. ขอใดเปนคุณสมบัติของเพลงพื้นบานเดนชัดที่สุด
ก. แสดงเอกลักษณของคนในหมูบาน
ข. ทุกคนรองได
ค. มีสัมผัสคลองจอง
ง. ใหความบันเทิง
3. โดยทั่วไปแลวเพลงพื้นบานจะมีลักษณะเดน คือ
ก. มีความสนุกสนาน ใชภาษาคมคาย มีภาษาบาลีสันสกฤต
ข. มีความเรียบงายทั้งดานแตงกายและการเลน
ค. เปนวรรณกรรมอมุขปาฐะ มีความเปนพื้นบานพื้นเมือง
ง. มีภาษาถิ่นปะปนอยู จังหวะเราใจ ใชศัพทสูงชวนฟง
4. เพลงพื้นบานที่ประกอบการทํางาน คือเพลงอะไร
ก. เพลงเตนกํารําเคียว
ข. หมอลํา
ค. เพลงเรือ
ง. เพลงฉอย
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5. เพลงแหนางแมวจัดเปนเพลงชนิดใด
ก. เพลงปฏิพากย
ข. เพลงประกอบการเลน
ค. เพลงประกอบพิธี
ง. เพลงเขาผีเชิญผี
6. เพลงที่ใชรองเกี้ยวพาราสี หลังจากทําบุญตักบาตรแลวมานั่งรอบโบสถ เรียกวา เพลงอะไร
ก. เพลงพวงมาลัย
ข. เพลงลําตัด
ค. เพลงรําวง
ง. เพลงพิษฐาน
7. จะนั่งแตหอทอแตหูก นั่งเลี้ยงแตกันแตไร จากบทเพลงนี้ทําใหเราไดรับความรู เกี่ยวกับสิ่งใดบาง
ก. การทํางาน การเลี้ยงดูบุตร
ข. การเลี้ยงลูกในสมัยโบราณ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ค. การทอผา การแตงกาย
ง. การปลูกเรือน การเลี้ยงดูบุตร
8. “วัดเอยวัดโบสถ ปลูกขาวโพดสาลี เจาลูกเขยตกยาก แมยายก็พรากลูกสาวหนี ตนขาวโพด
สาลีตั้งแตนี้จะโรยรา” เพลงกลอมเด็กนี้มีจุดมุงหมายเพื่ออะไร
ก. สอนใหรูจักมีสัมมาอาชีพ
ข. สอนใหมีความประพฤติดี
ค. สอนเกี่ยวกับความรัก การทํามาหากิน
ง. สอนใหเปนผูมีคุณธรรม
9. เพลงกลอมเด็กมีจุดมุงหมายเพื่ออะไร
ก. อบรมสั่งสอน
ข. แสดงความในใจของแมที่มีตอลูก
ค. ตองการใหเด็กนอนหลับ
ง. ถูกทุกขอ
10. ขอใดเปนประโยชนและคุณคาของเพลงพื้นบาน
ก. ทราบเกร็ดยอยความรูในดานตาง ๆ
ข. ไดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้น
ค. ทําใหทราบลักษณะของวรรณกรรมลายลักษณทองถิ่น
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
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เพลงกลอมเด็ก
เพลงกลอมเด็ก คือ เพลงที่รองเพื่อกลอมเด็กใหเด็กนอย ๆ เกิดความเพลิดเพลินและอบอุนใจ
จะไดหลับงายและหลับสบาย เปนเพลงที่มีเนื้อความสั้น ๆ รองงาย ชาวบานในอดีตรองกันได เนื่องจาก
ไดยินไดฟงมาตั้งแตเกิด คือ ไดฟงพอแมรองกลอมตนเอง นอง หลาน ฯลฯ เมื่อมีลูกก็มักรองกลอมลูก
จึ ง เป นเพลงที่ ร อ งกั นไดเ ป นส วนมากเราจึ ง พบวาเพลงกล อ มเด็ ก มี อ ยูทุ ก ภูมิ ภาคของไทยและเป น
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงดูของเด็กในสังคมไทย ซึ่งหากศึกษาจะพบวา
1. เพลงกลอมเด็กมีหนาที่กลอมใหเด็กหลับโดยตรง ดังนั้น จึงเปนเพลงที่มีทํานองฟงสบาย
แสดงความรักใครหวงใยของผูใหญที่มีตอเด็ก
2. เพลงกลอมเด็กมีหนาที่แอบแฝงหลายประการ
การสอนภาษา เพื่อใหเด็กออกเสียงตาง ๆ ไดโดยการหัดเลียนเสียง และออกเสียงตาง ๆ
ไดเร็วขึ้น
ถายทอดความรูตาง ๆ ไดแก เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ การดําเนินชีวิต การทํามาหากิน
ของสังคมตนเอง การสรางคานิยมตาง ๆ รวมทั้งการระบายอารมณและความในใจของผูรอง นอกจากนี้
พบวา สวนมากแลวเพลงกลอมเด็กมักมีใจความแสดงถึงความรักใครหวงใยลูก ซึ่งความรักความหวงใยนี้
แสดงออกมาในรูปของการทะนุถนอมกลอมเกลี้ยงเก็บเด็กไวใกลตัว บทเพลงกลอมเด็กจึงเปนบทเพลง
ที่แสดงอารมณความรักความผูกพันระหวางแม ลูก ซึ่งแตละบทมักแสดงความรักความอาทร นาทะนุถนอม
ที่แมมีตอลูกอยางซาบซึ้ง
เพลงกลอมเด็ก เปนวัฒนธรรมทองถิ่นอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นความเชื่อ คานิยมของ
คนในท อ งถิ่นตาง ๆ คนทุ ก ชาติทุ ก ภาษาในโลกมี บ ทเพลงกลอ มเด็ก ดว ยกัน ทั้ง นั้น สัน นิษ ฐานวา
เพลงกลอมเด็กมีวิวัฒนาการจากการเลานิทาน ใหเด็กฟงกอนนอน ดังนั้น เพลงกลอมเด็กบางเพลงจึงมี
ลั ก ษณะเนื้อ ร อ งที่ เ ป นเรื่ อ งเป นราว เชน จั นทโครพ ไชยเชษฐ พระรถเสน เปน ตน การที่ตอ งมี
เพลงกลอมเด็กก็เพื่อใหเด็กเกิดความเพลิดเพลิน หลับงาย เกิดความอบอุนใจ

ลักษณะของเพลงกลอมเด็ก
ลักษณะกลอนของเพลงกลอมเด็กจะเปนกลอนชาวบาน ไมมีแบบแผนแนนอน เพียงแตมีสัมผัส
คลองจองกันบาง ถอยคําที่ใชในบางครั้งอาจไมมีความหมาย เนื้อเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม
เรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต ความเปนอยู สะทอนใหเห็นความรั กความหวงใยของแม ที่มีตอลู ก
สั่งสอน เสียดสีสังคม เปนตน สามารถแยกเปนขอ ๆ ไดดังนี้
เปนบทรอยกรองสั้น ๆ มีคําคลองจองตอเนื่องกัน
มีฉันทลักษณไมแนนอน
ใชคํางาย ๆ สั้นหรือยาวก็ได
มีจังหวะในการรองและทํานองที่เรียบงาย สนุกสนานจดจําไดงาย
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จุดมุงหมายของเพลงกลอมเด็ก
1. ชักชวนใหเด็กนอนหลับ
2. เนือ้ ความแสดงถึงความรัก ความหวงใย ความหวงแหนของแมที่มีตอลูก

ประเภทของเนื้อเพลงกลอมเด็ก
แสดงความรักความหวงใย
กลาวถึงสิ่งแวดลอม
เลาเปนนิทานและวรรณคดี
เปนการเลาประสบการณ
ลอเลียนและเสียดสีสังคม
ความรูเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
เปนคติคําสอน
ตัวอยางเพลงกลอมเด็ก
นกเขาขัน
นกเขาเอย ขันแตเชาไปจนเย็น ขันไปใหดังแมจะฟงเสียงเลน เนื้อเย็นเจาคนเดียวเอย
กาเหวา
กาเหวาเอย ไขใหแมกาฟก แมกาหลงรัก คิดวาลูกในอุทร
คาบขาวมาเผื่อ คาบเหยื่อมาปอน ปกหางเจายังออน สอนรอนสอนบิน
แมกาพาไปกิน ที่ปากน้ําแมคงคา ตีนเหยียบสาหราย ปากก็ไซหาปลา
กินกุงกินกั้ง กินหอยกระพังแมงดา กินแลวบินมา จับตัวหวาโพธิ์ทอง
นายพรานเห็นเขา เยี่ยมเยี่ยมมองมอง ยกปนขึ้นสอง หมายจองแมกาดํา
ตัวหนึ่งวาจะตม ตัวหนึ่งวาจะยํา แมกาตาดํา แสนระกําใจเอย
วัดโบสถ
วัดเอยวัดโบสถ ปลูกขาวโพดสาลี
ลูกเขยตกยาก แมยายก็พรากลูกสาวหนี
ตนขาวโพดสาลี ตั้งแตนี้จะโรยรา
นอนไปเถิด
นอนไปเถิดแมจะกลอม นวลละมอมแมจะไกว
ทองคําแมอยาร่ําไห สายสุดใจเจาแมเอย
เจาเนื้อละมุน
เจาเนื้อละมุนเอย เจาเนื้ออุนเหมือนสําลี
แมมิใหผูใดตอง เนื้อเจาจะหมองศรี
ทองดีเจาคนเดียวเอย
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เจาเนื้อออน
เจาเนื้อออนเอย ออนแมจะกินนม
แมจะอุมเจาออกชม กินนมแลวนอนเปลเอย
เพลงกลอมเด็กในแตละภาค
ในประเทศไทยเรานั้นมีเพลงกลอมเด็กอยูทั่วทุกภาค เนื้อรองและทํานองจะตางกันไป มีชื่อเรียก
หลายอยาง เชน ภาคเหนือเรียก “เพลงนอนสาหลา” “นอนสาเดอ” ภาคกลางเรียก “เพลงกลอมเด็ก”
“เพลงกลอมลูก” สวนภาคใตเรียก “เพลงชานอง” เพลงนองนอน” และ “เพลงรองเรือ” โดยเพลง
กล อมเด็ กเป นคติชาวบ านประเภทใชภาษาเป นสื่ อที่ ถายทอดจากปากตอ ปากแต โบราณ เรี ยกว า
“มุขปาฐะ” มีลักษณะเปนวัฒนธรรมพื้นบานที่มีบทบาทและหนาที่แสดงเอกลักษณของแตละชุมชน
เพลงกลอมเด็กภาคกลาง
เพลงกล อ มเด็ ก ภาคกลางเป นที่ รู จั ก แพร ห ลายและมี ก ารบั น ทึ ก ไว เ ป น หลั ก ฐานมากกว า
เพลงกลอมเด็กภาคอื่น ซึ่งจะสะดวกแกการศึกษาคนควา การฟนฟูและการอนุรักษ โดยไมมีชื่อเฉพาะ
สําหรับเรียกเพลงกลอมเด็กภาคกลาง เนื่องจากขึ้นตนบทรองดวยคําหลากหลายชนิดตามแตเนื้อหา
ของเพลง ไดมีการศึกษาแบงประเภทเนื้อหาของเพลงกลอมเด็กภาคกลางไวคลายกัน คือ
1. ประเภทสะทอนใหเห็นความรักความผูกพันระหวางแมกับลูก ดังจะเห็นไดจากถอยคํา
ที่ใหเรียกลูกวาเจาเนื้อละเอียด เจาเนื้ออุน เจาเนื้อเย็น สุดที่รักสุดสายใจ เปนตน
2. ประเภทสะท อนใหเห็ นความเปนอยูของไทยภาคกลางในดานตาง ๆ เชน ความเจริ ญ
ทางวัตถุประเพณี วัฒ นธรรมตาง ๆ ความศรัทธา ความเชื่อ คุณธรรมประจําใจ อารมณขันและ
การทํามาหากินของประชาชน
3. ประเภทใหความรูดานตาง ๆ เชน ความรูทางภาษา ธรรมชาติวิทยา วรรณคดี นิทาน
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร แบบแผนการปกครองและครอบครัว
ลั ก ษณะทํ านองและลี ล าของเพลงกล อ มเด็ ก ภาคกลาง จะเป น การขั บ กล อ มอย า งช า ๆ
เชนเดียวกับภาคอื่น ๆ กลุมเสียงก็จะซ้ํา ๆ เชนกัน แตจะเนนการใชเสียงทุมเย็น และยึดคําแตละคํา
ใหเชื่อมกลืนกันไปอยางไพเราะ ออนหวาน ไมใหมีเสียงสะดุด ทั้งนี้ เพื่อมุงใหเด็กฟงจนหลับสนิทในที่สุด
ตัวอยางเพลงกลอมเด็กภาคกลาง
โอละเหเอย
ตื่นขึ้นมาจะอาบน้ําทําขวัญ
พอเนื้อเย็นเอย
จระเขหรา
เจาทองคําพอคุณ

แมจะเหใหนอนวัน
นอนวันเถิดแมคุณ
แมมิใหเจาไปเลนที่ทา
มันจะคาบเจาเขาถ้ํา
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เพลงกลอมเด็กภาคเหนือ
สําหรับภาคเหนือมีเพลงกลอมลูก สืบทอดเปนลักษณะแบบแผนเฉพาะของตนเองมาชานาน
อาจารยสิงฆะ วรรณไสย แหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรียกฉันทลักษณของเพลงกลอมเด็กภาคเหนือวา
“คําร่ํา” ซึ่งจัดเปนลํานําชนิดหนึ่ง หมายถึง การร่ําพรรณนามีเสียงไพเราะสูงต่ําตามเสียงวรรณยุกตของ
สําเนียงภาคเหนือ นิยมใชแตงในการร่ําบอกไฟขึ้น ร่ําสรางวิหาร ร่ําสรางเจดีย ร่ําสรางถนนขึ้นดอยสุเทพ
และแตงเปนคํากลอมเด็ก
คํากลอมเด็กนี้พอแม ปูยา ตายาย ในภาคเหนือสมัยกอนมักจะใชขับกลอมสอนลูกหลาน
ขณะอุมเด็กนั่งชิงชาแกวงไกวชา ๆ จนเด็กงวงนอนจึงอุมไปวางบนที่นอนหรือในเปลแลวเหกลอมตอ
จนเด็กหลับสนิท คํากลอมเด็กนี้จึงเรียกวา “สิกจุงจาโหน” ตามคําที่ใชขึ้นตนเพลง
ลัก ษณะเดนของเพลงกลอ มเด็กภาคเหนือ นอกจากจะขึ้นตนดวยคําวา สิก จุง จาโหนแล ว
ยังมักจะขึ้นตนดวยคําวา “อื่อจา” เปนส วนใหญ จึงเรียกเพลงกลอมเด็กนี้วา เพลงอื่อลูก ทํานอง
และลีลาอื่อลูกจะเปนไปชา ๆ ดวยน้ําเสียงทุมเย็น ตามถอยคําที่สรรมา เพื่อสั่งสอนพรรณนาถึงความรัก
ความหวงใยลูกนอย จนถึงคําปลอบ คําขู ขณะยังไมยอมหลับถอยคําตาง ๆ ในเพลงกลอมเด็กภาคเหนือ
จะสะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตาง ๆ ของคนในภาคเหนือในอดีต
จนปจ จุ บันไดเ ปนอยางดี นับ วาเป นประโยชนทางอ อ มที่ ไดรั บนอกเหนือ จากความอบอุ นใจของลู ก
ที่จะเปนประโยชนโดยตรงของเพลงกลอมเด็ก
ตัวอยางเพลงกลอมเด็กภาคเหนือ
อื่อ อื่อ อือ จา
ปอนายแดงสา
แมนายไปนานอกบาน
เก็บบาสานใสโถง
เก็บลูกกง ใสวา
เก็บบาหาใสปก
หนวยหนึ่งเก็บไวกินเมื่อแลง
หนวยหนึ่งเอาไวขายแลกขาว
หนวยหนึ่งเอาไวเปนเปอนเจา
อื่อ อือ จา
เพลงกลอมเด็กภาคอีสาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เปนดินแดนที่กวางขวางและมีประชากรมากที่สุ ด
ในบรรดา 4 ภาคของไทย เพลงกลอมลูกจึงมีหลายสําเนียงถาเปนอีสานตอนเหนือจะมีสําเนียงคลายลาว
ถาเปนอีสานตอนใตจะมีสําเนียงคลายเขมร แตเพลงกลอมลูกที่แพรหลายและยอมรับวาเปนเอกลักษณ
ของอีสานจะเปนสําเนียงของอีสานตอนเหนือ และมักจะขึ้นตนดวยคําวา “นอนสาหลา” หรือ “นอนสาเดอ”
หรือ “นอนสาแมเยอ” มีทํานองลีล าเรียบงายชา ๆ และมีสุ มเสียงซ้ํา ๆ กันทั้ งเพลงเชนเดียวกั บ
ภาคเหนือ การใชถอยคํามีเสียงสัมผัสคลายกลอนสุภาพทั่วไปและมีคําพื้นบานที่มีความหมายในเชิงสั่น
สอนลูกหลานดวยความรักความผูกพัน ซึ่งมักประกอบดวย 4 สวนเสมอ คือ สวนที่เปนการปลอบโยน
การขูและการขอโดยมุงใหเด็กหลับเร็ว ๆ นอกจากนี้ก็จะเปนคําที่แสดงสภาพสังคมดานตาง ๆ เชน
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ความเปนอยู บรรยากาศในหมูบาน คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน คุณคาของเพลงกลอมเด็ก
อีสานจึงมีพรอมทั้งทางดานจิตใจ และดานการศึกษาของชาติ
ตัวอยาง เพลงกลอมเด็กของภาคอีสาน
นอนสาหลาหลับตาสามิเยอ
แมไปไฮ หมกไข มาหา
แมไปนา จี่ปา มาปอน
แมเลี้ยงมอน ในปา สวนมอน
เพลงกลอมเด็กภาคใต
ในบรรดาภาษาถิ่น ภาคใตเปนภาษาที่คนไทยสวนใหญ รูจักมากที่สุด เพราะมีสําเนียงที่เป น
เอกลัก ษณชัดเจนที่ สุด เชนเดียวกั บ เพลงกล อ มเด็กภาคใตที่ มีทํ านองและลี ล าเดนเป นของตนเอง
เพลงกลอมเด็กภาคใตมีชื่อเรียก 4 อยาง คือ เพลงรองเรือ เพลงชานองหรือเพลงชานอง เพลงเสภาและ
เพลงนอ งนอน ที่ เ รี ยกเพลงร องเรื อ สั นนิษฐานวานาจะเป นลัก ษณะของเปลที่ใชผ าผู ก มี รู ป ร าง
คลายเรือ เพลงชานองหรือชานอง คําวา ชา มาจากคําวา บูชา ซึ่งแปลวาสดุดีหรือกลอมขวัญชานองหรือ
ชานอง จึ งหมายถึงการสดุดีแมซื้อ ซึ่งเชื่อกันวาเปนเทวดาหรือผีประจําทารก เพลงเสภาเปนเพลงที่ใช
โตคารมกันเปนบทปฏิพากยแสดงปฏิภาณไหวพริบ นํามาใชเปนเพลงกลอมลูกนองนอน เปนการมุง
กลอมนองหรือกลอมลูกโดยตรง ลักษณะเดนของเพลงกลอมลูกภาคใตไมวาจะเปนเพลงประเภทใด
มักจะขึ้นตนดวยคําวา “ฮา เออ” หรือคําวา “เหอ” แทรกอยูเสมอในวรรคแรกของบทเพลง แลวจึง
ขับกลอมไปชา ๆ เหมือนภาคอื่น ๆ จากหลักฐานการคนควาเพลงกลอมเด็กภาคใต ของศาสตราจารย
สุทธิวงศ พงศไพบูลย ระบุไววาเพลงกลอมเด็กภาคใตมีจุดประสงคและโอกาสการใชกวางขวาง จํานวน
เพลงจึงมีมากถึง 4,300 เพลง นับวามากกวาทุกภาคในประเทศ
ตัวอยางเพลงกลอมเด็กภาคใต
...รองเรือเหอ
รองโรกันทั้งบาน
ไมใชเรื่องของทาน
ทานเหอ อยาเก็บไปใสใจ
รองเรือชาหลาย
ไมเกี่ยวไมพานไปหาใคร
ทานอยาเก็บมาใสใจ
รองเรือชาหลาน...เอง
...โผกเปลเหอ
โผกไวใตตนชมพู
ใหแหวนชายไปทั้งคู
บอกพอบอกแมวาหาย
พอวาไมรับรูบุญ
แมวาไมรับรูดาย
บอกพอบอกแมวาแหวนหาย
ติดมือพี่ชายไป
....................................
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กิจกรรมเพลงกลอมเด็ก
1. ให ผู เ รี ยนค นควาบทเพลงกล อ มเด็ก ที่ มี อ ยูในท อ งถิ่นของตน บั นทึ ก ไวพ ร อ มทั้ ง แปล
ความหมายหรืออธิบายคําภาษาถิ่นนั้น ๆ
บทเพลงกลอมเด็ก
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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บทที่ 7
ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
สาระสําคัญ
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปนชองทาง
ที่สามารถนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพตาง ๆ ได โดยใชศิลปะทางภาษาเปนสื่อนํา

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เมื่อศึกษาจบบทที่ 7 แลวคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ
1. มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหศักยภาพตนเอง ถึงความถนัดในการใชภาษาไทย
ดานตาง ๆ ได
2. เห็นชองทางในการนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพ
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาไทยในการประกอบอาชีพ

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 คุณคาของภาษาไทย
เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
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เรื่องที่ 1 คุณคาของภาษาไทย
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนภาษาที่ใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เปนเครื่องมื อ
ในการเรียนรู และการนําไปใชในการประกอบกิจการงาน ทั้งสวนตน ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและ
ประเทศชาติ อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ดังนั้น การเรียนรูภาษาไทย จึงตอ งมุง ใหเ กิด
การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะดานตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสม ทั้ง ทัก ษะการอาน การดู การฟง
การพู ดและการเขียน โดยเฉพาะทั ก ษะการพู ดและการเขียน เมื่ อ ศึ ก ษาให ลึ ก ลงไปและฝ ก ทั ก ษะ
ใน 2 ดานนี้อยางจริงจัง สามารถนําไปสูการประกอบอาชีพได ซึ่งการที่คนไทยจะตระหนักถึงประโยชน
ที่จะไดจากการมีพื้นฐานภาษาไทยที่ดี ตองรูและเขาใจคุณคาของภาษาไทยอยางถองแท
คุณคาของภาษาไทย
เมื่อกลาวถึงคุณคาของภาษาไทย จะพบวาภาษาไทยมีคุณคาในดานตาง ๆ ดังนี้
1. คุณคาทางวัฒนธรรม ภาษาของแตละชาติ ยอมแสดงใหเห็นวัฒนธรรมของชาตินั้น ชาติที่
สามารถประดิษฐภาษาและตัวอักษรเปนของตนเองไดแสดงวาเปนชาติที่มีความเจริญทางวัฒนธรรม
คนไทย ก็เชนกัน เราสามารถประดิษฐตัวอักษรเพื่อใชในภาษาของตนเอง เพื่อเปนการสื่อสารที่สามารถ
จดจําจารึกเรื่องราวตาง ๆ ใหคนรุนหลังไดทราบ เปนภูมิรูทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมาตั้งแต
ครั้งกรุงสุโขทัย ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
การที่คนรุนใหมไดทราบถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนรุนกอน ไดมีโอกาสอานวรรณคดี
วรรณกรรมโบราณ จนสามารถสรางสรรคพัฒนางานวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรองใหม ๆ ได
โดยอาศัยศึกษาพื้นฐานมาจากวรรณคดี วรรณกรรมโบราณ ซึ่งมีการสรางสรรคจากตัวอักษรไทยนั่นเอง
และไดถายทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมมาจนทุกวันนี้
2. เป นเครื่ อ งมื อในการติดตอสื่ อสาร ในการดําเนินชีวิตประจํ าวันและการประกอบอาชีพ
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะก อ ให เ กิ ดความเขาใจในการติด ตอ สื่อ สารกัน คือ ภาษาเพื่อ สื่อ สารความตอ งการ
ความรูสึกนึกคิดใหอีกฝายทราบตรงกัน โดยมีกระบวนการสื่อสาร คือ
ผูสงสาร
สาร
ชองทาง
ผูรับสาร
3. เป น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู แ ละแสวงหาความรู ภาษาไทยจั ด เป น วิ ช าพื้ น ฐาน
เพื่อการแสวงหาความรูในวิชาอื่น ๆ ตอไป หากผูเรียนมีความรูพื้นฐานทางภาษาไทยที่ดีพอ ก็จะทําให
การเรี ย นรู ใ นวิ ช าอื่ น ๆ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ต อ ไปด ว ย การมี ค วามรู พื้ น ฐานภาษาไทยที่ ดี คื อ
การมี ความสามารถในการเขียน สะกดคําไดถูก ตอ ง อ านและออกเสี ยงไดถูก ตอ งตามอั ก ขรวิธีไทย
รวมทั้งพูดและใชคําไดถูกตองตรงกับความหมายของคํา
4. เปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจอันดีตอกัน ประเทศไทยแบงเปน 5 ภาค แตละภาค
ลวนมีภาษาของตนเองที่เรียกวา “ภาษาถิ่น” โดยมีภาษาไทยภาคกลางเปนภาษาของทางราชการ
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ทําใหการสื่อสารทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ทั้งเรื่องการศึกษา เรื่องราชการ และการสื่อสารมวลชน
มีความเขาใจที่ตรงกัน เพราะใชภาษาไทยภาคกลางเปนภาษาสื่อสาร
5. เป นเครื่อ งมื อ สร างเอกภาพของชาติ ภาษาไทยเป นภาษาของชาติไทยที่เ ปนเอกลัก ษณ
ของความเปนชาติไทย แสดงถึง ความเปนชาติที่มีอ ารยธรรม มีความเจริญ รุง เรือ งทางวัฒ นธรรม
จึง มีภาษาและตัว อัก ษรเปนของตนเอง และการที่ภาษาไทยภาคกลางเปนภาษาของทางราชการ
จึงเปนสื่อรวมใจใหคนไทยในแตละภาคไดติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู และขาวสารขอมูล
ถึงกันได มีความระลึกอยูในใจถึงความเปนคนไทย เปนเชื้อชาติเผาพันธุเดียวกัน
6. เปนเครื่ องจรรโลงใจ ภาษาไทยเปนภาษาที่ มีเสี ยงวรรณยุกต 5 เสี ยง เมื่ อนําไปประสม
เปนคํา จะทําใหเกิดเปนเสียงสูงต่ําไดถึง 5 เสียง กอใหเกิดความไพเราะของเสียงคํา เมื่อนําไปแตงเปน
บทประพั นธ ป ระเภทต างๆ ไม ว าจะเป นเพลง โคลง ฉัน ท กาพย กลอน นิย าย นิท าน ก อ ให เ กิ ด
ความจรรโลงใจแกผูฟง และผูอานไดอยางดี
จากคุณคาทั้ง 6 ประการของภาษาไทย จะเห็นไดวาภาษาไทยไมเพียงเปนภาษาเพื่อนําไปใชใน
การแตงคําประพันธป ระเภทตาง ๆ หรือ เปนเพียงภาษาเพื่อ การอาน การดูและการฟง แตยัง เปน
ภาษาเพื่อ การพูดและการเขียน หากคนไทยทุกคนไดศึกษาภาษาไทยใหถองแท มีความรูความเขาใจ
ทางภาษาไทยอยา งถูก ตอ งลึก ซึ้ง สามารถใชภาษาไดดีทั้ง ภาษาพูด ภาษาเขียน จะทําใหส ามารถ
สรางสรรคสงิ่ ใหม ๆ ทางภาษาอันจะนําไปสูการประกอบอาชีพตาง ๆ โดยใชภาษาเปนพื้นฐานของอาชีพ
ไดอยางดี และมีโอกาสประสบความสําเร็จในอาชีพนั้น ๆ ได

เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
ในปจจุบันมีอาชีพมากมายที่คนในรุนกอน ๆ อาจมองขามความสําคัญไป แตกลับเปนอาชีพ
ที่ทํารายไดอยางงามแกผูประกอบอาชีพนั้น และกลายเปนอาชีพ ที่เป นที่นิยมของคนไทยในป จจุบั น
เปนอาชีพที่ใชภาษาไทยเปนพื้นฐาน โดยเฉพาะใชทักษะการพูด และการเขียนเปนพื้นฐาน ดังนี้
1. อาชีพที่ใชทักษะการพูดเปนชองทางในการประกอบอาชีพ
การพู ดเป น ทั ก ษะสํ าคัญ อี ก ทั ก ษะหนึ่ง ที่ ตอ งอาศัยวรรณศิล ป คือ ศิล ปะการใชภ าษา
ที่จะสามารถโนมนาวใจ กอใหเกิ ดความนาเชื่อถือ เห็ นคลอยตาม สรางสัมพั นธภาพที่ดีร ะหวางผูพู ด
และผูฟ ง หรื อผู ฟง ตอ สวนรวม หรือ โนมนาวใจให ใชบริ การหรือ ซื้อ สิ่ง อุป โภคบริโ ภคในทางธุรกิ จได
การพูดจึงเปนชองทางนําไปสูอาชีพตาง ๆ ได ดังนี้
1.1 อาชีพดานสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ ทั้งในวงราชการ เอกชน และวงการธุรกิจ ไดแก
1.1.1 อาชีพ นัก โฆษณาประชาสั มพั นธ ทั้ ง การโฆษณาสิ นคาและบริ การ โฆษณา
การจั ดงานตาง ๆ ของชุม ชน หนวยงานราชการ โดยใชรถประชาสัม พั นธ โดยการประชาสั ม พั นธ
ผานเสียงตามสาย โดยการพบปะติดตอ ตอบคําถามตาง ๆ เปนขั้นตน และในขั้นที่สูงขึ้นไป คือ การใช
ทักษะการพูดและเขียนประกอบกันเพื่อคิดหาถอยคําในเชิงสรางสรรคในการโฆษณาประชาสัมพันธ

171

ผานสื่อตาง ๆ ที่เรียกวาการโฆษณาสินคาและบริการ
1.1.2 อาชีพ นัก จัดรายการวิทยุ เปนอีกอาชีพหนึ่ง ที่ตองใชทักษะในการพูด การมี
โวหาร และวาจาคารมที่คมคาย ลึกซึ้งกินใจ เพื่อใหผูฟง ติดตามรายการอยางตอเนื่อ งดวยความนิยม
มีทั้งนักจัดรายการวิทยุชุมชน วิทยุเอกชน และรายการวิทยุของทางราชการ ตลอดจนการใชภาษาพูด
เพื่อสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของผูฟง เชน นักจัดรายการวิทยุของทางราชการ
1.1.3 อาชีพ พิ ธี ก ร ในป จ จุ บั น อาชีพ พิ ธีก รเป นอี ก อาชีพ หนึ่ ง ที่ ส ามารถทํ า รายได
อยางงามใหแกผูประกอบอาชีพ ไมวาจะเปนพิธีกรในชุมชนที่ทําหนาที่ในงานของราชการและงานของ
เอกชน เชน พิธีกรงานประจําปตาง ๆ พิธีกรการประกวดนางงามของทองถิ่น พิธีกรงานประเพณีสําคัญทาง
ศาสนา พิธีกรงานมงคลสมรส พิธีกรงานอุปสมบท พิธีกรงานศพหรืองานพระราชทานเพลิงศพ และ
พิธีกรงานพิเศษในโอกาสตาง ๆ ของทางราชการ
2. อาชีพที่ใชทักษะการเขียนเปนชองทางในการประกอบอาชีพ
การเขียนเป นทั กษะสําคัญอีกทักษะหนึ่ งที่เปนชองทางในการนําภาษาไทยไปใชประโยชน
ในการประกอบอาชีพตาง ๆ ได การจะใชภาษาเขียนเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพก็เชนเดียวกั บ
การพูด คือ ตอ งมีว รรณศิล ปข องภาษา เพื ่อ ใหสิ ่ง ที ่เ ขีย นสามารถดึง ดูด ความสนใจดึง อารมณ
ความรู สึ ก รวมของผู อ าน โนม นาวใจให ผู อ านเห็ นคล อ ยตาม และเพื่ อ สร างความบั นเทิ งใจ รวมทั้ ง
สรา งความรู ค วามเขา ใจแกผู อ า น ตลอดถึง ความเปน อัน หนึ่ง อัน เดีย วกัน ของสว นรวม อาชีพ
ที่สามารถนําทักษะการเขียนภาษาไทยไปใชเพื่อการประกอบอาชีพไดโดยตรง ไดแก อาชีพ ดังนี้
2.1 อาชีพดานสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ ทั้งในวงราชการ เอกชน และวงการธุรกิจ ไดแก
อาชีพ ดังนี้
2.1.1 อาชีพผูสื่อขาว ผูเขียนขาว เปนอาชีพที่ตองใชศิลปะการเขียนและการใชภาษา
ที่ดึงดูดความสนใจของผูอาน
2.1.2 อาชีพ ผู พิ สู จ นอั ก ษรและบรรณาธิการ เป นอาชีพ ที่ ตอ งมี ความรู ในการเขียน
การสะกดคํา การใชถอยคําสํานวนภาษา สุภาษิต คําพังเพยและหลักภาษาไทยเปนอยางดี จัดไดวาเปน
อาชีพที่ชวยธํารงรักษาภาษาไทยไดอาชีพหนึ่ง
2.2 อาชี พ ด า นการสร า งสรรค ง านศิ ล ปะรู ป แบบต า งๆ ทั้ ง ในวงราชการ เอกชน
และวงการธุรกิจ ไดแก อาชีพ ดังนี้
2.2.1 อาชีพกวี นักเขียน ทั้งการเขียนสารคดี นิยาย เรื่องสั้น การเขียนบทละครเวที
บทละครโทรทัศน บทภาพยนต ผูประกอบอาชีพเหลานี้ นอกจากมีศิลปะการเขียน และการเลือกใช
ถอ ยคําภาษามาใช เ ป นอยา งดีตอ งเป นคนที่ อ านมาก ฟ ง มาก เพื่ อ นําข อ มู ล ที่ ได รั บ ไปใช ป ระโยชน
ในการเขียนสื่อสารสรางความสนุกสนาน บันเทิงใจ จรรโลงใจแกผูอานและควรเปนผูมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และจินตนาการเปนองคประกอบ จึงจะทําใหอาชีพที่ประกอบประสบความสําเร็จดวยดี
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นอกเหนือจากอาชีพที่ ใชภาษาไทยเปนชองทางในการประกอบอาชีพ โดยตรงแลว ยัง มี
การประกอบอาชีพอื่น ๆ อีก ที่ใชภาษาไทยเปนชอ งทางโดยออ ม เพื่อ นําไปสูความสําเร็จ ในอาชีพ
ของตนเอง เชน อาชีพลาม มัคคุเทศก เลขานุการ นักแปล และนักฝกอบรม ครู อาจารย เปนตน

เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทย
เพือ่ การประกอบอาชีพ
ในการนํ าความรู ทางภาษาไทย ทั้งทั กษะการพูดและการเขียนไปใชในการประกอบอาชีพนั้น
เพี ย งการศึ ก ษาในชั้น เรี ย นและตํ า ราอาจจะยั ง ไม เ พี ย งพอ ผู ป ระกอบอาชี พ ต อ งเพิ่ ม พู น ความรู
และประสบการณดานภาษาและดานตาง ๆ เพื่อใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ ดังจะยกตัวอยาง
อาชีพที่ใชภาษาไทย เปนชองทางในการประกอบอาชีพโดยตรง เพื่อเปนตัวอยาง ดังนี้
1. อาชีพนักโฆษณา - ประชาสัมพันธ
เป นอาชีพที่ ผูป ระกอบการ ตอ งเพิ่ มพู นความรู ในเรื่อ งการเขียน และการพูดแบบสร างสรรค
รวมทั้งฝกประสบการณ โดยการฝกเขียนบอย ๆ ตลอดจนการศึกษาดูงานของหนวยงาน หรือบริษัเอกชน
ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ
องคความรูที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
ในการเพิ่ม พูนองคความรูในดานการเขียนและการพูด ผู ประกอบอาชีพดานนี้ ควรศึกษา
เนื้อหาความรูที่จะนําไปใชในการพัฒนาอาชีพ ในเรื่องตอไปนี้
1) ศิลปะการพูดและศิลปะการเขียน เพราะอาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธเปนอาชีพที่ตอง
อาศัยศาสตรทั้ง สองดานประกอบกั น ในการพูดน้ําเสียงตอ งนุมนวลหรือเราใจขึ้นอยูกับสถานการณ
ของเรื่องที่จะโฆษณาหรือประชาสัมพันธ รูจักเลือ กใชถอยคําที่เปนการใหเกียรติแกผูฟง หรือเคารพ
ขอมูลที่เจาของงานใหมา
2) ระดับของภาษา ซึ่งเปนเรื่องของการศึกษาถึงความลดหลัน่ ของถอยคํา และการเรียบเรียง
ถอยคําที่ใชตามโอกาส กาลเทศะและความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูสื่อสารและผูรับสาร ซึ่งกลุม
บุคคลในสังคมแบงออกเปนหลายกลุม หลายชนชั้นตามสภาพอาชีพถิ่นที่อยูอาศัย ฯลฯ ภาษาจึงมีความ
แตกตางกันเปนระดับตามกลุมคนที่ใชภาษา เชน ถอยคําที่ใชกับพระภิกษุสงฆและพระราชวงศ อาจใช
ถอยคําอยางหนึ่ง ภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผูอาน ก็อาจจะใชภาษาอีกอยางหนึ่ง เปนตน
ดังนั้น ผูใชภาษาจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมและเลือกใชใหถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
ในภาษาไทย จะแบงระดับของภาษาเปน 5 ระดับ คือ
2.1) ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาที่ใชในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีของรัฐ
2.2) ภาษาระดับทางการ เปนภาษาที่ใชในที่ประชุมที่มีแบบแผนการบรรยาย
การอภิปรายที่เปนทางการ เปนตน
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2.3) ภาษาระดับกึ่งทางการ เปนภาษาที่ใชในการอภิปราย ประชุมกลุมในหองเรียน
การพูดทางวิทยุและโทรทัศน ขาว และบทความในหนังสือพิมพ
2.4) ภาษาระดับสนทนาทั่วไป เปนภาษาที่ใชสนทนาทั่ว ๆ ไป กับคนที่ไมคุนเคย
มากนัก เชน ครูพูดกับผูเรียน เปนตน
2.5) ภาษาระดับกันเอง เปนภาษาระดับที่เรียกวาระดับภาษาปาก เปนภาษาสนทนา
ของครอบครัว ในหมูเพื่อนสนิท หรือญาติพี่นอง พูดอยูในวงจํากัด
3) เรื่องของน้ําเสียงในภาษา ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึกของผูสงสารที่ปรากฏ
ใหรู สึก หรือ เปน รอ งรอยในภาษาหรือ เนื้อ หาที ่ผูส ง สารตอ งการจะสื ่อ ออกมาเปนความรู สึก แฝง
ที่ปรากฎในการสื่อสาร ซึ่ งนักโฆษณาประชาสัม พันธตอ งระมัดระวังมิ ใหมีน้ําเสียงของภาษาออกมา
ในทางที่ไมพึงประสงค หรือสรางความรูสึกที่ไมดีแกผูฟง
4) ดานการพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพ ในบางครั้ง นักโฆษณา - ประชาสัม พั นธตองปรากฎตัวตอ
บุคคลทั่วไปในงานตาง ๆ จึงควรตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย เหมาะกับกาลเทศะของสถานที่และ
งานทั่วไป ซึ่งจะชวยสรางความนาเชื่อถือแกผูพบเห็นไดสวนหนึ่ง
5) การพัฒนาองคความรูในตนเอง นักโฆษณา - ประชาสัมพันธ ตองหมั่นแสวงหาความรู
ติดตามขาวสารขอ มู ล ทุ ก ดานอยางสม่ํา เสมอ เพื่อ นํา มาใชเ ปน ขอ มูล ในการพัฒ นาการโฆษณา ประชาสั มพั นธให นาสนใจอยูตลอดเวลา รวมทั้ งตอ งแสวงหาความรู ในดานการประเมินผล เพื่อ ใช
ประโยชนในการประเมิ นผลการปฏิบั ติห นาที่ ของตนเองดวยรู ป แบบวิธีก ารตาง ๆ ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด
การพัฒนาอาชีพใหดียิ่งขึ้น
แหลงที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
แหลงที่ควรศึกษาเพิม่ เติมเพื่อเพิ่มพูนความรูในอาชีพนี้ ไดแก
1) สถาบันฝกอบรมของเอกชน ซึ่งผูเรียนสามารถหาขอมูลรายชื่อไดจากอินเตอรเน็ต
2) หนวยงานของทางราชการ ไดแก กรมประชาสัมพันธ สถาบันสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตาง ๆ
3) สถานศึกษาตาง ๆ ของรัฐบาล เชน ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองศึกษา
ตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตร คณะศิล ปะศาสตร คณะอัก ษรศาสตร ถาศึก ษาตอ ใน 2 คณะหลั ง ตอ งฝก อบรมทางอาชีพ
เพิ่มเติมจากสถาบันฝกอบรมตาง ๆ
2. อาชีพนักจัดรายการวิทยุ
เปนอาชีพ ที่ผูประกอบการตองเปนคนที่ ตรงตอเวลา มี จรรยาบรรณวิชาชีพ มี ความเปนกลาง
ในการนําเสนอขาวสารขอ มูล รู จัก แก ปญ หาเฉพาะหนาและตอ งเพิ่ม พูนความรู ในเรื่ องการเขียนและ
การพูด เพราะการเปนนักจัดรายการวิทยุ ผูจัดตองเขียนสคริปทที่จะใชในการดําเนินรายการไดเองและ
พูดตามสคริปทไดอยางเปนธรรมชาติ รวมทั้งตองอานมาก ฟงมาก เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลไวใช ในการ
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จัดทํารายการวิทยุ ซึ่งมีสถานที่ที่ผูประกอบการสามารถฝกอบรมและศึกษาดูงานไดทั้งของภาครัฐและ
เอกชน
องคความรูที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
ในการเพิ่ มพู นความรู เพื่ อ การเปนนัก จัดรายการวิท ยุที่ ดี ผู ประกอบอาชีพ ดานนี้ควรศึก ษา
เนื้อหาความรูที่จะนํามาใชในการพัฒนาอาชีพ ในเรื่องตอไปนี้
1) ศิลปะการพูดและศิลปะการเขียน เพราะเปนอาชีพที่ตองอาศัยศาสตรทั้งสองดานประกอบกัน
2) ระดับของภาษา ซึ่งเปนเรื่องของการศึกษาถึงความลดหลั่นของถอยคํา และการเรียบเรียง
ถอ ยคําที่ ใชตามโอกาส กาลเทศะ และความสัม พัน ธร ะหวา งบุค คลที่เ ปน ผูสง สารและผูรับ สาร
ซึ่งกลุมบุคคลในสัง คมแบง ออกเปน หลายกลุม หลายชนชั้น ตามสภาพอาชีพ ถิ่นที่อ ยูอ าศัย ฯลฯ
ภาษาจึงมีความแตกตางกันเปนระดับตามกลุม คนที่ใชภาษา เชน ถอ ยคําที่ใชกับ พระภิก ษุส งฆและ
พระราชวงศ อาจใชถอยคําภาษาอยางหนึ่ง ภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผูอาน ก็จะใชภาษา
อีกอยางหนึ่ง เปนตน ดังนั้นผูใชภาษาจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสม และเลือกใชใหถูกตองเหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล
ในภาษาไทยจะแบงระดับของภาษาเปน 5 ระดับ คือ
2.1 ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาที่ใชในงานพระราชพิธี หรืองานพิธีของรัฐ
2.2 ภาษาระดับทางการ เปนภาษาที่ใชในที่ประชุมที่มีแบบแผน ในการบรรยาย
การอภิปรายที่เปนทางการ เปนตน
2.3 ภาษาระดับกึ่งทางการ เปนภาษาที่ใชในการอภิปราย ประชุมกลุมในหองเรียน การพูด
ทางวิทยุและโทรทัศน ขาว และบทความในหนังสือพิมพ เปนตน
2.4 ภาษาระดับสนทนาทั่วไป เปนภาษาที่ใชสนทนาทั่ว ๆ ไปกับคนที่ไมคุนเคยมากนัก เชน
ครูพูดกับผูเรียน เปนตน
2.5 ภาษาระดับกันเอง เปนภาษาระดับที่เรียกวาระดับปาก เปนภาษาสนทนาของครอบครัว
ในหมูเพื่อนสนิท หรือญาติพี่นอง พูดอยูในวงจํากัด
3) เรื่องของน้ําเสียงในภาษา ซึ่ งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณความรู สึกของผูสง สารที่ปรากฏ
ให รู สึ ก หรื อ เป นร อ งรอยในภาษาหรื อ เนื้อ หาที่ ผู ส ง สารต อ งการจะสื่ อ ออกมาเป น ความรู สึ ก แฝง
ที่ปรากฎในการสื่ อสาร ซึ่ง นักจัดรายการวิทยุตอ งระมั ดระวังมิให มีน้ําเสียงของภาษาออกมาในทาง
ที่ไมพึงประสงค หรือสรางความรูสึกที่ไมดีแกผูฟง
4) เรื่ องของหลักการใชภาษา เชน เรื่ องของคําสรรพนามที่ เกี่ยวกับ บุคคล คําลัก ษณะนาม
คําราชาศัพท การออกเสียง ร ล และการออกเสียงคําควบกล้ํา
5) ดานการพั ฒนาบุ คลิก ภาพ ในบางครั้ งนัก จัดรายการวิทยุตอ งปรากฏตัวตอ บุคคลทั่วไป
ในงานตาง ๆ จึง ควรตองแตง กายให สุ ภาพเรี ยบร อ ย เหมาะกั บ กาลเทศะของสถานที่ และงานที่ ไป
ซึ่งจะชวยสรางความนาเชื่อถือแกผูพบเห็นไดสวนหนึ่ง
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6) การพัฒ นาองคความรู ในตนเอง นักจั ดรายการวิทยุ ตองหมั่นแสวงหาความรูติดตาม
ขา วสารขอ มูล ทุก ดานอยา งสม่ํ า เสมอ เพื ่อ นํา มาใชเ ปน ขอ มูล ในการพัฒ นาการจัด รายการวิท ยุ
ใหน า สนใจอยู ต ลอดเวลา รวมทั้ ง ต อ งแสวงหาความรู ใ นด า นการประเมิ น ผล เพื่ อ ใช ป ระโยชน
ในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาอาชีพ
ใหดียิ่งขึ้น
แหลงที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
แหลงที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูในอาชีพนี้ ไดแก
1. สถาบันฝกอบรมของเอกชน ซึ่งผูเรียนสามารถหาขอมูลรายชื่อไดจากอินเตอรเน็ต
2. หนวยงานของทางราชการ ไดแก กรมประชาสัมพันธ สถาบันสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตาง ๆ
3. สถานศึกษาตาง ๆ ของรัฐบาล เชน ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองศึกษา
ตอ ในระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย และเข า ศึ ก ษาต อ ในคณะนิ เ ทศศาสตร คณะวารสารศาสตร
คณะศิลปะศาสตร คณะอักษรศาสตร ถาเขาศึกษาในคณะศิลปะศาสตร หรืออักษรศาสตรตองอบรม
เพิ่มเติมในเรื่องเทคนิคการจัดรายการวิทยุเพิ่มเติม
3. อาชีพพิธีกร
เปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพตองมีพื้นฐานความรูในเรื่องการพูดเปนอยางดี เพราะเปนอาชีพ
ที่ตองใชการพูดเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับผูอื่น การใชคําพูดและถอยคําภาษาจึงเปนเรื่องสําคัญตอ
การสรางความรูสึกทีด่ ีหรือไมดีตอผูฟ ง นอกจากนี้บุคลิกภาพและการแตงกายของผูทําหนาที่พิธีกรก็เปน
อีก เรื่ อ งหนึ่ง ที่ จะดึง ดูดความสนใจของผูฟ ง รวมทั้ งควรเป นผู ที่ ตรงตอ เวลา เพื่ อ เป นความเชื่อ ถือ
ในวิชาชีพไดสวนหนึ่ง
องคความรูที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
ในการเพิ่มพูนองคความรูในการประกอบอาชีพพิธีกร ควรศึกษาเนื้อหาความรูที่จะนําไปใชใน
การพัฒนาอาชีพ ในเรื่องตอไปนี้
1. ศิลปะการพูดหรือ ศิลปะการใชภาษา เพราะอาชีพ พิ ธีก ร เปนอาชีพ ที่ตอ งอาศัยศาสตร
(ความรู) และศิลปของการพูดเปนอยางมาก ซึ่งตองอาศัยการฝกฝนบอย ๆ
2. ระดับของภาษา ซึ่งเปนเรื่องของการศึกษาถึงความลดหลั่นของถอยคํา และการเรียบเรียง
ถอ ยคํ า ที่ ใช ต ามโอกาส กาลเทศะ และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลที่ เ ป น ผู ส ง สารและผู รั บ สาร
ซึ่งกลุมบุคคลในสังคมแบงออกเปนหลายกลุมหลายชนชั้นตามสภาพอาชีพถิ่นที่อยูอาศัย ฯลฯ ภาษาจึงมี
ความแตกตางกันเปนระดับตามกลุมคนที่ใชภาษา เชน ถอยคําที่ใชกับพระภิกษุสงฆและพระราชวงศ
อาจใชถอยคําภาษาอยางหนึ่ง ภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผูอาน ก็จะใชภาษาอีกอยางหนึ่ง
เปนตน ดังนั้น ผูใชภาษาจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสม และเลือกใชใหถูกตองเหมาะสม กับกาลเทศะ
และบุคคล
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ในภาษาไทยจะแบงระดับของภาษาเปน 5 ระดับ คือ
2.1 ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาที่ใชในงานพระราชพิธี หรืองานพิธีของรัฐ
2.2 ภาษาระดับทางการ เปนภาษที่ใชในที่ประชุมที่มีแบบแผน ในการบรรยาย
การอภิปรายที่เปนทางการ เปนตน
2.3 ภาษาระดับกึ่งทางการ เปนภาษาที่ใชในการอภิปราย ประชุมกลุมในหองเรียน
การพูดทางวิทยุและโทรทัศน ขาว และบทความในหนังสือพิมพ เปนตน
2.4 ภาษาระดับสนทนาทั่วไป เปนภาษาที่ใชสนทนาทั่ว ๆ ไปกับคนที่ไมคุนเคยมากนัก เชน
ครูพูดกับผูเรียน เปนตน
2.5 ภาษาระดับกันเอง เปนภาษาระดับที่เรียกวาระดับปากเปนภาษาสนทนาของครอบครัว
ในหมูเพื่อนสนิท หรือญาติพี่นองพูดอยูในวงจํากัด
3. เรื่องของน้ําเสียงในภาษา ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกของผูสงสารที่ปรากฏ
ให รู สึ ก หรื อ เป นร อ งรอยในภาษา หรื อ เนื้อ หาที่ ผูส ง สารตอ งการจะสื่ อ ออกมา เป นความรู สึ ก แฝง
ที่ปรากฎในการสื่อสาร
4. เรื่ องของหลัก การใชภาษา เชน เรื่ องของคําสรรพนามที่เกื่ ยวกับบุ คคล คําลัก ษณะนาม
คําราชาศัพท การออกเสียง ร ล และการออกเสียงคําควบกล้ํา
5. เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและการแตงกาย ผูทําหนาที่พิธีกร เปนผูที่ตองปรากฏกาย
ตอ หนาคนจํ านวนมาก บุ คลิ กภาพและการแตง กายจึ งเปนเรื่อ งสํ าคัญที่ จะปรากฏเป นสิ่ งแรกให ผู ที่
พบเห็นเกิดความประทับใจหรือไม ถาประทับใจผูคนจะจดจอรอฟงการพูดเปนประการตอมา ถาผูพูด
สามารถพูดไดประทับใจ จะกอเกิดเปนความนิยมชมชอบตามมาและจะกอใหเกิดเปนความสําเร็จของ
อาชีพในที่สุด
6. ด า นการพั ฒ นาองค ค วามรู ในตนเอง พิ ธีก รต อ งหมั่ นแสวงหาความรู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การประกอบอาชี พ เพื่ อ นํ าไปสู ก ารพั ฒ นาอาชีพ ของตนเอง เช น เรื่ อ งของการวัดผลประเมิ นผล
การทําหนาที่ของตนเองดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาอาชีพใหดียิ่งขึ้น
แหลงที่ควรศึกษาพิ่มเติม
แหลงที่ควรศึกษาเพิม่ เติมเพื่อเพิ่มพูนความรูในอาชีพนี้ ไดแก
1. สถาบันฝกอบรมของเอกชน ซึ่งผูเรียนสามารถหาขอมูลรายชื่อไดจากอินเตอรเน็ต
2. หนวยงานของทางราชการ ไดแก กรมประชาสัมพันธ สถาบันสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตาง ๆ
3. สถานศึกษาตาง ๆ ของรัฐบาล เชน ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองศึกษา
ตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะอักษรศาสตร ถาเขาศึกษาในคณะศิลปศาสตรหรืออักษรศาสตรตองอบรม
เพิ่มเติมในเรื่องเทคนิคการจัดรายการวิทยุเพิ่มเติม

177

กิจกรรมทายบท
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนสรุปคุณคาของภาษาไทยมาพอสังเขป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้สั้น ๆ ใหไดใจความ
1. ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ภาษาไทยกอใหเกิดความจรรโลงใจไดอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. อาชีพใดตองอาศัยการพูดเปนชองทางในการประกอบอาชีพ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. อาชีพใดตองอาศัยการเขียนเปนชองทางการประกอบอาชีพ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ความรูและทักษะเรื่องใดบางที่ผปู ระกอบอาชีพพิธีกรตองเรียนรูและฝกฝนเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 3 จงวงกลมลอมรอบขอที่ถูกตองทีส่ ุด
1. อาชีพใดที่จัดเปนอาชีพที่ใชภาษาไทยในทางสรางสรรคและเปนศิลปะรูปแบบหนึ่ง
ก. กวี
ข. พิธีกร
ค. นักจัดรายการวิทยุ
ง. นักประชาสัมพันธ
2. อาชีพใดที่ตองใชความสามารถทั้งการพูดและการเขียน
ก. บรรณาธิการ
ข. นักเขียนสารคดี
ค. นักพิสูจนอักษร
ง. นักจัดรายการวิทยุ
3. อาชีพใดที่ตองอาศัยความสามารถในการพูดและตองมีบคุ ลิกภาพที่ดี
ก. พิธีกร
ข. นักเขียนบทโทรทัศน
ค. ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ
ง. นักโฆษณา - ประชาสัมพันธ
4. อาชีพใดที่ตองมีความสามารถในการเขียนเปนพิเศษ
ก. พิธีกร
ข. นักเขียน
ค. บรรณาธิการ
ง. นักจัดรายการวิทยุ
5. การศึกษาในสาขาใดทําใหสามารถประกอบอาชีพที่ใชภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชนได
ก. ครุศาสตร
ข. ศิลปะศาสตร
ค. นิเทศศาสตร
ง. อักษรศาสตร
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เฉลยแบบฝกหัด
บทที่ 1 เรื่องการฟง การดู
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1.1 การฟงและการดู หมายถึง การที่มนุษยรับรูเรื่องราวตาง ๆ จากแหลงของเสียงหรือภาพ
หรื อ เหตุการณซึ่ ง เปนการฟ งจากผูพู ดโดยตรง หรื อ ฟง และดูผานอุ ปกรณห รื อสิ่ ง ตาง ๆ แลวเกิ ด
การรับรูและนําไปใชประโยชนไดโดยตองศึกษาจนเกิดความถูกตอง วองไว ไดประสิทธิภาพ
1.2 จุดมุงหมายของการฟงและการดู
1. ฟง เพื่อจั บใจความสําคัญ ไดวาเรื่อ งที่ฟ งนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดขึ้นที่ไหน
เมื่อไร หรือใครทําอะไรที่ไหน เมื่อไร
2. ฟง เพื่อจับใจความโดยละเอียด ผูฟงตองมีสมาธิในการฟง มีการบันทึกยอ เพื่อชวย
ความจํา
3. ฟงและดู เพื่อความเพลิดเพลิน ไดแก การฟงเพลง ฟงดนตรี ดูภาพยนตร ดูภาพ
สวยงาม ฟงนิทาน เปนตน
กิจกรรมที่ 3 เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ก 2. ง 3. ค 4. ข 5. ก

เฉลย
บทที่ 2 การพูด
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. ง 2. ข 3. ข 4. ค 5. ค
กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนยกตัวอยางการกระทําที่ไมมีมารยาทในการพูดมา 5 ตัวอยาง
1. พูดใหรายผูอื่น
2. พูดหยาบคาย
3. พูดยกตนขมทาน
4. พูดดุดัน พูดเสียงดัง
5. พูดไมถูกกาลเทศะ
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เฉลย
บทที่ 3 การอาน
กิจกรรมที่ 1
1. การอานในใจมีจุดมุงหมาย คือ
1) จับใจความไดถูกตองรวดเร็ว
2) เกิดความรู ความเขาใจ และความคิด
3) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
4) ถายทอดความรูใหผูอื่นได
2. การอานออกเสียงมีหลักการ
1) ออกเสียงถูกตองชัดเจน
2) เสียงดังใหผูฟงไดยิน
3) เปนเสียงพูดโดยธรรมชาติ
4) เขาถึงลักษณะของเนื้อเรื่อง
5) รูจักทอดจังหวะและหยุดหายใจ
3. จงยกตัวอยางการอานออกเสียงที่เปนทางการ คือ
การอานในชั้นเรียน อานในที่ประชุม อานรายงาน อานคําปราศรัย อานสารในโอกาสที่สําคัญตาง ๆ
กิจกรรมที่ 2 การนําขอความหรือประโยคที่เปนหัวใจของเรื่องออกมา
กิจกรรมที่ 3 วิทยุ โทรทัศน เทปเสียง วีดิทัศน ซีดี คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
กิจกรรมที่ 4 การอานเพื่อการวิเคราะหวจิ ารณ เปนการอธิบายลักษณะของงานเขียน โดยแยกแยะ
รายละเอียดสิ่งทีส่ ําคัญของงานเขียนนั้นออกมาใหเดนชัด เพื่อชี้ใหเห็นสวนทีง่ ดงาม หรือจุดบกพรอง
ที่แฝงอยูเ พื่อใหเห็นคุณคาของหนังสือเลมนั้น
การวิจารณหนังสือ เปนการหาความรูป ระเภท และลักษณะของงานเขียนเรื่องนั้น ๆ ใหเขาใจ
ก อ นวิ จ ารณ มี ก ารแยกประเด็ น ข อ ดี ข อ บกพร อ งที่ ค วรนํา มากล า วถึ ง ไว ต า งหากให ชั ด เจน
และเปรียบเทียบกับผลงานของนักเขียนที่เขียนเรื่องในแนวเดียวกัน
กิจกรรมที่ 5 มารยาทในการอาน มีดังนี้
1. ไมอานออกเสียงดังในที่ที่ตองการความสงบ
2. ไมทําลายหนังสือ โดยขูด ขีด พับ หรือฉีกสวนที่ตองการ
3. ไมควรอานเรื่องที่เปนสวนตัวของผูอื่น
4. อานอยางตั้งใจ มีสมาธิ และไมทําลายสมาธิผูอื่น
5. เมื่ออานหนังสือเสร็จแลวควรเก็บหนังสือไวที่เดิม
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เฉลย
บทที่ 5 หลักการใชภาษา
กิจกรรมที่ 1 แยกคําตอไปนี้ตามตาราง
คําประสม ผลไม พลเรือน นพเกา
คําสมาส
รัฐบาล ศิลปกรรม รูปธรรม มหาชน อัคคีภัย พระเนตร พุทธกาล
คหกรรม ภูมิศาสตร
คําสนธิ
วิทยาลัย สัญญาณ นโยบาย
กิจกรรมที่
1.
2.
3.
4.
5.

2 ใหผูเรียนพิจารณาประโยคตอไปนี้วาเปนประโยคชนิดใด
ประโยคความเดียว
ประโยคความซอน
ประโยคความเดียว
ประโยคความรวม
ประโยคความเดียว

กิจกรรมที่ 5 จับคูสํานวนใหตรงกับความหมาย
1. ฒ
2. ฉ
3. ซ
4. จ
7. ฐ
8. ฑ
9. ณ
10. ข
กิจกรรมที่ 6 เขียนคําพังเพยใหตรงกับความหมาย
1. รําไมดีโทษปโทษกลอง
2. มือไมพายเอาเทาราน้ํา
3. ขี่ชางจับตั๊กแตน
4. ฟนฝอยหาตะเข็บ
5. กระเชอกันรั่ว
กิจกรรมที่ 7
1. กลอนสุภาพ
2. กาพยยานี 11

5. ก
11. ฎ

6. ญ
12. ช
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เฉลย
บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
1. การพินิจ หมายถึง การพิจารณาตรวจสอบ พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาได
2. หลักเกณฑในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
1) ความเปนมาหรือประวัติหนังสือและผูแตง
2) ลักษณะคําประพันธ
3) เรื่องยอ
4) เนื้อเรื่อง
5) แนวคิด จุดมุงหมาย
6) คุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม
3. เพลงพื้นบาน หมายถึง เพลงที่เกิดจากคนทองถิ่นตาง ๆ ที่คิดรูปแบบการเลน
ทวงทํานอง ภาษาเรียบงายไมซับซอน
4. เพลงพื้นบาน จะแบงเปนภาคตามภูมิศาสตร คือ เพลงพื้นบานภาคกลาง เพลงพื้นบาน
ภาคเหนือ เพลงพื้นบานภาคใต และเพลงพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. –
6. 1. ข 2. ก 3. ข 4. ก 5. ค
6. ค 7. ค 8. ค 9. ง 10. ง

เฉลย
บทที่ 7 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนสรุปคุณคาของภาษาไทยมาพอสังเขป
คุณคาของภาษาไทยมีหลายประการ ดังนี้
1. คุณคาทางวัฒนธรรม ภาษาไทยเปนภาษาที่มีทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ซึ่งเขียนโดยใช
ตัวอั กษรของไทยที่ ป ระดิษฐ ขึ้นใชเ องโดยพ อ ขุนรามคําแหงมหาราชในสมัยสุ โขทั ย ซึ่ ง การที่ ชาติใด
ก็ตามมี อั ก ษรในภาษาใชเองได แสดงวาชาตินั้นเป นชาติที่ มี วัฒ นธรรมสู ง มี ความเจริญ จึ ง มี อั ก ษร
ในภาษาใชเอง และถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ใชสืบทอดมาจนทุกวันนี้
2. เปนเครื่อ งมื อในการติดตอ สื่ อ สารของคนในชาติ เพราะประเทศไทยมี วัฒ นธรรมและ
ภาษาถิ่ น แตกต า งกั น ใน 5 ภู มิ ภ าค โดยมี ภ าษาไทยภาคกลางเป น ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารของคน
ทั้ง 5 ภูมิภาค เปนภาษาราชการ
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3. เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู ในการเรียนรูวิชาอื่น ๆ หรือเรื่องราวตาง ๆ
ตองอาศัยภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งบางครั้งเรียกภาษามาตรฐาน เปนภาษาในการเรียนรูวิชาอื่น ๆ ทั้งการ
อานและการเขียน
4. เปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจอันดีตอกันของคนในทุกภูมิภาค
5. เป นเครื่ อ งมื อในการสร างเอกภาพของชาติ เพราะภาษาไทยภาคกลางเป นภาษาที่ ใช
ในการสื่ อ สารความเข า ใจของคนในภู มิ ภ าคต า ง ๆ ซึ่ ง เป น สื่ อ รวมใจให ค นไทยในแต ล ะภาค
ไดติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ขาวสาร ขอมูล และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทําใหตระหนักระลึก
ถึงความเปนเชื้อชาติเผาพันธุเดียวกัน
6. เปนเครื่องจรรโลงใจ ภาษาไทยเปนภาษาดนตรี มีเสียงวรรณยุกต 5 เสียง ทําใหภาษาไทย
มีเสียงสูง ต่ํา ไพเราะ เมื่อนํามาแตงเปนคําประพันธ ไมวาจะเปนโคลง ฉันท กาพย กลอน จึงกอใหเกิด
ความจรรโลงใจ ความบันเทิงใจ
กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้สั้น ๆ ใหไดใจความ
1. ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางไร
ภาษาไทยเปนภาษาที่มีอักษรเปนของตนเอง ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ซึ่งชาติที่สามารถ
ประดิษฐอักษรในภาษาใชเองได มีแตชาติที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมเทานั้น จึงจะมีอักษรในภาษา
เปนของตนเองและคนไทยไดใชสืบทอดมาจนทุกวันนี้
2. ภาษาไทยกอใหเกิดความจรรโลงใจไดอยางไร
ภาษาไทยเปนภาษาที่มีวรรณยุกตเพื่อผันใหคําในภาษามีเสียงสูง ต่ํา ไดถึง 5 เสียง ทําให
ภาษาไทยเปนภาษาดนตรี เมื่อนํามาแตงเปนคําประพันธทงั้ รอยแกว และรอยกรอง ทําใหไดอรรถรส
ของภาษา กอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินจรรโลงใจแกผูอาน
3. อาชีพใดตองอาศัยการพูดเปนชองทางในการประกอบอาชีพ
อาชีพพิธีกร อาชีพนักโฆษณา - ประชาสัมพันธ อาชีพนักรายการวิทยุ - โทรทัศน
4. อาชีพใดตองอาศัยการเขียนเปนชองทางในการประกอบอาชีพ
อาชีพกวี นักเขียน ทั้งเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร นักเขียนสารคดี
5. ความรูและทักษะเรื่องใดบางที่ผปู ระกอบอาชีพพิธีกรตองเรียนรูและฝกฝนเพิม่ เติม
1. ศิลปะการพูดและศิลปะการเขียน
2. ระดับของภาษา
3. เรื่องของน้ําเสียงในภาษา
4. เรื่องของหลักการใชภาษา
5. เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและการแตงกาย
6. การพัฒนาองคความรูในตนเอง
กิจกรรมที่ 3 1. ก 2. ง 3. ก 4. ข

5.ค
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บรรณานุกรม
การศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ, หมวดวิชาภาษาไทย (สองระดับ) ชุดที่ 1
การรับสารดวย การอาน และการฟง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ โรงพิมพครุ ุสภา 2541
การศึกษานอกโรงเรียน กทม : ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน โรงพิมพคุรสุ ภา, 2546
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. แบบเรียนวิชาภาษาไทย (วิชาบังคับ)
ตอนที่ 2 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการสงสารตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2530
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสืออานเพิ่มเติม วิชาภาษาไทย
(วิชาบังคับ) ตอนที่ 1 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการรับสาร หลักสูตรการศึกษา
นอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2530
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. แบบเรียนภาษาไทย (วิชาเลือก)
ตอนที่ 2 ศิลปศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน พุทธศักราช 2530 โรงพิมพครุ ุสภาลาดพราว 2540
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. หมวดวิชาภาษาไทย (วิชาบังคับ)
ชุดที่ 3 การพูด ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
พิมพครั้งที่ 2 พ.ศ.2539.
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. ชุดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงพิมพคุรสุ ภาลาดพราว 2546
ณัฐยา อาจมังกร, ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 สามเจริญพาณิชย การพิมพ (กรุงเทพฯ) จํากัด 2548
ประพันธ เรืองณรงค กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทยชวงชั้นที่ 3 ม.1 - 3 (เลม 1) กรุงเทพฯ :
ประสานมิตร 2545.
ประพนธ เรืองณรงค รศ. และคณะ ชุดปฏิรูปการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชวงชั้นที่ 3 ม.1 - ม.3
วราภรณ บํารุงกุล อานถูก - สะกดถูก - คํา - ความหมาย - ประโยค.กรุงเทพฯ : ตนออ
2536.252 หนา.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. หมวดวิชาภาษาไทย (วิชาบังคับ) ชุดที่ 5 ภาษาพาสนุก ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ คุรุสภา 2538.
สํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี.ชุดวิชาภาษาไทย.ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงพิมพครุ ุสภา 2546
อัมรา บุญาทิพย และบุปผา บุญาทิพย, ภาษาไทย 1 กรุงเทพ : ประสานมิตร, 2540
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
ระหวางวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2552 ณ บานทะเลสีครีมรีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม
1.
2.
3.
4.

นางสาวพิมพใจ
นางพิมพาพร
นางกานดา
นายเริง

สิทธิสุรศักดิ์
อินทจักร
ธิวงศ
กองแกว

ขาราชการบํานาญ
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผูเขารวมประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 7 – 10 กันยายน 2552 ณ โรงแรมอูทองอินน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. นางสาวพิมพใจ
2. นายเริง
3. นางนพรัตน

สิทธิสุรศักดิ์
กองแกว
เวโรจนเสรีวงศ

ขาราชการบํานาญ
สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12 – 15 มกราคม 2553 ณ โรงแรมอูทองอินน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. นางสาวพิมพใจ
2. นายเริง
3. นางนพรัตน

สิทธิสุรศักดิ์
กองแกว
เวโรจนเสรีวงศ

ขาราชการบํานาญ
สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายอภิชาติ
ดร.ชัยยศ
นายวัชรินทร
ดร.ทองอยู
นางรักขณา

จีรวุฒิ
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คะเนสม
เหลืองจิตวัฒนา
กวีวงษพิพัฒน
ธรรมธิษา
บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นางสาววรรณพร
นางสาวศริญญา
นางสาวเพชรินทร

ผูพ ิมพตน ฉบับ
1.
2.
3.
4.
5.

นางปยวดี
นางสาวเพชรินทร
นางสาวกรวรรณ
นางสาวชาลีนี
นางสาวอริศรา

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค
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รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลักสูตร
และสื่อประกอบการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมมิรามา กรุงเทพมหานคร
สาระความรูพื้นฐาน (รายวิชาภาษาไทย)
ผูพัฒนาและปรับปรุง
1. นางอัชราภรณ โควคชาภรณ
2. นางเกล็ดแกว เจริญศักดิ์
3. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ
4. นางสาวสมถวิล ศรีจันทรวิโรจน

หนวยศึกษานิเทศก
หนวยศึกษานิเทศก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ประธาน

5. นางสาววันวิสาข ทองเปรม

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูชวยเลขานุการ

เลขานุการ
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คณะผูป รับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูป รับปรุงขอมูล
นางสาวสุลาง

เพ็ชรสวาง

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นางสาวเบ็ญจวรรณ
นางเยาวรัตน
นางสาวสุลาง
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวนภาพร
นางสาวชมพูนท

