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คํานํา
กระทรวงศึก ษาธิก ารไดป ระกาศใชห ลั ก สู ตรการศึก ษานอกระบบระดับ การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒ นาขึ้นตามหลักปรัชญาและ
ความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสมความรู
และประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสราง
รายไดที่ มั่ ง คั่ง และมั่ นคง เป น บุ คลากรที่ มี วินัย เป ยมไปด วยคุณธรรมและจริ ยธรรม และมี จิ ตสํ านึ ก
รั บ ผิ ดชอบต อตนเองและผู อื่ น สํ านั ก งาน กศน. จึ ง ได พิ จ ารณาทบทวนหลั กการ จุ ดหมาย มาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งส งผลใหตองปรับปรุงหนัง สือเรียน โดยการเพิ่ มและสอดแทรกเนื้อ หาสาระเกี่ ยวกั บอาชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรมและการเตรี ยมพร อ ม เพื่ อ เขาสูป ระชาคมอาเซี ยน ในรายวิชาที่มี ความเกี่ยวของสั ม พันธกั น
แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสื อที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบั ติ
กิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษา
เพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น
การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
และผู เ กี่ ย วขอ งในการจั ด การเรี ยนการสอนที่ ศึก ษาคน ควา รวบรวมข อ มู ล องคค วามรู จ ากสื่ อ ต าง ๆ
มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหา
สาระของรายวิชา สํ า นัก งาน กศน. ขอขอบคุณผู มี ส วนเกี่ ย วขอ งทุ ก ท านไว ณ โอกาสนี้ และหวัง ว า
หนังสือเรียนชุดนี้จะเปนประโยชนแกผู เรียน ครู ผู สอน และผูเ กี่ยวของในทุ กระดับ หากมีขอเสนอแนะ
ประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน
หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย พท31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย พท31001 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายผูเรียน ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิขาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
ขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด ทํากิจกรรม แลวตรวจสอบกับแนวตอบ
กิจกรรม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษา
เรื่องตอ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา
ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบ
กับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 6 บท
บทที่ 1 การฟง การดู
บทที่ 2 การพูด
บทที่ 3 การอาน
บทที่ 4 การเขียน
บทที่ 5 หลักการใชภาษา
บทที่ 6 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
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โครงสรางรายวิชาภาษาไทย (พท31001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระสําคัญ
1. การอานเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญ เพราะชวยใหสามารถรับรูขาวสารและเหตุการณตาง ๆ
ของสังคม ทําใหปรับตัวไดกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ สามารถวิเคราะห วิจารณ และนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
2. การเขียนเปนการสื่อสารที่จัดระบบความคิด การเลือกประเด็น การเลือกสรรถอยคํา เพื่อถายทอด
เปนตัวอักษรในการสื่อความรู ความคิด ประสบการณ อารมณ ความรูสึก จากผูเขียนไปยังผูอาน
3. การฟง การดู และการพูด เปนทักษะที่สําคัญของการสื่อสารในการดําเนินชีวิตประจําวัน
จึงจําเปนตองเขาใจหลักการเบื้องตน และตองคํานึงถึงมารยาทในการฟง การดูและการพูดดวย
4. การใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักภาษา ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของคนไทย
จึงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและตองอนุรักษภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติสืบตอไป
5. การใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู การเขาใจระดับของภาษาสามารถใชคําพูด
และเขียนไดดี ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
6. วรรณคดีไทยเปนมรดกของภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณคา เปนมรดกทางปญญาของคนไทย
แสดงถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมทางภาษา เปนการเชิดชูความเปนอารยะของชาติ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาชุดวิชาแลว ผูเรียนสามารถ
1. จับใจความสําคัญ และเลาเรื่องได ตีความได อานในใจและอานออกเสียง วิเคราะห วิจารณ
ประเมินคาได เลือกหนังสือและสารสนเทศไดและมีมารยาทในการอานและมีนิสัยรักการอาน
2. อธิบายการเขียนเบื้องตนได เขียนเรียงความ ยอความ เขียนจดหมาย เขียนโตแยง เขียน
รายงาน เขียนคําขวัญ เขียนประกาศ เขียนเชิญชวน กรอกแบบรายการ แตงคําประพันธ บอกคุณคาของ
ถอยคําภาษาและสามารถเลือกใชถอยคําในการประพันธ เขียนอางอิง เขียนเลขไทยไดถูกตองสวยงาม
3. บอกหลักเบือ้ งตน และจุดมุงหมายของการฟง การดูและการพูดได และสามารถพูดในโอกาส
ตาง ๆ ได
4. บอกลักษณะสําคัญของภาษาและการใชภาษาในการสื่อการ ใชพจนานุกรมและสารานุกรม
ในชีวิตประจําวันได
5. บอกชนิดและหนาที่ของคํา ประโยค และนําไปใชไดถูกตอง
6. ใชเครื่องหมายวรรคตอน อักษรยอ คําราชาศัพท หลักการประชุม การอภิปราย การโตวาที
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7. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม องคประกอบและรูป แบบลั กษณะเดนของ
วรรณคดีได
8. บอกความหมายของวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณได
9. บอกความหมายและลักษณะเดนของวรรณกรรมทองถิ่น ประเภทรูปแบบของวรรณกรรมไทย
ปจจุบันได
10. อานวรรณคดีและวรรณกรรม บอกแนวความคิด คานิยม คุณคาหรือแสดงความคิดเห็นได
11. บอกลักษณะสําคัญและคุณคาของเพลงพื้นบาน และบทกลอมเด็กพรอมทั้งรองเพลงพื้นบาน
และบทกลอมเด็กได

ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 การฟง การดู
บทที่ 2 การพูด
บทที่ 3 การอาน
บทที่ 4 การเขียน
บทที่ 5 หลักการใชภาษา
บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
บทที่ 7 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
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บทที่ 1
การฟง การดู
สาระสําคัญ
การฟงและดูสารประเภทตาง ๆ อยางถูกวิธีมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก
ในโอกาสตาง ๆ อยางเหมาะสมจะทําใหไดรับความรู ความเขาใจ นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาจบบท แลวคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ
1. นําความรูไปเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกสื่อในการฟงและดู
2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ เรื่องที่ฟงและดูได
3. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด และสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ฟง
และดูได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การเลือกสื่อในการฟงและดู
เรื่องที่ 2 การวิเคราะห วิจารณ เรื่องที่ฟง และดู
เรื่องที่ 3 มารยาทในการฟงและดู
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เรื่องที่ 1 การเลือกสื่อในการฟงและดู
สังคมปจจุบันชองทางการนําเสนอขอมูลใหดูและฟงจะมีมากมาย ดังนั้น ผูเรียนควรรูจักเลือกที่จะ
ดูและฟง เมื่อไดรับรูขอมูลแลว การรูจักวิเคราะห วิจารณ เพื่อนําไปใชในทางสรางสรรค เปนสิ่งจําเปน
เพราะผลที่ตามมาจากการดูและฟงจะเปนผลบวกหรือลบแกสังคม ก็ขึ้นอยูกับการนําไปใช นั่นคือผลดี
จะเกิดแกสังคมก็เมื่อผูดูและฟงนําผลที่ไดนั้นไปใชอยางสรางสรรค หรือในปจจุบันจะมีสํานวนที่ใชกัน
อยางแพรหลายวาคิดบวก
เมื่อรูจักหลักในการฟงและดูแลว ควรจะรูจักประเภท เพื่อแยกแยะในการนําไปใชประโยชน
ซึ่งอาจสรุปประเภทการแยกแยะประเภทของสื่อในการนําไปใชประโยชน มีดังนี้
1. สื่อโฆษณา สื่อประเภทนี้ผูฟงตองรูจุดมุงหมาย เพราะสวนใหญจะเปนการสื่อใหคลอยตาม
อาจไมสมเหตุสมผล ผูฟงตองพิจารณาไตรตรองกอนซื้อหรือกอนตัดสินใจ
2. สื่อเพื่อความบันเทิง เชน เพลง, เรื่องเลา ซึ่งอาจมีการแสดงประกอบดวย เชน นิทาน นิยาย
หรือสื่อประเภทละคร สื่อเหลานี้ผูรับสารตองระมัดระวัง ใชวิจารณญาณประกอบการตัดสินใจกอนที่จะ
ซื้อ หรื อทํ าตาม ปจ จุบั นรายการโทรทั ศนจ ะมี การแนะนําวาแตล ะรายการเหมาะกั บกลุ มเปาหมายใด
เพราะเชื่อกันวาถาผูใดขาดความคิดในเชิงสรางสรรคแลว สื่อบันเทิงอาจสงผลรายตอสังคมได เชน ผูดู
เอาตัวอยางการจี้, ปลน, การขมขืนกระทําชําเรา และแมแตการฆาตัวตาย โดยเอาอยางจากละครที่ดูก็เคย
มีมาแลว
3. ขาวสาร สื่อประเภทนี้ผูรับสารตองมีความพรอมพอสมควร เพราะควรตองรูจักแหลงขาว
ผูนําเสนอขาว การจับประเด็น ความมีเหตุมีผล รูจักเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของขาวหลาย ๆ แหง
เปนตน
4. ปาฐกถา เนื้อหาประเภทนี้ผูรับสารตองฟงอยางมีสมาธิเพื่อจับประเด็นสําคัญใหได และกอน
ตัดสินใจเชื่อหรือนําขอมูลสวนใดไปใชประโยชนตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ อยูบาง
5. สุนทรพจน สื่อประเภทนี้สวนใหญจะไมยาว และมีใจความที่เขาใจงาย ชัดเจน แตผูฟงจะตอง
รูจักกลั่นกรองสิ่งที่ดีไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ

หลักการฟงและดูอยางสรางสรรค
1. ตองเขา ใจความหมายหลั กเบื้ องตนของการจับ ใจความของสารที่ฟง และดูนั้น ตองเขาใจ
ความหมายของคํา สํานวนประโยคและขอความที่บรรยายหรืออธิบาย
2. ตองเขาใจลักษณะของขอความ ขอความแตละขอความตองมีใจความสําคัญของเรื่องและ
ใจความสําคัญของเรื่องจะอยูที่ประโยคสําคัญ ซึ่งเรียกวา ประโยคใจความ ประโยคใจความจะปรากฏอยูใน
ตอนใดตอนหนึ่งของขอความ โดยปกติจะปรากฏอยูในตอนตน ตอนกลาง และตอนทาย หรืออยูตอนตน
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และตอนทายของขอความผูรับสารตองรูจักสังเกต และเขาใจการปรากฏของประโยคใจความในตอนตาง ๆ
ของขอความ จึงจะชวยใหจับใจความไดดียิ่งขึ้น
3. ตองเขาใจในลักษณะประโยคใจความ ประโยคใจความ คือขอความที่เปนความคิดหลัก
ซึ่งมักจะมีเนื้อหาตรงกับหัวขอเรื่อง เชน เรื่อง “สุนัข” ความคิดหลักคือ สุนัขเปนสัตวเลี้ยงที่รักเจาของ
แตการฟงเรื่องราวจากการพูดบางทีไมมีหัวขอ แตจะพูดตามลําดับของเนื้อหา ดังนั้น การจับใจความสําคัญ
ตองฟงใหตลอดเรื่องแลวจับใจความวา พูดถึงเรื่องอะไร คือจับประเด็นหัวเรื่อง และเรื่องเปนอยางไรคือ
สาระสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่องนั่นเอง
4. ตองรูจักประเภทของสาร สารที่ฟงและดูมีหลายประเภท ตองรูจักและแยกประเภทสรุปของ
สารไดวา เปนสารประเภทขอเท็จจริง ขอคิดเห็นหรือเปนคําทักทายปราศรัย ขาว ละคร สารคดี จะได
ประเด็นหรือใจความสําคัญไดงาย
5. ตองตีความในสารไดตรงตามเจตนาของผูส งสาร ผู ส งสารมี เจตนาที่ จะสงสารตาง ๆ
กับบางคนตองการใหความรู บางคนตองการโนมนาวใจ และบางคนอาจจะตองการสงสาร เพื่อสื่อความ
หมายอื่น ๆ ผูฟงและดูตองจับเจตนาใหได เพื่อจะไดจับสารและใจความสําคัญได
6. ตั้งใจฟงและดูใหตลอดเรื่อง พยายามทําความเขาใจใหตลอดเรื่อง ยิ่งเรื่องยาวสลับซับซอน
ยิ่งตองตั้งใจเปนพิเศษและพยายามจับประเด็นหัวเรื่อง กริยาอาการ ภาพและเครื่องหมายอื่น ๆ ดวยความตั้งใจ
7. สรุปใจความสํ าคัญ ขั้นสุ ดทายของการฟงและดูเพื่อ จับใจความสําคัญก็คือ สรุปใหไดวา
เรื่องอะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไรและทําไม หรือบางเรื่องอาจจะสรุปไดไมครบทั้งหมด ทั้งนี้
ยอมขึ้นกับสารที่ฟงจะมีใจความสําคัญครบถวนมากนอยเพียงใด

วิจารณญาณในการฟงและดู
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของ วิจารณญาณไววาปญญาที่สามารถรู
หรือใหเหตุผลที่ถูกตอง คํานี้มาจากคําวา วิจารณ ซึ่งแปลวา การคิดใครครวญโดยใชเหตุผลและคําวา
ญาณ ซึ่งแปลวาปญญาหรือความรูในชั้นสูง
วิจารณญาณในการฟงและดู คือ การรับสารใหเขาใจเนื้อหาสาระโดยอาศัยความรู ความคิด
เหตุผล และประสบการณประกอบการใชปญญาคิดใครครวญแลวสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม
การฟง และดูใหเ กิ ดวิจ ารณญาณนั้นมี ขั้นตอนในการพัฒ นาเปนลําดับบางที ก็ อ าจเปนไปอยาง
รวดเร็ ว บางที ก็ ต อ งอาศั ยเวล ทั้ ง นี้ ยอ มขึ้ นอยูกั บ พื้ น ฐานความรู  ประสบการณข องบุ คคลและ
ความยุงยากซับซอนของเรื่องหรือสารที่ฟง
ขั้นตอนการฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ มีดังนี้
1. ฟงและดูใหเขาใจเรื่อง เมื่อฟงเรื่องใดก็ตามผูฟงจะตองตั้งใจฟงเรื่องนั้นใหเขาใจตลอดเรื่อง
ใหรูวาเนื้อเรื่องเปนอยางไร มีสาระสําคัญอะไรบาง พยายามทําความเขาใจรายละเอียดทั้งหม
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2. วิเคราะหเรื่อง จะตองพิจารณาวาเปนเรื่องประเภทใด เปนขาว บทความ เรื่องสั้น นิทานนิยาย
บทสนทนา สารคดี ละคร และเปนรอยแกวหรือรอยกรอง เปนเรื่องจริงหรือแตงขึ้น ตองวิเคราะหลักษณะ
ของตัวละคร และกลวิธีในการเสนอสารของผูสงสารใหเขาใจ
3. วินิจฉัยเรื่อง คือ การพิจารณาเรื่องที่ฟงวาเปนขอเท็จจริง ความรูสึกความคิดเห็นและผูสง
สารหรือผูพูดผูแสดงมีเจตนาอยางไรในการพูดการแสดง อาจจะมีเจตนาที่จะโนมนาวใจหรือแสดงความคิดเห็น
เปนเรื่องที่มีเหตุมีผล มีหลักฐานนาเชื่อถือหรือไมและมีคุณคา มีประโยชนเพียงใด

สารที่ใหความรู
สารที่ใหความรูบางครั้งก็เขาใจงาย แตบางครั้ งที่เปนเรื่ องสลับซับ ซอนก็จะเขาใจยาก ตองใช
การพินิจพิเคราะหอยางลึกซึ้ง ทั้งนี้ยอมขึ้นกับเรื่องที่เขาใจงายหรือเขาใจยาก ผูรับมีพื้นฐานในเรื่องที่
ฟงเพียงใด ถาเปนขาวหรือบทความเกี่ยวกับเกษตรกรผูมีอาชีพเกษตรยอมเขาใจงาย ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ธุรกิจนักธุรกิจก็จะไดเขาใจงายกวาผูมีอาชีพเกษตร และผูพูดหรือผูสงสารก็มีสวนสําคัญ ถามีความรูในเรื่อง
นั้นเปนอยางดีรูวิธีพูดนําเสนอผูฟงก็จะเขาใจไดงาย

ขอแนะนําในการฟงและดูที่ใหความรูโดยใชวิจารณญาณ มีดังนี้
1. เมื่อไดรับสารที่ใหความรูเรื่องใดตองพิจารณาวาเรื่องนั้นมีคุณคาหรือมีประโยชน ควรแกการใช
วิจารณญาณมากนอยเพียงใด
2. ถาเรื่องที่ตองใชวิจารณญาณไมวาจะเปนขาว บทความ สารคดีขาว หรือความรูเรื่องใดก็ตาม
ตองฟงดวยความตั้งใจจับประเด็นสําคัญใหได ตองตีความหรือพินิจพิจารณาวา ผูสงสารตองการสงสารถึง
ผูรับคืออะไร และตรวจสอบหรือเปรียบเทียบกับเพื่อน ๆ ที่ฟงรวมกันมาวาพิจารณาไดตรงกันหรือไมอยางไร
หากเห็นวาการฟง และดูของเราตางจากเพื่ อน ดอ ยกวาเพื่ อน จะไดปรับปรุงแกไขใหการฟงพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพตอไป
3. ฝกการแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น เจตคติของผูพูดหรือแสดงที่มีตอเรื่องที่พูดหรือแสดง
และฝกพิจารณาตัดสินใจวาสารที่ฟงและดูนั้นเชื่อถือไดหรือไม และเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด
4. ขณะที่ฟงควรบันทึกสาระสําคัญของเรื่อง ตลอดทั้งประเด็นการอภิปรายไวเพื่อนําไปใช
5. ประเมินสารที่ใหความรูวา มี ความสําคัญมี คุณคาและประโยชนม ากนอยเพียงใด มีแงคิด
อะไรบาง และผูสงสารมีกลวิธีในการถายทอดที่ดีนาสนใจอยางไร
6. นํา ข อ คิ ด ความรู  และกลวิ ธี ต าง ๆ ที่ ไ ด จ ากการฟ ง ไปใช ในการดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วั น
การประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคมไดอยางเหมาะสม

สารที่โนมนาวใจ
สารที่โนมนาวใจเปนสารที่เราพบเห็นประจําจากสื่อมวลชน จากการบอกเลาจากปากหนึ่งไปสู
ปากหนึ่ง ซึ่งผูสงสารอาจจะมีจุดมุงหมายหลายอยางทั้งที่ดี และไมดี มีประโยชนหรือใหโทษ จุดมุงหมาย
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ที่ใหประโยชน ก็คือ โนมนาวใจใหรักชาติบานเมือง ใหใชจายอยางประหยัด ใหรักษาสิ่งแวดลอม ใหรักษา
สาธารณสมบัติและประพฤติแตสิ่งทีด่ ีงาม ในทางตรงขามผูสงสารอาจจะมีจุดมุงหมายใหเกิดความเสียหาย
มุงหมายที่จะโฆษณาชวนเชื่อหรือปลุกปน ยุยงใหเกิดการแตกแยก ดังนั้น จึงตองมีวิจารณญาณ คิดพิจารณา
ใหดีวาสารนั้นเปนไปในทางใด
การใชวิจารณญาณสารโนมนาวใจ ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. สารนั้นเรียกรองความสนใจมากนอยเพียงใด หรือสรางความเชื่อถือของผูพูดมากนอยเพียงใด
2. สารที่นํามาเสนอนั้น สนองความตองการพื้นฐานของผูฟงและดูอยางไรทําใหเกิด
ความปรารถนาหรือความวาวุนขึ้นในใจมากนอยเพียงใด
3. สารไดเสนอแนวทางที่สนองความตองการของผูฟงและดูหรือมีสิ่งใดแสดงความเห็นวา
หากผูฟงและดูยอมรับขอเสนอนั้นแลวจะไดรับประโยชนอะไร
4. สารที่นํามาเสนอนั้นเราใจใหเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งใด และตองการใหคิดหรือปฏิบัติอยางไรตอไป
5. ภาษาที่ใชในการโนมนาวใจนั้นมีลักษณะทําใหผูฟงเกิดอารมณอยางไรบาง

สารที่จรรโลงใจ
ความจรรโลงใจ อาจไดจากเพลง ละคร ภาพยนตร คําประพันธ สุนทรพจน บทความบางชนิด
คําปราศรัย พระธรรมเทศนา โอวาท ฯลฯ เมื่อไดรับสารดังกลาวแลวจะเกิดความรูสึกสบายใจ สุขใจ
คลายเครียด เกิดจินตนาการ มองเห็นภาพและเกิดความซาบซึ้ง สารจรรโลงใจจะชวยยกระดับจิตใจมนุษย
ใหสูงขึ้นประณีตขึ้น ในการฝกใหมีวิจารณญาณในสารประเภทนี้ ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ฟงและดูดวยความตั้งใจ แตไมเครงเครียด ทําใจใหสบาย
2. ทําความเขาใจในเนื้อหาที่สําคัญ ใชจินตนาการไปตามจุดประสงคของสารนั้น
3. ตองพิจารณาวาสิ่งที่ฟงและดูใหความจรรโลงในดานใด อยางไรและมากนอยเพียงใด หากเรื่อง
นั้นตองอาศัยเหตุผล ตองพิจารณาวาสมเหตุสมผลหรือไม
4. พิจารณาภาษาและการแสดง เหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาและผูรับสารหรือไมเพียงใด

เรื่องที่ 2 การวิเคราะห วิจารณเรื่องที่ฟง และดู
ความหมายของการวิเคราะห การวินิจและการวิจารณ
การวิเคราะห หมายถึง การที่ผูฟง และผูดูรับสารแลวพิจารณาองคประกอบออกเปนสวน ๆ
นํามาแยกประเภท ลักษณะ สาระสําคัญของสาร กลวิธีการเสนอและเจตนาของผูสงสาร
การวินิจ หมายถึง การพิจ ารณาสารดวยความเอาใจใส ฟงและดูอยางไตรตรองพิจารณา
หาเหตุผลแยกแยะขอดีขอเสีย คุณคาของสาร ตีความหมายและพิจารณาสํานวน ภาษา ตลอดจนน้ําเสียง
และการแสดงของผูสงสาร พยายามทําความเขาใจความหมายที่แทจริง เพื่อใหไดประโยชนตามวัตถุประสงค
ของผูวินิจ

6

การวิจารณ หมายถึง การพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่แสดงออกมานั้น ใหเห็นวา นาคิด นาสนใจ
นาติดตาม มีชั้นเชิงยอกยอนหรือตรงไปตรงมา องคประกอบใดมีคุณคานาชมเชย องคประกอบใดนาทวงติง
หรือบกพรองอยางไร การวิจารณสงิ่ ใดก็ตามจึงตองใชความรูมเี หตุมีผล มีหลักเกณฑและมีความรอบคอบดวย
ตามปกติแลว เมื่อจะวิจารณสิ่งใด จะตองผานขั้นตอนและกระบวนการของการวิเคราะหสาร
วินิจสาร และประเมินคาสาร ใหชัดเจนเสียกอนแลวจึงวิจารณแสดงความเห็น ออกมาอยางมีเหตุมีผล
ใหนาคิด นาฟงและเปนคําวิจารณที่เชื่อถือได
การวิจารณ ที่รับฟงมาก็เชนเดียวกัน ตองผานการวิเคราะห วินิจ และประเมินคาสารนั้นมากอน
และการวิจารณแสดงความคิดเห็นที่จะทําไดอ ยางมีเหตุมีผลนาเชื่อถือนั้น ผูรับสารจะตองรูหลักเกณฑ
การวิจารณแสดงความคิดเห็นตามชนิดของสาร เพราะสารแตละชนิด ยอมมีองคประกอบเฉพาะตัว เชน
ถาเปนขาวตองพิจารณาความถูกตองตามความเปนจริง แตถาเปนละครจะดูความสมจริง และพิจารณา
โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง ฉาก ตัวละคร ภาษาที่ใช บทบาทการแสดง ฯลฯ นอกจากรูหลักเกณฑแลวจะตองอาศัย
การฝกฝนบอย ๆ และอานตัวอยางงานวิจารณของผูอื่นที่เชี่ยวชาญใหมาก ก็จ ะชวยใหก ารวิจารณดี
มีเหตุผลและนาเชื่อถือ

หลักการวิจารณและแสดงความคิดเห็นสารประเภทตาง ๆ
สารที่ไดรับจากการฟงมีมากมาย แตที่ไดรับเปนประจําในชีวิตประจําวัน ไดแก
1. ขาวและสารประชาสัมพันธ
2. ละคร
3. การสนทนา คําสัมภาษณบุคคล
4. คําปราศรัย คําบรรยาย คํากลาวอภิปราย คําใหโอวาท
5. งานประพันธรอยกรองประเภทตาง ๆ

หลักเกณฑการวิจารณสารที่ไดรับตามชนิดของสาร
1. ขา วและสารประชาสัม พันธ สารประเภทนี้ผู รับ สารจะไดรับ จากวิท ยุ โทรทั ศน ซึ่ง จะ
เสนอขาวจากหนวยงานประชาสั มพั นธของภาครัฐ และเอกชน รู ป แบบของการเสนอขาว โดยทั่วไป
จะประกอบดวย หัวขอขาว เนื้อและสรุปขาว โดยจะเริ่มตนดวย หั วขอ ขาวที่สําคัญแลวถึงจะเสนอ
รายละเอียดของขาวและตอนทายกอนจบ จะสรุปขาว หรือบางครั้งจะเสนอลักษณะการสรุปขาวประจํา
สัปดาหเปนรายการหนึ่งโดยเฉพาะ สวนสารประชาสัมพันธอาจมีรูปแบบที่แปลกออกไปหลายรูปแบบ เชน
เสนอสาระในรูปแบบของขาว ประกาศแจงความหรือโฆษณาแบบตาง ๆ ในการวิจารณ ควรพิจารณาตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
1.1 แหลงขาวที่มาของขาวและสารประชาสัมพันธ ผูวิจารณจะตองดูวาแหลงของขาวหรือ
สารประชาสั ม พันธนั้นมาจากไหนจากหนวยงานใด เปนหนวยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนหนวยงานหรื อ
สถาบันนั้นนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด
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1.2 เนื้อ หาของขาวและสารประชาสั มพั นธ ผูรั บ สารตอ งพิ จารณาวา สารนั้นมี เนื้อ หา
สมบูรณหรือไม คือเมื่อถามดวยคําถามวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไรแลวผูฟงสามารถหาคําตอบได
ครบถวน และสามารถสรุปสาระสําคัญไดดวย
1.3 พิ จ ารณาทบทวนวาเนื้อ หาของขาวและสารประชาสั ม พั นธที่ นําเสนอเปนความจริ ง
ทั้งหมด หรือมีการแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของผูสงสารแทรกมาดวย
1.4 พิจารณาภาษาที่ใชทั้งความถูกตองของการใชภาษา ศิลปภาษาและดานวรรณศิลป
2. ละคร ภาพยนตร สารประเภทละครจะฟงไดจากละครวิทยุ และโทรทัศนเสียเปนสวนใหญ
สวนละครเวทีนั้นมีโอกาสไดดูไดฟงนอยมาก ซึ่งหลักการวิจารณละครมีแนวทาง ดังนี้
2.1 ดูความสมจริงของผูแสดงตามบทบาทที่ไดรับวาใชน้ําเสียงสมจริงตามอารมณ ความรูสึก
ของตัวละครนั้น ๆ มากนอยเพียงใด
2.2 พิจารณาโครงเรื่อ ง แกนของเรื่องวา มีโ ครงเรื่ องเปนอยางไร สรุปสาระสําคัญหรื อ
แกนของเรื่องใหได
2.3 ฉากและตัวละคร มีฉากเหมาะสมสอดคลองกับ เนื้อเรื่อง เหมาะสมกับ บรรยากาศ
และตัวละครแตละตัวมีลักษณะเดนหรือใหอะไรกับผูฟง
2.4 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสมตามหลักการใชภาษา ศิลปะภาษาและดานวรรณศิลป
3. การสนทนาและคําสัมภาษณบุคคล การสนทนาและคําสัมภาษณบุคคลในวิทยุและโทรทัศน
เปนสารที่ไดฟ งกั นเปนประจํ า ผูร วมสนทนาและใหสั มภาษณก็ เปนคนหลากหลายระดับ และอาชีพ
การสนทนาและ การวิเคราะหมีหลักในการพิจารณา ดังนี้
3.1 การสนทนาในชีวิตประจําวัน
ก. การสนทนา เปนเรื่องอะไรและมีสาระสําคัญวาอยางไร
ข. สาระสําคัญของการสนทนาที่สรุปไดเปนความจริงและนาเชื่อถือเพียงใด
ค. ผูรวมสนทนามีความรูและมีความสนใจในเรื่องที่สนทนามากนอยเพียงใด
ง. ภาษาที่ ใชในการสนทนามี ความถูกตอง ตามหลักการใชภาษามีความเหมาะสมและ
สละสลวยทําใหเขาใจเรื่องไดชัดเจนเพียงใด ทั้งน้ําเสียงและลีลาการพูดแฝงเจตนาของผูพูดและนาฟงหรือไม
3.2 คําสัมภาษณบุคคล
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณ ดังนี้
ก. ผูสัมภาษณเปนผูมีความรูและประสบการณในเรื่อ งที่สัม ภาษณมากนอ ยเพี ยงใด
เพราะผูสัมภาษณที่มีความรูและประสบการณในเรื่องที่จะสัมภาษณเปนอยางดีจะถามไดสาระเนื้อเรื่องดี
จึงตองดูความเหมาะสมของผูสัมภาษณกับเรื่องที่สัมภาษณดวย
ข. ผูใหการสัมภาษณเหมาะสมหรือไม โดยพิจารณาจากวุฒิ ฐานะ หนาที่ อาชีพและ
พิจารณาจากคําตอบที่ใหสัมภาษณวามีเนื้อหาสาระและตอบโตตรงประเด็นคําถามหรือไมอยางไร
ค. สาระของคําถามและคําตอบในแตละขอตรงประเด็นหรือไม มีสาระเปนประโยชน
ตอสังคมมากนอยเพียงใด

8

ง. ลัก ษณะของการสั ม ภาษณ เปนการสั ม ภาษณท างวิชาการ หรื อ การสั ม ภาษณ
เพื่อความบันเทิง เพราะถาเปนการสัมภาษณทางวิชาการยอมจะตองใชหลักเกณฑในการพิจารณาครบถวน
แตหากเปนการสัมภาษณ เพื่อความบันเทิงนั้นงายตอการวิจารณวาดีหรือไมดี เพราะใชสามัญสํานึกและ
ประสบการณพิจารณาก็เพียงพอแลว
จ. ภาษาที่ใชเขาใจงายชัดเจน เหมาะสมเพียงใด ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณมีความ
จริงใจในการถามและการตอบมากนอยเพียงใด
4. คําปราศรัย คําบรรยาย คํากลาวอภิปราย คําใหโอวาท
4.1 คําปราศรัย
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณ ดังนี้
ก. สาระสําคัญเหมาะสมกับโอกาสทีป่ ราศรัยหรือไม โดยพิจารณาเนื้อหาสาระ เวลา และ
โอกาสวาสอดคลองเหมาะสมกันหรือไม
ข. สาระสําคัญและความคิดเปนประโยชนตอผูฟงหรือไม
ค. ผูกลาวปราศรัยใชภาษาไดดีถูกตอง เหมาะสมสละสลวย คมคายหรือไมอยางไร
4.2 คําบรรยาย
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณ ดังนี้
ก. หัวขอและเนื้อเรื่องเหมาะสมกับสถานการณและผูฟงมากนอยเพียงใด
ข. สาระสําคัญของเรื่องที่บรรยายมีประโยชนตอผูฟงและสังคมมีสิ่งใดที่นาจะนําไปใช
ใหเกิดประโยชน
ค. ผูบ รรยายมีความรู และประสบการณ ในเรื่ อ งที่ บ รรยายมากนอ ยเพี ยงใด มีความ
นาเชื่อถือหรือไม
ง. ภาษาที่ใชในการบรรยาย ถูกตองตามหลักการใชภาษา เขาใจงายชัดเจนหรือไม
4.3 คํากลาวอภิปราย
การอภิปรายเปนวิธีการระดมความคิดเห็นและแนวทางในการแกปญหา ซึ่งเราจะไดฟง
กันเปนประจํา โดยเฉพาะจากรายการโทรทัศน การวิเคราะหวิจารณควรพิจารณาโดยใชหลักการ
ก. ประเด็นปญหาที่จะอภิปราย ขอบขายของปญหาเปนอยางไร มีขอบกพรองอยางไร
ข. ประเด็นปญ หาที่ นํามาอภิป ราย นาสนใจมากนอ ยเพี ยงใดและมี ความสอดคลอ ง
เหมาะสมกับสถานการณ หรือไม
ค. ผูอภิปรายมีคุณวุฒิ ประสบการณมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นอภิปรายอยางไร และมี
ความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด
ง. ผูอภิปรายไดศึก ษาคนควาและรวบรวมขอ มูลความรูม าชี้แจงประกอบไดมากนอ ย
เพียงพอเหมาะสมและนาเชื่อถือหรือไม
จ. ผูอภิปรายรับฟงความคิดเห็นของผูรวมอภิปรายหรือไม มีการผู กขาดความคิดและ
การพูดเพียงคนเดียวหรือไม
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ฉ. ผูอภิปรายใหขอคิดและแนวทางอยางมีเ หตุผลมีขอ มูลหลักฐานหรือไม ใชอารมณ
ในการพูดอภิปรายหรือไม
ช. ภาษาที่ใชในการอธิปรายถูกตองตามหลักการใชภาษา กระชับรัดกุม ชัดเจนเขาใจงาย
ซ. ผูฟงอภิปรายไดศึกษารายละเอียดตามหัวขออภิปรายมาลวงหนาบางหรือไม หากมี
การศึกษามาลวงหนา จะทําใหวิเคราะหวิจารณได
4.4 คําใหโอวาท
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณ คือ
ก. ผูใหโอวาทเปนใคร มีคุณวุฒิมีหนาที่ที่จะใหโอวาทหรือไม
ข. สาระสําคัญของเรื่องที่ใหโอวาทมีอะไรใหขอคิดเรื่องอะไร สอนอะไรมีแนวทางปฏิบัติ
อยางไร
ค. เรื่ อ งที่ ใ ห โ อวาทมี ค วามถู ก ต อ ง มี เ หตุ มี ผ ลสอดคล อ งตามหลั ก วิ ช าการหรื อ ไม
นาเชื่อถือเพียงใด
ง. มีเทคนิคและกลวิธีในการพูดโนมนาวจิตใจของผูฟงและมีการอางอิง คําคม สํานวน
สุภาษิต หรือยกเรื่อง ยกเหตุการณมาประกอบอยางไรบาง
จ. ใชภาษาไดดี ถูกตองสละสลวย คมคาย ไพเราะ ประทับใจตอนไหนบาง

สรุป
1. วิจารณญาณในการฟงและดู หมายถึง การรั บ สารใหเ ขา ใจตลอดเรื่ อ งแลวใชป ญ ญา
คิดไตรตรอง โดยอาศัยความรู ความคิด เหตุผล และประสบการณเดิม แลวสามารถนําสาระตาง ๆ ไปใช
ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ฟงและดูใหเขาใจตลอดเรื่องกอน
1.2 วิเคราะหเรื่อง วาเปนเรื่องประเภทใด ลักษณะของเรื่องและตัวละครเปนอยางไร
มีกลวิธีในการเสนอเรื่องอยางไร
1.3 วินิจฉัย พิจารณาเรื่องที่ฟงเปนขอเท็จจริง ความคิดเห็น เจตนาของผูเสนอเปนอยางไร
มีเหตุผลนาเชื่อถือหรือไม
1.4 การประเมินคาของเรื่องเมื่อผานขั้นตอน 1 - 3 แลว ก็ประมาณวาเรื่องหรือสารนั้นดีหรือ
ไมดี มีอะไรที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนได
1.5 การนําไปใชประโยชนเมื่อผานขั้นตอนที่ 1 - 4 แลว ขั้นสุดทายคือ นําคุณคาของเรื่องที่
ฟงและดูไปใชไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
2. การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะประเภท ลักษณะ สาระสําคัญและการนําเสนอ พรอมทั้ง
เจตนาของผูพูดหรือผูเสนอ
การวินิจ หมายถึง การพิจารณาเรื่องอยางไตรตรอง หาเหตุผลขอดีขอเสีย และคุณคาของสาร
การวิจารณ หมายถึง การพิ จ ารณาอยางมี ห ลัก เกณฑในเรื่ อ งที่ ฟ งและดู วามีอ ะไรนาคิด
นาสนใจ นาติดตาม นาชมเชย นาชื่นชมและมีอะไรบกพรองบาง
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การวิจารณสารหรือเรื่องที่ไดฟงและดู เมื่อไดวินิจวิเคราะหและใชวิจารณญาณในการฟงและดู
เรื่องหรือสารที่ไดรบั แลวก็นําผลมารายงานบอกกลาวแสดงความคิดเห็นตอสิ่งนั้น อยางมีเหตุผล มีหลักฐาน
ประกอบ และเปนสิ่งสรางสรรค
3. หลักการฟงและดูที่ดี
ผูเรียนรูไดเรียนรู วิธีการฟง และดูมาแลวหลายประการ ควรจะไดรับรู ถึงวิธีการปฏิบัติตน
ใน การเปนผูฟงและดูที่ดีดวย ตามหลักการ ดังนี้
3.1 ฟงและดูใหตรงตามความมุงหมาย การฟงแตละครั้งจะตองมีจดุ มุงหมายในการฟงและดู
ซึ่งอาจจะมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะหรือมีจุดมุงหมายหลายอยางพรอมกันก็ได จะตอง
เลื อ กฟง และดูใ หตรงกั บ จุ ดมุ ง หมายที่ ไ ดตั้ ง ไวแ ละพยายามที่ จ ะใหก ารฟง และดูแ ตล ะครั้ ง ไดรั บ ผล
ตามจุดมุงหมายที่กําหนด
3.2 มีความพรอมในการฟงและดู การฟงและดูจะไดผลจะตองมีความพรอม ทั้งรางกาย
จิตใจและสติปญญา คือ ตองมีสุขภาพดีทั้งรางกาย และจิตใจไมเหน็ดเหนื่อยไมเจ็บปวยและไมมีจิตใจ
เศราหมอง กระวนกระวายการฟงและดูจึงจะไดผลดี และตองมีพื้นฐานความรูในเรื่องนั้นดีพอสมควร
หากไมมีพื้นฐานทางความรู สติปญญาก็ยอมจะฟงและดูไมรูเรื่องและไมเขาใจ
3.3 มีสมาธิในการฟงและดู ถาหากไมมีสมาธิ ขาดความตั้งใจยอมจะฟงและดูไมรูเรื่อง
การรับรูและเขาใจจะไมเกิด ดังนั้น จะตองมีความสนใจ มีความตั้งใจและมีสมาธิในการฟงและดู
3.4 มีความกระตือรือรน ผูที่มองเห็นคุณคาและประโยชนของเรื่องนั้นมีความพรอมที่จะรับรู
และทําความเขาใจจากการฟงและดูนั้น ยอมมีประสิทธิภาพในการฟงและดูสูง
3.5 ฟงและดูโดยไมมี อคติ ในการฟงจะตองทําใจเปนกลางไมมีอคติตอผูพูดตอ เรื่องที่พู ด
หากไมชอบเรื่อง ไมศรัทธาผูพูดก็จะทําใหไมพรอมที่จะรับรูและเขาใจในเรื่องนั้น จะทําใหการฟงและการดู
ไมประสบผลสําเร็จ
3.6 การจดบันทึกและสรุปสาระสําคัญ ในการฟงและดูเพื่อความรูมีความจําเปนที่ตองบันทึก
สรุปสาระสําคัญที่จะนําไปใชนําไปปฏิบัติ
คุณสมบัติของผูฟงและดูที่ดี ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. สามารถปฏิบัติตามหลักการฟงและดูที่ดีได โดยมีจุดมุงหมาย มีความพรอมในการฟงและดูมี
ความตั้งใจและกระตือรือรน ไมมีอคติและรูจักสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ฟงและดูนั้นได
2. มีม ารยาทในการฟงและดู มารยาทในการฟงและดูเปนสิ่งที่จะชวยสรางบรรยากาศที่ดีใน
การฟงและดู เปนมารยาทของการอยูรวมกันในสังคมอยางหนึ่ง หากผูฟงและดูไมมีมารยาท การอยูรวมกัน
ในขณะที่ฟงและดู ยอมไมปกติสุข มีบรรยากาศที่ไมเหมาะสมและไมเอื้อตอความสําเร็จ ตัวอยางเชน
ขณะที่ ฟ งและดูการบรรยายถามีใครพู ดคุยกันเสี ยงดัง หรื อกระทํ าการที่ ส รางความไมส งบรบกวนผู อื่ น
บรรยากาศในการฟงและดูนั้นยอมไมดี เกิดความรําคาญตอเพื่อนที่นั่งอยูใกลจะไดรับการตําหนิวาไมมี
มารยาท ขาดสมบัติผูดี แตถาเปนผูมีมารยาท ยอมไดรับการยกยองจากบุคคลอื่นทําใหการรับสารดวย
การฟงและดูประสบความสําเร็จโดยงาย
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3. รูจักเลือกฟงและดูในสิ่งที่เปนประโยชน การเลือกฟงและดูในเรือ่ งที่จะเปนประโยชนตออาชีพ
ชีวิตความเปนอยูและความรับผิดชอบในสังคม แลวเลือกนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอาชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

เรื่องที่ 3 มารยาทในการฟงและดู
การฟงและดูจะสั ม ฤทธิ์ผ ลนั้น ผู ฟ ง ตอ งคํานึง ถึง มารยาทในสั งคมดวย ยิ่ง เปนการฟง และดู
ในที่สาธารณะยิ่งตองรักษามารยาทอยางเครงครัด เพราะมารยาทเปนเครื่องกํากับพฤติกรรมของคนใน
สังคม ควบคุมใหคนในสังคมประพฤติตนใหเรียบรอยงดงาม อันแสดงถึงความเปนผูดีและเปนคนที่พัฒนาแลว
การฟง และดูในโอกาสตาง ๆ เปนพฤติก รรมทางสัง คม ยกเวนการฟงและดูจากสื่อตามลําพั ง
แตในบางครั้งการฟงและดูบทเรียนจากสื่อทางไกลก็มีการฟงและดูกันเปนกลุมรวมกับบุคคลอื่นดวย จําเปน
ตอ งรั ก ษามารยาท เพื่ อ มิ ใหเ ปนการรบกวนสมาธิของผู อื่ นการรั ก ษามารยาทในขณะที่ ฟ งและดูเ ปน
การแสดงถึงการมีสัมมาคารวะตอผูพูดหรือผูแสดง หรือตอเพื่อนผูฟงดวยกัน ตอสถานที่ผูมีมารยาทยังจะได
รับยกยองวาเปนผูมีวัฒนธรรมดีงามอีกดวย
มารยาทในการฟงและดูในโอกาสตาง ๆ มีดังนี้
1. การฟงและดูเฉพาะหนาผูใหญ
เมื่อฟงและดูเฉพาะหนาผูใหญไมวาจะอยูแตลําพังหรือมีผูอื่นรวมอยูดวยก็ตาม จะตองสํารวมกิริยา
อาการใหความสนใจดวยการสบตากับผูพูด ผูที่สื่อสารใหกันทราบ ถาเปนการสนทนาไมควรชิงพูดกอนที่
คูสนทนาจะพูดจบ หรือถามีปญหาขอสงสัยจะถาม ควรใหผูพูดจบกระแสความกอนแลวจึงถาม หากมีเพื่อน
รวมฟงและดูอยูดวยตองไมกระทําการใดอันจะเปนการรบกวนผูอื่น
2. การฟงและดูในที่ประชุม
การประชุมจะมีประธานในที่ประชุมเปนผูนําและควบคุมใหการประชุมดําเนินไปดวยดี ผูเขารวม
ประชุมตองใหความเคารพตอประธาน ในขณะที่ผูอื่นพูด เราตองตั้งใจฟงและดู หากมีสาระสําคัญก็อาจ
จดบันทึกไวเพื่อจะไดนําไปปฏิบัติ หรือเปนขอมูลในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ไมควรพูดกระซิบกับ
คนขางเคียง ไมควรพูดแซงขึ้น หรือแสดงความไมพ อใจใหเห็น ควรฟงและดูจนจบแลวจึงใหสัญญาณ
ขออนุญาตพู ดดวยการยกมื อ หรือ ขออนุญ าต ไมควรทํากิจ ธุร ะสวนตัว และไมทํ าสิ่ งอื่ นใดที่จ ะเปน
การรบกวนที่ประชุม
3. การฟงและดูในที่สาธารณะ
การฟง และดูในที่ ส าธารณะเปนการฟงและดูที่มี คนจํ านวนมากในสถานที่ ที่ เ ปนหอ งโถงกวาง
และในสถานที่ที่เปนลานกวาง อาจจะมีหลังคาหรือไมมีก็ได ขณะที่ฟงและดูไมควรกระทําการใด ๆ ที่จะกอ
ความรําคาญ สรางความวุนวายใหแกบุคคลที่ชมหรือฟงรวมอยูดวย ขอควรระวัง มีดังนี้
3.1 การฟงและดูในโรงภาพยนตรหรือโรงละคร
3.1.1 รักษาความสงบ ไมใชเสียงพูดคุยและกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหเรื่องรบกวน
ผูอื่นและไมควรนําเด็กเล็ก ๆ ที่ไรเดียงสาเขาไปดูหรือฟงดวยเพราะอาจจะรองหรือทําเสียงรบกวนผูอื่นได
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3.1.2 ไมควรนําอาหารของขบเคี้ยว ของที่มีกลิ่นแรงเขาไปในสถานที่นั้น เพราะเวลาแก
หออาหาร รับประทานของขบเคี้ยวก็จะเกิดเสียงดังรบกวนผูอื่นและของที่มีกลิ่นแรงก็จะสงกลิ่นรบกวน ผูอื่นดวย
3.1.3 ไมเดินเขาออกบอย เพราะในสถานที่นั้นจะมืด เวลาเดินอาจจะเหยียบหรื อ
เบียดผูรวมฟงดวย หากจําเปนควรเลือกที่นั่งที่สะดวกตอการเดินเขาออก เชน นั่งใกลทางเดิน เปนตน
3.1.4 ไมควรแสดงกิริยาอาการที่ไมเหมาะไมควรระหวางเพื่อนตางเพศในโรงมหรสพ
เพราะเปนเรื่องสวนบุคคลขัดตอวัฒนธรรมประเพณีไทย ไมควรแสดงกิริยาอาการดังกลาวในที่สาธารณะ
3.1.5 ไมควรสงเสียงดังเกินไปเมื่อชอบใจเปนพิเศษในเรื่องที่ดูหรือฟง เชน ถึงตอนที่
ชอบใจเปนพิเศษก็จะหัวเราะเสียงดัง ปรบมือหรือเปาปาก ซึ่งจะเปนการสรางความรําคาญและรบกวนผูอื่น
3.2 การฟงในลานกวาง สวนใหญจะเปนการชมดนตรีและการแสดงที่เปนลักษณะมหกรรม
บันเทิง ควรปฏิบัติดังนี้
3.2.1 อยาสงเสียงดังจนเกินไป จะทําใหเปนที่รบกวนผูรวมชม หากถูกใจเปนพิเศษ
ก็ควรดูจังหวะอันควรไมทําเกินพอดี
3.2.2 ไมแสดงอาการกิริยาที่ไมสมควร เชน การโยกตัว การเตนและแสดงทาทาง ตาง ๆ
เกินพอดี
3.2.3 ไมดื่มของมึนเมาเขาไปชมการแสดงหรือไมนําไปดื่มขณะชม
3.2.4 ไมควรแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสมกับเพื่อนตางเพศหรือเพศตรงขาม เพราะขัดตอ
วัฒนธรรมไทย และอาจผิดกฎหมายดวย
3.2.5 ควรยืนหรื อ นั่ง ใหเ รี ยบรอ ยไมค วรเดิน ไปเดิน มาโดยไมจํ าเปน เพราะจะทํ า
ความวุนวายใหบุคคลอื่น

สรุป มารยาทในการฟงและดูได ดังนี้
1. ฟงและดูดวยความตั้งใจ ตามองดูผูพูดไมแสดงออกดวยอาการใด ๆ ที่บอกถึงความไมสนใจ
2. ไมทําความรําคาญแกผูอื่นที่ฟงและดูดวย
3. ไมแสดงกริยาไมเหมาะสมใด ๆ เชน โห ฮา ฯลฯ
4. ถาจะแสดงความคิดเห็นหรือถามปญหาขอของใจ ควรจะขออนุญาตกอนหรือเมื่อที่ประชุม
เปดโอกาสใหถามและแสดงความคิดเห็น
5. ไมควรเดินเขาหรือเดินออกขณะที่ผูพูดกําลังพูดหรือกําลังแสดงหากจําเปนจริง ๆ ควรจะทํา
ความเคารพประธานกอน
กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามลักษณะการฟงที่ดีในโอกาสที่เหมาะสม เชน การฟงรายงานกลุม, การฟง
พระเทศนแลวนํามาอภิปรายกันในกลุมทั้งผูเปนวิทยากรผูรวมฟงและเนื้อหาตามหัวขอที่ผเู รียนนําเสนอและ
ตกลงกันในกลุม
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กิจกรรมที่ 2
1. จงสรุปมารยาทในการฟงและดูวามีอะไรบาง
2. ใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามมารยาทในการฟงและดูโดยแบงกลุมจัดกิจกรรมในหองเรียน

การนําความรูจากการฟงและดูไปใช
การฟงและการดูเปนการรับสารทางหนึ่งที่เราสามารถจะรับรูเรื่องราวตาง ๆ ไดเปนอยางดีและ
ละเอี ยด เพราะไดฟ งเรื่อ งราวจากเสี ยงพูดและยัง ไดม องเห็นภาพเรื่ อ งราวเหตุก ารณและวัตถุสิ่ งของ
ตลอดทั้งกริยาอาการตาง ๆ อีกดวย สิ่งที่ไดรับจากการฟงและดูจึงเปนขอมูลความรูที่คอนขางจะละเอียด
ลึกซึ้ง จึงสามารถที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี เชน
1. ใชถายทอดความรูเรื่องราวดวยการพูด การอานและการเขียน เชน การรายงาน การบรรยาย
การบอกกลาวเลาเรื่ อง การอานขาว อานประกาศ บทความ และการเขียนบทความ เขียนเรื่องยอ
เรียงความ จดหมาย ฯลฯ เพื่อถายทอดเรื่องราวที่ไดฟงและดู ตลอดทั้งการเห็นตัวอยางในการถายทอด
ดวยวิธีตาง ๆ มาใชในการถายทอดไดอีกดวย
2. ใชในการวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น การฟงและดูจะชวยใหเราไดความรู ไดขอมูล
ขอเท็จจริง หลักฐาน เหตุผล ตัวอยางแนวคิดที่จะใชประกอบการวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม ตอสาธารณชนดวย การพูด การเขียนไดเปนอยางดี
3. ใชในการแกปญหา การแกปญหาทุกประเภท ทุกปญหาจะสําเร็จลุลวงไปดวยดี จะตองอาศัย
ความรู ประสบการณ แนวทางแกปญหาอื่นที่เคยแกไขมาแลวและขอมูลทางวิชาการประกอบในการตัดสินใจ
เลือกวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถแกปญหาไดสําเร็จดวยดี
4. ใชในการประกอบอาชีพ การไดฟงไดเห็นตัวอยางเรื่องราวตาง ๆ จะทําใหไดรับความรูและ
ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ จะทําใหเรามองเห็นชองทางการประกอบอาชีพชวยใหตัดสินใจประกอบอาชีพ
และยังเปนขอมูลที่จะสงเสริมใหบุคคลที่มีอาชีพอยูแลว ไดพัฒนาอาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนาอีกดวย
5. ใชในการศึกษาเลาเรียน นักเรี ยน ผูเรียน ที่กําลังศึกษาอยูยอมสามารถนําความรูประสบการณ
จากการฟง และดูม าชวยใหมี ความรู ความเขาใจในวิชาที่ เ รี ยนทํ าใหก ารเรี ยนประสบความสํ าเร็ จ ตาม
ความตองการของตนเอง
6. ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในสังคม ความรูที่ไดจากการฟงและดูจะสามารถนําไปใชเปน
แนวปฏิบัติของแตละคนทั้ง ในดานสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตนในสังคมเกี่ยวกับวัฒ นธรรมประเพณี
การกินอยูหลับนอน การอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข ทั้งหมดเปนเรื่องที่จะตองศึกษาเปนเรื่องที่จะตอง
ศึกษาหาความรูดูตัวอยาง ดูแนวปฏิบัติระเบียบ กฎเกณฑของสังดวยการฟงและดูทั้งสิ้น
ที่ก ลาวมาเปนสวนหนึ่งยัง มี อีก มากมายหลายอยางที่ เ ราตอ งนําความรู จากการฟง และดูไปใช
ในการดําเนินชีวิต
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บทที่ 2
การพูด
สาระสําคัญ
การพูดเปนการสื่อสารที่ควบคูกับการฟงและดู การเขาใจหลักการการเตรียมการพูด การพูด
ในหลาย ๆ โอกาส และมารยาทในการพูดจะทําใหการพูดประสบผลสําเร็จ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบ และคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ
1. นําความรูเกี่ยวกับลักษณะการพูดไปใชไดเหมาะสม
2. มีทักษะประสบการณการพูดในโอกาสตาง ๆ
3. มีมารยาทในการพูด

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 มารยาทในการพูด
เรื่องที่ 2 ลักษณะการพูดทีด่ ี
เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสตาง ๆ
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เรื่องที่ 1 มารยาทในการพูด
1. ใชคําพูดสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลใหเกียรติกับผูที่เราพูดดวย รูจักใชคําที่แสดงถึง
ความมีมารยาท เชน คําขอบคุณ ขอบใจ เมื่อผูอื่นทําคุณตอเรา และกลาวขอโทษขออภัยเสียใจในโอกาส
ที่กระทําการลวงเกินผูอื่น
2. ไมพูดจาเยาะเยย ถากถาง ดูหมิ่นเหยียดหยาม เสียดสีผูอื่น ไมพูดจายกตนขมทาน พูดชี้
จุดบกพรอง หรือปมดอยของผูอื่นใหเกิดความอับอาย
3. ไมผูกขาดการพูดและความคิดแตเพียงผูเดียว ใหโอกาสผูอื่นไดพูดบางไมพูดตัดบทในระหวาง
ผูอื่นกําลังพูด ควรคอยใหผูอื่นพูดจนหมดกระบวนความแลวจึงพูดตอ
4. เมื่อจะพูดคัดคานหรือโตแยง ควรจะเหมาะสมกับโอกาสและมีเหตุผลเพียงพอไมใชอารมณ
ควรใชคําพูดที่นุมนวล ไมใหเสียบรรยากาศของการพูดคุยกัน
5. การพูดเพื่อสรางบรรยากาศ ใหเกิดอารมณขัน ควรจะเปนเรื่องตลกขบขันที่สภุ าพ ไมหยาบโลน
หรือพูดลักษณะสองแงสองงาม
6. ไมพูดติเตียน กลาวหาหรือนินทาผูอื่นตอหนาชุมชน หรือในขณะที่ผูที่เราพูดถึงไมไดอยูดวย
7. ควรพู ดดวยน้ําเสียงนุม นวลชวนฟง ไมใชน้ําเสี ยงหวน ๆ หรื อดุดันวางอํ านาจเหนือผู ฟ ง
รูจักใชคํา คะ ครับ นะคะ นะครับ หนอย เถิด จะ นะ เสริมการพูดใหสุภาพไพเราะนาฟง
คุณธรรมในการพูด การปฏิบัติตามมารยาทในการพูดดังกลาวมาแลว ยังไมถือวาเปนการพูดดี
เพราะยังขาดคุณธรรมในการพูดนั้นก็คือ ขาดความรับผิดชอบ ขาดความจริงใจ เพราะบุคคลที่มีคุณธรรม
ในการพูดจะตองมีความรับผิดชอบในคําพูดและสิ่งที่พูดออกไป มีความจริงใจ มีความบริสุทธิ์ใจตอผูที่เรา
พูดดวย
ก. ความรับผิดชอบในการพูด ผูพูดจะตองรับผิดชอบตอการพูดของตนทั้งในดานกฎหมายและ
ศีลธรรม รับผิดชอบทางกฎหมายนั้นก็คือ เมื่อผูพูดพูดอยางขาดความรับผิดชอบมีความผิดตามกฎหมาย
ผูนั้นจะตองรั บ โทษ เชน พู ดหมิ่ นประมาท แจง ความเท็ จ พู ดใหผู อื่ นเสี ยหายจนเกิ ดการฟอ งรอ ง
ตองรับโทษตามกฎหมาย
สวนความรับผิดชอบในดานศีลธรรมหรือคุณธรรมนั้น หมายถึง ความรับผิดชอบของการพูดที่ทําให
ผูอื่นเสียใจ ไมสบายใจเกิดความเสียหายไมถึงกับผิดกฎหมายบานเมือง แตเปนสิ่งไมเหมาะไมควร เชน
การพูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ พูดใหผูอื่นถูกตําหนิเหลานี้ผูพูดตองรับผิดชอบ ตองไมปฏิเสธ
ในคําพูดของตน นอกจากนี้ผูพูดจะตองไมพูดตอเติมเสริมแตงจนบิดเบือนความจริง ตองตระหนักและ
รับผิดชอบในการพูดทุกครั้ง
ข. ความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ผูพูดตอ งมีความจริงใจในการพูดดวยการแสดงออกทางสีหนา
แววตา อากัปกิริยา น้ําเสียงและคําพูดใหตรงกับความรูสึกที่มีอยูในจิตใจอยางแทจริง ไมเสแสรงแกลงทํา
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พูดดวยความบริ สุทธิ์ใจ คือ การพูดดวยความปรารถนาดีที่ จะใหเกิ ดผลดีตอผูฟง ไมพูดเพื่อใหเขาเกิ ด
ความเดือดรอนเสียหาย ในการพูดควรพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย กาลเทศะ อะไรควรพูด อะไรไมควรพูด
เปนสิ่งสําคัญ

เรื่องที่ 2 ลักษณะการพูดที่ดี
การพูด
การพู ดเปนการสื่อสารอีก ประเภทหนึ่งที่ ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน ในการพูดควรตระหนักถึง
วัฒนธรรมในการใชภาษา คือ ตองเปนผูมีมารยาทในการพูด มีคุณธรรมในการพูดและปฏิบัติตามลักษณะ
การพูดที่ดี จึงจะสื่อกับผูฟงไดตามที่ตองการ
การพู ดของแตล ะบุ คคลในแตล ะครั้ ง จะดีห รื อ ไมดีอ ยางไรนั้น เรามี เ กณฑที่ จ ะพิ จ ารณาได
ถาเปนการพูดที่ดีจะมีลักษณะ ดังตอไปนี้
1. ตองมีเนื้อหาดี เนื้อหาที่ดีตองตรงตามจุดมุงหมายของผูพูด ผูพูดมีจุดมุงหมายการพูดเพื่ออะไร
เพื่อความรู ความคิด เพื่อความบันเทิง เพื่อจูงใจ โนมนาวใจ เนื้อหาจะตองตรงตามเจตนารมณของผูพูด
และเนื้อหานั้นตองมีความยากงายเหมาะกับผูฟง มีการลําดับเหตุการณ ความคิดที่ดีมีระเบียบไมวกวน
จึงจะเรียกวามีเนื้อหาดี
2. ตองมี วิธี การถา ยทอดดี ผู พู ดจะตอ งมี วิธีก ารถายทอดความรู ความคิดหรื อ สิ่ ง ที่ ตอ งการ
ถายทอดใหผูฟงเขาใจงายเกิดความเชื่อถือ และประทับใจ ผูพูดตองมีศิลปะในการใชถอยคําภาษาและ
การใชน้ําเสียง มีการแสดงกิริยาทาทางประกอบในการแสดงออกทางสีหนา แววตาไดอยางสอดคลอ ง
เหมาะสม การพูดจึงจะเกิดประสิทธิผล
3. มีบุคลิกภาพดี ผูพูดจะตองแสดงออกทางกายและทางใจไดเหมาะสมกับโอกาสของการพูด
อันประกอบดวย รูปรางหนาตา ซึ่งเราไมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรไดมากนัก แตก็ตองทําใหดูดีที่สุด
การแตงกายและกริยาทาทาง ในสวนนี้เราสามารถที่จะสรางภาพใหดีไดไมยาก จึงเปนสวนที่จะชวยใน
การสรางบุคลิกภาพที่ดีไดมาก สวนทางจิตใจนั้นเราตองสรางความเชื่อมั่นในตัวเองใหสูง มีความจริงใจและ
มีความคิดริเริ่ม ผูพูดที่มีบุคลิกภาพที่ดี จึงดึงดูดใจใหผูฟงเชื่อมั่น ศรัทธาและประทับใจไดงาย การสราง
บุคลิกภาพที่ดีเปนคุณลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของการพูด
การพู ดที่ใชสื่ อ สารในชีวิตประจํ าวันนั้นมี ลัก ษณะแตกตางกั น ทั้ งนี้ขึ้นอยูกับ โอกาสสถานที่
กาลเทศะและบุ คคลที่ เราพู ด ถาพู ดเปนทางการ เชน การพูดในที่ป ระชุม สั มมนา การพูดรายงาน
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ผูพูดยอมตองใชภาษาลักษณะหนึ่ง แตในโอกาส
ที่ไมเปนทางการ เชน การพูดในวงสนทนาของเพื่อนที่สนิทสนมกัน การพูดใหคําปรึกษาของครู กศน.กับ
ผูเรียน ผูนําหมูบานชี้แจงรายละเอียดของการประชุมใหคนในชุมชนทราบ ก็ยอมจะใชภาษาอีกอยางหนึ่ง
หรือถาเราพูดกับบุคคลที่รูจักคุนเคยกันมาเปนอยางดีก็ใชภาษาพูดลักษณะหนึ่ง แตถาพูดกับบุคคลที่เรา
เพิ่งรูจักยังไมคุนเคยก็จะใชภาษาอีกลักษณะหนึ่ง
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การพูดที่ดี อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ
1. การพูดแบบเปนทางการ เปนการพูดที่ผูพูดจะตองระมัดระวังในเรื่องของรู ปแบบ วิธีการ
ความถูกตองเหมาะสมของการใชถอยคํา การพูดลักษณะนี้จะใชในโอกาสที่เปนพิธีการ มีรูปแบบวิธีการ
และขั้น ตอนในการพู ดเป นการพู ดในที่ ป ระชุม ที่ มี ร ะเบี ย บวาระ การกล่าวตอ นรั บ การกล าวตอบ
การกลาวอวยพร การกลาวใหโอวาท การแสดงปาฐกถา เปนตน
2. การพู ด แบบกึ่ ง ทางการ เป น การพู ด ที ่ ผู  พู ด ต อ งพิ ถี พิ ถั น ในการใช ถ  อ ยคํา น อ ยลง
กวาลักษณะการพูดแบบเปนทางการ จะใชในการสนทนาพูดคุยกันระหวางผูที่ยังไมคุนเคยสนิทสนมกัน
มากนัก หรือในกลุมของบุคคลตางเพศ ตางวัยกัน การพูดในที่ชุมชนก็จะมีการใชการพูดในลักษณะนี้ดวย
เชน การแนะนําบุคคลในที่ประชุม การพูดอภิปราย การแนะนําวิทยากรบุคคลสําคัญเหลานี้ เปนตน
3. การพูดแบบไมเปนทางการ เปนการพูดที่ใชสื่อสารกับผูที่เราสนิทสนมคุนเคยกันมาก ๆ เชน
การพูดคุยกันของสมาชิกในครอบครัว การพูดกันในกลุมของเพื่อนสนิท หรือพูดกับกลุมคนที่เปนกันเอง
การพูดในลักษณะนี้จะใชกันมากในชีวิตประจําวัน

เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสตาง ๆ

การพูดระหวางบุคคล
การพูดระหวางบุคคลเปนการพูดที่ไมเปนทางการ ทั้งผูพูดและผูฟงมักไมไดมีการเตรียมตัวลวงหนา
ไมมีการกําหนดเวลาและสถานที่ไมมีขอบเขตเนื้อหาแนนอน ซึ่งเปนการพูดที่ใชมากที่สุด ผูเรียนจะตอง
ฝกฝนและใชไดทันทีเมื่อจําเปนตองใช การพูดระหวางบุคคลพอจะแยกได ดังนี้
การพูดทักทายปราศรัย ตามปกติคนไทยเราเปนคนมีน้ําใจชอบชวยเหลือเกื้อกูลผู้อืนอยูเสมอ
หนาตายิ้มแยมแจมใส รูจักโอภาปราศรัย เมื่อพบใครจะเปนคนที่รูจักกันมากอนหรือคนแปลกหนาก็จะ
ทักทายดวยการยิ้มหรือใชอวัจนภาษา คือ กิริยาอาการทักทายกอน ซึ่งเปนเอกลักษณของคนไทยที่ควร
รักษาไว เพราะเปนที่ประทับใจของผูพบเห็นทั้งคนไทยดวยกันและชาวตางประเทศ
การทักทายปราศรัยควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ยิ้มแยมแจมใสความรูสึกยินดีที่ไดพบกับผูที่เราทักทาย
2. กลาวคําทักทายตามวัฒนธรรมไทย หรือตามธรรมเนียมนิยม อันเปนที่ยอมรับกันในสังคม เชน
กลาว “สวัสดีครับ”... “สวัสดีคะ”
3. แสดงกิริยาอาการประกอบคําทักทายหรือปฏิสันถาร เชน การยิ้มและคอมศีรษะเล็กนอย
การจับมือ จับแขนหรือตบไหลเบา ๆ ซึ่งเปนวัฒนธรรมตะวันตกพอที่จะทําไดถาเปนคนรูจักสนิทสนมกันดี
4. กลาวขอความประกอบการทักทายที่เหมาะสมและทําใหเกิดความสบายใจดวยกันทั้งสองฝาย เชน
สวัสดีคะ
คุณรัตน
สบายดีหรือคะ
สวัสดีครับ
คุณกิ่งกมล
วันนี้แตงตัวสวยจังเลย
สวัสดีคะ
คุณพีรพล
ไมไดพบกันเสียนาน ลูก ๆ สบายดีหรือคะ

18

5. การทักทายปราศรัย ควรหลีกเลี่ยงการถามเรื่องสวนตัว เรื่องการเงินและเรื่องที่ทําใหผูอื่น
ไมสบายใจ
ตัวอยาง
สวัสดีคะ
คุณคมกริช
เปนอะไรไปคะ ผอมจังเลย
สวัสดีครับ
คุณอรอนงค
ไปทําอะไรมาครับ หนามีแผลเต็มไปหมดเลย
และคําถามที่เปนเรื่องสวนตัว เชน จะไปไหน จะไปเที่ยวไหน เสื้อตัวนี้ซื้อมาราคาเทาไร ไปทําอะไร
มาหนาดูไมสบาย ไปบานลุงอ่ําทําไม ลักษณะเชนนี้ควรจะหลีกเลี่ยง เพราะไมกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน ควรจะทักทายปราศรัยดวยไมตรีจิตและแสดงใหเห็นทั้งคําพูดและกิริยาอาการ

การแนะนําตนเอง
การแนะนําตนเองมีความจํ าเปนและมีความสําคัญ ตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเราเปน
อยางยิ่ง เพราะในแตล ะวันเราจะมีโ อกาสพบปะสังสรรค ติดตอประสานงานกับบุ คคลอื่น ๆ อยูเสมอ
การแนะนําสรางความรูจักคุนเคยกันจึงตองเกิดขึ้นเสมอ แตการแนะนําดวยการบอกชื่อ สถานภาพอยาง
ตรงไปตรงมาเปนธรรมเนียมของชาวตะวันตก
สวนคนไทยนิยมใชการแนะนําดวยการใหความชวยเหลือใหบริการเปนเบื้องตน เชน หยิบของให
รินน้ํา ตักอาหาร เมื่อมีโอกาสอันควรก็จะทักทายปราศรัยและเริม่ การสนทนาในเรื่องที่เห็นวาจะพูดคุยกันได
แตก็มี บางครั้ งบางโอกาสที่ ฝายใดฝายหนึ่งไมยอมรั บรู แสดงอาการเฉยเมยไมตอบสนอง จนทําใหอี ก
ฝายหนึ่งอึดอัดเกอเขินหมดความพยายามผลสุดทายก็เลิกราไป ซึ่งเหตุการณลักษณะนี้เปนสภาพการณที่ไม
พึงปรารถนา และคงไมมีใครตองการใหเกิดขึ้นกับตัวเอง ดังนั้นผูเรียนจึงตองเขาใจและฝกฝนการแนะนํา
ตนเอง เพราะเปนสิ่งที่มีประโยชนตอการดําเนินชีวิตและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน
บุคคลอาจตอ งแนะนําตนเองในหลายโอกาส แตจ ะกลาวเฉพาะที่สําคัญ พอเปนตัวอยาง คือ
การแนะนําตนเองในที่สาธารณะ ในงานเลี้ยง ในการทําธุรกิจการงานและในงานประชุมกลุม
ก. การแนะนําตนเองในที่สาธารณะ มีแนวทาง การแนะนําตนเอง ดังนี้
1. สรางเหตุของความคุนเคย กอนทีจ่ ะแนะนําตัวมักจะมีการหาจุดเริ่มตนของการแนะนําตัว
ดวยการสนทนาสั้น ๆ หรือทักทายดวยถอยคําที่จะนําไปสูความคุนเคย เชน วันแรกของการพบกลุมของ
ผูเรียน เมื่อผูเรียนมาแตเชามีเพื่อนใหมมาคอยอยูคนเดียวหรือสองคน อาจจะมีผูเรียนคนใดคนหนึ่ง
กลาวปรารภขึ้นมา “ดิฉันก็นึกวาจะไมมีเพื่อน เดินเขามาครั้งแรกมองไมเห็นมีใครเลย” ตอจากนั้น
ก็จะมีการสนทนากันตออีกเล็กนอย เมื่อเกิดความรูสึกคุนเคยมีมิตรไมตรีตอกันก็จะมีการแนะนําตัว
ใหรูจักซึ่งกันและกันตอไป
ในบางครั้งอาจจะมีการทักทายดวยคําถามที่เหมาะสมกับเหตุการณ เชน ในเหตุการณที่กลาวมา
คือ ผูเรียนมาพบกัน ณ สถานที่พบกลุมเปนวันแรกนั้นคนที่มาถึงกอนอาจจะถามขึ้นกอนวา “เพิ่งมาถึง
หรือคะ” “หรือมาคนเดียวหรือคะ” หรือไมคนที่มาทีหลังอาจจะถามขึ้นกอนวา “มาถึงนานหรือยังครับ”
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หรือ “ยังไมมีใครมาเลยหรือครั บ” แลวอีก ฝายหนึ่งก็ จะตอบคําถามแลวก็มีก ารสนทนาซั กถามกันตอ
จนเกิดความรูสึกคุนเคยแลวจึงมีการแนะนําตัวใหรูจักซึ่งกันและกันตอไป
2. บอกชื่อสกุลและขอมูลที่สําคัญ เมื่อทักทายหรือกลาวในเชิงปรารภ จนรูสึกวาเพื่อนใหม
หรื อ คูส นทนามี อั ธยาศัยไมตรี ที่ ดีบ างแลวก็ อ าจจะมีผู ห นึ่ง ผู ใดเปนฝายแนะนําตนเองดวยการบอกชื่อ
ชื่อสกุลและขอมูลที่สําคัญตอเนื่อง เชน กลาวขึ้นวา “ผมณัฐสุชน คนเยี่ยม มาพบกลุมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายกลุมอาจารยสุภรณครับ” เพื่อนที่สนทนาดวยก็จะแนะนําตนเองตามมาวา “ดิฉัน สุวิมล นนทวัฒนา
คะ มาพบกลุมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเหมือนกันคะ แตอยูกลุมอาจารยนพรัตนคะ เรียนแผนการเรียน
ก. คะ” จากนั้นก็จะมีการสนทนากันตอในเรื่องการเรียนหรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสนใจตรงกันตอไปอีก
จะเห็นไดวา การแนะนําตนเองในการพบปะสนทนากั นในที่ สาธารณะตามปกติทั่วไปมัก จะมี
การสรางเหตุของความคุนเคยดวยการสนทนาซักถามกันเล็ก ๆ นอย ๆ กอน แลวจึงจะมีการแนะนําตนเอง
มิใชเริ่มแรกก็จะแนะนําตนเองขึ้นมา บางครั้งอาจจะไมมีการตอบสนองจากอีกฝายหนึ่งได จึงควรคํานึงถึง
เรื่องนี้ดวย
ข. การแนะนําตนเองในงานเลี้ยง
การไปรวมงานเลี้ยงควรคํานึงถึงมารยาทในสังคม รูจักสังเกตสนใจเพื่อนรวมโตะหรือเพื่อนที่มา
รวมงานดวย หากยังไมรูจักคุนเคยก็หาทางแนะนําตนเองตามวัฒนธรรมประเพณีของไทยดวยการแสดง
สีหนายิ้มแยมแจมใส แสดงไมตรี มีโอกาสบริการก็ใหบริการซึ่งกันและกัน แลวจึงแนะนําตนเอง โดยการ
บอกชื่อและบางครั้งสนทนากันตอในเรื่องตาง ๆ ตามสถานการณ บรรยากาศและความสนใจ
การแนะนําตนเองในงานเลี้ ยงมี ลั ก ษณะคลายกั บ การแนะนําตนเองในที่ ส าธารณะคือ จะมี
การสรางเหตุของความคุนเคยกอนแลวจึงแนะนําตนเอง และมีการสนทนารายละเอียดอื่น ๆ ตอไป
ค. การแนะนําตนเองในการทํากิจธุระ
เมื่อพบบุคคลที่นัดหมายหรือที่ตองการพบ โดยไมรูจักกันมากอนใหบอกชื่อและนามสกุลของตน
เองใหทราบดวยน้ําเสียงสุภาพ ตอจากนั้นจึงบอกกิจธุระที่ตองการมาติดตอ ตัวอยางเชน “ผมชื่อวิทยา
ศักดิ์สุวรรณ เรียนอยู กศน. เมืองปาน ทราบวาที่บานนี้เลี้ยงปลา และขายลูกปลาหลายชนิดใชไหมครับ
ผมขออนุญาตชมบอปลา ขอคําแนะนําและผมจะขอซื้อลูกปลาดุกไปเลี้ยงสัก 500 ตัว ดวยครับ”
เมื่อแนะนําตนเองและชี้แจงกิจธุระของเราอยางชัดเจนแลวก็จะทําใหการสื่อสารดําเนินไปดวยดี
และกิจธุระของเราก็ประสบผลสําเร็จ
ง. การแนะนําตนเองในกลุมยอย
ในโอกาสที่มีการพบกลุม ที่คนสวนใหญไมรูจักกันมากอน ควรมีการแนะนําตนเองใหรูจกั เพื่อจะได
พูดคุยแสดงความคิดเห็นไดสะดวกใจและมีความเปนกันเอง ซึ่งการแนะนําตนเองในกลุมยอยนี้ ใหบอกชื่อ
และนามสกุล บอกอาชีพ (ถามี) และบอกวามาจากหมูบาน ตําบลอะไรถาตางอําเภอก็บอกอําเภอดวย เชน
“ดิฉันวรวรรณ สุขวัฒนา เปนผูเรียนใหมของกลุมพระธาตุเสด็จ อยูบานวังลึก ตําบลพระธาตุเสด็จ
ทํางานอยูโรงพยาบาลศูนยลําปางคะ”
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เมื่ อแนะนําตนเองแลวในกลุม ก็ จะมีป ฏิกิ ริ ยาตอ นรับ ดวยการยิ้ม หรื อปรบมื อ แลวเราก็ นั่ง ลง
ก็จะทําใหบรรยากาศของการประชุมเปนกันเองขึ้น
กิจกรรมที่ 1
1. ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนในกลุม แลวสมมติสถานการณวาทั้งคูพบกันบนรถประจําทาง หรือที่
สถานีอนามัยประจําตําบลหรือสถานที่อื่น ๆ ที่เห็นวาเหมาะสม ฝกทักทายปราศรัยกันและกันใหเพื่อน
ผูเรียนในกลุมฟงและใหเพื่อนชวยวิจารณการใชภาษาและการสรางบรรยากาศวาถูกตองเหมาะสมเพียงใด
2. ใหผูเรียนแนะนําตนเองในวันพบกลุมครั้งแรกหรือเมื่อมีโอกาสไปรวมประชุมกลุมยอยในวิชา
ตาง ๆ และยังไมรูจักกับเพื่อนในกลุมโดยใหปฏิบัติตามหลักการและวิธีการแนะนําตนเองที่เรียนมาแลว
3. เมื่อมีโอกาสที่จะทักทายปราศรัย หรือแนะนําตนเองใหผเู รียนไดฝกปฏิบัติจริงตามหลักการและ
วิธีการที่ไดศึกษามาแลวและสังเกตผลหากมีขอบกพรองผิดพลาดใหปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
4. ใหผูเรียนเรียงกันออกมาเลาเหตุการณใด ๆ ก็ไดหนาหองและใหผูฟงวิจารณในหัวขอเนื้อหา
วิธีการถายทอด และบุคลิกภาพของผูพูดวาเขาหลักเกณฑในการเปนนักพูดที่ดีหรือไม

การสนทนา
การสนทนา หมายถึง การพูดระหวางบุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป ผลัดกันพูดและผลัดกันฟง
การสนทนามีหลายลักษณะ อาจจะเปนลักษณะที่ไมเปนแบบแผนคุยตามสบายไมจํากัดเรื่องที่สนทนา เชน
การสนทนาในครอบครัว การสนทนากันในเพื่อนผูเรียนที่รูจักสนิทสนมกัน เปนตน แตในการสนทนา
บางครั้ง เปนการสนทนาที่ มีแบบแผน ซึ่ ง ตอ งมี การตระเตรี ยมลวงหนา สวนใหญจะเปนการสนทนา
เชิงวิชาการ แตในที่นี้จะพู ดถึงการสนทนาที่ ไมเ ปนแบบแผน คือ การสนทนากั บบุ คคลที่ รูจั กคุนเคย
และบุคคลแรกรูจัก การสื่อสารลักษณะนี้มีความสําคัญและเราไดใชเปนประจํายิ่งในครอบครัวในที่ทํางาน
ในสถานศึกษาหรือในกลุมของผูเรียน ถามีการสนทนากันดวยดี ก็จะนําความสัมพันธฉันพี่นอง ฉันมิตร
มาให กระทําสิ่งใดก็ ราบรื่ น เกิดความสามั คคีและนําความสุ ขมาใหแตในทางตรงขามถาการสนทนา
ไมเปนไปดวยดี ก็ยอมกอใหเกิดการแตกราว ขาดสามัคคี มีแตความสับสนวุนวาย การสนทนาระหวาง
บุคคลที่รูจักคุนเคยมีสิ่งสําคัญที่ตองนึกถึงอยู 2 เรื่อง คือ เรื่องที่สนทนาและคุณสมบัติของผูรวมสนทนา
ก. เรื่องที่สนทนา
เรื่องที่นํามาสนทนา จะทําใหการสนทนาดําเนินไปดวยดีมีผลดีตอทั้งสองฝายนั้น ควรมีลักษณะ ดังนี้
1. ควรเปนเรื่องที่ทั้งสองฝายมีความรูและความสนใจรวมกันหรือตรงกัน
2. ควรเปนขาวหรื อเหตุการณที่เ กิดขึ้นในชวงเวลานั้น ๆ เชน เปนขาวในหนัง สือ รายวัน
ภาวะเศรษฐกิจ ปญหาการครองชีพ เหตุการณทางการเมืองในขณะนั้น เปนตน
3. ควรเปนเรื่องที่เหมาะกับโอกาส กาลเทศะ และเหตุการณ เชน ถาเปนการสนทนางานมงคล
ก็ควรพูดแตสิ่งที่เปนมงคลเปนสิ่งดีงาม ไมพูดในสิ่งที่ไมเปนมงคล หรือเรื่องรายในขณะเดียวกัน ถาเปน
งานที่เศราโศกกลับไปพูดเรื่องสนุกสนานก็ไมสมควร
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4. ควรเปนเรื่องที่ไมสรางความวิตกกังวล ความเครียดใหกับคูสนทนา ควรเปนเรื่องที่ทําใหเกิด
ความพอใจความสบายใจหรือความสนุกสนาน
เรื่องที่ควรงดเวนที่จะนํามาสนทนา ไดแก
1. เรื่องสวนตัวของตนเองและเรื่องที่คูสนทนาไมมีสวนเกี่ยวของดวย
2. เรื่องที่เปนการนินทาผูอื่น เรื่องที่ไมเปนสาระแกนสาร
3. คุยโวโออวดความสามารถของตนเอง
4. เรื่ องความทุ กขรอ นของตน ความโชครายเพื่ อขอความเห็ นใจ ยกเวนการสนทนากั บ
ผูใกลชิดสนิทสนมกันจริง ๆ
ข. คุณสมบัติของผูรวมสนทนา
1. มีความรอบรูในเรื่องตาง ๆ พอสมควร มีการติดตามเหตุการณเปลี่ยนแปลงของบานเมือง
และโลกอยูเสมอ
2. ใชถอยคําสุภาพ ระมัดระวังในการใชภาษาใหเหมาะสมเปนกันเอง แสดงการเอาใจใสและ
กิริยาทาทางยิ้มแยมแจมใส มีการขอโทษ ขออภัยเมื่อพูดผิดพลาด มีการขานรับดวยคํา ครับ คะ ใชครับ
ใชคะ จริงครับ ถูกแลวคะ
3. เปนผูพูดและผูฟงที่ดี ใหโอกาสคูสนทนาไดพูดขณะที่เขาพูดไมจบก็ตองรอไวกอน แมจะ
เบื่อหนายก็ตองอดทนเก็บความรูสึกไว ไมแสดงกิริยาอาการเบื่อหนายใหเห็น ใหโอกาสคูสนทนาไดพูดและ
แสดงความคิดเห็นใหมากที่สุด
4. รูจักสังเกตความรูสึกของคูสนทนา ซึ่งจะแสดงออกทางสีหนาทาทางและน้ําเสียง คําพูด
ถาหากสั ง เกตเห็ นวาคูส นทนาไมส นใจฟง ไมก ระตือ รื อรน ดูสี หนาแสดงความเบื่อ หนายก็ ใหเ ปลี่ ยน
บรรยากาศดวยการเปลี่ยนเรื่องสนทนา หรือพยายามสังเกตใหทราบถึงสาเหตุที่ทําใหคูสนทนาไมสนใจ
เกิดการเบื่อหนายแลวจึงแกไขตามสาเหตุนั้น เชน เห็นวาคูสนทนามีกิจธุระที่จะทํา เราก็ปรับเวลาของ
การสนทนาใหสั้นเขาหรือใหพอเหมาะพอควร
5. พูดใหกระชับตรงประเด็น ใหรูวาสิ่งใดควรพูด สิ่งใดไมควรพูด สิ่งใดคูสนทนาพอใจ สิ่งใด
คูสนทนาไมพอใจ ไมพูดขมขู ไมผูกขาดการพูด หากคูสนทนาผิดพลาดไมควรตําหนิโดยตรง ควรมีวิธีการ
และใชคําพูดที่แยบยลเพื่อใหเขารูสึกไดเอง

การสนทนากับบุคคลแรกรูจัก
บุคคลที่เพิ่งรูจักกันทั้งสองผายยังไมรูถึงภูมิหลังนิสัยรสนิยม พื้นฐานความรู ความคิดการสนทนา
กับบุคคลแรกรูจักควรปฏิบัติ ดังนี้
1. สรางความคุนเคยดวยการบริการหรือแสดงความเอื้อเฟอดวยวิธีตาง ๆ
2. สังเกตพฤติกรรมของคูสนทนา เพื่อจะไดทราบลักษณะบางอยางของคูสนทนา
3. เริ่มทักทายดวยถอยคําสุภาพแสดงถึงความเปนมิตร
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4. พูดเรื่องทั่ว ๆ ไป อาจจะเปนขาวดัง เหตุการณลมฟาอากาศ เมื่อสังเกตไดวาผูสนทนาชอบเรื่อง
ประเภทใด ก็จะไดสนทนาเรื่องนั้นตอไป หากเห็นวาคูสนทนาไมชอบเรื่องใดก็จะไดเปลี่ยนเรื่อง
5. เมื่อเห็นวามีความคุนเคยมากแลว ก็สามารถใชหลักของการสนทนากับบุคคลที่รูจักคุนเคยมาใช
กับบุคคลดังกลาว
กิจกรรมที่ 2
1. ใหผูเรียนแบงกลุม เพื่อฝกการสนทนาในวันพบกลุม โดยใหแบงกลุม ๆ ละ 5 – 6 คน แยกเปน
ผูสนทนา 3 - 4 คน และเปนผูสังเกตการณ 2 คน ในขณะกลุมสนทนา ใหผูสังเกตการณบันทึกรายละเอียด
ของการสนทนาของกลุมในหัวขอตอไปนี้
1.1 หัวขอเรื่องที่ สนทนา มีเรื่องอะไรบาง เรื่องเดียวหรือหลายเรื่อง และใหวิเคราะหถึง
ประโยชนของเรื่องนั้น ๆ
1.2 ขณะที่ คนหนึ่งพูด คนอื่น ๆ ฟงหรือ ไมห รือมีพ ฤติก รรมอยางไร ใหแตล ะกลุม แสดง
ความคิดเห็นเชิงวิจารณผูพูดและผูฟง เชน บุคคลใดในกลุมที่พูดมากที่สุดและบุคคลใดพูดนอยที่สุด พูดตรง
ประเด็นหรือไม การใชภาษา อารมณของคูสนทนาหรือผูฟง พฤติกรรมหรือคําพูดใดที่ไมเหมาะสม
2. เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนาแลวใหผูสังเกตการณเสนอขอมูลรายละเอียดตอกลุม แลวใหชวยกัน
เขียนบทสนทนาตามรายละเอียดที่กลุมไดสนทนาไปแลว พรอมขอสังเกตผูอื่นใหครูประจํากลุมตรวจและ
ใหคําแนะนํา

การสัมภาษณ
การสั ม ภาษณมี อ ยูห ลายลั ก ษณะหลายระดับ แตในระดับ นี้จ ะขอกลาวเฉพาะสวนที่ จํ าเปน
ซึ่งผูเรียนจะตองนําไปใชเทานั้น
ก. ผูสัมภาษณ ควรมีการเตรียมตัวและปฏิบัติ ดังนี้
1. ตองมีการติดตอ ประสานงาน นัดหมายกับ ผูใหสัม ภาษณไวลวงหนา พรอ มทั้ งกําหนด
วัน เวลาที่จะสัมภาษณและบอกจุดประสงคของการสัมภาษณ เพื่อผูที่ใหสัมภาษณจะไดเตรียมตัวไดถูกตอง
2. เมื่อ ประสานงานแลว ผู สัม ภาษณ ควรเตรี ยมตัวตั้งแนวคําถามที่จ ะไปสัม ภาษณไวเปน
ประเด็น ๆ ตามวัตถุประสงคที่วางไว
3. ศึกษาเรื่องที่จะสัมภาษณใหเขาใจ
4. เมื่อไปพบผูใหสัมภาษณตองตั้งคําถามใหชัดเจน เขาใจงาย ใชภาษาสุภาพ
5. ควรเตรียมการบันทึกภาพ เสียง และขอความ เตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเรียบรอยกอน
เพื่อใหการบันทึกสมบูรณไมผิดพลาด
6. รักษาเวลานัดหมาย เวลาขณะสัมภาษณใหเปนไปตามที่กําหนดนัดหมายไว อยาไดถาม
นอกประเด็นและอยายืดเยื้อโดยไมจําเปน
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ข. ผูใหสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณมักจะเปนบุคคลสําคัญ ผูประสบความสําเร็จในชีวิต ในอาชีพ ผูมีความรู ฯลฯ
สวนผูเรียนเองก็มีโอกาสเปนผูใหสัมภาษณไดเหมือนกัน เชน เมื่อไปสมัครงาน สมัครเขาเรียนตอหรือแสดง
ความคิดเห็นตอสื่อมวลชนในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ เปนตน วิธีปฏิบัติตน เมื่อเปนผูใหสัมภาษณ ควรกระทํา
ดังนี้
1. สรางบุคลิกภาพใหดี ดวยการแตงกายใหสะอาดเรียบรอยประณีต สวนตาง ๆ ของรางกาย
ตองสะอาดเรียบรอยเหมาะสม
2. รักษาเวลานัดหมาย แมจะเปนฝายคอยก็ตองใหพรอมตามเวลาที่นัดหมาย
3. สรางความมั่นใจดวยการเตรียมใหพรอมไมใหประหมา ตื่นเตน เคอะเขิน ขมใจไมใหกังวล
สิ่งใด ๆ
4. พูดใหชัดเจน เสียงหนักเบาและน้ําเสียงใหพอดีเหมาะสม ใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
หลีกเลี่ยงการใชภาษาปากหรือคําแสลง ไมพูดยกตนขมทานไมพูดโออวด
5. ตั้งใจตอบคําถามและตอบใหตรงประเด็น การขยายความพูดใหกระชับ ไมเยิ่นเยอ มีปฏิภาณ
ไหวพริบ แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล หากสิ่งใดที่ตอบไมไดก็ใหออกตัว อยางนุมนวล เชน บอกวา
ไมคอยสันทัด หรือไมสูจะมีความรูในเรื่องนี้ เปนตน
6. ตอบคําถามอยางสุภาพแสดงไมตรีจิตและความเต็มใจที่จะใหสัมภาษณ
กิจกรรมที่ 3
ใหผูเรียนฝกการสัมภาษณดวยการแบงกลุมออกเปนกลุมยอยกลุมละไมเกิน 5 คน แลวสมมุติ
เปนผูสัมภาษณและเปนผูใหสัมภาษณ ฝายละกี่คนแลวแตความเหมาะสม
โดยมีขอกําหนดและแนวทางฝก ดังนี้
1. รวมกําหนดเรื่องที่จะสัมภาษณและตั้งจุดประสงคของการสัมภาษณ
2. แตละฝายเตรียมการสัมภาษณ ศึกษาเรื่อง ตั้งคําถาม หาแนวตอบ ฯลฯ
3. ปฏิบัติการสัมภาษณ
4. บันทึกบทสัมภาษณ
5. ใหครู กศน. และเพื่อนผูเรียนประเมินและใหคําแนะนํา

การใชและการพูดโทรศัพท
การสื่อสารดวยการพูดทางโทรศัพทในปจจุ บันมี แพรหลายโดยทั่ วไป มีทั้ งโทรศัพทส าธารณะ
ในระดับตําบล หมูบาน โทรศัพทส วนตัวก็ขยายไปทั่วเกือบทุกชุมชน การเรียนรูวิธีการใชและการพู ด
โทรศัพทจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียน เพราะจะไดใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัดคาใชจาย
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วิธีการใชโทรศัพทและพูดโทรศัพท มีขอควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ตอ งศึก ษาใหรู และเขาใจการคนหารายชื่อ และหมายเลขโทรศัพ ทจากสมุดโทรศัพ ทและมี
สมุดโทรศัพทหรือเครื่องบันทึกหมายเลขโทรศัพทสวนตัว การบันทึกหมายเลขโทรศัพทมือถือของผูที่จะ
ตองติดตอเปนประจํา
2. เมื่อโทรไปแลวมีผูรับ ใหผูรับ บอกชื่อและสถานที่รับโทรศัพททันที เชน
“สวัสดีคะ บานอยูเปนสุขคะ”
“สวัสดีครับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสงขลาครับ”
“สวัสดีคะ 2816286 คะ”
3. ถาผูโทรศัพทเขามาตองการพูดกับคนอื่น และบุคคลนั้นอยูก็อาจตอบกลับไปวา
“กรุณารอสักครูนะคะ (นะครับ)”
แลวรีบไปตามบุคคลนั้นทันที ถาผูที่เขาตองการพูดดวยไมอยูหรือไมวางจะดวยกรณีใด ๆ ก็ตาม ควรชี้แจง
ใหทราบอยางสุภาพ เชน
“คุณสมโภช ไมอยูครับกรุณาโทรมาใหมนะครับ” หรือ
“คุณเอื้อจิต กําลังติดประชุมคะ จะมีอะไรสั่งหรือฝากไวหรือเปลาคะ ฯลฯ”
4. ถาเกิดขอผิดพลาดหรือมีปญหาในขณะใชโทรศัพทควรกลาวคําขอโทษและรีบชี้แจงขอขัดของ
ใหทราบ
“ขอโทษครับ คุณตอผิดครับ” หรือ
“ไมเปนไรครับ”
5. การพูดโทรศัพ ททุ ก ครั้ ง ตอ งพู ดอยางสุภาพใชน้ําเสี ยงใหพ อดีสั้นกระชับไดใจความและ
ตรงประเด็น อยาพูดเร็วหรือใชเสียงดังเกินไป ไมพูดเรื่องไรสาระยืดยาวเพราะจะเสียคาบริการมาก และ
เสียมารยาททําใหผูอื่นที่จะใชโทรศัพทเครื่องนั้นตองคอย
6. การรั บโทรศัพทแทนคนอื่น และผู โทรศัพทติดตอ ฝากขอความไวตองจดบันทึกขอความให
ครบถวน และอาจขอรายละเอี ยดเพิ่มเติมใหชัดเจน เมื่อจดบันทึกแลวควรอานทานใหผูที่ติดตอมาฟง
เพื่อตรวจสอบความถูกตองวาครบถวนตามความประสงคหรือไม หากไมครบถวนจะไดเพิ่มเติมและตอง
ลงชื่อผูบันทึกพรอม วัน เวลาที่รับโทรศัพท

การพูดตอชุมชน
1. เปนวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่จะเผยแพรความคิดเห็นของบุคคลตอสาธารณชนไดอยางกวางขวาง
ความคิดเห็นนี้อาจเปนไดทั้งในทางสนับสนุน และคัดคาน
2. เปนวิธีการหนึ่งในการถายทอดวัฒนธรรมการปลูกฝงคุณธรรม การเผยแพรความรู และวิทยาการ
ใหม ๆ สูประชาชน เชน เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบาน ปาฐกถาธรรม การเผยแพรความรูทางการเกษตร
การอุตสาหกรรม เปนตน
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3. เปนวิถีทางที่ทําใหมนุษยสามารถชี้แนะการแกปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการจราจร ปญหาทาง
ดานเศรษฐกิจ เปนตน
นอกจากการพูดตอชุมชนโดยการประชุมรวมกัน หรือการพูดในที่สาธารณะ เชน การหาเสียง
การพูดโฆษณาสินคาตาง ๆ แลว ยังมีการพูดอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนการพูดผานสื่อมวลชน โดยผานทาง
โทรทัศนหรือวิทยุ ผูเรียนเคยเห็นเคยฟงวิธีการพูดเชนนี้มาบางแลว อาทิ การพูดสัมภาษณ การเปนพิธีกร
การสนทนา การโฆษณา การเลาเรื่อง เปนตน
การพูดโดยผานสื่อมวลชน จะมีผูฟงหรือผูชมทั่วประเทศ ผูดําเนินรายการจะตองคํานึงถึงวิธีการพูด
ดังนี้
1. วิธีการพูดที่นาสนใจ เราใจ สนุกสนาน
2. ภาษาที่ใชตองสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล กระชับเขาใจงาย
3. ใหเกียรติแกผูที่กําลังพูดดวยหรือผูที่กลาวถึง
4. ไมพูดกาวราว หรือเสียดสีผูอื่น
ผูเรียนเคยไดรับเชิญใหพูดตอชุมชนไหม?
ถาเคย ทบทวนซิวาเคยพูดโดยวิธีใด ขอใหอานตอไป แลวจะรูวาที่พูดนั้นอยูในวิธีใดของประเภท
การพูด
ประเภทของการพูดตอชุมชนอาจแบงไดหลายวิธี ดังนี้
1. แบงตามวิธีการนําเสนอ มี 4 ประเภท คือ
ก. การพูดโดยฉับพลัน คือ การพูดที่ผูพูดไมรูตัวลวงหนามากอน เชน การไดรับเชิญใหพูด
อวยพรในงานวันเกิด งานมงคลสมรส เปนตน
ข. การพูดโดยอาศัยตนราง คือ การพูดที่ผูพูดรูตัวลวงหนามีเวลาเตรียมรางขอความที่จะพูด
และวัสดุอุปกรณไวกอน การพูดดวยวิธีนี้ผูพูดจะมีความมั่นใจในการพูดมากกวาการพูดโดยฉับพลัน
ค. การพูดโดยวิธีการทองจํา คือ การพูดที่ผูพูดตองเตรียมเขียนตนฉบับที่จะพูดอยางละเอียด
แลวทองจําเนื้อหาทั้งหมดจนขึ้นใจ การพูดวิธีนี้ไมใครเปนธรรมชาติ เพราะถาผูพูดลืมตอนใดตอนหนึ่ง
ก็จะทําใหเสียเวลาคิด
ง. การพูดโดยวิธีอานจากราง คือ การพูดโดยอานจากตนฉบับที่เตรียมไวอยางดี สวนมาก
มักจะใชในโอกาสสําคัญ เชน การกลาวปราศรัย การกลาวเปดประชุมการกลาวใหโอวาท
2. แบงตามความมุงหมาย มี 4 ประเภท คือ
ก. การพูดเพื่อใหความรูหรือขอเท็จจริง เปนการพูดเพื่อใหขอมูลหรือเพื่อแจงเรือ่ งราวตาง ๆ
ที่เปนประโยชน หรือมีความสําคัญสําหรับผูฟง การพูดประเภทนี้ผูพูดอาจจะใชวิธีพูดหลายรูปแบบ เชน
อาจจะใชวิธีเลา พรรณนาวิจารณ อธิบาย
ข. การพูดเพื่อโนมนาวใจ เปนการพูดเพื่อใหผูฟงเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา มีความคิดเห็น
คลอยตาม เชน การโฆษณาสินคา การพูดหาเสียง
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ค. การพูดเพื่อจรรโลง เปนการพูดเพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น และเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน คลายเครียด เชน การกลาวคําสดุดี การเลานิทาน การเลาประสบการณ
ง. การพูดเพื่อคนหาคําตอบ เปนการพูดที่มุงหมายใหผูฟงชวยคิดแกปญหา เชน การสัมมนา
รายการคุณบอกมา
3. แบงตามเนื้อหาที่จะพูด เชน เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร
4. แบงตามโอกาสที่จะพูด อาจแบงกวาง ๆ ได 3 โอกาส คือ
ก. โอกาสที่เปนทางการ เชน การกลาวปราศรัย การใหโอวาท
ข. โอกาสกึ่งทางการ เชน การบรรยายสรุปเมื่อมีผูเยี่ยมชมสถานที่
ค. โอกาสที่ไมเปนทางการ เชน การสังสรรคกับเพื่อ นเกา การเลาเรื่อ งตลกใหที่ประชุม
การพบปะสังสรรคกับเพื่อนรวมงานเนื่องในวันขึ้นปใหม เปนตน
5. แบงตามรูปแบบ มีดังนี้
ก. การสนทนาตอ หนา ชุ ม ชน คื อ รู ป แบบที่ มี ผู พู ด สองคนหรื อ มากกวา นั้ น สนทนา
ซึ่งกันและกัน เชน รายการสนทนาปญหาบานเมือง
ข. การปาฐกถา ผูปาฐกถาเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดศึกษาคนความาอยางละเอียด
ค. การอภิปรายเปนคณะ คือ การพูดของคณะบุคคลประมาณ 3 - 5 คน พูดแสดงความรู
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอหนาผูฟงเปนจํานวนมาก
ง. การซักถามหนาที่ประชุม คือ การพูดหนาประชุมโดยแบงผูพูดออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่ง
เปนตัวแทนของผูฟง จํานวน 2 - 4 คน มีหนาที่ซักถาม อีกกลุมหนึ่งเปนวิทยากร ประมาณ 2 - 4 คน
เปนผูตอบคําถาม
จ. การโตวาที เปนการพู ดโตแยง ระหวางบุ คคล 2 ฝาย ฝายหนึ่ง เปนฝายเสนอญั ตติ
อีกฝายหนึ่งเปนฝายคาน มีกรรมการตัดสินชี้ขาดใหฝายหนึ่งฝายใดเปนฝายชนะหรือเสมอ

การเตรียมการพูดตอหนาชุมชน
การพู ดตอ หนาชุม ชนนั้น ผูฟ งสวนมากก็ ตั้ง ความหวังไววาจะไดรั บความรูห รือ ประโยชนจ าก
การฟง ผูพูดจึงตองเตรียมตัวเปนอยางดี เพราะการเตรียมตัวจะชวยใหผูพูดมีความมั่นใจกลาที่จะแสดง
ความคิด ความเห็น การพูดดวยความมั่นใจยอมจะทําใหผูฟงเกิดความเชื่อถือ ประทับใจในการพูด
ผูพูดแตละคนอาจใชวิธีการเตรียมตัวไดตาง ๆ กัน ดังนี้
1. การกํ า หนดจุ ด มุ ง หมายของการพู ด ผู พู ด ควรกํ า หนดใหชั ด เจนทั้ ง จุ ด มุ ง หมายทั่ ว ไป
และจุดมุงหมายเฉพาะเรือ่ ง เชน การใหเลาประสบการณเกี่ยวกับการทํางาน จุดมุงหมายทัว่ ไป คือ ใหความรู
จุดมุงหมายเฉพาะ คือ วิธีการทํางานและอุปสรรคตาง ๆ ที่ไดพบ
2. การวิเ คราะหผูฟง กอ นที่จ ะพู ดทุ กครั้ง ผู พูดควรจะไดพิจ ารณาผูฟ งอยางละเอี ยดวาผูฟ ง
สวนใหญสนใจหรือชอบเกี่ยวกับเรื่องใด โดยผูพูดควรเตรียมขอมูลและการใชภาษาใหเหมาะกับเพศวัย
สถานภาพทางสังคม (โสดหรือมีคูสมรสแลว) อาชีพพื้นความรู ความสนใจตลอดจนทัศนคติของกลุมผูฟง
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3. การกํา หนดขอบเขตของเรื่องที่จะพูด ผู พูดตอ งมีเ วลาเตรี ยมตัวในการพู ด ผู พูดจึ งควร
พิจารณาเรื่องที่จะพูดวา ตนเองมีความรูในเรื่องนั้น ๆ เพียงใด หากไมมีความรูเพียงพอก็ควรหาความรู
เพิ่มเติม และกําหนดขอบเขตของเรือ่ งใหเหมาะกับผูฟง เชน เปนเด็กเล็ก เปนวัยรุน หรือเปนผูใหญ เปนตน
4. การรวบรวมเนื้อหาที่จะพูด การพูดใหผูอื่นฟง ผูพูดตองเตรียมรวบรวมเนื้อหาใหดื เพื่อผูฟง
จะไดรับประโยชนมากที่สดุ การรวบรวมเนื้อหาอาจทําไดโดยการศึกษา คนควา การไตถามผูรูการสัมภาษณ
และอาจใชอุปกรณชวย เพื่อใหผูฟงเขาใจไดงายขึ้น
5. การทําเคาโครงลําดับเรื่องที่จะพูด เพื่อใหการพูดเปนไปตามลําดับขั้นตอนไมสับสน ผูพูด
ควรทําโครงเรื่อง ลําดับหัวขอใหดี เพื่อกันการหลงลืมและชวยใหเกิดความมั่นใจในการพูด
6. การฝกซอมการพูด ผูพูดควรหาเวลาฝกซอมการพูดของตนเสียกอน เมื่อถึงเวลาพูดจะไดพูด
ดวยความมั่นใจ ในการฝกซอมนั้นควรคํานึงถึง บุคลิกลัก ษณะ ทายืนหรื อนั่งกิริยาอาการ การใชเสียง
การใชสายตา ถามีผูฟงอาจจะชวยติชมการพูดในขณะฝกซอมได
กิจกรรมที่ 4
1. ใหผูเรียนฟงการสนทนาทางโทรทัศน รายการที่สนใจและเปนรายการเดียวกัน เชน รายการ
สนทนาปญหาบานเมือง รายการตรงประเด็น ฯลฯ เมื่อฟงแลวใหผูเรียนบันทึกการพูดของผูดําเนินรายการ
และผูรวมสนทนา วามีวิธีการพูดอยางไร ภาษาที่ใชเหมาะสมหรือไม มีการพูดกาวราวหรือเสียดสีผูอื่นบาง
หรื อ ไม ฯลฯ แลวนํามาสนทนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกั นในวันพบกลุ ม หรือ ตัดตอ ขอความจาก
สื่อสิ่งพิมพมาอานและใหวิจารณขอความนั้น ๆ ก็ได
2. ใหผูเรียนสังเกตการพูดใหขาวของบุคคลสําคัญและนักการเมืองแตละคนทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน แลวพิจารณาวาการใหขาว หรือการแสดงความคิดเห็นนั้นควรเชื่อหรือไม เพียงใด เพราะเหตุใด
แลวนํามาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เมื่อมีโอกาสพบปะกันหรือในวันพบกลุมผูเรียน อาจจะฟง
การพูดแสดงทรรศนะของนักการเมืองจากเทปบันทึกเสียงแลวนํามาสนทนากันก็ได
3. สมมติเหตุการณใหผูเรียนออกมาสนทนากันทางโทรศัพท ใหเพื่อน ๆ วิจารณ

การพูดแสดงความคิดเห็น
การพู ดแสดงความคิด เห็ น เปนลั ก ษณะการพู ดที่ จ ะใชใ นการปรึ ก ษาหารื อ กั น ในกลุ ม ยอ ย
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา เชน ปญหาการเรียน ปญหาในการดําเนินชีวิต ปญหาของชุมชนพื้นฐาน
การแสดงความคิดเห็นเปนการใชทัก ษะการฟง การอาน การพู ดและการคิดใหสั มพั นธกั น
ตองอาศัยการฝกฝนใหเกิดความชํานาญ เพราะการพู ดแสดงความคิดเห็นตองใชทั้งความรู ความคิด
เหตุผลหรือ หลักการ ทฤษฎีตาง ๆ หลายอยางประกอบกัน ความคิดนั้นจะถูกตองเหมาะสม มีคุณคา
นาเชื่อถือ การพูดแสดงความคิดเห็นจึงตองใชความรอบคอบใหเหตุผล มีใจเปนกลาง บริสุทธิ์ใจ ไมมีอคติ
มีการฝกฝนจนเกิดความชํานาญรับผิดชอบในสิ่งที่พูด นี่เปนหลักของการพูดแสดงความคิดเห็น
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การพูดในที่ประชุม
ผู เ รี ย นทราบมาแลว วาการประชุม มี ห ลายประเภทหลายลั ก ษณะทั้ ง การประชุม กลุ ม ยอ ย
การประชุมกลุมใหญ การประชุมเชิงวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ แตบุคคลที่มีบทบาทที่จะตอง
พูดในที่ประชุมที่สําคัญนั้นมีเพียง 2 ฝาย คือ ประธานในที่ประชุมและผูเขารวมประชุม บุคคลทั้ง 2 ฝายนี้
จะตองรูจักหนาที่และมารยาทของการพูดในที่ประชุม มิฉะนั้น การประชุมก็จะไมเรียบรอยและไมบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค
ประธานในที่ประชุม จะตองปฏิบัติตามหนาที่และมารยาทในการพูด ดังนี้
1. แจงใหทราบถึงวัตถุประสงค ปญหาหรือประเด็นที่นาคิดของการประชุมใหสมาชิกไดทราบ
และพิจารณากอนดําเนินการประชุม
2. พูดตามหัวขอหรือวาระการประชุมอยางสั้น ๆ ไดเนื้อหาสาระและอยาถือโอกาสของการเปน
ประธานผูกขาดการพูดแตเพียงผูเดียว
3. ใหโอกาสแกผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี กวางขวางเปนอิสระและทั่วถึง
ประธานคอยสรุปความคิดเห็น ขอเสนอตาง ๆ ใหกระชับ ตรงประเด็นและเปนคนสุดทาย
4. ใชคําพูดสรางบรรยากาศที่ดี มีความเปนกันเอง เพื่อใหผูเขารวมประชุมกลาแสดงความคิดเห็น
และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความราบรื่น
5. ควบคุม การประชุม ใหเปนไปตามระเบี ยบวาระและรั กษาเวลาในการประชุม ใหเปนไปตาม
กําหนด หากผูเขารวมประชุมพูดแสดงความคิดเห็นมากจนเกินเวลาหรือพูดไมตรงประเด็น ประธานตอง
เตือนใหพูดรวบรัดและพูดใหตรงประเด็น
ผูเขารวมประชุม จะตองปฏิบัติตามหนาที่และมารยาทในการพูด ดังนี้
1. พูดแสดงความคิดเห็ นหรื อ อภิป รายอยางมีเ หตุผ ล ยอมรั บฟง ความคิดเห็นของบุคคลอื่ น
พูดดวยใจเปนกลางไมใชอารมณหรือนําความขัดแยงสวนตัวกับผูเขารวมประชุมมาเกี่ยวของกับการพูดและ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
2. เขาประชุมใหตรงเวลาและรักษาเวลาในการพูด ตามที่ประธานกําหนดให
3. พูดใหไดใจความ กระชับ และกํากับความคิดใหเปนไปตามขั้นตอนมีการโยงความคิด เห็นดวย
หรือขัดแยงใหสัมพันธตอเนื่องและสอดคลอง ไมควรพูดวกวนจนจับประเด็นไมได
4. ไมควรผู ก ขาดการพูดแตผูเ ดียว หรื อ แสดงความคิดเห็ นของตนเองเพื่อ แสดงความรอบรู 
เมื่อเห็นวาประเด็นใดที่มีแนวทางที่ดีและถูกตองแลวก็ควรงดเวนการแสดงความคิดเห็น มิฉะนั้นจะทําให
ผูเขารวมประชุมเกิดความเบื่อหนาย
5. ควรรักษามารยาทในการพูดในที่ประชุม อยางเชน ใชภาษาสุภาพ ไมพูดกาวราว มีการขอ
อนุญาตตอประธานเมื่อตองการพูด ไมแสดงกิริยาที่ไมสุภาพในที่ประชุม เปนตน
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กิจกรรมที่ 5
ใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามหัวขอที่ครูกําหนด และบางคน
แสดงบทบาทของผูเขารวมประชุม สรุปทายมีการอภิปรายรวมกันถึงขอดี ขอดอยตามที่แสดงออก

การพูดรายงาน
การพูดรายงาน หมายถึง การพู ดเพื่อนําเสนอเรื่อ งราว ขอมู ลขอเท็จจริง ผลการปฏิบัติงาน
สถานการณ ความกาวหนาของการดําเนินงานหรือผลของการศึกษาคนควาตอกลุม หรือที่ประชุม เชน
การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการของหนวยงานหรืองคกรที่รับผิดชอบ รายงานสถานการณและ
ความกาวหนาของหนวยงาน รายงานผลการทดลองหรือศึกษาคนควาของผูเรียน เปนตน การพูดรายงาน
ที่ผูเรียนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน คือ การพูดรายงานผลการทดลองและการศึกษาคนควา เพื่อเสนอ
ตอครูและเพื่อนในกลุม ซึ่งมักจะเรียกวาการรายงานหนาชั้น ดังนั้น ผูเรียนจะตองทราบถึงหลักและวิธีการ
พูดรายงานพรอมทั้งหมั่นฝกฝนใหเกิดทักษะ ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เรียบเรียงเนื้อหาที่จะรายงานตามลําดับความสําคัญไดสาระกระชับและชัดเจน
2. พิจารณาเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพและพื้นฐานความรูของกลุมผูฟง
3. พิจารณาเนื้อหาที่รายงานใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
4. ควรใชภาษาในการเสนอเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับของผูฟงใชภาษาที่สื่อสารเขาใจงาย ไมใช
ศัพทเทคนิค หรือศัพททางวิชาการที่ยากจะทําใหผูฟงไมเขาใจ
5. มีการยกตัวอยางสถิติ เอกสารและอุปกรณประกอบการรายงานในเนื้อหาบางตอน เพื่อใหผูฟง
เขาใจงายและชัดเจน
6. ควรเปดโอกาสใหผูฟงไดซักถามขอสงสัย เพื่อผูรายงานจะไดอธิบาย
7. หากการรายงานมีเนื้อหาสาระมากเกินเวลาที่มีอ ยู ควรมีการพิมพเอกสารแจกลวงหนา
เพื่อผูรายงานจะไดชี้แจงเฉพาะสวนที่สําคัญเทานั้น สวนรายละเอียดจะดูไดจากเอกสาร

การพูดบรรยายความรูสึก
การพูดบรรยายความรูสึก เปนลักษณะการถายทอดความรู อารมณความรูสึกหรือความคิดเห็น
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยผูพูดมีจุดประสงคเพื่อโนมนาวใจใหผูฟงคลอยตามหรือเชื่อในเรื่องนั้น ๆ การพูด
บรรยายความรูสึกนึกคิดออกมาใหผูฟงเชื่อและเห็นคลอยตามนั้น จําเปนตองใชศิลปะในการพูด ศิลปะ
ในการใชน้ําเสียงและการแสดงกิริยาทาทางประกอบไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการเลือกใชถอยคําในการ
พูดและการใชกลวิธีในการบรรยายความรูสึก เชน การพูดแสดงความยินดี การพูดแสดงความขอบคุณ
การกลาวแสดงความเสียใจ การเลาเหตุการณที่ตื่นเตนเราใจและการพูดปลอบใจ เปนตน

การพูดชี้แจงรายละเอียด
การพูดชี้แจงรายละเอียดเปนการพูดอธิบายวิธีหนึ่งที่มีจุดประสงคสําคัญ เพื่ออธิบายหรือชี้แจง
เรื่องราวตาง ๆ ที่มีผูติดใจสงสัยใหเขาใจในรายละเอียดอยางแจมแจงชัดเจนทั้งผูชี้แจงอาจเปนคน ๆ เดียว
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หรือเปนคณะก็ได และผูฟงอาจจะเปนคน ๆ เดียวหรือกลุมคนก็ได การพูดชี้แจงรายละเอียดมีขั้นตอนและ
วิธีการ ดังนี้
1. ตองศึกษาทําความเขาใจปญหา ขอสงสัย เหตุการณความตองการและสถานการณของบุคคล
กลุมบุคคลที่จะชี้แจงเปนอยางดี
2. พูดเทาความถึงปญหา ขอสงสัย ความตองการของผูฟง คําชี้แจง เพื่อเปนหลักฐานที่จะนําเขาสู
การชี้แจงรายละเอียด
3. เริ่ ม ชี้แจงรายละเอี ยดหรื อ เนื้อ เรื่ อ งที่ เ ปนเหตุผ ลสํ าคัญ เปนขอ เท็ จ จริ ง หรื อ เปนวิธีป ฏิบั ติ
ที่ถูกตองเหมาะสม โดยใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณในขณะนั้นอธิบายใหผูฟง
เขาใจในรายละเอียดใหแจมแจงชัดเจน
4. มีการสรุปในสาระสําคัญ แนวปฏิบัติหรือขอตกลงใหชัดเจนยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่ 6
ใหผูเรียนฝกการพูดบรรยายความรูสึกตอเพื่อนหรือบุคคลที่เกี่ยวของในโอกาสอันควร ซึ่งอาจจะ
เปนการพูดแสดงความยินดี แสดงความเสียใจหรือการพูดเพื่อปลอบใจโดยปฏิบัติตามหลักและวิธีการพูด
บรรยายความรูสึกใหครบถวนแลวใหประเมินการพูดของตนเองดวย

การอภิปราย
ความหมายและความสําคัญของการอภิปราย
การอภิปราย หมายถึง การที่บุคคลคณะหนึ่งจํานวนตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกันพูดแสดงความรู
ความคิดเห็น และประสบการณ เพื่อใหเกิดความรู ความคิดใหม และกวางขวางเพิ่มขึ้นหรือชวยกันหา
แนวทางและวิธีการในการแกปญหารวมกัน
การอภิปราย มีความสําคัญตอสังคมไทยเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสังคมประชาธิปไตย ซึ่งใหสิทธิ
เสรีภาพแกคนในสังคมไดใชความรู ความสามารถรวมกันในการวางแนวทางในการดําเนินชีวิต แนวทาง
ในการแกปญหาในชุมชน สังคมและประเทศ
ปจจุบันไดนําเอาวิธีการอภิปรายมาใชอยางกวางขวาง ทั้งในดานการศึกษาเลาเรียนการพัฒนา
ชุมชน การอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรม การบริหารธุรกิจ การประกอบอาชีพ การปกครองทองถิ่นและ
ประเทศ ฯลฯ
องคประกอบของการอภิปราย มีดังนี้
1. หัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะอภิปราย
2. ผูฟง
3. คณะหรือหนวยงานที่จัดการอภิปราย
4. คณะผูอภิปราย
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1. หัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะอภิปราย
ในการอภิปรายแตละครั้งจะตองมีหวั ขอเรื่องที่จะอภิปราย เพื่อใหคณะอภิปรายไดแสดงความรู
ความคิด และประสบการณในเรื่องนั้น ใหผูฟงเขาใจใหความรูใหมและไดความรูความคิดที่กวางขวางขึ้น
หรือไม ก็ตองมีประเด็นปญหาที่นาสนใจที่คณะผูอภิปรายจะไดแสดงความรูความคิดและประสบการณที่จะ
ใชเปนแนวทางในการแกปญหานั้น ๆ รวมกัน หัวขอเรื่องหรือประเด็นปญหาที่จะนํามาอภิปรายจะตองมี
คุณคาและมีป ระโยชนตอ กลุ ม ผูฟ ง ซึ่ง การเลือ กหั วขอ เรื่ อ งและประเด็นปญ หาในการอภิป รายมีห ลั ก
ในการเลือก ดังนี้
1. เปนเรื่องและปญหาที่สําคัญ มีสาระที่เปนประโยชนตอทุกฝาย
2. เปนเรื่องและปญหาที่อยูในความสนใจของผูฟงและผูอภิปราย
3. เปนเรื่องและปญหาที่ผูอภิปรายสามารถที่จะคนควาหาความรูและขอมูลตาง ๆ มาเสนอ
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาได
2. ผูฟง
ในการอภิปรายบางประเภท ผูฟงกับผูพูดอาจจะเปนคนกลุมเดียวกัน เชน การอภิปรายกลุมยอย
การอภิปรายในการประชุมสัมมนา เปนตน และในการอภิปรายบางประเภทผูฟงกับผูพูดหรือคณะผูอภิปราย
แยกกลุมกัน ผูฟงลักษณะนี้จะตองปฏิบัติตนเปนผูฟงที่ดี ซึ่งจะมีลักษณะ ดังนี้
1. มีมารยาทในการฟง เชน ใหเกียรติผูอภิปรายดวยการปรบมือ ตั้งใจฟงไมกระทําการใด ๆ
ที่จะเปนการรบกวนบุคคลอื่น ฯลฯ
2. ฟงอยางมีวิจารณญาณ
3. แสดงอาการตอบสนองเปนกําลังใจแกคณะผูอภิปรายดวยการแสดงออกทางกิริยาอาการ
ยิ้มรับ ซักถามเมื่อมีโอกาสและไมแสดงอาการเย็นชาเบื่อหนาย ฯลฯ
4. นําความรูความคิดประสบการณและแนวทางแกไขปญหาไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และสังคม
3. คณะหรือหนวยงานที่จัดการอภิปราย
การที่ จ ะมี ก ารอภิ ป รายเกิ ด ขึ้ น จะตอ งมี ค ณะบุ ค คลหรื อ หนว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ใหมี
การอภิปราย ซึ่งจะตองทําหนาที่ในการจัดสถานที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ กําหนดวัน
เวลา ประสานงาน ประชาสัมพันธ เพื่อใหการอภิปรายเปนไปอยางราบรื่น หากผูเรียนจะจัด การอภิปราย
ขึ้นคงจะตองตั้งคณะทํางานที่จะชวยกันและตองมีผูใหญไวเปนที่ปรึกษา
4. คณะผูอภิปราย
คณะผูอภิปรายนับเปนองคประกอบที่สําคัญมาก ซึ่งประกอบดวยบุคคลตั้งแต 3 – 5 คน
โดยมีคนหนึ่งทําหนาที่ผูดําเนินการอภิปราย สวนที่เหลือจะเปน ผูอภิปราย ทั้งผูดําเนินการอภิปราย และ
ผูอภิปรายจะตองรูบทบาทหนาที่ของตน รูวิธีการพูดและรูกระบวนการขั้นตอนตลอดจนวิธีการอภิปราย
การอภิปรายจึงจะดําเนินไปดวยดี
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ก. การคัดเลื อกคณะผูอภิปราย การคัดเลื อ กบุ คคลที่ จ ะมาทํ าหนาที่คณะผู อ ภิป รายนั้น
ควรจะเลือกบุคคลที่มีลักษณะ ดังนี้
ผูดําเนินการอภิปราย ควรเปนผูที่ รูกระบวนการ วิธีก ารและขั้นตอนในการอภิปรายและ
วิธีดําเนินการอภิปรายเปนอยางดีมีความสามารถในการพูด มีปฏิภาณไหวพริบดี เปนผูรูเรื่องราวที่จะ
อภิปรายพอสมควรและรูประวัติของผูอภิปราย พอที่จะแนะนําได หากเปนผูมีประสบการณ ในการอภิปราย
มาบางก็จะยิ่งเปนการดี
ผูอภิปราย ผูอภิปรายควรเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะ
อภิปรายเปนอยางดี มีความสามารถในการพูด มีปฏิภาณไหวพริบ มีอารมณดี มีความจริงใจ มีใจ
เปนกลาง และมีมารยาทในการพูดอภิปราย
ข. บทบาทหนาที่ของผูดําเนินการอภิปราย
1. ประสานและพบกับผูอภิปราย เพื่อพูดคุยทําความเขาใจในเรื่องของการอภิปราย
2. กลาวทักทายผูฟง บอกหัวเรื่องที่จะอภิปรายและแนะนําผูรวมอภิปรายแกผูฟง
3. ชี้แจงวิธีการอภิปราย ขอบขายของเรื่องและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ผูฟงควรทราบ
4. เสนอประเด็นอภิปรายใหผูอภิปรายแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งเชิญผูอภิปราย
5. สรุ ป คําอภิป รายเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ ง ไมจํ าเปนตอ งสรุ ป ทุ ก ครั้ ง
ที่ผูอภิปรายแตละคนพูดจบใหพิจารณาตามที่เห็นสมควร และจะตองสรุปคําอภิปราย เมื่อการอภิปราย
จบสิ้นแลว
6. ควบคุมใหผูอภิปรายรักษาเวลาการพูดเปนไปตามขอตกลง และพยายามใหผูอภิปราย
พูดตรงประเด็น
7. พยายามที่จะสรางบรรยากาศในการอภิปรายใหเปนกันเองและเมื่อถึงเวลาสําหรับผูฟง
ควรจะกระตุนใหผูฟงไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคําถามใหมากที่สุด
8. เมื่อมีคําถามจากผูฟงควรพิจารณามอบใหผูอภิปรายตอบตามความเหมาะสม
9. รักษามารยาทในการพูด ไมแสดงตนเขาขางฝายใดและไมพูดมากจนเกินไป
10. กลาวสรุ ปคําอภิป รายและกลาวขอบคุณคณะผูอภิปราย ผูฟ ง ผูจั ดและผูเ กี่ยวขอ ง
พรอมทั้งอําลาผูฟง
ค. บทบาทและการพูดของผูอภิปราย
1. พบปะกับคณะกอนการอภิปราย เพื่อเตรียมความพรอมในการอภิปราย
2. เตรี ยมความรู ความคิดประสบการณตามหั วขอ เรื่ อ งไวใหพ รอ ม ละเอี ยดชัดเจน
พรอมทั้งสื่อและอุปกรณที่จะใชประกอบการพูดอภิปราย
3. ใหความเคารพและใหความรวมมือผูดําเนินการอภิปรายในขณะทําหนาที่ เปนผูอภิปราย
ตลอดเวลาการอภิปราย
4. พูดใหตรงหัวขอเรื่องหรือประเด็นปญหาที่ผูดําเนินการอภิปรายไดกําหนดไว
5. รักษาเวลาในการพูดตามที่กําหนด
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6. รักษามารยาทในการพูดและปฏิบัติตามหลักการพูดที่ดี มีวาจาสุภาพ สรางบุคลิกภาพ
ที่ดี แสดงกิริยาทาทางใหเหมาะสม ฯลฯ
ง. ขั้นตอนการอภิปราย
ผูดําเนินการอภิปรายจะตองแมนยําในขั้นตอนการอภิป ราย เพราะจะเปนผู ควบคุมและ
ดําเนินการอภิปรายใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนนั้น ๆ ซึ่งลําดับขั้นตอนของการอภิปราย มีดังนี้
1. ผูดําเนินการอภิปรายกลาวเปดการอภิปราย
2. ผูดําเนินการอภิปรายแนะนําหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะอภิปราย ขอบเขตของปญหา
ความสําคัญของปญหา จุดมุงหมายของการอภิปราย สุดทายคือ ผลที่คาดวาจะไดรับ
3. ผูดําเนินการอภิปรายแนะนําผูรวมอภิปราย
4. ผูดําเนินการอภิปราย เชิญผูอภิปรายพูดตามประเด็นที่ใหหรือตามที่ตกลงกันไวทีละคน
5. ผูดําเนินการอภิปราย สรุป เพื่อจะโยงไปสูประเด็นที่จะใหผูอภิปรายคนตอไปพูด
6. เมื่อผูอภิปรายพูดครบทุกคนแลว ผูดําเนินการอภิปรายจะใหโอกาสผูฟงไดถามและ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
7. ผูดําเนินการอภิปราย มีการสรุปคําอภิปราย ขอบคุณผูเกี่ยวของและกลาวปด
การอภิปราย
กิจกรรมที่ 7
ใหผูเ รียนเขาฟงการอภิป รายตามโอกาสตาง ๆ แลวนําประสบการณม าถายทอด เพื่ อจะได
แลกเปลี่ยนความรูและแนวการดําเนินการ

การโตวาที
ความหมายและความสําคัญของการโตวาที
การโตวาที คือ การอภิป รายแบบหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยผูมีความเห็นตรงขามกันในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง มีจํานวนเทากัน ตั้งแต 2 - 4 คน ผลัดกันพูดแสดงความคิดเห็น เพื่อจูงใจใหผูฟงเห็นคลอยตาม
กับเหตุผลและความคิดของฝายตน ซึ่งเรียกวา ฝายเสนอ ฝายหนึ่งและฝายคานอีกฝายหนึ่ง มีการกําหนด
เวลาใหแตละฝายพูด ผูพูดแตละคนจะหาเหตุผลมาหักลางฝายตรงขามและหาเหตุผลมาสนับสนุนฝายของ
ตนเอง โดยมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณาตัดสินวาฝายใดมีเหตุผลดีกวา ฝายใดชนะหรือเสมอกัน การโตวาที
ไมมีการใหเวลาผูฟงไดรวมแสดงความคิดเห็นเหมือนการอภิปรายประเภทอื่น
การโตวาที เปนกิจกรรมการพูดที่มีความสําคัญในเชิงของการใชศิลปะการพูด เพื่อแสดงทรรศนะ
เพื่อการชักจูงใจและการโตแยง เปนการฝกฝนการแสดงวาทศิลปชั้นสูง ฝกการยอมรับฟงเหตุผล มีน้ําใจ
เปนนักกีฬา และรูจักเคารพกติกาเกี่ยวกับการพูด ซึ่งปกติเราไมคอยจะมีกัน การโตวาทีมีจุดประสงค
ที่แทจริงดังที่กลาวมามากกวาการจัดเพื่อความบันเทิง
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ปจจุบันมีการจัดกิจกรรมการพูดโตวาทีอยูเสมอโดยเฉพาะทางสื่อมวลชน เชน รายการยอวาที
แซววาที ฯลฯ แตดูเปนการใชคารมคมคายมากกวาการใชวิธีการแหงปญญา ไมไดสงเสริมการเพิ่มพูน
ภูมิปญญา เพียงแตมุงความบันเทิงมากกวาสาระความรู

องคประกอบของการโตวาที
การโตวาทีเปนการพูดอภิปรายสาธารณะ จึงมีการแยกกลุมผูพูดออกจากผูฟงและไมเปดโอกาส
ใหผูฟงไดมีสวนรวมในการพูดอาจจะมีเพียงถามความเห็นในการตัดสินดวยการขอเสียงปรบมือเทานั้น
องคประกอบของการโตวาทีมีดังนี้
1. ญัตติ คือ หัวขอการโตวาทีหรือประเด็นปญหาที่กําหนดขึ้น ซึ่งเปนขอที่ผูพูดทั้งสองฝาย
มีความเห็นไมตรงกัน หรืออาจจะกําหนดใหเห็นไมตรงกัน หยิบยกมาใหอภิปรายโตแยงกัน
ญัตติที่ควรนํามาโตวาทีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. เปนเรื่องที่คนสวนใหญใหความสนใจและมีสวนเกี่ยวของหรือมีผลกระทบและเกิดประโยชนตอ
คนในสังคมเหลานั้น
2. เปนเรื่องใหความรู มีคุณคาในการสงเสริมความรู ความคิดและสงเสริมเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง
3. เปนเรื่องสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และไมขัดตอศีลธรรมอันดีงามไมเปนภัยตอสังคม
4. เปนเรื่ องที่ จะนําไปสู ขอตกลงที่จ ะดําเนินการไดห รือ สามารถนําผลของการโตวาทีไปใชใน
การแกปญหาหรือใชประโยชนดานอื่น ๆ ได (ควรหลีกเลี่ยงญัตติที่ขาดลักษณะดังกลาวมา เชน ญัตติที่วา
ขี้เมา ดีกวาเจาชู พอคาดีกวาขาราชการ ฯลฯ ซึ่งเปนญัตติที่ไมไดประโยชนไรสาระ)
2. ประธานการโตวาทีและคณะผูตัดสินใจ
ประธานการโตวาที เปนผูทําหนาที่ควบคุมการโตวาทีใหเปนไปตามแบบแผนและกฎเกณฑตลอด
ทั้งขอตกลงตาง ๆ ประธานการโตวาทีจะมีผูชวยทําหนาที่ผูกํากับเวลาของผูโตตามที่กําหนดกันไว
ประธานการโตวาทีมีหนาที่ดังนี้
1. กลาวนําบอกญัตติและชี้แจงระเบียบวิธีการ หลักเกณฑของการโตวาที
2. แนะนําคณะผูโตทั้งฝายเสนอและฝายคาน แนะนําผูกํากับเวลาและคณะผูตัดสิน
3. ชี้แจงรายละเอียดของกติกาตาง ๆ ใหทุกฝายที่เกี่ยวของในการโตวาทีทราบ
4. เชิญผูโตขึ้นพูดทีละคนตามลําดับ
5. รวมคะแนน แจงผลการตัดสิน และกลาวปดการโตวาที
คณะผูตัดสิน
คณะผูตัดสินจะเลือกผูที่มีประสบการณในการโตวาทีและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นํามาเปนญัตติ
ในการโตวาที อาจจะมี 2 หรือ 5 คน คณะผูตัดสินมีหนาที่ใหคะแนนตัดสินชี้ขาด การโตวาทีฝายใด
ที่เสนอเหตุผล ความคิดทรรศนะที่ดีกวา โดยไมตองถามความเห็นตอผูฟง
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3. คณะผูโตวาที
คณะผูโต คือ กลุม 2 กลุม ที่มีความเห็นขัดแยงกัน ตกลงจะพูดแสดงความคิดทรรศนะของตนตอ
สาธารณะหรือผูฟงที่สนใจ คณะผูโตจะแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่เห็นดวยกับญัตติจะพูดสนับสนุน
เรียกวา ฝายเสนอ ฝายที่ไมเห็นดวยหรือเปนผูมีความคิดเห็นโตแยง เรียกวา ฝายคาน
ผูโตแตละฝายจะมีหัวหนาคนหนึ่ง และมีผูสนับสนุนฝายละ 2 – 3 คน แตละฝายจะมี ดังนี้
ฝายเสนอ
ฝายคาน
1. หัวหนาฝายเสนอ
1. หัวหนาฝายคาน
2. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 1
2. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 1
3. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 2
3. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 2
4. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 3
4. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 3
คณะผูโตวาทีทุกคนทั้งฝายเสนอและฝายคานจะตองปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามคําสั่งและคําชี้แจงของประธานอยางเครงครัด
2. ปฏิบัติตามกติกาของการโตวาทีอยางเครงครัด
3. รักษามารยาทในการพูดอยางเครงครัด เชน พูดใหสุภาพไมพูดกาวราว ยั่วเยาดูถูกฝายตรงขาม
และงดเวนการพูดเรื่องสวนตัว เปนตน
การจัดลําดับและการพูดของผูโตวาที
การจัดลําดับ และการพู ดของผูโตวาทีทั้ งสองฝายจะมีก ารจัดลําดับกํ าหนดเวลาและมีแนวการ
นําเสนอ ดังนี้
ลําดับที่ 1 หัวหนาฝายเสนอ
หัวหนาฝายเสนอจะไดรับเชิญขึ้นพูดเปนอันดับแรกโดยจะใหเปนผูเสนอประเด็นขอบเขตของญัตติ
การใหนิยามคําและทรรศนะที่มีตอเรื่องที่โตวาทีในครั้งนั้นวาเปนอยางไร โดยจะบอกถึงขอเท็จจริง เหตุผล
พรอมหลักฐานตาง ๆ มาสนับสนุน ปกติหัวหนาทั้ง 2 ฝายจะใชเวลาพูดมากกวาผูสนับสนุนเล็กนอย
ลําดับที่ 2 หัวหนาฝายคาน
หัวหนาฝายคานจะไดรับเชิญขึ้นพูดเปนอันดับที่ 2 ตอจากหัวหนาฝายเสนอหัวหนาฝายคานจะ
รวบรวมขอเสนอของหัวหนาฝายเสนอทุกขอทุกประเด็นมาคัดคานดวยเหตุผลและหลักฐาน เพื่อหักลางให
ไดทุกประเด็น แลวจึงเสนอความคิด เหตุผลและหลักฐานสนับสนุนความคิดของฝายคานไวใหมากที่สุด
ลําดับที่ 3 - 6 หรือ 8 ผูสนับสนุนทั้งสองฝาย
ตอจากหัวหนาฝายคาน ก็จะเปนหนาที่ของผูสนับสนุนฝายเสนอและฝายคานสลับกันไป โดยทุกคน
จะทําหนาที่สนับสนุนความคิดและเหตุผลของฝายตนเอง คัดคานหักลางความคิดและเหตุผลของฝายตรง
กันขามใหครบทุกประเด็น แลวก็จะเสนอความคิดเหตุผลและหลักฐานตาง ๆ สนับสนุนฝายตนเอง
ลําดับสุดทาย
เมื่อผูสนับสนุนทัง้ 2 ฝายพูดครบทุกคนแลวจะใหหวั หนาทั้งสองฝายมาพูดสรุปอีกครั้งหนึ่ง โดยจะ
ใหหัวหนาฝายคานเปนผูสรุปกอนแลวจึงใหหัวหนาฝายเสนอสรุปเปนคนสุดทาย
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4. ผูฟง ผูฟงการโตวาทีเปนผูรับความรู ความคิด ทรรศนะของผูโตวาทีทั้งสองฝาย แลวจะตองใช
วิจารณญาณที่จะนําไปใชใหเกิิดประโยชน ผูฟงการโตวาทีไมมีโอกาสไดรวมแสดงความคิดเห็นเหมือนกิจ
กรรมการฟงอภิปรายประเภทอื่น มีแตเพียงตองปฏิบัติตนใหเปนผูฟงที่ดีเทานั้น
กิจกรรมที่ 8
ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการโตวาทีของกลุมในโอกาสสําคัญ โดยเขารวมเปนคณะผูจัด คณะผูโต
หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อฝกฝนการพูด

การเปนพิธีกร
พิธีกร ในพจนานุกรมบอกความหมายวา ผู ดําเนินการในพิธี ผู ดําเนินรายการ ดังนั้น พิธีก ร
จึงหมายถึง ผูทําหนาที่ดําเนินรายการของงานที่จัดขึ้นอยางมีพิธีการ เชน การประชุม การสัมมนา
การอภิปราย การไหวครู ฯลฯ พิธีกรจะเปนผูทําหนาที่บอกกลาว ใหผูเขารวมพิธีไดทราบถึงขั้นตอนพิธีการ
วามีอะไรบาง ใครจะเปนผูพูด ใครจะเปนผูแสดง ใครจะทําอะไร พิธีกรจะเปนผูแจงใหทราบ นอกจากนี้
พิธีกรจะทําหนาที่ประสานงานกับทุกฝาย เพื่อจะไดขอมูลที่แตละฝายจะดําเนินการและพิธีกรจะตองจัด
และดําเนินการตามขั้นตอนกําหนดเวลาใหบรรลุ หากพิธีกรทําหนาที่บกพรองก็จะทําใหเกิดความเสียหายได
คุณสมบัติของผูที่เปนพิธีกร มีดังนี้
1. เปนผูที่มีบุคลิกภาพดี รูปรางดีสงา มีใบหนายิ้มแยมแจมใส รูจักแตงกายใหเหมาะสมกับ
กาลเทศะ พิธีหรือรายการนั้น ๆ
2. มีน้ําเสียงนุมนวล นาฟง มีลีลาจังหวะการพูดพอเหมาะ ชวนฟง มีชีวิตชีวา
3. พูดออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธี ชัดเจน ออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตอง
4. ใชภาษาดี เลือกสรรถอยคํานํามาพูดใหผูฟงเขาใจงาย สื่อความหมายไดดี สั้นและกระชับ
มีศิลปะในการใชภาษา
5. มีมารยาทในการพูดใหเกียรติผูฟง ควบคุมอารมณไดดี
6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีวิธีสรางบรรยากาศดวยสีหนาทาทาง ลีลาและน้ําเสียง ฯลฯ
7. เปนผูใฝใจศึกษารูปแบบวิธีการใหม ๆ มาใช มีความคิดสรางสรรค ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
บุคคลอื่นและพยายามพัฒนาปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
8. มีความรูในรายละเอียด ขั้นตอน พิธีการของกิจกรรมที่ดําเนินรายการเปนอยางดี
ดวยการศึกษาประสานงาน ซักซอมสอบถามจากทุกฝายใหชัดเจนและแมนยํา
9. เปนคนมีปฎิภาณไหวพริบดี มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางฉับไว
ขั้นตอนการพูดของพิธีกร
การเปนพิธีกรนั้นมีขั้นตอนการพูดแตกตางกันไปตามลักษณะของงาน ถาเปนงานทางวิชาการ เชน
การประชุม การสัมมนา การอภิปรายก็จะมีขั้นตอนในการพูดลักษณะหนึ่ง ถาเปนงานของโรงเรียนหรือ
หนวยงานอื่นที่มีการแสดงก็อาจจะมีขั้นตอนแตกตางจากงานทางวิชาการบาง หรือถาเปนงานประเภท
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งานมหกรรมงานแสดงดนตรีก็จะมีขั้นตอนการพูดที่มีขอแตกตางในเชิงเนื้อหาบาง แตโดยทั่วไปพิธีกรจะมี
ขั้นตอนในการพูด ดังนี้
1. กลาวทักทายและปฏิสันถารกับผูฟง
2. แจงวัตถุประสงคหรือกลาวถึงโอกาสของการจัดงาน
3. แจงถึงกิจกรรมหรือการแสดงที่จะจัดขึ้นวามีอะไร มีขั้นตอนอยางไร
4. กลาวเชิญประธานเปดงาน เชิญผูกลาวรายงาน (ถามี) และกลาวขอบคุณเมื่อประธานกลาวจบ
5. แจงรายการที่จะดําเนินในลําดับตอไป ถามีการอภิปรายก็เชิญคณะผูอภิปราย เพื่อดําเนินการ
อภิปราย ถาหากงานนั้นมีการแสดงก็แจงรายการแสดง
6. พูดเชื่อมรายการหากมีการแสดงหลายชุดก็จะตองมีการพูดเชื่อมรายการ
7. เมื่อทุกรายการจบสิ้นลง พิ ธีกรก็จะกลาวขอบคุณแขกผูมีเกียรติ ผูฟงและผูชม ผูที่ให
การชวยเหลือสนับสนุนงา หากมีพิธีปด พิธีกรก็จะตองดําเนินการจนพิธีปดเสร็จเรียบรอย
กิจกรรมที่ 9
1. ใหผูเรียนดูและฟงการพูดของพิธีกรในรายการตาง ๆ ทางโทรทัศนและวิทยุเพื่อสังเกตขั้นตอน
วิธีการและเทคนิคตาง ๆ ของพิธีกรเพื่อเปนตัวอยาง จะไดนําสวนดีมาฝกและใชเมื่อไดทําหนาที่พิธีกร
2. ในโอกาสตาง ๆ ที่กลุมหรือสถานศึกษาจัดงานใหผูเรียนใชโอกาสฝกทําหนาที่พิธีกร เพื่อจะได
ฝกทักษะ การพูดเปนพิธีกร หากจะใหเพื่อนไดชวยวิจารณและใหครูประจํากลุมใหคําแนะนําก็จะทําให
พัฒนาการพูดเปนพิธีกรไดดี

ผูมีมารยาทดีในการพูด
การมีมารยาทในการพูดก็จะคลายคลึงกับลักษณะการพูดที่ดีดังที่ไดกลาวในตอนตนแลว ซึ่งอาจ
ประมวลได ดังนี้
1. ผูพูด เปนผูที่ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนทัศนคติของตนไปสูผูฟง
โดยสื่อทางภาษา เสียง อากัปกิริยา และบุคลิกภาพ ใหมีประสิทธิภาพที่สุด ผูพูดจะตองมีมารยาทและ
คุณธรรมในการพูด และผูพูดเองตองมีการเตรียมตัว มีความรู และประสบการณในเรื่องที่จะพูดอยางดี
และตองรวบรวมเรียบเรียงความรูเหลานั้นใหเปนระบบและถายทอดใหผูฟงเขาใจงาย และชัดเจน ผูพูด
เองตองมีทักษะในการพูดมีความสนใจที่จะพัฒนาบุคลิกภาพอยูเสมอ เปนการสรางความมั่นใจใหผูพูดเอง
2. เรื่องและสาระที่พูดตองมีประโยชนตอผูฟง ควรเปนเรื่องทันสมัย เนื้อหาชัดเจน ผูพูดตองขยาย
ความคิดและยกตัวอยางใหชัดเจน
3. ผูพูดตองรูจักกลุมผูฟงกอนลวงหนา ทั้งอาชีพ วัย เพศ ความสนใจของผูฟง ฯลฯ
รวมทั้งจุดมุงหมายในการพูด เพื่อจะไดเตรียมตัวและเนื้อหาไดถูกตองนาสนใจ
4. ผูพูดตองคนควาหาความรู และประมวลความคิดทั้งหมด แยกแยะใหไดวาความคิดหลักคือ
อะไร ความคิดรองคืออะไร และควรหาสิ่งสนับสนุนมาประกอบความคิดนั้น ๆ เชน เหตุการณที่รับรูกันได
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ทั่วไป หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ฯลฯ พรอมกันนั้นถามีการอางอิงเรื่องที่มาประกอบการพูดที่ผูพูดตองบอก
แหลงที่มาดวย
5. การจัดระเบียบ และวางโครงเรื่อง ตองเตรียมใหดีเพื่อจะไดไมพูดวกวน เพราะมิฉะนั้นจะทําให
การพูดไมนาสนใจ และอยาลืมวาในการพูดแตละครั้งตองใหครอบคลุมจุดมุงหมายใหครบถวน
6. ผูพูดตองเราความสนใจของผูฟงดวยการใชภาษา เสียง กิริยาทาทาง และบุคลิกภาพสวนตน
เขาชวยใหผูฟงฟงอยางตั้งใจ และผูพูดตองพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นดวย
กิจกรรมที่ 10
ผูเรียนทดลองประเมินตนเองวา ทานสามารถเปนนักพูดระดับใด ถากําหนดระดับ A B C และ D
โดยทานเปนผูตั้งมาตรฐานเอง และถาไดระดับ C ลงมา ทานคิดจะปรับปรุงตนเองอยางไรหรือไม
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บทที่ 3
การอาน
สาระสําคัญ
การอา นเปน การแปลความหมายของตั ว อั ก ษรออกมาเปน ความคิ ด และนํ า ไปใชตั ด สิ น ใจ
แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถ
1. จับใจความ สรุปความ ตีความ แปลความและขยายความเรื่องที่อาน
2. วิเคราะห วิจารณความสมเหตุสมผล ความเปนไปไดและลําดับความคิดของเรื่องที่อานได
3. เขาใจความหมายของภาษาถิ่น สํานวน สุภาษิตในวรรณกรรมทองถิ่น
4. เลือกอานหนังสือ จากแหลงความรู เปนผูมีมารยาทในการอานและรักการอาน

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

ความสําคัญของการอาน
วิจารณญาณในการอาน
การอานแปลความ ตีความ ขยายความ จับใจความหรือสรุปความ
วรรณคดี
หลักการวิจารณวรรณกรรม
ภาษาถิ่น
สํานวน, สุภาษิต
วรรณกรรมทองถิ่น
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เรื่องที่ 1 ความสําคัญของการอาน
1 การอานชวยพัฒ นาคุณภาพชีวิต ทํ าใหผู อ านไดรั บสาระความรู เพิ่ ม ขึ้น เปนคนทั นสมั ย
ทันเหตุการณและความเคลื่อนไหวของเหตุการณบานเมือง ตลอดจนสังคมและวิทยาการใหม ๆ เปนตน
ผูอานเมื่อไดรับความรูจากการอานแลว จะสามารถนําสาระตาง ๆ มาสรางสรรคใหเกิดประโยชนตอชีวิต
สังคมและประเทศชาติในโอกาสตอไปได
2. การอานชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน หนังสือหลายประเภทนอกจากจะใหความรู ความคิดแลว
ยังใหความเพลิดเพลินอีกดวย ผูอานหนังสือจะไดรับความเพลิดเพลิน ไดรับความสุข อีกทั้งยังสรางความฝน
จินตนาการแกผูอาน ตลอดจนเปนการพักผอนและคลายเครียดไดเปนอยางดี
3. การอานมีผลตอการดําเนินชีวิตที่สขุ สมบูรณของมนุษย ผลที่ไดรับจากการอาน นอกจากจะเปน
พื้นฐานของการศึกษา ศิลปวิทยาการ และชวยในการพัฒนาอาชีพแลว ยังมีผลชวยใหผูอานไดแนวคิดและ
ประสบการณจําลองจากการอานอีกดวย ซึ่งความคิดและประสบการณจะทําใหผูอานมีโลกทัศนกวางขึ้น
เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และเขาใจสังคมเปนอยางดี อันจะมีผลตอการดําเนินชีวิตและการดํารงตนอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข

เรื่องที่ 2 วิจารณญาณในการอาน
วิจ ารณญาณในการอาน คือ การรั บ สารจากการอานใหเ ขาใจเนื้อ หาสาระแลวใชส ติป ญ ญา
ใครครวญหรือไตรตรอง โดยอาศัยความรู ความคิด ประสบการณมาเปนเหตุผลประกอบและสามารถนํา
ไปใชในชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม
การใชวิจารณญาณในการอาน จะเริ่มตนที่การอานดวยความตั้งใจและพยายามทําความเขาใจ
เนื้อหาสาระของเรื่องที่อานแลวใชความรู ความคิด เหตุผลและประสบการณประกอบการคิด ใครครวญ
ใหสามารถรับสารไดถูกตอง ถองแท การอานโดยใชวิจารณญาณประกอบดวยการเขาใจของเรื่อง การรูจักเขียน
การเขาใจความสัมพันธของสารและการนําไปใช
การอานอยางมีวิจารณญาณจะตองใชความคิด วิเคราะห ใครครวญและตัดสินใจวาขอความที่ได
อานนั้น สิ่งใดเปนความสําคัญ สิ่งใดเปนใจความประกอบหรือพลความ สามารถแยกขอเท็จจริงจากขอ
คิดเห็นได ตลอดจนวินิจฉัยไดวาขอความที่อานนั้นควรเชื่อถือไดหรือไมเพียงใด และการอาน ประเมินคา
วาขอ ความที่ ไดอ านมี เ นื้อ หาสาระหรื อ มีแงคิดที่ ดีห รื อ ไม อาจนําไปใชป ระโยชนไดเ พี ยงไร รวมทั้ ง
การประเมินคางานเขียนในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ ความจริงใจและกลวิธีในการเขียน
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ขั้นตอนของวิจารณญาณในการอาน มีดังนี้
1. อานใหเขาใจตลอดเรื่อง เปนการอานสารดวยความตั้งใจใหเขาใจรายละเอียดตลอดเรื่อง
2. วิเคราะหเรื่อง เมื่ออานและเขาใจเรื่องแลวจะตองนํามาวิเคราะหสาระสําคัญใหรูเรื่องที่อาน
เปนเรื่องประเภทใด อะไรเปนขอเท็จจริง อะไรเปนขอคิดเห็น และอะไรเปนประโยชน ลักษณะของตัว
ละครเปนอยางไร เปนเรื่องประเภทรอยแกว รอยกรอง บทความ ขาว หรือละคร ฯลฯ ผูเขียนมีเจตนา
อยางไร ในการเขียนเรื่องนี้ ใชกลวิธีในการนําเสนออยางไร ซึ่งผูอานตองพิจารณาแยกแยะใหได
3. ประเมินคาของเรื่อง เมื่อ อานและวิเคราะหแยกแยะเรื่องแลวนํามาประเมินคาวาสิ่ งใดเท็ จ
สิ่งใดจริง สิ่งใดมีคาไมมีคา มีประโยชนในดานใด นําไปใชกับใครเมื่อไรและอยางไร
4. นําเรื่องที่อานไปใช หลังจากผานขั้นตอนของการอาน ทําความเขาใจ วิเคราะหและประเมินคา
แลวตองนําไปใชไดทั้งในการถายทอดใหผูอื่น และนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล
หลักการอานอยางใชวิจารณญาณ
1. พิจารณาความถูกตองของภาษาที่อาน เชน ดานความหมาย การวางตําแหนงคํา การเวน
วรรคตอน ความผิดพลาดดังกลาวจะทําใหการสื่อความหมายผิดไป
2. พิจารณาความตอเนื่องของประโยความีเหตุผลรับกันดีหรือไม โดยอาศัยความรูดานตรรกวิทยา
เขาชวย ขอความจากประโยคจะตองไมขัดแยงกัน หรือเรียงลําดับไมสับสนวุนวายจนอานไมรูเรื่องหรือ
อานเสียเวลาเปลา
3. พิจารณาดูความตอเนื่องของเรื่องราวระหวางเรื่องที่เปนแกนหลักหรือแกนนํากับแกนรองและ
สวนประกอบอื่น ๆ กลมกลืนกันดีหรือเปลา
4. รูจักแยกแยะขอเท็จจริงออกจากเรื่องการแสดงความรูและขอคิดเห็นของผูแตง เพื่อจะไดนํามา
พิจารณาภายหลังไดถูกตองใกลเคียงความเปนจริงยิ่งขึ้น
5. พิจารณาความรู เนื้อหา ตัวอยางที่ ได วามีสวนสัมพั นธกันอยางเหมาะสมหรื อไมเ พียงใด
เปนความรู ความคิด ตัวอยางที่ แปลกใหมหรื อ อางอิง มาจากไหน นาสนใจเพี ยงใด จากนั้นควรทํ า
การประเมินผลโดยทั่วไปวาผลจากการอานจะทํ าใหเกิ ดความรูความคิดมากนอ ยเพียงใด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความคิดสรางสรรคที่ผูอานประสงคหรือปรารถนาจะไดจากการอานนั้น ๆ อยูเสมอ
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การอานอยางมีวิจารณญาณไมใชสิ่งที่ทําไดงาย ๆ ผูกระทําจะตองหมั่นฝกหัด สังเกต จํา และ
ปรับปรุงการอานอยูเสมอ แรก ๆ อาจรูสึกเปนภาระหนักและนาเบื่อหนาย แตถาไดกระทําเปนประจํา
เปนนิสัยแลวจะทําใหความลําบากดังกลาวหายไป ผลรับที่เกิดขึ้นนั้นคุมคายิ่ง
กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนอานขาว บทความ หรือขอความ และใชวิจารณญาณในการอานตามขั้นตอนทั้ง 4
ขั้นตอน และประเมินตนเองวา สามารถทําไดครบทุกขั้นตอนหรือไม และเมื่อประเมินแลวรูสึกสนใจเรื่อง
ของการอานเพิ่มขึ้นหรือไม

เรื่องที่ 3 การอานแปลความ ตีความ ขยายความ จับใจความหรือสรุปความ
การอานแปลความ หมายถึง การแปลเรื่องราวเดิมใหออกมาเปนคําใหม ภาษาใหมหรือแบบใหม
ความมุงหมายของการแปลความอยูที่ความแมนยําของภาษาใหมวา ยังคงรักษาเนื้อหาและความสําคัญ
ของเรื่องราวเดิมไวครบถวนหรือไม
สําหรับการแปลความบทรอยกรองเปนรอยแกวหรือการถอดคําประพันธรอยกรองเปนรอยแกวนั้น
ควรอานขอความและหาความหมายของศัพทแลวเรียบเรียงเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเปนรอยแกวใหสละสลวย
โดยที่เนื้อเรื่องหรือเนื้อหานั้นยังคงเดิมและครบถวน เชน
พฤษภกาสร
อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนตเสนงคง
สําคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย
มลายสิ้นทั้งอินทรีย
สถิตทั่วแตชั่วดี
ประดับไวในโลกา
(สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนนองคําฉันท)
ความหมายของศัพท
พฤษภ = วัว
กาสร
=
ควาย
กุญชร = ชาง
ปลดปลง
=
ตาย
โท
= สอง
ทนต
=
ฟน
เสนง
= เขา
นรชาติ
=
มนุษย
วางวาย = ตาย
มลาย
=
สิ้นไป
อินทรีย = รางกาย
สถิต
=
คงอยู
ประดับ = ตกแตง
โลกา
=
โลก
แปลความเปนรอยแกวก็คือ
วัวควายและชาง เมื่อตายแลวยังมีฟนและเขาทั้งสองขางเหลืออยู สวนมนุษยเมื่อตายไปรางกาย
ก็สิ้นไป คงเหลือแตความชั่วหรือความดีที่ไดทําไวเทานั้น ที่ยังคงอยูในโลกนี้
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การอานตีความ
การอานตีความหรือการอานวินิจสารเปนการอานอยางพิจารณาถี่ถวนดวยความเขาใจ เพื่อ ใหได
ประโยชน หรือเปนไปตามวัตถุประสงคของผูเขียน จะเปนการอานออกเสียงหรืออานในใจก็ได แตจุดสําคัญ
อยูที่การใชสติปญญาตีความหมายของคําและขอความ ทั้งหมดรวมทั้งสิ่งแวดลอมทุกอยางที่เกี่ยวของกับ
ขอความที่อาน ดังนั้น จึงตองอาศัยการใชเหตุผลและความรอบคอบในการพิจารณาทั้งถอยคําและสิ่งแวดลอม
ทั้งหมดที่ผูอานจะตีความสารใด ๆ ไดกวางหรือแคบ ลึกหรือตื้นขนาดไหน ยอมขึ้นอยูกับประสบการณ
สวนตัวและความเฉียบแหลมของวิจารณญาณ เปนการอานที่ผูอานพยายามเขาใจความหมายในสิ่งที่ผูเขียน
มิไดกลาวไวโดยตรง ผูอานพยายามสรุปลงความเห็นจากรายละเอียดของเรื่องที่อาน
การอานตีความนั้น ผูอานจะตองคิดหาเหตุผล เขาใจผูเขียน รูวัตถุประสงครูภาษาที่ ผูเขียนใช
ทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง อนึ่งขอความทั้งรอยแกวและรอยกรองบางบท มิไดมีความหมายตรง
อยางเดียวแตมีความหมายแฝงซอนเรนอยู ผูอานตองแปลความกอนแลวจึงตีความใหเขาใจความหมาย
ที่แฝงอยู
สารที่เราอานอยูนี้มี 2 ประเภท คือ ประเภทรอยแกวและประเภทรองกรอง ดังนั้น การตีความจึงมี
การตีความทั้งสารประเภทรอยแกวและประเภทรอยกรอง
ตัวอยางการตีความสารประเภทรอยกรอง
“นาคีมีพิษเพี้ยง
สุริโย
เลื้อยบทําเดโช
แชมชา
พิษนอยหยิ่งยโส
แมงปอง
ชูแตหางเองอา
อวดอางฤทธี”
(โคลงโลกนิติ)
โคลงบทนี้กลาวถึงสัตว 2 ชนิด ที่มีลักษณะแตกตางกัน เปรียบเสมือนคน 2 จําพวก พวกแรก
มีอํานาจหรือมีความสามารถแตไมแสดงออกเมื่อยังไมถึงเวลาอันสมควร สวนพวกที่ 2 มีอํานาจหรือ
ความสามารถนอยแตอวดดี กวียกยอง จําพวกแรก เหยียดหยามคนจําพวกหลัง โดยสังเกตจากการใชถอยคํา
เชน ชูห างบาง พิษนอยบาง ฉะนั้น ควรเอาอยางคนจําพวกแรก คือ มีอํานาจมีความสามารถ แตไม
แสดงออก เมื่อยังไมถึงเวลาอันสมควร
ขอปฏิบัติในการอานตีความ
1. อานเรื่องใหละเอียดแลวพยายามจับประเด็นสําคัญของขอเขียนใหได
2. ขณะอานพยายามคิดหาเหตุผล และใครครวญอยางรอบคอบ แลวนํามาประมวลเขากั บ
ความคิดของตนวาขอความนั้น ๆ หมายถึงสิ่งใด
3. พยายามทําความเขาใจกับ ถอ ยคําบางคําที่ เห็ นวามี ความสํ าคัญรวมทั้ง สภาพแวดลอ มหรื อ
บริบท เพื่อกําหนดความหมายใหชัดเจนยิ่งขึ้น
4. การเรียบเรียงถอยคําที่ไดมาจากการตีความ จะตองมีความหมายชัดเจน
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5. พึงระลึกวาการตีความมิใชการถอดคําประพันธ ซึ่งตองเก็บความหมายของบทประพันธนั้น ๆ
มาเรียบเรียงเปนรอยแกวใหครบทั้งคํา และขอความ การตีความนั้นเปนการจับ เอาแตใจความสํ าคัญ
การตีความจะตองใชความรูความคิดอันมีเหตุผลเปนประการสําคัญ

ขอควรคํานึงในการตีความ
1. ศึกษาประวัติและพื้นฐานความรูของผูเขียน
2. ศึกษาสภาพสังคมในสมัยที่งานเขียนนั้นเกิดขึ้น วาเปนสั งคมชนิดใด เปนประชาธิปไตยหรือ
เผด็จการเปนสังคมเกษตร พาณิชยหรืออุตสาหกรรม เปนสังคมที่เครงศาสนาหรือไม
3. อานหลาย ๆ ครั้ง และพิจารณาในรายละเอียด จะทําใหเห็นแนวทางเพิ่มขึ้น
4. ไมยึดถือสิ่งที่ตนตีความนั้นถูกตอง อาจมีผูอื่นเห็นแยงก็ได ไมควรยึดมั่นในกรณีที่ไมตรงกับผูอื่น
วาของเราถูกตองที่สุด

การอานขยายความ
การอานขยายความ คือ การอธิบายเพิ่มเติมใหละเอียดขึ้นภายหลังจากไดตีความแลว ซึ่งอาจใชวิธี
ยกตัวอยางประกอบหรือมีการอางอิงเปรียบเทียบเนื้อความใหกวางขวางออกไปจนเปนที่เขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอยาง
ความโศกเกิดจากความรัก ความกลัวเกิดจากความรัก ผูที่ละความรักเสียไดก็ไมโศกไมกลัว
(พุทธภาษิต)
ขอความนี้ใหขอคิดวา ความรักเปนตนเหตุใหเกิดความโศก และความกลัว ถาตัดหรือละความรักได
ทั้งความโศก ความกลัวก็ไมมี
ขยายความ
เมื่อบุคคลมีความรักในสิ่งใดหรือคนใด เขาก็ตองการใหสิ่งนั้นคนนั้นคงอยูใหเขารักตลอดไป
มนุษ ยส วนมากกลั ว วา คนหรื อ สิ่ ง ที่ ตนรั ก จะแตกสลายหรื อ สู ญ สิ้ นจากไป แตเ มื่ อ ถึ ง คราวทุ ก อยา ง
ยอมเปลี่ยนไปไมอาจคงอยูได ยอมมีการแตกทําลายสูญสลายไปตามสภาพ ถารูความจริงดังนี้และรูจักละ
ความรัก ความผูกพันนั้นเสีย เขาจะไมตองกลัวและไมตองโศกเศราเสียใจอีกตอไป
การขยายความนี้ใชในกรณีที่ขอความบางขอความ อาจมีใจความไมสมบูรณจึงตองมีการอธิบาย
หรือขยายความเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น การขยายความอาจขยายความเกี่ยวกับคําศัพทหรือการให
เหตุผลเพิ่มเติม เชน สํานวน สุภาษิต โคลง กลอนตาง ๆ เปนตน

การอานจับใจความหรือสรุปความ
การอานจับใจความหรือสรุปความ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแตละเลม
ที่เปนสวนใจความสําคัญและสวนขยายใจความสําคัญของเรื่อง
ใจความสําคัญ คือ ขอความที่มีสาระคลุมขอความอื่น ๆ ในยอหนานั้นหรือเรื่องนั้นทั้งหมด
ขอความอื่น ๆ เปนเพียงสวนขยายใจความสําคัญเทานั้น ขอความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสําคัญที่สุด
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เพียงหนึ่งเดียว นอกนั้นเปนใจความรอง คําวาใจความสําคัญนี้ บางทีเรียกเปนหลายอยาง เชน แกนหรือ
หัวใจของเรื่อง แกนของเรื่องหรือความคิดหลักของเรื่อง แตจะอยางไรก็ตามใจความสําคัญคือ สิ่งที่เปนสาระ
ที่สําคัญที่สุดของเรื่อง นั่นเอง
ใจความสําคัญ สวนมากจะมีลั กษณะเปนประโยค ซึ่งอาจจะปรากฏอยูในสวนใดสวนหนึ่ง ของ
ยอหนาก็ ได จุดที่พบใจความสําคัญ ของเรื่อ งแตละยอหนามากที่สุ ดคือ ประโยคที่อ ยูตอนตนยอหนา
เพราะผูเขียนมักจะบอกประเด็นสําคัญไวกอน แลวจึงขยายรายละเอียดใหชัดเจน รองลงมาคือ ประโยค
ตอนทายยอหนา โดยผูเขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นยอ ๆ กอน แลวจึงสรุปดวยประโยคที่เปน
ประเด็นไวภายหลัง สําหรับจุดที่พบใจความสําคัญยากขึ้นก็คือ ประโยคตอนกลางยอหนา ซึ่งผูอานจะตอง
ใชความพยายามสังเกตใหดี สวนจุดที่หาใจความสําคัญยากที่สุด คือ ยอหนาที่ไมมีประโยคสําคัญปรากฏ
ชัดเจน อาจมีหลายประโยคหรืออาจจะอยูรวม ๆ กันในยอหนาก็ได ซึ่งผูอานตองสรุปออกมาเอง

การอานและพิจารณานวนิยาย
คําวา “นวนิยาย” (Novel) จัดเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่ง หมายถึง หนังสือที่เขียนเปนรอยแกว
เลาถึงชีวิตในดานตาง ๆ ของมนุษย เชน ดานความคิด ความประพฤติ และเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตจริงของมนุษย ชื่อคน หรือพฤติกรรมที่แสดงออกเปนเรื่องสมมุติทั้งสิ้น นวนิยายแบงเปน 6
ประเภท ดังนี้
1. นวนิยายอิงประวัติศาสตร เชน ผูชนะสิบทิศ (อิงประวัติศาสตรมอญ) ชูซไี ทเฮา (อิงประวัต-ิ
ศาสตรจีน) สีแ่ ผนดิน (อิงประวัตศิ าสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร แผนดินรัชกาลที่ 5 - 8) กระทอมนอยของ
ลุงทอม (อิงประวัติศาสตรอเมริกา)
2. นวนิยายวิทยาศาสตร คือ นวนิยายที่นําความมหัศจรรยทางวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ มาเขียน
เปนเรื่องราวที่นาตื่นเตน เชน กาเหวาที่บางเพลง สตารวอร (Star war) มนุษยพระจันทร มนุษยลองหน
เปนตน
3. นวนิยายลึกลับ ฆาตกรรม นักสืบ สายลับ เชน เรื่องเชอรลอกโฮม มฤตยูยอดรัก
4. นวนิยายเกี่ยวกับภูตผีปศาจ เชน แมนาคพระโขนง กระสือ ศรีษะมาร เปนตน
5. นวนิยายการเมือง คือ นวนิยายที่นําความรูทางการเมืองการปกครองมาเขียนเปนเนื้อเรือ่ ง
เชน ไผแดง ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เปาบุนจิ้น สามกก สารวัตรใหญ เปนตน
6. นวนิยายดานสังคมศาสตร คือ นวนิยายที่สะทอนสภาพสังคม เชน เรื่องเมียนอย เสียดาย
เพลิงบุญ เกมเกียรติยศ นางทาส เปนตน

องคประกอบของนวนิยาย
นวนิยายแตละเรื่องมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง ขอบขายหรือโครงเรือ่ งราวหรือเหตุการณตาง ๆ ที่ตอเนื่องเปนเหตุ
เปนผลตอกัน
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2. เนื้อเรื่อง (Story) หมายถึง เรื่องราวตาง ๆ ที่ผูเขียนถายทอดยกมาทําใหผูอานทราบวา เรื่องที่
อานนั้นเปนเรื่องราวของใคร เกิดขึ้นที่ไหน อยางไร เมื่อใด มีเหตุการณหรือความเกี่ยวของกันระหวาง
ตัวละครอยางไร
3. ฉาก (Setting) คือ สถานที่เกิดเหตุการณในเรื่องอาจเปนประเทศ เมือง หมูบาน ทุงนา
ในโรงภาพยนตร ฯลฯ
4. แนวคิด (Theme) ผูแตงจะสอดแทรกแนวคิดไวอยางชัดเจนในคําพูด นิสัย พฤติกรรม หรือ
บทบาทของตัวละคร หรือพบไดในการบรรยายเรื่อง
5. ตัวละคร (Characters) ผูแตงเปนผูสรางตัวละครขึ้นมา โดยตั้งชื่อให แลวกําหนดรูปราง
หนาตา เพศ วัย นิสัยใจคอ บุคลิกภาพ ตลอดจนกําหนดบทบาทและโชคชะตาของตัวละครเหลานั้นดวย
หลักการอานและพิจารณานวนิยาย มีดังนี้
1. โครงเรื่องและเนื้อเรื่อง การแสดงเนื้อเรื่อง คือ การเลาเรื่องนั่นเอง ทําใหผูอานทราบวา
เปนเรื่องราวของใคร เกิดขึ้นที่ไหน อยางไร เมื่อใด มีเหตุการณอะไร สวนโครงเรื่องนั้นคือสวนที่เนนความ
เกี่ยวของระหวางตัวละครในชวงเวลาหนึ่งซึ่งเปนเหตุผลตอเนื่องกัน
โครงเรื่องที่ดี มีลักษณะดังนี้
1.1 มีความสัมพันธกันระหวางเหตุการณตาง ๆ ในเรื่องและระหวางบุคคลในเรื่อง
อยางเกี่ยวเนื่องกันไปโดยตลอด
1.2 มีขัดแยงหรือปมของเรือ่ งที่นาสนใจ เชน ความขัดแยงของมนุษย กับสิ่งแวดลอม การตอสู
ระหวางอํานาจอยางสูงกับอํานาจอยางต่ําภายในจิตใจ การชิงรักหักสวาท ฯลฯ ขัดแยงเหลานี้เปนสิ่งสําคัญ
ที่ทําใหตัวละครแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาอยางนาสนใจ
1.3 มีการสรางความสนใจใครรู ตลอดไป (Suspense) คือ การสรางเรื่องใหผูอานสนใจใครรู
อยางตอเนื่องโดยตลอด อาจทําไดหลายวิธี เชน การปดเรื่องที่ผูอานตองการทราบไวกอน การบอกให
ผูอานทราบวาจะมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในตอนตอไป การจบเรื่องแตละตอนทิ้งปญหาไวใหผูอานอยากรู
อยากเห็นเรื่องราวตอไป
1.4 มีความสมจริง (Realistic) คือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเปนไปอยางสมเหตุสมผล มิใชเหตุประจวบ
หรือเหตุบังเอิญที่มีน้ําหนักเบาเกินไป เชน คนกําลังเดือดรอนเรื่องเงิน หาทางออกหลายอยางแตไมสําเร็จ
บังเอิญถูกสลากกินแบงรัฐบาลจึงพนความเดือดรอนไปได
2. กลวิธี ในการดําเนินเรื่อง จะชวยใหเรื่ องนาสนใจและเกิ ดความประทั บใจ ซึ่ง อาจทํ าได
หลายวิธี เชน
2.1 ดําเนินเรือ่ งตามลําดับปฏิทิน คือเริ่มตั้งแตละครเกิด เติบโตเปนเด็ก เปนหนุมสาว แก
แลวถึงแกกรรม
2.2 ดําเนินเรื่องยอนตน เปนการเลาแบบกลาวถึงเหตุการณในตอนทายกอนแลวไปเลาตั้งแต
ตอนตนจนกระทั่งจบ
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2.3 ดําเนินเรื่องสลับไปมา คือ การเริ่มเรื่องในตอนใดตอนหนึ่งกอนก็ได เชน อาจกลาวถึง
อดีตแลวกลับมาปจจุบันอีก หรือการเลาเหตุการณที่เกิดตางสถานที่สลับไปมา
ผูอ านควรพิ จ ารณาวากลวิธีในการดําเนินเรื่ อ งของผู เ ขียนแตล ะแบบมี ผ ลตอ เรื่ อ งนั้น
อยางไร ทําใหเรื่องนาสนใจชวนติดตามและกอใหเกิดความประทับใจหรือไม หรือวากอใหเกิดความสับสน
ยากตอการติดตามอาน
3. ตัวละคร ผูอานสามารถพิจารณาตัวละครในนวนิยาย ในดานตอไปนี้
3.1 ลักษณะนิสัยของตัวละคร
3.1.1 มีความสมจริงเหมือนคนธรรมดาทั่วไป คือ มีทั้งดีและไมดีอยูในตัวเอง ไมใชวาดี
จนเปนที่หนึ่ง หรือเลวจนหาที่ชมไมพบ
3.1.2 มีการกระทําหรื อพฤติก รรมที่ สอดคลองกับ ลัก ษณะนิสัยตนเอง ไมป ระพฤติ
ปฏิบัติในที่หนึ่งอยางหนึ่งและอีกที่หนึ่งอยางหนึ่ง
3.1.3 การเปลี่ยนลักษณะนิสัยของตัวละครตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล
3.2 บทสนทนาของตัวละคร บทสนทนาที่ดี ควรพิจารณา ดังนี้
3.2.1 มีความสมจริง คือ สรางบทสนทนาใหสอดคลองกับฐานะและลักษณะนิสัยของตัว
ละครในเรื่อง
3.2.2 มีสวนชวยใหเรื่องดําเนินตอไปได
3.2.3 มีสวนชวยใหรูจักตัวละครในดานรูปรางและนิสัยใจคอ
4. ฉาก หมายถึง สถานที่และเวลาที่เรื่องนั้น ๆ เกิดขึ้น มีหลักการพิจารณา ดังนี้
4.1 สอดคลองกับเนื้อเรื่อง และชวยสรางบรรยากาศ เชน บานรางมีใยแมงมุมจับอยูตามหอง
ฯลฯ นาจะเปนบานที่มีผีสิง คืนที่มีพายุฝนตกหนักจะเปนฉากสําหรับฆาตกรรม
4.2 ถูกตองตามสภาพความเปนจริง ฉากที่มีความถูกตองตามสภาพภูมิศาสตรและเหตุการณ
ในประวัติศาสตร จะชวยเสริมใหนวนิยายเรื่องนั้นมีคุณคาเพิ่มขึ้น
5. สารัตถะ หรือสารของเรื่อง หมายถึง แนวคิด จุดมุงหมายหรือทัศนะของผูแตงที่ตองการสื่อมา
ถึงผูอาน ผูแตงอาจจะบอกผูอานตรง ๆ หรือใหตัวละครเปนผูบอกหรืออาจปรากฏทีช่ ื่อเรื่อง แตโดยมากแลว
ผูแตง จะไมบอกตรง ๆ ผูอานตองคนหาสาระของเรื่อง เชน เรื่องผูดีของดอกไมสด ตองการจะแสดงวา
ผูดีนั้นมีความหมายอยางไร เรื่อ งจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นตองการแสดงใหเห็นขอดีขอเสียของ
คนไทย โดยเฉพาะน้ําใจซึ่งคนชาติอื่นไมมีเหมือน
นวนิยายที่ ดีจะตองมีสารัตถะของเรื่ องและมี คุณคาตอ ผูอานไมทางใดก็ท างหนึ่ง หลัก สําคัญ
ในการเลือกวรรณกรรมในการอานตองเลือกใหตรงกับความสนใจ มีเนื้อหาสาระตรงตามความตองการ
เปนวรรณกรรมที่ดีใหคุณคาแกชีวิต ดังนี้
1. เนื้อหาความคิดเห็น มีจุดมุงหมายที่ดี มีความคิดสรางสรรค
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2. กลวิธีในการแตงดี ไดแกภาษาที่ใช และองคประกอบอื่น ๆ สื่อความหมายไดตรงตาม
ความตองการ อานเขาใจงายและสละสลวย
3. มีคุณประโยชน

เรื่องที่ 4 วรรณคดี
วรรณคดี คือ หนังสือที่ไดรับการยกยองวาแตงดีมีลักษณะเดนในเชิงประพันธ มีคุณคาสูงในดาน
ความคิด อารมณและความเพลิดเพลิน ทําใหผูอานเห็นความงาม ความไพเราะ เกิดความซาบซึ้งกินใจ
วรรณคดีจึงมีความงดงามดานวรรณศิลป ชวยยกระดับจิตใจ ความรูสึก และภูมิปญญาของผูอานใหสูงขึ้น
วรรณคดีจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง

ความสําคัญของวรรณคดี
วรรณคดีเปนสิ่งสรางสรรคอันล้ําคาของมนุษย มนุษยสรางและสื่อสารเรื่องราวของชีวิตวัฒนธรรม
และอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของหรือสะทอนความเปนมนุษยดวยกลวิธีการใชถอยคําสํานวนภาษา ซึ่งมี
ความเหมือนหรือแตกตางกันไปในแตละยุคสมัย
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ไดกลาวถึง ความสําคัญของวรรณคดีไวในหนังสือแงคิด
จากวรรณคดีวา
โลกจะเจริญกาวหนามาไดไกลก็เพราะวิทยาศาสตร แตลําพังวิทยาศาสตรเทานั้นไมครอบคลุม
ไปถึงความเปนไปในชีวิตที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรมสูง เราตองมีศาสนา เราตองมีปรัชญา เราตองมีศิลปะ
และเราตองมีวรรณคดีดวย สิ่งเหลานี้ยอมนํามาแตความดีงาม นําความบันเทิงมาใหแกจิตใจ ใหเราคิดงาม
เห็นงาม ประพฤติงาม มีความงามเปนเจาเรือน แนบสนิทอยูในสันดาน ศิลปะและวรรณคดีนี้แหละคือ
แดนแหงความเพลิดเพลินใจ ทําใหมีใจสูงเหนือใจแข็งกระดาง เปนแดนที่ทําใหความแข็งกระดางตองละลาย
สูญหาย กลายเปนมีใจงาม ละมุนละมอม เพียบพรอมไปดวยคุณงามความดี
วรรณคดีมีความสําคัญ ทางดานการใชภาษาสะทอ นใหเ ห็นวิถีชีวิตของคน การสืบ ทอดและ
อนุรักษวัฒนธรรม กฎระเบียบคําสอน และเปนเครื่องมือสรางความสามัคคีใหเกิดในกลุมชน และใหความ
จรรโลงใจ นอกจากจะใหคุณคาในดานอรรถรสของถอยคําใหผูอานเห็นความงดงามของภาษาแลว ยังมี
คุณคาทางสติปญญาและศีลธรรมอีกดวย วรรณคดีจึงมีคุณคาแกผูอาน 2 ประการคือ
1. คุณคาทางสุนทรี ยภาพหรื อความงาม สุนทรียภาพหรือความงามทางภาษาเปนหั วใจของ
วรรณคดี เชน ศิลปะของการแตงทั้งการบรรยาย การเปรียบเทียบ การเลือกสรรถอยคําใหมีความหมาย
เหมาะสม กระทบอารมณผูอาน มีสัมผัสใหเกิดเสียงไพเราะ เปนตน
2. คุณคาทางสารประโยชน เปนคุณคาทางสติปญญาและสังคมตามปกติวรรณคดีจะเขียนตาม
ความเปนจริงของชีวิต ใหคติสอนใจแกผูอาน สอดแทรกสภาพของสังคม วัฒนธรรมประเพณี ทําใหผูอาน
มีโลกทัศนเขาใจโลกไดกวางขึ้น
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ลักษณะของหนังสือที่เปนวรรณคดี
1. มีโครงเรื่องดี ชวนอาน มีคุณคาสาระและมีประโยชน
2. ใชสํานวนภาษาที่ประณีต มีความไพเราะ
3. แตงไดถูกตองตามลักษณะคําประพันธ
4. มีรสแหงวรรณคดีที่ผูอานคลอยตาม
“วรรณคดีมรดก” หมายถึง วรรณคดีที่บรรพบุรุษหรือกวีสมัยกอนแตงเอาไวและเปนที่นิยมอาน
กันอยางแพรหลาย ความนิยมนั้นตกทอดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปรียบเสมือนมรดกอันล้ําคาของชาติ
ที่บรรพบุรุษมอบไวแกอนุชนรุนหลังใหเห็นความสําคัญของวรรณคดีมรดก
วรรณคดีมรดกมักจะแสดงภาพชีวิตของคนในสมัยกอนที่มกี ารประพันธวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ โดยไม
ปดบังสวนที่บกพรอง ทั้งยังแทรกแนวคิด ปรัชญาชีวิตของกวีไวดวย
วรรณคดีมรดกมีคุณคาในดานประวัติศาสตร สังคม อารมณ วรรณศิลป ตลอดจนใหคติสอนใจ
นับเปนมรดกทางปญญาของคนในชาติ ขนบของการแตงวรรณคดีมรดก
ขนบการแตงวรรณคดีมรดก
ขนบ หมายถึง ธรรมเนียมนิยม “ขนบวรรณคดี” หมายถึง ธรรมเนียมนิยมในการแตงวรรณคดี
ที่นิยมปฏิบัติกัน ไดแก
1. รูปแบบและเนื้อหา รูปแบบที่นิยมไดแก ลิลิต นิราศ เพลงยาว บทละคร โคลง ฉันท กาพย
กลอน และราย รูปแบบและเนื้อหาจะตองเหมาะสมกันเชน ถาเปนการสดุดี วีรกรรมของกษัตริย หรือ
วีรบุรุษ จะแตงเปนนิราศหรือเพลงยาว เปนตน
2. เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับศาสนาเพื่อสั่งสอน สดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษ หรือเพื่อระบายอารมณ
3. ลักษณะการเขียนจะเริ่ มดวยบทไหวครู สดุดีกษัตริย กลาวชมบานเมือง แลวดําเนินเรื่อ ง
หากเปนวรรณคดีที่มีการทําสงครามจะมีบทจัดทัพดวย
4. การใชถอยคํา จะเลือกใชถอยคําที่สละสลวยมีความหมายที่ทําใหผูอานเกิดความซาบซึ้งและ
ประทับใจ
หลักการพินิจและวิจารณวรรณคดี
การวิจารณ หมายถึง การพิจารณาเพื่อเปนแนวในการตัดสินวาสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไมดี การวิจารณ
วรรณคดีจะตองพิจารณาทุกขั้นตอน ทุกองคประกอบของงานเขียนมีการแยกแยะตั้งแตการใชถอยคํา
สํานวน ภาษา รูปประโยค เนื้อเรื่อง แนวคิด การนําเสนอเนื้อหา และคุณคาทั้งดานวรรณศิลปและคุณคา
ทางดานสังคม
คุณคาทางวรรณศิลป ไดแก การพิจารณาศิลปะและรูปแบบงานประพันธ โดยพิจารณาจากศิลปะ
ในการแตงทั้งบทรอยแกวและบทรอยกรอง มีกลวิธีในการแตงมีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหา
มีความนาสนใจและมีความคิดอยางสรางสรรค ใชสํานวนในการแตงมีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา มีความนาสนใจและมีความคิดอยางสรางสรรค ใชสํานวนภาษาสละสลวย สื่อความหมายไดชัดเจน
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คุณคาดานสังคม เปนการพิจารณาจากการที่ผูประพันธมักแสดงภูมิปญญาของตน คานิยม และ
จริยธรรมที่สะทอนใหเห็นสภาพสังคมไดมากนอยเพียงใด หรือเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมอยางไร มีสวนชวย
พัฒนาสังคมหรือประเทืองปญญาของตนในสังคมชวยอนุรักษสิ่งที่มีคุณคาของชาติบานเมือง และมีสวนชวย
สนับสนุนคานิยมอันดีงาม เปนตน
การพิจารณาวรรณคดี คือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีเลมใดเลมหนึ่งอยางสั้น ๆ
โดยมีเจตนานําวรรณคดีนั้นใหผูอานรูจักวามีเนื้อเรื่อง มีประโยชนและมีคุณคาอยางไร ผูพินิจมีความคิดเห็น
อยางไรตอวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ ชอบหรือไมชอบ เพราะเหตุใด ในการพินิจหรือวิจารณวรรณคดีมีหลักการ ดังนี้
1. แยกองคประกอบของหนังสือหรือวรรณคดีที่วิจารณใหได
2. ทําความเขาใจกับองคประกอบที่แยกออกมาใหแจมแจงชัดเจน
3. พิจารณาหรือวิจารณวรรณคดีในหัวขอตอไปนี้
3.1 ประวัติความเปนมา
3.2 ลักษณะของการประพันธ
3.3 เรื่องยอ
3.4 การวิเคราะหเรื่อง
3.5 แนวคิดและจุดมุงหมายในการแตง ฉาก ตัวละคร และการใชภาษา
3.6 คุณคาดานตาง ๆ

การอานวรรณคดีเพื่อการวิเคราะหวิจารณ
การอานวรรณคดี ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน การอานเพื่อฆาเวลาเปนการอานที่
ไมตองวิเคราะหวาหนังสือนั้นดีเลวอยางไร การอานเพื่อความเจริญทางจิตใจ เปนการอาน เพื่อใหรูเนื้อเรื่อง
ไดรับรสแหงวรรณคดี การอานเพื่อหาความรูเปนการอานเพื่อเพงเล็งเนื้อเรื่อง คนหาความหมายและหัวขอ
ความรูจากหนังสือที่อาน การอานเพื่อพินิจวรรณคดี จะตองอาน เพื่อหาความรูและเพื่อความเจริญทางจิตใจ
จะตองอานดวยความรอบคอบ สังเกตและพิจารณาตัวอักษรที่อาน และตองสามารถทราบวา วรรณคดี
ที่อานเปนวรรณคดีประเภทใด เชน คําสอน สรรเสริญวีรบุรุษของชาติ การแสดงอารมณ บทละคร นิทาน
และยังตองพิจารณาเนื้อเรื่องและตัวละครวาเนื้อเรื่องนั้นเปนเนื้อ เรื่องเกี่ยวกับอะไร มี แนวคิดอยางไร
ตัวละครมีลักษณะนิสัยอยางไร สุนทรียภาพแหงบทรอยกรองเปนอยางไร เชน การใชถอยคําเหมาะสม
มีความไพเราะ และสรางมโนภาพแจมชัดมากนอยเพียงใด เปนตน ในการอานวรรณคดีประเภทรอยกรอง
จะไดรับรสเต็มที่ บางครั้งผูอานจะตองอานออกเสียงอยางชา ๆ หากเปนบทรอยกรองและอานเปนทํานอง
เสนาะดวยแลว จะทําใหผูอานไดรับรสแหงถอยคํา ทําใหเกิดจินตภาพไดรับความไพเราะแหงเสียงไปดวย
ในการวิเคราะหวิจารณวรรณคดีนั้น ตองฝกตีความหมายของบทรอยกรอง ในชั้นแรกจะตองศึกษา
ตัวอยางการวิเคราะหวิจารณจากการตีความหรืออานจากหนังสือที่วิเคราะหวิจารณและตีความวรรณคดี
จากนั้นจึงตองฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกพิจารณาอยางรอบคอบ การตีความแนวคิดในเรื่องวรรณคดีนั้น
ไมจําเปนตองเหมือนกัน ขึ้นอยูกับการมองและประสบการณของผูตีความ
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ตัวอยางการวิเคราะหวรรณคดี

รายยาวมหาเวสสันดรชาดก
มหาเวสสันดรชาดกเปนชาติหนึ่งของพระโพธิสัตวกอนที่จะเสวยพระชาติเปนพุทธองค เนื้อความ
โดยยอ มีดังนี้
ครั้งหนึ่งกษัตริยแหงกรุงสีวีราษฎรทรงพระนามวา พระเจาสญชัย มีพระมเหสี ทรงพระนาม
พระนางผุสดีและพระราชโอรสองคหนึ่งทรงพระนามวา เวสสันดร
พระเวสสันดรมีพระทัยฝกใฝการทําทานมาแตยังทรงพระเยาว เมื่อมีพระชนมายุพอสมควรที่จะ
อภิเษกสมรสไดก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมัทรี พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานบารมีทุกวันมีพราหมณ
จากเมืองกลิงคราษฎรแปดคนไดมาขอชางปจจัยนาคซึ่งเปนชางคูบานคูเมือง พระเวสสันดรไดประทานชาง
แกพราหมณ เพราะทรงทราบวา เมืองกลิงคราษฎรเกิดทุพภิกขภัยทําใหบรรดาชาวเมืองสีวีราษฎรโกรธแคน
ขับไลพระองคออกจากเมือง
พระเวสสันดรไดเสด็จออกจากเมืองพรอมดวยพระนางมัทรีพระโอรสและธิดา ตลอดทางที่เสด็จ
ผาน ไดบริจาคของตางๆ แกผูที่มาขอจนหมดสิ้น แลวทรงพระดําเนินโดยพระบาทจนถึงเขาวงกต ประทับอยู
ณ ที่นั้น ทรงผนวชเปนฤาษี พระนางมัทรีก็ทรงรักษาศีล
กลาวถึงพราหมณชูชกไดภริยาสาวสวยคนหนึ่งมีชื่ออมิตตาดา นางไดยุใหชูชกไปขอสองกุม าร
จากพระเวสสันดร ชูชกก็เดินทางไปยังเขาวงกตไดพบพระเวสสันดรพระองคไดประทานสองกุมารใหแก
ชูชก ชูชกฉุดกระชากลากสองกุมารไปจนพนประตูปา สวนนางมัทรีเสด็จออกไปหาอาหารไปประสบ
ลางรายตาง ๆ ทํ าใหทรงเปนหวงพระโอรสและพระธิดาจึ งเสด็จกลับอาศรม พอทราบความจริงเรื่อง
พระโอรสและธิดาก็ทรงอนุโมทนาดวย
ฝายชูชกพาสองกุมารหลงเขาไปในเมืองสีวีราษฎร พระเจาสญชัยทอดพระเนตรแลวทรงทราบวา
พระกุมารนั้นคือ พระนัดดาก็ทรงไถตัวสองกุมาร สวนชูชกนั้นกินอาหารมากจนทองแตกตาย พระเจาสญชัย
และพระนางผุสดีใหสองกุมารพาไปยังอาศรม เพื่อรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับเมือง เมื่อทั้งหก
กษัตริยพบกันก็ถึงแกวิสัญญีภาพ (สลบ) ไปทุกองค เทวดาจึงบันดาลใหเกิดฝนโบกขรพรรษตกลงมาให
ชุมชื่น ทั้งหกองคจึงฟนคืนชีวิตและเสด็จกลับพระนคร
ตัวอยางการพิจารณาคุณคาวรรณคดี
การวิจารณวรรณคดีที่กลาวมาแลว จะพิจารณาตั้งแตประวัติความเปนมา ประวัติผูแตง ลักษณะ
คําประพันธ เรื่องยอ ในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีนั้นจะตอ งพิจารณาการเขียน ลัก ษณะการเขียน
สํานวนภาษาที่ใช แมกระทั่งคติเตือนใจ คําคม พฤติกรรมและนิสัยของตัวละครในวรรณคดีเรือ่ งนั้น ๆ ก็เปน
องคประกอบสําคัญที่สงผลใหวรรณคดีเรื่องนั้นมีคุณคา ซึ่งจะนําเสนอตัวอยางวรรณคดี รายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ ทานกัณฑและวรรณคดีสามัคคีเภทคําฉันท ดังนี้
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1. ทานกัณฑ ผูแตง “สํานักวัดถนน เนื้อเรื่องกลาวถึงกอนที่พระเวสสันดรจะเสด็จออกไปอยูปา
ไดทรงทําทานครั้งยิ่งใหญเรียกวา สัตตสดกมหาทาน แลวทูลลาพระเจาสญชัยและพระนางผุสดี รุงขึ้น
พระเวสสันดรใหเจาหนาที่เบิกเงินทองบรรทุกรถทรง เสด็จออกจากเมืองพรอมพระนางมัทรีและสองกุมาร
ขณะเสด็จทรงโปรยเงินทองเหลานั้นเปนทาน กอนจะถึงปามีพราหมณมาทูลขอรถทรงบริจาคให พระเวสสันดร
ทรงอุมพระชาลี พระนางมัทรีทรงอุมพระกัณหา เสด็จมุงสูปาดวยพระบาท”
พินิจตัวละครในกัณฑทานกัณฑ ซึ่งจะพินิจเปนตัวอยางเพียง 1 ตัว เทานั้น คือ พระเวสสันดร
เพราะถือวาเปนตัวเอกของเรื่อง พระเวสสันดรคือ พระโพธิสัตวชาติสุดทายกอนจะมาเปนพระพุทธเจา
พฤติกรรมของพระองคจึงเปนแนวที่เหนือบุคคลธรรมดา ซึ่งบุคคลธรรมดายากที่จะปฏิบัติไดดังพระองค
อาทิ
1.1 ใฝใจที่จะทําทาน ซึ่งเปนลักษณะนิสัยที่มีมาแตยังทรงพระเยาว ครั้งเสด็จขึ้นครองราชย
ก็ทรงบริจาคทานทุกวันเปนประจํา แมชางปจจัยนาค ซึ่งเปนชางคูบานคูเมืองก็ประทานใหแกผูที่เดือนรอน
จนเปนเหตุใหถูกเนรเทศ กอนออกจากเมืองยังไดบริจาคทานอันยิ่งใหญที่เรียกวา สัตตสดกมหาทาน
ดังขอความ “พระพักตรเธอผองแผวเพื่อจะบําเพ็ญพระโพธิญาณเสด็จออกยังโรงทานทองสนาม...เธอก็ให
พระราชทานสิ้นทุกประการ ประจงจัดสัตตสดกมหาทาน เปนตนวา คชสารเจ็ดรอย...ใหจัดโคนมนับรอย
มิไดขาด ทั้งทาสทาสีก็สิ้นเสร็จ...เธอหยิบยกสัตตสดกมหาทานแลว พระทัยทาวเธอผองแผวชื่นบานตอ
ทานบารมี...” นอกจากนี้พระเวสสันดรไดทรงบําเพ็ญทานอันยิ่งใหญ คือ บุตรทานและประทานพระชายา
ใหแกพราหมณ (พระอินทร ปลอมมา) การใหทานทั้งสองครั้งนี้เปนยอดแหงทานหามีผูใดกระทําได เชน
พระองค
1.2 ทรงมั่นในอุเบกขา ทรงมีพระทัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงไมหวั่นไหวตอการกระทําใด ๆ ที่จะ
ทําใหพระองคทรงเกิดกิเลส
1.3 ทรงเปนผูรอบคอบ เห็นไดจากการทํากําหนดคาตัวสองกุมาร ซึ่งเปนพระโอรสและ
พระธิดาที่พระองคประทานแกชูชก เพื่อมิใหสองกุมารตองไรรับความลําบากและไดรับความเสื่อมเสีย
คุณคาของกัณฑทานกัณฑ
1. คุณคาดานวรรณศิลป (ความงามทางภาษา)
ทานกัณฑนี้ดีเดนในเชิงพรรณนาโวหาร มีการใชโวหารที่ไพเราะและทําใหเกิดจินตภาพ
แกผูอาน เชน ตอนที่พระนางผุสดีพูดกับพระเวสสันดรใชถอยคําที่อานแลวซาบซึ้งกินใจ “วาโอพอฉัตรพิชัยเชตเวสสันดรของแมเอย ตั้งแตนี้พระชนนีจะเสวยพระอัสสุชนธารา แมไปทูลพระบิดาเธอก็ไมโปรด
แมวอนขอโทษเธอก็ไมให...พระลูกเอย...แตนี้จะชุมชื่นไปดวยน้ําคางในกลางปา พอจะเสวยแตมูลผลาตาง
เครื่องสาธุโภชนทุกเชาค่ํา ถึงขมขื่นก็จะกลืนกล้ําจําใจเสวย...”
2. คุณคาดานสังคม
2.1 ดา นการปกครอง ในเรื่ อ งพระเวสสั น ดรจะเห็ น วา กษั ต ริ ย ท รงฟง เสี ย งประชาชน
เมื่อประชาชนลงมติใหเนรเทศพระเวสสันดร เพราะเจาสญชัยก็ยอมเนรเทศแสดงใหเ ห็นถึงความเปน
ประชาธิปไตย
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2.2 สภาพสังคมที่ไมยอมรับหญิงมาย หญิงใดเปนมายก็จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากสังคม
และไมมีใครอยากไดเปนคูครอง
3. ดานคานิยม
3.1 คานิยมเกี่ ยวกั บการทํ างาน โดยการทํ าทานเปนการเสี ยสละ เพื่ อ เพื่ อ นมนุษยและ
หวังในผลบุญนั้นจะสงใหตนสบายในชาติตอไป ความคิดนี้ยังฝงอยูในใจคนไทยมาทุกสมัย จึงนิยมทําบุญ
บริจาคทาน
3.2 ความเชื่ อ เกี่ ยวกั บ เรื่ อ งชา งเผื อ ก ชางเผื อ กถื อ วา เปนชา งคู บ ารมี พ ระมหากษั ตริ ย 
และความเชื่อนั้นยังปรากฏมาจนถึงปจจุบันนี้
4. ดานความรู
ใหความรู เกี่ ยวกับ การสั ตตสดกมหาทาน ซึ่ งในสมัยอยุธยาก็ ปรากฏการทําทานลั กษณะนี้
ในสมัยพระเจาปราสาททองและประเทศที่เปนเมืองขึ้นประเทศอื่นตองสงเครื่องบรรณาการมาถวาย

เรื่องที่ 5 หลักการวิจารณวรรณกรรม
เมื่อกลาวถึงวรรณกรรมยอมเปนที่เขาใจกันทั่วไปวา หมายถึง งานเขียนดานตาง ๆ ในรูปของ
บทละคร สารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย และกวีนิพนธซึ่งมีมาตั้งแตโบราณแลวทั้งที่เปนรอยแกวและ
รอยกรอง
ลักษณะของวรรณกรรม
1. วรรณกรรมเปนงานประพันธที่แสดงความรูสกึ นึกคิด โดยทั่วไปมนุษยจะพูดหรือเขียนแลวจะสง
ความรูสึกนึกคิด อยางใดอยางหนึ่ง เชน ฝนตก ตนไมสีเขียว ความรูสึก จะสัมผัสไดทางกายและใจ เชน
รูสึกหนาว รูสึกรอน เปนตน สวนความคิดคือ สิ่งที่เกิดจากการใชสติปญญาใครครวญเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มากระทบอารมณ
2. วรรณกรรมเปนงานประพันธที่เกิดจากจินตนาการ เปนการสรางภาพขึ้นในจิตใจ จากสิ่งที่เคยพบ
เคยเห็นในชีวิต สิ่งที่สรางสรรคขึ้นมาจากจินตนาการออกจะมีเคาความจริงอยูบาง
3. วรรณกรรมเปนงานประพันธใชภาษาวรรณศิลป เชน คําวาใจกวางเหมือนแมน้ํา หรือหิมะขาว
เหมือนสําลี เปนตน

ประเภทของวรรณกรรม
ในปจ จุ บั น วรรณกรรมแบง ประเภท โดยดู จ ากรู ป แบบการแตง และการแบง ตามเนื้ อ หาออก
เปน 4 ประเภท คือ
1. ประเภทรอยแกว คือ วรรณกรรมที่ไมมีลกั ษณะบังคับ ไมบังคับจํานวนคํา สัมผัส หรือเสียงหนัก
เบาวรรณกรรมที่แตงดวยรอยแกว ไดแก นิทาน นิยาย นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี บทความ ขาว
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2. ประเภทรอยกรอง คือ วรรณกรรมที่มีลักษณะบังคับในการแตง ซึ่งเรียกวา ฉันทลักษณ เชน
โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย ลิลิต วรรณกรรมที่แตงดวยคําประเภทรอยกรอง ไดแก บทละคร นิยาย
บทพรรณนา บทสดุดี บทอาเศียรวาท
3. ประเภทสารคดี คือ วรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระใหความรู ความคิดและอาจใหความบันเทิง
ดวย เชน สารคดีทองเที่ยว ชีวประวัติ บันทึกจดหมายเหตุ หนังสือคติธรรม บทความ เปนตน
4. ประเภทบันเทิงคดี คือ วรรณกรรมที่แตงขึ้นโดยอาศัยเคาความจริงของชีวิตหรือจินตนาการ
โดยมุงใหความบันเทิงแกผูอานเปนลําดับ ไดแก เรื่องสั้น นิทาน นวนิยาย บทละครพูด เปนตน

วรรณกรรมที่ไดรับการยกยอง
ในการอานหนังสือแตละเลม โดยเฉพาะหนังสือประเภทวรรณคดี ผูอานยอมไดรับประสบการณ
ทางอารมณบาง ไดรับคุณคาทางปญญาบาง หรืออาจไดรับทั้งสองประการบาง สวนวรรณกรรมบางเรื่อง
แมมิไดเปนวรรณคดีก็อาจใหทั้งประสบการณทางอารมณและใหคุณคาทางปญญา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูอานวาจะ
สามารถเขาถึงวรรณกรรมนั้นไดเพียงไร วรรณกรรมบางเรื่องแตงไดดีจนไดรับการยกยอง ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
งานประพันธทั้งปวงยอมแฝงไวซึ่งแนวคิดและคานิยมบางประการ อันจะกอใหเกิดความงอกงาม
ทางสติปญญาและพัฒนาการสมรรถภาพการพิจารณาความประณีตความละเอียดออนทางภาษาไดอยางดี
ยิ่ง แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมนั้น อาจหมายถึง ความคิดสําคัญของเรื่องหรืออาจเปนความคิดอื่น ๆ
สอดแทรกอยูในเรื่องก็ได

ยกตัวอยางนิทานเรื่อง ปลาบูทองใหแนวคิดวาความอิจฉาริษยา ของแมเลี้ยงเปนสาเหตุใหลูกเลี้ยง
ถูกทําทารุณกรรมอยางแสนสาหัส
บทรอยกรองเรื่อง น้ําตา ใหแนวคิดสําคัญวา น้ําตาเปนเพื่อนของมนุษยทั้งในยามทุกขและยามสุข
สวนคานิยมจากวรรณกรรมนั้น หมายถึง ความรูสึก ความคิด หรือความเชื่อของมนุษย รวมถึง
ความเชื่อมั่น การยึดถือปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต คานิยมจึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ
มนุษยในการเลือกกระทําหรือเวนกระทําสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งถือวาทําหรือคิดเห็นตามกาลเวลา ยกตัวอยาง เชน
คานิยมเรื่องการมีคูครอง ดังคํากลอนตอนหนึ่งจากเรื่องเสภาขุนชางขุนแผน ตอนที่นางพิมพิลาไลยยัง
เปนสาวไดพูดกับนางสานทองผูเปนพี่เลี้ยงวา
ธรรมดาเกิดเปนสตรี
ชั่วดีคงไดคูมาสูสอง
มารดายอมอุตสาหประคับประคอง
หมายปองวาจะปลูกใหเปนเรือน
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อันหนึ่งเราเขาก็วาเปนผูดี
มั่งมีแมมิใหลูกอายเพื่อน
จากคําประพันธนี้ สะทอ นใหเห็นคานิยมของสตรีสมัยกอนวา เปนผูหญิ งตองรักนวลสงวนตัว
อยูในโอวาทของมารดา เมื่อจะมีคูควรใหมารดาตกแตงใหไมชิงสุกกอนหาม สรุปวรรณกรรมทั้งปวงยอม
แฝงไวซึ่ ง แนวคิดและคานิยมบางประการ อั นจะกอ ใหเกิ ดความงอกงามทางสติปญ ญา และพั ฒ นา
สมรรถภาพการพิจารณาความละเอียดออนทางภาษาลักษณะการใชถอยคําภาษาที่ดีในวรรณกรรม
วรรณกรรมที่ดียอมมีความประณีตในการใชภาษา อันจะทําใหผูอานพัฒนาสมรรถภาพ ในการ
พิจารณาความประณีต ละเอียดออนของภาษาไดดีขึ้น
วรรณกรรมที่ดีเปนศิลปะแขนงที่อาศัยภาษาเปนสื่อถายทอดความไพเราะความประทับใจหรื อ
อารมณความรูสึก ซึ่งมีหลักพิจารณา 3 ประการใหญ ๆ ดังนี้
1. การใชถอยคํา เสียง ความหมาย การเลือกใชถอยคําชัดเจน ตรงตามความหมายมีเสียงไพเราะ
2. การเรียบเรียงถอยคํา การเรียบเรียงถอยคําใหอยูตําแหนงทีถ่ ูกตองถูกแบบแผนของภาษา
ยอมทําใหภาษามีความไพเราะมีความชัดเจน ทําใหผูรับสารเขาใจความคิดของผูสื่อสารไดถูกตอง
3. ศิลปะการประพันธ การมีศิลปะในการประพันธ หมายความวาผูแตงตองรูจักเลือกใชถอยคํา
ที่เหมาะสม เพื่อจะทําใหเกิดความไพเราะทางภาษา การใชกวีโวหาร หรือสํานวนโวหารจะชวยใหผูอานมอง
เห็นภาพชัดเจน และเกิดความไพเราะทางภาษามากขึ้น ตอไปนี้จะกลาวถึงศิลปะการประพันธพอสังเขป
3.1 ไวพจน หมายถึง การใชคําที่มีความหมายอยางเดียวกัน ซึ่งตองพิ ถีพิถันเลื อกใชให
เหมาะสมกับเนื้อหา เชน
พอสบเนตรวนิดามารศรี
แรงฤดีดาลเลหเสนหา
ดังตองศรซานพิษดวยฤทธิ์ยา
เขาตรึงตราตรอมตรมระทมทรวง
ตะลึงเล็งเพงแลชะแงพักตร
จนนงลักษณหลีกไปควรโลลวง
ใหเสียวปลาบวาบไหวใจระลวง
ปะหนึ่งดวงจิตดับเพราะลับนาง
(จากคําประพันธบางเรื่อง ของพระยาอุปกิตศิลปสาร)
คําที่มีความหมายวาผูหญิง ในที่นี้มี 4 คํา คือ วนิดา มารศรี นงลักษณ บางกวีสามารถเลือกใชได
เหมาะสมกับเนื้อความในเรื่อง
3.2 การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติและเสียงตาง ๆ การนําเสียงที่ไดยินจากธรรมชาติ
มารอยกรองพรรณนาใหเกิดความรูสึกเหมือนไดยินทําใหเกิดความไพเราะนาฟงและสะเทือนอารมณ เชน
ครืนครืนใชฟารอง
เรียมครวญ
หึ่งหึ่งใชลมหวน
พี่ให
ฝนตกใชฝนนวล
พี่ทอด ใจนา
รอนใชรอนไฟไหม
ที่รอนกลกาม
(ตํานานศรีปราชญ ของพระยาปริยัติธรรมธาดา)
คําวา “ครืนครืน” เปนการเลียนเสียงฟารอง
คําวา “หึ่งหึ่ง” เปนการเลียนเสียงลมพัด
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3.3 การเลนคํา หมายถึง การนําคําพองรูปพองเสียงมาเรียบเรียงหรือรอยกรองเขาดวยกัน
จะทําใหเกิดเสียงไพเราะและเพิ่มความงดงามทางภาษา เชน
ปลาสรอยลอยลองชล
เหมือนสรอยทรงทรามวัย

วายเวียนวนปนกันไป
ไมเห็นเจาเศราบวาย

คําวา “สรอย” คําแรกเปนชี่อปลา
คําวา “สรอย” คําหลังหมายถึงสรอยคอ
3.4 การใชคําอัพภาส หมายถึง คําซ้ําชนิดหนึ่ง โดยใชพยัญชนะซ้ําเขาไปขางหนาคํา เชน
ริก เปน ระริก ยิ้ม เปน ยะยิ้ม แยม เปน ยะแยม
การใชคําอัพภาสหลาย ๆ คําในที่ใกลกัน ทําใหแลเห็นภาพและเกิดความรูสึกสะเทือนอารมณ
ตามไปดวย เชน สาดเปนไฟยะแยง แผลงเปนพิษยะยุง พุงหอกใหญ คะควางขวางหอกซัดคะไขว
(ลิลิตตะเลงพาย)
3.5 การใชโวหารภาพพจน โวหารภาพพจน หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงโดยไมกลาวอยาง
ตรงไปตรงมา ผูประพันธมีเจตนาจะใหผูอานเขาใจ และประทับใจยิ่งขึ้นกวาการใชคําบอกเลาธรรมดา
การใชโวหารภาพพจนอาจทําไดหลายวิธี เชน
3.5.1 เปรียบสิ่งหนึ่งวาเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง ในการเปรียบเทียบนี้จะมีคําแสดงความหมาย
อยางเดียวกับคําวาเหมือน ปรากฏอยูดวย ไดแกคําวา เปรียบเหมือน เสมือน ดุจ ประดุจ ดุจดัง ราวเพียง เชน
คุณแมหนาหนักเพี้ยง
พสุธา (เพี้ยง-โทโทษ มาจากคําวาเพียง)
คุณบิดรดุจอา
กาศกวาง
3.5.2 เปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง บางตําราเรียกวาอุปลักษณ เชน พอแม คือ รมโพธิ์
รมไทรของลูก
ราชาธิราชนอม
ใจสัตย
อํามาตยเปนบรรทัด
ถองแท
3.5.3 สมมุติสิ่งตาง ๆ ใหมีกิริยาอาการเหมือนมนุษย หรือที่เรียกวาบุคลาธิษฐาน เชน
น้ําเซาะหินรินรินหลากไหล ไมหลับเลยชั่วฟาดินสลาย
3.5.4 การใชคําสัญลักษณหรือสิ่งแทนสัญลักษณ หมายถึง สิ่งหนึ่งใชแทนอีกสิ่งหนึ่ง เชน
แมนเปนบัวตัวพี่เปนภุมรา เชยผกาโกสุมประทุมทอง
3.6 การกลาวเกินจริง หรือที่เรียกวา อติพจน (อธิพจน) การกลาวเกินจริงนี้ปรากฏอยูในชีวิต
ตามปกติ เชน เมื่อเราตองการจะเนนความรูสึกบางอยาง เชนกลาว “เหนื่อยสายตัวจะขาด” หรือ “รอน
แทบสุก” การกลาวเกินจริง ทําใหเกิดความแปลกและเรียกรองความสนใจไดดี
3.7 การเลน เสี ย งวรรณยุ ก ต กวี ใ ชคํ า ที่ ป ระกบดว ยสระ พยั ญ ชนะและตั ว สะกด
อยางเดียวกันตางกันแตวรรณยุกต โดยนํามาเรียงไวในที่ใกลกันทําใหเกิดเสียงไพเราะดุจเสียงดนตรี เชน
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“สละสละสมร
นึกระกํานามไม
หรือ
“จะจับจองจองสิ่งใดนั้น
อยาลามลวงลวงดูแลศกล

เสมอชื่อ ไมนา
แมนแมนทรวงเรียม”
ดูสําคัญคั่นคั้นอยางงันฉงน
คอยแคะคนขนคนใหควรการ”

3.8 สัมผัสอักษร กวีจะใชคําทีม่ ีเสียงพยัญชนะเดียวกัน เชน โคลงกลบอักษรลวน
ชายชาญชัยชาติเชื้อ
เชิงชาญ
สูเศิกสุดเศิกสาร
สงสรอง
ราวรามรุทรแรงราญ
รอนราพณ
เกริกเกียรติไกรกึกกอง
กอกูกรุงไกร
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว)
3.9 สัมผัสสระ กวีจะใชคําที่มีเสียงสระคลองจองกัน เชน
เขาทางตรอกออกทางประตู
คางคกขึ้นวอแมงปอใสตุงติ้ง
น้ํารอนปลาเปนน้ําเย็นปลาตาย
เพื่อนกินหางายเพื่อนตายหายาก
3.10 การใชคําปฎิพฤกษ หมายถึง ความขัดแยงที่ กวีนํามากลาวคูกั น เพื่อแสดงคุณสมบั ติ
2 อยางที่แยงกัน อันอยูในสิ่งเดียวกัน เชน ความหวานชื่นในความขมขื่น ความเงียบเหงาในความวุนวาย
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนตอบคําถาม และรวมกิจกรรมตอไปนี้
1. วรรณคดี คืออะไร
2. วรรณคดีกับวรรณกรรมแตกตางกันอยางไร
3. ใหผูเรียนรวบรวมรายชื่อหนังสือที่เปนวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทละ 3 เลม
4. ใหสรุปคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่รวบรวมมาไดจากขอ 3

เรื่องที่ 6 ภาษาถิ่น

ความหมายของภาษาถิ่น
ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่ ใชสื่ อความหมายตามทอ งถิ่นตาง ๆ ซึ่ งจะแตกตางกันในถอยคํา
สําเนียง แตก็สามารถจะติดตอสื่อสารกันได และถือวาเปนภาษาเดียวกัน เพียงแตแตกตางกันตามทองถิ่น
เทานั้น
ภาษาถิ่น บางที่ มักจะเรี ยกกันวา ภาษาพื้นเมือ งทั้ งนี้เ พราะไมไดใชเ ปนภาษามาตรฐานหรื อ
ภาษากลางของประเทศ
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สาเหตุที่ทําใหเกิดภาษาถิ่น
ภาษาถิ่น เกิดจากสาเหตุการยายถิ่นฐาน เมื่อกลุมชนที่ใชภาษาเดียวกันยายถิ่นฐานไปตั้งแหลงใหม
เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ มีการรุกรานของศัตรู เมื่อแยกยายไปอยูคนละถิ่นนาน ๆ ภาษาที่ใชจะคอ ย
เปลี่ยนแปลงไปเชน เสียงเปลี่ยนไป คําและความหมายเปลี่ยนไป ทําใหเกิดภาษาถิ่นขึ้น
คุณคาและความสําคัญของภาษาถิ่น
1. ภาษาถิ่นเปนวัฒนธรรมทางภาษาและเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น
2. ภาษาถิ่นเปนสัญลักษณที่ใชสื่อสารทําความเขาใจและแสดงความเปนญาติ เปนพวกเดียวกัน
ของเจาของภาษา
3. ภาษาถิ่นตนกําเนิดและเปนสวนหนึ่งของภาษาไทยและวรรณคดีไทย การศึกษาภาษาถิ่น
จะชวยใหการสื่อสารและการศึกษาวรรณคดีไดเขาใจลึกซึ่งยิ่งขึ้น
4. การศึกษาและการใชภาษาถิ่น จะชวยใหการสื่อสารไดมีประสิทธิภาพและสรางความเปนหนึ่ง
ของคนในชาติ
ลักษณะของภาษาถิ่น
1. มีการออกเสียงตาง ๆ ถิ่น เพราะสภาพทางภูมิศาสตร ความหางไกลขาดการติดตอสื่อสารกัน
เปนเวลานานมาก ๆ ยอมทําใหออกเสียงตางกันไป
2. การผสมกันทางเชื้อชาติ เพราะอยูใกลเคียงกันทําใหมี ภาษาอื่นมาปน เชน ภาษาอีส าน
มีภาษากลางและเขมรมาปน เพราะมีเขตแดนใกลกันทําใหภาษาเปลี่ยนไปจากภาษากลาง
3. การถายทอดทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ทําใหภาษาเปลี่ยนจากภาษากลาง
4. หนวยเสียงของภาษาถิ่นมีสวนคลายกันและแตกตางกัน หนวยเสียงของภาษากลางมี 21 เสียง
ภาษาถิ่นมีหนวยเสียงตรงกันเพียง 17 เสี ยง นอกนั้นแตกตางกัน เชน ภาษาถิ่นเหนือและอีสานไมมี
หนวยเสียง ช และ ร ภาษาถิ่นใตไมมีหนวยเสียง ง และ ร เปนตน
5. หนวยเสียงวรรณยุกตในภาษาถิ่น แตกตางกันไป ภาคใตมีเสียงวรรณยุกต 7 เสียง ภาคเหนือ
และอีสานมีเสียงวรรณยุกต 6 เสียง ตัวอยางการกลายเสียงวรรณยุกต
มา (กลาง) ภาคใตออกเสียงเปน
หมา
ขาว (กลาง) ภาคอีสานออกเสียงเปน ขาว
ชาง (กลาง) ภาคเหนือออกเสียงเปน จาง
6. การกลายเสียงพยัญชนะในภาษาถิ่นเหนือ ใต อีสาน นั้นมีสวนแตกตางกันหลายลักษณะ เชน
6.1 ภาษาไทยเหนื อ จะมี ค า ที่ ก ลายเสี ย งพยั ญ ชนะจากภาษาไทยกลางอยู ห ลายตั ว
ภาษาไทยกลางเปน ช ไทยเหนือจะเปน จ เชน ชางเปนจาง ฉะนั้นเปนจะอั้น ใชเปนไจ ภาษาไทยกลาง
ใช ร ไทยเหนือจะเปน ฮ เปน รัก เปนฮัก รองเปนฮอง โรงเรียนเปนโฮงเฮียน ภาษาไทยกลางเปน คิดเปน
กึ้ด คิ้วเปนกิ๊ว ภาษากลางใช ท ภาษาไทยเหนือใช ต เชน ทานเปนตาน ทานเปนตาน และภาษาไทยเหนือ
นอกจากจะใชพยัญชนะตางกันแลวยังไมคอยมีตัวควบกล้ําเชน ขี้กลาก เปน ขี้ขาด โกรธ เปน โขด
นอกจากนี้จะมีคําวา โปรด ไทยเหนือ โปด ใคร เปน ไผ เปนตน
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6.2 ภาษาไทยอีสานก็มีกลายเสียงหรือมีหนวยเสียงตางกับภาษาไทยกลางหลายตัว ตัวอยาง
ช ใช ซ แทนเสียง ร ใช ฮ แทนเสียง ญ และ ย จะออกเสียงนาสิก แทนภาษาไทยกลาง ชาง ไทยอีสาน
เปน ซาง เรา เปน เฮา เลือด เปน เฮือด หญิง เปน ญิง (นาสิก) ใหญ เปน ใญ ภาษาไทยอีสานจะไมมี
คําควบกล้ําคลายเหนือ เชน กลวย เปน กวย ปลา เปน ปา ของ เปน ขอ เปรต เปน เผด และภาษาไทย
อีสานมีการสลับรับเสียงดวย เชน ตะกรอ เปน กะตอ ตะกรา เปน กะตา ตะกรุด เปน กะตุด เปนตน
6.3 ภาษาไทยใตก็มีการกลายเสียงพยัญชนะจากภาษาไทยกลางเหมือนกัน ภาษาไทยกลาง
เปน ง ภาษาไทยใตจะเปน ฮ เสียง ฐ จะเปน ล (บางจังหวัด) และญ จะออกเสียงนาสิก ตัวอยาง ภาษาไทย
กลาง คําวา เงิน ภาษาไทยใต เปน เฮิง งาน เปน ฮาน รัก เปน หลัก เปนตน
7. ภาษาถิ่นเหนือใตและอีสานมีการกลายเปนเสียงจากภาษาไทยกลางหนวยเสียง
7.1 ภาษาไทยเหนือจะกลายเสียงสระ อิ เปน อึ เชน คิด เปน กึ้ด สระ อึ เปน สระเออ เชน ถึง
เปน เถิง สระอะ เปน สระอา เชน มะปราง เปน หมาผาง มะละกอ เปน หมากกวยเต็ด สระ เอ เปนสระ
แอ เชน เอว เปน สระแอว เปนตน
7.2 ภาษาไทยอีสานมีการกลายเสียงสระเชน สระ เอือ เปน เอีย เชน เนื้อ เปน เนี้ย สระ อัว
เปน สระโอ เชน วัว เปน โง ตัว เปน โต สระ อึ เปน สระ เออ เชน ครึ่ง เปน เคิ่ง สระ อา เปนสระ อัว
เชน ขวา เปน ขัว เปนตน
7.3 ภาษาไทยอีสานมีการกลายเสียสระ เชน ภาษาไทยกลางใช สระ อิ อี ภาษาถิ่นใต
ใช สระ เอะ เอ เชน สี่ เปน เส ซีก เปน แซก สระ เอะ เอ ใชเปนสระ แอะ แอ เชน เด็ก เปน แด็ก เปนตน
8. ความหมายของคําในภาษาถิ่นแตกตางไปจากภาษากลาง เชน คําวารั กษา ภาษาถิ่นใต
มีความหมายวา เลี้ยง เชน นําลิ งไปรักษา หมายถึงนําลิง ไปเลี้ยง บัวลอย ภาษาถิ่นเหนือหมายถึง
ผักตบชวา แพรนม ภาษาถิ่นอีสานหมายถึง ผาเช็ดหนา ภาษาถิ่นใตเรียกผาเช็ดหนาวา ผานุย เปนตน

กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนเขียนเครื่องหมาย วงกลม ลอมรอบขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดใหความหมายภาษาถิ่นไดถูกตอง
ก. ภาษาตระกูลตาง ๆ
ข. ภาษาที่พูดกันในทองถิ่นนั้น ๆ
ค. ภาษาที่ใชพูดกันทั่วประเทศ
ง. ภาษาของชนกลุมใหญทั่วโลก
2. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาษาถิ่น
ก. สภาพภูมิประเทศ
ข. การยายถิ่นฐาน
ค. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกขอ
3. คําในขอใดที่เปนคําเฉพาะของภาษาถิ่นภาคเหนือ
ก. งอ
ข. งอน
ค. งืด
ง. งีบ
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4. “ฝนตกฟารอง พอแมเขาอยูหนุก” คําวา หนุก เปนคําในภาษาถิ่นภาคใด
ก. เหนือ
ข. ใต
ค. อีสาน
ง. กลาง
5. ภาษาถิ่นใด ที่มีหนวยเสียงวรรณยุกตมากที่สุด
ก. ภาษาถิ่นเหนือ
ข. ภาษาถิ่นอีสาน
ค. ภาษาถิ่นใต
ง. ภาษากลาง

เรื่องที่ 7 สํานวน สุภาษิต
สํานวน หมายถึง คํากลาวหรือกลุมคําที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบเปนเชิงใหใชความคิดและ
ตีความบางสํานวนจะบอกหรือสอนตรง ๆ บางสํานวนสะทอนความคิด ความรูสึกของกลุมชนในทองถิ่น
ในอดีตดวย
สุภาษิต หมายถึง คํากลาวที่ดีงามเปนความจริง ทุกสมัยเปนคําสอนใหประพฤติ ปฏิบัติ ดังตัวอยาง
“หลํารองชักงาย หลําใจชักยาก”
ความหมาย คิดจะทําอะไรตองคิดใครครวญใหรอบคอบกอนตัดสินใจ
“นอนจนหวันแยงวาน”
ความหมาย นอนตื่นสายมากจนตะวันสองสวางไปทั่วบาน
“พูดไป สองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง”
ความหมายพูดไปไมมีประโยชนอะไร นิ่งไวดีกวา
“เกลือจิ้มเกลือ”
ความหมาย ไมยอมเสียเปรียบกัน แกเผ็ดกันใหสาสม
“ขายผาเอาหนารอด”
ความหมาย ยอมเสียสละของที่จําเปนที่มีอยูเพื่อจะรักษาชื่อเสียงของตนไว
“ฝนทั่งใหเปนเข็ม”
ความหมายเพียรพยายามสุดความสามารถจนกวาจะสําเร็จผล
“น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา”
ความหมาย ทีใครทีมัน

เรื่องที่ 8 วรรณกรรมทองถิ่น
วรรณกรรมทองถิ่น หมายถึง เรื่องราวของชาวบานที่เลาสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งการพูด
และการเขียนในรูปของ คติ ความเชื่อ และประเพณี การแสดงออกในการใชถอยคําที่มีหลากหลายรูปแบบ
เชน นิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก ปริศนา คําทาย ภาษิต คําคม บทเทศน และคํากลาวในพิธีกรรมตาง ๆ
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ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น
1. วรรณกรรมทองถิ่น โดยทั่วไปมีวัดเปนศูนยกลางเผยแพร กวีผูประพันธสวนมาก คือ พระภิกษุ
และชาวบาน
2. ภาษาที่ ใชเ ปนภาษาถิ่น ใชถอ ยคําสํ านวนทองถิ่นที่ เ รียบงาย ชาวบานทั่ วไปรูเ รื่ อ งและ
ใชฉันทลักษณที่นิยมในทองถิ่นนั้น เปนสําคัญ
3. เนื้อเรื่องสวนใหญเปนเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ มุงใหความบันเทิง และสอดแทรกคติธรรมทาง
พุทธศาสนา
4. ยึดคานิยมแนวปรัชญาพุทธศาสนา เชน กฎแหงกรรม หรือธรรมะยอมชนะอธรรม เปนตน

ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น
วรรณกรรมทองถิ่น แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ประเภทมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมทีไ่ มไดเขียนเปนลายลักษณ เปนวรรณกรรมปากเปลา
จะถายทอดโดยการบอก หรือการเลาหรือการรอง ไดแก บทกลอมเด็ก นิทานพื้นบาน เพลงพื้นบาน ปริศนา
คําทาย ภาษิต สํานวนโวหาร คํากลาวในพิธีกรรมตาง ๆ
2. ประเภทเขียนเปนลายลักษณ ไดแก นิทาน คํากลอน บันทึกทางประวัตศิ าสตรในทองถิ่นและ
ตําราความรูตาง ๆ
คุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น
1. คุณคาตอการอธิบายความเปนมาของชุมชนและเผาพันธุ
2. สะทอนใหเห็นโลกทัศนและคานิยมตาง ๆ ของแตละทองถิ่น โดยผานทางวรรณกรรม
3. เปนเครื่องมืออบรมสั่งสอนจริยธรรมของคนในสังคมสามารถนําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันได
4. เปนแหลงบันทึกขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น
5. ใหความบันเทิงใจแกชุมชนทั้งประเภทที่เปนวรรณกรรมและศิลปะการแสดงพื้นบาน เชน
หมอลําของภาคอีสาน การเลนเพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว ของภาคกลาง การซอ การเลาคาวของภาคเหนือ
การเลนเพลงบอก รองมโนราหของภาคใต เปนตน
6. กอใหความสามัคคีในทองถิ่น เกิดความรักถิ่นและหวงแหนมาตุภูมิ

รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่น
1. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคกลาง
1.1 กลอนสวด หรือเรียกวา คําพากย ไดแก กาพยยานี ฉบัง สุรางคนางค
1.2 กลอนบทละคร (นอก) ใชฉันทลั กษณเหมือนกลอนบทละครทั่วไป แตไมเ ครง ครั ด
จํานวนคําและแบบแผนมากนัก
1.3 กลอนนิทาน บทประพันธเปนกลอนสุภาพ (กลอนแปด) เปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมมาก
1.4 กลอนแหล นิยมจดจําสืบตอกันมาหรือดนกลอนสด ไมนิยมบันทึกเปนลายลักษณ
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2. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสาน
2.1 โคลงสาร เปนฉันทลักษณที่บังคับเสียงเอกโท สวนมากใชประพันธวรรณกรรมประเภท
นิทาน นิยาย หรือนิทานคติธรรม
2.2 กาพยหรือกาพยเซิ้ง ประพันเปนบทสั้น ๆ สําหรับขับลําในพิธี เชน เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งนางแมว
ฯลฯ
2.3 ราย (ฮาย) ลักษณะเหมือนรายยาว ใชประพันธวรรณกรรมชาดก หรือนิทานคติธรรม
ที่ใชเทศน เชน มหาชาติ (ฉบับอีสานเรียกวาลํามหาชาติ)
3. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือ
3.1 คําวธรรม ฉันทลักษณเหมือนรายยาวชําสําหรับเทศน นิยมประพันธวรรณกรรมประเภท
นิทานชาดกหรือนิทานคติธรรม
3.2 คําวซอ คําประพันธที่บังคับสัมผัสระหวางวรรคและบังคับเสียงเอกโท นิยมแตนิทาน
เปน คําวซอ แลวนํามาขับลําในที่ประชุมชน ตามลีลาทํานองเสนาะของภาคเหนือ
3.3 โคลง ภาษาถิ่นเหนือออกเสียงเปน “กะลง” เปนฉันทลักษณที่เจริญรุงเรือง ควบคูกับ
“คาวธรรม” มีทั้งกะลงสีห่ อง สามหอง และสองหอง (โคลงสี่ โคลงสาม และโคลงสอง)
4. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคใต
วรรณกรรมพื้นบานภาคใตฉันทลักษณรวมกับวรรณกรรมทองถิ่นภาคกลาง แตจากการศึกษา
ความนิยมเรื่ อ งฉันทลั กษณของวรรณกรรมภาคใต พบวานิยม “กลอนสวด” (คํากาพย) มากที่ สุ ด
วรรณกรรมลายลักษณภาคใตเกิ นรอยละ 80 ประพันธเ ปนกลอนสวด โดยเฉพาะนิท านประโลมโลก
(เรื่องจักร ๆ วงศ ๆ)

การวิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น
การวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่นนั้นจะวิเคราะหตามคุณคาของวรรณกรรมดานตาง ๆ เมื่อศึกษา
วรรณกรรมทองถิ่นเรื่องใด เราจะตองวินิจวิเคราะหหรือพิจารณาดูวาวรรณกรรมเรื่องนั้นมีคุณคาในดานใด
ดังตอไปนี้
1. คุณคาดานจริยศาสตรหรื อคุณคาดานจริยธรรม วิเคราะหวาวรรณกรรมที่อ านและศึกษา
เปนตัวอยางความประพฤติ การดําเนินชีวิตวาอะไรผิด อะไรถูก อยางไรดี อยางไรเหมาะสม วรรณกรรม
ทองถิ่นจะทําหนาที่ตัวอยางแบบแผนและความประพฤติของชาวบานใหถูกตองสอดคลองกับขอตกลงของ
สังคม ชุมชน ตามกฎหมายระเบียบประเพณีอันดีงาม
2. คุณ คาดา นสุ น ทรี ย ศาสตรห รื อ ความงามความไพเราะ วรรณกรรมทอ งถิ่ นจะใหคุ ณ คา
ดานความงามความไพเราะของถอยคํา ใชคําสัมผัสคลองจอง ความไพเราะของทวงทํานองของเพลง บทกวี
เมื่อฟงหรืออานจะทําใหเกิดจินตนาการ เกิดความซาบซึ้งในอารมณความรูสึก
3. คุณคาภาษา วรรณกรรมทองถิ่นจะเปนสื่อที่ทําใหภาษาถิ่นดํารงอยูและชวยใหภาษาถิ่นพัฒนา
อยูเสมอมีการคิดคนสรางสรรค ถอยคําภาษา เพื่อสื่อความในวรรณกรรมทองถิ่น ทั้งเพลงพื้นบาน บทกวี
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ซอภาษิต จะมี ก ลวิธีก ารแตง ที่ นา สนใจ มี ก ารเลนคําซ้ํ าคําทอ งถิ่ น ถอ ยคําที่ นํามาใชมี เ สี ยงสู ง ต่ํ า
มีเสียงไพเราะ ฟงแลวรื่นหู
4. คุ ณ คา ดา นการศึ ก ษา วรรณกรรมทอ งถิ่ น ประเภทตํ า ราคํ า สอน นิ ท านนอกจากจะให
ความบันเทิงแลวยังจะใหความรูทกุ แขนง ทั้งศิลปวัฒนธรรม อาชีพและเสริมสรางปญญา โดยเฉพาะปริศนา
คําทายจะใหทั้งความรู ความบันเทิงเสริมสรางสติปญญา
5. คุณคาดานศาสนา วรรณกรรมทอ งถิ่นจะเปนสื่ อถายทอดคําสอนและปรัชญาทางศาสนา
เผยแพรสูคนในชุมชนทองถิ่นใหคนชุมชนใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ใหแนวคิดในการดํารงชีวิต เชน
นิทานชาดกตาง ๆ เปนตน
6. คุณคาดานเศรษฐศาสตร วรรณกรรมประเภทตํารายา ตําราพยากรณ การทําพิธีบายศรีสขู วัญ
หรือบทสวดในพิธีกรรมตาง ๆ สามารถนํามายึดเปนอาชีพได วรรณกรรมเกี่ยวกับคํา ภาษาสามารถชวยให
ประหยัดอดออมได
7. คุณ คาทางสั ง คมไดรั บ ความบั นเทิ ง สนุ ก สนาน วรรณกรรมทอ งถิ่ น จะปลู ก ฝง คา นิ ย ม
ในการผูกมิตรผูกสัมพันธของคนในทองถิ่น การอยูรวมกันอยางมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน สรางความสามัคคี
ในหมูคณะใหขอคิดคติธรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูการทํามาหากินและสิ่งแวดลอม เปนตน
8. คุณ คา ดา นประวัต ิศ าสตรโ บราณคดีแ ละความเปน มาของชุม ชนแตล ะทอ งถิ ่น เชน
วรรณกรรมประเภทตํานาน ไดแก ตํานานเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตํานานชื่อ บานชื่อเมือ ง
เปนตน
การวิ เ คราะหคุ ณ คา ของวรรณกรรมทอ งถิ่ นจะพิ จ ารณาจากคุ ณ คา ดานตา ง ๆ ดั ง กลาวมา
ซึ่งวรรณกรรมแตละเรื่อง แตละประเภทยอมจะใหคุณคาแตกตางกัน การศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นที่จะเกิด
ประโยชนจะตองพิจารณา วินิจ วิเคราะห และนําไปใชไดอยางเหมาะสมจึงเปนหนาที่ของเยาวชนที่จะถือ
เปนภารกิจที่จะตองชวยกันอนุรักษวรรณกรรมที่มีคาเหลานี้ไว และชวยกันสืบทอดใหคนรุนหลังไดมีโอกาส
เรียนรู ศึกษาและพัฒนาเพื่อความเปนเอกลักษณของชาติตอไป
มารยาทในการอาน
มารยาทเปนวัฒ นธรรมทางสังคม เปนความประพฤติที่ดีเหมาะสมที่ สังคมยอมรับและยกยอ ง
ผูมีมารยาทคือ ผูที่ไดรับการอบรมสัง่ สอน ขัดเกลามาดีแลว มารยาทในการอานแมจะเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ
ที่บางคนอาจไมรูสึก แตไมควรมองขาม มารยาทเหลานี้จะเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาบุคคลนั้นไดรับการอบรม
สั่งสอนมาดีหรือไม อยางไร ดังเชนภาษิตที่วา “สําเนียงสอภาษากริยาสอสกุล”
มารยาททั่ว ๆ ไปในการอาน มีดังนี้
1. ไมควรอานเรื่องที่เปนสวนตัวของบุคคลอื่น เชน จดหมาย สมุดบันทึก
2. ในขณะที่มีผอู านหนังสือ ไมควรชะโงกไปอานขางหลังใหเปนที่รําคาญและไมควรแยงอาน
3. ไมอานออกเสียงดังในขณะที่ผูอื่นตองการความสงบ
4. ไมแกลงอานเพื่อลอเลียนบุคคลอื่น
5. ไมควรถือวิสาสะหยิบหนังสืออื่นมาอานโดยไมไดรับอนุญาต
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6. ไมอานหนังสือเมื่อยูในวงสนทนาหรือมีการประชุม
7. เมื่ออานหนังสือในหองสมุดหรือสถานทีซ่ ึ่งจัดไวใหอานหนังสือโดยเฉพาะ ไมสงเสียงดัง
ควรปฏิบัตติ ามระเบียบกฎเกณฑของสถานทีเ่ หลานั้นอยางเครงครัด

การปลูกฝงการรักการอาน
1. ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่อานใหชัดเจนแจมแจง จับใจความเรื่องที่อานไดตลอดทั้งเรื่อง
และตองเขาใจเนื้อหาใหถูกตองดวย
2. ใหไดรับรสชาติจากการอาน เชน เกิดความซาบซึ้งตามเนื้อเรื่อง หรือสํานวนจากการประพันธ
นั้น ๆ เกิดอารมณรวม เห็นภาพพจนตามผูประพันธ
3. เห็นคุณคาของเรื่องที่อาน เกิดความสนใจใครติดตาม ดังนั้นการเลือกอานในสิ่งที่สนใจก็เปน
เหตุผลหนึ่งดวย
4. รูจักนําสิ่งที่เปนประโยชนจากหนังสือไปใชใหไดเหมาะสมกับตนเอง
5. รูจักเลือกหนังสือที่อานไดเหมาะสมตามความตองการและโอกาส คุณสมบัตเิ หลานี้
เปนเบื้องตนที่จะปลูกฝงใหรักการอาน
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บทที่ 4
การเขียน
สาระสําคัญ
การศึกษาหลั กเกณฑการเขียนใหเขาใจ ปฏิบัติตามหลัก และวิธีก ารเขียน กระบวนการเขียน
เพื่อการสื่อสาร เขียนคํา ขอความใหถูกตอง เลือกใชคําไดเหมาะสม สื่อความหมายไดชัดเจน จะชวยให
การสื่อสารดวยการเขียนมีประสิทธิภาพ ผูเขียนมีมารยาทและรักการเขียน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนจะสามารถ
1. เขียนจดหมาย เขียนเรียงความ เขียนยอความ เขียนบันทึก เขียนรายงาน เขียนประกาศ
เขียนใบสมัครงาน เขียนสารคดี บันเทิงคดี เขียนคําอวยพร เขียนโครงการ เขียนคํากลาวรายงาน
2. แตงคําประพันธ ประเภท กาพย กลอน โคลง ฉันท ราย ได
3. มารยาทและสรางนิสัยรักการเขียน

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 หลักการเขียน
เรื่องที่ 2 หลักการแตงคําประพันธ
เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน
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เรื่องที่ 1 หลักการเขียน
ความหมายและความสําคัญของการเขียน
การเขียน คือ การแสดงความรู ความคิด อารมณความรูสึกและความตองการของผูสงสารออกมา
เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหผูรับสารอานเขาใจไดรับความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก และความตองการ
ตาง ๆ เหลานั้น
การเขียนเปนพฤติกรรมของการสงสารของมนุษย ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการสงสาร
ดวยการพูดและการอาน เพราะการเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือตัวหนังสือจะคงทนถาวรและกวางขวาง
กวาการพูด และการอาน การที่เราไดทราบความรูความคิดและวิทยาการตาง ๆ ของบุคคลในยุคกอน ๆ
ก็เพราะมนุษยรูจักการเขียนสัญลักษณแทนคําพูดถายทอดใหเราทราบ
การเขียนเพื่อสงสารมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหนนั้นยอมขึ้นอยูกับผูสงสารหรือผูเขียนซึ่งจะตอง
มีความสามารถในหลายดาน ทั้งกระบวนการคิด กระบวนการเขียน ความสามารถในดานการใชภาษาและ
อื่น ๆ ดังนี้
1. เปนผูมีความรูในเรื่องที่จะเขียนเปนอยางดี มีจุดประสงคในการถายทอด เพื่อจะใหผูอานไดรับ
สิ่งใดและทราบพื้นฐานของผูรับสารเปนอยางดีดวย
2. สามารถเลือกรูปแบบและกลวิธีในการเขียนไดเหมาะสมกับเนื้อหาและโอกาส เชน การเขียน
คําชี้แจงก็เหมาะที่จะเขียนแบบรอยแกว หากเขียนคําอวยพรในโอกาสตาง ๆ อาจจะใชการเขียนแบบ
รอยกรองเปนโคลง ฉันท กาพย กลอน จะเหมาะสมกวา เปนตน
3. มีความสามารถในการใชภาษา โดยเฉพาะภาษาเขียนทั้งการเขียนคําและขอความตามอักขรวิธี
รวมทั้งการเลือกใชถอยคําสํานวนตาง ๆ
4. มีความสามารถในการศึกษาคนควาและการฝกฝนทักษะการเขียน
5. มีศิลปะในการใชถอยคําไดไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหา หรือสารที่ตองการถายทอด

หลักการเขียนที่ดี
1. เขียนตัวหนังสือชัดเจน อานงาย เปนระเบียบ
2. เขียนไดถูกตองตามอักขรวิธี สะกดการันต วรรณยุกต วางรูปเครื่องหมายตาง ๆ เวนวรรคตอน
ไดถูกตอง เพื่อจะสื่อความหมายไดตรงและชัดเจน ชวยใหผูอานเขาใจสารไดดี
3. เลือกใชถอยคําไดเหมาะสม สื่อความหมายไดดี กระทัดรัด ชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหา เพศ
วัยและระดับของผูอาน
4. เลือกใชสํานวนภาษาไดไพเราะ เหมาะสมกับความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก ที่ตองการ
ถายทอด
5. ใชภาษาเขียนไมควรใชภาษาพูด ภาษาโฆษณา หรือภาษาที่ไมไดมาตรฐาน
6. เขียนไดถูกตองตามรูปแบบและหลักเกณฑของงานเขียนแตละประเภท
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7. เขียนในสิ่งสรางสรรค ไมเขียนในสิ่งที่จะสรางความเสียหาย หรือความเดือดรอนใหแกบุคคลและ
สังคม
การที่จะสื่อสารดวยการเขียนไดดี ผูเขียนตองมีความสามารถในดานการใชภาษาและตองปฏิบัติ
ตามหลักการเขียนที่ดีมีมารยาท

การเขียนรูปแบบตาง ๆ
รูปแบบการเขี ยน งานเขียนในภาษาไทยมี 2 รูปแบบ คือ งานเขียนประเภทรอยกรองกั บ
งานเขียนประเภทรอยแกว ซึ่งผูเรียนไดเคยศึกษามาบางแลวในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในที่นี้จะพูดถึง
งานเขียนประเภทรอยแกวที่ผู เรียนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เชน การเขียนจดหมาย การเขียน
เรียงความ การเขียนยอความ การจดบันทึก และการเขียนแสดงความคิดเห็น และงานเขียนประเภท
รอยกรองบางประเภทเทานั้น

การเขียนจดหมาย
การเขียนจดหมาย เปนวิธีการที่นิยมใชเพื่อการสื่อสารแทนการพูด เมื่อผูสงสารและผูรับสารอยู
หางไกลกัน เพราะประหยัดคาใชจาย มีลายลักษณอักษรเปนหลักฐานสงถึงกันไดสะดวกทุกพื้นที่ จดหมาย
ที่เขียนติดตอกันมีหลายประเภทเปนตนวา
จดหมายสวนตัว เปนจดหมายที่เขียนถึงกันระหวางญาติมิตร หรือครูอาจารย เพื่อสงขาวคราว
บอกกลาวไตถามถึงความทุกขสุข แสดงถึงความรัก ความปรารถนาดี ความระลึกถึงตอกัน รวมทั้งการเลาเรื่อง
หรือเหตุการณที่สําคัญ การขอความชวยเหลือ ขอคําแนะนําซึ่งกันและกัน
จดหมายกิจธุระ เปนจดหมายที่บคุ คลเขียนติดตอกับบุคคลอืน่ บริษัท หางรานและหนวยงานอื่น ๆ
เพื่อแจงกิจธุระ เปนตนวา การนัดหมายขอสมัครงาน ขอความชวยเหลือและขอคําปรึกษา เพื่อประโยชน
ในดานการงานตาง ๆ
จดหมายธุรกิจ เปนจดหมายที่เขียนติดตอกันในเรื่องธุรกิจ และการเงินระหวางบริษัท หางราน
และองคการตาง ๆ
จดหมายราชการ หรือหนังสือราชการ เปนจดหมายที่ติดตอกันเปนทางราชการจากสวนราชการ
หนึ่ง ถึง อี กสวนราชการหนึ่งขอ ความในหนัง สือ ถือวาเปนหลั ก ฐานทางราชการและมีส ภาพผู กมั ดถาวร
ในราชการ จดหมายราชการจะมีเลขที่ของหนังสือมีการลงทะเบียน รับ-สง ตามระเบียบของงานสารบรรณ
การเขียนจดหมายแตละประเภทจะมีลักษณะแตกตางกันไป แตโดยทั่วไปจะมีแนวโนมในการเขียน
ดังนี้
1. สวนประกอบของจดหมายที่สําคัญคือ ที่อยูของเจาของจดหมาย วัน เดือน ป ที่เขียนขอความ
ที่ตองการสื่อสาร คําขึ้นตน และคําลงทาย
2. ใชภาษาที่สื่อความหมายตรง ชัดเจน สั้น กะทัดรัดไดใจความ เพื่อใหผูรับจดหมายไดทราบ
อยางรวดเร็ว การเขียนแบบนี้มักใชในการเขียนจดหมาย กิจธุระ จดหมายธุรกิจ และจดหมายราชการ
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3. ใชถอยคําภาษาในเชิงสรางสรรค เลือกเฟนถอยคําใหนาอาน ระมัดระวังในการใชถอยคํา
การเขียนลักษณะนี้เปนการเขียนจดหมายสวนตัว
4. จดหมายที่เขียนติดตอเปนทางการตองศึกษาวาควรจะสงถึงใคร ตําแหนงอะไร เขียนชื่อ
ชื่อสกุล ยศ ตําแหนง ใหถูกตอง
5. ใชคําขึ้นตนและคําลงทายใหเหมาะสมกับผูรับตามธรรมเนียม
6. กระดาษและซองเลื อกใชใหเ หมาะสมกั บประเภทของจดหมาย ถาเปนจดหมายที่ สง ทาง
ไปรษณีย จะตองเขียนนามผูสงไวมุมซองบนดานซายมือ พรอมที่อยูและรหัสไปรษณีย การจาหนาซอง
ใหเขียน หรือพิมพชื่อที่อยูของผูรับใหชัดเจนและอยาลืมใสรหัสไปรษณียดวย สวนดวงตราไปรษณียใหปดไว
มุมบนขวามือ คาไปรษณียากรตองใหถูกตองตามกําหนด

การเขียนเรียงความ
การเขียนเรียงความเปนรูปแบบการเขียนอยางหนึ่ง ซึ่งจะตองใชศิลปะในการเรียบเรียงถอยคํา
ภาษาใหเปนเนื้อเรื่อง เพื่อถายทอดขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก จินตนาการและความเขาใจดวยภาษาที่
ถูกตองสละสลวยการจะเขียนเรียงความไดดีผูเขียนจะตองศึกษารูปแบบ กฏเกณฑใหเขาใจและฝกเขียน
เปนประจํา
การเขียนเรียงความ มีสวนสําคัญ 3 สวน คือ

สวนที่ 1 ความนําหรือคํานํา
ความนําเปนสวนแรกของการเขียนเรียงความ ซึ่งผูรูไดแนะนําใหเขียนหลังจากเขียนสวนอื่น ๆ
เสร็จเรียบรอยแลว และจะไมซ้ํากับขอความลงทายหรือสรุป ความนําของการเขียนเรียงความจะทําหนาที่
ดังนี้
1. กระตุนใหผูอานเกิดความสนใจตอเนื่องของเรื่องนั้น ๆ
2. ปูพื้นฐานความเขาใจใหกับผูอาน หรือชี้ใหเห็นความสําคัญของเรื่องกอนที่จะอานตอไป
3. บอกขอบขายเนื้อเรื่องนั้น ๆ วามีขอบขายอยางไร

สวน 2 เนื้อเรือ่ งหรือตัวเรื่อง
การเขียนเนื้อ เรื่ อ ง ผูเ รียนจะตองดูหัวขอ เรื่ องที่จ ะเขียนแลวพิ จารณาวาเปนเรื่อ งลั กษณะใด
ควรตั้งวัตถุประสงคของการเขียนเรียงความอยางไร เพื่อใหขอเท็จจริงแกผูอาน เพื่อโนมนาวใจใหผูอานเชื่อ
หรือคลอยตาม เพื่อใหความบันเทิง หรือ เพื่อสงเสริมใหผูอานใชความคิดของตนใหกวางขวางขึ้น เมื่อได
จุดประสงคในการเขียน ผูเรียนจะสามารถกําหนดขอบขายของหัวขอเรื่องที่จะเขียนได
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สวนที่ 3 บทสรุปหรือความลงทาย
การเขียนบทสรุ ป หรื อ ความลงทาย ผูรู ไดแนะนําใหเ ขียนหลัง จากเขียนโครงเรื่ อ งเสร็จ แลว
เพราะความลงทายจะทําหนาที่ย้ําความสําคัญของเรื่อง ชวยใหผูอานจดจําสาระสําคัญในเรื่องนี้ได หรือชวย
ใหผูอานเขาใจจุดประสงคของผูเขียนอีกดวย วิธีการเขียนความลงทายอาจทําได ดังนี้
1. สรุปความทั้งหมดที่นําเสนอในเรื่อง ใหไดสาระสําคัญอยางชัดเจน
2. นําเรื่องที่เปนสวนสําคัญที่สุดในเนื้อเรื่องมากลาวย้ําตามจุดประสงคของเรื่อง
3. เลือกคํากลาวที่นาเชื่อถือ สุภาษิต คําคมที่สอดคลองกับเรื่องมาเปนความลงทาย
4. ฝากขอคิดและแนวปฏิบัติใหกับผูอาน เพื่อนําไปพิจารณาและปฏิบัติ
5. เสนอแนวคิดหรือขอใครครวญลักษณะปลายเปดใหผูอานนําไปคิดและใครครวญตอ
ลักษณะของเรียงความที่ดี ควรมีลักษณะที่เปนเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ
เอกภาพ คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเรื่องไมเขียนนอกเรื่อง
สัมพันธภาพ คือ มีความสั มพันธกั นตลอดเรื่อง หมายถึง ขอความแตล ะขอความหรื อแตล ะ
ยอหนาจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอด
สารัตถภาพ คือ การเนนสาระสําคัญของยอหนาแตละยอหนาและของเรือ่ งทั้งหมด โดยใชถอยคํา
ประโยค ขอความที่กระชับ ชัดเจน สื่อความเรื่องทั้งหมดไดเปนอยางดียิ่ง

การเขียนยอความ
การยอความ คือ การนําเรื่องราวตาง ๆ มาเขียนใหมดวยสํานวนภาษาของผูยอเอง เมื่อเขียนแลว
เนื้อความเดิมจะสั้นลง แตยังมีใจความสําคัญครบถวนสมบูรณ การยอความนี้ ไมมีขอบเขตวาควรจะสั้นหรือ
ยาวเทาใดจึงจะเหมาะ เพราะบางเรื่องมีพลความมากก็ยอลงไปไดมาก แตบางเรื่องมีใจความสําคัญมาก
ก็อาจยอได 1 ใน 2 หรือ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของเรื่องเดิมตามแตผูยอจะเห็นสมควร
ใจความสํา คัญ คือ ขอความสําคัญ ในการพูด หรื อการเขียน พลความ คือ ขอ ความที่ เปน
รายละเอียดนํามาขยายใจความสําคัญใหชัดเจนยิ่งขึ้น ถาตัดออกผูฟง หรือผูอานก็ยังเขาใจเรื่องนั้นได
หลักการยอความ จากสิ่งที่ไดอาน ไดฟง
1. อานเนื้อเรื่องที่จะยอใหเขาใจ อาจมากกวา 1 เที่ยวก็ได
2. เมื่อเขาใจเรื่องดีแลว จึงจับใจความสําคัญทีละยอหนาเพราะ 1 ยอหนาจะมีใจความสําคัญ
อยางเดียว
3. นําใจความสําคัญแตละยอหนา มาเขียนใหมดวยภาษาของตนเอง โดยคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้
3.1 ไมใชอักษรยอในขอความที่ยอ
3.2 ถามีคําราชาศัพทในเรื่องใหคงไวไมตองแปลออกเปนคําสามัญ
3.3 จะไมใชเครื่องหมายตาง ๆ ในขอความที่ยอ เชน อัญประกาศ
3.4 เนื้อเรื่องที่ยอแลว โดยปกติเขียนติดตอกันในยอหนาเดียวและควรมีความยาวประมาณ
1 ใน 4 ของเรื่องเดิม
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4. คํานําในการอานยอความ ใหใชแบบคํานํายอความ ตามประเภทของเรื่องที่จะยอโดยเขียน
คํานําไวยอหนาแรก แลวจึงเขียนขอความที่ยอในยอหนาตอไป

การเขียนบันทึก
การเขียนบันทึกเปนวิธีการเรียนรูและจดจําทีด่ ี นอกจากนี้ขอมูลที่ถูกบันทึกไวยังสามารถนําไปเปน
หลักฐานอางอิงเพื่อประโยชนอื่นตอไป เชน

การจดบันทึกจากการฟง
การบันทึกจากการฟง หรือการประสบพบเห็นดวยตนเอง ยอมกอใหเกิดความรู ในที่นี้ใครขอ
แนะนําวิธีจดบันทึกจากการฟงและจากประสบการณตรง เพื่อผู เรี ยนจะสามารถนําไปใชประโยชนใน
การศึกษาดวยตนเองไดวิธีหนึ่ง

วิธีจดบันทึกจากการฟง
การจดบันทึกจากการฟงจะไดผลดีเพียงใดขึ้นอยูกับสมรรถภาพในการฟงของผูจดบันทึกในขณะที่
ฟงอยูนั้น เราไมสามารถจดจําคําพูดไดทุกคํา ดังนั้นวิธีจดบันทึกจากการฟงจึงจําเปนตองรูจักเลือกจดเฉพาะ
ประเด็นสําคัญ ใชหลักการอยางเดียวกับการยอความนั่นเอง กลาวคือ ตองสามารถแยกใจความสําคัญ
ออกจากพลความได ขอความตอนใดที่ไมสําคัญ หรือไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้นโดยตรงก็ไมจําเปนตองจดและ
วิธีการจดอาจใชอักษรยอ หรือเครื่องหมายที่ใชกันทั่วไปเพื่อบันทึกไวไดอยางรวดเร็ว เชน
ร.ร.
แทน
โรงเรียน
ร.1
แทน
รัชกาลที่ 1
>
แทน
มากกวา
ผูเรียนอาจใชอักษรยอ หรือเครื่องหมายของผูเรียนเองโดยเฉพาะ แตทั้งนี้จะตองใหเปนระบบ
จะไดไมสับสนภายหลัง
ผูฟ งจั บ ความรู สึก หรื อเจตนาของผู พูดในขณะที่ฟ ง ดวยวามีจุ ดประสงคเ ชนไร เมื่ อบั นทึก ใจ
ความสําคัญไดครบถวนแลว ควรนําใจความสําคัญเหลานั้นมาเรียบเรียงเสียใหม อนึ่งในการเรียบเรี ยงนี้
อยาทิ้งเวลาใหเนิ่นนานจนเกินไป เพราะผูจดยังสามารถจําขอความบางตอนที่ไมไดจดไว จะไดเพิ่มเติมความรู
และความคิดไดอยางสมบูรณ

บันทึกการประชุม
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในปจจุบันมักจะมีการประชุมเพื่ อปรึกษาหารือกันกอนเสมอและในการ
ประชุมทุกครั้งจะตองมีผูจดบันทึกการประชุมเพื่อเปนหลักฐาน บันทึกการประชุมมีรูปแบบ ดังตัวอยางตอไปนี้
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บันทึกการประชุม
การประชุม (ลงชื่อคณะกรรมการหรือชื่อการประชุมนั้น ๆ)
ครั้งที่ (ลงครั้งที่ประชุม)
เมื่อ (ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ประชุม)
ณ (ลงชื่อสถานที่ที่ประชุม)

ผูเขาประชุม
1. เขียนชื่อผูมาประชุม..................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
ฯลฯ

ผูขาดประชุม
1. เขียนรายชื่อ หรือจํานวนผูที่ไมมาประชุม.................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
ฯลฯ
เริ่มประชุมเวลา (ลงเวลาที่เริ่มประชุม)
ขอความ (เริ่มดวยประธานกลาวเปดการประชุม การอานรายงาน (บันทึก) การประชุมครั้งที่แลว
(ถามี) ที่ประชุมรับรอง หรือแกไขอยางไร แลวถึงเรื่องที่จะประชุมถามีหลายเรื่องใหยกเรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2
และตอ ๆ ไปตามลําดับ และใหมีมติของที่ประชุม (ทุกเรื่อง)
เลิกประชุม (ลงเวลาเลิกประชุม)..................................................................................
(ลงชื่อ...................................................ผูบันทึกการประชุม)

ศัพทเฉพาะที่ใชในกิจกรรมการประชุมทีค่ วรรูบางคํา
1. ผูเขาประชุม
หมายถึง ผูที่ไดรับเชิญ หรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูมีสิทธิเขาประชุม เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ
เชน ทําหนาที่เปนผูนําการประชุม เปนผูเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม เปนผูจดบันทึกการประชุม เปนตน
2. วาระ
หมายถึง เรื่องหรือหัวขอ หรือประเด็นปญหาตาง ๆ ที่ตองหาคําตอบ หาขอยุติหรือวิธีแกไข
โดยจัดเรียงลําดับเรื่องตามความเหมาะสม
3. ขอเสนอ
ในการประชุ ม ถา ขอใหที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง มี ศั พ ทเ ฉพาะเพื่ อ ใชบ อก
ความประสงควา เสนอและเรียกเรื่องที่เสนอวา ขอเสนอ
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4. สนับสนุน คัดคาน อภิปราย
ขอเสนอที่มีผูเสนอตอที่ประชุมนั้น ผูเขาประชุมมีสิทธิเห็นดวย หรือไมเห็นดวยก็ได ถาเห็นดวย
เรียกวาสนับสนุน ไมเห็นดวยเรียกวาคัดคาน การแสดงความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนหรือคัดคานขอเสนอ
เรียกวา การอภิปรายใหตรงประเด็นและมีเหตุผลสนับสนุนอยางชัดเจน
5. มติ คือ ขอตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อนําไปปฏิบัติ เรียกวามติที่ประชุม

การเขียนบันทึกประจําวัน
วิธีเขียนอาจแตกตางกันออกไป แตมีแนวทางในการเขียน ดังนี้
1. บันทึกเปนประจําทุกวันตามความเปนจริง โดยมีสมุดบันทึกตางหาก 1 เลม
2. บอกวันเดือนปที่บันทึกไวอยางชัดเจน
3. การบันทึกอาจเริ่มจากเชาไปค่ํา โดยบันทึกเรื่องที่สําคัญและนาสนใจ
4. การบันทึกอาจแสดงทรรศนะและความรูสึกสวนตัวลงไปดวย
5. การใชภาษาไมมีรูปแบบตายตัว สวนใหญใชภาษางาย ๆ สนุกสนาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพอใจ
และบุคลิกของผูบันทึกเอง

วิธีจดบันทึกจากประสบการณตรง
ความรูบางอยางเราไมอาจหาไดจากการอาน หรือการฟง ตองอาศัยการไปดูและสังเกตดวยตนเอง
เรียนจากประสบการณตรง วิธีการจดบันทึกจากการสังเกตของจริงนั้นคลายกับการบันทึกจากการอานและ
การฟงนั่นเอง กลาวคือ เราตองรูจักสังเกตสิ่งที่สําคัญ ๆ สังเกตดูความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เราเห็นนั้นวา
เกี่ยวของกันอยางไรมีลักษณะอยางไร แลวบันทึกเปนขอมูลไวในสวนของขอสงสัย หรือความคิดเห็นเราอาจ
บันทึกไว เมื่อนําบันทึกที่ไดจากการสังเกตมาเรียบเรียงใหมนั้นควรระบุเรื่องที่จะบันทึก วัน เวลา สถานที่
หากมี ขอ สั ง เกตหรื อ ความคิดเห็ นประการใด ใหเ รี ยบเรี ยงไวในตอนทาย ทั้ ง นี้ควรเขียนใหร วบรั ด
ใหรายละเอียดเฉพาะที่จําเปนและไมใชถอยคําที่ฟุมเฟอย
ในชีวิตประจําวันเราไดรับสารจากวิธีการสื่อสารหลายประเภท ไมวาจะเปนหนังสือ วิทยุ โทรทัศน
หรืออาจเปนสิ่งที่เราไดเห็นและประสบมาดวยตนเอง ถาเราเพียงแตจดจําสิ่งเหลานั้นโดยไมไดจดบันทึก
ก็อาจจะลืมและอยูไดไมนาน แตถามีการจดบันทึกไวก็จะชวยใหอยูไดนานวันขึ้น

การเขียนรายงาน
รายงานการศึก ษาคนควาเปนการเขียนเสนอเพื่ อ รายงานการศึก ษาคนควาเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยกอนเขียนจะตองมีการศึกษาคนควาจัดระบบและเรียบเรียงเปนอยางดีขั้นตอนการเขียน
รายงานการคนควา
1. เลือกเรื่อง หรือประเด็นที่ จะเขียน ซึ่งเปนเรื่อ งที่ตนสนใจ กําลังเปนที่กลาวถึงในขณะนั้น
เรื่องแปลกใหมนาสนใจ จะไดรับความสนใจมากขึ้น
2. กําหนดขอบเขตที่จะเขียนไมกวาง หรือแคบจนเกินไป สามารถจัดทําไดในเวลาที่กําหนด
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3. ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเพียงพอทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต
หรือจากสื่อมวลชนตาง ๆ เปนตน
4. บันทึกขอมูลที่ไดคนควาพรอมแหลงที่มาของขอมูลอยางละเอียด โดยจดบันทึกลงในบัตรหรือ
สมุดบันทึก ทั้งนี้เพื่อนํามาเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมในภายหลัง
5. เขียนโครงเรื่องอยางละเอียด โดยลําดับหัวขอตาง ๆ อยางเหมาะสม
6. เรียบเรียงเปนรายงานที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบของรายงานที่สําคัญ 3 สวนคือ
6.1 สวนประกอบตอนตน
6.1.1 หนาปกรายงาน
6.1.2 คํานํา
6.1.3 สารบัญ
6.1.4 บัญชีตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี)
6.2 สวนเนื้อเรื่อง
6.2.1 สวนที่เปนเนื้อหา
6.2.2 สวนประกอบในเนื้อหา
6.2.2.1 อัญประกาศ
6.2.2.2 เชิงอรรถ
6.2.2.3 ตารางหรือภาพประกอบ (ถามี)
6.3 สวนประกอบตอนทาย
6.3.1 บรรณานุกรม
6.3.2 ภาคผนวกหรืออภิธานศัพท (ถามี)

การใชภาษาในการเขียนรายงาน
1. ใชภาษากะทัดรัด เขาใจงาย และตรงไปตรงมา
2. ใชภาษามาตรฐาน ตามธรรมเนียมนิยม
3. เวนวรรคตอนอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหเนื้อความกระจางชัด เขาใจงาย
4. การเขียนทั่ว ๆ ไป ควรใชศัพทธรรมดา แตในกรณีที่ตองใชศัพทเฉพาะวิชา ควรใชศัพทที่ไดรับ
การรั บ รองแลวในแขนงวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศัพ ทซึ่ ง คณะกรรมการบั ญ ญั ติศัพ ทภาษาไทย
ของราชบัญฑิตสถานไดบัญญัติไวแลว
5. การเขียนยอหนาหนึ่ง ๆ จะตองมีใจความสําคัญเพียงอยางเดียว และแตละยอหนาจะตองมี
ความสัมพันธตอเนื่องกันไปจนจบ
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การเขียนประกาศ
ประกาศ หมายถึง การบอกกลาว หรือชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ ใหสาธารณชน หรือผูเกี่ยวของทราบ
ผูรับขอมูลไดทราบจากสื่อมวลชนตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือจากฝายโฆษณาใบปลิว เปนตน
ลักษณะของประกาศที่ผูเขียนจะไดพบเสมอ ๆ แบงไดเปน 2 แบบ คือ
1. แบบประกาศที่เ ปนทางการ ประกาศลัก ษณะนี้มักออกจากหนวยงานราชการรัฐวิส าหกิ จ
หรือองคกรตาง ๆ สวนมากจะเปนเรื่องเกี่ยวกับกลุมคนสวนใหญ รูปแบบการเขียนมักจะมีประเด็นสําคัญ
ดังนี้ คือ
1.1 ชื่อหนวยงานหรือองคกรที่ออกประกาศ
1.2 เรื่องที่ประกาศ
1.3 เนื้อความที่ประกาศ สวนใหญจะมีรายละเอียดอยางนอย 2 สวนคือ
1.3.1 เหตุผลความเปนมา
1.3.2 รายละเอียด เงื่อนไข และขอเสนอแนะตาง ๆ
1.4 วันเดือนปที่ประกาศนั้นจะมีผลบังคับใชนับตั้งแตเวลาที่ปรากฏในประกาศ
1.4.1 การลงนามผูประกาศ คือ ผูมีอํานาจในหนวยงานที่เปนเจาของประกาศนั้น
1.4.2 ตําแหนงของผูประกาศ
2. ประกาศที่ไมเปนทางการ ประกาศลักษณะนี้มักออกจากบริษัท หางราน หรือของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง จะมีจุดประสงคเฉพาะเรื่อง เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศของหาย ประกาศลักษณะนี้
จะมีเฉพาะขอมูลที่จําเปน ทั้งนี้ สวนใหญจะเปนการประกาศในหนาหนังสือพิมพซึ่งตองประหยัดเนื้อที่
โฆษณา เนื่องจากคาโฆษณามีราคาสูง

การเขียนโฆษณา
การโฆษณาสินคาบริการเปนการสงสารโนมนาวใจตอสาธารณชน เพื่อประโยชนในการขายสินคา
หรือบริการตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. บทโฆษณาจะมีสวนนําที่สะดุดหู สะดุดตา ซึ่งมีผลทําใหสะดุดใจสาธารณชน ดวยการใชถอยคํา
แปลก ๆ ใหม ๆ อาจเปนคําสัมผัสอักษร คําเลียนเสียงธรรมชาติ
2. ไมใชถอยคําที่ยืดยาว ครอบคลุมเนื้อหาอยางครบถวน มักใชเปนรูปประโยคสั้น ๆ หรือวลีสั้น ๆ
ทําใหผูอานรับรูไดอยางฉับพลัน
3. เนื้อหาจะชี้ใหเห็ นถึงความดี วิเศษของคุณภาพ ของสินคาหรื อบริก าร สวนมากจะเนน
ความเปนจริง เชน “ทนทานปานเหล็กเพชร”
4. ผูโฆษณาจะพยายามจับจุดออนของมนุษย โดยจะโนมนาวใจในทํานองที่วาถาใชเครื่องสําอางค
ชนิดนี้แลว ผิวพรรณจะเปลงปลัง่ บาง เรือนรางจะสวยมีเสนหบาง
5. เนื้อหาการโฆษณา มักขาดเหตุผล ขาดความถูกตองทางวิชาการ
6. การโฆษณาจะปรากฏทางสื่อชนิดตาง ๆ ซ้ํา ๆ กันหลายครั้งหลายหน
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การเขียนคําอวยพร
พร คือ คําที่แสดงความปรารถนาดี ที่บุคคลจะพึงกลาวแกผูอื่น ในการเขียนคําอวยพรตองเขียน
ใหเหมาะสมกับโอกาส เชน อวยพรในวันขึ้นปใหม อวยพรในการทําบุญขึ้นบานใหม อวยพรในงานมงคล
สมรส อวยพรผูที่ลาไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ
นอกจากคํานึงถึงโอกาสที่จะกลาวคําอวยพรแลว ตองคํานึงถึงบุคคลที่จะรับพรวาเปนผูอยูในฐานะใด
เปนคนเสมอกัน หรือเปนผูมีอาวุโสสูงกวาหรือต่ํากวาผูพูด คําอวยพรมีใหเปนรายบุคคลหรือใหแกหมูคณะ
ทั้งนี้ เพื่อจะไดเลือกใชถอยคําใหถูกตองเหมาะสมเปนกรณีไป มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการแตงคําอวยพรสําหรับโอกาสตาง ๆ พรที่ใหกันก็มักเปนสิ่งอันพึงปรารถนา เชน พรสี่
ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความสําเร็จในกิจการงาน ความสมหวัง ความมีเกียรติ เปนตน ทั้งนี้
แลวแตผอู วยพรจะเห็นวาสิ่งใดเหมาะสมที่จะนํามากลาว โดยเลือกหาคําที่ไพเราะ มีความหมายดี มาใชแตง
ใหไดเนื้อความตามที่ประสงค
2. ถาเปนการอวยพรญาติมิ ตร ที่มีอ ายุอยูในวัยใกลเคียงกันก็กล าวอวยพรไดเ ลย แตถาเปน
ผูที่สู งกวาดวยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ ก็ควรอางสิ่ งที่ ตนเคารพนับถือ หากเปนพุ ทธศาสนิกชน
ก็อางคุณพระศรีรัตนตรัยใหดลบันดาลพร เพื่อความเปนสิริมงคลแกผูที่ไดรับพร

การเขียนโครงการ
การทํางานขององคกรหรือหนวยงานตาง ๆ นั้นจําเปนตองมีโครงการเพื่อบอกเหตุผลของการ
ทํางานนั้น บอกวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณที่ใช บุคคลที่
รับผิดชอบ เพื่อใหการทํางานนั้นดําเนินไปดวยดี ขอใหดูตัวอยางโครงการและศึกษาแนวการเขียนโครงการ
ในแตละหัวขอใหเขาใจ
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ยกตัวอยางโครงการที่เปนปจจุบัน
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ 2551
…………………………………….

1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งใน
ทศวรรษหนาและในชวง พ.ศ. 2540 - 2544 ใหเนนคนเปนศูนยกลาง หรือเปนจุดหมายหลักของการพัฒนา
ทั้งนี้เพื่อนําไปสูวิสัยทัศน “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีสมรรถภาพ เสรีภาพ ความยุติธรรมและ
มีการพัฒนาที่สมดุล บนพื้นฐานของความเปนไทย” ซึ่งจะเปนการพัฒนาในลักษณะที่ตอเนื่องและยั่งยืน
ทําใหคนไทยสวนใหญมี ความสุ ขที่แทจ ริงในระยะยาว และองคก ารบริห ารสวนตําบลซึ่ งเปนหนวยงาน
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มีหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน โดยมีอํานาจ
อิสระในการดําเนินกิจกรรม กําหนดแผนงาน และการใชงบประมาณของตนเอง หากองคการบริหารสวนตําบลไดรวมจัดและสงเสริมการศึกษาในตําบลอยางแทจริงแลวก็จะทําใหการพัฒนาคุณภาพของคนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมนานาอารยประเทศที่เจริญแลว กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึง ไดร วมกับ
สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มอบหมายใหศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก
จัดสัมมนาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขึ้น

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อใหคณะกรรมการบริห าร อบต. มี ความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ การศึก ษาทั้ งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
2.2 เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีสวนรวมในการวางแผน และจัดกิจกรรมการศึกษา
ในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.3 เพื่อ ใหคณะกรรมการบริห าร อบต. มีความเขาใจเกี่ยวกั บการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 มีสวนในการพัฒนาสังคม เด็ก สตรี และครอบครัว
รวมกับ ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ(ศบอ.) และเกิดการขยายผลอยางตอเนื่อง

3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ กลุมเปาหมายทั้งสิ้น 115 คน ประกอบดวย
3.1.1 ประธาน อบต. จังหวัดละ 3 คน 9 จังหวัด
จํานวน
3.1.2 ปลัด อบต. จังหวัดละ 3 คน 9 จังหวัด
จํานวน
3.1.3 หน.ศบอ. จังหวัดละ 3 คน 9 จังหวัด
จํานวน
3.1.4 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด (ศนจ.)
จํานวน

27 คน
27 คน
27 คน
9

คน
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3.1.5 เจาหนาที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
3.1.6 เจาหนาที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก
3.1.7 พนักงานขับรถยนต ของ ศนจ.

จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

9
7
9
115

คน
คน
คน
คน

3.2 เชิงคุณภาพ
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการศึกษามีสวนรวมในการสนับสนุนและจัดการ
ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสังคม เด็ก สตรี และครอบครัวอยางแทจริงและ
ขยายผลอยางตอเนื่อง
4. วิธีดําเนินการ
4.1 ขั้นเตรียมการ
4.1.1 ศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูล
4.1.2 ขออนุมัติโครงการ
4.1.3 ประสานงานผูเกี่ยวของ
4.1.4 ดําเนินการประชุมสัมมนา
4.2 ขั้นดําเนินการ
4.2.1 จัดประชุมสัมมนาจํานวน 2 วัน
4.2.2 รวบรวมแผนพัฒนาของ อบต. เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อนําเสนอผูเกี่ยวของ
4.2.3 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลา/สถานที่
5.1 จัดประชุมสัมมนา ระหวางวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
5.2 ติดตาม ประเมินผล ภายในเดือนกันยายน 2551 พื้นที่ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก
6. งบประมาณ
ใชงบประมาณประจําป 2551 หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน จํานวนเงิน 140,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
คาใชสอยและวัสดุในการประชุมสัมมนา
- คาที่พัก
115 x 425
= 48,875.- บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 115 x 100 x 2
= 23,000.- บาท
- คาอาหารกลางวัน
115 x 120 x 2
= 27,600.- บาท
- คาอาหารเย็น
115 x 150
= 17,250.- บาท
- คาตอบแทนวิทยากร
600 x 2 ชั่วโมง
= 1,200.- บาท
- คาตอบแทนวิทยากร
600 x 0.75 ชั่วโมง
= 450.- บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
= 1,000.- บาท
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- คาวัสดุ
หมายเหตุ ทุกรายการขอถัวจายตามที่จายจริง

= 20,675.-

บาท

7. เครือขาย/หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก
- ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในภาคตะวันออก
- หนวยงานสังกัดกรมการปกครองในภาคตะวันออก

8. การประเมินผลโครงการ
- ประเมินระหวางการประชุมสัมมนา
- ประเมินหลังการประชุมสัมมนา
- สรุปและรายงานผลการประชุมสัมมนา

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
นางญาณิศา เจรีรัตน งานโครงการพิเศษ
ฝายนโยบายและแผนงาน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก

10. ความสัมพันธกับโครงการอื่น
-

โครงการพัฒนาเครือขาย
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.)

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ศบอ.มีสวนในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกโรงเรียน รวมกับ อบต.ไดตรงตามนโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดทั้งสามารถขยายผลการพัฒนาในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิผล
ผูขออนุมัติโครงการ
(นางญานิศา เจรีรัตน)
อาจารย 2 ระดับ 6

ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุรภี สกุลรัตน)
ผูชวยผูอํานวยการ ศนภอ.

ผูอนุมัติโครงการ
(นายชีวิต อุจวาที)
ผูอํานวยการ ศนภอ.

การเขียนคํากลาวรายงาน
การเขียนคํากลาวรายงานในการเปดหรือปดการประชุมสัมมนานั้นจะมี 2 สวน คือ
คํากลาวรายงานของเจาของงาน และคํากลาวเปดของประธานการเปดหรือปดการประชุม
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คํากลาวรายงานและคํากลาวเปด
1. คํากลาวรายงานพิธีเปดการประชุมสัมมนาจะกลาวถึงรายละเอียด หรือมีแนวทางการเขียน ดังนี้
1.1 คําขึ้นตนนิยมใชคําวา “เรียน….” และขอบคุณ
1.2 บอกกลาวผูเขาประชุมและหนวยงานหรือสถานะของผูเขาประชุม พรอมทั้งบอกจํานวน
ผูเขารวมประชุม
1.3 บอกวัตถุประสงคของการประชุม
1.4 บอกระยะเวลาของการประชุม
1.5 บอกวิทยากรบุคคล หนวยงานที่มีสวนรวม มีสวนเกี่ยวของชวยเหลือสนับสนุน
2. คํากลาวเปดการประชุมมีแนวทางในการเขียน ดังนี้
2.1 คําขึ้นตน หรือคําทักทาย จะเอยชื่อบุคคลตําแหนงของผูเขาประชุม
2.2 บอกถึงความรูสึกขอบคุณบุคคล วิทยากรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของชวยเหลือ
2.3 บอกขอเสนอแนะแนวทางขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการประชุม
2.4 อวยพรและแสดงความปรารถนาดีที่จะใหการประชุมบรรลุผลตามวัตถุประสงค
สวนคํากลาวรายงานและคํากลาวปดการประชุม ก็ จะมีลั กษณะคลายกัน แตจะมี รายละเอียด
เกี่ยวกับผลของการดําเนินงานการประชุมเพิ่มเขามา และมีการมอบวุฒิบัตรหรือของที่ระลึกอีกเทานั้น
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ตัวอยาง

คํากลาวรายงานในพิธีเปดการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551
ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันที่ 26 สิงหาคม 2551
....................................
เรียน ทานประธาน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ผูอํานวยการศูนยการ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ปลัด อบต. ประธาน อบต.
เจาหนาที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ดิฉัน นางสาวสุรภี สกุลรัตน ในฐานะผูจัดการประชุมสัมมนารูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ทานไดให
เกียรติมาเปนประธานในการประชุมสัมมนาครั้งนี้
การประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบดวยผูประชุมสัมมนาจํานวน 99 คน ดังนี้
- ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก 9 ทาน
- หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในภาคตะวันออก 27 ทาน
- ปลัด อบต.จากจังหวัดในภาคตะวันออก
27 ทาน
- ประธาน อบต. จากจังหวัดในภาคตะวันออก
27 ทาน
- เจาหนาที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก
9 ทาน
วัตถุประสงคของการประชุมสัมมนา
1. เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน
2. เพื่อใหคณะกรรมการบริ หาร อบต. มี สวนรวมในการวางแผนและจัดกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียน
3. เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในสวน
ของการพัฒนาสังคม เด็ก สตรี และครอบครัว รวมกับหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียน
วิทยากรในการประชุมสัมมนาประกอบดวย
- ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก
- ผูตรวจราชการสวนทองถิ่นจังหวัดระยอง
- รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคตะวันออก
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอเรียนเชิญทานประธานไดกรุณากลาวเปดการประชุมและบรรยายพิเศษตามที่
ทานเห็นสมควร ขอเรียนเชิญ

81

ตัวอยาง
คํากลาวของประธาน
พิธีเปดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551
วันที่ 26 สิงหาคม 2551
ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

................................................
ทาน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ทานหัวหนาศูนยบริ การการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ ทานปลัด อบต. ทานประธาน อบต. เจาหนาที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ทุกทาน
ผมมีความยินดีที่ไดมาเปนประธานในการประชุมสัมมนา คณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบล
(อบต.) ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551 ในวันนี้ นับวาเปนโอกาสที่ดีที่งานการศึกษานอกโรงเรียนไดมี
โอกาสรวมประชุม สัม มนากับ หนวยงานทางดานการปกครอง โดยเฉพาะเปนหนวยงานการปกครอง
สว นทอ งถิ่น ที ่สามารถนําประโยชนที่ ไดจากการประชุม สัม มนา ไปใชในการพั ฒนาทองถิ่นไดโดยตรง
ในปจจุบันการศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทุกดาน เนื่องจากเปนสิ่งที่จะชวยใหเรามีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองไดงายโดยเฉพาะในชุมชน ถาสมาชิกไดรับการศึกษานอยอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งทําให
ชุมชนประสบกับปญหาตาง ๆ ทั้งทางดานความปลอดภัย ดานสุขภาพ และปญหาสังคมอื่น ๆ ที่จะตามมา
โดยไมคาดคิด
หนวยงานของทางราชการไมวาจะเปนหนวยงานทางการศึกษา หรือหนวยงานทางการปกครอง
ยอ มตอ งมี ภาระรั บ ผิ ดชอบในการรวมกั นพั ฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดังนั้ นถาหนวยงานของเรามี
การรวมมือกันเปนอยางดียอมจะกอใหเกิดประโยชนมหาศาลแกสังคมและประเทศชาติได
ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ผมหวังเปนอยางยิ่งวาผูเขาประชุมสัมมนาทุกทานคงจะตั้งใจและให
ความสนใจตลอดระยะเวลาของการประชุมสั ม มนา เพื่ อนําความรู และประสบการณที่ ไดไปปรั บ ใชใ น
การพัฒนาทองถิ่นตามความเหมาะสมและศักยภาพของชุมชน
ขอขอบคุณวิทยากร เจาหนาที่ ศูนยก ารศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ผูอํานวยการศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ชวยทําใหโครงการนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จงดลบันดาล
ใหผูเขาประชุมสัมมนาทุกทานจงประสบแตความสุข ความเจริญ และขอใหการประชุมสัมมนาครั้งนี้ดําเนิน
ไปอยางสัมฤทธิผล
ผมขอเปดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551 ณ บัดนี้
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การเขียนตัวเลขไทย
ตัวเลขไทยเกิดพรอมอักษรไทยมานานนับ 700 ป แตปจจุบันมีผูใชตัวเลขไทยนอยมาก ดวยเหตุนี้
จึงมีการรณรงคเพื่อใหเห็นคุณคาและศิลปะของตัวเลขไทย ซึ่งคนไทยควรภูมิใจและใชอักษรไทยกับเลขไทย
เพื่อดํารงไวซึ่งเอกลักษณทางภาษาไทยและเปนมรดกของชาติสืบไป

ลักษณะการเขียนตัวเลขไทย
การเขียนตัวเลขไทยเขียนคลายกับการเขียนอักษรคือ มีหัวมีหางแทบทุกตัว บางตัวคลายตัวอักษร
เชน เลข ๓ คลาย ตัว ต เลข ๘ คลาย ๘ (ไมไตคู) เปนตน การเขียน เลข ๙ ก็เขียนคลายกับตัวอักษรขอม
คนจึงไมนิยมเขียนเพราะมีความรูสึกเขียนยาก ไมคอยมีโอกาสไดใช ประกอบกับแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใหกรอก
ขอมูลมักใชเลขอารบิคเปนสวนใหญ
เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของคนไทยในการอนุรักษการใชเลขไทยและเอกลักษณของชาติไทย
ควรดําเนินการ ดังนี้
1. สงเสริมใหเด็กเขียนเลขไทยตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชน
การเขียน วันที่ เดือน พ.ศ. ในแบบฟอรมการกรอกขอมูลตาง ๆ แลวฝกใหเขียนเลขไทย ๑ - ๑๐ แลวเพิ่ม
จํานวนถึง ๑๐๐
2. ในการเขี ยนรายงานตาง ๆ ไมวาจะเปนรายงานแบบเปนทางการ หรื อ ไมเ ปนทางการ
ก็ใชเ ลขไทยรวมทั้งการกรอกขอมูล ในบัตรประจําตัวประชาชน หรื อการไปติดตอ ธุรกิจธนาคารควรใช
เลขไทย
3. เขียนตัวเลขที่พบเห็นในชีวิตประจําวันเปนตัวเลขไทย เชน บานเลขที่ เลขที่ซอย เลขทะเบียนรถ
เบอรโทรศัพท ฯลฯ ควรเขียนเปนเลขไทย ฉะนั้นบุคคลทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย ทั้งหนวยงานของรัฐและ
เอกชนควรหันมาใชเลขไทยพรอ มเพรียงกัน ซึ่ งเราคนไทยควรภูมิใจที่จ ะใชอัก ษรไทยกับเลขไทยคูกั น
เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและแสดงเอกลักษณทางภาษาและวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย
4. รัฐบาล สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีการกําหนดนโยบาย สั่งการใหสวนราชการ
และหนวยงานเอกชนใชตัวเลขไทยในหนังสือราชการและหนังสือติดตอราชการดวย
5. รณรงคใหประชาชนคนไทยใชเลขไทยในการเขียนและสื่อสารทุกประเภทตลอดเวลา ทั้งรณรงค
ใหสื่อสารมวลชนใชตัวเลขไทยดวย การสงเสริมการใชเลขไทย ภาษาไทย เพื่อเนนการสรางจิตสํานึกและ
อนุรัก ษเ อกลัก ษณไทยนั้น กระทรวงศึกษาธิการไดมี หนังสื อขอความรวมมื อสวนราชการในกระทรวง
ศึกษาธิการตามหนังสือที่ ศธ.o๒o๑ ๒/๔๓o ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ขอความรวมมือจากสวนราชการ
เรื่องการใชเลขไทย เลขศักราช เลขปพุทธศักราช และอนุรักษภาษาไทยเพื่อสรางจิตสํานึกของคนไทยใน
การอนุรักษเอกลักษณของชาติ ขอใหหนวยงานราชการใชเ ลขไทยในหนังสือราชการ ใชเลขศักราชเปน
พุทธศักราช ในกิจกรรมทุกดาน ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลตั้งแตป 2543 ในฐานะที่เปนคนไทยคนหนึ่ง
จึงตองรวมอนุรักษเอกลักษณไทย ภาษาไทยดวยการใชเลขไทย
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เรื่องที่ 2 หลักการแตงคําประพันธ
คําประพันธ หรือรอยกรองมีหลายประเภท เชน โคลง กลอน กาพย ฉันท และราย บทรอยกรอง
เปนขอความที่ประดิดประดอยตกแตงคําภาษาอยางมีแบบแผนและมีเงื่อนไขพิเศษบังคับไว เชน บังคับ
จํานวนคํา บังคับวรรค บังคับสัมผัส เรียกวา “ฉันทลักษณ”
แนวทางการเขียนบทรอยกรองมีดังนี้
1. ศึกษาฉันทลักษณของคําประพันธนั้น ๆ ใหเขาใจอยางแจมแจง
2. คิด หรือจินตนาการวาจะเขียนเรื่องอะไร สรางภาพใหเกิดขึ้นในหวงความคิด
3. ลําดับภาพ หรือลําดับขอความใหเปนอยางสมเหตุผล
4. ถายทอดความรูสึก หรือจินตนาการนั้นเปนบทรอยกรอง
5. เลือกใชคําที่สื่อความหมายไดชัดเจน ทําใหผอู านเกิดภาพพจนและจินตนาการรวมกับ
ผูประพันธ
6. พยายามเลือกใชคําที่ไพเราะ เชน คิด ใชคําวา ถวิล ผูหญิงใชคําวา นารี
7. แตงใหถูกตองตามฉันทลักษณของคําประพันธ
การเขียนโคลงสี่สุภาพ มีหลักการเขียน ดังนี้
บทหนึ่งมี 4 บาท บาทหนึ่งมี 2 วรรค เรียก วรรคหนากับวรรคหลัง วรรคหนามี 5 พยางคทุกบาท
วรรคหลังของบาทที่หนึ่งที่สองและที่สามมี 2 พยางค วรรคหลังของบาทที่สี่มี 4 พยางค และอาจมีคําสรอย
ไดในวรรคหลังของบาทที่หนึ่งและบาทที่สาม มีสัมผัสบังคับตามที่กําหนดไวในผังของโคลง ไมนิยมใชสัมผัส
สระ ใชแตสัมผัสอักษร โคลงบทหนึ่งบังคับใชคําที่มีวรรณยุกตเอก 7 แหง และวรรณยุกตโท 4 แหง คําเอก
ผอนผันใหใชคําตายแทนได
ผังของโคลงสี่สุภาพ
๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐

๐๐ (๐๐)
๐๐
๐๐ (๐๐)
๐๐๐๐๐

จากมามาลิ่วล้ํา
บางยี่เรือราพลาง

ลําบาง
พี่พรอง

เรือแผงชวยพานาง
บางบรับคําคลอง

เมียงมาน มานา
คลาวน้ําตาคลอ

ตัวอยางโคลงสี่สุภาพ

(นิราศนรินทร)
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การเขียนกลอนสุภาพ มีหลักการเขียน ดังนี้
บทหนึ่งมี 4 วรรคหรือ 2 บาท ๆ ละ 2 วรรค คือ วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง วรรคสง แตละ
วรรคมี 8 พยางค หรือ 7 หรือ 9 พยางคก็ได
สัมผัส ใชพยางคสุดทายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับพยางคที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่สองและพยางค
สุดทายของวรรคที่สอง สัมผัสกับพยางคสุดทายของวรรคที่สาม พยางคสุดทายวรรคที่สามสัมผัสกับพยางค
ที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่สี่ และพยางคสุดทายของวรรคที่สี่ สัมผัสกับพยางคสุดทายของวรรคที่สองในบท
ตอไป เรียกวา สัมผัสระหวางบท
เสียงวรรณยุกตที่นิยมในการแตงกลอนมีดังนี้ คือ พยางคสุดทายของวรรคที่สองตองใชเสียงจัตวา
หรือเสียงเอก หรือเสียงโท และพยางคสุดทายของวรรคที่สี่ นิยมใชวรรณยุกตสามัญ หรือเสียงตรี และ
พยางคนี้ไมนิยมใชเสียงวรรณยุกตที่ซ้ํากับพยางคสุดทายของวรรคที่สอง หรือพยางคสุดทายของวรรคที่สาม

การเขียนจะเกิดประสิ ทธิภาพอยางแทจริ งจําเปนอยางยิ่ง ที่ผูเ รียนจะตอ งมีความรูความเขาใจ
ในงานเขียนทุกประเภท ทั้งงานเขียนที่ เปนรอยแกวและรอยกรอง โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่เ ขียนเปน
รอยกรองนั้น ผูเขียนตองพยายามจดจําฉันทลักษณของรอยกรองแตละชนิดใหถูกตองแมมยํา จึงจะสามารถ
สื่อสารกับผูอื่นไดอยางสมบูรณ
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การเขียนกาพย แบงออกเปน กาพยยานี กาพยฉบัง กาพยสุรางคนางค กาพยขับไม
(1) กาพยยานี 11 มีลักษณะบังคับของบทรอยกรอง ดังนี้
คณะ คณะของกาพยยานีมีดังนี้ กาพยบทหนึ่งที่ 2 บาท บาทที่ 1 เรียกวา บาทเอก บาทที่ 2
เรียกวา บาทโท แตละบาทมี 2 วรรค คือ วรรคแรกและวรรคหลัง
พยางค พยางคหรือคําในวรรคแรกมี 5 คํา วรรคหลังมี 6 คํา เปนเชนนี้ทั้งบาทเอกและ
บาทโท จึงนับจํานวนไดบาทละ 11 คํา เลข 11 ซึ่งเขียนไวหลังชื่อกาพยยานีนั้น เพื่อบอกจํานวนคํา

ผังของกาพยยานี 1 บท

สัม ผัส มีสั ม ผั ส เสนอระหวางคําสุ ดทายในวรรคหนึ่ง ไปคําที่ ส ามอี ก วรรคหนึ่ง ดัง ผั งขางบน
สวนสัมผัสในนั้นยืดหยุนได
เสียงวรรณยุกต มีขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเสียงวรรณยุกตในกาพยยานีอยูบางประการ คือ
1.1 คําสุดทายของวรรคหลังของบาทโท ใชเสียงวรรณยุกตสามัญและจัตวาสวนใหญ
1.2 ที่ใชคําตายเสียงตรี หรือเอกก็มีบาง แตไมคอยพบมากนัก
วิชาเหมือนสินคา
อันมีคาอยูเมืองไกล
ตองยากลําบากไป
จึงจะไดสินคามา
จงตั้งเอากายเจา
เปนสําเภาอันโสภา
ความเพียรเปนโยธา
แขนซายขวาเปนเสาใบ
นิ้วเปนสายระยาง
สองเทาตางสมอใหญ
ปากเปนนายงานไป
อัชฌาศัยเปนเสบียง
สติเปนหางเสือ
ถือทายเรือไวใหเที่ยง
ถือไวอยาใหเอียง
ตัดแลนเลี่ยงขามคงคา
ปญญาเปนกลองแกว
สองดูแถวแนวหินผา
เจาจงเอาหูตา
เปนลาตาฟงดูลม
ขี้เกียจคือปลาราย
จะทําลายใหเรือจม
เอาใจเปนปนคม
ยิงระดมใหจมไป
จึงจะไดสินคามา
คือวิชาอันพิศมัย
จงหมั้นมั่นหมายใจ
อยาไดครานการวิชา
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2. กาพยฉบัง 16 มีลักษณะบังคับของบทรอยกรอง ดังนี้
คณะ กาพยฉบังบทหนึ่งมีเพียง 1 บาท แตมี 3 วรรค คือ วรรคตน วรรคกลาง และวรรคทาย
พยางค พยางคหรือคําในวรรคตนมี 6 คํา วรรคกลางมี 4 คํา วรรคทายมี 6 คํา รวมทั้งบท
มี 16 คํา จึงเขียนเลข 16 ไวหลังชื่อกาพยฉบัง

ฉบังสิบหกความหมาย
นับไดสิบหกพยางค
สัมผัสชัดเจนขออาง
ใหหนูไดคิดคํานึง
พยางคสุดทายวรรคหนึ่ง
สุดทายวรรคสองตองจํา
สุดทายวรรคสามงามขํา
สัมผัสรัดบทตอไป
บทหนึ่งกับสองวองไว
เรียงถอยรอยกาพยฉบัง

หนึ่งบทเรียงราย
เพื่อเปนแนวทาง
สัมผัสรัดตรึง
รอยรัดจัดทํา
จงจํานําไป
อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ ประพันธ

3. กาพยสุรางคนางค มีลักษณะบังคับของบทรอยกรอง ดังนี้
คณะ บทหนึ่งมี 7 วรรค เรียงได 2 วิธีตามผัง ดังนี้

สุรางคนางค
เจ็ดวรรคจักวาง ใหถูกวิธี
วรรคหนึ่งสี่คํา
จงจําไวใหดี
บทหนึ่งจึงมี
ยี่สิบแปดคํา
หากแตงตอไป สัมผัสตรงไหน
จงใหแมนยํา
คําทายวรรคสาม ติดตามประจํา
สัมผัสกับคํา
ทายบทตนแล
อ.ฐาปนีย นาครทรรพ ประพันธ
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พยางค จํานวนคําในวรรค มีวรรคละ 4 คํา 7 วรรค รวมเปน 28 คํา จึงเขียนเลข 28 ไวหลังชื่อ
กาพยสุรางคนางค
สัมผัส
1. มีสัมผัสบังคับ หรือสัมผัสนอก ดังแสดงไวในผัง
2. เฉพาะหมายเลข (4) เปนสัมผัสระหวางบท
3. สัมผัสในยืดหยุนได บางทีก็เปนสัมผัสสระ บางทีก็เปนสัมผัสอักษร บางทีก็ไมมีสัมผัสในเลย
มุงเอาคําที่มีความหมายเปนใหญ
ฉันท แบงเปนหลายชนิด เชน อินทรวิเชียรฉันท ภุชงคประยาตฉันท วิชชุมมาลาฉันท มาณวกฉันท
วสันตดิลกฉันท อิทิ ฉันท เปนตน และยังมีฉันทที่มีผูประดิษฐขึ้นใหมอีก เชน สยามมณีฉันท ของ น.ม.ส.
เปนตน

1. อินทรวิเชียรฉันท 11
อินทรวิเชียรฉันท 11 มีความหมายวา “ฉันท ที่มีลีลาดุจสายฟาของพระอินทร
เปนฉันทที่นิยมแตงกันมากที่สุด มีลักษณะและจํานวนคําคลายกับกาพยยานี 11 แตตางกันเพียงที่วาอินทร
วิเชียรฉันทนี้มีขอบังคับ ครุและลหุ
1. อินทรวิเชียรฉันท 11 มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังนี้
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ตัวอยางคําประพันธ
ยลเนื้อก็เนื้อเตน
ทั่วรางและทั้งตัว
และหลังละลามโลเพงผาดอนาถใจ

พิศเสนสรีรรัว
ก็ระริกระริวไหว
หิตโอเลอะหลั่งไป
ระกะรอยเพราะรอยหวาย

จาก สามัคคีเภทคําฉันท - ชิต บุรทัต

คณะและพยางค อินทรวิเชียรฉันท บทหนึ่งมี 2 บาท เรียกบาทเอกและบาทโท แตละบาท
มี 2 วรรค วรรคแรกมี 5 คํา วรรคหลังมี 6 คํา รวมเปน 11 คํา ในแตละบาทเทากับกาพยยานี
สัมผัส บังคับสัมผัส 3 แหง คือ
1. คําสุดทายของวรรคแรกในบาทเอก สัมผัสกับคําที่ 3 ในวรรคหลัง
2. คําสุดทายของวรรคหลังในบาทเอก สัมผัส กับคําสุดทายในวรรคแรกของบาทโท
3. คําสุดทายของวรรคหลั งในบาทโท สั มผั สกั บคําสุ ดทายในวรรคหลั งของบาทเอกของฉันท
บทตอไป
ครุ-ลหุ มีการเรียง ครุ ลหุ ตามที่เขียนไวในแผน ถาจะดูเฉพาะลหุก็จะเห็นไดวาอยูที่คําที่ 3 ของ
วรรคแรกและคําที่ 1,2,4 ของวรรคหลัง เปนเชนนี้ทุกวรรคไป แตละบาทจะมีครุ 7 ลหุ 4 อยูในตําแหนงที่
แนนอนไมเปลี่ยนแปลง
2. ภุชงคประยาตฉันท 12 มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังนี้
ภุชงประยาต หรือ ภุชงคปยาต “ภุชงค” แปลวา งู หรือ นาค “ประยาต” แปลวาอาการ
หรืออาการเลื้อยของงู ภุชงคประยาต จึงแปลวา ฉันทที่มีลีลางดงามประดุจอาการเลื้อยของงู
ผังภูมิ

ตัวอยาง
มนัสไทยประณตไท
มิผูกรักมิภักดิ์บร
ถลันจวงทะลวงจ้ํา
บุรุษรุกอนงครุน

นรินทรไทยมิทอถอน
มิพึ่งบารมีบุญ
บุรุษนําอนงคหนุน
ประจญรวมประจัญบาญ
ฉันทยอเกียรติชาวนครราชสีมา
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คณะและพยางค ภุชงคประยาฉันท บทหนึ่งมี 2 บาท แตละบาทมี 2 วรรค วรรคแรกและ
วรรคหลังมีจํานวนคําเทากัน คือ มีวรรคละ 6 คํา รวม 2 วรรค เปน 12 คํา มากกวาอินทรวิเชียรฉันท
เพียง 1 คําเทานั้น สัมผัสบังคับเหมือนอินทรวิเชียรฉันท แตกําหนดครุ ลหุ ตางกันไปเล็กนอย
สัมผัส บังคับสัมผัสตามผังดังที่โยงไวใหดู จึงเห็นไดวาบังคับสัมผัสเหมือนอินทรวิเชียรฉันท บางแหง
กวีอาจใชสัมผัสอักษรได
ครุ-ลหุ มีการเขียน ครุ ลหุ ตามที่เขียนไวในผัง ถาจะดูเฉพาะ ลหุ ก็จะเห็นไดวาอยูที่คําที่ 1 และ
คําที่ 4 ทุกวรรค และเปนระเบียบเชนนี้ไมเปลี่ยนแปลง
5. ราย แบงเปน รายโบราณ รายสุภาพ รายดั้นและรายยาว รายยาวที่เรารูจักดี คือ รายยาว
มหาเวสสันดรชาดก
รายยาว คือ รายไมมี กําหนดจํานวนคําในวรรคหนึ่ง ๆ วรรคทุ กวรรคในร ายอาจมีจํานวนคํา
แตกตางกัน คือมากบางนอยบาง ใชแตงขึ้นเปนบทเทศน เชน รายยาวมหาเวสสันดรชาดกเปนตนและราย
ชนิดนี้ ไมตองอาศัยคําประพันธชนิดอื่น เรื่องใดประพันธเปนรายยาว ก็ใหเปนรายยาวตลอดทั้งเรื่อง
ตัวอยาง อถ มหาสตฺโต ปางนั้นสมเด็จพระเวสสันดรอดุลดวงกษัตริย ตรัสทอดพระเนตรเห็น
พระอัครเรสถึงวิสัญญีภาพสลบลงวันนั้น พระทัยทาวเธอสําคัญวาพระนางเธอวางวาย จัดเอาวารีมาโสรจ
สรงลงที่พ ระอุ ระพระมัท รี หวัง วาจะใหชุมชื่นฟ นสมปฤดีคืนมา แหง นางพระยานั้นแล (รายยาวมหา
เวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี)

บัญญัติรายยาว
คณะ คําในวรรคหนึ่ง ๆ ไมจํากัดจํานวนแนนอน วรรคหนึ่งจะมีกี่คําก็ได
สัมผัส คําสุดทายวรรคหนา สงสัมผัสไปยังคําใดคําหนึ่งในวรรคตอไปและสงรับกันเชนนี้ตลอดไป
จนจบราย
คําสรอย สุดทายบทรายยาว ลงดวยคําสรอย เชน นั้นเถิด นั้นแล นี้เถิด เปนตน
คณะและพยางค รายสุภาพบทหนึ่ง ๆ มีตั้งแต 5 วรรคขึ้นไป แตละวรรคมีคํา 5 คํา จะแตงสัก
กี่วรรคก็ได แตตอนตบตองจบดวยโคลงสอง
สัมผัส มีสัมผัสสงทายวรรค และมีสัมผัสรับเปนเสียงวรรณยุกตเดียวกันตรงคําที่ 1-2-3 คําใด
คําหนึ่งจนถึงตอนทาย พอจะจบก็สงสัมผัสไปยังบาทตนของโครงสองสุภาพตอจากนั้นก็บังคับสัมผัสตาม
แบบของโคลงสองสุภาพ จึงถือวาครบรายแตละบท สวนสัมผัสในนั้นไมบังคับ
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คําเอก-คําโท มีบังคับคําเอก คําโท เฉพาะทีโ่ คลงสองสุภาพตอนทายบทเทานั้น

คณะและพยางค รายสุภาพบทหนึ่ง ๆ มีตั้งแต 5 วรรคขึ้นไป แตละวรรคมีคํา 5 คํา จะแตงสักกี่
วรรคก็ได แตตอนจบตองจบดวยโคลงสอง
สัมผัส มีสัมผัสสงทายวรรค และมีสัมผัสรับเปนเสียงวรรณยุกตเดียวกันตรงคําที่ 1-2-3 คําใด
คําหนึ่งจนถึง ตอนทาย พอจะจบก็ สง สัม ผั สไปยังบาทตนของโคลงสองสุภาพตอจากนั้นก็ บัง คับ สัม ผั ส
ตามแบบของโคลงสองสุภาพ จึงถือวาครบรายแตละบท สวนสัมผัสในนั้นไมบังคับ
คําเอก-คําโท มีบังคับคําเอก คําโท เฉพาะที่โคลงสองสุภาพตอนทายบทเทานั้น
คําสรอย รางสุภาพแตละบท มีคําสรอยไดเพียง 2 คํา คือ สองคําสุ ดทายของบทตอจาก
คําสุดทายของโครงสองสุภาพ
ตัวอยางรายสุภาพ
ขาเการายอยาเอา
อยารักถ้ํากวาเรือน
ผูเปนปราชญพึงสดับ
แถลงเลศเหตุเลือกลวน
(สุภาษิตพระรวง)

อยารักเหากวาผม
อยารักเดือนกวาตะวัน
ตรับตรองปฏิบัติ
เลิศอางทางธรรม

อยารักลมกวาน้ํา
สบสิ่งสรรพโอวาท
โดยอรรถอันถองถวน (โคลงสอง)
แลนา ฯ
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เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน

มารยาทในการเขียน
1. ไมควรเขียนโดยปราศจากความรูเ กี่ยวกับเรือ่ งนั้น ๆ เพราะอาจเกิดความผิดพลาด
หากจะเขียนก็ควรศึกษาคนควาใหเกิดความพรอมเสียกอน
2. ไมเขียนเรื่องที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติหรือสถาบันเบื้องสูง
3. ไมเขียนเพื่อมุงเนนทําลายผูอื่น หรือเพื่อสรางผลประโยชนใหแกตน พวกพองตน
4. ไมเขียนโดยใชอารมณสวนตัวเปนบรรทัดฐาน
5. ตองบอกแหลงที่มาของขอมูลเดิมเสมอ เพื่อใหเกียรติเจาของขอมูลนั้น ๆ

การสรางนิสัยรักการเขียน
ในการเริ่มตนของการเขียนอะไรก็ตาม ผูเขียนจะเขียนไมออกถาไมตั้งเปาหมายในการเขียน
ไวลวงหนาวาจะเขียนอะไร เขียนทําไม เพราะการเขียนเรื่อยเปอยไมทําใหงานเขียนนาอานและถาทําใหงาน
ชิ้นนั้นไมมีคุณคาเทาที่ควร งานเขียนที่มีคุณคาคือ งานเขียนอยางมีจุดหมาย มีขอมูลขาวสารไรพรมแดน
ดังเชนในปจจุบัน การมีขอมูลมากยอมทําใหเปนผูไดเปรียบผูอื่นเปนอันมาก เพราะยุคปจจุบันเปนยุคแหง
การแขงขันกันในทุกทางโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ใครมีขอมูลมากจะเปนผูไดเปรียบคูแขงขันอื่น ๆ
เพราะการนําขอมูลมาใชประโยชนไดเร็วกวานั้นเอง การหมั่นแสวงหาความรูเพื่อสะสมขอมูลตาง ๆ ให
ตัวเองมาก ๆ จึงเปนความไดเปรียบ และควรกระทําใหเปนนิสัยติดตัวไป เพราะการกระทําใด ๆ ถาทํา
บอย ๆ ทําเปนประจําในวันหนึ่งก็จะกลายเปนนิสัยและความเคยชินที่ตองทําตอไป
การคนควารวบรวมขอมูลเปนกิจกรรมที่จะทําใหเกิดความสนุกสนานทางวิชาการ เพราะยิ่งคนควา
ก็จะยิ่งทําสิ่งที่นาสนใจมากขึ้น ผูที่ฝกตนใหเปนผูใครรู ใครเรียน ชอบแสวงหาความรูจะมีความสุขมาก
เมื่อไดศึกษาคนควาและไดพบสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ในภาษาไทย หรือในความรูแขนงอื่น ๆ บางคน เมื่อคนควา
แลวจะรวบรวมไวอยางเปนระบบ

สรุป
การสรางนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควาตองเริ่มจากเปนผูหมั่นแสวงหาความรู มีใจรัก
ที่จะเขียน เห็นประโยชนการเขียนและหมั่นฝกฝนการเขียนบอย ๆ

กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. การเขียนอะไร มีความสําคัญอยางไร
2. การจะเขียนเพื่อสงสารไดดีจะตองทําอยางไร
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กิจกรรมที่ 2
1. ใหผูเรี ยนศึก ษารายละเอี ยดของจดหมายแตละประเภท ทั้งรูปแบบคําขึ้นตน คําลงทาย
แบบฟอรม ฯลฯ จากจดหมายจริ งขององคก ร บริษัทและหนวยราชการ แลวเขียนรายงานเสนอ
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลระหวางภาค
2. ใหวิ เ คราะหก ารเขี ยนจดหมายในยุ คปจ จุ บั นวา มี ก ารสื่ อ สารดว ยวิ ธีอื่ น อี ก หรื อ ไม พ รอ มทั้ ง
ยกตัวอยางประกอบดวย

กิจกรรมที่ 3
ใหผูเรียนเรียนหาโอกาสไปฟงการประชุมสาธารณะที่จัดขึ้นในชุมชน โดยอาจนัดหมายไปพรอมกัน
เปนกลุม สังเกตวิธีการดําเนินการประชุม การพูดในที่ประชุม จดบันทึกสิ่งที่รับฟงจากที่ประชุมแลวนํามา
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ เมื่อมีการพบกลุม

กิจกรรมที่ 4
ใหผเู รียนเลือกจดบันทึกเหตุการณในชีวิตประจําวันโดยเริม่ ตั้งแตวันนี้ไปจนสิ้นสุดภาคเรียน
พรอมจัดลงใหกับครู กศน. ตรวจ เพื่อประเมินใหเปนผลงานระหวางภาคเรียน

กิจกรรม 5
ใหผูเรียนเขียนเลขไทยตั้งแต ๑-๑๐๐

กิจกรรม 6
ใหผู เ รี ยนเขียนบทรอ ยกรองประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่ คิดวา เพื่ อ ถายทอดอารมณความรู สึ ก
แลวนํามาเสนอตอกลุมหรือปดปายประกาศใหเพื่อนๆ อานและติชม

กิจกรรม 7
ใหผูเ รี ยนศึกษาบทรอยกรองประเภทตาง ๆ ที่ ไดรั บ การยกยองหรือ ชนะการประกวด นําไป
อภิปรายรวมกับครูหรือผูเรียน ในวันพบกลุม

กิจกรรม 8
ใหผูเรียนแบงกลุมแลวรวบรวมตัวอยางบทรอยกรองที่แตงดวยคําประพันธที่จับฉลากไดตอไปนี้
พรอมทั้งเขียนแผนภูมิประกอบใหถูกตอง และสงตัวแทนออกมาอธิบายในครั้งตอไปเมื่อพบกลุม
1. โคลงสี่สุภาพ
2. กลอนสุภาพ
3. กาพยยานี 11
4. รายสุภาพ
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บทที่ 5
หลักการใชภาษา
สาระสําคัญ
การเขาใจธรรมชาติและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาจะชวยใหใช
ภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ เกิดความภาคภูมิใจและรักษาภาษาไทยไวเปน
สมบัติของชาติ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาบทนี้จบคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ
1. เขาใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย
2. เขาใจอิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาตางประเทศที่มีตอภาษาไทย
3. เขาใจความหมายใชศัพทบัญญัติ คําสมาส คําสนธิและคําบาลี สันสฤต
4. ใชคําราชาศัพทและคําสุภาพไดเหมาะสมกับบุคคล
5. เขาใจและใชสํานวน คําพังเพย สุภาษิต
6. ใชพจนานุกรมและสารานุกรมไดถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

ธรรมชาติของภาษา
ถอยคํา สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
การใชพจนานุกรมและสารานุกรม
คําราชาศัพท

94

เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของภาษา
ความหมายของภาษา
ภาษา เปนคําที่เรายืมมาจากภาษา สันสกฤต ถาแปลตามความหมายของคําศัพทภาษา แปลวา
ถอยคําหรือคําพูดที่ใชพูดจากัน คําวา ภาษา ตามรากศัพทเดิมจึงมีความหมายแคบคือ หมายถึง คําพูด
แตเพียงอยางเดียว
ความหมายของภาษาตามความเขาใจของคนทั่วไป เปนความหมายที่กวาง คือภาษา หมายถึง
สื่อทุกชนิดที่สามารถทําความเขาใจกันได เชน ภาษาพูดใชเสียงเปนสื่อ ภาษาเขียนใชตัวอักษรเปนสื่อ
ภาษาใบใชกริยาทาทางเปนสื่อ ภาษาคนตาบอดใชอักษรที่เปนจุดนูนเปนสื่อ ตลอดทั้ง แสง สี และอาณัติ
สัญญาณตาง ๆ ลวนเปนภาษาตามความหมายนี้ทั้งสิ้น
ความหมายของภาษาตามหลักวิชา ภาษา หมายถึง สัญลักษณที่มีระบบระเบียบและมีแบบแผน
ทําใหคนเราสื่อความหมายกันได ภาษา ตามความหมายนี้จะตองมีสวนประกอบสําคัญคือ จะตองมี ระบบ
สัญลักษณ + ความหมาย + ระบบการสรางคํา + ระบบไวยากรณ ในภาษาไทยเรามีระบบสัญลักษณ
ก็คือ สระ พยัญชนะและวรรณยุกต ระบบการสรางคํา ก็คือ การนําเอาพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
มาประกอบกันเปนคํา เชน พี่ นอง พอ แม ฯลฯ ระบบไวยากรณ หรือเราเรียกวา การสรางประโยค คือ
การนําคําตาง ๆ มาเรียงกันใหสัมพั นธกันใหเกิดความหมายตาง ๆ ซึ่ง เปนหนวยใหญขึ้น เมื่อ นําสวน
ประกอบตาง ๆ สัมพันธกันแลวจะทําใหเกิดความหมาย ภาษาตองมีความหมาย ถาหากไมมีความหมายก็ไม
เรียกวา เปนภาษา

ความสําคัญของภาษา
1. ภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร ที่มนุษยใชสื่อความเขาใจกัน ถายทอดความรู 
ความคิด อารมณ ความรูสึก ซึ่งกันและกัน
2. ภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ความคิดและความเพลิดเพลิน
3. ภาษาเปนเครื่องมือในการประกอบอาชี พและการปกครอง โดยมีภาษากลางหรือ ภาษา
ราชการใชในการสื่อสารทําความเขาใจกันไดทั้งประเทศ ทั่วทุกภาค
4. ภาษาชวยบันทึกถายทอดและจรรโลงวัฒนธรรมใหดํารงอยู เราใชภาษาบันทึกเรื่องราวและ
เหตุการณตาง ๆ ในสังคม ตลอดทั้งความคิด ความเชื่อไวใหคนรุนหลังไดทราบและสืบตออยางไมขาดสาย
เมื่อทราบวาภาษามี ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับมนุษยและมนุษยก็ใชภาษาเพื่อ การดําเนินชีวิต
ประจําแตเราก็มีความรูเกี่ยวกับภาษากันไมมากนัก จึงขอกลาวถึงความรูเกี่ยวกับภาษาใหศึกษากันดังนี้
1. ภาษาใชเสียงสื่อความหมาย ในการใชเสียงเพื่อสื่อความหมายจะมี 2 ลักษณะ คือ
1.1 เสียงที่สัมพันธกับความหมาย หมายความวาฟงเสียงแลวเดาความหมายไดเสียงเหลานี้
มักจะเปนเสียงที่เลียนเสียงธรรมชาติ เชน ครืน เปรี้ยง โครม จัก ๆ หรือเลียน เสียงสัตวรอง เชน กา อึ่งอาง
แพะ ตุกแก
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1.2 เสียงที่ไมสัมพันธกับความหมาย ในแตละภาษาจะมีมากกวาเสียงที่สัมพันธ กับความหมาย
เพราะเสียงตาง ๆ จะมีความหมายวา อยางไรนั้นขึ้นอยูกับขอตกลงกันของคนที่ใชภาษานั้น ๆ เชน
ในภาษาไทยกําหนดความหมายของเสียง กิน วานําของใสปากแลวเคี้ยวกลืนลงคอ ภาษาอังกฤษใชเสียง
eat (อี๊ท) ในความหมายเดียวกันกับเสียงกิน
2. ภาษาจะเกิดจากการรวมกันของหนวยเล็ก ๆ จนเปนหนวยที่ใหญขึ้น
หนวยในภาษา หมายถึง สวนประกอบของภาษาจะมีเสียงคําและประโยค ผูใชภาษาสามารถ
เพิ่มจํานวนคํา จํานวนประโยคขึ้นไดมากมาย เชน ในภาษาไทยเรามีเสียงพยัญชนะ 21 เสียง เสียงสระ 24
เสียง เสียงวรรณยุกต 5 เสียง ผูเรียนลองคิดดูวาเมื่อเรานําเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกตมา
ประกอบกันก็ จะไดคํามากมาย นําคํามาเรียงตอ กันก็จะไดวลีและประโยค เราจะสรางประโยคขึ้นได
มากมายและหากเรานําประโยคที่สรางขึ้นมาเรียงตอกันโดยวิธีมารวมกัน มาซอนกันก็จะทําใหไดประโยค
ที่ยาวออกไปเรื่อย ๆ
3. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
1. การพูดกันในชีวิตประจําวัน สาเหตุนี้อาจจะทําใหเกิดการกลมกลืนเสียง เชน เสียงเดิมวา
อยางนี้
กลายเปน
อยางงี้
มะมวงอกพรอง
กลายเปน
มะมวงอกรอง
สามแสน
กลายเปน
สามเสน
สูจนเย็บตา
กลายเปน
สูจนยิบตา
2. อิทธิพลของภาษาอื่น จะเห็นภาษาอังกฤษมีอิทธิพลในภาษาไทยมากที่สุดอยูในขณะนี้ เชน
มาสาย มักจะใชวามาเลท (late)
คําทักทายวา สวัสดี จะใช ฮัลโล (ทางโทรศัพท) หรือเปนอิทธิพลทางดานสํานวน เชน
สํานวนที่นิยมพูดในปจจุบัน ดังนี้
“ไดรับการตอนรับอยางอบอุน” นาจะพูดวา “ไดรับการตอนรับอยางดี” “จับไข” นาจะ
พูดวา “เปนไข” นันทิดา แกวบัวสาย จะมาในเพลง “เธอ” นาจะพูดวา นันทิดา แกวบัวสาย จะมารองเพลง
“เธอ”
3. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เมื่อมีความเจริญขึ้น ของเกาก็เลิกใช สิ่งใหมก็เขามา
แทนที่ เชน การหุงขาวสมัยกอนการดงขาวแตปจจุบันใชหมอหุงขางไฟฟา คําวา ดงขาว ก็เลิกใชไปหรือ
บานเรือนสมัยกอนจะใชไมไผปูพื้นจะเรียกวา “ฟาก” ปจจุบันใชกระเบื้อง ใชปูน ปูแทนคําวาฟากก็เลิกใชไป
นอกจากนี้ยังมีคําอีกพวกที่เรียกวา คําแสลง เปนคําที่มีอายุในการใชสั้น ๆ จะนิยมใชเฉพาะวัยเฉพาะคนใน
แตละยุคสมัย เมื่อหมดสมัย หมดวัยนั้น คําเหลานี้ก็เลิกใชไป เชน กิ๊ก จาบ
ตัวอยางคําแสลง เชน กระจอก กิ๊กกอก เจาะแจะ ซา เวอ จาบ ฯลฯ
ลักษณะเดนของภาษาไทย
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1. ภาษาไทยมีตัวอักษรเปนของตนเอง
เปนที่ทราบวาภาษาไทยมีตัวอักษรมาตั้งแตครั้งกรุงสุโขทัยแลว วิวัฒนาการตามความเหมาะสม
มาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบัน โดยแบงเปน 3 ลักษณะ คือ
1. เสียงแท มี 24 เสียง ใชรูปสระ 32 รูป
2. เสียงแปรมี 21 เสียง ใชรูปพยัญชนะ 44 ตัว
3. เสียงดนตรีหรือวรรณยุกตมี 5 เสียง ใชรูปวรรณยุกต 4 รูป
2. ภาษาไทยแทมี พยางคเ ดีย วหรือเปนภาษาคําโดดและเปนคําที่มีอิสระในตัวเอง ไมตอง
เปลี่ยนรูปคําเมื่อนําไปใชในประโยค เชน
เปนคําที่มีพยางคเดียว สามารถฟงเขาใจทันที คือ
คํากริยา กิน นอน เดิน นั่ง ไป มา ฯลฯ
คําเรียกเครือญาติ พอ แม ลุง ปา นา อา ปู ยา ฯลฯ
คําเรียกชื่อสัตว นก หนู เปด ไก มา ชาง ฯลฯ
คําเรียกชื่อสิ่งของ บาน เรือน นา ไร เสื้อ ผา มีด ฯลฯ
คําเรียกอวัยวะ ขา แขน ตีน มือ หู ตา ปาก ฯลฯ
เปนคําอิสระไมเปลี่ยนแปลงรูปคําเมื่อนําไปใชในประโยค เชน
ฉันกินขาว
พอตีฉัน
คําวา “ฉัน” จะเปนประธานหรือกรรมของประโยคก็ตามยังคงใชรูปเดิมไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งตาง
จากภาษาอังกฤษ ถาเปนประธานใช “I” แตเปนกรรมจะใช “ME” แทน เปนตน คําทุกคําในภาษาไทย
มีลักษณะเปนอิสระในตัวเอง ซึ่งเปนลักษณะของภาษาคําโดด
3. ภาษาไทยแทมีตัวสะกดตามตรา ซึ่งในภาษาไทยนั้นมีมาตราตัวสะกด 8 มาตรา คือ
แม กก ใช ก สะกด เชน นก ยาก มาก เด็ก
แม กด ใช ด สะกด เชน ผิด คิด ราด อด
แม กบ ใช บ สะกด เชน กบ พบ ดาบ รับ
แม กง ใช ง สะกด เชน จง ขัง
ลิง
กาง
แม กน ใช น สะกด เชน ขน ทัน ปาน นอน
แม กม ใช ม สะกด เชน ดม สม ยาม ตาม
แม เกย ใช ย สะกด เชน ยาย ดาย สาย เคย
แม เกอว ใช ว สะกด เชน เร็ว หิว ขาว หนาว
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4. คําคําเดียวกัน ในภาษาไทยทํ าหนาที่ หลายหนาที่ในประโยคและมีหลายความหมาย ซึ่งใน
หลักภาษาไทยเรียกวา คําพองรูป พองเสียง เชน
ไกขันยามเชา
เขาเปนคนมีอารมณขัน
เธอนําขันไปตักน้ํา
ขันในประโยคที่ 1 เปนคํากริยาแสดงอาการของไก
ขันในประโยคที่ 2 หมายถึงเปนคนที่อารมณสนุกสนาน
ขันในประโยคที่ 3 หมายถึง ภาชนะหรือสิ่งของ
เธอจักตอก แตเขา ตอกตะปู
ตอกคําแรกหมายถึง สิ่งของ ตอกคําที่ 2 หมายถึง กริยาอาการ
จะเห็ นวาคํา เดียวกั นในภาษาไทยทํ าหนาที่ ห ลายอยางในประโยคและมี ความหมายไดห ลาย
ความหมาย ซึ่งเปนลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของภาษาไทย
5. ภาษาไทยเปนภาษาเรีย งคํา ถาเรียงคําสลั บกั นความหมายจะเปลี่ยนไปเชน หลอนเปน
นองเพื่อนไมใชเพื่อนนอง คําวา “นองเพื่อน” หมายถึง นองของเพื่อน สวน “เพื่อนนอง” หมายถึง เปนเพื่อน
ของนองเรา (เพื่อนนองของเรา) โดยปกติ ประโยคในภาษาไทยจะเรียงลําดับประธาน กริยาและกรรม
ซึ่งหมายถึง ผูทํา กริยาที่ทําและผูถูกกระทํา เชน แมวกัดหนูถาจะมีคําขยายจะตองเรียงคําขยายไวหลังคํา
ที่ตองการขยาย เชน แมวดํากัดหนูอวน “ดํา” ขยายแมว และอวนขยายหนู แตถาจะมีคําขยายกริยา
คําขยายนั้นจะอยูหลังกรรมหรืออยูทายประโยค เชน หมูอวนกินรําขาวอยางรวดเร็ว คําวา อยางรวดเร็ว
ขยาย “กิน” และอยูหลัง รําขาว ซึ่งเปนกรรม
6. ภาษาไทยมีคําตามหลังจํานวนนับ ซึ่งในภาษาไทยเรียกวา ลักษณะนาม เชน
หนังสือ 2 เลม
ไก 10 ตัว
ชาง 2 เชือก
แห 2 ปาก
รถยนต 1 คัน
คําวา เลม ตัว เชือก ปาก คัน เปนลักษณะนามที่บอกจํานวนนับของสิ่งของ ซึ่งเปนลักษณะเดนของ
ภาษาไทยอีกประการหนึ่ง
7. ภาษาไทยเปนภาษาดนตรี หมายถึง มีการเปลี่ยนระดับเสียงได หรือเรียกกันวา “วรรณยุกต”
ทําใหภาษาไทยมีลักษณะพิเศษ คือ
7.1 มีคําใชมากขึ้น เชน เสือ เสื่อ เสื้อ หรือ ขาว ขาว ขาว เมื่อเติมวรรณยุกต ลงไปในคําเดิม
ความหมายจะเปลี่ยนไปทันที
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7.2 มีความไพเราะ จะสังเกตไดวาคนไทยเปนคนเจาบทเจากลอนมาแตโบราณแลวก็ เพราะ
ภาษาไทยมีวรรณยุกตสูงต่ําเหมือนเสียงดนตรี ที่เอื้อในการแตงคําประพันธ เปนอยางดี เชน
“ชะโดดุกระดี่โดด สลาดโลดยะหยอยหยอย
กระเพื่อมน้ํากระพร่ําพรอย กระฉอกฉานกระฉอนชล”
จะเห็นวาเสียงของคําในบทประพันธนี้ทําใหเกิดจินตนาการหรือภาพพจนดังเหมือนกับเห็นปลาตาง ๆ
กระโดดขึ้นลงในน้ําที่เปนละลอก
7.3 ภาษาไทยนิยมความคลองจอง ไมวาจะเปนสํ านวนหรื อคําพั ง เพยในภาษาไทยจะมี
คําคลองจอง เปนทํานองสั่งสอนหรือเปรียบเทียบอยูเสมอ เชน
รักดีหามจั่ว
รักชั่วหามเสา
น้ํามาปลากินมด
น้ําลดมดกินปลา
ขาวยาก
หมากแพง
7.4 คําในภาษาไทยเลียนแบบเสียงธรรมชาติได เพราะเรามีเสียงวรรณยุกตใหใชถึง 5 เสียง เชน
เลียนเสียงภาษาตางประเทศ เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล เปาฮื้อ เตาเจี้ยว ฯลฯ
เลียนเสียงธรรมขาติ เชน ฟารองครืน ๆ ฝนตกจั้ก ๆ ขาวเดือดคั่ก ๆ ระฆังดังหงางหงาง ฯลฯ
8. ภาษาไทยมีคําพองเสียง พองรูป
คําพองเสียง หมายถึง คําที่มีเสียงเหมือนแตความหมายและการเขียนตางกัน เชน
การ
หมายถึง กิจ งาน ธุระ
กาน
หมายถึง ตัดใหเตียน
กาฬ
หมายถึง ดํา
กาล
หมายถึง เวลา
การณ หมายถึง เหตุ
กานต หมายถึง เปนที่รัก
กานท หมายถึง บทกลอน
กาญจน หมายถึง ทอง
คําพองรูป หมายถึง คําที่รูปเหมือนกันแตออกเสียงและมีความหมายตางกัน เชน
- เพลา อาน เพ-ลา แปลวา เวลา
- เพลา อาน เพลา แปลวา เบา ๆ หรือตัก
- เรือโคลงเพราะโคลง อาน เรือโคลงเพราะโค-ลง
9. ภาษาไทยมีการสรางคํา
เปนธรรมชาติของภาษาทุก ภาษาที่ จะมีการสรางคําใหมอยูเ สมอ แตภาษาไทยมีก ารสราง
คํามากมายซึ่งตางกับภาษาอื่น จึงทําใหมีคําใชในภาษาไทยเปนจํานวนมาก คือ
9.1 สรางคําจากการแปรเสียง เชน ชุม - ชอุม
9.2 สรางคําจากการเปลี่ยนแปลงเสียง เชน วิธี - พิธี วิหาร - พิหาร
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9.3 สรางคําจากการประสมคํา เชน ตู + เย็น เปน ตูเย็น, พัด + ลม เปนพัดลม
9.4 สรางคําจากการเปลี่ยนตําแหนงคํา เชน ไกไข - ไขไก, เดินทาง - ทางเดิน
9.5 สรางคําจากการเปลี่ยนความเชน นิยาม - เรื่องที่เลาตอ ๆ กันมา, นิยาย - การพูดเท็จ
9.6 สรางคําจากการนําภาษาอื่นมาใช เชน กวยเตี๋ยว เตาหู เสวย ฯลฯ
9.7 สรางคําจากการคิดตั้งคําขึ้นใหม เชน โทรทัศน พฤติกรรม โลกาภิวัตน
10. ภาษาไทยมีคําสรอยเสริมบทเพื่อใชพูดใหเสียงลื่นและสะดวกปากหรือใหเกิดจังหวะนาฟง
เพิ่มขึ้น ซึ่งในหลักภาษาไทยเราเรียกวา “คําสรอย หรือคําอุทานเสริมบท” เชน
เรื่องบาบอคอแตก ฉันไมชอบฟง
ฉันไมเออออหอหมกดวยหรอก
ไมไปไมเปยกันละ
คําแปลก ๆ ที่ขีดเสนใตนั้นเปนคําสรอยเสริมบทเพราะใชพูดเสริมตอใหเสียงลื่นสะดวกปากและ
นาฟง ซึ่งเราเรียกวา คําสรอยหรืออุทานเสริมบท
จาก 1 ถึง 10 ดังกลาว เปนลักษณะเดนของภาษาไทย ซึ่งจริง ๆ แลวยังมีอีกหลายประการ
ซึ่งสามารถจะสังเกตจากการใชภาษาไทยโดยทั่ว ๆ ไปไดอีก

การยืมคําภาษาอื่นมาใชในภาษาไทย
ภาษาไทยของเรามีภาษาอื่นเขามาปะปนอยูเปนจํานวนมาก เพราะเปนธรรมชาติของภาษาที่เปน
เครื่องมือในการสื่อสาร ถายทอดความรูความคิดของมนุษยและภาษาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง ซึ่งสามารถ
หยิบยืมกันไดโดยมีสาเหตุจากอิทธิพลทางภูมิศาสตร คือ มีเขตแดนติดตอกันอิทธิพลทางประวัติศาสตรที่มี
การอพยพถิ่นที่อยู หรืออยูในเขตปกครองของประเทศอื่น อิทธิพลทางดานศาสนา ไทยเรามีการนับถือ
ศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตและอื่น ๆ นอกจากนี้อิทธิพลทางการศึกษา การคาขาย
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี จึงทําใหเรามีการยืมคําภาษาอื่นมาใชเปนจํานวนมาก เชน
1. ภาษาบาลี สันสกฤต ไทยเรารับพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งใชภาษาสันสกฤตเปนเครื่องมือ
มากอนและตอมาไดรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศมาอีกซึ่งในภาษาบาลีเปนเครื่องมือในการเผยแพรไทย
จึงรับภาษาบาลีสันสกฤตเขามาใชในภาษาไทยเปนจํานวนมาก เชน กติกา กตเวทิตา กตัญู เขต คณะ
จารีต ญัตติ ทุจริต อารมณ โอวาท เกษียณ ทรมาน ภิกษุ ศาสดา สงเคราะห สัตว อุทิศ เปนตน
2. ภาษาจีน ไทยกับจีนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดทางดานเชื้อชาติ ถิ่นที่อยูการติดตอคาขาย
ปจจุบันมีคนจีนมากมายในประเทศไทยจึงมีการยืมและแลกเปลี่ยนภาษาซึ่งกันและกัน ภาษาจีนที่ไทยยืมมา
ใชเปนภาษาพูดไมใชภาษาเขียน คําที่เรายืมจากภาษาจีนมีมากมายตัวอยางเชน กวยจั๊บ ขิม จับกัง เจง ซวย
ซีอิ้ว ตั๋ว ทูชี้ บะหมี่ หาง ยี่หอ หวย บุงกี้ อั้งโล เกาเหลา แฮกึ้น เปนตน
3. ภาษาอังกฤษ ชาวอังกฤษ เขามาเกี่ยวของกับชาวไทยตั้งแตสมัยอยุธยา มีการติดตอคาขาย
และในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการยกเลิกอํานาจศาลกงสุลใหแกไทยและภาษาอังกฤษเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวา
เปนภาษาสากลที่สามารถใชสื่อสารกันไดทั่วโลก ประเทศไทยมีการสอนภาษาอังกฤษตั้งแตประถมศึกษา
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จึงทําใหเรายืมคําภาษาอังกฤษมาใชในลักษณะคําทับศัพทอยางแพรหลาย เชน โฮเตล ลอตเตอรี่ เปอรเซ็นต
บอย โนต กอลฟ ลิฟท สวิตช เบียร ชอลก เบรก กอก เกม เช็ค แสตมป โบนัส เทคนิค เกรด ฟอรม แท็กซี่
โซดา ปม คอลัมน เปนตน และปจจุบันยังมีภาษาอันเกิดจากการใชคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่ง
4. ภาษาเขมร อาจดวยสาเหตุความเปนเพื่อนบานใกลเคียงและมีการติดตอกันมาชานานปะปน
อยูในภาษาไทยบาง โดยเฉพาะราชาศัพทและในวรรณคดีเชน บังคัล กรรไกร สงบ เสวย เสด็จ ถนอม เปนตน
กิจกรรม
1. ใหผูเรียนสังเกตและรวบรวม คําภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาจีน ภาษา
อังกฤษ และภาษาอื่น ๆ และเราใชกันในการพูดคุยและใชในการสื่อสารมวลชนแลวบันทึกไว เพื่อนําไปใช
ในการรายงานและการสื่อสารตอไป
2. แบงผูเรียนเปน 2 - 3 กลุม ออกมาแขงกันเขียนภาษาไทยแทบนกระดาษกลุมละ 15 - 20 คํา
พรอมกับบอกขอสังเกตวาเหตุผลใดจึงคิดวาเปนคําไทย

การสรางคําขึ้นใชในภาษาไทย
การสรางคําในภาษาไทยมีหลายวิธี ทั้งวิธีเปนของเราแท ๆ และวิธีที่เรานํามาจากภาษาอื่น วิธี
ที่เปนของเราไดแก การผันเสียงวรรณยุกต การซ้ําคํา การซอนคําและการประสมคํา เปนตน สวนวิธีที่นํามา
จากภาษาอื่น เชน การสมาส สนธิ การเติมอุปสรรค การลงปจจัย ดังจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปนี้
1. การผันเสียงวรรณยุกต วิธีการนี้ วรรณยุกตที่ตางออกไปทําใหไดคําใหมเพิ่มขึ้น เชน
เสือ เสื่อ เสื้อ
นา นา นา
นอง นอง นอง
2. การซ้ําคํา คือ การสรางคําดวยการนําเอาคําที่มีเสียงและความเหมือนกันมาซ้ํากัน เพื่อเปลี่ยน
แปลงความหมายของคําแตกตางไปหลายลักษณะ คือ
2.1 ความหมายคงเดิม เขาก็ซนเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไป ลูกยังเล็กอยาใหนั่งริม ๆ ไมปลอดภัย
2.2 ความหมายเดนชัดขึ้น หนักขึ้นหรือเฉพาะเจาะจงขึ้นกวาความหมายเดิม
สอนเทาไหร ๆ ก็ไมเชื่อ กินอะไร ๆ ก็ไมอรอย
บางคําตองการเนนความของคําใหมากที่สุดก็จะซ้ํา 3 คําดวยการเปลี่ยนวรรณยุกตของ
คํากลาง เชน ดีดี๊ดี บางบางบาง รอรอรอ หลอลอหลอ เปนตน
2.3 ความหมายแยกเปนสัดสวนหรือแยกจํานวน เชน
เก็บกวาดเปนหอง ๆ ไปนะ (ทีละหอง)
พูดเปนเรื่อง ๆ ไป (ทีละเรื่อง)
2.4 ความหมายเปนพหูพจนเมื่อซ้ําคําแลวแสดงใหเห็นวามีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน
เขาไมเคยกลับบานเปนป ๆ แลว
เด็ก ๆ ชอบเลนซน ใคร ๆ ก็รู
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ชา ๆ ไดพราสองเลมงาม กิน ๆ เขาไปเถอะ
จะเห็นวาคําที่ซ้ํากันจะมีทั้งคํานาม กริยา คําสรรพนามและจะมีการบอกเวลาบอก
จํานวนดวย
2.5 ความหมายผิดไปจากเดิมหรือเมื่อซ้าํ แลวจะเกิดความหมายใหม หรือมีความหมายแฝง เชน
เรื่องหมู ๆ แบบนี้สบายมาก (เรื่องงาย ๆ)
อยู ๆ ก็รองขึ้นมา (ไมมีสาเหตุ)
จะเห็ นไดวาการนําคํามาซ้ํ ากั นนั้นทํ าใหไดคําที่ มี รู ป และความหมายแตกตางออกไป ดัง นั้ น
การสรางคําซ้ําจึงเปนการเพิ่มคําในภาษาไทยใหมีมากขึ้นอยางหนึ่ง
3. การซอนคํา คือ การสรางคํ าโดยการนํา เอาคําตั้ง แตส องคําขึ้น ไปซึ่ ง มี เ สี ย งตางกั นแตมี
ความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันหรือเปนไปในทํานองเดียวกันมาซอนคูกัน เชน เล็กนอย รักใคร
หลงใหล บานเรือน เปนตน ปกติคําที่นํามาซอนกันนั้นนอกจากจะมีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน
แลว มักจะมีเสียงใกลเคียงกันดวย ทั้งนี้ เพื่อใหออกเสียงไดงาย สะดวกปาก คําซอนทําใหเกิดคําใหมหรือ
คําที่มีความหมายใหมเกิดขึ้นในภาษา ทําใหมีคําเพิ่มมากขึ้นในภาษาไทย อันจะชวยใหการสื่อความหมาย
และการสื่อสารในชีวิตประจําวันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คําที่นํามาซอนกันแลวทําใหเกิดความหมายนั้น
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
3.1 ซอนคําแลวมีความหมายคงเดิม การซอนคําลักษณะนี้จึงนําคําที่มีความหมายเหมือนกัน
มาซอนกันเพื่อไขความหรือขยายความซึ่งกันและกัน เชน วางเปลา โงเขลา รูปราง ละทิ้ง อิดโรย บาดแผล
เปนตน
3.2 ซอนคําแลวมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คําซอนที่เปนคําที่เกิดความหมายใหมนี้
มีลักษณะคือ
ก. ความหมายเชิงอุปมา เชน ยุงยาก ออนหวาน เบิกบาน เปนตน
ข. ความหมายกวางออก เชน เจ็บไข พี่นอง ทุบตี ฆาฟน เปนตน
ค. ความหมายแคบเขา เชน ใจดํา ปากคอ ญาติโยม หยิบยืม น้ําพักน้ําแรง สมสุก
ลูกไม เปนตน
การแยกลักษณะคําซอนตามลักษณะการประกอบคํานั้นจะมีลักษณะคําซอน 2 คําและคําซอน
มากกวาสองคํา เชน บานเรือน สวยงาม ยากดีมีจน เจ็บไขไดปวย อดตาหลับขับตานอน จับไมไดไลไมทัน
เปนตน
4. การสรางคําประสม การสรางคําขึ้นใชในภาษาไทยสวนหนึ่ง จะใชวิธีป ระสมคําหรือวิธีการ
สรางคําประสม โดยการนําเอาคําที่มีใชอ ยูในภาษาไทย ซึ่ งมีรูป คําและความหมายของคําแตกตางกั น
มาประสมกันเพื่อใหเกิดคําใหม และมีความหมายใหมในภาษาไทย เชน พัดลม ไฟฟา ตูเย็น พอตา ลูกเสือ
แมน้ํา เรือรบ น้ําหอม น้ําแข็ง เมืองนอก เปนตน
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คําที่นํามาประสมกันจะเปนคําไทยกับคําไทยหรือคําไทยกับคําตางประเทศก็ได เชน
- คําไทยกับคําไทย
โรงเรียน ลูกเขย ผีเสื้อ ไมเทา เปนตน
- คําไทยกับคําบาลี
หลักฐาน (หลักคําไทย ฐานคําบาลี) สภากาชาด
พลเมือง ราชวัง ฯลฯ
- คําไทยกับคําสันสกฤต ทุนทรัพย (ทุนคําไทย ทรัพยคําสันสกฤต)
- คําไทยกับคําจีน
เย็นเจี๊ยบ (เย็นคําไทย เจี๊ยบคําภาษาจีน) หวย
ใตดิน นายหาง เกงจีน กินโตะ เขาหุน ฯลฯ
- คําไทยกับคําเขมร
ละเอียดลออ (ละเอียดคําไทย ลออคําเขมร) ของ
ขลัง เพาะชํา นายตรวจ
- คําไทยกับคําอังกฤษ
เสื้อเชิ้ต (เสื้อคําไทย เชิ้ตคําอังกฤษ) พวงหรีด
เหยือกน้ํา ตูเซฟ นายแบงค ไขกอก แปปน้ํา ฯลฯ
5. การสรางคําไทยโดยการนําวิธีการของภาษาอื่นมาใช การสรางคําของภาษาอื่นที่นํามาใชใน
ภาษาไทย ไดแก
5.1 การสรางคําของภาษาบาลีและสันสกฤต คือ
ก. วิธีสมาส สมาสเปนวิธีสรางศัพทอยางหนึ่งในภาษาบาลี สันสกฤต โดยการนําคําศัพท
ตั้งแต 2 คําขึ้นไปรวมเปนศัพทใหมศัพทเดียว จะมีลักษณะคลายกับคําประสมของไทย แตคําสมาสนั้น
เปนคําที่มาขยาย มักจะอยูหนาคําหลัก สวนคําประสมของไทยนั้นคําขยายจะอยูขางหลัง เชน คําวา มหา
บุรุษ คําวา มหาบุรุษ คําวามหา แปลวา ยิ่งใหญ ซึ่งเปนคําขยาย จะอยูหนาคําหลักคือ บุรุษ ดังนั้น คําวา
มหาบุรุษ แปลวา บุรุษผูยิ่งใหญ ซึ่งตางจากภาษาไทย ซึ่งสวนมากจะวางคําขยายไวหลังคําที่ถูกขยาย
ตัวอยางคําสมาสในภาษาไทย
พลศึกษา ประวัติศาสตร ปริยัติธรรม กามเทพ เทพบุตร สุนทรพจน วิศวกรรม วิศวกร
อากาศยาน สวัสดิการ คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตร วิทยากร พิธีกร ชีพจร มหกรรม ประวัติศาสตร
โทรทัศน โทรเลข วารสาร นิตยสาร จุลสาร พิพิธภัณฑ วินาศกรรม อุบัติเหตุ ปญญาชน รมณียสถาน
สังฆทาน กิจกรรม อุทกภัย วิทยุศึกษา หัตถศึกษา เปนตน
ข. วิธีลงอุปสรรค วิธีสรางคําในภาษาบาลีและสันสกฤตนั้นมีวิธีลงอุปสรรค (หรือบทหนา)
ประกอบขางหนาศัพทเพื่อใหไดคําที่มีความหมายแตกตางออกไป ซึ่งไทยเราไดนํามาใชจํานวนมาก เชน
อธิ + การ เปน อธิการ (ความเปนประธาน) อนุ + ญาต เปน อนุญาต (การรับรู)
อธิ + บดี เปน อธิบดี (ผูเปนใหญ)
อนุ + ทิน เปน อนุทิน (ตามวัน,รายวัน)
อป + มงคล เปน อัปมงคล (ไมมีมงคล) วิ + กฤต เปน วิกฤต (แปลกจากเดิม)
อป + ยศ เปน อัปยศ (ไมมียศ)
วิ + เทศ เปน วิเทศ (ตางประเทศ)
คําที่ ลงอุปสรรคดัง กลาวนี้จัดวาเปนคําสมาส ทั้ง นี้เ พราะวิธีลงอุป สรรคเปนการรวบรวมศัพท
ภาษาบาลีและสันสกฤตเขาดวยกันและบทขยายจะวางอยูหนาบทที่ถูกขยายในภาษาบาลี และสันสกฤต
การลงอุปสรรคเขาขางหนาคํา เปนวิธีการสมาสวิธีหนึ่ง
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นอกจากนี้ การลงอุปสรรคของภาษาบาลี ถูก นํามาใชในภาษาไทยแลว ไทยเรายังนําวิธีการ
ลงอุปสรรคมาใชกับคําไทยและคําอื่น ๆ ในภาษาไทยอีกดวย เชน
สมรู หมายความวา รวมคิดกัน
สมทบ หมายความวา รวมเขาดวยกัน
ค. การสนธิ การสรางคําในภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปคํา อันเนื่องมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางเสียง ซึ่งเราเรียกวา “สนธิ”
สนธิ เปนการเปลี่ยนแปลงเสียง การสนธิเปนวิธีการสมาส โดยการเชื่อมคําใหกลมกลืนกัน คือ
ทายเสียงคําตนกับเสียงของคําที่นํามาตอ จะกลมกลืนกัน เปนวิธีสรางคําใหมในภาษาวิธีหนึ่ง วิธีสนธิมี 3 วิธีคือ
1. สระสนธิ คือ การรวมเสียงสระตัวทายของคํานําหนากับสระตัวหนาของคําหลังใหกลมกลืน
สนิทกันตามธรรมชาติการออกเสียง
อะ + อ เปน อา เชน
สุข + อภิบาล =
สุขาภิบาล
อะ + อุ หรือ อู เปน อุ อู
หรือ โอ เชน
อรุณ + อุทัย =
อรุโณทัย
ราช + อุปโภค =
ราชูปโภค
ฯลฯ
2. พยัญชนะสนธิ เปนลักษณะการเชื่อมและกลมกลืนเสียงระหวางคําที่สุดศัพทดวยพยัญชนะกับ
คําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะหรือสระ เมื่อเสียงอยูใกลกัน เสียงหนึ่งจะมีอิทธิพลดึงเสียงพยัญชนะอีกเสียงหนึ่ง
ใหมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกัน พยัญชนะสนธินี้จะมีเฉพาะในภาษาสันสกฤตเทานั้น ในภาษาบาลีไมมี
เพราะศัพทในภาษาบาลีทุกคําตองสุดศัพทดวยสระ ตัวอยาง เชน
ธต เปลี่ยน เปน
ทธ เชน พุธ + ต = พุทธ
ราชน + บุตร
=
ราชบุตร ไทยใช ราชบุตร
กามน - เทว
=
กามเทว ไทยใช กามเทพ
3. นฤคหิตสนธิ สนธินิคหิตจะมีลักษณะการตอเชื่อมและกลมกลืนเสียงระหวางคําตนที่ลงทายดวย
นิคหิต กับคําที่ขึ้นตนดวยสระหรือพยัญชนะนิคหิตเทียบไดกับเสียงนาสิก ดังนั้น นิคหิตจะกลายเปนนาสิก
ของพยัญชนะตัวที่ตามมา คือ ง ญ น ณ ม ถาตัวตามนิคหิตอยูวรรคเดียวกับ ง ก็จะเปลี่ยนเปน ง ถาอยู
วรรคเดียวกับ ญ หรือ น หรือ ณ หรือ ม ก็จะเปลี่ยนเปน ญ น ณ ม ตามวรรค เชน
สํ + เกต
=
สังเกต (เครื่องหมายรู)
สํ + ถาร
=
สันถาร (การปูลาด)
สํ + พนธ
=
สัมพันธ
การนําวิธีก ารสรางคําแบบคําสมาส คําลงอุป สรรคและวิธีสนธิในภาษาบาลี สันสกฤตมาใชใน
ภาษาไทย ถือวาเปนการสรางคําหรือเพิ่มคําในภาษาไทยมีมาก

104

5.2 การสรางคําของภาษาเขมร ไทยไดนําเอาวิธีสรางคําของเขมร คือ การแผลงคํามาใชใน
ภาษาไทย ซึ่งวิธีแผลงคําในภาษาเขมรมีหลายวิธีแตไทยเรานํามาใชบางวิธีเทานั้น
คํา แผลง คือ คําที่ เ ปลี่ ยนแปลงตัวอั ก ษรใหมี รู ป ลั ก ษณะตางไปจากคํ าเดิม แตยัง คงรั ก ษา
ความหมายเดิมหรือเคาเดิมเอาไวใหพอสังเกตได
วิธีแผลงคําในภาษาไทย ที่นํามาจากภาษาเขมรบางวิธี คือ
1. ใชวิธีเติม อํา ลงหนาคําแผลงใหม แตคงรูปสระเดิมไวที่พยางคหลัง เชน
ตรวจ เปน ตํารวจ
เกิด เปน กําเนิด
เสร็จ เปน สําเร็จ
เสียง เปน สําเนียง
2. ใชวิธีเติมอุปสรรค (หนวยหนาศัพท) บํ (บ็อม) ลงหนาคําแผลงสวนใหญ ไทยนําเอามา
ออกเสียง บัง บัน บํา เชน
เกิด ลงอุปสรรค บํ เปน บํเกิด ไทยใชบังเกิด
ดาล ลงอุปสรรค บํ เปน บํดาล ไทยใชบันดาล
การแผลงคําเปนวิธีส รางคําขึ้นใชในภาษาวิธีห นึ่ง ซึ่ ง ไทยเอาแบบอยางมาจากภาษาเขมรและ
ภาษาอื่น เชน ภาษาบาลี สันสกฤต เชน
อายุ เปน พายุ
อภิรมย เปน ภิรมย
ไวปลุย เปน ไพบูลย
มาต เปน มารดา
การแผลงคําของภาษาบาลี สันสกฤต สวนใหญเพื่อจะไดออกเสียงในภาษาไทยไดงายและไพเราะขึ้น

ศัพทบัญญัติ
ศัพทบัญญัติ หมายถึง คําเฉพาะวงการหรือคําเฉพาะวิชาที่ผูคิดขึ้น เพื่อใชสื่อความหมายในวงการ
อาชีพหรือในวิชาการแขนงใดแขนงหนึ่ง โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพราะการศึกษาของเราไดขยายตัวกวางขวาง
มากขึ้น การศึกษาจากตางประเทศก็มีมากขึ้น เราตองรับรูคําศัพทของประเทศเหลานั้นโดยเฉพาะคําศัพท
ภาษาอังกฤษ
ปจจุบันมีศัพทบัญญัติที่ใชกันแพรหลาย โดยทั่วไปจํานวนมาก ซึ่งผูเรียนคงจะเคยเห็นและเคยได
ฟงจากสื่อมวลชน ซึ่งจะเปนคําศัพทเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร ฯลฯ
จะขอยกตัวอยางเพียงบางคํา ดังนี้
สินเชื่อ
Credit หมายถึง เงินที่เปนหนี้ไวดวยความเชื่อถือ
เงินฝด
Deflation หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจที่มีปริมาณเงินหมุนเวียน
ในประเทศมีนอย การใชจายลดนอยลงทําใหสินคาราคาตก
เงินเฟอ
Inflation หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีมาก
เกินไป ทําใหราคาสินคาแพงและเงินเสื่อมคาตกต่ํา ปริมาณเงิน
หมุนเวียนในประเทศมีนอย การใชจายลดนอยลง ทําใหสินคาราคาตก
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ทุนสํารอง

Reserve fund หมายถึง เงินทีก่ ันไวจากผลกําไรของหางหุนสวนบริษัท
ตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายหรือขอบังคับของหางหุนสวน บริษัทนั้น ๆ
ทุนสํารองเงินตรา Reserve หมายถึง ทองคํา เงินตราตางประเทศหรือหลักทรัพยตาง ๆ
ซึ่งใชเปนประกันในการออกธนบัตรหรือธนาคารบัตร
เงินปนผล
Dividend หมายถึง สวนกําไรที่บริษัทจํากัดจายใหแกผูถือหุน
กลองโทรทรรศน Telescope กลองที่สองดูทางไกล
กลองจุลทรรศน Microscope กลองขยายดูของเล็กใหเห็นเปนใหญ
จรวด
Rocket หมายถึง อาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนดวยความเร็วสูง
โดยไดเชื้อเพลิงในตัวเองเผาไหมเปนแกสพุงออกมาจากสวนทาย มีทั้งชนิดทีใ่ ช
เชื้อเพลิงแข็งและชนิดเชื้อเพลิงเหลว
ขีปนาวุธ
Missile หมายถึง อาวุธซึ่งถูกสงออกไปจากผิวพิภพ เพื่อใชประหัตประหาร
หรือ ทําลายในสงคราม โดยมีการบังคับทิศทางในตัวเอง เพื่อนําไปสู
เปาหมายการบังคับทิศทางนี้บังคับเฉพาะตอนขึ้นเทานั้น
จรวดนําวิถี
Guided Rocket หมายถึง ขีปนาวุธนําวิถี ซึ่งขับเคลื่อนดวยจรวด
จานบิน
Flying Saucer หมายถึง วัตถุบิน ลักษณะคลายจาน 2 ใบ คว่ําประกบกัน
มีผอู างวาเคยเห็นบินบนทองฟาและมีบางคนเชื่อวาเปนยานอวกาศมาจาก
นอกโลกหรือจากดาวดวงอื่น บางครัง้ ก็เรียกวา จานผี
ดาวเทียม
Satellite หมายถึง วัตถุทมี่ นุษยสรางขึ้นเลียนแบบดาวบริวาร
ของดาวเคราะห เพื่อใหโคจรรอบโลกหรือรอบเทหฟากฟาอื่น มีอุปกรณ
โทรคมนาคมดวย เชน การถายทอดคลื่นวิทยุและโทรทัศนขามประเทศ
ขามทวีป เปนตน
แถบบันทึกเสียง Audiotape หมายถึง แถบเคลือบสารแมเหล็กใชบันทึก
สัญญาณเสียง
แถบบันทึกภาพ,แถบวีดิทัศน Videotape หมายถึง แถบเคลือบสารแมเหล็กใช
บันทึกสัญญาณภาพ
โลกาภิวัตน
Globalization หมายถึง การทําใหแพรหลายไปทั่วโลก
คําศัพทบัญญัติที่ยกมาลวนมีความหมายที่ตองอธิบายและมักจะมีความหมายเฉพาะดานที่แตกตาง
ไปจากความเขาใจของคนทั่วไป หากผูเรียนตองการทราบความหมายที่ถูกตองควรคนควาจากพจนานุกรม
เฉพาะเรื่อง เชน พจนานุกรมศัพทแพทย พจนานุกรมศัพทธุรกิจ พจนานุกรมชางและพจนานุกรมศัพท
กฎหมาย เปนตน หรือติดตามขาวสารจากสื่อตาง ๆ ที่มี การใชคําศัพทเฉพาะดานจะชวยใหเ ขาใจดีขึ้น
เพราะคําศัพทบัญญัติเหมาะสมที่จะใชเฉพาะวงการและผูมีพื้นฐานพอเขาใจความหมายเทานั้น
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กิจกรรม
1. ใหผู เรี ยนรวบรวมคําศัพทบัญ ญัติจ ากหนัง สือ พิมพและหนังสื ออื่น ๆ แลวบั นทึ กไวในสมุ ด
เพื่อจะไดนําไปใชในการพูดและเขียนเมื่อมีโอกาส
2. ผูสอนยกคํามาถามที่เห็นสมควรใหผูเรียนชวยกันแยกวาเปนคําสมาสหรือคําประสม
ประโยคในภาษาไทย ประโยคตองมีความครบ สมบูรณ ใหรูวา ใครทําอะไร หรือกลาวอีกอยางหนึง่
วาประโยคตองประกอบดวยประธานและกริยาเปนอยางนอย
เราสามารถแยกประโยคไดเปน 3 ชนิด คือ
ก. ประโยคแจงใหทราบ หรือประโยคบอกเลา ประโยคชนิดนี้อาจจะเปนประโยคสั้น ๆ มีเพียง
คํานามทําหนาที่ประธาน คํากริยาทําหนาที่เปนตัวแสดง เชน คนเดิน นกบิน แตบางทีอาจจะเปนประโยค
ยาว ๆ มีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น ซึ่งมีคํานาม คํากริยา หลายคํา ก็ได
ถาประโยคแจงใหทราบนั้นมีเนื้อความปฏิเสธก็จะมีคําปฏิเสธ เชน ไมมี หามิได อยูดวย เชน
เขาไมมารวมประชุมในวันนี้
ข. ประโยคถามใหตอบหรือประโยคคําถาม เปนประโยคที่ผูพูดใชถามขอความ เพื่อใหผูฟงตอบ
รูปประโยคคําถามจะมีคํา หรือไหม ใคร อะไร ที่ไหน กี่ เมื่อไร อยางไร ฯลฯ แตถาประโยคถามใหตอบเปน
ประโยคถามใหตอบที่มีเนื้อความปฏิเสธก็จะมีคําปฏิเสธอยูดวย
ค. ประโยคบอกใหทําหรือประโยคคําสั่ง เปนประโยคที่ผูพูดใชเพื่อใหผฟู งกระทําอาการบางอยาง
ตามความตองการของผูพูด การบอกใหผูอื่นทําตามความตองการของตนนั้นอาจตองใชวิธีขอรองออนวอน
วิงวอน เชิญชวน บังคับ ออกคําสั่ง ฯลฯ

การเรียงลําดับในประโยค
การเรียงลําดับในภาษาไทยมีความสําคัญมากเพราะถาเรียงลําดับตางกันความสัมพันธของคํา
ในประโยคจะผิดไป เชน
สุนัขกัดงู
สุนัขเปนผูทํา
งูเปนผูถูกกระทํา
งูกัดสุนัข
งูเปนผูทํา
สุนัขเปนผูถูกกระทํา

โครงสรางของประโยค
ประโยคในภาษาไทยแบงเปน 3 ชนิด คือ
ก. ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มุงกลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยา
อาการหรืออยูในสภาพอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ประโยคความเดียวแบงออกเปนสวนสําคัญ
2 สวน คือภาคประธานและภาคแสดง เชน
ผูหญิงชอบดอกไม ถึงแมจะมีรายละเอียดเขาไปในประโยค ก็ยังเปนประโยคความเดียว เชน ผูหญิง
คนนั้นชอบดอกไมสวย
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ข. ประโยคความซอน คือ ประโยคความเดียวที่เพิ่มสวนขยายภาคประธานหรือภาคแสดงดวย
ประโยค ทําใหโครงสรางของประโยคเปลี่ยนไป แตถาประโยคที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนประโยคชวยจํากัดความหมาย
ของคําถามหรือคํากริยา ก็เปนประโยคซอน เชน
ผูหญิงที่นั่งขาง ๆ ฉันชอบดอกไมที่อยูในแจกัน
ประโยคทีช่ วยจํากัดความหมายของคํานาม “ดอกไม” คือประโยคที่วา “ที่อยูในแจกัน” เปนตน
ค. ประโยคความรวม คือ ประโยคที่มีสวนขยายเพิ่มขึ้นและสวนที่ขยายสัมพันธกับประโยคเดิม
โดยมีคําเชื่อม และ แตถา ฯลฯ อยูขางหนาหรืออยูขางในประโยคเดิมหรือประโยคที่เพิ่มขึ้น ทําใหรูวา
ประโยคทั้งสองสัมพันธกันอยางไร เชน
ผูหญิงชอบดอกไมสวนเด็กชอบของเลน เปนประโยคความรวม
ประโยคที่เ พิ่มขึ้นและสั มพันธกั บประโยคเดิมโดยมีคําเชื่อม “สวน” มาขางหนาคือ ประโยค
“เด็กชอบของเลน” เปนตน

เรื่องที่ 2 ถอยคําสํานวน สุภาษิต คําพังเพย
1. ถอยคําภาษาไทยมีลักษณะพิเศษหลายประการ สามารถเลือกใชใหเหมาะสมในการสื่อสาร
เพื่อความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ไดอยางชัดเจนและตรงเปาหมาย
2. ถอยคําภาษาไทยมีลักษณะเปนศิลปะที่มีความประณีต สละสลวย ไพเราะ ลึกซึ้ง นาคิด นาฟง
รื่นหู จูงใจและหากนําไปใชไดเหมาะกับขอความเรื่องราวจะเพิ่มคุณคาใหขอความหรือเรื่องราวเหลานั้น
มีน้ําหนักนาคิด นาฟง นาสนใจ นาติดตามยิ่งขึ้น
3. ถอยคําภาษาไทย ถารูจักใชใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคลนับวาเปนวัฒนธรรมอั นดีงาม
ของชาติและของผูปฎิบัติ

ถอยคําสํานวน
ถอยคําสํานวน หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียง บางทีก็ใชวาสํานวนโวหาร คําพูดของมนุษยเราแยก
ออกไปอยางกวาง ๆ เปน 2 อยาง อยางหนึ่งพูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมาก็เขาใจทันที
อีกอยางหนึ่งพูดเปนเชิงไมตรงไปตรงมา แตใหมีความหมายในคําพูดนั้น ๆ คนฟงเขาใจความหมายทันที
ถาคําพูดนั้นใชกันแพรหลาย เชน คําวา “ปากหวาน” “ใจงาย” แตถาไมแพรหลายคนฟงก็ไมอาจเขาใจ
ทันที ตองคิดจึงจะเขาใจ หรือบางทีคิดแลวเขาใจเปนอยางอื่นก็ได หรือไมเขาใจเอาเลยก็ไดคําพูดเชิงนี้
เราเรียกวา “สํานวน” การใชถอ ยคําที่เปนสํานวนนั้น ใชในการเปรียบเทียบบาง เปรียบเปรยบาง
พูดกระทบบาง พูดเลนสนุก ๆ บาง พูดเตือนสติใหไดคิดบาง
สํานวนไทย หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงไวตายตัว เนื่องจากใชกันมาจนแพรหลายอยูตัวแลว
จะตัดทอนหรือสลับที่ไมได เชน สํานวนวา “เก็บเบี้ยใตถุนราน”หมายความวา ทํางานชนิดที่ไดเงินเล็กนอย
ก็เอา ถาเราเปลี่ยนเปน “เก็บเงินใตถุนบาน” ซึ่งไมใชสํานวนที่ใชกัน คนฟงอาจไมเขาใจหรือเขาใจเปน
อยางอื่น เชน เก็บเงินฝงไวใตถุนบาน
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ลักษณะของสํานวนไทย
1. สํา นวนไทยมี ลั กษณะที่มี ความหมายโดยนัย โดยปกติความหมายของคํามี อ ยางนอ ย
2 ประการ คือ
1.1 ความหมายโดยอรรถ ไดแก ความหมายพื้นฐานของคํานั้น ๆ โดยตรง เชนคําวา “กิน”
ความหมายพื้นฐานที่ทุกคนเขาใจก็คือ อาการที่นําอะไรเขาปากเคี้ยวแลวกลืนลงไปในคอ เชน กินขาว
กินขนม เปนตน
1.2 ความหมายโดยนัย ไดแก การนําคํามาประกอบกันใชในความหมายที่เพิ่มจากพื้นฐาน
เชน คําวา
กินดิบ
- ชนะโดยงายดาย
กินโตะ
- รุมทําราย
กินแถว
- ถูกลงโทษทุกคนในพวกนั้น
กินปูนรอนทอง - ทําอาการพิรุธขึ้นเอง
2. สํา นวนไทยมี ลั กษณะมีความหมายเพื่อใหตีความ มี ลั ก ษณะติชม หรื อ แสดงความเห็ น
อยูในตัว เชน เกลือเปนหนอน กินปูนรอนทอง ตกบันไดพลอยโจน งมเข็มในมหาสมุทร เปนตน
3. สํานวนไทย มีลักษณะเปนความเปรียบเทียบหรือคําอุปมา เชน ใจดําเหมือนอีกา
เบาเหมือนปุยนุน รักเหมือนแกวตา แข็งเหมือนเพชร เปนตน
4. สํานวนไทยมีลักษณะเปนคําคมหรือคํากลาว เชน หนาชื่นอกตรม หาเชากินค่ํา หนาซื่อใจคด
เปนตน
5. สํานวนไทย มีลักษณะเปนโวหารมีเสียงสัมผัสคลองจองกัน หรือบางทีก็ย้ําคํา เชน ขาวแดง
แกงรอน ขุนของหมองใจ จับมือถือแขน บนบานศาลกลาว กินจุบกินจิบ ประจบประแจง ปากเปยก
ปากแฉะ อิ่มอกอิ่มใจ เปนตน
ตัวอยางสํานวนไทย
1. สํ านวนที่ มี เ สี ยงสั ม ผั ส สํ า นวนเหลานี้ มั ก จะมี จํ า นวนคํ าเปน จํ านวนคู  ตั้ ง แต 4 คํ า
จนถึง 12 คําดังนี้
1.1 เรียง 4 คํา เชน ขาวแดงแกงรอน คอขาดบาดตาย โงเงาเตาตุน ฯลฯ
1.2 เรียง 6 คํา เชน คดในของอในกระดูก ยุใหรําตําใหรั่ว นกมีหูหนูมีปก ฯลฯ
1.3 เรียง 8 คํา เชน กินอยูกับปาก อยากอยูกับทอง ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง
ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด เปนตน
1.4 เรียง 10 คํา เชน คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ คบคนใหดูหนา ซื้อผาใหดูเนื้อ
ดักลอบตองหมั่นกู เจาชูตองหมั่นเกี้ยว เปนตน
1.5 เรียง 12 คํา เชน ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน มีเงินเขานับเปนนอง
มีทองเขานับเปนพี่ เลนกับหมาหมาเลียปาก เลนกับสากสากตอยหัว
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2. สํานวนที่ไมมีเสียงสัมผัส สํานวนเหลานี้มีมากมาย สวนมากมีตั้งแต 2 คําขึ้นไป จนถึง 8 คํา เชน
2.1 เรียง 2 คํา เชน กันทา แกเผ็ด เขาปง ตกหลุม ตายใจ ฯลฯ
2.2 เรียง 3 คํา กางขวางคอ เกลือเปนหนอน คลุมถุงชน ควาน้ําเหลว ฯลฯ
2.3 เรียง 4 คํา เชน กิ่งทองใบหยก กิ้งกาไดทอง กินปูนรอนทอง น้ําผึ้งหยดเดียว
นอนตายตาหลับ ขาวใหมปลามัน เปนตน
2.4 เรียง 5 คํา เชน ขนหนาแขงไมรวง ตีงูใหหลังหัก จับปูใสกระดง ฯลฯ
2.5 เรียง 6 คํา เชน กลืนไมเขาคายไมออก นิ้วไหนรายตัดนิ้วนั้น บานเมืองมีขื่อมีแป
พลิกหนามือเปนหลังมือ
2.6 เรียง 7 คํา เชน กินบนเรือนขี้รดหลังคา นกนอยทํารังแตพอตัว ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
สิบปากวาไมเทาตาเห็น เรื่องขี้หมูราขี้หมาแหง ฯลฯ
สํานวน หมายถึง กลุมของวลี คํา หรือกลุมคําที่นํามาใชในความหมายที่แตกตางไปจากความหมาย
เดิม ความหมายที่เกิดขึ้นมักจะเปนความหมายในเชิงอุปมา หรือเชิงเปรียบเทียบ ไมไดใหคติธรรม แตจะเปน
ความหมายที่กระชับและลึกซึ้ง เชน สํานวนวา เรื่องกลวย ๆ คําวา กลวย ๆ ไมไดหมายถึง ผลไม แตหมายถึง
งาย ๆ เรื่องไมยากเปนเรือ่ งงาย ๆ สํานวนภาษาไทยอาจจะประกอบคําตั้งแต 1 คําขึ้นไปจนถึงหลายคําหรือ
เปนกลุม
ตัวอยางเชน
ปากหวาน
= พูดเพราะ
ลูกหมอ
= คนเกาของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
หญาปากคอก
= เรื่องงาย ๆ ที่คิดไมถึง
กงกรรมกงเกวียน
= กรรมสนองกรรม
พกหินดีกวาพกนุน = ใจคอหนักแนนดีกวาหูเบา
การใชสํานวนไปประกอบการสื่อสารนั้น ผูใชตองรูความหมายและเลือกใชใหเหมาะสมกับเพศ
โอกาสและสถานการณ เชน
เฒาหัวงู
= มักจะใชเปรียบเทียบ หมายถึง ผูชายเทานั้น
ไกแกแมปลาชอน
= มักใชเปรียบเทียบกับผูหญิงเทานั้น
ขบเผาะ
= มักใชกับผูหญิงเทานั้นไมใชกับผูชาย
คําพังเพย มีความหมายลึกซึ้งกวาสํานวน ซึ่งจะหมายถึง ถอยคําที่กลาวขึ้นมาลอย ๆ เปนกลาง ๆ
มีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยูในตัว มีความหมายเปนคติสอนใจคําพังเพยเมื่อนําไปตีความแลว
สามารถนําไปใชประกอบการพูด หรือเขียนใหเหมาะสมกับเรื่องที่เราตองการถายทอด หรือสื่อความหมาย
ในการสื่อสาร เชน
ชี้โพรงใหกระรอก
=
การแนะนําใหคนอื่นทําในทางไมดี
ปลูกเรือนตามใจผูอยู
=
จะทําอะไรใหคิดถึงผูที่จะใชสิ่งนั้น
รําไมดีโทษปโทษกลอง
=
คนทําผิดไมยอมรับผิดกลับไปโทษคนอื่น
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นอกจากนี้ยังมีคําพังเพยอีกมากที่เราพบเห็นนําไปใชอยูเสมอ เชน
กําแพงมีหูประตูมีชอง
เห็นกงจักรเปนดอกบัว
ทํานาบนหลังคน
เสียนอยเสียยากเสียมากเสียงาย
ฯลฯ
สุภาษิต หมายถึง คํากลาวดี คําพูดที่ถือเปนคติ เพื่ออบรมสั่งสอนใหทําความดีละเวนความชั่ว
สุภาษิต สวนใหญมักเกิดจากหลักธรรมคําสอน นิทานชาดก เหตุการณหรือคําสั่งสอนของบุคคลสําคัญ
ซึ่งเปนที่เคารพนับถือ เลื่อมใสของประชาชน ตัวอยาง เชน
ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข
หวานพืชเชนไร ยอมไดผลเชนนั้น
ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น
ใจเปนนายกายเปนบาว
ฯลฯ
การนําสํานวน คําพังเพย สุภาษิตไปใชประกอบการถายทอดความรูความคิดอารมณความรูสึก
ในชีวิตนั้น คนไทยเรานิยมนําไปใชกันมาก ทั้งนี้ เพราะสํานวน สุภาษิต คําพังเพย มีคุณคาและความสําคัญ คือ
1. ใชเปนเครือ่ งมืออบรมสั่งสอน เยาวชนและบุคคลทั่วไปใหปฏิบัติดี ปฏิบัตชิ อบในดานตาง ๆ
เชน การพูด การถายทอดวัฒนธรรม การศึกษาเลาเรียน การคบเพื่อน ความรัก การครองเรือนและ
การดําเนินชีวิตดานอื่น ๆ
2. ถอยคําสํานวน คําพังเพย สุภาษิต สะทอนใหเห็นสภาพการดําเนินชีวิตความเปนอยูของคน
สมัยกอนจนถึงปจจุบัน ในดานสังคม การศึกษา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ นิสัยใจคอและอื่น ๆ
3. สะทอนใหเห็นความเชื่อ ความคิด วิสัยทัศนของคนสมัยกอน
4. การศึกษาสํานวน คําพังเพย สุภาษิต ชวยใหมีความคิด ความรอบรู สามารถใชภาษาไดดีและ
เหมาะสมกั บโอกาส กาลเทศะและบุ คคล กอปรทั้งเปนการชวยสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาไวใหคงอยู
คูชาติไทยตลอดไป
กิจกรรม
ใหผูเรียนรวบรวม สํานวน คําพังเพย สุภาษิต จากหนังสือและแหลงความรูอื่น ๆ พรอมศึกษา
ความหมายใหเขาใจ เพื่อนําไปใชในการรายงาน การพูด การเขียน ในชีวิตประจําวัน
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เรื่องที่ 3 การใชพจนานุกรมและสารานุกรม
ความสําคัญของพจนานุกรม
พจนานุกรมเปนหนังสืออางอิงที่สําคัญและเปนแบบฉบับของการเขียนหนังสือไทยในทางราชการ
และโรงเรียน เพื่อใหการเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกันไมลักลั่นกอใหเกิดเอกภาพ ทางภาษา อันเปน
วัฒนธรรมสวนหนึ่งของชาติไทย ตามปกติแลวเราจะเปดใชเมื่อเกิดความสงสัยใครรูในการอาน เขียน หรือ
แปลความหมายของสํานวน หากเปดใชบอย ๆ จะเกิดความรูความชํานาญ ใชไดรวดเร็วและถูกตอง

ความหมายของพจนานุกรม
คําวา พจนานุกรม เทียบไดกับคําภาษาอังกฤษคือ Dictionary พจนานุกรม หมายถึง หนังสือ
รวบรวมถอยคําและสํานวนที่ใชอ ยูในภาษาโดยเรียงลําดับ ตามอั กษรแรกของคํา เริ่ มตั้ง แตคําที่ขึ้นตน
ดวย ก.ไก ไปจนถึงคําที่ขึ้นตนดวย ฮ.นกฮูก ซึ่งแตละคําพจนานุกรมจะบอกการเขียนสะกดการันต บางคํา
จะบอกเสียงอานดวย หากคําใดที่มี มาจากภาษาตางประเทศก็จะบอกเที ยบไว บางคํามีภาพประกอบ
เพื่อเขาใจความหมายยิ่งขึ้นและสิ่งที่พจนานุกรมบอกไวทุกคําคือ ชนิดของคําตามไวยากรณกับความหมาย
ของคํานั้น ๆ
พจนานุกรมจึงทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูทางภาษาคอยใหความรูเ กี่ยวกับ การอาน การเขียน
และบอกความหมายของถอยคําสํานวนใหเปนที่เขาใจอยางสั้น งาย รวบรัด
หนัง สื อ พจนานุ ก รมภาษาไทยฉบั บ ที่ ไดม าตรฐานและเปน ที่ ยอมรั บ ทั่ วไป คื อ พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2525 และฉบับปรับปรุง ป 2542
กิจกรรม
พจนานุกรมจะเรียงคําตามอักษรตัวแรกของคํา
โดยลําดับตั้งแต ก.ไก ไปจนถึง
ฮ.นกฮูก จงลําดับคํา 5 คํา ตอไปนี้ตามหลักพจนานุกรม

หมู

แมว เปด ไก

นก

(ถาเรียงไมไดใหเปดพจนานุกรมดูหรือถามผูรู)

วิธีใชพจนานุกรม
พจนานุก รมจัดเปนหนัง สือประเภทไขขอของใจทางภาษา ตามปกติแลวเราจะเปดใชเมื่อ เกิ ด
ความสงสัยใครรูในการอาน เขียน หรือแปลความหมายของถอยคําสํานวน หากเปดบอย ๆ จะเกิดความ
คลองแคลว รวดเร็วและถูกตอง
ถาเปรียบเทียบวิธีใชพจนานุกรมกับการพิมพดีด วายน้ํา ขับรถ ทอผา หรือทํานา ก็คงเหมือนกัน
คือ ฝกบอย ๆ ลงมือทําบอย ๆ ทําเปนประจําสม่ําเสมอ ไมชาจะคลองแคลวโดยไมรูตัว
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การใชพจนานุกรมจึงไมใชเรื่องยากเย็นอะไร
ขอแนะนําขั้นตอนงาย ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 หาพจนานุกรมมาใชในมื อหนึ่งเลม เปดอานคํานําอยางละเอี ยด เราตองอานคํานํา
เพราะเขาจะอธิบายลักษณะและวิธีใชพจนานุกรมเลมนั้นอยางละเอียด
ขั้นที่ 2 ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนตองรู เพื่อความสะดวกในการเปดใช เชน อักษรยอ คํายอ
เปนตน เพราะเมื่อเปดไปดูคํากับความหมายแลวเขาจะใชอักษรยอตลอดเวลา โปรดดูตัวอยางจาก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2525 หนา 9 - 10

อักษรยอที่ใชพจนานุกรม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

อักษรยอในวงเล็บ (...) บอกที่มาของคํา
อักษรหนาบทนิยาม บอกชนิดของคําตามหลักไวยากรณ
อักษรยอในวงเล็บหนาบทนิยาม บอกลักษณะของคําที่ใชเฉพาะแหง
อักษรยอหนังสืออางอิง
คําวา “ด” ที่เขียนตอทายคํา หมายความวาใหเปดดูในคําอื่น เชน กรรม ภิรมย ดูกรรภิรมย

บัญชีอักษรยอที่ใชในพจนานุกรมนี้
(1) อักษรยอในวงเล็บ บอกที่มาของคํา
ข = เขมร
ต = ตะเลง
ล = ละติน
จ = จีน
บ = เบงคอลี
ส = สันสกฤต
ช = ชวา
ป = ปาลิ (บาลี) อ = อังกฤษ
ญ = ญวน
ฝ = ฝรั่งเศษ
ฮ = ฮินดู
ญ = ญี่ปุน
ม = มาลายู
(2) อักษรยอหนาบทนิยาม บอกชนิดของคําตามไวยากรณ คือ :
ก. = กริยา
ว. = วิเศษณ (คุณศัพทหรือกริยาวิเศษณ)
น. = นาม
ส. = สรรพนาม
นิ = นิบาต
สัน = สันธาน
บ. = บุรพบท อ. = อุทาน
(3) อักษรยอในวงเล็บหนาบทนิยาม บอกลักษณะของคําที่ใชเฉพาะแหง คือ
(กฎ)
คือ คําที่ใชในกฎหมาย
(กลอน) คือ คําที่ใชในบทรอยกรอง
(คณิต) คือ คําที่ใชในคณิตศาสตร
(จริย) คือ คําที่ใชในจริยศาสตร
(ชีว)
คือ คําที่ใชในชีววิทยา
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(ดารา) คือ คําที่ใชในดาราศาสตร
(ถิ่น)
คือ คําที่ภาษาเฉพาะถิ่น
(ธรณี) คือ คําที่ใชในธรณีวิทยา
(บัญชี) คือ คําที่ใชในการบัญชี
(แบบ) คือ คําที่ใชเฉพาะในหนังสือ ไมใชคําทั่วไป เชน กนก ลุปต ลุพธ
(โบ)
คือ คําโบราณ
(ปาก) คือ คําที่เปนภาษาปาก
(พฤกษ) คือ คําที่ใชในพฤกษศาสตร
(4) อักษรยอหนังสือที่อางอิง มีดังนี้ คือ
กฎมนเทียรบาล ในกฎหมายราชบุรี : หนังสือกฎหมาย พระนิพนธในกรมหลวงราชบุรีดเิ รกฤทธิ์
ฉบับโรงพิมพกองลหุโทษ ร.ศ. 120
กฎ.ราชบุรี
: หนังสือกฎหมาย พระนิพนธในกรมหลวงราชบุรีดเิ รกฤทธิ์
ฉบับโรงพิมพกองลหุโทษ ร.ศ. 120
กฎหมาย
: หนังสือเรื่องกฎหมายเมืองไทย
หมอปรัดเลพิมพ จ.ศ. 1235
กฐินพยุห
: ลิลิตกระบวนแหพระกฐินพยุหยาตรา
พระนิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระปรมมานุชิตชิโนรส. ฯลฯ
ขั้นที่ 3 ศึกษาวิธีเรียงคําตามลําดับพยัญชนะตัวแรกของคํา คือ เรียง ก.ไก ไปจน ฮ.นกฮูก สังเกต
วาเขาเรียงไวอยางไร ลักษณะพิเศษที่แปลกออกไปคือ ตัว ฤ. ฤๅ. จะลําดับไวหลังตัว ร. เรือ สวน ฦ. ฦๅ
จะอยูหลังตัว ล. ลิง และหากคําใดใชพยัญชนะเหมือนกัน เขาก็ลําดับ โดยพิจารณารูปสระพิเศษอีกดวย
การลําดับคําตามรูปสระก็มลี ักษณะทีต่ องสนใจเปนพิเศษ เขาจะเรียงคําตามรูป ดังนี้
คําที่ไมมีรูปสระมากอน แลวตอดวยคําที่มีรูปสระ
-ะ -า -ิ -ี -ึ ื- -ุ -ู เ-ะ เ- เ -ืะ เ -ื -ัวะ -ัว เ-า เ-าะ -ำ
เ -ีะ เ -ี แ- แ-ะ โ- โ-ะ ใ- ไโปรดดูตัวอยางการเรียงคําจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2525
และ 2542
ขั้นที่ 4 ศึกษาเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชในพจนานุกรม
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ใชคั่นความหมายหรือบทนิยามของคําที่มีความหมาย หลายอยางแตมี
ความหมายคลาย ๆ กันหรือเปนไวพจนของกัน
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ตัวอยาง
กระตือรือรน ก.รีบเรง, เรงรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝกใฝเรารอน
เครื่องหมายอัฒภาค ( ; )
(1) ใชคั่นเครื่องหมายหรือบทนิยามของคําที่มีความหมายหลายอยางแตความหมายมีนัย
เนื่องกับความหมายเดิม
ตัวอยาง
กิ่ง น. สวนที่แยกออกจากลําตน,แขนง;ใชเรียกสวนยอยที่แยกออกไปจากสวนใหญขึ้นอยูกับ
สวนใหญ เชน กิ่งอําเภอ กิ่งสถานีตํารวจ; ลักษณะนามเรียกงาชางวา กิ่ง; เรือ ชนิดหนึ่งในกระบวน
พยุหยาตรา
(2) คั่นบทนิยามที่มีความหมายไมสัมพันธกันเลย
ตัวอยาง
เจริญ (จะเริน) ก.เติบโต, งดงาม, ทําใหงอกงาม เชน เจริญทางไมตรี, มากขึ้น; ทิ้ง เชน เจริญ
ยา; ตัด เชน เจริญงาชาง; สาธยาย, สวด (ในงานมงคล) เชน เจริญพระพุทธมนต เปนตน
(3) คั่นอักษรยอบอกที่มาของคํา
ตัวอยาง
กุณฑล [ทน] น. ตุมหู.(ป. ; ส.)
คั่นอักษร ป. กับ อักษร ส. ซึ่งมาจากคําวาบาลีกับสันสกฤต
เครื่องวงเล็บเหลี่ยม [ ] คําในวงเล็บเหลี่ยมเปนคําที่บอกเสียงอาน
ตัวอยาง
ราชการ [ราดชะกาน] เปนตน
เครื่องหมายนขลิขิต ( )
อักษรยอที่อยูในวงเล็บบอกที่มาของคํา เชน (ข.) มาจากภาษาเขมร
อักษรยอที่อ ยูในวงเล็บ หนาบทนิยามบอกลักษณะคําที่ใชเฉพาะแหง เชน (กฎ) ในภาษา
กฎหมาย
เครื่องหมายยัติภังค ( - )
(1) เขียนไวขางหนาคําเพื่อใหสังเกตวาเปนคําที่ใชพวงทายคําศัพทอื่น
ตัวอยาง
- เก็งกอย ใชเขาคูกับคํา เขยง เปน เขยงเกงกอย.
(2) เขียนไวหลังคําเพื่อใหสังเกตวามีคําพวงทาย
ตัวอยาง
โ-ขม [โขมะ] (แบบ) น. โกษม, ผาใยไหม (ผาลินิน), ผาขาว, ผาปาน ประกอบวาโขมพัตถ และ
แผลงเปน โขษมพัสตร ก็มี. (ป. ; ส. เกษม.)
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(3) แทนคําอานของพยางคที่ไมมีปญหาในการอาน
ตัวอยาง
กุณฑล [-ทน] น. ตุมหู. (ป.; ส.)
เครื่องหมายพินทุจุดไวใตตัว ห ซึ่งเปนอักษรนําเวลาอานไมออกเสียง
เชน [เหฺลา] ไมอานวา เห-ลา
เครื่องหมายพินทุจุดไวใตพยัญชนะตัวหนาที่เปนตัวอักษรควบหรือกล้ํา ในภาษาไทยมี 3 ตัว ร ล ว
เทานั้น ที่ออกเสียงควบกล้ํา นอกนั้นไมนิยม
ขั้นที่ 5 ศึกษาตัวเลขที่เขียนตอทายคํา
ตัวเลขที่เขียนตอทายคํา
หมายถึง คํานั้นมีหลายความหมายแตกตางกัน
ตัวอยาง
กระทิง 1 น. ชื่อวัวปาชนิด (Bos gaurus) ในวงศ Bovidace ขนยาวตัวสีดําหรือดําแกม
น้ําตาล ยกเวนแตที่ตรงหนาผากและขาทั้ง 4 เปนขาวเทา ๆ หรือเหลืองอยางสีทอง
กระทิง 2 น. ชื่อตนไมชนิดหนึ่ง (Calophyllum inophyllum) ในวงศ Guttiferae ใบและ
ผลคลายสารภี แตใบขึ้นสันมากและผลกลมกวา เปลือกเมล็ดแข็ง ใชทําลูกฉลากหรือกระบวยของเลน,
สารภีทะเล หรือ กากะทิง ก็เรียก.
กระทิง 3 น. ชื่อปลาน้ําจืดจําพวกหนึ่ง (Mastocembelus sp.) ในวงศ Mastocembelidae
มีหลายชนิด ตัวเรียวยาวขางแบน พื้นสีน้ําตาลแก บางตัวมีลายขาวเปนวงกลม ๆ บางตัวมีลายเปนบั้ง ๆ
คาดจากหลังถึงใตทอง มีครีบบนสันหลังยาวติดตอตลอดถึงหาง ปลายจมูกเล็กแหลมผิดกวาปลาธรรมดา
อาศัยอยูในแมน้ําลําคลองทั่วไป
ใหผู เรี ยนสั ง เกตความหมายของคําวา “กระทิ ง 1” “กระทิ ง 2” “กระทิ ง 3”
วาเหมือน หรือ แตกตางกัน เราเรียก “กระทิง 1” วา กะทิงในความหมายที่ 1 หมายถึง ชื่อ วัวปา....
เมื่ อ ศึกษาเขาใจพจนานุก รมทั้ ง 5 ขั้นตอนแลว ควรฝก คนหาคําขอ ความหรื อฝก ใช
พจนานุกรมดวยตนเองใหเกิดความชํานาญ ก็จะเปนประโยชนกับตนเองตลอดชีวิตทีเดียว

สารานุกรม
หนังสือสารานุกรม เปนหนังสือรวมความรูตาง ๆ ในทุกแขนงวิชาใหรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมา วิวัฒนาการตาง ๆ และความรูทั่วไป อาทิ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ
เรียงลําดับไวอยางดี แตสวนใหญจะเรียงตามตัวอักษรและมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ จะมีการออก
หนังสือเปนรายปเพิ่ มเติม เพื่อเปนการรวบรวมความรูวิทยาการใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบป การเลื อกใช
สารานุกรมจึงควรเลือ กสารานุกรมที่พิมพในปลาสุดและเลือกใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง
สารานุกรมจะมีทงั้ สารานุกรมเฉพาะวิชา สารานุกรมทั่วไป สารานุกรมสําหรับเยาวชน สารานุกรมสําหรับ
ผูใหญ มีทั้งสารานุกรมหลายเลมจบและสารานุกรมเลมเดียวจบ
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วิธีใชสารานุกรม
1. พิจ ารณาวาเรื่ อ งที่ ตอ งการคนควาเปนความรู ลั ก ษณะใดเปนความรู ทั่ วไปหรื อ เปนความรู
เฉพาะวิชา
2. เลือกใชสารานุกรมตามเรื่องที่ตนเองตองการ ตัวอยาง ถาตองการคนหาความรูงาย ๆ พื้นฐาน
ทั่วไปก็ใหใชสารานุกรมทั่วไปสําหรับเยาวชน แตถาตองการหาความรูพื้นฐานอยางละเอียดก็ใชสารานุกรม
ทั่วไปสําหรับผูใหญ หรือถาตองการคนหาความรูเฉพาะวิชาก็ใหเลือกใชสารานุกรมเฉพาะวิชา
3. ดูอักษรหนาเลม หรือคําแนะนําที่สันหนังสือจะรูวาเรื่องนั้นอยูในเลมใด
4. เปดดูดรรชนีเพื่อดูเรื่องที่ตอ งการคนหาวาอยูในเลมใด หนาที่เ ทาไหรและจะตองเลือกดูให
ถูกลักษณะของสารานุกรม เชน เปดดูดรรชนีทายเลม แตสารานุกรมเยาวชนและสารานุกรมบางชุด ดรรชนี
จะอยูดานหนา สวนสารานุกรมสําหรับผูใหญและสารานุกรมบางชุดใหเปดดูดรรชนีที่เลมสุดทายของชุด
5. อานวิธีใชสารานุกรมแตละชุดกอนใชและคนหาเรื่องที่ตองการ

เรื่องที่ 4 คําราชาศัพท
คนไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดถือกันเปนปกติ คือ การเคารพนับถือ ผูที่สูงอายุ ชาติกําเนิดและตําแหนง
หนาที่ สื่อที่แสดงออกอยางชัดเจนคือ การแสดงกิริยามารยาทอันเคารพ นอบนอมและใชภาษาอยางมี
ระเบียบแบบแผนอีกดวย ภาษาที่ใชอยางมีระเบียบและประดิษฐตกแตงเปนพิเศษเพื่อใชกับบุคคลที่มีฐานะ
ตาง ๆ ทางสังคมดังกลาวแลวเรียกวา คําราชาศัพท
คําราชาศัพท คือ คําที่ใชสำหรับพระเจาแผนดินและพระบรมวงศานุวงศ แตปจจุบันคําราชาศัพท
มีความหมายรวมถึง คํา สุภาพ ที่สุ ภาพชนตองเลื อกใชใหเหมาะสมตามฐานะของบุคคลทุกระดับและ
เหมาะสมกับกาลเทศะดวย
คําสุภาพ พระยาอุปกิตศิลปสาร ไดอธิบายไววาไมใชคําแข็งกระดางไมแสดงความเคารพ เชน
โวย วาย วะ ไมใชคําหยาบ เชน ใหใชอุจจาระแทนขี้ ปสสาวะแทนเยี่ยว ไมใชคําที่นิยมกับของคําหยาบ
เชน สากกะเบือ เปรียบเทียบกับของลับผูชายใหใชไมตีพริกแทน เปนตน ไมใชคําผวน เชน ตากแดด ใหใช
ใหม เปนผึ่งแดด เปนตน และไมพูดเสียงหวน เชน ไมรู ไมเห็น และมีคําวา ครับ คะ คะ ขา ประกอบ
คําพูดดวย

ลักษณะของคําราชาศัพท
1. คํานามที่นํามาใชเปนราชาศัพท
1.1 คําที่นํามาจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมรและคําไทย เมื่อจะใชเปนคําราชาศัพทจะตองใช
พระบรมราช พระบรม พระราชและพระนําหนา คือ
พระบรม พระบรมราช ใชนํ า หนาคํ านามที่ ส มควรยกยอ งสํ าหรั บ พระเจา แผนดิ น
โดยเฉพาะ เชน พระบรมอัฐิ พระบรมโอรสาธิราช พระบรมราโชวาท พระบรมราชวินิจฉัย พระบรมราชโองการ พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชูปถัมภ
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พระราช ใชนําหนาคํานามที่สําคัญรองลงมา เชน พระราชสาสน พระราชประวัติ พระราชยาน
พระราชโทรเลข พระราชวัง พระราชดํารัส พระราชบิดา
พระ ใชนําหนาคํานามทั่วไปบางคําเชน พระกร พระหัตถ พระเกศา พระอาจารย พระสหาย
พระเกาอี้ พระเขนย พระยี่ภู พระศอ พระอุทร บางที่ใชพระหรือทรง แทรกเขากลาง เพื่อแตงเปนคํานาม
ราชาศัพทเชน กระเปาทรงถือ เครื่องพระสําอาง
1.2 คําไทยสามัญ เมื่อใชเปนคําราชาศัพทตองใชคําวา หลวง ตน ทรง พระที่นั่ง ประกอบหลัง
คํานามนั้น เชน ลูกหลวง เรือหลวง รถหลวง วังหลวง ชางตน มาตน เครื่องตน เรือตน ชางทรง มาทรง
เรือพระที่นั่ง รถพระที่นั่ง ฯลฯ
นอกจากนี้ยัง มีคํานามราชาศัพทที่ใชคําไทยนําหนาคําราชาศัพท ซึ่งเปนการสรางศัพทขึ้นใชใน
ภาษา เชน ผาซับพระพักตร ถุงพระบาท
2. คําสรรพนาม คําสรรพนามราชาศัพทนั้น แบงเปนบุรุษสรรพนามแยกไปตามฐานะของผูใช
ราชาศัพท เชนเดียวกัน
บุรุษที่ 1 (ผูพูดเอง)
หญิง ใช หมอมฉัน ขาพระพุทธเจา
ชาย ใช กระหมอม เกลากระหมอม ขาพระพุทธเจา
บุรุษที่ 2 (ผูพูดดวย) แยกไปตามฐานะของผูที่พูดดวย เชน
ใตฝาละอองธุลีพระบาท ใชกับพระมหากษัตริย
พระบรมราชินีนาถ
ใตฝาละอองพระบาท ใชกับพระบรมโอรสาธิราช
ใตฝาพระบาท ใชกับเจานายชั้นรองลงมา
เจาฟา หรือ เจานายชั้นผูใหญ
พระบาท ใชกับเจานายชั้นผูนอย เชน ระดับหมอมเจา
บุรุษที่ 3 (ผูพูดถึง)
ทั้งหญิงและชายใชวา พระองค พระองคทาน
3. คํากริยาราชาศัพท คํากริยาราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตรยและเจานายสวนใหญมักจะใช
ตรงกันมีหลักในการแตง ดังนี้
3.1 คํากริยาที่เปนราชาศัพทโดยเฉพาะ เชน โปรด ประทับ ประชวน ประสูติ กริ้ว ดํารัส เสด็จ
บรรทม ฯลฯ คํากริยาเหลานี้ไมตองมีคําวา ทรงนําหนาและจะนําไปใชในภาษาธรรมดาไมไดดวย
3.2 คํากริยาที่ใชในภาษาธรรมดา เมื่อตองการแตงเปนกริยาราชาศัพทตองเติม ทรง ขางหนา
เชน ทรงจาม ทรงขับรอง ทรงยินดี ทรงเลาเรียน ทรงศึกษา ทรงเลน ทรงสดับพระเทศนา ฯลฯ
3.3 คํานามที่ใชราชาศัพทบางคําที่ใชทรงนําหนา เชน ทรงพระกรุณา ทรงพระราชดําริ
ทรงพระอักษร ทรงพระราชนิพนธ
3.4 คํานามบางคํา เมื่อ ทรง นําหนาใชกริยาราชาศัพทไดตามความหมาย เชน ทรงเครื่อง
(แตงตัว) ทรงเครื่องใหญ (ตัดผม) ทรงศีล ทรงธรรม ทรงบาตร ทรงเรือ ทรงกีฬา ทรงรถ ทรงดนตรี
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4. คํากริยาบางคํามีใชตางกันตามนามชั้น
ตัวอยางเชน
กิน เสวย
ใชกับพระเจาแผนดิน พระบรมวงศานุวงศ
สมเด็จพระสังฆราช
ฉัน
ใชกับพระสงฆ
รับประทาน
ใชกับสุภาพชนทั่วไป
ตาย สวรรคต
ใชกับพระเจาแผนดิน สมเด็จพระบรมราชินี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ทิวงคต
ใชกับสมเด็จพระบรมราชชนนี พระราชาตางประเทศ
สิ้นพระชนม
ใชกับพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง สมเด็จพระสังฆราช
สิ้นชีพตักษัย
ใชกับหมอมเจา
ถึงชีพิตักษัย
ใชกับหมอมเจา
ถึงแกพิราลัย
ใชกับสมเด็จเจาพระยา เจาประเทศราช
ถึงแกอสัญกรรม ใชกับเจาพระยา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ถึงแกอนิจกรรม ใชกับเจาพระยา ขาราชการชั้นสูง
ถึงแกกรรม
ใชกับสุภาพชนทั่วไป
มรณภาพ
ใชกับพระสงฆ

การกราบบังคมทูล
1. ถากราบบังคมทูลพระเจาแผนดิน เมื่อมิไดพระราชดํารัสถามตองขึ้นตนดวยวา “ ขอเดชะ
ฝาละอองธุลี พระบาทปกเกลาปกกระหมอม ” แลวดําเนินเรื่องไปจนจบทายการกราบบั งคมทู ลใชวา
“ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ”
ใชสรรพนามแทนพระองคทานวา
ใชสรรพนามแทนตัวเราเองวา
ใชคํารับพระราชดํารัสวา

“ ใตฝาละอองธุลีพระบาท ”
“ ขาพระพุทธเจา ”
“ พระพุทธเจาขา”

2. ถามีพระราชดํารัสถามขึ้นกอนจะตองกราบบังคมทูล “ พระพุทธเจาขอรับใสเกลากระหมอม ”
หรือกราบบังคมทูลยอ ๆ วา “ ดวยเกลาดวยกระหมอม หรือจะใชพระพุทธเจาขา ” ก็ได
3. เปนการดวนจะกราบบังคมทูลเรื่องราวกอนก็ได แตเมื่อกลาวตอนจบตองลงทายวา “พระพุทธเจา
ขาขอรับใสเกลาใสกระหมอม ” หรือจะกราบบังคมทูลยอ ๆ วา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” ก็ได ถามี
พระราชดํารัสถามติดตอไปแบบสนทนาก็ไมขึ้นตนวา“ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม”
อีกแตตองลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” เปนการตอบรับทุกครั้ง
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4. ถาจะกราบบังคมทูลดวยเรื่องที่ไมสมควรจะกราบบังคมทูล หรือเปนเรื่องหยาบไมสุภาพตองขึ้นตนวา
“ไมควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณา”แลวดําเนินเรื่องไปจนจบ และลงทายดวยวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม”
5. ถาพระเจาแผนดินทรงแสดงความเอื้ อเฟออนุเคราะหหรือ ทรงชมเชยตองกราบทูล เปนเชิง
ขอบคุณวา“พระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลาลนกระหมอม” หรือ “พระเดชพระคุณเปนลนเกลาลนกระหมอม”
แลวกราบบังคมทูลสนองพระราชดํารัสไปตามเรื่องที่พระราชดํารัสนั้น แลวจบลง ดวยคําวา “ดวยเกลา
ดวยกระหมอม”
6. ถา พระเจา แผน ดิ น มี พ ระราชดํ า รั ส ถามถึง ความเปน อยู เ มื่ อ จะกราบบั ง คมทู ล วาตนเอง
สุขสบายดีหรื อรอดพนอันตรายตาง ๆ มา ใหขึ้นตนวา “ดวยเดชะพระบารมี ปกเกลาปกกระหมอ ม
ขาพระพุ ท ธเจาเปนสุ ขสบายดี” หรื อ “รอดพนอันตรายตาง ๆ มาอยางไรและจบดวยวา“ดวยเกลา
ดวยกระหมอม”
7. เมื่อ จะกราบบัง คมทู ลขอพระราชทานอภัยโทษหรือ แสดงความเสียใจในสิ่ งที่ ตนกระทํ าผิ ด
ตองขึ้นตนวา “พระอาญาไมพนเกลา” แลวกราบบังคมทูลเรื่องราวที่ตนทําผิดและลงทายดวย “ดวยเกลา
ดวยกระหมอม” หรืออาญาไมพนเกลา ฯ “ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานอภัยโทษ” ดําเนินเรื่องไปจนจบ
แลวลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม”
8. เมื่อจะถวายสิ่งของพระเจาแผนดิน หากเปนของเล็กหยิบถือไดกราบทูลวา“ขอพระราชทานทูลเกลาถวาย” ถาเปนสิ่งของใหญหยิบถือไมไดกราบทูลวา “ขอพระราชทานนอมเกลาถวาย” เมื่อดําเนิน
เรื่องจบแลววา “ดวยเกลาดวยกระหมอม”
9. การใชราชาศัพทเขียนจดหมาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ใชคําขึ้นตนวา “ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา
.............(บอกชื่อ)........... ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ ฝาละอองธุลีพระบาท”
ใชสรรพนามแทนพระองควา
“ใตฝาละอองธุลีพระบาท”
ใชสรรพนามแทนตัวเองวา
“ ขาพระพุทธเจา”
ใชคําลงทายวา
“ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ขาพระพุทธเจา.........(บอกชื่อ)..........
ขอเดชะ
ใชเขียนหนาซอง “ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย.....(บอกชื่อ).......
กิจกรรม
1. ใหผูเรียนสังเกตการใชคําราชาศัพทจากสื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน
โดยเฉพาะขาวพระราชสํานักแลวจําการใชใหถูกตอง เพื่อนําไปใชเมื่อมีโอกาส
2. รวบรวมคําราชาศัพทหมวดตาง ๆ เพื่อทํารายงานสงครู หรือเพื่อนําไปใชเมื่อมีโอกาสใหผูเรียน
หาหนังสือพิมพรายวันมา 1 ฉบับแลวคนหาคําราชาศัพทแตละประเภทมาเทาที่จะได อยางละคําก็ตาม
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พยายามหาคําแปลโดยใชพจนานุกรมหรือถามผูรูก็ไดนําไปอานใหเพื่อนฟงแลวตอจากนั้นจึงนําไปใหครูชวย
ตรวจและขอคําวิจารณเพิ่มเติม

คําศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ
เนื่องจากพระภิกษุ เปนผูทรงศีลและเปนผูสืบพระพุทธศาสนา การใชถอยคํา จึงกําหนดไวเปนอีกหนึ่ง
เฉพาะองคสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งถือเปนประมุขแหงสงฆนั้นกําหนดใชราชาศัพทเทียบเทาพระราชวงศ ชั้นหมอมเจา แตถาพระภิกษุนั้นเปนพระราชวงศอยูแลวก็คงใหใชราชาศัพทตามลําดับชั้นที่เปนอยูแลวนั้น
การใชถอยคํา สําหรับพระภิกษุโ ดยทั่วไปมีขอควรสัง เกตพระภิกษุใชกั บพระภิก ษุดวยกันหรื อ
ใชกับคนธรรมดาจะใชศัพทอยางเดียวกันตลอด ผิดกับราชาศัพทสําหรับกษัตริยและพระราชวงศคนอื่น
ที่พูดกับทานหรือพูดถึงทานจึงจะใชราชาศัพท แตถาพระองคทานพูดกับคนอื่นจะใชภาษาสุภาพธรรมดา
เชน
มีผูพูดถึงพระวา “พระมหาสุนทรกําลังอาพาธอยูที่โรงพยาบาล”
พระมหาสุนทรพูดถึงตัวทานเองก็ยอมกลาววา “อาตมากําลังอาพาธอยูโรงพยาบาล”
มีผูพูดถึงพระราชวงศพระองคหนึ่งวา “พระองคเจาดิศวรกุมารกําลังประชวร”
พระองคเจาเมื่อกลาวถึงพระองคเองยอมรับสั่งวา “ฉันกําลังปวย”

ตัวอยางคําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุบางคํา
คํานาม

– ภัตตาหาร (อาหาร) ไทยทาน (สิ่งของถวาย) อาสนะ (ที่นั่ง)
กุฏิ (ที่พักในวัด) เภสัช (ยารักษาโรค) ธรรมาสน (ทีแ่ สดงธรรม)
คําสรรพนาม
– อาตมา (ภิกษุเรียกตนเองกับผูอื่น) ผม กระผม (ภิกษุเรียกตัวเอง ใชกับภิกษุ
ดวยกัน) มหาบพิตร (ภิกษุเรียกพระมหากษัตริย) โยม (ภิกษุเรียกคน
ธรรมดาที่เปนผูใหญกวา)
พระคุณเจา (คนธรรมดาเรียกสมเด็จพระราชาคณะ)
ทาน (คนธรรมดาเรียกภิกษุทั่วไป)
คํากริยา
– ประเคน (ยกของดวยมือมอบใหพระ) ถวาย (มอบให) ฉัน (กิน)
อาพาธ (ปวย) มรณภาพ (ตาย) อนุโมทนา (ยินดีดวย) จําวัด (นอน)
คําลักษณะนาม – รูป เปนลักษณะนามสําหรับนับจํานวนพระภิกษุ เชน
พระภิกษุ 2 รูป (คนทั่วไปนิยมใชคําวาองค)
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บทที่ 6
ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
สาระสําคัญ
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปนชองทาง
ที่สามารถนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพตาง ๆ ได โดยใชศิลปะทางภาษาเปนสื่อนํา

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เมื่อศึกษาจบบทที่ 6 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
ภาษาไทยเปนภาษาที่บงบอกถึงเอกลักษณความเปนไทยมาชานาน ตั้งแตโบราณจนถึง ปจ จุบัน
ภาษาไทยเปนภาษาที ่สุภาพ ไพเราะ ออ นหวานและสิ่ง ที ่สําคัญ คือ เปนภาษาที ่ใชในการสื่อสารของ
มนุษ ยใ นชีวิ ตประจํ าวั น หากมี ก ารพู ดภาษาไทยให ถูก ตอ งเหมาะสมตามกาลเทศะแล ว จะแสดงถึ ง
กิริยามารยาทที่เรียบรอย นอบนอมมีสัมมาคารวะ จะทําใหคนอื่นมีความรักใครในตัวเรา
นอกจากนี้ ภาษาไทยยัง สามารถนํามาดัดแปลงแตงเปนคํากลอน แตงเป นเพลงไดอ ยางไพเราะ
เพราะพริ้ง ทําใหผูฟงหรือใครที่ไดยินแลว เกิดความหลงใหล เพลินเพลินไปกับเสียงเพลงนั้น ๆ ได
ฉะนั ้น เพื ่อ ใหผู เ รีย นเกิด ทัก ษะอยา งถูก ตอ งและเหมาะสมในการสื ่อ สารกับ ผู อื ่น อยา ง
มีประสิทธิภาพ รูจักแสวงหาความรูและประสบการณ รักการอาน การเขียน การพูด การบันทึกความรู
และขอมูลขาวสารที่ไดรับ เกิดความภาคภูมิใจในความเปนเจาของภาษาและเห็นคุณคาของบรรพบุรุษที่ได
สรางสรรคผลงานไว ผูเรียนควรที่จะรูซ ึ้งถึงคุณคา ตลอดจนรักและหวงแหนภาษาไทย เพื่อใหคงอยูคูกับคนไทย
ตลอดไป

เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
ภาษาเปนเครื่ องมื อในการสื่ อสารระหวางผูสง สาร (ผูพู ด ผูเขียน) กั บผู รับสาร (ผู ฟง ดู ผูอ าน)
ที่มนุษยใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเริ่ม ตั้ง แตวัยเด็ก ที่เ ริ่ม หัดพูด เพื่อ สื่อ สารกับ พอ แม พี่นอ ง
บุคคลใกลเคียง ตอมาเมื่ออยูในวัยเรียน เริ่มเขาสูระบบโรงเรียนตั้งแตอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ผูเรียนในวัยนี้เริ่มใชภาษาที่มี ระบบระเบียบ มีหลักเกณฑการใชภาษาที่ สลับซับซอน ยากงาย
ตามระดับ การศึก ษา ซึ่ง สิ่ง ที่ผู เรียนไดเ รียนรูเ กี่ยวกับ ภาษาไทยนี้ จะเปนการปู พื้นฐานความรู ให ผูเ รียน
มีความรู ความเขาใจ เกิ ดความซาบซึ้ งและมีความคิดสรางสรรคของงานที่เ กิดจากการเรี ยนภาษาไทย
เชน มีผูเรียนที่เรียนอยูในระดับมัธยมศึกษา แตเปนผูใฝรู รักการอาน รักการจดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ
เริ่มจดบันทึกจากสิ่งที่ใกลตัว คือ การจดบันทึกกิจวัตรประจําวัน จดบันทึกเหตุการณที่ไดประสบพบเห็น
ในแตละวัน เชน พบเห็นเหตุการณน้ําท วมครั้ งยิ่ งใหญในกรุงเทพมหานคร พบเห็นชีวิตความเป นอยูของ
ประชาชนเมื่อประสบภัยน้ําทวม ฯลฯ โดยผูเรียนคนนี้ปฏิบัติเชนนี้เปนประจําทุก ๆ วัน เมื่อผูเรียนคนนี้
เปนคนที่ชอบเขียน ชอบบันทึกเรื่องราวตาง ๆ และแทนที่ผูเรียนคนนี้จะจดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ และเก็บ
ไวเปนขอมูลสวนตัวเทานั้น แตผูเรียนคนนี้ จะนําเรื่องราวที่บันทึกไวเผยแพรในเว็บไซต เปนการบอกเลา
เหตุการณที่ไดประสบพบเห็นมาใหผูอื่นไดรับรู บังเอิญมีสํานักพิมพที่ไดอานผลงานเขียนของผูเรียนคนนี้
เกิดความ พึงพอใจ และขออนุญาตนําไปจัดพิมพเปนรูปเลมและจัดจําหนาย โดยผูเรียนจะไดรับคาตอบแทน
ในการเขียนดวย
อีกกรณีหนึ่ง ผูเรียนคนหนึ่งเปนนักพูด เวลาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือมีการจัดงานใด ๆ ก็ตาม
ผูเรียนคนนี้จะอาสาคอยชวยเหลือโรงเรียนโดยเปนผูประกาศบาง ผูดําเนินกิจกรรมตาง ๆ บาง ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะเปนพื้นฐานใหผูเรียนคนนี้ ไดเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น โดยอาจจะเปนผูทําหนาที่พิธีกร เปนนักจัดรายการ
วิทยุ เปนนักพากยการตูน ฯลฯ ที่สามารถสรางรายไดใหกับตนเองได
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ฉะนั้น จากตัวอยางที่ กล าวมาตั้ง แตตน จะเห็ นไดวาการเรี ยนรู ภาษาไทย ก็ สามารถนําความรู
ที่ไดรับไปสรางงาน สรางอาชีพเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวได เชนเดียวกับการเรียนรูในสาระวิชาความรู
อื่น ๆ กอนที่ผูเ รียน กศน. จะตัดสินใจใชความรูภาษาไทยไปประกอบอาชีพ ผูเ รียนจะตอ งวิเคราะห
ศักยภาพตนเองกอนวาผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฟง การดู
การพูด การอาน การเขียน หลักการใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ลึกซึ้งถูกตองหรือยัง หากวิเคราะห
แลวคิดวาผู เรี ยนยังไมแมนยําในเนื้อหาความรูวิชาภาษาไทยก็จ ะตอ งกลับไปทบทวนใหเ ขา ใจ จากนั้น
จึงวิเคราะหตนเองวามีใจรักหรือชอบที่จะเปนนักพูดหรือนักเขียน สวนเนื้อหาเกี่ยวกับการฟง การดู
การอาน หลักการใชภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรมเปนขอ มูล ความรูประกอบในการเปนนักพูดที่ดี
หรือนักเขียนที่ดีได
ตอไปนี้จะขอนําเสนอขอมูลและตัวอยางของการประกอบอาชีพนักพูด และนักเขียนพอสังเขป ดังนี้
การประกอบอาชีพนักพูด
ผูเรียนที่ไดวิเคราะหศักยภาพตนเองแลววาเปนผูทมี่ ีความสนใจและรักทีจ่ ะเปนนักพูด จะตองเปน
ผูที่มีความรู ความสามารถหรือคุณสมบัตอิ ยางไรบาง โดยขอนําเสนอขอมูลพอเปนสังเขปได ดังนี้
ก. นักจัดรายการวิทยุ
ผูเรียนทีส่ นใจจะเปนนักจัดรายการวิทยุ เริม่ แรกผูเรียนอาจจะเปนนักจัดรายการวิทยุระดับ
ชุมชน เสียงตามสาย ฯลฯ จนผูเ รียนมีทักษะประสบการณมากขึ้น จึงจะเปนนักจัดรายการวิทยุระดับ
จังหวัด หรือระดับประเทศตอไป
หนาที่ของนักจัดรายการวิทยุ แบงได 4 ประการ คือ
1. เพื่อบอกกลาว เปนการรายงาน ถายทอดสิง่ ที่ไดประสบ พบเห็นใหผูฟงไดรับรู
อยางตรงไปตรงมา
2. เพื่อโนมนาวใจ เปนการพยายามที่จะทําใหผูฟงมีความเห็นคลอยตาม หรือโตแยง
3. เพื่อใหความรู เปนความพยายามที่จะใหผูฟงเกิดความพึงพอใจ มีความสุขใจ
ลักษณะของนักจัดรายการวิทยุ (รูจักตนเอง) มีดังนี้
1. เปนผูมจี ิตใจใฝรู
2. วองไวตอการรับรูขอมูลขาวสาร
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
4. มีจิตใจกวางขวาง เห็นอกเห็นใจผูอื่น
5. มีความอดทนตอแรงกดดันตาง ๆ
ข. พิธีกร - ผูประกาศ
ในการทําหนาที่พิธีกร หรือผูประกาศ การใชเสียงและภาษาจะตองถูกตอง ชัดเจน เชน
การออกเสียงตัว ร ล การอานเวนวรรคตอน การออกเสียงควบกล้ํา การออกเสียงสูง ต่ํา นอกจากจะตอง
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มีความรูในเรื่องของภาษาแลว ผูที่ทําหนาที่พิธีกร - ผูประกาศ จะตองพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงหนา
ตลอดจนเรียนรูการทํางานของพิธีกร - ผูประกาศอยางชัดเจนดวย
คุณลักษณะของผูท ําหนาทีพ่ ิธีกร - ผูประกาศ มีดังนี้
1. บุคลิกภาพภายนอกตองดูดี มีความโดดเดน ดูนาประทับใจ มีลักษณะทีเ่ ปนมิตร เนื่องจาก
การเปนพิธีกร - ผูประกาศ จะตองพบปะกับผูคนหรือผูฟ ง
2. น้ําเสียงนุมนวล นาฟง การใชน้ําเสียงเปนสิ่งสําคัญ การใชอักขระจะตองถูกตอง ออกเสียงดัง
ฟงชัด การเวนวรรคตอน คําควบกล้ํา จะตองสม่ําเสมอ น้ําเสียงนาฟง ไมแข็งกระดาง เวลาพูดหรืออานขาว
ควรมีสีหนายิม้ แยมและน้ําเสียงที่ชวนฟงเพื่อใหผูฟง รูส ึกสบายเมื่อไดฟง
3. ภาพลักษณที่ดี ควรเปนตัวอยางที่ดีนาเชื่อถือ สําหรับผูฟ ง หรือผูชม การปรากฎตัวในงาน
ตาง ๆ ควรมีการแตงกายทีส่ ุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ
4. ความรูรอบตัว ผูที่จะทําหนาที่พิธีกร - ผูประกาศจะตองเปนผูที่สนใจใฝรูเรื่องราว ขาวสาร
ขอมู ลที่ทั นสมั ย เกาะติดสถานการณวามี อะไรเกิ ดขึ้นบาง กั บใคร ที่ ไหน ที่สํ าคัญตอ งเป นผูที ่พ รอ มจะ
เรียนรูเรื่องราวใหม ๆ อยูเ สมอ รูจัก วิเ คราะหขาวสารที่ไดรับ ฟง มาใหเ ขาใจกอ นที่จ ะเผยแพรใหผูอื่น
ไดรับรู
5. ตรงตอเวลา การตรงตอเวลาถือวาเปนเรื่องสําคัญมากทั้งผูที่ทําหนาที่พิธีกร - ผูประกาศ
จะตองมีเวลาใหทีมงานไดใหขอมูล อธิบายประเด็นเนื้อหาสาระ กระบวนการขั้นตอนตาง ๆ ถาไมพรอม
หลังพลาดพลั้งไป ทีมงานคนอื่น ๆ จะเดือดรอนและเสียหายตามไปดวย
6. รู จั ก แก ป ญ หาเฉพาะหน า การเป น พิ ธี ก ร - ผู ป ระกาศ ถึ ง แม ว า จะมี ก ารเตรี ย ม
ความพรอมที่เรียบรอยดีแลว แตเหตุการณเฉพาะหนาบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นได โดยที่ไมไดคาดหมายไว
พิธีกร - ผูประกาศ จะตองมีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาได
ค. ครูสอนภาษาไทยกับประชาคมอาเซียน
ภายในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก าวสู ป ระชาคมอาเซี ยน ฉะนั้น ประชาชนคนไทย
จํ าเป น ตอ งเตรี ย มความพร อ ม หรื อ ปรั บ ตัว ให ทั น ตอ การเปลี่ ยนแปลง ซึ่ ง การเปลี่ ยนแปลงดั ง กล า ว
จะกอใหเกิดประโยชนและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ดังนี้
ประโยชนทจี่ ะไดรบั
1. ประชากรเพิ่มขึ้น ทําใหเพิ่มศักยภาพในการบริโภค เพิ่มอํานาจการตอรองในระดับโลก
2. การผลิต (ยิง่ ผลิตมาก ยิ่งตนทุนต่ํา)
3. มีแรงดึงดูดเงินลงทุนที่อยูนอกอาเซียนสูงขึ้น
สิ่งทีส่ งผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ
1. การศึกษาในภาพใหญของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
2. บุคลากรและนักศึกษา ตองเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารได
3. ปรับปรุงความเขาใจทางประวัติศาสตร เพื่อลดขอขัดแยงในภูมิภาคอาเซียน
4. สรางบัณฑิตใหสามารถแขงขันไดในอาเซียน เพิ่มโอกาสในการทํางาน
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ดัง นั้น จะเห็ นไดวาตั้ง แตป พ.ศ. 2558 เป นตนไป ประชาชนอาเซี ยนจะเดินทางเขาออก
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนแมคา พอคา นักธุรกิจ นักทองเที่ยว ฯลฯ ฉะนั้น เราในฐานะเจาของ
ประเทศ เจาของภาษาไทย ทําอยางไรจึงจะทําใหประชาชนอาเซียนที่เขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
ไดเรียนรูภาษาไทย วัฒนธรรมไทย เพื่อ เปนพื้นฐานในการสื่อ สารที่เ ขาใจกัน ในที่นี้จึง ขอเสนออาชีพ
ที่ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว สามารถประกอบอาชีพ สรางรายไดใหก ับ
ตนเอง นั่นก็คือ ครูส อนภาษาไทยใหกับ ประชาชนอาเซียน ภาษาไทยที ่ส อนนี้เป นภาษาไทยพื้นฐาน
ที่ประชาชนอาเซียนเรียนรูแลว สามารถสื่อสารกับคนไทยแลวเขาใจ สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได เชน
พอคา แมคา นักทองเที่ยว ฯลฯ
คุณลักษณะของครูผูสอนภาษาไทยกับประชาชนอาเซียน
1. มั่นใจในความรูภาษาไทยดีพอ
2. มีใจรักในการถายทอดความรู
3. เปนผูมีความรูในภาษาอาเซียน อยางนอย 1 ภาษา
เนื้อหาความรูภาษาไทยทีป่ ระชาชนอาเซียนควรเรียนรู
1. ทักษะการฟง การดู การพูด
2. หลักการใชภาษา ระดับพื้นฐาน ไดแก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต
3. ทักษะการอาน
4. ทักษะการเขียน
5. ทักษะการอาน เขียนเลขไทย อารบิค
การจัดกลุมผูเ รียน
1. แสวงหากลุม ผูเ รียน ตั้งแต 1 คนขึ้นไป (จํานวนขึ้นอยูกับศักยภาพของครูผสู อน)
2. กําหนดแผนการสอน (วัน เวลา/สถานที่นัดพบ)
3. เตรียมเนื้อหา สาระ สื่ออุปกรณการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. มีการวัดและประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน
การประกอบอาชีพนักเขียน
จากตั ว อย า งข า งต น ที่ ก ล า วถึ ง ผู ที่ จ ะเป น นั ก เขี ย นมื อ อาชี พ จะต อ งเป น ผู รู จั ก จดบั น ทึ ก
ใฝ รู ใฝ แสวงหาความรู อ ยา งตอ เนื่อ ง หรือ แมแ ตเ ปน นัก อา น เพราะเชื่อ วา การเปน ผูอา นมากยอ ม
รู ม าก มี ขอ มู ล ในตนเองมาก เมื่อ ตนเองมีขอ มูล มาก จะสามารถดึง ความรูขอ มูล ในตนเองมาใชใ น
การสื่ อ สารให ผู  อ า นหรื อ ผู  รั บ สารได ร ั บ รู ห รื อ ได ป ระโยชน ตั ว อย า งของอาชี พ นั ก เขี ย น ได แ ก
การเขียนขาว การเขียนโฆษณา การแตง คําประพั นธ การเขียนเรื่ อ งสั้ น การเขียนสารคดี การเขีย น
บทละคร การเขี ย นบทวิ ท ยุ - โทรทั ศ น การแต ง เพลง ฯลฯ ซึ่ ง ตั ว อย า งเหล า นี้ ล ว นแต ผู เ ขี ย น
สามารถสรา งชิ้น งานใหเ กิด รายไดทั้ง สิ ้น เพียงแตผู เขียนจะมีความรั ก ความสนใจที่จ ะเป นนัก เขียน
หรือไม
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คุณสมบัติของนักเขียนที่ดี
การจะเปนนักเขียนมืออาชีพที่ดีได จะตองเริม่ ตนทีละขั้นหรือเริม่ จาก 0 ไป 1 2 3 และ 4
โดยไมคิดกระโดดขามขั้น ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
1. ตั้งใจ นักเขียนตองมีความตั้งใจและรับผิดชอบในทุกขอความที่ตนเองไดเขียนถายทอดออกมา
ไมใชเพียงตัวอักษร ที่เรียงรอยออกมาเปนเนื้อหาเทานั้น แมแตยอหนาหรือเวนวรรคก็นับวาเปนสวนหนึ่งที่
แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจของนักเขียน ที่นักอานจะสามารถมองเห็นไดเชนกันจุดประสงคของการเป น
นักเขียนไมใชเปนเพื่อเขียนอะไรสักเรื่องใหจบแลวเลิกราไป แตนักเขียนควรใสใจทุมเทในสิ่งที่เขียนและ
ลงมือถายทอดเรื่องราวในจินตนาการนั้นอยางสุดความสามารถ หากมีความตั้งใจจริงคนอานจะรับรูได
ทันที
2. รับฟง นักเขียนตองรูจักที่จะรับฟงคําวิจารณของเพื่อนนักเขียนดวยกันอยางใจกวาง เพราะ
ไมวานักเขียนจะมีฝมือระดับใด ก็สามารถมีขอผิดพลาดไดเชนกัน แมแตความคิดเห็นของนักอานก็มีสวน
ชวยใหนักเขียนปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นได เพราะโดยสวนมากนักอานมักจะเห็นขอบกพรองในบทความของ
นักเขียนมากกวาตัวนักเขียนเอง
3. ใฝรู นักเขียนตองรูจักคนควาหาความรู ขอมูลหรือแหลงอางอิงที่ถูกตอง เพื่อพัฒนาการเขียน
ของตนเอง การเขียนเนื้อ หาโดยปราศจากขอ มูล จะทําใหเ นื้อ หาปราศจากสาระและแกนสาร คนอาน
จะไมรูสึกสนุก
4. จรรยาบรรณ ไมวาอาชีพใด ๆ จําเปนตองมีจรรยาบรรณเปนของตนเอง นักเขียนก็เชนกัน
นักเขียนที่มีจรรยาบรรณ ตองไมลอกของคนอื่นมาแอบอางชื่อเปนของตนเอง นี่คือสิ่งที่รายแรงที่สุดสําหรับ
นักเขียน
5. ความรับผิดชอบ ไม วาอาชีพ ใด ๆ ความรั บผิ ดชอบเป นสิ่ งสํ าคัญ ซึ่ง ในที่นี้ หมายถึง
ความรับผิดชอบตอทุก ถอยคําในเนื้อหา กอนจะแสดงผลงานใหผูใดไดอานไมวาผูเ ขียนจะตั้งใจหรื อ
ไมตั้งใจก็ตาม
6. ความสุข หลายคนอาจแอบคิดอยูในใจวาการเปนนักเขียนไมใชเรื่องงาย ไมวาอาชีพใด ๆ
ตองมีจุดงายจุดยากดวยกั นทั้ง สิ้น แลวเหตุใดการเปนนักเขียนตอ งมี ความสุ ข เพราะถาหากนักเขียน
เขียนดวยความทุกขไมรูสึกมีความสุขกับการเขียน ก็แสดงวานักเขียนผูนั้นไมเหมาะกับการเปนนักเขียน
นัก เขียน คือ ผู ที่ แสดงความคิดเห็ น ดวยการเขียนเป นหนัง สื อ หรื อ ลายลั ก ษณอั ก ษร ซึ่ ง อาจ
แสดงออกในรูปแบบเรียงความ บทความ เรื่องสั้น นวนิยาย ฯลฯ คนที่จะเอาดีดานงานเขียน จะตองเปน
คนชางฝน มีพรสวรรค และตองเรียนรู พยายามเขียนตามที่ตนถนัด รูจักอยูในโลกแหงจินตนาการ จึงจะเขียน
ใหผูอานหัวเราะ รองไหและรอคอย ถือวาเปนหัวใจหลักของนักเขียน นอกจากนี้ตองเปนนักอาน นักเขียน
ตองมีอารมณออนไหว รูสึกไวตอสิ่งเราทั้งหลาย นอกจากนี้ยังตองเปนคนชางคิด ชางสังเกต
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ตัวอยาง การนําความรูภาษาไทยไปประกอบอาชีพนักเขียน
1. นักขาว
เปนการเขียนขาวที่ใชกระบวนการทางความคิดของผูสื่อขาวที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติงานขาว
ในขั้นตอนการเขียน บอกเลาขอเท็จจริง เพื่ อใหเกิดประโยชน ในการรับใช หรือ สะทอนสังคม
ซึ่งแตกตางไปจากการเขียนของนักเขียนทั่วๆ ไป เพราะการเขียนขาวของผูสื่อขาวมีความสําคัญตอการ
แสวงหาความจริง ของสังคม ที่ตองอาศัยรูปแบบ โครงสรางของการเขียนขาวมาชวยนําเสนอขอเท็จจริง
อยางมีระบบ
อะไรเปนขาวไดบาง
ขาว คือ เหตุการณ ความคิด ความคิดเห็น อันเปนขอเท็จจริง ที่ไดรับการหยิบยกขึ้นมา
รายงาน ผานชองทางสื่อที่เปนทางการ
นักหนัง สือพิม พ ท่ีมี ชื่อเสียงทานหนึ่ง ชื่อ จอหน บี โบการท กล าววา “เมื่อสุ นัขกัดคนไมเปน
ขาว เพราะเปนเหตุการณปกติที่เกิดขึ้นบอย ๆ แตเมื่อคนกัดสุนัข นั่นคือขาว” คํากลาวนี้แสดงใหเห็นวา
เรื่องราวทีป่ กติไมมีความนาสนใจมากพอทีจ่ ะเปนขาว แตถาเปนเรื่องที่นาน ๆ กวาจะอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่ง
ก็จะเปนขาวไดงาย
สิ่งที่จะเปนขาวไดคือ สิ่งที่มีลักษณะ ดังนี้
ความทันดวนของขาว
ผลกระทบของขาว
มีความเดน
ความใกลชิดของขาวตอผูอานหรือผูชม ทัง้ ทางกายและทางใจ
เรื่องราวหรือเหตุการณทกี่ ําลังอยูในกระแสความสนใจของสาธารณชน หรือเรียกวา
“ประเด็นสาธารณะ”
2. นักเขียนบทวิทยุ - โทรทัศน มีคุณสมบัติโดยทั่วไป ดังนี้
2.1 ชางคิด เปนคุณสมบัติสําคัญของนักเขียน ความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนพรสวรรคของ
แตละบุคคล ความชางคิดในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการสรางเรื่องที่ส มบูรณจากเหตุการณเล็ก ๆ
เพี ยงเหตุก ารณเ ดียว นัก เขียนบทละครผู ซึ่ ง เล นกั บ ถอ ยคําสํ านวนจะใชความพยายามอยางมากที่ จ ะ
เรียงรอยถอยคําใหสามารถสรางจินตนาการตามที่เขาตองการ
2.2 อยากรูอยากเห็น นักเขียนจะตองศึกษาเรื่องตาง ๆ ที่ผูสื่อขาวไดรายงานขาวไว แลวนํามา
คิดใครครวญวา อะไร ทํ าไม สาเหตุจากอะไร อยางไร ที่ทําใหเกิดเหตุการณหรือสถานการณเชนนั้นขึ้น
และเมื่อเดินทางไปยังพื้นที่ตาง ๆ นักเขียนจะตองมีความพยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติตนใหคุนเคยกับคน
ของทองถิ่นนั้น ๆ วาเขามีชีวิตความเปนอยูที่แทจริงอยางไร
2.3 มีวินัย วิทยุและโทรทัศนเปนสื่อที่มีเวลาเปนเครื่องกําหนดที่แนนอน นักเขียนควรกําหนด
จุดเป าหมายของตนเองวาจะเขียนให ไดอ ยางนอ ยกี่ คําตอ วัน ผูที่ ยึดอาชีพ นี้จ ะตอ งมี วินัยในการเขียน
เปนอยางมาก เพื่อใหสามารถสงบทไดตรงเวลา และผลิตบทออกมาอยางสม่ําเสมอเพื่อการยังชีพ
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2.4 รูจักการใชภาษา นักเขียนบทจะตองเปนผูที่สามารถสรางคําตางๆ ขึ้นมาไดโดยอาศัย
แหลงขาวสารขอมูลต าง ๆ ฟงคําพูดของบุคคลตางๆ ศึกษาจากการอ านหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ
การเข า เรี ย นในห อ งเรี ย น ฟ ง วิท ยุ ก ระจายเสี ย ง ดู โ ทรทั ศ น ภาพยนตร นอกจากนี้ ห นั ง สื อ จํ า พวก
พจนานุกรม ศัพทานุกรม เปนสิ่งที่มีคาสําหรับนักเขียน เพราะสามารถชวยในการตรวจสอบหรือ คนหา
คําได การเขียนสําหรับสื่อประเภทวิทยุโทรทัศนมีกุญแจดอกสําคัญคือ “ความงาย” เพื่อผูรับจะไดเขาใจ
ไดงายและเขาใจไดเร็ว
2.5 รูจักสื่อ นักเขียนบทตองรูถึงการทํางานของเครื่องมือของสื่อนั้น ๆ โดยการดู เพื่อที่จะ
เรียนรู อานจากหนังสือที่อธิบายถึงกระบวนการออกอากาศ หรือเยี่ยมชมและสังเกตการเสนอรายการตาง ๆ
อบรมระยะสั้น ๆ กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ หรือศึกษาดูงาน เปนตน
2.6 มีความเพียร อาชีพนักเขียนตองมีความมานะอดทน มีความเพียรพยายามที่จะทําใหได
และอาจจะตองเขียนบทจํานวนมากกวาจะมีคนยอมรับสักเรื่อง
แหลงขอมูลสําหรับการเขียนบทวิทยุโทรทัศน
1. หนังสือพิมพ นักเขียนบทสามารถนําเนื้อหาของขาวสารตางๆ มาพัฒนาเปนโครงสรางของ
บทไดอ ยางดี แมก ระทั่ ง ขาวซุบ ซิ บ ขาวสั งคมในหนัง สือ พิ มพ ก็ส ามารถนํามาพั ฒนาบุคลิ กของตัวละคร
แตละตัวในเรื่องที่เขียนได
2. นิตยสาร เรื่องราวตาง ๆ ในนิตยสารแตละประเภทเปนขอมูลที่ดีเยี่ยมสําหรับนักเขียนบท
ในดานขอมูล ขอเท็จจริง ตลอดจนการสืบเสาะไปสูแหลงขอมูลเบื้องตนไดอยางดี ปจจุบันนิตยสารมีหลาย
ประเภทและแยกแยะ เนนผูอานที่สนใจเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ยิ่งทําใหนักเขียนบทแสวงหาขอมูลที่เจาะจงได
งายขึ้น
3. รายงานการวิจัย ในการเขียนบทบางครั้งผลงานวิจัยเขามามีบทบาทสําคัญในการประกอบ
การเขียนบท สถานีวิทยุโทรทัศนบางแหง หรือบริษัทผลิตรายการวิทยุโทรทัศน จะมีแผนกวิจัยไว โดยเฉพาะ
เพื่อทําหนาที่วิจัยหาขอมูลมาประกอบการเขียนบท
4. หองสมุด นักเขียนบทบางทานทํางานอยูในสถานีที่ไมมีแผนกวิจัย จึงตองหาขอมูลจาก
หองสมุดที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่ดีอีกแหงหนึ่งของนักเขียนบทวิทยุโทรทัศน
5. หนวยงานราชการ เมื่อไดรับมอบหมายใหเขียนบทใหกับหนวยงานราชการตาง ๆ นักเขียน
บทจะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง เชน เขียนเรื่องเกี่ยวกับปาไม
ก็แสวงหาขอมูลจากกรมปาไม เปนตน
นอกจากขอมูลจากแหลงใหญ ๆ ทั้ง 5 แหลงแลว นักเขียนบทสามารถหาขอมูลไดดวยตนเอง
จากการคุยกั บเพื่ อน ๆ ในวงวิชาชีพ ตาง ๆ จากการไปอยูในสถานที่นั้น ๆ ไปไดพ บไดเห็นไดยินมาดวย
ตนเอง นักเขียนบทสามารถบันทึกไวในคลังสมองของตนเอง แลวนํามาใชไดทันทีเมื่อตองการ

129

รูปแบบและประเภทของบทวิทยุโทรทัศน
บทวิทยุโทรทัศนประกอบดวยองคประกอบที่จําเปน 2 สวน คือ สวนของภาพและสวนของเสียง
การใหขอมูลที่สมบูรณทั้งดานภาพและเสียงจะทําใหรายการสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังนั้น นักเขียนบท
วิทยุโทรทัศนควรทราบขอกําหนดในการวางรูปแบบโทรทัศน และประเภทของบทวิทยุโทรทัศน เพื่อจะทํา
ใหงายและสะดวกตอการทํางานของฝายผลิตรายการ
1. การวางรูปแบบบทวิทยุโทรทัศน
สวนภาพ การวางรู ป แบบบทวิท ยุโ ทรทั ศนโ ดยทั่ วไปนั้น นิยมเขียนโดยส วนของภาพจะอยู
ครึ่ งหนากระดาษทางซ าย และสวนของเสียงจะอยูทางขวาของคอลั มนภาพ เพื่ อผู เขียนตองการเขียน
ขอแนะนําเครื่อ งหมายของช็อ ต (shot) ที่ สําคัญคือ ตัวหนังสื อ ภาพและสิ่งที่ จําเปนที่ สําคัญ ที่เกี่ ยวกั บ
ภาพโทรทัศนใหเขียนสิ่งเหลานี้ไวใน “สวนภาพ” ทั้งนี้ ผูเขียนตองเขาใจศัพททางดานโทรทัศนพอสมควร
และพยายามใชคําศัพท ดานภาพและดานเทคนิคที่ตนเขาใจเปนอยางดี หลีก เลี่ ยงการใชศัพ ทเ ทคนิคที่
ผูเขียนเองยังไมเขาใจความหมายที่แทจริงของคํานั้น ๆ
สวนเสียง ผูเขียนจะใสคําบรรยาย เพลง เสียงประกอบใน “สวนเสียง” เชนเดียวกับการอธิบาย
สิ่งต าง ๆ ใหกั บตัวแสดง ผู แสดงแบบ ผู บรรยาย เชน อธิบายการเคลื่ อนไหว หรื ออารมณ เป นตน จะไม ใช
สวนภาพสําหรับอธิบายสิ่งตาง ๆ ใหกับตัวแสดงไมวาจะอยูหลังกลองหรือหนากลอง
คํา อธิ บายและรายการซึ่ งควรเขี ย นไว กอ นบท ไดแ ก คํา อธิ บ ายเกี่ ยวกั บ ลั ก ษณะผู แสดง
(character) ฉาก (setting) และอุปกรณที่ใชประกอบฉาก ตลอดจนงานดานกราฟฟกภาพที่ใชประกอบ
เอาไวหนาเดียวหรือหลายหนาก็ได จะไมมีการเขียนสิ่งเหลานี้ไวในบท เพราะอาจทําใหเกิดการสับสนและ
เปนสาเหตุของความผิดพลาด ขณะที่อานบทอยางรวดเร็วระหวางการผลิต
2. ประเภทของบทวิทยุโทรทัศน
2.1 บทวิทยุโทรทัศนแบบสมบูรณ บทประเภทนี้จะบอกคําพูดทุกคําพูดที่ผูพูดจะพูดใน
รายการตั้ง แตต น จนจบ พร อ มกั นนั้ น ก็ จ ะบอกรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ คํ าสั่ ง ทางด านภาพและเสี ย งไว
โดยสมบูรณ รายการที่ใชบทประเภทนี้ไดแก รายการละคร รายการตลก รายการขาว และรายการโฆษณา
สินคาสําคัญ ๆ
ประโยชนของการเขียนบทวิทยุโทรทัศนแบบสมบูรณ คือ เราสามารถมองภาพของรายการได
ตั้งแตตนจนจบกอนที่จะมีการซอม ทําใหเราสามารถกําหนดมุมกลอง ขนาดภาพและขนาดของเลนสที่ใช
ตลอดจนกําหนดเวลาการเคลื่อนไหวของกลองไดอยางถูกตองแนนอน
ขอ เสี ยเปรี ยบของบทวิท ยุโ ทรทั ศนแบบนี้ คือ เราจะปฏิบั ติตามบทอยางเคร ง ครั ด ถาทุก สิ่ ง
ทุกอยางเปนไปตามบท รายการก็จะดําเนินไปดวยดีและสมบูรณ แตหากมีอะไรไมเปนไปตามบท ผูกํากับ
รายการและผูรวมทีมงานก็จะเกิดความสับสนและตองพยายามแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นใหได
2.2 บทวิทยุ โทรทัศนกึ่งสมบูรณ มี ขอ แตกตางกับ บทโทรทั ศนแบบสมบูร ณ ตรงที่ คําพู ด
คําบรรยายหรือบทสนทนาไมไดระบุหมดทุกตัวอักษร บอกไวเพียงแตหัวขอเรื่อง หรือเสียงที่จะพูดโดยทั่วไป
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เท านั้น บทดัง กล าวใชกับ รายการประเภทรายการ เพื่อ การศึกษา รายการปกิ ณกะและรายการที่ผู พู ด
ผูสนทนา หรือผูบรรยายพูดเองเปนสวนใหญ ไมมีระบุในบท
สิ่งสําคัญของบทวิทยุโทรทัศนแบบกึ่งสมบูรณ คือ ตองระบุคําสุดทายของคําพูดประโยคสุดทาย
ที่จะใหเปนสัญญาณบอกผูกํากับรายการวา เมื่อจบประโยคนี้จะตัดภาพไปยังภาพยนตร สไลด หรือภาพนิ่ง
ซึ่งใชประกอบในรายการ หรือตัดภาพไปยังโฆษณา หรือตัดภาพไปฉากอื่น
2.3 บทวิทยุโทรทัศนบอกเฉพาะรูปแบบ จะเขียนเฉพาะคําสั่งของสวนตาง ๆ ที่สําคัญใน
รายการ ฉากสําคัญ ๆ ลําดับ รายการที่ สําคัญ ๆ บอกเวลาของรายการแตละตอน เวลาดําเนินรายการ
บทโทรทั ศนแบบนี้ มั กจะใชกั บ รายการประจํ าสถานี อาทิ รายการสนทนา รายการปกิ ณกะ รายการ
อภิปราย
2.4 บทวิทยุโทรทัศนอยางคราว ๆ บทประเภทนี้จะเขียนเฉพาะสิ่งที่จะออกทางหนาคําสั่ง
ทางด า นภาพและด า นเสี ย ง โดยทั่ ว ไปแล ว ผู กํ า กั บ รายการจะต อ งนํ า บทอย า งคร า ว ๆ นี้ ไ ปเขี ย น
กลองโทรทัศนเทานั้นและบอกคําพูดที่จ ะพูดประกอบสิ่ง ที่อ อกหนากลอ งไวอ ยางคราว ๆ ไมมีตบแตง
ใหม ใหเขาอยูในรูปของบทวิทยุโทรทัศนเฉพาะรูป แบบเสียกอน เพื่อใหผูรวมงานทั้งหมดไดรูวาควรจะ
ทํางานตามขั้นตอนอยางไร
หลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน
การเขียนบทวิทยุโทรทัศนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. เขียนโดยใชสํานวนสนทนาที่ใชสําหรับการพูดคุย มิใชเขียนในแบบของหนังสือวิชาการ
2. เขียนโดยเนนภาพใหมาก รายการวิทยุโทรทัศนจะไมบรรจุคําพูดไวทุก ๆ วินาที แบบรายการ
วิทยุกระจายเสียง
3. เขียนอธิบายแสดงใหเห็นถึงสิง่ ทีก่ ําลังพูดถึง ไมเขียนและบรรยายโดยปราศจากภาพประกอบ
4. เขียนเพื่อเปนแนวทางใหเกิดความสัมพันธระหวางผูชมแตละกลุม ผูซึ่งเปนเปาหมาย
ในรายการของทาน มิใชเขียนสําหรับผูชมโทรทัศนสวนใหญ
5. พยายามใชถอยคําสํานวนที่เขาใจกันในยุคนั้น ไมใชคําที่มีหลายพยางค ถามีคําเหมือน ๆ กัน
ใหเลือก ใหเลือกใชคําที่เขาใจไดงายกวา
6. เขียนเรื่อ งที่ นาสนใจและตอ งการเขียนจริ ง ๆ ไมพ ยายามเขียนเรื่ อง ซึ่ งนาเบื่อ หนาย
เพราะความนาเบื่อจะปรากฏบนจอโทรทัศน
7. เขียนโดยพัฒนารูปแบบการเขียนของตนเอง ไมลอกเลียนแบบการเขียนของคนอื่น
8. คนควาวัตถุดิบ ตาง ๆ เพื่อ จะนํามาใชส นับ สนุนเนื้อ หาในบทอยางถูก ตองไมเ ดาเอาเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีขอเท็จจริงเขาไปเกี่ยวของ
9. เขียนบทเริ่มตน ใหนาสนใจและกระตุนใหผูชมอยากชมตอไป
10. เขียนโดยเลือกใชอารมณแสดงออกในปจจุบัน ไมเปนคนลาสมัย
11. ไมเขียนเพื่อรวมจุดสนใจทั้งหมดไวในฉากเล็ก ๆ ในหองที่มีแสงไฟสลัว ผูชมตองการมากกวานั้น
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12. ใชเทคนิคประกอบพอควร ไมใชเทคนิคประกอบมากเกินไปจนเปนสาเหตุใหสูญเสียภาพ
ที่เปนสวนสําคัญที่ตองการใหผูชมไดเขาใจไดเห็น
13. ใหความเชื่อถือ ผูกํากับรายการวาสามารถแปลและสรางสรรคภาพไดตามคําอธิบายและ
คําแนะนําของผูเขียน ผูกํากับจะตัดทอนบทใหเขากับเวลาที่ออกอากาศ และไมตองแปลกใจ ถาบรรทัด
แรก ๆ ของบทถูกตัดออก หรืออาจผิดไปจากชวงตน ๆ ที่เขียนไว ตองใหความเชื่อถือผูกํากับรายการและ
ไมพยายามจะเปนผูกํากับรายการเสียเอง
14. ไมลืมวาผูกํากับจะแปลความเราใจของผูเขียนบทออกมาไดจากคําอธิบายและคําแนะนําที่
ผูเขียนเขียนเอาไวในบท
15. ผู เขียนบทตองแจง ใหท ราบถึงอุ ป กรณที่ ตอ งใชเ ปนพิ เศษ ซึ่ ง จํ าเป นและอาจหาไดยาก
เวลาเขียนควรคํานึงดวยวาอุปกรณที่ ใชประกอบนั้นเปนอุปกรณซึ่ง ไมสิ้นเปลืองคาใชจายมากจนเกินไป
และอุปกรณนั้นตองหาได
ขั้นตอนการเขียนบทวิทยุโทรทัศน
การเขียนบทวิทยุโทรทัศนมีขั้นตอนงาย ๆ 3 ขั้น ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคและกลุม เปาหมาย
การกําหนดระยะเวลาและรูปแบบของรายการ และการกําหนดหัวขอเรื่อง ขอบขายเนื้อหา คนควา และลง
มือเขียน
1. กําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย
สิ่ ง แรกที่ ค วรคํา นึ ง ก อ นลงมื อ เขีย น คื อ วัต ถุ ป ระสงคข องการเขี ยน วา เขี ยนเพื่ อ อะไร
เขียนเพื่อใคร ตองกําหนดใหแนนอนวา ผูเขียนตองการใหรายการที่กําหนดใหอะไรแกผูชม เชน ใหความรู
ใหความบันเทิง ปลูกฝงความสํานึกที่ดีงาม เปนตน จากนั้นจึงดูกลุมเปาหมาย วาผูเขียนตองการผูชมเพศใด
อยูในชวงอายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจแบบใด เปนตน
2. การกําหนดระยะเวลาและรูปแบบของรายการ
ผูเ ขียนตอ งรู วาเวลาในรายการมี ร ะยะเวลาเท าไร เพื่ อ จะไดกํ าหนดรู ป แบบของรายการ
ให เ หมาะสมกั บ ระยะเวลาของรายการ รู ป แบบของรายการสามารถจั ดแบ ง ออกไดห ลายแบบ ไดแก
รายการขาว รายการพูดกับผูชม รายการสัมภาษณ รายการสนทนา รายการตอบปญหา รายการแขงขัน
รายการอภิปราย เกม รายการสารคดี รายการปกิณกะ รายการดนตรีและละคร
3. การกําหนดหัวขอเรื่อง ขอบขายเนื้อหา คนควาและลงมือเขียน
เมื่อทราบเงื่อนไขตาง ๆ ดังที่กลาวมาในตอนตนแลว จะทําใหผูเขียนกําหนดหัวขอเรื่องและ
ขอบขายเนื้อ หาไดง ายขึ้น จากนั้น จึง เริ่ม คน ควา เพิ่ม เติม เพื่อ ใหไ ดขอ มูล ที่ถูก ตอ งที่สุด แลว จึงลงมือ
เขียน โดยคํานึงถึงขอควรคํานึงหลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน 15 ขอที่กลาวมาแลวขางตน หลังจากนั้น
ควรตรวจสอบขอเท็จจริง สํานวนและเขียนอีกเพื่อพัฒนาบท แกไขปรับบทวิทยุโทรทัศนเ พื่อใหไดบทวิท ยุ
โทรทัศนที่ดีที่สุด
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3. นักเขียนนิทาน
เป นเรื่ อ งของจิ นตนาการ ผู เ ขียนจะตอ งมี ศิล ปะในการเขีย นเพื่ อ ให ค วามสนุก สนานปลู ก ฝ ง
คุณธรรม คติแงคิดมุมมองตาง ๆ แกผูอาน
องคประกอบของนิทาน
1. แนวคิด แกนสาร หรือสาระที่จุดประกายใหเกิดเรื่องราว เชน แมกระตายผูรักลูกสุดหัวใจ
ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่ อแลกกับ ลูก หรื อลูก สี่คนคิดปลูก ฟก ทองยักษให แม หรือ ลูก ไก 7 ตัวที่ ยอมตาย
ตามแม หรื อโจรใจร ายชอบทํ าร ายผู หญิ งวันหนึ่งกลับ ทําร ายแม ตัวเองโดยไมตั้ง ใจ หรือ ลู กหมูส ามตัว
ไมเชื่อแมทําใหเปนเหยื่อของหมาปา
2. โครงเรื่องของนิทาน โครงเรื่องและเนือ้ หาตองไมซบั ซอน สั้น ๆ กระทัดรัด เปนลักษณะ
เรื่องเลาธรรมดา มีการลําดับเหตุการณกอนหลัง
3. ตัวละคร ขึ้นอยูกับจินตนาการของผูเ ขียน เชน คน สัตว เทพเจา แมมด เจาชาย นางฟา
แตไมควรมีตัวละครมากเกินไป
4. ฉาก สถานทีเ่ กิดเหตุ เชน ในปา กระทอมราง ปราสาท บนสวรรค แลวแตความคิดสรางสรรค
ของผูเขียน
5. บทสนทนา การพูดคุยของตัวละคร ควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ สนุกสนาน ไมใช
คําหยาบ
6. คติสอนใจ เมื่อจบนิทาน ผูอานควรไดแงคิด คติสอนใจเพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมกลอมเกลา
จิตใจ
สรุป การที่จะเปนนักเขียน หรือนักพูดประเภทใด ๆ ก็ตาม หัวใจสําคัญของนักเขียน หรือนักพูด
ก็คือ ความรูที่นักเขียน หรือนักพูดไดถายทอดใหกับผูฟง หรือผูอาน (ผูรับสาร) ไดเขาใจในประเด็น หรือสิ่ง
ที่ไดนําเสนอ

เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทย เพื่อการประกอบอาชีพ
จากการนําเสนอแนวทางของการนําความรูภาษาไทยไปเปนชองทางในการประกอบอาชีพประเภท
ตาง ๆ เชน การพูด การเปนพิธีกร ผูประกาศ นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน ครูสอนภาษาไทยกับประชาชน
อาเซียน การเขียน นักเขียนขาว เขียนบทละคร เขียนนิทาน เขียนสารคดี แลวนั้น เปนเพียงจุดประกายให
ผูเรียนไดเ รียนรูวาการเรียนวิชาภาษาไทยมิ ใชเรี ยนแลวนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันเทานั้น แตการ
เรียนรูวิชาภาษาไทยยังสามารถนําความรูประสบการณทางดานภาษาไทยไปประกอบอาชีพ สรางรายได
ให กั บ ตนเองไดดวย แตก ารที่ ผู เ รี ยนจะเปนนัก เขียน หรือ นัก พู ดที่ มี ชื่อ เสีย ง เปน ที ่ย อมรับ ของสัง คม
ผูเรียนจะตองแสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณเ พิ่ม เติม จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เปนหลักสูตรเฉพาะเรื่อง หรือหากผูเรียนตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะ
มีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เชน คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตร ฯลฯ ไดอีกทางเลือก
หนึ่ง หรือ ในขณะที่ผู เรี ยนกํ าลั งศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลายและตอ งการที ่จ ะเรีย นรู วิช า
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ภาษาไทย เพื่อ ตอ ยอดไปสูชอ งทางการประกอบอาชีพไดจริง ผูเรียนสามารถเลือ กเรียนวิชาเลือกตาม
หลักสูตรในระดับเดียวกันที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่สนใจไดอีกทางเลือกหนึ่งดวย
นอกจากที่ผูเรียนจะเลือกวิธีการศึกษา หาความรูเพิ่มเติม โดยวิธีศึกษาเปนหลักสูตรสั้น ๆ
เฉพาะเรื่ อ ง หรื อ จะศึก ษาตอ เฉพาะสาขาวิช าในระดั บ การศึก ษาที่ สู ง ขึ้น ก็ ตาม แตสิ่ ง สํ าคั ญ ที่ ผู เ รีย น
ควรปฏิบัติอยางตอเนื่อ ง คือ การฝก ฝนทัก ษะ ประสบการณในการเขียน หรือ การพูดอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมคนที่มีความสนใจในอาชีพเดียวกันดวย

กิจกรรมทายบท
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นถึงคุณคาของภาษาไทยวามีอะไรบาง
กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนวิเคราะหตนเองวาเปนผูที่มีความรูความสามารถในการเปนนักพูด หรือนักเขียน
หรือไม เพราะเหตุใด
กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นวาหากผูเรียนตองการจะเปนนักเขียน หรือนักพูดที่ดีแลว
ผูเรียนจะศึกษาหาความรู ทักษะ ประสบการณจากที่ใดไดบา ง และเพราะเหตุใดจึงตัดสินใจ
เชนนั้น
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บรรณานุกรม
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม ชุดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลั ก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
2544: โรงพิมพองคการคา ของคุรุสภา 2546
การศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ ชุดการเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมวดวิชาภาษาไทย 2546
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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.

นายประเสริฐ
ดร.ชัยยศ
นายวัชรินทร
ดร.ทองอยู
นางรักขณา

บุญเรือง
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

ผูพิมพตนฉบับ
1.
2.
3.
4.
5.

นางปยวดี
นางสาวเพชรินทร
นางสาวกรวรรณ
นางสาวชาลีนี
นางสาวอริศรา

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค
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รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลักสูตรและสือ่
ประกอบการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระหวางวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมมิรามา กรุงเทพมหานคร
สาระความรูพื้นฐาน (รายวิชาภาษาไทย)
ผูพัฒนาและปรับปรุง
1. นางอัชราภรณ โควคชาภรณ
2. นางเกล็ดแกว เจริญศักดิ์
3. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ

หนวยศึกษานิเทศก
หนวยศึกษานิเทศก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ประธาน

4. นางสาวสมถวิล ศรีจันทรวิโรจน
5. นางสาววันวิสาข ทองเปรม

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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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
นางสาวอนงค

เชื้อนนท

กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

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

