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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 

 หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย  พท21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เปนหนังสอืเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศกึษาหนังสือเรียนสาระความรูพืน้ฐาน รายวิชาภาษาไทย พท 21001 ระดับมธัยมศกึษา

ตอนตนผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเข าใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรู ที่ 

คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชาน้ันๆ โดยละเอียด 

 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแตละบทอยางละเอียด ทํากิจกรรม แลวตรวจสอบกับแนว

ตอบกจิกรรม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่

จะศึกษาเร่ืองตอๆ ไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา

ในเร่ืองน้ันๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเน้ือหา แตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไป

ตรวจสอบกับครูและเพือ่นๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกนัได 

 4. หนังสอืเรียนเลมน้ีมี 7 บท 

  บทที่  1  การฟง  การดู 

  บทที่  2  การพูด 

  บทที่  3  การอาน 

  บทที่ 4 การเขยีน 

  บทที่ 5 หลักการใชภาษา 

  บทที ่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม 

  บทที่  7 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 
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โครงสรางรายวิชาภาษาไทย (พท๒๑๐๐๑) 

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

สาระสําคัญ 

 1. การอานเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญ  เพราะชวยใหสามารถรับรูขาวสารและเหตุการณ 

ตางๆ ของสังคม ทําใหปรับตัวไดกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆ สามารถวิเคราะห  วิจารณ  

และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

 2. การเขยีนเปนการสื่อสารที่จัดระบบความคิด  การเลือกประเด็น  การเลือกสรรถอยคําเพื่อ   

ถายทอดเปนตัวอักษรในการสื่อความรู  ความคิด  ประสบการณ อารมณ ความรูสึก จากผูเขียนไปยังผูอ

าน 

 3. การฟง  การดู และการพูด เปนทักษะทีส่ําคัญของการสือ่สารในการดําเนินชีวิตประจําวัน

จึงจําเปนตองเขาใจหลักการเบือ้งตน  และตองคํานึงถึงมารยาทในการฟง  การดูและการพดูดวย 

 4. การใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักภาษา  ทําใหเกดิความภาคภูมิใจในภูมิปญญา  ของคน

ไทยจึงตองตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและตองอนุรักษภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติสืบ 

ตอไป 

 5. การใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู การเขาใจระดับของภาษาสามารถใช

คําพูดและเขยีนไดดี  ทําใหเกดิประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

 6. วรรณคดีไทยเปนมรดกของภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณคา  เปนมรดกทางปญญาของคน

ไทยแสดงถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมทางภาษา เปนการเชิดชูความเปนอารยะของชาติ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาชุดวิชาแลว ผูเรียนสามารถ 

 1. จับใจความสําคัญ และเลาเรื่องได  ตีความได อานในใจและอานออกเสียง  วิเคราะห  

วิจารณ  ประเมินคาได  เลือกหนังสือและสารสนเทศไดและมีมารยาทในการอานและมีนิสัยรัก 

การอาน 

 2. อธิบายการเขียนเบื้องตนได  เขียนเรียงความ  ยอความ  เขียนจดหมาย  เขียนโตแยง  เขียน

รายงาน  เขยีนคําขวัญ  เขียนประกาศ  เขียนเชิญชวน  กรอกแบบรายการ  แตงคําประพันธ  บอกคุณค
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าของถอยคําภาษาและสามารถเลือกใชถอยคําในการประพันธ  เขียนอางอิง  เขียนเลขไทยไดถูกตอง

สวยงาม 

 3. บอกหลักเบื้องตน  และจุดมุงหมายของการฟง  การดูและการพูดได  และสามารถ 

พูดในโอกาสตางๆ ได 

 4. บอกลักษณะสําคัญของภาษาและการใชภาษาในการสื่อการ  ใชพจนานุกรมและ 

สารานุกรมในชีวิตประจําวันได 

 5. บอกชนิดและหนาทีข่องคํา  ประโยค  และนําไปใชไดถูกตอง 

 6. ใชเคร่ืองหมายวรรคตอน  อักษรยอ  คําราชาศัพท  หลักการประชุม  การอภิปราย  

การโตวาที 

 7. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม  องคประกอบและรูปแบบลักษณะเดนของ

วรรณคดีได 

 8. บอกความหมายของวรรณกรรมมุขปาฐะ  และวรรณกรรมลายลักษณได 

 9. บอกความหมายและลักษณะเดนของวรรณกรรมทองถิ่น  ประเภทรูปแบบของวรรณกรรม

ไทยปจจุบันได 

 10. อานวรรณคดีและวรรณกรรม  บอกแนวความคิด  คานิยม  คุณคาหรือแสดงความคดิเห็นได 

 11. บอกลักษณะสําคัญและคุณคาของเพลงพื้นบาน  และบทกลอมเด็กพรอมทั้งรองเพลงพื้นบาน

และบทกลอมเด็กได  

ขอบขายเนื้อหา 

 บทที่  1 การฟง  การดู 

 บทที่ 2 การพูด 

 บทที่ 3  การอาน 

 บทที่ 4 การเขียน 

 บทที่ 5 หลักการใชภาษา 

 บทที ่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม 

 บทที่  7  ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 
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บทท่ี 1 การฟง  การดู 
สาระสําคัญ 

 การฟง การดู เปนทักษะสําคัญประการหนึง่ของการสือ่สารทีเ่ราใชมากทีสุ่ดทัง้เรือ่งของ

การศึกษาเลาเรียน การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงจําเปนจะตองเขาใจหลักการ

เบือ้งตน เพือ่เปนพืน้ฐานในการประยุกตใชในขัน้สูงขึ้นไป นอกจากนี้ตองพัฒนาทักษะเหลานีใ้หมี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงมารยาทในการฟง และการดูดวย 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ 

 1. สรุปความจับประเด็นสําคัญของเร่ืองที่ฟงและดู 

 2. วิเคราะหความนาเชือ่ถือ จากการฟง และดูสื ่อโฆษณา และขาวสารประจําวัน 

  อยางมีเหตุผล 

 3. วิเคราะหการใชนํ้าเสียง กิริยา ทาทาง ถอยคําของผูพูด อยางมีเหตุผล 

 4. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการฟงและดู 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1 หลักเบื้องตนของการฟงและการดู 

 เร่ืองที่ 2 หลักการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 

 เร่ืองที่ 3 หลักการฟง การดู และการพูดอยางมีวิจารณญาณ 

 เร่ืองที่ 4 การมีมารยาทในการฟงและการดู 
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เรื่องท่ี 1  หลักเบ้ืองตนของการฟงและการดู 

 หลักเบ้ืองตนของการฟงและการด ู

 ความหมายของการฟงและการดู 

 การฟงและการดูหมายถึง การรับรูเรื่องราวตางๆ จากแหลงของเสียงหรือภาพ หรือเหตุการณ  

ซึ่งเปนการฟงจากผูพูดโดยตรง หรือฟงและดูผานอุปกรณ หรือสิง่ตางๆ แลวเกิดการรับรูและนําไปใช

ประโยชน โดยตองศึกษาจนเกิดความถูกตอง วองไว ไดประสิทธิภาพ 

 หลักการฟงและการดูท่ีดี 

  1. ตองรูจุดมุงหมายของการฟงและดู  และตองจดบันทึกเพื่อเตือนความจํา 

  2. ตองฟงและดูโดยปราศจากอคติ เพื่อการวิเคราะหวิจารณที่ตรงประเด็น 

  3. ใหความรวมมือในการฟง และดูดวยการรวมกจิกรรม 

 จุดมุงหมายของการฟงและการด ู

 การฟงมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. ฟงเพื่อจับใจความสําคัญไดวาเรือ่งทีฟ่งนัน้เปนเรือ่งเกีย่วกับอะไร เกิดขึน้ทีไ่หน เมื่อไหร 

หรือใครทําอะไร ที่ไหน เมือ่ไหร 

 2. ฟงเพื่อจับใจความโดยละเอียด ผูฟงตองมีสมาธิในการฟง และอาจตองมีการบันทึกยอเพือ่

ชวยความจํา 

 3.  ฟงเพื่อหาเหตุผลมาโตแยงหรือคลอยตาม ผูฟงตองตั้งใจฟงเปนพิเศษ และตองใช

วิจารณญาณพิจารณาวาเร่ืองที่ฟงน้ันมีอะไรเปนขอเท็จจริง  อะไรเปนขอคิดเห็น และมีความถูกตอง มี

เหตุผลนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด  ซึ่งผูฟงควรพิจารณาเร่ืองราวที่ฟงดวยใจเปนธรรม 

 4. ฟงเพื่อเกิดความเพลิดเพลิน และซาบซึ้ง ในคุณคาของ วรรณคดี คติธรรม และดนตรี ผูฟง

ตองมีความรูในเร่ืองที่ฟง เขาใจคําศัพท สัญลักษณตางๆ และมีความสามารถในการตีความ เพื่อใหเกิด

ความไพเราะซาบซึ้งในรสของภาษา 

 5. ฟงเพื่อสงเสริมจินตนาการ และความคิดสรางสรรค เปนความคิดทีเ่กิดขึน้ขณะที่ฟง  หรือ

หลังจากการฟง ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของงานประพันธ งานศิลปะ หรือการพดู 

 การดูมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญดังน้ี 

 1. ดูเพื่อใหรู เปนการดูเพื่อใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ 

 2. ดูเพื่อศึกษาหาความรู เปนการดูที่ชวยสงเสริมการอาน หรือการเรียนใหมีความรูมากขึน้ 

หรือมีความชัดเจนลุมลึกขึ้น 
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 3. ดูเพื่อความเพลิดเพลิน เชน ละคร เกมโชว มิวสิควิดีโอ 

 4. ดูเพื่อยกระดับจิตใจ เปนการดูที่จะทําใหจิตใจเบิกบานและละเอียดออน เขาถึงธรรมชาติ 

และสัจธรรม ไดแก การชมธรรมชาติ การชมโขน ละคร การดูรายการเกี่ยวกับธรรมะ การดูกีฬา 

 

เรื่องท่ี 2  หลักการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ 

 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ เปนการฟงเพื่อความรู ผูฟงตองต้ังใจฟงและพยายามสรุป เนื้อหา 

โดยมีหลักการสําคัญดังน้ี 

 1. มีสมาธิดี ต้ังใจฟง ติดตามเร่ือง 

 2. ฟงใหเขาใจและลําดับเหตุการณใหดีวา เรือ่งทีฟ่งเปนเรื่องของอะไร ใครทําอะไร ที่ไหน 

อยางไร 

 3. แยกใหออกวา ตอนใดเปนใจความสําคัญ ตอนใดเปนสวนขยาย 

 4. บันทึกขอความสําคัญจากเร่ืองที่ฟง 

ตัวอยาง การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 

 1. จับใจความสําคัญจากบทรอยแกว 

  รอยแกว  คือ ความเรียงทีส่ละสลวยไพเราะเหมาะเจาะดวยเสียงและความหมาย แตไม

กําหนดระเบียบบัญญัติแหงฉันทลักษณคือไมจํากัดครุ ลหุ ไมกําหนดสัมผัส 

 ตัวอยาง “เห็นกงจักรเปนดอกบัว” สุภาษิต “เห็นกงจักรเปนดอกบัว”  นีโ้ดยมากรูจัก

ความหมายกันแพรหลายอยูแลว คือวา เห็นผิดเปนชอบ เชน ตัวอยาง เห็นเพื่อนของตน 

คาฝนเถื่อน หามเทาไรก็ไมฟงจนเพื่อนผูน้ันถูกจับเสียเงินเสียทองมากมาย เชนนีม้ักกลาวติเตียนทานผู

น้ันวา “เห็นกงจักรเปนดอกบวั” 

(ชุมนุมนิพนธ ของ อ.น.ก.) 

 

 ใจความสําคัญ  เห็นกงจักรเปนดอกบวั  คอืเห็นผดิเปนชอบ 

 ตัวอยาง ครอบครัวของเราคนไทยสมัยกอน ผูชายก็ตองเปนหัวหนาครอบครัว ถามาจาก

ตระกูลดีมีวิชาความรูก็มักรับราชการ เพราะคนไทยเรานิยมการรับราชการมีเงินเดือน มีบานเรือนของ

ตนเองไดกม็ี เชาเขาก็มี อยูกับบิดามารดาก็ไมนอย ไดเปนมรดกตกทอดกันก็มี ทรัพยสมบัติเหลานี้จะ

งอกเงยหรือหมดไปก็อยูที่ภรรยาผูเปนแมบาน 

(แมศรีเรือน ของทิพยวาณี  สนิทวงศ) 
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 ใจความสําคัญ ครอบครัวไทยสมัยกอน ผูชายที่มีความรูนิยมรับราชการ ทรัพยสมบัติที่มีจะ

เพิ่มขึ้นหรือหมดไปก็อยูที่ภรรยา 

 2. จับใจความสําคญัจากบทรอยกรอง 

  รอยกรอง คือ ถอยคําที่เรียบเรียงใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลักษณ คือ ตําราวา

ดวยการประพนัธ เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน 

 

 ตัวอยาง ฟงขอความตอไปนี้แลวจับใจความสําคัญ (ครูหรือนักศึกษาเปนผูอาน) 

 นางกอดจูบลูบหลังแลวสั่งสอน อํานวยพรพลายนอยละหอยไห 

พอไปดีศรีสวัสด์ิกําจัดภัย จนเติบใหญยิง่ยวดไดบวชเรียน 

ลูกผูชายลายมือน้ันคือยศ เจาจงอตสาหทําสม่ําเสมียน 

แลวพาลูกออกมาขางทาเกวียน จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ 

(กําเนิดพลายงาม ของ พระสุนทรโวหาร (ภู) 

 ใจความสําคัญ การจากกันของแมลูกคือ นางวันทองกับพลายงาม นางวันทองอวยพรให

โอวาทและจากกนัดวยความอาลยัอาวรณอยางสดุซึง้ 

 

ตัวอยาง การฟงบทรอยกรองเพื่อจับใจความสําคัญ (ครูอานใหฟง) 

 ถึงบางแสนแลนสบายจรดชายหาด เดียรดาษคนลงสรงสนาน 

เสียงเจ๊ียวจาวฉาวฉานาสําราญ ลวนเบิกบานแชมชื่นร่ืนฤทัย 

คลื่นซัดสาดฟาดฝงดังซูซา ถงึแสงแดดแผดกลาหากลวัไม 

เด็กกระโดดโลดเตนเลนนํ้าไป พวกผูใหญคอยเฝาเหมือนเขายาม 

เราหยดุพกักนิกลางวันกนัที่น่ี ในรานมีผูคนอยูลนหลาม 

มีอาหารจีนไทยรสไมทราม คนละชามอ่ิมแปลมาแคคอ 

(นิราศสัตหีบ พล.ร.ต.จวบ หงสกลุ) 

ฟงบทรอยกรองขางบนแลวตอบคําถามตอไปน้ี 

 1. เร่ืองอะไร  (เที่ยวชายทะเล) 

 2. เกี่ยวกับใคร  (เด็กและผูใหญ) 

 3. ทําอะไร (สงเสียงดัง วิ่งเลนตามชายหาด) 

 4. ที่ไหน  (บางแสน) 

 5. เมือ่ไร  (ตอนกลางวัน) 
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 ใจความสําคัญ เด็กและผูใหญไปเที่ยวบางแสน  รับประทานอาหารกลางวัน  เด็กเลนนํ้า 

ผูใหญคอยเฝาสนุกสนานมาก 

 

 

 

 3. จับใจความสําคญัจากบทความ 

 บทความ   คือ   ขอเขียนซึ่งอาจจะเปนรายงาน หรือการแสดงความคิดเห็น มักตีพิมพใน

หนังสือพิมพ  วารสาร สารานุกรม เปนตน 

 ตัวอยาง ใครที่เคยกินไขเยี่ยวมาคงประหลาดใจวาทําไมเรียกวาไขเยี่ยวมา  ทั้งๆ  ที่ตามปกติ

แลวใชขี้เถาจากถานไมผสมวัตถุดิบอ่ืนๆ พอกไขจนเกิดปฏิกิริยาระหวางสารที่พอกกับเน้ือไขจนเกิด

วุนสีดําๆ เปนไขเยี่ยวมาขึ้นมา โดยไมได “เยี่ยวมา” สกักะหยดมากอนปฏสินธจินเปนไขกนิอรอยแตก็

น่ันแหละ นาจะสนันิษฐานกนัไดวา ตนตํารับเดิมของการทําไขวุนดําเชนน้ี มาจากการเอาไขไปแช

เยี่ยวมาจริงๆ และเจาฉี่มาน่ีเองที่ทําปฏิกิริยากับไขจนเปนวุนขึ้นมา 

 ทวาในยุคหลังๆ ชะรอยจะหาฉี่มาลําบากหรือไมสะดวก ก็เลยหาสูตรทํา  ทําไขปสสาวะมา

ใหมใหสะดวกและงายดายรวมทั้งประหยัดเพราะไมตองเลี้ยงมาเอาฉี่เหมือนเดิมก็เปนได 

 สวนรสชาติจะเหมือนตํารับเดิมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด  ก็ยังไมมีใครพิสูจนหรือพยายาม

ทําออกมาเทียบเคียงกัน 

ตัดตอนจากหนงัสือสยามรัฐฉบับวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2530 

 

 ใจความสําคัญ ไขเยี่ยวมาไมไดใชเยี่ยวมาในการทํา 

 4. จับใจความสําคญัจากขาว 

 ขาว คือ คําบอกเลาเร่ืองราวซึ่งโดยปกติมักเปนเร่ืองเกิดใหมหรือเปนที่นาสนใจ 

 ตัวอยาง ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พนักงานอัยการจังหวัดเปนโจทกฟองนายวัน  สนัสงูโนน 

อายุ 44 ป เปนจําเลย ฐานเมื่อวันที่ 30 ก.ค.30 ในเวลากลางวัน จําเลยไดบังอาจตัดฟนตนไมประดู 1 ตน 

ในเขตปาสงวนแหงชาติ  และบังอาจแปรรูปไมประดูดังกลาว 

จํานวน 8 แผน ประมาณ 0.48 ลูกบาศกเมตร และมีไมดังกลาวไวครอบครอง เหตุเกิดที่ตําบลนาจะ

หลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี มีคําพิพากษาวา จําเลยมีความผิด พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ.ปา

ไม และประมวลกฎหมายอาญา รวมลงโทษ จําคุก 18 เดือน จําเลยใหการสารภาพขณะจับกุมเปน
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ประโยชนแกการพิจารณาอยูบาง จึงมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหหน่ึงในสี่ คงจําคุก 13 เดือน 15 วัน 

ของกลางริบ 

 ใจความสําคัญ ตัดตนประดู 1 ตน ถูกจําคุกกวา 13 เดือน 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 3  หลักการฟง การดู อยางมีวิจารณญาณ 

 ผูที่สามารถจะฟงและดูไดอยางมีวิจารณญาณ จะตองมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติดังนี้ได 

 1. การวิเคราะห คือ ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็นรูวาอะไรเปน

อะไร อะไรเปนเหตุอะไรเปนผล 

 ตัวอยาง 

 ปที่ผานมาถึงแมการแขงขันธุรกิจกองทุนรวมสงู  แตบริษัทวางกลยุทธดวยการแบงกลุมลูกคา

อยางชัดเจน เพื่อคิดคนผลิตภัณฑ และการบริการใหทั่วถึง รวมทั้งตอบสนองความตองการลูกคาได

ตรงจุดเพราะเชื่อวาลูกคามีความตองการและรับความเสี่ยงเทากัน 

  ขอคิดเห็น คือ ผูพูดถือวาลูกคามีความตองการและรับความเสี่ยงเทากัน 

 

 2. การตีความ คือ ตองรูความหมายที่แฝงไวในใจเร่ืองหรือภาพน้ันๆ 

 ตัวอยาง 

  กองทุนไทยพาณิชยยิ้มหนาบาน ผลงานทะลุเปาดันทรัพยสินพุง 

  ยิ้มหนาบาน หมายถึง ยิ้มอยางมีความสุขมีความพึงพอใจ 

 3. การประเมินคา เปนทักษะที่ตอเน่ืองมาจากการวิเคราะหการตีความ การประเมินคาสิ่ง

ใดๆ จะตองพิจารณาใหรอบดาน เชน จุดประสงค รูปแบบ ประเภทของสาร เชน 

ถาจะประเมินคุณคาของวรรณคดีตองดูในเร่ืองคุณคาวรรณศิลป ดานสังคม เน้ือหาและนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 4. การตัดสนิใจ คือ การวินิจฉัยเพื่อประเมินคาอันนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองวา  สิ่งใด

ควรเชื่อไมควรเชื่อ ซึ่งการตัดสินใจที่ถูกตองเปนเร่ืองสําคัญมากในชีวิตประจําวัน 

 5. การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทักษะนี้จะตองใชศิลปะและประสบการณของแต

ละคนมาชวยดวย  ซึ่งการฟงมาก ดูมากก็จะชวยใหตัดสินใจไมผิดพลาด 
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เรื่องท่ี 4  มารยาทในการฟง การดู 

มารยาทในการฟงและการด ู

 การฟงและการดูเปนกิจกรรมในการดําเนินชีวิตทีทุ่กคนในสังคมมักจะตองเขาไปมีสวนรวม

เกือบทุกวันการเปนผูมีมารยาทในการฟงที่ดี  นอกจากเปนการสรางบุคลิกภาพทีดี่ใหกับตนเองแลวยัง

เปนสิง่แสดงใหเห็นวาเปนผูไดรับการอบรมฝกฝนมาอยางดี เปนผูมีมารยาทในสังคม การทีทุ่กคนมี

มารยาทที่ดีในการฟงและการดู ยังเปนการสรางระเบียบในการอยูรวมกันในสังคม ชวยลดปญหาการ

ขดัแยง และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟงอีกดวย ผูมีมารยาทในการฟงและดู ควรปฏิบัติตนดังน้ี 

 1. เมื่อฟงอยูเฉพาะหนาผูใหญ ควรฟงโดยสํารวมกิริยามารยาท 

 2. การฟงในที่ประชุม ควรเขาไปนัง่กอนผูพูดเริม่พูด โดยนั่งทีด่านหนาใหเต็มเสียกอน และ

ควรต้ังใจฟงจนจบเร่ือง 

 3. ฟงดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสเปนกันเองกับผูพูด ปรบมือเมื่อมีการแนะนําตัวผูพูดและเมื่อ

ผูพูดพูดจบ 

 4. เมือ่ฟงในทีป่ระชุม ตองตั้งใจฟง และจดบันทึกขอความที่สนใจ หรือขอความทีส่ําคัญ 

หากมีขอสงสัยเก็บไวถามเมื่อมีโอกาสและถามดวยกิริยาสุภาพ 

 5. เมื่อไปดูละคร ภาพยนตร หรือฟงดนตรี ไมควรสรางความรําคาญใหบุคคลอื่น  ควรรักษา

มารยาทและสํารวมกิริยา 
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กิจกรรม  บทที่ 1 การฟง การด ู

กิจกรรมท่ี 1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

 1.1  ความหมายของการฟงและการดู 

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

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

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

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

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

 1.2 บอกจุดมุงหมายของการฟงและการดู มา 3 ขอ 

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 2 ใหผูเรียนใชวิจารณญาณใหรอบคอบวา เมื่อฟงขอความโฆษณาน้ีแลว นาเชือ่ถอืหรือเปน

ความจริงมากนอย เพียงไร 

 

  ครีมถนอมผิว   ชวยใหผิวน่ิม   ผิวที่มีร้ิวรอยเห่ียวยนจะกลับเตงตึง 

  เปลงปลั่ง   ผิวที่ออนเยาวในวัยเด็กจะกลับคืนมา  คุณสภาพสตรี 

  โปรดไววางใจ  และเรียกใชครีมถนอมเน้ือ 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................
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กิจกรรมท่ี 3  ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 1. การฟงที่มีประสิทธิภาพ คือการฟงในขอใด  

  ก. จับสาระสําคัญได 

  ข.  จดบันทึกไดทัน 

  ค.  ปราศจากอคติ 

  ง. มีสมาธิในการฟง 

 2. ขอใดคือลักษณะของการฟงที่ดี 

  ก. แสดงสีหนาเมื่อสงสัยและรอถามเมื่อผูพูดพูดจบ 

  ข. ดวงตาจับจองอยูที่ผูพูดแสดงความใสใจในคําพูดอยางจริงจัง 

  ค. กวาดสายตาไปมาพรอมกับจองหนาและทักทวงขึ้นเมื่อไมเห็นดวย 

  ง. สบตากับผูพูดเปนระยะๆ อยางเหมาะสมและเสริมหรือโตแยง 

   ตามความเหมาะสม 

 3.  การฟงที่ทําใหผูฟงเกิดสติปญญา  หมายถึงการฟงลักษณะใด 

  ก. ฟงดวยความอยากรู 

  ข. ฟงดวยความต้ังใจ 

  ค. ฟงแลววิเคราะหสาร 

  ง. ฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 

 4. ความสามารถในการฟงขอใดสําคัญที่สุดสําหรับผูเรียน 

  ก. จดสิ่งที่ฟงไดครบถวน 

  ข. จับสาระสําคัญของเร่ืองได 

  ค. ประเมินคาเร่ืองที่ฟงได 

  ง. จับความมุงหมายของผูพูดได 

 5. บุคคลในขอใดขาดมารยาทในการฟงมากที่สุด 

  ก. คุยกับเพื่อนขณะที่ฟงผูอ่ืนพูด 

  ข. ฟงไปทานอาหารไปขณะที่ผูพูดพูด 

  ค. ไปถึงสถานที่ฟงหลังจากผูพดูเร่ิมพูดแลว 

  ง. จดบันทึกขณะที่ฟงโดยไมมองผูพูดเลย 
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บทท่ี 2 การพูด 

สาระสําคัญ 

 การพูดเปนทักษะสงสารเพื่อรับรูเรื่องราวตางๆ  และถายทอดความรูและความคิดของเราให

ผูอ่ืนรับรู  การสงสารจะประสบความสําเร็จ จําเปนตองจับประเด็นสําคัญเรื่องที่จะพูดใหเหมาะสมกับ

ลักษณะโอกาส  รวมทัง้การมีมารยาทในการพูดจะทําใหสามารถสือ่สารดวยการพูดมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ผูเรียนสามารถ 

 1. พูดนําเสนอเพือ่ความรู ความคิดเห็น สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ เจรจาตอรอง 

ดวยภาษากิริยาทาทางที่สุภาพ 

 2. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการพูด 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1 สรุปความจับประเด็นสําคัญของเร่ืองที่พูดได 

 เร่ืองที่ 2 การพูดในโอกาสตางๆ  

 เร่ืองที่ 3 มารยาทในการพูด 
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เรื่องท่ี 1  สรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีพูด 

 การพูดเปนทักษะหนึ่งของการสือ่สาร การพูดคือการเปลงเสียงออกมาเปนถอยคํา หรือ

ขอความตางๆ  เพือ่ติดตอสือ่สารใหผูพูดและผูฟงเขาใจเรือ่งราวตางๆ  การพูดเปนการสื่อความหมาย

โดยใชภาษาเสียง  กิ ริยาทาทางตางๆ   เพื ่อถายทอดความร และความรู สึกรวมทั ้ง 

ความคิดเห็นของผูพูดใหผูฟงไดรับรู และเขาใจตามความมุงหมาย ของผูฟงเปนเกณฑ 

องคประกอบของการพูดประกอบดวย 

 1. ผูพูด  คือผูทีม่ีจุดมุงหมายสําคัญที่จะเสนอความรูความคิดเห็นเพือ่ใหผูฟงไดรับรูและ

เขาใจ โดยใชศิลปะการพูดอยางมีหลักเกณฑ และฝกปฏิบัติอยูเปนประจํา 

 2. เนือ้เรือ่ง  คือ เรื่องราวที่ผูพูดนําเสนอเปนความรูหรือความคิดเห็นใหผูฟงไดรับรูอยาง

เหมาะสม 

 3. ผูฟง  คือ  ผูรับฟงเร่ืองราวตางๆ  ที่ผูพูดนําเสนอซึ่งผูฟงตองมี  หลักเกณฑและมารยาทใน

การฟง 

 นอกจากนี้ผู พูดยังควรมีการใชสื่อหรือ  อุปกรณตางๆ  ประกอบการพูดเพื่อใหผู ฟง 

มีความรูความเขาใจยิง่ขึ้น สือ่ตางๆ อาจเปน แผนภาพ ปายนิเทศ เทปบันทึกเสียง หรือ วีดิทัศน เปน

ตน และสิง่ทีส่ําคัญคือผูพูดตองคํานึงถึงโอกาสในการพูด  เวลาและสภาพแวดลอมที่เกีย่วของกับการ

พูด เพื่อใหการพูดน้ันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การพูดที่ดี คือ การสื่อความหมายที่ดีน้ันยอมสื่อความเขาใจกับใครๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค

ของผูพูด การทีผู่ฟง ฟงแลวพึงพอใจ สนใจ เกิดความศรัทธาเลือ่มใสผูพูดเรียกวาผูนัน้มีศิลปะในการ

พูด 

 ลักษณะการพูดท่ีดี มีดังน้ี 

 1. มีบุคลิกภาพที่ดี การฟงคนอืน่พูดนัน้เราไมไดฟงแตเพียงเสียงพูด แตเราจะตองดูการพูด  

ดูบุคลิกภาพของเขาดวย บุคลิกภาพของผูพูดมีสวนทีจ่ะทําใหผูฟงสนใจ ศรัทธาตัวผูพูด บุคลิกภาพ 

ไดแก รูปราง หนาตา ทาทาง การยืน การน่ัง การเดิน ใบหนาที่ยิ้มแยม ตลอดจนอากัปกิริยาที่

แสดงออกในขณะที่พูดอยางเหมาะสมดวย 

 2. มีความเชื่อมั่นในตนเองดี ผูพูดจะตองเตรียมตัวลวงหนา ฝกซอมการพูดใหคลองสามารถ

จดจําเร่ืองที่พูดได ควบคุมอารมณได ไมต่ืนเตน ประหมา หรือลุกลี้ลุกลน รีบรอนจนทําใหเสียบุคลิก 

 3. พูดใหตรงประเด็น พูดในเรือ่งที่กําหนดไว ไมนอกเรื่อง พูดอยางมีจุดมุงหมายมุงใหผูฟง 

ฟงแลวเขาใจ ตรงตามวัตถุประสงคที่ผูพูดตองการ 
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 4. ตองใชภาษาที่เหมาะสมกับระดับผูฟง ตามปกตินิยมใชภาษาธรรมดา สุภาพ สั้นๆ 

กะทัดรัด สื่อความเขาใจไดงาย หลกีเลีย่งสาํนวนโลดโผน ศัพทเทคนิคหรือ สาํนวนที่ไมไดมาตรฐาน 

 5. ตองคํานึงถึงผูฟง ผูพูดตองทราบวาผูฟงเปนใคร เพศ วัย อาชีพ ระดับการศึกษา ความ

สนใจ ความเชื่อถือเปนอยางไร เพื่อจะไดพูดใหถูกกับสภาพของผูฟง หลีกเลีย่งการแสดงความคิดเห็น

และความเชื่อที่ขัดแยงกับผูฟง 

 6. มีมารยาทในการพูด ผูพูดตองพิจารณาเลือกใชถอยคําที่ถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและ

บุคคลเพื่อแสดงถึงความมีมารยาทที่ดีและใหเกียรติผูฟง 

การสรุปความ จับประเด็นสําคัญของเร่ืองท่ีพูด 

 1. ผูพูดจะตองทราบรายละเอียดของผูฟงดังน้ี 

  1.1 เปนชายหรือหญิง 

  1.2 อายุ 

  1.3 การศึกษา 

  1.4 อาชีพ 

 เปนเบื้องตนเพื่อมากําหนดเน้ือหาสาระที่จะพูดใหเหมาะสมกับผูฟง 

 2. ผูพูดตองมีวัตถุประสงค ทีจ่ะพูด จะเปนการพูดวิชาการ เพือ่ความบันเทิง หรือเพื่อสั่งสอน

เปนตน 

 3. เนือ้หาสาระ  ผูพูดอาจเพียงกําหนดหัวขอ แตเมือ่พูดจริงจะตองอธิบายเพิม่เติม อาจเปน

ตัวอยาง อาจเปนประสบการณ ที่จะเลาใหผูฟงไดฟง 

 ผูฟงจะสรุปความเร่ืองที่รับฟงได หากผูพูดพูดมีสาระสําคัญ และมีการเตรียมตัวทีจ่ะพูดมาอยาง

ดี 
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เรื่องท่ี 2  การพูดในโอกาสตางๆ 

 การพูดเปนการสื่อสารที่ทําใหผูฟงไดรับทราบเน้ือหารายละเอียดของสารไดโดยตรงหากเปน

การสื่อสารในลักษณะการสนทนาโดยตรงก็ยอมทําใหเห็นอากัปกิริยาตอกันเปนการเสริมสรางความ

เขาใจมากยิ่งขึ้น การพูดมีหลายลักษณะ ไดแก การพูดอภิปราย พูดแนะนําตนเอง พูดกลาวตอนรับ พูด

กลาวขอบคุณ พูดโนมนาวใจ เปนตน จะมีรูปแบบนําเสนอในหลายลักษณะ เชน การนําเสนอเพือ่ตัง้

ขอสงัเกต การแสดงความคิดเห็นเพื่อต้ังขอเท็จจริง การโตแยง และการประเมินคา  เปนตน 

ความสําคัญของการพูด 

 การพูดมีความสําคัญดังนี ้

 1. การพูดทําใหเกิดความเขาใจในประเด็นของการสื่อสารตางๆ ทัง้การสือ่สารเพือ่ใหความรู

ทางวิชาการ การสนทนาในชีวิตประจําวัน หรือการพูดในรูปแบบตางๆ ยอมทําใหผูฟงเขาใจประเด็น 

เกิดความสรางสรรคนําไปสูการปฏิบัติไดถูกตอง 

 2. การพูดสามารถโนมนาวจิตใจของผูฟงใหคลอยตามเพื่อเปลีย่นความเชื่อ หรือ ทัศนคติ

ตางๆ เพือ่ใหเกิดการปฏิบัติสิง่ตางๆ อยางมีหลักเกณฑมีความถูกตอง ซึง่ผูฟงตองใชวิจารณญาณใน

การพิจารณาเร่ืองราวที่ผูพูดเสนอสารในลักษณะตางๆ อยางมีเหตุผล 

 3. การพูดทําใหเกิดความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะการพูดที่มุงเนนเรื่องการบันเทิงกอใหเกิด

ความสนุกสนาน ทําใหผูฟงไดรับความรูดวยเชนกัน 

 4. การพูดมีประโยชนที่ชวยดํารงสังคม ใชภาษาพูดจาทักทาย เปนการสรางมนุษยสัมพันธ

แกบุคคลในสังคม การพูดยังเปนการสื่อสารเพื่อเผยแพรความรูความคิดใหผูฟงปฏิบัติ เพื่อใหเกิด

ความสุขสงบในสังคม 

การพูดในโอกาสตางๆ 

 1. การพดูแนะนําตนเอง 

  การพูดแนะนําตนเอง  เปนการพูดที่แทรกอยูกับการพูดในลักษณะตางๆ เปนพืน้ฐาน

เบื้องตนที่จะทําใหผูฟงมีความรูเกี่ยวกับผูพูด การแนะนําตนจะใหรายละเอียดแตกตางกันไปตาม

ลักษณะของการพูด 
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  1. การพูดแนะนําตนในกลุมของผูเรียน ควรระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล การศึกษา 

สถานศึกษา ที่อยูปจจุบัน ภูมิลําเนาเดิม ความถนัด งานอดิเรก 

  2. การพูดแนะนําตนเพือ่เขาปฏิบัติงาน ควรระบุ  ชื่อ – นามสกุล รายละเอียดเกีย่วกับ

การศึกษาตําแหนงหนาที ่ ที่จะเขามาปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่จะเร่ิมปฏิบัติหนาที่ 

  3. การแนะนําบุคคลอืน่ในสังคมหรือทีป่ระชุม ควรใหรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล  

ผูทีเ่ราแนะนําความสามารถของผูทีเ่ราแนะนํา การแนะนําบุคคลใหผูอืน่รูจักตองใชคําพูดเพื่อสราง

ไมตรีที่ดีระหวางบุคคลทั้งสองฝาย 

 2. การกลาวตอนรับ 

  การกลาวตอนรับเปนการกลาวเพื่อบอกความรูสึกที่มีตอผูที่มาโดย 

  1. กลาวถึงความยินดีของการเปนเจาของสถานที่ 

  2. กลาวยกยองผูมาเยือน เชนเปนใคร มีผลงานดีเดนอะไร มีความสัมพันธอยางไรกับผู

ตอนรับ 

  3. แสดงความยนิดีทีใ่หการตอนรับ 

  4. ขออภัยหากมีสิ่งใดบกพรองไป และหวังจะกลับมาเยี่ยมอีก 

 

 3. การกลาวอวยพร 

  โอกาสที ่กลาวอวยพรมีหลายโอกาส เชน การกลาวอวยพรวันเกิด วันปใหม 

ขึ้นบานใหม การอวยพรคูบ าวสาว หรือในโอกาสทีจ่ะมกีารโยกยาย อําลาไปรับตําแหนงใหม ฯลฯ 

  หลักการกลาวอวยพร มีขอปฏิบัติที่ควรจําดังน้ี 

  1. ควรกลาวถึงโอกาสและวันสําคัญนั้นๆ  ที่ไดมาอวยพรวาเปนวันสําคัญอยางไร ใน

โอกาสดีอยางไรมีความหมายตอเจาภาพหรือการจัดงานนั้นอยางไร 

  2. ควรใชคําพูดที่สุภาพ ไพเราะ ถูกตอง เหมาะสมกับกลุมผูฟง 

  3. ควรกลาวใหสั ้นๆ ใชคําพูดงายๆ ฟงเขาใจดี กะทัดรัด กระชัยความ 

นาประทับใจ 

  4. ควรกลาวถึงความสัมพันธระหวางผูอวยพรกับเจาภาพ กลาวใหเกียรติ ชมเชยในความ

ดีของเจาภาพ และแสดงความปรารถนาดีที่มีตอเจาภาพ 

  5. ควรใชคําพูดอวยพรใหถูกตอง  หากเปนการอวยพรผูใหญ  นิยมอางสิ่งศักดิ์สิทธ ิ์   

ที่เคารพนับถือมาประทานพร 

 4. การกลาวขอบคุณ 

  การกลาวขอบคุณเปนการแสดงน้าํใจไมตรี หรือความดีที่ผูอื่นกระทําให เชน ขอบคุณ

วิทยากรที่บรรยายดังน้ี 
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  1. ควรกลาวของคุณวิทยากรใหเกียรติบรรยาย 

  2. มีการสรุปเร่ืองที่วิทยากรบรรยายจบไปอยางสั้นๆ  ไดใจความ 

  3. ควรกลาวถึงคุณคาของเร่ืองที่ฟงและประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย 

  4. กลาวใหมีความหวังจะไดรับเกียรติจากวิทยากรอีกในโอกาสตอไป 

  5. กลาวขอบคุณวิทยากรอีกคร้ังในตอนทาย 

 5. การพูดใหโอวาท 

  การพดูใหโอวาท  จะมีลักษณะดังน้ี 

  1. กลาวถึงความสําคัญ และโอกาสที่มากลาวใหโอวาทวามีความสําคัญอยางไร 

  2. พดูใหตรงประเด็น เลอืกประเด็นสาํคญัๆ  ที่มีความหมายแกผูรับโอวาท 

  3. ควรมขีอแนะนํา ตักเตือน และเสนอแนะประสบการณที่มีประโยชน 

  4. ควรพูดชีแ้จงและเกลีย้กลอมใหผู ฟงตระหนักและนําโอวาทไปใชใหเกิดประโยชนไดอยาง

แทจริง 

  5. กลาวสั้นๆ ไดใจความดี ตอนทายของการใหโอวาทก็ควรกลาวอวยพรที่ประทับใจ 

การพูดแสดงความคิดเห็น 

 การพูดเพื่อแสดงความรู และความคดิเห็นไดแกการพดูอภิปราย การรายงาน การสือ่ขาว  และ

การสนทนาความรู เปนตน ซึ่งการพูดตางๆ  เหลาน้ีมแีนวทางดังน้ี 

 1. ศึกษารายละเอียดเนื้อหา โดยคํานึงถึงเนือ้หาตามจุดประสงคที่จะพูด เพือ่ใหรายละเอียดที่

ถูกตองตรงประเด็นตามที่ตองการเสนอความรู 

 2. วิเคราะหเร่ืองราวอยางมีหลักเกณฑ โดยพจิารณาแยกแยะออกเปนสวนๆ เพื่อทําความเขาใจ

แตละสวนใหแจมแจง และตองคํานึงถึงความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันของแตละสวน 

 3. ประเมินคาเร่ืองที่จะพูด 

 4. ใชภาษาอยางเหมาะสม มีการเรียงลําดับใจความทีดี่ แบงเนื้อหาเปนเรือ่งเปนตอน ใช

ตัวอยางประกอบการพูด  มีการเปรียบเทียบเพื่อใหผูฟงเห็นภาพพจนไดอยางชัดเจน มีการย้าํความเพือ่

เนนสาระสําคัญรวมทั้งยกโวหารคําคมมาประกอบเพื่อสรางความเขาใจ และเกิดความประทับใจยิ่งขึ้น 
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เรื่องท่ี 3  มารยาทในการพูด 

 การพูดทีดี่ไมวาจะเปนการพูดในโอกาสใด  ผูพูดจะตองคํานึงถึงมารยาทในการพูด  ซึง่จะ

ชวยสรางความชืน่ชมจากผูฟง มีผลใหการพูดแตละครั้งประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว  

มารยาทในการพูดสรุปไดดังนี้ 

 1. เร่ืองที่พูดน้ันควรเปนเร่ืองที่ทั้งสองฝายสนใจรวมกัน หรืออยูในความสนใจของคนทั่วไป 

 2. พูดใหตรงประเด็นจะออกนอกเร่ืองบางก็เพียงเล็กนอย 

 3. ไมถามเร่ืองสวนตัว ซึ่งจะทําใหอีกฝายหน่ึงรูสึกอึดอัดใจ หรือลาํบากใจในการตอบ 

 4. ตองคํานึงถึงสถานการณและโอกาส เชนไมพูดเรือ่งเศรา เรื่องที่นารังเกียจ ขณะ

รับประทานอาหารหรืองานมงคล 

 5. สรางบรรยากาศที่ดี  ยิ้มแยมแจมใสและสนใจเร่ืองที่กําลังพูด 

 6. ไมแสดงกิริยาอันไมสมควรในขณะที่พูด เชน ลวง แคะ แกะ เกา สวนใดสวนหน่ึงของรางกาย 

 7. หลีกเลี่ยงการกลาวราย การนินทาผูอ่ืน ไมยกตนขมทาน 

 8. พูดใหมีเสียงดังพอไดยินกันทั่ว ไมพูดตะโกน หรือเบาจนกลายเปนกระซิบกระซาบ 

 9. พูดดวยถอยคําวาจาที่สุภาพ 

 10. พยายามรักษาอารมณในขณะพูดใหเปนปกติ 

 11. หากนําคํากลาวหรือมีการอางอิงคําพูดของผูใดควรระบุนามหรือแหลงทีม่า เพื่อใหเปน

เกียรติแกบุคคลที่กลาวถึง 

 12. หากพูดในขณะที่ผูอ่ืนกําลังพูดอยูควรกลาวขอโทษ 

 13. ไมพูดคุยกันขามศีรษะผูอ่ืน 

 จากมารยาทในการพูดทั้ง 13 ขอ ผูเรียนควรจะนําไปปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน 
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กิจกรรมบทที่ 2 การพูด 

กิจกรรมท่ี 1  ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

 1.  ขอใดไมใชองคประกอบสําคัญของการพูด 

  ก. ผูพูด  ข. ผูฟง 

  ค. สาระที่พูด ง. อุปกรณประกอบการพูด 

 2. ขอใดเปนการพูดแบบเปนทางการ 

  ก. พูดกับพี่นอง ข. พูดบรรยายใหความรู 

  ค. พูดกับเพื่อนรวมงาน ง. พูดในงานสังสรรค 

 3. สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผูพูดควรเตรียมลวงหนาคือขอใด 

  ก. การแตงกาย ข. การฝกซอม 

  ค. การเตรียมตนฉบับพูด ง. การใชเสียงและทาทาง 

 4. การพดูแสดงความคดิเห็น คือการพูดในลักษณะใด 

  ก. พูดทักทาย ข. พดูแนะนําตัว 

  ค. พูดอภิปราย ง. พดูอวยพร 

 5. ขอใดเปนจุดมุงหมายในการพูดเพื่อหาเสียงเลือกต้ัง 

  ก. สรางจินตนาการ ข. ใหขอมูลความรู 

  ค. โนมนาวชักจูง ง. ใหความเพลดิเพลนิ 

 

กิจกรรมท่ี 2 ใหผูเรียนเขียนคําพูดตามหัวขอตอไปน้ี 

 1. เขียนคําขอบคุณสั้นๆ ที่เพื่อนคนหนึ่งเก็บกระเปาสตางคที่ตกหายมาใหเรา 

 2. เขียนคําพูดอวยพรวันเกิดของเพื่อน 

 3. เขียนคํากลาวแสดงความยินดีในโอกาสที่เพื่อนสอบสัมภาษณเขาทํางานได 

 4. เขียนคําแนะนําตนเองในกลุมผูเรียน 

 

กิจกรรมท่ี 3  ใหผูเรียนยกตัวอยางการกระทําที่ไมมีมารยาทในการพูดมา 5 ตัวอยาง 

1.  .............................................................................................................................. 

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

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

4.  .............................................................................................................................. 

5.  .............................................................................................................................. 
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กิจกรรมท่ี 4 ใหผูเรียนจัดทําตนรางเร่ืองที่จะพูดในโอกาสดังตอไปน้ี 

 1. กลาวอวยพรคูบาว – สาว ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………... 

 

 2. กลาวตอนรับผูที่มาศึกษา – ดูงานในชุมชน 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………... 

 

 3. กลาวขอบคุณวิทยากรในงานฝกอบรม 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………... 
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บทท่ี 3 การอาน 

สาระสําคัญ 

 การอานเปนทักษะทางภาษาทีส่ําคัญ และจําเปนอยางยิง่ในสังคมทีม่ีการเปลีย่นแปลงอยาง

รวดเร็วเชนปจจุบัน เพราะชวยใหสามารถรับรูขาวสารและเหตุการณตางๆ ของสังคม ชวยใหปรับตัว

ใหทันกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการทุกสาขา  เปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรูที่

แปลกใหม การอานยังชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน การอานจะประสบผลสําเร็จตองสามารถจับ

ใจความสําคัญ วิเคราะห วิจารณ และมีมารยาทในการอาน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ 

 1. อานในใจไดคลองและเร็ว 

 2. อานออกเสยีงและอานทาํนองเสนาะไดอยางถกูตองตามลักษณะคําประพันธ 

 3. วิเคราะหแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และจุดมุงหมายของเร่ืองที่อาน 

 4. เลือกอานหนังสือ และสื่อสารสนเทศ เพือ่พฒันาตนเอง 

 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการอาน และมีนิสัยรักการอาน 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1 การอานในใจ 

 เร่ืองที่ 2 การอานออกเสยีง 

 เร่ืองที่ 3 การอานจับใจความสําคัญ 

 เร่ืองที่ 4 มารยาทในการอาน และนิสัยรักการอาน 
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เรื่องท่ี 1  การอานในใจ 

 การอานในใจ  หมายถึง  การแปลตัวอักษรออกมาเปนความรู  ความเขาใจ และความคิด แลว

นําไปใชอีกทอดอยางไมผิดพลาด โดยทัว่ไป จะเปนการอานเพื่อความรู และความบันเทิง 

จุดประสงคของการอานในใจ 

 1. เพื่อจับใจความไดถูกตองและรวดเร็ว 

 2. เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และความคิดอยางกวางขวางและลึกซึ้ง 

 3. เพือ่ใหเกดิความเพลดิเพลนิและเปนการใชเวลาวางใหเกดิประโยชน 

 4. เพื่อใหถายทอดสิ่งที่อานใหผูอ่ืนรับรูโดยไมผิดพลาด 

หลักการอานในใจ 

 1. ต้ังจุดมุงหมาย วาจะตองอานเพือ่อะไร  อานเพื่อความรู หรือจะอานเพือ่ความเพลดิเพลนิ 

 2. ตัง้สมาธิในการอาน ใหจดจออยูกับหนังสือทีอ่านจิตใจไมวอกแวกไปทีอื่่นซึง่จะทําให

อานไดเร็ว และเขาใจไดดี 

 3. ตั้งเปาการอานโดยอานกําหนดปริมาณที่จะอานไวลวงหนา  แลวจับเวลาในการอาน

เพื่อที่จะพัฒนาการอานคร้ังตอไปใหเร็วขึ้น 

 4. ไมอานหนังสือทีละคํา การอานกวาดสายตาใหกวางขึ้นอานใหครอบคลุมขอความที่อยูตอ

หนาอยางเร็วไปเร่ือยๆ  

 5. ลองถามตนเองวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  เกิดกับใคร ที่ไหน  อยางไร  ถาตอบไดแปลวา

เขาใจแตถาตอบไมไดก็ตองกลับไปอานใหม 

 6.  จับใจความสําคัญใหได และบันทึกเปนความรูความเขาใจ และความคิดไวเพราะจะทําให

จะจําเร่ืองที่อานไดอยางแมนยํา และสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที 
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เรื่องท่ี 2 การอานออกเสียง 

 การอานออกเสียง หมายถึง การอานที่ผู อื ่นสามารถไดยินเสียงอานดวยการออกเสียง  

มักไมนิยมอานเพื่อการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียว เวนแตในบางครั้ง เราอานบทประพันธเปน

ทวงทํานองเพื ่อความไพเราะเพลิดเพลินสวนตัว  แตสวนใหญแลวการอานออกเสียง 

มักเปนการอานใหผูอ่ืนฟง การอานประเภทนี้มีหลายโอกาส คือ 

 1. การอานออกเสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวหรือผูท่ีคุนเคย  

  เปนการอานที ่ไมเปนทางการ การอานเพือ่บุคคลในครอบครัว เชน อานนิทาน 

หนังสือพิมพ ขาว จดหมาย ใบปลิว คําโฆษณา ใบประกาศ หนังสือวรรณคดีตางๆ  เปนการเลาสูกัน

ฟง อานเพื่อใหเพื่อนฟงอานใหคนบางคนที่อานหนังสือไมออกหรือมองไมเห็น เปนตน 

 2. การอานออกเสียงท่ีเปนทางการหรืออานในเร่ืองของหนาท่ีการงาน 

  เปนการอานทีเ่ปนทางการ มีระเบียบแบบแผนในการอานอยางรัดกุมกวาการอานออก

เสียงเพือ่บุคคลในครอบครัวหรืออยูทีคุ่นเคย เชน การอานในหองเรียน อานในทีป่ระชุม อานในพิธี

เปดงาน อานคําปราศรัย อานสารในโอกาสที่สําคัญตางๆ  การอานของสื่อมวลชน เปนตน 

  การอานออกเสียงใหผูฟง จะตองอานใหชัดเจนถูกตองไดขอความครบถวนสมบูรณ  มี

ลีลาการอานที่นาสนใจและนาติดตามฟงจนจบ 

 จุดมุงหมายในการอานออกเสียง 

 1. เพื่อใหอานอานออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี 

 2. เพื ่อให รู จักใช น้ ํา เสียงบอกอารมณและความรู สึกใหสอดคลองกับเนื ้อหาของ 

  เร่ืองที่อาน 

 3. เพื่อใหเขาใจเร่ืองที่อานไดถูกตอง 

 4. เพื่อใหผูอานมีความรูและเขาใจในเน้ือเร่ืองที่อานไดอยางชัดเจน 

 5. เพื่อใหผูอานและผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน 

 6. เพื่อใหเปนการรับสารและสงสารวิธีหน่ึง 

 หลักการอานออกเสยีง 

 1. อานออกเสยีงใหถกูตองและชดัเจน 

 2. อานใหฟงพอที่ผูฟงไดยินทั่วถึง 

 3. อานใหเปนเสียงพูดโดยธรรมชาติ 
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 4. รูจกัทอดจังหวะและหยดุหายใจเมือ่จบขอความตอนหน่ึงๆ 

 5. อานใหเขาลักษณะของเนื้อเรื่อง เชน บทสนทนา ตองอานใหเหมือนการสนทนา 

  กัน อานคําบรรยาย พรรณนาความรูสึก หรือปาฐกถาก็อานใหเขากับลักษณะ 

  ของเร่ืองน้ันๆ 

 6. อานออกเสียงและจังหวะใหเปนตามเนื้อเรื่อง  เชน ดุหรือโกรธ ก็ทําเสียงแข็ง  

  และเร็ว ถาเปนเร่ืองเกี่ยวกับครํ่าครวญ ออนวอน ก็ทอดเสียงใหชาลง เปนตน 

 7. ถาเปนเร่ืองรอยกรองตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ีดวย 

  7.1 สัมผัสครุ ลหุ ตองอานใหถูกตอง 

  7.2 เนนคาํรับสัมผัสและอานเอ้ือสัมผัสใน เพื่อเพิ่มความไพเราะ 

  7.3 อานใหถูกตองตามจังหวะและทํานองนิยม  ตามลักษณะของรอยกรอง 

   น้ันๆ 

 ยังมีการอานออกเสียงอีกประการหนึ่ง การอานทํานองเสนาะ เปนลักษณะการอาน 

ออกเสียงที่มีจังหวะทํานองและออกเสียงสูงตํ่าเพื่อใหเกิดความไพเราะ  การอานทํานองเสนาะนีผู้อาน

จะตองเขาใจลักษณะบังคับของคําประพันธแตละชนิดและรูวิธีอานออกเสียงสูงตํ่า การทอดเสียง  การ

เอื้อนเสียง  ซึง่เปนลักษณะเฉพาะของคําประพันธชนิดตางๆ ดวย การอานทํานองเสนาะนี้เปนมรดก

ทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาชานาน  ซึ่งเปนสิ่งท่ีคนไทยทุกคนควรภูมิใจและรักษาวัฒนธรรมล้าํคา

น้ีไวเพื่อถายทอดสืบตอกันไปชั่วลูกชั่วหลาน 

การอานเร็ว 

 คนทีม่ีนิสัยรักการอาน  ยอมเปนผูที่มีความรอบรู  มีความนึกคิดลึกซึง้และกวางขวาง   

ทั้งยังไดรับความบันเทิงในชีวิตมากขึ้นอีกดวย 

 การอานทีใ่ชมากในชีวิตประจําวัน คือการอานในใจ เพราะสามารถอานไดรวดเร็ว ไมตอง

กังวลกับการเปลงเสียงกับตัวหนังสือ การอานในใจที่ดี ผูอานจะตองรูจักใชสายตา กิริยาทาทาง มี

สมาธิ ความตัง้ใจและกระบวนการอานในใจ เชน การเขาใจความหมายของคํา รูจักคนหาความหมาย

ของคํา หรือเดาความหมายไดรูจักจับใจความ แลวรูจักพิจารณาตาม รวมทัง้ตองเปนผูทีส่ามารถอาน

ไดรวดเร็วอีกดวย 

 เพื่อเปนการทดสอบตนเองวาสามารถอานหนังสือไดเร็วหรือไม 

 ใหผูเรียนอานขอความตอไปน้ี แลวจับใจความของเร่ืองโดยใชเวลา 8 นาที 

ลมเหนอื 

ลมทุงนาหอมลิ่นฟางขาวพัดรวยรินอยูรอบตัว นุชลูกสาวครูปรีชาวิ่งมาบอกพอวา 

“พอคะ นุชขอไปดูเขาแลกขาวที่บานจําเนียรนะคะ” 
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“บานจําเนียรไหน” 

“บานจําเนียรที่มีตนมะขามโนนไงคะ มีคนเขาเอาของเยอะแยะมาแลกขาว นุชไปนะพอ” 

“เด๋ียวกอน” 

“โธ พอ นุชชาไมได นุชจะไปชวยจําเนียรเขาแลกเสื้อ ประเด๋ียวจําเนียรก็อดไดเสื้อสวยๆ หรอก” 

 ผมชะเงอดูทีบ่านหลังหนึง่ อยูเกือบกลางทุงนา บริเวณบานลอมดวยกอไผ ผมเห็นคนเปน

กลุมๆ ยืนอยูกลางบานน้ัน นุชเห็นผมมองอยางอยากรูอยากเห็น จึงเอยวา 

 “พี่โชคไปกับหนูไหมละ” 

 “เออ  โชคไปเปนเพือ่นนองก็ดีนะ  แดดรอนอยางนีห้าหมวกใสสักใบเถอะ  ประเดี๋ยวจะเปน

ไข” ครูปรีชาพูด 

 “นุชไมมีหมวก” 

 “เออ...เอาผาขาวมาของพอไป” ครูปรีชาสงผาขาวมาใหลูกสาว นุชไดผาก็เอามาเคียนหัวแลว

ออกว่ิงนําหนาผมไป 

 ผมเห็นคนๆ หนึ่งแตงตัวแปลกไปกวาชาวนา ที่วาแปลกก็คือเขาใสเสือ้นุงกางเกงเหมือนคน

ในจังหวัด อยูตรงกลาง ขางหนามีหาบใสสิ่งของเคร่ืองใช เชน เสื้อผา หมออะลูมิเนียม เปนตน 

 วันนี้ผมเห็นพอของจําเนียรยอมแลกขาวเปลือกสองถัง  กับเสือ้ผาดอกสีสดใสใหจําเนียรตัว

หน่ึง ปาแมนยอมเสียขาวเปลือกถังหน่ึงแลกกับแกวนํ้า 3 ใบ 

 ผมกลับมาเลาใหครูปรีชาฟง  ครูปรีชาก็ถอนหายใจยาวพูดวา 

 “คนพวกน้ีแหละเปนเหลอืบคอยดูดเลอืดชาวนา” 

 “เขาเห็นจําเนียรอยากไดเสื้อผา เลยจะเอาขาวเปลือกตั้ง 2 ถังแลกกับเสือ้ตัวเดียว ผมวาเสือ้ตัว

นั้นราคาไมกี่บาทหรอกครับ” 

 “โธครูถึงวาพวกน้ีเปนเหลือบไงละ เอาเปรียบกนัเกินไป” 

 “แตพวกน้ันไปยอมแลกกบัเขาเอง”  ผมพูดเสียงออน 

 “ก็เพราะงัน้นะซิ ครูถึงหนักใจแทน โชคคิดดูสิวากวาจะทํานาไดขาวถังหนึ่งนะ หมดแรงไป

เทาไรมันคุมกันไหมละ” 

  “ทําไมชาวนาถึงโง...” 

 “ไมใช” ครูปรีชาขัดขึ้น “ไมไดโง แตไมทันเลหเหลี่ยมพอคาตางหากละ” 

 “ครูบอกแลว บอกอีก บอกจนไมรูจะบอกยังไงแลว” 

 “ไมเชื่อครูหรือครับ” 

 “พูดไมถูก อยางพอจําเนียรนัน่แกรูดีวาอะไรเปนอะไร หากแลกขาวนะยังดีกวาพวกอืน่นะ 

น่ันไงละมากนัเปนแถว” ครูปรีชาชี้ใหผมดู คนขี่จักรยานตามกันเปนแถว แทบทุกคนสวมหมวกกะโล 

มีไมกลมๆ ขนาดแขนผกูติดรถจักรยานมาดวย 
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 “ใครครับ” ผมสงสัย 

 “พวกพอคาคนกลางตัวจริง” ครูปรีชาตอบเสียงตํ่า  “เปนพวกนายหนารับซือ้ขาวใหโรงสีอีกที

หน่ึงเธอเห็นไมทอนกลมน่ันไหมละ” 

 “ครับ” 

 “ไมน้ันแหละเขาเอาไวรีดขาวเปลือกดูเมล็ดกอนตีราคา” 

 “ทําไมตองตีราคาดวยเลา” 

 “เพราะวาขาวทีช่าวนาทําไดมีคุณภาพตางๆ  กันนะสิโชค  นีแ่หละเปนโอกาสใหพอคามี

ชองทางกดราคาขาวละ” 

 “เขาทํายังไงครับ” 

 “เขาจะรีดขาวดู ถาไดขาวเมล็ดงามไมลีบเล็ก ก็ตีราคาเอาตามใจ  ถาชาวนาพอใจราคาทีเ่ขาให

เกิดตกลงขาย เขาก็จะจายเงินใหลวงหนาจํานวนหน่ึง  แลวก็มาขนขาวไปโรงสี สวนมากคนทีรั่บซื้อ

ถึงที่มักจะกดราคาขาวจนตํ่ามาก” 

 “ราคาตํ่า เราก็ไมขาย” ผมบอก 

 “แตชาวนาตองการเงิน” 

 “งั้นเอาไปขายเองก็ไดน่ีครับ”  

 “น้ันยิ่งแลวใหญเลย  ถาหากเธอขนขาวไปโรงสีจะถูกกดราคามาก เพราะเขาถอืวาเธอไปงอเขา” 

 “อาว  ทําไมถึงเปนอยางน้ันเลา” 

 ครูปรีชาหัวเราะหึๆ แตแววตาหมอง “ทําไมถึงเปนเชนนัน้นะหรือ ครูตอบเธอเด๋ียวน ี้   เธอก็คง

ไมเขาใจหรอก...โชคดี” 

 ผูเรียนอานจบภายในเวลา 8 นาทีหรือไม 

 อานจบแลว ลองตอบคาํถามดู เพราะการอานหนังสือไดเร็วน้ันตองจับใจความไดดวย 

 1. ผูที่ใชสรรพนามวาผมในเร่ืองน้ีชื่ออะไร 

 2. พอของจําเนียรมีอาชีพอะไร 

 3. ทําไมครูปรีชาจึงเรียกพวกที่เอาของมาแลกขาววาตัวเหลือบ 

 4. จากเร่ืองน้ี ใครเปนผูท่ีเอาเปรียบชาวนามากที่สุด 

 5. ผูเรียนอานเร่ืองน้ีแลวไดขอคิดอะไรบาง 

 การอานหนังสอืใหเร็ว นอกจากใชเวลาชวงสัน้ๆ  อานหนังสือใหไดมากทีสุ่ดแลว จะตองจับ

ใจความเปนหนังสอืใหไดครบถวน อานแลวเขาใจเร่ืองตลอดดวย 

 ลองคิดดูซิวา เหตุที่อานไมทันหรือจับใจความไมไดตลอดเพราะเหตุใด 

 ถาเราลองคิดหาเหตุผล โดยเอาตัวเองเปนหลัก อาจไดคําตอบหลายอยาง เชน ไมมีสมาธิอาน

กลับไปกลับมา สับสนจึงทําใหอานชา หรือไมเขาใจคําศัพทบางคํา เปนตน 
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หลักการอานเร็ว 

 ในการฝกตนเองใหเปนคนอานเร็ว ควรไดเร่ิมตนฝกสม่ําเสมอทีละเล็กละนอย โดยฝกอานใน

ใจที่ถูกวิธีและจะตองฝกฝนในสิ่งตอไปน้ี 

 1. มีสมาธิในการอาน ในขณะที่อาน จะตองสนใจและเอาใจจดจอตอสิ่งทีอ่าน ไมปลอยใจ

วอกแวกคิดเร่ืองอ่ืน จะทําใหจับใจความของเร่ืองไมไดตลอดและความสามารถในการอานชาลงไป 

 2. จับตาที่ตัวหนังสือ  โดยใชสายตาจับอยูในชวงเวลาเล็กนอยแลวเคลือ่นสายตาตอไปอยาง

รวดเร็ว การฝกจับตาเชนน้ีตองกระทําบอยๆ  และจับเวลาทดสอบความสามารถในการจับสายตา และ

เคลือ่นสายตาใหไดรวดเร็วเพือ่ทดสอบความกาวหนา 

 3. ขยายชวงสายตาใหกวาง  ชวงสายตาหมายถึงระยะจากจุดทีส่ายตาจับจุดหนึ่งไปยังจุดที่

สายตาจับในคราวตอไป การรูจักขยายสายตาใหกวางจะชวยใหอานหนังสือไดเร็ว 

 4. ไมอานยอนกลับไปกลับมา  หมายถึง  การทวนสายตายอนกลับไปกลับมายังคําที่ไมเขาใจ

ซึ่งทําใหเสียเวลา 

 5. เปลี่ยนบรรทัดใหแมนยํา โดยกวาดสายตากลับมาทางซายเพือ่ขึ้นบรรทัดใหม เมือ่อานจบ

แตละบรรทัดและตองกําหนดบรรทัดใหแมนยําไมอานขามบรรทัด  หรืออานซ้าํบรรทัดเดิมซึ่งทําให

ความคิดสับสนการฝกในระยะแรกเริ่มอาจใชไมบรรทัดหรือกระดาษปดขอความบรรทัดลางไว แลว

เลือ่นลงเร่ือยๆ  คอยๆ  เพิ่มความเร็วขึ้นจนชํานาญจึงอานโดยไมตองใชสิ่งอ่ืนมาปด 

การอานเพ่ือเขาใจความหมายของสํานวน 

 การอานเพื่อทําความเขาใจ ความหมายของสํานวน ตองอาศัยถอยคําสิง่แวดลอม บริบท เพื่อ

สรุปสาระสําคัญ 

 1. ความหมายของสํานวน สาํนวน คือถอยคําที่มีความหมายไมตรงตามความหมายปกติของ

คําน้ันๆ 

 2. หลักการอาน เพื่อเขาใจความหมายของสํานวน 

  2.1 อานขอความอยางละเอียด  เพื่อจับใจความสําคัญ  เขาใจเนื้อเรื่องและเขาใจ

ความหมายของสํานวน 

  2.2 สังเกตเนื้อความตามบริบท ทําใหตีความหมายของสํานวนไดถูกตอง 

  2.3 ตีความหมายของสํานวน ตองตรงประเด็นตามบริบท 
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ตัวอยาง การอานเพื่อเขาใจความหมายของสํานวน 

 ออยเขาปากชาง  หมายถึง ของตกไปอยูในมือผูอ่ืนแลวไมมีทางไดคืน 

 ไกแกแมปลาชอน หมายถึง ผูที่มีความจัดจาน เจนสงัเวียน 

 วัวหายลอมคอก หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายแลวจึงหาทางปองกัน 

 กินขาวตมกระโจมกลาง หมายถึง การกระทําที่ไมรอบคอบ ผลีผลาม 

 ชี้นกบนปลายไม หมายถึง การพูดถึงสิ่งสุดวิสัยที่จะทําได  

 

 สํานวนตางๆ ที่นําไปกลาวเปรียบเทียบใหเขากับสถานการณ เรียกวา คําพังเพย เชน เมื่อของ

หายแลวจึงคิดหาทางปองกัน ก็เปรียบวา  วัวหายลอมคอก เปนตน 

 ความหมายของสํานวนมีลักษณะเหมือนความหมายโดยนัย คือ ตองตีความ หรือแปลความ

ตามนัยยะของคําหรือขอความนั้นๆ  

การอานเพ่ือเขาใจโวหารตางๆ  

 ผูเขียนตองใชโวหารประกอบการเขียน เชน พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธกโวหาร ฯลฯ 

เพื่อใหงานเขียนมีคุณคา 

 1. ความหมายของโวหาร 

  โวหาร คือทวงทํานองในการเรียบเรียงถอยคําทั้งในวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง 

โวหารที่ใชกันทั่วไปมี 5 โวหาร ดังน้ี 

  1.1 บรรยายโวหาร คือการเลาเรื่องไปตามเหตุการณ เชนการเขียนบทความ การเลา

นิทาน เลาประวัติบุคคล ตํานาน ตองอธิบายใหเปนไปตามลําดับ 

ตัวอยาง บรรยายโวหาร 

 มนุษยมีความเชื่ออยูอยางหนึ่งซึ่งสืบมาแตโบราณนานไกล วาคนทีเ่กิดมาทั้งเด็กและผูใหญ

ไมวาจะเปนหญิง หรือชาย ยอมมอีะไรอยูอยางหนึ่งสิงอยูภายในรางกายมาแตกําเนิดสิ่งทีว่านี้ถาอยูกับ

เน้ือกับตัวของผูใดผูน้ันก็จะมีความสุขความสบาย ไมปวยไขไดทุกขถาสิ่งน้ันหนีหายไปจากตัวก็จะทํา

ใหผูนั้นเปนไขไดทุกขและอาจถึงแกความตายได ถาสิ่งนัน้ไมกลับคืน อยูในรางกาย สิ่งที่กลาวน้ี

ภาษาไทยเรียกวา ขวัญ อันเปนคํามีความหมายในภาษาทีเ่ขาใจกันอยางเลาๆ แลวก็ยุงดวย ที่วายุง

เพราะเปนสิ่งมองไมเห็นตัววามีรูปรางเปนอยางไร 

(ขวัญและประเพณีทําขวัญ ของ เสฐียรโกเศศ) 

  1.2 พรรณนาโวหาร คือ การเขียนเลนเรือ่งอยางประณีตมักแทรกความรูสึกของผูเขียน

ดวยทําใหผูอานเกิดความรูและอารมณคลอยตาม เชน การพรรณนาความสวยงามคุณความดีตลอดจน
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พรรณนาอารมณและความรูสึกในใจฯลฯ ตัวอยาง พรรณาโวหาร ไมผล เชน ละมุด มะมวง ขนุน พอ

ปลูกไวขางสนามและบริเวณมุมขาง สวนที่เลื้อยรอบบานก็มีเถาวัลยและสายหยุดขึ้นอยูคนละมุม 

ราตรีอยูตรงบันไดขึ้นหอหนาบาน ซึ่งเปนทางไปหองรับแขก ชะลูดปลูกอยูที่สะพานขามทองรอง

เล็กๆ อยูกึง่กลางระยะจากตัวบานไปยังประตูรั้วบาน คนละดานกับเถาพวงครามดอกสีมวง ใบแข็ง

ดวย คันถาไปถูกมันเขา แตดอกเปนสีครามเปนชอยาวมองดูสวยและบานทนหลายวัน ถาดอกรวงจะ

หมุนเพราะกลีบของมันเปนเฟองมี 5-6 กลีบ คลายใบพัด มันหมุนตัวลงมากวาจะถึงพืน้เหมือนกังหัน

ตองลมดูสวยงามเพลินตาดี  ผมชอบเก็บดอกมันขึ้นไปปลอยบนหนาตางสูงๆ ใหมันหมุนจี๋ลงมาสู

พืน้ดินเปนของเลนสนุก เมื่อสมัยเด็กกอนเขาโรงเรียน 

(เด็กบานสวน ของ พ.เนตรรังสี) 

  1.3 เทศนาโวหาร คือ กระบวนความอบรมสัง่สอน อธิบายในเหตุผล หรือชีแ้จงใหเห็น

คุณและโทษ เพื่อใหผูอานเชื่อถือตาม 

 

ตัวอยาง  เทศนาโวหาร 

 บรรดาของมีคาทั้งหลายจะหาสิง่ไรมีคาเกินวิชาดีกับจรรยาดีไมไดเลย ทรัพยอืน่ๆ อาจจะถูก

ขโมยลักหรือลดนอยลงดวยการจับจายใชสอย แตวิชากับจรรยาดีนีเ้ปนอมตะไมรูจักตายยิง่จายมากก็

ยิง่เพิ่มทวีคูณขึ้นและเราจะแยกแบงใครก็ไมได แมขโมยจะลักเอาไปก็ไมได แตจงทราบดวยวา

โดยเฉพาะวิชาดีที่แหลมคมนั้นถาไมมีสติคอยควบคุม ปลอยเพงมองแสหาความสุขในทางทีผ่ิดแลว ก็

จะเปนตัวมหาอุบาทว  มหาพินาศ มหาจัญไร ดูเถอะ มนุษยบางเหลาถือตัววาฉลาดแตขาดสติ 

ประพฤติตัวเลวทราม กอกวนหมูคณะใหยุงเหยิงเดือดรอนอยูทุกวันนี้ก็เพราะเขามีวิชาดีที่แหลมคม

และใชวิชาดีที่แหลมคมไปในทางที่ผิด ซึ่งไมมีสติควบคุมน้ันเอง 

(โลกานศุาลนี ของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร)) 

 

  1.4 สาธกโวหาร คือการเขียน โดยยกตัวอยางประกอบเพื่อใหผูอานเขาใจเร่ืองไดชัดเจน

ยิ่งขึ้นนิยมใชในการบรรยายโวหาร และเทศนาโวหาร 

 

ตัวอยาง สาธกโวหาร 

 ในทีนี่จ้ะชักนิยายมาเปนอุทาหรณใหเห็นวา  ผูทีตั่ง้ความเพียรไดรับรางวัลของธรรมดาโลก

อยางไร 

 ชายชาวนาผูหนึ่ง เมื่อปวยจนจะสิ้นใจอยูแลว จึงเรียกบุตรชาย 3 คน เขามาบอกวาบิดาจะ

สิ้นชีพไปในคร้ังน้ีก็หามีสิ่งใดที่จะหยิบยื่นใหเปนมรดกแกเจาไม แตบิดาจะบอกความลับใหเจาวา ใน

พื้นที่นาของเรามีขุมทรัพยใหญซอนอยู เจาจะตองขุดขึน้ดู พอพูดเทานัน้แลวก็ขาดใจยังหาทันจะบอก
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วาขุมทรัพยนัน้อยูตรงไหนๆ ไม  ฝายบุตรทัง้ 3 ตัง้แตบิดาตายแลวก็ชวยกันตั้งหนาขุดพืน้ทีดิ่นขึ้นจน

ทั่ว คนหาจนสิ้นเชิง ก็หาพบขุมทรัพยไมแตไดรับผลที่ขุดไดคือ เมือ่ขุดพรวนดินขึน้ดีแลว จึงหวาน

เพาะพืชไดผลเปนรางวัลของธรรมดาโลกและอีกนัยหนึ่งเปนขุมทรัพยทีบ่ิดาไดบอกไววาอยูในพืน้ที่

นาน้ันเอง 

(ความเพียร ธรรมจริยา ของ เจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรี) 

  1.5 อุปมาโวหาร คือการเขียน โดยยกขอความเปรียบเทียบเพือ่ใหผูอานเขาใจเรือ่งราว

ตางๆ  ไดดียิ่งขึ้น ใชแทรกในโวหารตางๆ 

 

ตัวอยาง อุปมาโวหาร 

 ขณะนั้นโจโฉจึงวาแกทหารทั้งปวงวา เลาปครั้งนี้อุปมาเหมือนปลาขังอยูในถัง  เสือตกอยูใน

หลุมถาและจะละเสียใหเล็ดลอดหนีไปได  บัดนีก้็เหมือนปลอยเสือเขาปา ปลอยปลาลงในสมุทร 

ทหารทั้งปวงจงชวยกันขะมักเขมนจับตัวเลาปใหจงได ทหารทัง้ปวงตางคนตางรีบขึ้นหนาขับกันตาม

ไป 

(สามกก ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา) 

การอานออกเสยีงรอยกรอง 

 การอานบทรอยกรองตางๆ ใหเปนไปตามทํานองลีลาและจังหวะอันถูกตองจะทําใหเกิดความ

ไพเราะเสนาะหู และทําใหผูฟงไดรับอรรถรสทางภาษาดวย 

 หลักการอานออกเสียงรอยกรอง 

 1. อานออกเสยีงใหดงัพอเหมาะ กับสถานที่และจํานวนผูฟง 

 2. อานใหคลอง ร่ืนหู ออกเสยีง ใหชดัเจนโดยเฉพาะตัว ร ล  ตัวควบกล้ํา 

 3. อานใหถูกฉันทลักษณของคําประพันธ เชน จํานวนคาํ จํานวนวรรค สัมผัส ครุ ลหุ คําเปน 

คําตาย 

 4. อานใสอารมณ   ตามลีลาของบทรอยกรองดวยความรูสึกซาบซึ้งชืน่ชมในคุณคาของบท

รอยกรองนั้นๆ  โดยใหมีทวงทํานอง สูง ตํ่า หนัก เบา เพื่อใหไดรสถอย รสเสียง 

รสความ รสภาพ 

 การอานกลอนสุภาพ 

 1. จํานวนคาํในกลอนสภุาพ 

 ooo  oo   ooo  ooo  oo  ooo 

  ooo  oo  ooo   ooo  oo  ooo 
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 2. คณะ กลอนสุภาพ บทหนึ่งมี 2 บาท บาทที ่1 เรียกวา บาทเอก มี 2 วรรค คือ วรรคสดับ 

วรรครับ บาทที่ 2 เรียกวาบาทโท มี 2 วรรค คอืวรรครอง และวรรคสง พยางคในกลอนวรรคหนึง่ๆ จะ

บรรจุคําประมาณ 6-9 คํา  กลอนแปด มวีรรคละ 5 คํา รวม 4 วรรค เปน 32 คํา 

 3. วิธีอานกลอนสุภาพ 

  กลอนมีหลายชนิด ไดแก กลอนหก กลอนแปด กลอนดอกสรอย กลอนสักวา  กลอนบท

ละคร การอานคลายคลึงกันจะแตกตางกันบางเพียงเล็กนอย  ดังน้ี 

  1.  อานทํานองชาวบาน คือเสียงสูง 2 วรรค คือวรรคสดับ วรรครับ และอานเสียงต่าํใน

วรรครอง และลดตํ่าลงไปอีกในวรรคสง 

 2.  อานทํานองอาลักษณ คืออานเสียงสูง 2 วรรค คือวรรคสดับ วรรครับ และอานเสียงต่าํใน

วรรครอง และลดตํ่าลงไปอีกในวรรคสง 

 การแบงจํานวนคํา วรรคหน่ึงจะมี 8-9 คํา ดังน้ี 

 3  2  3 เขาคลอขลุย ครวญเสยีง เพียงแผวผิว 

  ชะลอน้ิว  พลิ้วผาน จนมานหมอง 

 ถาม ี9 คําจะแบงวรรคเปน 3  3  3 

  สรวงสวรรค ชัน้กวี รุจีรัตน 

 ผองประภัสสร พลอยหาว พราวเวหา 

การอานกาพยยาน ี

 1. จํานวนคาํในกาพยยานี 

   oo   ooo  ooo   ooo 

  oo  ooo     ooo    ooo 

 2. วิธีอาน 

  วรรคที่ 1 และ 2 ในบาทเอกจะออกเสียงต่ํา วรรคที่ 1 ในบาทโท  จะอานออกเสียงสูงขึน้ 

หรือ อานออกเสียงเหมือนวรรคที่ 1 ก็ไดตามความเหมาะสม วรรคที่ 2 ในบาทโท อานออกเสียงต่าํ 

กาพยยานีมีจังหวะการอานดังน้ี 

   มัสหมั่น แกงแกวตา  หอมยี่หรา รสรอนแรง 

  ชายใด ไดกลนืแกง  แรงอยากให ใฝฝนหา  

 

การอานโคลงสี่สุภาพ 

1. จํานวนคําในโครงสี่สุภาพ 

   oo  ooo   oo  oo 
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oo  ooo   oo 

oo  ooo   oo  oo 

oo  ooo   oooo 

 2. คณะโคลงบทหนึง่มี 4 บท บทที ่1  2  3  4  บาทหนึ่งมี 2 วรรค คือ วรรคหนาและวรรค

หลังมีจํานวนคําเทากันคือ 5 คํา และ 2 คํา ยกเวนวรรคหลังในบาทที่ 4 จะมี 4 คํา 

 3. วิธีการอาน 

  การอานโคลงสี่สุภาพสามารถอานได 2 ลีลา คือ 

  1. อานแบบรอยแกว 

  2. อานแบบทํานองเสนาะ 

 การแบงชวงเสียง วรรคแรกเปน 2 ชวง เปน 3 2 หรือ 3 2 วรรคหลัง เปน 2 การแบงชวงเสียง

ตองพิจารณาใหคงความหมาย  แทนที่จะแกตามปกติบทรอยกรองที่ไพเราะ กวีจะจัดกลุมคําไวดีแลว 

 การเอื้อนเสียงทอดเสียง ตามปกติจะเอื้อนเสียงทายวรรคแรกของแตละบาท ในบาทที ่2 อาจ

เอ้ือนเสียงไดถึงคําที่ 1 คําที่ 2 ของวรรคหลัง และบาทที่ 4  ระหวางคําที่ 2 กับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2 และ

ทอดเสียงตามตําแหนงสัมผัส 

 

ตัวอยางโคลงสี่สุภาพ 

   เรืองเรือง ไตรรัตนพน พนัแสง 

  รินรส  พระธรรมแสดง  ค่ําเชา 

  เจดีย ระดงแซง เสยีดยอด 

  ยลยิ่ง แสงแกวเกา แกนหลาหลากสวรรค 

       (นิราศนรินทร) 
 

การอานฉันท 

 ฉันท มีลักษณะบังคับพิเศษแตกตางไปจากคําประพันธชนิดอืน่โดยบังคับ ครุ ลหุ แทนคํา

ธรรมดา และบังคับสัมผัส เชนเดียวกับคําประพันธชนิดอ่ืนๆ 

 คําลหุ (,) คือพยางคที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

 1.  การประสมสระเสียงสั้นในแม ก กา เชน จะ ทิ ปุ ยกเวน พยางคทีป่ระสมดวย สระ อํา ใอ 

ไอ เอา ซึ่งจัดเปนคําครุ เชน คํา ไกล ใจ เรา  

2. คํา บ บ จัดเปนคาํลหุ 

 คําครุ  คือ พยางคที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 
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 1. ประสมสระเสียงยาวในแม ก กา  เชน อา ดี เธอ ปู 

 2. ประสมสระ อํา ใอ ไอ เอา 

 3. มีตัวสะกด เชน มด กัด เด็ก 

แผนบังคับอินทรวิเชียรฉันท 

 อินทรวิเชียรฉันท บทหนึ่งมี 2 บาท บาทหนึ่งมี 2 วรรค วรรคหนา 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา มีการ

แบงจังหวะการอานดังน้ี 

  สายนัห  ตะวันยาม  ขณะขาม  ทิฆัมพร 

 เขาภาค นภาตอน   ทศิตะตก  ก็รําไร 

 

 

 

หนังสือและสื่อสารสนเทศ 

 หนังสอื 

 ปจจุบันนี้มีหนังสือออกมาจําหนายหลายประเภท ทั้งตําราวิชาการ วารสาร นิตยสาร 

หนังสือพิมพ นวนิยาย เรือ่งสั้น สารคดี ฯลฯ การทีม่ีหนังสือออกมาจําหนายมากมายเชนนี้ ผูอานจึง

จําเปนที่จะตองรูวิธีการเลือกหนังสือ เพื่อจะไดอานหนังสือทีเ่หมาะกับความตองการของตนเอง 

เหมาะกับเวลาและโอกาส 

 วิธีการเลือกหนังสือประเภทตางๆ 

 ในการเลือกอานหนังสือประเภทตางๆ น้ัน ผูอานควรพิจารณาใหรอบคอบ ละเอียดถีถ่วนเพื่อ

ประโยชนในการพิจารณาคุณคาของหนังสือนั้นๆ หนังสือแตละประเภทควรเลือกพิจารณาดังน้ี 

 1. ตําราวิชาการ ตําราวิชาการ เปนหนังสือทีใ่หความรูดานตางๆ โดยเฉพาะอาจจะเสนอ

ทฤษฎีหรือเนื ้อหาสาระอยางกวางๆ หรือเฉพาะดานในดานหน่ึง โดยผู แตงมีจุดมุ งหมาย 

ทางดานวิชาการโดยตรง  การพิจารณาควรดูรายละเอียดในดานตางๆ ดังน้ี 

  1.1 พิจารณาดานเนื้อหา เนือ้หาจะตองถูกตองกับชือ่หนังสือ เชน วิชาวิทยาศาสตร  

กฎหมาย  ภาษาศาสตร  ประวัติศาสตร  คณิตศาสตร ฯลฯ  หนังสือวิชาการแขนงใด เนือ้หาก็ควรจะ

เนนแขนงน้ันโดยเฉพาะ 

  1.2 พิจารณา ขอมูล และภาพประกอบ ขอมูลและภาพประกอบควรถูกตองชัดเจน 

โดยเฉพาะภาพประกอบ ควรดูวาตรงกับคําบรรยายหรือไม และภาพนั้นนาสนใจเพียงใดเหมาะสมกับ

วิชาน้ันหรือไม 
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  1.3 การใชภาษา ภาษาที่ใชควรเปนภาษาที่เหมาะสมกับแขนงวิชานั้นๆ และดูการสะกด

คําดวยถาหากมีคําผิด ก็ควรจะเลือกดูหนังสือที่มีคําผิดนอยที่สุด 

 นอกจากนี้การพิจารณาตําราวิชาการควรดูสวนประกอบอืน่ๆ ดวย เชน รูปเลม ควรมีคํานํา 

สารบัญ ฯลฯ  

 2. สารคด ีเปนหนังสือที่มีสาระในดานใหความรู ความคิด พรอมทัง้ใหความเพลิดเพลินดวย

หนังสือประเภทน้ีมีหลายชนิด เชน วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ประวัติบุคคลสําคัญ ฯลฯ หนังสือสาร

คดีที่มีคุณภาพน้ันพิจารณาในรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 

  2.1 พิจารณาดานเน้ือหาสาระ คุณคาของสารคดีน้ันอยูที่เน้ือหาสาระเปนประการสําคัญ

เนือ้หาทีดี่จะตองถูกตองและสมบูรณ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอผูอานและสังคม

สวนรวม เชน 

   2.1.1 สารคดีประเภทชีวประวัติ เนื้อหาสาระจะตองตรงตอความเปนจริง ผูเขียน

จะตองเขียนดวยใจเปนธรรม ไมอคติตอเจาของประวัตินั้นๆ  เนื้อหาจึงควรมีทั้งสวนดีและสวน

บกพรองของเจาของประวัติ 

   2.1.2 สารคดีประเภททองเทีย่ว ควรมีเนื้อหาที่ใหทัง้ความรูและความบันเทิง

รวมทั้งประสบการณที่แปลกใหมนาสนใจ เพื่อใหผูอานไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่น้ันๆ 

   2.1.3  สารคดีประเภทเชิงวิชาการ ควรมีเนือ้หาที่ใหความรูอยางถูกตองแมนยํา 

ควรมีภาพหรือแผนที่ประกอบใหถูกตองตรงกับสาระของเร่ืองดวย 

  2.2 พิจารณาวิธีการเขียน วิธีการเขียนสารคดีพิจารณาไดจากหลักเกณฑตอไปน้ี 

   2.2.1  การวางโครงเรื่องและการดําเนินเรือ่ง สารคดีตองมีวิธีการดําเนินเรื่อง

ตามลําดับ 

   2.2.2  เราความสนใจ ขอเขียนที่ดีผูเขียนจะมีวิธีการเขียนทีจ่ะดึงดูดความสนใจของ

ผูอานใหติดตามอานไปเรือ่ยๆ โดยไมเกิดความเบือ่หนาย  เชนการสอดแทรกคามคิดเห็นหรือ

เหตุการณปจจุบันที่นาสนใจหรือการเลาตํานาน นิทาน เกร็ดขําขันตางๆ เปนตน ตอนปดเรื่องก็จบ

อยางซาบซึ้งประทับใจหรือใหขอคิดอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหผูอานอยากติดตามอานตอไป 

   2.2.3  สาํนวนภาษา  ภาษาที่ใชในการเขียนสารคดีเปนถอยคําภาษาที่ไพเราะงดงาม 

มสีาํนวนกะทดัรัด อานเขาใจงาย ไมใชสํานวนที่ไมสุภาพ 

   2.2.4  สวนประกอบอ่ืนๆ ควรพิจารณาเกีย่วกับผูแตงและสวนประกอบรูปเลมของ

หนังสือถาสารคดีนัน้เปนหนังสือเลม  ซึ่งจะมี  คําวา  สารบัญ  เนื้อเรื่อง บรรณานุกรม ฯลฯ ตาม

รูปแบบของหนังสอื 
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 3. บันเทิงคดี  เปนหนังสือที่แตงเพื่อมุงใหผูอานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาจจะ

แทรกวรรณคดี บทรอยกรอง บทละคร ซึง่สามารถแตงเปนรอยแกวหรือรอยกรองก็ไดตามความ

เหมาะสม ในการพิจารณาเร่ือง บันเทิงคดี ควรพิจารณาในดานตางๆ ดังน้ี 

  3.1 โครงเร่ืองและเน้ือเร่ืองสวนสําคัญของนวนิยาย และเร่ืองสั้นคือ การเลาเรื่องโดยเลา

วาเปนเรือ่งของใคร เกิดขึน้ที่ไหน เมื่อไหร มีความสัมพันธระหวางเหตุการณตางๆ ในเร่ืองและ

ระหวางบุคคลในเรื่องเกี ่ยวเนือ่งกันไปโดยตลอด มีการสรางความสนใจใหผู อานอยากติดตาม 

นอกจากนี้เหตุการณทีเ่กิดขึน้ในเรือ่งควรสมจริง และเปนไปอยางสมเหตุสมผล และมีสวนประกอบ

ปลีกยอยอ่ืนๆ เพื่อใหนาติดตาม 

  3.2 การดําเนินเรื่อง สวนสําคัญทีช่วยใหเรือ่งนาสนใจชวนติดตามขึ้นอยูกับการดําเนิน

เรื่อง การดําเนินเรือ่งมีอยูหลายวิธี เชน ดําเนินเรื่องตามลําดับวัย คือ เริม่ตัง้แตตัวละครเกิดจนกระทัง่

ถึงแกกรรมดําเนินเรือ่งยอนตน คือ  เลาเหตุการณในตอนทายเสียกอน แลวยอนกลับไปเลาตัง้แตตน

จนกระทั่งจบ เปนตน ฉากที่ดีตองมีสภาพความเปนจริง ทัง้สภาพภูมิศาสตร และประวัติศาสตร 

นอกจากน้ียังตองสอดคลองกับเร่ืองดวย 

  3.3 ตัวละคร ผูเขียนมีวิธีการแนะนําตัวละครไดหลายวิธี เชน ดวยการบรรยายรูปราง 

ลักษณะของตัวละครเอง ดวยการบรรยายพฤติกรรมของตัวละคร หรือดวยการใหตัวละครสนทนากัน 

เปนตน การบรรยายลักษณะนิสัยของตัวละครที่ดีน้ัน ควรบรรยายอยางสมจริง ตัวละครตัวหนึง่ๆ จะมี

ลักษณะนิสัยหลายๆ อยางไมใชดีจนหาทีติ่มิได หรือเลวจนไมมีความดีที่จะใหชมเชย ความตองการ

ของตัวละครที่ดีควรจะเหมือนคนธรรมดาทั่วๆ ไป เชน มีความรัก ความโกรธ เกลียด หรือตองการ

ความสนใจจากผูอ่ืน เปนตน 

  3.4 แนวคดิของเร่ือง แนวคิดของเรื่องสวนมากผูเขียนจะไมบอกตรงๆ ผูอานจะตองคน

เอาเองวาไดแนวคิดอยางไร ตัวอยางเชนเรื ่อง ลูกชาย ของศรีบูรพา ตองการแสดงวา  

“ลูกผูชายนัน้มีความหมายอยางไร” จดหมายจากเมืองไทยของโบตัน๋ตองการใหเห็นขอดีขอเสียของ

คนไทยโดยเฉพาะ “นํ้าใจ” ซึ่งไมเหมือนกันกับชาติอ่ืน เปนตน 

  นวนิยายหรือเรื่องสัน้ที่ดีนั้น ผูอานตองพิจารณาคุณคาที่จะไดจากเรื่องนัน้ๆ ไมทางใดก็

ทางหน่ึงดวย 

  3.5 สํานวนภาษา เปนสิ่งสําคัญมากอยางหนึ่ง ในการพิจารณาเลือกอานนวนิยายและ

เรือ่งสั้นผูอานมักจะรูสึกวาตนเองชอบหรือไมชอบสํานวนของนักเขียนคนนัน้คนนี้  แตบางคนก็ไม

สามารถบอกวาเพราะเหตุใด สิง่ทีค่วรพิจารณาเกี่ยวกับสํานวนภาษาคือสํานวนภาษาของตัวละครใน

บทสนทนา ตองสมจริงและเหมาะสมกับตัวละคร ประโยคที่แตกตางควรกะทัดรัด สละสลวย เขาใจ

งาย หากเปนประโยคยาวก็ควรเปนสํานวนที่สามารถสรางอารมณ และความรูสกึไดดี 
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 4. วารสารและหนังสือพิมพ  หนังสือประเภทนีค้นทั่วไปไดอานบอยกวาหนังสือประเภท

อ่ืนๆ ในการผลิตหนังสือประเภทนี้ตองแขงกับเวลา ดังน้ัน โดยการพิจารณาหนังสือประเภทนีค้วร

พิจารณา ดังน้ี 

 

  หนังสือพิมพ  หนังสือพิมพเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่จะกระจายขาวคราวเหตุการณตางๆ ไป

ทัว่ประเทศหรืออาจทั่วโลก โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวัน เปนเครือ่งมือสื่อสารทีเ่สนอขาวที่

นาสนใจที่เกิดขึ ้นในแตละวันดังนั้นหัวใจของหนังสือพิมพรายวันก็คือ “ขาว” การพิจารณา

หนังสือพิมพรายวันจึงควรพิจารณาเกี่ยวกับขาววามีสวนในการชวยยกระดับสังคมใหสูงขึ้นหรือมี

ประโยชนตอชนหมูมากหรือไม หากขาวนัน้ไมเกี ่ยวกับความเปนอยู ของคนหมูมาก  หรือ

กระทบกระเทือนตอประชาชนสวนใหญ เหตุการณเหลานัน้ก็ไมควรนํามาเสนอในหนาหนังสือพิมพ 

ขาวที่ควรนําเสนอควรเปนขาวที่เกี่ยวกับการปกครอง การเมอืง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การอนามัย 

การประกอบอาชีพ ฯลฯ 

 เหตุการณที่ไมสมควรนํามาเสนอเปนขาวอีกอยางหนึ่งก็คือเหตุการณที่อาจจะสงผลทําลาย

ความมั่นคงของชาติ หรือทาํลายวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 

 

 บทวิจารณ ในหนังสือพิมพรายวันทุกฉบับจะมีบทวิจารณ หรือบทวิเคราะหขาว ซึ่งเปน

ลักษณะ บทความ แสดงความคิดเห็นของผูเขียนเอง ประกอบกับขาวทีต่องการวิจารณ หรือวิเคราะห

น้ัน การพิจารณาบทวิจารณในหนังสือพิมพ ควรพิจารณาถึงลักษณะตอไปน้ี 

 1. พิจารณาขอมูลที่ผูเขียนอางอิงวาถูกตองและมีขอเท็จจริงเพียงใด 

 2. พิจารณาวาผูเขียนบทความน้ัน ชี้ใหเห็นปญหาและวิธแีกปญหาอยางไร 

 3. พิจารณาวาผูเขียนบทวิจารณใชอารมณ และนําความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของหรือไม 

 4. พิจารณาภาษาที่ใชวามีความประณีตและถูกตองตามหลักภาษาเพียงใด 

 

 วารสาร เปนหนังสือพิมพจําหนายตามกําหนดระยะเวลา เชน 7 วัน 10 วัน รายเดือน ราย 3 

เดือน หรือรายป เปนตน หนังสือวารสารจึงมีเนื้อหาเนนทั้งสารคดี และบันเทิงคดี ขาวสารที่ปรากฏมัก

เปนขาวสารทีม่ีระยะเวลาตอเนื่องกันเปนเวลานาน เชน ขาวเกี่ยวกับนโยบายโครงการตางๆ หรือขาว

เกี่ยวกับการเมืองบางเร่ือง เปนตน 

 ดังนัน้ การอานวารสาร จึงควรพิจารณาเลือกอานเรือ่งทีเ่ราสนใจ และควรพยายามอานอยาง

สม่ําเสมอ 

 นอกจากพิจารณาเกีย่วกับขาวสารดังกลาวแลว สิง่ทีค่วรพิจารณาอีกอยางหนึ่งคือรูปเลม ควร

พจิารณาความเรียบรอยและความคงทนของการจัดรูปเลมใหเหมาะสมกบัราคาดวย 
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ประโยชนของการเลือกหนังสือ 

 การเลือกหนังสือควรคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ ดังตอไปน้ี 

 1. เพื่อใหไดหนังสือที่ตรงกับความสนใจ และตองการที่จะศึกษาคนควา 

2. เพื่อใหไดอานหนังสือที่ดีมีประโยชนตอชีวิต 

 3. เพือ่เลอืกหนังสอืใหเหมาะสมกบัเวลา 

 1. การเลือกหนังสือท่ีตรงกับความสนใจ และตองการท่ีจะศึกษาคนควา 

  ผูที่จะเลือกอานหนังสือประเภทน้ีก็คือ ผูทีม่ีความสนใจหนังสือเลมนัน้โดยตรง หรือผูที่มี

ความตองการศึกษาคนควา เรือ่งนัน้ๆ โดยเฉพาะ เชน ผูศึกษาคนควาตามแนวทางทีต่นไดเรียนมา ผูที่

เรียนทางดานภาษาก็จะคนควาทางดานนี ้เพื่อจะไดรับประโยชนจากการอานอยางคุมคา 

 

 2. เพื่อใหไดอานหนังสือท่ีดีมีประโยชนตอชีวิต 

  ผูที่อานหนังสือทุกคนยอมหวังทีจ่ะไดรับประโยชนจากการอาน เชน ขอคิดเห็น ความรู

ทางวิชาการขาวทีท่ันเหตุการณ แนวทางดําเนินชีวิตทีดี่ ฯลฯ แมวาจะไดรับประโยชนเพียงเล็กนอยก็

ตาม เพราะการที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากการอานนี้ยอมทําใหไมเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 

 3. เพื่อเลือกหนังสือใหเหมาะสมกับเวลา 

  การอานหนังสือนัน้จะเสียเวลามากหรือนอยยอมแลวแตเรือ่งที่อานวามีขนาดสัน้ ยาว แค

ไหนมีความยากงายตอการอานมากนอยเพียงใด ถาหากมีเวลานอยควรอานเรือ่งสั้น  ที่จบไดทันเวลาที่

มีอยู ถามีเวลามากก็อานเรือ่งยาวขึน้โดยเลือกใหเหมาะสมกับเวลา เพราะการอานหนังสือนั้น หากไม

เลือกใหเหมาะสมกับเวลาอาจทําใหผูอานรูสึกเบื่อและไมอยากอานอีกตอไป 

ประโยชนที่ไดรับจากการอานหนังสือ 

 การอานหนังสือยอมไดรับประโยชนหลายประการ ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี 

 1. อานหนังสือตรงกับความตองการของตน 

2. ไดรับความรูจากเร่ืองนั้นสมความต้ังใจ 

 3. ทําใหรักการอานมากยิ่งขึ้น เพราะไดอานหนังสอืทีต่นเลอืกเอง 

 4. ชวยพฒันาอาชพีใหกาวหนา 

 5. ชวยใหเกดิความคิดสรางสรรค 

 6. ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 

 7. ทําใหทราบความเปนไปของบานเมือง ทนัโลก ทันเหตุการณ 

 8. เพิ่มพูนความรูความสามารถ เปนการพฒันาตนเอง 

 9. ไดอานหนังสือที่มีคุณคาคุมกับเวลาที่เสียไป 
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 สื่อสารสนเทศ 

 ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนทางการศึกษา ทัง้ในดานการบริหาร 

การจัดการและการเรียนรูดานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เปนการใชประโยชนจากแหลงความรูจากสื่อตางๆ ที่

หลากหลายมากขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง 

 สื่อสารสนเทศมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ และสือ่อิเลก็ทรอนิกส  

 สื่อสิ่งพิมพ 

 สิง่พิมพที ่จัดพิมพขึ ้นเพื ่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเชน  หนังสือเรียน 

ตําราเรียน แบบเรียน แบบฝกหัด ใบงาน คูมือการสอนและสงเสริมการเรียนรู เชน หนังสือสงเสริม

ความรู สารานุกรม พจนานุกรม หนังสอืพิมพ หนังสือบันเทิงคดี และสารคดีทีม่ีเนือ้หาเปนประโยชน 

สวนสื่อสิ่งพิมพที่ใหความรูขาวสารตางๆ เชน หนังสือเลม หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร เอกสาร จุล

สาร แผนพับ แผนเปลา เปนตน 

 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 สังคมยุคปจจุบัน การสื่อสารดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมีใชกันอยางกวางขวางทัว่ประเทศ 

การใชสือ่อิเล็กทรอนิกสในสังคมยุคโลกาภิวัตนเปนเรือ่งจําเปน เพราะชวยใหประชาชนเขาถึงขอมูล 

ขาวสารความรูตางๆ ไดอยางรวดเร็ว อันเปนการสงเสริมสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาของ

ประชาชน ใหสามารถเรียนไดอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก  วิทยุ โทรทัศน เทป

เสยีง วีดิทศัน โปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรในรูปแบบตางๆ คอมพวิเตอรชวยสอน เปนตน 

  1. วิทยุ  เปนสือ่มวลชนที่ใชเสียงเปนสือ่ เรือ่งราวทีส่ือ่สารมีทัง้เรือ่งทีใ่หความบันเทิงและ

เร่ืองที่ใหสาระความรู เชน ขาว บทความ รายการตอบปญหา  สัมภาษณบุคคลสําคัญ รายการวิทยุ เพื่อ

การศึกษา เปนตน 

2. โทรทัศน  เปนสื่อมวลชนที่ใชทั้งเสียงและภาพเปนสื่อ การชมรายการทางโทรทัศน 

นอกจากเราจะสัมผัสดวยหูแลว ยังสัมผัสไดดวยตาอีกดวย รายการโทรทัศนจึงนาสนใจกวารายการ

วิทยุ และทําใหผูชมต่ืนตัวอยูตลอดเวลา จึงประทับใจหรือจดจําไดดีกวารายการวิทยุ  

รายการตางๆ ทางโทรทัศนไมตางกับรายการทางวิทยุ คือ มีทัง้รายการทีใ่หความบันเทิงและ

รายการที่ใหทั้งขอมูล ขาวสาร และความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ รวมทัง้ใหความบันเทิง เชน 

รายการขาวทัง้ในประเทศและตางประเทศ รายการโทรทัศนเพือ่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง รายการสัมภาษณบุคคลสําคัญ รายการ

รัฐบาลพบประชาชน รายการทดสอบเชาวน ความจํา และอ่ืนๆ 
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3. คอมพิวเตอรชวยสอน  เปนสื่อทีผู่ เรียนสามารถนําไปศึกษาดวยตนเองในเวลาและ

สถานทีท่ีผู่เรียนสะดวก ทําใหมีความเปนอิสระ และเปนสวนตัวในการเรียนรู  สามารถโตตอบหรือ

ใหผลยอนกลับไดทันที ทําใหผู เรียนทราบความกาวหนาในการเรียนของตนซึ่งหากไมเขาใจก็

ยอนกลับไปทบทวนไดหลายๆ ดาน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรูตามความพรอมและศักยภาพของ

ตน 

 4. อินเตอรเน็ต (Internet)  หรือเทคโนโลยีเครือขายเปนการเชือ่มโยงแหลงขอมูลจากทั่ว

โลกที่หลากหลายคลายกับ “หองสมดุโลก”  ใหผูเรียนไดคนควาเน้ือหาสาระที่ตองการไดอยางสะดวก

รวดเร็วและราคาประหยดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญ 

 การอานจะเกิดประโยชนสูงสุดแกผูอานไดน้ัน  ผูอานจะตองจับใจความสําคัญของเรือ่งที่อาน

ใหไดแลวนําไปปฏิบัติ 

 ใจความสําคัญ หมายถึง ขอความที่เปนแกนหรือหัวใจของเร่ือง 

 การจับใจความสําคัญในการอานก็คือ กรณีเอาขอความหรือประโยคทีเ่ปนหัวใจของเรื่องนัน้

ออกมาใหได เพราะใจความสําคัญของเรื่อง จะเปนใจความหลักของแตละบท แตละตอน หรือแตละ
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เร่ืองใหรูวาแตละบทตอนน้ันกลาวถึงเร่ืองอะไรเปนสําคัญ ดังน้ัน การจับใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน 

จะทําใหมีความเขาใจในเร่ืองนั้นๆ  อยางแจมแจง 

หลักการอานจับใจความ 

 1. การเขาใจความหมาย 

  หลักเบือ้งตนในการจับใจความของสาระที่อาน คือ การเขาใจความหมาย ความหมายมี

หลายระดับนับตั้งแตระดับคํา สํานวน ประโยค และขอความ คําและสํานวนเปนระดับภาษาทีต่องทํา

ความเขาใจเปนอันดับแรก เพราะนําไปสูความเขาใจความหมายของประโยคและขอความ 

  1.1 ความหมายของคํา 

   ความหมายของคําโดยทั่วไปมี 2 อยาง คือ ความหมายโดยตรง และความหมาย

โดยนัย 

   ก. ความหมายโดยตรง เปนความหมายตามรูปคําทีก่ําหนดขึ้น และรับรูไดเขาใจ

ตรงกันความหมายประเภทนี้เปนความหมายหลักที่ใชสื่อสารทําความเขาใจกัน 

   คําทีม่ีความหมายโดยตรงในภาษาไทยมีลักษณะอยางหนึ่งทีอ่าจเปนอุปสรรคใน

การสื่อสารลักษณะดังกลาว คือ การพองคํา คําพองในภาษาไทยมีอยู 3 อยาง ไดแก คําพองรูป คําพอง

เสยีง และคําพองรูปพองเสียง คําที่พองทั้ง 3 ลักษณะนี้มีความหมายตางกัน 

   คําพองรูป คือ คําทีส่ะกดเหมือน แตออกเสียงตาง เชน เพลารถ กับ เพลาเย็น คํา

แรก ออกเสียง เพลา คําหลังออกเสียง เพ ลา คําพองรูปเปนอุปสรรคตอการอานและทําความเขาใจ

  

   คําพองเสียง คือ คําทีอ่อกเสียงเหมือนกัน แตสะกดตางกัน เชน การ กาน กานต 

กานท กาล กาฬ กาญจน ทั้งหมดน้ีออกเสียง “กาน” เหมือนกัน การพองเสียงเปนอุปสรรคตอการอาน

เพื่อความเขาใจ 

   คําพองรูปพองเสียง คือคําทีส่ะกดเหมือนกันและออกเสียงอยางเดียวกัน โดยรูปคํา

จะเห็นวาเปนคาํเดียวกนั แตมีความหมายแตกตางกัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

   ขัน หมายถึง การทาํใหแนน 

   ขัน หมายถึง ภาชนะตักนํ้า 

 ขัน หมายถึง ความรูสึกชอบใจ 

 ขัน หมายถึง การสงเสียงรองของไกตัวผู 

 ขัน หมายถึง การรับ ฯลฯ 
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 คําพองรูป พองเสียงเปนอุปสรรคตอการฟงและอานเพื่อความเขาใจ  วิธีที่จะชวยใหเขาใจ

ความหมายของคําพอง  จะตองดูคําขางเคียงหรือคําทีป่ระกอบกันในประโยค  หรือขอความนัน้ที่

เรียกวาบริบท  ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 ขันชะเนาะใหแนน 

 หยบิขันใหทีซิ 

 เขารูสึกขัน 

 ไกขันแตเชามืด 

 เขาขันอาสาจะไปติดตอให 

 นอกจากดูคําขางเคียง  หรือคําประกอบในประโยคแลว  บางทีต่องอาศัยสถานการณ  เชน 

ประโยคที่วา 

 “ทําไมตองดูกัน” 

 คําวา “ดู” ในสถานการณทั่วไป  หมายถึง  การมอง  แตในสถานการณเฉพาะเชนการสอบดู

จะมีความหมายวา ลอกกัน เอาอยางกนั 

 ในบทรอยกรอง ตองอาศัยฉันทลักษณ เชน สัมผัส เปนตน ตัวอยางเชน 

 อยาหวงแหนจอกแหนใหแกเรา    แหน  แ  หน 

 พอลมเพลาก็เพลาสายัณห    เพลา เพ  ลา 

 คําทีค่วามหมายโดยตรงไดแก คําศัพท คําศัพทคือ คําทีต่องแปลความ เปนคําไทยทีม่าจาก

ภาษาอืน่ สันสกฤต เขมร เปนตน เชน สมโภช รโหฐาน สุคติ โสดาบัน บุคคล 

จตุราบาย  เปนตน รวมทั้งศัพทบัญญัติทั ้งหลายที ่ใชในวงวิชาการหรือกิจบางอยาง เชน 

มโนทัศน  เจตคติ  กรมธรรม เปนตน คําศัพทดังกลาวนีจํ้าเปนตองศึกษาวามีมูลมาอยางไร  ประกอบ

ขึ้นอยางไร และมีความหมายอยางไร 

 ข. ความหมายโดยนัย  เปนความหมายที่ส่ือหรือนําความคิดใหเกีย่วโยงถึงบางสิ่งบางอยางที่

มีลักษณะหรือคุณสมบัติเหมือนกับคําทีม่ีความหมายโดยตรง บางทานเรียกวา ความหมายรอง หรือ

ความหมายแฝง 

 ความหมายโดยนัย  มีหลายลักษณะ กลาวคือ มีความหมายเปนเชิงเปรียบเทียบ เชน 

เปรียบเทียบโดยอาศัยนัยของความหมายของคําเดิม ตัวอยางเชน 

 เธอมใีบหนายิ้มแยมแจมใส 

 เขาทํางานเอาหนา  หมายถึง  ทํางานเพื่อผลประโยชนของตน 

 เด็กสาดโคลนกนัเลอะเทอะ 

 เขาสาดโคลนคุณพอ  หมายถึง  ใสราย 

 ตนไมตนน ี้เปลือกสวย 
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 หลอนรวยแต เปลือก  หมายถึง ไมรํ่ารวยจริง 

 มีความเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสิ่งที่นํามากลาว เชน 

 เขาเปนสงิห ส นาม หมายถึง เปนคนเลนกีฬาเกง 

  1.2 ความหมายของสํานวน 

   สํานวนเปนขอความทีม่ีความหมายพิเศษไปจากคําที่ประกอบอยูในขอความนั้น  

ไมไดมีความหมายตามรูปคํา  ความหมายของสํานวนมีลักษณะเปนเชิงเปรียบเทียบโดยอาศัยนัยของ

ความหมายตามลักษณะหรือคุณสมบัติของขอความนั้น เชน 

   ออยเขาปากชาง หมายถึง ของตกไปอยูในมือผูอ่ืนแลวไมมีทางไดคืน 

   ไกแกแมปลาชอน หมายถึง ผูที่มีความจัดจานเจนสังเวียน 

   วัวหายลอมคอก หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายแลวจึงหาทางปองกัน 

   กินขาวตมกระโจมกลาง หมายถึง การพูดถึงสิ่งสุดวิสัยที่จะทําได 

   สวนตางๆ ที่นําไปกลาวเปรียบเทียบใหเขากับสถานการณ เรียกวา คําพังเพย  

เชน เมื่อของหายแลวจึงคิดหาทางปองกัน ก็เปรียบวา วัวหายลอมคอก เปนตน 

   ความหมายของสํานวนมีลักษณะเหมือนความหมายโดยนัย คือ ตองตีความ หรือ 

แปลความหมายตามนัยของคําหรือขอความนั้นๆ 

 2. การเขาใจลักษณะของขอความ 

  ขอความแตละขอความตองมีใจความอันเปนจุดสําคัญของเรื่อง ใจความของเรื่องจะ

ปรากฏที่ประโยคสําคัญ เรียกวา ประโยคใจความ ประโยคใจความจะปรากฏอยูในตอนใดของ

ขอความก็ได  โดยปกติจะปรากฏในตอนตางๆ ดังน้ี 

  ปรากฏอยูในตอนตนของขอความ ตัวอยางเชน 

  “ภัยอันตรายทีจ่ะเปนเครือ่งทําลายชาติอาจเกิดขึน้และมีมาไดทัง้แตภายนอก  ท้ังท่ีภายใน

อันตรายทีจ่ะมีมาตัง้แตภายนอกนั้นก็คือ  ขาศึกศัตรูยกมาย่าํยีตีบานตีเมืองเรา การทีข่าศึกศัตรูจะมาตี

นัน้เขายอมจะเลือกหาเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งชาติกําลังออนอยูและมิไดเตรียมตัวไว พรอมเพื่อตอสู

ปองกันตนเพราะฉะนัน้ในบทที่ 2 ขาพเจาจึงไดเตือนทานทัง้หลายอยาไดเผลอตัว แตขอสําคัญทีสุ่ด

เปนเครือ่งทอนกําลังและเสียหลักความมัน่คงของชาติ คือ ความไมสงบภายในชาตินั้นเอง จึงควร

อธิบายความขอน้ีสักหนอย 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ปลุกใจเสือปา) 
 

 ปรากฏอยูในตอนกลางของขอความ ตัวอยางเชน 

 “อันความรัก ความชัง ความโกรธ ความกลัว ความขบขัน เหลานี้เปนสามัญ ลักษณะของ

ปุถุชนใครหัวเราะไมเปน  ยิ้มไมออก ก็ออกจะพิกลอยู  คนสละความรักความชังไดก็มีแตพระอรหันต  

อารมณความรูสึกดังนีเ้ปนธรรมชาติของมนุษย กวีและนักประพันธยอมจะแตงเรื่องยั่วเยาอารมณ 
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ความรูสึกเหลานี้ และถาเขาแตงเปน แตงดี ก็จะปลุกอารมณของผูอานผูฟงใหเกิดขึน้  ทานคงจะเคย

เห็นคนอานเร่ืองโศกจับใจจนนํ้าตาไหล สงสารตัวนางเอก พระเอก อานเรือ่งขบขันจนหัวเราะทองคัด

ทองแข็ง ทั้งๆ ทีรู่วามันเปนเรือ่งอานเลน  และคนทีอ่านก็ไมไดมีสวนเสียอะไรกับตัวนาง ก็พลอย

โศกเศราไปดวยได  อยางไรก็ดีความเศราของอารมณอันเกิดจากความยัว่เยาของศิลปะวรรณคดี 

ตลอดจนนาฏกรรมตางๆ  น้ัน เปนความสุขชนิดหนึ่ง มิฉะนัน้เรื่องทํานองโศกนาฏกรรมคงจะไมมี

ใครดูเลย” 

(นายตาํรา  ณ  เมืองใต ภาษาและวรรณคดี) 

 ปรากฏใจความอยูทายยอหนา ตัวอยางเชน 

 “ทานกลาววา คนเปนสัตวที่เรียนรูคือ รูดู เห็นอะไรแลวเมือ่เห็นวาดีก็เอาไว ถาเห็นวาไมดีก็

ไมเอาและหลีกเลี่ยง เด็กรูรสหวาน ก็อยากไดอีก ถารูรสขมของบอระเพ็ด หรือเมือ่ถูกไฟก็รูสึกรอนจะ

ไมตองการกินบอระเพ็ดหรือเขาใกลไฟอีก น่ีเปนเรื่องของการผานพบเคยรูเคยเห็นเรื่องนี้ ตอๆ มา

หลายๆ คร้ัง เกิดความชํานาญจัดเจนขึ้น โลกมีความเจริญกาวหนาเรือ่งวัฒนธรรมก็เพราะการผานพบ

และการจัดเจนของมนุษย 

(เสถียรโกเศศ  ชีวิตชาวไทยสมัยกอนและการศึกษาเรื่องประเพณีไทย) 
 

 ประโยคใจความอยูตอนตนและตอนทายของขอความ ตัวอยางเชน 

 “คนไทยนั้นถือวาบานเปนสิ่งตอชีวิตตั้งแตเกิดไปจนตาย เพราะคนไทยโบราณนัน้ใชบาน

เปนทีเ่กิดการคลอดลูกจะกระทํากันทีบ่านโดยมีหมอพืน้บานเรียกวา หมอตําแย เปนผูทําคลอด มิได

ใชโรงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภอยางในปจจุบันนี้ และที่สุดของชีวิตเมือ่มีการตายเกิดขึน้ คนไทย

ก็จะเก็บศพของผูตายทีเ่ปนสมาชิกของบานไวในบานกอนทีจ่ะทําพิธีเผา เพือ่ทําบุญสวดและเปนการ

ใกลชิดกับผูตายเปนครัง้สุดทาย ดังนั้น บานจึงเปนที่ทีค่นไทยใชชีวิตอยูเกือบตลอดเวลาตัง้แตเกิดจน

ตาย”  

(วิบูลย ล้ีสุวรรณ  “บานไทย” ศลิปะชาวบาน) 

 

 การเขาใจถึงการปรากฏของประโยคใจความในตอนตางๆ  ของขอความดังที่กลาวแลวจะชวย

ใหจับใจความไดดียิ่งขึ้น 

 3. การเขาใจลักษณะประโยคใจความ 

  เมือ่เขาใจถึงลักษณะของขอความวาตองมีประโยคใจความ และประกฎอยูในตอนตางๆ 

ของขอความแลว ตองเขาใจตอไปวาประโยคใจความเปนอยางไร 

  ประโยคใจความคือขอความทีเ่ปนความคิดหลักของหัวขอ  หรือเรือ่งของขอความนั้น

ตัวอยางเชน 

  หัวขอ   บาน 
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  ความคิดหลัก บานเปนที่อยูอาศัย 

  หัวขอ  ราชสีห 

  ความคิดหลัก ราชสีหไดชื่อวาเปนเจาปาในบรรดาสัตวทั้งหลาย 

  ความคิดหลักนี้ คือประโยคใจความทีจ่ะปรากฏในตอนใดตอนหนึ่งของขอความทีก่ลาว

แลว ฉะนัน้การทีจ่ะทราบวาประโยคใดเปนประโยคใจความ ตองพิจารณาจากหัวเรื่อง ประโยค

ใจความมักมีเน้ือหาสอดคลองกับหัวเร่ือง 

  ในกรณีที่ไมทราบหัวขอเรือ่ง  ตองเขาใจวาสวนที่เปนประโยคใจความนัน้จะมีเนือ้ความ

หลักของเน้ือความอ่ืนที่ประกอบกันขึ้นเปนหัวขอน้ัน  ถาขาดสวนที่เปนใจความ เนื้อความอื่นก็เกิดขึน้

ไมไดหรือความหมายออนลง 

การอานอยางวิเคราะห 

 การอานอยางวิเคราะห หมายถึง การอานที่มีการพิจารณาแยกรายละเอียดออกเปนสวนๆ  เพื่อ

ทําความเขาใจ และใหเห็นถงึความสมัพนัธระหวางสวนตางๆ เหลาน้ัน 

 การอานอยางวิเคราะหเริม่ตนจากพืน้ฐานขอมูลและความคิดจากการอานเองเปนอันดับแรก

เพื่อใหเขาใจเนื้อเรื่องโดยตลอด ตอจากนัน้จึงแยกเรื่องในบทอานออกเปนสวนๆ ไดรูวา ใครทําอะไร 

เพือ่อะไร อยางไร ในเร่ืองมีใครบาง หรือตัวละครกี่ตัว และที่มีบทบาทสําคัญมีกี่ตัว ทําไมเหตุการณจึง

เปนอยางน้ันหรือเพราะเหตุใด ตอไปนาจะเปนอยางไร 

 ตอไปน้ีจะนํานิทานเร่ือง “กระตายบนดวงจันทร” มาเลาใหฟง 

นิทานเร่ือง กระตายบนดวงจันทร 

 ครัง้หนึง่มีกระตาย ลิง นกนํ้า และสุนัขจิง้จอก สาบานรวมกันวาจะไมฆาสัตวตัดชีวิต และ

บําเพ็ญตนเปนฤๅษีอยูในปา  พระอินทรขอทดสอบในศรัทธาของสัตวทัง้สี่ จึงปลอมตัวเปนพราหมณ 

เทีย่วขอบริจาคทานโดยไปขอจากลิงเปนตัวแรก ลิงมอบมะมวงให จากนัน้พราหมณไปขอทานจาก

นกนํ้า นกนํ้าถวายปลาซึ่งมาเกยต้ืนอยูริมฝงแมนํ้า  สวนสุนัขจ้ิงจอกก็ถวายนมหมอหน่ึงกับผลไมแหง 

 เมือ่พราหมณไปขอบริจาคทานจากกระตาย กระตายพูดกับพราหมณวา “ขากินแตหญาเปน

อาหารหญาก็ไมมีประโยชนใดๆ กับทานเลย” พราหมณจึงเอยขึน้วา ถากระตายบําเพ็ญพรตเปนฤๅษีที่

แทจริงขอใหสละชีวิตของตนเปนอาหารแกพราหมณ กระตายตอบตกลงทันทีและทําตามที่พราหมณ

ขอรองวาใหกระโดดลงกองไฟแดง พราหมณจะไมลงมือฆาและปรุงกระตายเปนอาหาร กระตายปน

ขึน้ยนืบนกอนหินและกระโดดลงกองไฟ ในขณะที่กระตายกําลังจะตกสูเปลวไฟน้ัน พราหมณไดควา

กระตายไว แลวเปดเผยตัวตนที่แทจริงวาคือใคร แลวพระอินทรกน็าํกระตายไปไวบนดวงจันทร 

(จากนติยสารสารคด ีฉบับที ่147 ปที่ 13  หนา 30) 
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 เมื่ออานเร่ืองน้ีอยางวิเคราะหก็จะตองใหความคิดติดตามประเด็นตางๆ ตัวละครในนิทานเรือ่ง

นี้มีใครบาง มีลักษณะนิสัยอยางไร ตัวละครแตละตัวไดกระทําสิ่งใดบาง  ทําอยางไร ผลของการ

กระทําเปนอยางไร ทําไมสัตวทัง้ 4 จึงสาบานรวมกันวาจะไมฆาสัตวและบําเพ็ญตนเปนฤๅษีอยูในปา 

เพราะเหตุใดสัตวทัง้ 4 จึงบริจาคทานไมเหมือนกัน ทําไมพราหมณจึงนํากระตายไปไวบนดวงจันทร

เพียงตัวเดียว  หากพระอินทรนําสัตวทั้ง 4 ไปไวบนดวงจันทรเราจะเห็นรูปของสัตวทัง้ 4 บนดวง

จันทรทั้งหมดหรือไม 
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เรื่องท่ี 4  มารยาทในการอาน และนิสัยรักการอาน 

 การอานอยางมีมารยาทเปนเรือ่งที่จําเปนและสําคัญ  เพราะการอานอยางมีมารยาทเปนเรือ่ง

การประพฤติปฏิบัติอยางมีวินัย  และรับผิดชอบ รวมทัง้การมีจิตสํานึกและแสดงถึงความเจริญ

ทางดานจิตใจที่ควรยึดถือใหเปนนิสัย 

มารยาทในการอาน 

 คําวา มารยาท หมายถึง กิริยา วาจาที่เรียบรอย หรือการกระทําที่ดีงาม ผูอานทีดี่ตองมีมารยาท

ที่ดีในการอานดังตอไปน้ี 

  1. ไมสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 

 2. ไมทําลายหนังสือ โดย ขูด ลบ ขีด ทับ หรือฉีกสวนที่ตองการ 

 3. เมื อ่คัดลอกเนือ้หาเพื ่ออ างอิงในขอเ ขียนของตน  ตองอางอิงแหลงที ่มาให 

ถูกตองตามหลักการเขียนอางอิงโดยเฉพาะงานเขียนเชิงวิชาการ 

 4. เมื่ออานหนังสือเสร็จแลวควรเก็บหนังสือไวที่เดิม 

 5. ไมควรอานเร่ืองที่เปนสวนตัวของผูอ่ืน 

 6. อานอยางต้ังใจ และมีสมาธิ รวมทั้งไมทําลายสมาธิผูอ่ืน 

 7. ไมใชสถานที่อานหนังสือทํากิจกรรมอยางอ่ืน เชน นอนหลบั รับประทานอาหาร 

นิสัยรักการอาน  

 การทีบุ่คคลใดบุคคลหนึง่จะมีนิสัยรักการอานไดจะตองไดรับการฝกฝนมาตัง้แตเด็กๆ  แตก็

มิใชวาเมือ่โตเปนผูใหญแลวจะไมสามารถสรางนิสัยรักการอานได  ทัง้นีเ้ราจะตองสรางบรรยากาศ 

สภาพแวดลอมที่เอ้ือใหเด็กๆ หันมาสนใจการอานดังน้ี 

 1. อานหนังสอืทีต่นเองชอบ จะทําใหอานไดอยางตอเน่ือง และไมเบื่อหนาย 

 2. ทําตนใหเปนผูใฝรู 

 3. การอานจะตองมีสมาธิเพื่อจับใจความของเร่ืองที่อานได 

 4. เร่ิมอานหนังสือจากระยะเวลาสั้นๆ กอน แลวคอยๆ กําหนดเวลาเพิ่มขึ้น 

 5. การอานจะตองมีสมาธิเพื่อจับใจความของเร่ืองที่อานได 

 6. จัดตารางเวลาสําหรับการอานหนังสือเปนประจําทุกวันใหเกิดความเคยชินจนเกิดเปน

นิสัยรักการอาน 
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กิจกรรม  บทที่ 3 การอาน 

กิจกรรมท่ี 1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

 1. การอานในใจมีจุดมุงหมายอยางไร 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 2. การอานออกเสียงมีลักษณะอยางไร     

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 3. จงยกตัวอยางการอานออกเสียงที่เปนทางการมา 5 ตัวอยาง 

 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
 

กิจกรรมท่ี 2 การจับใจความสําคัญ คือการอานอยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมท่ี 3 สื่ออิเล็กทรอนิกสชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตไดแกอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

กิจกรรมท่ี 4 การอานอยางไร จึงจะเรียกวาเปนการอานวิเคราะหวิจารณ  
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

กิจกรรมท่ี 5 ผูอานที่ดี  ควรมีมารยาทอยางไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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บทท่ี 4 การเขียน 

สาระสําคัญ 

 การเขียน เปนทักษะสําคัญหนึ่งในทักษะทัง้สี่ของรายวิชาภาษาไทย คือการฟง อาน เขียน 

แล ะ พู ดก า ร เขี ย นหนัง สื อใ ห ไ ด ดี จะ เป นพื ้น ฐา นใ นก า ร เ รีย นรู แล ะ ก า รนํา เส นอผ ล ก า ร 

เรียนรูในเรื่องตางๆ ไดดี ทําใหความรูขยายไปอยางกวางขวาง ผูเรียนจึงควรไดรูจักและฝกฝนการ

เขียนประเภทตางๆ 

ผลการเรียนที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ 

 1. เลือกใชภาษาในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทรอยแกว และ 

รอยกรอง ไดอยางสรางสรรค 

 2. ใชแผนภาพความคิด  จัดลําดับความคิดกอนการเขียน 

 3. แตงบทรอยกรอง  ประเภทกลอนสี่  กลอนสุภาพ 

 4. เขียนบทรอยแกว  ประเภทประวัตตินเอง  อธิบายความ  ยอความ  ขาว 

 5. เขียนรายงานการคนควา  สามารถอางอิงแหลงความรูไดถูกตอง 

 6. กรอกแบบรายการตางๆ 

 7. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการเขียน  และการจดบันทึกอยางสม่ําเสมอ 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1  หลักการเขียน การใชภาษาในการเขียน 

 เร่ืองที่ 2  หลักการเขียนแผนภาพความคิด 

 เร่ืองที่ 3  การเขียนเรียงความและยอความ 

 เร่ืองที่ 4  การเขียนเพื่อการสื่อสาร 

 เร่ืองที่ 5  การสรางนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา 
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เรื่องท่ี 1 หลักการเขียน การใชภาษาในการเขียน 

หลักการเขียน 

 การเขียนเพื่อสือ่ความหมายใหผูอื่นเขาใจตามตองการนัน้  มีความจําเปนตองระมัดระวังให

มากเกีย่วกับการใชภาษา ควรใชถอยคําที่คนอาน อานแลวเขาใจทันที เขียนดวยลายมือทีช่ัดเจนอาน

งายเปนระเบียบและผู เขียนจะตองใชภาษาใหถูกตองตามหลักการเขียน ใชคําใหเหมาะสมกับ

กาลเทศะและบุคคลดวย  จึงจะถือวาผูเขียนมีหลักการใชภาษาไดดีมีประสิทธิภาพ 

 การเขียนมีหลักที่ควรปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 1. เขยีนใหชดัเจน อานงาย เปนระเบยีบ 

 2. เขียนใหถูกตอง ตรงตามตัวสะกด การันต วรรณยกุต 

 3. ใชถอยคําที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล 

 4. ใชภาษาที่งายๆ สั้นๆ กะทัดรัด สื่อความหมายเขาใจไดดี 

 5. ใชภาษาเขียนที่ดี ไมควรใชภาษาพูด ภาษาโฆษณาหรือภาษาที่ไมไดมาตรฐาน 

 6. ควรใชเคร่ืองหมายวรรคตอนใหถูกตอง เชน เวนวรรค ยอหนา ฯลฯ 

 7. เขยีนใหสะอาด 

ตัวอยาง  

 ขอความการเขียนชองซายมือมีขอบกพรองอยางไร พรอมขอวิจารณ  

ขอความท่ีเขียน ขอวิจารณ 

1. ความรักโคถึก 1. เขียนไมชัดเจน อานเขาใจยาก ควรเขียน

ใหชดัเจนวา “ความรักเหมือนโคถึก” 

2. ชีวิตของฉันมีหมานํา 2. ใชคําไมสุภาพในภาษาพูด สนัุข 

3. หมอเด็กยังไวใจไมได 3. คําขีดเสนใตเขาใจยาก ควรเปน “หมอคน

น้ันยังเด็กอยูยังไวใจไมได 

4. คนกนิกลวย แขกรอนจนตาเหลอืก 4. แบงวรรคไมถูก  ควรเปน 

“คนกนิกลวยแขกรอนจนตาเหลอืก 
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5. นายมาเปนไขโปงดับอนาถ 5. ใชสํานวนสื่อมวลชน ควรแกไขเปน 

"นายมาถูกยิงถึงแกกรรมแลว" 

 

การใชภาษาในการเขียน 

 การใชภาษาในการเขียน มีหลักการเขียนดังน้ี 

 1. เขียนใหอานงาย และเขาใจงาย 

 2. เขียนตรงตามตัวสะกด การันต วรรณยุกตใหถูกตอง เชน 

 

  พรามณ    เขียนผิด ควรเปน  พราหมณ 

  โจษจรรย เขียนผิด ควรเปน โจษจัน 

  อัฒจรรย เขียนผิด ควรเปน อัฒจันทร 

  หนารัก  เขียนผิด ควรเปน นารัก 

  โนต  เขียนผิด ควรเปน โนต 

  

 3. เขยีนใหไดใจความชัดเจน ไมวกวน เขาใจยาก เชน 

 

  เขามารับประทานขาวเย็น ควรแกเปน เขามารับประทานขาวมื้อเย็น 

  ที่น่ีเสมอ    ที่น่ีเสมอ 

  จะทําอะไรก็ทําเสียหมด ควรแกเปน จะทําอะไรก็เสียหายหมด 

  คนน้ีมือแข็งเหลือเกิน ควรแกเปน คนน้ีมือแข็งไมนุมเลย   

 

 4. ใชภาษางายๆ สั้น กะทัดรัด ไดใจความ ไมเขียนเยิ่นเยอ ฟุมเฟอยเกินความจําเปน เชน 

 

  รัฐบาลไดทําความตกลงเร่ืองขายขาวกับประเทศในยุโรปแลว  (ผิด) 

  รัฐบาลตกลงเร่ืองขายขาวกับประเทศในยุโรปแลว  (ถูก) 

  การขัดแยงกันและกันจะนํามาซึ่งการแตกความสามัคคี (ผิด) 

  การขดัแยงกันทําใหแตกความสามัคคี (ถูก) 

  ชาวนามีการตกลงกันเร่ืองราคาขาวกับโรงสีแลว (ผิด) 

  ชาวนาตกลงเร่ืองราคาขาวกับโรงสีแลว (ถูก) 
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 5. ใชภาษาใหถูกตองตามแบบแผน  หลีกเลี ่ยงใชคํ าหรือสํานวนมาปะปนกับ

ภาษาตางประเทศหรือภาษาที่ใชในสื่อมวลชน เชน 

 

   เขามีสไตลในการพูดที่เอ็กไซตมาก (ไมดี) 

   เขามีลีลาในการพูดสนุกต่ืนเตนมาก (ดี) 

   เธอไปกรุงเทพฯ โดยรถทัวรปรับอากาศ (ไมดี) 

   เธอโดยสารรถประจําทางปรับอากาศไปกรุงเทพฯ (ดี) 

   กิจการคาของเธอเจงเพราะแชรลม (ไมดี) 

   กิจการคาเธอลมเพราะมีปญหาเงินนอกระบบ (ดี) 

 

 6. ใชถอยคําที่สุภาพไพเราะ เหมาะสม  มคีวามหมายดี หรือใชภาษาเขยีนปนภาษาพดู 

    

   ฉันถูกหมาขบหลายแผล (ไมดี) 

   ฉันถูกสุนัขกัดหลายแผล (ดี) 

   หมูที่บานฉันโปรดรําขาวมาก (ไมดี) 

   หมูที่บานฉันชอบรําขาวมาก (ดี) 

   พี่สาวฉันออกลูกที่โรงพยาบาล (ไมดี) 

   พี่สาวฉันคลอดลูกที่โรงพยาบาล (ดี) 
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เรื่องท่ี 2  หลักการเขียนแผนความคิด 

 แผนภาพความคิด เปนการแสดงความรู ความคิดโดยใชแผนภาพในการนําความรูหรือ

ขอเท็จจริงมาจัดเปนระบบ สรางเปนภาพหรือจัดความคิดรวบยอด นําหัวขอเรื่องใดเรือ่งหนึ่งมาแยก

เปนหัวขอยอยและนํามาจัดลําดับเปนแผนภาพ เชน เมือ่ผูเรียนอานหนังสือเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง หรือฟง

เรือ่งใดเรือ่งหนึง่มา ก็นําขอมูลความรูเรื่องราวตางๆ มาจัดเปนแผนภาพความคิด เราอาจใชภาพ

ความคิดในการเตรียมการอาน เตรียมการเขียนใชพัฒนาความรู ในการใหเหตุผล ใชจัดขอบเขตสิง่ที่

จะตองเขียนหรือใชรวบรวมความรูท่ีตองการ 

 

แนวคิดเก่ียวกับแผนภาพความคิด 

 1. เราใชแผนภาพความคิด เมือ่เราพบวาขอมูล ขาวสารตางๆ อยูกระจัดกระจาย นําขอมูล

ตางๆ นั้นมาเชื่อมโยงเปนแผนภาพความคิด ทําใหเกิดความเขาใจเปนความคิดรวบยอด 

 2. แผนภาพความคิดจะจัดความคิดใหเปนระบบ รวบรวมและจัดลําดับขอเท็จจริง นํามาจัด

ใหเปนหมวดหมู หรือที่เรียกวา แผนภาพเปนความคดิรวบยอดทีช่ดัเจนจนเกดิเปนความรูใหม 

 3. การนําความคิดหรือขอเท็จจริงมาเขียนเปนแผนภาพ จะทําใหจําเรือ่งราวตางๆ ไดงายขึน้ 

ดีกวาการอานตําราหลายๆ เร่ือง เพราะหนังสือบรรยายดวยตัวอักษร แตแผนภาพจัดเรื่องราวเปน

เคร่ืองหมาย หรือเปนภาพ ทําใหจําเร่ืองราวไดแมนยําขึ้น 

 4. แผนภาพความคิดจะใชภาษาผังที่เปนสัญลักษณและคําพูดมาสรางแผนภาพ ทําใหเกิดการ

เรียนรูดวยตนเอง เปนการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําแผนภาพความคิด ผูเรียนจะตอง

อาศัยการฟง การพูด การอาน การเขียน และใชความคิดรวบรวมความรู ขอเท็จจริง มาจัดทําแผนภาพ

เปนการเสริมแรงการเรียน ทําใหการเรียนรูมีความหมายมากขึ้น 

 

รูปแบบของแผนภาพความคิด มี 4 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบการจัดกลุม รูปแบบนี้จะยึดความคิดเปนสําคัญ และจัดกลุมตามลําดับความคิด

รวบยอด ยอยเปนแผนภาพ มักเขียนเปนแผนภาพกิ่ง ตัวอยางเร่ืองสิ่งแวดลอม 
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 2. รูปแบบความคิดรวบยอด รูปแบบนี้จะมีความคิดหลักและมีขอเท็จจริงที่จัดแบงเปน

ระดับชัน้มาสนับสนุนความคิดหลัก เชน การกลาวถึงลักษณะการบรรยาย การรวบรวมปญหา การ

แกปญหา การเปรียบเทียบเปนรูปแบบความคิดรวบยอด ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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การจัดความคิด 
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 3. รูปแบบการจัดลําดับ รูปแบบการจัดลําดับตามเหตุการณ การจัดลําดับตามกาลเวลา การ

จัดลําดับการกระทํากอนหลังหรือการจัดลําดับตามกระบวนการ มีการเร่ิมตนและการสิ้นสุด ตัวอยาง 

แผนภาพเสนตรงแสดงเหตุการณ 

 

 

แผนภาพเสนโคงแสดงเหตกุารณ 
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4.  รูปแบบวงกลม รูปแบบน้ีเปนชุดเหตุการณภายใตกระบวนการไมมีจุดเร่ิมตน และจุดสิ้นสุดแตเปน

เหตุการณที่เปนลําดับตอเน่ืองกัน ดังตัวอยาง เชน 

แผนภาพวงกลม 
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ประโยชนของแผนภาพความคิด 

 1.  ชวยบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหม 

 2.  ชวยพฒันาความคดิรวบยอดใหชดัเจนขึน้ 

 3.  ชวยเนนองคประกอบลําดับของเร่ือง 

 4.  ชวยพัฒนาการอาน การเขียนและการคิด 

 5.  ชวยวางแผนในการเขยีน และการปรับปรุงการเขียน 

 6.  ชวยวางแผนการสอนของครู โดยการสอนแบบบูรณาการเนื้อหา 

 7.  ชวยในการอภิปราย 

 8.  เปนเคร่ืองมือประเมินผล 

วิธีการสรางแผนภาพความคิด 

 การสรางแผนภาพความคิด หรือการออกแบบแผนภาพความคิดเปนการสรางสรรคอยางหนึง่ 

ผูสรางแผนภาพความคิดอาจใชงานศิลปะเขามาชวย โดยวาดภาพประกอบใหแผนภาพความคิด

นาสนใจและทําใหเห็นภาพของแผนภาพชัดเจนขึ้น การสรางแผนภาพความคิดจะนํามาใชในการ

ทํางานรวมกันรวมคิดรวมทํา รวมกันแลกเปลีย่นความรูและประสบการณทําใหผู เรียนรูจักการ

วางแผนงาน การกําหนดงานที่จะตองปฏิบัติ และเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 ขั้นตอนการสรางแผนภาพความคิด มีดังน้ี 

 1.  กําหนดชื่อเร่ือง หรือความคิดรวบยอดสําคัญ 

 2.  ระดมสมองทีเ่กีย่วของกับชือ่เรื่อง หรือ ความคิดรวบยอดสําคัญเปนคําหรือวลีนัน้ๆ แลว

จดบนัทกึไว 

 3.  นําคําหรือวลีที่จดบันทึกที่เกีย่วเนือ่งสัมพันธกันมาจัดกลุม แลวตัง้ชื่อกลุมคําเปนหัวขอ

ยอย และเรียงลําดับกลุมคํา 

 4.  ออกแบบแผนภาพความคิด โดยเขียนชื่อเรือ่งไวกลางหนากระดาษ แลววางชือ่กลุมคํา 

หัวขอยอย รอบชือ่เรือ่ง นําคําทีส่นับสนุนวางรอบชือ่กลุมคํา  แลวใชเสนโยงกลุมคําใหเห็น

ความสัมพันธ เสนโยงอาจเขียนคําอธิบายได กลุมคําอาจแสดงดวยภาพประกอบ 
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ตัวอยางเร่ืองสิ่งมีชีวิตในบึง 

 

 

 

สรุป 

 แผนภาพความคิด เปนการแสดงความรู ความคิดโดยใชแผนภาพเปนวิธีการนําความรู หรือ

ขอเท็จจริงมาจัดเปนระบบสรางเปนภาพ หรือจัดความคิดรวบยอดนําหัวขอเรื่องใด เรือ่งหนึง่มาแยก

เปนขอยอย และนํามาจัดลาํดับเปนแผนภาพ 



ห น า  | 67 

 

 รูปแบบแผนภาพความคิด มี 4 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการจัดกลุม  (2) รูปแบบความคิดรวบ

ยอด  (3) รูปแบบการจัดลําดับ  (4) รูปแบบวงกลม 

เรื่องท่ี 3  การเขียนเรียงความและยอความ 

 การเขียนเรียงความ คือ การนําเอาคํามาประกอบแตงเปนเรือ่งราวอาจใชวิธีการเขียนหรือการ

พูดก็ได การเขียนจดหมาย รายงาน ตอบคําถาม ขาว บทความ ฯลฯ อาศัยเรียงความ 

เปนพื้นฐานทั้งนั้น ดังนัน้การเรียงความจึงมีความสําคัญ ชวยใหพูดหรือเขียนในรูปแบบตางๆ  

ไดดี นอกจากนี้ กอนเรียงความเราตองคนควารวบรวมความรู ความคิดและนํามาจัดเปนระเบียบ จึง

เทากับเปนการฝกสิ่งเหลาน้ีใหกับตนเองไดอยางดีอีกดวย 

องคประกอบของเรียงความ 

 การเรียงความเรือ่งหนึง่ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ สวนนํา สวนเนื้อเรื่องและ

สวนทาย หรือสรุป  สวนนํา เปนสวนทีแ่สดงประเด็นหลักหรือจุดประสงคของเรื ่อง 

สวนเนื้อเรือ่งเปนสวนขยายโครงเรือ่งทีว่างเอาไว  สวนนีจ้ะประกอบดวยยอหนา สวนทายเปนการ

เนน ย้ําประเด็นหลักหรือจุดประสงค 

 1. การเขียนสวนนํา ดังไดกลาวแลววาสวนนําเปนสวนทีแ่สดงประเด็นหลักหรือจุดประสงค

ของเรื่อง ดังน้ัน สวนนําจึงเปนการบอกผูอานถึงเนื้อหาที่นําเสนอและยังเปนการเราความสนใจให

อยากอานเรื่องจนจบ การเขียนสวนนําเพือ่เราความสนใจนัน้มีหลายวิธี ขึน้อยูกับผูเขียนจะเลือกตาม

ความเหมาะสม อาจนําดวยปญหาเรงดวน หรือหัวขอทีก่ําหนดเปนเรื่องทีน่าสนใจ การเลาเรือ่งทีจ่ะ

เขียน การยกคําพูดขอความ หรือสุภาษิตทีน่าสนใจ บทรอยกรอง การอธิบายความเปนมาของเรื่อง 

การบอกจุดประสงคของการเขียนการใหคําจํากัดความของคําสําคัญของเรือ่งที่จะเขียน แรงบันดาลใจ 

ฯลฯ ดังตัวอยาง เชน 

  1.1 นําดวยปญหาเรงดวน หรือหัวขอท่ีกําลังเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ 

  เด๋ียวน้ีไมวาจะเดินไปทางไหน  จะพบกลุมสนทนากลุมยอยๆ  วิสัชณากันดวยเรื่อง 

“วิสามัญฆาตกรรม” ในคดียาเสพติด บางก็วาเปนความชอบธรรม บางก็วารุนแรงเกินเหตุ  หลายคนจึง

ต้ังคําถามวา  ถาไมทําวิสามัญฆาตกรรมกรณียาเสพติด  แลวจะใชวิธีการชอบธรรมอันใดทีจ่ะลางบาง

ผูคาหรือบอนทําลายเหลาน้ีลงไดในเวลารวดเร็ว 

  1.2 นําดวยคําถาม 

  ถาถามหนุมสาวทัง้หลายวา “อยากสวย” “อยากหลอหรือไม” คําตอบที่ไดคงจะเปน

คาํตอบเดียวกนัวา “อยาก” จากนั้นก็คงมีคําถามตอไปวา “แลวทาํอยางไรจึงจะสวยจะหลอไดสมใจ ใน
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เมือ่ธรรมชาติของหลายๆ คนก็มิไดหลอมาตั้งแตเดิม  จะตองพึง่พาเครือ่งสําอาง หรือการศัลยกรรม

หรือไรแลวจึงจะสวยหลอแบบธรรมชาติไดหรือไม ถาได จะทําอยางไร 

 

 

  1.3 นําดวยการเลาเร่ืองท่ีจะเขียน 

  งานมหกรรมหนังสือนานาชาติจัดขึน้เปนประจําในวันพุธแรกของเดือนตุลาคมของทุกป

ที่เมืองแฟรงเฟรต ประเทศเยอรมณี  สําหรับป พ.ศ.2545 นับเปนคร้ังที่ 53 

  1.4 นําดวยการยกคําพูด  ขอความ สุภาษิตท่ีนาสนใจ 

   ในอดีตเมื่อกลาวถึงครูหรือคนหาคุณคาของครู หลายคนมักนึกถึงความเปรียบ

ทั้งหลายที่มักไดยินจนชินหู  ไมวาจะเปนความเปรียบที่วา  “ครูคือเรือจาง”  “ครูคือปูชนียบุคคล” หรือ 

“ครูคือผูใหแสงสวางทางปญญา” ฯลฯ ความเปรียบเหลานีแ้สดงใหเห็นถึงคุณคา ความเสียสละและ

การเปนนักพัฒนาของครู  ในขณะทีป่จจุบันทัศนคติในการมองครูเปลีย่นไป หลายคนมองวาครูเปน

แคผูที่มีอาชีพรับจางสอนหนังสือเทานั้น  เพราะครูสมัยนีไ้มไดอบรมความประพฤติใหแกผูเรียน

ควบคูไปกับการใหความรู  ไมไดเปนตัวอยางที่ดีจะเรียกวา “แมพิมพของชาติ”  อาชีพครูเปนอาชีพ

ตกตํ่า และดูตอยตํ่าในสายตาของคนทั่วไปทั้งๆ ที่อาชีพนัน้เปนอาชีพที่ตองทําหนาที่ในการพัฒนาคน

ที่จะไปเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติตอไป จึงถึงเวลาแลวทีจ่ะตองมีการทบทวนหนาที ่ 

คุณธรรมและอุดมการณของความเปนครูกันเสียที 

  1.5 นําดวยบทรอยกรอง 

   “ความรักเปนเหมือนโรคา บันดาลตาใหมืดมน 

 ไมยินและไมยล อุปสรรคะใดใด 

   ความรักเหมือนโคถึก กําลังคึกผิขังไว 

 ก็จะโลดจากคอกไป บยอมอยู ณ ที่ขัง 

   ถาปลอยไว ก็ดึงไปดวยคําสั่ง 

 ยิ่งหามก็ยิ่งคลั่ง บหวนคิดถึงเจ็บกาย” 

จากบทละครเรื่อง “มัทนพาธา” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 

อธิบายความหมายของบทรอยกรอง 

 ความรักเปนอารมณธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย มีทัง้ประโยชนและเปนโทษในเวลา

เดียวกันความรักทีอ่ยูบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ จริงใจและความมีเหตุผล ยอมนําพาเปนเจาของ

ความรักไปในทางทีถู่กทีค่วร แตถาความรักนั้นเปนเพียงอารมณอันเกิดจากความหลงใหลในรูปกาย
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ภายนอก ความชื่นชมตามกระแสและความหลงผิด ความรักก็จะกอใหเกิดโทษ จึงเปนผูเปรียบเปรยวา 

"ความรักทําใหคนตาบอด" ดวยพระราชนิพนธของพระบาทของสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวใน

เร่ืองมัทนพาธา ซึง่ไดแสดงใหเห็นภาพของความลุมหลง อันเกิดจากความรักและทุกขสาหัสอันเกิดจาก

ความรักไดเปนอยางดี สมกับชื่อเร่ือง มัทนพาธา ที่แปลวา ความบาดเจ็บแหงความรัก  

 

 1.6 นําดวยการอธิบายความเปนมาของเร่ือง 

   เมื่อสัปดาหที่แลวขาพเจาไดไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพของผูใหญทานหนึง่ ทาน

เปนอดีตรองผูวาราชการจังหวัด  จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ ศพของทานไดรับการบรรจุไวในโกศ 

ขาพเจาจึงไดคนควาเร่ืองน้ีมาเปนความรูแกผูสนใจทั่วไป 

  1.7 นําดวยการบอกจุดประสงคของการเขียน 

   สามกก ทีผู่ อานทัง้ในประเทศจีนและในประเทศไทยรูจักกันดีนัน้เปนนวนิยาย 

สวนสามกกที่เปนประวัติศาสตรมีคนรูนอยมาก แมแตคนจีนแผนดินใหญทีไ่ดเรียนจบขั้นอุดมศึกษา

แลวก็มีนอยคนมากที่รูบทความเร่ืองน้ีจึงขอเร่ิมตนจากสามกกที่เปนประวัติศาสตร 

 2. การเขียนสวนเน้ือเร่ือง 

  เนื้อเรื่องเปนสวนสําคัญที่สุดของเรียงความ เพราะเปนสวนที่ตองแสดงความรู ความ

คิดเห็นใหผูอานทราบตามโครงเรือ่งที่วางไว  เนื้อเรือ่งทีต่องแสดงออกถึงความรูความคิดเห็นอยาง

ชัดเจนมีรายละเอียดที่เปนขอเท็จจริงและมีการอธิบายอยางเปนลําดับขั้น  มีการหยิบยกอุทาหรณ 

ตัวอยาง ทฤษฎี สถิติ คํากลาวหลักปรัชญา หรือสุภาษิต คําพังเพย ฯลฯ สนับสนุนความรูความคิดเห็น

น้ัน 

 เนือ้เรือ่งประกอบดวยยอหนาตางๆ หลายยอหนาตามสาระสําคัญทีต่องการกลาวคือ เปรียบ

กันวาเน้ือเรื่องเหมือนสวนลําตัวของคนที่ประกอบดวยอวัยวะตางๆ แตรวมกันแลวเปนตัวบุคคล 

ดังนัน้การเขียนเนือ้เรื่องถึงจะแตก แยกยอยออกไปอยางไร จะตองรักษาสาระสําคัญใหญของเรื่องไว  

การแตกแยกยอยเปนเร่ืองๆ ไปเพื่อประกอบสาระสําคัญใหญของเรือ่งซึ่งเปรียบเหมือนตัวคนสมบูรณ 

ในแตละยอหนาประกอบดวยสวนทีเ่ปนเนื้อหา  คือความรูหรือความคิดเห็นที่ตองการแสดงออก  การ

อธิบายและอุทาหรณคือ การอางตัวอยาง ฯลฯ ทีส่นับสนุนใหเห็นจริงเห็นจัง สวนสํานวนโวหารจะใช

แบบใดบาง  โปรดศกึษาเร่ืองสาํนวนโวหารในหัวขอตอไปน้ี 

ตัวอยางการเขียนเนื้อเร่ืองแตละยอหนา 

 “อํา” เปนเด็กชายตัวเล็กๆ อายุแค 12 ป ครัง้ที่ลืมตาดูโลกไดแค 3 เดือน แมก็ทอดทิง้ไป... 

สวนพอนัน้ไมเคยรักและหวงใยอําเลย สิง่เดียวทีม่ีคาทีสุ่ดในชีวิตของพอคือ เฮโรอีน...ยา ..ลุง...ปา

และอา ตอกย้าํใหอําฟงเสมอวา “อยาทําตัวเลวๆ เหมือนพอแกที่ติดเฮโรอีนจนตาย” หรือ “กลัวแกจะ
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เจริญรอยตามพอเพราะเชื้อมันไมทิ้งแถว  ติดคุกหัวโตเหมือนพอแก” คําพูดสารพัดทีอํ่ารับฟงมาตัง้แต

ยังจําความไดซึ่งอําพยายามคิดตามประสาเด็กวา “เปนคําสั่งสอน”...หรือ “ประชดประชัน” กนัแน 

 ชื่อเสียงวงศตระกูลของอําถาเอยไป  หลายคนคงรูจัก เพราะเปนพวกเศรษฐีทีค่าขายเปนหลัก

อยูในเขตอําเภอเมอืง  จังหวัดชลบรีุ  มาหลายชัว่อายุคนแลว  ปูกับยามีลูกทั้งหมด 9 คน ทุกคนร่ําเรียน

กันสูงๆ และออกมาประกอบธุรกิจร่าํรวยเปนล่าํเปนสัน ยกเวนพอของอํา ซึง่ไมยอมเรียน..ประพฤติ

ตนเสยีหาย....คบเพื่อนชั่ว ...จนติดเฮโรอีน  และฉีดเขาเสนจนตายคาเข็ม ผลาญเงินปูกับยาไปมากมาย

ยังทําใหชื่อเสียงวงศตระกูลปนป ปูช้ําใจจนตาย สวนยาอกตรมจมทุกขอยูจนทุกวันน้ี พวกลุง...ปาและ

อาตางพากันเกลียดพอมากและก็ลามมาถึง “อํา” ซึ่งเปรียบเสมือน “ลูกตุม” ถวงวงศตระกูล 

 

 คัดจากจันทิมา “ไอเลือดชั่ว” คอลัมน อนาคตไทย ฐานสัปดาหวิจารณ ฉบับที่ 61 (71) วันที่ 9-

15 มิ.ย.  37 หนา 88 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ.2530  จาก

เน้ือหาในยอหนาตางๆ ขางตน จะแบงเปนสวนตางๆ ไดดังน้ี 

 1. สวนที่เปนเน้ือหา 

 2. สวนที่เปนการอธิบาย 

 3. สวนที่เปนอุทาหรณ หรือการอางอิง 

 4. สวนที่เปนตัวอยาง 

  

 3. การเขียนสวนทายหรือสรุป 

  สวนทายหรือสวนสรุป หรือสวนปดเรื่อง เปนสวนทีม่ีความสัมพันธเกีย่วเนือ่งกับเนื้อหา

สวนอ่ืนๆ โดยตลอด และเปนสวนที่บอกผูอานวาเรือ่งราวทีเ่สนอมานัน้ไดสิ้นสุดลงแลว วิธีการเขียน

สวนทายมีดวยกัน หลายวิธี เชน เนนย้าํประเด็นหลัก เสนอคําถามหรือขอผิด สรุปเร่ือง เสนอความคิด

ของผูเขียน ขยายจุดประสงคของผูเขียน หรือสรุปดวยสุภาษิต คําคม สํานวนโวหาร คําพังเพย อาง

คําพูดของบุคคล อางทฤษฎีหลักภาษา หรือคาํสอนและบทรอยกรอง ฯลฯ 

  3.1 เนนยํ้าประเด็นหลัก 

   หนวยงานของเราจะทําหนาที ่เปนผู ใหบริการที ่รวดเร็ว ที่ซื่อตรง โปรงใส 

ตรวจสอบได เชนน้ีตอไป แมการปฏิรูประบบราชการจะสงผลใหหนวยงานของเรา ตองเปลี่ยนสังกัด

ไปอยางไร ก็ตาม นั่นเพราะเราตระหนักในบทบาทของเราในฐานะ “ขาราชการ” แมวาปจจุบันเราจะ

ถูกเรียกวา “เจาหนาที่ของรัฐ” กต็าม 

  3.2 เสนอคําถามหรือขอคิดใหผูอานใชวิจารณญาณ 
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   เคราะหกรรมทั้งหลายอันเกิดกับญาติพี่นองและลูกหลานของผูคนในบานเมืองของ

เราอันเกิดจากความอํามหิตมักไดของผูคายาเสพติดเหลานี้ เปนสิง่สมควรหรือไมกับคําวา “วิสามัญ

ฆาตกรรม” ทานที่อานบทความนี้จบลง คงมีคําตอบใหกับตัวเองแลว 

  3.3 สรุปเร่ือง 

   การกินอาหารจืด รางกายไดรับเกลือเล็กนอย จะทําใหชีวิตจิตใจ ราเริงแจมใส

น้ําหนักตัวมากๆ จะลดลง หัวใจไมตองทําหนาที่หนัก  ไตทําหนาทีไ่ดดี ไมมีบวมตามอวัยวะตางๆ 

และเปนการปองกันโรคหัวใจ โรคไต หลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูง ขออักเสบ แผลกระเพาะ

อาหารและจะมอีายยุนืดวย 

 

  3.4  เสนอความเห็นของผูเขียน 

   การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จหรือไม คงไมใชแคการเขา

รับการอบรมเทคนิค วิธีการสอนเพียงอยางเดียว ยังขึ้นอยูกับองคประกอบอันสําคัญยิ่งกวาสิ่งใดคือ ตัว

ผูสอนมีใจและพรอมจะรับความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้พรอมๆ กับความกระตือรือรนที่จะพัฒนา

ตนเองเพื่อกลุมเปาหมายคือผูเรียน การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนก็จะประสบความสําเร็จได 

  3.5 ขยายจุดประสงคของผูเรียน ควบคูกับบทรอยกรอง 

   แมอาหารการกินและการออกกําลังกายจะทําใหคนเราสวยงามตามธรรมชาติอยูได

นานแตวนัหน่ึงเรากค็งหนีไมพนวัฏจักรธรรมชาติ คือ การเกิด แก เจ็บและตาย รางกายและความงามก็

คงตองเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ฉะน้ันก็อยาไปยึดติดกับความสวยงามมากนัก แตควรยึดถือความงาม

ของจิตใจเปนเรือ่งสําคัญ เพราะสิง่ที่จะเหลืออยูในโลกนีเ้มือ่ความตายมาถึงคือ ความดี ความชั่วของ

เราเทานัน้ดังพระราชนิพนธของพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในเรื่องกฤษณาสอน

นองคําฉันทวา 

   พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง 

  โททนตเสนงคง สําคัญหมายในกายม ี

  นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย 

  สถิตทั่วแตชั่วดี ประดับไวในโลกา 

 

แนวทางการเขียนเรียงความ 

 เมื่อไดศึกษาองคประกอบอันจะนําไปใชในการเขียนเรียงความแลว กอนที่จะลงมือเขียน

เรียงความผูเขียนตองเลือกเร่ืองและประเภทของเร่ืองที่จะเขียน  หลังจากนัน้จึงวางโครงเรือ่งใหชัดเจน
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เพื่อเรียบเรียงเนื้อหา ซึง่การเรียบเรียงเนือ้หานีต้องอาศัยความสามารถในการเขียนยอหนาและการ

เชื่อมโยงยอหนาใหเปนเน้ือหาเดียวกัน 

 1. การเลือกเร่ือง 

  ปญหาสําคัญประการหนึง่ของผูเขียนทีไ่มสามารถเริ่มตนเขียนได คือไมทราบจะเขียน

เรื่องอะไรวิธีการแกปญหาดังกลาวคือ หัดเขียนเรื่องใกลตัวของผู เขียน หรือเรื่องที ่ผู เขียนมี

ประสบการณดีรวมทั้งเรื่องที่ผูเขียนมีความรูเปนอยางดี  หรือเขียนเรือ่งทีส่นใจ เปนเรื่องราวหรือ

เหตุการณที่กําลังอยูในความสนใจของบุคคลทัว่ไป นอกจากนีผู้เขียนอาจพิจารณาองคประกอบ 4 

ประการ เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกเร่ืองที่จะเขียนดังตอไปน้ี 

  1.1 กลุมผูอาน  ผูเขียนควรเลือกเขียนเรื่องสําหรับกลุมผูอานเฉพาะและควรเปนกลุม

ผูอานที่ผูเขียนรูจักดี ทั้งในดานการศึกษา ประสบการณ วัย ฐานะ ความสนใจและความเชื่อ 

  1.2 ลักษณะเฉพาะของเรื่อง เรือ่งทีม่ีลักษณะพิเศษจึงดึงดูดใจใหผูอานสนใจ ลักษณะ

พิเศษดังกลาว ไดแก ความแปลกใหม ความถูกตองแมนยํา แสดงความมีรสชาติ 

  1.3 เวลา เร่ืองที่จะเขียนหากเปนเร่ืองที่อยูในกาลสมัยหรือเปนปจจุบัน จะมีผูสนใจอาน

มากสวนเร่ืองที่พนสมัยจะมีผูอานนอย นอกจากนี้การใหเวลาในการเขียนของผูเขียนก็เปนสิ่งสําคัญถา

ผูเขียนมีเวลามาก ก็จะมีเวลาคนควาหาขอมูลเพือ่การเขียนและการอางอิงไดมาก ถาผูเขียนมีเวลานอย 

การเขียนดวยเวลาเรงรัดก็อาจทําใหเนื้อหาขาดความสมบูรณดวยการอางอิง 

  1.4 โอกาส การเขียนเรื่องประเภทใดขึน้อยูกับโอกาสดวย เชน ในโอกาสเทศกาลและ

วันสําคัญทางราชการและทางศาสนา ก็เลือกเขียนเร่ืองที่เกี่ยวกับโอกาสหรือเทศกาลน้ันๆ เปนตน 

 2. ประเภทของเร่ืองท่ีจะเขียน 

  การแบงประเภทของเรือ่งที่จะเขียนนั้นพิจารณาจากจุดมุงหมายในการเขียน ซึง่แบงได

เปน 4 ประเภทคือ  

  2.1 เรื่องที่เขียนเพื่อความรู เปนการถายทอดความรูและประสบการณรวมทัง้หลักการ

ตลอดจนขอเทจ็จริงตางๆ ใชวิธีเขียนบอกเลาหรือบรรยายรายละเอียด 

  2.2 เรื่องที่เขียนเพื่อความเขาใจ  เปนการอธิบายใหผูอืน่เขาใจความรู หลักการ หรือ

ประสบการณตางๆ  การเขียนเพื่อความเขาใจมักควบคูไปกับการเขียนเพื่อใหเกิดความรู 

  2.3 การเขียนเพื่อโนมนาวใจ เปนการเขียนเพื่อใหผูอานเชื่อถือและยอมรับ เพือ่ใหผูอาน

ไดรบัอรรถรสทางใจ ใหสนุกสนาน เพลดิเพลินไปกับขอเขียนน้ันๆ 

 3. การวางโครงเร่ืองกอนเขียน 

  การเขียนเรียงความเปนการเสนอความคิดตอผูอาน ผูเขียนจึงตองรวบรวมเลือกสรรและ

จัดระเบียบความคิด  แลวนํามาเรียบเรียงเปนโครงเร่ือง การรวบรวมความคิดอาจจะรวบรวมขอมูลจาก

ประสบการณของผูเขียนเอง นําสวนที่เปนประสบการณตรงและประสบการณทางออม ซึ่งเกิดจาก
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การฟง การอาน การพูดคุย ซักถาม เปนตน เมื่อไดขอมูลแลวก็นําขอมูลน้ันมาจัดระเบียบความคิด โดย

จัดเรียงลําดับตามเวลา  เหตุการณ ความสําคัญและเหตุผล แลวจึงเขียนเปนโครงเรื่อง เพื่อเปนแนวทาง

ใหงานเขียนอยูในกรอบ ไมออกนอกเรื่อง และสามารถนํามาเขียนขยายความเปนเนื้อเรื่องที่สมบูรณ  

เขียนชื่อเรื่องไวกลางหนากระดาษ เลือกหัวขอที่นาสนใจที่สุดเปนคํานํา และเลือกหัวขอที่นา

ประทับใจที่สุดเปนสรุป นอกน้ันเปนเน้ือเร่ือง 

  3.1  ชนิดของโครงเร่ือง 

   การเขียนโครงเรือ่งนิยมเขียน 2 แบบ คือ โครงเรือ่งแบบหัวขอและโครงเรือ่งแบบ

ประโยค 

   3.1.1 โครงเร่ืองแบบหัวขอ  เขียนโดยใชคําหรือวลีสั้นๆ  เพือ่เสนอประเด็นความคดิ 

   3.1.2 โครงเรือ่งแบบประโยค เขียนเปนประโยคที่สมบูรณ โครงเรือ่งแบบนี้มี

รายละเอียดที่ชัดเจนกวาโครงเร่ืองแบบหัวขอ 

 

  3.2 ระบบในการเขียนโครงเร่ือง 

   การแบงหัวขอในการวางโครงเร่ืองอาจแบงเปน 2 ระบบคือ 

   3.2.1 ระบบตัวเลขและตัวอักษร เปนระบบที่นิยมใชกันทัว่ไป  โดยกําหนด

ตัวเลขหรือประเด็นหลกั และตัวอักษรสาํหรับประเด็นรอง ดังน้ี 

 1)  ...........................................................................................................................  

  (1) ......................................................................................................................  

  (2) ......................................................................................................................  

 2)  ...........................................................................................................................  

  (1) ......................................................................................................................  

  (2) ......................................................................................................................  

  3.2.2 ระบบตัวเลข เปนการกาํหนดตัวเลขหลกัเดียวใหกบัประเด็นหลกัและตัวเลขสอง

หลักและสามหลัก ใหกบัประเด็นรองๆ ลงไป ดังน้ี 

  1.   ....................................................................................................................  

   1.1.  .............................................................................................................  

   1.2.  .............................................................................................................  

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

   2.1.  .............................................................................................................  

   2.2.  .............................................................................................................  
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 3.3 หลักในการวางโครงเร่ือง 

  หลกัในการวางโครงเร่ืองน้ันควรแยกประเด็นหลักและประเด็นยอจากกันใหชัดเจนโดย

ประเด็นหลักทุกขอควรมีความสําคัญเทากัน สวนประเด็นยอยจะเปนหัวขอที่สนับสนุนประเด็นหลัก 

ทั้งน้ีทุกประเด็นตองตอเน่ืองและสอดคลองกัน จึงจะเปนโครงเร่ืองที่ดี 

 

ตัวอยางโคลงเร่ืองแบบหัวขอ 

 เร่ือง ปญหาการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย 

 1. สาเหตุของการติดยาเสพติด 

  ก. ตามเพือ่น 

  ข. การหยารางของบิดา มารดา 

  ค. พอแมไมมีเวลาใหลูก 

  ง. การบังคับขูเข็ญ 

 2.  สภาพปญหาของการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย 

  ก. จํานวนผูติดยา 

  ข. การกออาชญากรรม 

  ค. การคาประเวณี 

 3. แนวทางการแกไขปญหา 

  ก. การสรางภูมิตานทานในครอบครัว 

  ข. การสรางชุมชนใหเขมแข็ง 

  ค.  กระบวนการบําบัดรักษาแบบผสมผสาน 

ตัวอยางโครงเรื่องแบบประโยค 

เร่ือง ปญหาการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย 

 1. สาเหตุของการติดยาเสพติด มีหลายสาเหตุทั้งสาเหตุที่เกิดจากตัวเองและจากสิ่งแวดลอม 

  ก. เสพตามเพือ่น เพราะความอยากลอง คิดวาลองคร้ังเดียวคงไมติด 

  ข. บิดา มารดา หยารางกัน ลูกตองอยู กับฝายใดฝายหนึ่งทําใหรู สึกวาเหว  

   เหงา และเศราลึกๆ  

  ค. พอแมใหเวลากับการทํางานหาเงินและการเขาสังคม ไมมีเวลาใหครอบครัว 

  ง. ในโรงเรียนมีกลุ มนักเรียนที่ทั ้งเสพและคายาเสพติดเอง ใชกําลังขมขู บีบบังคับ 

   ใหซื้อยา 

 2. สภาพปญหาของการติดยาเสพติดของวัยรุนไทย 
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  ก. จํานวนวัยรุนที่ติดยาเสพติดในปจจุบันมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

  ข. ปญหาที่ตามมาของการติดยาเสพติดคือการกออาชญากรรมทุกประเภท 

  ค. ในหมูวัยรุนหญิงที่ติดยาเสพติด มักตกเปนเหยื่อของการคาประเวณีในที่สุด 

 3. แนวทางการแกไขปญหา 

  ก. การใหความรัก ความอบอุน และความเอือ้อาทร รวมทั้งการมีเวลาใหกับ 

   คนในครอบครัวเปนภูมิตานทานปญหายาเสพติดไดอยางดี 

  ข. การทําใหคนในชุมชนรักชุมชน ชวยเหลือแกปญหาในชุมชนจะเปนเกราะ 

   ปองกันปญหายาเสพติดไดอยางดี  เพราะเขารวมกันสอดสองดูแลปองกัน 

   ชุมชนของตนเองจากยาเสพติด 

  ค. สังคมใดที่มีผูคนสนใจใฝรู  ใฝแสวงหาขอมูลขาวสาร  ผูคนจะมีความรู 

   เพียงพอที่จะพาตัวใหพนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบดวยปญญาความรูที่มี 

  ง. กระบวนการบําบัดผู ติดยามิใหกลับมาติดใหม  ทําไดดวยการใหการรักษา 

   ทางยาควบคูกับการบําบัดทางจิตใจ  ดวยการใชการปฏิบัติทางธรรม  ซึ่งจะ 

   เปนภูมิตานทานทางใจที่ถาวร 

 4. การเขียนยอหนา 

  การยอหนาเปนสิง่จําเปนอีกอยางหนึ่ง  เพราะจะชวยใหผูอาน  อานเขาใจงายและอานได

เร็วมีชองวางใหไดพักสายตา  ผูเขียนเรียงความไดดีตองรูหลักในการเขียนยอหนาและนํายอหนาแตละ

หนามาเชื่อมโยงใหสัมพันธกัน  ในยอหนาหน่ึงๆ ตองมีสาระเพียงประการเดียว  ถาจะขึน้สาระสําคัญ

ใหมตองขึ้นยอหนาใหม ดังน้ัน การยอหนาจะมากหรือนอยขึน้อยูกับสาระสําคัญที่ตองการเขียนถึงใน

เน้ือเร่ือง แตอยางนอยการเขียนเรียงความตองมี 3 ยอหนา คือ ยอหนาที่เปนคํานํา เน้ือเร่ืองและสรุป 

 

 

  4.1  สวนประกอบยอหนา 

   1 ยอหนา ประกอบดวย ประโยคใจความสําคัญและประโยคขยายใจความสําคัญ

หลายๆ  ประโยค มาเรียบเรียงตอเน่ืองกัน 

  4.2 ลักษณะของยอหนาที่ดี 

   ยอหนาที ่ดีควรมีลักษณะ 3 ประการคือ เอกภาพ สัมพันธภาพ และ 

สารัตถภาพ 

   1. เอกภาพ คือความเปนอันหนึง่อันเดียวกัน มีประโยคใจความสําคัญในยอหนา

เพียงหน่ึง  สวนขยายหรือสนับสนุนตองกลาวถึงใจความสําคัญน้ัน ไมกลาวนอกเร่ือง 
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   2. สัมพันธภาพ คือการเรียบเรียงขอความในยอหนาใหเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน มีการ

ลําดับความอยางมีระเบียบ นอกจากนี้ ยังควรมีความสัมพันธกับยอหนาที่มีมากอนหรือยอหนาที่

ตามมาดวย 

   3.  สารัตถภาพ  คือการเนนความสําคัญของยอหนาแตละยอหนาและของเรื่อง

ทั้งหมดโดยใชประโยคสัน้ๆ สรุปกินความทั้งหมด อาจทําไดโดยการนําประโยคใจความสําคัญมาไว

ตอนตนหรือตอนทาย ยอหนา หรือใชสรุปประโยคหรือวลีที่มีลักษณะซ้ําๆ กัน 

 5. การเชื่อมโยงยอหนา 

  การเชื่อมโยงยอหนา ทําใหเกิดสัมพันธภาพระหวางยอหนา  การเรียงความเรือ่งหนึง่ยอม

ประกอบดวยหลายยอหนา  การเรียงลําดับยอหนาตามความเหมาะสมจะทําใหขอความเกีย่วเนื่องเปน

เรือ่งเดียวกันวิธีการเชื่อมโยงยอหนาแตละยอหนาก็เชนเดียวกับการจัดระเบียบความคิดในการวาง

โครงเร่ือง ซึ่งมีดวยกัน 4 วิธีคือ 

  5.1 การลําดับยอหนาตามเวลา  อาจลําดับตามเวลาในปฏิทินหรือตามเหตุการณที่เกิดขึ้น

กอนไปยังเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลัง 

  5.2 การลําดับยอหนาตามสถานที่ เรียงลําดับขอมูลตามสถานที่หรือตามความเปนจริงที่

เกิดขึ้น 

  5.3 การลําดับยอหนาตามเหตุผล อาจเรียงลําดับจากเหตุไปหาผล หรือผลไปหาเหตุ 

 6. สํานวนภาษา 

  6.1 ใชภาษาใหถูกหลักภาษา เชน การใชลักษณะนาม  ปากกาใชวา “ดาม” รถใชวา 

“คัน” พระภิกษุใชวา “รูป” เปนตน นอกจากนี้ไมควรใชสํานวนภาษาตางประเทศ เชน 

  ขณะที่ขาพเจาจับรถไฟไปเชียงใหม ควรใชวา ขณะที่ขาพเจาโดยสารรถไฟไปเชียงใหม 

  บิดาของขาพเจาถูกเชิญไปเปนวิทยากร ควรใช บิดาของขาพเจาไดรับเชิญไปเปนวิทยากร 

 

  6.2  ไมควรใชภาษาพูด เชน ดีจัง เมื่อไหร ทาน ฯลฯ ควรใชภาษาเขียน ไดแก ดีมาก 

เมือ่ไร รับประทาน 

  6.3 ไมควรใชภาษาแสดง เชน พน ฝอย แจวอาว สดุเหว่ียง ฯลฯ 

  6.4 ควรหลีกเลี่ยงการใชคําศัพทยากที่ไมจําเปน เชน ปริเวทนากร ฯลฯ ซึง่มีคําที่งายกวา

ที่ควรใชคือคําวา วิตก หรือใชคําทีต่นเองไมทราบความหมายทีแ่ทจริง เชน บางคนใชคําวาใหญโต

รโหฐาน คําวา รโหฐาน แปลวา ที่ลับ ที่ถูกตองใช ใหญโตมโหฬาร เปนตน 

  6.5 ใชคําใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล เชน คําสุภาพ คําราชาศัพท เปนตน 
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  6.6 ผูกประโยคใหกระชับ รัดกุม เชน “ถาเจาเดินชาเชนน้ี เมื่อไรจะไปถึงที่ที่จะไปสักที” 

ควรใชใหกระชับวา “ถาเจาเดินชาเชนนี้เมือ่ไรจะไปถึงที่หมายสักที” หรือประโยควา “อันธรรมดา

คนเราเกดิมาในโลกน้ี บางก็เปนคนดี บางก็เปนคนชั่ว” ควรใชวา “คนเรายอมมีทั้งดีและชั่ว” เปนตน 

 7. การใชหมายเลขกํากับ 

   หัวขอในเรียงความจะไมใชหมายเลขกํากับ ถาจะกลาวแยกเปนขอๆ จะใชวา 

ประการที่ 1........ประการที่ 2.............หรือประเภทที่ 1..............ประเภทที่ 2.............แตจะไมใชเปน 

1............2............เรียงลําดับ แบบการเขียนทั่วไป 

 8. การแบงวรรคตอนและเคร่ืองหมายวรรคตอน 

  เครือ่งหมายวรรคตอน เชน มหัพภาค (.) อัฒภาค (;) จุลภาค (,) น้ัน ไทย 

เลียนแบบฝรัง่มาจะใชหรือไมใชก็ได ถาใชตองใชใหถูกตอง ถาไมใชก็ใชแบบไทยเดิม คือ 

การเวนวรรคตอนโดยเวนเปนวรรคใหญ วรรคนอย ตามลักษณะประโยคที่ใช 

 9. สํานวนโวหาร 

  สํานวนกับโวหารเปนคําทีม่ีความหมายอยางเดียวกันนํามาซอนกัน หมายถึง ชัน้เชิงใน

การเรียบเรียงถอยคํา ในการเขียนเรียงความสํานวนโวหารที่ใชมี 5 แบบคือ 

  9.1 แบบบรรยาย หรือที่เรียกกันวาบรรยายโวหาร เปนโวหารเชิงอธิบายหรือเลาเรื่อง

อยางถี่ถวนโวหารแบบนี้เหมาะสําหรับเขียนเรื่องประเภทใหความรู เชน ประวัติ ตํานาน บันทึก

เหตุการณ ฯลฯ ตัวอยาง บรรยายโวหาร เชน 

  “ขณะที่เราขับรถขึ้นเหนือไปนครวัด เราผานบานเรือนซึง่ประดับดวยธงสีน้าํเงินและแดง

ไวนอกบานเราไปหยดุทีห่นาวัด ซึ่งประตูทางเขาตกแตงดวยดอกไมและเครือเถาไม ในเขตวัดสงฆหม

จีวรสีสมสนทนาปราศรัยกับผูคนทีไ่ปนมัสการอยูในปะรําไมปลูกขึน้เปนพิเศษ ความประสงคที่เรา

ไปหยุดที ่วัดก็ เพื ่อกอพระทรายอันเปนเ รื ่องที ่สํ าคัญที ่สุดในวันขึ ้นปใหมตามศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชน  การกอพระทรายเปนพิธีบุญ  อธิษฐานขอพรอยางหน่ึง งานเทศกาลนี้เปนเวลาที่วัด

ทุกๆ วัด จะตองเก็บกวาดใหสะอาดที่สุด มีการสรงน้ําพระพุทธรูปเปนประจําปเพื่อขอใหฝนตก

โดยเร็ว” จาก สมโรจน  สวัสดิกุล  ณ  อยุธยา “วันปใหมทีน่ครวัด” งานเทศกาลในเอเชีย เลม 1 

โครงการความรวมมือทางดานการพิมพ ชุดที่ 2 ศนูยวฒันธรรมแหงเอเชยีของยเูนสโก 

  9.2 แบบพรรณนา  หรือทีเ่รียกวา พรรณนาโวหาร คือโวหารที่กลาวเปนเรือ่งราวอยาง

ละเอียดใหผูอานนึกเห็นเปนภาพ โดยใชถอยคําที่ทําใหผูอานเกิดภาพในใจ  มโนภาพขึ้น  โวหารแบบ

นี้สําหรับชมความงามของบานเมือง สถานที ่ บุคคล เกียรติคุณ คุณความดีตางๆ ตลอดจนพรรณนา

อานุภาพของกษัตริยและพรรณนาความรูสึกตางๆ เชน รัก โกรธ แคน ริษยา โศกเศรา เปนตน ตัวอยาง

พรรณนาโวหาร เชน 
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  “เมื่อถึงตอนนํ้าต้ืนพวกฝพายตางชวยกันถอ ทางน้ําคอยกวางออกไปเปนหนองน้ําใหญแต

น้ําสงบนิง่ นาประหลาด ปารนแนวไปจากริมหนอง ปลอยใหตนหญาสีเขียวจําพวกออคอยรับแสง

สะทอนสีนํ้าเงินแกจากทองฟา ปุยเมฆสีมวงลอยไปมาเหนือศีรษะ  ทอดเงาลงมาใตใบบัวและดอกบัว

สเีงิน  เรือนเล็กหลังหนึ่งสรางไวบนเสาสูง  แลดูดําเมือ่มมาแตไกล  ตัวเรือนมีตนชะโอนสองตนซึ่งดู

เหมือนจะขึน้อยูในราวปาเบื้องหลัง เอนตนลงเหนือหลังคา  ทัง้ตนและใบคลายจะเปนสัญญาณวามี

ความเศราโศกสุดประมาณ”  

จากทองสุก  เกตุโรจน “ทะเลใน” แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “The  Lagoon”  

ของ Joseph  Conrad การเขียนแบบสรางสรรค มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  2519 

  9.3  แบบอุปมา  หรือที่เรียกวาอุปมาโวหาร คือโวหารที่ยกเอาขอความมาเปรียบเทียบ

เพื่อประกอบความใหเดนชัดขึ้น  ในกรณีที่หาถอยคํามาอธิบายใหเขาใจไดยาก เชน เรื่องที่เปน

นามธรรมทั้งหลายการจะทําใหผูอานเขาใจเดนชัด  ควรนําสิง่ทีม่ีตัวตนหรือสิง่ทีค่ิดวาผูอานเคยพบมา

เปรียบเทียบหรืออาจนํากิริยาอาการของสิง่ตางๆ มาเปรียบเทียบก็ได  เชน เย็นเหมือนน้ําแข็ง  ขาว

เหมือนดัง่สําลี  ไวเหมือนลิง บางทีอาจนําความรูสึกที่สัมผัสไดทางกายมาเปรียบเทียบเปนความรูสึก

ทางใจ  เชน  รอนใจดังไฟเผา  รักเหมือนแกวตา  เปนตน  โวหารแบบนี้มักใชแทรกอยูในโวหารแบบ

อ่ืน  ตัวอยางอุปมาโวหาร เชน ความสวยเหมือนดอกไม เมือ่ถึงเวลาจะรวงโรยตามอายุขัย  แตความดี

เหมอืนแผนดิน ตราบใดที่โลกดํารงอยู  ผืนดินจะไมมีวันสูญหายไดเลย  ความดีจึงเปนของคูโลก  และ

ถาวรกวาความสวย ควรหรือไมถาเราจะหันมาเทิดทูนความดีมากกวาความสวย  เราจะไดทําแตสิ่งที่

ถูกเสียที 

  9.4  แบบสาธก หรือสาธกโวหาร สาธก หมายถึง ยกตัวอยางมาอางใหเห็น สาธกโวหาร

จึงหมายถึงโวหารที่ยกตัวอยางมาประกอบอาง  เพือ่ใหผูอานเขาใจเรือ่งไดชัดเจนขึ้น  ตัวอยางทีย่กมา

อาจจะเปนตัวอยางบุคคล เหตุการณหรือนิทาน  โวหารแบบนี้มักแทรกอยูโวหารแบบอื่น เชนเดียวกับ

อุปมาโวหาร ตัวอยาง สาธกโวหาร เชน  

  “....พึงสังเกตการบูชาในทางที่ผิดใหเกิดโทษ ดังตอไปน้ี 

  ในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข เมืองตักศิลา มีเด็กวัยรุนเปนลูกศิษยอยูหลายคน  เรียนวิชา

ตางกันตามแตเขาถนัด  มีเด็กวัยรุนคนหน่ึงชื่อ สัญชีวะ อยูในหมูนัน้เรียนเวทยมนตเสกสัตวตายใหฟน

คืนชีพไดตามธรรมเนียมการเรียนเวทยมนตตองเรียนผูกและเรียนแกไปดวยกัน แตเขาไมไดเรียนมนต

แก” 

   มาวันหน่ึง  สัญชีวะกับเพื่อนหลายคนพากันเขาปาหาฟนตามเคย  ไดพบเสือโครงตัว

หน่ึงนอนตายอยู “นีแ่นะเพือ่น เสือตาย” สัญชีวะเอยขึน้ “ขาจะเสกมนตใหเสือตัวนี้ฟนคืนชีพขึ้นคอย

ดูนะเพื่อน” “แนเทยีวหรือ”  เพือ่นคนหนึง่พูด “ลองปลุกมันใหคืนชีพลุกขึน้ดูซิ  ถาเธอสามารถ” แลว

เพือ่นๆ คน อ่ืนๆ ปนขึ้นตนไมคอยดู “แนซนีา” สัญชีวะยืนยัน แลวเริ่มรายมนตเสกลงทีร่างเสือ พอเจา
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เสือฟนคืนชีพขึน้ยืนรูสึกหิว มองเห็นสัญชีวะพอเปนอาหารแกหิวได จึงสะบัดแยกเขีย้วอวดสัญชีวะ

และคํารามวิ่งปราดเขากัดกานคอสัญชีวะลมตายลง 

   เมื่ออาจารยไดทราบขาวก็สลดใจและอาลัยรักในลูกศิษยมาก จึงเปลงอุทานขึ้นวา “น่ี

แหละผลของการยกยองในทางทีผ่ิด  ผูยกยองคนเลวราย ยอมรับนับถือเขาในทางมิบังควรตองไดรับ

ทุกขถึงตายเชนน้ีเอง” 

จาก ฐะปะนีย  นาครทรรพ  การประพันธ  ท 041 อักษรเจริญทัศน 2519 หนา 9 

  9.5 แบบเทศน หรือเทศนาโวหาร  คือโวหารทีอ่ธิบายชีแ้จงใหผูอานเชื่อถือตาม โดยยก

เหตุผลขอเท็จจริง อธิบายคุณ โทษ แนะนําสัง่สอน ตัวอยางเชน 

   “คนคงแกเรียนยอมมีปรีชาญาณ ฉลาดคิด ฉลาดทํา ฉลาดพูดและมีความรูสึกสูง  

สํานึกในผิดชอบชัว่ดี  ไมกลาทําในสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพราะรูสึกละอายขวยเขินแกใจและรูสึกสะดุง

หวาดกลัวตอผลรายอันพึงจะไดรับ  รูสึกอ่ิมใจในความถูกตอง รูสึกเสียใจในความผิดพลาด  และรูเทา

ความถูกตองน้ันวา  มิไดอยูที่ดวงดาวประจําตัว  แตอยูที่การกระทําของตัวเอง พึงทราบวา  ความฉลาด

คิด ฉลาดทํา ฉลาดพูดและความรูสึกสูงทําใหคิดดี ที่จริงและคิดจริงที่ดี ทําดีทีจ่ริง ทําจริงทีดี่ และพูดดี

ที่จริง พูดจริงที่ดี น่ีคือวิธีจรรยาของคนแกเรียน 

จากฐะปะนยี  นาครทรรพ  การประพันธ ท 041 อักษรเจริญทัศน 2519 หนา 8 

 

 โวหารตางๆ ดังกลาว เมื่อใชเขียนเรียงความเร่ืองหน่ึงๆ  ไมไดหมายความวาจะใชเพียงโวหาร

ใดโวหารหนึง่เพียงโวหารเดียว การเขียนจะใชหลายๆ แบบประกอบกันไป แลวแตความเหมาะสม

ตามลักษณะเน้ือเร่ืองที่เขียน 

 การเขียนเรียงความเปนศิลปะ หลักการตางๆ ที่วางไมไดเปนหลักตายตัว  ตัวอยาง  

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ดังน้ัน จึงเปนเพียงแนวปฏิบัติและขอเสนอแนะ ในการเขียนอาจพลิกแพลง

ไดตามความเหมาะสมที่เห็นสมควร 

 ตัวอยาง เรียงความเร่ือง สามเสา 

 ครัวไทยแตกอนครัง้หุงขาวดวยฟนนัน้ มีสิง่สําคัญอยางหนึ่งคือ กอนเสา เรายังหาครัวอยางนี้

ดูไดในชนบท  กอนเสาน้ันอาจเปนดินหรือกอนหิน มีสามกอนตั้งชนกันมีชองวางสําหรับใสฟน กอน

เสาสามกอนนี้เองเปนที่สําหรับต้ังหมอขาวหมอแกงอันเปนอาหารประจําชีวิตของคนไทย ดูๆ ไปกอน

เสาสามกอนน้ันก็เปนสัญลักษณของชาติไทย เพราะชาติไทยแตไหนแตไรก็ต้ังอยูบนกอนเสาสามกอน

น้ัน มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  พระพุทธศาสนาก็ประกอบดวยกอนเสาสามกอนคือ พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ 
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 กอนเสาสามกอนหรือสามเสานี้ เมือ่คิดไปอีกทีก็เปนคติอันดีที่เรานาจะยึดเปนเครื่องเตือนใจ  

ภาษิตจีนมีวา คนเราจะมีชีวิตมัน่คง จะตองนัง่บนมาสามขา  มาสามขาตามภาษิตจีนนัน้หมายถึง สิ่ง

สําคัญสามอยางที่พยุงชีวิตเรา สิง่สําคัญนั้นจะเปนอะไรก็ไดแตตองมีสามขา ถามีเพียงสองชีวิตก็ยัง

ขาดความมัน่คง ภาษิตจีนนีฟ้งคลายๆ “สามเสา” คือวาชีวิตของเราตั้งอยูบนกอนสามกอน จึงมีความ

มั่นคง 

 ก็กอนเสาทั้งสามสําหรับชีวิตน้ีคืออะไร  ตางคนอาจหากอนเสาทั้งสามสําหรับชีวิตของตัวเอง

ได บางทานอาจยึดพระไตรลักษณ คือ ความทุกข 1 ความไมเทีย่ง 1 และความไมใชตัวของเรา 1 เปน

การยึดเพื่อทําใจมิใหชอกช้ําขุนมัวในยามที่ตกทุกขไดยาก หรือจะใชเปนเครื่องเตือนมิใหเกิดความ

ทะเยอทะยานตน ทําลายสันติสุขของชีวิตก็ได  บางคนยึดไตรสิกขาเปนกอนเสาทัง้สามแหง การยัง

ชีวิตคือ ศีล สมาธ ิปญญา เปนหลกั 

 2. การเขียนยอความ  คือ การเก็บใจความสําคัญของเรือ่งทีอ่านหรือฟงมา 

เรียบเรียงใหมอยางยอๆ โดยไมทําใหสาระสําคัญของเร่ืองนั้นคลาดเคลื่อน หรือขาดหายไป 

 การยอความเปนวิธีการหนึง่ทีช่วยใหเราบันทึกเรือ่งราวตางๆ ที่ไดอานหรือฟงมานั้นไวโดย

ยอๆ โดยเก็บรวบรวมไวเพื่อมิใหหลงลืม หรือเพือ่นําเรื่องทีบ่ันทึกไวนัน้ไปใชในโอกาสตางๆ 

นอกจากน้ันการยอความยังชวยใหถายทอดเร่ืองราวตอไปยังผูอ่ืนไดถูกตองรวดเร็วอีกดวย 

หลักการยอความ 

 การยอความมีหลักการทั่วไปดังตอไปน้ี 

 1. ยอความตามรูปแบบการยอความแบบตางๆ กําหนดไวในหัวขอแบบการยอความ 

 2. อานเรือ่งราวทีจ่ะยออยางนอย 2 เที่ยว เทีย่วแรกจับใจความใหไดวา เรื่องอะไร หรือใคร

ทําอะไรที่ไหน อยางไร เที่ยวทีส่องจับใจความใหละเอียดขึ้น และพิจารณาวาอะไรเปนใจความสําคัญ 

อะไรเปนใจความประกอบหรือพลความ  หรือขอความทีเ่สริมแตงใจความสําคัญใหเดนชัด ชัดเจน 

อะไรเปนกลวิธีการแตงถาจับใจความไมไดใหอานอีกจนกวาจะสามารถจับใจความสําคัญได 

 3. พิจารณาเก็บเฉพาะใจความสําคัญ หรือเก็บใจความประกอบที่จําเปน 

 4. นําเฉพาะใจความที่เก็บไวมาเรียบเรียบใหมดวยภาษาของตนเองตามรูปแบบที่กําหนด 

 5. ความสัน้ยาวของการยอความไมสามารถกําหนดเปนอัตราสวนได ขึน้อยูกับจุดประสงค

ของการยอและลักษณะของเร่ืองที่ยอ  ลักษณะของเร่ืองก็คือเร่ืองใดที่มีใจความประกอบมากถาเราเก็บ

เฉพาะใจความสําคัญก็ยอไดสั้น  ถาเก็บใจความประกอบทีจํ่าเปนดวย  อัตราสวนความยาวจะเพิ่มขึน้ 

ดังน้ันจึงไมมีเกณฑกําหนดเร่ืองอัตราสวนของยอความ 
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 6. เปลีย่นคําสรรพนามจากบุรุษที่ 1  บุรุษที่ 2  เปนบุรุษที่ 3 เพราะผูยอทําหนาทีเ่ลาตอและ

เครือ่งหมายใดๆ ที่มีอยูในขอความเดิม จะไมใชในยอความ เชน มาลีพูดวา “พอมาแลว” เปลี่ยนเปน

เธอพูดวาพอมาแลว คือใหยอรวมกันไป ไมแยกกลาวหรือขึ้นบรรทัดใหม 

 7. ใชถอยคําภาษางายๆ  ไดใจความชัดเจน  เชน  อันมวลบุปผามาลีอยูในไพรสนฑ

เปลี่ยนเปนดอกไมอยูในปา แตถามีคําราชาศัพทยังคงใชอยู 

 8. เลือกใชคําไดความหมายครอบคลุม เชน เพือ่กลาวถึงหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ความ

ใชคําวา “สื่อสารมวลชน” แทน หรือเมือ่กลาวถึงสมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด ควรใชคําวา 

“เคร่ืองเขยีน” แทน เปนตน 

 9. ไมใชอักษรยอ หรือคํายอ เวนแตอักษรยอ หรือคํายอนัน้เปนทีเ่ขาใจและยอมรับใชกัน

ทั่วไปแลว เชน พ.ศ.  ร.ส.พ.  ส.ป.อ. ฯลฯ 

 10. ขอความทีย่อแลวใหเขียนตอเนือ่งกันโดยใชคําเชือ่ม เพือ่ใหความกระชับไมเยิน่เยอ แต

ขอความที่ไมสัมพันธกันใหยอหนาเปนตอนๆ 

 11. การยอความเปนรอยกรอง ก็ใชวิธีเดียวกับรอยแกว  แตเปลีย่นขอความจากรอยกรองเปน

รอยแกวธรรมดากอน 

รูปแบบการเขียนยอความ 

 เรือ่งทีจ่ะยอมีหลายรูปแบบ เชน บทความ จดหมาย โอวาท ฯลฯ แตละรูปแบบมีแบบการ

ขึ้นตนเฉพาะดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 1.  แบบของบทความ สารคดี ตํานาน นิทาน นิยาย เร่ืองสั้น ฯลฯ 

 

 ยอ (บทความ สารคดี ตํานาน นิทาน นิยาย เร่ืองสั้น) เร่ือง ................................ 

ของ ..................(ผูแตง) .........................จาก..................(แหลงที่มา).................ความวา 

 (ขอความ).......................................................................................................... 

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

 

 2.  แบบของจดหมาย สาสน  หนังสือราชการ 
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 ยอ (จดหมาย สาสน หนังสอืราชการ) ฉบับที่...............................ของ................ 

..........................................................ลงวันที่ ความวา.................................................. 

 (ขอความ).......................................................................................................... 

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

  

3. แบบของประกาศ แจงความ แถลงการณ ระเบียบคําสั่ง ฯลฯ 

 

 ยอ (ประกาศ แจงความ แถลงการณ ระเบียบคําสั่ง ) เร่ือง .................................. 

ของ.........................................ลงวันที่ .....................................................ความวา 

 (ขอความ) ....................................................................................................... 

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

 

 4.  แบบของขาว 

 

 ยอขาวเร่ือง.........................................จาก..........................ลงวันที่

................................................................................ความวา.......................................................... 

 (ขอความ) ....................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 5.  แบบของโอวาท คาํปราศรัย สนุทรพจน 

 

 ยอ (โอวาท คําปราศรัย สนุทรพจน ) ของ................................แก...................... 

.......................เน่ืองใน......................(โอกาส)...........................ที่.......................ณ วันที่ 

..................................................................................ความวา 

 (ขอความ) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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 6.  แบบปาฐกถา คําสอน คําบรรยาย ถอยแถลง 

 

 ยอ (ปาฐกถา คําสอน คําบรรยาย ถอยแถลง ) ของ............................................. 

เร่ือง........................................แก...........................................ที่.................................... 

...........................ณ วันที่..........................................เวลา................................ความวา 

 (ขอความ) ....................................................................................................... 

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

 

 7.  แบบพระบรมราโชวาท เทศนา 

 

 ยอ (พระบรมราโชวาท เทศนา ) ใน.........................................พระราชทานแก

...................................................................ใน..........................................ที่........................................ณ 

วันที่....................................ความวา 

 (ขอความ) ....................................................................................................... 

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

 

 8.  แบบท่ีเปนรอยกรอง ใหถอดเปนรอยแกวกอนแลวยอตามรูปแบบ คือ 

 

 ยอกลอนสุภาพ (หรือรอยกรองแบบอ่ืนที่ยอ) เร่ือง..................................ตอน..... 

.............................................................ความวา 

 (ขอความ) ....................................................................................................... 

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

 

 

 9. ความเรียงท่ีตัดตอนมา 

 

 ยอเร่ือง.......................ของ..........................คัดจากเร่ือง ................................... 

................................จากหนังสอื.......................................................................ความวา 

 (ขอความ) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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ขอความที่ยอถาเร่ืองเดิมไมมีชื่อเร่ืองใหต้ังชื่อเร่ืองใหตรงกับความสําคัญของเร่ืองน้ันๆ 

 

ตัวอยางยอความ 

(รอยแกว) 

 

เร่ือง 

เปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ 

 คนเรายังมีอยูเปนอันมาก ซึง่ยังมิไดสังเกตวา  นามสกุลกับชือ่แซของจีนนัน้ผิดกันอยางไร  ผู

ทีแ่ลดูแตเผินๆ  หรือซึ่งมิไดเอาใจใสสอบสวนในขอนี ้  มักจะสําคัญวาเหมือนกันและมีพวกจีนพวก

นิยมจีนพอใจจะกลาววา การทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชปรารภออกพระราชบัญญัติ

นามสกุลขึ้นน้ัน  โดยทรงพระราชนิยมตามประเพณีชื่อแซของจีน  ซึง่ถาจะตรองดูก็จะเห็นวาคงจะไม

เปนเชนน้ันโดยเหตุที่จะอธิบายตอไปน้ี 

 แซของจีนน้ัน  ตรงกับ  “แคลน”  ของพวกสกอตคือ  เปนคณะหรือพวก  หรือถาจะเทียบทาง

วัดก็คลายสํานัก  เชนทีเ่ราไดยินเขากลาวๆ กันอยูบอยๆ  วาคนนัน้เปนสํานักวัดบวรนิเวศ  คนนี้เปน

สํานักวัดโสมนัสดังน้ีเปนตัวอยาง  สวนสกุลนัน้ตรงกับคําอังกฤษวา  “แฟมิลี่”  ขอผิดกันอันสําคัญใน

ระหวางแซกับนามสกุลนัน้ก็คือผูรวมแซไมไดเปนญาติสายโลหิตกันก็ได แตสวนทีร่วมสกุลนั้นถา

ไมไดเปนญาติสายโลหิตตอกันโดยแทแลวก็รวมสกุลกันไมได  นอกจากที่จะรับเปนบุตรบุญธรรม

เปนพิเศษเทาน้ัน 

 

ตัดตอนจากเร่ืองเปรียบเทียบนามสกุลกับแซ  จากหนังสือปกิณกคดี  พระราชนิพนธ  ของ

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ศิลปบรรณาคาร  2515 หนา 75 - 76 

           

 การยอความจะเก็บเฉพาะใจความสําคัญและใจความประกอบที่จําเปนบางสวนเพือ่ให

ใจความยอความสมบูรณ 

 ยอหนาที่ 1  ใจความสําคัญวา “คนเรายังมีอยูเปนอันมาก  ซึง่ยังมิไดสังเกตวานามสกุลกับชื่อ

แซของจีนน้ันผิดกันอยางไร”  นอกน้ันเปนใจความประกอบ 
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 ใจความประกอบยอหนานีไ้มเก็บเพราะเห็นวาไมจําเปน  เนื่องจากใจความสําคัญสมบูรณที่

จะนําไปยอไดอยูแลว 

 ยอหนาท่ี 2  ใจความสําคัญ  “ขอผิดกันอันสําคัญในระหวางแซกับนามสกุลน้ันก็คือ  ผูรวมแซ

ไมไดเปนญาติสายโลหิตกันก็ได  แตผูรวมสกุลน้ันถาไมไดเปนญาติสายโลหิตตอกันโดยแทแลวก็รวม

สกุลกันไมได” 

 ใจความประกอบที่จําเปนทีค่วรเก็บเพือ่เสริมใจความสําคัญใหยอความไดใจความสมบูรณ

ครบถวนคือ 

 “แซของจีนเปนคณะหรือพวก  หรือถาจะเทียบทางวัดก็คลายสํานัก” 

 “..............นอกจากที่จะรับเปนบุตรบุญธรรมเปนพิเศษเทาน้ัน” 

 เมือ่ไดศึกษาหลักการยออืน่ ๆ ครบถวนกับดูรูปแบบการยอทีใ่ชแลว  นําใจความทีเ่ก็บไวมา

เรียบเรียงใหมดวยถอยคําของตนเอง  รูปแบบการยอเปนความเรียงทีตั่ดตอนมา  ดังนั้น จึงเขียนยอ

ความไดดงัน้ี 

 ยอเรื่อง  เปรียบเทียบนามสกุลกับชือ่แซ  ของพระบาทสมเด็จพระมหารามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  คัดจากเรื่องเปรียบเทียบนามสกุลกับชือ่แซ  จาก

หนังสือปกิณกคดี  ความวา 

 มีคนจํานวนมากไมไดสังเกตวานามสกุลกับแซของจีนนั้นตางกัน  ผูรวมแซของจีนไมไดเปน

ญาติสายโลหิตกันก็ได  แตเปนคณะหรือพวกเหมือนสํานักวัดหนึง่ สวนรวมสกุลตองเปนญาติสาน

โลหิตกันโดยแทเทาน้ัน  เชนน้ันก็เปนบุตรบุญธรรมที่รับไวเปนพิเศษ 

 

 ถาเปนการยอทีมุ่งเก็บเฉพาะใจความสําคัญ  ขึน้ตนรูปแบบเหมือนกัน  แตใจความจะสัน้เขา  

ดังน้ี 

 

 มีคนจํานวนมากไมไดสังเกตวานามสกุลกับแซของจีนนัน้ตางกัน  ผูรวมแซของจีนไมไดเปน

ญาติสายโลหิตก็ได แตผูรวมสกุลตองเปนญาติสายโลหิต หรือบุตรบุญธรรมที่รับไวเปนพิเศษเทาน้ัน 
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ตัวอยางยอความ 

(รอยกรอง) 

ทหารเอกสยามสูเศรษฐสงคราม 

กับสิทธิการจัดการศึกษาสําหรับประเทศ 

 (กาพยฉบัง)  

   “ถามหนอยเถิดหนูผูเพียร เสร็จจากโรงเรียน 

 แลวเจาจักทําอะไร”                    

  “ฉันเปนพอคาก็ได ใหเต่ียหัดให 

 ต้ังหางอยางเถาแกฮง”                                       

  ถามทั่วทุกคนก็คง ใหคําตอบลง 

 รอยกันมิพลันสงสัย 

  จากโรงเรียนจีนจงไป ถามโรงเรียนไทย 

 จักไดคําตอบนาน 

  “ผมคิดเขาทําราชการ เชนทานขุนชาญ 

 ลกูบานเดียวกนัมัน่หมาย”                          

      “หนูอยานึกวางายดาย คิดเขาคาขาย 

 พอคาคอยนามั่งมี” 

      “ผมรักราชการงานดี ตําแหนงหนาที ่

 ยศศักด์ิบัฎตรานาแสวง” 

      “บัดยามสยามตองการแรง ไทยฉลาดทุกแขนง 

 ทั้งนอกและในราชการ” 

      “เศรษฐกิจก็กิจแกนสาร นักเรียนรักงาน 

 ควรเลอืกประกอบเหมอืนกนั” 

      “ผมชอบราชการเทานั้น ต้ังใจหมายมั่น 

 แตจะเขารับราชการ” 

      คําตอบเชนนี้มีประมาณ กี่สวนรองวาน 

 คํานึงจะพึงพิศวง 

      นึกไปไมนางวยงง การคาขายคง 

 ไมคุนไมคอยเคยทํา              

      เคยแตรังเกียจดวยซ้ํา นายไพรดวยชาํ 

 นาญลวนงานเรียก  “ราชการ” 

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

ครูเทพ  โคลงกลอนของครูเทพ  เลม  1  คุรุสภา  2515 
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ขอความที่ยอไดดังน้ี 

 ยอ  กาพยฉบัง  เรือ่งโครงกลอนของครูเทพ  ตอน  ทหารเอกสยามสูเศรษฐสงครามกับสิทธิ

การจัดการศึกษาสําหรับประเทศ  ความวา 

 ถาถามนักเรียนในโรงเรียนจีนกับโรงเรียนไทยวา เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไปประกอบ

อาชพีอะไร  นักเรียนในโรงเรียนจีนตอบวาจะไปเปนพอคา  และนักเรียนในโรงเรียนไทยจะตอบวาจะ

ทํางานราชการ คําตอบเชนนี้เปนเพราะคนไทยไมคุนเคยและไมคอยเคยคาขายจึงไมเห็นความสําคัญ

ทั้งๆ ทีเ่รื่องคาขายเปนเรื่องสําคัญที่ควรเลือกเปนอาชีพไดเหมือนกันและเหมาะสมกับประเทศไทยที่

กําลังตองการคนฉลาดทํางานทุกประเภทไมใชเพียงงานราชการเทานั้น 

 

สรุป  

 ยอความเปนการเขียนแบบหนึง่ที่เก็บใจความสําคัญของเรือ่งเดิมมาเขียนใหมใหสั้นกวาเดิม

เพื่อสะดวกแกการเขาใจและการนําไปใช  การยอความตองบอกลักษณะและทีม่าของขอความที่จะยอ

และยอใหไดใจความครบถวนใจความของขอความเดิม 
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เรื่องท่ี 4 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 

 1. การเขียนจดหมาย  เปนการสือ่สารโดยตรงระหวางบุคคลหรือระหวางหนวยงานตางๆ 

ชวยทําใหระยะทางไกลเปนใกล  เพราะไมวาบุคคลหรือหนวยงานจะหางไกลกันแคไหนก็สามารถใช

จดหมายสงขาวคราวและแจงความประสงคไดตามความตองการ  การสงสารหรือขอความในจดหมาย

ตองเขียนใหแจมแจงชัดเจนเพื่อจะไดเขาใจตรงกันทั้งสองฝาย 

องคประกอบและรูปแบบของจดหมาย 

 ผูเรียนคงเคยเขียนจดหมายหรืออานจดหมายมาบางแลว คงจะสังเกตเห็นวาจดหมายนัน้ ไมวา

ประเภทใด จะตองประกอบดวยสิ่งตางๆ  ดังน้ี 

 1. ที่อยูของผูเขียน  เร่ิมกึ่งกลางหนากระดาษระหวางเสนคั่นหนากับริมของขอบกระดาษ 

 2. วัน เดือน ป ทีเ่ขยีนจดหมาย ใหเยื้องมาทางซายของตําแหนงที่เขียนที่อยูเล็กนอย 

 3. คําขึ้นตน หางจากขอบกระดาษดานซาย 1 น้ิว 

 4. เน้ือหา  ขึ้นอยูกับยอหนาตามปกติ  อาจจะอยูห างจากขอบกระดาษดานซาย 2 น้ิว 

 5. คําลงทายอยูแนวเดียวกับที่อยูของผูเขียน 

 6. ชื่อผูเขียน  อยูใตคําลงทาย  ล้ําเขาไปเล็กนอย 

 

ตัวอยาง  รูปแบบการเขียนจดหมายทั่วไป 

     สถานที่เขียนจดหมาย ............................. 

     วัน..........เดือน......................ป............... 

ระยะ  1 น้ิว  คําขึ้นตน   .................................................................................................  

ประมาณ  2  น้ิว   เน้ือหา ...................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

     คําลงทาย ............................................... 

    ‘ ชื่อผูเขียน ............................................... 
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หลักการทั่วไปในการเขียนจดหมาย 

 การเขียนจดหมายควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 1. การใชถอยคํา  จดหมายที่ดี   ตองใชถอยคําในการเขียนใหถูกตองเหมาะสมกับประเภท

ของจดหมายและผูรับจดหมายดวย  ไดแก 

  จดหมายสวยตัว  การเขียนจดหมายสวนตัวไมมีขอกําหนดเกี ่ยวกับการใช 

คําขึ้นตนและคําลงทายทีต่ายตัวเพียงแตเลือกใชใหเหมาะสมเทานั้น  คําขึ้นตนและลงทายสําหรับ

บุคคลทั่วไป  มีแนวทางการเขียนสําหรับเปนตัวอยางใหเลือกใช  ดังน้ี 

บุคคลท่ีติดตอ คําข้ึนตน คําลงทาย 

ญาติผูใหญ  เชน  พอ  แม  

ปู  ยา  

ตา  ยาย 

กราบเทา....................ที่

เคารพอยางสูง 

กราบเทาดวยความเคารพ

อยางสูง 

หรือกราบมาดวยความ

เคารพรักอยางยิ่ง 

ญาติลําดับรองลงมา  เชน  

ลุง  ปา  นา  อา 

กราบ....................ที่เคารพ  

หรือ กราบ.....................ที่

เคารพอยางสูง 

กราบมาดวยความเคารพ 

ดวยความเคารพ 

ดวยความเคารพอยางสูง 

พี่หรือญาติชั้นพี่ พี่......................ที่รัก 

ถึง....................ที่รัก หรือ 

....................เพื่อนรัก  หรือ

........................นองรัก 

ดวยความรัก 

รักหรือคิดถึง 

หรือรักและคิดถึง 

ครู อาจารยหรือ

ผูบังคับบัญชาระดับสูง 

กราบเรียน...........ที่เคารพ

อยางสูง 

ดวยความเคารพอยางสูง 
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ผูบังคับบัญชาระดับใกลตัว

ผูเขียน 

เรียน................ที่เคารพ ดวยความเคารพ 

 

 2. มารยาทในการเขียนจดหมาย 

  2.1 เลือกกระดาษ  ซอง  ที่สะอาดเรียบรอย  หากเปนไปไดควรใชกระดาษที่ทําขึน้เพือ่

การเขียนจดหมายโดยตรง  แตถาหาไมไดก็ควรใชกระดาษที่มีสีสุภาพ  กระดาษที่ใชเขียนควรเปน

กระดาษเต็มแผน  ไมฉีกขาด ไมยูยี่ยับเยิน  ไมสกปรก 

  2.2 ซองจดหมายที่ดีที่สุดคือซองที่การสื่อสารแหงประเทศไทยจัดทําขึ้น  เพราะมีขนาด

และคุณภาพไดมาตรฐาน  ซองประเภทนีม้ีจําหนายตามทีท่ําการไปรษณียโทรเลขทุกแหง  ถาหาซอง

จดหมายของการสื่อสารแหงประเทศไทยไมได  ก็อาจเลือกซองซื้อจากซองทีเ่อกชนทําขึน้จําหนาย  

ซึ่งถาเปนในกรณีหลังน้ีควรเลือกซองที่มีสีสุภาพ  ไมควรมีลวดลาย 

  2.3 ไมควรใชซองที่มีตราครุฑสงจดหมายที่มิใชหนังสือราชการ 

  2.4 ไมควรใชซองทีม่ีขอบซองเปนลายขาวแดงน้าํเงินสลับกัน ซึ่งเปนซองสําหรับสง

จดหมายไปรษณียอากาศไปยังตางประเทศ 

  2.5 เขียนหนังสือใหชัดเจน อานงาย การเขียนตัวอักษรคอนขางโตและเวนชองไฟ

คอนขางหางจะชวยใหจดหมายนั้นอานงาย 

  2.6 ไมควรเขียนดวยดินสอดําดินสอสีตางๆ  หรือหมึกสีแดง  เพราะถือวาไมสุภาพ สีที่

เหมาะสมคือ หมึกสีนํ้าเงินและสีดํา 

  2.7 จะตองศึกษาใหถูกตองถองแทกอนวา  ผูที่เราจะเขียนจดหมายไปถึงนัน้เปนใครมี

ตําแหนงหนาที่อะไร  การเขียนขอความในจดหมายก็ดี  การจาหนาซองก็ดี  จะตองระบุตําแหนง

หนาที่ชั้นยศของผูน้ันใหถูกตองและตองสะกดชื่อ  นามสกุล  ยศ  ตําแหนงของผูน้ันใหถูกตองดวย 

  2.8 เมื่อเขียนจดหมายเสร็จแลว  ตองพับใหเรียบรอยแลวบรรจุซอง  จาหนาซองให

ถูกตองครบถวน  ปดดวงตราไปรษณียยากรใหครบถวนตามราคาและถูกตําแหนง  กอนที่จะนําไปสง 

  2.9 เขียนจาหนาซองจดหมาย 

   2.9.1 เขียนชื่อ นามสกุลของผูรับใหถูกตอง  ชัดเจน  อานงาย  ถาผูรับเปนแพทย  

เปนอาจารย หรือตํารวจ  ทหาร  หรือคํานําหนานามแสดงเกียรติยศหรือฐานันดรศักดิ์ เชน  บ.จ.  

ม.ร.ว.  ม.ล.  ก็ใชถอยคําพิเศษเหลาน้ันนําหนาชือ่  คํานําหนาชื่อควรเขียนเต็ม ไมควรใชคํายอ ถาทราบ

ตําแหนงกร็ะบตํุาแหนงลงไปดวย 
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   ในกรณีที่ไมทราบรายละเอียดดังกลาว  ควรใชคําวา  คุณ  นําหนาชือ่ผูรับในการจา

หนาซองจดหมายน้ัน 

   2.9.2 ระบุสถานที่ของผูรับใหถูกตอง  ชัดเจนและมีรายละเอียดพอที่บุรุษ

ไปรษณียจะนําจดหมายไปสงไดไมผิดพลาด ระบุเลขทีบ่าน หางรานหรือสํานักงาน  ซอย ตรอก ถนน 

หมูบาน ตําบล อําเภอ ในกรณีตางจังหวัด หรือแขวง เขต  ในกรณีกรุงเทพมหานคร  ที่สําคัญคือจะตอง

ระบุรหัสไปรษณียถูกตองทุกคร้ัง  จดหมายจะถึงผูรับเร็วขึ้น 

   หมายเหตุ  การสื่อสารแหงประเทศไทยไดจัดทําเอกสารแสดงรหัสไปรษณียของ

อําเภอและจังหวัดตางๆ สําหรับแจกจายใหประชาชน ทานจะติดตอขอรับไดจากที่ทําการไปรษณีย

โทรเลขทุกแหง 

   2.9.3 การจาหนาซอง  การสื่อสารแหงประเทศไทย  แนะนําใหเขียนนามและทีอ่ยู

พรอมดวยรหัสไปรษณียของผูสงไวที ่มุมบนดานซายมือของซองและเขียนชื่อผูรับพรอมที่อยู และ

รหัสไปรษณียไวตรงกลาง  ดังตัวอยาง 

 

ตัวอยางการเขียนจาหนาซองจดหมาย 

                       

(ชื่อที่อยูผูฝาก)   ที่ผนึก 

นายวิศิษฎ  ดรุณวัด     ตราไปรษณียยากร            

708/126  ถนนจรัลสนิทวงศ 

แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

  

 

 

  (ชื่อและที่อยูของผูรับ) 

  นายสญัญา   ทองสะพัก 

  364  ก 1  หมู  1  ถนนริมคลองรัดหลวง 

  ตําบลตลาด  อําเภอพระประแดง 

  จังหวัดสมุทรปราการ 

 รหัสไปรษณีย   

 

 หมายเหตุ การสื่อสารแหงประเทศไทยมีบริการพิเศษตางๆ  ที่จะชวยปองกันมิใหจดหมายสูญ

หายหรือชวยใหจดหมายถึงมือผูรับไดรวดเร็ว ทันเวลา เชน บริการ EMS  เปนตน  ผูสนใจจะใช

1    0     3     3    0 

1    0     3     3    0 
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บริการตางๆ ดังกลาว จะตองไปติดตอทีท่ีท่ําการไปรษณียโทรเลขโดยตรง  เพราะจะตองกรอกแบบ

รายการบางอยางการเขียนขอความในทํานองที่วา  “ขอใหสงดวน”  ลงบนซองจดหมายไมทําใหจด

หมายถึงเร็วขึ้นแตอยางใด 

 ประเภทของจดหมาย  จดหมายแบงออกเปน 4  ประเภท  คือ  จดหมายสวนตัว  จดหมายกิจ

ธรุะ  จดหมายธรุกจิ  และจดหมายราชการหรือหนังสือราชการ 

 1. จดหมายสวนตัว คือ จดหมายที่บุคคลซึง่รูจักคุยเคยกันติดตอกันดวยวัตถุประสงค  

ที่เปนการสวนตัว  เชน  เพือ่สงขาวคราว  ถามทุกขสุข  เลาเรือ่งราว ฯลฯ เปนการติดตออยางไมเปน

ทางการ  เชน  จดหมายเลาเร่ืองราวทุกขสุข  จดหมายแสดงความรูสึกยินดี  เสียใจ  ขอบคุณหรือขอโทษ

ในกรณีตางๆ เปนตน 

 การเขยีนจดหมายสวนตัวแมจะยินยอมใหใชถอยคําที่แสดงความสนิทสนมเปนกันเองไดแตก็

ควรระมัดระวังอยาใหผูอานเขาใจผิด  และควรแสดงความสําราญมากกวาการพูดกันโดยปกติ 

 จดหมายสวนตัวทีม่ีเนือ้หาเปนการขอบคุณ  หรือแสดงความยินดีอาจเขียนลงในบัตรที่

ออกแบบไวอยางสวยงาม  แทนการเขยีนในกระดาษกไ็ด 

 การเขียนจดหมายสวนตัว  นิยมใหเขียนดวยลายมือทีอ่านงาย  แสดงความตัง้ใจเขียนไมนิยม

ใชการพมิพดีดจดหมายหรือจาหนาซองจดหมายสวนตัว 
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ตัวอยางจดหมายสวนตัว 

    บริษัทเกษตร  จํากัด 

   4/21 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 

    12  เมษายน  2538 

 

กราบเทา  คุณพอคุณแมที่เคารพอยางสูง 

 ผมไดมารายงานตัวเขาทํางานที่บริษัทนี้เรียบรอยแลวตัง้แตวันที ่ 10 บริษัทนี้มี

สํานักงานใหญอยูตามทีอ่ยูขางบนนี้  แตมีเรือนเพาะชําและสวนกลาไมขนาดใหญมากอยูทีเ่ขตมีนบุรี 

ทุกเชาพนักงานทุกคนจะตองมาลงเวลาปฏิบัติงานและรับทราบคําสั่ง  หรือรับมอบหมายงาน  จากนัน้

จึงแยกยายกันไปปฏิบัติงาน 

  ผมไดรับมอบหมายใหดูแลสวนกลาไมทีเ่ขตมีนบุรี  ผมรับผิดชอบพืน้ที่เขต  9   

ซึ่งเปนเขตเพาะเลี้ยงดูแลกลาไมไผ  มีคนงานชวยผมทํางาน  3 คน  ทุกคนเปนคนดีและขยัน  งานที่ทํา

จึงเปนไปดวยดี 

  ผมสุขสบายดี  เพราะทีพ่ักซึง่อยูชั้นบนของสํานักงานบริษัทซึง่บริษัทจัดให มีความ

สะอาดดีและกวางขวางพอสมควร  ทั้งอยูไมไกลยานขายอาหาร  ผมจึงหาซื้ออาหารมารับประทานได

สะดวก  นับไดวาผมไดทํางานที่ดี  และมีที่พักที่สะดวกสบายทุกประการ 

  หวังวา คุณพอและคุณแมและนองทั้งสองคงสบายดีเชนกัน  ผมจะกลับมาเยีย่มบานถา

มวีนัหยดุติดตอกนัหลายวัน  และจะเขียนจดหมายมาอีกในไมชานี้ 

 

        ดวยความเคารพอยางสูง 

 

           เสมา  ธรรมจักรทอง 

      

 ๒. จดหมายกิจธุระ  คือจดหมายติดตอระหวางบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับหนวยงานดวย

เรือ่งทีม่ิใชเรือ่งสวนตัว  แตเปนเรื่องทีเ่กีย่วกับงาน  เชน  การสมัครงาน  การติดตอสอบถาม  การขอ

ความรวมมือ ฯลฯ  ภาษาที่ใชจึงตองสุภาพและกลาวถึงแตธุระเทานั้น  ไมมีขอความที่แสดง

ความสัมพันธเปนการสวนตัวตอกัน 
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ตัวอยางจดหมายกิจธุระ 

 

   โรงเรียนลําปางกัลยาณี  ถนนพหลโยธนิ 

    อ.เมอืง  จ.ลําปาง  52000 

 

    24  กันยายน  2528 

  

เรียน ผูจัดการวัสดุการศึกษา  1979  จํากัด 

  ดวยทางโรงเรียนลําปางกัลยาณี  มีความประสงคจะซื้อสไลดประกอบการสอนวิชา

ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตามรายการตอไปนี้ 

 1. ชุดความสนุกในวัดเบญจมบพติร จํานวน 1 ชุด 

 2. รามเกียรต์ิตอนศึกไมยราพ จํานวน 1 ชุด 

 3. แมศรีเรือน จํานวน 1 ชุด 

 4. ขอคิดจากการบวช จํานวน 1 ชุด 

 5. หนังตะลงุ จํานวน 1 ชุด 

 ตามรายการทีส่ัง่ซือ้มาขางตน ดิฉันใครขอทราบวา รวมเปนเงินเทาไร จะลดไดกีเ่ปอรเซ็นต  

และถาตกลงซื้อจะจัดสงทางไปรษณียไดหรือไม 

 

  หวังวาทานคงจะแจงเกี่ยวกับรายละเอียดใหทราบโดยดวน  จึงขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 

        

 ขอแสดงความนับถือ 

   สมใจ   หยิ่งศักด์ิ 

   (น.ส.สมใจ  หยิ่งศักด์ิ) 

   ผูชวยพัสดุหมวดวิชาภาษาไทย 
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 3. จดหมายธุรกิจ  คือจดหมายติดตอในเรือ่งทีเ่กี่ยวกับธุรกิจ  เชน  การเสนอขายสินคา  การ

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ การสั่งซื้อสินคา การติดตามทวงหนี้  ฯลฯ 

  จดหมายกิจธุระและจดหมายธุรกิจ  มีลักษณะการติดตอทีเ่ปนทางการมากกวาจดหมาย

สวนตัว  จึงตองใชคําสุภาพ  งาย  และมีเน้ือความกะทัดรัด  เขาใจไดตรงกันทั้งผูเขียนและผูอานในการ

ใชภาษาเขียนใหถูกกับระดับของจดหมาย โดยทั่วไปแลวถาเขียนจดหมายสวนตัวถึงบุคคลที่สนิท

สนมกนั  ก็จะใชคําระดับที่ไมเปนทางการ  แตถาเขียนจดหมายธุรกิจตางๆ ก็ใชคําระดับที่เปนทางการ 

 

ตัวอยาง  เปรียบเทียบคําเดิมที่เปนทางการกับคําระดับที่ไมเปนทางการ 

ท่ีเปนทางการ 

(สําหรับเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือราชการ) 

ท่ีไมเปนทางการ 

(สําหรับเขียนจดหมายสวนตัวถึงผูท่ี 

คุนเคย) 

1.เขาขับขี่รถจักรยานยนตไปชมภาพยนตร 

 

2.บิดามารดาตองการใหขาพเจามีอาชีพเปนแพทย 

แตขาพเจาตองการเปนครูชนบท 

 

3 หนังสอืเลมน้ีคงขายไดหมดในเวลาอันรวดเร็ว

เพราะรวบรวมวาทะสําคัญๆ ของผูมีชื่อเสียง

ไวหลายคน 

1.เขาขี่รถเคร่ืองไปดูหนัง 

 

2.พอแมอยากใหฉันเปนหมอ แตฉันอยากเปน

ครูบานนอก 

 

3.หนังสือเลมน้ีมีหวังขายไดเกลี้ยงเพราะรวม

คําดังของคนดังไวหลายคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 | ห น า  

 

 

 

ตัวอยางจดหมายธุรกิจ 

    รานบรรณพิภพ 

    42-44 ถนนบญุวาทย 

    อ.เมอืง จ.ลําปาง 5200 

    โทร. 054 218888 

 

    3 สิงหาคม 2528 

 

เร่ือง สงกระดาษอัดสาํเนา 

เรียน หัวหนาฝายพัสดุสํานักงานนํ้าคางและเพื่อน 

  ตามทีส่ัง่กระดาษจัดสําเนายีห่อไดโต จํานวน 50 รีมนัน้ทางรานไดจัดสงมาเรียบรอยแลว  

พรอมทั้งไดแนบใบสงของมาดวย 

  หากทางสํานักงานของทานไดรับสิง่ของดังกลาวครบถวนแลว กรุณาตอบใหทางราน

ทราบดวยจะเปนพระคุณอยางสูง 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

        ธาดา  บรรณพิภพ 

            (นายธาดา  บรรณพิภพ) 

            ผูจัดการ 

 

ตัวอยาง  การจาหนาซองจดหมายธุรกิจ 

 

รานบรรณพิภพ 

 42-44  ถนนบญุวาทย 

 อ.เมอืง  จ.ลําปาง  52000 

 โทร.  154  218888 

                                      เรียน หัวหนาฝายพสัดุ  สํานักงานน้ําคางและเพื่อน 

                                             สํานักงานนํ้าคางและเพื่อน 
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                                            ถนนเจริญประเทศ  จังหวัดลําปาง 

                                              52000 

 2. จดหมายราชการหรือหนังสือราชการ   คือสวนที่ถือเปนหลักฐานในราชการ  ไดแก

หนังสือที่มีทีไ่ปทีม่าระหวางสวนราชการ  หรือหนังสือทีส่วนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่น  ซึง่มิใช

สวนราชการหรือมีไปถึงบุคคลภายนอก  หรือหนังสือที่หนวยงานอืน่ซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือ

บุคคลภายนอกเขียนมาถึงสวนราชการ 

 จดหมายราชการ  ตองใชถอยคําและรูปแบบการเขียนใหถูกตองตามระเบียบที่ทางราชการ

กําหนดไว  ระเบียบดังกลาวเรียกวา  ระเบียบงานสารบรรณ  รูปแบบหนังสือราชการจึงมีรูปแบบ

เฉพาะดังนี ้

 1. ตองใชกระดาษของทางราชการ  เปนกระดาษตราครุฑสีขาว 

 2. บอกลําดับที่การออกหนังสือของหนวยงานนั้น  โดยใหลงรหัสพยญัชนะและเลข 

ประจําตัวของเจาของเรือ่งทับเลขทะเบียนหนังสือสง  เชน  นร 0110/531  รหัสพยัญชนะ  นร  คือ  

สาํนักนายกรัฐมนตรี  0110  คือเลขประจําของเจาของเร่ือง  531  คือทะเบียนหนังสือที่สงออก 

 3. สวนราชการของหนังสือ  ใหลงชื่อสวนราชการ  สถานทีร่าชการ  หรือคณะกรรมการซึ่ง

เปนเจาของหนังสือน้ัน  และลงสถานที่ต้ังไวดวย 

 4. วันเดือนป  ใหลงตัวเลขบอกวันที่  ชือ่เต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก

หนังสอื 

 5. เร่ือง  ใหลงเร่ืองยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือน้ัน 

 6. คําขึ้นตน  ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือ ตามดวยตําแหนงของผูที่หนังสือนัน้

มีถึง   

 7. อางถึง  (ถามี)  ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือทีส่วนราชการผูรับ

หนังสือนัน้ไดรับมากอนแลว  โดยใหลงชือ่สวนราชการของหนังสือ เลขทีอ่อกหนังสือ  วันที่  เดือน  

ปพุทธศักราชของหนังสือ 

 8. สิ่งที่สงมาดวย  (ถามี)  ใหลงชื่อสิ่งของหรือเอกสารที่สงไปพรอมกับหนังสือน้ัน  

ถาไมสงไปในซองเดียวกันใหแจงวา  สงไปโดยทางใด 

 9. ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเร่ืองใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความประสงค 

หลายประการใหแยกเปนขอๆ 

 10. คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือ 

 11. ลงชื่อ ใหลงลายมือเจาของหนังสือและใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือไวใตลายมือชื่อ 

 12. ตําแหนง  ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ  เชน  อธิบดี  ผูวาราชการจังหวัด 

ผูบัญชาการกองพล  ฯลฯ 
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 13. สวนราชการเจาของเร่ือง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเร่ืองหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ  

พิมพไวมุมลางซายแนวเดียวกับตําแหนงผูออกหนังสือหรือตํ่ากวา 

 14. โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานเจาของเร่ือง 

 

 

 

ตัวอยางแบบจดหมายราชการ 

      ตราครุฑ 

 ที่............. 

 ชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ 

       วัน.......เดือน...................พ.ศ............. 

 เร่ือง................................. 

 เรียน  หรือ กราบเรียน....................... 

 อางถึง..................................... (ถามี) 

 สิ่งที่สงมาดวย......................... (ถามี) 

 

  ขอความ 

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

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

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

 สรุป  

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

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

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

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

 คําลงทาย............................................................ 

11 ลายเซ็น................................................. 

ชื่อตัวบรรจง............................................... 

       12  ตําแหนง................................. 
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13  สวนราชการเจาของเร่ือง........................................ 

 14 โทรศัพท  (ถามี) ....................................................... 

 

 

 

 

 

ตัวอยางรูปแบบจดหมายราชการ 

 

 

ที่ ศธ 0210.06/4  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

        ถนนศรีอยุธยา กทม. 

10400 

     11 มกราคม  2554 

 

เร่ือง ขอเชิญเปนวิทยากร 

 

เรียน ผูชวยคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

 

 ดวยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักงาน กศน. กําลังดําเนินการจัดและผลิตรายการ

โทรทัศนเสริมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชา

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพือ่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนเพื ่อการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 

 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงขอเรียนเชิญ อาจารยประสงค ตันพิชัย อาจารยประจํา

ภาควิชา อาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซึง่เปนผูมีความรูและประสบการณ เรือ่งเทคโนโลยีในการ

ขยายพันธุพืชเปนวิทยากร บรรยายเรือ่งดังกลาว โดยจะบันทึกเทปในวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2554 

เวลา 10.00-11.00 น. 

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี  
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        ขอแสดงความนับถือ 

      11    รัชดา  คลี่สุนทร   

       (นางรัชดา  คลี่สุนทร) 

     12 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 13  ฝายรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาตามหลักสูตร 

 14   โทร. 02-3545730-40 

การเขียนขาว ประกาศและแจงความ 

 การเขียนขาว ประกาศและแจงความ เปนสวนหนึ่งของจดหมายราชการ หรือหนังสือราชการ

ซึ่งก็คือหนังสือที่ใชติดตอกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับบุคคลภายนอกดวยเร่ืองเกี่ยวกับราชการ 

 จดหมายราชการแบงไดเปน 5 ประเภท คือ 

 1. หนังสอืภายนอก 

 2. หนังสือภายใน 

 3. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ 

 4. หนังสือสั่งการและโฆษณา 

 5. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 

 การเขียนขาว ประกาศและแจงความ จัดอยูในจดหมายราชการประเภทที่ 4 คือหนังสือสั่งการ

และโฆษณา ซึง่แบงเปน 9 ประเภท คือ ขอบังคับ ระเบียบ คําสัง่ คําแนะนํา คําชีแ้จง ประกาศ แจง

ความ แถลงการณและขาว 

 ในที่น้ีจะกลาวถึงการเขียนขาว  ประกาศและแจงความ 

 การเขียนขาว 

 คือบรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเปดเผย เพื่อแจงเหตุการณที่ควรสนใจใหทราบ 

 

แบบการเขียนขาว 

 

 ขาว......................................ชื่อสวนราชการที่ออกขาว...................................... 

เร่ือง ............................................................................................................................. 
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 ขอความที่เปนขาว 

……………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

สวนราชการเจาหนาที ่

วัน  เดือน  ป 

 

 

 

การเขียนประกาศ 

 คือบรรดาขอความที่ทางราชการประกาศใหทราบเพื่อปฏิบัติ 

แบบประกาศ 

 ประกาศ.....................................ชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ ......................... 

เร่ือง ............................................................................................................................. 

 

 ประกาศและขอความที่สั่งใหปฏิบัติ ................................................................... 

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

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

 

ประกาศ ณ  วันที่................................................ 

ลงชื่อ.................................................... 

   พิมพชื่อเต็ม 

     (ตําแหนง) 

 

การเขียนแจงความ 

 คือบรรดาขอความใดๆที่ทางราชการแจงใหทราบ 

แบบแจงความ 

 แจงความ..........................................ชื่อสวนราชการที่แจงความ........................ 

เร่ือง ............................................................................................................................. 
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 ขอความที่ตองการใหทราบ 

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

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

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

 

แจงความ ณ  วันที่.................................................... 

ลงชื่อ........................................................ 

   พิมพชื่อเต็ม 

    (ตําแหนง) 

 

มารยาทในการเขียน 

 1. ความรับผิดชอบ ไมวาจะเกิดผลดีหรือผลเสีย รวมทัง้ขอบกพรองตางๆ ถือเปนมารยาทที่

สําคัญที่สุด 

 2. การตรวจสอบความถูกตองเพื่อใหผูอานไดอานงานเขียนที่ถูกตอง 

 3. การอางอิงแหลงขอมูล เพื่อใหเกียรติแกเจาของความคิดที่อางถึง 

 4. ความเที่ยงธรรม ตองคํานึงถึงเหตุมากกวาความรูสึกสวนตน 

 5. ความสะอาดเรียบรอย เขยีนดวยลายมอือานงาย รวมทั้งการเลือกใชกระดาษและสีน้ําหมึก

ดวย 

 

เรื่องท่ี 5 การสรางนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา 

 การเขียนหนังสือจริงๆ เปนเรือ่งที่ไมยาก ถาไดเขียนบอยๆ จะรูสึกสนุกแตคนสวนใหญมัก

มองวาการเขียนเปนเรือ่งยาก เปนเร่ืองของคนที่มีพรสวรรคเทานั้นจึงจะเขียนได อันทีจ่ริงถาหาก

ผูเรียนรักที่จะเขียนและเขียนใหไดดีแลวไมตองพึ่งพาพรสวรรคใดๆ ทั้งสิ้น ในการเขียนพรแสวง

ตางหากที่จะเปนพลังผลักดันเบื้องตนที่จะทําใหผูสนใจการเขียนหนังสือไดดี พรแสวงในทีนี่้ก็คือการ

หมัน่แสวงหาความรูนัน่เองประกอบกับมีใจรัก และมองเห็นประโยชนของการเขียน รวมทัง้การ

ฝกฝนการเขียนบอยๆ จะทําใหความชํานาญเกิดขึ้นได 

หม่ันแสวงหาความรู (พรแสวง) 
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 ในการเริม่ตนของการเขียนอะไรก็ตาม ผูเขียนจะเขียนไมออกถาไมตัง้เปาหมายในการเขียน

ไวลวงหนาวาจะเขียนอะไร เขียนทําไมเพราะการเขียนเรือ่ยเปอย ไมทําใหงานเขียนนาอานและทําให

งานชิ้นน้ันไมมีคุณคาที่ควร งานเขียนที่มีคุณคาคืองานเขียนที่เขียนอยางมีจุดหมาย มีขอมูลที่นาเชื่อถือ

และอางอิงไดซึ่งเกิดจากการขยันหมั่นคนควาขอมูลโดยเฉพาะในยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดนดังเชน

ในปจจุบันการมีขอมูลยอมทําใหเปนผูทีไ่ดเปรียบผูอืน่เปนอันมาก เพราะยุคปจจุบันเปนยุคแหงการ

แขงขันกันในทุกทางโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ใครมีขอมูลมากจะเปนผูไดเปรียบคูแขงขันอื่นๆ 

เพราะการนําขอมูลมาใชประโยชนไดเร็วกวานั่นเอง  การหมัน่แสวงหาความรูเพื่อสะสมขอมูลตางๆ

ใหตัวเองมากๆ จึงเปนความไดเปรียบ และควรกระทําใหเปนนิสัยติดตัวไป เพราะการกระทําใดๆ ถา

ทําบอยๆ ทําเปนประจําในวันหนึ่งก็จะกลายเปนนิสัยและความเคยชินที่ตองทําตอไป 

 การคนควารวบรวมขอมูลเปนกิจกรรมทีจ่ะทําใหเกิดความสนุกสนานทางวิชาการเพราะยิง่

คนควาก็จะยิ่งทําสิง่ทีน่าสนใจมากขึน้ผู ทีฝ่กตนใหเปนผูใครรูใครเรียน ชอบแสวงหาความรูจะมี

ความสุขมากเมือ่ไดศึกษาคนควาและไดพบสิง่แปลกๆใหมๆในภาษาไทยหรือในความรูแขนงอืน่ๆ

บางคนเมื่อคนควาแลวจะรวบรวมไวอยางเปนระบบ ซึ่งจะใหประโยชนหลายประการดังตอไปนี้ 

 1. เปนการสนองความอยากรูอยากเห็น ใครรูใครเรียนของตนเอง กลาวคือการเรียนในชั้น

เ รียน  ผู เ รียนจะรับรู ห รือทราบกฎเกณฑที ่สํ าคัญและกา รยกตัวอย าง เพียง เล็กนอย 

ผูเรียนอาจไมเขาใจแจมแจงชัดเจนพอการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจะทําใหไดขอมูลที่สนใจมากขึ้น ทําให

เกิดความเขาใจเน้ือหาที่เรียนไดแจมชัดขึ้น 

 2. เปนการสะสมความรูใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ในขณะที่ผูเรียนอานหรือทําการบรรยายเพื่อหา

ความรูแมจะชัดเจนดีแลวแตเพือ่ใหไดรับความรูกวางขวางขึน้จึงศึกษาคนควาเพิ ่มเติมแลวเก็บ

รวบรวมสะสมความรูไว 

 3. ค นค ว า ร วบ รวม เพื ่อใ ช อ า ง อิง ใ นก า ร จัดทํ า รา ย ง า นก า ร ค นค ว า ท า ง วิช า ก า ร 

การอางอิงความรูในรายงานทางวิชาการ จะทําใหงานนัน้มีคุณคาเชื ่อถือยิ ่งขึ ้นเปนการแสดง

ความสามารถ ความรอบรูและความอุตสาหะวิริยะของผูจัดทํารายงานนัน้ การคนควาเพือ่การอางอิงนี้

ผู เรียนจะคนควาจากแหลงวิชาการตางๆ ยิ่งคนก็ยิ ่งพบสรรพวิทยาการตางๆทําใหเกิดความสุข

สนุกสนานเพราะไดพบเน้ือหาที่นาสนใจเพิ่มขึ้นทุกที่ๆ 

 4. ใชความรูทีไ่ดคนควารวบรวมไวสําหรับประกอบในการพูดและเขียน การรวบรวมมี

ประโยชนเพื่อประกอบการพูดและการเขียนใหมีน้าํหนักนาเชื่อถือยิง่ขึน้ เชน เมื่อจะกลาวถึงการพูดก็

อาจยกคําประพันธที่แสดงแงคิดเกี่ยวกับการพูดขึ้นประกอบดวยเชน 

 

 ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักด์ิ  มีคนรักรสถอยอรอยจิต 

แมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร   จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา 
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 เปนมนุษยสุดนิยมที่ลมปาก  จะไดยากโหยหิวเพราะชวิหา 

แมพูดดีมีคนเขาเมตตา    จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ 

 อันออยตาลหวานลิน้แลวสิน้ซาก  แตลมปากหวานหูมรูิหาย 

แมเจ็บอ่ืนหมืน่แสนจะแคลนคลาย   เจ็บจนตายน่ันเพราะเหน็บใหเจ็บใจ 

        (สุนทรภู) 

 5. เพื่อความจรรโลงใจของตนเอง การคนควาหาความรูและเก็บรวบรวมและสะสมไว 

นับเปนความสุขและเปนการสรางความจรรโลงใจใหแกตนเองเปนอยางยิ่ง เพราะผูเขียนบางคนเมื่อ

พบคําหรือขอความประจําใดๆก็มักจะจดบันทึกไว โดยเฉพาะโคลงกลอนตางๆ เชน 

 

 

 

 

ตัวอยางการรวบรวมขอคิดคําถามเกี่ยวกับความรัก 

 

 ความรักเหมือนโรคา   บันดาลตาใหมืดมน 

ไมยินและไมยล     อุปสรรคคะใดใด 

 ความรักเหมือนโคถึก   กําลังคึกผิขังไว 

ยอมโลดจากคอกไป    บยอมอยู ณ ที่ขัง 

(มัทนะพาธา) 

 ตราบขุนคีรีขน   ขาดสลาย แลแม 

รักบหายตราบหาย   หกฟา 

 สุริยันจันทรขจาย  จากโลก ไปฤา 

ไฟแลนลางสี่หลา    หอนรางอาลัย 

         นิราศนรินทร 

 โอวาอนิจจาความรัก  เพิ่งประจักษด่ังสายนํ้าไหล 

ต้ังแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป  ทีไ่หนเลยจะไหลคนืมา 

อิเหนา 

 รักชาติยอมสละแม  ชวีี 

รักเกยีรติจงเจตนพลี   ชีพได 

รักราชมุงภักดี    รองบาท 

รักศาสนรานเศิกไส   กอเกือ้พระศาสนา 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 

มีใจรัก 

 การจะทํากิจกรรมใดๆ ก็ตาม ถาจะใหไดผลดีจะตองมีใจรักในสิ ่งนั ้น เรียกวา 

มีความรัก ความพอใจที่จะเขียน หมัน่ฝกฝนบอยๆ มีความเขาใจทีจ่ะเขียนใหไดดี และเมื่อเขียนแลวก็

กลับมาทบทวนพิจารณาถึงคุณคาและประโยชนทีไ่ดจากการเขียน  และการจะเขียนใหผูอื่นอาน

พิจารณาดวยใจเปนธรรมและดวยเหตุดวยผล  ทีเ่รียกวาตองมีอิทธิบาท 4  อันเปนธรรมมะของผูรัก

ความเจริญกาวหนาเปนเร่ืองนํา  น้ันคือมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ  และวิมงัสา 

 

เห็นประโยชน 

 การทีผู่เขียนจะเขียนหนังสือใหผูอื่นอานและอานสนุกหรืออานดวยความพอใจ ผูเขียนตอง

ตระหนักรูในตนเองเสียกอนวาเปนผูมีความรูทางภาษาไทยเพียงพอที่จะกอใหเกิดประโยชนแกตนใน

ดานตางๆ เชน ชวยใหติดตอสือ่สารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถ

ใชความรูที่มีเพื่อประโยชนแกผูอื่นได  และมีความพรอมทีจ่ะขยายความรูหรือขอมูลที่สะสมใน

ตนเองใหผูอื่นอานไดอันจะเปนชองทางของการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกันซึ่งจะสงผลให

ขอมูลขาวสารและความรูตางๆ ทีม่ีขยายออกไปอยางกวางขวาง ทําใหความรูที่มีอยูในโลกไมสูญ

หายไปไดงายๆ 

 การกระทําใดๆ ก็ตาม ในทางจิตวิทยากลาววา ถาทําซ้ําๆ ทําบอยๆ การกระทํานั้นๆ จะ

กลายเปนนิสัย  การหมัน่ฝกฝนการเขียน ไมวาจะเขียนอะไรก็ตาม ก็ตองหมัน่ฝกฝนใหเกิดเปนนิสัย

ขึน้มาใหได อาจเริ่มจากการฝกฝนบันทึกขอความ หรือเรือ่งราวที่ชืน่ชอบหรือทีเ่ปนความรู  ฝกเขียน

บันทึกประจําวัน  ฝกเขียนเรียงความจากเรือ่งใกลตัว  เรือ่งทีตั่วเรามีความรูมากที่สุด มีขอมูลมากทีสุ่ด

กอน แลวคอยๆ เขียนเรื่องที่ไกลตัวออกไป โดยเขียนเรือ่งที่อยากเขียนกอนแลวขยายออกไปสูเรื่องที่

เปนวิทยาการความรูตาง ๆ เพือ่เปนการสรางความเชือ่มัน่ใหแกตนเองทีละนอย ถาปฏิบัติไดเชนนี้จะ

ทําใหผูเรียนเกิดความรักในการเขียนและการคนควาขึ้นมาได 

การเขียนแสดงความคิดเห็น 

 การเขียนแสดงความคิดเห็น  หมายถึง  การเขียนทีป่ระกอบดวยขอมูลอันเปนขอเท็จจริงกับ

การแสดงความคดิเห็นตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ความคดิเห็นควรจะมเีหตุผล และเปนไปในทางสรางสรรค 

 หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น 

 1. การเลือกเรื่อง ผูเขียนควรเลือกเรือ่งทีเ่ปนทีส่นใจของสังคมหรือเปนเรือ่งทีท่ันสมัย อาจ

เกี่ยวกับเหตุการณทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วิทยาศาสตร  หรือขาว
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เหตุการณประจําวัน ทั้งนี้ผูเขียนควรมีความรู  และความเขาใจเรือ่งที่ตนจะแสดงความคิดเห็นเปน

อยางดี  เพื่อจะแสดงความคิดเห็นไดอยางลึกซึ้ง 

 2. การใหขอเท็จจริง  ขอมูลทีเ่ลือกมานั้น จะตองมีรายละเอียดตางๆ เชน  ที่มาของเรือ่ง

ความสําคัญและเหตุการณ เปนตน 

 3. แสดงความคดิเห็น ผูเขียนอาจแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองที่จะเขียนได 4 ลักษณะ คือ 

  3.1 การแสดงความคิดเห็นในลักษณะต้ังขอสังเกต 

  3.2 การแสดงความคิดเห็น  เพื่อสนับสนุน  ขอเท็จจริง 

  3.3 การแสดงความคิดเห็น  เพื่อโตแยง  ขอเท็จจริง 

  3.4 การแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินคา 

 4. การเรียบเรียง 

  4.1 การต้ังชื่อ ควรตัง้ชือ่เรือ่งใหเราความสนใจผูอาน และสอดคลองกับเนือ้หาทีจ่ะ

เขยีน 

  4.2 การเปดเร่ือง  ควรเปดเร่ืองใหนาสนใจชวนใหผูอานติดตามเร่ืองตอไป 

  4.3 การลําดับเร่ือง ควรลําดับใหมีความตอเน่ืองสอดคลองกันต้ังแตตนจนจบ  

ไมเขยีนวกไปวนมา 

  4.4 การปดเร่ือง ใชหลักการเดียวกับการเขียนสรุปและควรปดเร่ืองใหผูอานประทับใจ 

 5. การใชภาษา  ควรใชภาษาอยางสละสลวย  ชัดเจน  ไมเยิน่เยอ  ใชสํานวนโวหารอยาง

เหมาะสมกับเรื่อง ใชถอยคําที่สือ่สารความหมายไดตรงตามอารมณ  และความรูสึกของผูเขียน ทั้งน้ี

พึงหลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่แสดงอารมณรุนแรง และควรใชถอยคําในเชิงสรางสรรคดวย 

 

การเขียนโตแยง 

 การเขียนโตแยง  เปนการเขียนแสดงความคิดเห็นลักษณะหนึ่ง  โดยมุงทีจ่ะโตแยงขอเท็จจริง  

หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น  ตลอดจนโตแยงความคดิของผูอ่ืนดวยความคดิเห็นในการสรางสรรค 

 วิธีการเขียนโตแยง ตองตั้งประเด็นวาจะโตแยงในเรื่องใดก็ชี้ใหเห็นจุดดอยของเรื่องที่จะ

โตแยงน้ัน  พรอมทั้งหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนแลวเรียบเรียงใหเปนภาษาของตนที่เขาใจ

งาย  และใชคําที่มีพลังในการกระตุนใหเกิดความคิดเห็นคลอยตาม 

 ขอควรระวังในการเขียนโตแยง  ไมควรเขียนใหเกิดความแตกแยก  ควรใชเหตุผล  และควร

เขียนเชิงสรางสรรค 

 มารยาทในการเขียนโตแยง ตองจริงใจ ใชภาษาสุภาพ 
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ตัวอยาง การเขียนโตแยง  ชุดวิชาภาษาไทย  ม.ตน 

  เลมของปราจีนฯ  หนา 58-59 

การเขียนคําขวัญ 

 คําขวัญคือ ขอความสัน้ๆ  เขียนดวยถอยคําทีเ่ลือกสรรเปนพิเศษเพือ่ใหประทับใจผูฟง  จูงใจ

ใหคิดหรือปฏิบัติ  เชน 

 

คําขวัญวันเด็ก  พ.ศ. 2554 

 

รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ 
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คําขวัญวันครู 

 

ยกยองพระคุณครู  เชิดชูความเปนไทย 

 

คําขวัญของการสื่อสารแหงประเทศไทย 

 

จาหนาถวนถี่  ไปรษณียหางาย จดหมายถึงเร็ว 

 

คําขวัญโรงพยาบาลสมุทรสาคร 

 

บริการดุจญาติมิตร  ทุกชีวิตมีคุณคา 

 

 ประโยชน ของคาํขวญั  คือใชเปนเคร่ืองเตือนใจใหปฏิบัติตาม 

 องคประกอบ ของคําขวัญ ม ี3 สวน  คือ 

 1. ความมุงหมายหรือแนวคิด 

 2. ขอความหรือเน้ือหา 

 3. ศิลปะแหงการใชถอยคํา 

 องคประกอบทั้ง 3 สวนน้ี จะประสมกลมกลืนกันในตัวคําขวัญนั้นอยางเหมาะสม 

 

 ลักษณะของคําขวัญท่ีดี มีดังตอไปน้ี 

 1. มีเจตนาทีดี่ตอผูฟง  ผูปฏิบัติ  หรือผลประโยชนของสวนรวม  เชน  คําขวัญ  เชิญชวนงด

การสูบบุหร่ี  คาํขวัญเชญิชวนใหประหยดันํ้า  ประหยดัไฟ ฯลฯ 

 2. มีเปาหมายชัดเจนเพียงเปาหมายเดียว  เชน  เพือ่ใหเคารพกฎจราจรเพือ่ใหชวยรักษาความ

สะอาดของถนน ฯลฯ 

 3. มีเนื้อหาครอบคลุมเปาหมาย 

 4. ไพเราะ สัมผัสคลองจอง มีพลังโนมนาวใจผูฟงใหจําและปฏิบัติตาม 

 ข้ันตอนในการเขียนคําขวัญ คําขวัญทีดี่ตองเปนขอความสัน้ๆ ไพเราะ มีพลังในการโนมนาว

ใจผูฟงหรืออานเขียนครอบคลุมเปาหมายที่กําหนดไวอยางชัดเจน มีขั้นตอนดังน้ี 
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 ข้ันเตรียม 

 1. กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนวาจะใหผูฟงคิดหรือปฏิบัติเร่ืองอะไร อยางไร 

 2. กําหนดกลุมผูใชคําขวัญวาเปนคนกลุมใด  เชน  คําขวัญสําหรับเด็ก ตองเขียนใหงายกวา 

คําขวัญสําหรับผูใหญ 

 3. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเขียนคําขวัญอยางนอย 70 คําขวัญ 

 ข้ันลงมือเขียน 

 1. เรียบเรียงขอความที่จะเปนรอยแกว ใหมีเน้ือหาครอบคลุมเปาหมายที่กําหนดไว  

 2. เรียบเรียงขอความในขอ 1 ใหเปนขอความที่มีสัมผัสและมีถอยคําที่มีพลังโนมนาวใจ โดย

ลองเขยีนดูหลายๆ ขอความ แลวพิจารณาตัดขอความทีไ่มเหมาะสมออกไป  จนเหลือขอความทีพ่อใจ

ประมาณ 3-4 ขอความ 

 3. เลือกขอความที่ดีที่สุดเอาไวใช 

 ขัน้ตรวจทาน  นําคําขวัญที ่ไดมา พิจารณาตรวจทานการใชคําที ่ถูกตองตาม 

ความหมายและความนิยม และการเขียนสะกดการันต 

การเขียนคําโฆษณา 

 การเขียนคําโฆษณา  เปนการใชภาษาเพื ่อทําใหผู อานเกิดความสนใจสิ ่งที ่ผู เขียน 

นําเสนอ การเขียนโฆษณามีกลวิธีตางๆ ที่ควรศึกษาเพือ่พัฒนาทักษะการคิดและการเขียน  เปนการ

เขียนที่ใชในวงการธุรกิจ การคา การใชถอยคํามีลักษณะดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค เพือ่ใหจดจํา

สินคาไดงายซึ่งจําเปนกับกิจการในการขยายตัวทางการคาของธุรกิจบริษัทนั้นๆ 

 จุดประสงคของการเขียนคําโฆษณา 

 1. เพือ่ใหผู บริโภครูจักสินคาหรือบริการของบริษัทและสนใจอยากซือ้มาใชหรืออยากใช

บริการ 

 2. เพื่อเตือนใจผูบริโภคใหจดจําสินคาไดแมนยําทําใหยอดขายสินคาชนิดนั้นๆ อยูตัวหรือ

เอาชนะคูแขงทางการคาได 

 

กลวิธีในการเขียนคําโฆษณา 

 1. การเนนความสําคัญเฉพาะบุคล  เชน  “เอกลักษณสําหรับบุรุษ” “น้าํหอมประจํากาย

สําหรับผูมีรสนิยม” การเขียนโฆษณาวิธีนี้เปนการสรางความรูสึกใหผูบริโภคอยากเปนบุคคลเดนทีม่ี

ความสําคัญ 
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 2. การสรางความเปนพวกเดียวกัน การเขียนโฆษณาวิธีนีนิ้ยมใชคําวา “เรา”  เพื่อสราง

ความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน  เชน  “เราหวงใยดวงใจดวงนอยของทาน”  “เราสามารถชวยทานได” 

 3.การสรางความกลัว  การเขียนโฆษณาวิธีนี้ใชไดผลกับผูบริโภคที่ไมมีความมั่นใจตนเอง

และหวัน่เกรงเหตุการณในอนาคต  เชน  “ระวัง  ยาลดความอวนทีท่านใชอยู”  “คุณกําลังตกอยูใน

อันตราย”  “บุตรหลานของทานอยูทามกลางพิษภัยของโรคไขหวัดนก” 

 4. การเนนความเปนชาตินิยม  การเขียนโฆษณาวิธีนี้เปนการสรางความรูสึกรักชาติให

เกิดขึน้ในสํานึกผูบริโภค  เชน  “ไทยทํา  ไทยใช  ไทยเจริญ” “ใชสินคาไทย  เงินตราไมรัว่ไหล ไป

ตางประเทศ” 

 5. การใชอิทธิพลของกลุม  การโฆษณาวิธีนีใ้ชหลักธรรมชาติของมนุษย  ซึง่นิยมทําตาม

อยางกันมาเปนจุดโฆษณา  เชน “ใครๆ ก็นิยมใช.....” “ทุกสังคมตางชืน่ชอบ....”  “นางงาม 9 ใน 10 

คนใช....” 

 6. การปดบังบางสวน  การเขียนโฆษณาวิธีนีจ้ะไมแจงความจริงทั้งหมด  ภาษาที่ใชมี

ลักษณะไมชัดเจนตองใหผูบริโภคเขาใจเอาเอง  เชน  “สบายไปลานเจ็ดเคล็ดลับในการดูแลบาน” 

“ดาวนนอยผอนนาน” 

 7. การเนนประสาทสัมผัส การเขียนโฆษณาวิธีนีใ้ชหลักธรรมชาติของมนุษยที่พอใจในรูป 

รส  

กลิ่น เสียง และสัมผัส จึงใชถอยคําทีส่ือ่ความหมายเกีย่วกับประสาทสัมผัสซึ่งสวนใหญเปนคํากริยา

หรือคําวิเศษณ  เชน “เคร่ืองด่ืมคนรุนใหม สดใส ซาบซา” “เพียงคําเดียว เคี้ยวเพลินใจ 

 8. การใชคําภาษาตางประเทศ  การเขียนโฆษณาวิธีใชหลักการตอบสนองคานิยมของคน

ไทยทีนิ่ยมใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  จึงนําคําภาษาตางประเทศมาใชเขียนคําโฆษณา  เชน  

“สกินโลชั่น  เบา นุม ขาว บริสุทธิ์”  “แปงเด็กสูตรผสมมิลคโปรตีน” 

 9. การใชภาษาแสลง  หรือภาษาปาก  การเขียนโฆษณาวิธีนี้  เปนการนําภาษาแสดงหรือ

ภาษาปาก  ซึง่ผูใชสินคากลุมนี้นิยมใชเพือ่สรางความรูสึกคุนเคย  วางใจ  เชน  “หรอยยังไง  ไปชิม

เอง” “จะปวดเฮดทาํไม ใชบริการเราดีกวา 

 10. การกลาวเกินจริง  การโฆษณาวิธีนี้เนนความสนใจโดยไมคํานึงถึงหลักความจริงและ

ผูบริโภคสวนใหญก็ยอมรับสินคานัน้  โดยไมพยายามไตรตรองวาความเปนจริงเปนอยางไร เชน 

“คุณภาพลานเปอรเซ็นต” “น้ําหอมที่หอมจนเทวดาตามต้ือ” 

 นอกจากนี้  ยังพบวาภาษาโฆษณานิยมใชคําคลองจองและคําสัน้ๆ ทีส่ือ่ความหมายชัดเจน

เพื่อใหผูบริโภคจําสินคาไดขึ้นใจและนิยมใชสินคาชนิดน้ัน 
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การเขียนรายงานการคนควา 

 การเขียนรายงานเปนการเขียนเนื้อหาทางวิชาการที่ไดศึกษาคนความาเปนอยางดี  และเรียบ

เรียงอยางมีระเบียบแบบแผน  ทําใหเกิดความรูสึกความเขาใจเร่ืองที่ศึกษาดียิ่งขึ้น 

 

 สวนประกอบของรายงาน  มี 3  สวน  คือ 

 1. สวนนํา  กลาวถึง  วัตถุประสงค และขอบเขตรายงานเร่ืองนี้ 

 2. สวนเน้ือเร่ือง  กลาวถึง สาระสําคัญของเร่ืองอยางละเอียด ทําใหผูอานมีความเขาใจวาใคร

ทําอะไร ที่ไหน เมือ่ไร ทําไม และมีขั้นตอนในการทําอยางไร 

 3. สวนสรุป กลาวถึง ผลของการดําเนินงาน รวมทั้งขอเสนอแนะ หรือ ความคิดเห็นทีเ่ปน

ผลจากการกระทําน้ันดวย 

 

 ลักษณะของรายงานท่ีดี 

 1. ขอมูลเชื่อถือได มีแหลงอางอิงชัดเจน 

 2. สอดคลองกับจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

 3. มีรายละเอียดครบถวน 

 4. มีการใชตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ฯลฯ  ที่ชวยใหเขาใจงาย 

 5. มีวิธีการเรียนที่นาอาน 

 6. เน้ือหาทันสมัย  ทันเหตุการณ 

 

 

 ข้ันตอนในการเขียนรายงาน 

 1. เลอืกเร่ือง เปนเร่ืองที่ผูเขียนมีความรู หรือสนใจเปนพเิศษ มีแหลงขอมูล เปน 

ประโยชนแกผูอาน 

 2. กําหนดจุดมุงหมายของรายงาน ตองกําหนดใหชัดเจนและสามารถเขียนใหเกิดผลตาม

จุดมุงหมายได 

 3. กําหนดขอบเขตของเร่ือง โดยใหสัมผัสกับจุดมุงหมาย 

 4. ทําโครงเร่ือง เพื่อชวยใหรายงานมีการจัดหัวขออยางเปนลําดับไมสับสน  และมี 

ประเด็นเน้ือเร่ืองที่จะเขียนครบถวน 

 โครงเร่ืองจะประกอบดวย ความนํา หัวขอใหญและหัวขอยอย การแบงหัวขอมีหลัก ดังน้ี 
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 1. เรียงลําดับหัวขอใหญ และจัดแบงหัวขอใหดี อยาใหมีหัวขอยอยที่ไมเกี่ยวของเขาไป

ปะปนอยูในหัวขอใหญ 

 2. การใชชื่อหัวขอยอย ไมควรยาวเกนิไป ควรใชใหกะทัดรัด ใจความครอบคลุมเนื้อหาตอน

น้ันๆ โดยเฉพาะ 

 3. ไมควรแบงเน้ือเร่ืองออกเปนหัวขอยอยๆ มากเกินไป 

 4. แตละหัวขอในโครงเร่ืองจะตองมีความสัมพันธตอเน่ืองกันโดยลําดับในการจัดเรียงลําดับ

หัวขอ อาจทําไดหลายวิธี  เชน  เรียงตามลําดับเวลาหรือตามความสัมพันธระหวางหัวขอ โดยดู

ลักษณะของเน้ือเร่ืองเปนหลัก  เชน  การเขียนรายงานเร่ือง  ประวัติการพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติ  

ควรวางโครงเรือ่งตามลําดับ  เวลา  เพราะผลของการพัฒนาในระยะแรก  มีสวนสําคัญเกี่ยวของกับ

การพัฒนาในระยะหลัง เราอาจวางโครงเร่ือง ดังน้ี 

 1. ความนํา 

 2. สภาพทั่วไปของหมูบานเฉลิมพระเกียรติกอน  พ.ศ. 2505 

 3. การพฒันาหมูบานเฉลิมพระเกียรติระยะที่ 1  พ.ศ. 2505 – 2515 

  3.1 เปาหมายของการพัฒนา 

  3.2 วิธีการใช 

  3.3 ปญหาและอุปสรรค 

  3.4 ผลการพัฒนาและผลกระทบ 

 4. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติ ระยะที ่2  พ.ศ. 2515 – 2525 

หัวขอยอยเปนลักษณะเดียวกับขอ 3 

 5. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติระยะที่ 3  พ.ศ. 2525 – 2535 

หัวขอยอยเปนลักษณะเดียวกับขอ 3 

 6. การพัฒนาหมูบานเฉลิมพระเกียรติ – สภาพปจจุบัน 

  6.1 เปาหมายของการพัฒนา 

  6.2 วิธีการใช 

  6.3 ปญหาอุปสรรค 

  6.4 การคาดการณผลการพัฒนา 

 7. ขอสรุป 

  การเรียงเน้ือหา เมื่อทําโครงเรื่องเรียบรอยแลว ผูเขียนจึงคนควา รวบรวมขอมูลจากแหลง

ตางๆ แลวบนัทกึไว จากนั้นนํามาเรียบเรียงตามลําดับทีก่ําหนดไวในโครงเรือ่ง  โดยใชถอยคําสํานวน

ของตัวเองใหมากที่สุดถาคัดลอกขอความจากเอกสารหรือหนังสือเลมใดตองอางถึงแหลงที่มาดวย 
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การกรอกแบบพิมพและใบสมัครงาน 

 แบบรายการ  แบบพิมพ  แบบฟอรม  หมายถึง  เอกสารที่ทําขึ้นโดยพิมพขอความไวบางสวน

และเวนที่วางไวบางสวนสําหรับใหผูที่เกี่ยวของกรอกขอความลงไปในที่วางซึ่งเวนไวน้ัน 

  

 ประโยชนของแบบรายการ  มีดังน้ี 

 1. ประโยชนสําหรับผูกรอก แบบรายการชวยใหผูกรอกไมตองเขียนขอความทีย่ืดยาวตางๆ 

ลงไปทัง้หมด จะเขียนแตเฉพาะรายละเอียดทีผู่ จัดทําแบบรายการตองการเทานัน้ ทําใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็ว 

 2. ประโยชนสําหรับผูจัดทํา  แบบรายงานชวยใหสามารถเก็บขอมูลที่ตองการไดรวดเร็วเปน

ระเบียบสะดวกที่จะนําขอมูลน้ันกลับมาใชอีก รวมทัง้ใชเปนหลกัฐานเอกสารไดดวย 

 ความสําคัญของการกรอกแบบรายการ 

 การกรอกแบบรายการมีความสําคัญมากเพราะแบบรายการใชเปนหลักฐานเอกสารได  แบบ

รายการที่กรอกแลว มีผลผูกพันทางกฎหมาย  ซึ่งผูกรอกจะตองรับผิดชอบแบบรายการบางอยาง  เชน 

สญัญาซื้อขาย  สัญญาค้ําประกัน ฯลฯ  อาจมีผลผูกพันตอทรัพยสินเงินทองจํานวนมาก 

  ขอควรระวังในกรณีทีแ่บบรายการตองลงลายมือชือ่  หามลงนามในแบบรายการทีเ่ขียน

หรือพิมพขอความไมครบถวน หรือขอความที่ยังไมเขาใจชัดเจนเด็ดขาด ไมวาในเร่ืองใดๆ 
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ตัวอยางการกรอกแบบรายการ 

 1. การกรอกแบบรายการ สําหรับสงธนาณัติ 
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2. การกรอกแบบรายการหนังสือมอบอํานาจ 
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3. การกรอกแบบหนังสือสัญญาเชาที่ดิน 
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ขอแนะนําในการกรอกแบบรายการ ควรระมัดระวังในเร่ืองตอไปน้ี 

 1. กรอกดวยความเขาใจ กอนจะกรอกตองอานขอความใหถี่ถวน และควรสอบถาม ถามี

ขอความที่ยังไมเขาใจ 

 2. กรอกขอความที่เปนจริง ไมกรอกขอความที่เปนเท็จ เพราะอาจมีผลเสียหาย ตอตัวผูกรอก

ในภายหลงั 

 3. กรอกใหครบถวน ชองวางที่ไมไดกรอกขอความตองขีดเสนใตใหเต็มชอง ไมเวนที่วางไว

เพราะอาจมีผูมากรอกขอความเพิ่มเติมไดภายหลัง 

 4. กรอกขอความดวยตนเอง ไมควรใหผูอื่นกรอกแบบรายการแทน ยกเวนในกรณีทีจํ่าเปน

อยางยิง่ เชน  ไมอยูในสภาพทีจ่ะเขียนหนังสือได ถาใหผูอื่นกรอกขอความในแบบรายการตองอาน

ขอความน้ันกอนเพื่อความแนใจวาถูกตอง 

 5. ตรวจทานทุกคร้ัง เมือ่กรอกแบบรายการหรือลงนามในเอกสาร 
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กิจกรรม  บทที่ 4 การเขียน 

 1. ใหผูเรียนเรียบเรียงขอความตอไปน้ีใหถูกตองมีความหมายที่สมบูรณ พรอมระบุเหตุผล 

  1.1 การชําเราจําเปนตองหาที่เหมาะๆ ใตตนไมยิ่งดี 

  1.2 ฉันไปตลาดเพื่อซื้อปลาหางมาทําแกงสม 

  1.3 เพื่อนจะไปเที่ยวจังหวัดจันทรบุรี 

 

 2. ใหผูเรียนเขียนแผนภาพความคิด เร่ือง การเขียน จากเนือ้หาวิชาภาษาไทย ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน พรอมทั้งระบุวาเปนแผนภาพความคิดรูปแบบใด 

 

 3. ใหผูเรียนเขียนเรียงความเร่ืองที่ตนเองสนใจ จํานวน 1 เร่ือง โดยใชหลักการเขียนเรียงความดวย 

 

 4. ใหผูเรียนเขียนจดหมายถึงครู กศน. ที่สอนภาษาไทยเพือ่ขอลาปวยเนือ่งจากเปนไขหวัด

ใหญ  ไมสามารถไปพบกลุมตามวัน เวลา และสถานทีไ่ด  พรอมใสซองติดแสตมปสงทางไปรษณีย 

เพื่อใหครู กศน.ใหคะแนนเกบ็ระหวางภาคเรียนดวย 

 

 5. จงบอกคําขวัญประจําจังหวัดของทาน 

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

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

 

 6. ใหผูเรียนรวบรวมคําขวัญที่ไดพบ  พรอมจดบันทึกไวอยางนอย 10 คําขวัญ 

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

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

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

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

 

 7. จงเขียนคําขวัญชักชวนคนในชุมชนของทานใหชวยกันรักษาความสะอาดของแหลงน้าํ 

หรือสถานที่สาธารณะอยางใด อยางหน่ึง 
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เฉลยกิจกรรม  บทที่ 4 การเขียน 

 1. ใหผูเรียนเรียบเรียงขอความตอไปน้ีใหถูกตองมีความหมายที่สมบูรณ พรอมระบุเหตุผล 

  1.1 การชํา  เราจําเปนตองหาที่เหมาะๆ ใตตนไมยิ ่งดี  เพราะตองเวนวรรค 

คําวาการชํา 

  1.2 ฉันไปตลาดเพื่อซื้อปลาหางมาทําแกงสม  เพราะคําวาปลาหางเปนคําราชาศัพท 

  1.3 เพื่อนจะไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  เพราะคําวาจันทรบุรีเขียนผิด 

 2. ใหผูเรียนเขียนแผนภาพความคิด เร่ือง การเขียน จากเนือ้หาวิชาภาษาไทย ระดับ

มัธยมศึกษา พรอมทั้งระบุวาเปนแผนภาพความคิดรูปแบบใด 
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บทท่ี 5 หลักการใชภาษา 

สาระสําคญั 

 การใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู การระดมความคิด การประชุม การวิเคราะห 

การประเมิน การเขาใจระดับของภาษา สามารถใชพดูและเขยีนไดดี ทําใหเกิดประโยชนทั้งตอสวนตน

และสวนรวม ทั้งยังเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ 

 1. อธิบายความแตกตางของคํา พยางค วลี ประโยค ไดถูกตอง 

 2. ใชเคร่ืองหมายวรรคตอน อักษรยอ คําราชาศัพทไดถูกตอง 

 3. อธิบายความแตกตางระหวางภาษาพูด และภาษาเขยีนได 

 4. อธิบายความแตกตาง ความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพย และนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดถูกตอง 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1 การใชคําลาและการสรางคําในภาษาไทย 

 เร่ืองที่ 2 การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน และอักษรยอ 

 เร่ืองที่ 3 ชนิดและหนาทีข่องประโยค 

 เร่ืองที่ 4 หลกัในการสะกดคํา 

 เร่ืองที่ 5 คําราชาศัพท 

 เร่ืองที่ 6 การใชสํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย 

 เร่ืองที่ 7 หลักการแตงคําประพันธประเภทตางๆ 

 เร่ืองที่ 8 การใชภาษาที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
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เรื่องท่ี 1 การใชคําและการสรางคําในภาษาไทย 

การใชคาํ 

 การสื่อสารดวยการพูดและเขียนจะมีประสิทธิภาพหรือสื่อสารไดดีนั้นตองใชคําใหถูกตอง 

โดยใชคําทีม่ีความหมายชัดเจน ใชคําใหถูกกับกาลเทศะและบุคคล การใชเครือ่งหมายการเวนวรรค

ตอน  การสะกดการันตตองถูกตอง  ซึ่งการใชคําใหถูกตองมีหลักการดังน้ัน 

 1. ใชคําใหถูกตองเหมาะสมกับประโยคและขอความ การใชคําบวงคําในประโยคหรือ

ขอความบางครั้งมักใช คําผิด  เชน คําวา  มั่วสุมกับหมกมุน บางคนจะใชวา  “นักเรียนมักมัว่สุมกับ

ตําราเรียนเมือ่ใกลสอบ” ซึง่ไมถูกตองควรใชคําวา หมกมุน แทนคําวา  มัว่สุม  มักจะใชคําวารโหฐาน

ในความหมายวาใหญโตซึ่งความหมายของคํานี ้ หมายถึง ที่ลับ  ควรใชคําวา มโหฬารแทน 

 2. ควรใชใหถูกตองตามหลักภาษา เชน มักจะใชหมายกําหนดการแทนคํา  กําหนดการ ใน

งานปกติทั่วไปซึ่งคําวา หมายกําหนดการ จะใชกับงานพระราชพิธี  กําหนดการ  จะใชกับงานทัว่ไป 

เปนตน 

 3. ควรแบงวรรคตอนของคําไทยใหถูกตอง  เพราะหากแบงตอนผิดก็จะทําใหความหมายผิด

ไปได เชน  คนกนิ กลวย แขกรอนจนตาเหลอืก  ควรเขียน กลวยแขก  ใหติดกัน 

ยาน้ีกินแลวแข็ง แรงไมมี โรคภัยเบียดเบียน  ควรเขียน  แขง็แรงใหติดกนั 

 4. ใชลักษณะนามใหถูกตอง ลักษณะนามเปนลักษณะพิเศษของภาษาไทย ควรใชใหถูกตอง

โดยเฉพาะลักษณะนามบางคําทีไ่มมีโอกาสใชบอยอาจจะจําไมได  เชน  “ชาง” ซึง่ลักษณะนามชาง

เปนเชอืก  ตัวอยาง  ชาง  2 เชอืก  มักจะใชผิดเปนชาง 2 ตัว  หรือชาง 2 ชาง เปนตน 

 5. ใชคําใหตรงความหมาย  คําไทย  คําหนึง่มีความหมายไดหลายอยาง บางคํามีความหมาย

โดยตรงบางคํามีความหมายแฝง  บางคํามีความหมายโดยนัย  และบางคํามีความหมายใกลเคียงจึงตอง

เลือกใชใหตรงความหมาย 

  5.1 คําที่มีความหมายไดหลายอยาง เชน “ขัน” ถาเปนคํานาม  หมายถึง ภาชนะใชตักน้าํ 

เชน ขนัใบน้ีดแีท “ขัน” ถาเปนคํากริยาก็จะหมายถึง ทําใหตึง เสียงรองของไกและนก เชน  นกเขาขัน

เพราะจริงๆ “ขัน” ถาเปนคําวิเศษณ หมายถึง นาหัวเราะ  เชน เธอดูนาขันจริงๆ เปนตน 

  5.2 ความหมายใกลเคียง การใชคําชนิดนีต้องระมัดระวังใหดี เชน  มืด  มัว ยิ้ม  แยม  

เลก็  นอย  ใหญ  โต  ซอม  แซม  ขบ  กัด  เปนตน 
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  ตัวอยาง มืด หมายถึง ไมสวาง มองไมเห็น เชน หองน้ีมืดมาก 

    มัว หมายถึง คลุม  มึน  หลง  เพลนิ 

    เชน ลูกๆ มัวแตรองรําทําเพลง 

    มืดมัว  เชน วันน้ีอากาศมืดมัวจริงๆ 

 6. การใชคําที่มีความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัยเราตองศึกษาทีม่าของคํา  และดู

สภาพแวดลอม เราจะทราบความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัยของคํานั้น 

 ตัวอยาง  แม  หมายถึง หญิงทีใ่หกําเนิดแกลูกเปนความหมายหลัก แตคําตอไปนี้ไมมี

ความหมายหลัก  เชน   แมนํ้า  แมครัว  แมเหลก็  แมมด  แมเลา  แมสื่อ ฯลฯ 

 เสือ  หมายถึง สัตวชนิดหนึง่อยูในปากินเนือ้สัตวเปนอาหารมีนิสัยดุราย  แตคําวา “เสือ” 

ตอไปนี้ไมไดมีความหมายตามความหมายหลัก เชน  เสือผูหญิง  เสอืกระดาษ  เปนตน 

 7. ใชคําที่มีตัวสะกดการันต  ใหถูกตองในการเขียนเพราะคําที่ออกเสียงเหมือนกัน  แตเขียน

สะกดการันตตางกันยอมมีความหมายตางกัน เชน  สัน  สันต  สรร  สรรค  สันทน  ทัง้หาคํานีเ้ขียน

ตางกัน  ออกเสียงเหมือนกันแตความหมายไมเหมือนกัน  คําวา  สันต  หมายถึง  สงบ  สรร  หมายถึง  

เลือกสรร  สรรค  หมายถึง  สราง  เปนตน  จึงตองระมัดระวังในการเขียนคําใหถูกตองตามสะกด

การันตและตรงความหมายของคํานั้นๆ 

 การเขียนคําการเลือกใชคํายังมีขอควรระวังอีกหลายลักษณะขอใหผูเรียนศึกษาและสังเกตให

ดี เพื่อจะไดใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การสรางคํา 

 คําที่ใชในภาษาไทยด้ังเดิม  สวนมากจะเปนคําพยางคเดียว  เชน  พี่  นอง  เดือนดาว  จอบ ไถ  

หมู  หมา  กิน  นอน  ดี  ชั่ว  สอง  สาม  เปนตน  เมื่อโลกวิวัฒนาการ มีสิ่งแปลกใหมเพิ่มขึ้น ภาษาไทย

ก็จะตองพัฒนาทั้งรูปคําและการเพิ่มจํานวนคํา  เพื ่อใหมีคําในการสื ่อสารใหเพียงพอกับการ

เปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของและเหตุการณตาง ๆ ดวยการสรางคํา ยืมคําและเปลี่ยนแปลงรูปรางคํา ซึ่ง

จะมีรายละเอียด  ดังน้ี 

แบบสรางคาํ 

 แบบสรางคําคือวิธีการนําอักษรมาประสมเปนคําเกิดความหมายและเสียงของแตละพยางค 

ใน 1 คํา จะตองมีสวนประกอบ 3 สวน  เปนอยางนอย คือ  สระ  พยัญชนะ และวรรณยุกต  อยางมาก

ไมเกิน 5 สวน คือ  สระ  พยญัชนะ  วรรณยกุต  ตัวสะกด  ตัวการันต 
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รูปแบบของคาํ 

 คําไทยที ่ใชอยู ปจจุบันมีทั ้งคําที ่เปนคําไทยดั้งเดิม  คําทีม่าจากภาษาตางประเทศ 

คําศัพทเฉพาะทางวิชาการ คําทีใ่ชเฉพาะในการพูด คําชนิดตางๆ เหลานี้มีชือ่เรียกตามลักษณะและ

แบบสรางของคํา เชน  คํามูล  คําประสม  คําสมาส  คําสนธิ  คําพองเสียง 

คําพองรูป   คําเหลาน้ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะ ผูเรียนจะเขาใจลักษณะแตกตางของคําเหลานี้ไดจากแบบ

สรางของคํา 

ความหมายและแบบสรางของคําชนิดตางๆ 

คํามูล 

 คํามูล  เปนคําเดียวที่มิไดประสมกับคําอ่ืน อาจมี 1 พยางค  หรือหลายพยางคก็ได  แตเมื่อแยก

พยางคแลวแตละพยางคไมมีความหมายหรือมีความหมายเปนอยางอ่ืนไมเหมือนเดิม คําภาษาไทยทีใ่ช

มาแตเดิมสวนใหญเปนคํามูลที่มีพยางคเดียวโดดๆ  เชน  พอ  แม  กิน  เดิน 

 ตัวอยางแบบสรางของคํามูล 

 คน    มี 1 พยางค คือ  คน 

 สงิโต   มี 2 พยางค คือ  สิง – โต 

 นาฬกิา   มี 3 พยางค คือ  นา –ฬิ – กา 

 ทะมัดทะแมง  มี 4 พยางค คือ  ทะ – มัด – ทะ –แมง 

 กระเหี้ยนกระหือรือ มี 5 พยางค คือ  กระ – เห้ียน – กระ – หือ – รือ 

 

 จากตัวอยางแบบสรางของคํามูล จะเห็นวาเมื่อแยกพยางคจากคําแลว แตละพยางคไมมี

ความหมายในตัวหรืออาจมีความหมายไมครบทุกพยางค  คําเหลานี้จะมีความหมายก็ตอเมื่อนําทุก

พยางคมารวมเปนคํา  ลักษณะเชนน้ี ถอืวาเปนคาํเดียวโดดๆ 

 

คําประสม 

 คือ  คําทีส่รางขึน้ใหมโดยนําคํามูลตัง้แต 2 คําขึน้ไปมาประสมกัน เกิดเปนคําใหมขึน้อีกคํา

หน่ึง 

 1. เกิดความหมายใหม 

 2. ความหมายคงเดิม 

 3. ความหมายใหกระชับขึ้น 
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ตัวอยางแบบสรางคําประสม 

 แมยาย  เกิดจากคํามูล 2 คํา คือ  แมกับยาย 

 ลูกนํ้า  เกิดจากคํามูล 2 คํา คือ  ลูกกับนํ้า 

 ภาพยนตรจีน เกิดจากคํามูล 2 คํา คือ  ภาพยนตรกับจีน 

 จากตัวอยางแบบสรางคําประสม จะเห็นวาเมือ่แยกคําประสมออกจากกัน จะไดคํามูลซึง่แต

ละคํามีความหมายในตัวเอง 

 

ชนิดของคําประสม 

 การนําคํามาประสมกัน  เพือ่ใหเกิดคําใหมขึน้เรียกวา  “คําประสม”  น้ัน  มีวิธีสรางคําตาม

แบบสรางอยู 5 วิธีดวยกัน  คือ 

 1. คําประสมที่เกิดจากคํามูลทีม่ีรูป  เสียง  และความหมายตางกัน  เมื่อประสมกันเกิดเปน

ความหมายใหม ไมตรงกับความหมายเดิม  เชน 

 แม  หมายถึง หญิงที่ใหกําเนิดลูก 

 ยาย หมายถึง แมของแม 

 แมกับยาย ไดคําใหม คือ แมยาย  หมายถึง  แมของเมีย 

 คําประสมชนิดนี้มีมากมาย  เชน  แมครัว  ลูกเสือ  พอตา  มือลิง  ลูกนํ้า  ลูกนอง  ปากกา 

 2. คําประสมที่เกิดจากคํามูลทีม่ีรูป  เสียง   และความหมายตางกัน  เมือ่ประสมกันแลวเกิด

ความหมายใหม  แตยังคงรักษาความหมายของคําเดิมแตละคํา  เชน 

 หมอ หมายถึง ผูรู  ผูชํานาญ  ผูรักษาโรค 

 ดู  หมายถึง ใชสายตาเพื่อใหเห็น 

 หมอกบัดู ไดคําใหม คือ  หมอดู  หมายถึง  ผูทํานายโชคชะตาราศ ี 

 คําประสมชนิดนี ้ เชน  หมอความ  นักเรียน  ชาวนา  ของกิน  รอนใจ  เปนตน 

 3. คําประสมทีเ่กิดจากคํามูลทีม่ีรูป  เสียง  ความหมายเหมือนกัน  เมื่อประสมแลวเกิด

ความหมายตางจากความหมายเดิมเล็กนอย  อาจมีความหมายทางเพิม่ขึน้หรือลดลงก็ได  การเขียนคํา

ประสมแบบนี้จะใชไมยมกๆ เติมขางหลัง  เชน 

  เร็ว หมายถึง รีบ  ดวน 

  เร็วๆ หมายถึง รีบ  ดวนยิ่งขึ้น  เปนความหมายที่เพิ่มขึ้น 

  ดํา หมายถึง สีดํา 

  ดําๆ หมายถึง ดําไมสนิท  เปนความหมายในทางลดลง 
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 คําประสมชนิดนี ้ เชน   ชาๆ   ซ้ําๆ   ดีๆ  นอยๆ  ไปๆ   มาๆ  เปนตน 

 4. คําประสมที่เกิดจากคํามูลทีม่ีรูปและเสียงตางกัน  แตมีความหมายเหมือนกัน  เมือ่นํามา

ประสมกันแลวความหมายไมเปลี่ยนไปจากเดิม  เชน 

  ยิ้ม หมายถึง แสดงใหปรากฏวาชอบใจ 

  แยม หมายถึง คลี่ เผยอปากแสดงความพอใจ 

  ยิ้ม แยม ไดคําใหม คือ  ย้ิมแยม  หมายถึง  ยิ้มอยางชืน่บาน คําประสมชนิดนีม้ี

มากมาย เชน  โกรธเคอืง  รวดเร็ว  แจมใส  เสือ่สาด บานเรือน  วัดวาอาราม  ถนนหนทาง  เปนตน 

 5. คําประสมที่เกิดจากคํามูลทีม่ีรูป เสียง  และความหมายตางกัน  เมือ่นํามาประสมจะตัด

พยางค  หรือยนพยางคใหสั้นเขา   เชน  คําวา  ชนัษา  มาจากคําวา  ชนมพรรษา 

  ชนม  หมายถึง การเกิด 

  พรรษา หมายถึง ป 

  ชนม  พรรษา ไดคําใหม คือ  ชนมพรรษา  หมายถึง  อายุ 

คําประสมประเภทนี้  ไดแก 

  เดียงสา มาจาก เดียง  ภาษา 

  สถาผล มาจาก สถาพร ผล 

  เปรมปรีด์ิ มาจาก เปรม    ปรีดา 

คําสมาส 

 คําสมาสเปนวิธีสรางคําใหมในภาษาบาลีและสันสกฤต  โดยนําคําตั้งแต 2 คําขึ้นไปมา

ประกอบกันคลายคําประสม  แตคําที่นํามาประกอบแบบคําสมาสนัน้นํามาประกอบหนาศัพท  การ

แปลคําสมาสจึงแปลจากขางหลังมาขางหนา  เชน 

 บรม  ยิ่งใหญ  ครู   บรมครู  ครูผูยิ่งใหญ 

 สนุทร  ไพเราะ  พจน  คําพูด  สนุทรพจน  คําพูดที่ไพเราะ 

 การนําคํามาสมาสกัน  อาจเปนบาลีสมาสกับบาลี  สันสกฤตสมาสกับสันสกฤต  หรือบาลี

สมาสสันสกฤตก็ได 

 ในบางครัง้คํ าประสมที เ่กิดจากคําไทยประสมกันกับคําบาลีหรือสันสกฤตบางคํา 

มีลักษณะคลายคําสมาสเพราะแปลจากขางหลังมาขางหนา เชน ราชวัง แปลวา วังของพระราชา   

อาจจัดวาเปนคําสมาสไดสวนคําประสมทีม่ีความหมายจากขางหนาไปขางหลัง  และมิไดใหความผิด

แผกแมคําน้ันประสมกับคําบาลีหรือสันสกฤตก็ถือวาเปนคําประสม เชน มูลคา  ทรัพยสิน  เปนตน 

การเรียงคําตามแบบสรางของคําสมาส 

 1. ถาเปนคําที่มาจากบาลีและสันสกฤต  ใหเรียงบทขยายไวขางหนา  เชน 
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  อุทกภัย หมายถึง   ภัยจากนํ้า 

  อายุขัย หมายถึง   สิ้นอายุ 

 2. ถาพยางคทายของคําหนาประวิสรรชนีย ใหตัดวิสรรชนียออก  เชน 

  ธรุะ  สมาสกับ   กิจ เปน ธุรกิจ 

  พละ  สมาสกับ   ศึกษา เปน พลศึกษา 

 3. ถาพยางคทายของคําหนามีตัวการันตหตัดการันตออกเมื่อเขาสมาส  เชน 

  ทัศน  สมาสกับ   ศึกษา เปน ทัศนศึกษา 

  แพทย สมาสกับ   สมาคม เปน แพทยสมาคม 

 4. ถาคําซ้ําความ  โดยคําหนึ่งไขความอีกคําหนึ่ง ไมมีวิธีเรียงคําที่แนนอน  เชน 

  นร  คน สมาสกับ ชน  คน เปน นรชน  คน 

  วิถี  ทาง สมาสกับ ทาง  ทาง เปน วิถีทาง  ทาง 

  คช  ชาง สมาสกับ สาร  ชาง เปน คชสาร  ชาง 

การอานคําสมาส 

 การอานคําสมาสมีหลักอยูวา  ถาพยางคทายของคําลงทายดวย  สระอะ  อิ  อุ  เวลาเขาสมาส

ใหอานออกเสยีง  อะ  อิ  อุ  น้ัน เพียงคร่ึง เสยีง  เชน 

 เกษตร สมาสกับ ศาสตร เปน เกษตรศาสตร อานวา กะ  เสด  ตระ  สาด 

 อุทก สมาสกับ ภัย เปน อุทกภัย อานวา อุ  ทก  กะ  ไพ 

 ประวัติ สมาสกับ ศาสตร เปน ประวัติศาสตร อานวา  ประ หวัด ติ สาด 

 ภูมิ สมาสกับ ภาค เปน ภูมิภาค อานวา พู มิ พาก 

 เมรุ สมาสกับ มาศ เปน เมรุมาศ อานวา  เม  รุ  มาด 

 

ขอสังเกต 

 1. มีคําไทยบางคํา  ที่คําแรกมาจากภาษาบาลีสันสกฤต  สวนคําหลังเปนคําไทย  คําเหลานีไ้ด

แปลความหมายตางกฎเกณฑของคําสมาส  แตอานเหมือนกับวาเปนคําสมาส  ทั้งน้ี  เปนการอานตาม

ความนิยม  เชน 

  เทพเจา  อานวา  เทพ  พะ  เจา 

  พลเรือน  อานวา  พล  ละ  เรือน 

  กรมวัง  อานวา  กรม  มะ  วัง 

 2. โดยปกติการอานคําไทยที่มีมากกวา 1 พยางค มักอานตรงตัว  เชน 

  บากบั่น  อานวา  บาก  บั่น 
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  ลุกลน  อานวา  ลุก  ลน 

  มีแตคําไทยบางคําที่เราอานออกเสียงตัวสะกดดวย  ทั้งที่เปนคําไทยมิใชคําสมาส  ซึ่ง

ผูเรียนจะตองสังเกต  เชน 

  ตุกตา  อานวา  ตุก  กะ  ตา 

  จักจ่ัน  อานวา  จัก  กะ  จ่ัน 

  จ๊ักจ้ี   อานวา  จ๊ัก  กะ  จ้ี 

  ชักเยอ  อานวา  ชัก  กะ  เยอ 

  สัปหงก  อานวา  สับ  ปะ  หงก 

คําสนธิ 

 การสนธิ  คือ  การเชือ่มเสียงใหกลมกลืนกันตามหลักไวยกรณบาลีสันสกฤต  เปนการเชื่อม

อักษรใหตอเน่ืองกันเพื่อตัดอักษรใหนอยลง  ทําใหคําพูดสละสลวย  นําไปใชประโยชนในการแตงคํา

ประพนัธ 

 คําสนธิ  เกิดจากการเชื่อมคําในภาษาบาลีและสันสกฤตเทานั้น  ถาคําที่นํามาเชื่อมกัน   

ไมใชภาษาบาลีสันสกฤต  ไมถือวาเปนสนธิ  เชน  กระยาหาร  มาจากคํา  กระยา  อาหาร  ไมใชสนธิ  

เพราะ  กระยา  เปนคําไทยและถึงแมวาคําที่นํามารวมกันแตไมไดเชื่อมกัน  เปนเพียงประสมคําเทานัน้  

ก็ไมถือวาสนธิ  เชน 

 ทิชาชาติ  มาจาก ทิชา  ชาติ 

 ทัศนาจร มาจาก ทัศนา   จร 

 วิทยาศาสตร มาจาก วิทยา  ศาสตร 

แบบสรางของคําสนธิที่ใชในภาษาบาลีและสันสกฤต  มีอยู 3 ประเภท  คือ 

 1. สระสนธ ิ

 2. พยญัชนะสนธ ิ

 3. นิคหิตสนธ ิ

สําหรับการสนธิในภาษาไทย สวนมากจะใชแบบสรางของสระสนธ ิ
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แบบสรางของคําสนธิที่ใชในภาษาไทย 

 1. สระสนธิ 

การสนธิสระทําได 3 วิธี  คือ 

  1.1 ตัดสระพยางคทาย  แลวใชสระพยางคหนาของคําหลังแทน  เชน 

 มหา สนธิกับ อรรณพ เปน มหรรณพ 

 นร สนธิกับ อินทร เปน นรินทร 

 ปรมะ สนธิกับ อินทร เปน ปรมินทร 

 รัตนะ สนธิกับ อาภรณ เปน รัตนาภรณ 

 วชริ สนธิกับ อาวุธ เปน วชริาวุธ 

 ฤทธิ สนธิกับ อานุภาพ เปน ฤทธานุภาพ 

 มกร สนธิกับ อาคม เปน มกราคม 

  1.2 ตัดสระพยางคทายของคําหนา แลวใชสระพยางคหนาของคําหลัง แตเปลี่ยนรูป 

อะ  เปน  อา  อิ  เปน  เอ  อุ  เปน  อู  หรือ  โอ  ตัวอยางเชน 

 เปลี่ยนรูป  อะ  เปนอา 

 เทศ สนธิกับ อภิบาล เปน เทศาภิบาล 

 ราช สนธิกับ อธริาช เปน ราชาธิราช 

 ประชา สนธิกับ อธปิไตย เปน ประชาธิปไตย 

 จุฬา สนธิกับ อลงกรณ เปน จุฬาลงกรณ 

 เปลี่ยนรูป  อิ  เปน  เอ 

 นร สนธิกับ อิศวร เปน นเรศวร 

 ปรม สนธิกับ อินทร เปน ปรเมนทร 

 คช สนธิกับ อินทร เปน คเชนทร 

 

 เปลี่ยนรูป  อุ  เปน  อู  หรือ  โอ 

 ราช สนธิกับ อุปถัมภ เปน ราชูปถัมภ 

 สาธารณะ สนธิกับ อุปโภค เปน สาธารณูปโภค 

 วิเทศ สนธิกับ อุบาย เปน วิเทโศบาย 

 สุข สนธิกับ อุทัย เปน สุโขทัย 

 นัย สนธิกับ อุบาย เปน นโยบาย 
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  1.3 เปลีย่นสระพยางคทายของคําหนา  อิ อี  เปน  ย  อุ อู  เปน ว  แลวใชสระ  พยางค

หนาของคําหลังแทน   เชน 

  เปลี่ยน  อิ  อี  เปน  ย 

 มติ สนธิกับ อธิบาย เปน มัตยาธิบาย 

 รังส ี สนธิกับ โอภาส เปน รังสโยภาส  รังสีโยภาส 

 สามัคคี สนธิกับ อาจารย เปน สามัคยาจารย 

  เปลี่ยน  อุ อู  เปน  ว 

 สินธุ สนธิกับ อานนท เปน สนิธวานนท 

 จักษุ สนธิกับ อาจารย เปน สามัคยาจารย 

 ธนู สนธิกับ อาคม เปน ธนัวาคม 

 2. พยัญชนะสนธิ 

 พยัญชนะสนธิในภาษาไทยมีนอย  คือ  เมื่อนําคํา 2 คํามาสนธิกัน  ถาหากวาพยัญชนะตัว

สุดทายของคําหนากับพยัญชนะตัวหนาของคําหลังเหมือนกัน ใหตัดพยัญชนะทีเ่หมือนกันออกเสียตัว

หน่ึง  เชน 

 เทพ สนธิกับ พนม เปน เทพนม 

 นิวาส สนธิกับ สถาน เปน นิวาสถาน 

 3. นิคหิตสนธิ 

 นิคหิตสนธิในภาษาไทย ใชวิธีเดียวกับวิธีสนธิในภาษาบาลีและสันสกฤต  คือ  ใหสังเกต

พยัญชนะตัวแรกของคําหลังวาอยูในวรรคใด  แลวแปลงนิคหิตเปนพยัญชนะตัวสุดทายของวรรคนัน้ 

เชน 

 สํ สนธิกับ กรานต เปน สงกรานต 

 ก  เปนพยญัชนะวรรค  กะ  พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค  กะ  คือ  ง 

 สํ สนธิกับ คม เปน สังคม 

 ค  เปนพยญัชนะวรรค  กะ  พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค  กะ  คือ  ง 

 สํ สนธิกับ ฐาน เปน สัณฐาน 

 ฐ  เปนพยญัชนะวรรค  กะ  พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค  กะ  คือ  ณ 

 สํ สนธิกับ ปทาน เปน สัมปทาน 

   ป  เปนพยญัชนะวรรค  กะ  พยัญชนะตัวสุดทายของวรรค  กะ  คือ  ม 

 ถาพยัญชนะตัวแรกของคําหลังเปนเศษวรรค ใหคงนิคหิต    ตามรูปเดิม  อานออกเสียง อัง 

หรืออัน  เชน 

 สํ สนธิกับ วร เปน สงัวร 
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 สํ สนธิกับ หรณ เปน สังหรณ 

 สํ สนธิกับ โยค เปน สงัโยค 

 ถา  ส ํ สนธิกับคําที่ขึ้นตนดวยสระ  จะเปลี่ยนนิคหิตเปน  ม  เสมอ  เชน 

 สํ สนธิกับ อิทธิ เปน สมิทธิ 

 สํ สนธิกับ อาคม เปน สมาคม 

 สํ สนธิกับ อาส เปน สมาส 

 สํ สนธิกับ อุทัย เปน สมุทัย 

คาํแผลง 

 คําแผลง คือ คําทีส่รางขึน้ใชในภาษาไทยอีกวิธีหนึ่ง  โดยเปลีย่นแปลงอักษรที่ประสมอยูใน

คําไทยหรือคําทีม่าจากภาษาอืน่ใหผิดไปจากเดิม  ดวยวิธีตัด เติม  หรือเปลีย่นรูป  แตยังคงรักษา

ความหมายเดิมหรือเคาความเดิม 

 

 แบบสรางของการแผลงคํา 

 การแผลงคําทําได 3 วิธี  คือ 

 1. การแผลงสระ 

 2. การแผลงพยัญชนะ 

 3. การแผลงวรรณยกุต 
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 1. การแผลงสระ  เปนการเปลี่ยนรูปสระของคําน้ันๆ ใหเปนสระรูปอื่นๆ 

 ตัวอยาง 

คําเดิม คําแผลง คําเดิม คําแผลง 

ชยะ 

โอชะ 

วชริะ 

พัชร 

คะนึง 

ครหะ 

ชวนะ 

สรเสริญ 

ทรูเลข 

ชัย 

โอชา 

วิเชียร 

เพชร 

คํานึง 

เคราะห 

เชาวน 

สรรเสริญ 

โทรเลข 

สายดือ 

สุริยะ 

ดิรัจฉาน 

พจิติร 

พีช 

กรีติ 

สุคนธ 

ยวุชน 

สุภา 

สะดือ 

สุรีย 

เดรัจฉาน 

ไพจิตร 

พืช 

เกียรติ 

สวุคนธ 

เยาวชน 

สุวภา 

 

 2. การแผลงพยัญชนะ 

การแผลงพยัญชนะก็เชนเดียวกับการแผลงสระ  คือ  ไมมีกฎเกณฑตายตัวเกิดขึน้จากความเจริญของ

ภาษา การแผลงพยัญชนะเปนการเปลีย่นรูปพยัญชนะตัวหนึง่ใหเปนอีกตัวหนึง่ หรือเพิม่พยัญชนะลง

ไปใหเสียงผิดจากเดิม  หรือมีพยางคมากกวาเดิม  หรือตัดรูปพยัญชนะ  การศึกษาทีม่าของถอยคํา

เหลานี้จะชวยใหเขาใจความหมายของคําไดถูกตอง 

 ตัวอยาง  

คําเดิม คําแผลง คําเดิม คําแผลง 

กราบ 

เกดิ 

ขจาย 

แขง็ 

คูณ 

เจียร 

เจาะ 

กําราบ 

กําเนิด 

กําจาย 

กาํแหง  คาํแหง 

ควณ  คํานวณ  คํานูณ  

จําเนียร 

จําเพาะ  เฉพาะ 

บวช 

ผทม 

เรียบ 

แสดง 

พร่ัง 

รวยรวย 

เชญิ 

ผนวช 

ประทม  บรรเทา 

ระเบียบ 

สาํแดง 

สะพร่ัง 

ระรวย 

อัญเชญิ 
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เฉยีง 

ชวย 

ตรัย 

ถก 

เฉลยีง  เฉวียง 

ชํารวย 

ตํารับ 

ถลก 

เพญ็ 

ดาล 

อัญชลี 

อุบาสิกา 

บําเพ็ญ 

บนัดาล 

ชลี  ชุลี 

สีกา 

 

 3. การแผลงวรรณยุกต 

การแผลงวรรณยุกตเปนการเปลี่ยนแปลงรูป  หรือเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต  เพื่อใหเสียงหรือรูป

วรรณยุกตผิดไปจากเดิม 

 ตัวอยาง 

คําเดิม คําแผลง คําเดิม คําแผลง 

เพยีง 

เสนหะ 

เพี้ยง 

เสนห 

พทุโธ 

บ 

พทุโธ 

บ 

 

คาํซอน 

 คําซอน  คือ  คําประสมชนิดหนึง่ที่เกิดจากการนําเอาคําตัง้แตสองคําขึน้ไป  ซึง่มีเสียงตางกัน

มีความหมายเหมือนกัน  หรือคลายคลึงกัน หรือเปนไปในทํานองเดียวกันมาซอนคูกัน  เชน  เล็กนอย  

ใหญโต  เปนตน  ปกติคําทีนํ่ามาซอนกันนัน้นอกจากจะมีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันแลว

มักจะมีเสียงใกลเคียงกันดวยเพื่อใหออกเสียงงาย สะดวกปาก คําที่นํามาซอนแลวทําใหเกิดความหมาย

น้ันแบงเปน 2 ลักษณะ  คือ 

 

 1. ซอนคําแลวมีความหมายคงเดิม  คําซอนลักษณะนีจ้ะนําคําทีม่ีความหมายเหมือนกันมา

ซอนกันเพื่อขยายความซึ่งกันและกัน  เชน  ขาทาส  วางเปลา  โงเขลา  เปนตน 

 2. ซอนคําแลวมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  2.1 ความหมายเชิงอุปมา  คําซอนลักษณะนี้จะเปนคําซอนที่คําเดิมมีความหมายเปน

รูปแบบเมื่อนํามาซอนกับความหมายของคําซอนนั้นจะเปลี่ยนไปเปนนามธรรม  เชน 

   ออนหวาน  ออนมีความหมายวาไมแข็ง  เชน ไมออน หวานมีความหมายวา   

รสหวาน เชน  ขนมหวาน 
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   ออนหวาน  มีความหมายวาเรียบรอย  นารัก เชน เธอชางออนหวาน 

เหลอืเกนิ  หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกถึงความเรียบรอยนารัก 

   คําอื่นๆ  เชน  ค้ําจุน  เด็ดขาด  ยุงยาก  เปนตน 

  2.2 ความหมายกวางออก  คําซอนบางคํามีความหมายกวางออกไมจํากัดเฉพาะ

ความหมายเดิมของคําสองคําที ่มาซอนกัน เชน เจ็บไข หมายถึง  อาการเจ็บของ 

โรคตางๆ และคาํ  พี่นอง  ถวยชาม  ทุบตี  ฆาฟน  เปนตน 

  2.3 ความหมายแคบเขา   คําซอนบางคํามีความหมายเดนอยู คําใดคําหนึ ่ง 

ซึ่งอาจจะเปนคําหนาหรือคําหลังก็ได 

  เชน ความหมายเดนอยูขางหนา 

   ใจดํา    หัวหู    ปากคอ    บาบอคอแตก  

   ความหมายเดนอยูขางหลัง 

   หยบิยืม  เอร็ดอรอย  นํ้าพักนํ้าแรง  วานอนสอนงาย  เปนตน  

 ตัวอยางคําซอน 2 คํา  เชน  บานเรือน  สวยงาม  ขาวของ  เงินทอง  มืดค่ํา   อดทน  เกี่ยวของ  

เย็นเจ๊ียบ  ทรัพยสิน  รูปภาพ  ควบคุม  ปองกัน  ลี้ลับ  ซับซอน  เปนตน 

 ตัวอยางคําซอนมากกวา 2 คํา  เชน 

  ยากดีมีจน  เจ็บไขไดปวย  ขาวยากหมากแพง 

  เวียนวายตายเกิด  ถูกอกถูกใจ  จับไมไดไลไมทัน 

  ฉกชิงวิ่งลาว  เปนตน 
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เรื่องท่ี 2 การใชเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ 

การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน 

 ภาษาไทยมีวิธีการเขียนคําติดตอกันไป เมือ่จบขอความแลวจึงเวนวรรค ดังน้ัน 

ในการเขียนหนังสือจึงตองมีการแบงวรรคตอนและใชเครือ่งหมายวรรคตอนประกอบการเขียนให

ถูกตอง  เพื่อชวยใหเขาใจความหมายไดอยางชัดเจนไมผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงค 

 เคร่ืองหมายวรรคตอนที่ควรทราบมีดังนั้น 

ลําดับท่ี เคร่ืองหมาย ชื่อ วิธีใช 

1. , จุลภาค เปนเคร่ืองหมายที่นํามาใชตามแบบภาษาอังกฤษ

แตตามปกติภาษาไทยใชเวนวรรคแทน

เคร่ืองหมาย 

จุลภาคอยูแลว จึงไมจําเปนตองใชเคร่ืองหมาย

จุลภาคอีก 

ตัวอยาง 

เขาชอบรับประทานผักกาด  ผักคะนา  ตนหอม  

กะหล่ําปล ี

  ถาเปนประโยคภาษาอังกฤษจะใชเคร่ืองหมาย

ดังน้ี 

  เขาชอบรับประทานผักกาด ผักคะนา  ตนหอม  

กะหล่ําปล ี
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2. ? ปรัศนี  หรือ 

เคร่ืองหมาย 

คําถาม 

ใชเขียนไวหลังคํา  หรือขอความที่เปนคําถามถา

ไมใชถามโดยตรงไมตองใสเคร่ืองหมายปรัศนี 

ตัวอยาง 

ใคร?  ใครครับ?  (คําถาม) 

ฉันไมทราบวาเขามาหาใคร  (บอกเลา) 

เธอชอบอานหนังสอืนวนิยายไหม?  (คําถาม) 

ฉันไมทราบวาจะทําอยางไรใหเธอเชื่อฉัน (บอก

เลา) 

3. ! อัศเจรีย เปนเคร่ืองหมายแสดงความประหลาดใจ 

มหัศจรรยใจใชเขียนหลังคําอุทาน  หรือขอความ

ที่มีลักษณะคลายคําอุทาน  เพื่อใหผูอานออกสียง

ไดถูกตองกับความเปนจริง  และเหมาะสมกับ

เหตุการณที่เกิดขึ้น  เชน  ดีใจ  เสยีใจ  เศราใจ  

แปลกใจ 

ตัวอยาง 

“โอโฮ!  เธอขับรถไปถึงสงขลาคนเดียวหรือ” 

แปลกใจ 

“อนิจจา!  ทําไมเขาถึงเคราะหรายอยางนั้น” 

สลดใจ 

4. (............) นขลิขิต หรือ 

เคร่ืองหมาย 

วงเลบ็ 

ใชเขียนครอมความที่เปนคําอธิบาย  ซึ่งไมควรมี

ในเน้ือเร่ือง  แตผูเขียนตองการใหผูอานเขาใจ

หรือทราบขอความนั้นเปนพิเศษ  เชน 

ตัวอยาง 

สมัยโบราณ คนไทยจารึกพระธรรมลงใน

กระดาษเพลา (กระดาษที่คนไทยทําขึ้นใชเอง  

โดยมากทําจากเปลือกขอย บางคร้ังเรียกวา

กระดาษขอย) 
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5. “…………..” อัญประกาศ มีวิธีใชดังน้ี 

เนนคาํ หรือขอความใหผูอานสังเกตเปนพิเศษ 

ตัวอยาง 

ผูหญิงคนน้ัน “สวย” จนไมมีที่ติ เขาเปนคน

“กตัญูรูคุณคน” อยางนาสรรเสริญยิ่ง 

ใชสําหรับขอความที่เปนความคิดของผูเขียน

หรือความคิดของบุคคลอ่ืน 

ตัวอยาง 

ฉนัคดิวา “ฉันคงจะมีความสุขที่สุดในโลก ถามี

บานของตัวเองสักหลังหนึ่ง” เขาคิดวา “ไมมีสิ่ง

ใดในโลกน้ีที่จีรังยั่งยืน” 

ขอความที่เปนคําสนทนา  เชน 

ดํา  “เมื่อคืนน้ีฝนตกหนัก  น้ําทวมเขามาถึงใน

บาน แนะ ที่บานของเธอน้ําทวมไหม” 

แดง  “เหรอ  ที่บานนํ้าไมทวมหรอก  แลวกอน

มาทํางานน้ําลดแลวหรือยังละ” 

4. ขอความที่ผูเขียนนํามาจากที่อ่ืน  หรือเปน 

คําพูดของผูอ่ืน 

ตัวอยาง 

ก. เขาทําอยางน้ีตรงกับสุภาษิตวา “ขี่ชางจับ

ต๊ักแตน” 

ข. ผมเห็นดวยกับปาฐกถาธรรมของพระราช 

นันทมุนีที่วา “ความสุขมันเกิดจากเราคิดถูก 

พูดถูกทําถูก” 

6. ๆ ไมยมก หรือ ยมก ใชเขียนไวหลังคํา หรือขอความเพื่อใหอานคํา  

หรือความน้ันซ้ํากันสองคร้ัง ยมก แปลวา  คู แต

ตองเปนคําหรือความชนิดเดียวกัน ถาเปนคําหรือ

ความตางชนิดกันจะใชไมยมกไมได ตองเขยีน
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ตัวอักษรซ้ํากัน 

ตัวอยาง 

เขาเคยมาทุกวัน  วันน้ีไมมา  (ถูก) 

เขาเคยมาทุกวันๆ น้ีไมมา    (ผิด) 

เขาชอบพูดตางๆ นานา      (ถูก) 

เขาชอบพูดตางๆ นา         (ผิด) 

 

7. _ สัญประกาศ ใชขีดเสนใตขอความที่ผูเขียนตองการเนนให

เห็นความสําคัญ 

ตัวอยาง 

โรคพิษสุนัขบามีอันตรายมาก 

ถาถูกสุนัขบากัดตองรีบไปฉีดวัคซีนทันที 

เขาพดูวาเขาไมชอบ คมที่พูดมาก 

8. ” บพุสญัญา ใชเปนเคร่ืองหมายแทนคํา หรือกลุมคําซึ่งอยู

ขางบนเคร่ืองหมายน้ี การเขียนเคร่ืองหมายน้ีจะ

ชวยใหไมตองเขียนคําซ้าํๆ กนั 

ตัวอยาง 

คําวา  คน  ถาเปนคํากริยา  แปลวากวนใหทัว่ 

”  ขอด    ”    ”   ”    ”    ขมวดใหเปนปม 

เคร่ืองหมาย บุพสัญญาน้ีมักจะมีผูเขียนผิดเปน  “     

ตัวอยาง 

สมุด   8 โหล  ราคาโหลละ  40  บาท 

ดินสอ  8    ”    “     ”    12  บาท  (ผิด) 
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9. _ ยติภังค 

หรือ 

เคร่ืองหมาย 

ขีดเสน 

ใชเขียนระหวางคําที่เขียนแยกพยางคกัน เพือ่เปน

เคร่ืองหมายใหรูวา  พยางคหนากับพยางคหลัง

น้ันติดกัน หรือเปนคาํเดียวกนั คําที่เขียนแยกน้ัน

จะอยูในบรรทัดเดียวกัน หรือตางบรรทัดกนักไ็ด 

ตัวอยาง 

สบัดาห  อานวา   สัป-ดา 

สพยอก   อานวา  สับ - พะ - ยอก 

ในการเขยีนเร่ือง หรือขอความ ตัวอยาง เชน คําวา 

พระราชกฤษฎีกา เมื่อเขียนไดเพียง พระราชกฤษ

ก็หมดบรรทัด ตองเขียนคําวา ฎีกา ตอในบรรทดั

ตอไปถาเปนเชนน้ี ใหเขียนเคร่ืองหมายยติภังค 

ดังน้ี 

พระราชกฤษ - แลวเขยีนตอบรรทัดใหมวา ฎีกา

และในการอาน ตองอานติดตอกันเปนคํา

เดียวกันวาพระราชกฤษฎีกา 

10. 

 

ฯ ไปยาลนอย ใชเขียนหลังคําซึ่งเปนที่รูกันโดยทั่วไป  ละ

ขอความสวนหลงัไว  ผูอานจะตองอานขอความ

ในสวนที่ละไวใหครบบริบูรณ  ถาจะใหอาน

เพียงที่เขียนไว  เชน กรุงเทพ  ก็ไมตองใส

เคร่ืองหมายไปยาลนอยลงไป 

ตัวอยาง 

กรุงเทพ ฯ  อานวา  กรุงเทพมหานคร 

โปรดเกลา ฯ อานวา   โปรดเกลา โปรด

กระหมอม 
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11. ฯลฯ ไปยาลใหญ วิธีใชมีดังน้ี 

ใชเขียนไวหลังขอความที่จะตอไปอีกมาก  แต

นํามาเขียนไวพอเปนตัวอยาง  ใหอาน

เคร่ืองหมายฯลฯ  วา “ ละ” 

ตัวอยาง 

เขาปลูกผักกาด  ผกัคะนา  ผักบุง ฯลฯ อานวา 

เขาปลูกผักกาด  ผักคะนา  ผักบุง  ละ 

ใชเขียนไวระหวางกลางขอความ  ซึ่งถาเขียนจน

จบจะยาวเกินไป จึงนํามาเขียนไว  เฉพาะ

ตอนตนกับตอนสุดทายเทาน้ัน  สวน

ขอความที่เวนไวใสเคร่ืองหมาย ฯลฯ ให

อานเคร่ืองหมาย ฯลฯ วา  “ ละถึง ” 

ตัวอยาง 

อิติปโส  ฯลฯ  ภควาติ. 

อานวา  อิติปโส  ละถึง   ภควาติ. 

12. ............... ไปยาลใหญ 

หรือ 

จุดไขปลา 

สําหรับเคร่ืองหมาย ฯลฯ น้ัน ปจจุบันนิยม

ใชเคร่ืองหมาย.............แทน 

ตัวอยาง 

อิติปโส ฯลฯ  ภควาติ  นิยมเขยีนวา 

อิติปโส .........  ภควาติ 

อานวา อิติปโส ละถึง  ภควาติ 

13. • มหัพภาค มีที่ใชดังน้ี 

เขียนไวหลังอักษร  เชน 

พ.ศ.      ยอมาจาก    พุทธศักราช 

พ.ร.บ.      ”            พระราชบัญญัติ 

เม.ย.        ”            เมษายน 

เขียนไวหลังคํายอ  เชน 
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กรกฎ.    ยอมาจาก     กรกฎาคม 

เมษ.      ยอมาจาก     เมษายน 

เขยีนไวหลังตัวเลข  หรืออักษรทีบ่อกจํานวนขอ 

ตัวอยาง 

ก. เราจะไมประพฤติผิดระเบียบของ

โรงเรียน 

ข. การนอนหลับถือวาเปนการพักผอน 

เขียนไวขางหลังเมื่อจบประโยคแลว  เชน  ฉัน

ชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากกวาวิชาอ่ืนๆ 

 

14.  มหัตสัญญา เปนการยอหนา  ขึ้นบรรทัดใหม  ไมมีรูปราง  

และเคร่ืองหมาย 

วิธีใช 

เมือ่เปนชือ่เร่ือง หรือหัวขอเขียนไวกลางบรรทัด 

ถาเปนหัวขอยอย  ก็ยอหนาขึ้นบรรทัดใหม 

ขอความสําคัญๆ ที่จัดไว เปนตอนๆ ควรยอหนา

ขึ้นบรรทัดใหม เพื่อใหขอความเดนชัดและ

เขาใจงาย 

 

อักษรยอ 

 อักษรยอ  คือ  อักษรที่ใชแทนคํา  หรือขอความเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร  

ลักษณะของอักษรยออาจจะเปนอักษรตัวเดียว  อักษรสองตัว  หรือมากกวานั้น  แลวมีจุดหนึ่งจุด  

(มหัพภาค)  ขางหลัง  หรือจุดระหวางตัวอักษรแลวแตการกาํหนด 
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หลักเกณฑการเขียนและการอานอักษรยอ 

 1. การเขียนอักษรยอของคําตางๆ 

มีวิธีการและหลักการซึ่งราชบัณฑิตยสถาน  โดย  “คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 

เกี่ยวกับการใชภาษาไทย”  ไดกาํหนดไว  ดังน้ี 

  ก. ใชพยัญชนะตนของพยางคแรกของคําเปนตัวยอ 

   ถาเปนคําคําเดียวใหใชยอตัวเดียว  แมวาคํานั้นจะมีหลายพยางคก็ตาม 

   ตัวอยาง 

   วา  ว. 

   จังหวัด จ. 

   3.00  นาฬกิา 3.00 น. 

   ศาสตราจารย ศ. 

 ถาใชตัวยอเพียงตัวเดียวแลวทําใหเกิดความสับสนอาจใชพยัญชนะตนของคําถัดไปเปนตัวยอ

ดวยกไ็ด 

   ตัวอยาง 

   ตํารวจ ตร. 

   อัยการ อก. 

  ข. ถาเปนคําสมาสใหถือเปนคําเดียว และใชพยัญชนะตนของพยางคแรกเพียงตัวเดียว 

   ตัวอยาง 

   มหาวิทยาลัย ม. 

   วิทยาลัย ว. 

  ค. ถาเปนคําประสม  ใชพยัญชนะตนของแตละคํา 

   ตัวอยาง 

   ชั่วโมง ชม. 

   โรงเรียน รร. 

  ง. ถาคําประสมประกอบดวยคําหลายคํา มีความยาวมาก อาจเลือกเฉพาะพยัญชนะตน

ของคําที่เปนใจความสําคัญ ทั้งน้ี ไมควรเกิน 4 ตัว 

   ตัวอยาง 

   คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กปร. 
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   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สพฐ. 

จ. ถาใชพยัญชนะของแตละคําแลวทําใหเกิดความสับสน ใหใชพยัญชนะตนของพยางค

ถดัไปแทน 

 

 

   ตัวอยาง 

   พระราชกําหนด พ.ร.ก. 

   พระราชกฤษฎีกา พ.ร.ฎ. 

 ฉ. ถาพยางคที่จะนําพยัญชนะตนมาใชเปนตัวยอมี ห เปนอักษรนํา  เชน  หญ  หล  ใหใช

พยัญชนะตนน้ันเปนตัวยอ 

  ตัวอยาง 

  สารวัตรใหญ สวญ. 

  ทางหลวง ทล. 

 ช. คําที่พยัญชนะตนเปนอักษรควบกล้ําหรืออักษรนํา ใหใชอักษรตัวหนาตัวเดียว 

  ตัวอยาง 

  ประกาศนียบัตร ป. 

  ถนน  ถ. 

  เปรียญ ป. 

 ซ. ตัวยอไมควรใชสระ ยกเวนคําที่เคยใชมากอนแลว 

  ตัวอยาง 

  เมษายน เม.ย. 

  มิถุนายน มิ.ย. 

 ฌ. ตัวยอตองมีจุดกํากับเสมอ  ตัวยอต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป ใหจุดที่ตัวสุดทายเพียงจุดเดียว  ยกเวน

ตัวที่ใชกันมากอน  เชน  พ.ศ.  น.ศ.  ม.ร.ว. เปนตน 

  ตัวอยาง 

  ตําบล ต. 

  ทบวงมหาวิยาลัย ทม. 

 ญ. ใหเวนวรรคหนาตัวยอทุกแบบ 

  ตัวอยาง 

  ประวัติของ  อ. พระนครศรีอยธุยา 

  มีขาวจาก  กทม.  วา 
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 ฎ. ใหเวนวรรคระหวางกลุมอักษรยอ 

  ตัวอยาง 

  ศ. นพ. 

 ฏ. การอานคํายอ  ตองอานเต็ม 

  ตัวอยาง 

  05.00  น. อานวา หานาฬกิา 

  อ.พระนครศรีอยธุยา อานวา อําเภอพระนครศรีอยธุยา 

  ยกเวนในกรณีที่คําเต็มนั้นยาวมาก  และคํายอนั้นเปนที่เขาใจและยอมรับกันทั่วไปแลว

อาจอานตัวยอเรียงตัวไปก็ได 

  ตัวอยาง 

  ก.พ.  อานวา กอ  พอ 

 

 (จากหนังสือหลักเกณฑการใชเครือ่งหมายวรรคตอนเครือ่งหมายอืน่ๆ หลักเกณฑการเวน

วรรค หลักเกณฑการเขียน คํายอ  ราชบัณฑิตยสถาน) 

 2. การเขียนรหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด 

  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ โดยไมมีจุด มหัพภาค  ตอทาย  

เชน 

กระบี่  ยอเปน กบ นาน ยอเปน นน ราชบรุี ยอเปน รบ 

กรุงเทพมหานคร ” กท บุรีรัมย ” บร ลพบรุี ” ลบ 

กาญจนบรุี ” กจ ปทมุธานี ” ปท ลาํปาง ” ลป 

กาฬสินธุ ” กส ประจวบคีรีขันธ ” ปข ลําพูน ” ลพ 

กาํแพงเพชร ” กพ ปราจีนบุรี ” ปจ เลย ” ลย 

ขอนแกน ” ขก ปตตานี ” ปน ศรีสะเกษ ” ศก 

จันทบุรี  ” จบ พะเยา ” พย สกลนคร ” สน 

ฉะเชงิเทรา ” ฉช พระนครศรีอยธุยา ” อย สงขลา ” สข 

ชลบรุี  ” ชบ พงังา ” พง สตูล ” สต 

ชยันาท  ” ชน พัทลุง ” พท สมทุรปราการ ” สป 

ชันภูมิ  ” ชย พิจิตร ” พจ สมทุรสงคราม ” สส 

เชยีงราย  ” ชร พิษณุโลก ” พล สมทุรสาคร ” สค 

เชยีงใหม ” ชม เพชรบรุี ” พบ สระบรุี ” สบ 

ตรัง  ” ตง เพชรบรูณ ” พช สิงหบุรี ” สห 
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ตราด  ” ตร แพร ” พร สุโขทัย ” สท 

ตาก  ” ตก ภูเก็ต ” ภก สพุรรณบรุี ” สพ 

นครนายก ” นย มหาสารคาม ” มค สรุาษฎรธานี ” สฎ 

นครปฐม ” นฐ มกุดาหาร ” มห สรุนิทร ” สร 

นครพนม ” นพ แมฮองสอน ” มส หนองคาย ” นค 

นครราชสมีา ” นม ยโสธร ” ยส อางทอง ” อท 

นครศรีธรรมราช ” นศ ยะลา ” ยล อุดรธานี ” อด 

นครสวรรค ” นว รอยเอ็ด ” รอ อุตรดิตถ ” อต 

นนทบรุ ี ” นบ ระนอง ” รน อุทัยธานี ” อน 

นราธวิาส ” นธ ระยอง ” รย อุบลราชธานี ” อบ 

 

หมายเหตุ กรุงเทพมหานคร  กท  จะพบในหนังสือราชการ  แตโดยทัว่ไป ใชกรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองหมาย เรียกชื่อ วิธีใช 

ตัวอยาง  ใกลๆ ยมก หรือ ไมยมก ใหเขียนไวหลังคําเพือ่ใหอานคํานัน้ซ้าํกัน

สองคร้ัง 
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เรื่องท่ี 3 ชนิดและหนาท่ีของประโยค 

ชนิดของประโยค 

 เมื่อเราทราบลักษณะของประโยคแลว  ก็มาทําความเขาใจเกี่ยวกับประโยคชนิดตางๆ เพิ่มเติม

อีก  ประโยคชนิดแรกที่จะกลาวถึง  คือ  ประโยคความเดียว 

 1. ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค) ประโยคชนิดน้ี คือ ประโยคที่มุ งกลาวถึง 

สิ่งใดสิ่งหน่ึงเพียงสิ่งเดียว  สิ่งน้ันอาจเปนคน สตัว เหตุการณ ฯลฯ อยางใดอยางหน่ึง และสิง่นัน้แสดง

กิริยาอาการหรืออยูในสภาพอยางเดียว  เชน 

 ก. นกเกาะตนไม 

 ข. นายแดงไถนา 

 ค. มุกดาหารเปนจังหวัดที่เจ็ดสิบสาม 

 สวนสําคัญของประโยคความเดียว 

 ประโยคความเดียวแตละประโยคแบงสวนสําคัญออกเปน  2  สวน  สวนหนึ่งเรียกวา   

“ภาคประธาน” คือ ผูกระทําอาการในประโยค อีกสวนหนึ่งเรียกวา “ภาคแสดง” คือ 

สวนที่เปนกิริยาและกรรมผูถูกกระทํา  ในประโยค 

ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง 

ก. นกเกาะตนไม นก เกาะตนไม 

ข. นายแดงไถนา นายแดง ไถนา 

ค. มุกดาหารเปนจังหวัดทีเ่จ็ด

สิบสาม 

มุกดาหาร เปนจังหวัดที่เจ็ดสิบสาม 

 

 2. ประโยคความรวม  (อเนกรรถประโยค)  คือ  ประโยคที่รวมความเอาประโยคความเดียว

ต้ังแต 2 ประโยคข้ึนมารวมเขาดวยกัน โดยมีคําเชื่อมประโยคเหลาน้ันเขาดวยกัน 

  2.1 ประโยคที่มีเนื้อความคลอยตามกัน 

   ประโยคที่ 1 จารุณีเดินทางไปเชียงใหม 

   ประโยคที่ 2 อรัญญาเดินทางไปเชียงใหม 
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   เราสามารถรวมประโยคความเดียวทั้ง 2 ประโยคเขาไวดวยกัน  ดังน้ี 

   “จารุณีและอรัญญาเดินทางไปเชียงใหม” 

   ประโยคที่ 1 เราจะประสบความลมเหลว 

   ประโยคที่ 2 เราไมทอถอย 

   รวมประโยคไดวา “แมเราจะประสบความลมเหลวเราก็ไมทอถอย” 

 

 

  2.2 ประโยคที่มีเนื้อความขัดแยงกัน 

   ประโยคที่ 1 พี่ขยัน 

   ประโยคที่ 2 นองเกียจคราน 

   รวมประโยควา “พี่ขยันแต นองเกียจคราน” 

   ประโยคที่ 1 เขาไดทํางานแลว 

   ประโยคที่ 2 เขายังไมพอใจ 

   รวมประโยควา “เขาไดทํางานแลวแตทวาเขายังไมพอใจ” 

  2.3 ประโยคที่มีใจความเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง 

   ประโยคที่ 1 เธอชอบดูภาพยนตร 

   ประโยคที่ 2 เธอชอบดูโทรทัศน 

   รวมประโยควา “เธอชอบดูภาพยนตรหรือโทรทัศน” 

   ประโยคที่ 1 ปรีชาขึ้นตนไมหลังบาน 

   ประโยคที่ 2 ปรีชากวาดขยะอยูหนาบาน 

   รวมประโยควา  “ปรีชาขึ้นตนไมหลังบานหรือไมก็กวาดขยะอยูหนาบาน” 

  2.4 ประโยคที่มีขอความเปนเหตุเปนผลกัน  โดยมีขอความที่เปนเหตุอยูขางหนาขอความ

ที่เปนผลอยูหลัง 

   ประโยคที่ 1 เขาขับรถเร็วเกินไป 

   ประโยคที่ 2 เขาถูกรถชน 

   รวมประโยควา  “เขาขับรถเร็วเกินไปเขาจึงถูกรถชน” 

   ประโยคที่ 1 กรุงเทพฯ ฝนตกมาก 

   ประโยคที่ 2 กรุงเทพฯ นํ้าทวม 

   รวมประโยควา  “เพราะกรุงเทพฯ ฝนตกมากนํ้าจึงทวม” 

   คําที่ทําหนาที่เชื่อมประโยคเขาดวยกัน เราเรียกวา “คําสันธาน” 



148 | ห น า  

 

 3. ประโยคซอนกัน  (สังกรประโยค)  คือประโยคทีม่ีขอความหลายประโยคซอนรวมอยูใน

ประโยคเดียวกัน  เพื่อใหขอความสมบูรณยิ่งขึ้น 

  1. ประโยคหลักเรียกวา  มุขยประโยค  ซึ่งเปนประโยคสําคัญมีใจความสมบูรณ 

   ในตัวเอง 

  2. ประโยคยอย เรียกวา อนุประโยค  ประโยคยอยนี้จะตองอาศัยประโยคหลัง 

   จึงจะไดความสมบูรณ 

   ตัวอยาง 

   สรพงษเดินทางไปสงขลาเพื่อแสดงภาพยนตร 

   เขาประสบอุบัติเหตุเพราะความประมาท 

   คนที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บเปนคนโชคดี 

 

ตารางประโยคความซอน 

ประโยคหลกั (มขุยประโยค) บทเชื่อม ประโยคยอย (อนุประโยค) 

สรพงษเดินทางไปสงขลา 

เขาประสบอุบัติเหตุ 

คน...เปนคนโชคดี 

เพื่อ 

เพราะ 

ที่ 

แสดงภาพยนตร 

ความประมาท 

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

 

 นอกจากประโยคทัง้ 3 ชนิดดังกลาวมาแลว  ยังมีประโยคอีกหลายชนิดที่มิไดเรียงลําดับ

ประโยคเหมือนประโยคทั้ง 3 ชนิด  ทั้งน้ี  ขึน้อยูกับความตองการของผูสงสารวาตองการจะเนนสวน

ใดของประโยคดวยเหตุน้ีจึงทําใหประโยคมีหลายรูปแบบ  ดังน้ี 

 1. ประโยคเนนผูกระทํา  คือ  ประโยคที่ยกผูกระทําขึน้เปนประธานของประโยคขึน้กลาว

กอนแลวจึงตามดวยภาคแสดง  เชน 

รูปประโยค ประธาน กริยา กรรม 

1. ลินดากําลังซื้อผลไม 

2. สายชลพูดโทรศัพท 

ลนิดา 

สายชล 

กําลังซื้อ 

พูด 

ผลไม 

โทรทัพท 
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 2. ประโยคเนนผูถูกกระทําคือ  ประโยคทีก่ลาวถึงผูถูกกระทําหรือ  กรรม  กอน ผูถูกกระทํา

จึงอยูหนาประโยค 

รูปประโยค ผูถูกกระทํา กริยา 

1. เพื่อนของฉันถูกทําโทษ 

2. ชาตรีถูกจับ 

เพือ่นของฉนั 

ชาตรี 

ถูกทําโทษ 

ถูกจับ 

 

ขอสังเกต ในภาษาไทย  ถาใชวา  “ถูกกระทํา”  อยางใด  จะมีความหมายไปในทางไมดี   

  เชน  ถกูตําหนิ  ถูกตอวา  ถกูดุ  เปนตน  ถาเปนไปทางดีเราจะไมใชคําวา   

  “ถูก”  แตใชคําวา  “ไดรับ”  แทน  เชน  ไดรับแตงต้ัง ไดรับเลือก........เราจะ 

  ไมใชวา  ไดถูกแตงต้ัง......ไดถูกเลือก.......เปนอันขาด 

 3. ประโยคเนนกริยา  คือ  ประโยคทีต่องการเนนกริยาใหเดน  จึงกลาวถึงกริยากอนที่จะ

กลาวถึงประธาน  กริยาที่เนนไดในลักษณะน้ีมีอยูไมกี่คํา  คือ  เกดิ  ปรากฏ  มี 

รูปประโยค กริยา ประธาน 

เกิดน้ําทวมในประเทศบังกลาเทศ 

 

ปรากฎดาวเทียมบนทองฟา 

เกิดนํ้าทวม 

นํ้าทวม  ขยายกริยา 

 

ปรากฏ 

บนทองฟา  ขยายกริยา 

ในประเทศบังกลาเทศ 

 

 

ดาวเทยีม 

 

 

 4. ประโยคคําสัง่และขอรอง คือ ประโยคที่อยูในรูปคําสัง่หรือขอรองและจะละประธานไว  

โดยเนนคําสั่งหรือคําขอรอง  เชน 

  คําสั่ง 1. จงกาเคร่ืองหมายกากบาท  หนาขอความที่ถูกตอง 

    คําที่ขีดเสนใต  คือ กริยา 

  คําขอรอง 2. โปรดรักษาความสะอาด  คําที่ขีดเสนใต  คือ  กริยา 

  ถาเดิมประธานที่ละไวลงไป ก็จะกลายเปนประโยคเนนผูกระทํา 

  เชน 1. ทานจงกาเคร่ืองหมายกากบาทหนาขอความที่ถูกตอง 

   2. ทานโปรดรักษาความสะอาด 



150 | ห น า  

 

 

 

หนาที่ของประโยค 

 ประโยคชนิดตางๆ  สามารถบอกความหมายไดตามเจตนาของผูสงสาร  เพราะการสือ่สารกัน

ตามปกตินัน้  ผูสงสารอาจมีเจตนาไดหลายประการ ประโยคจึงทําหนาที่ตางๆ กัน  เชน  บอกกลาว  

เสนอแนะ  ชี้แจง อธิบาย  ซักถาม  วิงวอน  สัง่หาม  ปฏิเสธ  เปนตน ขอความหรือประโยคทีแ่สดง

เจตนาของผูสงสารเหลานีจ้ะอยูในรูปทีต่างๆ กันไป ซึง่อาจแบงหนาทีข่องประโยคไดเปน 4 ประเภท

ดวยกนั  คือ 

 1. รูปประโยคบอกกลาวหรือบอกเลา ประโยคลักษณะนี ้โดยปกติจะมี  ประธาน  กริยา  และ

อาจมีกรรมดวย  นอกจากนีอ้าจมีสวนขยายตางๆ เพื่อใหชัดเจน  โดยทัว่ไปประโยคบอกเลาจะบงชี้

เจตนาวาประธานของประโยคเปนอยางไร 

ตัวอยาง 

ประโยค เจตนา 

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติของเรา 

นองหิวขาว 

ภาษาไทยเปนอะไร 

นองอยูในสภาพใด 

 

 

 2. รูปประโยคปฏิเสธ  ประโยคนีแ้ตกตางจากประโยคบอกกลาว  หรือบอกเลาตรงทีม่ีคําวา  

“ไม หรือคําที่มีความหมายในทางปฏิเสธ  เชน  “หามไิด”  “มิใช”  ประกอบคําอธิบายเสมอไป 

  ตัวอยาง 

   วันน้ีไมมีฝนเลย 

   เขามิใชคนเชนนั้น 

   หามไิด  หลอนไมใชคนผิดนัด 

  สําหรับประโยคทีผู่ สงสารมีเจตนาที่จะเสนอแนะมักจะใชคําวา  ควรหรือควรจะใน

ประโยคบอกเลาสวนในประโยคปฏิเสธ ใชคําวา ไมควรหรือไมควรจะ 

 ประโยคปฏิเสธ “ชาวนาไมควรปลูกมันสําปะหลังในที่นาเพราะจะทําใหดินจืด” 

 3. ประโยคคําสัง่และขอรอง  ประโยครูปนีม้ีลักษณะเดน  คือ  มีแตภาคแสดงเสมอ  สวน

ประธานซึ่งตองเปนบุรุษที่ 2 ใหละเวนในฐานทีเ่ขาใจ 
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  ตัวอยาง 

   ยกมือขึ้น 

   ยืนขึ้น 

   ปลอยเด๋ียวน้ีนะ 

  รูปประโยคคําสั่ง  เชน  ขางตนน้ี  อาจใสคําวา  อยา  จง  หาม  ขางหนาประโยคไดเพือ่ให

คําสั่งจริงจังยิ่งขึ้น 

  ตัวอยาง 

   อยาทําบานเมืองสกปก 

   จงตอบคําถามตอไปนี้ 

   หามมียาเสพติดไวในครอบครอง 

 4. รูปประโยคคําถาม  ประโยครูปนี้ทําหนาที่เปนคําถามวางอยูตอนตน 

หรือตอนทายของประโยคก็ได 

  คําแสดงคําถามแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ 

   คําแสดงคําถามที่ผูสงสารตองการคําตอบเปนใจความใหม 

   คําแสดงคําถามที่ผูสงสารตองการคําตอบเพียง “ใช”  หรือ “ไม” 
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เรื่องท่ี 4 หลักในการสะกดคํา 

สะกดอยางไรใหถูกตอง 

 การใชภาษาในการสื่อสาร ไมวาจะดวยการพูด และการเขียน  หรืออานจําเปนตองใชให

ถูกตองโดยมีหลักการไวดังน้ี 

การใชตัวสะกด 

 ถาเปนคําภาษาไทยแทจะใชตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด  เชน  จง  บิน  ชม  เชย  เดียว  

ปก  รด  พบ  เปนตน  สวนคําภาษาไทยทีม่าจากภาษาตางประเทศนัน้มีทั้งสะกดตรงตามมาตรา  และ

ใชตัวสะกดหลายตัวตามรูปศัพทเดิม  โดยเฉพาะภาษาบาลีสันสกฤต  เชน 

 1. คําในภาษาไทยที่มาจากภาษาเขมร  ภาษาบาลี  สันสกฤตบางคํา  และคําทีม่าจากภาษาอื่น  

ที่ใชตัวสะกดตรงตามมาตรา 

  คําไทยที่มาจากภาษาเขมร  เชน  จํานอง  ดําเนิน  ขจัด  อํานวย  บังคม 

  คําไทยที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  เชน ทาน คําไทยที่มาจากภาษาอ่ืน เชน มังคุด 

 2. คําไทยที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤตมีตัวสะกดอยูในมาตรา  แม  กน  กก  กด  กบ  อาจจะ

ใชตัวสะกดไดหลายตัวตามรูปในภาษาเดิม  ดังตัวอยางตอไปน่ี 

 

 

  2.1 คําในแม  กน  เชน 

พน ใช น สะกด แปลวา ปา ศัพทเดิม  พน  อาน  พะ  นะ 

ชล ใช ล สะกด แปลวา นํ้า ศัพทเดิม  ชล  อาน  ชะ  ละ 

บุญ ใช ญ สะกด แปลวา ความดี  ศัพทเดิม ปญุญ  อาน  ปุน  ยะ 

คุณ ใช ณ สะกด แปลวา ความเกื้อกูล  ศัพทเดิม  คุณ  อาน  คุ  ณะ 
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พร ใช ร สะกด แปลวา ความดี  ศัพทเดิม  วร  อาน  วะ  นะ  

  2.2 คําในแม  กก  เชน 

ชนก ใช ก สะกด แปลวา พอ ศัพทเดิม ชนก  อาน  ชะ  นะ  กะ 

มุข ใช ข สะกด แปลวา หนา ปาก ทาง ศัพทเดิม มุข  อาน มุก ขะ 

มัค ใช ค สะกด แปลวา หนทาง ศัพทเดิม  มค  อานวา  มัก  คะ 

เมฆ ใช ฆ สะกด แปลวา ไอน้ํารวมตัวกันเปนกลุม ลอยตัวอยูในอากาศ 

เมฆ  อานวา เม ฆะ 

จักร ใช กร สะกด แปลวา อาวุธ  ศัพทเดิม  จกร  อาน  จัก  กระ 

  2.3 คําในแม  กด  เชน 

   อนุญาต พยางคหลังใช  ต  สะกด  แปลวา  ยินยอมให  ศัพทเดิม อนุญาต  

    อานวา  อะ  นุน  ยา  ตะ 

   สัจ ใช จ เปนตัวสะกด  แปลวา  การตั้งความสัตย  ศัพทเดิม  สัจฺจ   

    อานวา  สัต  จะ 

   พืช ใช  ช  เปนตัวสะกด  แปลวา  เมล็ดพันธุไม ศัพทเดิม พืชและวีช   

    อานวา  พี  ชะ  และ  วี  ชะ 

   ครุฑ ใช  ฑ  สะกด  หมายถึง  พญานกที่เปนพาหนะของพระนารายณ  

    ศัพทเดิม ครุฑ  อานวา  คะ  รู  ดะ 

   รัฐ ใช  สะกด  แปลวา  ประเทศ  ศัพทเดิม  ร ฏ  ฐ 

    อานวา  รัต  ถะ 

   รถ ใช ถ  สะกด  แปลวา  ยานที่มีลอสําหรับเคลื่อนไป 

    ศัพทเดิม รถ  อานวา  ระ  ถะ 

   อาพาธ อานวา  อา  พา  ทะ 

   ชาติ ใช  ติ  สะกด  แปลวา  เกดิ  ศัพทเดิม  ชาติ  อานวา  ชา  ติ 

   เหตุ ใช  ตุ  สะกด  แปลวา  ที่มา  ศัพทเดิม  เหตุ  อานวา  เห  ตุ 

   มาตร ใช  ตร  สะกด  แปลวา  เคร่ืองวัดตางๆ  ศัพทเดิม  มาตร   

    อานวา  มาด  ตระ 

   เพชร ใช  ชร  สะกด  แปลวา  ชื่อแกวที่แข็งที่สุดและมีนํ้าแวววาวกวา 

    พลอยอ่ืนๆ ศัพทเดิม  วชรฺ  และ  วชริ  อานวา  วัด  ชระ  และ   
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    วะ  ชิ  ระ 

   ทิศ ใช  ศ  สะกด  แปลวา  ดาน  ขาง  ทาง  เบือ้ง 

    ศัพทเดิม  ทิศ  อานวา  ทิ  สะ   

 คําในแมกด  ในภาษาบาล ี สนัสกฤตใชพยญัชนะหลายตัวเปนตัวสะกด  จึงตอง 

สังเกตและจดจําใหดีจึงจะสามารถเขียนไดถูกตองตามสะกดการันต 

   2.๔ คําในแม กบ  เชน 

บาบ 

 

ใช ป สะกด แปลวา ความชั่ว 

ศัพทเดิม  บาป อานวา  ปา  ปะ 

เสพ 

 

ใช พ สะกด แปลวา กิน  บริโภค 

ศัพทเดิม  เสพ  อานวา  เส  พะ 

โลภ 

 

ใช ภ สะกด แปลวา ความอยากไดไมรูจักพอ 

ศัพทเดิม  โลภ  อานวา  โล  พะ 

 

 

 3. คําทีม่าจากภาษาเขมร  เรานํามาใชในลักษณะคําแผลงตาง ๆ  มีขอควรสังเกต  คือ  เมื่อ

แผลงคําแลว  ตัวสะกดจะเปนตัวเดียวกบัคาํเดิม  เชน 

  เกดิ  เปน กําเนิด 

  จรัส  เปน จํารัส 

  ตรวจ  เปน ตํารวจ 

  ตรัส  เปน ดํารัส 

  เสร็จ  เปน สําเร็จ 

    ฯลฯ 

 4. คําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤตบางคําจะมีตัวสะกดและตัวตามในภาษาไทย  เรานํามาใช

ทั้งรูปแบบเต็มรูปและตัดตัวสะกดออกบาง 

  วุฑฒิ  ไทยใช วุฒิ 

  รฏฐ  ไทยใช รัฐ 

  อฑฒ  ไทยใช อัฒ  เชน  อัฒจันทร 

 

การประและไมประวิสรรชนีย 
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 การประวสิรรชนีย มีหลักดังน้ี 

 1. คําไทยแทที่ออกเสียง  อะ  ชัดเจน  และคําทีย่อสวนจากคําประสม  เชน  มะมวง  มะนาว  

กระทะ  สะอึก  เปนตน  ยกเวนคําบางคํา  เชน  ณ  ธ  ทนาย  ฯพณฯ  เปนตน 

 2. คําทีม่าจากภาษาบาลี  สันสกฤต  ถาตองการใชอานออกเสียง  สระ  อะ  ทีท่ายพยางค  ให

ประวิสรรชนียที่พยางคทาย  เชน พละ ศลิปะ สาธารณะ ทกัษะ มรณะ สมณะ ฯลฯ 

 3. คําทีม่าจากภาษาบาลี  สันสกฤตที่มีพยางคหนาออกเสียง  กระ  ตระ  ประ  ในภาษาไทย 

ใหประวิสรรชนีย  เชน  กระษัย  กระษาปณ  ตระกูล  ประกาศ  ประสาท  ประโยชน  ประชาราษฎร 

ฯลฯ 

 4. คําทีไ่มทราบที่มาไดแนชัดวามาจากภาษาใด แตถาอานออกเสียง อะใหประวิสรรชนีย เช

น กะละแม  กะหล่ํา  กะละมัง  สะอาด  สะครวญ  สะดือ  โพระดก  พะโล  สะระแหน  จะละเม็ด  

สะว้ีดสะวาด  ปะเหลาะ  ปะแหละ  ฯลฯ 

 การไมประวิสรรชนีย  มีหลักดังน้ี 

 1. คําทีอ่อกเสียง  อะ  ไมเต็มมาตรา  หรือคําทีเ่ปนอักษรนํา  เชน  กนก  ขนม  ฉลาด  สมอง 

ฯลฯ ยกเวนกะรัต 

 2. คําสมาสในภาษาบาล ีสันสกฤต  ซึ่งมีเสียง อะ  ระหวางคํา เชน  พลศึกษา ศิลปกรรม  เปน

ตน หรือคําที่มีเสียง  อะ  ที่พยางคหนาของคํา 

 3. คําทีม่าจากภาษาเขมรมีพยัญชนะตน 2 ตัวซอนกัน  ในภาษาไทยอานออกเสียงพยัญชนะ

ตัวหนาเปน  อะ  ไมตองประวิสรรชนีย เชน  จรูญ  จรวย  จรวด  ผม  ผจญ    สลา  สมอง  ขโมย  ขนง  

ขนาน  ขนาบ  ขนบ  ถนน  ถนอม 

 4. คําทับศัพทภาษาอังกฤษอาจจะประหรือไมประวิสรรชนียใหถือปฏิบัติตามแนวที่นิยม

เขยีนกนัมา เชน  เยอรมนั  อเมริกา  สติกเกอร  โปสเตอร  ไอศกรีม  อะลูมิเนียม  อะตอม  อะมีบา 

 

การใชคาํ  อํา  อัม  และ อําม 

 อํา ( _ำ ) 

 1. ใชกับคําไทยทั่วไป  เชน  ชํา  คํา  จํา  รํา  เปนตน 

 2. ใชกับคําแผลงที่มาจากภาษาอ่ืน เชน  เกดิ  กําเนิด  ตรวจ  ตํารวจ  เปนตน 

 อัม  ( _ ั ม ) 

 1. ใชคําที่เปนสระ  อะ  มีตัว   ม  สะกดในภาษาบาลี  สันสกฤต  เชน  คัมภีร  สัมผัส  

สัมภาษณ  อัมพร  เปนตน 

 2. ใชกับคําที่มาจากภาษาอังกฤษ  เชน  กโิลกรัม  ปม  อัลบั้ม  เปนตน 
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 อําม  (_ำ ม ) 

 ใชกับคําทีม่ีเสียงสระ  อะ  แลวมี ม  ตามในภาษาบาลี  สันสกฤต  เชน อํามาตย  อํามฤต 

อํามหิต  เปนตน 

 

 

 

การใช  ไอ  ใอ  อัย  ไอย  ( ไ-    ใ-     - ยั      ไ-ย ) 

 1. การใช  ไ-  สระไอไมมลาย  ใชกับคําไทยทั้งหมด  เชน  ไกล  ไคล  ใจ  ไหม  ตระไคร  ไฟ  

ไข  ได  ไป  ฯลฯ  เวนแตคําไทยที่ใชสระไอไมมวน 20 คํา  และคํามาจากภาษาอืน่ นอกจากภาษาบาลี 

สันสกฤตใหใช  ไอ  เหมือนภาษาไทยทั้งสิ้น 

 คําแผลงมาจาก  สระ อิ  อี  เอ  เปนสระไอในภาษาไทยใหใชสระไอไมมลาย  เชน  วิจิตร  

ไพจิตร  วิหาร  ไพหาร  ตรี  ไตร  ฯลฯ  หรือคําบาลี  สันสกฤตเดิมมีสระไออยูแลว  ใหใช  ไอ  เชน  

ไอศวรย  ไอศวรรย  ไมตรี  ไมตรี  ฯลฯ  คําที่มาจากภาษาอืน่ไมใชภาษาบาลี  สันสกฤตใหใชสระไอ  

เชน  ไกเชอร  เซ ยี งไฮ  กําไร  ไนลอน  ไนโตรเจน  ไฉน  ไสว ฯลฯ 

 2. การใช  ใ-  สระใอไมมวน  ใชกับ  คํา  20  คํา  ดังน้ี 

   ใฝใจใครใครรูให ใหลหลง 

   ในใหมใสใหญยง ตํ่าใต 

   ใดใชใชใบบง ใยยืด 

   ใสสะใภใกลใบ สบิมวนสองหน 

 หรือ 

   ผูใหญหาผาใหม ใหสะใภใชคลองคอ 

 ใฝใจเอาใสหอ มิหลงใหลใครขอดู 

   จะใครลงเรือใบ ดูนํ้าใสและปลาปู 

  สิ่งใดอยูในตู มิใชอยูใตต่ังเตียง 

   บาใบถือใยบัว หูตามัวมาใกลเคียง 

  เลาทองอยาละเลี่ยง ยี่สิบมวนจําจงดี 

 3. การใช    - ั ย   ( อัย )  

  ใชคําที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  ซึง่มีเสียงอะ  และ  ย  ตาม  และถาในภาษาเดิมมี  ย  

สะกดและ  ย  ตามเมื่อนํามาใชในภาษาไทยใหคง  ย  ไว 

 ชัย  มาจาก ชย 



ห น า  | 157 

 

 วัย     ” วย 

 นัย     ” นย 

 อาลยั     ” อาลย 

 อุทัย     ” อุทย 

 อัยยะ    ” อยย 

 อัยยิกา     ” อยยิกา 

 

 

 4. การใช  ไ-ย   (ไอย) 

ใชกับคําทีม่าจากภาษาบาลีซึง่มีสระ เอ  มี  ย  สะกด  และมี  ย  ตาม  เ  ยย  เอย  ย  เมือ่นํามาใชใน

ภาษาไทย  แผลงเปน  “ไอย”  เชน 

 ไวยากรณ มาจาก เวยฺยากรณ 

 อธปิไตย   ” อธปิเตยยฺ 

 ไทยทาน   ” เทยฺยทาน 

 เวไนย   ” เวเนยยฺ 

 อสงไขย   ” อสงเฺขยยฺ 

การใชวรรณยกุต 

 การใชวรรณยุกตไดถูกตองน้ัน จะตองมีความรูในเร่ืองตอไปน้ี 

 1. ไตรยางค  หรือ  อักษร  3  หมู  ไดแก 

  อักษรสูง มี 11 ตัว ไดแก  ษ ฆ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 

  อักษรกลาง มี 9 ตัว ไดแก ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 

  อักษรสูง มี 24 ตัว แบงออกเปน  2  ชนิด  ดังน้ี 

   อักษรตํ่าคู มี 14 ตัว ไดแก ค ต ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ 

   อักษรตํ่าเด่ียว มี 10 ตัว ไดแก ง ญ ณ น ม ย ร ล ฬ ว 

 2. คําเปนคําตาย 

  2.1 คําเปน  คือ  คําที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี 

   ประสมกับสระเสียงยาวในแม  ก  กา  เชน  ป  มา 

   ประสมกับสระ  อํา  ไอ  ใอ  เอา  เชน  ไป  ใกล  ขํา 

   มีตัวสะกดในมาตราแม  กง กน เกย เกอว เชน ตรง จน กลม เชย เดียว 

  2.2 คําตาย  คือ  คือที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง 
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   ประสมกับสระเสียงสั้นในมาตราแม  ก  กา  ยกเวน  อํา  ไอ  ใอ  เอา  เชน  จะ  ผุ  ติ  

มีตัวสะกดในมาตราแม  กก  กด  กบ 

 3. การผันอักษร มีหลักการดังน้ี 

  อักษรสูง  คําเปน  พืน้เสียงเปนเสียงจัตวา  ผันดวย วรรณยุกต  เปนเสียงเอก  ผันดวย

วรรณยกุต      วรรณยกุต      เปนเสยีงโท  เชน  ผา  ผา  ผา  ขาม  ขาม  ขาม 

  อักษรสูง  คําตาย  พื้นเสียงเปนเสียงเอก  ผันเสียงวรรณยุกต      เปนเสียงโท  เชน  ฉะ  ฉะ  

ขบ  ขบ 

  อักษรกลาง  คําเปน  พืน้เสียงเปนเสียงสามัญ  ผันดวยวรรณยุกต                      เปนเสียง เอก  

โท  ตรี  จัตวา  ตามลําดับ  เชน  ปะ  ปา  ปะ  ปะ  โกะ  โกะ  โกะ  โกะ 

  อักษรต่าํ  คําเปน  พืน้เสียงเปนเสียงสามัญ  ผันดวย  วรรณยุกต          เปนเสียงโท  ตรี  

ตามลําดับ  เชน  คา  คา  คา  เทา  เทา  เทา 

  อักษรต่าํ  คําตาย  สระเสียงสั้น  พืน้เสียงเปนเสียง ตรี  ผัน  ดวยวรรณยุกต    เปนเสียงโท

ผันดวยวรรณยุกต      เปนเสียงจัตวา  เชน  คะ  คะ  คะ 

  อักษรตํ่า  คําตายสระเสียงยาว  พืน้เสียงเปนเสียงโท  ผันดวยวรรณยุกต      เปนเสียงตรีผัน

ดวยวรรณยกุต      เปนเสียงจัตวา  เชน  คาบ  คาบ  คาบ 

  อักษรตํ่าตองอาศัยอักษรสูงหรืออักษรกลางชวย  จึงจะผันไดครบ  5  เสยีง 

เชน  คา  ขา  ขา  คา  ขา  เลา  เหลา  เลา  เหลา  เลา  เหลา 

ขอสังเกต 

 1. อักษรสูงและอักษรกลางจะมีรูปวรรณยุกตตรงกับเสียงวรรณยุกต 

 2. อักษรสูงและอักษรตํ่าไมใชวรรณยุกตตรีเลย 

 3. อักษรตํ่าจะมีเสียงวรรณยุกตสูงกวารูปวรรณยุกต 

 4. อักษรเดีย่วหรืออักษรต่าํเดีย่วเมือ่ตองการผันใหครบ  5  เสียง  ตองใชอักษรสูงหรืออักษร

กลางนํา  เชน  ยา  หยา  อยา  ยา  ยา  หยา 

 5. อักษรคูและอักษรสูงตองอาศัยอักษรที่คูกันชวย  จึงจะผันไดครบ 5 เสียง  เชน 

คา  ขา  คา  ขา  คา  ขา 

การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต  (  ) 

 เคร่ืองหมายทัณฑฆาต      ใชเขียนเหมือนพยัญชนะทีไ่มตองการออกเสียง  ซึ่งเราเรียกวา  ตัว

การันต มีหลักการดังน้ี 

 1. พยัญชนะที่อยูขางหลังตัวสะกด  ถามีเคร่ืองหมายทัณฑฆาต  ถือวาพยัญชนะตัวนัน้เปนตัว

การันตไมตองออกเสียง  เชน เสาร  ไมค  ยักษ  อาทิตย  เปนตน 
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 2. พยัญชนะที่อยูขางหลังตัวสะกดสองตัวหรือสามตัว ถาตัวใดตัวหนึ่งมีเครื่องหมายทัณฑ

ฆาตกํากับถือวา  พยัญชนะทัง้สองตัวเปนตัวการันต  ไมตองออกเสียง  เชน  วันจันทร  พระอินทร  

พระลักษณเปนตน 

  ทั้งน้ี  จะไมใชเครื่องหมายทัณฑฆาตกับตัวสะกดที่เปนอักษรควบกล้ํา  และตัวสะกดทีม่ี

สระกํากับ  เชน  จักร  มติร  เกียรติ  เปนตน 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 5 คําราชาศัพท 

 ราชาศัพท  แปลตามศัพท  หมายถึง  ถอยคําสําหรับพระราชา  แตตามตําราหลักภาษาไทยได

ใหความหมายกินขอบเขตไปถึงถอยคําภาษาสําหรับบุคคล  3  ประเภท  คือ 

 1. ศัพทที่ใชสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

 2. ศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ 

 3. ศัพทที่ใชสําหรับสุภาพชน 

1. ศัพทมีใชสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมศานุวงศ 

 คําศัพทประเภทนี้เราจะไดฟงหรือไดอานบอยมาก  สวนใหญจะเปนขาวหรือเรื่องราวที่

เกี่ยวกับกรณียกิจของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ  ลักษณะของราชาศัพทประเภทนี้มี

ลักษณะเดนที่นาสนใจ  คือ 

  1.1 ใชคําวา  ทรง  เพื่อใหเปนคํากริยา 

   ทรง  นําหนากริยาที่เปนคําไทย  เชน  ทรงเลน  ทรงรองเพลง  ทรงออกกําลังกาย 

   ทรง  นําหนาคํานามทีเ่ปนคําไทยแลวใชเปนกริยา  เชน  ทรงชาง  ทรงมา  ทรง

เรือใบ 

   ทรง  นําหนาคําทีเ่ปนราชาราศัพทอยูแลว  เชน  ทรงพระอักษร  ทรงพระสําราญ  

ทรงพระราชนิพนธ 

  1.2 ใชคําไทยนําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว  เพื่อใหเปนคํากริยา  เชนทอดพระเนตร 

  1.3 ใชคําไทยนําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว  เพื่อใหเปนคํานาม  เชน  ซับพระพักตร  

ผาเช็ดหนา  ถุงพระบาท  ถุงเทา  ถุงพระหัตถ  ถุงมือ การใชคําธรรมดานําหนาคําทีเ่ปนราชาศัพทอยู
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แลวเพื่อใหเปนคํานาม  ยังมีอีกเชน  ฉลองพระองค  ฉลองพระหัตถ  ฉลองพระเนตร  แวนตา  มูลพระ

ชวิหา  นํ้าลาย 

  1.4 ใชคําวา  ตน  หรือ  หลวง  ลงทายคํานามหรือกริยา  เชน  เสด็จประพาสตน   

พระแสงปนตน  เคร่ืองตน  รถหลวง  เรือหลวง 

  1.5 คําทีก่ําหนดใหเปนราชาศัพทสามารถจําแนกชนิดตางๆ ได  เหมือนคําในภาษา

สามัญ คือ มีทั้งคํานาม  สรรพนาม  กริยา  วิเศษณ  และมีคําลักษณะนามใชเปนพิเศษอีกดวย  เชน 

 คํานาม 

  พระเศียร  หัว   พระนลาฏ  หนาผาก 

  พระชนก  พอ   พระชนนี  แม 

  พระราชสาสน  จดหมาย  พระแสงกรรบดิ  มีด 

 

 

 คําสรรพนาม 

  ขาพระพุทธเจา  กระหมอม  หมอมฉัน  บุรุษที่ 1 

  ใตฝาละอองธุลีพระบาท  ใตฝาพระบาท  ฝาพระบาท บุรุษที่  2 

  พระองคทาน  พระองค  ทาน  บุรุษที่  3 

 คํากริยา 

 กริยาเปนราชาศัพทอยูแลวไมตองมีคําวา  ทรง  นําหนา  เชน  เสด็จ  ตรัส  เสวย  เปนตน นอกน้ัน

ตองเติมดวยคําวาพระ หรือ  ทรงพระราช  เพือ่ใหเปนคํากริยา  เชน  ทรงพระอักษร  เขียนหนังสือ  

ทรงพระราชนิพนธ  แตงหนังสอื 

 คําวิเศษณ 

 มีแตคําขานรับ  ซึง่แยกตามเพศ  คือ  หญิงใชคําวา  เพคะ  ชาย  ใชคําวา พระพุทธเจาขอรับ  

พระพุทธเจาขา  พะยะคะ 

 คําลักษณะนาม 

 ใชคําวา  องค  กับ  พระองค  เปนคําทีเ่กีย่วกับสวนตาง ๆ ของรางกาย  และเครือ่งใชของทาน  

เชน  พระทนต 2 องค  ฟน 2 ซี่  ปราสาท 2 องค 

 1.6 การใชราชาศัพทแบบแผน  วิธพีดูในโอกาสตางๆ อีกดวย  เชน 

  การใชคําขอบคุณ 

  ถาเรากลาวแกพระมหากษัตริย  ใชวา  “รู สึกขอบพระมหากรุณาธิคุณเปน 

  ลนเกลาฯ” 

  การใชคําขออนุญาต 
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  ถาเรากลาวแกพระมหากษัตริย  ใชวา  “ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต” 

  กลาวเมื่อถวายของ 

  ถาเรากลาวเมื่อถวายของ 

  “ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอม  ถวาย......................” หมายถึง สิ่งของ 

  ขนาดเลก็ 

  “ขอพระราชทานนอมเกลานอมกระหมอม  ถวาย....................” หมายถึง 

  สิ่งของขนาดใหญ  ยกไมได 

 

 

 

 

 

 

2. ศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ 

 พระภิกษุเปนผูที่ไดรับความเคารพจากบุคคลทั่วไป ในฐานะที่เปนผูทรงศีล และเปนผูสืบพระ

ศาสนาการใชถอยคําจึงกําหนดขั้นไวตางหากอีกแบบหนึ่ง 

 เฉพาะองคสมเด็จพระสังฆราช  ซึง่ถือเปนประมุขแหงสงฆนัน้กําหนดใหราชาศัพทเทียบเทา

กับพระราชวงศชั ้นหมอมเจา  แตถาพระภิกษุนั้นเปนพระราชวงศอยูแลวก็คงใหใชราชาศัพท

ตามลําดับชั้นที่เปนอยูแลวน้ัน 

 การใชถอยคําสําหรับพระภิกษุโดยทั่วไปมีขอสังเกตคือ  ถาพระภิกษุใชกับพระภิกษุดวยกัน

หรือใชกับคนธรรมดา  จะใชศัพทอยางเดียวกันตลอด  ผิดกับราชาศัพทสําหรับกษัตริยและพระ

ราชวงศคนอื่นทีพู่ดกับทานหรือพูดถึงทานจึงจะใชราชาศัพท  แตถาพระองคทานพูดกับคนอืน่จะใช

ภาษาสุภาพธรรมดา  เชน 

 มีผูพูดถึงพระวา  “พระมหาสุนทรกําลังอาพาธอยูในโรงพยาบาล” 

 พระมหาสุนทรพูดถึงตัวทานเองก็ยอมกลาววา “อาตมากาํลงัอาพาธอยูทีโ่รงพยาบาล” 

 มีผูพูดถึงพระราชวงศหน่ึงวา “พระองคเจาดิศวรกุมารกําลังประชวร” 

 พระองคเจาเมื่อกลาวพระองคถึงพระองคเองยอมรับสั่งวา “ฉันกําลังปวย” 

ตัวอยางคําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุบางคํา 

คํานาม   ภัตตาหาร  อาหาร  ไทยทาน  สิง่ของถวาย  อาสนะ  ที่น่ัง  กุฏิ  ที่พักในวัด    

   เภสัช   ยารักษาโรค   ธรรมาสน   ทีแ่สดงธรรม 
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คําสรรพนาม อาตมา  ภิกษุเรียกตนเองกับผูอ่ืน 

   ผม  กระผม  ภิกษุเรียกตนเองใชกับภิกษุดวยกัน 

   มหาบพิตร  ภิกษุเรียกพระมหากษัตริย 

   โยม  ภิกษุเรียกคนธรรมดาที่เปนผูใหญกวา 

   พระคุณเจา  คนธรรมดาเรียกสมเด็จพระราชาคณะ 

   ทาน  คนธรรมดาเรียกสมเด็จพระราชาคณะ 

คํากริยา  ประเคน  ยกของดวยมือมอบใหพระ ถวาย  มอบให 

   ฉัน  กิน อาพาธ  ปวย 

   มรณภาพ  ตาย อนุโมทนา  ยนิดีดวย 

   จําวัด  นอน 

คําลักษณะนาม รูป  เปนลักษณะนามสําหรับนับจํานวนภิกษุ  เชน  พระภิกษุ 2 รูป 

คนทั่วไปนิยมใชคําวา  องค 

 

 

3. คําที่ใชสําหรับสุภาพชน 

 การใชถอยคําสําหรับบุคคลทั่วไป จําเปนตองใชใหสมฐานะและเกียรติยศ ความสัมพันธ

ระหวางผูทีติ่ดตอสือ่สารกันจะตองคํานึงถึง อายุ เพศ และตําแหนงหนาที่การงานดวย นอกจากนั้น 

เวลา และ สถานที่ยังเปนเคร่ืองกําหนดอีกดวยวา ควรเลือกใชถอยคําอยางไรจึงจะเหมาะสม 

ตัวอยางคําสุภาพ เชน 

คํานาม   บิดา  พอ  มารดา  แม  และใชคําวาคุณ  นําหนาชื่อ  เชน  คุณพอ  คุณลุง   

   คุณประเสริฐ  คุณครู  เปนตน  ศีรษะ  หัว  โลหิต  เลือด  อุจจาระ 

   ขี้  ปสสาวะ  เยี่ยว  โค  วัว  กระบือ  ควาย  สุนัข  หมา  สุกร  หมู 

คํากริยา  รับประทานอาหาร  กิน  ถึงแกกรรม  ตาย  คลอดบุตร  ออกลูก  ทราบ   

   รู  เรียน  บอกใหรู 

คําสรรพนาม  ดิฉัน  ผม  กระผม  บุรุษที่  1 

    คุณ  ทาน  เธอ  บุรุษที่  2  และ  3 

    การใชสรรพนามใหสุภาพ  คนไทยนิยมเรียกตามตําแหนงหนาที ่

    ดวย  เชน  ทานอธิบดี  ทานหัวหนากอง  เปนตน 

คําวิเศษณ   คําขานรับ  เชน  คะ  เจาคะ  ครับ  ครับผม  เปนตน 

    คําขอรอง  เชน  โปรด  ไดโปรด  กรุณา  เปนตน 
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คําลักษณะนาม  ลักษณะนามเพือ่ยกยอง  เชน  อาจารย  5 ทาน  แทนคําวา  คน   

    ลักษณะนามเพื่อใหสุภาพ  เชน  ไข  4  ฟอง  แทนคําวา  ลูก    

    ผลไม  5  ผล  แทนคาํวา  ลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เรื่องท่ี 6 การใชสํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย 

 คนไทยนิยมใชภาษาถอยคําสํานวนทีส่ละสลวย  ไพเราะ  เสนาะหู  และสะดวกแกการออก

เสียงลักษณะนิสัยคนไทยเปนคนเจาบทเจากลอนอยูแลว  เวลาพูดหรือเขียนจึงนิยมใชถอยคําสํานวน

ปนอยูเสมอถอยคําสํานวนตางๆ เหลานี้ชวยใหการสื่อสารความหมายชัดเจน  ไดความไพเราะ  

ถายทอดอารมณความรูสึกตางๆ  ไดดี  บางครัง้ใชเปนการสื่อสารความหมายเพือ่เปรียบเปรยไดอยาง

คมคายลึกซึ้ง  เหมาะสมกับวัฒนธรรมความเปนอยูของคนไทย  ซึง่แสดงถึงอัธยาศัยที่ดีตอคนอืน่เปน

พื้นฐาน 

 

ประเภทของถอยคําสํานวน 

 1. ถอยคําสํานวน  เปนสํานวนคําทีเ่กิดจากการผสมคําแลวเกิดเปนคําใหม เชน  คําผสม คํา

ซอน  หรือคําทีเ่กิดจากการผสมคําหลายคํา  ผสมกันเปนลักษณะสัมผัส  คลองจอง  มีความหมายไม

แปลตรงตามรูปศัพท  แตมีความหมายในเชิงอุปไมย  เชน 

  ไกออน หมายถึง คนที่ยังไมชํานาญในชั้นเชิง 

  กิ่งทองใบหยก หมายถึง ความเหมาะสมของคูกันนั้นมีมาก 
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  เกลือจ้ิมเกลือ หมายถึง มีความดุรายเขาหากัน  แกเผ็ดกัน 

  แกวงเทาหาเสี้ยน หมายถึง การหาเร่ืองเดือดรอน 

  ขิงก็ราขากแ็รง หมายถึง ตางฝายก็รายเขาหากัน 

  แขวนนวม หมายถึง เลิกการกระทําที่เคยทํามากอน 

  คว่ําบาตร หมายถึง การบอกปฏิเสธไมคบคาสมาคมดวย 

  คมในฝก หมายถึง มีความฉลาดรอบรูแตยังไมแสดงออก 

     เมื่อไมถึงเวลา 

  งามหนา หมายถึง นาขายหนา 

  งกูนิหาง หมายถึง เกีย่วโยงกนัเปนทอดๆ 

  จนตรอก หมายถึง หมดหนทางทีจ่ะหนีได 

  จระเขขวางคลอง หมายถึง คอยกดีกนัไมใหคนอ่ืนทาํอะไรไดสะดวก 

 ชักหนาไมถึงหลัง หมายถึง รายไดไมพอจับจาย 

 ชุบมือเปบ หมายถึง ฉวยผลประโยชนจากแรงงานคนอ่ืน 

 หญาปากคอก หมายถึง เร่ืองงายๆ คิดไมถึง 

 ตกหลุมพราง หมายถึง เชื่อตามที่เขาหลอก 

 ตําขาวสารกรอกหมอ หมายถึง การทําอะไรเฉพาะหนาคร้ังคราวพอ 

     ใหเสร็จไปเทาน้ัน 

 ทิ้งทวน  หมายถึง ทําดีที่สุดเปนคร้ังสุดทาย 

 นํ้ารอนปลาเปน หมายถึง การพูดหรือทําอยางละมุนละมอม 

 น้ําเย็นปลาตาย  ยอมสําเร็จมากกวาทํารุนแรง 

 น้ําทวมปาก หมายถึง รูอะไรแลวพูดไมได 

 บองต้ืน  หมายถึง มีความคิดอยางโงๆ 

 ผักชีโรยหนา หมายถึง ทําดีแตเพียงผิวเผิน 

 ผาขี้ร้ิวหอทอง หมายถึง คนมั่งมีแตทําตัวซอมซอ 

 ใฝสูงเกินศักด์ิ หมายถึง ทะเยอทะยานเกินฐานะ 

 ฝากผีฝากไข หมายถึง ขอยึดเปนที่พึ่งจนตาย 

 พกหินดีกวาพกนุน หมายถึง ใจคอหนักแนนดีกวาใจเบา 

 พระอิฐ  พระปนู หมายถึง น่ิงเฉยไมเดือดรอน 

 มวยลม  หมายถึง ทําทาจะเลิกลมไมดําเนินการตอไป 

 มดืแปดดาน หมายถึง มองไมเห็นทางแกไขคิดไมออก 

 ยอมแมวขาย หมายถึง เอาของไมดีมาหลอกวาเปนของดี 
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 โยนกลอง หมายถึง มอบความรับผิดชอบไปใหคนอ่ืน 

 ลอยชาย  หมายถึง ทําตัวตามสบาย 

 ลอยแพ  หมายถึง ถกูไลออก  ปลดออก  ไมเกี่ยวของกันตอไป 

 สาวไสใหกากิน หมายถึง ขุดคุยความหลัง  สิ่งไมดีมาประจานกันเอง 

 สกุเอาเผากนิ หมายถึง ทําอยางลวกๆ ใหเสร็จไปคร้ังหน่ึงๆ 

 หอกขางแคร หมายถึง อันตรายที่อยูใกลตัว 

 อดเปร้ียวไวกนิหวาน หมายถึง อดทน  ลําบากกอน  จึงสบายภายหลัง 

 

 2. คําพังเพย  หมายถึง  ถอยคําทีก่ลาวขึน้มาลอยๆ เปนกลางๆ  มีความหมายเปนคติสอนใจ

สามารถนําไปตีความแลวนําไปใชพูด  หรือเขียนใหเหมาะสมกับเรื่องที่เราตองการสือ่สารความหมาย

ได  มีลักษณะคลายคลึงกับสุภาษิตมาก  อาจเปนคํากลาวติ  ชม  หรือแสดงความคดิเห็น  เชน 

 รําไมดีโทษปโทษกลอง หมายถึง คนที่ทําอะไรผิดแลวมักกลาวโทษสิ่งอ่ืน 

 ขี่ชางจับต๊ักแตน หมายถึง การลงทุนมากเพื่อทํางานที่ไดผลเล็กนอย 

 ชีโ้พรงใหกระรอก หมายถึง การแนะนําใหคนอ่ืนทําในทางไมดี 

 เสียนอยเสียยาก หมายถึง การไมรูวาสิ่งไหนจําเปนหรือไมจําเปน 

 เสียมากเสียงาย  ใชจายไมเหมาะสม 

 คําพังเพยเหลาน้ียังไมเปนสุภาษิตก็เพราะวา  การกลาวน้ันยังไมมีขอยุติวาเปนหลักความจริงที่

แนนอน  ยังไมไดเปนคําสอนที่แทจริง 

 

ตัวอยางคําพังเพย 

คําพงัเพย ความหมาย 
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กระเชอกนร่ัว 

กลานักมักบิ่น 

ขี่ชางจับต๊ักแตน 

ทําบุญเอาหนา  ภาวนากนัตาย 

หักดามพราดวยเขา 

รําไมดีโทษปโทษกลอง 

นายพึ่งบาว  เจาพึ่งขา 

ชาดไมดี  ทาสีไมแดง 

ไมงามกระรอกเจาะ 

มือไมพายเอาเทาราน้ํา 

ฟนฝอยหาตะเข็บ 

หุงขาวประชดหมา  ปงปลาประชดแมว 

เปนคนสุรุยสุราย 

คนทีอ่วดเกงกลาจนเกนิไปจนอับจนสกัวัน 

ลงทุนไมคุมกับผลที่ได 

ทาํอะไรเพือ่เอาหนา  ไมทําดวยใจจริง 

ทําอะไรโดยพลการ 

ทําไมดีแตโทษผูอ่ืน 

ทุกคนตองพึ่งพาอาศัยกัน 

สนัดานคนไมดี  แกอยางไรก็ไมดี 

หญิงสวยที่มีมลทิน 

ไมชวยแลวยงักดีขวาง 

ฟนเร่ืองเกามาเลาอีก 

แกลงทําแดกดันโดยอีกฝายหน่ึงไมเดือดรอน 

 

 

ตัวอยางการนําคําพังเพยไปใชในความหมายเปรียบเทียบ 

 เมื่อกอนน้ีดูไมคอยสวย เด๋ียวน้ีแตงตัวสวยมากน่ีแหละ  ไกงามเพราะขน  คนงานเพราะแตง 

 เจามันฐานะต่ําตอยจะไปรักลูกสาวคนรวยไดยังไง  ตักน้าํใสกะโหลกชะโงกดูเงา ตนเองเสีย

บาง 

 เราอยาไปทําอะไรแขงกับเขาเลย เขากับเราไมเหมือนกัน  อยาเห็นชางข้ีข้ีตามชาง 

แหม...ฉันวาฉันหนีจากเพื่อนเกาที่เลวแลวมาเจอเพื่อนใหมก็พอๆ กัน  มันเขาตํารา หนีเสอืปะจระเข 

 เขาชอบถวงความเจริญของหมูคณะอยูเร่ือย แถมยังขัดขวางคนอืน่อีก  นี่แหละ  คนมือไมพาย  

เอาเทารานํ้า 

 

 3. อุปมาอุปไมย  หมายถึง  ถอยคําทีเ่ปนสํานวนพวกหนึ่ง  กลาวทํานองเปรียบเทียบใหเห็น

จริงเขาใจแจมแจงชัดเจน และสละสลวยนาฟงมากขึน้  การพูดหรือการเขียนนิยมหาคําอุปมาอุปไมย

มาเติมใหไดความชัดเจนเกิดภาพพจน เขาใจงาย เชน  คนดุ  หากตองการใหความหมายชัดเจน  นาฟง  

แ ล ะ เ กิ ด ภ า พ พ จ น ชั ด เ จ น ก็ ต อ ง อุ ป ม า อุ ป ไ ม ย ว า  “ดุ  เ ห มื อ น  เ สื อ ”    

ขรุขระมาก   การสือ่ความยังไมชัดเจนไมเห็นภาพ  ตองอุปมาอุปไมยวา  “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด”   

หรือ  “ขรุขระเหมอืนผวิพระจนัทร”  ก็จะทําใหเขาใจความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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 ในการเขียนบทรอยแกวหรือแกวกรองก็ตาม  เราไมอาจเขียนใหละเอียดลึกซึง้  เพือ่สือ่ความ

ไดแจมแจงเทากบัการพดูบรรยายดวยตนเองได  ก็จําเปนตองใชอุปมาเพือ่เปรียบเทียบใหผูรับสารจาก

เราไดรับรูความจริง  ความรูสึก  โดยการใชคําอุปมาเปรียบเทียบ  ในการแตงคําประพันธก็นิยมใช

อุปมากันมากเพราะคําอุปมาอุปไมยจะชวยตกแตงถอยคําสํานวนการเขียนใหไพเราะนาอาน  กินใจ  

ประทับใจมากขึ้น  สังเกตการใชอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบในตัวอยางตอไปนี้  
 

      ทานจะไปทัพคร้ังนี้  อยาเพิ่งประมาทดูแคลนเลาป  ดวยเลาปไดขงเบงมาไวเปน 

 ที่ปรึกษา  อุปมา  เหมอืนเสอือันคะนองอยูในปาใหญ  ทานเรงระวังตัวจงดี 
 

ตัวอยางอุปมาที่ควรรูจัก 

แข็งเหมือนเพชร  กรอบเหมอืนขาวเกรียบ 

กลมเหมือนมะนาว  กลวัเหมอืนหนูกลวัแมว 

กนิเหมอืนหมู   คดเคี้ยวเหมือนเขาวงกต 

แกมแดงเหมอืนตําลงึสกุ  งายเหมือนปอกกลวยเขาปาก 

ขมเหมอืนบอระเพด็ โงเหมือนควาย 

ขาวเหมือนสําลี  ใจเสาะเหมือนปอกกลวยเขาปาก 

เขยีวเหมอืนพระอินทร  เบาเหมือนปุยนุน 

งงเปนไกตาแตก   พูดไมออกเหมือนน้ําทวมปาก 

เงียบเหมือนปาชา  รกเหมอืนรังหนู 

ใจกวางเหมือนแมนํ้า  ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร 

ใจดําเปนอีกา  ลืมตัวเหมือนวัวลืมตีน 

ซนเหมอืนลงิ   ชาเหมอืนเตา 

เดินเหมอืนเปด   ซีดเหมือนไกตม 

ตาดําเหมอืนนิล   ดําเหมอืนตอตะโก 

บริสุทธิ์เหมือนหยาดนํ้าคาง  ตาโตเทาไขหาน 

เร็วเหมอืนจรวด  ไวเหมอืนปรอท 

เรียบรอยเหมือนผาพับไว  หนักเหมอืนเดิม 

เอะอะเหมอืนเจกต่ืนไฟ อดเหมอืนกา 

ผอมเหมอืนเปรต   สงูเหมอืนเสาโทรเลข 

มืดเหมือนลืมตาในกระบอกไม  ใสเหมอืนตาต๊ักแตน 

หวานเหมอืนนํ้าออย    สวยเหมอืนนางฟา 
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เปร้ียวเหมอืนมะนาว    อวนเหมอืนตุม 

หวงเหมอืนหมาหวงกาง    เหนียวเหมอืนตังเม 

หนาขาวเหมือนไขปอก    หนาสวยเหมอืนพระจันทรวนัเพญ็ 

ยุงเหมือนยุงตีกัน     รักเหมอืนแกวตาดวงใจ 
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เรื่องท่ี  7 หลักการแตงคําประพันธ 

การแตงคําประพันธ 

 คําประพันธมีรูปแบบหลายประเภท  เชน  กาพย  กลอน  โคลง  ฉันท  การศึกษา  และฝกหัด

แตงกาพย  กลอน  โคลง  เปนการสืบสานวัฒนธรรมการใชภาษาวรรณศิลปของคนไทย 

 

การแตงกาพย 

 คําประพันธรอยกรองประเภทกาพย  มีหลายแบบเรียกชือ่ตาง ๆ  กันไป  ตามลักษณะคํา

ประพันธที่แตกตางกัน  เชน  กาพยยานี  กาพยฉบัง  กาพยสุรางคนางค  กาพยขับไม  เปนตน  กาพย

น้ันสนันิษฐานวาเอาแบบมาจากฉันท  เพียงตัดคําครุ  คาํลหุออกไป  เทาน้ัน 

 ในทีนี่จ้ะอธิบายเฉพาะกาพยยานี 11 กาพยฉบัง  16 และกาพยสุรางคนางค  28  เปนกาพยที่

นิยมแตงกนัโดยทัว่ไป 

 

1. กาพยยานี  11 

 แผนผัง   

   

 

 ตัวอยาง 

   ยานีมีลํานํา   สัมผัสคําสัมผัสใจ 

  วรรคหนาหาคาํใช   วรรคหลังน้ีมีหกคําฯ 
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ลักษณะคําประพันธ 

 1. บท  บทหนึ่งมี 4 วรรค แบงเปนวรรคแรก 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา รวม 11  คํา  จึงเรียก  ยานี  

11 

 2. สัมผัส 

  ก. สัมผัสนอก  หรือสัมผัสระหวางวรรค  อันเปนสัมผัสบังคับ  มีดังน้ี 

คําสุดทายของวรรคแรกวรรคที ่หนึ่ง วรรคสดับ สัมผัสกับคําทีส่ามของวรรคหลังวรรค 

ที่สอง  วรรครับ 

 

 คําสุดทายของวรรคที่สอง  วรรครับ  สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคทีส่าม  วรรครองดูแผนผัง

และตัวอยาง 

 ถาจะแตงบทตอไปตองมีสัมผัสระหวางบท 

 สัมผัสระหวางบท  ของกาพยยานี  คือ 

 คําสุดทายของวรรคสี่  วรรคสง  เปนคําสงสัมผัสบังคับใหบทตอไปตองรับสัมผัสทีค่ําสุดทาย

ของวรรคสอง  วรรครับ  ดังตัวอยาง 

   ยานีมีลํานํา  สัมผัสคําสัมผัสใจ 

 วรรคหนาหาคําใช  วรรคหลงัน้ีมหีกคํา 

   หน่ึงบทมีสี่วรรค พึงประจักษเปนหลักจํา 

 จังหวะและลาํนํา   กาพยยานีดังน้ีเทอญฯ 

 

 คําสุดทายของบทตน  คือคําวา  “คํา”  สงสัมผัสไปยังบทถัดไป  บังคับใหรับสัมผัสทีค่ํา

สุดทายของวรรคสองหรือวรรครับ  ในที่น้ีคือคําวา  “จํา”    

 ข. สัมผัสใน  แตละวรรคของกาพยยานีจะแบงชวงจังหวะเปนดังนี้ 

  วรรคแรก เปน สองคํากับสามคํา  คือ  หน่ึงสอง  หนึ่งสองสาม 

  วรรคหลงั เปน สามคํากับสามคํา  คือ  หนึ่งสองสาม  หนึ่งสองสาม 

  ฉะน้ัน  สมัผสัในจึงกาํหนดไดตามชวงจังหวะของแตละวรรคน่ันเอง  ดังตัวอยาง 

  ยานี – มีลํานํา  สัมผัสคํา – สัมผัสใจ 

ขอสังเกต 
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 กาพยยานีไมเครงสัมผัสในจะมีหรือไมมีก็ได ขอเพียงใชคําทีอ่านแลวราบรืน่ตามชวงจังหวะ

ของแตละวรรคนั้นๆ เทานัน้  สวนสัมผัสนอกระหวางวรรคทีส่าม  วรรครอง กับวรรคที่สี่  วรรคสง  

น้ันจะมีหรือไมมีก็ไดไมบังคับเชนกัน 

 

2. กาพยฉบัง  16 

แผนผัง 

     

 

ตัวอยาง 

  กาพยน้ีมีนามฉบัง สามวรรคระวัง 

 จังหวะจะโคนโยนคาํฯ 

 

ลักษณะคําประพันธ 

 1. บท 

  บทหนึ่งมี  3  วรรค  อาจเรียกวาวรรคสดับ  วรรครับ  วรรคสง  กไ็ด  แบงเปน 

  วรรคแรก  วรรคสดับ  มี  6  คํา  วรรคทีส่อง  วรรครับ  มี  4  คํา 

  วรรคที่  3  วรรคสง  มี  6  คํา 

  รวมทั้งหมด  16  คํา  จึงเรียกฉบัง  16 

 2. สัมผัส 

  ก. สัมผัสนอก  หรือสัมผัสระหวางวรรค  อันเปนสัมผัสบังคับ  ดังน้ี 

  คําสุดทายของวรรคหนึ่ง  วรรคสดับ  สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคสอง  วรรครับ  สัมผัส

ระหวางบท  ของกาพยฉบัง  คือ 

  คําสุดทายของวรรคสาม  วรรคสง  เปนคําสงสัมผัส  บังคับใหบทตอไปตองรับสัมผัสที่คํา

สุดทายของวรรคหนึ่ง  วรรคสดับ  ดังตัวอยาง 

   กาพยมีนามฉบัง สามวรรคระวัง 



172 | ห น า  

 

  จังหวะจะโคนโยนคํา    

   สัมผัสจัดบทลํานํา กาํหนดจดจํา 

  หกคําสี่คําดังน้ี ฯ 

  ข. สัมผัสใน  แตละวรรคของกาพยฉบัง  แบงชวงจังหวะเปนวรรคละสองคํา  ดังน ี้   

  หน่ึงสอง  หน่ึงสอง  หน่ึงสอง  หน่ึงสอง  หน่ึงสอง 

  หน่ึงสอง  หน่ึงสอง  หน่ึงสอง 

 

 ฉะน้ัน  สมัผสัในกาํหนดไดตามชวงจังหวะของแตละวรรคน้ันเอง  ดังตัวอยาง 

  กาพยน้ี – มีนาม  ฉบัง  สามวรรคระวัง 

  จังหวะ – จะ  โคน – โยนคํา 

 

ขอสังเกต 

 กาพยฉบังไมเครงสัมผัสใน  จะมีหรือไมมีก็ได  ขอเพียงใชคําทีอ่านราบรืน่ตามชวงจังหวะ

ของแตละวรรคน้ันๆ  เทาน้ัน 

 สวนสัมผัสนอกระหวางวรรคที่สอง  วรรครับ  กับวรรคทีส่าม  วรรคสง  น้ัน  จะมีหรือไมมีก็

ไดไมบังคับเชนกัน 

 

การแตงกลอน 

 กลอน 

 คําประพันธรอยกรองประเภทกลอน  มีหลายแบบเรียกชือ่ตางๆ กันไป  ตามลักษณะฉันท

ลักษณที่แตกตางกันน้ันๆ  เชน  กลอนสี่  กลอนหา  กลอนหก  กลอนแปด  และยังจําแนกออกไปตาม

ลีลาที่นําไปใชเชน  กลอนเพลงยาว  กลอนบทละคร  กลอนเสภา รวมถึงกลอนบทตางๆ  อีกดวย 

 ในทีน่ีจ้ะอธบิายเฉพาะกลอนหกและกลอนแปด  อันเปนกลอนที่นิยมแตงกันโดยทั่วไป 
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 1. กลอนหก 

แผนผัง  

               

ตัวอยาง 

   กลอนหกหกคํารํ่ารู วางคูวางคําน้ําเสยีง 

   ไพเราะเร่ือยรํ่าจําเรียง สําเนียงสูงตํ่าคํากลอนฯ    

ลักษณะคําประพันธ 

 1. บท  บทหนึ่งมี  4  วรรค 

   วรรคที่หน่ึงเรียกวรรคสดับ วรรคทีส่องเรียกวรรครับ 

   วรรคทีส่ามเรียกวรรครอง วรรคที่สี่เรียกวรรคสง 

  แตละวรรคมี  6  คํา  จึงเรียกวา  กลอนหก 

 2. เสยีงคาํ  กลอนทุกประเภทจะกําหนดเสียงคําทายวรรคเปนสําคัญ กาํหนดไดดังน้ี 

  คําทายวรรคสดับ กําหนดใหใชไดทุกเสียง 

  คําทายวรรครับ กําหนดหามใชเสียงสามัญกับตรี 

  คําทายวรรครอง กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญกับตรี 

  คําทายวรรคสง กาํหนดใหใชเฉพาะเสยีงสามัญกับตรี 

 3. สัมผัส 

  ก. สัมผัสนอก  หรือสัมผัสระหวางวรรค  อันเปนสัมผัสบังคับ มีดังน้ี 

คําสุดทายของวรรคที่หนึ่ง  วรรคสดับ  สัมผัสกับคําที่สองหรือที่สี่ของวรรคที่สองวรรครับ 

  คําสุดทายของวรรคที่สอง  วรรครับ  สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่สาม  วรรครอง  และคํา

ที่สองหรือที่สี่ของวรรคที่สี่  วรรคสง 

  สัมผัสระหวางบท  ของกลอนทุกประเภท  คือ 
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  คําสุดทายของวรรคที่สี่  วรรคสง  เปนคําสงสัมผัสบังคับใหบทตอไปตองรับสัมผัสทีค่ํา

สุดทายของวรรคที่สอง  วรรครับ  ตัวอยาง 

  กลอนหกหกคํารํ่ารู วางคูวางคําน้ําเสียง 

  ไพเราะเร่ือยรํ่าจําเรียง สําเนียงสูงตํ่าคํากลอน 

  เรียงรอยถอยคําสัมผัส จํารัสจําหลักอักษร 

  ทุกวรรคทุกบททุกตอน คือถอยสุนทรกลอนกานทฯ 

 คําสุดทายของบทตนคือวา  กลอน  เปนคําสั่งสัมผัส  บังคับใหบทถัดไปตองรับสัมผัสทีค่ํา

สุดทายของวรรคดวยคําวา  “ ษร”  ตามตัวอยางน้ัน 

  ข. สัมผัสใน  แตละวรรคของกลอนหก  แบงชวงจังหวะเปนวรรคสองคํา  ดังน้ี 

หน่ึงสอง  หน่ึงสอง  หน่ึงสอง 

   ฉะน้ัน  สมัผสัในจึงกาํหนดไดตามชวงจังหวะน่ันเอง  ดังตัวอยาง 

   เรียงรอย ถอย คํา สัมผัส 

ขอสังเกต 

 กลอนหกไมเครงสัมผัสในวรรคมากนัก  อาจยายที่สัมผัสจากคําที่สองไปคําที่สี่ได  หรือจะไม

สัมผัสสระเลย  ใชการเลนคําไปตามชวงจังหวะก็ได  ดังตัวอยาง  เชน  ทุกวรรคทุกบททุกตอน 

 

2. กลอนแปด  (กลอนสุภาพ) 

แผนผัง 

       

ตัวอยาง 

 อันกลอนแปดแปดคาํประจําวรรค วางเปนหลกัอักษรสนุทรศรี 

 เสียงทายวรรคสูงตํ่าจําจงดี สัมผัสมีนอกในไพเราะรู ฯ 

ลักษณะคําประพันธ 
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 1. บท  บทหนึ่งมี 4 วรรค 

  วรรคที่หน่ึงเรียกวรรคสดับ วรรคทีส่องเรียกวรรครับ 

  วรรคทีส่ามเรียกวรรครอง วรรคที่สี่เรียกวรรคสง 

  แตละวรรคมแีปดคาํ  จึงเรียกวา  กลอนแปด 

 2. เสียงคํา  กลอนแปดและกลอนทุกประเภทจะกําหนดเสียงคําทายวรรคเปนสําคัญ  โดย

กาํหนดดังน้ี 

  คําทายวรรคสดับ กําหนดใหใชไดทุกเสียง 

  คําทายวรรครับ กําหนดหามใชเสียงสามัญและตรี 

  คําทายวรรครอง กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญและตรี 

  คําทายวรรคสง กําหนดใหใชเฉพาะเสียงสามัญและตรี 

 3. สัมผัส 

  ก. สัมผัสนอก  หรือสัมผัสระหวางวรรค  อันเปนสัมผัสบังคับ มีดังน้ี 

   คําสุดทายของวรรคที่หนึ่ง วรรคสดับ สัมผัสกับคําทีส่ามหรือทีห่าของวรรคทีส่อง 

วรรครับ 

   คําสุดทายของวรรคที่สอง วรรครับ สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่สาม วรรครอง  และที่

สามหรือที่หาของวรรคที่สี่  วรรครับ 

  สัมผัสระหวางบท  ของกลอนแปด  คือ 

  คําสุดทายของวรรคที่สี่  วรรคสง  เปนคําสงสัมผัสบังคับใหบทตอไปตองรับสัมผัสทีค่ํา

สุดทายของวรรคที่สอง  วรรคสง 

   อันกลอนแปดแปดคาํประจําวรรค วางเปนหลักอักษรสุนทรศรี 

  เสียงทายวรรคสูงตํ่าจําจงดี สัมผัสมีนอกในไพเราะรู   

   จัดจังหวะจะโคนใหยลแยบ ถือเปนแบบอยางกลอนสุนทรภู 

  อานเขียนคลองทองจําตามแบบครู ไดเชิดชูบูชาภาษาไทยฯ 

  คําสุดทายของบทตนในทีนี่ค้ือคําวา  “รู”  เปนคําสงสัมผัส  บังคับใหบทถัดไปตองรับ

สัมผัสที่คําสุดทายของวรรคที่สอง  วรรครับ  ในที่น้ีคือคําวา  “ภู”   

  ข. สมัผัสใน  แตละวรรคของกลอนแปด  แบงชวงจังหวะออกเปนสามชวง  ดังน ี้  

   หนึ่งสองสาม  หน่ึงสอง  หนึ่งสองสาม 

   ฉะน้ัน  สัมผัสในจึงกําหนดไดตามชวงจังหวะในแตละวรรคน่ันเอง ดังตัวอยาง 

   อันกลอนแปด – แปด  คํา –  ประจําวรรค 

   วางเปนหลัก – อัก  ษร –  สุนทรศรี 
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เรื่องท่ี 8 การใชภาษาที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

 ภาษาทีใ่ชมีระดับในการใช  หนังสือเรียนบางเลม  แบงภาษาออกเปน  3  ระดับ  โดยเพิ่ม

ภาษากึ่งทางการ  แตในหนังสือน้ีแบงเปน 2 ระดับ คือ  การใชภาษาที่เปนทางการ  และไมเปนทางการ 

 1. ภาษาท่ีเปนทางการ 

  ภาษาทางการ  หมายถึง  ภาษาที่ใชอยางเปนทางการ  มีลักษณะเปนแบบพิธี 

ถูกตองตามแบบแผนของภาษาเขียน มีทั้งเสียงเครงขรึม  จริงจัง  อาจเรียกวาภาษาแบบแผนก็ได  ภาษา

ทางการมักใชในการเขียนหนังสือราชการ  การกลาวรายงาน  คํากลาวเปดงาน  การแสดงสุนทรพจน  

การเขียนตําราวิชาการ  และการบันทึกรายงานการประชุม  เปนตน 

 2. ภาษาไมเปนทางการ 

  ภาษาไมเปนทางการ  หมายถึง  ภาษาทีใ่ชถอยคํางายๆ  น้ําเสียงเปนกันเองไมเครงเครียด

แสดงความใกลชิดสนิทสนมระหวางผูสงสารและผูรับสารอาจเรียกวาภาษาปากก็ได 

  ภาษาไมเปนทางการ  อาจจําแนกเปนภาษากลุมยอยๆ ไดอีกหลายกลุม  เชน  ภาษาถิน่ 

ภาษาแสลง  ภาษาตลาด  ฯลฯ  ใชในการสนทนาระหวางสมาชิกในครอบครัว 

คนสนิทคุ นเคย ใชเขียนบันทึกสวนตัว และงานเขียนที ่ตองการแสดงความเปนกันเองกับ 

ผูอาน  เปนตน 

 สําหรับการเลือกใชภาษาแบบเปนทางการและไมเปนทางการจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับ

องคประกอบตางๆ ดังน้ี 

 1. วัตถุประสงค  จะตองพิจารณาวา งานเขียนน้ันนําไปใชเพื่ออะไร 

 2. สถานการณในตางสถานการณ  ผูเขียนจะใชระดับภาษาที่ตางกัน 

  เชน  ชาวเพื่อน “เชิญทานอาหารไดแลว” เชิญผูใหญ “ขอเชิญรับประทานอาหารไดแลว

ครับ” ผูเรียนสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคและสถานการณ 
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กิจกรรม บทที่ 5 หลักการใชภาษา 

กิจกรรมท่ี  1  ใหผูเรียนแยกคําตอไปน้ีออกเปน  3  ประเภท  ตามตาราง 

 ผลไม รัฐบาล อัคคีภัย พลเรือน ศลิปกรรม 

 รูปธรรม วิทยาลัย มหาชน พระเนตร พุทธกาล 

 นพเกา คหกรรม สญัญาณ นโยบาย ภูมิศาสตร 

 

คําประสม คําสมาส คําสนธ ิ

   

   

   

   

   

 

 

กิจกรรมท่ี  2  ใหผูเรียนพิจารณาประโยคตอไปน้ีวาเปนประโยคชนิดใด 

 1. วันนี้อากาศรอนมาก 

 2. ฉันดีใจที่เธอมีความสุข 

 3. พอซื้อนาฬิกาเรือนใหมใหฉัน 

 4. พี่ชอบสีเขียวแตนองสาวชอบสีฟา 

 5. รายการราตรีสโมสรใหความบันเทิงแกผูชม 

กิจกรรมท่ี  3  ใหผูเรียนฝกเขียนอักษรยอประเภทตาง ๆ นอกเหนือจากตัวอยางที่ยกมา 

กิจกรรมท่ี  4 ใหผู เรียนศึกษาและรวบรวมคําสุภาพ  และคําราชาศัพทที่ใชและพบเห็นใน 

   ชีวิตประจําวัน 

 กิจกรรมท่ี 5  ใหผูเรียนจับคูสํานวนใหตรงกับความหมาย 

  1 เกีย่วโยงกนัเปนทอดๆ ก. ผักชีโรยหนา 

  2 หมดหนทางทีจ่ะหนีได ข. จับปลาสองมือ 

  3 ทําดีที่สุดเปนคร้ังสุดทาย ค. ขมิ้นกับปูน 

  4 รนหาเร่ืองเดือดรอน ง. แกวงเทาหาเสี้ยน 
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  5 ทําดีแตเพียงผิวเผิน ฉ. จนตรอก 

  6 ไมดําเนินการตอไป ช. หญาปากคอก 

  7 น่ิงเฉยไมเดือดรอน ซ. ทิ้งทวน 

  8 ทําอยางรวกๆ ใหพอเสร็จ ฌ. แขวนนวม 

  9 รูอะไรแลวพูดไมได ญ. มวยลม 

  10 อยากไดสองอยางพรอมๆ กัน ฎ. ลอยแพ 

  11 ถกูไลออก  ปลดออก ฏ. หอกขางแคร 

  12 เร่ืองงายๆ  ที่คิดไมถึง ฐ. พระอิฐพระปนู 

     ฑ. สกุเอาเผากนิ 

     ฒ. งกูนิหาง 

     ณ. น้ําทวมปาก 

กิจกรรมท่ี  6  ใหผูเรียนเขียนคําพังเพยใหตรงกับความหมายที่กําหนดให 

 1. ชอบโทษผูอ่ืนโดยไมดูตัวเอง 

 2. ไมชวยแลวยังกีดขวางผูอ่ืน 

 3. การลงทุนไมคุมคากับผลที่ไดรับ 

 4. ชอบร้ือฟนเร่ืองเกาๆ 

 5. เปนคนชอบสุรุยสุราย 

 

กิจกรรมท่ี  7  ตอบคําถามตอไปน้ีสั้นๆ  แตไดใจความ 

 1. การแตงคําประพันธตามหลักฉันทลักษณมีกี่ประเภท  อะไรบาง 

 

 

 

 2. บทประพันธตอไปน้ีเปนคําประพันธประเภทใด 

  2.1 ถึงกลางวันสุริยันแจมประจักษ  ไมเห็นหนานงลักษณยิ่งมืดใหญ 

 ถงึราตรีมีจันทรอันอําไพ    ไมเห็นโฉมประโลมใจใหมืดมน 

         วิวาหพระสมทุร 

 

  2.2 ขึ้นกกตกทุกขยาก   แสนลําบากจากเวียงชัย 

 ผักเผือกเลือกเผาไฟ    กินผลไมไดเปนแรง 

   รอนรอนออนอัสดง   พระสุริยงเย็นยอแสง 
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 ชวงด่ังนํ้ากร่ิงแดง    แฝงเมฆเขาเงาเมธุธร 

 

 

กิจกรรมท่ี  8  ผูเรียนเขียนประโยคภาษาทางการ  และไมเปนทางการอยางละ  3  ประโยค 

 ภาษาทางการ  1................................................................................... 

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

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

 

 ภาษาไมเปนทางการ  1................................................................................... 

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

      3................................................................................... 
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บทที่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม 

สาระสําคัญ 

 การเรียนภาษาไทย  ตองเรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษาใหเกิดความชื่นชม  ซาบซึ้ง

และภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี และภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ได

สรางสรรคไวอันเปนสวนเสริมความงดงามในชีวิต นอกจากนั้น วรรณคดีและวรรณกรรมตลอดจน

บทรองเลนของเด็ก เพลงกลอมเด็ก ปริศนาคําทาย เพลงพื้นบาน วรรณกรรมพืน้บานเปนสวนหนึง่

ของวัฒนธรรมซึ่งมีคุณคา   การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนวรรณคดี  วรรณกรรม  ภูมิปญญาทางภาษา

ที่ถายทอดความรูสึกนึกคิดทั้งรอยแกวและรอยกรองประเภทตางๆ  เพือ่ใหเกิดความซาบซึง้และความ

ภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษไดสั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ผูเรียนสามารถ 

 1. อธิบายความแตกตางและคุณคาของวรรณคดี  วรรณกรรมปจจุบันและวรรณกรรม

ทองถิ่น 

 2. ใชหลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมให

เห็นคุณคาและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 3. รองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถิ่น 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่ 1 หลกัการพจิารณาวรรณคดีและหลกัการพนิจิวรรณกรรม 

 เร่ืองที่ 2 หลักการพินิจวรรณคดีดานวรรณศิลปดานสังคม 

 เร่ืองที่ 3 เพลงพื้นบาน  เพลงกลอมเด็ก 
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เร่ืองที่ 1 หลักการพิจารณาวรรณคดีและหลักการพินิจวรรณกรรม 

 กอนทีจ่ะศึกษาถึงเรือ่งการพิจารณาวรรณคดีและการพินิจวรรณกรรม ตองทําความเขาใจกับ

ความหมายของคําวา  วรรณคดี  และ  วรรณกรรม  เพือ่ใหนักศึกษาสามารถเขาใจในความหมายของ

คําทัง้สองนี้  ไดอยางชัดเจนโดย  ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2514: 58-133)  ไดกลาวถึง

ความสัมพันธและความแตกตางระหวางวรรณคดีและวรรณกรรมไวดังน้ี 

วรรณคดี ใชในความหมายวา วรรณกรรมหรือหนังสือที่ไดรับการยกยองวาแตงดี มีวรรณกรรมศิลป

กลาวคือมีลักษณะเดนในการใชถอยคําภาษาและเดนในการประพันธ ใหคุณคาทางอารมณและ

ความรูสึกแกผูอานสามารถใชเปนแบบฉบับอางอิงได 

 หนังสือที่เปนวรรณคดีสามารถบงบอกลักษณะไดดังน้ี 

 1. มเีน้ือหาดี มีประโยชนและเปนสุภาษิต 

 2. มีศิลปะการแตงทีย่อดเยี่ยมทั้งดานศิลปะการใชคํา  การใชโวหารและถูกตองตามหลัก

ไวยากรณ 

 3. เปนหนังสือที่ไดรับความนิยมและสืบทอดกันมายาวนานกวา  100  ป 

วรรณกรรม  ใชในความหมายวา  งานหนังสือ  งานนิพนธทีท่ําขึ้นทุกชนิด  ไมวาแสดงออกมาโดยวิธี

หรือในรูปอยางใด  เชน  หนังสือ  จุลสาร  สิง่เขียน  สิง่พิมพ  ปาฐกถา  เทศนา  คําปราศรัย  สุนทร

พจน  สิ่งบันทึก  เสยีง  ภาพ 

 วรรณกรรมแบงออกเปน  2  ประเภท 

 1. สารคดี    หมายถึง หนังสือที่แตงขึน้เพือ่ใหความรู  ความคิด  ประสบการณแกผูอานซึง่  

อาจใชรูปแบบรอยแกวหรือรอยกรองก็ได 

 2. บันเทิงคดี   คือ    วรรณกรรมที่แตงขึ้นเพื่อมุงใหความเพลิดเพลิน  สนุกสนาน  บันเทิงแก

ผูอานจึงมักเปนเร่ืองที่มีเหตุการณและตัวละคร 

 การพินิจหรือการพิจารณาคุณคาของวรรณคดีหรือวรรณกรรม  ไมวาจะเปนรอยแกวหรือรอย

กรองมีหลักการพิจารณากวางๆ  คลายกันคือ  เราอาจจะตั้งคําถามงายๆ  วางานประพันธชิน้นั้นหรือ

เร่ืองน้ันใหอะไรแกคนอานบาง 

ความหมาย 

 การพินิจ  คือการพิจารณาตรวจตรา  พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาได  ทั้งน้ี

นอกจากจะไดประโยชนตอตนเองแลว ยังมีจุดประสงคเพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นและขอเท็จจริงให
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ผูอืน่ไดทราบดวย เชน การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อเปนการแนะนําใหบุคคลทั่วไปที่เปน

ผูอานไดรูจักและไดทราบรายละเอียดที่เปนประโยชนในดานตางๆ เชน ใครเปนผูแตง  เปนเร่ือง

เกี่ยวกับอะไร มีประโยชนตอใครบาง  ทางใดบาง  ผูพินิจมีความเห็นวาอยางไรคุณคาในแตละดาน

สามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนอยางไรในชีวิตประจําวัน 

แนวทางในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม 

 การพนิจิวรรณคดีและวรรณกรรมมแีนวใหปฏิบัติอยางกวางๆ เพือ่ใหครอบคลุมงานเขียนทุก

ชนิดซึ่งผูพินิจจะตองดูวาจะพินิจหนังสือชนิดใด มีลักษณะเฉพาะอยางไรซึ่งจะมีแนวในการพินิจที่

จะตองประยุกตหรือปรับใชใหเหมาะสมกับงานเขียนนั้นๆ 

 หลักเกณฑกวางๆในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม  มีดังน้ี 

 1. ความเปนมาหรือประวัติของหนังสือและผูแตงเพื่อชวยใหวิเคราะหในสวนอ่ืนๆ ไดดีขึ้น 

 2. ลักษณะคําประพันธ 

 3. เร่ืองยอ 

 4. เนื้อเรื่อง ใหวิเคราะหเรือ่งตามหัวขอตามลําดับ โดยบางหัวขออาจจะมีหรือไมมีก็ไดตาม

ความจําเปน  เชน  โครงเร่ือง  ตัวละคร  ฉาก  วิธีการแตง  ลักษณะการเดินเรื่อง  การใชถอยคําสํานวน

ในเร่ือง  การแตงวิธีคิดที่สรางสรรค ทัศนะหรือมุมมองของผูเขียน  เปนตน 

 5. แนวคดิ จุดมุงหมาย เจตนาของผูเขียนที่ฝากไวในเร่ืองซึ่งจะตองวิเคราะหออกมา 

 6. คุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม ซึง่โดยปกติแลวจะแบงออกเปน 4 ดานใหญๆ และ

กวางๆ เพือ่ความครอบคลุมในทุกประเด็น ซึง่ผูพินิจจะตองไปแยกแยะหัวขอยอยใหสอดคลองกับ

ลักษณะหนังสือที่จะพินิจน้ันๆ ตามความเหมาะสมตอไป 

 การอานวรรณคดีมรดกตองอานอยางพินิจจึงจะเห็นคุณคาของหนังสือ การอานอยางพินิจ

หมายความวาอยางไร 

 การพินิจวรรณคดี  คือการอานวรรณคดีอยางใชความคิด  ไตรตรอง  กลั่นกรอง แยกแยะหา

เหตุผลหาสวนดี สวนบกพรองของหนังสือ เพื่อจะไดประเมินคาของหนังสือนัน้ๆ อยางถูกตองและมี

เหตุผล การอานหนังสืออยางพินิจพิเคราะหมีประโยชนตอชีวิตมาก  เพราะผูพินิจวรรณคดี  จะรูจัก

เลือกรับประโยชนจากหนังสือและนําประโยชนไปใชในชีวิตของตนไดและความสามารถในการ

ประเมินคาของผูพินิจวรรณคดีจะชวยใหผูพินิจเปนผูมีเหตุผล  มีความยุติธรรมมีวิจารณญาณ การพินิจ

วรรณคดีผู พินิจไมควรเอาความรูสึกหรือประสบการณสวนตนมาเปนหลักสําคัญในการตัดสิน

วรรณคดี เพราะแตละคนยอมมีความรูสึกและประสบการณตางกัน 

 หลักการพินิจวรรณคดี 
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 การพินิจวรรณคดี  เปนการแนะนําหนังสือในลักษณะของการวิเคราะหวิจารณหนังสืออยาง

งายๆ โดยบอกเรื่องยอๆ แนะนําขอดีขอบกพรองของวรรณคดี บอกชื่อผูแตง  ประเภทของหนังสือ 

ลักษณะการแตง เนื้อเรื่องโดยยอๆ คุณสมบัติของหนังสือ ดวยการวิจารณเกีย่วกับเนือ้หา แนวคิด 

ภาษา คุณคา และขอคิดตางๆ ประกอบทัศนะของผูพินิจ  ซึง่เปนลักษณะของการชักชวนใหผูอาน

สนใจหนังสือเลมน้ัน  การพินิจวรรณคดีเปนการศึกษาและวิเคราะหลักษณะของวรรณคดีเพื่อนํามา

แนะนําใหเกดิความเขาใจซาบซึ้งอยางแจมแจง 

 การพินิจวรรณคดีมีหลักการพินิจกวางๆ 3 ดานคอื 

 1. โครงสรางของวรรณคดี 

 2.ความงดงามทางวรรณคดี 

 3. คุณคาของวรรณคดี 

 

ดานท่ี 1 โครงสรางของวรรณคดี 

 การที่เราจะพินิจวรรณคดีเรือ่งใด เราจะตองพิจารณาวา  เรือ่งนัน้แตงดวยคําประพันธชนิดใด

โครงเรื่องเนือ้เรือ่งเปนอยางไร มีแนวคิดหรือสาระสําคัญอยางไร ตัวละครมีรูปราง  ลักษณะนิสัย

อยางไร ฉากมีความหมายเหมาะสมกับเร่ืองหรือไม และมีวิธีดําเนินเร่ืองอยางไร 

 

ดานท่ี 2 ความงดงามทางวรรณคดี 

 วรรณคดีเปนงานที่สรางขึ้นอยางมีศิลปะ โดยเฉพาะการใชถอยคําเพือ่ใหเกิดความไพเราะใน

อรรถรส  ซึง่เราจะพิจารณาไดจากการใชคํา มีทัง้การเลนคํา เลนอักษร พิจารณาไดจากการใชสํานวน

โวหาร กวีโวหาร ซึ่งจะดูจากการสรางจันตภาพ  ภาพพจน และพิจารณาจากการสรางอารมณใน

วรรณคดีสิ่งเหลานี้เปนความงดงามทางวรรณคดีทั้งนั้น 

โวหารภาพพจน 

 การใชโวหารภาพพจน  คือ  การใชถอยคําใหเกิดภาพโดยวิธีการเปรียบเทียบอยางมีศิลปะ  

ภาพพจนมีหลายลักษณะ  เชน  อุปมา  อุปลักษณ  อธิพจน  บุคลาธิษฐาน  สัทพจน  หรือการใช

สัญลักษณเปนตน 

 อุปมา  คือการเปรียบเทียบเพือ่ทําใหเห็นภาพหรือเกิดความรูสึกชัดเจน จึงตองนําสิง่อืน่ที่มี

ลักษณะคลายคลึงกันมาชวยอธิบาย หรือเชื่อมโยงความคิดโดยมีคํามาเชือ่ม  ไดแก  เหมือน  เสมือน  

ดุจ  เลห  เฉก  ดัง  กล  เพยีง  ราว  ปูน  ฯลฯ 

 อุปลักษณ เปนการเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งกวาอุปมา  เพราะเปนการเปรียบสิ่งหนึง่เปนสิ่งหนึง่

มากจนเหมือนกับเปนสิ่งเดียวกันโดยใชคําวา  “ เปน กับ คือ ” มาเชื่อมโยง 
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ตัวอยาง “แมเปนโสมสองหลา”  “สุจริตคือเกราะบังศาสตรพอง” 

 โวหารอธพิจน  เปนโวหารที่กวีกลาวเกินจริง เพื่อตองการที่จะเนนใหความสําคัญและอารมณ

ความรูสึกที่รุนแรง  เชน 

 

 ถึงตองงาวหลาวแหลนสักแสนเลม  ใหติดเต็มตัวฉดุพอหลดุถอน 

 แตตองตาพาใจอาลยัวอน   สุดจะถอนทิ้งขวางเสียกลางคัน 

       (นิราศวัดเจาฟา  สุนทรภู) 

 

 บุคลาธิษฐาน  เปนโวหารทีนํ่าสิ่งไมมีชีวิต  หรือสิง่ที่เปนนามธรรม  มากลาวเหมือนเปน

บุคคลที่มีชีวิตเชน 

 เพชรน้ําคางหลนบนพรมหญา  เยน็หยาดฟาพาฝนหลงวันใหม 

 เคลาเคลยีหยอกดอกหญาอยางอาลยั เมือ่แฉกดาวใบไผไหวตะวัน 

 

 โวหารสทัพจน  หมายถึง  โวหารที่เลียนเสียงธรรมชาติ  เชน 

 ทั้งกบเขียดเกรียดกรีดจังหรีดเร่ือย  พระพายเฉือ่ยฉวิฉวิวะหวิวหวาม 

การสรางอารมณ 

 ความงามดานอารมณ  เมื่อเราอานวรรณคดี  จะเห็นวาเรามีความรูสึกหรืออารมณรวมไปกับ

เรื่องตอนนั้นๆ ดวย เชน สงสาร โกรธ ชิงชัง นันแสดงวากวีไดสรางอารมณใหเรามีความรูสึกคลอย

ตาม  ซึง่เปนความงามอยางหนึ่งในวรรณคดี  กวีจะสอดแทรกความคิดออกมาในรูปของความรัก  

ความภาคภูมิใจ  ความเศราสลดใจ  และมีการเลือกสรรคําประพันธใหเหมาะสมกับเนือ้เรือ่ง การทีก่วี

ใชถอยคําใหเกิดความงามเกิดอารมณทําใหเราไดรับรสวรรณคดีตางๆ 

รสวรรณคด ี

 รสวรรณคดีของไทยเปนลีลาของบทประพันธอยางหนึ่ง คือ การใชภาษาไทยใหเหมาะสมแก

เน้ือความของเร่ือง  กลาวคือแตงบทประพันธตามรสบทประพันธไทยหรือรสวรรณคดีไทยซึ่งมี 4 รส 

 1. เสาวรจนี  เปนบทพรรณนาความงามของสถานที ่ ธรรมชาติ  ชมนาง  เชน 

  “ตาเหมือนตามฤคมาศพิศคิ้วพระลอราช 

  ประดุจแกวเกาทัณฑ  กงนา 

  พิศกรรณงามเพริศแพรวกลกลิ่นบงกชแกว 

  อีกแกมปรางทอง  เปรียบนา” 

 2. นารีปราโมทย  เปนบทเกี้ยวพาราสี  แสดงความรักใคร  เชน 
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  “เจางามปลอดยอดรักของพลายแกว ไดมาแลวแมอยาขบัใหกลบัหนี 

  พี่สูตายไมเสียดายแกชีวี แกวพี่อยาไดพรํ่ารําพันความ 

  พี่ผิดพี่ก็มาลุแกโทษ จงคลายโกรธแมอยาถือวาหยาบหยาม 

  พี่ชมโฉมโลมลูบดวยใจงาม ทรามสวาทด้ินไปไมไยดี” 

 3. พิโรธวาทัง เปนบทโกรธ บทตัดพอตอวา เหน็บแนม เสียดสี หรือแสดง 

  ความเคียดแคน  เชน 

  ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง พระศัพทสีหนาทพึงสยองภัย 

  เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉนก็มาเปน 

 

 4. สัลลาปงคพิสัย เปนบทแสดงความโศกเศรา  ครํ่าครวญ  อาลยัอาวรณ  เชน 

  เคยหมอบใกลไดกลิ่นสุคนธตลบ ละอองอบรสร่ืนชื่นนาสา 

  สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา  วาสนาเรากส็ิน้เหมอืนกลิน่สคุนธ 

         (สุนทรภู) 

หลักการและแนวทางการพิจารณาวรรณคด ี

 การพจิารณาวรรณคดี  คอืการแสดงขอคดิเห็นเกีย่วกบัวรรณคดีเลมใดเลมหน่ึงอยางสั้นๆ โดย

มีเจตนาจะแนะนําวรรณคดีนั้นใหผูอานรูจักวามีเนือ้เรื่องอยางไร  มีประโยชนมีคุณคาอยางไร  ผู

พิจารณามีความคิดเห็นอยางไรตอวรรณคดีเรือ่งนัน้ๆ ชอบหรือไมชอบ เพราะเหตุใด มีลักษณะการ

วิจารณวรรณกรรม 

 หลกัการพจิารณาวรรณคดี 

 1. แยกองคประกอบของหนังสือหรือวรรณคดีที่จะวิจารณใหได 

 2. ทําความเขาใจองคประกอบที่แยกออกมาใหแจมแจงชัดเจน 

 3. พิจารณาหรือวิเคราะหหนังสือหรือวรรณคดีตามหัวขอตอไปน้ี 

  3.1 ประวัติความเปนมาและประวัติผูแตง 

  3.2 ลักษณะการประพันธ 

  3.3 เร่ืองยอ 

  3.4 การวิเคราะหเร่ือง 

  3.5 แนวคดิและจุดมุงหมายในการแตง 

  3.6 คุณคาดานตางๆ 
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การพินิจคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมมี 4 ประเด็นดังน้ี 

 1. คุณคาดานวรรณศิลป  คือความไพเราะของบทประพันธซึง่อาจจะเกิดจากรสของคําที่ผู

แตงเลือกใชและรสความไพเราะที่ใหความหมายกระทบใจผูอาน 

 2. คุณคาดานเนือ้หา คือการใหความรูสึกในดานตางๆ ใหคุณคาทางปญญาและความคิดแก

ผูอาน 

 3. คุณคาดานสังคม  วรรณคดีและวรรณกรรมสะทอนใหเห็นภาพของสังคมในอดีตและ

วรรณกรรมที่ดีสามารถจรรโลงสังคมไดอีกดวย 

 4. การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหผูอานไดประจักษในคุณคาของชีวิตได

ความคิดและประสบการณจากเรือ่งที่อาน และนําไปใชในการดําเนินชีวิต นําไปเปนแนวปฏิบัติหรือ

แกปญหารอบๆ ตัว 
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เร่ืองที่ 2 หลักการพินิจวรรณคดีดานวรรณศิลปและดานสังคม 

ความหมายของวรรณคดมีรดก 

 วรรณคดีมรดก  หมายถึง  วรรณคดีทีบ่รรพบุรุษสรางไวและเปนที ่นิยมตกทอด 

เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน วรรณคดีมรดกของไทยนัน้มักจะแสดงภาพชีวิตของสังคมในสมัยทีเ่กิด

วรรณคดี ขณะเดียวกันก็จะแทรกแนวคิด ปรัชญาชีวิตดวยวิธีอันแยบยลจนทําใหผูอานเกิดอารมณ

สะเทอืนใจ มีความรูสึกรวมไปกับกวีดวย 

 คุณคาของวรรณคดีมรดก 

 วรรณคดีมรดกนัน้มีคุณคามาก  ทัง้ทางดานประวัติศาสตร  สังคม อารมณ คติสอนใจและ

คุณคาทางวรรณศิลปหรือจะพูดวา วรรณคดีมรดกเปนทรัพยสินทางปญญาทีต่กทอดเปนสมบัติทาง

วัฒนธรรมของชาติซึ่งบรรพบุรุษไดอุตสาหะสรางสรรคขึน้ดวยอัจฉริยภาพ  เพราะการอานวรรณคดี

มรดกทําใหทราบเหตุการณตางๆ ที่ประทับใจบรรพบุรุษ สังคม  สภาพชีวิตความเปนอยูของคนไทย

ในชุมชนนั้นๆ วามีลักษณะอยางไรเหมือนหรือแตกตางจากสังคมปจจุบันอยางไร  มีกลวิธีในการใช

ถอยคําโวหารอยางไรจึงทําใหเรารวมรับรูอารมณน้ันๆ ของกวี 

 นอกจากนี้วรรณคดีมรดกมีคุณคาเปนเครือ่งเชิดชูความเปนอัจฉริยะของชาติ  ชวยสะทอนถึง

บุคลิกลักษณะประจําชาติ  และชวยทําใหคนในชาติรูเรื่องราวในอดีตและคุณคาที่สําคัญก็คือคุณคา

ทางดานอารมณและดานความงาม ความไพเราะ เพราะเกิดการอานวรรณคดีมรดกจะทําใหเราไดรับ

ความเพลดิเพลนิในเน้ือหาและรสศลิปะแหงความงาม  ความไพเราะดานอักษรศิลปไปพรอมกัน ชวย

สงเสริมจิตใจผูอานใหรักสวยรักงาม  เขาใจหลักความจริงในโลกมนุษยยิ่งขึ้น 

 วรรณคดีมีคุณคาแกผูอานหลายประการ  คือ 

 1. ทําใหผูอานเกิดอารมณคลอยตามกวี  เชน  สนุก  เพลิดเพลิน  ดีใจ  เศราใจ  ขบขัน  เปน

ตน 

 2. ทําใหผูอานเกิดสติปญญา  เราจะไดขอคิด  คติ  หลักการดําเนินชีวิตในวรรณคดีชวย

ยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น  การอานวรรณคดีทําใหเกิดความเฉลียวฉลาดและเกิดปญญา 

 3. ทําใหไดรับความรูในดานตางๆ  เชน  ประวัตศิาสตร ตํานาน  ภูมิศาสตร  ภาษา  ประเพณี

ความเชื่อในสมัยที่แตงวรรณคดีน้ันๆ 

 4. ทําใหเขาใจสภาพสังคมวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ  ที่กวีไดนํามาเขียนสอดแทรกไวทําให

เราเขาใจและสามารถเปรียบเทียบสังคมในวรรณคดีกับปจจุบันได 

 ลักษณะเดนของวรรณคดีไทย  จําแนกเปนขอๆ ดังน้ี 
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 1. นิยมแตงหนังสือหรือการแตงวรรณคดีดวยคําประพันธรอยกรองมากกวารอยแกว  เปนบท

กลอนลักษณะภาษากาพยกลอนทีม่ีสัมผัสคลองจองสอดคลองกับลักษณะนิสัยของคนไทย  แมภาษา

พูดก็มีลีลาเปนรอยกรองแบบงายๆ  เชน  หมอขาวหมอแกง  ขาวยากหมากแพง  ขนมนมเนย  ในน้าํมี

ปลาในนามีขาว  ชักนํ้าเขาลึก  ชักศึกเขาบาน  เปนตน 

 2. เนนความประณีตของคําและสํานวนโวหาร  ภาษาที่ใชวรรณคดีไมเหมือนภาษาพูดทั่วไป  

คือ เปนภาษาที่มีการเลือกใชถอยคําตกแตงถอยคําใหหรูหรา  มีการสรางคําทีม่ีความหมายอยาง

เดียวกันที่เรียกวา  คาํไวพจน  โดยใชรูปศัพทตางๆ  กันเพื่อมิใหเกิดความเบื่อหนายจําเจ  เชน 

 ใชคําวา  ปกษา  ปกษี  สกุณา  สกุณี  ทวิช  แทนคาํวา  “นก” 

 ใชคําวา  กญุชร  คช  ไอยรา  หัตถี  กรี  แทนคาํวา  “ชาง” 

 นอกจากน้ันยังมีการใชภาษาสัญลักษณ  เชน  ใชคํา  ดวงจันทร  บุปผา  มาลี  เยาวมาลย  แทน 

คําวา  “ผูหญิง” 

 3. เนนการแสดงความรูสึกสะเทือนอารมณจากการรําพันความรูสึก  ตัวละครในเรื่องจะ

รําพันความรูสึกตางๆ  เชน  รัก  เศรา  โกรธ  ฯลฯ  เปนคํากลอนยาวหลายคํากลอน 

 ตัวอยางอิเหนาครํ่าครวญถึงนางบุษบาที่ถูกลมหอบไป  ดังน้ี 

   เมื่อน้ัน    พระสุริยวงศอสัญแดหวา 

 ฟนองคแลวทรงโศกา   โอแกวแววตาของเรียมเอย 

 ปานฉะน้ีจะอยูแหงใด   ทําไฉนจึงจะรูนะอกเอย 

 ฤาเทวาพานองไปชมเชย   ใครเลยจะบอกเหตุรายดี 

 สองกรพระคอนอุรารํ่า   ชะรอยเวรกรรมของพี่ 

 ไดสมนองแตสองราตรี   ฤามิ่งมารศรีมาจากไป 

 พระยิ่งเศราสรอยละหอยหา  จะทรงเสวยโภชนาก็หาไม 

 แตครวญครํ่ากําสรดระทดใจ  สะอ้ืนไหโศกาจาบัลย 

        (อิเหนา   สํานวนรชักาลที่ 2) 

 4. มีขนบการแตง  คือ  มีวิธีแตงทีนิ่ยมปฏิบัติแนวเดียวกันมาแตโบราณไดแก  ขึ้นตนเรื่อง

ดวยการกลาวคําไหวครู  คือ  ไหวเทวดา  ไหวพระรัตนตรัย  ไหวครูบาอาจารย  สรรเสริญพระเกียรติ

คุณของพระมหากษัตริย  หรือกลาวชมบานชมเมือง 

 5. วรรณคดีไทยมีเนือ้หาเกี่ยวกับชนชัน้สูงมากกวาคนสามัญ  ตัวละครเอกมักเปนกษัตริย

และชนชัน้สงู 

 6. แนวคิดสําคัญที่พบในวรรณคดีไทยโดยทั่วไปเปนแนวคิดแบบพุทธปรัชญางายๆ  เชน

แนวคิดเรือ่งทําดีไดดี  ทําชัว่ไดชัว่  ความไมเทีย่งตรงของสรรพสิ่ง  อนิจจัง  ความกตัญู  ความ

จงรักภักดี  ความรักและการพลัดพราก  เปนตน 
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 7. เนื้อเร่ืองที่รับมาจากวรรณกรรมตางชาติจะไดรับการดัดแปลงใหเขากับวัฒนธรรมไทย 

 8. ในวรรณคดีไทยมีลักษณะเปนวรรณคดีสําหรับอาน  เน่ืองจากมีการพรรณนาความยืดยาว 

ใหรายละเอียดตางๆ เพือ่ใหผูอานไดภาพชัดเจน  เนนความไพเราะของคําดังนัน้เมือ่จะนําไปใชเปน

บทแสดงจะตองปรับเปลี่ยนเสียใหมเพื่อใหกระชับขึ้น 

 9. ในวรรณคดีไทยมีบทอัศจรรยแทรกอยูดวย  เรือ่งของความรักและเพศสัมพันธเปน

ธรรมชาติอยางหนึง่ของมนุษย  กวีไทยไมนิยมกลาวตรงไปตรงมา  แตจะกลาวถึงโดยใชกลวิธีการ

เปรียบเทียบหรือใชสัญลักษณแทน  เพื่อใหเปนงานทางศิลปะมิใชอนาจาร 

 10. วรรณคดีไทยมักแทรกความเชื่อคานิยมของไทยไวเสมอ 

 ลักษณะตางๆ ดังกลาวมาขางตน นับเปนลักษณะเดนของวรรณคดีไทย  ซึง่นักศึกษาควร

เรียนรูและเขาใจเพื่อจะอานวรรณคดีไทยไดอยางซาบซึ้งตอไป 

 

การอานวรรณคดีเพ่ือพิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป 

 วรรณศิลป  มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  วา  ศิลปะใน

การแตงหนังสือ  ศิลปะทางวรรณกรรม วรรณกรรมที่ถึงขั้นวรรณคดี  หนังสือที่ไดรับการยกยองวา

แตงดี 

 จากความหมายนี ้  การพิจารณาคุณคาดานวรรณศิลปตองศึกษาตัง้แตการเลือกชนิดคํา

ประพันธใหเหมาะสมกับประเภทงานเขียน  ถูกตองตรงความหมาย  เหมาะกับบุคคลหรือตัวละครใน

เรื่องและรสวรรณคดีการรูจักตกแตงถอยคําใหไพเราะสละสลวยอันเปนลักษณะเฉพาะภาษากวี  และ

ทําใหผูอานเกิดความสะเทือนอารมณ 

 ภาษากวีเพือ่สรางความงดงามไพเราะแกบทรอยแกวรอยกรองนั้น  มีหลักสําคัญทีเ่กีย่วของ

กัน 3 ดาน  ดังน้ี 

 1. การสรรคาํ 

 2. การเรียบเรียงคํา 

 3. การใชโวหาร 

 การสรรคํา  คือการเลือกใชคําใหสื่อความคิด  ความเขาใจ  ความรูสึกและอารมณไดอยาง

งดงามโดยคํานึงถึงความงามดานเสียง  โวหาร  และรูปแบบคําประพันธ  กรสรรคําทําไดดังน้ี 

 การเลือกคําใหเหมาะแกเนื้อเร่ืองและฐานะของบุคคลในเร่ือง 

 การใชคําใหถูกตองตรงตามความหมาย 

 การเลือกใชคําพองเสียง  คําซ้ํา 

 การเลือกใชคําโดยคํานึงถึงเสียงสัมผัส 
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 การเลือกใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ 

 การเลือกใชคําไวพจนไดถูกตองตรงตามความหมาย 

 การเรียบเรียงคํา  คือการจัดวางคําที่เลือกสรรแลวใหมาเรียบรอยกันอยางตอเนือ่งตามจังหวะ

ตามโครงสรางภาษาหรือตามฉันทลักษณ  ซึ่งมหีลายวิธี เชน 

 จัดลําดับความคิดหรือถอยคําจากสิ่งสําคัญจากนอยไปหามาก  จนถึงสิ่งสําคัญสูงสุด 

 จัดลําดับความคิดหรือถอยคําจากสิง่สําคัญนอยไปหามาก  แตกลับหักมุมความคิดผูอานเมือ่ถึงจุด

สุด 

 จัดลําดับคําใหเปนคําถามแตไมตองการคําตอบหรือมีคําตอบอยูในตัวคําถามแลว 

 เรียงถอยคําเพื่อใหผูอานแปลความหมายไปในทางตรงขามเพื่อเจตนาเยาะเยย  ถากถาง 

 เรียงคําวลี  ประโยคที่มีความสําคัญเทาๆ กัน  เคียงขนานกันไป 

 การใชโวหาร  คือการใชถอยคําเพือ่ใหผูอานเกิดจินตภาพเรียกวา “ภาพพจน”  ซึง่มีหลายวิธีที่

ควรรูจัก  ไดแก 

 อุปมา  คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งวาเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยมีคําเปรียบปรากฏอยูดวยคํา

เปรียบเทียบเหลาน้ีไดแก  เหมอืน  ดุจ  เลห  เฉก  ดัง  กล   เพยีง  ราว  ปูน 

 อุปลักษณ  คือการเนนความหมายวา  สิง่หนึง่เหมือนกับสิง่หนึง่มากจนเหมือนกับเปนสิ่ง

เดียวกนัโดยใชคาํวา  เปน  กับ  คือ  เชน  “แมเปนโสมสองหลา” “สุจริตคือเกราะบังศาสตรพอง” 

การพิจารณาวรรณคดีดานสังคม 

 สังคม  คือ  ชนชาติและชุมชนทีอ่ยูรวมกันภายใตการปกครองในกรอบวัฒนธรรมเดียวกัน

วรรณคดีเปนเหมือนกระจกเงาที่สะทอนใหผูอานสามารถมองเห็นชีวิตความเปนอยู  คานิยมและ

จริยธรรมของคนในสังคมที่วรรณคดีไดสะทอนภาพไวทําใหเขาใจชีวิต เห็นใจความทุกขยากของ

เพื่อนมนุษยดวยกันชัดเจนขึ้น 

 ดังนั้นการพิจารณาวรรณคดีดานสังคมจะตองมีเนื้อหา ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือ

จริยธรรมของสังคมใหมีสวนกระตุนจิตใจของผูอานใหเขามามีสวนชวยเหลือในการจรรโลงโลกหรือ

พัฒนาสังคมไทยรวมกัน  โดยพิจารณาตามหัวขอ  ดังน้ี 

 1. การแสดงออกถึงภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชาติ 

 2. สะทอนภาพความเปนอยู  ความเชื่อ  คานิยมในสังคม 

 3. ไดความรู  ความบันเทิง  เพลิดเพลินอารมณไปพรอมกัน 

 4. เน้ือเร่ืองและสาระใหแงคิดทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในดานการจรรโลงสังคม  ยกระดับ

จิตใจเห็นแบบอยางการกระทําของตัวละครทั้งขอดีและขอควรแกไข 
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 จากการพิจารณาตามหัวขอขางตนนีแ้ลว  การพิจารณาคุณคาวรรณคดีดานสังคมใหพิจารณา

โดยแบงออกได  2  ลักษณะใหญๆ  ดังน้ี 

 ดานนามธรรม ไดแก  ความดี  ความชั่ว  คานิยม  จริยธรรมของคนในสังคม ฯลฯ 

 ดานรูปธรรม ไดแก  สภาพความเปนอยู  วิถีชีวิต  การแตงกายและการกอสรางทางวัตถุ  

ฯลฯ 
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กิจกรรม บทที่ 6 วรรณคดแีละวรรณกรรม 

 1. ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

  1.1 บอกความหมายของการพินิจได 

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

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

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

  1.2 บอกหลักเกณฑในการพินิจวรรณคดีได 

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

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

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

 2. ใหผูเรียนอานหนังสือวรรณคดีที่กําหนดใหศึกษาแลวพิจารณาวรรณคดีแตละเร่ืองในดาน

วรรณกรรมศลิป  และดานสงัคม  แตละเร่ืองใหสาระขอคิดในการดําเนินชีวิตอยางไรบาง  ไดแกเร่ือง 

  1.1 สามกก 

  1.2 ราชาธิราช 

  1.3 กลอนเสภาขุนชางขุนแผน 

  1.4 กลอนบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ 

   คุณคาที่ไดรับจากเร่ือง.............................................. 

 ดานวรรณศิลป 

 1. การสรรคาํ 

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

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

 2. การเลนซ้ําคํา 

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

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

 3. การหลากคํา  หรือคาํไวพจน 

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

......................................................................................................... 
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 ดานสงัคม 

 1. วัฒนธรรมและประเพณี 

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

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

 2. การแสดงสภาพชีวิตความเปนอยูและคานิยมของบรรพบุรุษ 

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

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

 3. การเขาใจธรรมชาติของมนุษย 

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

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

 4. เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร 

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

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

 5. การสอดแทรกมุมมองของกวี 

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

......................................................................................................... 
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เรื่องท่ี 3 เพลงพ้ืนบาน  เพลงกลอมเด็ก 

ความหมายของเพลงพื้นบาน 

 คือ  บทเพลงทีเ่กิดจากคนในทองถิน่ตางๆ คิดรูปแบบการรอง  การเลนขึน้  เปนบทเพลงทีมี

ทวงทํานอง  ภาษาเรียบงายไมซับซอน  มุงความสนุกสนานรืน่เริง  ใชเลนกันในโอกาสตางๆ เชน

สงกรานต  ตรุษจีน  ลอยกระทง ไหวพระประจําป  หรือแมกระทั่งในโอกาสทีไ่ดมาชวยกันทํางาน 

รวมมือรวมใจเพื่อทํางานอยางหนึ่งอยางใด  เชน เกี่ยวขาว  นวดขาว  เปนตน 

ประวัติความเปนมาของเพลงพ้ืนบาน 

 เพลงพื้นบานในประเทศไทยมีมาแตโบราณไมปรากฏหลักฐานแนชัดวา มีขึ้นในสมัยใด เปน

สิ่งที่เกิดขึ้นเปนปกติวิสัยของคนในสังคมจึงมีผูเรียกวา เพลงพื้นบาน  เปนเพลงนอกศตวรรษเปนเพลง

นอกทําเนียบบาง  เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร วรรณคดี  และความรูทุกแขนงในประเทศไทย

ไมไดอางถึง หลักฐานเกี่ยวกับการเลนเพลงพืน้บานมีปรากฏในสมัยอยุธยา   ซึง่ทีพ่บคือเพลงเรือ  

เพลงเทพทอง  สวนในสมัยรัตนโกสินทร  มีชื่อเพลงพื้นบานปรากฏอยูในจารึกวัดโพธิ์และใน

วรรณคดีตางๆ  สมัยตนรัตนโกสินทรทีป่รากฏชื่อคือ  เพลงปรบไก  เพลงเรือ  เพลงสักวา  แอวลาว  

ไกปา  เกี่ยวขาว  ตัง้แตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา  ปรากฏหลักฐานแนชัดวามีการเลนเพลงเรือสักวา  

เพลงพืน้บานของไทยเรานัน้มีมาแตชานานแลว ถายทอดกันโดยทางมุขปาฐะ จําตอๆ กันมาหลายชัว่

อายุคน  เชื่อกันวามีกําเนิดกอนศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราชเสียอีก  ตอมาคอยมีชือ่เสียง  มีแบบ

สัมผัสคลองจองทวงทํานองไปตามภาษาถิน่นั้นๆ ในการขับรองเพือ่ความบันเทิงตางๆ จะมีจังหวะ

ดนตรีทองถิ่นเขามาและมีการรองรําทําเพลงไปดวย  จึงเกิดเปนระบําชาวบาน  เพลงพืน้บานใชรองรํา

ในงานบันเทิงตางๆ  มีงานลงแขก เกี่ยวขาว  ตรุษสงกรานต 

 ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร เปนสมัยทีม่ีหลักฐานเกีย่วกับเพลงพืน้บานชนิดตางๆ  มากทีสุ่ด  

ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5  เปน  ยุคทอง  ของเพลงพืน้บานทีเ่ปนเพลงปฏิพากย  รองโตตอบ

กัน  เชน  เพลงฉอย  เพลงอีแซว  เพลงสงเครือ่ง  หรือเพลงทรงเครือ่ง  หลังรัชกาลที่ 5  อิทธิพล

วัฒนธรรมตะวันตกทําใหเกิดเพลงไทยสากลขึน้  เพลงพืน้บานจึงเริม่หมดความนิยมลงทีละนอยๆ 

ปจจุบันเพลงพื้นบานไดรับการฟนฟูบางจากหนวยงานที่เห็นคุณคา  แตก็เปนในรูปของการอนุรักษไว

เทาน้ัน  ปญหาเนื่องจากมาขาดผูสนใจสืบทอดเพลงพื้นบานจึงเสื่อมสูญไปพรอมๆ กับผูเลน 
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ลักษณะของเพลงพ้ืนบาน 

 โดยทั่วไปแลวเพลงพื้นบานจะมีลักษณะเดนๆ  เปนที่สังเกตไดคือ 

 1. สํานวนภาษาใชคําธรรมดาพื้นๆ ไมมีบาลีสันสกฤตปน ฟงเขาใจงาย  แตถอยคําคมคายอยู

ในตัวทาํใหเกดิความสนุกสนาน บางคร้ังแฝงไวดวยการใชสัญลักษณแทนคําหยาบตางๆ เปนตนวา ยา

เสน ใบพลูทีน่า  หัวหมู  อุปกรณไถนา  เปนตน  และเรียบงายทางดานโอกาสและสถานทีเ่ลนไมตอง

ยกพืน้เวที 

 2. มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความคมคายในการใชภาษา กระทบกระเทียบเปรียบ

เปรยชวนใหคิดจากประสบการณที่พบเห็นอยูในวิถีชีวิตทองถิ่น 

 3. มีภาษาถิ ่นปะปนอยู ทําใหสะทอนใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิต ประเพณีความเชื ่อ  

ตลอดจนคานิยมตางๆ ที่แฝงอยู 

 4. มีลักษณะภาษาตองคลองจองกัน ทีเ่ปนกลอนหัวเดียว  คือ  กลอนทีล่งทายดวยสระชนิด

เดียวกัน  เชน กลอนใส  ลงเสียงขางทายดวยสระไอตลอด  กลอนลี ลงเสียงขางทายดวยสระอีตลอด  

เปนตน  ตัวอยางเชน  ในเพลงไซเอยไซ  ลามะลิลา  ซึง่งายตอการเลนมุงใหทุกคนมีสวนรองได

สนุกสนานรวมกนั 

 5. มักจะมีการรองซ้ํา  บางทีซ้าํทีต่นเพลง  หรือบางทีซ้าํทีท่อนทายของเพลง  เชน  เพลง

พิษฐาน เพลงพวงมาลัย  เพลงฉอย  เปนตน ผลดีของการรองซ้าํๆ กัน  ก็คือเพิม่ความสนุกสนานใหผู

อยูรอบขางไดมีสวนรวมในเพลง ทําใหบรรยากาศครึกคร้ืน และเนือ่งจากเปนการปะทะคารมกันสดๆ 

ซึ่งชวงการรองซ้ําน้ีจะชวยใหไดมีโอกาสคิดคําและพอเพลง  แมเพลงจะไดพักเหนื่อย และสามารถใช

ปฏิภาณพลิกแพลง ยั่วลอกันอีกดวย 

 นอกจากน้ีเพลงพื้นบานยังมีลักษณะพิเศษอีก  คือ  เปนวรรณกรรมมุขปาฐะทีเ่ลาสืบตอกันมา

ปากตอปากไมสามารถจะสืบคนหาตัวผูแตงที่แนนอนไดและมีลักษณะของความเปนพื้นบานพื้นเมือง 

ประเภทของเพลงพ้ืนบาน 

 เพลงพื้นบานโดยทั่วไปน้ัน มอียูดวยกนัหลายชนิด พอจะแยกประเภทโดยแบงตามผูเลนได 2  

ประเภทใหญ ๆ  คือ 

 1. เพลงเด็ก  จําแนกยอยๆ  ได 4  ประเภทดังน้ี 

  1.1 เพลงรองเลน  เชน  โยกเยกเอย  ฝนตกแดดออก  นกกระจอกเขารัง 

  1.2 เพลงหยอกลอ   เชน  ผมจุก  ผมมา  ผมเปย  ผมแกละ 

  1.3 เพลงขู  ปลอบ  เชน  แมใครมา  น้ําตาใครไหล  จันทรเจาขา  แตชาแต  เขาแหยาย

มา 



196 | ห น า  

 

  1.4 เพลงประกอบการเลน  เชน  จํ้าจ้ีมะเขือเปราะ  รี รี  ขาวสาร  มอญซอนผา 

 2. เพลงผูใหญ แบง 6  ประเภท  คือ 

  2.1 เพลงกลอมเด็ก  เชน  กาเหวาเอย  พอเน้ือเยน็ 

  2.2 เพลงปฏิพากย  เชน  เพลงฉอย  เพลงรําวง  ซึ่งเพลงปฏิพากยนีต้อมาวิวัฒนาการมา

เปนเพลงลูกทุงน่ันเอง 

  2.3 เพลงประกอบการเลน  เชน  รําโทน  ตอมาคือรําวง  ลูกชวง  เขาผี  มอญซอนผา 

  2.4 เพลงประกอบพิธี  เชน  ทําขวัญนาค  ทําขวัญจุก  แหนางแมว 

  2.5 เพลงเกี่ยวกับอาชีพ  เตนกํารําเคียว 

  2.6 เพลงแขงขัน  สวนใหญคือปฏิพากย 

 เพลงเดก็  การเลน  เปนการแสดงออกอยางหนึง่ในกลุมชน  จะแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม

และเมื่อมีการเลนเกิดขึ้นก็มักมีบทเพลงประกอบการเลนดวย เพลงทีร่องงายๆ  สั้นๆ สนุกสนาน  เชน  

รีรี ขาวสาร  มอญซอนผา  จํ้าจ้ีมะเขือเปราะ  แมงมุมขยุมหลังคา 

 เพลงผูใหญ  เพลงผูใหญมีหลายประเภท  นอกจากจะใหความสนุกสนานบันเทิงใจแลว  ยัง

สะทอนใหเห็นถึงความสามัคคีรวมใจกันทําสิง่ตางๆ ของสังคมไทย  สภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ประเพณีตางๆ ไวอยางนาศึกษาอีกดวย ดานเพลงกลอมเด็กจะเห็นความรักความผูกผันในครอบครัว 

ธรรมชาติ  สิง่แวดลอม  ตํานาน  นิทาน  ประวัติศาสตร  ตลอดจนจินตนาการความรูสึกนึกคิดของ

มนุษย เนื่องจากความหลากหลายในเพลงกลอมเด็ก  จึงเปนเพลงที่มีคุณคาแกการรักษาไวเปนอยางยิ่ง 

คุณคาของเพลงพ้ืนบาน 

 เพลงพืน้บานมีคุณคาอยางมากมายทีส่ําคัญคือใหความบันเทิงสนุกสนาน  มีน้าํใจ  สามัคคี  

ในการทํางานชวยเหลือกัน  สะทอนวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  การแตงกาย  ฯลฯ  และเปนการ

ปลูกฝง  เด็กใหครบองค  4  คือ 

 1. สงเสริมใหเด็กมีกําลังกายแข็งแรง 

 2. สงเสริมใหเด็กมีสติปญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณดีในการแกปญหา 

 3. สงเสริมใหเด็กมีจิตใจงาม มีคุณธรรมประจําใจ 

 4. รูจักปฏิบัติตนตอสวนรวมในสังคม 

 การปลูกฝงใหประชนพลเมืองของประเทศ เปนผูถึงพรอมดวยคุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี ้ 

ตองปูพืน้รากฐานกันตั้งแตเยาววัย  และคอยเปนคอยไปทีละนอย  จึงจะซึมซาบจนกลายเปนนิสัย  

สมัยนี้วิทยาศาสตรมีมากเพียงไร  วัตถุนิยมก็ตามมา  วัตถุนิยมเจริญขึ้น  ความเจริญทางจิตใจก็นอยลง 

เปนผลใหความมั่นคงของประเทศไดรับความกระทบกระเทือนไปดวยอยางแนนอน  ดังนัน้เราจึงควร

ชวยกันปลูกฝงอนุรักษสืบสานใหดํารงอยูอยางยั่งยืนสืบสานไป 
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 เพลงพื้นบานเกิดจากชาวบานเปนผูสรางบทเพลงและสืบทอดกันมาแบบปากตอปากโดยการ

จดจําบทเพลงเปนคํารองงายๆ  ที่เปนเรือ่งราวใกลตัวในทองถิน่นัน้ๆ  จึงทําใหเพลงพื้นบานของไทย

ในภาคตางๆ มีความแตกตางกันออกไป  ดังน้ี 

 เพลงพืน้บานภาคกลาง  มีอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  การประกอบอาชีพ  

วิถีการดําเนินชีวิต  พิธีกรรมและเทศกาลตางๆ  โดยสามารถแยกประเภทไดดังน้ี 

 - เพลงทีร่องเลนในฤดูน้าํมาก  ไดแกเพลงเรือ  เพลงรอยพรรษา  เพลงรําภาขาวสาร  เพลง

หนาใย เพลงคร่ึงทอน  เปนตน 

 - เพลงทีร่องเลนในฤดูเกีย่วขาวและนวดขาว  ไดแกเพลงเกี่ยวขาว  เพลงเตนกํารําเคียว  

เพลงซึง่ใชรองเลนระหวางเกี่ยวขาว  สําหรับเพลงสงฟาง  เพลงพานฟาง  เพลงโอก  เพลงสงคอ

ลาํพวนเพลงเตะขาว  และเพลงชักกระดาน ใชรองเลนระหวางนวดขาว 

 เพลงที่ใชรองเลนในชวงตรุษสงกรานต  ไดแกเพลงสงกรานต เพลงหยอย เพลงระบําบานไร  

เพลงชาเจาหงส  เพลงพวงมาลยั  เพลงสนันิษฐาน  เพลงคลองชาง  และเพลงใจหวัง 

 เพลงที่รองเลนไดทุกโอกาส เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

มักจะรองเลนกันในโอกาสทํางานรวมกัน  หรือมีงานบุญและงานรื่นเริงตางๆ  โดยเปนเพลงใน

ลักษณะพอเพลงแมเพลงอาชีพ ที่ใชโตตอบกันไดแกเพลงเทพทอง  เพลงปรบไก  เพลงอีแวว  เพลง

ฉอย  เพลงลําตัด  เพลงทรงเคร่ือง  เปนตน 

 เพลงพืน้บานภาคเหนือ  สามารถใชรองเลนไดทุกโอกาสโดยไมจํากัดเทศกาลหรือฤดูใดๆ ซึ่ง

ใชรองเพลงเพือ่ผอนคลายอารมณและการพักผอนหยอนใจ  โดยลักษณะการขับรองและทวงทํานอง

จะออนโยน  ฟงดูเนิบนาบนุมนวล สอดคลองกับเครือ่งดนตรีหลัก  ไดแก  ป ซึ่ง สะลอ  เปนตน  

นอกจากนี้ยังสามารถจัดประเภทของเพลงพื้นบานของภาคเหนือได  3  ประเภทคือ 

 1. เพลงซอ  ใชรองโตตอบกัน  โดยมีการบรรเลงป  สะลอและซึงคลอไปดวย 

 2. เพลงจอย  เปนการนําบทประพันธของภาคเหนือมาขับรองเปนทํานองสัน้ๆ โดยเนื้อหา

ของคํารองจะเปนการระบายความในใจ  แสดงอารมณความรัก  ความเงียบเหงา  มีนักรองเพียงคน

เดียวและจะใชดนตรีบรรเลงในโอกาสตางๆ  หรือจอยอําลา 

 3. เพลงเด็ก  มีลักษณะคลายกับเพลงเด็กของภาคอ่ืนๆ  คอืเพลงกลอมเด็ก  และเพลงที่เด็กใช

รองแลนกัน  เพลงอ่ือลกู  และเพลงสิกจุงจา 

 เพลงพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพลงพืน้บานของภาคอีสาน  ใชรองเพื่อความ

สนุกสนานในงานรืน่เริงตางๆ สามารถแตงไดตามวัฒนธรรม 3  กลุมใหญๆ  คือกลุมวัฒนธรรมหมอ

ลํา  กลุม วัฒนธรรมเพลงโคราช  และกลุมวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม  ดังน้ี 

 1. เพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรมหมอลํา  ประกอบดวยหมอลําและเซิ้ง  โดยหมอลําแบงการ

ลํานําและการรองออกเปน  5  ประเภทคือ  ลําเรือ่ง  ลํากลอน  ลําหมู  ลําเพลิน  และลําผีฟา  สวนเซิ้ง
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หรือคํารองจะใชคํารองรืน่เริง  เชนการแหบัง้ไฟ การแหนางแมว  การแหนางดัง โดยเนื้อเรื่องในการ

ซึ่งอาจเปนการขอบริจาคเงินในงานบุญ  การเซิ้งอวยชัยใหพร  หรือเซิ้งเลานิทานชาดกตามโอกาส 

 2. เพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรมเพลงโคราช  เปนเพลงพื้นบานที่เลนกันมานานในจังหวัด

นครราชสีมา  หรือโคราช  ซึ่งเน้ือเพลงมีลักษณะเดน  มีการเลนสัมผัสอักษรและสัมผัสสระทําใหเสียง

นาฟงยิ่งขึ้นและยังมีเสียง  ไช  ชะ  ชะ  ชิ  ชาย  พรอมมีทั้งการรําประกอบแบบเหยาะตัวตามจังหวะขึ้น

ลง  ซึ่งเพลงโคราชนี้ นิยมเลนทุกโอกาสตามความเหมาะสม 

 3. เพลงพื้นบานกลุมวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม  ที่นิยมรองเลนกันในแถบจังหวัดที่มีเขต

ติดตอกับเขมร  ไดแก  จังหวัดบุรีรัมย  สุรินทร  และศรีสะเกษ  โดยคําวากันตรึม  นั้นหมายถึงกลอง

กันตรึม  ซึง่เปนเครื่องดนตรีหลักเวลาตีจะใชจังหวะเสียงดัง  โจะกันตรึมๆ  และเจรียงหมายถึง  การ

ขับหรือการรองเพลงมี 2 แบบคือเจรียงใชประกอบการบรรเลงดนตรีกันตรึม  ซึ่งเมื่อขับรองไปทอน

หน่ึง  ดนตรีกันตรึมก็จะรับและบรรเลงยาวอีกแบบคือเจรียงดนตรี  ใชรองในงานโดยจะขับรองไป

เรื่อยๆ และมีดนตรีบรรเลงคลอไปเบาๆ  ซึง่ในการรองเพลงเจรียงนัน้สามารถรองเลนไดทุกโอกาส

โดยไมจํากัดฤดูหรือเทศกาล 

 เพลงพื้นบานภาคใต  มีอยูประมาณ  8 ชนิด  มีทัง้การรองเดี่ยวและการรองเปนหมูโดย

สามารถแบงเปน 2 กลุมใหญๆ  คือ 

 1. เพลงทีร่องเฉพาะโอกาสหรือฤดู ไดแกเพลงเรือ  เพลงบอก  เพลงนาคําตัด  เพลงกลอม

นาคหรือเพลงแหนาคเปนตน 

 2. เพลงทีร่องไมจํากัดโอกาส  ไดแกเพลงตันหยง  ซึง่นิยมรองในงานบวช  งานขึ้นปใหม

และงานมงคลตางๆ เพลงเด็กทีร่องกลอมใหเด็กหลับ  และเพลงฮูลูหรือลิเกฮูลู  ทีเ่ปนการรองคลายๆ 

ลําตัด โดยมีรํามะนาเปนเครือ่งดนตรีประกอบจังหวะกับบทขับรองภาษาทองถิ่นคือภาษามลายูเปน

กลอนโตตอบกนั 

 

กิจกรรมเพลงพ้ืนบาน 

 1. ผูเรียนคิดวา  คําวา  “เพลงพื้นบาน”  ความหมายวาอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 2. ผูเรียนคิดวา  “เพลงพื้นบาน” มีอะไรบาง  และในทองถิ่นของผูเรียนมีการละเลน 

พื้นบานอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3. ผูเรียนคิดวา  “ เพลงพื้นบาน”  ในชุมชนหรือทองถิน่แตละภาคมีความเหมือนกันหรือ

แตกตางอยางไรบางยกตัวอยางประกอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. คําชี้แจง  ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 

 1. ความหมายของเพลงพื้นบาน  ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

  ก. เพลงที่ชาวบานรอง 

  ข. เพลงที่ชาวบานประพันธ 

  ค. เพลงที่ชาวบานรวมกันร่ืนเริง 

  ง. เพลงที่ชาวบานรวมกันแสดง 

 2. ขอใดเปนคุณสมบัติของเพลงพื้นบานเดนชัดที่สุด 

  ก. แสดงเอกลักษณของคนในหมูบาน 
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  ข. ทุกคนรองได 

  ค. มีสัมผัสคลองจอง 

  ง. ใหความบันเทิง 

 

 3. โดยทั่วไปแลวเพลงพื้นบานจะมีลักษณะเดน  คือ 

  ก. มีความสนุกสนาน ใชภาษาคมคาย  มีภาษาบาลีสันสกฤต 

  ข. มีความเรียบงายทั้งดานแตงกายและการเลน 

  ค. เปนวรรณกรรมอมุขปาฐะ  มีความเปนพื้นบานพื้นเมือง 

  ง. มีภาษาถิ่นปะปนอยู  จังหวะเราใจ  ใชศัพทสูงชวนฟง 

 4. เพลงพื้นบานที่ประกอบการทํางาน  คอืเพลงอะไร 

  ก. เพลงเตนกํารําเคียว 

  ข. หมอลาํ 

  ค. เพลงเรือ 

  ง. เพลงฉอย 

 5. เพลงแหนางแมวจัดเปนเพลงชนิดใด 

  ก. เพลงปฏิพากย 

  ข. เพลงประกอบการเลน 

  ค. เพลงประกอบพิธี 

  ง. เพลงเขาผีเชิญผี 

 6. เพลงที่ใชรองเกี้ยวพาราสี หลังจากทําบุญตักบาตรแลวมานั่งรอบโบสถ เรียกวาเพลงอะไร 

  ก. เพลงพวงมาลัย 

  ข. เพลงลําตัด 

  ค. เพลงรําวง 

  ง. เพลงพิษฐาน 

 7. จะนั่งแตหอทอแตหูก นั่งเลีย้งแตกันแตไร จากบทเพลงนี้ทําใหเราไดรับความรู เกี่ยวกับสิ่ง

ใดบาง 

  ก. การทํางาน  การเลี้ยงดูบุตร 

  ข. การเลี้ยงลูกในสมัยโบราณ  การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  ค. การทอผา  การแตงกาย 

  ง. การปลกูเรือน  การเลี้ยงดูบุตร 
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 8. “วัดเอยวัดโบสถ ปลูกขาวโพดสาลี เจาลกูเขยตกยาก แมยายก็พรากลูกสาวหนี  ตนขาวโพด

สาลีต้ังแตน้ีจะโรยรา”  เพลงกลอมเด็กน้ีมีจุดมุงหมายเพื่ออะไร 

  ก. สอนใหรูจักมีสัมมาอาชีพ 

  ข. สอนใหมีความประพฤติดี 

  ค. สอนเกี่ยวกับความรัก  การทํามาหากิน 

  ง. สอนใหเปนผูมีคุณธรรม 

 

 9. เพลงกลอมเด็กมีจุดมุงหมายเพื่ออะไร 

  ก. อบรมสั่งสอน 

  ข. แสดงความในใจของแมที่มีตอลูก 

  ค. ตองการใหเด็กนอนหลบั 

  ง. ถูกทุกขอ 

 10. ขอใดเปนประโยชนและคุณคาของเพลงพื้นบาน 

  ก. ทราบเกร็ดยอยความรูในดานตางๆ 

  ข. ไดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมในยุคสมัยน้ัน 

  ค. ทําใหทราบลักษณะของวรรณกรรมลายลักษณทองถิ่น 

  ง. ขอ  ก.  และ  ข.  ถูก 
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เพลงกลอมเดก็ 

 เพลงกลอมเด็ก  คือเพลงทีร่องเพื่อกลอมเด็กใหเด็กนอยๆ  เกิดความเพลิดเพลินและอบอุนใจ

จะไดหลับงายและหลับสบายเปนเพลงทีม่ีเนือ้ความสั้นๆ รองงาย  ชาวบานในอดีตรองกันไดเนื่องจาก

ไดยินไดฟงมาตั ้งแต เกิด คือไดฟงพอแมรองกลอมตนเอง นอง หลาน ฯลฯ   

เมื่อมีลูกก็มักรองกลอมลูก จึงเปนเพลงที่รองกันไดเปนสวนมากเราจึงพบวาเพลงกลอมเด็กมีอยูทุก

ภูมิภาคของไทยและเปนวัฒนธรรมทีเ่กีย่วของกับการเลีย้งดูของเด็กในสังคมไทย ซึง่หากศึกษาจะ

พบวา 

 1. เพลงกลอมเด็กมีหนาทีก่ลอมใหเด็กหลับโดยตรง ดังนัน้จึงเปนเพลงที่มีทํานองฟง สบาย 

แสดงความรักใครหวงใยของผูใหญที่มีตอเด็ก 

 2. เพลงกลอมเด็กมีหนาที่แอบแฝงหลายประการ  

  การสอนภาษา เพื่อใหเด็กออกเสียงตางๆ ไดโดยการหัดเลียนเสียง และออกเสียงตางๆ ไดเร็ว

ขึ้น 

  ถายทอดความรูตางๆ ไดแก เรือ่งราวเกีย่วกับธรรมชาติ การดําเนินชีวิต การทํามาหากิน

ของสังคมตนเอง การสรางคานิยมตางๆ รวมทั้งการระบายอารมณและความในใจของผูรองนอกจากนี้

พบวา สวนมากแลวเพลงกลอมเด็กมักมีใจความแสดงถึงความรักใครหวงใยลูก  ซึง่ความรักความ

หวงใยนี้แสดงออกมาในรูปของการทะนุถนอมกลอมเกลี้ยงเก็บเด็กไวใกลตัว บทเพลงกลอมเด็กจึง

เปนบทเพลงที่แสดงอารมณความรักความผูกพันระหวางแม ลูก ซึง่แตละบทมักแสดงความรักความ

อาทร  นาทะนุถนอมที่แมมีตอลูกอยางซาบซึ้ง 

 เพลงกลอมเด็ก  เปนวัฒนธรรมทองถิ่นอยางหน่ึงที่สะทอนใหเห็นความเชื่อคานิยมของคนใน

ทองถิ่นตางๆ คนทุกชาติทุกภาษาในโลกมีบทเพลงกลอมเด็กดวยกันทั้งนั้น  สันนิษฐานวาเพลงกลอม

เด็กมีวิวัฒนาการจากการเลานิทาน ใหเด็กฟงกอนนอน ดังนัน้ เพลงกลอมเด็กบางเพลงจึงมีลักษณะ
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เน้ือรองที่เปนเร่ืองเปนราว  เชน  จันทโครพ ไชยเชษฐ พระรถเสน เปนตน  การทีต่องมีเพลงกลอมเด็ก

ก็เพื่อใหเด็กเกิดความเพลิดเพลิน หลับงาย เกิดความอบอุนใจ 

ลักษณะของเพลงกลอมเดก็ 

 ลักษณะกลอนของเพลงกลอมเด็กจะเปนกลอนชาวบาน ไมมีแบบแผนแนนอน เพียงแตมี

สัมผัสคลองจองกันบาง ถอยคําทีใ่ชในบางครัง้อาจไมมีความหมายเนือ้เรือ่งเกีย่วกับธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมเร่ืองราวตางๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต ความเปนอยู สะทอนใหเห็นความรักความหวงใยของแมที่มี

ตอลูก สั่งสอน เสียดสีสังคม เปนตน  สามารถแยกเปนขอๆ  ไดดังน้ี 

 เปนบทรอยกรองสั้นๆ  มีคําคลองจองตอเน่ืองกัน 

 มีฉันทลักษณไมแนนอน 

 ใชคํางายๆ สัน้หรือยาวกไ็ด 

 มีจังหวะในการรองและทํานองที่เรียบงาย สนุกสนานจดจําไดงาย 



204 | ห น า  

 

 

จุดมุงหมายของเพลงกลอมเด็ก 

 1.  ชกัชวนใหเด็กนอนหลบั 

 2.  เนื้อความแสดงถึงความรัก ความหวงใย  ความหวงแหนของแมที่มีตอลูก 

ประเภทของเนื้อเพลงกลอมเด็ก 

 แสดงความรักความหวงใย 

 กลาวถึงสิ่งแวดลอม 

 เลาเปนนิทานและวรรณคดี 

 เปนการเลาประสบการณ 

 ลอเลียนและเสียดสีสังคม 

 ความรูเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 

 เปนคติคําสอน 

 

ตัวอยางเพลงกลอมเด็ก 

นกเขาขัน 

 นกเขาเอย  ขนัแตเชาไปจนเยน็  ขันไปใหดังแมจะฟงเสยีงเลน  เน้ือเยน็เจาคนเดียวเอย 

กาเหวา 

 กาเหวาเอย  ไขใหแมกาฟก  แมกาหลงรัก คิดวาลูกในอุทร 

 คาบขาวมาเผื่อ  คาบเหยื่อมาปอน  ปกหางเจายังออน  สอนรอนสอนบนิ 

 แมกาพาไปกิน  ที่ปากน้ําแมคงคา  ตีนเหยยีบสาหราย ปากก็ไซหาปลา 

 กินกุงกินกั้ง  กนิหอยกระพงัแมงดา  กนิแลวบนิมา  จับตัวหวาโพธิ์ทอง 

 นายพรานเห็นเขา  เยี่ยมเยี่ยมมองมอง  ยกปนขึ้นสอง  หมายจองแมกาดํา  

 ตัวหน่ึงวาจะตม  ตัวหน่ึงวาจะยํา  แมกาตาดํา  แสนระกาํใจเอย 

วัดโบสถ 

 วัดเอยวัดโบสถ ปลูกขาวโพดสาลี 

 ลูกเขยตกยาก แมยายก็พรากลูกสาวหนี 

 ตนขาวโพดสาลี ต้ังแตน้ีจะโรยรา 

นอนไปเถดิ 

 นอนไปเถดิแมจะกลอม นวลละมอมแมจะไกว 

 ทองคําแมอยารํ่าไห สายสดุใจเจาแมเอย 
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เจาเน้ือละมุน 

 เจาเน้ือละมนุเอย เจาเน้ืออุนเหมือนสําลี 

 แมมิใหผูใดตอง เน้ือเจาจะหมองศรี 

 ทองดีเจาคนเดียวเอย 

เจาเน้ือออน 

 เจาเน้ือออนเอย ออนแมจะกนินม 

 แมจะอุมเจาออกชม กนินมแลวนอนเปลเอย 

เพลงกลอมเด็กในแตละภาค 

 ในประเทศไทยเรานั้นมีเพลงกลอมเด็กอยูทั่วทุกภาค เนื้อรองและทํานองจะตางกันไปมีชื่อ

เรียกหลายอยาง เชน ภาคเหนือเรียก “เพลงนอนสาหลา” “นอนสาเดอ” ภาคกลางเรียก “เพลงกลอม

เด็ก” “เพลงกลอมลูก” สวนภาคใตเรียก “เพลงชานอง” เพลงนองนอน” และ “เพลงรองเรือ” โดยเพลง

กลอมเด็กเปนคติชาวบานประเภทใชภาษาเปนสือ่ทีถ่ายทอดจากปากตอปากแตโบราณ เรียกวา “มุข

ปาฐะ” มีลักษณะเปนวัฒนธรรมพื้นบานที่มีบทบาทและหนาที่แสดงเอกลักษณของแตละชุมชน 

เพลงกลอมเด็กภาคกลาง 

 เพลงกลอมเด็กภาคกลางเปนทีรู่จักแพรหลายและมีการบันทึกไวเปนหลักฐานมากวาเพลง

กลอมเด็กภาคอืน่  ซึง่จะสะดวกแกการศึกษาคนควา การฟนฟูและการอนุรักษ  โดยไมมีชื่อเฉพาะ

สําหรับเรียกเพลงกลอมเด็กภาคกลาง  เนือ่งจากขึน้ตนบทรองดวยคําหลากหลายชนิดตามแตเนือ้หา

ของเพลง ไดมีการศึกษาแบงประเภทเนื้อหาของเพลงกลอมเด็กภาคกลางไวคลายกัน คือ 

 1. ประเภทสะทอนใหเห็นความรักความผูกพันระหวางแมกับลูก  ดังจะเห็นไดจากถอยคําที่

ใหเรียกลูกวาเจาเน้ือละเอียด เจาเน้ืออุน เจาเน้ือเยน็ สุดที่รักสุดสายใจ  เปนตน 

 2. ประเภทสะทอนใหเห็นความเปนอยูของไทยภาคกลางในดานตางๆ เชน ความเจริญทาง

วัตถุประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ความศรัทธา ความเชื่อ  คณุธรรมประจําใจ อารมณขันและการทํามาหา

กินของประชาชน 

 3. ประเภทใหความรูดานตางๆ เชนความรูทางภาษา ธรรมชาติวิทยา วรรณคดี นิทาน 

ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร แบบแผนการปกครองและครอบครัว 

 ลักษณะทํานองและลีลาของเพลงกลอมเด็กภาคกลางจะเปนการขับกลอมอยางชาๆ 

เชนเดียวกับภาคอืน่ๆ กลุมเสียงก็จะซ้าํๆ เชนกัน แตจะเนนการใชเสียงทุมเย็น และยึดคําแตละคําให

เชือ่มกลืนกันไปอยางไพเราะ ออนหวาน ไมใหมีเสียงสะดุด ทัง้นี้เพือ่มุงใหเด็กฟงจนหลับสนิทใน

ที่สุด 
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ตัวอยางเพลงกลอมเด็กภาคกลาง 

 โอละเหเอย    แมจะเหใหนอนวัน 

 ต่ืนขึ้นมาจะอาบน้ําทําขวัญ นอนวันเถดิแมคณุ 

 พอเน้ือเยน็เอย   แมมิใหเจาไปเลนที่ทา 

 จระเขหรา     มันจะคาบเจาเขาถ้ํา 

 เจาทองคําพอคุณ 

เพลงกลอมเด็กภาคเหนือ 

 สําหรับภาคเหนือมีเพลงกลอมลูกสืบทอดเปนลักษณะแบบแผนเฉพาะของตนเองมาชานาน

อาจารยสิงฆะ  วรรณไสย  แหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เรียกฉันทลักษณของเพลงกลอมเด็กภาคเหนือ

วา “คําร่ํา” ซึง่จัดเปนลํานําชนิดหนึง่หมายถึงการร่ําพรรณนามีเสียงไพเราะสูงต่ําตามเสียงวรรณยุกต

ของสําเนียงภาคเหนือ นิยมใชแตงในการร่าํบอกไฟขึ้น ร่ําสรางวิหาร ร่าํสรางเจดีย ร่ําสรางถนนขึ้น

ดอยสเุทพ และแตงเปนคํากลอมเด็ก 

 คํากลอมเด็กนีพ้อแม  ปูยา  ตายาย  ในภาคเหนือสมัยกอนมักจะใชขับกลอมสอนลูกหลาน

ขณะอุมเด็กนัง่ชิงชาแกวงไกวชาๆ  จนเด็กงวงนอนจึงอุมไปวางบนทีน่อนหรือในแปลแลวแหกลอม

ตอจนเด็กหลับสนิทคํากลอมเด็กน้ีจึงเรียกวา “สิกจุงจาโหน” ตามคําที่ใชขึ้นตนเพลง 

 ลักษณะเดนของเพลงกลอมเด็กภาคเหนือนอกจากจะขึ้นตนดวยคําวา สิกจุงจาโหนแลวยัง

มักจะขึน้ตนดวยคําวา “อ่ือจา” เปนสวนใหญจึงเรียกเพลงกลอมเด็กนี้วา เพลงอือ่ลูก ทํานองและ

ลีลาอื่อลูกจะเปนไปชาๆ ดวยน้ําเสียงทุมเย็น ตามถอยคําทีส่รรมาเพือ่สัง่สอนพรรณนาถึงความรัก

ความหวงใยลกูนอย จนถึงคําปลอบ คําขู ขณะยังไมยอมหลับถอยคําตางๆในเพลงกลอมเด็กภาคเหนือ

จะสะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยู สิง่แวดลอมและวัฒนธรรมตางๆ ของคนในภาคเหนือในอดีตจน

ปจจุบันไดเปนอยางดีนับวาเปนประโยชนทางออมที่ไดรับนอกเหนือจากความอบอุนใจของลูกที่จะ

เปนประโยชนโดยตรงของเพลงกลอมเด็ก 

 

ตัวอยางเพลงกลอมเด็กภาคเหนือ 

 อ่ือ อ่ือ อือ จา  ปอนายแดงสา 

 แมนายไปนานอกบาน เก็บบาสานใสโถง 

 เก็บลูกกง  ใสวา เก็บบาหาใสปก 
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 หนวยหน่ึงเกบ็ไวกนิเมือ่แลง หนวยหน่ึงเอาไวขายแลกขาว 

 หนวยหน่ึงเอาไวเปนเปอนเจา อ่ือ อือ จา 

 

 

เพลงกลอมเด็กภาคอีสาน 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือหรือภาคอีสาน เปนดินแดนทีก่วางขวางและมีประชากรมากที่สุดใน

บรรดา 4 ภาคของไทยเพลงกลอมลูกจึงมีหลายสําเนียงถาเปนอีสานตอนเหนือจะมีสําเนียงคลาย ลาว 

ถาเปนอีสานตอนใตจะมีสําเนียงคลายเขมร แตเพลงกลอมลูกที่แพรหลายและยอมรับวาเปนเอกลักษณ

ของอีสานจะเปนสําเนียงของอีสานตอนเหนือ และมักจะขึ้นตนดวยคําวา “นอนสาหลา” หรือ “นอน

สาเดอ” หรือ “นอนสาแมเยอ” มีทํานองลีลาเรียบงายชาๆ  และมีสุมเสียงซ้าํๆ กันทัง้เพลงเชนเดียวกับ

ภาคเหนือ การใชถอยคํามีเสียงสัมผัสคลายกลอนสุภาพทัว่ไปและมีคําพืน้บานที่มีความหมายในเชิง

สั่นสอนลูกหลานดวยความรักความผูกพัน ซึ่งมักประกอบดวย 4 สวนเสมอ คือสวนที่เปนการ

ปลอบโยน การขูและการขอโดยมุงใหเด็กหลับเร็วๆ นอกจากนี้ก็จะเปนคําทีแ่สดงสภาพสังคมดาน

ตางๆ  เชนความเปนอยู บรรยากาศในหมูบาน คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีเปนตน คุณคาของ

เพลงกลอมเด็กอ่ีสานจึงมีพรอมทั้งทางดานจิตใจและดานการศึกษาของชาติ 

ตัวอยาง  เพลงกลอมเด็กของภาคอีสาน 

 นอนสาหลาหลับตาสามิเยอ 

 แมไปไฮ  หมกไข  มาหา 

 แมไปนา  จ่ีปา  มาปอน 

 แมเลี้ยงมอน ในปา  สวนมอน 

เพลงกลอมเด็กภาคใต 

 ในบรรดาภาษาถิน่  ภาคใตเปนภาษาที่คนไทยสวนใหญรูจักมากที่สุดเพราะมีสําเนียงทีเ่ปน

เอกลักษณชัดเจนที่สุด  เชนเดียวกับเพลงกลอมเด็กภาคใตทีม่ีทํานองและลีลาเดนเปนของตนเองเพลง

กลอมเด็กภาคใตมีชื่อเรียก 4 อยาง  คือ  เพลงรองเรือ  เพลงชานองหรือเพลงชานอง เพลงเสภาและ

เพลงนองนอน ที่เรียกเพลงรองเรือ สันนิษฐานวานาจะเปนลักษณะของเปลที่ใชผาผูกมีรูปรางคลาย

เรือ เพลงชานองหรือชานอง  คําวา  ชา  มาจากคําวา  บูชา  ซึง่แปลวาสดุดีหรือกลอมขวัญ  ชานองหรือ

ชานองจึงหมายถึงการสดุดีแมซื้อ  ซึ่งเชื่อกันวาเปนเทวดาหรือผีประจําทารก  เพลงเสภาเปนเพลงทีใ่ช

โตคารมกันเปนบทปฏิพากยแสดงปฏิภาณไหวพริบ นํามาใชเปนเพลงกลอมลูกนองนอน  เปนการมุง

กลอมนองหรือกลอมลูกโดยตรง  ลักษณะเดนของเพลงกลอมลูกภาคใตไมวาจะเปนเพลงประเภทใด

คือมักจะขึ้นตนดวยคําวา  “ฮา  เออ”  หรือคําวา  “เหอ”  แทรกอยูเสมอในวรรคแรกของบทเพลง  แลว
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จึงขับกลอมไปชาๆ เหมือนภาคอ่ืนๆ จากหลักฐานการคนควาเพลงกลอมเด็กภาคใต ของศาสตราจารย

วงศ  พงศไพบูลย  ระบุไววาเพลงกลอมเด็กภาคใตมีจุดประสงคและโอกาสการใชกวางขวางจํานวน

เพลงจึงมีมากถึง  4300 เพลง  นับวามากกวาทุกภาคในประเทศ 

 

 

ตัวอยางเพลงกลอมเด็กภาคใต 

  ...รองเรือเหอ รองโรกันทั้งบาน 

  ไมใชเร่ืองของทาน ทานเหอ  อยาเก็บไปใสใจ 

  รองเรือชาหลาย ไมเกี่ยวไมพานไปหาใคร 

  ทานอยาเก็บมาใสใจ รองเรือชาหลาน...เอง 

  ...โผกเปลเหอ โผกไวใตตนชมพู 

  ใหแหวนชายไปทั้งคู บอกพอบอกแมวาหาย 

  พอวาไมรับรูบุญ แมวาไมรับรูดาย 

  บอกพอบอกแมวาแหวนหาย ติดมือพี่ชายไป 

.................................... 
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กิจกรรมเพลงกลอมเด็ก 

 1. ใหนักศึกษาคนควาบทเพลงกลอมเด็กทีม่ีอยูในทองถิน่ของตน  บันทึกไวพรอมทัง้แปล

ความหมายหรืออธิบายคําภาษาถิ่นน้ันๆ 

บทเพลงกลอมเด็ก 
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บทท่ี 7   

ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชพี 
 

สาระสําคญั 

 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ  เปนภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปนชองทาง ที่

สามารถนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพตางๆ ได โดยใชศิลปะทางภาษาเปนสื่อนํา 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาจบบทที่ 7  แลวคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ 

1. มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหศักยภาพตนเอง ถึงความถนัดในการใชภาษาไทย

ดานตางๆ ได 

2. เห็นชองทางในการนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพ 

3. เห็นคุณคาของการใชภาษาไทยในการประกอบอาชีพ 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1   คุณคาของภาษาไทย 

 เร่ืองที่ 2   ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 

 เร่ืองที่ 3   การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
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เร่ืองที่ 1 คุณคาของภาษาไทย 
 

  ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนภาษาที่ใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เปน

เคร่ืองมือในการเรียนรู และการนําไปใชในการประกอบกิจการงาน ทั้งสวนตน ครอบครัว กิจกรรม

ทางสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ดังนั้นการเรียนรูภาษาไทย จึง

ตองมุงใหเกิดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆ อยางถูกตองและเหมาะสม ทั้งทักษะการอาน 

การดู การฟง การพูดและการเขียน โดยเฉพาะทักษะการพูดและการเขียน เมื่อศึกษาใหลึกลงไปและ

ฝกทกัษะใน 2 ดานน้ีอยางจริงจัง สามารถนําไปสูการประกอบอาชีพได ซึ่งการที่คนไทยจะตระหนักถึง

ประโยชนที่จะไดจากการมีพื้นฐานภาษาไทยที่ดี ตองรูและเขาใจคุณคาของภาษาไทยอยางถองแท 
 

คุณคาของภาษาไทย 

 เมื่อกลาวถึงคุณคาของภาษาไทย จะพบวาภาษาไทยมีคุณคาในดานตางๆ ดังนี้ 

 1.  คุณคาทางวัฒนธรรม ภาษาของแตละชาติยอมแสดงใหเห็นวัฒนธรรมของชาติน้ัน ชาติที่

สามารถประดิษฐภาษาและตัวอักษรเปนของตนเองไดแสดงวาเปนชาติที่มีความเจริญทางวัฒนธรรม คน

ไทยก็เชนกัน เราสามารถประดิษฐตัวอักษรเพื่อใชในภาษาของตนเอง เพื่อเปนการสื่อสารที่สามารถจด

จารจารึกเร่ืองราวตางๆ ใหคนรุนหลังไดทราบ เปนภูมิรูทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมาต้ังแตคร้ัง

กรุงสุโขทัย ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช 

 การที่คนรุนใหมไดทราบถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนรุนกอน ไดมีโอกาสอานวรรณคดี 

วรรณกรรมโบราณ จนสามารถสรางสรรคพัฒนางานวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรองใหมๆ ได    

โดยอาศัยศึกษาพื้นฐานมาจากวรรณคดี วรรณกรรมโบราณ  ซึ่งมีการสรางสรรคจากตัวอักษรไทยน่ันเอง 

และไดถายทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมมาจนทกุวันน้ี 

 2.  เปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร ในการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

เครื่องมือที่จะกอใหเกิดความเขาใจในการติดตอสื่อสารกันคือภาษา เพื่อสื่อสารความตองการ 

ความรูสึกนึกคิดใหอีกฝายทราบตรงกัน โดยมีกระบวนการสื่อสารคือ 

 ผูสงสาร       สาร           ชองทาง ผูรับสาร 

 3.  เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู ภาษาไทยจัดเปนวิชาพื้นฐานเพื่อการแสวงหา

ความรูในวิชาอื่นๆ ตอไป หากผูเรียนมีความรูพืน้ฐานทางภาษาไทยทีดี่พอ ก็จะทาํใหการเรียนรูในวิชา

อ่ืนๆ มีประสิทธิภาพที่ดีตอไปดวย การมีความรูพื้นฐานภาษาไทยที่ดีคือการมีความสามารถในเขยีนสะกดคํา
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ไดถูกตอง อานและออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธีไทย รวมทั้งพูดและใชคําไดถูกตองตรงกับ

ความหมายของคํา 

 

 

 

 4.  เปนเคร่ืองมือในการสรางความเขาใจอันดีตอกัน ประเทศไทยแบงเปน 5 ภาค แตละภาค

ลวนมีภาษาของตนเองที่เรียกวา “ภาษาถิ่น” โดยมีภาษาไทยภาคกลางเปนภาษาของทางราชการ ทํา

ใหการสื่อสารทําความเขาใจในเร่ืองตางๆ ทั้งเร่ืองการศึกษา เร่ืองราชการ และการสื่อสารมวลชนมี

ความเขาใจที่ตรงกัน เพราะใชภาษาไทยภาคกลางเปนภาษาสื่อสาร 

 5.  เปนเคร่ืองมือสรางเอกภาพของชาติ ภาษาไทยเปนภาษาของชาติไทยที่เปนเอกลักษณของ

ความเปนชาติไทย แสดงถึงความเปนชาติทีมี่อารยธรรม มีความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรม จึงมี

ภาษาและตัวอักษรเปนของตนเอง และการที่ภาษาไทยภาคกลางเปนภาษาของทางราชการ จึงเปน

สื่อรวมใจใหคนไทยในแตละภาคไดติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู และขาวสารขอมูลถึง

กันได มีความระลึกอยูในใจถึงความเปนคนไทย เปนเชื้อชาติเผาพันธุเดียวกัน 

6.  เปนเคร่ืองจรรโลงใจ ภาษาไทยเปนภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต 5 เสียง เมื่อนําไปประสมเปน

คํา จะทําใหเกิดเปนเสียงสูงตํ่าไดถึง 5 เสียง กอใหเกิดความไพเราะของเสียงคํา เมื่อนําไปแตงเปนบท

ประพันธประเภทตางๆ ไมวาจะเปนเพลง โคลง ฉันท กาพย กลอน นิยาย นิทาน กอใหเกิดความ

จรรโลงใจแกผูฟง และผูอานไดอยางดี 

จากคุณคาทั้ง 6 ประการของภาษาไทย จะเห็นไดวาภาษาไทยไมเพียงเปนภาษาเพื่อนําไปใช

ในการแตงคาํประพันธประเภทตางๆ หรือเปนเพียงภาษาเพื่อการอานการดูและการฟง แตยังเปน

ภาษาเพื่อการพูดและการเขียน หากคนไทยทุกคนไดศึกษาภาษาไทยใหทองแท มีความรูความเขาใจ

ทางภาษาไทยอยางถูกตองลึกซึ้ง สามารถใชภาษาไดดีทัง้ภาษาพูด ภาษาเขียนจะทาํใหสามารถ

สรางสรรคสิ่งใหมๆ ทางภาษาอันจะนําไปสูการประกอบอาชีพตางๆ โดยใชภาษาเปนพื้นฐานของ

อาชีพไดอยางดี และมีโอกาสประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นๆ ได 
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เร่ืองที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 

 

ในปจจุบันมีอาชีพมากมายที่คนในรุนกอนๆ อาจมองขามความสําคัญไป แตกลับเปนอาชีพที่

ทํารายไดอยางงามแกผูประกอบอาชีพนั้น และกลายเปนอาชีพที่เปนที่นิยมของคนไทยในปจจุบัน เปน

อาชีพที่ใชภาษาไทยเปนพื้นฐาน โดยเฉพาะใชทักษะการพูด และการเขียนเปนพื้นฐาน ดังน้ี 

 

1.  อาชีพท่ีใชทักษะการพูดเปนชองทางในการประกอบอาชีพ 

การพูดเปนทักษะสําคัญอีกทักษะหน่ึงที่ตองอาศัยวรรณศิลป คือ ศิลปะการใชภาษาที่จะ

สามารถโนมนาวใจ กอใหเกิดความนาเชื่อถือ เห็นคลอยตาม สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูพูดและ

ผูฟง หรือผูฟงตอสวนรวม หรือโนมนาวใจใหใชบริการหรือซื้อสิ่งอุปโภคบริโภคในทางธุรกิจได การ

พูดจึงเปนชองทางนําไปสูอาชีพตางๆ ไดดังน้ี 

1.1  อาชีพดานสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ ทั้งในวงราชการ เอกชน และวงการธุรกิจ ไดแก 

1.1.1  อาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งการโฆษณาสินคาและบริการ โฆษณา 

การจัดงานตางๆ ของชุมชน หนวยงานราชการ โดยใชรถประชาสัมพันธ โดยการประชาสัมพันธ

ผานเสียงตามสาย โดยการพบปะติดตอ ตอบคําถามตางๆ เปนขั้นตน และในขั้นที่สูงขึ้นไป คือ การใช

ทักษะการพูดและเขียนประกอบกันเพื่อคิดหาถอยคําในเชิงสรางสรรคในการโฆษณาประชาสัมพันธผาน

สื่อตางๆ ที่เรียกวาการโฆษณาสินคาและบริการ 

1.1.2  อาชีพนักจัดรายการวิทยุ เปนอีกอาชีพหน่ึงที่ตองใชทักษะในการพูด การมี

โวหาร และวาจาคารมที่คมคาย ลึกซึ้งกินใจ  เพื่อใหผูฟงติดตามรายการอยางตอเน่ืองดวยความนิยม มี

ทัง้นักจัดรายการวิทยชุมุชน วิทยเุอกชน และรายการวิทยขุองทางราชการ ตลอดจนการใชภาษาพดูเพื่อ

สรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของผูฟง เชน นักจัดรายการวิทยุของทางราชการ 

1.1.3 อาชีพพิธีกร ในปจจุบันอาชีพพิธีกรเปนอีกอาชีพหน่ึงที่สามารถทํารายไดอยาง

งามใหแกผูประกอบอาชีพ ไมวาจะเปนพิธีกรในชุมชนที่ทําหนาที่ในงานของราชการและงานของ

เอกชน เชน พธิกีรรงานประจําปตางๆ พธิกีรการประกวดนางงามของทองถิ่น พธิีกรงานประเพณี สําคัญ
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ทางศาสนา พิธีกรงานมงคลสมรส  พิธีกรงานอุปสมบท พิธีกรงานศพหรืองานพระราชทานเพลิงศพ 

และพิธีกรงานพิเศษในโอกาสตางๆ ของทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

2.  อาชีพท่ีใชทักษะการเขียนเปนชองทางในการประกอบอาชีพ 

การเขียนเปนทักษะสําคัญอีกทักษะหนึ่งที่เปนชองทางในการนําภาษาไทยไปใชประโยชนใน

การประกอบอาชีพตางๆ ได การจะใชภาษาเขียนเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพก็เชนเดียวกับการ

พูด  คือ  ตองมีวรรณศิลปของภาษา  เพือ่ใหสิ่งที่เขียนสามารถดึงดูดความสนใจดึงอารมณ

ความรูสึกรวมของผูอาน โนมนาวใจใหผูอานเห็นคลอยตาม และเพื่อสรางความบันเทิงใจ รวมทั้ง

สรางความรูความเขาใจแกผู อาน ตลอดถึงความเปนอันหนึง่อันเดียวกันของสวนรวม อาชีพที่

สามารถนําทักษะการเขียนภาษาไทยไปใชเพื่อการประกอบอาชีพไดโดยตรง ไดแกอาชีพดังนี ้

2.1 อาชีพดานสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ ทั้งในวงราชการ เอกชน และวงการธุรกิจ ไดแก

อาชีพดังน้ี 

2.1.1 อาชีพผูสื่อขาว ผูเขียนขาว เปนอาชีพที่ตองใชศิลปะะการเขียนและการใชภาษา

ที่ดึงดูความสนใจของผูอาน 

2.1.2 อาชีพผูพิสูจนอักษรและบรรณาธิการ เปนอาชีพที่ตองมีความรูในการเขียน การ

สะกดคํา การใชถอยคําสํานวนภาษา สุภาษิต คําพังเพยและหลักภาษาไทยเปนอยางดี จัดไดวาเปน

อาชีพที่ชวยธํารงรักษาภาษาไทยไดอาชีพหนึ่ง 

2.2  อาชีพดานการสรางสรรคงานศิลปะรูปแบบตางๆ ทั้งในวงราชการ เอกชน และ

วงการธุรกิจ ไดแกอาชีพดังน้ี 

2.2.1 อาชีพกวี นักเขียน ทั้งการเขียนสารคดี นิยาย เร่ืองสั้น การเขียนบทละครเวที 

บทละครโทรทัศน บทภาพยนต ผูประกอบอาชีพเหลานี้ นอกจากมีศิลปะการเขียน และการลือกใช

ถอยคําภาษามาใชเปนอยางดีตองเปนคนที่อานมาก ฟงมาก เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชนใน

การเขียนสื่อสารสรางความสนุกสนาน บันเทิงใจ จรรโลงใจแกผูอานและควรเปนผูมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค และจินตนาการเปนองคประกอบ จึงจะทําใหอาชีพที่ประกอบประสบความสําเร็จดวยดี 
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นอกเหนือจากอาชีพที่ใชภาษาไทยเปนชองทางในการประกอบอาชีพโดยตรงแลว ยังมี

การประกอบอาชีพอืน่ๆ อีกทีใ่ชภาษาไทยเปนชองทางโดยออม เพือ่นําไปสูความสําเร็จในอาชีพ

ของตนเอง เชน  อาชีพลาม มัคคุเทศก เลขานุการ นักแปล และนักฝกอบรม ครู อาจารย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 3 การเพ่ิมพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 

 ในการนําความรูทางภาษาไทย ทัง้ทกัษะการพูดและการเขยีนไปใชในการประกอบอาชีพน้ัน 

เพียงการศึกษาในชัน้เรียนและตําราอาจจะยังไมเพียงพอ ผูประกอบอาชีพตองเพิม่พูนความรูและ

ประสบการณดานภาษาและดานตางๆ เพื่อใหการประกอบอาชพีประสบความสาํเร็จ ดังจะยกตัวอยาง

อาชีพที่ใชภาษาไทย เปนชองทางในการประกอบอาชีพโดยตรงเพื่อเปนตัวอยาง ดังนี้ 

 

1.  อาชีพนักโฆษณา-ประชาสัมพันธ  

  เปนอาชีพที่ผูประกอบการ ตองเพิ่มพูนความรูในเร่ืองการเขียน และการพูดแบบสรางสรรค 

รวมทั้งฝกประสบการณโดยการฝกเขียนบอยๆ ตลอดจนการศึกษาดูงานของหนวยงาน หรือบริษัเอกชนที่

ประสบความสําเร็จในเร่ืองของการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

องคความรูท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม  

ในการเพิ่มพูนองคความรูในดานการเขียนและการพูด ผูประกอบอาชีพดานน้ี ควรศึกษา

เนื้อหาความรูท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาอาชีพในเร่ืองตอไปนี้ 

1)  ศิลปะการพูดและศิลปะการเขียน เพราะอาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธเปนอาชีพที่

ตองอาศัยศาสตรทั้งสองดานประกอบกัน ในการพูดนํ้าเสียงตองนุมนวลหรือเราใจขึ้นอยูกับสถานการณ

ของเร่ืองที่จะโฆษณาหรือประชาสัมพันธ รูจักเลือกใชถอยคําที่เปนการใหเกียรติแกผูฟง หรือเคารพ

ขอมูลที่เจาของงานใหมา 

2)  ระดับของภาษา ซึ่งเปนเร่ืองของการศึกษาถึงความลดหลั่นของถอยคํา และการเรียบเรียง 

ถอยคําที่ใชตามโอกาส กาลเทศะและความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูสื่อสารและผูรับสาร ซึ่งกลุม
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บุคคลในสังคมแบงออกเปนหลายกลุม หลายชนชั้นตามสภาพอาชีพถิ่นที่อยูอาศัย ฯลฯ ภาษาจึงมีความ

แตกตางกันเปนระดับตามกลุมคนที่ใชภาษา เชน  ถอยคําที่ใชกับพระภิกษุสงฆและพระราชวงศ อาจใช

ถอยคําอยางหน่ึง   ภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผูอาน  ก็อาจจะใชภาษาอีกอยางหน่ึง  เปนตน 

ดังนั้นผูใชภาษาจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมและเลือกใชใหถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล 

ในภาษาไทย จะแบงระดับของภาษาเปน 5 ระดับ คือ 

2.1)  ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาที่ใชในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีของรัฐ 

2.2)  ภาษาระดับทางการ เปนภาษาที่ใชในที่ประชุมที่มีแบบแผนการบรรยาย การ

อภิปรายที่เปนทางการ เปนตน 

2.3)  ภาษาระดับกึ่งทางการ เปนภาษาที่ใชในการอภิปราย ประชุมกลุมในหองเรียน 

การพูดทางวิทยุและโทรทัศน ขาว และบทความในหนังสือพิมพ 

2.4)  ภาษาระดับสนทนาทั่วไป เปนภาษาที่ใชสนทนาทั่วๆ ไป กับคนที่ไมคุนเคย

มากนัก เชน ครูพูดกับผูเรียน เปนตน  

2.5)  ภาษาระดับกันเอง เปนภาษาระดับที่เรียกวาระดับภาษาปาก เปนภาษาสนทนา

ของครอบครัว ในหมูเพื่อนสนิท หรือญาติพี่นอง พูดอยูในวงจํากัด 

3)  เร่ืองของนํ้าเสียงในภาษา ซึ่งเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึกของผูสงสารที่ปรากฎ

ใหรูสึกหรือเปนรองรอยในภาษาหรือเนือ้หาที่ผู สงสารตองการจะสื่อออกมาเปนความรูสึกแฝงที่

ปรากฎในการสื่อสาร ซึ่งนักโฆษณาประชาสัมพันธตองระมัดระวังมิใหมีนํ้าเสียงของภาษาออกมา

ในทางที่ไมพึงประสงค หรือสรางความรูสึกที่ไมดีแกผูฟง 

4)  ดานการพัฒนาบุคลิกภาพ ในบางคร้ังนักโฆษณา-ประชาสัมพันธตองปรากฎตัวตอบุคคล

ทั่วไปในงานตางๆ จึงควรตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย เหมาะกับกาลเทศะของสถานที่และงานทั่วไป 

ซึ่งจะชวยสรางความนาเชื่อถือแกผูพบเห็นไดสวนหน่ึง 

5)  การพัฒนาองคความรูในตนเอง นักโฆษณา-ประชาสัมพันธ ตองหมั่นแสวงหาความรู

ติดตามขาวสารขอมูลทุกดานอยางสม่าํเสมอ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการโฆษณา-

ประชาสัมพันธใหนาสนใจอยูตลอดเวลา รวมทั้งตองแสวงหาความรูในดานการประเมินผล เพื่อใช

ประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองดวยรูปแบบวิธีการตางๆ ที่จะกอใหเกิดการ

พัฒนาอาชีพใหดียิ่งขึ้น 

 

 แหลงท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม 

 แหลงที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรูในอาชีพน้ี ไดแก 

1)  สถาบันฝกอบรมของเอกชน ซึ่งผูเรียนสามารถหาขอมูลรายชื่อไดจากอินเตอรเน็ต 
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2)  หนวยงานของทางราชการ ไดแก กรมประชาสัมพันธ สถาบันสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตางๆ 

3)  สถานศึกษาตางๆ ของรัฐบาล  เชน  ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน   ตอง 

ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  คณะนิเทศศาสตร คณะ

วารสารศาสตร คณะศิลปะศาสตร คณะอักษรศาสตร ถาศึกษาตอใน 2 คณะหลัง ตองฝกอบรมทาง

อาชีพเพิ่มเติมจากสถาบันฝกอบรมตางๆ  

 

2.  อาชีพนักจัดรายการวิทยุ  

  เปนอาชีพที่ผูประกอบการตองเปนคนที่ตรงตอเวลา มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเปนกลางใน

การนําเสนอขาวสารขอมูล รูจักแกปญหาเฉพาะหนาและตองเพิ่มพูนความรูในเร่ืองการเขียน และการ

พูด เพราะการเปนนักจัดรายการวิทยุ  ผูจัดตองเขียนสคริปทที่จะใชในการดําเนินรายการไดเอง และ

พูดตามสคริปทไดอยางเปนธรรมชาติ รวมทั้งตองอานมาก ฟงมาก เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลไวใชในการ

จัดทํารายการวิทยุ ซึ่งมีสถานทีท่ีผู่ ประกอบการสามารถฝกอบรมและศึกษาดูงานไดทัง้ของภาครัฐ

และเอกชน 

 
 

  องคความรูท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม 

ในการเพิ่มพูนความรูเพื่อการเปนนักจัดรายการวิทยุที่ดี ผูประกอบอาชีพดานน้ีควรศึกษา

เน้ือหาความรูที่จะนํามาใชในการพัฒนาอาชีพในเร่ืองตอไปน้ี 

  1)  ศิลปะการพูดและศิลปะการเขียน เพราะเปนอาชีพที่ตองอาศัยศาสตรทั้งสองดานประกอบกัน 

  2)  ระดับของภาษา ซึ่งเปนเร่ืองของการศึกษาถึงความลดหลั่นของถอยคํา และการเรียบเรียง 

ถอยคําที่ใชตามโอกาส กาลเทศะ และความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูสงสารและผูรับสาร ซึ่ง

กลุมบุคคลในสังคมแบงออกเปน หลายกลุม หลายชนชัน้ ตามสภาพอาชีพ ถิ่นที่อยูอาศัย ฯลฯ ภาษา

จึงมีความแตกตางกันเปนระดับตามกลุมคนทีใ่ชภาษา เชน ถอยคาํทีใ่ชกับพระภิกษุสงฆและพระ

ราชวงศ อาจใชถอยคําภาษาอยางหน่ึง ภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผูอาน ก็จะใชภาษาอีกอยาง

หน่ึง เปนตน ดังน้ันผูใชภาษาจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสม และเลือกใชใหถูกตองเหมาะสมกับ

กาลเทศะและบุคคล 

ในภาษาไทยจะแบงระดับของภาษาเปน 5 ระดับ คือ 

2.1  ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาที่ใชในงานพระราชพิธี หรืองานพิธีของรัฐ 

2.2  ภาษาระดับทางการ เปนภาษาที่ใชในที่ประชุมที่มีแบบแผน ในการบรรยาย การ

อภิปรายที่เปนทางการ เปนตน 
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2.3  ภาษาระดับกึ่งทางการ เปนภาษาที่ใชในการอภิปราย ประชุมกลุมในหองเรียน การพูด

ทางวิทยุและโทรทัศน ขาว และบทความในหนังสือพิมพ เปนตน 

2.4  ภาษาระดับสนทนาทั่วไป เปนภาษาที่ใชสนทนาทั่วๆ ไปกับคนที่ไมคุนเคยมากนัก 

เชน ครูพูดกับผูเรียน เปนตน 

2.5  ภาษาระดับกันเอง เปนภาษาระดับที่เรียกวาระดับปากเปนภาษาสนทนาของครอบครัว 

ในหมูเพื่อนสนิท หรือญาติพี่นอง  พูดอยูในวงจํากัด 

3)  เร่ืองของนํ้าเสียงในภาษา ซึ่งเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึกของผูสงสารที่ปรากฎให

รูสึกหรือเปนรองรอยในภาษาหรือเน้ือหาที่ผู สงสารตองการจะสื่อออกมาเปนความรูสึกแฝงที่

ปรากฎในการสื่อสาร ซึ่งนักจัดรายการวิทยุตองระมัดระวังมิใหมีนํ้าเสียงของภาษาออกมาในทางที่ไม

พึงประสงค หรือสรางความรูสึกที่ไมดีแกผูฟง 

4)  เร่ืองของหลักการใชภาษา เชน เร่ืองของคําสรรพนามที่เกี่ยวกับบุคคล คําลักษณะนาม  คํา

ราชาศัพท การออกเสียง ร ล และการออกเสียงคําควบกล้ํา 

5)  ดานการพัฒนาบุคลิกภาพ ในบางคร้ังนักจัดรายการวิทยุตองปรากฎตัวตอบุคคลทั่วไปใน

งานตางๆ จึงควรตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย เหมาะกับกาลเทศะของสถานที่และงานที่ไป ซึ่งจะชวย

สรางความนาเชื่อถือแกผูพบเห็นไดสวนหน่ึง 

 

 

6)  การพัฒนาองคความรูในตนเอง นักจัดรายการวิทยุ ตองหมั่นแสวงหาความรูติดตาม

ขาวสารขอมูลทุกดานอยางสม่ําเสมอ เพือ่นํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดรายการวิทยุให

นาสนใจอยูตลอดเวลา รวมทัง้ตองแสวงหาความรูในดานการประเมินผล เพือ่ใชประโยชนในการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองดวยรูปแบบวิธีการตางๆ ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาอาชีพใหดี

ยิ่งขึ้น 

 แหลงท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม 

 แหลงที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรูในอาชีพน้ี ไดแก 

  1.  สถาบันฝกอบรมของเอกชน ซึ่งผูเรียนสามารถหาขอมูลรายชื่อไดจากอินเตอรเน็ต 

  2.  หนวยงานของทางราชการ ไดแก กรมประชาสัมพันธ สถาบันสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตางๆ 

  3.  สถานศึกษาตางๆ ของรัฐบาล เชน ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองศึกษา

ตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอในคณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตร คณะ

ศิลปะศาสตร คณะอักษรศาสตร ถาเขาศึกษาในคณะศิลปะศาสตร หรืออักษรศาสตรตองอบรม

เพิ่มเติมในเร่ืองเทคนิคการจัดรายการวิทยุเพิ่มเติม 
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3.  อาชีพพิธีกร  

  เปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพตองมีพื้นฐานความรูในเร่ืองการพูดเปนอยางดี เพราะเปนอาชีพ   ที่

ตองใชการพูดเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารกับผูอ่ืน การใชคําพูดและถอยคําภาษาจึงเปนเร่ืองสําคัญตอการ

สรางความรูสึกที่ดีหรือไมดีตอผูฟง นอกจากน้ีบุคลิกภาพและการแตงกายของผูทําหนาที่พิธีกรก็เปนอีก

เร่ืองหน่ึงที่จะดึงดูดความสนใจของผูฟง รวมทั้งควรเปนผูที่ตรงตอเวลา เพื่อเปนความเชื่อถือในวิชาชีพได

สวนหน่ึง 

 องคความรูท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม 

 ในการเพิ่มพูนองค ความรูในการประกอบอาชีพพิธีกร ควรศึกษาเนื้อหาความรูที่จะนําไปใช

ในการพัฒนาอาชีพในเร่ืองตอไปน้ี 

  1.  ศิลปะะการพูดหรือศิลปะะการใชภาษา เพราะอาชีพพิธีกร เปนอาชีพที่ตองอาศัยศาสตร 

(ความรู) และศิลปของการพูดเปนอยางมาก ซึ่งตองอาศัยการฝกฝนบอยๆ 

 2.  ระดับของภาษา ซึ่งเปนเร่ืองของการศึกษาถึงความลดหลั่นของถอยคํา และการเรียบเรียง

ถอยคําทีใ่ชตามโอกาส กาลเทศะ และความสัมพันธระหวางบุคคลทีเ่ปนผูสงสารและผูรับสาร ซึ่งกลุม

บุคคลในสังคมแบงออกเปน หลายกลุม หลายชนชั้น ตามสภาพอาชีพ ถิ่นที่อยูอาศัย ฯลฯ ภาษาจึงมี

ความแตกตางกันเปนระดับตามกลุมคนที่ใชภาษา เชน ถอยคําที่ใชกับพระภิกษุสงฆและพระราชวงศ อาจใช

ถอยคําภาษาอยางหน่ึง ภาษาของนักเขียนหรือกวีที่สื่อสารถึงผูอาน  ก็จะใชภาษาอีกอยางหน่ึง เปนตน 

ดังนั้นผูใชภาษาจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสม และเลือกใชใหถูกตองเหมาะสม กับกาลเทศะและบุคคล 

 

ในภาษาไทยจะแบงระดับของภาษาเปน 5 ระดับ คือ 

2.1  ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาที่ใชในงานพระราชพิธี หรืองานพิธีของรัฐ 

2.2  ภาษาระดับทางการ เปนภาษที่ใชในที่ประชุมที่มีแบบแผน ในการบรรยาย การ

อภิปรายที่เปนทางการ เปนตน 

2.3  ภาษาระดับกึ่งทางการ เปนภาษที่ใชในการอภิปราย ประชุมกลุมในหองเรียน การพูด

ทางวิทยุและโทรทัศน ขาว และบทความในหนังสือพิมพ เปนตน 

2.4  ภาษาระดับสนทนาทัว่ไป เปนภาษาที่ใชสนทนาทั่วๆ ไปกับคนที่ไมคุนเคยมากนัก 

เชน ครูพูดกับผูเรียน เปนตน 

2.5  ภาษาระดับกันเอง เปนภาษาระดับที่เรียกวาระดับปากเปนภาษาสนทนาของครอบครัว 

ในหมูเพื่อนสนิท หรือญาติพี่นองพูดอยูในวงจํากัด 
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3.  เร่ืองของนํ้าเสียงในภาษา ซึ่งเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกของผูสงสารที่ปรากฎ

ใหรูสึก หรือเปนรองรอยในภาษา หรือเน้ือหาที่ผูสงสารตองการจะสื่อออกมา เปนความรูสึกแฝงที่

ปรากฎในการสื่อสาร 

4.  เร่ืองของหลักการใชภาษา เชน เร่ืองของคําสรรพนามที่เกื่ยวกับบุคคล คําลักษณะนาม คํา

ราชาศัพท การออกเสียง ร ล และการออกเสียงคําควบกล้ํา 

5.  เร่ืองของการพัฒนาบุคลิกภาพและการแตงกาย ผูทําหนาที่พิธีกร เปนผูที่ตองปรากฎกาย

ตอหนาคนจํานวนมาก บุคลิกภาพและการแตงกาย จึงเปนเร่ืองสําคัญที่จะปรากฎเปนสิ่งแรกใหผูที่พบ

เห็นเกิดความประทับใจหรือไม ถาประทับใจผูคนจะจดจอรอฟงการพูดเปนประการตอมา ถาผูพูด

สามารถพูดไดประทับใจ จะกอเกิดเปนความนิยมชมชอบตามมาและจะกอเกิดเปนความสําเร็จของ

อาชีพในที่สุด 

6. ดานการพัฒนาองคความรูในตนเอง พิธีกรตองหมั่นแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบอาชีพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาอาชีพของตนเอง เชน เร่ืองของการวัดผลประเมินผลการทํา

หนาที่ของตนเองดวยรูปแบบวิธีการตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาอาชีพใหดียิ่งขึ้น 
 

แหลงท่ีควรศึกษาพิ่มเติม 

 แหลงที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรูในอาชีพน้ี ไดแก 

  1.  สถาบันฝกอบรมของเอกชน ซึ่งผูเรียนสามารถหาขอมูลรายชื่อไดจากอินเตอรเน็ต 

  2.  หนวยงานของทางราชการ ไดแก กรมประชาสัมพันธ สถาบันสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตางๆ 

  3.  สถานศึกษาตางๆ ของรัฐบาล เชน ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตองศึกษา

ตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  คณะนิเทศศาสตร   คณะ

วารสารศาสตร คณะศลิปศาสตร คณะอักษรศาสตร ถาเขาศึกษาในคณะศลิปศาสตรหรืออักษรศาสตร

ตองอบรมเพิ่มเติมในเร่ืองเทคนิคการจัดรายการวิทยุเพิ่มเติม 

 

กิจกรรมทายบท 

 

กิจกรรมท่ี 1  ใหผูเรียนสรุปคุณคาของภาษาไทยมาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 2 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีสั้นๆ ใหไดใจความ 

1. ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางไร ? 

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

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

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

2. ภาษาไทยกอใหเกิดความจรรโลงใจไดอยางไร ? 

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

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

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

3. อาชีพใดตองอาศัยการพูดเปนชองทางในการประกอบอาชีพ ? 

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

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

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

4. อาชีพใดตองอาศัยการเขียนเปนชองทางการประกอบอาชีพ ? 

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

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

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

5. ความรูและทักษะเร่ืองใดบางที่ผูประกอบอาชีพพิธีกรตองเรียนรูและฝกฝนเพิ่มเติม ? 

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

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

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

กิจกรรมท่ี 3  จงวงกลมลอมรอบขอที่ถูกตองที่สุด 

1.  อาชีพใดที่จัดเปนอาชีพที่ใชภาษาไทยในทางสรางสรรคและเปนศิลปะรูปแบบหนึ่ง ? 

 ก.  กวี 

 ข.  พิธีกร 

 ค.  นักจัดรายการวิทยุ 

 ง.  นักประชาสัมพันธ 
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2.  อาชีพใดที่ตองใชความสามารถทั้งการพูดและการเขียน ? 

 ก.  บรรณาธิการ 

 ข.  นักเขยีนสารคดี 

 ค.  นักพิสูจนอักษร 

 ง.  นักจัดรายการวิทยุ 

3.  อาชีพใดที่ตองอาศัยความสามารถในการพูดและตองมีบุคลิกภาพที่ดี ? 

 ก.  พิธีกร 

 ข.  นักเขียนบทโทรทัศน 

 ค.  ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 

 ง.  นักโฆษณา-ประชาสัมพันธ 

4.  อาชีพใดที่ตองมีความสามารถในการเขียนเปนพิเศษ ? 

 ก.  พิธีกร 

 ข.  นักเขียน 

 ค.  บรรณาธกิาร 

 ง.  นักจัดรายการวิทยุ 

5.  การศึกษาในสาขาใดทําใหสามารถประกอบอาชีพที่ใชภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชนได ? 

 ก.  ครุศาสตร 

 ข.  ศิลปะศาสตร 

 ค.  นิเทศศาสตร 

 ง.  อักษรศาสตร 

 

 

 

 

 

 
 

เฉลยแบบฝกหัด 

บทที่ 1 เร่ืองการฟง  การด ู

กิจกรรมท่ี 1  ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
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 1.1 การฟงและการดู  หมายถึง  การทีม่นุษยรับรูเรือ่งราวตางๆ  จากแหลงของเสียงหรือ

ภาพหรือเหตุการณซึง่เปนการฟงจากผูพูดโดยตรง  หรือฟงและดูผานอุปกรณหรือสิง่ตางๆ  แลวเกิด

การรับรูและนําไปใชประโยชนไดโดยตองศึกษาจนเกิดความถูกตอง วองไว ไดประสิทธิภาพ 

 1.2 จุดมุงหมายของการฟงและการดู 

  1. ฟงเพื่อจับใจความสําคัญไดวาเรือ่งที่ฟงนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดขึน้ที่ไหน

เมือ่ไร  หรือใครทําอะไรที่ไหน  เมือ่ไร 

  2. ฟงเพื่อจับใจความโดยละเอียด ผูฟงตองมีสมาธิในการฟง  มีการบันทึกยอ  เพื่อชวย

ความจํา 

  3. ฟงและดูเพื่อความเพลิดเพลิน  ไดแกการฟงเพลง  ฟงดนตรี  ดูภาพยนตร  ดูภาพ

สวยงาม  ฟงนิทาน  เปนตน 

กิจกรรมท่ี 3  เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

 1. ก   2. ง   3. ค   4. ข   5. ก 

 

 

เฉลย 

บทที่ 2 การพูด 

กิจกรรมท่ี 1  ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

 1. ง   2. ข   3. ข   4. ค   5. ค 

กิจกรรมท่ี 3  ใหผูเรียนยกตัวอยางการกระทําที่ไมมีมารยาทในการพูดมา 5 ตัวอยาง 

 1. พูดใหรายผูอ่ืน 

 2. พูดหยาบคาย 

 3. พูดยกตนขมทาน 

 4. พดูดุดัน  พูดเสียงดัง 

 5. พูดไมถูกกาลเทศะ 

 

 

 

 

เฉลย 

บทที่ 3 การอาน 
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กิจกรรมท่ี 1 

 1. การอานในใจมีจุดมุงหมาย  คือ 

  1) จับใจความไดถูกตองรวดเร็ว 

  2) เกิดความรู  ความเขาใจ  และความคิด 

  3) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  4) ถายทอดความรูใหผูอ่ืนได 

 2. การอานออกเสียงมีหลักการ 

  1) ออกเสยีงถกูตองชดัเจน 

  2) เสียงดังใหผูฟงไดยิน 

  3) เปนเสียงพูดโดยธรรมชาติ 

  4) เขาถึงลักษณะของเน้ือเร่ือง 

  5) รูจกัทอดจังหวะและหยดุหายใจ 

 3. จงยกตัวอยางการอานออกเสียงที่เปนทางการ  คือ 

การอานในชั้นเรียน  อานในที่ประชุม  อานรายงาน  อานคําปราศรัย  อานสารในโอกาสที่สําคัญตางๆ 
 

กิจกรรมท่ี 2  การนําขอความหรือประโยคที่เปนหัวใจของเร่ืองออกมา 
 

กิจกรรมท่ี 3  วิทยุ  โทรทัศน  เทปเสยีง วีดิทศัน  ซดีี  คอมพวิเตอร  อินเทอรเน็ต 
 

กิจกรรมท่ี 4  การอานเพื่อการวิเคราะหวิจารณ  เปนการอธิบายลักษณะของงานเขียนโดย  แยกแยะ

รายละเอียดสิ่งที่สําคัญของงานเขียนน้ันออกมาใหเดนชัด  เพื่อชี้ใหเห็นสวนที่งดงาม  หรือจุดพกพรอง

ที่แฝงอยูเพื่อใหเห็นคุณคา  ของหนังสือเลมน้ัน 

 การวิจารณหนังสือ เปนการหาความรูประเภท และลักษณะของงานเขียนเรื่องนั้นๆ  ใหเขาใจ

กอนวิจารณ  มีการแยกประเด็นขอดี  ขอบกพรองที่ควรนํามากลาวถึงไวต างหากใหชัดเจนและ

เปรียบเทียบกับผลงานของนักเขียนที่เขียนเร่ืองในแนวเดียวกัน 

กิจกรรมท่ี 5  มารยาทในการอานมีดังนี ้

 1. ไมอานออกเสียงดังในที่ท่ีตองการความสงบ 

 2. ไมทําลายหนังสือ  โดยขดู  ขีด  พับ  หรือฉีกสวนที่ตองการ 

 3. ไมควรอานเร่ืองที่เปนสวนตัวของผูอ่ืน 

 4. อานอยางต้ังใจ  มีสมาธิ  และไมทําลายสมาธิผูอ่ืน 

 5. เมือ่อานหนังสือเสร็จแลวควรเก็บหนังสือไวที่เดิม 
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เฉลย 

บทที่ 5 หลักการใชภาษา 

กิจกรรมท่ี 1  แยกคําตอไปนี้ตามตาราง 

 คําประสม  ผลไม  พลเรือน  นพเกา 

 คําสมาส  รัฐบาล  ศิลปกรรม  รูปธรรม  มหาชน  อัคคีภัย  พระเนตร  พุทธกาล   

    คหกรรม  ภูมิศาสตร 

 คําสนธิ  วิทยาลัย  สญัญาณ  นโยบาย 

 

กิจกรรม  2  ใหผูเรียนพิจารณาประโยคตอไปน้ีวาเปนประโยคชนิดใด 

 1. ประโยคความเดียว 

 2. ประโยคความซอน 

 3. ประโยคความเดียว 

 4. ประโยคความรวม 

 5. ประโยคความเดียว 

 

กิจกรรมท่ี  5  จับคูสํานวนใหตรงกับความหมาย 

 1 ฒ 2  ฉ 3ซ 4จ 5ก 6ญ 

 7 ฐ 8  ฑ 9ณ 10ข 11ฎ 12ช 

กิจกรรมท่ี 6  เขียนคําพังเพยใหตรงกับความหมาย 

 1. รําไมดีโทษปโทษกลอง 

 2. มือไมพายเอาเทาราน้ํา 

 3. ขี่ชางจับต๊ักแตน 

 4. ฟนฝอยหาตะเข็บ 

 5. กระเชอกันร่ัว 

กิจกรรมท่ี  7 

 1. กลอนสุภาพ 

 2. กาพยยานี  11 
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เฉลย 

บทที่ 6 วรรณคดแีละวรรณกรรม 

 

 1. การพินิจ  หมายถึง การพิจารณาตรวจสอบ  พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาได 

 2. หลักเกณฑในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม 

  1) ความเปนมาหรือประวัติหนังสือและผูแตง 

  2) ลักษณะคําประพันธ 

  3) เร่ืองยอ 

  4) เน้ือเร่ือง 

  5) แนวคดิ  จุดมุงหมาย 

  6) คณุคาของวรรณคดีและวรรณกรรม 

 3. เพลงพื้นบาน  หมายถึง  เพลงทีเ่กิดจากคนทองถิน่ตางๆ ที่คิดรูปแบบการเลน  ทวง

ทํานอง  ภาษาเรียบงายไมซับซอน 

 4. เพลงพื้นบาน  จะแบงเปนภาคตามภูมิศาสตร  คือ  เพลงพืน้บานภาคกลาง  เพลงพื้นบาน

ภาคเหนือ  เพลงพื้นบานภาคใต  และเพลงพืน้บานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 5. – 

 6. 1.ข     2. ก     3. ข     4. ก     5. ค 

  6.ค     7. ค     8. ค     9. ง     10. ง 
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เฉลย 

บทที่ 7  ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 

กิจกรรมท่ี 1 ใหผูเรียนสรุปคุณคาของภาษาไทยมาพอสังเขป 

 คุณคาของภาษาไทยมีหลายประการ ดังนี้ 

 1. คุณคาทางวัฒนธรรม ภาษาไทยเปนภาษาที่มีทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ซึ่งเขียนโดยใช

ตัวอักษรของไทยที่ประดิษฐขึ้นใชเองโดยพอขุนรามคําแหงมหาราชในสมัยสุโขทัย ซึ่งการที่ชาติใด  ก็

ตามมีอักษรในภาษาใชเองได แสดงวาชาติน้ันเปนชาติที่มีวัฒนธรรมสูง มีความเจริญ จึงมีอักษรในภาษา

ใชเอง และถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ใชสืบทอดมาจนทุกวันน้ี 

 2. เปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารของคนในชาติ เพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมและ

ภาษาถิ่นแตกตางกันใน 5 ภูมิภาค โดยมีภาษาไทยภาคกลางเปนภาษาเพื่อการสื่อสารของคนทั้ง 5 

ภูมิภาค เปนภาษาราชการ 

 3. เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู ในการเรียนรูวชิาอ่ืนๆ หรือเร่ืองราวตางๆ 

ตองอาศัยภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งบางคร้ังเรียกภาษามาตรฐาน เปนภาษาในการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ ทั้งการ

อานและการเขียน 

 4. เปนเคร่ืองมือในการสรางความเขาใจอันดีตอกันของคนในทุกภูมิภาค 

 5. เปนเคร่ืองมือในการสรางเอกภาพของชาติ เพราะภาษาไทยภาคกลางเปนภาษาที่ใชในการ

สือ่สารความเขาใจของคนในภูมิภาคตางๆ ซึง่เปนสื่อรวมใจใหคนไทยในแตละภาคไดติดตอสือ่สาร

แลกเปลีย่นความรู ขาวสาร ขอมูล และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทําใหตระหนักระลึกถึงความเปน    

เชื้อชาติเผาพันธุเดียวกัน 

 6. เปนเคร่ืองจรรโลงใจ ภาษาไทยเปนภาษาดนตรี มีเสียงวรรณยุกต 5 เสียง ทําใหภาษาไทย

มีเสียงสูง ตํ่า ไพเราะ เมื่อนํามาแตงเปนคําประพันธ ไมวาจะเปนโคลง ฉันท กาพย กลอน จึงกอใหเกิด

ความจรรโลงใจ ความบันเทิงใจ 

 

กิจกรรมท่ี 2 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีสั้น ๆ ใหไดใจความ 

1.  ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางไร 

 ภาษาไทยเปนภาษาที่มีอักษรเปนของตนเอง ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ซึ่งชาติที่สามารถ

ประดิษฐอักษรในภาษาใชเองได มีแตชาติที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมเทาน้ัน จึงจะมีอักษรในภาษา

เปนของตนเองและคนไทยไดใชสืบทอดมาจนทุกวันนี้ 
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2. ภาษาไทยกอใหเกิดความจรรโลงใจไดอยางไร 

 ภาษาไทยเปนภาษาที่มีวรรณยุกตเพื่อผันใหคําในภาษามีเสียงสูง ตํ่า ไดถึง 5 เสียง ทําให

ภาษาไทยเปนภาษาดนตรี เมื่อนํามาแตงเปนคําประพันธทั้งรอยแกว และรอยกรอง ทําใหไดอรรถรส  

ของภาษา กอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินจรรโลงใจแกผูอาน 
 

3. อาชีพใดตองอาศัยการพูดเปนชองทางในการประกอบอาชีพ 

 อาชีพพิธีกร อาชีพนักโฆษณา - ประชาสัมพันธ อาชีพนักรายการวิทยุ - โทรทศัน 
 

4. อาชีพใดตองอาศัยการเขียนเปนชองทางในการประกอบอาชีพ 

 อาชีพกวี นักเขียน ทั้งเขียนนวนิยาย เร่ืองสั้น บทละคร นักเขียนสารคดี 
 

5. ความรูและทักษะเร่ืองใดบางที่ผูประกอบอาชีพพิธีกรตองเรียนรูและฝกฝนเพิ่มเติม 

 1. ศิลปะการพูดและศิลปะการเขียน 

 2. ระดับของภาษา 

 3. เร่ืองของนํ้าเสียงในภาษา 

 4. เร่ืองของหลักการใชภาษา 

 5. เร่ืองของการพัฒนาบุคลิกภาพและการแตงกาย 

 6. การพัฒนาองคความรูในตนเอง  

 

 

กิจกรรมที่ 3   1. ก 2. ง 3. ก 4. ข 5.ค 
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บรรณานุกรม 

การศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ, หมวดวิชาภาษาไทย (สองระดับ) ชุดท่ี 1  

 การรับสารดวย การอาน และการฟง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการ 

 ศกึษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ โรงพิมพคุรุสภา 2541 

การศึกษานอกโรงเรียน กทม : ชดุการเรียนทางไกล หมวดวิชาภาษาไทย ระดับ 

 มัธยมศึกษาตอนตน โรงพิมพคุรุสภา, 2546 

กรมการศกึษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. แบบเรียนวิชาภาษาไทย (วิชาบังคับ)  

 ตอนท่ี 2 ภาษาไทยเพือ่พฒันาการสงสารตามหลกัสตูรการศึกษานอกโรงเรียน  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พทุธศักราช 2530 

กรมการศกึษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสืออานเพิ่มเติม วิชาภาษาไทย  

 (วิชาบังคับ) ตอนท่ี 1 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการรับสาร หลักสูตรการศึกษา 

 นอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พทุธศักราช 2530 

กรมการศกึษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ.แบบเรียนภาษาไทย (วิชาเลือก) 

 ตอนท่ี 2 ศิลปศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

 ตอนตน พทุธศักราช 2530  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 2540 

กรมการศกึษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. หมวดวิชาภาษาไทย (วิชาบังคับ) 

 ชุดท่ี 3 การพูด ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  

 พิมพคร้ังที่ 2 พ.ศ.2539. 

กรมการศกึษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ. ชุดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาไทย  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 2546 

ณัฐยา อาจมังกร, ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 พทุธศักราช 2544 สามเจริญพาณิชย การพิมพ (กรุงเทพฯ) จํากัด 2548 

ประพนัธ เรืองณรงค  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทยชวงชั้นท่ี 3 ม.1-3 (เลม 1) กรุงเทพฯ : ประสาน

มติร 2545. 

ประพนธ  เรืองณรงค รศ. และคณะ ชุดปฏิรูปการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

 ชวงชั้นท่ี 3 ม.1-ม.3 
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วราภรณ  บํารุงกุล  อานถูก-สะกดถูก-คํา-ความหมาย-ประโยค.กรุงเทพฯ : ตนออ  

 2536.252 หนา. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. หมวดวิชาภาษาไทย (วิชาบังคับ) ชุดท่ี 5 ภาษาพาสนุก ระดับ 

 มัธยมศึกษาตอนตน  หลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ คุรุสภา 2538. 

สาํนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี.ชดุวชิาภาษาไทย.ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงพมิพ 

 คุรุสภา 2546 

อัมรา บุญาทิพย และบุปผา   บุญาทิพย, ภาษาไทย 1 กรุงเทพ  :  ประสานมิตร, 2540 
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 

  

ระหวางวนัท่ี 10 – 13 กุมภาพันธ 2552 ณ บานทะเลสีครีมรีสอรท 

จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 1. นางสาวพมิพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบาํนาญ 

 2. นางพมิพาพร อินทจักร สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

 3. นางกานดา ธวิงศ สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

 4. นายเริง กองแกว สาํนักงาน กศน. จังหวัดนนทบรุี 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุมบรรณาธกิารหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย 

 

คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี  7 – 10  กนัยายน  2552  ณ โรงแรมอูทองอินน 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 1. นางสาวพมิพใจ สิทธิสรุศักด์ิ ขาราชการบาํนาญ 

 2. นายเริง กองแกว สาํนักงาน กศน. จังหวัดนนทบรุี 

 3. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

 

คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี  12 – 15  มกราคม  2553  ณ โรงแรมอูทองอินน 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 1. นางสาวพมิพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบาํนาญ 

 2. นายเริง กองแกว สาํนักงาน กศน. จังหวัดนนทบรุี 

 3. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 

1. นายอภิชาติ จีรวุฒิ เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีนี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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 รายช่ือผูเขารวมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลักสูตรและ

สื่อประกอบการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551   ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจกิายน 2554   ณ โรงแรมมิรามา  กรุงเทพมหานคร 

 

สาระความรูพืน้ฐาน (รายวชิาภาษาไทย) 

 

ผูพัฒนาและปรับปรุง 

1.  นางอัชราภรณ   โควคชาภรณ  หนวยศกึษานิเทศก   ประธาน 

2.  นางเกลด็แกว    เจริญศกัด์ิ  หนวยศกึษานิเทศก 

3.  นางนพรัตน      เวโรจนเสรีวงศ  กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

4.  นางสาวสมถวิล  ศรีจนัทรวิโรจน กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน  เลขานุการ 

5.  นางสาววันวิสาข  ทองเปรม  กลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน  ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


