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คําแนะนําการใชเอกสารสรปุเนื้อหาทีต่องรู 

 

 เอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรูรายวิชาภาษาไทยเลมน้ี เปนการสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียน

สาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย พท31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544) 

เพื่อใหผูเรียน กศน. ไดศึกษาทําความเขาใจและเรียนรูในเน้ือหาสาระของรายวิชาภาษาไทยที่

สําคัญ ๆ ไดสะดวกและสามารถทําความเขาใจของเน้ือหาไดดียิ่งข้ึน 

 ในการศึกษาเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรูรายวิชาภาษาไทยเลมน้ี ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากหนังสือเรียนสาระ

ความรูพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ใหเขาใจกอน 

 2. ศึกษาเน้ือหาสาระของเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรูรายวิชาภาษาไทยใหเขาใจอยาง

ละเอียดทีละบทจนครบ 7 บท 

 3. หากตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหาสาระรายวิชาภาษาไทยเพื่อเพิ่มเติมความรู 

ผูเรียน กศน. สามารถศึกษาคนควาไดจากสื่ออื่น ๆ หองสมุด อินเทอรเน็ต หรือครูผูสอน  
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บทที่ 1 

การฟง การด ู

 

เรื่องที่ 1 การเลือกสื่อในการฟงและการดู 

 สื่อควรจะรูจักประเภทเพื่อแยกแยะในการนําไปใชประโยชน  ซึ่งอาจสรุปประเภทการ  

แยกแยะประเภทของสื่อในการนําไปใชประโยชน มีดังน้ี 

 1. สื่อโฆษณา  สื่อประเภทน้ีผู ฟงตองรู จุดมุ งหมาย เพราะสวนใหญจะเปนการสื่อให 

คลอยตาม อาจไมสมเหตุสมผล ผูฟงตองพิจารณาไตรตรองกอนซื้อหรือกอนตัดสินใจ 

 2. สื่อเพื่อความบันเทิง เชน เพลง , เรื่องเลา ซึ่งอาจมีการแสดงประกอบดวย เชน นิทาน 

นิยาย หรือสื่อประเภทละคร สื่อเหลาน้ีผู รับสารตองระมัดระวัง ใชวิจารณญาณประกอบการ

ตัดสินใจกอนที่จะซื้อหรือทําตาม ปจจุบันรายการโทรทัศนจะมีการแนะนําวาแตละรายการเหมาะ

กับกลุมเปาหมายใด เพราะเชื่อกันวาถาผูใดขาดความคิดในเชิงสรางสรรคแลวสื่อบันเทิงอาจ 

สงผลรายตอสังคมได เชน ผูดูเอาตัวอยางการจี้ , ปลน , การขมขืนกระทําชําเรา และแมแต 

การฆาตัวตาย โดยเอาอยางจากละครที่ดูก็เคยมีมาแลว 

 3. ขาวสาร สื่อประเภทน้ีผู รับสารตองมีความพรอมพอสมควร เพราะควรตองรู จัก     

แหลง ขาว ผูนําเสนอขาว การจับประเด็น ความมีเหตุมีผล รูจักเปรียบเทียบเน้ือหาจากที่มาของ  

ขาวหลาย ๆ แหง เปนตน 

 4. ปาฐกถา เน้ือหาประเภทน้ีผูรับสารตองฟงอยางมีสมาธิเพื่อจับประเด็นสําคัญใหได 

และกอนตัดสินใจเชื่อหรือนําขอมูลสวนใดไปใชประโยชนตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องน้ัน ๆ อยูบาง 

 5. สุนทรพจน สื่อประเภทน้ีสวนใหญจะไมยาว และมีใจความที่เขาใจงาย 

ชัดเจนแตผูฟงจะตองรูจักกลั่นกรองสิ่งที่ดีไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 

 หลักการฟงและการดูอยางสรางสรรค 

 1. ตองเขาใจความหมาย  หลักเบื้องตนของการจับใจความของสารที่ฟ งและดูน้ัน  

ตองเขาใจความหมายของคํา  สํานวนประโยคและขอความที่บรรยายหรืออธิบาย 

 2. ตองเขาใจลักษณะของขอความ  ขอความแตละขอความตองมีใจความสําคัญของเรื่อง

และใจความสําคัญของเรื่องจะอยูที่ประโยคสําคัญ ซึ่งเรียกวา ประโยคใจความ จะปรากฏอยูใน

ตอนใดตอนหน่ึงของขอความ  โดยปกติจะปรากฏอยูในตอนตน ตอนกลาง และตอนทายหรือ 

อยูตอนตนและตอนทายของขอความผูรับสารตองรูจักสังเกตและเขาใจการปรากฏของประโยค

ใจความในตอนตาง ๆ ของขอความ จึงจะชวยใหจับใจความไดดียิ่งข้ึน 
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 3. ตองเขาใจในลักษณะประโยคใจความ ประโยคใจความ คือ ขอความที่เปนความคิด

หลัก ซึ่งมักจะมีเน้ือหาตรงกับหัวขอเรื่อง เชน เรื่อง “สุนัข” ความคิดหลักคือ สุนัขเปนสัตวเลี้ยง  

ที่รักเจาของ ในการฟงเรื่องราวจากการพูดบางทีไมมีหัวขอ แตจะพูดตามลําดับของเน้ือหา ดังน้ัน

การจับใจความสําคัญตองฟงใหตลอดเรื่องแลวจับใจความวา พูดถึงเรื่องอะไร คือจับประเด็น 

หัวเร่ือง และเรื่องเปนอยางไร คือ สาระสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่อง น่ันเอง 

 4. ตองรูจักประเภทของสาร  สารที่ฟงและดูมีหลายประเภท ตองรูจักและแยกประเภท

สรุปของสารไดวา เปนสารประเภทขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น หรือเปนคําทักทายปราศรัย ขาว ละคร 

สารคดี จะไดจับประเด็นหรือใจความสําคัญไดงาย 

 5. ตองตีความในสารไดตรงตามเจตนาของผูสงสาร ผูสงสารมีเจตนาที่จะสงสารตาง ๆ  กัน 

บางคนตองการใหความรู  บางคนตองการโนมนาวใจ และบางคนอาจจะตองการสงสาร เพื่อสื่อ

ความหมายอื่น ๆ ผูฟงและดูตองจับเจตนาใหได เพื่อจะไดจับสารและใจความสําคัญได 

 6. ตั้งใจฟงและดูใหตลอดเรื่อง พยายามทําความเขาใจใหตลอดเรื่อง  ย่ิงเรื่องยาวสลับ 

ซับซอนยิ่งตองตั้งใจเปนพิเศษและพยายามจับประเด็นหัวเร่ือง กริยาอาการ ภาพ และเครื่องหมาย

อื่น ๆ ดวยความตั้งใจ 

 7. สรุปใจความสําคัญ  ขั้นสุดทายของการฟงและดูเพื่อจับใจความสําคัญก็คือสรุปให 

ไดวา เรื่องอะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และทําไม หรือบางเรื่องอาจจะสรุปไดไมครบ

ทั้งหมด ทั้งน้ียอมข้ึนกับสารที่ฟงจะมีใจความสําคัญครบถวนมากนอยเพียงใด 

 วิจารณญาณในการฟงและการดู 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของ วิจารณญาณ ไววา ปญญาที่

สามารถรูหรือใหเหตุผลที่ถูกตอง  คําน้ีมาจากคําวา วิจารณ ซึ่งแปลวา การคิดใครครวญโดยใช

เหตุผล และคําวา ญาณ  ซึ่งแปลวา ปญญาหรือความรูในขั้นสูง 

 วิจารณญาณในการฟงและการดู คือ การรับสารใหเขาใจเน้ือหาสาระโดยอาศัยความรู 

ความคิด เหตุผล และประสบการณประกอบการใชปญญาคิดใครครวญแลวสามารถนําไปใชได  

อยางเหมาะสม 

 การฟงและการดูใหเกิดวิจารณญาณน้ันมีขั้นตอนในการพัฒนาเปนลําดับบางทีก็อาจเปนไป  

อยางรวดเร็ว บางทีก็ตองอาศัยเวลา ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับพื้นฐานความรู ประสบการณของบุคคล

และความยุงยากซับซอนของเรื่องหรือสารที่ฟงและดู 

 

 

 



3 
 

 

          ขั้นตอนการฟงและการดูอยางมีวิจารณญาณมีดังนี้ 

 1. ฟงและดูใหเขาใจเรื่อง  เมื่อฟงเรื่องใดก็ตามผู ฟงจะตองตั้งใจฟงเรื่องน้ันใหเขาใจ 

ตลอดเรื่อง  ใหรู ว าเน้ือเรื่องเปนอยางไร มีสาระสําคัญอะไรบาง พยายามทําความเขาใจ

รายละเอียดทั้งหมด 

 2. วิเคราะหเรื่อง  จะตองพิจารณาวาเปนเรื่องประเภทใด เปนขาว บทความ เรื่องสั้น 

นิทาน นวนิยาย บทสนทนา สารคดี ละคร และเปนรอยแกวหรือรอยกรอง เปนเรื่องจริงหรือ 

แตงขึ้น ตองวิเคราะหลักษณะของตัวละคร และกลวิธีในการเสนอสารของผูสงสารใหเขาใจ 

 3. วินิจฉัยเรื่อง  คือ การพิจารณาเรื่องที่ฟงวาเปนขอเท็จจริง  ความรูสึกความคิดเห็น

และผูสงสารหรือผูพูดผูแสดงมีเจตนาอยางไรในการพูดการแสดง อาจจะมีเจตนาที่จะโนมนาวใจ

หรือแสดงความคิดเห็น  เปนเรื่องที่มีเหตุมีผล  มีหลักฐานนาเชื่อถือหรือไมและมีคุณคา มีประโยชน

เพียงใด 
 

เรื่องที่  2  การวิเคราะหวิจารณเรื่องที่ฟงและดู 

 ความหมายของการวิเคราะห การวินิจและการวิจารณ 

 การวิเคราะห  หมายถึง การที่ผู ฟงและผู ดูรับสารแลวพิจารณาองคประกอบออกเปน      

สวน ๆ  นํามาแยกประเภท ลักษณะ สาระสําคัญของสาร กลวิธีการเสนอ และเจตนาของผูสงสาร 

 การวินิจ  หมายถึง การพิจารณาสารดวยความเอาใจใส ฟงและดูอยางไตรตรองพิจารณา

หาเหตุผลแยกแยะขอดีขอเสีย คุณคาของสาร ตีความหมายและพิจารณาสํานวน ภาษา ตลอดจน

นํ้าเสียงและการแสดงของผูสงสาร  พยายามทําความเขาใจความหมายที่แทจริงเพื่อใหไดประโย

ชนตามวัตถุประสงคของผูวินิจ 

 การวิจารณ  หมายถึง การพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่แสดงออกมาน้ัน ใหเห็นวา นาคิด 

นาสนใจ นาติดตาม มีช้ันเชิงยอกยอนหรือตรงไปตรงมา องคประกอบใดมีคุณคานาชมเชย      

องคประกอบใดนาทวงติงหรือบกพรองอยางไร การวิจารณสิ่งใดก็ตามจึงตองใชความรูมีเหตุมีผล   

มีหลักเกณฑและมีความรอบคอบดวย 

 ตามปกติแลว เมื่อจะวิจารณสิ่งใด จะตองผานขั้นตอนและกระบวนการของการวิเคราะหสาร 

วินิจสาร และประเมินคาสาร ใหชัดเจนเสียกอนแลว จึงวิจารณแสดงความเห็น ออกมาอยาง      

มีเหตุมีผลใหนาคิด นาฟงและเปนคําวิจารณที่เช่ือถือได และการวิจารณแสดงความคิดเห็นที่จะ 

ทําไดอยางมีเหตุมีผลนาเช่ือถือน้ัน  ผูรับสารจะตองรูหลักเกณฑการวิจารณแสดงความคิดเห็นตาม

ชนิดของสาร  เพราะสารแตละชนิด ยอมมีองคประกอบเฉพาะตัว เชน ถาเปนขาวตองพิจารณา

ความถูกตองตามความเปนจริง  แตถาเปนละครจะดูความสมจริง และพิจารณาโครงเรื่อง  
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เน้ือเรื่อง ฉาก ตัวละคร ภาษาที่ใช บทบาทการแสดง ฯลฯ นอกจากรูหลักเกณฑแลวจะตองอาศัย

การฝกฝนบอย ๆ และอานตัวอยางงานวิจารณของผูอื่นท่ีเช่ียวชาญใหมาก ก็จะชวยใหการวิจารณ   

ดีมีเหตุผลและนาเช่ือถือ 

หลักการวิจารณและแสดงความคิดเห็นสารประเภทตาง ๆ 

 สารที่ไดรับจากการฟงมีมากมาย แตท่ีไดรับเปนประจําในชีวิตประจําวัน ไดแก 

 1. ขาวและสารประชาสัมพันธ 

 2. ละคร 

 3. การสนทนา  คําสัมภาษณบุคคล 

 4. คําปราศรัย คําบรรยาย คํากลาวอภิปราย คําใหโอวาท 

 5. งานประพันธรอยกรองประเภทตาง ๆ 

หลักเกณฑการวิจารณสารที่ไดรับตามชนิดของสาร 

 1. ขาวและสารประชาสัมพันธ  สารประเภทน้ีผู รับสารจะไดรับจากการฟงและการดู       

วิทยุ โทรทัศน  ซึ่งจะเสนอขาวจากหนวยงานประชาสัมพันธของภาครัฐและเอกชน  รูปแบบของ     

การเสนอขาว โดยทั่วไปจะประกอบดวย หัวขอขาว เน้ือและสรุปขาว โดยจะเริ่มตนดวย หัวขอขาว   

ที่สําคัญ แลวถึงจะเสนอรายละเอียดของขาวและตอนทายกอนจบ จะสรุปขาว หรือบางครั้งจะ

เสนอลักษณะการสรุปขาวประจําสัปดาหเปนรายการหน่ึงโดยเฉพาะ สวนสารประชาสัมพันธอาจ 

มีรูปแบบที่แปลกออกไปหลายรูปแบบ เชน เสนอสาระในรูปแบบของขาว ประกาศแจงความหรือ

โฆษณาแบบตาง ๆ ในการวิจารณ ควรพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

  1.1 แหลงขาวที่มาของขาวและสารประชาสัมพันธ ผู วิจารณจะตองดูว าแหลง      

ของขาวหรือสารประชาสัมพันธน้ันมาจากไหนจากหนวยงานใด เปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน

หนวยงานหรือสถาบันน้ันนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด 

  1.2 เน้ือหาของขาวและสารประชาสัมพันธ  ผูรับสารตองพิจารณาวา สารน้ันมีเน้ือหา

สมบูรณหรือไม  คือ เมื่อถามดวยคําถามวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไรแลวผูฟงสามารถ

หาคําตอบไดครบถวน  และสามารถสรุปสาระสําคัญไดดวย 

  1.3 พิจารณาทบทวนวาเน้ือหาของขาวและสารประชาสัมพันธที่นําเสนอเปนความจริง

ทั้งหมด หรือมีการแสดงความรูสึก  ความคิดเห็นของผูสงสารแทรกมาดวย 

  1.4 พิจารณาภาษาที่ใชทั้งความถูกตองของการใชภาษา  ศิลปภาษาและดานวรรณศิลป 
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 2. ละคร ภาพยนตร สารประเภทละครจะฟงและดูไดจากละครวิทยุ และโทรทัศน  

เสียเปนสวนใหญ  สวนละครเวทีน้ันมีโอกาสไดดูไดฟงนอยมาก ซึ่งหลักการวิจารณละครมีแนวทาง

ดังน้ี 

 2.1 ดูความสมจริงของผูแสดงตามบทบาทที่ไดรับวาใชนํ้าเสียงสมจริงตามอารมณ ความรูสึก 

ของตัวละครน้ัน ๆ มากนอยเพียงใด 

 2.2  พิจารณาโครงเรื่อง แกนของเรื่องวา มีโครงเรื่องเปนอยางไร สรุปสาระสําคัญหรือแกน 

ของเรื่องใหได 

 2.3  ฉากและตัวละคร มีฉากเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อเรื่อง เหมาะสมกับบรรยากาศ และ

ตัวละครแตละตัวมีลักษณะเดนหรือใหอะไรกับผูฟงและผูดู 

 2.4  ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสมตามหลักการใชภาษา ศิลปศึกษา และดานวรรณศิลป 
 

 3.  การสนทนาและคําสัมภาษณบุคคล การสนทนาและคําสัมภาษณบุคคลในวิทยุและ

โทรทัศนเปนสารที่ไดฟงและดูกันเปนประจํา ผูรวมสนทนาและใหสัมภาษณก็เปนคนหลากหลาย

ระดับและอาชีพ การสนทนาและการวิจารณมีหลักในการพิจารณา ดังน้ี 

  3.1  การสนทนาในชีวิตประจําวัน 

   ก. การสนทนา เปนเรื่องอะไรและมีสาระสําคัญวาอยางไร 

   ข. สาระสําคัญของการสนทนาที่สรุปไดเปนความจริงและนาเช่ือถือเพียงใด 

   ค. ผูรวมสนทนามีความรูและมีความสนใจในเรื่องที่สนทนามากนอยเพียงใด 

   ง. ภาษาที่ใชในการสนทนามีความถูกตองตามหลักการใชภาษามีความเหมาะสม

และสละสลวย ทําใหเขาใจเรื่องไดชัดเจนเพียงใด ทั้งนํ้าเสียงและลีลาการพูดแฝงเจตนาของผูพูด

และนาฟงหรือไม 

  3.2 คําสัมภาษณบุคคล 

   มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณดังนี้ 

   ก. ผูสัมภาษณเปนผูมีความรูและประสบการณในเรื่องที่สัมภาษณมากนอยเพียงใด 

เพราะผูสัมภาษณที่มีความรูและประสบการณในเรื่องท่ีจะสัมภาษณเปนอยางดีจะถามไดสาระ 

เน้ือเรื่องดี จึงตองดูความเหมาะสมของผูสัมภาษณกับเรื่องที่สัมภาษณดวย 

   ข. ผูใหการสัมภาษณเหมาะสมหรือไม โดยพิจารณาจากวุฒิ ฐานะ หนาที่ อาชีพ

และพิจารณาจากคําตอบที่ใหสัมภาษณวามีเน้ือหาสาระและตอบโตตรงประเด็นคําถามหรือไม   

อยางไร 
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   ค. สาระของคําถามและคาํตอบในแตละขอตรงประเด็นหรือไม มีสาระเปนประโยชน

ตอสังคมมากนอยเพียงใด 

   ง. ลักษณะของการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณทางวิชาการ หรือการสัมภาษณ 

เพื่อความบันเทิง เพราะถาเปนการสัมภาษณทางวิชาการยอมจะตองใชหลักเกณฑในการพิจารณา

ครบถวน  แตหากเปนการสัมภาษณเพื่อความบันเทิงน้ันงายตอการวิจารณวาดีหรือไมดี เพราะใช

สามัญสาํนึกและประสบการณพิจารณาก็เพียงพอแลว 

   จ. ภาษาที่ใชเขาใจงายชัดเจน เหมาะสมเพียงใด ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณมี

ความจริงใจในการถามและการตอบมากนอยเพียงใด 

 4. คําปราศรยั คําบรรยาย คํากลาวอภิปราย คําใหโอวาท 

  4.1 คําปราศรยั 

   มีหลักเกณฑการพิจารณาและวจิารณ ดังน้ี 

   ก. สาระสาํคัญเหมาะสมกับโอกาสที่ปราศรัยหรือไม โดยพิจารณาเนื้อหา สาระ 

เวลา และโอกาส วาสอดคลองเหมาะสมกันหรือไม 

   ข . สาระสาํคัญและความคิดเปนประโยชนตอผูฟงหรือไม 

   ค. ผูกลาวปราศรัยใชภาษาไดดีถูกตอง เหมาะสมสละสลวย คมคายหรือไม อยางไร 

  4.2 คําบรรยาย 

 มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณดังนี ้

   ก. หัวขอและเนื้อเรื่องเหมาะสมกับสถานการณและผูฟงมากนอยเพียงใด 

   ข. สาระสาํคัญของเรื่องท่ีบรรยายมีประโยชนตอผูฟงและสังคมมีสิ่งใดที่นาจะนําไป

ใชใหเกิดประโยชน 

   ค. ผูบรรยายมีความรูและประสบการณในเรื่องท่ีบรรยายมากนอยเพียงใด  

มีความนาเช่ือถือหรือไม 

   ง. ภาษาที่ใชในการบรรยาย ถูกตองตามหลักการใชภาษา เขาใจงายชัดเจนหรือไม 

  4.3 คํากลาวอภิปราย 

   การอภิปรายเปนวิธีการระดมความคิดเห็นและแนวทางในการแกปญหา  ซึ่งเราจะได

ฟงกันเปนประจําโดยเฉพาะจากรายการโทรทัศน  การวิเคราะหวิจารณควรพิจารณาโดยใช

หลักการดังน้ี 

  ก . ประเด็นปญหาที่จะอภิปราย  ขอบขายของปญหาเปนอยางไร  

 มีขอบกพรอง 
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อยางไร 

  ข. ประเด็นปญหาที่นํามาอภิปราย  นาสนใจมากนอยเพียงใดและมีความสอด

คลองเหมาะสมกับสถานการณหรือไม 

  ค. ผูอภิปรายมีคุณวุฒิ ประสบการณมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นอภิปราย 

อยางไร และมีความนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด 

  ง. ผูอภิปรายไดศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลความรูมาชี้แจงประกอบได     

มากนอยเพียงพอเหมาะสมและนาเชื่อถือหรือไม 

  จ. ผูอภิปรายรับฟงความคิดเห็นของผูรวมอภิปรายหรือไม  มีการผูกขาด

ความคิดและการพูดเพียงคนเดียวหรือไม 

  ฉ. ผูอภิปรายใหขอคิดและแนวทางอยางมีเหตุผลมีขอมูลหลักฐานหรือไม   

ใชอารมณในการพูดอภิปรายหรือไม 

  ช. ภาษาที่ใชในการอภิปรายถูกตองตามหลักการใชภาษา  กระชับรัดกุม  

ชัดเจนเขาใจงายหรือไม 

  ซ. ผูฟงอภิปรายไดศึกษารายละเอียดตามหัวขออภิปรายมาลวงหนาบาง 

หรือไม  หากมีการศึกษามาลวงหนา  จะทําใหวิเคราะหวิจารณไดดีข้ึน 

  อน่ึง เมื่อไดเรียนรูวิธีการฟงและการดูมาแลวหลายประการ ควรจะไดรูหลักการฟง

และการดูท่ีดี พรอมทั้งคุณสมบัติของผูฟงและผูดูท่ีด ี

 

 หลักการฟงและการดูทีด่ ี

 มีหลักการดังน้ี 

 1. ฟงและดูใหตรงตามความมุงหมาย  การฟงแตละครั้งจะตองมีจุดมุงหมายในการฟงและ

การดู  ซึ่งอาจจะมจีุดมุงหมายอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะหรือมีจุดมุงหมายหลายอยางพรอมกัน 
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ก็ได  จะตองเลือกฟงและดูใหตรงกับจุดมุงหมายที่ไดตั้งไวและพยายามที่จะใหการฟงและการด ู

แตละคร้ังไดรับผลตามจุดมุงหมายที่กําหนด 

 2. มีความพรอมในการฟงและการดู การฟงและการดูจะไดผลจะตองมีความพรอมทั้ง 

รางกายจิตใจและสติปญญา คือตองมีสุขภาพดีท้ังรางกาย และจิตใจไมเหน็ดเหน่ือยไมเจ็บปวย 

และไมมีจิตใจเศราหมอง กระวนกระวายการฟงและการดูจึงจะไดผลดี  และตองมีพื้นฐานความรู

ในเรื่องน้ันดีพอสมควร  หากไมมีพื้นฐานทางความรู สติปญญาก็ยอมจะฟงและดูไมรูเรื่องและ 

ไมเขาใจ 

 3.  มีสมาธิในการฟงและการดู  ถาหากไมมีสมาธิ ขาดความตั้งใจยอมจะฟงและดูไมรูเรื่อง  

การรับรู และเขาใจจะไมเกิด  ดังน้ันจะตองมีความสนใจ มีความตั้งใจและมีสมาธิในการฟงและ 

การดู 

 4. มีความกระตือรือรน ผูที่มองเห็นคุณคาและประโยชนของเรื่องน้ันมีความพรอมที่จะรับรู

และทําความเขาใจจากการฟงและการดูน้ัน ยอมมีประสิทธิภาพในการฟงและการดูสูง 

 5. ฟงและดูโดยไมมีอคติ  ในการฟงจะตองทําใจเปนกลางไมมีอคติตอผูพูดตอเรื่องท่ีพูด  

หากไมชอบเรื่อง ไมศรัทธาผูพูดก็จะทําใหไมพรอมที่จะรับรูและเขาใจในเรื่องน้ัน  จะทําใหการฟ

งและการดูไมประสบผลสําเร็จ 

 6. การจดบันทึกและสรุปสาระสําคัญ  ในการฟงและการดูเพื่อความรูมีความจําเปนที่ตอง

บันทึกสรุปสาระสําคัญท่ีจะนําไปใชนําไปปฏิบัติ 
 

 คณุสมบตัิของผูฟงและดูที่ด ี ควรปฏบิัตดิังนี ้

 1. สามารถปฏิบัติตามหลักการฟงและการดูที่ดีได  โดยมีจุดมุงหมาย  มีความพรอมใน

การฟงและการดูมีความตั้งใจและกระตือรือรน  ไมมีอคติและรูจักสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ฟ

งและดูน้ันได 

 2. รูจักเลือกฟงและดูในสิ่งที่เปนประโยชน  การเลือกฟงและดูในเรื่องที่จะเปนประโยชนต

ออาชีพ  ชีวิตความเปนอยูและความรับผิดชอบในสังคม แลวเลือกนําไปใชใหเกิดประโยชนในการ

พัฒนาอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 

 3. มีมารยาทในการฟงและการดู  มารยาทในการฟงและการดูเปนสิ่งที่จะชวยสราง 

บรรยากาศที่ดีในการฟงและการดู  เปนมารยาทของการอยูรวมกันในสังคมอยางหน่ึง หากผู ฟ

งและดูไมมีมารยาท การอยูรวมกันในขณะที่ฟงและดู ยอมไมปกติสุข  มีบรรยากาศที่ไมเหมาะสม

และไมเอื้อตอความสําเร็จ ตัวอยางเชน ขณะที่ฟงและดูการบรรยายถามีใครพูดคุยกันเสียงดังหรือ

กระทําการที่สรางความไมสงบรบกวนผูอื่น บรรยากาศในการฟงและการดูน้ันยอมไมดี เกิดความ
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รําคาญตอเพื่อนที่น่ังอยูใกลจะไดรับการตําหนิวาไมมีมารยาท ขาดสมบัติผูดี แตถาเปนผูมีมารยาท 

ยอมไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น ทําใหการรับสารดวยการฟงและการดูประสบความสําเร็จ 

โดยงาย และมารยาทในการฟงและการดูน้ันยังมีเน้ือหารายละเอียดที่ตองศึกษาเปนการเฉพาะใน

โอกาสตอไป 

 

เรื่องที ่3 มารยาทในการฟงและการด ู

 การฟงและการดูจะสัมฤทธิ์ผลน้ัน ผูฟงตองคํานึงถึงมารยาทในสังคมดวยยิ่งเปนการฟงและ

การดูในที่สาธารณะยิ่งตองรักษามารยาทอยางเครงครัด  เพราะมารยาทเปนเครื่องกํากับ

พฤติกรรมของคนในสังคม  ควบคุมใหคนในสังคมประพฤติตนใหเรียบรอยงดงาม  อันแสดงถึง

ความเปนผูดีและเปนคนที่พัฒนาแลว 

 การฟงและการดูในโอกาสตาง ๆ เปนพฤติกรรมทางสังคม  ยกเวนการฟงและการดูจากสื่อ 

ตามลําพัง แตในบางครั้งการฟงและการดูบทเรียนจากสื่อทางไกลก็มีการฟงและการดูกันเปนกลุม 

รวมกับบุคคลอื่นดวย  จําเปนตองรักษามารยาท  เพื่อมิใหเปนการรบกวนสมาธิของผูอื่นการรักษา

มารยาทในขณะที่ฟงและดูเปนการแสดงถึงการมีสัมมาคารวะตอผูพูดหรือผูแสดง  หรือตอเพื่อน  

ผูฟงดวยกัน  ตอสถานท่ีผูมีมารยาทยังจะไดรับยกยองวาเปนผูมีวัฒนธรรมดีงามอีกดวย 

 

มารยาทในการฟงและการดูในโอกาสตาง ๆ มีดังนี้ 

 1.การฟงและการดูเฉพาะหนาผูใหญ 

 เมื่อฟงและดูเฉพาะหนาผู ใหญไมวาจะอยูแตลําพังหรือมีผูอื่นรวมอยูดวยก็ตาม จะตอง

สํารวมกิริยาอาการใหความสนใจดวยการสบตากับผูพูด ผูที่สื่อสารใหกันและกันทราบ ถาเปน 

การสนทนาไมควรชิงพูดกอนที่คู สนทนาจะพูดจบ  หรือถามีปญหาขอสงสัยจะถาม ควรใหผูพูด  

จบกระแสความกอนแลวจึงถาม  หากมีเพื่อนรวมฟงและดูอยูดวยตองไมกระทําการใดอันจะ 

เปนการรบกวนผูอื่น 

 2. การฟงและการดูในที่ประชุม 

 การประชุมจะมีประธานในที่ประชุมเปนผูนําและควบคุมใหการประชุมดําเนินไปดวยดี    

ผูเขารวมประชุมตองใหความเคารพตอประธาน ในขณะที่ผูอื่นพูด เราตองตั้งใจฟงและดู หากมี

สาระสําคัญก็อาจจดบันทึกไวเพื่อจะไดนําไปปฏิบัติ  หรือเปนขอมูลในการอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น  ไมควรพูดกระซิบกับคนขางเคียง ไมควรพูดแซงขึ้น หรือแสดงความไมพอใจใหเห็น 

ควรฟงและดูจนจบแลวจึงใหสัญญาณขออนุญาตพูดดวยการยกมือ หรือขออนุญาต ไมควรทํากิจ

ธุระสวนตัว และสิ่งอื่นใดท่ีจะเปนการรบกวนที่ประชุม 
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 3.การฟงและการดูในที่สาธารณะ 

 การฟงและการดูในที่สาธารณะเปนการฟงและการดูที่มีคนจํานวนมากในสถานที่ที่เปน    

หองโถง กวาง และในสถานท่ีที่เปนลานกวาง อาจจะมีหลังคาหรือไมมีก็ได ขณะที่ฟงและดูไมควร

กระทําการใด ๆ ที่จะกอความรําคาญ สรางความวุนวายใหแกบุคคลที่ชมหรือฟงรวมอยูดวย  

ขอควรระวัง มีดังนี้ 

  3.1. รักษาความสงบ  ไมใชเสียงพูดคุยและกระทําการใด ๆ ที่เปนเรื่องรบกวน ผู

อื่นและไมควรนําเด็กเล็ก ๆ ท่ีไรเดียงสาเขาไปดูหรือฟงดวยเพราะอาจจะรองหรือทําเสียงรบกวน  

ผูอื่นได 

  3.2. ไมควรนําอาหารของขบเค้ียว ของที่มีกลิ่นแรงเขาไปในสถานที่น้ัน เพราะเวลา

แกหออาหาร รับประทานของขบเค้ียวก็จะเกิดเสียงดังรบกวนผูอื่นและของที่มีกลิ่นแรงก็จะสงกลิ่น

รบกวนผูอื่นดวย  

  3.3. ไมเดินเขาออกบอย เพราะในสถานที่น้ันจะมืด เวลาเดินอาจจะเหยียบ หรือ

เบียดผูรวมฟงดวย หากจําเปนควรเลือกที่น่ังที่สะดวกตอการเดินเขาออก เชน น่ังใกลทางเดิน 

เปนตน 

  3.4. ไมควรแสดงกิริยาอาการที่ไมเหมาะไมควรระหวางเพื่อนตางเพศในโรงมหรสพ  

เพราะเปนเรื่องสวนบุคคลขัดตอวัฒนธรรมประเพณีไทย  

  3.5. ไมควรสงเสียงดังเกินไปเมื่อชอบใจเปนพิเศษในเรื่องที่ดูหรือฟง เชน ถึงตอนที่

ชอบใจเปนพิเศษก็จะหัวเราะเสียงดัง ปรบมือหรือเปาปาก  ซึ่งจะเปนการสรางความรําคาญและ

รบกวนผูอื่น 

  3.6. ไมแสดงอาการกิริยาที่ไมสมควร เชน การโยกตัว การเตนและแสดงทาทาง 

ตาง ๆ เกินพอดี 
 

กิจกรรมที่ 1 

 ใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามลักษณะการฟงท่ีดีในโอกาสที่เหมาะสม  เชน การฟงรายงานกลุม

การฟงพระเทศนแลวนํามาอภิปรายกันในกลุมทั้งผูเปนวิทยากรผูรวมฟงและเน้ือหาตามหัวขอท่ี 

ผูเรียนนําเสนอและตกลงกันในกลุม 
 

กิจกรรมที่ 2 

 1.จงสรุปมารยาทในการฟงและดูวามีอะไรบาง 

 2.ใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามมารยาทในการฟงและดูโดยแบงกลุมจัดกิจกรรมในหองเรียน 

 การนําความรูจากการฟงและการดูไปใช 
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 การฟงและการดูเปนการรับสารทางหน่ึงที่เราสามารถจะรับรูเรื่องราวตาง ๆ ไดเปนอยางดี

และละเอียด เพราะไดฟงเรื่องราวจากเสียงพูดและยังไดมองเห็นภาพเรื่องราวเหตุการณและ   

วัตถุสิ่งของตลอดทั้งกริยาอาการตาง ๆ อีกดวย  สิ่งที่ไดรับจากการฟงและการดูจึงเปนขอมูล 

ความรูที่คอนขางจะละเอียดลึกซึ้ง  จึงสามารถที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี เชน 

 1. ใชถายทอดความรูเรื่องราวดวยการพูด การอานและการเขียน เชน การรายงาน 

การบรรยาย การบอกกลาวเลาเรื่อง การอานขาว อานประกาศ บทความ และการเขียนบทความ 

เขียนเรื่องยอ เรียงความ จดหมาย ฯลฯ เพื่อถายทอดเรื่องราวที่ไดฟงและดู  ตลอดทั้งการเห็น

ตัวอยางในการถายทอดดวยวิธีตาง ๆ มาใชในการถายทอดไดอีกดวย 

 2. ใชในการวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น  การฟงและการดูจะชวยใหเราไดความรู 

ไดขอมูล ขอเท็จจริง หลักฐาน เหตุผล ตัวอยางแนวคิดที่จะใชประกอบการวิเคราะห วิจารณ 

แสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุม ตอสาธารณชนดวย การพูด การเขียนไดเปนอยางดี 

 3. ใชในการแกปญหา การแกปญหาทุกประเภท ทุกปญหาจะสําเร็จลุลวงไปดวยดี  จะตอง

อาศัยความรู  ประสบการณ แนวทางแกปญหาอื่นที่เคยแกไขมาแลวและขอมูลทางวิชาการ

ประกอบในการตัดสินใจ  เลือกวิธีแกปญหาที่เกิดข้ึนจึงจะสามารถแกปญหาไดสําเร็จดวยดี 

 4. ใชในการประกอบอาชีพ  การไดฟงไดเห็นตัวอยางเรื่องราวตาง ๆ จะทําใหไดรับความรู

และขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ จะทําใหเรามองเห็นชองทางการประกอบอาชีพชวยใหตัดสินใจ

ประกอบอาชีพและยังเปนขอมูลที่จะสงเสริมใหบุคคลที่มีอาชีพอยูแลว  ไดพัฒนาอาชีพของตนเอง

ใหเจริญกาวหนาอีกดวย 

 5. ใชในการศึกษาเลาเรียน นักเรียน ผู เรียน ที่กําลังศึกษาอยูยอมสามารถนําความรู  

ประสบการณจากการฟงและการดูมาชวยใหมีความรูความเขาใจในวิชาที่เรียนทําใหการเรียน

ประสบความสําเร็จตามความตองการของตนเอง 

 6. ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในสังคม ความรูที่ไดจากการฟงและการดูจะสามารถ

นําไปใชเปนแนวปฏิบัติของแตละคนทั้งในดานสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตนในสังคมเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมประเพณี การกินอยูหลับนอน การอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข  ทั้งหมดเปนเรื่อง   

ที่จะตองศึกษาหาความรูดูตัวอยาง ดูแนวปฏิบัติระเบียบ กฎเกณฑของสังคมดวยการฟงและ   

การดูทั้งสิ้น 

 ที่กลาวมาเปนสวนหน่ึงยังมีอีกมากมายหลายอยางที่เราตองนําความรูจากการฟงและ    

การดูไปใชในการดําเนินชีวิต 
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กิจกรรมทายบทที ่ 1 

กิจกรรมที่  1   ใหแบงกลุมผูเรียนสรุปหลักการเลือกสื่อในการฟงและการดู กลุมนําเสนอ จากนั้น 

ผูสอนสรุปเพิ่มเติม และผูแทนผูเรียนจดบันทึก (รวม 3 คะแนน) 
 

กิจกรรมที่  2   แบงกลุมผูเรียนฟงเรื่อง “เสนอรัฐออกกฎหมายหามดื่มสุราที่สาธารณะ”  

จากการฟงของผูเรียนคนฟงและทํากิจกรรมกลุม ดังน้ี  (รวม 7 คะแนน) 

  1. วิจารณความสมเหตุสมผล และความเปนไปไดของเรื่องน้ี  (3 คะแนน) 

  2. วิเคราะหความคิดเห็นและขอเท็จจริงของเร่ืองโดยครูผูสอนถามแตละกลุม และ

ครูผูสอนสรุปสาระสําคัญในขอ 1 และ 2 (4 คะแนน) 
 

กิจกรรมที่  3  ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตน เปนผูมีมารยาทในการฟงและดู” เปนงาน

รายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน) 
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บทที่ 2 

การพูด 
 

เรื่องที ่ 1  มารยาทในการพดู 

 1. ใชคําพูดสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลใหเกียรติกับผูที่เราพูดดวย  รูจักใช   

คําที่แสดงถึงความมีมารยาท เชน คําขอบคุณ  ขอบใจ  เมื่อผูอื่นทําคุณตอเรา  และกลาวขอโทษ   

ขออภัย เสียใจ ในโอกาสที่กระทําการลวงเกินผูอื่น 

 2. ไมพูดจาเยาะเยย ถากถาง ดูหมิ่นเหยียดหยาม เสียดสีผูอื่น ไมพูดจายกตนขมทาน   

พูดชี้จุดบกพรอง หรือปมดอยของผูอื่นใหเกิดความอับอาย 

 3. ไมผูกขาดการพูดและความคิดแตเพียงผูเดียว  ใหโอกาสผูอื่นไดพูดบาง ไมพูดตัดบท   

ในระหวางผูอื่นกําลังพูด  ควรคอยใหผูอื่นพูดจนหมดกระบวนความแลวจึงพูดตอ 

 4. เมื่อจะพูดคัดคานหรือโตแยง  ควรจะเหมาะสมกับโอกาสและมีเหตุผลเพียงพอไมใช  

อารมณควรใชคําพูดที่นุมนวล  ไมใหเสียบรรยากาศของการพูดคุยกัน 

 5. การพูดเพื่อสรางบรรยากาศ  ใหเกิดอารมณขัน  ควรจะเปนเรื่องตลกขบขันที่สุภาพ   

ไมหยาบโลนหรือพูดลักษณะสองแงสามงาม 

 6. ไมพูดติเตียน  กลาวหาหรือนินทาผูอื่นตอหนาชุมชน  หรือในขณะที่ผูที่เราพูดถึงไมได

อยูดวย 

 7. ควรพูดดวยน้ําเสียงนุมนวลชวนฟง ไมใชนํ้าเสียงหวน ๆ หรือดุดันวางอํานาจเหนือผูฟง  

รูจักใชคํา คะ ครับ นะคะ นะครับ หนอย เถิด จะ นะ เสริมการพูดใหสุภาพไพเราะนาฟง 

 

เรื่องที ่2  ลักษณะการพดูทีด่ี  

 การพูด 

 การพูดเปนการสื่อสารอีกประเภทหน่ึงที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน ในการพูดควรตระหนัก

ถึงวัฒนธรรมในการใชภาษา  คือ ตองเปนผูมีมารยาทในการพูด  มีคุณธรรมในการพูดและปฏิบัติ

ตามลักษณะการพูดที่ดี  จึงจะสื่อกับผูฟงไดตามที่ตองการ  

 การพูดของแตละบุคคลในแตละครั้งจะดีหรือไมดีอยางไรน้ัน  เรามีเกณฑที่จะพิจารณา    

ถาเปนการพูดท่ีดีจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 

 1. ตองมีเน้ือหาดี เน้ือหาที่ดีตองตรงตามจุดมุงหมายของผูพูด พูดเพื่ออะไร เพื่อความรู 

ความคิด เพื่อความบันเทิง เพื่อจูงใจโนมนาวใจ เนื้อหาจะตองตรงตามเจตนารมณของผูพูดและ
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เน้ือหานั้นตองมีความยากงายเหมาะกับผูฟง  มีการลาํดับเหตุการณ  ความคิดท่ีดีมีระเบียบ      

ไมวกวน จึงจะเรียกวามีเน้ือหาดี 

 2. ตองมีวิธีการถายทอดดี  ผู พูดจะตองมีวิธีการถายทอดความรู ความคิดหรือสิ่งที่ 

ตองการถายทอดใหผูฟงเขาใจงายเกิดความเช่ือถือ และประทับใจ ผูพูดตองมีศิลปะในการใชถอย

คําภาษาและการใชนํ้าเสียง  มีการแสดงกิริยาทาทางประกอบในการแสดงออกทางสีหนา แววตา

ไดอยางสอดคลองเหมาะสม  การพูดจึงจะเกิดประสิทธิผล 

 3. มีบุคลิกภาพดี  ผูพูดจะตองแสดงออกทางกายและทางใจไดเหมาะสมกับโอกาสของ 

การพูด อันประกอบดวย รูปรางหนาตา  ซึ่งเราไมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรไดมากนัก แตก็ 

ตองทําใหดูดีที่สุด การแตงกายและกริยาทาทาง  ในสวนน้ีเราสามารถที่จะสรางภาพใหดีไดไมยาก 

จึงเปนสวนที่จะชวยในการสรางบุคลิกภาพที่ดีไดมาก  สวนทางจิตใจน้ันเราตองสรางความเช่ือมั่น

ในตัวเองใหสูง มีความจริงใจและมีความคิดริเร่ิม ผูพูดท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี  จึงดึงดูดใจใหผูฟงเช่ือมั่น 

ศรัทธาและประทับใจไดงาย การสรางบุคลิกภาพที่ดีเปนคุณลักษณะสําคัญอยางหน่ึงของการพูด 

 การพูดที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวันน้ันมีลักษณะแตกตางกัน  ทั้งน้ีขึ้นอยู กับโอกาส 

สถานที่ กาลเทศะและบุคคลที่เราพูด  ถาพูดเปนทางการ เชน การพูดในที่ประชุม  สัมมนา  

การพูดรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  ผูพูดยอมตองใชภาษา

ลักษณะหน่ึง  แตในโอกาสที่ไมเปนทางการ เชน  การพูดในวงสนทนาของเพื่อนที่สนิทสนมกัน 

การพูดใหคําปรึกษาของครู กศน. กับผูเรียน ผูนําหมูบานชี้แจงรายละเอียดของการประชุมใหคน

ในชุมชนทราบ  ก็ยอมจะใชภาษาอีกอยางหน่ึง  หรือถาเราพูดกับบุคคลที่รู จักคุนเคยกันมาเปน 

อยางดีก็ใชภาษาพูดลักษณะหน่ึง แตถาพูดกับบุคคลที่เราเพิ่งรูจักยังไมคุนเคยก็จะใชภาษาอีก

ลักษณะหนึ่ง 

 การพูดที่ดี อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ  

 1. การพูดแบบเปนทางการ  เปนการพูดท่ีผูพูดจะตองระมัดระวังในเรื่องของรูปแบบ 

วิธีการ  ความถูกตองเหมาะสมของการใชถอยคํา  การพูดลักษณะน้ีจะใชในโอกาสที่เปนพิธีการ  

มีรูปแบบวิธีการและขั้นตอนในการพูดเปนการพูดในที่ประชุมที่มีระเบียบวาระ  การกลาวตอนรับ  

การกลาวตอบ  การกลาวอวยพร  การกลาวใหโอวาท  การแสดงปาฐกถา เปนตน 

 2. การพูดแบบกึ่งทางการ  เปนการพูดท่ีผูพูดตองพิถีพิถันในการใชถอยคํานอยลงกวา

ลักษณะการพูดแบบเปนทางการ  จะใชในการสนทนาพูดคุยกันระหวางผูที่ยังไมคุนเคยสนิทสนม

กันมากนัก  หรือในกลุมของบุคคลตางเพศ  ตางวัยกัน  การพูดในที่ชุมชนก็จะมีการใชการพูด 

ในลักษณะนี้ดวย เชน การแนะนําบุคคลในท่ีประชุม การพูดอภิปราย การแนะนําวิทยากรบุคคล

สําคัญเหลานี้ เปนตน 
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 3. การพูดแบบไมเปนทางการ เปนการพูดท่ีใชสื่อสารกับผูที่เราสนิทสนมคุนเคยกันมาก ๆ  

เชน  การพูดคุยกันของสมาชิกในครอบครัว การพูดกันในกลุมของเพื่อนสนิท หรือพูดกับกลุมคน 

ที่เปนกันเอง การพูดในลักษณะนี้จะใชกันมากในชีวิตประจําวัน 

 

เรื่องที ่3  การพดูในโอกาสตาง ๆ 

 การแนะนําตนเอง 

 การแนะนําตนเองมีความจําเปนและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเรา

เปนอยางยิ่งเพราะในแตละวันเราจะมีโอกาสพบปะสังสรรค  ติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ 

อยูเสมอ การแนะนําสรางความรูจักคุนเคยกันจึงตองเกิดขึ้นเสมอ แตการแนะนําดวยการบอกช่ือ 

สถานภาพอยางตรงไปตรงมาเปนธรรมเนียมของชาวตะวันตก  

 สวนคนไทยนิยมใชการแนะนําดวยการใหความชวยเหลือใหบริการเปนเบื้องตน เชน   

หยิบของใหรินนํ้า ตักอาหาร เมื่อมีโอกาสอันควรก็จะทักทายปราศรัยและเริ่มการสนทนาในเรื่อง 

ที่เห็นวาจะพูดคุยกันได  แตก็มีบางครั้งบางโอกาสที่ฝายใดฝายหน่ึงไมยอมรับรูแสดงอาการเฉยเมย

ไมตอบสนอง  จนทําใหอีกฝายหน่ึงอึดอัดเกอเขินหมดความพยายามผลสุดทายก็เลิกราไป 

ซึ่งเหตุการณลักษณะน้ีเปนสภาพการณที่ไมพึงปรารถนา และคงไมมีใครตองการใหเกิดขึ้นกับ

ตัวเอง ดังน้ันผูเรียนจึงตองเขาใจและฝกฝนการแนะนําตนเองเพราะเปนสิ่งที่มีประโยชน

ตอการดําเนินชีวิตและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน 

     มีแนวทางการแนะนําตนเอง ดังนี ้

  1. สรางเหตุของความคุนเคย กอนที่จะแนะนําตัวมักจะมีการหาจุดเริ่มตนของการ

แนะนําตัวดวยการสนทนาสั้น ๆ หรือทักทายดวยถอยคําที่จะนําไปสูความคุนเคย เชน วันแรก 

ของการพบกลุ มของผู เรียน เมื่อผู เรียนมาแตเชามีเพื่อนใหมมาคอยอยูคนเดียวหรือสองคน    

อาจจะมีผูเรียนคนใดคนหน่ึงกลาวปรารภขึ้นมา “ดิฉันก็นึกวาจะไมมีเพื่อน เดินเขามาครั้งแรก 

มองไมเห็นมีใครเลย” ตอจากนั้นก็จะมีการสนทนากันตออีกเล็กนอย เมื่อเกิดความรูสึกคุนเคย  

มีมิตรไมตรีตอกันก็จะมีการแนะนําตัวใหรูจักซึ่งกันและกันตอไป 

 ในบางครั้งอาจจะมีการทักทายดวยคําถามที่เหมาะสมกับเหตุการณ เชน ในเหตุการณ     

ที่กลาวมา คือ ผู เรียนมาพบกัน ณ สถานที่พบกลุ มเปนวันแรกน้ันคนที่มาถึงกอนอาจจะถาม     

ขึ้นกอนวา“เพิ่งมาถึงหรือคะ”“หรือมาคนเดียวหรือคะ”หรือไมคนที่มาทีหลังอาจจะถามขึ้นกอนวา

“มาถึงนานหรือยังครับ” หรือ “ยังไมมีใครมาเลยหรือครับ” แลวอีกฝายหน่ึงก็จะตอบคําถามแลว 

ก็มีการสนทนาซักถามกันตอจนเกิดความรูสึกคุนเคยแลวจึงมีการแนะนําตัวใหรูจักซึ่งกันและกัน 

ตอไป 
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  2. บอกช่ือสกุลและขอมูลที่สําคัญ เมื่อทักทายหรือกลาวในเชิงปรารภ จนรูสึกวาเพื่อน

ใหมหรือคูสนทนามีอัธยาศัยไมตรีที่ดีบางแลวก็อาจจะมีผูหน่ึงผูใดเปนฝายแนะนําตนเองดวยการ

บอกช่ือ ช่ือสกุลและขอมูลที่สําคัญตอเน่ือง เชน กลาวขึ้นวา “ผมณัฐสุชน คนเยี่ยม มาพบกลุม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมอาจารยสุภรณครับ” เพื่อนที่สนทนาดวยก็จะแนะนําตนเอง  

ตามมาวา “ดิฉัน สุวิมล  นนทวัฒนาคะ มาพบกลุ มระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเหมือนกันคะ 

แตอยูกลุมอาจารยนพรัตนคะ  เรียนแผนการเรียน ก. คะ” จากนั้นก็จะมีการสนทนากันตอในเรื่อง

การเรียนหรือเร่ืองอื่น ๆ ที่มีความสนใจตรงกันตอไปอีก 

 จะเห็นไดวา การแนะนําตนเองในการพบปะสนทนากันในที่สาธารณะตามปกติทั่วไป     

มักจะมีการสรางเหตุของความคุนเคยดวยการสนทนาซักถามกันเล็ก ๆ นอย ๆ กอน แลวจึงจะ    

มีการแนะนําตนเองมิใชเริ่มแรกก็จะแนะนําตนเองขึ้นมา บางครั้งอาจจะไมมีการตอบสนองจาก    

อีกฝายหน่ึงได จึงควรคํานึงถึงเรื่องน้ีดวย 
 

กิจกรรมที่ 1 

 1. ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนในกลุม  แลวสมมติสถานการณวาทั้งคูพบกันบนรถประจําทาง  

หรือที่สถานีอนามัยประจําตําบลหรือสถานที่อื่น ๆ ที่เห็นวาเหมาะสม  ฝกทักทายปราศรัยกัน   

และกันใหเพื่อนผูเรียนในกลุมฟงแลวใหเพื่อนชวยวิจารณการใชภาษาและการสรางบรรยากาศวา

ถูกตองเหมาะสมเพียงใด 

 2. ใหผูเรียนแนะนําตนเองในวันพบกลุมครั้งแรกหรือเมื่อมีโอกาสไปรวมประชุมกลุมยอย

ในวิชาตาง ๆ และยังไมรูจักกับเพื่อนในกลุมโดยใหปฏิบัติตามหลักการและวิธีการแนะนําตนเอง    

ที่เรียนมาแลว 

 3. เมื่อมีโอกาสที่จะทักทายปราศรัย หรือแนะนําตนเองใหผู เรียนไดฝกปฏิบัติจริงตาม

หลักการและวิธีการที่ไดศึกษามาแลวและสังเกตผลหากมีขอบกพรองผิดพลาดใหปรับปรุงแกไข  

ใหถูกตอง 

 4. ใหผูเรียนออกมาเลาเหตุการณใดก็ไดหนาหองและใหผูฟงวิจารณในหัวขอเน้ือหา  

วิธีการถายทอด และบุคลิกภาพของผูพูดวาเขาหลักเกณฑในการเปนนักพูดท่ีดีหรือไม 
 

 การพูดตอชุมชน 

 1. เปนวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่จะเผยแพรความคิดเห็นของบุคคลตอสาธารณชนไดอยาง   

กวางขวาง  ความคิดเห็นน้ีอาจเปนไดทั้งในทางสนับสนุน และคัดคาน 

 2. เปนวิธีการหน่ึงในการถายทอดวัฒนธรรมการปลูกฝงคุณธรรม การเผยแพร 
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ความรู และวิทยาการใหม ๆ สู ประชาชน เชน เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบาน ปาฐกถาธรรม   

การเผยแพรความรูทางการเกษตร  การอุตสาหกรรม  เปนตน 

 3. เปนวิถีทางที่ทําใหมนุษยสามารถช้ีแนะการแกปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการจราจร    

ปญหาทางดานเศรษฐกิจ เปนตน 

 นอกจากการพูดตอชุมชนโดยการประชุมรวมกัน  หรือการพูดในที่สาธารณะ เชน การหา

เสียง การพูดโฆษณาสินคาตาง ๆ แลว  ยังมีการพูดอีกวิธีหน่ึง  ซึ่งเปนการพูดผานสื่อมวลชน 

โดยผานทางโทรทัศนหรือวิทยุ ผู เรียนเคยเห็นเคยฟงวิธีการพูดเชนน้ีมาบางแลว อาทิ การพูด

สัมภาษณ การเปนพิธีกร การสนทนา การโฆษณา การเลาเรื่อง เปนตน 

 การพูดโดยผานสื่อมวลชน  จะมีผูฟงหรือผูชมทั่วประเทศ ผูดําเนินรายการจะตองคํานึงถึง

วิธีการพูด ดังน้ี 

 1. วิธีการพูดที่นาสนใจ เราใจ สนุกสนาน 

 2. ภาษาที่ใชตองสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล กระชับเขาใจงาย 

 3. ใหเกียรติแกผูที่กําลังพูดดวยหรือผูที่กลาวถึง 

 4. ไมพูดกาวราว หรือเสียดสีผูอื่น 
 

 การเตรียมการพูดตอหนาชุมชน 

 การพูดตอหนาชุมชนน้ัน  ผูฟงสวนมากก็ตั้งความหวังไววาจะไดรับความรูหรือประโยชน

จากการฟง  ผูพูดจึงตองเตรียมตัวเปนอยางดี เพราะการเตรียมตัวจะชวยใหผูพูดมีความมั่นใจ    

กลาที่จะแสดงความคิด ความเห็น การพูดดวยความมั่นใจยอมจะทําใหผูฟงเกิดความเช่ือถือ 

ประทับใจในการพูด 

 ผูพูดแตละคนอาจใชวิธีการเตรียมตัวไดตาง ๆ กนั ดังนี ้

 1. การกําหนดจุดมุ งหมายของการพูด ผู พูดควรกําหนดใหชัดเจนทั้งจุดมุงหมายทั่วไป  

และจุดมุงหมายเฉพาะเรื่อง เชน การใหเลาประสบการณเกี่ยวกับการทํางาน จุดมุงหมายทั่วไป  

คือ ใหความรู จุดมุงหมายเฉพาะ คือ วิธีการทํางานและอุปสรรคตาง ๆ ที่ไดพบ 

 2. การวิเคราะหผูฟง  กอนที่จะพูดทุกครั้งผูพูดควรจะไดพิจารณาผูฟงอยางละเอียดวา 

ผูฟงสวนใหญสนใจหรือชอบเกี่ยวกับเร่ืองใด โดยผูพูดควรเตรียมขอมูลและการใชภาษาใหเหมาะ

กับเพศวัย สถานภาพทางสังคม (โสดหรือมีคูสมรสแลว) อาชีพพื้นความรู ความสนใจตลอดจน

ทัศนคติของกลุมผูฟง 

 3. การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะพูด ผูพูดตองมีเวลาเตรียมตัวในการพูด ผูพูดจึงควร

พิจารณาเรื่องท่ีจะพูดวา  ตนเองมีความรูในเรื่องน้ัน ๆ เพียงใด หากไมมีความรูเพียงพอก็ควรหา
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ความรูเพิ่มเติม  และกําหนดขอบเขตของเรื่องใหเหมาะกับผูฟง เชน เปนเด็กเล็ก เปนวัยรุน หรือ

เปนผูใหญ เปนตน 

 4. การรวบรวมเน้ือหาที่จะพูด  การพูดใหผูอื่นฟง ผูพูดตองเตรียมรวบรวมเน้ือหาใหดี 

เพื่อผูฟงจะไดรับประโยชนมากที่สุด การรวบรวมเน้ือหาอาจทําไดโดยการศึกษาคนควา การไตถาม  

ผูรู การสัมภาษณ และอาจใชอุปกรณชวย  เพื่อใหผูฟงเขาใจไดงายขึ้น 

 5. การทําเคาโครงลําดับเรื่องที่จะพูด  เพื่อใหการพูดเปนไปตามลําดับขั้นตอนไมสับสน 

ผูพูดควรทําโครงเรื่อง ลําดับหัวขอใหดี  เพื่อกันการหลงลืมและชวยใหเกิดความมั่นใจในการพูด 

 6. การฝกซอมการพูด  ผูพูดควรหาเวลาฝกซอมการพูดของตนเสียกอน  เมื่อถึงเวลาพูด 

จะไดพูดดวยความมั่นใจ  ในการฝกซอมนั้นควรคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ  ทายืนหรือน่ังกิริยาอาการ 

การใชเสียง การใชสายตา ถามีผูฟงอาจจะชวยติชมการพูดในขณะฝกซอมได 

 

กิจกรรมที่  2  

 1. ใหผูเรียนฟงการสนทนาทางโทรทัศน  รายการที่สนใจและเปนรายการเดียวกัน เชน 

รายการสนทนาปญหาบานเมือง รายการตรงประเด็น ฯลฯ เมื่อฟงแลวใหผูเรียนบันทึกการพูด 

ของผู ดําเนินรายการ  และผู รวมสนทนา วามีวิธีการพูดอยางไร  ภาษาที่ใชเหมาะสมหรือไม        

มีการพูดกาวราวหรือเสียดสีผูอื่นบางหรือไม ฯลฯ แลวนํามาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

ในวันพบกลุม  หรือตัดตอขอความจากสื่อสิ่งพิมพมาอานและใหวิจารณขอความนั้น ๆ ก็ได 

 2. ใหผูเรียนสังเกตการพูดใหขาวของบุคคลสําคัญและนักการเมืองแตละคนทางสถานีวิทยุ

และโทรทัศน  แลวพิจารณาวาการใหขาว  หรือการแสดงความคิดเห็นน้ันควรเช่ือหรือไม  เพียงใด 

เพราะเหตุใด  แลวนํามาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  เมื่อมีโอกาสพบปะกันหรือในวัน

พบกลุมผูเรียน อาจจะฟงการพูดแสดงทรรศนะของนักการเมืองจากเทปบันทึกเสียงแลวนํามา

สนทนากันก็ได 

 3. สมมติเหตุการณใหผูเรียนออกมาสนทนากันทางโทรศัพท ใหเพื่อน ๆ วิจารณ 

การพูดแสดงความคิดเห็น 

 การพูดแสดงความคิดเห็นเปนลักษณะการพูดท่ีจะใชในการปรึกษาหารือกันในกลุมยอย  

เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา เชน ปญหาการเรียน ปญหาในการดําเนินชีวิต ปญหาของชุมชน

พื้นฐาน 

 การแสดงความคิดเห็นเปนการใชทักษะการฟง การอาน การพูดและการคิดใหสัมพันธกัน  

ตองอาศัยการฝกฝนใหเกิดความชํานาญ เพราะการพูดแสดงความคิดเห็นตองใช ทั้งความรู   

ความคิด  เหตุผลหรือหลักการ  ทฤษฎีตาง ๆ  หลายอยางประกอบกัน  ความคิดน้ันจะถูกตอง



19 
 

 

เหมาะสม มีคุณคานาเช่ือถือ การพูดแสดงความคิดเห็นจึงตองใชความรอบคอบ ใหเหตุผล มีใจ 

เปนกลาง บริสุทธิ์ใจ ไมมีอคติ มีการฝกฝนจนเกิดความชํานาญรับผิดชอบในสิ่งที่พูด น่ีเปนหลัก

ของการพูดแสดงความคิดเห็น 
 

 การพูดในที่ประชุม 

 ผูเรียนทราบมาแลววาการประชุมมีหลายประเภทหลายลักษณะทั้งการประชุมกลุมยอย  

การประชุมกลุมใหญ การประชุมเชิงวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ แตบุคคลที่มีบทบาท

ที่จะตองพูดในที่ประชุมที่สําคัญน้ันมีเพียง 2 ฝาย คือ ประธานในที่ประชุมและผูเขารวมประชุม 

บุคคลทั้ง 2 ฝายนี้จะตองรูจักหนาที่และมารยาทของการพูดในที่ประชุม มิฉะน้ัน การประชุมก็จะ

ไมเรียบรอยและไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค 

 ประธานในที่ประชุม  จะตองปฏิบัติตามหนาที่และมารยาทในการพูดดังน้ี 

 1. แจงใหทราบถึงวัตถุประสงค  ปญหาหรือประเด็นที่นาคิดของการประชุมใหสมาชิก   

ไดทราบและพิจารณากอนดําเนินการประชุม 

 2. พูดตามหัวขอหรือวาระการประชุมอยางสั้น ๆ ไดเน้ือหาสาระและอยาถือโอกาสของ 

การเปนประธานผูกขาดการพูดแตเพียงผูเดียว 

 3. ใหโอกาสแกผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี กวางขวางเปนอิสระและ

ทั่วถึง  ประธานคอยสรุปความคิดเห็น ขอเสนอตาง ๆ ใหกระชับ ตรงประเด็นและเปนคนสุดทาย 

 4.  ใชคําพูดสรางบรรยากาศที่ดี   มีความเปนกันเองเพื่อใหผู เขารวมประชุมกลาแสดง

ความคิดเห็น และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความราบรื่น 

 5. ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระและรักษาเวลาในการประชุมใหเปนไป

ตามกําหนด  หากผูเขารวมประชุมพูดแสดงความคิดเห็นมากจนเกินเวลาหรือพูดไมตรงประเด็น  

ประธานตองเตือนใหพูดรวบรัดและพูดใหตรงประเด็น 

 ผูเขารวมประชุม  จะตองปฏบิัตติามหนาที่และมารยาทในการพดูดังนี ้

 1. พูดแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอยางมีเหตุผล  ยอมรับฟงความคิดเห็นของ 

บุคคลอื่น พูดดวยใจเปนกลางไมใชอารมณหรือนําความขัดแยงสวนตัวกับผู เขารวมประชุม 

มาเกี่ยวของกับการพูดและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

 2. เขาประชุมใหตรงเวลาและรักษาเวลาในการพูด ตามที่ประธานกําหนดให 

 3. พูดให ได ใจความ กระชับ และกํากับความคิดให เป นไปตามขั้นตอนมีการโยง 

ความคิดเห็นดวยหรือขัดแยงใหสัมพันธตอเน่ืองและสอดคลอง ไมควรพูดวกวนจนจับประเด็นไมได 
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 4. ไมควรผูกขาดการพูดแตผูเดียว หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองเพื่อแสดงความรอบรู  

เมื่อเห็นวาประเด็นใดท่ีมีแนวทางที่ดีและถูกตองแลวก็ควรงดเวนการแสดงความคิดเห็น มิฉะน้ัน 

จะทําใหผูเขารวมประชุมเกิดความเบื่อหนาย 

 5. ควรรักษามารยาทในการพูดในที่ประชุม อยางเชน ใชภาษาสุภาพ ไมพูดกาวราว มีการ

ขออนุญาตตอประธานเมื่อตองการพูด ไมแสดงกิริยาที่ไมสุภาพในที่ประชุม เปนตน 
 

กิจกรรมที่  3  

 ใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามหัวขอที่ครูกําหนด  

และบางคนแสดงบทบาทของผูเขารวมประชุม  สรุปทายมีการอภิปรายรวมกันถึงขอดี ขอดอย 

ตามที่แสดงออก 

 การพูดรายงาน 

 การพูดรายงาน หมายถึง การพูดเพื่อนําเสนอเรื่องราว ขอมูลขอเท็จจริง ผลการปฏิบัติงาน 

สถานการณ ความกาวหนาของการดําเนินงานหรือผลของการศึกษาคนควาตอกลุม หรือที่ประชุม 

เชน  การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการของหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบ รายงาน

สถานการณและความกาวหนาของหนวยงาน รายงานผลการทดลองหรือศึกษาคนควาของผูเรียน 

เปนตน การพูดรายงานที่ผูเรียนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน คือ การพูดรายงานผลการทดลอง

และการศึกษาคนควา เพื่อเสนอตอครูและเพื่อนในกลุ ม ซึ่งมักจะเรียกวาการรายงานหนาช้ัน     

ดังน้ัน ผูเรียนจะตองทราบถึงหลักและวิธีการพูดรายงานพรอมทั้งหมั่นฝกฝนใหเกิดทักษะซึ่ง มีแนว

ปฏิบัติดังน้ี 

 1. เรียบเรียงเน้ือหาที่จะรายงานตามลําดับความสําคัญไดสาระกระชับและชัดเจน 

 2. พิจารณาเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพและพื้นฐานความรูของกลุมผูฟง 

 3. พิจารณาเนื้อหาที่รายงานใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 

 4. ควรใชภาษาในการเสนอเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับของผูฟง ใชภาษาที่สื่อสารเขาใจ 

งาย ไมใชศัพทเทคนิค  หรือศัพททางวิชาการที่ยากจะทําใหผูฟงไมเขาใจ 

 5. มีการยกตัวอยางสถิติ เอกสารและอุปกรณประกอบการรายงานในเน้ือหาบางตอน เพื่อ

ใหผูฟงเขาใจงายและชัดเจน 

 6. ควรเปดโอกาสใหผูฟงไดซักถามขอสงสัย เพื่อผูรายงานจะไดอธิบาย 

 7. หากการรายงานมีเน้ือหาสาระมากเกินเวลาที่มีอยู ควรมีการพิมพเอกสารแจกลวงหนา  

เพื่อผูรายงานจะไดช้ีแจงเฉพาะสวนที่สําคัญเทานั้น  สวนรายละเอียดจะดูไดจากเอกสาร 
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 การพูดบรรยายความรูสึก 

 การพูดบรรยายความรูสึก  เปนลักษณะการถายทอดความรู  อารมณความรูสึกหรือความ

คิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยผูพูดมีจุดประสงคเพื่อโนมนาวใจใหผูฟงคลอยตามหรือเช่ือในเรื่อง

น้ัน ๆ การพูดบรรยายความรูสึกนึกคิดออกมาใหผูฟงเช่ือและเห็นคลอยตามน้ัน จําเปนตองใช

ศิลปะในการพูด  ศิลปะในการใชนํ้าเสียงและการแสดงกิริยาทาทางประกอบไดอยางเหมาะสม 

ตลอดจนการเลือกใชถอยคําในการพูดและการใชกลวิธีในการบรรยายความรูสึก เชน การพูดแสดง

ความยินดี การพูดแสดงความขอบคุณ การกลาวแสดงความเสียใจ การเลาเหตุการณที่ตื่นเตน 

เราใจ และการพูดปลอบใจ เปนตน 

 การพูดอธบิาย 

 เปนการพูดช้ีแจงรายละเอียดเปนการพูดอธิบายวิธีหน่ึงที่มีจุดประสงคสําคัญ เพื่ออธิบาย

หรือช้ีแจงเรื่องราวตาง ๆ ที่มีผูติดใจสงสัยใหเขาใจในรายละเอียดอยางแจมแจงชัดเจนท้ังผูชี้แจง

อาจเปนคน ๆ เดียวหรือเปนคณะก็ได  และผูฟงอาจจะเปนคน ๆ เดียวหรือกลุมคนก็ได การพูด  

ช้ีแจงรายละเอียดมีข้ันตอนและวิธีการ ดังน้ี 

 1. ตองศึกษาทําความเขาใจปญหา ขอสงสัย เหตุการณความตองการและสถานการณ 

ของบุคคล กลุมบุคคลที่จะชี้แจงเปนอยางดี 

 2. พูดเทาความถึงปญหา ขอสงสัย ความตองการของผูฟง คําชี้แจงเพื่อเปนหลักฐานที่จะ

นําเขาสูการช้ีแจงรายละเอียด 

 3. เริ่มช้ีแจงรายละเอียดหรือเน้ือเรื่องท่ีเปนเหตุผลสําคัญเปนขอเท็จจริงหรือเปนวิธีปฏิบัติ

ที่ถูกตองเหมาะสม โดยใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะบุคคลและสถานการณในขณะนั้นอธิบาย

ใหผูฟงเขาใจในรายละเอียดใหแจมแจงชัดเจน 

 4. มีการสรุปในสาระสําคัญ แนวปฏิบัติหรือขอตกลงใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

กิจกรรมที่  4 

 ใหผูเรียนฝกการพูดบรรยายความรูสึกตอเพื่อนหรือบุคคลที่เกี่ยวของในโอกาสอันควร    

ซึ่งอาจจะเปนการพูดแสดงความยินดี แสดงความเสียใจหรือการพูดเพื่อปลอบใจโดยปฏิบัติตาม

หลักและวิธีการพูดบรรยายความรูสึกใหครบถวนแลวใหประเมินการพูดของตนเองดวย 
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การโตวาที 

 ความหมายและความสําคญัของการโตวาที 

 การโตวาที  คือ การอภิปรายแบบหน่ึง  ซึ่งประกอบดวยผูมีความเห็นตรงขามกันในเรื่องใด

เรื่องหน่ึง  มีจํานวนเทากัน ตั้งแต 2 - 4 คน ผลัดกันพูดแสดงความคิดเห็น เพื่อจูงใจใหผูฟงเห็น 

คลอยตามกับเหตุผลและความคิดของฝายตน ซึ่งเรียกวา ฝายเสนอ ฝายหน่ึงและฝายคานอีกฝาย

หน่ึง มีการกําหนดเวลาใหแตละฝายพูด ผูพูดแตละคนจะหาเหตุผลมาหักลางฝายตรงขามและ 

หาเหตุผลมาสนับสนุนฝายของตนเอง โดยมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณาตัดสินวาฝายใดมีเหตุผล

ดีกวา ฝายใดชนะหรือเสมอกันการโตวาทีไมมีการใหเวลาผู ฟงไดรวมแสดงความคิดเห็นเหมือน 

การอภิปรายประเภทอื่น 

 การโตวาที  เปนกิจกรรมการพูดที่มีความสําคัญในเชิงของการใชศิลปะการพูดเพื่อแสดง

ทรรศนะ เพื่อการชักจูงใจและการโตแยง เปนการฝกฝนการแสดงวาทศิลปช้ันสูง ฝกการยอม 

รับฟงเหตุผล มีน้ําใจเปนนักกีฬา และรูจักเคารพกติกาเกี่ยวกับการพูด ซึ่งปกติเราไมคอยจะมีกัน  

การโตวาทีมีจุดประสงคที่แทจริงดังท่ีกลาวมามากกวาการจัดเพื่อความบันเทิง 

 ปจจุบันมีการจัดกิจกรรมการพูดโตวาทีอยูเสมอโดยเฉพาะทางสื่อมวลชน เชน รายการ  

ยอวาที แซววาที ฯลฯ  แตดูเปนการใชคารมคมคายมากกวาการใชวิธีการแหงปญญา ไมไดสงเสริม

การเพิ่มพูนภูมิปญญาเพียงแตมุงความบันเทิงมากกวาสาระความรู 

 องคประกอบของการโตวาที 

 การโตวาทีเปนการพูดอภิปรายสาธารณะ จึงมีการแยกกลุมผูพูดออกจากผูฟงและไมเปด 

โอกาสใหผู ฟงไดมีสวนรวมในการพูดอาจจะมีเพียงถามความเห็นในการตัดสินดวยการขอเสียง

ปรบมือเทานั้น  องคประกอบของการโตวาทีมีดังน้ี 

 1.  ญัตติ คือ หัวขอการโตวาทีหรือประเด็นปญหาที่กําหนดขึ้น ซึ่งเปนขอท่ีผูพูดท้ังสองฝาย

มีความเห็นไมตรงกัน  หรืออาจจะกําหนดใหเห็นไมตรงกัน  หยิบยกมาใหอภิปรายโตแยงกัน 
 

 ญัตติที่ควรนํามาโตวาทีควรมีลักษณะดังนี้ 

 1. เปนเรื่องที่คนสวนใหญใหความสนใจและมีสวนเกี่ยวของหรือมีผลกระทบและเกิด   

ประโยชนตอคนในสังคมเหลานั้น 

 2. เปนเรื่องใหความรู มีคุณคาในการสงเสริมความรู ความคิดและสงเสริมเศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง 

 3. เปนเรื่องสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และไมขัดตอศีลธรรมอันดีงามไมเปนภัยตอสังคม 
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 4. เปนเรื่องท่ีจะนําไปสูขอตกลงที่จะดําเนินการไดหรือสามารถนําผลของการโตวาทีไปใช

ในการแกปญหาหรือใชประโยชนดานอื่น ๆ ได 

(ควรหลีกเลี่ยงญัตติท่ีขาดลักษณะดังกลาวมา เชน ญัตติที่วา ขี้เมา ดีกวาเจาชู  พอคาดีกวา 

ขาราชการ ฯลฯ  ซึ่งเปนญัตติที่ไมไดประโยชนไรสาระ) 

 2. ประธานการโตวาทีและคณะผูตัดสนิใจ 

 ประธานการโตวาที  เปนผู ทําหนาที่ควบคุมการโตวาทีใหเปนไปตามแบบแผนและ 

กฎเกณฑตลอดทั้งขอตกลงตาง ๆ ประธานการโตวาทีจะมีผูชวยทําหนาที่ผู กํากับเวลาของผู โต

ตามที่กําหนดกันไว  ประธานการโตวาทีมีหนาที่ดังน้ี 

 1. กลาวนําบอกญัตติและช้ีแจงระเบียบวิธีการ หลักเกณฑของการโตวาที 

 2. แนะนําคณะผูโตท้ังฝายเสนอและฝายคาน แนะนําผูกํากับเวลาและคณะผูตัดสิน 

 3. ช้ีแจงรายละเอียดของกติกาตาง ๆ ใหทุกฝายที่เกี่ยวของในการโตวาทีทราบ 

 4. เชิญผูโตข้ึนพูดทีละคนตามลําดับ 

 5. รวมคะแนน แจงผลการตัดสิน และกลาวปดการโตวาที 

 คณะผูตัดสิน 

 คณะผูตัดสินจะเลือกผูที่มีประสบการณในการโตวาทีและมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่นํามา

เปนญัตติในการโตวาที  อาจจะมี 2 หรือ 5 คน คณะผูตัดสินมีหนาที่ใหคะแนนตัดสินชี้ขาด  การ

โตวาทีฝายใดที่เสนอเหตุผล  ความคิดทรรศนะที่ดีกวา  โดยไมตองถามความเห็นตอผูฟง 

 3. คณะผูโตวาที 

 คณะผูโต คือ กลุม 2 กลุม ที่มีความเห็นขัดแยงกัน  ตกลงจะพูดแสดงความคิดทรรศนะ

ของตนตอสาธารณะหรือผูฟงที่สนใจ คณะผูโตจะแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่เห็นดวยกับญัตติ

จะพูดสนับสนุนเรียกวา ฝายเสนอ ฝายที่ไมเห็นดวยหรือเปนผู มีความคิดเห็นโตแยง เรียกวา 

ฝายคาน 

 ผูโตแตละฝายจะมีหัวหนาคนหน่ึง  และมีผูสนับสนุนฝายละ 2 - 3 คน  แตละฝายจะมีดังน้ี 

 ฝายเสนอ     ฝายคาน 

 1. หัวหนาฝายเสนอ 1. หัวหนาฝายคาน 

 2. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 1 2. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 1 

 3. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 2 3. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 2 

 4. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 3 4. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 3 
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 คณะผูโตวาทีทุกคนทั้งฝายเสนอและฝายคานจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. ปฏิบัติตามคําสั่งและคําชี้แจงของประธานอยางเครงครัด 

 2. ปฏิบัติตามกติกาของการโตวาทีอยางเครงครัด 

 3. รักษามารยาทในการพูดอยางเครงครัด เชน พูดใหสุภาพไมพูดกาวราว ยั่วเยาดูถูก 

ฝายตรงขามและงดเวนการพูดเรื่องสวนตัว เปนตน 

 การจัดลําดับและการพดูของผูโตวาที 

 การจัดลําดับและการพูดของผูโตวาทีทั้งสองฝายจะมกีารจัดลําดับกําหนดเวลาและมีแนว

การนําเสนอดังน้ี 

 ลําดับท่ี 1  หัวหนาฝายเสนอ 

 หัวหนาฝายเสนอจะไดรับเชิญขึ้นพูดเปนอันดับแรกโดยจะใหเปนผูเสนอประเด็นขอบเขต

ของญัตติ  การใหนิยามคําและทรรศนะที่มีตอเรื่องที่โตวาทีในครั้งน้ันวาเปนอยางไร โดยจะบอก 

ถึงขอเท็จจริง เหตุผล พรอมหลักฐานตาง ๆ มาสนับสนุน ปกติหัวหนาทั้ง 2 ฝายจะใชเวลาพูดมาก 

กวาผูสนับสนุนเล็กนอย 

 ลําดับท่ี 2  หัวหนาฝายคาน 

 หัวหนาฝายคานจะไดรับเชิญขึ้นพูดเปนอันดับที่ 2 ตอจากหัวหนาฝายเสนอหัวหนา 

ฝายคาน จะรวบรวมขอเสนอของหัวหนาฝายเสนอทุกขอทุกประเด็นมาคัดคานดวยเหตุผลและ

หลักฐานเพื่อหักลางใหไดทุกประเด็น แลวจึงเสนอความคิด เหตุผลและหลักฐานสนับสนุนความคิด

ของฝายคานไวใหมากที่สุด 

 ลําดับท่ี 3 - 6 หรือ 8 ผูสนับสนุนทั้งสองฝาย 

 ตอจากหัวหนาฝายคาน ก็จะเปนหนาที่ของผูสนับสนุนฝายเสนอและฝายคานสลับกันไป  

โดยทุกคนจะทําหนาที่สนับสนุนความคิดและเหตุผลของฝายตนเอง คัดคานหักลางความคิดและ

เหตุผลของฝายตรงกันขามใหครบทุกประเด็น แลวก็จะเสนอความคิดเหตุผลและหลักฐานตาง ๆ 

สนับสนุนฝายตนเอง 

 ลําดับสุดทาย  

 เมื่อผูสนับสนุนทั้ง 2 ฝายพูดครบทุกคนแลวจะใหหัวหนาทั้งสองฝายมาพูดสรุปอีกครั้งหน่ึง  

โดยจะใหหัวหนาฝายคานเปนผูสรุปกอนแลวจึงใหหัวหนาฝายเสนอสรุปเปนคนสุดทาย 

 4. ผูฟง  ผูฟงการโตวาทีเปนผูรับความรู ความคิด ทรรศนะของผูโตวาทีทั้งสองฝายแลว 

จะตองใชวิจารณญาณที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชน  ผูฟงการโตวาทีไมมีโอกาสไดรวมแสดงความ

คิดเห็นเหมือนกิจกรรมการฟงอภิปรายประเภทอื่น  มีแตเพียงตองปฏิบัติตนใหเปนผูฟงที่ดีเทาน้ัน 
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กิจกรรมที่  5 

 ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการโตวาทีของกลุมในโอกาสสําคัญ โดยเขารวมเปนคณะผูจัด 

คณะผูโตหรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อฝกฝนการพูด 

 ผูมีมารยาทดีในการพูด 

 การมีมารยาทในการพูดก็จะคลายคลึงกับลักษณะการพูดที่ดีดังที่ไดกลาวในตอนตนแลว  

ซึ่งอาจประมวลไดดังน้ี 

 1. ผูพูด เปนผูที่ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนทัศนคติของตนไปสู

ผูฟง  โดยสื่อภาษาทาง เสียง อากัปกิริยา และบุคลิกภาพ ใหมีประสิทธิภาพที่สุด ผูพูดจะตองมี

มารยาทและคุณธรรมในการพูด  และผูพูดเองตองมีการเตรียมตัว มีความรู และประสบการณใน

เรื่องท่ีจะพูดอยางดี และตองรวบรวมเรียบเรียงความรูเหลาน้ันใหเปนระบบและถายทอดใหผูฟง 

เขาใจงาย  และชัดเจน  ผูพูดเองตองมีทักษะในการพูดมีความสนใจที่จะพัฒนาบุคลิกภาพอยูเสมอ  

เปนการสรางความมั่นใจใหผูพูดเอง 

 2. เรื่องและสาระที่พูดตองมีประโยชนตอผูฟง ควรเปนเรื่องทันสมัย เน้ือหาชัดเจน ผูพูด  

ตองขยายความคิดและยกตัวอยางใหชัดเจน 

 3. ผูพูดตองรูจักกลุมผูฟงกอนลวงหนา ทั้งอาชีพ วัย เพศ ความสนใจของผูฟง ฯลฯ  

รวมท้ังจุดมุงหมายในการพูด  เพื่อจะไดเตรียมตัวและเนื้อหาไดถูกตองนาสนใจ 

 4. ผูพูดตองคนควาหาความรู  และประมวลความคิดทั้งหมด แยกแยะใหไดวาความคิด

หลักคืออะไร  ความคิดรองคืออะไร  และควรหาสิ่งสนับสนุนมาประกอบความคิดน้ัน ๆ เชน   

เหตุการณที่รับรูกันไดทั่วไป  หรือบุคคลที่มีช่ือเสียง ฯลฯ พรอมกันน้ันถามีการอางอิงเรื่องที่มา

ประกอบการพูดท่ีผูพูดตองบอกแหลงที่มาดวย 

 5. การจัดระเบียบ  และวางโครงเรื่อง ตองเตรียมใหดีเพื่อจะไดไมพูดวกวน 

เพราะมิฉะน้ันจะทําใหการพูดไมนาสนใจ  และอยาลืมวาในการพูดแตละครั้งตองใหครอบคลุม           

จุดมุงหมายใหครบถวน 

 6. ผูพูดตองเราความสนใจของผูฟงดวยการใชภาษา เสียง กิริยาทาทาง และบุคลิกภาพ   

สวนตนเขาชวยใหผูฟงฟงอยางตั้งใจ และผูพูดตองพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้น 

ดวย 
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กิจกรรมที่ 6 

 ผูเรียนลองประเมินตนเองวา ทานสามารถเปนนักพูดระดับใด  ถากําหนดระดับ A B C 

และ D โดยทานเปนผูตั้งมาตรฐานเองดวย และถาไดระดับ C ลงมา ทานคิดจะปรับปรุงตนเอง  

อยางไรบางหรือไม 

 

กิจกรรมทายบทที ่ 2 

กิจกรรมที่  1  ใหผูเรียนใชศิลปะการพูดไดอยางเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล โดยสมมุติการพูด                     

ในโอกาสตาง ๆ เอง (5 คะแนน) 

กิจกรรมที่  2   ใหแบงกลุมผูเรียนวิเคราะหและประเมินคาการใชการพูดในการเขียนจากการอาน

เรื่องน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดยวิเคราะหและประเมินจากหัวขอดังนี้ 

 1.  เรื่องน้ีนาจะมีชื่อเรื่องอะไร  

 2.  เหตุการณในเร่ืองจะเกิดฟงบุคคลวัยใด 

 3.  หลงลืมและขี้ลืมตางกันอยางไร 

 4.  วิธีการแกไขการข้ีลืมทําอยางไร 

 5.  ยกตัวอยางการใชการพูดในการเขียน 2 ตัวอยางและใหผูเรียนสงผลการวิเคราะหและ

ประเมินคาการใชการพูด เปนงานรายบุคคล และสงครูผูสอน (5 คะแนน) 
 

กิจกรรมที่  3   ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการพูด” เปนงานรายบุคคลและ                                                

สงครูผูสอน (3 คะแนน) 

อยูด ีๆ ก็หาของทีเ่รามักจะใชประจําแตไมเจอเหมือนวามันพรอมจะหาย เมื่อเราจะหาเปน 

ซะอยาง บางทีปากกากห็าไมเจอ แตมารูตัวอีกทกี็เหน็บไวทีข่างหู  มือถือไมรูวาหายไปจากกระเปา

กางเกงตอนไหน ทัง้ ๆ ที่ตอนน้ีก็กําลังใชมือถือโทรคุยอยู เอะ เปนอะไรกันละนี่ อยางนี้จะเรียกวาหลงลมื

หรือขีล้ืมดีนอ 

 หลงลืม กบั ขี้ลืม นี่ตางกันนะครับ เพราะถาเราไมไดใสใจในเรื่องบางเรือ่ง โดยที่ไมเอาสมาธิ 

ไปมุงกบัเรื่องนั้น เรากจ็ะจําไมไดเรียกวา ข้ีลืม วิธีน้ีแกไดโดยเอาสมาธิไปใสในกับเรือ่งทีเ่ราทํา เชน  

จดบันทกึ หรือถายภาพมอืถือไว วาจอดรถที่ช้ันไหน หรือเบอรโทรศัพทที่ติดประกาศไวเบอรอะไร  

ตางกับหลงลมื จะจําไมไดเลยดวยซ้ําวาขับรถมา หรือวางของผิดที่ อยางเอากญุแจไปวางในแกวน้ํา  

เอาเตารีดไปแชตูเย็น เปนตน 

 ถาไมอยากขี้ลืม ผมมีเคล็ดลบังาย ๆ มาชวยพัฒนาสมองพวกเรากบัครบั 
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บทที่ 3 

การอาน 

 

เรื่องที ่1 ความสําคัญของการอาน 

 1. การอานชวยใหผูอานไดรับสาระความรูและขาวสารขอมูลตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอาน พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได 

 2. การอานชวยใหความเพลิดเพลินไดรับความสุข เกิดความคิดและจินตนาการ การอาน 

จึงเปนการพักผอนและคลายเครียดไดดี 

 3. การอานชวยใหการดําเนินชีวิตของมนุษยมีความสุขสมบูรณในการดําเนินชีวิตอยูใน

ชุมชนและสังคมเพิ่มมากขึ้น เพราะการอานจะชวยสรางความคิดประสบการณใหโลกทัศน

กวางขวางขึ้นมีความเขาใจอันดีระหวางคนในสังคม 

 

เรื่องที ่2 วิจารณญาณในการอาน 

 วิจารณญาณในการอาน คือ การอานอยางใชสติปญญาไตรตรอง รูจักนําประสบการณ

ความรูและเหตุผลมาประกอบในการตัดสินใจและสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองตามความ

เหมาะสม 

 ลักษณะของการอานอยางมีวิจารณญาณตองสรุปใหไดวาสิ่งใดเปนใจความสําคัญ สิ่งใด

เปนพลความหรือใจความประกอบและเขาใจวาขอความใดเปนขอเท็จจริง ขอความใดเปนความ

คิดเห็น ตลอดจนสามารถประเมินคางานเขียนที่อานไดวามีคุณคาดานใด มีแงคิด

อะไรและสามารถนําความรูความคิดน้ันมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางไร  

 

ขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณ 

 1. อานใหเขาใจตลอดเรื่อง 

 2. วิเคราะหวาเรื่องท่ีอานน้ันมีสาระสําคัญอะไร อะไรเปนขอคิดเห็น อะไรเปนขอเท็จจริง 

เจตนาของเร่ืองคืออะไรและมีประโยชนดานใดบาง 

 3. ประเมินคา เมื่อวิเคราะหแลววาเรื่องท่ีอานน้ันมีคุณคาดานใดและสามารถนําไปใชให

เกิดประโยชนกับใครดานใดและอยางไรตอไป 

 4. นําเรื่องที่อานไปใช เมื่อวิเคราะหและประเมินคาไดแลวนําสาระสําคัญที่ไดจากเรื่องไป

ใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชนและสังคมอยางเหมาะสม 
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หลักการอานอยางมีวิจารณญาณ 

1. พิจารณาความถูกตองของภาษาทั้งดานความหมายและความถูกตองของการใชภาษา 

2. พิจารณาความสมเหตุสมผลของเรื่องหรือการนําเสนอเน้ือหาที่สอดคลองกันและเปนไป

ตามลําดับข้ันตอน 

3. พิจารณาความตอเน่ืองสัมพันธกันระหวางแกนหลัก แกนรอง และสวนประกอบ 

ที่เหมาะสมกลมกลืนกัน 

4. แยกแยะวาสวนใดเปนความรู ความคิดเห็นหรือขอเท็จจริงอยางถูกตอง 

5. พิจารณาเน้ือหาความรูที่ไดจากการอาน มีความสัมพันธกัน มีความเปน

รูปธรรม เขาใจงาย มีความนาสนใจและใหคุณประโยชนมากเพียงใด  
 

เรื่องที ่3 การอานแปลความ ตีความ ขยายความ จับใจความหรือสรปุความ 

 การอานแปลความ หมายถึง การแปลงจากคําเดิมเปนคําใหมท่ียังคงความหมายและ

สาระสาํคัญของเน้ือหาเดิมไวอยางครบถวน การแปลความที่นิยมกันมากที่สุดคือ การถอด 

คําประพันธจากภาษารอยกรองเปนภาษารอยแกว 

 การอานตคีวาม แตกตางจากการแปลความ คือ การแปลความนั้นเปนการแปลคําตอคํา 

ในขณะที่การตีความมีการแปลความ ถอดความและตีความคํา ทั้งความหมายตรงและความหมาย

โดยนัย ใหตรงตามเจตนาของผูเขียนไวดวย 

 

ลักษณะของการตคีวามที่ด ี

 1. เขาใจความรู ความคิดพื้นฐานของผูเขียน 

 2. มีความรู ความเขาใจสภาพหรือบริบทของสังคมตามยุคสมัยที่งานเขียนสรางขึ้นวามี

พื้นฐานหรือสภาพของสังคมในชวงน้ัน ๆ วาเปนอยางไร 

 3. ควรอานงานเขียนที่จะตีความน้ันหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเก็บรายละเอียดใหไดท้ังหมดจะ 

ทําใหการตีความไดอยางชัดเจนครบถวน 

 4. การอานตีความที่ดีไมควรยึดถือวาการตีความของตนเองถูกตองเสมอ 

การอานขยายความ เปนการอธิบายเพิ่มเติม จากการตีความใหกวางขวาง ครอบคลุม

เน้ือหาใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ลักษณะของการอานขยายความ ไดแก การขยายความ ไดแก  

การขยายความ สํานวน พังเพย สุภาษิต คําขวัญ เปนตน 
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การอานจับใจความหรือสรุปความ  

ใจความสําคัญ คือ สาระเน้ือหาหลักของเรื่องที่อานทั้งหมดหรือที่เรียกวาแกนของเรื่อง

หัวใจของเร่ืองหรือความคิดหลักของเรื่อง 

ในแตละยอหนาของเรื่องท่ีอานจะมีใจความสําคัญของเรื่องเพียงใจความเดียว ซึ่งสวนใหญ

จะปรากฏในประโยคแรกของยอหนา รองลงมาคือประโยคสุดทายของยอหนามีเพียงสวนนอยที่

ประโยคใจความสําคัญจะอยูตอนกลางของยอหนา 

การอานและพิจารณานวนิยาย นวนิยายจัดเปนวรรณกรรมปจจุบันประเภทรอยแกว  

นวนิยายแบงตามเน้ือหาในการนําเสนอได 6 ประเภท คือ  

1. นวนิยายอิงประวัติศาสตร เชน สี่แผนดิน คูกรรม รัตนโกสินทร 

2. นวนิยายวิทยาศาสตร เชน กาเหวาที่บางเพลง มนุษยพระจันทร มนุษยลองหน 

3. นวนิยายลึกลับ ฆาตกรรม นักสืบ สายลับ เชน เชอรลอกโฮม มฤตยูยอดรัก นวลฉวี 

 4. นวนิยายเกี่ยวกับภูตผีปศาจ เชน แมนาคพระโขนง กระสือ ศรีษะมาร 

 5. นวนิยายเกี่ยวกับการเมือง เชน ไผแดง สารวัตรใหญ ฟาเปลี่ยนส ี

 6. นวนิยายดานสังคมศาสตร เชน เมียนอย ทองเน้ือเกา แรงเงา 
 

หลักการอานและพิจารณานวนยิาย 

 1. โครงเรื่องและเน้ือเรื่อง คือ เรื่อราวของเร่ืองวาใครทําอะไร อยางไร ที่ไหน กับใคร 

เมื่อใด โครงเรื่องที่ดีเหตุการณตาง ๆ ในเรื่องจะตองมีความสัมพันธตอเน่ืองกัน มีการสรางจุดสนใจ 

ใหผูอานติดตามเรื่องตลอดและตองมีความสมจริงสมเหตุผลในการนําเสนอดวย 

2. กลวิธีในการดําเนินเรื่อง คือขั้นตอนในการนําเสนอเรื่องจะทําใหนวนิยายมีความ

นาสนใจและประทับใจผูอาน กลวิธีดําเนินเรื่องท่ีดีจะตองเรียงลําดับเหตุการณจากกอนไปหลังจะ

ทําใหผูอานไมสับสนและชวนใหติดตาม 

 3. ตัวละคร นวนิยายที่ดีจะตองมีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของตัวละครที่สมจริง 

สมเหตุสมผล ผูอานจะรูจักพฤติกรรมหรือบุคลิกลักษณะของตัวละครไดจากบทสนทนา  

 4. ฉาก หมายถึง สถานที่ สภาพแวดลอม เวลาที่เกิดเหตุการณตาง ๆ ในนวนิยายแตละ

เรื่องท่ีตองสอดคลองกับแนวของเรื่อง เชน นวนิยายเกี่ยวกับผีปศาจ ฉากที่ปรากฏในเรื่องสวนใหญ

ก็จะเวลากลางคืน 

 5. สารัตถะหรือสารของเรื่องนวนิยายที่ดีจะบอกแนวของเรื่องที่ชัดเจนมีคุณคาดาน

คุณธรรมจริยธรรมที่ดี เชน ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว ธรรมชนะอธรรม พนทุกขไดเพราะความเพียร 

ดังน้ี เปนตน 
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เรื่องที ่4  มารยาทและนิสัยรกัการอาน 

 มารยาทในการอาน มีดังน้ี 

1. ไมควรอานเอกสารที่เปนสวนตัวของบุคคลอื่น อาทิ สมุดบันทึก จดหมายสวนตัว 

2. ในขณะที่ผูอื่นกําลังอานหนังสืออยูไมควรชะโงกหนาไปอานหนังสือฉบับเดียวกันจาก

ดานหลังหรือดานขาง เพราะจะทําใหผูที่กําลังอานอยูน้ันเกิดความอึดอัดรําคาญได 

3. ใชการอานในใจในขณะที่มีผูอื่นอยูดวยในสถานที่น้ันเพราะผูอื่นที่อยูดวยอาจตองการ

ความสงบ 

4. ไมอานในลักษณะที่เปนการลอเลียนผูอื่น  

5. ไมถือวิสาสะหยิบหนังสือหรือเอกสารของบุคคลอื่นมาอานโดยที่ไมไดรับ

อนุญาต 

6. ไมอานหนังสือในขณะนั่งประชุมหรืออยูในวงสนทนาโดยหนังสือหรือเอกสารน้ัน 

ไมเกี่ยวของกับการประชุมหรือเร่ืองที่กําลังสนทนา 

7. การอานหนังสือในหองสมุดหรือสถานที่ท่ีจัดไวสําหรับการอานหนังสือโดยเฉพาะจะตอง

ไมสงเสียงดังและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่น้ัน ๆ อยางเครงครัด 

การสรางนิสัยรกัการอาน 

 1. หาหนังสือประเภทท่ีตนเองชอบหรือสนใจมาอานกอนโดยเลือกที่ความยาวไมมากนัก 

 2. หยิบหนังสือหรือเอกสารมาอานทุกครั้งที่มีเวลา เชน ขณะไปรอการตรวจรักษาใน 

คลินิกแพทย ทันตแพทย การไปรอประชุมตาง ๆ เปนตน 

 3. เลือกอานหนังสือที่มีรูปเลมเล็กกะทัดรัด มีภาพประกอบและสีสันสวยงามมาอานกอน

เพื่อจูงใจตนเองใหอานบทความในเวลาไมมากนัก 

 4. มีเทคนิคการอานเร็วโดยการจับเวลาในการอานหนังสือแตละครั้งและอานปายประกาศ

ตามสถานที่ตาง ๆ ที่ผานไปพบหรือตัววิ่ง การคนหาคําในพจนานุกรมท่ีสําคัญท่ีสุดในการจะชวย

ใหอานเร็ว คือ การมีสมาธิที่แนวแนจดจออยูกับเร่ืองที่อาน 

 5. ฝกเทคนิคการตั้งคําถามลักษณะการตั้งคําถามมี 2 อยาง คือ การตั้งคําถามกอนการอาน 

จะทําใหอยากจะอานเรื่องราววาเปนอยางไรกับการต้ังคําถามเมื่ออานจบแลววาตนเองยังมีขอ

สงสัยของใจหรือไมชัดเจนในเรื่องใดตอนใดถายังไมไดคําตอบก็กลับไปอานทบทวนซ้ําอีกคร้ังหน่ึง 
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กิจกรรมทายบทที ่3 

กิจกรรมที่  1  ใหผูเรียนอานเร่ือง ซิ่งบิ๊กไบค อุปกรณปองกันก็ชวยไมได   

และวิเคราะหเรื่องท่ีอานแลวตอบคําถามตอไปน้ี (5 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  เพราะเหตุใดบ๊ิกไบคยังไมเหมาะสมกับการขับข่ีในเขตเมือง 

 2.  เพราะเหตุใดบ๊ิกไบคจึงมีอุบัติเหตุชนกับรถยนตคันหนาที่เลี้ยวหรือออกกะทันหัน 

 3.  หากทานขี่บ๊ิกไบคจะปองกันการเกิดอุบัติเหตุอยางไร 

 4.  หากทานจะสนับสนุนการขี่บิ๊กไบคควรพิจารณาอะไรบาง 

 5.  ขอดีและขอเสียของการขับขี่บ๊ิกไบค ใหเขียนเปนรายงานรายบุคคลและสงครูผูสอน 

 

 

 

ซิ่งบ๊ิกไบค  อุปกรณปองกันก็ชวยไมได 

 บิ๊กไบคกับความปลอดภัยในสังคมไทย โดยคุณหมอมนูญ ลีเชวงวงศ ประธานทุนงวงอยาขับใน 

พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลปยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มูลนิธิรามาธิบดี 

 ปจจุบันบิก๊ไบคไมไดจํากัดเฉพาะคนรวยเทานั้น คนทั่วไปเขาถึงได และใชสําหรบัเดินทางใน

ชีวิตประจําวัน ขับขี่ในเขตเมือง เนื่องจากสภาพถนนของเมอืงใหญของไทยไมดีเหมือนในประเทศที่เจริญแลว 

สภาพผิวถนนไมเรียบ สงู ๆ ตํ่า ๆ บางถนนมีรอยแยก มีเศษหินบนถนน ทําใหมโีอกาสสะดุดลมเองได บางครั้ง

มีสุนัขว่ิงตัดหนา ปริมาณถนนบานเราก็นอย การจราจรก็ติดขัด ถนนคอนขางแคบไมกวางเหมือนประเทศที่

พัฒนาแลวไมมเีลนจักรยานยนต คนข่ีบิ๊กไบคสวนใหญไมขี่ชิดซาย จะขี่ครอมเสนแบงชองจราจรระหวางรถยนต 

แลวแซงซายแซงขวาเพื่อขี่ข้ึนไปขางหนา ถนนบางสายชองจราจรแคบมากบิ๊กไบคไมสามารถแทรกผานได ตอง

เดินลากบิ๊กไบคซิง่หนกัมาก 

 บริเวณแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร เวลาเปลี่ยนเปนไฟเขียวจะสังเกตเห็นบิ๊กไบคออกตัวเปนคันแรก 

เพราะคนขี่สามารถเรงเครื่องไดเรว็กวารถจักรยานยนตทั่วไป ถึงแมระบบเบรกของบิ๊กไบคดีกวารถจักรยานยนต

ธรรมดามี ABS  แตก็ไมสามารถหยุดไดทันที ตองใชระยะทางในการหยุดรถ ยิ่งที่เร็วยิ่งตองใชระยะทางเพิ่มขึ้น 

บิ๊กไบคขี่ดวยความเร็ว 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ตองใชระยะทาง 46 เมตร ถาขี่เร็ว 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

ตองใชระยะทางเพิ่มขึ้นเปน 100 เมตร ในการหยุดบิ๊กไบค 

 ดังนั้นบอยครั้งที่คนข่ีบิ๊กไบคหลงัเรงเครื่องเต็มที่หากรถยนตคันหนาเลี้ยวหรือหยุดกะทันหัน บิ๊กไบคว่ิง

ไปชนเพราะเบรกไมหยุด เพราะฉะนั้นคนขับรถยนตทุกคนถาจะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวรถตองมองกระจกหลัง

และใหสัญญาณไฟเลี้ยวแตเนิ่น ๆ และเวลาจอดรถยนตขางทางคนขับรถยนตตองระมัดระวังกอนเปดประตู    

ลงจากรถ 
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กิจกรรมที่  2   แบงกลุมผูเรียนคนควาจากแหลงความรูในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

 1.  ความหมายของภาษาถิ่น  สํานวน  สุภาษิตที่ปรากฎในวรรคดี  วรรณกรรมปจจุบัน 

และวรรณกรรมทองถ่ิน 

 2.  คุณคาของวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถิ่น ในดานแสดงถึงวิถีชีวิต 

ดานสังคม และการนําคุณคาเหลานี้ไปใช โดยจัดทําเปนรายงานกลุมและสงครูผูสอน (10 คะแนน) 

 

กิจกรรมที่  3  ใหผูเรียนเขียน “การมีมารยาทในการอานและการมีวินัยรักการอาน” เปนงาน

รายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน) 
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บทที่ 4 

การเขียน 

 

เรื่องที ่1 หลักการเขียนประเภทตาง ๆ 

 การเขียนยอความ 

  การเขียนยอความเปนการนําเรื่องราวตาง ๆ มาสรุปใหเหลือเพียงใจความสําคัญ

แลวเขียนใหมดวยสํานวนของผูยอความ 

 หลักการยอความ 

  1.  อานเนื้อเร่ืองที่จะยอความใหเขาใจ  

  2.  จับใจความสําคัญแตละยอหนาของเร่ืองที่จะยอความใหครบถวน 

  3.  นําใจความสําคัญของแตละยอหนามาสรุปเขียนใหม ดวยสํานวนของตนเอง 

โดยไมใชอักษรยอ ไมใชเครื่องหมายตาง ๆ ใหคงราชาศัพทเดิมไวและเมื่อยอแลวความยาวของยอ

ความประมาณ 1 ใน 4 ของเรื่องเดิม 

 การเขียนเรียงความ 

  การเขียนเรียงความ ประกอบดวย 3 สวน คือ 

  คํานํา  เปนสวนแรกของเรียงความเพื่อปูพื้นฐานเพื่อจะนําผูอานหรือโยงความ

สนใจของผูอานกอนท่ีจะไปพบรายละเอียดของเน้ือหาในชวงตอไป 

  เนื้อเรือ่ง  เปนสวนของการนําเสนอรายละเอียดของเรื่องตามหัวเรื่องที่ต้ังไวดวย

การใหขอเท็จจริง ขอมูล หรือยกตัวอยางประกอบความคิดเห็นใหผูอานไดเห็นภาพชัดเจน เกิด

ความคิด ความรูสึกที่คลอยตามไดตรงตามจุดประสงคของการนําเสนอเรียงความนั้น 

  สรุป  เปนการสรุปหรือปดประเด็นในการนําเสนอดวยการเนนย้ําใหผูอานเขาใจ

ภาพรวมของเรื่อง สาระสําคัญของเรื่อง และเกิดความประทับใจกับผูอาน 

 จดหมาย  แบงตามเน้ือหาของจดหมายได 3 ประเภท 

  จดหมายสวนตัว  เปนจดหมายที่เขียนติดตอสื่อสารกันระหวางญาติ เพื่อน ครู

อาจารย ในเรื่องหรือธุระที่เปนเรื่องสวนตัว 

  จดหมายกิจธุระ  เปนจดหมายที่เขียนติดตอสื่อสารกับบุคคล หนวยงาน บริษัท 

เรื่องธุรกิจตาง ๆ เชน จดหมายสมัครงาน จดหมายขอความชวยเหลือ  ขอคําปรึกษา ขอคําแนะนํา

ตาง ๆ 

  จดหมายธุรกิจ  เปนจดหมายที่เขียนติดตอสื่อสารกันดวยเรื่องธุรกิจ เชนการสั่งซื้อ

สินคาของบริษัท หางราน หรือองคกร 
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  สวนประกอบของจดหมาย  ประกอบดวย ที่อยูของเจาของจดหมาย  วัน เดือน ป 

ที่เขียนจดหมาย  คําขึ้นตน  ขอความหรือเน้ือหาที่ตองการสื่อสาร  คําลงทาย  

  ลักษณะของการเขียนจดหมายที่ดี จะตองใชภาษาที่สุภาพ สรางสรรค เหมะสม

กับสถานการณหรือบุคคลที่เราตองการจะสื่อสารดวย กระดาษเขียนจดหมาย  ซองใสจดหมาย

ตองถูกตองเหมาะสมกับประเภทของจดหมาย 
 

โวหารในการเขียน 

 โวหาร หมายถึง การเลือกใชถอยคํา สํานวนในการเขียนใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน

เขียนในการถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิด จินตนาการ แบงเปน 5 ประเภท คือ 

 1.  บรรยายโวหาร  เปนโวหารที่ใชเขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณตาง ๆ อยาง

ตรงไปตรงมา เพื่อใหผูอานมีความเขาใจชัดเจน บรรยายโวหารจะใชในการเขียนหนังสือเรียน 

ตําราวิชาการ รายงาน เปนตน 

 2.  พรรณนาโวหาร  เปนการเขียนที่สอดแทรกอารมณ ความรูสึกของผูเขียนลงไปใน

งานเขียน เพื่อใหผูอานมีอารมณคลอยตาม พรรณนาโวหารจึงมักจะมีการใชถอยคําภาษาที่ทําให

เกิดภาพพจนตาง ๆ งานเขียนที่นิยมใชพรรณนาโวหารมากที่สุด คือ งานเขียนประเภทนวนิยาย 

 3.  อุปมาโวหาร  เปนการเขียนที่ใชสํานวนเปรียบเทียบเพื่อใหผูอานมีความเขาใจได

อยางชัดเจน เชน “เปรียบเธอเพชรงามน้ําหนึ่ง หวานปานนํ้าผึ้งเดือนหา” 

 4.  เทศนาโวหาร  แนวการเขียนจะเปนในลักษณะสั่งสอนใหเห็นคุณเห็นโทษ เพื่อโนม

นาวใจ ชี้แนวใหผูอานเห็นคลอยตามเพื่อประพฤติดีประพฤติชอบ งานเขียนที่มีลักษณะเปนเทศนา

โวหารชัดเจน ไดแก พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 5.  สาธกโวหาร ลักษณะของสาธกโวหาร เปนการยกตัวอยางประกอบในการเขียน

เพื่อใหผูอานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอยางในการใชสาธกโวหารในการเขียนที่ชัดเจน เชน 

นิทานชาดก  นิทานสุภาษิต 

  

เรื่องที ่2 หลักการแตงคําประพนัธ 

 คําประพันธ เรียกอีกอยางวา รอยกรอง หมายถึง การนําถอยคํามาเรียงรอย เรียบเรียง

ตามลักษณะบังคับหรือฉันทลักษณของแตละคําประพันธ หรือรอยกรองน้ัน ๆ  ไดแก กาพย 

กลอน โคลง ฉันท 
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 กาพย  ท่ีเปนที่รูจักกันมี 3 ชนิด คือ กาพยยานี  กาพยฉบัง และกาพยสุรางคนางค 

  กาพยยานี 11 มีลักษณะบังคับ คือ 

  คณะ กาพยยานี 1 บท มี 2 บาท เรียก บาทเอก และบาทโท ใน 1 บทมี 2 วรรค 

เรียก วรรคแรกกับวรรคหลัง 

  สัมผัส  คําทายของวรรคแรกสัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคหลัง และคําสุดทายของ

บาทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคแรกในบทตอไป เปนสัมผัสระหวางบท  

  พยางค  คือจํานวนคําในวรรคแรก มี 5  คํา วรรคหลัง มี 6 คํา ดังน้ี 

   
  กาพยฉบัง 16 มีลักษณะบังคับ คือ 

    คณะ กาพยฉบังบทหน่ึงมีเพียง 1 บาท แตมี 3 วรรค คือ วรรคตน วรรคกลาง  

และวรรคทาย 

    สัมผัส  คําสุดทายของวรรคตนสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคกลางและคําสุดทาย

ของวรรคทายสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคแรกในบทถัดไปเปนสัมผัสระหวางบท 

    พยางค พยางคหรือคําในวรรคตนมี 6 คํา วรรคกลางมี 4 คํา วรรคทายมี 

6 คํา ดังน้ี 

    

   กาพยสุรางคนางค 28 มีลักษณะบังคับ คือ 

    คณะ ใน 1 บท จะมี 7 วรรค 

    สัมผัส  คําสุดทายของวรรคแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรค 2 คําสุดทายของ

วรรคสามสัมผัสกับคําสุดทายของวรรค 5 คําสุดทายของวรรค 5 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรค 6 
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และคําสุดทายของวรรค 7 ในบทแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคสามและวรรคหาในบทถัดไป

เปนสัมผัสระหวางบท 

    พยางค ในแตละวรรคจะมี 4 คํา สวนรูปแบบในการจัดเรียงรูปแบบของผังกาพย

สุรางคนางค ได 2 รูปแบบ ดังน้ี 

    รูปแบบที่  1 

 

 

    รูปแบบที่ 2 

    

  

 กลอน   กลอนท่ีเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ กลอนแปดหรือกลอนสุภาพ 

ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี 

 คณะ  ในหน่ึงบท มี 2 บาท ในแตละบาท มี 4 วรรค คือ สดับ รับ รอง และสง 

 พยางค  ในแตละวรรค มีได 7 ถึง 9 คํา แตท่ีนิยม คือ 8 คํา จึงเรียกวา กลอนแปด 

 สัมผัส  คําสุดทายของวรรคสดับ สัมผัสกับคําที่ 3 หรือ 5 ของวรรครับ  

คําสุดทายวรรครับสัมผัสกับคําสุดทายของวรรครอง และคําสุดทายของวรรคสงในบทแรกสัมผัส

กับคําสุดทายของวรรครับในบทถัดไปเปนสัมผัสระหวางบท ดังผังของกลอนสุภาพหรือกลอนแปด 

ดังน้ี 
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 โคลง   โคลงที่เปนที่รูจักมากที่สุดคือโคลงสี่สุภาพ มีลักษณะบังคับ คือ 

 คณะ  โคลง 1 บท มี 4 บาท ใน 1 บาท มี 2 วรรค คือ วรรคหนากับวรรคหลัง 

 พยางค  ในวรรคหนาของทุกบาทจะมีจํานวน 5 คํา เทากันทุกบาท วรรคหลัง

ของบาทแรกมี 2 คําหลัก และมีคําสรอยไดอีก 2 คํา วรรคหลังของบาทที่ 2 ป 2 คํา วรรคหลังของ

บาทที่ 3 มีคําหลัก 2 คํา และมีคําสรอยไดอีก 2 คํา วรรคหลังของบาทท่ี 4 มี 4 คํา 

 สัมผัส  คําสุดทายของวรรคหลัง (ไมนับคําสรอยท่ีจะมีก็ไดไมมีก็ได) ในบาทแรก

สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคหนาในบาทท่ี 3 คําสุดทายของวรรคหลัง (ไมนับคําสรอยที่จะมีก็ไดไม

มีก็ได) ในบาทที่ 3 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคหนาในบาทที่ 4 

 ลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพที่แตกตางจากคําประพันธอื่น คือ มีการบังคับ

วรรณยุกตเอก 7 แหง และวรรณยุกตโท 4 แหง ดังผังของโคลงสี่สุภาพ ดังน้ี 

 
 ฉันท   เปนคําประพันธท่ีมาจากภาษาบาลี สันสกฤต มีท้ังหมด 108 ฉันท แตที่

ไทยนํามาปรับปรุงดัดแปลงใหเหมาะสมกับภาษาไทยมี 58 ชนิด ลักษณะบังคับของฉันทจะ

แตกตางกันไปตามชนิดของฉันท จํานวนคํา และสัมผัสก็จะแตกตางกันออกไปแลวแตชนิดของ

ฉันท แตที่เหมือนกันคือลักษณะบังคับของฉันท จะเปนคําครุ (   ั ) และคําลหุ (   ุ ) หรือท่ีเรียกวา

คําเสียงหนักเสียงเบา ในที่น้ีจะนําเสนอฉันทท่ีมีความไพเราะเปนที่รูจักกันดี 3 ชนิด ดังน้ี 
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1. วสันตดิลก (15)  มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังน้ี 

 

ตัวอยางคําประพันธ 

 สามยอดตลอดระยะระยับ วะวะวิบสลับพรรณ 

 ชอฟาตระการกลจะหยัน จะเยาะยั่วฑิฆมัพร 

  บราลีพิลาศศุภจรูญ นภศูลประภัสสร 

 หางหงศผจงพจิิตรงอน ดุจกวักนภาลัย 

   (จากสามัคคีเภทคําฉันท - ชิต  บุรทัต) 

 

 2.  อินทรวิเชียรฉันท (11) มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังน้ี 

 
ตัวอยางคําประพันธ  

  ยลเนื้อก็เน้ือเตน พิศเสนสรีรรัว 

 ทั่วรางและทั้งตัว ก็ระริกระริวไหว 

 แลหลังละลามโล- หิตโอเลอะหลั่งไป 

 เพงผาดอนาถใจ ระกะรอยเพราะรอยหวาย 

     (จากสามัคคีเภทคําฉันท - ชิต  บุรทัต) 
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 3.  ภุชงคประยาตฉันท (12)  มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังน้ี 

 
 ตัวอยาง 

  มนัสไทยประณตไท นรินทรไทยมิทอถอน 

 มิผูกรักมิภักดิบวร มิพึ่งบารมีบุญ 

  ถลันจวงทะลวงจ้ํา บุรุษนําอนงคหนุน 

 บุรุษรุกอนงครุน ประจญรวมประจัญบาน 

             (ฉันทยอเกียรติชาวนครราชสีมา) 

 

เรื่องที ่3 มารยาทและนิสัยรกัการเขียน 

 มารยาทในการเขียน  การที่จะเปนผูเขียนที่ดีไดนั้นจะตองมีมารยาทในการเขียน คือ 

 1.  เขียนหนังสือใหถูกตองตามอักขรวิธี ตัวสะกด การันต วรรณยุกต เครื่องหมายวรรค

ตอนตาง ๆ ท่ีสื่อความหมายไดอยางถูกตองชัดเจน 

 2.  ถาเปนการเขียนดวยลายมือควรเขียนใหชัดเจน อานงาย เปนระเบียบ  

 3.  เลือกใชถอยคําภาษาที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน กะทัดรัดไดใจความ 

 4.  เลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่จะสือ่ความไปถึง โดย

คํานึงถึง เพศ วัย สาขา อาชีพ 

 5.  ใชภาษาที่สุภาพ และไมควรใชภาษาพูดในภาษาเขียน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปน

ความรูหรือวิชาการ 

 6.  เขียนในสิ่งที่สรางสรรคไมเขียนในสิ่งที่จะไปทําใหเกิดความเสียหายกับบุคคลใด  

กลุมคนใด หรือสังคมประเทศชาติโดยสวนรวม 

 ลักษณะการเขียนทีด่ ี

 ผูเขียนจะเปนผูเขียนที่ดีไดตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

 1.  จะตองเปนผูที่มีความรอบรูในเรื่องท่ีจะเขียนเปนอยางดี เพราะจะสามารถถายทอด

เรื่องน้ัน ๆ ไดเปนอยางดี 
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 2.  เลือกรูปแบบและกลวิธีในการเขียนไดอยางเหมาะสมกับเรื่องที่นําเสนอจะทําใหเปน

เรื่องท่ีนาอานและนาติดตาม 

 3.  มีศิลปะในการเลือกใหภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่เขียนแนวทางการ

นําเสนอและกลุมเปาหมายที่ตองการจะสื่อสารงานเขียนน้ัน ๆ 

 4.  มีความละเอียด รอบคอบ ในการใชภาษาในการสื่อความหมายเพราะภาษาเปน

เอกลักษณของชาติที่จะสามารถถายทอดวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามใหกับสังคมและชนรุนหลังได

อยางมั่นคงและงดงาม 

 5.  มีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบในการเขียนของตนเอง กลาวคือ ยอมรับฟงคํา-

วิพากษวิจารณ อยางใจกวางและมีใจเปนธรรมในขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบในผลการเขียน

ของตนเองในกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาดใด ๆ ตามมาจากงานเขียนน้ัน ๆ 
 

 การสรางนิสัยรกัการเขียน 

  ในการเริ่มตนของการเขียนอะไรก็ตาม ผูเขียนจะเขียนไมออกถาไมตั้งเปาหมาย  

ในการเขียนไวลวงหนาวาจะเขียนอะไร เขียนทําไม เพราะการเขียนเรื่อยเปอยไมทําใหงานเขียน 

นาอานและถาทําใหงานช้ินน้ันไมมีคุณคาเทาที่ควร งานเขียนที่มีคุณคาคืองานเขียนอยางมี

จุดหมาย มีขอมูลขาวสารไรพรมแดน ดังเชนในปจจุบัน การมีขอมูลมากยอมทําใหเปนผูไดเปรียบ

ผูอื่นเปนอันมาก เพราะยุคปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันกันในทุกทางโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ 

ใครมีขอมูลมากจะเปนผูไดเปรียบคูแขงขันอื่น ๆ เพราะการนําขอมูลมาใชประโยชนไดเร็วกวา

น่ันเอง การหมั่นแสวงหาความรูเพื่อสะสมขอมูลตาง ๆ ใหตัวเองมาก ๆ จึงเปนความไดเปรียบ 

และควรกระทําใหเปนนิสัยติดตัวไป เพราะการกระทําใด ๆ ถาทําบอย ๆ ทําเปนประจําในวันหน่ึง

ก็จะกลายเปนนิสัยและความเคยชินที่ตองทําตอไป 

  การคนควารวบรวมขอมูลเปนกิจกรรมที่จะทําใหเกิดความสนุกสนานทางวิชาการ

เพราะยิ่งคนควาก็จะยิ่งทําสิ่งที่นาสนใจมากขึ้น ผูที่ฝกตนใหเปนผูใครรู ใครเรียน ชอบแสวงหา

ความรูจะมีความสุขมาก เมื่อไดศึกษาคนควาและไดพบสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ในภาษาไทย หรือใน

ความรูแขนงอื่น ๆ บางคนเมื่อคนควาแลวจะรวบรวมไวอยางเปนระบบ 
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กิจกรรมทายบทที ่ 4 

กิจกรรมที่  1  ใหผูเรียนยอความโดยสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง “โทรศัพทมือถือทําตาหวัง 

หลังโกง” เปนงานรายบุคคลและสงครูผูสอน ( 5 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  2  แบงกลุมผูเรียนตอคําประพันธ ประเภทกลอนสุภาพ ใหมีความยาว 2 บท หรือ  

8 วรรค  ในหัวขอ “ธรรมชาติยามเชาอากาศดี” (5 คะแนน) เปนงานกลุมและสงผูสอน 

 

 

 

“โทรศัพทมือถือทําตาหวังหลังโกง” 

 เคยมีแตปรารภกันถึงโทษของโทรศัพทมือถือเล็ก ๆ นอย ๆ กันบอย ๆ แตบัดนี้ไดมีการคนพบ

อันตรายใหญของมัน โดยเฉพาะไดทําลายทาทางทรงตัวของเราลง ไมเพียงแตทําใหคอแข็ง 

 นักกายภาพบําบัดผูมีชื่อเสียงของนิวซีแลนดไดกลาววา เทคโนโลยีไดกดตัวเราใหหลังงอ  

อยางที่เขาเรียกวาหลงัโกง ปกติศีรษะของแตละคนจะหนักประมาณ 10- 12 ปอนด แตวาเวลาเรากําลัง

ใชโทรศัพทอยูนั้น เราตองกมคอเราเปนมุม 60 องศา กลายเปนภาระหนกัของคอ นอกจากที่ตองรบั

น้ําหนักเดมิอยูแลว 

ทาหลงัโกงดังกลาวนั้นใหผลรายกับรางกายของเราหลายอยาง ต้ังแตมันทําใหเราอารมณตก

หมดความภาคภูมิใจในตนเอง และยังอาจจะกระทบกบัความจําของเราดวย เขาอธิบายตอไปวา ขนาด

ของโทรศพัททีม่ีขนาดเลก็นั้น ทําใหเราตองกมตัวของเราลง และยิ่งถูกยอใหมีขนาดเล็กลงเทาไร ก็ทําให

เราจะตองกมตัวลงไปมากเทานั้น มันเหมือนกับทําใหเราตกอยูในทาทีที่อยูในภาวะจํายอม เขาไดสรปุ

ตอนทายวา มันก็นาแปลกเหมือนกันที่เครือ่งมอืที่คิดประดิษฐขึ้นเพื่อจะใหเพิ่มสมรรถภาพและ

ประสิทธิภาพในการทํางานของเรามากขึ้น กลบัมาลดภาระแสดงออกและบอนทําลายความสามารถ     

ในการทํางานใหนอยลงไป 

 ธรรมชาติยามเชาอากาศดี  ........................................................ 

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

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

........................................................  ........................................................ 
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กิจกรรมที่  3  ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการเขียนและมีการจดบันทึก

อยางสม่ําเสมอ" เปนงานรายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน) 
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บทที่ 5 

หลักการใชภาษา 

 

เรื่องที ่1  ธรรมชาติของภาษา 

 ภาษา หมายถึง เคร่ืองมือที่มนุษยใชในการสื่อสาร สื่อความหมายใหมีความเขาใจ

ความรูสึกนึกคิด หรือถายทอดความรูระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลหรือสาธารณชนไมวาจะเปน

ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทาทาง ตลอดจนสัญลักษณตาง ๆ 

 

ความสําคัญของภาษา 

 1. ภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

 2. ภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ความคิด และความบันเทิง 

 3. ภาษาเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

 4. ภาษาเปนเครื่องมือในการปกครองและการอยูรวมกันในสังคม 

 5. ภาษาเปนเครื่องมือในการถายทอดเช่ือมโยงวัฒนธรรมประเพณีจากรุนสูรุนใหดํารงอยู 

คูสังคมไทย 

 

ธรรมชาติของภาษา 

 1. ภาษาใชเสียงสื่อความหมาย ธรรมชาติของภาษาทุกภาษาจะใชเสียงในการสื่อ

ความหมายทั้งสิ้น เชน 

 ปา ปา ปา 

 ปา  หมายถึง อาการที่ขวางของออกไปจากมือไปยังเปาหมายขางหนา เชน ปาเปา 

 ปา  หมายถึง พื้นที่ท่ีมีตนไมอยูจํานวนมาก 

 ปา  หมายถึง พี่สาวของพอหรือแม 

 2. ภาษาเกิดจากการรวมหนวยเล็ก ๆ เปนหนวยท่ีใหญขึ้น ตัวอยางเชน ภาษาไทยเมื่อรวม

พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตจะเปนคํา คํามากกวาหนึ่งคํา เปนวลี จากคําหลายคําหรือวลีหลาย

วลีรวมกันเปนประโยค 

 3. ภาษามีการเปลี่ยนแปลงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีดังน้ี 

  3.1 จากการพูดในชีวิตประจําวัน เชน สูจนเย็บตา เปน สูจนยิบตา อยางนี้ เปน 

อยางงี้ 

  3.2 อิทธิพลของภาษาอื่น เชน โอเค เจง ฮัลโหล 
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  3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ภาษาจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

และใชอยูในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่งเรียกวา คําแสลง เชน เอาะเอาะ กระจอก เรียบรอย

โรงเรียนจีน ซา เวอ 

 

ลักษณะของภาษาไทย  ภาษาไทยมีลกัษณะสําคญัสรุปไดดงันี ้

 1. ภาษาไทยมีตัวอักษรเปนของตัวเอง กลาวคือ มีรูปพยัญชนะ 44 ตัว 21 เสียง มีสระ 32 

รูป 24 เสียง และมีเสียงวรรณยุกต 5 เสียง 4 รูป 

 2. ภาษาไทยแทจะเปนภาษาคําโดด คือ เปลงเสียงออกมา 1 เสียงและมีความหมาย เชน 

พอ แม กิน นอน บาน เรือน พี่ นอง 

 3. ภาษาไทยแทจะมีตัวสะกดตรงตามมาตรา เชน นก  ยืน  น่ัง  ดาว  ยาย  สม  จับ  ปด 

 4. คําคําเดียวกันทําหนาที่ตางกันความหมายตางกัน เชน  

 ตาน่ังจักตอกในขณะที่พอตอกตะป ู

 แมตักขาวใสขันเตรียมใสบาตรตอนทีไ่กขันตอนเชาตรู 

 5. ภาษาไทยเปนภาษาเรียงคําเมื่อสลับคํากันความหมายจะเปลี่ยน เชน เพื่อนพี่ กับ       

พี่เพื่อน การเรียงประโยคจะเรียงจากประธาน กริยา และกรรมตามลําดับ เชน ครูตีนักเรียน คํา

ขยายจะอยูตอจากคําที่ขยาย เชน ชายชราเลี้ยงหมาสีขาว 

  6. ภาษาไทยมีคําลักษณะนาม เชน ชาง - เชือก โขลง รถยนต - คัน มุง - หลัง เลื่อย - ปน 

ขลุย - เลา 

 7. ภาษาไทยมีลักษณะเปนภาษาดนตรีคือมีเสียงต่ํา เสียงสูง มีเสียงคลองจองและมีคํา

เลียนเสียงธรรมชาติ 

 เชน จา จา จา จา จา   ปา ปา ปา ปา ปา 

       ไปไหนมาสามวาสองศอก  ขิงก็ราขาก็แรง 

       เสียงฟารองครางครืนครืน  ระฆังดังหงางหงาง 

 8. ภาษาไทยมีคําพองรูปและพองเสียง 

 คําพองรูป   คือ  เขียนเหมือนกันอานออกเสียงตางกันความหมายตางกัน 

    เชน เพ - ลา - เพลา โค - ลง - โคลง 

 คําพองเสียง คือ ออกเสียงเหมือนกันแตเขียนตางกันความหมายตางกัน 

    เชน การ กาฬ กาล การณ กานต กานท กาญจน 

 9. ภาษาไทยมีการสรางคําใหมทั้งคําที่มาจากภาษาอื่น การประสมคําและการบัญญัติคํา

ขึ้นใหม 
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 การนําคําจากภาษาอื่นมาแปลงเสียง เชน เสียง - สําเนียง อวย - อํานวย ชุม - ชอุม 

วิธี - พิธี - วิหาร - พิหาร  

 การประสมคํา เชน ตูเย็น พัดลม แมนํ้า 

 การบัญญัติคําขึ้นใหม เชน โทรทัศน วิดีทัศน โลกกาภิวัฒน วิสัยทัศน 

 10. ภาษาไทยมีคําสรอยหรือเสริมบทเพื่อใหไพเราะนาฟง เชน กินขาวกินปลา  

ไปลามาไหว เออออหอหมก 

 

เรื่องที ่2  ถอยคําสํานวน คําพังเพย สุภาษติ 

 ถอยคําสํานวน หมายถึง ถอยคําที่นํามาเรียบเรียงใหมเกิดความหมายใหมข้ึนที่ไมใช

ความหมายโดยตรงแตผูฟงจะเขาใจไดทันที เชน ปากหวาน ใจใหญ ใจกวาง แมพระ พอพระ 

 สํานวนไทย หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงและใชกันอยางแพรหลาย เขาใจความหมายได

ทันที เชน ปากหวาน ใจออน ใจแข็ง ใจงาย มือเบา  

 

ลักษณะของสํานวนไทย มี 5 ลักษณะคือ 

 1. สํานวนไทยมีความหมายโดยนัย เชน กินดิบ - ชนะโดยงายดาย กินโตะ - รุมทําราย  

กินหญา - โงไมมีความคิด 

 2. สํานวนไทยมีความหมายใหตีความอยูในตัว เชน เกลือเปนหนอน กินปูนรอนทอง ในน้ํา

มีปลาในนามีขาว ไกลปนเที่ยง 

 3. สํานวนไทยมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบหรือคําอุปมา เชน แข็งเหมือนเพชร ชาย

ขาวเปลือกหญิงขาวสาร ใจดําเหมือนอีกา 

 4. สํานวนไทยมีลักษณะคําคมหรือคํากลาว เชน ซื่อกินไมหมดคดกินไมนาน หาเชากินค่ํา 

รักยาวใหบั่นรักสั้นใหตอ 

 5. สํานวนไทยที่มีเสียงสัมผัสคลองจองกัน เชน ขาวแดงแกงรอน ประจบประแจง       

เก็บหอมรอมริบ 

สํานวน หมายถึง กลุมคําหรือวลีที่นํามาใชในความหมายที่แตกตางไปจากความหมายของคําเดิม 

เชน เรื่องกลวย ๆ ไมไดหมายความถึง เร่ืองของผลไม แตหมายความวาเปนเรื่องงาย ๆ ปากหวาน 

หมายความวา พูดเพราะ ลูกหมอ หมายถึง คนเกาคนแกขององคกรใดองคกรหน่ึง เฒาหัวงู 

หมายถึง ชายสูงอายุที่มีนิสัยเจาชู 

คําพังเพย มีความหมายลึกซึ้งกวาสํานวนเปนคําที่กลาวขึ้นลอย ๆ และเปนกลาง ๆ มีความหมาย

ในการติชมหรือแสดงความคิดเห็นอยูในตัวเอง เชน เห็นกงจักรเปนดอกบัว หมายถึง เห็นสิ่งผิด
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เปนสิ่งที่ดีงาม หรือเห็นผิดเปนชอบ รําไมดีโทษปโทษกลอง หมายถึง คนที่ทําผิดแตไมโทษตัวเอง

กลับไปโทษคนอื่นแทน 

สุภาษิต หมายถึง คําที่กลาวไวดี คําพูดที่ยึดถือเปนคติสั่งสอนใหทําความดี ซึ่งคําสุภาษิต

สวนใหญจะเกิดจากหลักธรรมคําสอนทางศาสนา เหตุการณหรือบุคคลสําคัญที่เปนที่เคารพนับถือ

ของประชาชนสวนใหญ เชน ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว ความพยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่น่ัน  

ใจเปนนายกายเปนบาว ที่ใดมีรักที่น่ันมีทุกข 

 

เรื่องที ่3  ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 

 ลักษณะของภาษาไทยหนวยท่ีเล็กที่สุด คือ พยางค  คํา วลี และประโยค 

พยางค  หมายถึง หนวยท่ีเล็กที่สุดในภาษาไทยท่ีออกเสียงออกมาครั้งหน่ึงจะมีความหมายหรือไม

ก็ได เชน กิ ฉัน ปา เออ 

 

คํา หมายถึง หนวยในภาษาไทยท่ีมีความหมายในตัวจะมีกี่พยางคก็ได เชน 

 มะละกอ 1 คํา มี 3 พยางค หมายถึง ผลไมชนิดหน่ึง  

 มูลคา 1 คํา มี 3 พยางค หมายถึง ราคา 

 สมัย 1 คํา มี 2 พยางค หมายถึง ชวงระยะเวลาหนึ่ง 

วล ี หมายถึง  กลุมคําที่มีคําตั้งแต 2 คําข้ึนไปมารวมกันที่มีความหมายแตยังไมเปนประโยค 

 เชน ดอกมะลิ เปน 1 วลี มี 2 คํา คือ ดอกและมะลิ มี 3พยางค 

 ชายหาดแมรําพึง เปน 1 วลี มี 4 คํา คือ ชาย หาด แม รําพึง และมี 5 พยางค 

ประโยค  หมายถึง กลุมคําที่นํามาเรียงแลวมีความหมายวาใครทําอะไร  โดยประโยคจะมี 2 สวน 

คือ ภาคประธานและภาคกริยา เชน ฉันทํางาน  ฉันเปนภาคประธาน ทํางาน เปน ภาคกริยา 

 

ลักษณะของประโยคที่แบงตามเจตนาของการสือ่สารได 4 ประเภท  คือ 

 1. ประโยคบอกเลา มีเน้ือหาในเชิงบอกกลาววาใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เชน คุณพอ 

ไปกรีดยาง 

 2. ประโยคปฎิเสธ มีเน้ือหาใจความในทางปฎิเสธโดยจะมีคําวา ไม มิใช มิได ไมได ใชวา  

เชน คนรวยใชวาจะเปนคนดีเสมอไป 

 3. ประโยคคําถาม มีเน้ือหาของประโยคในเชิงคําถามโดยจะมีคําที่แสดงคําถามวา อะไร  

ทําไม อยางไร  ที่ไหน ไหม เชน เธอจะไปเท่ียวกับเราไหม เราจะแกไขปญหาน้ีอยางไร 

 4. ประโยคขอรองและคําสั่ง เปนประโยคท่ีมีเน้ือหาบอกใหทําหรือใหปฎิบัติตามตางกันที่ 
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 ประโยคขอรองจะมีคําที่ออนโยน  สุภาพมากกวาประโยคคําสั่ง ดังน้ี 

 ประโยคขอรอง  เชน  โปรดเอื้อเฟอแกเด็กสตรีและคนชรา 

 ประโยคคําสั่ง    เชน   ปดประตูหนาตางใหเรียบรอยนะ 

 

ลักษณะของประโยคที่แบงตามโครงสรางของประโยคได 4 ชนิด คอื 

 1. ประโยคความเดียว หรือเอกรรถประโยค คือ ประโยคท่ีมีใจความสําคัญเพียงใจความ

เดียว เชน เขาเปนคนมีระเบียบวินัย คุณยายชอบทําบุญ 

 2. ประโยคความรวม แบงเปนลักษณะยอย ๆ ได 4 ชนิด คือ 

  2.1 ประโยคคลอยตามกัน มักจะมีคําสันธาน กับ คร้ัน แลว จึง เช่ือมประโยค เชน 

พี่กับนองไปเที่ยวกัน  เขาเปนเด็กดีจึงมีแตคนรัก 

  2.2 ประโยคขัดแยงกัน มักจะมีคําสันธาน แต กวา แตทวา เช่ือม เชน 

ถึงเขาจะรวยแตก็รูจักใชจาย  กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม 

  2.3 ประโยคใหเลือกอยางใดอยางหน่ึงมักจะมีคําสันธาน หรือ มิฉะน้ัน ไมเชนนั้น 

เช่ือม เชน  เธอจะซักผาหรือถูบาน  ตองทํางานมิฉะนั้นจะไมมีเงิน 

  2.4 ประโยคเปนเหตุเปนผลกัน มีคําสันธาน จึง เพราะ ดังน้ัน มิฉะนั้น เช่ือม เชน 

คนจนเพราะไมขยันทํากิน  เพราะฝนตกเขาจึงมาสาย 

 3. ประโยคความซอน เปนประโยคที่มีความสําคัญเพียงใจความเดียว เรียกวา มุขยประโยค 

ประโยคท่ีมีใจความรอง เรียกวา อนุประโยค ซึ่งมีหนาที่ขยายสวนใดสวนหน่ึงของประโยคหลัก  

อนุประโยคมี 3 ชนิด คือ 

  3.1 นามานุประโยค คือ อนุประโยคท่ีทําหนาที่คลายคํานาม เชน แมตีลูกพูดคํา

หยาบ  แมตีลูกเปนมุขประโยค ลูกพูดคําหยาบเปนอนุประโยค ครูสอนเด็กทําการบาน ครูสอนเด็ก

เปนมุขประโยค  เด็กทําการบานเปนอนุประโยค 

  3.2 คุณานุประโยค อนุประโยค ทําหนาที่ประกอบคํานาม หรือคําสรรพนาม เชน 

ลูกหมาสีดําตายแลว ลูกหมาตายแลวเปนมุขประโยค ลูกหมาสีดี เปนอนุประโยค  นองคนเล็ก

เรียนจบแลว นองเรียนจบแลวเปนมุขประโยค นองคนเล็กเปนอนุประโยค 

  3.3 วิเศษณานุประโยค อนุประโยคทําหนาที่ประกอบคํากริยาหรือคําวิเศษณ  

เชน เขากลับบานเมื่อทุกคนหลับแลว (วิเศษณบอกเวลา)  นองชายเดินเหมือนพอมาก 

(แสดงความเปรียบเทียบ) 

 4. ประโยคระคน เปนการนําประโยคท้ัง 3 ลักษณะขางตนมาเขียนตอเน่ืองกันเปน

ขอความยาว ๆ หรือเปนเรื่อง ก็จะเปนลักษณะของประโยคระคนเสมอ เชน ครอบครัวของเรามี
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สมาชิก จํานวน 5 คน ตอนเชา พอกับแมไปทํางานในขณะที่ลูก ๆ ไปโรงเรียน ตอนเย็นพวกเรา  

จึงจะไดอยูพรอมหนาพรอมตาและรับประทานอาหารเย็นรวมกัน 

 

เรื่องที ่4 คําสุภาพและคําราชาศพัท 

 ภาษาไทยเปนภาษาที่มีระดับในการใชใหเหมาะสมกับบุคคล สถานการณ เวลา สถานที่  

ในสองลักษณะคือ คําสุภาพ และคําราชาศัพท 

 คําสุภาพ เปนภาษาระดับกลางที่ใชไดกับบุคคลทั่วไป ในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ใชภาษาหนังสือในการพูด แทนบุคคลใกลชิดในครอบครัว เชน บิดา 

มารดา ใหแทนคําวา พอ แม  สามี - ภรรยา แทน ผัว - เมีย  บุตร แทน ลูก  

 2. ใชคําสุภาพที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตท่ัว ๆ ไป เชน กิน เปน 

รับประทานแทน ใชชีวิต เปนดําเนินชีวิต 

 3. ใชคําสุภาพใหติดปากในการสนทนาทั่ว ๆ ไป เชน หัว เปน ศีรษะ  ตีน เปน เทา 

 4. ใชคําลงทายประโยคดวยคําตอบรับ คําทักทาย คะ ครับ สวัสดีคะ สวัสดีครับ คําขอโทษ 

คําขอบคุณ ตามความเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณอยูเสมอ 

 5. หลีกเลี่ยงการใชภาษาทีจ่ะทาํใหผูฟงไมสบายใจ การใชภาษาแสลง คําพูดสองแงสองงาม 

คํากระทบกระเทียบเปรียบเปรย 

 6. ใชคําสุภาพทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนใหถูกตอง เพราะในภาษาพูดและภาษาเขียน

บางครั้งใชไมเหมือนกัน เชน 

  ภาษาพดู   ภาษาเขียน 

  หมู    สุกร 

  หมา    สุนัข 

  นํ้าทวม    อุทกภัย 

  ไฟไหม    เพลิงไหม , อัคคีภัย 

 คําสุภาพที่ควรรูจัก มีคําบางคําที่คนสวนใหญใชเรียกจนเปนปกติ ซึ่งภาษาไทยมีคําสุภาพที่

ใชเรียกดวย แตคนสวนใหญไมคอยรูจักคําสุภาพน้ัน เชน 

 ขนมขี้หนู คําสุภาพ ขนมทราย ผักตบ  คําสุภาพ ผักสามหาว 

 ปลาสลิด คําสุภาพ ปลาใบไม ผักบุง  คําสุภาพ ผักทอดยอด 

 สากกะเบือ คําสุภาพ ไมตีพริก ผักกระเฉด คําสุภาพ ผักรูนอน 

 วัว  คําสุภาพ โค  ควาย  คําสุภาพ กระบือ 
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 คําราชาศพัท หมายถึง คําศัพทที่ใชสําหรับบุคคลที่ควรเคารพนับถือตั้งแต พระราชา   

พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ พระภิกษุ ตลอดจนคนสามัญธรรมดา ที่มียศมีตําแหนงในทาง

ราชการดวย เนื่องจากคําราชาศัพทมีที่มาจากการปกครองบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากแบบ     

พอปกครองลูก เปน พระเจาแผนดินกับพลเมือง จึงเปนการสรางคําขึ้นใหม ใน 2 ลักษณะ คือ  

 1. ยืมคําจากภาษาอืน่มาใชเปนคําราชาศัพท ไดแก 

    1.1 ยืมคําจากภาษาบาลี สันสกฤต เน่ืองจากภาษาบาลี - สันสกฤตเปนภาษาที่ใชกัน  

ในศาสนาพุทธและพราหมณ เมื่อยืมคํามาใชในภาษาไทยเปนคําราชาศัพทจะตองเติม พระ หรือ     

พระราช ขางหนาเชน พระเนตร พระพักตร พระกรรณ พระราชโอรส พระราชธิดา 

    1.2 ยืมคําจากภาษาเขมร เน่ืองจากประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีพื้นที่ชายแดนที่

ติดตอกัน ทําใหมีการติดตอสื่อสารกันมาชานานทางดานภาษาจึงมีคําไทย ทั้งที่เปนภาษาสามัญ 

และคําราชาศัพทที่เรามีการยืมคําภาษาเขมรมาใชเปนจํานวนมาก คําราชาศัพทที่ยืมมาจากภาษา

เขมรมีทั้งที่เติมคําวา พระ พระราช และไมเติม เชน พระเพลา พระเขนย พระราชดําเนิน 

พระราชดําริ เสด็จ บรรทม โปรด 

    1.3 ยืมคําจากภาษามาลายู เน่ืองมาจากมีพื้นที่ชายแดนที่ติดตอกันทางภาคใตของไทย 

คําที่เปนที่รูจักกันดีและนํามาใชในคําราชาศัพท คือ พระศรี จาก sireh แปลวา ใบพลู ในภาษา 

มาลายู 

 2. นําคําจากภาษาอื่นมาสรางเปนคําใหมในลักษณะคําประสมของไทย ไดแก 

    2.1 เปนคําไทยที่นํามาเติมคําวาพระขางหนา เชน พระพี่นาง พระอู พระที่ 

    2.2 เปนคําไทยที่นําคําวา ทรง มาเติมขางหนา เชน ทรงชาง ทรงมา ทรงเลน 

    2.3 เปนคําไทยที่นํามาผสมกันใหเปนคําราชาศัพท เชน รับสั่ง เพื่อนตน หองเครื่อง 

(ครัว) ชางตน 

    2.4 นําคําไทยประสมกับคําตางประเทศที่ใชเปนคําราชาศัพทอยูแลวใหเปนคําราชา

ศัพทคําใหม เชน มูล + พระชิวหา เปนมูลพระชิวหา (ลิ้นไก)  บัน + พระองค เปน บันพระองค

(เอว)   พาน + พระศรี เปน พานพระศรี (พานหมากพลู ) นํ้า + พระทัย เปน นํ้าพระทัย  

เอา + พระทัย + ใส เปน เอาพระทัยใส 

การใชคําราชาศัพท  การใชคําราชาศัพทที่สําคัญคือ จะตองใชใหตรงกับฐานันดรศักดิ์ช้ันของ

บุคคล ยศตําแหนง ใหถูกตองเหมาะสมตามประเพณีนิยมในที่น้ีจะขอกลาวถึงหมวดที่สําคัญและมี

ความจําเปนที่จะตองรู 2 กลุม คือ กลุมคําสรพพนาม และกลุมคํากริยา 
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กลุมคําสรรพนาม  จะแบงออกเปน 3 กลุมยอย คือ 

1. คําสรรพนามบุรุษที่ 1 (ใชแทนตัวผูพูด) 

บุคคลทั่วไป ใช ขาพระพุทธเจา  สําหรับ  พระราชาหรือเจานายช้ันสูง 

เจานายผูนอย ใช เกลากระหมอม  สําหรับ  เจานายผูใหญ 

เจานายผูใหญ ใช กระหมอมฉัน  สําหรับ  เจานายที่เสมอกัน 

เจานาย (ชาย) ใช กระหมอม  สําหรับ  เจานายเสมอกันหรือตํ่ากวา 

เจานาย (หญิง) ใช หมอมฉัน  สําหรับ  เจานายเสมอกันหรือตํ่ากวา 

บุคคลทั่วไป  เกลากระหมอม     

พระภิกษุสามเณร ใช เกลาผม  สําหรับ ขาราชการชั้นผูใหญหรือพระภิกษุผูใหญที่นับถือมาก 

   เกลาฯ 

พระภิกษุสามเณร ใช อาตมาภาพ สําหรับผูใหญหรือพระภกิษุสงฆที่นับถือผูนอย 

บุคคลทั่วไป  ใช กระผม 

ผูใหญ   ใช ผม สําหรับผูใหญหรือพระภิกษุสงฆที่นับถือผูนอย 

ผูนอย   ใช  ดิฉัน(หญิง) 

บุคคลทั่วไป 

ผูใหญ   ใช ฉัน สําหรับบุคคลทั่วไป 

ผูนอย     ผูนอย (ทั้งคฤหัสถและพระสงฆ) 

2. คําสรรพนามบุรุษที่ 2 (ใชเรียกผูที่สนทนาดวย) 

เจานายหรือบุคคลทั่วไป ใช ใตฝาละอองธุลีพระบาท สําหรับ  พระเจาอยูหัวหรือพระราชินี 

เจานายหรือบุคคลทั่วไป ใช ใตฝาละอองธุลีพระบาท สําหรับ  พระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จ

พระเทพฯ 

เจานายหรือบุคคลทั่วไป ใช ใตฝาพระบาท สําหรับ เจานายชั้นสูง 

เจานายเสมอกันหรือบุคคลทั่วไป ใช ฝาพระบาท สําหรับ เจานายชั้นรองลงมา 

บุคคลทั่วไป ใช พระคุณเจา สําหรับ พระภิกษุที่นับถือ 

บุคคลทั่วไป ใช พระเดชพระคุณ สําหรับ เจานายหรือพระภิกษุที่นับถือ 

พระภิกษุสามเณร ใช สมเด็จบรมบพิตร สําหรับ พระราชา (ยกยองนับถือมาก) 

พระภิกษุสามเณร ใช มหาบพิตร สําหรับ พระราชา  

พระภิกษุสามเณร ใช บพิตร สําหรับ เจานายหรือขุนนางขั้นสูง 

บุคคลทั่วไป ใช ทาน สําหรับ บุคคลทั่วไป (ยกยองใหเกียรติ) 

บุคคลทั่วไป ใช คุณ สําหรับ บุคคลทั่วไป 
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ผูใหญ ใช เธอ สําหรับ ผูนอย 

บุคคลทั่วไป ใช เธอ สําหรับ บุคคลทั่วไป (สนิทกัน) 

3. คําสรรพนามบุรุษที่ 3 (ใชเรียกบคุคลที่กลาวถึง) 

บุคคลทั่วไปหรือเจานาย ใช พระองค สําหรับ พระพทุธเจา เทพผูเปนใหญ พระราชา และเจานาย

ช้ันสูง 

บุคคลทั่วไป ใช ทาน สําหรับ เจานาย พระภิกษุ ขาราชการช้ันผูใหญ และผูใหญที่ใหความนับถือ 

กลุมคํากริยา  การใชคําราชาศัพทที่เปนกริยาคําทั่ว ๆ ไป ที่ใชในชีวิตประจําวันจะแตกตางกัน

อยางชัดเจน คือ คําราชาศัพท สําหรับ พระมหากษัตริย และพระภิกษุสงฆ  

เชน  เกิด  ใช พระราชสมภพ  สําหรับ พระราชา พระราชินี 

   ประสูติ   สําหรับ เจานายชั้นสูง 

 ปวย ใช ทรงพระประชวร สําหรับ พระราชา พระราชินี  

  ใช ประชวร  สําหรับ เจานายชั้นสูง 

  ใช อาพาธ   สําหรับ พระราชา พระภิกษุสงฆ 

 ตาย ใช สิ้นพระชนม  สําหรับ เจานายชั้นสูงและพระองคเจา 

   สิ้นชีพิตักษัย  สําหรับ หมอมเจา 

   ถึงชีพิตักษัย  สําหรับ หมอมเจา 

   อนิจกรรม  สําหรับ ขาราชการชั้นผูใหญ 

   มรณภาพ  สําหรับ พระภิกษสุงฆ 

   ถึงแกกรรม  สําหรับ บุคคลทั่วไป 

   ลม   สําหรับ สัตวใหญที่เปนพาหนะ เชน ชาง , มา 

 ฟงธรรม ใช ทรงธรรม  สําหรับ พระราชา , พระราชินี 

 ตักบาตร ใช ทรงบาตร  สําหรับ พระราชา , พระราชินี 

 รับศีล    ใช ทรงศีล   สําหรับ พระราชา , พระราชินี 

 เชิญ      ใช นิมนต    สําหรับ พระภิกษสุงฆ 

 นอน     ใช เขาที่พระบรรทม  สําหรับ พระราชา , พระราชินี 

   บรรทม    สําหรับ เจานาย 

   จําวัด    สําหรับ พระภิกษสุงฆ 

 บอก     ใช กราบบังคมทูลพระกรุณา สําหรับ พระราชา 

   กราบบังคมทูล   สําหรับ ราชินี ยุพราช เจานายชั้นสูง 

   กราบทูล   สําหรับ เจานาย 



52 
 

 

   ทูล    สําหรับ เจานายที่เสมอกันหรือต่ํากวา 

   กราบเรียน   สําหรับ ขาราชการชั้นผูใหญ 

   เรียน    สําหรับ บุคคลทั่วไปที่ยกยอง 

   ถวายพระพร   สําหรับพระภิกษุกับพระราชา 

       หรือเจานายชั้นสูง 

   เจริญพร   สําหรับ พระภิกษุสงฆกับบุคคลทั่วไป 

 รู     ใช ทราบฝาละอองธุลพีระบาท สําหรับ พระราชา 

   ทราบฝาละอองพระบาท สําหรับ ราชินี ยุพราช 

   ทราบฝาพระบาท  สําหรับ เจานายชั้นสูง 

   ทรงทราบ   สําหรับ เจานาย พระสังฆราช 
 

เรื่องที ่5 เครื่องหมายวรรคตอน 

 เครื่องหมายวรรคตอน หมายถึง เครื่องหมายสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการเขียนหนังสือเพื่อ

สื่อความหมายใหเขาใจตรงกันกับผูที่อานงานเขียนนั้น ๆ ซึ่งในที่น้ีจะขอนําเสนอเฉพาะ

เครื่องหมายที่ใชในปจจุบันเทาน้ัน ดังน้ี 

ฯ เรียกวา ไปยาลนอย ใชเขียนไวขางหลังคําที่รูกันโดยทั่วไปแทนคําเต็ม เชน กรุงเทพฯ 

 คําเต็มคือ กรุงเทพมหานคร จุฬาฯ คําเต็มคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ฯลฯ เรียกวา ไปยาลใหญ ใชเขียนไวขางหลังคําในกลุมเดียวกันพวกเดียวกันที่นํามาเพียง

 ตัวอยางเทานั้น หมายความวายังมีอีกมาก เชน พืชผักสวนครัวมีมากมาย เชน พริก มะเขือ 

 ตําลึง ฯลฯ 

; เรียกวา อัฒภาค หรือ จุดครึ่งใชคั่นคําหรือประโยคเล็ก ๆ ท่ีขนานกันในภาษาไทยไม 

 นิยมใชมีที่ใชอยูในพจนานุกรมดังน้ี (ป.วตต; ส.วตร) แปลวา บาลี ใชวัตต สันสกฤต 

 ใช วัตร 

. เรียกวา มหัพภาค หรือจุด ใชเขียนไวขางหลังตัวอักษร หรือตัวเลข เชน 05.00 น. พ.ศ. 

 ม.ค. ม.ร.ว. คบ. สส. 

: เรียกวา จุดคู ใชหลังขอความที่จะมีตัวอยางหรือคําช้ีแจงเพิ่มเติม เชน 

 พันธุ : พวงมาลัย วงควาน เผาพันธุ พันธุพืช 

? เรียกวา ปรัศนี หรือเคร่ืองหมายคําถามใชเขียนไวขางหลังประโยคคําถาม เชน คุณจะ 

 ไปไหน? ทําไมไมไปโรงเรียน? 
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! เรียกวา อัศเจรีย หรือเครื่องหมายตกใจ ใชเขียนไวขางหลังคําอุทานหรือขอความที่แสดง

 เหตุการณที่นาตกใจ เชน อุย! ตายแลว! ไฟไหม! อนิจจังอนิจจา! 

(  ) เรียกวา นขลิขิต หรือวงเล็บ ใชสําหรับโจทยคณิตศาสตรใหทําในวงเล็บกอน ถาใชสําหรับ 

 ภาษาไทยจะเปนการขยายความเพิ่มเติม เชน โรงเรียนบานมะขาม (สาครมะขามราษฎร) 

{  } เรียกวา วงเล็บปกกา ใชสําหรับจัดหมวดหมูของคําหรือประโยค โดยจะใชทั้งขางหนาหรือ 

 ขางหลัง หรือใชเพียงขางเดียวก็ได ดังน้ี 

    ไมดอก 

  พืช  ไมผล 

    ผัก 

    มะล ิ

    กุหลาบ   

    พิกุล       ดอกไม 

  ดอกไม  ดอกแกว  ในวรรณคดี 

    มณฑา 

_____ เรียกวา สัญประกาศ หรือขีดเสนใต เพื่อใชเนนขอความใหผูอานไดสังเกตไดชัดเจน 

 มากกวาขอความปกติอื่นๆ เชน ในขอสอบที่เปนคําถามปฏิเสธ ดังน้ี ขอใดไมเขาพวก 

 “   ” เรียกวา อัญประกาศ หรือ เคร่ืองหมายคําพูดใชเพื่อกํากับขอความที่ตองการเนน เปน

ความคิดหรือคําพูดในการสนทนา เชน คําวา “สมาธ”ิ สําคัญมากซึ่งจะตองใชคูกับคําวา “สติ”  

อยูเสมอ 

” เรียกวา บุพสัญญาใชเขียนคําที่อยูขางบนที่เหมือนกัน โดยไมตองเขียนคํานั้นซ้ําบอย ๆ 

เชน 

 สมราคากิโลกรัมละ   50  บาท 

 ฝรั่ง        ”  40  บาท 

 องุน       ”          100 บาท 
 

- เรียกวา ยติภังค หรือยัติภังค หรือขีดสั้น ใชเขียนระหวางคําที่ทายบรรทัดหรือเขียนแยกคํา

อาน เชน สมมุติ อานวา สม - มุด 

= เรียกวา เสมอภาค หรือสมพล หรือเครื่องหมายเทากับ ใชเขียนระหวางคําหรือขอความ

หรือตัวเลขวาขางหนาและขางหลังเคร่ืองหมายมีความเทากัน เชน 3 + 4 = 7  สตรี = เพศหญิง 
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ๆ เรียกวา ไมยมก ใชเขียนไวขางหลังคําหรือขอความเพื่อใหอานออกเสียงซ้ําคําหรือขอความน้ัน 

เชน อะไร ๆ ที่ดีไปหมด  ทําอะไรระวัง ๆ หนอยนะ 

 

กิจกรรมทายบทที ่ 5 

กิจกรรมที่  1  แบงกลุมผูเรียนทํารายงานเร่ืองการใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพย คําสุภาพ  

และคําราชาศัพท พรอมบอกความหมายที่ถูกตอง อยางละ  10  คํา  เปนงานกลุมและสงครูผูสอน  

(5 คะแนน) 

กิจกรรมที่  2  ใหผูเรียนเขียนรายชื่อ วรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน และวรรณกรรมทองถ่ิน และ

ขอใดท่ีไดรับจากการอานดังกลาวตามแบบรายการดังน้ี (3 คะแนน) 

1. รายชื่อวรรณคดีที่เคยอาน 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

ขอคดิที่ไดรบั 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

2. รายชื่อวรรณกรรมที่เคยอาน 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

ขอคดิที่ไดรบั 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

3. รายชื่อวรรณกรรมทองถิ่นที่เคยอาน 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

ขอคดิที่ไดรบั 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

 

กิจกรรมที่  3 แบงกลุมผูเรียนอภิปรายสรุปเรื่องการใชภาษาไทยในการพูดและการเขียน                                    

เพื่อการประกอบอาชีพ เปนงานกลุมและสงผูสอน (5 คะแนน) 
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บทที่ 6 

วรรณคด ีวรรณกรรม 

 

 เรื่องที่ 1 วรรณคด ีวรรณกรรม 

วรรณคด ี

วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรือหนังสือที่ไดรับการยกยองวาแตงดีมีวรรณกรรม

ศิลป กลาวคือ มีลักษณะเดนในเชิงประพันธ การใชถอยคําภาษา มีคุณคาสูงในดานความคิด 

อารมณและความเพลิดเพลินทําใหผูอานเห็นความงาม ความไพเราะ เกิดความซาบซึ้งกินใจ 

วรรณคดีจึงมีความงดงามดานวรรณศิลป ชวยยกระดับจิตใจความรูสึก และภูมิปญญาของผูอานให

สูงขึ้น  

วรรณกรรม  

วรรณกรรม หมายถึง คําประพันธทุกชนิดท้ังที่เปนรอยแกวและรอยกรอง เปนงาน

เขียนทั่ว ๆ ไป สิ่งซึ่งเขียนขึ้นทั้งหมด ไมวาจะเปนในรูปใด หรือเพื่อความมุงหมายใด กินความ

ครอบคลุมงานหนังสือทุกชนิดหรือสิ่งพิมพทุกประเภท ทั้งหนังสือทั่วไป หนังสือตํารา หนังสือ

อางอิง วารสาร นิตยสาร และเอกสารตาง ๆ เปนตน และถาวรรณกรรมน้ันไดรับการยกยอง 

จากวรรณคดีสโมสรวาเปนวรรณกรรมท่ีแตงดีจึงจะเรียกวรรณกรรมน้ันวา “วรรณคดี” 

วรรณกรรมปจจุบัน 

วรรณกรรมไทยปจจุบัน  นั้นหมายถึง วรรณกรรมในรูปแบบใดก็ตามไมวาจะเปน

รอยแกว หรือรอยกรอง ซึ่งขอบเขตของวรรณกรรมปจจุบันน้ันเริ่มตั้งแตสมัยเริ่มแรกของ

วรรณกรรมรอยแกว คือตั้งแตสมัย รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2442 จนถึงปจจุบัน 

            วรรณกรรมประเภทรอยแกวในปจจุบันจะอยูในรูปของบันเทิงคดี เชน เรื่องสั้น  

นวนิยาย นิทาน บทละคร  สารคดี เชน บทความ  หนังสือวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ 

         วรรณกรรมประเภทรอยกรองในปจจุบันเปนวรรณกรรมที่แตกตางจากเดิม คือ 

เปนวรรณกรรมท่ีไมเนนวรรณศิลปทางภาษามากนัก ไมเนนในเรื่องของการใชภาษาแตเนนไปใน

เรื่องของการสื่อแนวคิด สื่อขอคิดแกผูอานมากกวา  เชน ใบไมที่หายไป ของ จิรนันท พิตรปรีชา    

เปนตน 
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เรื่องที ่2 วรรณกรรมทองถิ่น 

ภาษาถิ่น 

 ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใชสื่อความหมายตามทองถิ่นตาง ๆ ใชพูดกันแตละทองถิ่น 

โดยข้ึนอยูกับบริบททางสังคมและสภาพแวดลอม ซึ่งมีเอกลักษณเปนของตนเอง ซึ่งจะแตกตางกัน

ในถอยคํา สําเนียงแตก็สามารถจะติดตอสื่อสารกันได และถือวาเปนภาษาเดียวกัน เพียงแต 

แตกตางกันตามทองถิ่นเทาน้ัน 

 ภาษาถิ่น บางที่มักจะเรียกกันวา ภาษาพื้นเมือง ทั้งน้ี เพราะไมไดใชเปนภาษามาตรฐาน

หรือภาษากลางของประเทศ  

  ภาษาถิ่น หรือ สําเนียง คือ ภาษาเฉพาะของทองถิ่นใดทองถิ่นหน่ึงที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัว

ทั้งถอยคําและสําเนียงเปนตน  ภาษาถิ่นของไทยจะแบงตามภูมิศาสตรหรือทองถิ่นที่ผูพูดภาษาน้ัน

อาศัยอยูในภาค ตาง ๆ แบงไดเปน 4  ถิ่นใหญ ๆ  คือ ภาษาถิ่นกลาง  ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่น

อีสานและภาษาถิ่นใต 

 คุณคาและความสําคัญของภาษาถิ่น คือ เปนภาษาประจําถิ่นของกลุมชนที่บรรพบุรุษได

สรางสรรคและสืบทอดตอเน่ืองมายังลูกหลาน โดยผานวัฒนธรรมทางภาษาที่เปนรากฐานทาง

ประวัติศาสตรและเปนบอเกิด ตนกําเนิดของวรรณกรรมทองถิ่น และเปนสวนหน่ึงของภาษาไทย

และวรรณคดีไทย การศึกษาภาษาถิ่นจะชวยใหการสื่อสารและการศึกษาวรรณคดีได  เขาใจลึกซึ้ง

ยิ่งข้ึน 

วรรณกรรมทองถิ่น 

  วรรณกรรมทองถิ่น หมายถึง เรื่องราวของชาวบานที่เลาสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุ

คนหรือผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการใชภาษาโดยการพูดและการเขียนของกลุมชนในแตละทองถ่ินในรูป

ของ คติ ความเช่ือ และประเพณี เชน วรรณกรรมพื้นบานภาคเหนือ วรรณกรรมพื้นบานภาค

อีสาน วรรณกรรมพื้นบานภาคใต เปนตน ซึ่งในแตละทองถิ่นก็จะใชภาษาพื้นบานในการถายทอด

เปนเอกลักษณ  ใชถอยคําสํานวนทองถ่ินที่เรียบงาย  เปนวรรณกรรมท่ีสื่อเรื่องราวดานตาง ๆ ของ

ทองถ่ินใดทองถิ่นหน่ึงโดยเฉพาะ เชน จารีตประเพณี ชีวิตความเปนอยู สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนความเช่ือตาง ๆ ของบรรพบุรุษ อันเปนพื้นฐานของความคิดและ

พฤติกรรมของคนในปจจุบัน เชน นิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก ปริศนาคําทาย ภาษิต คําคม   

บทเทศน และคํากลาวในพิธีกรรมตาง ๆ 
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วรรณกรรมทองถิ่น แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

  1.ประเภทมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมที่ไมไดเขียนเปนลายลักษณ เปนวรรณกรรม

ปากเปลาจะถายทอดโดยการบอก หรือการเลาหรือการรอง ไดแก บทกลอมเด็ก นิทานพื้นบาน 

เพลงพื้นบาน ปริศนาคําทาย ภาษิต สํานวนโวหาร คํากลาวในพิธีกรรมตาง ๆ  

  2.ประเภทเขียนเปนลายลักษณ ไดแก นิทาน คํากลอน บันทึกทางประวัติศาสตร

ในทองถ่ินและตําราความรูตาง ๆ 

 ภาษาถิ่นที่ปรากฏในวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถิ่น 

  การศึกษาภาษาถิ่นยอมจะศึกษาทองถ่ินในดานที่อยูอาศัย ความเปนอยู ความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพราะภาษาเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม ภาษาถิ่นจะ

รักษาคําเดิมไดดีกวาภาษามาตรฐาน เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมนอยกวา  

และมีประโยชนในการศึกษาดานวรรณคดีอีกดวย เพราะวรรณคดีเกา ๆ น้ัน ใชภาษาโบราณ ซึ่ง

เปนภาษาถิ่นจํานวนมาก เชน วรรณคดีสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  

ถาเราไมเขาใจภาษาถิ่นท่ีใช ก็จะตีความไมออกและยากตอการศึกษาวรรณคดีน้ัน ๆ ได ฉะน้ันจึง

ควรอยางยิ่งที่จะตองศึกษาภาษาถิ่นทุกถ่ิน จึงจะมีความรูกวางขวาง  
 

ตัวอยาง 

  หลักศิลาจารึกพอขนุรามคําแหงหลกัที่ 1  

   “เมื่อกูขึ้นใหญไดสิบเกาเขา”  

   คําวา “เขา” แปลวา ป สิบเกาเขา คือ อายุเต็ม 18 ยาง 19 

   “ตนกูพุงชางขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพขุนสามขนพายหนี”  

   คําวา “แพ” ในท่ีน้ีเปนภาษาถิ่นเหนือ แปลวาชนะ คําวา “พาย” จึง

แปลวา แพ  

   ไตรภูมพิระรวง 

“เขาน้ันบมิต่ํา  บมิสูง  บมิพ ี บมิผอม” 

    “พ”ี ภาษาถิ่นใต หมายถึง อวน   ไทยมักใชคูกันวา “อวนพี” 

 

 ลิลิตพระลอ 

     “ตรึงนายแกวยะยัน  ตองนายขวัญทาวทบ” 

“ทาว” ภาษาถิ่นเหนือและอีสาน หมายถึง หกลม ลม 
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การเรียนรูภาษาถิ่นนอกจากจะทําใหสามารถเรียนรูวรรณกรรมทองถิ่นไดแลว  ยังทําใหผูเรียน

สามารถติดตอสื่อสารกับคนในทองถ่ินไดอยางสะดวกและพูดภาษาถิ่นไดถูกตองอีกดวย 

  สํานวน สุภาษิตที่ปรากฏในวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถ่ิน 

ความหมายของสุภาษิตสํานวนไทย 

           สํานวน ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง คํากลาว 

ที่มีความ  คมคาย กะทัดรัดงดงาม ฟงดูไพเราะจับใจ เปนคําที่รวมเน้ือหายาว ๆ ใหสั้นลง เปนคําที่

ถอยคําสั้นแตมีความหมายลึกซึ้ง 

           สุภาษิต ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง คํากลาว

ที่ดีงาม มักเปนคําสั่งสอน แนะนําใหประพฤติดี ปฏิบัติชอบ หรือละเวนจากการทําความช่ัว 

เปนตน  ดังน้ัน สุภาษิตสํานวนไทย สรุปคือ คําที่มุงสั่งสอนให ประพฤติดี โดยเปน คําสั้น ๆ 

มีความคมคาย ไพเราะ นาฟง 

สุภาษิตสํานวนไทย เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคา สะทอนใหเห็นความคิด 

ความเชื่อ คานิยมของสังคมไทยที่สั่งสมสืบทอดกันมาในอดีต มีมาตั้งแตกอนสมัยพอขุนรามคําแหง 

เปนถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายไมตรงตามตัวหรือมี

ความหมายอื่นแฝงอยู สันนิษฐานวา สํานวนนั้นมีอยูในภาษาพูดกอนที่จะมีภาษาเขียนเกิดขึ้นใน

สมัยสุโขทัย โดยเมื่อพิจารณาจากขอความในศิลาจารึก พอขุนรามคําแหงแลว ก็พบวามีสํานวน

ไทยปรากฏเปนหลักฐานอยู เชน ไพรฟาหนาใส หมายถึง ประชาชนอยูเย็นเปนสุข  

สํานวนไทยหลายสํานวนมีปรากฏอยูในวรรณคดีไทยหรือมีที่มาจากวรรณคดีไทย

หลายเร่ือง หนังสือกฎมณเฑียรบาลของเกา ก็มีสํานวนไทยปรากฏอยู นอกจากน้ีในวรรณคดีไทย

ตาง ๆ ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมาก็มีสํานวนไทยปรากฏอยูมากมาย เชน ขุนชางขุนแผน ลิลิต- 

ยวนพาย ลิลิตพระลอ ราชาธิราช หนังสือสุภาษิตพระรวงก็มีเน้ือหาเปนสํานวนไทยที่ยังใชอยูใน

ปจจุบันมากมาย เชน เมื่อนอยใหเรียนวิชา ใหหาสินเมื่อใหญ เปนตน 

ตัวอยาง สํานวน สุภาษิตที่มีปรากฏอยูในวรรณคดีไทยหรือมีท่ีมาจากวรรณคดีไทย 

ฤๅษีแปลงสาร 

มาจากวรรณคดีไทยเร่ือง นางสิบสอง  

                  พระรถเสนกําลังเดินทางเอาสารไปใหนางเมรีลูกนางยักษ แลวเจอฤๅษีกลางทาง 

สารฉบับน้ันบอกวา ถึงกลางวันกินกลางวัน ถึงกลางคืนกินกลางคืน ฤๅษีใชเวทมนตแปลงขอความ

เปน ถึงกลางวันแตงกลางวัน ถึงกลางคืนแตงกลางคืน  
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รอนอาสน  

รอนอาสน  ในหนังสือสํานวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลาไววา ปกติแลว

อาสน หรือแทนประทับของพระอินทรน้ีจะออนนุม ถาเกิดแข็งกระดางหรือรอนเปนไฟขึ้นมาจะ

บอกเหตุวามีเรื่องเดือดรอนขึ้นในโลก พระอินทรตองรีบลงไปแกไข ตามคติความเช่ือวาพระอินทร

เปนเทพผูมีหนาที่ดับความทุกขรอนของมนุษย  สํานวน รอนอาสน จึงมีความหมายวา มีเรื่อง

เดือดรอนตองรีบแกไข 

 

เรื่องที ่3 วิเคราะห ประเมินคา วรรณคดี วรรณกรรม 

ทองถิ่น 

 หลักการพินิจและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม 

 การพินิจ คือ การพิจารณาตรวจตรา พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาไดทั้งน้ี

นอกจากจะไดประโยชนตอตนเองแลว ยังมีจุดประสงคเพื่อนําไปแสดงความคิดเห็น

และ ขอเท็จจริงใหผูอื่นไดทราบดวย เชน การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ

แนะนําใหบุคคลทั่วไปที่เปนผูอานไดรูจักและไดทราบรายละเอียดที่เปนประโยชนใน

ดานตาง ๆ เชน ใครเปนผูแตง เปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร มีประโยชนตอใครบาง ทางดานใด ผูพินิจมี

ความเห็นวาอยางไร คุณคาในแตละดานสามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนอยางไรใน

ชีวิตประจําวัน  

 การวิจารณ หมายถึง การพิจารณาเพื่อเปนแนวในการตัดสินวาสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไมดี 

การวิจารณวรรณคดีจะตองพิจารณาทุกข้ันตอน  ทุกองคประกอบของงานเขียนมีการแยกแยะตั้ง

แตการใชถอยคํา สํานวน ภาษา รูปประโยค เน้ือเรื่อง แนวคิด การนําเสนอเน้ือหา และคุณคา 

ทั้งดานวรรณศิลปและคุณคาทางดานสังคม 

 แนวทางในการพินิจวรรณคดแีละวรรณกรรม 

         การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมมีแนวใหปฏิบัติอยางกวาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมงานเขียน

ทุกชนิด ซึ่งผูพินิจจะตองดูวาจะพินิจหนังสือชนิดใด มีลักษณะเฉพาะอยางไร ซึ่งจะมีแนวในการ

พินิจที่จะตองประยุกตหรือปรับใชใหเหมาะสมกับงานเขียนน้ัน ๆ 

         หลักเกณฑกวาง ๆ ในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม มีดังน้ี 

         1. ความเปนมาหรือประวัติของหนังสือและผูแตง เพื่อชวยใหวิเคราะหในสวนอื่น ๆ ไดดีข้ึน 

         2. ลักษณะคําประพันธ 

         3. เรื่องยอ 
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         4. เน้ือเรื่อง ใหวิเคราะหเรื่องตามหัวขอตอไปน้ีตามลําดับ โดยบางหัวขออาจจะมีหรือไมมี 

ก็ไดตามความจําเปน เชน โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแตง ลักษณะการเดินเรื่อง การใช

ถอยคําสํานวนในเรื่อง ทวงทํานองการแตง วิธีคิดที่สรางสรรค ทัศนะหรือมุมมองของผูเขียน 

เปนตน 

         5. แนวคิด จุดมุงหมาย เจตนาของผูเขียนที่ฝากไวในเรื่อง หรือบางทีก็แฝงเอาไวในเรื่อง 

ซึ่งจะตองวิเคราะหออกมา 

         6. คุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งโดยปกติแลวจะแบงออกเปน 4 ดานใหญ ๆ  

เพื่อความครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งผูพินิจจะตองไปแยกแยะหัวขอยอยใหสอดคลองกับลักษณะ

หนังสือที่จะพินิจนั้น ๆ ตามความเหมาะสมตอไป 

 การพินิจคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม มี 4 ประเด็นดังน้ี 

            1. คุณคาดานวรรณศิลป คือ ความไพเราะของบทประพันธ ซึ่งอาจจะเกิดจากรสของคํา

ที่ผูแตงเลือกใช และรสความที่ใหความหมายกระทบใจผูอาน 

            2. คุณคาดานเน้ือหา คือ การใหความรูดานตาง ๆ ใหคุณคาทางปญญาและความคิดแกผูอาน 

            3. คุณคาดานสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมสะทอนใหเห็นภาพของสังคมในอดีตและ

วรรณกรรมท่ีดีสามารถจรรโลงสังคมไดอีกดวย 

            4. การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูอานไดประจักษในคุณคาของชีวิต ได

ความคิดและประสบการณจากเรื่องที่อาน และนําไปใชในการดําเนินชีวิต นําไปเปนแนวปฏิบัติ

หรือแกปญหารอบ ๆ ตัว 

รสวรรณคดีไทย 

รสวรรณคดีไทย มีอยู 4 ชนิด คือ เสาวรจนี นารีปราโมทย พิโรธวาทัง สัลลาปงคพิไสย 

          1)  เสาวรจนี (บทชมโฉม) คือ การเลาชมความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจเปนตัว

ละครที่เปนมนุษย อมนุษย หรือสัตวซึ่งการชมน้ีอาจจะเปนการชมความเกงกลาของกษัตริย 

ความงามของปราสาทราชวังหรือความเจริญรุงเรืองของบานเมือง 

          2) นารีปราโมทย (บทเกี้ยว โอโลม) คือ การกลาวขอความแสดงความรัก ทั้งที่เปนการพบ

กันในระยะแรก ๆ และในโอโลมปฏิโลมกอนจะถึงบทสังวาสนั้นดวย 

     3) พิโรธวาทัง (บทตัดพอ) คือ การกลาวขอความแสดงอารมณไมพอใจ ตั้งแตนอยไปจน

มาก จึงเริ่มตั้งแต ไมพอใจ โกรธ ตัดพอ ประชดประชัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย เสียดสี  

และดาวาอยางรุนแรง      

4) สัลลาปงคพิไสย (บทโศก) คือ การกลาวขอความแสดงอารมณโศกเศรา อาลัยรัก  

การครวญครํ่ารําพันรําพึง การโอดคร่ําครวญ หรือบทโศกอันวาดวยการจากพรากสิ่งอันเปนที่รัก 
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บทที่ 7 

ภาษาไทยกบัชองทางการประกอบอาชีพ 

  

เรื่องที ่1 คณุคาของภาษาไทย 

ความหมายของภาษา 

คําวา “ภาษา” เปนคําภาษาสันสฤต แปลตามรูปศัพทหมายถึงคําพูดหรือถอยคํา ภาษา

เปนเครื่องมือของมนุษยที่ใชในการสื่อความหมายใหสามารถสื่อสารติดตอทําความเขาใจกันโดยมี

ระเบียบของคําและเสียงเปนเครื่องกําหนด ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 

ใหความหมายของคําวาภาษา คือ เสียงหรือกิริยาอาการที่ทําความเขาใจกันได คําพูดถอยคําที่ใช

พูดจากัน 

ภาษา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

ภาษาที่เปนถอยคํา เรียกวา “ วัจนภาษา” เปนภาษาที่ใชคําพูดโดยใชเสียงที่เปนถอยคํา

สรางความเขาใจกัน นอกจากนั้นยังมีตัวหนังสือที่ใชแทนคําพูดตามหลักภาษาอีกดวย 

ภาษาที่ไมเปนถอยคํา เรียกวา “ อวัจนภาษา” เปนภาษาที่ใชสิ่งอื่นนอกเหนือจากคําพูด

และตัวหนังสือในการสื่อสาร เชน การพยักหนา การโคงคํานับ การสบตา การแสดงออกบนใบหนา

ที่แสดงออกถึงความเต็มใจและไมเต็มใจ อวัจนภาษาจึงมีความสําคัญเพื่อใหวัจนภาษามีความ

ชัดเจนสื่อสารไดรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากทาทางแลวยังมีสัญลักษณตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นมาใชใน

การสื่อสารสรางความเขาใจ อีกดวย 

คุณคาของภาษาไทย 

  ภาษาไทยเปนภาษาที่บงบอกถึงเอกลักษณความเปนไทยมาชานาน มากกวา 700 ป 

สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ทรงประดิษฐอักษรไทยขึ้นราวป พ.ศ. 1826 สมัยกรุงสุโขทัย 

ชาติไทยจึงจัดเปนชาติที่มีภาษาเปนของตนเองมาเปนระยะเวลายาวนาน และมีวิวัฒนาการ

ทางภาษาเรื ่อยมาจนถึงปจจุบัน ภาษาไทยเปนภาษาที่สุภาพ ไพเราะ ออนหวาน และสิ ่งที่

สําคัญคือเปนภาษาที่ใชในการสื่อสารของมนุษยในชีวิตประจําวัน หากมีการพูดภาษาไทยให

ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะแลว จะแสดงถึงกิริยามารยาทที่เรียบรอย นอบนอมมีสัมมาคารวะ 

จะทําใหคนอื่นมีความรักใครในตัวเรา 

 นอกจากนี้ ภาษาไทยยังมีคุณคาในการดํารงชีวิตดานตาง ๆ ทั้งดานการติดตอสื่อสารในการ

ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การสรางสัมพันธของคนในสังคม ดานวัฒนธรรมประเพณี ดานสังคม 
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ดานศิลปะ และดานการศึกษา นับวาภาษาไทยมีคุณคาในการเปนเครื่องมือของการศึกษาหาความรู 

ในสาขาวิชาตาง ๆ ใหเยาวชนและประชาชนในชาติทุกคนไดเสาะแสวงหาความรูไดตามความตองการ

อยางไมมีที่สิ้นสุด 

 ฉะน้ัน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะอยางถูกตองและเหมาะสมในการสื่อสารกับผูอื่นอยางมี

ประสิทธิภาพ รูจักแสวงหาความรูและประสบการณ รักการอาน การเขียน การพูด การบันทึก

ความรูและขอมูลขาวสารที่ไดรับ เกิดความภาคภูมิใจในความเปนเจาของภาษา และเห็นคุณคา

ของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคผลงานไว ผูเรียนควรที่จะรูซึ้งถึงคุณคา ตลอดจนรักษและหวงแหน

ภาษาไทย เพื่อใหคงอยูคูกับคนไทยตลอดไป 

 

เรื่องที ่2 ภาษาไทยกบัชองทางการประกอบอาชพี 

 ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวางผูสงสาร (ผูพูด ผูเขียน) กับผูรับสาร (ผูฟง ผูดู  

ผูอาน) ที่มนุษยใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็กที่เริ่มหัดพูด จนตลอดชีพ  

เพื ่อสื่อสารกับคนในสังคม ระดับการใชภาษายากงาย ภาษาที่มีระบบระเบียบ มีหลักเกณฑการใช 

ภาษาที่สลับซับซอน ตามระดับการศึกษา  

 ภาษาไทยมีความสําคัญในการสื่อสารและการดํารงชีวิตของคนไทยมาก ภาษาไทยยังมี

ความสําคัญตอการประกอบอาชีพดวยอยางยิ่งโดยสามารถจําแนกกลุมอาชีพไดวากลุมอาชีพจะใช

ทักษะภาษาไทยดานการฟง กลุมอาชีพใดจะใชทักษะภาษาไทยดานการพูด กลุมอาชีพใดจะตองใช

ทักษะภาษาไทยดานการอาน หรือกลุมอาชีพใดที่จะตองใชทักษะภาษาไทยดานการเขียน การที่     

จะใชทักษะทางภาษาดานใดมากนอยเพียงใดน้ันจะขึ้นอยูกับลักษณะของแตละอาชีพ ในท่ีน่ีกลุมอาชีพ

ตาง ๆ ที่ใชทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะดังน้ี 

กลุมอาชีพที่ใชทักษะการฟงและทกัษะการพดู 

- อาชีพพนักงานขายของ 

- อาชีพพนักงานรับโทรศัพท / ใหขอมูลติดตอสอบถาม 

- อาชีพลาม  

  เปนตน 

กลุมอาชีพที่ใชทักษะการพูด 

- อาชีพพิธีกร / ผูประกาศ 

- อาชีพนักจัดรายการวิทยุ - โทรทัศน 

  เปนตน 
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กลุมอาชีพที่ใชทักษะการอานและทกัษะการพดู 

- อาชีพนักพากษ 

- อาชีพนักอานขาว - วิจารณขาว 

เปนตน 

กลุมอาชีพที่ใชทักษะการเขียน 

- อาชีพนักเขียน 

- อาชีพนักเขียนบทวิทยุ - โทรทัศน 

  เปนตน 

 

เรื่องที ่3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทย 

           เพื่อการประกอบอาชีพ 

 จากการนําเสนอแนวทางของการนําความรูภาษาไทยไปเปนชองทางในการประกอบอาชีพ

ประเภทตาง ๆ เชน การพูด การเปนพิธีกร ผูประกาศ นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน ครูสอน

ภาษาไทยกับประชาชนอาเซียน การเขียน นักเขียนขาว เขียนบทละคร เขียนนิทาน 

เขียนสารคดี แลวน้ัน เปนเพียงจุดประกายใหผูเรียนไดเรียนรูวาการเรียนวิชา

ภาษาไทยมิใชเรียนแลวนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันเทาน้ัน แตการเรียนรูวิชา

ภาษาไทยยังสามารถนําความรู ประสบการณทางดานภาษาไทยไปประกอบอาชีพ สรางรายได

ใหกับตนเองไดดวย แตการที่ผูเรียนจะเปนนักเขียนหรือนักพูดที่มีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับของ

สังคม ผู เร ียนจะตองแสวงหาความรู  ทักษะ ประสบการณเพิ ่มเติมจากสถาบันการศึกษา 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เปนหลักสูตรเฉพาะเรื่อง หรือหากผูเรียนตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะมีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เชน คณะนิเทศศาสตร 

คณะวารสารศาสตร ฯลฯ ไดอีกทางเลือกหน่ึง หรือในขณะที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และตองการที่จะเรียนรูวิชาภาษาไทย เพื่อตอยอดไปสู ชองทางการ

ประกอบอาชีพไดจริง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตามหลักสูตรในระดับเดียวกันที่มีเน้ือหา

เฉพาะเรื่องที่สนใจไดอีกทางเลือกหนึ่งดวย 

 นอกจากที่ผูเรียนจะเลือกวิธีการศึกษา หาความรูเพิ่มเติม โดยวิธีศึกษาเปนหลักสูตรสั้น ๆ  

เฉพาะเรื่อง หรือจะศึกษาตอเฉพาะสาขาวิชาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็ตาม แตสิ่งสําคัญที่

ผู เรียน ควรปฏิบัติอยางตอเนื่อง คือการฝกฝนทักษะ ประสบการณในการเขียน หรือการพูด

อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมคนที่มีความสนใจในอาชีพเดียวกันดวย 
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เฉลยกิจกรรมทายบท 

บทที่1 
 

กิจกรรมที่  1   ใหแบงกลุมผูเรียนสรุปหลักการเลือกสื่อในการฟงและการดู กลุมนําเสนอ จากนั้น

ผูสอนสรุปเพิ่มเติม และผูแทนผูเรียนจดบันทึก (รวม 3 คะแนน) 

แนวคําตอบ หลักการเลือกสื่อในการฟงและดู 

  1.  ฟงและดูอยางมีจุดมุงหมายในแตละคร้ัง 

  2.  ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ โดยใชเหตุและผล 

  3.  สรุปสาระสําคัญในการฟงและดูไดทุกครั้ง 

  4.  นําความรูจากการฟงและดูไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

เกณฑการใหคะแนน 

  ตอบถูกตอง 4 ขอ   ได 3 คะแนน 

  ตอบถูกตอง 2-3 ขอ ได 2 คะแนน 

  ตอบถูกตอง 1 ขอ   ได 1 คะแนน 

กิจกรรมที่  2   แบงกลุมผูเรียนฟงเรื่อง “เสนอรัฐออกกฎหมายหามดื่มสุราที่สาธารณะ”                           

จากการฟงของผูเรียนคนฟงและทํากิจกรรมกลุม ดังน้ี  (รวม7 คะแนน) 

  1. วิจารณความสมเหตุสมผล และความเปนไปไดของเรื่องน้ี  (3 คะแนน) 

  2. วิเคราะหความคิดเห็นและขอเท็จจริงของเร่ืองโดยครูผูสอนถามแตละกลุม และ

ครูผูสอนสรุปสาระสําคัญในขอ 1 และ 2 (4 คะแนน)  

แนวคําตอบ 

ความสมเหตุสมผลและความเปนไปได 

 การแสดงบความคิดเห็นที่จะออกกฎหมายหามดื่มสุราที่สาธารณะควรทําไดเพราะวัยรุน

ไทยดื่มสุราและทํารายนักทองเท่ียวอังกฤษและผูอื่นเพื่อเปนการปองกันไมใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นอีก 

ประกอบกับในหลายๆ ประเทศไดออกกฎหมายน้ีเชนกัน 

ขอเท็จจริง ความคิดเห็น 

1.  วัยรุนไทยดื่มสุราและกอเหตุทําราย

นักทองเที่ยว 

2.  หลายๆ ประเทศไดออกกฎหมายหามดื่ม

สุราที่สาธารณะ 

การออกกฎหมายหามดื่มสุราที่สาธารณะจะ

เปนทางเลือกที่ภาครัฐสรางความเช่ือมั่น  

ดานความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 



65 
 

 

เกณฑการใหคะแนน (รวม 3 คะแนน) 

- เขียนวิจารณความสมเหตุสมผลและความเปนไปไดของเรื่องไดตามแนวตอบได  

3 คะแนน 

- เขียนวิเคราะหเฉพาะขอเท็จจริงไดตามแนวตอบได  2 คะแนน 

- เขียนวิเคราะหเฉพาะความคิดเห็นไดตามแนวตอบได 2 คะแนน 

- เขียนไมถูกตองตามแนวตอบแตใกลเคียงใหอยูในดุลพินิจของผูสอนในการใหคะแนน                   

1 คะแนน 

 

3.  เหตุการณนี้สงผลตอภาพลักษณของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  3  ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตน เปนผูมีมารยาทในการฟงและดู” เปนงาน

รายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการฟงและดู 

 1.  ฟงและดูอยางต้ังใจ 

 2.  ไมสงเสียงรบกวนผูอื่นเวลาที่ฟงและดู 

 3.  ไมสมควรสงเสียงดังเกินไปเมื่อชอบใจเรื่องท่ีฟงและดูเปนพิเศษ 

เสนอรัฐออก กฎหมายหามดื่มสุราที่สาธารณะ 

 ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซโงว อาจารยประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ

นักวิจัยศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) กลาวถึงกรณีวัยรุนไทยดื่มสุรากอเหตุทํารายนักทองเที่ยวชาวอังกฤษ 

ที่หัวหินในเทศกาลสงกรานตที่ผานมา ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศไทย วาการดื่มสุราของ

วัยรุนกลุมนี้เปนการตั้งวงดื่มในพื้นที่สาธารณะ ภาครัฐควรจัดการแกไขปญหาโดยการออกกฎหมาย     

“การหามดื่มสุราในพื้นที่สาธารณะ” เพื่อปองกันเหตุการณการทํารายนักทองเที่ยวไมใหเกิดขึ้นอีก              

การดื่มในลักษณะนี้เปนเรื่องผิดกฎหมายในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลว เชน 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ทั้งนี้การออกกฎหมายหามดื่มสุราในพื้นที่

สาธารณะพรอมกับการบังคับใหกฎหมายที่มีอยูแลวอยางจริงจังเปนทางเลือกหนึ่งที่ภาครัฐสามารถทําได

เพื่อสรางความเชื่อมั่นดานสวัสดิภาพความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวรวมไปถึงประชาชนไทยเอง 
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 4.  การแตงกายสุภาพเรียบรอยในการฟงและดูอยางถูกกาลเทศะ 

 5.  หากมีขอสงสัย ไมเขาใจในเรื่องที่ฟงและดูควรคามเมื่อผูพูดพูดจบแลงถึงถามหรือผูพูด

ใหถามได 

 6.  ไมทดสอบภูมิความรูผูพูด 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม  3  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  5 – 6  ขอ  ได  3  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  3 – 4  ขอ  ได  2  คะแนน 

ตอบถูกตอง  1 – 2  ขอ  ได  1  คะแนน 

       

 เฉลยกิจกรรมทายบทที่  2 

กิจกรรมที่  1   ใหผูเรียนใชศิลปะการพูดไดอยางเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล โดยสมมุติการพูด                     

ในโอกาสตาง ๆ เอง (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

 อยูในดุลยพินิจของครูผูตรวจ 

เกณฑการใหคะแนน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 1.  มีการเตรียมตัวกอนพูด   1  คะแนน 

 2.  เน้ือเรื่องเหมาะสมกับเรื่องที่พูด  1  คะแนน 

 3.  การใชกริยาทาทางประกอบการพูด  1  คะแนน 

 4.  การใชนํ้าเสียงเหมาะสมกับเรื่องที่พูด 1  คะแนน 

 5.  การใชภาษาถูกตอง    1  คะแนน 
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กิจกรรมที่  2   ใหแบงกลุมผูเรียนวิเคราะหและประเมินคาการใชการพูดในการเขียนจากการอาน

เรื่องน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะหและประเมินจากหัวขอ ดังน้ี 

 1.  เร่ืองน้ีนาจะมีชื่อเรื่องอะไร 

 2.  เหตุการณในเรื่องจะเกิดฟงบุคคลวัยใด 

 3.  หลงลืมและขี้ลืมตางกันอยางไร 

 4.  วิธีการแกไขการข้ีลืมทําอยางไร 

 5.  ยกตัวอยางการใชการพูดในการเขียน 2 ตัวอยางและใหผูเรียนสงผลการวิเคราะหและ

ประเมินคาการใชการพูด เปนงานรายบุคคล และสงครูผูสอน (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

 1.  หลงลืมและขี้ลืม 

 2.  บุคคลสูงวัย 

 3.  หลงลืม คือทําอะไรจะจําไมได ข้ีลืม คือไมสนใจ ไมใชสมาธิในเรื่องน้ัน ๆ  

 4.  ตองพัฒนาสมอง 

 5.  เอะ เปนอะไรกันละน่ี ขี้ลืมดีนอ 

 

 

 

อยูดีๆ ก็หาของที่เรามักจะใชประจําแตไมเจอเหมือนวามันพรอมจะหาย เมื่อเราจะหาเปนซะอยาง 

บางทปีากกากห็าไมเจอ แตมารูตัวอีกทีก็เหน็บไวที่ขางหู  มือถือไมรูวาหายไปจากกระเปากางเกงตอนไหน 

ทั้งๆ ที่ตอนนีก้็กําลงัใชมือถือโทรคุยอยู เอะ เปนอะไรกันละน่ี อยางนี้จะเรียกวาหลงลืมหรอืขี้ลืมดีนอ 

 หลงลืม กบั ขี้ลืม นี่ตางกันนะครับ เพราะถาเราไมไดใสใจในเรื่องบางเรือ่ง โดยที่ไมเอาสมาธิไปมุง

กับเรื่องนั้น เรากจ็ะจําไมไดเรียกวา ข้ีลืม วิธีน้ีแกไดโดยเอาสมาธิไปใสในกับเรื่องทีเ่ราทํา เชน จดบันทึก หรือ

ถายภาพมือถือไว วาจอดรถที่ช้ันไหน หรือเบอรโทรศัพทที่ตดิประกาศไวเบอรอะไร ตางกบัหลงลืม จะจํา

ไมไดเลยดวยซ้ําวาขับรถมา หรือวางของผิดที่ อยางเอากุญแจไปวางในแกวน้ํา เอาเตารีดไปแชตูเย็น เปนตน 

 ถาไมอยากขี้ลืม ผมมีเคล็ดลบังายๆ มาชวยพัฒนาสมองพวกเรากบัครบั 
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เกณฑการใหคะแนน  ได  5  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  5  ขอ  ได  5  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  4  ขอ  ได  4  คะแนน 

ตอบถูกตอง  3  ขอ  ได  3  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  2  ขอ  ได  2  คะแนน 

ตอบถูกตอง  1  ขอ  ได  1  คะแนน 

กิจกรรมที่  3   ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการพูด” เปนงานรายบุคคลและ 

สงครูผูสอน (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการพูด 

 1.  ใชคําพูดสุภาพที่เหมาะสมกับ เวลา สถานท่ี โอกาสและบุคคล 

 2.  ไมพูดเยาะเยย ถากถาง ดูหมิ่น เสียดสี ขอบกพรอง และไมขัดคอผูอื่น 

 3.  หากจะพูดใหเกิดอารมณขัน ควรเปนเรื่องตลกขบขันและใชคําสุภาพ 

 4.  ควรพูดดวยสําเนียงชวนฟงและมีคําลงทายเสริมการพูดใหไพเราะนาฟงยิ่งข้ึน 

 5.  ควรพูดในสิ่งที่เปนความจริง 

 6.  ไมควรพูดทุกอยางที่รู 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม  3  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  5 – 6  ขอ  ได  3  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  3 – 4  ขอ  ได  2  คะแนน 

ตอบถูกตอง  1 – 2  ขอ  ได  1  คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3 

กิจกรรมที่  4   ใหผูเรียนอานเร่ือง ซิ่งบิ๊กไบค อุปกรณปองกันก็ชวยไมได  และวิเคราะหเรื่อง 

ที่อานแลวตอบคําถามตอไปน้ี (5 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซิ่งบ๊ิกไบค  อุปกรณปองกันก็ชวยไมได 

 บิ๊กไบคกับความปลอดภัยในสังคมไทย โดยคุณหมอมนูญ ลีเชวงวงศ ประธานทุนงวงอยาขับใน 

พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลปยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มูลนิธิรามาธิบดี 

 ปจจุบันบิ๊กไบคไมไดจํากัดเฉพาะคนรวยเทานั้น คนทั่วไปเขาถึงได และใชสําหรับเดินทาง 

ในชีวิตประจําวัน ขับขี่ในเขตเมือง เนื่องจากสภาพถนนของเมืองใหญของไทยไมดีเหมือนในประเทศที่เจริญแลว 

สภาพผิวถนนไมเรียบ สูง ๆ ต่ํา ๆ บางถนนมีรอยแยก มีเศษหินบนถนน ทําใหมีโอกาสสะดุดลมเองได บางครั้งมี

สุนัขวิ่งตัดหนา ปริมาณถนนบานเราก็นอย การจราจรก็ติดขัด ถนนคอนขางแคบไมกวางเหมือนประเทศที่พัฒนา

แลวไมมีเลนจักรยานยนต คนข่ีบิ๊กไบคสวนใหญไมขี่ชิดซาย จะขี่ครอมเสนแบงชองจราจรระหวางรถยนต แลว

แซงซายแซงขวาเพื่อขี่ขึ้นไปขางหนา ถนนบางสายชองจราจรแคบมากบิ๊กไบคไมสามารถแทรกผานได ตองเดิน

ลากบิ๊กไบคซิ่งหนักมาก 

 บริเวณแยกทีม่ีสญัญาณไฟจราจร เวลาเปลี่ยนเปนไฟเขียวจะสังเกตเห็นบิก๊ไบคออกตัวเปนคันแรก 

เพราะคนขีส่ามารถเรงเครือ่งไดเร็วกวารถจักรยานยนตทั่วไป ถึงแมระบบเบรกของบิ๊กไบคดีกวารถจักรยานยนต

ธรรมดามี ABS  แตก็ไมสามารถหยุดไดทันที ตองใชระยะทางในการหยุดรถ ยิ่งทีเ่ร็วย่ิงตองใชระยะทางเพิ่มขึ้น 

บิ๊กไบคขี่ดวยความเร็ว 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ตองใชระยะทาง 46 เมตร ถาขี่เร็ว 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง  

ตองใชระยะทางเพิม่ขึ้นเปน 100 เมตร ในการหยุดบิ๊กไบค 

 ดังนั้นบอยครั้งที่คนข่ีบิ๊กไบคหลังเรงเครื่องเต็มที่หากรถยนตคันหนาเลี้ยวหรือหยุดกะทันหัน บิ๊กไบควิ่ง

ไปชนเพราะเบรกไมหยุด เพราะฉะนั้นคนขับรถยนตทุกคนถาจะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวรถตองมองกระจกหลังและ

ใหสัญญาณไฟเลี้ยวแตเนิ่น ๆ  และเวลาจอดรถยนตขางทางคนขับรถยนตตองระมัดระวังกอนเปดประตูลงจากรถ 
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 1.  เพราะเหตุใดบ๊ิกไบคยังไมเหมาะสมกับการขับข่ีในเขตเมือง 

 2.  เพราะเหตุใดบิ๊กไบคจึงมีอุบัติเหตุชนกับรถยนตคันหนาที่เลี้ยวหรือออกกะทันหัน 

 3.  หากทานข่ีบิ๊กไบคจะปองกันการเกิดอุบัติเหตุอยางไร 

 4.  หากทานจะสนับสนุนการขี่บิ๊กไบคควรพิจารณาอะไรบาง 

 5.  ขอดีและขอเสียของการขับขี่บ๊ิกไบค ใหเขียนเปนรายงานรายบุคคลและสงครูผูสอน 

แนวคําตอบ 

 1.  เพราะสภาพถนนยังไมเหมาะสม ผิวถนนไมเรียบ การจราจรติดขัดไมมีเลน

จักรยานยนต และคนขี่บิ๊กไบคสวนใหญไมขี่ชิดซาย 

 2.  เพราะบิ๊กไบค หยุดกะทันหันไมได 

 3.  ข่ีดวยความระมัดระวังและรักษากฏจราจร 

 4.  พัฒนาถนนใหผิวถนนเรียบและมีเลนจักรยานยนต 

 5.  ขอดี เดินทางสะดวกและรวดเร็ว  ขอเสีย  ถนนในเขตเมืองยังเหมาะสมที่จะขี่ 

 

เกณฑการใหคะแนน  ได  5  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  5  ขอ  ได  5  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  4  ขอ  ได  4  คะแนน 

ตอบถูกตอง  3  ขอ  ได  3  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  2  ขอ  ได  2  คะแนน 

ตอบถูกตอง  1  ขอ  ได  1  คะแนน 

 

กิจกรรมที่  5   แบงกลุมผูเรียนคนควาจากแหลงความรูในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

 1.  ความหมายของภาษาถิ่น  สํานวน  สุภาษิตท่ีปรากฎในวรรคดี  วรรณกรรมปจจุบัน 

และวรรณกรรมทองถ่ิน 

 2.  คุณคาของวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถ่ิน ในดานแสดงถึงวิถีชีวิต 

ดานสังคม และการนําคุณคาเหลาน้ีไปใช โดยจัดทําเปนรายงานกลุมและสงครูผูสอน (10 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

 อยูในดุลยพินิจของครูผูตรวจ 
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เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 1.ความหมายของการเขียน สํานวน  สุภาษิตที่ปรากฎในวรรคดี  วรรณกรรมปจจุบัน และ

วรรณกรรมทองถิ่นครบทุกหัวขอและถูกตองชัดเจน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 2.  คุณคาของวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถ่ิน ในดานแสดงถึงวิถีชีวิต 

ดานสังคม และการนําคุณคาเหลาน้ีไปใช ใหครบถวน ชัดเจน คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 

กิจกรรมที่  6 ใหผูเรียนเขียน “การมีมารยาทในการอานและการมีวินัยรักการอาน” เปนงาน

รายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ การมีมารยาทในการอานและการมีวินัยรักการอาน 

 1.  ไมอานหนังสือของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต 

 2.  ไมทําลาย ขีดฆาและทําเคร่ืองหมายในหนังสือที่เปนของสวนรวม 

 3.  อานหนังสือพิมพ หนังสืออื่น ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม  3  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  3  ขอ  ได  3  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  2  ขอ  ได  2  คะแนน 

ตอบถูกตอง  1  ขอ  ได  1  คะแนน 
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 เฉลยกิจกรรมทายบทที่  4 

กิจกรรมที่  1   ใหผูเรียนยอความโดยสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง “โทรศัพทมือถือทําตาหวัง 

หลังโกง” เปนงานรายบุคคลและสงครูผูสอน ( 5 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคําตอบ 

  ทํากายภาพบําบัด นิวซีแลนดกลาววาการใชโทรศัพทมือถือจะทําใหผูใชหลังโกง

เพราะตองกมคอไปท่ีโทรศัพทยิ่งขนาดเล็กเทาใดจะตองกมตัวลงไปมากเทานั้น ซึ่งจะมีผลรายตอ

รางกายหลายอยาง 

 

 

 

“โทรศัพทมือถือทําตาหวังหลังโกง” 

 เคยมีแตปรารภกันถึงโทษของโทรศัพทมือถือเล็กๆ นอยๆ กนับอยๆ แตบัดนี้ไดมีการคนพบ

อันตรายใหญของมัน โดยเฉพาะไดทําลายทาทางทรงตัวของเราลง ไมเพียงแตทําใหคอแข็ง 

 นักกายภาพบําบัดผูมีชื่อเสียงของนิวซีแลนดไดกลาววา เทคโนโลยีไดกดตัวเราใหหลังงอ อยางที่เขา

เรียกวาหลังโกง ปกติศีรษะของแตละคนจะหนักประมาณ 10- 12 ปอนด แตวาเวลาเรากําลงัใชโทรศัพทอยู

นั้น เราตองกมคอเราเปนมุม 60 องศา กลายเปนภาระหนักของคอ นอกจากที่ตองรับน้ําหนักเดมิอยูแลว 

ทาหลงัโกงดังกลาวนั้นใหผลรายกับรางกายของเราหลายอยาง ต้ังแตมันทําใหเราอรมณตกหมด

ความภคภูมิใจในตนเองและยงัอาจจะกระทบกบัความจําของเราดวย เขาอธิบายตอไปวา ขนาดของ

โทรศัพทที่มีขนาดเล็กนั้น ทําใหเราตองกมตัวของเราลง และยิ่งถูกยอใหมีขนาดเลก็ลงเทาไร ก็ทําใหเรา

จะตองกมตัวลงไปมากเทานั้นมันเหมือนกบัทําใหเราตกอยูในทาทีที่อยูในภาวะจํายอม เขาไดสรปุตอนทาย

วา มันก็นาแปลกเหมอืนกันทีเ่ครื่องมือที่คิดประดิษฐข้ึนเพื่อจะใหเพิ่มสมรรถภาพและประสทิธิภาพในการ

ทํางานของเรามากขึ้น กลับมาลดภาระแสดงออกและบอนทาํลายความสามารถในการทํางานใหนอยลงไป 



73 
 

 

เกณฑการใหคะแนน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 สรุปใจความสําคัญไดครบถวนตามแนวคําตอบ     ได  4-5  คะแนน 

 สรุปใจความสําคัญไดบาง ตรงตามแนวคําตอบ แตไมครบถวน   ได  3  คะแนน 

 สรุปใจความสําคัญไดบางเล็กนอย แตตรงตามแนวคําตอบ  ได  2  คะแนน 

สรุปใจความสําคัญไมไดตามแนวคําตอบ      ได  1  คะแนน 

 สรุปใจความสําคัญไมไดตามแนวคําตอบเลย    ไมไดคะแนน 

กิจกรรมที่  2  แบงกลุมผูเรียนตอคําประพันธ ประเภทกลอนสุภาพ ใหมีความยาว 2 บท หรือ         

8 วรรค  ในหัวขอ “ธรรมชาติยามเชาอากาศดี” (5 คะแนน) เปนงานกลุมและสงผูสอน 

 

 

 

 

 

แนวคําตอบ 

 อยูในดุลยพินิจของครูผูตรวจ 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 1.  แตงถูกตองตามแผงผังการแตงกลอนสุภาพ  2  คะแนน 

 2.  มีความไพเราะและตรงกับธรรมชาติยามเชา 2  คะแนน 

 3.  มีสัมผัสในเพิ่มเติมจากสัมผสันอก   1  คะแนน 

 

 

 ธรรมชาติยามเชาอากาศดี   ........................................................ 

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

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

........................................................  ........................................................ 
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กิจกรรมที่  3   ใหผูเรียนเขียน “การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการเขียนและมีการจดบันทึก

อยางสม่ําเสมอ" เปนงานรายบุคคลและสงครูผูสอน (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการเขียนและมีการจดบันทึกอยางสม่ําเสมอ 

 1.  เขียนขอความถูกที่เปนความจริง 

 2.  ไมเขียนขอความ รูปภาพ ในพื้นที่สาธารณะ 

 3.  ไมเขียนขอความ เคร่ืองหมาย ในหนังสือของสวนรวม 

 4.  ใหเขียนคํา ขอความ ทุกคร้ังดวยคําสุภาพ 

 5.  จดบันทึกประจําวันอยางสม่ําเสมอ 

 6.  เขียนแผนทํางานที่จะตองทําเพื่อฝกการเขียน 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม  3  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  5 – 6  ขอ  ได  3  คะแนน 

 ตอบถูกตอง  3 – 4  ขอ  ได  2  คะแนน 

ตอบถูกตอง  1 – 2  ขอ  ได  1  คะแนน 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทที่  5 

กิจกรรมที่  1   แบงกลุมผู เรียนทํารายงานเรื่องการใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพย คําสุภาพ  

และคําราชาศัพท พรอมบอกความหมายที่ถูกตอง อยางละ  10  คํา  เปนงานกลุมและสงครูผูสอน  

(5 คะแนน) 
 

แนวคําตอบ 

 อยูในดุลยพินิจของครูผูตรวจ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 1.  หาไดครบท้ัง  5  อยาง ๆ ละ 10 คํา ได  5  คะแนน 

 2.  หาไดครบท้ัง  5  อยาง ๆ ละ 7-9  คํา ได  4  คะแนน 

 3.  หาได  4  อยาง ๆ ละ 7-9 คํา  ได  3  คะแนน 

 4.  หาได  3  อยาง ๆ ละ 7-9 คํา  ได  2  คะแนน 

 5.  หาได  1-2  อยาง ๆ ละ 5 คํา  ได  1  คะแนน 
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กิจกรรมที่  2 ใหผูเรียนเขียนรายชื่อ วรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน และวรรณกรรมทองถ่ิน และ

ขอใดท่ีไดรับจากการอานดังกลาวตามแบบรายการดังน้ี (3 คะแนน) 

1. รายชือ่วรรณคดีที่เคยอาน 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

ขอคิดท่ีไดรับ 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

2. รายชื่อวรรณกรรมที่เคยอาน 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

ขอคิดท่ีไดรับ 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

3. รายชื่อวรรณกรรมทองถ่ินที่เคยอาน 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

ขอคิดท่ีไดรับ 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

แนวคําตอบ 

 อยูในดุลยพินิจของครูผูตรวจ 

กิจกรรมที่  3   แบงกลุมผูเรียนอภิปรายสรุปเรื่องการใชภาษาไทยในการพูดและการเขียน  

เพื่อการประกอบอาชีพ เปนงานกลุมและสงผูสอน (5 คะแนน) 

แนวตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

การใชภาษาไทยในการพูดเพื่อประกอบอาชีพ 

1. อาชีพพิธีกร 

2. อาชีพโฆษณา 

3. อาชีพพนักงานขายตรง 

4. อาชีพขายประกันชีวิต 

5. อาชีพครู 

6. อาชีพนักจัดรายการวิทย ุ

การใชภาษาไทยในการเรียนเขียนเพือ่การประกอบอาชีพ 

1. นักประพันธ 

2. ผูเขียนบทละครโทรทัศน 

3. เลขานุการ 



76 
 

 

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม  5  คะแทน 

1. การใชภาษาไทยในการพูดเพื่อประกอบอาชีพ คะแนนเต็ม  3  คะแนน 

2. การใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อประกอบอาชีพ คะแนนเต็ม  2  คะแนน 
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บรรณานุกรม 
 

 

http://www.dek-d.com/board/view/2683016/ 

http://imkate-imkate.blogspot.com/2011/12/blog-post.html 

อิสริยา เลาหตีรานนทhttp://www.dailynews.co.th/Content/Article บริษัท เดลินิวส เว็บ 

จํากัด 

https://sites.google.com/site/samnounthaiz/khwam-pen-ma-khxng-sanwn-thiy 

http://forum.02dual.com/index.php?topic=165.0 

http://www.siam1.net/article-8682.html 

ผังการออกขอสอบ 

http://www.classstart.org/classes/4131 

http://www.kroobannok.com/1830 

http://www.baanjomyut.com/library/010.html 

รัตนาภรณ แหวนเงินhttp://www.gotoknow.org/posts/495738 

ผังการออกขอสอบ  
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรกึษา 

 1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

 2. นายชาญวิทย ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

 3. นายสุรพงษ   จําจด  รองเลขาธิการ กศน. 

 4. นางวัทนี  จันทรโอกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 5. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา 

 6. นางศุทธินี  งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูเรียบเรียงและบรรณาธกิาร 

 1. นายอรัญ  จิตตโลหะ ขาราชการบํานาญ สํานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี 

 2. นางอํานวย  คุณสุข  ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี 

 3. นางสาวกนกวรรณ บริสุทธิ์  กศน.อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

 

คณะทํางาน 

 1. นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 3. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 4. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 5. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   

 

ผูพิมพตนฉบับ 

 1. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นางจุฑากมล อินทระสันต กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํากิจกรรมทายบทเอกสารสรุปเนือ้หาทีต่องรู  

ระหวางวันที่ 1- 3 มิถุนายน 2559  

ณ หองประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สํานักงาน กศน. 

ที่ปรกึษา 

1. นายสุรพงษ  จําจด    เลขาธิการ กศน. 

2. นายกิตติศักดิ์  รัตนฉายา   รองเลขาธิการ กศน. 

3. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

ผูเขียน/ผูเรียบเรียง และบรรณาธิการ 

1. นายเริง  กองแกว    สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี 

2. นางสาวนิตยา มุขลาย    สํานักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี 

3. นางสาวเอมอร  แกวกล่ําศรี   กศน.อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

4. นางสาวอริญชัย  อินทรนัฏ    กศน.เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

คณะทํางาน 

1. นางเกณิกา  ซิกวารทซอน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

2. นายธานี  เครืออยู    กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

3. นางสาวจุรีรัตน  หวังสิริรัตน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

4. นางสาวอุษา  คงศรี    กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

5. นางสาวกรวรรณ  กวีวงษพิพัฒน  กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

6. นายภาวิต  นิธิโสภา    กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

7. นางสาวหทัยมาดา  ดิฐประวรรตน  กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ  
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