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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน

หนังสือเรียนสาระความรูพ้ืนฐาน รายวิชาภาษาไทย พท31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป
นหนังสือเรียนที่จดั ทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรูพ้ืนฐาน รายวิชาภาษาไทย พท 31001 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายผูเรียนควรปฏิบัติดงั นี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิขาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่ าดหวัง และ
ขอบขายเนือ้ หาของรายวิชานัน้ ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด ทํากิจกรรม แลวตรวจสอบกับแนวตอบ
กิจกรรม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนือ้ หานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษา
เรือ่ งตอๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาใน
เรือ่ งนัน้ ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกจิ กรรมของแตละเนือ้ หา แตละเรือ่ ง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับ
ครูและเพือ่ นๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 6 บท
บทที่ 1 การฟง การดู
บทที่ 2 การพูด
บทที่ 3 การอาน
บทที่ 4 การเขียน
บทที่ 5 หลักการใชภาษา
บทที่ 6 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
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สาระสําคัญ

โครงสรางรายวิชาภาษาไทย (พท๓๑๐๐๑)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. การอานทักษะทางภาษาที่สําคัญ เพราะชวยใหสามารถรับรูขาวสารและเหตุการณตางๆ ของ
สังคม ทําใหปรับตัวไดกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆ สามารถวิเคราะห วิจารณ และนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
2. การเขียนเปนการสือ่ สารที่จัดระบบความคิด การเลือกประเด็น การเลือกสรรถอยคําเพื่อถา
ยทอดเปนตัวอักษรในการสื่อความรู ความคิด ประสบการณ อารมณ ความรูสึก จากผูเขียนไปยัง
ผูอาน
3. การฟง การดู และการพูด เปนทักษะทีส่ ําคัญของการสือ่ สารในการดําเนินชีวิตประจําวันจึง
จําเปนตองเขาใจหลักการเบือ้ งตน และตองคํานึงถึงมารยาทในการฟง การดูและการพูดดวย
4. การใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักภาษา ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญา ของคน
ไทยจึงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและตองอนุรักษภาษาไทยไวเปนสมบัตขิ องชาติสืบตอไป
5. การใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู การเขาใจระดับของภาษาสามารถใชคําพูด
และเขียนไดดี ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม
6. วรรณคดีไทยเปนมรดกของภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณคา เปนมรดกทางปญญาของคนไทย
แสดงถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมทางภาษา เปนการเชิดชูความเปนอารยะของชาติ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เมื่อศึกษาชุดวิชาแลว ผูเรียนสามารถ
1. จับใจความสําคัญ และเลาเรื่องได ตีความได อานในใจและอานออกเสียง วิเคราะห วิจารณ
ประเมินคาได เลือกหนังสือและสารสนเทศไดและมีมารยาทในการอานและมีนิสัยรักการอาน
2. อธิบายการเขียนเบือ้ งตนได เขียนเรียงความ ยอความ เขียนจดหมาย เขียนโตแยง เขียน
รายงาน เขียนคําขวัญ เขียนประกาศ เขียนเชิญชวน กรอกแบบรายการ แตงคําประพันธ บอกคุณค
าของถอยคําภาษาและสามารถเลือกใชถอยคําในการประพันธ เขียนอางอิง เขียนเลขไทยไดถูกตองสวย
งาม
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3. บอกหลักเบื้องตน และจุดมุงหมายของการฟง การดูและการพูดได และสามารถ
พูดในโอกาสตางๆ ได
4. บอกลักษณะสําคัญของภาษาและการใชภาษาในการสือ่ การ ใชพจนานุกรมและสารานุกรม
ในชีวิตประจําวันได
5. บอกชนิดและหนาทีข่ องคํา ประโยค และนําไปใชไดถูกตอง
6. ใชเครือ่ งหมายวรรคตอน อักษรยอ คําราชาศัพท หลักการประชุม การอภิปราย การโตวาที
7. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม องคประกอบและรูปแบบลักษณะเดนของ
วรรณคดีได
8. บอกความหมายของวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณได
9. บอกความหมายและลักษณะเดนของวรรณกรรมทองถิน่ ประเภทรูปแบบของวรรณกรรม
ไทยปจจุบนั ได
10. อานวรรณคดีและวรรณกรรม บอกแนวความคิด คานิยม คุณคาหรือแสดงความคิดเห็นได
11. บอกลักษณะสําคัญและคุณคาของเพลงพื้นบาน และบทกลอมเด็กพรอมทั้งรองเพลงพื้นบาน
และบทกลอมเด็กได

ขอบขายเนื้อหา

บทที่ 1 การฟง การดู
บทที่ 2 การพูด
บทที่ 3 การอาน
บทที่ 4 การเขียน
บทที่ 5 หลักการใชภาษา
บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
บทที่ 7 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ

ห น า | 9

บทที่ 1 การฟง การดู
สาระสําคัญ
การฟงและดูสารประเภทตางๆ อยางถูกวิธีมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรู
สึกในโอกาสตางๆ อยางเหมาะสมจะทําใหไดรบั ความรู ความเขาใจ นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาบทจบ แลวคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ
1. นําความรูไปเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกสื่อในการฟงและดู
2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ เรื่องที่ฟงและดูได
3. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด และสรุปสาระสําคัญของเรือ่ งที่ฟง
และดูได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การเลือกสื่อในการฟงและดู
เรื่องที่ 2 การวิเคราะห วิจารณ เรือ่ งที่ฟง และดู
เรื่องที่ 3 มารยาทในการฟงและดู
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เรื่องที่ 1 การเลือกสื่อในการฟงและดู
สังคมปจจุบันชองทางการนําเสนอขอมูลใหดูและฟงจะมีมากมาย ดังนั้นผูเรียนควรรูจักเลือกที่
จะดูและฟง เมื่อไดรบั รูขอมูลแลว การรูจกั วิเคราะห วิจารณ เพื่อนําไปใชในทางสรางสรรค เปนสิง่ จําเป
นเพราะผลที่ตามมาจากการดูและฟงจะเปนผลบวกหรือลบแกสังคม ก็ขึ้นอยูกับการนําไปใช นั่นคือผล
ดีจะเกิดแกสังคมก็เมือ่ ผูดูและฟงนําผลที่ไดน้ันไปใชอยางสรางสรรค หรือในปจจุบันจะมีสํานวนที่ใช
กันอยางแพรหลายวาคิดบวก
เมื่อรูจกั หลักในการฟงและดูแลว ควรจะรูจักประเภทเพื่อแยกแยะในการนําไปใชประโยชน ซึ่ง
อาจสรุปประเภทการแยกแยะประเภทของสื่อในการนําไปใชประโยชน มีดงั นี้
1. สื่อโฆษณา สื่อประเภทนี้ผูฟงตองรูจดุ มุงหมาย เพราะสวนใหญจะเปนการสื่อใหคลอยตาม
อาจไมสมเหตุสมผล ผูฟงตองพิจารณาไตรตรองกอนซื้อหรือกอนตัดสินใจ
2. สื่อเพื่อความบันเทิง เชน เพลง, เรื่องเลา ซึ่งอาจมีการแสดงประกอบดวย เชน นิทาน นิยาย
หรือสื่อประเภทละคร สื่อเหลานี้ผูรับสารตองระมัดระวัง ใชวิจารณญาณประกอบการตัดสินใจกอนที่จะ
ซื้อหรือทําตาม ปจจุบันรายการโทรทัศนจะมีการแนะนําวาแตละรายการเหมาะกับกลุมเปาหมายใด
เพราะเชื่อกันวาถาผูใดขาดความคิดในเชิงสรางสรรคแลว สื่อบันเทิงอาจสงผลรายตอสังคมได เชน ผูดูเอา
ตัวอยางการจี้, ปลน, การขมขืนกระทําชําเรา และแมแตการฆาตัวตาย โดยเอาอยางจากละครที่ดูก็เคยมีมา
แลว
3. ขาวสาร สื่อประเภทนี้ผูรับสารตองมีความพรอมพอสมควร เพราะควรตองรูจักแหลงขาว ผู
นําเสนอขาว การจับประเด็น ความมีเหตุมีผล รูจักเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของขาวหลายๆ แหง เปนต
น
4. ปาฐกฐา เนือ้ หาประเภทนี้ผูรับสารตองฟงอยางมีสมาธิเพื่อจับประเด็นสําคัญใหได และกอน
ตัดสินใจเชื่อหรือนําขอมูลสวนใดไปใชประโยชนตองมีความรูพื้นฐานในเรือ่ งนัน้ ๆ อยูบาง
5. สุนทรพจน สื่อประเภทนี้สวนใหญจะไมยาว และมีใจความที่เขาใจงาย ชัดเจน แตผูฟงจะต
องรูจกั กลั่นกรองสิ่งที่ดีไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ

หลักการฟงและดูอยางสรางสรรค
1. ตองเขาใจความหมาย หลักเบือ้ งตนจองการจับใจความของสารที่ฟงและดูน้ัน ตองเขา
ใจความหมายของคํา สํานวนประโยคและขอความที่บรรยายหรืออธิบาย
2. ตองเขาใจลักษณะของขอความ ขอความแตละขอความตองมีใจความสําคัญของเรื่องและ
ใจความสําคัญของเรื่องจะอยูที่ประโยคสําคัญ ซึ่งเรียกวา ประโยคใจความ ประโยคใจความจะปรากฏอยู
ในตอนใดตอนหนึง่ ของขอความ โดยปกติจะปรากฏอยูในตอนตน ตอนกลาง และตอนทาย หรืออยู
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ตอนตนและตอนทายของขอความผูรับสารตองรูจกั สังเกต และเขาใจการปรากฏของประโยคใจความใน
ตอนตางๆ ของขอความ จึงจะชวยใหจบั ใจความไดดียิ่งขึ้น
3. ตองเขาใจในลักษณะประโยคใจความ ประโยคใจความ คือขอความที่เปนความคิดหลัก ซึ่ง
มักจะมีเนือ้ หาตรงกับหัวขอเรื่อง เชน เรือ่ ง “สุนัข” ความคิดหลักคือ สุนัขเปนสัตวเลี้ยงที่รักเจาของ แต
การฟงเรื่องราวจากการพูดบางทีไมมีหวั ขอ แตจะพูดตามลําดับของเนือ้ หา ดังนั้นการจับใจความสําคัญต
องฟงใหตลอดเรื่องแลวจับใจความวา พูดถึงเรื่องอะไร คือจับประเด็นหัวเรื่อง และเรื่องเปนอยางไรคือ
สาระสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่องนัน่ เอง
4. ตองรูจักประเภทของสาร สารที่ฟงและดูมีหลายประเภท ตองรูจกั และแยกประเภทสรุปของ
สารไดวา เปนสารประเภทขอเท็จจริง ขอคิดเห็นหรือเปนคําทักทายปราศรัย ขาว ละคร สารคดี จะได
ประเด็นหรือใจความสําคัญไดงาย
5. ตองตีความในสารไดตรงตามเจตนาของผูสงสาร ผูสงสารมีเจตนาที่จะสงสารตางๆ กับบาง
คนตองการใหความรู บางคนตองการโนมนาวใจ และบางคนอาจจะตองการสงสารเพื่อสื่อความหมาย
อื่นๆ ผูฟงและดูตองจับเจตนาใหได เพื่อจะไดจบั สารและใจความสําคัญได
พยายามทําความเขาใจใหตลอดเรื่อง
ยิ่งเรื่องยาวสลับ
6. ตั้งใจฟงและดูใหตลอดเรื่อง
ซับซอนยิ่งตองตั้งใจเปนพิเศษและพยายามจับประเด็นหัวเรื่อง กริยาอาการ ภาพและเครื่องหมายอื่นๆ ด
วยความตั้งใจ
7. สรุปใจความสําคัญ ขั้นสุดทายของการฟงและดูเพื่อจับใจความสําคัญก็คือสรุปใหไดวา เรือ่ ง
อะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมือ่ ไร อยางไรและทําไม หรือบางเรื่องอาจจะสรุปไดไมครบทั้งหมดทั้งนี้
ยอมขึ้นกับสารที่ฟงจะมีใจความสําคัญครบถวนมากนอยเพียงใด

วิจารณญาณในการฟงและดู
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของ วิจารณญาณไววาปญญาที่สามารถรู
หรือใหเหตุผลที่ถูกตอง คํานี้มาจากคําวา วิจารณ ซึ่งแปลวา การคิดใครครวญโดยใชเหตุผลและคําวา
ญาณ ซึ่งแปลวาปญญาหรือ ความรูในชั้นสูง
วิจารณญาณในการฟงและดู คือการรับสารใหเขาใจเนื้อหาสาระโดยอาศัยความรู ความคิด
เหตุผล และประสบการณประกอบการใชปญญาคิดใครครวญแลวสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม
การฟงและดูใหเกิดวิจารณญาณนั้นมีขั้นตอนในการพัฒนาเปนลําดับบางทีก็อาจเปนไปอยาง
รวดเร็ว บางทีก็ตองอาศัยเวลา ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับพื้นฐานความรู ประสบการณของบุคคลและ
ความยุงยากซับซอนของเรือ่ งหรือสารที่ฟง
ขั้นตอนการฟงและดูอยางมีวิจารณญาณมีดงั นี้
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1. ฟงและดูใหเขาใจเรื่อง เมื่อฟงเรือ่ งใดก็ตามผูฟงจะตองตั้งใจฟงเรื่องนั้นใหเขาใจตลอดเรื่อง
ใหรูวาเนือ้ เรือ่ งเปนอยางไร มีสาระสําคัญอะไรบาง พยายามทําความเขาใจรายละเอียดทั้งหมด
2. วิเคราะหเรื่อง จะตองพิจารณาวาเปนเรื่องประเภทใด เปนขาว บทความ เรือ่ งสั้น นิทาน
นิยาย บทสนทนา สารคดี ละคร และเปนรอยแกวหรือรอยกรอง เปนเรือ่ งจริงหรือแตงขึน้ ตองวิเคราะห
ลักษณะของตัวละคร และกลวิธีในการเสนอสารของผูสงสารใหเขาใจ
3. วินิจฉัยเรื่อง คือการพิจารณาเรื่องที่ฟงวาเปนขอเท็จจริง ความรูสึกความคิดเห็นและผูส
งสารหรือผูพูดผูแสดงมีเจตนาอยางไรในการพูดการแสดง อาจจะมีเจตนาที่จะโนมนาวใจหรือแสดง
ความคิดเห็น เปนเรือ่ งที่มีเหตุมีผล มีหลักฐานนาเชื่อถือหรือไมและมีคุณคา มีประโยชนเพียงใด

สารที่ใหความรู
สารที่ใหความรูบางครั้งก็เขาใจงาย แตบางครั้งที่เปนเรื่องสลับซับซอนก็จะเขาใจยาก ตองใชการ
พินิจพิเคราะหอยางลึกซึ้ง ทั้งนี้ยอมขึ้นกับเรือ่ งที่เขาใจงายหรือเขาใจยาก ผูรับมีพื้นฐานในเรื่องที่ฟงเพียง
ใด ถาเปนขาวหรือบทความเกี่ยวกับเกษตรกรผูมีอาชีพเกษตรยอมเขาใจงาย ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนัก
ธุรกิจก็จะไดเขาใจงายกวาผูมีอาชีพเกษตร และผูพูดหรือผูสงสารก็มีสวนสําคัญ ถามีความรูในเรื่องนั้น
เปนอยางดีรูวธิ ีพูดนําเสนอผูฟงก็จะเขาใจไดงาย

ขอแนะนําในการฟงและดูที่ใหความรูโดยใชวิจารณญาณมีดังนี้

1.

เมื่อไดรับสารที่ใหความรูเรื่องใดตองพิจารณาวาเรื่องนั้นมีคุณคาหรือมีประโยชนควรแกการใช
วิจารณญาณมากนอยเพียงใด
2. ถาเรือ่ งที่ตองใชวิจารณญาณไมวาจะเปนขาว บทความ สารคดี ขาว หรือความรูเรื่องใดก็ตาม
ตองฟงดวยความตั้งใจจับประเด็นสําคัญใหได ตองตีความหรือพินิจพิจารณาวา ผูสงสารตองการสงสาร
ถึงผูรบั คืออะไร และตรวจสอบหรือเปรียบเทียบกับเพื่อน ๆ ที่ฟงรวมกันมาวาพิจารณาไดตรงกันหรือไม
อยางไร หากเห็นวาการฟงและดูของเราตางจากเพื่อน ดอยกวาเพื่อน จะไดปรับปรุงแกไขใหการฟง
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตอไป
3. ฝกการแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น เจตคติของผูพูดหรือแสดงที่มีตอเรื่องที่พูดหรือแสดง
และฝกพิจารณาตัดสินใจวาสารที่ฟงและดูนั้นเชื่อถือไดหรือไม และเชือ่ ถือไดมากนอยเพียงใด
4. ขณะที่ฟงควรบันทึกสาระสําคัญของเรือ่ ง ตลอดทั้งประเด็นการอภิปรายไวเพื่อนําไปใช
5. ประเมินสารที่ใหความรูวา มีความสําคัญมีคุณคาและประโยชนมากนอยเพียงใด มีแงคิด
อะไรบาง และผูสงสารมีกลวิธีในการถายทอดที่ดีนาสนใจอยางไร
6. นําขอคิด ความรูและกลวิธีตางๆ ที่ไดจากการฟงไปใช ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
การประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคมไดอยางเหมาะสม
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สารที่โนมนาวใจ
สารที่โนมนาวใจเปนสารที่เราพบเห็นประจําจากสือ่ มวลชน จากการบอกเลาจากปากหนึ่งไปสู
ปากหนึง่ ซึ่งผูสงสารอาจจะมีจดุ มุงหมายหลายอยางทั้งที่ดี และไมดี มีประโยชนหรือใหโทษ จุดมุงหมาย
ที่ใหประโยชนก็คือ โนมนาวใจใหรักชาติบานเมือง ใหใชจายอยางประหยัด ใหรักษาสิ่งแวดลอม ให
รักษาสาธารณสมบัติและประพฤติแตสิ่งที่ดีงาม ในทางตรงขามผูสงสารอาจจะมีจุดมุงหมายใหเกิดความ
เสียหาย มุงหมายที่จะโฆษณาชวนเชื่อหรือปลุกปน ยุยงใหเกิดการแตกแยก ดังนั้นจึงตองมีวิจารณญาณ
คิดพิจารณาใหดวี าสารนั้นเปนไปในทางใด
การใชวิจารณญาณสารโนมนาวใจ ควรปฏิบัติดงั นี้
1. สารนั้นเรีย กรองความสนใจมากนอยเพียงใด หรือสรางความเชื่อถือของผูพูดมากนอย
เพียงใด
2. สารที่นํามาเสนอนั้น สนองความตองการพื้นฐานของผูฟงและดูอยางไรทําใหเกิดความ
ปรารถนาหรือความวาวุนขึ้นในใจมากนอยเพียงใด
3. สารไดเสนอแนวทางที่สนองความตองการของผูฟงและดูหรือมีสิ่งใดแสดงความเห็นวาหาก
ผูฟงและดูยอมรับขอเสนอนั้นแลวจะไดรบั ประโยชนอะไร
4. สารที่นํามาเสนอนั้นเราใจใหเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งใด และตองการใหคิดหรือปฏิบัติอยางไร
ตอไป
5. ภาษาที่ใชในการโนมนาวใจนั้นมีลักษณะทําใหผูฟงเกิดอารมณอยางไรบาง

สารที่จรรโลงใจ

ความจรรโลงใจ อาจไดจากเพลง ละคร ภาพยนตร คําประพันธ สุนทรพจน บทความบางชนิด
คําปราศรัย พระธรรมเทศนา โอวาท ฯลฯ เมื่อไดรับสารดังกลาวแลวจะเกิดความรูสึกสบายใจ สุขใจ
คลายเครียด เกิดจินตนาการ มองเห็นภาพและเกิดความซาบซึ้ง สารจรรโลงใจจะชวยยกระดับจิตใจมนุษย
ใหสูงขึ้นประณีตขึ้น ในการฝกใหมีวิจารณญาณในสารประเภทนี้ควรปฏิบัติดงั นี้
1. ฟงและดูดวยความตั้งใจ แตไมเครงเครียด ทําใจใหสบาย
2. ทําความเขาใจในเนือ้ หาที่สําคัญ ใชจนิ ตนาการไปตามจุดประสงคของสารนั้น
3. ตองพิจารณาวาสิ่งที่ฟงและดูใหความจรรโลงในดานใด อยางไรและมากนอยเพียงใด หาก
เรือ่ งนั้นตองอาศัยเหตุผล ตองพิจารณาวาสมเหตุสมผลหรือไม
4. พิจารณาภาษาและการแสดง เหมาะสมกับรูปแบบเนือ้ หาและผูรับสารหรือไมเพียงใด
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เรื่องที่ 2 การวิเคราะหวิจารณเรื่องที่ฟงและดู
ความหมายของการวิเคราะห การวินิจและการวิจารณ
การวิเคราะห หมายถึง การที่ผูฟงและผูดูรับสารแลวพิจารณาองคประกอบออกเปนสวนๆ
นํามาแยกประเภท ลักษณะ สาระสําคัญของสาร กลวิธีการเสนอและเจตนาของผูสงสาร
การวินิจ หมายถึง การพิจารณาสารดวยความเอาใจใส ฟงและดูอยางไตรตรองพิจารณาหา
เหตุผลแยกแยะขอดีขอเสีย คุณคาของสาร ตีความหมายและพิจารณาสํานวน ภาษา ตลอดจนน้ําเสียงและ
การแสดงของผูสงสาร พยายามทําความเขาใจความหมายที่แทจริงเพื่อใหไดประโยชนตามวัตถุประสงค
ของผูวนิ จิ
การวิจารณ หมายถึง การพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่แสดงออกมานั้น ใหเห็นวา นาคิด นาสนใจ
นาติดตาม มีชั้นเชิงยอกยอนหรือตรงไปตรงมา องคประกอบใดมีคุณคานาชมเชย องคประกอบใดนาทวง
ติงหรือบกพรองอยางไร การวิจารณสิ่งใดก็ตามจึงตองใชความรูมีเหตุมีผล มีหลักเกณฑและมีความ
รอบคอบดวย
ตามปกติแลว เมื่อจะวิจารณสิ่งใด จะตองผานขั้นตอนและกระบวนการของการวิเคราะหสาร
วินิจสาร และประเมินคาสาร ใหชดั เจนเสียกอนแลว จึงวิจารณแสดงความเห็น ออกมาอยางมีเหตุมีผลให
นาคิด นาฟงและเปนคําวิจารณที่เชื่อถือได
การวิจารณ ที่รบั ฟงมาก็เชนเดียวกัน ตองผานการวิเคราะห วินิจ และประเมินคาสารนั้นมากอน
และการวิจารณแสดงความคิดเห็นที่จะทําไดอยางมีเหตุมีผลนาเชื่อถือนั้น ผูรับสารจะตองรูหลักเกณฑ
การวิจารณแสดงความคิดเห็นตามชนิดของสาร เพราะสารแตละชนิด ยอมมีองคประกอบเฉพาะตัว เชน
ถาเปนขาวตองพิจารณาความถูกตองตามความเปนจริง แตถาเปนละครจะดูความสมจริง และพิจารณา
โครงเรือ่ ง เนื้อเรื่อง ฉาก ตัวละคร ภาษาที่ใช บทบาทการแสดง ฯลฯ นอกจากรูหลักเกณฑแลวจะตอง
อาศัยการฝกฝนบอยๆ และอานตัวอยางงานวิจารณของผูอ่ืนที่เชีย่ วชาญใหมาก ก็จะชวยใหการวิจารณดี
มีเหตุผลและนาเชื่อถือ

หลักการวิจารณและแสดงความคิดเห็นสารประเภทตางๆ
สารที่ไดรบั จากการฟงมีมากมาย แตที่ไดรบั เปนประจําในชีวิตประจําวันไดแก
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1.
2.
3.
4.
5.

ขาวและสารประชาสัมพันธ
ละคร
การสนทนา คําสัมภาษณบุคคล
คําปราศรัย คําบรรยาย คํากลาวอภิปราย คําใหโอวาท
งานประพันธรอยกรองประเภทตางๆ

หลักเกณฑการวิจารณสารที่ไดรบั ตามชนิดของสาร
1. ขาวและสารประชาสัมพันธ สารประเภทนี้ผูรับสารจะไดรับจากวิทยุ โทรทัศน ซึ่งจะ
เสนอขา วจากหนว ยงานประชาสั ม พั น ธข องภาครั ฐ และเอกชน
รู ป แบบของการเสนอขา ว
โดยทั่วไปจะประกอบดวย หัวขอขาว เนื้อและสรุปขาว โดยจะเริ่มตนดวย หัวขอขาวที่สําคัญแลวถึงจะ
เสนอรายละเอียดของขาวและตอนทายกอนจบ จะสรุปขาว หรือบางครัง้ จะเสนอลักษณะการสรุปขาว
ประจําสัปดาหเปนรายการหนึง่ โดยเฉพาะ สวนสารประชาสัมพันธอาจมีรูปแบบที่แปลกออกไปหลายรูป
แบบ เชน เสนอสาระในรูปแบบของขาว ประกาศแจงความหรือโฆษณาแบบตางๆ ในการวิจารณ ควร
พิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 แหลงขาวที่มาของขาวและสารประชาสัมพันธ ผูวิจารณจะตองดูวาแหลงของขาวหรือ
สารประชาสัมพันธน้ันมาจากไหนจากหนวยงานใด เปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนหนวยงานหรือ
สถาบันนั้นนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด
1.2 เนื้อหาของขาวและสารประชาสัมพันธ ผูรับสารตองพิจารณาวา สารนั้นมีเนื้อหาสม
บูรณหรือไม คือเมื่อถามดวยคําถามวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมือ่ ไร อยางไรแลวผูฟงสามารถหาคําตอบได
ครบถวน และสามารถสรุปสาระสําคัญไดดวย
1.3 พิจารณาทบทวนวาเนื้อหาของขาวและสารประชาสัมพันธที่นําเสนอเปนความจริง
ทั้งหมด หรือมีการแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของผูสงสารแทรกมาดวย
1.4 พิจารณาภาษาที่ใชทั้งความถูกตองของการใชภาษา ศิลปภาษาและดานวรรณศิลป
2. ละคร ภาพยนตร สารประเภทละครจะฟงไดจากละครวิทยุ และโทรทัศนเสียเปนสวนใหญ
สวนละครเวทีนั้นมีโอกาสไดดูไดฟงนอยมาก ซึ่งหลักการวิจารณละครมีแนวทางดังนี้
2.1 ดูความสมจริงของผูแสดงตามบทบาทที่ไดรับวาใชน้ําเสียงสมจริงตามอารมณ ความรู
สึก ของตัวละครนัน้ ๆ มากนอยเพียงใด
2.2 พิจารณาโครงเรือ่ ง แกนของเรื่องวา มีโครงเรือ่ งเปนอยางไร สรุปสาระสําคัญหรือแกน
ของเรือ่ งใหได
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2.3 ฉากและตัวละคร มีฉากเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อเรื่อง เหมาะสมกับบรรยากาศ และ
ตัวละครแตละตัวมีลักษณะเดนหรือใหอะไรกับผูฟง
2.4 ภาษาที่ใชถูกตองเหมาะสมตามหลักการใชภาษา ศิลปะภาษาและดานวรรณศิลป
3. การสนทนาและคําสัมภาษณบุคคล การสนทนาและคําสัมภาษณบุคคลในวิทยุและโทรทัศน
เปนสารที่ไดฟงกันเปนประจํา ผูรวมสนทนาและใหสัมภาษณก็เปนคนหลากหลายระดับและอาชีพ การ
สนทนาและ การวิเคราะหมีหลักในการพิจารณา ดังนี้

3.1 การสนทนาในชีวิตประจําวัน
ก. การที่สนทนา มันเปนเรื่องอะไรและมีสาระสําคัญวาอยางไร
ข. สาระสําคัญของการสนทนาที่สรุปไดเปนความจริงและนาเชื่อถือเพียงใด
ค. ผูรวมสนทนามีความรูและมีความสนใจในเรือ่ งที่สนทนามากนอยเพียงใด
ง. ภาษาที่ใชในการสนทนามีความถูกตอง ตามหลักการใชภาษามีความเหมาะสมและ
สละสลวยทําใหเขาใจเรือ่ งไดชดั เจนเพียงใด ทั้งน้ําเสียงและลีลาการพูดแฝงเจตนาของผูพูดและนาฟงหรือ
ไม
3.2 คําสัมภาษณบุคคล
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณดงั นี้
ก. ผูสัมภาษณเปนผูมีความรูและประสบการณในเรื่องที่สัมภาษณมากนอยเพียงใด
เพราะผูสัมภาษณที่มีความรูและประสบการณในเรื่องที่จะสัมภาษณเปนอยางดีจะถามไดสาระเนื้อเรื่องดี
จึงตองดูความเหมาะสมของผูสัมภาษณกับเรือ่ งที่สัมภาษณดวย
ข. ผูใหการสัมภาษณเหมาะสมหรือไม โดยพิจารณาจากวุฒิ ฐานะ หนาที่ อาชีพและ
พิจารณาจากคําตอบที่ใหสัมภาษณวามีเนือ้ หาสาระและตอบโตตรงประเด็นคําถามหรือไมอยางไร
ค. สาระของคําถามและคําตอบในแตละขอตรงประเด็นหรือไม มีสาระเปนประโยชน
ตอสังคมมากนอยเพียงใด
ง. ลักษณะของการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณทางวิชาการ หรือการสัมภาษณเพื่อ
ความบันเทิง เพราะถาเปนการสัมภาษณทางวิชาการยอมจะตองใชหลักเกณฑในการพิจารณาครบถวน
แตหากเปนการสัมภาษณเพื่อความบันเทิงนั้นงายตอการวิจารณวาดีหรือไมดี เพราะใชสามัญสํานึกและ
ประสบการณพิจารณาก็เพียงพอแลว
จ. ภาษาที่ใชเขาใจงายชัดเจน เหมาะสมเพียงใด ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณมีความ
จริงใจในการถามและการตอบมากนอยเพียงใด
4. คําปราศรัย คําบรรยาย คํากลาวอภิปราย คําใหโอวาท
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4.1 คําปราศรัย
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณดงั นี้
ก. สาระสําคัญเหมาะสมกับโอกาสที่ปราศรัยหรือไม โดยพิจารณาเนือ้ หาสาระ เวลา
และโอกาสวาสอดคลองเหมาะสมกันหรือไม
ข. สาระสําคัญและความคิดเปนประโยชนตอผูฟงหรือไม
ค. ผูกลาวปราศรัยใชภาษาไดดีถูกตอง เหมาะสมสละสลวย คมคายหรือไมอยางไร
4.2 คําบรรยายฃ
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณดงั นี้
ก. หัวขอและเนือ้ เรือ่ งเหมาะสมกับสถานการณและผูฟงมากนอยเพียงใด
ข. สาระสําคัญของเรือ่ งที่บรรยายมีประโยชนตอผูฟงและสังคมมีสิ่งใดที่นาจะนําไปใช
ใหเกิดประโยชน
ค. ผูบรรยายมีความรูและประสบการณ ในเรื่องที่บรรยายมากนอยเพียงใด มีความนา
เชื่อถือหรือไม
ง. ภาษาที่ใชในการบรรยาย ถูกตองตามหลักการใชภาษา เขาใจงายชัดเจนหรือไม
4.3 คํากลาวอภิปราย
การอภิปรายเปนวิธีการระดมความคิดเห็นและแนวทางในการแกปญหา ซึ่งเราจะไดฟ
งกันเปนประจําโดยเฉพาะจากรายการโทรทัศน การวิเคราะหวิจารณควรพิจารณาโดยใชหลักการ
ก. ประเด็นปญหาที่จะอภิปราย ขอบขายของปญหาเปนอยางไร มีขอบกพรอง
อยางไร
ข. ประเด็นปญหาที่นํามาอภิปราย นาสนใจมากนอยเพียงใดและมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับสถานการณ หรือไม
ค. ผูอภิปรายมีคุณวุฒิ ประสบการณมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นอภิปรายอยางไร และมี
ความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด
ง. ผูอภิปรายไดศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลความรูมาชี้แจงประกอบไดมากนอย
เพียงพอเหมาะสมและนาเชื่อถือหรือไม
จ. ผูอภิปรายรับฟงความคิดเห็นของผูรวมอภิปรายหรือไม มีการผูกขาดความคิดและ
การพูดเพียงคนเดียวหรือไม
ฉ. ผูอภิปรายใหขอคิดและแนวทางอยางมีเหตุผลมีขอมูลหลักฐานหรือไม ใชอารมณ
ในการพูดอภิปรายหรือไม
ช. ภาษาที่ใชในการอภิปรายถูกตองตามหลักการใชภาษา กระชับรัดกุม ชัดเจน
เขาใจงาย
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ซ. ผูฟงอภิปรายไดศึกษารายละเอียดตามหัวขออภิปรายมาลวงหนาบางหรือไม หากมี
การศึกษามาลวงหนา จะทําใหวเิ คราะหวจิ ารณได
4.4 คําใหโอวาท
มีหลักเกณฑการพิจารณาและวิจารณ คือ
ก. ผูใหโอวาทเปนใคร มีคุณวุฒิมหี นาที่ที่จะใหโอวาทหรือไม
ข. สาระสําคัญของเรื่องที่ใหโอวาทมีอะไรใหขอคิดเรื่องอะไร สอนอะไรมีแนวทาง
ปฏิบัติอยางไร
ค. เรื่องที่ใหโอวาทมีความถูกตอง มีเหตุมีผลสอดคลองตามหลักวิชาการหรือไม
นาเชื่อถือเพียงใด
ง. มีเทคนิคและกลวิธีในการพูดโนมนาวจิตใจของผูฟงและมีการอางอิง คําคม สํานวน
สุภาษิต หรือยกเรือ่ ง ยกเหตุการณมาประกอบอยางไรบาง
จ. ใชภาษาไดดี ถูกตองสละสลวย คมคาย ไพเราะ ประทับใจตอนไหนบาง

สรุป

1. วิจารณญาณในการฟงและดู หมายถึงการรับสารใหเขาใจตลอดเรื่องแลวใชปญญาคิด
ไตรตรอง โดยอาศัยความรู ความคิด เหตุผล และประสบการณเดิม แลวสามารถนําสาระตางๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ฟงและดูใหเขาใจตลอดเรือ่ งกอน
1.2 วิเคราะหเรื่อง วาเปนเรื่องประเภทใด ลักษณะของเรื่องและตัวละครเปนอยางไร มี
กลวิธีในการเสนอเรือ่ งอยางไร
1.3 วินิจฉัย พิจารณาเรือ่ งที่ฟงเปนขอเท็จจริง ความคิดเห็น เจตนาของผูเสนอเปนอยางไร
มีเหตุผลนาเชื่อถือหรือไม
1.4 การประเมินคาของเรื่องเมื่อผานขั้นตอน 1 – 3 แลว ก็ประมาณวาเรื่องหรือสารนั้นดี
หรือไมดี มีอะไรที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนได
1.5 การนําไปใชประโยชนเมื่อผานขั้นตอนที่ 1 – 4 แลว ขั้นสุดทายคือ นําคุณคาของเรื่องที่
ฟงและดูไปใชไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
2. การวิเคราะห หมายถึงการแยกแยะประเภท ลักษณะ สาระสําคัญและการนําเสนอพรอมทั้ง
เจตนาของผูพูดหรือผูเสนอ
การวินิจ หมายถึงการพิจารณาเรือ่ งอยางไตรตรอง หาเหตุผลขอดีขอเสีย และคุณคาของสาร
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การวิจารณ หมายถึง การพิจารณาอยางมีหลักเกณฑในเรื่องที่ฟงและดู วามีอะไรนาคิดนาสน
ใจนาติดตาม นาชมเชย นาชื่นชมและมีอะไรบกพรองบาง
การวิจารณสารหรือเรื่องที่ไดฟงและดู เมื่อไดวินิจวิเคราะหและใชวิจารณญาณในการฟงและดู
เรื่องหรือสารที่ไดรับแลวก็นําผลมารายงานบอกกลาวแสดงความคิดเห็นตอสิ่งนั้น อยางมีเหตุผล มี
หลักฐานประกอบ และเปนสิ่งสรางสรรค
3. หลักการฟงและดูท่ดี ี
ผูเรียนรูไดเรียนรูวิธีการฟงและดูมาแลวหลายประการ ควรจะไดรับรูถึงวิธีการปฏิบัติตนใน
การเปนผูฟงและดูที่ดีดวย ตามหลักการดังนี้
1. ฟงและดูใหตรงตามความมุงหมาย การฟงแตละครั้งจะตองมีจดุ มุงหมายในการฟงและดู
ซึ่ ง อาจจะมี จุ ด มุ ง หมายอยา งใดอยา งหนึ่ ง โดยเฉพาะหรื อ มี จุ ด มุ ง หมายหลายอยา ง
พรอมกันก็ได จะตองเลือกฟงและดูใหตรงกับจุดมุงหมายที่ไดตัง้ ไวและพยายามที่จะใหการฟงและดูแต
ละครั้งไดรบั ผลตามจุดมุงหมายที่กาํ หนด
2. มีความพรอมในการฟงและดู การฟงและดูจะไดผลจะตองมีความพรอมทั้งรางกายจิตใจ
และสติปญญา คือตองมีสุขภาพดีทั้งรางกาย และจิตใจไมเหน็ดเหนื่อยไมเจ็บปวยและไมมีจิตใจเศร
าหมอง กระวนกระวายการฟงและดูจึงจะไดผลดี และตองมีพื้นฐานความรูในเรื่องนั้นดีพอสมควร หาก
ไมมพี ื้นฐานทางความรู สติปญญาก็ยอมจะฟงและดูไมรูเรือ่ งและไมเขาใจ
3. มีสมาธิในการฟงและดู ถาหากไมมีสมาธิ ขาดความตั้งใจยอมจะฟงและดูไมรูเรื่อง การรับรู
และเขาใจจะไมเกิด ดังนั้นจะตองมีความสนใจ มีความตั้งใจและมีสมาธิในการฟงและดู
4. มีความกระตือรือรน ผูที่มองเห็นคุณคาและประโยชนของเรือ่ งนัน้ มีความพรอมที่จะรับรู
และทําความเขาใจจากการฟงและดูนั้น ยอมมีประสิทธิภาพในการฟงและดูสูง
5. ฟงและดูโดยไมมอี คติ ในการฟงจะตองทําใจเปนกลางไมมีอคติตอผูพดู ตอเรือ่ งที่พูด หากไม
ชอบเรือ่ ง ไมศรัทธาผูพูดก็จะทําใหไมพรอมที่จะรับรูและเขาใจในเรื่องนั้น จะทําใหการฟงและการดูไม
ประสบผลสําเร็จ
6. การจดบันทึกและสรุปสาระสําคัญ ในการฟงและดูเพื่อความรูมีความจําเปนที่ตองบันทึก
สรุปสาระสําคัญที่จะนําไปใชนาํ ไปปฏิบัติ
คุณสมบัติของผูฟงและดูท่ดี ี ควรปฏิบัติดงั นี้
1. สามารถปฏิบัติตามหลักการฟงและดูท่ดี ีได โดยมีจุดมุงหมาย มีความพรอมในการฟงและดู
มีความตั้งใจและกระตือรือรน ไมมีอคติและรูจกั สรุปสาระสําคัญของเรือ่ งที่ฟงและดูนั้นได
2. มีมารยาทในการฟงและดู มารยาทในการฟงและดูเปนสิ่งที่จะชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ฟงและดู เปนมารยาทของการอยูรวมกันในสังคมอยางหนึ่ง หากผูฟงและดูไมมีมารยาท การอยูรวมกัน
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ในขณะที่ฟงและดู ยอมไมปกติสุข มีบรรยากาศที่ไมเหมาะสมและไมเอื้อตอความสําเร็จ ตัวอยางเชน
ขณะที่ฟงและดูการบรรยายถามีใครพูดคุยกันเสียงดังหรือกระทําการที่สรางความไมสงบรบกวนผูอ่ืน
บรรยากาศในการฟงและดูน้ันยอมไมดี เกิดความรําคาญตอเพื่อนที่นั่งอยูใกลจะไดรับการตําหนิวาไมมี
มารยาท ขาดสมบัติผูดี แตถาเปนผูมีมารยาท ยอมไดรับการยกยองจากบุคคลอืน่ ทําใหการรับสารดวย
การฟงและดูประสบความสําเร็จโดยงาย
3. รูจักเลือกฟงและดูในสิ่งที่เปนประโยชน การเลือกฟงและดูในเรื่องที่จะเปนประโยชนตอ
อาชีพ ชีวิตความเปนอยูและความรับผิดชอบในสังคม แลวเลือกนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

เรื่องที่ 3 มารยาทในการฟงและดู
การฟงและดูจะสัมฤทธิ์ผลนั้น ผูฟงตองคํานึงถึงมารยาทในสังคมดวย ยิ่งเปนการฟงและดูในที่
สาธารณะยิ่งตองรักษามารยาทอยางเครงครัด เพราะมารยาทเปนเครือ่ งกํากับพฤติกรรมของคนในสังคม
ควบคุมใหคนในสังคมประพฤติตนใหเรียบรอยงดงาม อันแสดงถึงความเปนผูดีและเปนคนที่พฒ
ั นาแลว
การฟงและดูในโอกาสตางๆ เปนพฤติกรรมทางสังคม ยกเวนการฟงและดูจากสื่อตามลําพัง แต
ในบางครั้งการฟงและดูบทเรียนจากสื่อทางไกลก็มีการฟงและดูกันเปนกลุมรวมกับบุคคลอื่นดวย จําเปน
ตองรักษามารยาท เพื่อมิใหเปนการรบกวนสมาธิของผูอืน่ การรักษามารยาทในขณะที่ฟงและดูเปนการ
แสดงถึงการมีสัมมาคารวะตอผูพูดหรือผูแสดง หรือตอเพือ่ นผูฟงดวยกัน ตอสถานที่ผูมีมารยาทยังจะได
รับยกยองวาเปนผูมีวฒ
ั นธรรมดีงามอีกดวย
มารยาทในการฟงและดูในโอกาสตางๆ มีดงั นี้
1. การฟงและดูเฉพาะหนาผูใหญ
เมื่อฟงและดูเฉพาะหนาผูใหญไมวาจะอยูแตลําพังหรือมีผูอ่ืนรวมอยูดวยก็ตาม จะตองสํารวม
กิริยาอาการใหความสนใจดวยการสบตากับผูพูด ผูที่สื่อสารใหกันทราบ ถาเปนการสนทนาไมควรชิงพูด
กอนที่คูสนทนาจะพูดจบ หรือถามีปญหาขอสงสัยจะถาม ควรใหผูพูดจบกระแสความกอนแลวจึงถาม
หากมีเพือ่ นรวมฟงและดูอยูดวยตองไมกระทําการใดอันจะเปนการรบกวนผูอื่น
2. การฟงและดูในที่ประชุม
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การประชุมจะมีประธานในที่ประชุมเปนผูนําและควบคุมใหการประชุมดําเนินไปดวยดี ผูเขาร
วมประชุมตองใหความเคารพตอประธาน ในขณะที่ผูอ่ืนพูด เราตองตั้งใจฟงและดู หากมีสาระสําคัญก็
อาจจดบันทึกไวเพื่อจะไดนําไปปฏิบัติ หรือเปนขอมูลในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ไมควรพูด
กระซิบกับคนขางเคียง ไมควรพูดแซงขึ้น หรือแสดงความไมพอใจใหเห็น ควรฟงและดูจนจบแลวจึงให
สัญญาณขออนุญาตพูดดวยการยกมือ หรือขออนุญาต ไมควรทํากิจธุระสวนตัว และไมทําสิ่งอื่นใดที่จะ
เปนการรบกวนที่ประชุม
3. การฟงและดูในที่สาธารณะ
การฟงและดูในที่สาธารณะเปนการฟงและดูที่มีคนจํานวนมากในสถานที่ที่เปนหองโถงกวาง
และในสถานที่ที่เปนลานกวาง อาจจะมีหลังคาหรือไมมีก็ได ขณะที่ฟงและดูไมควรกระทําการใดๆ ที่จะ
กอความรําคาญ สรางความวุนวายใหแกบุคคลที่ชมหรือฟงรวมอยูดวย ขอควรระวังมีดงั นี้
3.1 การฟงและดูในโรงภาพยนตรหรือโรงละคร
3.1.1 รักษาความสงบ ไมใชเสียงพูดคุยและกระทําการใดๆ ที่จะทําใหเรื่องรบกวนผู
อื่นและไมควรนําเด็กเล็กๆ ที่ไรเดียงสาเขาไปดูหรือฟงดวยเพราะอาจจะรองหรือทําเสียงรบกวนผูอื่นได
3.1.2 ไมควรนําอาหารของขบเคีย้ ว ของที่มีกลิ่นแรงเขาไปในสถานที่น้ัน เพราะเวลา
แกหออาหาร รับประทานของขบเคี้ยวก็จะเกิดเสียงดังรบกวนผูอ่ืนและของที่มีกลิ่นแรงก็จะสงกลิ่น
รบกวน ผูอื่นดวย
3.1.3 ไมเดินเขาออกบอย เพราะในสถานที่น้ันจะมืด เวลาเดินอาจจะเหยียบหรือ
เบียดผูรวมฟงดวย หากจําเปนควรเลือกที่นั่งที่สะดวกตอการเดินเขาออก เชน นั่งใกลทางเดิน เปนตน
3.1.4 ไมค วรแสดงกิ ริ ย าอาการที่ ไ มเ หมาะไมค วรระหวา งเพื่ อ นตา งเพศในโรง
มหรสพ เพราะเปนเรือ่ งสวนบุคคลขัดตอวัฒนธรรมประเพณีไทย ไมควรแสดงกิริยาอาการดังกลาวในที่
สาธารณะ
3.1.5 ไมควรสงเสียงดังเกินไปเมื่อชอบใจเปนพิเศษในเรื่องที่ดูหรือฟง เชน ถึงตอนที่
ชอบใจเปนพิเศษก็จะหัวเราะเสียงดัง ปรบมือหรือเปาปาก ซึ่งจะเปนการสรางความรําคาญและรบกวนผู
อื่น
3.2 การฟงในลานกวา ง สวนใหญจะเปนการชมดนตรี และการแสดงที่ เ ปนลั ก ษณะ
มหกรรมบันเทิง ควรปฏิบัติดงั นี้
3.2.1 อยาสงเสียงดังจนเกินไป จะทําใหเปนที่รบกวนผูรวมชม หากถูกใจเปนพิเศษ
ก็ควรดูจงั หวะอันควรไมทําเกินพอดี
3.2.2 ไมแ สดงอาการกิ ริ ย าที่ ไ มส มควร เชน การโยกตั ว การเตน และ
แสดงทาทางตางๆ เกินพอดี
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3.2.3 ไมดื่มของมึนเมาเขาไปชมการแสดงหรือไมนาํ ไปดื่มขณะชม
3.2.4 ไมควรแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสมกับเพื่อนตางเพศหรือเพศตรงขามเพราะขัดต
อวัฒนธรรมไทย และอาจผิดกฎหมายดวย
3.2.5 ควรยืนหรื อนั่ง ใหเรียบรอยไมค วรเดินไปเดินมาโดยไมจําเปนเพราะจะทํ า
ความ วุนวายใหบุคคลอื่น

สรุป มารยาทในการฟงและดูได ดังนี้

1. ฟงและดูดวยความตั้งใจ ตามองดูผูพูดไมแสดงออกดวยอาการใดๆ ที่บอกถึงความไมสนใจ
2. ไมทําความรําคาญแกผอู ื่นที่ฟงและดูดวย
3. ไมแสดงกริยาไมเหมาะสมใดๆ เชน โห ฮา ฯลฯ
4. ถาจะแสดงความคิดเห็นหรือถามปญหาขอของใจ ควรจะขออนุญาตกอนหรือเมื่อที่ประชุม
เปดโอกาสใหถามและแสดงความคิดเห็น
5. ไมควรเดินเขาหรือเดินออกขณะที่ผูพูดกําลังพูดหรือกําลังแสดงหากจําเปนจริงๆ ควรจะทํา
ความเคารพประธานกอน
กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนฝกปฏิบตั ิตามลักษณะการฟงที่ดีในโอกาสที่เหมาะสม เชน การฟงรายงานกลุม, การฟง
พระเทศนแลวนํามาอภิปรายกันในกลุมทั้งผูเปนวิทยากรผูรวมฟงและเนื้อหาตามหัวขอที่ผูเรียนนําเสนอ
และตกลงกันในกลุม
กิจกรรมที่ 2
1. จงสรุปมารยาทในการฟงและดูวามีอะไรบาง
2. ใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามมารยาทในการฟงและดูโดยแบงกลุมจัดกิจกรรมในหองเรียน

การนําความรูจากการฟงและดูไปใช

การฟงและการดูเปนการรับสารทางหนึ่งที่เราสามารถจะรับรูเรือ่ งราวตางๆ ไดเปนอยางดีและ
ละเอียด เพราะไดฟงเรือ่ งราวจากเสียงพูดและยังไดมองเห็นภาพเรือ่ งราวเหตุการณและวัตถุสิง่ ของตลอด
ทั้งกริยาอาการตางๆ อีกดวย สิ่งที่ไดรบั จากการฟงและดูจงึ เปนขอมูลความรูที่คอนขางจะละเอียดลึกซึ้ง
จึงสามารถที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี เชน
1. ใชถายทอดความรูเรือ่ งราวดวยการพูด การอานและการเขียน เชน การรายงาน การบรรยาย
การบอกกลาวเลาเรื่อง การอานขาว อานประกาศ บทความ และการเขียนบทความ เขียนเรื่องยอ
เรียงความ จดหมาย ฯลฯ เพื่อถายทอดเรือ่ งราวที่ไดฟงและดู ตลอดทั้งการเห็นตัวอยางในการถายทอดด
วยวิธีตางๆ มาใชในการถายทอดไดอกี ดวย
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2. ใชในการวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น การฟงและดูจะชวยใหเราไดความรู ไดข
อมูล ขอเท็จจริง หลักฐาน เหตุผล ตัวอยางแนวคิดที่จะใชประกอบการวิเคราะห วิจารณ แสดงความ
คิดเห็นตอที่ประชุม ตอสาธารณชนดวย การพูด การเขียนไดเปนอยางดี
3. ใชในการแกปญหา การแกปญหาทุกประเภท ทุกปญหาจะสําเร็จละลวงไปดวยดี จะตองอาศัย
ความรู ประสบการณ แนวทางแกปญหาอื่นที่เคยแกไขมาแลวและขอมูลทางวิชาการประกอบในการตัดสิน
ใจ เลือกวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถแกปญหาไดสําเร็จดวยดี
4. ใชในการประกอบอาชีพ การไดฟงไดเห็นตัวอยางเรือ่ งราวตางๆ จะทําใหไดรับความรูและข
อมูลเกี่ยวกับอาชีพตางๆ จะทําใหเรามองเห็นชองทางการประกอบอาชีพชวยใหตัดสินใจประกอบอาชีพ
และยังเปนขอมูลที่จะสงเสริมใหบุคคลที่มีอาชีพอยูแลว ไดพฒ
ั นาอาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนาอีกด
วย
5. ใชในการศึกษาเลาเรียน นักเรียน ผูเรียน ที่กําลังศึกษาอยูยอมสามารถนําความรูประสบการณ
จากการฟงและดูมาชวยใหมีความรูความเขาใจในวิชาที่เรียนทําใหการเรียนประสบความสําเร็จตามความ
ตองการของตนเอง
6. ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในสังคม ความรูที่ไดจากการฟงและดูจะสามารถนําไปใช
เปนแนวปฏิ บั ติข องแตละคนทั้ ง ในดานสุ ขภาพอนามั ย การปฏิบัติตนในสัง คมเกี่ยวกับวั ฒนธรรม
ประเพณี การกินอยูหลับนอน การอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข ทัง้ หมดเปนเรื่องที่จะตองศึกษาหา
ความรูดูตวั อยาง ดูแนวปฏิบตั ิระเบียบ กฎเกณฑของสังคมดวยการฟงและดูทั้งสิ้น
ที่กลาวมาเปนสวนหนึ่งยังมีอีกมากมายหลายอยางที่เราตองนําความรูจากการฟงและดูไปใชใน
การดําเนินชีวิต
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บทที่ 1 การพูด
สาระสําคัญ
การพูดเปนการสือ่ สารที่ควบคูกับการฟงและดู การเขาใจหลักการการเตรียมการพูด การพูดใน
หลายๆ โอกาส และมารยาทในการพูดจะทําใหการพูดประสบผลสําเร็จ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบ และคาดหวังวาผูเรียนจะจะสามารถ
1. นําความรูเกี่ยวกับลักษณะการพูดไปใชไดเหมาะสม
2. มีทักษะประสบการณการพูดในโอกาสตางๆ
3. มีมารยาทในการพูด

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 มารยาทในการพูด
เรื่องที่ 2 ลักษณะการพูดที่ดี
เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสตางๆ
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เรื่องที่ 1 มารยาทในการพูด
1. ใชคําพูดสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลใหเกียรติกับผูที่เราพูดดวย รูจักใชคําที่แสดง
ถึงความมีมารยาท เชน คําขอบคุณ ขอบใจ เมื่อผูอ่ืนทําคุณตอเรา และกลาวขอโทษขออภัยเสียใจใน
โอกาสที่กระทําการลวงเกินผูอื่น
2. ไมพดู จาเยาะเยย ถากถาง ดูหมิ่นเหยียดหยาม เสียดสีผูอ่ืน ไมพูดจายกตนขมทาน พูดชี้จุดบก
พรอง หรือปมดอยของผูอื่นใหเกิดความอับอาย
3. ไมผูกขาดการพูดและความคิดแตเพียงผูเดียว ใหโอกาสผูอื่นไดพูดบางไมพูดตัดบทในระหว
างผูอื่นกําลังพูด ควรคอยใหผูอื่นพูดจนหมดกระบวนความแลวจึงพูดตอ
4. เมื่อจะพูดคัดคานหรือโตแยง ควรจะเหมาะสมกับโอกาสและมีเหตุผลเพียงพอไมใชอารมณ
ควรใชคําพูดที่นุมนวล ไมใหเสียบรรยากาศของการพูดคุยกัน
5. การพูดเพื่อสรางบรรยากาศ ใหเกิดอารมณขัน ควรจะเปนเรื่องตลกขบขันที่สุภาพ ไมหยาบ
โลนหรือพูดลักษณะสองแงสองงาม
6. ไมพูดติเตียน กลาวหาหรือนินทาผูอื่นตอหนาชุมชน หรือในขณะที่ผูที่เราพูดถึงไมได
อยูดวย
7. ควรพูดดวยน้ําเสียงนุมนวลชวนฟง ไมใชน้ําเสียงหวนๆ หรือดุดันวางอํานาจเหนือผูฟง รูจัก
ใชคํา คะ ครับ นะคะ นะครับ หนอย เถิด จะ นะ เสริมการพูดใหสุภาพไพเราะนาฟง
คุณธรรมในการพูด การปฏิบัติตามมารยาทในการพูดดังกลาวมาแลว ยังไมถือวาเปนการพูดดี
เพราะยังขาดคุณธรรมในการพูดนั้นก็คือ ขาดความรับผิดชอบ ขาดความจริงใจ เพราะบุคคลที่มี
คุณธรรมในการพูดจะตองมีความรับผิดชอบในคําพูดและสิ่งที่พูดออกไป มีความจริงใจ มีความบริสุทธิ์
ใจตอผูที่เราพูดดวย
ก. ความรับผิดชอบในการพูด ผูพูดจะตองรับผิดชอบตอการพูดของตนทั้งในดานกฎหมายและ
ศีลธรรม รับผิดชอบทางกฎหมายนั้นก็คือ เมื่อผูพูดพูดอยางขาดความรับผิดชอบมีความผิดตามกฎหมาย
ผูนั้นจะตองรับโทษ เชน พูดหมิ่นประมาท แจงความเท็จ พูดใหผูอ่ืนเสียหายจนเกิดการฟองรอง ตองรับ
โทษตามกฎหมาย
สวนความรับผิดชอบในดานศีลธรรมหรือคุณธรรมนั้น หมายถึงความรับผิดชอบของการพูดที่
ทําใหผูอื่นเสียใจ ไมสบายใจเกิดความเสียหายไมถึงกับผิดกฎหมายบานเมือง แตเปนสิ่งไมเหมาะไมควร
เชน การพูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ พูดใหผูอ่ืนถูกตําหนิเหลานี้ผูพูดตองรับผิดชอบ ตองไม
ปฏิเสธในคําพูดของตน นอกจากนี้ผูพูดจะตองไมพูดตอเติมเสริมแตงจนบิดเบือนความจริง ตอง
ตระหนักและรับผิดชอบในการพูดทุกครั้ง
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ข. ความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ผูพูดตองมีความจริงใจในการพูดดวยการแสดงออกทางสีหนา
แววตา อากัปกิริยา น้ําเสียงและคําพูดใหตรงกับความรูสึกที่มีอยูในจิตใจอยางแทจริง ไมเสแสรงแกลง
ทํา พูดดวยความบริสุทธิ์ใจ คือการพูดดวยความปรารถนาดีที่จะใหเกิดผลดีตอผูฟง ไมพูดเพื่อใหเขาเกิด
ความเดือดรอนเสียหาย ในการพูดควรพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย กาลเทศะ อะไรควรพูด อะไรไมควรพูด
เปนสิ่งสําคัญ

เรื่องที่ 2 ลักษณะการพูดที่ดี
การพูด

การพูดเปนการสือ่ สารอีกประเภทหนึ่งที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน ในการพูดควรตระหนักถึง
วัฒนธรรมในการใชภาษา คือตองเปนผูมีมารยาทในการพูด มีคุณธรรมในการพูดและปฏิบัติตาม
ลักษณะการพูดที่ดี จึงจะสื่อกับผูฟงไดตามที่ตองการ
การพูดของแตละบุคคลในแตละครั้งจะดีหรือไมดีอยางไรนั้น เรามีเกณฑที่จะพิจารณาได ถาเป
นการพูดที่ดีจะมีลักษณะดังตอไปนี้
1. ตองมีเนือ้ หาดี เนื้อหาก็จะตองเปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เนื้อหาที่ดีตองตรงตามจุดมุ
งหมายของผูพูด ผูพูดมีจุดมุงหมายการพูดเพื่ออะไร เพื่อความรู ความคิด เพื่อความบันเทิง เพื่อจูงใจโน
มนาวใจ เนื้อหาจะตองตรงตามเจตนารมณของผูพูดและเนื้อหานั้นตองมีความยากงายเหมาะกับผูฟง มี
การลําดับเหตุการณ ความคิดที่ดีมีระเบียบไมวกวน จึงจะเรียกวามีเนือ้ หาดี
2. ตองมีวิธีการถายทอดดี ผูพูดจะตองมีวิธีการถายทอดความรูความคิดหรือสิ่งที่ตองการถา
ยทอดใหผูฟงเขาใจงายเกิดความเชื่อถือ และประทับใจ ผูพูดตองมีศิลปะในการใชถอยคําภาษาและการใช
น้ําเสียง มีการแสดงกิริยาทาทางประกอบในการแสดงออกทางสีหนา แววตาไดอยางสอดคลองเหมาะสม
การพูดจึงจะเกิดประสิทธิผล
3. มีบุคลิกภาพดี ผูพูดจะตองแสดงออกทางกายและทางใจไดเหมาะสมกับโอกาสของการพูด
อันประกอบดวย รูปรางหนาตา ซึ่งเราไมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรไดมากนัก แตก็ตองทําใหดูดี
ที่สุด การแตงกายและกริยาทาทาง ในสวนนี้เราสามารถที่จะสรางภาพใหดีไดไมยาก จึงเปนสวนที่จะช
วยในการสรางบุคลิกภาพที่ดีไดมาก สวนทางจิตใจนั้นเราตองสรางความเชื่อมั่นในตัวเองใหสูง มีความ
จริงใจและมีความคิดริเริ่ม ผูพูดที่มีบุคลิกภาพที่ดี จึงดึงดูดใจใหผูฟงเชื่อมั่น ศรัทธาและประทับใจไดงาย
การสรางบุคลิกภาพที่ดีเปนคุณลักษณะสําคัญอยางหนึง่ ของการพูด
การพูดที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวันนั้นมีลักษณะแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโอกาสสถานที่
กาลเทศะและบุคคลที่เราพูด ถาพูดเปนทางการ เชน การพูดในที่ประชุม สัมมนา การพูดรายงานความก
าวหนาของการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ผูพูดยอมตองใชภาษาลักษณะหนึ่ง แตในโอกาสที่ไม
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เปนทางการเชน การพูดในวงสนทนาของเพื่อนที่สนิทสนมกัน การพูดใหคําปรึกษาของครู กศน. กับผู
เรียน ผูนาํ หมูบานชี้แจงรายละเอียดของการประชุมใหคนในชุมชนทราบ ก็ยอมจะใชภาษาอีกอยางหนึ่ง
หรือถาเราพูดกับบุคคลที่รูจักคุนเคยกันมาเปนอยางดีก็ใชภาษาพูดลักษณะหนึ่ง แตถาพูดกับบุคคลที่เรา
เพิ่งรูจกั ยังไมคุนเคยก็จะใชภาษาอีกลักษณะหนึง่
การพูดที่ดี อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ
1. การพูดแบบเปนทางการ เปนการพูดที่ผูพูดจะตองระมัดระวังในเรื่องของรูปแบบ วิธีการ
ความถูกตองเหมาะสมของการใชถอยคํา การพูดลักษณะนี้จะใชในโอกาสที่เปนพิธีการ มีรปู แบบวิธีการ
และขั้นตอนในการพูดเปนการพูดในที่ประชุมที่มรี ะเบียบวาระ การกลาวตอนรับ การกลาวตอบ การกล
าวอวยพร การกลาวใหโอวาท การแสดงปาฐกถา เปนตน
เปน การพู ด ที่ ผู พู ด ตอ งพิ ถี พิ ถั น ในการใชถ อ ยคํ า นอ ยลง
2. การพู ด แบบกึ่ ง ทางการ
กวาลักษณะการพูดแบบเปนทางการ จะใชในการสนทนาพูดคุยกันระหวางผูที่ยังไมคุนเคยสนิทสนมกัน
มากนัก หรือในกลุมของบุคคลตางเพศ ตางวัยกัน การพูดในที่ชุมชนก็จะมีการใชการพูดในลักษณะนี้ด
วย เชน การแนะนําบุคคลในที่ประชุม การพูดอภิปราย การแนะนําวิทยากรบุคคลสําคัญเหลานี้ เปนตน
3. การพูดแบบไมเปนทางการ เปนการพูดที่ใชสือ่ สารกับผูที่เราสนิทสนมคุนเคยกันมากๆ เชน
การพูดคุยกันของสมาชิกในครอบครัว การพูดกันในกลุมของเพื่อนสนิท หรือพูดกับกลุมคนที่เปนกันเอง
การพูดในลักษณะนี้จะใชกันมากในชีวิตประจําวัน

เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสตางๆ

การพูดระหวางบุคคล
การพูดระหวางบุคคลเปนการพูดที่ไมเปนทางการ ทั้งผูพูดและผูฟงมักไมไดมีการเตรียมตัวลวง
หนา ไมมกี ารกําหนดเวลาและสถานที่ไมมีขอบเขตเนื้อหาแนนอน ซึ่งเปนการพูดที่ใชมากที่สุด ผูเรียน
จะตองฝกฝนและใชไดทันทีเมื่อจําเปนตองใช การพูดระหวางบุคคลพอจะแยกไดดงั นี้
การพูดทักทายปราศรัย ตามปกติคนไทยเราเปนคนมีนํ้าใจชอบชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนอยูเสมอ มี
หนาตายิ้มแยมแจมใส รูจักโอภาปราศรัย เมื่อพบใครจะเปนคนที่รูจักกันมากอนหรือคนแปลกหนาก็จะ
ทักทายดวยการยิ้มหรือใชอวัจนภาษา คือกิริยาอาการทักทายกอน ซึ่งเปนเอกลักษณของคนไทยที่ควร
รักษาไวเพราะเปนที่ประทับใจของผูพบเห็นทั้งคนไทยดวยกันและชาวตางประเทศ
การทักทายปราศรัยควรปฏิบัติดงั นี้
1. ยิ้มแยมแจมใสความรูสึกยินดีที่ไดพบกับผูที่เราทักทาย

28 | ห น า

2. กลาวคําทักทายตามวัฒนธรรมไทย หรือตามธรรมเนียมนิยม อันเปนที่ยอมรับกันในสังคม
เชน กลาว “สวัสดีครับ”... “สวัสดีคะ”
3. แสดงกิริยาอาการประกอบคําทักทายหรือปฏิสันถาร เชน การยิ้มและคอมศีรษะเล็กนอย การ
จับมือ จับแขนหรือตบไหลเบาๆ ซึ่งเปนวัฒนธรรมตะวันตกพอที่จะทําไดถาเปนคนรูจกั สนิทสนมกันดี
4. กลาวขอความประกอบการทักทายที่เหมาะสมและทําใหเกิดความสบายใจดวยกันทั้งสองฝาย
เชน
สวัสดีคะ
คุณรัตน
สบายดีหรือคะ
สวัสดีครับ
คุณกิ่งกมล
วันนี้แตงตัวสวยจังเลย
สวัสดีคะ
คุณพีรพล
ไมไดพบกันเสียนาน ลูกๆ สบายดีหรือคะ
5. การทักทายปราศรัย ควรหลีกเลี่ยงการถามเรือ่ งสวนตัว เรือ่ งการเงินและเรือ่ งที่ทําใหผูอ่ืนไม
สบายใจ
ตัวอยาง
สวัสดีคะ
คุณคมกริช
เปนอะไรไปคะ ผอมจังเลย
สวัสดีครับ
คุณอรอนงค ไปทําอะไรมาครับ หนามีแผลเต็มไปหมดเลย
และคําถามที่เปนเรื่องสวนตัว เชน จะไปไหน จะไปเที่ยวไหน เสื้อตัวนี้ซื้อมาราคาเทาไร ไปทํา
อะไรมาหนาดูไมสบาย ไปบานลุงอ่ําทําไม ลักษณะเชนนี้ควรจะหลีกเลี่ยง เพราะไมกอใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน ควรจะทักทายปราศรัยดวยไมตรีจติ และแสดงใหเห็นทั้งคําพูดและกิริยาอาการ

การแนะนําตนเอง
การแนะนําตนเองมีความจําเปนและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเราเปนอย
างยิง่ เพราะในแตละวันเราจะมีโอกาสพบปะสังสรรค ติดตอประสานงานกับบุคคลอืน่ ๆ อยูเสมอ การ
แนะนําสรางความรูจักคุนเคยกันจึงตองเกิดขึน้ เสมอ แตการแนะนําดวยการบอกชื่อ สถานภาพอยางตรง
ไปตรงมาเปนธรรมเนียมของชาวตะวันตก
สวนคนไทยนิยมใชการแนะนําดวยการใหความชวยเหลือใหบริการเปนเบื้องตน เชน หยิบของ
ใหรนิ น้ํา ตักอาหาร เมื่อมีโอกาสอันควรก็จะทักทายปราศรัยและเริ่มการสนทนาในเรื่องที่เห็นวาจะพูดคุย
กันได แตก็มีบางครัง้ บางโอกาสที่ฝายใดฝายหนึ่งไมยอมรับรูแสดงอาการเฉยเมยไมตอบสนอง จนทํา
ใหอกี ฝายหนึง่ อึดอัดเกอเขินหมดความพยายามผลสุดทายก็เลิกราไป ซึ่งเหตุการณลักษณะนี้เปนสภาพกา
รณที่ไมพึงปรารถนา และคงไมมีใครตองการใหเกิดขึน้ กับตัวเอง ดังนั้นผูเรียนจึงตองเขาใจและฝกฝน
การแนะนําตนเองเพราะเปนสิ่งที่มีประโยชนตอการดําเนินชีวิตและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน
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บุคคลอาจตองแนะนําตนเองในหลายโอกาส แตจะกลาวเฉพาะที่สําคัญพอเปนตัวอยาง คือการ
แนะนําตนเองในที่สาธารณะ ในงานเลี้ยง ในการทําธุรกิจการงานและในงานประชุมกลุม
ก. การแนะนําตนเองในที่สาธารณะ มีแนวทาง การแนะนําตนเอง ดังนี้
1. สรางเหตุของความคุนเคย กอนที่จะแนะนําตัวมักจะมีการหาจุดเริ่มตนของการแนะนํา
ตัวดวยการสนทนาสั้น ๆ หรือทักทายดวยถอยคําที่จะนําไปสูความคุนเคย เชน วันแรกของการพบกลุม
ของ ผูเรียน เมื่อผูเรียนมาแตเชามีเพื่อนใหมมาคอยอยูคนเดียวหรือสองคน อาจจะมีผูเรียนคนใดคน
หนึง่ กลาวปรารภขึ้นมา “ดิฉันก็นึกวาจะไมมีเพื่อน เดินเขามาครัง้ แรกมองไมเห็นมีใครเลย” ตอจากนั้นก็
จะมีการสนทนากันตออีกเล็กนอย เมื่อเกิดความรูสึกคุนเคยมีมติ รไมตรีตอกันก็จะมีการแนะนําตัวใหรูจัก
ซึ่งกันและกันตอไป
ในบางครั้งอาจจะมีการทักทายดวยคําถามที่เหมาะสมกับเหตุการณ เชน ในเหตุการณที่กลาวมา
คือ ผูเรียนมาพบกัน ณ สถานที่พบกลุมเปนวันแรกนั้นคนที่มาถึงกอนอาจจะถามขึ้นกอนวา “เพิ่งมาถึง
หรือคะ” “หรือมาคนเดียวหรือคะ” หรือไมคนที่มาทีหลังอาจจะถามขึ้นกอนวา “มาถึงนานหรือยังครับ”
หรือ “ยังไมมีใครมาเลยหรือครับ” แลวอีกฝายหนึ่งก็จะตอบคําถามแลวก็มีการสนทนาซักถามกันตอจน
เกิดความรูสึกคุนเคยแลวจึงมีการแนะนําตัวใหรูจกั ซึ่งกันและกันตอไป
2. บอกชือ่ สกุลและขอมูลที่สําคัญ เมื่อทักทายหรือกลาวในเชิงปรารภ จนรูสึกวาเพื่อนใหม
หรือคูสนทนามีอัธยาศัยไมตรีที่ดีบางแลวก็อาจจะมีผูหนึ่งผูใดเปนฝายแนะนําตนเองดวยการบอกชื่อ ชื่อ
สกุลและขอมูลที่สําคัญตอเนือ่ ง เชน กลาวขึ้นวา “ผมณัฐสุชน คนเยี่ยม มาพบกลุมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายกลุมอาจารยสุภรณครับ” เพือ่ นที่สนทนาดวยก็จะแนะนําตนเองตามมาวา “ดิฉัน สุวิมล นนทวัฒนา
คะ มาพบกลุมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเหมือนกันคะ แตอยูกลุมอาจารยนพรัตนคะ เรียนแผนการ
เรียน ก. คะ” จากนั้นก็จะมีการสนทนากันตอในเรือ่ งการเรียนหรือเรื่องอื่นๆ ที่มีความสนใจตรงกันตอไป
อีก
จะเห็นไดวา การแนะนําตนเองในการพบปะสนทนากันในที่สาธารณะตามปกติทั่วไปมักจะมี
การสรางเหตุของความคุนเคยดวยการสนทนาซักถามกันเล็กๆ นอยๆ กอน แลวจึงจะมีการแนะนําตน
เองมิใชเริ่มแรกก็จะแนะนําตนเองขึ้นมา บางครัง้ อาจจะไมมีการตอบสนองจากอีกฝายหนึ่งได จึงควรคํานึง
ถึงเรื่องนี้ดวย
ข. การแนะนําตนเองในงานเลีย้ ง
การไปรวมงานเลีย้ งควรคํานึงถึงมารยาทในสังคม รูจักสังเกตสนใจเพื่อนรวมโตะหรือเพื่อน
ที่มารวมงานดวย หากยังไมรูจักคุนเคยก็หาทางแนะนําตนเองตามวัฒนธรรมประเพณีของไทยดวยการ
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แสดงสีหนายิ้มแยมแจมใส แสดงไมตรี มีโอกาสบริการก็ใหบริการซึ่งกันและกัน แลวจึงแนะนําตนเอง
โดยการบอกชื่อและบางครั้งสนทนากันตอในเรือ่ งตางๆ ตามสถานการณ บรรยากาศและความสนใจ
การแนะนําตนเองในงานเลีย้ งมีลักษณะคลายกับการแนะนําตนเองในที่สาธารณะคือ จะมีการ
สรางเหตุของความคุนเคยกอนแลวจึงแนะนําตนเอง และมีการสนทนารายละเอียดอื่นๆ ตอไป
ค. การแนะนําตนเองในการทํากิจธุระ
เมื่อพบบุคคลที่นดั หมายหรือที่ตองการพบโดยไมรูจักกันมากอนใหบอกชื่อและนามสกุลของตน
เองใหทราบดวยน้ําเสียงสุภาพ ตอจากนั้นจึงบอกกิจธุระที่ตองการมาติดตอ ตัวอยางเชน “ผมชื่อวิทยา
ศักดิ์สุวรรณ เรียนอยู กศน. เมืองปาน ทราบวาที่บานนี้เลี้ยงปลา และขายลูกปลาหลายชนิดใชไหมครับ
ผมขออนุญาตชมบอปลา ขอคําแนะนําและผมจะขอซื้อลูกปลาดุกไปเลี้ยงสัก 500 ตัว ดวยครับ”
เมื่อแนะนําตนเองและชี้แจงกิจธุระของเราอยางชัดเจนแลวก็จะทําใหการสือ่ สารดําเนินไปดวยดี
และกิจธุระของเราก็ประสบผลสําเร็จ
ง. การแนะนําตนเองในกลุมยอย
ในโอกาสที่มีการพบกลุม คนที่สวนใหญไมรูจักกันมากอนควรมีการแนะนําตนเองใหร ูจักเพื่อ
จะไดพูดคุยแสดงความคิดเห็นไดสะดวกใจและมีความเปนกันเอง ซึ่งการแนะนําตนเองในกลุมยอยนี้
ใหบอกชื่อและนามสกุล บอกอาชีพ(ถามี) และบอกวามาจากหมูบาน ตําบลอะไรถาตางอําเภอก็บอก
อําเภอดวย เชน
“ดิฉันวรวรรณ สุขวัฒนา เปนผูเรียนใหมของกลุมพระธาตุเสด็จ อยูบานวังลึก ตําบลพระธาตุ
เสด็จ ทํางานอยูโรงพยาบาลศูนยลําปางคะ”
เมื่อแนะนําตนเองแลวในกลุมก็จะมีปฏิกิริยาตอนรับดวยการยิ้มหรือปรบมือ แลวเราก็นั่งลงก็จะ
ทําใหบรรยากาศของการประชุมเปนกันเองขึ้น
กิจกรรมที่ 1
1. ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนในกลุม แลวสมมติสถานการณวาทั้งคูพบกันบนรถประจําทาง หรือ
ที่สถานีอนามัยประจําตําบลหรือสถานที่อื่นๆ ที่เห็นวาเหมาะสม ฝกทักทายปราศรัยกันและกันใหเพื่อนผู
เรียนในกลุมฟงและใหเพือ่ นชวยวิจารณการใชภาษาและการสรางบรรยากาศวาถูกตองเหมาะสมเพียงใด
2. ใหผูเรียนแนะนําตนเองในวันพบกลุมครั้งแรกหรือเมื่อมีโอกาสไปรวมประชุมกลุมยอยใน
วิชาตางๆ และยังไมรูจกั กับเพือ่ นในกลุมโดยใหปฏิบัติตามหลักการและวิธีการแนะนําตนเองที่เรียนมาแล
ว
3. เมื่อมีโอกาสที่จะทักทายปราศรัย หรือแนะนําตนเองใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงตามหลักการ
และวิธีการที่ไดศึกษามาแลวและสังเกตผลหากมีขอบกพรองผิดพลาดใหปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
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4. ใหผูเรียนเรียงกันออกมาเลาเหตุการณใดก็ไดหนาหองและใหผูฟงวิจารณในหัวขอเนื้อหา
วิธีการถายทอด และบุคลิกภาพของผูพดู วาเขาหลักเกณฑในการเปนนักพูดที่ดีหรือไม

การสนทนา
การสนทนา หมายถึง การพูดระหวางบุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป ผลัดกันพูดและผลัดกันฟง การ
สนทนามีหลายลักษณะ อาจจะเปนลักษณะที่ไมเปนแบบแผนคุยตามสบายไมจํากัดเรื่องที่สนทนา เชน
การสนทนาในครอบครัว การสนทนากันในเพื่อนผูเรียนที่รูจักสนิทสนมกัน เปนตน แตในการสนทนา
บางครัง้ เปนการสนทนาที่มีแบบแผน ซึ่งตองมีการตระเตรียมลวงหนา สวนใหญจะเปนการสนทนาเชิง
วิชาการ แตในที่นี้จะพูดถึงการสนทนาที่ไมเปนแบบแผน คือการสนทนากับบุคคลที่รูจักคุนเคย และ
บุคคลแรกรูจัก การสือ่ สารลักษณะนี้มีความสําคัญและเราไดใชเปนประจํายิ่งในครอบครัวในที่ทํางาน
ในสถานศึกษาหรือในกลุมของผูเรียน ถามีการสนทนากันดวยดี ก็จะนําความสัมพันธฉันพี่นอง ฉันมิตร
มาให กระทําสิ่งใดก็ราบรืน่ เกิดความสามัคคีและนําความสุขมาใหแตในทางตรงขามถาการสนทนาไม
เปนไปดวยดี ก็ยอมกอใหเกิดการแตกราว ขาดสามัคคี มีแตความสับสนวุนวาย การสนทนาระหวาง
บุคคลที่รจู กั คุนเคยมีสิ่งสําคัญที่ตองนึกถึงอยู 2 เรือ่ ง คือ เรือ่ งที่สนทนาและคุณสมบัติของผูรวมสนทนา
ก. เรื่องที่สนทนา
เรื่องที่นํามาสนทนา จะทําใหการสนทนาดําเนินไปดวยดีมีผลดีตอทั้งสองฝายนั้น ควรมี
ลักษณะดังนี้
1. ควรเปนเรือ่ งที่ทั้งสองฝายมีความรูและความสนใจรวมกันหรือตรงกัน
2. ควรเปนขาวหรือเหตุการณที่เกิดขึน้ ในชวงเวลานั้น ๆ เชนเปนขาวในหนังสือรายวัน
ภาวะเศรษฐกิจ ปญหาการครองชีพ เหตุการณทางการเมืองในขณะนั้น เปนตน
3. ควรเปนเรื่องที่เหมาะกับโอกาส กาลเทศะ และเหตุการณ เชน ถาเปนการสนทนางาน
มงคลก็ควรพูดแตสิ่งที่เปนมงคลเปนสิ่งดีงาม ไมพูดในสิ่งที่ไมเปนมงคล หรือเรือ่ งรายในขณะเดียวกันถ
าเปนงานที่เศราโศกกลับไปพูดเรือ่ งสนุกสนานก็ไมสมควร
4. ควรเปนเรือ่ งที่ไมสรางความวิตกกังวล ความเครียดใหกับคูสนทนา ควรเปนเรื่องที่ทําให
เกิดความพอใจความสบายใจหรือความสนุกสนาน
เรื่องที่ควรงดเวนที่จะนํามาสนทนาไดแก
1. เรือ่ งสวนตัวของตนเองและเรือ่ งที่คูสนทนาไมมีสวนเกี่ยวของดวย
2. เรือ่ งที่เปนการนินทาผูอื่น เรือ่ งที่ไมเปนสาระแกนสาร
3. คุยโวโออวดความสามารถของตนเอง
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4. เรื ่อ งความทุ ก ขร อ นของตน
ความโชครา ยเพื่ อ ขอความเห็ น ใจ
ยกเวน
การสนทนากับผูใกลชิดสนิทสนมกันจริงๆ
ข. คุณสมบัติของผูรวมสนทนา
1. มีความรอบรูในเรื่องตางๆ พอสมควร มีการติดตามเหตุการณเปลี่ยนแปลงของบานเมือง
และโลกอยูเสมอ
2. ใชถอยคําสุภาพ ระมัดระวังในการใชภาษาใหเหมาะสมเปนกันเอง แสดงการเอาใจใส
และกิริยาทาทางยิ้มแยมแจมใส มีการขอโทษ ขออภัยเมื่อพูดผิดพลาด มีการขานรับดวยคํา ครับ คะ ใช
ครับ ใชคะ จริงครับ ถูกแลวคะ
3. เปนผูพูดและผูฟงที่ดี ใหโอกาสคูสนทนาไดพูดขณะที่เขาพูดไมจบก็ตองรอไวกอน แม
จะเบือ่ หนายก็ตองอดทนเก็บความรูสึกไว ไมแสดงกิริยาอาการเบื่อหนายใหเห็น ใหโอกาสคูสนทนาได
พูดและแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุด
4. รูจกั สังเกตความรูสึกของคูสนทนา ซึ่งจะแสดงออกทางสีหนาทาทางและน้ําเสียง คําพูด
ถาหากสังเกตเห็นวาคูสนทนาไมสนใจฟง ไมกระตือรือรน ดูสีหนาแสดงความเบื่อหนายก็ใหเปลี่ยน
บรรยากาศดวยการเปลี่ยนเรื่องสนทนา หรือพยายามสังเกตใหทราบถึงสาเหตุที่ทําใหคูสนทนาไมสนใจ
เกิดการเบือ่ หนายแลวจึงแกไขตามสาเหตุนั้น เชน เห็นวาคูสนทนามีกิจธุระที่จะทํา เราก็ปรับเวลาของการ
สนทนาใหสั้นเขาหรือใหพอเหมาะพอควร
5. พูดใหกระชับตรงประเด็น ใหรูวาสิ่งใดควรพูด สิ่งใดไมควรพูด สิ่งใดคูสนทนาพอใจ สิ่ง
ใดคูสนทนาไมพอใจ ไมพูดขมขู ไมผูกขาดการพูด หากคูสนทนาผิดพลาดไมควรตําหนิโดยตรง ควรมี
วิธีการและใชคําพูดที่แยบยลเพื่อใหเขารูสึกไดเอง

การสนทนากับบุคคลแรกรูจัก
บุคคลที่เพิ่งรูจักกันทั้งสองผายยังไมรูถึงภูมิหลังนิสัยรสนิยม พื้นฐานความรู ความคิดการ
สนทนากับบุคคลแรกรูจกั ควรปฏิบัติดงั นี้
1. สรางความคุนเคยดวยการบริการหรือแสดงความเอือ้ เฟอดวยวิธีตาง ๆ
2. สังเกตพฤติกรรมของคูสนทนา เพื่อจะไดทราบลักษณะบางอยางของคูสนทนา
3. เริ่มทักทายดวยถอยคําสุภาพแสดงถึงความเปนมิตร
4. พูดเรื่องทั่วๆ ไป อาจจะเปนขาวดัง เหตุการณลมฟาอากาศ เมื่อสังเกตไดวาผูสนทนาชอบ
เรือ่ งประเภทใด ก็จะไดสนทนาเรือ่ งนั้นตอไป หากเห็นวาคูสนทนาไมชอบเรือ่ งใดก็จะไดเปลี่ยนเรือ่ ง
5. เมื่อเห็นวามีความคุนเคยมากแลว ก็สามารถใชหลักของการสนทนากับบุคคลที่รูจักคุนเคยมา
ใชกับบุคคลดังกลาว
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กิจกรรมที่ 2
1. ใหผูเรียนแบงกลุมเพื่อฝกการสนทนาในวันพบกลุม โดยใหแบงกลุมๆ ละ 5 – 6 คน แยกเป
นผูสนทนา 3 – 4 คน และเปนผูสังเกตการณ 2 คน ในขณะกลุมสนทนากันใหผูสังเกตการณบันทึก
รายละเอียดของการสนทนาของกลุมในหัวขอตอไปนี้
1.1 หัวขอเรื่องที่สนทนา มีเรื่องอะไรบาง เรื่องเดียวหรือหลายเรื่อง และใหวิเคราะหถึง
ประโยชนของเรือ่ งนัน้ ๆ
1.2 ขณะที่คนหนึ่งพูด คนอื่นๆ ฟงหรือไมหรือมีพฤติกรรมอยางไร ใหแตละกลุมแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิจารณผูพูดและผูฟง เชน บุคคลใดในกลุมที่พูดมากที่สุดและบุคคลใดพูดนอยที่สุด พูด
ตรงประเด็นหรือไม การใชภาษา อารมณของคูสนทนาหรือผูฟง พฤติกรรมหรือคําพูดใดที่ไมเหมาะสม
2. เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนาแลวใหผูสังเกตการณเสนอขอมูลรายละเอียดตอกลุม แลวใหชวยกัน
เขียนบทสนทนาตามรายละเอียดที่กลุมไดสนทนาไปแลว พรอมขอสังเกตผูอ่ืนใหครูประจํากลุมตรวจ
และใหคําแนะนํา
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การสัมภาษณ
การสัมภาษณมีอยูหลายลักษณะหลายระดับแตในระดับนี้จะขอกลาวเฉพาะสวนที่จําเปน ซึ่งผู
เรียนจะตองนําไปใชเทานั้น
ก. ผูสัมภาษณ ควรมีการเตรียมตัวและปฏิบัติดงั นี้
1. ตองมีการติดตอประสานงาน นัดหมายกับผูใหสัมภาษณไวลวงหนา พรอมทั้งกําหนดวัน
เวลาที่จะสัมภาษณและบอกจุดประสงคของการสัมภาษณ เพื่อผูที่ใหสัมภาษณจะไดเตรียมตัวไดถูกตอง
2. เมื่อประสานงานแลว ผูสัมภาษณควรเตรียมตัวตั้งแนวคําถามที่จะไปสัมภาษณไวเปน
ประเด็นๆ ตามวัตถุประสงคที่วางไว
3. ศึกษาเรือ่ งที่จะสัมภาษณใหเขาใจ
4. เมื่อไปพบผูใหสัมภาษณตองตั้งคําถามใหชดั เจน เขาใจงาย ใชภาษาสุภาพ
5. ควรเตรียมการบันทึกภาพ เสียง และขอความ เตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเรียบรอยกอน
เพื่อใหการบันทึกสมบูรณไมผิดพลาด
6. รักษาเวลานัดหมาย เวลาขณะสัมภาษณใหเปนไปตามที่กําหนดนัดหมายไว อยาไดถาม
นอกประเด็นและอยายืดเยื้อโดยไมจาํ เปน
ข. ผูใหสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณมักจะเปนบุคคลสําคัญ ผูประสบความสําเร็จในชีวิต ในอาชีพ ผูมีความรู ฯลฯ ส
วนผูเรียนเองก็มีโอกาสเปนผูใหสัมภาษณไดเหมือนกัน เชน เมื่อไปสมัครงาน สมัครเขาเรียนตอหรือ
แสดงความคิดเห็นตอสือ่ มวลชนในเรื่องตางๆ เหลานี้ เปนตน วิธีปฏิบัติตน เมื่อเปนผูใหสัมภาษณควร
กระทําดังนี้
1. สรางบุคลิกภาพใหดี ดวยการแตงกายใหสะอาดเรียบรอยประณีต สวนตางๆ ของรางกายตอง
สะอาดเรียบรอยเหมาะสม
2. รักษาเวลานัดหมาย แมจะเปนฝายคอยก็ตองใหพรอมตามเวลาที่นดั หมาย
3. สรางความมั่นใจดวยการเตรียมใหพรอมไมใหประหมา ตื่นเตน เคอะเขิน ขมใจไมใหกังวล
สิ่งใดๆ
4. พูดใหชดั เจน เสียงหนักเบาและน้ําเสียงใหพอดีเหมาะสม ใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
หลีกเลี่ยงการใชภาษาปากหรือคําแสลง ไมพูดยกตนขมทานไมพูดโออวด
5. ตั้งใจตอบคําถามและตอบใหตรงประเด็น การขยายความพูดใหกระชับ ไมเยิ่นเยอ มีปฏิภาณ
ไหวพริบ แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล หากสิ่งใดที่ตอบไมไดก็ใหออกตัว อยางนุมนวล เชน บอกว
าไมคอยสันทัด หรือไมสจู ะมีความรูในเรือ่ งนี้ เปนตน
6. ตอบคําถามอยางสุภาพแสดงไมตรีจติ และความเต็มใจที่จะใหสัมภาษณ
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กิจกรรมที่ 3
ใหผูเรียนฝกการสัมภาษณดวยการแบงกลุมออกเปนกลุมยอยกลุมละไมเกิน 5 คน แลวสมมุติเป
นผูสัมภาษณและเปนผูใหสัมภาษณ ฝายละกี่คนแลวแตความเหมาะสม
โดยมีขอกําหนดและแนวทางฝกดังนี้
1. รวมกําหนดเรือ่ งที่จะสัมภาษณและตั้งจุดประสงคของการสัมภาษณ
2. แตละฝายเตรียมการสัมภาษณ ศึกษาเรือ่ ง ตั้งคําถาม หาแนวตอบ ฯลฯ
3. ปฏิบัติการสัมภาษณ
4. บันทึกบทสัมภาษณ
5. ใหครู กศน. และเพือ่ นผูเรียนประเมินและใหคําแนะนํา

การใชและการพูดโทรศัพท
การสือ่ สารดวยการพูดทางโทรศัพทในปจจุบันมีแพรหลายโดยทั่วไป มีทั้งโทรศัพทสาธารณะ
ในระดับตําบล หมูบาน โทรศัพทสวนตัวก็ขยายไปทั่วเกือบทุกชุมชน การเรียนรูวิธีการใชและการพูด
โทรศัพทจงึ เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียน เพราะจะไดใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัดคาใชจาย

วิธีการใชโทรศัพทและพูดโทรศัพทมขี อควรปฏิบัติดังนี้
1. ตองศึกษาใหรูและเขาใจการคนหารายชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากสมุดโทรศัพทและมี
สมุดโทรศัพทหรือเครือ่ งบันทึกหมายเลขโทรศัพทสวนตัว การบันทึกหมายเลขโทรศัพทมือถือ ของผูที่
จะตองติดตอเปนประจํา
2. เมื่อโทรไปแลวมีผูรบั ใหผูรบั บอกชื่อและสถานที่รบั โทรศัพททันที่ เชน
“สวัสดีคะ บานอยูเปนสุขคะ”
“สวัสดีครับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสงขลาครับ”
“สวัสดีคะ 2816286 คะ”
3. ถาผูโทรศัพทเขามาตองการพูดกับคนอื่น และบุคคลนั้นอยูก็อาจตอบกลับไปวา
“กรุณารอสักครูนะคะ (นะครับ)”
แลวรีบไปตามบุคลนั้นทันที ถาผูที่เขาตองการพูดดวยไมอยูหรือไมวางจะดวยกรณีใดๆ ก็ตาม ควรชี้แจง
ใหทราบอยางสุภาพ เชน
“คุณสมโภช ไมอยูครับกรุณาโทรมาใหมนะครับ” หรือ
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“คุณเอือ้ จิต กําลังติดประชุมคะ จะมีอะไรสั่งหรือฝากไวหรือเปลาคะ ฯลฯ”
4. ถา เกิ ด ขอ ผิ ด พลาดหรื อ มี ป ญ หาในขณะใชโ ทรศั พ ทค วรกลา วคํ า ขอโทษและรี บ
ชี้แจงขอขัดของใหทราบ
“ขอโทษครับ คุณตอผิดครับ” หรือ
“ไมเปนไรครับ”
5. การพูดโทรศัพททุกครั้ง ตองพูดอยางสุภาพใชน้ําเสียงใหพอดีสั้นกระชับไดใจความและตรง
ประเด็น อยาพูดเร็วหรือใชเสียงดังเกินไป ไมพูดเรื่องไรสาระยืดยาวเพราะจะเสียคาบริการมาก และเสีย
มารยาททําใหผูอื่นที่จะใชโทรศัพทเครือ่ งนั้นตองคอย
6. การรับโทรศัพทแทนคนอื่น และผูโทรศัพทติดตอฝากขอความไวตองจดบันทึกขอความให
ครบถวน และอาจขอรายละเอียดเพิ่มเติมใหชัดเจน เมื่อจดบันทึกแลวควรอานทานใหผูที่ติดตอมาฟง
เพื่อตรวจสอบความถูกตองวาครบถวนตามความประสงคหรือไม หากไมครบถวนจะไดเพิ่มเติมและตอง
ลงชื่อผูบันทึกพรอม วัน เวลาที่รบั โทรศัพท

การพูดตอชุมชน
1. เปนวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่จะเผยแพรความคิดเห็นของบุคคลตอสาธารณชนไดอยางกวา ง
ขวาง ความคิดเห็นนี้อาจเปนไดทั้งในทางสนับสนุน และคัดคาน
2. เปน วิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการถา ยทอดวั ฒ นธรรมการปลู ก ฝง คุ ณ ธรรม
การเผยแพร
ความรู และวิทยาการใหมๆ สูประชาชน เชน เรือ่ งเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบาน ปาฐกถาธรรม การเผยแพร
ความรูทางการเกษตร การอุตสาหกรรม เปนตน
3. เปนวิถีทางที่ทําใหมนุษยสามารถชี้แนะการแกปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการจราจร ปญหา
ทางดานเศรษฐกิจ เปนตน
นอกจากการพูดตอชุมชนโดยการประชุมรวมกัน หรือการพูดในทีส่ าธารณะ เชน การหาเสียง
การพูดโฆษณาสินคาตางๆ แลว ยังมีการพูดอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนการพูดผานสือ่ มวลชน โดยผานทางโทร
ทัศนหรือวิทยุ ผูเรียนเคยเห็นเคยฟงวิธีการพูดเชนนี้มาบางแลว อาทิ การพูดสัมภาษณ การเปนพิธีกร การ
สนทนา การโฆษณา การเลาเรือ่ ง เปนตน
การพูดโดยผานสื่อมวลชน จะมีผฟู งหรือผูชมทั่วประเทศ ผูดาํ เนินรายการจะตองคํานึงถึงวิธีการ
พูดดังนี้
1. วิธีการพูดที่นาสนใจ เราใจ สนุกสนาน
2. ภาษาที่ใชตองสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล กระชับเขาใจงาย
3. ใหเกียรติแกผูที่กําลังพูดดวยหรือผูที่กลาวถึง

ห น า | 37

4. ไมพูดกาวราว หรือเสียดสีผูอื่น
ผูเรียนเคยไดรบั เชิญใหพูดตอชุมชนไหม?
ถาเคย ทบทวนซิวาเคยพูดโดยวิธีใด ขอใหอานตอไป แลวจะรูวาที่พูดนั้นอยูในวิธีใดของ
ประเภทการพูด
ประเภทของการพูดตอชุมชนอาจแบงไดหลายวิธี ดังนี้
1. แบงตามวิธีการนําเสนอ มี 4 ประเภท คือ
ก. การพูดโดยฉับพลัน คือ การพูดที่ผูพูดไมรูตัวลวงหนามากอน เชน การไดรับเชิญใหพูด
อวยพรในงานวันเกิด งานมงคลสมรส เปนตน
ข. การพูดโดยอาศัยตนราง คือ การพูดที่ผูพูดรูตัวลวงหนามีเวลาเตรียมรางขอความที่จะพูด
และวัสดุอปุ กรณไวกอน การพูดดวยวิธีน้ผี ูพูดจะมีความมั่นใจในการพูดมากกวาการพูดโดยฉับพลัน
ค. การพูดโดยวิธีการทองจํา คือ การพูดที่ผูพูดตองเตรียมเขียนตนฉบับที่จะพูดอยางละเอียด
แลวทองจําเนือ้ หาทั้งหมดจนขึ้นใจ การพูดวิธีน้ไี มใครเปนธรรมชาติ เพราะถาผูพูดลืมตอนใดตอนหนึ่งก็
จะทําใหเสียเวลาคิด
ง. การพูดโดยวิธีอานจากราง คือ การพูดโดยอานจากตนฉบับที่เตรียมไวอยางดี สวนมาก
มักจะใชในโอกาสสําคัญ เชน การกลาวปราศรัย การกลาวเปดประชุมการกลาวใหโอวาท
2. แบงตามความมุงหมาย มี 4 ประเภท คือ
ก. การพูดเพื่อใหความรูหรือขอเท็จจริง เปนการพูดเพื่อใหขอมูลหรือเพื่อแจงเรือ่ งราวตางๆ
ที่เปนประโยชน หรือมีความสําคัญสําหรับผูฟง การพูดประเภทนี้ผูพูดอาจจะใชวธิ ีพูดหลายรูปแบบ เชน
อาจจะใชวธิ ีเลา พรรณนาวิจารณ อธิบาย
เปน การพู ด เพื่ อ ใหผู ฟ ง เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธา
ข. การพู ด เพื่ อ โนม นา วใจ
มีความคิดเห็นคลอยตาม เชน การโฆษณาสินคา การพูดหาเสียง
ค. การพูดเพื่อจรรโลง เปนการพูดเพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึน้ และเพื่อใหเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน คลายเครียด เชน การกลาวคําสดุดี การเลานิทาน การเลาประสบการณ
ง. การพูดเพื่อคนหาคําตอบ เปนการพูดที่มงุ หมายใหผูฟงชวยคิดแกปญหา เชน การสัมมนา
รายการคุณบอกมา
3. แบงตามเนื้อหาที่จะพูด เชน เนือ้ หาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร
4. แบงตามโอกาสที่จะพูด อาจแบงกวาง ๆ ได 3 โอกาส คือ
ก. โอกาสที่เปนทางการ เชน การกลาวปราศรัย การใหโอวาท
ข. โอกาสกึ่งทางการ เชน การบรรยายสรุปเมื่อมีผูเยี่ยมชมสถานที่
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ค. โอกาสที่ไมเปนทางการ เชน การสังสรรคกับเพื่อนเกา การเลาเรื่องตลกใหที่ประชุมการ
พบปะสังสรรคกับเพือ่ นรวมงานเนือ่ งในวันขึ้นปใหม เปนตน
5. แบงตามรูปแบบ มีดงั นี้
ก. การสนทนาตอหนาชุมชน คือ รูปแบบที่มผี ูพูดสองคนหรือมากกวานั้นสนทนาซึ่งกันและ
กัน เชน รายการสนทนาปญหาบานเมือง
ข. การปาฐกถา ผูปาฐกถาเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดศึกษาคนความาอยางละเอียด
ค. การอภิปรายเปนคณะ คือ การพูดของคณะบุคคลประมาณ 3 – 5 คน พูดแสดงความรู และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอหนาผูฟงเปนจํานวนมาก
คื อ การพู ด หนา ประชุ ม โดยแบง ผู พู ด ออกเปน
ง. การซั ก ถามหนา ที ป่ ระชุ ม
2 กลุม กลุมหนึ่งเปนตัวแทนของผูฟง จํานวน 2 – 4 คน มีหนาที่ซักถาม อีกกลุมหนึ่งเปนวิทยากร
ประมาณ 2 – 4 คน เปนผูตอบคําถาม
จ. การโตวาที เปนการพูดโตแยงระหวางบุคคล 2 ฝาย ฝายหนึ่งเปนฝายเสนอญัตติ อีกฝาย
หนึง่ เปนฝายคาน มีกรรมการตัดสินชี้ขาดใหฝายหนึง่ ฝายใดเปนฝายชนะหรือเสมอ

การเตรียมการพูดตอหนาชุมชน

การพูดตอหนาชุมชนนั้น ผูฟงสวนมากก็ต้ังความหวังไววาจะไดรับความรูหรือประโยชนจาก
การฟง ผูพูดจึงตองเตรียมตัวเปนอยางดี เพราะการเตรียมตัวจะชวยใหผูพูดมีความมั่นใจกลาที่จะแสดง
ความคิด ความเห็ น การพู ดดว ยความมั่ นใจยอมจะทํ า ใหผู ฟ ง เกิ ดความเชื่อถื อ ประทั บ ใจใน
การพูด
ผูพูดแตละคนอาจใชวิธีการเตรียมตัวไดตางๆ กัน ดังนี้
1. การกําหนดจุดมุงหมายของการพูด ผูพูดควรกําหนดใหชัดเจนทั้งจุดมุงหมายทั่วไป และจุด
มุ ง หมายเฉพาะเรื่ อ ง เชน การใหเ ลา ประสบการณเ กี่ ย วกั บ การทํ า งาน จุ ด มุ ง หมาย
ทั่วไปคือใหความรู จุดมุงหมายเฉพาะ คือ วิธีการทํางานและอุปสรรคตางๆ ที่ไดพบ
2. การวิเคราะหผูฟง กอนที่จะพูดทุกครั้งผูพูดควรจะไดพิจารณาผูฟงอยางละเอียดวาผูฟงสวน
ใหญสนใจหรือชอบเกี่ยวกับเรื่องใด โดยผูพูดควรเตรียมขอมูลและการใชภาษาใหเหมาะกับเพศวัย
สถานภาพทางสังคม (โสดหรือมีคูสมรสแลว) อาชีพพื้นความรู ความสนใจตลอดจนทัศนคติของกลุมผูฟ
ง
3. การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะพูด ผูพูดตองมีเวลาเตรียมตัวในการพูด ผูพูดจึงควร
พิจารณาเรื่องที่จะพูดวา ตนเองมีความรูในเรื่องนั้นๆ เพียงใด หากไมมีความรูเพียงพอก็ควรหาความรู
เพิ่มเติม และกําหนดขอบเขตของเรื่องใหเหมาะกับผูฟง เชน เปนเด็กเล็ก เปนวัยรุน หรือเปนผูใหญ เป
นตน
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4. การรวบรวมเนือ้ หาที่จะพูด การพูดใหผูอ่ืนฟง ผูพูดตองเตรียมรวบรวมเนื้อหาใหดีเพื่อผูฟง
จะไดรับประโยชนมากที่สุด การรวบรวมเนื้อหาอาจทําไดโดยการศึกษา คนควา การไตถามผูรู การ
สัมภาษณ และอาจใชอปุ กรณชวย เพื่อใหผูฟงเขาใจไดงายขึ้น
5. การทําเคาโครงลําดับเรื่องที่จะพูด เพื่อใหการพูดเปนไปตามลําดับขั้นตอนไมสับสน ผูพูด
ควรทําโครงเรือ่ ง ลําดับหัวขอใหดี เพื่อกันการหลงลืมและชวยใหเกิดความมั่นใจในการพูด
6. การฝกซอมการพูด ผูพูดควรหาเวลาฝกซอมการพูดของตนเสียกอน เมื่อถึงเวลาพูดจะไดพูด
ดวยความมั่นใจ ในการฝกซอมนั้นควรคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ ทายืนหรือนั่งกิริยาอาการ การใชเสียง กร
ใชสายตา ถามีผูฟงอาจจะชวยติชมการพูดในขณะฝกซอมได
กิจกรรมที่ 4
1. ใหผูเรียนฟงการสนทนาทางโทรทัศน รายการที่สนใจและเปนรายการเดียวกัน เชน รายการ
สนทนาปญหาบานเมือง รายการตรงประเด็น ฯลฯ เมื่อฟงแลวใหผูเรียนบันทึกการพูดของผูดําเนิน
รายการ และผูรวมสนทนา วามีวิธีการพูดอยางไร ภาษาที่ใชเหมาะสมหรือไม มีการพูดกาวราวหรือ
เสียดสีผูอ่ืนบางหรือไม ฯลฯ แลวนํามาสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันในวันพบกลุม หรือตัดตอข
อความจากสื่อสิ่งพิมพมาอานและใหวจิ ารณขอความนั้น ๆ ก็ได
2. ใหผูเรียนสังเกตการพูดใหขาวของบุคคลสําคัญและนักการเมืองแตละคนทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน แลวพิจารณาวาการใหขาว หรือการแสดงความคิดเห็นนั้นควรเชื่อหรือไม เพียงใด เพราะเหตุ
ใด แลวนํามาสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน เมื่อมีโอกาสพบปะกันหรือในวันพบกลุมผูเรียน อาจ
จะฟงการพูดแสดงทรรศนะของนักการเมืองจากเทปบันทึกเสียงแลวนํามาสนทนากันก็ได
3. สมมติเหตุการณใหผูเรียนออกมาสนทนากันทางโทรศัพท ใหเพือ่ นๆ วิจารณ
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การพูดแสดงความคิดเห็น
การพู ดแสดงความคิดเห็ นเปนลั กษณะการพู ดที่จะใชใ นการปรึก ษาหารือกันในกลุม ยอย
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา เชน ปญหาการเรียน ปญหาในการดําเนินชีวิต ปญหาของชุมชนพื้นฐาน
การแสดงความคิ ด เห็ น เปน การใชทั ก ษะการฟง การอา น การพู ด และการคิ ด ให
สัมพันธกัน ตองอาศัยการฝกฝนใหเกิดความชํานาญ เพราะการพูดแสดงความคิดเห็นตองใชทั้งความรู
ความคิ ด
เหตุ ผลหรื อหลั ก การ
ทฤษฎี ตา งๆ
หลายอยา งประกอบกั น
ความคิ ด
นั้นจะถูกตองเหมาะสม มีคุณคานาเชื่อถือ การพูดแสดงความคิดเห็นจึงตองใชความรอบคอบใหเหตุผล มี
ใจเปน กลาง
บริ สุ ท ธิ์ ใ จ
ไมมี อ คติ
มี ก ารฝก ฝนจนเกิ ด ความชํ า นาญรั บ ผิ ด ชอบ
ในสิ่งที่พูด นี่เปนหลักของการพูดแสดงความคิดเห็น

การพูดในที่ประชุม
ผู เรี ย นทราบมาแลววา การประชุ ม มี หลายประเภทหลายลัก ษณะทั้ ง การประชุ ม กลุม ยอย
การประชุมกลุมใหญ การประชุมเชิงวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ แตบุคคลที่มีบทบาทที่จะต
องพูดในที่ประชุมที่สําคัญนั้นมีเพียง 2 ฝาย คือ ประธานในที่ประชุมและผูเขารวมประชุม บุคคลทั้ง 2 ฝ
ายนี้จะตองรูจักหนาที่และมารยาทของการพูดที่ในประชุม มิฉะนั้นการประชุมก็จะไมเรียบรอยและไม
บรรลุผลตามวัตถุประสงค
ประธานในที่ประชุม จะตองปฏิบัติตามหนาที่และมารยาทในการพูดดังนี้
1. แจงใหทราบถึงวัตถุประสงค ปญหาหรือประเด็นที่นาคิดของการประชุมใหสมาชิกไดทราบ
และพิจารณากอนดําเนินการประชุม
2. พูดตามหัวขอหรือวาระการประชุมอยางสั้นๆ ไดเนื้อหาสาระและอยาถือโอกาสของการเปน
ประธานผูกขาดการพูดแตเพียงผูเดียว
3. ใหโอกาสแกผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี กวางขวางเปนอิสระและทั่วถึง
ประธานคอยสรุปความคิดเห็น ขอเสนอตางๆ ใหกระชับ ตรงประเด็นและเปนคนสุดทาย
4. ใชคําพูดสรางบรรยากาศที่ดี มีความเปนกันเองเพื่อใหผูเขารวมประชุมกลาแสดงความคิด
เห็น และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความราบรืน่
5. ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระและรักษาเวลาในการประชุมใหเปนไปตาม
กําหนด หากผูเขารวมประชุมพูดแสดงความคิดเห็นมากจนเกินเวลาหรือพูดไมตรงประเด็น ประธานต
องเตือนใหพูดรวบรัดและพูดใหตรงประเด็น
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ผูเขารวมประชุม จะตองปฏิบัติตามหนาที่และมารยาทในการพูดดังนี้
1. พูดแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอยางมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอืน่ พูด
ดวยใจเปนกลางไมใชอารมณหรือนําความขัดแยงสวนตัวกับผูเขารวมประชุมมาเกี่ยวของกับการพูดและ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
2. เขาประชุมใหตรงเวลาและรักษาเวลาในการพูด ตามที่ประธานกําหนดให
3. พูดใหไดใจความ กระชับ และกํากับความคิดใหเปนไปตามขั้นตอนมีการโยงความคิด เห็นด
วยหรือขัดแยงใหสัมพันธตอเนือ่ งและสอดคลอง ไมควรพูดวกวนจนจับประเด็นไมได
4. ไมควรผูกขาดการพูดแตผูเดียว หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองเพื่อแสดงความรอบรู เมื่อ
เห็นวาประเด็นใดที่มีแนวทางที่ดีและถูกตองแลวก็ควรงดเวนการแสดงความคิดเห็น มิฉะนั้นจะทําใหผู
เขารวมประชุมเกิดความเบือ่ หนาย
5. ควรรักษามารยาทในการพูดในที่ประชุม อยางเชน ใชภาษาสุภาพ ไมพูดกาวราว มีการขอ
อนุญาตตอประธานเมื่อตองการพูด ไมแสดงกิริยาที่ไมสุภาพในที่ประชุม เปนตน
กิจกรรมที่ 5
ใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามหัวขอที่ครูกาํ หนด และบาง
คนแสดงบทบาทของผูเขารวมประชุม สรุปทายมีการอภิปรายรวมกันถึงขอดี ขอดอยตามที่แสดงออก

การพูดรายงาน
การพูดรายงาน หมายถึง การพูดเพื่อนําเสนอเรือ่ งราว ขอมูลขอเท็จจริง ผลการปฏิบัติงาน สถาน
การณ ความกาวหนาของการดําเนินงานหรือผลของการศึกษาคนควาตอกลุม หรือที่ประชุม เชน การ
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการของหนวยงานหรืองคกรที่รับผิดชอบ รายงานสถานการณและ
ความกาวหนาของหนวยงาน รายงานผลการทดลองหรือศึกษาคนควาของผูเรียน เปนตน การพูดรายงาน
ที่ผูเรียนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน คือการพูดรายงานผลการทดลองและการศึกษาคนควา เพื่อเสนอ
ตอครูและเพื่อนในกลุม ซึ่งมักจะเรียกวาการรายงานหนาชั้น ดังนั้น ผูเรียนจะตองทราบถึงหลักและ
วิธีการพูดรายงานพรอมทั้งหมั่นฝกฝนใหเกิดทักษะซึ่ง มีแนวปฏิบัติดงั นี้
1. เรียบเรียงเนือ้ หาที่จะรายงานตามลําดับความสําคัญไดสาระกระชับและชัดเจน
2. พิจารณาเนือ้ หาใหเหมาะสมกับสภาพและพื้นฐานความรูของกลุมผูฟง
3. พิจารณาเนือ้ หาที่รายงานใหเหมาะสมกับเวลาที่กาํ หนด
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4. ควรใชภาษาในการเสนอเนือ้ หาใหเหมาะสมกับระดับของผูฟงใชภาษาที่สื่อสารเขาใจงาย ไม
ใชศัพทเทคนิค หรือศัพททางวิชาการที่ยากจะทําใหผูฟงไมเขาใจ
5. มีการยกตัวอยางสถิติ เอกสารและอุปกรณประกอบการรายงานในเนื้อหาบางตอนเพื่อใหผูฟ
งเขาใจงายและชัดเจน
6. ควรเปดโอกาสใหผูฟงไดซักถามขอสงสัย เพื่อผูรายงานจะไดอธิบาย
7. หากการรายงานมีเนือ้ หาสาระมากเกินเวลาที่มีอยู ควรมีการพิมพเอกสารแจกลวงหนา เพื่อผู
รายงานจะไดชี้แจงเฉพาะสวนที่สําคัญเทานั้น สวนรายละเอียดจะดูไดจากเอกสาร

การพูดบรรยายความรูสกึ
การพูดบรรยายความรูสึก เปนลักษณะการถายทอดความรู อารมณความรูสึกหรือความคิดเห็น
ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยผูพูดมีจุดประสงคเพื่อโนมนาวใจใหผูฟงคลอยตามหรือเชื่อในเรื่องนั้นๆ การพูด
บรรยายความรูสึกนึกคิดออกมาใหผูฟงเชื่อและเห็นคลอยตามนั้น จําเปนตองใชศิลปะในการพูด ศิลปะ
ในการใชน้ําเสียงและการแสดงกิริยาทาทางประกอบไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการเลือกใชถอยคําใน
การพูดและการใชกลวิธีในการบรรยายความรูสึก เชน การพูดแสดงความยินดี การพูดแสดงความ
ขอบคุณ การกลาวแสดงความเสียใจ การเลาเหตุการณที่ตื่นเตนเราใจและการพูดปลอบใจ เปนตน

การพูดชี้แจงรายละเอียด
การพูดชี้แจงรายละเอียดเปนการพูดอธิบายวิธีหนึ่งที่มีจุดประสงคสําคัญ เพื่ออธิบายหรือชี้แจง
เรือ่ งราวตางๆ ที่มีผูตดิ ใจสงสัยใหเขาใจในรายละเอียดอยางแจมแจงชัดเจนทั้งผูชี้แจงอาจเปนคนๆ เดียว
หรือเปนคณะก็ได และผูฟงอาจจะเปนคนๆ เดียวหรือกลุมคนก็ได การพูดชี้แจงรายละเอียดมีขั้นตอน
และวิธีการดังนี้
1. ตองศึ ก ษาทํ า ความเขา ใจปญหา ขอสงสั ย เหตุ ก ารณค วามตองการและสถานการณ
ของบุคคล กลุมบุคคลที่จะชี้แจงเปนอยางดี
2. พูดเทาความถึงปญหา ขอสงสัย ความตองการของผูฟง คําชี้แจงเพื่อเปนหลักฐานที่จะนําเขาสู
การชี้แจงรายละเอียด
3. เริ่มชี้แจงรายละเอียดหรือเนือ้ เรือ่ งที่เปนเหตุผลสําคัญเปนขอเท็จจริงหรือเปนวิธีปฏิบัติที่ถูกต
องเหมาะสม โดยใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณในขณะนั้นอธิบายใหผูฟงเขา
ใจในรายละเอียดใหแจมแจงชัดเจน
4. มีการสรุปในสาระสําคัญ แนวปฏิบตั ิหรือขอตกลงใหชดั เจนยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่ 6
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ใหผูเรียนฝกการพูดบรรยายความรูสึกตอเพือ่ นหรือบุคคลที่เกี่ยวของในโอกาสอันควร ซึ่งอาจจะ
เปนการพูดแสดงความยินดี แสดงความเสียใจหรือการพูดเพื่อปลอบใจโดยปฏิบัติตามหลักและวิธีการพูด
บรรยายความรูสึกใหครบถวนแลวใหประเมินการพูดของตนเองดวย

การอภิปราย
ความหมายและความสําคัญของการอภิปราย
การอภิปราย หมายถึง การที่บุคคลคณะหนึ่งจํานวนตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกันพูดแสดงความรู
ความคิดเห็น และประสบการณ เพื่อใหเกิดความรู ความคิดใหม และกวางขวางเพิ่มขึ้นหรือชวยกันหา
แนวทางและวิธีการในการแกปญหารวมกัน
การอภิปราย มีความสําคัญตอสังคมไทยเปนอยางยิง่ เพราะเปนสังคมประชาธิปไตย ซึ่งใหสิทธิ
เสรีภาพแกคนในสังคมไดใชความรู ความสามารถรวมกันในการวางแนวทางในการดําเนินชีวิต
แนวทางในการแกปญหาในชุมชน สังคมและประเทศ
ปจจุบันไดนําเอาวิธีการอภิปรายมาใชอยางกวางขวาง ทั้งในดานการศึกษาเลาเรียนการพัฒนา
ชุมชน การอนุรักษและเผยแพรวฒ
ั นธรรม การบริหารธุรกิจ การประกอบอาชีพ การปกครองทองถิน่ และ
ประเทศ ฯลฯ
องคประกอบของการอภิปราย มีดงั นี้
1. หัวขอเรือ่ งหรือปญหาที่จะอภิปราย
2. ผูฟง
3. คณะหรือหนวยงานที่จดั การอภิปราย
4. คณะผูอภิปราย
1. หัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะอภิปราย
ในการอภิปรายแตละครั้งจะตองมีหวั ขอเรือ่ งที่จะอภิปรายเพื่อใหคณะอภิปรายไดแสดงความ
รู ความคิด และประสบการณในเรื่องนั้น ใหผูฟงเขาใจใหความรูใหมและไดความรูความคิดที่กวาง
ขวางขึ้นหรือไม ก็ตองมีประเด็นปญหาที่นาสนใจที่คณะผูอภิปรายจะไดแสดงความรูความคิดและ
ประสบการณ ที่จะใชเปนแนวทางในการแกปญหานั้นๆ รวมกัน หัวขอเรื่องหรือประเด็นปญหาที่จะ
นํามาอภิปรายจะตองมีคุณคาและมีประโยชนตอกลุมผูฟง ซึ่งการเลือกหัวขอเรื่องและประเด็นปญหาใน
การอภิปรายมีหลักในการเลือกดังนี้
1. เปนเรือ่ งและปญหาที่สําคัญ มีสาระที่เปนประโยชนตอทุกฝาย
2. เปนเรือ่ งและปญหาที่อยูใหความสนใจของผูฟงและผูอภิปราย
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3. เปนเรื่องและปญหาที่ผูอภิปรายสามารถที่จะคนควาหาความรูและขอมูลตาง ๆ มาเสนอ
เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาได

2. ผูฟง
ในการอภิปรายบางประเภท ผูฟงกับผูพูดอาจจะเปนคนกลุมเดียวกัน เชน การอภิปรายกลุมย
อย การอภิปรายในการประชุมสัมมนา เปนตน และในการอภิปรายบางประเภทผูฟงกับผูพูดหรือคณะผู
อภิปรายแยกกลุมกัน ผูฟงลักษณะนี้จะตองปฏิบัติตนเปนผูฟงที่ดี ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้
1. มีมารยาทในการฟง เชน ใหเกียรติผูอภิปรายดวยการปรบมือ ตั้งใจฟงไมกระทําการใดๆ
ที่จะเปนการรบกวนบุคคลอื่น ฯลฯ
2. ฟงอยางมีวิจารณญาณ
3. แสดงอาการตอบสนองเปนกําลังใจแกคณะผูอภิปรายดวยการแสดงออกทางกิริยาอาการ
ยิ้มรับ ซักถามเมื่อมีโอกาสและไมแสดงอาการเย็นชาเบื่อหนาย ฯลฯ
4. นําความรูความคิดประสบการณและแนวทางแกไขปญหาไปใชใหเกิดประโยชนตอตน
เองและสังคม
3. คณะหรือหนวยงานที่จัดการอภิปราย
การที่จะมีการอภิปรายเกิดขึ้นจะตองมีคณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบจัดใหมีการ
อภิปราย ซึ่งจะตองทําหนาที่ในการจัดสถานที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือสือ่ สารตางๆ กําหนดวัน
เวลา ประสานงาน ประชาสัมพันธ เพื่อใหการอภิปรายเปนไปอยางราบรืน่ หากผูเรียนจะจัดการอภิปราย
ขึ้นคงจะตองตั้งคณะทํางานที่จะชวยกันและตองมีผูใหญไวเปนที่ปรึกษา
4. คณะผูอภิปราย
คณะผู อ ภิ ป รายนั บ เปน องคป ระกอบที่ สํ า คั ญ มาก
ซึ่ ง ประกอบดว ยบุ ค คลตั้ ง แต
3 – 5 คน โดยมีคนหนึ่งทําหนาที่ผูดําเนินการอภิปราย สวนที่เหลือจะเปน ผูอภิปราย ทั้งผูดําเนินการ
อภิปราย และผูอภิปรายจะตองรูบทบาทหนาที่ของตน รูวิธีการพูดและรูกระบวนการขั้นตอนตลอดจน
วิธีการอภิปราย การอภิปรายจึงจะดําเนินไปดวยดี
ก. การคัดเลือกคณะผูอภิปราย การคัดเลือกบุคคลที่จะมาทําหนาที่คณะผูอภิปรายนั้น ควร
จะเลือกบุคคลที่มีลักษณะดังนี้
ผูดําเนินการอภิปราย ควรเปนผูที่รูกระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการอภิปรายและวิธี
ดําเนินการอภิปรายเปนอยางดีมีความสามารถในการพูด มีปฏิภาณไหวพริบดี เปนผูรูเรือ่ งราวที่จะ
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อภิปรายพอสมควรและรูประวัติของผูอภิปราย พอที่จะแนะนําได หากเปนผูมีประสบการณในการ
อภิปรายมาบางก็จะยิ่งเปนการดี
ผูอภิปราย ผูอภิปรายควรเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณเชีย่ วชาญในเรื่องที่
จะอภิปรายเปนอยางดี มีความสามารถในการพูด มีปฏิภาณไหวพริบ มีอารมณดี มีความจริงใจ มีใจเป
นกลาง และมีมารยาทในการพูดอภิปราย

ข. บทบาทหนาที่ของผูดาํ เนินการอภิปราย
1. ประสานและพบกับผูอภิปราย เพื่อพูดคุยทําความเขาใจในเรือ่ งของการอภิปราย
2. กลาวทักทายผูฟง บอกหัวเรื่องที่จะอภิปรายและแนะนําผูรวมอภิปรายแกผูฟง
3. ชี้แจงวิธีการอภิปราย ขอบขายของเรือ่ งและเงือ่ นไขตางๆ ที่ผูฟงควรทราบ
4. เสนอประเด็นอภิปรายใหผูอภิปรายแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งเชิญผูอภิปราย
5. สรุปคําอภิปรายเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งไมจําเปนตองสรุปทุกครั้งที่ผู
อภิปรายแตละคนพูดจบใหพิจารณาตามที่เห็นสมควร และจะตองสรุปคําอภิปราย เมื่อการอภิปรายจบสิ้น
แลว
6. ควบคุ ม ใหผูอ ภิ ป รายรัก ษาเวลาการพู ด เปน ไปตามขอ ตกลง
และพยายาม
ใหผูอภิปรายพูดตรงประเด็น
7. พยายามที่จะสรางบรรยากาศในการอภิปรายใหเปนกันเองและเมื่อถึงเวลาสําหรับผูฟ
งควรจะกระตุนใหผูฟงไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคําถามใหมากที่สุด
8. เมื่อมีคําถามจากผูฟงควรพิจารณามอบใหผูอภิปรายตอบตามความเหมาะสม
9. รักษามารยาทในการพูด ไมแสดงตนเขาขางฝายใดและไมพูดมากจนเกินไป
10. กลาวสรุปคําอภิปรายและกลาวขอบคุณคณะผูอภิปราย ผูฟง ผูจัดและผูเกี่ยวของ พร
อมทั้งอําลาผูฟง
ค. บทบาทและการพูดของผูอภิปราย
1. พบปะกับคณะกอนการอภิปราย เพื่อเตรียมความพรอมในการอภิปราย
2. เตรียมความรูความคิดประสบการณตามหัวขอเรือ่ งไวใหพรอม ละเอียดชัดเจนพรอม
ทั้งสื่อและอุปกรณที่จะใชประกอบการพูดอภิปราย
3. ใหค วามเคารพและใหค วามรว มมื อ ผู ดํ า เนิ น การอภิ ป รายในขณะทํ า หนา ที่
เปนผูอภิปรายตลอดเวลาการอภิปราย
4. พูดใหตรงหัวขอเรือ่ งหรือประเด็นปญหาที่ผูดาํ เนินการอภิปรายไดกาํ หนดไว
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5. รักษาเวลาในการพูดตามที่กาํ หนด
6. รักษามารยาทในการพูดและปฏิบัติตามหลักการพูดที่ดี มีวาจาสุภาพ สราง
บุคลิกภาพที่ดี แสดงกิริยาทาทางใหเหมาะสม ฯลฯ
ง. ขั้นตอนการอภิปราย
ผูดําเนินการอภิปรายจะตองแมนยําในขั้นตอนการอภิปรายเพราะจะเปนผูควบคุมและ
ดําเนินการอภิปรายใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนนัน้ ๆ ซึ่งลําดับขั้นตอนของการอภิปรายมีดงั นี้
1. ผูดาํ เนินการอภิปรายกลาวเปดการอภิปราย
2. ผูดําเนินการอภิปรายแนะนําหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะอภิปราย ขอบเขตของปญหา
ความสําคัญของปญหา จุดมุงหมายของการอภิปราย สุดทายคือ ผลที่คาดวาจะไดรบั
3. ผูดาํ เนินการอภิปรายแนะนําผูรวมอภิปราย
4. ผูดําเนินการอภิปราย เชิญผูอภิปรายพูดตามประเด็นที่ใหหรือตามที่ตกลงกันไวทีละ
คน
5. ผูดาํ เนินการอภิปราย สรุปนั้นๆ เพื่อจะโยงไปสูประเด็นที่จะใหผูอภิปรายคนตอไปพูด
6. เมื่ อผูอภิ ป รายพู ดครบทุ ก คนแลว
ผูดํา เนินการอภิป รายจะใหโอกาสผูฟ ง ได
ถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
7. ผูดําเนินการอภิปราย มีการสรุปคําอภิปราย ขอบคุณผูเกี่ยวของและกลาวปดการ
อภิปราย
กิจกรรมที่ 7
ใหผูเรียนเขาฟงการอภิปรายตามโอกาสตางๆ แลวนําประสบการณมาถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูและแนวการดําเนินการ

เพื่อจะได

การโตวาที
ความหมายและความสําคัญของการโตวาที
การโตวาที คือ การอภิปรายแบบหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยผูมีความเห็นตรงขามกันในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง มีจํานวนเทากัน ตั้งแต 2 – 4 คน ผลัดกันพูดแสดงความคิดเห็น เพื่อจูงใจใหผูฟงเห็นคลอยตามกับ
เหตุผลและความคิดของฝายตน ซึ่งเรียกวา ฝายเสนอ ฝายหนึง่ และฝายคานอีกฝายหนึ่ง มีการกําหนดเวลา
ใหแตละฝายพูด ผูพูดแตละคนจะหาเหตุผลมาหักลางฝายตรงขามและหาเหตุผลมาสนับสนุนฝายของตน

ห น า | 47

เอง โดยมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณาตัดสินวาฝายใดมีเหตุผลดีกวา ฝายใดชนะหรือเสมอกัน การโต
วาทีไมมีการใหเวลาผูฟงไดรวมแสดงความคิดเห็นเหมือนการอภิปรายประเภทอื่น
การโตวาที เปนกิจกรรมการพูดที่มีความสําคัญในเชิงของการใชศิลปะการพูดเพื่อแสดง
ทรรศนะ เพื่อการชักจูงใจและการโตแยง เปนการฝกฝนการแสดงวาทศิลปชั้นสูง ฝกการยอมรับฟง
เหตุผล มีนํ้าใจเปนนักกีฬา และรูจักเคารพกติกาเกี่ยวกับการพูด ซึ่งปกติเราไมคอยจะมีกัน การโตวาทีมี
จุดประสงคที่แทจริงดังที่กลาวมามากกวาการจัดเพื่อความบันเทิง
ปจจุบนั มีการจัดกิจกรรมการพูดโตวาทีอยูเสมอโดยเฉพาะทางสือ่ มวลชน เชนรายการ ยอวาที
แซววาที ฯลฯ แตดูเปนการใชคารมคมคายมากกวาการใชวิธีการแหงปญญา ไมไดสงเสริมการเพิ่มพูนภู
มิปญญา เพียงแตมุงความบันเทิงมากกวาสาระความรู

องคประกอบของการโตวาที
การโตวาทีเปนการพูดอภิปรายสาธารณะ จึงมีการแยกกลุมผูพูดออกจากผูฟงและไมเปดโอกาส
ใหผูฟงไดมีสวนรวมในการพูดอาจจะมีพียงถามความเห็นในการตัดสินดวยการขอเสียงปรบมือเทานั้น
องคประกอบของการโตวาทีมีดงั นี้
1. ญัตติ คือ หัวขอการโตวาทีหรือประเด็นปญหาที่กําหนดขึ้น ซึ่งเปนขอที่ผูพูดทั้งสองฝายมี
ความเห็นไมตรงกัน หรืออาจจะกําหนดใหเห็นไมตรงกัน หยิบยกมาใหอภิปรายโตแยงกัน
ญัตติท่คี วรนํามาโตวาทีควรมีลักษณะดังนี้
1. เปนเรื่องที่คนสวนใหญใหความสนใจและมีสวนเกี่ยวของหรือมีผลกระทบและเกิดประโย
ชนตอคนในสังคมเหลานั้น
2. เปนเรื่องใหความรู มีคุณคาในการสงเสริมความรู ความคิดและสงเสริมเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง
3. เปนเรือ่ งสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และไมขดั ตอศีลธรรมอันดีงามไมเปนภัยตอสังคม
4. เปนเรื่องที่จะนําไปสูขอตกลงที่จะดําเนินการไดหรือสามารถนําผลของการโตวาทีไปใชใน
การแกปญหาหรือใชประโยชนดานอื่นๆ ได
(ควรหลีกเลี่ยงญัตติที่ขาดลักษณะดังกลาวมา เชน ญัตติที่วา ขี้เมา ดีกวาเจาชู พอคาดีกวาขาราชการ ฯลฯ
ซึ่งเปนญัตติที่ไมไดประโยชนไรสาระ)
2. ประธานการโตวาทีและคณะผูตัดสินใจ
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ประธานการโตวาที เปนผูทําหนาที่ควบคุมการโตวาทีใหเปนไปตามแบบแผนและกฎเกณฑ
ตลอดทั้งขอตกลงตางๆ ประธานการโตวาทีจะมีผูชวยทําหนาที่ผูกํากับเวลาของผูโตตามที่กําหนดกันไว
ประธานการโตวาทีมหี นาที่ดงั นี้
1. กลาวนําบอกญัตติและชี้แจงระเบียบวิธีการ หลักเกณฑของการโตวาที
2. แนะนําคณะผูโตทั้งฝายเสนอและฝายคาน แนะนําผูกํากับเวลาและคณะผูตัดสิน
3. ชี้แจงรายละเอียดของกติกาตางๆ ใหทุกฝายที่เกี่ยวของในการโตวาทีทราบ
4. เชิญผูโตขึ้นพูดทีละคนตามลําดับ
5. รวมคะแนน แจงผลการตัดสิน และกลาวปดการโตวาที
คณะผูตัดสิน
คณะผูตัดสินจะเลือกผูที่มีประสบการณในการโตวาทีและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นํามาเปน
ญัตติในการโตวาที อาจจะมี 2 หรือ 5 คน คณะผูตัดสินมีหนาที่ใหคะแนนตัดสินชี้ขาด การโตวาทีฝายใด
ที่เสนอเหตุผล ความคิดทรรศนะที่ดกี วา โดยไมตองถามความเห็นตอผูฟง

3. คณะผูโตวาที
คณะผูโต คือ กลุม 2 กลุม ที่มีความเห็นขัดแยงกัน ตกลงจะพูดแสดงความคิดทรรศนะของตนต
อสาธารณะหรือผูฟงที่สนใจ คณะผูโตจะแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่เห็นดวยกับญัตติจะพูดสนับสนุน
เรียกวา ฝายเสนอ ฝายที่ไมเห็นดวยหรือเปนผูมีความคิดเห็นโตแยง เรียกวา ฝายคาน
ผูโตแตละฝายจะมีหวั หนาคนหนึง่ และมีผูสนับสนุนฝายละ 2 – 3 คน แตละฝายจะมีดงั นี้
ฝายเสนอ
ฝายคาน
1. หัวหนาฝายเสนอ
1. หัวหนาฝายคาน
2. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 1
2. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 1
3. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 2
3. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 2
4. ผูสนับสนุนฝายเสนอคนที่ 3
4. ผูสนับสนุนฝายคานคนที่ 3
คณะผูโตวาทีทุกคนทั้งฝายเสนอและฝายคานจะตองปฏิบัติดงั นี้
1. ปฏิบัติตามคําสั่งและคําชี้แจงของประธานอยางเครงครัด
2. ปฏิบัติตามกติกาของการโตวาทีอยางเครงครัด
3. รักษามารยาทในการพูดอยางเครงครัด เชน พูดใหสุภาพไมพูดกาวราว ยั่วเยาดูถูกฝายตรงข
ามและงดเวนการพูดเรือ่ งสวนตัว เปนตน

ห น า | 49

การจัดลําดับและการพูดของผูโตวาที
การจัดลําดับและการพูดของผูโตวาทีทั้งสองฝายจะมีการจัดลําดับกําหนดเวลาและมีแนวการ
นําเสนอดังนี้
ลําดับที่ 1 หัวหนาฝายเสนอ
หัวหนาฝายเสนอจะไดรับเชิญขึ้นพูดเปนอันดับแรกโดยจะใหเปนผูเสนอประเด็นขอบเขตของ
ญัตติ การใหนิยามคําและทรรศนะที่มีตอเรื่องที่โตวาทีในครัง้ นั้นวาเปนอยางไร โดยจะบอกถึงขอเท็จ
จริง เหตุผล พรอมหลักฐานตางๆ มาสนับสนุน ปกติหัวหนาทั้ง 2 ฝายจะใชเวลาพูดมากกวาผูสนับสนุน
เล็กนอย
ลําดับที่ 2 หัวหนาฝายคาน
หัวหนาฝายคานจะไดรับเชิญขึ้นพูดเปนอันดับที่ 2 ตอจากหัวหนาฝายเสนอหัวหนาฝายคานจะ
รวบรวมขอเสนอของหัวหนาฝายเสนอทุกขอทุกประเด็นมาคัดคานดวยเหตุผลและหลักฐานเพื่อหักลาง
ใหไดทุกประเด็น แลวจึงเสนอความคิด เหตุผลและหลักฐานสนับสนุนความคิดของฝายคานไวใหมาก
ที่สุด
ลําดับที่ 3 – 6 หรือ 8 ผูสนับสนุนทั้งสองฝาย
ตอจากหัวหนาฝายคาน ก็จะเปนหนาที่ของผูสนับสนุนฝายเสนอและฝายคานสลับกันไป โดย
ทุกคนจะทําหนาที่สนับสนุนความคิดและเหตุผลของฝายตนเอง คัดคานหักลางความคิดและเหตุผลของฝ
ายตรงกันขามในครบทุกประเด็น แลวก็จะเสนอความคิดเหตุผลและหลักฐานตางๆ สนับสนุนฝายตนเอง
ลําดับสุดทาย
เมื่อผูสนับสนุนทั้ง 2 ฝายพูดครบทุกคนแลวจะใหหัวหนาทั้งสองฝายมาพูดสรุปอีกครัง้ หนึ่ง
โดยจะใหหวั หนาฝายคานเปนผูสรุปกอนแลวจึงใหหวั หนาฝายเสนอสรุปเปนคนสุดทาย
4. ผูฟง ผูฟงการโตวาทีเปนผูรบั ความรู ความคิด ทรรศนะของผูโตวาทีทั้งสองฝาย แลวจะตอง
ใชวิจารณญาณที่จะนําไปใชใหเกิด ประโยชน ผูฟงการโตวาทีไมมีโอกาสไดรวมแสดงความคิดเห็น
เหมือนกิจกรรมการฟงอภิปรายประเภทอื่น มีแตเพียงตองปฏิบัติตนใหเปนผูฟงที่ดีเทานั้น
กิจกรรมที่ 8
ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการโตวาทีของกลุมในโอกาสสําคัญ โดยเขารวมเปนคณะผูจัด คณะผู
โตหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อฝกฝนการพูด
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การเปนพิธกี ร
พิธีกร ในพจนานุกรมบอกความหมายวา ผูดําเนินการในพิธี ผูดําเนินรายการ ดังนั้น พิธีกรจึง
หมายถึง ผูทําหนาที่ดําเนินรายการของงานที่จัดขึ้นอยางมีพิธีการ เชน การประชุม การสัมมนา การ
อภิปราย การไหวครู ฯลฯ พิธีกรจะเปนผูทําหนาที่บอกกลาว ใหผูเขารวมพิธีไดทราบถึงขั้นตอนพิธีการว
ามีอะไรบาง ใครจะเปนผูพูด ใครจะเปนผูแสดง ใครจะทําอะไร พิธีกรจะเปนผูแจงใหทราบนอกจากนี้
พิธีกรจะทําหนาที่ประสานงานกับทุกฝาย เพื่อจะไดขอมูลที่แตละฝายจะดําเนินการและพิธีกรจะตองจัด
และดําเนินการตามขั้นตอนกําหนดเวลาใหบรรลุ หากพิธีกรทําหนาที่บกพรองก็จะทําใหเกิดความ
เสียหายได
คุณสมบัติของผูท่ีเปนพิธีกร มีดงั นี้
1. เปนผูที่มีบุคลิกภาพดี รูปรางดีสงา มีใบหนายิม้ แยมแจมใส รูจักแตงกายใหเหมาะสมกับ
กาลเทศะ พิธีหรือรายการนั้นๆ
2. มีน้ําเสียงนุมนวล นาฟง มีลีลาจังหวะการพูดพอเหมาะ ชวนฟง มีชีวิตชีวา
3. พูดออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธี ชัดเจน ออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตอง
4. ใชภาษาดี เลือกสรรถอยคํานํามาพูดใหผูฟงเขาใจงาย สื่อความหมายไดดี สั้นและกระชับ
มีศิลปะในการใชภาษา
5. มีมารยาทในการพูดใหเกียรติผูฟง ควบคุมอารมณไดดี
6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีวธิ ีสรางบรรยากาศดวยสีหนาทาทาง ลีลาและน้ําเสียง ฯลฯ
7. เปนผูใฝใจศึกษารูปแบบวิธีการใหมๆ มาใช มีความคิดสรางสรรค ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของบุคคลอื่นและพยายามพัฒนาปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
8. มีความรูในรายละเอียด ขั้นตอน พิธีการของกิจกรรมที่ดําเนินรายการเปนอยางดี ดวยการ
ศึกษาประสานงาน ซักซอมสอบถามจากทุกฝายใหชดั เจนและแมนยํา
9. เปนคนมีปฎิภาณไหวพริบดี มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางฉับไว
ขั้นตอนการพูดของพิธีกร
การเปนพิธีกรนั้นมีขั้นตอนการพูดแตกตางกันไปตามลักษณะของงาน ถาเปนงานทางวิชาการ
เชน การประชุม การสัมมนา การอภิปรายก็จะมีขั้นตอนในการพูดลักษณะหนึ่ง ถาเปนงานของโรงเรียน
หรือหนวยงานอื่นที่มีการแสดงก็อาจจะมีขั้นตอนแตกตางจากงานทางวิชาการบาง หรือถาเปนงาน
ประเภทงานมหกรรมงานแสดงดนตรีก็จะมีขั้นตอนการพูดที่มีขอแตกตางในเชิงเนื้อหาบาง แตโดย
ทั่วไปพิธีกรจะมีขั้นตอนในการพูด ดังนี้
1. กลาวทักทายและปฏิสันถารกับผูฟง
2. แจงวัตถุประสงคหรือกลาวถึงโอกาสของการจัดงาน
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3. แจงถึงกิจกรรมหรือการแสดงที่จะจัดขึ้นวามีอะไร มีขั้นตอนอยางไร
4. กลาวเชิญประธานเปดงาน เชิญผูกลาวรายงาน (ถามี) และกลาวขอบคุณเมื่อประธานกลาว
จบ
5. แจงรายการที่จะดําเนินในลําดับตอไป ถามีการอภิปรายก็เชิญคณะผูอภิปรายเพื่อดําเนินการ
อภิปราย ถาหากงานนั้นมีการแสดงก็แจงรายการแสดง เชน
6. พูดเชือ่ มรายการหากมีการแสดงหลายชุดก็จะตองมีการพูดเชือ่ มรายการ
7. เมื่อทุกรายการจบสิ้นลง พิธีกรก็จะกลาวขอบคุณแขกผูมีเกียรติ ผูฟงและผูชม ผูที่ใหการช
วยเหลือสนับสนุนงาน หากมีพิธีปด พิธีกรก็จะตองดําเนินการจนพิธีปดเสร็จเรียบรอย

กิจกรรมที่ 9
1. ใหผูเรียนดูและฟงการพูดของพิธีกรในรายการตางๆ ทางโทรทัศนและวิทยุเพื่อสังเกต
ขั้นตอนวิธีการและเทคนิคตางๆ ของพิธีกรเพื่อเปนตัวอยาง จะไดนําสวนดีมาฝกและใชเมื่อไดทําหนาที่
พิธีกร
2. ในโอกาสตา งๆ ที่ ก ลุ ม หรื อ สถานศึ ก ษาจั ด งานใหผู เ รี ย นใชโ อกาสฝก ทํ า หนา ที่
พิธีกร เพื่อจะไดฝกทักษะ การพูดเปนพิธีกร หากจะใหเพื่อนไดชวยวิจารณและใหครูประจํากลุมใหคํา
แนะนําก็จะทําใหพัฒนาการพูดเปนพิธีกรไดดี

ผูมีมารยาทดีในการพูด
การมีมารยาทในการพูดก็จะคลายคลึงกับลักษณะการพูดที่ดีดงั ที่ไดกลาวในตอนตนแลว ซึ่งอาจ
ประมวลไดดงั นี้
1. ผูพูด เปนผูที่ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนทัศนคติของตนไปสูผูฟง
โดยสื่อทางภาษา เสียง อากัปกิริยา และบุคลิกภาพ ใหมีประสิทธิภาพทีส่ ุด ผูพูดจะตองมีมารยาทและ
คุณธรรมในการพูด และผูพูดเองตองมีการเตรียมตัว มีความรู และประสบการณในเรื่องที่จะพูดอยางดี
และตองรวบรวมเรียบเรียงความรูเหลานั้นใหเปนระบบและถายทอดใหผูฟงเขาใจงาย และชัดเจน ผูพูด
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เองตองมีทักษะในการพูดมีความสนใจที่จะพัฒนาบุคลิกภาพอยูเสมอ เปนการสรางความมั่นใจใหผูพูด
เอง
2. เรื่องและสาระที่พูดตองมีประโยชนตอผูฟง ควรเปนเรื่องทันสมัย เนื้อหาชัดเจน ผูพูดตอง
ขยายความคิดและยกตัวอยางใหชดั เจน
3. ผูพูดตองรูจกั กลุมผูฟงกอนลวงหนา ทั้งอาชีพ วัย เพศ ความสนใจของผูฟง ฯลฯ รวมทั้งจุดมุ
งหมายในการพูด เพื่อจะไดเตรียมตัวและเนื้อหาไดถูกตองนาสนใจ
4. ผูพูดตองคนควาหาความรู และประมวลความคิดทั้งหมด แยกแยะใหไดวาความคิดหลักคือ
อะไร ความคิดรองคืออะไร และควรหาสิ่งสนับสนุนมาประกอบความคิดนั้นๆ เชนเหตุการณที่รับรูกัน
ไดทั่วไป หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ฯลฯ พรอมกันนั้นถามีการอางอิงเรื่องที่มาประกอบการพูดที่ผูพูดตอง
บอกแหลงที่มาดวย
5. การจัดระเบียบ และวางโครงเรือ่ ง ตองเตรียมใหดีเพื่อจะไดไมพูดวกวน เพราะมิฉะนั้นจะ
ทําใหการพูดไมนาสนใจ และอยาลืมวาในการพูดแตละครั้งตองใหครอบคลุมจุดมุงหมายใหครบถวน
6. ผูพูดตองเราความสนใจของผูฟงดวยการใชภาษา เสียง กิริยาทาทาง และบุคลิกภาพสวนตน
เขาชวยใหผูฟงฟงอยางตั้งใจ และผูพูดตองพรอมในการแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นดวย


กิจกรรมที่ 10
ผูเรียนลองประเมินตนเองวา ทานสามารถเปนนักพูดระดับใด ถากําหนดระดับ A B C และ D
โดยทานเปนผูต้ังมาตรฐานเองดวย และถาไดระดับ C ลงมา ทานคิดจะปรับปรุงตนเองอยางไรบางหรือ
ไม
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บทที่ 3 การอาน
สาระสําคัญ
การอา นเปน การแปลความหมายของตั ว อั ก ษรออกมาเปน ความคิ ด และนํ า ไปใชตั ด สิ น ใจ
แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนสิ ยั รักการอาน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถ
1. จับใจความสรุปความ ตีความ แปลความและขยายความเรือ่ งที่อาน
2. วิเคราะห วิจารณความสมเหตุสมผล ความเปนไปไดและลําดับความคิด
ของเรือ่ งที่อานได
3. เขาใจความหมายของภาษาถิ่น สํานวน สุภาษิตในวรรณกรรมทองถิ่น
4. เลือกอานหนังสือ จากแหลงความรู เปนผูมีมารยาทในการอานและรักการอาน

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่ ง 1
เรือ่ ง 2
เรือ่ ง 3
เรือ่ ง 4
เรือ่ ง 5
เรือ่ ง 6
เรือ่ ง 7
เรือ่ ง 8

ความสําคัญของการอาน
วิจารณญาณในการอาน
การอานแปลความ ตีความ ขยายความ จับใจความหรือสรุปความ
วรรณคดี
หลักการวิจารณวรรณกรรม
ภาษาถิ่น
สํานวน, สภาษิต
วรรณกรรมทองถิ่น

54 | ห น า

เรื่องที่ 1 ความสําคัญของการอาน
1 การอานชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําใหผูอานไดรับสาระความรูเพิ่มขึ้น เปนคนทันสมัย ทัน
เหตุการณและความเคลือ่ นไหวของเหตุการณบานเมือง ตลอดจนสังคมและวิทยาการใหมๆ เปนตน ผูอ
านเมื่อไดรับความรูจากการอานแลว จะสามารถนําสาระตางๆ มาสรางสรรคใหเกิดประโยชนตอชีวิต
สังคมและประเทศชาติในโอกาสตอไปได
2. การอานชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน หนังสือหลายประเภทนอกจากจะใหความรู ความคิดแล
วยังใหความเพลิดเพลินอีกดวย ผูอานหนังสือจะไดรับความเพลิดเพลิน ไดรับความสุข อีกทั้งยังสราง
ความฝนจิตนาการแกผูอาน ตลอดจนเปนการพักผอนและคลายเครียดไดเปนอยางดี
3. การอานมีผลตอการดําเนินชีวิตที่สุขสมบูรณของมนุษย ผลที่ไดรับจากการอาน นอกจากจะ
เปนพื้นฐานของการศึกษา ศิลปวิทยาการ และชวยในการพัฒนาอาชีพแลว ยังมีผลชวยใหผูอานได
แนวคิดและประสบการณจําลองจากการอานอีกดวย ซึ่งความคิดและประสบการณจะทําใหผูอานมีโลก
ทัศนกวางขึ้น เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และเขาใจสังคมเปนอยางดี อันจะมีผลตอการดําเนินชีวิตและการ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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เรื่องที่ 2 วิจารณญาณในการอาน
วิจารณญาณในการอาน คือการรับสารจากการอานใหเขาใจเนื้อหาสาระแลวใชสติปญญาใคร
ครวญหรือไตรตรอง โดยอาศัยความรู ความคิด ประสบการณมาเปนเหตุผลประกอบและสามารถนํา
ไปใชในชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม
การใชวิจารณญาณในการอาน จะเริ่มตนที่การอานดวยความตัง้ ใจและพยายามทําความเขาใจ
เนือ้ หาสาระของเรือ่ งที่อานแลวใชความรู ความคิด เหตุผลและประสบการณประกอบการคิด ใครครวญ
ใหสามารถรับสารไดถูกตอง ถองแท การอานโดยใชวิจารณญาณประกอบดวยการเขาใจของเรื่อง การรู
จักเขียน การเขาใจความสัมพันธของสารและการนําไปใช
การอา นอยา งมี วิ จ ารณญาณจะตอ งใชค วามคิ ด วิ เ คราะห ใครค รวญและตั ด สิ นใจวา
ขอความที่ไดอานนั้น สิ่งใดเปนความสําคัญ สิ่งใดเปนใจความประกอบหรือพลความ สามารถแยกขอเท็จ
จริงจากขอคิดเห็นได ตลอดจนวินิจฉัยไดวาขอความที่อานนั้นควรเชื่อถือไดหรือไมเพียงใด และการอาน
ประเมินคาวาขอความที่ไดอานมีเนื้อหาสาระหรือมีแงคิดที่ดีหรือไม อาจนําไปใชประโยชนไดเพียงไร
รวมทั้งการประเมินคางานเขียนในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ ความจริงใจและกลวิธีในการ
เขียน

ขั้นตอนของวิจารณญาณในการอาน มีดงั นี้
1. อานใหเขาใจตลอดเรือ่ ง เปนการอานสารดวยความตั้งใจใหเขาใจรายละเอียดตลอดเรือ่ ง
2. วิเคราะหเรื่อง เมื่ออานและเขาใจเรื่องแลวจะตองนํามาวิเคราะหสาระสําคัญใหรูเรื่องที่อาน
เปนเรื่องประเภทใด อะไรเปนขอเท็จจริง อะไรเปนขอคิดเห็น และอะไรเปนประโยชน ลักษณะของตัว
ละครเปนอยางไร เปนเรื่องประเภทรอยแกว รอยกรอง บทความ ขาว หรือละคร ฯลฯ ผูเขียนมีเจตนาอยาง
ไรในการเขียนเรือ่ งนี้ ใชกลวิธีในการนําเสนออยางไร ซึ่งผูอานตองพิจารณาแยกแยะใหได
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3. ประเมินคาของเรือ่ ง เมื่ออานและวิเคราะหแยกแยะเรื่องแลวนํามาประเมินคาวาสิ่งใดเท็จ สิ่ง
ใดจริง สิ่งใดมีคาไมมีคา มีประโยชนในดานใด นําไปใชกับใครเมื่อไรและอยางไร
4. นําเรื่องที่อานไปใช หลังจากผานขั้นตอนของการอาน ทําความเขาใจ วิเคราะหและประ
เมินคาแลวตองนําไปใชไดทั้งในการถายทอดใหผูอ่ืน และนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม
กับกาลเทศะและบุคคล
หลักการอานอยางใชวิจารณญาณ
1. พิจารณาความถูกตองของภาษาที่อาน เชน ดานความหมาย การวางตําแหนงคํา การเวนวรรค
ตอน ความผิดพลาดดังกลาวจะทําใหการสื่อความหมายผิดไป
2. พิจารณาความตอเนื่องของประโยความีเหตุผลรับกั นดี หรือไม
โดยอาศัยความรูดาน
ตรรกวิทยาเขาชวย ขอความจากประโยคจะตองไมขัดแยงกัน หรือเรียงลําดับไมสับสนวุนวายจนอานไมรู
เรื่องหรืออานเสียเวลาเปลา
3. พิจารณาดูความตอเนือ่ งของเรื่องราวระหวางเรื่องที่เปนแกนหลักหรือแกนนํากับแกนรอง
และสวนประกอบอื่น ๆ กลมกลืนกันดีหรือเปลา
4. รูจกั แยกแยะขอเท็จจริงออกจากเรื่องการแสดงความรูและขอคิดเห็นของผูแตง เพื่อจะไดนํามา
พิจารณาภายหลังไดถูกตองใกลเคียงความเปนจริงยิ่งขึ้น
5. พิจารณาความรู เนื้อหา ตัวอยางที่ได วามีสวนสัมพันธกันอยางเหมาะสมหรือไมเพียงใด เปน
ความรูความคิด ตัวอยางที่แปลกใหมหรืออางอิงมาจากไหน นาสนใจเพียงใด จากนั้นควรทําการ
ประเมินผลโดยทั่วไปวาผลจากการอานจะทําใหเกิดความรูความคิดมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิง่
ความคิดสรางสรรคที่ผูอานประสงคหรือปรารถนาจะไดจากการอานนัน้ ๆ อยูเสมอ
การอานอยางมีวิจารณญาณไมใชสิ่งที่ทําไดงายๆ ผูกระทําจะตองหมั่นฝกหัด สังเกต จํา และ
ปรับปรุงการอานอยูเสมอ แรกๆ อาจรูสึกเปนภาระหนักและนาเบื่อหนาย แตถาไดกระทําเปนประจําเป
นนิสัยแลวจะทําใหความลําบากดังกลาวหายไป ผลรับที่เกิดขึ้นนั้นคุมคายิ่ง
กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนอานขาว บทความ หรือขอความ และใชวิจารณญาณในการอานตามขั้นตอนทั้ง 4
ขั้นตอน และประเมินตนเองวา สามารถทําไดครบทุกขั้นตอนหรือไม และเมื่อประเมินแลวรูสึกสนใจ
เรือ่ งของการอานเพิ่มขึ้นหรือไม
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เรื่องที่ 3 การอานแปลความ ตีความ ขยายความ จับใจความหรือสรุปความ

การอานแปลความ หมายถึงการแปลเรือ่ งราวเดิมใหออกมาเปนคําใหม ภาษาใหมหรือแบบใหม
ความมุงหมายของการแปลความอยูที่ความแมนยําของภาษาใหมวา ยังคงรักษาเนื้อหาและความสําคัญ
ของเรือ่ งราวเดิมไวครบถวนหรือไม
สําหรับการแปลความบทรอยกรองเปนรอยแกวหรือการถอดคําประพันธรอยกรองเปนรอยแกว
นั้น ควรอานขอความและหาความหมายของศัพทแลวเรียบเรียงเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเปนรอยแกวให
สละสลวย โดยที่เนือ้ เรือ่ งหรือเนือ้ หานั้นยังคงเดิมและครบถวน เชน
พฤษภกาสร
อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนตเสนงคง
สําคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย
มลายสิ้นทั้งอินทรีย
สถิตทั่วแตชั่วดี
ประดับไวในโลกา
(สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนนองคําฉันท)
ความหมายของศัพท
พฤษภ = วัว
กาสร
=
ควาย
กุญชร = ชาง
ปลดปลง
=
ตาย
โท
= สอง
ทนต
=
ฟน
เสนง
= เขา
นรชาติ
=
มนุษย
วางวาย = ตาย
มลาย
=
สิ้นไป
อินทรีย = รางกาย
สถิต
=
คงอยู
ประดับ = ตกแตง
โลกา
=
โลก
แปลความเปนรอยแกวก็คือ
วัวควายและชาง เมื่อตายแลวยังมีฟนและเขาทั้งสองขางเหลืออยู สวนมนุษยเมื่อตายไปรางกายก็
สิ้นไป คงเหลือแตความชั่วหรือความดีที่ไดทําไวเทานั้น ที่ยงั คงอยูในโลกนี้

การอานตีความ
การอานตีความหรือการอานวินิจสารเปนการอานอยางพิจารณาถี่ถวนดวยความเขาใจเพื่อใหได
ประโยชน หรือเปนไปตามวัตถุประสงคของผูเขียน จะเปนการอานออกเสียงหรืออานในใจก็ได แตจุด
สําคัญอยูที่การใชสติปญญาตีความหมายของคําและขอความ ทั้งหมดรวมทั้งสิ่งแวดลอมทุกอยางที่เกี่ยวข
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องกับขอความที่อาน ดังนั้นจึงตองอาศัยการใชเหตุผลและความรอบคอบในการพิจารณาทั้งถอยคําและ
สิ่งแวดลอมทั้งหมดที่ผูอานจะตีความสารใดๆ ไดกวางหรือแคบ ลึกหรือตื้นขนาดไหน ยอมขึ้นอยูกับ
ประสบการณสวนตัวและความเฉียบแหลมของวิจารณญาณ เปนการอานที่ผูอานพยายามเขาใจความ
หมายในสิ่งที่ผูเขียนมิไดกลาวไวโดยตรง ผูอานพยายามสรุปลงความเห็นจากรายละเอียดของเรือ่ งที่อาน
การอานตีความนั้น ผูอานจะตองคิดหาเหตุผล เขาใจผูเขียน รูวัตถุประสงครูภาษา
ที่ผูเขียนใชทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง อนึ่งขอความทั้งรอยแกวและรอยกรองบางบท มิไดมี
ความหมายตรงอยางเดียวแตมีความหมายแฝงซอนเรนอยู ผูอานตองแปลความกอนแลวจึงตีความใหเขา
ใจความหมายที่แฝงอยู
สารที่เราอานอยูน้ีมี 2 ประเภท คือ ประเภทรอยแกวและประเภทรองกรอง ดังนั้น การตีความจึง
มีการตีความทั้งสารประเภทรอยแกวและประเภทรอยกรอง
ตัวอยางการตีความสารประเภทรอยกรอง
“นาคีมีพิษเพี้ยง
สุรโิ ย
เลือ้ ยบทําเดโช
แชมชา
พิษนอยหยิ่งยโส
แมลงปอง
ชูแตหางเองอา
อวดอางฤทธี”
(โคลงโลกนิต)ิ
โคลงบทนี้กลาวถึงสัตว 2 ชนิด ที่มีลักษณะแตกตางกัน เปรียบเสมือนคน 2 จําพวก
พวกแรกมีอํานาจหรือมีความสามารถแตไมแสดงออกเมื่อยังไมถึงเวลาอันสมควร สวนพวกที่ 2 มีอํานาจ
หรือความสามารถนอยแตอวดดี กวียกยอง จําพวกแรก เหยียดหยามคนจําพวกหลัง โดยสังเกตจากการใช
ถอยคํา เชน ชูหางบาง พิษนอยบาง ฉะนั้น ควรเอาอยางคนจําพวกแรก คือมีอํานาจมีความสามารถแตไม
แสดงออกเมื่อยังไมถึงเวลาอันสมควร
ขอปฏิบัติในการอานตีความ
1. อานเรือ่ งใหละเอียดแลวพยายามจับประเด็นสําคัญของขอเขียนใหได
2. ขณะอานพยายามคิดหาเหตุผล และใครครวญอยางรอบคอบ แลวนํามาประมวลเขากับ
ความคิดของตนวาขอความนัน้ ๆ หมายถึงสิ่งใด
3. พยายามทําความเขาใจกับถอยคําบางคําที่เห็นวามีความสําคัญรวมทั้งสภาพแวดลอมหรือ
บริบทเพื่อกําหนดความหมายใหชดั เจนยิ่งขึ้น
4. การเรียบเรียงถอยคําที่ไดมาจากการตีความ จะตองมีความหมายชัดเจน
5. พึ ง ระลึ ก วา การตี ค วามมิ ใ ชก ารถอดคํ า ประพั น ธ
ซึ่ ง ตอ งเก็ บ ความหมายของ
บทประพันธน้ันๆ มาเรียบเรียงเปนรอยแกวใหครบทั้งคํา และขอความ การตีความนั้นเปนการจับเอาแต
ใจความสําคัญ การตีความจะตองใชความรูความคิดอันมีเหตุผลเปนประการสําคัญ
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ขอควรคํานึงในการตีความ
1. ศึกษาประวัติและพื้นฐานความรูของผูเขียน
2. ศึกษาสภาพสังคมในสมัยที่งานเขียนนั้นเกิดขึน้ วาเปนสังคมชนิดใด เปนประชาธิปไตยหรือ
เผด็จการเปนสังคมเกษตร พาณิชยหรืออุตสาหกรรม เปนสังคมที่เครงศาสนาหรือไม
3. อานหลายๆ ครั้ง และพิจารณาในรายละเอียด จะทําใหเห็นแนวทางเพิ่มขึ้น
4. ไมยึดถือสิ่งที่ตนตีความนั้นถูกตอง อาจมีผูอ่ืนเห็นแยงก็ได ไมควรยึดมัน่ ในกรณีที่ไมตรงกับ
ผูอื่นวาของเราถูกตองที่สุด

การอานขยายความ
การอานขยายความ คือ การอธิบายเพิ่มเติมใหละเอียดขึ้นภายหลังจากไดตีความแลว ซึ่งอาจใช
วิธียกตัวอยางประกอบหรือมีการอางอิงเปรียบเทียบเนือ้ ความใหกวางขวางออกไปจนเปนที่เขาใจชัดเจน
ยิ่งขึ้น
ตัวอยาง
ความโศกเกิดจากความรัก ความกลัวเกิดจากความรัก ผูที่ละความรักเสียไดก็ไมโศกไมกลัว
(พุทธภาษิต)
ขอความนี้ใหขอคิดวา ความรักเปนตนเหตุใหเกิดความโศก และความกลัวถาตัดหรือละความรัก
ได ทั้งความโศก ความกลัวก็ไมมี
ขยายความ
เมื่อบุคคลมีความรักในสิ่งใดหรือคนใด เขาก็ตองการใหสิ่งนั้นคนนั้นคงอยูใหเขารักตลอดไป
มนุษยสวนมากกลัววาคนหรือสิ่งที่ตนรักจะแตกสลายหรือสูญสิ้นจากไป แตเมื่อถึงคราวทุกอยางยอม
เปลีย่ นไปไมอาจคงอยูได ยอมมีการแตกทําลายสูญสลายไปตามสภาพ ถารูความจริงดังนี้และรูจักละ
ความรัก ความผูกพันนั้นเสีย เขาจะไมตองกลัวและไมตองโศกเศราเสียใจอีกตอไป
การขยายความนี้ใชในกรณีที่ขอความบางขอความ อาจมีใจความไมสมบูรณจึงตองมีการอธิบาย
หรือขยายความเพื่อใหเกิดความเขาใจยิง่ ขึน้ การขยายความอาจขยายความเกี่ยวกับคําศัพทหรือการให
เหตุผลเพิ่มเติม เชน สํานวน สุภาษิต โคลง กลอนตางๆ เปนตน

การอานจับใจความหรือสรุปความ
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การอานจับใจความหรือสรุปความ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแตละ
เลมที่เปนสวนใจความสําคัญและสวนขยายใจความสําคัญของเรือ่ ง
ใจความสําคัญ คือ ขอความที่มีสาระคลุมขอความอื่นๆ ในยอหนานั้นหรือเรื่องนั้นทั้งหมด ข
อความอื่นๆ เปนเพียงสวนขยายใจความสําคัญเทานั้น ขอความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสําคัญ
ที่สุดเพียงหนึ่งเดียว นอกนั้นเปนใจความรอง คําวาใจความสําคัญนี้ บางทีเรียกเปนหลายอยาง เชน แกน
หรือหัวใจของเรือ่ ง แกนของเรื่องหรือความคิดหลักของเรื่อง แตจะอยางไรก็ตามใจความสําคัญคือสิ่งที่เป
นสาระที่สําคัญที่สุดของเรื่อง นัน่ เอง
ใจความสําคัญสวนมากจะมีลักษณะเปนประโยค ซึ่งอาจจะปรากฏอยูในสวนใดสวนหนึ่งของย
อหนาก็ได จุดที่พบใจความสําคัญของเรื่องแตละยอหนามากที่สุดคือ ประโยคที่อยูตอนตนยอหนา
เพราะผูเขียนมักจะบอกประเด็นสําคัญไวกอน แลวจึงขยายรายละเอียดใหชัดเจน รองลงมาคือประโยค
ตอนทายยอหนา โดยผูเขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นยอๆ กอน แลวจึงสรุปดวยประโยคที่เปน
ประเด็นไวภายหลัง สําหรับจุดที่พบใจความสําคัญยากขึ้นก็คือประโยคตอนกลางยอหนา ซึ่งผูอานจะต
องใชความพยายามสังเกตใหดี สวนจุดที่หาใจความสําคัญยากที่สุด คือ ยอหนาที่ไมมีประโยคสําคัญ
ปรากฏชัดเจน อาจมีหลายประโยคหรืออาจจะอยูรวมๆ กันในยอหนาก็ได ซึ่งผูอานตองสรุปออกมาเอง

การอานและพิจารณานวนิยาย
คําวา “นวนิยาย” (Novel) จัดเปนวรรณกรรมประเภทหนึง่ หมายถึง หนังสือที่เขียนเปนรอยแกว
เลาถึงชีวิตในดานตางๆ ของมนุษย เชน ดานความคิด ความประพฤติ และเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึน้ ใน
ชีวิตจริงของมนุษย ชื่อคน หรือพฤติกรรมที่แสดงออกเปนเรือ่ งสมมุติทั้งสิ้น นวนิยายแบงเปน 6 ประเภท
ดังนี้
1. นวนิยายอิงประวัติศาสตร เชน ผูชนะสิบทิศ (อิงประวัติศาสตรมอญ) ชูซีไทเฮา
(อิงประวัติศาสตรจีน) สี่แผนดิน (อิงประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร แผนดินรัชกาลที่ 5 -8)
กระทอมนอยของลุงทอม(อิงประวัติศาสตรอเมริกา)
2. นวนิยายวิทยาศาสตร คือ นวนิยายที่นําความมหัศจรรยทางวิทยาศาสตรแขนงตางๆ มาเขียน
เปนเรือ่ งราวที่นาตื่นเตน เชน กาเหวาที่บางเพลง สตารวอร(Star war) มนุษยพระจันทร มนุษยลองหน
เปนตน
3. นวนิยายลึกลับ ฆาตกรรม นักสืบ สายลับ เชน เรื่องเชอรลอกโฮม มฤตยูยอดรัก
4. นวนิยายเกี่ยวกับภูตผีปศาจ เชน แมนาคพระโขนง กระสือ ศีรษะมาร เปนตน
5. นวนิยายการเมือง คือ นวนนิยายที่นําความรูทางการเมืองการปกครองมาเขียนเปนเนื้อเรื่อง
เชน ไผแดง ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เปาบุนจิ้น สามกก สารวัตรใหญ เปนตน
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6. นวนิยายดานสังคมศาสตร คือ นวนิยายที่สะทอนสภาพสังคม เชน เรื่องเมียนอย เสียดาย
เพลิงบุญ เกมเกียรติยศ นางมาส เปนตน

องคประกอบของนวนิยาย
นวนิยายแตละเรือ่ งมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1. โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง ของขายหรือโครงเรือ่ งราวหรือเหตุการณตางๆ ที่ตอเนื่องเปนเหตุ
เปนผลตอกัน
2. เนื้อเรื่อง (Story) หมายถึง เรือ่ งราวตางๆ ที่ผูเขียนถายทอดยกมาทําใหผูอานทราบวา เรื่องที่
อานนั้นเปนเรือ่ งราวของใคร เกิดขึ้นที่ไหน อยางไร เมื่อใด มีเหตุการณหรือความเหี่ยวของกันระหวาง
ตัวละครอยางไร
3. ฉาก (Setting) คือสถานที่เกิดเหตุการณในเรื่องอาจเปนประเทศ เมือง หมูบาน ทุงนา ในโรง
ภาพยนตร ฯลฯ
4. แนวคิด (Theme) ผูแตงจะสอดแทรกแนวคิดไวอยางชัดแจนในคําพูด นิสัย พฤติกรรม หรือ
บทบาทของตัวละคร หรือพบไดในการบรรยายเรือ่ ง
5. ตัวละคร (Characters) ผูแตงเปนผูสรางตัวละครขึ้นมา โดยตัง้ ชือ่ ให แลวกําหนดรูปรางหน
าตา เพศ วัย นิสัยใจคอ บุคลิกภาพ ตลอดจนกําหนดบทบาทและโชคชะตาของตัวละคร
เหลานั้นดวย
หลักการอานและพิจารณานวนิยายมีดงั นี้
1. โครงเรือ่ งและเนื้อเรื่อง การแสดงเนื้อเรื่อง คือการเลาเรื่องนั่นเอง ทําใหผูอานทราบวา เปน
เรื่องราวของใคร เกิดขึน้ ที่ไหน อยางไร เมื่อใด มีเหตุการณอะไร สวนโครงเรื่องนั้นคือสวนที่เนน
ความเกี่ยวของระหวางตัวละครในชวงเวลาหนึ่งซึ่งเปนเหตุผลตอเนือ่ งกัน
โครงเรือ่ งที่ดีมลี ักษณะดังนี้
1.1 มีความสัมพันธกันระหวางเหตุการณตางๆ ในเรื่องและระหวางบุคคลในเรื่องอยาง
เกี่ยวเนื่องกันไปโดยตลอด
1.2 มีขัดแยงหรือปมของเรื่องที่นาสนใจ เชน ความขัดแยงของมนุษย กับสิ่งแวดลอม การต
อสูระหวางอํานาจอยางสูงกับอํานาจอยางต่ําภายในจิตใจ การชิงรักหักสวาท ฯลฯ ขัดแยงเหลานีเ้ ปนสง
สําคัญที่ทําใหตวั ละครแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาอยางนาสนใจ
1.3 มีการสรางความสนใจใครรูตลอดไป (Suspense) คือการสรางเรื่องใหผูอานสนใจใครรูอย
างตอเนือ่ งโดยตลอด อาจทําไดหลายวิธี เชน การปดเรื่องที่ผูอานตองการทราบไวกอน การบอกใหผูอาน
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ทราบวาจะมีเหตุการณสําคัญเกิดขึน้ ในตอนตอไป การจบเรื่องแตละตอนทิ้งปญหาไวใหผูอานอยากรู
อยากเห็นเรือ่ งราวตอไปนี้
1.4 มีความสมจริง (Realistic) คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปนไปอยางสมเหตุสมผล มิใชเหตุ
ประจวบหรือเหตุบงั เอิญที่มีนาํ้ หนักเบาเกินไป เชน คนกําลังเดือดรอนเรือ่ งเงิน หาทางออกหลายอยางแต
ไมสําเร็จ บังเอิญถูกสลากกินแบงรัฐบาลจึงพนความเดือดรอนไปได
2. กลวิธีในการดําเนินเรื่อง จะชวยใหเรื่องนาสนใจและเกิดความประทับใจซึ่งอาจทําไดหลาย
วิธี เชน
2.1 ดําเนินเรือ่ งตามลําดับปฏิทิน คือเริ่มตั้งแตละครเกิด เติบโตเปนเด็ก เปนหนุมสาว แก
แลวถึงแกกรรม
2.2 ดําเนินเรื่องยอนตน เปนการเลาแบบกลาวถึงเหตุการณในตอนทายกอนแลวไปเลาตั้ง
แตจนกระทั่งจบ
2.3 ดําเนินเรื่องสลับไปมา คือ การเริ่มเรื่องในตอนใดตอนหนึ่งกอนก็ได เชน อาจกลาว
ถึงอดีตแลวกลับมาปจจุบนั อีก หรือการเลาเหตุการณที่เกิดตางสถานที่สลับไปมา
ผูอานควรพิจารณาวากลวิธีในการดําเนินเรือ่ งของผูเขียนแตละแบบมีผลตอเรื่องนั้นอยาง
ไร ทําใหเรือ่ งนาสนใจชวนติดตามและกอใหเกิดความประทับใจหรือไม หรือวากอใหเกิดความสับสน
ยากตอการติดตามอาน
3. ตัวละคร ผูอานสามารถพิจารณาตัวละครในนวนิยายในดานตอไปนี้
3.1 ลักษณะนิสัยของตัวละคร
3.1.1 มีความสมจริงเหมือนคนธรรมดาทั่วไป คือ มีทั้งดีและไมดีอยูในตัวเอง ไมใช
วาดีจนหาที่หนึ่ง หรือเลวจนหาที่ชมไมพบ
3.1.2 มีการกระทําหรือพฤติกรรมที่สดคลองกับลักษณะนิสัยตนเอง ไมประพฤติ
ปฏิบัติในที่หนึ่งอยางหนึง่ และอีหนึง่ อยางหนึง่
3.1.3 การเปลี่ยนลักษณะนิสัยของตัวละครตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล
3.2 บทสนทนาของตัวละคร บทสนทนาที่ดี ควรพิจารณาดังนี้
3.2.1 มีความสมจริง คือ สรางบทสนทนาใหสอดคลองกับฐานะและลักษณะนิสัยของ
ตัวละครในเรือ่ ง
3.2.2 มีสวนชวยใหเรือ่ งดําเนินตอไปได
3.2.3 มีสวนชวยใหรูจกั ตัวละครในดานรูปรางและนิสัยใจคอ
4. ฉาก หมายถึง สถานที่และเวลาที่เรือ่ งนัน้ ๆ เกิดขึ้น มีหลักการพิจารณาดังนี้
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4.1 สอดคลองกับเนือ้ เรือ่ ง และชวยสรางบรรยากาศ เชน บานรางมีใยแมงมุมจับอยูตามห
อง ฯลฯ นาจะเปนบานที่มีผีสิง คืนที่มีพายุฝนตกหนักจะเปนฉากสําหรับฆาตกรรม
4.2 ถูกตองตามสภาพความเปนจริง ฉากที่มีความถูกตองตามสภาพภูมิศาสตรและเหตุ
การณในประวัติศาสตร จะชวยเสริมใหนวนิยายเรือ่ งนั้นมีคุณคาเพิ่มขึ้น
5. สารัตถะ หรือสารของเรื่อง หมายถึง แนวคิด จุดมุงหมายหรือทัศนะของผูแตงที่ตองการสื่อ
มาถึงผูอาน ผูแตงอาจจะบอกผูอานตรงๆ หรือใหตัวละครเปนผูบอกหรืออาจปรากฏที่ชื่อเรื่อง แตโดย
มากแลวผูแตง จะไมบอกตรงๆ ผูอานตองคนหาสาระของเรื่อง เชน เรื่องผูดีของดอกไมสด
ตองการจะแสดงวา ผูดีน้ันมีความหมายอยางไร เรื่องจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นตองการแสดงให
เห็นขอดีขอเสียของคนไทย โดยเฉพาะน้ําใจซึ่งคนชาติอื่นไมมีเหมือน
นวนิยายที่ดีจะตองมีสารัตถะของเรื่องและมีคุณคาตอผูอานไมทางใดก็ทางหนึ่ง หลักสําคัญใน
การเลือกวรรณกรรมในการอานตองเลือกใหตรงกับความสนใจ มีเนื้อหาสาระตรงตามความตองการ เป
นวรรณกรรมที่ดีใหคุณคาแกชีวิต ดังนี้
1. เนื้อหาความคิดเห็น มีจดุ มุงหมายที่ดี มีความคิดสรางสรรค
2. กลวิธีในการแตงดี ไดแกภาษาที่ใช และองคประกอบอื่นๆ สื่อความหมายไดตรงตามความ
ตองการ อานเขาใจงายและสลวย
3. มีคุณประโยชน
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เรื่องที่ 4 วรรณคดี

วรรณคดี คือ หนังสือที่ไดรับการยกยองวาแตงดีมีลักษณะเดนในเชิงประพันธ มีคุณคาสูง
ในดา นความคิ ด อารมณและความเพลิ ด เพลิ น ทํ า ใหผู อา นเห็ นความงาม ความไพเราะ
เกิ ด ความซาบซึ้ ง กิ น ใจ
วรรณคดี จึ ง มี ค วามงดงามดา นวรรณศิ ล ป ชว ยยกระดั บ จิ ต ใจ
ความรูสึก และภูมิปญญาของผูอานใหสูงขึ้น วรรณคดีจงึ เปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึง่

ความสําคัญของวรรณคดี
วรรณคดีเปนสิ่งสรางสรรคอันล้ําคาของมนุษย มนุษยสรางและสื่อสารเรื่องราวของชีวิต
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ อ า ร ม ณ ค ว า ม รู สึ ก ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ห รื อ ส ะ ท อ น ค ว า ม เ ป น ม นุ ษ ย ด ว ย ก ล วิ ธี
การใชถอยคําสํานวนภาษา ซึ่งมีความเหมือนหรือแตกตางกันไปในแตละยุคสมัย
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ไดกลาวถึงความสําคัญของวรรณคดีไวในหนังสือแง
คิดจากวรรณคดีวา
โลกจะเจริญกาวหนามาไดไกลก็เพราะวิทยาศาสตร แตลําพังวิทยาศาสตรเทานั้นไมครอบคลุม
ไ ป ถึ ง ค ว า ม เ ป น ไ ป ใ น ชี วิ ต ที่ มี อ า ร ย ธ ร ร ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สู ง
เ ร า ต อ ง มี ศ า ส น า
เราตองมีปรัชญา เราตองมีศิลปะ และเราตองมีวรรณคดีดวย สิ่งเหลานี้ยอมนํามาแตความดีงาม
นําความบันเทิงมาใหแกจิตใจ ใหเราคิดงาม เห็นงาม ประพฤติงาม มีความงามเปนเจาเรือน แนบสนิทอยู
ในสันดาน ศิลปะและวรรณคดีน้ี แหละคือแดนแหงความเพลิดเพลินใจ ทําใหมีใจสูงเหนือใจแข็ ง
กระดาง เปนแดนที่ ทําใหความแข็งกระดางตองละลายสูญหาย กลายเปนมีใจงาม ละมุนละมอม
เพียบพรอมไปดวยคุณงามความดี
วรรณคดีมีความสําคัญทางดานการใชภาษาสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคน การสืบทอดและ
อนุรักษวัฒนธรรม กฎระเบียบคําสอน และเปนเครือ่ งมือสรางความสามัคคีใหเกิดในกลุมชน และให
ความจรรโลงใจ นอกจากจะใหคุณคาในดานอรรถรสของถอยคําใหผูอานเห็นความงดงามของภาษาแลว
ยังมีคุณคาทางสติปญญาและศีลธรรมอีกดวย วรรณคดีจงึ มีคุณคาแกผูอาน 2 ประการคือ
1. คุณคาทางสุนทรียภาพหรือความงาม สุนทรียภาพหรือความงามทางภาษาเปนหัวใจของ
วรรณคดี เชน ศิลปะของการแตงทั้งการบรรยาย การเปรียบเทียบ การเลือกสรรถอยคําใหมีความหมาย
เหมาะสม กระทบอารมณผูอาน มีสัมผัสใหเกิดเสียงไพเราะเปนตน
2. คุณคาทางสารประโยชน เปนคุณคาทางสติปญญาและสังคมตามปกติวรรณคดีจะเขียนตาม
ความเปนจริงของชีวิต ใหคติสอนใจแกผูอาน สอดแทรกสภาพของสังคม วัฒนธรรมประเพณี ทําให
ผูอานมีโลกทัศนเขาใจโลกไดกวางขึ้น
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ลักษณะของหนังสือที่เปนวรรณคดี
1. มีโครงเรือ่ งดี ชวนอาน มีคุณคาสาระและมีประโยชน
2. ใชสาํ นวนภาษาที่ประณีต มีความไพเราะ
3. แตงไดถูกตองตามลักษณะคําประพันธ
4. มีรสแหงวรรณคดีที่ผูอานคลอยตาม
“วรรณคดี ม รดก” หมายถึ ง วรรณคดี ที่ บ รรพบุ รุ ษ หรื อ กวี ส มั ย กอ นแตง เอาไว
และเปน ที่ นิ ย มอา นกั น อยา งแพรห ลาย ความนิ ย มนั้ น ตกทอดเรื ่อ ยมาจนถึ ง ปจ จุ บั น ซึ่ ง
เปรี ย บเสมื อนมรดกอั น ล้ํ า คา ของชาติที่ บ รรพบุ รุษ มอบไวแกอนุ ช นรุ นหลั ง ใหเห็ นความสํ า คั ญของ
วรรณคดีมรดก
วรรณคดี ม รดกมั ก จะแสดงภาพชี วิ ต ของคนในสมั ย กอ นที่ มี ก ารประพั น ธว รรณคดี
เรื่องนั้นๆ โดยไมปดบังสวนที่บกพรอง ทั้งยังแทรกแนวคิด ปรัชญาชีวิตของกวีไวดวย
วรรณคดีมรดกมีคุณคาในดานประวัติศาสตร สังคม อารมณ วรรณศิลป ตลอดจนใหคติสอนใจ
นับเปนมรดกทางปญญาของคนในชาติ ขนบของการแตงวรรณคดีมรดก
ขนบการแตงวรรณคดีมรดก
ขนบ หมายถึ ง ธรรมเนี ย มนิ ย ม “ขนบวรรณคดี ” หมายถึ ง ธรรมเนี ย มนิ ย มใน
การแตงวรรณคดีที่นยิ มปฏิบัติกัน ไดแก
1. รูปแบบและเนื้อหา รูปแบบที่นิยมไดแก ลิลิต นิราศ เพลงยาว บทละคร โคลง ฉันท กาพย
กลอน และราย รูปแบบและเนื้อหาจะตองเหมาะสมกันเชน ถาเปนการสดุดี วีรกรรมของกษัตริย หรือ
วีรบุรุษ จะแตงเปนนิราศหรือเพลงยาว เปนตน
2. เนือ้ เรือ่ งจะเกี่ยวกับศาสนาเพื่อสั่งสอน สดุดีวรี กรรมของวีรบุรุษหรือเพื่อระบายอารมณ
3. ลักษณะการเขียนจะเริ่มดวยบทไหวครู สดุดีกษัตริย กลาวชมบานเมือง แลวดําเนินเรื่อง
หากเปนวรรณคดีที่มีการทําสงครามจะมีบทจัดทัพดวย
4. การใชถอยคํา จะเลือกใชถอยคําที่สละสลวยมีความหมายที่ทําใหผูอานเกิดความซาบซึ้งและ
ประทับใจ
หลักการพินิจและวิจารณวรรณคดี
การวิจารณ หมายถึง การพิจารณาเพื่อเปนแนวในการตัดสินวาสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไมดี การวิจารณ
วรรณคดีจะตองพิจารณาทุกขั้นตอน ทุกองคประกอบของงานเขียนมีการแยกแยะตั้งแตการใชถอยคํา
สํานวน ภาษา รูปประโยค เนื้อเรื่อง แนวคิด การนําเสนอเนื้อหา และคุณคาทั้งดานวรรณศิลปและคุณคา
ทางดานสังคม
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คุณคาทางวรรณศิลปไดแก การพิจารณาศิลปะและรูปแบบงานประพันธโดยพิจารณาจากศิลปะ
ในการแตงทั้งบทรอยแกวและบทรอยกรอง มีกลวิธีในการแตงมีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา มีความนาสนใจและมีความคิดอยางสรางสรรค ใชสํานวนในการแตงมีรูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสมกับเนื้อหา มีความนาสนใจและมีความคิดอยางสรางสรรค ใชสํานวนภาษาสละสลวย สื่อ
ความหมายไดชดั เจน
คุณคาดานสังคม เปนการพิจารณาจากการที่ผูประพันธมักแสดงภูมิปญญาของตน คานิยม และ
จริยธรรมที่สะทอนใหเห็นสภาพสังคมไดมากนอยเพียงใด หรือเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมอยางไร มีส
วนชวยพัฒนาสังคมหรือประเทืองปญญาของตนในสังคมชวยอนุรักษสิ่งที่มีคุณคาของชาติ บานเมือง
และมีสวนชวยสนับสนุนคานิยมอันดีงาม เปนตน
การพิจารณาวรรณคดี คือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีเลมใดเลมหนึ่งอยางสั้นๆ โดย
มีเจตนานําวรรณคดีน้ันใหผูอานรูจักวามีเนื้อเรื่อง มีประโยชนและมีคุณคาอยางไร ผูพินิจมีความคิดเห็น
อยางไรตอวรรณคดีเรือ่ งนัน้ ๆ ชอบหรือไมชอบ เพราะเหตุใด ในการพินิจหรือวิจารณวรรณคดีมีหลักการ
ดังนี้
1. แยกองคประกอบของหนังสือหรือวรรณคดีที่วจิ ารณใหได
2. ทําความเขาใจกับองคประกอบที่แยกออกมาใหแจมแจงชัดเจน
3. พิจารณาหรือวิจารณวรรณคดีในหัวขอตอไปนี้
3.1 ประวัติความเปนมา
3.2 ลักษณะของการประพันธ
3.3 เรือ่ งยอ
3.4 การวิเคราะหเรือ่ ง
3.5 แนวคิดและจุดมุงหมายในการแตง ฉาก ตัวละคร และการใชภาษา
3.6 คุณคาดานตางๆ

การอานวรรณคดีเพือ่ การวิเคราะหวิจารณ
การอานวรรณคดี ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน การอานเพื่อฆาเวลาเปนการอานที่ไม
ตองวิเคราะหวาหนังสือนั้นดีเลวอยางไร การอานเพื่อความเจริญทางจิตใจ เปนการอานเพื่อใหรูเนื้อเรื่อง
ไดรับรสแหงวรรณคดี การอานเพื่อหาความรูเปนการอานเพื่อเพงเล็งเนื้อเรื่อง คนหาความหมาย และ
หัวขอความรูจากหนังสือที่อาน การอานเพื่อพินิจวรรณคดี จะตองอานเพื่อหาความรูและเพื่อความเจริญ
ทางจิตใจ จะตองอานดวยความรอบคอบ สังเกตและพิจารณาตัวอักษรที่อาน และตองสามารถทราบวา
วรรณคดีที่อานเปนวรรณคดีประเภทใด เชน คําสอน สรรเสริญวีรบุรุษของชาติ การแสดงอารมณ บท
ละคร นิทาน และยังตองพิจารณาเนื้อเรื่องและตัวละครวาเนื้อเรื่องนั้นเปนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร มี
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แนวคิดอยางไร ตัวละครมีลักษณะนิสัยอยางไร สุนทรียภาพแหงบทรอยกรองเปนอยางไร เชน การใชถ
อยคําเหมาะสม มีความไพเราะ และสรางมโนภาพแจมชัดมากนอยเพียงใด เปนตน ในการอานวรรณคดี
ประเภทรอยกรองจะไดรับรสเต็มที่ บางครัง้ ผูอานจะตองอานออกเสียงอยางชา ๆ หากเปนบทรอยกรอง
และอานเปนทํานองเสนาะดวยแลว จะทําใหผูอานไดรับรสแหงถอยคํา ทําใหเกิดจินตภาพไดรับความ
ไพเราะแหงเสียงไปดวย
ในการวิ เคราะหวิจารณวรรณคดี น้ัน ตองฝกตี ความหมายของบทรอยกรอง ในชั้นแรก
จะตองศึกษาตัวอยางการวิเคราะหวิจารณจากการตีความหรืออานจากหนังสือที่วิเคราะหวิจารณและ
ตีความวรรณคดี จากนั้นจึงตองฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกพิจารณาอยางรอบคอบ การตีความแนวคิดใน
เรือ่ งวรรณคดีนั้นไมจาํ เปนตองเหมือนกัน ขึ้นอยูกับการมองและประสบการณของผูตีความ
ตัวอยางการวิเคราะหวรรณคดี

รายยาวมหาเวสสันดรชาดก
มหาเวสสันดรชาดกเปนชาติหนึ่งของพระโพธิสัตวกอนที่จะเสวยพระชาติเปนพุทธองค
เนือ้ ความโดยยอมีดงั นี้
ครั้ ง หนึ่ ง กษั ต ริ ย แ หง กรุ ง สี วี ร าษฎรท รงพระนามวา พระเจา สญชั ย มี พ ระมเหสี
ทรงพระนาม พระนางผุสดีและพระราชโอรสองคหนึง่ ทรงพระนามวา เวสสันดร
พระเวสสันดรมีพระทัยฝกใฝการทําทานมาแตยังทรงพระเยาว เมื่อมีพระชนมายุพอสมควรที่จะ
อภิเษกสมรสไดก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมัทรี
พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานบารมีทุกวันมี
พราหมณจากเมืองกลิงคราษฎรแปดคนไดมาขอชางปจจัยนาคซึ่งเปนชางคูบานคูเมือง พระเวสสันดรได
ประทานชางแกพราหมณเพราะทรงทราบวา เมืองกลิงคราษฎรเกิดทุพภิกขภัยทําใหบรรดาชาวเมืองสีวี
ราษฎรโกรธแคนขับไลพระองคออกจากเมือง
พระเวสสันดรไดเสด็จออกจากเมืองพรอมดวยพระนางมัทรีพระโอรสและธิดา ตลอดทางที่เสด็จผ
านไดบริจาคของตางๆ แกผูที่มาขอจนหมดสิ้น แลวทรงพระดําเนินโดยพระบาทจนถึงเขาวงกต ประทับ
อยู ณ ที่นั้น ทรงผนวชเปนฤาษี พระนางมัทรีก็ทรงรักษาศีล
กลาวถึงพราหมณชูชกไดภริยาสาวสวยคนหนึ่งมีชื่ออมิตตาดา นางไดยุใหชูชกไปขอสอง
กุมารจากพระเวสสันดร ชูชกก็เดินทางไปยังเขาวงกตไดพบพระเวสสันดรพระองคไดประทานสอง
กุมารใหแกชูชก ชูชกฉุดกระชากลากสองกุมารไปจนพนประตูปา สวนนางมัทรีเสด็จออกไปหาอาหาร
ไปประสบลางรายตางๆ ทําใหทรงเปนหวงพระโอรสและพระธิดาจึงเสด็จกลับอาศรม พอทราบความจริง
เรื่องพระโอรสและธิดาก็ทรงอนุโมทนาดวย
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ฝายชูชกพาสองกุมารหลงเขาไปในเมืองสีวีราษฎร พระเจาสญชัยทอดพระเนตรแลวทรง
ทราบวาพระกุมารนั้นคือ พระนัดดาก็ทรงไถตัวสองกุมาร สวนชูชกนั้นกินอาหารมากจนทองแตกตาย
พระเจาสหญชัยและพระนางผสุดีใหสองกุมารพาไปยังอาศรมเพื่อรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
กลับเมือง เมื่อทั้งหกกษัตริยพบกันก็ถึงแกวิสัญญีภาพ (สลบ) ไปทุกองค เทวดาจึงบันดาลใหเกิดฝน
โบกขรพรรษตกลงมาใหชมุ ชื่น ทั้งหกองคจงึ ฟนคืนชีวิตและเสด็จกลับพระนคร

ตัวอยางการพิจารณาคุณคาวรรณคดี
การวิจารณวรรณคดีที่กลาวมาแลว จะพิจารณาตั้งแตประวัติความเปนมา ประวัติผูแตง ลักษณะ
คํ า ประ พั น ธ 
เรื ่อ งย อ
ในก ารวิ เ คราะ หคุ ณ คา วรรณคดี น้ั น จะตอ งพิ จ ารณา
การเขียน ลักษณะการเขียน สํานวนภาษาที่ใช แมกระทั่งคติเตือนใจ คําคม พฤติกรรมและนิสัยของตัว
ละครในวรรณคดีเรือ่ งนัน้ ๆ ก็เปนองคประกอบสําคัญที่สงผลใหวรรณคดีเรื่องนั้นมีคุณคา ซึ่งจะนําเสนอ
ตัวอยางวรรณคดี รายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ ทานกัณฑและวรรณคดีสามัคคีเภทคําฉันท ดังนี้
1. ทานกัณฑ ผูแตง “สํานักวัดถนน เนื้อเรื่องกลาวถึงกอนที่พระเวสสันดรจะเสด็จออกไปอยูปา
ไดทรงทําทานครัง้ ยิ่งใหญเรียกวา สัตตสดกมหาทาน แลวทูลลาพระเจาสญชัยและพระนางผุสดี รุงขึ้น
พระเวสสันดรใหเจาหนาที่เบิกเงินทองบรรทุกรถทรง เสด็จออกจากเมืองพรอมพระนางมัทรีและสอง
กุมาร ขณะเสด็จทรงโปรยเงินทองเหลานั้นเปนทาน กอนจะถึงปามีพราหมณมาทูลขอรถทรงบริจาคให
พระเวสสันดรทรงอุมพระชาลี พระนางมัทรีทรงอุมพระกัณหา เสด็จมุงสูปาดวยพระบาท”
พินิจตัวละครในกัณฑทานกัณฑ ซึ่งจะพินิจเปนตัวอยางเพียง 1 ตัว เทานั้น คือ พระเวสสันดร
เพราะถือวาเปนตัวเอกของเรือ่ ง พระเวสสันดรคือ พระโพธิสัตวชาติสุดทายกอนจะมาเปนพระพุทธเจา
พฤติกรรมของพระองคจงึ เปนแนวที่เหนือบุคคลธรรมดา ซึ่งบุคคลธรรมดายากที่จะปฏิบัติไดดังพระองค
อาทิ
1.1 ใฝใจที่จะทําทาน ซึ่งเปนลักษณะนิสัยที่มีมาแตยังทรงพระเยาว ครัง้ เสด็จขึ้นครองรา
ชยก็ทรงบริจาคทานทุกวันเปนประจํา แมชางปจจัยนาค ซึ่งเปนชางคูบานคูเมืองก็ประทานใหแกผูที่
เดือนรอนจนเปนเหตุใหถูกเนรเทศ กอนออกจากเมืองยังไดบริจาคทานอันยิ่งใหญที่เรียกวา สัตตสดก
มหาทาน ดังขอความ “พระพักตรเธอผองแผวเพื่อจะบําเพ็ญพระโพธิญาณเสด็จออกยังโรงทานทอง
สนาม...เธอก็ใหพระราชทานสิ้นทุกประการ ประจงจัดสัตตสดกมหาทาน เปนตนวา คชสารเจ็ดรอย...ให
จัดโคนมนับรอยมิไดขาด ทั้งทาสทาสีก็สิ้นเสร็จ...เธอหยิบยกสัตตสดกมหาทานแลว พระทัยทาวเธอผอง
แผวชืน่ บานตอทานบารมี...” นอกจากนี้พระเวสสันดรไดทรงบําเพ็ญทานอันยิ่งใหญ คือ บุตรทานและ
ประทานพระชายาใหแกพราหมณ (พระอินทร ปลอมมา) การใหทานทัง้ สองครัง้ นี้เปนยอดแหงทานหามีผู
ใดกระทําไดเชนพระองค
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1.2 ทรงมั่นในอุเบกขา ทรงมีพระทัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงไมหวั่นไหวตอการกระทําใดๆ ที่จะ
ทําใหพระองคทรงเกิดกิเลส
1.3 ทรงเปนผูรอบคอบ เห็นไดจากการทํากําหนดคาตัวสองกุมาร ซึ่งเปนพระโอรสและ
พระธิดาที่พระองคประทานแกชูชก เพื่อมิใหสองกุมารตองไรรบั ความลําบากและไดรบั ความเสือ่ มเสีย
คุณคาของกัณฑทานกัณฑ
1. คุณคาดานวรรณศิลป (ความงามทางภาษา)
ทานกัณฑน้ีดีเดนในเชิงพรรณนาโวหาร มีการใชโวหารที่ไพเราะและทําใหเกิดจินตภาพแกผูอาน เชน
ตอนที่พระนางผุสดีพูดกับพระเวสสันดรใชถอยคําที่อานแลวซาบซึ้งกินใจ
“วา โอพ อ ฉั ต รพิ ชั ย เชตเวสสั น ดรของแมเ อย
ตั้ ง แตน้ี พ ระชนนี จ ะเสวยพระอั ส สุ ช นธารา
แมไปทูลพระบิดาเธอก็ไมโปรด แมวอนขอโทษเธอก็ไมให...พระลูกเอย...แตน้ีจะชุมชื่นไปดวยน้ําคาง
ในกลางปา พอจะเสวยแตมูลผลาตางเครือ่ งสาธุโภชนทุกเชาค่ํา ถึงขมขื่นก็จะกลืนกล้ําจําใจเสวย...”
2. คุณคาดานสังคม
2.1 ดานการปกครอง ในเรื่องพระเวสสันดรจะเห็นวากษัตริยทรงฟงเสียงประชาชนเมื่อ
ประชาชนลงมติใหเนรเทศพระเวสสันดร เพราะเจาสญชัยก็ยอมเนรเทศแสดงใหเห็นถึงความเปน
ประชาธิปไตย
2.2 สภาพสั ง คมที่ ไมยอมรั บหญิง มาย
หญิงใดเปนมา ยก็ จะถู กดูหมิ่น เหยี ยดหยาม
จากสังคมและไมมีใครอยากไดเปนคูครอง
3. ดานคานิยม
3.1 คานิยมเกี่ยวกับการทํางาน โดยการทําทานเปนการเสียสละเพื่อเพือ่ นมนุษยและหวังใน
ผลบุญนั้นจะสงใหตนสบายในชาติตอไป ความคิดนี้ยังฝงอยูในใจคนไทยมาทุกสมัย จึงนิยมทําบุญ
บริจาคทาน
3.2 ความเชื่ อเกี่ยวกั บเรื่ องชางเผื อก
ชางเผือกถื อวาเปนชางคู บารมี พระมหากษั ตริ ย
และความเชื่อนั้นยังปรากฏมาจนถึงปจจุบนั นี้
4. ดานความรู
ใหความรูเกี่ยวกับการสัตตสดกมหาทาน ซึ่งในสมัยอยุธยาก็ปรากฏการทําทานลักษณะนี้ใน
สมัยพระเจาปราสาททองและประเทศที่เปนเมืองขึ้นประเทศอื่นตองสงเครือ่ งบรรณาการมาถวาย
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เรื่องที่ 5 หลักการวิจารณวรรณกรรม

เมื่อกลาวถึงวรรณกรรมยอมเปนที่เขาใจกันทั่วไปวา หมายถึงงานเขียนดานตางๆ ในรูปของบท
ละคร สารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย และกวีนพิ นธซึ่งมีมาตั้งแตโบราณแลวทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรอง
ลักษณะของวรรณกรรม
1. วรรณกรรมเปนงานประพันธที่แสดงความรูสึกนึกคิด โดยทั่วไปมนุษยจะพูดหรือเขียนแลว
จะสง ความรู สึ ก นึ ก คิ ด อยา งใดอยา งหนึ่ ง เชน ฝนตก ตน ไมสี เ ขี ย ว ความรู สึ ก
จะสัมผัสไดทางกายและใจ เชน รูสึกหนาว รูสึกรอน เปนตน สวนความคิดคือสิ่งที่เกิดจากใชสติปญญา
ใครครวญเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึง่ มากระทบอารมณ
2. วรรณกรรมเปนงานประพันธที่เกิดจากจินตนาการ เปนการสรางภาพขึ้นในจิตใจ จากสิ่งที่เคย
พบเคยเห็นในชีวิต สิ่งที่สรางสรรคขึ้นมาจากจินตนาการออกจะมีเคาความจริงอยูบาง
3. วรรณกรรมเปนงานประพันธใชภาษาวรรณศิลป เชน คําวาใจกวางเหมือนแมนํ้า หรือ หิมะ
ขาวเหมือนสําลี เปนตน
ประเภทของวรรณกรรม
ในปจจุบันวรรณกรรมแบงประเภทโดยดูจากรูปแบบการแตงและการแบงตามเนื้อหาออกเปน 4
ประเภท คือ
1. ประเภทรอยแกว คือ วรรณกรรมที่ไมมีลักษณะบังคับ ไมบังคับจํานวนคํา สัมผัส หรือเสียง
หนักเบาวรรณกรรมที่แตงดวยรอยแกว ไดแก นิทาน นิยาย นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี บทความ ขาว
2. ประเภทรอยกรอง คือ วรรณกรรมที่มีลักษณะบังคับในการแตง ซึ่งเรียกวาฉันทลักษณ เชน
โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย ลิลิต วรรณกรรมที่แตงดวยคําประเภทรอยกรอง ไดแก บทละคร นิยาย บท
พรรณนา บทสดุดี บทอาเศียรวาท
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3. ประเภทสารคดี คือ วรรณกรรมที่มีเนือ้ หาสาระใหความรู ความคิดและอาจใหความบันเทิงด
วย เชน สารคดีทองเที่ยว ชีวประวัติ บันทึกจดหมายเหตุ หนังสือคติธรรม บทความ เปนตน
4. ประเภทบันเทิงคดี คือ วรรณกรรมที่แตงขึน้ โดยอาศัยเคาความจริงของชีวิตหรือจินตนาการ
โดยมุ ง ใหค วามบั น เทิ ง แกผู อ า นเปน ลํ า ดั บ
ไดแ ก
เรื่ อ งสั้ น
นิ ท าน
นวนิ ย าย
บทละครพูด เปนตน

วรรณกรรมที่ไดรบั การยกยอง
ในการอานหนังสือแตละเลม โดยเฉพาะหนังสือประเภทวรรณคดี ผูอานยอมไดรับประสบการณ
ทางอารมณบาง ไดรับคุณคาทางปญญาบาง หรืออาจไดรับทั้งสองประการบาง สวนวรรณกรรมบางเรื่อง
แมมไิ ดเปนวรรณคดีก็อาจใหทั้งประสบการณทางอารมณและใหคุณคาทางปญญา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูอานวา
จะสามารถเขาถึงวรรณกรรมนั้นไดพียงไร วรรณกรรมบางเรือ่ งแตงไดดีจนไดรบั การยกยอง ซึ่งมีลักษณะ
ดังนี้

งานประพันธทั้งปวงยอมแฝงไวซึ่งแนวคิดและคานิยมบางประการ อันจะกอใหเกิดความงอกงาม

ทางสติปญญาและพัฒนาการสมรรถภาพการพิจารณาความประณีตความละเอียดออนทางภาษาไดอยางดี
ยิ่ง แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมนั้น อาจหมายถึงความคิดสําคัญของเรื่องหรืออาจเปนความคิดอื่นๆ
สอดแทรกอยูในเรือ่ งก็ได
ยกตัวอยางนิทานเรื่องปลาปูทองใหแนวคิดวาความอิจฉาริษยา ของแมเลี้ยงเปนสาเหตุให
ลูกเลี้ยงถูกทําทารุณกรรมอยางแสนสาหัส
บทรอยกรองเรื่ อง น้าํ ตา ใหแนวคิดสําคัญวา น้าํ ตาเปนเพื่อนของมนุษยทั้งในยามทุกข
และยามสุข
สวนคานิยมจากวรรณกรรมนั้น หมายถึงความรูสึก ความคิด หรือความเชื่อของมนุษย รวมถึง
ความเชื่อมั่น การยึดถือปฏิบัติในเรื่องตางๆ ในการดําเนินชีวิต คานิยมจึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ
มนุษยในการเลือกกระทําหรือเวนกระทําสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึ่งถือวาทําหรือคิดเชนตามกาลเวลา ยกตัวอยางเช
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น คานิยมเรื่องการมีคูครอง ดังคํากลอนตอนหนึ่งจากเรื่องเสภาขุนชางขุนแผน ตอนที่นางพิมพิลาไลย
ยังเปนสาวไดพูดกับนางสานทองผูเปนพี่เลี่ยงวา
ธรรมดาเกิดเปนสตรี
ชั่วดีคงไดคูมาสูสอง
มารดายอมอุตสาหประดับประคอง
หมายปองวาจะปลูกใหเปนเรือน
อันหนึง่ เราเขาก็วาเปนผูดี
มั่งมีแมมิใหลูกอายเพือ่ น
จากคําประพันธน้ี สะทอนใหเห็นคานิยมของสตรีสมัยกอนวา เปนผูหญิงตองรักนวลสงวนตัว
อยูในโอวาทของมารดา เมื่อจะมีคูควรใหมารดาตกแตงใหไมชิงสุกกอนหาม สรุปวรรณกรรมทัง้ ปวงยอม
แฝงไวซึ่งแนวคิดและคานิยมบางประการ อันจะกอใหเกิดความงอกงามทางสติปญญา และพัฒนา
สมรรถภาพการพิจารณาความละเอียดออนทางภาษาลักษณะการใชถอยคําภาษาที่ดีในวรรณกรรม
วรรณกรรมที่ดียอมมีความประณีตในการใชภาษา อันจะทําใหผูอานพัฒนาสมรรถภาพในการ
พิจารณาความประณีต ละเอียดออนของภาษาไดดีขึ้น
วรรณกรรมที่ดีเปนศิลปะแขนงที่อาศัยภาษาเปนสื่อถายทอดความไพเราะความประทับใจหรือ
อารมณความรูสึก ซึ่งมีหลักพิจารณา 3 ประการใหญๆ ดังนี้
1. การใชถอยคํา เสียง ความหมาย การเลือกใชถอยคําชัดเจน ตรงตามความหมายมีเสียงไพเราะ
2. การเรียบเรียงถอยคํา การเรียบเรียงถอยคําใหอยูตาํ แหนงทีถ่ ูกตองถูกแบบแผนของภาษายอม
ทําใหภาษามีความไพเราะมีความชัดเจน ทําใหผูรับสารเขาใจความคิดของผูสื่อสารไดถูกตอง
3. ศิลปะการประพันธ การมีศิลปะในการประพันธ หมายความวาผูแตงตองรูจักเลือกใชถอยคํา
ที่เหมาะสมเพื่อจะทําใหเกิดความไพเราะทางภาษา การใชกวีโวหาร หรือสํานวนโวหารจะชวยใหผูอาน
มองเห็นภาพชัดเจน และเกิดความไพเราะทางภาษามากขึ้น ตอไปนี้จะกลาวถึงศิลปะการประพันธพอ
สังเขป
3.1 ไวพจน หมายถึง การใชคําที่มีความหมายอยางเดียวกัน ซึ่งตองพิถีพิถันเลือกใชให
เหมาะสมกับเนือ้ หา เชน
พอสบเนตรวนิดามารศรี
แรงฤดีดาลเลหเสนหา
ดังตองศรซานพิษดวยฤทธิย์ า
เขาตรึงตราตรอมตรมระทมทรวง
ตะลึงเล็งเพงแลชะแงพกั ตร
จนลงลักษณหลีกไปควรโลลวง
ใหเสียวปลาบวาบไหวใจระลวง
ปะหนึง่ ดวงจิตดับเพราะลับนาง
(จากคําประพันธบางเรื่อง ของพระยาอุปกิตศิลปสาร)
คําที่มีความหมายวาผูหญิง ในที่น้ีมี 4 คํา คือ วนิดา มารศรี นงลักษณ บางกวีสามารถเลือกใชได
เหมาะสมกับเนือ้ ความในเรือ่ ง
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3.2 การใชคํา เลียนเสียงธรรมชาติและเสียงตางๆการนําเสียงที่ไดยินจากะรรมชาติมาร
อยกรองพรรณนาใหเกิดความรูสึกเหมือนไดยินภาพทําใหเกิดความไพเราะนาฟงและสะเทือนอารมณ เช
น
ครืนครืนใชฟารอง
เรียมครวญ
หึ่งหึ่งใชลมหวน
พี่ให
ฝนตกใชฝนนวล
พี่ทอด ใจนา
รอนใชรอนไฟไหม
ที่รอนกลกาม
(ตํานานศรีปราชญ ของพระยาปริยัติธรรมธาดา)
คําวา “ครืนครืน” เปนการเลียนเสียงฟารอง
คําวา “หึ่งหึ่ง” เปนการเลียนเสียงลมพัด
3.3 การเลนคํา หมายถึง การนําคําพองรูปพองเสียงมาเรียบเรียงหรือรอยกรองเขาดวยกันจะ
ทําใหเกิดเสียงไพเราะและเพิ่มความงดงามทางภาษาเชน
ปลาสรอยลอยลองชล
เหมือนสรอยทรงทรามวัย

วายเวียนวนปนกันไป
ไมเห็นเจาเศราบวาย

คําวา “สรอย” คําแรกเปนชี่อปลา
คําวา “สรอย” คําหลังหมายถึงสรอยคอ
3.4 การใชคําอัพภาส หมายถึง คําซ้ําชนิดหนึ่ง โดยใชพยัญชนะซ้ําเขาไปขางหนาคํา เชน
ริก เปน ระริก ยิ้ม เปน ยะยิ้ม แยม เปน ยะแยม
การใชคําอัพภาสหลายๆ คําในที่ใกลกัน ทําใหแลเห็นภาพและเกิดความรูสึกสะเทือนอารมณ
ตามไปดวย เชน สาดเปนไฟยะแยง แผลงเปนพิษยะยุง พุงหอกใหญ คะควางขวางหอกซัดคะไขว
(ลิลิตตะเลงพาย)
3.5 การใชโวหารภาพพจน โวหารภาพพจน หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงโดยไมกลาวอยาง
ตรงไปตรงมา ผูประพันธมีเจตนาจะใหผูอานเขาใจ และประทับใจยิ่งขึ้นกวาการชําคําบอกเลาธรรมดา
การใชโวหารภาพพจนอาจทําไดหลายวิธี เชน
3.5.1 เปรียบสิ่งหนึง่ วาเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง ในการเปรียบเทียบนี้จะมีคําแสดงความหมาย
อยางเดียวกับคําวาเหมือน ปรากฏอยูดวย ไดแกคําวา เปรียบเหมือน เสมือน ดุจ ประดุจ ดุจดัง ราวเพียง เช
น
คุณแมหนาหนักเพี้ยง
พสุธา (เพี้ยง-โทโทษ มาจากคําวาเพียง)
คุณบิดรดุจอา
กาศกวาง
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3.5.2 เปรียบสิ่งหนึง่ เปนอีกสิ่งหนึง่ บางตําราเรียกวาอุปลักษณ เชน พอแมคือ รมโพธิ์ ร
มไทร ของลูก
ราชาธิราชนอม
อํามาตยเปนบรรทัด

ใจสัตย
ถองแท

3.5.3 สมมุติสิ่งตางๆ ใหมีกิริยาอาการเหมือนมนุษย หรือที่เรียกวาบุคลาธิษฐาน เชน น้ํา
เซาะหินรินรินหลากไหล ไมหลับเลยชั่วฟาดินสลาย
3.5.4 การใชคําสัญลักษณหรือสิ่งแทนสัญลักษณ หมายถึง สิ่งหนึง่ ใชแทนอีกสิ่งหนึ่ง เช
น แมนเปนบัวตัวพี่เปนภุมรา เชยผกาโกสุมประทุมทอง
3.6 การกลาวเกินจริง หรือที่เรียกวา อติพจน (อธิพจน) การกลาวเกินจริงนี้ปรากฏอยูใน
ชีวิตตามปกติ เชน เมื่อเราตองการจะเนนความรูสึกบางอยาง เชนกลาว “เหนื่อยสายตัวจะขาด” หรือ “ร
อนแทบสุก” การกลาวเกินจริง ทําใหเกิดความแปลกและเรียกรองความสนใจไดดี
3.7 การเลนเสียงวรรณยุกต กวีใชคําที่ประกบดวยสระ พยัญชนะ และตัวสะกดอยาง
เดียวกันตางกันแตวรรณยุกต โดยนํามาเรียงไวในที่ใกลกันทําใหเกิดเสียงไพเราะดุจเสียงดนตรี เชน
“สละสละสมร
เสมอชื่อ ไมนา
นึกระกํานามไม
แมนแมนทรวงเรียม”
หรือ
“จะจับจองจองสิ่งใดนั้น
ดูสําคัญคั่นคั้นอยางงันฉงน
อยาลามลวงลวงดูแลศกล
คอยแคะคนขนคนใหควรการ”
3.8 สัมผัสอักษร กวีจะใชคําที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกัน เชน โคลงกลบอักษรลวน
ชายชาญชัยชาติเชื้อ
เชิงชาญ
สูเศิกสุดเศิกสาร
สงสรอง
ราวรามรุทรแรงราญ
รอนราพณ
เกริกเกียรติไกรกึกกอง
กอกูกรุงไกร
(พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั )

3.9 สัมผัสสระ กวีจะใชคําที่มีเสียงสระคลองจองกัน เชน
เขาทางตรอกออกทางประตู
คางคกขึน้ วอแมงปอใสตงุ ติ้ง
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น้ํารอนปลาเปนน้ําเย็นปลาตาย
เพื่อนกินหางายเพือ่ นตายหายาก
3.10 การใชคําปฎิพฤกษ หมายถึง ความขัดแยงที่กวีนํามากลาวคูกันเพื่อแสดงคุณสมบัติ 2 อย
างที่แยงกัน อันอยูในสิ่งเดียวกัน เชน ความหวานชื่นในความขมขื่น ความเงียบเหงาในความวุนวาย
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนตอบคําถาม และรวมกิจกรรมตอไปนี้
1. วรรณคดี คืออะไร
2. วรรณคดีกับวรรณกรรมแตกตางกันอยางไร
3. ใหผูเรียนรวมรวมรายชื่อหนังสือที่เปนวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทละ 3 เลม
4. ใหสรุปคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่รวบรวมมาไดจากขอ 3

เรื่องที่ 6 ภาษาถิ่น

ความหมายของภาษาถิ่น
ภาษาถิน่ หมายถึง ภาษาที่ใชสื่อความหมายตามทองถิ่นตางๆ ซึ่งจะแตกตางกันในถอยคํา
สําเนียงแตก็สามารถจะติดตอสือ่ สารกันได และถือวาเปนภาษาเดียวกัน เพียงแตแตกตางกันตามทองถิน่
เทานั้น
ภาษาถิน่ บางที่มักจะเรียกกันวา ภาษาพื้นเมืองทั้งนี้เพราะไมไดใชเปนภาษามาตรฐานหรือ
ภาษากลางของประเทศ
สาเหตุท่ที าํ ใหเกิดภาษาถิ่น

76 | ห น า

ภาษาถิน่ เกิดจากสาเหตุการยายถิน่ ฐาน เมื่อกลุมชนที่ใชภาษาเดียวกันยายถิ่นฐานไปตั้งแหลง
ใหม เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ มีการรุกรานของศัตรู เมื่อแยกยายไปอยูคนละถิ่นนานาๆ ภาษาที่ใชจะคอย
เปลีย่ นแปลงไปเชน เสียงเปลี่ยนไป คําและความหมายเปลี่ยนไป ทําใหเกิดภาษาถิ่นขึ้น
คุณคาและความสําคัญของภาษาถิ่น
1. ภาษาถิ่นเปนวัฒนธรรมทางภาษาและเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น
2. ภาษาถิ ่น เปน สั ญ ลั ก ษณที่ ใ ชสื ่อ สารทํ า ความเขา ใจและแสดงความเปน ญาติ เปน
พวกเดียวกันของเจาของภาษา
3. ภาษาถิ่นตนกําเนิดและเปนสวนหนึ่งของภาษาไทยและวรรณคดีไทย การศึกษาภาษาถิ่น
จะชวยใหการสื่อสารและการศึกษาวรรณคดีไดเขาใจลึกซึ่งยิ่งขึ้น
4. การศึกษาและการใชภาษาถิ่น จะชวยใหการสื่อสารไดมีประสิทธิภาพและสรางความเป
นหนึง่ ของคนในชาติ
ลักษณะของภาษาถิ่น
1. มีการออกเสียงตางๆ ถิ่น เพราะสภาพทางภูมิศาสตร ความหางไกลขาดการติดตอสือ่ สารกัน
เปนเวลานานมากๆยอมทําใหออกเสียงตางกันไป
2. การผสมกันทางเชื้อชาติเพราะอยูใกลเคียงกันทําใหมีภาษาอื่นมาปน เชน ภาษาอีสาน มี
ภาษากลางและเขมรมาปนเพราะมีเขตแดนใกลกันทําใหภาษาเปลี่ยนไปจากภาษากลาง
3. การถายทอดทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ทําใหภาษาเปลี่ยนจากภาษากลาง
4. หนวยเสียงของภาษาถิ่นมีสวนคลายกันและแตกตางกัน หนวยเสียงของภาษากลางมี 21
เสียง ภาษาถิน่ มีหนวยเสียงตรงกันเพียง 17 เสียง นอกนั้นแจกตางกัน เชน ภาษาถิน่ เหนือและอีสานไมมี
หนวยเสียง ช และ ร ภาษาถิ่นใตไมมีหนวยเสียง ง และ ร เปนตน
5. หนวยเสียงวรรณยุกตในภาษาถิน่ แตกตางกันไป ภาคใตมีเสียงวรรณยุกต 7 เสียง ภาคเหนือ
และอีสานมีเสียงวรรณยุกต 6 เสียง ตัวอยางการกลายเสียงวรรณยุกต
มา (กลาง) ภาคใตออกเสียงเปน
หมา
ขาว (กลาง) ภาคอีสานออกเสียงเปน ขาว
ชาง (กลาง) ภาคเหนือออกเสียงเปน จาง
6. การกลายเสียงพยัญชนะในภาษาถิ่นเหนือ ใต อีสาน นั้นมีสวนแตกตางกันหลายลักษณะ เชน
6.1 ภาษาไทยเหนื อ จะมี ค า ที่ ก ลายเสี ย งพยั ญชนะจากภาษาไทยกลางอยู หลายตั ว
ภาษาไทยกลางเปน ช ไทยเหนือจะเปน จ เชน ชางเปนจาง ฉะนั้นเปนจะอั้น ใชเปนไจ ภาษาไทยกลาง
ใช ร ไทยเหนือจะเปน ฮ เปน รัก เปนฮัก รองเปนฮอง โรงเรียนเปนโฮงเฮียน ภาษาไทยกลางเปน คิดเปนกึ้ด
คิ้วเปนกิ๊ว ภาษากลางใช ท ภาษาไทยเหนือใช ต เชน ทานเปนตาน ทานเปนตาน และภาษาไทยเหนือ
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นอกจากจะใชพยัญชนะตางกันแลวยังไมคอยมีตัวควบกล้าํ เชน ขี้กลาก เปน ขี้ขาด โกรธ เปน โขด
นอกจากนี้จะมีคําวา โปรด ไทยเหนือ โปด ใคร เปนไผ เปนตน
6.2 ภาษาไทยอีสานก็มีกลายเสียงหรือมีหนวยเสียงตางกับภาษาไทยกลางหลายตัว ตัวอยาง
ช ใช ซ แทนเสียง ร ใช ฮ แทนเสียง ญ และ ย จะออกเสียงนาสิก แทนภาษาไทยกลาง ชาง ไทยอีสานเปน
ซาง เรา เปน เฮา เลือด เปน เฮือด หญิง เปน ญิง (นาสิก) ใหญ เปน ใญ ภาษาไทยอีสานจะไมมีคําควบกล้าํ
คลายเหนือ เชน กลวย เปน กวย ปลา เปน ปา ของ เปน ขอ เปรต เปน เผด และภาษาไทยอีสานมีการสลับ
รับเสียงดวย เชน ตะกรอ เปน กะตอ ตะกรา เปน กะตา ตะกรุด เปน กะตุด เปนตน
6.3 ภาษาไทยใตก็มีการกลายเสียงพยัญชนะจากภาษาไทยกลางเหมือนกัน ภาษาไทยกลาง
เปน ง ภาษาไทยใตจะเปน ฮ เสียง ฐ จะเปน ล (บางจังหวัด) และญ จะออกเสียงนาสิก ตัวอยาง ภาษาไทย
กลาง คําวา เงิน ภาษาไทยใต เปน เฮิง งาน เปน ฮาน รัก เปนหลัก เปนตน นอกจากนี้พยัญชนะและคําอื่น
ที่ภาษาไทยกลาง
7. ภาษาถิ่นเหนือใตและอีสานมีการกลายเปนเสียงจากภาษาไทยกลางหนวยเสียง
7.1 ภาษาไทยเหนือจะกลายเสียงสระ อิ เปน อึ เชน คิดเปนกึ้ด สระอึเปนสระเออ เชน ถึงเปน
เถิง สระอะ เปนสระอา เชน มะปราง เปน หมาผาง มะละกอ เปนหมากกวยเต็ด สระเอ เปนสระแอ เชน เอว
เปนสระแอว เปนตน
7.2 ภาษาไทยอีสานมีการกลายเสียงสระเชน สระเอือ เปนเอีย เชน เนื้อเปนเนี้ย สระอัวเปน
สระสระโอ เชนวัว เปน โง ตัว เปน โต สระอึ เปนสระเออ เชน ครึ่ง เปนเคิ่ง สระอา เปนสระอัว
เชน ขวา เปน ขัว เปนตน
7.3 ภาษาไทยอีสานมีการกลายเสียสระ เชน ภาษาไทยกลางใช สระ อิ อี ภาษาถิน่ ใตใช
สระเอะ เอ เชน สี่ เปน เส ซีก เปน แซก สระเอะ เอ ใชเปนสระแอะ แอ เชน เด็ก เปนแด็ก เปนตน
8. ความหมายของคําในภาษาถิน่ แตกตางไปจากภาษากลาง เชน คําวารักษา ภาษาถิ่นใตมี
ความหมายวา เลี้ยง เชน นําลิงไปรักษา หมายถึงนําลิงไปเลี้ยง บัวลอย ภาษาถิน่ เหนือหมายถึงผักตบชวา
แพรนม ภาษาถิ่นอีสานหมายถึงผาเช็ดหนา ภาษาถิน่ ใตเรียกผาเช็ดหนาวา ผานุย เปนตน


กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนเขียนเครื่องหมาย วงกลม ลอมรอบขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดใหความหมายภาษาถิ่นไดถูกตอง
ก. ภาษาตระกูลตางๆ
ข. ภาษาที่พดู กันในทองถิ่นนัน้ ๆ
ค. ภาษาที่ใชพูดกันทั่วประเทศ ง. ภาษาของชนกลุมใหญทั่วโลก
2. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาษาถิ่น
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ก. สภาพภูมิประเทศ
ข. การยายถิ่นฐาน
ค. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกขอ
3. คําในขอใดที่เปนคําเฉพาะของภาษาถิ่นภาคเหนือ
ก. งอ
ข. งอน
ค. งืด
ง. งีบ
4. “ฝนตกฟารอง พอแมเขาอยูหนุก” คําวา หนุก เปนคําในภาษาถิ่นภาคใด
ก. เหนือ
ข. ใต
ค. อีสาน
ง. กลาง
5. ภาษาถิ่นใด ที่มีหนวยเสียงวรรณยุกตมากที่สุด
ก. ภาษาถิ่นเหนือ
ข. ภาษาถิ่นอีสาน
ค. ภาษาถิ่นใต
ง. ภาษากลาง
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เรื่องที่ 7 สํานวน สุภาษิต
สํานวน หมายถึง คํากลาวหรือกลุมคําที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบเปนเชิงใหใชความคิด และ
ตีความบางสํานวนจะบอกหรือสอนตรงๆ บางสํานวนสะทอนความคิด ความรูสึกของกลุมชนในทองถิน่
ในอดีตดวย
สุภาษิต หมายถึง คํากลาวที่ดีงามเปนความจริง ทุกสมัยเปนคําสอนใหประพฤติ ปฏิบัติ ดังตัวอยาง
“หลํารองชักงาย หลําใจชักยาก”
ความหมาย คิดจะทําอะไรตองคิดใครครวญใหรอบคอบกอนตัดสินใจ
“นอนจนหวันแยงวาน”
ความหมาย นอนตื่นสายมากจนตะวันสองสวางไปทั่วบาน
“พูดไป สองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง”
ความหมายพูดไปไมมีประโยชนอะไร นิ่งไวดกี วา
“เกลือจิ๋มเกลือ”
ความหมาย ไมยอมเสียเปรียบกัน แกเผ็ดกันใหสาสม
“ขายผาเอาหนารอด”
ความหมาย ยอมเสียสละของที่จาํ เปนที่มีอยูเพือ่ จะรักษาชื่อเสียงของตนไว
“ฝนทั่งใหเปนเข็ม”
ความหมายเพียรพยายามสุดความสามารถจนกวาจะสําเร็จผล
“น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา”
ความหมาย ทีใครทีมัน
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เรื่องที่ 8 วรรณกรรมทองถิ่น

วรรณกรรมทองถิน่ หมายถึง เรือ่ งราวของชาวบานที่เลาสืบตอกันมาหลายชัว่ อายุคนทั้งการพูด
และการเขียนในรูปของ คติ ความเชื่อ และประเพณี การแสดงออกในการใชถอยคําที่มีหลากหลาย
รูปแบบ เชน นิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก ปริศนา คําทาย ภาษิต คําคม บทเทศน และคํากลาวในพิธี
กรรมตางๆ

ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น

1. วรรณกรรมทองถิ่น โดยทั่วไปมีวัดเปนศูนยกลางเผยแพร กวีผูประพันธสวนมาก คือ
พระภิกษุ และชาวบาน
2. ภาษาที่ใชเปนภาษาถิน่ ใชถอยคําสํานวนทองถิ่นที่เรียบงาย ชาวบานทั่วไปรูเรื่องและใช
ฉันทลักษณที่นยิ มในทองถิ่นนั้น เปนสําคัญ
3. เนือ้ เรือ่ งสวนใหญเปนเรือ่ งจักรๆ วงศๆ มุงใหความบันเทิง และสอดแทรกคติธรรมทางพุทธ
ศาสนา
4. ยึดคานิยมแนวปรัชญาพุทธศาสนา เชน กฎแหงกรรม หรือธรรมะยอมชนะอธรรม เปนตน

ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น
วรรณกรรมทองถิ่น แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ประเภทมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมที่ไมไดเขียนเปนลายลักษณ เปนวรรณกรรมปากเปลาจะถา
ยทอดโดยการบอก หรื อ การเลา หรื อ การรอ ง ไดแ ก บทกลอ มเด็ ก นิ ท านพื้ น บา น
เพลงพื้นบาน ปริศนาคําทาย ภาษิต สํานวนโวหาร คํากลาวในพิธกี รรมตางๆ
2. ประเภทเขียนเปนลายลักษณ ไดแก นิทาน คํากลอน บันทึกทางประวัติศาสตรในทองถิ่น
และตําราความรูตางๆ
คุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น
1. คุณคาตอการอธิบายความเปนมาของชุมชนและเผาพันธุ
2. สะทอนใหเห็นโลกทัศนและคานิยมตางๆ ของแตละทองถิ่น โดยผานทางวรรณกรรม
3. เปนเครื่องมืออบรมสั่งสอนจริยธรรมของคนในสังคมสามารถนําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบัน
ได
4. เปน แหลง บั น ทึ ก ขอ มู ล เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
ประเพณี
และการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ของคนในทองถิ่น
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5. ใหค วามบั น เทิ ง ใจแกชุ ม ชนทั้ ง ประเภทที่ เ ปน วรรณกรรมและศิ ล ปะการแสดง
พื้นบาน เชน หมอลําของภาคอีสาน การเลนเพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว ของภาคกลาง การซอ การเลาคาว
ของภาคเหนือ การเลนเพลงบอก รองมโนราหของภาคใต เปนตน
6. กอใหความสามัคคีในทองถิ่น เกิดความรักถิ่นและหวงแหนมาตุภูมิ

รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่น
1. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคกลาง
1.1 กลอนสวด หรือเรียกวา คําพากย ไดแก กาพยยานี ฉบัง สุรางคนางค
1.2 กลอนบทละคร (นอก) ใชฉันทลักษณเหมือนกลอนบทละครทั่วไปแตไมเครงครัด
จํานวนคําและแบบแผนมากนัก
1.3 กลอนนิทาน บทประพันธเปนกลอนสุภาพ (กลอนแปด) เปนรูปแบบที่ไดรับความ
นิยมมาก
1.4 กลอนแหล นิยมจดจําสืบตอกันมาหรือดนกลอนสด ไมนยิ มบันทึกเปนลายลักษณ
2. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสาน
2.1 โคลงสาร เปนฉันทลักษณที่บังคับเสียงเอกโท สวนมากใชประพันธวรรณกรรม
ประเภทนิทาน นิยาย หรือนิทานคติธรรม
2.2 กาพยหรือกาพยเซิ้ง ประพันเปนบทสั้นๆ สําหรับขับลําในพิธี เชน เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งนาง
แมว ฯลฯ
2.3 ราย (ฮาย) ลักษณะเหมือนรายยาว ใชประพันธวรรณกรรมชาดก หรือนิทานคติธรรมที่
ใชเทศน เชน มหาชาติ (ฉบับอีสานเรียกวาลํามหาชาติ)
3. รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือ
3.1 คําวธรรม ฉันทลักษณเหมือนรายยาวชําสําหรับเทศน นิยมประพันธวรรณกรรม
ประเภทนิทานชาดกหรือนิทานคติธรรม
3.2 คําวซอ คําประพันธที่บังคับสัมผัสระหวางวรรคและบังคับเสียงเอกโท นิยมแตนิทาน
เปนคําวซอแลวนํามาขับลําในที่ประชุมชน ตามลีลาทํานองเสนาะของภาคเหนือ
3.3 โคลง ภาษาถิ่นเหนื อออกเสี ย งเปน “กะลง” เปนฉันทลักษณที่ เจริญรุ ง เรือง
ควบคูกับ “คา วธรรม” มีทั้ง กะลงสี่หอง สามหอง และสองหอง (โคลงสี่ โคลงสาม และ
โคลงสอง)

82 | ห น า

4.

รูปแบบของวรรณกรรมทองถิ่นภาคใต

วรรณกรรมพื้นบานภาคใตฉันทลักษณรวมกับวรรณกรรมทองถิ่นภาคกลาง แตจากการ
ศึกษาความนิยมเรื่องฉันทลักษณของวรรณกรรมภาคใต พบวานิยม “กลอนสวด” (คํากาพย) มากที่สุด
วรรณกรรมลายลักษณภาคใตเกินรอยละ 80 ประพันธเปนกลอนสวด โดยเฉพาะนิทานประโลมโลก
(เรือ่ งจักรๆวงศๆ)

การวิเคราะหคณ
ุ คาของวรรณกรรมทองถิ่น
การวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่นนั้นจะวิเคราะหตามคุณคาของวรรณกรรมดานตางๆ เมื่อศึกษา
วรรณกรรมทองถิน่ เรื่องใด เราจะตองวินิจวิเคราะหหรือพิจารณาดูวาวรรณกรรมเรื่องนั้นมีคุณคาในดาน
ใดดังตอไปนี้
1. คุณคาดานจริยศาสตรหรือคุณคาดานจริยธรรม วิเคราะหวาวรรณกรรมที่อานและศึกษาเปน
ตัวอยางความประพฤติ การดําเนินชีวิตวาอะไรผิด อะไรถูก อยางไรดี อยางไรเหมาะสม วรรณกรรมทอง
ถิ่นจะทําหนาที่ตัวอยางแบบแผนและความประพฤติของชาวบานใหถูกตองสอดคลองกับขอตกลงของ
สังคม ชุมชน ตามกฎหมายระเบียบประเพณีอนั ดีงาม
2. คุณคาดานสุนทรียศาสตรหรือความงามความไพเราะ วรรณกรรมทองถิ่นจะใหคุณคาดาน
ความงามความไพเราะของถอยคํา ใชคําสัมผัสคลองจอง ความไพเราะของทวงทํานองของเพลง บทกวี
เมื่อฟงหรืออานจะทําใหเกิดจินตนาการ เกิดความซาบซึ้งในอารมณความรูสึก
3. คุณคาภาษา วรรณกรรมทองถิ่นจะเปนสื่อที่ทําใหภาษาถิ่นดํารงอยูและชวยใหภาษาถิน่
พัฒนาอยูเสมอมีการคิดคนสรางสรรค ถอยคําภาษาเพื่อสื่อความในวรรณกรรมทองถิน่ ทั้งเพลงพื้นบาน
บทกวี ซอภาษิต จะมีกลวิธีการแตงที่นาสนใจ มีการเลนคําซ้ําคําทองถิน่ ถอยคําที่นํามาใชมีเสียงสูงต่าํ มี
เสียงไพเราะ ฟงแลวรืน่ หู
4. คุณคาดานการศึกษา วรรณกรรมทองถิ่นประเภทตําราคําสอน นิทานนอกจากจะใหความ
บันเทิงแลวยังจะใหความรูทุกแขนง ทั้งศิลปวัฒนธรรม อาชีพและเสริมสรางปญญา โดยเฉพาะปริศนาคํา
ทายจะใหทั้งความรู ความบันเทิงเสริมสรางสติปญญา
5. คุณคาดานศาสนา วรรณกรรมทองถิน่ จะเปนสื่อถายทอดคําสอนและปรัชญาทางศาสนาเผย
แพรสูคนในชุมชนทองถิ่นใหคนชุมชนใชเปนเครื่องยึดเหนีย่ วทางจิตใจ ใหแนวคิดในการดํารงชีวิต เชน
นิทานชาดกตางๆ เปนตน
6. คุณคาดานเศรษฐศาสตร วรรณกรรมประเภทตํารายา ตําราพยากรณ การทําพิธบี ายศรีสูขวัญ
หรือบทสวดในพิธกี รรมตางๆ สามารถนํามายึดเปนอาชีพได วรรณกรรมเกี่ยวกับคํา ภาษาสามารถชวยให
ประหยัดอดออมได
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7. คุณคาทางสังคมไดรับความบันเทิงสนุกสนาน วรรณกรรมทองถิน่ จะปลูกฝงคานิยมในการ
ผูกมิตรผูกสัมพันธของคนในทองถิ่น การอยูรวมกันอยางมีการพึง่ พาซึ่งกันและกัน สรางความสามัคคีใน
หมูคณะใหขอคิดคติธรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูการทํามาหากินและสิง่ แวดลอม เปนตน
8. คุณ คา ดา นประวัติศ าสตรโ บราณคดีแ ละความเปน มาของชุม ชนแตล ะทอ งถิ ่น เชน
วรรณกรรมประเภทตํานาน ไดแกตํานานเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตํานานชื่อบานชื่อเมือง
เปนตน
การวิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่นจะพิจารณาจากคุณคาดานตางๆ ดังกลาวมา ซึ่ง
วรรณกรรมแตละเรื่อง แตละประเภทยอมจะใหคุณคาแตกตางกัน การศึกษาวรรณกรรมทองถิน่ ที่จะเกิด
ประโยชนจะตองพิจารณา วินจิ วิเคราะห และนําไปใชไดอยางเหมาะสมจึงเปนหนาที่ของเยาวชนที่จะถือ
เปนภารกิจที่จะตองชวยกันอนุรักษวรรณกรรมที่มีคาเหลานี้ไว และชวยกันสืบทอดใหคนรุนหลังไดมี
โอกาสเรียนรู ศึกษาและพัฒนาเพื่อความเปนเอกลักษณของชาติตอไป
มารยาทในการอาน
มารยาทเปนวัฒนธรรมทางสังคม เปนความประพฤติที่ดีเหมาะสมที่สังคมยอมรับและยกยอง ผู
มีมารยาทคือ ผูที่ไดรบั การอบรมสั่งสอน ขัดเกลามาดีแลว มารยาทในการอานแมจะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ
ที่บางคนอาจไมรูสึก แตไมควรมองขาม มารยาทเหลานี้จะเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาบุคคลนั้นไดรับการ
อบรมสั่งสอนมาดีหรือไม อยางไร ดังเชนภาษิตที่วา “สําเนียงสอภาษากริยาสอสกุล”
มารยาททั่วๆ ไปในการอานมีดงั นี้
1. ไมควรอานเรือ่ งที่เปนสวนตัวของบุคคลอื่น เชน จดหมาย สมุดบันทึก
2. ในขณะที ม่ ี ผู อ า นหนั ง สื อ
ไมค วรชะโงกไปอา นขา งหลั ง ใหเ ปน ที่ รํ า คาญและ
ไมควรแยงอาน
3. ไมอานออกเสียงดังในขณะที่ผูอื่นตองการความสงบ
4. ไมแกลงอานเพื่อลอเลียนบุคคลอื่น
5. ไมควรถือวิสาสะหยิบหนังสืออื่นมาอานโดยไมไดรบั อนุญาต
6. ไมอานหนังสือเมื่อยูในวงสนทนาหรือมีการประชุม
7. เมื่ อ อา นหนั ง สื อ ในหอ งสมุ ด หรื อ สถานที ซ่ ึ่ ง จั ด ไวใ หอ า นหนั ง สื อ โดยเฉพาะ
ไมสงเสียงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของสถานทีเ่ หลานั้นอยางเครงครัด

การปลูกฝงการรักการอาน
1. ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่อานใหชัดเจนแจมแจง จับใจความเรื่องที่อานไดตลอดทั้งเรื่อง
และตองเขาใจเนือ้ หาใหถูกตองดวย
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2. ใหไดรบั รสชาติจาการอาน เชนเกิดความซาบซึง้ ตามเนื้อเรื่อง หรือสํานวนจากการประพันธ
นัน้ ๆ เกิดอารมณรวม เห็นภาพพจนตามผูประพันธ
3. เห็นคุณคาของเรื่องที่อาน เกิดความสนใจใครติดตาม ดังนัน้ การเลือกอานในสิ่งที่สนใจก็เป
นเหตุผลหนึง่ ดวย
4. รูจกั นําสิ่งที่เปนประโยชนจากหนังสือไปใชใหไดเหมาะสมกับตนเอง
5. รูจักเลือกหนังสือที่อานไดเหมาะสมตามความตองการและโอกาส คุณสมบัติเหลานี้ เปน
เบือ้ งตนที่จะปลูกฝงใหรกั การอาน
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บทที่ 4 การเขียน
สาระสําคัญ
การศึกษาหลักเกณฑการเขียนใหเขาใจ ปฏิบัติตามหลักและวิธีการเขียน กระบวน การเขียนเพื่อ
การสือ่ สาร เขียนคํา ขอความใหถูกตอง เลือกใชคําไดเหมาะสม สื่อความหมายไดชัดเจน จะชวยใหการ
สื่อสารดวยการเขียนมีประสิทธิภาพ ผูเขียนมีมารยาทและรักการเขียน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ผูเรียนจะสามารถ
1. เขี ย นจดหมายเขี ย นเรี ย งความ เขี ย นยอ ความ เขี ย นบั น ทึ ก เขี ย นรายงาน
เขียนประกาศ เขียนใบสมัครงาน เขียนสารคดี บันเทิงคดี เขียนคําอวยพร เขียนโครงการ เขียนคํากลาว
รายงาน
2. แตงคําประพันธ ประเภท กาพย กลอน โคลง ฉันท ราย ได
3. มารยาทและสรางนิสัยรักการเขียน

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่ งที่ 1 หลักการเขียน
เรือ่ งที่ 2 หลักการแตงคําประพันธ
เรือ่ งที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน
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เรื่องที่ 1 หลักการเขียน
ความหมายและความสําคัญของการเขียน
การเขียน คือ การแสดงความรู ความคิด อารมณความรูสึกและความตองการของผูสงสาร
ออกมาเปนลายลักษณอกั ษร เพื่อใหผูรบั สารอานเขาใจไดรับความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก และความต
องการตางๆ เหลานั้น
การเขียนเปนพฤติกรรมของการสงสารของมนุษย ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการส
งสารดวยการพูดและการอาน เพราะการเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือตัวหนังสือจะคงทนถาวรและกว
างขวางกวาการพูด และการอาน การที่เราไดทราบความรูความคิดและวิทยาการตางๆ ของบุคคลในยุคก
อนๆ ก็เพราะมนุษยรูจกั การเขียนสัญลักษณแทนคําพูดถายทอดใหเราทราบ
การเขียนเพื่อสงสารมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหนนั้นยอมขึ้นอยูกับผูสงสารหรือผูเขียนซึ่งจะ
ตองมีความสามารถในหลายดาน ทั้งกระบวนการคิดกระบวนการเขียนความสามารถในดานการใชภาษา
และอื่นๆดังนี้
1. เปนผูมีความรูในเรื่องที่จะเขียนเปนอยางดี มีจุดประสงคในการถายทอดเพื่อจะใหผูอานได
รับสิ่งใดและทราบพื้นฐานของผูรับสารเปนอยางดีดวย
2. สามารถเลือกรูปแบบและกลวิธีในการเขียนไดเหมาะสมกับเนื้อหาและโอกาส เชน การเขียน
คําชี้แจงก็เหมาะที่จะเขียนแบบรอยแกว หากเขียนคําอวยพรในโอกาสตางๆ อาจจะใชการเขียนแบบรอยก
รองเปนโคลง ฉันท กาพย กลอน จะเหมาะสมกวา เปนตน
3. มีความสามรถในการใชภาษาโดยเฉพาะภาษาเขียนทั้งการเขียนคําและขอความตามอักขรวิธี
รวมทั้งการเลือกใชถอยคําสํานวนตางๆ
4. มีความสามารถในการศึกษาคนควาและการฝกฝนทักษะการเขียน
5. มีศลิ ปะในการใชถอยคําไดไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหาหรือสารที่ตองการถายทอด

หลักการเขียนที่ดี

1. เขียนตัวหนังสือชัดเจน อานงาย เปนระเบียบ
2. เขียนไดถูกตองตามอักขรวิธี สะกดการันต วรรณยุกต วางรูปเครือ่ งหมายตางๆ เวนวรรค
ตอนไดถูกตอง เพื่อจะสื่อความหมายไดตรงและชัดเจน ชวยใหผูอานเขาใจสารไดดี
3. เลือกใชถอยคําไดเหมาะสม สื่อความหมายไดดี กะทัดรัด ชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหา เพศ
วัย และระดับของผูอาน
4. เลือกใชสาํ นวนภาษาไดไพเราะ เหมาะสมกับความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก ที่ตองการ
ถายทอด
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5. ใชภาษาเขียนไมควรใชภาษาพูด ภาษาโฆษณาหรือภาษาที่ไมไดมาตรฐาน
6. เขียนไดถูกตองตามรูปแบบและหลักเกณฑของงานเขียนแตละประเภท
7. เขียนในสิ่งสรางสรรค ไมเขียนในสิ่งที่จะสรางความเสียหายหรือความเดือดรอนใหแกบุคคล
และสังคม
การที่จะสื่อสารดวยการเขียนไดดี ผูเขียนตองมีความสามารถในดานการใชภาษาและตองปฏิบัติ
ตามหลักการเขียนที่ดีมีมารยาท

การเขียนรูปแบบตางๆ
งานเขี ย นในภาษาไทยมี 2 รู ป แบบคื อ งานเขี ย นประเภท
รูป แบบการเขี ย น
รอยกรองกับงานเขียนประเภทรอยแกว ซึ่งผูเรียนไดเคยศึกษามาบางแลวในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน
ที่นี้จะพูดถึงงานเขียนประเภทรอยแกวที่ผูเรียนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เชน การเขียนจดหมาย
การเขียนเรียงความ การเขียนยอความ การจดบันทึกและการเขียนแสดงความคิดเห็น และงานเขียน
ประเภทรอยกรองบางประเภทเทานั้น

การเขียนจดหมาย

การเขียนจดหมายเปนวิธีการที่นยิ มใชเพื่อการสื่อสารแทนการพูด เมื่อผูสงสารและผูรับสารอยูห
างไกลกัน เพราะประหยัดคาใชจาย มีลายลักษณอกั ษรเปนหลักฐานสงถึงกันไดสะดวกทุกพื้นที่ จดหมายที่
เขียนติดตอกันมีหลายประเภทเปนตนวา
จดหมายสวนตัว เปนจดหมายที่เขียนถึงกันระหวางญาติมิตร หรือครูอาจารย เพื่อสงขาวคราว
บอกกลาวไตถามถึงความทุกขสุข แสดงถึงความรัก ความปรารถนาดี ความระลึกถึงตอกัน รวมทั้งการเลา
เรือ่ งหรือเหตุการณที่สําคัญ การขอความชวยเหลือ ขอคําแนะนําซึ่งกันและกัน
จดหมายกิจธุระ เปนจดหมายที่บุคคลเขียนติดตอกับบุคคลอืน่ บริษัท หางรานและหนวยงาน
อื่นๆ เพื่อแจงกิจธุระ เปนตนวา การนัดหมายขอสมัครงาน ขอความชวยเหลือและขอคําปรึกษาเพื่อประโย
ชนในดานการงานตางๆ
จดหมายธุรกิจ เปนจดหมายที่เขียนติดตอกันในเรื่องธุรกิจ และการเงินระหวางบริษัท หางราน
และองคการตางๆ
จดหมายราชการหรือหนังสือราชการ เปนจดหมายที่ติดตอกันเปนทางราชการจากสวนราชการ
หนึ่งถึงอีกสวนราการหนึ่งขอความในหนังสือถือวาเปนหลักฐานทางราชการและมีสภาพผูกมัดถาวรใน
ราชการ จดหมายราชการจะมีเลขที่ของหนังสือมีการลงทะเบียนรับ-สง ตามระเบียบของงานสารบรรณ
การเขียนจดหมายแตละประเภทจะมีลักษณะแตกตางกันไป แตโดยทั่วไปจะมีแนวโนมในการ
เขียนดังนี้
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1. สวนประกอบของจดหมายที่สําคัญคือ ที่อยูของเจาของจดหมาย วัน เดือน ปที่เขียนขอความ
ที่ตองการสื่อสาร คําขึ้นตน และคําลงทาย
2. ใชภาษาที่สื่อความหมายตรง ชัดเจน สั้น กะทัดรัดไดใจความ เพื่อใหผูรับจดหมายไดทราบ
อยางรวดเร็ว การเขียนแบบนี้มักใชในการเขียนจดหมาย กิจธุระ จดหมายธุรกิจ และจดหมายราชการ
3. ใชถอยคําภาษาในเชิงสรางสรรค เลือกเฟนถอยคําใหนาอาน ระมัดระวังในการใชถอยคํา
การเขียนลักษณะนี้เปนการเขียนจดหมายสวนตัว
4. จดหมายที่เขียนติดตอเปนทางการตองศึกษาวาควรจะสงถึงใคร ตําแหนงอะไร เขียนชื่อ ชื่อ
สกุล ยศ ตําแหนง ใหถูกตอง
5. ใชคําขึ้นตนและคําลงทายใหเหมาะสมกับผูรบั ตามธรรมเนียม
6. กระดาษและซองเลือกใชใหเหมาะสมกับประเภทของจดหมาย ถาเปนจดหมายที่สงทาง
ไปรษณีย จะตองเขียนนามผูสงไวมุมซองบนดานซายมือ พรอมที่อยูและรหัสไปรษณีย การจาหนาซอง
ใหเขียนหรือพิมพชื่อที่อยูของผูรบั ใหชดั เจนและอยาลืมใสรหัสไปรษณียดวย สวนดวงตราไปรษณียใหป
ดไวมุมบนขวามือ คาไปรษณียากรตองใหถูกตองตามกําหนด

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

สวนที่ 1 ความนําหรือคํานํา
ความนําเปนสวนแรกของการเขียนเรียงความ ซึ่งผูรูไดแนะนําใหเขียนหลังจากเขียนสวนอื่นๆ
เสร็จเรียบรอยแลว และจะไมซ้ํากับขอความลงทายหรือสรุป ความนําของการเขียนเรียงความจะทําหนาที่
ดังนี้
1. กระตุนใหผูอานเกิดความสนใจตอเนือ่ งของเรือ่ งนัน้ ๆ
2. ปูพื้นฐานความเขาใจใหกับผูอาน หรือชี้ใหเห็นความสําคัญของเรือ่ งกอนที่จะอานตอไป
3. บอกขอบขายเนือ้ เรือ่ งนั้นๆ วามีขอบขายอยางไร
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สวน 2 เนื้อเรื่องหรือตัวเรื่อง
การเขียนเนื้อเรื่อง ผูเรียนจะตองดูหัวขอเรื่องที่จะ เขียนแลวพิจารณาวาเปนเรื่องลักษณะใด ควร
ตั้งวัตถุประสงคของการเขียนเรียงความอยางไร เพื่อใหขอเท็จจริงแกผูอานเพื่อโนมนาวใจใหผูอานเชื่อ
หรือคลอยตาม เพื่อใหความบันเทิงหรือเพื่อสงเสริมใหผูอานใชความคิดของตนใหกวางขวางขึ้น เมื่อได
จุดประสงคในการเขียน ผูเรียนจะสามารถกําหนดขอบขายของหัวขอเรือ่ งที่จะเขียนได

สวนที่ 3 บทสรุปหรือความลงทาย
การเขียนบทสรุปหรือความลงทาย ผูรูไดแนะนําใหเขียนหลังจากเขียนโครงเรือ่ งเสร็จแลวเพราะ
ความลงทายจะทําหนาที่ย้ําความสําคัญของเรือ่ ง ชวยใหผูอานจดจําสาระสําคัญในเรื่องนี้ได หรือชวยใหผู
อานเขาใจจุดประสงคของผูเขียนอีกดวย วิธีการเขียนความลงทายอาจทําไดดงั นี้
1. สรุปความทั้งหมดที่นาํ เสนอในเรือ่ ง ใหไดสาระสําคัญอยางชัดเจน
2. นําเรือ่ งที่เปนสวนสําคัญที่สุดในเนือ้ เรือ่ งมากลาวย้ําตามจุดประสงคของเรือ่ ง
3. เลือกคํากลาวที่นาเชื่อถือ สุภาษิต คําคมที่สอดคลองกับเรือ่ งมาเปนความลงทาย
4. ฝากขอคิดและแนวปฏิบตั ใิ หกับผูอาน เพื่อนําไปพิจารณาและปฏิบัติ
5. เสนอแนวคิดหรือขอใครครวญลักษณะปลายเปดใหผูอานนําไปคิดและใครครวญตอ
ลักษณะของเรียงความที่ดี ควรมีลักษณะที่เปนเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ
เอกภาพ คือ ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของเรือ่ งไมเขียนนอกเรือ่ ง
สัมพันธภาพ คือ มีความสัมพันธกันตลอดเรื่อง หมายถึงขอความแตละขอความหรือแตละย
อหนาจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอด
สารัตถภาพ คือ การเนนสาระสําคัญของยอหนาแตละยอหนาและของเรื่องทัง้ หมดโดยใชถอย
คํา ประโยค ขอความที่กระชับ ชัดเจน สื่อความเรือ่ งทั้งหมดไดเปนอยางดียิ่ง

การเขียนยอความ
การยอความ คือการนําเรื่องราวตางๆ มาเขียนใหมดวยสํานวนภาษาของผูยอเอง เมื่อเขียนแลว
เนือ้ ความเดิมจะสั้นลง แตยังมีใจความสําคัญครบถวนสมบูรณ การยอความนี้ ไมมีขอบเขตวาควรจะสั้น
หรือยาวเทาใดจึงจะเหมาะ เพราะบางเรือ่ งมีพลความมากก็ยอลงไปไดมาก แตบางเรือ่ งมีใจความสําคัญ
มาก ก็อาจยอได 1 ใน 2 หรือ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของเรือ่ งเดิมตามแตผูยอจะเห็นสมควร
ใจความสําคัญ คือ ขอความสําคัญในการพูดหรือการเขียน พลความ คือขอความที่เปน
รายละเอียดนํามาขยายใจความสําคัญใหชดั เจนยิ่งขึ้น ถาตัดออกผูฟงหรือผูอานก็ยังเขาใจเรื่องนั้นได
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หลักการยอความ จากสิ่งที่ไดอาน ไดฟง
1. อานเนือ้ เรือ่ งที่จะยอใหเขาใจ อาจมากกวา 1 เที่ยวก็ได
2. เมื่อเขาใจเรื่องดีแลว จึงจับใจความสําคัญทีละยอหนาเพราะ 1 ยอหนาจะมีใจความสําคัญอย
างเดียว
3. นําใจความสําคัญแตละยอหนา มาเขียนใหมดวยภาษาของตนเอง โดยคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้
3.1 ไมใชอักษรยอในขอความที่ยอ
3.2 ถามีคําราชาศัพทในเรือ่ งใหคงไวไมตองแปลออกเปนคําสามัญ
3.3 จะไมใชเครื่องหมายตางๆ ในขอความที่ยอ เชน อัญประกาศ
3.4 เนือ้ เรือ่ งที่ยอแลว โดยปกติเขียนติดตอกันในยอหนาเดียวและควรมีความยาวประมาณ
1 ใน 4 ของเรือ่ งเดิม
4. คํานําในการอานยอความ ใหใชแบบคํานํายอความ ตามประเภทของเรื่องที่จะยอโดยเขียนคํา
นําไวยอหนาแรก แลวจึงเขียนขอความที่ยอในยอหนาตอไป

การเขียนบันทึก
การเขียนบันทึกเปนวิธีการเรียนรูและจดจําที่ดี นอกจากนี้ขอมูลที่ถูกบันทึกไวยังสามารถนําไป
เปนหลักฐานอางอิงเพื่อประโยชนอื่นตอไป เชน

การจดบันทึกจาการฟง
การบันทึกจากการฟงหรือการประสบพบเห็นดวยตนเอง ยอมกอใหเกิดความรู ในที่นี้ใครขอ
แนะนําวิธีจดบันทึกจากการฟงและจากประสบการณตรง เพื่อผูเรียนจะสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ศึกษาดวยตนเองไดวธิ ีหนึง่

วิธีจดบันทึกจาการฟง
การจดบันทึกจาการฟงจะไดผลดีเพียงใดขึ้นอยูกับสมรรถภาพในการฟงของผูจดบันทึกในขณะ
ที่ฟงอยูน้ัน เราไมสามารถจดจําคําพูด ไดทุกคํา ดังนั้นวิธีจดบันทึกจากการฟงจึงจําเปนตองรูจักเลือกจด
เฉพาะประเด็นสําคัญ ใชหลักการอยางเดียวกับการยอความนั่นเอง กลาวคือตองสามารถแยกใจความ
สําคัญออกจากพลความได ขอความตอนใดที่ไมสําคัญหรือไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้นโดยตรงก็ไมจําเปนต
องจดและวิธีการจดอาจใชอักษรยอหรือเครื่องหมายที่ใชกันทั่วไปเพื่อบันทึกไวไดอยางรวดเร็ว เชน
ร.ร.
แทน
โรงเรียน
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ร.1
แทน
รัชกาลที่ 1
>
แทน
มากกวา
ผูเรียนอาจใชอักษรยอหรือเครื่องหมายของผูเรียนเองโดยเฉพาะ แตทั้งนี้จะตองใหเปนระบบจะ
ไดไมสับสนภายหลัง
ผูฟง จับ ความรูสึ กหรือเจตนาของผูพู ดในขณะที่ฟง ดวยวามี จุดประสงคเชนไร เมื่อบั นทึ ก
ใจความสําคัญไดครบถวนแลว ควรนําใจความสําคัญเหลานั้นมาเรียบเรียงเสียใหม อนึ่งในการเรียบเรียงนี้
อยาทิ้งเวลาใหเนิ่นนานจนเกินไป เพราะผูจดยังสามารถจําขอความบางตอนที่ไมไดจดไว จะไดเพิ่มเติม
ความรูและความคิดไดอยางสมบูรณ

บันทึกการประชุม
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ในปจจุบันมักจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันกอนเสมอและในการ
ประชุมทุกครั้งจะตองมีผูจดบันทึกการประชุมเพื่อเปนหลักฐาน บันทึกการประชุมมีรูปแบบดังตัวอยางต
อไปนี้
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บันทึกการประชุม
การประชุม (ลงชื่อคณะกรรมการหรือชื่อการประชุมนัน้ ๆ)
ครั้งที่ (ลงครั้งที่ประชุม)
เมื่อ (ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ประชุม)
ณ (ลงชื่อสถานที่ที่ประชุม)

ผูเขาประชุม

1. เขียนชื่อผูมาประชุม....................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................

ฯลฯ

ผูขาดประชุม

1. เขียนรายชื่อหรือจํานวนผูที่ไมมาประชุม.......................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
ฯลฯ
เริม่ ประชุมเวลา (ลงเวลาที่เริ่มประชุม)
ขอความ(เริ่มดวยประธานกลาวเปดการประชุม การอานรายงาน (บันทึก)การประชุมครัง้ ที่แลว(
ถามี) ที่ประชุมรับรองหรือแกไขอยางไร แลวถึงเรื่องที่จะประชุมถามีหลายเรื่องใหยกเรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2
และตอๆ ไปตามลําดับ และใหมีมติของทีป่ ระชุม(ทุกเรือ่ ง)

เลิกประชุม (ลงเวลาเลิกประชุม)..................................................................................
(ลงชื่อ...................................................ผูบันทึกการประชุม

ศัพทเฉพาะที่ใชในกิจกรรมการประชุมที่ควรรูบางคํา
1. ผูเขาประชุม
หมายถึง ผูที่ไดรับเชิญหรือไดรบั การแตงตั้งใหเปนผูมีสิทธิเขาประชุม เพื่อทําหนาที่ตางๆ เช
นทําหนาทีเ่ ปนผูนาํ การประชุม เปนผูเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม เปนผูจดบันทึกการประชุม เปนตน
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2. วาระ
หมายถึง เรื่องหรือหัวขอหรือประเด็นปญหาตางๆ ที่ตองหาคําตอบ หาขอยุติหรือวิธีแกไข
โดยจัดเรียงลําดับเรือ่ งตามความเหมาะสม
3. ขอเสนอ
ในการประชุมถาขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีศัพทเฉพาะเพื่อใชบอกความ
ประสงควา เสนอและเรียกเรือ่ งที่เสนอวา ขอเสนอ
4. สนับสนุน คัดคาน อภิปราย
ขอเสนอที่มผี ูเสนอตอที่ประชุมนั้น ผูเขาประชุมมีสิทธิเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได ถาเห็นด
วยเรียกวาสนับสนุน ไมเห็นดวยเรียกวาคัดคาน การแสดงความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนหรือคัดคานขอเส
นอเรียกวา การอภิปรายใหตรงประเด็น และมีเหตุผลสนับสนุนอยางชัดเจน
5. มติ
คือ ขอตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อนําไปปฏิบัติ เรียกวามติที่ประชุม

การเขียนบันทึกประจําวัน
วิธีเขียนอาจแตกตางกันออกไป แตมีแนวทางในการเขียน ดังนี้
1. บันทึกเปนประจําทุกวันตามความเปนจริง โดยมีสมุดบันทึกตางหาก 1 เลม
2. บอกวันเดือนปที่บันทึกไวอยางชัดเจน
3. การบันทึกอาจเริ่มจากเชาไปค่ํา โดยบันทึกเรือ่ งที่สําคัญและนาสนใจ
4. การบันทึกอาจแสดงทรรศนะและความรูสึกสวนตัวลงไปดวย
5. การใชภาษาไมมีรูปแบบตายตัว สวนใหญใชภาษางายๆ สนุกสนาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
พอใจและบุคลิกของผูบันทึกเอง

วิธีจดบันทึกจากประสบการณตรง
ความรูบางอยางเราไมอาจหาไดจากการอานหรือการฟง ตองอาศัยการไปดูและสังเกตดวยตน
เอง เรียนจากประสบการณตรง วิธีการจดบันทึกจากการสังเกตของจริงนั้นคลายกับการบันทึกจากการอ
านและการฟงนั่นเอง กลาวคือ เราตองรูจักสังเกตสิ่งที่สําคัญๆสังเกตดูความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เรา
เห็นนั้นวาเกี่ยวของกันอยางไรมีลักษณะอยางไร แลวบันทึกเปนขอมูลไวในสวนของขอสงสัยหรือความ
คิดเห็นเราอาจบันทึกไว เมื่อนําบันทึกที่ไดจากการสังเกตมาเรียบเรียงใหมน้ันควรระบุเรื่องที่จะบันทึก
วัน เวลา สถานที่ หากมีขอสังเกตหรือมาเรียบเรียงใหมน้ัน ควรระบุเรื่องที่จะบันทึก วัน เวลา สถานที่
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หากมีขอสังเกตหรือความคิดเห็นประการใด ใหเรียบเรียงไวในตอนทาย ทั้งนี้ควรเขียนใหรวบรัดให
รายละเอียดเฉพาะทีจ่ าํ เปนและไมใชถอยคําที่ฟุมเฟอย
ในชีวิตประจําวันเราไดรับสารจากวิธีการสือ่ สารหลายประเภท ไมวาจะเปนหนังสือ วิทยุ โทร
ทัศน หรืออาจเปนสิ่งที่เราไดเห็นและประสบมาดวยตนเอง ถาเราเพียงแตจดจําสิ่งเหลานั้นโดยไมไดจด
บันทึกก็อาจจะลืมและอยูไดไมนาน แตถามีการจดบันทึกไวก็จะชวยใหอยูไดนานวันขึ้น

การเขียนรายงาน
รายงานการศึ ก ษาคนควา เปนการเขี ย นเสนอเพื่อรายงานการศึก ษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยกอนเขียนจะตองมีการศึกษาคนควาจัดระบบและเรียบเรียงเปนอยางดีขั้นตอนการเขียน
รายงานการคนควา
1. เลือกเรื่องหรือประเด็นที่จะเขียน ซึ่งเปนเรื่องที่ตนสนใจ กําลังเปนที่กลาวถึงในขณะนั้น
เรือ่ งแปลกใหมนาสนใจ จะไดรบั ความสนใจมากขึ้น
2. กําหนดขอบเขตที่จะเขียนไมกวางหรือแคบจนเกินไป สามารถจัดทําไดในเวลาที่กาํ หนด
3. ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเพียงพอทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต
หรือจากสื่อมวลชนตางๆ เปนตน
4. บันทึกขอมูลที่ไดคนควาพรอมแหลงที่มาของขอมูลอยางละเอียด โดยจดบันทึกลงในบัตร
หรือสมุดบันทึก ทั้งนี้เพื่อนํามาเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมในภายหลัง
5. เขียนโครงเรือ่ งอยางละเอียด โดยลําดับหัวขอตางๆ อยางเหมาะสม
6. เรียบเรียงเปนรายงานที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบของรายงานที่สําคัญ 3 สวนคือ
6.1 สวนประกอบตอนตน
6.1.1 หนาปกรายงาน
6.1.2 คํานํา
6.1.3 สารบัญ
6.1.4 บัญชีตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี)
6.2 สวนเนือ้ เรือ่ ง
6.2.1 สวนที่เปนเนือ้ หา
6.2.2 สวนประกอบในเนือ้ หา
6.2.2.1 อัญประกาศ
6.2.2.2 เชิงอรรถ
6.2.2.3 ตารางหรือภาพประกอบ (ถามี)
6.3 สวนประกอบตอนทาย
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6.3.1
6.3.2

บรรณานุกรม
ภาคผนวกหรืออภิธานศัพท (ถามี)

การใชภาษาในการเขียนรายงาน
1. ใชภาษากะทัดรัด เขาใจงาย และตรงไปตรงมา
2. ใชภาษามาตรฐาน ตามธรรมเนียมนิยม
3. เวนวรรคตอนอยางถูกตองเหมาะสม เพือ่ ใหเนือ้ ความกระจางชัด เขาใจงาย
4. การเขียนทั่วๆไป ควรใชศัพทธรรมดา แตในกรณีที่ตองใชศัพทเฉพาะวิชา ควรใชศัพทที่ได
รับการรับรองแลวในแขนงวิชานัน้ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งศัพทซึ่งคณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทย ของ
ราชบัญฑิตสถานไดบญ
ั ญัตไิ วแลว
5. การเขียนยอหนาหนึง่ ๆ จะตองมีใจความสําคัญเพียงอยางเดียว และแตละยอหนาจะตองมี
ความสัมพันธตอเนือ่ งกันไปจนจบ

การเขียนประกาศ
ประกาศ หมายถึง การบอกกลาวหรือชี้แจงเรือ่ งราวตางๆ ใหสาธารณชนหรือผูเกี่ยวของทราบ ผู
รับขอมูลไดทราบจากสือ่ มวลชนตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือจากฝายโฆษณาใบปลิว เป
นตน
ลักษณะของประกาศที่ผูเขียนจะไดพบเสมอๆ แบงไดเปน 2 แบบ คือ
1. แบบประกาศที่เปนทางการ ประกาศลักษณะนี้มักออกจากหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรตางๆ สวนมากจะเปนเรือ่ งเกี่ยวกับกลุมคนสวนใหญ รูปแบบการเขียนมักจะมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
คือ
1.1 ชื่อหนวยงานหรือองคกรที่ออกประกาศ
1.2 เรือ่ งที่ประกาศ
1.3 เนือ้ ความที่ประกาศ สวนใหญจะมีรายละเอียดอยางนอย 2 สวนคือ
1.3.1 เหตุผลความเปนมา
1.3.2 รายละเอียด เงือ่ นไข และขอเสนอแนะตางๆ
1.4 วันเดือนปที่ประกาศนั้นจะมีผลบังคับใชนับตั้งแตเวลาที่ปรากฏในประกาศ
1.4.1 การลงนามผู ป ระกาศ
คื อ ผู มี อํ า นาจในหนว ยงานที่ เ ปน เจา ของ
ประกาศนั้น
1.4.2 ตําแหนงของผูประกาศ
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2. ประกาศที่ไมเปนทางการ ประกาศลักษณะนี้มักออกจากบริษัท หางราน หรือของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง จะมีจุดประสงคเฉพาะเรื่อง เชน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศของหาย ประกาศลักษณะนี้
จะมีเฉพาะขอมูลที่จําเปน ทั้งนี้สวนใหญจะเปนการประกาศในหนาหนังสือพิมพซึ่งตองประหยัดเนื้อที่
โฆษณา เนือ่ งจากคาโฆษณามีราคาสูง

การเขียนโฆษณา

การโฆษณาสินคาบริการเปนการสงสารโนมนาวใจตอสาธารณชน เพื่อประโยชนืในการขาย
สินคาหรือบริการตางๆ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. บทโฆษณาจะมีสวนนําที่สะดุดหู สะดุดตา ซึ่งมีผลทําใหสะดุดใจสาธารณชน ดวยการใชถ
อยคําแปลกๆ ใหมๆ อาจเปนคําสัมผัสอักษร คําเลียนเสียงธรรมชาติ
2. ไมใชถอยคําที่ยดื ยาว ครอบคลุมเนื้อหาอยางครบถวน มักใชเปนรูปประโยคสั้นๆ หรือวลีสั้นๆ
ทําใหผูอานรับรูไดอยางฉับพลัน
3. เนื้อหาจะชี้ใหเห็นถึงความดี วิเศษของคุณภาพ ของสินคาหรือบริการ สวนมากจะเนนความ
เปนจริง เชน “ทนทานปานเหล็กเพชร”
4. ผู โ ฆษณาจะพยายามจั บ จุ ด ออ นของมนุ ษ ย โดยจะโนม นา วใจในทํ า นองที่ ว า ถา ใช
เครื่องสําอางคชนิดนี้แลว ผิวพรรณจะเปลงปลั่งบาง เรือนรางจะสวยมีเสนหบาง
5. เนือ้ หาสารโฆษณา มักขาดเหตุผล ขาดความถูกตองทางวิชาการ
6. สารโฆษณาจะปรากฏทางสื่อชนิดตางๆ ซ้ําๆ กันหลายครั้งหลายหน

การเขียนคําอวยพร

พร คือ คําที่แสดงความปรารถนาดี ที่บุคคลจะพึงกลาวแกผูอ่ืน ในการเขียนคําอวยพรตองเขียน
ใหเหมาะสมกับโอกาส เชน อวยพรในวันขึ้นปใหม อวยพรในการทําบุญขึ้นบานใหม อวยพรในงาน
มงคลสมรส อวยพรผูที่ลาไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ
นอกจากคํานึงถึงโอกาสที่จะกลาวคําอวยพรแลว ตองคํานึงถึงบุคคลที่จะรับพรวาเปนผูอยูใน
ฐานะใด เปนคนเสมอกัน หรือเปนผูมีอาวุโสสูงกวาหรือต่าํ กวาผูพูด คําอวยพรมีใหเปนรายบุคคลหรือให
แกหมูคณะทั้งนี้เพือ่ จะไดเลือกใชถอยคําใหถูกตองเหมาะสมเปนกรณีไป มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ในการแตงคําอวยพรสําหรับโอกาสตางๆ พรที่ใหกันก็มักเปนสิ่งอันพึงปรารถนา เชน พรสี่
ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความสําเร็จในกิจการงาน ความสมหวัง ความมีเกียรติ เปนตน ทั้งนี้
แลวแตผูอวยพรจะเห็นวาสิ่งใดเหมาะสมที่จะนํามากลาว โดยเลือกหาคําที่ไพเราะ มีความหมายดี มาใช
แตงใหไดเนือ้ ความตามทีป่ ระสงค
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2. ถาเปนการอวยพรญาติมิตร ที่มีอายุอยูในวัยใกลเคียงกันก็กลาวอวยพรไดเลย แตถาเปนผูที่สู
งกวาดวยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ ก็ควรอางสิ่งที่ตนเคารพนับถือ หากเปนพุทธศาสนิกชนก็
อางคุณพระศรีรตั นตรัยใหดลบันดาลพร เพื่อความเปนสิริมงคลแกผูที่ไดรบั พร

การเขียนโครงการ

การทํางานขององคกรหรือหนวยงานตางๆ นั้นจําเปนตองมีโครงการเพื่อบอกเหตุผลของการ
ทํางานนั้น บอกวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณที่ใช บุคคลที่
รับผิดชอบ เพื่อใหการทํางานนั้นดําเนินไปดวยดี ขอใหดูตัวอยางโครงการและศึกษาแนวการเขียน
โครงการในแตละหัวขอใหเขาใจ
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ยกตัวอยางโครงการที่เปนปจจุบัน
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ภาคตะวันออก ประจําปงบประมาณ 2551

1. หลักการและเหตุผล

…………………………………….

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศทั้ง
ในทศวรรษหนาและในชวง พ.ศ. 2540-2544 ใหเนนคนเปนศูนยกลาง หรือเปนจุดหมายหลักของการ
พัฒนา ทั้งนี้เพื่อนําไปสูวิสัยทัศน “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีสมรรถภาพ เสรีภาพ ความ
ยุติธรรม และมีการพัฒนาที่สมดุล บนพื้นฐานของความเปนไทย” ซึ่งจะเปนการพัฒนาในลักษณะที่
ตอเนือ่ งและยั่งยืน ทําใหคนไทยสวนใหญมีความสุขที่แทจริงในระยะยาว และองคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 มีหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน โดยมีอํานาจอิสระในการดําเนินกิจกรรม กําหนดแผนงาน และการใชงบประมาณของตน
เอง หากองคการบริหารสวนตํากลไดรวมจัดและสงเสริมการศึกษาในตําบลอยางแทจริงแลวก็จะทําให
การพัฒนาคุณภาพของคนเปนไปอยางมีป ระสิท ธิภาพ ทัด เทีย มมานานาอารยประเทศที่เจริญแลว
กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงไดรวมกับสํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มอบหมายให
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกจัดสัมมนาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขึ้น

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
2.2 เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีสวนรวมในการวางแผน และจัดกิจกรรมการศึกษา
ในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 มีสวนในการพัฒนาสังคม เด็ก สตรี และครอบครัว
รวมกับ ศูนยบริหารนอกโรงเรียนอําเภอ(ศบอ.) และเกิดการขยายผลอยางตอเนือ่ ง

3. เปาหมาย

3.1 เชิงปริมาณ กลุมเปาหมายทั้งสิ้น 115 คน ประกอบดวย
3.1.1 ประธาน อบต. จังหวัดละ 3 คน 9 จังหวัด
จํานวน 27 คน
3.1.2 ปลัด อบต.จังหวัดละ 3 คน 9จังหวัดจํานวน
27
คน
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3.1.3 หน.ศบอ. จังหวัดละ 3 คน 9 จังหวัดจํานวน
3.1.4 ผูอาํ นวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด(ศนจ.)
3.1.5 เจาหนาทีศ่ นู ยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
3.1.6 เจาหนาที่ศนู ยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก
3.1.7 พนักงานขับรถยนต ของ ศนจ. จํานวน 9

27

คน

จํานวน 9 คน
จํานวน 9 คน
จํานวน 7 คน
คน
รวม 115

คน

3.2 เชิงคุณภาพ
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการศึกษามีสวนรวมในการสนับสนุนและจัดการ
ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาสังคม เด็ก สตรี และครอบครัวอยางแทจริงและ
ขยายผลอยางตอเนือ่ ง
4. วิธีดาํ เนินการ
4.1 ขั้นเตรียมการ
4.1.1 ศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูล
4.1.2 ขออนุมตั ิโครงการ
4.1.3 ประสานงานผูเกี่ยวของ
4.1.4 ดําเนินการประชุมสัมมนา
4.2 ขั้นดําเนินการ
4.2.1 จัดประชุมสัมมนาจํานวน 2 วัน
4.2.2 รวบรวมแผนพัฒนาของ อบต. เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อนําเสนอผูเกี่ยวของ
4.2.3 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ระยะเวลา/สถานที่
5.1 จัดประชุมสัมมนา ระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง
5.2 ติดตาม ประเมินผล ภายในเดือนกันยายน 2551 พื้นที่ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก
6. งบประมาณ
ใชงบประมาณประจําป 2551 หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษานอก
โรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน จํานวนเงิน 140,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
คาใชสอยและวัสดุในการประชุมสัมมนา
- คาที่พัก
115x425
= 48,875.บาท
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- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 115x100x2
- คาอาหรกลางวัน
115x120x2
- คาอาหารเย็น
115x150
- คาตอบแทนวิทยากร
600x2 ชั่วโมง
- คาตอบแทนวิทยากร
600x1.5 ชั่วโมง
- คาน้ํามันเชือ้ เพลิง
- คาวัสดุ
หมายเหตุ ทุกรายการขอถัวจายตามทีจ่ ายจริง

=
=
=
=
=
=
=

23,000.27,600.17,250.1,200.450.1,000.20,675.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. เครือขาย/หนวยงานที่เกี่ยวของ

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก
- ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในภาคตะวันออก
- หนวยงานสังกัดกรมการปกครองในภาคตะวันออก

8. การประเมินผลโครงการ

- ประเมินระหวางการประชุมสัมมนา
- ประเมินหลังการประชุมสัมมนา
- สรุปและรายงานผลการประชุมสัมมนา

9. ผูรบั ผิดชอบโครงการ

นางญาณิศา เจรีรตั น งานโครงการพิเศษ
ฝายนโยบายและแผนงาน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก

10. ความสัมพันธกบั โครงการอื่น
-

โครงการพัฒนาเครือขาย
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.)

11. ผลที่คาดวาจะไดรบั

ศบอ.มีสวนในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกโรงเรียน รวมกับ อบต.ไดตรงตาม
นโยบายของรัฐบาล ตลอดทั้งสามารถขยายผลการพัฒนาในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิผล
ผูขออนุมตั ิโครงการ

ผูเห็นชอบโครงการ

ผูอนุมัติโครงการ
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(นางญานิศา เจรีรตั น)
อาจารย 2 ระดับ 6

(นางสาวสุรภี สกุลรัตน)
ผูชวยผูอาํ นวยการ ศนภอ.

(นายชีวิต อุจวาที)
ผูอาํ นวยการ ศนภอ.

การเขียนคํากลาวรายงาน
การเขียนคํากลาวรายงานในการเปดหรือปดการประชุมสัมมนานั้นจะมี 2 สวน คือ
คํากลาวรายงานของเจาของงาน และคํากลาวเปดของประธานการเปดหรือปดการประชุม
คํากลาวรายงานและคํากลาวเปด
1. คํากลาวรายงานพิธีเปดการประชุมสัมมนาจะกลาวถึงรายละเอียด หรือมีแนวทางการเขียน
ดังนี้
1.1 คําขึ้นตนนิยมใชคําวา “เรียน….” และขอบคุณ
1.2 บอกกลาวผูเขาประชุมและหนวยงานหรือสถานะของผูเขาประชุม พรอมทั้งบอก
จํานวนผูเขารวมประชุม
1.3 บอกวัตถุประสงคของการประชุม
1.4 บอกระยะเวลาของการประชุม
1.5 บอกวิทยากรบุคคล หนวยงานที่มสี วนรวม มีสวนเกี่ยวของชวยเหลือสนับสนุน
2. คํากลาวเปดการประชุมมีแนวทางในการเขียนดังนี้
2.1 คําขึ้นตน หรือคําทักทาย จะเอยชื่อบุคคลตําแหนงของผูเขาประชุม
2.2 บอกถึงความรูสึกขอบคุณบุคคล วิทยากรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของชวยเหลือ
2.3 บอกขอเสนอแนะแนวทางขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการประชุม
2.4 อ ว ย พ ร แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม ป ร า ร ถ น า ดี ที่ จ ะ ใ ห ก า ร ป ร ะ ชุ ม บ ร ร ลุ ผ ล ต า ม
วัตถุประสงค
สว นคํ า กลา วรายงานและคํ า กลา วปด การประชุ ม
ก็ จ ะมี ลั ก ษณะคลา ยกั น แตจ ะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับผลของการดําเนินงานการประชุมเพิ่มเขามา และมีการมอบวุฒิบัตรหรือของทีร่ ะลึกอีก
เทานั้น

102 | ห น า

ตัวอยาง

คํากลาวรายงานในพิธเี ปดการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551
ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันที่ 26 สิงหาคม 2551

....................................
เรียนทานประธาน ผูอาํ นวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ผูอํานวยการศูนยการ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปลัด อบต. ประธาน อบต.
เจาหนาทีศ่ นู ยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ดิฉัน นางสาวสุรภี สกุลรัตน ในฐานะผูจัดการประชุมสัมมนารูสึกเปนเกียรติอยางยิง่ ที่ทานได
ใหเกียรติมาเปนประธานในการประชุมสัมมนาครั้งนี้
การประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบดวยผูประชุมสัมมนาจํานวน 99 คน ดังนี้
- ผูอาํ นวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก 9 ทาน
- หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในภาคตะวันออก 27 ทาน
- ปลัด อบต.จากจังหวัดในภาคตะวันออก
27 ทาน
- ประธาน อบต. จากจังหวัดในภาคตะวันออก
27 ทาน
- เจาหนาทีศ่ นู ยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก
9 ทาน
วัตถุประสงคของการประชุมสัมมนา
1. เพือ่ ใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน
2. เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีสวนรวมในการวางแผนและจัดกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียน
3. เพือ่ ใหคณะกรรมการบริหาร อบต. มีความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในสวน
ของการพัฒนาสังคม เด็ก สตรี และครอบครัว รวมกับหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียน
วิทยากรในการประชุมสัมนาประกอบดวย
- ผูอาํ นวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก
- ผูตรวจราชการสวนถองถิ่นจังหวัดระยอง
- รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคตะวันออก
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอเรียนเชิญทานประธานไดกรุณากลาวเปดการประชุมและบรรยายพิเศษ
ตามทีท่ านเห็นสมควร ขอเรียนเชิญ

ห น า | 103

ตําอยาง
คํากลาวของประธาน

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

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

ทานผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ทานหัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ ทานปลัด อบต. ทานประธาน อบต. เจาหนาทีศ่ นู ยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ทุกทาน
ผมมีความยินดีที่ไดมาเปนประธานในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารองคการสวน
ตําบล (อบต.) ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551 ในวันนี้ นับวาเปนโอกาสที่ดีที่งานการศึกษานอก
โรงเรียนไดมีโอกาสรวมประชุมสัมมนากับหนวยงานทางดานการปกครอง โดยเฉพาะเปนหนวยงาน
การปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถนําประโยชนที่ไดจากการประชุมสัมมนาไปใชในการพัฒนาทอง
ถิ่นไดโดยตรง ในปจจุบันการศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางยิง่ ตอการพัฒนาทุกดาน เนื่องจากเปนสิ่งที่จะชวย
ใหเรามีความรูความเขาใจที่ถูกตองไดงายโดยเฉพาะในชุมชน ถาสมาชิกไดรับการศึกษานอยอาจจะเป
นสาเหตุหนึ่งทําใหชุมชนประสบกับปญหาตางๆ ทั้งทางดานความปลอดภัย ดานสุขภาพ และปญหา
สังคมอื่นๆ ที่จะตามมาโดยไมคาดคิด
หนวยงานของทางราชการไมวาจะเปนหนวยงานทางการศึกษา หรือหนวยงานทางการปกครอง
ยอมตองมีภาระรั บผิดชอบในการวมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดังนั้นถาหนวยงานของเรามี
การรวมมือกันเปนอยางดียอมจะกอใหเกิดประโยชนมหาศาลแกสังคมและประเทศชาติได
ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ผมหวังเปนอยางยิ่งวาผูเขาประชุมสัมมนาทุกทานคงจะตั้งใจและ
ใหความสนใจตลอดระยะเวลาของการประชุมสัมมนา เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดไปปรับใชใน
การพัฒนาทองถิ่นตามความเหมาะสมและศักยภาพของชุมชน
ขอขอบคุณวิทยากร เจาหนาที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ผูอํานวยการศูนยการ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ชวยทําใหโครงการนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จงดล
บันดาลใหผูเขาประชุมสัมมนาทุกทานจงประสบแตความสุข ความเจริญ และขอใหการประชุมสัมมนา
ครั้งนี้ดาํ เนินไปอยางสัมฤทธิผล
ผมขอเปดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
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ภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2551 ณ บัดนี้

การเขียนตัวเลขไทย
ตั ว เลขไทยเกิ ด พรอ มอั ก ษรไทยมานานนั บ 700 ป แตป จ จุ บั น มี ผู ใ ชตั ว เลขไทย
นอยมาก ดวยเหตุน้ีจึงมีการรณรงคเพื่อใหเห็นคุณคาและศิลปะของตัวเลขไทย ซึ่งคนไทยควรภูมิใจและ
ใชอักษรไทยกับเลขไทยเพื่อดํารงไวซึ่งเอกลักษณทางภาษาไทยและเปนมรดกของชาติสืบไป

ลักษณะการเขียนตัวเลขไทย
การเขียนตัวเลขไทยเขียนคลายกับการเขียนอักษรคือมีหวั มีหางแทบทุกตัว บางตัวคลายตัวอักษร
เชน เลข ๓ คลาย ตัว ต เลข ๘ คลาย ๘ (ไมไตคู) เปนตน การเขียน เลข ๙ ก็เขียนคลายกับตัวอักษรขอม
คนจึงไมนิยมเขียนเพราะมีความรูสึกเขียนยาก ไมคอยมีโอกาสไดใช ประกอบกับแบบฟอรมตางๆ ที่ให
กรอกขอมูลมักใชเลขอารบิคเปนสวนใหญ
เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของคนไทยในการอนุรักษการใชเลขไทยและเอกลักษณของชาติไทย
ควรดําเนินการดังนี้
1. สงเสริมใหเด็กเขียนเลขไทยตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชน
การเขียน วันที่ เดือน พ.ศ. ในแบบฟอรมการกรอกขอมูลตางๆ แลวฝกใหเขียนเลขไทย ๑-๑o แลวเพิ่ม
จํานวนถึง ๑o
2. ในการเขี ย นรายงานตา งๆ ไมวา จะเปนรายงานแบบเปนทางการหรื อไมเปนทางการ
ก็ใชเลขไทยรวมทั้งการกรอกขอมูลในบัตรประจําตัวประชาชน หรือการไปติดตอธุรกิจธนาคารควรใช
เลขไทย
3. เขียนตัวเลขที่พบเห็นในชีวิตประจําวันเปนตัวเลขไทย เชน บานเลขที่ เลขที่ซอย เลขทะเทียน
รถเบอรโทรศัพท ฯลฯ ควรเขียนเปนเลขไทย ฉะนั้นบุคคลทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย ทั้งหนวยงานของรัฐและ
เอกชนควรหันมาใชเลขไทยพรอมเพรียงกัน ซึ่งเราคนไทยควรภูมิใจที่จะใชอักษรไทยกับเลขไทยคูกัน
เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและแสดงเอกลักษณทางภาษาและวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย
4. รัฐบาล สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีการกําหนดนโยบาย สัง่ การใหสวน
ราชการและหนวยงานเอกชนใชตวั เลขไทยในหนังสือราชการและหนังสือติดตอราชการดวยแสง
5. รณรงคใหประชาชนคนไทยใชเลขไทยในการเขียนและสื่อสารทุกประเภทตลอดเวลา ทั้งรณ
รงคใหสื่อสารมวลชนใชตวั เลขไทยดวย
การสงเสริมการใชเลขไทย ภาษาไทย เพื่อเนนการสรางจิตสํานึกและอนุรักษเอกลักษณไทย
นั้น กระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือขอความรวมมือสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือที่
ศธ.o๒o๑
๒/๔๓o
ลงวั น ที่
10
มกราคม
2546
ขอความรว มมื อ
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จากสวนราชการ เรื่องการใชเลขไทย เลขศักราช เลขปพุทธศักราช และอนุรักษภาษาไทยเพื่อสรางจิก
สํานึกของคนไทยในการอนุรักษเอกลักษณของชาติ ขอใหหนวยงานราชการใชเลขไทยในหนังสือราชการ
ใชเลขศักราชเปนพุทธศักราช ในกิจกรรมทุกดาน ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลตัง้ แตป 2543 ในฐานะที่เป
นคนไทยคนหนึง่ จึงตองรวมอนุรักษเอกลักษณไทยภาษาไทยดวยการใชเลขไทย
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เรื่องที่ 2 หลักการแตงคําประพันธ
คํา ประพั นธหรื อรอยกรองมี หลายประเภท เชน โคลง กลอน กาพย ฉันท และ
รายบทรอยกรองเปนขอความที่ประดิดประดอยตกแตงคําภาษาอยางมีแบบแผนและมีเงื่อนไขพิเศษบังคับ
ไว เชน บังคับจํานวนคํา บังคับวรรค บังคับสัมผัส เรียกวา “ฉันทลักษณ”
แนวทางการเขียนบทรอยกรองมีดงั นี้
1. ศึกษาฉันทลักษณของคําประพันธนน้ั ๆ ใหเขาใจอยางแจมแจง
2. คิดหรือจินตนาการวาจะเขียนเรือ่ งอะไร สรางภาพใหเกิดขึ้นในหวงความคิด
3. ลําดับภาพหรือลําดับขอความใหเปนอยางสมเหตุผล
4. ถายทอดความรูสึกหรือจินตนาการนั้นเปนบทรอยกรอง
5. เลือกใชคําที่สื่อความหมายไดชัดเจน ทําใหผูอานเกิดภาพพจนและจินตนาการรวมกับผูประ
พันธ
6. พยายามเลือกใชคําที่ไพเราะ เชน คิด ใชคําวา ถวิล ผูหญิงใชคําวา นารี
7. แตงใหถูกตองตามฉันทลักษณของคําประพันธ
การเขียนโคลงสี่สุภาพ มีหลักการเขียนดังนี้
บทหนึง่ มี 4 บาท บาทหนึง่ มี 2 วรรค เรียกวรรคหนากับวรรคหลัง วรรคหนามี 5 พยางคทุกบาท
วรรคหลังของบาทที่หนึ่งที่สองและที่สามมี 2 พยางค วรรคหลังของบาทที่สี่มี 4 พยางค และอาจมีคําสร
อยไดในวรรคหลังของบาทที่หนึ่งและบาทที่สาม มีสัมผัสบังคับตามที่กําหนดไวในผังของโคลง ไมนิยม
ใชสัมผัสสระ ใชแตสัมผัสอักษร โคลงบทหนึ่งบังคับใชคําที่มีวรรณยุกตเอก 7 แหง และวรรณยุกตโท 4
แหง คําเอกผอนผันใหใชคําตายแทนได
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การเขียนกลอนสุภาพ มีหลักการเขียนดังนี้
บทหนึ่งมี 4 วรรคหรือ 2 บาทๆ ละ 2 วรรค คือ วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง วรรคสง แตละ
วรรคมี 8 พยางค หรือ 7 หรือ 9 พยางคก็ได
สัมผัส ใชพยางคสดุ ทายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับพยางคที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่สองและพยางค
สุดทายของวรรคที่สอง สัมผัสกับพยางคสุดทายของวรรคที่สาม พยางคสุดทายวรรคที่สามสัมผัสกับ
พยางคที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่สี่ และพยางคสุดทายของวรรคที่สี่ สัมผัสกับพยางคสุดทายของวรรคที่สอง
ในบทตอไป เรียกวา สัมผัสระหวางบท
เสียงวรรณยุกตที่นิยมในการแตงกลอนมีดังนี้ คือ พยางคสุดทายของวรรคที่สองตองใชเสียง
จัตวา หรือเสียงเอก หรือเสียงโท และพยางคสุดทายของวรรคที่สี่ นิยมใชวรรณยุกตสามัญหรือเสียงตรี
และพยางคน้ีไมนิยมใชเสียงวรรณยุกตที่ซ้ํากับพยางคสุดทายของวรรคที่สองหรือพยางคสุดทายของ
วรรคที่สาม
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การเขียนจะเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริงจําเปนอยางยิง่ ที่ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน
งานเขียนทุกประเภท ทั้งงานเขียนที่เปนรอยแกวและรอยกรอง โดยเฉพาะอยางยิง่ งานที่เขียนเปนรอยก
รองนั้น ผูเขียนตองพยายามจดจําฉันทลักษณของรอยกรองแตละชนิดใหถูกตองแมมยํา จึงจะสามารถ
สื่อสารกับผูอื่นไดอยางสมบูรณ
การเขียนกาพย แบงออกเปน กาพยยานี กาพยฉบัง กาพยสุรางคนางค
กาพยขับไม
(1) กาพยยานี 11 มีลักษณะบังคับของบทรอยกรอง ดังนี้
คณะ คณะของกาพยยานีมีดังนี้ กาพยบทหนึ่งที่ 2 บาท บาทที่ 1 เรียกวา บาทเอก บาทที่ 2
เรียกวา บาทโท แตละบาทมี 2 วรรค คือ วรรคแรกและวรรคหลัง
พยางค พยางคหรือคําในวรรคแรกมี 5 คํา วรรคหลังมี 6 คํา เปนเชนนี้ทั้งบาทเอกและบาท
โท จึงนับจํานวนไดบาทละ 11 คํา เลข 11 ซึ่งเขียนไวหลังชื่อกาพยยานีนั้นเพื่อบอกจํานวนคํา
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ผังของกาพยยานี 1 บท

สัมผัส มีสัมผัสเสนอระหวางคําสุดทายในวรรคหนึง่ ไปคําที่สามอีกวรรคหนึ่ง ดังผังขางบน สวน
สัมผัสในนั้นยึดหยุนได
เสียงวรรณยุกต มีขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเสียงวรรณยุกตในกาพยยานีอยูบางประการคือ
1.1 คําสุดทายของวรรคหลังของบาทโท ใชเสียงวรรณยุกตสามัญและจัตวาสวนใหญ
1.2 ที่ใชคําตายเสียงตรี หรือเอกก็มีบาง แตไมคอยพบมากนัก
วิชาเหมือนสินคา
อนมีคาอยูเมืองไกล
ตองยากลําบากไป
จึงจะไดสินคามา
จงตั้งเอากายเจา
เปนสําเภาอันโสภา
ความเพียรเปนโยธา
แขนซายเปนเสาไป
นิว้ เปนสายระยาง
สองเทาตางสมอใหญ
ปากเปนนายงานไป
อัชฌาสัยเปนเสบียง
สติเปนหางเสือ
ถือทายเรือไวใหเที่ยง
ถือไวอยาใหเอียง
ตัดแลนเลี่ยงขามคงคา
ปญญาเปนกลองแกว
สองดูแถวแนวหินผา
เจาจงเอาหูตา
เปนลาตาฟงดูลม
ขี้เกียจคือปลาราย
จะทําลายใหเรือจม
เอาใจเปนปนคม
ยิงระดมใหจมไป
จึงจะไดสินคามา
คือวิชาอันพิศมัย
จงหมั้นมั่นหมายใจ
อยาไดครานการวิชาๆ
2. กาพยฉบัง 16 มีลักษณะบังคับของบทรอยกรอง ดังนี้
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คณะ กาพยฉบังบทหนึ่งมีเพียง 1 บาท แตมี 3 วรรค คือ วรรคตน วรรคกลาง
และวรรคทาย
พยางค พยางคหรื อคํ า ในวรรคตนมี 6 คํ า วรรคกลางมี 4 คํ า วรรคทา ยมี
6 คํา รวมทั้งบทมี 16 คํา จึงเขียนเลข 16 ไวหลังชื่อกาพยฉบัง

ฉบังสิบหกความหมาย
นับไดสิบหกพยางค
สัมผัสชัดเจนขออาง
ใหหนูไดคดิ คํานึง
พยางคสุดทายวรรคหนึ่ง
สุดทายวรรคสองตองจํา
สุดทายวรรคสามงามขํา
สัมผัสรัดบทตอไป
บทหนึ่งกับสองวองไว
เรียงถอยรอยกาพยฉบัง
อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์
3.

หนึ่งบทเรียงราย
เพือ่ เปนแนวทาง
สัมผัสรัดตรึง
รอยรัดจัดทํา
จงจํานําไป

กาพยสรุ างคนางค มีลักษณะบังคับของบทรอยกรอง ดังนี้
คณะ บทหนึง่ มี 7 วรรค เรียงได 2 วิธีตามผัง ดังนี้
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สุรางคนางคนางค เจ็ดวรรคจักวาง ใหถูกวิธี
วรรคหนึ่งสี่คํา
จงจําไวใหดี
บทหนึ่งจึงมี
ยี่สิบแปดคํา
หากแตงตอไป
สัมผัสตรงไหน จงใหแมนยํา
คําทายวรรคสาม
ติดตามประจํา สัมผัสกับคํา ทายบทตนแล
อ.ฐปนีย นาครทรรพ ประพันธ

พยางค จํานวนคําในวรรค มีวรรคละ 4 คํา 7 วรรค รวมเปน 28 คํา จึงเขียนเลข 28 ไวหลัง ชื่อ

กาพย
สุรางคนางค
สัมผัส
1. มีสัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอก ดังแสดงไวในผัง
2. เฉพาะหมายเลข (4) เปนสัมผัสระหวางบท
3. สัมผัสในยืดหยุนได บางทีก็เปนสัมผัสสระ บางทีก็เปนสัมผัสอักษร บางทีก็ไมมีสัมผัสใน
เลย มุงเอาคําที่มีความหมายเปนใหญ
ฉันท แบงเปนหลายชนิด เชน อินทรวิเชียรฉันท ภุชงคประยาตฉันท วิชชุมมาลาฉันท มาณวก
ฉันท วสันตดิลกฉันท อิทิ ฉันท เปนตน และยังมีฉันทที่มีผูประดิษฐขึ้นใหมอีก เชน สยามมณีฉันท ของ
น.ม.ส. เปนตน

1. อินทรวิเชียรฉันท 11
อินทรวิเชียรฉันท 11 มีความหมายวา “ฉันทที่มีลีลาดุจสายฟาของพระอินทร
เปนฉันทที่นิยมแตงกันมากที่สุด มีลักษณะและจํานวนคําคลายกับกาพยยานี 11 แตตางกันเพียงที่วาอินทร
วิเชียรฉันทนี้มีขอบังคับ ครุและลหุ
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1. อินทรวิเชียรฉันท 11 มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังนี้

ตัวอยางคําประพันธ
ยลเนื้อก็เนื้อเตน
ทั่วรางและทั้งตัว
และหลังละลามโลเพงผาดอนาถใจ

พิศเสนสรีรรัว
ก็ระริกระริวไหว
หิตโอเลอะหลั่งไป
ระกะรอยเพราะรอยหวาย

จาก สามัคคีเภทคําฉันท - ชิต บุรทัต

คณะและพยางค อินทรวิเชียรฉันทบทหนึง่ มี 2 บาท เรียกบาทเอกและบาทโท แตละบาทมี 2
วรรค วรรคแรกมี 5 คํา วรรคหลังมี 6 คํา รวมเปน 11 คํา ในแตละบาทเทากับกาพยยานี
สัมผัส บังคับสัมผัส 3 แหง คือ
1. คําสุดทายของวรรคแรกในบาทเอก สัมผัสกับคําที่ 3 ในวรรคหลัง
2. คําสุดทายของวรรคหลังในบาทเอก สัมผัส กับคําสุดทายในวรรคแรกของบาทโท
3. คําสุดทายของวรรคหลังในบาทโทสัมผัสกับคําสุดทายในวรรคหลังของบาทเอกของฉันท
บทตอไป
ครุ-ลหุ มีการเรียง ครุ ลหุ ตามที่เขียนไวในแผน ถาจะดูเฉพาะลหุก็จะเห็นไดวาอยูที่คําที่ 3 ของ
วรรคแรกและคําที่ 1,2,4 ของวรรคหลัง เปนเชนนี้ทุกวรรคไป แตละบาทจะมีครุ 7 ลหุ 4 อยูในตําแหนงที่
แนนอนไมเปลีย่ นแปลง
2. ภุชงคประยาตฉันท 12 มีลักษณะบังคับของรอยกรอง ดังนี้
ภุชงประยาต หรือ ภุชงคปยาต “ภุชงค” แปลวา งู หรือ นาค “ประยาต” แปลวาอาการหรือ
อาการเลื้อยของงู ภุชงคประยาต จึงแปลวา ฉันทที่มีลีลางดงามประดุจอาการเลื้อยของงู
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ผังภูมิ

ตัวอยาง
มนัสไทยประณตไท
มิผูกรักมิภักดิบร
ถลันจวงทะลวงจ้ํา
บุรุษรุกอนงครุน

นรินทรไทยมิทอถอน
มิพึ่งบารมีบุญ
บุรุษนําอนงคหนุน
ประจญรวมประจัญบาญ
ฉันทยอเกียรติชาวนครราชสีมา

คณะและพยางค ภุชงคประยาฉันท บทหนึ่งมี 2 บาท แตละบาทมี 2 วรรค วรรคแรกและวรรค
หลังมีจํานวนคําเทากัน คือ มีวรรคละ 6 คํา รวม 2 วรรค เปน 12 คํา มากกวาอินทรวิเชียรฉันท เพียง 1 คํา
เทานั้น
สัมผัสบังคับเหมือนอินทรวิเชียรฉันท แตกาํ หนดครุ ลหุ ตางกันไปเล็กนอย
สัมผัส บังคับสัมผัสตามผังดังที่โยงไวใหดู จึงเห็นไดวาบังคับสัมผัสเหมือนอินทรวิเชียรฉันท
บางแหงกวีอาจใชสัมผัสอักษรได
ครุ-ลหุ มีการเรียน ครุ ลหุ ตามที่เขียนไวในผัง ถาจะดูเฉพาะ ลหุ ก็จะเห็นไดวาอยูที่คําที่ 1 และ
คําที่ 4 ทุกวรรค และเปนระเบียบเชนนี้ไมเปลีย่ นแปลง
5. ราย แบงเปน รายโบราณ รายสุขภาพ รายดั้นและรายยาว รายยาวที่เรารูจักดี คือ รายยาว มหา
เวสสันดรชาดก
รายยาว คือรายไมมีกําหนดจํานวนคําในวรรคหนึ่งๆ วรรคทุกวรรคในรายอาจมีจํานวนคํา
แตกตางกัน คือมากบางนอยบาง ใชแตงขึ้นเปนบทเทศน เชน รายยาวมหาเวสสันดรชาดกเปนตนและราย
ชนิดนี้ไมตองอาศัยคําประพันธชนิดอื่น เรื่องใดประพันธเปนรายยาว ก็ใหเปนรายยาวตลอดทั้งเรื่อง
ตัวอยาง อถ มหาสตฺโต ปางนัน้ สมเด็จพระเวสสันดรอดุลดวงกษัตริย ตรัสทอดพระเนตรเห็น
พระอัครเรสถึงวิสัญญีภาพสลบลงวันนั้น พระทัยทาวเธอสําคัญวาพระนางเธอวางวาย จัดเอาวารีมาโสรจ
สรงลงที่พระอุระพระมัทรี หวังวาจะใหชุมชื่นฟนสมปฤดีคืนมา แหงนางพระยานั้นแล(รายยาวมหา
เวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี)
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บัญญัติรายยาว
คณะ คําในวรรคหนึง่ ๆ ไมจาํ กัดจํานวนแนนอน วรรคหนึ่งจะมีกี่คําก็ได
สัมผัส คําสุดทายวรรคหนา สงสัมผัสไปยังคําใดคําหนึง่ ในวรรคตอไปและสงรับกันเชนนี้
ตลอดไปจนจบราย
คําสรอย สุดทายบทรายยาว ลงดวยคําสรอย เชน นัน้ เถิด นัน้ แล นี้เถิด เปนตน
คณะและพยางค รายสุภาพบทหนึ่งๆ มีตั้งแต 5 วรรคขึ้นไป แตละวรรคมีคํา 5 คํา จะแตงสักกี่วรรค
ก็ได แตตอนตบตองจบดวยโคลงสอง
สัมผัส มีสัมผัสสงทายวรรค และมีสัมผัสรับเปนเสียงวรรณยุกตเดียวกันตรงคําที่ 1-2-3 คําใดคํา
หนึง่ จนถึงตอนทาย พอจะจบก็สงสัมผัสไปยังบาทตนของโครงสองสุขภาพตอจากนัน้ ก็บังคับสัมผัสตาม
แบบของโคลงสองสุภาพ จึงถือวาคบรายแตละบท สวนสัมผัสในนั้นไมบังคับตรวจสอบอีกครั้ง มีทั้ง
สัมผัสตรวจสอบอีกครั้ง
คํ า เอก-คํ า โท มี บั ง คั บ คํ า เอก คํ า โท เฉพาะที ่โ คลงสองสุ ภ าพตอนทา ยบทเทา นั้ น

ห น า | 115

คณะและพยางค รายสุภาพบทหนึ่งๆ มีตั้งแต 5 วรรคขึ้นไป แตละวรรคมีคํา 5 คํา จะแตงสักกี่วรรค
ก็ได แตตอนตบตองจบดวยโคลงสอง
สัมผัส มีสัมผัสสงทายวรรค และมีสัมผัสรับเปนเสียงวรรณยุกตเดียวกันตรงคําที่ 1-2-3 คําใดคํา
หนึง่ จนถึงตอนทาย พอจะจบก็สงสัมผัสไปยังบาทตนของโครงสองสุขภาพตอจากนัน้ ก็บังคับสัมผัสตาม
แบบของโคลงสองสุภาพ จึงถือวาคบรายแตละบท สวนสัมผัสในนั้นไมบังคับตรวจสอบอีกครัง้ มีทั้ง
สัมผัสตรวจสอบอีกครั้ง
คําเอก-คําโท มีบังคับคําเอก คําโท เฉพาะที่โคลงสองสุภาพตอนทายบทเทานั้น
คําสรอย รางสุขภาพแตละบท มีคําสรอยไดเพียง 2 คํา คือสองคําสุดทายของบทตอจากคําสุดท
ายของโครงสองสุภาพ
ตัวอยางรายสุภาพ
ขาเการายอยาเอา
อยารักถ้ํากวาเรือน
ผูเปนปราชญพึงสดับ
แถลงเลศเหตุเลือกลวน
(สุภาษิตพระรวง)

อยารักเหากวาผม
อยารักเดือนกวาตะวัน
ตรับตรองปฏิบัติ
เลิศอางทางธรรม

อยารักลมกวาน้ํา
สบสิง่ สรรพโอวาท
โดยอรรถอันถองถวน (โคลงสอง)
แลนา ฯ
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เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน

มารยาทในการเขียน
1. ไม ค วรเขี ย นโดยปราศจากความรู เ กี ่ย วกั บ เรื ่อ งนั ้น ๆ
เพราะอาจเกิ ด ความ
ผิดพลาด หากจะเขียนก็ควรศึกษาคนควาใหเกิดความพรอมเสียกอน
2. ไมเขียนเรื่องที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติหรือสถาบันเบื้องสูง
3. ไมเขียนเพื่อมุงเนนทําลายผูอื่น หรือเพื่อสรางผลประโยชนใหแกตน พวกพองตน
4. ไมเขียนโดยใชอารมณสวนตัวเปนบรรทัดฐาน
5. ตองบอกแหลงที่มาของขอมูลเดิมเสมอ เพื่อใหเกียรติเจาของขอมูลนั้นๆ

การสรางนิสยั รักการเขียน
ในการเริ่มตนของการเขียนอะไรก็ตาม ผูเขียนจะเขียนไมออกถาไมต้ังเปาหมายในการเขียน
ไวลวงหนาวาจะเขียนอะไร เขียนทําไม เพราะการเขียนเรือ่ ยเปอยไมทําใหงานเขียนนาอานและถาทําใหงาน
ชิ้นนั้นไมมีคุณคาเทาที่ควร งานเขียนที่มีคุณคาคืองานเขียนอยางมีจุดหมาย มีขอมูลขาวสารไรพรมแดน
ดังเชนในปจจุบนั การมีขอมูลมากยอมทําใหเปนผูไดเปรียบผูอื่นเปนอันมาก เพราะยุคปจจุบันเปนยุคแหง
การแขงขันกันในทุกทางโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ใครมีขอมูลมากจะเปนผูไดเปรียบคูแขงขันอื่นๆ
เพราะการนํ าขอ มู ล มาใชป ระโยชนไ ดเร็ ว กวา นั้น เอง การหมั่ น แสวงหาความรู เ พื่อ สะสมขอ มู ล
ตางๆ ใหตวั เองมากๆ จึงเปนความไดเปรียบ และควรกระทําใหเปนนิสยั ติดตัวไป เพราะการกระทําใดๆ ถ
าทําบอยๆ ทําเปนประจําในวันหนึง่ ก็จะกลายเปนนิสยั และความเคยชินที่ตองทําตอไป
การคนควารวบรวมขอมูลเปนกิจกรรมที่จะทําใหเกิดความสนุกสนานทางวิชาการเพราะยิ่งค
นควาก็จะยิ่งทําสิ่งที่นาสนใจมากขึ้น ผูที่ฝกตนใหเปนผูใครรู ใครเรียน ชอบแสวงหาความรูจะมีความสุข
มากเมื่อไดศึกษาคนควาและไดพบสิ่งแปลกๆใหมๆ ในภาษาไทย หรือในความรูแขนงอื่นๆ บางคนเมื่อค
นควาแลวจะรวบรวมไวอยางเปนระบบ

สรุป
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การสรา งนิ สั ย รั ก การเขี ย นและการศึ ก ษาคน ควา ตอ งเริ่ ม จากเปน ผู ห มั่ น แสวงหา
ความรู มีใจรักที่จะเขียน เห็นประโยชนการเขียนและหมั่นฝกฝนการเขียนบอยๆ

กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. การเขียนอะไร มีความสําคัญอยางไร
2. การจะเขียนเพื่อสงสารไดดีจะตองทําอยางไร

กิจกรรมที่ 2
1. ใหผูเรียนศึกษารายละเอียดของจดหมายแตละประเภท ทั้งรูปแบบคําขึ้นตน คําลงทาย แบบ
ฟอรม ฯลฯ จากจดหมายจริงขององคกร บริษัทและหนวยราชการ แลวเขียนรายงานเสนอ กศน.ที่สอน
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลระหวางภาค
2. ใหวิเคราะหการเขียนจดหมายในยุคปจจุบันวามีการสือ่ สารดวยวิธีอ่ืนอีกหรือพรอมทั้งยกตัวอย
างประกอบดวย

กิจกรรมที่ 3
ใหผู เ รี ย นหาโอกาสไปฟง การประชุ ม สาธารณะที่ จั ด ขึ้ น ในชุ ม ชน
โดยอาจ
นั ด หมายไปพรอ มกั น เปน กลุ ม
สั ง เกตวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การประชุ ม
การพู ด ในที่ ป ระชุ ม
จดบันทึกสิ่งที่รบั ฟงจากที่ประชุมแลวนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพือ่ นๆ เมื่อมีการพบกลุม

กิจกรรมที่ 4
ใ ห ผู เ รี ย น เ ลื อ ก จ ด บั น ทึ ก เห ตุ ก าร ณ ใ น ชี วิ ต ป ระ จํ า วั น โ ด ย เริ่ ม ตั้ งแ ต วั นนี้ ไ ป จ น
สิ้ น สุ ด ภาคเรี ย นพรอ มจั ด ลงใหกั บ ครู กศน. ตรวจ เพื ่อ ประเมิ น ให เ ป น ผลงานระหว า ง
ภาคเรียน

กิจกรรม 5
ใหผูเขียนเลขไทยตั้งแต ๑-o

กิจกรรม 6
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ใหผูเรียนเขียนบทรอยกรองประเภทใดประเภทหนึ่งทีค่ ิดวาเพื่อถายทอดอารมณความรูสึก แลว
นํามาเสนอตอกลุมหรือปดปายประกาศใหเพือ่ นๆ อานและติชม

กิจกรรม 7
ใหผูเรียนศึกษาบทรอยกรองประเภทตางๆ ที่ไดรับการยกยองหรือชนะการประกวด นําไป
อภิปรายรวมกับครูหรือผูเรียน ในวันพบกลุม

กิจกรรม 8
ใหผูเรียนแบงกลุมแลวรวบรวมตัวอยางบทรอยกรองที่แตงดวยคําประพันธที่จับฉลากไดตอไปนี้
พรอมทั้งเขียนแผนภูมิประกอบใหถูกตอง และสงตัวแทนออกมาอธิบายในครั้งตอไปเมื่อพบกลุม
1. โคลงสี่สุภาพ
2. กลอนสุภาพ
3. กาพยยานี 11
4. รายสุภาพ
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บทที่ 5 หลักการใชภาษา
สาระสําคัญ
การเขาใจธรรมชาติและหลักภาษาไทย การเปลีย่ นแปลงของภาษาและพลังของภาษาจะชวยให
ใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ เกิดความภาคภูมิใจและรักษาภาษาไทยไวเป
นสมบัติของชาติ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาบทนี้จบคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ
1. เขาใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษาไทย
2. เขาใจอิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาตางประเทศที่มีตอภาษาไทย
3. เขาใจความหมายใชศัพทบญ
ั ญัติ คําสมาส คําสนธิและคําบาลี สันสฤต
4. ใชคําราชาศัพทและคําสุภาพไดเหมาะสมกับบุคคล
5. เขาใจและใชสาํ นวน คําพังเพย สุภาษิต
6. ใชพจนานุกรมและสารานุกรมไดถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรือ่ งที่ 2
เรือ่ งที่ 3
เรือ่ งที่ 4

ธรรมชาติของภาษา
ถอยคํา สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
การใชพจนานุกรมและสารานุกรม
คําราชาศัพท
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เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของภาษา
ความหมายของภาษา
ภาษา เปนคําที่เรายืนมาจากภาษา สันสกฤต ถาแปลตามความหมายของคําศัพทภาษา แปลวา ถ
อยคําหรือคําพูดที่ใชพดู จากัน คําวา ภาษา ตามรากศัพทเดิมจึงมีความหมายแคบคือหมายถึงคําพูดแตเพียง
อยางเดียว
ความหมายของภาษาตามความเขาใจของคนทั่วไป เปนความหมายที่กวาง คือภาษา หมายถึง สื่อ
ทุกชนิดที่สามารถทําความเขาใจกันได เชน ภาษาพูดใชเสียงเปนสื่อ ภาษาเขียนใชตัวอักษรเปนสื่อ ภาษา
ใบใชกริยาทาทางเปนสื่อ ภาษาคนตาบอดใชอักษรที่เปนจุดนูนเปนสื่อ ตลอดทั้ง แสง สี และอาณัติ
สัญญาณตางๆ ลวนเปนภาษาตามความหมายนี้ทั้งสิ้น
ความหมายของภาษาตามหลักวิชา ภาษา หมายถึง สัญลักษณที่มีระบบระเบียบและมีแบบแผน
ทํ า ใ ห ค น เ ร า สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย กั น ไ ด 
ต า ม ค ว า ม ห ม า ย นี้ จ ะ ต อ ง มี
ภาษา
สวนประกอบสําคัญคือ จะตองมี ระบบสัญลักษณ + ความหมาย + ระบบการสรางคํา + ระบบไวยากรณ
ในภาษาไทยเรามีระบบสัญลักษณ ก็คือ สระ พยัญชนะและวรรณยุกต ระบบการสรางคํา ก็คือ การนําเอา
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตมาประกอบกันเปนคํา เชน พี่ นอง พอ แม ฯลฯ ระบบไวยากรณ หรือเรา
เรียกวา การสรางประโยคคือการนําคําตางๆ มาเรียงกันใหสัมพันธกันใหเกิดความหมายตางๆ ซึ่งเปนหน
วยใหญขึ้น เมื่อนําสวนประกอบตางๆ สัมพันธกันแลวจะทําใหเกิดความหมาย ภาษาตองมีความหมาย ถา
หากไมมีความหมายก็ไมเรียกวาเปนภาษา

ความสําคัญของภาษา
1. ภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร ที่มนุษยใชสื่อความเขาใจกัน ถายทอดความรู
ความคิด อารมณ ความรูสึก ซึ่งกันและกัน
2. ภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ความคิดและความเพลิดเพลิน
3. ภาษาเปนเครื่ องมือ ในการประกอบอาชี พและการปกครอง โดยมีภาษากลางหรือภาษา
ราชการใชในการสื่อสารทําความเขาใจกันไดทั้งประเทศ ทั่วทุกภาค
4. ภาษาชวยบันทึกถายทอดและจรรโลงวัฒนธรรมใหดาํ รงอยู เราใชภาษาบันทึกเรือ่ งราวและเหตุ
การณตางๆ ในสังคม ตลอดทั้งความคิด ความเชื่อไวใหคนรุนหลังไดทราบและสืบตออยางไมขาดสาย
เมื่อทราบวาภาษามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับมนุษยและมนุษยก็ใชภาษาเพื่อการดําเนินชีวิต
ประจําแตเราก็มีความรูเกี่ยวกับภาษากันไมมากนัก จึงขอกลาวถึงความรูเกี่ยวกับภาษาใหศึกษากันดังนี้
1. ภาษาใชเสียงสื่อความหมาย ในการใชเสียงเพื่อสื่อความหมายจะมี 2 ลักษณะ คือ
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1.1 เสียงที่สัมพันธกับความหมาย หมายความวาฟงเสียงแลวเดาความหมายไดเสียงเหลานี้
มักจะเปนเสียงที่เลียนเสียงธรรมชาติ เชน ครืน เปรี้ยง โครม จักๆ หรือเลียน เสียงสัตวรอง เชน กา อึง่ อาง
แพะ เจี๊ยบ ตุกแก
1.2 เสียงที่ไมสัมพันธกับความหมาย ในแตละภาษาจะมีมากกวาเสียงที่สัมพันธ กับความ
หมาย เพราะเสียงตางๆ จะมีความหมายวา อยางไรนั้นขึ้นอยูกับขอตกลงกันของคนที่ใชภาษานั้นๆ เชน
ในภาษาไทยกําหนดความหมายของเสียง กิน วานําของใสปากแลวเคี้ยวกลืนลงคอ ภาษาอังกฤษใชเสียง
eat (อี๊ท) ในความหมายเดียวกันกับเสียงกิน
2. ภาษาจะเกิดจากการรวมกันของหนวยเล็กๆ จนเปนหนวยที่ใหญขึ้น
หนวยในภาษา หมายถึง สวนประกอบของภาษาจะมีเสียงคําและประโยค ผูใชภาษาสามารถ
เพิ่มจํานวนคํา จํานวนประโยคขึ้นไดมากมาย เชน ในภาษาไทยเรามีเสียงพยัญชนะ 21 เสียง เสียงสระ24
เสียง เสียงวรรณยุกต 5 เสียง ผูเรียนลองคิดดูวาเมื่อเรานําเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกตมา
ประกอบกันก็จะไดคํามากมาย นําคํามาเรียงตอกันก็จะไดวลี และประโยค เราจะสรางประโยคขึ้นได
มากมาย และหากเรานําประโยคที่สรางขึ้นมาเรียงตอกันโดยวิธีมารวมกัน มาซอนกันก็จะทําใหได
ประโยคที่ยาวออกไปเรือ่ ยๆ
3. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
1. การพูดกันในชีวิตประจําวัน สาเหตุน้อี าจจะทําใหเกิดการกลมกลืนเสียง เชน เสียงเดิมวา
อยางนี้
กลายเปน
อยางงี้
มะมวงอกพรอง
กลายเปน
มะมวงอกรอง
สามแสน
กลายเปน
สามเสน
สูจนเย็บตา
กลายเปน
สูจนยิบตา
2. อิทธิพลของภาษาอื่น จะเห็นภาษาอังกฤษมีอิทธิพลในภาษาไทยมากที่สุดอยูในขณะนี้ เชน
มาสาย มักจะใชวามาเลท(late)
คําทักทายวา สวัสดี จะใช ฮัลโล (ทางโทรศัพท) หรือเปนอิทธิพลทางดานสํานวน เชน
สํานวนที่นยิ มพูดในปจจุบนั ดังนี้
“ไดรั บ การตอ นรั บ อยา งอบอุ น ” นา จะพู ด วา “ไดรั บ การต อ นรั บ อยา งดี ”
“จับไข” นาจะพูดวา “เปนไข” นันทิดา แกวบัวสาย จะมาในเพลง “เธอ” นาจะพูดวา นันทิดา
แกวบัวสาย จะมารองเพลง “เธอ”
3. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เมื่อมีความเจริญขึ้น ของเกาก็เลิกใช สิ่งใหมก็เขามา
แทนที่ เชน การหุงขาวสมัยกอนการดงขาวแตปจจุบันใชหมอหุงขางไฟฟา คําวา ดงขาว ก็เลิกใชไปหรือ
บานเรือนสมัยกอนจะใชไมไผปูพื้นจะเรียกวา “ฟาก” ปจจุบันใชกระเบื้อง ใชปูน ปูแทนคําวาฟากก็เลิก
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ใชไปนอกจากนี้ยังมีคําอีกพวกที่เรียกวา คําแสลง เปนคําที่มีอายุในการใชสั้นๆ จะนิยมใชเฉพาะวัยเฉพาะ
คนในแตละยุคสมัย เมื่อหมดสมัย หมดวัยนั้น คําเหลานี้ก็เลิกใชไป เชน กิ๊ก จาบ
ตัวอยางคําแสลง เชน กระจอก กิ๊กกอก เจาะแจะ ซา เวอ จาบ ฯลฯ
ลักษณะเดนของภาษาไทย
1. ภาษาไทยมีตัวอักษรเปนของตนเอง
เปนที่ท ราบวาภาษาไทยมีตัวอักษรมาตั้งแตครั้งกรุง สุโขทัยแลว วิวัฒนาการตามความ
เหมาะสมมาเรือ่ ยๆ จนถึงปจจุบนั โดยแบงเปน 3 ลักษณะ คือ
1. เสียงแท มี 24 เสียง ใชรปู สระ 32 รูป
2. เสียงแปรมี 21 เสียง ใชรูปพยัญชนะ 44 ตัว
3. เสียงดนตรีหรือวรรณยุกตมี 5 เสียง ใชรปู วรรณยุกต 4 รูป
2. ภ า ษ า ไ ท ย แ ท มี พ ย า ง ค เ ดี ย ว ห รื อ เ ป น ภ า ษ า คํ า โ ด ด แ ล ะ เ ป น คํ า ที่ มี อิ ส ร ะ ใ น
ตัวเอง ไมตองเปลี่ยนรูปคําเมื่อนําไปใชในประโยค เชน
เปนคําที่มพี ยางคเดียว สามารถฟงเขาใจทันที คือ
คํากริยา กิน นอน เดิน นั่ง ไป มา ฯลฯ
คําเรียกเครือญาติ พอ แม ลุง ปา นา อา ปู ยา ฯลฯ
คําเรียกซื่อสัตว นก หนู เปด ไก มา ชาง ฯลฯ
คําเรียกชื่อสิ่งของ บาน เรือน นา ไร เสื้อ ผา มีด ฯลฯ
คําเรียกอวัยวะ ขา แขน ตีน มือ หู ตา ปาก ฯลฯ
เปนคําอิสระไมเปลี่ยนแปลงรูปคําเมื่อนําไปใชในประโยค เชน
ฉันกินขาว
พอตีฉัน
คําวา “ฉัน” จะเปนประธานหรือกรรมของประโยคก็ตามยังคงใชรูปเดิมไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งตาง
ภาษาอังกฤษ ถาเปนประธานใช “I” แตเปนกรรมจะใช “ME” แทน เปนตน คําทุกคําในภาษาไทยมี
ลักษณะเปนอิสระในตัวเอง ซึ่งเปนลักษณะของภาษาคําโดด
ซึ่ ง ในภาษไทยนั้ น มี ม าตราตะวสะกด
3. ภาษาไทยแทมี ตั ว สะกดตามตรา
8 มาตรา คือ
แม กก ใช ก สะกด เชน นก ยาก มาก เด็ก
แม กด ใช ด สะกด เชน ผิด คิด ราด อด
แม กบ ใช บ สะกด เชน กบ พบ ดาบ รับ
แม กง ใช ง สะกด เชน จง ขัง
ลิง
กาง
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แม กน ใช น สะกด เชน ขน ทัน ปาน นอน
แม กม ใช ม สะกด เชน ดม สม ยาม ตาม
แม เกย ใช ย สะกด เชน ยาย ดาย สาย เคย
แม เกอว ใช ว สะกด เชน เร็ว หิว ขาว หนาว
4. คําคําเดียวกัน ในภาษาไทยทําหนาที่หลายหนาที่ในประโยคและมีหลายความหมาย ซึ่งในหลัก
ภาษาไทยเรียกวา คําพองรูป พองเสียง เชน
ไกขนั ยามเชา
เขาเปนคนมีอารมณขนั
เธอนําขันไปตักน้ํา
ขันในประโยคที่ 1 เปนคํากริยาแสดงอาการของไก
ขันในประโยคที่ 2 หมายถึงเปนคนที่อารมณสนุกสนาน
ขันในประโยคที่ 3 หมายถึง ภาชนะหรือสิ่งของ
เธอจักตอก แตเขา ตอกตะปู
ตอกคําแรกหมายถึง สิ่งของ ตอกคําที่ 2 หมายถึง กริยาอาการ
จะเห็นวาคําเดียวกันในภาษาไทยทําหนาที่หลายอยางในประโยคและมีความหมายไดหลายความ
หมาย ซึ่งเปนลักษณะเดนอีกประการหนึง่ ของภาษาไทย
5. ภาษาไทยเปนภาษาเรียงคํา ถาเรียงคําสลับกันความหมายจะเปลี่ยนไปเชนหลอนเปนนอง
เพือ่ นไมใชเพือ่ นนอง
คําวา “นองเพื่อน” หมายถึงนองของเพื่อน สวน “เพื่อนนอง” หมายถึงเปนเพื่อนของนองเรา (เพื่อนนอง
ของเรา)
โดยปกติ ประโยคในภาษาไทยจะเรียงลําดับประธาน กริยา และกรรม ซึ่งหมายถึงผูทํา กริยาที่ทํา
และผูถูกกระทํา เชน
แมวกัดหนู
ถาจะมีคําขยายจะตองเรียงคําขยายไวหลังคําที่ตองการขยาย เชน
แมวดํากัดหนูอวน
“ดํา” ขยายแมว และอวนขยายหนู
แตถาจะมีคําขยายกริยา คําขยายนั้นจะอยูหลังกรรมหรืออยูทายประโยค เชน
หมูอวนกินรําขาวอยางรวดเร็ว
คําวา อยางรวดเร็ว ขยาย “กิน” และอยูหลัง รําขาว ซึ่งเปนกรรม
6. ภาษาไทยมีคําตามหลังจํานวนนับ ซึ่งในภาษาไทยเรียกวา ลักษณะนาม เชน
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หนังสือ 2 เลม
ไก 10 ตัว
ชาง 2 เชือก
แห 2 ปาก
รถยนต 1 คัน
คําวา เลม ตัว เชือก ปาก คัน เปนลักษณะนามที่บอกจํานวนนับของสิ่งของ ซึ่งเปนลักษณะเดนของ
ภาษาไทยอีกประการหนึง่
7. ภาษาไทยเปนภาษาดนตรี หมายถึง มีการเปลี่ยนระดับเสียงได หรือเรียกกันวา “วรรณยุกต”
ทําใหภาษาไทยมีลักษณะพิเศษ คือ
7.1 มีคําใชมากขึ้น เชน เสือ เสื่อ เสื้อ หรือ ขาว ขาว ขาว เมื่อเติมวรรณยุกต ลงไปในคําเดิม
ความหมายจะเปลี่ยนไปทันที
7.2 มีความไพเราะ จะสังเกตไดวาคนไทยเปนคนเจาบทเจากลอนมาแตโบราณแลวก็เพราะ
ภาษาไทยมีวรรณยุกตสูงต่ําเหมือนเสียงดนตรี ที่เอือ้ ในการแตงคําประพันธ เปนอยางดี เชน
“ชะโดดุกระดีโ่ ดด สลาดโลดยะหยอยหยอย
กระเพือ่ มน้ํากระพร่ําพรอย กระฉอกฉานกระฉอนชล”
จะเห็นวาเสียงของคําในบทประพันธน้ีทําใหเกิดจินตนาการหรือภาพพจนดังเหมือนกับเห็นปลาตางๆ
กระโดดขึ้นลงในน้ําที่เปนละลอก
7.3 ภาษาไทยนิยมความคลองจอง ไมวาจะเปนสํานวนหรือคําพังเพยในภาษาไทยจะมีคํา
คลองจอง เปนทํานองสั่งสอนหรือเปรียบเทียบอยูเสมอ เชน
รักดีหามจั่ว
รักชั่วหามเสา
น้ํามาปลากินมด
น้ําลดมดกินปลา
ขาวยาก
หมากแพง
7.4 คําในภาษาไทยเลียนแบบเสียงธรรมชาติได เพราะเรามีเสียงวรรณยุกตใหใชถึง 5 เสียง
เชน
เลียนเสียงภาษาตางประเทศ เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล เปาฮื้อ เตาเจี้ยว ฯลฯ
เลียนเสียงธรรมขาติ เชน ฟารองครืนๆ ฝนตกจั้กๆ ขาวเดือดคั่กๆ ระฆังดังหงางหงาง ฯลฯ
8. ภาษาไทยมีคําพองเสียง พองรูป
คําพองเสียง หมายถึง คําที่มีเสียงเหมือนแตความหมายและการเขียนตางกัน เชน
การ
หมายถึง กิจ งาน ธุระ
กาน
หมายถึง ตัดใหเตียน
กาฬ
หมายถึง ดํา
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กาล
หมายถึง เวลา
การณ หมายถึง เหตุ
กานต หมายถึง เปนที่รัก
กานท หมายถึง บทกลอน
กาญจน หมายถึง ทอง
คําพองรูป หมายถึง คําที่รปู เหมือนกันแตออกเสียงและมีความหมายตางกัน เชน
- เพลา อาน เพ-ลา แปลวา เวลา
- เพลา อาน เพลา แปลวา เบาๆ หรือตัก
- เรือโคลงเพราะโคลง อาน เรือโคลงเพราะโค-ลง
9. ภาษาไทยมีการสรางคํา
เปนธรรมชาติของภาษาทุกภาษาที่จะมีการสรางคําใหมอยูเสมอ แตภาษาไทยมีการสรางคํา
มากมายซึ่งตางกับภาษาอื่น จึงทําใหมีคําใชในภาษาไทยเปนจํานวนมาก คือ
9.1 สรางคําจากการแปรเสียง เชน ชุม-ชอุม
9.2 สรางคําจาการเปลี่ยนแปลงเสียง เชน วิธี-พิธี วิหาร-พิหาร
9.3 สรางคําจากการประสมคํา เชน ตู+เย็น เปน ตูเย็น, พัด+ลม เปนพัดลม
9.4 สรางคําจากการเปลี่ยนตําแหนงคํา เชน ไกไข-ไขไก, เดินทาง-ทางเดิน
9.5 สรางคําจากการเปลี่ยนความเชน นิยาม-เรือ่ งที่เลาตอๆ กันมา, นิยาย-การพูดเท็จ
9.6 สรางคําจาการนําภาษาอื่นมาใช เชน กวยเตี๋ยว เตาหู เสวย ฯลฯ
9.7 สรางคําจากการคิดตั้งคําขึ้นใหม เชน โทรทัศน พฤติกรรม โลกาภิวัตน
10. ภาษาไทยมีคําสรอยเสริมบทเพื่อใชพูดใหเสียงลื่นและสะดวกปากหรือใหเกิดจังหวะนาฟง
เพิ่มขึ้น ซึ่งในหลักภาษาไทยเราเรียกวา “คําสรอย หรือคําอุทานเสริมบท” เชน
เรือ่ งบาบอคอแตก ฉันไมชอบฟง
ฉันไมเออออหอหมกดวยหรอก
ไมไปไมเปยกันละ
คําแปลกๆ ที่ขดี เสนใตนั้นเปนคําสรอยเสริมบทเพราะใชพูดเสริมตอใหเสียงลื่นสะดวกปากและ
นาฟง ซึ่งเราเรียกวา คําสรอยหรืออุทานเสริมบท
จาก 1 ถึง 10 ดังกลาว เปนลักษณะเดนของภาษาไทย ซึ่งจริงๆ แลวยังมีอีกหลายประการ ซึ่ง
สามารถจะสังเกตจากการใชภาษาไทยโดย ทั่วๆ ไปไดอกี

การยืมคําภาษาอื่นมาใชในภาษาไทย
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ภาษาไทยของเรามีภาษาอื่นเขามาปะปนอยูเปนจํานวนมาก เพราะเปนธรรมชาติของภาษาที่เปน
เครือ่ งมือในการสื่อสาร ถายทอดความรูความคิดของมนุษยและภาษาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง ซึ่ง
สามารถหยิบยืมกันไดโดยมีสาเหตุจากอิทธิพลทางภูมิศาสตร คือ มีเขตแดนติดตอกันอิทธิพลทางประวัติ
ศาสตรที่มกี ารอพยพถิ่นที่อยู หรือยูในเขตปกครองของประเทศอื่น อิทธิพลทางดานศาสนาไทยเรามรการ
นับถือศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และอื่นๆ นอกจากนี้อิทธิพลทางการศึกษา การคาขาย
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี จึงทําใหเรามีการยืมคําภาษาอื่นมาใชเปนจํานวนมาก เชน
1. ภาษาบาลี สันสกฤต ไทยเรารับพุทธศาสนาลัทธิหายาน ซึ่งใชภาษาสันสกฤตเปนเครือ่ งมือมา
กอนและตอมาไดรบั พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศมาอีกซึ่งในภาษาบาลีเปนเครือ่ งมือในการเผยแพรไทยจึง
รับภาษาบาลีสันสกฤตเขามาใชในภาษาไทยเปนจํานวนมาก เชน กติกา กตเวทิตา กตัญู เขต คณะ จารีต
ญัตติ ทุจริต อารมณ โอวาท เกษียณ ทรมาน ภิกษุ ศาสดา สงเคราะห สัตว อุทิศ เปนตน
2. ภาษาจีน ไทยกับจีนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดทางดานเชื้อชาติ ถิ่นที่อยูการติดตอค
าขาย ปจจุบันมีคนจีนมากมายในประเทศไทยจึงมีการยืมและแลกเปลีย่ นภาษาซึ่งกันและกัน ภาษาจีนที่
ไทยยืมมาใชเปนภาษาพูดไมใชภาษาเขียน คําที่เรายืมจากภาษาจีนมีมากมายตัวอยางเชน กวยจั๊บ ขิม
จับกัง เจง ซวย ซีอิ้ว ตั๋ว ทูชี้ บะหมี่ หาง ยี่หอ หวย บุงกี้ อั้งโล เกาเหลา แฮกึ้น เปนตน
3. ภาษาอังกฤษ ชาวอังกฤษ เขามาเกี่ยวของกับชาวไทยตั้งแตสมัยอยุธยา มีการคิดตอคาขาย
และในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการยกเลิกอํานาจศาลกงสุลใหแกไทย และภาษาอังกฤษเปนทีย่ อมรับกันทั่วโลก
วา เปนภาษาสากลที่ ส ามารถใชสื่ อ สารกั นไดทั ่วโลก ประเทศไทยมี ก ารสอนภาษาอัง กฤษตั้ ง แต
ประถมศึกษาจึงทําใหเรายืมคําภาษาอังกฤษมาใชในลักษณะคําทับศัพทอยางแพรหลาย เชน โฮเตล
ลอตเตอรี่ เปอรเซ็นต บอย โนต กอลฟ ลิฟท สวิตช เบียร ชอลก เบรก กอก เกม เช็ค แสตมป โบนัส
เทคนิค เกรด ฟอรม แท็กซี่ โซดา ปม คอลัมน เปนตน และปจจุบนั ยังมีภาษาอันเกิดจาการใชคอมพิวเตอร
จํานวนหนึง่
4. ภาษาเขมร อาจดวยสาเหตุความเปนเพื่อนบานใกลเคียงและมีการติดตอกันมาชานานปะปน
อยูในภาษาไทยบาง โดยเฉพาะราชาศัพทและในวรรณคดีเชน บังคัล กรรไตร สงบ เสวย เสด็จ ถนอม เป
นตน
กิจกรรม
1. ใหผูเรียนสังเกตและรวบรวม คําภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาจีน ภาษา
อังกฤษ และภาษาอื่นๆ และเราใชกันในการพูดคุยและใชในการสือ่ สารมวลชนแลวบันทึกไว เพื่อนําไป
ใชในการรายงานและการสื่อสารตอไป
2. แบงผูเรียนเปน 2-3 กลุม ออกมาแขงกันเขียนภาษาไทยแทบนกระดาษกลุมละ15-20 คํา พร
อมกับบอกขอสังเกตวาเหตุผลใดจึงคิดวาเปนคําไทย
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การสรางคําขึ้นใชในภาษาไทย

การสรางคําในภาษาไทยมีหลายวิธี ทั้งวิธีเปนของเราแทๆ และวิธีที่เรานํามาจากภาษาอื่น วิธีที่เป
นของเราไดแก การผันเสียงวรรณยุกต การซ้ําคํา การซอนคําและการประสมคํา เปนตน สวนวิธีที่นํามา
จากภาษาอื่น เชน การสมาส สนธิ การเติมอุปสรรค การลงปจจัยดังจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปนี้
วิ ธี ก ารนี้ ว รรณยุ ก ตที่ ต า งออกไปทํ า ใหไ ดคํ า ใหม
1. การผั น เสี ย งวรรณยุ ก ต
เพิ่มขึ้น เชน
เสือ เสื่อ เสื้อ
นา นา นา
นอง นอง นอง
2. การซ้ําคํา คือการสรางคําดวยการนําเอาคําที่มีเสียงและความเหมือนกันมาซ้ํากันเพื่อเปลี่ยน
แปลงความหมายของคําแตกตางไปหลายลักษณะคือ
2.1 ความหมายคงเดิม เขาก็ซนเหมือนเด็กทั่วๆ ไปลูกยังเล็กอยาใหนั่งริมๆไมปลอดภัย
2.2 ความหมายเดนชัดขึ้น หนักขึ้นหรือเฉพาะเจาะจงขึ้นกวาความหมายเดิม
สอนเทาไหรๆ ก็ไมเชื่อ กินอะไรๆ ก็ไมอรอย
บางคําตองการเนนความของคําใหมากที่สุดก็จะซ้ํา 3 คําดวยการเปลี่ยนวรรณยุกตของ
คํากลาง เชน ดีด๊ีดี บางบางบาง รอรอรอ หลอลอหลอ เปนตน
2.3 ความหมายแยกเปนสัดสวนหรือแยกจํานวน เชน
เก็บกวาดเปนหองๆไปนะ(ทีละหอง)
พูดเปนเรือ่ งๆ ไป (ทีละเรือ่ ง)
2.4 ความหมายเปนพหูพจนเมื่อซ้ําคําแลวแสดงใหเห็นวามีจาํ นวนเพิ่มขึ้น เชน
เขาไมเคยกลับบานเปนปๆ แลว
เด็กๆ ชอบเลนซน ใครๆ ก็รู
ชาๆ ไดพราสองเลมงาม กินๆ เขาไปเถอะ
จะเห็นวาคําที่ซ้ํากันจะมีทั้งคํานาม กริยา คําสรรพนาม และจะมีการบอกเวลา บอก
จํานวนดวย
2.5 ความหมายผิดไปจากเดิมหรือเมื่อซ้ําแลวจะเกิดความหมายใหมหรือมีความหมายแฝง เช
น
เรือ่ งหมูๆ แบบนี้สบายมาก (เรือ่ งงายๆ)
อยูๆ ก็รองขึ้นมา (ไมมีสาเหตุ)
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จะเห็นไดวาการนําคํามาซ้ํากันนั้นทําใหไดคําที่มีรูปและความหมายแตกตางออกไป ดังนั้นการ
สรางคําซ้ําจึงเปนการเพิ่มคําในภาษาไทยใหมีมากขึ้นอยางหนึง่
3. การซอนคํ า คื อการสรา งคํ าโดยการนําเอาคํา ตั้ง แตส องคํ า ขึ้นไปซึ่งมีเสียงตา งกั นแตมี
ความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันหรือเปนไปในทํานองเดียวกันมาซอนคูกัน เชน เล็กนอย รัก
ใคร หลงใหลบานเรือน เปนตน ปกติคําที่นํามาซอนกันนั้นนอกจากจะมีความหมายเหมือนกันหรือใกล
เคียงกันแลว มักจะมีเสียงใกลเคียงกันดวย ทั้งนี้เพื่อใหออกเสียงไดงาย สะดวกปาก คําซอนทําใหเกิดคํา
ใหมหรือคําที่มีความหมายใหมเกิดขึน้ ในภาษา ทําใหมีคําเพิ่มมากขึ้นในภาษาไทย อันจะชวยใหการสื่อ
ความหมายและการสื่อสารในชีวิตประจําวันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คําที่นํามาซอนกันแลวทําใหเกิด
ความหมายนั้น แบงเปน2 ลักษณะ คือ
3.1 ซอนคําแลวมีความหมายคงเดิม การซอนคําลักษณะนี้จํานําคําที่มีความหมายเหมือน
กันมาซอนกันเพื่อไขความหรือขยายความซึ่งกันและกัน เชน วางเปลา โงเขลา รูปราง ละทิง้ อิดโรย บาด
แผล เปนตน
3.2 ซอนคําแลวมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คําซอนที่เปนคําที่เกิดความหมายใหมน้ี
ลักษณะคือ
ก. ความหมายเชิงอุปมา เชน ยุงยาก ออนหวาน เบิกบาน เปนตน
ข. ความหมายกวางออก เชน เจ็บไข พี่นอง ทุบตี ฆาฟน เปนตน
ค. ความหมายแคบเขา เชน ใจดํา ปากคอ ญาติโยม หยิบยืม น้ําพักน้ําแรง สมสุกลูก
ไม เปนตน
การแยกลักษณะคําซอนตามลักษณะการประกอบคํานั้นจะมีลักษณะคําซอน 2 คําและคําซอนมา
มากกวาสองคํา เชน บานเรือน สวยงาม ยากดีมีจน เจ็บไขไดปวย อดตาหลับขับตานอน จับไมไดไลไม
ทัน เปนตน
4. การสรางคําประสม การสรางคําขึ้นใชในภาษาไทยสวนหนึง่ จะใชวิธีประสมคําหรือวิธีการ
สรางคําประสม โดยการนําเอาคําที่มีใชอยูในภาษาไทย ซึ่งมีรูปคําและความหมายของคําแตกตางกันมา
ประสมกันเพื่อใหเกิดคําใหม และมีความหมายใหมในภาษาไทย เชน พัดลม ไฟฟา ตูเย็น พอตา ลูกเสือ
แมน้ํา เรือรบ น้าํ หอม น้ําแข็ง เมืองนอก เปนตน
คําที่นํามาประสมกันจะเปนคําไทยกับคําไทยหรือคําไทยกับคําตางประเทศก็ได เชน
- คําไทยกับคําไทย
โรงเรียน ลูกเขย ผีเสื้อ ไมเทา เปนตน
- คําไทยกับคําบาลี
หลักฐาน (หลักคําไทย ฐานคําบาลี) สภากาชาด
พลเมือง ราชวัง ฯลฯ
- คําไทยกับคําสันสกฤต ทุนทรัพย (ทุนคําไทย ทรัพยคําสันสกฤต)
- คําไทยกับคําจีน
เย็นเจี๊ยบ (เย็นคําไทย เจี๊ยบคําภาษาจีน) หวย
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ใตดนิ นายหาง เกงจีน กินโตะ เขาหุน ฯลฯ
- คําไทยกับคําเขมร
ละเอียดลออ (ละเอียดคําไทย ลออคําเขมร) ของ
ขลัง เพาะชํา นายตรวจ
- คําไทยกับคําอังกฤษ
เสื้อเชิ้ต (เสื้อคําไทย เชิ้ตคําอังกฤษ) พวงหรีด
เหยือกน้ํา ตูเซฟ นายแบงค ไขกอก แปปน้ํา
ฯลฯ
5. การสรางคําไทยโดยการนําวิธีการของภาษาอื่นมาใช การสรางคําของภาษาอื่นที่นํามาใชใน
ภาษาไทย ไดแก
5.1 การสรางคําของภาษาบาลีและสันสกฤต คือ
ก. วิธีสมาส สมาสเปนวิธีสรางศัพทอยางหนึ่งในภาษาบาลี สันสกฤตโดยการนําคํา
ศัพทต้ังแต2 คําขึ้นไปรวมเปนศัพทใหมศัพทเดียว จะมีลักษณะคลายกับคําประสมของไทย แตคําสมาส
นั้นเปนคําที่มาขยาย มักจะอยูหนาคําหลัก สวนคําประสมของไทยนั้นคําขยายจะอยูขางหลัง เชน คําวา
มหาบุรุษ คําวามหาบุรุษ คําวามหา แปลวา ยิ่งใหญ ซึ่งเปนคําขยาย จะอยูหนาคําหลักคือ บุรุษ ดังนั้น คําวา
มหาบุรุษ แปลวา บุรุษผูยิ่งใหญ ซึ่งตางจากภาษาไทย ซึ่งสวนมากจะวางคําขยายไวหลังคําที่ถูกขยาย
ตัวอยางคําสมาสในภาษาไทย
พลศึกษา ประวัติศาสตร ปริยัติธรรม กามเทพ เทพบุตร สุนทรพจน วิศวกรรม วิศวกร อากาศ
ยาน สวัสดิการ คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตร วิทยากร พิธีกร ชีพจร มหกรรม ประวัติศาสตร โทรทัศน
โทรเลข วารสาร นิตยสาร จุลสาร พิพิธภัณฑ วินาศกรรม อุบัติเหตุ ปญญาชน รมณียสถาน
สังฆทาน กิจกรม อุทกภัย วิทยุศึกษา หัตถศึกษา เปนตน
(ข) วิธีลงอุปสรรค วิธีสรางคําในภาษาบาลีและสันสกฤตนั้นมีวิธีลงอุปสรรค (หรือบทหนา)
ประกอบขางหนาศัพทเพื่อใหไดคําที่มีความหมายแตกตางออกไป ซึ่งไทยเราไดนํามาใชจาํ นวนมาก เชน
อธิ+การ เปน อธิการ(ความเปนประธาน) อนุ+ญาต เปน อนุญาต (การรับรู)
อธิ+บดี เปน อธิบดี (ผูเปนใหญ)
อนุ+ทิน เปน อนุทิน (ตามวัน,รายวัน)
อป+มงคล เปน อัปมงคล(ไมมีมงคล)
วิ+กฤต เปน วิกฤต (แปลกจากเดิม)
อป+ยศ เปน อัปยศ (ไมมียศ)
วิ+เทศ เปน วิเทศ (ตางประเทศ)
คําที่ลงอุปสรรคดังกลาวนี้จัดวาเปนคําสมาส ทั้งนี้เพราะวิธีลงอุปสรรคเปนการรวบรวมศัพท
ภาษาบาลีและสันสกฤตเขาดวยกันและบทขยายจะวางอยูหนาบทที่ถูกขยายในภาษาบาลีและสันสกฤต
การลงอุปสรรคเขาขางหนาคํา เปนวิธีการสมาสวิธีหนึง่
นอกจากนี้ การลงอุปสรรคของภาษาบาลี ถูกนํามาใชในภาษาไทยแลว ไทยเรายังนําวิธีการลง
อุปสรรคมาใชกับคําไทยและคําอื่นๆ ในภาษาไทยอีกดวย เชน

130 | ห น า

สมรู หมายความวา รวมคิดกัน
สมทบ หมายความวา รวมเขาดวยกัน
ค. การสนธิ การสรางคําในภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปคํา อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเสียง ซึ่งเราเรียกวา “สนธิ”
สนธิ เปนการเปลี่ยนแปลงเสียง การสนธิเปนวิธีการสมาส โดยการเชื่อมคําใหกลมกลืนกัน คือท
ายเสียงคําตนกับเสียงของคําที่นํามาตอ จะกลมกลืนกัน เปนวิธีสรางคําใหมในภาษาวิธีหนึ่ง วิธีสนธิมี 3
วิธีคือ
1. สระสนธิ คือการรวมเสียงสระตัวทายของคํานําหนากับสระตัวหนาของคําหลังใหกลมกลืน
สนิทกันตามธรรมชาติการออกเสียง
อะ+อ เปน อา เชน
สุข+อภิบาล =
สุขาภิบาล
อะ+อุ หรือ อู เปน อุ อู
หรือ โอ เชน
อรุณ+อุทัย
=
อรุโณทัย
ราช+อุปโภค =
ราชูปโภค
ฯลฯ
2. พยัญชนะสนธิ เปนลักษณะการเชื่อมและกลมกลืนเสียงระหวางคําที่สุดศัพทดวยพยัญชนะ
กับคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะหรือสระ เมื่อเสียงอยูใกลกัน เสียงหนึง่ จะมีอทิ ธิพลดึงเสียงพยัญชนะอีกเสียง
หนึง่ ใหมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกัน พยัญชนะสนธิน้ีจะมีเฉพาะในภาษาสันสกฤตเทานั้น ในภาษา
บาลีไมมีเพราะศัพทในภาษาบาลีทุกคําตองสุดศัพทดวยสระ ตัวอยาง เชน
ธต เปลี่ยน เปน
ทธ เชน พุธ+ต = พุทธ
ราชน+บุตร
=
ราชบุตร ไทยใช ราชบุตร
กามน-เทว
=
กามเทว ไทยใช กามเทพ
3. นฤคหิตสนธิ สนธินิคหิตจะมีลักษณะการตอเชื่อมและกลมกลืนเสียงระหวางคําตนที่ลงทายด
วยนิคหิต กับคําที่ขึ้นตนดวยสระหรือพยัญชนะนิคหิตเทียบไดกับเสียงนาสิก ดังนั้น นิคหิตจะกลายเปน
นาสิกของพยัญชนะตัวที่ตามมา คือ ง ญ น ณ ม ถาตัวตามนิคหิตอยูวรรคเดียวกับ ง ก็จะเปลี่ยนเปน ง ถา
อยูวรรคเดียวกับ ญ หรือ น หรือ ณ หรือ ม ก็จะเปลี่ยนเปน ญ น ณม ตามวรรค เชน
สํ + เกต
=
สังเกต (เครื่องหมายรู)
สํ + ถาร
=
สันถาร (การปูลาด)
สํ + พนธ
=
สัมพันธ
การนําวิธีการสรางคําแบบคําสมาส คําลงอุสรรคและวิธีสนธิในภาษาบาลีสันสกฤตมาใชใน
ภาษาไทย ถือวาเปนการสรางคําหรือเพิ่มคําในภาษาไทยมีมาก
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5.2 การสรางคําของภาษาเขมร ไทยไดนําเอาวิธีสรางคําของเขมรคือการแผลงคํามาใชใน
ภาษาไทย ซึ่งวิธีแผลงคําในภาษาเขมรมีหลายวิธีแตไทยเรานํามาใชบางวิธีเทานั้น
คําแผลง คือ คําที่เปลี่ยนแปลงตัวอักษรใหมีรูปลักษณะตางไปจากคําเดิมแตยังคงรักษาความ
หมายเดิมหรือเคาเดิมเอาไวใหพอสังเกตได
วิธีแผลงคําในภาษาไทย ที่นํามาจากภาษาเขมรบางวิธีคือ
1. ใชวิธีเติม อํา ลงหนาคําแผลงใหมแตคงรูปสระเดิมไวที่พยางคหลัง เชน
ตรวจ เปน ตํารวจ
เกิด เปน กําเนิด
เสร็จ เปน สําเร็จ
เสียง เปน สําเนียง
2. ใชวิ ธี เ ติ ม อุ ป สรรค (หนว ยหนา ศั พ ท) บํ (บ็ อ ม) ลงหนา คํ า แผลงส ว นใหญ
ไทยนําเอามาออกเสียง
บัง บัน บํา เชน
เกิด ลงอุปสรรค บํ เปน บํเกิด ไทยใชบังเกิด
ดาล ลงอุปสรรค บํ เปน บํดาล ไทยใชบนั ดาล
การแผลงคําเปนวิธีสรางคําขึ้นใชในภาษาวิธีหนึ่งซึ่งไทยเอาแบบอยางมาจากภาษาเขมรและ
ภาษาอื่นเชน ภาษาบาลี สันสกฤต เชน
อายุ เปน พายุ
อภิรมย เปน ภิรมย
ไวปลุย เปน ไพบูลย มาต เปน มารดา
การแผลงคําของภาษาบาลี สันสกฤต สวนใหญเพื่อจะไดออกเสียงในภาษาไทยไดงายและไพเราะขึ้น

ศัพทบัญญัติ

ศัพทบญ
ั ญัติ หมายถึง คําเฉพาะวงการหรือคําเฉพาะวิชาที่ผูคิดขึ้นเพื่อใชสื่อความหมายในวงการ
อาชีพหรือในวิชาการแขนงใดแขนงหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะการศึกษาของเราไดขยายตัวกวางขวาง
มากขึน้ การศึกษาจากตางประเทศก็มีมากขึ้น เราตองรับรูคําศัพทของประเทศเหลานั้นโดยเฉพาะคําศัพท
ภาษาอังกฤษ
ปจจุบนั มีศัพทบญ
ั ญัตทิ ี่ใชกันแพรหลายโดยทั่วไปจํานวนมากซึ่งผูเรียนคงจะเคยเห็นและเคยไดฟ
งจากสือ่ มวลชน ซึ่งจะเปนคําศัพทเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร ฯลฯ
จะขอยกตัวอยางเพียงบางคําดังนี้
Credit หมายถึง เงินที่เปนหนีไ้ วดวยความเชื่อถือ
สินเชื่อ
Deflation หมายถึ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ มี ป ริ ม าณเงิ น หมุ น เวี ย น
เงินฝด
ในประเทศมีนอย การใชจายลดนอยลงทําใหสนิ คาราคาตก
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เงินเฟอ

Inflation หมายถึ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ป ริ ม าณเงิ น หมุ น เวี ย นใน
ประเทศมี ม ากเกิ น ไป
ทํ า ใหร าคาสิ น คา แพงและเงิ น เสื ่อ มคา
ตกต่ํ า
ปริ ม าณเงิ น หมุ น เวี ย นในประเทศมี น อ ยการใชจ า ย
ลดนอยลง ทําใหสนิ คาราคาตก
Reserve
fund
หมายถึ ง
เงิ น ที่ กั น ไวจ ากผลกํ า ไรของ
ทุนสํารอง
หา งหุ น ส ว นบริ ษั ท ตามที่ กํ า หนดไวใ นก ฎหมาย หรื อ ขอ บั ง คั บ
ของหางหุนสวน บริษัทนัน้ ๆ
ทุนสํารองเงินตรา Reserve หมายถึ ง ทองคํ า เงิ น ตราตา งประเทศหรื อ หลั ก ทรั พ ย
ตางๆ ซึ่งใชเปนประกันในการออกธนบัตรหรือธนาคารบัตร
Dividend หมายถึง สวนกําไรที่บริษัทจํากัดจายใหแกผูถอื หุน
เงินปนผล
กลองโทรทรรศน Telescope กลองที่สองดูทางไกล
กลองจุลทรรศน Microscope กลองขยายดูของเล็กใหเห็นเปนใหญ
Rocket
หมายถึ ง
อาวุ ธ หรื อ ยานอวกาศที่ ขั บ เคลื ่อ นดว ย
จรวด
ความเร็ ว สู ง โดยไดเ ชื ้อ เพลิ ง ในตั ว เองเผาไหมเ ปน แกส พุ ง ออกมา
จากสวนทายมีทั้งชนิดที่ใชเชือ้ เพลิงแข็งและชนิดเชือ้ เพลิงเหลว
Missile
หมายถึ ง
อาวุ ธ ซึ่ ง ถู ก สง อกไปจากผิ ว พิ ภ พเพื่ อ ใช
ขีปนาวุธ
ประหั ต ประหารหรื อ ทํ า ลายในสงคราม โดยมี ก ารบั ง คั บ ทิ ศ ทาง
ในตั ว เอง เพื่ อ นํ า ไปสู เ ปา หมายการบั ง คั บ ทิ ศ ทางนี บ้ ั ง คั บ เฉพาะ
ตอนขึ้นเทานั้น
Guided
Rocket
หมายถึ ง
ขี ป นาวุ ธ นํ า วิ ธี ซึ่ ง ขั บ เคลื ่อ น
จรวดนําวิถี
ดวยจรวด
จานบิน

ดาวเทียม

Flying Saucer หมายถึง วัตถุ บิ น ลัก ษณะคลา ยจาน 2 ใบ
คว่ํ าป ร ะ ก บ กั น มี ผู อ า ง ว า เ คย เ ห็ น บิ นบ นท อ งฟ า แล ะมี บ าง ค น
เชื่ อ วา เปน ยานอวกาศมาจากนอกโลกหรื อ จากดาวดวงอื่ น บาง
ครั้งก็เรียกวา จานผี
Satellite หมายถึ ง วั ต ถุ ที่ ม นุ ษ ยส รา งขึ้ น เลี ย นแบบดาวบริ ว าร
ของดาวเคราะห เพื่ อ ใหโ คจรรอบโลกหรื อ รอบเทหฟ ากฟา อื่ น
มี อุ ป กรณโ ทรคมนาคมดว ย
เชน การถา ยทอดคลื่ น วิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศนขามประเทศขามทวีป เปนตน
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แถบบันทึกเสียง

Audiotape
หมายถึ ง
แถบเคลื อ บสารแมเ หล็ ก ใชบั น ทึ ก
สัญญาณเสียง
Videotape หมายถึ ง แถบเคลื อ บสารแมเ หล็ ก ใช
แถบบั น ทึ ก ภาพ,แถบวี ดิ ทั ศ น
บันทึกสัญญาณภาพ
Globalization หมายถึง การทําใหแพรหลายไปทั่วโลก
โลกาวิวัตน
คําศัพทบัญญัติที่ยกมาลวนมีความหมายที่ตองอธิบายและมักจะมีความหมายเฉพาะดานที่แตกต
างไปจากความเขาใจของคนทั ่วไป หากผูเรีย นตองการทราบความหมายที่ถู กตองควรคนควา จาก
พจนานุกรมเฉพาะเรื่อง เชน พจนานุกรมศัพทแพทย พจนานุกรมศัพทธุรกิจ พจนานุกรมชางและ
พจนานุกรมศัพทกฎหมาย เปนตนหรือติดตามขาวสารจากสื่อตางๆที่มีการใชคําศัพทเฉพาะดานจะชวย
ใหเขาใจดีขึ้น เพราะคําศัพทบญ
ั ญัตเิ หมาะสมที่จะใชเฉพาะวงการและผูมีพื้นฐานพอเขาใจความหมายเทา
นั้น

กิจกรรม
1. ใหผูเรียนรวบรวมคําศัพทบัญญัติจากหนังสือพิมพและหนังสืออื่นๆ แลวบันทึกไวในสมุด
เพื่อจะไดนาํ ไปใชในการพูดและเขียนเมื่อมีโอกาส
2. ผูสอนยกคํามาถามที่เห็นสมควรใหผูเรียนชวยกันแยกวาเปนคําสมาสหรือคําประสม
ประโยคในภาษาไทย ประโยคตองมีความครบ สมบูรณ ใหรูวา ใครทําอะไร หรือกลาวอีกอยาง
หนึง่ วาประโยคตองประกอบดวยประธานและกริยาเปนอยางนอย
เราสามารถแยกประโยคไดเปน 3 ชนิด คือ
ก. ประโยคแจงใหทราบ หรือประโยคบอกเลา ประโยคชนิดนี้อาจจะเปนประโยคสั้นๆ มีเพียง
คํานามทําหนาที่ประธาน คํากริยาทําหนาที่เปนตัวแสดง เชน คนเดิน นกบิน แตบางทีอาจจะเปนประโยค
ยาวๆ มีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น ซึ่งมีคํานาม คํากริยา หลายคํา ก็ได
ถาประโยคแจงใหทราบนั้นมีเนือ้ ความปฏิเสธก็จะมีคําปฏิเสธ เชน ไมมี หามิได อยูดวย เชน เขา
ไมมารวมประชุมในวันนี้
ข. ประโยคถามใหตอบหรือประโยคคําถาม เปนประโยคที่ผูพูดใชถามขอความเพื่อใหผูฟงตอบ
รูปประโยคคําถามจะมีคํา หรือไหม ใคร อะไร ที่ไหน กี่ เมื่อไร อยางไร ฯลฯ แตถาประโยคถามใหตอบ
เปนประโยคถามใหตอบที่มีเนือ้ ความปฏิเสธก็จะมีคําปฏิเสธอยูดวย
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ค. ประโยคบอกใหทําหรือประโยคคําสั่ง เปนประโยคที่ผูพูดใชเพื่อใหผูฟงกระทําอาการบางอย
างตามความตองการของผูพูด การบอกใหผูอ่ืนทําตามความตองการของตนนั้นอาจตองใชวิธีขอรองออน
วอน วิงวอน เชิญชวน บังคับ ออกคําสั่ง ฯลฯ

การเรียงลําดับในประโยค

การเรี ย งลํ า ดั บ ในภาษาไทยมี ค วามสํ า คั ญ มากเพราะถา เรี ย งลํ า ดั บ ตา งกั น ความสั ม พั น ธ
ของคําในประโยคจะผิดไป เชน
สุนัขกัดงู
สุนัขเปนผูทํา
งูเปนผูถูกกระทํา
งูกัดสุนัข
งูเปนผูทํา
สุนัขเปนผูถูกกระทํา

โครงสรางของประโยค

ประโยคในภาษาไทยแบงเปน 3 ชนิด คือ
ก. ประโยคความเดียว คือประโยคที่มุงกลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยา
อาการหรืออยูในสภาพอยางใดอยางหนึง่ แตเพียงอยางเดียว ประโยคความเดียวแบงออกเปนสวนสําคัญ 2
สวน คือภาคประธานและภาคแสดง เชน
ผูหญิงชอบดอกไม ถึงแมจะมีรายละเอียดเขาไปในประโยค ก็ยังเปนประโยคความเดียว เชน ผู
หญิงคนนั้นชอบดอกไมสวย
ข. ประโยคความซอน คือ ประโยคความเดียวที่เพิ่มสวนขยายภาคประธานหรือภาคแสดงดวย
ประโยค ทําใหโครงสรางของประโยคเปลีย่ นไปแตถาประโยคที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนประโยคชวยจํากัดความ
หมายของคําถามหรือคํากริยา ก็เปนประโยคซอน เชน
ผูหญิงที่นั่งขางๆ ฉันชอบดอกไมที่อยูในแจกัน
ประโยคที่ ช ว ยจํ า กั ด ความหมายของคํ า นาม “ดอกไม” คื อ ประโยคที่ ว า “ที่ อ ยู ใ น
แจกัน” เปนตน
ค. ประโยคความรวม คือ ประโยคที่มีสวนขยายเพิ่มขึ้นและสวนที่ขยายสัมพันธกับประโยคเดิม
โดยมีคําเชื่อม และ แตถา ฯลฯ อยูขางหนาหรืออยูขางในประโยคเดิมหรือประโยคที่เพิ่มขึ้น ทําใหรูวา
ประโยคทั้งสองสัมพันธกันอยางไร เชน
ผูหญิงชอบดอกไมสวนเด็กชอบของเลน เปนประโยคความรวม
ประโยคที่เพิ่มขึ้นและสัมพันธกับประโยคเดิมโดยมีคําเชือ่ ม “สวน” มาขางหนาคือประโยค “เด็ก
ชอบของเลน” เปนตน
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เรื่องที่ 2 ถอยคําสํานวน สุภาษิต คําพังเพย

1. ถอ ยคํ า ภาษาไทยมี ลั ก ษณะพิ เ ศษหลายประการ
สามารถเลื อ กใชใ หเ หมาะสม
ในการสื่อสาร เพื่อความเขาใจในสิ่งตางๆ ไดอยางชัดเจน และตรงเปาหมาย
2. ถอยคําภาษาไทยมีลักษณะเปนศิลปะที่มีความประณีต สละสลวย ไพเราะ ลึกซึ้ง นาคิด นาฟง
รืน่ หู จูงใจ และหากนําไปใชไดเหมาะกับขอความเรือ่ งราวจะเพิ่มคุณคาใหขอความหรือเรือ่ งราวเหลานั้น
มีนาํ้ หนักนาคิด นาฟง นาสนใจ นาติดตามยิ่งขึ้น
3. ถอยคําภาษาไทย ถารูจักใชใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคลนับวาเปนวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติและของผูปฎิบัติ

ถอยคําสํานวน
ถอยคําสํานวนหมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียง บางทีก็ใชวาสํานวนโวหาร คําพูดของมนุษยเราแยก
ออกไปอยางกวางๆ เปน 2 อยาง อยางหนึง่ พูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมาก็เขาใจทันที
อีกอยางหนึง่ พูดเปนเชิงไมตรงไปตรงมา แตใหมีความหมายในคําพูดนั้นๆ คนฟงเขาใจความหมายทันที
ถาคําพูดนั้นใชกันแพรหลาย เชนคําวา “ปากหวาน” “ใจงาย” แตถาไมแพรหลายคนฟงก็ไมอาจเขาใจ
ทันที ตองคิดจึงจะเขาใจหรือบางทีคิดแลวเขาใจเปนอยางอื่นก็ไดหรือไมเขาใจเอาเลยก็ไดคําพูดเปนเชิงนี้

136 | ห น า

เราเรียกวา “สํานวน” การใชถอยคําที่เปนสํานวนนั้น ใชในการเปรียบเทียบบาง เปรียบเปรยบาง พูด
กระทบบาง พูดเลนสนุกๆ บาง พูดเตือนสติใหไดคิดบาง
สํานวนไทย หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงไวตายตัว เนือ่ งจากใชกันมาจนแพรหลายอยูตัวแลว จะ
ตัดทอนหรือสลับที่ไมได เชน สํานวนวา “เก็บเบี้ยใตถุนราน”หมายความวาทํางานชนิดที่ไดเงินเล็กนอยก็
เอา ถาเราเปลี่ยนเปน “เก็บเงินใตถุนบาน” ซึ่งไมใชสํานวนที่ใชกัน คนฟงอาจไมเขาใจหรือเขาใจเปนอย
างอื่น เชน เก็บเงินฝงไวใตถุนบาน
ลักษณะชองสํานวนไทย
1. สํานวนไทยมีลักษณะที่มีความหมายโดยนัย โดยปกติความหมายของคํามีอยางนอย 2
ประการ คือ
1.1 ความหมายโดยอรรถ ไดแก ความหมายพื้นฐานของคํานั้นๆ โดยตรงเชนคําวา “กิน”
ความหมายพื้นฐานที่ทุกคนเขาใจก็คืออาการที่นาํ อะไรเขาปากเคี้ยวแลวกลืนลงไปในคอ เชน กินขาว กิน
ขนม เปนตน
1.2 ความหมายโดยนัย ไดแก การนําคํามาประกอบกันใชในความหมายที่เพิม่ จากพื้นฐานเช
น คําวา
กินดิบ
- ชนะโดยงายดาย
กินโตะ
- รุมทําราย
กินแถว
- ถูกลงโทษทุกคนในพวกนั้น
กินปูรอนทอง - ทําอาการพิรุธขึ้นเอง
2. สํานวนไทยมีลักษณะมีความหมายเพื่อใหตีความ มีลักษณะติชมหรือแสดงความเห็นอยูใน
ตัว เชน เกลือเปนหนอน กินปูนรอนทอง ตกบันไดพลอยโจน งมเข็มในมหาสมุทร เปนตน
3. สํานวนไทย มีลักษณะเปนความเปรียบเทียบหรือคําอุปมา เชน ใจดําเหมือนอีกา เบาเหมือน
ปุยนุน รักเหมือนแกวตา แข็งเหมือนเพชร เปนตน
4. สํานวนไทยมีลักษณะเปนคําคมหรือคํากลาว เชน หนาชื่นอกตรม หาเชากินค่ํา หนาซื่อใจคด
เปนตน
5. สํานวนไทย มีลักษณะเปนโวหารมีเสียงสัมผัสคลองจองกัน หรือบางทีก็ยํ้าคํา เชน ชาวแดง
แกงรอน ขุนของหมองใจ จับมือถือแขน บนบานศาลกลาว กินจุบกินจิบ ประจบประแจง ปากเปยกปาก
แฉะ อิ่มอกอิ่มใจ เปนตน
ตัวอยางสํานวนไทย
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1. สํานวนที่มีเสียงสัมผัส สํานวนเหลานี้มักจะมีจํานวนคําเปนจํานวนคู ตั้งแต 4 คํา
จนถึง 12 คําดังนี้
1.1 เรียง 4 คํา เชน ขาวแดงแกงรอน คอขาดบาดตาย โงเงาเตาตุน ฯลฯ
1.2 เรียง 6 คํา เชน คดในของอในกระดูก ยุใหราํ ตําใหรั่ว นกมีหหู นูมีปก ฯลฯ
1.3 เรียง 8 คําเชน กินอยูกับปาก อยากอยูกับทอง ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง,
ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด เปนตน
1.4 เรี ย ง10 คํ า เชน คนรัก เทา ผืน หนั ง คนชั ง เทา ผื น สื่อ คบคนใหดู ห นา
ซื้อผาใหดูเนื้อ ดักลอบตองหมั่นกู เจาชูตองหั่นเกี้ยว เปนตน
1.5 เรียง 12 คํา เชน ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน มีเงินเขานับเปนนอง มีมอง
เขานับเปนพี่ เลนกับหมาหมาเลียปาก เลนกับสากสากตอยหัว
2. สํานวนที่ไมมเี สียงสัมผัส สํานวนเหลานี้มีมากมาย สวนมากมี่ต้ังแต 2 คําขึ้นไป จนถึง 8 คํา เช
น
2.1 เรียง 2 คํา เชน กันทา แกเผ็ด เขาปง ตกหลุม ตายใจ ฯลฯ
2.2 เรียง 3 คํา กวางขวางคอ เกลือเปนหนอน คลุมถุงชน ควาน้ําเหลว ฯลฯ
2.3 เรียง 4 คํา เชน กิ่งทองใบหยก กิง้ กาไดทอง กินปูรอนทอง น้ําผึ้งหยดเดียว นอนตายตา
หลับขาวใหมปลามัน เปนตน
2.4 เรียง 5 คํา เชน ขนหนาแขงไมรวง ตีงูใหหลังหัก จับปูใสกระตัง ฯลฯ
2.5 เรียง 6 คํา เชน กลืนไมเขาคายไมออก นิ้วไหนรายตัดนิ้วนั้น บานเมืองมีขื่อมีแป
พลิกหนามือเปนหลังมือ
2.6 เรียง 7 คํา เชน กินบนเรือนขี้รดหลังคา นกนอยทํารังแตพอตัว ตําน้ําพริกละลายแมนํ้า
สิบปากวาไมเทาตาเห็น เรือ่ งขี้หมูราขี้หมาแหง ฯลฯ
สํานวน หมายถึง กลุมของวลี คําหรือกลุมคําที่นํามาใชในความหมายที่แตกตางไปจากความ
หมายเดิม ความหมายที่เกิดขึน้ มักจะเปนความหมายในเชิงอุปมา หรือเชิงเปรียบเทียบ ไมไดใหคติธรรม
แตจะเปนความหมายที่กระชับและลึกซึ้ง เชน สํานวนวา เรื่องกลวยๆ คําวา กลวยๆ ไมไดหมายถึงผลไม
แตหมายถึง งายๆ เรื่องไมยากเปนเรื่องงายๆ สํานวนภาษไทยอาจจะประกอบคําตัง้ แต 1 คําขี้นไปจึงถึง
หลายคําหรือเปนกลุม
ตัวอยางเชน
ปากหวาน
= พูดเพราะ
ลูกหมอ
= คนเกาของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
หญาปากคอก
= เรือ่ งงายๆที่คิดไมถึง
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กงกรรมกงเกวียน
= กรรมสนองกรรม
พกหินดีกวาพกนุน = ใจคอหนักแนนดีกวาหูเบา
การใชสํ า นวนไปประกอบการสื่ อสารนั้น ผู ใชตองรูค วามหมายและเลื อกใชใหเหมาะสม
กับเพศ โอกาส และสถานการณ เชน
เฒาหัวงู
= มักจะใชเปรียบเทียบ หมายถึงผูชายเทานั้น
ไกแกแมปลาชอน = มักใชเปรียบเทียบกับผูหญิงเทานั้น
ขบเผาะ
= มักใชกับผูหญิงเทานั้นไมใชกับผูชาย
คําพังเพย มีความหมายลึกซึ้งกวาสํานวน ซึ่งจะหมาถึงถอยคําที่กลาวขึ้นมาลอยๆเปนกลางๆ มี
ลักษณะติชมหรือแสดงความเห็นอยูในตัว มีความหมายเปนคติสอนใจคําพังเพยเมื่อนําไปตีความแลว
สามารถนําไปใชประกอบการพูดหรือเขียนใหเหมาะสมกับเรือ่ งที่เราตองการถายทอดหรือสื่อความหมาย
ในการสื่อสาร เชน
ชี้โพรงใหกระรอก
=
การแนะนําใหคนอื่นทําในทางไมดี
ปลูกเรือนตามใจผูอยู =
จะทําอะไรใหคิดถึงผูที่จะใชสิ่งนั้น
รําไมดีโทษปโทษกลอง =
คนทําผิดไมยอมรับผิด กลับไปโทษคนอื่น
นอกจากนี้ยังมีคําพังเพยอีกมากที่เราพบเห็นนําไปใชอยูเสมอ เชน
กําแพงมีหูประตูมีชอง
เห็นกงจักรเปนดอกบัว
ทํานาบนหลังคน
เสียนอยเสียยากเสียมากเสียงาย
ฯลฯ
สุภาษิต หมายถึง คํากลาวดี คําพูดที่ถือเปนคติ เพื่ออบรมสั่งสอนใหทําความดีละเวนความชั่ว
สุภาษิต สวนใหญมักเกิดจากหลักธรรมคําสอน นิทานชาดก เหตุการณหรือคําสั่งสอนของบุคคลสําคัญซึ่ง
เปนที่เคารพนับถือ เลือ่ มใสของประชาชน ตัวอยาง เชน
ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
ที่ใดมีรกั ที่นั่นมีทุกข
หวานพืชเชนไร ยอมไดผลเชนนั้น
ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั้น
ใจเปนนายกายเปนบาว
ฯลฯ
การนําสํานวน คําพังเพย สุภาษิตไปใชประกอบการถายทอดความรูความคิดอารมณความรูสึกใน
ชีวิตนั้น คนไทยเรานิยมนําไปใชกันมาก ทั้งนี้เพราะสํานวน สุภาษิต คําพังเพย มีคุณคาและความสําคัญ
คือ

ห น า | 139

1. ใชเปนเครื่องมืออบรมสั่งสอน เยาวชนและบุคคลทั่วไปใหปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในดานตางๆ
เชน การพู ด การถา ยทอดวั ฒ นธรรม การศึ ก ษาเลา เรี ย น การคบเพื ่อ น ความรั ก
การครองเรือนและการดําเนินชีวิตดานอื่นๆ
2. ถอยคําสํานวน คําพังเพย สุภาษิต สะทอนใหเห็นสภาพการดําเนินชีวิตความเปนอยูของคน
สมัยกอนจนถึงปจจุบนั ในดานสังคม การศึกษา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ นิสัยใจคอและอื่นๆ
3. สะทอนใหเห็นความเชื่อ ความคิด วิสัยทัศนของคนสมัยกอน
4. การศึกษาสํานวน คําพังเพย สุภาษิต ชวยใหมีความคิด ความรอบรู สามารถใชภาษาไดดีและ
เหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะและบุคคล กอปรทั้งเปนการชวยสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาไวใหคงอยูคู
ชาติไทยตลอดไป
กิจกรรม
ใหผูเรียนรวบรวม สํานวน คําพังเพย สุภาษิต จากหนังสือและแหลงความรูอ่ืนๆ พรอมศึกษา
ความหมายใหเขาใจ เพื่อนําไปใชในการรายงาน การพูด การเขียน ในชีวิตประจําวัน

เรื่องที่ 3 การใชพจนานุกรมและสารานุกรม
ความสําคัญของพจนานุกรม

พจนานุ ก รมเปนหนัง สื ออา งอิ ง ที่ สํ า คัญและเปนแบบฉบับ ของการเขี ย นหนัง สือไทยในทาง
ราชการและโรงเรียน เพื่อใหการเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกันไมลักลั่นกอใหเกิดเอกภาพ ทาง
ภาษา อันเปนวัฒนธรรมสวนหนึง่ ของชาติไทย ตามปกติแลวเราจะเปดใชเมื่อเกิดความสงสัยใครรูในการ
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อาน เขียน หรือแปลความหมายของสํานวน หากเปดใชบอยๆจะเกิดความรูค วามชํานาญ ใชไดรวดเร็ว
และถูกตอง

ความหมายของพจนานุกรม

คําวา พจนานุกรม เทียบไดกับคําภาษาอังกฤษคือ Dictionary พจนานุกรม หมายถึง หนังสือ
รวบรวมถอยคําและสํานวนที่ใชอยูในภาษาโดยเรียงลําดับตามอักษรแรกของคํา เริ่มตั้งแตคําที่ขึ้นทายตน
ดวย ก.ไก ลําดับไปจนถึง คําที่ขึ้นตนดวย ฮ.นกฮูก ซึ่งแตละคําพจนานุกรมจะบอกการเขียนสะกดการันต
บางคํ า จะบอกเสี ย งอา นดวย หากคํ า ใดที่มี ม าจากภาษาตา งประเทศก็ จ ะบอกเที ย บไว บางคํ า มี
ภาพประกอบเพื่อเขาใจความหมายยิ่งขึ้น และสิ่งที่พจนานุกรมบอกไวทุกคําคือ ชนิดของคําตามไวยา
กรณกับความหมายของคํานัน้ ๆ
พจนานุกรมจึงทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูทางภาษาคอยใหความรูเกี่ยวกับการอาน การเขียน
และบอกความหมายของถอยคําสํานวนใหเปนที่เขาใจอยางสั้น งาย รวบรัด
หนังสือพจนานุกรมภาษาไทยฉบับที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับทั่วไปคือ พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2525 และฉบับปรับปรุง ป 2542

พจนานุกรมจะเรียงคําตามอักษรตัวแรกของคํา
โดยลําดับตั้งแต ก.ไก ไปจนถึง
ฮ.นกฮูก จงลําดับคํา 5 คํา ตอไปนี้ตามหลักพจนานุกรม

หมู แมว เปด ไก

นก

(ถาเรียงไมไดใหเปดพจนานุกรมดูหรือถามผูรู)

วิธีใชพจนานุกรม

พจนานุกรมจัดเปนหนังสือประเภทไขขอของใจทางภาษา ตามปกติแลวเราจะเปดใชเมื่อเกิด
ความสงสัยใครรูในการอาน เขียน หรือแปลความหมายของถอยคําสํานวณ หากเปดบอยๆจะเกิดความคล
องแคลวรวดเร็วและถูกตอง
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ถาเปรียบเทียบวิธีใชพจนานุกรมกับการพิมพดีด วายน้าํ ขับรถ ทอผา หรือทํานา ก็คงเหมือนกัน
คือ ฝกบอยๆ ลงมือทําบอยๆ ทําเปนประจําสม่ําเสมอ ไมชาจะคลองแคลวโดยไมรูตวั
การใชพจนานุกรมจึงไมใชเรือ่ งยากเย็นอะไร
ขอแนะนําขั้นตอนงายๆดังนี้
ขั้นที่ 1 หาพจนานุกรมมาใชในมือหนึ่งเลมเปดอานคํานําอยางละเอียด เราตองอานคํานําเพราะ
เขาจะอธิบายลักษณะและวิธีใชพจนานุกรมเลมนั้นอยางละเอียด
ขั้นที่ 2 ศึกษารายละเอียดตางๆที่จาํ เปนตองรู เพื่อความสะดวกในการเปดใช เชน อักษรยอ คํายอ
เปนตน เพราะเมื่อเปดไปดูคํากับคําหมายแลวเขาจะใชอักษรยอตลอดเวลาโปรดดูตัวอยางจากพจนานุกรม
ฉบั บ รา ชบั ณฑิ ตย ส ถ า น
ฉบั บป รั บ ปรุ ง
พุ ทธ ศั ก รา ช
2525
หนา 9-10

อักษรยอที่ใชพจนานุกรม

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

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

บัญชีอกั ษรยอที่ใชในพจนานุกรมนี้

(1) อักษรยอในวงเล็บ บอกที่มาของคํา :ข = เขมร
ต = ตะเลง
ล = ละติน
จ = จีน
บ = เบงคอลี
ส = สันสกฤต
ช = ชวา
ป = ปาลิ(บาลี)
อ = อังกฤษ
ญ = ญวน
ฝ = ฝรั่งเศษ
ฮ = ฮินดู
ญ = ญี่ปุน
ม = มาลายู
(2) อักษรยอหนาบทนิยาม บอกชนิดของคําตามไวยากรณ คือ :ก. = กริยา
ว. = วิเศษณ (คุณศัพทหรือกริยาวิเศษณ)
น. = นาม
ส. = สรรพนาม
นิ = นิบาต
สัน = สันธาน
บ. = บุรพบท อ. = อุทาน
(3) อักษรยอในวงเล็บหนาบทนิยาม บอกลักษณะของคําที่ใชเฉพาะแหง คือ:-
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(กฎ)
คือ คําที่ใชในกฎหมาย
(กลอน) คือ คําที่ใชในบทรอยกรอง
(คณิต) คือ คําที่ใชในคณิตศาสตร
(จริย) คือ คําที่ใชในจริยศาสตร
(ชีว)
คือ คําที่ใชในชีววิทยา
(ดารา) คือ คําที่ใชในดาราศาสตร
(ถิ่น)
คือ คําที่ภาษาเฉพาะถิ่น
(ธรณี) คือ คําที่ใชในธรณีวิทยา
(บัญชี) คือ คําที่ใชในการบัญชี
(แบบ) คือ คําที่ใชเฉพาะในหนังสือ ไมใชคําทั่วไป เชน กนก ลุปต ลุพธ
(โบ)
คือ คําโบราณ
(ปาก) คือ คําที่เปนภาษาปาก
(พฤกษ) คือ คําที่ใชในพฤกษศาสตร
(4)
อักษรยอหนังสือที่อางอิงมีดงั นี้ คือ:กฎมนเทียรบาล ในกฎหมายราชบุรี : หนั ง สื อ กฎหมาย
พระนิ พ นธใ นกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ฉบั บ โรงพิ ม พก องลหุโทษ
ร.ศ. 120
กฎ.ราชบุรี
: หนั ง สื อ กฎหมาย
พระราชนิ พ นในกรมหลวง
ราชบุรีดเิ รกฤทธิ์ฉบับฉบับโรงพิมพ
กองลหุโทษ ร.ศ. 120
กฎหมาย
: หนังสือเรือ่ งกฎหมายเมืองไทย
หมอปรัดเลพิมพ จ.ศ. 1235
กฐินพยุห
: ลิลิตกระบวนแหพระกฐินพยุหยาตรา
พระนิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระปรมมานุชิตชิโนรส. ฯลฯ
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ขั้นที่ 3 ศึกษาวิธีเรียงคําตามลําดับพยัญชนะตัวแรกของคํา คือเรียง ก.ไก ไปจน ฮ.นกฮูก สังเกต
วาเขาเรียงไวอยางไร ลักษณะพิเศษที่แปลกออกไปคือ ตัว ฤ.ฤๅ. จะลําดับไวหลังตัว ร.เรือ สวน ฦ.ฦๅ จะ
อยูหลังตัว ล.ลิง และหากคําใดใชพ ยัญชนะเหมือนกั น เขาก็ลําดับ โดยพิจารณารูปสระพิเศษ
อีกดวย การลําดับคําตามรูปสระก็มีลักษณะที่ตองสนใจเปนพิเศษ เขาจะเรียงคําตามรูปดังนี้
คําที่ไมมีรปู สระมากอน แลวตอดวยคําที่มีรปู สระ
-ะ -า -ิ -ี -ึ -ื -ุ -ู เ-ะ เ- เ -ืะ เ -ื -ัว ะ -ัว เ-า เ-าะ -ำ
เ -ีะ เ -ี แ- แ-ะ โ- โ-ะ ใ- ไโปรดดูตวั อยางการเรียงคําจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2525
และ 2542
ขั้นที่ 4 ศึกษาเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชในพจนานุกรม
เครื่องหมายจุลภาค (,) ใชคั่นความหมายหรือบทนิยามของคําที่มีความหมาย หลายอยางแตมี
ความหมายคลายๆ กันหรือเปนไวพจนของกัน
ตัวอยาง
กระตือรือรน ก.รีบเรง, เรงรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝกใฝเรารอน
เครื่องหมายอัฒภาค(;)
(1) ใชคั่นเครื่องหมายหรือบทนิยามของคําที่มีความหมายหลายอยางแตความหมายมีนัยเนื่องกับ
ความหมายเดิม
ตัวอยาง
กิ่ง น. สวนที่แยกออกจากลําตน,แขนง;ใชเรียกสวนยอยที่แยกออกไปจากสวนใหญขึ้นอยูกับ
สวนใหญ เชน กิ่งอําเภอ กิ่งสถานีตํารวจ;ลักษณะนามเรียกงาชางวา กิ่ง;เรือ ชนิดหนึ่งในกระบวน
พยุหยาตรา
(2) คั่นบทนิยามที่มีความหมายไมสัมพันธกันเลย
ตัวอยาง
เจริญ(จะเริน)ก.เติบโต,งดงาม,ทําใหงอกงาม,เชนเจริญทางไมตรี,มากขึน้ ,ทิ้ง,เชน เจริญยา,ตัด
เชน เจริญงาชาง,สาธยาย,สวด,(ในงานมงคล) เชน เจริญพระพุทธมนต เปนตน
(3) คั่นอักษรยอบอกที่มาของคํา
ตัวอยาง
กุณฑล [ทน]น.ตุมหู.(ป. ; ส.)
คั่นอักษร ป. กับ อักษร ส. ซึ่งมาจากคําวาบาลีกับสันสกฤต
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เครื่องวงเล็บเหลี่ยม[ ] คําในวงเล็บเหลี่ยมเปนคําที่บอกเสียงอาน
ตัวอยาง
ราชการ [ราดชะกาน] เปนตน
เครื่องหมายนขลิขติ ( )
อักษรยอที่อยูในวงเล็บบอกที่มาของคํา เชน (ข.) มาจากภาษาเขมร
อักษรยอที่อยูในวงเล็บหนาบทนิยามบอกลักษณะคําที่ใชเฉพาะแหง เชน (กฎ) ในภาษา
กฎหมาย
เครื่องหมายยัติภังค (-)
(1) เขียนไวขางหนาคําเพื่อใหสงั เกตวาเปนคําที่ใชพวงทายคําศัพทอื่น
ตัวอยาง
- เก็งกอย ใชเขาคูกับคํา เขยง เปน เขยงเกงกอย. (ไทยใหญ เกง วาเนือ่ งในเลมการเลน.)
(2) เขียนไวหลังคําเพื่อใหสงั เกตวามีคําพวงทาย
ตัวอยาง
โ-ขม- [โขมะ-] (แบบ) น. โกษม, ผาใยไหม (ผาลินิน), ผาขาว, ผาปาน ประกอบวาโขมพัตถ
และแผลงเปน โขษมพัสตร ก็มี. (ป. ; ส. เกษม.)
(3) แทนคําอานของพยางคที่ไมมีปญหาในการอาน
ตัวอยาง
กุณฑล [-ทน] น. ตุมหู. (ป.; ส.)
เครื่องหมายพินทุจุดไวใตตวั ห ซึ่งเปนอักษรนําเวลาอานไมออกเสียง
เชน [เหฺลา] ไมอานวา เห-ลา
เครื่องหมายพินทุจดุ ไวใตพยัญชนะตัวหนาที่เปนตัวอักษรควบหรือกล้ํา ในภาษาไทยมี 3 ตัว ร ล
ว เทานั้น ที่ออกเสียงควบกล้ํา นอกนั้นไมนยิ ม
ขั้นที่ 5 ศึกษาตัวเลขที่เขียนตอทายคํา
ตัวเลขที่เขียนตอทายคํา
หมายถึง คํานั้นมีหลายความหมายแตกตางกัน
ตัวอยาง
กระทิ ง 1 น. ชื่อวั ว ปา ชนิด (Bos gaurus) ในวงศ Bovidace ขนยาว
ตัวสีดําหรือดําแกมน้ําตาล ยกเวนแตที่ตรงหนาผากและขาทั้ง 4 เปนขาวเทาๆ หรือเหลืองอยางสีทอง
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กระทิ ง 2 น. ชื่ อ ตน ไมช นิ ด หนึ่ ง (Calophyllum inophyllum) ในวงศ
Guttiferae ใบและผลคลายสารภี แตใบขึ้นสันมากและผลกลมกวา เปลือกเมล็ดแข็ง ใชทําลูกฉลากหรือ
กระบวยของเลน, สารภีทะเล หรือ กากะทิง ก็เรียก.
กระทิ ง 3 น. ชื่ อ ปลาน้ ํา จื ดจํ า พวกหนึ่ ง (Mastocembelus sp.) ในวงศ
Mastocembelidaeมีหลายชนิด ตัวเรียวคอนยาวคอนขางแบน พื้นสีนํ้าตาลแก บางตัวมีลายขาวเปน
วงกลมๆ บางตัวมีลายเปนบั้งๆ คาดจากหลังถึงใตทอง มีครีบบนสันหลังยาวติดตอตลอดถึงหาง ปลาย
จมูกเล็กแหลมผิดกวาปลาธรรมดา อาศัยอยูในแมน้ําลําคลองทั่วไป
ใหผู เรียนสังเกตความหมายของคํ าวา “กระทิง 1” “กระทิ ง 2” “กระทิง 3”
วาเหมือน หรือ แตกตางกัน เราเรียก “กระทิง 1” วา กระทิงในความหมายที่ 1 หมายถึงชื่อ วัวปา....
เมื่อศึกษาเขาใจพจนานุกรมทั้ง 5 ขั้นตอนแลว ควรฝกคนหาคําขอความหรือฝกใช
พจนานุกรมดวยตนเองใหเกิดความชํานาญ ก็จะเปนประโยชนกับตนเองตลอดชีวติ ทีเดียว

สารานุกรม

หนังสือสารานุกรม เปนหนังสือรวมความรูตางๆ ในทุกแขนงวิชาใหรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมา วิวัฒนาการตางๆ และความรูทั่วไป อาทิ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ
เรียงลําดับไวอยางดีแ ตสวนใหญจะเรียงตามตัวอักษรและมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ จะมีการออก
หนังสือเปนรายปเพิ่มเติม เพื่อเปนการรวบรวมความรูวิทยาการใหมๆ ที่เกิดขึ้นในรอบป การเลือกใช
สารานุกรมจึงควรเลือกสารานุกรมที่พิมพในปลาสุด และเลือกใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง
สารานุกรมจะมีทั้งสารานุกรมเฉพาะวิชา สารานุกรมทั่วไป สารานุกรมสําหรับเยาวชน สารานุกรม
สําหรับผูใหญ มีทั้งสารานุกรมหลายเลมจบและสารานุกรมเลมเดียวจบ

วิธีใชสารานุกรม

1. พิจารณาวาเรือ่ งที่ตองการคนควาเปนความรูลักษณะใดเปนความรูทั่วไปหรือเปนความรูเฉพาะวิชา
2. เลือกใชสารานุกรมตามเรื่องที่ตนเองตองการตัวอยาง ถาตองการคนหาความรูงายๆ พื้นฐาน
ทั่วไปก็ ใหใ ชส ารานุ ก รมทั ่วไปสํ า หรั บ เยาวชน แตถ าตองการหาความรู พื้นฐานอยางละเอีย ดก็ ใ ช
สารานุกรมทั่วไปสําหรับผูใหญ หรือถาตองการคนหาความรูเฉพาะวิชาก็ใหเลือกใชสารานุกรมเฉพาะ
วิชา
3. ดูอักษรนําเลมหรือคําแนะนําที่สันหนังสือจะรูวาเรือ่ งนั้นอยูในเลมใด
4. เปดดูดรรชนีเพื่อดูเรื่องที่ตองการคนหาวาอยูในเลมใด หนาที่เทาไหร และจะตองเลือกดูให
ถูกลักษณะของสารานุกรม เชน เปดดูดรรชนีทายเลม แตสารานุกรมเยาวชนและสารานุกรมบางชุด
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ดรรชนีจะอยูดานหนา สวนสารานุกรมสําหรับผูใหญและสารานุกรมบางชุดใหเปดดูดรรชนีที่เลมสุดทาย
ของชุด
5. อานวิธีใชสารานุกรมแตละชุดกอนใชและคนหาเรือ่ งที่ตองการ

เรื่องที่ 4 คําราชาศัพท

คนไทยมีวฒ
ั นธรรมที่ยึดถือกันเปนปกติ คือการเคารพนับถือ ผูทีส่ ูงอายุ ชาติกําเนิดและตําแหนง
หนา ที่
สื่ อ ที่ แ ส ดงออกอย า งชั ด เจนคื อ
ก ารแส ดงกิ ริ ย ามารย าทอั น เคาร พ
นอบนอมและใชภาษาอยางมีระเบียบแบบแผนอีกดวย ภาษาที่ใชอยางมีระเบียบและประดิษฐตกแตงเปนพิ
เศษเพื่อใชกับบุคคลที่มีฐานะตางๆ ทางสังคมดังกลาวแลวเรียกวาคําราชาศัพท
คําราชาศัพท คือคําที่ใชสำหรับพระเจาแผนดินและพระบรมวงศานุวงศ แตปจจุบันคําราชาศัพท
มีความหมายรวมถึง คําสุภาพ ที่สุภาพชนตองเลือกใชใหเหมาะสมตามฐานะของบุคคลทุกระดับและ
เหมาะสมกับกาลเทศะดวย
คําสุภาพ พระยาอุปกิตศิลปสาร ไดอธิบายไววาไมใชคําแข็งกระดางไมแสดงความเคารพ เชน โว
ย วาย วะ ไมใชคําหยาบ เชน ใหใชอจุ จาระแทนขี้ ปสสาวะแทนเยี่ยว ไมใชคําที่นิยมกับของคําหยาบ เชน
สากกระเบือเปรียบเทียบกับของลับผูชายใหใชไมตีพริกแทน เปนตน ไมใชคําผวน เชน ตากแดดใหใช
ใหมเปนผึ่งแดด เปนตน และไมพูดเสียงหวน เชน ไมรู ไมเห็น และมีคําวา ครับ คะ คะ ขา ประกอบ
คําพูดดวย

ลักษณะของคําราชาศัพท
1. คํานามที่นํามาใชเปนราชาศัพท
1.1 คําที่นํามาจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมรและคําไทย เมื่อจะใชเปนคําราชาศัพทจะตองใช
พระบรมราช พระบรม พระราชและพระนําหนา คือ
พระบรม พระบรมราช ใชนํ า หนา คํ า นามที่ ส มควรยกยองสํ า หรั บ พระเจา แผนดิ น
โดยเฉพาะ เชน พระบรมอัฐิ พระบรมโอรสาธิราช พระบรมราโชวาท พระบรมราชวินิจฉัย พระบรมราช
โองการ พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชูปถัมภ
พระราช ใชนําหนาคํานามที่สําคัญรองลงมา เชน พระราชสาสน พระราชประวัติ พระ
ราชยาน พระราชโทรเลข พระราชวัง พระราชดํารัส พระราชบิดา
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พระ ใชนําหนาคํานามทั่วไปบางคําเชน พระกร พระหัตถ พระเกศา พระอาจารย พระสหาย
พระเกาอี้ พระเขนย พระยี่ภู พระศอ พระอุทร บางทีใ่ ชพระหรือทรง แทรกเขากลางเพื่อแตงเปนคํานามรา
ชาศัพทเชน กระเปาทรงถือ เครือ่ งพระสําอาง
1.2 คําไทยสามัญ เมื่อใชเปนคําราชาศัพทตองใชคําวา หลวง ตน ทรง พระที่นั่ง ประกอบหลัง
คํ า นามนั้น เชน ลู ก หลวง เรื อหลวง รถหลวง วัง หลวง ขา งตน มา ตน เครื่องตน
เรือตน ชางทรง มาทรงเรือพระที่นั่ง รถพระที่นั่ง ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีคํานามราชาศัพทที่ใชคําไทยนําหนาคําราชาศัพทซึ่งเปนการสรางศัพทขึ้นใชใน
ภาษา เชน ผาซับพระพักตร ถุงพระบาท
2. คําสรรพนาม คําสรรพนามราชาศัพทน้ัน แบงเปนบุรุษสรรพนามแยกไปตามฐานะของผูใช
ราชาศัพทเชนเดียวกัน
บุรุษที่ 1 (ผูพูดเอง)
หญิงใช หมอมฉัน ขาพระพุทธเจา
ชายใช กระหมอม เกลากระหมอม ขาพระพุทธเจา
บุรุษที่ 2 (ผูพูดดวย) แยกไปตามฐานะของผูที่พูดดวย เชน
ใตฝ า ละอองธุ รี พ ระบาท
ใชกั บ พระมหากษั ต ริ ย 
พระบรมราชินีนาถ
ใตฝาละอองพระบาท ใชกับพระบรมโอรสาธิราช
ใตฝาพระบาท ใชกับเจานายชั้นรองลงมา
เจาฟา หรือ เจานายชั้นผูใหญ
พระบาท ใชกับเจานายชั้นผูนอย เชนระดับหมอมเจา
บุรุษที่ 3 (ผูพูดถึง)
ทั้งหญิงและชายใชวา พระองค พระองคทาน
3. คํากริยาราชาศัพท คํากริยาราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตรยและเจานายสวนใหญมักจะใช
ตรงกันมีหลักในการแตงดังนี้
3.1 คํากริยาที่เปนราชาศัพทโดยเฉพาะ เชน โปรด ประทับ ประชวน ประสูติ กริ้ว ดํารัส
เสด็จ บรรทม ฯลฯ คํากริยาเหลานีไ้ มตองมีคําวา ทรงนําหนา และจะนําไปใชในภาษาธรรมดาไมไดดวย
3.2 คํากริยาที่ใชในภาษาธรรมดา เมื่อตองการแตงเปนกริยาราชาศัพทตองเติม ทรง ขางหนา
เชน ทรงจาม ทรงขับรอง ทรงยินดี ทรงเลาเรียน ทรงศึกษา ทรงเลน ทรงสดับพระเทศนา ฯลฯ
3.3 คํ า นามที ่ใ ชร าชาศัพ ทบ างคํ า ที ่ใ ชท รงนํ า หนา
เชน
ทรงพระกรุณ า
ทรงพระราชดําริ ทรงพระอักษร ทรงพระราชนิพนธ ทรงพระราชดําริ
3.4 คํานามบางคํา เมื่อ ทรง นําหนาใชกริยาราชาศัพทไดตามความหมาย เชน ทรงเครือ่ ง (แต
งตัว) ทรงเครือ่ งใหญ (ตัดผม) ทรงศีล ทรงธรรม ทรงบาตร ทรงเรือ ทรงกีฬา ทรงรถ ทรงดนตรี
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4. คํากริยาบางคํามีใชตางกันตามนามชั้น
ตัวอยางเชน
ใชกับพระเจาแผนดิน พระบรมวงศานุวงศ
กิน เสวย
สมเด็จพระสังฆราช
ใชกับพระสงฆ
ฉัน
ใชกับสุภาพชนทั่วไป
รับประทาน
ใชกับพระเจาแผนดิน สมเด็จพระบรมราชินี
ตาย สวรรคต
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ใชกับสมเด็จพระบรมราชชนนี พระราชาตางประเท
ทิวงคต
สิน้ พระชนม
ใชกับพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง สมเด็จพระสังฆราช
สิ้นชีพตักษัย
ใชกับหมอมเจา
ถึงชีพิตักษัย
ใชกับหมอมเจา
ถึงแกพิราลัย
ใชกับสมเด็จเจาพระยา เจาประเทศราช
ถึงแกอสัญกรรม ใชกับเจาพระยา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ถึงแกอนิจกรรม ใชกับเจาพระยา ขาราชการชั้นสูง
ถึงแกกรรม
ใชกับสุภาพชนทั่วไป
มรณภาพ
ใชกับพระสงฆ

การกราบบังคมทูล

1. ถากราบบังคมทูลพระเจาแผนดิน เมื่อมิไดพระราชดํารัสถามตองขึ้นตนดวยวา “ ขอเดชะฝา
ละอองธุรีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ” แลวดําเนินเรื่องไปจนจบทายการกราบบังคมทูลใชวา “ ดวยเกล
าดวยกระหมอมขอเดชะ ”
ใชสรรพนามแทนพระองคทานวา
ใชสรรพนามแทนตัวเราเองวา
ใชคํารับพระราชดํารัสวา

“ ใตฝาละอองธุลีพระบาท ”
“ ขาพระพุทธเจา ”
“ พระพุทธเจาขา”

2. ถามีพระราชดํารัสถามขึ้นกอนจะตองกราบบังคมทูล “ พระพุทธเจาขอรับใสเกลากระหมอม
” หรือกราบบังคมทูลยอๆ วา “ ดวยเกลาดวยกระหมอมหรือจะใชพระพุทธเจาขา ” ก็ได
3. เปนการดวนจะกราบบังคมทูลเรื่องราวกอนก็ได แตเมื่อกลาวตอนจบตองลงทายวา “ พระพุทธเจ
าขาขอรับใสเกลาใสกระหมอม ” หรือจะกราบบังคมทูลยอๆ วา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” ก็ได ถามีพระ
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ราชดํารัสถามติดตอไปแบบสนทนาก็ไมขึ้นตนวา “ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม”
อีกแตตองลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” เปนการตอบรับทุกครั้ง
4. ถาจะกราบบังคมทูลดวยเรือ่ งที่ไมสมควรจะกราบบังคมทูล หรือเปนเรื่องหยาบไมสุภาพตอง
ขึ้นตนวา “ไมควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณา”แลวดําเนินเรื่องไปจนจบ และลงทายดวยวา “ดวยเกลาด
วยกระหมอม”
5. ถาพระเจาแผนดินทรงแสดงความเอื้อเฟออนุเคราะหหรือทรงชมเชยตองกราบทูลเปนเชิง
ขอบคุณวา “พระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลาลนกระหมอม” หรือ “พระเดชพระคุณเปนลนเกลาลนก
ระหมอม” แลวกราบบังคมทูลสนองพระราชดํารัสไปตามเรือ่ งที่พระราชดํารัสนั้น แลวจบลงดวยคําวา “ด
วยเกลาดวยกระหมอม”
6. ถาพระเจาแผนดินมีพระราชดํารัสถามถึง ความเปนอยูเมื่อจะกราบบัง คมทูล วาตนเองสุ ข
สบายดีหรือรอดพนอันตรายตางๆ มา ใหขึ้นตนวา “ดวยเดชะพระบารมีปกเกลาปกกระหมอม ขาพระ
พุทธเจาเปนสุขสบายดี” หรือ “รอดพนอันตรายตางๆ มาอยางไรและจบดวยวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม”
7. เมื่อจะกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษหรือแสดงความเสียใจในสิ่งที่ตนกระทําผิดต
องขึ้นตนวา “พระอาญาไมพนเกลา” แลวกราบบังคมทูลเรือ่ งราวที่ตนทําผิดและลงทายดวย “ดวยเกลาด
วยกระหมอม” หรืออาญาไมพนเกลาฯ “ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานอภัยโทษ” ดําเนินเรื่องไปจนจบ
แลวลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม”
8. เมื่ อ จะถวายสิ่ ง ของพระเจา แผน ดิ น
หากเปน ของเล็ ก หยิ บ ถื อ ไดก ราบทู ล วา
“ขอพระราชทานทูลเกลาถวาย” ถาเปนสิง่ ของใหญหยิบถือไมไดกราบทูลวา “ขอพระราชทานนอมเกลา
ถวาย” เมื่อดําเนินเรือ่ งจบแลววา “ดวยเกลาดวยกระหมอม”
9. การใชราชาศัพทเขียนจดหมาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ใชคํ า ขึ้ น ตน วา
“ขอเดชะ ฝา ล ะ อองธุ ลี พ ระ บาทปกเก ล า ปกก ระ หมอ ม
ข า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ า .......(บ อ ก ชื่ อ ).......ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น ก ร า บ บั ง ค ม ทู ล พ ร ะ ก รุ ณ า ท ร ง ท ร า บ
ฝาละอองธุลีพระบาท”
ใชสรรพนามแทนพระองควา “ใตฝาละอองธุลีพระบาท”
ใชสรรพนามแทนตัวเองวา
“ ขาพระพุทธเจา”
ใชคําลงทายวา
“ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอ ม
ขา พระพุ ท ธเจา ............
(บอกชื่อ)................ขอเดชะ
ใชเขียนหนาซอง “ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย.....(บอกชื่อ).......
กิจกรรม
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1. ใหผูเรียนสังเกตการใชคําราชาศัพทจากสือ่ สารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน
โดยเฉพาะขาวพระราชสํานักแลวจําการใชใหถูกตอง เพื่อนําไปใชเมื่อมีโอกาส
2.
รวบรวมคําราชาศัพทหมวดตางๆ เพื่อทํารายงานสงครู หรือเพื่อนําไปใชเมื่อมีโอกาสให
ผูเรียนหาหนังสือพิมพรายวันมา 1 ฉบับแลวคนหาคําราชาศัพทแตละประเภทมาเทาทีจ่ ะได อยางละคําก็
ตาม พยายามหาคําแปลโดยใชพจนานุกรมหรือถามผูรูก็ไดนําไปอานใหเพื่อนฟงแลวตอจากนั้นจึงนําไป
ใหครูชวยตรวจและขอคําวิจารณเพิ่มเติม

คําศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุสงฆ
เนือ่ งจากพระภิกษุ เปนผูทรงศีล และเปนผูสืบพระพุทธศาสนา การใชถอยคํา จึงกําหนดไวเปนอีก
หนึง่ เฉพาะองคสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งถือเปนประมุขแหงสงฆนั้นกําหนดใชราชาศัพทเทียบเทาพระราช
วงศชั้นหมอมเจา แตถาพระภิกษุน้ันเปนพระราชวงศอยูแลวก็คงใหใชราชาศัพทตามลําดับชัน้ ที่เปนอยูแลว
นั้น
การใชถอยคํา สําหรับพระภิกษุโดยทั่วไป มีขอควรสังเกต พระภิกษุใชกับพระภิกษุดวยกันหรือ
ใชกับคนธรรมดา จะใชศัพทอยางเดียวกันตลอด ผิดกับราชาศัพทสําหรับกษัตริยและพระราชวงศคนอื่น
ที่พูดกับทานหรือพูดถึงทานจึงจะใชราชาศัพท แตถาพระองคทานพูดกับคนอื่นจะใชภาษาสุภาพธรรมดา
เชน
มีผูพูดถึงพระวา “พระมหาสุนทรกําลังอาพาธอยูที่โรงพยาบาล”
พระมหาสุนทรพูดถึงตัวทานเองก็ยอมกลาววา “อาตมากําลังอาพาธอยูโรงพยาบาล”
มีผูพูดถึงพระราชวงศพระองคหนึง่ วา “พระองคเจาดิศวรกุมารกําลังประชวร”
พระองคเจาเมื่อกลาวถึงพระองคเองยอมรับสั่งวา “ฉันกําลังปวย”

ตัวอยางคําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุบางคํา
คํานาม

คําสรรพนาม

– ภั ต ตาหาร(อาหาร)
ไทยทาน(สิ่ ง ของถวาย) อาสนะ(ที่ นั่ ง )
กุฏิ(ที่พักในวัด) เภสัช(ยารักษา โรค) ธรรมาสน(ที่แสดงธรรม)
– อาตมา(ภิ ก ษุ เ รี ย กตนเองกั บ ผู อ่ื น )
ผม,กระผม(ภิ ก ษุ เ รี ย ก
ตั ว เองใชกั บ ภิ ก ษุ ด ว ยกั น ) มหาบพิ ต ร (ภิ ก ษุ เ รี ย กพระมหา
กษั ตริ ย )
โยม(ภิ ก ษุ เรี ย ก คนธ รรมดาที่ เปน ผู ใ หญก วา )
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คํากริยา

คําลักษณะนาม



พระคุ ณ เจา (คนธรรมดาเรี ย กสมเด็ จ พระราชาคณะ)
ทา น
(คนธรรมดาเรียกภิกษุทั่วไป)
– ประเคน(ยกของดวยมืออบใหพ ระ) ถวาย(มอบให) ฉั น(กิ น)
อาพาธ(ปว ย) มรณภาพ(ตาย)
อนุ โ มทนา(ยิ น ดี ด ว ย)
จําวัด(นอน)
– รู ป (เปน ลั ก ษณะนามสํ า หรั บ สํ า หรั บ นั บ จํ า นวนพระภิ ก ษุ เชน
พระภิกษุ 2 รูป คนทั่วไปนิยมใชคําวาองค)
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บทที่ 6
ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
สาระสําคัญ

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปนชองทางที่
สามารถนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพตางๆ ได โดยใชศิลปะทางภาษาเปนสื่อนํา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เมื่อศึกษาจบบทที่ 7 แลวคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ
1. มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหศักยภาพตนเอง ถึงความถนัดในการใชภาษาไทยดาน
ตางๆ ได
2. เห็นชองทางในการนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพ
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาไทยในการประกอบอาชีพ

ขอบขายเนือ้ หา

เรื่องที่ 1 คุณคาของภาษาไทย
เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
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เรื่องที่ 1 คุณคาของภาษาไทย
ภาษาไทยเปนภาษาทีบ่ งบอกถึงเอกลักษณความเปนไทยมาชานาน ตัง้ แตโบราณจนถึง
ปจจุบัน ภาษาไทยเปนภาษาที่สุภาพ ไพเราะ ออนหวาน และสิ่งที่สําคัญคือเปนภาษาที่ใชในการ
สือ่ สารของมนุษยในชีวิตประจําวัน หากมีการพูดภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะแลว จะ
แสดงถึงกิริยามารยาทที่เรียบรอย นอบนอมมีสัมมาคารวะ จะทําใหคนอื่นมีความรักใครในตัวเรา
นอกจากนี้ ภาษาไทยยังสามารถนํามาดัดแปลงแตงเปนคํากลอน แตงเปนเพลงไดอยางไพเราะเพราะ
พริ้ง ทําใหผูฟงหรือใครที่ไดยินแลว เกิดความหลงใหล เพลินเพลินไปกับเสียงเพลงนั้นๆ ได
ฉะนัน้ เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะอยางถูกตองและเหมาะสมในการสื่อสารกับผูอ ื่นอยางมี
ประสิทธิภาพ รูจ ักแสวงหาความรูแ ละประสบการณ รักการอาน การเขียน การพูด การบันทึก
ความรูและขอมูลขาวสารที่ไดรับ เกิดความภาคภูมิใจในความเปนเจาของภาษา และเห็นคุณคาของบรรพ
บุรุษที่ไดสรางสรรคผลงานไว ผูเรียนควรที่จะรูซึ้งถึงคุณคา ตลอดจนรักษและหวงแหนภาษาไทย เพื่อใหคง
อยูคูกับคนไทยตลอดไป
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เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
ภาษาเปนเครื่องมือในการสือ่ สารระหวางผูสงสาร (ผูพ ูด ผูเ ขียน) กับผูร ับสาร (ผูฟ ง ดู ผูอ าน) ที่
มนุษยใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเริ่มตัง้ แตวัยเด็กที่เริ่มหัดพูด เพื่อสื่อสารกับพอแม พี่นอง บุคคล
ใกลเคียง ตอมาเมื่ออยูในวัยเรียน เริ่มเขาสูระบบโรงเรียนตั้งแตอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ผูเรียนในวัยนี้เริ่มใชภาษาที่มีระบบระเบียบ มีหลักเกณฑการใชภาษาที่สลับซับซอน ยากงายตามระดับ
การศึกษา ซึ่งสิ่งทีผ่ ูเ รียนไดเรียนรูเ กีย่ วกับภาษาไทยนี้ จะเปนการปูพืน้ ฐานความรูใหผูเรียน มีความรู ความ
เขาใจ เกิดความซาบซึง้ และมีความคิดสรางสรรคของงานที่เกิดจากการเรียนภาษาไทย เช น มีผูเรียนที่เรียน
อยูในระดับมัธยมศึกษา แตเปนผูใฝรู รักการอาน รักการจดบันทึกเรื่องราวตางๆ เริ่มจดบันทึกจากสิ่งที่
ใกลตัว คือ การจดบันทึกกิจวัตรประจําวัน จดบันทึกเหตุการณที่ไดประสบพบเห็นในแตละวัน เชน พบเห็น
เหตุการณน้ําทวมครั้งยิ่งใหญในกรุงเทพมหานคร พบเห็นชีวิตความเปนอยูของประชาชนเมื่อประสบภัยน้ํา
ทวม ฯลฯ โดยผูเรียนคนนี้ปฏิบัติเชนนี้เปนประจําทุกๆ วัน เมื่อผูเรียนคนนี้เปนคนที่ชอบเขียน ชอบบันทึก
เรื่องราวตางๆ และแทนที่ผูเรียนคนนี้จะจดบันทึกเรื่องราวตางๆ และเก็บไวเปนขอมูลสวนตัวเทานั้น แต
ผูเรียนคนนี้ จะนําเรื่องราวที่บันทึกไวเผยแพรในเว็บไซต เปนการบอกเลาเหตุการณที่ไดประสบพบเห็นมาให
ผูอื่นไดรับรู บังเอิญมีสํานักพิมพที่ไดอานผลงานเขียนของผูเรียนคนนี้ เกิดความพึงพอใจ และขออนุญาต
นําไปจัดพิมพเปนรูปเลมและจัดจําหนาย โดยผูเรียนจะไดรับคาตอบแทนในการเขียนดวย
อีกกรณีหนึ่ง ผูเรียนคนหนึ่งเปนนักพูด เวลาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือมีการจัดงานใดๆ ก็ตาม
ผูเรียนคนนี้จะอาสาคอยชวยเหลือโรงเรียนโดยเปนผูประกาศบาง ผูดําเนินกิจกรรมตางๆ บาง ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะเปนพื้นฐานใหผูเรียนคนนี้ ไดเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น โดยอาจจะเปนผูทําหนาที่พิธีกร เปนนักจัดรายการ
วิทยุ เปนนักพากยการตูน ฯลฯ ที่สามารถสรางรายไดใหกับตนเองได
ฉะนั้น จากตัวอยางที่กลาวมาตั้งแตตน จะเห็นไดวาการเรียนรูภาษาไทย ก็สามารถนําความรูที่
ไดรับไปสรางงาน สรางอาชีพเลีย้ งตนเอง เลีย้ งครอบครัวได เชนเดียวกับการเรียนรูใ นสาระวิชาความรู
อื่นๆ กอนที่ผูเรียน กศน. จะตัดสินใจใชความรูภ าษาไทยไปประกอบอาชีพ ผูเ รียนจะตองวิเคราะห
ศักยภาพตนเองกอนวาผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฟง การดู
การพูด การอาน การเขียน หลักการใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ลึกซึ้งถูกตองหรือยัง หากวิเคราะห
แลวคิดวาผูเ รียนยังไมแมนยําในเนือ้ หาความรูว ิชาภาษาไทยก็จะตองกลับไปทบทวนใหเขาใจ จากนัน้ จึง
วิเคราะหตนเองวามีใจรักหรือชอบที่จะเปนนักพูดหรือนักเขียน สวนเนื้อหาเกีย่ วกับการฟง การดู การ
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อาน หลักการใชภาษา และวรรณคดีและวรรณกรรมเปนขอมูลความรูประกอบในการเปนนักพูดที่ดี
หรือนักเขียนที่ดีได
ตอไปนี้จะขอนําเสนอขอมูลและตัวอยางของการประกอบอาชีพนักพูด และนักเขียนพอสังเขปดังนี้

การประกอบอาชีพนักพูด
ผูเรียนที่ไดวิเคราะหศักยภาพตนเองแลววาเปนผูที่มีความสนใจและรักที่จะเปนนักพูด จะตอง
เปนผูที่มีความรู ความสามารถหรือคุณสมบัติอยางไรบาง โดยขอนําเสนอขอมูลพอเปนสังเขปไดดังนี้
ก. นักจัดรายการวิทยุ
ผูเรียนที่สนใจจะเปนนักจัดรายการวิทยุ เริ่มแรกผูเรียนอาจจะเปนนักจัดรายการวิทยุระดับ
ชุมชน เสียงตามสาย ฯลฯ จนผูเรียนมีทักษะประสบการณมากขึ้น จึงจะเปนนักจัดรายการวิทยุระดับ
จังหวัด หรือระดับประเทศตอไป
หนาที่ของนักจัดรายการวิทยุ แบงได 4 ประการ คือ
1. เพือ่ บอกกลาว เปนการรายงาน ถายทอดสิ่งที่ไดประสบ พบเห็นใหผูฟงไดรับรูอยาง
ตรงไปตรงมา
2. เพื่อโนมนาวใจ เปนการพยายามที่จะทําใหผูฟงมีความเห็นคลอยตาม หรือโตแยง
3. เพื่อใหความรู เปนความพยายามที่จะใหผูฟงเกิดความพึงพอใจ มีความสุขใจ
ลักษณะของนักจัดรายการวิทยุ (รูจักตนเอง) มีดังนี้
1. เปนผูมีจิตใจใฝรู
2. วองไวตอการรับรูขอมูลขาวสาร
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
4. มีจิตใจกวางขวาง เห็นอกเห็นใจผูอื่น
5. มีความอดทนตอแรงกดดันตางๆ
ข. พิธีกร - ผูประกาศ
ในการทําหนาที่พิธีกร หรือผูประกาศ การใชเสียงและภาษาจะตองถูกตอง ชัดเจน เชน การ
ออกเสียงตัว ร ล การอานเวนวรรคตอน การออกเสียงควบกล้ํา การออกเสียงสูง ต่ํา นอกจากจะตองมี
ความรูในเรื่องของภาษาแลว ผูที่ทําหนาที่พิธีกร – ผูประกาศ จะตองพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงหนา
ตลอดจนเรียนรูการทํางานของพิธีกร – ผูประกาศอยางชัดเจนดวย
คุณลักษณะของผูทําหนาที่พิธีกร – ผูประกาศ มีดังนี้
1. บุคลิกภาพภายนอกตองดูดี มีความโดดเดน ดูนาประทับใจ มีลักษณะที่เปนมิตร เนื่องจาก
การเปนพิธีกร – ผูประกาศ จะตองพบปะกับผูคนหรือผูฟง
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2. น้ําเสียงนุมนวล นาฟง การใชน้ําเสียงเปนสิ่งสําคัญ การใชอักขระจะตองถูกตอง ออก
เสียงดังฟงชัด การเวนวรรคตอน คําควบกล้ํา จะตองสม่ําเสมอ น้ําเสียงนาฟง ไมแข็งกระดาง เวลาพูดหรือ
อานขาว ควรมีสีหนายิ้มแยม และน้ําเสียงที่ชวนฟงเพื่อใหผูฟงรูสึกสบาย เมื่อไดฟง
3. ภาพลักษณที่ดี ควรเปนตัวอยางที่ดีนาเชื่อถือ สําหรับผูฟงหรือผูชม การปรากฎตัวในงาน
ตางๆ ควรมีการแตงกายที่สุภาพเรียบรอยเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณนั้นๆ
4. ความรูรอบตัว ผูที่จะทําหนาที่พิธีกร – ผูประกาศจะตองเปนผูที่สนใจใฝรูเรื่องราว
ขาวสารขอมูลทีท่ ันสมัย เกาะติดสถานการณวามีอะไรเกิดขึน้ บาง กับใคร ที่ไหน ทีส่ าํ คัญตองเปนผูที่
พรอมจะเรียนรูเรื่องราวใหมๆ อยูเสมอ รูจักวิเคราะหขาวสารทีไ่ ดรับฟงมาใหเขาใจกอนที่จะเผยแพร
ใหผูอื่นไดรับรู
5. ตรงตอเวลา การตรงตอเวลาถือวาเปนเรื่องสําคัญมากทั้งผูที่ทําหนาที่พิธีกร – ผูประกาศ
จะตองมีเวลาใหทมี งานไดใหขอ มูล อธิบายประเด็นเนื้อหาสาระ กระบวนการขั้นตอนตางๆ ถาไมพรอมหลัง
พลาดพลั้งไป ทีมงานคนอื่นๆ จะเดือดรอนและเสียหายตามไปดวย
6. รูจักแกปญหาเฉพาะหนา การเปนพิธีกร – ผูประกาศ ถึงแมวาจะมีการเตรียมความ
พรอมทีเ่ รียบรอยดีแลว แตเหตุการณเฉพาะหนาบางครัง้ อาจจะเกิดขึน้ ได โดยทีไ่ มไดคาดหมายไว
พิธีกร – ผูประกาศ จะตองมีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาได
ค. ครูสอนภาษาไทยกับประชาคมอาเซียน
ภายในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะกาวสูประชาคมอาเซียน ฉะนั้น ประชาชนคนไทย
จําเปนตองเตรียมความพรอม หรือปรับตัวใหทันตอการเปลีย่ นแปลง ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะ
กอใหเกิดประโยชนและการเปลีย่ นแปลงในดานตางๆ ดังนี้
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ประชากรเพิ่มขึ้น ทําใหเพิ่มศักยภาพในการบริโภค เพิ่มอํานาจการตอรองในระดับโลก
2. การผลิต (ยิ่งผลิตมาก ยิ่งตนทุนต่ํา)
3. มีแรงดึงดูดเงินลงทุนที่อยูนอกอาเซียนสูงขึ้น
สิ่งที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ
1. การศึกษาในภาพใหญของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
2. บุคลากรและนักศึกษา ตองเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารได
3. ปรับปรุงความเขาใจทางประวัติศาสตร เพื่อลดขอขัดแยงในภูมิภาคอาเซียน
4. สรางบัณฑิตใหสามารถแขงขันไดในอาเซียน เพิ่มโอกาสในการทํางาน
ดังนัน้ จะเห็นไดวาตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนไป ประชาชนอาเซียนจะเดินทางเขาออก
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนแมคา พอคา นักธุรกิจ นักทองเที่ยว ฯลฯ ฉะนั้น เราในฐานะ
เจาของประเทศ เจาของภาษาไทย ทําอยางไรจึงจะทําใหประชาชนอาเซียนที่เขามาประกอบอาชีพใน
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ประเทศไทยไดเรียนรูภ าษาไทย วัฒนธรรมไทย เพื่อเปนพืน้ ฐานในการสื่อสารที่เขาใจกัน ในที่นี้จึง
ขอเสนออาชีพที่ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว สามารถประกอบอาชีพ สราง
รายไดใหกับตนเอง นั่นก็คือ ครูสอนภาษาไทยใหกับประชาชนอาเซียน ภาษาไทยที่สอนนี้เปน
ภาษาไทยพื้นฐานที่ประชาชนอาเซียนเรียนรูแลว สามารถสื่อสารกับคนไทยแลวเขาใจ สามารถดําเนิน
ชีวติ ประจําวันได เชน พอคา แมคา นักทองเที่ยว ฯลฯ
คุณลักษณะของครูผูสอนภาษาไทยกับประชาชนอาเซียน
1. มั่นใจในความรูภาษาไทยดีพอ
2. มีใจรักในการถายทอดความรู
3. เปนผูมีความรูในภาษาอาเซียน อยางนอย 1 ภาษา
เนื้อหาความรูภาษาไทยที่ประชาชนอาเซียนควรเรียนรู
1. ทักษะการฟง การดู การพูด
2. หลักการใชภาษา ระดับพื้นฐาน ไดแก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต
3. ทักษะการอาน
4. ทักษะการเขียน
5. ทักษะการอาน เขียนเลขไทย อารบิค
การจัดกลุมผูเรียน
1. แสวงหากลุมผูเรียน ตั้งแต 1 คนขึ้นไป (จํานวนขึ้นอยูกับศักยภาพของครูผูสอน)
2. กําหนดแผนการสอน (วัน เวลา/สถานทีน่ ดั พบ)
3. เตรียมเนื้อหา สาระ สื่ออุปกรณการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. มีการวัดและประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน
การประกอบอาชีพนักเขียน
จากตัวอยางขางตนที่กลาวถึงผูที่จะเปนนักเขียนมืออาชีพ จะตองเปนผูรูจักจดบันทึก ใฝรู ใฝ
แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง หรือแมแตเปนนักอาน เพราะเชื่อวาการเปนผูอานมากยอมรูมาก มีขอมูลใน
ตนเองมาก เมื่อตนเองมีขอมูลมาก จะสามารถดึงความรูข อมูลในตนเองมาใชในการสื่อสารใหผูอานหรือ
ผูรับสารไดรับรูหรือไดประโยชน ตัวอยางของอาชีพนักเขียน ไดแก การเขียนขาว การเขียนโฆษณา
การแตงคําประพันธ การเขียนเรื่องสั้น การเขียนสารคดี การเขียนบทละคร การเขียนบทวิทยุโทรทัศน การแตงเพลง ฯลฯ ซึ่งตัวอยางเหลานี้ ลวนแตผูเขียนสามารถสรางชิน้ งานใหเกิดรายได
ทั้งสิ้น เพียงแตผูเขียนจะมีความรัก ความสนใจที่จะเปนนักเขียนหรือไม
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คุณสมบัติของนักเขียนที่ดี
การจะเปนนักเขียนมืออาชีพที่ดีได จะตองเริ่มตนทีละขั้นหรือเริ่มจาก 0 ไป 1 2 3 และ 4 โดย
ไมคิดกระโดดขามขั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้
1. ตั้งใจ นักเขียนตองมีความตั้งใจ และรับผิดชอบในทุกขอความที่ตนเองไดเขียนถายทอดออกมา
ไมใชเพียงตัวอักษร ที่เรียงรอยออกมาเปนเนื้อหาเทานั้น แมแตยอ หนาหรือเวนวรรคก็นับวาเปนสวนหนึง่ ที่
แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจของนักเขียน ที่นักอานจะสามารถมองเห็นไดเชนกันจุดประสงคของการเปน
นักเขียนไมใชเปนเพื่อเขียนอะไรสักเรื่องใหจบแลวเลิกราไป แตนกั เขียนควรใสใจทุม เทในสิ่งทีเ่ ขียน และ
ลงมือถายทอดเรือ่ งราวในจินตนาการนัน้ อยางสุดความสามารถ หากมีความตั้งใจจริงคนอานจะรับรูได
ทันที
2. รับฟง นักเขียนตองรูจักที่จะรับฟงคําวิจารณของเพื่อนนักเขียนดวยกันอยางใจกวาง เพราะไม
วานักเขียนจะมีฝมือระดับใด ก็สามารถมีขอผิดพลาดไดเชนกัน แมแตความคิดเห็นของนักอานก็มสี ว น
ชวยใหนักเขียนปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นได เพราะโดยสวนมากนักอานมักจะเห็นขอบกพรองใน
บทความของนักเขียนมากกวาตัวนักเขียนเอง
3. ใฝรู นักเขียนตองรูจักคนควาหาความรู ขอมูลหรือแหลงอางอิงที่ถูกตอง เพื่อพัฒนา การ
เขียนของตนเอง การเขียนเนื้อหาโดยปราศจากขอมูลจะทําใหเนื้อหาปราศจากสาระและแกนสาร
คนอานจะไมรูสึกสนุก
4. จรรยาบรรณ ไมวาอาชีพใดๆ จําเปนตองมีจรรยาบรรณเปนของตนเอง นักเขียนก็เชนกัน
นักเขียนที่มีจรรยาบรรณ ตองไมลอกของคนอื่นมาแอบอางชื่อเปนของตนเอง นี่คือสิ่งที่รายแรงที่สุด
สําหรับนักเขียน
5. ความรับผิดชอบ ไมวาอาชีพใดๆ ความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งในที่นี้ หมายถึง ความ
รับผิดชอบตอทุกถอยคําในเนื้อหา กอนจะแสดงผลงานใหผูใดไดอานไมวาผูเขียนจะตั้งใจหรือ ไม
ตัง้ ใจก็ตาม
6. ความสุข หลายคนอาจแอบคิดอยูในใจวาการเปนนักเขียนไมใชเรื่องงาย ไมวาอาชีพใดๆ
ตองมีจุดงายจุดยากดวยกันทั้งสิ้น แลวเหตุใดการเปนนักเขียนตองมีความสุข? เพราะถาหากนักเขียน
เขียนดวยความทุกขไมรูสึกมีความสุขกับการเขียน ก็แสดงวานักเขียนผูนั้นไมเหมาะกับการเปนนักเขียน
นักเขียน คือ ผูที่แสดงความคิดเห็น ดวยการเขียนเปนหนังสือหรือลายลักษณอักษร ซึ่งอาจ
แสดงออกในรูปแบบเรียงความ บทความ เรื่องสั้น นวนิยายฯลฯ คนที่จะเอาดีดานงานเขียน จะตองเปน
คนชางฝน มีพรสวรรค และตองเรียนรู พยายามเขียนตามที่ตนถนัด รูจักอยูในโลกแหงจินตนาการ จึงจะ
เขียนใหผูอานหัวเราะ รองไหและรอคอย ถือวาเปนหัวใจหลักของนักเขียน นอกจากนี้ตองเปนนักอาน
นักเขียนตองมีอารมณออนไหว รูสึกไวตอสิ่งเราทั้งหลาย นอกจากนี้ ยังตองเปนคนชางคิด ชางสังเกต

ห น า | 159

ตัวอยาง การนําความรูภาษาไทยไปประกอบอาชีพนักเขียน
1. นักขาว
เปนการเขียนขาวที่ใชกระบวนการทางความคิดของผูสื่อขาวที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติงานขาว
ในขั้นตอนการเขียน บอกเลาขอเท็จจริง เพื่อใหเกิดประโยชน ในการรับใช หรือสะทอนสังคม ซึ่ง
แตกตางไปจากการเขียนของนักเขียนทั่วๆ ไป เพราะการเขียนขาวของผูสื่อขาวมีความสําคัญตอการ
แสวงหาความจริง ของสังคม ที่ตองอาศัยรูปแบบ โครงสรางของการเขียนขาวมาชวยนําเสนอ
ขอเท็จจริงอยางมีระบบ
อะไรเปนขาวไดบาง ?
ขาว คือ เหตุการณ ความคิด ความคิดเห็น อันเปนขอเท็จจริง ที่ไดรับการหยิบยกขึ้นมารายงาน
ผานงชองทางสื่อที่เปนทางการ
นักหนังสือพิมพที่มีชื่อเสียงทานหนึ่งชื่อ จอหน บี โบการท กลา ววา “เมื่อสุนัขกัดคนไม
เปนขาว เพราะเปนเหตุการณปกติที่เกิดขึ้นบอยๆ แตเมื่อคนกัดสุนัข นั่นคือขาว” คํากลาวนีแ้ สดงใหเห็น
วาเรื่องราวที่ปกติไมมีความนาสนใจมากพอที่จะเปนขาว แตถาเปนเรื่องที่นานๆ กวาจะอุบัติขึ้นสักครั้ง
หนึ่ง ก็จะเปนขาวไดงาย
สิ่งที่จะเปนขาวไดคือสิ่งที่มีลักษณะ ดังนี้
ความทันดวนของขาว
ผลกระทบของขาว
มีความเดน
ความใกลชิดของขาวตอผูอานหรือผูชม ทั้งทางกายและทางใจ
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เรื่องราวหรือเหตุการณที่กําลังอยูในกระแสความสนใจของสาธารณชน หรือเรียกวา “ประเด็น
สาธารณะ”

2. นักเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน มีคุณสมบัติโดยทั่วไป ดังนี้
2.1 ชางคิด เปนคุณสมบัติสําคัญของนักเขียน ความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนพรสวรรคของแต
ละบุคคล ความชางคิดในที่น้ีหมายถึง ความสามารถในการสรางเรื่องทีส่ มบูรณจากเหตุการณเล็ก ๆ เพียง
เหตุการณเดียว นักเขียนบทละครผูซึ่งเลนกับถอยคําสํานวนจะใชความพยายามอยางมากที่จะเรียงรอย
ถอยคําใหสามารถสรางจินตนาการตามที่เขาตองการ
2.2 อยากรูอยากเห็น นักเขียนจะตองศึกษาเรื่องตางๆ ที่ผูสื่อขาวไดรายงานขาวไว แลวนํามา
คิดใครครวญวา อะไร ทําไม สาเหตุจากอะไร อยางไร ที่ทําใหเกิดเหตุการณหรือสถานการณเชนนั้นขึ้น
และเมื่อเดินทางไปยังพื้นที่ตางๆ นักเขียนจะตองมีความพยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติตนใหคุนเคยกับคน
ของทองถิ่นนั้นๆ วาเขามีชีวิตความเปนอยูที่แทจริงอยางไร
2.3 มีวินัย วิทยุและโทรทัศนเปนสื่อที่มีเวลาเปนเครื่องกําหนดที่แนนอน นักเขียนควรกําหนด
จุดเปาหมายของตนเองวาจะเขียนใหไดอยางนอยกี่คําตอวัน ผูที่ยึดอาชีพนี้จะตองมีวินัยในการเขียนเปน
อยางมาก เพื่อใหสามารถสงบทไดตรงเวลา และผลิตบทออกมาอยางสม่ําเสมอเพื่อการยังชีพ
2.4 รูจักการใชภาษา นักเขียนบทจะตองเปนผูที่สามารถสรางคําตางๆ ขึ้นมาไดโดยอาศัยแหลง
ขาวสารขอมูลตางๆ ฟงคําพูดของบุคคลตางๆ ศึกษาจากการอานหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ การเขา
เรียนในหองเรียน ฟงวิทยุกระจายเสียง ดูโทรทัศน ภาพยนตร นอกจากนี้ หนังสือจําพวกพจนานุกรม
ศัพทานุกรม เปนสิง่ ที่มีคาสําหรับนักเขียน เพราะสามารถชวยในการตรวจสอบหรือคนหาคําได การ
เขียนสําหรับสื่อประเภทวิทยุโทรทัศนมีกุญแจดอกสําคัญคือ “ความงาย” เพื่อผูรับจะไดเขาใจไดงายและ
เขาใจไดเร็ว
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2.5 รูจักสื่อ นักเขียนบทตองรูถึงการทํางานของเครื่องมือของสื่อนั้นๆ โดยการดูเพื่อที่จะ
เรียนรู อานจากหนังสือที่อธิบายถึงกระบวนการออกอากาศ หรือเยี่ยมชมและสังเกตการเสนอรายการ
ตางๆ อบรมระยะสั้นๆ กับมหาวิทยาลัยตางๆ หรือศึกษาดูงาน เปนตน
2.6 มีความเพียร อาชีพนักเขียนตองมีความมานะอดทน มีความเพียรพยายามที่จะทําใหได
และอาจจะตองเขียนบทจํานวนมากกวาจะมีคนยอมรับสักเรื่อง
แหลงขอมูลสําหรับการเขียนบทวิทยุโทรทัศน
1. หนังสือพิมพ นักเขียนบทสามารถนําเนื้อหาของขาวสารตางๆ มาพัฒนาเปนโครงสรางของ
บทไดอยางดี แมกระทั่งขาวซุบซิบ ขาวสังคมในหนังสือพิมพ ก็สามารถนํามาพัฒนาบุคลิกของตัวละครแต
ละตัวในเรื่องที่เขียนได
2. นิตยสาร เรื่องราวตางๆ ในนิตยสารแตละประเภทเปนขอมูลที่ดีเยี่ยมสําหรับนักเขียนบท
ในดานขอมูล ขอเท็จจริง ตลอดจนการสืบเสาะไปสูแหลงขอมูลเบื้องตนไดอยางดี ปจจุบันนิตยสารมี
หลายประเภท และแยกแยะเนนผูอานที่สนใจเฉพาะเรื่องนั้นๆ ยิ่งทําใหนักเขียนบทแสวงหาขอมูลที่
เจาะจงไดงายขึ้น
3. รายงานการวิจัย ในการเขียนบทบางครั้งผลงานวิจัยเขามามีบทบาทสําคัญในการ
ประกอบการเขียนบท สถานีวิทยุโทรทัศนบางแหงหรือบริษัทผลิตรายการวิทยุโทรทัศน จะมีแผนกวิจยั ไว
โดยเฉพาะเพื่อทําหนาที่วิจัยหาขอมูลมาประกอบการเขียนบท
4. หองสมุด นักเขียนบทบางทานทํางานอยูในสถานีที่ไมมีแผนกวิจัย จึงตองหาขอมูลจาก
หองสมุดที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่ดีอีกแหงหนึ่งของนักเขียนบทวิทยุโทรทัศน
5. หนวยงานราชการ เมื่อไดรับมอบหมายใหเขียนบทใหกับหนวยงานราชการตางๆ นักเขียน
บทจะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง เชน เขียนเรื่องเกี่ยวกับปาไม ก็
แสวงหาขอมูลจากกรมปาไม เปนตน
นอกจากขอมูลจากแหลงใหญๆ ทั้ง 5 แหลงแลว นักเขียนบทสามารถหาขอมูลไดดวยตนเอง
จากการคุยกับเพื่อนๆ ในวงวิชาชีพตางๆ จากการไปอยูใ นสถานที่น้ันๆ ไปไดพบไดเห็นไดยินมาดวย
ตนเอง นักเขียนบทสามารถบันทึกไวในคลังสมองของตนเอง แลวนํามาใชไดทันทีเมื่อตองการ
รูปแบบและประเภทของบทวิทยุโทรทัศน
บทวิทยุโทรทัศนประกอบดวยองคประกอบที่จําเปน 2 สวน คือ สวนของภาพและสวนของ
เสียง การใหขอมูลที่สมบูรณทั้งดานภาพและเสียงจะทําใหรายการสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังนัน้
นักเขียนบทวิทยุโทรทัศนควรทราบขอกําหนดในการวางรูปแบบโทรทัศน และประเภทของบทวิทยุ
โทรทัศน เพื่อจะทําใหงายและสะดวกตอการทํางานของฝายผลิตรายการ
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1. การวางรูปแบบบทวิทยุโทรทัศน
สวนภาพ การวางรูปแบบบทวิทยุโทรทัศนโดยทั่วไปนั้น นิยมเขียนโดยสวนของภาพจะอยูครึ่ง
หน า กระดาษทางซ า ย และส ว นของเสี ย งจะอยู ท างขวาของคอลั ม น ภ าพ เพื ่อ ผู เ ขี ย นต อ งการเขี ย น
ขอแนะนําเครื่องหมายของช็อต (shot) ที่สําคัญคือ ตัวหนังสือ ภาพ และสิ่งที่จําเปนที่สําคัญที่เกี่ยวกับภาพ
โทรทัศนใหเขียนสิ่งเหลานี้ไวใน “สวนภาพ” ทั้งนี้ ผูเขียนตองเขาใจศัพททางดานโทรทัศนพอสมควร
และพยายามใชคําศัพทดานภาพและดานเทคนิคทีต่ นเขาใจเปนอยางดี หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิคที่
ผูเขียนเองยังไมเขาใจความหมายที่แทจริงของคํานั้นๆ
สวนเสียง ผูเขียนจะใสคําบรรยาย เพลง เสียงประกอบใน “สวนเสียง” เชนเดียวกับการอธิบาย
สิ่งตางๆ ใหกับตัวแสดง ผูแสดงแบบ ผูบรรยาย เชน อธิบายการเคลื่อนไหว หรืออารมณ เปนตน จะไมใชสวน
ภาพสําหรับอธิบายสิ่งตางๆ ใหกับตัวแสดงไมวาจะอยูหลังกลองหรือหนากลอง
คํ า อธิ บ ายและรายการซึ ่ง ควรเขี ย นไว ก อ นบท ได แ ก คํ า อธิ บ ายเกี ่ย วกั บ ลั ก ษณะผู แ สดง
(character) ฉาก (setting) และอุปกรณที่ใชประกอบฉาก ตลอดจนงานดานกราฟกภาพที่ใชประกอบ
เอาไวหนาเดียวหรือหลายหนาก็ได จะไมมีการเขียนสิง่ เหลานี้ไวในบท เพราะอาจทําใหเกิดการสับสน
และเปนสาเหตุของความผิดพลาด ขณะที่อานบทอยางรวดเร็วระหวางการผลิต
2. ประเภทของบทวิทยุโทรทัศน
2.1 บทวิทยุโทรทัศนแบบสมบูรณ บทประเภทนี้จะบอกคําพูดทุกคําพูดที่ผูพูดจะพูดใน
รายการตั้งแตตนจนจบ พรอมกันนั้นก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคําสั่งทางดานภาพและเสียงไวโดย
สมบูรณ รายการที่ใชบทประเภทนี้ไดแก รายการละคร รายการตลก รายการขาว และรายการโฆษณา
สินคาสําคัญๆ
ประโยชนของการเขียนบทวิทยุโทรทัศนแบบสมบูรณ คือ เราสามารถมองภาพของรายการได
ตัง้ แตตนจนจบกอนที่จะมีการซอม ทําใหเราสามารถกําหนดมุมกลอง ขนาดภาพ และขนาดของเลนสที่
ใช ตลอดจนกําหนดเวลาการเคลือ่ นไหวของกลองไดอยางถูกตองแนนอน
ขอเสียเปรียบของบทวิทยุโทรทัศนแบบนี้ คือ เราจะปฏิบัติตามบทอยางเครงครัด ถาทุกสิง่ ทุก
อยางเปนไปตามบท รายการก็จะดําเนินไปดวยดีและสมบูรณ แตหากมีอะไรไมเปนไปตามบท ผูก ํากับ
รายการและผูรวมทีมงานก็จะเกิดความสับสน และตองพยายามแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นใหได
2.2 บทวิทยุโทรทัศนกึ่งสมบูรณ มีขอแตกตางกับบทโทรทัศนแบบสมบูรณ ตรงที่คําพูดคํา
บรรยายหรือบทสนทนาไมไดระบุหมดทุกตัวอักษร บอกไวเพียงแตหัวขอเรื่องหรือเสียงที่จะพูด
โดยทั่วไปเทานั้น บทดังกลาวใชกับรายการประเภทรายการเพื่อการศึกษา รายการปกิณกะ และรายการที่
ผูพูด ผูสนทนา หรือผูบรรยายพูดเองเปนสวนใหญ ไมมีระบุในบท
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สิง่ สํ า คั ญของบทวิ ท ยุ โทรทั ศ น แบบกึง่ สมบูรณ คือ ตองระบุคํา สุดทา ยของคํา พูดประโยค
สุดทายที่จะใหเปนสัญญาณบอกผูกํากับรายการวา เมือ่ จบประโยคนีจ้ ะตัดภาพไปยังภาพยนตร สไลด
หรือภาพนิ่ง ซึ่งใชประกอบในรายการหรือตัดภาพไปยังโฆษณาหรือตัดภาพไปฉากอื่น
2.3 บทวิทยุโทรทัศนบอกเฉพาะรูปแบบ จะเขียนเฉพาะคําสั่งของสวนตางๆ ที่สําคัญใน
รายการ ฉากสําคัญๆ ลําดับรายการที่สําคัญๆ บอกเวลาของรายการแตละตอน เวลาดําเนินรายการ บท
โทรทัศนแบบนี้มักจะใชกับรายการประจําสถานี อาทิ รายการสนทนา รายการปกิณกะ รายการอภิปราย
2.4 บทวิทยุโทรทัศนอยางคราวๆ บทประเภทนี้จะเขียนเฉพาะสิ่งที่จะออกทางหนาคําสั่ง
ทางดานภาพและดานเสียง โดยทั่วไปแลวผูกํากับรายการจะตองนําบทอยางคราวๆ นี้ไปเขียน
กลองโทรทัศนเทานั้น และบอกคําพูดที่จะพูดประกอบสิ่งที่ออกหนากลองไวอยางคราวๆ ไมมีตบแตง
ใหม ใหเขาอยูในรูปของบทวิทยุโทรทัศนเฉพาะรูปแบบเสียกอน เพื่อใหผูรวมงานทั้งหมดไดรูวาควรจะ
ทํางานตามขั้นตอนอยางไร

หลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน
การเขียนบทวิทยุโทรทัศนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. เขียนโดยใชสํานวนสนทนาที่ใชสําหรับการพูดคุย มิใชเขียนในแบบของหนังสือวิชาการ
2. เขียนโดยเนนภาพใหมาก รายการวิทยุโทรทัศนจะไมบรรจุคําพูดไวทุกๆ วินาที แบบ
รายการวิทยุกระจายเสียง
3. เขียนอธิบายแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่กําลังพูดถึง ไมเขียนและบรรยายโดยปราศจาก
ภาพประกอบ
4. เขียนเพื่อเปนแนวทางใหเกิดความสัมพันธระหวางผูชมแตละกลุม ผูซึ่งเปนเปาหมายใน
รายการของทาน มิใชเขียนสําหรับผูชมโทรทัศนสวนใหญ
5. พยายามใชถอยคําสํานวนที่เขาใจกันในยุคนั้น ไมใชคําที่มีหลายพยางค ถามีคําเหมือนๆ กัน
ใหเลือก ใหเลือกใชคําที่เขาใจไดงายกวา
6. เขียนเรื่องที่นาสนใจและตองการเขียนจริงๆ ไมพยายามเขียนเรื่องซึ่งนาเบื่อหนาย เพราะ
ความนาเบื่อจะปรากฏบนจอโทรทัศน
7. เขียนโดยพัฒนารูปแบบการเขียนของตนเอง ไมลอกเลียนแบบการเขียนของคนอื่น
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8. คนควาวัตถุดิบตางๆ เพื่อจะนํามาใชสนับสนุนเนื้อหาในบทอยางถูกตองไมเดาเอาเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีขอเท็จจริงเขาไปเกี่ยวของ
9. เขียนบทเริ่มตน ใหนาสนใจและกระตุนใหผูชมอยากชมตอไป
10. เขียนโดยเลือกใชอารมณแสดงออกในปจจุบัน ไมเปนคนลาสมัย
11. ไมเขียนเพื่อรวมจุดสนใจทั้งหมดไวในฉากเล็กๆ ในหองที่มีแสงไฟสลัว ผูชมตองการ
มากกวานั้น
12. ใชเทคนิคประกอบพอควร ไมใชเทคนิคประกอบมากเกินไปจนเปนสาเหตุใหสูญเสียภาพ
ที่เปนสวนสําคัญที่ตองการใหผูชมไดเขาใจไดเห็น
13. ใหความเชื่อถือผูกํากับรายการวาสามารถแปลและสรางสรรคภาพไดตามคําอธิบายและ
คําแนะนําของผูเขียน ผูกํากับจะตัดทอนบทใหเขากับเวลาที่ออกอากาศ และไมตองแปลกใจถาบรรทัด
แรกๆ ของบทถูกตัดออก หรืออาจผิดไปจากชวงตนๆ ที่เขียนไว ตองใหความเชื่อถือผูกํากับรายการและ
ไมพยายามจะเปนผูก ํากับรายการเสียเอง
14. ไมลืมวาผูกํากับจะแปลความเราใจของผูเขียนบทออกมาไดจากคําอธิบายและคําแนะนําที่
ผูเขียนเขียนเอาไวในบท
15. ผูเขียนบทตองแจงใหทราบถึงอุปกรณที่ตองใชเปนพิเศษ ซึ่งจําเปนและอาจหาไดยาก เวลา
เขียนควรคํานึงดวยวาอุปกรณที่ใชประกอบนั้นเปนอุปกรณซึ่งไมสิ้นเปลืองคาใชจายมากจนเกินไป และ
อุปกรณน้ันตองหาได

ขัน้ ตอนการเขียนบทวิทยุโทรทัศน
การเขี ย นบทวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น มี ขั ้น ตอนง า ยๆ 3 ขั ้น ได แ ก การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
กลุมเปาหมาย การกําหนดระยะเวลาและรูปแบบของรายการ และการกําหนดหัวขอเรือ่ ง ขอบขายเนือ้ หา
คนควา และลงมือเขียน
1. กําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย
สิ่งแรกที่ควรคํานึงกอนลงมือเขียน คือวัตถุประสงคของการเขียน วาเขียนเพื่ออะไร เขียน
เพื่อใคร ตองกําหนดใหแนนอนวา ผูเขียนตองการใหรายการที่กําหนดใหอะไรแกผูชม เชน ใหความรู
ใหความบันเทิง ปลูกฝงความสํานึกที่ดีงาม เปนตน จากนั้นจึงดูกลุมเปาหมาย วาผูเขียนตองการผูชมเพศ
ใด อยูในชวงอายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจแบบใด เปนตน
2. การกําหนดระยะเวลาและรูปแบบของรายการ
ผูเขียนตองรูวาเวลาในรายการมีระยะเวลาเทาไร เพือ่ จะไดกาํ หนดรูปแบบของรายการให
เหมาะสมกับระยะเวลาของรายการ รูปแบบของรายการสามารถจัดแบงออกไดหลายแบบ ไดแก รายการ
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ขาว รายการพูดกับผูช ม รายการสัมภาษณ รายการสนทนา รายการตอบปญหา รายการแขงขัน รายการ
อภิปราย เกม รายการสารคดี รายการปกิณกะ รายการดนตรี และละคร
3. การกําหนดหัวขอเรื่อง ขอบขายเนื้อหา คนควา และลงมือเขียน
เมื่อทราบเงื่อนไขตางๆ ดังที่กลาวมาในตอนตนแลว จะทําใหผูเขียนกําหนดหัวขอเรื่องและ
ขอบขายเนื้ อหาไดงายขึ้น จากนั้นจึง เริ่มคนควา เพิม่ เติม เพื่อใหไดขอมูลทีถ่ ูก ตองที่สุดแลว จึงลงมือ
เขียน โดยคํานึงถึงขอควรคํานึงหลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศน 15 ขอที่กลาวมาแลวขางตน หลังจากนั้น
ควรตรวจสอบขอเท็จจริง สํานวน และเขียนอีกเพื่อพัฒนาบท แกไขปรับบทวิทยุโทรทัศนเพื่อใหไดบทวิทยุ
โทรทัศนที่ดีที่สุด

3. นักเขียนนิทาน
เปนเรือ่ งของจินตนาการ ผูเขียนจะตองมีศิลปะในการเขียนเพื่อใหความสนุกสนาน
ปลูกฝงคุณธรรม คติแงคิดมุมมองตางๆแกผูอาน..
องคประกอบของนิทาน
1. แนวคิด แกนสารหรือสาระที่จุดประกายใหเกิดเรื่องราว เชน แมกระตายผูรักลูกสุดหัวใจ
ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับลูก หรือ ลูกสี่คนคิดปลูกฟกทองยักษใหแม หรือ ลูกไก 7 ตัวที่ยอมตาย
ตามแม หรือ โจรใจรายชอบทํารายผูหญิงวันหนึ่งกลับทํารายแมตัวเองโดยไมตั้งใจ
หรือ ลูกหมูสามตัวไมเชื่อแมทําใหเปนเหยื่อของหมาปา
2. โครงเรือ่ งของนิทาน โครงเรื่องและเนื้อหาตองไมซับซอน สั้นๆ กะทัดรัด เปนลักษณะเรื่อง
เลาธรรมดา มีการลําดับเหตุการณกอนหลัง
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3. ตัวละคร ขึ้นอยูกับจินตนาการของผูเขียน เชน คน สัตว เทพเจา แมมด เจาชาย นางฟา
แตไมควรมีตัวละครมากเกินไป
4. ฉาก สถานที่เกิดเหตุ เชน ในปา กระทอมราง ปราสาท บนสวรรค แลวแตความคิดสรางสรรค
ของผูเขียน
5. บทสนทนา การพูดคุยของตัวละคร ควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ สนุกสนาน ไมใชคํา
หยาบ
6. คติสอนใจ เมื่อจบนิทาน ผูอานควรไดแงคิด คติสอนใจเพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมกลอม
เกลาจิตใจ
สรุป การที่จะเปนนักเขียนหรือนักพูดประเภทใดๆ ก็ตาม หัวใจสําคัญของนักเขียนหรือนักพูดก็
คือ ความรูที่นักเขียนหรือนักพูดไดถายทอดใหกับผูฟงหรือผูอาน (ผูรับสาร) ไดเขาใจในประเด็นหรือสิง่
ที่ไดนําเสนอ

เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรู และประสบการณทางดานภาษาไทย เพื่อการประกอบอาชีพ
จากการนําเสนอแนวทางของการนําความรูภาษาไทยไปเปนชองทางในการประกอบอาชีพ
ประเภทตางๆ เชน การพูด การเปนพิธีกร ผูประกาศ นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน ครูสอนภาษาไทยกับ
ประชาชนอาเซียน การเขียน นักเขียนขาว เขียนบทละคร เขียนนิทาน เขียนสารคดี แลวนั้น เปนเพียงจุด
ประกายใหผูเรียนไดเรียนรูวาการเรียนวิชาภาษาไทยมิใชเรียนแลวนําความรูไปใชในชีวิต ประจําวัน
เทานั้น แตการเรียนรูวิชาภาษาไทยยังสามารถนําความรูประสบการณทางดานภาษาไทยไปประกอบ
อาชีพ สรางรายไดใหกับตนเองไดดวย แตการทีผ่ ูเ รียนจะเปนนักเขียนหรือนักพูดที่มีชื่อเสียง เปนที่
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ยอมรับของสังคม ผูเ รียนจะตองแสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณเพิม่ เติมจากสถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่เปนหลักสูตรเฉพาะเรื่อง หรือหากผูเรียนตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในระดับ
การศึกษาทีส่ ูงขึ้น ก็จะมีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เชน คณะนิเทศศาสตร คณะวารสาร
ศาสตร ฯลฯ ไดอีกทางเลือกหนึ่ง หรือในขณะที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และตองการที่จะเรียนรูวิชาภาษาไทย เพื่อตอยอดไปสูชองทางการประกอบอาชีพไดจริง ผูเรียน
สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตามหลักสูตรในระดับเดียวกันที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่สนใจไดอีกทางเลือก
หนึง่ ดวย
นอกจากที่ผูเรียนจะเลือกวิธีการศึกษา หาความรูเพิ่มเติม โดยวิธีศึกษาเปนหลักสูตรสัน้ ๆ
เฉพาะเรือ่ ง หรือจะศึกษาตอเฉพาะสาขาวิชาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็ตาม แตส่งิ สําคัญที่ผูเรียน ควร
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง คือการฝกฝนทักษะ ประสบการณในการเขียน หรือการพูดอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมคนที่มีความสนใจในอาชีพเดียวกันดวย

กิจกรรมทายบท
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นถึงคุณคาของภาษาไทยวามีอะไรบาง
กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนวิเคราะหตนเองวาเปนผูที่มีความรูความสามารถในการเปนนักพูด หรือนักเขียน
หรือไม เพราะเหตุใด
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กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นวาหากผูเรียนตองการจะเปนนักเขียน หรือนักพูดที่ดีแลว ผูเรียน
จะศึกษาหาความรู ทักษะ ประสบการณจากที่ใดไดบาง และเพราะเหตุใดถึงตัดสินใจเชนนั้น
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การศึกษานอกโรงเรียน, กรม ชุดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลั ก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
2544: โรงพิมพองคการคา ของคุรุสภา 2546
การศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ ชุดการเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมวดวิชาภาษาไทย 2546
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
ระหวางวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2552 ณ บานทะเลสีครีมรีสอรท
จังหวัดสมุทรสงคราม
1.
2.
3.
4.

นางสาวพิมพใจ
นางพิมพาพร
นางกานดา
นายเริง

สิทธิสุรศักดิ์
อินทจักร
ธิวงศ
กองแกว

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

รายชือ่ ผูเขารวมประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

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

ขาราชการบํานาญ
สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12 – 15 มกราคม 2553 ณ โรงแรมอูทองอินน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. นางสาวพิมพใจ สิทธิสุรศักดิ์
ขาราชการบํานาญ
2. นายเริง
กองแกว
สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
3. นางนพรัตน
เวโรจนเสรีวงศ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ที่ปรึกษา

1.
2.
3.
4.
5.

นายประเสริฐ
ดร.ชัยยศ
นายวัชรินทร
ดร.ทองอยู
นางรักขณา

คณะทํางาน

1.
2.
3.
4.
5.

นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นางสาววรรณพร
นางสาวศริญญา
นางสาวเพชรินทร

คณะผูจัดทํา
บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

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

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพิมพตนฉบับ
1. นางปยวดี
คะเนสม
2. นางเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน
4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา
5. นางสาวอริศรา บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูอ อกแบบปก
นายศุภโชค

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ศรีรัตนศิลป
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รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลักสูตรและสื่อ
ประกอบการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมมิรามา กรุงเทพมหานคร
สาระความรูพ น้ื ฐาน (รายวิชาภาษาไทย)
ผูพัฒนาและปรับปรุง
1. นางอัชราภรณ โควคชาภรณ
2. นางเกล็ดแกว เจริญศักดิ์
3. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ

หนวยศึกษานิเทศก
หนวยศึกษานิเทศก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ประธาน

4. นางสาวสมถวิล ศรีจนั ทรวิโรจน

กลุม พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

เลขานุการ

5. นางสาววันวิสาข ทองเปรม

กลุม พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูชวยเลขานุการ

