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คํานํา 
 
 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม 1 รหัสวิชา พท23003 ตามหลักสูตรการศึกษา   
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา         
มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลสาระความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน โดยองค์ความรู้น้ันได้นํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ นํารายละเอียดเนื้อหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านเข้าใจง่ายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม 1 รหัสวิชา พท23003 เล่มน้ี
จะเป็นสื่อที่อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
 

 

           คณะผู้จัดทํา 
                 สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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คําแนะนําการใช้หนังสือเรียน 
 

 หนังสือเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม1 (พท23003)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เป็นหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรู้
พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม1 ผู้เรียนควรปฏิบัติดังน้ี 
 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่าย
เน้ือหา 
 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด ทําแบบฝึกหัด 
เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจ และศึกษาเรื่องต่อไป  
 3. ปฏิบัติกิจกรรมให้ครบทุกบท เพ่ือเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของ เน้ือหา ในเรื่องน้ัน ๆ อีกครั้ง 
ผู้เรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครู และเพ่ือน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้  
 4. แบบเรียนเล่มน้ีมี 4 บท คือ  
  บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานทางภาษา 
  บทที่ 2 พัฒนาทักษะทางภาษา  
  บทที่ 3 ภาษาในการสื่อสาร 
  บทที่ 4 วรรณคดีและวรรณกรรม 
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รายละเอียดรายวิชา 
1. คําอธบิายรายวิชา 
  เสียงในภาษาไทย  การสร้างคําตามหลักเกณฑ์ของภาษาการเขียนตัวเลขไทย การอ่านตามหลักเกณฑ์
ทางบริบท และมารยาทในการอ่าน  หลักเกณฑ์และมารยาทในการฟัง หลักเกณฑ์พิจารณาคุณค่าของหนังสือ 
คือความรู้พ้ืนฐานทางภาษา และการพัฒนาทักษะทางภาษาน้ันต้องวิเคราะห์ชนิดของคําและหน้าที่ของคํา  
การใช้พจนานุกรม ปทานุกรม และสารานุกรม  การอ่านในใจ การอ่านออกเสียงคําประพันธ์และวิเคราะห์
คุณค่าทางด้านภาษาและสังคม การเขียนอธิบายและมารยาทในการเขียน การย่อความจากการอ่าน หลักและ
วิธีการแต่งบทร้อยกรอง  สําหรับภาษาในการสื่อสารจะรวมถึงองค์ประกอบของประโยคเพ่ือการสื่อสาร  ระดับ
ภาษาที่ใช้ในการส่ือสาร การพูดนําเสนอความรู้ ความคิด และความรู้เก่ียวกับวรรณคดีและวรรณกรรม       
บทร้อยกรอง สารคดี  เรื่องสั้น วรรณคดี ชีวประวัติ บทความ นิทาน นิราศ บทละคร นวนิยายและสุภาษิต  

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะเสียงในภาษาไทย 
 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างคําในภาษาไทย 
 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค 
 4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้พจนานุกรมและเรียงคําตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง 
 5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ  
 สามารถพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
 6.เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมและสรุปข้อคิดจากการ 
 อ่านเพ่ือนําไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

3. รายชื่อบทเรียน 
 บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานทางภาษา 
 บทที่ 2 พัฒนาทักษะทางภาษา  
 บทที่ 3 ภาษาในการสื่อสาร 
 บทที่ 4 วรรณคดีและวรรณกรรม 
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   แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทที่ 1  ความรู้พ้ืนฐานทางภาษา 

สาระสาํคญั 
ความรู้พ้ืนฐานทางภาษาประกอบด้วยเสียงในภาษา การสร้างคําในภาษาไทย หลักเกณฑ์ทางภาษา 

มารยาทในการอ่านและการฟัง และหลักเกณฑ์พิจารณาคุณค่าของหนังสือ 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะเสียงในภาษาไทยได้ 
2. สามารถสร้างคําตามหลักเกณฑ์ของภาษาการเขียนตัวเลขไทย 
3. สามารถอ่านตามหลักเกณฑ์ทางภาษาบริบทและมมีารยาทในการอ่าน 
4. อธิบายหลักเกณฑ์และมารยาทในการฟัง 
5. อธิบายหลักเกณฑ์พิจารณาคุณค่าของหนังสือ มีนิสัยรกัการอ่าน 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. เสียงในภาษาไทย 
2. การสร้างคําตามหลักเกณฑ์ของภาษาการเขียนตัวเลขไทย 
3. การอ่านตามหลักเกณฑ์ทางภาษาบริบทและมารยาทในการอ่าน 
4. หลักเกณฑ์และมารยาทในการฟัง 
5. หลักเกณฑ์พิจารณาคุณค่าของหนังสือ 

 
วัตถุประสงค ์

1. อธิบายลักษณะเสียงในภาษาไทย 
2. สร้างคําในภาษาไทย 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 

ขั้นที่ 1 ขัน้กําหนดสภาพความต้องการในการเรียนรู ้
 - ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในบทท่ี 1 หัวเรื่องความรู้พ้ืนฐานทาง
ภาษา 
 - ครูพูดคุยกับนักศึกษา สอบถาม เก่ียวกับการใช้ภาษาในการดํารงชีวิตประจําวัน ที่เก่ียวข้องกับการ 
 
ขั้นที่ 2 ขัน้แสวงหาข้อมูล และการจัดการเรียนรู ้
 - ครผูู้สอนให้ผูเ้รียนศึกษาตามหนังสือเรียนวิชาภาไทยเพ่ิมเติมในหัวเรื่อง 5 หัวเรื่อง ดังน้ี 
   1. เสียงในภาษาไทย 
   2. การสร้างคําตามหลักเกณฑ์ของภาษาการเขียนตัวเลขไทย 
   3. การอ่านตามหลักเกณฑ์ทางภาษาบริบทและมารยาทในการอ่าน 
   4. หลักเกณฑ์และมารยาทในการฟัง 
   5. หลักเกณฑ์พิจารณาคุณค่าของหนังสือ 
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ขั้นที่ 3 ขัน้การปฏิบัติและการนาํไปประยุกต์ใช้ 
 ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมตามหัวเรื่องที่กําหนดและทํากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหัวเรื่องทั้ง 5 หัวเรื่อง 
โดยวิธีกระบวนการกลุ่มโดยครูให้โจทย์ตามแบบฝึกหัดที่กําหนดให้ในแต่ละบท แล้วรวบรวมความคิดและแสดง
ความคิดเห็นภายในกลุ่มและสรุปผลลงในกระดาษบรู๊ฟ และส่งตัวแทนออกมานําเสนอ หน้าช้ันเรียน 
 
ขั้นที่ 4 ขัน้ประเมินผล 
 - ครูและนักศึกษาทบทวนเน้ือหาในบทที่ 1 หัวเรื่อง ความรู้พ้ืนฐานทางภาษา โดยครูเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามเพ่ือความเข้าใจให้ตรงกัน   
 
สื่อประกอบการเรียนรู ้
 1. เอกสารประกอบการเรียนรู้  รายวิชา พท23003 ภาษาไทยเพ่ิมเติม1 
 2. Internet / แหล่งเรียนรู้ของ กศน.ตําบล 
 3. แบบประเมนิพฤติกรรมกลุม่ 
 4. กระดาษบรู๊ฟ  ปากกาเมจิก 
 5. กระดาษ A4 
 6. กระดานไวท์บอรด์  ปากกาไวท์บอร์ด 
 
ประเมินผล 

- แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มในการทํากิจกรรมใบงานที่กําหนด 
- สังเกตการมีส่วนร่วม 
- ทําแบบทดสอบหลังหัวเรื่องทั้ง 5 หัวเรื่องที่กําหนด 
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1. เสียงในภาษาไทย 

เสียง หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพ่ือสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ เสียงที่ใช้สื่อความหมายใน
ภาษาไทยจําแนกเป็น 3 ประเภท คือ  เสียงสระ(เสียงแท้)  เสียงพยัญชนะ(เสียงแปร)  เสียงวรรณยุกต์
(เสียงดนตรี) 
1. เสียงสระ คอืเสียงที่เปล่งออกมาโดยตรงจากปอด ไม่ถูกอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงกักไว้ในช่องปาก เสียงสระใน
ภาษาไทย มี 21 รูป 32 เสียง หากแบ่งตามตําราไทยแต่เดิมจะแบ่งสระออกเป็น 3 ชนิด ดังน้ี 
         1.1 สระเด่ียว (สระแท)้ มี 18 เสียงคือ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ 
เออ 
         1.2 สระประสม (สระประสม) มี 6 เสียง คอื เอียะ เอีย อัวะ อัว เอือะ เอือ (ปัจจุบันนับเป็น 3 พยางค์ 
ได้แก่ เอีย อัว เอือ) 
 1.3 สระเกิน (ปัจจุบันไม่นับเป็นสระเนื่องจากมีเสียงพยัญชนะต้น(ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ) และมีเสียงตัวสะกด (อํา 
ไอ ใอ เอา) 
 วิธีการใช้สระ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1. สระคงรูป คือคําที่ออกเสียงสระใดก็ใช้รปูสระน้ัน เช่น ปราม(ปร+อา+ม) กิน(ก+อิ+น) 
 2. สระลดรูป คือคําที่ไม่ปรากฏรูปสระ  
  2.1 สระอะ ลดรูป คือไม่ประวิสรรชนีย์(อะ) ในพยางค์ที่ออกเสียง อะ เช่น ธ ณ ฉลาด     

 2.2 สระโอะ ลดรูป คือการตัดรูปสระโอะออก แต่คงไว้ตัวพยัญชนะและตัวสะกด เช่น 
พบ (พ+โอะ+บ) สน(ส+โอะ+น) กบ(ก+โอะ+บ) กด(ก+โอะ+ด) 
                 2.3 สระเอาะ ลดรูป คือตัดรูปเดิมออก ใช้ตัว อ กับไม้ไต่คู้ เช่น ล็อก(ล+เอาะ+ก) 
                 2.4 สระออ ลดรูป คือตัดตัว อ ออกแต่ยังอ่านออกเสียงเหมือนมี อ อยู่ด้วย เช่น บ กร 
                 2.5 สระเออ ลดรูป คือตัดตัว อ ออกในพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่เกย เช่น เขย(ข+เออ+ย) 
                 2.6 สระอัว ลดรูป คือ ตัดไม้หันอากาศใช้ ว ตัวเดียวในพยางค์ที่มีตัวสะกด เช่น กวด 
 3. สระเปลี่ยนรูป คือเปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอ่ืน 
                 3.1 สระ อะ เช่น กัน วัย จัด รัก วรรณ อรรถ กรรม ธรรม 
                 3.2 สระ เอะ แอะ เช่น เช่น เห็น(ห+เอะ+น) เก็บ(ก+เอะ+บ) 
                 3.3 สระ เออ เช่น เดิน (ด+เออ+น) เพลิน (พล+เออ+น) เติบ(ต+เออ+บ) 

 

2. เสียงพยัญชนะ คือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วถูกสกัดก้ันโดยอวัยวะส่วนหน่ึงทําให้เสียงต่างกันออกไปตาม
อวัยวะที่มาสกัดก้ัน เสียงพยัญชนะในภาษาไทยมี 44 รูป 21 เสียง และสามารถจําแนกตามวิธีใช้ได้ 3 ประเภท 
ดังน้ี 

2.1 พยัญชนะกลาง คือพยัญชนะที่ใช้โดยทั่วไปทั้งภาษาไทย บาลี สันสกฤต ม ี21 รูป คือ ก ข ค ง จ 
ฉ ช ต ถ ท น ป ผ พ ม ย ร ล ว ส ห 

2.2 พยัญชนะเดิม คือพยัญชนะท่ีติดมากับแบบเดิมมีใช้กันในภาษาบาลีสันสกฤตโดยมากมี 13 รูป คอื 
ฆ ฌ ญ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฬ ศ ษ   

2.3 พยัญชนะเติม คือพยัญชนะท่ีไทยคิดเพ่ิมเติมขึ้นภายหลัง ม ี10 รูป ข ฅ ซ ฏ ด บ ฝ ฟ อ ฮ 
 ## หมายเหตุ รูปพยัญชนะ 44 รูป เป็นพยัญชนะต้นได้ 42 รูป พยัญชนะที่ไม่ใช้คือ ฃ ฅ พยัญชนะที่
เป็นตัวสะกดไม่ได้ คือ ฃ ฅ ฉ ผ ผ ฌ ห อ ฮ ## 

เสียงพยัญชนะ ม ี21 เสียง คอื 
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  พยัญชนะ 21 เสียง พยัญชนะ 44 รูป   พยัญชนะ 21 เสียง พยัญชนะ 44 รูป 
1. ก ก  11. บ บ 
2. ค ข ฃ ค ฅ ฆ  12. ป ป 
3. ง ง  13. พ พ ภ ผ 
4. จ จ  14. ฟ ฟ ฝ 
5. ช ช ฌ ฉ  15. ม ม 
6. ซ ซ ศ ษ ส  16. ย ย ญ 
7. ด ด ฎ  17. ร ร 
8. ต ต ฏ  18. ล ล ฬ 
9. ท ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ  19 ว ว 
10. น น  ณ  20. ฮ ฮ ห 

  21. อ อ 

 วิธีการใช้พยัญชนะ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. เสียงพยัญชนะต้นมี 21 เสียง ตามลักษณะของพยัญชนะ เช่น ศาล/ซ/ ข้าง/ค/ กาญจน์/ก/ กราบ/
กร/ ขวา/คว/ ทราย/ซ/ สร้าง/ซ/ หนาม/น/ หวาย/ว/ หมาย/ม/ 
 2. เสียงพยัญชนะตัวสะกด มี 8 เสียง ตามมาตราตัวสะกดในภาษาไทย 8 แม่ คือ กก กด กบ กง กม 
กน เกย เกอว 
3. เสียงวรรณยุกต์ คือเสียงที่เปล่งออกมาพร้อมกับเสียงสระ เสียงสูงตํ่าตามการสั่นสะเทือนของสายเสียง จึง
เรียกว่าเสียงดนตรี ม ี4 รูป 5 เสียง  

เสียงวรรณยุกต์ รูปวรรณยุกต์ ตัวอย่าง 
1. เสียงสามัญ 
2. เสียงเอก 
3. เสียงโท 
4. เสียงตร ี
5. เสียงจัตวา 

(ไม่มีรูป) 
 ่ 
 ้ 
 ๊ 
 ๋ 

กิน ตา งง 
ข่าว ปาก ศัพท ์
ชอบ นั่ง ใกล้ 
งิ้ว รกั เกี๊ยะ 

ฉัน หนังสือ เก ๋

ทบทวนความรู้ : บอกเสียงของพยางค์ในประโยคต่อไปน้ี 

ประโยค 
เสียงวรรณยุกต์ 

สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
หัวล้านได้หวี - - ได้ ล้าน หัว / หวี 
ดินพอกหางหมู ดิน - พอก - หาง / หม ู
แผ่นดินกลบหน้า ดิน แผ่น / กลบ หน้า - - 
ฝนตกขี้หมูไหล 

- ตก ขี้ - 
ฝน / หมู / 

ไหล 
ขี่ช้างจับต๊ักแตน แตน ขี่ / จับ - ช้าง / ต๊ัก - 
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พยางค์ในภาษาไทย 
 พยางค์ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกคร้ังหน่ึง ๆ โดยเสียงน้ันจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ 
โดยเสียงที่เปล่งออกมา 1 ครั้ง เรียกว่า 1 พยางค์ หรือถ้าเปล่งเสียงออกมา 2 ครั้ง เรียกว่า 2 พยางค์ เช่น 
 ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด มจีํานวน 4 พยางค์ 
 สวรรค์ อ่านว่า สะ-หวัน มีจํานวน 2 พยางค์ 
 องค์ประกอบของพยางค ์พยางค์หน่ึงจะประกอบด้วยเสียงอย่างน้อยที่สุด 3 เสียง คือ เสียงพยัญชนะ
ต้น เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ (บางพยางค์อาจมีเสียงพยัญชนะท้ายเพ่ิมอีก 1 เสยีง ซึ่ง
เรียกว่า “ตัวสะกด” ) เช่น คําว่า “ ทหาร” (อ่านว่า ทะ- หาน) ประกอบด้วย 
 - เสียงพยัญชนะต้น คือ ท. 
 - เสียงสระ คือ สระอะ (ทะ) และสระอา (หาน) 
 - เสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงสามัญ (ทะ) และเสียงจัตวา (หาน) 
 - เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ คือ หาน ซึ่งตรงกับมาตราตัวสะกด แม ่กน 
 
 มาตราตัวสะกด 
          เสียงพยัญชนะในภาษาไทยมี 21 เสียง แต่ทั้ง 21 เสียงน้ี ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะท้ายพยางค์ หรือเป็น
ตัวสะกด ได้เพียง 8 เสียง เทา่น้ัน ซึ่งเราเรียกพยัญชนะท้ายพยางค์ว่า “มาตราตัวสะกด” แบ่งเป็น 
 1. แม ่ก กา คอื พยางค์ที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ เช่น แม่ ใคร มา 
 2. แม ่กก คือ พยางค์ที่มีเสียง ก ท้ายพยางค์ เช่น ทุกข ์สขุ มรรค 
 3. แม ่กง คือ พยางค์ที่มีเสียง ง ท้ายพยางค์ เช่น องค์ ปรางค์ ทอง 
 4. แม ่กด คือ พยางค์ที่มีเสียง ด ท้ายพยางค์ เช่น อาทิตย์ สิทธ์ิ ครุฑ 
 5. แม ่กน คือ พยางค์ที่มีเสียง น ท้ายพยางค์ เช่น สถาน การ บริเวณ 
 6. แม ่กบ คือ พยางค์ที่มีเสียง บ ท้ายพยางค์ เช่น กราบ กราฟ โลภ 
 7. แม ่กม คือ พยางค์ที่มีเสียง ม ท้ายพยางค์ เช่น ขนม กลม อาศรม 
 8. แม ่เกย คือ พยางค์ที่มีเสียง ย ท้ายพยางค์ เช่น กล้วย ปลาย ผู้ชาย 
 9. แม ่เกอว คอื พยางค์ที่มีเสียง ว ท้ายพยางค์ เช่น แม้ว ไข่เจียว ปีนเกลียว 
           เปน็ที่น่าสังเกตว่า เสียงตัวสะกดอาจจะไม่ตรงกับ รูปของตัวสะกดที่เราออก เสียงก็ได้ค่ะ เช่น 
  - “ อาทิตย์” เขียนด้วย “ ต” แต่เวลาออกเสียงตัวสะกด จะเป็น “ แม่กด” 
  - “ สมโภชน์” เขียนด้วย “ ช” แต่เวลาออกเสียงตัวสะกด จะเป็น “ แม่กด” 
  - “ พรรค” เขียนด้วย “ ค” แต่เวลาออกเสียงตัวสะกด จะเป็น “ แม่กก” 
ทบทวนความรู้ : บอกเสียงของพยางค์ต่อไปนี้ โดยคําเหล่าน้ีจะประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ เสียง
วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกด ลองทําดูนะคะ 

พยางค ์ เสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ เสียงตัวสะกด 
ฉัน ฉ อะ จัตวา แม่ กน 
รัก ร อะ ตรี แม่ กก 
ประ ป อะ เอก แม่ ก กา 
เทศ ท เอ ตรี แม่ กด 
ไทย ท ไอ สามัญ แม่ เกย 
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กิจกรรม 
แบบทดสอบเรื่อง เสียงในภาษาไทย  

 
 

1. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคํา “ นัดพบ” ทุกคํา  
 ก. สมคิด มิตรรัก 
 ข. ชอกชํ้า ล้ําลึก 
 ค. นกน้อย ร้อยรัก 
 ง. มั่นแม่น แลน่เร็ว 
 

2. คําในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันทุกคํา 
 ก. สินค้า น่าซือ้ 
 ข. ยํ่าแย่ แม่มา่ย 
 ค. ต้องการ สานต่อ 
 ง. กลบเกลื่อน เลื่อนลอย 
 

3 .  วรรณยุกต์ ในภาษาไทย  มี  4  รูป  5  เสี ยง 
วรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
วรรณยุกต์ระดับ และวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ อยาก
ทราบว่าวรรณยุก ต์ เปลี่ ยนระดับ  ไ ด้แ ก่ เสียง
วรรณยุกต์ในข้อใด  
 ก .  เสี ย งวรรณยุก ต์สามัญ  และ เสี ย ง
วรรณยุกต์เอก 
 ข. เสียงวรรณยุกต์เอก และเสียงวรรณยุกต์โท 
 ค. เสียงวรรณยุกต์โท และเสียงวรรณยุกต์ตรี 
 ง. เสียงวรรณยุกต์ตรี และเสียงวรรณยุกต์
จัตวา 
 

 
4. สํานวนสุภาษิตคําพังเพยข้อใดมีสระประสมมาก
ที่สุด  
 ก. พูดไปสองไพเบ้ีย น่ิงเสียตําลึงทอง 
 ข. ติเรือทั้งโกลน ติโขนยังไม่ทรงเคร่ือง 
 ค. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 
 ง. ความวัวยังไม่หาย ความควายเข้ามาแทรก  
5. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะเอก โท และตร ีอย่างละ
เท่ากัน  
 ก. พ่อว่าม้าน้ีดีนะ 
 ข. อย่าเล่นนํ้าร้อนนะจ๊ะ 
 ค. พ่ีว่าน้องอ้วนตุ๊ต๊ะ  

ง. นิดชอบคิดมากก่อนตอบ 
6. คําในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้งห้าเสียง 
 ก. ขิงก็ราข่าก็แรง 
 ข. นํ้าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า 
 ค. ทรัพย์ในดินสินในนํ้า 
 ง. ปลาหมอตายเพราะปาก 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด เรื่อง เสียงในภาษาไทย  
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1. เสียง  หมายถึง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................. .......................................................................................................................................................... 
2. เสียงที่ใช้สั่งความหมายในภาษาไทย จําแนกออกเป็นได้ก่ีประเภท อะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
3. เสียงสระ คอื
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
4. เสียงพยัญชนะ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................. .......................................................................................................................................................... 
5. เสียงวรรณยุกต์ คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................. .......................................................................................................................................................... 
6. พยางค์ หมายถึง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................. .......................................................................................................................................................... 
7. องค์ประกอบของพยางค์ มีอะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........... ..................................................................................................................................................................  
8. “มาตราตัวสะกด” แบ่งได้เป็นก่ีเสียง อะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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2. การสร้างคําตามหลักเกณฑ์ของภาษาการเขียนตัวเลขไทย 

การสรา้งคาํในภาษาไทย จะเป็นรากฐานของการใช้ภาษาในภาษาไทย โดยการสร้างคําจะมีหลายวิธี 
สาเหตุที่ต้องมีการสร้างคํา เพราะจะได้มีคําเพียงพอต่อการใช้งาน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงทําให้
เกิดคําใหม่ๆ การสร้างคําใหมต่ามสภาพแวดล้อม 

คํามูล หมายถงึ คําคําเดียวที่ไม่ได้ประสมกับคําอ่ืน ซึ่งคํามูลมีลกัษณะดังน้ีคือ 
 1. มีความหมายสมบูรณ์ในตัว 
 2. มีมาแต่เดิมในทุกภาษา 
 3. อาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ เช่น แม่ กรรม ฉัน เหนือ ว้าย ป้า แดง ดํา แบตเตอรี่ 
สับปะรด เป็นต้น 

ข้อสังเกตเก่ียวกับคํามูล 
 1. คํามูลในภาษาไทยมักเป็นคําพยางค์เดียวสะกดตรงตัวไม่มีคําควบกล้ําหรือการันต์ 
 2. คํามูลหลายพยางค์ เมื่อออกเป็นแต่ละพยางค์จะไม่มีความหมาย หรือความหมายไม่เก่ียวข้อง กับคํา
มูลน้ัน ๆ เลย 

การสรา้งคาํใหม่ มีอยู่ 3 แบบด้วยกันคือ   
1. คําซ้ํา 
2. คําซ้อน 
3. คําประสม 

คําซํ้า 
          คําซ้ํา คือคําคําเดียวกันนํามากล่าว 2 ครั้ง มีความหมายเน้นหนักหรือบางทีต่างกันไปหรือคําที่เพ่ิมขึ้น
โดยออกเสียงให้ต่อเน่ืองกัน กับคําเด่ียวเพียงคําเดียว จึงถือว่าเป็นคําสร้างใหม่ มีความหมายใหม่ทํานอง
เดียวกับคําซ้อนต่างกันก็แต่เพียงคําซ้ําใช้คําคําเดียวกันซ้อนกันเท่าน้ัน และเพ่ือให้รู้ว่าคําที่กล่าว 2 ครั้งน้ันเป็น
คําซ้ํา ไม่ใช่คําเด่ียวๆ เรียงกัน จึงต้องคิดเครื่องหมายกํากับไว้ ในภาษาไทยใช้ไม้ยมกแทนคําท้ายที่ซ้ํากับคําต้น 
(ยมก แปลว่าคู่ ไม้ยมกจึงใช้สําหรับคําซ้ําที่มาเป็นคู่ๆ กัน เท่าน้ันหาใช่มีไว้แทนคําอ่ืนๆ ที่มีเสียงเดียวกันทุกคํา
ไปไม่) หากไม่ใช้ไม้ยมกจะทําให้ สังเกตยากว่า คําใดเป็นคําเด่ียว คําใดเป็นคําซ้ํา เช่น ชาวนาใส่เสื้อดําดําดํานา 
หรือพูดพูดไปอย่างน้ันเอง (พูด ไม่ใช่คําซ้ํา) 

ลักษณะของคาํซํ้า 
 1. คําซํ้าที่ซํ้าคํานาม แสดงพหูพจน์ บอกว่านามนั้นมีจํานวนมากกว่าหนึ่ง ได้แก่ เด็กๆ หนุ่มๆ 
สาวๆ เช่น เห็นเด็กๆ เล่นอยู่ในสนาม มีแต่หนุ่มๆ สาวๆ เดินไปเดินมา 
 2. คําซํ้าที่ซํ้าคําขยายนาม แสดงพหูพจน์ก็มีเน้นลักษณะก็มี เช่น ฉันให้เสื้อดีๆ เขาไป เสื้อตัวน้ียังดีๆ 
อยู่ มีแต่ปลาเป็นๆ บางทีเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ที่คําต้นด้วยเมื่อต้องการเน้นลักษณะ คําขยายน้ันๆ ดังกล่าว
แล้วในเรื่องวรรณยุกต์ ส่วนมากเสียงจะเปลี่ยนเป็นเสียงตรี ดังน้ี ด๊ีดี เก๊าเก่า บ๊าบ้า ร๊ายร้าย ซ้วยสวย 
 3. คําซํ้าที่ซํ้าคําขยายนามหรือสรรพนาม แสดงความไม่เจาะจง หากพูดคําเด่ียวคําเดียวย่อมเป็น
การยืนยันเจาะจงแน่นอนลงไป เช่น มะม่วงเล็ก แสดงว่า เล็ก แน่ไม่เป็นอ่ืน แต่ถ้าหากใช้คําซ้ําว่า ลูกเล็กๆ 
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แสดงว่าอาจจะไม่เล็กทั้งหมด มีเล็กบ้างใหญ่บ้าง แต่ส่วนมากเห็นแต่ลูกเล็กๆ คําอ่ืนๆ ก็ทํานองเดียวกัน ดังน้ีที่
ซ้ําคําขยาย ได้แก่ แดงๆ เช่น เสื้อสีแดงๆ แสดงว่าไม่แดงทีเดียว แต่มีลักษณะไปทางแดง พอจะเรียกว่า แดง  
ได้หรือกลมๆ เช่น ผลไม้ลูกกลมๆ อาจจะไม่กลมดิก แต่ค่อนไปทางกลมอย่างไข่เป็นต้นก็ได้ที่ซ้ําคํานาม ได้แก่ 
ผู้ใหญ่ๆ เด็กๆ เช่น พวกเด็กๆ น่ังคนละทางกับพวกผู้ใหญ่ๆ ซึ่งไม่แน่ว่าเป็นพวกเด็กทั้งหมด หรือผู้ใหญ่ทั้งหมด
แต่ส่วนมากเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ หรือดูเป็นเด็กดูเป็นผู้ใหญ่ ที่ซ้ําคําสรรพนาม ได้แก่ เราๆ ท่านๆ เขาๆ เราๆ 
หมายถึง คนสองฝ่ายแต่ไม่ได้ระบุแน่ว่าเป็นฝ่ายใด ฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงกันข้าม ที่เป็นคําซ้ําซ้อนกัน 2 คู่ 
ลักษณะเช่นน้ีก็มี เช่น สวยๆ งามๆ ผิดๆ ถูกๆ ความหมายเจาะจงน้อยกว่า สวยงาม ผิดถูก 
 4. คําซํ้าที่ซํ้าคํานาม หรือคําบอกจํานวนนับจะแยกความหมายออกเป็นส่วนๆ เมื่อมีคําเป็น 
ข้างหน้า ถ้าใช้คําเด่ียวก็เป็นเพียงจํานวนครั้งเดียว แต่ถ้าใช้คําซ้ํา นอกจากจะว่าจํานวนน้ันมีมากกว่าหน่ึงแล้ว 
ยังแยกออกไปเป็นทีละหน่ึงๆ อีกด้วย เช่น ช่ังเป็นกิโลๆ (ช่ังทีละกิโล และมีมากกว่ากิโลหน่ึง) ตรวจเป็นบ้านๆ 
ไป (ตรวจทีละบ้าน แต่มีหลายบ้าน)ซื้อเป็นร้อยๆ (ซื้อหลายร้อย แต่ช่ังหรือนับกันทีละร้อย) แตกเป็นเสี่ยงๆ 
(แตกออกหลายช้ิน แต่ละช้ินกระจัดกระจายกันไป) น่าสังเกตว่า ทําเป็นวันๆ กับ ทําไปวันหน่ึงๆ มีความหมาย
ต่างกันคือ ทําเป็นวันๆ หมายความว่า ทําวันหน่ึงก็ได้ค่าจ้างทีหน่ึง ทีละ วันๆ ไป ส่วน ทําไปวันๆ คือ ทํางานให้
พ้นๆ ทีละวันๆ ไป 
 5. คําซํ้าที่ซํ้าบุรพบท หรือคําขยาย ใช้ขยายกริยาบอกความเน้น เมื่อเป็นคําสั่ง ที่ซ้ําคําบุรพบท 
ได้แก่ เขียนกลางๆ น่ังในๆ เย็บตรงริมๆหยิบบนๆ วางใต้ๆ ที่ซ้ําคําขยาย ได้แก่ เขียนดีๆ พูดดังๆ เดินเร็วๆ ว่ิง
ช้าๆ 
 6. คําซํ้าที่ซํ้าจากคําซ้อน 2 คู่ ใช้เป็นคําขยายบอกความเน้น เช่น ออดๆ แอดๆ แสดงว่าป่วยไข้
เสมอย่ิงกว่า ออดแอด ง่อกๆ แง่กๆ ดูจะไม่มั่งคงยิ่งกว่า ง่อกแง่ก 
 

ข้อควรสังเกต 
 1. คําที่มีเสียงซ้ํากันบางคร้ังไม่ใช่คําซ้ํา ได้แก่ เขาพูดกันไปต่าง ๆ นานา ฉันเห็นเขาจะจะเลย ทั้ง 2 คํา
น้ีเป็นคํามูลสองพยางค์ จะไม่ใช้ไม้ยมก 
 2. คําที่มคีวามหมายและหน้าที่ในประโยคต่างกันไม่ใช่คําซ้ํา เช่น 
  - เมย์กําลังใช้แปรงแปรงผ้าที่กําลังซัก 
   แปรง คําแรกเป็นคํานาม  แปรงคําที่สอง เป็นคํากริยา 
 
คําซ้อน 
 คําซ้อน (บางทีเรียก คําคู่) คือ คําที่มีคําเด่ียว 2 คํา อันมี ความหมายหรือเสียงคล้ายกันใกล้เคียงกัน 
หรือเป็นไปในทํานองเดียวกัน ซ้อนเข้าคู่กัน เมื่อซ้อนแล้วจะมีความหมายใหม่เกิดขึ้น หรือมีความหมายและที่ใช้
ต่างออกไปบ้าง คําซ้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  ก. คําซ้อนเพื่อความหมาย  
  ข. คําซ้อนเพื่อเสียง 
 เจตนาในการซอ้นคําก็เพ่ือให้ได้คําใหม่ มคีวามหมายใหม ่ถ้าซ้อนเพ่ือความหมาย ก็มุ่งที่ความหมาย
เป็นสําคัญ ถ้าซ้อนเพ่ือเสียง ก็มุ่งที่เสียงเป็นสําคัญ 
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ก. คําซ้อนเพื่อความหมาย 
วิธีสร้างคําซ้อนเพื่อความหมาย 
 1. นําคําเด่ียวที่มีความหมายสมบูรณ์ มีที่ใช้ในภาษามาซ้อนเข้าคู่กันคําหน่ึงเป็นคําต้น อีกคําหน่ึงเป็น
คําท้าย คําต้นกับคําท้ายมีความหมายคล้ายกัน ใกล้เคียงกัน หรือไปในทํานองเดียวกัน อาจเป็น คําไทยด้วยกัน
หรือคําต่างประเทศด้วยกันหรือเป็นคําไทยกับคําต่างประเทศซ้อนกันเข้ากันก็ได้ 
 2. ซ้อนกันแล้วต้องเกิดความหมายใหม่ ซึ่งอาจไม่เปลี่ยนไป จากความหมายเดิมมากนัก หรืออาจ
เปลี่ยนไปเป็นอันมาก แต่ถึงจะเปลี่ยนความหมายหรือไม่เปลี่ยนอย่างไรก็ตาม ความหมายใหม่ย่อมเนื่องกับ
ความหมายเดิม พอเห็นเค้าความหมายได้ 
ประโยชน์ของคําซ้อนเพื่อความหมาย 
 1. ทําให้ได้คําใหม่หรือคําที่มีความหมายใหม่ขึ้นในภาษา เช่น คํา แน่น กับ หนา 2 คํา อาจสร้างให้เป็น 
หนาแน่น แน่นหนา 
 2. ช่วยแปลความหมายของคําที่นํามาซ้อนกัน คําที่นํามาซ้อนกัน ต้องมีความหมายคล้ายกัน  
 3. ช่วยทําให้รู้หน้าที่ของคําและความหมายของคําได้สะดวกขึ้น เช่น คํา เขา อาจเป็นได้ทั้งนามและ
สรรพนาม ความหมายก็ต่างกันไปด้วย ถ้าซ้อนกันเป็น เขาหนัง (ดังที่กล่าวว่า จับได้คาหนังคาเขา หรือในโคลง
ที่ว่า โคความวายชีพด้วยเขาหนัง) ย่อมรู้ได้ว่า เขา เป็นคํานาม หมายถึงอวัยวะส่วนหน่ึงบนหัวของสัตว์บางชนิด 
แต่ถ้าซ้อนกันเป็น ของเรา (เช่นที่พูดว่า ถือเขาถือเรา) เช่นน้ี เขาต้องเป็นสรรพนาม หมายถึงผู้ที่เราพูดถึง ถ้า
หากว่าใช้คําเด่ียวๆ 
 4. ช่วยกําหนดเสียงสูงตํ่าให้ได้ และทําให้รู้ความหมายไปได้ พร้อมกัน เช่น น้าอา หน้าตา หนาแน่น 
 
ลักษณะของคําซ้อนเพื่อความหมายที่เป็นคําไทยซ้อนด้วยกัน 

 1.  ซ้อนแล้วความหมายจะปรากฏอยู่ที่คําต้นหรือคําท้ายตรงตามความหมายนั้นเพียงคําใดคําเดียว อีก
คําหน่ึงไม่มีความหมายปรากฏ เช่น ที่ความหมายปรากฏอยู่ที่คําต้น ได้แก่ คอเหนียง (ในความ คอเหนียงแทบ
หัก) ใจคอ (ในความ ใจคอไม่อยู่กับเน้ือกับตัว) แก้มคาง (ในความ แก้มคางเป้ือนหมด) หัวหู (ในความ หัวหูยุ่ง) 
ที่ความหมายปรากฏอยู่ที่คําท้าย ได้แก่หูตา (ในความ หูตาแวววาว) เน้ือตัว (ในความ เน้ือตัวมอมแมม) 
 2.  ความหมายของคําซ้อนปรากฏที่คําใดคําเดียวตรงตามความ หมายน้ันๆ เช่นข้อ 1 ต่างกันก็แต่คํา
ที่มาซ้อนเข้าคู่กันเป็นคําตรงกัน ข้ามแทนที่จะมีความหมายเน่ืองกับคําตรงกันข้ามน้ันๆ กลับมีความหมายที่คํา
ใดคําเดียวอาจเป็นคําต้นก็ได้คําท้ายก็ได้ ที่ปรากฏที่คําต้น ได้แก่ ผิดชอบ (ในคํา ความรับผิดชอบ) ที่ปรากฏท่ี
คําท้าย ได้แก่ ได้เสีย (เช่น เล่นไพ่ได้เสียกันคนละมากๆ) 
 3.  ความหมายของคําซ้อนที่ปรากฏอยู่ที่คําทั้งสอง ทั้งคําต้นและคําท้าย แต่ความหมายต่างกับ
ความหมายของคําเด่ียวอยู่บ้าง เช่น พ่ีน้อง หมายถึงผู้ที่อยู่ในวงศ์วานเดียวกันเป็นเช้ือสายเดียวกันใครอายุมาก 
นับเป็นพ่ี ใครอายุน้อยนับเป็นน้อง ถ้าใช้คําว่าพ่ีน้องท้องเดียวกัน จึงถือเป็นผู้ร่วมบิดามารดาเดียวกันลูกหลาน 
ก็เช่นกัน มิได้หมายเจาะจงว่า ลูกและหลาน หรือลูกหรือหลาน เช่น เขาเป็นลูกหลานครู ย่อมหมายถึงผู้ที่สืบ
เช้ือสายมาจากครู อาจเป็นลูกหรือหลายหรือเหลน ก็ได้ ไม่ได้ระบุลงไปแน่ 
 4.  ความหมายของคําซ้อนปรากฏเด่นอยู่ที่คําใดคําเดียว ส่วนอีกคําหน่ึงถึงจะไม่มีความหมายปรากฏ 
แต่ก็ช่วยเน้นความหมายย่ิงขึ้น เช่นเงียบเชียบ เชียบไม่มีความหมาย แต่ช่วยทําให้คํา เงียบเชียบมีความหมายว่า 
เงียบ มากยิ่งกว่า เงียบ คําเด่ียวคําเดียวด้ือดึง ก็มีลักษณะ ด้ือ มากกว่า ด้ือดึง ขนาดใครว่าอย่างไรก็ไม่ฟัง     
จะทําตามใจตนให้ได้คล้ายคลึง มีลักษณะ เหมือน มากกว่า คล้าย 
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 5.  ความหมายของคําซ้อนกับคําเด่ียวต่างกันไป บางคําอาจถึงกับเปลี่ยนไปเป็นคนละความ ที่ใดควร
ใช้คําเดียว กลับไปใช้คําซ้อนหรือกลับกัน ที่ใดควรใช้คําซ้อนกลับไปใช้คําเด่ียว เช่นน้ี ความหมายย่อมผิดไป คํา
ซ้อนลักษณะน้ีได้แก่พร้อม กับ พร้อมเพรียง เช่น เด็กมีความพร้อมที่จะเรียน หมายความว่า ประสาทต่างๆ ถึง
เวลาจะทํางานได้ครบถ้วน เพราะพร้อม แปลว่า เวลาเดียวกัน ครบครัน ฯลฯ หากใช้ว่าเด็กมีความพร้อมเพรียง
ที่จะเรียน ต้องหมายว่ามีความร่วมใจกันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในการเรียน เพราะพร้อมเพรียง มีความหมาย
เช่นน้ัน  
 6. คําซ้อนที่คําต้นเป็นคําคําเดียวกันแต่คําท้ายต่างกัน ความหมายย่อมต่างกันไป เช่น จัดจ้าน 
(ปากกล้า ปากจัด) กับ จัดเจน (สันทัด ชํานาญ) เคลือบแคลง (ระแวง สงสัย) กับ เคลือบแฝง (ชวนสงสัยเพราะ
ความจริงไม่กระจ่าง) ขัดข้อง (ติดชะงักอยู่ ไม่สะดวก) กับ ขัดขวาง (ทําให้ไม่สะดวกไปได้ไม่ตลอด) 
 7. ความหมายของคําซ้อนขยายกว้างออก ไม่ได้จํากัดจําเพาะความหมายของคําเด่ียว สองคํามาซ้อน
กัน ได้แก่เจ็บไข้ ไม่ได้จํากัดอยู่แต่เพียงเจ็บเพราะบาดแผลหรือฟกชํ้าและมีอาการความร้อนสูงเพราะพิษไข้ แต่
หมายถึงอาการไม่สบายเพราะสุขภาพไม่ดี  

ลักษณะคําซ้อนเพื่อความหมายที่เป็นคําไทยซ้อนกับคําภาษาอ่ืน  
 ส่วนมากเป็นคําภาษาบาลีสันสกฤตและเขมร เพ่ือประโยชน์ในการแปลความหมายด้วย ในการสร้างคํา
ใหม่ด้วยดังกล่าวแล้ว คําที่มาซ้อนกันจึงต้องมีความหมายคล้ายกันเมื่อซ้อนแล้วความหมายมักไม่เปลี่ยนไป คํา
ซ้อนลักษณะน้ีมีดังน้ี 
  1. คําไทยกับคําบาลีสันสกฤต ได้แก่ ซากศพ (ศพ จาก ศว สันสกฤต) รูปร่าง โศกเศร้า ยวดยาน 
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ จาก ทฺรวฺย สันสกฤต) ถิ่นฐาน จิตใจ ทุกข์ยาก 
  2. คําไทยกับคําเขมร ได้แก่ แสวงหา เงียบสงัด เงียบสงบ ถนนหนทาง สะอาดหมดจด ยกเลิก 
เด็ดขาด 
  3. คําภาษาอ่ืนซ้อนกันเอง 
  4. คําบาลีกับสันสกฤตซ้อนกันเอง ได้แก่ อิทธิฤทธ์ิ (อิทฺธิ บ. + ฤทฺธิ ส.) รูปพรรณ (รูป บ.ส. + 
พรรณ จาก วรฺณ ส.) รูปภาพ (รูป + ภาพ บ.ส.) ยานพาหนะ (ยาน + วาหน บ.ส.) ทรัพย์สมบัติ (ทฺรวฺย ส. + 
สมฺปตฺติ บ.ส.) 
  5. คําเขมรกับบาลีสันสกฤต ได้แก่ สุขสงบ สรงสนาน เสบียงอาหาร 
  6. คําเขมรกับเขมร ได้แก่ สะอาดสอาง สนุกสบาย เลิศเลอ สงบเสง่ียม 
 

ข. คําซ้อนเพือ่เสียง 
 ด้วยเหตุที่คําซ้อนเพ่ือเสียง มุ่งที่เสียงย่ิงกว่าความหมาย คําที่ เข้ามาซ้อนกันจึงอาจจะไม่มีความหมาย
เลย เช่น โล กับ เล หรือมีความหมายเพียงคําใดคําเดียว เช่น มอมกับแมม มอม มีความหมายแต่ แมม ไม่มี
ความหมาย บางทีแต่ละคํามีความหมาย แต่ความหมาย ไม่เน่ืองกับความหมายใหม่เลย เช่น งอแง งอ หมายว่า 
คด โค้ง แต่ แง หมายถึงเสียงร้องของเด็ก ส่วนงอแง หมายว่า ไม่สู้ เอาใจยาก วิธีการสร้างคําซ้อนเพ่ือเสียง จึง
ต่างกับคําซ้อนเพ่ือความหมายดังน้ี 
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วิธีสรา้งคําซ้อนเพื่อเสียง 
            1. นําคําที่เสียงมีที่เกิดระดับเดียวกัน หรือใกล้เคยีงกันซ้อนกันเข้าซ้อนกันแล้ว จะเกิดความหมายใหม่ 
ซึ่งโดยมากไม่เน่ืองกับความหมายของคําเด่ียวแต่ละคํา แต่ที่มีความหมายเน่ืองกันก็มี 
 

สระหน้ากับกลาง  
 อิ + อะ เช่น จริงจัง ชิงชัง เอะ เอ + อะ อา เช่น เกะกะ เปะปะ เบะบะ เละละ เก้งก้าง เหง่งหง่าง 
แอะ แอ + อะ อา เช่น แกรกกราก 

สระกลางกับกลาง 
 อึ + อะ เช่น ขงึขัง ตึงตัง กึงกัง ตึกตัก ทึกทกั หงึกหงัก เออะ เออ + อะ อา เช่น เงอะงะ เทอะทะ เรอ่
ร่า เซ่อซ่า เลิ่กลั่ก เยิบยาบ 

สระหลังกับกลาง 
 อุ + อะ อา เช่น ตุ๊ต๊ะ ปุปะ กุกกัก รุงรัง ปุบปับ งุ่นง่าน ซุ่มซ่าม รุ่มร่าม โอะ โอ + อะ อา เช่น โด่งดัง 
กระโตกกระตากโคร่งคร่าง โผงผาง เอาะ ออ + อะ อา เช่น หมองหมาง 
 
           2. เสียงของคําที่มาซ้อนกันมีเสียงที่เกิดระดับเดียวกัน ดังกล่าวแล้วในเร่ืองเสียงสระ เสียงระดับ
เดียวกันคือ เสียงที่เกิดเมื่อโคนลิ้นหรือปลายลิ้นกระดกขึ้นได้ระดับเดียวกัน เสียงสระหน้ากับสระหลังที่ถือว่าอยู่
ในระดับเดียวกัน ได้แก่ อิ กับ อุ เอะ กับ โอะ แอะ กับ เอาะ แต่คําที่นํามาซ้อนกัน เสียงสระหลังจะเป็นคําต้น 
เสียงสระหน้าเป็นคําท้าย ที่เป็นเช่นน้ีคงเป็นเพราะเมื่อเวลาออกเสียงลมหายใจจะต้องผ่านจากด้านหลังของ
ปากมาทางด้านหน้า คําที่ซ้อนเพ่ือเสียงลักษณะน้ีมีดังน้ี 
  อุ อู + อิ อี เช่น ดุกดิก ยุ่งย่ิง กรุ้มกร่ิม อุบอิบ อู้อ้ี บู้บ้ี จู้จี ้สูส ีโอะ โอ + เอะ เอ เช่น โงกเงก โอนเอน 
โย่งเย่ง บ๊งเบ๊ง โอ้เอ้ โย้เย้ โผเผ เอาะ ออ + แอะ แอ เช่น ง่อกเง่ก จ๋องแจ๋ง กรอบแกรบ กล้อมแกล้ม อ้อแอ้ 
งอแง ร่อแร่ วอแว ที่เป็นสระผสมก็ม ีส่วนมากเป็นสระผสมกับหลัง ดังน้ี 

สระหน้ากับหน้า   
 เอีย + ไอ อาย เช่น เรี่ยไร เรีย่ราย เบ่ียงบ่าย เอียงอาย 
 ไอ + เอีย เช่น ไกล่เกลี่ย ไล่เลี่ย 
สระหลังกับหลัง 
 อัว + เอา เช่น ย่ัวเย้า มัวเมา 
สระหลังกับหน้า 
 เอา อาว + ไอ อาย เช่น เมามาย ก้าวก่าย 
 อัว + เอีย เช่น อ้ัวเอ้ีย ย้ังเย้ีย กลั้วเกลี้ย ต้วมเต้ียม ป้วนเป้ียน 
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            3. เสียงของคําที่มาซ้อนกันมีที่เกิดอ่ืนๆ นอกจากที่กล่าวแล้วคาํที่มีตัวสะกด ตัวสะกดคําต้นกับคําท้าย
ต่างกันก็มี ดังน้ี 

สระกลางกับหน้า  
 อะ + เอีย เช่น พับเพียบ ยัดเยียด ฉวัดเฉวียน 
สระกลางกับหลาง  
 เอือ + อา เช่น เจือจาน 
สระกลางกับหลัง 
 อะ + อัว เช่น ผันผวน 
สระหน้ากับกลาง 
 เอีย + อา เช่น เรี่ยราด ตะเกียกตะกาย 
สระหน้ากับหลัง 
 เอ + ออ เช่น เร่ร่อน 
สระหลังกับกลาง 
 อัว + อา เช่น ช่ัวช้า ลวนลาม 

สระหลังกับหน้า 
 อัว + เอ เช่น รวนเร สรวลเส 
 เอา + อี เช่น เซ้าซี ้
สระหลังกับหลัง 
 โอ + เอา เช่น โง่เง่า 

           4. คําที่นํามาซ้อนกันมีสระเดียวกันแต่ตัวสะกดต่างกัน มี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 
 ก. ตัวสะกดต่างกันในระหว่างแม่ตัวสะกดวรรคเดียวกัน คือระหว่าง แม่กก กับ กง แม่กด กับ กน และ
แม่กบ กับ กม ดังน้ี 
  แม่กก กับ แมก่ง เช่น แจกแจง กักขัง 
  แม่กด กับ แมก่น เช่น อัดอ้ัน ออดอ้อน เพลิดเพลิน จัดจ้าน คัดค้าน 
  แม่กบ กับ แมก่ม เช่น รวบรวม ปราบปราม 
 ข. ตัวสะกดต่างกันไม่จํากัดวรรค ได้แก่  
  แม่กก กับ แมก่ม เช่น ชุกชุม 
  แม่กก กับ แมก่น เช่น แตกแตน ลักลั่น ยอกย้อน 
  แม่กก กับ แม่เกย เช่น ทักทาย ยักย้าย หยอกหย็อย 
  แม่กด กับ แมก่ง เช่น สอดส่อง 
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           5. คําที่นํามาซ้อนกัน ต่างกันทั้งเสียงสระ และตัวสะกด 
  แม่กก กับ แมก่ง เช่น ยุ่งยาก ยักเย้ือง กระดากเด่ือง 
  แม่กก กับ แมก่น เช่น รุกราน บุกบ่ัน ลุกลน 
  แม่กก กับ แมก่ม เช่น ขะมุกขะมอม 
  แม่กก กับ แม่เกย เช่น แยกย้าย โยกย้าย ตะเกียกตะกาย 
  แม่กง กับ แม่เกย เช่น เบ่ียงบาย เอียงอาย มุ่งหมาย 
  แม่กง กับ แมก่น เช่น คั่งแคน้ กะบึงกระบอน 
  แม่กด กับ แมก่ง เช่น ปลดเปลื้อง ตุปัดตุป่อง เริดร้าง ตะขิดตะขวง 
  แม่กด กับ แมก่น เช่น อิดเอ้ือน ลดหลั่น 
  แม่กน กับ แมก่ง เช่น เหินห่าง พรั่นพรึง หม่นหมอง แค้นเคือง 
  แม่กน กับ แมก่ม เช่น รอนแรม ลวนลาม 
  แม่กบ กับ แมก่ม เช่น ควบคมุ 
  แม่กม กับ แมก่ง เช่น คลุ้มคลั่ง 
  แม่กม กับ แม่เกย เช่น ฟุ่มเฟือย ที่ คําท้าย เป็นคําที่ไม่มีเสยีงตัวสะกดเลยก็มี เช่น ลบหลู่ 
ปนเป เชือนแช พ้ืนเพ หมิ่นเหม่ ลาดเลา หดหู่ เขม็ดแขม ่เตร็ดเตร่ โรยรา ตะคร่ันตะครอ ทุลักทุเล คลุกคล ี

           6. คําที่ซ้อนกัน มีสระเดียวกันแต่ตัวสะกดคําท้ายกร่อนเสียงหายไป คําเหล่าน้ีเช่ือว่าคงจะเป็นคําซ้ํา 
เมื่อเสียงไปลงหนักที่คําต้น เสียงคําท้ายที่ไม่ได้เน้นจึงกร่อนหายไป น่าสังเกตว่าเมื่อตัวสะกด กร่อนหายไป เสียง
สูงตํ่าจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพ่ือชดเชยกับเสียง กร่อนน้ันๆ ได้แก่ จอนจ่อ (จากจอนๆ) งอนหง่อ ร่อย
หรอ เลินเล่อ เตินเต่อ เทินเถ่อ โยกโย้ ทนโท่ ดนโด่ (ในคาํกระดกกระดนโด่) คําซ้อนเพื่อความหมายที่สับหน้า
สับหลัง แล้วมคีวามหมายทั้งสองคํา ได้แก่ แน่นหนา กับ หนาแน่น แน่นหนา ความหมายเน้นที่แน่นอย่างไม่
หลุดไม่ถอน แน่นหนา คือ แน่นมาก เช่น ใส่กุญแจแน่นหนา คือ  ใส่กุญแจเรียบร้อยทกุดอก ไขอย่างไรก็ไม่ออก 
ส่วนหนาแน่น ความหมายเน้นที่ หนา ซึ่งตรงข้ามกับบาง มักใช้กับผู้คนจาํนวนมาก เช่นผู้คนหนาแน่น บ้านช่อง
หนาแน่น (คือบ้านมีมากหลัง ผู้คนย่อมจะมมีากไปด้วย)  

คําซ้อน 4 คําหรือ 6 คํา 
 คําซ้อนลักษณะน้ีไม่ว่าจะเป็น 4 คําหรือ 6 คํา จะมีสัมผัสกลางคํา ส่วนที่สัมผัสกันน้ัน เห็นได้ชัดว่า 
เพ่ือประโยชน์ทางเสียงโดยแท้เพราะความหมายไม่ได้ปรากฏที่น่ัน ความหมายของท้ังคําปรากฏที่คํา ต้นกับคํา
ท้ายบ้าง หรือปรากฏที่คําข้างหน้า 2 คําบ้าง ส่วนคําข้างท้าย2 คํา ไม่ปรากฏความหมาย ที่ความหมายปรากฏที่
คําต้นและคําท้าย ยากดีมีจน (ยากจน) ผลหมากรากไม้ (ผลไม้) ข้าวยาก หมากแพง (ข้าวแพง) เอาใจดูหูใส่ 
(เอาใจใส่) หัวหายสพายขาด (หัวขาด) ที่ความหมายปรากฏที่คําข้างหน้า 2 คํา เจ็บไข้ได้ป่วย (เจ็บไข้) อดอยาก
ปากแห้ง (อดอยาก) เก่ียวดองหนองยุ่ง (เก่ียวดอง) ดูหมิ่นถิ่นแคลน (ดูหมิ่น) รูปโฉมโนมพรรณ (รูปโฉม) ที่ไม่
ปรากฏความหมายท่ีคําใดๆ เลยก็มี ต้องถือเป็นเรื่องซ้อน เพ่ือเสียงแท้ๆ เช่น อีลุ่ยฉุยแฉก อีหลุกขลุกขลัก    
อีหรํ่าตํ่าฉึก ที่ซ้อน 6 คํา ความหมายอยู่ที่คําต้นกับคําท้าย ได้แก่ อด ตาหลับขับตานอน (อดนอน) แต่ส่วน    
ขิงก็ราข่าก็แรง มีความหมายทั้ง 6 คํา 
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คําซ้อน 2 คู ่

 คําซ้อนลักษณะน้ีจะมีคําที่มีคํา 2 คํา ซึ่งอาจเป็นคําซ้อนหรือไม่ ใช่คําซ้อนก็ได้ ซ้อนกันอยู่ 2 คู่ด้วยกัน 
มีลักษณะต่างๆ กัน 
 1. คําซ้อนสลับ คือคําซ้อน 2 คู่สลับที่กัน คู่แรกแยกเป็นคําที่ 1 กับ 3 คู่ที่ 2 แยกเป็นคําที่ 2 กับ 4 คํา
ที่นํามาซ้อนกันมักเป็นคําตรงกันข้าม ความหมายทั้งคําจึงต่างกับความหมายของคําที่แยกออกทีจะคําไปบ้าง 
ดังน้ี หน้า ช่ืน อก ตรม ปากหวานก้นเปรี้ยว ผิดชอบช่ัวดี หนักนิดเบาหน่อย 
 2. คําที่ซ้อนกันเป็น 2 คู่เป็นคําประสมไม่ใช่คําซ้อน ซึ่งมีคําที่ 1 กับ 3 เป็นคําเดียวกัน และคําที่ 2 กับ 
4 เป็นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันใช้ซ้อนกันอยู่ ความหมายจะเด่น อยู่ที่คําข้างหน้าหรือคําข้างท้าย 2 คํา คํา
ที่ 2 กับ 4 มักเป็นคํานาม ที่เป็นคํากริยาก็มีบ้าง อด หลับ อด นอน (อดนอน ความหมายเด่นอยู่ที่คําท้าย 2 
คํา) ผิดหูผิดตา (ผิดตา ความหมายเด่นอยู่ที่คําท้าย) ถูกอกถูกใจ (ถูกใจ ความหมายเด่นอยู่ที่คําท้าย) หน้าอก
หน้าใจ (หน้าอก ความหมายเด่นอยู่ที่คําหน้า 2 คํา) หายใจหายคอ (หายใจ ความหมายเด่นอยู่ที่คําหน้า 2 คํา) 
เป็นทุกข์เป็นร้อน (เป็นทุกข์ ความหมายเด่นอยู่ที่คําหน้า 2 คํา) น่าสังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องร่างกาย ความหมาย
เด่นอยู่ที่คํา อก แต่ถ้าเป็นเรื่องความรู้สึกความหมายอยู่ที่ใจ 
 3. คําที่ซ้อนกันเป็นคําประสม 2 คู่ คําที่ 2 กับ 4 เป็นคําตรงกันข้าม ส่วนคําที่ 1 กับ 3 เป็นคําเดียวกัน 
ความหมายของคํ าซ้อนลักษณะน้ีจึ ง ต่าง กับความหมายของคําเ ด่ียวที่ แยกออกไปทีละคํ า  ดัง น้ี 
มิดีมิร้าย หมายความว่า ร้าย (ไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ร้ายเป็นกลางๆ อย่างไม่ได้ไม่เสีย ไม่แพ้ไม่ชนะ) พอดีพอร้าย 
หมายความว่า ปานกลาง ไม่ดีมากแต่ก็ไม่เลวมาก ไม่มากไม่น้อย หมายความว่า วางตัวพอดี เฉยๆ คําในข้อ 2 
กับข้อ 3 อาจถือเป็นคําซ้อนซ้ํา คือคําที่ 1 กับ 3 เป็นคําซ้ําซ้อนสลับคู่กับคําซ้อน ที่เป็นคําที่ 2 กับ 4 แต่ที่จริง
ข้อ 2 ควรเป็นคําประสมมากกว่าเพราะคํา อด ผิด ถูก หน้า หาย เป็น ฯลฯ ที่เป็นตัวซ้ําได้มาจากคําประสมว่า 
อดนอน ผิดตา ถูกใจ หน้าอก หายใจ เป็นทุกข์ หรือคําประสม ที่ตรงกันข้าม เช่น มิดี กับมิร้าย ไม่ใช้ว่ากําหนด
ขึ้นมาตามชอบใจ 
 
การใชค้ําซ้อนเพื่อเสียง  
 มีใช้แต่เป็นคําวิเศษณ์เสียโดยมาก มีทั้งวิเศษณ์ขยายนามและ ขยายกริยา ที่ใช้เป็นกรยิาก็มีบ้าง แต่ที่
เป็นคํานามมีน้อยที่ใช้เป็นคําขยายนาม ได้แก่ เกะกะ เงอะงะ รุงรัง ซุ่มซ่าม ที่ใช้เป็นคําขยายกริยา ได้แก่ 
ย้ัวเย้ีย ง่อกแง่ก ต้วมเต้ียม อุบอิบ ที่ใช้เป็นคํากริยา ได้แก่ สูส ีเบ่ียงบ่าย ตะเกียกตะกาย ย่ัวเย้า ที่ใช้เป็นนาม 
ได้แก่ ผลหมากรากไม้ รูปโฉมโนมพรรณ 

ประโยชน์ของคําซ้อนเพ่ือเสยีง 
 1. ทําให้ได้คําใหม่ที่สร้างได้ง่ายกว่าคําซ้อนเพ่ือความหมาย 
 2. ได้คําที่มีเสียงกระทบกระทั่งกัน เหมาะที่จะใช้ใน การพรรณนาลักษณะให้ได้ใกล้เคยีงความจริง ทํา
ให้เห็นจริงเห็นจังย่ิงขึ้น 
 3. ได้คําที่มีทั้งเสียงและความหมายใหม่ โดยอาศัยคําเดิมที่มีอยู่แล้ว 
 
ข้อควรสังเกต 
 1. คําซ้อนในภาษาไทยส่วนใหญ่มีเสียงสมัผสักัน เช่น ซาบซึ้ง ปีนป่าย เฮฮา 
 2. คําที่มี 2 พยางค์ อาจซ้อนกันกลายเป็นคําซ้อน 4 พยางค์ เช่น เฉลียวฉลาด ตะเกียกตะกาย 
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คําประสม 
 คําประสม คือ คําที่มีคํา 2 คําหรือมากกว่าน้ันมาประสมกันเข้าเป็นคําใหม่อีกคําหน่ึง เจตนาในการ
สร้างคําประสมก็เป็นเช่นเดียวกับคําซ้อน คือให้ได้มีใหม่ใช้ในภาษา 
 

ลักษณะคําประสม 
 คําประสมที่สร้างมีลักษณะต่างๆ ตามการใช้ แยกได้เป็น ที่ใช้ เป็นคํานาม คํากริยา และคําวิเศษณ์   
คําประสมที่ใช้เป็นคํานาม ส่วนมากคําตัวต้ังเป็นคํานาม ที่เป็นคําอ่ืนก็มีบ้าง คําประสมประเภทน้ีใช้เป็นช่ือสิ่ง
ต่างๆ ที่มีความหมายจํากัดจําเพาะ พอเอ่ยช่ือขึ้นย่อมเป็นที่รับรู้ว่าเป็นช่ือของอะไรหากคําน้ันเป็นที่ยอมรับใช้
กันทั่วไปแล้ว 

1. คําตัวต้ังเป็นนามและคําขยายเป็นวิเศษณ์ ได้แก่ 
 มด+แดง คือ มดชนิดหน่ึงตัวสีแดง ไม่ใช่มดตัวสีแดงทั่วๆ ไป อาจเติมต่อเป็น มด+แดง+ไฟ ก็ได้ เป็น
การบอกประเภทย่อยของ มดแดง ลงไปอีกทีหน่ึง 
 รถ+เร็ว คือรถไฟที่เร็วกว่าธรรมดาเพราะไม่ได้หยุดแวะทุกสถานี 
 นํ้า+แข็ง คือ นํ้าชนิดหน่ึงที่แข็งเป็นก้อนด้วยความเย็นจัดตามธรรมชาติ หรือทําขึ้นที่เราใช้อยู่ทุกวัน
หมายถึงนํ้าที่แข็งเป็นก้อนด้วยกรรมวิธีอย่างหน่ึง คําประสมลักษณะน้ีมุ่งบอกลักษณะของส่ิงน้ันๆ ย่ิงกว่าอ่ืน จึง
ใช้คําขยายเป็นคําวิเศษณ์ 
 
2. คําตัวต้ังเปน็คํานาม คําขยายเปน็กริยา บางทีมีกรรมมารับด้วย ได้แก่ 
 ไม้+เท้า คือ ไม้สําหรับเท้าเพ่ือยันตัว 
 โต๊ะ+กิน+ข้าว คือ โต๊ะสําหรบักินข้าว 
 
3. คําตัวต้ังเปน็คํานาม คําขยายเปน็คํานามด้วยกัน ได้แก่ 
 เรือน+ต้น+ไม้ คือ เรือนที่ไว้ต้นไม้ไม่ให้โดนแดดมาก 
 เก้าอ้ี+ดนตรี คือ การเล่นชิงเก้าอ้ีมีดนตรีประกอบเป็นสัญญาณ 
 คน+ไข้ คือ คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ในความดูแลของแพทย์พยาบาล 
 แกง+ไก่ คอื แกงเผ็ดที่ใส่ไก่ ไม่ใช่แกงที่ใส่ไก่ทั่วๆ ไป 
 
4. คําตัวต้ังเปน็คํานาม คําขยายเปน็บรุพบท ได้แก่ 
 คน+กลาง คือ คนที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใด คนที่ติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
 คน+ใน คือ คนในครอบครัว ในวงการ คนสนิท  
 เครื่อง+ใน คือ อวัยวะภายในของสัตว์ ซึ่งมักใช้เป็นอาหาร ได้แก่ ตับ ไต ไส้ ของหมู วัว ควาย เป็นต้น 
 ความ+ใน คือ เรื่องส่วนตัวซึ่งรู้กันในระหว่างคนสนิทกัน 2-3 คน 
 คน+นอก คือ คนนอกครอบครัว นอกวงการ 
 ของ+นอก คือ ของไม่แท ้มักใช้หมายถึงทองวิทยาศาสตร์ที่เรียกทองนอก 
 เมือง+นอก คอื ต่างกระเทศ มักหมายถึงยุโรป อเมริกา 
คําประสมลักษณะน้ีย่อมมคีวามหมายทั้งหมดลงในคําคําเดียว 
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5. คําตัวต้ังที่ไม่ใช่คํานาม และคาํขยายก็ไม่จํากัดอาจเป็นเพราะพูดไม่เต็มความ คาํนามที่เป็นคําตัวต้ังจึง
หายไป กลายเป็นคาํกริยาบา้ง คําวิเศษณบ์้าง เป็นตัวต้ัง ได้แก่ 
 ต้ม+ยํา ต้ม+สม้ ต้ม+ข่า เป็นช่ือแกงแต่ละอย่าง มีลักษณะต่างๆ กัน เดิม น่าจะมคีํา แกง อยู่ด้วย 
เพราะขณะน้ียังมีอีกมาก ที่พูดแกงต้มยํา แกงต้มส้ม แกง(ไก่)ต้มข่า 
 เรียง+เบอร์ คือ ใบตรวจเลขสลากกินแบ่งของรัฐบาลที่มีเบอร์เรียงๆ กันไป เดิมคงจะมีคํา ใบ อยู่ด้วย 
 พิมพ์+ดีด คือ เครื่องพิมพ์ดีด คํา เครื่อง หายไป แต่ที่ยังใช้เคร่ือง ด้วยก็มี 
 สาม+ล้อ คือ รถสามล้อ คํา รถจะหายไปในภายหลังเช่นเดียวกัน 
 สาม+เกลอ (เครื่องยกตอกกระทุ้งลง มีที่ถอืสําหรับยกสามที่) 
 สาม+ง่าม (ไมห้รือเหล็กที่แยกเป็นสามง่าม อาวุธที่มีปลายแหลมเป็นสามแฉก) ฯลฯ 
 
คําประสมที่ใช้เป็นคําคุณศัพท์ คําตัวต้ังอาจเป็นคํานาม คํากริยาหรือ คําวิเศษณ์ ก็ได้ เมื่อประสมแล้วใช้ใน
ความหมายธรรมดาก็ได้ ใช้ในความหมายเชิงอุปมาก็ได้ ส่วนมากใช้เป็นวิเศษณ์ขยายนาม ที่ใช้ขยายกริยาก็มี
บ้าง 
 1. คําตัวต้ังเป็นนามและคําขยายเป็นคําคุณศัพท์หรืออ่ืนๆ เช่น ช้ันตํ่า ขยายนาม เช่น คน เป็น คน
ช้ันตํ่า ลิ้นวัว ขยายนาม เช่น สตู เป็น สตูลิ้นวัว ส้นสูง ขยายนาม เช่น รองเท้า เป็น รองเท้าส้นสูง 
 2. คําตัวต้ังเป็นกริยาและคําขยายเป็นคํานามหรืออ่ืนๆ เช่น กันเป้ือน ขยายนาม เช่น ผ้า เป็น ผ้ากัน
เป้ือน วาดเขียน ขยายนาม เช่น ดินสอ กระดาษ เป็น ดินสอวาดเขียนกระดาษวาดเขียน คิดเลข ขยายนาม 
เช่น เครื่อง เป็น เครื่องคิดเลข (คําน้ีละเคร่ืองไม่ได้อย่างเครื่องพิมพ์ดีด) เผาขน ขยายนาม เช่น ระยะ เป็น 
ระยะเผาขน คือระยะประชิดตัว กําลังกิน ขยายนาม เช่น มะม่วง เป็นมะม่วงกําลังกิน หรือใช้ กําลังกินกําลัง
นอน เช่น เด็กวัยกําลังกินกําลังนอน 
 3. คําตัวต้ังเป็นคําวิเศษณ์และคําขยายเป็นคํานามและอ่ืนๆ เช่น เขียวนํ้าทะเล ใช้ขยาย สี เป็น สี
เขียวนํ้าทะเล หลายใจ ใช้ขยาย คน เป็น คนหลายใจ มีความมุ่งหมายเชิงอุปมาว่า เปลี่ยนใจ เปลี่ยนคนรัก
บ่อยๆ สองหัว ใช้ขยาย นก เป็น นกสองหัว มีความหมายเชิงอุปมาว่า คนที่เข้าทั้งสองข้าง 
 4. คําตัวต้ังเป็นบุรพบทและคําขยายเป็นคํานามหรืออ่ืนๆ เช่น กลางบ้าน ใช้ขยาย ยา เป็น ยา
กลางบ้าน คือ ยาที่ชาวบ้านเช่ือถือกันเอง กลางแปลง ใช้ขยาย โขน หรือ ละคร เป็น โขนกลางแปลง ละคร
กลางแปลง คือ โขนหรือละครที่เล่นกลางแปลงในใจ ใช้ขยาย เลข เป็น เลขในใจข้างถนน ใช้ขยาย เด็ก เป็น 
เด็กข้างถนน คือ เด็กที่ไม่มีพ่อแม่เอาใจใส่นอกครู ใช้ขยาย หัวล้าน เป็น หัวล้านนอกครู ไม่ประพฤติตามแบบ 
 
คําประสมใช้เป็นคําคุณศัพท์หรือคํานาม มีความหมายในเชิงอุปมา ดังน้ี 
 1. คําตัวต้ังเป็นคํานามชื่ออวัยวะของร่างกาย คําขยายเป็นคํานาม กริยา หรือคุณศัพท์ ความหมาย
ของคําที่ประสมแล้วมีอุปมาเปรียบเทียบดุจดังสิ่งน้ันๆ มีลักษณะหรืออาการอย่างน้ัน ที่ใช้เป็นช่ือต้นไม้มีเป็นอัน
มาก แสดงว่ามีลักษณะเหมือนสิ่งน้ันๆ ดังน้ี 
 หัว ได้แก่ หัวนอก หัวไม้ หัวเรือใหญ ่หัวหน้า หัวพุงหัวมัน หัวแข็ง หัวอ่อน หน้า ได้แก่ หน้าม้า หน้า
เป็น หน้าตาย หน้าหนา หน้าบาง  
 ตา ได้แก่ ตากบ ตากุ้ง ตาไก่ ตาขาว ตาเขียว 
 ปาก ได้แก่ ปากกา ปากไก่ ปากฉลาม ปากเป็ด ปากแข็ง ปากตลาด 
 ใจ ได้แก่ ใจกว้าง ใจแคบ ใจจดื ใจดํา ใจน้อย ใจใหญ ่ใจเบา ใจเย็น ใจรอ้น ใจลอย 
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 2. คําตัวต้ังเปน็คํานามอ่ืนๆ ที่มีลักษณะอันจะนาํมาใช้เป็นอุปมาเปรียบเทียบได ้คําขยายเป็น
คํากริยาหรือคํานาม ได้แก่ 
 ลูก มักหมายถงึสิ่งที่มีลักษณะกลมหรือที่มลีักษณะเป็นรองประกอบกับสิ่งที่ใหญ่กว่าสําคัญกว่า มีคําว่า 
ลูกกวาด ลูกช่วง ลูกช้ิน ลูกด่ิง ลูกตุ้ม ลูกบวบ ลูกฟูก ลกูโยน 
 ลูกคิด ลูกจ้าง ลูกน้อง ลูกความ ลูกขุน ลูกค้า ลูกช้าง ลูกเลี้ยง ลูกไล ่ลกูวัด 
 แม่ มักหมายถงึ ผู้มีความสําคญั อาจขนาดหวัหน้างาน ปกครองคนหรือหมายถึง สิ่งสําคญักว่าใหญ่กว่า 
มีคําว่า แม่งาน แมท่ัพ แม่บ้าน แมส่ื่อ แม่เลีย้ง แม่ครัว แมม่ด แม่บท แมย่่านาง แม่แรง แม่เหล็ก แม่พิมพ์ 
แม่นํ้า แม่เบ้ีย 
 

คําประสมท่ีใชเ้ป็นกรยิา ส่วนมากใช้คํากริยาเป็นคําตัวต้ังและคําขยาย แต่ที่ใช้คําอ่ืนเป็นคําตัวต้ังและคําขยายก็
มี ความหมายมักเป็นไปในเชิงอุปมา ดังน้ี 
 1. คําตัวต้ังเป็นคํากริยา คําขยายเป็นกรรม มีความหมาย กําหนดใช้เป็นพิเศษ เป็นที่รบัรู้กัน คือ 
  - ยิงปืน (หรือ ยิงธนู ยิงหน้าไม้ ยิง ปืนกล) หมายความว่า ยิงด้วยปืน ด้วยธนู ทําให้ลูกปืนหรือ
ลูกธนูแล่นออกไปโดยแรงด้วยแรงส่ง ไม่ใช่ยิงไปที่ปืน อย่างยิงคน ยิงสัตว์ 
  - ตัดเสื้อ (ตัดกางเกง ตัดกระโปรง) หมายว่า ตัดผ้าทําเป็นเสื้อกางเกง หรือกระโปรง ไม่ใช่ตัด
ผ้าที่เย็บเป็นเสื้อแล้ว 
  - ตัดถนน (ตัดทาง) ทําให้เกิดเป็นทางขึ้น ไม่ใช่ตัดทางหรือตัดถนนที่มีอยู่แล้ว 
 กริยา + ใจ 
  กินใจ หมายความว่า แคลงใจ สงสัย ไม่วางใจสนิท 
  ต้ังใจ " ทําโดยเจตนา จงใจ 
  ตายใจ " วางใจ เช่ืออย่างไม่สงสัย 
  นอนใจ " วางใจไม่รีบร้อน 
  เป็นใจ " สมรู้รว่มคิด รู้กัน 
 กริยา + หน้า 
  หักหน้า " ทําให้อีกฝ่ายหน่ึงได้อาย 
  ไว้หน้า " รักษาเกียรติไว้ให้ ไม่พูดจาให้เป็นที่เสื่อมเสีย 
  ได้หน้า " ได้รับคํายกย่องชมเชย 
  เสียหน้า " ได้รับความอับอาย 
 กริยา + ตัว 
  ไว้ตัว " ถือตัว ไม่สนิทสนมกบัใครง่ายๆ 
  ออกตัว " พูดถ่อมตัวไว้ก่อน กันถูกตําหนิ 
  ถือตัว " ไว้ตัว เพราะถือว่าตนเหนือกว่าด้วย ฐานะ ความรู้ ฯลฯ ที่คําขยายเป็นคํานามอ่ืนๆ ก็
มี เช่น ว่ิงราว ว่ิงรอก เดินแต้ม เดินโต๊ะ 
  2. คําตัวต้ังเป็นคํากริยา คําขยายเป็นคํานามที่เป็นช่ือวัยวะของร่างกาย มีความหมายไปในเชิง อุปมา  
 3. คําตัวต้ังเป็นคํากริยา คําขยายเป็นบุรพบท ได้แก่ กินใน หมายความว่า แหนงใจ ระแวงสงสัย ไม่
สนิทได้ดังเดิมเสมอนอก " เอาใจใส่ช่วยอยู่หา่งๆ ภายนอก เป็นกลาง " ไมเ่ข้าข้างใคร 
 4. คําตัวต้ังเป็นบุรพบท คําขยายเป็นคํานาม ได้แก่ นอกใจ หมายความว่า ประพฤติไม่ช่ือตรง เอาใจไป
เผื่อแผ่ผู้อ่ืนนอกจากคู่ของตน นอกคอก " ประพฤติไม่ตรงตามแบบแผนธรรมเนียม 
 5. คําตัวต้ังเป็นคําวิเศษณ์ คาํขยายเป็นคํานามที่เป็นอวัยวะของร่างกาย 
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 วิเศษณ์ + ใจ 
  แข็งใจ หมายความว่า ทําใจให้แข็งแรง ไมท่อ้ถอยเหน่ือยหน่าย 
  อ่อนใจ " ระอา ท้อถอย 
  น้อยใจ " รู้สึกเสียใจ แค้นใจทีไ่ด้รับผลไม่สมกับที่ลงแรงหรือที่หวัง 
 วิเศษณ์ + หน้า 
  น้อยหน้า " ไม่เทียมหน้าคนอ่ืน 
  หนักหน้า " ภาระหรือความรับผิดชอบตกอยู่ที่ตน 
 วิเศษณ์ + มือ 
  หนักมือ " รุนแรง กําเริบ 
  แข็งมือ " ต้ังข้อสู้ไม่ลดละ 
 น่าสังเกตว่าคําประสมลักษณะน้ีโดยมากสับหน้าสับหลังกันได้ เช่น 
  แข็งใจ-ใจแข็ง อ่อนใจ-ใจอ่อน น้อยใจ-ใจน้อย ดีใจ-ใจดี หนักมือ-มือหนัก 
  แข็งมือ-มือแขง็ (น้อยหน้า กับ หนักหน้า สบัไม่ได้ ไม่มีความหมาย) 
  

 คําที่สับหน้าสบัหลัง สับที่กันเช่นน้ี หน้าที่ของคําต่างกันไปด้วย คือ คําที่มีช่ืออวัยวะร่างกายอยู่ข้างท้าย 
เช่น  วิเศษณ์ + ใจ คําน้ันใช้เป็นคํากริยา แต่ถ้าช่ืออวัยวะร่างกายอยู่ต้นคํา เช่น  ใจ + วิเศษณ์ คําน้ันใช้เป็นคํา
ขยายนาม 

 ส่วนคําในข้อ 2 ที่คําตัวต้ังเป็นกริยาและคําขยายเป็นช่ืออวัยวะคําลักษณะน้ีสับหน้าสับหลังกันไม่ได้ 
เช่น ต้ังใจ นอนใจ ไม่มี ใจต้ัง ใจนอน นอกจากบางคําซึ่งนับเป็นส่วนน้อย เช่น เสียหน้า มี หน้าเสีย 

  6. คําตัวต้ังเป็นกริยา คําขยายก็เป็นกริยา มคีวามสําคัญเทา่กันเหมือนเช่ือมด้วย และ อาจสับหน้าสับ
หลังกันได้ คําใดอยู่ต้นถือเป็นตัวต้ัง ความสําคัญอยู่ที่น่ัน คาํท้ายเป็นคําขยายไป เช่นเที่ยวเดิน-เดินเที่ยว ให้หา-
หาให้ 
 7. คําตัวต้ังเป็นคํากริยา คําขยายเป็นกริยาวิเศษณ์ได้แก่ 
  อวดดี หมายความว่า ทะนงใจว่าตัวดี 
  ถือดี " ถือว่าตัวดี ทะนงตัว 
  คุยโต " พูดเป็นเชิงอวด 
  วางโต " ทําท่าใหญ่โต 
 8. คําตัวต้ังเป็นคํากริยา มีคาํอ่ืนๆ ตาม มคีวามหมายไปในเชิงอุปมา และมีที่ใช้เฉพาะ ได้แก่  
  ตัดสิน หมายความว่า ลงความเห็นเด็ดขาด 
  ช้ีขาด " วินิจฉยัเด็ดขาด 
  ตกลง " ยินยอม 

คําประสมท่ีใชเ้ป็นคํากริยาวิเศษณ ์ที่จริงถา้จะเทียบกับคําประสมที่ใช้เป็นคํานาม คณุศัพท์และกรยิาแล้ว คํา
ประสมท่ีใช้เป็นกริยาวิเศษณ์มีน้อยกว่ามาก ดังน้ี 
 1. คําตัวต้ังเป็นคุณศัพท์ คําขยายเป็นคํานาม ได้แก่ 
  สามขุม ใช้กับ ย่าง เป็น ย่างสามขุม  สามหาว " พูด เป็น พูดสามหาว 
 2. คําตัวต้ังเป็นกริยา คําขยายเป็นคํานาม ได้แก่ 
  นับก้าว ใช้กับ เดิน เป็น เดินนับก้าว  สับเงา " น่ัง เป็น น่ังสับเงา 
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 3. คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคําอ่ืนๆ ได้แก่ 
  คอแข็ง ใช้กับ น่ัง เป็น น่ังคอแข็ง (เถียงไม่ออก) คอตก " น่ัง เป็น น่ังคอตก (เศร้าเสียใจ) 
 4. คําตัวต้ังเป็นบุรพบท คําขยายเป็นคํานาม ได้แก่ 
  ในตัว เช่น เป็นนายเป็นบ่าวอยู่ในตัว  ในที " ย้ิมอยู่ในที 
  ในหน้า " ย้ิมในหน้า    นอกหน้า " แสดงออกจนออกนอกหน้า 
 5. คําตัวต้ังเป็นคําบุรพบท คาํขยายเป็นคํากริยาวิเศษณ์ ได้แก่ 
  ตามมีตามเกิด เช่น ทําไปตามมีตามเกิด (สุดแต่จะทําได้)  
  โดยแท้ " เขาชํานาญเรื่องน้ีโดยแท้  
 ยังมีคําอีกประเภทหน่ึงซึ่งมีบุรพบทนําหน้า มีคําวิเศษณ์ตามมา เช่น โดยดี โดยเร็ว โดยด่วน ตาม
สะดวก ตามถนัด แต่ไม่กําหนดไปตายตัว อาจเปลี่ยนคําที่ตามมาเป็นอย่างอ่ืนได้ จึงไม่น่าถือเป็นคําประสม  
สรุปได้ว่า คําประสมอาจใช้เป็นได้ทั้งนาม คุณศัพท์ กริยา และกริยาวิเศษณ์ 

ข้อควรสังเกตเก่ียวกับคําประสม 
 คําที่ไม่เกิดความหมายใหม่ จัดเป็น วลี หรือกลุ่มคํา เช่น ลูกหมาตัวน้ีถูกแม่ทิ้ง เป็นวลี เพราะไม่เกิด
ความหมายใหม่เจ้าหน้าที่กําลังฉีดยากําจัดลูกน้ํา เป็นคําประสม เพราะไม่ได้หมายถึงลูกของนํ้า 
 

ลักษณะท่ีต่างกัน 
1. คําประสม มี 2 คําหรือมากกว่าน้ัน คําซ้อน มีคําเพียง 2 คํา ถ้าจะมีมากกว่าน้ันก็ต้องเป็น 4 คําหรือ 

6 คํา 
2. คําประสม มีความหมายสําคัญที่คําตัวต้ัง ส่วนคําขยายมีความสําคัญรองลงไป คําซ้อน ถือคําแต่ละ

คําที่มาซ้อนกัน มีความสําคัญเสมอกันเพราะต่างก็มีความหมายคล้ายกัน 
3. คําประสม มีความหมายต่างจากเดิมไปบ้าง ถ้าคงเดิมก็มักเป็นคําที่ใช้เรียกช่ือสิ่งต่างๆ คําซ้อนมี   

ความหมายต่าง 
 

คําประสมกับคําซ้อน 
ลักษณะท่ีเหมือนกัน 

1. ต่างเป็นคําที่นําคําเด่ียวอันมีใช้อยู่เดิมมารวมกันเข้าสร้างเป็นคําใหม่ขึ้น 
2. เมื่อเกิดเป็นคําใหม่แล้ว ความจะต่างจากเดิมไป ที่เหมือนเดิมก็ต้องมีความหนักเบาของความหมาย

ต่างกัน บางทีก็มีความหมายไปในเชิงอุปมา 
3. คําที่ประสมกันก็ดี ซ้อนกันก็ดี ถ้าแยกออกเป็นคําๆ แล้วแต่ละคํามีความหมายสมบูรณ์ มีที่ใช้ใน

ภาษา ทั้งน้ีผิดกับคําที่ลง อุปสรรคที่จะกล่าวต่อไป อุปสรรค์น้ันไม่มีความหมายและที่ใช้ในภาษา 
 
ข้อสังเกตคําประสมกับคําเด่ียว 
 คําประสมบางคํามีลักษณะเหมือนคําเด่ียวๆ (ที่เคยเรียกันว่าคํามูล) มาเรียงกันเข้า ทําให้พิจารณายาก
ว่า คําใดเป็นคําประสมคําใดไม่ใช่ มีหลักพิจารณาได้ดังน้ี 
 1. เสียงหนักเบา เรื่องเสียงน้ีไม่อาจรู้ได้จากตัวเขียนแต่ เวลาพูดอาจสังเกตได้โดยเสียงหนักเบาบอกให้
รู้ ดังกล่าวแล้วในเรื่องเสียงวรรณยุกต์ คือ ถ้าเป็นคําประสมนํ้าหนักเสียงจะลงที่คําท้ายเป็นส่วนมาก ส่วนที่ไม่ได้
ลงเสียงหนัก เสียงจะสั้นเบา เหมือนหายไปเลยทั้งพยางค์ แต่ถ้าไม่ใช่คําประสมนํ้าหนักเสียงจะเสมอกันและมี
จังหวะเว้นระหว่างคํา ทั้งน้ีเพราะคําที่เรียงกันมาแต่ละคํา ถ้าพูดไม่ชัดเจนทุกคําไปแล้ว ความหมายย่อม       
ไม่แจ่มแจ้ง  
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 2. ความหมาย คําประสมจะมีความหมายจํากัด จําเพาะว่าหมายถึงอะไร และหมายพิเศษอย่างไร 
เช่น รถเร็ว ไม่ใช่รถที่ว่ิงเร็วทั่วๆ ไป เมื่อพูดย่อมเป็นที่เข้าใจกัน แต่คําบางคําไปมีความหมายอย่างอ่ืน ไม่ตรง
ตามคําเด่ียวที่นํามาประสมกันเข้า เช่น สามเกลอสามขา หมายถึง เครื่องใช้เพ่ือตอกเสาเข็มด้วยแรงคน 
 3. คําประสม มีความหมายต่างจากเดิมไปบ้าง ถ้าคงเดิมก็มักเป็นคําที่ใช้เรียกช่ือสิ่งต่างๆ คําซ้อน มี
ความหมายต่างจากเดิมไปบ้าง ถ้าคงเดิม ความเน้นหนักและที่ใช้ก็ต้องต่างไป  
 4. คําประสม บางคําอาจสับหน้าสับหลังกันได้ แต่ถ้าเรียงสับที่กันความหมายก็จะต่างไป เช่น เสือ
ปลา กับ ปลาเสือและหน้าที่ของคําก็จะต่างไปด้วย เช่น ใจดี กับ ดีใจ คําซ้อน อาจสับหน้าสับหลังได้เฉพาะบาง
คําที่เสียงไปได้ไม่ขัดหู ออกเสียงได้สะดวก และบางคําสับที่แล้วความหมายต่างไป แต่ที่ไม่ต่างกันก็มี เช่น อัดแอ 
กับแออัด 
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กิจกรรม 
เรื่อง การสร้างคําตามหลักเกณฑ์ของภาษาการเขียนตัวเลขไทย 

 
1. คํามูล หมายถึง
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2. คํามูล มีลักษณะอย่างไร
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3. การสร้างคําใหม่ มีอยู่ก่ีแบบ อะไรบ้าง
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4. คําซ้ํา คือ
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จงบอกลักษณะของคําซ้ํา
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5. คําซ้อน คือ
..............................................................................................................................................................................
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จงบอกลักษณะของคําซ้อน
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.............................................................................................................................................................................. 
6. คําประสม คือ
..............................................................................................................................................................................
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จงบอกลักษณะของคําประสม
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7. จงบอกลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันระหว่างคําประสมกับคําซอ้น 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
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3. การอ่านตามหลักเกณฑ์ทางภาษาบริบทและมารยาทในการอ่าน 
การอ่านในใจ  
 การอ่านในใจ หมายถึง การแปลตัวอักษรออกมาเป็นความรู้ ความเข้าใจ และความคิด แล้วนําไปใช้อีก
ทอดอย่างไม่ผิดพลาด โดยทั่วไป จะเป็นการอ่านเพ่ือความรู้ และความบันเทิง  

จุดประสงคข์องการอ่านในใจ  
1. เพ่ือจับใจความได้ถูกต้องและรวดเร็ว  
2. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความคิดอย่างกว้างขวางและลึกซึง้  
3. เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
4. เพ่ือให้ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านให้ผู้อ่ืนรับรู้โดยไม่ผิดพลาด  

หลักการอ่านในใจ  
1. ต้ังจุดมุ่งหมาย ว่าจะต้องอ่านเพ่ืออะไร อ่านเพ่ือความรู้ หรือจะอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน  
2. ต้ังสมาธิในการอ่าน ให้จดจ่ออยู่กับหนังสือที่อ่านจิตใจไม่วอกแวกไปที่อ่ืนซึ่งจะทําให้อ่านได้เร็ว และเข้าใจได้
ดี  
3. ต้ังเป้าการอ่านโดยอ่านกําหนดปริมาณทีจ่ะอ่านไว้ล่วงหน้า แล้วจับเวลาในการอ่านเพ่ือที่จะพัฒนาการอ่าน
ครั้งต่อไปให้เร็วขึ้น  
4. ไม่อ่านหนังสือทีละคํา การอ่านกวาดสายตาให้กว้างขึ้นอ่านให้ครอบคลุมข้อความท่ีอยู่ต่อหน้าอย่างเร็วไป
เรื่อยๆ  
5. ลองถามตนเองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดกับใคร ที่ไหน อย่างไร ถ้าตอบได้แปลว่าเข้าใจแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็
ต้องกลับไปอ่านใหม ่ 
6. จับใจความสําคัญให้ได้ และบันทึกเป็นความรู้ความเข้าใจ และความคิดไว้เพราะจะทําให้จะจําเรื่องที่อ่านได้
อย่างแม่นยํา และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันท ี

การอ่านออกเสียง  
 การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่ืนสามารถได้ยินเสียงอ่านด้วยการออกเสียง มักไม่นิยมอ่าน
เพ่ือการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียว ส่วนใหญ่แล้วการอ่านออกเสียง มักเป็นการอ่านให้ผู้อ่ืนฟัง การอ่าน
ประเภทน้ีมีหลายโอกาส คือ  
 1. การอ่านออกเสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่คุ้นเคย เป็นการอ่านที่ไม่เป็นทางการ การอ่าน
เพ่ือบุคคลในครอบครัว เช่น อ่านนิทาน หนังสือพิมพ์ ข่าว จดหมาย ใบปลิว คําโฆษณา ใบประกาศ หนังสือ
วรรณคดีต่างๆ เป็นการเล่าสู่กันฟัง อ่านเพ่ือให้เพ่ือนฟังอ่านให้คนบางคนที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือมองไม่เห็น 
เป็นต้น  
 2. การอ่านออกเสียงที่เป็นทางการหรืออ่านในเรื่องของหน้าที่การงาน เป็นการอ่านที่เป็นทางการ มี
ระเบียบแบบแผนในการอ่านอย่างรัดกุมกว่าการอ่านออกเสียงเพ่ือบุคคลในครอบครัวหรืออยู่ที่คุ้นเคย เช่น การ
อ่านในห้องเรียน อ่านในที่ประชุม อ่านในพิธีเปิดงาน อ่านคําปราศรัย อ่านสารในโอกาสที่สําคัญต่างๆ การอ่าน
ของสื่อมวลชน เป็นต้น  
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จุดมุ่งหมายในการอ่านออกเสียง  
1. เพ่ือให้อ่านอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี  
2. เพ่ือให้รู้จักใช้นํ้าเสียงบอกอารมณ์และความรู้สึกใหส้อดคล้องกับเน้ือหาของ เรื่องที่อ่าน  
3. เพ่ือให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  
4. เพ่ือให้ผู้อ่านมีความรู้และเข้าใจในเน้ือเรือ่งที่อ่านได้อย่างชัดเจน  
5. เพ่ือให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน  
6. เพ่ือให้เป็นการรับสารและส่งสารวิธีหน่ึง  

หลักการอ่านออกเสียง  
1. อ่านออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน  
2. อ่านให้ฟังพอที่ผู้ฟังได้ยินทั่วถึง  
3. อ่านให้เป็นเสียงพูดโดยธรรมชาต ิ 
4. รู้จักทอดจังหวะและหยุดหายใจเมื่อจบข้อความตอนหน่ึงๆ  
5. อ่านให้เข้าลักษณะของเน้ือเรื่อง เช่น บทสนทนา ต้องอ่านให้เหมือนการสนทนากัน อ่านคําบรรยาย 
พรรณนาความรู้สึก หรือปาฐกถาก็อ่านให้เข้ากับลักษณะ ของเรื่องน้ันๆ  
6. อ่านออกเสียงและจังหวะให้เป็นตามเน้ือเรื่อง เช่น ดุหรือโกรธ ก็ทําเสียงแข็ง และเรว็ ถ้าเป็นเรื่องเก่ียวกับ
คร่ําครวญ อ้อนวอน ก็ทอดเสียงให้ช้าลง เป็นต้น  
7. ถ้าเป็นเรื่องร้อยกรองต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย  
 7.1 สัมผสัคร ุลหุ ต้องอ่านให้ถูกต้อง  
 7.2 เน้นคํารับสัมผสัและอ่านเอ้ือสัมผัสใน เพ่ือเพ่ิมความไพเราะ  
 7.3 อ่านให้ถูกต้องตามจังหวะและทํานองนิยม ตามลักษณะของรอ้ยกรอง น้ันๆ  

 ยังมีการอ่านออกเสียงอีกประการหน่ึง การอ่านทํานองเสนาะ เป็นลักษณะการอ่าน ออกเสียงที่มี
จังหวะทํานองและออกเสียงสูงตํ่าเพ่ือให้เกิดความไพเราะ การอ่านทํานองเสนาะน้ีผู้อ่านจะต้องเข้าใจลักษณะ
บังคับของคําประพันธ์แต่ละชนิดและรู้วิธีอ่านออกเสียงสูงตํ่า การทอดเสียง การเอ้ือนเสียง ซ่ึงเป็น
ลักษณะเฉพาะของคําประพันธ์ชนิดต่างๆ ด้วย การอ่านทํานองเสนาะนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด
กันมาช้านาน ซ่ึงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจและรักษาวัฒนธรรมล้ําค่านี้ไว้เพื่อถ่ายทอดสืบต่อกันไปชั่ว
ลูกชั่วหลาน  
การอ่านเร็ว  
 คนที่มีนิสัยรักการอ่าน ย่อมเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความนึกคิดลึกซึ้งและกว้างขวาง ทั้งยังได้รับความ
บันเทิงในชีวิตมากขึ้นอีกด้วย  
 การอ่านที่ใช้มากในชีวิตประจําวัน คือการอ่านในใจ เพราะสามารถอ่านได้รวดเร็ว ไม่ต้องกังวลกับการ
เปล่งเสียงกับตัวหนังสือ การอ่านในใจที่ดี ผู้อ่านจะต้องรู้จักใช้สายตา กิริยาท่าทาง มีสมาธิ ความต้ังใจและ
กระบวนการอ่านในใจ เช่น การเข้าใจความหมายของคํา รู้จักค้นหาความหมายของคํา หรือเดาความหมายได้
รู้จักจับใจความ แล้วรู้จักพิจารณาตาม รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่สามารถอ่านได้รวดเร็วอีกด้วย  
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หลักการอ่านเร็ว  
 ในการฝึกตนเองให้เป็นคนอ่านเร็ว ควรได้เริ่มต้นฝึกสม่ําเสมอทีละเล็กละน้อย โดยฝึกอ่านในใจที่ถูกวิธี
และจะต้องฝึกฝนในสิ่งต่อไปน้ี  
 1. มีสมาธิในการอ่าน ในขณะที่อ่าน จะต้องสนใจและเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่อ่าน ไม่ปล่อยใจวอกแวกคิด
เรื่องอ่ืน จะทําให้จับใจความของเรื่องไม่ได้ตลอดและความสามารถในการอ่านช้าลงไป  
 2. จับตาที่ตัวหนังสือ โดยใช้สายตาจับอยู่ในช่วงเวลาเล็กน้อยแล้วเคลื่อนสายตาต่อไปอย่างรวดเร็ว 
การฝึกจับตาเช่นน้ีต้องกระทําบ่อยๆ และจับเวลาทดสอบความสามารถในการจับสายตา และเคลื่อนสายตาให้
ได้รวดเร็วเพ่ือทดสอบความก้าวหน้า  
 3. ขยายช่วงสายตาให้กว้าง ช่วงสายตาหมายถึงระยะจากจุดที่สายตาจับจุดหน่ึงไปยังจุดที่สายตาจับใน
คราวต่อไป การรู้จักขยายสายตาให้กว้างจะช่วยให้อ่านหนังสือได้เร็ว  
 4. ไม่อ่านย้อนกลับไปกลับมา หมายถึง การทวนสายตาย้อนกลับไปกลับมายังคําที่ไม่เข้าใจซึ่งทําให้
เสียเวลา  
 5. เปลี่ยนบรรทัดให้แม่นยํา โดยกวาดสายตากลับมาทางซ้ายเพ่ือขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่ออ่านจบแต่ละ
บรรทัดและต้องกําหนดบรรทัดให้แม่นยําไม่อ่านข้ามบรรทัด หรืออ่านซ้ําบรรทัดเดิมซึ่งทําให้ความคิดสับสนการ
ฝึกในระยะแรกเร่ิมอาจใช้ไม้บรรทัดหรือกระดาษปิดข้อความบรรทัดล่างไว้ แล้วเลื่อนลงเรื่อยๆ ค่อยๆ เพ่ิม
ความเร็วขึ้นจนชํานาญจึงอ่านโดยไม่ต้องใช้สิ่งอ่ืนมาปิด  
 
การอ่านเพ่ือเข้าใจความหมายของสํานวน  
 การอ่านเพ่ือทําความเข้าใจ ความหมายของสํานวน ต้องอาศัยถ้อยคําสิ่งแวดล้อม บริบท เพ่ือสรุป
สาระสําคัญ  
 1. ความหมายของสํานวน สํานวน คือถ้อยคําที่มีความหมายไม่ตรงตามความหมายปกติของคําน้ันๆ  
 2. หลักการอ่าน เพ่ือเข้าใจความหมายของสํานวน  
  2.1 อ่านข้อความอย่างละเอียด เพ่ือจับใจความสําคัญ เข้าใจเน้ือเรื่องและเข้าใจความหมาย
ของสํานวน  
  2.2 สังเกตเน้ือความตามบริบท ทําให้ตีความหมายของสํานวนได้ถูกต้อง  
  2.3 ตีความหมายของสํานวน ต้องตรงประเด็นตามบริบท 
 
    ตัวอย่าง การอ่านเพ่ือเข้าใจความหมายของสํานวน  
  อ้อยเข้าปากช้าง หมายถึง ของตกไปอยู่ในมือผู้อ่ืนแล้วไมม่ีทางได้คืน  
  ไก่แก่แม่ปลาช่อน หมายถึง ผู้ที่มีความจัดจ้าน เจนสังเวียน  
  วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายแล้วจึงหาทางป้องกัน  
  กินข้าวต้มกระโจมกลาง หมายถึง การกระทาํที่ไม่รอบคอบ ผลผีลาม  
  ช้ีนกบนปลายไม้ หมายถึง การพูดถึงสิ่งสุดวิสัยที่จะทําได้  
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การอ่านเพ่ือเข้าใจโวหารต่างๆ  
 ผู้เขียนต้องใช้โวหารประกอบการเขียน เช่น พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธกโวหาร ฯลฯ เพ่ือให้
งานเขียนมีคุณค่า  
1. ความหมายของโวหาร  
 โวหาร คือท่วงทํานองในการเรียบเรียงถ้อยคําทั้งในวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง โวหารท่ีใช้กัน
ทั่วไปมี 5 โวหาร ดังน้ี  

1.1 บรรยายโวหาร คือการเล่าเรื่องไปตามเหตุการณ์ เช่นการเขียนบทความ การเล่านิทาน เล่า
ประวัติบุคคล ตํานาน ต้องอธิบายให้เป็นไปตามลําดับ  

 

ตัวอย่าง บรรยายโวหาร  
 มนุษย์มีความเช่ืออยู่อย่างหน่ึงซึ่งสืบมาแต่โบราณนานไกล ว่าคนที่เกิดมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น
หญิง หรือชาย ย่อมมีอะไรอยู่อย่างหน่ึงสิงอยู่ภายในร่างกายมาแต่กําเนิดสิ่งที่ว่าน้ีถ้าอยู่กับเน้ือกับตัวของผู้ใดผู้
น้ันก็จะมีความสุขความสบาย ไม่ป่วยไข้ได้ทุกข์ถ้าสิ่งน้ันหนีหายไปจากตัวก็จะทําให้ผู้น้ันเป็นไข้ได้ทุกข์และอาจ
ถึงแก่ความตายได้ ถ้าสิ่งน้ันไม่กลับคืน อยู่ในร่างกาย สิ่งที่กล่าวน้ีภาษาไทยเรียกว่า ขวัญ อันเป็นคํามี
ความหมายในภาษาที่เข้าใจกันอย่างเลาๆ แล้วก็ยุ่งด้วย ที่ว่ายุ่งเพราะเป็นสิ่งมองไม่เห็นตัวว่ามีรูปร่างเป็น
อย่างไร (ขวัญและประเพณีทําขวัญ ของ เสฐียรโกเศศ)  
 

1.2 พรรณนาโวหาร คือ การเขียนเล่นเรื่องอย่างประณีตมักแทรกความรู้สึกของผู้เขียนด้วยทําให้
ผู้อ่านเกิดความรู้และอารมณ์คล้อยตาม เช่น การพรรณนาความสวยงามคุณความดีตลอดจนพรรณนาอารมณ์
และความรู้สึกในใจฯลฯ ตัวอย่าง พรรณาโวหาร ไม้ผล เช่น ละมุด มะม่วง ขนุน พ่อปลูกไว้ข้างสนามและ
บริเวณมุมข้าง ส่วนที่เลื้อยรอบบ้านก็มีเถาวัลย์และสายหยุดขึ้นอยู่คนละมุม ราตรีอยู่ตรงบันไดขึ้นหอหน้าบ้าน 
ซึ่งเป็นทางไปห้องรับแขก ชะลูดปลูกอยู่ที่สะพานข้ามท้องร่องเล็กๆ อยู่ก่ึงกลางระยะจากตัวบ้านไปยังประตูรั้ว
บ้าน คนละด้านกับเถาพวงครามดอกสีม่วง ใบแข็งด้วย คันถ้าไปถูกมันเข้า แต่ดอกเป็นสีครามเป็นช่อยาวมองดู
สวยและบานทนหลายวัน ถ้าดอกร่วงจะหมุนเพราะกลีบของมันเป็นเฟืองมี 5-6 กลีบ คล้ายใบพัด มันหมุนตัว
ลงมากว่าจะถึงพ้ืนเหมือนกังหันต้องลมดูสวยงามเพลินตาดี ผมชอบเก็บดอกมันขึ้นไปปล่อยบนหน้าต่างสูงๆ ให้
มันหมุนจี๋ลงมาสู่พ้ืนดินเป็นของเล่นสนุก เมื่อสมัยเด็กก่อนเข้าโรงเรียน (เด็กบ้านสวน ของ พ.เนตรรังสี)  

 

 1.3 เทศนาโวหาร คือ กระบวนความอบรมสั่งสอน อธิบายในเหตุผล หรือช้ีแจงให้เห็นคุณและโทษ 
เพ่ือให้ผู้อ่านเช่ือถือตาม  
 1.4 สาธกโวหาร คือ การเขียน โดยยกตัวอย่างประกอบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ชัดเจนย่ิงขึ้นนิยมใช้
ในการบรรยายโวหาร และเทศนาโวหาร 
 1.5 อุปมาโวหาร คือ การเขียน โดยยกข้อความเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ดี
ย่ิงขึ้น ใช้แทรกในโวหารต่างๆ 
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การอ่านออกเสียงร้อยกรอง  
 การอ่านบทร้อยกรองต่างๆ ให้เป็นไปตามทํานองลีลาและจังหวะอันถูกต้องจะทําให้เกิดความไพเราะ
เสนาะหู และทําให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสทางภาษาด้วย  
 
หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง  
1. อ่านออกเสียงให้ดังพอเหมาะ กับสถานที่และจํานวนผูฟั้ง  
2. อ่านให้คล้อง รื่นหู ออกเสียง ให้ชัดเจนโดยเฉพาะตัว ร ล ตัวควบกล้ํา  
3. อ่านให้ถูกฉนัทลักษณ์ของคําประพันธ์ เช่น จํานวนคํา จํานวนวรรค สัมผัส ครุ ลห ุคําเป็น คําตาย  
4. อ่านใส่อารมณ ์ตามลีลาของบทร้อยกรองด้วยความรู้สึกซาบซึ้งช่ืนชมในคุณค่าของบทร้อยกรองน้ันๆ โดยให้  
มีท่วงทํานอง สูง ตํ่า หนัก เบา เพ่ือให้ได้รสถ้อย รสเสียง รสความ รสภาพ  

การอ่านกลอนสุภาพ  
 1. จํานวนคําในกลอนสุภาพ  
  ooo oo ooo   ooo oo ooo  
 ooo oo ooo    ooo oo ooo 
 

 2. คณะโคลงบทหน่ึงมี 4 บท บทที ่1 2 3 4 บาทหน่ึงมี 2 วรรค คือ วรรคหน้าและวรรคหลังมีจํานวน
คําเท่ากันคือ 5 คํา และ 2 คํา ยกเว้นวรรคหลังในบาทที ่4 จะมี 4 คํา  
 

 3. วิธีการอ่าน การอ่านโคลงสี่สุภาพสามารถอ่านได้ 2 ลีลา คือ  
  1. อ่านแบบร้อยแก้ว  
  2. อ่านแบบทํานองเสนาะ  
 การแบ่งช่วงเสียง วรรคแรกเป็น 2 ช่วง เป็น 3 2 หรือ 3 2 วรรคหลัง เป็น 2 การแบ่งช่วงเสียงต้อง
พิจารณาให้คงความหมาย แทนที่จะแก้ตามปกติบทร้อยกรองที่ไพเราะ กวีจะจัดกลุ่มคําไว้ดีแล้ว  
 การเอ้ือนเสียงทอดเสียง ตามปกติจะเอ้ือนเสียงท้ายวรรคแรกของแต่ละบาท ในบาทท่ี 2 อาจเอ้ือน
เสียงได้ถึงคําที่ 1 คําที่ 2 ของวรรคหลัง และบาทที่ 4 ระหว่างคําที่ 2 กับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2 และทอดเสียง
ตามตําแหน่งสัมผัส  
 

 ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ  
 เรืองเรือง ไตรรัตน์พ้น พันแสง  
 รินรส พระธรรมแสดง ค่ําเช้า  
 เจดีย์ ระดงแซง เสียดยอด  
 ยลย่ิง แสงแก้วเก้า แก่นหล้าหลากสวรรค์  
    (นิราศนรินทร)์  
 
 
 
 
 
 



28 
 

 

การอ่านฉันท ์ 

ฉันท ์มีลักษณะบังคับพิเศษแตกต่างไปจากคําประพันธ์ชนิดอ่ืนโดยบังคับ คร ุลห ุแทนคาํธรรมดา และบังคับ
สัมผสั เช่นเดียวกับคําประพันธ์ชนิดอ่ืนๆ  
คําลห ุ(,) คือพยางค์ที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี  
 1. การประสมสระเสียงสั้นในแม ่ก กา เช่น จะ ท ิปุ ยกเว้น พยางค์ที่ประสมด้วย สระ อํา ใอ ไอ เอา 
ซึ่งจัดเป็นคําครุ เช่น คํา ไกล ใจ เรา  
 2. คํา บ บ่ จัดเป็นคําลหุ  
 

คําคร ุคือ พยางค์ที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน ี้ 
 1. ประสมสระเสียงยาวในแม ่ก กา เช่น อา ดี เธอ ปู  
 2. ประสมสระ อํา ใอ ไอ เอา  
 3. มีตัวสะกด เช่น มด กัด เด็ก  
 

แผนบังคับอินทรวิเชียรฉันท ์ 
 อินทรวิเชียรฉันท์ บทหน่ึงมี 2 บาท บาทหน่ึงมี 2 วรรค วรรคหน้า 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา มีการแบ่ง
จังหวะการอ่านดังน้ี  
 สายันห์ ตะวันยาม ขณะข้าม ทิฆัมพร  
 เข้าภาค นภาตอน ทิศตะตก ก็รําไร 
 

การอ่านจับใจความสาํคญั  
การอ่านจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านได้น้ัน ผู้อ่านจะต้องจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้แล้ว

นําไปปฏิบัติ  
 ใจความสําคัญ หมายถึง ข้อความท่ีเป็นแกนหรือหัวใจของเรื่อง  
 การจับใจความสําคัญในการอ่านก็คือ กรณีเอาข้อความหรือประโยคที่เป็นหัวใจของเรื่องน้ันออกมาให้
ได้ เพราะใจความสําคัญของเรื่อง จะเป็นใจความหลักของแต่ละบท แต่ละตอน หรือแต่ละเรื่องให้รู้ว่าแต่ละบท
ตอนน้ันกล่าวถึงเรื่องอะไรเป็นสําคัญ ดังน้ัน การจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน จะทําให้มีความเข้าใจในเรื่อง
น้ันๆ อย่างแจ่มแจ้ง  
 

หลักการอ่านจับใจความ  
1. การเข้าใจความหมาย  
 หลักเบ้ืองต้นในการจับใจความของสาระที่อ่าน คือ การเข้าใจความหมาย ความหมายมีหลายระดับ
นับต้ังแต่ระดับคํา สํานวน ประโยค และข้อความ คําและสํานวนเป็นระดับภาษาที่ต้องทําความเข้าใจเป็นอันดับ
แรก เพราะนําไปสู่ความเข้าใจความหมายของประโยคและข้อความ  
 1.1 ความหมายของคาํ  
 ความหมายของคําโดยทั่วไปมี 2 อย่าง คือ ความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย  
 ก. ความหมายโดยตรง เป็นความหมายตามรูปคําที่กําหนดขึ้น และรับรู้ได้เข้าใจตรงกันความหมาย
ประเภทนี้เป็นความหมายหลักที่ใช้สื่อสารทําความเข้าใจกัน คําที่มีความหมายโดยตรงในภาษาไทยมีลักษณะ
อย่างหน่ึงที่อาจเป็นอุปสรรคในการสื่อสารลักษณะดังกล่าว คือ การพ้องคํา คําพ้องในภาษาไทยมีอยู่ 3 อย่าง 
ได้แก่ คําพ้องรูป คําพ้องเสียง และคําพ้องรูปพ้องเสียง คําที่พ้องทั้ง 3 ลักษณะน้ีมีความหมายต่างกัน  
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 คําพ้องรูป คือ คําที่สะกดเหมือน แต่ออกเสียงต่าง เช่น เพลารถ กับ เพลาเย็น คําแรก ออกเสียง 
เพลา คําหลังออกเสียง เพ ลา คําพ้องรูปเป็นอุปสรรคต่อการอ่านและทําความเข้าใจ  
 คําพ้องเสียง คือ คําที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่สะกดต่างกัน เช่น การ กาน กานต์ กานท์ กาล กาฬ 
กาญจน์ ทั้งหมดน้ีออกเสียง “กาน” เหมือนกัน การพ้องเสียงเป็นอุปสรรคต่อการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  
 คําพ้องรูปพ้องเสียง คือคําที่สะกดเหมือนกันและออกเสียงอย่างเดียวกัน โดยรูปคําจะเห็นว่าเป็นคํา
เดียวกัน แต่มีความหมายแตกต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  
  ขัน หมายถึง การทําให้แน่น  
  ขัน หมายถึง ภาชนะตักนํ้า  
  ขัน หมายถึง ความรู้สึกชอบใจ  
  ขัน หมายถึง การส่งเสียงร้องของไก่ตัวผู้  
  ขัน หมายถึง การรับ ฯลฯ 
 คําพ้องรูป พ้องเสียงเป็นอุปสรรคต่อการฟังและอ่านเพ่ือความเข้าใจ วิธีที่จะช่วยให้เข้าใจความหมาย
ของคําพ้อง จะต้องดูคําข้างเคียงหรือคําที่ประกอบกันในประโยค หรือข้อความน้ันที่เรียกว่าบริบท ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี  
  ขันชะเนาะให้แน่น  
  หยิบขันให้ทีซ ิ 
  เขารู้สึกขัน  
  ไก่ขันแต่เช้ามดื  
  เขาขันอาสาจะไปติดต่อให้  

นอกจากดูคําข้างเคียง หรือคาํประกอบในประโยคแล้ว บางที่ต้องอาศัยสถานการณ์ เช่น ประโยคที่ว่า  
“ทําไมต้องดูกัน”  

คําว่า “ดู” ในสถานการณ์ทั่วไป หมายถึง การมอง แต่ในสถานการณ์เฉพาะเช่นการสอบดูจะมี
ความหมายว่า ลอกกัน เอาอย่างกัน  
 ในบทร้อยกรอง ต้องอาศัยฉันทลักษณ ์เช่น สัมผัส เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
  อย่าหวงแหนจอกแหนให้แก่เรา แหน แ หน  
  พอลมเพลาก็เพลาสายัณห์ เพลา เพ ลา  
 คําที่ความหมายโดยตรงได้แก่ คําศัพท์ คําศัพท์คือ คําที่ต้องแปลความ เป็นคําไทยที่มาจากภาษาอ่ืน 
สันสกฤต เขมร เป็นต้น เช่น สมโภช รโหฐาน สุคติ โสดาบัน บุคคล จตุราบาย เป็นต้น รวมทั้งศัพท์บัญญัติ
ทั้งหลายที่ใช้ในวงวิชาการหรือกิจบางอย่าง เช่น มโนทัศน์ เจตคติ กรมธรรม์ เป็นต้น คําศัพท์ดังกล่าวน้ี
จําเป็นต้องศึกษาว่ามีมูลมาอย่างไร ประกอบขึ้นอย่างไร และมีความหมายอย่างไร  
 ข. ความหมายโดยนัย เป็นความหมายท่ีสื่อหรือนําความคิดให้เก่ียวโยงถึงบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะ
หรือคุณสมบัติเหมือนกับคําที่มีความหมายโดยตรง บางท่านเรียกว่า ความหมายรอง หรือความหมายแฝง 
ความหมายโดยนัย มีหลายลักษณะ กล่าวคือ มีความหมายเป็นเชิงเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบโดยอาศัยนัย
ของความหมายของคําเดิม ตัวอย่างเช่น  
  เธอมีใบหน้าย้ิมแย้มแจ่มใส  
  เขาทํางานเอาหน้า หมายถึง ทํางานเพ่ือผลประโยชน์ของตน  
  เด็กสาดโคลนกันเลอะเทอะ  
  เขาสาดโคลนคุณพ่อ หมายถึง ใส่ร้าย  
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  ต้นไม้ต้นน ี้เปลอืกสวย 
  หล่อนรวยแต่ เปลือก หมายถึง ไม่ร่ํารวยจริง  
 มีความเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสิ่งที่นํามากล่าว เช่น  
  เขาเป็นสิงห ์ สนาม หมายถึง เป็นคนเล่นกีฬาเก่ง  
 

 1.2 ความหมายของสํานวน  
 สํานวนเป็นข้อความท่ีมีความหมายพิเศษไปจากคําที่ประกอบอยู่ในข้อความน้ัน ไม่ได้มีความหมายตาม
รูปคํา ความหมายของสํานวนมีลักษณะเป็นเชิงเปรียบเทียบโดยอาศัยนัยของความหมายตามลักษณะหรือ
คุณสมบัติของข้อความน้ัน เช่น  
  อ้อยเข้าปากช้าง หมายถึง ของตกไปอยู่ในมือผู้อ่ืนแล้วไม่มีทางได้คืน  
  ไก่แก่แม่ปลาช่อน หมายถึง ผู้ที่มีความจัดจ้านเจนสังเวียน  
  วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายแล้วจึงหาทางป้องกัน  
  กินข้าวต้มกระโจมกลาง หมายถึง การพูดถึงสิ่งสุดวิสัยที่จะทําได้  
 ส่วนต่างๆ ที่นําไปกล่าวเปรียบเทียบให้เข้ากับสถานการณ์ เรียกว่า คําพังเพย เช่น เมื่อของหายแล้วจึง
คิดหาทางป้องกัน ก็เปรียบว่า วัวหายล้อมคอก เป็นต้น  
 ความหมายของสํานวนมีลักษณะเหมือนความหมายโดยนัย คือ ต้องตีความ หรือ แปลความหมายตาม
นัยของคําหรือข้อความน้ันๆ  
 

2. การเขา้ใจลักษณะของข้อความ  
 ข้อความแต่ละข้อความต้องมีใจความอันเป็นจุดสําคัญของเรื่อง ใจความของเรื่องจะปรากฏที่ประโยค
สําคัญ เรียกว่า ประโยคใจความ ประโยคใจความจะปรากฏอยู่ในตอนใดของข้อความก็ได้ โดยปกติจะปรากฏ
ในตอนต่างๆ 
 
3. การเข้าใจลักษณะประโยคใจความ  
 เมื่อเข้าใจถึงลักษณะของข้อความว่าต้องมีประโยคใจความ และประกฎอยู่ในตอนต่างๆ ของข้อความ
แล้ว ต้องเข้าใจต่อไปว่าประโยคใจความเป็นอย่างไร ประโยคใจความคือข้อความท่ีเป็นความคิดหลักของหัวข้อ 
หรือเรื่องของข้อความน้ัน 
 

การอ่านอยา่งวิเคราะห์  
 การอ่านอย่างวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านที่มีการพิจารณาแยกรายละเอียดออกเป็นส่วนๆ เพ่ือทํา
ความเข้าใจ และให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ เหล่าน้ัน  
 การอ่านอย่างวิเคราะห์เริ่มต้นจากพ้ืนฐานข้อมูลและความคิดจากการอ่านเองเป็นอันดับแรกเพ่ือให้
เข้าใจเน้ือเรื่องโดยตลอด ต่อจากน้ันจึงแยกเรื่องในบทอ่านออกเป็นส่วนๆ ได้รู้ว่า ใครทาํอะไร เพ่ืออะไร อย่างไร 
ในเรื่องมีใครบ้าง หรือตัวละครก่ีตัว และที่มบีทบาทสําคัญมีก่ีตัว ทําไมเหตุการณ์จึงเป็นอย่างน้ันหรือเพราะเหตุ
ใด ต่อไปน่าจะเป็นอย่างไร 
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มารยาทในการอ่าน และนสิยัรักการอ่าน  
การอ่านอย่างมีมารยาทเป็นเร่ืองที่จําเป็นและสําคัญ เพราะการอ่านอย่างมีมารยาทเป็นเรื่องการ

ประพฤติปฏิบัติอย่างมีวินัย และรับผิดชอบ รวมทั้งการมีจิตสํานึกและแสดงถึงความเจริญทางด้านจิตใจที่ควร
ยึดถือให้เป็นนิสัย  

มารยาทในการอ่านผู้อ่านที่ดีต้องมีมารยาทที่ดีในการอ่านดังต่อไปน้ี  
1. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  
2. ไม่ทําลายหนังสือ โดย ขูด ลบ ขีด ทับ หรือฉีกส่วนที่ต้องการ  
3. เมื่อคัดลอกเน้ือหาเพ่ืออ้างอิงในข้อเขียนของตน ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ ถูกต้องตามหลักการเขียน

อ้างอิง  
4. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วควรเก็บหนังสือไว้ที่เดิม  
5. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของผู้อ่ืน  
6. อ่านอย่างต้ังใจ และมีสมาธิ รวมท้ังไม่ทําลายสมาธิผู้อ่ืน  
7. ไม่ใช้สถานที่อ่านหนังสือทํากิจกรรมอย่างอ่ืน เช่น นอนหลับ รับประทานอาหาร  

นิสัยรักการอ่าน  มีดังน้ี 
1. อ่านหนังสือที่ตนเองชอบ จะทําให้อ่านได้อย่างต่อเน่ือง และไม่เบ่ือหน่าย  
2. ทําตนให้เป็นผู้ใฝ่รู้  
3. การอ่านจะต้องมีสมาธิเพ่ือจับใจความของเรื่องที่อ่านได้  
4. เริ่มอ่านหนังสือจากระยะเวลาสั้นๆ ก่อน แล้วค่อยๆ กําหนดเวลาเพ่ิมขึ้น  
5. การอ่านจะต้องมีสมาธิเพ่ือจับใจความของเรื่องที่อ่านได้  
6. จัดตารางเวลาสําหรับการอ่านหนังสือเป็นประจําทุกวันให้เกิดความเคยชินจนเกิดเป็นนิสัยรัก    

การอ่าน 
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กิจกรรม  
เรื่อง การอ่านตามหลักเกณฑ์ทางภาษาบรบิทและมารยาทในการอ่าน 

 
กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนตอบคําถามต่อไปน้ี  
1. การอ่านในใจมีจุดมุ่งหมายอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การอ่านออกเสียงมีลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงยกตัวอย่างการอ่านออกเสียงที่เป็นทางการมา 5 ตัวอย่าง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมที่ 2 การจับใจความสําคัญ คือการอ่านอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมที่ 3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แก่อะไรบ้าง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมที่ 4 การอ่านอย่างไร จึงจะเรียกว่าเป็นการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมที่ 5 ผู้อ่านที่ดี ควรมีมารยาทอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. หลักเกณฑ์และมารยาทในการฟัง 
 

หลักเบื้องต้นของการฟงัและการด ู 
ความหมายของการฟังและการดู  
 การฟังและการดูหมายถึง การรับรู้เรื่องราวต่างๆ จากแหล่งของเสียงหรือภาพ หรือเหตุการณ์ ซึ่งเป็น
การฟังจากผู้พูดโดยตรง หรือฟังและดูผ่านอุปกรณ์ หรือสิ่งต่างๆ แล้วเกิดการรับรู้และนําไปใช้ประโยชน์ โดย
ต้องศึกษาจนเกิดความถูกต้อง ว่องไว ได้ประสิทธิภาพ  
 

หลักการฟงัและการดูที่ดี  
1. ต้องรู้จุดมุ่งหมายของการฟังและดู และต้องจดบันทึกเพ่ือเตือนความจํา  
2. ต้องฟังและดูโดยปราศจากอคติ เพ่ือการวิเคราะห์วิจารณ์ที่ตรงประเด็น  
3. ให้ความร่วมมือในการฟัง และดูด้วยการร่วมกิจกรรม  
 

จุดมุ่งหมายของการฟังและการดู  
การฟังมีจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัดังนี ้ 

1. ฟังเพ่ือจับใจความสําคัญได้ว่าเรื่องที่ฟังน้ันเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ หรือใครทํา
อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่  

2. ฟังเพ่ือจับใจความโดยละเอียด ผู้ฟังต้องมีสมาธิในการฟัง และอาจต้องมีการบันทึกย่อเพ่ือช่วย
ความจํา  

3. ฟังเพ่ือหาเหตุผลมาโต้แย้งหรือคล้อยตาม ผู้ฟังต้องต้ังใจฟังเป็นพิเศษ และต้องใช้วิจารณญาณ
พิจารณาว่าเรื่องที่ฟังน้ันมีอะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นข้อคิดเห็น และมีความถูกต้อง มีเหตุผลน่าเช่ือถือมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งผู้ฟังควรพิจารณาเรื่องราวที่ฟังด้วยใจเป็นธรรม  

4. ฟังเพ่ือเกิดความเพลิดเพลิน และซาบซึ้ง ในคุณค่าของ วรรณคดี คติธรรม และดนตรี ผู้ฟังต้องมี
ความรู้ในเรื่องที่ฟัง เข้าใจคําศัพท์ สัญลักษณ์ต่างๆ และมีความสามารถในการตีความ เพ่ือให้เกิดความไพเราะ
ซาบซึ้งในรสของภาษา  

5. ฟังเพ่ือส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดที่เกิดขึ้นขณะที่ฟัง หรือหลังจาก
การฟัง ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของงานประพันธ์ งานศิลปะ หรือการพูด  

 

การดูมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญดังนี้  
1. ดูเพ่ือให้รู้ เป็นการดูเพ่ือให้เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์  
2. ดูเพ่ือศึกษาหาความรู้ เป็นการดูที่ช่วยส่งเสริมการอ่าน หรือการเรียนให้มีความรู้มากขึ้น หรือมี

ความชัดเจนลุ่มลึกขึ้น  
3. ดูเพ่ือความเพลิดเพลิน เช่น ละคร เกมโชว์ มิวสิควิดีโอ  
4. ดูเพ่ือยกระดับจิตใจ เป็นการดูที่จะทําให้จิตใจเบิกบานและละเอียดอ่อน เข้าถึงธรรมชาติ และสัจ

ธรรม ได้แก่ การชมธรรมชาติ การชมโขน ละคร การดูรายการเก่ียวกับธรรมะ การดูกีฬา 
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หลักการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ  
การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ เป็นการฟังเพ่ือความรู้ ผู้ฟังต้องต้ังใจฟังและพยายามสรุป เน้ือหา โดยมี

หลักการสําคัญดังน้ี  
1. มีสมาธิดี ต้ังใจฟัง ติดตามเรื่อง  
2. ฟังให้เข้าใจและลําดับเหตุการณ์ให้ดีว่า เรื่องที่ฟังเป็นเรื่องของอะไร ใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร  
3. แยกให้ออกว่า ตอนใดเป็นใจความสําคัญ ตอนใดเป็นส่วนขยาย  
4. บันทึกข้อความสําคัญจากเรื่องที่ฟัง  
 

ตัวอย่าง การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ  
1. จับใจความสําคัญจากบทร้อยแก้ว  
 ร้อยแก้ว คือ ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย แต่ไม่กําหนด
ระเบียบบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์คือไม่จํากัดครุ ลหุ ไม่กําหนดสัมผัส  
 ตัวอย่าง “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” สุภาษิต “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” น้ีโดยมากรู้จักความหมายกัน
 แพร่หลายอยู่แล้ว คือว่า เห็นผิดเป็นชอบ เช่น ตัวอย่าง เห็นเพ่ือนของตน ค้าฝิ่นเถื่อน ห้ามเท่าไรก็ไม่
ฟัง  จนเพ่ือนผู้น้ันถูกจับเสียเงินเสียทองมากมาย เช่นน้ีมักกล่าวติเตียนท่านผู้น้ันว่า “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” 
(ชุมนุมนิพนธ์ ของ อ.น.ก.)  
 ใจความสําคัญ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว คือเห็นผิดเป็นชอบ  
 
 ตัวอย่าง ครอบครัวของเราคนไทยสมัยก่อน ผู้ชายก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว ถ้ามาจากตระกูลดีมี
วิชาความรู้ก็มักรับราชการ เพราะคนไทยเรานิยมการรับราชการมีเงินเดือน มีบ้านเรือนของตนเองได้ก็มี เช่า
เขาก็มี อยู่กับบิดามารดาก็ไม่น้อย ได้เป็นมรดกตกทอดกันก็มี ทรัพย์สมบัติเหล่าน้ีจะงอกเงยหรือหมดไปก็ อยู่ที่
ภรรยาผู้เป็นแม่บ้าน (แม่ศรีเรือน ของทิพย์วาณี สนิทวงศ์) 
 ใจความสําคัญ ครอบครัวไทยสมัยก่อน ผู้ชายที่มีความรู้นิยมรับราชการ ทรัพย์สมบัติที่มีจะเพ่ิมขึ้น
หรือหมดไปก็อยู่ที่ภรรยา  

2. จับใจความสําคัญจากบทร้อยกรอง  
 ร้อยกรอง คือ ถ้อยคําที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ คือ ตําราว่าด้วยการ
ประพันธ์ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน  
 ตัวอย่าง ฟังข้อความต่อไปน้ีแล้วจับใจความสําคัญ (ครูหรือนักศึกษาเป็นผู้อ่าน)  
 นางกอดจูบลูบหลังแล้วสั่งสอน อํานวยพรพลายน้อยละห้อยไห้  
 พ่อไปดีศรีสวัสด์ิกําจัดภัย จนเติบใหญ่ย่ิงยวดได้บวชเรียน  
 ลูกผู้ชายลายมอืน้ันคือยศ เจ้าจงอุตส่าห์ทําสม่ําเสมียน  
 แล้วพาลูกออกมาข้างท่าเกวียน จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ  
   (กําเนิดพลายงาม ของ พระสุนทรโวหาร (ภู่)  
 ใจความสําคญั การจากกันของแม่ลูกคือ นางวันทองกับพลายงาม นางวันทองอวยพรให้โอวาทและ
จากกันด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้ง  
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 ตัวอย่าง การฟังบทร้อยกรองเพ่ือจับใจความสําคัญ (ครูอ่านให้ฟัง)  
 ถึงบางแสนแลน่สบายจรดชายหาด เดียรดาษคนลงสรงสนาน  
 เสียงเจี๊ยวจ๊าวฉาวฉ่าน่าสําราญ ล้วนเบิกบานแช่มช่ืนรื่นฤทัย  
 คลื่นซัดสาดฟาดฝั่งดังซู่ซ่า ถึงแสงแดดแผดกล้าหากลัวไม่  
 เด็กกระโดดโลดเต้นเล่นนํ้าไป พวกผู้ใหญ่คอยเฝ้าเหมือนเข้ายาม  
 เราหยุดพักกินกลางวันกันที่น่ี ในร้านมผีู้คนอยู่ล้นหลาม  
 มีอาหารจีนไทยรสไม่ทราม คนละชามอ่ิมแปล้มาแค่คอ  
    (นิราศสัตหีบ พล.ร.ต.จวบ หงสกุล)  
ฟังบทร้อยกรองข้างบนแล้วตอบคําถามต่อไปนี ้ 
 1. เรื่องอะไร  
 2. เก่ียวกับใคร  
 3. ทําอะไร   
 4. ที่ไหน  
 5. เมื่อไร  
ใจความสําคญั เด็กและผู้ใหญ่ไปเที่ยวบางแสน รับประทานอาหารกลางวัน เด็กเล่นนํ้า ผูใ้หญ่คอยเฝ้า
สนุกสนานมาก  

3. จับใจความสําคัญจากบทความ  
 บทความ คือ ข้อเขียนซึ่งอาจจะเป็นรายงาน หรือการแสดงความคิดเห็น มักตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 
วารสาร สารานุกรม เป็นต้น  
 ตัวอย่าง ใครที่เคยกินไข่เย่ียวม้าคงประหลาดใจว่าทําไมเรียกว่าไข่เย่ียวม้า ทั้งๆ ที่ตามปกติแล้วใช้ขี้เถ้า
จากถ่านไม้ผสมวัตถุดิบอ่ืนๆ พอกไข่จนเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารที่พอกกับเน้ือไข่จนเกิดวุ้นสีดําๆ เป็นไข่เย่ียวม้า
ขึ้นมา โดยไม่ได้ “เย่ียวม้า” สักกะหยดมาก่อนปฏิสนธิจนเป็นไข่กินอร่อยแต่ก็น่ันแหละ น่าจะสันนิษฐานกันได้
ว่า ต้นตํารับเดิมของการทําไข่วุ้นดําเช่นน้ี มาจากการเอาไข่ไปแช่เย่ียวม้าจริงๆ และเจ้าฉี่ม้าน่ีเองที่ทําปฏิกิริยา
กับไข่จนเป็นวุ้นขึ้นมา ทว่าในยุคหลังๆ ชะรอยจะหาฉี่ม้าลําบากหรือไม่สะดวก ก็เลยหาสูตรทํา ทําไข่ปัสสาวะ
ม้าใหม่ให้สะดวกและง่ายดายรวมทั้งประหยัดเพราะไม่ต้องเลี้ยงม้าเอาฉี่เหมือนเดิมก็เป็นได้ ส่วนรสชาติจะ
เหมือนตํารับเดิมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์หรือพยายามทําออกมาเทียบเคียงกัน  

-ตัดตอนจากหนังสือสยามรัฐฉบับวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2530 - 
 ใจความสําคญั ไข่เย่ียวม้าไม่ได้ใช้เย่ียวม้าในการทํา  
 

4. จับใจความสําคัญจากขา่ว  
ข่าว คือ คําบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นทีน่่าสนใจ  
 ตัวอย่าง ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี พนักงานอัยการจังหวัดเป็นโจทก์ฟ้องนายวัน สันสูงโนน อายุ 44 
ปี เป็นจําเลย ฐานเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2530 ในเวลากลางวัน จําเลยได้บังอาจตัดฟันต้นไม้ประดู่ 1 ต้น 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และบังอาจแปรรูปไม้ประดู่ดังกล่าว จํานวน 8 แผ่น ประมาณ 0.48 ลูกบาศก์เมตร 
และมี ไม้ดังกล่าวไว้ครอบครอง เหตุเกิดที่ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
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  ศาลจังหวัดอุบลราชธานี มีคําพิพากษาว่า จําเลยมีความผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้ และ
ประมวลกฎหมายอาญา รวมลงโทษ จําคุก 18 เดือน จําเลยให้การสารภาพขณะจับกุมเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาอยู่บ้างจึงมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หน่ึงในสี่ คงจําคุก 13 เดือน 15 วันของกลางริบ  
 ใจความสําคัญ ตัดต้นประดู่ 1 ต้น ถูกจําคุกกว่า 13 เดือน 
หลักการฟงั การดู อย่างมีวิจารณญาณ 
  
 ผู้ที่สามารถจะฟังและดูได้อย่างมีวิจารณญาณ จะต้องมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติดังน้ีได้  
1. การวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการแยกข้อเท็จจรงิออกจากข้อคิดเห็นรู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรเป็นเหตุ
อะไรเป็นผล  
 ตัวอย่าง  
 ปีที่ผ่านมาถึงแม้การแข่งขันธุรกิจกองทุนรวมสูงแต่บริษัทวางกลยุทธ์ด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่าง
ชัดเจน เพ่ือคิดค้นผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ทั่วถึง รวมทั้งตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงจุดเพราะเช่ือ
ว่าลูกค้ามีความต้องการและรับความเสี่ยงเท่ากัน  
 ข้อคิดเห็น คือ ผู้พูดถือว่าลูกค้ามีความต้องการและรับความเสี่ยงเท่ากัน  
2. การตีความ คือ ต้องรู้ความหมายที่แฝงไว้ในใจเรื่องหรือภาพน้ันๆ  
 ตัวอย่าง  
 กองทุนไทยพาณิชย์ย้ิมหน้าบาน ผลงานทะลุเป้าดันทรัพย์สินพุ่ง  
 ย้ิมหน้าบาน หมายถึง ย้ิมอย่างมีความสุขมีความพึงพอใจ  
3. การประเมินค่า เป็นทักษะที่ต่อเน่ืองมาจากการวิเคราะห์การตีความ การประเมินค่าสิ่งใดๆ จะต้องพิจารณา
ให้รอบด้าน เช่น จุดประสงค์ รูปแบบ ประเภทของสาร เช่น ถ้าจะประเมินคุณค่าของวรรณคดีต้องดูในเรื่อง
คุณค่าวรรณศลิป์ ด้านสังคม เน้ือหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
4. การตัดสินใจ คือ การวินิจฉัยเพ่ือประเมินค่าอันนําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องว่า สิง่ใดควรเช่ือไม่ควรเช่ือ ซึ่ง
การตัดสินใจทีถู่กต้องเป็นเรื่องสําคัญมากในชีวิตประจําวัน  
5. การนําไปประยุกต์ใช้ในชวิีตประจําวัน ทักษะนี้จะต้องใช้ศิลปะและประสบการณ์ของแต่ละคนมาช่วยด้วย 
ซึ่งการฟังมาก ดูมากก็จะช่วยให้ตัดสินใจไมผ่ิดพลาด 
 
 

มารยาทในการฟัง การดู  
มารยาทในการฟังและการดู  
 

 การฟังและการดูเป็นกิจกรรมในการดําเนินชีวิตที่ทุกคนในสังคมมักจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเกือบทุกวัน
การเป็นผู้มีมารยาทในการฟังที่ดี นอกจากเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเองแล้วยังเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า
เป็นผู้ได้รับการอบรมฝึกฝนมาอย่างดี เป็นผู้มีมารยาทในสังคม การที่ทุกคนมีมารยาทที่ดีในการฟังและการดู  
ยังเป็นการสร้างระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยลดปัญหาการขัดแย้ง และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ฟังอีกด้วย ผู้มีมารยาทในการฟังและดู ควรปฏิบัติตนดังน้ี  

1. เมื่อฟังอยู่เฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ควรฟังโดยสํารวมกิริยามารยาท  
2. การฟังในที่ประชุม ควรเข้าไปน่ังก่อนผู้พูดเร่ิมพูด โดยน่ังที่ด้านหน้าให้เต็มเสียก่อนและควรต้ังใจฟัง         

จนจบเรื่อง  
3. ฟังด้วยใบหน้าย้ิมแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับผู้พูด ปรบมือเมื่อมีการแนะนําตัวผู้พูดและเมื่อผู้พูด   

พูดจบ  
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4. เมื่อฟังในที่ประชุม ต้องต้ังใจฟัง และจดบันทึกข้อความท่ีสนใจ หรือข้อความท่ีสําคัญ หากมีข้อ
สงสัยเก็บไว้ถามเมื่อมีโอกาสและถามด้วยกิริยาสุภาพ  

5. เมื่อไปดูละคร ภาพยนตร์ หรือฟังดนตรี ไม่ควรสร้างความรําคาญให้บุคคลอ่ืน ควรรักษามารยาท
และสํารวมกิริยา 
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กิจกรรม  
แบบทดสอบเรื่อง  การฟัง การดู 

 
กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนตอบคําถามต่อไปน้ี  
1.1 ความหมายของการฟังและการดู  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
1.2 บอกจุดมุ่งหมายของการฟังและการดู มา 3 ข้อ  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนใช้วิจารณญาณให้รอบคอบว่า เมื่อฟังข้อความโฆษณาน้ีแล้ว น่าเช่ือถือหรือเป็นความจริง
มากน้อย เพียงไร  
 ครีมถนอมผิว ช่วยให้ผิวน่ิม ผิวที่มีริ้วรอยเห่ียวย่นจะกลับเต่งตึง เปล่งปลั่ง ผิวที่อ่อนเยาว์ในวัยเด็กจะ
กลับคืนมา คุณสุภาพสตรี โปรดไว้วางใจ และเรียกใช้ครีมถนอมเน้ือ  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 3 ให้ผู้เรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว  
 
1. การฟังที่มีประสิทธิภาพ คือการฟังในข้อใด  
 ก. ปราศจากอคติ  
 ข. จดบันทึกได้ทัน  
 ค. มีสมาธิในการฟัง 
 ง. จับสาระสําคัญได้  

2. ข้อใดคือลักษณะของการฟังที่ดี  
 ก. แสดงสีหน้าเมื่อสงสัยและรอถามเมื่อผู้
พูดพูดจบ  
 ข. ดวงตาจับจ้องอยู่ที่ผู้พูดแสดงความใส่
ใจในคําพูดอย่างจริงจัง  
 ค. กวาดสายตาไปมาพร้อมกับจ้องหน้า
และทักท้วงขึ้นเมื่อไม่เห็นด้วย  
 ง. สบตากับผู้พูดเป็นระยะๆ อย่าง
เหมาะสมและเสริมหรือโต้แย้ง ตามความเหมาะสม  

3. การฟังที่ทําให้ผู้ฟังเกิดสติปัญญา หมายถึงการ
ฟังลักษณะใด  
 ก. ฟังด้วยความต้ังใจ  
 ข. ฟังด้วยความอยากรู้ 
 ค. ฟังแล้ววิเคราะห์สาร  
 ง. ฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  
 

4. ความสามารถในการฟังข้อใดสําคัญที่สุดสําหรับ
ผู้เรียน  
 ก. จดสิ่งที่ฟังได้ครบถ้วน  
 ข. ประเมินค่าเรื่องที่ฟังได้ 
 ค. จับสาระสําคัญของเรื่องได้ 
 ง. จับความมุ่งหมายของผู้พูดได้  

5. บุคคลในข้อใดขาดมารยาทในการฟังมากที่สุด  
 ก. คุยกับเพ่ือนขณะที่ฟังผู้อ่ืนพูด  
 ข. ฟังไปทานอาหารไปขณะที่ผู้พูดพูด   
 ค. จดบันทึกขณะที่ฟังโดยไม่มองผู้พูดเลย 
 ง .  ไปถึ งสถานที่ ฟั งหลั งจากผู้ พูด เริ่ ม     
พูดแล้ว  
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5. หลักเกณฑ์พิจารณาคุณค่าของหนังสือ 
หลักการพิจารณาหนังสือประเภทต่างๆ ทีอ่่าน 
      การพิจารณา หมายถึง ตรวจตรา ตริตรอง สอบสวน ซึ่งก็คือ การดูให้ละเอียด ดูอย่างถี่ถ้วน แล้วตัดสิน
วินิจฉัยคุณค่าว่าดีหรือไม่ดี และเพราะเหตุใด 
      ด้ังน้ัน การพิจารณาหนังสือ จึงเป็นการอ่านหนังสืออย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
หนังสือเล่มน้ัน อย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นการวิเคราะห์และวิจารณ์หนังสือ การพิจารณาหนังสือจะช่วยให้ผู้อ่าน
อ่านหนังสืออย่างมีหลักเกณฑ์ อ่านอย่างสนุกสนาน มองเห็นคุณค่าของหนังสือ และการอ่านหนังสือ ทําให้
ผู้อ่านชอบอ่านหนังสือมากขึ้น 

การอ่านพิจารณาหนังสือ มีแนวทางดังนี้ 
      1. ต้ังจุดมุ่งหมายการอ่านว่าจะอ่านเพ่ือพิจารณาหนังสือ โดยบอกจุดเด่น จุดด้อย บอกรูปแบบ และบอก
คุณค่าของหนังสือ 
      2. รู้หลักการวิจารณ์หนังสือ เบ้ืองต้น ได้แก่ 
            2.1 รู้ลักษณะของหนังสือประเภทต่างๆ เช่น นิทาน บทละคร ฯลฯ 
            2.2 บอกคุณค่าของหนังสือที่อ่านได้ 

การพิจารณาหนังสือ 
 การพิจารณาหนังสือเป็นการประเมินคุณค่าหนังสือด้านต่างๆ ถ้าผู้อ่านรู้หลักการประเมินจะทําให้ การ
อ่านหนังสือมีคุณค่า และความหมายมากย่ิงขึ้น เมื่ออ่านแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงประเมินคุณค่า ของ
หนังสือได้อย่าง มีหลักเกณฑ์ ผู้อ่านจะเข้าใจหนังสือน้ันได้อย่างลึกซึ้งและการพิจารณาหนังสือของตนจะมี
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วย หนังสือมีหลายประเภทให้เลือกอ่าน แต่ละประเภทก็มีรายละเอียดหรือโครงสร้าง
แตกต่างกันไปตามลักษณะของหนังสือประเภทน้ันๆ ในที่น้ีจะนําเสนอการพิจารณาหรือประเมินคุณค่าของ
หนังสือ บทความ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียน หรืออ่านในชีวิตประจําวัน ดังน้ี 
1. การอ่านพิจารณาคอลัมน์ต่างๆจากหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เป็นหนังสือที่คนจํานวนมากอ่านเป็นประจํา
ทุกวัน มีคอลัมน์หลากหลายการอ่านหนังสือพิมพ์มีแนวการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
 1.1 การพาดหัวข่าว การพาดหัวข่าวเป็นการต้ังช่ือข่าวให้กะทัดรัดและพิมพ์ด้วยตัวอักษรใหญ่เป็น
พิเศษเพ่ือดึงดูด ความสนใจ การพาดหัวข่าวที่ดีมีลักษณะดังน้ี 
  1.1.1 หัวข่าวตรงกับสาระของข่าว ผู้เขียนข่าวไม่ควรพาดหัวข่าวไม่ตรงกับเน้ือหาสาระของ
ข่าวเพ่ือเรียกร้อง ความสนใจ  
  1.1.2 หัวข่าวใช้ภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย ไม่ควรใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและใช้
คําผิดความหมายเพียงเพ่ือผลประโยชน์ทางการขาย โดยไม่คํานึงถึงคุณค่าทางภาษา เช่น 
   1) ทัพกีฬาพิการหวัง 30 ทอง 
   2) เปิดตัวกินปุ๋ยวัดใจนายก 
   3) หื่นรุมสังฆกรรมสาวรุ่น 
 1.2 เนื้อหาของข่าว มีแนวพิจารณาดังน้ี 
  1.2.1 เน้ือหาข่าวที่ดี ต้องเป็นข่าวจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ควรมีความคิดเห็นหรือเพ่ิม
เน้ือหาตามใจผู้เขียน เพ่ือให้ผู้ฟังช่ืนชอบ ข่าวที่ดีต้องเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากหรือส่วนรวม เช่น 
ข่าวการเมือง การเลือกต้ัง ข่าวการปกครอง ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการประกอบอาชีพหรือข่าวเกี่ยวกับ
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การอนามัย เป็นต้น ไม่ควรเป็นข่าวของคนใดคนหน่ึง เพ่ือยกย่องเชิดชู โดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ัง 
และต้องเป็นข่าว ที่ไม่ทําลายความมั่นคงของชาติ ความสงบสุขของประชาชนและศีลธรรมอันดีงาม 
  1.2.2 ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาสุภาพ ไม่ควรใช้ภาษาหยาบคาย 
  1.2.3 การเล่าเหตุการณ์ในข่าวควรเล่าตามลําดับต้ังแต่ต้นจนจบ ไม่ปิดบังอําพราง มีเง่ือนงํา
สลับซับซ้อน 
  1.2.4 การเล่าเหตุการณ์ทุกตอน ต้องอ้างอิงหลักฐานที่มา สถานที่เวลา รวมถึงบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้อ่านทราบรายละเอียด และมีความเช่ือถือในข่าว การปกปิดสถานท่ี ช่ือหรือนามของบุคคล
ควรเป็นไปเพ่ือความบริสุทธ์ิใจที่ปกป้องผู้บริสุทธ์ิ ผู้เยาว์หรือเป็นจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ 
 1.3 การพิจารณาบทความในวารสารหนังสือพิมพ์ มีดังน้ี บทความในวารสารและหนังสือพิมพ์  
ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับคนหมู่มากและแสดงความคิดเห็น ของผู้เขียนอย่างเต็มที่ บทความที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 
  1.3.1 ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่องที่เขียนอย่างถ่องแท้ มีข้อมูลสามารถอ้างอิงได้ 
  1.3.2 ผู้เขียนบทความต้องแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยข้อเท็จจริง และเหตุผลอ่ืนๆ ประกอบ
อย่างกว้างขวาง การแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิใจ ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นตัวกําหนดเพียง
อย่างเดียว การแสดงความคิดเห็นน้ัน ควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ และไม่อคติลําเอียง 
  1.3.3 การวิจารณ์ของผู้เขียนบทความ ต้องต้ังอยู่บนหลักการการตําหนิ ไม่ควรเน้นที่ตัวบุคคล 
แต่เน้นที่วิธีการหรือหลักการ ควรช้ีให้เห็นปัญหา และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง นอกจากน้ีรูปแบบ
การเขียนและการใช้ภาษา ควรมีความถูกต้องเข้าใจง่ายไม่ใช้ถ้อยคําที่ส่อเสียดหยาบคาย 
 1.4 การพิจารณาคอลัมน์อ่ืนๆ คอลัมน์อ่ืนๆ มีวิธีการพิจารณาดังน้ี นอกจากข่าวและบทความแล้ว 
วารสารหรือหนังสือพิมพ์ยังมีอีกหลายคอลัมน์ เช่น บันเทิงคดี ประกาศ โฆษณา ความรู้ต่างๆ การพิจารณา
คุณค่าในแต่ละคอลัมน์ ควรพิจารณาเรื่องการใช้ภาษาการเขียน และคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน เป็นต้น  
 

2. การพิจารณาหนังสือประเภทสารคดี สารคดี ได้แก่ หนังสือที่ให้แนวความรู้ต่างๆ เช่น ด้านปรัชญา 
ตรรกวิทยา การศึกษาควรพิจารณาในด้านต่างๆดังน้ี  
 2.1 เนื้อหาสาระ มีความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาหรือไม่ เรื่องนํามาเขียนมี สาระประโยชน์
เพียงใด เหมาะสําหรับผู้อ่านระดับใด 
 2.2 วิธีเสนอหนังสือ อาจเสนอเป็นความเรียงวิชาการ มีการค้นคว้าหาความรู้ อ้างอิงประกอบ หรือ
เสนอเป็นบันทึกของผู้เขียน เล่าประสบการณ์ของตน หรือเสนอเป็นจดหมายให้โต้ตอบ ควรพิจารณาว่าผู้เขียน
มีวิธีเขียนที่ชวนอ่าน เข้าใจง่ายหรือไม่ สํานวนภาษาสื่อความหมายได้แจ่มแจ้งหรือไม่ เหมาะแก่ระดับของผู้อ่าน  
ตามความต้ังใจของผู้เขียนหรือไม่ เพียงใด 
 2.3 การวางเค้าโครงเรื่อง เค้าโครงเรื่องที่เขียน จะต้องมีการจัดลําดับอย่างมีระเบียบ จึงควรพิจารณา
ว่าผู้เขียนสามารถทําให้ความสําคัญๆ เช่ืองโยงต่อเน่ืองกันได้ดีเพียงใด มีการเรียงลําดับ ความยากง่ายเพ่ือช่วย 
ความเข้าใจของผู้อ่านหรือไม่ 
 2.4 ส่วนประกอบของหนังสือ ส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสือได้แก่ คํานํา สารบัญ ดัชนี 
บรรณานุกรม อภิธานศัพท์สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสําคัญของหนังสือได้รวดเร็ว ควรพิจารณาว่า
หนังสือน้ันๆ มีส่วนประกอบอํานวยประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่ 
 2.5 วุฒิและประสบการณ์ของผู้เขียน หนังสือสารคดีบางเล่ม จะมีประวัติย่อ วุฒิและประสบการณ์
ของผู้เขียนบอกไว้ด้านหลัง รายละเอียดดังกล่าวจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถวินิจฉัยได้ดีย่ิงขึ้นว่าเรื่องน้ันๆมีคุณค่า
น่าเช่ือถือหรือไม่ 
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 2.6 คุณภาพการพิมพ์และการออกแบบรูปเล่ม สิ่งที่ช้ีให้เห็นคุณภาพของหนังสือ เช่น การจัดหัวเรื่อง
ทําให้สื่อความได้ชัดเจน การพิสูจน์อักษรถูกต้อง การออกแบบรูปเล่มเหมาะสมน่าอ่าน 
  

3. การพิจารณาหนังสือประเภทบันเทิงคดี หนังสือประเภทบันเทิงคดี อาจมีวิธีการพิจารณาในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 3.1 แก่นของเร่ืองหรือแนวเร่ือง หมายถึง แนวคิดสําคัญของผู้เขียน ซึ่งเป็นหัวใจของเรื่อง 
 3.2 การวางโครงเร่ือง หมายถึง การผูกเรื่องให้มีตัวละครและเหตุการณ์เช่ือมโยง สัมพันธ์กันต้ังแต่ต้น
จนจบเร่ือง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแกนของเรื่องที่ผู้แต่งวางแนวไว้และต้องดําเนินไปอย่างสมเหตุสมผล 
 3.3 ตัวละคร ตัวละครอาจมีน้อยหรือมากแล้วแต่ความประสงค์ของผู้แต่ง การเสนอตัวละครที่น่าสนใจ
ต้องเป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่มีความสมจริง คือ เป็นบุคคลท่ีอาจหาได้ในชีวิตจริง มิใช่ดี
หรือเลวจนผิดมนุษย์ธรรมดา นอกจากน้ันพฤติกรรมต่างๆของตัวละคร ควรสะท้อนภาพชีวิตจริงของสังคม ตาม
ความเป็นจริงด้วย  
 3.4 ฉาก เป็นส่วนที่ช่วยทําให้บรรยากาศของเรื่องเป็นไปอย่างสมจริง ซึ่งผู้เขียนจะต้องบรรยายให้ตรง
กับความเป็นจริง หรืออยู่ในวิสัยที่เป็นจริงได้ 
 3.5 สํานวนภาษาและลีลาในการเขียน นักเขียนจะมีสํานวน หรือลีลาการเขียนเป็นแบบฉบับของตน 
ดังน้ันผู้วิจารณ์จะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ ว่าผู้เขียนมีลีลาการเขียนอย่างไร 
 3.6 สารจากผู้เขียน สารที่ผู้เขียนให้ หมายถึง ข้อคิด หรือบางสิ่งบางอย่างที่ผู้เขียนฝากไว้ให้ ซึ่งผู้อ่าน
อาจได้รับแตกต่างกันไปตามแต่ประสบการณ์ของผู้อ่าน ควรฝึกทักษะให้ไวต่อการรับสารของผู้เขียน และ
ตีความเข้าใจ เพ่ือให้การอ่านเรื่องบันเทิงคดีมีรสชาติมากย่ิงขึ้น 
 

4. การพิจารณาหนังสือประเภทร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์ 
 หนังสือประเภทร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์ มีวิธีการพิจารณาดังน้ี 
  4.1 รูปแบบของฉันทลักษณ์ รูปแบบของฉันทลักษณ์ คือลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง แต่ละ
ประเภทซึ่งต่างกัน ควรพิจารณาความถูกต้องของรูปแบบฉันทลักษณ์น้ันๆเป็นเกณฑ์ 
  4.2 ความคิดเห็นและเน้ือหาสาระในบทกวี บทกวีที่ดีจะต้องมีเน้ือหาสาระที่แสดงความนึกคิดอันมี
คุณค่าแก่ชีวิต บทกวีบางบทให้ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์รัก อารมณ์เศร้า อารมณ์
โกรธ ฯลฯ บางบทให้คติเตือนใจ ให้ความรู้เรื่องต่างๆ เป็นต้น จึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่ากวีให้ความคิดอะไรแก่
ผู้อ่านบ้าง และมีเน้ือหาสาระอย่างไร 
  4.3 กลวิธีการแต่ง หรือวรรณศิลป์ กลวิธีในการแต่งหรือวรรณศิลป์น้ีอาจพิจารณาได้จากการเลือก
คํามาใช้ให้เหมาะสมกับความ การเล่นเสียงด้วยสัมผัสสระ พยัญชนะ การใช้โวหารแบบต่างๆการใช้สัญลักษณ์ 
ซึ่งกวีแต่ละคนจะมีกลวิธีแต่งแตกต่างกันไปเป็นเฉพาะตน 
  4.4 รสของบทร้อยกรอง หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ่าน เมื่อถ้อยคําแก่ผู้อ่าน เมื่อถ้อยคํา
สํานวนหรือเรื่องราวในบทร้อยกรองน้ันๆ มากระทบอารมณ์ อาจให้ความรู้สึกทางด้านความรัก ความเศร้า 
ความต้ืนเต้น ฯลฯ แล้วแต่ลักษณะของบทร้อยกรองและอารมณ์ของผู้อ่านขณะนั้น 
  4.5 สารจากบทร้อยกรอง บทร้อยกรองก็มีสารของผู้แต่งฝากไว้เช่นกัน ดังน้ันจึงควรพิจารณาให้ถี่
ถ้วนเพ่ือรับสารจากผู้เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การประเมินคุณค่าของหนังสือไม่ว่าประเภทใด ผู้ประเมินควรอ่านหนังสือน้ันๆอย่างละเอียด และ
พิจารณาทั้งจุดดีและจุดด้อยของหนังสือด้วยใจเป็นธรรม ปราศจากอคติ ซึ่งเมื่อได้อ่านหนังสือมากๆ และฝึก
การวิเคราะห์ ตลอดจนมีการประเมินคุณค่าของหนังสืออยู่เสมอแล้ว ก็จะช่วยให้มีวิญญาณ ในการอ่านหนังสือ 
และอ่านหนังสืออย่างมีอรรถรสย่ิงขึ้น  
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 

บทที่ 2 พัฒนาทักษะภาษา 

สาระสําคัญ 
 การพัฒนาทักษะทางภาษาจําเป็นต้องศึกษา ชนิดของคําและหน้าที่ของคํา การใช้พจนานุกรม 
ปทานุกรม สารานุกรม และการอ่านออกเสียง และการวิเคราะห์คุณค่าทางด้านภาษาและสังคม 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคได้อย่างถูกต้อง 
2. ใช้พจนานุกรมและเรียงคําตามพจนานุกรมได้ 
3. อ่านออกเสียงคําประพันธ์ ได้ถูกต้องตามอักขระและวิเคราะห์คุณค่าของคําประพันธ์ได้ 
4. เขียนอธิบาย  และย่อความจากการอ่านได้ 
5. รู้และเข้าใจหลักและวิธีการแต่งบทร้อยกรองได้ 
6. เข้าใจมารยาทในการเขียน และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. ชนิดของคําและหน้าที่ของคํา 
 2. การใช้พจนานุกรม  ปทานุกรม  และสารานุกรม 
 3. การอ่านในใจ  การอ่านออกเสียงคําประพันธ์และวิเคราะห์คุณค่าทางด้านภาษาและสังคม 
 4. การเขียนอธิบายและมารยาทในการเขียน 
 5. การย่อความจากการอ่าน 
 6. หลักและวิธีการแต่งบทร้อยกรอง 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถใช้พจนานุกรมและเรียงคําตามพจนากรมได้ถูกต้อง 

 3. ผู้เรียนสามารถพูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงวัตถุประสงค์และสามารถพูดรายงานจากการศึกษา   
ค้นคว้าได้ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดสภาพความต้องการในการเรียนรู้ 
 - ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 - ครูเขียนประโยค “ครูจะตี"เธอ"ถ้าเธอไม่ทําการบ้าน”  บนกระดาน  จากน้ันต้ังคําถาม ว่าคําไหนเป็น 
ประธานในประโยค  คําไหนเป็นกิริยาในประโยค  คําไหนเป็นกรรมในประโยค  โดยสุ่มนักศึกษาทีละคน 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูล และการจัดการเรียนรู้ 
 - แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เท่า ๆ กัน พร้อมแจกกระดาษบรู๊ฟและปากกาเมจิกให้แต่ละกลุ่ม
จากน้ันครูออกคําสั่งให้นักศึกษาหาชนิดของคําในภาษาไทย  และหน้าที่ของคําในภาษาไทย  โดยให้อ่านค้นคว้า
จากห้องสมุด กศน.ตําบล  ในเวลา 10 นาทีพร้อมส่งตัวแทนออกมานําเสนอหน้าห้องเรียน  
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 - แจกใบความรู้ เรื่อง คําและหน้าที่ของคําในภาษาไทย ให้นักศึกษาอ่านทบทวนจากท่ีนําเสนอไปว่า
กลุ่มของตัวเองถูกต้องหรือไม่   
 - จากกลุ่มเดิม  แจกบัตรคําโดยในบัตรคํามีคําอยู่ 2 ด้าน ให้นักศึกษาเล่มเกมต่อคํา  กลุ่มไหนต่อได้
หมดก่อนเป็นฝ่ายชนะ(ครูอาจเสริมแรงได้โดยการมีของรางวัล)โดยด้านซ้ายจะเป็น คําศัพท์  ด้านขวาจะเป็นคํา
ไทย 7 ชนิด  ครูจะให้แต่ละกลุ่ม 8 บัตรคํา 
 - อธิบายหลักการใช้พจนานุกรม และสารานุกรม 10 นาทีให้นักศึกษาพอเข้าใจวิธีการใช้  จากน้ัน
แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน แจกพจนานุกรมให้แต่ละกลุ่ม ๆ ละ 3 เล่ม  โดยจะเล่นเกมหาความหมายของ
คํา ซึ่งครูต้องทําบัตรคําเป็นศัพท์ในพจนานุกรมน้ันจํานวน 10 คํา ขั้นตอนการเล่นจะเป็นเกม O,X (เหมือนเกม
บิงโก) กลุ่มไหนยกมือบอกความหมายคําได้ก่อนให้ออกมาเขียนสัญลักษณ์ O หรือ X ได้ครั้งละ 1 เครื่องหมาย  
 -  ต้ังคําถามปลายเปิดว่า นักศึกษาเคยได้ยินคําว่า ร้อยแก้ว กับ ร้อยกรอง ไหม แล้วสองอย่างน้ี
แตกต่างกันอย่างไร  โดยให้นักศึกษาค้นหาคําตอบในเวลา 2 นาที  ยกตัวอย่างร้อยกรองมา 1 บท  เขียนบน
กระดาน จากน้ันแจกกระดาษ A4 ให้นักศึกษาเขียนแปลความหมายของบทร้อยกรองน้ัน 
 
 ตัวอย่าง 
  แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์  มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 
 ถึงเถาวัลย์พันเก่ียวที่เลี้ยวลด   ก็ไม่คดเหมือนหน่ึงในนํ้าใจคน 
  มนุษย์น้ีที่รักอยู่สองสถาน   บิดามารดารักมักเป็นผล 
 ที่พ่ึงหน่ึงพ่ึงได้แต่กายตน    เกิดเป็นคนคิดเห็นจึ่งเจรจา 
  แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ  ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา 
 รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา     รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 
 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นการปฏิบัติและการนําไปประยุกต์ใช้ 
 - ครูแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเท่าๆ กัน โดยแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
 - ให้ผู้เรียนสืบค้นจากหนังสือ แหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ตามความสนใจ  โดยมีครูคอยให้คําแนะนํา
ในการเรียนรู้และมีการกําหนดเวลาในการเรียนรู้ 
 - ให้นักเรียนสืบค้นนิทานมา 1 เรื่องและปฏิบัติตาม ดังน้ี 
  1. ให้ย่อความเน้ือหาจากนิทานที่อ่าน 
  2. หาคําศัพท์และหาความหมายพร้อมทั้งบอกชนิดของคําและหน้าที่ของคําศัพท์น้ัน 
  3. ให้ออกมาพูดเล่าเร่ืองที่กลุ่มตนเองค้นคว้า  โดยครูสุ่มนักศึกษาในกลุ่มมา 2 คนออกมาเล่า
เรื่องโดยห้ามนําเอาเน้ือหาเรื่องที่ค้นคว้าออกมาในขณะเล่าเรื่อง 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล 
 - ครูและนักศึกษาทบทวนเนื้อหาในรายวิชา  โดยครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเพ่ือความเข้าใจให้
ตรงกัน   
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1. คําและหน้าที่ของคําในภาษาไทย 
 คําและหน้าที่ของคําในภาษาไทย 
    คําไทยแบ่งออกเป็น 7 ชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันออกไป การเรียนรู้
เรื่องลักษณะของคําเพ่ือสร้างเป็นกลุ่มคําและประโยคเป็นเรื่องสําคัญ และจําเป็นอย่างย่ิงในการเรียนและการใช้
ภาษาในชีวิตประจําวัน  
          คําแต่ละคํามีความหมาย ความหมายของคําจะปรากฏชัดเมื่ออยู่ในประโยค การสังเกต
ตําแหน่งและหน้าของคําในประโยคจะช่วยให้เราทราบชนิดของคํารวมทั้งความหมายด้วย ดังน้ันการศึกษาให้
เข้าใจหน้าที่และชนิดของคําในประโยคจึงมีความสําคัญมากเพราะจะช่วยให้เราสามารถใช้คําได้ถูกต้องตรงตาม
ความหมายที่ต้องการ 
 1. คํานาม  
  ความหมายของคํานาม 
     คํานาม หมายถึง  คําที่ใช้เรียกช่ือ  คน  สัตว์  พืช  สิ่งของ  สถานที่  สภาพ  อาการ  ลักษณะ
ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต  หรือสิ่งไม่มีชีวิต  ทั้งที่เป็นรูปธรรม  และนามธรรม  เช่นคําว่า  คน   ปลา  ตะกร้า   ไก่
ประเทศไทย  จังหวัดพิจิตร  การออกกําลังกาย  การศึกษา ความดี ความงาม กอไผ่  กรรมกร  ฝูง  ตัว เป็นต้น  
  ชนิดของคํานาม  คํานามแบ่งออกเป็น  5  ชนิด  ดังน้ี  
  1. สามานยนาม หรือเรียกว่า  คํานามทั่วไป  คือ  คํานามที่เป็นช่ือทั่วๆ ไป  เป็นคําเรียกสิ่ง
ต่างๆ โดยทั่วไปไม่ช้ีเฉพาะเจาะจง  เช่น  ปลา  ผีเสื้อ  คน  สุนัข   วัด  ต้นไม้  บ้าน  หนังสือ  ปากกา  เป็นต้น 
  2. วิสามานยนาม  หรือเรียกว่า  คํานามเฉพาะ  คือ คํานามที่ใช้เรียกช่ือเฉพาะของคน สัตว์ 
หรือสถานที่  เป็นคําเรียกเจาะจงลงไปว่าเป็นใครหรือเป็นอะไร  เช่น  พระพุทธชินราช  เด็กชายวิทวัส  จังหวัด
พิจิตร วัดท่าหลวง  ส้มโอท่าข่อย  พระอภัยมณี  วันจันทร์  เดือนมกราคม เป็นต้น 
  3. สมุหนาม  คือ คํานามที่ทําหน้าที่แสดงหมวดหมู่ของคํานามทั่วไป  และคํานามเฉพาะ  เช่น  
ฝูงผึ้ง กอไผ่  คณะนักทัศนาจร  บริษัท  พวกกรรมกร  เป็นต้น 
   4. ลักษณะนาม  คือ  เป็นคํานามที่บอกลักษณะของคํานาม  เพ่ือแสดงรูปลักษณะ  ขนาด 
ปริมาณ  ของคํานามน้ันน้ันให้ชัดเจน  เช่น  บ้าน  1  หลัง  โต๊ะ  5  ตัว  คําว่า หลัง  และ  ตัว  เป็น
ลักษณะนาม 
   5. อาการนาม  คือ คํานามที่เป็นช่ือกริยาอาการ  เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม  ไม่มีรูปร่าง  มักมี
คําว่า  "การ"  และ  "ความ"  นําหน้า  เช่น  การกิน  การเดิน  การพูด  การอ่าน  การเขียน ความรัก  ความดี  
ความคิด  ความฝัน  เป็นต้น 
 

  หน้าที่ของคํานาม  มีดังน้ีคือ 
  1.  ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น           
    - ประกอบชอบอ่านหนังสือ                    
    -  ตํารวจจับผู้ร้าย 
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  2. ทําหน้าที่เป็นกรรมหรือผู้ถูกกระทํา  เช่น         
   -  วารีอ่านจดหมาย                               
   -  พ่อตีสุนัข 
  3. ทําหน้าที่ขยายนาม เพ่ือทําให้นามท่ีถูกขยายชัดเจนขึ้น  เช่น     
   -  สมศรีเป็นข้าราชการครู    นายสมศักด์ิทนายความฟ้องนายปัญญาพ่อค้า 
  4. ทําหน้าที่เป็นส่วนสมบูรณ์หรือส่วนเติมเต็ม เช่น    
   -  ศรรามเป็นทหาร             
   -  เขาเป็นตํารวจแต่น้องสาวเป็นพยาบาล 
  5. ใช้ตามหลังคําบุพบทเพ่ือทําหน้าที่บอกสถานที่ หรือขยายกริยาให้มีเน้ือความบอกสถานที่
ชัดเจนขึ้น  เช่น   
   -  คุณแม่ของเด็กหญิงสายฝนเป็นครู       
   -  นักเรียนไปโรงเรียน 
  6. ใช้บอกเวลาโดยขยายคํากริยาหรือคํานามอ่ืน เช่น     
    -  คุณพ่อจะไปเชียงใหม่วันเสาร์             
    -  เขาชอบมาตอนกลางวัน 
  7.  ใช้เป็นคําเรียกขานได้ เช่น       
    -  นํ้าฝน ช่วยหยิบปากกาให้ครูทีซิ          
   -  ตํารวจ ช่วยฉันด้วย 
  

 2. คําสรรพนาม 
  ความหมายของคําสรรพนาม 
   คําสรรพนาม หมายถึง คําที่ใช้แทนคํานามที่กล่าวถึงมาแล้ว เพ่ือจะได้ไม่ต้องกล่าวคํานามน้ัน
ซ้ําอีก  เช่นคําว่า  ฉัน  เรา  ดิฉัน  กระผม  กู  คุณ  ท่าน  ใต้เท้า  เขา  มัน  สิ่งใด  ผู้ใด  น่ี  น่ัน  อะไร  ใคร  
บ้าง เป็นต้น 
  ชนิดของคําสรรพนาม คําสรรพนามแบ่งออกเป็น  6  ชนิด ดังน้ี 
  1. บุรุษสรรพนาม  คือ  คํา  สรรพนามที่ใช้แทนผู้พูด  แบ่งเป็นชนิดย่อยได้  3  ชนิด  คือ 
   1.1  สรรพนามบุรุษที่ 1  ใช้แทนตัวผู้พูด  เช่น ผม  ฉัน  ดิฉัน  กระผม  ข้าพเจ้า  กู  
เรา  ข้าพระพุทธเจ้า  อาตมา  หม่อมฉัน เกล้ากระหม่อม 
   1.2  สรรพนามบุรุษที่ 2  ใช้แทนผู้ฟัง หรือผู้ที่เราพูดด้วย  เช่น  คุณ  เธอ  ใต้เท้า  
ท่าน  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ฝ่าพระบาท  พระคุณเจ้า 
    1.3  สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึง  เขา  มัน  ท่าน  พระองค์ 
  2. ประพันธสรรพนาม  คือ คําสรรพนามที่ใช้แทนคํานามและใช้เช่ือมประโยคทําหน้าที่เช่ือม
ประโยคให้มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่คําว่า  ที่  ซึ่ง  อัน  ผู้   
  3. นิยมสรรพนาม  คือ สรรพนามท่ีใช้แทนนามช้ีเฉพาะเจาะจงหรือบอกกําหนดความให้ผู้พูด
กับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่คําว่า  น่ี  น่ัน  โน่น  
  4. อนิยมสรรพนาม  คือ สรรพนามใช้แทนนามบอกความไม่ช้ีเฉพาะเจาะจงที่แน่นอนลงไป  
ได้แก่คําว่า  อะไร  ใคร ไหน  ใด  บางครั้งก็เป็นคําซ้ําๆ  เช่น  ใครๆ  อะไรๆ  ไหนๆ   
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  5. วิภาคสรรพนาม  คือ  สรรพนามท่ีใช้แทนคํานาม  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านามน้ันจําแนก
ออกเป็นหลายส่วน  ได้แก่คําว่า  ต่าง  บ้าง  กัน เช่น 
   -  นักเรียน"บ้าง"เรียน"บ้าง"เล่น          
   -  นักเรียน"ต่าง"ก็อ่านหนังสือ 
  6. ปฤจฉาสรรพนาม  คือ  สรรพนามที่ใช้แทนนามที่เป็นคําถาม ได้แก่คําว่า  อะไร  ใคร  ไหน  
ผู้ใด  สิ่งใด  ผู้ใด ฯลฯ  เช่น 
           -  "ใคร" ทําแก้วแตก                             
    -  เขาไปที่ "ไหน" 
  หน้าที่ของคําสรรพนาม  มีดังน้ี คีอ 
  1.  เป็นประธานของประโยค เช่น                    
   -  "เขา"ไปโรงเรียน                         
   -  "ใคร"ทําดินสอตกอยู่บนพ้ืน 
  2.  ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยค (ผู้ถูกกระทํา)  เช่น        
    -  ครูจะตี"เธอ"ถ้าเธอไม่ทําการบ้าน        
   -  คณุช่วยเอา"น่ี"ไปเก็บได้ไหม 
  3. ทําหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนสมบูรณ์  เช่น    
   -  กํานันคนใหม่ของตําบลน้ีคือ"เขา"น่ันเอง      
   -   เขาเป็น"ใคร" 
  4. ใช้เช่ือมประโยคในประโยคความซ้อน  เช่น    
   -  ครูชมเชยนักเรียน"ที่"ขยัน 
  5. ทําหน้าที่ขยายนามท่ีทําหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยค เพ่ือเน้นการแสดง
ความรู้สึกของผู้พูด จะวางหลัง  
  
 3. คํากริยา    
  ความหมายของคํากริยา 
   คํากริยา  หมายถึง  คําแสดงอาการ  การกระทํา  หรือบอกสภาพของคํานามหรือคําสรรพ
นาม  เพ่ือให้ได้ความ  เช่นคําว่า  กิน  เดิน  น่ัง นอน  เล่น  จับ  เขียน  อ่าน  เป็น  คือ  ถูก  คล้าย  เป็นต้น 
  ชนิดของคํากริยา     คํากริยาแบ่งเป็น  5  ชนิด 
  1.  อกรรมกริยา  คือ คํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ความสมบูรณ์  เข้าใจได้  เช่น   
   -  เขา"ยืน"อยู่          
   -  น้อง"นอน" 
  2.  สกรรมกริยา  คือ คํากริยาที่ต้องมีกรรมมารับ เพราะคํากริยาน้ีไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
เช่น             -  ฉัน "กิน"ข้าว           (ข้าวเป็นกรรมที่มารับคําว่ากิน)      
   -  เขา"เห็น"นก           (นกเป็นกรรมที่มารับคําว่าเห็น) 
  3.  วิกตรรถกริยา  คือ คํากริยาที่ไม่มีความหมายในตัวเอง  ใช้ตามลําพังแล้วไม่ได้ความ ต้องมี
คําอ่ืนมาประกอบจึงจะได้ความ  คํากริยาพวกน้ีคือ  เป็น  เหมือน  คล้าย  เท่า คือ  เช่น           
   -  เขา"เป็น"นักเรียน                 - เขา"คือ"ครูของฉันเอง 
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  4.  กริยานุเคราะห์  คือ คํากริยาที่ทําหน้าที่ช่วยคํากริยาสําคัญในประโยคให้มีความหมาย
ชัดเจนขึ้น  ได้แก่คําว่า จง  กําลัง  จะ  ย่อม  คง  ยัง  ถูก  นะ  เถอะ  เทอญ ฯลฯ  เช่น  
   -  นายดํา"จะ"ไปโรงเรียน          -  เขา"ถูก"ตี 
  5.  กริยาสภาวมาลา  คือ คํากริยาที่ทําหน้าที่เป็นคํานามจะเป็นประธาน  กรรม  หรือบท
ขยายของประโยคก็ได้ เช่น 
               -  "นอน"หลับเป็นการพักผ่อนที่ดี   (นอน เป็นคํากริยาที่เป็นประธานของประโยค) 
              -  ฉันชอบไป"เที่ยว"กับเธอ         (เที่ยว เป็นคํากริยาที่เป็นกรรมของประโยค) 
  หน้าที่ของคํากริยา มีดังน้ีคือ 
  1. ทําหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค  เช่น     
   -  ขนมวางอยู่บนโต๊ะ             -  นักเรียนอ่านหนังสือทุกวัน 
  2.  ทําหน้าที่ขยายคํานาม เช่น      
   -  วันเดินทางของเขาคือวันพรุ่งน้ี ("เดินทาง"  เป็นคํากริยาที่ไปขยายคํานาม "วัน") 
  3.  ทําหน้าที่ขยายกริยา เช่น      
   -  เด็กคนน้ันน่ังดูนก  ("ดู" เป็นคํากริยาที่ไปขยายคํากริยา "น่ัง") 
  4.  ทําหน้าที่เหมือนคํานาม เช่น 
   -  ออกกําลังกายทุกวันทําให้ร่างกายแข็งแรง    
   ("ออกกําลังกาย"  เป็นคํากริยา ทํา  หน้าที่เป็นประธานของประโยค) 
                   -  เด็กชอบเดินเร็วๆ  ("เดิน” เป็นคํากริยา ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยค) 
 4. คําวิเศษณ์     
  ความหมายของคําวิเศษณ์ 
  คําวิเศษณ์  หมายถึง คําที่ใช้ประกอบหรือขยายคํานาม  สรรพนาม  คํากริยา  หรือคําวิเศษณ์ 
เพ่ือให้ได้ใจความชัดเจนและละเอียดมากข้ึน  เช่น 
   -  คนอ้วนกินจุ    ("อ้วน" เป็นคําวิเศษณ์ที่ขยายคํานาม "คน" "จุ" เป็นคําวิเศษณ์ที่ 
            ขยายคํากริยา "กิน" 
  -   เขาร้องเพลงได้ไพเราะ    ("ไพเราะ" เป็นคําวิเศษณ์ที่ขยายคํากริยา "ร้องเพลง") 
  -  เขาร้องเพลงได้ไพเราะมาก       ("มาก" เป็นคําวิเศษณ์ที่ขยายคําวิเศษณ์ “ไพเราะ") 
  -  คําวิเศษณ์บอกลักษณะ "น้องคนเล็กช่ือเล็ก" "ถาดใบใหญ่ใส่ส้มผลเล็ก" 
  -  คําวิเศษณ์บอกเวลา "เขามาสายทุกวัน" "ไปเด๋ียวน้ี" 
  -  คําวิเศษณ์บอกสถานที่ "เขาเดินไกลออกไป" "เธอย้ายบ้านไปอยู่ทางเหนือ" 
  -  คําวิเศษณ์บอกปริมาณหรือจํานวน "ชนทั้งผอง พ่ีน้องกัน" "คนอ้วนมักกินจุ" 
  -  คําวิเศษณ์บอกความช้ีเฉพาะ "อย่าพูดเช่นน้ันเลย" "บ้านน้ันทาสีสวย" 
  -  คําวิเศษณ์บอกความไม่ช้ีเฉพาะ "คนอ่ืนไปกันหมดแล้ว" "สิ่งใดก็ไม่สําคัญเท่าความสามัคคี" 
  -  คําวิเศษณ์แสดงคําถาม "ประเทศอะไรมีจํานวนประชากรมากท่ีสุดในโลก" "น้องเธออายุ
เท่าไร" 
  -  คําวิเศษณ์แสดงคําขาน "หวานจ๋าไปเที่ยวไหมจ๊ะ" "คุณครูคะ กรุณาอธิบายช้าๆหน่อยเถอะ
ค่ะ" 
  -  คําวิเศษณ์แสดงความปฏิเสธ "คนที่ไม่รักชาติของตนเป็นคนที่คบไม่ได้" "บุญคุณของบุพการี
ประมาณมิได้" 
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  -  คําวิเศษณ์ขยายคํานาม "เด็กน้อยร้องไห้" (น้อย ขยาย เด็ก) "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" (ใหญ่-
เล็ก ขยาย ปลา) "ฉันมีกระเป๋าใบโต" (โต ขยาย *กระเป๋า) "เด็กดีใครๆ ก็รัก" (ดี ขยาย เด็ก) 
  - คําวิเศษณ์ขยายสรรพนาม "พวกเราทั้งหมดเลือกคุณ" (ทั้งหมด ขยาย พวกเรา) "ฉันเองเป็น
คนทํา" (เอง ขยาย ฉัน) "ท่านทั้งหลายโปรดเงียบ" (ทั้งหลาย ขยาย ท่าน) "ใครเล่าจะล่วงรู้ได้" (เล่า ขยาย ใคร) 
  - คําวิเศษณ์ขยายกริยา "ผู้ใหญ่บ้านต่ืนแต่เช้า" (เช้า ขยาย ต่ืน) "อย่ากินมูมมาม" (มูมมาม 
ขยาย กิน) "ฝนตกหนัก" (หนัก ขยาย ตก) "เขาดํานํ้าทน" (ทน ขยาย ดํานํ้า) 
  - คําวิเศษณ์ขยายวิเศษณ์ "ม้าว่ิงเร็วมาก" (มาก ขยาย เร็ว) "พายุพัดแรงมาก" (มาก ขยาย 
แรง) "เขาท่องหนังสือหนักมาก" (มาก ขยาย หนัก) "เธอร้องเพลงเพราะจริงๆ" (จริงๆ ขยาย เพราะ) 
  ชนิดของคําวิเศษณ์   คําวิเศษณ์แบ่งออกเป็น  10  ชนิด ดังน้ี 
  1.  ลักษณะวิเศษณ์  คือ คําวิเศษณ์ที่บอกลักษณะต่างๆ เช่น  บอกชนิด  สี  ขนาด  สัณฐาน  
กลิ่น  รส บอกความรู้สึก  เช่น  ดี  ช่ัว  ใหญ่  ขาว  ร้อน  เย็น  หอม  หวาน  กลม  แบน เป็นต้น  เช่น 
        -  นํ้าร้อนอยูในกระติกสีขาว       
    -  จานใบใหญ่ราคาแพงกว่าจานใบเล็ก 
  2.  กาลวิเศษณ์  คอื คําวิเศษณ์บอกเวลา  เช่น  เช้า  สาย  บ่าย เย็น  อดีต  อนาคต  เป็นต้น 
เช่น    -  พรุ่งน้ีเป็นวันเกิดของคุณแม่           
    -  เขามาโรงเรียนสาย 
  3.  สถานวิเศษณ์  คือ คําวิเศษณ์บอกสถานที่  เช่น ใกล้ ไกล  บน  ล่าง  เหนือ ใต้  ซ้าย ขวา  
เป็นต้น เช่น   -  บ้านฉันอยู่ไกลตลาด             
    -  นกอยู่บนต้นไม้ 
  4.  ประมาณวิเศษณ์  คือ คําวิเศษณ์บอกจํานวน หรือปริมาณ  เช่น  หน่ึง  สอง  สาม  มาก  
น้อย  บ่อย  หลาย บรรดา  ต่าง  บ้าง  เป็นต้น  เช่น 
              -  เขามีเงินห้าบาท            
    -  เขามาหาฉันบ่อยๆ 
  5.  ประติเษธวิเศษณ์  คือ คําวิเศษณ์ที่แสดงความปฏิเสธ  หรือไม่ยอมรับ  เช่น  ไม่  ไม่ใช่  มิ  
มิใช่  ไม่ได้ หามิได้  เป็นต้น  เช่น 
             -  เขามิได้มาคนเดียว             
   -  ของนี้ไม่ใช่ของฉัน ฉันจึงรับไว้ไม่ได้ 
  6.  ประติชญาวิเศษณ์  คือ  คําวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ค่ะ 
เป็นต้น เช่น  -  คุณครับมีคนมาหาขอรับ            
   -  คุณครูขา  สวัสดีค่ะ 
  7.  นิยมวิเศษณ์  คือ คําวิเศษณ์ที่บอกความช้ีเฉพาะ เช่น น้ี น่ัน โน่น ทั้งน้ี ทั้งน้ัน  แน่นอน 
เป็นต้น เช่น   -  บ้านน้ันไม่มีใครอยู่            
   -  เขาเป็นคนขยันแน่ๆ 
  8.  อนิยมวิเศษณ์  คือ คําวิเศษณ์ที่บอกความไม่ช้ีเฉพาะ เช่น ใด อ่ืน ไหน อะไร ใคร ฉันใด 
เป็นต้น เช่น    -  เธอจะมาเวลาใดก็ได้            
   -  คุณจะนั่งเก้าอ้ีตัวไหนก็ได้ 
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  9. ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ  คําวิเศษณ์แสดงคําถาม หรือแสดงความสงสัย  เช่น ใด  ไร  ไหน อะไร  
สิ่งใด  ทําไม เป็นต้น  เช่น  
   -  เสื้อตัวน้ีราคาเท่าไร            
   -  เขาจะมาเมื่อไร 
  10.  ประพันธวิเศษณ์  คือ คําวิเศษณ์ที่ทําหน้าที่เช่ือมคําหรือประโยคให้มีความเก่ียวข้องกัน 
เช่นคําว่า ที่ ซึ่ง  อัน  อย่าง  ที่ว่า  เพ่ือว่า  ให้  เป็นต้น  เช่น 
             -  เขาทํางานหนักเพ่ือว่าเขาจะได้มีเงินมาก            
   -  เขาทําความดี อัน หาที่สุดมิได้ 
 
  หน้าที่ของคําวิเศษณ์  มีดังน้ีคือ 
  1.  ทําหน้าที่ขยายคํานาม เช่น 
             -  คนอ้วนกินจุ ("อ้วน" เป็นคําวิเศษณ์ขยายคํานาม "คน")  
             -  ตํารวจหลายคนจับโจรผู้ร้าย   ("หลาย" เป็นคําวิเศษณ์ขยายคํานาม "ตํารวจ") 
  2.  ทําหน้าที่ขยายคําสรรพนาม เช่น 
             -  เราทั้งหมดช่วยกันทํางานให้เรียบร้อย    
   ("ทั้งหมด" เป็นคําวิเศษณ์ขยายคําสรรพนาม "เรา") 
             -  ฉันเองเป็นคนพูด ("เอง" เป็นคําวิเศษณ์ขยายคําสรรพนาม "ฉัน") 
  3.  ทําหน้าที่ขยายกริยา  เช่น                   
   -  เด็กคนน้ันน่ังดูนก ("ดู"  เป็นคํากริยาที่ไปขยายคํากริยา "น่ัง") 
  4.  ทําหน้าที่เหมือนคํานาม  เช่น 
                   -  ออกกําลังกายทุกวันทําให้ร่างกายแข็งแรง ("ออกกําลังกาย" เป็นคํากริยา ทํา
หน้าที่เป็นประธานของประโยค) 
                   -  เด็กชอบเดินเร็วๆ ("เดิน" เป็นคํากริยา ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยค) 
  5. ทําหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดง  เช่น           
   -  เธอสูงกว่าคนอ่ืน           
   -  ขนมน้ีอร่อยดี 
 5. คําบุพบท     
  ความหมายของคําบุพบท 
   คําบุพบท  หมายถึง คําที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําหรือประโยค เพ่ือให้ทราบว่าคําหรือ
กลุ่มคําที่ตามหลังคําบุพบทน้ันเก่ียวข้องกับกลุ่มคําข้างหน้าในประโยคในลักษณะใด เช่น  กับ  แก่  แต่  ต่อ  
ด้วย  โดย  ตาม  ข้าง  ถึง  จาก  ใน  บน  ใต้  สิ้น สําหรับ  นอก  เพ่ือ  ของ  เกือบ  ต้ังแต่ แห่ง  ที่   
  ตัวอย่าง     เขาเดินทางโดยเคร่ืองบิน (ลักษณะ)   ฉันซ่อนเงินไว้ใต้หมอน (สถานที่)     
       ครูต้องเสียสละเพ่ือศิษย์ (เหตุผล)     ฟันของน้องผุหลายซี่ (แสดงความเป็น
เจ้าของ)   
  "กับ" ใช้แสดงอาการกระชับ อาการร่วม อาการกํากับกัน อาการเทียบกัน และแสดงระดับ 
เช่น "ลุงไปกับป้า" (ร่วม) "ฉันเห็นกับตา" (กระชับ) 
  "แก่" ใช้นําหน้าคําที่เป็นฝ่ายรับอาการ เช่น "คนไทยควรเห็นแก่ชาติ" "พ่อให้เงินแก่ลูก" 
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  "แต่" ใช้ในความหมายว่า จาก ต้ังแต่ เฉพาะ เช่น "ฉันจะกินแต่ผลไม้" "เขามาถึงโรงเรียนแต่
เช้า" 
  "แด่" ใช้แทนคําว่า "แก่" ในที่เคารพ เช่น "นักเรียนมอบดอกไม้แด่อาจารย์"  "เขาถวายอาหาร
แด่พระสงฆ์" 
  "ต่อ" ใช้นําหน้าแสดงความเก่ียวข้องกัน ติดต่อกัน เฉพาะ หน้าถัดไป เทียบจํานวน เช่น "ฉัน
ต้องรายงานต่อที่ประชุม"  "เขายื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ" 
  "ด้วย" ใช้นําหน้าคํานามหรือคําสรรพนาม เพ่ือบอกให้รู้ว่าเป็นเคร่ืองใช้ และใช้ประกอบ
คํากริยาแสดงว่าทํากริยาร่วมกัน เช่น "ยายกินข้าวด้วยมือ" "ผมขอทานข้าวด้วยคนนะ" เช่น  เขามาแต่เช้า  
บ้านของคุณน่าอยู่จริง  คุณครูให้รางวัลแก่ฉัน   เขาให้รางวัลเฉพาะคนที่สอบได้ที่หน่ึงเป็นต้น 
  ชนิดของคําบุพบท     คําบุพบทแบ่งออกเป็น  2  ชนิด 
  1. คําบุพบทท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําต่อคํา  คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างคํานามกับ
คํานาม  คําสรรพนามกับคํานาม  คํานามกับคํากริยา  คําสรรพนามกับคําสรรพนาม  คําสรรพนามกับคํากริยา 
คํากริยากับคํานาม  คํากริยากับคําสรรพนาม  คํากริยากับคํากริยา เพ่ือบอกสถานการให้ชัดเจน  เช่น 
   1.1 บอกสถานภาพความเป็นเจ้าของ  เช่น      
    -  พ่อซื้อสวนของนายทองคํา  (นามกับนาม) 
   1.2 บอกความเกี่ยวข้อง  เช่น      
     -  เขาเห็นแก่กิน  (กริยากับกริยา) 
            1.3 บอกการให้และบอกความประสงค์  เช่น   
     -  คุณครูให้รางวัลแก่ฉัน (นามกับสรรพนาม) 
   1.4 บอกเวลา เช่น        
     -  เขามาต้ังแต่เช้า (กริยากับนาม) 
   1.5 บอกสถานที่ เช่น    
    -  เขามาจากต่างจังหวัด    (กริยากับนาม) 
   1.6 บอกความเปรียบเทียบ เช่น      
    -  พ่ีหนักกว่าฉัน   (กริยากับสรรพนาม) 
  2. คําบุพบทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคําอ่ืน  ส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค ใช้เป็นการทักทาย  มัก
ใช้ในคําประพันธ์  เช่นคําว่า  ดูก่อน  ข้าแต่  ดูกร คําเหล่าน้ีใช้นําหน้าคําสรรพนามหรือคํานาม  เช่น     
    -  ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย                     
   -  ข้าแต่ท่านทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้า 
  

  หน้าที่ของคําบุพบท  มีดังน้ีคือ 
  1.  ทําหน้าที่นําหน้านาม เช่น           
    -  หนังสือของพ่อหาย                                
    -  เขาไปกับเพ่ือน 
  2.  ทําหน้าที่นําหน้าสรรพนาม เช่น           
    -  ปากกาของฉันอยู่ที่เขา                          
    -  ฉันชอบอยู่ใกล้เธอ 
  3.  ทําหน้าที่นําหน้ากริยา เช่น            
    -  เขากินเพ่ืออยู่            
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 6. คําสันธาน      
  ความหมายของคําสันธาน 
   คําสันธาน  หมายถึง  คําที่ใช้เช่ือมประโยค หรือข้อความกับข้อความ  เพ่ือทําให้ประโยคน้ัน
รัดกุม  กระชับและสละสลวย  เช่นคําว่า และ  แล้ว  จึง  แต่  หรือ  เพราะ  เหตุเพราะ  เป็นต้น เช่น 
   -  เขาอยากเรียนหนังสือเก่งๆ แต่เขาไม่ชอบอ่านหนังสือ 
                           -  เขามาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนัก 
 
  ชนิดของคําสันธาน  คําสันธานแบ่งเป็น  4  ชนิด ดังน้ี 
  1. คําสันธานที่เช่ือมความคล้อยตามกัน ได้แก่คําว่า และ ทั้ง...และ ทั้ง...ก็ ครั้น...ก็ ครั้น...จึง 
ก็ดี เมื่อ...ก็ว่า พอ...แล้ว เช่น - ทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้                
   -  พอทําการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอน 
  2. คําสันธานที่เช่ือมความขัดแย้งกัน เช่นคําว่า แต่ แต่ว่า กว่า...ก็ ถึง...ก็ เป็นต้น เช่น 
                        -  ผมต้องการพูดกับเขา แต่เขาไม่ยอมพูดกับผม               
   -  กว่าเราจะเรียนจบเพ่ือนๆ ก็ทํางานหมดแล้ว 
  3. คําสันธานที่เช่ือมข้อความให้เลือก ได้แก่คําว่า หรือ หรือไม่ ไม่...ก็ หรือไม่ก็ ไม่เช่นน้ัน  
มิฉะน้ัน...ก็ เป็นต้น เช่น - นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทย               
   -  เธอคงไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนัง 
  4.  คําสันธานที่เช่ือมความที่เป็นเหตุเป็นผล  ได้แก่คําว่า  เพราะ  เพราะว่า ฉะน้ัน...จึง  
ดังน้ัน  เหตุเพราะ  เหตุว่า  เพราะฉะน้ัน...จึง  เป็นต้น เช่น     
   -  นักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนัก       
   -  เพราะวาสนาไม่ออกกําลังกายเธอจึงอ้วนมาก 
 
   หน้าที่ของคําสันธาน  มีดังน้ีคือ 
  1.  เช่ือมประโยคกับประโยต เช่น      
   -  เขามีเงินมากแต่เขาก็หาความสุขไม่ได้ 
                          -  พ่อทํางานหนักเพ่ือส่งเสียให้ลูกๆ ได้เรียนหนังสือ                 
   -  ฉันอยากได้รองเท้าที่ราคาถูกและใช้งานได้นาน 
  2.  เช่ือมคํากับคําหรือกลุ่มคํา เช่น                
   -  สมชายลําบากเมื่อแก่ 
                  -  เธอจะสู้ต่อไปหรือยอมแพ้                
   -  ฉันเห็นนายกรัฐมนตรีและภริยา 
  3.  เช่ือมข้อความกับข้อความ เช่น  ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เมืองไทย เขาขยันหมั่นเพียรไม่ยอม
ให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจึงร่ํารวย จนเกือบจะซื้อแผ่นดินไทยได้ทั้งหมดแล้ว เพราะฉะนั้นขอให้พ่ี
น้องชาวไทยทั้งหลายจงต่ืนเถิด จงพากันขยันทํางานทุกชนิดเพ่ือจะได้รักษาผืนแผ่นดินของไทยไว้ 
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 7. คําอุทาน       
  ความหมายของคําอุทาน 
            คําอุทาน  หมายถึง  คําที่แสดงอารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจ  ดีใจ  เสียใจ  ประหลาดใจ 
หรืออาจจะเป็นคําที่ใช้เสริมคําพูด  เช่นคําว่า  อุ๊ย  เอ๊ะ  ว้าย  โธ่  อนิจจา  อ๋อ  เป็นต้น  เช่น   -  เฮ้อ!  ค่อยยัง
ช่ัวที่เขาปลอดภัย     -  เมื่อไรเธอจะตัดผมตัดเผ้าเสียทีจะได้ดูเรียบร้อย 
 

  ชนิดของคําอุทาน      คําอุทานแบ่งเป็น  2  ชนิด ดังน้ี 
  1.  คําอุทานบอกอาการ  เป็นคําอุทานที่แสดงอารมณ์  และความรู้สึกของผู้พูด  เช่น 
                ตกใจ            ใช้คําว่า         วุ้ย  ว้าย  แหม  ตายจริง               
    ประหลาดใจ    ใช้คําว่า         เอ๊ะ  หือ  หา 
                 รับรู้ เข้าใจ      ใช้คําว่า         เออ  อ้อ  อ๋อ                             
    เจ็บปวด         ใช้คําว่า         โอ๊ย  โอย  อุ๊ย 
               สงสาร เห็นใจ   ใช้คําว่า         โธ๋  โถ  พุทโธ่   อนิจจา             
   ร้องเรียก          ใช้คําว่า         เฮ้ย   เฮ้   น่ี 
               โล่งใจ              ใช้คําว่า         เฮอ  เฮ้อ                                 
   โกรธเคือง        ใช้คําว่า         ชิชะ   แหม 
   2.  คําอุทานเสริมบท เป็นคําอุทานที่ใช้เป็นคําสร้อยหรือคําเสริมบทต่างๆ คําอุทานประเภทน้ี
บางคําเสริมคําที่ไม่มีความหมายเพ่ือยืดเสียงให้ยาวออกไป บางคําก็เพ่ือเน้นคําให้กระชับหนักแน่น  เช่น     
  -  เด๋ียวน้ีมือไม้ฉันมันสั่นไปหมด 
               -  หนังสือหนังหาเด๋ียวน้ีราคาแพงมาก               
   -  พ่อแม่ไม่ใช่หัวหลักหัวตอนะ 
  หน้าที่ของคําอุทาน  มีดังน้ีคือ 
  1.  ทําหน้าที่แสดงความรู้สึกของผู้พูด  เช่น               
   -  ตายจริง!  ฉันลืมเอากระเป๋าสตางค์มา 
                -  โธ่! เธอคงจะหนาวมากละซิ                
   -  เอ๊ะ! ใครกันที่นําดอกไม้มาวางไว้ที่โต๊ะของฉัน 
  2.  ทําหน้าที่เพ่ิมนํ้าหนักของคํา  ซึ่งได้แก่คําอุทานเสริมบท  เช่น                
   -  ทําเสร็จเสียทีจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไป 
                 -  เมื่อไรเธอจะหางงหางานทําเสียที                                         
   -  เธอเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรืออย่างไร 
  3. ทําหน้าที่ประกอบข้อความในคําประพันธ์  เช่น 
                 -  แมวเอ๋ยแมวเหมียว             -  มดเอ๋ยมดแดง               
    -  กอ เอ๋ย กอไก่                       
 
 
 
 



55 
 

 

 
 

  พจนานุกรม หมายถึง หนังสืออ้างอิง ใช้สําหรับค้นคว้าหาความหมายของคํา ทั้งช่วยให้
สามารถอ่านและหาคําต่างๆ ได้ถูกต้อง ในปัจจุบันพจนานุกรมจะเรียงคําตามลําดับตัวอักษร 
  พจนานุกรมจําแนกออกเป็นชนิดตามลักษณะของภาษาที่มีอยู่ได้เป็น 3 ชนิด คือ 
   1. พจนานุกรมภาษาเดียว คือ พจนานุกรมที่รวบรวมคําภาษาไทยกลาง แล้วบอก
ความหมายเป็นภาษาไทยกลาง 
   2. พจนานุกรมสองภาษา คือ พจนานุกรมที่รวบรวมคําภาษาไทยกลาง แล้วบอก
ความหมายเป็นภาษาอ่ืน หรือรวบรวมคําภาษาอ่ืนแล้วบอกความหมายเป็นภาษาไทยกลาง 
   3. พจนานุกรมหลายภาษา คือ พจนานุกรมที่รวบรวมคําไทยกลาง แล้วบอก
ความหมายเป็นภาษาอ่ืนมากกว่า 2 ภาษา 
  เพ่ือให้สามารถเปิดหาคําในพจนานุกรมได้รวดเร็ว พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของ
ไทยได้เรียงลําดับไว้ดังต่อไปน้ี 
  1.  คําในพจนานุกรม เรียงลําดับตามรูปพยัญชนะตัวแรกโดยเรียงดังน้ี 
   ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง 
   จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ  
   ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต 
   ถ ท ธ น บ ป ผ 
   ฝ พ ฟ ภ ม ย ร 
   ฤ ฤา ล ฦ ฦๅ ว ศ 
   ษ ส ห ฬ อ ฮ 
 ดังน้ัน ถ้าจะหาคําว่า ใฝ่ ก็เปิดหมวดอักษร ฝ ซึ่งอยู่ระหว่าง ผ และ พ  ควรสังเกตว่า ฤ ฤๅ อยู่หลัง  
ร - และ ฦ ฦๅ อยู่หลัง ล น่ันคือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ... ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ... อ ฮ 
  2. คําในพจนานุกรมไม่เรียงตามลําดับเสียงอ่าน แต่เรียงตามรูปพยัญชนะ โดยมีหลักการ
ค้นหาดังน้ี คือ พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรควบและอักษรนํา ถ้าจะค้นหาคําให้ดูที่พยัญชนะตัวแรกของคําเป็น
หลัก เช่น คําว่า หญิง หนัง หมอก หลอก ต้องไปค้นในหมวดอักษร ห   
   คําว่า ทรวง ทรัพย์ ต้องไปค้นในหมวดอักษร ท ซึ่งเป็นอักษรตัวแรก 
  3. คําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยสระ จะอยู่หลังคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วย
พยัญชนะ ส่วนคําที่มีเสียงแต่ไม่ปรากฏรูปสระจะเรียงอยู่หน้าคําที่มีรูปสระ เช่น กก อยู่หน้า กะ กร่อย อยู่หน้า 
กระ คอ อยู่หน้า คะ ขลา อยู่หน้า ขะข่ํา 
 

  4. พยัญชนะตัวถัดไปจะเป็นตัวสะกด อักษรควบกล้ํา หรืออักษรนําอักษรตาม เช่น 
กง มาก่อน กุฎ (ง เป็นตัวสะกด) เพราะ ง มาก่อน ฏ 
กฏ มาก่อน กรด (ร เป็นส่วนหน่ึงของอักษรควบ) เพราะ ฏ มาก่อน ร 
ขนม มาก่อน ขบ (ข เป็นอักษรนํา น เป็นอักษรตาม) เพราะ น นํามาก่อน บ 
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  5. ส่วนคําที่มีพยัญชนะกับสระปรากฏให้เรียงตามหลักการเบ้ืองต้น โดยปกติจะไม่เรียง
ตามลําดับวรรณยุกต์ เช่น ไต้ก๋ง ไต้ฝุ่น ไต่ไม้ ฯลฯ แต่จะจัดวรรณยุกต์เข้าตามลําดับเมื่อคําน้ันมีตัวสะกดการันต์
เหมือนกัน เช่น ไต ไต่ ไต้ ไต๋ หรือ กระตุ่น กระตุ้น ฯลฯ  
  สําหรับคําที่มี --  ็ (ไม้ไต่คู้) จะลําดับอยู่ก่อนวรรณยุกต์ เช่น เก็ง เก่ง เก้ง เก๋ง ฯลฯ คําที่อยู่ใน
หมวดอักษรเดียวกันให้พิจารณาพยัญชนะตัวถัดไป 

         6.  การเรียงคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระ จะเรียงลําดับตามรูปสระดังน้ี 
 

ที่ สระ ที่ สระ ที่ สระ 
1 ะ 10 - ุ 19 เ - ื 
2 - ั 11 - ู 20 เ - ื ะ 
3 - ั ะ 12 เ - 21 แ - 
4 - า 13 เ - ะ 22 แ - ะ 
5 ำ 14 เ - า 23 โ - 
6 - ิ 15 เ - าะ 24 โ - ะ 
7 - ี 16 เ - ิ 25 ใ - 
8 - ึ 17 เ - ี 26 ไ - 
9 - ื 18 เ - ี ะ   

 

       7. ตัวอักษร อ ว ย นับลําดับอยู่ในพยัญชนะเสมอ ข้อน้ีสังเกตได้ว่า รูปสระที่มี ะ จะมาก่อน 
และตามด้วย - ั , -วะ  ต่อไปน้ีเป็นรูปสระที่มี -า และ - ั รูปสระที่มี เ- ทุกๆ รูป ต้ังแต่ที่มีจํานวนรูปน้อยที่สุด            
จะเรียงลําดับต่อๆ มา แล้วจึงถึงรูปสระที่มี แ- และ มี ไ- เป็นอันดับสุดท้าย เช่น 
 

 

 

 

 
 

  8. คําที่ไมม่ีรูปวรรณยุกต์ จะมาก่อนคําที่มีรปู เช่น ราย มาก่อน ร่าย ร้าย  ในข้อน้ีแม้ว่า  
คําช้ีแจงในการใช้พจนานุกรมจะอธิบายไว้ว่า รูปวรรณยุกต์จะไม่ได้เรียงลําดับไว้ แต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าถ้าพอจะ
เรียงลําดับได้ ก็จะเรียงลําดับตามรูป เอก โท ตรี จัตวา 
  9.  จํานวนคําที่นําด้วย กระ- บางพวกใช้แต่ กระ- อย่างเดียว บางพวกใช้ กะ ก็ได้ ประเภทที่
ใช้เป็น กะ ได้น้ัน ได้เก็บมารวมพวกไว้ที่ กะ- อีกครั้งหน่ึงเฉพาะคําที่ไม่มีบทนิยาม ถ้าพบคําที่ขึ้นต้นด้วย กะ- 
ในจําพวกน้ัน ก็ให้ดูคําแปลที่ กระ- เว้นไว้แต่ที่ใช้ได้ทั้ง 2 อย่าง โดยความหมายต่างกัน เช่น กระแจะ-กะแจะ, 
กระด้าง-กะด้าง 
  10.  คําที่เพ่ิมพยางค์หน้า ซึ่งในคําประพันธ์โบราณมักจะมีมาก เช่น 
   มี่ เป็น มะมี่            ริก เป็น ระริก 
   ครื้น เป็น คะคร้ืน หรือ คระคร้ืน แย้ม เป็น ยะแย้ม 

ถ้าเปิดหมวด ช ในพจนานุกรม จะเป็นดังน้ี 

ชัย มาก่อน ชา เพราะ - ั มาก่อน -า 

ชาว มาก่อน ชํานิ เพราะ -า มาก่อน -ำ 

เช่ือ มาก่อน แช่ เพราะ เ- ือ มาก่อน แ- 

ในหมวดอ่ืนๆ ก็ใช้หลักเดียวกัน เช่น เมีย มาก่อน แม้ 
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  11. เป็นวิธีคล้ายกับบาลีเรียก อัพภาส และสันสกฤต เรียกว่า อัภยาส ซึ่งแปลว่า วิธีซ้อน
อักษร ฉะน้ันถ้าหาคําใดไม่พบก็ให้ไปดูได้ที่ต้นคําเดิม เช่น 

  ระริก เป็น ริก    ยะแย้ม เป็น แย้ม 
 12. คําทีใ่ช้มากในบทกลอน คือ 

 คําที่เติม อา อี หรือ อิน ข้างท้าย เช่น กายา กายี กายิน 
 คําที่เติม เอศ ข้างท้าย เช่น กมเลศ นาเวศ มยุเรศ 
 คําที่เติม อาการ ข้างท้าย เช่น จินตนาการ ทัศนาการ 
 คําที่เติม ชาติ ข้างท้าย เช่น คชาชาติ สคนธชาติ 

  คําเหล่าน้ีมักมคีวามหมายไม่ต่างไปจากเดิม ถ้าค้นไม่พบในรูปคําน้ันๆ ก็ให้ค้นดูที่คําเดิม เช่น 
กายา กายี กายิน ถ้าไม่พบก็ให้ดูที่คําว่า กาย 
  13. การเรียงลาํดับคําที่เป็นนามย่อย จัดเรียงย่อยไว้ตามหมวดอักษร เช่น 
   กระจอก เป็นนามย่อยของ นก แต่ไม่ได้จัดไว้ใต้คํา นก จะจัดไว้ในพวก กระ 
   ช่อน เป็นนามย่อยของ ปลา แต่จัดเรียงไว้ในหมวด ช 
  ยกเว้น บางคําที่แยกไม่ได้ เช่น แมลงภู่ จัดไว้ในหมวดอักษร ม 
  14. คําบางคําเป็นอนุพจน์ หรือลูกคําของคําน้ัน ก็จัดเรียงไว้ใต้คําต้ังทั้งสิ้นเช่น ชาย เป็นคําต้ัง 
มีอนุพจน์ คือ ชายคา, ชายกระเบน, ชายแครง, ชายธง ฯลฯ 

 15. ภาษาถิ่นบางถิ่นพูดสั้นๆ เช่น 
          กะดะ พูดเสียง ดะ (ไม่มีกะ) 
          กระง่อนกระแง่น พูดเพียง ง่อนแง่น (ไม่มีกระ) 
          ความหมายเหมือนกับคําที่มี กะ นําหน้า ฉะน้ันคาํเช่นน้ีจึงเก็บเรียงไว้ที่ กะ แห่งเดียว 
 16. คําที่เสียงกลับกัน เช่น 
  ตะกรุด เป็น    กระตรุด   ตะกร้อ เป็น กะตร้อ 

  โดยปกติจะเก็บเรียงไว้ที่อักษร ก และ ต แต่ถ้าค้นไม่พบที่อักษร ก ก็คน้ได้ที่อักษร ต 
  17. คําที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน เช่น 
   แข้น - แค่น   ข้น - ค่น  ขั้น - คั่น 
  ถ้าหนังสือใช้มาแต่โบราณได้กําหนดให้ใช้ความหมายอย่างใด ให้เขียนตามน้ันถ้าไม่มีกําหนด
ไว้ ให้ใช้ทั้ง 2 อย่าง 
  18. ศัพท์ที่มีมูลรากแห่งเดียวกัน แต่ใช้เพ้ียนไปได้หลายอย่าง เช่น หิมวัต หิมวา หิมวาน หิม
วันต์ หิมพาน หิมพานต์ ถ้าความหมายไม่เปลี่ยนไป ได้รวมแปลไว้ที่ศัพท์เดิมเพียงแห่งเดียวส่วนศัพท์ที่ไม่ใช่เป็น
มูลรากเก็บไว้ต่างหาก แต่บ่งให้ไปดูที่ศัพท์เดิม เช่นที่กล่าวไว้ข้างต้น หิมวาน หริ หิมวันต์ จะแปลไว้เพียงว่า หิม
วัต โดยให้ไปดูคําอธิบายที่หิมวัต 
        ศัพท์บางคําไม่น่าจะมีใช้ภาษาไทยเฉพาะคํา เช่น อาคม หรืออายน แต่มีพ่วงอยู่ท้ายศัพท์อ่ืน เช่น 
   พฤษภาคม (พฤษภ + อาคม)    
   เมษายน (เมษ + อายน) 
       โดยมากมีเครื่องหมาย “_ _ _ _” ไว้ข้างหน้าเพ่ือสังเกตว่าเป็นคําพ่วงท้ายศัพท์อ่ืน 
            ทั้งหมดที่เป็นแนวทางในการใช้พจนานุกรมข้างต้นน้ี จะทําให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการค้นคว้า
ในพจนานุกรมได้โดยไม่ต้องเปิดต้ังแต่หน้าแรกเป็นต้นไป เราสามารถประมาณการหรือเดาคําหรือศัพท์ที่
ต้องการค้นหาได้ว่า อยู่ในช่วงใดของเล่ม เ น่ืองจากแนวทางท่ีนําเสนอน้ีเป็นหลักใหญ่ที่พจนานุกรม           
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ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2552 ได้เรียบเรียงไว้ และทางเว็บไซต์ได้นํามารวบรวมนําเสนอให้อ่านได้ง่ายขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะมีความคล่องตัวในการค้นหาได้น้ัน ต้องหมั่นฝึกฝนเปิดหรือค้นหาบ่อยๆ จะทําให้ชํานาญ
ขึ้นได้  

 บัญชีอักษรย่อ 
1. อักษรย่อในวงเล็บบอกที่มาของคํา คือ 
 ข.  =  เขมร   ป.  =  เขมร 
 จ.  =  จีน   ฝ.  =  ฝรั่งเศส 
 ช.  =  ชวา   ม.  =  มลาย ู
 ญ.  =  ญวน   ล.  =  ละติน 
 ญิ.  =  ญี่ปุ่น   ส.  =  สันสกฤต 
 บ.  =  เบงคอลี   ฮ.  =  ฮินดี 
  

2. อักษรย่อหน้าบทนิยาม บอกชนอดของคําตามหลักไวยากรณ์ คือ 
          ก. = กริยา     นิ. = นิบาต 
 ว. = วิเศษณ์ (คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์)  สัน. = สันธาน 
 น. = นาม     บ. = บุรพบท 
 ส. = สรรพนาม     อ. = อุทาน 
3. อักษรย่อในวงเล็บหน้าบทนิยาม บอกลักษณะของคําที่ใช้เฉพาะแห่ง คือ 
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 ประโยชน์ของพจนานุกรม 
1.  ใช้ตรวจสอบการเขียนสะกดคําให้ถูกต้องตามมาตรฐานภาษา 

 2.  ใช้ตรวจสอบการอ่านคําให้ถูกต้อง 
3.  ค้นหาความหมายของคําศัพท์ 

 4.  ทราบที่มาของคํา 
5.  ทราบชนิดของคํา โดยดูตัวอย่างท้ายคํา 

 
ปทานุกรม 
 ปทานุกรมเป็นหนังสือสําหรับค้นคว้าหาความหมายของคําที่เรียบเรียงตามลําดับบทเป็น เรื่องๆ ไป  
ให้ความรู้เก่ียวกับคําและถ้อยคําที่ใช้ในภาษา และคําทีใ่ช้กันมากในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ความหมายของ
คําศัพท์ต่างๆ ทั้งคําในชีวิตประจําวันและคําศัพท์ในวรรณคดีและศัพท์ ทางวิชาการ เรียงตามลําดับตัวอักษร 
คําพ้องรูป 
คําพ้องเสียง คําที่มักเขียนผิด ประมวลคําอ่าน สํานวนไทย คําย่อ ฯลฯ  

สารานุกรม 
 สารานุกรม จัดเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลทุกสาขา เก่ียวกับเรื่องคน สถานที่ สิ่งของ และเหตุการณ์
สําคัญของโลก โดยให้ความรู้เหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานกว้าง ๆ การอธิบายให้ความรู้ และเรื่องราวในสารานุกรม จัดทํา
อยู่ในรูปของบทความที่มีเน้ือหาจบลงในตังเอง บทความในสารานุกรมได้รับการเรียบเรียงตามลําดับอักษรแบบ
พจนานุกรม เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหา เรื่องที่ต้องการ มีภาพ ตาราง แผนที่ประกอบมากเพ่ือช่วยความเข้าใจ 
มีดรรชนีช่วยค้นเร่ือง อย่างละเอียด สารานุกรมอาจจะมีเล่มเดียวจบ สองเล่มจบ หรือออกเป็นชุด ๆ ประเภท
ของ สารานุกรมมีดังน้ี ก. สารานุกรมทั่วไป จัดทําขึ้นเพ่ือให้ใช้ค้นคว้าอ้างอิงได้อย่างกว้างขวางทุกแขนงวิชา ให้
ข้อเท็จจริง และเร่ืองราวในด้านต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของบุคคลท่ัวไป เช่น สารานุกรม ไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น ข. สารานุกรมเฉพาะวิชา จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมเรื่องราวและรายละเอียดเก่ียวกับ
แขนง วิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ ให้คําอธิบายเน้ือหาในวิชาน้ัน ๆ ไว้อย่างละเอียดกว้างขวางกว่าที่ให้ ไว้ใน
สารานุกรมทั่วไป เช่น สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมการกีฬา เป็นต้น 
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การอ่านในใจ  
 การอ่านในใจ หมายถึง การแปลตัวอักษรออกมาเป็นความรู้ ความเข้าใจ และความคิด แล้วนําไปใช้อีก
ทอดอย่างไม่ผิดพลาด โดยทั่วไป จะเป็นการอ่านเพ่ือความรู้ และความบันเทิง  

จุดประสงค์ของการอ่านในใจ  
 1. เพ่ือจับใจความได้ถูกต้องและรวดเร็ว  
 2. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความคิดอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง  
 3. เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 4. เพ่ือให้ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านให้ผู้อ่ืนรับรู้โดยไม่ผิดพลาด 

หลักการอ่านในใจ  
 1. ต้ังจุดมุ่งหมาย ว่าจะต้องอ่านเพ่ืออะไร อ่านเพ่ือความรู้ หรือจะอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน  
 2. ต้ังสมาธิในการอ่าน ให้จดจ่ออยู่กับหนังสือที่อ่านจิตใจไม่วอกแวกไปที่อ่ืนซึ่งจะทําให้อ่านได้เร็ว และ
เข้าใจได้ดี  
 3. ต้ังเป้าการอ่านโดยอ่านกําหนดปริมาณที่จะอ่านไว้ล่วงหน้า แล้วจับเวลาในการอ่านเพ่ือที่จะ
พัฒนาการอ่านคร้ังต่อไปให้เร็วขึ้น  
 4. ไม่อ่านหนังสือทีละคํา การอ่านกวาดสายตาให้กว้างขึ้นอ่านให้ครอบคลุมข้อความท่ีอยู่ต่อหน้าอย่าง
เร็วไปเรื่อยๆ  
 5. ลองถามตนเองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดกับใคร ที่ไหน อย่างไร ถ้าตอบได้แปลว่าเข้าใจแต่ถ้า
ตอบไม่ได้ก็ต้องกลับไปอ่านใหม่  
 6. จับใจความสําคัญให้ได้ และบันทึกเป็นความรู้ความเข้าใจ และความคิดไว้เพราะจะทําให้จะจําเรื่อง
ที่อ่านได้อย่างแม่นยํา และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 

การอ่านออกเสียง  
 การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่ืนสามารถได้ยินเสียงอ่านด้วยการออกเสียง มักไม่นิยมอ่าน
เพ่ือการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียว เว้นแต่ในบางคร้ัง เราอ่านบทประพันธ์เป็นท่วงทํานองเพ่ือความไพเราะ
เพลิดเพลินส่วนตัว แต่ส่วนใหญ่แล้วการอ่านออกเสียง มักเป็นการอ่านให้ผู้อ่ืนฟัง การอ่านประเภทน้ีมีหลาย
โอกาส คือ  
 1. การอ่านออกเสียงเพื่อบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่คุ้นเคย เป็นการอ่านที่ไม่เป็นทางการ เช่น  
อ่านนิทาน หนังสือพิมพ์ ข่าว จดหมาย ใบปลิว คําโฆษณา ใบประกาศ หนังสือวรรณคดีต่างๆ เป็นการเล่าสู่กัน
ฟัง อ่านเพ่ือให้เพ่ือนฟังอ่านให้คนบางคนที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือมองไม่เห็น เป็นต้น  
 2. การอ่านออกเสียงที่เป็นทางการหรืออ่านในเร่ืองของหน้าที่การงาน เป็นการอ่านที่เป็นทางการ  
มีระเบียบแบบแผนในการอ่านอย่างรัดกุมกว่าการอ่านออกเสียงเพ่ือบุคคลในครอบครัวหรืออยู่ที่คุ้นเคย เช่น 
การอ่านในห้องเรียน อ่านในที่ประชุม อ่านในพิธีเปิดงาน อ่านคําปราศรัย การอ่านออกเสียงให้ผู้ฟัง จะต้องอ่าน
ให้ชัดเจนถูกต้องได้ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ มีลีลาการอ่านที่น่าสนใจและน่าติดตามฟังจนจบ  

การอ่านในใจและการอ่านออกเสียงคําประพันธ์และวิเคราะห์ 
คุณค่าทางด้านภาษาและสังคม 
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จุดมุ่งหมายในการอ่านออกเสียง  
 1. เพ่ือให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี  
 2. เพ่ือให้รู้จักใช้นํ้าเสียงบอกอารมณ์และความรู้สึกให้สอดคล้องกับเน้ือหาของ เรื่องที่อ่าน  
 3. เพ่ือให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  
 4. เพ่ือให้ผู้อ่านมีความรู้และเข้าใจในเน้ือเรื่องที่อ่านได้อย่างชัดเจน  
 5. เพ่ือให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน  
 6. เพ่ือให้เป็นการรับสารและส่งสารวิธีหน่ึง ในสารในโอกาสที่สําคัญต่างๆ การอ่านของสื่อมวลชน  

หลักการอ่านออกเสียง  
 1. อ่านออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน  
 2. อ่านให้ฟังพอที่ผู้ฟังได้ยินทั่วถึง  
 3. อ่านให้เป็นเสียงพูดโดยธรรมชาติ 
 4. รู้จักทอดจังหวะและหยุดหายใจเมื่อจบข้อความตอนหน่ึงๆ  
 5. อ่านให้เข้าลักษณะของเน้ือเรื่อง เช่น บทสนทนา ต้องอ่านให้เหมือนการสนทนา กัน อ่านคํา
บรรยาย พรรณนาความรู้สึก หรือปาฐกถาก็อ่านให้เข้ากับลักษณะ ของเรื่องน้ันๆ  
 6. อ่านออกเสียงและจังหวะให้เป็นตามเนื้อเร่ือง เช่น ดุหรือโกรธ ก็ทําเสียงแข็ง และเร็ว ถ้าเป็นเรื่อง
เก่ียวกับคร่ําครวญ อ้อนวอน ก็ทอดเสียงให้ช้าลง เป็นต้น  
 7. ถ้าเป็นเรื่องร้อยกรองต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ีด้วย  
  7.1 สัมผัสครุ ลหุ ต้องอ่านให้ถูกต้อง  
  7.2 เน้นคํารับสัมผัสและอ่านเอ้ือสัมผัสใน เพ่ือเพ่ิมความไพเราะ  
  7.3 อ่านให้ถูกต้องตามจังหวะและทํานองนิยม ตามลักษณะของร้อยกรอง น้ันๆ  
 ยังมีการอ่านออกเสียงอีกประการหน่ึง การอ่านทํานองเสนาะ เป็นลักษณะการอ่าน ออกเสียงที่มี
จังหวะทํานองและออกเสียงสูงตํ่าเพ่ือให้เกิดความไพเราะ การอ่านทํานองเสนาะน้ีผู้อ่านจะต้องเข้าใจลักษณะ
บังคับของคําประพันธ์แต่ละชนิดและรู้ วิ ธีอ่านออกเสียงสูงตํ่า การทอดเสียง การเอ้ือนเสียง ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของคําประพันธ์ชนิดต่างๆ ด้วย การอ่านทํานองเสนาะน้ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
ช้านาน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจและรักษาวัฒนธรรมล้ําค่าน้ีไว้เพ่ือถ่ายทอดสืบต่อกันไปช่ัวลูกช่ัว
หลาน  
 
การอ่านคําประพันธ์ การอ่านบทร้อยกรอง การอ่านทํานองเสนาะ 
                บทร้อยกรอง หมายถึง เรื่องราวที่เรียบเรียงให้เกิดความไพเราะตามระเบียบบัญญัติ แห่งฉันท
ลักษณ์หรือระเบียบ ที่ว่าด้วยการประพันธ์   บทร้อยกรองแต่ละชนิด จะมีลักษณะ สัมผัสบังคับแตกต่างกันตาม
ชนิดของคําประพันธ์ 

การอ่านกลอนสุภาพ 
      ลักษณะของกลอนสุภาพ คือ บทหน่ึงมีสี่วรรค วรรคละ 8 พยางค์ การอ่านกลอนสุภาพ มีหลักเกณฑ์ 
ดังน้ีกลอนสุภาพแต่ละวรรค โดยปกติให้อ่านเว้นจังหวะเป็น 3 / 2 / 3 แต่ถ้าวรรคน้ันมี 9 พยางค์  ให้อ่านเว้น
จังหวะ 3 / 3 / 3 และถ้าวรรคน้ันมี 7 พยางค์ ให้อ่าน 2 / 2 / 3 เป็นต้น 
หมายเหตุ   มีบทร้อยกรองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลอนสุภาพและมีวิธีออกเสียง สูงตํ่าเช่นเดียวกัน ได้แก่ 
กลอนสักวาและกลอนดอกสร้อย 
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หลักการอ่านกลอนสุภาพ  
 1. จํานวนคําในกลอนสุภาพ  
  ooo oo ooo   ooo oo ooo  
  ooo oo ooo   ooo oo ooo 

 2. คณะ กลอนสุภาพ บทหน่ึงมี 2 บาท บาทท่ี 1 เรียกว่า บาทเอก มี 2 วรรค คือ วรรคสดับ วรรครับ 
บาทท่ี 2 เรียกว่าบาทโท มี 2 วรรค คือวรรครอง และวรรคส่ง พยางค์ในกลอนวรรคหน่ึงๆ จะบรรจุคํา
ประมาณ 6-9 คํา กลอนแปด มีวรรคละ 5 คํา รวม 4 วรรค เป็น 32 คํา  
 3. วิธีอ่านกลอนสุภาพ  กลอนมีหลายชนิด ได้แก่ กลอนหก กลอนแปด กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา 
กลอนบทละคร การอ่านคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย ดังน้ี  
  3.1 อ่านทํานองชาวบ้าน คือเสียงสูง 2 วรรค คือวรรคสดับ วรรครับ และอ่านเสียงตํ่าในวรรค
รอง และลดต่ําลงไปอีกในวรรคส่ง  
  3.2 อ่านทํานองอาลักษณ์ คืออ่านเสียงสูง 2 วรรค คือวรรคสดับ วรรครับ และอ่านเสียงตํ่าใน
วรรครอง และลดต่ําลงไปอีกในวรรคส่ง  
 

การแบ่งจํานวนคํา  
 วรรคหน่ึงจะมี 8-9 คํา ดังน้ี 3 2 3  เขาคลอขลุ่ย ครวญเสียง เพียงแผ่วผิว  
      ชะลอน้ิว พลิ้วผ่าน จนมานหมอง  
 ถ้ามี 9 คําจะแบ่งวรรคเป็น 3 3 3   สรวงสวรรค์ ช้ันกวี รุจีรัตน์  
      ผ่องประภัสสร์ พลอยหาว พราวเวหา 

การอ่านโคลงสี่สุภาพ 
     บทประพันธ์ที่มีลักษณะเป็นโคลงสี่สุภาพมีน้อย เพราะแต่งยาก ลักษณะบังคับของคําประพันธ์ ชนิดน้ี 
นอกจากบังคับสัมผัสแล้ว ยังมีบังคับเอกโทด้วย คือ บังคับว่าในโคลง 1 บท ต้องมีวรรณยุกต์เอกหรือเสียงเอก 7 
ตัว และวรรณยุกต์โท หรือเสียงโท 4 ตัว และบังคับว่า วรรณยุกต์น้ันต้องอยู่ในที่ที่กําหนดอีกด้วย 
      ลักษณะของโคลงส่ีสุภาพใน 1 บท ต้องมี 4 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคหน้าทุกวรรค มี 5 พยางค์  
ส่วนวรรคหลังกําหนด ดังน้ี 
      วรรคหลังบาทที่ 1 มี 2 พยางค์ คําสร้อยอีก 2 
       วรรคหลังบาทที่ 2 มี 2 พยางค์  
      วรรคหลังบาทที่ 3 มี 2 พยางค์ คําสร้อยอีก 2 
      วรรคหลังบาทที่ 4 มี 4 พยางค์  
      ถ้านับจํานวนคําแล้ว โคลงบทหน่ึงจะมี 30 คํา หรือ 3 พยางค์ (ไม่นับคําสร้อย ในบาท ที่ 1 และบาทที่ 
3 ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้) 
      สําหรับการใช้วรรณยุกต์เอก บางครั้งอาจใช้คําตายแทนเสียงเอกได้ เมื่อเวลาอ่าน โคลงสี่สุภาพเป็น
ทํานองเสนาะ จะทอดเสียงยาวระหว่างวรรคต่อวรรค หรือเอ้ือนเสียงให้ต่อเน่ืองกันระหว่างวรรค 
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หลักการอ่านโคลงสี่สุภาพ  
 1. จํานวนคําในโคลงสี่สุภาพ  
  oo ooo    oo oo 
  oo ooo   oo  
  oo ooo   oo oo  
  oo ooo   oooo 
 2. คณะโคลงบทหน่ึงมี 4 บท บทที่ 1 2 3 4 บาทหน่ึงมี 2 วรรค คือ วรรคหน้าและวรรคหลังมีจํานวน
คําเท่ากันคือ 5 คํา และ 2 คํา ยกเว้นวรรคหลังในบาทที่ 4 จะมี 4 คํา  
 3. วิธีการอ่าน  
  การอ่านโคลงสี่สุภาพสามารถอ่านได้ 2 ลีลา คือ  
  1. อ่านแบบร้อยแก้ว  
  2. อ่านแบบทํานองเสนาะ  
 
การแบ่งช่วงเสียง  
 วรรคแรกเป็น 2 ช่วง เป็น 3 2 หรือ 3 2 วรรคหลัง เป็น 2 การแบ่งช่วงเสียงต้องพิจารณาให้คง
ความหมาย แทนที่จะแก้ตามปกติบทร้อยกรองที่ไพเราะ กวีจะจัดกลุ่มคําไว้ดีแล้ว  
การเอ้ือนเสียงทอดเสียง  
 ตามปกติจะเอ้ือนเสียงท้ายวรรคแรกของแต่ละบาท ในบาทท่ี 2 อาจเอ้ือนเสียงได้ถึงคําที่ 1 คําที่ 2 
ของวรรคหลัง และบาทที่ 4 ระหว่างคําที่ 2 กับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2 และทอดเสียงตามตําแหน่งสัมผัส 
ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ  
 เรืองเรือง ไตรรัตน์พ้น   พันแสง  
 รินรส พระธรรมแสดง   ค่ําเช้า  
 เจดีย์ ระดงแซง    เสียดยอด  
 ยลย่ิง แสงแก้วเก้า   แก่นหล้าหลากสวรรค์  

 (นิราศนรินทร์) 

การอ่านกาพย์ 
 กาพย์ที่นิยมแต่งกันแพร่หลายมีอยู่ 3 ชนิด คือ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 
28 ตัวเลขหลังช่ือกาพย์ แสดงจํานวน คําหรือพยางค์ตามลักษณะบังคับของกาพย์แต่ละชนิด 

การอ่านกาพย์ยานี 
      กาพย์ยานี 1 บท มี 2 บาท บาทที่ 1 เรียกว่า บาทเอก บาทที่ 2 เรียกว่า บาทโท ในแต่ละบาทมี 2 
วรรค วรรคแรกมี 5 คํา (พยางค์) วรรคหลังมี 6 คํา (พยางค์) ใน 1 บาท  จึงมี 11 คํา (พยางค์) เรียกว่า กาพย์
ยานี 11 หรือ “ยานี 11” หรือ “11” ก็เรียก 
      1. การอ่านกาพย์ยานีนิยมแบ่งวรรคเป็น 2 / 3 และ 3 / 3 ดังน้ี 
  00 / 000 
  000 / 000 
  00 / 000 
  000 / 000 
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      2. ในการอ่านทํานองเสนาะ บาทโท นิยมอ่านเสียงสูงกว่าปกติ เช่น 
       การอ่านกาพย์สุรางคนางค์  เช่น กาพย์สุรางคนางค์ 1 บท มี 7 วรรค วรรคหน่ึงมี 4 พยางค์ 
รวมบทหน่ึงมี 28 พยางค์ จึงมักเรียกช่ือว่า “สุรางคนางค์ 28” หรือบางทีก็เรียกว่า “28” 
       แผนผังบังคับของกาพย์สุรางคนางค์มีดังน้ี 
       ในการส่งสัมผัส มีหลักดังน้ี 
              พยางค์สุดท้ายวรรคที่ 1 สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายวรรคที่ 2 
       พยางค์สุดท้ายวรรคที่ 3 สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายวรรคที่ 5 และ 6 
  จังหวะในการอ่าน ให้อ่านวรรคละ 2 จังหวะ 2 พยางค์ 
หลักการอ่านกาพย์ยานี  
 1. จํานวนคําในกาพย์ยานี  

 oo   ooo   ooo ooo  
  oo ooo   ooo ooo 

 2. วิธีอ่าน  

  วรรคที่ 1 และ 2 ในบาทเอกจะออกเสียงตํ่า วรรคที่ 1 ในบาทโท จะอ่านออกเสียงสูงขึ้น หรือ 
อ่านออกเสียงเหมือนวรรคที่ 1 ก็ได้ตามความเหมาะสม วรรคที่ 2 ในบาทโท อ่านออกเสียงตํ่า กาพย์ยานีมี
จังหวะการอ่านดังน้ี  

มัสหมั่น แกงแก้วตา หอมย่ีหร่า รสร้อนแรง  
  ชายใด ได้กลืนแกง แรงอยากให้ ใฝ่ฝันหา 

การอ่านกาพย์สุรางคนางค์ มีวิธีอ่าน 3 วิธี คือ 
     1. อ่านทํานองสามัญ 
     2. อ่านทํานองเสนาะ 
     3. อ่านทํานองสวด เช่น ทํานองที่ใช้อ่านหนังสือพระมาลัย 

การอ่านออกเสียงร้อยกรอง  
 การอ่านบทร้อยกรองต่างๆ ให้เป็นไปตามทํานองลีลาและจังหวะอันถูกต้องจะทําให้เกิดความไพเราะ
เสนาะหู และทําให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสทางภาษาด้วย  
หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง  
 1. อ่านออกเสียงให้ดังพอเหมาะ กับสถานที่และจํานวนผู้ฟัง  
 2. อ่านให้คล้อง รื่นหู ออกเสียง ให้ชัดเจนโดยเฉพาะตัว ร ล ตัวควบกล้ํา  
 3. อ่านให้ถูกฉันทลักษณ์ของคําประพันธ์ เช่น จํานวนคํา จํานวนวรรค สัมผัส ครุ ลหุ คําเป็น คําตาย  
 4. อ่านใส่อารมณ์ ตามลีลาของบทร้อยกรองด้วยความรู้สึกซาบซึ้งช่ืนชมในคุณค่าของบทร้อยกรอง
น้ันๆ โดยให้มีท่วงทํานอง สูง ตํ่า หนัก เบา เพ่ือให้ได้รสถ้อย รสเสียง รสความ รสภาพ  
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การอ่านฉันท์  

ฉันท์ มีลักษณะบังคับพิเศษแตกต่างไปจากคําประพันธ์ชนิดอ่ืนโดยบังคับ ครุ ลหุ แทนคําธรรมดา และ
บังคับสัมผัส เช่นเดียวกับคําประพันธ์ชนิดอ่ืนๆ  

คําลหุ (,) คือพยางค์ที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี  
1. การประสมสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะ ทิ ปุ ยกเว้น พยางค์ที่ประสมด้วย สระ อํา ใอ  

ไอ เอา ซึ่งจัดเป็นคําครุ เช่น คํา ไกล ใจ เรา  
2. คํา บ บ่ จัดเป็นคําลหุ  

  คําครุ คือ พยางค์ที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ีหน้า 
  1. ประสมสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น อา ดี เธอ ปู  
  2. ประสมสระ อํา ใอ ไอ เอา  
  3. มีตัวสะกด เช่น มด กัด เด็ก  
 แผนบังคับอินทรวิเชียรฉันท์  
  อินทรวิเชียรฉันท์ บทหน่ึงมี 2 บาท บาทหน่ึงมี 2 วรรค วรรคหน้า 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา มี
การแบ่งจังหวะการอ่านดังน้ี  
   สายันห์ ตะวันยาม ขณะข้าม ทิฆัมพร  
   เข้าภาค นภาตอน ทิศตะตก ก็รําไร 

การอ่านอย่างวิเคราะห์  
 การอ่านอย่างวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านที่มีการพิจารณาแยกรายละเอียดออกเป็นส่วนๆ เพ่ือทํา
ความเข้าใจ และให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ เหล่าน้ัน  
การอ่านอย่างวิเคราะห์เริ่มต้นจากพ้ืนฐานข้อมูลและความคิดจากการอ่านเองเป็นอันดับแรกเพ่ือให้เข้าใจเน้ือ
เรื่องโดยตลอด ต่อจากน้ันจึงแยกเรื่องในบทอ่านออกเป็นส่วนๆ ได้รู้ว่า ใครทําอะไร เพ่ืออะไร อย่างไร ในเรื่องมี
ใครบ้าง หรือตัวละครก่ีตัว และที่มีบทบาทสําคัญมีก่ีตัว ทําไมเหตุการณ์จึงเป็นอย่างน้ันหรือเพราะเหตุใด ต่อไป
น่าจะเป็นอย่างไร ต่อไปน้ีจะนํานิทานเรื่อง “กระต่ายบนดวงจันทร์” มาเล่าให้ฟัง  

นิทานเรื่อง กระต่ายบนดวงจันทร์  
 ครั้งหน่ึงมีกระต่าย ลิง นกนํ้า และสุนัขจิ้งจอก สาบานร่วมกันว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และบําเพ็ญตน
เป็นฤๅษีอยู่ในป่า พระอินทร์ขอทดสอบในศรัทธาของสัตว์ทั้งสี่ จึงปลอมตัวเป็นพราหมณ์ เที่ยวขอบริจาคทาน
โดยไปขอจากลิงเป็นตัวแรก ลิงมอบมะม่วงให้ จากน้ันพราหมณ์ไปขอทานจากนกนํ้า นกนํ้าถวายปลาซึ่งมาเกย
ต้ืนอยู่ริมฝั่งแม่นํ้า ส่วนสุนัขจิ้งจอกก็ถวายนมหม้อหน่ึงกับผลไม้แห้ง  
 เมื่อพราหมณ์ไปขอบริจาคทานจากกระต่าย กระต่ายพูดกับพราหมณ์ว่า “ข้ากินแต่หญ้าเป็นอาหาร
หญ้าก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ กับท่านเลย” พราหมณ์จึงเอ่ยขึ้นว่า ถ้ากระต่ายบําเพ็ญพรตเป็นฤๅษีที่แท้จริงขอให้
สละชีวิตของตนเป็นอาหารแก่พราหมณ์ กระต่ายตอบตกลงทันทีและทําตามท่ีพราหมณ์ขอร้องว่าให้กระโดดลง
กองไฟแดง พราหมณ์จะไม่ลงมือฆ่าและปรุงกระต่ายเป็นอาหาร กระต่ายปีนขึ้นยืนบนก้อนหินและกระโดดลง
กองไฟ ในขณะที่กระต่ายกําลังจะตกสู่เปลวไฟน้ัน พราหมณ์ได้คว้ากระต่ายไว้ แล้วเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าคือ
ใคร แล้วพระอินทร์ก็นํากระต่ายไปไว้บนดวงจันทร์  
(จากนิตยสารสารคดี ฉบับที่ 147 ปีที่ 13 หน้า 30) หน้า |  
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 เมื่ออ่านเรื่องน้ีอย่างวิเคราะห์ก็จะต้องให้ความคิดติดตามประเด็นต่างๆ ตัวละครในนิทานเรื่องน้ีมีใคร
บ้าง มีลักษณะนิสัยอย่างไร ตัวละครแต่ละตัวได้กระทําสิ่งใดบ้าง ทําอย่างไร ผลของการกระทําเป็นอย่างไร 
ทําไมสัตว์ทั้ง 4 จึงสาบานร่วมกันว่าจะไม่ฆ่าสัตว์และบําเพ็ญตนเป็นฤๅษีอยู่ในป่า เพราะเหตุใดสัตว์ทั้ง 4 จึง
บริจาคทานไม่เหมือนกัน ทําไมพราหมณ์จึงนํากระต่ายไปไว้บนดวงจันทร์เพียงตัวเดียว หากพระอินทร์นําสัตว์
ทั้ง 4 ไปไว้บนดวงจันทร์เราจะเห็นรูปของสัตว์ทั้ง 4 บนดวงจันทร์ทั้งหมดหรือไม่ 
 
หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์   
 เพ่ือแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับผู้อ่านที่อยู่ในยุคสังคมข่าวสาร   
ซึ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งเช่ือถือได้ มีคุณค่าและข้อมูลที่เช่ือถือไม่ได้ บิดเบือนความจริง  มีอคติ  
ลําเอียง  ผู้อ่านจึงจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณเพ่ือประเมินสิ่งที่ตนอ่านและตัดสินว่าจะเช่ือได้มากน้อยเพียงใด 
(วีณา วีสเพ็ญ ,2535 , หน้า 143 ) ดังน้ันการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ครูต้องหาวิธีทําให้นักเรียนเข้าใจ และรู้
คําศัพท์ความหมายของคําศัพท์ก่อนที่จะทําความเข้าใจ ในการอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ในการอ่านที่มีคุณภาพ
ต้องอ่านอย่างรู้จุดมุ่งหมายว่าอ่านเพ่ืออะไร และครูต้องมีเป้าหมายในการสอนด้วยว่าต้องการอะไรให้นักเรียนมี
การพัฒนาการอ่านด้านใดบ้าง ( สุนันทา   มั่นเศรษฐวิทย์, 2545, หน้า 8)  การจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  การให้อิสระแก่ผู้เรียนในการทํางาน   และสร้างบรรยากาศที่ดีในช้ัน ช่วยให้ผู้อ่านมีความคิด
กว้างขวาง รู้เท่าทันความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว   ดังน้ันเราควรหาเวลาอ่านหนังสือเป็นประจําจะทําให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  หากผู้อ่านรู้จักเลือกหนังสือรู้วิธีอ่านทั้งอ่านออกและอ่านเป็น สามารถเข้าใจเรื่องที่
อ่านและรู้จักการวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง (วัชรี บูรณสิงห์และนิรมล ศตวุฒิ, 2542 , หน้า 9) 
ดังน้ัน ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านแก่นักเรียน เพ่ือให้สามารถใช้การ
อ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ความคิด และพัฒนาชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการอ่านในระดับที่สูงกว่าการอ่านทั่วๆไป กล่าวคือไม่ใช่เป็นเพียงการอ่านเพ่ือความรู้
และความบันเทิงเท่าน้ัน แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านด้วยการอ่านเชิงวิเคราะห์จะช่วยฝึกให้ผู้อ่านใช้
ความคิด  สติปัญญา   และมีความรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้อ่าน   การฝึกแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้อ่าน
คิดเป็น มีความรู้ที่กว้างขวาง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญา ส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ (กระทรวงศึกษาธิการ,  ม.ป.ป. , หน้า 10-12) การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นสิ่งจําเป็นต่อ
บุคคลทุกระดับ เน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานของการคิดแบบอ่ืน ๆ ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพ้ืนฐานความรู้ในการ
นําไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา  การประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง  ผู้ที่มีความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็นผู้ที่สามารถคิดได้ลึกซึ้ง ชาญฉลาด รอบคอบ นําไปสู่การสร้างความรู้  ความคิด  
การตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจน
นําไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี(กรมวิชาการ. 2546 , หน้า 208-210) 
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การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
1. ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ นักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านเชิง

วิเคราะห์ไว้ดังน้ี 
 ประเทิน มหาขันธ์ ( 2530, หน้า 173 ) ให้ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ การคิดอย่าง
รอบคอบโดยใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึ้ง แต่เป็นการคิดที่มีต่อเรื่องราวที่ได้อ่านจากหนังสือ ผู้อ่านต้องใช้
วิจารณญาณในการตัดสินความคิดของผู้เขียนว่าเป็นไปในลักษณะใดมากกว่าการที่จะได้เห็นดีเห็นชอบไปกับ
ความคิดของผู้เรียนโดยสิ้นเชิง 
 สํานักราชบัณฑิตยสถาน ( 2531, หน้า 753) ให้ความหมายของวิเคราะห์ว่า หมายถึง ใคร่ครวญ แยก
ออกเป็นส่วนๆ 
 กรมวิชาการ (2544,หน้า208-210) ได้ให้ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ว่าเป็นการอ่าน
หนังสือแต่ละเล่มอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วน แล้วจึงแยกแยะให้ได้ว่าส่วนต่างๆน้ันมีความหมายและ
ความสําคัญอย่างไรบ้าง แต่ละด้านสัมพันธ์กับส่วนอ่ืนๆอย่างไร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 208 ) ให้ความหมายการอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ  อ่านอย่างละเอียด
ให้ได้ครบถ้วนแล้วจึงแยกแยะออกได้ว่าส่วนต่างๆ น้ันมีความหมาย และความสําคัญอย่างไรบ้าง แต่ละส่วน
สัมพันธ์กับส่วนอ่ืนๆ อย่างไร 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546 ,หน้า 3-6) ให้ความหมายว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์หมายถึงการ
จําแนกเรื่องออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร พิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่า
ประกอบกันอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และวิเคราะห์ทรรศนะของผู้แต่งเพ่ือทราบจุดมุ่งหมายที่อยู่
เบ้ืองหลังผ่านภาษาและถ้อยคําที่ใช้  
 วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ (2547 ,หน้า 43-48) ให้ความหมายว่า การอ่านเพ่ือวิเคราะห์
หมายถึง การอ่านเพ่ือแยกแยะความคิด แยกแยะประเด็นสําคัญ แยกแยะข้อมูลข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น
ออกจากกันได้อย่างถูกต้อง  
 บุญชม ศรีสะอาด (2549 ,หน้า 39-42) ให้ความหมายว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการอ่านอย่าง
ละเอียดรอบคอบ แยกแยะความคิด แยกแยะประเด็นของสิ่งที่อ่านนํามาจัดลําดับความสําคัญ นําไปสู่การสรุป
ของเรื่องที่อ่าน 
 จากความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์สรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะ การอ่านในระดับที่
สูงกว่าการอ่านทั่วๆ ไป มิใช่เป็นเพียงการอ่านเพ่ือความรู้และความเพลิดเพลิน  เท่าน้ันแต่ยังต้องมีการ
วิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนในด้านต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การสร้างความรู้ความคิดการตัดสินใจแก้ปัญหา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต 
 

2. ความสําคัญและประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546, หน้า 1 ) กล่าวว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นพ้ืนฐานสําหรับการคิด
ในมิติอ่ืนๆต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์
ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ รู้ว่า
เรื่องน้ันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ทําให้เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพ้ืนฐานความรู้ในการนําไปใช้
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา การประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
 กรมวิชาการ (2542 ,หน้า 12-15) ได้กําหนดจุดเน้นของการเรียนการสอนในคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ว่าสิ่งที่มุ่งหวังในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือความ
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มุ่งหวังให้นักเรียนนําความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง    สื่อสารกับคนอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ครูต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานที่กําหนดมีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ด้าน คือความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยใช้กระบวนการในการแสดงออกทุกด้าน การวิเคราะห์ วิจารณ์ เป็นทักษะ
กระบวนการพ้ืนฐานที่สําคัญอย่างหน่ึงใน 9 ขั้นตอนคือ 
 1. ตระหนักในปัญหาและความจําเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. กําหนดและลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6. ปฏิบัติด้วยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบัติ 
 8. ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกิดความภูมิใจ 
 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความคิดและความบันเทิงจากสิ่งที่อ่าน
เป็นเบ้ืองต้นแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายประการ คือ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546, หน้า 208) 
 1. ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพทั้งหมดของงานเขียนแต่ละช้ิน เป็นส่วนรวมว่ามีอะไรประกอบอยู่ในลักษณะ
ใด เห็นความสัมพันธ์ของข้อความแต่ละส่วนว่ามีความสัมพันธ์และประกอบกันเข้ามาเป็นงานเขียนแต่ละช้ินได้
อย่างไร 
 2. ช่วยให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าอะไรควรอ่าน หรืออะไรอ่าน
ผ่าน ๆ หรืออ่านอย่างต้ังใจอย่างละเอียด เพ่ือจะได้เป็นความรู้ ความคิดและพัฒนาปัญญา 
 3. ช่วยให้ผู้อ่านเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านให้แก่ตนเอง และทําให้เกิดความรักความช่ืนชม ความ
ซาบซึ้ง อีกทั้งเล็งเห็นคุณค่าของงานเขียน 
 4. ช่วยให้ผู้อ่านนําเอาวิธีการและผลจากการอ่านมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตหรือใช้แก้ปัญหาต่างๆ ใน
ชีวิตได้ 
 

3. หลักการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2545, หน้า 50–51) กล่าวว่า การอ่านอย่างวิเคราะห์เป็นการอ่านที่ฝึกให้
นักเรียนรู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะความเหมาะสมขององค์ประกอบในการเขียน ทั้ง
เน้ือหาและรูปแบบ   เข้าใจจุดประสงค์และทัศนะของผู้เขียน รวมท้ังวินิจฉัยได้ว่าเรื่องน้ันควรอ่านหรือไม่ควร
อ่านอย่างไร  การฝึกทักษะการอ่านอย่างวิเคราะห์ จะทําให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นและอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการอ่านเพ่ือวิเคราะห์มีหลักปฏิบัติดังน้ี 
  1. แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสําคัญและส่วนขยายความ  การเขียนหนังสือผู้เขียนจะเขียนใน   
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสาระสําคัญและส่วนขยายความ ซึ่งอาจจะเป็นการอธิบายหรือยกตัวอย่างประกอบ    
การอ่านอย่างวิเคราะห์น้ันผู้อ่านจะต้องค้นหาส่วนที่เป็นสาระสําคัญที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอ เพ่ือจะได้เข้าใจ
จุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้เขียน 
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  2.  แยกแยะส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น  ในงานเขียนต่างๆ นอกจากผู้เขียนจะ
นําเสนอข้อมูลส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงแล้ว  บางครั้งผู้เขียนอาจสอดแทรกข้อคิดเห็นเพ่ือแสดงมุมมองและทัศนะ
ส่วนตัวอันจะทําให้งานเขียนน่าสนใจและน่าอ่านย่ิงขึ้น   แต่ในข้อคิดเห็นน้ันๆอาจแฝงไว้ด้วยค่านิยมส่วนตัว  
ความเช่ือ  หรืออคติต่างๆ ของผู้เขียน ซึ่งผู้อ่านจะต้องพิจารณาว่าความคิดเห็นของผู้เขียนต้ังอยู่บนเหตุผลที่
ถูกต้องหรือไม่ ควรเห็นด้วยกับผู้เขียนหรือไม่ การอ่านประเภทน้ีจึงต้องอาศัยประสบการณ์อ่านอย่างมาก 

4. แนวการจัดการเรียนการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ เน้นทักษะการอ่านเพ่ือแสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งนักเรียนอาจวิเคราะห์โดยการพูด หรือการเขียนสื่อความให้ผู้อ่ืนเข้าใจแนวคิดในด้านต่างๆ 
อย่างมีหลักการและเหตุผล   การสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ ครูควรจัดเตรียมเร่ืองราว เน้ือหา หรือข้อความต่างๆ  
โดยจัดเตรียมเองหรือมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาหรือรวบรวมมาก็ได้ แต่สิ่งสําคัญก็คือ เน้ือหา  หรือ
เรื่องราวที่จะนํามาวิเคราะห์น้ันต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วย เช่น ฝึกให้นักเรียน แยกแยะ
ขอ้เท็จจริงออกจากความคิดเห็น ก็ควรนํามาจากข่าวหรือบทความในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

5. หลักการสร้างคําถาม ประเมินการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของมนุษย์แสดงออกได้หลายทาง  โดยมีเครื่องมือหลายชนิดที่ใช้
ในการวัดตามแต่ละจุดประสงค์ของการวัดในการเรียนรู้โรงเรียนหรือสถาบันการ ศึกษาต่างๆ นิยมให้
แบบทดสอบชนิดต่างๆ วัดและประเมินผลความสามารถของผู้เรียน ดังน้ันแบบทดสอบจึงมีความสําคัญในการ
เป็นเคร่ืองมือค้นคว้าพัฒนาความสามารถของผู้เรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์เช่นเดียวกัน การจะฝึกให้นักเรียนมี
ความสามารถในด้านน้ีได้น้ันจะต้องฝึกให้รู้จักคิด และให้ตอบคําถามชนิดน้ีเท่าน้ัน 
 ชวาล แพรัตกุล (2520, หน้า 259) แบ่งชนิดของการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ชนิด ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์หาความสําคัญ เป็นการค้นหาลักษณะที่เด่นชัดของตัวเอง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
  1.1  คําถามวิเคราะห์ชนิดเป็นความสามารถข้ันต้นในการวิเคราะห์  เป็นคําถามที่ให้แจกแจง
บอกชนิด ลักษณะ ประเภทของข้อความ เรื่องราว วัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดให้  
  1.2  คําถามวิเคราะห์สิ่งสําคัญ เป็นคําถามที่ให้ค้นหาสิ่งที่มีความหมายสําคัญของเร่ืองราวใน
แง่มุมต่างๆ เช่น ให้จับใจความสําคัญที่เป็นเน้ือหาสาระและแก่นสารของเร่ืองราวให้วิเคราะห์หาผลลัพธ์ 
ผลสรุป ความเด่นที่มีคุณค่าและความด้อยที่ไร้สาระหรือสิ่งที่มีอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อเรื่องน้ันในทาง
ใดทางหน่ึง เป็นต้น คําถามชนิดน้ีเป็นที่ต้องการของการศึกษาทุกระดับ เพราะต้องการทราบว่าผู้เรียนสามารถ
จับจุดสําคัญของเรื่องน้ันๆ ได้หรือไม่หรือมีความ สามารถที่จะค้นหาสิ่งเหล่าน้ีได้ดีเพียงใด  
  1.3  คําถามวิเคราะห์เลศนัย เป็นคําถามที่ฝึกให้เป็นคนมีไหวพริบ รู้ทันคน  และเหตุการณ์  

 2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ชนิดน้ีเป็นการค้นหาความเก่ียวข้องระหว่าง
คุณลักษณะสําคัญใดๆ ของเร่ืองราวและสิ่งต่างๆ เพ่ือให้รู้ว่าอะไรเก่ียวข้องกับสิ่งใดแบ่งออกเป็น 8 ลักษณะ 
ดังน้ี 
  2.1 ความสัมพันธ์ตามกัน ได้แก่ สิ่งของ 2 สิ่งขึ้นไปที่เปลี่ยนแปลงและสามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงน้ันๆ มาต้ังเป็นกฎเกณฑ์หรือกําหนดแนวโน้ม แนวทางทํานายล่วงหน้าได้เมื่อเขียนคําถามให้
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามกันของเรื่องใดๆ มักใช้สํานวนว่าคํากล่าวใดสอดคล้องกับเรื่องน้ี สิ่งใดจะเกิด
ตามมา เป็นต้น 
  2.2  ความสัมพันธ์กลับกัน ได้แก่ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง จํานวนและขนาดตรงกันข้าม เพ่ือถาม
ความสัมพันธ์แบบกลับกัน มักจะเขียนถามว่า สิ่งใดขัดแย้งกับเรื่องน้ีข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น 
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  2.3  ไม่มีความสัมพันธ์กัน เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณลักษณะใดเกี่ยวข้องกันและกันเลยเมื่อถามแบบไม่
มีความสัมพันธ์กัน มักจะเขียนถามว่า สิ่งใดไม่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ีสิ่งใดไม่สอดคล้องกับเรื่อง 
  2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนย่อย เป็นการหาความเก่ียวข้องระหว่างส่วนย่อยๆ 
ด้วยกันเองในแง่มุมต่างๆ เช่น โคลงบาทท่ี 2 เก่ียวข้องเช่นไรกับบาทแรก เป็นต้น 
  2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับเรื่องทั้งหมด เป็นการถามความสัมพันธ์ระหว่างตอนใด
ตอนหน่ึงของเรื่องน้ันกับเน้ือความท้ังหมด มักจะเขียนถามว่าโคลงบาทที่ 3 เก่ียวข้องกับโคลงทั้งบทเช่นไร 
  2.6  ความสัมพันธ์ระหว่างหลายๆ ส่วนย่อยกับเรื่องทั้งหมด คําถามชนิดน้ีต้องการให้ค้นหาว่า 
มีส่วนย่อยใดบ้างและกี่สิ่งที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับเรื่องน้ัน เช่น ฝนเกิดจากอิทธิพลของสามส่วนใด
ประกอบกัน การงอกของพืชชนิดน้ีขึ้นอยู่กับอะไร เป็นต้น 
  2.7  ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองกับเรื่อง เป็นคําถามที่ให้ค้นหาความเก่ียวข้องระหว่างเร่ืองราว
ทั้งหมด 2 เรื่อง หรือมากกว่า โดยจะถามให้พิจารณาในแง่ของความสอดคล้องขัดแย้งหรือไม่เก่ียวข้องกันก็ได้ 
เช่น ใจความของเร่ืองน้ีคล้ายกัน (ขัดแย้ง หรือตรงข้ามกัน) 
  2.8  ถามแบบกลับ เป็นคําถามที่ให้บอกตําแหน่งของความสัมพันธ์ทั้ง 7 ลักษณะข้างต้นว่าอยู่
ตรงส่วนไหนของเรื่องน้ันๆ เช่น ตอนใดที่กล่าวถึงสาเหตุของเรื่องน้ี    ข้อความใดสนับสนุนผลสรุปน้ี 

 3. การวิเคราะห์หาหลักการ คือ การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุสิ่งของเร่ืองราวและการ
กระทําต่างๆ วิธีค้นหาหลักการของเรื่องราวและสิ่งสําเร็จรปูใด ๆ จะต้องเร่ิมด้วยการแยกสิ่งสําเร็จรูปน้ัน
ออกมาเป็นส่วนย่อย ๆ เสียก่อน เพ่ือตรวจดูว่าส่วนย่อยเหล่าน้ันทําหน้าที่และมีความสัมพันธ์อะไรบ้าง จากน้ัน
ก็พยายามค้นหาว่าแต่ละส่วนย่อยเหล่าน้ันต่างเก่ียวข้องพาดพิงอาศัยสัมพันธ์กันอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็สามารถ
สรุปใจความของเรื่องน้ันได้ว่า การที่ทุกส่วนเหล่าน้ันสามารถทํางานร่วมกันหรือเกาะกลุ่มกันเป็นเรือ่งระบบอยู่
ได้ก็เพราะมีกฎเกณฑ์หรือหลักการใดเป็นตัวควบคุม ซึ่งก็คือคําถามวิเคราะห์หลักการน่ันเอง ฉะน้ันการค้นหา
หลักการจึงต้องอาศัยความสามารถท้ังการวิเคราะห์ความสําคัญ และความสัมพันธ์รูปแบบการวิเคราะห์
หลักการ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
  3.1 คําถามวิเคราะห์โครงสร้าง แยกตามลักษณะของสิ่งสําเร็จรูป คือ 
   3.1.1  ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของ จะถามถึงลักษณะของวิธีรวมตัวของส่วนประกอบย่อย ๆ  
ที่เช่ือมโยงยึดเหน่ียวเป็นอันเดียวกัน ไม่ใช่ถามถึงรูปพรรณสัณฐานหรือส่วนประกอบภายนอกส่ิงน้ัน 
   3.1.2  ถ้าเป็นเรื่องราวที่เก่ียวกับพฤติกรรมต่างๆ จะถามถึงโครงสร้างของการจัด
ระบบงาน การลําดับขั้นตอนก่อนหลัง รูปแบบ และวิธีผสานส่วนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน  
  3.2  คําถามวิเคราะห์หลักการ หลักการ คือ ความจริง แม่บทที่บรรดาเร่ืองราว และการ
กระทําต่าง ๆ ยึดถือเป็นพ้ืนฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยปกติข้อความและการกระทําใด ๆ มักจะไม่
กล่าวถึงหลักการของเรื่องราวน้ันกันตรง ๆ เลย แต่ก็อาจจับแนวน้ันได้โดยสังเกตที่ถ้อยคําสํานวนและภาษาที่ใช้ 
คอยจับหางเสียงของเรื่อง ดูตัวอย่าง หรือสูตรและกฎที่เรื่องน้ันนํามาอ้างอิงและกล่าวบ่อย ๆ ก็พอจะจับ
หลักการได้ แง่มุมที่ควรถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักการ ได้แก่ ถามถึงคติ ทัศนะ วิธีและหลักการที่ใช้ในการ
ดําเนินงาน ถามให้วิจารณ์ผลสรุปวัตถุประสงค์ เหตุผล และความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งเหล่าน้ัน  
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6. ขั้นตอนการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขั้นตอนการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์
ดังน้ี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 21) 
 ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูล คือ รับรู้เรื่องราวและเข้าใจความหมายจากการสังเกต  สนทนา ซักถามเล่า
เรื่อง บริบท ท่าทาง จากข่าวสาร ข้อมูลจากหนังสือต่างๆ 
 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ คือ คิดวิเคราะห์ จําแนกและจับใจความสําคัญของเรื่องได้ว่าใคร ทําอะไร กับใคร  
ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร 
 ขั้นที่ 3 สรุป คือ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปประเมินความน่าจะเป็น น่าเช่ือถือ  สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม  
หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุเชิงผล 
 ขั้นที่ 4 ประยุกต์และนําไปใช้ คือ นําผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง  เลือกอย่างเหมาะสมแล้ว
นําไปใช้ 
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การเขียนอธบิาย 
 การเขียนอธบิาย คือ การเขียนเพ่ืออธิบายความหมายใหก้ระจ่าง หรือขยายความให้มรีายละเอียด
ชัดเจนขึ้น หรือช้ีเเจง หรือช้ีเเจงสิ่งต่างๆ ให้เเจ่มเเจ้งขึ้น งานเขียนที่มีลักษณะเป็นการอธิบายน้ี ผู้เขียนสามารถ
นําถ้อยคํามาเรียบเรียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสละสลวย เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ตรงตามที่ผู้เขียน
ต้องการ 
 ความหมายของการเขียนอธิบาย การเขียนอธิบาย  คือ การเขียนให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความเข้าใจ
เรื่องราวอย่างชัดเจนและถูกต้อง การเขียนอธิบายจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเขียนอธิบายขยายความ
ข้อมูลน้ันเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน 

 หลักการเขียนอธิบาย 
 การเขียนอธิบายที่ดีควรมีหลกัการเขียน ดังน้ี 
                1)  กําหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนให้ชัดเจนว่า ต้องการเขียนอธิบายเรื่องอะไร และมี
วัตถุประสงค์ในการเขียนอย่างไร เพ่ือจะได้เลือกวิธีเขียนอธิบายได้อย่างเหมาะสม 
                2)  เตรียมเนื้อเรื่องหรือข้อมูล โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือหรือสื่ออ่ืน ๆ เช่น หนังสือ คู่มือ ตํารา 
นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทศัน์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
                3)  กําหนดโครงเรื่องที่จะเขียน เพ่ือเรียบเรียงความคิดและขอ้มูลใหม้ีความต่อเน่ืองและน่าสนใจ 
                4)  เลือกวิธีการอธิบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับเรื่อง ในบางคร้ังอาจจะต้องใช้วิธีอธิบาย
มากกว่า 1  วิธีในการเขียนอธิบายก็ได้ 
                5)  ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ รัดกุม และตรงไปตรงมา เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด  

 ข้อควรระมัดระวังในการเขียนอธิบาย 
                การเขียนอธิบายเป็นการเขียนที่ค่อนข้างจะละเอียดและประณีตพิถีพิถันเรื่องหน่ึง ซึ่งนอกจากการ
ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง โดยการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจแจ่มแจ้งดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้เขียนยังต้องระมัดระวังใน
เรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจจะเขียนแล้วทําให้เข้าใจผิดได้ อาทิ การเว้นวรรคตอน หากเว้นวรรคตอนผิด ความหมายก็จะ
ผิดไป ซึ่งอาจจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจผิด และการจัดรูปแบบในการเขียนให้เข้าใจง่ายก็มีอิทธิพลต่อการเขียน
อธิบายเช่นเดียวกัน 

วิธีการเขียนอธิบาย 
 การเขียนอธิบายมีวิธีการต่าง ๆ ดังน้ี 
        1. การอธิบายตามลําดับขั้น คือ การเขียนอธิบายที่แสดงขั้นตอนไปตามลําดับการเขียนอธิบายวิธี
น้ีมักใช้กับการอธิบายกระบวนการ กิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีขั้นตอน เช่น วิธีทําอาหาร การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ การออกกายบริหาร และการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น 
        2.การอธิบายด้วยการให้คําจํากัดความ คือ การเขียนอธิบายความหมายของสิ่งใดสิ่งหน่ึง เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน การให้คําจํากัดความประกอบด้วยข้อความท่ีต้องการคําอธิบายและการอธิบาย  เช่น 
 

การเขียนอธิบายและมารยาทในการเขยีน 
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                    คําว่า  “คาราโอเกะ”  เป็นภาษาญี่ปุ่นเกิดขึ้นใหม่ โดยนําคําว่า  “คารา” (Kara) ซึ่ง
แปลว่า  “ว่างเปล่า”  มาผสมกับคํายืมจากภาษาอังกฤษว่า  “โอเกะ” (จากคําว่า Orchestra) รวมความแล้วมี
ความหมายถึงเพลงท่ีมีแต่เสียงดนตรี ไม่มีเสียงนักร้อง แต่มีเน้ือร้องปรากฏเลื่อนไปตามส่วนล่างของจอ เพ่ือให้คน
ที่ชอบร้องเพลงได้ร้องไปตามทํานองและได้ดูภาพสวย ๆ ที่อาจจะเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับเพลงน้ัน ๆ ก็ได้
(ที่มา :นิตยา   กาญจนะวรรณ) 

  3. การอธิบายด้วยการให้รายละเอียด คือ การเขียนอธิบายที่จะแสดงรายละเอียดหรือให้
ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ เป็นต้นว่า การอธิบายลักษณะทางกายภาพ เช่น 
 
                    ช้างเผือก ช้างสําคัญ หรือช้างสีประหลาดนั้น ตามตําราท่านกําหนดไว้  7  ประการ คือ มีตา
ขาว  มีเพดานขาว  มีเล็บขาว  มีพ้ืนหลังเป็นสีขาว  หรือสีหม้อใหม ่มีขนขาว มีขนหางขาวและ มีอัณฑโกศขาว
หรือสีหม้อใหม ่
(ที่มา :วิเศษ  ไชยศรีป) 

                 4.  การอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง คือ การเขียนอธิบายที่มีการยกตัวอย่างประกอบเร่ือง เพ่ือ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ง่ายและชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น 
 
                    ผักสดที่คุณแม่บ้านจะเลือกมาทําสลัดน้ัน หาได้ไม่ยากเลยทั้งจากตลาดสดใกล้บ้านหรือแม้กระทั่ง
ในซู เปอร์มาร์ เ ก็ตก็มีผักมากมายให้คุณแม่บ้านได้เลือกสรรตามชอบใจ ไม่ ว่าจะเป็นผักไทย ๆ อย่าง
แตงกวา  มะเขือเทศ  หอมหัวใหญ่  กะหล่ําปลี  และผักกาดหอม  หรือผักของฝร่ัง  อย่างแครอท 
แชลารี่  ผักกาดแก้ว  กะหล่ําปลีสีม่วง  แรดิช  และบีทรูท  เป็นต้น 

                5.  การอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ คือ การเขียนอธิบายที่ช้ีให้เห็นถึงความเหมือนและความ
แตกต่างของสิ่งที่ผู้เขียนนํามาเปรียบเทียบกัน เช่น 
                   ...การจะดูแลต้นส้มที่รักสักต้นให้ผลิดอกออกผลได้ด่ังใจไม่ต่างอะไรกับการอุ้มชูดูแลเด็กอ่อน ใช่
เพียงเพราะต้นส้มใช้เวลาต้ังท้อง นับแต่วันที่ผลิดอกจนถึงวันที่เก็บผลได้กินเวลาราวเก้าเดือนเหมือนกับคน แต่ส้ม
ยังมีความละเอียดอ่อนกับนํ้า ดิน อากาศ รวมไปถึงแมลง   จึงต้องทะนุถนอมดุจเดียวกับทารก... 
(ที่มา :ธีรภาพ   โลหิตกุล) 

                6.  การอธิบายด้วยการแสดงเหตุและผล คือ การเขียนอธิบายที่ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่า 
สาเหตุน้ัน ๆ จะก่อให้เกิดผลอะไรตามมา หรือผลลัพธ์น้ัน ๆ เกิดจากสาเหตุอะไร เช่น 

                    ความเครียดในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเครียดเร่ืองงาน เรื่องเงิน หรือเรื่องส่วนตัวและการ
รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา อีกทั้งยังรับประทานอาหารที่มีรสเปร้ียวจัด และเผ็ดจัด ล้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด
โรคกระเพาะอาหารได้ อาการเบ้ืองต้น คือ ปวดท้องทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร บางรายก็คลื่นไส้และ
อาเจียน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทําให้ปวดท้องขั้นรุนแรงจนถึงกระเพาะอาหารทะลุได้  
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เเนวทางในการเขียนอธบิาย มีดังน้ี 
  1.1 การเขียนอธิบายจากการสังเกตสิ่งเเวดล้อมในธรรมชาติ 
      จําเป็นต้องฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต จดจําข้อมูลให้แม่นยําต้องมีวิธีเขียนเป็นไป
ตามลําดับ ไม่สับสน รู้จักใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมด้วยจึงจะทําให้งานเขียนชวนให้ผู้อ่ืนติดตาม 
         สิ่งเเวดล้อมในธรรมชาติที่น่าสนใจมีอยู่มากมาย ถ้าจะเขยีนอธิบายสิ่งเหล่าน้ันต้องสังเกตดูว่า 
อะไรเป็นลักษณะเด่นของสิ่งต่างๆ แล้วเลือกกล่าวถึงลักษณะสําคัญที่เห็นได้ชัดเจนมาประมวลให้ครบถ้วน 
 ตัวอย่าง การเขียนอธิบายสิ่งเเวดล้อมในธรรมชาติ 
          นกภูหงอนหัวนํ้าตาลเเดง เป็นนกที่มีขนาดเล็กมาก (14 ซม.) หงอนขนบนหัวมีขนาดสั้น 
ลําตัวผอมบาง ด้านบนลําตัวมีขีดลายสีขาว ขนบริเวณหูสนํ้ีาตาลแดงมีลายขัดสีขาว ขนปลายหางสีขาว และ
ด้านล่างลําตัวสีขาว 
          ในประเทศไทยพบในภาคเหนือ เช่น ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และในภาคกลาง เช่น 
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นต้น 
                                                                                                                      
 1.2 การเขียนอธิบายจากการสังเกตพฤติกรรมของบคุคล 
         เป็นการเขียนอธิบายถึงความคิดที่สัมพันธ์กับการกระทํา ตลอดจนวิธีทําสิ่งต่างๆ  
 ตัวอย่าง การเขียนอธิบายถึงความคิดที่สัมพันธ์กับการกระทํา 
          ข้าวหน้าไก่น่ึงกุนเชียงเห็ดหอม \"เข้าครัวกับหมึกแดง\ นํากะทะต้ังไฟใส่นํ้ามันพอร้อนใส่
ต้นหอมซอย กระเทียมสับผัดจนหอม นําไก่ กุนเชียง และเห็ดหอม นําถ้วยผสมนํ้าซุปไก่ นํ้าเห็ดหอม ซีอ๋ิวดํา 
ซีอ๋ิวหอย นํ้ามนงา พริกไทยขาว เทลงในถ้วยข้าว แล้วนําไปน่ึงจนกระทั่งสุก พอสุกนําถ้วยควํ่าลงเอาส่วนที่มีไก่ 
กุนเชียง เห็ดหอมไว้ข้างบน แต่งหน้าด้วยผักชี ทานกับเเตงกวา พริกช้ีฟ้าเขียวหั่น และต้นหอม   หมึกแดง 

                                                                                                         วัชระ สงวนสมบัติ 
เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2547 

 1.3 การเขียนอธิบายเหตุผล 
         การเขียนอธิบายเหตุผล จะพบในงานเขียนรูปแบบต่างๆ กัน เช่น เรียงความ บทความ  
คําปราศัย โอวาท สุนทรพจน์ คําไว้อาลัย คํากล่าวสดุดี ฯลฯ 
  ตัวอย่าง การเขียนอธิบายเหตุผล 
      คนฉลาด 
         เมื่อเราหาเงินหาทองได้ เราก็ควรใช้ให้มันเป็นประโยชน์ ใช้สําหรับตนบ้าง กินอยู่ 
เครื่องนุ่งห่ม จัดบ้านจัดเรือนตามสมควรแก่ฐานะ เหลือจากน้ันเราก็แบ่งสรรปันส่วนบําเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่เพ่ือนมนุษย์ ช่วยสร้างสิ่งที่ควรสร้าง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์คนชรา เป็นต้น 
         เราอยู่สบาย มีทรัพย์สินเงินทองจับจ่ายใช้สอย เราก็นึกถึงความลําบากของคนเหล่าน้ันบ้าง 
โดยช่วยอนุเคราะห์เก้ือกูลเขาตามฐานะ หรือว่าเรามีปัญญา มีสมอง มีเงินทอง แทนที่จะน่ังให้เขากู้ท่าเดียว เรา
ก็เอาไปหมุนสร้างโรงงานประเภทต่างๆ ก็เท่ากับสงเคราะห์เพ่ือนมนุษย์เหมือนกัน เพราะคนท่ียากจนจะได้เข้า
ไปอาศัยเป็นกรรมกรรับใช้ในโรงงาน ทําให้การเงินหมุนเวียน คนเหล่าน้ันได้กินได้ใช้อยู่ เราก็นอนสบาย
เพราะว่าทุกคนมีงานทํากันทั่วถึง โจรผู้ร้ายก็ลดน้อยลงไป เราไม่ต้องหวาดระแวง กลางคืนก็นอนเป็นสุข หลับ
เป็นสุขอย่างน้ีเป็นการสงเคราะห์ทั้งเขาทั้งเรา รู้จักใช้สิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ คนเหล่าน้ี เรา
เรียกว่า เป็นคนฉลาดใช้เงินเป็น            

พระธรรมโกศาจารย์  (ปัญญานันทภิกขุ) 
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มรรยาทในการเขียนอธบิาย  
       การเขียนที่สัมฤทธ์ิผลน้ัน คือ การเขียนที่ผู้อ่านเข้าใจตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ การให้เกิดความ
ประทับใจในขอ้เขียนน้ันๆ การเขียนจึงต้องอาศัยการฝึกฝนและแบบอย่างในการเขียน ผู้เขียนจึงต้องรู้ลักษณะ
ของเรื่องที่จะเขียน รู้จักผู้อ่านและจุดมุ่งหมายของการเขียน ดังน้ันผู้เขียนควรตระหนักในข้อคิดที่ใส่ลงในงาน
เขียน 
มารยาทในการเขียน มีข้อปฏิบัติ ดังน้ี 
 1.  เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี โดยใช้สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ให้ถกูต้อง การแบ่งวรรคตอน
ควรระมัดระวังให้มาก เพราะถ้าเว้นวรรคผิด อาจทําให้ผิดความหมาย 
 2.  การนําข้อความของผู้อ่ืนมาเขียน ต้องให้เกียรติเจ้าของของข้อความน้ัน โดยอ้างอิงแหล่งที่มา และ
ใส่เครื่องหมายอัญประกาศคลุมข้อความท่ียกมาอ้าง  เช่น  
 \"(ข้อความ)\" จากหนังสือ \"(ช่ือหนังสือ)\" ของ \"(ช่ือผู้เเต่ง)\" 
 3.  ข้อเขียนน้ันต้องไม่ทําความเดือดร้อน รําคาญใจ และเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน เช่น เขียนช่ือ-
นามสกุล ยศ ตําแหน่ง ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษาที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีความหมายถึงสิ่งไม่ดีไม่งาม 
 4.  ไม่เขียนข้อความพาดพิงให้ผู้อ่ืนเสียช่ือเสียงซึ่งอาจถูกฟ้อง เรียกค่าเสียหายในข้อหาหมิ่นประมาท 
ไม่ควรใช้อารมณ์ของตนเองในการเขียนวิจารณ์ผู้อ่ืนโดยปราศจากเหตุผล และข้อเท็จจริง 
 5.  เขียนสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่ววนรวม ทั้งด้านความรู้ ความบันเทิง เพ่ือให้
เกิดความสามัคคี และความสงบสุขแก่สังคม และประเทศชาติ 
 การเขียนอธิบายเป็นวิธีการเขียนช้ีเเจงความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ให้เข้าใจได้ชัดเจน ดังน้ันการเขียน
อธิบายที่ดีย่อมทําให้สามารถเข้าใจได้ชัดเจนมากข้ึน จึงควรพยายามเขียนอธิบายให้ดี  โดยการหม่ันเขียนและ
อ่านข้อความท่ีเป็นการอธิบาย เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน และควรตระหนักถึงมารยาทในการเขียน เพราะจะ
ช่วยส่งเสริมให้งานเขียนน้ันมีคุณค่า 

ท่ีมาและได้รับอนุญาตจาก : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.6. พิมพ์คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 
 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการเขียน 
 การเขียนเป็นการสื่อสารด้วยอักษร ถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ของ
ผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่เป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ กล่าวคือ การเขียนต้องใช้ภาษาที่ไพเราะ
ประณีต สื่อได้ทั้งอารมณ์ ความคิด ความรู้ ต้องใช้ศิลปะ ที่กล่าวว่าเป็นศาสตร์เพราะการเขียนทุกชนิดต้อง
ประกอบด้วยความรู้ หลักการและวิธีการ 

ความสําคัญของการเขียน 
 การเขียนมีความสําคัญสําหรับมนุษย์ ย่ิงโลกในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การเขียน
กูย่ิงทวีความสําคัญมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งสามารถสรุปความสําคัญของการเขียนได้ดังน้ี 
 
 1. การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหน่ึง 
 2. การเขียนเป็นการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาของมนุษย์ 
 3. การเขียนเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดมรดกทางสติปัญญา 
 4. การเขียนเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง ในทางตรงกันข้ามก็ใช้เป็นเคร่ือง
บ่อนทําลายได้เช่นกัน 
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จุดมุ่งหมายของการเขียน 
 การเขียนจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่น้ัน สิ่งสําคัญอย่างหน่ึง คือ การเขียนต้องมีจุดมุ่งหมายซึ่ง
สามารถจําแนกได้ดังน้ี 
 1) การเขียนเพ่ือการเล่าเรื่อง > เป็นการนําเรื่องราวที่สําคัญมาถ่ายทอดเป็นข้อเขียน เช่น การเขียน
เล่าประวัติ 
 2) การเขียนเพ่ืออธิบาย > เป็นการเขียนเพ่ือช้ีแจงอธิบายวิธีใช้ วิธีทํา ขั้นตอนการทํา เช่น อธิบายการ
ใช้เครื่องมือต่างๆ 
 3) การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น > เป็นการเขียนเพ่ือวิเคราะห์ วิจารณ์ แนะนํา หรือแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
 4) การเขียนเพ่ือโน้มน้าวใจ > เป็นการเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะชักจูง โน้มน้าวใจให้ผู้อ่าน
ยอมรับในสิ่งที่ผู้เขียนเสนอ 
 5) การเขียนเพ่ือกิจธุระ > เป็นการเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง การเขียนชนิดน้ีจะมี
รูปแบบการเขียนและลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปตามประเภทของการเขียน 
 
มารยาทในการเขียน 
 1) ใช้ถ้อยคําสุภาพไพเราะ หลีกเลี่ยงคําหยาบ ไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตนหรืออคติ วิจารณ์ผู้อ่ืน
อย่างปราศจากเหตุผล จนทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายและสังคมแตกแยก 
 2) เขียนข้อความหรืองานเขียนที่เป็นจริง ได้ศึกษา ค้นคว้าและตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นเรื่อง
ส่วนตัวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสียก่อน 
 3) เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ใช้สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง ใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมกับ
เน้ือหากาลเทศะและสถานะบุคคล 
 4) เขียนสิ่งที่มีคุณค่าอันจะก่อให้เกิดความสุขให้เกิดความสงบสุขแก่คนในสังคมและประเทศชาติ ทําให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีต่อผลการพัฒนาประเทศชาติ 
 5) การไม่คัดลอกงานเขียนของผู้อ่ืน โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง เมื่อยกข้อความหรืองานเขียน
ของผู้อ่ืนมาประกอบจะต้องให้เกียรติเจ้าของงานโดยการเขียนอ้างอิงที่มาของเรื่องและช่ือผู้เขียนทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

การย่อความจากการอ่าน 
การเขียนย่อความ 
 เป็นงานเขียนประเภทหน่ึงที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่างานเขียนประเภทอ่ืนๆ  โดยขออัญเชิญพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์
ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2512 มีใจความสําคัญตอนหน่ึงว่า “ การย่อความ
เป็นวิชาที่สําคัญที่สุด เพราะว่าถ้าไปฟังใครพูดและยิ่งพูดนานๆ ก็ต้องไปจับว่าเขาพูดอะไร  แล้วก็มาเรียงเป็น
หัวข้อ เสร็จแล้วจึงจะสอนให้คนอ่ืนได้  ถ้าเราไม่มีระเบียบอยู่ในหัว เราจะไปสอนหรือไปเล่าให้คนอ่ืนก็ไม่ได้” 
 การย่อความจึงเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญที่จะทําให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ตรงกัน  แต่การที่จะทําให้นักเรียน
สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องได้ตรงประเด็น    เขียนถูกต้องตามรูปแบบ  มีการใช้สรรพนาม  ถ้อยคํา
สํานวนและการสะกดการันต์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักของการเขียนย่อความน้ันเป็นสิ่งสําคัญที่ครูต้องมีความรู้
ให้ถ่องแท้ก่อนที่จะนําไปถ่ายทอดสู่นักเรียน 
 การเก็บใจความสําคัญของเรื่องราวที่ได้จากการฟังหรือการอ่าน เพ่ือนํามาเขียนย่อความน้ันผู้ย่อ
จําเป็นต้องใช้หลักการเขียนย่อความที่มีทั้งรูปแบบที่เป็นแบบแผน มีการนําเสนอเน้ือเร่ืองที่ไม่แตกต่างไปจาก
เดิมโดยใช้ภาษาของผู้ย่อเอง การย่อความแบ่งเป็น 3  ประเภท ได้แก่ 
 1. ย่อความเรียงร้อยกรอง  ซึ่งได้แก่  ฉันท์  กาพย์  กลอน  ฯลฯ 
 2. ย่อความเรียงร้อยแก้ว คือ  การย่อความเรียงธรรมดา  เช่น  บทความ  เรื่องสั้น นิทาน  คําอภิปราย  
จดหมาย  ฯลฯ 
 3. ย่อความจากการฟัง  ซึ่งเรียกว่า    สุตนิพนธ์ ได้แก่  การย่อข่าวหรือคําปราศรัยจากวิทยุหรือ
โทรทัศน์  ย่ออภิปรายหรือสัมมนา  ฯลฯ 

หลักสําคัญในการเขียนย่อความนั้น  อาจใช้วิธีการดังน้ี 
 1. อ่านเรื่องที่ย่ออย่างน้อย 2  เที่ยว  เที่ยวแรกให้รู้อย่างคร่าวๆ ว่า เรื่องอะไร  ใครทําอะไร  ที่ไหน  
ทําอย่างไร   เที่ยวที่สองอ่านจับใจความอย่างละเอียด 
 2. พิจารณาเน้ือเรื่องทั้งหมดว่าอะไรเป็นสาระสําคัญ   อะไรเป็นส่วนประกอบ หรือพลความ  อะไรเป็น
เพียงส่วนเสริมแต่ง หรือเป็นเพียงกลวิธี 
 3. ตัดพลความหรือส่วนประกอบต่างๆ ออก  เอาไว้แต่สาระสําคัญ  สรุปเป็นข้อความใหม่โดยใช้
ถ้อยคําของเราเอง 
 4. การย่อไม่มีเกณฑ์กําหนดว่าจะต้องย่อให้เหลือก่ีส่วนจากข้อความเดิม ถ้าพลความมากก็ย่อเหลือ
น้อย 
 5. เลือกใช้คําที่มีความหมายเหมาะสมชัดเจน  บางทีอาจใช้วลแีทนประโยคหรือใช้คําแทนวลีได้ 
 6. คําพูดโต้ตอบของบุคคล ให้เก็บใจความสําคัญย่อรวมกันไป  ไม่แยกกล่าวหรือขึ้นบรรทัดใหม่ ไม่ใช้
เครื่องหมายใดๆ 
 7. เรื่องที่ย่อเป็นเรื่องที่ผู้อ่ืนพูดกัน  ผู้ย่อทําหน้าที่นํามาเล่าต่ออย่างย่อ  จึงใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 
ทั้งหมด 
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 8. ถ้าในเรื่องเดิมมีราชาศัพท์เป็นความสําคัญ  เมื่อย่อแล้วก็ต้องใช้ราชาศัพท์ด้วย 
 9.ใช้คําสันธานเพ่ือช่วยให้ความกระชับไม่เย่ินเย้อ 
 10. การย่อความไม่จําเป็นต้องใช้อักษรย่อ 
 11. เขียนใจความที่ย่อให้ต่อเน่ืองกันไปโดยตลอดไม่ต้องย่อหน้า เว้นแต่ความไม่สัมพันธ์กันให้แยกเป็น
ตอนๆ  
 12. ถ้าข้อความเดิมเป็นบทร้อยกรอง  ให้ย่อเป็นร้อยแก้ว 
 13. รูปแบบของย่อความข้ึนอยู่กับประเภทของเรื่องที่จะนํามาย่อจากหลักการ 

 ในการย่อความข้างต้น  พอที่จะสรุปเป็นหลักเกณฑ์ได้ว่า  การเขียนย่อความน้ันต้องอ่านเรื่องย่ออย่าง
น้อย  2  ครั้ง  เพ่ือจับประเด็นว่า  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร  มีการจับใจความสําคัญของเรื่องที่
อ่านในแต่ละตอนแล้วบันทึกไว้ ก่อนที่จะนํากลับมาเรียบเรียงใหม่โดยตัดพลความท่ีไม่สําคัญออกไป นอกจากน้ี
ถ้าเป็นบทสนทนาจะไม่มีการใช้เครื่องหมายใด ใด  และย่อโดยการเก็บใจความสําคัญ โดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 
ไม่จําเป็นต้องใช้อักษรย่อ  หากข้อความเดิมเป็นร้อยกรองให้ย่อเป็นร้อยแก้ว พร้อมกับเลือกรูปแบบการข้ึนต้น
ย่อความให้ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของเน้ือหา 
 การต้ังคําถามตนเองว่า  ใคร ทําอะไร กับใคร ที่ไหน   เมื่อไร  ได้ผลอย่างไร  ทําไม  เป็นอีกวิธีหน่ึงที่
จะช่วยในการจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน  เพ่ือที่จะได้ทราบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ก่อนที่
จะนําใจความสําคัญมาเรียบเรียงใหม่ โดยยึดหลักในการลําดับเน้ือเรื่อง  ข้อความที่ย่อ  สํานวนการใช้คําและ
การผูกประโยค  เลือกใช้แบบขึ้นต้นย่อความตามประเภทของเร่ืองที่จะเขียน  และเมื่อเขียนย่อความเสร็จแล้วก็
ไม่ควรลืมที่จะทบทวนความถูกต้อง ชัดเจนด้วย 
 
ในด้านรูปแบบของการเขียนย่อความนั้น มีรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะของประเภทงานเขียน คือ 
 1. ย่อความเรียงร้อยแก้วธรรมดา  เช่น  นิทาน  นิยาย  ตํานาน  ประวัติ  ฯลฯ ให้บอกช่ือเรื่อง  วัน 
เดือน ปีที่แต่ง  (ถ้ามี)   ขึ้นต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อตํานานเร่ือง………………………….ของ……………………….จาก………………………………….ความ
ว่า………………………………… 
 2. ย่อความเรียงที่ตัดตอนมา ให้บอกช่ือเรื่อง  ช่ือผู้แต่ง  วัน เดือน ปีที่แต่ง หรือที่มา  ถ้าความเรียง
น้ันไม่มีช่ือ  ก็ให้ต้ังช่ือเอาเองให้เข้ากับเน้ือเรื่อง ขึ้นต้นตามรูปแบบ ดังน้ี 
  ย่อเรื่อง……………………………….ของ………………………คัดจากเรื่อง……………..........................
ความว่า………………………………. 
 3. ย่อจดหมายโต้ตอบ สาส์น หนังสือราชการให้บอกประเภทเจ้าของเรื่อง  เลขที่ของหนังสือ  ผู้รับ  
ช่ือเรื่อง   วัน เดือน ปีที่เขียน  ขึ้นต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อจดหมายของ………..…..….ถึง………..……ลงวันที่……………..… .  ความว่า…………………… 
  ย่อหนังสือราชการฉบับที…่…….ของ…….…..ถึง………….….ลงวันที่……..…….ความว่า.................      
  ย่อหนังสือราชการฉบับที…่...…ของ………..ตอบ………….…ลงวันที่……….……..ความว่า…………. 
 

 4.  ย่อประกาศ  แจ้งความ  แถลงการณ์  ระเบียบ  คําสั่ง ฯลฯ  ให้บอกช่ือประเภท  เรื่องอะไร  
ของ  แก่ใคร  วัน เดือน ปีที่ออก  ขึ้นต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อแถลงการณ์เรื่อ………..…ของ……………แก่……………ลงวันที่…..………….ความว่า………....…… 
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 5. ย่อคําปราศรัย  รายงาน   สุนทรพจน์  ให้บอกประเภท  ของใคร  มีแก่ใคร   เน่ืองในโอกาส  ที่
ไหน  เมื่อไร   ขึ้นต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อสุนทรพจน์ของ……………แก่…………..เน่ืองในโอกาส…………..ทาง……………….….(ที่……..)  ณ   
วันที่…………ความว่า………………. 
 6. ย่อปาฐกถา  คําบรรยาย  คําสอน  ขึ้นต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อคําบรรยายของ…………เรื่อง………………..แก่………….......ที่………….….ณ  วันที…่…..……
เวลา…………………ความว่า…….………… 
 7. ย่อเทศนา  โอวาท  พระบรมราโชวาท  ขึ้นต้นตามรูปแบบ ดังน้ี 
  ย่อพระบรมราโชวาทใน……………...…..พระราชทานแก่……………เน่ืองใน…………………ที่………  
ณ  วันที…่………… ความว่า…………… 
 8. ย่อคําประพันธ์  ขึ้นต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อคําประพันธ์ประเภท   (กลอน, โคลง  ฯลฯ)   เรื่อง…………....…….ของ……………….........
ตอน………………..………ความว่า……….……… 
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หลักและวิธีการเเต่งบทร้อยกรอง 
 ร้อยกรองเป็นมรดกทางภาษาที่คนไทยควรภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ไว้ร้อยกรองมีลักษณะบังคับที่
เรียกว่า "ฉันทล์ักษณ์" มีความเเตกต่างกันตามลักษณะของร้อยกรองทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ โคลง ฉันท ์กาพย์ 
กลอน และร่าย ดังน้ี 

1. กลอน 
กลอนสุภาพ 
 เป็นกลอนประเภทหน่ึง ซึ่งลักษณะคําประพันธ์ของภาษาไทย ที่เรียบเรียงเข้าเป็นคณะ ใช้ถ้อยคําและ
ทํานองเรียบๆ ซึ่งนับได้ว่ากลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนทั้งหมด เพราะเป็นพ้ืนฐานของกลอนหลายชนิด 
หากเข้าใจกลอนสุภาพ ก็สามารถเข้าใจกลอนอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น คําประพันธ์ ที่ต่อท้ายว่า “สุภาพ” นับว่าเป็นคํา
ประพันธ์ที่แสดงลักษณะเป็นไทยแท้ ด้วยมีข้อบังคับในเรื่อง “รูปวรรณยุกต์” ในกลอนสุภาพนอกจากมีบังคับ
เสียงสระเป็นแบบแผนเช่นกลอนปกติแล้ว ยังบังคับรูปวรรณยุกต์เพ่ิม จึงมีข้อจํากัดทั้งรูปและเสียงวรรณยุกต์ 
เป็นการแสดงไหวพริบปฏิภาณและความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยของผู้แต่งให้เด่นชัดย่ิงขึ้น คําประพันธ์
กลอนสุภาพนิยมเล่นกันมากต้ังแต่สมัยอยุธยา จวบจนถึงปัจจุบัน ในต้นรัตนโกสินทร์น้ันงานกลอนสุภาพเด่นชัด
ในรัชกาลที่ 2 ซึ่งเฟ่ืองฟูถึงขนาดมีการแข่งขันต่อกลอนสด กลอนกระทู้ ตลอดรัชสมัยมีผลงานออกมามากมาย 
เช่น กลอนโขน กลอนนิทาน กลอนละคร กลอนตําราวัดโพธ์ิ เป็นต้น บทพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า ก็เกิดขึ้น
ในยุคน้ี ยังมีกวีท่านอ่ืนที่มีช่ือเสียง เช่น สุนทรภู่ เป็นต้น และในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็มีปราชญ์กวีทางกลอนสุภาพ
ที่สําคัญหลายท่านเช่นกัน 
 1.1 กลอนสี่ 

 

 
กลอนสี่   เป็นคําประพันธ์ประเภทกลอน ใน 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคละ 4 คํา กลอน 4 
ตามหลักฐานทางวรรณคดีไทย กลอน 4 ที่เก่าที่สุดพบในมหาชาติคําหลวงกัณฑ์มหาพน (สมัยอยุธยา) แต่ต่อมา
ไม่ปรากฏในวรรณคดีไทยมากนัก มักแทรกอยู่ตามกลอนบทละครต่าง ๆ 
ตัวอย่างกลอน 4 ในวรรณคดีไทยที่พบมี 2 แบบ คือ 
 
 
 
 
 

หลักและวิธีการแต่งบทร้อยกรอง 
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กลอน 4 แบบท่ี 1 
กลอน 4 แบบน้ี บทหน่ึงจะประกอบด้วย 2 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คํา ตามผัง 

 

 
 
สัมผัส แบบกลอนท่ัวไป คือ คําสุดท้ายวรรคหน้าสัมผัสกับคําที่สองของวรรคหลัง และคําสุดท้ายวรรคที่สอง
สัมผัสกับคําสุดท้ายวรรคที่สาม ส่วนสัมผัสระหว่างบทก็เช่นเดียวกัน คือ คําสุดท้ายวรรคที่สี่ของบทแรก สัมผัส
กับคําสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไป (ดูตัวอย่าง) 
ตัวอย่าง กลอน 4 แบบท่ี 1 
  เหวยเหวยอีจันทรา  ขึ้นหน้าเถียงผัว 
  อุบาทว์ชาติช่ัว   ไสหัวมึงไป 
  นางจันทาเถียงเล่า  พระองค์เจ้าหลงไหล 
  ไล่ตีเมียไย   พระไม่ปรานี 
  เมียผิดสิ่งใด   พระไล่โบยตี 
  หรือเป็นกาลี   เหมือนที่ขับไป 
 

กลอน 4 แบบท่ี 2 
คณะ กลอน 4 แบบน้ี บทหน่ึงประกอบด้วย 4 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คํา ตามผัง 

O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 

 

สัมผัสนอก  ในทุกบาท คําสุดท้ายของวรรคหน้า สัมผัสกับคําที่สองของวรรคหลัง มีสัมผัสระหว่างบาทท่ีสองกับ
สาม คือ คําสุดท้ายวรรคที่สี่สัมผัสกับคําสุดท้ายวรรคที่หก ส่วนสัมผัสระหว่างบทน้ันจะแตกต่างจากแบบแรก 
เน่ืองจากให้คําสุดท้ายของบทแรกสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบทถัดไป (ดูตัวอย่าง) 
ตัวอย่าง กลอน 4 แบบท่ี 2 
  จักกรีดจักกราย    จักย้ายจักย่อง 
  ไม่เมินไม่มอง    ไม่หมองไม่หมาง 
  งามเน้ืองามน่ิม    งามย้ิมงามย่าง 
  ดูคิ้วดูคาง    ดูปรางดูปรุง 
  ด่ังดาวด่ังเดือน    ด่ังจะเลื่อนด่ังจะลอย 
  พิศเช่นพิศช้อย    พิศสร้อยพิศสุง 
  ช่างปลอดช่างเปรื่อง   ช่างเรืองช่างรุ่ง 
  ทรงแดดทรงดุ่ง    ทรงวุ้งทรงแวง 
   กลบทจาตุรงคนายก, ศิริวิบุลกิตติ, หลวงปีชา (เซ่ง) 
สัมผสัใน ไม่บังคับ แต่กวีมักจัดให้มีสมัผัสระระหว่างคําที่สองและคําที่สามของทุกวรรค 
 

O O O O O O O O 

O O O O O O O O 
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ตัวอย่างกลอนสี่อ่ืนๆ 
  สงสัยมานาน……………ขันขานก็บ่อย 
  อีกทั้งเรียงร้อย………….ถ้อยคําภาษา 
  สอบถามเรื่อยไป………..มีใครบ้างนา 
  รู้บ้างไหมหนา………….ว่ากลอนอะไร ฯ 
  น่ีคือตัวอย่าง……………..ท่านวางเอาไว้ 
  กลอนสี่น่ีไง……………….เช่ือได้เลยเธอ 
  พ่ีนุพบเห็น………………..ประเด็นเสนอ 

 1.2 กลอนหก 

 
ลักษณะคําประพันธ ์
1. บท บทหน่ึงมี 4 วรรค 
 วรรคที่หน่ึงเรียกวรรคสดับ           วรรคที่สองเรียกวรรครับ 
 วรรคที่สามเรียกวรรครอง            วรรคทีส่ี่เรียกวรรคส่ง 
 แต่ละวรรคมี 6 คํา จึงเรียกว่า กลอนหก 
2. เสียงคํา กลอนทุกประเภทจะกําหนดเสียงคําท้ายวรรคเป็นสําคัญ กําหนดได้ ดังน้ี 
          คําท้ายวรรคสดับ   กําหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง 
          คําท้ายวรรครับ   กําหนดห้ามใช้เสียงสามัญกับตรี 
          คําท้ายวรรครอง   กําหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี 
          คําท้ายวรรคส่ง   กําหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี 
3.  สัมผัส 
       ก. สัมผสันอก หรือสัมผสัระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคบั มีดังน้ี 
        คําสุดท้ายของวรรคที่หน่ึง (วรรคสดับ) สัมผสักับคําสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครับ) 
       คําสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผสักับคําสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง) 
        และคําที่สองหรือที่สี่ของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) 
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สัมผสัระหว่างบท ของกลอนทุกประเภท คอื  
        คําสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) เป็นคําสง่สัมผัสบังคับให้บทต่อไปต้องรับสัมผสั 
ที่คําสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) 

ข้อสังเกต 
     กลอนหกไม่เคร่งสัมผสัในวรรคมากนัก อาจย้ายที่สัมผสัจากคําที่สองไปคําที่สี่ได้ หรอื จะไม่มีสมัผสัสระเลย  
ใช้การเล่นคําตามช่วงจังหวะก็ได้ดังกลอนตัวอย่าง เช่น  ทุกวรรค – ทุกบท – ทุกตอน 
ตัวอย่าง กลอน 6 อ่ืนๆ 
   สองหน่ึง เป็นสอง ตรองไว้ 
   กลอนหก ยกให้ คู่สอง 
   หาคํา งดงาม ทํานอง 
   สอดคล้อง ขานรับ จับวาง 

   หัดแต่ง เติมแต้ม แนมรัก 
   อกหัก รักจาก ถากถาง 
   โศกเศร้า เว้าวอน สอนพลาง 
   หลายอย่าง ปนเป เล่ห์กลอน 

   ระวัง กลอนพา วารี 
   นํ้ามี ขาดเน้ือ เบ่ือหลอน 
   คัดสรรค์ ให้ถกู ขั้นตอน 
   ตรวจย้อน อักขระ วิธี 

   ได้ผล กลอนหก ยกน้ิว 
   ย่ิงอ่าน หน้าน่ิว ลุกหนี 
   เน้ือหา ทําไม อย่างน้ี 
   เหมือนผี หลอกหลอน กลอนประตู 

 1.3 กลอนแปด 

กลอนแปด เป็นคําประพันธ์อีกชนิดหน่ึงที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป เพราะเป็นร้อยกรองชนิดที่มีความ
เรียบเรียงง่ายต่อการสื่อความหมาย และสามารถสื่อได้อย่างไพเราะ ซึ่งกลอนแปดมีการกําหนดพยางค์และ
สัมผัส มีหลายชนิดแต่ที่นิยมคือ กลอนสุภาพ 
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ลักษณะคําประพันธ ์
1  บท บทหน่ึงมี 4 วรรค 
  วรรคที่หน่ึงเรียกวรรคสดับ        วรรคที่สองเรียกวรรครับ 
  วรรคที่สามเรียกวรรครอง         วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง 
  แต่ละวรรคมีแปดคํา จึงเรียกว่า กลอนแปด 
 
 
 
2.  เสียงคํา กลอนทุกประเภทจะกําหนดเสียงคําท้ายวรรคเป็นสําคัญ กําหนดได้ ดังน้ี 
 คําท้ายวรรคสดับ   กําหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง 
 คําท้ายวรรครับ   กําหนดห้ามใช้เสียงสามัญกับตรี 
 คําท้ายวรรครอง   กําหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี 
 คําท้ายวรรคสง่   กําหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี 
3. สัมผสั 
          ก. สมัผัสนอก หรือสัมผสัระหว่างวรรค อันเป็นสมัผัสบังคับ มีดังน้ี 
  คําสุดท้ายของวรรคที่หน่ึง (วรรคสดับ) สัมผสักับคําที่สามหรือที่ห้า ของวรรคที่สอง (วรรครับ) 
  คําสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผสักับคําสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง)  
  และคําที่สามหรือที่ห้าของวรรคที่สี่ (วรรคสง่) 
 สัมผสัระหว่างบท ของกลอนแปด คือ 
  คําสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) เป็นคําทีส่่งสัมผสับังคับให้บทต่อไปต้องรับสัมผัสที่คํา
สุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) 
 ข. สัมผสัใน ในแต่ละวรรคของกลอนแปด แบ่งช่วงจังหวะออกเป็นสามช่วง ดังน้ี 
  หน่ึงสองสาม – หน่ึงสอง – หน่ึงสองสาม 
  ฉะน้ันสัมผสัในจึงกําหนดได้ตามช่วงจังหวะในแต่ละวรรคน่ันเอง ดังตัวอย่าง 
  อันกลอนแปด – แปด คํา – ประจําวรรค 
  วางเป็นหลัก – อัก ษร – สุนทรศรี 
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ตัวอย่างกลอนแปด 
  เรื่องกานท์กลอนอ่อนด้อยค่อยค่อยหัด 
  แม้นอึดอัดขัดใจอย่าไปเลี่ยง 
  ทีละวรรคถักถอ้ยนําร้อยเรียง 
  แม้ไม่เคียงเย่ียงเขาจะเศร้าไย 
  วางเค้าโครงโยงคําค่อยนําเขียน 
  เฝ้าพากเพียรเจียรจารนําขานไข 
  จะถูกนิดผิดบ้างช่างปะไร 
  เขียนด้วยใจใฝร่ักอักษรา 
  แม้ไม่เก่งเพลงกลอนยังอ่อนด้อย 
  แต่ใจรักถักถ้อยร้อยภาษา 
  แม้ถ้อยคํานําเขียนไม่เนียนตา 
  อย่าโมโหโกรธาต่อว่ากัน 
ข้อสังเกต 
 กลอนทุกประเภทบังคับเสียงคําท้ายวรรคเป็นสําคัญ สัมผัสนอกระหว่างวรรค เฉพาะวรรคที่สอง 
(วรรครับ) และวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) น้ัน จะรับสัมผัสที่คําทีส่ามหรือคําที่หา้ย่อมได้เสมอ ส่วนสัมผสัในนัน้จะใช้
สัมผสัสระหรืออักษรก็ได้ และสัมผัสสระจะใช้สระเสียงสั้นสัมผสักับ  สระเสียงยาวก็ได้ เช่น 
 “อ่านเขียนคลอ่งท่องจําตามแบบคร”ู 

 1.4 กลอนเปล่า 
 กลอนเปล่า – กลอนเปลือย 
 กลอนเปล่า (Blank words) มีช่ือเรียกหลายอย่าง เช่น  กลอนอิสระ  กลอนปลอดสัมผัส  คําร้อยไร้
ฉันทลักษณ์  เป็นคําประพันธ์รูปแบบใหม่  ที่มีลักษณะกําก่ึงระหว่างร้อยกรองกับร้อยแก้ว  ดังน้ันจึงเป็นการ
เรียบเรียงถ้อยคํา  โดยไม่มีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณ์ที่ตายตัว  แต่ก็ไม่ใช่ความเรียงเขียนติดต่อกันไปอย่าง 
ร้อยแก้ว  จะมีการแบ่งเป็นช่วงเป็นวรรค  ที่ได้จังหวะงดงาม  สั้นหรือยาวก็แล้วแต่เน้ือความ  การแบ่งข้อความ
เป็นวรรคเป็นช่วงน่ีเอง ทําให้ดูแล้วมีลักษณะเหมือนกลอน กลอนเปล่าจะมุ่งเน้นเน้ือหามากกว่ารูปแบบ ไทย
ได้รับอิทธิพลกลอนเปล่ามาจากตะวันตก  ผู้ที่นํากลอนเปล่ามาใช้ในไทย คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยใช้เป็นบทสนทนาของบทละครท่ีแปลมาจากบทละครของเช็คสเปียร์ เช่น เรื่อง โรมิโอ 
และจูเลียต   
          ”  นามน้ันสําคัญไฉนที่เราเรียกกุหลาบน้ัน 
  แม้เรียกว่าอย่างอ่ืนก็หอมร่ืนอยู่เหมือนกัน 
  โรเมโอก็ฉันน้ัน,  แม้โรเมโอมิใช่นาม, 
  ก็คงจะยังพร้อม  บริบูรณ์ ด้วยสิ่งงาม 
  โดยไม่ต้องใช้นามโรเมโอ,  ทิ้งนามไกล “ 
 ต่อมา จิตร  ภูมิศักด์ิ  เขียนบทร้อยกรอง ช่ือพิราบขาว ในลักษณะของกลอนเปล่า แต่เปลี่ยนแปลงไป
จากของเดิม  ในความหมายของตะวันตก ทําให้มีผู้เรียกว่า กลอนเปลือย กลอนเปล่า-กลอนเปลือย  จึงเป็นงาน
เขียนที่ใช้ถ้อยคําให้กะทัดรัด จัดเป็นบรรทัด มีความสั้น ยาว ไม่เท่ากันหรือจัดเป็นรูปใดรูปหน่ึงคล้าย ร้อยกรอง   
เพียงแต่ไม่มีสัมผัสบังคับเท่าน้ัน เช่น 
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ตัวอย่างที่ 1  มีรูปแบบ – สมัผัส คล้ายกาพย์ยานี  มีการใช้ภาพพจน์ 
  สีเทาแห่งราตรี 
  มืดมนมีความเหว่ว้า 
  ลมหนาวพัดผ่านมา 
  มองนภาน่าหว่ันใจ 
  หริ่ง  หริ่ง  เรไรร้อง 
  ด่ังนวลน้องครวญครํ่าไห้ 
  มองจันทร์ผ่องอําไพ 
  ด่ังดวงใจอาลัยเอย 
ตัวอย่างที่ 2  มีรูปแบบ – สมัผัส  คล้ายกลอนแปด 
  ตอนน้ี…ฉันรู้เธอสงสัย 
  ว่าทําไม…ฉันเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน 
  ดูเงียบ ๆ … เรียบง่ายไม่ซับซอ้น 
  ดูเฉยชากับทุกตอนที่ผ่านไป 
  …อยากบอกเธอไม่มีใครทําใหเ้ปลี่ยน 
  แต่เรื่องเรียนฉันเคยเขียนความฝันไว้ 
  อนาคตวาดไว้สูงฉันต้องไป 
  ใช่เธอทําผิดใจ 
  หรือหัวใจ… ข้างในมีใครแทน 
ตัวอย่างที่ 3  เป็นร้อยแก้วธรรมดา  มุ่งเน้นอารมณ์ 
  แม่จ๋า … 
  หนูหนาวเหลือเกิน 
  ทําไมเราไม่มีเสื้อกันหนาวเหมือนคนอ่ืน 
  แม่จ๋า … 
  หนูหิวเหลือเกิน 
  ทําไมเราไม่มีขา้วกินเหมือนคนอ่ืนเขา 
  ……………………….. 
  ก็เรามันจนน่ีลกู… 
  แม่ตอบ… 
  นํ้าตาแม่หลั่งไหล …  อาบแก้ม 
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2. กาพย์ 

กาพย์ หรือ คํากาพย์ หมายถึง คําประพันธ์ หรือบทร้อยกรองประเภทหน่ึง มีลักษณะวรรคที่ค่อนข้าง
เคร่งครัด คล้ายกับฉันท์ แต่ไม่บังคับครุ ลหุ วรรคหน่ึงมีคําค่อนข้างน้อย (4-6 คํา) นิยมใช้แต่งร่วมกับกาพย์ชนิด
อ่ืนๆ หรือแต่งร่วมกับฉันท์ก็ได้ 
 กาพย์เป็นคําประพันธ์ที่ปรากฏมาต้ังแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีทั้งที่แต่งเป็นหนังสืออ่านเล่น แต่งเป็น
หนังสือสวด หรือเป็นนิทาน กระทั่งเป็นตําราสอนก็มี 
 กาพย์มีด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน โปรดดูรายละเอียดของแต่ละชนิด 
ตามหัวข้อต่อไปน้ี 

1. กาพย์ยานี 11 
2. กาพย์สุรางคนางค์ 28 
3. กาพย์ฉบัง 16 
4. กาพย์ฉบังนาคบริพันธ์ 16 
5. กาพย์สุรางคนางค์ 32 (กาพย์ธนัญชยางค์) 
6. กาพย์สุรางคนางค์ 36 (กาพย์ขับไม้) 

 

1. กาพย์ยานี 11 

 
แผนผงักาพย์ยานี 11 

1. บท บทหนึ่งมี 4 วรรค 
      วรรคที่หน่ึงเรียกวรรคสดับ  วรรคที่สองเรียกวรรครับ 
      วรรคที่สามเรียกวรรครอง   วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง 
แบ่งเป็นวรรคแรก 5 คํา วรรคหลัง 6 คํา รวม 11 คํา จึงเรียก ยานี 11 
2. สัมผสั 
          ก. สัมผัสนอก หรือสมัผัสระหว่างวรรค อันเป็นสมัผัสบังคับ มีดังน้ี 
          คําสุดท้ายของวรรคแรกวรรคที่หน่ึง (วรรคสดับ) สัมผสักับคําทีส่ามของวรรคหลัง วรรคที่สอง(วรรครับ) 
 คําสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผสักับคําสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง) 
(ดูแผนผังและยกตัวอย่าง) 
ถ้าจะแต่งบทต่อไปต้องมีสัมผัสระหว่างบท 
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สัมผสัระหว่างบท ของกาพย์ยานี คือ 
 คําสุดท้ายของวรรคสี่ (วรรคส่ง) เป็นคําส่งสัมผสับังคับใหบ้ทต่อไปต้องรับสัมผัสที่คํา 
 สุดท้ายของวรรคสอง (วรรครับ) ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่างกาพย์ยานี 11 
          พฤษภกาสร         อีกกุญชรอันปลดปลง 
โททนต์เสน่งคง               สําคัญหมายในกายมี 
นรชาติวางวาย                มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 
สถิตทั่วแต่ช่ัวดี               ประดับไว้ในโลกา  
 
2. กาพย์สุรางคนางค์ 28 

 
แผนผงักาพย์สุรางคนางค์ 28 

 
1. บท    บทหนึ่งมี 7 วรรคขึน้ต้นด้วยวรรครับ ต่อด้วยวรรครอง และวรรคส่ง แล้วขึ้นต้น ด้วยวรรคสดับ – รับ 
– รอง – ส่ง ตามลําดับ รวม 7 วรรค เป็น 1 บท  แต่ละวรรคมี 4 คํา 1 บทมี 7 วรรค รวม 28 คํา จึง
เรียกว่า  กาพย์สุรางคนางค์ 28 
2. สัมผสั    
ก.สัมผัสนอก หรือสัมผสัระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคบั มีดังน้ี 
 คําสุดท้ายของวรรคต้น (วรรครับ) สมัผสักับคําสุดท้ายของวรรคถัดไป คือวรรครอง 
 คําสุดท้ายของวรรคที่สามคือวรรคส่งสัมผสักับคําสุดท้ายของวรรคที่ห้า (วรรครับ) 
 คําสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคสดับ) สมัผสักับคําที่หน่ึงหรือสองของวรรคที่ห้า (วรรครับ) 
 และคําสุดท้ายของวรรคที่ห้า (วรรครับ) ส่งสมัผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่หก (วรรครอง) 
สัมผสัระหว่างบท  ของกาพย์สุรางคนางค์ คือ  
คําสุดท้ายของวรรคที่ 7 (วรรคส่ง) เป็นคําสง่สัมผัสบังคับให้บทต่อไป ต้องรับสัมผัสที่คําสุดท้ายของวรรคที่ 3 
(วรรคส่ง) 
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ตัวอย่าง 
  สุรางคนางค ์   เจ็ดวรรคจัดวาง  วรรคหน่ึงสี่คํา 
  สัมผสัชัดเจน    เป็นบทลํานํา      กําหนดจดจํา     รู้ร่ํารู้เรยีน 
  รู้คิดรู้อ่าน รู้ประสบการณ์   รู้งานอ่านเขียน 
  รู้ทุกข์รู้ยาก     รู้พากรู้เพียร      ประดุจดวงเทียน      ประดับปัญญาฯ 
คําสุดท้ายของบทต้นคือคําว่า “เรียน” เป็นคําสัมผัสบังคับให้บทถัดไปต้องรับสัมผัส ที่วรรคสามด้วยคาํว่า 
“เขียน” ตามตัวอย่าง 
ข.สัมผสัใน  แต่ละวรรคของกาพย์สุรางคนางค์ แบ่งช่วงจังหวะเป็นวรรคละสองคํา ดังน้ี 
หน่ึงสอง – หน่ึงสอง 
หน่ึงสอง – หน่ึงสอง           หน่ึงสอง – หน่ึงสอง ฯลฯ 
ฉะน้ันสัมผสัในจึงกําหนดได้ตามช่วงจังหวะของแต่ละวรรคน้ันเอง ดังตัวอย่าง 
  สุรางคนางค์ 
           เจ็ดวรรคจัดวาง วรรคหน่ึงสี่คํา 
           สัมผสั – ชัดเจน เป็นบท – ลํานํา 
           กําหนด – จดจํา รู้ร่ํา – รู้เรียนฯ 
ข้อสังเกต 
 กาพย์สุรางคนางค์ไม่เคร่งสัมผัสใน จะมีหรอืไม่มีก็ได้ ขอเพียงใช้คําที่อ่านแล้วราบรื่น ตามช่วงจังหวะ
ของแต่ละวรรคน้ัน ๆ เท่าน้ัน  
 ส่วนสัมผสันอกระหว่างวรรคที่สองกับที่สามและวรรคที่หกกับวรรคที่เจ็ด จะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่บังคับ
เช่นกัน 
 
3. กาพย์ฉบัง 16 

 

แผนผงักาพย์ฉบัง 16 

ลักษณะคําประพันธ ์
1.   บท บทหน่ึงมี 3 วรรค อาจเรียกว่าวรรคสดับ วรรครบั วรรคส่ง ก็ได้ แบ่งเป็น 
วรรคแรก (วรรคสดับ) ม ี6 คํา       วรรคที่สอง (วรรครบั) มี 4 คํา 
วรรคที่ 3 (วรรคส่ง) ม ี6 คํา 
รวมทั้งหมด 16 คํา จึงเรียกฉบัง 16 
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2. สัมผสั 
ก.สัมผัสนอก หรือสัมผสัระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคบั มีดังน้ี 
คําสุดท้ายของวรรคหน่ึง (วรรคสดับ) สัมผสักับคําสุดท้ายของวรรคสอง (วรรครับ) 
สัมผสัระหว่างบท ของกาพย์ฉบัง คือ 
คําสุดท้ายของวรรคสาม (วรรคส่ง) เป็นคําส่งสัมผสั บังคบัให้บทต่อไปต้องรับ สัมผัสทีค่ําสุดท้ายของวรรคหน่ึง 
(วรรคสดับ) ดังตัวอย่าง 
  ฉบังสิบหกความหมาย หน่ึงบทเรียงราย 
  นับได้สิบหกพยางค์ 
  สัมผสัชัดเจนขออ้าง เพ่ือเป็นแนวทาง 
  ให้หนูได้คิดคํานึง 
  พยางค์สุดท้ายวรรคหน่ึง สัมผัสรัดตรึง 
  สุดท้ายวรรคสองต้องจํา 
  สุดท้ายวรรคสามงามขํา ร้อยรัดจัดทํา 
  สัมผสัรัดบทต่อไป 
  บทหน่ึงกับสองว่องไว จงจํานําไป 
  เรียงถ้อยร้อยกาพย์ฉบัง 
    “อ.ภาทิพ ศรีสุทธ์ิ” 
  สาบเสือเจือขาวราวไพร น้อยค่าคนให ้
  ไม่ไร้แมลงเวียนชม 
  หลากพุ่มกอเก่ียวเขียวถม รื่นตานิยม 
  เพาะบ่มดอกแต้มนานา 
     “เพรางาย” 
ข.สัมผสัใน แต่ละวรรคของกาพย์ฉบัง แบ่งช่วงจังหวะเป็นวรรคละสองคํา ดังน้ี 
 หน่ึงสอง – หน่ึงสอง – หน่ึงสอง           หน่ึงสอง – หน่ึงสอง 
 หน่ึงสอง – หน่ึงสอง – หน่ึงสอง 
ฉะน้ันสัมผสัในจึงกําหนดได้ตามช่วงจังหวะของแต่ละวรรคน้ันเอง ดังตัวอย่าง 
 กาพย์นี้ – มีนาม – ฉบัง                 สามวรรค – ระวัง 
 จังหวะ – จะ โคน – โยนคํา 
ข้อสังเกต 
 กาพย์ฉบังไม่เคร่งสัมผสัใน จะมีหรือไม่มีก็ได้ ขอเพียงใช้คําที่อ่านแล้วราบรื่น ตามช่วงจังหวะของแต่ละ
วรรคน้ัน ๆ เทา่น้ัน 
 ส่วนสัมผสันอก ระหว่างวรรคที่สอง (วรรครับ) กับวรรคทีส่าม (วรรคส่ง) น้ัน จะมีหรือไม่ม ี
ก็ได้ไม่บังคับเช่นกัน 
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3. โคลง 
โคลงสี่สุภาพ 

 

แผนผงัโคลงสีสุ่ภาพ 

ลักษณะคําประพันธ์ 
1. บท บทหน่ึงมี 4 บาท (หน่ึงบรรทัดคือหน่ึงบาท) แต่ละบาทแยกเป็น 2 วรรค เรียกวรรคหน้ากับวรรคหลัง 
แบ่งเป็นวรรคหน้า 5 คํา วรรคหลัง 2 คํา เฉพาะบาทที่ 4 หรือบาทสุดท้ายกําหนดให้วรรคหลังมี 4 คํา 
2. คําสร้อย เฉพาะบาท 1 กับบาท 3 อนุญาตให้มีคําเพ่ิมต่อท้ายวรรคหลังได้ อีกบาทละ 2 คํา เรียก คําสร้อย 
หรือสร้อยคํา นิยมให้ลงท้ายด้วยคําดังน้ี เฮย แฮ ฮา รา ฤา นา นอ พ่อ แม่ พ่ี เอย ฯลฯ 
3. เอก – โท คือ คํากําหนดบังคับเสียง อันเป็นลักษณะพิเศษของโคลง 
 คําเอก คือ คําที่กํากับด้วยรูปวรรคยุกต์เอก เช่น แก่ ค่า ใส เฉพาะคําเอกน้ีในโคลงอนุญาตให้ใช้คําตาย
แทนได้ คําตาย คือ คําที่สะกดในแม่ กก กด กบ เช่น ปิด ฉาก นัด พบ สวัสด์ิ ศิริ 
 คําโท คือ คําที่กํากับด้วยรูปวรรณยุกต์โท เช่น ร้อง ไห้ ไม้ ล้ม ต้ม ข้าว  
คําเอกคําโท หมายถึงพยางค์ที่บังคับด้วยรูปวรรณยุกต์เอก และรูปวรรณยุกต์โท กํากับ 
อยู่ในคําน้ัน โดยมีลักษณะบังคับไว้ดังน้ี 
 คําเอก ได้แก่พยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์เอกบังคับ เช่น ล่า เก่า ก่อน น่า ว่าย ไม่ ฯลฯ และให้รวมถึงคํา
ตายทั้งหมดไม่ว่าจะมีเสียงวรรณยุกต์ใดก็ตามเช่น ปะ พบ รึ ขัด ชิด (ในโคลงและร่ายใช้ คําตาย แทนคําเอกได้) 
คําตาย คือ 
1. คําที่ประสมสระเสียงสั้นแม่ ก กา (ไม่มีตัวสะกด) เช่นกะ ทิ สิ นะ ขรุ ขระ เละ เปรี๊ยะ เลอะ โปีะ ฯลฯ 
2. คําที่สะกดด้วยแม่ กก กบ กด เช่น เลข วัด สารท โจทย์ วิทย์ ศิษย์ มาก โชค ลาภ ฯลฯ 
คําโท ได้แก่ พยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์โทบังคับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดก็ตาม เช่น ข้า ล้ม เศร้า ค้าน 
คําเอก คําโท ใช้ในการแต่งคําประพันธ์ประเภท “โคลง” และ “ร่าย”และถือว่าเป็นข้อบังคับของฉันทลักษณ์ที่
สําคัญมาก ถึงกับยอมให้เอาคําที่ไม่เคยใช้รูปเอก รูปโท แปลงมาใช้เอก และ โท ได้ เช่น  
 เล่น นํามาเขียนใช้เป็นเหล้น ได้ เรียกว่า “โทโทษ”  
 ห้าม ข้อน นํามาเขียนเป็น ฮ่าม ค่อน เรียกว่า “เอกโทษ” 
เอกโทษและโทโทษ นํามาใช้แก้ปัญหาได้ แต่ในปัจจุบันไมนิ่ยมใช้เอกโทษและโทโทษ 
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4. สัมผสั 
          ก. สัมผัสนอก หรือสัมผสัระหว่างบท อันเป็นสัมผัสบังคับ คําสดุท้ายของบาทหน่ึงคือคําที่ 7 ส่งสัมผัส
ไปรับสัมผัสกับคําที่ 5 ของบาทสองกับบาทสาม (ดูแผนผัง) คําสุดท้ายของบาทสองคือคําที่7 ส่งสมัผสัไปรับกับ
คําที่ 5 ของบาทสี่ (ซึ่งตกในทีบั่งคับคําโทจึงต้องส่ง-รับด้วยคําโทท้ังคู่) 
         ข. สัมผัสระหว่างบท โคลงสี่สุภาพไม่เคร่งสัมผสัระหว่างบท จะมีหรือไม่มีก็ได้ หากจะมีกําหนดให้คํา
สุดท้ายของบทคือคําที่ 7 ของบาทสี่ ส่ง-รับสมัผัสไปยังคําที ่1 หรือ 2 หรอื 3 ของบาทหน่ึงในบทถัดไป 
 
ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ 
 เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด พ่ีเอย 
 เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า 
 สองเขือพ่ีหลับใหล ลืมต่ืน ฤๅพ่ี 
 สองพ่ีคิดเองอ้า อย่าได้ถามเผือ 
   “ลิลิตพระลอ” 
 จากมามาลิ่วล้าํ ลําบาง 
 บางยี่เรือราพลาง พ่ีพร้อง 
 เรือแผงช่วยพานาง เมียงม่าน มานา 
 บางบ่รับคําคล้อง คล่าวนํ้าตาคลอ 
   “จาก นิราศนรินทร”์ 
ข้อสังเกต 
โคลงทุกประเภทไม่เคร่งสัมผัสในจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากจะมีสัมผสัใน กําหนดให้คําที่ 2 กับคําที่ 3 หรือที่ 4 ของ
ทุกวรรคสัมผัสกันได้ ดังตัวอย่าง 
 
4. ฉันท์ 

สาลินีฉันท์ 11 

 

แผนผังสาลินีฉนัท์ 11 

สาลินีฉันท ์แปลว่า ฉันท์ทีม่ากไปด้วยครุซึ่งเปรียบเหมือนแก่นหรือหลกั 
รูปแบบการแต่ง   
มี 4 วรรค  วรรคหน้า 5 คํา  วรรคหลัง 6 คํา แต่งโดยใช้คําครุ (สระ อะ)  ลหุ (สระอุ) ในการแต่ง การสัมผสัจะ
เป็นคําสุดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผสักับคําสุดท้ายของวรรคที่ 3 (ดูแผนผังประกอบ) 



93 
 

 

ตัวอย่างสาลนิฉัีนท์ 11 (1) 
 เกียจคร้านทําการงาน           บ่มีบ้านจะอาศัย 
 เกิดมาเป็นคนไทย                 ฤควรท้อระย่องาน 

ตัวอย่างสาลนิฉัีนท์ 11 (2) 
 ยลเนตร์แลเกษแก้ม              กละแย้มสมุาลี 
 ยลพักตร์ด่ังเพ็ญศรี               ศศิเด่นณะเพ็ญวัน 

 ยลศอลออเอ่ียม                   ยละเย่ียมยุคลกัน 
 ยลกรบังอรปาน                    ละก็งวงคเชนทร 

 ยลเอวเอวอ่อนเอ้ือ              ดุจะเกื้อฤทัยถอน 
 ยลนาฏเมื่อยาตร์จร              มยุร์เย้ืองก็ปานกัน 

 ยลรูปย่ิงราคเร้า                    มนะผ่าวฤดีหรรษ์ 
 ยลร่างด่ังอินทร์สรร              สถิต์ฐาปนานวล 

 ยลจริตเมื่อหลอ่นอาย           ก็ลม้ายมนัสกวน 
 ยลโฉมภิรมย์ชวน                 ชิระแรกกําดัดงาย 

 ยลสร้อยที่ห้อยคล้อง           ดุจะน้องน๊ะคล้องชาย 
 ยลโสตร์ที่แกว่งไกว             ดุจะกวักพะยักชม 

 ยลสายเข็มขัดรัด                  ดุจะมัคกมลโทรม 
 ยลแหวนก็แสนสม                 ดุจะส่อแสวงชาย 

อินทรวิเชียรฉันท์ 11  

 

แผนผังอินทรวิเชียรฉันท1์1 
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อินทรวิเชียรฉันท์ 11 จะมีแบบแผนเหมือนกับ กาพย์ยานี 11  แต่เพ่ิม ครุ,  ลหุ เข้าไป อินทรวิเชียร แปลว่า 
เพชรพระอินทร์ หมายถึง ฉันท์ที่มีลลีาอย่างเพชรของพระอินทร์ นิยมใช้แต่งข้อความท่ีเป็นบทชมหรือบทคร่ํา
ครวญนอกจากน้ียังแต่งเป็นบทสวด หรือพากย์โขนด้วย 
 
คําคร ุ
หมายถึง คําทีป่ระสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น กา ตี งู กับคําทีป่ระสมด้วยสระเสียงสั้นหรือยาวก็ได้ที่
มีตัวสะกด เช่น นก บิน จาก รัง นอน และคําที่ประสมด้วยสระ อํา ไอ ใอ เอา ซึ่งถึอว่าเป็นเสียงมีตัวสะกด 
 
คําลห ุ
หมายถึง คําทีป่ระสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะ ติ มุ เตะ และคําที่ใช้พยัญชนะคําเดียว เช่น ก็ บ่ ณ 
ธ นอกจากน้ีคําที่ประสมด้วย สระอํา บางทีก็อนุโลมให้เป็นคําลหุได้ เช่น ลํา 
คําลหุ เวลาเขยีนเป็นสัญลักษณ์ ใช้เครื่องหมายเหมือนสระอุ แทน 
ตัวอย่างอินทรวิเชียรฉันท์ 11 (1) 
 เสนอโทษะเกียจคร้าน            กิจการนิรันดร 
 โดยอรรถะตรัสสอน                กลหกประการแถลง 

ตัวอย่างอินทรวิเชียรฉันท์ 11 (2) 
 ราชาพระมิ่งขวัญ            สนิุรันดร์ประเสริฐศรี 
 ไพร่ฟ้าประดามี              มนช่ืนสราญใจ 
 ทรงเป็นบิดรราษฎร์         กิติชาติขจรไกล 
 กอปรบารมีชัย                ชุติโชติเชวงเวียง 

ตัวอย่างอินทรวิเชียรฉันท์ 11 (3) 
 พวกราชมัลโดย             พลโบยมืใช่เบา 
 สุดหัตถแห่งเขา             ขณะหวดสิพึงกลัว 
 บงเน้ือก็เน้ือเต้น            พิศเส้นสรีระรัว 
 ทั่วร่างและทั้งตัว           ก็ระริกระรัวไหล 
 

วสันตดิลกฉันท์ 14 

 

แผนผังวสันตดิลกฉันท ์14 
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วสันตดิลก หมายถึง รอยแต้มที่กลีบเมฆในฤดูฝน น่าจะหมายถึง ฉันท์อันมีลีลาว่าฤดูฝนได้เริ่มต้นแลว้ 
คณะและพยางค ์
ฉันท์ บทหน่ึงมี  2  บาท  บาทหน่ึงมี  2 วรรค  วรรคต้นมี 8 คํา วรรคท้ายมี 6 คํารวมทั้งบาทมี 14 คํา 
สัมผสั  มีสัมผสัในบทสองแหง่  คือ คําสุดทา้ยของวรรคที่ 1  สัมผสักับคาํที่ 3  ของวรรคที่  2  และ คาํสุดท้าย
ของวรรคที่ 2  สัมผัสกับคําสดุท้ายของวรรคที่ 3 
สัมผสัระหว่างบท  คือ  คําสุดท้ายของบท  สัมผัสกับคําสดุท้ายของวรรคที่ 2 ของบทต่อไป 
คําครุ  ลหุ  บทหน่ึงมีคําครุทัง้หมด  14  คํา  คําลหุ  14  คํา  บังคับ ครุ และลห ุ

ตัวอย่างวสนัตดิลกฉันท์ 14 (1) 
 เสนออรรถพิพัฒนศุภมง              คลลักษณ์ประจักษ์ความ 
 ครบสี่และมียุบลตาม                    ชินราชประกาศแสดง 
 ชาติชายไฉนจะละอุสา                 หะมิกล้าจะฝึกปรือ 
 ปราศวิทย์เพราะปราศวิริยะคือ      พิณแห้งพินิจเห็น 
 

ตัวอย่างวสนัตดิลกฉันท์ 14 (2) 
 แสงดาววะวาวระกะวะวับ              ดุจะดับบเดนดวง 
 แขลับก็กลับพิภพรสรวง                มิสรพรึบพะพราวเพรา 
 เคยเห็น ณ เพ็ญพระรัศมี               รชนีถนัดเนา 
 เหนือน่ันแน่ะจะสละเงา                 กลเงินอร่ามงาม 
 

5. ร่ายสุภาพ 

 

แผนผังร่ายสุภาพ 

ร่ายสุภาพ 
ร่ายสุภาพน้ีนิยมแต่งกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน มกีารนําร่ายสุภาพไปเป็นส่วนหน่ึงของลิลิต 
เช่น ในลิลิตพระลอ ลิลิตตะเองพ่าย เป็นต้น 
คณะ บทหน่ึงมี 5 วรรคขึ้นไป วรรคละ 5 คํา จะมีก่ีวรรคก็ได้ แต่เมื่อจบจะต้องจบด้วยโคลงสองสุภาพ 
สัมผสั คําสุดท้ายของวรรคหน้า ส่งสัมผสัไปยังคําที่ 1 หรอื 2 หรือ 3 ของวรรคต่อไป 
คําสร้อย เติมได้ 2 คํา ตอนจบบท 
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ตัวอย่าง 
 ศรีสวัสดิเดชะ ชนะราชอรินทร์ ยินพระยศเกริกเกรียง เพียงพกแผ่นฟากฟ้า 
 หล้าหล่มเลื่องชัยเชวง เกรงพระเกียรติระย่อ ฝ่อใจห้าวบ่มหิาญ ลาญใจแกล้วบมิกล้า 
 เถลิงพระเกียรติฟุ้งฟ้า ลือตรลบแหล่งหล้า โลกล้วนสดุดี 
 ( ลิลิตตะเลงพ่าย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ) 
ลักษณะบังคบัของบทร้อยกรอง มี 9 ประการ ดังน้ี 

1.  พยางค ์คือ เสียงที่เปล่งออกมาคร้ังหน่ึงๆ จะมีความหมายหรือไม่มคีวามหมายก็ได้ การนับพยางค์
ขึ้นกับลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง 
         2.  คณะ คือ ข้อกําหนดของบทร้อยกรองแต่ละประเภทว่าจะต้องมีจํานวนคํา จํานวนวรรค จํานวน
บาท และจํานวนบทเท่าหมด เช่นกลอนแปด  
     1 บท มี 2 บาท 
     1 บาท มี 2 วรรค 
     1 วรรค ม ี8 คํา (อาจมี 7-9 คําก็ได้) 

 
กาพย์ยาน ี
     1 บท มี 2 บาท 
     1 บาท มี 2 วรรค 
     วรรคหน้ามี 5 คํา วรรคหลังมี 6 คํา 
ตัวอย่าง กลอนเเปด 
                            ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักด์ิ            มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
                    เเม้พูดช่ัวตัวตายทําลายมิตร                จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 
                                                                                                 สุนทรภู่ 
3.  สัมผัส คือ ลักษณะบังคบัให้ใช้คําคล้องจองกันมี 4 ชนิด ได้แก่ 
 1. สัมผสัสระ คือ คําที่ใช้สระคล้องจองเป็ฯเสียงเดียวกัน และถ้ามีตัวสะกดมาตราเดียวกัน เช่น 
  สระอา มา-จา-ฝา-หา-ป่า 
       สระโอะ สะกดแม่กน จน-คน-ฝน-หน-ป่น 
       สระอา สะกดเเม่เกย กราย-ชาย-ลาย-หาย-อาย 
 2. สัมผัสพยัญชนะหรือสัมผสัอักษร คือ คาํที่ใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวหรือเสียงเดียวกัน โดยไม่
คํานึงถึงตัวสะกด  เช่น  จ - จิต ใจ จด จอด แจ๋ว 
               ด - เด็ก ด่ืน ดึก ด่ืม ดาว 
              น - นก นอน แนบ นํ้า น่ิง 
 3. สัมผสันอก คือ สมัผัสบังคับของร้อยกรองทุกประเภท เป็นคําที่มีเสียงคล้องจองจากวรรคหน่ึง ใช้
เเต่สัมผัสสระไม่ใช้สัมผัสอักษร  
       เช่น               มาถึงบางธรณีทวีโศก               ยามวิโยคยากใจให้สะอ้ืน 
                    โอ้สุธาหนาเเน่นเป็นแผ่นพ้ืน               ถึงสี่หมื่นสองเเสนทั้งเเดนไตร 
                    เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่าน้ี            ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย 
                    ล้วนหนามเหน็บเจ็บเเสบคับเเคบใจ   เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา ฯ 
                                                                                                  สุนทรภู่ 
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          4.  สมัผัสใน คือ คาํที่มีเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะคล้องจองในวรรคเดียวกัน ทําให้บทร้อยกรอง
ไพเราะ เช่น 
                          จักจั่นเเจ้วเเว่วหวีดจังหรีดหริ่ง      ป่ีแก้วตริ่งตรบเสียงสําเนียงหนาว 
                      ย่ิงเย็นฉ่ํานํ้าค้างลงพร่าวพราว            พระพายผ่าวพัดไหวทุกใบโพธ์ิ 
                                                                                                สุนทรภู่ 
สัมผสัสระ เเจ้ว-แว่ว, หวีด-หรีด, เสียง-เนียง, ฉ่ํา-นํ้า, ไหว-ใบ 
สัมผสัอักษร จัก-จั่น-เเจ้ว, หวีด-หริ่ง, ย่ิง-เย็น, พร่าว-พราว 
คําคร-ุลห ุคือ คําที่ที่เสียงหนักและเสียงเบา บังคับใช้ในบทร้อยกรองประเภทฉันท ์
คําคร ุมี 3 ลักษณะ ดังน้ี 
      1.  คําที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในเเม่ ก กา เช่น เเม่จ๋า ฟ้าใส 
      2.  คําที่มีตัวสะกด เช่น เด็กน้อย เขียนอ่าน 
      3.  คําที่ประสมด้วย อํา ไอ ใอ เอา เช่น ขํา ได้ ให ้เขา 
 
คําลห ุคือ คําที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในเเม่ ก กา  
 เช่น  กระทะ กะทิ ปะทุ สติ อริ กระบะ ขยะ 
ตัวอย่าง คําประพันธ์ที่บังคับครุ ลหุ 
                           เเสงสูรย์สาดส่องเเสง                   จรัสเเจ้งจรูญตา 
                     เทียนทองส่องทาบฟ้า                        ประโลมหล้าภิรมย์ชม 
                           ชวนคิดให้ไตร่ตรอง                       นราผอง ณ ยามตรม 
                     ตกอับทุกข์ทับถม                                บ ฝังจมเสมอไป 
                                                                                    ศักด์ิศรี แย้มนัดดา 
 
5.  คําเอก คาํโท คือ คําหรือพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์เอกและโท ในตําแหน่งที่กําหนดไว้ในบทร้อยกรอง
ประเภทโคลง และร่าย 
     -  คําเอก คือ คําหรือพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์เอก 
       -  คําโท คือ คําหรือพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์โท 
 
6.  คําเป็น คาํตาย เป็นลักษณะบังคับที่ใช้ในการเเต่งโคลง และร่าย โดยเฉพาะโคลงสี่สุภาพ 
คําเป็น มี 3 ลกัษณะ คือ  
      1.  คําหรือพยางค์ที่ประสมสระเสียงยาวในเเม่ ก กา 
      2.  คําที่มีตัวสะกดในมาตราเเม่ กง กน กม เกย เกอว 
      3.  คําที่ประสมด้วยสระ อํา ไอ ใอ เอา 
      คําตาย ม ี2 ลักษณะ คอื 
      1.  คําที่ประสมสระเสียงสั้นในเเม่ ก กา 
      2.  คําที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กก กด กบ 
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7.  เสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสยีงจัตวา ในการเขียนกลอนต้องรู้ว่าคํา
ท้ายวรรคใดนิยมใช้หรือไม่นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ใด สําหรับโคลงสี่สุภาพมีการบังคับเอกโทด้วย เช่น 
                             เดินไพรชมหมู่ไม ้                มากมี 
                         พักผ่อนอารมณ์ดี                     ใช่น้อย 
                         บุฟผากลิ่มรมณีย์                    เเสนช่ืน 
                        ยามบ่ายตะวันคล้อย                 ร่มแท้ราวไพร 
                                                                      จตุภูมิ วงษ์แก้ว 
 
 
8.  คํานาํ คือ คําขึ้นต้นสําหรับร้อยกรองบางประเภท กลอนบทละคร คําว่า เมื่อน้ัน บัดน้ัน 
ตัวอย่าง                บัดน้ันพระยาเภกพิยักษี 
                      เห็นพระองค์ทรงโศกโศกี 
กลอนดอกสร้อย คําว่าเอ๋ย (เป็นคําที่ 2 ของวรรคเเรก) 
ตัวอย่าง               เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 
                      ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา 
กลอนเสภา คําว่า ครานั้น 
ตัวอย่าง              ครานั้นท่านยายทองประศรี 
                      กับยายปลียายเปลอยู่เคหา 
นิทานคํากลอน ไม่บังคับ 
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แบบฝึกหัดบทที่2 
เรื่องพัฒนาทกัษะทางภาษา 

 
 

คําชี้แจง  ให้ผูเ้รียนตอบคาํถามที่กําหนดให้ดังต่อไปนี ้
1. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างคําในภาษาไทย มาอย่างน้อย 5 คํา พร้อมทั้งบอกชนิดของคําน้ัน 

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

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

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

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

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

2. ให้ผู้เรียนเรียงลําดับ คําศัพท์ต่อไปน้ีให้ถูกต้อง  ตามหลักการใช้พจนานุกรม 
 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

3. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างการเขียนกาพย์ยานี 11 มา1บท 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

4. การเขียนย่อความมีความสําคัญอย่างไร  จงอธิบาย 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

5. ให้ผู้เรียนอธิบายมารยาทในการอ่านมาอย่างน้อย 5 ข้อ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

หน้า หมอก หลอก หญิง 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 
บทที่ 3 ภาษาในการสื่อสาร 
 
สาระสําคัญ 
 ภาษาในการสื่อสาร มีองค์ประกอบของประโยคเพ่ือการสื่อสารระดับภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารและการ
พูดเพ่ือนําเสนอความรู้ ความคิด 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายถึงองค์ประกอบของประโยคเพ่ือการสื่อสารได้ 
2. บอกระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้ 
3. อธิบายถึงการพูดเพ่ือนําเสนอ ความรู้ ความคิดได้ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. องค์ประกอบของประโยคเพ่ือการสื่อสาร 
2. ระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
3. การพูดเพ่ือนําเสนอ ความรู้ ความคิด 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
2.  พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นที่  1  กําหนดสภาพปัญหาความต้องการในการเรียนรู้ 
1. ครูผู้สอนทักทายผู้เรียนและสักถามถึงการพูดโอกาสต่างๆ ร่วมถึงมารยาทของการสื่อสาร 
2. ครูช้ีแนะจุดประสงค์ของการเรียนรู้และต้ังคําถามผู้เรียนในหัวข้อที่เก่ียวกับภาษาในการ

สื่อสารเช่นการกล่าวตอบรับในงานมงคลต่าง ๆ โดยเพ่ือที่จะนําเข้าสู่ขั้นต่อไป  
 

ขั้นที่  2  แสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ให้ผู้เรียนศึกษา สื่อจากหนังสือเรียนวิชารายวิชา พท23003 ภาษาไทยเพ่ิมเติม3 เรื่อง 

ระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และหัวใจสําคัญของการสื่อสาร 
2. ครูสรุปพร้อมกับชัก-ถามผู้เรียนเก่ียวกับระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และหัวใจสําคัญของ

การสื่อสาร เช่น ผู้สื่อสาร สื่อ สื่อหรือช่องทาง ผู้รับสาร 
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ขั้นที่  3  การปฏิบัติและนําไปประยุกต์ใช ้
1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 - 6 คน  โดยนําหัวข้อดังต่อไปน้ี แล้วออกมานําเสนอข้อมูล 

 กลุ่มที ่1  ภาษาระดับพิธีการ  
 กลุ่มที ่2  ภาษาระดับทางการ 
 กลุ่มที ่3  ภาษาระดับสนทนา 
 กลุ่มที ่4  ภาษาระดับกันเอง 
 

ขั้นที่  4  การสรุปผลและประเมินผลการเรียนรู ้
- ครูและผู้เรียนช่วยกันทบทวนและสรุปเน้ือหา 
- ผู้เรียนทํากิจกรรมแบบทดสอบหลังเรียน 

 
สื่อการสอน 
- หนังสือเรียน  - Internet กศน.ตําบล 
- กระดาษ A4 - กระดาษบรุฟ๊ 
- ใบงาน - ห้องสมุด กศน.ตําบล 
 
ประเมินผล 
- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
- การสังเกตจากการเรียนรู้ 
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1. องค์ประกอบของประโยคเพื่อการส่ือสาร 
 

การสื่อสาร  หมายถึง  กระบวนการถ่ายทอดสาร จากบุคคลฝ่ายหน่ึง ซึ่งเรียกว่า ผู้ส่งสาร ไปยังบุคคล
อีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งเรียกว่าผู้รับสาร โดยผ่านสื่อ  

องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 1. ผู้ส่งสาร  หมายถึง บุคคลที่ใช้วิธีการต่าง ๆ ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
ของตนไปสู่บุคคลอีกฝ่ายหน่ึง  
 2. สาร  หมายถึง เรื่องราว หรือสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสาร  
 3. สื่อ  หมายถึง ช่องทางในการสื่อสาร ซึ่งเป็นตัวกลางท่ีเช่ืองโยงระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารให้
ติดต่อสื่อสารกันได้ สื่อมีหลายประเภท น่ันคือ  
  - สื่อบุคคล ได้แก่   ผู้สื่อข่าว ผู้นําความคิด ครู  
  - สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพถ่าย วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีโอ การ
แสดงบทเวที  
 4. ผู้รับสาร  หมายถึง บุคคลผู้รับสารจากผู้ส่งสารด้วยการอ่าน การฟัง และการชม  
 

องค์ประกอบของประโยค  
 ประโยค แบ่งออกเป็น 3 ชนิด  คือ  ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน 
ประโยคหน่ึง ๆ จะต้องมีภาคประธานและภาคแสดงเป็นหลัก และอาจมีคําขยายส่วนต่างๆ ได้  
 1. ภาคประธานของประโยค  คือ  คําหรือกลุ่มคําที่ทําหน้าที่เป็นผู้กระทํา ผู้แสดงซึ่งเป็นส่วนสําคัญ
ของประโยค และอาจมีบทขยายซึ่งเป็นคําหรือกลุ่มคํามาประกอบ เพ่ือทําให้มีใจความชัดเจนย่ิงขึ้น  
 2. ภาคแสดงของประโยค  คือ  คําหรือกลุ่มคําที่ประกอบไปด้วยบทกริยา บทกรรมและส่วน เติมเต็ม 
บทกริยาทําหน้าที่เป็นตัวกระทําหรือตัวแสดงของประธาน ส่วนบทกรรมทําหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทํา และส่วนเติม
เต็มทําหน้าที่เสริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์ คือทําหน้าที่คล้ายบทกรรม แต่ไม่ใช้กรรม เพราะมิได้ถูก
กระทํา 
 3. ส่วนขยายของประโยค อาจเป็นคําหรือกลุ่มคําอยู่ในภาคประธาน หรืออยู่ในภาคแสดงซึ่งอาจเป็น
การขยายกริยา ขยายกรรม หรือขยายส่วนเติมเต็ม 
 

ตัวอย่างประโยค  
1. น้องเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนาน น้อง (ภาคประธาน) เล่นคอมพิวเตอร์ (ภาคแสดง) อย่างสนุกสนาน 
(ส่วนขยาย) 
2. พ่ีชายของฉันทํางานหนักมาก พี่ชาย (ภาคประธาน) ทํางาน (ภาคแสดง) ของฉัน, หนักมาก (ส่วนขยาย)  
ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร  
3. เด็กคนน้ันเดินลัดสนามหญ้า เด็ก (ภาคประธาน) เดินลัด (ภาคแสดง) คนนั้น, สนามหญ้า (ส่วนขยาย)  
4. คุณยายหัวเราะจนเห็นเหงือก คุณยาย (ภาคประธาน) หัวเราะ (ภาคแสดง) จนเห็นเหงือก (ส่วนขยาย)  
5. มาลีเดินเล่นที่ชายหาดบางแสน มาลี (ภาคประธาน) เดินเล่น (ภาคแสดง) ที่ชายหาดบางแสน (ส่วนขยาย)  
6. เด็กๆ น่ังเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เด็ก ๆ (ภาคประธาน) นั่งเล่น (ภาคแสดง) อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ (ส่วนขยาย) 
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รูปประโยคที่ใช้สื่อสารในภาษาไทย  
 1. ประโยคที่เน้นผู้กระทํา คือ ประโยคที่มีประธานขึ้นต้นประโยคก่อนภาคแสดง  
  เช่น ฝน ตกตอนเย็น  ใคร ซื้อก๋วยเต๋ียวมา    
   เก่ง เล่นฟุตบอล    แดง เตะตะกร้อ 
 2. ประโยคเน้นผู้ถูกกระทํา คือ ประโยคที่มีกรรมขึ้นต้นประโยคก่อน เพ่ือเน้นความสําคัญ ของกรรม 
  เช่น   รถยนต์คันนี้ มีคนจองแล้ว    การบ้าน ฉันลืมส่ง    
   ฉัน ถูกแม่ดุ       เด็ก ด้ือถูกลงโทษ 
 3. ประโยคเน้นกริยา คือ ประโยคที่มีบทกริยาขึ้นต้นประโยค ต้องการเน้นให้กริยาเด่น และขึ้นต้น
ประโยคด้วยว่า "เกิด  มี  ปรากฏ"  
  เช่น   เกิดระเบิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ปรากฏดาวหางในท้องฟ้าด้านทิศตะวันตก  
 4. ประโยคคําสั่งหรือขอร้อง คือ ประโยคที่ละประธานไว้ จะขึ้นต้นประโยคด้วยคํากริยาที่ผู้สั่ง หรือ
ขอร้องให้ทํา  
  เช่น   โปรด ช่วยกันประหยัดนํ้า  อย่า เสียงดัง     
          ปิด แอร์ทุกคร้ังหลังใช้งาน  ด่ืม นมให้หมดแก้ว  
 
หน้าที่ของประโยค  
 ประโยคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารย่อมแสดงถึงเจตนาของผู้ส่งสาร เช่น บอกกล่าว เสนอแนะ อธิบาย 
ซักถาม ขอร้อง วิงวอน สั่งห้าม เป็นต้น หากจะแบ่งประโยคตามหน้าที่หรือลักษณะที่ใช้ในการสื่อสาร ประโยค
ที่ใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไป จําแนกตามเจตนาของผู้ส่งสาร แบ่งได้ 3 ชนิด  คือ  1) ประโยคแจ้งให้ทราบ  
2) ถามให้ตอบ  3) บอกให้ทํา  
 
ประโยคแจ้งให้ทราบ  
ลักษณะของประโยค ดังน้ี  
 1. เป็นประโยคบอกเล่า ต้องการแจ้งให้ทราบว่า ใครทําอะไร หรือใครในสภาพอย่างไร เกิดอะไร ที่
ไหน กับใคร เมื่อไร  
  เช่น   ฉัน นั่งเรือ ไปท่าพระอาทิตย์     ค่าไฟฟ้าเดือนน้ี แพงมาก  
 2. เป็นประโยคปฏิเสธ รูปประโยคชนิดน้ีเหมือนประโยคบอกเล่า แต่เพ่ิมคําว่า "ไม่" หรือ "มิได้" หรือ 
"ไม่ได้" ลงในประโยค  
  เช่น   แม่ ไม่ ขายที่ดินแปลงนั้น      ผม ไม่ได้ เล่นเทนนิส  
 

ประโยคถามให้ตอบ  
ลักษณะของประโยค ดังน้ี  
 1. ต้องการคําตอบเป็นเน้ือความใหม่จากผู้รับสาร คําแสดงคําถามลักษณะน้ี ได้แก่ ใคร อะไร ไหน ที่
ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทําไม  
  เช่น ทําไม เธอไม่ไปเที่ยวทะเลกับพวกเรา  
   ใคร เป็นคนเขียนกระดานเล่นแบบน้ี  
   วันน้ีพ่ีจะกลับตอน ไหน ครับ  
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 2. ต้องการคําตอบยอมรับหรือปฏิเสธ คําแสดงคําถามลักษณะน้ี ได้แก่ รึ หรือไม่ ใช่หรือไม่ หรือเปล่า 
โดยคําจะอยู่หลังประโยค  
  เช่น เขาเป็นดาราเกาหลี รึ  
   หนูจะกินข้าวมันไก่ ใช่หรือไม่  
   เราจะไปเที่ยวกัน หรือเปล่า  
 3. ต้องการคําตอบ โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง คําแสดงคําถามลักษณะน้ี ได้แก่ หรือ หรือว่า อยู่ใน
ประโยคและคําตอบน้ัน จะมีอยู่ในประโยค  
  เช่น ลูกจะกินผัดไทย หรือ ราดหน้า  
   เราจะไปรถยนต์ หรือ รถไฟ  
   พ่ีจะไปทางซ้าย หรือ ทางขวา  
 4. ไม่ต้องการคําตอบ ลักษณะของประโยคเช่นน้ีจะใช้คําที่เป็นคําถาม เช่น ใคร อะไร อย่างไร ฯลฯ 
โดยถามเพ่ือเร้าความสนใจ ไม่ให้ประโยคห้วนเกินไป หรือเพ่ือเริ่มการสนทนา หรือเพ่ือแสดงความรู้สึกไม่พอใจ  
  เช่น น่ีรู้ อะไร ไหม โจ้จะย้ายบ้านแล้วนะ  
   เด๋ียวน้ี ใคร ๆ เขาก็ฟังเอ็มพีสามกันหมดแล้ว  
 
ลักษณะของประโยค ดังนี้  
 1. เป็นประโยคคําสั่ง ที่มีเฉพาะภาคแสดง  
  เช่น   หยิบเสื้อให้ด้วย   ห้ามทิ้งขยะ  
 2. เป็นประโยคขอร้อง จะมีคําว่า โปรด กรุณา อย่า อยู่ในประโยค  
  เช่น  โปรด ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  
   กรุณา ฝากข้อความหลังได้ยินสัญญาณ 
 
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันมี 2 ลักษณะ คือ  
          1. วจนะภาษา  หมายถึง  การส่ือสารที่ใช้คําพูด ถ้อยคํา หรือภาษาในการสื่อความหมาย ซึ่งรวมถึง 
การเขียนด้วย โดยสรุป วจนะภาษาประกอบด้วย ภาษาพูด และภาษาเขียน  
          2. อวจนะภาษา  หมายถึง  การสือ่สารที่ไม่ต้องอาศัยคําพูดเป็นสื่อ แต่ก็สามารถทําความเข้าใจ
ระหว่าง ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ โดยสรุป สื่อ อวจนะภาษา ได้แก่ อากัปกริยา จรรยามารยาท สญัญาณ 
สัญลักษณ์ แสง สี เสียง การแต่งกาย  
 
รูปประโยคความเดียวที่ใช้สื่อสารในภาษาไทย 
ประโยคที่ใช้ในภาษาพูด และภาษาเขียนแบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ  
 1. ประโยคที่เน้นผู้กระทํา หรือประโยคประธาน (ประโยคกรรตุ) คือ ประโยคที่นําประธาน มาขึ้นต้น
ประโยค แล้วตามด้วยภาคแสดง (ต้องการเน้นว่า “ใคร” ทํา “อะไร” )  
  เช่น  ช้างพลายตกมันเหยียบควานช้างตาย  
    รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดําริให้สร้างสะพานพระราม 8  
    โรงเรียนได้คัดเลือกให้ฉันไปแข่งขันโต้วาที  
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 2. ประโยคที่เน้นผู้ถูกกระทํา (ประโยคกรรม) คือ ประโยคที่นําผู้ถูกกระทํา (หรือกรรม) มาขึ้นต้น
ประโยค โดยผู้ถูกกระทําจะทําหน้าที่เป็นประธานของประโยค  
  เช่น   ควานช้างถูกช้างพลายตกมันเหยียบตาย  
    สะพานพระราม 8 สร้างในสมัยรัชกาลที่ 9  
    ฉันได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันโต้วาที  
          3. ประโยคที่เน้นกริยา (ประโยคกริยา) คือ ประโยคที่มีคํากริยาขึ้นต้นประโยค ซึ่งคํากริยาที่จะนํามา
ขึ้นต้นประโยคน้ันจะใช้ได้เฉพาะบางคํา ได้แก่คําว่า “เกิด  มี  ปรากฏ”  
  เช่น   เกิดอุทกภัยที่ 46 จังหวัดทั่วประเทศไทย  
    มีนักเรียนมาเรียนไม่ถึงครึ่งห้อง  
    ปรากฏว่าพบการทุจริตในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  
    การทะเลาะวิวาท ในสนามมวยเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ 
          ประโยคที่นําคํากริยามาขึ้นต้นประโยค และคํากริยาน้ันทําหน้าที่แทนคํานาม หรือเป็นประธานของ
ประโยค เราเรียกว่า “ประโยคกริยาสภาวมาลา”  
  เช่น  เต้นแอโรบิคทําให้ร่างกายแข็งแรง  
 ซึ่งคําว่า “เต้นแอโรบิค” ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยค ส่วนคําว่า “ทําให้” เป็นคํากริยา  
 

           4. ประโยคเชิงคําสั่งหรือขอร้อง คือ ประโยคที่ใช้คํากริยาสั่ง หรือขอร้องให้กระทํา โดยมากมักจะละ
ประธานไว้ในฐานที่เข้าใจ  
  เช่น   จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (ท่านจงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อ
เดียว ) ประโยคที่เน้นผู้ถูกกระทํา (ประโยคกรรม)  
    กรุณางดใช้เสียง (ท่านกรุณางดใช้เสียง) ประโยคที่เน้นผู้ถูกกระทํา (ประโยค
กรรม)  
    โปรดเอ้ือเฟ้ือแก่เด็ก สตรี และคนชรา (ท่านโปรดเอ้ือเฟ้ือแก่เด็ก สตรี และ
คนชรา) ประโยคที่เน้นผู้ถูกกระทํา (ประโยคกรรม)  
    ห้ามสูบบุหรี่ ( ท่านห้ามสูบบุหรี่) ประโยคที่เน้นผู้ถูกกระทํา (ประโยคกรรม)  
 

การจําแนกประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร  
          ในการสื่อสารแต่ละคร้ังผู้ส่งสาร (ผู้เขียน หรือผู้พูด) มักจะแสดงเจตนาของตนออกไปแตกต่างกัน ซึ่ง
โดยทั่วไปประโยคที่แสดงเจตนาแบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ 
          (1) รูปประโยคบอกเล่า คือ ประโยคที่บอกว่าประธานทําอะไร คืออะไร หรือบอกถึงสภาพ ความเป็น
จริงทั่วไป  
  เช่น  มนุษย์ต้องรับประทานอาหาร  
    ตํารวจไล่จับผู้ร้าย  
    ฉันต้องเรียนหนังสือทุกวัน  
          (2) รูปประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีคําแสดงความปฏิเสธ ตามปกติจะมีคําว่า “ไม่  มิใช่  หามิได้” 
  เช่น  เขา ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  
    นายปรีดี พนมยงค์ มิใช่คนขายชาติ  
    ขอทาน ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว  
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          (3) รูปประโยคคําสั่ง หรือขอร้อง ประโยคชนิดน้ีโดยมากจะละประธานไว้ มีแต่ภาคแสดง ทั้งน้ีเพราะ
ผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็เข้าว่า ใครเป็นคนสั่ง สั่งใคร หรือขอร้องใคร  
  เช่น  วางปากกา  
    งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  
    เมาไม่ขับ  
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ  
          (4) รูปประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความแสดงคําถาม ซึ่งประโยคชนิดน้ีจะมีคําว่า “ใคร  อะไร 
ทําไม  อย่างไร  หรือ ฯลฯ” ซึ่งผู้ถามอาจต้องการคําตอบที่เป็นเน้ือความ การตอบรับหรือปฏิเสธ  
  เช่น   ต้องการคําตอบเป็นเน้ือความ  เช่น  
    ถามว่า ใครเอาสมุดฉันไป ต้องตอบว่าใครเอาไป  
    ถามว่า ช่ือเต็มของกรุงเทพฯ คืออะไร ต้องตอบช่ือเต็มของกรุงเทพฯ  
    ถามว่า สอบเข้าเหล่าไหนกันบ้าง ต้องตอบว่าสอบเข้าเหล่าไหนบ้าง  
              ต้องการการตอบรับหรือปฏิเสธ  เช่น  
    ถามว่า เธอลําบากอะไรไหม ต้องตอบว่าลําบาก หรือไม่ลําบาก  
    ถามว่า เธอสู้ไหวหรือเปล่า ต้องตอบว่าเรียนไหว หรือเรียนไม่ไหว  
    ถามว่า เรียนยากไหม ต้องตอบว่าเรียนยาก หรือเรียนมายาก  
 จะสังเกตว่าประโยคประเภทน้ีต้องการให้เราตอบว่า “ใช่ หรือ ไม่ใช่” เท่าน้ันเอง 
 
ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร สามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. ประโยคบอกเล่า คือ ประโยคที่มีลักษณะเป็นการบอกกล่าวหรือเล่าข้อความ  
  เช่น       น้องด่ืมนม      นกจิกหนอน 
         แม่ค้าขายผัก    เก่งกินข้าว 
 2. ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีลักษณะเป็นการซักถามที่ต้องการคําตอบ ซึ่งมักจะมีคําว่า “ใคร 
อะไร  ไหน  อย่างไร  ทําไม” อยู่ในประโยค  
  เช่น  ใครไปทะเล    คุณพ่ออยู่ที่ไหน 
         พ่ีจะทําอะไร    เขาสร้างบ้านน้ีได้อย่างไร 
 แต่ถ้าประโยคใดที่แสดงคําถาม แต่ไม่ได้ต้องการคําตอบ จะไม่ใช่ประโยคคําถาม  
  เช่น  ใครจะไปเที่ยวก็ได้   พ่ีจะทําอะไรก็ได้ 
         คุณพ่ออยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ  ฉันไม่รู้ว่าเขาสร้างบ้านน้ีได้อย่างไร 
 3. ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่บอกความไม่ยอมรับ ซึ่งมักจะมีคําว่า “ไม่  ไม่ได้  มิได้” อยู่ใน
ประโยค  
  เช่น  แม่ไม่ไปทะเล   พ่อไม่ได้ไปทํางาน 
         น้องยังไม่ได้อาบนํ้า 
 4.  ประโยคคําสั่ง คือ ประโยคที่ต้องการให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านทําตามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการ ซึ่งมักจะ
มีคําว่า  “จง  ห้าม  อย่า”  อยู่ในประโยค 
  เช่น  ห้ามเลี้ยวขวา   อย่าว่ิงเล่นในห้องเรียน 
         จงแต่งประโยคจากคําที่กําหนดให้ 
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 5. ประโยคขอร้อง และชักชวน คือ ประโยคที่ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการขอร้อง หรือชักชวนให้ผู้ฟังหรือ
ผู้อ่านทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตามที่ต้องการ ซึ่งมักจะมีคําว่า “ช่วย  โปรด  กรุณา” อยู่หน้าประโยค เพ่ือแสดงอาการ
ขอร้องและชักชวน  
  เช่น  โปรดเอ้ือเฟ้ือแก่เด็ก สตรี และคนชรา 
         ช่วยปิดไฟทุกคร้ังหลังออกจากห้องนํ้า 
         กรุณาทิ้งขยะลงในถังขยะ 
 
 

2. ระดับภาษาที่ใช้ในการส่ือสาร 
 
ระดับภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร  
 1. ภาษาระดับพิธีการ  
 2. ภาษาระดับทางการ 
 3. ภาษาระดับก่ึงทางการ  
 4. ภาษาระดับสนทนา  
 5. ภาษาระดับกันเอง  

 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารให้สัมฤทธ์ิผลนอกจากคํานึงถึงความหมายของถ้อยคําสํานวนที่ใช้ยังต้อง
คํานึงถึงสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล กาลเทศะ สื่อที่ใช้ในการส่งสาร และลักษณะเนื้อหาซึ่งเก่ียวข้องกับระดับ
ภาษา ดังน้ี 
 1. ภาษาระดับพิธีการใช้ในกาลเทศะที่มีพิธีการ เช่น การเปิดงานต่าง ๆ การกล่าวสุนทรพจน์ใน
โอกาสต่าง ๆ ผู้ส่งสารมักเป็นผู้มีตําแหน่งสูง ในวงการน้ัน ๆ ผู้รับสารเป็นบุคคลในวงการเดียวกันหรือเป็นกลุ่ม
ชนใหญ่ อาจเป็นประชาชนทั้งประเทศ ลักษณะภาษาจะเป็นถ้อยคําที่สรรมาอย่างไพเราะ ก่อให้เกิดความ
จรรโลงใจ จะมักเตรียมเป็นวาทนิพนธ์ และใช้วิธีอ่านต่อที่ประชุม 
 2. ภาษาระดับทางการใช้ในการบรรยาย การอภิปราย หรือการเขียนข้อความท่ีเสนอต่อสาธารณชน
อย่างเป็นทางการ ผู้ส่งสารและผู้รับสารอยู่ในวงการเดียวกัน ติดต่อกันด้วยเร่ืองธุรกิจและการงาน การใช้
ถ้อยคําจึงต้องกระชับ ชัดเจน สุภาพ อาจมีศัพท์วิชาการเฉพาะด้านอยู่ด้วย 
 3. ภาษาระดับก่ึงทางการใช้ในการประชุมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การบรรยายในชั้นเรียน ข่าวและ
บทความที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน เน้ือหาเป็นความรู้ทั่วไป การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการเก่ียวกับการ
ดํารงชีวิต เก่ียวกับธุรกิจ ใช้ศัพท์ทางวิชาการเท่าที่จําเป็น 
 4. ภาษาระดับสนทนาใช้ในการสนทนาของบุคคลกลุ่มเล็ก ๆ ในกาลเทศะที่ไม่เป็นการส่วนตัว 
เน้ือหาเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน กิจธุระต่าง ๆ การปรึกษาหารือกัน การเขียนจดหมายถึงเพ่ือน ข่าว
และบทความที่เสนอผ่านสื่อมวลชน 
 5. ภาษาระดับกันเองใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่มีสัมพันธภาพใกล้ชิดกันมาก ใช้ในกาลเทศะ
ที่เป็นการส่วนตัว ไม่นิยมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากในนวนิยายหรือเรื่องสั้นบางตอนเพ่ือให้สมจริง
อาจมีคําคะนองและภาษาถิ่นปนอยู่ 
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ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
 1. วัจนภาษา ซึ่งเป็นถ้อยคํา คือภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกัน 
 2. อวัจนภาษา ซึ่งไม่ใช่ถ้อยคํา แต่อาจจะเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้ตรงกัน  เช่น  
สัญญาณไฟ สัญลักษณ์อาการ ฯลฯ 
 
ระดับของภาษา 
 การสื่อสารของมนุษย์ นอกจากจะเข้าใจการใช้คําให้ตรงกับความต้องการแล้วยังจะต้องใช้คําเหมาะสม
กับฐานะบุคคล โอกาส และกาลเทศะด้วย เช่น ในโอกาสงานพิธี ในที่ประชุม หรือในที่สาธารณะ สถานการณ์
เหล่าน้ีย่อมใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกัน จึงควรทําความเข้าใจในเรื่องระดับของภาษา  และใช้ภาษาระดับต่างๆ 
ให้ถูกต้องเพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิผล 
 

การแบ่งระดับภาษา 
 การแบ่งระดับภาษาออกเป็นระดับต่างๆ น้ันอาจแบ่งได้หลายแนวทาง การแบ่งระดับภาษาไม่เป็นการ
ตายตัว ภาษาแต่ละระดับอาจมีการเหลื่อมล้ําคาบเก่ียวกันบ้าง ในที่น้ีจะแบ่งระดับภาษาออกเป็น 5 ระดับ คือ 

1. ภาษาระดับพิธีการ  
 เป็นภาษาที่ใช้ในที่ประชุมที่จัดเป็นพิธีการ เช่น ในการเปิดประชุมสภา การกล่าวรายงานในพิธีมอบ
ปริญญาบัตร การกล่าวเปิดงานและปิดงานพิธีการ เป็นต้นผู้ส่งสารระดับน้ีต้องเป็นบุคคลสําคัญ หรือมีตําแหน่ง
สูง  ผู้รับสารเป็นบุคคลในระดับเดียวกัน หรือกลุ่มคนส่วนใหญ่ หรือประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้รับสารทุกคนมี
ลักษณะเป็นพิธีรีตองเป็นทางการ เลือกเฟ้นว่าไพเราะเหมาะสมจึงต้องเตรียมบทความน้ันมาอ่านต่อหน้าที่
ประชุมข้อสังเกต  
 ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับทางการ 
 1.1  เป็นภาษาที่ใช้สิ่งที่ใช้สื่อสารกันในที่ประชุมที่จัดขึ้นอย่างเป็นพิธีการเช่น การกล่าวปราศรัย การ
เปิดประชุมรัฐสภา การกล่าวสดุดี การกล่าวรายงานพิธีมอบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
 1.2  ผู้ส่งสารต้องเป็นบุคคลสําคัญหรือตําแหน่งสูงในวงการ ส่วนผู้รับสารมักจะเป็นกลุ่มขน ส่วนใหญ่ผู้
สงสารจะต้องเป็นผู้กล่าวฝ่ายเดียวไม่มีการโต้ตอบลักษณะสารจะเลือกเฟ้นถ้อยคําที่ไพเราะ 
 1.3  เป็นคําศัพท์เป็นสารที่เป็นทางการเป็นสารที่ต้องเตรียมล่วงหน้าและมีการส่งสารด้วยการอ่าน 
ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถดูตัวอย่างการใช้ภาษาระดับพิธีการ เช่น คําปราศรัยของ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี เน่ืองในสําคัญต่าง ๆ 
 
 ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับพิธีการ 
   บ้านเมืองไทยเรา ดํารงมั่นคงมาช้านาน เพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงอันเข้มแข็ง 
   การแสดงมุทิตาจิตและอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าเป็นสมานฉันท์เพ่ิมความปิติยินดีให้กับ
ข้าพเจ้า 
   กราบเรียน ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในนามของ
ราชบัณฑิตยสถาน กระผมมีความปลาบปลื้มยินดี เป็นอย่างย่ิงที่ท่านประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษได้กรุณา
มาเป็น ประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน 
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2. ภาษาระดับทางการ  
 เมื่อผ่านการประชุมเป็นพิธีการแล้ว การประชุมต่อมาใช้ภาษาระดับทางการ เช่นการบรรยาย หรือการ
อภิปรายในที่ประชุมหนังสือที่ใช้ติดต่อทางราชการหรือวงธุรกิจจะใช้ภาษาระดับน้ี 
 ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับทางการ 
 2.1  เป็นภาษาท่ีใช้ในการบรรยายหรืออภิปรายอย่างเป็นทางการในที่ประชุมใหญ่ การรายงานทาง
วิชาการหนังสือราชการ หรือจดหมายที่ติดต่อในวงธุรกิจ คํานําหนังสือ ประกาศของทางราชการ 
 2.2  เป็นภาษาที่ใช้ตรงไปตรงมามุ่งเข้าสู่จุดประสงค์ที่ต้องการโดยเร็วอาจมีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ทาง
วิชาการบ้าง แต่ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย เป็นภาษาที่มีแบบแผนในการใช้   
 ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับทางการ 
   ภูมิแพ้อาหาร : ภัยเงียบที่ไม่ควรประมาท 
   ปัจจุบันประเทศไทยเกิดปัญหา ทุจริตคดโกงจากนักการเมือง 
   ในอนาคตแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นและรุนแรงมากขึ้นเพราะแผ่นดินไหวแต่ละคร้ังมี
ผลกระทบต่อเปลือกโลก 
   การประชุมวิชาการเรื่องโรคอ้วนครั้งน้ีจัดขึ้น เน่ืองจากโรคอ้วนเป็นปัญหาทางสุขภาพที่
ทุกประเทศทั่วโลกกําลังประสบอยู่ 
 

3. ภาษาระดับก่ึงทางการ  
 ภาษาระดับน้ีคล้ายกับภาษาระดับทางการแต่ลดความเป็นการเป็นงาน ลงบ้างเพ่ือแสดงความใกล้ชิด
ระหว่างผู้สงสารกับผู้ใช้สารให้กระชับมั่น  เช่น  การประชุมกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่ม การบรรยายในห้องเรียน 
ข่าว บทความจากหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
 
 ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับก่ึงทางการ 
 3.1  เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารที่คล้ายกับภาษาระดับทางการ แต่ลดความเป็นการเป็นงานลงบ้าง การใช้
ภาษาระดับน้ีมักใช้ในการประชุมกลุ่มเล็ก การบรรยายในห้องเรียน  ข่าว และบทความในหนังสือพิมพ์ 
โดยทั่วไปจะมีถ้อยคํา สํานวนที่ทําให้รู้สึกคุ้นเคยมากกว่า ภาษาระดับทางการ     
 3.2  เน้ือของสารมักจะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับความรู้ทั่วไป หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
ที่เก่ียวกับการดําเนินการ 
 
 ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับก่ึงทางการ 
   คนไทยขาดความมั่นใจและศรัทธาในความกล้าหาญของนายก 
   ไม่เคยแม้สักคร้ังที่ไปถึงเมืองไหนแล้ว จะไม่ได้ออกไปชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองน้ัน 
   ต้องยอมรับว่าเป็นความฉลาดปราดเปร่ืองของผู้จัด ที่เลือกอุทยานนํ้าตกแจ้ซ้อน เป็นที่
ประชุม 
   กินของไทย ใช้ของไทย ร่วมใจกันประหยัด เป็นคําขวัญ ยอดนิยมในปีท่องเที่ยวไทย 
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4. การใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ  
 เป็นภาษาที่ใช้ในการสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนเพียง 4 – 5  คน  ในสถานที่หรือกาละ
ที่ไม่เป็นส่วนตัว เช่น การเขียนจดหมายระหว่างเพ่ือน การรายงานข่าว และการเสนอบทความ 
 ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 
 4.1 เป็นภาษาที่มักใช้ในการสนทนาโต้ตอบกันของคนที่รู้จักมักคุ้นกันอยู่ในสถานที่และกาละที่ไม่เป็น
การส่วนตัว 
 4.2 เป็นภาษาท่ีใช้อาจจะเป็นคําช้ีแจงหรือเป็นคําที่เข้าใจความหมายตรงกันได้ในกลุ่มเท่าน้ันต้องไม่
เป็นคําหยาบหรือคําไม่สุภาพ 
 ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 
   เท่าที่พบการทํางานส่งครูของนักเรียน แย่มากจริงๆ 
   นายยังไม่แทงเรื่องลงมา ให้ฉันต้ังแต่เมื่อวานน้ี 
   กวินเธอเป็นคนซื่อสัตย์ใครๆก็ปลื้มเธอในเรื่องน้ี 
   ความต้ังใจในการเดินทางของผมครั้งน้ีขึ้นอยู่ที่การหาเส้นทางซอกแซก ไปที่นํ้าตกของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
   จากกรณีที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เกจิดังแห่งวัดบ้านไร่ ได้อาพาธลงอย่างกะทันหัน มี
อาการอ่อนเพลียอย่างหนักเน่ืองจากต้องตรากตรํา ทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลและเคาะหัวให้กับบรรดาศิษยานุ
ศิษย์ จนไม่มีเวลาพักผ่อน (ภาษาสนทนาในข่าว)   
 
5. ภาษาระดับกันเอง  
 เป็นภาษาที่ใช้กันในครอบครัว เพ่ือนสนิท ซึ่งพูดจากันในเรื่องใดก็ได้ ใช้ในการพูดไม่นิยมบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร อาจเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มในท้องถิ่น  บุคคลที่ใช้ภาษาระดับน้ีมีน้อย 
 ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับกันเอง  
 5.1 อาจมีคําคะนองสื่อความหมายตามความนิยม ในกลุ่มบุคคลซึ่งจะได้รับความนิยมเพียงช่ัวครู่  เช่น 
   ชอบทําตัวเป็นสาวไดอยู่เรื่อย ( ได หมายถึง ไดโนเสาร์คือโบราณ ) 
   ชอบทําอะไรเฟอะฟะอยู่เรื่อย ( เฟอะฟะ หมายถึง แสดงกริยาไม่น่าดู )   
 5.2 จะมีคําขานรับและคําลงท้าย ได้แก่ คะ ครับ ซินะ เถอะ รวมทั้งออกเสียงคําบางคําตามภาษาปาก 
เช่น  ยังง้ี  ยังง้ัน         
 5.3 นิยมใช้คําอุทานเสริมบทในการพูดด้วย เช่น กินหยูกกินยา  อาบน้ําอาบท่า เสื้อผ้งเสื้อผ้า ในการ
ใช้ภาษาระดับกันเอง แม้เป็นภาษาท่ีไม่เป็นทางการก็ตาม ผู้ส่งสารควรคํานึงถึงความเหมาะสม ดังที่พระยาอุป
กิตศิลปสารได้กลา่วไว้เก่ียวกับคําสุภาพว่า  
   ไม่ใช้คํากระด้าง แสดงความไม่เคารพ เช่น  อุทานว่า   หือ อือ เออ โวย  เป็นต้น   
   ไม่ใช้การพูดกระชากเสียงห้วน  เช่น เปล่า  ไม่รู้  ไม่มี  ไม่ใช่                    
   ไม่ใช้คําหยาบ ได้แก่คําว่า  ไอ้  อี  อือ  ขี้  เย่ียว  หรือกล่าวคําด่าคําด่ารวมทั้งคําพูด       
คําผวนที่สื่อความหมายโดยนับเก่ียวกับเรื่องเพศ  เป็นต้น          
 ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับกันเอง         
   นายกินเหล้านานหรือยังเสียสุขภาพจริง       
   ผู้หญิงที่ปล่อยให้พุงพลุ้ยเป็นพะโล้อย่างน้ี  นอกจากจะดูไม่ได้แล้ว ยังจะตายไวเสียด้วย 
   เย็นน้ีรีบกลับมากินแกงสายบัวพริกสดกับกุ้งนะลูก 
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ปัจจัยที่กําหนดระดับภาษา 
 1. โอกาสและสถานที่ ปัจจัยที่ทําให้ใช้ภาษาต่างระดับกันอยู่ที่โอกาสและสถานที่ ถ้าสื่อสารกับบุคคล
กลุ่มใหญ่ในที่ประชุมก็จะใช้ภาษาระดับหน่ึง ถ้าพูดกัน ในตลาดร้านค้าภาษาก็ต่างระดับกันออกไป  
 2. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล บุคคลมีสัมพันธภาพ หลายลักษณะ เช่น บุคคลที่ไม่เคยรู้จัก บุคคลที่เพ่ิง
รู้จัก บุคคลที่เป็นเพ่ือนสนิท น่ีก็เป็นปัจจัยให้ใช้ภาษาต่างระดับกัน แต่อย่างไรก็ตามต้องยึดหลักพิจารณาโอกาส
และสถานที่ด้วย  
 3. ลักษณะของเน้ือหา เน้ือหาย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสไม่น้อย เช่น เน้ือหาเก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ก็ไม่น่าไป
ใช้กับภาษาระดับพิธีการหรือทางการ      
 4. สื่อที่ใช้ในการสื่อสาร สื่อที่ใช้ก็ทําให้ภาษาเปลี่ยนระดับได้ เช่น จดหมายปิดผนึกกับไปรษณียบัตร 
ระดับภาษาที่ไม่ต้องตรงกัน เมื่อพูดด้วยปากกับพูดด้วยเครื่องขยายเสียงหรือพูดทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ ระดับ
ภาษาที่ใช้ย่อมแตกต่างกัน 

ข้อสังเกตเก่ียวกับการแบ่งระดับภาษา 
 1. การแบ่งระดับภาษาไม่เป็นการตายตัว ภาษาแต่ละระดับอาจมีการเหลื่อมล้ําคาบเก่ียวกันบ้าง เช่น 
ภาษาระดับทางการ  ภาษาระดับก่ึงทางการ หรือภาษาระดับก่ึงทางการกับภาษาระดับไม่เป็นทางการ หรือ
ภาษาระดับไม่เป็นทางการระดับกันเอง    
 2. ภาษาทั้ง 5 ระดับ ไม่มีโอกาสใช้พร้อมกัน  ระดับภาษาที่ใช้มาก คือภาษา ก่ึงทางการกับภาษาระดับ
ไม่เป็นทางการ ส่วนภาษาระดับพิธีการมีโอกาสใช้น้อยและบางคนไม่นิยมใช้ภาษาระดับกันเอง  
 3. ภาษาบางระดับใช้แทนที่กันไม่ได้ เช่น  ภาษาระดับพิธีการ ภาษาระดับทางการ หรือภาษาระดับ
ทางการ ภาษาก่ึงทางการจะใช้แทนภาษาระดับไม่เป็นทางการ ภาษาระดับกันเองไม่ได้    
 4. การใช้ภาษาผิดระดับเป็นผลเสียต่อการสื่อสารถ้อยคําที่ใช้ การใช้ถ้อยคําในภาษาจะต้องแตกต่างกัน
ไปตามระดับต่าง ๆ  เช่น 
          4.1 การใช้คําสรรพนาม  ภาษาระดับพิธีการ ระดับทางการและระดับ ก่ึงทางการย่อม ใช้สรรพ
นามบุรุษที่ 1 และสรรพนามบุรุษที่ 2 ต่างกับภาษาระดับไม่เป็นทางการและระดับกันเอง  
          4.2 คํานาม คําสามานยนาม  หลายคําใช้คําแตกต่างกันระหว่างระดับทางการ ขึ้นไปและระดับ
ตํ่ากว่าทางการ  เช่น         
   โรงหนัง - โรงภาพยนตร์      ใบขับขี่  - ใบอนุญาตขับรถ       
        ใบรับรอง  -  หนังสือรับรอง     รถเมล์ - รถประจําทาง          
   แสตมป์  - ดวงตราไปรษณียากร     งานแต่งงาน  - งานมงคลสมรส  
         4.3 คําวิสามานยนาม  ในภาษาระดับทางการข้ึนไปต้องใช้ช่ือเต็มคําลักษณะนามในภาษาระดับ
ทางการขึ้นไปต้องใช้ให้ถูกต้องตามแบบแผนพิเศษ 
         4.4 คํากริยา ใช้ต่างกันในระดับต่างๆ เช่น กริยา ตายใช้ต่างกันตามฐานะของบุคคลและโอกาสคือ 
   เสีย   สิ้น   ถึงแก่กรรม  ถึงแก่อนิจกรรม   
   ถึงแก่อสัญกรรม  สิ้นชีพตักษัย  สิ้นพระชนม์  สวรรคต  มรณภาพ          
  กริยาบางคําใช้ต่างกันระหว่างระดับทางการข้ึนไปกับระดับตํ่ากว่าทางการ  เช่น   
   ทิ้งจดหมาย  -  ส่งจดหมายทางไปรษณีย์  เผาศพ  - ฌาปนกิจศพ 
   รดนํ้าแต่งงาน  -  หลั่งนํ้าพระพุทธมนต์  ออกลูก - คลอดบุตร  
  4.5 คําวิเศษณ์  ภาษาระดับทางการขึ้นไปไม่นิยมใช้คําวิเศษณ์บอกลักษณะและวิเศษณ์บอก
ปริมาณ เช่น  เปรี้ยวจี๊ด ขมป๋ี อ้วนฉุ ย้ิมแฉ่ง ยุ่งจัง จะมีใช้บ้างบางคํา  เช่น  มาก  หรือ  จัด  
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  4.6 คําชนิดอ่ืน ๆ เช่น คําบุพบท คําสันธาน และคําสรรพนามท่ีเช่ือมความใช้ร่วมกันทุกระดับ
ภาษา คําลงท้ายประโยค คะ ครับ ซิ นะ เถอะ ใช้เฉพาะในระดับไม่เป็นทางการและระดับกันเอง คําที่ใช้
แตกต่างกันระหว่างระดับก่ึงทางการลงมาระดับอ่ืน  เช่น  
   ระดับก่ึงทางการ    ระดับอ่ืน 
   ยังง้ัน                     อย่างน้ัน 
   ยังง้ี                            อย่างน้ี 
   ยังไง    อย่างไร 
 

3. การพูดเพื่อนําเสนอ ความรู้ ความคิด 
 การพูดเป็นทักษะหน่ึงของการสื่อสาร การพูดคือการเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคํา หรือ ข้อความต่างๆ 
เพ่ือ ติดต่อสื่อสารให้ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ การพูดเป็นการสื่อความหมาย โดยใช้ภาษาเสียงและ
กิริยาท่าทางต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดความรู้และความรู้สึก รวมท้ังความคิดเห็นของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้ และเข้าใจ
ตามความมุ่งหมาย ของผู้ฟังเป็นเกณฑ์ 
 
องค์ประกอบของการพูดประกอบด้วย 
 1. ผู้พูด  คือ ผู้ที่มีจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะเสนอความรู้ความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับรู้และ เข้าใจโดย
ใช้ศิลปะการพูดอย่างมีหลักเกณฑ์ และฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจํา     
 2. เนื้อเรื่อง  คือ เรื่องราวที่ผู้พูดนําเสนอเป็นความรู้หรือความคิดเห็น ให้ผู้ฟังได้รับรู้อย่าง เหมาะสม 
 3. ผู้ฟัง  คือ ผู้รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้พูดนําเสนอซึ่งผู้ฟังต้องมี หลักเกณฑ์และมารยาทใน การฟัง
นอกจากน้ีผู้พูดยังควรมีการใช้สื่อหรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการพูดเพ่ือให้ผู้ฟัง  มีความรู้ความเข้าใจย่ิงขึ้น   
สื่อต่าง ๆ อาจเป็น แผนภาพ ป้ายนิเทศ เทปบันทึกเสียง หรือ วีดิทัศน์  เป็นต้น  
 และสิ่งที่สําคัญคือ ผู้พูดต้องคํานึงถึงโอกาสในการพูด เวลา และสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการพูด  
เพ่ือให้การพูดน้ันเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

การพูดที่ดี 
 การพูดที่ดี  คือ การสื่อความหมายที่ดีน้ันย่อมสื่อความเข้าใจกับใคร ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้
พูด การที่ผู้ฟัง  ฟังแล้วพึงพอใจ สนใจ เกิดความศรัทธาเลื่อมใสผู้พูด เรียกว่าผู้น้ัน มีศิลปะในการพูด 

ลักษณะการพูดที่ดี  มีดังน้ี 
 1. มีบุคลิกภาพที่ดี การฟังคนอ่ืนพูดน้ัน เราไม่ได้ฟังแต่เพียงเสียงพูด แต่เราจะต้องดูการพูด  ดู
บุคลิกภาพของเขาด้วย บุคลิกภาพของผู้พูดมีส่วนที่จะทําให้ผู้ฟังสนใจ ศรัทธาตัวผู้พูด บุคลิกภาพ ได้แก่ รูปร่าง 
หน้าตา ท่าทาง การยืน การนั่ง การเดิน ใบหน้าที่ย้ิมแย้ม ตลอดจนอากัปกิริยาที่ แสดงออกในขณะที่พูดอย่าง
เหมาะสมด้วย 
 2. มีความเช่ือมั่นในตนเองดี ผู้พูดจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า ฝึกซ้อมการพูดให้คล่องสามารถ จดจําเรื่อง
ที่พูดได้ ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ต่ืนเต้น ประหม่า หรือลุกลี้ลุกลน รีบร้อนจนทําให้เสียบุคลิก 
 3. พูดให้ตรงประเด็น พูดในเรื่องที่กําหนดไว้ ไม่นอกเร่ือง พูดอย่างมีจุดมุ่งหมาย มุ่งให้ผู้ฟัง ฟังแล้ว
เข้าใจ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้พูดต้องการ 
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 4. ต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับผู้ฟัง ตามปกตินิยมใช้ภาษาธรรมดา สุภาพ สั้นๆ กะทัดรัด สื่อ
ความเข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงสํานวนโลดโผน ศัพท์เทคนิคหรือ สํานวนที่ไม่ได้มาตรฐาน 
 5. ต้องคํานึงถึงผู้ฟัง ผู้พูดต้องทราบว่าผู้ฟังเป็นใคร เพศ วัย อาชีพ ระดับการศึกษา ความ สนใจ ความ
เช่ือถือเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้พูดให้ถูกกับสภาพของผู้ฟัง หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น และความเช่ือที่
ขัดแย้งกับผู้ฟัง 
 6. มีมารยาทในการพูด ผู้พูดต้องพิจารณาเลือกใช้ถ้อยคําที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล 
เพ่ือแสดงถึงความมีมารยาทที่ดีและให้เกียรติผู้ฟัง 
 

การสรุปความ จับประเด็นสําคัญของเร่ืองที่พูด 
 1. ผู้พูดจะต้องทราบรายละเอียดของผู้ฟังเป็นเบ้ืองตน เพ่ือมากําหนดเน้ือหาสาระที่จะพูดให้เหมาะสม
กับผู้ฟัง ดังน้ี 
  1.1 เป็น ชายหรือ หญิง 
  1.2 อายุ 
  1.3 การศึกษา 
  1.4 อาชีพ 
 2. ผู้พูดต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะพูดอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการพูดวิชาการ เพ่ือความบันเทิง หรือเพ่ือ 
สั่งสอน เป็นต้น 
 3. เน้ือหาสาระ ผู้พูดอาจเพียงกําหนดหัวข้อ แต่เมื่อพูดจริงจะต้องอธิบายเพ่ิมเติม อาจเป็นตัวอย่าง 
อาจเป็นประสบการณ์ที่จะเล่าให้ผู้ฟังได้ฟัง ผู้ฟังจะสรุปความเรื่องที่รับฟังได้หากผู้พูด พูดมีสาระสําคัญ และมี
การเตรียมตัวที่จะพูดมาอย่างดี 

การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
 การพูดเป็นการสื่อสารที่ทําให้ผู้ฟังได้รับทราบเน้ือหารายละเอียดของสารได้โดยตรง หากเป็นการ
สื่อสารในลักษณะการสนทนาโดยตรงก็ย่อมทําให้เห็นอากัปกิริยาต่อกัน เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจมาก
ย่ิงขึ้น  
 การพูดมีหลายลักษณะ ได้แก่ การพูดอภิปราย พูดแนะนําตนเอง พูดกล่าวต้อนรับ พูด กล่าวขอบคุณ 
พูดโน้มน้าวใจ เป็นต้น จะมีรูปแบบนําเสนอในหลายลักษณะ เช่น การนําเสนอเพ่ือ ต้ังข้อสังเกต การแสดง 
ความคิดเห็นเพ่ือต้ังขอเท็จจริง การโต้แย้ง และการประเมินค่า เป็นต้น 
 

ความสําคัญของการพูด 
การพูดมีความสําคัญ ดังน้ี 
 1. การพูดทําให้เกิดความเข้าใจในประเด็นของการสื่อสารต่างๆ ทั้ง การสื่อสารเพ่ือให้ความรู้ ทาง
วิชาการ การสนทนาในชีวิตประจําวัน หรือการพูดในรูปแบบต่างๆ ย่อมทําให้ผู้ฟังเข้าใจประเด็น เกิดความ
สร้างสรรค์นําไปสู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 2. การพูดสามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้คล้อยตามเพ่ือเปลี่ยนความเช่ือ หรือ ทัศนคติ ต่างๆ เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์มีความถูกต้อง ซึ่งผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณใน การพิจารณาเรื่องราวที่
ผู้พูดเสนอสารในลักษณะต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
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 3. การพูดทําให้เกิดความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะการพูดที่มุ่งเน้นเรื่องการบันเทิงก่อให้เกิด ความ
สนุกสนาน ทําให้ผู้ฟังได้รับความรู้ด้วยเช่นกัน 
 4. การพูดมีประโยชนที่ช่วยดํารงสังคม ใช้ภาษาพูดจาทักทาย เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ แก่บุคคลใน
สังคม การพูดยังเป็นการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความคิดให้ผู้ฟังปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด ความสุขสงบในสังคม 
การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
1. การพูดแนะนําตนเอง 
 การพูดแนะนําตนเอง เป็นการพูดที่แทรกอยู่กับการพูดในลักษณะต่าง ๆ เป็นพ้ืนฐาน เบ้ืองตนที่จะทํา
ให้ผู้ฟังมีความรู้เก่ียวกับผู้พูด การแนะนําตนจะให้รายละเอียดแตกต่างกันไปตาม ลักษณะของการพูดแนะนํา 
คือ 
 1.1. การพูดแนะนําตนในกลุ่มของผู้เรียน ควรระบุรายละเอียด ช่ือ-นามสกุล การศึกษา สถานศึกษา ที่
อยู่ปัจจุบัน ภูมิลําเนาเดิม ความถนัด งานอดิเรก 
 1.2. การพูดแนะนําตนเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน ควรระบุ ช่ือ - นามสกุล รายละเอียดเก่ียวกับ การศึกษา
ตําแหน่งหน้าที่ ที่จะเขามาปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 
 1.3. การแนะนําบุคคลอ่ืนในสังคมหรือที่ประชุม ควรให้รายละเอียด ช่ือ - นามสกุล ผู้ที่เราแนะนํา 
ความสามารถของผู้ที่เราแนะนํา การแนะนําบุคคลให้ผู้อ่ืน รู้จักต้องใช้คําพูดเพ่ือสร้าง ไมตรีที่ดีระหว่างบุคคล
ทั้งสองฝ่าย 
 
2. การกล่าวต้อนรับ 
 การกล่าวต้อนรับเป็นการกล่าวเพ่ือบอกความรู้สึกที่มีต่อผู้ที่มาโดย 
 1. กล่าวถึงความยินดีของการเป็นเจ้าของสถานที่ 
 2. กล่าวยกย่องผู้มาเยือน เช่น เป็นใคร มีผลงานดีเด่นอะไร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ต้อนรับ 
 3. แสดงความยินดีที่ให้การต้อนรับ 
 4. ขออภัยหากมีสิ่งใดบกพร่องไปและหวังจะกลับมาเย่ียมอีก 
 
3. การกล่าวอวยพร 
 โอกาสท่ีกล่าวอวยพรมีหลายโอกาส เช่น การกล่าวอวยพรวันเกิด วันปีใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ การอวยพรคู่
บ่าวสาว หรือ ในโอกาสท่ีจะมีการโยกย้าย อําลาไปรับตําแหน่งใหม่ ฯลฯ 

หลักการกล่าวอวยพร มีข้อปฏิบัติที่ควรจําดังน้ี 
 1. ควรกล่าวถึงโอกาสและวันสําคัญน้ัน ๆ ที่ได้มาอวยพรว่าเป็นวันสําคัญอย่างไร ในโอกาสดีอย่างไรมี
ความหมายต่อเจ้าภาพหรือการจัดงานน้ันอย่างไร 
 2. ควรใช้คําพูดที่สุภาพ ไพเราะ ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง 
 3. ควรกล่าวให้สั้น ๆ ใช้คําพูดง่าย ๆ ฟังเข้าใจดี กะทัดรัด กระชับความ น่าประทับใจ 
 4. ควรกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้อวยพรกับเจ้าภาพ กล่าวให้เกียรติ ชมเชยในความดีของเจ้าภาพ 
และแสดงความปรารถนาดีที่มีต่อเจ้าภาพ 
 5. ควรใช้คําพูดอวยพรให้ถูกต้อง หากเป็นการอวยพรผู้ใหญ่ นิยมอ้างสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่เคารพนับถือมา
ประทานพร 
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4. การกล่าวขอบคุณ 
 การกล่าวขอบคุณเป็นการแสดงนํ้าใจไมตรี หรือความดีที่ผู้อ่ืนกระทําให้ ดังน้ี 
 1. ควรกล่าวขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติบรรยาย 
 2. มีการสรุปเรื่องที่วิทยากรบรรยายจบไปอย่างสั้นๆ ได้ใจความ 
 3. ควรกล่าวถึงคุณค่าของเรื่องที่ฟังและประโยชนที่ได้รับจากการบรรยาย  
 4. กล่าวให้มีความหวังจะได้รับเกียรติจากวิทยากรอีกในโอกาสต่อไป 
 5. กล่าวขอบคุณวิทยากรอีกคร้ังในตอนท้าย 

5. การพูดให้โอวาท 
 การพูด ให้โอวาท จะมีลักษณะดังน้ี 
 1. กล่าวถึงความสําคัญและโอกาสท่ีมากล่าวให้โอวาทว่ามีความสําคัญอย่างไร 
 2. พูดให้ตรงประเด็น เลือกประเด็นสําคัญ ๆ ที่มีความหมายแก่ผู้รับโอวาท 
 3. ควรมีข้อแนะนํา ตักเตือน และเสนอแนะประสบการณ์ที่มีประโยชน์ 
 4. ควรพูดช้ีแจงและเกลี้ยกล่อมให้ผู้ฟังตระหนักและนําโอวาทไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 5. กล่าวสั้น ๆ ได้ใจความดี ตอนท้ายของการให้โอวาท ก็ควรกล่าวอวยพรที่ประทับใจ 
 6. การพูดแสดงความคิดเห็น 
 

การพูดเพื่อแสดงความรู้ และความคิดเห็น  
 การพูดเพ่ือแสดงความรู้ และความคิดเห็น ได้แก่ การพูดอภิปราย การรายงาน การสื่อ ข่าว และ การ
สนทนาความรู้ เป็นต้น ซึ่งการพูดต่าง ๆ เหล่าน้ีมีแนวทางดังน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาโดยคํานึงถึงเน้ือหาตามจุดประสงค์ที่จะพูด เพ่ือให้รายละเอียดที่ถูกต้อง 
ตรงประเด็นตามที่ต้องการเสนอความรู้ 
 2. วิเคราะห์เรื่องราวอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาแยกแยะออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือทําความเข้าใจแต่ละ
ส่วนให้แจ่มแจ้ง และต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันของแต่ละส่วน 
 3. ประเมินค่าเรื่องที่จะพูด 
 4. ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม มีการเรียงลําดับใจความท่ีดี แบ่งเน้ือหาเป็นเรื่องเป็นตอนใช้ตัวอย่าง
ประกอบการพูด มีการเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้ฟังเห็นภาพพจน์ได้อย่างชัดเจน มีการยํ้า ความเพ่ือเน้นสาระสําคัญ 
รวมทั้งยกโวหารคําคมมาประกอบเพ่ือสร้างความเข้าใจ และเกิดความประทับใจย่ิงขึ้น  
            
มารยาทในการพูด 
 การพูดที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการพูดในโอกาสใด ผู้พูดจะต้องคํานึงถึงมารยาทในการพูด ซึ่งจะช่วยสร้าง 
ความช่ืนชมจากผู้ฟัง มีผลให้การพูดแต่ละคร้ังประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ มารยาทในการพูด 
สรุปได้ดังน้ี 
 1. เรื่องที่พูดน้ันควรเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายสนใจรวมกันหรือ อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป  
 2. พูดให้ตรงประเด็นจะออกนอกเรื่องบ้างก็เพียงเล็กน้อย 
 3. ไม่ถามเรื่องส่วนตัว ซึ่งจะทําให้อีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกอึดอัดใจ หรือ ลําบากใจในการตอบ 
 4. ต้องคํานึงถึงสถานการณ์และโอกาส เช่นไม่พูดเร่ืองเศร้า เรื่องที่น่ารังเกียจ ขณะรับประทานอาหาร 
หรืองานมงคล 
 5. สร้างบรรยากาศที่ดี ย้ิมแย้มแจ่มใสและสนใจเรื่องที่กําลังพูด 
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 6. ไม่แสดงกิริยาอันไม่สมควรในขณะที่พูด เช่น ล้วง แคะ แกะ เกา ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย  
 7. หลีกเลี่ยงการกล่าวร้าย การนินทาผู้อ่ืน ไม่ยกตนข่มท่าน 
 8. พูดให้มีเสียงดังพอได้ยินกันทั่ว ไม่พูดตะโกนหรือเบาจนกลายเป็นกระซิบกระซาบ 
 9. พูดด้วยถ้อยคําวาจาที่สุภาพ 
 10. พยายามรักษาอารมณ์ในขณะพูดให้เป็นปกติ  
 11. หากนําคํากล่าวหรือมีการอ้างอิงคําพูดของผู้ใดควรระบุนามหรือแหล่งที่มา เพ่ือให้เป็นเกียรติแก่
บุคคลที่กล่าวถึง 
 12. หากพูดในขณะที่ผู้อ่ืนกําลังพูดอยู่ควรกล่าวขอโทษ 
 13. ไม่พูดคุยกันข้ามศีรษะผู้อ่ืน 
 
จากมารยาทในการพูดทั้ง 13 ข้อ ผู้เรียนควรจะนําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวัน 
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กิจกรรมท่ี 1 
จงเลือกคําตอบข้อที่ถูกที่สุด 
1. ข้อใดคือองค์ประกอบของการสื่อสาร 
    ก. ผู้พูด  ผู้อ่าน     ผู้ฟัง 
    ข. ผู้พูด  ผู้ฟัง     ผู้ส่งสาร 
 ค. ผู้ฟัง  ผู้เขียน     ผู้ปฏิบัติ 
 ง. ผู้ส่งสาร  ผู้รับสาร   สาร 
2. ข้อใดเป็นประโยคคําถาม 
    ก. ฉันไม่อยากไปกับเธอเลย 
    ข. ผ้าชนิดน้ีไม่ยับง่ายหรอกนะ 
    ค. ผู้หญิงคนน้ีไม่สวยถูกใจหรือ 
    ง. ภาพยนตร์เรื่องน้ีไม่สนุกเลย  
3. ข้อใดเป็นประโยคคําสั่ง 
    ก. ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด 
    ข. คุณควรปฏิบัติตนให้ดีกว่าน้ี 
    ค. เธอจะทําเองหรือจะให้ฉันบังคับ 
    ง. สมใจไปทําความสะอาดห้องครับ 
4. ข้อใดเป็นประโยคขอร้อง 
    ก. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด 
    ข. ทุกคนควรรักษาระเบียบวินัย 
    ค. อย่าจอดรถขวางประตู 
    ง. หา้มเดินลัดสนาม 
5. หัวใจของการสื่อสาร คืออะไร 
 ก.  สาร  ข.  ผู้ส่งสาร 
 ค.  ผู้รับสาร  ง.  ภาษาที่ใช้ 
6. ในการใช้ภาษาให้เหมาะแก่สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล กาลเทศะ สื่อที่ใช้ส่งสารควรคํานึงถึงข้อใด 
 ก.  ราชาศัพท์ 
 ข.  ระดับภาษา 
 ค.  การเรียงลําดับคํา 
 ง.  ความหมายของคํา 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อใดเป็นปัจจัยกําหนดระดับภาษา 
 ก.  โอกาสและสถานที่ 
 ข.  สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 ค.  ลักษณะของเน้ือหาและสื่อที่ใช้ส่งสาร 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
8. การพูดในข้อใด ควรใช้ภาษาระดับก่ึงทางการ 
 ก.  การอภิปรายกลุ่ม 
 ข.  การปรึกษาหารือกัน 
 ค.  การกล่าวคําปราศรัย 
 ง.  การบรรยายในที่ประชุม 
9. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญของการพูด 
 ก. ผู้พูด      
 ข. ผู้ฟัง 
 ค. สาระที่พูด     
 ง. อุปกรณ์ประกอบการพูด    
10. ข้อใดเป็นการพูดแบบเป็นทางการ 
 ก. พูดกับพ่ีน้อง     
 ข. พูดบรรยายให้ความรู้ 
 ค. พูดกับเพ่ือนร่วมงาน   
 ง. พูดในงานสังสรรค์   
11. สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผู้พูดควรเตรียมล่วงหน้าคือข้อใด 
 ก. การแต่งกาย     
 ข. การฝึกซ้อม    
 ค. การเตรียมต้นฉบับพูด    
 ง. การใช้เสียงและท่าทาง 
12. การพูด แสดงความคิดเห็น คือการพูดในลักษณะใด 
 ก. พูดทักทาย   ข. พูดแนะนํา
ตัว 
 ค. พูดอภิปราย   ง. พูดอวยพร 
 

เฉลย  1. ง     2. ค     3. ก     4. ก      5. ก     6. ข       7. ง      8. ง       9. ง      10. ข     11. ค     12. ค     
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กิจกรรมท่ี 2 
จงใส่เครื่องหมาย   หน้าข้อที่ผิด และใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูกให้ถูกต้อง 
................1. จําแนกประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร แบ่งได้ 4 ชนิด คือ ประโยคแจ้งให้ทราบ ประโยค
 ถามให้ตอบ ประโยคบอกให้ทํา ประโยคแนะนํา 
................2. ประโยคที่เน้นผู้กระทํา คือประโยคท่ีมีประธานขึ้นต้นประโยคก่อนภาคแสดง 
................3. ประโยคที่มีคําว่า “เกิด มี ปรากฏ” ขึ้นต้นประโยค คือประโยคท่ีเน้นกริยา 
................4. ประโยคเน้นกริยา คือ ประโยคที่มีบทกริยาขึ้นต้นประโยค ต้องการเน้นให้กริยาเด่น และ           
 ขึ้นต้นประโยคด้วยว่า "เกิด มี ปรากฏ" 
................5. ประโยคบอกเล่า ต้องการแจ้งให้ทราบว่า ใครทําอะไร หรือใครในสภาพอย่างไร เกิดอะไร 
  ที่ไหน เมื่อไหร่ กับใคร 
................6. ประโยคบอกให้ทํา เป็นประโยคท่ีมีเฉพาะภาคแสดง เช่น หยิบกระเป๋าให้ด้วย 
................7. ประโยคถามให้ตอบ ที่ต้องการคําตอบยอมรับหรือปฏิเสธ คําแสดงคําถาม ได้แก่ รึ หรือไม่  
 ใช่หรือไม่ หรือเปล่า โดยคําเหล่าน้ีจะอยู่หลังภาคประธาน 
................8. ประโยคคําสั่งหรือขอร้อง คือประโยคท่ีละประธานไว้ โดยจะขึ้นต้นประโยคด้วยคํากริยาที่ผู้
 สั่งหรือขอร้องให้ทํา เช่น อย่าเปิดแอร์ ด่ืมนํ้าให้หมดแก้ว 
................9. ประโยคเน้นผู้ถูกกระทํา คือ ประโยคที่มีกรรมขึ้นต้นประโยคก่อน เพ่ือเน้นความสําคัญของกรรม 
................10. ประโยคถามให้ตอบ ที่ต้องการคําตอบ โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง คําแสดงคําถาม            
 ลักษณะน้ี ได้แก่ หรือ หรือว่า อยู่ในประโยคและคําตอบน้ัน จะมีอยู่ในประโยค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 
1.      2.     3.     4.       5.      6.     7.      8.      9.      10.     
 



119 
 

 

                                                กิจกรรมท่ี 3 
จงตอบคําถามต่อไป 
1. วัจนภาษา  หมายถึง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
1. อวัจนภาษา หมายถึง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
3. นอกจากภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารคนในยุ8สังคมปัจจุบันนิยมใช้อะไรในการติดต่อสื่อสาร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
4. การสื่อสารจะสมบูรณ์เมื่อมีองค์ประกอบอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
กิจกรรมที่ 4 ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างการกระทําที่ไม่มีมารยาทในการพูดมา 5 ตัวอย่าง  
 1. .............................................................................................................................. 
 2. ..............................................................................................................................  
 3. .............................................................................................................................. 
 4. ..............................................................................................................................   
 5. ..............................................................................................................................  
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กิจกรรมที่ 5 ให้ผู้เรียนจัดทาํต้นร่างเร่ืองทีจ่ะพูดในโอกาสดังต่อไปนี้  
1. ให้ผู้เรียนเขยีนคํากล่าวรายงาน และคํากล่าวเปิดงาน (ยกมา 1 ตัวอย่าง) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
2. กล่าวต้อนรับผู้ที่มาศึกษา–ดูงานในชุมชน (ยกมา 1 ตัวอย่าง) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
3. กล่าวขอบคุณวิทยากรในงานฝึกอบรม (ยกมา 1 ตัวอย่าง) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 

บทที่ 4 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 
สาระสาํคญั 
 วรรณคดีเป็นเรื่องแสดงถึงความมีวัฒนธรรม ความเจริญของชาติ คนไทยทุกคนต้องรู้ และเข้าใจความ
แตกต่างของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่นตลอดจนเห็นคุณคา่ 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างและคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรม
ท้องถิ่นได้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

วรรณคดีและวรรณกรรม 
1. บทร้อยกรอง 
2. สารคดี 
3. เรื่องสั้น 
4. วรรณคดี 
5. ชีวประวัติ 
6. บทความ 
7. นิทาน 
8. นิราศ 
9. บทละคร 
10. นวนิยาย 
11. สุภาษิต 

 
วัตถุประสงค ์

1. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
2. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นที่ 1  ขั้นกําหนดสภาพความต้องการในการเรียนรู ้

- ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
- ครูซักถามผู้เรยีน เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรมว่าผู้เรยีนเคยอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง

ไหนบ้าง แล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน 
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ขั้นที่ 2 ขัน้แสวงหาข้อมูลและการจัดการเรียนรู ้
- แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากเนื้อหาย่อยในเรื่อง

วรรณคดีและวรรณกรรมกลุ่มละ  2 เรื่องพร้อมกับแจกกระดาษบรู๊ฟให้แต่ละกลุ่ม 
- ครูแจกใบความรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่นให้ผู้เรียนศึกษาถึง

ประเภทของวรรณคดี วรรณกรรมและคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน 
- ครูแจกใบงานให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนหรืออินเตอร์เน็ตตามหัวข้อที่

ได้รับมอบหมายโดยเขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ 
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าห้องเรียน โดยให้สรุปหัวข้อที่ได้ไปค้นคว้าว่ามีเน้ือหา

เก่ียวกับอะไร ได้ข้อคิดอะไรบ้าง จากการอ่าน 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นการปฏิบัติและการนําไปประยุกต์ใช้ 

- ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจดบันทึกเน้ือหาการนําเสนอของแต่ละกลุ่มและให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนสรุป
ลงในสมุดว่าเน้ือหาของวรรณคดีและวรรณกรรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างไร 

 
ขั้นที่  4  ขั้นประเมินผล 

- ครูและผู้เรียนทบทวนเน้ือหา เรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมว่ามีความสําคัญอย่างไร แตกต่างกัน
หรือไม่ในเรื่องของวรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น และให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ 

-  
สื่อการสอน 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู้เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม 
- ใบงาน 

- อินเตอร์เน็ต 
- กระดาษ A4 
- กระดาษบรู๊ฟ 

 
ประเมินผล 

- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 

- แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 
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1. บทร้อยกรอง 

ความหมายของบทร้อยกรอง 
ร้อยกรองคือ 
 “ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายไว้ว่า คือ การสอดผูกให้ติดกัน 
ประดิษฐ์คํา แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ ร้อยและเย็บดอกไม้ให้เป็นรูปต่างๆ ” ซึ่งร้อยกรองเป็นงานเขียนที่
ต้องใช้ความสามารถในการเลือกภาษาแล้วจัดวางตําแหน่งถ้อยคําให้เหมาะสม ประกอบกับการฝึกบ่อยจนเกิด
ทักษะ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเขียนร้อยกรองน้ันใช้คําได้เท่าที่ฉันทลักษณ์กําหนด ทั้งยังอาจเลยไปถึงการกําหนดคํา
ตามเสียง / รูปวรรณยุกต์ และการกําหนดสัมผัสจึงเป็นเรื่องยุ่งยากสําหรับนักเขียนมือใหม่ แต่ขอบอกไว้ว่า เมื่อ
ลองเขียนคําประพันธ์ชนิดใดก็ตามได้ด้วยตนเองสักบทหน่ึง จะพบว่าร้อยกรองเป็นเรื่องไม่ยากและงดงามกว่า 
ให้ความหมายกว้างและลึกซึ้งกว่าการเขียนร้อยแก้วมากมายนัก   

ความหมายของบทร้อยกรอง 
             บทร้อยกรอง  หมายถึง  คําประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับ  จํากัดคําและวรรคตอนให้สัมผัส
กันไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์  คําว่า “บทร้อยกรอง”  มีคําที่ใช้เรียกแตกต่างกันหลาย ๆ 
อย่าง  เช่น  คําประพันธ์  คําประพันธ์ร้อยกรอง  กาพย์กลอน  กวีนิพนธ์  หรือบทกวี  เป็นต้น             
รูปแบบของบทร้อยกรอง  แบ่งได้เป็น  5  ประเภทใหญ่  คือ  โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน และร่าย                      

 โคลง 
 1. โคลง  คือ คําประพันธ์ชนิดหน่ึง ซึ่งมีวิธีเรียบเรียงถ้อยคํา เข้าคณะ มกํีาหนดเอกโท และสัมผัส แต่
มิได้บัญญัติ บังคับ ครุลหุ โคลงแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ โคลงสุภาพ โคลงด้ัน และโคลงโบราณ  
 โคลงสุภาพ แบ่งออกเป็น 7 ชนิด คือ  
  1. โคลง 2 สุภาพ  
  2. โคลง 3 สุภาพ  
  3. โคลง 4 สุภาพ  
  4. โคลง 4 ตรีพิธพรรณ  

5. โคลง 5 หรือมณฑกคติ (ปัจจุบันไม่นิยมแต่ง)  
6. โคลง 4 จัตวาทัณฑี  
7. โคลงกระทู้ 

 โคลงด้ัน แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ  
  1. โคลง 2 ด้ัน  
  2. โคลง 3 ด้ัน  
  3. โคลงด้ันวิวิธมาลี   

 
4. โคลงด้ันบาทกุญชร  
5. โคลงด้ันตรีพิธพรรณ  
6. โคลงด้ันจัตวาทัณฑี

 โคลงโบราณ มีลักษณะคล้ายโคลงด้ันวิวิธมาลี แต่ไม่บังคับเอกโท มีบังคับแต่เพียงสัมผัสเท่าน้ัน เป็น
โคลงที่ไทยเรา แปลงมาจากกาพย์ ในภาษาบาลี อันมีช่ือว่า คัมภีร์กาพยสารวิลาสินี ซึ่งว่าด้วยวิธีแต่งกาพย์
ต่างๆ มีอยู่ 15 กาพย์ด้วยกัน แต่มีลักษณะเป็นโคลงอย่างแบบไทยอยู่ 8 ชนิด เพราะเหตุที่ไม่มีบังคับเอกโท จึง
เรียกว่า โคลงโบราณ นอกน้ัน มีลักษณะเป็นกาพย์แท้ แบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ 
 1. โคลงวิชชุมาลี 
 2. โคลงมหาวิชชุมาลี  
 3. โคลงจิตรลดา 
 4. โคลงมหาจิตรลดา 

5. โคลงสินธุมาลี  
6. โคลงมหาสินธุมาลี 
7. โคลงนันททายี 
8. โคลงมหานันททายี  
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ข้อบังคบั หรือบัญญัติของโคลง  
การแต่งโคลง จะต้องมีลักษณะบังคับ หรอืบัญญัติ 6 อย่าง คือ  
 1. คณะ  
 2. พยางค์  
 3. สัมผัส  

4. เอกโท  
5. คําเป็นคําตาย  
6. คําสร้อย 

คําสุภาพในโคลงนั้น มีความหมายเป็น 2 อย่าง คือ  
 1. หมายถึง คาํที่ไม่มีเครื่องหมาย วรรณยุกต์เอกโท  
 2. หมายถึง การบังคับคณะ และสัมผัส อย่างเรียบๆ ไม่โลดโผน  
 ฉะน้ัน คําสุภาพใน ฉันทลักษณ์ จึงผิดกับคําสุภาพใน วจีวิภาค เพราะในวจีวิภาค หมายถึง คําพูดที่
เรียบร้อย ไม่หยาบโลน ไม่เปรียบเทียบ กับของหยาบ หรือไม่เป็นคํา ที่มสีําเนียง และสาํนวนผวนมา เป็นคํา
หยาบ ซึ่งนับอยู่ในประเภทราชาศัพท์  

โคลงสุภาพ  
โคลง 2 สุภาพ  
แผนผัง: 

 
 

ตัวอย่าง: 
   มารดาสอนสั่งไว้  จงอย่าลืมเลือนให ้
       หมั่นน้อมคําน่ึง  เนืองเทอญ 
 
 
โคลง 3 สุภาพ  
แผนผัง: 

 
 

ตัวอย่าง: 
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โคลง 4 สุภาพ  
แผนผัง: 

 
ตัวอย่าง: 

 
 

 ฉันท์ 
 ฉันท์ คือลักษณะถ้อยคํา ที่กวีได้ร้อยกรองขึ้น ไห้เกิดความไพเราะ ซาบซึ้ง โดยกําหนดคณะ ครุลหุ 
และสัมผัสไว้ เป็นมาตรฐาน ฉันท์น้ีไทยได้ถ่ายแบบมาจากอินเดีย ของเดิมแต่งเป็นภาษาบาลี และสันสกฤต 
โดยเฉพาะในภาษาบาลี เขามีตําราที่กล่าวถึง วิธีแต่งฉันท์ไว้ เป็นแบบฉบับ เรียกช่ือว่า "คัมภีร์วุตโตทัย" แล้ว
ต่อมาไทยเราได้จําลองแบบ มาแต่งในภาษาไทย โดยเพ่ิมเติม บังคับสัมผัสขึ้น เพ่ือให้เกิดความไพเราะ ตาม
แบบนิยมของไทย ซึ่งในภาษาเดิมของเขา หามีไม่  
ฉันท์ในภาษาบาลี แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ฉันท์วรรณพฤติ กับฉันท์มาตราพฤติ 

1. ฉันท์ใด กําหนดด้วยตัวอักษร คือ วางคณะ และกําหนดเสียงหนักเบา ที่เรียกว่า ครุลหุ เป็นสําคัญ 
ฉันท์น้ันเรียกว่า วรรณพฤติ 

2. ฉันท์ใด กําหนดด้วยมาตรา คือ วางจังหวะสั้นยาว ของมาตราเสียง เป็นสําคัญ นับคําลหุเป็น 1 มาตรา 
คําครุ นับเป็น 2 มาตรา ไม่กําหนดตัวอักษร เหมือนอย่างวรรณพฤติ ฉันท์น้ันเรียกว่า มาตราพฤติ 
ฉันท์มีช่ือต่างๆตามที่ปรากฏในคัมภีร์วุตโตทัยมีถึง 108 ฉันท์ แต่ไทยเราดัดแปลง เอามาใช้ไม่หมด  
เลือกเอามาแต่เฉพาะที่เห็นว่าไพเราะ มีทํานองอ่านสละสลวย และเหมาะแก่การที่จะบรรจุคําใน
ภาษาไทยได้ดี เท่าน้ัน 

 ฉันท์ที่นิยมแต่งในภาษาไทย เป็นฉันท์วรรณพฤติเป็นพ้ืน ที่เป็นมาตราพฤติ ไม่ใคร่จะนิยมแต่ง เพราะ
จังหวะ และทํานองที่อ่านในภาษาไทย ไม่สู้จะไพเราะ เหมือนฉันท์วรรณพฤติ แม้ฉันท์วรรณพฤติ ที่ท่านแปลง
มาเป็นแบบในภาษาไทยแล้ว ก็ไม่นิยมแต่งกันทั้งหมด เท่าที่สังเกตดู ในคําฉันท์เก่าๆ มักนิยมแต่งกันอยู่เพียง 6 
ฉันท์เท่าน้ัน คือ 
 - อินทรวิเชียรฉันท์ 
 - โตฎกฉันท์ 
 - วสันตดิลกฉันท์ 
 - มาลินีฉันท์ 
 - สัททุลวิกกีฬิตฉันท์  
 - สัทธราฉันท์  
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 กาพย์                      
 กาพย์ คือคําประพันธ์ชนิดหน่ึงซึ่งมีกําหนดคณะ พยางค์ และสัมผัส มีลักษณะคล้ายกับฉันท์ แต่ไม่
นิยม ครุ ลหุ เหมือนกับฉันท์ 
  กาพย์ แปลตามรูปศัพท์ว่า เหล่ากอแห่งกวี หรือ ประกอบด้วย คุณแห่งกวี หรือ คําที่กวี ได้ร้อยกรอง
ไว้ กาพย์มาจากคําว่า กาวฺย หรือ กาพฺย และคํา กาวฺย หรือ กาพฺย มาจากคํา กวี กวีออกมาจากคําเดิม ใน
ภาษาบาลี และสันสกฤต กวิ แปลว่า ผู้คงแก่เรียน ผู้เฉลียวฉลาด ผู้มีปัญญาเปรื่องปราด ผู้ประพันธ์กาพย์กลอน 
และแปลอย่างอ่ืน ได้อีก 
  คํา กวิ หรือ กวี มาจากรากศัพท์เดิม คือ กุธาตุ แปลว่า เสียง ว่าทําให้เกิดเสียง ว่าร้อง ว่าร้องระงม ว่า
คราง ว่าร้องเหมือนเสียงนก หรือเสียงแมลงผึ้ง 
  กาพย์ ตามความหมายเดิม มีความหมายกว้างกว่าที่เข้าใจกัน ในภาษาไทย คือ บรรดาบทนิพนธ์ ที่กวี
ได้ ร้อยกรองขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์ หรือ ร่าย นับว่าเป็นกาพย์ ทั้งน้ัน แต่ไทยเรา หมายความ แคบ 
หรือหมายความถึง คําประพันธ์ชนิดหน่ึง ของกวีเท่าน้ัน  
 
กาพย์มีลักษณะผิดกับกลอนธรรมดา คือ 
  1. วางคณะ พยางค์ และสัมผัสคล้ายกับฉันท์  
 2. ใช้แต่งปนกับฉันท์ได้ และคงเรียกว่า "คําฉันท์" เหมือนกัน  
 
กาพย์ที่นิยมใช้อยู่ในภาษาไทย มี 5 ชนิด คือ  
 1. กาพย์ยานี 
  2. กาพย์ฉบัง 
 3. กาพย์สุรางคนางค์  
 4. กาพย์ห่อโคลง  
 5. กาพย์ขับไม้ห่อโคลง  
 

 กาพย์ 3 ชนิดข้างต้น ใช้เทียบเคียง แต่งปนไปกับฉันท์ได้ และเพราะเหตุที่ มีลักษณะคล้ายกับฉันท์ 
และแต่งปนไปกับฉันท์ได้ จึงเรียกว่า คําฉันท์ด้วย    
 
1. กาพย์ยานี 11 
แผนผัง: 
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ตัวอย่าง: 

 
แผนผัง: 

 
ตัวอย่าง: 

 
 
 

2. กาพย์ฉบัง 16 
แผนผัง: 

 
ตัวอย่าง: 
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3. กาพย์สรุางคนางค ์
 กาพย์สุรางคนางค์ มีอยู่ 2 ชนิด คือ กาพย์สุรางคนางค์ 28 และ กาพย์สุรางคนางค์ 32 ดังมีลักษณะ
ต่อไปน้ี 
3.1 กาพย์สุรางคนางค์ 28 

 
 
 
 
3.2 กาพย์สุรางคนางค์ 32 

 
 
4. กาพย์ห่อโคลง  

กาพย์ห่อโคลง เป็นช่ือของบทประพันธ์ ที่แต่งขึ้น โดยใช้กาพย์ยานี สลับกับ โคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี 
กับ โคลงสี่สุภาพนั้น จะต้องมีความอย่างเดียวกัน คือให้วรรคที่หน่ึง ของกาพย์ยานี กับบาทท่ีหน่ึง ของโคลงส่ี
สุภาพ บรรยายข้อความ อย่างเดียวกัน หรือบางที ก็ให้คําต้นวรรค ของกาพย์ กับคําต้นบท ของโคลง เป็นคํา
เหมือนกัน ส่วนบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับต่างๆ เหมือนกับ กฎของกาพย์ยานี และโคลงสี่สุภาพ ทั้งสิ้น  

 

ลักษณะการแต่งกาพย์ห่อโคลง แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ  
1. แต่งกาพย์ยานีหน่ึงบท แล้วแต่งโคลงสี่สุภาพ ซึ่งมีเน้ือความเช่นเดียว กับกาพย์ยานี หน่ึงบท 

สลับกันไป ชนิดน้ี มักแต่งเป็นเรื่องสั้นๆ เป็นเชิงประกวดฝีปาก หรือสํานวน อย่างแต่งโคลงกระทู้ หรือกลอนกล
บท ดังตัวอย่าง เช่น 
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2. เหมือนชนิดที่ 1 แต่กลับกันคือเอาโคลงไว้หน้า เอากาพย์ไว้หลังเรียงสลับกันไป 
3. แต่งโคลงบทหน่ึง แล้วแต่งกาพย์ พรรณนาข้อความยืดยาวจนสุดกระแสความตามจุใจ จะแต่งกาพย์ 

ยาวสักก่ีบทก็ได้ แต่ต้องให้บทต้นมีเน้ือความ เช่นเดียวกับโคลง ส่วนบทต่อๆ ไป จะขยายความรําพันให้พิศดาร
อย่างไรก็ได้ ชนิดที่ 3 น้ี มักนิยมแต่งเป็นบทเห่เรือ จึงเรียกช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า กาพย์เห่เรือ ตัวอย่างเช่น 

 
 
5. กาพย์ขับไม้ห่อโคลง 
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ตัวอย่าง 

 
 กลอน 

 กลอน คือลักษณะคําประพันธ์ ที่เรียบเรียงเข้าเป็นคณะ มสีัมผสักัน ตามลักษณะบัญญติั เป็นชนิดๆ 
แต่ไม่มีบังคับ เอกโท และครุลหุ  
 
กลอนแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กลอนสุภาพ กลอนลํานํา และกลอนตลาด  
 1. กลอนสุภาพ คือกลอนที่ใช้ถ้อยคํา และทํานองเรียบๆ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ  
  1. กลอน 6  
  2. กลอน 7  
  3. กลอน 8  
  4. กลอน 9  
 กลอนสุภาพ นับว่าเป็นกลอนหลัก เพราะเป็นหลัก ของบรรดากลอนทุกชนิด ถ้าเข้าใจกลอนสุภาพ 
เป็นอย่างดีแล้ว ก็สามารถจะเข้าใจกลอนอ่ืนๆ ได้โดยง่าย กลอนอ่ืนๆ ที่มีช่ือเรียกไปต่างๆ น้ัน ล้วนแต่ยักเย้ือง 
แบบวิธี ไปจากกลอนสุภาพ ซึ่งเป็นกลอนหลัก ทั้งสิ้น  
 2. กลอนลํานํา คือกลอนที่ใช้ขับร้อง หรือสวด ให้มีทํานองต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ  
  1. กลอนบทละคร 
   2. กลอนสักวา 
   3. กลอนเสภา 
  4. กลอนดอกสร้อย 
   5. กลอนขับร้อง 
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  3. กลอนตลาด คือกลอนผสมหรือกลอนคละ ไม่กําหนดคําตายตัวเหมือนกลอนสุภาพในกลอนบทหน่ึง 
อาจมีวรรคละ 7 คําบ้าง 8 คําบ้าง 9 คําบ้าง คือเอากลอนสุภาพหลายชนิดมาผสมกันน่ันเองเป็นกลอนที่นิยมใช้
ในการขับร้องแก้กัน ทั่วๆ ไปจึงเรียกว่า กลอนตลาด แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ  
  1. กลอนเพลงยาว 
   2. กลอนนิราศ 
   3. กลอนนิยาย 
   4. กลอนเพลงปฏิพากย์ กลอนเพลงปฏิพากย์ ยังแบ่งออกไปอีกหลายชนิด คือ 
   -เพลงฉ่อย     -เพลงพวงมาลัย 
   -เพลงโคราช หรือเพลงตะวันออก   -เพลงรําอีแซว หรือเพลงอีแซว  
  -เพลงเรือ     -เพลงลิเก  
  -เพลงชาวไร่     -เพลงลําตัด 
   -เพลงชาวนา     -เพลงแห่นาค      
  -เพลงพิษฐาน (อธิษฐาน)   -เพลงเกี่ยวข้าว 
    -เพลงปรบไก่   

 ร่าย 
 ร่าย เป็นช่ือของคําประพันธ์ ชนิดหน่ึง ซึ่งไม่กําหนดว่า จะต้องมีบท หรือบาท เท่าน้ัน เท่าน้ี จะแต่งให้
ยาว เท่าไรก็ได้ เป็นแต่ต้อง เรียงคํา ให้คล้องจองกัน ตามข้อบังคับ เท่าน้ัน ลักษณะบังคับต่างๆ ใช้อย่าง
เดียวกับ โคลง 2 และโคลง 3  
คํารา่ย "ร่าย" แปลว่า อ่าน เสก หรือ เดิน ร่าย แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ  
 1. ร่ายสุภาพ  
 2. ร่ายด้ัน  
 3. ร่ายโบราณ  
 4. ร่ายยาว  
 
ฉันทลักษณ์บทร้อยกรองประเภทต่างๆ                                                               
ลักษณะบังคบัหรือบัญญัติในการเขียนบทร้อยกรองของไทยมีอยู่ 8 ประการ                                 
 1. คร ุคือพยางค์ที่มีเสียงหนัก ได้แก่ พยางค์ที่ประกอบด้วย สระเสียงยาว (ทีมีสระ) และ สระเกินทั้ง 
4 คือ สระ อํา ใอ ไอ เอา และพยางค์ที่มีตัวสะกดทั้งสิ้น เช่นตา ดํา หัด เรียน ฯลฯ                           
 ลห ุคือพยางค์ที่มีเสียงเบา ได้แก่พยางค์ที่ประกอบด้วย สระสั้น(รัสสระ) ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น พระ จะ 
มิ ดุ แกะ ฯลฯ                                                                                                                
 2. เอก คือพยางค์ หรือคําที่มีรูปวรรณยุกต์เอก และบรรดาคําตายทั้งสิ้น ซึ่งในโคลง และร่าย ใช้เอก
แทนได้ เช่น พ่อ แม่ พ่ี ปู่ ชิ ชะ มัก มาก ฯลฯ 
 โท คือพยางค์หรือคําที่มีรูปวรรณยุกต์โท เช่น น้า ป้า ช้าง น้ีน้อง ต้อง เลี้ยว ฯลฯ 
คณะ คือแบบบังคับที่วางเป็นกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่า คําประพันธ์ชนิดน้ัน จะต้องมีเท่าน้ันวรรค เท่าน้ันคํา และ
ต้องมีเอกโท ครุลหุตรงนั้นๆ ตรงนี้ กล่าวโดยทั่วๆ ไป แต่สาํหรับใน "ฉันท"์ คําว่าคณะ มคีวามหมายแคบ คือ
หมายถึง ลักษณะที่วางคําเสียงหนัก เสียงเบา ที่เรียกว่า ครุ ลห ุและแบ่งออกเป็น 8 คณะ คณะหน่ึงมีคําอยู่ 3 
คํา เรียง ครุ ลหุ ไว้ต่างๆ กัน  
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 3. คณะท้ัง 8 นั้น คือ ย ร ต ภ ช ส ม น ช่ือคณะทั้ง 8 น้ี เป็นอักษรที่ย่อมาจากคําเต็ม คือ  
  ย มาจาก ยชมาน แปลว่า พราหมณ์บูชายัญ  
  ร มาจาก รวิ แปลว่า พระอาทิตย์  
  ต มาจาก โตย แปลว่า นํ้า  
  ภ มาจาก ภูมิ แปลว่า ดิน  
  ช มาจาก ชลน แปลว่า ไฟ  
  ส มาจาก โสม แปลว่า พระจันทร์  
  ม มาจาก มารุต แปลว่า ลม  
  น มาจาก นภ แปลว่า ฟ้า  
 
 ได้แต่งคําคล้องจองไว้สําหรบัจํา "คณะ" ไว้ดังนี ้ 
  ย ยะย้ิมยวน  
  ร รวนฤดี  
  ส สุรภี  
  ภ ภัสสระ  
  ช ชะโลมและ  
  น แนะเกะกะ  
  ต ตาไปละ  
  ม มาดีดี 
 
 4. พยางค์ คือจังหวะเสียง ที่เปล่งออกมาคร้ังหน่ึงๆ หรือหน่วยเสียง ที่ประกอบด้วยสระตัวเดียว จะมี
ความหมาย หรือไม่ก็ตาม คําที่ใช้บรรจุในบทร้อยกรองต่างๆ น้ัน ล้วนหมายถึง คําพยางค์ ทั้งสิ้น คําพยางค์น้ี 
ถ้ามีเสียงเป็น ลหุ จะรวม 2 พยางค์ เป็นคําหน่ึง หรือหน่วยหน่ึง ในการแต่งร้อยกรองก็ได้ แต่ถ้ามี เสียงเป็น ครุ 
จะรวมกันไม่ได้ ต้องใช้พยางค์ละคํา 
 
 สัมผัส คือลักษณะที่บังคับให้ใช้คําคล้องจองกัน คําที่คล้องจองกันน้ัน หมายถึง คําที่ใช้สระ และมาตรา
สะกดอย่างเดียวกัน แต่ต้องไม่ซ้ําอักษร หรือซ้ําเสียงกัน (สระใอ, ไอ อนุญาตให้ใช้สัมผัสกับ อัย ได้) มี 2 ชนิด 
คือ 
 สัมผัสนอก ได้แก่คําที่บังคับให้คล้องจองกัน ในระหว่างวรรคหน่ึง กับอีกวรรคหน่ึง ซึ่งมีตําแหน่งที่
ต่างๆ กัน ตามชนิดของคําประพันธ์น้ันๆ สัมผัสนอกน้ี เป็นสัมผัสบังคับ ซึ่งจําเป็นต้องมี จะขาดไม่ได้ ดัง
ตัวอย่าง ที่โยงเส้นไว้ให้ดู ดังต่อไปน้ี 
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 5. สัมผสัใน ได้แก่ คําที่คล้องจองกัน และอยู่ในวรรคเดียวกัน จะเป็นสัมผัสคู ่เรียงคําไว้ติดต่อกัน หรือ
จะเป็นสัมผัสสลับ คือเรียงคําอ่ืน แทรกคั่นไว้ ระหว่างคําที่สัมผสัก็ได้สุดแต่จะเหมาะ ทั้งไม่มีกฎเกณฑ์จาํกัดว่า 
จะต้องมีอยู่ตรงน้ัน ตรงนี้ เหมือนอย่างสัมผัสนอก และไมจ่ําเป็น จะต้องใช้สระอย่างเดียวกันด้วย เพียงแต่ให้
อักษรเหมือนกัน หรือเป็นอักษรประเภทเดียวกัน หรืออักษรที่มีเสียงคู่กัน ก็ใช้ได้  
สัมผสัใน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 
ก) สัมผัสสระ ได้แก่คําคล้องจองที่มีสระและมาตราสะกดอย่างเดียวกัน เช่น 
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ข) สมัผสัอักษร ได้แก่ คําคลอ้งจองที่ใช้ตัวอักษรชนิดเดียวกัน หรือตัวอักษร ประเภทเดียวกัน หรือใช้ตัวอักษร 
ที่มีเสียงคู่กัน ที่เรียกว่า "อักษรคู่" เช่น ข ค ฆ หรือถ ท ธ เป็นต้น เช่น  
 1) ใช้ตัวอักษรชนิดเดียวกัน คือใช้อักษรตัวเดียวกันตลอดท้ังวรรค ดังน้ี 
                 แลลิงเล่นล้อ  ลางลิง 
    พาเพ่ือนเพ่นพ่านพิง พวกพ้อง 
    ต่ืนเต้นไต่ต่อติง  เต้ียตํ่า 
    ก่นกู่กันกึกก้อง  เกาะเก้ียวกวนกัน 
                     
 2) ใช้อักษรที่มเีสียงคู่กัน คือใช้อักษรตํ่า ชนิดอักษรคู่ 14 ตัว กับอักษรสูง 11 ตัว ซึ่งมีเสียงผันเข้ากันได้ 
เป็นคู่ๆ ดังน้ี 
                          อักษรต่ํา  อักษรสูง 
    14 ตัว   11 ตัว 
    ค ฆ   ข 
    ช ฌ   ฉ 
    ซ (ทร-ซ)  ศ ษ ส 
    ฑ ฒ ท ธ  ฐ ถ 
    พ ภ   ผ 
    ฟ   ฝ 
    ฮ   ห 
                
               ตัวอย่างดังน้ี 
 
                        คูนแคขิงข่าขึ้น  เคียงคาง 
    แฟงฟักไฟฝ่อฝาง  ฝิ่นฝ้าย 
    ซางไทรโศกสนสาง ซ่อนซุ่ม 
    ทิ้งถ่อนทุยท่อมท้าย เถื่อนท้องแถวเถิน 
  
 สัมผัสในดังที่กล่าวมาแล้วน้ี เป็นสัมผัสที่ไม่บังคับ จึงมิได้มีแบบกําหนดมาแต่โบราณ แต่ถ้าไม่มี ก็ขาด
รสไพเราะ ซึ่งเป็นยอดของรส ในเชิงฉันทลักษณ์ เพราะฉะนั้น คําประพันธ์ที่ดี จะขาดสัมผัสในเสียมิได้ เหมือน
เกสร เป็นเคร่ืองเชิดชู ความสวยงามของบุปผชาติฉะน้ัน  
  6. คําเป็น คือคําที่ประกอบด้วย สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ในแม่ ก กา และคําที่มีตัวสะกด ในแม่กน กง 
กม เกย (คําที่มีตัว ว สะกด จัดอยู่ในแม่เกย) รวมทั้ง สระสั้นทั้ง 4 ตัว คือ อํา ใอ ไอ เอาเช่น ตาดําชมเชยคนหุง
ข้าวเหนียวในครัวไฟ  
 7.คําตาย คือคําที่ประกอบด้วย สระเสียงสั้น (รัสสระ) ในแม่ ก กา (ยกเว้น อําใอ ไอเอา) และคําที่มี
ตัวสะกด ในแม่ กก กด กบ เช่น นกกะหรอด กับนกกะปูด จิกพริก ในการแต่งโคลงทุกชนิด ใช้คําตายแทน เอก 
ได้ 

เสียง 

คู่ 
กับ 
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 คํานํา คือคําที่ใช้กล่าวขึ้นต้น สําหรับเป็นบทนํา ในคําประพันธ์ เป็นคําเดียวบ้าง เป็นวลีบ้าง เช่น เมื่อ
น้ัน บัดน้ัน โฉมเฉลา น้องเอ๋ย น้องรัก รถเอ๋ย รถทรง คราน้ัน สักวา ฯลฯ บางทีก็ใช้คํานามตรงๆ เหมือนอย่าง 
นามอาลปนะ เช่น สุริยา พระองค์ ภมร ดวงจันทร์ ฯลฯ ดังตัวอย่าง ต่อไปน้ี 
   ปทุมา   โสภาหมดจดสดสี 
  เกิดในใต้ตมวารี   แต่ไรราคีเปือกตม 
  ภมร    สุนทรมธุรสถ้อยหรรษา 
  กลั่นกล่าวเร้าดวงวิญญาณ์  วาจาสิ้นลมคมใน  
 
         8. คําสร้อย คือคําที่ใช้สําหรับลงท้ายบท หรือท้ายบาท ของคําประพันธ์ ซึ่งตามธรรมดา มีคําซึ่งมี
ความหมายอยู่ข้างหน้าแล้ว แต่ยังไม่ครบจํานวนคํา ตามท่ีบัญญัติไว้ ในคําประพันธ์ จึงต้องเติมสร้อย เพ่ือให้มี
คํา ครบตามจํานวน และเป็นการเพ่ิมสําเนียงให้ไพเราะ ในการอ่านด้วย คําสร้อยน้ี จะเป็นคํานาม คําวิเศษณ์ 
คํากริยานุเคราะห์ คําสันธาน หรือคําอุทาน ก็ได้ แต่ถ้าเป็นคําอุทาน ที่มีรูปวรรณยุกต์ ต้องตัดรูปวรรณยุกต์ออก 
และไม่ต้องมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ มิฉะน้ัน จะขัดต่อการอ่านทํานองเสนาะ และในการใช้น้ัน ควรเลือกคําที่ท่าน
วาง เป็นแบบฉบับไว้ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
   คํานาม : พ่อ แม่ พ่ี 
   คํากริยานุเคราะห์ : เทอญ นา 
   คําสันธาน : ฤา แล ก็ดี 
   คําอุทาน : ฮา แฮ เฮย เอย เวย รา อา นอ 
   คําวิเศษณ์ : บารนี เลย 
           คําสร้อยน้ี ต้องเป็นคําเป็น จะใช้คําตายไม่ได้ และใช้เฉพาะบทประพันธ์ ชนิดโคลง และร่าย เท่าน้ัน 
 

วิธีการอ่านบทร้อยกรอง 
การอ่านบทร้อยกรองเปน็การอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลิน  และซาบซ้ึงในคําประพันธ์แต่ละชนิด  การ
อ่านบทร้อยกรองอ่านได ้ 2 แบบ  ดังน้ี 
             1.  อ่านออกเสียงธรรมดา  อ่านทํานองสามัญ อ่านทํานองเจรจา เป็นการอ่านออกเสียงตามปกติ
เหมือนการอ่านร้อยแก้ว  แต่มีจังหวะ  วรรคตอน  และการเน้นสัมผัสตามลักษณะบังคับของคําประพันธ์แต่ละ
ชนิด 
             2.  อ่านเป็นทํานองเสนาะ  เป็นการอ่านที่มีเสียงสูง  ตํ่า  หนัก  เบา  ยาว  สั้น  เป็นทํานองเหมือน
เสียงดนตรี  มกีารเอ้ือนเสียง  เน้นสัมผัสตามจังหวะ  ลีลา  และท่วงทํานองที่แตกต่างไปตามฉันทลักษณ์หรือ
ลักษณะบังคับของคําประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ให้ชัดเจน ไพเราะ    เหมาะสม  ทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม
ทํานองเสียงน้ัน 
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กิจกรรมที่ 1 
 

คําชี้แจง  ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. การอ่านออกเสียงที่ดี ควรมีลักษณะการอ่านอย่างไร 
 ก. ควรตีความเรื่องที่อ่านให้เข้าใจตามความรู้สึกของตน 
 ข. ควรอ่านแบบบีบเสียงบ้างเพ่ือให้เหมาะกับเน้ือหาที่อ่าน 
 ค. ควรอ่านออกเสียงดังพอสมควร และถูกต้องตามอักขรวิธี 
 ง.   ควรเข้าใจเน้ือหาและมีความรู้เรื่องท่วงทํานองการอ่านแต่ละประเภท  
 

2.  ร้อยกรอง หมายถึง 
 ก. ประโยคที่แต่งขึ้นตามหลักภาษา        
 ข. บทกลอนที่แต่งขึ้นโดยผู้เช่ียวชาญ 
 ค. คําประพันธ์ที่แต่งขึ้นตามแบบฉันทลักษณ์   
 ง. การเรียบเรียงบทความใหม่ ให้เกิดความไพเราะน่าสนใจ 
 

3.   การอ่านร้อยกรอง มีอะไรบ้าง 
 ก. อ่านทํานองสามัญ อ่านทํานองเจรจา อ่านทํานองเสนาะ 
 ข. อ่านทํานองสามัญ อ่านทํานองเจรจา อ่านทํานองเสนาะ อ่านทํานองสรภัญญะ 
 ค. อ่านทํานองพากย์ อ่านทํานองเพลงยาว 
 ง.  อ่านทํานองสามัญ 
 

4.    การอ่านออกเสียงร้อยกรอง ผู้อ่านควรมีการเตรียมตัวอย่างไร 
 ก. ฝึกอ่านให้ถูกจังหวะ จับใจความและอารมณ์ของเน้ือเรื่อง 
 ข. มีความรู้ฉันทลักษณ์คําประพันธ์แต่ละชนิดอย่างถ่องแท้ 
 ค. จดจําเน้ือเรื่องได้อย่างแม่นยํา และอ่านได้มีอรรถรส 
 ง. มีแก้วเสียงที่ดี และมีนํ้าเสียงไพเราะกับบทร้อยกรอง 
 

5.   คําในข้อใดที่อ่านออกเสียงได้ 3 พยางค์ทุกคํา 
 ก. พยาธิ     ปรัชญา     นพปฎล     
 ข. เพชรหึง   อัตลัด      ญาติกา      
 ค.  สนธยา    บทมาลย์   ราชสกุล     
 ง.   ลักษมี     สมุฏฐาน   ทิพจักขุ 
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6.    
 
   ข้อใดอ่านเว้นวรรคตอนข้อความข้างต้นได้ถูกต้อง  
 ก. เตยหอม // เดินลงจากบ้าน // ได้ยินเสียงลมพัดทิวไม้ / ท้องทุ่งสงบน่ิง / อยู่ในแสงแดดยามบ่าย 
 ข. เตยหอม / เดินลงจากบ้าน / ได้ยินเสียงลมพัดทิวไม้ / ท้องทุ่งสงบน่ิง // อยู่ในแสงแดดยามบ่าย 
 ค. เตยหอมเดินลงจากบ้าน  / ได้ยินเสียงลมพัดทิวไม้ // ท้องทุ่งสงบน่ิงอยู่ในแสงแดดยามบ่าย 
 ง. เตยหอมเดินลงจากบ้าน // ได้ยินเสียงลมพัดทิวไม้ /  ท้องทุ่งสงบน่ิงอยู่ในแสงแดดยามบ่าย 
  
7.     
 
 
 
 
 
 
 ข้อใดอธิบายวิธีการอ่านออกเสียงข้อความข้างต้นได้ถูกต้อง 
 ก. อ่านออกเสียงโดยเน้นหนักที่ตอนท้ายของเรื่อง 
 ข. อ่านออกเสียงโดยเน้นเฉพาะคําสําคัญของเรื่อง 
 ค. อ่านออกเสียงโดยแบ่งวรรคตามท่ีเว้นวรรคไว้ 
 ง. อ่านออกเสียงให้นุ่ม และแทรกอารมณ์ความรู้สึก 
 
 
8.     
 
  
    

     ข้อความข้างต้นเป็นคําประพันธ์ประเภทใด 
     ก.  กลอน 
 ข.  โคลง 
 ค. กาพย์ 
 ง. ร่าย 
 
 
 
 
 
 
 

“เตยหอมเดนิลงจากบ้านได้ยินเสียงลมพดัทิวไม้ท้องทุ่งสงบน่ิงอยูใ่นแสงแดดยามบา่ย” 

      “หุ่นละครเล็กคณะของครูโจหลุยส์เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้คนโดยทั่วไป ด้วยลกัษณะพิเศษท่ี

เคล่ือนไหวได้ทุกส่วนคล้ายคนจริง รวมทัง้ความสวยงามของเคร่ืองแต่งกายแบบโขนละครจริง

ประกอบกบัศิลปะการเชิดท่ีแตกตา่งจากการเชิดหุ่นกระบอก  ทําให้หุ่นละครเล็กของนายสาคร   

ยงัเขียวสด  มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทัง้ในและตา่งประเทศ” 

“สรวมสวสัดวิชิยัเกริกกรุงไกรเกรียงยศ เกียรตปิรากฏขจรขจายสบายทัว่แหลง่หล้า ฝนฟ้าฉ่ําชุม่ชล      

ไพศรพณ์ผลพนูเพิม่เหิมใจราษฎร์บําเทิง” 
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9. 
         
  

    ข้อใดอ่านบทร้อยกรองข้างต้นได้ถูกต้อง 
ก. จง-จะ-ระ-เที่ยว / เทียว-บด-ทะ-ไป / พง-พะ-นะ-ไพร / ไศ-ละ-ดํา-เนา //  ดุ่ม-บะ-ถะ-ด่วน /  

ชวน-จิด-ตะ-เพลิน / ใด-บ่-มิ-เกิน / เชิญ-บะ-ทะ-จร 
ข. จง-จร-เที่ยว- เทียว-บท-ไป /พง-พน-ไพร -ไศ-ละ-ดํา-เนา //  ดุ่ม-บถ-ด่วน- ชวน-จิต-เพลิน/  

ใด-บ่-มิ-เกิน-เชิญ-บท-จร 
ค. จง-จะ-ระ-เที่ยว-เทียว-บด-ทะ-ไป-พง-พะ-นะ-ไพร-ไศ-ละ-ดํา-เนา // ดุ่ม-บะ-ถะ-ด่วน -ชวน-จิด 

ตะ-เพลิน- ใด-บ่-มิ-เกิน-เชิญ-บะ-ทะ-จร 
ง. จง-จร-เที่ยว/ เทียว-บท-ไป /พง-พน-ไพร /ไศ-ละ-ดํา-เนา //  ดุ่ม-บถ-ด่วน /ชวน-จิต-เพลิน /  

ใด-บ่-มิ-เกิน / เชิญ-บท-จร 
 

 

10.     
 
 
  

      คําประพันธ์ข้างต้น ควรอ่านด้วยนํ้าเสียงอย่างไร 
 ก. เรียบๆ ช้าๆ   
 ข. เศร้าโศกสลด  
 ค.   เข้มแข็ง ดุดัน  
 ง.   นุ่มนวล อ่อนหวาน   
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

1. ค 2. ข 3. ก 4. ก 5. ข 

6. ค 7. ข 8. ง 9. ก 10. ง 

“จงจรเท่ียวเทียวบทไปพงพนไพรไศละดําเนาดุม่บถดว่นชวนจิตเพลนิใดบม่ิเกินเชิญบทจร” 

      “ ดผิูวสีนวลละอองออ่น    มลซ้ิอนดดํูาไปหมดสิน้    สองเนตร์งามกวา่มฤคนิ  นางนีเ้ป็นป่ินโลกา
งามโอษฐ์ดงัใบไม้ออ่น    งามกรดงัลายเลขา   งามรูปเลอสรรขวญัฟ้า   งามยิ่งบบุผาเบง่บาน” 
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2. สารคดี 

ความหมายของสารคดี 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 1182) กล่าวว่าสารคดี  หมายถึง  “เรื่องที่เขียนขึ้นจาก
เค้าความจริง  มิใช่เรื่องที่เกิดจากจินตนาการ”  เช่น สารคดีท่องเที่ยว  สารคดีชีวประวัติ 
           ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า   สารคดีเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนต้องการรายงานข้อเท็จจริงแก่ผู้อ่าน  โดยไม่ใช้
จินตนาการและอารมณ์ผสมผสานลงไป  
 สารคดีเป็นวรรณกรรมที่ต่างจากวรรณกรรมอ่ืนที่เป็นเรื่องแต่ง (เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น หรือบทกวี) 
ตรงที่สารคดีเป็นวรรณกรรมที่ยืนอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง ดังน้ัน คุณค่าของสารคดีจึงเป็นงานที่สะท้อน
สัจจะความเป็นจริง ให้ทั้งสาระความรู้ และรสของวรรณกรรม ไม่ใช่งานที่สร้างจากจินตนาการท่ีอ่านเพ่ือ 
ความเริงรมย์ เพียงประการเดียว “ข้อเท็จจริง” เหล่าน้ี ทําให้คนเขียนสารคดีไม่สามารถน่ังทํางานอยู่กับ
จินตนาการตามลําพังในห้องแล้วเขียนความฝันของตนเองได้ แต่ต้องก้าวออกไปหาข้อมูลจากภายนอก งาน
ข้อมูลจึงถือเป็นหัวใจหลักของการทํางานสารคดี 
 
ประเภทของสารคดี 
สารคดีสามารถจําแนกออกเป็นประเภทใหญ่ได้ 3 ประเภท (การเขียนสารคดี, 2553, ย่อหน้า 4) ดังน้ี  
1. สารคดีประวัติบุคคล  
 สารคดีบุคคลแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่ 

 สารคดีอัตชีวประวัติ หมายถึง สารคดีที่เจ้าของประวัติเขียนเล่าประวัติและเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
ตนเอง 

 สารคดีชีวประวัติ หมายถึง สารคดีที่มีผู้อ่ืนกล่าวถึง อาจเป็นชีวประวัติรวมหลายๆชีวิตในเล่มเดียว 
หรืออาจเป็นชีวประวัติของบุคคลเดียวก็ได้ 

2. สารคดีท่องเท่ียว  
 สารคดีท่องเท่ียว เป็นสารคดีที่เล่าเรื่องราวการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆมุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่านในด้าน
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ความเป็นอยู่ของผู้คน รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นคู่มือการเดินทาง 
เช่น เส้นทางการเดินทาง ที่พัก อาหาร ฯลฯ นอกจากน้ันผู้เขียนมักให้ข้อสังเกต และแสดงทัศนะต่อสิ่งที่พบเห็น
ไว้ด้วย  
3. สารคดีแนะนํา  
 สารคดีแนะนําจะมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกแง่มุม ต้ังแต่เรื่องปัจจัย
สี่ การประกอบอาชีพ จนถึงการพักผ่อนหย่อนใจ  
 
ลักษณะเฉพาะของสารคดี 
  1.  เรื่องที่นํามาเขียนเป็นสารคดี ต้องมีประโยชน์แก่ผู้อ่าน และมุ่งนําเสนอความรู้ เรื่องจริง เหตุการณ์
จริง และการเขียนต้องเขียนให้อ่านเพลิดเพลิน  
  2.  สารคดีเป็นเรื่องราวทั่วไป ไม่มีข้อจํากัดเฉพาะเร่ืองเวลาเหมือนข่าว จึงสามารถนําเรื่องใดก็ได้มา
เขียนสารคดี แต่ต้องยึดเรื่องข้อเท็จจริงเป็นหลัก เช่น ศาสนาและปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาษา ชีวประวัติ ฯลฯ   
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องค์ประกอบของงานเขียนสารคดี 
  1.  ส่วนที่เป็นบทนํา คือ การเขียนนําเข้าสู่เรื่อง เพ่ือให้ผู้อ่านทราบเค้าโครงเร่ืองของสารคดีเรื่อง
น้ันๆ การเขียนบทนําไม่จําเป็นต้องมีความยาวมากนัก ประมาณ 4-5 บรรทัด 
          2. ส่วนที่เป็นเน้ือเร่ือง เน้ือเรื่องต้องสัมพันธ์กับบทนํา โดยการขยายเนื้อความให้ผู้อ่านรู้
รายละเอียด ของข้อมูล สถิติต่าง ๆ ส่วนที่เป็นเน้ือเรื่องมีหลายย่อหน้า แต่ต้องคงความเป็นเอกภาพ กล่าวคือ 
ต้องเป็นเรื่องเดียวกันทุกย่อหน้า    และมีสัมพันธภาพ คือ เน้ือเรื่องต้องลําดับให้ต่อเน่ืองกัน 
          3.  ส่วนที่เป็นบทสรุป บทสรุปเป็นส่วนที่ทําให้ผู้อ่านประทับใจสารคดีเรื่องน้ัน ควรเขียนให้กะทัดรัด 
จับใจผู้อ่าน โดยการสรุปข้อมูล ข้อคิด หรือฝากข้อคิดให้ผู้อ่าน หรือทิ้งปัญหาหรือประเด็นให้ผู้อ่านคิดต่อ       
 

หลักการเขียนสารคดี                                                                                           
การเขียนสารคดี มีหลักการดังต่อไปน้ี 
          1.  การเลือกเรื่องและช่ือเรื่อง ต้องเหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในความสนใจของคน
กลุ่มน้ัน และให้สาระที่เป็นประโยชน์ การต้ังช่ือเรื่องต้องดึงดูดความสนใจให้ผู้อ่านอยากอ่านเน้ือเรื่อง 
          2.  การใช้ภาษา ใช้ภาษาชัดเจน ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ผู้อ่านเข้าใจง่าย หากเป็นการใช้ศัพท์
เฉพาะหรือภาษาถ่ินควรอธิบายความหมายไว้ด้วย นอกจากน้ี ควรใช้โวหารภาพพจน์เพ่ือสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้อ่าน 
          3.  ความยาวของสารคดี ไม่ควรมีความยาวมากเกินไปจนน่าเบ่ือเพราะสารคดีมีลักษณะเป็นบทเป็น
ตอน ไม่ใช่ตําราหรือหนังสืออ้างอิง จึงควรมีความยาวที่สามารถใช้เวลาในการอ่านประมาณ 15 นาที 
 

ขั้นตอนในการเขียนสารคดี 
  1.  การเตรียมตัวเขียน เป็นขั้นตอนที่ผู้เขียนต้องค้นคว้าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาใช้ประกอบการเขียน
สารคดี โดยการอ่านหนังสือ สัมภาษณ์หรือทดลอง ซึ่งผู้เขียนควรเตรียมตัวดังน้ี 
                   1.1 การเลือกเรื่อง ควรเลือกเขียนเรื่องที่อยู่ในความสนใจทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน และมีประโยชน์
ต่อผู้ อ่าน  ผู้ เขียนควรสังเกตกระแสและความนิยมในสังคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ  และ 
ความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในสังคมโลก ซึ่งจะทําให้เลือกเรื่องมาเขียนสารคดีได้สะดวกข้ึน 
                   1.2 การเลือกแหล่งข้อมูล ผู้เขียนต้องหาแหล่งข้อมูลมาประกอบการเขียน ผู้เขียนอาจใช้ข้อมูล
ปฐมภูมิ    ซึ่งเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นจากเหตุการณ์ หรือเรื่องราว ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เขียนต้องการเขียนเรื่อง การแห่
เทียนพรรษา ก็ต้องมาสัมภาษณ์และสืบค้นข้อมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากน้ันก็ต้องใช้แหล่งทุติยภูมิ    
ซึ่งเป็นข้อมูลจากเอกสาร หรือสิ่งตีพิมพ์ที่มีผู้รวบรวมไว้ ซึ่งค้นคว้าได้จากห้องสมุดของสถาบันต่าง ๆ หรือ
ศูนย์บริการทางวิชาการ คือ อินเทอร์เน็ต 
           2.  การลงมือเขียน เมื่อเลือกแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ผู้เขียนจะต้องนําข้อมูลน้ันมา
ลําดับความคิดโดยจัดทําเป็นโครงเร่ือง แล้วลงมือเขียนต้ังแต่บทนํา จนถึง บทสรุป 
           3.  การทบทวน เมื่อเขียนสารคดีจบแล้ว ควรอ่านบทความที่เขียนขึ้น 2-3 ครั้ง เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ เช่น แก้ไขตัวสะกด การันต์ การเว้นวรรคตอน ขัดเกลาภาษาเขียนให้สละสลวย ตรวจสอบการอ้างอิงให้
ถูกต้อง เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะทําให้งานเขียนด้อยคุณภาพ 

 



141 
 

 

กิจกรรมที่ 1  
 

คําชี้แจง  ให้นักศึกษาเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ข้อใดกล่าวถึงสารคดีได้ถูกต้อง  
    ก. สารคดีมุง่ให้ความเพลิดเพลินเป็นสําคัญ 
    ข. สารคดีมุง่ให้ความรู้เป็นสําคัญ 
    ค. สารคดีมุง่ให้ผู้อ่านได้รับข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านเป็นสําคัญ 
    ง. สารคดีมุง่ให้ความรู้ ความจริง และความเพลิดเพลินเป็นสําคัญ 
 

2. ส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดของการเขียนสารคดี คืออะไร 
 ก. บทนํา          ข.  เน้ือเรื่อง 
 ค. บทสรุป          ง.  บทนํา และบทสรุป 
 

3. หากมีความจําเป็นจะต้องใช้ภาษาถิ่นในการเขียนสารคดี  จะต้องทําอย่างไร 
 ก. เขียนแบบห้วนสั้น        
 ข. เขียนบรรยายลักษณะสิ่งที่กล่าวถึงกํากับด้วย 
 ค. ใช้ศัพท์ที่เป็นภาษาถิ่นทั้งหมด  เพ่ือความเป็นเอกภาพ      
 ง. ไม่ใช้ศัพท์ยากเกินไป  หรือวงเล็บความหมายกํากับด้วย 
 

4. การต้ังช่ือเรื่องของสารคดี  ควรมีลักษณะอย่างไร 
 ก. ช่ือเรื่องควรสอดคล้องกับเน้ือหา      
 ข. ช่ือเรื่องดึงดูดความสนใจได้ดี  
 ค. ช่ือเรื่องควรเป็นปริศนา      
 ง. ช่ือเรื่องควรจําง่าย 
 

5. การอ่านหนังสืออย่างหลากหลาย  มีประโยชน์ต่อการเขียนอย่างไร 
 ก. สามารถเลียนแบบงานเขียนได้ดี      
 ข. สามารถเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้ดี  
 ค. สามารถนํามาดัดแปลงงานเขียนของตนเอง     
 ง. สามารถนํามาพัฒนางานเขียนของตนให้ดีขึ้น 
 

6.การวิพากษ์วิจารณ์งานเขียนที่ดี  ควรมลีกัษณะอย่างไร 
 ก. การติ หรือเสนอแนะเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนางานเขียนที่ดี      
 ข. การเสนอแนะให้ปรับปรุงงานเขียนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์น้ันๆ 
 ค. การตีความงานเขียนตามความเข้าใจของผูอ่้าน  และเสนอแนะให้แก้ไข      
 ง. การตําหนิ หรือเสนอแนะเพ่ือให้แก้ไขตามแนวความคิดเห็นของแต่ละบุคคล 
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7. ข้อใดจัดเป็นหนังสือประเภทสารคดี 
 ก. ธาราหิมาลัย     
 ข. ในรอยทราย   
 ค. ความสุขของกะทิ      
 ง. ทัวร์อินเดียออกเนปาล 
 

8. ข้อมูลเก่ียวกับประเพณีบุญบ้ังไฟ ควรเขียนเป็นสารคดีเชิงประวัติประเภทใด 
     ก. การเขียนประวัติบุคคลสําคัญ 
     ข. การเขียนประวัติงานประเพณี      
     ค. การเขียนประวัติสถานที่สําคัญ 
     ง. การเขียนประวัติโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ 
 

9. การเขียนประวัติของเสาชิงช้า จัดเป็นการเขียนสารคดีประเภทใด 
     ก. การเขียนประวัติบุคคลสําคัญ 
     ข. การเขียนประวัติงานประเพณี      
     ค. การเขียนประวัติสถานที่สําคัญ 
     ง. การเขียนประวัติโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ 
 

10. จงจรเที่ยว ผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จัดเป็นหนังสือประเภทใด 
 ก. สารคดีเชิงวิชาการ      ข. สารคดีเชิงบทความ 
 ค. สารคดีเชิงท่องเที่ยว      ง. สารคดีอัตชีวประวัติ 
 
 
 
 
 
เฉลย  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ค 2. ข 3. ง 4. ก 5.ง  

  6. ก  7. ก 8. ง 9. ก 10. ค 
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กิจกรรมที่  2  
 

1.หลักการเขียนสารคดี การเขียนสารคดีที่ดีน้ัน ควรคํานึงถึงสิ่งใดบ้าง 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................  
 

2.  ให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่เรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือเก่ียวกับอาเซียน จากสื่อ
สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สัมภาษณ์บุคคล  หรือจากสถานที่จริง  แล้วเขียนบรรณานุกรมแหล่งเรียนรู้น้ันให้
ถูกต้อง        
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................  
 

3. จากการอ่านสื่อในข้อที่ 2. ทําให้นักศึกษามีข้อมูลที่จะนํามาเขียนสารคดีเป็นของตนเอง   ดังน้ันจึงขอให้
นักศึกษาเขียนโครงเร่ืองสารคดีของนักเรียนเอง   
 สารคดีเรื่อง................................................................................................................................... 
  เป็นสารคดีประเภท......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
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3. เรื่องสั้น 
  เรื่องสั้น หมายถึง วรรณกรรมร้อยแก้วบันเทิงคดีประเภทหน่ึงคล้ายกับ นวนิยาย จะมีข้อแตกต่างกันที่   
นวนิยายกล่าวถึงชีวิตของคนหลายด้าน และมีเหตุการณ์ในเร่ืองซับซ้อนหลายเหตุการณ์  เรื่องสั้นจะมี
เหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้คิด เป็นต้น การดําเนิน
เรื่องจะมุ่งเข้าสู่ประเด็นหลักอย่างรวดเร็ว ต้นกําเนิดของเร่ืองสั้นมาจากประเพณีการเล่านิทาน ซึ่งมักจะปู  
โครงเรื่องอย่างคร่าวๆ แล้วเข้าสู่จุดสําคัญของเรื่องอย่างรวดเร็ว 
 ลักษณะเด่นของเรื่องสั้นคือ มักมีเหตุการณ์หลักเพียงเหตุการณ์เดียว โครงเร่ืองเดียว ฉากเดียว จํานวน
ตัวละครเพียงไม่ก่ีตัว และมีระยะเวลาต้ังแต่ต้นจนจบเรื่องไม่นานนัก 

 เรื่องสั้น เกิดขึ้นในเมืองไทยประมาณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที4่)  โดย
ได้แบบอย่างมาจากตะวันตก  จึงมีลักษณะด้งน้ี  
 ความยาว เรื่องสั้นต้องมีความยาวพอประมาณ  อ่านจบได้ในเวลาไม่เกิน 50 นาที ตามขาดมาตรฐาน
ของเร่ืองสั้นรุ่นเก่าควรมีจํานวนคํา 4,000 - 5,000  คํา  แต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นสมัยใหม่  จัดเป็นเรื่องสั้นขนาดยาว
อาจมีจํานวนคําได้ถึง 10,000 คํา 
          ต้องมีความหนาแน่น  หมายถึง ต้องใช้สํานวนโวหาร  การสร้างฉาก  ตัวละคร  บทสนทนา  ฯลฯ  ให้
กระชับรัดกุมและมีประโยชน์ต้องการดําเนินเรื่องมากที่สุดลักษณะของเรื่องสั้นมีอยู่ 6 ลักษณะดังน้ี 
 1. มีโครงเรื่อง  
 2. มีจุดมุ่งหมายของเรื่องอย่างเดียว  
 3. มีตัวละครน้อย  
 4. ใช้เวลาน้อย  
 5. มีขนาดสั้นกะทัดรัด  
 6. มีความกระชับรัดกุมทุกๆด้าน 

ชนิดของเร่ืองสั้น  แบ่งออกเป็น  4  ชนิด  คือ 
          1.  เรื่องสั้นประเภทแสดงแนวคิด  (Theme Story)  คือ ผู้เขียนมีอุดมคติหรือต้องการช้ีให้ผู้อ่านเห็น
ความจริงอย่างใดอย่างหน่ึงของชีวิต 
          2.  เรื่องสั้นประเภทผูกเรื่อง  (Plot Story)  เรื่องสั้นประเภทน้ีมีโครงเรื่องซับซ้อนน่าฉงน และจบชนิด
ที่ผู้อ่านคาดคิดไม่ถึง  หรือนึกไม่ถึงว่าจะจบแบบนั้น 
          3.  เรื่องสั้นประเภทท่ีเพ่งเล็งจะแสดงลักษณะของตัวละคร  (Character Story)  เป็นเรื่องสั้นประเภท
ที่ผู้เขียนถือตัวละครเป็นใหญ ่ และต้องการจะเสนอลักษณะอย่างหน่ึงชองคนเป็นสําคัญ 
          4.  เรื่องสั้นประเภทท่ีถือฉากเป็นสาํคัญ  (Atmosphere Story)  เป็นการเขียนบรรยายสถานที่แห่ง
หน่ึงซึ่งมีลักษณะที่ทําให้เกิดความรู้สึกนึกคดิไปตามพฤติกรรมและตัวละครมีอุดมคติ  หรือต้องการช้ีให้เห็น
ความจริงอย่างหน่ึงของชีวิต 
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เรื่องสั้นมีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเขียนเรื่องสั้น ในการเขียนเรื่องสั้นน้ันผู้แต่งจะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบใดแบบหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 
  1.1 ตัวละครสําคัญเป็นผู้เล่า จะมีการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 เช่น ข้าพเจ้า ดิฉัน ผม 
  1.2 ตัวละครซึ่งไม่ใช้ตัวสําคัญเป็นผู้เล่า ก็จะใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 
  1.3 ผู้แต่งเล่าเอง ในฐานะเป็นผู้รู้เรื่องทุกอย่าง 
  1.4 ผู้แต่งเล่าเอง ในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ 
 2. โครงเร่ือง โครงเร่ือง คือ เหตุการณ์ในเรื่องที่เรียงตามลําดับเวลา และจะเป็นเหตุผลกัน เหตุการณ์
เหล่าน้ันมักจะมีข้อขัดแย้งต่างๆ ความขัดแย้งเป็นองค์ประกอบสําคัญของโครงเรื่อง เพราะ ความขัดแย้งเป็น
เหตุสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆข้ึน ความขัดแย้งที่เป็นส่วนประกอบของโครงเร่ืองจะมี 4 ประเภท คือ 
  2.1 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ลักษณะเช่นน้ีเป็นลักษณะที่ปรากฏได้ในการ 
การดํารงชีวิตของมนุษย์ เช่น นํ้าท่วม ลมพายุ อากาศหนาว อากาศร้อน และภัยธรรมชาติต่างๆท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการดํารงชีวิต และความสําเร็จของมนุษย์ 
  2.2 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมท่ีมนุษย์อาศัยอยู่ เป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ต่อ
มนุษย์ด้วยกันเอง เช่น การแก่งแย่งผลประโยชน์กัน การดูถูกคนที่มีอาชีพตํ่ากว่าตนเอง 
  2.3 ความขัดแย้งภายในระหว่างมนุษย์ เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากความปรารถนาในใจอัน
ขัดแย้งกัน อาจจะมีเหตุการณ์ภายนอกอ่ืนๆเข้ามาเก่ียวข้องด้วย แต่เหตุที่สําคัญที่สุด คือ ความขัดแย้งภายในใจ
ของตนเอง 
  2.4ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับโชคชะตา เป็นความขัดแย้งระหว่างการกระทําของมนุษย์
กับสิ่งที่มนุษย์เช่ือว่ามีอิทธิพลเหนือชีวิตของตน สิ่งน้ีมนุษย์ทั่วไปเรียกกันว่า โชคชะตา หรือพรหมลิขิต 
โชคชะตาอาจมีทั้งด้านดีและด้านร้าย เช่น การได้รับโชคลาภ การประสบภัยอันตรายถึงกับสูญเสียชีวิต 
โชคชะตาอาจมีบทบาททําให้เกิดการขัดแย้งขึ้น 
 3. ตัวละคร ตัวละครในเร่ืองสั้น และนวนิยาย อาจแบ่งออกตามความสําคัญของบทบาทได้ออกเป็น 2 
ประเภท คือ ตัวละครสําคัญ และตัวละครสําคัญรอง ผู้เขียนจะเขียนนิสัยตัวละครด้วยวิธีต่างๆ ดังน้ี 
  3.1. บรรยายรูปร่างลักษณะและความรู้สึกของตัวละคร 

 3.2 ให้ตัวละครอ่ืนๆ คิดหรือสนทนากันเก่ียวกับตัวละครตัวน้ัน 
3.3 บรรยายการกระทําของตัวละคร 
3.2 แสดงบทสนทนาของตัวละครตัวน้ันกับตัวละครอ่ืนๆ 
3.5 บรรยายความคิดของตัวละครตัวน้ัน 

 4. ฉาก หมายถึง เวลาและสถานท่ีอันเหมาะสมกับเหตุการณ์ในเร่ือง ฉากจะเป็นส่วนสําคัญของเรื่องที่
จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีขึ้น 
 5. สาร หมายถึง การแสดงแนวคิดของนักเขียนที่มีต่อชีวิต ที่ผู้เขียนต้องการส่งให้ผู้อ่านทราบ ซึ่ง
นักเขียนจะบอกตรงๆ หรือจากบทสนทนา แต่ส่วนมากนักเขียนมักจะไม่บอกผู้อ่านต้องค้นหา “สาร” 
ที่แฝงไว้เอาเอง จะทําให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกในการอ่าน 
 6. ไคลแม็กซ์หรือจุดสุดยอด เป็นจุดคลี่คลายของเรื่องเมื่อเรื่องบรรยายคล่ีคลายมาตามลําดับขั้น และ
จะมีช่วงหน่ึงที่เป็นเหตุการณ์สําคัญที่สุดของเรื่อง จุดไคลแม็กซ์ไม่ใช่สุดขั้นของอารมณ์ผู้อ่าน 
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 7. กลวิธี 
  7.1 การเปิดเรื่อง สร้างให้มีนาฏการหรือการกระทําที่ก่อให้เกิดความสนใจ อาจเปิดเรื่องโดย
การใช้บทสนทนา หรือการพรรณนาที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 
  7.2 การปิดเร่ือง เป็นตอนที่สําคัญที่สุด ตอนปิดเร่ืองน้ีเป็นจุดขั้นสุดของเร่ืองที่จะทําให้ผู้อ่าน
เกิดความประหลาดใจ หรือจบลงด้วยความสําเร็จหรือความล้มเหลวอย่างใดอย่างหน่ึง 

วิธีเขียนเรื่องสัน้ 
 วิธีเขียนเรื่องสั้นให้น่าอ่านชวนให้ติดตามควรมีรายละเอียดต่อไปน้ีคือ 
 1. เค้าโครงเรื่อง (plot) คือ การสร้างเหตุการณ์หน่ึงขึ้นมาเริ่มเรื่องและจบเรื่อง การสร้างโครงเร่ืองน้ีมี
หลัก 3 ประการคือ 
  1.1 โครงเรื่องต้องมีความสับสนวุ่นวาย มีปัญหาต้องแก้ไข มีการผูกปมทีซ่ับซ้อน 
  1.2 ในการดําเนินเรื่อง จะไม่ราบรื่น หากแต่ต้องมีอุปสรรคทําให้เรื่องสนุก หรือมีเหตุการณ์ที่
ทําให้ผู้อ่านรอคอยต่อไป 
  1.3 ปมน้ันค่อยๆคลี่คลาย จนถึงจุดสุดยอดของเรื่อง (cli-max) เป็นการจบหรือปิดเรื่อง           
 2. ตัวละคร 
  2.1 สร้างตัวละครให้สมจริง 
  2.2 การแสดงอุปนิสัยของตัวละครอาจบรรยายหรือเป็นบทที่ตัวละครพูดเอง 
  2.3 การแสดงอุปนิสัยของตัวละครต้องเสมอต้นเสมอปลายต้ังแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่อง 
  2.4 ตัวละครไม่มากเกินไป 
 3. ฉาก เป็นสถานที่หรือสิ่งแวดล้อม รวมทัง้บรรยากาศต่างๆท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับตัวเรื่อง 
  3.1 เลือกฉากให้เหมาะสมกับเรื่อง และดําเนินเรื่องตามบรรยากาศที่ถูกต้อง 
  3.2 ผู้เขียนต้องเขียนฉากที่ตนรู้จักดีที่สุด เพราะจะได้ภาพที่แจ่มชัด 
 4. บทสนทนา มีข้อปฏิบัติคือ 
  4.1 ไม่พูดนอกเร่ือง 
  4.2 เป็นคําพูดนอกเรื่อง 
  4.3 เป็นคําพูดง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะสมแก่ฐานะของตัวละคร 
  4.4 รู้จักหลากคํา ไม่ใช้คําซ้ําซาก 

 5. การเปิดเรื่อง เป็นหัวใจของการเขียนเรื่อง เพราะจะทําให้ผู้อ่านติดตามต่อไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
วิธีการเปิดเรื่อง ซึ่งมีอยู่หลายวิธี คือ 
  5.1 สร้างเหตุการณ์หรือการกระทําให้เกิดความสนใจ น่าต่ืนเต้น 
  5.2 เปิดเรื่องโดยใช้บทสนทนาที่มีถ้อยคําแปลกในความหมายและเน้ือเรื่อง ก่อให้เกิด 
ความอยากรู้อยากเห็น อยากติดตามเรื่องต่อไป 
  5.3 เปิดเรื่องโดยการพรรณนา พรรณนาฉาก หรือบรรยายฉากท่ีชวนให้ผู้อ่านสนใจ 
 6. การดําเนินเรื่อง ต้องคํานึงถึงคือ 
  6.1 ควรดําเนินเรื่องไปสู่จุดหมายโดยเร็ว 
  6.2 ปมของเรื่องควรมีความขัดแย้ง 1 แห่ง แล้วค่อยๆคลายปมทีละน้อย สมดังความ
ปรารถนาของผู้อ่านที่รอคอย 
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 7. การปิดเรื่อง เป็นตอนที่สําคัญทีสุ่ด ผู้อ่านจะทราบว่าเรื่องจะจบลงอย่างไร ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของ
เรื่อง คือ 
  7.1 จบลงโดยที่ทําให้ผู้อ่านประหลาดใจ คาดไม่ถึง 
  7.2 จงลงด้วยความสมปรารถนา หรือสิ้นหวังอย่างใดอย่างหน่ึง 
 
 ในการเขียนเรือ่งสั้นน้ัน จะเลือกเขียนในแนวใดก็ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้และอารมณ์ของแต่
ละคนที่จินตนาการ ซึ่งมีความแตกต่างกันไป โดยไม่จําเป็นต้องยึดหลักการเขียนเรื่องสั้นเป็นแบบแผนนักขึ้นอยู่
กับผู้เขียนว่าจะมีแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้น อันเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของตนเองมากกว่า 
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กิจกรรมที่ 1 
 

คําชี้แจง  ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ข้อใดคือข้อแตกต่างระหว่างเร่ืองสั้น กับ นวนิยาย ที่เด่นชัดที่สุด 
ก. ฉาก  บทสนทนา 
ข. โครงเรื่อง  แนวคิด 
ค. โครงเรื่อง ความยาวของเร่ือง 
ง. กลวิธีการเล่าเรื่อง  ตัวละคร 

2. บทสนทนาในเรื่องสั้นมีความสําคัญอย่างไร 
ก. ทําให้ผู้อ่านไม่รู้สึกเบ่ือ 
ข. เพ่ือความสมจริงของเรื่อง 
ค. ช่วยให้การดําเนินเรื่องบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้แต่งย่ิงขึ้น 

     ง.   เป็นวิธีเล่าเรื่องที่ทําให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะนิสัยของตัวละครได้ดีย่ิงขึ้น 

3. เรื่องสั้นของไทยได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องใด 
ก. วรรณกรรมของชนชาติตะวันตก 
ข. วรรณกรรมของชนชาติตะวันออก 
ค. กวีที่ทรงอิทธิพลและมีความสําคัญในสมัยก่อน 

     ง.   ลัทธิทางการเมืองและความเช่ือทางศาสนา 

4. เรื่องสั้นจัดเป็นงานเขียนประเภทใด 
ก. สารคดี 
ข. บันเทิงคดี 
ค. สาระบันเทิงคดี 

     ง.   ผลงานทางวิชาการ 
5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเรื่องสั้น 

ก. มีฉากในเร่ืองน้อย 
ข. มีแก่นเรื่องมากกว่าหน่ึงประเด็น 
ค. มีความยาวประมาณ 3-4 หน้ากระดาษ 

     ง.   มีการดําเนินเรื่องที่รวดเร็ว กระชับ รัดกุม 
 
เฉลย   1. ก 2. ก 3. ก 4. ข 5. ข 
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กิจกรรมที่ 2 
 

ให้นักศึกษาเขียนเรื้องสั้น มา 1 เรื่อง   
 เรื่อง............................................................................................................................................. 
  เป็นเรื่องสั้นประเภท....................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
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4. วรรณคดี 
 

วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ 
การใช้คําว่าวรรณคดีเพ่ือประเมินค่าของวรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกฤษฎีกาต้ังวรรณคดีสโมสรในสมัย
รัชกาลที่ 6 

วรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถทําให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มี
ความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาที่ไพเราะ เหมาะแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะ สามารถ ยกระดับจิตใจให้
สูงขึ้น รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร 

 
ประเภทของวรรณคดี 
     การจําแนกประเภทของวรรณคดีออกเป็นประเภทต่าง ๆ ใช้เกณฑ์การจําแนก คือ  จําแนกตาม
จุดมุ่งหมาย  รูปแบบการประพันธ์  รูปแบบทั่วไป หรือจําแนกตามแนวคิดและเน้ือหาของวรรณคดี  ดังน้ี 

จําแนกตามจุดมุ่งหมาย 
     จุดมุ่งหมายของการแต่งอาจแยกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ  2 ประเภท คือ 
1. สารคดี  (non - fiction)ได้แก่วรรณคดีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความรู้  หรือเป็นศาสตร์ เช่น  ปฐมโพธิกถา  
พระราชพิธีสืบสองเดือน 
2. บันเทิงคดี (fiction)ได้แก่วรรณคดีที่มุ่งหมายให้ผู้อ่านมีความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ์และจินตนาการคล้อย
ตามไปด้วย  การเขียนอย่างมีศิลปะ  ไพเราะรื่นหู มีความสมดุลและมีเอกภาพ มีแบบแผนและได้รับความนิยม
ปฏิบัติตาม  เช่น  เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน  บทละครเรื่องอิเหนา 

จําแนกตามรูปแบบการประพันธ์ 
     รูปแบบการประพันธ์ของการแต่งวรรณคดีไทย แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ  คือ ร้อยกรอง และร้อยแก้ว 
1. ร้อยกรอง (prosody หรือ poetry)ได้แก่ข้อเขียนที่มีการจํากัดจํานวนคํา  พยางค์ ความยาว เสียงสูงตํ่า
หนักเบา เอกโท สัมผัสและจังหวะไว้อย่างแน่นอน วรรณคดีประเภทน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  กวีนิพนธ์ 
2. ร้อยแก้ว (prose หรือ essay)ได้แก่ข้อเขียนที่ไม่มีการกําหนดฉันทลักษณ์เหมือนร้อยกรอง  เป็นความเรียง
ที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย วรรณคดีที่แต่งเป็นร้อยแก้ว มี นวนิยาย  นิทาน  
นิยาย  เรื่องสั้น  บันทึก  บทละครสมัยใหม่ 

จําแนกตามรูปแบบท่ัวไป 
     วรรณคดีอาจจําแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบที่มีผู้กําหนดขึ้นโดยทั่วไป ดังน้ี 
         1. วรรณกรรมวรรณา (narrative literature) หรือ มุขปาฐะ  (oral literature)ได้แก่  วรรณคดี
ที่ไม่มีตัวอักษร  แต่เล่าเรื่องต่อกันมาด้วยปาก 
 2. เรื่องสั้น (short story)ได้แก่ บันเทิงคดีพวกหน่ึงที่ประกอบด้วยลักษณะอันมีศิลปะ เช่น แสดง
เรื่องของตัวละครอันตกอยู่ในสภาพแห่งความยากลําบาก หรืออยู่ในที่ขัดข้องอับจนแล้วต่อสู้หรือแก้ไข
พฤติการณ์น้ันจนบรรลุผลที่สุดอย่างใดอย่างหน่ึง  
 3. นวนิยาย (novel)ได้แก่เรื่องที่สมมติขึ้นหรือใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึ้น  โดยยึดหลักความสมจริง
ให้มากที่สุด 
         4. บทละคร (Plays หรือ  drama) ได้แก่วรรณคดีที่แต่งขึ้นเพ่ือการแสดงประเภทเน้ือเรื่อง โดย
กําหนดบทบาทของผู้แสดงให้สมจริง  มีทั้งละครร้อง ละครรํา ละครพูด ละครดึกดําบรรพ์  ละครพันทาง  
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 5. บทเรียงความ (essay)ได้แก่ วรรณคดีที่ผู้เขียนบรรยายถึงสิ่งที่คิดอย่างลึกซึ้ง มักมีข้อเสนอ
เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตด้วย 
 6. นิทาน (tales)ได้แก่เรื่องเล่าที่ประดิษฐ์ขึ้น  โดยมิได้ต้ังใจจะให้ผู้ฟังเข้าใจว่าได้เกิดขึ้นจริง 

จําแนกตามแนวคิดและเนื้อหา 
     โดยอาศัยแนวคิดและเน้ือหาของวรรณคดีน้ัน ๆ มาเป็นเกณฑ์  จําแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
         1. วรรณคดีประวัติศาสตร์ 
         2. วรรณคดีศาสนา 
         3. วรรณคดีสื่ออารมณ์ขัน 
         4. วรรณคดีการเมือง 
         5. วรรณคดีวิวิธ (เบ็ดเตล็ด) 
         6. วรรณคดีคําสอน 
         7. วรรณคดีมรดก 
        8. เรื่องสั้นและนวนิยาย 
         9. ปริวรรณคดี 

วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย 
 วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของวรรณคดีไทยจากสภาพแรกเร่ิมไปสู่
สภาวะท่ีเจริญงอกงามข้ึน  ในด้านรูปลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ด้านผู้แต่ง  ด้านคําประพันธ์  ด้านวัตถุประสงค์  และ
ด้านที่มาของเน้ือเร่ือง  วิธีที่จะเห็นวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยน้ันจะต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของ
วรรณคดีเป็นสมัย ๆ โดยเริ่มต้ังแต่สมัยสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์  เรียงตามลําดับ
กันไปนับแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงรัชกาลที่ 3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  วรรณคดีไทย  มีลักษณะเป็นแบบฉบับที่ 
ยึดถือสืบต่อกันมาในรัชกาลที่ 4  คนไทยเริ่มมีความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก คตินิยมอันเป็นวิถีชีวิต รวมถึง
ลักษณะของวรรณคดีของคนไทย เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและทวีมากขึ้นตามลําดับ ต้ังแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน 
 

ลักษณะความแตกต่างระหว่างวรรณคดีไทยด้ังเดิมและวรรณคดีไทยปัจจุบันที่สําคัญ  มีดังนี้    
1.  อิทธิพล  เดิมวรรณคดีไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดีย และประเทศแถบตะวันออกบางประเทศ เช่น 

จีนลังกา ชวา(อินโดนีเซีย)  เปอร์เซีย(อิหร่าน) มอญ ปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากประเทศยุโรป 
2.  ลักษณะคําประพันธ์  เดิมนิยมร้อยกรองขนาดยาวมากกว่าร้อยแก้ว ใช้ร้อยกรองทุกชนิด และ 

เคร่งครัดในฉันทลักษณ์ ปัจจุบันนิยมร้อยแก้วมากกว่าร้อยกรอง  เลือกใช้ร้อยกรองเฉพาะ  กลอน  กาพย์  และ
โคลง  มีการดัดแปลงร้อยกรองให้มีรูปลักษณะผิดแผกไปจากเดิมและไม่เคร่งครัดในฉันทลักษณ์ 

3.  รูปแบบ เดิมนิยมแต่งเป็นนิทาน นิยาย พงศาวดาร ตํานาน ตํารา คําสอน กฎหมาย นิราศจดหมาย
เหตุ ละครรํา บทพากย์โขน บทสดุดี ปัจจุบัน นิยมแต่งเป็น นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี บทความ ปาฐกถา  
บันทึก  อนุทิน บทละครพูด บทละครวิทยุ บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์   

4.  แนวคิด  เดิมแทรกคตินิยมแบบอุดมคติโดยมีแบบโรแมนติก และสัญลักษณ์ปนอยู่ด้วย ปัจจุบัน  
เน้นสัจนิยม  สังคมนิยม  โดยมีสัญลักษณ์นิยมปนอยู่ด้วย 

5.  เน้ือเรื่อง  เดิม มักเป็นเรื่องไกลตัว  จํากัดวงและมีลักษณะเชิงจินตนาการ เช่น เรื่องศาสนา   
จักรๆ วงศ์ๆ เทพเจ้า กษัตริย์ ยักษ์ อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์  ปัจจุบัน  เปลี่ยนเป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในวงกว้าง และมี
ลักษณะเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์  
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6.  ธรรมเนียมนิยม  เดิม มีโครงสร้างที่เป็นแบบแผน นิยมเลียนแบบครู เช่น  ขึ้นต้นบทประณาม 
ชมบ้านชมเมือง  ชมการแต่งกาย  ชมไม้   ชมนก  ชมเนื้อ  ชมกระบวนทัพ   ปัจจุบัน  ไม่มีโครงสร้างที่เป็น
แบบแผน ตายตัว  ผู้แต่งมีอิสระที่จะคิดแบบอย่างของตนเอง  

7.  ความมุ่งหมาย เดิม มุ่งให้คุณค่าทางอารมณ์  และสร้างศรัทธามากกว่าปัญญา ปัจจุบัน เน้นคุณค่า
ทางความคิดและปัญญาในการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นสําคัญ 

8.  การดําเนินเรื่อง  เดิม เน้นศิลปะการใช้ภาษาและรสวรรณคดีมากกว่าองค์ประกอบของเรื่อง เช่น  
โครงเรื่อง แนวคิด  ความสมจริง  ปัจจุบัน ให้ความสําคัญขององค์ประกอบของเรื่อง เช่น โครงเร่ือง แนวคิด   
ความสมจริงมากกว่าศิลปะการใช้ภาษาและรสวรรณคดี 

9.  ผู้แต่ง เดิม ผู้แต่งจํากัดเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย ขุนนาง  นักปราชญ์ราชกวี  ปัจจุบัน  ผู้แต่ง
ส่วนมากเป็นประชาชนทั่วไป 

10.  ผู้อุปถัมภ์  เดิม พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายเป็นผู้ชุบเลี้ยงกวีที่สร้างสรรค์วรรณคดี  ปัจจุบัน 
ผู้เขียนมีรายได้จากการขายงานประพันธ์ของตน 

 
 โวหารในกวีนิพนธ์ 
 โวหารในกวีนิพนธ์ที่นิยมกันมาแต่โบราณ  มี  4  โวหาร  คือ 

1.  เสาวรจนี  เป็นกระบวนชมความงามหรือพรรณนาเกียรติคุณ 
2.  นารีปราโมทย์  เป็นการเกี้ยวพาราสี 
3.  พิโรธวาทัง  เป็นการแสดงความไม่พอใจ  เช่น  ประชดประชัน  ตัดพ้อต่อว่า  ข่มขู่และดุด่า  โกรธ 
4.  สัลลาปังคพิสัย  เป็นการแสดงความโศกเศร้า  คร่ําครวญ  และความอาลัย 
 

ความสําคัญของการเรียนวรรณคดีไทย 
กําเนิดวรรณคดี 
 วิทย์ศิวศริยานนท์  กล่าวว่า  วรรณคดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสันดานของมนุษย์ตลอดเวลา  เช่นเดียวกับ
ศิลปะอ่ืน ๆ มนุษย์มีศิลปะทุกยุคทุกสมัย  และศิลปะไม่ใช่การเล่นฆ่าเวลา  วรรณคดีเกิดขึ้นได้เสมอใน
สภาวการณ์ต่าง ๆ และอาจจะมีมูลเหตุมาจากอารมณ์เพศ  ศาสนา  การเล่น  หรืองานก็ได้  ขึ้นอยู่กับทัศนะ
ของแต่ละบุคคล หรือแต่ละความเช่ือ 
 พิชิต  อัคนิจ  กล่าวว่า  ตํานานกําเนิดวรรณคดีของชาติต่าง ๆ อาทิ ตํานานกรีก  ตํานานสันสกฤต  
ตํานานจีน เป็นต้นเค้าของทฤษฎีการกําเนิดวรรณคดีในสมัยปัจจุบัน  เพราะมูลเหตุที่ทําให้เกิดวรรณคดีตาม
หลักวิชาการสมัยใหม่ที่นํามากล่าวไว้ต่อไปน้ี  ก็ล้วนมีสาระอิงตํานานที่กล่าวไว้แล้วแทบทั้งสิ้น คือ 

1.  เกิดจากการนับถือวีรชน เช่น เรื่องรามายณะ มหาภารตะ ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น 
2.  เกิดจากความเช่ือทางศาสนา  ศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจ ศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและเป็นสิ่ง

บันดาลใจให้เกิดวรรณคดีได้ เช่น เรื่องมหาชาติคําหลวง ไตรภูมิพระร่วง ปฐมสมโพธิกถา  และอ่ืน ๆ  
3.  เกิดจากอารมณ์ อารมณ์ที่เกิดเอง ไม่คล้อยตามผู้อ่ืน เช่น อารมณ์รัก โกรธ โศก เป็นมูลเหตุให้เกิด

วรรณคดีไทย เช่น เรื่องมัทนะพาธา กามนิต อติรูป และอ่ืน ๆ 
4.  เกิดจากความกลัวภัย  โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ 
5.  เกิดจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การไปมาหาสู่ระหว่างสังคมต่าง ๆ ก็มีส่วนทําให้เกิดวรรณคดี

ด้วย  เช่น  นิราศลอนดอน  นิราศกวางตุ้ง  และอ่ืน ๆ  
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ความสําคัญของการเรียนประวัติวรรณคดี 
 เน่ืองจากวรรณคดีส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ผู้แต่งมีต่อสภาพและเหตุการณ์แวดล้อมในยุค
สมัยของผู้แต่ง เช่น มีความช่ืนชมในวีรกรรม ความสามารถหรือบุญบารมีของบุคคลสําคัญก็แต่งเรื่องประเภท
สดุดี ถ้ามีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาก็แต่งเรื่องธรรมะและชาดก ถึงแม้วรรณคดีที่เกิดจากความสะเทือนใจ
ส่วนตัวของ ผู้แต่งเอง ผู้แต่งก็มักสร้างเน้ือหาและฉากของเรื่องขึ้นจากสิ่งที่ผู้แต่งประสบพบเห็นเป็นส่วนมาก  
นอกจากรูปแบบ คําประพันธ์ ประเภท และสาระสําคัญของเร่ืองมักเป็นไปตามคตินิยมของสังคมในสมัยที่แต่ง 
เพราะฉะน้ันการอ่านวรรณคดีให้ได้คุณค่าที่แท้จริง จําเป็นต้องเรียนวรรณคดีในเชิงประวัติหรือประวัติวรรณคดี
ประกอบด้วย การเรียนประวัติวรรณคดี พิจารณาถึงประเด็นสําคัญของวรรณคดีในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. ผู้แต่ง  รวมถึงชีวประวัติและผลงาน 
2. ที่มาของเร่ือง  ได้แก่  เรื่องที่เป็นต้นเค้า  อาจเป็นเร่ืองหรือเหตุการณ์ภายในประเทศ หรือที่ได้รับ

อิทธิพลจากต่างประเทศ 
3. ความมุ่งหมายในการแต่งได้แก่แรงบันดาลใจหรือความมุ่งหมายของผู้แต่งในการแต่งวรรณคดีน้ัน ๆ  
4. วิวัฒนาการและความสัมพันธ์ต่อเน่ืองระหว่างวรรณคดีแต่ละสมัย 
5. สภาพสังคมในสมัยที่แต่ง ซึ่งได้แก่ วัฒนธรรม สภาพสังคมและเหตุการณ์ของบ้านเมืองในระยะเวลา

ที่แต่ง 
6. อิทธิพลที่วรรณคดีมีต่อสังคมทั้งในสมัยที่แต่งและในสมัยต่อมา 
 

ประโยชน์ของการเรียนประวัติวรรณคดี 
 เน่ืองจากการเรียนประวัติวรรณคดีมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่มา  และสิ่งแวดล้อมโดยท่ัวไปของ
วรรณคดี  การเรียนประวัติวรรณคดีจึงให้ประโยชน์หลายประการ  ดังน้ี 
1. ช่วยเพ่ิมความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดี 
2. ได้ความรู้เก่ียวกับภาษาและลักษณะอักขรวิธีสมัยต่าง ๆ  
3. ได้ความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยต่าง ๆ  
4. ได้ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม  สภาพสังคม และเหตุการณ์บ้านเมือง  ควบคู่กันไปกับวิวัฒนาการของ
วรรณคดีในสมัยต่าง ๆ 

การแบ่งสมัยของวรรณคดี 
 วรรณคดีไทย  เริ่มมีขึ้นต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทย  มาจนกรุงรัตนโกสินทร์ วรรณคดี
มิได้เกิดขึ้นทุกรัชกาล  เพราะฉะน้ันสมัยของวรรณคดีไทยอาจเรียกตามพระนามของพระมหากษัตริย์ที่มี
วรรณคดีเกิดขึ้นก็ได้ แต่ในที่น้ีจะแบ่งโดยอิงตามลําดับเวลาตามประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นหลัก ได้
ดังต่อไปน้ี 

1.  วรรณคดีสมัยสุโขทัย  วรรณคดีสมัยสุโขทัย  เริ่มต้ังแต่รัชกาลของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ที่มี
การประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้น ใน พ.ศ. 1826  จนถึงรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที่ 4 สุโขทัยตกอยู่ใต้อํานาจ        
กรุงศรีอยุธยา ในพ.ศ. 1921 

2.  วรรณคดีสมัยอยุธยา ในสมัยน้ีแบ่งเป็นยุคย่อยได้อีก  3  สมัย  คือ 
2.1  สมัยอยุธยาตอนต้น  เริ่มต้ังแต่การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยสมเด็จ 

พระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) ประมาณปี พ.ศ. 1893 ถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ใน พ.ศ. 2198 
2.2  สมัยอยุธยาตอนกลาง เริ่มต้ังแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจนถึงสมเด็จพระนารายณ์ 

มหาราช 
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2.3  สมัยอยุธยาตอนปลาย เริ่มต้ังแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ประมาณ พ.ศ. 2275 
จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 

3.  วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี  เกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2310 – พ.ศ. 2325 
4.  วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  แบ่งออกตามพัฒนาการของวรรณคดี ได้  2  ระยะ  คือ 

4.1  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  เริ่มต้ังแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ใน พ.ศ. 
2325 จนกระทั่งปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ใน พ.ศ. 2367 

4.2  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง  เริ่มในระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  คือระหว่าง พ.ศ. 2367 – พ.ศ. 2475 

4.3  สมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน (หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง) เริ่มต้ังแต่การ
เปลี่ยนแปลง   การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย ในพ.ศ. 
2475  ถึงปัจจุบัน 

 
5. ชีวประวัติ 

ชีวประวัติ (อังกฤษ: biography) คืองานเขียนชนิดหน่ึงที่เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลในช่วง
ชีวิต ชีวประวัติของบุคคลหน่ึงๆ ไม่เพียงแต่กล่าวถึง วันเกิด อาชีพ การศึกษา แต่จะมีการถึงเร่ืองราวของแต่ละ
ช่วงชีวิต และเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งน้ีหากเป็นประวัติของผู้เขียนเอง จะนิยมเรียกว่า อัตชีวประวัติ 

ชีวประวัติ เป็นคํานาม มาจากคําว่า ชีว และ ประวัติ หมายถึง ประวัติชีวิตบุคคล ส่วนคําว่า 
biography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือคําว่า bíos ที่หมายถึง ชีวิต (life) และ gráphein ที่มีความหมาย
ว่าการเขียน (to write) 

ชีวประวัติ เป็นงานเขียนประเภทหน่ึงที่เป็นการนําเสนอข้อมูลและเรื่องราวเก่ียวกับบุคคล โดยปกติจะ
นําเสนอในรูปแบบของหนังสือหรือบทความ บางครั้งอาจนําเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ก็ได้ ซึ่งองค์ประกอบ
ของชีวประวัติน้ัน อาจนอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การศึกษา การทํางาน ความสัมพันธ์ หรือ การ
เสียชีวิต ก็ได้ โดยลักษณะของชีวประวัติจะไม่เหมือนกับประวัติโดยย่อ (Profile) หรือประวัติส่วนตัวโดยสังเขป 
(Resume) ทั้งน้ีอาจเป็นการนําเสนอเร่ืองราวประสบการณ์ มุมมองของบุคคล รวมทั้ง เกร็ดต่างๆ ในชีวิต และ
การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของบุคคล 

ส่วน อัตชีวประวัติ น้ัน เป็นคํานาม มาจากคําว่า อัตชีว และ ประวัติ หมายถึง ประวัติชีวิตที่เจ้าของ
เขียนหรือเล่าด้วยตนเองในภาษาอังกฤษใช้คําว่า Autobiography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือคําว่า auto 
ที่หมายถึง ตนเอง ดังน้ัน autobiography จึงหมายถึง การบอกเล่าชีวประวัติของตนเอง 

การทํางานก็เป็นชีวประวัติได้หากครอบคลุมช่วงชีวิตของบุคคลน้ัน เช่น ชีวประวัติการทํางาน โดยปกติ
จะเป็นงานเขียนที่ได้จากเร่ืองจริง แต่บางครั้งก็สามารถใช้บันเทิงคดีในการนําเสนอชีวิตของบุคคลได้ หน่ึงใน
รูปแบบการเขียนจะชีวประวัติจะครอบคลุมไปถึงการเขียนที่สืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน รวมทั้งชีวประวัติใน
วรรณกรรม ภาพยนตร์ และสื่อรูปแบบอ่ืนๆ 
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6. บทความ 
การเขียนบทความ   
 บทความคือ ความเรียงที่ เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริงและในเน้ือหานั้นผู้ เขียนได้แทรก
ข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย บทความเป็นงานเขียนที่ปรากฏคู่กับหนังสือพิมพ์ เพราะ
บทความเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์เป็นส่วนใหญ่เพ่ิงนิยมกันในหมู่นักอ่าน  รูปแบบการเขียนบทความคล้ายกับ
เรียงความมาก  

ลักษณะเฉพาะของบทความ 
1.ต้องเป็นเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกําลังสนใจอยู่ในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่คนกําลังอยากรู้ว่าจะดําเนิน

ต่อไปอย่างไร หรือมีผลอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัย 
2. ต้องมีแก่นสาร มีสาระอ่านแล้วได้ความรู้หรือความคิดเพ่ิมเติมมิใช่เรื่องเลื่อนลอยไร้สาระ 
3. ต้องมีข้อทรรศนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้เขียนแทรกอยู่ด้วย 
4. มีวิธีเชิญชวนให้อ่าน อ่านแล้วท้าทายความคิด และสนุกเพลิดเพลินจากความคิดในเชิงถกเถียง

โต้แย้งน้ัน 
5. เน้ือหาสาระ และสํานวนภาษาเหมาะสําหรับผู้อ่านที่มีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะ   ผู้อ่านที่มี

การศึกษาน้อย นิยมอ่านข่าวสดมากกว่าบทความ 

ลักษณะท่ีแตกต่างและเหมือนกันของบทความ เรียงความ และข่าว 
1. รูปแบบ เรียงความและบทความมีรูปแบบการเขียนเหมือนกัน คือ มีโครงสร้าง อันประกอบด้วย

สามส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ คํานํา เน้ือเร่ือง และสรุปหรือคําลงท้าย การต้ังช่ือเรื่องหรือหัวข้อเรื่องอาจจะเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน ส่วนข่าวที่เป็นการเสนอเร่ืองราวหรือเหตุการณ์  ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง สาระสําคัญของ
ข่าวอยู่ที่ความนําอันเป็นย่อหน้าแรกของการเขียนข่าว ส่วนย่อหน้าต่อ ๆ มามีความสําคัญลดหลั่นกันลงมา
ตามลําดับ จนกระทั่งถึงย่อหน้าสุดท้ายอาจ  ตัดทิ้งไปได้โดยไม่เสียความถ้าเน้ือที่กระดาษจํากัด 

2. ความมุ่งหมาย  บทความน้ันเขียนขึ้นเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง หรือเหตุการณ์น้ันๆ ส่วน
เรียงความเป็นการเขียนเพ่ือแสดงความรู้เก่ียวกับหัวข้อเรื่องน้ันแต่เพียงอย่างเดียว 

3. เน้ือเร่ือง หัวข้อเร่ืองของบทความต้องทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในความสนใจของ ผู้อ่าน
ขณะนั้น เวลาผ่านไปเพียงสัปดาห์หน่ึงหรือมากกว่าน้ันก็อาจล้าสมัยไป ส่วนเรียงความ   จะหยิบยกเอาเรื่องใด 
ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมาเขียนก็ได้ และหัวข้อเร่ืองเดียวกันน้ี   จะเขียนเม่ือไรก็ได้ไม่ถือว่าล้าสมัย 
แต่ข่าวมีอายุอยู่ 24 ช่ัวโมงเท่าน้ัน ถ้าเสนอข่าวช้าไปสักวันหรือสองวันก็ไม่น่าสนใจเสียแล้ว 

4. วิธีเขียน เรียงความเขียนด้วยท่วงทํานองการเขียนแบบเรียบ ๆ ไม่โลดโผน ต่างจากวิธีเขียน
บทความที่ต้องการใช้สํานวนโวหารอันชวนให้อ่าน ให้คิดตามเนื้อเรื่อง การเขียนข่าวต้องตอบคําถาม 5 ข้อ คือ 
ใคร ทําอะไร  ที่ไหน เมื่อไร และทําไม เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในขณะน้ัน  เขียนสั้น ๆ ตรงไปตรงมา ไม่มีความ
คิดเห็นของผู้เขียน ไม่มีช่ือผู้เขียนข่าว ใช้ภาษาที่ชนทุกช้ันอ่านได้  

 
 
 
 
 
 



156 
 

 

ข้อความใดที่บ่งอารมณ์และความโน้มเอียงของผู้เขียน 
 

ประเภทของบทความ 
บทความแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ บทความเชิงสาระ (Formal Essay) และ

บทความเชิงปกิณกะ (Informal Essay) บทความเชิงสาระจะเน้นหนักไปทางวิชาการ ผู้เขียนต้องการอธิบาย
ความรู้อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นสําคัญ ไม่คํานึงถึงการใช้สํานวนโวหารหรือความเพลิดเพลินของผู้อ่าน เพราะถือว่า
ผู้อ่านต้องการปัญญาความคิดมากกว่าความสนุก ส่วนบทความเชิงปกิณกะน้ัน แม้ผู้เขียนจะมุ่งหมายให้ความรู้
ความคิดกับผู้อ่านบ้าง แต่ต้องถือว่าเป็น  ความมุ่งหมายรอง เพราะผู้อ่านบทความเชิงปกิณกะจะต้องได้ความ
เพลิดเพลินเป็นเบ้ืองต้น  นักเขียนบางคนก็อาจจะเขียนบทความเชิงสาระพร้อม ๆ กับให้ความรู้สึกสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่ผู้อ่านด้วย 

บทความสมัยน้ีค่อนข้างจะมีลักษณะผสมผสานกันทั้งเชิงสาระและปกิณกะ ดังที่ปรากฏอยู่ตาม
หนังสือพิมพ์รายวัน และรายสัปดาห์ ถ้าจะแบ่งตามเน้ือเรื่องของบทความแล้วยังแยกออกไปได้อีกหลาย
ประเภท เช่น 

1. บทความแสดงความคิดเห็น เป็นบทความที่ผู้เขียนหยิบยกเอาปัญหาในสังคมน้ัน   ขึ้นมาเขียน  มี
ทั้งปัญหาส่วนรวมและปัญหาส่วนบุคคล  ปัญหาส่วนรวมก็เช่น  ปัญหาเศรษฐกิจการศึกษา การเมือง  
การปกครอง ฯลฯ  ปัญหาส่วนบุคคลก็เช่น การป้องกันอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยให้ตนเอง  
การประกันชีวิต ฯลฯ บางคร้ังผู้เขียนอาจจะเขียนตอบโต้บทความที่ผู้อ่ืนเขียนขึ้นเพ่ือแสดงความคิดเห็นในแนว
หน่ึงแนวใด ปัญหาที่มีข้อขัดแย้งน้ีมักจะมีข้อคิดแตกต่างกันออกไปสองแนว คือ ความคิดเห็นในแนวยอมรับ
และโต้แย้ง เช่น หัวข้อบทความท่ีว่า เพศศึกษาเหมาะสมกับการศึกษาระดับมัธยมเพียงไร บทความประเภทน้ี
ผู้เขียนอาจจะเลือกแสดงความคิดเห็นในแนวใดแนวหน่ึงก็ได้ หรือจะเสนอความคิดเห็นของคนทั่ว ๆ ไปทุกด้าน
ก็ได้ เพ่ือปล่อยให้ผู้อ่านพิจารณาตัดสินเอาอง วิธีเขียนบทความแสดงความคิดเห็นน้ี ผู้เขียนต้องเร่ิมต้นด้วยการ     
แยกแยะปัญหาให้กระจ่างชัดเสียก่อนว่า คืออะไร วิธีแก้ปัญหามีอย่างไร ผู้เขียนเห็นชอบด้วยวิธีไหน เหตุที่
เห็นชอบและไม่เห็นชอบด้วย ในตอนลงท้ายควรจะย้ําความคิดเห็นของตนให้เด่นชัดอีกทีหน่ึง 

2. บทความประเภทสัมภาษณ์ เป็นบทความท่ีแสดงความคิดของบุคคลเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะ ผู้เขียนบทความควรรู้จักเลือกบุคคลที่จะสัมภาษณ์ เช่น เป็นคนเด่น มีช่ือเสียง มีความเช่ียวชาญ 
หรือมีความเข้าใจอย่างดีในเรื่องที่เราจะเขียน ได้แก่ การสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีถึงมาตรการผลักดันผู้อพยพ
จากเวียดนามและกัมพูชา สัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเก่ียวกับนโยบายการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม 
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางแฟช่ันสตรีเรื่องแนวโน้มในการแต่งกายของสตรีไทยในปัจจุบัน ฯลฯ การเลือก
สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีความรู้เช่ียวชาญในเร่ืองที่เราต้องการ เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะบุคคลเหล่าน้ีจะสามารถให้
ข้อเท็จจริงตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และน่าเช่ือถือ บางครั้งผู้เขียนอาจเลือกสัมภาษณ์บุคคลอีก
ประเภทหน่ึงซึ่งไม่ใช่ ผู้สันทัดจัดเจนในเรื่องน้ัน แต่เป็นผู้ที่เด่นอยู่ในความสนใจของสังคม  เช่น สัมภาษณ์ดารา
ภาพยนตร์ เก่ียวกับทรรศนะในการเลือกคู่ครองและการหย่าร้าง ทั้งน้ีเพราะความเด่นของตัวบุคคลอาจดึงเรื่อง
ขึ้นสู่ความสนใจของผู้อ่านได้ ในการน้ีผู้เขียนอาจแทรกเร่ืองราวอ่ืนๆ ลงไปด้วยเป็นต้นว่าชีวประวัติย่อๆ และ
เรื่องที่เก่ียวพันกับบุคคลเหล่าน้ัน 
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3. บทความก่ึงชีวประวัติ มีลักษณะคล้ายกับบทความประเภทสัมภาษณ์ต่างกันในแง่ที่บทความ
ประเภทสัมภาษณ์ต้องการแสดงข้อคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึง เก่ียวกับเรื่องใด  เรื่องหน่ึง  ส่วนบทความก่ึง
ชีวประวัติน้ันต้องการแสดงเรื่องราวเก่ียวกับตัวบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ แต่ไม่ได้เน้นที่อัตชีวประวัติกลับไปเน้นที่
ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ทําให้เขาประสบ  ความสําเร็จย่ิงใหญ่กว่าบุคคลทั่วไป เขามีวิธีการและ
หลักการในการดํารงชีวิต ตลอดจนการปฏิบัติตนอย่างไร  เรื่องชีวประวัติเป็นสิ่งสําคัญรองลงมา ข้อมูลที่เราเก็บ
เอามาเขียนน้ัน นอกจากจะได้จากการสัมภาษณ์บุคคลน้ันเองแล้ว อาจได้มาจากการสอบถามบุคคลแวดล้อม 
ซึ่งมีทั้งญาติมิตรและศัตรู ตลอดจนจากเอกสารหรือผลงานต่างๆ ที่เขาได้เคยสร้างไว้รวมกันเข้าเป็นข้อมูล
สําหรับประกอบการเขียนบทความ 

4. บทความประเภทให้ความรู้ เป็นบทความท่ีให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรืออธิบายวิธีทําสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึง ในการเขียนควรเลือกเรื่องที่ดึงดูดความสนใจ และผู้อ่านสามารถ  ทําความเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตาม
ได้ไม่ยาก หัวข้อที่จะเลือกมาเขียนมีอยู่กว้างขวาง เช่น เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับปัจจัย 4 เป็นต้นว่า วิธีปรุง
อาหารคาวหวาน วิธีตัดเย็บเสื้อผ้า การทําสวนครัว ฯลฯ 

5.  บทความประเภทให้แง่คิด โน้มน้าวใจ หรือกระตุ้นให้กระทําอย่างใดอย่างหน่ึง ผู้เขียนอาจเขียน
อย่างตรงไปตรงมา หรือเขียนในเชิงอุปมาอุปมัยก็ได้ การเขียนเชิงอุปมาอุปมัยน้ันจะพูดถึงสิ่งอ่ืน ผูกเป็น
เรื่องราวต่อเน่ืองกันโดยตลอด ข้อความทั้งเรื่องจะแทนความคิดที่ต้องการให้ผู้อ่านทราบ เช่น กล่าวถึงสัตว์ฝูง
หน่ึง แต่เดิมเคยอยู่เป็นสุขรักใคร่สามัคคีกัน ต่อมาทะเลาะวิวาทกันแยกตัวไปอยู่ที่อ่ืนเป็นจํานวนมากไม่ช้านัก
สัตว์ฝูงน้ันก็ถูกสัตว์ฝูงอ่ืนรังแกล้มตายไปหมดส้ิน  เรื่องทั้งหมดน้ีเป็นการแทนความคิดของผู้เขียนที่จะช้ีให้เห็น
โทษของการแตกสามัคคี เรื่องที่นํามาเขียนอาจเป็นการให้แง่คิดทั่ว ๆ ไป เช่น เรื่องการประหยัด ความรักชาติ 
ความเป็นพลเมืองดี ฯลฯ 

6. บทความประเภทรายงานผลการท่องเท่ียว ถ้าเป็นการไปเที่ยวสถานที่แปลกใหม่ ไม่เคยมีใครไปมา
ก่อน จะเร้าความสนใจของผู้อ่านดีขึ้น เน้ือเรื่องนอกจากจะกล่าวถึงเรื่องราว การเดินทาง ลักษณะภูมิประเทศ 
และความสวยงามของสถานที่น้ันๆ แล้ว ยังอาจแทรกเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เช่น ข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ความสะดวกสบาย สถานที่ที่ไม่ควรพลาด ข้อคิดเห็น  บางประการเกี่ยวกับสถานที่น้ันซึ่งผู้เขียนเห็นว่าควรจะมี
ควรจะเป็น ฯลฯ เกร็ดเหล่าน้ีจะช่วยเสริมเรื่องราวให้น่าอ่านย่ิงขึ้น 

7. บทความประเภทวิจารณ์ ผู้เขียนจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริง ลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเร่ือง
ที่จะวิจารณ์อย่างถี่ถ้วน โดยอาศัยหลักวิชา เหตุผลหรือข้อเท็จจริงตัดสินว่าดีหรือไม่ ควรหรือไม่ควรอย่างไร 
บทความประเภทวิจารณ์น้ีแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 3 ประเภท 

ก. บทวิจารณ์หนังสือ  ผู้เขียนจะต้องมีความรู้กว้างขวางในวิชาการหลายแขนง เพ่ือเป็นแนว
ในการพิจารณาคุณค่าของหนังสือเรื่องน้ัน ผู้เขียนจะวิจารณ์โดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวมิได้ ต้องอาศัยหลักวิชา 
หยิบยกประเด็นต่าง ๆ ของหนังสือมากล่าวว่าดีหรือไม่ เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไร เช่น การวิจารณ์นวนิยาย
เรื่องหน่ึง ประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือ การใช้ภาษา   เค้าโครงเรื่อง การจัดฉาก ลักษณะตัวละคร ความ
สมจริง การดําเนินเร่ือง การคลี่คลายเร่ือง   ผู้วิจารณ์ต้องกล่าวทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี ท้ายสุดผู้วิจารณ์ต้องสรุป
ข้อคิดเห็นของตนเองว่า  หนังสือ  เรื่องน้ันมีคุณค่าควรแก่การอ่านหรือไม่เพียงใด 

          ข. บทความวิจารณ์ข่าว มีมูลเหตุโดยตรงมาจากข่าว และเป็นข่าวที่ก่อให้เกิดปัญหา  ในกลุ่ม
ชน อาจเป็นปัญหาส่วนรวมหรือปัญหาส่วนบุคคลก็ได้ ผู้เขียนจะต้องศึกษาที่มาของข่าว ตลอดจนผลอันจะ
เกิดขึ้นเน่ืองจากข่าวน้ัน แล้วนํามาเขียนวิจารณ์แสดงข้อคิดเห็นของตนว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรตามเนื้อหาของ
ข่าว และอาจแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเป็นการเสนอแนะด้วย 
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            ค. บทความวิจารณ์การเมือง ผู้เขียนหยิบยกเอาเรื่องราวต่าง ๆ ทางการเมืองที่เป็นปัญหา
ขึ้นมากล่าวในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การกระทําใด ๆ ก็ตามย่อมจะมีผลสองแง่อยู่เสมอ คือ ดีหรือเสีย ฉะน้ัน
ผู้เขียนจึงต้องคอยจับเอาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลดังกล่าวมาแยกแยะ แสดงความคิดเห็น   และอาจแนะ
แนวทางปฏิบัตินอกเหนือจากที่ได้เป็นไปแล้ว ผู้เขียนบทความวิจารณ์การเมืองจะต้องเป็นผู้ติดตามข่าวคราวให้
ทันเหตุการณ์ มีความรอบรู้เรื่องการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ การเมืองในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งจะ
ช่วยทํานายเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 
 วิธีหาเนื้อหา 
 ก่อนจะเขียนบทความ ผู้เขียนจะต้องค้นคว้าหาความรู้และเรื่องราวอันเป็นสาระ เพ่ือมาเป็นเน้ือหา
แห่งการเขียน และเน้ือหาน้ีจะได้มาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน การ
สัมภาษณ์ หนังสือจากห้องสมุด จากบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัวจากการเดินทางท่องเท่ียว จาก
ปฏิทินในรอบปีซึ่งมีเทศกาลมากมายหลายอย่าง และจากวงการสถาบันต่าง ๆ 
 

 วิธีเขียน  
การวางโครงเร่ืองให้ดีจะช่วยการเขียนได้มาก เพราะโครงเร่ืองจะช่วยควบคุมการเขียน  ให้เป็นไปตาม

แนวคิดที่กําหนดไว้ ทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้เขียนซ้ําซากวนเวียนด้วย โครงเรื่อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
คํานํา เน้ือเรื่อง และสรุป 
        1. คํานํา เป็นการเกร่ินหรือบอกกล่าวให้รู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไร การขึ้นคํานํามีอยู่ 2 แบบคือ การกล่าว
ทั่ว ๆ ไปก่อนที่จะวกเข้าเรื่องที่จะเขียนและการกล่าวเจาะจงไปตรงกับหัวข้อเรื่องที่จะเขียนเลยทีเดียว การ
เขียนคํานําต้องให้น่าอ่านชวนติดตาม เพราะผู้อ่านนิยมอ่านย่อหน้าแรกก่อน  ถ้าเขียนคํานําจะเร้าความสนใจ
ของผู้อ่านได้ต่อไป 
        2. เน้ือเรื่อง แบ่งเป็น 2 ตอน ส่วนแรกคือการขยายความเมื่อเกร่ินแล้วในคํานํา ผูอ่้านยังติดตามความคิด
ได้ไม่ดีพอก็ต้องขยายความออกไปเพ่ือช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น ส่วนที่สองเป็นรายละเอียด มีการให้สถติิ รวบรวม
ข้อมูลการเปรยีบเทียบหรือการยกตัวอย่างประกอบแต่ต้องระวังอย่าให้มากเกินไปจนน่าเบ่ือ 
       3.คําลงท้ายเป็นส่วนที่แสดงทรรศนะข้อคิดเห็นของผู้เขียน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่มีด้วย 
 

การต้ังชื่อเรื่อง 
ช่ือเรื่องจะสะดุดตาผู้อ่านเป็นอันดับแรก ฉะน้ันการต้ังช่ือเรื่องจึงเป็นส่วนสําคัญอย่างหน่ึงของการเขียน

บทความ ช่ือเรื่องสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับยุคสมัยด้วย บางสมัยช่ือจะสั้น บางสมัยช่ือจะยาวแล้วแต่ความนิยม 
นักเขียนควรต้ังช่ือให้แปลกไว้ แต่ช่ือเรื่องกับเน้ือเรื่องควรมีความสัมพันธ์กันไม่ใช่ไปคนละทิศละทาง 

 

วิธีเขียนคํานํา 
การเขียนคํานําเป็นตอนที่ยากที่สุด แต่ถ้าเร่ิมได้แล้วก็จะช่วยให้เรื่องดําเนินไป การเขียน คํานําจึง

ต้องการความประณีตมาก เพ่ือเป็นเคร่ืองจูงใจผู้อ่านให้ติดตามเรื่องไปจนจบ 
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 วิธีเขียนคํานําตามที่นิยมกันก็คือ 
1. อ้างถึงวันเกิดของบุคคลสําคัญ ๆ วันครบรอบปี วันสถาปนา  ฯลฯ ซึ่งส่วนมากผู้อ่าน  รู้เรื่องมาบ้าง

แล้ว และก็คงอยากรู้เพ่ิมเติม 
2. บอกวัตถุประสงค์หรือสาเหตุจูงใจให้เขียน เพ่ือเป็นการขึ้นต้นอย่างตรงไปตรงมา 
3. บอกผลสรุปของความมุ่งหมาย คล้ายกับวิธีที่ 2 แต่แนบเนียนไม่บอกตรงไปนัก 
4. ขึ้นต้นด้วยข้อความโลดโผน น่าต่ืนเต้น เพ่ือให้ผู้อ่านสะดุดใจ แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขต และ

ขอบข่ายแห่งความสุภาพ 
5. เขียนแบบแนวขัน จะทําให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขันและความพอใจ 
6. เขียนแบบประชดประชันหรือเสียดสี 
7. ยกเหตุการณ์มาเล่า  แล้วจึงบอกผล 
8. ต้ังต้นด้วยคําถาม ชวนให้สนใจ อยากรู้คําตอบ 
9. เขียนแบบกันเอง คล้ายกําลังสนทนากับผู้อ่าน 
10.เขียนแบบบรรยาย ต้องมีถ้อยคําและลีลาที่น่าอ่าน 
 
ข้อควรระวังในการเขียนคํานําก็คือ ไม่ควรข้ึนต้นด้วยประโยคเดียวกับช่ือเรื่อง เว้นแต่ช่ือเรื่องจะแปลก 

และเป็นความต้ังใจท่ีจะเน้นเป็นพิเศษ นอกจากน้ันไม่ควรใช้สุภาษิตคําประพันธ์  ที่คนรู้จักและเข้าใจดีอยู่แล้ว 
เพราะจะไม่เร้าความสนใจเท่าที่ควร 
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กิจกรรมที่ 1  
 1. ข้อใดต่อไปน้ีให้ความหมายของคําว่า “ วรรณคดี ” ได้ถูกต้อง 
 ก. หนังสือที่แต่งขึ้นเพ่ือความสนุกสนานไม่คํานึงถึงสาระแก่นสาร 
 ข. หนังสือที่แต่งขึ้นทุกชนิดไม่จํากัดรูปแบบความมุ่งหมายและคุณค่า 
 ค. หนังสือที่แต่งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงข้อเท็จจริง ข้อความรู้และข้อคิดเห็น 

ง.  หนังสือที่แต่งขึ้นโดยผู้เขียนต้องถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปสู่ผู้อ่านด้วยศิลปะการประพันธ์อันวิจิตร
ประณีต 

 

2.  ข้อใดไม่จัดเป็นวรรณคดี 
 ก.  ลิลิตพระลอ 
 ข.  เพลงพ้ืนบ้าน 
 ค.  บทละครพูด 
 ง.  พงศาวดาร 
 

3.  หนังสือเรื่องใดเป็นยอดของลิลิตตามมติของวรรณคดีสโมสร 
 ก.  พระลอ 
 ข.  ยวนพ่าย 
 ค.  ตะเลงพ่าย 
 ง.  โองการแช่งนํ้า 
 

4.  ชีวประวัติเป็นงานเขียนประเภทใด 
 ก. บทความ 
 ข. สารคดี 
 ค. เรื่องสั้น 
 ง. บันเทงคดี 
 

5.  ชีวประวัติที่กล่าวถึงด้านดีเพียงด้านเดียวเป็นชีวประวัติประเภทใด 
 ก. แบบสดุดี 
 ข. แบบรอบวง 
 ค. แบบประเมินค่า 
 ง. แบบจําลองลักษณ์ 
 

6. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้เขียนที่ดี 
 ก. ฟังมาก   ข. มีคลังคํา 
 ค. อ่านมาก   ง. ถูกทุกข้อ 
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7. “แม้ว่าดอกไม้จะไม่ใช่สิ่งจําเป็นหรือสําคัญที่สุดต่อชีวิตคนเรา แต่ทุกคนคงยอมรับว่าถ้าโลกของเราขาด
ดอกไม้ โลกก็คงจะไม่สดใสไม่มีชีวิตชีวาเช่นทุกวันน้ี” ใจความสําคัญของข้อความน้ีคืออะไร 
  ก. โลกอยู่ได้ด้วยดอกไม้ 
  ข. ดอกไม้จําเป็นต่อชีวิตของเรา 
  ค. ดอกไม้ช่วยให้โลกมีสีสันน่าอยู่ 
  ง. ถ้าคนเราขาดดอกไม้ก็เหมือนไร้ชีวิตชีวา 
 

8.  “ตํานานเก่ียวกับพระพุทธสิหิงส์น้ันมีอยู่จริง หลังจากดินแดนไทยรับพระพุทธศาสนามาจากลังกาแต่ใน
ลังกาไม้มีพระพุทธสิหิงส์ เพราะพระพุทธสิหิงส์ทั้งหมดทําโดยช่างในดินแดนไทยนี้ เอง ไม่ ว่าจะเป็น 
พระพุทธสิหิงส์ที่กรุงเทพฯ ที่เชียงใหม่ที่นครศรีธรรมราช ที่เมืองตรัง หรืออาจมีที่อ่ืนอีก” ข้อใดเป็นสาเหตุที่
พระพุทธสิหิงส์ไม่มีในลังกา 
 ก. เพราะมีการเคลื่อนย้ายหลังจากการล้มสลายของพระพุทธศาสนาในลังกา 
 ข. ได้เคลื่อนย้ายมาเมื่อครั้งมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนามายังประเทศไทย 
 ค. เพราะการก่อสร้างพระพุทธสิหิงส์สร้างโดยคนไทย 
 ง. เพราะพระพุทธสิหิงส์เป็นสมบัติของชาติไทย 
 

9.  ข้อความต่อไปน้ีกล่าวถึงเรื่องใด 
 “การบํารุงพ่อแม่ ไม่ต้องรอพ่อแม่แก่เฒ่าลูกประพฤติตัวดีไม่ทําให้พ่อแม่เดือดร้อนหรือหนักใจ 
ตรงกันข้าม นําความปลื้ม ปิติมาสู่พ่อแม่ แค่น้ันก็ถือเป็นการบํารุงพ่อแม่ได้อย่างหน่ึงคือบํารุงหัวใจ” 
 ก. ความภูมิใจของพ่อแม่ 
 ข. ความรับผิดชอบของลูก 
 ค. การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ 
 ง. การแสดงความเคารพรักบุพการี 
 

10.  ใจความสําคัญของข้อความน้ีคือข้อใด 
 “จงอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอและยา เพราะหมอก็ไม่ใช่เทวดาหรือสัพพัญญู และยาก็ย่อมมีคุณและโทษ 
ควรจะพ่ึงตนเองให้มากที่สุด” 
 ก. ยาก็ย่อมมีทั้งคุณและโทษ  
 ข. อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอและยา 
 ค. หมอและยาไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทุกคน  
 ง. ทุกคนต้องรู้จักดูแลรักษาตนเอง 
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7.  นิทาน 
นิทาน  หมายถึง เรื่องเล่าสืบต่อกันมา และกล่าวได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดคือ ศิลปะ ที่เป็น

ผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นํามาบอกเล่า ว่ากันว่านิทานอาจมีกําเนิดพร้อม ๆ 
กับครอบครัวของมนุษยชาติซึ่งมูลเหตุที่มาแต่เริ่มแรก คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเล่าสู่กันฟัง มีการเพ่ิมเติม
เสริมแต่งให้พิสดารมากย่ิงขึ้น จนห่างไกลจากเร่ืองจริง กลายเป็นนิทานไป และอาจเป็นการเขียนจาก
จินตนาการก็ได้ 

นิทานอีสป คือ  
นิทานอีสป เป็นเร่ืองสั้นซึ่งให้คติคําสอน โดยการสอดแทรกศีลธรรมและสอนบทเรียนให้แก่เด็กๆ รูปแบบการ
นําเสนอน่าสนใจสําหรับเด็กและเน้ือเรื่องมักจะมีอารมณ์ดี และสนุกสนาน และเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมา
เป็นตํานาน 

ตัวละครของ นิทานอีสป 
ตัวละครของนิทานอีสป มักจะเป็นสัตว์ที่เป็นตัวชูโรงโดยสัตว์จะกระทําและพูดคุยเหมือนคน แต่ว่าจะรักษา
ลักษณะของสัตว์ชนิดน้ันๆไว้ เช่น เสือดุร้าย ลาโง่เขลาเช่ืองช้า หมาป่าเจ้าเล่ห์ 
ลักษณะเด่นของ นิทานอีสป 
นิทานอีสป เป็นเรื่องราวที่มีช่ือเสียงและให้ความบันเทิงที่ดีสําหรับเด็ก นิทานหรือเรื่องราวทั้งหมดที่สั้นมากๆ
เพ่ือให้เด็กมีความสนใจ และมีสัตว์เป็นตัวเอกของเร่ืองซึ่งสัตว์ที่รักของเด็กๆ 
การเปรียบเทียบของนิทานอีสป 
ตัวละครส่วนใหญ่ของอีสปเป็นสัตว์ เขาเปรียบเทียบให้หมาจ้ิงจอกมักจะหมายถึงคนเจ้าเล่ห์สิงโตหรือราชสีห์
มักจะหมายถึงหรือเป็นตัวแทนของผู้มีอํานาจ คนบุญหนักศักด์ิใหญ่ ผู้ปกครองหนู ูหมายถึงผู้ตํ่าต้อยลามักจะ
หมายถึงผู้ที่ด้อยสติปัญญาเป็นต้น 
นิทานพ้ืนบ้าน  หมายถึง เรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมา ด้ังเดิมน้ันถ่ายทอดกันด้วยมุขปาฐะ( การเล่าปากต่อปาก
กันมา การบอกเล่าต่อๆกันมา โดยมิได้เขียนเป็นลายลักษณ์ ) แต่ก็มีอยู่มากที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ
นิทานพ้ืนบ้านต้องเล่าด้วยถ้อยคําธรรมดา ภาษาชาวบ้านทั่วๆไป เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาช้านาน หลายช่ัวอายุ
คน ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนเล่าด้ังเดิม ต้นเรื่อง 

วัตถุประสงค์ในการเล่า นิทานพื้นบ้าน คือ  
เพ่ือให้เกิดความบันเทิง ความสนุกสนานเบิกบานใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นคติเตือนใจ ช่วยอบรมบ่ม
นิสัย ช่วยให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพ่ือเสริมศรัทธาในศาสนา เทพเจ้า สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
เนื้อเรื่องของ นิทานพื้นบ้าน  
เน้ือเรื่องของนิทานเป็นเรื่องนานาชนิดแตกต่างกันไป อาจเป็นเรื่องเก่ียวกับการผจญภัย ความรัก ความโกรธ 
เกลียด ริษยา อาฆาต ตลกขบขัน หรือแม้แต่เรื่องแปลกประหลาดผิดปกติธรรมดา 
ลักษณะของตัวละครในเรื่อง  
มีลักษณะต่างๆกัน อาจเป็นคน ยักษ์ ครุฑ นาค เจ้าหญิง เจ้าชาย อมนุษย์ แม่มด เทวดา นางฟ้า แต่ให้มี
ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมต่างๆเหมือนคนทั่วไป หรืออาจจะเหมือนที่เราอยากจะเป็น 
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นิทานพื้นบ้านแต่ละท้องถ่ิน 
นิทานในแต่ละท้องถิ่นมีเน้ือเรื่องส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน เพราะเมื่อนิทานตกไปอยู่ในท้องถิ่นใดก็มักมีการปรับ
เน้ือเรื่องให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของถิ่นน้ัน ส่วนรายละเอียดจะแตกต่างไปบ้างตามสภาพแวดล้อม และอิทธิพล
ของวัฒนธรรมความเช่ือของ แต่ละท้องถิ่น 

ข้อดีของการอ่านนิทาน 
1. ภาษา>หนังสือเปรียบเสมือนคลังภาษาสําหรับเด็ก เด็กจะเรียนรู้ภาษาจากประสาทสัมผัสทางหู ภาษา
เหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือที่เด็กนําไปใช้สื่อสารต่อไป และภาษายังเป็นเครื่องมือให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่ง
รอบตัวมากย่ิงขึ้น 
2. จินตนาการ>หนังสือเป็นเรื่องเล่าที่สนุกให้เด็กได้จินตนาการและคิดตาม การได้ฟังบ่อยๆ จะช่วยกระตุ้นให้
เด็กฝึกใช้จินตนาการ 
3. สัญลักษณ์>เด็กจะจดจําบางสิ่งได้จากการเห็นบ่อยๆ เช่น เลขแปดมีลักษณะคล้ายปลา เมื่อบอกเด็กว่าแปด
เหมือนปลา เด็กๆ ก็จะนึกภาพปลาก่อน จากน้ันก็เช่ือมโยงเป็นเลขแปด 
4. ความคิด>สมองของเด็กจะถูกกระตุ้นให้คิดและเรียนรู้ตลอดเวลาจากการท่ีเราอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จาก
การสัมผัส เด็กจะคิดและจินตนาการตามไปด้วย ที่ว่ากันว่า สมองมีแสนล้านเส้น เพียงแต่เราจะจุดประกาย
อย่างไรเอง 
5. สมาธิ>เด็กที่ได้ฟังจากการอ่านหนังสืออยู่บ่อยๆ จะมีสมาธิทํากิจกรรมได้ต่อเน่ือง และจะมีความสนใจจดจ่อ
กับสิ่งน้ัน 
6. ความรัก>การอ่านนิทานให้ลูกฟัง เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว มีการป้อนความรัก ความเอาใจใส่ 
และ สร้างสายใยที่ดีภายในครอบครัว อีกทั้งลูกจะรู้สึกสัมผัสได้จากความอบอุ่นที่มีแก่เค้า 
 

 ซึ่งปัจจุบัน หนังสือนิทานก็มีหลากหลายประเภท อาทิ หนังสือปกแข็ง หนังสือเพลง หนังสือผ้า หรือมา
ในรูปแบบสื่ออ่ืนๆ เป็นต้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์แก่เด็กๆทั้งสิ้นหากเลือกใช้ให้ถูกที่ ถูกเวลา และเหมาะสมกับ
ช่วงวัยโดยปกติแล้ว เด็กเล็ก เหมาะสมท่ีจะอ่านนิทานผ้า มากกว่า เพราะจะมีวัสดุที่ทําจากผ้า สามารถซักได้ 
เมื่อเด็กเกิดนําเข้าปาก วัยต่อมา ก็จะชอบเสียงเพลงและลูกเล่นที่เพ่ิมมากขึ้น เราอาจเลือกหนังสือที่มีเสียงเพลง
ประกอบด้วยเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน เมื่อถึงวัยเข้าเรียนก็จะได้ใช้หนังสือปกแข็ง ได้โดยไม่เกิดอันตราย 
การเลือกหนังสือให้ลูก ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้ลูกจดจ่อกับการอ่านและดูอย่างเดียว คุณพ่อคุณแม่สามารถ
สอดแทรกความรู้ที่ได้จากหนังสือ ในรูปแบบ สถานการณ์ที่ต่างๆกันไป เช่น ในห้องนํ้าขณะอาบนํ้าก็สามารถ
สอนลูกในขณะที่อาบนํ้าไปได้ ด้วยหนังสือโฟม หรือก่อนเข้านอนด้วยหมอนนิทานที่อ่านไปแล้วหลับตามไปได้
เลย เป็นต้น 
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     8. นิราศ 
 นิราศหมายถึง งานประพันธ์ประเภทหน่ึง ที่มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ เท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน นิราศ
เรื่องแรกของไทยน้ัน ได้แก่ โคลงหริภุญชัย ซึ่งแต่งในสมัยอยุธยา นิราศน้ัน มักมีเน้ือหาในเชิงพรรณนาถึงการ
เดินทางเป็นหลัก มักจะเล่าถึงเส้นทาง การเดินทาง และบอกเล่าถึงสิ่งที่พบเห็นระหว่างการเดินทาง 
ขณะเดียวกัน มักจะสอดแทรกความคิด ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางน้ัน โดยมักจะเช่ือมโยงสิ่ง
ที่พบเห็นกับความรู้สึกภายใน ผู้แต่งนิราศ มักจะใช้คําประพันธ์แบบร้อยกรองเป็นหลัก แต่นิราศที่แต่งด้วยร้อย
แก้วก็มีอยู่บ้างเช่นกัน อน่ึง คําว่า นิราศ มีความหมายตามตัวอักษรว่า จาก พราก ไปจาก ฯลฯ แต่นิราศอาจ
หมายถึงงานประพันธ์ที่พรรณนาถึงเหตุการณ์ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่เช่ือมโยงกับ
เหตุการณ์น้ันๆ โดยมิได้มีการเดินทาง หรือการพลัดพรากก็ได้ 
 วรรณกรรมประเภทนิราศมักจะมีความยาวไม่มาก พรรณนาถึงสิ่งสวยงาม และความรู้สึกผูกพันที่มีต่อ
บุคคลที่ตนรัก และเน่ืองจากกวีส่วนใหญ่เป็นชาย เน้ือหาในนิราศจึงมักจะพรรณนาถึงหญิงที่ตนรัก กระทั่ง
กลายเป็นขนบของการแต่งนิราศมาจวบจนปัจจุบัน ที่ผู้แต่งนิราศ มักจะผูกเรื่องราวของการคร่ําครวญถึงหญิงที่
รัก ขณะที่เล่าถึงสิ่งที่ได้พบเห็นระหว่างการเดินทางด้วย 
 คําประพันธ์ที่ใช้แต่งนิราศน้ันมีด้วยกันหลากหลาย ขึ้นกับความนิยมของกวีผู้แต่งนิราศเร่ืองน้ันๆ ใน
สมัยอยุธยา มักจะมีนิราศคําโคลงมากกว่าอย่างอ่ืนๆ ส่วนนิราศคําฉันท์น้ันปรากฏน้อย เช่น นิราศษีดา และบุณ
โณวาทคําฉันท์ ขณะเดียวกันนิราศท่ีแต่งด้วยกาพย์ห่อโคลง เช่น กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง กาพย์ห่อ
โคลงนิราศธารโศก ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา  สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นิราศส่วนใหญ่ยังนิยมแต่งด้วยคํา
โคลงมากกว่าอย่างอ่ืน เช่น นิราศนรินทร์ ของนายนรินทรธิเบศร์ ทว่าในสมัยต่อๆ มา เริ่มมีความนิยมแต่งนิราศ
คํากลอนมากขึ้น โดยเฉพาะนิราศของสุนทรภู่ น้ันส่วนใหญ่แต่งด้วยกลอนแปด หรือกลอนเพลงยาว หรือกลอน
ตลาด สุดแต่จะเรียก และกล่าวได้ว่า สุนทรภู่ เป็นกวีที่แต่งนิราศคํากลอนไว้มากที่สุดด้วย (สุนทรภู่มีนิราศคํา
โคลงหน่ึงเรื่อง คือนิราศสุพรรณ) 
 อย่างไรก็ตาม นิราศยังสามารถแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทอ่ืนๆ ได้ เช่น ลิลิตคํากาพย์ หรือแม้กระทั่ง
ร้อยแก้ว สําหรับนิราศร้อยแก้วน้ัน ปรากฏน้อยมาก เช่น นิราศนครวัด พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ เป็นต้น 
 นิราศเป็นการเรียกวรรณกรรมตามลักษณะของเน้ือหา มิใช่เป็นการบัญญัติหรือกําหนดกะเกณฑ์ ผู้อ่าน
จึงไม่ควรยึดถือเคร่งครัด ว่าวรรณกรรมเรื่องใดเป็นนิราศหรือไม่ เน่ืองจากนิราศเรื่องหน่ึงๆ จึงอาจมีคุณสมบัติที่
แตกต่างจากนิราศเร่ืองอ่ืนๆ ก็ได้ เช่น เล่าถึงการเดินทาง แต่มิได้พรรณนาถึงการพลัดพราก เป็นต้น วรรณคดี
บางเร่ืองยังอาจระบุได้ไม่ถนัด ว่าเป็นนิราศหรือไม่ เช่น นิราศษีดา ที่นําเรื่องราวในรามเกียรต์ิมาแต่งเป็น
ทํานองนิราศ ทว่าผู้แต่งมิได้มีประสบการณ์ร่วมในเน้ือหานั้นๆ  ตัวอย่างนิราศ เช่น นิราศเมืองแกลงนิราศพระ
บาทนิราศภูเขาทองนิราศเมืองเพชรนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศอิเหนานิราศสุพรรณนิราศพระประธม 
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  9. บทละคร และความแตกต่างกับบทประพันธ์ประเภทอ่ืน 
บทละคร คือ บทประพันธ์ที่เขียนขึ้นเพ่ือเป็นพาหะในการนําเสนอเร่ืองราว ความคิดของผู้ประพันธ์ต่อผู้ชมใน
รูปแบบของการแสดง บทละครมิได้เขียนขึ้นสําหรับแสดงให้คนดู บทละครมิใช่ละคร แต่เป็นเพียงองค์ประกอบ
ที่สําคัญที่สุดอันหน่ึงของละคร 

องค์ประกอบของบทละคร 
อริสโตเติล (Aristotle) ปราชญ์ย่ิงใหญ่ชาวกรีกได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการละครไว้ในหนังสือเรื่อง  
โพเอทติกส์ (Poetics) ได้จําแนก และลําดับความสําคัญของละครออกเป็น 6 ส่วน คือ 

1. โครงเรื่อง (plot) 
2. ตัวละคร และการวางลักษณะนิสัยตัวละคร (character and characterization) 
3. ความคิด หรือแก่นเรื่อง (thought) 
4. การใช้ภาษา (diction) 
5. เพลง (song) 
6. ภาพ (spectacle) 

1. โครงเร่ือง (plot)  
 หมายถึง การลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครอย่างมีจุดหมายปลายทาง และมีเหตุผล 
 การวางโครงเรื่อง คือ การวางแผนหรือการกําหนดเส้นทางของการกระทําของตัวละคร ทําให้เข้าใจ
เก่ียวกับเหตุการณ์น้ันๆโครงเรื่องที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง มีความยาวพอเหมาะ ประกอบด้วย 
ตอนต้น กลาง จบ เหตุการณ์ทุกตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างสมเหตุสมผล ตามกฎแห่งกรรม 
 โครงเร่ืองที่บกพร่องตามทฤษฎีของอริสโตเติล (Aristotle) คือ โครงเร่ืองประเภทที่ผู้เขียนนําเอา
เหตุการณ์ต่างๆ มาต่อกันเป็นตอน โดยแต่ละตอนไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันเลย ถ้าแม้จะตัดตอนใดตอนหน่ึง ก็ไม่
กระทบกับโครงสร้างของเรื่องเลยแม้แต่น้อย 

2. ตัวละคร และการวางลักษณะนิสัยตัวละคร (character and characterization) 
ตัวละคร คือ ผู้กระทํา ผู้ที่ได้รับผลจากการกระทําในบทละครมีความสําคัญเป็นอันดับรองจากโครงเรื่องการวาง
ลักษณะนิสัยตัวละคร คือ การที่ผู้เขียนกําหนดให้ตัวละครมีลักษณะนิสัยอย่างไร ตามความเหมาะสมของ
เรื่องราวที่เสนอ ส่วนพัฒนาการของนิสัยตัวละครนั้น หมายถึง การท่ีนิสัยใจคอหรือเจตคติเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตของตัวละคร มีพัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากประสบเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์มากระทบวิถีชีวิต
ตน 
 
ตัวละครที่พบเห็นอยู่สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

1. ตัวละครที่มีลักษณะเป็นแบบตายตัว (typed character)เป็นตัวละครที่มองเห็นด้านเดียว “พระเอก” 
“นางเอก” “ผู้ร้าย” “ตัวโกง” “ตัวอิจฉา” ตัวละครเหล่าน้ีไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องใด ก็มักจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน 
และมักมีพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหมาย ทําให้ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวได้โดยง่าย 

2. ตัวละครที่เห็นได้รอบด้าน (well – rounded character)ตัวละครประเภทน้ีมีลักษณะคล้ายคนจริงๆ 
ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดจึงเข้าใจตัวละครประเภทน้ี ซึ่งเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการของด้านนิสัยใจคอ หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต เน่ืองจากผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตัวละคร 
ตัวละครประเภทน้ีมักพบในโศกนาฏกรรมที่ย่ิงใหญ่ หรือในบทละครสมัยใหม่ที่มีลักษณะเป็นวรรณกรรมช้ันสูง 

ความสัมพันธ์ของตัวละครกับโครงเรื่อง หรือ “การกระทํา” ในละคร 
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 เหตุการณ์ต่างๆ ในละครจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีตัวละคร หรือเกตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่มีความหมาย 
ถ้ามิได้ไปมีผลกระทบกระเทือนต่อผู้หน่ึงผู้ใดในละคร ฉะน้ันมีเรื่องใดก็ต้องมีตัวละคร มีตัวละครก็ต้องมีเรื่อง 
ฉะนั้นตัวละครจะดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ ก็ต้องอาศัยการกระทํา เรื่องที่น่าสนใจ และชวนให้ติดตาม 
ดังน้ันจึงทําให้เรื่องกับตัวละครน้ันมีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นมาก 
ข้อบกพร่องของผู้เขียนบทละครที่ไม่ชํานาญ คือ ไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์ของตัวละครกับเร่ือง ด้วยมีการ
กระทําของตัวละครไป ไม่คํานึงถึงผลการกระทํา โดยที่ตัวละครไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทําของตนเลย 
ดังน้ัน สิ่งที่ผู้เขียนบทละครต้องคํานึงถึง คือ ลักษณะนิสัยของตัวละครกับการกระทํา จะต้องมีความสัมพันธ์กัน
อย่างแน่นแฟ้น 

3. ความคิด หรือแก่นเรื่อง(thought) 
ความคิดจัดอยู่ในความสําคัญอันดับที่ 3 ของละคร ซึ่งหมายถึง ข้อเสนอที่ผู้เขียนพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงจาก
เรื่องราว และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละคร ความคิดที่อยู่เบ้ืองหลังเรื่องราวในละครก็คือ จุดมุ่งหมายหรือ
ความหมาย (premise) หรือในปัจจุบันนิยมใช้คําว่า “แก่น”(theme) 

4. การใช้ภาษา (diction) 
การใช้ภาษา หมายถึง ศิลปการถ่ายทอดเร่ืองราว และความคิดของผู้ประพันธ์ออกมาจากคําพูดของตัวละคร
หรือบทเจรจา ซึ่งอาจเป็นร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง ศิลปการใช้ภาษาอาจเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะนําไปสู่การ
เขียนบทละครที่ดี ซึ่งผู้เรียนต้องศึกษา และวิเคราะห์ว่าบทละครเร่ืองน้ันๆ เป็นละครประเภทใด รวมทั้ง
ลักษณะ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ต้องมีความสัมพันธ์กับการใช้ภาษา และภาษาที่ใช้ต้องไม่ง่ายหรือยาก
จนเกินไป อีกทั้งยังสามารถใช้แสดงออกถึงลักษณะนิสัยของผู้พูด อันจะนําไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป 
 

5. เพลง (song) 
เพลง หมายถึง ศิลปการถ่ายทอดเรื่องราว และความคิดของผู้ประพันธ์ออกมา บทเพลงที่เป็นตัวละครจะต้อง
ขับร้อง รวมไปถึงเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเวที และความเงียบด้วย(ในแง่ละคร)ในการใช้เพลงจะต้องคํานึงถึง
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบหลายอย่าง และพยายามกําหนดเพลงให้เป็นส่วนหน่ึงของบทละครเช่นเดียวกับ
บทเจรจา 

6. ภาพ (spectacle) 
ภาพ คือ บทบาทของตัวละคร ที่สามารถนํามาแสดงให้เห็นได้ด้วยใบหน้า ท่าทาง และจังหวะอาการเคล่ือนไหว
ที่แนบเนียน และเพ่ิมพูนรสชาติให้แก่ละครเรื่องน้ันๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

 

กิจกรรมที่ 1 

คําชี้แจง  ให้ผู้เรียนเลือกคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. นิทานพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไร 

ก. เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา 
ข. เป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ 
ค. เป็นต้นกําเนิดของประวัติศาสตร์ 
ง. เป็นเรื่องเก่ียวกับความเช่ือ 
 

    2. นิทานเรื่องใดเป็นนิทานท่ีเล่าสืบต่อกันมาจากทางภาคใต้ 
 ก. สาวเครือฟ้า 
 ข. ตาม่องล่าย 
 ค .ผาแดง-นางไอ่ 
 ง. ท้าวกํ่ากาดํา 
 

    3.ข้อใดคือคุณค่าทางอารมณ์ของนิทานพื้นบ้าน 
 ก. ผู้อ่านเกิดความสนุกสนาน 
 ข. เกิดประเพณีสําคัญ 
 ค. ผู้อ่านหรือผู้ฟังนําไปเป็นข้อคิด 
 ง. เป็นแนวทางดําเนินชีวิต 
 

    4.นิทานท่ีเล่าจากปากต่อปากเรียกว่าอย่างไร 
 ก. นิทานท้องถิ่น 
 ข. นิทานมุขปาฐะ 
 ค. นิทานลายลักษณ์ 
 ง. นิทานราชสํานัก 
 

    5.นิทานแตกต่างจากนิยายในเรื่องใด 
 ก. ระบุช่ือผู้แต่งไว้ 
 ข. ไม่มีช่ือผู้แต่ง 
 ค. เป็นเรื่องจักร ๆ วงศ์ๆ 
 ง. มีหลักฐานอ้างอิง 
 

    6.ข้อใดไม่ใช่หลักการต้ังชื่อนิราศ 
 ก. ต้ังช่ือตามจินตนาการ 
 ข. ต้ังช่ือตามสถานที่ที่ไป 
 ค. ต้ังช่ือตามช่ือผู้แต่ง 
 ง. ต้ังช่ือตามเน้ือหา 
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    7.นิราศภูเขาทองแต่งด้วยร้อยกรองชนิดใด 
 ก. กลอนสุภาพ 
 ข. โคลงสี่สุภาพ 
 ค. คํากาพย์ 
 ง. ลิลิต 
 

    8.ใครเป็นกวีที่แต่งนิราศคํากลอนไว้มากที่สุด 
 ก. รัชกาลที่ 5 
 ข. เจ้าฟ้าอภัย 
 ค. สุนทรภู่ 
 ง. พระเจ้าปราสาททอง 
 

    9.องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดสําหรับการจัดแสดงละครคือ 
 ก. ตัวละคร 
 ข. บทละคร 
 ค. ฉาก 
 ง. เวลา 
 

   10. อริสโตเติล ปราชญ์ย่ิงใหญ่ชาวกรีก ได้จําแนก และลําดับความสําคัญของละครออกเป็นก่ีส่วน 
 ก. 3  ส่วน 
 ข. 4  ส่วน 
 ค. 5 ส่วน 
 ง. 6 ส่วน 
 
 
เฉลย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก 2. ข 3. ก 4. ข 5. ข 

6. ก 7. ก   8.  ค  9. ข  10. ง 



169 
 

 

10. นวนิยาย 
1. ความหมายของนวนิยาย 
 สุพรรณีวราทร กล่าวว่า คําว่านวนิยายในภาษาไทย เป็นคําศัพท์ใหม่ที่ใช้เรียกวรรณกรรมประเภทเรื่อง
สมมุติหรือบันเทิงคดี (Fiction) ที่เป็นร้อยแก้วแบบพรรณนาโวหาร ซึ่งในภาษาไทยแต่เดิมเรียกว่า เรื่องอ่านเล่น
หรือเรื่องประโลมโลก 
 นวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คําน้ีใช้เป็นครั้งแรกเพ่ือ
เรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว     
ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยน้ันว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือ       
นวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่า
เป็นเรื่องสั้น ๆ เก่ียวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทําให้ผู้อ่านเห็นว่าเร่ืองราว
ดังกล่าวในวรรณกรรมน้ันเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากน้ีก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม 
และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเร่ืองจากจินตนาการ และ
อุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทําให้เรื่องที่อ่านน้ันดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไป
ตามลําดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสําคัญของเรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น 

2. องค์ประกอบของนวนิยาย 
 จากการศึกษาวิธีการและทํานองแต่งนวนิยายของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า สิ่งสําคัญของ     
นวนิยายที่จะต้องมี 6 ประการ ดังน้ี คือ 
 2.1 โครงเร่ือง (Plot) คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเร่ือง ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองเป็นเหตุผลต่อ
กัน โดยมีความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการต่อสู้ทําให้เรื่องดําเนินไปอย่างน่าสนใจและติดตาม โครงเร่ืองของนวนิยาย
มี 2 ชนิด คือ โครงเร่ืองใหญ่ (main plot) คือ แนวที่ผู้ประพันธ์ ต้องการให้เรื่องดําเนินไป ต้องมีการผูกปม
เรื่องให้ซับซ้อนและคลี่คลายเง่ือนปมเหล่าน้ีในตอนจบ และโครงเรื่องย่อย (sub plot) คือ เรื่องที่แทรกอยู่ใน
โครงเรื่องใหญ่มีความสําคัญน้อยกว่า แต่เป็นส่วนที่เพ่ิมความสนุกสนานแก่เน้ือเรื่อง ฉะน้ันในนวนิยายเร่ืองหน่ึง
อาจมีโครงเรื่องย่อยได้หลายโครงเรื่อง 
 2.2 ตัวละคร (Character) คือผู้ทําให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง หรือเป็นผู้แสดง พฤติกรรมต่างๆ ในเรื่อง 
ตัวละครน้ีนับเป็นองค์ประกอบสําคัญของนวนิยาย ตัวละครของนวนิยาย มี 2 ประเภท คือ ตัวละครเอก (the 
major character) คือตัวละครซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่องโดยตลอด หรือ เป็นศูนย์กลางของเรื่อง 
และ ตัวละครประกอบหรือตัวละครย่อย (the minor character) คือตัวละครซึ่งมีบทบาทในฐานะเป็น
ส่วนประกอบของการดําเนินเรื่องเท่าน้ัน แต่ก็ต้องมีส่วนช่วยเสริมเน้ือเรื่องและตัวละครสําคัญให้เด่นขึ้นด้วย 
 2.3 บทสนทนา (Dialogue) คือ การสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครในนวนิยาย เป็นส่วนที่ทําให้ 
นวนิยายมีลักษณะคล้ายความจริงมากที่สุด บทสนทนาที่ดีต้องเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวละคร ต้อง
สอดคล้องกับบรรยากาศในเรื่องและที่สําคัญต้องมีลักษณะสมจริง คือ มีคําพูดที่เหมือนกับบุคคลในชีวิตจริงใช้
พูดจากัน 
 2.4 ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่รวมท้ังสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเหตุการณ์
น้ันเกิดขึ้นเมื่อใดที่ไหน ที่น้ันมีลักษณะอย่างไร นวนิยายโดยทั่วไปจะสร้างฉากให้เป็นส่วนประกอบของเร่ือง 
เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเหตุการณ์และเวลาที่กําหนดไว้ในเนื้อเร่ือง หรือช่วยกําหนดบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร ช่วยสื่อความคิดของผู้แต่ง หรือช่วยให้เรื่องดําเนินไป 



170 
 

 

 2.5 ความคิดเห็นของผู้แต่ง (Point of View) คือ ความคิดเห็น ทัศนะ หรือปรัชญา ของผู้เขียน ซึ่ง
สอดแทรกอยู่ในพฤติกรรมของตัวละคร หรือ คําพูดของตัวละคร ในการเสนอความคิดเห็นหรือแนวคิดน้ี ผู้แต่ง
จะไม่เสนอออกมาโดยตรง มักจะสอดแทรกซ่อนเร้นอยู่ในพฤติกรรมของตัวละคร 
 2.6 ทํานองแต่ง (Style) คือแบบแผนและลักษณะท่วงทํานองในการแต่ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัว
ของผู้ประพันธ์ เช่น การเลือกใช้คํา ท่วงทํานองโวหาร และน้ําเสียงของผู้แต่ง (แต่งแบบแสดงอารมณ์ขัน 
อ่อนโยน ล้อเลียน ) เป็นต้นประเภทของนวนิยาย  
 

 นวนิยาย  หากแปลตามตัวอักษรจะแปลว่า “การเล่าเร่ืองแบบใหม่” เกิดจากคําว่า “นว” 
แปลว่า  ใหม่  กับคําว่า “นิยาย” แปลว่า “การเล่าเรื่อง” แต่ในวิชาวรรณคดีคําว่านวนิยายน้ันมีความหมาย
กว้างๆ เท่ากับคําว่า Novel  ในภาษาอังกฤษ  ซึ่งหมายถึง  หนังสือที่ใช้สํานวนเป็นร้อยแก้ว  เล่าถึงชีวิตในแง่
ต่างๆ ของมนุษย์  เช่น  ด้านความคิด  ความประพฤติและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของมนุษย์  แต่
ช่ือคน  หรือพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้น นวนิยายแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังน้ี 
                 1. นวนิยายอิงประวัติศาสตร์  เช่น ผู้ชนะสิบทิศ (อิงประวัติศาสตร์มอญ), ซูสีไทเฮา (อิง
ประวัติศาสตร์จีน). สี่แผ่นดิน (อิงประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์แผ่นดินรัชกาลที่ 5-8), กระท่อมน้อยของ
ลุงทอม (อิงประวัติศาสตร์อเมริกาในสมัยสงครามเลิกทาส ค.ศ.1860) ฯลฯ 
                 2. นวนิยายวิทยาศาสตร์  คือ นวนิยายที่นําความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ มา
เขียนเป็นเรื่องราวที่น่าต่ืนเต้น  เช่น  กาเหว่าที่บางเพลง, สตาร์เกท, สตาร์วอร์, มนุษย์พระจันทร์ และมนุษย์
ล่องหน  เป็นต้น 
            3. นวนิยายตํารวจ  นวนิยายที่เก่ียวกับการฆาตกรรม  เรื่อง  นักสืบ  สายลับ  เช่น  เรื่องมา
เฟีย, เชอร์ลอกโฮม, มฤตยูยอดรัก ฯลฯ 
                 4. นวนิยายเก่ียวกับภูตผีปีศาจ ได้แก่นวนิยายที่นําอํานาจลึกลับเก่ียวกับภูตผีปีศาจมา
เขียน  เช่น  แม่นาคพระโขนง  ศีรษะมาร เอเลี่ยน กระสือ เป็นต้น 
                 5. นวนิยายการเมือง คือนวนิยายที่นําความรู้ทางการเมืองการปกครองมาเขียนเป็นเน้ือ
เรื่อง  เช่น  ไผ่แดง  ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช, สารวัตรใหญ่, เปาบุ้นจิ้น  สามก๊ก  และนายอําเภอ
ปฏิวัติ  เป็นต้น 
                 6. นวนิยายด้านสังคมศาสตร์  จะนําเรื่องที่สะท้อนสภาพสังคมในปัจจุบันมาเขียน  เช่นเกม
เกียรติยศ, เสียดาย, ชิงช้าชาลี, เมียน้อย, เร็วกว่าใจไกลเกินฝัน, บันทึกลูกผู้ชาย, นางทาส ฯลฯ 
                นวนิยายที่นําเร่ืองของคนในสังคมมาเล่าใหม่น้ี  บางเรื่องมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนส่วนรวมเป็นอัน
มาก  และเป็นแรงกระตุ้นสําคัญให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีสิ่งแปลกใหม่ในสังคม  เช่นเรื่อง  กระท่อมน้อย
ของลุงทอม  แปลโดย  อ.สนิทวงศ์  จากเร่ือง  The Uncle Tom’s Cabin  เขียนโดย Mrs Harriet Beecher 
Stowe (ค.ศ.1952)  ก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจคนที่เป็นทาส  ซึ่งมีความคิดความต้องการเย่ียงมนุษย์อ่ืนๆ 
ทั่วไปทําให้ผู้คนมากมายในอเมริกาไม่ยอมรับระบบทาสต้องการให้มีการเลิกทาสถึงแม้จะต้องเกิดสงครามกลาง
เมืองกันก็ตาม  นวนิยายของไทยท่ีเป็นสาเหตุกระตุ้นให้ตราพระราชบัญญัติลักพา  จุลศักราช 1227  ก็คือ
เรื่อง  “รักหน้าราชบัลลังก์”  เขียนโดยเวทางค์  (ร.ต.ทองอิน  บุณยเสนา) 
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หลักการอ่านนวนิยาย 
 วิธีอ่านนวนิยายในการอ่านเพ่ือพิจารณานวนิยายให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่  ควรพิจารณาสิ่งต่อไปน้ี 
 1. ความหมายของชื่อเรื่อง  สัมพันธ์กับเน้ือเรื่องหรือไม่เพียงไร 
 2. มีความรู้เก่ียวกับผู้แต่ง  รู้ประวัติ  รู้แนวคิด  ค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ ของผู้แต่งจะทําให้อ่านได้เข้าใจดี
ย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะเข้าใจความคิดที่แฝงอยู่ในเรื่องได้อย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้น 
 3. พิจารณาแนวคิดของเร่ืองและวิธีการดําเนินเรื่อง  ของผู้แต่ง  การพิจารณาแนวคิด  ก็เพ่ือผู้อ่านจะ
ได้เข้าใจและคิดไปในแนวเดียวกัน  หากผู้อ่านไม่เข้าใจแนวคิดของผู้แต่งก็อาจประเมินค่านวนิยายผิดไปได้  เช่น
เข้าใจว่า  นวนิยายจะต้องมีแนวคิดสัจจนิยมเสมอไปพออ่านเรื่องบ้านทรายทอง  ก็เกิดความคิดว่าเป็นเรื่องไร้
สาระ  หรือที่เรียกว่า “นํ้าเน่า” ก็จะประเมินค่าผิดไปได้  ส่วนการพิจารณาวิธีการดําเนินเรื่องน้ัน  ให้พิจารณา
ว่าดําเนินเรื่องอย่างไร  สอดคล้องกันหรือไม่ หรือขัดแย้งกัน  ใช้ถ้อยคําเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลตาม
เรื่องหรือไม่  การผูกเรื่องมีปมที่น่าสนใจอะไรบ้างเหมาะสมกับเน้ือเรื่องหรือไม่ฉากสัมพันธ์เหมาะสมกับเน้ือ
เรื่องหรือไม่  นวนิยายที่แต่งดีส่วนประกอบทุกอย่างของนวนิยายต้องสอดคล้องกันไปหมด 
 

หลักการพิจารณานวนิยาย 
 1. พิจารณาเนื้อเรื่อง  และโครงเรื่องพิจารณาว่ากล่าวถึงอะไร  มีจุดมุ่งหมายอะไรสมเหตุสมผล
หรือไม่โดยปกติแล้วเน้ือเรื่องและโครงเร่ืองจะต้องสัมพันธ์กันเสมอโครงเรื่องที่ดีจะต้องมีข้อขัดแย้งที่น่าสนใจ  มี
ความสมจริงและสร้างความสนใจใคร่รู้เรื่องต่อไปเช่นการจบแต่ละตอนจะทิ้งปัญหาไว้ให้ผู้อ่านอยากรู้อยากเห็น
ต่อไป                                                                                                                      
 2. กลวิธีในการดําเนินเรื่อง  จะช่วยให้เรื่องน่าสนใจชวนติดตาม 
กลวิธีในการดําเนินเรื่องมีหลายวิธี เช่น 
  2.1 ดําเนินเรื่องตามปฏิทิน  คือเริ่มแต่ตัวละครเกิดเติบโตเป็นเด็ก  แก่แล้วถึงแก่กรรม 
  2.2 ดําเนินเรื่องย้อนต้น  คือเล่าเรื่องตอนท้ายก่อนแล้วย้อนไปเล่าต้ังแต่ต้นจนจบ 
                2.3 ดําเนินเรื่องสลับไปมา  เช่น  กล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบันก่อนแล้วย้อนไปกล่าวถึงอดีตแล้ว
กลับมาปัจจุบันอีก 
 ผู้อ่านควรพิจารณาว่าผู้เขียนใช้กลวิธีใดมีผลต่อนวนิยายเรื่องน้ันอย่างไรเช่นทําให้น่าเบ่ือทําให้เกิด
ความสับสน ฯลฯ 
 3. ตัวละคร  ให้พิจารณาตัวละครในด้านต่อไปน้ี 
  3.1 ลักษณะนิสัยของตัวละครที่ดีน้ันควรจะสมจริงเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่มีทั้งดีและไม่ดี
อยู่ในตัวเอง  ตัวละครมีความคิดความต้องการเหมือนคนทั่วไปที่มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวเอง  ตัวละครมีความคิด
ความต้องการเหมือนคนจริงทั่วๆ ไป มีการกระทําที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัยตัวละครตามที่ผู้เขียนสร้าง
ขึ้น  การเปลี่ยนลักษณะนิสัยต้องเป็นอย่างสมเหตุสมผล 
  3.2 บทสนทนาของตัวละคร จะต้องพิจารณาว่าสมจริงหรือไม่ บทสนทนาของตัวละครต้อง
สอดคล้องกับฐานะ  สิ่งแวดล้อม  ลักษณะนิสัยของตัวละครในแต่ละตัว 
 4. ฉาก  ลักษณะฉากที่ดีคือ สอดคล้องกับเน้ือเรื่อง ช่วยสร้างบรรยากาศ เช่น ฉากบ้านร้างก็ต้องมีการ
บรรยายถึงฝุ่น ความสกปรกใยแมงมุมเป็นต้น ฉากที่มีพายุฝนตกหนักน่าจะเป็นฉากสําหรับฆาตกรรม  
ฉากจะต้องถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง ถูกต้องตามภูมิศาสตร์ตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 
 5. แนวคิดหรือจุดมุ่งหมาย  หรือทรรศนะของผู้แต่ง ที่มุ่งสื่อมายังผู้อ่านนวนิยายที่ดีจะต้องมีแนวคิด
ในทางสร้างสรรค์มุ่งให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อสังคม 
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 6. สํานวนภาษา  ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างหน่ึงที่จะต้องพิจารณา สํานวนภาษาที่ดีจะต้องมีลักษณะดังน้ี 
  6.1 ต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวละคร แต่ละตัว 
  6.2 ต้องเหมาะกับเน้ือเรื่อง บางตอนควรจะเป็นบรรยาย บางตอนควรอธิบาย บางตอนควร
จะพรรณนา 
  6.3 ต้องถูกต้องตามโครงสร้างของไวยากรณ์ไทย 
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กิจกรรมที่ 1 
 

ให้ผู้เรียนตอบคําถามต่อไปนี้ 
1. คําว่า “นวนิยาย” ตามตัวอักษรหมายความว่าอย่างไร เมื่อศึกษาประเภทของนวนิยายและองค์ประกอบ
ของนวนิยาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. นวนิยายเป็นหนังสือที่มีลักษณะอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. นวนิยายต่อไปน้ี  หากยึดตามเน้ือหาแล้วเป็นนวนิยายประเภทใด 
                    ก. ผู้ชนะสิบทิศ................................................................. 
                    ข. ซสูีไทเฮา....................................................................... 
                    ค. กาเหว่าที่บางเพลง.......................................................... 
                    ง. เสียดาย........................................................................... 
                    จ. ศีรษะมาร....................................................................... 
                    ฉ. บันทึกลูกผู้ชาย............................................................... 
                    ช. ไผ่แดง............................................................................ 
                    ฌ. กระเช้าสีดา................................................................... 
                    ญ. สารวัตรใหญ่.................................................................. 
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กิจกรรมที่ 2 
 

เลือกคําตอบท่ีถูกต้องที่สุด 
1. วรรณกรรมที่เน้นแสดงอารมณ์รักเกลียดโกรธอาฆาตพยาบาทจัดเป็นแนวคิดอะไร 
                    ก. แนวคลาสสิก 
                    ข. แนวประทับใจ 
                    ค. แนวโรแมนติก 
                    ง. แนวบรรยายพรรณนา 
 

2. วรรณกรรมที่มุ่งเลือกสรรใช้ถ้อยคําสํานวนแปลกใหม่  จัดอยู่ในแนวคิดข้อใด 
                    ก. สัจจนิยม 
                    ข. แนวคิดประทับใจ 
                    ค. แนวคิดสัญลักษณ์นิยม 
                    ง. แนวคิดบรรยายพรรณนา 
 

3. นวนิยายที่ใช้ช่ือว่า “ข้าวนอกนา” เป็นการต้ังช่ือตาม  แนวคิดอะไร 
                    ก. สัจจนิยม 
                    ข. สัญลักษณ์นิยม 
                    ค. ธรรมชาตินิยม 
                    ง. ธรรมนิยม 
 

4.  แนวคิดใดที่นักเขียนนิยมใช้มากที่สุดทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศ 
                    ก. โรแมนติก 
                    ข. คลาสสิก 
                    ค. สัญลักษณ์ 
                    ง. สัจจนิยม 
 

5. นวนิยายที่ต้องการสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ของทุกแง่ทุกมุมตามความเป็นจริงจัดอยู่ในแนวคิดใด 
                    ก. สัจจนิยม 
                    ข. สัญลักษณ์นิยม 
                    ค. ธรรมชาตินิยม 
                    ง. ธรรมเนียม 
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11.  สุภาษติ 
  สุภาษิต หรือ ภาษิต  หมายถึง ถ้อยคําที่กล่าวแนะนํา  สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความจริง ส่วนมาก
เป็นคําคล้องจอง  มีการสืบทอดมาแต่โบราณและแต่ละชุมชน กระทั่งแต่ละเหล่าอาชีพก็มีสํานวนของใครของ
มันคล้ายกันบ้าง แตกต่างกันไปบ้าง ทั้งน้ีเพราะท่ีมาไม่เหมือนกันแต่โดยความหมายมักเทียบเคียงกันได้ แม้แต่
ภาษาต่างวัฒนธรรมก็ยังมีส่วนคล้ายกันในทางอุปมา 
 คําสุภาษิตมักจะมาในรูปแบบของสํานวนโวหาร หรือคําพังเพย เมื่อฟังแล้วบางครั้งมักจะไม่ค่อยได้
ความหมายในตัวของมันเองเท่าไหร่นัก แต่ต้องนําไปประกอบกับเหตุการณ์หรือตัวบุคคล จึงจะได้ความหมายที่
เป็นคติเตือนใจ  

คําสุภาษิตมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือ 
 1. คําสุภาษิตที่ฟังแล้วเข้าใจได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแปลความหมายให้เข้ากับสถานการณ์น้ันๆ เช่น ทําดี
ได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 
 2. คําสุภาษิตที่ฟังแล้วไม่เข้าใจในทันที ต้องแปลความหมายของมันให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ก่อนถึง
จะทราบถึง ความหมายและแนวสอนของคําสุภาษิตน้ันๆ เช่น ผีบ้านไม่ดี ผีป่าก็พลอย  

สํานวน หมายถึง โวหาร ทํานองพูด ถ้อยคําที่เรียบเรียง ถ้อยคําที่ไม่ถูกไวยากรณ์แต่รับใช้เป็นภาษาที่ถูกต้อง 
การแสดงถ้อยคําออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหน่ึง ๆ  
 สํานวนไทย จะมีความหมายโดยนัย เป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ จะไม่แปล
ความหมายตรงตามตัวอักษร จึงฟังแล้วมักจะ ไม่ได้ความหมายของตัวมันเอง ต้องนําไปประกอบกับบุคคล กับ
เรื่อง หรือเหตุการณ์จึงจะได้ความหมายเป็น คติ เตือนใจเช่นเดียวกับคําที่เป็นสุภาษิต  
 คําพังเพย หมายถึง ถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นมา แฝงคติเตือนใจหรือ ข้อคิดสะกิดใจให้นําไปปฏิบัติได้ 
เป็นความหมายกลาง ๆ คือ ไม่เน้นการสั่งสอน และ เน้ือหาของใจความน้ันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นความดี 
หรือ ความจริงแท้ แน่นอน 
 ความแตกต่างของ สุภาษิต สํานวน และคําพังเพย  
สุภาษิต จะไม่มีการเสียดสีหรือติชมอย่างคําพังเพย เป็นถ้อยคําที่แสดงหลักความจริง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว ๆ 
ไป ภาษิตน้ียังมีความหมายรวมไปถึง สัจธรรม คําสั่งสอนที่เป็นความจริงอันเที่ยงแท้ทางศาสนาด้วย เช่น ตน
เป็นที่พ่ึงแห่งตน เป็นต้น 
 

ตัวอย่างสุภาษิตไทย 
 จงเอาเย่ียงกา แต่อย่าเอาอย่างกา หมายความว่า ควรเอาแบบอย่างในสิ่งที่ดีเท่าน้ัน สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควร
ทําตาม เหมือนกามีความขยันต่ืนแต่เช้าเพ่ือบินไปหาอาหาร เป็นคุณลักษณะที่มนุษย์ควรถือเป็นแบบอย่าง แต่
ในทางที่ไม่ดีของกาที่ไม่ควรเอาแบบอย่างก็คือ กามีนิสัยขี้ลักขี้ขโมย 
 ถ่มน้ําลายรดฟ้า  ใช้เป็นความหมายถึง  คนที่คิดร้ายหรือดูหมิ่นบุคคลที่สูงกว่า  คําว่า  "ถ่มนํ้าลาย"  
เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปเกือบทุกชาติแล้วว่า  คือการแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น  และมักใช้เป็นกิริยาแสดงออกให้อีก
ฝ่ายเห็นได้ชัด  แตกต่างกับลักษณะของการ  "บ้วนนํ้าลาย"  เมื่อพูดว่า  "ถ่มนํ้าลายรดฟ้า"  ก็หมายถึง การถ่ม
นํ้าลายขึ้นไปที่สูงคือฟ้า นํ้าลายน้ันก็ย่อมจะตกลงมาถูกหน้าตาของตนเอง ความหมายจึงอยู่ที่ว่า  การดูหมิ่น  
หรือคิดร้ายต่อบุคคลที่สูงกว่าหรือที่เคารพทั่วไป  มักจะกลับเป็นผลร้ายหรืออภัยแก่ตนเองได้ 
 กงเกวียนกําเกวียน  หมายถึง เวรสนองเวร กรรมสนองกรรมกงเวียนหมุนเล่นล้อ รอยกงเปรียบเฉก
กรรมหมายตรง สู่เจ้าใครทําก่อกรรมคง คืนสู่ ใครแลกรรมย่อมตามรอยเข้า แก่ผู้กอบกรรม 
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 กบในกะลาครอบ หมายถึงผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อย เหมือนกบที่ถูกกะลาครอบไว้ แต่สําคัญ
ตนว่ามีความรู้มาก เพราะมองเห็นเพียงกะลาแคบๆ 
 กบเลือกนาย  หมายถึง   ผู้ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งท้ายสุดก็มักจะไม่ได้ดี 
 กรวดน้ําควํ่าขัน หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเก่ียวข้องด้วย 
 กระดังงาลนไฟ  หมายถึง  หญิงที่เคยผ่านชายมาก่อน 
 ขนทรายเข้าวัด  หมายถึง หาประโยชน์ให้ส่วนรวม 
 ขนหน้าแข้งไม่ร่วง หมายถึง ใช้กับคนม่ังมีที่ใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนมาก แต่ก็ไม่กระทบกระเทือนหรือ
เดือดร้อน 
 ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึงบังคับขืนใจผู้อ่ืนให้ทําตามที่ตนต้องการ 
 คงเส้นคงวา  หมายถึง เสมอต้นเสมอปลาย 
 คดในข้องอในกระดูก  หมายถึง มีสันดานคดโกง 
 คนดีผีคุ้ม หมายถึง คนทําดีย่อมไม่มีภัย 
 คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ หมายถึง คนรักมีน้อย คนชังมีมาก 
 คบคนจรหมอนหมิ่น หมายถึง คบคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน อาจเกิดโทษหรืออันตรายได้ 
เหมือนหนุนหมอนหมิ่น ๆ ไม่ยอมหนุนตรงกลางหมอนอาจตกหมอนคอเคล็ดได้ 
 คบคนให้ดูหน้า ซ้ือผ้าให้ดูเนื้อ หมายถึง จะพิจารณาคนหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้พิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ 
 คมในฝัก หมายถึงเก่งแต่เก็บไว้ไม่โอ้อวด 
 
สํานวนภาคเหนือ 
 สํานวนภาคเหนือโดยทั่วไปก็จะเป็นการสั่งสอนลูกหลาน ซึ่งก็จะสอดแทรกแนวคิดและประสบการณ์
ของผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาก่อน ซึ่งก็เข้าใจได้ง่าย ภาษาก็เป็นภาษาท้องถิ่นล้านนา มีความไพเราะ 
อ่อนหวาน เป็นแบบฉบับของล้านนาแท้ 
ตัวอย่าง สํานวนภาคเหนือ  (ประพนธ์ เรืองณรงค์ , 2552, หน้า 17) 
กล้วยค้ําง่าม ง่ามค้ํากล้วย 
        หมายถึง ต้นกล้วยและไม้ง่ามต่างพ่ึงพาอาศัยกัน 
กินก่อนทาน มานก่อนแต่ง    
        หมายถึง กินอาหารก่อนถวายพระ มีครรภ์ก่อนแต่งงาน เป็นการกระทําไม่ถูกขั้นตอน 
กินเมื่อยามร้อน ฟ้อนเมื่อยามเมา 
        หมายถึง กินอาหารขณะที่ยังร้อน ฟ้อนรําขณะที่ยังมึนเมา เป็นการกระทําที่ถูกกาลเทศะ 
กินแล้วหื้อเก็บ เจ็บแล้วหื้อจํา  
        หมายถึง กินอาหารแล้วให้รู้จักเก็บภาชนะ คนอ่ืนเขาทําให้เจ็บใจก็ให้ควรจดจํา 
แก่ย้อนกินเข้า เถ้าย้อนเกิดเมิน 
        หมายถึง แก่เฒ่าเพราะกินข้าวและเกิดนาน 
ของกินลําอยู่ที่คนมัก ของฮักอยู่ที่คนเปิงใจ  
        หมายถึง ของกินอร่อยอยู่ที่คนชอบ ของมีค่าของรักอยู่ที่คนพึงพอใจ 
ขะยมดีย้อนตุ๊เจ้า ลูกเต้าดีเพราะพ่อแม่   
        หมายถึง ลูกศิษย์วัดจะดีเพราะพระภิกษุ ลูกเต้าจะดีเพราะพ่อแม่ 
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เข้าจะเสี้ยงกินหวาน คนจะผลาญนอนอุ่น   
        หมายถึง ข้าวจะหมดย่อมกินอร่อย คนจะทุกข์ยากมักนอนอุ่นนอนสบาย 
คนง่าวได้จา หม้อแกงหนาได้เดือด 
        หมายถึง  คนโง่ได้พูด หม้อแกงที่หนาเดือดพล่าน ย่อมจะนานกว่าธรรมดา 
คนเง่าบ่มี คนพญาดีก็ง่อม   
        หมายถึง คนโง่ไม่มี คนปัญญาดีก็เหงา 
คึดว่าตัวหลวกคือคนเง่า คึดว่าตัวเง่าคือคนหลวก   
        หมายถึง คิดว่าตัวฉลาดคือคนโง่ คิดว่าตัวโง่คือคนฉลาด 
คนหมั่นตายหลังด้าน คนขี้คร้านตายหลังหัก 
        หมายถึง คนขยันทํางานจริงจังไปเรื่อยๆ แม้หลังจะด้านก็ทนได้ แต่คนขี้เกียจทําอะไรจะให้เสร็จเร็ว เลย
หามของหนักเกินกําลัง หลังจึงหักตาย 
 
ภาษิตและคําคมล้านนา 
 วิถีชีวิตของคนเมืองน้ัน  มีการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นการเรียนรู้  
กลายเป็นถ้อยคําที่บอกเล่าเพ่ือเตือนใจแก่ลูกหลานไว้มากมาย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม  เป็นการแสดงถึงภูมิรู้ของคน
รุ่นปู่ย่าเลยทีเดียว 
 สําหรับภาษิตและคําคมล้านนาที่จะยกมาให้ทราบน้ี  จะเป็นเฉพาะด้านที่สะท้อนวัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่  หรือธรรมชาติท้องถิ่นที่แสดงถึงความหลากหลายของสังคมไทย  (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544, หน้า 70) 
            ตัวอย่าง  (มณี  พะยอมยงค์  และไพรถ  เลิศพิริยกมล :  ผู้รวบรวม) 
 – คนใหญ่แล้ว  บ่ต้องสอน  จี้หีดแมงจอน  ไผสอนมันเต้น 
              หมายถึง  คนเราโตๆ  กันแล้วไม่ต้องสั่งสอนกัน  ดูจิ้งหรีด  แมงกระชอน  เกิดมาไม่มีใครสอนให้มัน
เต้น  มันยังเต้นได้ 
 – เป็นคนหื้อมันต๋ากว้าง  ผ่อตางไปไก๋ 
              หมายถึง  เป็นคนควรมองการณ์ไกล  การมองไกลจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า  ถ้ามองใกล้ย่อมทําให้
เกิดความผิดพลาดได้มากกว่า 
 – เสียเงิน  เสียคํา  ยังสิหาได้  ของอยู่ใต้  ยังลุ่มวิสัย  เสียนํ้าใจ๋  จะหาไหนได้ 
             หมายถึง  เงินทองเป็นของนอกกาย  ถ้าไม่ตายหาเอาเมื่อไรก็ได้  แต่คนมีนํ้าใจจะหาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆ  
ควรรักษาน้ําใจกันไว้  การใดทําไปแล้วถ้าเป็นการเสียนํ้าใจกันไม่ควรทํา 
 –  ดํานํ้าหื้อถึงทราย  นอนหงายห้ือมันเห็นฟ้า 
              หมายถึง  ทําอะไรให้ทําจริงจัง  ดํานํ้าก็ดําให้ถึงทราย  นอนหงายก็ให้เห็นฟ้า 
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กิจกรรมที่ 1 
 

คําชี้แจง  ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
1. ข้อใดกล่าวถึง สํานวน ไม่ถูกต้อง 
  ก. สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา            
  ข. ใช้ภาษาเรียบเรียงอย่างสละสลวย 
  ค. ผู้อ่านหรือผู้ฟังต้องตีความให้เข้ากับเรื่อง       
  ง. ส่วนใหญ่เกิดจากการนําสิ่งใกล้ตัวมากล่าวเปรียบเปรย 
 

2. สํานวนข้อใดที่แสดงว่าผู้พูดขาดคุณลักษณะ “ใช้วาจาอ่อนหวาน” ในขณะสนทนา 
   ก. ยกตนข่มท่าน                    ข. ปากว่าตาขยิบ         
    ค. ปากหวานก้นเปรี้ยว             ง. พูดจามะนาวไม่มีนํ้า 
 

3. สํานวนใดมีความหมายเชิงบวก 
    ก. ตบตา                            ข. คมในฝัก                            
     ค. นํ้าน่ิงไหลลึก                    ง. หงิม ๆ หยิบช้ินปลามัน 
 

4.  สํานวนข้อใดมุ่งสอนเรื่องความขยันขันแข็ง 
    ก. พร้าขัดหลังเล่มเดียว           ข. อัฐยายซื้อขนมยาย       
   ค. สอนหนังสือสังฆราช           ง. เก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน 
 

5.  “ทั้งสองต่างใช้คําพูดเผ็ดร้อนทุ่มเถียงกันอย่าง ……………………….” ควรเติมสํานวนใดลงในช่องว่าง 
    ก. คอขาดบาดตาย               ข. ขิงก็ราข่าก็แรง         
    ค. ขมิ้นกับปูน                      ง. ถึงพริกถึงขิง 
 

6. ใจความสําคัญของโคลงโลกนิติบทน้ีมีใจความสําคัญสอดคล้องกับข้อใด 
                  ถึงจนทนกัดก้อน            กินเกลือ 
              อย่าเที่ยวแล่เน้ือเถือ            พวกพ้อง 
              อดอยากเย่ียงอย่างเสือ        สงวนศักด์ิ 
              โซก็เสาะใส่ท้อง                 จับเน้ือกินเอง 
   ก. ดอกไม้ดอกเดียวร้อยพวงมาลัยไม่ได้                 
    ข. เมื่อล้มลงจงลุกขึ้นด้วยกําลังของตัวเอง 
    ค. มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล             
    ง. ความสุขสบายไม่เคยป้ันใครให้เป็นมหาบุรุษ 
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7.  คําคมในข้อใดมีแนวคิดแตกต่างจากข้ออ่ืน 
    ก. ไม่กล้า ก็ไม่มีวันเดินหน้า          
    ข. อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะอยู่น่ิงเฉย                 
    ค. คนเราแก้อดีตไม่ได้ แต่อาจเปลี่ยนอนาคตได้        
    ง. ความล้มเหลวที่สุด คือการไม่กล้าแมแ้ต่จะลองทํา 
 

8.  การใช้สํานวนสุภาษิตอย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นไปตามข้อใด 
   ก. ใช้ได้ตรงตามหน้าที่                ข. ใช้ได้ตรงตามความหมาย 
   ค. ใช้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย                ง. ใช้ได้ตรงตามระดับภาษา 
 

9.  “ถ้าทําอะไรรุนแรงคนไม่เกรงใจ แต่ถ้าพูดจาอ่อนหวานคนจะทั้งรักทั้งเกรง” ตรงกับสํานวนใด 
    ก. ปากว่าตาขยิบ                        ข. มือถือสากปากถือศีล 
    ค. นํ้าร้อนปลาเป็นนํ้าเย็นปลาตาย     ง.ปากหวานปานชะเอม ใจเค็มเหมือนเกลือ 
 

10.  ข้อใดมีความหมายต่างจาก “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่” 
     ก. ปล่อยปละละเลย                     ข. ไม่ลงมือทํางาน 
     ค. ไม่เอาจริงเอาจัง                          ง. แสร้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็น 
 
 
 
  
เฉลย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก 2. ง 3. ข 4. ก 5. ง 

6. ข 7. ค 8.ค  9. ค 10.ข  
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คณะผู้จัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
นายวัชระ    พันธ์ุผจญ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันกําแพง  

 นางณีรนุช  คันธา         ครูชํานาญการพิเศษ  กศน.อําเภอสันกําแพง 
 นางสาวขวัญฤทัย  ไชยวงค์หลัง ครู     กศน.อําเภอสันกําแพง 
 

ข้อมูล/เรียบเรียง 
นางเพ็ญศรี  ต้อนรับ            ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวลําดวน  อะนุจา             ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวสุทธิราภรณ์    เดชวงศ์ญา ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายสุรพันธ์    เสนอุ่น  ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวอัจฉรา  ศรียาบ      ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวอรนิตย์       กันธพรหม หัวหน้า กศน.ตําบลออนใต้        กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางไมล์ลา  ขัติรัตน์     หัวหน้า กศน.ตําบลสันกําแพง   กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายสกล   ศรีนา      หัวหน้า กศน.ตําบลบวกค้าง กศน.อําเภอสันกําแพง   
นายเจตนา  จันทร์ตาเงิน หัวหน้า กศน.ตําบลร้องวัวแดง   กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายกําพล  ภิทนวรณ์ หัวหน้า กศน.ตําบลห้วยทราย    กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางอุษณา  ฤดีใจ  หัวหน้า กศน.ตําบลต้นเปา กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายทนง        อินทรัตน์ หัวหน้า กศน.ตําบลสันกลาง กศน.อําเภอสันกําแพง            
นางสาวสุพัตรา        มูลทะสิน          หัวหน้า กศน.ตําบลทรายมูล       กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวสายสุนีย์      สุทโททน          หัวหน้า กศน.ตําบลแม่ปูคา        กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายนัฐพล             เฉื่อยกลาง        หัวหน้า กศน.ตําบลแช่ช้าง        กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวรุจิรา  คันธา  นักวิชาการศึกษา   กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายโชคชัย            กันทะ             เจ้าหน้าที่ธุรการ                    กศน.อําเภอสันกําแพง  

บรรณาธิการ 
  นางสาวขวัญฤทัย ไชยวงค์หลัง ครู             กศน.อําเภอสันกําแพง 
  นางเพ็ญศรี  ต้อนรับ            ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 

  นางสาวรุจิรา  คันธา  นักวิชาการศึกษา   กศน.อําเภอสันกําแพง 

ผู้พิมพ์และออกแบบปก 
   นายสกล   ศรีนา       หัวหน้า กศน.ตําบลบวกค้าง กศน.อําเภอสันกําแพง 
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         คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
 

   ท่ีปรึกษา 
 

นายศุภกร   ศรีศักดา        ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    
นางมีนา กิติชานนท์       รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    

 

    คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรุงแก้ไข 
 

    นางนิรมล   บุญชู ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ  ประธานกรรมการ 
 นางจุฑามาศ วงษ์ศิริ     ครูชํานาญการพิเศษ     กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์     ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอหางดง   กรรมการ 
 นางจารวี มะโนวงค์ ครูชํานาญการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
 นางนิชาภา สลักจิตร  ครูชํานาญการ กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
 นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ  ครู คศ.1 กศน.อําเภอแม่วาง   กรรมการ 
 นางยุพิน คําวัน  ครู คศ.1 กศน.อําเภอฮอด   กรรมการ 
 นางสาววริยาภรณ์ นามวงศ์พรหม  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมือง   กรรมการ 
     นางเบญจพรรณ ปันกํา  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
     นายศรัณย์ภัทร       จักรแก้ว  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
     นางสาวณัฐกฤตา    มะณีแสน ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
     นางสาวณฐมน       บุญเทียม ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเชียงดาว  กรรมการ 
 นางโยธกา ธีระวาสน์  ครูอาสาฯ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
 นางสาวภาสินี        สิงห์รัตนพันธ์ุ    บรรณารักษ์               สํานักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 

         และเลขานุการ 
 
 

 

 

 
 


