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หนงัสอืเรยีนสาระความรู้พ ืน้ฐาน  

รายวชิาเลอืก 
  ภาษาไทยเพ ิม่เตมิ 2 

รหสัวชิา พท23004 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  

ห้ามจําหน่าย 

หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน 

ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวดัเชียงใหม่ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 
 

 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม 2 รหัสวิชา พท23004 ตามหลักสูตรการศึกษา       
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดทําข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลสาระความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน โดยองค์ความรู้น้ันได้นํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ นํารายละเอียดเน้ือหาสาระ
มาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านเข้าใจง่ายและศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม 2 รหัสวิชา พท23004 เล่มน้ีจะ
เป็นสื่อที่อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
 
 
 
 
                 คณะผู้จัดทํา 
                      สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ่
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คําอธิบายวชิา พท23004  ภาษาไทยเพิ่มเติม 2  จํานวน 3 หน่วยกิต(120 ช่ัวโมง) 
 

มาตรฐานท่ี 2.1 มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการส่ือสาร 
 

ศึกษาและฝกึทักษะเกี่ยวกบัเร่ืองดังต่อไปน้ี  
การอ่าน 
อ่านคําอธิบาย คําบรรยาย พรรณนา อุปมาและสาธกอย่างหลากหลาย เข้าใจถ้อยคําและสํานวนโวหาร  

วงศัพท์ที่ยากข้ึนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ประเมินค่าเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลใช้ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้
พัฒนาการอ่าน อ่านในใจได้เร็ว เข้าใจเร่ืองโดยใช้บริบทช่วยทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง อ่านออกเสียงร้อย
แก้ว และร้อยกรองได้อย่างคล่องแคล่วไพเราะถูกต้องตามอักขรวิธี ลักษณะคําประพันธ์ ท่องคําบทประพันธ์ที่มี
คุณค่าด้านความคิดและนําไปใช้อ้างอิงได้เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและมีมารยาทในการอ่าน 
 การเขียน 
 เขียนเรียงความจากข้อเท็จจริงและจินตนาการ ย่อความ จดหมายเปิดผนึกผ่านสื่อมวลชน คําคม คําขวัญ  
คติพจน์ เขียนสะกดคําถูกตอ้งตามอักขรวิธีและหลักการเขียนคําไทยประเภทกลอนและกาพย์ ใชต้ัวเลขไทยมี
มารยาทในการเขียนและนิสยัการเขียน  

การฟัง การดู 
 ฟังและดูสือ่ในรูปแบบต่างๆ สรุปใจความสําคัญ จดุประสงค์ของเร่ืองที่ฟัง วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อเท็จจรงิ
แสดงทรรศนะอย่างมีวิจารณญาณ พูดเสนอความรู้ แสดงทรรศนะ วิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เป็นลําดับ มีเหตุผล พูดอวยพร เชญิชวน พูดในโอกาสต่างๆมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 
 
 หลกัการใช้ภาษา 
 เข้าใจวิธีการสร้างคําสมาสและคําสนธิ การใช้ประโยคท่ีซบัซ้อนย่ิงข้ึน คาํภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย คําราชาศัพท์ที่ถูกตอ้งตามระดับของบุคคล หลกัการแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนและกาพย์ 

 
วรรณคดีและวรรณกรรม 

 อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ประเภทบทความ พงศาวดาร นวนิยาย เรื่องสั้น บทกวีนิพนธ์ กลอน บท
ละคร กาพย์ หลักการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์และคุณค่าดา้นสังคม นํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจําวันให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการฝึกปฏิบัติจริงเป็น
รายบุคคลหรือกระบวนการกลุ่มเกี่ยวกับทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และหลักการใช้ภาษา 

การวัดและประเมินผล 
   การสังเกต การฝึกปฏิบัติ  การทดสอบ (แบบทดสอบ)  และการประเมินชิ้นงานในแต่ละกิจกรรม 
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        คําอธบิายรายวิชา พท23004 ภาษาไทยเพิม่เติม 2 จํานวน 3 หนว่ยกิต (120 ช่ัวโมง) 
สาระความรูพ้ื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เน้ือหา จํานวน 
(ช่ัวโมง)

1 ความรู้พ้ืนฐาน
ทางภาษา 

1.การใชคํ้าและ
หลักการสร้างคําใน
ภาษาไทย 
2.การใชร้าชาศัพท์
ได้ถูกตอ้งตามฐานะ
และบุคคล 

ความรู้พ้ืนฐานทางภาษา 
- การใช้คําและการสร้างคําใน

ภาษาไทยประโยคทีซ่ับซอ้นย่ิงขึ้น 
- คําราชาศัพท ์
- คําไทยแท้และคําที่มาจากภาษาอื่น 

25 

2 พัฒนาทักษะทาง
ภาษา 1 

1.ปฏิบัติตนใหม้ีนิสัย
รักการอ่านและจับ
ใจความสําคัญจาก
เร่ืองทีอ่่าน 
2.มีมารยาทในการ
อ่านและอ่านออก
เสียงร้อยแก้วและ
ร้อยกรองได้ถูกตอ้ง
เหมาะสม 
3.วิเคราะห์
ข้อคดิเห็นจากเร่ืองที่
อ่าน 

พัฒนาทักษะทางภาษา 1 
- การอ่านจับใจความสําคัญ 
- การอ่านตีความ 
- การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและมี

มารยาทในการอ่าน 
- ท่องจําคําประพันธ์ 
- การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

16 

3 พัฒนาทักษะทาง
ภาษา 2 

1.เขียนย่อความและ
จดหมายประเภท
ต่างๆ ได้ถูกตอ้งตาม
อักขรวิธี 
2.เขียนสือ่สารโดยใช้
ถ้อยคําได้ถูกตอ้ง
ชัดเจน 

พัฒนาทักษะทางภาษา 2 
- การเขียนสะกดคํา 
- การเขียนย่อความ 
- การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- การเขียนคําเชญิชวน 
- การเขียนรายงานทางวิชาการ 
- การแต่งคําประพันธ์ 

25 
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ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เน้ือหา จํานวน 
(ช่ัวโมง)

4 พัฒนาทักษะทาง
ภาษา 3 

1.พูดสรุปใจความ
สําคัญจากเร่ืองที่ฟัง
และดู 
2.พูดแสดงความเห็น
ในโอกาสต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์ 
3.วิเคราะห์ความ
แตกต่างในการพูด
โอกาสต่างๆ 

พัฒนาทักษะทางภาษา 3 
- การใช้วิจารณญาณในการฟัง การด ู
- การพูดแสดงทรรศนะจากเรือ่งที่ฟัง

และด ู
- การพูดในโอกาสต่างๆ 
- การพูดในท่ีประชมุ 
- การพูดอภิปราย 
- การพูดอธิบาย 

24 

5 วรรณคดีมรดก 1.สรุปเน้ือหา ข้อคิด 
วรรณคด ีมรดกที่
อ่าน 
2.วิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดีมรดกที่อ่าน
พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ 

วรรณคดีมรดก 
- พระบรมราโชวาท 
- บทพากย์เอราวัณ 
- อิศรญาณภาษิต 
- พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนี

นางผีเสื้อ 
- เห็นแก่ลูก 

30 
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ความนํา 

 
การพัฒนาหนังสือเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา พท23004 ภาษาไทยเพ่ิมเติม 2 (3 หน่วยกิต) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ในคร้ังน้ีได้จัดทําตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ซึ่งครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ คือ การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย 
วรรณคดีและวรรณกรรม ได้นําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมงตามหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมโดยการเพ่ิมและสอดแทรกเนื้อหาสาระเก่ียวกับอาชีพและการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในรายวิชาท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันแต่ยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือ
เรียนรายวิชาเลือก ที่ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองปฏิบัติกิจกรรมทําแบบฝึกหัดเพ่ือทดสอบความรู้ความ
เข้าใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มหรือศึกษาเพ่ิมเติมจากภูมิปัญญาท้องถ่ินแหล่งการเรียนรู้และสื่ออื่น 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
1. สามารถอ่าน  เข้าใจ  ความหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อธิบายความหมายและหลักการอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
3. อ่านบทรอ้ยกรองประเภท โคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน ร่าย ได้ไพเราะและถูกตอ้ง 
4. ผู้เรียนสามารถเข้าใจและมคีวามรู้ในเรือ่งหลกัการเขียนเบ้ืองต้น 
5. ผู้เรียนเกิดทกัษะการเขียนประเภทต่าง ๆ และรู้หลักการเขียนและค้นคว้าข้อมูล 
6. มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ในการเรียน บทรอ้ยกรอง  ประเภทโคลง  ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย 
7. สามารถเขียนบทร้อยกรองได้ถูกตอ้งตามผงั 
8. ผู้เรียนสามารถจับใจความสําคัญและวิเคราะห์สิ่งที่ฟังและดูได ้
9. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาแสดงความคิดเห็น  โน้มน้าวใจ  สร้างความเข้าใจได ้
10. สามารถพูดและรู้หลกัเกณฑ์การพูดที่ได้เรียนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม  ตามโอกาสต่าง ๆ 
11. สามารถอธิบายหลักเกณฑ์การสร้างคําประสม  คําซอ้น  คําซ้ํา  คําสมาส  และคําสนธิได ้
12. ใช้คําราชาศัพท์และคําสุภาพได้อย่างถูกตอ้ง 
13. สามารถใช้พจนานุกรมไดอ้ยา่งถูกต้อง 
14. สามารถแยกประเภทวรรณคดีและวรรณกรรมได ้
15. สามารถอธิบายวรรณกรรมทอ้งถ่ินได ้
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บทท่ี 1 

ความรู้พ้ืนฐานทางภาษา 
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   แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 

บทท่ี 1ความรู้พื้นฐานทางภาษา      
เรื่อง 1.1. การสร้างคําในภาษาไทย 
เรื่อง 1.2. ประโยคทีซ่ับซอ้นย่ิงข้ึน 
เรื่อง 1.3. คําราชาศัพท ์
เรื่อง 1.4. คําไทยแทแ้ละคําที่มาจากภาษาอื่น 

แนวคิด/สาระสําคัญ 
ในภาษาไทยจะมีคําท่ีมีเสียงยาว ซึ่งเรียกว่า คําเป็น และคําท่ีมีเสียงสั้น ซึ่งเรียกว่า คําตาย อยู่มากมาย 

ควรเรียนรู้เร่ืองน้ีให้เข้าใจและนําไปใช้ให้ถูกตอ้ง จึงจะถือว่าการเรียนภาษาประสบความสําเร็จ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค 
2. เพ่ือใหผู้้เรียนบอกความหมายคําราชาศัพท์ได ้
3. เพ่ือศึกษาการใช้คําราชาศัพทใ์นสถานการณ์ต่างๆท่ีกําหนดได้เหมาะสมถกูตอ้งตามระดบัของภาษา 
4. เพ่ือใหผู้้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ ความรู้พ้ืนฐานทางภาษา เช่น การสร้างคํา ประโยคท่ีซับซอ้นย่ิงข้ึน 

คําราชาศัพท์ คําไทยแท้และคําที่มาจากภาษาอื่น 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนบทที ่1 
2.ศึกษาเอกสารการเรียนบทที่ 1 
3.ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการเรียน 
4.ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน บทที่ 1 
 

สื่อประกอบการเรียนรู ้
สามารถเรียนรู้จากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้ออนไลน์ (ถ้ามี) ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ในชุมชน           

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่ออื่นๆ  ฯลฯ 
 
การวัดประเมินผล 
     1. วิธีการวัดผลประเมินผล 
       1.1 การสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
       1.2 ตรวจผลงานจากการทํากิจกรรม 
   2. เกณฑ์การประเมิน 
     2.1  สังเกตพฤติกรรมการทํางาน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยรอ้ยละ 80 
      2.2  ตรวจผลงาน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 
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   3. เคร่ืองมือประเมินผล 
      3.1 แบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางาน 
      3.2 แบบประเมินการตรวจผลงาน 
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บทที่ 1 
ความรู้พ้ืนฐานทางภาษา  
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของบทที่ 1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
 

หัวเรื่อง      
1.1. การสร้างคํา 
1.2. ประโยคทีซ่ับซ้อนย่ิงข้ึน 
1.3. คําราชาศัพท์ 
1.4. คําไทยแทแ้ละคําที่มาจากภาษาอ่ืน 

แนวคิด/สาระสําคัญ 
ในภาษาไทยจะมีคําทีม่ีเสียงยาว ซึ่งเรียกว่า คําเป็น และคําที่มีเสียงสั้น ซึ่งเรียกว่า คําตาย อยู่

มากมายควรเรียนรู้เรื่องน้ีให้เข้าใจและนําไปใชใ้ห้ถูกตอ้ง จึงจะถือว่าการเรียนภาษาประสบความสําเร็จ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ชนิดและหน้าทีข่องคาํในประโยค 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนบอกความหมายคําราชาศัพท์ได ้
3. เพ่ือศึกษาการใช้คําราชาศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนดได้เหมาะสมถูกตอ้งตามระดับ 
ของภาษา 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความรู้พ้ืนฐานทางภาษา เช่น การสร้างคํา ประโยคที่

ซับซอ้น 
ย่ิงข้ึน คําราชาศัพท์ คําไทยแท้และคําท่ีมาจากภาษาอื่น 
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เรื่อง 1.1.การสร้างคํา  
 

การสร้างคําในภาษาไทย 
     คําที่ใชใ้นภาษาไทยด้ังเดมิ ส่วนมากจะเป็นคําพยางค์เดียว เช่น พ่ีน้อง เดือนดาว จอบไถ หมูหมา กิน นอน ดี 
ชั่ว สอง สาม เป็นต้น เมือ่โลกวิวัฒนาการ มีสิ่งแปลกใหมเ่พ่ิมข้ึน ภาษาไทยก็จะตอ้งพัฒนาทั้งรูปคําและการเพิ่ม
จํานวนคํา เพ่ือให้มีคําใชใ้นการสื่อสารให้เพียงพอ กับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วย
การสร้างคํา ยืมคําและเปลี่ยนแปลงรูปคําซึง่จะมีรายละเอียดดังน้ี 
 
แบบสร้างคํา 
     แบบสร้างคํา คือ วิธีการนําอักษรมาประสมเป็นคําเกิดความหมายและเสียงของแตล่ะ พยางค์ ใน 1 คํา จะตอ้ง
มีส่วนประกอบ 3 ส่วน เป็นอย่างน้อย คือ สระ พยัญชนะและวรรณยุกต ์อย่างมากไม่เกิน 5 ส่วน คือ สระ 
พยัญชนะ วรรณยุกต์ ตัวสะกด ตัวการันต ์
 
รูปแบบของคาํ 
     คําไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบันมทีั้งคําที่เป็นคําไทยดั้งเดมิ คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ คําศัพท์เฉพาะทางวิชาการคําที่
ใช้เฉพาะในภาษาพูด คําชนิดต่าง ๆ เหล่าน้ีมีชือ่เรียกตามลักษณะและแบบสร้างของคํา เช่น คํามลู คําประสม 
คําสมาส คําสนธิ คําพ้องรูป คําพ้องเสียง คําเหล่าน้ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะ ผู้เรียนจะเข้าใจลักษณะแตกต่างของคํา
เหล่าน้ีได้จากแบบสร้างของคําความหมายและแบบสร้างของคําชนิดต่าง ๆ  
 
คํามูล 
     คํามูล คือ คํา ๆ เดียวที่มไิด้ประสมกับคําอื่น อาจมี 1 พยางค์ หรือหลายพยางค์ก็ได้แต่เมือ่แยกพยางค์แล้วแต่
ละพยางค์ไม่มคีวามหมาย คําภาษาไทยที่ใช้มาแต่เดิมส่วนใหญ ่เป็นคํามูลที่มีพยางค์เดียวโดด ๆ เชน่ พ่อ แม ่กิน 
เดิน 
     ตัวอย่างแบบสร้างของคํามูล 

คน มี 1 พยางค์ คือ คน 
สิงโต มี 2 พยางค์ คือ สิง โต 

นาฬิกา มี 3 พยางค์ คือ นา ฬิ กา 
ทะมดัทะแมง มี 4 พยางค์ คือ ทะ มดั ทะ แมง 

กระเหี้ยนกระหือรอื มี 5 พยางค์ คือ กระ เหี้ยน กระ หือ รือ 
      

จากตัวอย่างแบบสร้างของคํามูล จะเห็นว่าเมื่อแยกพยางค์จากคําแล้ว แตล่ะพยางค์ไม่มีความหมายในตัว
หรืออาจมีความหมายไม่ครบทุกพยางค์ คําเหล่าน้ีจะมีความหมายก็ตอ่เมือ่นําทุกพยางค์มารวมเป็นคํา ลักษณะ
เช่นน้ี ถือว่าเป็นคําเดียวโดด ๆ 
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คําประสม 
     คือ คําท่ีสร้างข้ึนใหม่โดยนําคํามูลตั้งแต ่2 คําข้ึนไปมาประสมกัน เกิดเป็นคําใหมข่ึน้อีกคําหน่ึง 
      1. เกิดความหมายใหม่ 
      2. ความหมายคงเดิม 
      3. ความหมายให้กระชับข้ึน 
 
ตัวอย่างแบบสร้างคําประสม 
 

แม่ยาย เกิดจากคํามูล 2 คํา คอื แม ่ยาย 
ลูกนํ้า เกิดจากคํามูล 2 คํา คือ ลูก นํ้า 

ภาพยนตร์จีน เกิดจากคํามูล 2 คํา คอื ภาพยนตร์ จีน 
      

จากตัวอย่างแบบสร้างคําประสม จะเห็นว่าเมื่อแยกคําประสมออกจากกนั จะได้คํามลูซึ่งแตล่ะคํามี
ความหมายในตัวเอง 

 
     ชนิดของคําประสม 
      การนําคํามูลมาประสมกัน เพ่ือให้เกิดคําใหม่ขึ้นเรียกว่า “คําประสม” น้ัน มีวิธีสร้างคําตามแบบสร้าง อยู่ 
5 วิธีด้วยกัน คือ 
      1. คําประสมทีเ่กิดจากคํามูลที่มีรูป เสียง และความหมายต่างกัน เมือ่ประสมกันเกิดเป็นความหมายใหม่ 
ไม่ตรงกับความหมายเดมิ เชน่ 

     แม ่ หมายถึง หญิงที่ให้กําเนิดลูก 
     ยาย หมายถึง แม่ของแม ่
     แม่ ยาย  ได้คําใหม่ คือ แม่ยาย หมายถึง แม่ของเมีย 
 

คําประสมชนิดน้ีมีมากมาย เชน่ แม่ครัว ลูกเรือ พ่อตา มอืลิง ลูกนํ้า ลกูน้อง ปากกา 
      2. คําประสมทีเ่กิดจากคํามูลที่มีรูป เสียง และความหมายต่างกัน เมือ่ประสมกันแล้วเกิด ความหมายใหม่
แต่ยังคงรักษาความหมายของคําเดิมแต่ละคําได้ เช่น 

 
หมอ หมายถึง ผู้รู้ ผูช้ํานาญ ผู้รักษาโรค 
ด ู หมายถึง ใชส้ายตาเพ่ือให้เห็น 
หมอ ด ูได้คําใหม่ คือ หมอด ู หมายถึง ผู้ทํานายโชคชะตาราศี คําประสมชนิดน้ี 
เช่น หมอความ นักเรียน ชาวนา ของกิน ชา่งแท่น รอ้นใจ เป็นต้น 
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  3. คําประสมทีเ่กิดจากคํามูลที่มีรูป เสียง ความหมายเหมือนกัน เมื่อประสมแล้วเกิดความหมายต่างจาก
ความหมายเดมิเล็กน้อย อาจมีความหมายทางเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได ้การเขียนคําประสมแบบน้ีจะใช้ไม้ยมก (ๆ) 
เติมข้างหลัง เช่น 

เร็ว หมายถึง รีบ ด่วน 
เร็ว ๆ หมายถึง รีบ ด่วนย่ิงข้ึน เป็นความหมายที่เพ่ิมข้ึน 
ดํา หมายถึง สีดํา 

ดํา ๆ หมายถึง ดําไม่สนิท เป็นความหมายในทางลดลง คําประสมชนิดน้ี เช่น 
ช้า ๆ  ซ้ํา ๆ ด ีๆ น้อย ๆ ไป ๆ มา ๆ เป็นตน้ 
       

4. คําประสมทีเ่กิดจากคํามูลที่มีรูปและเสียงต่างกัน แตม่คีวามหมายเหมือนกัน เมือ่นํามาประสมกันแล้ว
ความหมายไม่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น 

 
ย้ิม หมายถึง แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ 
แย้ม หมายถึง คลี่ เผยอปากแสดงความพอใจ 

     ย้ิม แย้ม ได้คําใหม่ คอื ย้ิมแย้ม หมายถงึ ยิ้มอย่างชื่นบาน คําประสมชนิดน้ีมีมากมาย เช่น โกรธเคือง รวดเร็ว 
แจ่มใส เสื่อสาด บ้านเรือน วัดวาอาราม ถนนหนทาง เป็นต้น 
     

5. คําประสมทีเ่กิดจากคํามูลที่มีรูป เสียง และความหมายต่างกัน เมือ่นํามาประสมจะตดัพยางค์หรือย่น
พยางค์ให้สั้นเข้า เช่น คําว่า ชันษา มาจากคําว่า ชนม พรรษา 

 
ชนม หมายถึง การเกิด 

พรรษา หมายถึง ปี 
ชนม พรรษา ได้คําใหม่ คือ ชนัษา หมายถึง อายุ คําประสมประเภทน้ี   ได้แก่ 

เดียงสา มาจาก เดียง ภาษา 
สถาผล มาจาก สถาพร ผล 

เปรมปรีดิ ์ มาจาก เปรม ปรีดา 
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คําสมาส 
     คําสมาสเป็นวิธีสร้างคําในภาษาบาลีและสันสกฤต โดยนําคําตั้งแต ่2 คําข้ึนไปมาประกอบกันคล้ายคําประสม 
แต่คําทีนํ่ามาประกอบแบบคําสมาสน้ัน นํามาประกอบหน้าศัพท์ การแปลคําสมาสจึงแปลจากข้างหลังมาข้างหน้า 
เช่น 

บรม (ย่ิงใหญ่) ครู = บรมครู (ครูผู้ยิง่ใหญ่) 
สุนทร (ไพเราะ) พจน์ (คําพูด) = สุนทรพจน์ (คาํพูดที่ไพเราะ) 

     การนําคํามาสมาสกัน อาจเป็นคําบาลีสมาสกับบาลี สันสกฤตสมาสกับสันสกฤต หรือบาลีสมาสกับสันสกฤตก็
ได้ในบางคร้ัง คําประสมที่เกิดจากคําไทยประสมกับคําบาลีหรือคําสันสกฤตบางคํา มีลักษณะคล้ายคําสมาสเพราะ
แปลจากข้างหลังมาข้างหน้า เช่น ราชวัง แปลว่า วังของพระราชา อาจจัดว่าเป็นคําสมาสได้ ส่วนคําประสมที่มี
ความหมายจากข้างหน้าไปข้างหลังและมิได้ทําให้ความหมายผิดแผกแม้คําน้ันประสมกับคําบาลีหรือสันสกฤตก็ถือ
ว่าเป็นคําประสม เช่น มูลค่า ทรัพย์สิน เป็นต้น 
 

การเรียงคําตามแบบสร้างของคําสมาส 
     1. ถ้าเป็นคําที่มาจากบาลีและสันสกฤต ให้เรียงบทขยายไว้ข้างหน้า เช่น 
        อุทกภัย หมายถึง ภัยจากนํ้า          อายุขัย หมายถึง สิ้นอายุ 
     2. ถ้าพยางค์ท้ายของคําหน้าประวิสรรชนีย์ ให้ตดัวิสรรชนีย์ออก เชน่ 
         ธุระ สมาสกับ กิจ เป็น ธุรกิจ          พละ สมาสกับ ศึกษา เป็น พลศึกษา     
 3. ถ้าพยางค์ท้ายของคําหน้ามีตัวการันตใ์ห้ตดัการันตอ์อกเมื่อเข้าสมาส เช่น 
         ทัศน์ สมาสกับ ศึกษา เป็น ทัศนศึกษา 
         แพทย์ สมาสกับ สมาคม เป็น แพทยสมาคม 
     4. ถ้าคําซ้าํความ โดยคําหน่ึงไขความอกีคําหน่ึง ไม่มีวิธีเรียงคําที่แน่นอน เช่น 
         นร (คน) สมาสกับ ชน (คน) เป็น นรชน (คน) 
         วิถี (ทาง) สมาสกับ ทาง (ทาง) เป็น วิถีทาง (ทาง) 
         คช (ช้าง) สมาสกับ สาร (ช้าง) เป็น คชสาร (ช้าง) 
การอ่านคําสมาส 
     การอ่านคําสมาสมีหลักอยู่ว่า ถ้าพยางค์ท้ายของคําลงท้ายด้วย สระอะ, อ,ิ อุ เวลาเข้าสมาสใหอ้่านออกเสียง 
อะอ ิอุ น้ันเพียงครึ่งเสียง เช่น 

เกษตร สมาสกับ ศาสตร ์ เป็น เกษตรศาสตร ์ อ่านว่า กะ-เสด-ตระ-สาด 
อุทก สมาสกับ ภัย เป็น อุทกภัย อ่านว่า อ-ุทก-กะ-ไพ 

ประวัต ิ สมาสกับ ศาสตร ์ เป็น ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ต-ิสาด 
ภูมิ สมาสกับ ภาค เป็น ภูมิภาค อ่านว่า พู-ม-ิพาก 
เมรุ สมาสกับ มาศ เป็น เมรุมาศ อ่านว่า เม-รุ-มาด 
เชต ุ สมาสกับ พน เป็น เชตุพน อ่านว่า เช-ต-ุพน 
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ข้อสังเกต 
     1. มีคําไทยบางคํา ที่คําแรกมาจากภาษาบาลีสันสกฤต ส่วนคําหลังเป็นคําไทย คําเหล่าน้ี ไดแ้ปลความหมาย
ตามกฎเกณฑ์ของคําสมาส แตอ่่านเหมอืนกับว่าเป็นคําสมาส ทั้งน้ี เป็นการอ่านตามความนิยม เช่น 

เทพเจ้า อ่านว่า เทพ-พะ-เจ้า 
พลเรือน อ่านว่า พล-ละ-เรือน 
กรมวัง อ่านว่า กรม-มะ-วัง 

     คําเหล่าน้ี ผู้เรียนจะสามารถศึกษาพวกกฎเกณฑ์ได้ตอ่เมื่อเรียนชั้นสูงข้ึน 
 

2. โดยปกติการอ่านคําไทยทีม่ีมากกว่า 1 พยางค์ มักอ่านตรงตัว เช่น 
 

บากบ่ัน อ่านว่า บาก-บ่ัน 
ลุกลน อ่านว่า ลุก-ลน 

     
        แตม่ีคําไทยบางคําที่เราอ่านออกเสียงตัวสะกดด้วย ทั้งที่เป็นคําไทยมิใชคํ่าสมาสซึ่งผู้เรียนจะต้องสังเกต เช่น 

ตุ๊กตา อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา 
จักจ่ัน อ่านว่า จัก-กะ-จ่ัน 
จ๊ักจ้ี อ่านว่า จ๊ัก-กะ-จ้ี 

ชักเย่อ อ่านว่า ชัก-กะ-เย่อ 
สัปหงก อ่านว่า สับ-ปะ-หงก 

 
คําสนธ ิ
     การสนธิ คือ การเชือ่มเสียงให้กลมกลนืกันตามหลักไวยากรณ์บาลีสันสกฤต เป็นการเช่ือมอักษรให้ตอ่เน่ืองกัน
เพ่ือตดัอักษรให้น้อยลง ทําให้คําพูดสละสลวย นําไปใช้ประโยชน์ในการแต่งคําประพันธ์ 
     คําสนธิ เกิดจากการเชือ่มคําในภาษาบาลีและสันสกฤตเท่าน้ัน ถ้าคําที่นํามาเชือ่มกัน ไม่ใช่ภาษาบาลีสันสกฤต 
ไม่ถือว่าเป็นสนธิ เช่น กระยาหาร มาจากคํา กระยา อาหาร ไม่ใช่สนธิ เพราะ กระยาเป็นคําไทยและถึงแม้ว่าคําที่
นํามารวมกันแต่ไม่ได้เชือ่มกัน เป็นเพียงประสมคําเท่าน้ัน ก็ไม่ถอืว่าสนธิ เช่น 
 

ทิชาชาต ิ มาจาก ทีชา ชาต ิ
ทัศนาจร มาจาก ทัศนา จร 

วิทยาศาสตร ์ มาจาก วิทยา ศาสตร์ 
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แบบสร้างของคําสนธิที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤต มีอยู่ 3 ประเภท คือ 
     1. สระสนธิ 
     2. พยัญชนะสนธ ิ
     3. นิคหติสนธิ 
     สําหรับการสนธิในภาษาไทย ส่วนมากจะใชแ้บบสร้างของสระสนธ ิ
 
แบบสร้างของคําสนธิที่ใชใ้นภาษาไทย 
1. สระสนธ ิ
     การสนธิสระทําได้ 3 วิธี คือ 
     1.1 ตดัสระพยางค์ท้าย แล้วใช้สระพยางค์หน้าของคําหลังแทน เชน่ 

มหา สนธิกับ อรรณพ เป็น มหรรณพ 
นร สนธิกับ อินทร ์ เป็น นรินทร ์

ปรมะ สนธิกับ อินทร ์ เป็น ปรมินทร์ 
รัตนะ สนธิกับ อาภรณ ์ เป็น รัตนาภรณ์ 
วชิร สนธิกับ อาวุธ เป็น วชิราวุธ 
ฤทธิ สนธิกับ อานุภาพ เป็น ฤทธานุภาพ 
มกร สนธิกับ อาคม เป็น มกราคม 

      
1.2 ตดัสระพยางค์ท้ายของคําหน้า แล้วใช้สระพยางค์หน้าของคําหลังแตเ่ปลี่ยนรูป อะ 

เป็น อา อิ เป็น เอ อุ เป็น อ ูหรือ โอ ตัวอย่างเช่น 
     เปลี่ยนรูป อะ เป็นอา 

เทศ สนธิกับ อภิบาล เป็น เทศาภิบาล 
ราช สนธิกับ อธิราช เป็น ราชาธิราช 

ประชา สนธิกับ อธิปไตย เป็น ประชาธิปไตย 
จุฬา สนธิกับ อลงกรณ์ เป็น จุฬาลงกรณ์ 

      
 

เปลี่ยนรูป อ ิเป็น เอ 
นร สนธิกับ อิศวร เป็น นเรศวร 
ปรม สนธิกับ อินทร ์ เป็น ปรเมนทร์ 
คช สนธิกับ อินทร ์ เป็น คเชนทร ์
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เปลี่ยนรูป อ ุเป็น อู หรอื โอ 
ราช สนธิกับ อุปถัมภ์ เป็น ราชูปถัมภ์ 

สาธารณะ สนธิกับ อุปโภค เป็น สาธารณูปโภค 
วิเทศ สนธิกับ อุบาย เป็น วิเทโศบาย 
สุข สนธิกับ อุทัย เป็น สุโขทัย 
นย สนธิกับ อุบาย เป็น นโยบาย 

      
1.3 เปลี่ยนสระพยางค์ท้ายของคําหน้า อ ิอ ีเป็น ย อุ อู เป็น ว แล้วใช้สระ พยางค์หน้าของ 

คําหลังแทน เชน่ 
เปลี่ยน อ ิอี เป็น ย 

มต  สนธิกับ อธิบาย เป็น มัตยาธิบาย 
รังสี สนธิกับ โอภาส เป็น รังสโยภาส, รังสิโยภาส 

สามัคคี สนธิกับ อาจารย์ เป็น สามัคยาจารย์ 
      

เปลี่ยน อ ุอู เป็น ว 
สินธุ สนธิกับ อานนท ์ เป็น สินธวานนท์ 
จักษุ สนธิกับ อาพาธ เป็น จักษวาพาธ 
ธนู สนธิกับ อาคม เป็น ธันวาคม 
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เรื่องที่ 1.2.ประโยคทีซ่บัซ้อนยิง่ข้ึน 

ประโยค คือ ถ้อยคําที่มใีจความสมบูรณ์ ประกอบด้วย ภาคประธานและภาคแสดง 

ใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร 
ประโยคแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 

1. ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค) 
2. ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค) 
3. ประโยคความซ้อน (สังกรประโยค) 

1. ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค) คือ ประโยคทีม่ีใจความสําคัญเพียงหน่ึงเดียวมีภาคประธานภาคเดียว  
ภาคแสดงภาคเดียว สังเกตไดจ้ากมีกริยาสําคัญเพียงตัวเดยีว เช่น 

ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง หมายเหต ุ
ฝนตก ฝน ตก 

ประโยคที่กริยา 

ไม่ตอ้งมีกรรมมารับ 

นํ้าไหล นํ้า ไหล 
ไฟดับ ไฟ ดับ 

แดดออก แดด ออก 
ลมพัด ลม พัด 
ฟ้าร้อง ฟ้า ร้อง 
ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง หมายเหต ุ

นักเรียนทําการบ้าน นักเรียน ทําการบ้าน ทํา = กริยา 
การบ้าน = กรรม 

ฉันกินผลไม ้ ฉัน กินผลไม ้ กิน = กริยา 
ผลไม้ = กรรม 

พ่ีตีงู พ่ี ตีงู ตี = กริยา 
งู = กรรม 

สุนัขกัดไก่ สุนัข กัดไก่ กัด = กริยา 
ไก่ = กรรม 

หมายเหตุ – กริยาที่ตอ้งมีกรรมมารับ 
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ประโยค ภาคประธาน ภาคแสดง หมายเหต ุ

คุณพ่อเป็นตํารวจ คุณพ่อ เป็นตํารวจ เป็น = กริยา 
ตํารวจ = ส่วนเติมเต็ม 

หมายเหตุ - "เป็น" เป็นกริยาที่ตอ้งอาศัยส่วนเติมเต็มเพ่ือให้เน้ือความสมบูรณ์ 

ข้อสังเกต ประโยคความเดียวจะมีประธานเดียว กริยาเดยีว กรรมเดียว 

2. ประโยคความรวม (อเนกัตถประโยค) คือประโยคที่รวมเอาประโยคความเดียวตั้งแต ่2ประโยคข้ึนไปมารวมกัน 
โดยใช้สันธานเป็นตัวเชือ่มแตก็่สามารถแยกออกเป็นประโยคความเดียวที่มีใจความสมบูรณ์ได้เหมอืนเดิมโดยไมต่้อง
เพ่ิมส่วนใดส่วนหน่ึงในประโยคเช่น 

ประโยคความรวม ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 
ฉันอ่านหนังสอืแต ่
น้องเล่นตุก๊ตา ฉันอ่านหนังสอื น้องเล่นตุก๊ตา แต ่

ประโยคความรวมแบ่งย่อยได้เป็น 4 แบบ ดังน้ี 

2.1 ประโยคทีมี่เนื้อความคลอ้ยตามกัน  

คือ ประโยคความเดียว 2 ประโยคที่นํามารวมกันโดยมีเน้ือความสอดคล้องกันมีสันธาน และ แล้ว แลว้...ก็ 
ครั้ง...จึง พอ...ก็ ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

2.1.1 ประธานหน่ึงคนทํากริยา 2 กริยาตอ่เน่ืองกัน เช่น 

ประโยคความรวม ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 
พอฉันทําการบ้านเสร็จก็ไปดู

โทรทัศน์ทันท ี ฉันทําการบ้านเสร็จ ฉันไปดโูทรทัศน์ พอ...ก็ 

2.1.2 ประธานสองคนทํากริยาอย่างเดียวกัน เช่น 

ประโยคความรวม ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 

สุมาลีและจินดาเรียน 
ยุวกาชาดเหมอืนกัน สุมาลีเรียนยุวกาชาด จินดาเรียนยุวกาชาด และ 
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2.2 ประโยคทีมี่เนื้อความขัดแข้งกัน  

คือ ประโยคความเดียว 2 ประโยคที่นํามารวมกัน โดยมีเน้ือความขัดแย้งกัน กริยาในแต่ละประโยคตรงกัน
ข้ามกันส่วนใหญ่จะมีสันธาน แต ่แต่ทว่า กวา่...ก็ ฯลฯ เป็นตัวเชือ่ม เช่น 

ประโยคความรวม ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 
ฉันรักเขามากแตท่ว่า 
เขากลับไม่รักฉนัเลย ฉันรักเขามาก เขากลับไม่รักฉนัเลย แตท่ว่า 

2.3 ประโยคทีมี่เนื้อความใหเ้ลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  

คือ ประโยคทีม่ีกริยา 2 กริยาที่ต่างกัน มีสนัธาน หรือ หรอืไม่ก็ มิฉะน้ัน...ก็ ฯลฯ เป็นตวัเชื่อม เช่น 
 

ประโยคความรวม ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 
แก้วหรือไม่ก็ก้อยไปช่วยแม่

ยกของหน่อยจ้ะ แก้วไปช่วยแมย่กของ ก้อยไปช่วยแมย่กของ หรือไม่ก ็

2.4 ประโยคทีมี่เนื่องความเป็นเหตุเป็นผล  

คือ ประโยคทีม่ีประโยคความเดียวประโยคหนึ่งมีเน้ือความเป็นประโยคเหตุและมีประโยคความเดียวอีก
ประโยคหนึ่งมเีน้ือความเป็นประโยคผล มสีันธาน จึง ฉะน้ัน ดังน้ัน เพราะฉะน้ัน ฯลฯ เป็นตัวเชือ่ม เช่น 

ประโยคความรวม ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 
เพราะเธอเป็นคนเห็น 
แก่ตัวจึงไม่มใีครคบค้า 

สมาคมด้วย 

เธอเป็นคนเห็นแก่ตัว 
(ประโยคเหตุ) 

ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย 
(ประโยคผล) เพราะ...จึง 

ข้อสังเกต ประโยคความรวมที่มีเน้ือความเป็นเหตุเป็นผลน้ัน ประโยคเหตุจะต้องมากอ่นประโยคผลเสมอ 
ข้อสังเกต ประโยคความรวมจะมีคําว่า และ แต่ หรือ ก ็เป็นสันธานเชือ่มประโยค 
 
3.   ประโยคความซ้อน (สังกรประโยค) คือประโยคท่ีประกอบด้วยประโยคหลัก(มุขยประโยค)และประโยคย่อย 
      (อนุประโยค) มารวมเป็นประโยคเดียวกัน โดยม ีประพันธสรรพนาม (ผู้, ที,่ ซึ่ง, อัน) ประพันธวิเศษณ์ หรือบุพ

บทเป็นบทเชือ่ม 
ประโยคหลกั (มุขยประโยค) คือ ประโยคที่เป็นใจความสําคัญทีต่อ้งการสื่อสาร 
ประโยคย่อย (อนุประโยค) คือ ประโยคทีท่าํหน้าที่ขยายความประโยคหลักให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
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ตัวอย่าง 

ประโยคความซ้อน ประโยคหลัก 
(มุขยประโยค) 

ประโยคยอ่ย 
(อนุประโยค) ตัวเชือ่ม 

ฉันรักเพ่ือนที่มนิีสัย 
เรียบร้อย ฉันรักเพ่ือน ที่มีนิสัยเรียบร้อย ที่ 

(แทนคําว่า"เพ่ือน") 
พ่อแมท่ํางานหนักเพ่ือ 
ลูกจะมอีนาคตสดใส พ่อแมท่ํางานหนัก ลูกจะมีอนาคตสดใส 

(ทํางานหนักเพ่ืออะไร) 
เพ่ือ(ขยายวิเศษณ์ 

"หนัก") 

เขาบอกให้ 
ฉันลุกข้ึนยืนทนัที เขาบอก 

ฉันลุกข้ึนยืนทนัที 
(ขยายกริยา"บอก" 
บอกว่าอย่างไร) 

ให ้

ประโยคย่อย (อนุประโยค) ที่ซอ้นอยู่น้ีอาจทําหน้าท่ีเป็นประธาน บทขยายประธาน กรรมหรอืบทขยายกรรมของ
ประโยคหลัก (มุขยประโยค) 

อนุประโยคแบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ 
3.1 นามานุประโยค หมายถึง ประโยคยอ่ยทําหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยค เชน่ 

ประโยคความซ้อน ประโยคหลัก 
(มุขยประโยค) 

ประโยคยอ่ย 
(นามานุประโยค) ตัวเชือ่ม 

นายกรัฐมนตรพูีดว่า 
เยาวชนไทยตอ้งมีความ

ซื่อสตัย์สุจริต 
นายกรัฐมนตรพูีด 

เยาวชนไทยตอ้งม ี
ความซื่อสตัย์สจุริต 

(เป็นกรรม) 
ว่า 

พ่ีสาวทําให้น้องชายเลิกเล่น
เกมไดโ้ดยเดด็ขาด พ่ีสาวทําให้ 

น้องชายเลิกเลน่เกม 
ได้โดยเดด็ขาด 
(เป็นกรรม) 

ให ้

ภาพยนต์เรื่องน้ีสอนว่า 
ทุกคนควรช่วยเหลือ 
สังคมเมือ่มโีอกาส 

ภาพยนต์เร่ืองน้ีสอน 
ทุกคนควรช่วยเหลือ 
สังคมเมือ่มโีอกาส 

(เป็นกรรม) 
ว่า 

รัฐสภาจัดงานใหญ่เป็น 
เกียรติแก่ผู้แทนราษฎร์ 

.....เป็นเกียรตแิก ่
ผู้แทนราษฎร 

รัฐสภาจัดงานใหญ่ 
(เป็นประธาน) ว่า 
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3.2 คณุานุประโยค หมายถึง อนุประโยคทีท่ําหน้าที่เหมือนคําวิเศษณ์เพ่ือขยายนามหรอืสรรพนามให้ได้
ความชัดเจนยิง่ข้ึน ทําหน้าทีเ่ช่นเดียวกับวิเศษณ์ คุณานุประโยคมักจะใชป้ระพันธสรรพนาม (ที่ ซึ่ง อนั ว่า ผู้) เป็น
ตัวเชือ่ม เช่น 

ประโยคความซ้อน ประโยคหลัก 
(มุขยประโยค) 

ประโยคยอ่ย 
(คุณานุประโยค) ตัวเชือ่ม 

บ้านสวยที่อยู่บนภูเขา 
น้ันเป็นของนักร้องชือ่ดัง 

บ้านสวยเป็นของนักร้องชือ่
ดัง 

ที่อยู่บนภูเขา 
(บ้านอยู่บนภูเขา) ที่ 

ครูทุกคนไมช่อบนักเรียน 
ที่แต่งตัวไม่สุภาพ 

เรียบร้อย 

ครูทุกคนไมช่อบ 
นักเรียน 

ที่แต่งตัวไม่สุภาพ 
เรียบร้อย 

(นักเรียนแต่งตวัไม่ 
สุภาพเรียบร้อย) 

ที่ 

คนซึ่งไปรับรางวัลเป็น 
น้องสาวของฉนัเอง 

คนเป็นน้องสาวของ 
ฉันเอง 

ซึ่งไปรับรางวัล 
(คนไปรับรางวัล)  

 
3.3วิเศษณานุประโยค คือ อนุประโยคทีท่ําหน้าที่ขยายกริยาหรือวิเศษณเ์รียกว่า วิเศษณานุประโยค  

โดยสังเกตจากสันธาน เมื่อ จน เพราะ ราวกับ ระหว่างที่ เช่น 

ประโยคความซ้อน ประโยคหลัก 
(มุขยประโยค) 

ประโยคยอ่ย 
(วิเศษณานุประโยค) ตัวเชือ่ม 

นักเรียนถูกลงโทษไม่ใหอ้อก
นอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนถูกลงโทษ ไม่ให้ออกนอกบริเวณ 

โรงเรียน - 

หล่อนไปทํางานตั้งแต ่
ฟ้าเพ่ิงจะสาง ๆ 

เท่าน้ันเอง 
หล่อนไปทํางาน ตั้งแต่ฟ้าเพ่ิงจะสาง ๆ 

เท่าน้ันเอง ตั้งแต ่

ข้อสังเกต ประโยคความซอ้นลักษณะนี้ ประโยคผลจะมาก่อนประโยคเหต ุ
ข้อสังเกต ประโยคความซอ้น 
- ถ้ามีอนุประโยคทําหน้าที่เป็นนามหรือมีคํา "ว่า" อยู่ในประโยค 
เรียกว่า นามานุประโยค 
- ถ้าอนุประโยคมีคําว่า "ที"่ "ซึ่ง" "อนั" อยู่หน้าประโยค 
เรียกว่า คุณานุประโยค 
- ถ้าอนุประโยคมีคําว่า "เมือ่" "เพราะ" "แม้ว่า" อยูห่น้าประโยคเรียกว่า วิเศษณานุประโยค 
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เรื่องท่ี 1.3.คําราชาศัพท์ 
 
ความหมายของคําราชาศัพท์  

คือ คําเฉพาะท่ีไพเราะใชส้ําหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดิน เจา้นาย พระภิกษุ และสุภาพชน 
ลําดับชั้นของคําราชาศัพท์ 

การจําแนกคําราชาศัพท์ แบ่งออกเป็นลําดบั ดังน้ี 
1. พระมหากษัตริย์ 
2. พระบรมวงศานุวงศ์ 
3. พระภิกษุ สามเณร 
4. ข้าราชการชั้นสูงและผู้มียศศักดิ ์
5. สุภาพชนทั่วไป 

ชนิดของคําราชาศัพท ์
1. นามราชาศัพท ์โดยปกติจะขึ้นต้นด้วย พระบรม, พระราช, พระ, พระบรม, ใช้กับพระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัว
เท่าน้ัน เช่น พระบรมราโชวาท , พระบรมมหาราชวัง, พระราช ใชกั้บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ, พระยุพราช, พระบรมราชกุมารี เช่น พระราชวัง พระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ , พระ ใช้
นําหน้าเรียกอวัยวะ เคร่ืองใช้ เช่น พระกรรณ พระท่ีน่ัง พระเขนย พระสหายเป็นต้น 
2. สรรพนามราชาศัพท์ คือ คําพูดที่ใช้แทน ผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่ถูกกล่าวถงึคําราชาศัพท์ ที่คําข้ึนต้นและคําลงท้าย
ในการกล่าวบงัคมทูล 

3. กริยาราชาศัพท ์
คํากริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว ใหใ้ช้ได้ทันท่ี เช่น ตรัส เสวย ประสูติ สวรรคต ถวายบังคมลา ประชวร  

ประทับ 
ใช้คําว่า ทรง นําหน้าคํากริยา เช่น ทรงว่ิง ทรงยินดี ทรงสร้าง ทรงสกี 
ใช้คําว่า ทรง นําหน้า คํานาม เช่น ทรงฟุตบอล ทรงรถ ทรงดนตรี 
ใช้คําว่า ทรง นําหน้า คําราชาศัพท์ เช่นทรงพระอักษร ทรงพระราชนิพนธ์ 

 
 คําราชาศัพท์เบ้ืองต้น หมวด ขัตติยตระกูล (ตระกูลของพระมหากษัตริย์) 
 คําราชาศัพท์เบ้ืองต้น หมวดอวัยวะร่างกาย 
 คําราชาศัพท์เบ้ืองต้น หมวดเครื่องแต่งกาย 

คําราชาศัพท์เบ้ืองต้น หมวด กริยา 
คําที่ใชกั้บพระสงฆ์ 
คําสุภาพเปรียบเทียบคําราชาศัพท์ คําที่ใชกั้บพระสงฆ์และคําสุภาพ 
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เรื่องท่ี 1.4. คําไทยแท้และคําท่ีมาจากภาษาอื่น 
คําไทยเเท ้และคําที่มาจากภาษาอ่ืน 

ถ้อยคําทีใ่ชอ้ยูใ่นภาษาไทยทุกวันน้ี มีทั้งที่เป็นคําไทยเเท้ และคําที่มาจากภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาชวา ฯลฯการท่ีเราจะทราบได้ว่า คําใดมาจาก
ภาษาใดนั้น เราอาจอาศัยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภาน เป็นเคร่ืองมือไดอ้ย่างหน่ึง และใช้วิธีศึกษาลักษระ
ของคําในภาษานั้นๆ อีกอย่างหน่ึง การสังเกตความแตกตา่งระหว่างคําไทยเเท้ และคําที่มาจากภาษาอื่น จะช่วยให้
เรามีความรู้ทางภาษาไทยกว้างขวางข้ึน และช่วยให้เราสามารถใช้ถอ้ยคําได้ถูกตอ้งเหมาะสมอีกด้วย 
1. ลักษณะของคําไทยเเท ้มีดังน้ี 
     1)   คําไทยเเท้ ส่วนมากมักเป็นคําพยางค์เดียวโดดๆ เช่น  พ่อ เเม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ฉนั เธอ 
     2)   คําไทยเเท้ มักใชต้ัวสะกดตรงตามมาตรา 
     3)   คําไทยเเท้ ไม่มอีักษรการันต ์
     4)   คําไทยเเท้ ไม่ใชต้ัวพยัญชนะบางตัว ไดแ้ก่ ฆ ณ ญ ฎ ฏ ฑ ฒ ธ ศ ษ แต่ยกเว้นบางคํา ได้แก่ 
      ฆ  =  ฆ่า  ระฆัง  เฆี่ยน  ฆ้อง                 ศ  =  ศอก  ศึก 
      ฒ  =  เฒ่า                                       ณ  =  ณ (อ่านว่า ณ)  
      ธ   = เธอ 
     5)  คําไทยเเท้ใช้วรรณยุกต์เพ่ือเเสดงความหมายของคํา เช่น 
      ปา ป่า ป้า ป๊า ป่า                               เสือ เสือ่ เสื้อ ฯลฯ 
     6)  คําไทยเเท้ที่ออกเสียง "ไอ" จะประสมด้วยสระ ใอ และสระ ไอ เท่าน้ัน จะไม่ใชไ้ม้หันอากาศ และ ย สะกด 
2.  ลักษณะของคําที่มาจากภาษาอ่ืน มีดังน้ี 
     1) เป็นคําท่ีมีหลายพยางค์ เช่น 
          ฤาษี      อ่านว่า   รือ-สี (ภาษาสันสกฤต) 
          กีฬา      อ่านว่า   กี-ลา (ภาษาบาลี) 
          ตํารวจ  อ่านว่า   ตาํ-หรวด (ภาษาเขมร) 
          ซินเเส   อ่านว่า   ซนิ-เเส (ภาษาจีน) 
          บุหงา    อ่านว่า   บุ-หงา (ภาษาชวา) 
          ลิปสตกิ อ่านว่า   ลิบ-สะ-ติก (ภาษาอังกฤษ) 
      2) ใชต้ัวสะกดไมต่รงตามมาตรา เช่น 
          ขัตติยะ   อ่านว่า   ขัด-ต-ิยะ (ภาษาบาลี) 
          ศรัทธา   อ่านว่า   สดั-ทา (ภาษาสันสกฤต) 
          เจริญ     อ่านว่า   จะ-เริน (ภาษาเขมร) 
          กริช       อ่านว่า   กริด (ภาษาชวา) 
          ยีราฟ     อ่านว่า   ยี-ร้าบ (ภาษาอังกฤษ) 
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       3) มีอักษรการันต์ เช่น 
            พราหมณ์ อ่านว่า  พราม (ภาษาบาลี) 
           เเสตมป์    อ่านว่า  สะ-แตม (ภาษาอังกฤษ) 
           ไพฑูรย์     อ่านว่า ไพ-ทูน (ภาษาสันสกฤต) 
       4) ใช ้รร (ในภาษาสันสกฤต) เช่นกรรม   ธรรมชาต ิ  บรรณารักษ์   มรรยาท   พรรษา   สวรรค์ ฯลฯ 
       5) คําที่ข้ึนต้นด้วย บัง บัน บําบรร มกัมาจากภาษาเขมร  

เช่น   บังเกิด   บังควร   บันดาล   บันเทิง   บํานาญ   บําเพ็ญ   บรรทุก   บรรเจิด ฯลฯ 
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แบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลงัเรียน 
 

คําสั่งจงตอบคําถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 
1. ข้อใดเป็นคําไทยแท้ทุกคํา 

ก. รู้กินเพ่ิมพลงังานรู้อ่านเพ่ิมกําลังปัญญา 
ข. นํ้ามันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ตอ้งดับไฟ 
ค. รักบ้านตอ้งล้อมร้ัวรักครอบครัวต้องลอ้มรัก 
ง. ภาษาบอกความเป็นชาติเอกราชบอกความเป็นไทย 
 

2. ข้อใดไมม่ีคําที่มาจากภาษาเขมร 
ก. โปรดเอื้อเฟ้ือแก่เด็กและคนชรา 
ข. เขาเป็นคนเจ้าสําราญมาตั้งแต่ยังหนุ่ม 
ค. เราจะไปรับหลานสาวที่สถานีบางซื่อ 
ง. นวนิยายเร่ืองน้ีดําเนินเรื่องได้กระชับด ี
 

3. ข้อใดไมม่ีคําที่มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต 
ก. อย่าเลี้ยงลกูให้เป็นเทวดา 
ข. ชือ่ของเขาอยู่ในทําเนียบรุ่น 
ค. ภรรยาของเขาทํางานอยู่ทีน่ี่ 
ง. เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกตอ้ง 
 

4. ข้อใดมีคําทีม่าจากภาษาต่างประเทศมากที่สดุ 
ก. จงเจริญชเยศด้วยเดชะ  
ข. บัณฑิตวินิจเลิศแถลงสาร 
ค. อ้าจอมจักรพรรดิผู้เพ็ญยศ  
ง. ปราชญ์แสดงดําริด้วยไตรยางศ์ 
 

5. คําประพันธ์ตอ่ไปนี้คํายืมมาจากภาษาต่างประเทศรวมกี่คํา 
“บํารุงบิดามา  ตุระด้วยหทัยปรีย์ 
หากลูกและเมยีมี ก็ถนอมประหน่ึงตน” 
ก.5 คํา  ข. 6 คํา   
ค. 7 คํา  ง. 8 คํา  
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6.  ข้อใดเด่นในด้านสัมผัสอกัษร 
   ก.   อุทกกลั้วนาภี         อยู่ได ้
    ข.   ศานตอิยู่คู่กัน          แกร่งกล้า 
    ค.   มีพรากมพีบพาน      เพ่ือนพ้อง 
    ง.   เย็นซ่านผ่านอินทรีย ์    พอชื่น  จิตนา 
 

 7.  ขอ้ใดอ่านออกเสียงไม่เข้าพวก 
ก.   ทรุดโทรม   อาศรม   
ข.   หลุกหลิก   พรั่งพร้อม 
ค.   เสริมสร้าง   แทรกแซง 
ง.   ทรัพยากร   เศร้าทรวง 
 

 8.  คํามูลขอ้ใดเป็นคําไทยแท้ทุกคํา 
ก.   กระบิดกระบวน  ศรัทธา  จําวัด 
ข.   ประดดิประดอย  สมณะ  ขนม 
ค.    ประดักประเดิด  ถนน  ตลาด 
ง.   ระเหระหน  สะใภ้  มะม่วง 
 

 9.  ขอ้ใดเป็นคําประสมไดอ้ย่างเดียว 
ก.   ลมพัด   คัดเลอืก 
ข.   นํ้าเชี่ยว  นํ้าไหล 
ค.   คนรถ   คนสวน 
ง.    ฝนตก   ฝนซา                 

 10.  สํานวนในข้อใดมีความหมายต่างจากพวก 
ก.   เก็บหอมรอมริบ 
ข.   เก็บเล็กผสมน้อย 
ค.   เก็บไว้ได้ใชส้อย 
ง.    เก็บไม่หมดถ้าไม่งดท้ิงขยะ 
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                                            กิจกรรม บทที่ 1 

 

 คําสั่ง  ใหผู้เ้รียนศกึษาจากเอกสารหรือเรยีนรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน และตอบคําถามดังต่อไปน้ี 
 

1.ให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง การสร้างคํา สมาสและคําสนธิ อย่างละ 5 คํา พรอ้มอธิบายว่าคําน้ันๆ มาจากราก
ศัพท์ใดและแปลความหมาย ด้วย 

2.ให้ผู้เรียนแตง่ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน มาอย่างละ 1 ประโยค  
   พรอ้มอธิบายเหตุผล 

3.ให้ผู้เรียนหาข่าวในหนังสือพิมพ์ มาจํานวน 1 ข่าว แล้วหารากศัพท์ พร้อมบอกความหมาย 
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บทท่ี 2 
พัฒนาทักษะทางภาษา 1 
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บทที่ 2 
พัฒนาทักษะทางภาษา 1 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2 แล้วจึงศกึษารายละเอียดต่อไป 
 
 

หัวเรื่อง 
2.1. การอ่านจับใจความสําคัญ 
2.2.การอ่านตคีวาม 
2.3.การอ่านออกเสียงรอ้ยแก้วและมีมารยาทในการอ่าน 
2.4.การอ่านออกเสียงรอ้ยแก้ว 
2.5.ทอ่งจําคําประพันธ์ 
2.6.การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

แนวคิด/สาระสําคัญ 
อ่านคําอธิบาย คําบรรยาย พรรณนา อุปมาและสาธกอย่างหลากหลาย เข้าใจถ้อยคําและสํานวน

โวหารวงศัพท์ ที่ยากข้ึนแสดงคําคิดเห็นเชิงวเิคราะห์ ประเมินค่าเรื่องทีอ่า่นอย่างมีเหตผุลใช้หอ้งสมดุหรือ
แหล่งเรียนรู้พัฒนาการอ่าน อ่านในใจได้เรว็ เข้าใจเรื่องโดยใช้บริบทช่วยทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองไดอ้ย่างคล่องแคล่วไพเราะถูกตอ้งตามอักขรวิธี ลักษณะคําประพันธ์ 
ท่องคําบทประพันธ์ที่มีคุณค่าด้านความคิดและนําไปใชอ้้างอิงได้เลอืกอ่านหนังสือและสือ่สารสนเทศ  
ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและมีมารยาทในการอ่าน 

 
วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือใหผู้้เรียนปฏิบัติตนใหม้ีนิสัยรักการอา่นและจับใจความสําคัญจากเรื่องทีอ่่าน 
2.เพ่ือใหผู้้เรียนมีมารยาทในการอ่านและอา่นออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกตอ้งเหมาะสม 
3.เพ่ือใหผู้้เรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้คิดเห็นจากเรื่องทีอ่่าน 
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 แผนการเรียนรู้ประจําบท 

 
บทท่ี 2 พัฒนาทักษะทางภาษา 1 

เรื่องที่ 2.1.การอ่านจับใจความสําคัญ 
เรื่องที่ 2.2.การอ่านตคีวาม 
เรื่องที่ 2.3.การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและมีมารยาทในการอ่าน 
เรื่องที่ 2.4.การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
เรื่องที่ 2.5.ทอ่งจําคําประพันธ์ 
เรื่องที่ 2.6.การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

แนวคิด/สาระสําคัญ 
อ่านคําอธิบาย คําบรรยาย พรรณนา อุปมาและสาธกอย่างหลากหลาย เข้าใจถ้อยคําและสํานวนโวหาร วง

ศัพท์ที่ยากขึ้นแสดงคําคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ประเมินค่าเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลใช้ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้
พัฒนาการอ่าน อ่านในใจได้เร็ว เข้าใจเร่ืองโดยใช้บริบทช่วยทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง อ่านออกเสียงร้อย
แก้ว และร้อยกรองได้อย่างคล่องแคล่วไพเราะถูกต้องตามอักขรวิธี ลักษณะคําประพันธ์ ท่องคําบทประพันธ์ที่มี
คุณค่าด้านความคิดและนําไปใช้อ้างอิงได้เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและมีมารยาทในการอ่าน 
วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือใหผู้้เรียนปฏิบัติตนใหม้ีนิสัยรักการอา่นและจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอ่าน 
2.เพ่ือใหผู้้เรียนมีมารยาทในการอ่านและอา่นออกเสียงร้อยแก้วและรอ้ยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
3.เพ่ือใหผู้้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดเห็นจากเร่ืองทีอ่่าน 

กิจกรรมการเรียน 
1.ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน-หลังเรียน บทที ่2 
2.ศึกษาเอกสารการเรียนบทที่ 2 
3.ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการเรียน 
4.ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน บทที่ 2 

สื่อประกอบการเรียนรู ้
สามารถเรียนรูจ้ากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้ออนไลน์ (ถ้ามี)  ห้องสมดุ  แหล่งเรียนรู้ในชมุชน  ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน  และศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่ออืน่ๆ  ฯลฯ 
การวัดประเมินผล 

1.ประเมนิผลตนเองจากกิจกรรม 
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เรื่องที่ 2.1.การอ่านจับใจความสําคัญ 

 
การอ่านจับใจความสําคญั คือ การค้นหาสาระสําคญัของเร่ืองหรือของหนังสือทีอ่่าน ส่วนน้ันคือ ขอ้ความ

ที่มีสาระครอบคลุมข้อความอืน่ๆ ในย่อหน้าน้ันหรือเน้ือเรือ่งทั้งหมด ข้อความตอนหน่ึงหรือเร่ืองหน่ึงจะมใีจความ
สําคัญทีสุ่ดเพียงหน่ึงเดียว ซึ่งใจความสําคัญก็คือสิ่งที่เป็นสาระสําคัญของเรื่องน่ันเอง 
 
ข้อควรปฏิบัติในการอ่านจับใจความสําคญั 

1. อ่านผ่านๆ โดยตลอด เพ่ือให้รู้ว่าเร่ืองที่อ่านเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร มใีคร ทําอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมือ่ไร 
2. อ่านให้รายละเอียดอกีคร้ังหน่ึง เพ่ือทําความเข้าใจเรื่องท่ีอ่าน 
3. เขียนเรียบเรียงใจความสําคัญของเรื่องทีอ่่านด้วยสํานวนภาษาของตนเอง 
4. อ่านทบทวนเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั้งหน่ึง 

 
การอ่านจับใจความสําคญัเร่ืองค้างคาว 
             ค้างคาวเป็นสัตว์ท่ีออกหากินในเวลากลางคืน มันสามารถบินผาดโผนฉวัดเฉวียนไปมาโดยไมต่้องพ่ึง
สายตา มันอาศัยเสียงสะทอ้นกลับของตัวมันเอง โดยค้างคาวจะส่งคลื่นสญัญาณพิเศษซ่ึงสั้นและรวดเร็ว เมือ่
สัญญาณไปกระทบสิ่งกีดขวางด้านหน้าก็จะสะท้อนกลับเข้ามาทําให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้า มันจะบินหลบเล่ียงได ้
แม้แต่สายโทรศัพท์ที่ระโยงระยางเป็นเส้นเล็กๆ คลื่นเสียงก็จะไปกระทบแล้วสะท้อนกลับเข้าหูของมันได ้ ไม่มสีัตว์
ชนิดไหนที่จะสามารถรับคลื่นสะท้อนกลับไปได้ในระยะใกล้ แต่ค้างคาวทําได้และบินวนกลับได้ทันทว่งที 

วิธกีารสรุปใจความ 
ใคร   =   ค้างคาว 
ทําอะไร   =   ออกหากิน 
เมื่อไร   =   ตอนกลางคืน 
อย่างไร   =   โดยไม่ใช้สายตา แตอ่าศัยเสียงสะทอ้นกลับของตัวมันเอง 
ผลเป็นอย่างไร   =   สามารถหลบสิ่งกีดขวาง 
 

ใจความสําคญัของเร่ือง คา้งคาว มีดังนี ้
        ค้างคาวจะออกหากินในตอนกลางคืน โดยไมต่อ้งอาศัยสายตา แตจ่ะอาศัยเสียงสะทอ้นกลับของตัวมันเอง 
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  เรื่องที่ 2.2 การอ่านตีความ   

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน 
        การอ่านเป็นหน่ึงในสี่ทักษะทางภาษาที่จําเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และไมม่ีวันสิน้สุดสามารถฝึกได้เรือ่ย ๆ 
ตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่าน เพราะการอ่านน้ันจะเก่ียวข้องกับชีวติประจําวันของมนุษย์ เป็นเครื่องมอืสําคัญ
ที่จะช่วยใหม้นุษย์ได้รับความรู้ ความคิด และความบันเทิงใจ ช่วยปรับปรงุชีวิตใหส้ดใสสมบูรณ์ ดังคํากล่าวของ 
เซอร์ฟรานซิส เบคอน นักปรชัญาเมธีชาวองักฤษที่ว่า “การอ่านทําคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ 
1. ความหมายของการอ่าน 
          การอา่นเป็นพฤติกรรมการรับสารที่สําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการฟัง ปัจจุบันมีผู้รู้นักวิชาการและนักเขียน
นําเสนอความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์ ในหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ มาก นอกจากนี้แล้วข่าวสาร
สําคัญ ๆ หลังจากนําเสนอด้วยการพูด หรอือ่านให้ฟังผ่านสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์รักษาไว้เป็นหลักฐานแก่
ผู้อ่านในชั้นหลงั ๆความสามารถในการอ่านจึงสําคัญและจําเป็นย่ิงต่อการเป็นพลเมืองทีม่ีคุณภาพใน สงัคมปัจจุบัน 
2. ความสําคัญของการอ่าน 
          ในสมัยโบราณที่ยังไม่มีตัวหนังสอืใช้ มนุษย์ไดใ้ช้วธีิเขียนบันทึกความทรงจําและเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นรูปภาพ
ไว้ตามฝาผนังในถํ้า เพ่ือเป็นทางออกของอารมณ์ เพ่ือเตอืนความจําหรือเพ่ือบอกเล่าใหผู้้อื่นได้รับรูด้้วย แสดงถึง
ความพยายามและความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ ท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเป็นสัญลักษณ์ที่คงทน
ตอ่กาลเวลาจากภาพเขียนตามผนังถํ้า ได้วิวัฒนาการมาเป็นภาษาเขียนและหนังสอื ปัจจุบันน้ีหนังสือกลายเป็นสิ่งท่ี
สําคัญย่ิงตอ่มนุษย์จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยอันหน่ึงในการดํารงชีวิตคนที่ไม่รู้หนังสอืแม้จะดํารงชวีิตอยู่ได้ก็เป็น
ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีความเจริญ ไมส่ามารถประสบความสําเร็จใด ๆ ในสงัคมได้หนังสอืและการอ่านหนังสือจึงมี
ความสําคัญอย่างย่ิง 
3. จุดประสงคข์องการอ่าน 
          ในการอ่านบุคคลแตล่ะคนจะมีจุดประสงค์ของตนเอง คนทีอ่่านข้อความเดียวกันอาจมีจุดประสงค์หรอื
ความคิดต่างกัน โดยทั่วไปจุดประสงค์ของการอ่านมี 3 ประการ คือ 
       1) การอา่นเพ่ือความรู้ ได้แก่ การอ่านหนังสือประเภทตํารา สารคด ีวารสาร หนังสือพิมพ์และข้อความต่าง ๆ  
เพ่ือให้ทราบเรื่องราวอันเป็นข้อความรู้ หรือเหตุการณ์บ้านเมือง การอ่านเพ่ือความรอบรู้เป็นการอ่านที่จําเป็นที่สุด
สําหรับครู เพราะความรู้ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเตมิอยู่ทกุขณะ แม้จะไดศึ้กษามามากจากสถาบันการศึกษา
ระดับสูง ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่รู้และตอ้งค้นคว้าเพ่ิมเติมให้ทันตอ่ความก้าวหน้าของโลกขอ้ความรู้ต่าง ๆ อาจมิได้ปรากฏ
ชัดเจนในตํารา แต่แทรกอยู่ในหนังสือประเภทต่าง ๆแม้ในหนังสือประเภทบันเทิงคดีก็จะให้เกร็ดความรู้ควบคู่กับ
ความบันเทิงเสมอ 
       2)  การอ่านเพ่ือความคิดแนวความคิดทางปรัชญา วัฒนธรรม จรยิธรรม และความคิดเห็นทั่วไป มักแทรกอยู่
ในหนังสือแทบทุกประเภท มใิช่หนังสอืประเภทปรัชญา หรือจริยธรรมโดยตรงเท่าน้ัน การศึกษาแนวคิดของผู้อื่น 
เป็นแนวทางความคิดของตนเองและอาจนํามาเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตหรอืแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตผูอ้่าน
จะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกนําความคดิที่ไดอ้่านมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในบางเรื่องผู้อ่านอาจเสนอความคดิ
โดยยกตัวอย่างคนที่มีความคิดผดิพลาดเพ่ือเป็นอุทาหรณใ์ห้ผู้อ่านได้ความย้ังคิด เช่น เรือ่งพระลอแสดงความรักอัน
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ฝืนทํานองคลองธรรมจึงต้องประสบเคราะหก์รรมในที่สดุ ผู้อ่านที่ขาดวิจารณญาณมีความคิดเป็นเรือ่งจูงใจให้คนทํา
ความผิดนับว่าขาดประโยชนท์างความคิดทีค่วรได้ไปอย่างน่าเสียดายการอ่านประเภทน้ีจึงต้องอาศัยการศึกษาและ
การชี้แนะท่ีถูกตอ้งจากผู้มีประสบการณใ์นการอ่านมากกว่าครูจึงต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านเพ่ือความคิดของ
ตนเองและเพ่ือชีแ้นะหรอืสนับสนุน นักเรยีนให้พัฒนาการอ่านประเภทน้ี 
       3)  การอ่านเพ่ือความบันเทิงเป็นการอ่านเพ่ือฆ่าเวลา เช่น ระหว่างที่คอยบุคคลที่นัดหมาย คอยเวลารถไฟ
ออก เป็นต้น หรืออ่านหนังสอืประเภทบันเทิงคดีในเวลาว่าง บางคนท่ีมีนิสัยรักการอ่านหากรู้สึกเครยีดจากการอ่าน
หนังสือเพ่ือความรู้ อาจอ่านหนังสือประเภทเบาสมองเพ่ือการพักผอ่น หนังสือประเภทที่สนองจุดประสงค์ของการ
อ่านประเภทน้ีมีจํานวนมาก เช่น เรือ่งสั้น นวนิยาย การ์ตนู วรรณคดีประเทอืงอารมณ์เป็นต้นจุดประสงค์ในการ
อ่านทั้ง 3 ประการดังกล่าว อาจรวมอยู่ในการอ่านครั้งเดียวกันก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแยกจากกันอย่าง ชดัเจน 
       4)  คุณค่าของการอ่าน ในการส่งเสริมการอ่าน ครูควรชี้ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่าน ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ในการเลอืกหนังสือด้วย คุณค่าดังกล่าวมามีดังน้ี 
            คุณค่าทางอารมณห์นังสือทีใ่ห้คุณค่าทางอารมณ์ ไดแ้ก่ วรรณคดีทีม่ีความงามท้ังถ้อยคํา นํ้าเสียง ลีลาใน
การประพันธ์ ตลอดจนความงามในเน้ือหา อาจเรียกได้ว่ามี “รส” วรรณคด ี
ซึ่งตําราสันสกฤต กล่าวว่า มีรส 9 รส คือ 
            1 รสแห่งความรักหรือความยินด ี
            2 รสแห่งความรื่นเริง 
            3 รสแห่งความสงสาร 
            4 รสแห่งความเกร้ียวกราด 
            5 รสแห่งความกลา้หาญ 
            6 รสแห่งความน่ากลัวหรือทุกขเวทนา 
            7 รสแห่งความเกลียดชัง 
            8 รสแห่งความประหลาดใจ 
            9 รสแห่งความสงบสันติในวรรณคดีไทยก็แบ่งเป็น 4 รส คือ 
                -  เสาวจนี การชมความงาม 
                -  นารีปราโมทย์ การแสดงความรัก 
                -  พิโรธวาทัง การแสดงความโกธรแค้น 
                -  สัลลาปังคพิไสย การคร่ําครวญ 

หลายท่านคงเคยได้ศึกษามาแล้ว หนังสอืทีม่ิใชต่ําราวิชาการโดยตรง มักแทรกอารมณ์ไว้ด้วยไม่มากก็น้อย 
ทั้งน้ีเพ่ือให้น่าอ่านและสนองอารมณ์ของผูอ้า่นในด้านต่าง ๆ 
           คุณค่าทางสติปัญญาหนังสือดียอ่มให้คุณค่าทางดา้นสติปัญญา อันไดแ้ก่ ความรู้และความคิดเชิง
สร้างสรรค์ มิใช่ความคิดในเชิงทําลายความรู้ในที่น้ีนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วยังรวมถึงความรู้ทางการเมือง 
สังคม ภาษา และสิ่งต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์แก่ผูอ้่านเสมอ แม้จะหยิบหนังสือมาอ่านเพียง 2-3 นาทีผู้อ่านก็จะ
ได้รับคุณค่าทางสติปัญญาไม่ด้านใดก็ด้านหน่ึงหนังสืออาจจะปรากฏในรูปของเศษกระดาษถุงกระดาษ แต่ก็จะ“ให้ 
” บางส่ิงบางอย่างแก่ผู้อ่านบางครั้งอาจช่วยแก้ปัญหาที่คิดไม่ตกมาเป็นเวลานาน ท้ังน้ีสดุแต่วิจารณญาณและ
พ้ืนฐานของผูอ้า่นด้วยบางคนอาจมองผ่านไปโดยไม่สนใจแต่บางคนอาจมองลึกลงไปเห็นคุณค่าของหนังสือน้ันเป็น
อย่างย่ิงคุณค่าทางสติปัญญาจึงมิใช่ขึ้นอยู่กับหนังสือเท่าน้ัน หากขึ้นอยู่กบัผู้อ่านด้วย 
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            คุณค่าทางสังคม การอ่านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบตอ่กันมาแตโ่บราณกาล หากมนุษย์ไม่มีนิสัยใน
การอ่าน วัฒนธรรมคงสูญสิ้นไป ไม่สืบทอดมาจนบัดน้ี วัฒนธรรมทางภาษา การเมือง การประกอบอาชีพ 
การศึกษา กฎหมาย ฯลฯ เหล่าน้ีอาศัยหนังสือและการอ่านเป็นเครื่องมอืในการเผยแพร่และพัฒนาให้คุณค่าแก่
สังคมนานัปการ หนังสอือาจทําให้การเมอืงเปลี่ยนแปลงไปได้หากมีคนอา่นเป็นจํานวนมาก หนังสอืและผู้อ่านจึง
อาศัยกันและกันเป็นเครื่องสบืทอดวัฒนธรรมของมนุษย์ในสังคมที่เจริญแล้ว จะเห็นไดว้่า ในกลุ่มคนท่ีไม่มีภาษา
เขียน ไม่มีหนังสือไมม่ีการอ่านวัฒนธรรมของสังคมน้ันมักล้าหลัง ปราศจากการพัฒนา การอ่านจึงใหคุ้ณค่าทาง
สังคมในทุกด้าน 
4. การอ่านสะกดคํา 
         การอ่านในใจเรามักไม่คํานึงถึงการสะกดคํา เพราะมุ่งอ่านเน้ือความอย่างรวดเร็วแต่ในการอ่านออกเสียงน้ัน 
การสะกดคํา มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ผู้อ่านจําเป็นตอ้งอ่านให้ถูกตอ้งตามพจนานุกรม หรอืการอ่านชื่อเฉพาะใน
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้กําหนดคําอา่นไว้โดยอาศัยการเทียบแนวภาษาเดิมที่เป็นคําบาลี-
สันสกฤต หรือคําที่อ่านตามความนิยมมาจนเป็นที่ยอมรับทัว่ไปก็อนุโลมให้อ่านได้เป็นบางกรณี แตม่ิใช่จะอ่านตาม 
ความสะดวกได้เสมอไปขอยกตัวอย่างเพื่อให้เป็นแนวทางในการอ่านและเพื่อให้เกิดความระมดัระวังในการอ่านคํา
อื่น หากคําใดไม่แน่ใจให้ผู้เรียน เปิดดูคําอ่านในพจนานุกรมได้ 
5. บทบาทของการอ่านที่มีต่อมนุษย์ 
         การอ่านหนังสือมีบทบาทสําคัญในยุคปัจจุบันน้ีมาก อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาเล่าเรียน 
การประกอบอาชีพ ด้านบุคลกิภาพ นันทนาการและด้านพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิถึงจะมสีื่อมวลชนอื่น เช่น 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ที่เสนอข่าวสารต่าง ๆ ได้รวดเร็วและทันตอ่เหตุการณ์ คนเราก็ต้องอ่านหนังสืออยู่
น้ันเองเพราะว่าให้รายละเอียดต่าง ๆ ได้มากกว่า สุวิมล โฮมวงศ์ ( 2535 ) ได้ให้ความเห็นของบทบาทของการอ่าน
ที่มีตอ่มนุษย์ดงัน้ี 
      1) บทบาทด้านการศึกษา 
           การเรียนในระดับอดุมศึกษา นิสติจะต้องศึกษาจากตํารับตําราท่ีมีอยู่ในหอ้งสมุดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต้องใช้
การอ่านเป็นประจํา ผู้ทีอ่่านมากย่อมได้เปรียบกว่าผู้ที่อ่านน้อย และผูท่ี้อ่านเก่งย่อมอา่นหนังสือไดร้วดเร็วสามารถ
เข้าใจเรื่องราวที่อ่าน จับใจความได้ถูกตอ้งแม่นยํา รู้จักวิธีอ่านหนังสือว่าเล่มไหนควรใช้วิธีอ่านอย่างไร สามารถ
ประเมินผลจากสิ่งที่ตนอ่านรวมทั้งมีวิจารณญาณในการอ่านสามารถวิจารณ์ได้ ดังน้ัน ผูท้ี่อ่านเป็นเท่าน้ันจึงจะ
สามารถได้รับความรู้และประสบผลสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 
      2) บทบาทด้านอาชีพ 
            การอ่านผูกพันอยูกั่บบุคคลทุกอาชีพที่มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าเพราะผู้ประกอบอาชีพที่ดีน้ัน
จําเป็นต้องขวนขวายหาความรู้เพ่ือเพ่ิมพูน ปรับปรุงสมรรถภาพในการทํางานของตนอยู่เสมอทั้งน้ีก็เน่ืองจากว่าการ
งานทุกชนิดก็ตอ้งมีการแข่งขันกันอยูต่ลอดเวลาบุคคลที่พยายามก้าวไปข้างหน้าเท่าน้ันจึงจะมีชัยในการแข่งขัน
บุคคลทีฉ่ลาดและยึดหนังสือเป็นหลักโดยการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับอาชพีน้ัน ๆ ย่อมทาํให้บุคคลเหลา่น้ันมีความรู้
กว้างขวางและประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพของตนเองไดอ้ย่างมีความสุข 
      3) บทบาทด้านการปรับปรุงบคุลิกภาพ 
           สภาพสังคมในสมัยน้ี มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีปัญหาของสังคมมากมายจนทําให้คนบางคนประสบ
ชะตากรรมที่น่าสงสารอย่างย่ิง เป็นต้นว่าไม่อยากสมาคมกับใคร ๆ เพราะคดิว่าตนเองมีปมดอ้ย บางคนไม่กล้า
เผชญิหน้ากับปัญหาไม่กล้าร่วมกิจกรรมทางด้านสังคมกับเพ่ือนฝูง กลายเป็นคนเหงาหงอย ถ้าหากบุคคลผู้มีปัญหา
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ดังกล่าว ได้กลบัมาสนใจในการอ่านหนังสือประเภทสังคมศาสตร์ จริยศาสตร์จิตวิทยา การตอบและแก้ไขปัญหา
ชีวิต ก็จะทําให้สุขภาพจิตดข้ึีน และยังช่วยให้รู้จักวิธีการวางตัวได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของสังคมน้ัน ๆ อย่างมีความสุขทําให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ     
     4) บทบาทด้านนันทนาการ 
           ในปัจจุบันน้ีการเสาะแสวงหาความบันเทิงเริงรมย์เป็นไปได้โดยง่าย และมีหลายรูปแบบ เชน่ การดู
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการฟังเพลง เป็นต้น แตม่ีอีกแบบหน่ึงที่เป็นการพักผ่อนที่ดทีีสุ่ด น่ันคือ การอ่านหนังสอื 
อาจจะเป็นหนังสือโบราณคดกีวีนิพนธ์ สารคดี นวนิยาย หนังสือพิมพ์รายวัน นอกจากจะทําให้ผูอ้่านได้รับความรู้
ความบันเทิงแล้ว ยังจะเป็นทกัษะฝึกการอ่านอีกด้วย 
      5) บทบาทด้านพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ 
            การพัฒนาประเทศจะประสบผลสําเร็จได้น้ัน ประเด็นสําคัญอยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เป็นเบ้ืองตน้ 
กล่าวคือ ให้ประชาชนมีการศึกษา เป็นผู้รู้หนังสือในระดับที่พอจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
และการพัฒนาประเทศตอ่ไปทั้งน้ีเพราะการท่ีประชากรเป็นผู้รู้หนังสือและมีนิสัยรักการอ่านย่อมจะมสี่วนสําคัญใน
การส่งเสริมใหช้ีวิตของคนเราประสบความสาํเร็จอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ ซึ่งมีผล
ตอ่การพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติในที่สดุ 
6. องค์ประกอบที่มีต่อการอ่าน 
          ความสามารถในการอ่านของแตล่ะคนไม่เหมือนกัน บางคนอ่านได้รวดเร็วและเข้าใจในขณะที่อีกหลายคน
อ่านไดช้้าและเกิดอุปสรรคในการอ่าน การท่ีผู้อ่านจะประสบความสําเร็จในการอ่านมากน้อยเพียงใดน้ันย่อมขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบที่สําคัญที่มอีทิธิพลตอ่การอา่น ดังตอ่ไปนี้ วลัยภรณ์ อาทติย์เที่ยง ( 2529 ) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบทีม่ีอิทธิพลตอ่การอ่านอยู ่3 ลักษณะดังน้ี 
          1) ลักษณะของวัสดกุารอ่าน จะตอ้งไม่ปิดก้ันหรอืเป็นกําแพงขวางความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนน่ันคือ 
ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้อ่าน ไม่ใช้คําศัพทท์ี่แปลกประหลาด คําศัพท์ทีเ่ด็กไม่เคยรู้จัก หรือเป็นคําศัพท์ที่ยาวเกิน
ความสามารถของเด็กสําหรับหลักภาษาก็ควรใชแ้ตส่ิ่งที่เด็กคุ้นเคยแล้วประโยคไม่ยาวเกินไปและไม่สลับซับซอ้น 
          2) ลักษณะของผูอ้่าน ความสามารถในการเข้าใจและตคีวามสิ่งท่ีอ่านจะข้ึนอยูกั่บองค์ประกอบที่สําคัญ คือ 
                ระดับสติปัญญา เด็กแตล่ะคนจะมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกันไปตามระดับสติปัญญาของตน 
เช่น เด็กบางคนไม่สามารถจดจํารายละเอียดของเน้ือเรือ่งได้บางคนไม่สามารถสรุปเรือ่งที่อ่านได้ บางคนไม่เข้าใจสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมและบางคนไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นได้หรือถ้าทําได้ก็คง
ตอ้งใช้เวลามาก ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี ครูควรจะตรวจสอบเพื่อช่วยเด็กในการพัฒนาสมรรถภาพในการอ่านและจัด
ประสบการณใ์ห้เหมาะสมกับระดับสติปัญญาของเด็ก 
               ความรู้ในด้านคาํศัพท์ และโครงสร้างของภาษาซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่ความเข้าใจ การสร้างความคิด
รวบยอด และการสร้างจินตนาการเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
              ภูมิหลังในเรือ่งความรู้และประสบการณ์ จะชว่ยในการผสมผสานความคิดเดิมให้เข้ากับความคิดใหม่ 
ตลอดจนการแปลความ ตคีวาม ขยายความและการประเมินค่าของสิ่งทีอ่่าน 
              ร่างกาย เด็กที่มสีขุภาพทางกายดีจะมีความสามารถในการเรยีน อ่านได้กว่าเด็กที่มสีุขภาพไม่ดซีึ่งตอ้ง
ขาดเรียนบ่อย ๆ ทําให้การเรยีนอ่านล่าช้าออกไป นอกจากน้ันสิ่งที่ครูจะตอ้งคํานึงถึงก็คือ สายตาและการได้ยิน 
เด็กที่มสีายตาผิดปกติ จะรูส้กึไม่อยากอ่านหนังสือและไมรู้่สึกเพลิดเพลนิหรือพอใจกับสิ่งที่อ่าน ส่วนเด็กที่มคีวาม
ผิดปกติทางการได้ยิน จะฟังคําอธิบายของครูไม่ได้ดีเท่าท่ีควรเพราะจับใจความไม่ค่อยได้ และไม่เข้าใจความหมาย
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ของคําที่ครใูหอ้่านซึ่งจะให้เกิดปัญหาในการอ่านตอ่ไป 
               อารมณ์ เป็นองค์ประกอบที่มคีวามสําคัญต่อการอ่านมาก เพราะการอ่านที่ประสบผลสําเร็จน้ัน ผูอ้่าน
จําเป็นต้องมีสมาธิในการอ่าน ถ้าเด็กมคีวามกังวลใจ หรือมีความกลัว เดก็จะมคีวามรู้สกึตอ่ต้านอย่างรุนแรง ซึ่งจะ
ขัดขวางสมาธิในการอ่านเป็นอย่างมากจนเป็นผลให้ประสบผลสําเร็จในการอ่านน้อยกวา่เด็กที่มอีารมณ์ดีหรอื
สุขภาพจิตด ี
          3) สภาพแวดล้อม เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกในครอบครัวให้ความสําคัญกับการอา่น มีการ
ส่งเสริมการอ่านเด็กก็จะรู้คุณค่าของการอ่านและอ่านไดด้เีพราะได้พบเห็นและมีกิจกรรมการอ่านเป็นประจํา 
นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีส่วนสาํคัญในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ อนัจะทําให้พัฒนาการ
ทางด้านการอา่นดีเป็นไปตามลําดับและต่อเน่ือง 
 
7. การอ่านทางวิทยุโทรทัศน์และในที่ชุมชน 
        ทักษะการอ่านให้ผูอ้ื่นฟัง อันไดแ้ก่ ทกัษะการหายใจ ทักษะการใช้เสียงและทักษะการทรงตัว เป็นทักษะ
พ้ืนฐานให้การอ่านใหผู้้อื่นฟังโดยทั่วไป แต่ถ้าเป็นการอ่านทางวิทยุโทรทศัน์และในที่ชมุนุมชนที่เป็นทางการ ยังต้อง
มีทักษะอื่น ๆ อีกหลายประการ อาท ิ
        1) การแต่งกาย 
ผู้ทําหน้าทีอ่่านทางวิทยุโทรทัศน์ มักเป็นรายการ ข่าว รายการอภิปรายสัมภาษณ์ซึ่งเป็นทางการหรือก่ึงทางการ 
การแต่งตัวจึงควรพิจารณาตามความเหมาะสม ไม่ควรใหห้รูหรามากนักเพราะมิใช่การแสดงละคร จุดสนใจของผู้ชม
อยู่ที่เน้ือหาของการอ่านมิใชท่ี่เสื้อผ้าของผู้อ่านสีทีใ่ช้ไม่ควรลวดลายมากเพราะจะทําให้ผู้ชมตาลาย ไม่ควรใช้เน้ือผ้า
ที่เป็นมันระยับหรือเคร่ืองประดับที่แวววาวเกินไป เพราะจะสะท้อนแสงมาก การแต่งหน้าควรให้กลมกลืนกับผิวสิ่ง
เหล่าน้ีแม้ไม่เก่ียวกับการอ่านโดยตรง แต่ก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญเพราะมีผลตอ่บุคลกิภาพของผู้อ่านด้วยการ
อ่านในทีชุ่มนุมชน เช่น การอา่นสุนทรพจน์ ก็อาศัยหลักการแต่งกายเช่นเดียวกันคอื สุภาพ ไม่ฉูดฉาดบาดตา
จนเกินไป 
        2) กิริยาอาการ 
การอ่านทางวิทยุโทรทัศน์ ผูช้มจะสังเกตสหีน้าและกิริยาอาการของผู้อา่นได้อย่างถนัดผูอ้่านควรวางสีหน้าอย่าง
สบายๆ อาจย้ิมน้อย ๆ ใหดู้เป็นธรรมชาติการเคล่ือนไหวใบหน้าหรือร่างกายควรนุ่มนวล ไม่หลุกหลิก สายตาควร
มองกลอ้งเป็นส่วนใหญผู่้ชมจะได้รู้สึกว่าพูดกับตน การวางมือ การน่ัง หรือการยืนควรสุภาพและผ่อยคลาย ไม่
ระมดัระวังจนกลายเป็นการเกร็งตัว ซึ่งจะทาํให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายตา 
      3) การใช้สายตา 

การอ่านทางวิทยุโทรทัศน์และในท่ีชมุชน ตา่งกับการอ่านทางวิทยุกระจายเสียงหรืออ่านในกลุ่มมิตรสหาย 
การอ่านที่ปรากฏอย่างเป็นทางการนั้น ผู้อ่านจะต้องเงยหน้าสบตาผูช้มเป็นระยะๆ ฉะน้ัน จึงตอ้งมีทกัษะการกรวด
สายตาอ่านอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษมิใช่ก้มอา่นตลอดหรอืเงยหน้าแล้วเสียจังหวะการอา่น ไม่ว่าจะก้มหน้าหรือเงย
หน้า การอ่านจะต้องราบรื่น ไม่สะดดุหรอืตดิขัดจนเป็นที่สงัเกตได้ หากมอีุปสรรคในการอ่าน เช่น กระแอมหรอื
สําลัก ควรกล่าวคําขออภัยแลว้อ่านตอ่ไป ไมค่วรตกใจจนลืมว่าอ่านถึงท่ีใด เพราะจะทําให้หยุดชะงักอกี 

 
 
 



32 
 

 
8. การอ่านวนิจิสาร การวเิคราะห์ข้อความ การจับใจความ และการตีความ 
    1  การอ่านวินิจ หมายถึง การดอูย่างตั้งใจ เอาใจใสอ่ย่างถ่ีถ้วน 

สาร หมายถึง ใจความสําคัญของข้อความทีผู่้เขียนตอ้งการท่ีจะสือ่มายังผู้อ่าน 
การวินิจฉัยสาร หมายถึง การวิเคราะห์ข้อความ การจับใจความ และการตีความ ซึ่งจะใช้วิธีการใดวิธีหน่ึง

หรือสอง-สามวิธีก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อความ 
         2  การวิเคราะห์ข้อความ หมายถึง การพิจารณาแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีปรากฏหรือมีอยูใ่นงานเขียน
เร่ืองหน่ึง ๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร หรือมีข้อควรสังเกตอย่างไรบ้างผู้อ่านตอ้งแยกแยะให้ออกก่อนว่า 
ข้อความทีอ่่านน้ันผู้เขียนตอ้งการสื่อขอ้เทจ็จริงหรือสือ่ความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อ่านทราบ 
            - การสื่อข้อเท็จจริง คือ การบอกให้รู้ถึงสิ่งใดส่ิงหน่ึง หรือเร่ืองใดเรือ่งหน่ึง มักเป็นคําตอบสําหรับคําถาม
ที่ว่าอะไร ใคร ที่ไหน เมือ่ไร อย่างไร เป็นตน้ 
            - การสื่อความรู้สึกนึกคิด เป็นการสื่อความรู้หรอืข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏ สิง่ที่เกิดข้ึนอาจกระทบ
ความรู้สึกของผู้ที่พบเห็น จนทําให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจได้ต่าง ๆ กันเชน่ รู้สึกตระหนก รู้สึกสลดใจ บางครั้งอาจมี
ความคิด ซึ่งเกิดจากการใช้สติปัญญาใคร่ครวญเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนน้ันดว้ย 
         3  การจับใจความ หมายถึง การแยกแยะเร่ืองทีอ่่านให้ไดว้่า ส่วนใดเป็นใจความหรอืข้อความทีส่ําคัญที่สดุ
และส่วนใดเปน็พลความหรือข้อความ ประกอบการจับใจความจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสารที่ผู้เขียนตอ้งการสื่อได้
ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 

เรื่องที่ 2.3  หลักการอ่านออกเสียงรอ้ยแก้วและร้อยกรอง 

การอ่านออกเสียง  โดยทั่วไปน้ัน มีทั้งการอ่านร้อยแก้วและรอ้ยกรอง การอ่านแต่ละชนิดมีข้อควรปฏิบัติ
แตกต่างกัน การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ควรปฏิบัติดังน้ี 
 1. ออกเสียงให้ดังชดัเจนถูกตอ้ง เพราะถ้าออกเสียงผดิจะทําให้ความหมายผิดไปด้วย 
 2. อ่านเว้นวรรคตอนให้กว้าง ๆ อย่าแบ่งช่วงสั้นเกินไป จะทําให้เสียจังหวะการอ่าน 
 3. อ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษา เช่น การอา่นอักษรนําและคําสมาส เป็นต้น 
 4. อ่านให้มีเสยีงสูง ๆ ต่ํา ๆ หลายระดับ เหมือนพูดคุยตามปกต ิ
 5. ไมอ่่านช้าจนน่ารําคาญหรืออ่านเร็วจนลิน้รัวไม่ชดัเจน 
 

การอ่านออกเสียงร้อยกรอง หรือการอ่านทํานองเสนาะ เป็นการอ่านท่ีทําให้เสียงเสนาะหู น่าฟัง มีทํานอง
ลีลามีการใช้เสียงและมีจังหวะแตกต่างกันไปตามชนิดของบทร้อยกรอง มีข้อควรปฏิบัติดังน้ี 
 1. นําบทรอ้ยกรองที่จะต้องอา่นทํานองเสนาะมาศึกษาเสยีก่อนว่าเป็นบทร้อยกรองประเภทใด 
 2. ศึกษาลักษณะบังคับของบทร้อยกรองประเภทนั้น ๆ เพ่ือจับจังหวะสัมผัสและศึกษาลีลาการอ่าน 
 3. ฝึกอ่านออกเสียงธรรมดาก่อน แล้วจึงหัดจับจังหวะ จับสัมผสัและออกเสียง 
 4. ก่อนอ่านทํานองเสนาะ ควรฟังตัวอย่างการอ่านหลาย ๆ ครั้ง แล้วหดัออกเสียงตาม 
 5. ใช้เสียงให้เหมาะกับบรรยากาศของข้อความที่อ่าน เช่น รัก โศก ปลุกใจ 
 6. เมือ่อ่านทํานองเสนาะได้แล้ว ควรฝึกซ้อมอยู่เสมอเพื่อให้คลอ่งและจําได ้
 

การอ่านออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรองได้ไพเราะน่าฟังน้ัน ผูอ้่านจะตอ้งอ่านออกเสยีงคําแต่ละคําได้
ถูกตอ้งชดัเจนแบ่งวรรคตอนได้ถูกตอ้งและมีอารมณ์สอดคล้องกับข้อความที่อ่าน การที่จะอ่านให้ได้ไพเราะน่าฟัง
น้ันตอ้งอาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้หลักเกณฑ์ต่างๆ ฝึกอ่านให้เคยชินทักษะทุกอย่างฝึกฝนได้ ขอให้มคีวามตั้งใจจริง 
 
การอ่านออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรอง 
 การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านเพื่อการสื่อสารเป็นการอ่านให้ผู้อื่นฟัง เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวที่อ่าน ซึ่งอาจ
เป็นข้อความท่ีผู้อ่านเขียนข้ึนเอง  หรือข้อความที่ผู้อื่นเขียนข้ึนก็ได้การอ่านจะต้องอ่านให้ชัดเจนออกเสียงถูกต้อง  
มีวรรคตอน โดยเฉพาะจะต้องเข้าใจเน้ือเร่ือง  หรือข้อความที่อ่านอย่างดีจึงจะสามารถแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง 

การอ่านออกเสียงแบ่งเปน็ 2 ประเภท คือ  
 1. การอ่านออกเสียงแบบร้อยแก้ว 
 2. การอ่านออกเสียงแบบร้อยกรอง  

การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจะอ่านออกเสียงแบบธรรมดาเพ่ือสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องราว การอ่านออก
เสียงบทร้อยแก้วน้ีใช้กันมากในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพอ่านข่าว อ่านรายงาน อ่านบทความทางวิทยุ 
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โทรทัศน์ หรือบุคคลที่อ่านสุนทรพจน์ เป็นต้น ผู้อ่านจะต้องอ่านให้น่าฟัง ใช้เสียงพูดธรรมดา แต่มีการเน้นถ้อยคํา
เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความสนใจและเข้าใจเรื่องราวที่อ่าน สามารถรับสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

หลกัการอ่านร้อยแกว้  มีดังน้ี 
 1. อ่านให้น่าฟัง  ผู้อ่านจะต้องลองซ้อมอ่านโดยอ่านในใจคร้ังหน่ึงก่อน เพ่ือให้รู้เรื่องราวที่อ่านสามารถ
เข้าใจบทอ่านอย่างถูกต้อง เพ่ือจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้จะต้องเข้าใจ
ความหมายของคํา ถ้อยคํา สํานวนที่อ่านเข้าใจความคิดสําคัญของเรื่องที่อ่าน จึงจะสามารถเว้นวรรคตอนการอ่าน
ให้ถูกต้องตามเรื่องราว สามารถใช้นํ้าเสียงได้น่าฟัง มีการเน้นถ้อยคําอย่างถูกต้องสัมพันธ์กับเน้ือเรื่อง และอ่านได้
อย่างคล่องแคล่วราบร่ืนไม่ตะกุกตะกัก  
 2. อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี หรืออ่านให้ถูกต้องตามความนิยม การอ่านเป็นเรื่องของทักษะซึ่งจะต้องมี
การฝึกฝนการอ่านอยู่เสมอ โดยอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี คําบางคําอ่านตามความนิยม ผู้อ่านจะต้องทราบ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านคําต้องหม่ันสังเกตการอ่านของผู้อื่น คําใดควรอ่านอย่างไร ถ้าไม่แน่ใจควรใช้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานช่วยตัดสินการอ่าน 
 3. อ่านให้ชัดเจน ได้แก่ อ่านออกเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ อย่างถูกต้อง เช่น การอ่านออก
เสียง ร – ล หรือคําควบกล้ํา ชัดเจน การอ่านไม่ชัดเจน นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าผู้อ่านขาดความระมัดระวัง แล้ว
ยังขาดการศึกษาอีกด้วย 
 4. อ่านมีจังหวะ แบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง ภาษาไทยจะต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกที่ ผู้อ่านต้องอ่านเรื่องน้ัน ๆ 
ให้เข้าใจเสียก่อน เพ่ือจะได้แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง ฝึกการอ่านให้มีวรรคตอน ผู้อ่านอาจทําเครื่องหมาย / ค่ัน
ข้อความที่เว้นวรรค ถ้าผู้อ่านอ่านผิดวรรคตอนย่อมทําให้ความหมายผดิไปด้วย เช่น 
 “ห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงในเวลาทํางาน” มีความหมายว่า ในเวลาทํางานห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงมาทํางาน ถ้า
เว้นวรรคตอนการอ่านผิดเป็นดังน้ี “ห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงใน / เวลาทํางาน” ความหมายจะเปลี่ยนไป 
 5. อ่านให้คล่องแคล่ว ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอ ไม่อ่านตะกุกตะกัก อ่านให้ต่อเน่ืองกัน การอ่านให้
คล่องแคล่วจะต้องรู้จักกวาดสายตาในการอ่าน ดังน้ี 
  5.1 การจับสายตาที่ตัวอักษร สายตาจะต้องเคลื่อนไปบนตัวอักษรบนบรรทัดจากซ้ายไปขวา โดย
จับสายตาไปทีละจุด จุดละ 4 - 5 คํา เป็นระยะๆ ดังน้ี   x…….x…….x…….x…….x…….x…….x…….x 
  5.2 ชว่งสายตา หมายถึง จํานวนคําที่สายตากวาดไปบนตัวหนังสือทีละจุด ควรเป็น 4 - 5 คํา 
  5.3 การอ่านย้อนกลับ บางคนอ่านแล้วตอ้งอ่านย้อนกลับเพ่ือให้เกดิความเข้าใจ การอา่น
ย้อนกลับทําใหอ้่านไดช้้า 
 การอ่านได้คลอ่งแคล่วตอ้งฝกึอ่านโดยจับสายตาบนตัวหนังสือเป็นช่วงๆ ดังกล่าวและตอ้งอ่านอย่างมีสมาธิ
จึงจะอ่านได้รวดเร็ว 
 
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง คือการอ่านคําประพันธ์ที่เป็นโคลง  ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ที่มีฉันท
ลักษณ์  หรือแบบแผนในการแต่งเฉพาะแบบ  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองอ่านได้   2   แบบ  คือ   
 1.  การอ่านบทร้อยกรองแบบอ่านออกเสียงปกติ  
 2.  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 
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 ในบทเรียนน้ีจะกล่าวเฉพาะหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ   คือออกเสียงธรรมดา
เหมือนเสียงพูด ส่วนการอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะจะแยกกล่าวในบทต่อไป 
 

การอ่านบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ  การอ่านบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ  คือการอ่านเหมือน
เสียงพูด ธรรมดา ยึดหลักการอ่านเช่นเดียวกันกับการอ่านบทร้อยแก้ว  คือ 
 1.  อ่านให้น่าฟัง 
 2.  อ่านให้ถกูตอ้งตามอักขรวิธี หรือถูกตอ้งตามความนิยม 
 3.  อ่านให้ชดัเจน 
 4.  อ่านมีจังหวะ 
 5.  อ่านไดค้ลอ่งแคล่ว 
 
       การอ่านบทร้อยกรองแบบออกเสียงปกติ มีบางส่ิงบางอย่างที่แตกต่างจากการอ่านบทร้อยแก้วโดยทั่วไป ดังน้ี 
 1.  จังหวะในการอ่าน  คําประพันธ์แต่ละชนิดจะมีฉันทลักษณ์เฉพาะแบบ   การอ่านบทร้อยกรองจะต้อง
ศึกษาจังหวะในการอ่านของคําประพันธ์ชนิดน้ัน ๆ เช่น การอ่านกลอนสุภาพหรือกลอนแปด จะแบ่งจังหวะการ
อ่านคําในวรรคเป็น 3-2-3 ดังตัวอย่าง 

  พอแดดพริ้ม/ย้ิมพราย/กบัชายฟ้า/   โลกก็จ้า/แจ่มหวัง/ด้วยรังส ี 
  หยาดอรุณ/อุ่นหล้า/เหมือนอารี/   แพรรพี/ห่มภพ/อบหนาวคลาย  

            
 (จินตนา  ป่ินเฉลียว:  รุ่งอรณุแห่งหัวใจ) 

 

 2.  การทอดเสียง หรือทอดจังหวะ การอ่านบทร้อยกรองแม้จะอ่านแบบเสียงพูดตามปกติ แต่การอ่านจะ
มีการทอดเสียงท้ายวรรค การออกเสียงคําแต่ละคําจะชัดเจนและเนิบนาบกว่าเสียงพูดปกติธรรมดา แต่จะต้องอ่าน
ให้พอเหมาะ ไม่เนิบนาบหรือเร็วจนเกินไป และเมื่อจะจบบท  จะต้องทอดเสียงหรือจังหวะให้ช้าลง 
 3. อ่านให้เอ้ือสัมผัสบทร้อยกรองประเภทกลอนนิยมสัมผัสในที่คล้องจอง การอ่านบทร้อยกรองบาง
ประเภทนิยมอ่านคําบางคําให้เอื้อสัมผัสกัน เช่น 
 

   ข้าขอเคารพอภิวาท      บรมนาถบพิตรอดิศร 
 คําที่ขีดเส้นใตอ้่านให้เอือ้สัมผัสได ้  ดังน้ี    
เคารพอภิวาท       อ่านว่า      เคา-รบ-อบ-พิ-วาด    (เอือ้สัมผสัระหว่าง รบ  กับ  อบ) 
บพิตรอดิศร       อ่านว่า     บอ-พิด-อะ-ดดิ-สอน  (เอือ้สัมผัสระหว่าง พิด กับ  ดิด) 
 

 4. การอ่านเน้นเสียงสัมผัส   การอ่านบทร้อยกรองจะต้องอ่านเน้นเสียงคําท่ีส่งสัมผัส และรับสัมผัส
ระหว่างวรรคโดยทอดเสียงให้ยาวกว่าธรรมดา               
  พอแดดพริ้ม/ย้ิมพราย/กบัชายฟ้า/  โลกก็จ้า/แจ่มหวัง/ด้วยรังส ี
  หยาดอรุณ/อุ่นหล้า/เหมือนอารี/   แพรรพี/ห่มภพ/อบหนาวคลาย 
 คําที่ส่ง-รับสัมผัส  คือ     ฟ้า - จ้า,     สี - รี - พี      คําเหล่าน้ีตอ้งอ่านเน้นเสียงให้ชดัเจนและทอดเสียง
ให้ยาวกว่าปกต ิ
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 5. การอ่านรวบคําในพยางคท์ี่เกนิ การแต่งคําประพันธ์มีการอนุโลม ให้คําที่มีพยางค์หลายพยางค์นับเป็น   
1 คํา   เช่น 
 

   ถึงทสีบเหตุร้าย  แรงเข็ญ  
   พึงพินิจนัน่ใชเ่ป็น  สิ่งร้าย  
   พักหนึ่งจึ่งจิตเย็น  ระลึกอยู ่    เถิดรา  
   รู้แยกรู้ยักย้าย   จักได้ทางเกษม  
 คําที่ขีดเส้นใต้  คือ  พินิจ   ระลึก   และ  เกษม   เป็นคําที่มี  2 พยางค์    แต่นับเป็น  1  คํา  ทําให้เสียง
ของคําเกินเวลาอ่านจะต้องรวบคํา โดยอ่านพยางค์หน้าให้เร็วและเน้นเสียงท่ีพยางค์หลัง  

 ในปัจจุบันการอ่านเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม และเป็นทักษะที่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ดังน้ันการรู้จักมารยาทในการอ่านและตระหนักถึงการประพฤติตนใน
การอ่านให้มีความระมัดระวังและมีมารยาทที่ดีจะได้รับการยกย่องในสังคมว่าเป็นผู้มีการศึกษาและมีอารยธรรมท่ี
เหมาะสม นอกจากน้ันยังรวมไปถึงการสร้างนิสัยรักการอ่าน อ่านให้มากและมีความสมํ่าเสมอ จะทําให้เป็นผู้มี
ความสามารถ มีสมองอันกว้างไกล รู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมต่อไป 
 

การแต่งคําประพันธ ์
คําประพันธ์ คือ การนําถ้อยคํามาเรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้ใหม้ีสัมผสัที่ไพเราะ เช่น  

โคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน ร่าย เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดมีรูปแบบและวิธีการประพันธ์ที่แตกต่างกัน 
 

วิธกีารแต่งคําประพันธ ์
- กําหนดหัวข้อเรือ่งที่จะนํามาแต่งคําประพันธ์ 
- กําหนดชนิด รูปแบบของคําประพันธ์ว่าจะแต่งในรูปแบบใด 
- กําหนดโครงเรื่อง พรอ้มตั้งชื่อเรือ่ง 
- แต่งคําประพันธ์ตามโครงเร่ืองที่ได้วางไว้และให้เน้ือหาสอดคลอ้งกับชือ่เรื่องทีต่ั้งไว้ 
- อ่านทบทวนคําประพันธ์ที่แต่งเสร็จแล้วอีกครั้งหน่ึงหากพบข้อผดิพลาดให้รีบแก้ไข 

 

ลักษณะของคําประพันธ์ที่ดี 
- รูปแบบถูกตอ้งตามลักษณะบังคับของแตล่ะชนิด 
- มีการใช้ขอ้ความหรือถ้อยคาํที่ด ี
- มีสัมผสัทีด่ีเกิดความไพเราะ 

 

มารยาทในการอ่าน  
มารยาทเป็นวัฒนธรรมทางสงัคม เป็นความประพฤติที่เหมาะสมที่ควร  ซึง่สังคมยอมรับและยกยอ่ง  ผู้มี

มารยาทคือผู้ทีไ่ด้รับการอบรมส่ังสอน  ขัดเกลามาดแีล้ว  มารยาท ในการอ่านแมจ้ะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บาง
คนอาจไม่รูส้ึก แต่ไมค่วรมองข้าม มารยาทเหล่าน้ีจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เหน็ว่าบุคคลนั้นได้รับการอบรมสั่งสอนมาดี
หรือไม ่อย่างไร ดังเช่น ภาษิตที่ว่า ''สําเนียงส่อภาษา กิรยิาส่อสกลุ''  
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มารยาทท่ัว ๆ ไปในการอ่าน มีดังน้ี  
    1. ไม่ควรอา่นเรื่องที่เป็นสว่นตัวของบุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมดุบันทึก  
    2. ในขณะที่มีผูอ้่านหนังสือ ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่รําคาญและไม่ควร แย่งอ่าน  
    3. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผูอ้ื่นต้องการความสงบ  
    4. ไม่แกล้งอ่านเพ่ือลอ้เลยีนบุคคลอื่น  
    5. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของบุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต  
    6. ไม่อ่านหนังสือเมือ่อยู่ในวงสนทนาหรือมีการประชุม  
    7. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรอืสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะ ไม่ส่งเสยีงดัง ควรปฏิบัติ  

    ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่เหล่าน้ันอย่างเคร่งครัด  
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การอ่านแบง่ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่

1. การอ่านเพ่ือเก็บความรู้และอา่นเอาเร่ือง คือ สามารถแยกข้อความสําคัญและสามารถบอกผูอ้ื่นได้ว่า 
ได้รับความรูอ้ะไรบ้าง แล้วสามารถเรียงลําดับใหผู้้อื่นฟังหรือชักชวนทราบได้  

2. การอ่านวิเคราะห์ คือ ผูอ้่านติดตามเร่ืองราวต่อเน่ือง รู้ว่าใคร ทําอะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร ด้วย
เหตุผลอะไร  

3. การอ่านตีความ คือ ผู้อ่านตอ้งพิจารณาว่า สารท่ีสําคัญทีสุ่ดแก่ผูอ้่านไดแ้ก่อะไร การอา่นชนิดน้ี
นอกจากตีความทั้งเรื่องแล้วแต่ละช่วงอาจตอ้งตีความด้วย  

4. การประเมินค่าสิ่งท่ีเราได้อ่าน คือ ผูอ้่านตอ้งทราบว่าผลที่ได้รับจากการอ่าน ชี้บอกว่าสิ่งใดดี สิ่งใด 
บกพร่อง สิ่งใดเหมาะสมในดา้นใด 

  
วิธทํีาความเขา้ใจในการอ่าน มีข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาความหมายของคํา กลุม่คํา และสํานวน คําบางคําว่ามีความหมายได้หลายอย่างทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ 
ข้อความ ข้อความแวดลอ้มหรือบริบทรอบข้าง  

           2. ศึกษาความหมายของกลุ่มคํา ในประโยคแล้วแยกให้ถูกตอ้ง  
2. จับใจความสําคัญของเรื่อง ต้องพิจารณาเป็นข้อๆ คือ ความคิดสําคัญ ความรู้สึกที่แฝงอยู่ และเจตนา 

ของผู้เขียน 
  
การแสดงความคิดเหน็  
            การแสดงความคิดเห็น คือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานที่ผู้พูดหรือผู้เขียนมี
ตอ่สิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเป็นทักษะท่ีจําเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต นอกจากน้ีแล้ว ยังก่อให้เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมใหม้ีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ไดแ้นวคิดในการดําเนินชีวิตจะตอ้งจับใจความ
ได้ สรุปสาระสาํคัญของเรื่องที่ฟังหรืออ่านได ้ 
             การฟังหรือการอ่านเพ่ือวิเคราะห์เป็นการคิดพิจารณาและไตรต่รองด้วยเหตผุลว่าเน้ือความที่อ่านน้ัน 
ส่วนใดเป็นสาระหรอืไม่เป็นสาระ ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น ส่วนใดควรเชื่อถือ ส่วนใดไม่ควร มี
หลักปฏิบัตดิังน้ี 
                1. แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสําคัญและส่วนขยายความ การอ่านอย่างวิเคราะห์น้ันผูอ้่านจะต้องค้นหา
ส่วนที่เป็นสาระสําคัญทีผู่้เขียนตอ้งการนําเสนอ เพ่ือจะได้เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้เขียน  
                2. แยกแยะส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น ผูอ้่านตอ้งพิจารณาว่าความคิดเห็นของผู้เขียน
ตั้งอยู่เป็นเหตผุลท่ีถูกตอ้งหรอืไม่ ควรเห็นดว้ยกับผู้เขียนหรือไม ่การอ่านประเภทน้ีจึงตอ้งอาศัยประสบการณ์การ
อ่านอย่างมาก  
 
 
 
 

เรื่องที่ 2.4 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
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 ลกัษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  
                1. ข้อเทจ็จริง เป็นลักษณะของเน้ือความท่ีแสดงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล
หรือข้อมลูทีผ่่านการพิสูจน์แลว้ ลักษณะของข้อเท็จจริง ตัวอย่างเช่น  
                 - ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
                - ดวงอาทิตย์ขึน้ทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก  
                 2. ข้อคิดเห็นเป็นลักษณะของเนื้อความที่แสดงความเช่ือ ค่านิยม และทศันคตสิ่วนตัวของผู้เขียน การ
เขียนข้อคิดเหน็ ผู้อ่านจึงอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได ้เช่น  
                 - การสอนเด็กนักเรียน ไม่ควรใช้วิธีการต ีเพราะไม้เรียวไม่สามารถช่วยอะไรไดม้ากไปกว่าช่วย
กําราบชั่วครั้งชั่วคราว แต่ไมไ่ด้พัฒนาคุณธรรม และสติปัญญาของเด็กข้ึนเลย  
                - ผมเห็นว่าผู้บริหารประเทศไม่ควรเป็นผู้หญงิ เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ออ่นไหวง่าย ขาดความ
เฉียบขาดและที่สําคัญหลอ่นมักจู้จ้ีจุกจิกในเรื่องไม่เป็นเรื่อง 
 ข้อเสนอแนะในการอ่านเชิงวเิคราะห์  
                1. อ่านหนังสอืน้ันๆ อย่างละเอยีดตั้งแตต้นจนจบ และพิจารณาหาเหตุผลประกอบ  
                2. อ่านหนังสอือืน่ๆ ประกอบ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกตอ้งก่อนทีจ่ะประเมินค่า  
                3. ใชค้วามรู้ ประสบการณ ์และวิจารณญาณในการแยกแยะส่วนทีด่ี ส่วนที่บกพร่องอย่างมีเหตุมีผล  
                4. เมื่ออ่านหนังสือเรือ่งน้ันๆ จบ ควรตอบตนเองได้ว่า ไดร้ับอะไรจากการอา่น เช่น ได้รับความรู้ 
ความบันเทิง ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเรือ่งน้ันๆ มีคุณค่าอย่างไร เป็นต้น 
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แบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลงัเรียน 
 

คําสั่งจงตอบคําถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 
1. ข้อใดคือการอา่นออกเสียงทีถู่กต้อง ? 

ก. สามเณรสมคิดกําหนดท่าทางที่จะอ่าน 
ข. สามเณรสมศักดิ์ทดลองเสียงก่อนที่จะอ่าน 
ค. สามเณรสมเดชศึกษาเจตนาของผู้แต่งเร่ืองที่จะอ่าน 
ง. สามเณรสมพงศ์ ทําความเข้าใจในเรือ่งที่จะอ่านอย่างถ่ีถ้วน 

2. ข้อใดไม่ใชก่ารอ่านเพ่ือความรู้ ? 
ก. นางสาวอรทัยอ่านฉลากยาแล้วปฏิบัติตาม 
ข. นางสาวกัลยาณีอ่านตําราอาหารไทยไปทําขนมขาย 
ค. นางสาวตั๊กแตนอ่านนวนิยายเก็บข้อมลูแล้วไปเขียนนิยายส่งเข้าประกวด 
ง. นางสาวจินตรามีความทุกข์จงึไปอ่านหนังสือเก่ียวกับศาสนาเพ่ือผ่อนคลายความทุกข์ 

3. การทําเครื่องหมายในบทอ่าน ถ้าใช้เครือ่งหมาย/หมายความว่าอย่างไร ? 
ก. หยุดอ่าน 
ข. หยุดหายใจ 
ค.   เว้นวรรคเล็กน้อยท่ีหยดุหายใจ 
ง.    ให้สังเกตข้อความที่จะอา่นต่อไปข้างหน้า 

4. ถ้าตอ้งการให้ทอดหางเสียง ตอ้งใช้เครื่องหมายใดใดกํากับ ? 
ก. // 

ข. ............ 
ค. ---- 
ง. **** 

5.ทักษะในขอ้ใดมีความจําเป็นสําหรับนักเรียนในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม? 
ก. การฟัง 
ข. การพูด 
ค. การอ่าน 
ง. การเขียน 
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กิจกรรมบทท่ี 2 
 

คําสั่ง  ให้ผูเ้รยีนตอบคําถามดังต่อไปน้ี 
1.ครูเตรียมนิทานอีสป เรือ่ง  ลูกแกะหลงฝูงกับหมาป่า  ให้ผู้เรียนไปอ่านแล้วใหผู้้เรียนขีดเส้นใตข้้อความที่คิดว่า 
เป็นใจความสําคัญ 
 
                                                           ลูกแกะหลงฝูงกับหมาป่า 

ลูกแกะตัวหน่ึงหลงฝูงวิ่งเตลิดไปพบกับหมาป่า ขณะกําลังจะถูกจับกินลกูแกะเห็นจวนตัวไม่มีทางหนีพ้นจึง
แข็งใจยืนเผชญิหน้า พร้อมออกอุบายว่า “ไหนๆ ข้าก็จะต้องกลายเป็นอาหารของทา่นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้
แล้ว กอ่นตายข้าอยากฟังเสียงป่ีและเต้นรําเป็นครั้งสุดทา้ย ขอท่านช่วยอนุเคราะห์ดว้ยเถิด” หมาป่านึกสนุกจึงเป่า
ป่ีด้วยทํานองเร้าใจ หมาเฝ้าฝูงแกะตัวหน่ึงวิ่งมาตามเสียง คร้ันเห็นลูกแกะกําลังตกอยู่ในอันตรายจึงเห่าเรียกพรรค
พวกของมัน ดว้ยเหตุน้ีหมาป่าต้องรีบทิ้งป่ี แล้ววิ่งหนีไปดว้ยความเสียดาย  
 

2. ครูเขียนตัวอย่างโคลงโลกนิติ  บนกระดานหน้าชั้นเรียน  แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันจับใจความสําคัญและ
ใจความรองของโคลงโลกนิตทิี่กําหนด  ดังน้ี 
       เพ่ือนกิน            สิ้นทรัพย์แล้ว             แหนงหนี 
       หาง่าย               หลายหมืน่มี              มากได ้
      เพ่ือนตาย           ถ่ายแทนช-ี               วาอาตม์ 
      หายาก             ฝากผีไข้                   ยากแท้จักหา 
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 บทท่ี 3 
พัฒนาทักษะทางภาษา 2 
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บทที่ 3 
พัฒนาทักษะทางภาษา 2 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถปุระสงค์ของตอนที ่3 แลว้จึงศกึษารายละเอียดต่อไป 
 
 

หัวเรื่อง 
3.1. การเขียนสะกดคํา 
3.2. การเขียนย่อความ 
3.3. การเขียนจดหมายกิจธุระ 
3.4. การเขียนคําเชิญชวน 
3.5. การเขียนรายงานทางวิชาการ 
3.6. การแต่งคําประพันธ์ 

แนวคิด/สาระสําคัญ 
1. การย่อความ เป็นทักษะจาํเป็นต้องใชอ้ยูเ่สมอ ผู้ย่อตอ้งจับประเด็นของเรื่องได้ถูกตอ้ง ตลอดจนเหน็  
คุณค่า และความสําคัญของการใช้ภาษา และสามารถนํามาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาที่สัน้  
2. มารยาทในการเขียน เป็นสิ่งจําเป็นที่ตอ้งคํานึงถึงอยู่เสมอ เน่ืองจากงานเขียนอาจไปกระทบตอ่บุคคล  
หรือส่งผลต่อสงัคมไดโ้ดยไม่รูต้ัว  
3. หลักการเขยีนเพื่อการสือ่สารประเภทตา่งๆ เช่น การเขียนเรียงความ ย่อความ เขียนชี้แจง       
เขียนแสดงความคิดเห็น คําขวัญ คําคม คําโฆษณา เขียนรายงานการค้นคว้า การกรอกแบบพิมพ์ 
และใบสมัครงาน 
4.  การปฏิบัตตินเป็นผู้มมีารยาทในการเขียน และมีนิสัยรักการเขียน 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหผู้้เรียนสามารถเลือกใชภ้าษาในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทรอ้ยแก้ว 

และรอ้ยกรองไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนจดหมายกิจธรุะ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนบทร้อยแก้วประเภทประวัติ ตนเอง อธิบายความ ย่อความ ข่าว  
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานการค้นคว้า สามารถอ้างอิงแหล่งความรู้ ได้ถูกต้อง 
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  แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 

บทท่ี 3พัฒนาทักษะ ทางภาษา 2 
3.1. การเขียนสะกดคํา 
3.2. การเขียนย่อความ 
3.3. การเขียนจดหมายกิจธุระ 
3.4. การเขียนรายงานทางวิชาการ 
3.5. การแต่งคําประพันธ์ 
 

แนวคิด/สาระสําคัญ 
1.  การย่อความ เป็นทักษะจําเป็นต้องใชอ้ยู่เสมอ ผู้ย่อตอ้งจับประเด็นของเร่ืองได้ถูกตอ้ง ตลอดจนเหน็  
     คุณค่า และความสําคัญของการใช้ภาษา และสามารถนํามาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาที่สั้น  
2. มารยาทในการเขียน เป็นสิ่งจําเป็นที่ตอ้งคํานึงถึงอยู่เสมอ เน่ืองจากงานเขียนอาจไปกระทบตอ่บุคคล 

หรือส่งผลต่อสงัคมไดโ้ดยไม่รูต้ัว  
3.  หลักการเขียนเพ่ือการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ ย่อความ เขียนชี้แจง เขียนแสดง  

ความคิดเห็น คําขวัญ คําคม คําโฆษณา เขียนรายงานการค้นคว้า การกรอกแบบพิมพ์ 
      และใบสมัครงาน 
4.  การปฏิบัตตินเป็นผู้มมีารยาทในการเขียน และมีนิสัยรักการเขียน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลอืกใช้ภาษาในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทร้อยแก้ว 
    และรอ้ยกรองไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนจดหมายกิจธรุะ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนบทร้อยแก้วประเภทประวัติ ตนเอง อธิบายความ ย่อความ ข่าว  
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานการค้นคว้า สามารถอ้างอิงแหล่งความรู้ ได้ถูกต้อง 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถกรอกแบบรายการต่างๆ 

7. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเขียน และมกีารจดบันทึกอย่างสมํ่าเสมอ 
 
กิจกรรมการเรียน 

1.ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน บทที ่3 
2.ศึกษาเอกสารการเรียน บทที่ 3 
3.ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการเรียน 
4.ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน บทที่ 3 
 
 



45 
 

สื่อประกอบการเรียน 
สามารถเรียนรูจ้ากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้ออนไลน์ (ถ้ามี)  ห้องสมดุ  แหล่งเรียนรู้ในชมุชน  ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน  และศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่ออืน่ๆ  ฯลฯ 
 

การวัดผลประเมินผล 
1.ประเมินผลตนเองจากกิจกรรม 
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เรื่องท่ี 3.1  การเขียนสะกดคํา 
การเขียนสะกดคํา 
 ระบบการเขียนภาษาไทยเป็นระบบท่ีมีตัวอักษรแทนเสียง 3 ประเภท คือเสียงสระ พยัญชนะและ
วรรณยุกต์ ประกอบกันเป็นพยางค์และคํา ในการเขียนคําให้ถูกต้องจําเป็นต้องศึกษาเรื่องการใช้ สระ พยัญชนะ 
และวรรณยุกต์ ตลอดจนการเขียนคําในลักษณะพิเศษต่างๆ เช่นการเขียนชื่อเฉพาะ การเขียนราชทินนาม การ
เขียนคํายืมจากภาษาต่างประเทศ การเขียนอักษรย่อ การเขียนชื่อเมือง ชื่อประเทศและการใช้เครื่องหมาย
ประกอบคํา เครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้เขียนคําได้ถูกต้องคือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานซึ่งทางราชการประกาศ
ให้ถือเป็นแบบอย่างในการเขียน การใช้สระการใช้สระในการเขียนคําที่ปรากฏในคําไทยน้ันมีข้อสังเกตดังน้ี 

1. การประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์   คําที่ออกเสียง “อะ” ในภาษาไทยมีทั้งที่ปรากฏรูปสระ 
เรียกว่าประวิสรรชนีย์และไม่ปรากฏรูปสระที่เรียกว่าไม่ประวิสรรชนีย์ 

คําท่ีประวิสรรชนีย์ ได้แก่ 
 1.1 คําพยางค์เดียวที่ออกเสยีงสระอะให้ประวิสรรชนีย์ เช่น กะ จะ นะ คะ ละ 
 1.2 พยางค์ท้ายของคําเมื่อออกเสียงสระอะให้ประวิสรรชนีย์ เช่น ศิลปะ ธุระ โลหะ อิสระ อมตะ สรณะ 
หิมะ ลักษณะ อาสนะ แป๊ะซะ ซาบะ ฯลฯ 
 1.3 คําเดิมที่เป็นคําสองพยางค์ ตอ่มาเกิดการกร่อนเสียงหน้าเป็นเสียงอะ ให้ประวิสรรชนีย์ เช่นหมาก
พร้าว-มะพร้าว เป็นต้น 
 1.4 คําอัพภาสที่กร่อนมาจากคําซ้ําและมักใช้ในคําประพันธ์ให้ประวิสรรชนีย์ เช่นริกริก - ระริก เป็นต้น 
 1.5 คําที่พยางค์หน้าออกเสียง กระ ประ ใหป้ระวิสรรชนีย์  เช่น กระษัย  กระษาปณ์ กระเสียร   
กระหนกเป็นตน้ 
 1.6 คําที่พยางค์หน้าออกเสียง ระ ที่มาจากภาษาเขมร ใหป้ระวิสรรชนีย์ เช่น ระเบียน ระบํา ระเบียบ 
ระเมียร ระลอก ระมาด 
 1.7 คําที่มาจากภาษาจีน ญี่ปุ่น ชวาและอื่นๆ ให้ประวิสรรชนีย์ เช่นบะหมี่   ตะหลิว   บะจ่าง   เป็นต้น 
 
คําท่ีไม่ประวิสรรชนีย์  ได้แก่ 
 1. คําที่เป็นพยัญชนะโดด ออกเสียงพยัญชนะน้ันประสมกับสระอะ เช่น 
  ณที่มีความหมายว่า ใน ที่ ออกเสียงว่า “นะ” เช่นณ กาลครั้งหน่ึง ณ โอกาสน้ี ณ ที่แหง่น้ี ณ สวน
ลุมพินี ฯลฯ 
  ธท่ีมีความหมายว่า ท่าน เธอ ออกเสียงว่า “ทะ” เช่นธ ประสงค์ใด  
 ฯพณฯ ที่เป็นคํานําหน้าชื่อหรอืตําแหน่งข้าราชการผู้ใหญอ่อกเสียงว่า   พะ-นะ-ท่าน เช่น ฯพณฯ  
 นายกรัฐมนตรี 

2.คําสองพยางค์ ที่พยางค์หน้าออกเสียงกร่อนเหลือเพียงเสยีงพยัญชนะตน้ประสมกับสระอะบางคําเชน่
อันหน่ึง   -   อน่ึง   เป็นต้น 
 3.  คําทีจ่ากภาษาเขมรบางคํา เช่น กบาล ขจี ฉบับ ถนน ผกา ผสม ลออ สงัด สดับ สนม 
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4.  คําที่แผลงมาจากคําพยางค์เดียว มีพยางค์หน้าออกเสยีงเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระอะ เช่น เดิม  
แผลงเป็น เผดมิ เป็นต้น  
 5.   คําภาษาบาลีสันสกฤตท่ีออกเสียงพยัญชนะต้นประสมกับสระอะ เชน่ กนก กษตัรย์ิ นภา นวมินทร์ 
มติ รวิ รติ ลดา สดดุี อวตาร อนงค์ เป็นต้น 
 6.  คําภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเป็นคําสมาสทีอ่อกเสียงสระอะเช่ือมระหว่างคําเช่น คณติศาสตร์ จตุรมิตร 
ทิพรส รัตนตรัย สาธารณสุข อิสรภาพ เป็นต้น 
 7.  คําทีม่าจากภาษาอื่น พยางค์ที่ออกเสียงอะระหว่างพยางค์เช่น ชวา พม่า พลาสตกิ มลายู สกี สวีเดน 
สวิส อเมริกา ไอศกรีม เป็นตน้ 

2.  การใช ้ใ-  ไ-  - ัย และ  ไ-ย  
 2.1 ใ- (ไม้ม้วน) ใช้ในคําไทย 20 คํา ซึ่งโบราณท่านผูกเป็นบทประพันธ์ให้ท่องจําไว้ใช้ดงัน้ี 
         ผู้ใหญ่หาผ้าใหม ่   ให้สะใภ้ใช้คลอ้งคอ 
   ใฝ่ใจเอาใส่หอ่    มิหลงใหลใครขอด ู
   จะใคร่ลงเรือใบ    ดูนํ้าใสและปลาปู 
   สิ่งใดอยู่ในตู ้    มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตยีง 
   บ้าใบ้ถือใยบัว    หูตามัวมาใกล้เคียง 
   เล่าท่องอย่าละเลี่ยง   ย่ีสิบม้วนจําจงด ี
 2.2   ไ- (ไม้มลาย) ใช้กับคําไทยท่ีนอกเหนือจากคําที่ใช้ไม้ม้วน 20 คําน้ัน เช่น ไฟ ไป่ ไว ไต่ ไช และคําท่ี
พ้องเสียงกับคําที่เขียน ใ- (ไม้ม้วน) เช่น ไจไหม ข้ีไต้ ปลาไน ไนป่ันด้าย ร้องไห้ นํ้าไหล เหล็กไหล ลําไย เป็นต้น 
 2.3 คําท่ีรับมาจากภาษาต่างประเทศใช้ ไ- (ไม้มลาย) เช่น ไตร ไพจิตร ไพสิฐ ไมตรี ไศล ไอศวรรย์ 
เจียระไน ได กงไฉ่ อะไหล่ ไนต์คลับ ไนลอน ไมล์ ฯลฯ 
 2.4– ัย ใชใ้นคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งเป็นคําเรียงพยางค์มีตัว ย เป็นพยางค์หลังไทยใชต้วั ย 
เป็นตัวสะกด เช่นกษย -  กษยั เป็นต้น  
 2.5  ไ-ย  ใช้เฉพาะคําที่มาจากบาลีสันสกฤต ซึ่งเดิมใช้เอยยฺ เมื่อออกเสียง ไอ ใช ้ ไ-ย  เช่นเทยยทฺาน   -  
ไทยทานเป็นตน้ 

3.  การใช ้–ำ  - ัม–ำม และ  –รรม   พยางค์ที่ออกเสียงสระอํามีหลักสังเกตในการเขียนดังน้ี  
 3.1–ำ ใช้กับคําไทยทั่วไปเช่น กํา ดํา ทํา จํา ขํา และคําที่มาจากภาษาจีนเช่น กําป่ัน ไหหลํา หนําเลี้ยบ 
เป็นต้น 
 3.2–ำ ใชใ้นคําแผลงเช่น  เกิด  แผลงเป็น  กําเนิด ,  แข็ง  แผลงเป็น  กําแหงเป็นต้น 
 3.3  – ัม ใชใ้นคําที่มาจากภาษาอื่น เช่น อัมพร คัมภีร์ สัมผัส อุปถัมภ์ ป๊ัม คอลมัน์ เป็นต้น 
 3.4  –ำม ใชใ้นคําที่มาจากบาลีสันสกฤต ท่ีเป็น อม- (อะมะ-) เช่น อมร-  อํามร   เป็นตน้ 
 3.5  –รรม ใช้ในคําที่มาจาก –รฺม ในภาษาสนัสกฤต  เช่น  ธรฺม-  ธรรม  เป็นต้น 
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4. การใช ้เ-อ   การใช้ เ-อ (สระเออ) มีหลกัสังเกตในการเขียนดังน้ี 
 4.1  ใช้ตรงรูปแบบเดิมเมือ่ไม่มีตัวสะกดเช่น เธอ เจอ เผลอ เรอ ส่วนคําท่ีมีตัวสะกดม ี2 คํา คอื เทอม 
และ เทอญ 
 4.2  เมือ่ เ-อ (สระเออ) มตีัวสะกดที่ไม่ใช่ ย ใช้รูป เ-  ิ เช่น เกิน เขิน เชิญ เชดิ เปิด เริง เมิน เดิน ฯลฯ 
 4.3  เมือ่ เ-อ (สระเออ) มตีัวสะกด ย ใช้รูป เ-ย เช่น เกย เขย เคย เงย เชย เตย เนย เลย เสย เอย ฯลฯ 

5. การใชไ้ม้ไต่คู ้
 1.  ใชใ้นคําว่า “ก็” 
 2.  ใชใ้นคําที่ประสมด้วยสระ เ-ะ แ-ะ เ-าะ เมื่อมตีัวสะกด เช่น เข็ม เป็น เอ็น แกร็น แขง็ ช็อก บลอ็ก 
ล็อก เป็นต้น 
 
การใช้พยัญชนะ 
 1. การใช ้ศ ษ ส  มีหลกัการสังเกต  ดังน้ี 
 1.1  คําไทยใชต้ัว ส เป็นพยัญชนะต้นเช่น สาว สวย สวม เสื้อ ส ีสด 
 1.2  คําไทยทีใ่ช้ ศ เป็นพยัญชนะต้นมีบ้างเช่น ศอก ศึก เศิก 
 1.3  คําท่ีมาจากภาษาบาลีใช้ ส ตัวเดียวเท่าน้ันเพราะภาษาบาลีไม่มี ศ ษ เช่น สัจจะ สโมสร โอกาส สิร ิ
รังสี สมชัชา 
 1.4  คําท่ีมาจากภาษาสันสกฤตใช้ทั้ง ศ ษ และ ส มีหลักในการสังเกตดังน้ี 
 ก.  ใชต้ัว ศ นําหน้าพยัญชนะวรรค จะ คือตัว จ ฉ ช ฌ เช่น  พฤศจิกายน  อัศจรรย์  อัศเจรีย์  เป็นต้น 
 ข.  ใชต้ัว ษ นําหน้าพยัญชนะวรรค ฏะ คือตัว ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เช่น ราษฎร์ เชษฐา โอษฐ์ โกษฐ์อษุณา 
ลักษณะ เป็นตน้ 
 ค.  ใชต้ัว ส นําหน้าพยัญชนะวรรค ตะ คือตัว ต ถ ท ธ น เช่น พัสด ุภัสดา หัสดิน อสัดง อาสนะ เป็นต้น 
 
 1.5  คําท่ีมาจากภาษาอื่นส่วนมากใช้ ส เช่น โจรสลัด สกรู แสตมป์ ผักสลัด แก๊ส บาสเก็ตบอล เป็นต้น แต่
บางคําสังเกตว่าก็ใช้ ศ เช่น ไอศกรีม เป็นต้น 

 2. การใช ้ณ น มีหลักการสงัเกต  ดังน้ี 
 2.1 คําท่ีมาจากภาษาสันสกฤต  ใช้ตัว ณ ตามหลังพยัญชนะ ร ฤ และ ษ เช่น กรณฑ์ กรณี ตฤณ โฆษณา 
ทักษิณ ลักษณะ (ยกเว้น ปักษิน กริน ใช้ตัว น เพราะลงปัจจัย อิน) แม้มีสระหรือพยัญชนะวรรค กะ หรือวรรค ปะ 
มาค่ัน ก็คงใช้ตัว ณ เช่น อารมณ์ โบราณ พราหมณ์ เป็นต้น 
 2.2 คําท่ีมาจากภาษาบาลี ใช้ตัว ณ นําหน้าพยัญชนะวรรค ฏะ คือตัว ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เชน่ มณฑา มณฑล 
บัณฑิต ขัณฑสกร สัณฐาน กุณฑี เป็นต้น     ใชต้ัว น นําหน้าพยัญชนะวรรค ตะ คือตัว ต ถ ท ธ น เชน่ นินทา 
มนเทียร วันทนา ขันที สันถาร เป็นต้น 
 3. การใช ้ซ ทร มีหลักการสงัเกต ดังน้ี 
 3.1  คําไทยแท้ที่ออกเสียง /s/ ใชต้ัว ซ เชน่ ซน ซอง ซับ ซดี เป็นต้น 
 3.2  คําท่ีมาจากภาษาต่างประเทศใช้ ซ เชน่ เซรุ่ม เซลล์ ไซโคลน เซียมซี ซาลาเปา เก๊กซิมซิ้ม ซอ้ เป็นต้น 
 3.3  คําท่ีมาจากภาษาเขมรใช้ ทร เช่น  ทราย ทราบ ไทร ทรวง ทรง ทรดุโทรม ฉะเชิงเทรา เป็นต้น 
 3.4  คําท่ีมาจากภาษาสันสกฤตบางคําเช่น มัทรี ทรัพย์ อนิทรีย์ นนทรี เป็นต้น 
 4. การใช ้ รร  มีหลกัการสงัเกต ดังน้ี 
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 4.1  ใช้ในคําทีแ่ผลงมาจากคาํซึ่งมีตัว ร กล้าํกับพยัญชนะอื่น และหลังตวั ร เป็น สระอะ เช่น กระเช้า   
เป็น  กรรเช้า  เป็นต้น 
 4.2  คําแผลงที่เพ่ิมจากคําพยางค์เดียว เป็นคําสองพยางค์เช่นโคลง เป็น ครรโลง , ไคล เป็นครรไล 
เป็นต้น  

4.3  ใช้ รร เมือ่คําคําน้ันเป็นคําที่มาจาก รฺ (ร เรผะ) ในภาษาสนัสกฤต เช่นธรฺม เป็น ธรรม ครฺภ  เป็น  
ครรภ เป็นต้น 
 4.4  ถ้าหน้า รฺ (ร เรผะ) เป็นพยัญชนะทีม่ีสระอื่นกํากับ ไม่ตอ้งเปลี่ยนเป็น รร เช่น นิรฺมิตมารฺคศีรฺษ เป็น
ต้น 

5. การใช ้บรร บัน มีหลกัการสังเกต ดังน้ี 
 5.1  บรร ใชใ้นคําที่แผลงมาจาก ประ หรือ บริ เช่น ผสม – ประสม , ผจญ – ประจญ เป็นต้น 
 5.2  บรร ใชใ้นคําไทยที่รับมาจากเขมรบางคํา เช่น บรรจง บรรจุ บรรจบ บรรทัด บรรทม บรรเทา บรรทุก 
บรรลุ บรรเลง เป็นต้น 
 5.3  บัน ใช้ในคําไทยที่รับมาจากเขมรเป็นส่วนใหญ่เช่น บันได บันทึก บันดาลบันเทิง ซึ่ง  กําชัย ทองหล่อ 
(2540) ได้นํามามาประพันธ์เป็นกาพย์ให้ง่ายต่อการจดจํา  ดังน้ี 
         บันดาลลงบันได   บันทึกให้ดูจงดี 
   ร่ืนเริงบันเทิงมี    เสียงบันลือสนัน่ดัง 
   บันโดยบนัโหยให้   บันเหินไปจากรวงรัง 
   บันทึงถึงความหลัง   บันเดินนัง่นอนบันดล 
   บันกวดเอาลวดรัด   บันจวบจัดตกแต่งตน 
   คํา “บัน” นั้นฉงน   ระวังปนกบั “ร หนั” 

 6. การใช้ตัวสะกด มีหลกัการสังเกต ดังน้ี 
ตัวสะกดคือรูปพยัญชนะที่ประกอบอยู่ข้างท้ายสระและมีเสียงประสมเข้ากับสระจัดไว้เป็นพวกๆ ตามเสียงสะกด
ดังน้ี 
 เสียงแม่ กก มีตัว ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด เช่น รัก สุข โชค เมฆ เป็นต้น 
 เสียงแม่ กด มีตัว ด ต จ ข ซ ฎ ฏ ฐ  ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด เช่น  ปิด จิต ดจุ ราช 
ก๊าซ กฎ ปรากฏ รัฐ ครุฑ พุฒ รถ บท เป็นต้น 
 เสียงแม่ กบ มีตัว บ ป พ ภ เป็นตัวสะกด เช่น จับ บาป ภพ ลาภ เป็นต้น 
 เสียงแม่ กง มีตัว ง เป็นตัวสะกด เช่น สูง ทาง แข็ง เป็นต้น 
 เสียงแม่ กน มีตัว น ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกด เช่น กิน หาร คุณ สาร ตาล กาฬ  เป็นต้น 
 เสียงแม่ เก มีตัว ย เป็นตัวสะกด เช่น สวย เชย ยาย กล้วย โกย ด้วย เป็นตน้ 
 เสียงแม่ เกอว มีตัว ว เป็นตัวสะกด เช่น ขาว เค่ียว ฉิว เป็นต้น 
 คําที่ใช้ตัว จ ญ ร ล ฬ สะกด เป็นคําไทยที่รับมากจากเขมร หรือคําบาลีสันสกฤตเป็นส่วนใหญ่ ตัวสะกด
เหล่าน้ีมักเขียนตามรูปคําในภาษาเดิม จึงต้องใช้การสังเกตและจดจําคําเหล่าน้ี  ส่วนหน่ึง กําชัย ทองหล่อ (2540) 
ได้นํามามาประพันธ์เป็นกาพย์ให้ง่ายต่อการจดจํา ดังน้ี 
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 คําที่ใช้ตัว “จ” สะกด 
        ตํารวจตรวจคนเท็จ   สําเร็จเสร็จระเห็จไป 
   สมเด็จเสด็จไหน    ตรวจตราไวดุจนายงาน 
   อํานาจอาจบําเหน็จ   จรวจเห็จเผด็จการ 
   ฉกาจรังเกียจวาน   คนเกียจคร้านไม่สู้ด ี
   แก้วเก็จทําเก่งกาจ   ประดุจชาติทรพี 
   โสรจสรงลงวารี    กําเหน็จน้ีใชต้วั “จ” 
 คําที่ใช้ตัว “ญ” สะกด 
        ลําเค็ญครวญเข็ญใจ   ควาญช้างไปหานงคราญ 
   เชิญขวัญเพ็ญสําราญ   ผลาญรําคาญลาญระทม 
   เผอญิเผชิญหาญ    เหรียญรําบาญอันขยม 
   รบราญสราญชม    ดอกอญัชันอัญเชิญเทอญ 
   ประจญประจัญบาน   ผจญการกิจบังเอิญ 
   สําคัญหมั่นเจรญิ    ถือกญุแจรญัจวนใจ 
   รามัญมอญจําเริญ   เขาสรรเสริญไม่จัญไร 
   ชํานาญชาญเกรียงไกร   เร่งผจัญตามบัญชา 
   จรูญบําเพ็ญย่ิง    บํานาญสิ่งสะคราญตา 
   ประมวญชวนกันมา   สูบกัญชาไม่ดีเลย 
 คําที่ใช้ตัว “ล” สะกด 
          ตําบลยุบลสรวล   ยลสํารวลนวลกังวล 
   บันดาลในบันดล    ค่ากํานลของกาํนัล 
   ระบิลกบิลแบบ    กลทางแคบเขา้เคียมคัล 
   ดลใจให้รางวัล    ปีขาลบันเดินเมิลมอง 
 คําที่ใช้ตัว “ร” สะกด 
 กร  การ  กําธร  ควร  จร  จาร  เจียร   ประยูร  พร  เพียร  ระเมียร  ละคร  วาร  ศร  สาร  อรชร 
 คําที่ใช้ตัว “ฬ” สะกด 
 กาฬ  ทมิฬ  ปลาวาฬ  พาฬ (สัตว์ร้าย)  ประพาฬ (แก้วสีแดงออ่น)  วิรุฬห์ (เจริญ)  ทัฬห (มั่นคง) 
 
 7. การใช้ตัวสะกดตามอักขรวิธขีองภาษาบาลีท้ังนี ้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ฉบับปี
พุทธศักราช 2525ได้กําหนดวิธีการเขียนคําท่ีมาจากภาษาบาลีให้ง่ายข้ึนดังน้ี         
 ก. ตัวที่มีอักษรซ้ําเช่น กิจจเขตตจิตต ในกรณีที่ตัวหลังไม่มีสระกํากับ ให้ตัดออกตัวหน่ึงเป็น กิจ เขต จิต 
แม้จะเป็นส่วนหน้าสมาสก็ออกเสียงได้นิดหน่ึงโดยไม่ต้องซ้อนเช่น กิจกรรม นิจศีล จิตวิทยา ต่อมาเมื่อตัวหลังมีสระ
อื่นกํากับ หรือมีตัวสะกดจึงซ้อนอีกตัวหน่ึงได้ เช่น วักกะ กิจจา อัคคี รัชชูปการ บุคคล ประภัสสร เป็นต้น 
            ทั้งน้ีเว้นแต่คําโบราณที่เคยเขียนมาแล้วอย่างไรก็ให้เขียนตามโบราณ เช่น บริจาค อุทิศ ส่วนคําที่เป็น
ธรรมบัญญัติ หรือคําที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาจะเขียนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้คือ ตัดตัวซ้อนออกตัวหน่ึง เช่น 
วิปัสนาจิตวิสุทธิ หรือจะเขียนเต็มรูปตามภาษาเดิมเป็น วิปัสสนา จิตตวิสุทธิ ก็ได้ 
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            ตัวสะกดที่มีอักษรซ้อน เฉพาะในวรรค ฏะ เช่น รัฏฐะอัฑฒะ ในกรณีที่ตัวหลังไม่มีสระกํากับให้ตัดตัวหน้า
ออก เช่น รัฐ อัฒ แม้จะเป็นส่วนหน้าสมาสก็ออกเสียงตัวสะกดได้โดยไม่ต้องซ้อนเช่น รัฐบาล อัฒจันทร์ ต่อเมื่อตัว
หลังมีสระอื่นกํากับหรือมีตัวสะกดซ้อนอีกตัวหน่ึงได้ เช่น รัฏฐาภิปาลนโยบาย กุฏฐัง เว้นแต่ในกรณีที่มีสระอิกํากับ
อยู่ที่พยัญชนะตัวหลังเช่น วุฑฒิอัฏฐิทิฏฐิ ให้ตัดตัวหน้าออกแล้วใช้แต่ตัวหลังตัวเดียวคือ วุฒิ อัฐิ ทิฐิ  
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เรื่องที่ 3.2.  การเขียนยอ่ความ  

 

การเขียนย่อความ 
 เป็นงานเขียนประเภทหน่ึงที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่างานเขียนประเภทอื่นๆ  โดยขออัญเชิญพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 15  มีนาคม  พ.ศ. 2512 มีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่า “ การย่อความเป็นวชิา
ที่สําคัญที่สุด เพราะว่าถ้าไปฟังใครพูดและย่ิงพูดนานๆ ก็ต้องไปจับว่าเขาพูดอะไร  แล้วก็มาเรียงเป็นหัวข้อ เสร็จ
แล้วจึงจะสอนให้คนอื่นได้  ถ้าเราไม่มีระเบียบอยู่ในหัว เราจะไปสอนหรือไปเล่าให้คนอื่นก็ไม่ได้” 
 การย่อความจึงเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญที่จะทําให้เข้าใจเร่ืองราวต่างๆ ได้ตรงกัน  แต่การที่จะทําให้ผู้เรียน
สามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองได้ตรงประเด็น    เขียนถูกต้องตามรูปแบบ  มีการใช้สรรพนาม  ถ้อยคําสํานวน
และการสะกดการันต์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักของการเขียนย่อความ ดังน้ันครูต้องมีความรู้เรื่องการเขียนย่อความ
ให้ถ่องแท้ก่อนท่ีจะนําไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียน 
 การเก็บใจความสําคัญของเร่ืองราวที่ได้จากการฟังหรือการอ่าน เพ่ือนํามาเขียนย่อความน้ันผู้ย่อ
จําเป็นต้องใช้หลักการเขียนย่อความที่มีทั้งรูปแบบที่เป็นแบบแผน มีการนําเสนอเน้ือเรื่องที่ไม่แตกต่างไปจากเดิม
โดยใช้ภาษาของผู้ย่อเอง การยอ่ความแบ่งเป็น 3  ประเภท ได้แก่ 
 1. ย่อความเรียงร้อยกรอง ซึง่ได้แก่ ฉันท์ กาพย์  กลอน  ฯลฯ 
 2. ย่อความเรียงร้อยแก้ว คือ การย่อความเรียงธรรมดา เช่น  บทความ  เรื่องสั้น นิทาน  คําอภิปราย  
จดหมาย  ฯลฯ 
 3. ย่อความจากการฟัง ซึ่งเรียกว่า  สุตนิพนธ์ ได้แก่ การย่อข่าวหรอืคําปราศรัยจากวิทยุหรือโทรทัศน์ ย่อ
อภิปรายหรือสมัมนา ฯลฯ 

หลกัสําคัญในการเขียนย่อความนั้น อาจใช้วิธีการ ดังน้ี 
 1. อ่านเรือ่งทีย่่ออย่างน้อย 2  เท่ียว  เท่ียวแรกให้รูอ้ย่างคร่าวๆ ว่า เร่ืองอะไร  ใครทําอะไร  ที่ไหน  ทํา
อย่างไร   เท่ียวที่สองอ่านจับใจความอย่างละเอียด 
 2. พิจารณาเนื้อเรือ่งทั้งหมดว่าอะไรเป็นสาระสําคัญ   อะไรเป็นส่วนประกอบ หรือพลความ อะไรเปน็
เพียงส่วนเสริมแต่ง หรือเป็นเพียงกลวิธี 

3. ตัดพลความหรือส่วนประกอบต่างๆ ออก เอาไว้แต่สาระสําคัญ สรุปเป็นขอ้ความใหมโ่ดยใช้ถอ้ยคําของ 
เราเอง 
 4. การย่อไม่มีเกณฑ์กําหนดวา่จะต้องยอ่ให้เหลือก่ีส่วนจากข้อความเดิม ถ้าพลความมากก็ย่อเหลอืน้อย 
 5. เลอืกใช้คําที่มีความหมายเหมาะสมชดัเจน บางทีอาจใชว้ลีแทนประโยคหรือใชคํ้าแทนวลีได ้
 6. คําพูดโต้ตอบของบุคคล ให้เก็บใจความสําคัญย่อรวมกันไป ไม่แยกกล่าวหรือขึ้นบรรทัดใหม่ ไม่ใช ้
              เครื่องหมายใดๆ 
 7. เร่ืองที่ย่อเป็นเรื่องที่ผูอ้ื่นพูดกัน ผู้ย่อทําหน้าที่นํามาเล่าตอ่อย่างย่อ จึงใชส้รรพนามบุรุษท่ี 3 ท้ังหมด 
 8. ถ้าในเร่ืองเดิมมรีาชาศัพทเ์ป็นความสําคัญ เมือ่ย่อแล้วก็ตอ้งใชร้าชาศพัท์ด้วย 
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 9. ใช้คําสันธานเพื่อช่วยให้ความกระชับไม่เย่ินเย่อ 
 10. การย่อความไม่จําเป็นตอ้งใช้อักษรย่อ 

11. เขียนใจความท่ีย่อใหต้่อเน่ืองกันไปโดยตลอดไมต่อ้งย่อหน้า เว้นแตค่วามไม่สัมพันธ์กันให้แยกเป็น  
ตอนๆ  

 12. ถ้าข้อความเดิมเป็นบทรอ้ยกรอง ให้ย่อเป็นร้อยแก้ว 
 13. รูปแบบของย่อความข้ึนอยู่กับประเภทของเรื่องทีจ่ะนํามาย่อจากหลักการ 

 ในการย่อความข้างต้น  พอที่จะสรุปเป็นหลักเกณฑ์ได้ว่า  การเขียนย่อความน้ันต้องอ่านเร่ืองย่ออย่างน้อย  
2  ครั้ง  เพ่ือจับประเด็นว่า  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร  มีการจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านในแต่ละ
ตอนแล้วบันทึกไว้ ก่อนที่จะนํากลับมาเรียบเรียงใหม่โดยตัดพลความที่ไม่สําคัญออกไป นอกจากน้ีถ้าเป็นบทสนทนา
จะไม่มีการใช้เครื่องหมายใด ใด  และย่อโดยการเก็บใจความสําคัญ โดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 ไม่จําเป็นต้องใช้
อักษรย่อ  หากข้อความเดิมเป็นร้อยกรองให้ย่อเป็นร้อยแก้ว พร้อมกับเลือกรูปแบบการขึ้นต้นย่อความให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับประเภทของเนื้อหา 
 การตั้งคําถามตนเองว่า  ใคร ทําอะไร กับใคร ที่ไหน   เมื่อไร  ได้ผลอย่างไร  ทําไม  เป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะ
ช่วยในการจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน  เพ่ือท่ีจะได้ทราบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเร้ืองเก่ียวกับอะไร ก่อนที่จะนํา
ใจความสําคัญมาเรียบเรียงใหม่ โดยยึดหลักในการลําดับเน้ือเรื่อง  ข้อความที่ย่อ  สํานวนการใช้คําและการผูก
ประโยค  เลือกใช้แบบข้ึนต้นย่อความตามประเภทของเรื่องที่จะเขียน  และเมื่อเขียนย่อความเสร็จแล้วก็ไม่ควรลืม
ที่จะทบทวนความถูกต้อง ชัดเจนด้วย 
 
ในด้านรูปแบบของการเขียนย่อความน้ัน มีรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะของประเภทงานเขียน คือ 
 1. ย่อความเรยีงร้อยแกว้ธรรมดา เช่น  นิทาน  นิยาย  ตํานาน  ประวัติ  ฯลฯ ให้บอกชือ่เร่ือง  วัน เดือน 
ปีที่แต่ง  (ถ้ามี)   ข้ึนต้นตามรปูแบบดังน้ี 
  ย่อตํานานเรื่อง………………….................……….ของ…………......…………….
จาก………………………………….ความว่า………………………………… 
 2. ย่อความเรียงที่ตัดตอนมา ให้บอกชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วัน เดือน ปีที่แต่ง หรือที่มา ถ้าความเรียงน้ันไม่มี
ชื่อ ก็ให้ตั้งชื่อเอาเองให้เข้ากับเน้ือเร่ือง ข้ึนต้นตามรูปแบบ ดังน้ี 
  ย่อเรือ่ง…………………......................…………….ของ……………..............คัดจาก
เร่ือง…………….................ความว่า………………………………. 
 3. ย่อจดหมายโต้ตอบ สาสน์ หนังสือราชการ ให้บอกประเภทเจ้าของเร่ือง เลขที่ของหนังสือ ผูรั้บ  ชือ่
เร่ือง   วัน เดอืน ปีที่เขียน  ข้ึนต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อจดหมายของ………………...................……….ถึง…..........………..…………ลง
วันท่ี…………….……………….ความว่า……………………………………….. 
  ย่อหนังสอืราชการฉบับที…่…….ของ…….………..ถึง………….….ลงวันที่……..……………........………….
ความว่า…………………………………..      
  ย่อหนังสอืราชการฉบับที…่…ของ……….……….ตอบ………….…ลงวันที่………..........................……..
ความว่า………………………………………………….. 
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 4.  ย่อประกาศ  แจ้งความ  แถลงการณ ์ ระเบียบ  คําสัง่ ฯลฯ  ให้บอกชือ่ประเภท  เร่ืองอะไร  ของ  
แก่ใคร  วัน เดอืน ปีทีอ่อก  ขึ้นต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อแถลงการณ์เรื่อง…………………..…..…ของ…………………แก่…………………ลงวันที่……….….……….
ความว่า…….…………………… 
 5. ย่อคําปราศรัย รายงาน   สุนทรพจน์ ใหบ้อกประเภท ของใคร  มีแกใ่คร   เน่ืองในโอกาส  ที่ไหน  
เมื่อไร   ข้ึนต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อสุนทรพจน์ของ……………แก่…………..เน่ืองในโอกาส…………..ทาง……………….….(ที่……..)  ณ   
วันท่ี….......................………ความว่า………………. 
 6. ย่อปาฐกถา คําบรรยาย คาํสอน ข้ึนต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อคําบรรยายของ…………เรื่อง………………..แก่………….......ท่ี………….….ณ  วันที…่…..……
เวลา…………...........………ความว่า…….………… 

7. ย่อเทศนา โอวาท พระบรมราโชวาท ขึน้ต้นตามรูปแบบ ดังน้ี 
  ย่อพระบรมราโชวาทใน……………...…..พระราชทานแก่……………เน่ืองใน…………………ที่………  ณ  
วันท่ี…………….............ความว่า…………… 
 8. ย่อคําประพันธ์ ข้ึนต้นตามรูปแบบดังน้ี 
  ย่อคําประพันธ์ประเภท   (กลอน, โคลง  ฯลฯ)   เรือ่ง…………....…….ของ……………….........
ตอน………………...………ความว่า……….………  
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เรื่องที่ 3.3.การเขียนจดหมายกิจธุระ 
  

จดหมายกิจธรุะ  เป็นจดหมายที่เขียนตดิตอ่กับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น ห้าง
ร้าน  บริษัท  สมาคม  เพ่ือตดิตอ่กิจธุระต่าง ๆ  เช่น  เขียนจดหมายขอลาหยุดเรียนเมือ่เจ็บป่วยหรือมีกิจธุระ
จําเป็น  หรอืเชิญวิทยากรมาบรรยายขอเข้าชมกิจการของสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น  การเขียนจดหมายกิจ
ธุระมีแบบของการเขียนตามแบบของหนังสอืราชการ 
3.3.1.แบบและรูปแบบจดหมายธุรกิจ” 
“ลักษณะจดหมายธุรกิจที่ดี” 
 จดหมายธุรกิจที่ดีต้องทําให้ผู้รับรู้สึกประทับใจและมีปฏิกิริยาโต้ตอบในทางที่ดี รวมทั้งทําให้ผู้เขียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 
 จดหมายธุรกิจที่ดีจึงต้องประกอบด้วย คุณสมบัติ 6 ประการ ดังน้ี 
 1. ชัดเจน คือ ผู้รับสามารถอ่านเข้าใจเรื่องราวได้โดยตลอด จดหมายที่มีข้อความไม่ชัดเจน จะทําให้         
ผู้เขียนผู้รับเข้าใจไม่ตรงกัน ความชัดเจนในการเขียนจดหมายทําได้โดยเลือกใช้ถ้อยคําที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้
ตรงกัน ไม่มีความหมายคลุมเครือ และลักษณะของประโยคต้องง่าย ตรงไปตรงมา ไม่ต้องมีกลุ่มคําขยายความ และ
ควรวางคําขยายให้ถูกที ่
ตัวอย่าง  
 การใช้คํากํากวมสือ่ความหมายไม่ชดัเจน 

“บริษัทขายรถคุณสมชายไปแล้ว” 
อาจหมายถึง “ผู้เขียนขายรถของคุณสมชายไปแล้ว” หรือผู้เขียนขายรถให้คุณสมชายแล้ว” ควรใช้คําว่า “บริษัท
ขายรถของคุณสมชายไปแล้ว” หรือ “บริษัทขายรถให้คุณสมชายไปแล้ว” 
 
 การวางคําขยายผิดทีส่ือ่ความหมายไม่ชดัเจน 

“เขาถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทศาล” 
 อาจหมายถึง “เขาถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นในศาลเพ่ิมอีกกระทงหน่ึง” ควรใช้ว่า “เขาถูกฟ้องในศาล
ฐานหม่ินประมาท”  จะทําให้ความชัดเจนว่า “สาเหตุที่เขาถูกฟ้องศาล เน่ืองจากข้อหาหมิ่นประมาท” 
  
 2.  สมบูรณ์ความ  คือ มีข้อความที่ครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดที่ผู้เขียนต้องการส่ือสารไปยังผู้รับจดหมาย 
ดังน้ันในการเขียนจดหมายเพ่ือให้สมบูรณ์ความ ผู้เขียนจะต้องรู้ว่าเร่ืองใดสําคัญเรื่องใดไม่สําคัญ และควรเขียน
รายละเอียดของส่วนสําคัญอย่างไร ควรคิดไว้ล่วงหน้าและจดบันทึกไว้ก่อนที่จะเขียนจดหมายจนแน่ใจว่าจะไม่มี
ส่วนใดบกพร่อง หลังจากการร่างเสร็จ ควรอ่านเพ่ือตรวจทานดูว่าข้อความสมบูรณ์ตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้ามีสิ่งใด
บกพร่อง เขียนเพิ่มเติมแก้ไขใหม ่
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ตัวอย่าง 
 ข้อความที่ไม่สมบูรณ์ความ 
“บริษัทขอจองห้องพักจํานวน 3 ห้อง โดยจะมาพักระหว่างวันที่ 9- 12 มีนาคมน้ี” 
 ข้อความน้ีผู้รับจะไม่ทราบลักษณะของห้องพักที่ต้องการ เช่น ห้องเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ หรือมี
เครื่องปรับอากาศหรือไม่ ผู้เขียนไม่ได้บอกลักษณะของห้องที่ต้องการให้ละเอียด ควรเขียนว่า “บริษัทขอจอง
ห้องพักเตียงคู่ มีเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 ห้อง โดยจํามาพักระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคมน้ี” 
 3. กะทัดรัด  คือ ข้อความสั้นแต่ได้ใจความครบถ้วนตามที่ต้องการ เพราะเวลาของนักธุรกิจเป็นเรื่อง
สําคัญ นักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับการอ่านจดหมายที่มีข้อความยาวๆ ภาษาเย่ินเย้อ แต่ได้ใจความเพียงเล็กน้อย การ
เขียนจดหมายให้กะทัดรัดทําได้โดยการตัดเน้ือความท่ีไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป และละเว้นในการที่จะกล่าวเน้ือความบาง
ตอนซ้ําๆ แต่มีข้อควรระวังว่า การเขียนจะต้องไม่ห้วนหรือไม่สั้นเกินไปจนทําให้ผู้อ่านรู้สึกว่าผู้เขียนมาสุภาพหรือ
เป็นมิตร 
ตัวอย่าง 

“ทองคําเป็นสิง่มีค่าเงินและเพชรก็เป็นสิ่งมค่ีาเช่นกัน” 
 ควรใช้ว่า “ทองคําเงิน และเพชรล้วนเป็นสิ่งมีค่า” คําว่า “ล้วน” ช่วยให้ข้อความกะทัดรัดข้ึนโดยหลีกเหล่ี
ยงการใช้คําว่า “เป็นสิ่งมีค่า” ซ้ําๆ กัน 
 4.  สุภาพ  การดําเนินงานใดๆ จะบรรลุผลสําเร็จได้ดีน้ัน ย่อมต้องอาศัยความสุภาพในการติดต่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับหน่วยงาน แม้ในเรื่องของการเขียนจดหมายก็จําเป็นต้องใช้ความสุภาพเป็น
เคร่ืองช่วยให้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกัน ผู้เขียนจึงต้องใช้ถ้อยคําสุภาพแสดงออกถึงความเคารพยกย่องและ
ความนุ่มนวลต่อผู้อ่าน งดเว้นการใช้ถ้อยคําที่เป็นการกล่าวร้าย การเสียดสี การตําหนิ ควรใช้เหตุผลที่ดีจะทําให้
ผู้รับจดหมายเข้าใจ 
ตัวอย่าง 
 ในกรณีทวงหน้ี แทนที่จะเขียนว่า “ท่านทําความเสียหายแก่บริษัทมากท่ีไม่ส่งเงินตามกําหนด” ควรเขียน
ว่า “ท่านได้ละเลยการส่งเงินประจํางวดที่ ... มาเป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้ว บริษัทจึงจําเป็นต้องเตือนท่าน...” 
 5. แนบเนียน คือ การรู้จักพูดจาหรือทําสิ่งที่ถูกที่ควร ในเวลาท่ีถูกที่ควรกับบุคคลที่เหมาะสมหรือเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า เป็นผู้รู้จักกาลเทศะ รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา เช่น ถ้าท่านต้องการขายรถยนต์ให้แก่ลูกค้า ท่าน
ต้องทราบว่าคนหนุ่มสาวจะซื้อรถยนต์เพราะความเร็วและรูปทรงของรถน้ัน ในขณะท่ีคนสูงอายุจะซื้อรถยนต์เพราะ
ความปลอดภัยของรถ ดังน้ันวิธีการที่จะชี้ชวนให้ผู้อ่านซื้อสินค้าแต่ละชนิด ท่านจะต้องทราบลักษณะความต้องการ
และรสนิยมของลูกค้าแต่ละรายด้วย 
 6. ระลึกถึงผู้อ่าน คือ การให้ความสาํคัญแก่ผู้รับจดหมาย พยายามเขียนโดยคํานึงถึงความรู้สึกของคนอ่าน
ให้มากที่สุด โดยเวลาที่เขียนสมมติตนเองว่าเป็นผู้อ่าน เพ่ือลองหาวิธีปรับปรุงข้อความให้น่าสนใจสําหรับผู้อ่านมาก
ย่ิงข้ึน หรือหากมีข้อความใดก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดี ควรแก้ไขข้อความน้ัน เช่น การใช้สรรพนามบุรุษที่หน่ึง เช่น 
ผม เรา ของผม ของเรา มากเกินไปจะทําให้ผู้รับรู้สึกว่าเรามิได้ยกย่องหรือไม่เห็นความสําคัญของเขาเลย เวลาเขียน
จดหมายควรใช้คําแทนตัวผู้รับว่า “ท่าน” และแทนผู้เขียนว่า “บริษัท” 
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2. ตัวอย่างจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ 
1) จดหมายเสนอขายสินค้าและบรกิาร 
หลักการเขียนจดหมายเสนอขายสินค้าและบริการ มีดังน้ี 

 1. เรียกร้องความสนใจด้วยการเสนอคุณสมบัติ และประโยชน์อันเป็นลักษณะเด่นของสินค้า 
 2. ก่อให้เกิดความพอใจและต้องการซื้อ โดยบอกรายละเอียดเก่ียวกับสินค้าน้ัน ๆ ให้กระจ่างแจ้ง 
 3. จูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยใช้คําพูดเร่งเร้า พร้อมท้ังเสนอทางเลือกที่น่าสนใจไว้ด้วย 

  2) จดหมายสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
หลักการเขียนจดหมายสอบถาม มีดังน้ี 
 1. ควรแจ้งถึงแหล่งโฆษณาที่ทําให้ทราบชื่อสินค้าหรือบริการท่ีสนใจ และวัตถุประสงค์ที่เขียนจดหมาย 
 2. แจ้งข้อมูลท่ีผู้เขียนต้องการจะรับทราบเก่ียวกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
 3. สรุปปิดท้ายจดหมายอย่างสุภาพ เพ่ือให้ได้รับความร่วมมืออันดีจากบริษัทห้างร้านที่เขียนจดหมาย 
ไปถึง 
 
 
 
 

 
 670 / 81 ซอย 68   
ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
  บางพลัด  บางกอกน้อย 
 8 มิถุนายน 2558 
เร่ือง  ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับบริการท่องเท่ียว 
เรียน ผู้จัดการบริษัท สยามการท่องเที่ยว จํากัด 
 ผมได้ทราบจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจําวันที่  4  มิถุนายน  ศกน้ี  เก่ียวกับการ
บริการท่องเท่ียวของท่านและสนใจในการนําเท่ียวภาคใต้  จึงใคร่ขอให้ท่านส่งรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่
ท่องเที่ยวการเดินทาง  ค่าบริการ  ตลอดจนเอกสารคู่มือการท่องเท่ียวภาคใต้  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พิจารณาตัดสินใจ 
 หากท่านจะจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวแล้วไปให้ผมได้รับทราบโดยเร็ว  ก็จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
  ยงยุทธ ภูมินทร์ 
  (ยงยุทธ ภูมินทร์) 
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3) จดหมายตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักการเขียนจดหมายตอบแบบสอบถาม มีดังน้ี 

 1. เท้าความถึงจดหมายที่ได้รับ  พร้อมทั้งขอบคุณที่ให้ความสนใจ 
 2. อธิบายรายละเอียดที่สอบถามมา  และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการน้ัน 
 3. ท้ายจดหมายเขียนเน้นความประสงค์ของตนท่ีจะได้ให้บริการในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                        บริษทั สยามการท่องเที่ยว จํากัด 
                                                                                        86 ถนนพระราม 4 สามย่าน 
กรุงเทพฯ 10500 
  โทร. 0-2211-2534 

๑๓ มิถุนายน  2558 
เร่ือง  ขอเสนอรายละเอียดบริการนําเท่ียวภาคใต้ 
เรียน คุณยงยุทธ ภูมินทร์ 
 บริษัทได้รับจดหมายของท่านลงวันท่ี  8  มิถุนายน  ศกน้ี  สอบถามเรื่องการนําเท่ียวภาคใต้  บริษัทต้อง
ขอขอบคุณท่านที่สนใจบริการของเรา  และยินดีจะเรียนให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ท่านต้องการ
ดังต่อไปนี้ .................................... 
 อน่ึง  ท่านจะได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ท่องเท่ียว  และกําหนดการเดินทางจากเอกสารและสมุด
ภาพที่เราได้ส่งมาด้วยแล้ว ขอรับรองว่าท่านจะได้รับความสุข  ความเพลิดเพลิน  และประทับใจกับบริการที่
เอาใจใส่  เป็นกันเองเน่ืองจากเราได้จัดบริการด้านน้ีานานนับสิบปี  จึงมีประสบการณ์ทั้งด้านการจัดบริการท่ี
จะอํานวยความสะดวกการนําสู่แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ตลอดจนพนักงานท่ีได้รับการอบรมมาอย่างดีทั้ง
ด้านความรู้และมารยาท 
 ถ้าท่านสนใจ  กรุณาติดต่อสอบถามหรือจองการเดินทางได้ที่สํานักงานของบริษัท  เลขที่  86  
ถนนพระราม 4 หรือโทรศัพท์ 0-2211-2534  พนักงานของเรารอต้อนรับท่านอยู่ 
  ขอแสดงความนับถือ 
  ยุวดี เจรญิศร ี
  (นางยุวดี เจรญิศรี) 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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4) จดหมายสั่งซื้อสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลกัการเขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้า มดีังน้ี 
 1.อาจเร่ิมต้นจดหมายด้วยเหตุที่สั่งซือ้สินค้า และตามด้วยวัตถุประสงค์ทีข่ึ้นต้นว่า “จึงขอส่ังซื้อสินค้า
ตามรายการตอ่ไปนี ้  
 2.แจ้งข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับสินค้าที่สั่งซือ้ 
 3.บอกกําหนดวันท่ีจะให้ส่งสนิค้า วิธีการชําระเงิน 
 4.จบจดหมายด้วยข้อความทีแ่สดงความเป็นมิตรสั้น ๆ เชน่ “หวังว่าคงจะไดร้ับสินค้าตามที่กําหนด 
ขอขอบคุณ” 
 
 

 
บริษัท วิชัยอิเลคทริค จํากัด 

115 / 3 ถนนสุรวงศ์ บางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 0-2238-2647 
๑๒ ธันวาคม  2558 

เร่ือง  ขอสั่งซื้อสินค้า 
เรียน ผู้จัดการบริษัท แสงชัยการไฟฟ้า จํากัด 
 บริษัทได้รับจดหมายเสนอราคาผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าของท่านแล้วด้วยความขอบคุณ  จึงขอส่ังซื้อ
สินค้าตามรายการต่อไปน้ี 
3 เคร่ือง SN 721        เครื่องซักผ้าซันโย เครื่องละ    7,000 บาท เป็นเงิน  21,000 บาท 
4 เคร่ือง SW880         เครื่องซักผ้าซันโย เครื่องละ    9,000 บาท เป็นเงิน   36,000 บาท 
5 เคร่ือง CFA 20 น้ิว    เครื่องรับโทรทัศน์สีซันโย เคร่ืองละ 12,000 บาท เป็นเงิน   60,000 บาท 
5 เคร่ือง FVH  เคร่ืองเล่นเทปโทรทัศน์ (วิดีโอ)  เคร่ืองละ 11,000 บาท เป็นเงิน  55,000 บาท 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
      กําธร เมตตาธรรม 
   (นายกําธร เมตตาธรรม) 
  ผู้จัดการฝ่ายจดัซือ้ 
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5) จดหมายเตือนหรือทวงหนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท ไทยยูนิค จํากัด 

159 - 161 ถนนตะนาว กรุงเทพมหานคร  
โทร. 0-2217-7511 

๒๐ กุมภาพันธ์  2558 
เร่ือง  ขอแจ้งยอดเงินค้างชําระ 
เรียน ผู้จัดการบริษัท ไมตรีจิต จํากัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ใบแจ้งหน้ี  1  ฉบับ 
2. ใบรับรอง   1  ฉบับ 
  บริษัทขอเรียนว่า  ท่านยังมียอดค้างขําระซึ่งครบกําหนดเม่ือวันที่  10  กุมภาพันธ์  ศกน้ี  เป็น
จํานวนเงิน 9,800  บาท  (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 โปรดตรวจสอบบัญชีที่ได้แนบมาด้งน้ี  หากรายการใดคลาดเคล่ือนกรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทแต่ 
หากถูกต้องแล้ว  โปรดลงลายมือชื่อในใบรับรองที่แนบมาน้ี  แล้วส่งคืนไปยังบริษัทภายใน  7  วัน  นับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือน้ี  มิฉะน้ันบริษัทจะถือว่ายอดเงินดังกล่าวถูกต้อง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
      ประเสริฐ ศิริอุดมฤกษ์ 
 (นายประเสริฐ ศิริอุดมฤกษ์) 
  ผู้จัดการฝ่ายเครดติ 
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ตัวอย่างใบรบัรองที่ใหลู้กหนี้ลงชื่อรับทราบ 
 
ถึง ผู้จัดการบริษัท ........................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อวันที่ .......................................  บัญชีเงินเชื่อของข้าพเจ้าในบริษัทของท่าน
แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหน้ีบริษัท ...................................................................................จํานวนเงิน
..................................บาท(...............................................................................บาทถ้วน) เป็นการถูกต้อง 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
บัญชีเลขที่.............................................
 (                                  ) 
 
หลกัการเขียนจดหมายเตือนหรือทวงหนี้ มดีังน้ี 

1.แจ้งยืนยันการเป็นหน้ีและกําหนดวิธีการชาํระเงินให้ลูกหน้ีได้ปฏิบัต ิ
2.ยํ้าให้ชําระเงินหรือปฏิบัตินามที่เจ้าหน้าที่แนะนํา ถ้าเป็นการทวงหน้ีฉบับสุดท้าย จะมีข้อความแจ้งว่า                 
“จะดําเนินการตามกฎหมาย” 
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6) จดหมายขอเปิดเครดิต 
 

 ร้านทักษิณา 
 105 ถนนในเมอืง อําเภอหาดใหญ่ สงขลา 

โทร. 252484-9 
 

 10 กุมภาพันธ์ 2558 
เร่ือง ขอเปิดเครดิต 
เรียน ผู้จัดการฝ่ายเครดิตบริษัท สหสามัคคี จํากัด 
 ด้วยผมทราบว่าบริษัทของท่านให้เครดิตแก่ลูกค้าทั้งขายปลีกและขายส่งร้านของผมเป็นร้านขายปลีก           
และขายส่งในเขต 4 จังหวดัภาคใต ้คอื สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีลูกค้าจํานวนมากสินค้าที่ส่งไปแตล่ะ
ครั้ง จึงไม่พอจาํหน่าย ทั้งน้ีเพราะมีทุนหมนุเวียนจํากัด จึงเรียนมาเพื่อขอเปิดบัญชีเงินเชื่อจากท่านในวงเงิน 
100,000 บาท  (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 เพื่อความมั่นใจในการพิจารณาให้เครดิต โปรดสอบถามรายละเอียดชือ่เสียงของร้านและฐานะทางเครดติ
ของผมได้จาก บริษัท ศรีวัฒนา จํากัด 539/2 ถนน ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2252-6434 
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับการพิจารณาจากท่านและโปรดแจ้งให้ทราบโดยเร็ว จะขอบคุณยิ่ง 
   
  ขอแสดงความนับถือ 
  ศักดิช์าย มโนมัยอดุม 
  (นายศักดิ์ชาย มโนมัยอดุม) 
            เจ้าของร้าน 
หลักการเขียนจดหมายขอเปิดเครดิต   มีดังนี ้

1.แจ้งความประสงค์ทีจ่ะซือ้สนิค้าประเภทใดไปจําหน่ายหรือบรโิภคด้วยการขอเปิดบัญชีเงินเชือ่ 
2.บอกขอ้มลูสว่นตัวอันจําเป็นตอ่การที่บริษัทจะพิจารณาให้เปิดเครดติได้หรอืไม่ ไดแ้ก่ การแนะนําตนเอง          

แจ้งประวัต ิทีอ่ยู่ อาชีพ รายได้ ผูคํ้้าประกนั รายชือ่บริษทัที่เคยไดร้ับเครดติมาแล้ว 
3.สรุปโดยเขียนแสดงความหวังว่าจะได้รับคําตอบตกลงโดยเร็ว 
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7) จดหมายให้เครดิต 
 
 

บริษัท สหสามคัคี จํากัด 
354 ถนน บํารุงเมือง เขตป้อมปราบ 

ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 0-2226-0074-6 

 
 14 กุมภาพันธ์ 2558 

เร่ือง การขอเปิดเครดิต 
เรียน เจ้าของร้านทักษิณา 
 จดหมายของท่านลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  ขอเปิดเครดิตกับบริษัทน้ัน บริษัทยินดีเรียนให้ทราบว่า ได้พิจารณา
ใหท้่านเปิดบัญชีตามทีท่่านเสนอ โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะส่งบิลเก็บเงินมาทุกวันที่ 1 ของเดือน และขอให้ท่านชําระให้เสร็จส้ิน
ภายใน  
10 วัน ถ้าท่านชําระภายใน 3 วันนับแต่วันทีป่รากฏบิลท่านจะได้ส่วนลด 10% 
 พร้อมกันน้ีบริษัทได้ส่งแคตตาล็อกสินค้ารุ่นล่าสุด และเอกสารเก่ียวกับสินค้าฉบับประจําเดือนน้ีมาด้วย
แล้ว โปรดมั่นใจว่าเมื่อท่านได้เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของเราแล้ว ท่านจะได้รับบริการที่ดีจากเราเสมอ 
 หวังว่าจะได้รับการสั่งซื้องวดต่อไปจากท่านในไม่ช้าน้ี 
   
  ขอแสดงความนับถือ 
  พิเศษ ลักษณะพิสิฐ 
  (นายพิเศษ ลักษณะพิสฐิ) 
    ผู้จัดการฝ่ายเครดิต 
 
 
 
 
 
 
หลกัการเขียนจดหมายปฏิเสธการใหเ้ครดิต มีดังน้ี 

1. แจ้งให้ทราบว่ายอมให้เปิดบัญชีเงินเชือ่ 
2. อธิบายเครดติ เป็นข้อความทีแ่สดงถึงเง่ือนไขหรือรายละเอียดต่างๆ ใหล้กูค้าได้รับทราบ 
3. ข้อความส่งเสริมการขาย เป็นการแทรกข้อความโฆษณาสินค้าหรอืบรกิารของบริษทั เพ่ือจูงใจให้ลูกค้า

สั่งซือ้อีก 
4. เขียนขอบคุณท่ีลูกค้าไดส้ั่งซือ้สินค้าและหวังที่จะได้บริการอีกในโอกาสตอ่ไป 
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8) จดหมายปฏิเสธการให้เครดิต 
 

บริษัท สหสามคัคี จํากัด 
354 ถนน บํารงุเมือง เขตป้อม 

ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 0-2226-0074-6 

 
 14 กุมภาพันธ์ 2558 

เร่ือง การขอเปิดเครดิต 
เรียน เจ้าของร้านทักษิณา 
 ตามที่ท่านไดต้ดิตอ่ขอเปิดเครดติเพ่ือซือ้สินค้าจากบริษัทไปจําหน่ายในบริษัทของท่าน ตามจดหมายลง
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2558 น้ัน บริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 ขอเรียนให้ทราบว่า รายละเอียดที่เราได้จากท่านน้ันยังไม่สมบูรณ์ในการพิจารณา และขาดความหนัก
แน่นที่เราจะพิจารณาเปิดบัญชีเชื่อให้แก่ท่านได้ในขณะน้ี จึงใคร่ขอเวลาสักระยะหน่ึงแล้วเราอาจจะแจ้งข่าวดีให้
ท่านได้ทราบในโอกาสต่อไป หากท่านยังสนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของเรา ในขณะท่ีเรายังไม่อาจเปิด
บัญชีให้ได้ บริษัทมีข้อเสนอต่อท่านที่ยังไม่เคยให้แก่ลูกค้ารายใดมาก่อน คือ เรายินดีลดพิเศษให้ 25% สําหรับการ
สั่งซื้อด้วยเงินสด 
 ขอขอบคุณอีกครั้งหน่ึงที่ท่านให้ความสนใจสินค้าของเรา และบริษัทมั่นใจว่าจะเปิดบัญชีให้แก่ท่านได้
ในไม่ช้า 
   
  ขอแสดงความนับถือ 
  พิเศษ ลักษณะพิสิฐ 
  (นายพิเศษ ลักษณะพิสฐิ) 
    ผู้จัดการฝ่ายเครดติ 
 
หลักการเขียนจดหมายปฏิเสธการให้เครดิต มดีงันี้ 

1. เท้าความการขอเปิดบัญชีเครดิตของลูกค้า ขอบคุณที่ลูกค้าให้ความสนใจ 
2. อธิบายสาเหตทุี่จําเป็นตอ้งปฏิเสธ ตอ้งเขียนอย่างสุภาพและให้เหตุผลทีผู่้ขอเปิดบัญชีเครดติต้อง

ยอมรับ 
3. เสนอแนะวิธีปฏิบัติอย่างอื่นที่จะทําให้ลูกค้าซื้อสินค้า ผู้เขียนตอ้งเสนอเง่ือนไขบางประการเพ่ือเป็น

การจูงใจลูกค้าให้ซือ้สินค้า เชน่ ขอใหซ้ื้อเงินสดไประยะหน่ึงก่อน ให้ส่วนลด เป็นต้น 
4. เขียนสรุปเพ่ือยืนยันให้ลุกค้าตระหนักว่า บริษัทมิได้ตดัรอนการขอเปิดเครดติของลูกค้าเสียทีเดียว 

ลูกค้ายังคงมีโอกาสทีจ่ะได้รบัการพิจารณาอีกครั้งต่อไป 
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9) จดหมายสมัครงาน 
 

80 ซอย 57ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด 
 30 มิถุนายน 2558 

เร่ือง ขอสมัครงานในตําแหน่งพนักงานขาย 
เรียน ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยอุตสาหกรรม จํากัด 
 ผมไดอ้่านประกาศรับสมัครพนักงานขายของบริษัทท่านจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส ์ ฉบับประจําวันที่ 25 
มิถุนายน ศกน้ี และประสงค์ที่จะเรียนรายละเอียดคุณสมบัติของผมเพ่ือการพิจารณารับบรรจุในตําแหน่งดังกล่าว 
 ผมอายุ 25 ปี สําเร็จการศึกษาแผนกการขายจากวิทยาเขตพณิชยการพระนคร ปีการศึกษา 2539
สําหรับประสบการณ์ในงานการขายของผมมีดังน้ี 
 1. ขณะศึกษาในวิทยาเขต ผมได้ฝึกงานการขายในร้านสหกรณ์วิทยาลัยตลอดปีการศึกษา 2539 และ
ในเดือนธันวาคม 2536 ฝึกงานที่บริษัท ไทยไดมารู จํากัด 
 2. เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ผมได้ทํางานในตําแหน่งพนักงานขายจักรยานยนต์ ของบริษัทกรุงเทพ
การค้า จํากัด เป็นเวลาประมาณ 2 ปี 
 สําหรับความรู้ทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาอังกฤษผมก็กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันสอน
สถาบันแห่งหน่ึง นอกจากน้ีผมสามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งไทยและอังกฤษอยู่ในขั้นใช้การได้ และผมมีความรู้ในวิชาธุรกิจ
อื่นๆ ตามหลักสูตรของวิทยาเขต 
 หากท่านประสงค์ที่จะได้หลักฐานการศึกษาโปรดติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 86 
ถนน พิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2281-0001 และท่ีคุณสุนทร วิชัยกุล ผู้จัดการบริษัท กรุงเทพ
การค้า จํากัด เลขที่ 89-91 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500 ซึ่งคงจะยินดีให้คําตอบเกี่ยวกับการทํางานของผม 
 ผมหวังอย่างย่ิงว่า ใบสมัครของผมคงจะได้รับการพิจารณาด้วยดี และพร้อมที่จะมาเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม
เก่ียวกับคุณสมบัติส่วนตัวของผมหากทางบริษัทต้องการ 
  ขอแสดงความนับถือ 
  สุเมธ ประเสรฐินันต ์
  (นายสุเมธ ประเสริฐนันต์) 
 
หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน มีดังน้ี 

1บอกถึงแหล่งข่าวที่ได้รับทราบมา 
2. บอกรายละเอียดส่วนตัว เช่น อายุ สุขภาพ สภาวะทางกฎหมาย ประวัติการศึกษาโดยย่อ อ้างถึงตั้งแต่

ระดับมัธยม วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตร เน้นความดีในการศึกษาและบอก
ความสามารถพิเศษ 

3. ประสบการณ์ในการทํางาน บริษัทมักจะรับผู้ที่เคยผ่านงานมาแล้วจะได้สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ แต่
ถ้าเพ่ิงจบการศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์ ก็อาจพูดถึงการเข้าร่วมกลุ่มทํางานกิจกรรมในขณะท่ีกําลังศึกษาอยู่ต้อง
พยายามชี้ให้เห็นว่า ประสบการณ์จากการทํางานกิจกรรมน้ันอาจเป็นผลดีต่องานที่จะทําต่อไป 

4. อ้างถึงผู้รับรองเพ่ือเป็นหลักประกันต่อนายจ้าง 
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เรื่องที่ 3.4.  การเขียนรายงานทางวิชาการ 
 การอ้างอิงเอกสารในงานเขียนทางวิชาการ  งานค้นคว้าวิจัย  การเขียนรายงาน ตลอดจนการเขียน
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มักมีการใช้เอกสารประเภทต่างๆ 
ประกอบการเรียบเรียง  รวบรวมประเด็น  สรุปเรื่องราว  ตัดต่อหรือคัดลอกข้อความจากเอกสารเหล่าน้ันมาเขียน
ไว้ในงานเขียนของตน  พร้อมทั้งแสดงแหล่งท่ีมาของข้อมูลไว้ด้วย  ซึ่งเรียกว่า  “การอ้างอิง  (Citation)” ส่วน
รายชื่อเอกสารต่างๆ ที่ผู้เขียนนํามาเขียนอ้างอิงไว้ในเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่ง  และมีการรวบรวมไว้ในตอนท้ายของ
งานเขียน  เรียกว่า “รายการอ้างอิง (References)”แต่ถ้าเป็นรายชื่อเอกสารที่ผู้เขียนใช้ประกอบการศึกษา
ค้นคว้า แล้วนํามาเรียบเรียงเป็นข้อเขียน โดยไม่ปรากฏในตอนใดของงานเขียน  หรือไม่มีการอ้างอิงในเน้ือหา
เรียกว่า “บรรณานุกรม  (Bibliography)”  
 โดยทั่วไปรูปแบบการลงรายการอ้างอิงจะจําแนกตามประเภทของเอกสาร เช่น การอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ี
ปรากฏในหนังสือ บทความในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ จุลสาร การสัมภาษณ์ สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งการอ้างอิงเอกสารและแหล่งต่างๆ ในงานเขียนน้ัน สามารถ
เลือกทําได้มากกว่า 1 รูปแบบ ในแต่ละรูปแบบจะมีข้อดีข้อเสียและความสะดวกในการลงรายการแตกต่างกันไป 
และช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงแหล่งข้อมูลหรือเอกสารท่ีถูกอ้างถึงในขณะอ่านงานเขียน  อีกทั้งยังช่วยให้การหาเอกสาร
น้ันได้พบจากรายการอ้างอิงท่ีรวบรวมไว้ในตอนท้ายของงานเขียน และในการแนะนํารูปแบบการเขียน   รายการ
อ้างอิงในบทความฉบับน้ี ผู้เขียนขอแนะนําวิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบนาม - ปี 
(Name - Year System) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ และสะดวกในการติดตามเอกสารจากรายการ
อ้างอิงอย่างมีหลักการ ดังมีรายละเอียดในการลงรายการ ดังน้ี 

รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา 
 การอ้างอิงเอกสารแบบแทรกในเนื้อหา  เป็นการระบุนามผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสารไว้ในเนื้อความ
หรือเน้ือเร่ือง อาจจะระบุไว้ตอนต้น หรือ ตอนท้ายของข้อความ มีรายละเอียดของการลงรายการดังน้ี 
 1. การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่ง 1 คนหากมีการอ้างถึงเอกสารน้ันทั้งงานโดยรวม ให้ระบุนามผู้แต่ง
และปีที่พิมพ์แทรกไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสม กล่าวคือ ถ้าระบุนามผู้แต่งไว้ในเนื้อความ ให้อ้างปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ 
หรือ ให้ระบุทั้งนามผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ของเอกสารน้ันในวงเล็บ ดังตัวอย่าง  
 ผลการวิจัยด้านความต้องการซื้อสินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยพบว่า ปัจจัยท่ีมี
ต่อผลการตัดสินใจส่วนใหญ่คือ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของวิธีการชําระเงิน รองลงมา  คือการแสดง
ราคาสินค้า และบริการ (สิริกุล หอสถิตย์กุล, 2542 : 12) 
 2. การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่ง 2 คนการอ้างอิงเอกสารท่ีมีผู้แต่ง 2 คน ให้ระบุนามผู้แต่งทั้ง 2 คน 
และทุกครั้งที่มีการอ้างถึงให้ใช้คําว่า และ หรือ  and   เชื่อม นามผู้แต่ง   ระบุปีที่พิมพ์  และเลขหน้า  ในตอนท้าย
หรือในวงเล็บดัง  ตัวอย่าง 
 คําอธิบายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอีกกลุ่มหน่ึงคือ ข้ออธิบายของ  Lass well และ Kaplan 
(1970 : 36) ที่เสนอว่า เป็นแผนหรือโครงการที่ได้กําหนดข้ึน 
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 3. การอ้างอิงเอกสารหนึ่งเร่ืองที่มีผู้แต่ง 3 คนเมื่อมีการอ้างถึงเอกสารที่มีผู้แต่ง 3 คน ครั้งแรก ให้ระบุ
นามผู้แต่งทุกคนและเมื่ออ้างถึงคร้ังต่อไปให้ระบุนามผู้แต่งคนแรก ตามด้วย et al.  หรือ and others สําหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ ส่วนเอกสารภาษาไทยให้ใช้ และคณะ หรือ  และคนอื่นๆ  ดังตัวอย่าง 
 การอ้างครั้งแรก 
  ภักดี  รตันผล, แสวง โพธ์ิทอง และกมล ประจวบเหมาะ (2545 : 30) ไดก้ล่าวถึงการมอบอํานาจ
และการกระจายอํานาจของการปกครองทอ้งถ่ินว่า… 
 การอ้างครั้งต่อมา 
  ภักดี  รตันผล และคณะ (2545 : 53-54) กล่าวสรุปไว้ดังน้ี… 
 4. การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ในการอ้างถึงเอกสารท่ีมีผู้แต่งมากกว่า 3 คนทุกครั้ง 
ให้ระบุเฉพาะ นามผู้แต่งคนแรกพร้อมกับคําว่า et al.  หรือ and  others  สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ   ส่วน
เอกสารภาษาไทยให้ใช้คําว่า และคณะ  หรือ   และคนอื่น ๆ  ดังตัวอย่าง : ปราณี คูเจริญไพศาล และคณะ 
(2542) ศึกษาเรื่องปัจจัยการซื้อซ้ําในฐานะตัวบ่งชี้ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหาร  
สรุปได้ดังน้ี 
 5. การอ้างเอกสารที่ผู้แต่งเป็นสถาบัน/นิติบุคคลการอ้างเอกสารที่มีสถาบันหรือองค์กรนิติบุคคลเป็นผู้
แต่งแทรกในเนื้อหา ให้ระบุนามผู้แต่งที่เป็นสถาบัน   ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ตามลําดับ การลงรายการชื่อผู้แต่งถ้า
สถาบันน้ันเป็นหน่วยงานของรัฐบาล อย่างน้อยต้องเร่ิมต้นที่ระดับกรม ดังตัวอย่าง (กรมการปกครอง, สํานัก
ทะเบียนกลาง, 2545 : ออนไลน์)(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะบริหารธุรกิจ, ภาควิชาการจัดการ, 2545 : 19)  

6. การอ้างเอกสารหลายเรื่องท่ีเขียนโดยผู้แต่งคนเดียวกันเมื่ออ้างเอกสารหลายเร่ืองหรือหลายเล่มท่ี
เขียนโดยผู้แต่งคนเดียวกันแต่ปีพิมพ์ต่างกันให้ระบุนามผู้แต่งครั้งเดียว ระบุปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ตามลําดับโดยใช้
เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) ค่ันระหว่างปี   ดังตัวอย่าง (นราศรี ไววาณิชย์กุล, 2518:21; 2530: 36; 2545:9) 
(ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ, 2538: 47; 2545: 45) การอ้างเอกสารท่ีไม่ปรากฏผูแ้ต่ง 
 7. วธิีการอ้างถึงเอกสารที่ไม่ปรากฏผูแ้ต่ง หรือใช้นามแฝง ผู้แปล ผูร้วบรวม หรือ บรรณาธิการ มีวิธีการ
เขียน ดังน้ี  
 หากไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่ง  ใหล้งชื่อเร่ือง ระบุปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเช่น (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, 
2545 :65-67) เอกสารที่มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ/ผูแ้ปล/ผู้รวบรวม  ให้ระบุชื่อผู้ทําหน้าที่น้ัน ปีทีพิ่มพ์  และ
เลขหน้าเช่น (สีดา  สอนศร,ี บรรณาธิการ, 2544 : 93) บทวิจารณ์ ใหร้ะบุชือ่ผู้วิจารณ์  ปีที่พิมพ์  และเลข
หน้าเช่น (บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา, 2545 : 56) 
 8. การอ้างถึงส่วนหนึ่งของหนังสือรวมบทความการอ้างถึงส่วนหน่ึงหรือบทหน่ึงของหนังสือประเภทรวม
บทความ หรือหนังสือ 1 เล่ม มีผลงานของผู้เขียนหลายคน และมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวม หรือทําหน้าท่ี
บรรณาธิการ ให้ระบุเฉพาะชื่อผู้เขียนบทความ หรือส่วนที่ต้องการอ้างอิง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า (ไกรยุทธ ธีรตยาคี
นันท์, 2544 : 45) 
 9. การอ้างเอกสารท่ีมีลักษณะพิเศษเอกสารที่มีลักษณะพิเศษ   ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ แฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์ แผนที่ รายการวิทยุ/โทรทัศน์ เป็นต้น มีหลักการลงรายการ คือ ให้ระบุลักษณะพิเศษของเอกสารนั้น 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2546: ออนไลน์) 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหารูปแบบต่าง ๆ ข้างต้น จะให้ประโยชน์ในด้านการ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล    และเป็นการอ้างถึงงานที่สนับสนุนเก่ียวข้องกับงานเขียนในเชิงวิชาการ  ดังน้ัน  เมื่อ
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เรียบเรียงเน้ือหางานเขียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว  เอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นํามาเขียนอ้างอิง จะถูกนํามา
เรียงลําดับอักษรตามหลักพจนานุกรม  และรวบรวมเป็นรายการอ้างอิง (References) หรือ บรรณานุกรม 
(Bibliographies) ไว้ในตอนท้ายของตัวเล่ม โดยมีรูปแบบการลงรายการ ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสิ่งพิมพ์ 
ดังน้ี 

รูปแบบการเขยีนรายการอ้างอิง/บรรณานกุรม 
 รายการอ้างอิงมีประโยชน์ในการให้ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับผู้สนใจได้ติดตามเอกสาร และแหล่งต่างๆ ที่อ้าง
ถึงในงานเขียนได้ถูกต้อง ดังน้ันรายการอ้างอิงจะต้องตรงกับการอ้างอิงที่ปรากฏในเน้ือหาภายในเล่ม วิธีที่จะให้
แน่ใจว่าข้อมูลในรายการอ้างอิงที่ถูกต้องและสมบูรณ์คือ ให้ตรวจสอบรายการอ้างอิงแต่ละรายการกับการอ้างท่ี
ปรากฏในเน้ือหาและกับเอกสารต้นฉบับที่นํามาอ้าง 

  
การลงรายการอ้างอิง หรือการเขียนบรรณานุกรมมีหลายรูปแบบ ในที่น้ีจะได้นําแบบแผนการเขียน

เอกสารอ้างอิงตามแบบแวนคูเวอร์  (Vancouver Style)  และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปรับปรุงใช้ใน พ. ศ. 2545 ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในการใช้ พร้อมแสดงตัวอย่าง ดังน้ี 

1. หนังสือ 
 ช่ือผูแ้ต่ง. ปีทีพิ่มพ์.  ชื่อเร่ือง.  คร้ังทีพิ่มพ.์  สถานท่ีพิมพ์: สํานกัพิมพ.์เช่น 
 กุณฑลี เวชสาร. 2545.  การวิจัยการตลาด.  พิมพ์คร้ังที่ 34 .  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.                     
2.  วารสาร 
 ช่ือผู้เขียนบทความ. ปี.  “ชื่อบทความ.”  ชื่อวารสาร  ปท่ีี, ฉบับที ่(วนั เดือน): เลขหน้า.เช่น 
 วิกุล  แพทย์พาณิชย์. 2545. “ธุรกิจแฟรนไชส์.”   เนชั่นสดุสัปดาห์  4, 8 (15-21 สิงหาคม): 8-11. 
3.  หนังสือพมิพ์ 
 ช่ือผู้เขียนบทความ. ปี.  “ชื่อบทความ.”  ชื่อหนังสือพิมพ์.  (วัน เดือน): เลขหน้า. 
 สุทธิชัย หยุ่น.  2545.  “บทบาทของสือ่มวลชนกับสังคมไทย.”  ผู้จดัการรายวัน.  (11 กันยายน ): 12. 
4.  วิทยานิพนธ ์
 ช่ือผู้เขียนวทิยานิพนธ์.  ปีพิมพ์.  ชื่อวิทยานิพนธ์.  ระดับวิทยานิพนธ์ /หรือการคน้คว้าแบบอิสระ               
 ช่ือสาขา คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย  ชื่อมหาวิทยาลัย. นลินี   จารุกาญจนกิจ.  2540.  การจดัการเชิงกล
ยุทธ์เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   
5.  การสัมภาษณ์ 
 ผู้ใหส้ัมภาษณ์.  ตําแหนง่ (ถา้มี).   สัมภาษณ์. วนั เดือน  ป ีทีใ่ห้สัมภาษณ์. 
 ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย.  สัมภาษณ์.  21 เมษายน 2545. 
สื่อไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุประเภท ฟิล์มภาพยนตร์ และแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมถึงแหล่งข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  มีรูปแบบการลงรายการแตกต่างกันดังมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
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6. สื่อโสตทศันวสัดุ เช่น ซดีี - รอม / เทปตลับ / วีดิทัศน ์ 
 ช่ือผู้ผลิต/หรอืชื่อบุคคลทีพู่ด. ปีทีผ่ลิต.  ชื่อเรื่อง.  [ประเภทของโสตทัศนวสัดุ].  สถานที่ผลิต: 
หนว่ยงานทีผ่ลิตหรือเผยแพร่. 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ.  2544.  สมดุสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 472543.  [ซดี-ีรอม].   
กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหง่ชาติ.   
7.  ฐานข้อมูลออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) 
 ช่ือผู้เขียน หรอืหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ.  ปีที่บันทึกข้อมูล.  “ชื่อเร่ือง/ชื่อบทความ.”   [ระบบออนไลน์]. 
แหลง่ท่ีมา  ชือ่ท่ีอยู่ของอินเทอร์เน็ต (วัน เดือน ปีทีส่ืบคน้). 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  คณะบริหารธุรกิจ.  2545.   "รายงานประจําปี 2544."  [ระบบออนไลน์]. 
แหล่งที่มา  http://www.ba.cmu.ac.th/annualreport/index.html  (15 พฤศจิกายน 2545). 

ที่มา :วัลลภา  เตชะวัชรีกุล. http://www.ba.cmu.ac.th/web2014/filesupload/form/fd31.doc  
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  เรื่องที ่3.5. การแต่งคําประพันธ ์

การแต่งบทร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การเขียนท่ีผู้เขียนเสนอความคิดจินตนาการด้วยภาษาที่ขัดเกลา
เหมาะสม น่าอ่าน มีเน้ือหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ช่วยส่งเสริมสติปัญญา ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความ
เพลิดเพลินเจริญใจ และยังเป็นการดํารงรกัษาวัฒนธรรมอีกทางหน่ึงด้วย 

องค์ประกอบของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
 1. คําสร้างสรรค์ เช่น คําว่า ดวงอาทิตย์ ถ้าจะแต่งคําประพันธ์ เราอาจหาคําอื่นๆ ที่มีความหมายว่าดวง
อาทิตย์ มาแทนคําเดิมได้ ถ้าผู้เรียนสามารถหาคําที่มาแทนได้มากเท่าไรแสดงว่าผู้เรียนรู้คํามาก คิดคล่อง ซึ่งเป็น
ลักษณะหน่ึงของความคิดสร้างสรรค์ ในที่น้ี คําว่า “ดวงอาทิตย์” สามารถหาคํามาแทนได้หลายคํา เช่น ตะวัน  
ทิวากร  สุริยัน  สุริโยระวี  รพี  ไถง  สุรีย์ 
 2. วลีสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มคําที่สร้างสรรค์ข้ึนด้วยการนําคําที่เหมือนหรือคําท่ีต่างกันมาเรียงต่อกัน สลับท่ี
กัน แล้วเกิดเป็นวลีใหม่ มีความน่าสนใจ เป็นการเล่นคํา ดังตัวอย่าง ท่ีจะยกให้เห็นเป็นวลีใหม่ ซึ่งเกิดจากการนําคํา
ที่มีความหมายตรงข้ามกันมาเรียงต่อกัน มีคําเชื่อมให้เกิดวลีใหม่ที่มีความหมายใหม่ ดังน้ี   
ดํา สกปรก – สะอาด    ดําสะอาด    รู้ – ไม่รู้   ผู้รู้ที่ไม่รู้ ผู้ไม่รู้ที่รู ้
 3. ประโยคสรา้งสรรค ์คือ ประโยคที่เขียนข้ึนโดยเลือกใชคํ้าสร้างภาพ มีคําเปรียบ คําคล้องจอง ฯลฯ  ดัง
จะเห็นได้จากประโยคดังตอ่ไปน้ี   
 
ประโยคสร้างสรรค์ระดับธรรมดา   ประโยคสร้างสรรค์ระดับสูงกว่า 
ทุกคนพึงช่วยกันประหยดั เพ่ือไม่ให้ประเทศชาติขาด
แคลนนํ้ามัน 

นํ้ามันขาดแคลน วางแผนประหยดัเพ่ือรฐัของเรา 

นัยน์ตาของเธอสวยมาก   นัยน์ตาของเธอสุกใสย่ิงกว่าดวงดาวที่จรัสแสงอยู่บน
ฟากฟ้า 

หนังสือคือเพ่ือนท่ีดีของท่าน หนังสือ คือ มติรแท้ของทุกคน 
ทุกคนกลัวเสียงร้องที่ได้ยินน้ัน  เสียงร้องอันโหยหวนที่ได้ยินน้ันเย็นเยือกเข้าไปในทรวง

ของคุณ 
     
หลกัการแต่งบทร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ มีหลักการ 4 ประการ ดังน้ี 
 1. ใหค้วามคิดใหม่ ไม่ลอกเลยีนซ้ําแบบใคร เขียนจากภูมิปัญญา จินตนาการของตนเอง 
 2. ใช้ภาษาคมคาย กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย มีรูปแบบชดัเจน เป็นตัวอย่างได ้
 3. เร้าความรู้สกึผู้อ่าน ชวนให้ตดิตาม สร้างความประทับใจ 
 4. จรรโลงจิตใจ มีแก่นสารที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดจินตนาการในทางดีงาม สรรค์สร้างพัฒนาความคิด
อันเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 
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ความหมายของร้อยกรอง 
 ร้อยกรอง คือ งานเขียนที่มีการเลือกใช้คํา โดยนํามาประกอบกันเข้าตามลักษณะบังคับอันได้แก่ การบังคับ
จํานวนคํา เสียงสูง ต่ํา หนัก (ครุ) เบา (ลหุ) เอก โท และสัมผัส ตามรูปแบบของร้อยกรองแต่ละชนิด ซึ่งมีชื่อเรียก
ต่างๆ กัน เช่น โคลง ฉนัท์ กาพย์ กลอน ร่าย 

ลักษณะบังคบัของร้อยกรอง 
 ลักษณะบังคับที่ทําให้ร้อยกรองมีลักษณะพิเศษจากข้อเขียนร้อยแก้ว มีอยู่ 9 ประการดังที่ ศาสตราจารย์
กิตติคุณฐะปะนีย์ นาครทรรพ ผูกเป็นกาพย์สุรางคนางค์ไว้เพ่ือจําง่าย ดังน้ีลักษณะบังคับทั้งเก้า (เนาวลักษณ์) 

 คณะ  คือ แบบบังคับที่วางกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่า คําประพันธ์ชนิดน้ันๆ แต่ละบทจะมีก่ีบาท แต่ละบาทจะ
มีก่ีวรรค แต่ละวรรคจะมีก่ีคํา เช่น โคลงสี่สุภาพ กําหนดไว้ว่าคณะหน่ึงหรือบทหน่ึงมีสี่บาท บาทละ 2 วรรค วรรค
หน้ามี 5 คํา วรรคหลังมี 2 คํา (พยางค์) ส่วนวรรคหลัง บาทท่ี 4 มี 4 คํา (พยางค์) ฉะน้ันโคลงส่ีสุภาพ 1 บทจะมี 
30 คํา อาจมีคําสร้อยต่อท้ายบาทที่ 1, 3 และบังคับเอก 7 โท 4 แห่ง 

 สัมผัส  คือ ลักษณะบังคับให้ใช้คําที่มีเสียงคล้องจองกัน ซึ่งมี 2 ชนิดคือ 
 1. สัมผสัสระ เป็นเสียงที่มีสระ ตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เช่น ออ้น-งอน-ห่อน-ขอน-จร (จราจร)-อดุร   
เป็นต้น 
 2. สัมผสัอักษร เป็นคําที่ใช้พยัญชนะต้นเหมือนกัน เช่น รกั-ร้าง-ร่ืน-ทรวง-ส้ม-ซอ่น- แสง-โทรม-เศร้า-ซวน
เซ เป็นต้น 
สัมผสัยังแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  - สัมผสันอกวรรค เป็นสัมผสับังคับ จะเป็นสัมผสัสระเทา่น้ัน 
  - สัมผสัใน คือ สัมผัสทีอ่ยู่ภายในวรรคเดียวกัน ไม่บังคับว่าจะเป็นสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษรก็ได ้

 ครุ-ลหุ  คือ คําท่ีมีเสียงหนัก-เบา ใชใ้นคําประพันธ์ประเภทฉันท ์
 ครุ : เสียงหนกั คือ พยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในมาตราแม่ ก กา และมีตัวสะกด รวมทั้งประสม
ด้วย อา ไอ ใอ เอา เช่น จา ได้ ไป เขา รัก ลูก 
 ลหุ : คําท่ีมีเสยีงเบา คือ พยางค์ที่ประสมดว้ยสระเสียงสั้น เช่น จะ ด ุติ ผิวกระทะ ฤ ฯลฯ คร-ุลหุ มี
สัญลักษณ์แทน ดังน้ี 
   ั เป็นสัญลักษณ์แทน ครุ 
   ุ เป็นสัญลักษณ์แทน ลห ุ

 เอก-โท  คือ คําที่บังคับด้วยรูปวรรณยุกต์ เอก โท นิยมใชกั้บคําประพันธ์ประเภทโคลง 

คําเป็น-คําตาย 

คําเป็น คือ คําที่ประสมด้วยสระเสียงยาว เช่น ตา ดี แม้ เสือ ดู และคําที่ประสมด้วยมาตราตัวสะกด ในแม่
กง กน กม เกย เกอว เช่น ลม โชย เย็น ช่างชื่นใจ เป็นต้น 
 คําตาย คือ คําที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับคําลหุ และคําท่ีประสมด้วยมาตราตัวสะกดในแม่ กก 
กด กบ เช่น แกลบ เจ็บ โยก หลุด ฤทธ์ิ ประจบเป็นต้น 
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 พยางค์  คือ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหน่ึง จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ตาม ถ้าเปล่งเสียงออกมา 
1 ครั้ง ก็เรียก 1 พยางค์ สองครั้งก็เรียก 1 พยางค์ 

 วรรณยุกต์   คือ เสียงสูง-ต่ํา  ตามตําแหน่งของบทประพันธ์ เช่น คําสดุท้ายของวรรคที่ 2 ของกลอน
จะต้องใช้เสียงสูง 

 คํานํา คือ คําที่กล่าวข้ึนต้นในบทนาของคําประพันธ์ เช่น บัดน้ัน มาจะกล่าวบทไปเป็นต้น 
 คําสร้อย  คือ คําที่ใชล้งท้ายบทหรือบาทของร้อยกรอง เพ่ือให้ความสมบูรณ์ หรือบอกความรู้สึกให้เกิด
ไพเราะ นิยมใช้คําเป็น เช่น พ่ีเอย แฮ แลนา ก็ดี เป็นต้น 

ข้อควรจํา 
 ลักษณะบังคับที่จะขาดไม่ได้ คือ คณะ พยางค์ (คํา) และสมัผัส นอกน้ัน แตกต่างกันไปตามลักษณะร้อย
กรองแต่ละประเภท 

ร้อยกรองจําแนกออกได้เป็น 5 ประเภท คอื กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย 
 1. กาพย์  กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ขับไม้ เป็นตน้ 
 2. ร่ายโบราณ ร่ายดั้น ร่ายสภุาพ ร่ายยาว 
 3. กลอนแปด กลอนหก ดอกสร้อย กลอนสกัวา กลอนเพลงยาว เสภา นิราศ กลอน บทละคร กลอนเพลง 
ปฏิพากย์ และกลอน กลบทแบบต่างๆ 
 4. อินทรวิเชียรฉันท์  ภุชงคประยาตฉันท ์ วิชชมุมาลาฉนัท์  อิทสิังฉันท์  วสันตดิลกฉันท์ เป็นต้น 
 5. โคลงสอง  โคลงสาม  โคลงสี่  โคลงดั้น  โคลงกระทู้  โคลงกลอักษร 

การเขียนบทรอ้ยกรองเชิงสร้างสรรค ์
 การแต่งบทรอ้ยกรองเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าในรูปใด ตอ้งคํานึงถึงลักษณะสําคัญ  3 ประการ คอื 
 1. จินตนาการ ผู้เขียนต้องใชจิ้นตนาการหรือความคดิของตนเองเขียนให้ผู้อ่านเกิดความคิดคลอ้ยตามได ้
 2. สํานวนภาษาดี ผู้เขียนต้องรู้จักเลือกเฟ้นถ้อยคํามาเรียบเรียงให้ชัดเจน เข้าใจได้ง่ายไพเราะสละสลวย 
กระทบอารมณ์ผู้อ่านและตีความหมายตามที่ผู้เขียนต้องการได้ 
 3. คุณค่าด้านจิตใจ สติปัญญา ผู้อ่านอ่านแล้วเกิดความคิด ความรู้สึกที่จะจรรโลงความดีงามและมองโลก
ในแง่ด ี
 4. งานนั้นควรเปน็ความคิดริเริ่มจากผู้เขียนเอง คือ ไมล่อกเลียนแบบใคร 
แหลง่ท่ีมา :  http://www.aksorn.com/userfiles/68_.pdf 
กลอนสี ่
 เป็นคําประพันธ์ประเภทกลอน ใน 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคละ 4 คํา กลอน 4ตาม
หลักฐานทางวรรณคดีไทย กลอน 4 ที่เก่าที่สุดพบในมหาชาติคําหลวงกัณฑ์มหาพน (สมัยอยุธยา) แต่ต่อมาไม่
ปรากฏในวรรณคดีไทยมากนัก มักแทรกอยู่ตามกลอนบทละครต่างๆ 
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ตัวอย่างกลอน 4 ในวรรณคดีไทยทีพ่บมี 2 แบบ  คือ   
 กลอน 4 แบบที่ 1   
 กลอน 4 แบบนี้ บทหน่ึงจะประกอบด้วย 2 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คํา ตามผังสัมผัส แบบกลอน
ทั่วไป คือ คําสุดท้ายวรรคหน้าสัมผัสกับคําที่สองของวรรคหลัง และคําสุดท้ายวรรคท่ีสองสัมผัสกับคําสุดท้ายวรรค
ที่ 
สาม ส่วนสัมผัสระหว่างบทก็เช่นเดียวกัน คือ คําสุดท้ายวรรคที่สี่ของบทแรก สัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สอง
ของบทถัดไป  

  ตัวอย่าง กลอน 4 แบบที ่1 
    เหวยเหวยอีจันทรา  ข้ึนหน้าเถียงผัว  
    อุบาทว์ชาติชั่ว     ไสหัวมึงไป  

    นางจันทาเถียงเล่า    พระองค์เจ้าหลงไหล 
    ไลต่ีเมียไย     พระไม่ปรานี  
 
    เมียผิดสิ่งใด     พระไลโ่บยตี  
    หรือเป็นกาลี     เหมือนท่ีขับไป  
 
       - บทละครครัง้กรุงเก่า เร่ือง สงัข์ทอง  
กลอน 4 แบบท่ี 2   
 คณะ กลอน 4 แบบนี้ บทหน่ึงประกอบด้วย 4 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คํา  

กลอนสุภาพ 

 เป็นกลอนประเภทหน่ึง ซึ่งลักษณะคําประพันธ์ของภาษาไทย ที่เรียบเรียงเข้าเป็นคณะ ใช้ถ้อยคําและ
ทํานองเรียบๆ ซึ่งนับได้ว่ากลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนทั้งหมด เพราะเป็นพ้ืนฐานของกลอนหลายชนิด 
หากเข้าใจกลอนสุภาพ ก็สามารถเข้าใจกลอนอื่นๆ ได้ง่ายข้ึน คําประพันธ์ ที่ต่อท้ายว่า “สุภาพ” นับว่าเป็นคํา
ประพันธ์ที่แสดงลักษณะเป็นไทยแท้ ด้วยมีข้อบังคับในเร่ือง “รูปวรรณยุกต์” ในกลอนสุภาพนอกจากมีบังคับเสียง
สระเป็นแบบแผนเช่นกลอนปกติแล้ว ยังบังคับรูปวรรณยุกต์เพ่ิม จึงมีข้อจํากัดทั้งรูปและเสียงวรรณยุกต์ เป็นการ
แสดงไหวพริบปฏิภาณและความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยของผู้แต่งให้เด่นชัดย่ิงข้ึน คําประพันธ์กลอนสุภาพ
นิยมเล่นกันมากตั้งแต่สมัยอยุธยา จวบจนถึงปัจจุบันในต้นรัตนโกสินทร์น้ันงานกลอนสุภาพเด่นชัดในรัชกาลที่ 2  
ซึ่งเฟ่ืองฟูถึงขนาดมีการแข่งขันต่อกลอนสด กลอนกระทู้ ตลอดรัชสมัยมีผลงานออกมามากมาย เช่น กลอนโขน 
กลอนนิทาน กลอนละคร กลอนตําราวัดโพธิ์ เป็นต้น บทพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า ก็เกิดข้ึนในยุคน้ี ยังมีกวีท่าน
อื่นที่มีชื่อเสียง เช่น สุนทรภู่ เป็นต้น และในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็มีปราชญ์กวีทางกลอนสุภาพท่ีสําคัญหลายท่าน
เช่นกัน 
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กลอนแปด 
 เป็นคําประพันธ์อีกชนิดหน่ึงที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป เพราะเป็นร้อยกรองชนิดที่มีความเรียบเรียงง่ายต่อ
การสื่อความหมาย และสามารถส่ือได้อย่างไพเราะ ซึ่งกลอนแปดมีการกําหนดพยางค์และสัมผัส มีหลายชนิดแต่ท่ี
นิยมคือ กลอนสุภาพ 

ลักษณะคําประพันธ ์
 1. บท บทหน่ึงมี 4 วรรคดังน้ี  วรรคที่หน่ึงเรียกวรรคสดับ  วรรคที่สองเรียกวรรครับ  วรรคที่สามเรียก
วรรครอง  วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง  แต่ละวรรคมีแปดคํา  จึงเรียกว่า กลอนแปด 
 2. เสียงคํา กลอนทุกประเภทจะกําหนดเสียงคําท้ายวรรคเป็นสําคัญ กําหนดได ้ดังน้ี 
  คําท้ายวรรคสดับ  กําหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง  
  คําท้ายวรรครับ   กําหนดห้ามใชเ้สียงสามัญกับตรี  
  คําท้ายวรรครอง  กําหนดใหใ้ช้เฉพาะเสียงสามญักับตร ี 
  คําท้ายวรรคสง่   กําหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามญักับตร ี 

3. สัมผสั 
  ก. สัมผัสนอก หรือสัมผสัระหว่างวรรค อนัเป็นสัมผัสบังคับ มดีังน้ี 
 คําสุดท้ายของวรรคท่ีหน่ึง (วรรคสดับ) สัมผสักับคําที่สามหรือทีห่้า ของวรรคที่สอง (วรรครับ) 

คําสุดท้ายของวรรคท่ีสอง (วรรครับ) สัมผสักับคําสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง) และคําที่สามหรือท่ี
ห้าของวรรคทีส่ี่ (วรรคส่ง) 

 สัมผัสระหว่างบท ของกลอนแปด คือ คําสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) เป็นคําส่งสัมผัสบังคับให้บท
ต่อไปต้องรับสัมผัส ที่คําสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) 
  ข. สัมผสัใน แต่ละวรรคของกลอนแปด แบ่งชว่งจังหวะออกเป็นสามช่วง ดังน้ี 
   000/ 00 / 000  000 / 00 / 000 
   ฉะน้ันสัมผสัในจึงกําหนดไดต้ามช่วงจังหวะในแตล่ะวรรคน่ันเอง ดังตัวอย่าง 
   อันกลอนแปด – แปด คํา – ประจําวรรค  วางเป็นหลัก – อัก ษร – สุนทรศร ี
ข้อสังเกต 
 กลอนทุกประเภทบังคับเสียงคําท้ายวรรคเป็นสําคัญ สัมผัสนอกระหว่างวรรค เฉพาะวรรค ที่สอง (วรรค
รับ) และวรรคท่ีสี่ (วรรคส่ง) น้ัน จะรับสัมผัสที่คําท่ีสามหรือคําที่ห้าย่อมได้เสมอ ส่วนสัมผัสในน้ันจะใช้สัมผัสสระ
หรืออักษรก็ได้ และสัมผัสสระจะใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยาวก็ได้ เช่น “อ่านเขียนคล่องท่องจําตามแบบ
ครู” 
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แบบทดสอบกอ่นการเรียน – หลังเรียน 

 
เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของจดหมายธุรกิจ 
 ก. บริษัทวีรวัฒน์ส่งจดหมายไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนําต่างๆ เพ่ือเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 ข. ธนาคารกสิกรมีจดหมายถึงร้านศรีสิทธิ์แจ้งปัญหาเรื่องการเงิน 
 ค. จดหมายเขียนติดต่อในเรื่องพาณิชย์และการเงินระหว่างบริษัท 
 ง. ชลลดาเขียนจดหมายชวนชาดาไปงานเลี้ยงสังสรรค์รุ่น 
 

2. ข้อใดแสดงว่าผู้เขียนขาดมารยาทในการเขียนจดหมายมากท่ีสุด 
 ก. ไม่ติดดวงตราไปรษณียากร 
 ข. ไม่เขียนที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับให้ชัดเจน 
 ค. เขียนชื่อ นามสกุล ตําแหน่งของผู้รับไม่ถูกต้อง 
 ง. ใช้กระดาษเขียนจดหมายและซองจดหมายสีต่างกัน 
 

3. การเขียนจดหมายให้มีประสิทธิผลสิ่งที่ควรคํานึงถึงเป็นสําคัญที่สุดคืออะไร 
 ก. ถ้อยคํากะทัดรัดได้ใจความ 
 ข. ใช้ภาษาง่ายๆ สื่อความหมายชัดแจ้ง 
 ค. เขียนถูกต้องตามรูปแบบ ลายมือสวยงาม 
 ง. สามารถทําความเข้าใจได้ตามความประสงค์ 
 

4. ข้อความส่วนที่สําคัญที่สุดในการเขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้าคือข้อความใด 
 ก. ส่วนที่เป็นการแสดงไมตรีจิตระหว่างลูกค้ากับบริษัท 
 ข. ส่วนที่แจ้งข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับสินค้าท่ีสั่งซื้อ 
 ค. ส่วนที่บอกกําหนดวันที่จะให้ส่งสินค้า 
 ง. ส่วนที่แจ้งวิธีการชําระเงิน 
 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. ในการเขียนจดหมายธุรกิจ ถ้าสนิทสนมกันมากอาจใช้ชื่อเล่นแทนคําสรรพนาม 
 ข. ในการเขียนจดหมายสมัครงาน ควรเขียนด้วยลายมือให้สวยงาม ไม่ต้องพิมพ์ 
 ค. การใช้ภาษาในจดหมายธุรกิจต้องเป็นภาษาที่เหมาะสมและสะกดถูกต้อง 
 ง. จดหมายไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ 
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6. จดหมายธุรกิจจะมีคําลงท้ายเป็นสากลว่าอย่างไร 
 ก. ขอแสดงความเคารพนับถือ 
 ข. ขอแสดงความนับถือ 
 ค. ด้วยความขอบคุณ 
 ง. ด้วยความเคารพ 
 
พิจารณาการเสนอขายในข้อ 7-9 แล้วตอบว่าใช้สิ่งใดในการเสนอขาย 
 1. เรียกร้องความสนใจ 
 2. ก่อให้เกิดความพอใจและต้องการ 
 3. ให้ความกระจ่างแจ้ง 
 4. จูงใจให้เกิดการกระทํา 
 

7. “รถยนต์รุ่นน้ีสั่งเข้ามาเพียง 300 คันเท่าน้ัน ถ้าท่านต้องการ โปรดรีบมาสั่งจองมิฉะน้ันอาจพลาดการเป็น
เจ้าของ” 
  ก. ข้อ 1 ข. ข้อ 2 
  ค. ข้อ 3 ง. ข้อ 4 
 

8. “ถ้าท่านมีชดุโฮมเธียเตอร์ของ... บ้านของท่านจะมีแต่ความสนุกสนานรืน่รมย์...” 
  ก. ข้อ 1 ข. ข้อ 2 
  ค. ข้อ 3 ง. ข้อ 4 
 

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. เครดิต หมายถึง ความเชื่อถือซึ่งผู้ขายมีต่อผู้ซื้อว่าจะสามารถชําระค่าสินค้าภายในเวลาที่กําหนด หลังจาก

ท่ีได้รับสินค้าไปแล้ว 
ข. การพิจารณาให้เครดิตแก่ลูกค้า นอกจากจะพิจารณาจากบุคลิกลักษณะเป็นสําคัญแล้ว  ยังต้องสืบค้นไปถึง

ความประพฤติส่วนตัวของลูกค้าอีกด้วย 
ค. การขอเปิดบัญชีเงินเชื่อด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะขอเปิดต้องไปกรอกข้อความในแบบฟอร์ม ณ บริษัทห้าง

ร้านที่ตนประสงค์จะขอเปิดเครดิต 
ง. การส่งใบส่ังซื้อโดยผู้ขายพิจารณาเองว่า จะเปิดบัญชีเงินเชื่อได้หรือไม่วิธีน้ีใช้สําหรับผู้ที่มีฐานะทางเครดิต  

ดีมาก 
 

10. หากผู้เรียนต้องการให้งานเขียนของตนเอง เป็นที่สนใจของบุคคลอื่น ผู้เรียนจะต้องทําอย่างไร 
 ก. เขียนด้วยลายมือของคนรุ่นใหม่ 
 ข. เขียนด้วยลายมือของตนเองอย่างสวยงาม 
 ค. เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของตัวอักษรไทย 
 ง. สํารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน ก่อนลงมือเขียน 
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กิจกรรม บทที ่3 

คําสั่ง  ให้ผูเ้รียนศกึษาจากเอกสารหรือเรยีนรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน และตอบคําถามดังต่อไปนี ้
 

1. คําที่ประวิสรรชนีย์และคําที่ไม่ประวิสรรชนีย์ มีความแตกต่างกันอย่างไร  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้ผู้เรียน ยกตัวอย่าง การเขียนย่อความ เลือกมา 1 ประเภท โดยเขียนตามรูปแบบของการเขียนย่อความ  
    ตามลักษณะของประเภทงานเขียนให้ถูกต้อง 
3. ให้ผู้เรียนอธิบายหลักการเขียน “บรรณานุกรม” เพ่ืออ้างอิงแหล่งที่มา เช่น การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
4. ให้ผู้เรียนแต่งคําประพันธ์ด้วยตนเองมา 1 บท โดยมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับความรัก 
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บทท่ี 4 
พัฒนาทักษะทางภาษา 3 
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บทท่ี 4 
พัฒนาทักษะทางภาษา 3 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4 แล้วจึงศกึษารายละเอียดต่อไป 
 
 

หัวเรื่อง 
4.1. การใช้วิจารณญาณในการฟัง การด ู
4.2. การพูดแสดงทรรศนะจากเรื่องท่ีฟังและด ู
4.3. การพูดในโอกาสต่างๆ 
      4.3.1.การพูดในที่ประชุม 
4.4. การพูดอภิปราย 
4.5. การพูดอธิบาย 

แนวคิด/สาระสําคัญ 
การพูด เป็นการถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดของผู้พูดไปสูผู่้ฟัง  ซึ่งผู้พูดควรรู้หลักการพูด และ 
พูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การฟังและดสูื่อในรูปแบบตา่งๆ สรุปใจความสําคัญ จุดประสงค์ 
ของเร่ืองที่ฟัง การวิเคราะห์ วินิจฉัยข้อเท็จจริงแสดงทรรศนะอย่างมีวิจารณญาณ พูดเสนอ 
ความรู้แสดงทรรศนะ วิเคราะห์และประเมินค่าเร่ืองราวตา่งๆ อย่างเป็นลําดับ มีเหตุผล  
พูดอวยพร เชญิชวน พูดในโอกาสต่างๆมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ พูดสรุปใจความสําคัญจากเรือ่งที่ฟังและด ู
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ พูดแสดงความเห็นในโอกาสตา่งๆ อย่างสร้างสรรค์ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ วิเคราะห์ความแตกต่างในการพูดโอกาสต่างๆ 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 

 
บทท่ี 4 พัฒนาทักษะทางภาษา 

4.1. การใช้วิจารณญาณในการฟัง การดู 
4.2. การพูดแสดงทรรศนะจากเรื่องที่ฟังและด ู
4.3. การพูดในโอกาสต่างๆ 

                4.3.1. การพูดในที่ประชุม 
4.4. การพูดอภิปราย 
4.5. การพูดอธิบาย 
 

แนวคิด/สาระสําคัญ 
ฟังและดูสือ่ในรูปแบบต่างๆ สรุปใจความสําคัญ จดุประสงค์ของเร่ืองที่ฟัง วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อเท็จจรงิ
แสดงทรรศนะอย่างมีวิจารณญาณ พูดเสนอความรู้ แสดงทรรศนะ วิเคราะห์และประเมินค่าเร่ืองราวต่างๆ 
อย่างเป็นลําดบั มีเหตผุล พูดอวยพร เชญิชวน พูดในโอกาสต่างๆมมีารยาทในการฟัง ดู และพูด 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ พูดสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองที่ฟังและด ู
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ พูดแสดงความเห็นในโอกาสตา่งๆ อย่างสร้างสรรค์ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ วเิคราะห์ความแตกต่างในการพูดโอกาสต่างๆ 
 

กิจกรรมการเรียน 
1.ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนบทที ่4 
2.ศึกษาเอกสารการเรียนบทที่ 4 
3.ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการเรียน 
4.ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน บทที่ 4 
 

สื่อประกอบการเรียนรู ้
สามารถเรียนรูจ้ากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้ออนไลน์ (ถ้ามี)  ห้องสมดุ  แหล่งเรียนรู้ในชมุชน  ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน  และศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่ออืน่ๆ  ฯลฯ 
 

การวัดประเมินผล 
1.ประเมินผลตนเองจากกิจกรรม 
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เรื่องที่ 4.1. การใช้วิจารณญาณในการฟงั การดู 

การฟัง คือ การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นการรับรู้สารทางหู ในชีวิตประจําวันของเรา เราใช้
เวลาในการฟัง ท้ังที่ฟังจากบุคคลโดยตรง และฟังจากจากสื่ออิเลค็ทรอนิคส์ต่าง ๆ เพราะข่าวสาร ความรู้และศิลปะ
วิทยาการต่าง ๆ ทีม่นุษย์ถ่ายทอดกันตั้งแตส่มัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ยังใช้วิธีการพูดอธบิายให้ฟังแม้จะมีหนังสอื
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรแล้วก็ตาม 
 
หลกัการฟงัทีดี่  การฟังที่ดีมหีลักสําคัญ คือ 

1. ฟังให้ตรงตามความมุ่งหมาย โดยทั่วไปแล้ว หลักการฟังมีความมุ่งหมายหลัก 3 ประการ 
      1.1   ฟังเพ่ือความเพลิดเพลนิ ไดแ้ก่ การฟังเรื่องราวที่สนุกสนาน 
      1.2   ฟังเพ่ือความรู้ ได้แก่ การฟังเรื่องราวทางวิชาการ ข่าวสารและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
      1.3   ฟังเพ่ือให้ได้คติชีวิตหรอืความจรรโลงใจ  ไดแ้ก่  การฟังที่ก่อให้เกิดสติปัญญา  ความสุขุม
และวิจารณญาณ เพ่ือเชิดชูจติใจให้สูงขึ้น ประณตีข้ึน 
2. ฟังโดยมีความพร้อม ความพร้อมในที่น้ี หมายถึง ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ และความพร้อมทาง
สติปัญญา 

-ความพร้อมทางร่างกาย หมายถึง การมีสุขภาพทางร่างกายเป็นปกติ ไม่เหน่ือย ไม่อดิโรย  
-ความพร้อมทางจิตใจ หมายถึง การมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ 

3.ฟังโดยมีสมาธิ หมายถึง ฟังด้วยความตั้งใจม่ัน จดจอ่ อยู่กับเรื่องที่ฟัง ไม่ปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปที่อื่น 
4. ฟังด้วยความกระตอืรอืร้น ผู้ที่ฟังด้วยความกระตอืรือรน้มักจะเป็นผู้ฟังที่มองเห็นประโยชน์หรือเหน็
คุณค่าจึงสนใจเร่ืองทีต่นจะฟัง   
5.  ฟังโดยไมอ่คติ ผู้ฟังโดยไมอ่คติตอ้งพิจารณาให้ละเอียดถ่ีถ้วน ไม่เป็นโทษแก่ผูอ้ื่น 

หลกัการพูด 
              การพูด มีความสาํคัญตอ่ชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ประกอบกิจการงานใด หรือคบหา
สมาคมกับผูใ้ด ก็ต้องสือ่สารด้วยการพูดเสมอ จึงมักพบว่า ผู้ที่ประสบความสําเร็จในกิจธุระ การงาน การคบหา
สมาคมกับผูอ้ืน่ ตลอดจนการทําประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ล้วนแต่เป็นคนท่ีมีประสทิธิภาพในการพูดทั้งสิ้น ส่วน
หน่ึงของการพูดสามารถสอนและฝึกได ้อาจกล่าวได้ว่า การพูดเป็น " ศาสตร  ์" มีหลักการ และกฎเกณฑ์เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะ ถึงขั้นเป็นที่พอใจอีกส่วนหน่ึงเป็นความสารถพิเศษหรือศิลปะเฉพาะตัวของผู้พูดแต่ละบุคคล บางคน
มีความสามารถที่จะตรึงผู้ฟังให้น่ิงอยู่กับที่จิตใจจดจอ่อยู่กบัการฟังเรื่องท่ีพูด ผู้พูดบางคนสามารถพูดให้คนฟัง
หัวเราะไดต้ลอดเวลา  ศิลปะเฉพาะตัวน้ี เป็นสิ่งที่ลอกเลียนกันได้ยาก แตอ่าจพัฒนาข้ึนได้ในแตล่ะบุคคล  ซึ่งการ
พูดที่มีประสทิธิภาพเกิดจากการสังเกตวิธีการท่ีดีและมีโอกาสฝึกฝน 
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ประเภทของการพูด แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
1. การพูดระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ 
1.1  การทักทายปราศรัย  ลกัษณะการทักทายปราศรัยท่ีดีดังน้ี  
     -  หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  แสดงอาการยินดีที่ได้พบผูท้ี่เราทักทาย  
     -  กล่าวคําปฏิสันถารที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม  เช่น สวัสดีครับ  สวัสดีค่ะ เป็นต้น 
     -  แสดงกิริยาอาการประกอบคําปฏิสันถาร  
     -  ข้อความที่ใช้ประกอบการทักทายควรเป็นเรื่องท่ีกอ่ให้เกิดความสบายใจ  
1.2  การแนะนําตนเอง  การแนะนําเป็นสิง่จําเป็น และมคีวามสําคัญในการดําเนินชีวติประจําวัน บุคคลอาจ
แนะนําตนเองในหลายโอกาสด้วยกัน การแนะนําตนเองมหีลักปฏิบัตดิังน้ีคือ ตอ้งบอกชื่อ นามสกุล  บอก
รายละเอียดกับตัวเรา และบอกวัตถุประสงค์ในการแนะนําตัว  
1.3  การสนทนา  หมายถึง การพูดคุยกัน พูดจาเพ่ือสือ่สารแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความรู้สึก  และ
ประสบการณ ์ การรับสารที่ง่ายท่ีสุด คือ การสนทนา      
      คุณสมบัตขิองการสนทนาที่ด ีคือ  
      -  หน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส  
      -  ใช้ถ้อยคําสํานวนภาษาที่ง่าย ๆ สุภาพ คําพูดและน้าํเสียงน่าฟัง เป็นกันเองกับคู่สนทนา            
                                            
2. การพูดในกลุ่ม      
การพูดในกลุม่เป็นกิจกรรมทีส่ําคัญในสมัยปัจจุบัน ท้ังในชีวิตประจําวันและในการศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกในกลุม่ได้ซักถาม แสดงความคิดเหน็ หรือเก่ียวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วมาเล่าให้ฟังกัน มีวิธีการดังต่อไปน้ี 
     -  เล่าถึงเน้ือหาและประเด็นประเด็นสําคัญ ๆ ว่ามีอะไรบ้าง  
     -  ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาที่ง่าย  
     -  นํ้าเสียงชัดเจนน่าฟัง เน้นเสียงในตอนที่สําคัญ     
     -  ใช้กิริยาท่าทางประกอบการเล่าเรื่องตามความเหมาะสม  
     -  ผู้เล่าเรือ่งควรจําเรื่องได้เป็นอย่างด ี 
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  เรื่องที่ 4.2 การพูดแสดงทรรศนะจากเรื่องที่ฟงัและดู 
การวเิคราะห์ผู้ฟังและสถานการณใ์นการพูด 
 การพูดให้ประสบความสําเร็จและสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังน้ัน  ผู้พูดจะต้องวิเคราะห์ผู้ฟังก่อน  เพราะ
ผู้ฟังเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ผู้พูดประสบความสําเร็จ สมตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ผู้พูดต้องให้ความสนใจ
และปรับการพูดของตนให้เข้ากับผู้ฟังที่เป็นบุคคลต่างเพศต่างวัย ต่างประสบการณ์ คือต้องพยายามทราบให้ได้ว่า
ผู้ฟังชอบอย่างไร สนใจสิ่งใด เพ่ือจะได้พูดให้ถูกต้อง โดยการเตรียมพูด การใช้ถ้อยคํา การยกตัวอย่าง การเสนอวิธี
อธิบาย และการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังสิ่งท่ีผู้พูดควรพิจารณาในการวิเคราะห์ผู้ฟัง  มีดังน้ี 

1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical characteristics)มีข้อควรพิจารณา คือ 
 1.1 วัยของผูฟ้ัง ผูท้ี่มีวัยต่างกัน ย่อมสนใจ เข้าใจ และมคีวามรู้พ้ืนฐานต่างกัน กล่าวคือ 
 วัยเด็ก เป็นวัยซุกซนอยู่น่ิงเฉยนาน ๆ ไม่ได้ ความตั้งใจในการฟังมีน้อย มักสนใจเรื่องที่สนุกสนานตื่นเต้น 
หรือเร่ืองขําขันง่าย ๆ วัยน้ียังมีประสบการณ์น้อย ความรู้ยังมีไม่มากนัก  เพราะฉะน้ันผู้พูดจึงควรใช้คําพูดง่ายๆ  
ตัวอย่างที่ยกมาประกอบต้องไม่ลึกซึ้ง ควรพูดเร่ืองที่สนุกสนานชวนติดตาม  มีมุขตลกแทรกอยู่เป็นระยะ ๆ และ
พยายามเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นให้เด็กอยู่เร่ือย ๆ อย่าให้เดาตอนจบได้ 
 วัยรุ่น มีความสนใจเรื่องที่ท้าทาย ต้องการลองดีกับสิ่งใหม่ ๆ ชื่นชมวีรบุรุษ เป็นวัยที่มีประสบการณ์มาก
ข้ึนแต่ยังไม่จุใจ จึงอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างย่ิงการพูดกับวัยรุ่น  ต้องคํานึงถึงจิตวิทยาวัยรุ่นให้มาก พยายามทําตัว
ให้ผู้ฟังเลื่อมใส ใช้เหตุผลง่าย ๆ แต่ชัดแจ้ง แทรกเรื่องสนุกสนานหรือตลกขบขันเป็นระยะ ๆ อย่าพูดแบบดูถูก
เหยียดหยามคนฟัง เพราะจะเกิดปฏิกิริยาที่ไม่ดีสะท้อนกลับมา 
 วัยผู้ใหญ่หรือวัยกลางคน  เป็นวัยที่มีเหตผุล สนใจในเรื่องท่ีเป็นสาระและเก็บความรู้สึกได้ดี เวลาที่พูดกับ
คนวัยน้ีผู้พูดจะต้องสังเกตว่าผู้ฟังชอบหรือไม่ วัยน้ีเป็นวัยท่ีมีประสบการณ์มาก มองโลกอย่างกว้างขวางและมี
เหตุผล นิยมผู้ที่มีความรับผิดชอบการพูดกับคนวัยน้ี ผู้พูดต้องเตรียมเร่ืองที่จะพูดให้รอบคอบ มีเหตุผล ใช้คําพูดที่มี
อิทธิพลสามารถชักจูงผู้ฟังได้ อย่าพูดตลกไร้สาระ แต่อาจมีเร่ืองเบาสมองแทรกได้บ้าง ไม่ควรพูดเย่ินเย่อ เรื่องที่
ผู้ฟังวัยน้ีสนใจ เช่น เรื่องการพัฒนาตนเอง ความสําเร็จโดยอาชีพและครอบครัว อนาคตของลูกหลาน ฯลฯ 

วัยชรา เป็นวัยท่ียึดถือสิ่งท่ีเป็นที่พ่ึงทางใจ เช่น ศาสนา หรือธรรมะ วัยน้ีมีประสบการณ์มาก ชอบคิดถึง
อดีต มักรู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้ง ใจน้อย และชอบความสงบการพูดกับคนวัยน้ีคล้าย ๆ กับวัยผู้ใหญ่ แต่ต้องใช้คําพูดที่
แสดงความนับถือ ด้านวัยวุฒิด้วย ควรพูดในทํานองปรึกษาหรือปรับทุกข์ คนชรามักภูมิใจในความสําเร็จเมื่อครั้ง
อดีตของตน 
 1.2 เพศของผูฟั้ง เพศหญิงและเพศชายมีความคิด ทศันคติ ความรอบรู้ ความสนใจ และรสนิยมทีต่่างกัน 
คือ 
 เพศหญิง มักสนใจเร่ืองความสวยงาม เสื้อผา้ การแต่งกาย การเลือกคู่ การสมรส การบ้านการเรือน การ
อบรมเลี้ยงดูเดก็ งานประดษิฐ์ต่างๆ  ฯลฯ 
 เพศชาย มักสนใจเร่ืองหนัก ๆ เช่น เครือ่งยนต์กลไก การท่องเที่ยว การผจญภัย การสงคราม การกีฬา 
การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ มากกว่าเพศหญิง 
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 1.3 จํานวนผู้ฟัง ถ้าทราบล่วงหน้าว่ามีผู้ฟังจํานวนมากน้อยเพียงใด จะทําให้ผู้พูดสามารถเตรียมเน้ือหาท่ี
จะพูดได้เหมาะสมย่ิงข้ึน และสามารถกําหนดแนวทางในการพูดได้ อีกประการคือ การจัดที่น่ังหรือห้อง ควรให้ผู้ฟัง
อยู่รวมกันอย่าให้น่ังกันอย่างกระจัดกระจาย เพราะถ้าผู้ฟังน่ังอยู่เต็มห้องผู้พูดจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าผู้ฟัง
น้อย (ปรัชญา อาภากุล และ กรุณันทน์รัตนแสนวงษ์ 2540, 60-62) นอกจากนี้การทราบจํานวนผู้ฟังยังทําให้ผู้พูด
สามารถเตรียมวิธีพูดหรือการนําเสนอ ภาษาที่ใช้ และอุปกรณ์ประกอบการพูดไว้ล่วงหน้าได้ คือ 
  ก. ถา้ผู้ฟังมีจํานวนมากต้ังแต่ 50 คนข้ึนไป การเตรียมวิธีพูดและภาษาท่ีใช้ต้องตรงตามรูปแบบ
ที่เป็นพิธีการ  การเตรียมคําข้ึนต้นต้องถูกต้องตามแบบแผน โครงเร่ืองของการพูดซึ่งประกอบด้วย คํานํา เน้ือเรื่อง 
และสรุป ควรเตรียมให้ได้สัดส่วนพอเหมาะ ไม่ทําให้คนฟังสับสน ส่วนการใช้ภาพหรืออุปกรณ์ประกอบการพูด ต้อง
มีขนาดโตพอที่จะทําให้ผู้ฟังทุกคนมองเห็นได้ชัดเจนและท่ัวถึง 
  ข. ถ้าผู้ฟังมีจํานวนน้อย เช่น ประมาณ 10-15 คน  ผู้พูดจะต้องใช้วิธีพูดแตกต่างกับคนกลุ่ม
ใหญ่ คือ ใช้วิธีพูดอย่างเป็นกันเอง ไม่ต้องรักษาบรรยากาศท่ีเป็นรูปแบบพิธีการให้มากนัก 

2. ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological characteristics)พิจารณาจาก 
 2.1 ทัศนคติ ความเชื่อ และคุณค่าที่ผูฟั้งยึดถือ ผู้ฟังโดยทั่วไปย่อมชอบฟังหรือเห็นดว้ยต่อทัศนคติ ความ
เชื่อ และคุณค่าที่ตนเองยึดถือ ถ้าผู้พูดสามารถวิเคราะห์เรื่องเหล่าน้ีได ้จะช่วยให้การเตรียมเนือ้หาตรงกับความ
สนใจของผู้ฟัง เช่นจะพูดเร่ือง “การลงโทษประหารชีวิต” ให้ผู้ฟังที่ไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยกับการลงโทษอย่างน้ี 
อาจวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ฟังที่มีทัศนคติเช่นน้ี ย่อมมคีวามเชือ่บางอย่างรองรับ เช่น  เชือ่ว่า การฆ่าคนเป็นสิ่งไม่ถูกตอ้ง 
ผิดทํานองคลองธรรม โดยมีพ้ืนฐานคุณค่าบางอย่างรองรับ เช่น ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งมีค่าย่ิง หรือการฆ่ามนุษย์น้ันเป็น
บาป ฯลฯ ดังน้ันเมื่อพูดใหผู้ฟั้งที่ไม่ชอบการลงโทษประหารชีวิตสนใจ  ควรเน้นในแง่ความสําคัญของชีวิตมนุษย์
หรือชีวิตมนุษย์มีค่า ไม่ควรทาํลายหรือประหารแตใ่นทํานองเดียวกัน ถ้าไปพูดเรื่องน้ีใหค้นฟังที่เห็นด้วยกับการ
ลงโทษเช่นน้ี  เราอาจวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ฟังก่อนว่า ที่เห็นด้วยเพราะมีพ้ืนฐานความเช่ือใดรองรับ หรือการที่เชือ่
เช่นน้ันผู้ฟังมีคุณค่าอะไรรองรับ ฉะน้ันเมือ่จะพูดให้คนที่เห็นด้วยกับการกระทําเช่นน้ีฟัง ควรเน้นในแง่ของความ
ปลอดภัยท้ังชีวติและทรัพย์สนิ ความสงบสขุของสังคม และความสําคัญของกฎหมาย เป็นต้น 
 

 2.2 ความต้องการพ้ืนฐานของผู้ฟัง การทราบความต้องการพื้นฐานของผู้ฟัง ช่วยทําให้การเตรียมเน้ือหา
ตรงกับความสนใจของผู้ฟัง เพราะถ้าผู้ฟังต้องการสิ่งใด ย่อมจะสนใจในสิ่งน้ัน เช่น 
  ก. ผู้ฟังต้องการความยกย่องนับถือ  ผู้พูดต้องพูดเก่ียวกับความสําคัญของผู้ฟัง โดยการพูดให้
เกียรติ และชื่นชมยกย่องผู้ฟัง 
  ข. ผู้ฟังต้องการความแปลกใหม่ ควรพูดถึงเรื่องที่ผู้ฟังไม่เคยฟังมาก่อน หรือถ้าพูดเรื่องเดิมต้อง
เสนอแง่มุมใหม่ 
  ค. ผู้ฟงัต้องการความม่ันคงในชวีิต ควรพูดถึงเร่ืองความสุข ความอบอุน่ และความสะดวกสบาย
ที่ผู้ฟังจะได้รับ 
  ง. ผู้ฟังต้องการประสบความสําเร็จ  จึงควรพูดถึงเรื่องความเจริญก้าวหน้า ความสมหวัง และ
การพัฒนาตนเองให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
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 2.3 พ้ืนความรู้และประสบการณ์ของผู้ฟัง  ผู้พูดต้องพิจารณาพื้นฐานการศึกษาของผู้ฟังว่าอยู่ในระดับใด 
เพ่ือจะได้เลือกเร่ืองที่จะพูดให้เหมาะสม ถ้าผู้ฟังมีพ้ืนความรู้สูงย่อมเข้าใจส่ิงท่ีฟังได้ง่าย ผู้พูดก็สามารถพูดเรื่องยาก 
ๆ หรือซับซ้อน และศัพท์ทางวิชาการได้ แต่ถ้าผู้ฟังมีพ้ืนความรู้น้อย ก็จะเข้าใจยาก จึงควรพูดเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ใช้
ภาษาง่าย ๆถ้าต้องการโน้มน้าวใจผู้ที่มีความรู้สูงควรใช้เหตุผล ข้อเท็จจริง และประจักษ์พยานอย่างมีนํ้าหนัก แต่ถ้า
โน้มน้าวใจผู้ที่มีความรู้น้อยควรใช้อารมณ์และความเชื่อสําหรับผู้ฟังที่มีประสบการณ์น้อยในเร่ืองที่จะพูด  ควรปู
พ้ืนฐานให้ผู้ฟังเข้าใจเสียก่อน โดยใช้ภาษาง่าย ๆ และยกตัวอย่างประกอบมาก ๆ ส่วนผู้ที่เคยฟังหรือรู้เร่ืองน้ัน
มาแล้ว ควรเตรียมรายละเอียดใหม่ หรือหาวิธีนําเสนอแง่มุมใหม่ ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความจําเจ 
 2.4 ฐานะอาชีพของผู้ฟัง ผูฟ้ังท่ีมีฐานะอาชีพต่างกัน ย่อมมีความสนใจต่างกัน คือ 
  ก. ผูฟ้ังที่มีฐานะยากจน จะสนใจเรือ่งปากท้อง การทํามาหากิน ค่าครองชีพ ราคาสินค้า สวัสดิ
ภาพ ความเป็นอยู่ ฯลฯ 
  ข. ผู้ฟังที่มีฐานะปานกลาง สนใจเรือ่งการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ความ
ตื่นตัวในการติดตามข่าวสาร ฯลฯ 
  ค. ผู้ฟงัที่มีฐานะร่ารวย  จะให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเล่นหุ้น ฯลฯ 

2.5 เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ที่มีเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่ต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึก
คิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกัน เวลาไปพูดจะได้ระมัดระวัง ไม่ไปโจมตี หรือดูหมิ่นถากถาง ความ
เชื่อที่ผู้ฟังยึดถือ 
 2.6 สถานภาพการสมรส คนที่สมรสแล้วกับคนโสดจะมคีวามสนใจต่างกัน 
 2.7 กลุ่มอาชีพและกลุ่มสังคมของผู้ฟัง  คนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียวกันย่อมมีความสนใจเหมือนกัน 
เช่น ชาวไร่ ชาวนา จะสนใจการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย ราคาปุ๋ย การประกันราคาพืชผล ฯลฯ , นักการเมืองจะสนใจ
ข่าวเหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย การเลือกตั้ง ฯลฯ ,นักธุรกิจสนใจเร่ืองค่าของเงิน ตลาดซื้อขายหุ้น 
ราคาทองคํา ฯลฯส่วนกลุ่มสังคมท่ีทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน จะสนใจในผลประโยชน์ที่ร่วมกันการพูดให้กลุ่ม
อาชีพและกลุ่มสังคมฟัง ควรทราบว่าแต่ละกลุ่มให้ความสําคัญหรือสนใจเรื่องอะไร จะทําให้สามารถเตรียมเน้ือหา
และถ้อยคําที่ใช้เก่ียวกับกลุ่มน้ัน ๆ ได้ถูกต้อง 

การวเิคราะห์สถานการณ์ในการพูด 
 ผู้พูดต้องพูดใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์และโอกาสในการพูด ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการพูด ว่าพูดด้วยจุดประสงค์อะไร เช่น พูดเพ่ือให้ความรู้ พูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 
หรือพูดเพ่ือให้ความบันเทิง และต้องทราบว่าพูดในโอกาสใด เช่น กล่าวอวยพร กล่าวแสดงความยินดี กล่าวต้อนรับ 
ฯลฯ การพูดด้วยจุดประสงค์และโอกาสที่ไม่เหมือนกันน้ี ย่อมจะใช้คําปฏิสันถาร เน้ือหา คําลงท้าย และภาษาท่ี
แตกต่างกันไป 
 2. วิเคราะห์เวลาในการพูด ว่าพูดเวลาใด และใช้เวลานานแค่ไหน จะช่วยให้ทราบความสนใจและความ
ตั้งใจของผู้ฟัง เช่น ถ้าพูดในช่วงเช้า ผู้ฟังจะตั้งใจมาก เพราะยังมีอารมณ์แจ่มใส แต่ถ้าพูดตอนใกล้เวลาอาหารหรือ
ตอนเย็น ผู้ฟังจะสนใจน้อยลง การพูดในช่วงน้ีจึงต้องรวบรัด และไม่ควรพูดเกินเวลา หรือถ้าพูดหลังอาหารกลางวัน 
ผู้ฟังกําลังง่วงนอน ควรเตรียมนําเรื่องเบา ๆ หรือสอดแทรกอารมณ์ขัน เพ่ือช่วยผ่อนคลายความง่วงของผู้ฟัง 
 อน่ึง การได้ทราบว่าใช้เวลาพูดนานแค่ไหน จะช่วยในการเตรียมเนื้อหาให้เหมาะกับเวลา ผู้พูดสามารถ
วางแผนในการพูดได้ว่า ควรจะให้สัดส่วนของเนื้อหาอย่างไร เช่น การขยายรายละเอียดหรือการย่อเน้ือหาโดยไม่
เสียสาระสําคัญ 
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3.วิเคราะห์สถานที่ผู้พูดควรศึกษาและนําความคุ้นเคยกับสถานที่ท่ีจะไปพูดว่าเป็นห้องเล็กหรือห้องใหญ่ มี 
เครื่องขยายเสียงหรือไม่ ต้องทราบว่ายืนบนเวทีหรือพ้ืนห้อง แสงไฟมีพอหรือไม่ ระยะห่างระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง
เป็นอย่างไร การได้ศึกษาสถานที่ นอกจากช่วยให้เกิดความคุ้นเคยแล้ว ยังเป็นการช่วยในการเตรียมการแต่งกาย 
การใช้ภาษา ตลอดจนการปรับตัวให้เหมาะกับสถานที่ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศในการพูดได้ดีย่ิงข้ึน สิ่งที่จะต้อง
คํานึงอีกประการซ่ึงจะละเลยไม่ได้คือ ห้องจะเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม ต้องเป็นสถานท่ีที่ผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ฟัง
ได้ยินโดยทั่วกันทุกคน 

การกําหนดจุดมุ่งหมายในการพูด 
 เมื่อผู้พูดได้รับเชิญหรือมีเหตุที่จะต้องพูด ควรจะต้องกําหนดจุดมุ่งหมายในการพูดให้ชัดเจนว่า การพูดครั้ง
น้ันมีความมุ่งหมายอย่างไร เพ่ือจะได้เตรียมเน้ือหา เหตุผล ข้ออ้างอิง ถ้อยคําภาษา ฯลฯ ได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายในการพูดมีดังน้ี (เพียรศักย์ ศรีทอง 2537, 43-45) 
 1. ให้ความรู้หรือข้อเท็จจริง เป็นการพูดที่อาศัยข้อมูลต่างๆ ในเรื่องที่ผู้ฟังต้องการจะทราบ ฉะน้ันจะต้อง
พูดให้ตรงประเด็น ขณะที่ผู้พูดอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบการอธิบาย การพูดที่มีความมุ่งหมายในลักษณะเช่นน้ีจะใช้
วิธีการพูดด้วยการบรรยาย อธิบาย พรรณนา เล่าเรื่อง ชี้แจง สาธิต และวิธีเสนอรายงาน 
 2. การพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง การพูดที่มีจุดมุ่งหมายเช่นน้ีผู้พูดจะต้องใช้ศิลปะในการพูดหลาย ๆ 
แบบ เพ่ือจูงใจให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส และคล้อยตามความมุ่งหมายของผู้พูด การพูดในทํานองน้ี เช่น พูด
ชักชวนให้เลื่อมใสในลัทธิ พูดชักชวนให้ประชาชนเลือกตนเป็นผู้แทน พูดโฆษณาขายสินค้า เป็นต้น เพราะฉะน้ัน
การพูดในลักษณะน้ีผู้พูดควรต้องแสดงความสนใจและมีความรักในตัวผู้ฟัง ทั้งน้ีเพราะมนุษย์ทุกคนมีความสําคัญ 
รักศักดิ์ศรี และความมีค่าของตัวเอง ดังน้ันเมื่อเรามอบความรักและความเอาใจใส่ต่อผู้ฟัง จะทําให้ผู้ฟังเกิดความ
ภาคภูมิ และสนองตอบกลับมาด้วยความรักและความเชื่อถือในตัวผู้พูด (เดลคาร์เนก้ี ม.ป.ป., 188) 
 3. การพูดเพื่อความเพลิดเพลินหรือจรรโลงใจ การพูดในลักษณะนี้เป็นการพูดที่ผู้พูดต้องทราบ
บรรยากาศและความต้องการของผู้ฟัง ผู้พูดต้องพูดให้เกิดความสนุกสนานควบคู่ไปกับการได้รับความรู้สึกนึกคิดท่ี
แปลกใหม่ หรือเกิดการสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับจิตใจของผู้ฟัง เพ่ือให้ผู้ฟังมีความสุขในขณะที่ฟังการพูด การพูด
ทํานองนี้มักจะใช้ในโอกาสการกล่าวคําสดุดี คําอวยพร คําขอบคุณ หรือกล่าวคําปราศรัยในงานบันเทิงต่าง ๆ 
 4. การพูดเพื่อแกป้ัญหาหรือคําตอบต่าง ๆ ผู้พูดจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกับเร่ืองที่จะพูดเป็นอย่างดี สามารถ
ตอบปัญหาต่าง ๆ ทีผู่้ฟังสงสยัอยากรู้ เป็นการพูดเชิงวิชาการ หรือในแนวทางขจัดปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ปรากฏ
อย่างมีเหตผุล 
 5. การพูดเพ่ือแนะนํา และชี้แนะเร่ืองต่างๆ เช่น การแนะนํา บุคคล แนะนํา การปฏิบัติงานและลักษณะ
ของงาน เป็นการมุ่งให้ผู้ฟังทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างย่อ ๆ พอกับเวลาและโอกาส เช่น การรายงานตัวของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชา การสรุปงานในหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาในโอกาสตรวจเย่ียม เป็นต้น 
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เรื่องที่ 4.3. การพูดในโอกาสต่างๆ 

 การท่ีเราต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น ย่อมมีโอกาสที่จะต้องพูด ยิ่งถ้าเราเติบโตข้ึน มีความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานมากขึ้นหรือ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวมากข้ึน ก็ย่ิงจําเป็นที่จะต้องพูดในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือ
มารยาททางสังคม เพ่ือเป็นกําลังใจแก่ผู้ฟัง หรือเพ่ือเป็นเกียรติแก่งานและผู้ฟัง การรู้จักพูดให้ถูกกาลเทศะ จึงเป็น
สิ่งที่ควรจะศึกษาไว้อย่างย่ิง เพ่ือจะได้พูดได้ถูกต้อง ไม่เก้อเขิน สอดคล้องกับบรรยากาศ ทําให้เกิดความประทับใจ
แก่ผู้ฟัง การพูดในโอกาสต่างๆ มีดังน้ี 
 1. การกล่าวแนะนํา 
 2. การกล่าวให้เกียรติหรือมอบรางวัล 
 3. การกล่าวตอบรับ 
 4. การกล่าวตอ้นรับ 
 5. การกล่าวตอบการตอ้นรับ 
 6. การกล่าวในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม ่
 7. การกล่าวอวยพร 
 8. การกล่าวอาํลา 

1. การกล่าวแนะนํา 
 การกล่าวแนะนํามักจะใช้ในการแนะนําบุคคลที่เราได้เชิญมาพูดในโอกาสต่างๆ เช่น ผู้อภิปรายผู้บรรยาย  
ผู้โต้เวที  หรือผู้เข้าสัมมนา ฯลฯ  จุดมุ่งหมายของการแนะนํา ก็คือเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ  “ผู้พูด” และ 
สนใจ “เร่ืองที่จะพูด” ผู้แนะนําจะต้องเป็นผู้จุดประกายไฟแห่งความตื่นเต้นให้เกิดข้ึน ทําให้ผู้ฟังอยากฟัง ผู้แนะนํา
จึงต้องมีวาทศิลป์ในการแนะนําตัวผู้พูด และต้องพูดอย่างสุภาพ 
หลักการพูดแนะนํา 
 1. วิเคราะห์ทั้งผู้ฟัง โอกาสในการพูด ผู้ที่เชิญให้พูด และลักษณะของเร่ืองที่จะพูด ผู้แนะนําต้องแนะนําตัว
ผู้พูดให้เหมาะกับลักษณะและอารมณ์ของผู้ฟัง ให้เหมาะกับโอกาสที่จัดข้ึน เหมาะสมกับบุคลิกภาพและช่ือเสียงของ
ผู้พูดและสอดคล้องกับเน้ือเรื่องท่ีจะพูด ควรขอคําแนะนําจากผู้เชิญให้พูดเสียก่อนว่าอยากให้แนะนําเก่ียวกับ
อะไรบ้าง และอะไรไม่ควรแนะนํา ตรวจทานรายละเอียดท่ีจําเป็นในการแนะนําให้ถูกต้องเสียก่อน 
 2. ควรแนะนําสั้น ๆ แต่ให้มีเน้ือหาครบถ้วน โดยใช้เวลาไม่ต่ํากว่า 20 วินาที และไม่เกิน 2 นาทีถ้าผู้พูด
เป็นบุคคลที่ผู้ฟังรู้จักดีแล้วก็ควรแนะนําให้สั้นๆ เช่น “ท่านเคยสอบติดบอร์ด แห่งประเทศไทยในอันดับต้น ๆ และ
ยังสอบเอนทรานซ์เข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในลําดับที่ 1 อีกด้วย หลังจากน้ันท่านได้เรียนเพียง 3 ปี
ครึ่ง ก็สําเร็จการศึกษาออกมาทํางานในวิชาชีพบัญชีจนประสบความสําเร็จและมีกิจการสํานักงานบัญชีของท่านเอง
ในปัจจุบัน จึงนับว่าวันน้ีเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะมาบรรยายเรื่อง “การเรียนบัญชีให้ประสบความสําเร็จ” ให้
นักเรียนนักศึกษาทุกท่านได้ฟัง อย่างไรก็ตาม ไม่ควรให้ผู้จะพูดรู้สึกขวยเขินเพราะคํายกยอจนเกินควร เพียงให้อยู่
ในขนาดที่เรียกร้องให้เกิดความสนใจที่จะฟัง 
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       3. ควรแนะนําโดยการพูดปากเปล่า ไม่ควรใช้วิธีอ่านจากเอกสารที่เตรียมไว้และไม่ควรใช้วิธีท่องจํามาพูด เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าผู้แนะนําให้ความสนใจต่อผู้พูดอย่างจริงจัง ควรแนะนําจากความทรงจําโดยกล่าวแต่เร่ืองสําคัญ ๆ  
ที่น่าสนใจและไม่ยืดยาวนัก ผู้แนะนําต้องแสดงกิริยาท่าทางประกอบที่แสดงออกมาว่ามีความสนใจและ
กระตือรือร้นที่จะฟัง การแนะนําต้องพูดแนะนําผู้พูดต่อคนฟัง การเอ่ยชื่อผู้พูดและเร่ืองราวที่จะพูดควรเน้นเสียงให้
ชัดเจนเป็นพิเศษ 

2. การกล่าวให้เกยีรติหรือมอบรางวลั 
 เป็นการพูดในโอกาสท่ีมีการมอบทุน ให้รางวัล ให้เกียรติ หรือทําพิธีระลึกถึงคุณงามความดีแก่ผู้ใดผู้หน่ึง 
มักจะมีการพูดเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้รับรางวัล ได้รับทุน หรือรางวัลเกียรติยศน้ัน มักจะใช้เวลาในการพูดประมาณ 5-
6 นาที โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 2.1 กล่าวถึงเหตุผลในการมอบ เช่น ความสาํคัญของทุนหรือรางวัล ความดีของผู้ได้รับเกียรติน้ัน ตอ้งเป็น
การพูดอย่างจริงใจไม่เสแสร้ง 
 2.2 แสดง “ความพอใจ” ให้เกียรติที่มอบให้ ผู้พูดต้องระบุให้ชัดว่าใครคือบุคคลที่ได้รับเกียรติน้ี เพ่ือเป็น
การแสดงว่า ผู้ให้ตระหนักถึงคุณความดีน้ันอย่างแท้จริง และเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติคุณ แก่ผู้ได้รับรางวัล
หรือของขวัญ 
 2.3 มอบของขวัญหรือรางวัล เมื่อได้กล่าวต่อผู้ฟังจบแล้ว ควรหันไปพูดกับผู้ได้รับทุนหรือผู้ได้รับรางวัลน้ัน
โดยตรง ด้วยเสียงที่ดังพอจะได้ยินกันอย่างทั่วถึง พร้อมกับทําการมอบของขวัญหรือของรางวัลให้เขา 
 
3. การกล่าวตอบรับ 
 ผู้ท่ีได้รับทุน หรือรางวัลเกียรติคุณ มักจะกล่าวตอบรับเพ่ือแสดงความพอใจและขอบคุณผู้ให้ ซึ่งควรพูด
สั้นๆ ให้สอดคล้องกับสภาพในขณะน้ัน โดยอาศัยแนวทางต่อไปนี้ 
 3.1 แสดงความขอบคุณและความพอใจ ท่ีได้รับของขวัญหรือรางวัลดังกล่าวในลักษณะที่ว่ารางวัลที่ได้รับน้ี
นอกจากจะมีประโยชน์ในตัวเองหรือมีประโยชน์ต่อผู้รับแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งนํ้าใจหรือความปรารถนาดีสูงส่ง
อีกด้วย ควรใช้ภาษาง่ายๆ ชัดเจน จริงใจ 
 3.2 ควรพูดอย่างถ่อมตนและยกย่องผู้ร่วมงาน มารยาทของผู้รับรางวัลที่ดี น้ัน คือ ต้องไม่โอ้อวด
ความสามารถของตนจนเกินไป แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรถ่อมตนจนไร้ความหมาย ควรสรรเสริญชมเชยผู้ร่วมงานท่ี
ได้ให้ความช่วยเหลือจนเป็นผลสําเร็จ 
 3.3 สรรเสริญผู้ให้ของขวัญหรือรางวัลด้วยความสุจริตใจ โดยกล่าวถึงผลงานและความปรารถนาดีของผู้ให ้
 3.4 กล่าวสรุป เน้นถึงความพึงพอใจท่ีได้รับของขวัญหรือรางวัลน้ัน ขณะที่พูดก็ควรมองไปยังของขวัญหรือ
รางวัลน้ันด้วยหมายเหตุ ในกรณีที่ผู้มอบรางวัลต้องกล่าวตอบ มีหลักเกณฑ์ว่าให้กล่าวขอบคุณสําหรับรางวัลที่ได้รับ
กล่าวชมเชยและขอบคุณเพ่ือนร่วมงานที่ได้ช่วยเหลือและเป็นกําลังใจจนได้รางวัลและจะพยายามทําประโยชน์
ให้แก่สังคมและประเทศชาติตลอดไป 
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4. การกล่าวต้อนรับ 
 การกล่าวต้อนรับจะใช้ในกรณีที่มีบุคคลสําคัญหรือคณะบุคคลมาประชุม เยี่ยมชมกิจการหรือใช้กับ
ผู้ร่วมงานใหม่ๆ เป็นการกล่าวต้อนรับเพ่ือแสดงความปรารถนาดีและทําให้ผู้มาเยือนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจไม่ควร
พูดยาวนัก และต้องมีการเตรียมล่วงหน้ามาเป็นอย่างดี โดยมหีลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 4.1 กล่าวแสดงความยินดีแกผู่้มาเยือน 
 4.2 กล่าวสรรเสริญหรอืยกย่องผู้มาเยือน เช่นเป็นใคร มีผลงานดีเด่นอะไรมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้
ตอ้นรับ โดยอธิบายหน่วยงานหรืองานอย่างย่อๆ 
 4.3 แสดงความยินดีท่ีได้มโีอกาสให้การต้อนรับในครั้งน้ี ควรกล่าวเพียงสั้น ๆ ยํ้าการตอ้นรับอีกคร้ังหน่ึง 
 4.4 ขออภัยหากมีสิ่งใดบกพรอ่งไป และหวังว่าผู้มาเยือนจะกลับมาเยือนอีก 
 
5. การกล่าวตอบการต้อนรับ 
 ในการกล่าวต้อนรับ มักจะเป็นการกล่าวขอบคุณอย่างสั้นๆ จากแขกผู้มาเยือน ซึ่งต้องพูดให้สอดคล้องกับ
การพูดต้อนรับน้ันๆ ส่วนมากต้องพูดแบบฉับพลัน ดังน้ันเพ่ือความไม่ประมาท จึงควรได้เตรียมตัวหัวข้อในการพูด
ไว้ล่วงหน้า คือ 

- แสดงความยินดีท่ีได้มาเยอืน 
- แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจตอ่เกียรติที่ได้รับ 
- กล่าวสรรเสรญิผู้ทีใ่ห้การต้อนรับ เช่น กล่าวถึงชื่อเสียงขององค์กร หรอืคุณงามความดีของสถาบันน้ันๆ 
- กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการมาเยือนครั้งน้ี โดยเน้นจุดเด่น ๆ บางประการ 
- กล่าวเช้ือเชิญผู้ตอ้นรับให้กลบัมาเยือนตนบ้าง 

6. การกล่าวในโอกาสเข้ารบัตําแหน่งใหม่ 
 ผู้ท่ีได้รับตําแหน่งใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้า ควรจะเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาประชุมกันเพ่ือแถลง
นโยบาย และแผนงานการดําเนินงาน และจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการทํางานร่วมกันต่อไป การพูดในวาระการ
เข้ารับตําแหน่ง มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

- กล่าวยินดีที่ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับคณะผู้ใต้บังคับบัญชา* กล่าวยกย่องหรือกล่าวถึงคุณค่าของสถาบัน 
หรือของสถานที่ที่ตนได้มาทํางาน 

- กล่าวถึงหลักการ นโยบาย อุดมการณ์ทํางานของตน 
 -  พูดใหค้วามสําคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน และเชิญชวนให้มาร่วมใจในการทํางาน เพ่ือความก้าวหน้า
ของหน่วยงาน 

7. การกล่าวอวยพร 
 การกล่าวอวยพร มักใช้ควบคู่ไปกับการแสดงความยินดี หรือแสดงความปรารถนาดี เพราะถ้าจะอวยพรมัก
ต้องแสดงความยินดก่ีอน หรือถ้าเป็นการกล่าวแสดงความยินดีโดยแท้จริงก็มักจะลงท้ายด้วยการอวยพรการอวยพร
มีหลายโอกาส เช่น ในงานมงคลสมรส งานวัด งานวันข้ึนปีใหม่ ข้ึนบ้านใหม่ ตลอดจนการอวยพรของผู้หลักผู้ใหญ่ 
ซึ่งมักเรียกกันว่า คําอวยพร ซึ่งหมายถึงการให้ศีล ให้พร แก่ลูกหลาน ลูกศิษย์ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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หลกัทัว่ไปในการพูดให้พร 
 7.1 ขึ้นไปพูดดว้ยท่าทีร่าเริงเป็นการแสดงความยินดีไปในตัว 
 7.2 เริ่มต้นด้วยเสียงค่อนข้างดังเล็กน้อย เป็นการเรียกความสนใจ เพราะงานชนิดน้ีมักมเีสียงรบกวนมาก 
ข้อความตอนตน้ควรเป็นใจความง่ายๆ สั้นๆ 
 7.3 การดําเนินเร่ืองให้เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น ถ้าเป็นงานวันเกิดควรกล่าวความสําคัญในวันเกิด 
แล้วพูดถึงคุณงามความดี และเกียรติคุณของเจ้าภาพตามสมควร ถ้าเป็นงานแต่งงานควรเริ่มต้นด้วยการบอกเล่าถึง
ความสัมพันธ์ของท่านกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือทั้งสองฝ่าย ถ้าบังเอิญเกิดรู้จักดีทั้งคู่ ถ้ามีประสบการณ์มาก
พอ  ควรให้ข้อคิดในชีวิตสมรส แล้วกล่าวแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้สมรสกันอันจะเป็นการก่อสร้างรากฐาน
เป็นครอบครับที่ดีต่อไป 
 7.4 ลงท้ายด้วยการกล่าวคําอวยพร ขอใหม้ีความสุขความเจริญก้าวหน้าสืบตอ่ไป 
 7.5 อาจมีการดื่มอวยพรปิดท้ายคํากล่าวอวยพรด้วยก็ได ้

8. การกล่าวอําลา 
 ในกรณีที่ต้องจากถ่ินที่เคยอยู่ไปนาน เพ่ือไปประกอบธุรกิจ รับราชการ หรือไปประจําณ สถานท่ีอื่น ถ้ามี
การจัดเลี้ยงส่งและมีการมอบของขวัญท่ีระลึก ก็ควรมีการพูดขอบคุณที่ได้รับของขวัญน้ันและกล่าวคําอําลา แนว
การพูดอย่างกว้างๆ มีดังต่อไปน้ี 
 8.1 แสดงความเสียใจที่ต้องจากไป ควรบอกให้ทราบว่าทําไมจึงไม่อยากจะจากไปกล่าวถึงความสุขที่ได้รับ
และความคุ้นเคยที่มีอยู่กับบุคคลต่างๆ ในที่น้ัน เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีประทับใจในขณะที่ได้อยู่มาช้านาน และคงระลึก
ถึงด้วยความสุขความภูมิใจตลอดไป ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าให้ดี อย่าพูดเพ้อเจ่อและไม่ซาบซึ้งจริงจัง 
 8.2 สรรเสริญคณะผู้จดัหรือร่วมเลี้ยงส่งจากใจจริง 
 8.3 คาดว่าความสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นที่ ยังคงมีตลอดไป โดยแสดงความมั่นใจว่าแม้จะจากไปแต่
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ไม่มีวันจางหาย หากผู้ใดผ่านไปในสถานที่ที่จะไปอยู่ใหม่ขอให้แวะเยี่ยมเยียน 
 8.4 กล่าวสรุป โดยกล่าวอําลาและอวยพร หากนึกอะไรไม่ได้ก็อาจใช้คําพูดที่นิยมใช้กนัเสมอ คือ “ขอลา
ก่อน ขอให้ท่านท้ังหลายจงอยู่สุขสวัสด”ี
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เรื่องที่ 4.4. การพูดอภิปราย 

เป็นการพูดร่วมกันของบุคคลกลุ่มหน่ึง เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือเพ่ือพิจารณาปัญหาใดปัญหาหน่ึง
แล้วหาข้อสรุปของปัญหานั้น  
ความมุ่งหมายของการอภิปราย 

1.เพ่ือเสนอปัญหาหรอืเร่ืองบางอย่าง 
2.ให้คนกลุ่มหนึ่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทรรศนะอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผลตามหลัก

ประชาธิปไตย 
3.ผู้ร่วมอภิปรายเสนอขอ้เทจ็จริง ข้อเสนอแนะ และแสวงหาข้อแก้ไขทีด่ีที่สดุ อาจมีความเห็นสอดคล้องกัน

หรือโต้แย้งกันก็ได ้
4.หาข้อยุติของปัญหาหรือเรือ่งดังกล่าว 
5.ให้ข้อคิดและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาตอ่ไป 
 

ประเภทของการอภิปราย 
1.การอภิปรายกลุ่ม หมายถึง การอภิปรายทีบุ่คคลมาร่วมปรึกษาหารือกัน อาจมจํีานวน 5-10 คน หรอื

มากกว่าน้ีก็ได้ ทุกคนมีส่วนในการพูด ผลัดกนัพูด ผลดักันฟัง การอภิปรายแบบนี้จะไมม่ีผู้ฟัง เพราะทุกคนเป็นทั้งผูฎ้
พูดและผู้ฟังน่ันเอง 

2.การอภิปรายในที่ประชมุ หมายถึง การอภิปรายท่ีกําหนดวัตถุประสงค์ไว้แน่นอนว่าทุกคนจะมาร่วม
ประชมุเพ่ือแสดงความคิดเหน็สําหรับหัวข้อยุติในเรือ่งใดเร่ืองหน่ึง การอภิปรายแบบน้ีมีประธานในการอภิปราย ทาํ
หน้าท่ีควบคุมการดําเนินการอภิปรายให้เป็นไปตามระเบียบวาระ และหลังจากที่สมาชิกมาร่วมประชุมอภิปรายกัน 
เสร็จสิ้นจนไดข้้อยุติ ก่อนเสนอข้อยุติน้ันสมาชิกจะต้องลงคะแนนเสียงกันก่อนเพ่ือใหแ้น่ใจว่าเป็นมติของที่ประชุม
จริง บางคร้ังอาจมีการคัดเลอืกผูท้ี่มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองน้ันๆ ประมาณ 3-5 คน ร่วมอภิปรายเป็นคณะ ส่วน
คนที่เหลือก็เป็นผู้ฟัง และหลังจากได้อภิปรายแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซกัถามข้อสงสัย เมื่อทุกคนเข้าใจกระจ่างดี
แล้วจึงสรุปข้อยุติท่ีทุกคนเหน็พ้องตอ้งกัน ถือเป็นมติของที่ประชุม จากนั้นประธานก็กล่าวปิดอภิปรายได ้  
      
หน้าที่ของผู้ดําเนินการอภิปราย 

การอภิปรายจะประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับผู้ดําเนินการอภิปราย ซึ่งหน้าที่ของ
ผู้ดําเนินการอภิปราย ได้แก ่

1.กล่าวแนะนําผู้ร่วมอภิปรายให้ผู้ฟังรู้จักอยา่งย่อๆ 
2.กล่าวชือ่เรื่องที่จะอภิปรายและกําหนดเวลาการอภิปราย 
3.เชิญผูอ้ภิปรายพูดให้ทั่วถึงกัน คอยรักษาเวลาการพูดให้อยู่ในกําหนด 
4.เข้าใจเรือ่งที่จะอภิปรายอย่างดี ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการพูดไว้ล่วงหน้า 
5.ช่วยสรุปการพูดอภิปรายของแต่ละคนและเชือ่มโยงไปยังผู้อภิปรายแต่ละคนได ้
6.คอยเพ่ิมเติมหรือสรุปเรื่องอภิปรายให้ผู้ฟังเข้าใจดีย่ิงข้ึน 
7.คอยแจกคําถามของผู้ฟังให้ผู้อภิปราย 
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หน้าที่ของผู้อภิปราย  
1.เข้าใจเน้ือเร่ืองที่จะพูดเป็นอย่างดี เตรียมตัวมาอย่างด ี
2.ประชุมปรึกษาหารือกับคณะผูอ้ภิปราย แบ่งหัวข้อตามความถนัดของตน 
3.รักษาเวลาในการพูดให้เคร่งครัดเสมอและตรงตอ่การนัดหมาย 
4.ใช้ภาษาพูดที่กะทัดรดั ชดัเจน 
5.รักษามรรยาทท่ีดใีนการพูด เช่น กิริยาท่าทาง สีหน้า และการควบคุมอารมณ์ 
6.ผู้อภิปรายควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นพูดบ้าง ไมพู่ดมากเสียคนเดียว 
7.เพ่ิมเติมเน้ือเร่ืองบางตอนหากเห็นว่าผู้อภิปรายยังพูดไม่สมบูรณ์ 

 
ปัญหาหรือหวัข้อเรื่องที่จะนาํมาอภิปราย 

1.ไม่ควรเน้นปัญหาที่กว้างเกินไปจนสรุปผลไม่ได้ หรือตอ้งใช้เวลายาวนาน 
2.ควรเป็นปัญหาที่มีสาระและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
3.ควรเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ได้ประสบและเป็นปัญหาทีพ่บได้บ่อยๆ 
4.ควรเป็นปัญหาที่สังคมส่วนใหญ่เข้าใจยากหรือเข้าใจไม่ถูกตอ้ง 
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เรื่องที่ 4.5. การพูดอธิบาย 
 
ความหมายของการอธิบาย 
            การอธิบาย   หมายถึง    การทําให้บุคคลอื่นเข้าใจในความจรงิ    ความสัมพันธ์หรือปรากฏการณ์
ต่างๆ   ทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม 
  
แนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพในการอธิบาย 
            1. มคีวามรู้ ความเข้าใจในเรือ่งทีจ่ะอธิบาย 
            2. รู้จักสังเกตวิธีอธิบายของผู้อื่นอยู่เสมอ   ทั้งโดยการพูดและการฟัง 
            3. ฝกึฝนการพูดอธิบายอย่างสมํ่าเสมอ 
            4. รู้จักใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพ 
  
การเตรียมเรื่องที่จะพูด 
            1. การเลือกเรื่อง  การเลือกเรือ่งพูดให้เหมาะสม  เรื่องพูดท่ีดนีอกจากจะเร้าใจใหผู้้ฟังอยากฟัง
แล้ว  จะตอ้งชวนให้ผู้พูดพอใจที่จะพูดอีกดว้ย  เรื่องใดถ้าผู้พูดพูดด้วยความพอใจก็ย่อมสามารถเรียกร้องความ
สนใจจากผู้ฟังได้มากกว่าเร่ืองที่พูดโดยไม่เตม็ใจหรอืไมส่บายใจ 
            2. การจํากัดขอบเขตของเรื่อง  เรื่องท่ีพูดควรจํากัดขอบเขตให้พอดกัีบเวลาที่จะพูด  ตัวอย่างการจํากัด
วงเขตของหัวเรื่องที่กว้างให้รดักุมข้ึน เช่น 
 

หัวข้อกว้าง หัวข้อทีแ่คบลง 
สัตว์เลี้ยง 

พลังงานปรมาณู 
การปลูกต้นไม ้

ความซื่อสตัย์ของสุนัข 
การผลติไฟฟ้าด้วยพลังงานปรมาณู 
การเตรียมดินสําหรับปลูกกุหลาบ 

 
            3. การรวบรวมข้อมูล    ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้พูดไม่รู้จักดี  ก็จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อาจเป็น
จากหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน  รูปภาพหรือการสัมภาษณ์บุคคล 
 
            4. การวางโครงเรื่อง ถ้าได้เรียบเรียงเรื่องไว้ก่อนก็จะช่วยในการพูดได้มาก  เมื่อเรียบเรียงเสร็จแล้ว  ควร
ลองอ่านเรื่องน้ันเพ่ือทดสอบดูว่ามีความยาวพอเหมาะแก่เวลาหรือไม่  ในการเรียบเรียงเรื่องใช้หลักการวางโครง
เร่ืองเช่นเดียวกับความเรียงทั่วไปคือ คํานํา เน้ือเรื่องและสรุป 
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5. กลวิธีในการอธิบาย 
                  5.1. อธิบายตามลําดับข้ัน แสดงข้ันตอนเป็นไปตามลําดับอย่างสมเหตุสมผล 
                  5.2. การใชต้วัอย่าง มักใช้ในการอธิบายหลักการหรือวิธีการหรือข้อความรู้บางอย่างซึ่งเข้าใจยาก 
จึงต้องมตีัวอย่างเข้าช่วย 
                  5.3. การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง เหมาะสําหรับการอธิบายสิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งที ่
ผู้ฟังไม่คุ้นเคยมาก่อน 
                  5.4. การชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน ผู้อธิบายจะสามารถชีใ้ห้ผู้ฟังเห็นว่าอะไรเป็น 
สาเหต ุ  อะไรเป็นผลลัพธ์ 
                  5.5. การนิยามคือ การอธิบายความหมายของคําหรอืศัพท์ 
                  5.6. การกล่าวซ้ําด้วยถ้อยคําแปลกออกไป การกล่าวซ้ําดว้ยถ้อยคําหรอืวางลําดับคําแตกต่างกัน 
ออกไป จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องดีข้ึน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 

คําชี้แจง ใหนั้กเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1. การวิจารณ์อยา่งสมเหตุสมผลตรงกับข้อใด  

ก.การโฆษณาชวนเชือ่ 
ข.เกษตรกรพดูผ่านโทรโข่ง 
ค.โฆษกพูดทางหอกระจายขา่ว 
ง.วิทยากรอธิบายช้ีแจงเหตผุลพร้อมจุดมุ่งหมาย 

2. องค์ประกอบของการอ่านเพ่ือจับใจความสําคัญ กล่าวถึงเร่ืองใด  
ก.การเลือกหนังสือดี ๆ มาอ่าน 
ข.พิจารณาชื่อเรื่อง 
ค.กําหนดเวลาอ่าน 
ง.อ่านตามท่ีชอบ 

3. ลักษณะใดเป็นข้อคิดเห็น ? 
ก.การเพาะถ่ัวงอกเป็นศิลปะเช่นเดียวกับการหุงข้าว 
ข.การใช้เมล็ดถ่ัวเขียวมาทําอาหารได้หลายอย่าง 
ค.การเพาะเมล็ดถ่ัวทําเป็นอาชีพได ้
ง.ถ่ัวงอกได้จากการเพาะเมล็ดถ่ัว 

4. การอ่านวรรณคดีบางเร่ืองทีม่ีข้อเตอืนใจที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินชวิีตทําใหผู้้อ่านทบทวนการ
ประพฤติของตนและหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นน้ัน เพ่ือจุดมุ่งหมายอะไร  

ก.อ่านเพ่ือความเพลิดเพลินอารมณ์ 
ข.อ่านเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิต 
ค.อ่านอย่างเพ่งเล็งข้อเท็จจรงิเหมือนอ่านตาํรา 
ง.อ่านเพราะชอบว่าเป็นเรื่องท่ีถูกบังคับและชีวติของตน 

5. ผู้อ่านทราบข้อมูลและพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของเน้ือเรือ่ง จะช่วยทําให้ผูอ้่านเข้าใจถึงอะไร  
ก.สาเหตุของเรื่อง 
ข.เน้ือหาของเรื่อง 
ค.สาระของเร่ือง 
ง.แก่นของเรื่อง 
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กิจกรรม บทที่ 4 

 
คําสั่ง  ให้ผูเ้รยีนศกึษาจากเอกสารหรือเรียนรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น และตอบคําถามดังต่อไปนี ้

 
-ให้ผู้เรียน ยกตัวอย่าง “การเตรียมการพูดและลักษณะการพูดทีด่ีในโอกาสต่างๆ” มาอย่างน้อย 2 ตวัอย่าง โดยมี
เน้ือหาสอดคลอ้งกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้เรียน 
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บทท่ี 5 
วรรณคดีมรดก 
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บทท่ี 5 
วรรณคดีมรดก 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของบทที่ 5 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
 

หัวเรื่อง 
5.1.พระบรมราโชวาท 
5.2.บทพากย์เอราวัณ 
5.3. อิศรญาณภาษิต 
5.4.พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 
5.5. เห็นแก่ลกู 

แนวคิด/สาระสําคัญ 
อ่านวรรณคดี และวรรณกรรม ประเภทบทความ พงศาวดาร นวนิยาย เรื่องสั้น บทกวีนิพนธ์ กลอน  
บทละคร กาพย์ หลักการพิจารณาวรรณคด ีและวรรณกรรม พิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์และคุณค่า 
ด้านสังคม นํามาประยุกต์ใชใ้นชีวติจริงและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัต ิ
 
วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือใหผู้้เรียนสามารถสรุปเน้ือหา ขอ้คิด วรรณคดีมรดกท่ีอ่านได ้
2.เพ่ือใหผู้้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดมีรดกที่อ่านพรอ้มยกเหตุผลประกอบ 
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  แผนการเรียนรู้ประจาํบท 

 
บทท่ี 5 วรรณคดีมรดก 

5.1.พระบรมราโชวาท 
5.2. บทพากย์เอราวัณ 
5.3. อิศรญาณภาษิต 
5.4. พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 
5.5. เห็นแก่ลกู 

แนวคิด/สาระสําคัญ 
อ่านวรรณคดี และวรรณกรรม ประเภทบทความ พงศาวดาร นวนิยาย เรื่องสั้น บทกวีนิพนธ์ กลอน  
บทละคร กาพย์ หลักการพิจารณาวรรณคด ีและวรรณกรรม พิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์และคุณค่า 
ด้านสังคม นํามาประยุกต์ใชใ้นชีวติจริงและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัต ิ
 

วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือใหผู้้เรียนสามารถสรุปเน้ือหา ขอ้คิด วรรณคดีมรดกท่ีอ่านได ้
2.เพ่ือใหผู้้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดมีรดกที่อ่านพรอ้มยกเหตุผลประกอบ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน บทที ่5 
2.ศึกษาเอกสารการเรียน บทที่ 5 
3.ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการเรียน 
4.ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน บทที่ 5 

 
สื่อประกอบการเรียนรู ้

สามารถเรียนรูจ้ากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้ออนไลน์ (ถ้ามี)  ห้องสมดุ  แหล่งเรียนรู้ในชมุชน  ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  และศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่ออืน่ๆ  ฯลฯ 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.ประเมินผลตนเองจากกิจกรรม 
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เรื่องที่ 5.1. พระบรมราโชวาท 

ผู้ทรงพระราชนิพนธ ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2428  
พระราชทานแก ่พระเจ้าลูกยาเธอ 4 พระองค์ ที่เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศ คือ 

1. พระองค์เจ้ากติิยากรวรลักษณ์ ตอ่มาดํารงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ ทรงดํารงตําแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงดํารงตําแหน่งอภิรัฐมนตรี ทรงเป็นต้นราชสกุล กิติยากร  

2. พระองค์เจ้ารพีพัฒนศกัด์ิ ตอ่มาดํารงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ทรงวางรากฐาน
กฎหมายไทยให้ทักเทียมอารยประเทศ ทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และเสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการ ได้รบัยกย่องว่าทรงเป็นพระบิดาของวงการ กฎหมายไทย ทรงเป็นต้นราชสกุล 
รพีพัฒน  

3. พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม ตอ่มาทรงดาํรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงปราจิณกิติบดี ทรงดํารง
ตําแหน่งราชเลขาธิการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นราชสกุล ประวิตร  

4. พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช ต่อมาทรงดาํรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ทรง
วางรากฐานของกองทัพบกไทย ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทรงเป็นต้น
ราชสกุล  จริประวัต ิ

ลักษณะคําประพันธ ์เป็นจดหมายร้อยแก้ว และใช้เทศนาโวหาร  
แนวคิด พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเหน็ว่า“การศึกษาคือ
รากฐานของการพัฒนาประชาชนและประเทศชาต”ิ พระองค์จึงทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาตอ่ ณ 
ต่างประเทศดว้ยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระองค์ทรงพระราชหตัถเลขา สั่งสอนพระโอรสทกุพระองค์ไม่ให้
ถือตัวว่าเป็นเจ้า ใช้จ่ายอย่างประหยัด ขยันหมั่นเพียรศึกษา หาความรู้ ไม่หลงตัวว่าเป็นนักเรียนนอก ไม่ลืม
ภาษาไทยและความเป็นไทย เพ่ือจะได้นําความรู้กลับมาพัฒนาประเทศและถ่ายทอดความรู้น้ันเป็นภาษาไทย
ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสดุ แกป่ระเทศชาตสิบืต่อไป  
 

 

 

 

 

 



101 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอนพระราชโอรสดังต่อไปนี ้ 

1. มุ่งหมายให้ได้วิชาความรู้ ไม่ใช่ได้เกียรตยิศชือ่เสียง จึงมิให้ถอืตัวไว้ยศว่าเป็นเจ้า เพราะ  
    - อาจทําใหน้้อยหน้าเพราะไม่ได้รับการยกย่องเต็มท่ีเหมือนอยู่ที่ประเทศไทย  
- เป็นเจ้า ต้องรักษายศศักดิจ์ะทําอะไรก็ตอ้งระวังทุกอย่าง เพราะคนอื่นสนใจ  
- ซื้อจ่ายอะไรก็จะแพงกว่าคนสามัญเพราะเขาถือว่ามั่งม ี 
- ไม่มีอํานาจหรือสทิธิพิเศษใดในต่างบ้านตา่งเมือง  

2. เงินท่ีใช้ในการศึกษาเล่าเรียนเป็นเงินพระคลังข้างที่ เพราะ  
- ถือว่าการให้การศึกษาเป็นทรัพย์มรดกท่ีประเสรฐิกว่าทรัพย์สินเงินทอง  
- ไม่เป็นที่ติเตยีนในกรณีทีล่กูไม่เฉลียวฉลาด  
- เงินพระคลังข้างที่แม้เป็นสว่นหน่ึงของเงินแผ่นดินแต่ก็เป็นเงินส่วนตัวสําหรับพระเจ้าแผ่นดิน  

3. การสนองคุณพ่อคือ การอตุสาหะเล่าเรียนด้วยความเพียร เพ่ือจะได้มโีอกาสใช้ความรู้สติปัญญาทําการให้ 
เป็นคุณแก่บ้านเมืองของตัวและโลกทีต่ัวมาเกิด  

4. อย่าถือตัวว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน แล้วประพฤติชั่ว ทําผิดจะต้องรับโทษทันที จงออ่นน้อม ว่าง่ายสอนง่าย 
ละมิจฉาทฐิิ ละความชั่ว ทําความดีเสมอ  

5. ให้ใชจ่้ายอย่างเขม็ดแขมป่ระหยดั ถ้ามหีน้ีจะถูกลงโทษ ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งจําเป็น ห้ามอวดมั่งมี ใหคิ้ดว่าเงินที่
ใช้เป็นเงินของราษฎร  

6. ต้องเรียนภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั ให้แม่นยําชดัเจนคลอ่งแคล่วจนแต่งหนังสือไดอ้ย่างน้อย 2 ภาษา 
และวิชาเลข  
- อย่าลืมภาษาไทย ตอ้งแปลความรู้จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได ้ 
- ต้องเขียนจดหมายภาษาต่างประเทศหน่ึงฉบับ แปลไทย 1 ฉบับอย่างน้อยเดอืนละครัง้  
- อย่ากลัวว่าจะแปลผดิ ถ้าผดิจะแก้ไข แล้วจดจําไว้ใช้ให้ถูกตอ่ไป  

7. ผู้ดูแลคือ อา กรมหมื่นเทวะวงษ์ วโรประการอยู่ในกรุงเทพฯ ผู้ดแูลทีต่่างประเทศ คอื ราชทูต 
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เรื่องที่ 5.2. บทพากย์เอราวัณ 

ผู้ทรงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2  
ลักษณะคําประพันธ ์กาพย์ฉบัง 16 ใชส้ําหรับเป็นคําพากย์หรือบทพากย์ในการแสดง หนังใหญ่และโขน  
บทพากย์ทีรั่ชกาลที ่2 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม ่ได้แก่ ตอนนางลอย นาคบาศ เอราวัณ  

บทพากย์เอราวัณน้ีบรรยายลักษณะของช้างเอราวัณไว้อย่างพิสดารช้างน้ีเป็นช้างทรงของพระอินทร์ ช้าง
เอราวัณในตอนน้ีเป็นช้างเอราวัณที่พวกฝ่ายอินทรชิต คือ การุณราช แปลงมาเป็นช้างเอราวัณลอยมาบนท้องฟ้า 
และเหล่ายักษ์แปลงตัวเป็นเทวดา ทําให้ฝ่ายทัพพระราม ยกเว้น หนุมาน เผลอตัวชมความงามด้วยเข้าใจว่าเป็น
เหล่าเทวดา จริงๆ อินทรชิต แปลงองค์เหมือนพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ช้างแปลงน้ีดูแข็งแรงและมีฤทธ์ิย่ิงผิวของ
ช้างเอราวัณเป็นสีขาวเผือกผ่องสะอาดราวสีของสังข์และตัวใหญ่โต มีสามสิบสามเศียร แต่ละเศียรมี 7 งา ดุจเพชร
สวยงามมาก ในแต่ละงา มีสระบัว 7 สระ แต่ละสระมีกอบัว 7 กอ กอบัวแต่ละกอมีดอกบัว 7 ดอก ในแต่ละดอกท่ี
แบ่งบานน้ีมีกลีบ 7 กลีบ กลีบแตล่ะกลีบจะมีเทพธิดา 7 องค์ แต่ละองค์ล้วนรูปโฉมงดงามมาก เทพธิดา แต่ละองค์
จะมีบริวารองค์ละ 7 คน ทั้งหมดน้ีล้วนนิมิตทั้งสิ้น นางเหล่าน้ีฟ้อนระบําร่างรําชม้อยชม้ายตาดั่งนางฟ้านางสวรรค์ 
เศียรช้างแต่ละเศียรจะมีวิมานอยู่ วิมานนี้ดุจดั่งประสาทเวชยันต์ของพระอินทร์เครื่องประดับซองหางล้วนเป็นแก้ว
นพรัตน์พลอยสีแดงเข้ม กระวิน (ห่วงท่ีเก่ียวสําหรับโยงสัปคับช้างเป็นสร้อยถักด้วยทอง) เครื่องแต่งหัวช้างเป็นตา
ข่ายเพชรรัตน์ส่วนที่เป็นตระพองคลุมด้วยผ้าทิพ ท่ีหูช้างห้อยพู่ทุกหู โลทันสารถี แปลงเป็นควาญช้างขับท้าย ช้าง
ทรง บรรดาจตุรงคเสนา (ทหาร 4 เหล่า) ล้วนแปลงกายเป็นเทวดา ทัพหน้าเป็นอารักษ์เทวาผู้รักษาป่า ทัพหลังครุฑ 
กินนร นาค ปีกซ้ายเป็น ฤๅษี วิทยาธร ปีกขวาคนธรรพ์ จัดทัพ ตามตําราพิชัยสงครามแต่ละผู้ล้วนถืออาวุธทั้งหอก 
ศร พระขรรค์ คทากันถ้วนทั่ว  

ความรู้ประกอบเร่ือง  

อินทรชติ เป็นโอรสองค์โตของนางมณโฑกับทศกัณฐ์ เดมิชือ่ รณพักตร ์เป็นพ่ีนางสีดาและไพนา สุริยวงศ์  
มีชายาชือ่นางสุวรรณกันยุมา มโีอรส 2 องค์ คือ ยามลิวัน และ กันยุเวก เมื่อเมือ่อายุ 14 ปี ไปเรียนวิชกับฤๅษีโค
บุตร รู้พระเวทชื่อ “มหากาลอัคค”ี คือ ถ้าบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสามได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม
ครบ 7 ปี จะมฤีทธิ์ย่ิง เมื่อครบ 7 ปี พระอิศวรประทาน ศรพรหมาสตร์ และ พระเวทให้แปลงเป็นพระอินทร์ได้  
พระพรหมประทาน ศรนาคบาศ และให้พรว่าตายก็ใหต้ายกลางอากาศ หากศีรษะตกพืน้โลกจะลุกไหม้ ด้วยไฟกัลป์ 
ตอ้งนําพานแก้วของพระพรหมมารับ พระนารายประทานศรวิษณุปาณัมทศกัณฐ ์ ใชใ้หไ้ปปราบพระอนิทร์      
พระอินทร์แพ้ทิ้งจักรแก้วไว้  จึงนํามาถวายทศกัณฐ์ทศกณัฐ์จึงตั้งชื่อ ให้ใหม่ว่า  “อินทรชติ” แปลว่า “ผู้พิชติ    
พระอินทร์”  
           ในการทําศึกลงกา เมื่อกุมภกรรณตายแล้ว อินทรชติเป็นแม่ทัพออกทําสงคราม หลายครั้ง ครั้งแรก 
รบกับพระลักษมณ์ไม่แพ้ไม่ชนะกัน ครั้งที่สองทําพิธีชุบศรนาคบาศ ถูก ชามพูวราช ทําลายพิธีออกรบกับพระ 
ลักษมณ์และพลวานรสลบทั้งกองทัพ ครั้งที่สามทําพิธีชุบศรพรหมมาสตร์ แต่ไม่สําเร็จ ทศกัณฐ์ส่งคนไปแจ้ง 
เร่ืองกําป่ันถูกฆ่าตายจึงทําลายพิธี อินทรชิตแปลงร่างเป็นพระอินทร์ไปในสนามรบ พระลักษมณ์มองเพลิน  
จึงแผลงศรพรหมาสตร์ ลม้สลบ หนุมานข้ึนหักคอช้างเอราวัณก็ถูกตดี้วยคันศรสลบไป ครั้งที่สี่ทําพิธีกุมภนิยา 
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เพ่ือชุบตัวเป็นกายสิทธ์ิ  ก่อนหลบไปทําพิธีทศกัณฐใ์ห้สขุาจารแปลงเป็นสีดา อินทรชติพาไปตดัหัว ให้พระ 
ลักษมณ์ดูกลางสนามรบ เพ่ือลวงว่าสีดาตายแล้ว ให้พระรามยกทัพกลับ  จากนั้นหลบไปทําพิธีกุมภนิยา          
พระลักษมณ์ตามไปทําลายพิธี และทําลายศรวิษณุปาณัม ศรนาคบาศ และศรพรหมาสตร์ อินทรชติหนีเข้าเมือง  
ครั้งท่ีห้ารบกันพระลักษมณ์ อินทรชติรูต้ัวว่าไม่รอดแน่ ขอให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดา ทศกัณฐ์ไม่ยอมประทานศร     
สุรกานต ์ใหอ้อกไปรบ อินทรชติลาลูกเมีย แล้วออกรบ ถูกพระลักษมณฆ์่าด้วยศรพรหมาสตร์  องคตพ่ีชาย 
ร่วมมารดาเดียวกัน ไปขอพานแว่นฟ้าจากพระพรหมมารองรับไม่ให้ศีรษะตกพื้น เพราะจะทําให้เกิด    
ไฟไหม้โลก 
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เรื่องที่ 5.3. อิศรญาณภาษิต 
 

ผู้ประพันธ์ หม่อมเจ้าอิศรญาณ (ไม่ทราบพระนามเดิม) เป็นโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงมหิศว
รินทรามเรศ พระองค์ทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศ มีพระนามฉายาว่า อิสสรญาโณ มีพระชนม์ชีพอยู่ในช่วงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 อิศรญาณภาษิตมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ 
หรือภาษิตอิศรญาณ  

 
ลักษณะคําประพันธ์ แต่งด้วยคําประพันธ์ประเภท กลอนเพลงยาว ซึ่งมีลักษณะบังคับเหมือนกลอนสุภาพแต่จะขึ้น
บทแรกด้วยวรรครับและจบด้วยคําว่าเอย   

อิศรญาณภาษิตมีเน้ือหาที่เป็นคําสั่งสอนแบบเตือนสติและแนะนําเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติให้เป็นท่ี
พอใจของผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ท่ีมีอํานาจมากกว่า สอนว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากภัยแก่ตน 
ทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จสมหวัง บางตอนก็เน้นเรื่องการเห็นคุณค่าและความสําคัญของผู้อื่น โดยไม่สบ
ประมาทหรือดูแคลนกัน ทั้งน้ี การสอนบางครั้งอาจเป็นการบอกตรงๆ หรือบางครั้งก็สอนโดยคําประชดประชัน
เหน็บแนมซึ่งอาจเป็นเพราะชาวบ้านพากันกล่าวว่าพระจริตของหม่อมเจ้าอิศรญาณไม่ค่อยปกตินัก คาดว่าหากเป็น
สมัยน้ี คงจะเห็นว่าท่านเพี้ยนๆ ไม่ใช่เสียสติ คร้ังหน่ึงทรงทําอะไรวิปริตไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ตรัสประภาษว่า "บ้า" คนอื่นๆ ก็พลอยเห็นตามนั้นไปด้วย หม่อมเจ้าอิศรญาณ น้อยพระทัย จึงทรงแต่งเรื่องน้ีขึ้น
เป็นภาษิต ในตอนหน่ึงมีทํานองเปรียบเปรยกระทบเรื่องน้ีว่า เจ้าว่างามก็ต้องงามไปตามเจ้าก็ใครเล่าจะไม่งามตาม
เสด็จ บทน้ีสอนว่าการคล้อยตามคนใหญ่คนโต ไม่ว่านายจะทําอะไรลูกน้องก็เห็นดีเห็นงาม ตามไปหมด เป็นเรื่องที่
เห็นได้ทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าประเทศไหนหรือระบอบการปกครองแบบไหน ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่านํ้า
พ่ึงเรือเสือพ่ึงป่าอัชฌาศัย เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ หากนักเรียนกําลังทะเลาะอยู่กับใคร 
ลองอ่านตอนนี้ดูบ้างอาจจะใจเย็นลงได้ เป็นบท ที่ว่าด้วยการรักษานํ้าใจกันในฐานะเพ่ือนร่วมสังคมเดียวกันเกิดเป็น
คนเชิงดูให้รู้เท่า ใจของเราไม่สอนใจใครจะสอน อยากใช้เขาเราต้องก้มประณมกรใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัว
มอ บทน้ีว่าด้วยการรู้เท่าทันตัวเองและรู้ทันผู้อื่น จะใช้ใครทํางานก็ต้องขอไหว้วานอย่างสุภาพเขาจึงจะยินดีร่วมมือ
ด้วย อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว จงฟังหูไว้หูคอยดูไป เชื่อนํ้าใจดีกว่าอย่าเชื่อ
ยุ บทน้ีสอนให้หนักแน่นอย่าหูเบา ถ้ารู้จริงน่ิงไว้อย่าไขรู้เต็มที่ครู่เดียวเท่าน้ันเขาสรรเสริญ ไม่ควรกํ้าเกินหน้าก็อย่า
เกิน อย่าเพลิดเพลินคนชังนักคนรักน้อย บทน้ีสอนในเชิงว่า “อย่าโอ้อวดข่มคนอื่น” เพราะจะไม่มีใครชอบ ล้องูเห่า
เล่นก็ได้ใจกล้ากล้าแต่ว่าอย่ายักเย้ืองเข้าเบ้ืองหาง ต้องว่องไวในทํานองคล่องท่าทางตบหัวผางเดียวม้วนจึงควร
ล้อ บทน้ีเสนอแนะวิธี “ล้องูเห่าเล่น” สําหรับผู้ที่เชื่อมั่นว่าตนเองเก่งคิดจะลองดีใคร ให้ถึงที่สุด หากเชื่อมือว่าตน
สามารถเอาชนะคนเก่งได้ คือต้องรู้จุดอ่อนของคนเก่งที่เราจะไป ลองดีเขาว่าจะปราบให้ลงได้ด้วยวิธีใด ถ้าไม่รู้แต่
ไปลองดี อาจจะถูกตีกลับมาตายได้ง่ายๆ เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัดไปพูดขัดเขาทําไมขัดใจเขา ใครทําตึงแล้วก็
หย่อนผ่อนลงเอา นักเลงเก่าเขาไม่หาญราญนักเลง บทน้ีสอนให้เรารู้เท่าทันความเขลาและความบกพร่องของมนุษย์ 
เพ่ือจะได้ฝ่าฟันอุปสรรค ให้ลุล่วงไปได้ แต่ในเวลาเดียวกันก็ให้เราเรียนรู้ที่จะประนีประนอมอยู่ร่วมกับคนเหล่าน้ัน 
อย่างไม่เดือดร้อนจนเกินไป อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทําน้อยนํ้าตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนา อย่านอนเปล่าเอา
กระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหน่ึงแล้วจึงนอน บทน้ีเตือนให้เราไม่ลืมที่จะย้อนกลับมาทบทวนพิจารณาตัวเอง
ด้วยความรอบคอบ ไม่ใช่แต่จะคอยเพ่งมองแต่ความดีหรือไม่ดีของคนอื่นฝ่ายเดียว 
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เรื่องที่ 5.4. พระอภัยมณ ีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือ 

 
1. พระอภัยมณีเป็นผู้มีความรักลูกและเมตตาสงสาร ถึงแม้ว่าจะจาใจอยู่กบันางผีเสื้อสมทุร เมือ่นางแสดง

ความรักความจริงใจตอ่ตนก็อดไม่ได้ที่จะสงสารแต่ถึงอย่างไรพระอภัยมณีก็ยังกลัวนางผีเสื้อสมทุร
นอกจากนี้พระอภัยมณียังเป็นผู้ท่ีมีจติใจออ่นไหวเมื่อผูใ้ดพูดแทงใจก็เศร้าโศกและกลัน้น้าตาไว้ไม่อยู่ แต่
มีขัตติยมานะที่จะตอ่สูต้อ่ไปแม้จะลาบากอย่างไร 

2. สินสมุทร เป็นผู้ที่มีฤทธิ์และกาลังมากด้วยมีเชือ้ผีเสือ้ สมทุร ดาน้าเก่ง ผูกพันกับพระอภัยมณีมากกว่าแม่ 
เมือแม่ไปหาอาหารพระอภัยมณีก็ ไม่เคยดดุ่า สินสมุทรเป็นผู้มีสัมมาคารวะเช่ือ ฟังบิดาตลอด เช่น สัง่ให้
ขอขมาเงือก 

3. นางผีเสื้อสมุทรตัวใหญ่มีฤทธ์ิมากแปลงร่างได้ หน้าตาหน้าเกลียด ปากคอร้าย มคีวามรกัความจริงใจตอ่
พระอภัยมณีมาก นางมีนิสัยดุดัน ดื้อร้ัน ถึงแม้พระฤๅษีจะสอนอย่างไรนางก็ไม่ฟังกลับตอบไดด้้วยความ
หยาบคาย 

4. พ่อเงือกเป็นผูรั้กษาคาสัตย์ทีม่ีไว้ต่อพระอภัยมณี มคีวามกล้าหาญแม้ว่าเป็นเงือกท่ีชรา เป็นผู้ที่ฉลาด
สามารถแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ สามารถหลอกนางผีเสื้อให้หลงตามได้ครึ่งวัน เป็นผู้เสียสละเห็นอกเห็น
ใจพระอภัยมณีจนตนและภรรยาต้องมาตายลง 

5. นางเงือกมีสภาพครึ่งคนครึ่งปลา สวยงาม ผมดกดาเป็นผู้พาพระอภัยมณหีนีจนมาถึงเกาะแก้วพิสดาร 
สุดท้ายไดอ้ยู่กนิกับพระอภัยมณีจน มีบุตรชื่อสดุสาคร 

6. พระโยคีเป็นผูม้ีวิชาอาคมและมีเมตตา 
7. ข้ึนชือ่ว่าลูกแลว้ให้มีหน้าตาแปลกประหลาดอย่างไรพ่อแมย่ังรัก  เด็กย่อมรักเชือ่ใจผู้ทําดีกับตนและรกัตน

มากกว่าผู้ที่คอยดุด่าว่าตตีน  คนโง่ย่อมเป็นเหย่ือของคนฉลาดเสมอ  ความรักทาให้มีความสุขและความ
ทุกข์  ความรักที่ไม่ได้เกิดจากใจย่อมไม่จีรังยัง่ยืน 

8. กล่าวถึงพระอภัยมณีอยู่กับนางผีเสื้อจนมีบุตรชาย หน้าตาเหมือนพระบิดา แตด่วงตา ดั่งสุรีย์ฉาย มีกาลัง
ดังพระยาคชาพลาย มีเข้ียวคล้ายชนนีมีศักดา พระบิดามคีวามรักใคร่เลีย้งดูมาจนอายไุด้แปดปี จึงใหช้ื่อว่า 
สินสมุทร สอนวิชาเป่าป่ีและเพลงอาวุธให้จนชํานาญ วันหน่ึงนางผีเสื้อน้าออกจากถ้าไปหาภักษาหาร ฝ่าย
สินสมุทรซึ่งรักพ่อมากกว่าแม ่เห็นพระอภัยหลับสนิทก็หนีไปวิ่งเล่นในคูหาเห็นแผ่นผาพิงผนิดปิดหนทาง 
จึงเข้าลองผลักด้วยกาลัง ก็พังออก เห็นหาดทรายงาม ทะเลกว้างและป่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อน กอ็อกวิ่งเล่น
และว่ายน้าด้วยความสนุกสนาน ไปพบเงือกเข้าก็แปลกใจ เห็นเป็นครึ่งคนครึ่งปลา จับไปให้พระบิดาด ู
พระอภัยทราบว่าสินสมุทรออกไปนอกถ้า ก็ตกใจบอกว่าถ้าแม่ของสินสมทุรรู้ก็จะโกรธ ด้วยเกรงว่าจะพา
พระบิดาหนีจะพากันตายหมด 

9. สินสมุทรได้ฟังจึงถามความหลังจากพระบิดา พระอภัยก็เลา่ให้ฟังจนหมดสิ้น สินสมุทรรู้เรื่องแล้วก็เสียใจที่
มีแม่เป็นยักษ์รา้ย ฝ่ายเงือกนํ้า  ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่อง ก็ขออาสาพระอภัยที่ไดช้่วยชีวิตไว้ว่าจะใชต้นทา้
อะไรก็จะรับใชทุ้กอย่าง พระอภัยเห็นว่าเงือกพูดไดแ้ละไดฟั้งเร่ืองแล้วก็เกิดความสงสาร แล้วบอกว่าตน
ตอ้งการหนีนางผีเสื้อ แต่ไม่รู้ว่าจะไปแห่งหนใด ขอให้เงือกผู้เจนทางกลางทะเลช่วยแนะน้าด้วย เงือกนํ้า 
จึงบอกว่า ถึงจะหนีนางผีเสือ้สมุทร ก็หนีไมพ้่นเพราะในทะเลมสีตัว์อันตรายมากมายแต่ยังมีโยคีอยู่ตนหน่ึง
อายุถึงพันเศษถือไม้เท้าอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารพวกที่เรือแตกอยู่เป็นศิษย์ทีส่ํานัก ด้วยมนวิชาปราบภูตผี
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ปีศาจได้ เผือ่สาํเภาผ่านมาก็จะได้โดยสารไปบ้านเมือง แต่ทางไกลมาก แล้วเงือกก็บอกว่า ด้วยกําลังของ
ตนจะพาหนีก็ตอ้งใช้เวลาถึงเจ็ดวัน แต่นางผีเสื้อ ยังมีกําลงั ถ้าติดตามไปเพียงสามวันก็จะตามทัน ถ้าจะ
หลอกให้นางผเีสื้อไปอยู่ป่าลว่งหน้าก็จะค่อยยังชั่วบ้าง 

10. พระอภัยได้ฟังความแล้วก็ค่อยคลายทุกข์ แล้วให้เงือกบอกให้สินสมุทรชว่ยกันไปปิดปากถ้ําไว้อย่างเดิม 
อย่าให้เป็นทีส่งสัยของนางผีเสื้อ ถํ้าได้เมือ่นางผีเสื้อกลับมายังถํ้าก็แปลงตนเป็นมนุษย์เอาผลไม้มาใหพ้ระ
อภัย เมือ่คําลงก็พากันหลับไป ฝ่ายนางผีเสื้อเมือ่จะพรากจากลูกผัว ได้นิมิตฝันว่า เทวดาที่อยู่เกาะน้ันมา
ทําลายถํ้าแล้วเอาพะเนินทุบตนจนแทบถึงชีวติ จากนั้นได้ควักเอาดวงตาไปด้วย เมือ่นางตื่นข้ึนจึงเล่าความ
ฝันให้พระอภัยฟัง แล้วขอใหท้้านายฝันใหด้ว้ย พระอภัยได้ฟังแล้วก็เห็นว่าตนจะหนีนางผีเสื้อไปได้ แต่นาง
ผีเสื้อจะเป็นอนัตราย จึงแกล้งท้านายฝันว่าเป็นฝันร้ายนัก ตอ้งตาราว่าเทวดาน้ันคือ มัจจุราชหมายเอาชีวติ 
แล้วแกล้งท้าโศกเศร้าแนะน้าให้นางผีเสื้อสะเดาะเคราะห์ นางผีเสื้อก็ขอค้าแนะน้าว่าจะให้นางสะเดาะ
เคราะหด์้วยวิธีการอย่างใด พระอภัยจึงบอกให้นางไปอยู่ผู้เดียวที่ตนีเขา แล้วอดข้าวอดปลาให้ครบสามวัน 
นางผีเสื้อก็เชือ่แล้วออกไปอยูท่ี่เขาใหญ ่สินสมุทรสงสารแม่ พระบิดาจึงห้ามไม่ใหส้ินสมุทรตามแม่ไป 

11. เมื่อนางผีเสื้อไปแล้ว พระอภัยก็ให้สินสมุทรผลักแผ่นศิลาปิดปากถ้าออกไปแล้วพากันไปที่หาดทราย  
ฝ่ายเงือกน้าก็พาลูกเมียไปรอแล้วก็พาพระอภัยขึ้นบ่าพาไป ส่วนสินสมุทรก็ข่ีเมียเงือก บรรดาสตัว์น้า
ทั้งหลายไม่กลา้กล้ากราย ด้วยกล่ินอายของสินสมุทรคล้ายผีเสื้อผู้เป็นมารดา ส่วนลูกสาวเงือกก็ว่ายน้าตาม
ไปโดยไม่ยอมหยุดพัก ด้วยเกรงนางผีเสื้อจะตามมาทัน ฝา่ยนางผีเสื้อสมุทร อดปลาอดนอนได้สามวันก็
ออ่นกาลังจวนเจียนถึงชีวิตเมือ่ครบกําหนดแล้วก็หาผลไมม้ากิน แล้วกลบัมายังถ้า เห็นประตูคูหาเปิดอยู่ 
เข้าไปดูในถ้าไม่พบใครก็ตกใจ แลดูป่ีที่เป่าก็หายไปด้วยก็รู้ว่าพากันหนีนางไปแล้วมีความเสียใจที่ทั้งลกูและ
ผัวหนีจากไป แล้วก็เกิดความโกรธ ออกตดิตามดูรอ่งรอยในมหาสมุทรก็ไม่พบ จึงเรียกโยธาหาญของตนที่
เป็นปีศาจ ราชทูตภูติพรายมาซักถามพวกผทีี่อยู่ทศิทักษณิแจ้งว่า เห็นเงือกพามนุษย์ไปทางทิศใต้เมือ่คืน
วานชื่น ตนจะตามไปก็เกรงขามเด็กตัวเล็กแต่ไม่กลัวผีนางผีเสื้อรู้ความแล้วก็รีบตดิตามไปอย่างรีบร้อนและ
เหลือโกรธ ทาลายสิ่งที่กีดขวางทางไปตลอดทาง 

12. ฝ่ายพระอภัยมณี หนียักษ์มาได้ห้าคืน เห็นทะมืนมาข้างหลังดังสะเทอืน จึงถามเงอืก ฝ่ายเงือกรู ้ว่าสิ่งน้ัน
คือ ฤทธ์ิของยักษ์จึงตอบพระอภัยไปว่า นางยักษ์กําลังตามมา คงจะทันกันในวันน้ี หนีไม่พ้น เห็นสดุจนจะ
ตาย สินสมุทรตอบว่า จะไมท่ิ้งพระบิดา ถา้แม้ตามมาจะห้ามไว้ แล้วใหพ้ระบิดารีบหนีไปก่อน ฝ่ายนาง
ผีเสื้อสมทุรตามมาไดส้ามวันก็ตามทันผัวกับลูกน้อย ฝ่ายเงือก น้ัน สิ้นกาํลังที่จะพาพระอภัยหนีตอ่ไป จึง
เรียกลูกสาวให้ช่วยพาพระอภัยหนีตอ่ไปสินสมุทรเห็นมารดาในร่างเดิม ไม่ใชร่่างนิมิตท่ีตนเคยเห็น ก็สงสัย
ออกขวางกลางน้ําแล้วร้องถามว่าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้า ท่ีตามมาน้ันตอ้งประสงค์อะไร นางผีเสื้อ น้ันได้
ยินค้าพูดของลกูก็ให้นึกอดสู จึงตอบไปว่าตนไม่ใชช่าติยักษ์ เมือ่อยูใ่นถํ้าไม่ได้จ้าแลง แตอ่อกเดินทางอย่าง
น้ีตอ้งนิมิต รูปจึงผิดไปกว่าเก่าจนเป็นที่สงสัย แล้วถามพอ่ไปอยู่ที่ไหน สนิสมุทรได้ฟังสาํเนียงก็รู้ว่าเป็นแม่ 
แตดู่รูปร่างแล้วน่าสมเพช ด้วยเหตุน้ีพระบิดาจึงหนี จึงแกล้งบอกว่าตนไม่เชือ่ ถ้าหากเป็นแม่จริงก็อย่า
ตามมา ด้วยแม่เป็นผีเสือ้ แตพ่ระบิดาเป็นมนุษย์จึงขอให้ปล่อยพระบิดาไป ส่วนตนน้ันจะขอลาไปเที่ยวสัก
หน่ึงปี ถ้าได้พบ อา ย่า ปู่ อยู่เป็นสุขแล้วก็จะชวนพระบิดามาหามารดาตอ่ไป 

13. นางผีเสือ้รูท้ันสินสมทุร เมื่อเจรจาหว่านล้อมไม่เป็นผลแล้วนางจึงเข้าโจนจับสินสมทุร แต่สนิสมทุรก็หลบ
หลีกไป   ได ้แล้วหนีล่อให้มารดาตามตนไปต้นทาง หมายให้ห่างพระบิดาได้คลาไคลเม่ือเห็นแล้วก็ตดิตาม
ไปพบเงือกยายตา ท่ีออ่นกําลังว่ายนํ้าอยู่จึงเข้าไปจับแล้วซักถาม สองเงือกก็หลอกนางผีเสื้อว่า พระอภัยอยู่
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บนเขาขวางริมทางที่ผ่านมา ตนจะพาไปจับตัว ถ้าไม่เหมอืนค้าที่สัญญา ก็ขอให้ฆ่าตนทัง้สองเสียนางผีเสื้อก็
เชื่อ เงือกพานางผีเสื้อมาได้ครึ่งวันแล้วก็พูดล่อใหต้่อไป แต่นางผีเสือ้รู้ทนัจึงว่าสองเงือกตอแหล จึงหกัขา
ฉีกสองแขน แล้วเคี้ยวกินเงือกทั้งสองน้ันเสยี จากน้ันก็ออกตดิตามพระอภัยต่อไป นางเงือกพาพระอภัย
มาถึงเกาะแก้วพิสดารพรอ้มกับสินสมุทร พระอภัยหนีผีเสือ้สมุทรมาถึงฝั่งผีเสื้อตามมาทนั แต่พระโยคีช่วย
ไว้ได้ นางผีเสือ้วิงวอนพระอภัยขอติดตามไปด้วยจนตลอดชีวิต ขอใหอ้ภัยอย่าไดต้ดัรอนความรักของตน
เลยพระอภัยได้ฟังก็สงสาร และไดช้ีแจงนางไปถึงความจ้าเป็น และเหตุผลที่ตอ้งหนีมา นางผีเสื้อพยายาม
ออ้นวอนให้พระอภัยและสินสมุทรไปหาบอกว่าจะให้มนตเ์วทวิเศษ สินสมุทรสงสารแม่แล้วบอกว่า ฝา่ย
พระโยคีก็พูดจาปลอบโยนและให้โอวาทนางผีเสื้อ 

14. ฝ่ายพระโยคีก็พูดจาปลอบโยนและใหโ้อวาทนางผีเสื้อ แต่นางผีเสือ้ไม่ฟัง และโกรธต่อว่าพระโยคีด้วย
ประการต่าง ๆ จนพระโยคโีกรธเสกทรายขว้างไป นางผีเสื้อกลัวจึงหลบออกไป 

15.ชีวประวัต ิท่านสุนทรภู่มหากวีของโลกสุนทรภู่เกิดเมือ่วันจันทร ์เดอืน 8 ข้ึน 1 คํ่า ปีมะเมีย จุลศักราช 
1148 เวลาประมาณ8.00 น. ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มถุินายน 2329 ในรชักาลที่ 1 บิดามารดาชือ่ใดไมป่รากฏ
ทราบเพียงว่ามารดามีเชื้อสายผู้ด ีและท้าหน้าที่เป็นแม่นมของพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง ส่วนบิดาน้ัน
บวชเป็นพระอยู่ที่วัดบ้านกร่าง อําเภอเเกลง จังหวัด ระยองเมื่อสุนทรภู่โตพอสมควร มารดาได้น้าไปฝากให้
เรียนหนังสือทีวั่ดชีปะขาวหรอืวัดศรีสดุารามในปัจจุบัน ครั้นมีความรู้ดแีล้ว มารดาน้าไปฝากเป็นข้าในกรม
พระราชวังหลัง แตอ่ยู่ได้ไม่นานก็ลาออกไปเป็นเสมียน สนุทรภู่รับราชการไม่ก้าวหน้านัก เพราะติดนิสัยรัก
กาพย์กลอน กระท่ังในสมัยรชักาลที ่2จึงเป็นที่โปรดปรานให้เป็น "ขุนสุนทรโวหาร" ( ภู่ ) เรียกกันสั้นๆ ว่า 
"สุนทรภู่ “ต่อมาในสมัยรชักาลที่ 4 ไดร้ับบรรดาศักดิ์เป็น “พระสุนทรโวหาร " เเละถึงเเก่กรรมเม่ือปีเถาะ 
พ.ศ. 2398 อาย ุ

16. หนังสอืบทกลอนที่สุนทรภู่แต่งมีมากมาย ที่ได้ยินแตช่ื่อเรือ่งยังหาฉบับไม่พบก็มี ทีห่ายสาบสูญไปแล้ว
ไม่ได้ยินชื่อเรือ่งก็มี แต่เร่ืองทียั่งมีต้นฉบับอยู่ในปัจจุบันมี 24 เรือ่งคือ - นิราศ 9 เรือ่ง ได้เเก่ นิราศเมอืงเเก
ลง นิราศพระบาทนิราศภูเขาทอง นิราศเมอืงสุพรรณ นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศอิเหนา นิราศพระเเท่นดงรัง 
นิราศพระปฐม เเละนิราศเมืองเพชรบุรี - นิทาน 5 เรือ่ง ได้เเก่ โคบุตร พระอภัยมณี พระไชยสุริยาลักษณ
วงศ์ เเละ สิงหไตรภพ - สุภาษิต 3 เร่ือง ไดเ้เก่สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท และ สุภาษิตสอนหญิง - 
บทละคร 1 เรือ่ง คือ เร่ืองอภัยนุราช –บทเสภา 2 เร่ืองได้เเก่ ขุนช้างขุนแผ่น ตอนกําเนิดพลายงาม และ
เรื่องพระราชพงศาวดาร – บทเห่กลอ่ม 4 เรื่อง ได้เเก่ เห่เรื่องจับระบา เห่เร่ืองกากี เห่เร่ืองพระอภัยมณี 
และเห่เรือ่งโคบุตร 
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เรื่องที่ 5.5. เห็นแก่ลูก 
 
ผู้ทรงพระราชนิพนธ ์คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6  
ทรงใชพ้ระนามแฝงว่า พระขรรค์เพชร  
ลักษณะคําประพันธ ์บทละครพูดขนาดสั้น 

นายล้ํา(ทิพเดชะ) เพ่ือนเก่าของพระยาภักดีนฤนาถต้องโทษถูกจําคุกเป็นเวลาสิบปี เมื่อพ้นโทษก็ไปค้าขาย 
ฝิ่นกับจีนกิมจีนเง็กที่พิษณุโลก ในทีสุ่ดก็ถูกจับกุมส่วนนายลํ้าหมอความชว่ยให้พ้นคดี นายล้ําหมดตัว จึงคิดมาบอก 
ความจริงกับลูกว่าตนคือพ่อของแมล่ออ เพ่ือหวังพ่ึงพิงลูกซึ่งกําลังจะแต่งงานกับนายทองคําลูกเจ้าคุณรณชติ ซึ่งมี 
ฐานะดี นายล้าํจึงมาหาพระยาภักดีเพ่ือขอพบแม่ลออซึ่งแม่นวลภรรยานายลํ้า มาฝากฝังให้พระยาภักดีในฐานะคน 
ที่เคยรักกัน ดแูลก่อนที่นางจะเสียชีวิต พระยาภักดีเตอืนนายลํ้าไม่ให้บอกความจริงแก่แม่ลออเพราะเกรงว่า จะทํา 
ให้แมล่ออตอ้งอับอายและถูกสังคมรังเกียจ นายลํ้าไม่เชือ่ พระยาภักดีจึงย่ืนข้อเสนอให้เงินหน่ึงร้อยชั่ง นายล้ําก็ไม่ 
รับ พระยาภักดโีกรธหยิบแสห้างม้าเพ่ือจะฟาดนายล้ํา พอดีแมล่ออกลบัมา และเข้ามาทักทายนายลํ้า และคุยถึงพ่อ 
ของเธอที่พระยาภักดีบอกว่าตายไปแล้ว ว่าเป็นคนดี ใครบอกว่าเป็นคนไม่ดีจะไม่ยอมเชื่อเดด็ขาด นายลํ้าเกิด 
ความรู้สึกผดิชอบชั่วดี จึงเปลีย่นจาก ”ความเห็นแก่ตัว” เป็น ”ความเห็นแก่ลูก” จึงไม่บอกความจรงิ และไดม้อบ 
แหวนของแม่นวลฝากพระยาภักดีใหแ้ก่แมล่ออเป็นของรับไหว้และพระยาภักดีได้มอบรูปถ่ายแม่ลออ ให้นายลํ้า  
นายล้ําก็ลาจากไปอย่างเงียบๆ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
เร่ือง  วรรณคดีมรดก 

 
คําชี้แจง  จงเขียนเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สดุลงในกระดาษคําตอบของ
นักศกึษา 
 

 1.  พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย คือขอ้ใด 
        ก.  คาวี  กาพย์เห่เรือ            ข.  รามเกียรติ ์กาพย์ห่อโคลงนิราศ 
        ค.  ไกรทอง  สังข์ทอง  บทเห่ชมเคร่ืองคาวหวาน    ง.  บทพากย์เอราวัณ  บทละครเร่ืองอิเหนา 
 
2.  บทพากย์โอ้ ใช้ประกอบการแสดงในโอกาสใด 
        ก.  ตัวละครออกรบ           ข.  ตัวละครเศร้าโศก 
        ค.  ตัวละครออกจากทอ้งพระโรง        ง.  การชมนกชมไม้ของตัวละคร 
 
3.  บทพากย์เอราวัณในการแสดงโขนโดยทั่วๆ ไปมักเรียกตอนน้ีว่า 
        ก.  ตอนหักคอช้าง        ข.  ตอนอนิทรชติ 
        ค.  ตอนช้างเอราวัณ     ง.  ตอนอินทรชติบิดเบือนกายิน 
 
4.  “วรรณศิลป์” มีความหายตรงกับข้อใดมากท่ีสดุ 
        ก.  หนังสือทีแ่ต่งด ี            ข.  ลักษณะของงานประพันธ์ทุกชนิด 
        ค.  ศิลปะในสุภาษิตคําสอน         ง.  ศิลปะในการแต่งหนังสอื 
 
5.  ข้อใดตอ่ไปน้ีกล่าวไม่ถกูต้อง 
        ก.  เน้ือเรื่องมีความหมายแคบกว่าเน้ือหา 
        ข.  ความหมายของเนื้อหาคล้ายกับเน้ือเรือ่ง 
        ค.  บันเทิงคดี มุ่งเสนอเรื่องราวท่ีเป็นจินตนาการ เพ่ือความเพลดิเพลิน 
        ง.  สารคดี มุ่งเสนอข้อเท็จจริงท่ีเป็นความรู้ หรอืข้อคิดเห็นหลัก 
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6.  ข้อใดมิใชป่ระโยชน์ของการอุปมา 
        ก.  เกิดเสียงไพเราะ          ข.  ผู้อ่านเห็นภาพได้ง่าย 
        ค.  เน้ือความสละสลวยขึ้น      ง.  ช่วยเช่ือมโยงสิ่งที่ไม่คุ้นเคยใหคุ้้นเคย 
 
7.  ข้อใดที่มีสญัลักษณ ์หมายถึงสิ่งที่เป็นภัย 
        ก.  ไก่ได้พลอย                        ข.  ตีปลาหน้าไซ 
        ค.  เรือล่มเมือ่จอด                   ง.  ขว้างงูไม่พ้นคอ 
 
 
8.  “เขาว่าชาติมอญแล้วในท้องมีเคียวคนละเจ็ดเลม่” มคีวามหมายตรงกับบุคคลประเภทใด 
        ก.  คนที่มีอาชีพตดีาบ               ข.  คนที่มีศัตรมูาก 
        ค.  คนที่ชอบโกหก                   ง.  คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายมาก 
 
9.  เร่ืองใดตอ่ไปน้ีมีกลวิธีในการดําเนินเร่ืองในลักษณะนิทาน 
        ก.  บทพากย์เอราวัน                  ข.  สุภาษิตพระร่วง 
        ค.  รําพึงในป่าช้า                      ง.  ราชาธิราช 
 
10.  “ของแพงอย่ามักกิน ความแหนให้ประหยัด” บทประพันธ์น้ีให้คุณค่าในด้านใด 
        ก.  ด้านการทํางาน                     ข.  ด้านการประหยัด 
        ค.  ด้านการปรับตัว                    ง.  ด้านมารยาทในการเข้าสงัคม 
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กิจกรรม บทที ่5 

 
คําสั่ง  ให้ผูเ้รยีนศกึษาจากเอกสารหรือเรียนรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น และตอบคําถามดังต่อไปนี ้
 
-ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ยกตัวอย่าง วรรณคดีมรดก มากลุ่มละ 3 เร่ือง พร้อมเขียนเชื่อผู้แต่ง  
   สมัยทีแ่ต่ง และสรุปเรือ่งย่อมาให้เข้าใจ 
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คณะผู้จัดทํา 

 
นายอดลุย์      ปัญญา  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฮอด ท่ีปรึกษา 
นางยุพิน    คําวัน  ครู    กศน.อําเภอฮอด 
นางสาวสุพิชชา  คะปานา  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอฮอด 
นางกัลยา    ยาจิ๋ว  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอฮอด 
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           คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรุงแก้ไข 
 

   ทีป่รึกษา 
 

นายศุภกร   ศรีศักดา        ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    
นางมีนา กิติชานนท์       รองผูอ้ํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ่   

 
    คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรงุแก้ไข 

 

    นางนิรมล   บุญช ู ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ  ประธานกรรมการ 
 นางจุฑามาศ วงษ์ศิริ     ครชูํานาญการพิเศษ     กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์     ครชูํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอหางดง   กรรมการ 
 นางจารวี มะโนวงค์ ครูชํานาญการ กศน.อําเภอดอยสะเกด็  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.อําเภอเมอืง   กรรมการ 
     นางเบญจพรรณ ปันกํา  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
     นายศรัณย์ภัทร       จักรแก้ว  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
     นางสาวณัฐกฤตา    มะณีแสน ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอดอยสะเกด็  กรรมการ 
     นางสาวณฐมน       บุญเทียม ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเชยีงดาว  กรรมการ 
 นางโยธกา ธีระวาสน์  ครูอาสาฯ กศน.อําเภอดอยสะเกด็  กรรมการ 
 นางสาวภาสินี        สิงห์รัตนพันธ์ุ    บรรณารักษ์             สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 

         และเลขานุการ 
 
 

 


