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        ภาษาไทยเพ ือ่การส ือ่สารและการสร้างมนุษย์สมัพนัธ์ 2 

รหสัวชิา พท33013 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวดัเชียงใหม่ 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ห้ามจาํหน่าย 

หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน 

ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 
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คํานํา 

  หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ 2 รหัสวิชา          
พท33013  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการปรัชญาการศึกษานอก
โรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลสาระความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน โดยองค์ความรู้น้ันได้นํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ นํารายละเอียดเนื้อหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านเข้าใจง่ายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 
     คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ 2  
รหัสวิชา พท33013 เล่มน้ีจะเป็นสื่อที่อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐานตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ทุกประการ 
 

 

 

                    คณะผู้จัดทํา 
                            สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.คําอธิบายรายวิชา 
 การใช้ภาษาพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และประเมินค่าการใช้ภาษาจากสื่อต่างๆ การใช้คําในการ
เขียนได้ตรงตามความหมาย ถูกต้องตามอักขรวิธีและระดับของภาษา การเขียนวิพากษ์วิจารณ์และประเมินงาน
เขียนของผู้อ่ืนเพ่ือนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง แต่งบทประพันธ์ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองได้
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และข้อกําหนดพ้ืนฐานของคําประพันธ์ ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการสื่อสารและ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
 
2.วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฎิบัติจริง เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการพูดแสดงความ
คิดเห็น และประเมินค่าการใช้ภาษาจากสื่อต่างๆ  
 2.เพ่ือให้ผู้เรียนใช้คําในการเขียนได้ตรงตามความหมาย ถูกต้องตามอักขระวิธีและระดับของภาษา การเขียน
วิพากษ์วิจารณ์งานและประเมินงานได้ 
 
รายชื่อเรื่องแต่ละบท 
 บทที่ 1  การพูด 
 บทที่ 2  การเขียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

รายละเอียดวิชา 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสรา้งมนุษยสัมพันธ์ 2 รหัสวิชา  พท33013 
จํานวน  2  หน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด กรอบเนื้อหาสาระ ชั่วโมง

1. การพูด 1. อธิบายหลักการพูดแสดงความ
คิดเห็นและปฏิบัติตามได้ 

2. อธิบายความหมาย  ลักษณะ
และประเภทของสื่อต่างๆ ได้ 

3.  มคีวามเข้าใจและวิเคราะห์
ประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจาก
สื่อต่างๆได้ 

4. ใช้ภาษาพูดสื่อสารและมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนใน
ชีวิตประจําวันได้เหมาะสมตาม
กาลเทศะ 

1.  หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 

2.  ความหมายและลักษณะของสื่อ 

3.  การประเมนิค่าการใช้ภาษาพูดจาก
สื่อต่างๆ 

4.  การใช้ภาษาพูดเพ่ือการสื่อสารและ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจําวัน 
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2. การเขียน 1. ใช้คําในการเขียนได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี 

2. ใช้คําในการเขียนได้ตรง
ความหมาย 

3.  เข้าใจและใช้คําในการเขียนได้
ถูกต้องตามระดับของภาษา 

4.  ใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา 

5.  เขียนวิพากษ์วิจารณ์งานเขียน
ของผู้อ่ืนได้ 

1.  คําทีม่ักเขียนผิด 

2.  ความหมายของคําในภาษาไทย 

3.  ระดับของภาษา 

4.  การใช้คําในการเขียนได้ถูกต้อง
ตามหลักการใช้ภาษา 

5.  การเขียนวิพากษ์วิจารณ์และ
ประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน 

4 

4 

8 

6 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด กรอบเนื้อหาสาระ ชั่วโมง

  6.  เข้าใจและใช้ภาษาเขียน
สื่อสารเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนใน ชีวิตประจําวันได้ 

7.  แต่งบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบและฉนัทลักษณท์ี่เป็น
ข้อกําหนดพ้ืนฐาน 

6.  การใช้ภาษาเขียนในการสือ่สาร
และสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจําวัน 

7.  การใช้ภาษาให้เกิดประโยชน์ในเชิง
สร้างสรรค์ 

10 

 

10 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

คําสั่ง จงทําเครื่องหมาย กากบาทคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
1. องค์ประกอบของการพูดคือข้อใด 
 ก. ผู้พูด สารที่พูด ผู้ฟัง 
 ข. ผู้พูด บรรยากาศ ผู้ฟัง 
 ค. ผู้พูด จุดมุ่งหมาย ผู้ฟัง 
 ง. ผู้พูด นํ้าเสียงที่พูด ผู้ฟัง 
 

2. การพูดที่เป็นแบบแผน มีขั้นตอน มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นการพูดแบบใด 
 ก. เป็นทางการ 
 ข. ก่ึงเป็นทางการ 
 ค. ไม่เป็นทางการ 
 ง. ก่ึงไม่เป็นทางการ 
 

3. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ผู้ฟังคือข้อใด 
 ก. อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
 ข. อายุ เพศ ระดับของรายได้ อาชีพ 
 ค. อายุ เพศ ระดับความสนใจ อาชีพ 
 ง. อายุ เพศ ระดับความสามารถ อาชีพ 
 

4. การอ่านหนังสือและการสมัภาษณ์ผู้รู้คือขั้นตอนใดในการเตรียมเรื่องที่พูด 
 ก. การทําเน้ือเรื่อง 
 ข. การเตรียมเนื้อหา 
 ค. การเลือกเรือ่งพูด 
 ง. การเตรียมกล่าวสรุป 

5. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการพูดเพ่ือเสนอรายงาน 
 ก. ภาษาพูดที่กระชับเข้าใจง่าย 
 ข. แบ่งหัวข้อพูดแต่ละข้อให้สมัพันธ์กัน 
 ค. เสนอข้อมูลตรงประเด็น ยกเหตุผลประกอบ 
 ง. ใช้ภาษาต่างประเทศบ้างเพ่ือยกระดับวิชาการ 
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6. การกล่าวถึงวิธีการอภิปรายเป็นบทบาทหน้าที่ของใคร 
 ก. ผู้อภิปราย 
 ข. ผู้ฟังการอภิปราย 
 ค. ผู้จัดการอภิปราย 
 ง. ผู้ดําเนินการอภิปราย 
 

7. การพูดโต้ตอบด้วยเหตุผล ไหวพริบ เพ่ือพัฒนาสติปัญญา และให้ความบันเทิงแก่ผูฟั้งเรียกว่า 
 ก. การพูดโต้แย้ง 
 ข. การพูดโต้วาที 
 ค. การพูดโต้คารม 
 ง. การพูดโต้อารมณ์ 
 

8. การพูดในที่ประชุมสิ่งที่ประธานควรปฏิบัติคือข้อใด 
 ก. พูดบรรยายให้มากทีสุ่ด 
 ข. ไม่ควรใหส้มาชิกพูดมากเกินไป 
 ค. ใช้ภาษาที่เป็นทางการน่าเคารพและศรัทธา 
 ง. เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
 

9. แผนภูมิความคิด แผนภูมิก้างปลา และแผนภูมิต้นไม้ มีความเก่ียวข้องกับการพูดจับประเด็นอย่างไร 
 ก. ใช้ต้ังวัตถุประสงค์ในการฟัง 
 ข. ใช้เป็นเคร่ืองมือในการจับประเด็น 
 ค. ใช้ในการออกแบบและช่วยตัดสินใจ 
 ง. ใช้ตกแต่งข้อความเพ่ือความสวยงาม 

10. “ หัวใจนักปราชญ์ ” คือข้อใด 
 ก. ขยัน ฉลาด สามารถ อดทน 
 ข. ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา 
 ค. สดับ รับ รอง ส่ง 
 ง. สุ จิ ปุ ล ิ
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11. คําขวัญ เหมาะสําหรับนํามาใช้เขียนในส่วนใด 
 ก. บทนํา 
 ข. เน้ือเรื่อง 
 ค. บทสรุป 
 ง. ส่วนใดก็ได้ 
 

12. การอธิบายลักษณะของบุคคลเป็นการเขียนรูปแบบใด 
 ก. การเขียนอธิบาย 
 ข. การเขียนบรรยาย 
 ค. การเขียนพรรณนา 
 ง. การเขียนบทสนทนา 
 

13. การนําเรื่องราวจากวรรณคดีมาเป็นตัวอย่างในการเขียนเรียกว่าโวหารประเภทใด 
 ก. บรรยายโวหาร 
 ข. พรรณนาโวหาร 
 ค. เทศนาโวหาร 
 ง. สาธกโวหาร 

14. พระบรมราโชวาทจัดว่าเป็นโวหารใด 
 ก. บรรยายโวหาร 
 ข. พรรณนาโวหาร 
 ค. เทศนาโวหาร 
 ง. สาธกโวหาร 

15. บันทึกในขอ้ใดใช้สําหรับหน่วยงานเดียวกัน 
 ก. บันทึกความจํา 
 ข. บันทึกข้อความ 
 ค. บันทึกสั้น 
 ง. บันทึกประจําวัน 
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16. ข้อใดเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 ก. บทความ 
 ข. บทละคร 
 ค. บันทึกสั้น 
 ง. บรรยาย 

17. ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเขยีนแสดงความคิดเห็น 
 ก. สิ่งแวดล้อม 
 ข. การเมือง 
 ค. ศาสนา 
 ง. ชีวิตส่วนตัวคนสําคัญ 

18. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของโครงการ 
 ก. มีช้ินงาน 
 ข. มีวัตถุประสงค์ 
 ค. เพ่ือพัฒนางานหรือกิจกรรม 
 ง. เพ่ือพัฒนาวิชาการเท่าน้ัน 
 
19. หน่ึงบทมี 7 วรรค คือลักษณะของคําประพันธ์ใด 
 ก. กลอน 
 ข. กาพย์ยานี 
 ค. กาพย์ฉบัง 
 ง. กาพย์สุรางคนางค์ 

20. นิราศจัดเป็นคําประพันธ์ใด 
 ก. กาพย์ 
 ข. กลอน 
 ค. โคลง 
 ง. ฉันท ์
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  แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 
บทที่ 1 การพูด 
 

สาระสาํคญั 
 

ศึกษาและฝึกทักษะการพูดสรุปความจับประเด็นได้ พูดนําเสนอความรู้และพูดในโอกาสต่างๆพูดแสดง
ความคิดเห็น พูดแสดงทรรศนะ พูดรายงานที่ได้จากการฟัง การดู เขียนสื่อสาร เขียนบรรยายแสดงความ
คิดเห็น เขียนบันทึกเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่างๆ ได้โดยใช้ถ้อยคําสํานวนภาษาถูกต้องเหมาะสม สละสลวย
เขียนคําประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ตามความสนใจ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการสื่อสาร เป็นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนําข้อคิด
คุณค่าไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิต ตลอดจนมีความซาบซึ้ง ตระหนักและรักความเป็นไทย ภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญา ใช้ภาษาอย่างมีมารยาท ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

1. พูดสรุปความได้ตรงประเด็น 
2. พูดนําเสนอความรู้และแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ได้ถูกต้อง 
3. แสดงออกถึงการเป็นผู้มีมารยาท ในการพูด 
4. เลือกใช้ภาษาในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียน ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1.การพูดเสนอความรู้และพูดแสดงความคิดเห็น 
 
สื่อประกอบการเรียนรู ้

1. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 2 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
1. ทําแบบทดสอบก่อนเรียนในชุดการเรียนและตรวจสอบเฉลยท้ายเล่ม 
2. ศึกษาเน้ือหาสาระในหนังสือเรียน 
3. ทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และตรวจแนวตอบในเฉลยท้ายเลม่ 
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบเฉลยท้ายเล่ม 

 
การประเมินผล 

1. การทําแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
2. การทํากิจกรรมในแต่ละบท 
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บทที่ 1 การพูด 
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ตอนท่ี 1 หลักการพูดเบื้องต้น  
 

เรื่องท่ี 1.1 การเตรียมตวัผู้พูด 
 

ความหมายของการพูด 
การพูดเป็นพฤติกรรมทางภาษาที่ควบคู่ไปกับการฟังเพ่ือการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ เป็นการ

เปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการของผู้พูดไปยังผู้ฟัง โดย
ใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง และอากัปกิริยา จนเป็นที่เข้าใจกันได้ 
 
องค์ประกอบของการพูด 

การพูดเป็นวิธีหน่ึงของการสื่อสาร การถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก หรือความ
ต้องการด้วยเสียง ภาษา และกิริยาท่าทาง เพ่ือให้ผู้รับฟังรับรู้ เข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้พูดการสื่อสาร
จึงจะบรรลุผลได้ 

 
การพูดมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ 3 ประการ ดังน้ี 

1. ผู้พูด ผู้พูดเป็นผู้ที่จะต้องถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง ตลอดจน ทัศนคติของตนสู่
ผู้ฟังโดยใช้ภาษาเสียง อากับกิริยาและบุคลิกภาพของตนให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุด ผู้พูดจะต้องคํานึงถึง
มารยาทและคุณธรรมในการพูดด้วย สิ่งสําคัญที่ผู้พูดจะต้องยึดไว้เป็นแนวปฏิบัติคือ ผู้พูดจะต้องรู้จักสะสม
ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ แล้วรวบรวม เรียบเรียงความรู้ ความคิดเหล่าน้ี ให้มี
ระเบียบ เพ่ือที่จะได้ถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย แจ่มแจ้ง การสะสมความรู้ ความคิดและประสบการณ์ผู้
พูดสามารถทําได้หลายทาง เช่น จากการอ่าน การฟัง การสังเกต การกระทําหรือ ปฏิบัติด้วยตนเอง การ
สนทนากับผู้อ่ืน นอกจากน้ีแล้วผู้พูดจะต้องมีทักษะในการพูด การคิด การฟัง และมีความสนใจที่จะพัฒนา
บุคลิกภาพอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พูดเกิดความม่ันใจในตนเอง 

2. สาระหรือเรื่องราวที่พูด คือ เน้ือหาสาระที่ผู้พูดพูดออกไปซึ่งผู้พูดจะต้องคํานึงอยู่เสมอว่า สาระที่
ตนพูดน้ันจะต้องมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง อีกทั้งควรเป็นเรื่องที่ใหม่ ทันสมัย เน้ือหาจะต้องมีความชัดเจนผู้พูดต้อง
ขยายความคือ ความรู้ที่นําเสนอสู่ผู้ฟังให้มีความกระจ่าง ซึ่งอาจขยายความด้วยการยกตัวอย่างแสดงด้วยตัวเลข 
สถิติ หรือยกหลักฐานต่าง ๆ มาอ้างอิง การเปรียบเทียบข้อที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน เป็นต้น 
 
การเตรียมเน้ือหาในการพูดมีขั้นตอน ดังน้ี 

1) การเลือกหัวข้อเร่ือง ถ้าผู้พูดมีโอกาสเลือกเรื่องที่จะพูดเอง ควรยึดหลักที่ว่าต้อง เหมาะสมกับผู้พูด 
คือ เป็นเรื่องที่ผู้พูดมีความรอบรู้ในเร่ืองน้ัน และเหมาะสมกับผู้ฟัง เป็นเรื่องที่ผู้ฟังมีความสนใจนอกจาก น้ี
จะต้องคํานึงถึงโอกาส สถานการณ์ สถานที่ และเวลา ที่กําหนดให้พูดด้วย 

2) การกําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่องที่จะพูดผู้พูดจะต้องกําหนด จุดมุ่งหมายในการดแต่ละ
ครั้งให้ชัดเจนว่าต้องการให้ความรู้ โน้มน้าวใจหรือเพ่ือความบันเทิงเพ่ือจะได้เตรียมเรื่องให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย นอกจากน้ีผู้พูดจะต้องกําหนดขอบเขตเรื่องที่จะพูดด้วยว่าจะครอบคลุมเน้ือหาลึกซึ้งมากน้อย
เพียงใด 

3) การค้นคว้าและรวบรวมความรู้ ผู้พูดต้องประมวลความรู้ ความคิดทั้งหมดไว้แล้วแยกแยะให้ได้ว่า
อะไรคือความคิดหลัก อะไรคือความคิดรอง สิ่งใดที่จะนํามาใช้เป็นเหตุผล สนับสนุนความคิดน้ัน ๆ และที่สําคัญ
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ผู้พูดจะต้องบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่ได้มาน้ัน มีที่มาจากแหล่งใด ใครเป็นผู้พูด หรือผู้เขียน ทั้งน้ีผู้พูดจะได้
อ้างอิงที่มาของข้อมูลได้ถูกต้องในขณะที่พูด 

4) การจัดระเบียบเร่ือง คือ การวางโครงเร่ือง ซึ่งจะช่วยให้การพูดไม่วกวน สับสนเพราะผู้พูดได้
จัดลําดับขั้นตอนการพูดไว้อย่างเป็นระเบียบ มีความต่อเน่ือง ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดช่วยให้ผู้ฟังจับประเด็น
ได้ง่าย การจัดลําดับเน้ือเรื่องจะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ คํานํา เน้ือเรื่องและการสรุป 

 
3. ผู้ฟัง ผู้พูดกับผู้ฟังมีความสัมพันธ์กัน โดยผู้พูดต้องเร้าความสนใจผู้ฟังด้วยการใช้ภาษา เสียง กิริยา

ท่าทางบุคลิกภาพของตน ในขณะเดียวกันผู้ฟังก็มีส่วนช่วยให้การพูดของผู้พูดบรรลุจุดหมายได้โดยการต้ังใจฟัง 
และคิดตามอย่างมีเหตุผล ผู้ฟังมีความสําคัญที่ผู้พูดต้องให้ความสนใจ ฉะน้ันก่อนจะพูดทุกคร้ังผู้พูดต้อง
พยายามศึกษารายละเอียดที่เก่ียวกับผู้ฟังให้มากที่สุด เช่น จํานวนผู้ฟัง เพศ ระดับการศึกษา ความเช่ือและ
ค่านิยม ความสนใจของผู้ฟัง เป็นต้น การวิเคราะห์ผู้ฟังล่วงหน้า นอกจากจะได้นําข้อมูลมาเตรียมการพูดให้
เหมาะสมแล้ว ผู้พูดยังสามารถนําข้อมูลน้ันมาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ด้วย 

 
จุดมุ่งหมายของการพูด 

การพูดเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มนุษย์ใช้เป็นประจําอยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่จะถ่ายทอด ความรู้สึกนึกคิด
อย่างใดอย่างหน่ึงของตนให้ผู้อ่ืนทราบ ฉะน้ันการพูดแต่ละคร้ังไม่ว่าจะเป็นการพูดกับบุคคลกลุ่มเล็ก ๆเช่น 
ญาติ เพ่ือนฝูงที่สนิทคุ้นเคย นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หรือพูดกับกลุ่มผู้ฟังที่มีจํานวนมากและไม่ว่าการพูดน้ันจะ
มีเน้ือหาสั้นยาวขนาดไหนก็ตาม ผู้พูดจะต้องมีจุดมุ่งหมาย ในการสื่อสารไว้ในใจก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็น
ถ้อยคํา จึงจะทําให้การพูดครั้งน้ันประสบความสําเร็จที่ตนต้ังเป้าหมายไว้ เช่น สมศรีต้องการพูดให้สมคิดเลิกสูบ
บุหรี่ สมศรีจะต้องวางจุดมุ่งหมายในใจแล้วว่า การพูดครั้งน้ีต้องการให้สมคิดเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการกระทํา
หรืออีกกรณีหน่ึง ดวงใจขออนุญาตมารดาไปนอนค้างที่บ้านศิริมาซึ่งเป็นเพ่ือนรักของตนดวงใจก็จะต้องช้ีแจง
มารดาให้เข้าใจถึงความจําเป็นที่จะต้องไปนอนค้างคืนเพ่ือที่จะให้มารดาพิจารณาประกอบการตัดสินใจอนุญาต
หรือไม่อนุญาต โดยทั่วไปแล้ว การพูดมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ ๆ อยู่ 3 ประการ คือ การพูดเพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจ การพูดโน้มน้าวใจ และการพูดเพ่ือความบันเทิง 

1. การพูดเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การพูดเพ่ือจุดมุ่งหมายน้ี เราได้ฟังอยู่เป็นประจํา ไม่ว่าจะเป็น
ข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ หรือจากวงสนทนาในชีวิตประจําวัน เป็นการพูด ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟังเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ประสบการณ์บ้าง แต่ยังไม่กระจ่างชัด
การพูดประเภทน้ี ได้แก่ การรายงาน การพูดแนะนํา การบรรยาย การอธิบาย การช้ีแจง ตัวอย่าง หัวข้อเรื่องที่
พูดเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เช่น 

1) ทําอย่างไรจึงจะเรียนเก่งและประสบความสําเร็จ 
2) ภัยแล้ง 
3) ทําไมราคาพืชผลทางการเกษตรจึงตกตํ่า 
4) งามอย่างไทย 
5) สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
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2. การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ เป็นการพูดที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฟังเช่ือและมีความคิด
คล้อยตาม ทําหรือไม่ทําตามที่ผู้พูดต้องการหรือมีเจตนา ฉะน้ัน ผู้พูดจะต้องช้ีแจง ให้ผู้ฟังเห็นว่าถ้าไม่เช่ือหรือ
ปฏิบัติตามที่ผู้พูดเสนอแล้วจะเกิดโทษ หรือ ผลเสียอย่างไรการพูดประเภทน้ีจะประสบความสําเร็จได้ดีมากน้อย
เพียงไรน้ัน ขึ้นอยู่กับตัวผู้พูดเองว่ามีบุคลิกภาพดีไหม มีการใช้ถ้อยคําภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจของกลุ่มผู้ฟังไหม 
และที่สําคัญ คือผู้พูดจะต้องมีศิลปะและจิตวิทยาในการจูงใจผู้ฟังได้เป็นอย่างดี การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ จะเห็น
ตัวอย่างได้จากการพูดเพ่ือหาเสียงในการเลือกต้ัง ไม่ว่าจะเพ่ือเป็นหัวหน้าช้ัน ผู้แทนกลุ่ม หรือองค์การต่างๆ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) หรือการพูดเพ่ือรณรงค์ให้ผู้ฟังเลิกบุหรี่ หรือไม่กระทํา สิ่งใดสิ่งหน่ึง เช่น การพูด
เพ่ือให้ช่วยกันประหยัดการใช้นํ้ามัน ไฟฟ้า นอกจากน้ีการพูด เพ่ือโน้มน้าวใจจะนําไปใช้มากในด้านธุรกิจการ
ขาย การโฆษณาเพ่ือให้ ผู้คนหันมานิยมใช้หรือซื้อสินค้าตน ตัวอย่างหัวข้อเรื่องที่พูดโน้มน้าวใจ เช่น 

1) บริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์ 
2) มาเลี้ยงลูกด้วยนมมารดากันเถอะ 
3) ฟังดนตรีเถอะช่ืนใจ 
4) ช่วยทําเมืองไทยให้เป็นสีเขียวดีกว่า 
5) ออกกําลังกายวันละนิดชีวิตแจ่มใส 
6) เหรียญบาทมีความหมายเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท 
3. การพูดเพื่อความบันเทิง การพูดเพ่ือจุดมุ่งหมายน้ีเป็นการพูดที่มุ่งให้ผู้ฟัง เกิดความเพลิดเพลิน รื่น

เริง สนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียด ในขณะเดียวกันก็แทรกเนื้อหาสาระ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วย ผู้พูด
จะต้องเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน หน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสไม่เป็นคนเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเกินไป 
เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะมีผลต่อการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้เกิดขึ้นได้ดังจะเห็นได้จากรายการต่าง ๆ ทาง
สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ 

ตัวอย่างหัวข้อเรื่องที่พูดเพ่ือความบันเทิง เช่น 
1) เราจะได้อะไรจากการฟังเพลงลูกทุ่ง 
2) ทําอะไรตามใจคือไทยแท้ 
3) พูดใครคิดว่าไม่สําคัญ 
4) ที่ว่ารัก รักน้ันเป็นฉันใด 
 

หลักการพูดทีดี่ 
ผู้พูดที่ต้องการสื่อความเข้าใจกับผู้ฟังให้เกิดความสําเร็จในการส่งสารได้ดีน้ันต้องคํานึงถึงหลักการพูด 

ดังต่อไปน้ี 
1. การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาได้แก่ 

1.1 การออกเสียงสั้น – ยาว ต่างกัน ความหมายก็ต่างกันไปด้วย เช่น เก้า – ก้าว เข้า – ข้าว 
 เท้า – ท้าว 

ตัวอย่าง 
ก. ก้าวเท้าไปเก้าครั้ง 
ข. เขาเดินเข้าไปรับประทานข้าว 
ค. เขาบาดเจ็บที่เท้า 
 

1.2 การออกเสียงคําหลายพยางค์ให้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง คําบางคําออกเสียง 
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แบบอักษรนํา เช่น 
ดําริ อ่านว่า ดํา – หริ 
กนก อ่านว่า กะ – หนก 
ดํารัส อ่านว่า ดํา – หรัด 
ปรอท อ่านว่า ปะ – หรอด 
ผลิต อ่านว่า ผะ – หลิด 
 

บางคําไม่ใช่คําสมาส แต่อ่านออกเสียงต่อเน่ืองแบบคําสมาส เช่น 
ผลไม ้อ่านว่า ผน – ละ – ไม ้
พลเมือง อ่านว่า พน – ละ – เมือง 
เทพเจ้า อ่านว่า เทบ – พะ – เจ้า 
ดาษดา อ่านว่า ดาด – สะ – ดา 

 
คําบางคําไม่นิยมออกเสียงให้มีเสียงต่อเน่ือง เช่น 

ทิวทัศน์ อ่านว่า ทิว – ทัด 
สัปดาห์ อ่านว่า สับ – ดา 
ดาษด่ืน อ่านว่า ดาด – ด่ืน 
วิตถาร อ่านว่า วิด – ถาน 
รสนิยม อ่านว่า รด – นิ – ยม 
คุณค่า อ่านว่า คุน – ค่า 
 
1.3 ออกเสียงให้ถูกต้องตามความนิยม เช่น 

กําเนิด อ่านว่า กํา – เหนิด  
ยมบาล อ่านว่า ยม – มะ – บาน 
ชักเย่อ อ่านว่า ชัก – กะ – เย่อ 
เทศบาล อ่านว่า เทด – สะ – บาน 
 

1.4 ออกเสียงคําควบกล้ํา ร, ล, ว หรือเป็นอักษรนําให้ชัดเจนถูกต้อง เช่น 
ตราด อ่านว่า ตราด เป็น อักษรควบ 
ตลาด อ่านว่า ตะ – หลาด เป็น อักษรตํ่า 
จริง อ่านว่า จิง เป็น อักษรควบไม่แท ้
ปรักหักพัง อ่านว่า ปะ – หรกั – หัก – พัง เป็นอักษรนํา 

คําต่อไปน้ีออกเสียงแบบควบแท้ทั้งหมด เช่น 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปลาบปลื้ม 
ปลอดโปร่ง พร้อมเพียง เพราะพริ้ง 
แพรวพราว เพลิดเพลิน พลุกพล่าน 
แกว่งไกว กว้างขวาง ไขว่คว้า 
คลุกเคล้า คลาดเคลื่อน คลอนแคลน 
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คําบางคําเป็นคําเรียงพยางค์กันไม่ออกเสียงแบบควบกล้ํา เช่น 
ปริญญา ออกเสียงว่า ปะ – ริน – ยา 
ปราชัย ออกเสียงว่า ปะ – รา – ไช 
ปรัมปรา ออกเสียงว่า ปะ – รํา – ปะ – รา 
ปรินิพพาน ออกเสียงว่า ปะ – ร ิ– นิบ – พาน 

                  1.5 ไม่ควรออกเสียงให้ห้วนสั้น ตัดคํา หรือรัวลิ้นจนฟังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะคําหลายพยางค์ เช่น 
มหาวิทยาลัย ไม่ควรออกเสียงว่า หมา – ลยั 
วิทยาลัย ไม่ควรออกเสียงว่า วิด – ลัย 
ประกาศนียบัตร ไม่ควรออกเสียงว่า ปะ – กาด – บัด 
กิโลเมตร ไม่ควรออกเสียงว่า กิโล หรือ โล 
กิโลกรัม ไม่ควรออกเสียงว่า กิโล หรือ โล 
สวัสดี ไม่ควรออกเสียงว่า หวัด – ดี 
ประธานาธิบดี ไม่ควรออกเสยีงว่า ปะ – ธา – นา – ดี 
เฉลิมพระชนมพรรษา ไม่ควรออกเสียงว่า ฉะ – เหลิม – ชน – สา 
 
1.6 ไม่ควรใช้ภาษาพูด ภาษาตลาด ภาษาสื่อมวลชนหรือภาษาโฆษณา ในการพูดกับคน 

ทั่วไป ซึ่งจะทําให้ผู้ฟังเข้าใจยากและไม่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล เช่น 
สาวคนน้ันจัดอยู่ในวัยเอ๊าะ ๆ 
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีอยู่ในวัยดึก 
นายตํารวจถูกเตะโด่งออกจากพ้ืนที่ 
เขาว่ิงเต้นเพ่ือขอย้ายไปในที่เจริญ 
นายตํารวจเต้น ถูก นสพ. คุย้เบ้ืองหลัง 
เจ้าหน้าที่บุกคกุลําปางหาข้อมูลปรับปรุงเรือนจํา 
 
1.7 การออกเสียงคําแผลง ควรออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม เช่น 

บําราศ ออกเสียงว่า บํา – ราด 
บําราบ ออกเสียงว่า บํา – หราบ 
ตํารวจ ออกเสียงว่า ตํา – หรวด 
ผนวช ออกเสียงว่า ผะ – หนวด 
สาํเร็จ ออกเสียงว่า สํา – เหร็ด 
จําหน่าย ออกเสียงว่า จํา – หน่าย 
แสดง ออกเสียงว่า สะ – แดง 
ถลก ออกเสียงว่า ถะ – หลก 
จรวด ออกเสียงว่า จะ – หรวด 

2. การใช้ภาษา ต้องเลือกใช้ถ้อยคําที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้ฟัง 
3. ผู้พูดและผูฟั้งมีจุดมุ่งหมายตรงกัน ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายทีต้่องการสื่อความหมายไปยังผู้ฟังเพ่ือให้เข้าใจ

เรื่องราวต่าง ๆ ผู้ฟังก็มีความต้ังใจฟังสิ่งที่ผู้พูดสื่อความหมายให้ 
4. ออกเสียงพูดให้ชัดเจน ดังพอประมาณ อย่าตะโกนหรือพูดค่อยเกินไป 
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5. สีหน้า ท่าทางย้ิมแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียด 
6. ท่าทางในการยืน น่ัง ควรสง่าผ่าเผย การใช้ท่าทางประกอบการพูดก็มีความสําคัญ เช่น การใช้มือ 

น้ิว จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายย่ิงขึ้น 
7. ต้องรักษามารยาทการพูดให้เคร่งครัดในเรื่องเวลาในการพูด พูดตรงเวลาและจบทันเวลา 

ลักษณะการพดู 
การพูดที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบุคคล สถานที่โอกาสและเวลาในการ

พูด ซึ่งในการพูดแต่ละลักษณะจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องต่าง ๆ เช่น การวางตัว การแต่งกาย ตลอดจน
การเลือกใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของการ ใช้ภาษาที่แตกต่างกันทําให้สามารถแบ่งการพูดได้ 3 
ลักษณะ ดังน้ี 

1. การพูดแบบไม่เป็นทางการ การพูดลักษณะน้ีเป็นการพูดที่ใช้สื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่เรา
สนิทสนมคุ้นเคยกันมาก เช่น ในระหว่างเพ่ือนที่สนิท สมาชิกภายในครอบครัวหรือถ้าเป็นการพูดในท่ีชุมชน 
การพูดครั้งน้ันก็เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรออกไปแนะนําชาวบ้านทําปุ๋ยหมัก
กํานันช้ีแจงให้ลูกบ้านเข้าใจนโยบาย ด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน 

การพูดแบบไม่เป็นทางการน้ีจะใช้บ่อยมากในชีวิตประจําวันแม้กระทั่งในสื่อมวลชน ประเภทวิทยุ 
โทรทัศน์ การใช้การพูดลักษณะน้ี เช่น รายงานข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง การสัมภาษณ์ ที่ไม่เป็นพิธีการ การเล่า
นิทาน ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ เป็นต้น 

2. การพูดแบบก่ึงทางการ การพูดก่ึงทางการหรือก่ึงแบบแผน เป็นการพูดที่ผู้พูด มีความพิถีพิถันใน
การใช้ถ้อยคํามากขึ้นกว่าลักษณะแรกจะใช้ในการสนทนากันระหว่าง ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกันนัก หรือในกลุ่มสนทนาซึ่ง
มีบุคคลต่างวัย ต่างเพศ ต่างวุฒิ รวมอยู่ด้วยการพูดในชุมชนจะใช้การพูดในลักษณะน้ี เช่น การอภิปราย การ
แนะนําบุคคลในที่ ประชุมและ วงสังคมให้ผู้อ่ืนรู้จัก ดังตัวอย่าง การแนะนําวิทยากร ประธานในพิธีบุคคลสําคัญ 
หรือแขกผู้มีเกียรติ เป็นต้น 

3. การพูดแบบเป็นทางการ การพูดแบบเป็นทางการหรือเป็นแบบแผนเป็นการพูด ที่ผู้พูดจะต้อง
ระมัดระวังในเรื่องของความถูกต้อง ความเหมาะสมของการเลือกใช้ถ้อยคํา การพูดลักษณะน้ีจะใช้ในโอกาสท่ี
เป็นพิธีการ มีขั้นตอนในการพูด เช่น การพูดในที่ประชุมที่มีระเบียบวาระการกล่าวต้อนรับ การกล่าวตอบ การ
กล่าวอวยพร การแสดงปาฐกถา การให้โอวาท เป็นต้น 
 

วิธีการพูด 
การพูดในที่ชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณะน้ัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดระหว่างบุคคล การพูดในกลุ่มการ

พูดหน้าที่ประชุม หรือการพูดทางสื่อมวลชน ผู้พูดจะต้องเลือกวิธี การพูดว่าควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะกับ
จุดมุ่งหมายในการพูดครั้งน้ัน ๆ การเลือกวิธีการพูด เป็นสิ่งจําเป็น ที่ผู้พูดจะต้องเข้าใจให้ถ่องแท้จึงจะช่วยให้ผู้
พูดประสบความสําเร็จในการพูดได้ 
 

วิธีการพูดแบง่ได้ 2 วิธ ีดังนี้ 
1. การพูดโดยไม่ได้เตรียมตัว การพูดแบบน้ีเป็นการพูดที่ผู้พูดไม่ทราบ ล่วงหน้ามาก่อนว่า จะต้องพูด 

หรือถ้ารู้ตัวล่วงหน้าก็มักเป็นระยะเวลาเพียงสั้น ๆ เท่าน้ัน ไม่มีเวลามากพอที่จะเตรียมตัวให้พอ จึงมีผู้เรียกการ
พูดแบบน้ีว่า การพูดแบบกะทันหันบ้าง การพูดแบบกลอนสดบ้าง การพูดชนิดน้ีอาจจะใช้ในการพูดต้อนรับ 
การพูดขอบคุณ การกล่าว อวยพรในโอกาสต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์หรือ การแก้ปัญหา
ประการใดประการหน่ึงเน่ืองจากการพูดวิธีน้ีผู้พูดไม่มีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้า จึงอาจทําให้ผู้พูดเกิดความ
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ประหม่าได้และไม่สามารถพูดได้ตามท่ีผู้พูดมุ่งหวังไว้ ฉะน้ันเมื่อผู้พูดได้รับเชิญ ให้ออกไปพูด ผู้พูดควรรวบรวม
ความคิดว่าจะพูดอะไร พูดอย่างไร ให้ตรงกับหัวข้อ และจุดมุ่งหมายของการพูดเหมาะกับผู้ฟังบรรยากาศใน
ขณะที่พูดและที่สําคัญคือ จะต้องเรียบเรียงเน้ือหาให้กระชับเหมาะสมกับเวลา 

2. การพูดโดยการเตรียมตัวล่วงหน้า การพูดวิธีน้ีเป็นการพูดที่ผู้พูด ได้มีโอกาสวางแผนเตรียมตัวมา
ล่วงหน้า ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 วิธี 

2.1 การพูดโดยอาศัยต้นร่าง การพูดวิธีน้ีเป็นการพูดที่ผู้พูดจะต้องศึกษาค้น คว้าหาข้อมูล 
เก่ียวกับเรื่องที่จะพูดให้ชัดเจน แล้วเขียนหัวข้อย่อ ๆ ไว้เป็นโครงเร่ือง เมื่อพูดจึงค่อยขยายความตามโครงเรื่องที่
วางไว้ ฉะน้ัน ก่อนที่จะวางโครงเรื่อง ผู้พูด จะต้องพิจารณาว่าจะเสนอเน้ือหาการพูดในแบบใด ลําดับเน้ือหา
และใช้ภาษาอย่างไร จะใช้อุปกรณ์ใดมาช่วยประกอบการพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ชัดเจนย่ิงขึ้น ตลอดทั้งได้มีโอกาส
สํารวจข้อมูลว่าผู้ฟังคือใคร อยู่ในวัยใด เพศใด อาชีพใด มีความสนใจในเรื่องใด ทั้งน้ีเพ่ือ จะได้ตระเตรียมการ
พูดให้เหมาะสม ในขณะที่พูดขยายโครงเร่ือง ผู้พูดจะต้องคํานึงว่าจะกล่าวนําอย่างไร เน้ือหาจะประกอบด้วย
หัวข้อใดบ้าง สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องการลําดับเน้ือหาสาระก่อนหลังและต้องพิจารณา ว่าจะขยาย ความเน้ือหา
ด้วยวิธีใด เช่น ยกตัวอย่างประกอบ เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง เสนอข้อมูล ด้วยตัวเลขหรือสถิติและ
ตอนสรุปจะสรุปอย่างไรจึงจะสมบูรณ์ ประทับใจผู้ฟังการพูดโดยอาศัยต้นร่าง มีข้อดีที่ผู้พูดสามารถพูดได้อย่าง
มั่นใจเพราะได้ค้นคว้า ตระเตรียมข้อมูลมาแล้วเป็นอย่างดี และมีโครงเรื่องกําหนดไว้แล้วช่วยทําให้การ
เรียงลําดับ เน้ือหาไม่สับสนในขณะเดียวกันผู้พูดสามารถปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับผู้ฟังและบรรยากาศ
ในขณะที่พูด ส่วนข้อเสียน้ัน ถ้าผู้พูดเน้นข้อใดข้อหน่ึงมากเกินไป อาจจะไม่พอดีกับเวลาและหากผู้พูดไม่เข้าใจ
เน้ือหาที่จะพูดให้ถ่องแท้แล้ว จะทําให้การพูดไม่แจ่มแจ้ง 

2.2 การพูดโดยอ่านจากต้นฉบับ การพูดวิธีน้ี เป็นการพูดโดยอ่านจาก ต้นฉบับ ที่เตรียมไว้ 
อย่างสมบูรณ์แล้ว ผู้พูดอาจจะเตรียมต้นฉบับเองหรืออาจจะให้ผู้อ่ืน ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะเรื่องน้ัน ๆ เป็นผู้
เตรียมต้นฉบับให้ก็ได้ การพูดชนิดน้ี เหมาะสําหรับ โอกาสท่ีเป็นพิธีการ เช่น คํากราบบังคมทูล รายงาน คํา
ปราศรัยของนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีในโอกาสต่าง ๆ คํากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดและปิดการ
ประชุม การสัมมนา เป็นต้น การพูดวิธีน้ี ผู้พูดต้องเตรียมซ้อมอ่านต้นฉบับล่วงหน้ามาก่อนเพ่ือป้องกันการอ่าน
คําผิด การออกเสียงคําไม่ถูกหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องผู้พูดต้องใช้นํ้าเสียงที่เป็นธรรมชาติคล้ายกับการพูดไม่ใช่
การอ่านและท่ีสําคัญผู้พูดต้องไม่ก้มหน้าก้มตาอ่านแต่เพียงอย่างเดียว ควรเงยหน้ามาประสานสายตากับผู้ฟัง
บ้าง 

2.3 การพูดโดยท่องจํา การพูดวิธีน้ีเป็นการพูดที่ผู้พูดจะต้องท่องจําเน้ือหา ที่จะพูดทั้งหมด
ซึ่งผู้พูดจะต้องมีความจําดีเลิศ มิฉะน้ันจะทําให้การพูดติดขัด ตะกุกตะกัก หรือหยุดชะงักไปเมื่อผู้พูดลืมเน้ือหา
ข้อดีของการพูดวิธีน้ีคือ ทําให้การพูดได้เน้ือหาครบถ้วนตามท่ีเตรียมไว้ และช่วยให้ผู้พูด มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เพราะได้ท่องจําเน้ือหาไว้ได้ทั้งหมดแล้วผู้ฝึกพูดใหม่ๆ อาจจะใช้ วิธีน้ีแต่มีข้อเสีย คือ ถ้าผู้พูดลืมข้อความ
ตอนใดตอนหน่ึงแล้ว จะทําให้พูดต่อไปไม่ได้ และถ้าผู้พูดนึกถึง เน้ือเรื่องจะทําให้ดวงตาเหม่อลอยไม่ประสาน
สายตากับผู้ฟัง ผู้พูดจะต้อง พึงระวังที่จะไม่พูดด้วยนํ้าเสียงเหมือนท่องจํา และการใช้กิริยาท่าทางประกอบ การ
พูดต้องให้เป็นธรรมชาติ 

การพูดในที่ประชุมชนน้ัน ผู้พูดอาจจะต้องใช้หลายวิธีประสมประสานกัน ไม่จําเป็นที่ว่าการ
พูดครั้งหน่ึง ๆ นั้น ผู้พูดเจาะจงใช้วิธีพูดวิธีน้ีเพียงวิธีเดียว การจะเลือกวิธีใดให้เหมาะสม น้ัน ขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของการพูดแต่ละคร้ัง เช่น ในขณะที่ผู้พูดใช้วิธีพูดโดยอาศัยต้นร่าง ผู้พูดอาจจะใช้วิธีพูดโดยอ่านจาก
ต้นฉบับหรือการพูดโดยท่องจําประกอบด้วย 
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การเตรียมตัวในการพูด 
เพ่ือให้การพูดแต่ละคร้ังประสบความสําเร็จควรมีการเตรียมตัวที่ดีในการพูด ซึ่งการเตรียมตัวในการพูด

มีหลักสําคัญ 7 ประการคือ 
1. การต้ังวัตถุประสงค์ การพูดที่ดีควรมีการต้ังวัตถุประสงค์ของเร่ืองที่จะพูดว่าพูดในโอกาสอะไร เพ่ือ

อะไร จะใช้ถ้อยคําภาษาพูดอย่างไร และจะมีวิธีการพูดอย่างไร ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการพูดที่ต้ังไว้ 
เราแบ่งวัตถุประสงค์ของการพูดได้ 3 ประการ คือ 

1.1 เพ่ือความบันเทิง มักพูดในโอกาสที่มีการพบปะสังสรรค์ งานร่ืนเริง ใช้เวลาในการพูดไม
นาน ได้เน้ือหาสาระที่มุ่งให้ผู้ฟังเกิดความสนุกสนานครึกคร้ืน อาจสอดแทรกมุขตลกแต่ต้องระวังไม่หยาบโลน 

1.2 เพ่ือให้ข่าวสารหรือข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของการพูดแบบน้ีคือ ต้องการ ให้ผู้ฟังได้รับ 
ข้อเท็จจริงที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความคิด โดยไม่จําเป็นต้องคํานึง ว่าผู้ฟังจะเห็นด้วยหรือไม่ การพูดประเภท
น้ี เช่น การบรรยาย การรายงานประจําปี ผู้พูดจะต้องเตรียมตัว ให้มีความรู้ที่ชัดเจนเก่ียวกับเรื่องที่จะพูด ซึ่ง
อาจมีตัวอย่างประกอบ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ควรใช้ศัพท์ทางวิชาการหรือศัพท์เฉพาะโดยไม่จําเป็น 

1.3 เพ่ือชักจูงใจ วัตถุประสงค์ของการพูดแบบน้ีก็คือ การชักชวนจูงใจ ให้เช่ือ เห็นด้วยคล้อย 
ตาม ทั้งในเรื่องความคิดและการกระทํา ตัวอย่างการพูดแบบน้ี เช่น การพูดโฆษณา หาเสียงเลือกต้ังเชิญชวนให้
บริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือการกุศล การพูดแบบน้ี ผู้พูดต้องใช้ภาษาที่เร้าอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม มี
ลีลาการพูดที่น่าเช่ือถือ 

2. การวิเคราะห์ผู้ฟัง ผู้ฟังเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การพูดแต่ละคร้ังประสบความสําเร็จความสําเร็จ 
มากน้อยเพียงใดผู้พูดควรจะรู้และมีข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับผู้ฟัง ดังน้ี 

2.1 อายุ คนที่มีอายุต่างกัน ความรู้ความสนใจประสบการณ์ย่อมจะแตกต่างกัน ดังน้ันการ
เลือกเรื่องสําหรับวัยรุ่น ก็มักจะสนใจเรื่องต่ืนเต้น ทันสมัย ชวนฝัน หรือ อุดมการณ์ คนวัยกลางคน ควรเป็น
เรื่องที่มีเหตุผลแสดงความคิดความอ่าน ส่วนคนวัยชราก็ควรจะเน้น เรื่องธรรมะ งานอดิเรก สุขภาพวัฒนธรรม 
เป็นต้น 

2.2. เพศ หญิง กับ ชาย ก็ย่อมจะมีความสนใจกับเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกัน ผู้หญิง ก็ควรจะ
เป็นเรื่องความงาม สุขภาพ ศิลปะ ดนตรี ส่วนเพศชายก็น่าจะสนใจ เรื่องเคร่ืองยนต์ กลไก กีฬา การเมืองเป็น
ต้น 

2.3 ระดับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของเหตุผล ภาษา รูปแบบการ 
นําเสนอ คนที่มีระดับการศึกษาสูง ต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ข้อมูลทางวิชาการมาก ส่วนคนที่มีการศึกษาน้อยต้องเน้น
เรื่องอารมณ์ความเช่ือมากกว่า 

2.4 อาชีพ ผู้พูดต้องศึกษาอาชีพของผู้ฟังเพ่ือประโยชน์ในการเลือก หัวข้อที่จะพูดได้
สอดคล้องกับความสนใจ และประสบการณ์ของผู้ฟัง 

2.5 ท่าทีของผูฟั้งต่อเรื่องที่พูด ผู้พูดควรศึกษาให้ทราบว่าผู้ฟังกําลังสนใจเรื่องอะไรอยู่ เพ่ือให ้
ผู้ฟังติดตามฟังจนจบ นอกจากน้ียังทําให้สนใจกับเรื่องที่จะพูด เพราะเป็นเรื่อง ที่เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิต
ของผู้ฟัง 

2.6 ท่าทีของผู้ฟังต่อผู้พูด ผู้ฟังที่ไม่สนิทสนมกับผู้พูดมาก่อนมักจะสร้าง ความเลื่อมใสในการพูดกว่า 
นอกจากน้ีภาพพจน์ของผู้พูด ก็มีส่วนในการส่งเสริมการพูด ให้ประสบความสําเร็จย่ิงขึ้นเช่น ถ้าผู้พูดเป็น
นักวิชาการท่ีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็จะพูด เรื่องที่มีลักษณะเป็นข่าวสาร ข้อเท็จจริง หรือชักจูงใจได้ดี ส่วนผู้
พูดที่เป็นตัวตลกก็น่าจะพูดในลักษณะเพ่ือความบันเทิงได้ดีกว่าการพูดเพ่ือนําเสนอข้อเท็จจริงหรือพูดเพ่ือชักจูง
ใจ 
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3. การเลือกเร่ืองที่จะพูด เรื่องที่จะพูดในแต่ละคร้ังนอกจากจะต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้แล้ว
ยังควรเน้น ไม่เลือกเรื่องที่กว้างมากจนหาประเด็นสําคัญหรือหาข้อสรุปจบไม่ลง ที่สําคัญควรเป็นเรื่องที่ผู้พูดมี
ความถนัด เข้าใจแจ่มแจ้ง รวมทั้งควรเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ผู้ฟัง การเลือกเรื่องที่จะพูดได้
เหมาะสมถูกต้องจึงเป็นการเริ่มต้นของการพูดที่จะส่งผลให้การพูดแต่ละคร้ังประสบความสําเร็จ 

4. การรวบรวมเนื้อหา เน้ือหาสาระในการพูดเป็นสิ่งสําคัญ เปรียบเสมือนหัวใจในการพูดแต่ละคร้ัง
การจะเป็นนักพูดที่ดีจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีมีความพร้อมโดยเฉพาะในการศึกษาหาข้อมูลหลักฐานประกอบมี
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องน่าเช่ือถือรู้จักคิดสังเกตสิ่งรอบข้าง และนํามาประยุกต์กับเร่ืองที่จะพูดนอกจากน้ียังควร
เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน ชอบการศึกษาค้นคว้า คุณสมบัติเหล่าน้ีจะช่วยให้สามารถเตรียมเน้ือหาในการพูดได้ดี 
ทําให้เป็นผู้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องที่จะพูดก่อให้เกิดความม่ันใจในตนเอง ขณะพูดเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่
น่าเช่ือถือ 

5. การวางโครงเร่ือง การวางโครงเร่ืองคือการจัดเรียง เน้ือหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะพูดให้เป็นระเบียบว่า
ควรจะพูดอะไรก่อน หลัง ไม่สับสนวกวนช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเน้ือเรื่องที่จะพูดง่ายขึ้น และยังช่วยให้ผู้พูดสามารถ
พูดได้เหมาะสมกับเวลา โครงเรื่องในการพูดแต่ละคร้ัง ควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง คํานํา เน้ือเรื่อง และบทสรุป 
ในส่วนของเน้ือเรื่อง ผู้พูดอาจแบ่งเป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อควรมีเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกัน ในแต่ละหัวข้ออาจมีตัวอย่าง 
สถิติข้อมูล ตัวอย่าง นิทานประกอบ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความน่าเช่ือถือ หรือ ความเพลิดเพลิน ตามความ
เหมาะสมของเรื่องที่จะพูด 

6. การใช้ถ้อยคําภาษา เป็นการเลือกใช้ถ้อยคําให้ตรงกับเร่ืองที่จะพูดเน่ืองจากคําในภาษาไทยมี
ความหมายใกล้เคียงกันมากถ้าบางคําอาจมีความหมายที่แตกต่างจากเดิมหากใช้ในเนื้อหาที่แตกต่างกัน เช่น คํา
ว่า เจ้าตูบกําลังกินอาหาร กับ ว่ิงแข่งครั้งน้ีวินัยกินดิบแน่ ๆ คําว่ากินคําแรกหมายถึง การเคี้ยว กลืน ด่ืม อาหาร 
แต่คําว่ากินคําหลัง หมายถึงการเอาชนะได้โดยง่าย หรือคําว่ากิน ซึ่งใช้กับอาหารน้ันก็มีระดับภาษาให้เลือกใช้
อีกหลายคําเช่น รับ รับทาน รับประทาน ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับระดับผู้ฟังว่าเป็นใครแล้วจึงเลือกใช้ถ้อยคําให้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากน้ีการระวังในการใช้คําพูดให้ถูกต้อง ตามหลักภาษาก็เป็นสิ่งสําคัญ ใช้
ถ้อยคําที่กะทัดรัดเข้าใจง่ายใช้คําให้หลากหลายไม่ใช้ถ้อยคําซ้ําซาก รู้จักเลือกคําที่มีความหมาย เหมือนกันหรือ
คล้ายกันมาใช้แทน อาจนําสํานวนโวหารต่าง ๆ มาสอดแทรกแทนเพ่ือให้ได้ข้อความท่ีสละสลวยรัดกุมขึ้น 

7. การฝึกพูด ในการพูดต่อที่ชุมชนเพ่ือให้เกิดความม่ันใจ เพราะความประหม่าอาจทําให้ลืมเน้ือหา ที่
เตรียมมาได้การฝึกพูดหลาย ๆ ครั้งให้แม่นยําในเนื้อเรื่องฝึกการใช้นํ้าเสียง ระดับของเสียง ในเนื้อหาแต่ละตอน 
ท่าทางการเดิน การยืน การใช้สีหน้า สายตา ตลอดจนการแต่งกาย ให้เหมาะสมกับเน้ือเรื่องสถานที่พูด รวมทั้ง
กลุ่มผู้ฟังก็เป็นสิ่งจําเป็นในการเตรียมความพร้อม ทั้งน้ีเพราะบุคลิกภาพเป็นสิ่งสําคัญ จะช่วยให้เกิดความม่ันใจ
ในการพูด ทําให้พูดได้ดีเป็นที่ช่ืนชมแก่ผู้ฟังและประสบผลสําเร็จในการพูดแต่ละคร้ัง 
 
เรื่องที ่1.2 การเตรียมเร่ือง 

การพูดจะประสบความสําเร็จมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการเตรียมการล่วงหน้าและฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอ 
ผู้ 

ที่เตรียมมาเป็นอย่างดีจึงจะได้ช่ือว่าเป็นผู้พูดเป็นและได้รับผลสําเร็จสมความมุ่งหมาย การพูดมีส่วนสําคัญ
หลายอย่างที่เก่ียวเน่ืองกัน การเตรียมก่อนพูดสามารถ แบ่งได้เป็นการเตรียมเรื่องและการเตรียมบทพูด ดังน้ี 

1. การเตรียมเรื่อง ได้แก่ 
1) การเลือกเรื่องพูด 
1.1) เลือกเรื่องที่ผู้พูดมีความรู้หรือถนัด และสามารถค้นคว้าได้ 
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1.2) เลือกเรื่องที่ผู้พูดสนใจ และผู้ฟังก็สนใจด้วย หรือเป็นเรื่องที่กําลังอยู่ในระหว่างความ 
สนใจของผู้ฟัง 

1.3) เลือกเรื่องที่คิดว่าจะได้ความรู้และประโยชน์ คือประโยชน์ที่ได้น้ันคุ้มค่าที่ผู้ฟังต้องสละ 
เวลามาฟัง 

1.4) เลือกเรื่องที่เหมาะกับเวลา โอกาส และระดับของผู้ฟัง 
1.5) เลือกเรื่องที่เก่ียวกับการงานที่ทํา 
1.6) เลือกเรื่องที่แปลก หรือเรื่องที่ใหม่ทันสมัย 

2) การเตรียมเน้ือหา 
2.1) อ่านหนังสือ เพ่ือศึกษาเน้ือหาให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง ผู้พูดอาจจะอ่านหนังสือที่ 

เก่ียวข้องกับเน้ือหาทางวิชาการของเรื่องที่พูด นอกจากน้ี ก่อนผู้พูดควรจะได้อ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือวรรณคดี 
หนังสือเก่ียวกับลัทธิ ประเพณี หรือความเช่ือของผู้ฟัง และหนังสือเก่ียวกับสุนทรพจน์และคําปราศรัย เป็นต้น 

2.2) การสนทนา ผู้พูดควรหาโอกาสสนทนากับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พูด 
2.3) การสัมภาษณ์ ผู้พูดอาจเตรียมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับ 

เรื่องที่พูด เช่น ผู้ที่ศึกษาวิจัย หรือผู้สอน หรือผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง 
2.4) การฟังวิทยุและชมโทรทัศน์เป็นอีกวิธีหน่ึงที่ผู้พูดสามารถเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ก่อนที่จะออกไปพูด 
3) ตัวเนื้อเรื่อง 
เน้ือเรื่องเปรียบเสมือนหัวใจของเรื่องที่พูด เน้ือเรื่องมีความสําคัญพอๆ กับอารัมภบท หรืออาจกล่าวได้

ว่าสําคัญกว่า สิ่งสําคัญในตัวเน้ือเรื่องคือการลําดับความและการขยายความในเน้ือเรื่อง 
3.1) การลําดับความ การเสนอเนื้อเรื่องในการพูดอาจทําได้โดยวิธี ต่อไปน้ี 

3.1.1) การลําดับความด้วยการลําดับวัน เดือน ปี การดําเนินเรื่องแบบน้ีง่ายแก่การจดจําและ 
ลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

3.1.2) การลําดับความด้วยการกล่าวถึงสถานที่ จากสิ่งใกลตั้วไปไกลตัว จากเหนือไปสู่ใต้ จาก 
ตะวันออกไปสู่ตะวันตก 

3.1.3) การลําดับการด้วยการแบ่งออกเป็นหมวดหมูต่ ามชนิดและเรื่องที่พูด การดําเนินเรื่อง 
ด้วยวิธีน้ีทําให้เน้ือเรื่องมีระเบียบไม่สับสนปนเปกัน 

3.2) การขยายความเน้ือเรื่อง เน้ือเรื่อง(main body) ที่ดี จะต้องมีความหมายชัดเจนต่อเน่ืองกันและ
เข้าใจง่าย การขยายความอาจทําได้ ดังน้ี 

3.2.1) ขยายความด้วยการให้คําจํากัดความ หรือโดยการอธิบายด้วยการสร้างประโยคใหม่แต่
ความหมายเหมือนเดิม 

3.2.2) ขยายความด้วยการยกตัวอย่าง เพราะว่าตัวอย่างที่นํามาประกอบการพูดจะทําให้ผู้ฟัง 
เข้าใจได้ดีขึ้น ตัวอย่างที่ยกน้ันจะต้องเข้ากับเรื่องที่พูด จะต้องเข้าใจง่าย และจะต้องเหมาะกับบุคลิกภาพของผู้
พูด ถ้าตัวอย่างที่ยกมาเกิดจากประสบการณ์ของผู้พูดได้ก็จะเป็นการดี ควรยกตัวอย่างให้พอเหมาะและระวัง
อย่าให้มีตัวอย่างมากเกินไป 

3.2.3) ขยายความโดยการเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย การเปรียบเทียบทําให้เข้าใจง่ายกว่าการ 
อธิบายด้วยคําพูด โดยทั่วๆ ไปมักจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่คล้ายคลึง เช่น 

“ สามีภรรยานั้น เหมือนลิ้นกับฟัน ” 
“ ชีวิตเหมือนกับละคร ” 
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“ ผู้หญิงเหมือนดอกไม้” 
3.2.4) ขยายความโดยแสดงถึงข้อแตกต่าง เช่น พูดถึงประโยชน์และโทษของการพูด พูดถึงผลดี 

และผลเสียในการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน พูดถึงการได้กําไรและการขาดทุนในการค้า ฯลฯ 
 

3.2.5) ขยายความด้วยการยกข้ออ้างอิง สุภาษิต หรือคําพังเพย การอ้างอิงน้ันจะเป็นบุคคลหรือ 
สถานที่ก็ได้ เช่น “ นักพูดที่ดีหลายคนที่ได้ฝกึฝนตนเองในด้านการพูด เช่น ลินคอนส ์” ส่วนการพูดที่เป็นพิธี
หรือวิชาการน้ัน มักจะยกเอาข้อความท่ีสําคญัของผู้อ่ืนมาสนับสนุนการพูด 

3.2.6) ขยายความด้วยการเล่าเรื่อง เพ่ือให้ผู้ฟังคิดเอาเอง หรือเปรียบเทียบเอาเอง การขยาย 
3.2.7) ขยายความด้วยคําถาม วิธีน้ีเป็นวิธีเดียวกันกับการสอนนักศึกษาแบบ “ ถามตอบ”  

ผู้พูดจะต้ังคําถามเพ่ือให้ผู้ฟังคิดแล้วตอบ 
    3.2.8) ขยายความด้วยการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เช่น แผนที่ แผนภูมิ รูปภาพ การฉายสไลด์ การใช้
อุปกรณ์เหล่าน้ีต้องให้เหมาะสมกับเน้ือเรื่อง และใช้เพ่ือประกอบเรื่องที่พูดเท่าน้ัน ผู้พูดต้องระวังอย่าให้อุปกรณ์
เหล่าน้ีมาดึงดูดความสนใจไปหมด จนผู้ฟังไม่ได้สนใจความสําคัญหรือเน้ือเรื่องที่พูดการใช้อุปกรณ์น้ันควรจะใช้
เมื่อเห็นว่าประหยัดเวลาและทําให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น การขยายความด้วยวิธีน้ีสําคัญที่จะต้องเตรียมให้พร้อมและ
รู้จักวิธีใช้ 

4) การกล่าวสรุป 
การกล่าวสรุปมีความสําคัญพอๆ กับการอารัมภบทเป็นการเน้นยํ้าเน้ือหาสําคัญของเรื่องที่ได้พูด

มาแล้ว ผู้พูดที่ดีควรจะพูดสรุปให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ และพึงจดจําไว้เสมอว่าบทสรุปไม่ควรยาวเกินไป ตรง
ประเด็น ให้ข้อคิดและประทบัใจ การสรุปมหีลายวิธี ผู้พูดสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังน้ี 

4.1) จบแบบสรุปความ คือสรุปย่อเน้ือหาที่บรรยายมาทั้งหมดเป็นหัวข้อสั้นๆ เพ่ือให้ผูฟั้งเข้าใจและ
จดจําง่าย 

4.2) จบแบบฝากไปให้คิด คือการสรุปโดยที่ไม่ได้ให้คําตอบชัดเจน ตายตัวลงไป ผู้พูดทิ้งท้ายฝากไว้เป็น
คําถามหรือการบ้านให้ผู้ฟังไปคิดต่อไป 

4.3) จบแบบเผยตอนสําคัญ คือการจบโดยคลี่คลายเง่ือนงําต่างๆ ที่ผู้พูดขมวดเป็นปมไว้ในตอนต้นๆ 
ให้ผู้ฟังสงสัยและติดตามมาจนถึงจุดสุดท้าย ผู้พูดก็เปิดเผยสิ่งที่ผู้ฟังต้องการทราบที่สุดว่าคืออะไร 
หรือใคร แล้วก็ปิดการพูด 

4.4) จบแบบชักชวน และเรียกร้อง คือการสรุปจบด้วย 2-6 ประโยคสั้นๆ ที่มีความหมายและเร้า
อารมณ์ผู้ฟัง 

4.5) จบด้วยสุภาษิต คําคม หรือการจบด้วยการยกคําประพันธ์ที่ไพเราะ หรือวาทะของบุคคลสําคัญ
หรือพุทธสุภาษิต 

4.6) ข้อพึงหลีกเลี่ยง ไม่ควรสรุปจบลงด้วยถ้อยคําว่า 
4.6.1) ขอจบ ขอยุติ 
4.6.2) หวังว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย 
4.6.3) ขออภัย ขอโทษ 

5) การกล่าวอําลา 
การกล่าวอําลา เป็นการอําลาผู้ฟังด้วยการกล่าวคําว่า “ สวัสดี ” หรือในโอกาสที่ไม่เป็นทางการมาก

นักก็อาจกล่าวว่า “ สวัสดีครับ หรือ สวัสดีค่ะ ” ได้ 
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กิจกรรมที่ 1.1 
 

นักศึกษามีเทคนิคการเตรียมเรื่องที่จะพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ 
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เรื่องที ่1.3 มารยาทในการพดู 
การพูดมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมากไม่ว่าจะอยู่ที่ใดประกอบกับกิจการงานใดหรือคบหา

สมาคมกับผู้ใด ผู้ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงาน การคบหาสมาคมกับผู้อ่ืนตลอดจนการทําประโยชน์แก่
สังคม ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการพูดทั้งสิ้นการพูดมีความสําคัญต่อตนเอง เพราะถ้าผู้พูดมีศิลปะใน
การพูดก็จะเป็นคุณแก่ตนเอง ส่วนในด้านสังคมน้ัน เน่ืองจากเราต้องคบหาสมาคมและพ่ึงพาอาศัยกัน การที่จะ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขน้ันจําเป็นต้องเป็นคนที่ “ พูดดี ” คือพูดไพเราะ น่าฟัง และพูดถูกต้องด้วย 

 
มารยาทในการพูดที่ควรปฏิบัติ มีดังนี ้
1. มีกิริยาท่าทางสํารวมและเหมาะสม ทั้งการน่ัง ยืน หรือเคลื่อนไหว สุภาพเรียบร้อย และมีดวงหน้าที่

ย้ิมแย้มแจ่มใส 
2. แต่งกายอย่างสุภาพ สะอาดเรียบร้อย และเหมาะสมตามโอกาส 
3. ใช้คําพูดที่สุภาพ เหมาะสมกับเรื่องที่พูด ไม่พูดปด หยาบคาย ส่อเสียด โอ้อวด ก้าวร้าวเพ้อเจ้อ และ

ไม่นําเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืนมาเปิดเผย 
4. พูดให้เหมาะกับเวลา และพยายามพูดให้ดีที่สุดในทุกโอกาส 
5. ขณะพูดไม่ควรแสดงอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะทําให้เกิดอุปสรรคต่อการพูด เช่น พูดด้วยอารมณ์

โกรธ 
6. ควรรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงทัศนะที่แตกต่างไปจากตนได้ การพูด

ของคนเราจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ รู้จักกาลเวลา และที่สําคัญต้องคํานึงถึงมารยาทที่ดีในการพูด
ด้วยมารยาทในการพูดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. มารยาทในการพูดระหว่างบุคคล 
2. มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ 
 
มารยาทในการพูดระหว่างบคุคล มีดังน้ี 
1. เรื่องที่พูดควรเป็นเรื่องที่ทั้ง 2 ฝ่าย มีความสนใจและพอใจร่วมกัน 
2. ไม่พูดเรื่องของตนเองมากจนเกินไป ควรฟังในขณะที่อีกฝ่ายหน่ึงพูด ไม่สอดแทรกเมื่อเขาพูดยังไม่

จบ 
3. พูดตรงประเด็น อาจออกนอกเร่ืองบ้างพอผ่อนคลายอารมณ์ 
4. เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่บังคับให้ผู้อ่ืนเช่ือหรือคิดเหมือนตน ฯลฯ 
 

มารยาทในการพูดในท่ีสาธารณะ 
การพูดในที่สาธารณะต้องรักษามารยาทใหม้ากกว่าการพูดระหว่างบุคคล เพราะการพูดในที่สาธารณะ

น้ันย่อมมีผู้ฟังซึ่งมาจากที่ต่าง ๆ กัน มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ และพ้ืนฐานความรู้ ความสนใจและรสนิยมต่างกันไป
มารยาทในการพูดระหว่างบุคคลอาจนํามาใช้ได้และควรปฏิบัติเพ่ิมเติมดังน้ี 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่โอกาสและสถานที่ 
2. มาถึงสถานที่พูดให้ตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย 
3. ก่อนพูดควรแสดงความเคารพต่อผู้ฟังตามธรรมเนียมนิยม 
4. ไม่แสดงกิริยาอาการอันไม่สมควรต่อหน้าที่ประชุม 
5. ใช้คําพูดที่ให้เกียรติแก่ผู้ฟังเสมอ 
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6. ไม่พูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลอ่ืนในที่ประชุม 
7. ไม่พูดหยาบโลนหรือตลกคะนอง 
8. พูดให้ดังพอได้ยินทั่วกันและไม่พูดเกินเวลาที่กําหนด 
การสื่อสารด้วยการพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดกับคนเพียงคนเดียวหรือพูดกับคนจํานวนมากจําเป็นอย่างย่ิง

ที่ผู้พูดทุกคนต้องมีมารยาท ถ้าขาดหรือละเลยต่อมารยาทในการพูด แล้วอาจทําให้การพูดประสบความล้มเหลว 
หรือไม่ประสบความสําเร็จได้ 
 

ข้อควรคํานึงในการสื่อสารด้วยการพูด 
1.การพูดจะสัมฤทธิผลหรือไม่เพียงใดน้ัน ขึ้นอยู่กับการที่ผู้พูดได้วิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญในการพูด

ให้ถ่องแท้หรือไม่มีการเตรียมพร้อมเพียงใดก่อนที่จะพูด ฉะน้ันการพูดจึงมีข้อควรคํานึงดังน้ี 
2.การพูดให้เหมาะสมกับบุคคลต้องวิเคราะห์ในเรื่องต่อไปน้ี คือ วัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพความ

สนใจพิเศษเพ่ือเตรียมเรื่องที่จะพูดได้อย่างเหมาะสม 
3.การพูดให้เหมาะกับกาลเทศะควรพิจารณาว่าจะพูดในโอกาสใด การพูดน้ันเป็นทางการ มากน้อยแค่

ไหน 
4.การพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรงตามความประสงค์ควรใช้ภาษาบ่งบอกความต้องการหรือความมุ่งหมายให้

ชัดเจน หลีกเลี่ยงการตีความหลายแง่หลายมุม 
5.การพูดสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองที่ฟังหรืออ่านเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาให้สัมพันธ์กันทุกด้าน 

และอาศัยความสามารถในการสรุปความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจ
เจตนาของผู้ส่งสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

6.การพูดแสดงความคิดเห็นเป็นการใช้ทักษะ การฟัง การอ่าน การพูด และการคิดให้สัมพันธ์กัน ต้อง
อาศัยการฝึกฝนให้เกิดความชํานาญ เพราะการพูดแสดงความคิดเห็นผู้พูดต้องใช้ทั้งความรู้ ความคิด เหตุผล
หรือหลักการต่าง ๆ หลายอย่างประกอบกัน ความคิดเห็นจึงจะมีคุณค่าน่าเช่ือถือ  
สรุปสาระสาํคญั 

การพูด คือกระบวนการในการส่ือสารอย่างหน่ึงของมนุษย์ เป็นการสื่อสารความคิดจากคนหน่ึงไปยัง
อีกคนหน่ึงหรือไปยังคนอีกกลุ่มหน่ึง เพ่ือต้องการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก โดยใช้ภาษา ถ้อยคํา 
นํ้าเสียง อากัปกริยาท่าทางเป็นสื่อ เพ่ือให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนองดังน้ันในการพูดแต่ละคร้ัง ผู้พูด
จะต้องเตรียมตัวให้ดี เตรียมพร้อมทั้งเน้ือเรื่องที่จะพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเช่ือมั่นให้กับตัวเอง เดินให้สง่า
และปรากฏตัวอย่างกระตือรือร้น พูดให้เสียงดัง ชัดเจน แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะกับกาลเทศะ แสดง
สีหน้าให้สดช่ืน แจ่มใส มีชีวิตชีวา รู้จักการสังเกตผู้ฟัง 

การเตรียมเร่ือง สรุปได้ว่า ในการพูดแต่ละคร้ังผู้พูดจะต้องมีการเตรียมเรื่องที่จะนํามาพูดเป็นอย่างดี
ควรเลือกเรื่องที่พูด มีการเตรียมเน้ือหาที่พูดและควรเป็นเรื่องเรารู้ดีที่สุด โดยต้องคํานึงถึงว่า อะไรที่รู้แล้วบ้าง 
อะไรที่ยังไม่รู้ ให้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

มารยาทในการพูดที่ดี คือ การใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง รวมทั้งกิริยาอาการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามจรรยามารยาท ประเพณีนิยมของสังคม เพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก ความต้องการ 
ทัศนคติ และ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ฟังได้รับรู้และก่อให้เกิดการตอบสนองตรงตามท่ีผู้พูดต้องการ 
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กิจกรรมที่ 1.2 
หากนักศึกษาได้รับเชิญให้ไปพูดเรื่อง แนวคดิในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ณ ห้องประชุมของสถานศึกษาแห่งหน่ึง นักศึกษาควรปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมในการพูดแต่ละคร้ัง 
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    ตอนท่ี 2 การพูดในโอกาสต่างๆ 
 

เรื่องท่ี 2.1 การพูดรายงาน 
ความหมายของการพูดรายงาน 

การพูดรายงาน หมายถึง การนําเสนอเร่ืองราวข้อเท็จจริง ข้อมูลสถานการณ์ ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
หรือผลของการศึกษาค้นคว้าแก่ที่ประชุม เช่น การรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของหน่วยงาน รายงาน
สถานการณ์ของหน่วยงาน รายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งรายงานการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียน
จะได้พบในชีวิตประจําวันมาก จึงควรเรียนรู้หลักปฏิบัติในการพูดรายงานดังต่อไปน้ี 

หลักในการพูดรายงาน มีแนวปฏิบัติดังน้ี 
1. การเตรียมเนื้อหาของเร่ืองที่จะพูดให้เป็นไปตามลําดับความสําคัญ เน้ือหาต้องมีความกระชับและ

ชัดเจน 
2. พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลาที่จะใช้พูดให้พอเหมาะ 
3. พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและพ้ืนฐานความรู้ของผู้ฟัง 
4. การใช้ภาษาในการเสนอเน้ือหาควรใช้ภาษาที่สื่อสารเข้าใจง่าย ไม่ควรใช้ศัพท์ทางวิชาการท่ียากเกิน

ระดับความรู้ของผู้ฟัง 
5. เน้ือหาที่นําเสนอนั้น หากจําเป็นต้องใช้เอกสารประกอบควรจัดเตรียมให้พร้อม 
6. ในการนําเสนอเน้ือหารายวิชาบางตอน หากจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ประกอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ง่ายควรจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบด้วย 
7. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามปัญหาหรือข้อข้องใจ และผู้รายงานควรจะอธิบาย หรือตอบปัญหานั้นได้

อย่างชัดเจน 
การพูดรายงานท่ีดี มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. การเตรียมตัวให้พร้อม ได้แก่ 

1.1 ทําความเข้าใจในเรื่องที่จะต้องพูด 
1.2 ลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะพูดให้เหมาะสมกับเวลา 

2. การพูดเสนอรายงาน 
2.1 พูดแนะนําช่ือผู้รายงาน 
2.2 พูดแนะนํารายงาน อันประกอบด้วย ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีค้นคว้า สาระของรายงาน  

หนังสืออ้างอิง และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.3 พูดโดยใช้นํ้าเสียงดังพอควร ออกเสียงคําและเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง สบตากับผู้ฟัง 
2.4 พูดโดยมีเอกสารแสดงให้ผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลของรายงาน 
 

2.5 สร้างบรรยากาศที่ดี ด้วยการแสดงสีหน้าย้ิมแย้มแจ่มใสและแสดงท่าทางประกอบการพูดอย่าง
เหมาะสม 

2.6 เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามความคิดเห็นหรือข้อสงสัยต่างๆ ด้วยการตอบคําถามอย่างสุภาพ 
2.7 กล่าวคําขอบคุณผู้ฟังและผู้ที่ช่วยให้การจัดทํารายงานประสบความสําเร็จการพูดรายงานใน

ห้องเรียน คือการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามที่ครูมอบหมาย โดยผู้เรียนจะเขียนรายงานตามรูปแบบที่
กําหนดแล้วพูดนําเสนอสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาหน้าช้ันเรียน ซึ่งการพูดดังกล่าวเป็นการพูดรายงานเนื้อหา
วิชาการโดยการอธิบาย เล่าเร่ือง วิเคราะห์ เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด 
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อ่าน และเขียน โดยผู้รายงานมีเอกสารรวมเล่มส่งครูผู้สอน และอาจมีเอกสารย่อยแจกให้แก่ผู้ฟังด้วย การพูด
รายงานมักจะพูดตอนที่สําคัญ ๆ และเรื่องที่นอกเหนือจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่รายงาน การพูดรายงาน
หน้าช้ันเรียนส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มเป็นผู้กล่าวรายงานสรุปสาระสําคัญ 
 

การพูดรายงานควรปฏิบัติดังนี้ 
1. แนะนําตัวเอง 
2. บอกช่ือสมาชิกในกลุ่ม 
3. บอกหัวข้อเรื่องที่รายงาน 
4. บอกความสําคัญของเรื่องที่รายงาน 
5. กล่าวสรุปจบด้วยการกล่าวขอบคุณผู้ฟัง 
 
การพูดเพื่อเสนอรายงานควรยึดหลักดังนี้ 
1. พูดข้อมูลที่ค้นคว้ามาจากการทํารายงานไปตามลําดับให้ต่อเน่ืองกัน ถ้าเป็นเรื่องยาวต้องแบ่งเป็น

หัวข้อพูดแต่ละข้อให้สัมพันธ์กัน 
2. ใช้ภาษาพูดที่กระชับ เข้าใจง่าย สุภาพด้วยเสียงที่ดังพอควร หนักแน่น แสดงความมั่นใจ อาจอ่าน

ข้อความบางตอน หากมีเอกสารแจกควรแนะนําให้ดูโดยบอกหน้าและบรรทัดที่เท่าไร ให้ผู้ฟังได้พบกับข้อความ
น้ันๆ จึงพูดต่อ 

3. เสนอข้อมูลตรงประเด็น และยกหลักฐานพร้อมทั้ง เหตุผลมาประกอบการพูดอย่างเพียงพอไม่มาก
หรือน้อยเกินไป 

4. ไม่ใช้ภาษาต่างประเทศ ถ้ามีคําภาษาไทยใช้อยู่แล้วและเป็นที่รู้จัก นอกจากเป็นคําใหม่หรือเป็น
คําศัพท์เฉพาะ 

5. พูดคําควบกล้ําให้ชัดเจน มิฉะน้ันจะผิดความหมาย รวมทั้งการพูดเว้นวรรคตอน ออกเสียง
วรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 

 
เรื่องท่ี 2.2 พูดแสดงความคิดเห็น 

การพูดแสดงความรู้และความคิด 
การพูดเพ่ือแสดงความรู้และความคิด เป็นลักษณะการพูดที่ผู้พูดจะต้องนําเสนอความรู้ความคิด การ

ต้ังข้อสังเกต เพ่ือแสดงความเห็นด้วย โต้แย้งวิเคราะห์ ประเมินค่า หรือตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ แม้กระทั่งนําเสนอ
ความรู้ความคิดใหม่ ๆ ซึ่งเกิดจากความรู้ความคิดของผู้พูดเอง การพูดที่มีลักษณะแสดงความรู้ความคิด ได้แก่ 
การพูดอภิปราย การรายงานการโต้วาที และการพูดในที่ประชุม ซึ่งการพูดแต่ละอย่างมีรูปแบบแนวปฏิบัติที่
แตกต่างกันดังน้ีคือ 

 
1. การอภิปราย 
ความหมายและความสาํคญัของการอภิปราย 
การอภิปราย คือ การที่บุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันหรืออาจเพ่ือเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
การดําเนินการในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง การอภิปรายจึงมีความสําคัญ คือช่วยให้เกิดความรู้ความคิดกว้างขวางขึ้น
และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้ดี 
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1.1 องค์ประกอบของการอภิปราย 
การอภิปรายประกอบด้วย 
1. ผู้พูด 
2. ผู้ฟัง 
3. หัวข้อเรื่อง 
4. สถานที่ 
หน้าทีข่องผูท้ี่เก่ียวข้องกับการอภิปราย 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับการอภิปรายที่จะกล่าวถึงต่อไปน้ีมีเฉพาะผู้พูดกับผู้ฟังเท่าน้ัน ไม่รวมถึงบุคคลอ่ืนทีท่ํา

หน้าที่จัดการหรือกระทําการให้มีการอภิปรายเกิดขึ้น เพราะต้องการจะกล่าวถึง เฉพาะจุดที่มีการอภิปรายกัน 
1) ผู้พูด ผู้พูดประกอบด้วยบุคคลที่ทําหน้าที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ คือ 

ผู้ดําเนินการอภิปราย และผูอ้ภิปรายซึ่งผู้ดําเนินการอภิปรายมีจํานวน 1 คน ส่วนผู้อภิปรายมีจํานวนต้ังแต่ 1 
คนขึ้นไป 

ผู้ดําเนินการอภิปราย จะทําหน้าที่คือ 
1. นําผู้อภิปรายขึ้นสู่เวทีการพูด 
2. กล่าวทักทายผู้ฟัง อารัมภบทและแนะนําผู้อภิปราย 
3. กล่าวถึงวิธีการอภิปราย เช่น การอภิปรายที่ประกอบด้วยคณะของผู้อภิปรายจะอภิปรายกันคนละกี่

นาทีคนละก่ีรอบถ้าผู้ฟังจะซักถามได้ตอนไหนและอย่างไร เป็นต้น 
4. กล่าวนําเข้าสู่หัวข้อที่จะอภิปราย จํากัดขอบข่ายของเร่ืองวิเคราะห์ แยกแยะประเมิน สําหรับการ

อภิปราย 
5. เสนอประเด็นที่จะอภิปรายแสดงความรู้ ความคิดเห็นพร้อมทั้งกล่าวเชิญผู้อภิปรายให้อภิปราย 
6. ช่วยซักถามแทนผู้ฟัง ในกรณีที่คิดว่าเป็นข้อสงสัยไม่ชัดเจนสําหรับผู้ฟังหรือผู้อภิปรายแสดงไว้ไม่

ชัดเจนให้ผู้อภิปรายกล่าวเพ่ิมเติม 
7. ควบคุมการอภิปรายให้ตรงเรื่อง ตรงประเด็น และรักษาเวลาการอภิปรายด้วย 
8. ช่วยสร้างบรรยากาศการอภิปรายให้รื่นเริงและรู้สึกเป็นกันเอง 
9. กล่าวสรุปการอภิปรายเมื่อผู้อภิปรายจบการอภิปรายทุกคร้ังแล้วโยนประเด็นการอภิปรายให้ผู้

อภิปรายคนต่อไปจนหมดตามกําหนดเวลาการอภิปราย 
10. ในกรณีที่มีคําถามจากผู้ฟังผู้ดําเนินการอภิปรายทําหน้าที่พิจารณาคําถามและมอบให้ผู้อภิปราย

คนใดคนหน่ึงตอบตามความเหมาะสม 
11. สรุปผลการอภิปรายทั้งหมด และกล่าวขอบคุณคณะผู้อภิปรายบางโอกาสกล่าวขอบคุณผู้ฟังด้วย 
12. กล่าวอําลาผู้ฟัง 
13. รักษามารยาทในการพูดอย่างเคร่งครัด 
ผู้อภิปรายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. เตรียมความรู้และความคิดเห็นตามหัวข้อเรื่องให้ละเอียดและทําความเข้าใจให้ชัดเจน 
2. เตรียมอุปกรณ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบการพูดให้พร้อม 
3. คารวะผู้ฟัง เมื่อผู้ดําเนินการอภิปรายแนะนําตัวให้ผู้ฟังรู้จัก 
4. อภิปรายในประเด็น ปัญหา หรือเรื่องที่ผู้ดําเนินการอภิปรายกําหนดให้ โดยอภิปราย อยู่ในประเด็น

ปัญหา หรือเรื่องอย่างละเอียดชัดเจน ไม่นอกเรื่อง 
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5. รักษาเวลาในการพูดอย่างเคร่งครัด 
6. รักษามารยาทในการพูด 

2) ผู้ฟัง ในการอภิปรายบางครั้งผู้ฟังกับผู้พูดอาจเป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น การอภิปราย ในที่ 
ประชุม การสัมมนา การอภิปรายแบบโต๊ะกลม เป็นต้น และบางคร้ังผู้ฟังกับผู้อภิปราย แยกกลุ่มกันอย่างไรก็
ตามเมื่ออยู่ในฐานะของผู้พูด ก็ทําหน้าที่อย่างผู้พูดที่ดีและเมื่ออยู่ใน ฐานะผู้ฟังก็ทําหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีลักษณะ
ของผู้ฟังที่ดีมีดังน้ี 

1. ปรบมือต้อนรับเมื่อมีการแนะนําผู้พูด 
2. รักษามารยาทในการฟัง คอื 

2.1 ฟังด้วยความเข้าใจ 
2.2 ตามองดูผู้พูด 
2.3 ไม่พูดคุยขณะฟัง 
2.4 ไม่น่ังเกร็งตัว ขาไขว่ห้าง เหยียดแขนขา หรือเอนเอกเขนก ควรน่ังตัวตรงตามสบาย 
2.5 ไม่รับประทานสิ่งของใด ๆ ในขณะฟัง 
2.6 ไม่สูบบุหรี ่
2.7 ไม่ควรด่ืมสุราแม้ก่อนเขา้ประชุม 
2.8 ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้พูด 
2.9 ไม่โห่ ฮาป่า เมื่อผู้พูดพูดถูกใจ ควรปรบมือให้แทน 

3. ฟังอย่างมีวิจารณญาณ คือคิดพิจารณาไตร่ตรอง ควรเช่ือหรือไม่ เหตุผลมีนํ้าหนักมากน้อยเพียงใด 
4. นําความรู้ที่ได้ ความคิดและเหตุผลที่ดีมีประโยชน์ไปใช้ในโอกาสต่อไปควรจดบันทึกไว้กันลืม 
5. ไม่แสดงอาการเบ่ือหน่าย หรือทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้พูด 
6. มีความอดทนและสามารถควบคุมสมาธิได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบใด 
7. แสดงอาการตอบสนองเป็นกําลังใจแก่ผูพู้ด เช่น ย้ิมรับ ผงกศีรษะแสดงความ เข้าใจซักถามเมื่อมี

โอกาส ฯลฯ 
3) หัวข้อเรื่อง เป็นสิ่งสําคัญมากในการอภิปรายผู้จัดดําเนินอภิปราย จะต้อง กําหนดให้ 

เหมาะสมกับความต้องการของผู้ฟังส่วนใหญ่ทั้งน้ีเพ่ือเรียกร้องความสนใจของผู้ฟังและเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ
อภิปรายจะหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการอภิปรายในหัวข้อน้ัน ๆ ขณะเดียวกันเพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้ดําเนินการอภิปรายและผู้อภิปรายเตรียมการพูดได้ถูกต้อง ควรให้คณะผู้อภิปรายได้ทราบหัวเรื่องหรือญัตติใน
การอภิปรายเป็นระยะเวลาล่วงหน้าพอสมควรเพ่ือศึกษาค้นคว้า 

4) สถานที ่ในการจัดหาสถานที่ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมสําหรับการพูดในครั้ง น้ัน ๆ 
1.2 การอภิปรายและวิธีการอภิปรายแบบต่าง ๆในการอภิปรายนอกจากจะประกอบด้วย ผู้พูด ผู้ฟัง 

หัวข้อเรื่อง และสถานที่แล้วรูปแบบของการดําเนินการอภิปรายก็ต้องกําหนดไว้ให้ชัดเจนด้วยซึ่งรูปแบบของ
การอภิปรายที่มีต่าง ๆ กัน ดังน้ี 

1) การอภิปรายกลุ่ม 
การอภิปรายกลุ่ม คือ การอภิปรายที่ประกอบด้วยบุคคลประมาณ 5 - 20 คน ทุกคน ผลัดกันพูดและ

ฟัง มักอภิปรายในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือหาทางแก้ปัญหา กําหนดนโยบาย วางแผนหรือหาข้อตกลงร่วมกัน มี
บุคคล 1 คน ทําหน้าที่ประธาน และอีก 1 คน ทําหน้าที่เลขานุการบุคคลที่ทําหน้าที่ประธาน คือหัวหน้างาน
น้ันๆ และเลขานุการก็คือคนที่ทําหน้าที่เลขานุการให้หัวหน้างานน้ันอยู่เช่นกัน แต่ถ้าเป็นบุคคลที่มาจากสถานที่
ต่าง ๆ ไม่มีใครเป็นหัวหน้า ทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกันในกลุ่มต้องตกลงเลือกใครคนหน่ึงขึ้นทําหน้าที่ประธาน 
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ส่วนเลขานุการอาจเลือกกันในกลุ่ม หรือให้ประธานเป็นเลือกก็ได้  ประธานทําหน้าที่เหมือนเดิม ผู้ดําเนินการ
อภิปรายเลขานุการทําหน้าที่จดบันทึกการประชุม หัวข้อเองเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกลุ่ม ส่วนสถานท่ีอาจ
จัดเป็นวงกลม สี่เหลี่ยม หรือรูปตัวยูก็ได้ โดยมีจดุมุ่งหมายให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมองเห็นกันได้ 
  2)การอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ 
 การอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ คือการอภิปรายที่ประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหน่ึงคือคณะผู้
อภิปราย อีกฝ่ายหน่ึงคือผู้ฟัง คณะผู้อภิปรายจะมีประมาณ 2-5 คน ในคณะผู้อภิปรายประกอบด้วย
ผู้ดําเนินการอภิปรายและผู้อภิปราย ลักษณะการอภิปราย มุ่งให้ความรู้และความคิดอย่างละเอียดแก่ผู้ฟังผู้
อภิปรายแต่ละคนได้รับมอบ ให้อภิปราย ส่วนใดส่วนหน่ึงของปัญหา เดียวกันเป็นตอน ๆ ติดต่อกันจนจบเรื่อง
ในตอนท้ายผู้ฟัง มีส่วนร่วมการอภิปรายหรือซักถามปัญหาด้วย 
  3)การอภิปรายแบบเพนเนล 
 การอภิปรายแบบเพนเนล คล้ายกับการอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ต่างกันที่การอภิปรายแบบเพนเนล 
ผู้อภิปรายแต่ละคนแสดงความรู้ความคิดเห็นในหัวข้อหรือประเด็นเดียวกันไม่แยกเป็นส่วนๆ หรือเป็นประเด็นๆ 
แบบการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ผู้อภิปราย แบบเพนเนลสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง ไม่
จํากัดเฉพาะประเด็นใด ประเด็นหน่ึงเท่าน้ัน บางโอกาสสามารถซักถามข้อข้องใจสงสัยจากผู้อภิปรายแบบ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ดําเนินการอภิปรายจะเสนอปัญหาเดียวกันให้ผู้อภิปรายทุกคนแสดงความคิดเห็น จนกว่า
จะหาข้อสรุปได้ วิธีการอ่ืน ๆ ตลอดจนการจัดสถานที่ เหมือนการอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ทุกประการ 
  4)การอภิปรายแบบโต๊ะกลม  
 การอภิปรายแบบโต๊ะกลมคล้ายกับการอภิอปรายกลุ่มต่างกันที่การจัดสถานที่ซึ่งการอภิปรายแบบนี้จะ
จัดเป็นรูปวงกลมเท่าน้ัน และเป็นการประชุมผู้ใกล้ชิดที่เป็นผู้บริหารงาน ภายในหน่วยงานเดียวกัน ในลักษณะ
การปรึกษาหารือกันในการดําเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึง ผู้เป็นประธาน หรือผู้ดําเนินการอภิปรายจะเป็นผู้
รวบรวมปัญหาและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไว้ก่อนเปิดการอภิปราย เพ่ือขอความคิดเห็นและสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป 
  5)การอภิปรายแบบฟอร์ม 
 การอภิปรายแบบฟอร์มเป็นการอภิปรายที่ประกอบด้วยคณะบุคคลที่มีความรู้ทางด้านวิชาการสาขาใดสาขา
หน่ึงสาขาเดียวกัน ประมาณ 5-6 คน มีบุคคลอ่ืนอีก 1 คน เป็นตัวแทนของผู้ฟังทําหน้าที่ประธานหรือ
ผู้ดําเนินการอภิปราย ประสานงานการอภิปรายโดยวักนําหรือซักถามคณะผู้อภิปรายแทนผู้ฟัง ผู้ฟังมีโอกาส
ร่วมแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือให้คําแนะนําต่าง ๆ แก่คณะผู้อภิปรายเช่นน้ีจากการรายการทางโทรทัศน์
หรือได้ฟังจากรายการทางวิทยุบ้าง  
  6)การอภิปรายแบบสัมมนา 
 การอภิปรายแบบสัมมนา คือ การอภิปรายหลังจากผู้เชียวชาญสาขานั้นๆ ให้ความรู้ผ่านไปแล้วผู้อภิปราย
แต่ละคนแยกกันค้นคว้าหาความรู้ หรือประชุมปรึกษาหารือกันเป็นกลุ่มย่อย บางครั้งอาจมีวิทยากร(ผู้มีความรู้
เชียวชาญทางด้านน้ัน ๆ )เป็นที่ปรึกษาประจํากลุ่ม สรุปผลการค้นคว้า หรือปรึกษาหารือกันในกลุ่มย่อย
นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึง ผู้นําเสนอจะทําหน้าที่ประธานหรือดําเนินการอภิปรายในกลุ่มใหญ่ไปโดย
ปริยาย เมื่อผ่านที่ประชุมทั้งหมดแล้ว ผลน้ันใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปน้ี 
 ในที่ประชุมกลุ่มย่อย คือ การประชุมตามรูปแบบการอภิปรายกลุ่มดังกล่าวแล้วในแบบการอภิปรายแบบที่ 
1 น่ันเอง 
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7) การอภิปรายแบบสนทนา 
การอภิปรายแบบสนทนา มีลักษณะคล้ายกับการอภิปรายแบบฟอรัม แต่ผู้อภิปรายมี 2 คนคนหน่ึง

เป็นผู้ซักถาม อีกคนหน่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญหรือผู้ตอบปัญหา มักเป็นการอภิปรายในรูปของการแถลงข่าวสารหรือ
ผลงานต่อคนจํานวนมาก พบมากทางวิทยุและโทรทัศน์ 

8) การอภิปรายในที่ประชุม 
การอภิปรายในที่ประชุม คือการอภิปรายเมื่อมีการประชุมครั้งหน่ึง ๆ ของหน่วยงานหน่วยงานหน่ึง

เมื่อดําเนินงานผ่านไปแล้วหรือจะดําเนินงานต่อไปมีการประชุมประเมินผลหรือหาลู่ทางข้อตกลงเป็นแนวปฏิบัติ
ต่อไป ประธานที่ประชุมซึ่งมัก ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานน้ัน ๆ เปิดโอกาสให้อภิปรายแสดงความคิดเห็น การ
อภิปรายแบบนี้คล้ายกับการอภิปรายกลุ่มแต่จํานวนผู้ฟังอาจมากกว่า 20 คน 

9) การอภิปรายแบบโต้วาที 
การอภิปรายแบบโต้วาทีที่เป็นการอภิปรายโต้เถียงกันอย่างเป็นระเบียบตามหัวข้อที่กําหนดไว้ มีผู้

เสนอฝ่ายหน่ึงและผู้ค้านฝ่ายหน่ึง และมีประธานเป็นผู้รักษาระเบียบการโต้ ทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านต่างก็ยก
เหตุผล หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ มาหักล้างกัน ฝ่ายใดมีเหตุผลดีย่อมเป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายชนะจะยึดถือเป็นข้อปฏิบัติ
ต่อไป 

การอภิปรายแบบนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการประชุมสภาและในที่ประชุมที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
นโยบายใดนโยบายหน่ึงไปปฏิบัติการอภิปรายแบบต่าง ๆ ดังกล่าวมาน้ีมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมไว้ด้วย เช่น 
กระดานดําชอล์ก (ดินสอสี) แปรงลบกระดาน ดินสอ ปากกา โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานป้ายช่ือ(สําหรับติดช่ือสมาชิก)
แผ่นโปร่งใส เครื่องฉายสไลด์ ฯลฯ 

 
2. การโต้วาท ี
ความหมายและความสาํคญัของการโต้วาท ี
การโต้วาทีเป็นการอภิปรายแบบหน่ึง ซึ่งอภิปรายในเชิงชักจูงให้ผู้ฟังคล้อยตามความคิดเห็นของผู้ 

อภิปราย โดยผู้อภิปรายหรือผู้โต้วาทีใช้วาทศิลป์อันมีเหตุผลคมคายหักล้างเอาชนะผู้โต้วาทีอีกฝ่ายหน่ึง   
ความสําคัญของการโต้วาทีคือ เป็นการฝึกความมีนํ้าใจนักกีฬา รู้จักเคารพกติกาและเหตุผลของคนอ่ืน

ขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกไหวพริบการตอบโต้กันด้วยเหตุผลอันจะช่วยพัฒนาสติปัญญาให้เฉียบแหลมย่ิงขึ้น 
นอกจากน้ียังเป็นการให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังอีกรูปแบบหน่ึงด้วย 

 
2.1 องค์ประกอบของการโต้วาที 
การโต้วาทีประกอบด้วย 
1) ผู้โต้วาทีมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน แต่ละฝ่ายมีจํานวนเท่ากันคืออาจมีฝ่ายละ 2 - 4 คน  

ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายคนหน่ึงนอกน้ันเป็นผู้สนับสนุน 
2) ญัตติคือหัวข้อโต้วาที ในการโต้วาทีแบบสมบูรณ์น้ัน ประกอบด้วยผู้โต้วาที 2 ฝ่าย ฝ่ายหน่ึง

สนับสนุนญัตติที่กําหนดไว้ อีกฝ่ายคัดค้านญัตติ ซึ่งญัตติที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 
1. มีประโยชน์ให้ความรู้และเพ่ิมพูนสติปัญญาแก่ผู้พูดและผู้ฟัง เช่น “วรรณกรรมสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัยเจริญรุ่งเรืองกว่าสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
2. ไม่ว่าเป็นเรื่องกว้างเกินไปจนจับประเด็นยากหรือจับไม่ได้ จะเป็นเหตุให้ผู้โต้โต้กันไปคนละทาง เช่น 

แทนที่จะต้ังว่า “ดนตรีไทยดีกว่าดนตรีชาโดว์” กลับต้ังว่า “อารยธรรมไทยดีกว่าอารธรรม ต่างประเทศ” 
3. เป็นเรื่องที่สังคมสนใจ เช่น “รัฐบาลควรเพ่ิมเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ” "เกิดเป็นหญิงแท้จริง 

แสนลําบาก เกิดเป็นชายย่ิงลําบากกว่าหลายเท่า” 
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4. เป็นเรื่องเก่ียวกับหลักวิชาการต่าง ๆ เช่น “เสรีนิยมดีกว่าสังคมนิยม” 
5. เป็นเรื่องเก่ียวกับนโยบาย เช่น “ควรจัดให้มีการสอนวิชาเพศศึกษาขึ้นในโรงเรียนระดับต่าง ๆ 

ทุกระดับ” 
6. เป็นเรื่องเก่ียวกับคุณค่าต่าง ๆ เช่น คุณค่าทางส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างเร่ือง “ดนตรีไทยดีกว่า ดนตรี

ชาโดว์” คุณคา่ทางค่านิยม อย่างเร่ือง “สนิค้าไทยดีกว่าสินค้าต่างประเทศ”เป็นต้น 
7. เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงเช่น “นิยมสินค้าไทยเป็นผลดีต่อปร ะเทศไทย มากกว่าผลเสีย” 
8. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นภัยต่อสังคมหรือขัดศีลธรรมจรรยาอันดีงาม ญัตติที่เสนอขึ้นย่ิงครอบคลุมได้หลาย

ลักษณะเท่าใดยิ่งเป็นญัตติที่ดีมากขึ้นเท่าน้ัน 
1) ประธานหรือผู้ดําเนินการโต้วาที 
2) ผู้จับเวลา ปกติประธานจะทําหน้าที่เป็นผู้จับเวลาเอง 
3) กรรมการตัดสิน ในบางคร้ังอาจไม่มีแต่จะใช้เสียงปรบมือของผู้ฟังแทน 
4) ผู้ฟัง 
2.2 หน้าที่และบทบาทผู้เก่ียวข้องกับการโต้วาที 
1) ประธานหรือผู้ดําเนินการโต้วาที ทําหน้าที่คือ 
1. กล่าวนําและช้ีแจงถึงญัตติตลอดจนวิธีการหรือระเบียบการในการโต้วาที แนะนําผู้โต้วาทีทั้งสอง

ฝ่ายว่าเป็นใคร ทําหน้าที่ในการโต้อย่างไรและมีความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง ในกรณีที่มีกรรมการและผู้จับ
เวลาต้องแนะนํากรรมการผูจ้ับเวลาด้วย 

2. เชิญผู้โต้วาทีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านสลับกันพูดทีละคนตาม ลําดับ 
3. จับเวลาในกรณีที่ไม่มีผู้จับเวลาต่างหาก 

4. รวบรวมคะแนนจากกรรมการและประกาศผลการตัดสนิในกรณีที่ไม่มกีรรมการ ใช้เป็นขอเสียง
ปรบมือจากผู้ฟังแล้วประกาศผลการตัดสิน 

5. กล่าวส่งท้ายการโต้วาที 
 

ข้อควรคํานึง 
ประธานทําหน้าที่อย่างเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงและไม่ต้องกล่าวยาวเกินไปด้วยเพราะผู้ฟัง

สนใจที่จะฟังการโต้วาทีมากกว่าในการสร้างความกระตือรือร้นแก่ผู้ฟังก็เป็นหน้าที่ของประธานเช่นกัน 
 1) ผู้จับเวลา ทําหน้าที่รักษาเวลาตามระเบียบการโต้วาทีประธานเป็นผู้กําหนดโดยให้สัญญาณหรือกดกร่ิง
เตือนผู้โต้วาทีก่อนหมดเวลา 1 นาที 1 ครั้ง และเมื่อหมดเวลาอีกคร้ังหน่ึง การกดอาจให้สัญญาณ เป็นสั้น – 
ยาว หรือ 1 - 2 ก่อนหมดเวลาและเมื่อหมดเวลาตามลําดับ ในกรณีที่ไม่มีกริ่งสัญญาณ ประธานเป็นผู้กล่าว
เตือนผู้โต้วาทีทั้งก่อนหมดเวลาและเมื่อหมดเวลา 

2) กรรมการตัดสนิ กรรมการตัดสินต้องมีจํานวนเป็นคี่และควรเป็นผู้รู้เรื่องราวการโต้วาทีดีพอสมควรด้วย  
สามารถจับประเด็นได้เมื่อผู้โต้ โต้นอกญัตติหรือตีความญัตติผิดพลาดในการตัดสินต้องยึดถือความยุติธรรมเป็น
ที่ต้ัง ทําใจเป็นกลาง ไม่ถือเหตุผลส่วนตัวควรฟังเหตุผลของผู้โต้และฟังเสียงปรบมือที่ผู้ฟังปรบให้ผู้โต้แต่ละฝ่าย
เกณฑ์การตัดสิน ฝ่ายที่ให้เหตุผลและข้อเท็จจริงดีกว่าเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งฝ่ายเสนอจะชนะก็ต่อเมื่อสามารถเสนอ
และให้เหตุผล ข้อเท็จจริงที่น่าเช่ือถือได้ ส่วนฝ่ายค้านจะชนะเมื่อสามารถพิสูจน์และหกัล้างเหตุผลและ
ข้อเท็จจริงของฝ่ายเสนอน้ันว่าเป็นไปไม่ได้หรือเช่ือถือไม่ได้ 
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 3) ผู้โต้วาที มบีทบาทและหน้าที่คือ 
1. หัวหน้าฝ่ายเสนอ ประธานจะให้หัวหน้าฝ่ายเสนอเป็นผู้พูดก่อน อันดับแรก หัวหน้าฝ่ายเสนอกล่าว

ทักทายผู้ฟัง แล้วเสนอญัตติ แปรญัตติหรือให้คํานิยาม หรือความหมาย จากน้ันยกประเด็นอธิบายให้เหตุผล
สนับสนุนในการอธิบายให้เหตุผล ควรมีตัวอย่างอุทาหรณ์ คํากล่าว สถิติ ข้อเท็จจริงต่าง ๆประกอบ ก่อนหมด
เวลาก็สรุปประเด็นสําคัญส่งท้าย 

2. หัวหน้าฝ่ายค้าน เป็นผู้พูดต่อจากหัวหน้าฝ่ายเสนอ อันดับแรกกล่าวทักทายผู้ฟังเช่นกัน ถ้าเห็นว่า
หัวหน้าฝ่ายเสนอแปรไม่แจ่มแจ้งพอหรือไม่ถูกต้องหรือฝ่ายตนจะเสียเปรียบ จากน้ันยกประเด็นต่างๆ ที่หัวหน้า
ฝ่ายเสนอ เสนอมาช้ีให้เห็นข้อบกพร่องในการให้เหตุผล โดยยกเหตุผลฝ่ายตนกล่าวหักล้างทําให้เห็นว่าข้อเสนอ
ของหัวหน้าฝ่ายเสนอน้ันไม่เป็นไปตามญัตติ ในการให้เหตุผลทําเช่นเดียวกับหัวหน้าฝ่ายเสนอ คือให้มีตัวอย่าง 
อุทาหรณ์ คํากล่าว สถิติ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่จะหักล้างฝ่ายเสนอได้ ขณะเดียวกันก็เสนอแนะความดีของฝ่ายตน
มีเหตุผลประกอบด้วยอย่าง อุทาหรณ์คํากล่าว ฯลฯ ดังกล่าวแล้ว สนับสนุน ก่อนหมดเวลาก็สรุปประเด็นสําคัญ
เป็นการส่งท้ายเช่นเดียวกัน 

3. ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่ 1 จะพูดต่อจากหัวหน้าฝ่ายค้านในการพูดอันดับ
แรกกล่าวทักทายผู้ฟัง แล้วอธิบายสนับสนุนหัวหน้าฝ่ายเสนอ ด้วยการหาเหตุผลเพ่ิมเติมจากน้ันแย้งคู่โต้ซึ่งเป็น
ฝ่ายค้านแต่ละประเด็นจนหมดแล้วยกประเด็นขึ้นมาใหม่ให้เหตุผลเหมือนอย่างที่หัวหน้าฝ่ายเสนอแลฝ่ายค้าน
ทํา ก่อนจบหรือหมดเวลา ก็เน้นสรุปประเด็นสําคัญ 

4.ผู้สนับสนุนฝ่ายค้าน ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ 1 จะพูดต่อจากผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่ 1 
ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนต่อๆ ไปพูดสลับกับผู้สนับสนุน ฝ่ายเสนอจนครบทุกคน 

ในการพูดอันดับแรก กล่าวทักทายผู้ฟัง แล้วหาเหตุผลอธิบายสนับสนุนหัวหน้าฝ่ายค้าน แย้งคู่โต้เป็น
ประเด็นๆ ให้ครบพร้อมด้วยเหตุผล ก่อนหมดเวลาสรุปประเด็นสําคัญเช่นเดียวกัน 

 

หน้าที่อ่ืน ๆ ของผู้โต้วาทีทุกคนต้องคํานึงถึงคือ 
1.เตรียมหาความรู้ ข้อเท็จจรงิต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม 
2.ขณะพูดต้องรักษามารยาทในการพูด คือไม่พูดเสียดสี กระทบคนอ่ืนหรือเอาเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืนมา

พูด การใช้สรรพนามแทนฝ่ายตรงข้ามใช้ว่า หัวหน้าฝ่าย......(เสนอ/ค้าน)ผู้สนับสนุนฝ่าย..(เสนอ/ค้าน)คนที่
(1,2หรือ3) 

3.หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ  เพ่ือรักษาวัฒนธรรมอันดีงานทางภาษาไทย 
4.คํานึงถึงประโยชน์ของของผู้ฟังให้มากที่สดุ คือไม่พูดเล่นคารม มากเกินไป จนไม่มีสาระท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ฟัง 
5.รู้จักพูดชักจูงให้ผู้ฟังคล้อยตาม 
6ไม่ควรพูดเกินเวลาที่กําหนด 

4)ผู้ฟัง มหีน้าที่คือ ปฏิบัติตนตามลักษณะผู้ฟังที่ดีและรักษามารยาทในการฟัง 
หลังจากประธานกล่าวเชิญผู้โต้วาทีแล้วประธานจะเป็นผู้กําหนดระยะเวลาการพูดขณะกล่าวถึง

ระเบียบการโต้วาที 
การเรียงลําดับการพูดและการกําหนดเวลา อาจกําหนดดังน้ี 
1.หัวหน้าฝ่ายเสนอพูด 5 หรอื 8 นาท ี
2.หัวหน้าฝ่ายค้านพูด 5 หรอื 8 นาท ี
3. ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนทีห่น่ึงพูด 3 หรือ 5 นาที 
4. ผู้สนับสนุนฝ่ายคา้นคนทีห่น่ึงพูด 3 หรือ 5 นาที 
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5. ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนทีส่องพูด 3 หรือ 5 นาที 
6. ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองพูด 3 หรือ 5 นาที 
7. หัวหน้าฝ่ายค้าน (พูดสรุป) 3 หรือ 5 นาที 
8. หัวหน้าฝ่ายเสนอ (พูดสรุป) 3 หรือ 5 นาที 
ก่อนที่ผู้โต้วาทีจะดําเนินการโต้วาที ประธานจะเป็นผู้กล่าวเชิญผู้โต้วาทีแต่ละคนตามลําดับและ

ประธานจะเป็นผู้จับเวลาของผู้โต้วาทีแต่ละคน กรรมการและผู้ฟังต่างก็ทําหน้าที่ของตน จนสิ้นสุดการโต้วาที 
2.4 กลวิธีการโต้วาที 
เมื่อทราบองค์ประกอบ หน้าที่และวิธีการโต้วาทีแล้ว สิ่งจาํเป็นอีกอย่างหน่ึงคือกลวิธีโต้วาทีดังน้ันจึง

ควรศึกษากลวิธีโต้วาที ดังต่อไปนี้ 
1) หลักฐานการอ้างอิง 

ดังกล่าวแล้วในหน้าที่ของผู้โต้วาที ผู้โต้จะต้องยกตัวอย่าง อ้างอุทาหรณ์ คํากล่าว สถิติความรู้หรือ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ประกอบการอธิบายให้เหตุผล ผู้โต้วาทีจึงต้องแสวงหา สิ่งเหล่าน้ีจากการอ่านหนังสือ ฟังข่าว 
เหตุการณ์จากสื่อมวลชน ต่าง ๆ และสอบถามผู้รู้การได้หลักฐาน มาจากที่ใดให้อ้างแหล่งด้วย เช่น ถ้าอ้าง จาก
หนังสือต้องบอกช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง สํานักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ หน้าของหนังสือที่อ้างถึง(บอกบรรทัดได้ด้วยย่ิงดี) ใน
กรณีสอบถามผู้รู้ ถ้าจะอ้างช่ือ ควรขออนุญาตจากเจ้าตัว ก่อนด้วยจากสื่อมวลชนต่าง ๆ ก็บอกแหล่งด้วย
เช่นเดียวกันการบอกควรให้ละเอียดชัดเจนที่สุดเพ่ือให้หลักฐานที่เราอ้างอิงน่าเช่ือถือ 

 

2) การแปรญัตติและการแยกประเด็น 
การแปรญัตติเป็นหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเสนอดังน้ันหัวหน้าฝ่ายเสนอ จะต้องเข้าใจความหมายของ

ญัตติเป็นอย่างดี และแยกแยะความหมายของคําทุกคนในญัตติ ที่เห็นว่าจะทําให้ฝ่ายตนได้เปรียบแล้วให้คํา
จํากัดความญัตติและแสดงเหตุผลของฝ่ายตน 

การแยกแยะประเด็นก็เช่นเดียวกัน แยกแยะเฉพาะประเด็นที่จะทําให้ เป็นผลดีแก่ฝ่ายตนและเป็นผล
ไม่ดีแก่ฝ่ายตรงข้ามเท่าน้ัน ควรแยกแยะประเด็นอย่างน้อย 3 - 4 ประเด็น หรือแยกไว้เท่ากับจํานวนผู้โต้ของ
ฝ่ายตนเพ่ือให้แต่ละคนพูดได้ไม่พูดซ้ํากันในการแปรญัตติ ถ้าหัวหน้าฝ่ายค้านเห็นว่าหัวหน้าฝ่ายเสนอแปร     
ไม่แจ่มแจ้งและถูกต้องหรือจะทําให้ฝ่ายตนเสียเปรียบ หัวหน้าฝ่ายค้านต้องแปรญัตติใหม่เพ่ือ ทําให้ฝ่ายตน
ได้เปรียบ 
3) การหักล้าง 

ขณะที่ผู้อ่ืนพูด ผู้โต้แต่ละฝ่ายจะต้องใช้หลักหัวใจนักปราชญ์คือ สุ. จิ. ปุ. ลิ. (สุ. ย่อจาก สุตะแปลว่า 
ฟัง, จิ. ย่อจาก จินตะ แปลว่า คิด, ปุ ย่อจาก ปุจฉา แปลว่า ถาม, ลิ. ย่อจาก ลิขิต แปลว่า เขียน) คือ ฟัง คิด 
ถาม เขียน ฟัง คือ ฟังให้ทัน คิด คือ คิดที่หา เหตุผลมาหักล้าง ถาม คือ ถามตัวเอง และเขียน คือ เขียนข้อ
หักล้างสั้น ๆ เพ่ือนําไปพูดเอง หรือส่งให้เพ่ือนพูด ห้ามถามหรือคุยกับเพ่ือน การเขียนให้ใช้กระดาษสั้น ๆเขียน
หน้าเดียวขณะที่ตัวเองพูด พูดหักล้างเฉพาะประเด็นที่หักล้างได้ วิธีการหักล้างอาจใช้แบบใดแบบหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1. วิธีหักตรง คือ จับคําพูดที่ฝ่ายตรงข้ามพูดผิดพลาด เช่น ฝ่ายตรงข้ามกําลังพูดถึงค่านิยมไทยแต่พูด
ภาษาอังกฤษออกมาสามารถใช้เป็นจุดหักล้างได้ว่า นิยมไทยอย่างไร เวลาพูดยังพูดภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

2. วิธีหักตาม คือ พูดคล้อยตามก่อนแล้วหักมุมกลับภายหลัง เช่น ฝ่ายตรงข้ามพูดว่า “การปกครอง
สมัยสุโขทัยดีใครเจ็บท้องข้องใจก็ไปสั่นกระด่ิงได้”อีกฝ่ายหน่ึงพูดว่าการที่พูดว่า “การปกครองสมัยสุโขทัยดีใคร
เจ็บท้องข้องใจก็ไปสั่นกระด่ิงได้”น้ันก็ “ดีจริง แต่เหมาะสมกับสมัยน้ันซึ่งมีประชาชนร้อยสองร้อยคนแต่ใน
ปัจจุบันมีประชาชน 60 ล้านคน เมื่อเจ็บท้องข้องใจไปเข้าคิวสั่นกระด่ิงจะไหวหรือ” เป็นต้น 
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3. วิธีหักตอบ คือ การโยนปัญหาตอบกลับไปแบบปัญหาต่อปัญญา เช่น ฝ่ายตรงข้ามกล่าวเป็นปัญหา
ว่า “การแต่งกายแบบตะวันตกเป็นการฟุ่มเฟือยใช่ไหม”อาจตอบกลับไปว่า “กางเกงและกระโปรงแบบ
ตะวันตกใช้ผ้าประมาณ 2หลา แต่ผ้าม่วงของไทยใช้ผ้าประมาณ 3 - 4 หลา แบบไหนจะฟุ่มเฟือยกว่ากัน ดังน้ี 
เป็นต้น 
4) วาทศิลป์ 

วาทศิลป์ คือ ศิลปะการพูด ในการโต้วาทีต้องมีศิลปะการพูดคือ พูดให้มีมุขตลก หรือทําเสียงเลียน
เสียงพูดของบุคคลต่าง ๆ เลียนเสียงสัตว์หรือเสียงธรรมชาติบางอย่างได้อีกประการหน่ึงคือ ใช้ถ้อยคํา สํานวน
และลีลาหรือท่วงทํานองการพูดที่แปลก ๆ เร้าความสนใจของผู้ฟังจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้มากขึ้น 

2.5 การแสดงความคิดเห็นต่อการโต้วาที 
การแสดงความคิดเห็นต่อการโต้วาที อาจใช้รูปแบบและแสดงความคิดเห็น ตามหัวข้อต่าง ๆดังน้ี 
1) ญัตติ............................................................................................................................... 
2) ผู้โต้วาที ฝ่ายเสนอหัวหน้า ........................................................................... 
ผู้สนับสนุนคนที่ 1 ........................................................ 
ผู้สนับสนุนคนที่ 2 ....................................................... 
ผู้สนับสนุนคนที่ 3 ........................................................ 
ฝ่ายค้าน หัวหน้า ........................................................ 
ผู้สนับสนุนคนที่ 1........................................................ 
ผู้สนับสนุนคนที่ 2 ...................................................... 
ผู้สนับสนุนคนที่ 3 ....................................................... 
3) ผู้ดําเนินการโต้วาที ....................................................................................... 
4) วิจารณ์ ......................................................................................................... 
1. ญัตติที่โต้วาทีเหมาะสมและน่าสนใจหรือไม่ อย่างไร 
.......................................................................................................... 
2. ขอบเขตเน้ือหาที่โต้เหมาะสมดีหรือไม่อย่างไร 
.......................................................................................................... 
3. ผู้โต้วาทีแต่ละคนทําหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
.......................................................................................................... 
4. ผู้โต้วาทีแต่ละคนรักษามารยาทในการโต้หรือไม ่อย่างไร 
.......................................................................................................... 
5. เน้ือหาสาระการโต้วาทีให้คุณค่าแก่ผู้ฟังเพียงไร 
.......................................................................................................... 
6. การหักล้างทําได้ดีหรือไม่ มีเหตุผลมากน้อยเพียงไร 
.......................................................................................................... 
7. ผู้โต้แต่ละคนสามารถใช้วาทศิลป์ได้ดีหรือไม่ เพียงไร 
.......................................................................................................... 
8. ผู้โต้แต่คนมีปฏิภาณไหวพริบดีหรือไม่ เพียงไร 
.......................................................................................................... 
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9. ผู้ดําเนินการโต้วาทีทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่เพียงไร 
.......................................................................................................... 
10. ความคิดเห็นของผู้วิจารณ์เพ่ิมเติม 
.......................................................................................................... 

5) ประเมินผลการโต้วาทีอยู่ในระดับใด 
ฝ่ายเสนอ        ดีมาก 
                   ดี 
                   พอใช้ 
                   ต้องปรับปรุง 
                   ต้องปรับปรุงอีกมาก 

         ดีมาก 
                   ดี 
                   พอใช้ 
                   ต้องปรับปรุง 
                   ต้องปรับปรุงอีกมาก 
 
3.การพูดในที่ประชุม บุคคลที่มีบทบาทที่จะต้องพูดในที่ประชุม ซึ่งจะกล่าวถึงในที่น้ี เป็นผู้ที่มีบทบาท

สําคัญในการประชุม คือ ประธานและผู้เข้าร่วมประชุม บุคคลท้ังสองฝ่ายควรจะรู้จักหน้าที่และมารยาทในการ
พูดในที่ประชุม 

 3.1ความหมายของการประชุม การประชุมหมายถึง การที่บุคคลกลุ่มหน่ึง มาพบปะกันเพ่ือ
ปรึกษาหารือกันเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมบางอย่างของกลุ่ม หรือเพ่ือแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ข่าวสาร 
ความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือเพ่ือหาข้อสรุปสําหรับการแก้ปัญหาของกลุ่ม 

 3.2องค์ประกอบของการประชุม จะต้องประกอบด้วย 
   1)ผู้เข้าร่วมประชุม 
  2)จุดมุ่งหมายของการประชุมที่กําหนดไว้ชัดเจน 
  3)ระเบียบแบบแผนหรือวาระสําหรับการประชุม 
  4)การยอมรับผลของการประชุมน้ันร่วมกัน 
 3.3 ประเภทของการประชุม การประชุมมีหลายลักษณะ สามารถแบ่งประเภทได้ 5 ประเภท 

   1)การประชุมปรึกษาปรึกษาหารือ เป็นการประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา หรือหาข้อยุติ ใน
เรื่องที่ยังหาคําตอบไม่ได้ หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือแผนการดําเนินงานของกลุ่ม 
   2)การประชุมทางวิชาการ เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นหรือผล
การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
   3)การประชุมประจําปี เป็นการประชุมเพ่ือแถลงผลงาน รับทราบ หรือกําหนด นโยบายของ
หน่วยงานหรือเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   4)การประชุมปฏิบัติการ เป็นการประชุมที่มุ่งให้ผู้เข้าประชุมได้ฝึกปฏิบัติมากกว่าการฟังคํา
บรรยายหรืออภิปราย 
   5) การประชุมสัมมนา เป็นการประชุมเพ่ือพัฒนาบุคคล หรือแก้ไขปัญหา เฉพาะของ 
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หน่วยงาน อาจเป็นการระดมความคิดหรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือจะได้นําผล ของการสัมมนาไปใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.4 ผู้เก่ียวข้องกับการประชุม ในการประชุมของกลุ่มเพ่ือปรึกษาหารือกัน เป็นการประชุมที่ 
ผู้เรียนจะมีโอกาสเข้าร่วมมากที่สุดน้ัน จะมีผู้เก่ียวข้องกับการประชุมคือ 

1) ประธาน มีหน้าที่กํากับการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนหรือวาระ 
การประชุม 

2) รองประธาน มหีน้าที่เช่นเดียวกับประธาน รองประธานจะปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 
ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

3) กรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม หรือสมาชิก มีหน้าที่เข้าประชุม รับฟังและ 
เสนอความคิดเห็นในการประชุม 

4) เลขานุการ มีหน้าที่เตรียมการประชุม จดบันทึก จัดทําและเผยแพรร่ายงานการ 
ประชุมไปยังสมาชิกเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 
 

ประธานควรปฏิบัติดังนี ้
1) ควรจะพูดสั้น ๆ แต่มีเน้ือหาสาระและไม่ผูกขาดการพูดแต่เพียงผู้เดียว 
2) อาจต้ังปัญหาหรือประเด็นที่น่าคิด ให้สมาชิกได้พิจารณาก่อนดําเนิน การประชุม 
3) ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและทั่วถึงกันโดยที่ประธานเป็นผู้ออก

ความคิดเห็นน้อยที่สุดและเสนอความคิดเห็นร่วมกันอย่างเต็มที่ 
4) ควรใช้คําพูดที่แสดงความเป็นกันเองกับที่ประชุม ทําให้บรรยากาศ ของการประชุมราบรื่น และ

ผู้เข้าร่วมประชุมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างเต็มที่ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุมควรปฏิบัติดังนี ้
1) ควรจะได้ร่วมแสดงความคดิเห็นหรืออภิปรายในที่ประชุมอย่างมีเหตุมีผลไม่ควรใช้อารมณ์ในการพูด 
2) ควรจะใช้เวลาทั้งในการพูดและการเข้าร่วมประชุมในทีป่ระชุม 
3) การอภิปรายในที่ประชุม ผู้เข้าประชุมควรจะพูดให้ได้เน้ือหาสาระ กะทัดรัด ลําดับความคิดให้

เป็นไปตามขั้นตอน เพ่ือสะดวกแก่ผู้ฟังในการจับประเด็นความคิดไม่ควรพูดละเอียดเกินไป 
4) ไม่ควรผูกขาดการพูดแต่ผู้เดียว หรือแสดงความรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกเบ่ือหน่าย 
5) ควรมีมารยาทในการพูด เช่น ยกมือขออนุญาตประธานเมื่อต้องการพูด ใช้ภาษาสุภาพ ฯลฯ 

 
เรื่องท่ี 2.3 การพูดแสดงทัศนะ 

ความหมายของคําว่า ทัศนะ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 ให้
ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความเห็น การเห็น การแสดง 

โครงสร้างของทัศนะ มีองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ดังน้ี 
1. ที่มา คือ ส่วนที่เป็นเรื่องราวต่างๆ อันทําให้เกิดการแสดงทัศนะส่วนน้ีจะช่วยให้ผู้รับสารเกิดความ

เข้าใจ และพร้อมที่จะรับทัศนะนั้นต่อไป 
2. ข้อสนับสนุน คือ ข้อเท็จจริง หลักการ รวมทั้งทัศนะและมติของผู้อ่ืนที่ผู้แสดงทัศนะนํามาใช้ เพ่ือ

ประกอบกันให้เป็นเหตุผล สนับสนุนข้อสรุปของตน 



 

30 

3. ข้อสรุป คือ สารที่สําคัญที่สุดของทัศนะ อาจเป็นข้อเสนอแนะ ข้อวินิจฉัย ข้อสันนิษฐานหรือการ
ประเมินค่า ที่เจ้าของทัศนะต้องการให้ผู้อ่ืนพิจารณายอมรับหรือนําไปปฏิบัติ 
 

ความแตกต่างระหว่างทัศนะของบุคคล 
ทัศนะของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปได้หลายแนว ความหลากหลายมีสาเหตุมาจากส่ิงสําคัญ         

2 ประการ คือ 
1. คุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย์ หมายถึง คุณสมบัติที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กําเนิด เช่น ไหวพริบ 

เชาวน์ ปฏิภาณ ความฉลาด 
2. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งจะช่วย

ให้บุคคลมีความรู้ ประสบการณ์ความเช่ือ รวมท้ังค่านิยม แตกต่างกัน 
 
ประเภทของทศันะ 
ประเภทของทัศนะโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
1. ทัศนะเชิงข้อเท็จจริง เป็นทัศนะที่กล่าวถึงเร่ืองที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังคงเป็นเรื่องที่สังคมถกเถียงกันอยู่

ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร การแสดงทัศนะแบบน้ีจึงเป็นเพียงการสันนิษฐานเท่าน้ัน 
2. ทัศนะเชิงคุณค่า เป็นทัศนะที่ประเมินว่า สิ่งใดดี สิ่งใดด้อย สิ่งใดเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ สิ่ง

เหล่าน้ันอาจเป็นวัตถุ บุคคล นโยบายหรือแม้แต่ทัศนะก็ได้ 
3. ทัศนะเชิงนโยบาย เป็นทัศนะที่บ่งช้ีว่าควรทําอะไร อย่างไรต่อไปในอนาคต หรือควรจะปรับปรุง

แก้ไขสิ่งใดไปในทางใด อย่างไร และสิ่งที่จะนําเสนอน้ันมีขั้นตอนอย่างไร มีเป้าหมายอย่างไรลักษณะของภาษา
ที่ใช้ในการแสดงทัศนะ การเรียบเรียง เช่นเดียวกับการใช้ภาษาโดยท่ัวไป คือ ถ้อยคํากะทัดรัด มีความหมาย
แจ่มชัด เรียงลําดับเน้ือความไม่สับสนวกวน ใช้ภาษาถูกต้องกับระดับของการสื่อสาร และใช้สํานวนที่ถูกต้อง 
 

การใชค้ําหรือกลุ่มคําในการแสดงทัศนะ 
1. ใช้คําหรือกลุ่มคําที่แสดงเป็นเจ้าของทัศนะ ซึ่งอาจเป็นคําสรรพนามประกอบกับคํากิริยา หรือกลุ่ม

คํากริยาที่ช้ีชัดว่าเป็นข้อสรุปของการแสดงทัศนะ ตัวอย่างเช่น ดิฉันเห็นว่า โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมความ
ถนัดของนักเรียนอยู่แล้ว 

2. ใช้คําหรือกลุ่มคํากริยา ช่วยในข้อสรุปเพ่ือช้ีให้เห็นว่าเป็นการแสดงทัศนะ เช่น น่า น่าจะคง เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น เรื่องนี้น่าส่งต่อให้องค์การที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ 

3. ใช้คําหรือกลุ่มคําอ่ืนๆ ที่สื่อความหมายไปในทางแสดงทัศนะ อาจเป็นการประเมินค่าแสดงความ
เช่ือมั่นคาดคะเน ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ยากที่จะประสบโชคสองคร้ังสองคราเช่นน้ีอีก 

ตัวปัจจัยที่ส่งเสริมการแสดงทัศนะ มี 2 ประการ คือ 
1. ปัจจัยภายนอก เช่น สื่อ ผู้รับสาร บรรยากาศแวดล้อม 
2. ปัจจัยภายใน เช่น ความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา ความเช่ือมั่นใน

ตนเองความรู้และประสบการณ์ 
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แนวทางการประเมินค่าทัศนะ 
1. ประโยชน์และลักษณะสร้างสรรค์ ทัศนะที่ดีต้องก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าในทางสร้างสรรค์ 
2. ความเช่ือถือและความสมเหตุสมผล ทัศนะท่ีดีจะต้องมีความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผล 

จะต้องมีนํ้าหนักมากพอ 
3. ความเหมาะสมกับผู้รับสารและกาลเทศะ ทัศนะใดๆ ก็ตามท่ีถูกนําเสนอจะต้องถูกกับกาลเทศะคือมี

ความพอเหมาะพอดี เหมาะแก่เน้ือที่หรือเวลาที่มีอยู่ เหมาะแก่การนําเสนอสาธารณชนหรือเปล่า 
4. การใช้ภาษา ทัศนะที่ดีจะต้องมีภาษาที่แจ่มแจ้งชัดเจน เหมาะแก่การสื่อสาร 
 

สรุปสาระสาํคญั 
การพูดรายงาน เป็นการนําเสนอเร่ืองราว ข้อมูล ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาอย่างเป็นระบบ ใช้ภาษาพูดที่

กระชับ เข้าใจง่าย นําเสนอภายในเวลาที่เหมาะสม 
การดูดแสดงความคิดเห็น เป็นการพูดที่ผู้พูดจะต้องนําเสนอ ความรู้ ความคิด การต้ังข้อสังเกต เพ่ือ

แสดงความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งอาจเป็นความคิดเห็นโต้แย้ง เห็นด้วย หรือแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ก็ได้ 
การพูดแสดงทัศนะ เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
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ตอนท่ี 3 การพูดจบัประเด็น 

 
เรื่องที ่3.1 หลักการจับประเด็นสําคัญ 
ความหมายของการจับประเด็น 

การจับประเด็นหมายถึง การจับข้อความสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่อง แล้วหยิบยกเอา
ความคิดหลักหรือประเด็นที่สําคัญของเรื่องมากล่าวยํ้าให้เด่นชัด โดยใช้ประโยคสั้น ๆ แล้วเรียบเรียงให้
เป็นระเบียบ 
การเตรียมการก่อนการจับประเด็น 

- ดูสถานที่ว่าจัดที่ไหน เป็นเวทีลักษณะใด การประชุม หรือประชุมเชิง 
- ปฏิบัติการ ฯลฯ 
- ต้องรู้เป้าหมาย/วัตถุประสงค์หลัก ๆ คืออะไรบ้าง 
- ดู จํานวนบุคคลเป้าหมายทีจ่ะเข้าร่วม มีก่ีคน ความรู้เดิม ฯลฯ 
- ดูว่า มีวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ / ที่เรามีอยู่ 
- ดูว่า จะใช้เทคนิคใดหรือเครื่องมือที่จะใช้ในการจับประเด็นหรือข้อมูลที่จะออกมาจาก

ผู้เข้าร่วม เช่น 
1. ใช้คําถามนําประเด็น 
2. ใช้แผนภูมิความคิด 
3. แบบโฟลชาร์ท 
4. แผนภูมิก้างปลา 
5. แผนภูมิต้นไม้ 
6. คําสําคัญๆ 
7. บัตรคํา 

ขั้นดําเนนิการจับประเด็น 
ขั้นที่หนึ่ง 
สิ่งที่ต้องนํามาประกอบการจับประเด็น คือ สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ในขณะนั้น เช่น ต้องรู้ว่ารูปแบบขอบ

กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะหรือวิธีการในขณะนั้นคืออะไรกันแน่ เช่น การประชุมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การสนทนากลุ่ม การอภิปรายคณะ เป็นต้น 

ขั้นที่สอง 
การตัดสินใจออกแบบ โดยตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องมืออะไร เพราะว่าแต่ละเคร่ืองมือผู้ที่จะทําหน้าที่จับ

ประเด็นต้องเคยมีประสบการณ์ในการใช้มาก่อนแล้วพอสมควร ต้องรู้จุดเด่นจุดด้อยของเครื่องมือ 
ขั้นทีส่าม 
ดําเนินการจับประเด็น ดําเนินการจับประเด็นเพ่ือให้ได้เน้ือหาครบทั้ง 3 ส่วน คือ 

- ส่วนนํา ส่วนเน้ือหา ส่วนสรุป หรือ 
- จับประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นเสริม หรือ 
- ประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นย่อย 
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หลักการจับประเด็น 
หลักการจับประเด็นให้มีประสิทธิภาพน้ัน ต้องอาศัยการฟังและดูเพ่ือจับประเด็นและสรุปความน้ัน

ออกมา สิ่งเหล่าน้ีเป็นทักษะเบ้ืองต้นที่ทุกคนจะต้องฝึกฝน เราจะต้องติดตามฟัง ดูเรื่องราวโดยตลอดดังน้ัน จึง
ต้องมีสมาธิในการฟังและสามารถแยกแยะได้ว่าข้อความใดเป็นใจความสําคัญ และข้อความใดเป็นพลความ ถ้า
เราเข้าใจเรื่องราวได้โดยตลอดแล้วเราย่อมจดจําเรื่องราวที่ฟังและสามารถถ่ายทอดให้คนอ่ืนฟังได้ด้วย 

ในการฟังแต่ละคร้ัง เราต้องจับประเด็นของเรื่องที่ฟังได้ คือ รู้ว่าผู้พูดต้องการสื่อสารอะไร เป็นประเด็น
สําคัญ และรู้จักว่าอะไรคือประเด็นรองซึ่งขยายประเด็นสําคัญ การฟังเช่นน้ีเป็นการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ
และใจความรองและรายละเอียดของเร่ือง ซึ่งมีวิธีการฟังดังน้ี 

1.ฟังเรื่องราวให้เข้าใจ พยายามจับใจความสําคัญของเร่ืองเป็นตอน ๆ ว่าเรื่องอะไร ใครทําอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อย่างไร 

2. ฟังเรื่องราวท่ีเป็นใจความสําคัญแล้วหารายละเอียดของเร่ืองที่เป็นลักษณะปลีกย่อยของใจความ
สําคัญ หรือที่เป็นส่วนขยายใจความสําคัญแล้วสรุปความโดยรวบรวมเน้ือหาสาระสําคัญอย่างครบถ้วน 

วิธีการสรุปความจากการฟังน้ัน เราจะต้องค้นหาให้พบว่าสารใดเป็นความคิดสําคัญในเรื่องน้ัน ๆ แล้ว
สรุปไว้เฉพาะใจความสําคัญ โดยเขียนช่ือเรื่อง ผู้พูด โอกาสท่ีฟัง วัน เวลา และสถานที่ที่ได้ฟังหรือดูไว้เป็น 
หลักฐานเครื่องเตือนความทรงจําต่อไป 

ขั้นตอนการสรุปความหลังจากจับประเด็นแล้ว 
1. อ่าน ฟังและดูให้เข้าใจอย่างน้อย 2 เที่ยว เพ่ือให้ได้แนวคิดที่สําคัญ 
2. คิดเป็นคําถามว่าอะไรเป็นจุดสําคัญของเรื่อง และคิดต่อไปว่า จุดสําคัญของเรื่องมีความสัมพันธ์กับ

สิ่งใดบ้าง จดสิ่งน้ัน ๆ ไว้เป็นข้อความส้ัน ๆ แล้วคิดวิธีที่จะเขียนสรุปความให้กะทัดรัดและชัดเจน 
3. เขียนร่างข้อความส้ันๆที่จดไว้ ขัดเกลาและตบแต่งร่างข้อความท่ีสรุปให้เป็นภาษาที่ดีสื่อความหมาย

ได้แจ่มแจ้งชัดเจน 
 

ตัวอย่างการสรุปความ เรื่อง เราคือบทเรียนของเด็ก 
การศึกษาเป็นเรื่องสําคัญของชีวิต ทุกคนเกิดมาจะโง่ จะฉลาด จะดีจะช่ัวขึ้นอยู่กับการศึกษาพ่อแม่ทุก

คนปรารถนาจะให้บุตรหลานของตนเป็นคนดี จนถึงกับยอมทนลําบากตรากตรําทําการงานหาทรัพย์สินเงินทอง
มาเป็นค่าใช้จ่าย เพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน นับว่าเป็นหน้าที่และสิ่งที่ควรได้รับการยกย่องในการเสียสละน้ัน 

แต่ยังมีสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเด็ก ก็คือบทเรียนอันเป็น จริยศึกษา ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตัวของพ่อ
แม่ผู้ปกครองของเด็ก น่ันคือการประพฤติปฏิบัติดีงาม เพราะสิ่งที่เด็กได้ยินได้ฟัง ได้รู้ได้เห็นจากพ่อแม่
ผู้ปกครองของตน เช่นการพูดจาไพเราะ การงานเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นต้น เป็นบทเรียนอย่างสําคัญ ที่จะ
ซึมซาบเข้าไปในจิตใจของเด็กดีย่ิงกว่าหนังสือบทเรียนอ่ืน ๆ น้ันเป็นการให้การศึกษาที่มีค่าย่ิง เป็นการ ปลูก
สร้างนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก 

ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นคนดี มีนิสัยดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตา มีความยุติธรรม มีความรัก ความ
สามัคคีในครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดี ก็จะทําให้เด็กเอาอย่างในทางดี เป็นคนดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง สม
ความปรารถนาทุกประการ 

ถ้าปรารถนาดี หวังดีต่อบุตรหลาน อย่าเพียงแต่จะให้ทุนการศึกษาอย่างเดียว ต้องทําตนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดี เป็นบทเรียนที่มีคา่ของบุตรหลานด้วย แล้วความปรารถนาของเราก็จะสมหวัง 

ข้อมูลจาก “ แสงธรรม ” ของมูลนิธิ ก.ศ.ม. 
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วิธีสรปุความหลังจากการจับประเด็น เรื่อง เราคือบทเรยีนของเด็ก 
1. ขั้นอ่าน ฟัง และ คิด จับแนวคิดได้ดังนี ้“ พ่อแม ่หาเงินทองมาให้ลูกเรียนอย่างเดียวยังไม่พอต้อง

ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกด้วยจึงจะนับว่าได้ให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่ลูก ” 
2. ขั้นเขียน 
2.1 ข้อความท่ีจดไว้ช่วยจํา “ การศึกษา เรื่องสําคัญ – คนจะดีจะช่ัว โง่ ฉลาดเพราะการศึกษา พ่อแม่
หา 

เงินมาให้ลูกเรียนเสียสละควรยกย่อง สิ่งที่มีค่าต่อเด็ก – บทเรียนจริยศึกษา คุณธรรม การปฏิบัติตนดีงาม เป็น
ตัวอย่างที่ดี รักลูกต้องทําให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วย ” 

2.2 ข้อความท่ีสรุปแล้ว “ การศึกษามีความสําคัญต่อชีวิตเด็ก เพราะสามารถทําให้เด็กฉลาดและเป็น
คนดีได้ พ่อแม่ที่รักลูก อยากให้ลูกเป็นคนดีน้ัน ไม่ควรจะพอใจเพียงการทําหน้าที่หาเงินมาให้ลูกเรียนเท่าน้ัน 
แต่ควรคํานึงถึงบทเรียน จริยศึกษาอันมีคุณค่าย่ิงต่อชีวิตของเด็ก อันได้แก่การที่พ่อแม่เป็นผู้มีคุณธรรมและ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในทางที่ดีงามแก่ลูกด้วย ” 

การจับประเด็นสําคัญ จะต้องฟังเรื่องให้ดีให้ครบถ้วน จดบันทึกสาระสําคัญ รีบถามหากไม่เข้าใจ
เน้ือหา ตรวจสอบความเข้าใจโดยการลองสรุปเรื่องราวดูก่อน ต้องมีความรู้เดิมและช่างคิดพิจารณาและอาศัย
สื่อช่วย เช่น บัตรคํา แผนที่ความคิด (Mind Map) ปัจจุบันเราอยู่ในยุคข่าวสารข้อมูล เป็นยุคที่ 

ข่าวสารข้อมูลหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศจนท่วมท้นหูตาไปหมด คนที่เข้าใจเน้ือหาสาระและ จับ
ประเด็นแม่น จะเป็นคนที่ได้เปรียบ เพราะสามารถรับข่าวสารข้อมูลได้มากมาย ในขณะที่คนอ่ืนรับไม่ไหว การ
จับประเด็นจึงถือเป็นทักษะสาํคัญของการทํางานทางสังคม ช่วยทําให้เราไม่มองเพียงปรากฏการณ์ แต่สามารถ
ทําให้เรามองอย่างวิเคราะห์แยกแยะและจับสาระสําคัญของเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
 
เรื่องที ่3.1 การจับประเด็น 

การจับประเด็น การพูดในชีวิตประจําวันของมนุษย์ เรารับสารด้วยการฟังและดูจากสื่อต่างๆมากมาย 
เช่น จากการดูภาพยนตร์ โทรทัศน์ การ์ตูน อินเตอร์เน็ต หรือจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการหรือ
ได้พบเห็นจากสถานการณ์ในสังคมทั่วไป เป็นต้น ผู้ฟังที่ฉลาดจะเลือกฟังและดูแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ฟังอย่าง
ต้ังใจและจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟังและดูให้ได้ แล้วพิจารณาว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสิ่งที่ฟังและดู
บางครั้งเราอาจเก็บความรู้ที่ได้จากการฟังและดูมาพูดต่อหรือมาเล่าต่ออีกก็ได้ ดังน้ัน เพ่ือฝึกการเป็นผู้ฟังและผู้
พูดที่ดี เราจึงต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ ทักษะที่สําคัญ คือ การพูดจับใจความสําคัญจากการฟังและดูสื่อต่างๆ ซึ่ง
มีหลักการพิจารณา ดังน้ี 

1. ฟังและดูสื่อให้ตลอด พยายามทําความเข้าใจและจับใจความสําคัญของเรื่องเป็นตอนๆว่าเป็นเรื่อง
เก่ียวกับอะไรบ้าง ใครทําอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไรและอย่างไร 

2. เรียบเรียงใจความสําคัญออกมาเป็นภาษาพูดที่เข้าใจง่าย จัดลําดับเหตุการณ์ตามเวลาหรือความ
น่าสนใจของเรื่อง 

3. บอกท่ีมาของเร่ืองให้ชัดเจนว่ามาจากสื่อใดหรือเป็นผลงานของใคร ไม่อ้างตัวเองเป็นเจ้าของเรื่อง
เสียเอง 

4. ใช้ภาษาพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะและวัยของผู้ฟัง ควรคํานึงถึงความสนใจและความพร้อมของ
ผู้ฟังด้วย 

5. ควบคุมนํ้าเสียงและจังหวะการพูด ให้สอดคล้องกลมกลืนและมีท่าทางประกอบเรื่องที่พูดบ้างตาม
สมควร 
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6. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยเมื่อผู้พูดพูดจบ 
7. สังเกตผู้ฟังเพ่ือประเมินความสนใจและปรับการพูดให้มีความเหมาะสม 
8. สร้างศรัทธาในการพูดให้เกิดขึ้น เพราะผู้ฟังจะเกิดความสนใจ สามารถฟังอย่างมีใจจดจ่อและมี

ความเช่ือมั่นว่าการฟังน้ัน จะก่อให้เกิดความรอบรู้และเป็นประโยชน์ได้ 
9. สร้างทักษะในการสื่อสารให้มีความน่าสนใจ 
 

ตัวอย่างการพดูจับใจความสาํคัญจากการอ่าน 
ความเชื่อของไทย 

พอเด็กคลอดหมอตําแยหรือแพทย์ผดุงครรภ์จะต้องส่งเด็กให้กับผู้ที่เป็นมารดาเด็กจัดเตรียมไว้ คือ ผู้ที่
มีนิสัยและความประพฤติเป็นที่ถูกใจของบิดามารดา น้ันถือกันว่าเด็กน้ันจะมีนิสัยเหมือนกับผู้ที่มารับอุ้มครั้ง
แรก ต่อมาก็อาบนํ้า เมื่อนําเด็กลงอ่างนํ้าต้องเอาเงินหรือทองหรือแหวน สายสร้อย อย่างหน่ึงอย่างใดแล้วแต่
สะดวกใส่ลงไปในอ่างนํ้า แล้วจึงอุ้มเด็กลงอาบนํ้าเป็นเคล็ดที่ดีเพราะเข้าใจกันว่า เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะบริบูรณ์
ด้วยทรัพย์สินเงินทอง อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็วางบนเบาะซึ่งอยู่ในกระด้ง ถ้าเป็นเด็กหญิงก็ใส่ด้ายเข็มลงไปด้วย 
จะได้เก่งในการเย็บปักถักร้อย ถ้าชายก็ใส่กระดาษ ดินสอ จะได้เป็นปราชญ์คนไทยสมัยโบราณเช่ือว่าเมื่อทารก
เกิดใหม่ๆ จะต้องมีแม่ซื้อมาซื้อทารกน้ันไป เป็นความเช่ือว่ากันท่าผี คือ ถ้าไม่มีแม่ซื้อก็กลัวผีจะแย่งเอาไปเลี้ยง
เสีย น้ันหมายถึงเด็กทารกจะตายเมื่อคลอดใหม่ๆ ประเพณีเมื่อทารกเกิด เขามักเอาใส่กระด้งร่อนแล้วร้องว่า 
สามวันลูกผี สี่วันลูกคน ลูกของใครมารับเอาเน้อ แล้วก็มีผู้หน่ึงตอบว่า ลูกข้าเอง แล้วก็เอาเบ้ีย ๓๒ เบ้ียออกมา
ซื้อเป็นการลวงผีว่าเด็กน้ีไม่ดี แม่ของตัวเองที่คลอดออกมาไม่รัก จนต้องมีคนอ่ืนมาซื้อไปเลี้ยง เมื่อเป็นดังน้ีผีก็
ไม่อยากได้ คือไม่เอาไปเลี้ยงที่เมืองผี เด็กน้ันจึงรอดอยู่ในโลกมนุษย์ได้ 

(ตํารับวรรณคดีไทย : เจือ สตะเวทิน) 
 

ประเด็นทีน่ํามาพูด 
หนังสือตําหรับวรรณคดีไทยของศาสตราจารย์เจือ สตะเวทิน ได้กล่าวถึงความเช่ือของไทยที่น่าสนใจ

ต้ังแต่แรกคลอดเลยนะคะว่าให้คนที่มีความประพฤติมาคอยอุ้มเด็กเป็นครั้งแรก เด็กจะได้มีนิสัยตามคนน้ัน ถ้า
อาบนํ้าก็ให้เอาเงินทองของมีค่าใส่ลงไปเป็นเคล็ดว่าโตขึ้นจะได้ร่ํารวยเงินทอง พออาบนํ้าเสร็จถ้าเป็นเด็กผู้หญิง
จะมีด้าย เข็ม วางไว้บนเบาะนอน เช่ือว่าโตขึ้นจะได้เก่งเย็บปักถักร้อย ส่วนเด็กผู้ชายก็จะจัดดินสอและกระดาษ
แทน เพ่ือเป็นเคล็ดว่าโตขึ้นจะได้เป็นปราชญ์ นอกจากน้ันยังมีพิธีที่ให้มีแม่ซื้อเด็กจากแม่ตัวจริงอีกด้วยค่ะ เพ่ือ
เป็นการลวงผีว่าเด็กคนน้ีไม่ดีขนาดแม่ยังไม่รัก ทําให้ผีไม่อยากได้ เด็กจะได้มีชีวิตรอดปลอดภัย 
 

เชิดต่อตัวระหว่างจางวางศรกับนายแช่ม 
การประชันเริ่มขึ้นด้วยวงป่ีพาทย์เครื่องห้าวงวังบูรพาที่มีจางวางศรเป็นคนระนาดเอก ส่วนวงหลวงของ

กรมมหรสพมีนายแช่มเป็นระนาดเอก เริ่มการบรรเลงด้วยเพลงโหมโลงแล้วตีเด่ียวกันเพลงต่อเพลง จากเพลง
พญาโศกเชิดนอก (สี่จับ) และเพลงเด่ียวอ่ืนๆ เรื่อยไปจนถึงเพลงกราวใน ผลปรากฏว่าทั้งสองวางฝีมือกันกํ่าก่ึง
คู่คี่กันมาตลอดก็ยังไม่ปรากฏผลแพ้ชนะกันอย่าเด็ดขาดเน่ืองด้วยคนระนาดเอกทั้งสองวางฝีมือเด่นกันไปคนละ
อย่างจางวางศรน้ันตีไหวร่อนวิจิตรโลดโผน ส่วนนายแช่มน้ันก็ตีได้ทั้งไหวทั้งจ้าน่าเกรงขามน่ันเอง 

ในที่สุดการประชันก็ต้องตัดสินกันที่เพลงเชิด เพราะเพลงเชิดน้ันเป็นการตีวัดความไหว (ความเร็ว) วัด
นํ้าเสียงของระนาดที่ออกมา รวมทั้งเป็นการวัดเร่ียวแรงของคนตีระนาดเป็นประการสําคัญ การเชิดต่อตัว
หมายถึงว่าเมื่อคนแรกตีระนาดจนจบทํานองวรรคสุดท้ายของตัวเชิดแล้ว คนที่สองจะต้องฉวยรับเข้าให้ตาม
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จังหวะ และต้องเร่งความเร็วให้มากย่ิงขึ้นจนถึงวรรคสุดท้ายของตัวเชิด คนแรกจะต้องเข้าไปฉวยรับให้ทันแล้วก็
เพ่ิมความเร็วย่ิงขึ้นไปอีก 

การตีเชิดต่อตัวดังน้ีถือเป็นการพิสูจน์ความเร็ว ความแข็งแรงของร่างกาย พร้อมกับพิสูจน์
สติสัมปชัญญะและสมาธิของผู้ตีไปด้วยในเวลาเดียวกัน การตีเชิดจะต้องตีลักษณะน้ีไปทีละตัว ทีละตัว หาก
เสียงระนาดของใครอ่อนแรงหรือช้าลง หรือสะดุดหยุดลง ก็หมายถึงความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดที่สุด 

ผลของการแพ้ชนะของการประชันต่อตัวเชิดน้ัน ต้องดูที่อาการ หลุด หรือ ตาย อาการหลุดก็คือ การ
รับเชิดตัวต่อไปไม่ทัน เพราะไม่สามารถตีไหวหรือเร็วเท่าคู่ต่อสู้ที่ส่งมาให้ได้ส่วนอาการตายน้ันก็คือการฉวยรับ
ทัน แต่เมื่อตีด้วยความเร็วเท่าที่รับมาก็ไม่สามารถรักษาความเร็วระดับน้ีต่อไปได้ ต้องหยุดตี หรือไม่ก็เกิดอาการ
กล้ามเน้ือเกร็งจนเมือตาย ไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปอีกได้ 

ผลของการประชันคราวนั้น นายแช่มนักระนาดวงหลวงเกิดอาการมือตาย จริงๆ คือยิ่งตี ย่ิงเกร็งและ
เกิดอาการปวดจนชาต้องถอนจังหวะลงมาจนบรรเลงตัวเชิดเข้าสู่วรรคท้ายจนจบเพลงก่อน ขณะที่ใบหน้าขอ
ท่านชุ่มไปด้วยเหง่ือและสองมือยังกําระนาดแน่นอยู่ในที่สุดลูกวงต้องเข้ามาช่วยกันแกะไม้ระนาดออกจากมือ 

ภาพที่ทุกคนเห็นและเป็นภาพที่ประทับใจในที่สุดน้ันก็คือ จางวางศรได้คลานเข้าไปกราบขอขมานาย
แช่มนักระนาดรุ่นพ่ีจากวงหลวงที่ได้ล่วงล้ํากํ้าเกินในเชิงดนตรี เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องทําถวายตามพระประสงค์
ของเจ้านาย 

มีเรื่องเล่ากันต่อมาว่า “นายแช่มน้ันเป็นฝ่ายแพ้ในเรื่องของความไหว(เร็ว)แก่จางวางศรแต่แม้จะตี
ระนาดจนมือตายแล้ว เสียงระนาดของท่านก็ยังเจิดจ้าสม่ําเสมอไม่มีเสียงเสียเลย” จึงเป็นอันกล่าวได้ว่า 

“นายศรชนะไหว แต่นายแช่มชนะจ้า” 
ก็เป็นอันกล่าวได้ว่าทั้งสองท่านน้ันต่างก็มีความสามารถสุดยอดไปคนละอย่าง และผลจากการประชัน

กันคราวน้ันทําให้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่ทําให้นายแช่มมุ่งเอาดีในทางป่ี จนมีความสามารถเป็นเลิศอีกด้าน
หน่ึง 

ครูประสิทธ์ิ ถาวร กล่าวไว้ว่า 
“ท่านเหล่าน้ีเทวดาส่งลงมาเพ่ือพัฒนาดนตรีไทย เราควรยกย่องเทิดทูนท่านมากกว่าที่จะเอา

ความสามารถของท่านมาเปรียบเทียบกัน”(ตามรอยโหมโรง : ไพศาล อินทวงศ์) 
 

ประเด็นทีน่ํามาพูด 
เชิดต่อตัวระหว่างจางวางศรกับนายแช่มน้ี ผู้เขียนได้เล่าถึงการประชันระนาดกันระหว่างจางวางศรกับ

นายแช่ม ซึ่งขณะที่แข่งทั้งสองคนฝีมือสูสีคู่คี่กันตลอด ไม่รู้ผลแพ้ชนะ เน่ืองจากมีความสามารถที่เด่นไปคนละ
ทาง คือ จางวางศรตีระนาดได้ไหวและมีลีลาโลดโผน ส่วนนายแช่มตีได้หนักแน่นชัดเจนแม่นยําจนในที่สุดก็มา
ตัดสินกันที่การประชันเพลงเชิดต่อตัวเพ่ือวัดความเร็ว ผลปรากฏว่านายแช่มเกิดอาการมือตายคือ กล้ามเนื้อ
เกร็งไม่สามารถแข่งให้ยืดยาวต่อไปได้ ต้องรีบถอนจบเพลงก่อน จึงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป แต่ฝีมือการตีระนาดของ
ทั้งสองก็เป็นที่ประทับใจของผู้ชมอย่างย่ิง 
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ตัวอย่างการพดูจับใจความสาํคัญจากการฟัง 
เพลงพระราชนิพนธส์้มตํา 

ต่อไปน้ีจะเล่าถึง    อาหารอร่อย 
คือส้มตํากินบ่อยบ่อย   รสชาติแซบดี 

  วิธีทําก็ง่าย      จะบอกได้ต่อไปน้ี 
มันเป็นวิธี    วิเศษเหลือหลาย 

 ไปซื้อมะละกอ      ขนาดพอเหมาะเหมาะ 
สับสับเฉาะเฉาะ    ไม่ต้องมากมาย 

ตําพริกกับกระเทียม   ยอดเย่ียมกลิน่อาย 
มะนาวน้ําปลานํ้าตาลทราย  นํ้าตาลป๊ีบถ้ามี 
ปรุงรสให้แซบหนอ   ใสม่ะละกอลงไป 
อ้อ! อย่าลืมใส ่   กุ้งแห้งป่นของดี 
มะเขือเทศเร็วเข้า   ถั่วฝักยาวใส่เรว็รี่ 
เสร็จสรรพแล้วซ ี    ยกออกจากครัว 
กินกับข้าวเหนียว    เที่ยวแจกให้ทัว่ 
กลิ่นหอมยวนย่ัว    น่านํ้าลายไหล 

    จดตําราจํา       ส้มตําลาวเอาตํารามา 
ใครหม่ําเกินอัตรา   ระวังท้องจะพัง 
ขอแถมอีกนิด    แล้วจะติดใจใหญ ่
ไก่ย่างด้วยเป็นไร   อร่อยแน่จริงเอย 

(เพลงสม้ตํา : พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) 
 

ประเด็นทีน่ํามาพูด 
เพลงส้มตําน้ีเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งเน้ือเพลงได้

บอกเคร่ืองปรุงและวิธีทําส้มตําอย่างง่ายๆ ไว้ คือ ใช้มะละกอตําคลุกเคล้ากับเครื่องประกอบต่างๆ ได้แก่ 
มะนาว นํ้าปลา นํ้าตาลทราย นํ้าตาลป๊ีบ พร้อมทั้งใส่กุ้งแห้งป่นมะเขือเทศและถั่วฝักยาวเมื่อเสร็จแล้วยกมา
รับประทานกับข้าวเหนียวและแถมด้วยไก่ย่างจะทําให้รสชาติอร่อยย่ิงขึ้น 

 
จะเห็นได้ว่าการฟังและดูสื่อต่างๆ เพ่ือนํามาถ่ายทอดหรือเล่าต่อ เราควรต้ังใจฟัง พยายามจับใจความ

สําคัญให้ได้ สังเกตว่าผู้ส่งสารมีแนวคิดอย่างไร จุดเด่นที่น่าประทับใจได้แก่อะไรบ้าง แล้วจึงนํามาเรียบเรียงเป็น
ภาษาของตนเองถ่ายทอดให้ผู้ฟังต่อไปโดยภาษาที่กระชับสละสลวย 
 
สรุปสาระสาํคญั 

สรุปได้ว่า การจับประเด็นสําคัญต้องอาศัยการฟังและดูเพ่ือจับประเด็นและสรุปความน้ันออกมา ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีเป็นทักษะเบ้ืองต้นที่ทุกคนจะต้องฝึกฝน ดังน้ัน จึงต้องมีสมาธิในการฟังและสามารถแยกแยะได้ว่า
ข้อความใดเป็นใจความสําคัญ เมื่อเข้าใจเรื่องราวได้โดยตลอดแล้วจะสามารถจดจําเรื่องราวที่ฟังและสามารถ
ถ่ายทอดให้คนอ่ืนฟังได้ด้วย 
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กิจกรรมที่ 1.3 
ให้ผู้เรียนบอกหลักการจับใจความสําคัญว่าควรพิจารณาอะไรบ้าง 
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......................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 2 
การเขียน 
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  แผนการเรยีนรู้ประจาํบท 
 
 
บทที่ 2 การเขยีน 
 
สาระสาํคญั 

 การเขียนเป็นกระบวนการสื่อสารที่ใช้ความรู้ทั้งทางด้านศาสตร์และด้านศิลป์ในการประมวล
ความคิดของผู้เขียนถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรสู่ผู้อ่าน การนําเสนอความคิดด้วยวิธีการเขียนที่มีคุณภาพ 
ผู้เขียนต้องยึดหลักการและทักษะที่จําเป็นในการเขียน ในบทน้ีจะได้นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ หลักการเขียนและ
การเขียนได้ถูกต้องตามระดับของภาษา 
 

 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหว ัง 

1  สามารถใช้ภาษาในการเขียนได้อย่างถูกต้อง 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเขียน 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

ตอนที่ 1 หลักการเขียนเบ้ืองต้น 
เรื่องที่ 1.1 หลกัการเขียนและมารยาทในการเขียน 
เรื่องที่ 1.2 การใช้ภาษาในการเขียน 

ตอนที่ 2 หลักการเขียนร้อยแก้ว 
เรื่องที่ 2.1 การเขียนบรรยาย 
เรื่องที่ 2.2 การเขียนบันทึก 
เรื่องที่ 2.3 การเขียนแสดงความคิดเห็น 
เรื่องที่ 2.4 การเขียนโครงงาน 

ตอนที่ 3 หลักการเขียนร้อยกรอง (กาพย์,กลอน) 
เรื่องที่ 3.1 คําประพันธ์ประเภทกาพย์ 

                    เรื่องที ่3.2 คําประพันธ์ประเภทกลอน 
 

สื่อการเรียนร ู้ 
  1. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 2 รหัสรายวิชา พท 33013 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 



 

41 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียน 
2. ศึกษาสื่อประกอบชุดการเรียนทางไกล (ถ้ามี) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละตอนที่กําหนดในสมดุบันทึกกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ 
4. ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากผู้รู้หรือสื่อทีม่อียู่ในเหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

  การประเมินผล  
ประเมินผลด้วยตนเองจากการทําแบบทดสอบ แบบฝึกหัดและกิจกรรมในแต่ละตอนแล้วตรวจสอบ 

คําตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
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   ตอนท่ี 1 หลักการเขียนเบื้องต้น 
 

เรื่องท่ี 1.1 หลักการเขียนและมารยาทในการเขียน 
หลักการเขียน 

ความหมายและความสาํคญัของการเขียน 
ทักษะในการสื่อสารประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนซึ่งแบ่งเป็น 2 

ลักษณะ คือทักษะการส่งสาร ได้แก่การพูดและการเขียน และทักษะในการรับสารคือ การฟังและการอ่าน 
การเขียน เป็นทักษะการส่งสารที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันน้อยที่สุดและเป็นทักษะที่ยากที่สุด การ

เขียนเป็นการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดหรือความรู้ต่าง ๆ ออกมาให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจด้วยการเขียนเป็นตัวหนังสือ
หรือลายลักษณ์อักษร 

เน่ืองจากทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุดในการส่ือสารการเรียนรู้ของเด็กจึงเป็นทักษะสุดท้ายที่เด็ก ๆ
จะได้เรียนรู้โดยเริ่มจาก การฟังและดู การพูด การอ่านแล้วจึงเป็นการเขียน การถ่ายทอดหรือการส่งสารด้วยการ
เขียนน้ันใช่ว่าทุกคนท่ีเรียนรู้เรื่องการเขียนแล้วจะสามารถเขียนได้ดีเพราะการเขียนเป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนอย่าง
สม่ําเสมอเพราะการเขียนเป็น กับการเขียนได้น้ันไม่เหมือนกัน เขียนได้ใคร ๆ ที่เรียนหนังสือ สะกดคําได้ถูกต้องก็จัด
ว่าเขียนได้ แต่เขียนเป็นน้ันต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด หรือความรู้ต่าง ๆให้ผู้รับสารด้วยการอ่าน
ให้เข้าใจได้ถูกต้องด้วย ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียนว่าต้องการถ่ายทอดหรือสื่อสารเรื่องใด มีอารมณ์อย่างไรไม่
สับสนหรือจับต้นชนปลายไม่ถูก ผู้เขียนที่จัดว่าเขียนเป็นน้ัน หรือผู้เขียนที่ดีน้ันควรมีลักษณะดังน้ี 

ลักษณะของผูเ้ขียนที่ดี 
1. ก่อนที่จะเป็นผู้เขียนที่ดี ผู้เขียนจะต้องเป็นผู้อ่านที่ดีด้วยเพราะผู้ที่อ่านมากหรือมีนิสัยรักการอ่าน

น้ันจะทําให้มีทุนคือ ประสบการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ มากมายอยู่ในตัว ซึ่งจะทําให้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 
2. มีความรู้ในเรื่องที่เขียน การที่ผู้เขียนต้องการจะเขียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาค้นคว้าหา 

ข้อมูลในเรื่องน้ันให้สมบูรณ์ครบถ้วนก่อนที่จะลงมือเขียน 
                3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่ดี กล่าวคือ เป็นผู้ที่รู้จักเลือกใช้ถ้อยคําสํานวนที่เหมาะสม
กับเรื่องที่เขียนจะทําให้เรื่องน้ัน ๆ น่าอ่าน 

4. ต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนเมื่อได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่อ่านงานเขียนเพ่ือนําไป
พัฒนาปรับปรุงงานเขียนของตนเองในครั้งต่อ ๆ ไป 

5. มีความรับผิดชอบในงานเขียนของตนเอง กล่าวคือ งานเขียนน้ัน ๆ จะต้องเขียนบนความถูกต้อง 
สมเหตุสมผลและไม่ใช้งานเขียนของตนเองไปใส่ร้ายป้ายสีคนอ่ืน 

6. มีความมานะพยายามและมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ และฝึกฝนทักษะการเขียน 
อย่างสมํ่าเสมอและศึกษาคน้คว้าหาความรู้ด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ
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7. รู้จักเลือกใส่รูปแบบและกลวิธีในการนําเสนองานเขียนได้อย่างเหมาะสมกับเรื่องที่เขยีน ซึ่งจะทํา 
ให้ผู้อ่านมีอารมณ์ ความรู้สกึ คล้อยตามงานเขียนน้ัน ๆ รูจ้ักเปิดเรื่อง ดําเนินเรื่องและจบเรื่องได้ดี 

8. มีความประณีต ในที่น้ีจะหมายถึงความสุขุม รอบคอบในการเขียน มีความระมัดระวังในการใช้ 
ภาษาได้เหมาะสมกับสภาพของสังคม คํานึงถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณอัีนดีงาม 

9. มีมารยาทในการเขียนกลา่วคือไม่ลอกเลียนรูปแบบความคิดหรือเน้ือเรื่องของผู้อ่ืนและนํามา 
เป็นของตนเอง 

10. มีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ในการเขียน มีการนําเสนอแนวคิดใหม่ ทีก้่าวหน้าและ 
กว้างไกลท่ีผู้อ่านสามารถนําสาระสําคัญ แนวคิดต่าง ๆ จากงานเขียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

หลักการเขียนที่ดี 
1. มีความชัดเจนถูกต้อง ทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ถูกต้องตามหลักภาษา ใช้ถ้อยคําสํานวน 

ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายไม่กํากวม วกวน ถูกต้องตามความหมาย เหมาะสมกับเรื่องราวที่นําเสนอ 
2. มีจุดหมายในการถ่ายทอดหรือนําเสนอที่ชัดเจนเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วสามารถทราบจุดมุ่งหมายได้ 
3. การใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศในงานเขียน การแบ่งวรรคตอนและใช้

เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ไม่ใช้ภาษาพูดปะปนในงานเขียน โดยเฉพาะงานเขียน ที่เป็นลักษณะวิชาการหรือ
เป็นการให้ความรู้มากกว่าความบันเทิง 

4. มีสัมพันธภาพ ต้ังแต่เปิดเร่ือง ดําเนินเรื่อง จนกระทั่งจบเร่ืองได้อย่างต่อเน่ือง สัมพันธ์สอดคล้องกัน ซึ่ง
จะทําให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ง่ายและติดตามเรื่องได้ต้ังแต่ต้นจนจบ 

5. มีความไพเราะ งดงาม และสร้างสรรค์ การเขียนที่ดีจะต้องใช้ภาษาที่มีความไพเราะสละสลวย เหมาะสม
กับสถานการณ์หรือเรื่องราวท่ีต้องการจะถ่ายทอดความคิดในการนําเสนอที่แปลกใหม่สร้างสรรค์โดยไม่ทําให้ผู้อ่ืน
เสียหายหรือเดือดร้อนจากงานเขียนของตน 

 
 

ขั้นตอนในการเขียน 

การเขียนที่ดีน้ันมี 4 ขั้นตอน คือ 
1. การเลือกเรื่องที่จะเขียน การที่เราจะเริ่มต้นเขียนเรื่องอะไรน้ันสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรกคือผู้เขียน

จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ัน ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งจะทําให้งานเขียนที่ผู้เขียนเขียนออกมาน้ันเป็นงานเขียนที่ดี
ด้วย 

2. มีวัตถุประสงค์ในการเขียน การที่ผู้เขียนจะเขียนเรื่องใดเร่ืองหน่ึงน้ันผู้เขียนจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนว่าต้องการนําเสนอเร่ืองในด้านใด เช่น ให้ได้รับความรู้ เพ่ือแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดจินตนาการ เพ่ือให้
ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะหรือเพ่ือให้ความบันเทิง 

3. การวางโครงเรื่อง ในส่วนของโครงเร่ือง จะประกอบไปด้วย 3 หัวข้อใหญ่ ๆ 3 หัวข้อ คือ 
3.1 การเขียนบทนํา เป็นการเกริ่นนํา หรือนําผู้อ่านเข้าไปสู่เรื่องราวที่ต้องการจะนําเสนอต่อไปซึ่งผู้เขียน

สามารถเกริ่นนําได้หลายวิธีการ เช่น 
- เริ่มต้นด้วย คําประพันธ์ คําขวัญ คําพังเพย สํานวนหรือสุภาษิตต่าง ๆ 
- เริ่มต้นด้วยคํากล่าวของบุคคลสําคญั 
- เริ่มต้นด้วยคําจํากัดความ 
- เริ่มต้นด้วยคําถามเพ่ือทําให้ผู้อ่านรู้สึกอยากติดตามหาคําตอบ 
- เริ่มต้นด้วยบทสนทนาที่เป็นประเด็นเพ่ือนําเข้าสู่เรื่อง 
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3.2 การเขียนเน้ือเรื่อง ซึ่งจะนําเน้ือหาหรือประเด็นที่เกร่ินไว้ในบทนําน้ันนํามาขยายความให้มีความ
ละเอียดชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น 

3.3 การเขียนสรุปเรื่อง การที่จะสรุปเรื่องหรือปิดเร่ืองให้ผู้อ่านประทับใจได้น้ันมีวิธีการที่คล้ายกับการเขียน
บทนํา คือสามารถทําได้หลายวิธีการ เช่น 

- จบด้วยคําประพันธ์ 
- จบด้วยคําพังเพย สํานวน สุภาษิต หรือคําคม 
- จบด้วยการใช้วิธีการเชิญชวน แนะนํา 
- จบด้วยการสดุดี หรือยกย่อง ชมเชยบุคคลสําคัญในเรื่อง 

4. เป็นขั้นตอนสุดท้าย คือ ลงมือเขียนเรื่อง ตามท่ีได้ระบุเค้าโครงเร่ืองไว้ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเมื่อเขียนจบตาม
โครงเรื่องที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะต้องทบทวนเร่ืองที่เขียนน้ันต้ังแต่ต้นจนจบอีกคร้ังเพ่ือแก้ไขถ้อยคํา สํานวน
ภาษาหรือจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่พบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ังหน่ึง 

มารยาทในการเขียน 
1. เขียนหนังสือให้สะอาด ชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้อ่านง่าย 
2. เขียนได้ถูกต้องตามลักษณะของภาษาไทย ทั้งตัวสะกด การันต์ วรรณยุกต์ และเครื่องหมาย 

วรรคตอนต่าง ๆ 
       3. เลือกใช้ถ้อยคําภาษาที่สุภาพ ไพเราะเหมาะสมกับความรู้ ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ ของ 

เรื่อง 
      4. ไม่ใช้ภาษาพูดในงานเขียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องที่เป็นความรู้หรือเรื่องที่เป็นทางการและวิชาการ 
      5. เขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ 

ดีงามของชาติ ก่อให้เกิดแนวคิด หรือ จินตนาการในทางสร้างสรรค์ 
     6. มีคุณธรรมในการเขียนไม่เขียนในสิ่งทีโ่กหก หลอกลวงหรือทําความเสียหายให้เกิดกับบุคคลกลุม่ 

คน องค์กร หรือหน่วยงานใด ๆ 
7. ไม่เขียนในสถานที่สาธารณะซึ่งจะทําให้สกปรกเลอะเทอะในสถานท่ีต่าง ๆ
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เรื่องท่ี 1.2 การใชภ้าษาในการเขียน 
 

การใช้ภาษาในการเขียน ลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนน้ันสามารถแบ่งลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 2 
ลักษณะคือการใช้ภาษาในการเขียนทั่วๆ ไปกับการใช้ภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์การใช้ภาษาในการเขียน
ทั่ว ๆ ไปมีหลักการดังน้ี 

1) การใช้ภาษาเขียนที่ง่ายต่อการเข้าใจของคนทั่ว ๆ ไป กล่าวคือ ใช้ภาษากลางไม่ใช้ภาษาถิ่นหรือ
ภาษาของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงที่เข้าใจกันในวงการแคบ ๆ เช่น ภาษาถิ่น ภาษาสแลง 

2) ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องทั้งตัวสะกด การันต์และวรรณยุกต์คําที่ใช้สระและพยัญชนะแตกต่างกัน ออก
เสียงเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกัน เช่น 

ไ-ใอ : สิ่งใด, บันได 
อัย-ไอ-ไอย : นัยนา,จาะไน, อาชาไนย 
อํา-อัม : อํานาจ,อัมพร 
บัน - บรร : บันดาล,บรรเลง 

3) การใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน ไม่วกวน เข้าใจยาก เช่น 
เขาชอบรับประทานข้าวเย็น (ไม่ชัดเจน) 
คุณพ่อคอแข็ง (ไม่ชัดเจน) 
ถ้าเขามาเธอก็ไม่มา ถ้าเขาไม่มาเธอก็มา (วกวน) 
อะไร ๆ ก็ดูจะมีความเป็นไปได้เสียทั้งน้ัน (เข้าใจยาก) 

4) ใช้ภาษาเขียนที่ง่ายๆ สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ ไม่เย่ินเย้อ ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย เช่น ผลสุดท้ายสรุปได้
ว่า เราตกลงกันว่าพวกเราจะมาพบกันทุกสิ้นเดือน 

5) การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามแบบแผน ไม่ใช้คําภาษาต่างประเทศ หรือ ภาษาสื่อมวลชนมาปะปน 
เช่น 

เขาออกเอ็กเซอร์ไซด์ในการพูดทําให้มีสไตล์น่าสนใจ 
ควรเป็น เขามีการพูดประกอบท่าทางทําให้คนสนใจ 

6) ใช้ภาษาเขียนที่สุภาพ มีความหมายดีและเหมาะสมกับเหตุการณ์และบุคคล เช่น 
หมาที่บ้านฉันคลอดลูก 4 ตัวเป็นเพศชาย 2 ตัว เพศหญิง 2 ตัว 
ควรเป็น สุนัขที่บ้านฉันออกลูกมา 4 ตัว เปน็ ตัวผู้ 2 ตัวและตัวเมีย 2 ตัว 

7) ในภาษาเขียนไม่ควรใช้คําโบราณที่คนส่วนใหญ ่ไม่เข้าใจ 
เช่น สู ตู : เธอ,ฉัน 

8) ในภาษาเขียนไม่ควรใช้ภาษาถิ่นที่รู้ความหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น อ้าย ,ไปโลด , มะหงึด 
9) ในภาษาเขียนไม่ควรใช้คําย่อ มากจนเกินไป หรือเข้าใจกันเฉพาะในกลุ่ม 

เช่น ส.บ.ม.ย.ห.ฉ. (สบายมาก อย่าห่วงฉัน) 
10) ในภาษาเขียนควรใช้ภาษาเปรียบเทียบที่เหมาะสมและเข้าใจกันในวงกว้าง ทั้งถ้อยคํา สํานวน 

พังเพย สุภาษิต ที่ถูกต้องเข้าใจตรงกัน เช่น 
รําไม่ดีหมูไม่กิน (ผิด) รําไม่ดีโทษป่ีโทษกลอง (ถูก) 
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การใช้ภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
การใช้ภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จะปรากฏอยู่ในงานเขียน 2 ประเภทคือ ประเภทร้อยแก้วและ

ร้อยกรอง ในตอนน้ีจะขอกล่าวถึงการใช้ภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในงานเขียนประเภทร้อยแก้วเท่าน้ัน 
การใช้ภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในงานเขียนประเภทร้อยแก้วจะพบอยู่ใน การเขียนประเภทสารคดี 
บทความและบันเทิงคดีประเภทต่างๆ ด้วยการเลือกสรรคํา สํานวนโวหารมาเรียบเรียงให้เกิดภาพพจน์ ทําให้ผู้
ที่อ่านงานเขียนเกิดจินตนาการเด่นชัดใช้สํานวนภาษาดําเนินเรื่องที่ไพเราะสร้างความเพลิดเพลินจรรโลงใจกับ
ผู้อ่าน 

การใช้ภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์จะพบในงานเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ คือ 
1. การเขียนอธิบาย หมายถึง การเขียนขยายความให้ความหมายและรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ชัดเจนขึ้น 

วิธีการเขียนอธิบายเป็นการรวบรวมข้อมูล รายละเอียด นํามาขยายความให้ชัดเจน ยกเหตุผล หรือยกตัวอย่าง
ประกอบให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

2. การเขียนบรรยายเป็นการเขียนเล่าเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของผู้เขียนบรรยายให้ผู้อ่านมีความรู้
หรือความเข้าใจได้อยาฎ งต่อเน่ืองได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน วิธีการเขียนบรรยาย 
รวบรวมข้อมูลของเรื่องที่จะเขียน นํามาเขียนถ่ายทอดให้ราบรื่นและต่อเน่ืองอาจจะแทรกการเขียนอธิบายหรือ
สอดแทรกความคิดของผู้เขียนลงเพ่ือให้ได้ความชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น 

3. การเขียนพรรณนา เป็นการเขียนที่มุ่งให้ผู้อ่านมองเห็นภาพหรือเกิดความคิดคล้อยตามภาษาที่ใช้จึง
ต้องเลือกสรรภาษาที่ประณีตสละสลวย ในการเขียนพรรณนาจะเป็นการพรรณนาภาพธรรมชาติ สถานที่ 
สิ่งของหรือบุคคล เพ่ือให้ผู้อ่านมองเห็นภาพเกิดจินตนาการตามไปด้วย วิธีการเขียนพรรณนา จึงต้องเป็นการ
เขียนที่ให้รายละเอียดประกอบกับการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียนมีการใช้โวหารต่างๆ ประกอบเพ่ือให้
เกิดภาพและความรู้สึก อาทิเช่น 
“ ยามเช้าอากาศสดช่ืน ถ้ามีโอกาสได้เดินออกไปสูดอากาศยามเช้าที่มีนํ้าค้างเกาะบนยอดหญ้าและเมื่อยามที่
แสงแดดส่องจะส่งแสงแพรวพราวราวกับเกล็ดเพชรประดับไว้เหนือใบหญ้า ” 

4. การเขียนบทสนทนา เป็นการเขียนลักษณะพูดตอบโต้กัน ซึ่งเป็นการเขียนในลักษณะของบันเทิงคดี
ที่เป็นเรื่องสั้นหรือนวนิยาย วิธีการเขียนบทสนทนาจะต้องมีการกําหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ให้ชัดเจน
กําหนดบุคคลที่จะเป็นผู้สนทนา มีการกําหนดสารหรือเน้ือหาสาระในบทสนทนาและที่สําคัญคือจะต้องมีวิธีการ
เขียนที่สมจริงในบทสนทนาน้ัน ๆ จะต้องมีวิธีการเขียนที่สมจริงในบทสนทนาน้ัน ๆ 

5. การเขียนบทความหรือความเรียง การเขียนบทความและความเรียงเป็นงานเขียนที่ผู้อ่านจะได้รับทั้ง
ความรู้และความคิดจากเร่ืองในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้เชิงปรัชญา ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ชีวประวัติและ
การเมือง เป็นต้น วิธีการเขียนบทความและความเรียงน้ันจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการนําเสนอเร่ืองที่ชัดเจน มี
เอกภาพ สัมพันธภาพและสารัตถภาพ การเขียนจะต้องมีการเปิดเรื่อง ดําเนินเรื่อง และปิดเรื่องที่มีสัดส่วนอย่าง
เหมาะสม สําหรับบทความมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากความเรียงทั่ว ๆ ไป คือ การนําเสนอแนวคิดในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงที่ชัดเจน 

6. การเขียนนิทานและเร่ืองเล่า การเขียนเรื่องลักษณะน้ีเป็นการใช้ภาษาในการเล่าเรื่องเล่า
ประสบการณ์ของผู้เขียนโดยวิธีการเขียนน้ันจะต้องให้น่าติดตามเพ่ือผู้อ่านจะได้อ่านเรื่องน้ัน ๆ ไปต้ังแต่ต้นจน
จบ สําหรับนิทานจะต้องมีองค์ประกอบที่คล้ายกับเรื่องสั้นและนิยายคือโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา 
และที่สําคัญนิทานจะขาดไม่ได้คือข้อคิดหรือคติเตือนใจ 

7. เรื่องสั้นและนวนิยาย การเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายน้ันมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด กล่าวคือ 
องค์ประกอบของเรื่อง ทั้งเรื่องสั้นและนวนิยายจะประกอบด้วย โครงเร่ือง ตัวละคร ฉาก ปม หรือประเด็น
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สําคัญของเรื่อง ข้อแตกต่างของเรื่องสั้นและนวนิยายก็คือเรื่องสั้นจะมีตัวละครน้อยกว่านวนิยายปมของเรื่อง
หรือประเด็นสําคัญของเรื่อง อาจจะมีเพียงประเด็นเดียว ในขณะที่นวนิยายจะมีมากกว่า 1 ประเด็น 

การใช้โวหารในภาษาเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
โวหารที่ใช้ในภาษาเขียน แบ่งเป็น 5 โวหารดังน้ี 
1. บรรยายโวหาร เป็นโวหารที่ใช้เขียนในการเล่าเรื่อง อธิบายลักษณะหรือรายละเอียดต่าง ๆลักษณะ

งานเขียนที่ใช้บรรยายโวหารได้แก่ ประวัติ รายงาน เรียงความ เป็นต้น 
2. พรรณนาโวหาร เป็นโวหารที่ใช้ในการเขียนบรรยายภาพให้ผู้อ่ืนเกิดจินตนาการ อารมณ์ความรู้สึก

คล้อยตามไปกับการเขียนน้ัน ๆ งานเขียนที่ใช้พรรณนาโวหาร ได้แก่ การบรรยายความงามของธรรมชาติ 
สถานที่ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึกรัก ความรู้สึกเศร้า เป็นต้น 

3. เทศนาโวหาร เป็นโวหารที่ใช้ในการเขียนลักษณะสั่งสอนให้ข้อคิด คติเตือนใจ ให้ประพฤติปฏิบัติ
ตาม งานเขียนที่ใช้เทศนาโวหารในการเขียน ได้แก่ เรื่องที่เก่ียวกับ การดําเนินตามคุณธรรมในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัด ความมานะอดทน เป็นต้น 

4. อุปมาโวหาร เป็นโวหารที่ใช้ในการเขียนเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจหรือมองเห็น
ภาพในเรื่องน้ันอย่างชัดเจนซึ่งอุปมาโวหารน้ี จะใช้แทรกอยู่ในพรรณนาโวหารเสมอ เช่น“ แม้ระยะทางไปยัง
ดอยอ่างขาง จะสูงชันและน่ากลัวมากแต่เมื่อไปถึงข้างบนยอดดอยแล้ว ทั้งบรรยากาศ อากาศ ดอกไม้ ต้นไม้ 
ทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บนสรวงสวรรค์ก็ไม่ปาน ” 

5. สาธกโวหารเป็นโวหารที่ใช้ในการเขียนเพ่ือยกตัวอย่างส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่
เขียนได้ชัดเจนและลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น สาธกโวหารเป็นโวหารที่ใช้ประกอบกับการเขียนเทศนาโวหาร เรื่องที่หยิบ
ยกมาใช้ในสาธกโวหารได้แก่ นิทานชาดก นิทานอีสป วรรณคดี หรือประวัติศาสตร์ต่างๆเช่น ในเทศนาโวหาร
ต้องการจะสอนเรื่องการเสียสละด้วยการบริจาคทาน หรือการให้ก็จะยกพระเวสสันดรชาดกเป็นสาธกโวหารมา
ใช้ประกอบ ดังน้ีเป็นต้น
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ตอนท 2 หลกการเขยนรอยแกว 

 สรุปตอนที่ 1 หลักการเขียนเบื้องต้น 
 

สรุปตอนที่1 หลักการเขียนเบ้ืองต้น 
หลักการเขียนที่ดี มี 5 ประการคือ 
1. มีความชัดเจนถูกต้อง 
2. มีจุดหมายในการถ่ายทอดหรือนําเสนอ 
3. การใช้ภาษาที่เหมาะสม 
4. มีสมัพันธภาพภายในเร่ือง 
5. มีความไพเราะงดงามและสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนในการเขียนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
1. การเลือกเรือ่งที่จะเขียน 
2. ต้ังวัตถุประสงค์ในการเขียน 
3. วางโครงเร่ืองที่จะเขียน 
4. ลงมือเขียน อ่านเรื่องที่เขียนเสร็จแล้วและแก้ไขปรับปรุง 
การใช้ภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 7 ประการประกอบด้วย 
1. การเขียนอธิบาย 
2. การเขียนบรรยาย 
3. การเขียนพรรณนา 
4. การเขียนบทสนทนา 
5. การเขียนบทความหรือความเรียง 
6. การเขียนนิทานหรือเรื่องเล่า 
7. การเขียนเรือ่งสั้นและนวนิยาย
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กิจกรรมที่ 2.1 
 

1. ให้ผู้เรียนเขยีนข้อความหรือสํานวนต่อไปน้ีใหม่ให้ถูกต้อง 
รําไม่ดีหมูไม่กิน    แก้ไขเป็น ……………………………………………… 
คุณพ่อคอแข็ง    แก้ไขเป็น ……………………………………………… 
คุณครูมสีไตล์การพูดดี   แก้ไขเป็น ……………………………………………… 
คุณแม่พูดออกเอ็กเซ็นชัดมาก  แก้ไขเป็น ……………………………………………… 

2. ให้ผู้เรียนบอกว่าข้อความต่อไปน้ีเป็นการเขียนร้อยแก้วประเภทใด 
2.1 ฟักข้าว เป็นพืชเถาเลื้อยพัน สรรพคุณทางยา 
ใบ    : รสขมเย็น แก้ไขตัวร้อน ถอนพิษอักเสบตําพอกแก้ปวดหลัง แก้กระดูกเดาะ แก้ฝี แก้พิษต่างๆ 
เมล็ด : รสมันเมาเย็น แก้ฝใีนปอด แก้ไอ ขับปัสสาวะ แก้ทอ่นํ้าดีอุดตัน 
ราก : รสเบ่ือเย็นต้มด่ืมถอนพิษทั้งปวง ถอนพิษไข้ขับเสมหะ แก้ปวดเมื่อยตามตัว แช่นํ้าสระผม 
        แก้ผมรว่ง ฆ่าเหา 
 

2.2 สวัสดีค่ะ ติดต่อเรื่องอะไรคะ 
A :  จะมาสอบถามว่า กศน.จะรับสมัครนักศึกษาใหม่เมื่อไรคะ 
B :  อ๋อ กศน.จะรับสมัครปีละ 2 ครั้งนะคะ คือเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมที่ศูนย์ กศน.ทุกอําเภอคะ 
2.3 ค่ําคืนน้ีเป็นคืนวันเพ็ญ ดวงจันทร์เต็มดวง ทอแสงนวลกระจ่างตา ลําแสงที่แผ่เป็นรัศมีออกไปน้ันเมื่อ

กระทบกับละอองนํ้าฟ้าในอากาศทําให้เกิดรัศมีสีรุ้ง รอบดวงจันทร์เป็นวงกลมที่เรียกว่าพระจันทร์ทรงกลด 
2.4 แสงแดดตอนเย็นทางขอบฟ้าทิศตะวันตก ราวกับมีจิตรกรเอกระบายแต่งแต้มสีต่าง ๆไว้ที่ขอบฟ้า 

ให้ทั้งความสวยงามและความรู้สึกที่เหงาอ้างว้างควบคู่กันไป
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ตอนท่ี 2 หลักการเขียนรอ้ยแก้ว 
 
 
 

 
เรื่องที่ 2.1 การเขียนบรรยาย 

การเขียนบรรยาย เป็นลักษณะของการเขียนร้อยแก้วโดยทั่ว ๆ ไป ด้วยการเลือกสรรถ้อยคํามาผูกเป็น
ประโยคและเรียบเรียงเป็นเรื่องราวต่างๆ ให้มีความสละสลวยเหมาะสมและแสดงความรู้สึกได้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการเขียนร้อยแก้วแต่ละประเภทน้ันๆ 

การเขียนบรรยาย เป็นการเขียนร้อยแก้วทั่ว ๆ ไป ที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งได้แก่การเขียนเรียงความ  
บทความ สารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย เป็นต้น การเขียนบรรยายโดยทั่วไปจะมีโวหารในการเขียนตามลักษณะของ
เรื่องที่เขียนว่ามีวัตถุประสงค์ใดในการนําเสนอเน้ือหา เลือกใช้โวหารให้เหมาะสมกับงานเขียนน้ัน ๆโวหารที่ใช้
กันทั่วไปมี 5 โวหาร ดังน้ี 

1. บรรยายโวหาร 
2. พรรณนาโวหาร 
3. เทศนาโวหาร 
4. อุปมาโวหาร 
5. สาธกโวหาร 
บรรยายโวหาร หมายถึงการเขียนอธิบาย การเขียนเล่าเรื่องต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงของ 

สรรพสิ่ง โดยไม่มีการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนลงไปในงานเขียนน้ัน ๆ ด้วย ลักษณะของงานเขียนที่
เป็นบรรยายโวหารได้แก่ การเขียนประวัติ การเขียนเรียงความ การเขียนรายงาน การเขียนอธิบายวิธีการต่าง ๆ 
หรือบรรยายลักษณะของเหตุผล ลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น 

ตัวอย่างการเขียนบรรยายโวหาร 
ตัวอย่างที ่1  

“ ยอดดอยอินทนนท์ สูงที่สุดในเมืองไทยถึง 2565 เมตร จากระดับนํ้าทะเล เป็นแหล่งรวมของพันธ์ุพืชและสัตว์
ป่าหายากหลายชนิด โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนซึ่งผืนป่าอ่างกาหลวงฉ่ําเย็นไปด้วยสายหมอก จนตามต้นไม้มีมอส
เฟิร์นขึ้นเกาะอยู่ทั่วไป จึงเป็นที่มาเรียกขานว่าป่าดึกดําบรรพ์อันเป็นที่อยู่ของจิ้งจกนํ้า สัตว์เลื้อยคลานหายาก 
รวมทั้งเป็นแหล่งที่พบนกกินปลีหางยาวเขียวและกุหลาบพันปีอีกด้วย ” 

      ตัวอย่างที่ 2  
“ วิธีการสร้างความศรัทธา ให้กับตนเองเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปคือ 
1) ประพฤติตนอยู่ในความซือ่สัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
2) ประพฤติตนเป็นผู้อ่อนน้อม ถ่อมตนพร้อมที่จะเป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 
3) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ไม่ดูถูกหรือรังเกียจผู้อ่ืน 
5) มีความเที่ยงธรรมไม่แสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ ” 
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พรรณนาโวหาร หมายถึง การเขียนพรรณนาโวหารจะสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน
ลงไปในงานเขียนเพ่ือให้ผู้อ่านงานเขียนลักษณะพรรณนาโวหารเกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามงานเขียน
น้ัน ๆ ไปด้วย ลักษณะงานเขียนที่ใช้พรรณนาโวหารได้แก่ การเขียนชมความงามของหญิงสาวของสถานที่ การ
ยกย่องสรรเสริญบุคคล การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในใจ รําพันความในใจ ทั้งอารมณ์รัก อารมณ์เศร้า 
เป็นต้น 

ตัวอย่างการเขียนพรรณนาโวหาร 
ตัวอย่างที ่1 

“ มอหินขาว เป็นการก่อกําเนิดทางธรณีวิทยามาจากแรงยกตัวของเปลือกโลกผ่านวันเวลามานานนับสิบ ๆ 
ล้านปีด้วยอิทธิพลของลมฝนอีกทั้งแสงแดดจนผุกร่อนมีรูปทรงแปลกตา ณ ยามราตรีเมื่อเหล่าดวงดาวนับล้าน
ดวงโคจรอยู่เหนือกลุ่มหินมหัศจรรย์เหล่าน้ี เกล็ดเพชรของทางช้างเผือกเหนือฟากฟ้าก็จะระยิบระยับราวกับอยู่
ใกล้แค่เอ้ือม ” 

ตัวอย่างที ่2 
“ วันเพ็ญพระจันทร์สีนวลจ้าส่องแสงอยู่กลางวงรัศมีสีขาว นํ้าขึ้นเต็มฝั่ง น่ิงไม่กระดุกกระดิก แต่เป็นเงาแวววาว
เหมือนถาดเงินใบใหญ่ที่ขัดมันทางฝั่งขวาของแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนหน่ึงมีต้นลําพูต้นใหญ่ ฝูงห่ิงห้อยอาศัยอยู่บน
น้ันพร้อมใจกันส่งแสงสีเหลืองระยิบไปทั้งต้น ” 
 

เทศนาโวหาร หมายถึง โวหารที่ถ่ายทอดการเขียนในลักษณะที่มีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านมองเห็นบาป บุญ 
คุณโทษ เพ่ือเป็นการแนะนํา สั่งสอนหรือให้ปฏิบัติตาม งานเขียนที่ใช้เทศนาโวหารจะพบในเรื่องคุณธรรมต่าง 
ๆ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความเพียร ความพยายามเป็นต้น 

ตัวอย่างการเขียนเทศนาโวหาร 
ตัวอย่าง 1 

“ มนุษย์เราก็เหมือนกัน สามารถที่จะแปรผันไปได้ตามอรรถตามธรรมถ้าเรามุ่งมั่นจะให้ตัวของเราดี สร้างจิต 
สร้างใจ ให้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญาเขาก็เรียกว่าเป็นนักปราชญ์ ถ้าเราไม่ได้สร้างความดีอะไร หาแต่ ความช่ัวมา
ใส่กายใส่ใจเขาก็เรียกคนพาล ” 
 

ตัวอย่างที ่2 
“ การประพฤติตัวดี และมีนิสัยดี การมีความขยันหมั่นเพียรและมานะอดทนและการรู้จักศึกษา ค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ เหล่าน้ีเรียกว่ากรรมดีที่จะต้องปฏิบัติให้ได้และถ้าทํากรรมดีแล้วก็จะมีความสุขความเจริญมั่งคั่งสมบูรณ์ 
มีคนนิยมรักใคร่และยกย่องสรรเสริญ ” 
 

อุปมาโวหาร หมายถึง การเขียนในลักษณะเชิงเปรียบเทียบจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็น
รูปธรรม 

เพ่ือให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพของสิ่งที่เขียนถึงได้เข้าใจอย่างชัดเจน ซึ่งอุปมาโวหารน้ีจะสอดแทรกอยู่ในงานเขียน
ประเภทพรรณนาโวหารอยู่เสมอ 

ตัวอย่างการเขียนอุปมาโวหาร 
ตัวอย่างที ่1 

“ ทุกวันเมื่อแสงสุดท้ายแห่งเวลาสิ้นลง แสงไฟประดับประดา ตามโบราณสถานต่าง ๆ จะค่อย ๆ เจิดจรัสราว
กับเนรมิตให้ราชธานีศรีอยุธยาเรืองรองขึ้นมาอีกครั้งเหมือนอดีตอันรุ่งโรจน์ ” 
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ตัวอย่างที ่2 
“ ธรรมดานกก็ย่อมอาศัยป่าซึ่งมีผลไม้มากจึงเป็นสุข ประเพณีขุนนางข้าราชการถ้าพระมหากษัตริย์ทรง
ทศพิธราชธรรมแล้ว ก็มีความสุข ” 

ข้อความในตัวอย่างที่ 2 ได้เปรียบเทียบพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมว่าเหมือนกับป่าใหญ ่ที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ ย่อมทําให้บรรดานกทั้งหลายมีความสุขเช่นเดียวกับ ขุนนางและข้าราชการท่ีอยู่
ภายใต้บารมีของพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมเช่นกัน 

สาธกโวหาร หมายถึง การเขียนโดยใช้วิธีการยกเร่ืองราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นตัวอย่างใน
ทํานองเดียวกันกับเรื่องราวที่เป็นงานเขียนของตน 

ตัวอย่างการเขียนสาธกโวหาร 
ตัวอย่างที่ 1 

“ การทําบุญบริจาคทานที่แท้จริงก็คือการเสียสละโดยที่มิได้หวังผลตอบแทนเหมือนดังเช่น พระเวสสันดรที่ได้
บริจาคทาน แม้กระทั่งบุตรชายหญิง ทั้งที่ทราบแน่ว่าจะไม่ได้อะไรตอบแทนจากเฒ่าชูชกเลย ” 

ตัวอย่างที ่2 
“ ผู้ที่โกงกินทกุสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะสามารถกระทําได้โดยที่ไม่มีความละอายใจ หนัก ๆ เข้าก็จะท้องแตกตาย
เหมือนตาเฒ่าชูชกในพระเวสสันดรชาดก ซึ่งการท้องแตกตายน้ันไม่ได้หมายความว่าท้องแตกตายจริง ๆ แต่จะ
ตายเพราะกรรม หรือการกระทําช่ัวด้วยการโกงกินน่ันเอง ” 

การเขียนบรรยายโดยทั่วไป จะมีขั้นตอนสําคัญในการบรรยาย 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 
1. การเลือกเรื่องที่จะเขียน โดยผู้เขียนควรพิจารณาเลือกเรื่องที่ตนเองมีความรู้ประสบการณ์หรือความ

คิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องน้ันเป็นอย่างดี หรือมีความถนัดมากที่สุด 
2. การต้ังวัตถุประสงค์ในการเขียน ผู้เขียนจะต้องบอกตนเองก่อนว่าในการเขียนน้ันต้องการให้อะไรกับ

ผู้อ่าน เป็นต้นว่า ให้ความรู้ ความบันเทิง ให้วิธีการแก้ปัญหา หรือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เป็น
การวิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดในแง่มุมต่าง ๆ 

3. การรวบรวมความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนเพ่ือวางโครงเรื่องว่าในแต่ละย่อหน้าจะนําเสนออะไร 
อย่างไร มีขอบเขตเน้ือหาสาระกว้างขวางแค่ไหน 

4. การลงมือเขียน ให้เขียนตามโครงเร่ืองที่ได้วางไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การเขียนบรรยายควรมี
ลักษณะอย่างไร ในการเขียนบรรยายไม่ว่าจะเพ่ือให้ความรู้หรือความบันเทิง  

ขั้นตอนวิธีการหรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
การเขียนส่วนนํา หรือบทนาํ เป็นการเปิดประเด็นหรือนําเข้าสู่เรื่องที่จะนําเสนอตามที่ต้ังวัตถุประสงค์ 

ในการเขียนต่อไป โดยวิธีการเปิดประเด็นหรือนําเข้าสู่เรื่องน้ันสามารถทําได้หลายวิธี คือ 
  - การเริ่มด้วยคําประพันธ์ คําพังเพย สุภาษิต สํานวนหรือคําคมต่าง ๆ 
  - การเริ่มด้วยคํากล่าวของบุคคลสําคญัต่างๆ เช่น พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส 
  - การเริ่มด้วยคําจําจัดความ ความหมายของคําต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม สิทธิหน้าที่ 

- การเริ่มต้นด้วยคําถามซึ่งจะทําให้ผู้อ่านมคีวามสนใจใครรู่้และอยากที่จะติดตามหาคําตอบน้ัน    
- การเริ่มต้นด้วยบทสนทนาของบุคคลต่าง ๆ ที่จะนําไปสูป่ระเด็นในการเขียนบรรยายน้ันได้ 
การเขียนเนื้อเรื่อง เป็นการเขียนบรรยายเน้ือหาสาระของเร่ืองโดยละเอียดและเป็นไปตามลําดับให้

ครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ีได้วางโครงเร่ืองไว้ 
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การเขียนบทสรุป เป็นการปิดเร่ือง เพ่ือบอกให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องน้ัน ๆ ได้จบลงแล้วอย่างแท้จริง 

วิธีการปิดเรื่องหรือเขียนบทสรุปของเร่ืองน้ัน มีแนวทางหรือวิธีการปิดเรื่อง คือ 
- จบด้วยคําประพันธ์ คําพังเพย สุภาษิต หรือคําคม 
- ใช้วิธีการแนะนําหรือเชิญชวนให้ลองทํา ลองปฏิบัติ 
- การให้ข้อคิดหรือแง่มุมทางความคิดบางประการแก่ผู้อ่าน 
- ใช้วิธีการกล่าวยกย่อง คุณงามความดี เพ่ือสรรเสริญยกย่อง บุคคลสําคัญที่มีความเกี่ยวข้อง 

สัมพันธ์กับเน้ือเรื่องที่ได้นําเสนอ 
 

ทําอย่างไรให้เขียนบรรยายเป็น 
คุณลักษณะการเป็นผู้รักการเขียนน้ันเป็นคุณลักษณะที่สามารถสร้างและฝึกฝนได้เช่นเดียวกับการ

สร้างนิสัยรักการอ่าน โดยผู้ที่จะเขียนน้ันจะต้องเร่ิมต้นที่ความต้องการของตนเอง ด้วยการเขียนหนังสือทุกครั้ง
เมื่อมีโอกาสและเวลาโดยมีขั้นตอนในการลงมือเขียนดังน้ี 

1. เริ่มต้นเขียนโดยเร่ิมจากเรื่องที่ใกล้ชิดกับตัวเองก่อน เช่น การบันทึกสิ่งที่พบเห็นและประทับใจใน
ชีวิตประจําวันของตัวเอง 

2. เริ่มต้นด้วยการเขียนเรื่องง่าย ๆ ที่เก่ียวข้องกับตนเอง เช่น การเขียนบรรยายความรู้สึก เขียนจด
หมายถึงเพ่ือน เขียนบรรยายภาพ เขียนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่ตนสนใจเป็นพิเศษ 

3. เริ่มต้นด้วยการเขียนข้อความสั้น ๆ ย่อ ๆ ไว้ก่อน เมื่อคิดเร่ืองหรือหัวข้อที่จะเขียนได้ และเมื่อมี
เวลาว่างพอค่อยมาคิดมาเขียนต่อขยายความข้อความหรือข้อคิดน้ันๆให้มีความเช่ือมโยงต่อเน่ืองเป็นเรื่องเป็น
ราวต่อไป 

4. ให้ลงมือเขียนทันทีที่พบเห็นสิ่งใดสะดุดใจ เรื่องใดที่เป็นประเด็นและสามารถนํามาเขียนเร่ืองราว
ต่างๆ ได้ อย่ามัวแต่ลังเลหรือจด ๆ จ้อง ๆ ว่าจะเขียนดีไหมหรือไม่น่าจะเขียนได้เพราะความคิดลักษณะน้ีจะทํา
ให้ไม่ได้เขียนสักที 

5. เมื่อเขียนเรื่องใดได้แล้วไม่ว่าจะมีความสั้นยาวเพียงใดให้อ่านทบทวนเรื่องที่เขียนเสร็จแล้วน้ันอีก
ครั้ง เพ่ือพิจารณาหาจุดบกพร่องและแก้ไขปรับปรุงจนเป็นที่พอใจของผู้เขียน 

 
เรื่องท่ี 2.2 การเขียนบันทึก 

บันทึก หมายถึงการจดข้อความเพ่ือช่วยเตือนความทรงจําหรือเพ่ือเป็นหลักฐาน การเขียนบันทึก
แบ่งเป็นประเภทตามวัตถุประสงค์ในการบันทึกหรือตามช่ือที่เรียกได้ 4 ประเภท 

1. บันทึกความจํา 
2. บันทึกประจําวัน 
3. บันทึกข้อความ 
4. บันทึกการประชุม 
 
1. บันทึกความจํา เป็นบันทึกเพ่ือประโยชน์สําหรับบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยเฉพาะการบันทึกความจํา 

ความหมายก็เพ่ือช่วยเตือนความจํา ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกนัดต่างๆ บันทึกงานต่าง ๆ บันทึกความจําที่สําคัญ
สําหรับการศึกษาคือ การบันทึกจากการฟัง การอ่าน เพ่ือประโยชน์ในการเรียน สําหรับการเขียนบันทึกความจํา
ที่ไม่ค่อยจะเป็นทางการก็คือ การบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลในช่วงสําคัญหรือเหตุการณ์
ที่มีความสําคัญที่น่าประทับใจ สําหรับรูปแบบของการบันทึกความจําน้ันไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวอยู่ที่ความ
สะดวกเหมาะสมและตามความต้องการของผู้จดบันทึกเองว่าจะทําการจดบันทึกในลักษณะใด ซึ่งถ้าเป็นการจด
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บันทึกความจําในลักษณะเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกจากการฟังหรือการอ่าน ส่วนใหญ่ก็
จะจดให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการจดจําหรือทบทวนความรู้ต่างๆได้อย่างเป็นลําดับขั้นตอน 
สําหรับการบันทึกเหตุการณ์หรือความประทับใจต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลใดบุคคลหน่ึงน้ัน จะนิยมเขียน
เรียงลําดับไปตามระยะเวลา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลําดับ โดยมักจะเขียน วัน เดือน ปี กํากับไว้ด้วย 

 
2. บันทึกประจําวัน ความหมายของบันทึกประจําวันก็คือ การบันทึกเป็นรายวัน ซึ่งจะมี 2 ลักษณะ

คือบันทึกประจําวันที่เป็นส่วนตัว และบันทึกประจําวันที่เป็นทางการ บันทึกประจําวันที่เป็นส่วนตัวก็คือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งจดบันทึกในชีวิตประจําวันของตนเองไปทีละวัน ๆ หรือบางคร้ังก็อาจจะมีเว้นบ้างไม่ได้บันทึกบ้าง
เป็นบางวัน การบันทึกประจําวันในลักษณะน้ีเป็นการฝึกนิสัยรักการเขียนให้กับผู้ที่ทําการเขียนบันทึกประจําวัน
เอง โดยนอกเหนือจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจําวันแล้วผู้เขียนบันทึกประจําวันอาจสอดแทรก
อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไปด้วยตามความต้องการท่ีจะถ่ายทอด  สําหรับการบันทึกประจําวันที่เป็นทางการน้ัน 
เป็นหลักฐานทางราชการท่ีสามารถนําไปใช้ได้ อ้างอิงเพ่ือประโยชน์ต่องานราชการ เป็นข้อมูลต่อไปได้ เช่น การ
บันทึกประจําวันของหน่วยงานราชการที่หัวหน้าส่วนราชการจะต้องบันทึกทุกวันที่เรียกว่า บันทึกหมายเหตุ
รายวัน บันทึกประจําวันที่เป็นที่รู้จักกันดีคือบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจที่ใช้เป็นข้อมูลหลักฐานทางคดี
ความต่าง ๆ เมื่อมีประชาชนได้ไปแจ้งความในแต่ละวัน 

 
3. บันทึกข้อความ มี 2 ลักษณะ คือบันทึกแบบไม่เป็นทางการกับบันทึกแบบเป็นทางการ บันทึกแบบ

ไม่เป็นทางการรู้จักกันดีในช่ือที่เรียกว่า “ โน้ตน้อย ” หรือ “ จดหมายน้อย ” เป็นการฝากข้อความสําคัญไปถึง
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในวงงานหรือเร่ืองส่วนตัวตามเหตุผลความจําเป็นและโอกาสในการสื่อสาร ในกรณีที่ไม่ได้
พบกับตัวบุคคลที่เราต้องการจะพูดคุยหรือสนทนาด้วยได้ การบันทึกข้อความแบบไม่เป็นทางการน้ีจึง จะพบว่า
มีการใช้อยู่ทั่วไป ไม่เฉพาะวงการใดวงการหนึ่ง 

บันทึกข้อความแบบเป็นทางการ เป็นการสื่อสารกันในวงงานที่เป็นราชการภายในหน่วยงานเดียวกัน
หรือภายในจังหวัดเดียวกันซึ่งการทําบันทึกข้อความน้ัน จะเป็นการบันทึกจากผู้น้อยไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
เพ่ือให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง กระดาษที่ใช้สําหรับบันทึกข้อความน้ันจะเป็นขนาดมาตรฐานมีครุฑ อยู่
ส่วนบนด้านซ้ายของกระดาษบันทึกข้อความ 
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ตัวอย่างบันทกึ
ข้อความ

 
 

บันทกึข้อความ
 
 
 

สวนราชการ กลุ่มแผนงานและส่งเสริมคุณภาพการศ ึกษา 
 

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงานและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ที่ ศธ. 02/0.22/      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 
เรื่อง ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด 

ตามท่ีสํานักงาน กศน.  ได้กําหนดให้สถานศึกษา กศน.  ทั่วประเทศดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบ 
ขั้นพ้ืนฐานหลักสูตร พุทธศักราช 2551 ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2553 ภาคเรียนที่ 1 แล้วนั้น ในภาคเรียนที่2/2553 น้ี
สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีได้เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเลือกได้ทั้ง 3 ระดับ จํานวนทั้งสิ้น 36 รายวิชา ซึ่งใน
ภาคเรียนน้ีมีกําหนดสอบปลายภาคเรียนในวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 น้ี ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก และเพ่ือให้
สถานศึกษามีข้อสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ได้ทันตามกําหนดการสอบดังกล่าว จึงขออนุญาตบุคคลที่มี
รายช่ือแนบท้ายบันทึกน้ี  มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดทําข้อสอบรายวิชาเลือก      ในวันที่ 26-27 
กุมภาพันธ์ 2554 และ 5-6 มีนาคม 2554 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
(นางระเบียบ คุณดี)
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4. บันทึกการประชุม การเขียนบันทึกการประชุมเป็นการเขียนในวงงานทุกสาขาไม่ว่าทางราชการหรือ
ธุรกิจเอกชน ในการประชุมต่าง ๆ น้ันจะมีเอกสารสําคัญที่เก่ียวข้องกับการประชุมคือ ระเบียบวาระการประชุมหรือ
หัวข้อในการประชุม และการจดบันทึกการประชุม ซึ่งใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
องค์ประกอบของการประชุมที่สําคัญ มี 3 ส่วน คือ 

1. ประธานในที่ประชุม 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม 
3. เลขานุการของการประชุม 
ผู้ที่มีหน้าทีใ่นการจัดประชุม จัดทําวาระการประชุม และบันทึกการประชุม คือ เลขานุการการประชุม 
ระเบียบวาระหรือหัวข้อในการประชุม ประกอบด้วย 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (ครั้งที่ผ่านมา) 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน (จะมีหรือไม่แล้วแต่กรณ)ี 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบียบว่าระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
สําหรับการบันทึกการประชุมจะเร่ิมด้วยวัน เดือน ปี และเวลาที่เปิดประชุมหลังจากน้ันจะเรียงลําดับไป

ตามวาระการประชุมจนครบทุกวาระส่วนที่บันทึกการประชุมเพ่ิมเติมจากระเบียบการประชุมคือรายช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุม และในหัวข้อหรือระเบียบวาระการประชุมที่ 5 จะต้องระบุมติที่ประชุมไว้ด้วยว่าที่ประชุมได้ลงมติในเรื่อง
น้ัน ๆ ว่าอย่างไร 
 
เรื่องท่ี 2.3 การเขียนแสดงความคิดเห็น 

การเขียนโดยท่ัวไปจะแบ่งเป็นสองลักษณะ คือการเขียนเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงกับข้อความท่ีเป็นความ
คิดเห็น การเขียนแสดงความคิดเห็นสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ จดหมายเปิดผนึกการเขียนบรรยาย
หรือพรรณนาความรู้สึกนึกคิด บทความ 

 
ส่วนประกอบของการเขียนแสดงความคดิเห็น 
ในการเขียนแสดงความคิดเห็น ลักษณะหรือรูปแบบต่าง ๆ นั้นจะประกอบด้วยส่วนประกอบ สําคัญ 3 ส่วน 

คือ 
1. ประเด็นหลักหรือที่มาของการเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นน้ัน ๆ เป็นต้นว่า เรื่อง การแต่งกายของ

วัยรุ่นกับวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันที่มาของเร่ือง หรือ ประเด็นหลักในการเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่องน้ีคือข่าวจาก
อินเทอร์เน็ตที่วัยรุ่นญี่ปุ่นขึ้นข้อความบนอินเทอร์เน็ตว่า เขาดีใจที่ไม่ได้เป็นนักเรียนไทย จากภาพที่พบเห็นอยู่ทั่วไป
คือ นักศึกษาที่วัยรุ่นญี่ปุ่นเข้าใจว่าเป็นนักเรียนและแต่งเคร่ืองแบบที่มีกระโปรงสั้นจู๋ บางคร้ังผ่าอีกด้วย และใส่เสื้อที่
ฟิตเปรี๊ยะ น่ีคือที่มาของการเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่องการแต่งกายของวัยรุ่นกับวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน 

2. ข้อมูลสนับสนุน การเขียนแสดงความคิดเห็นในส่วนน้ีสามารถเขียนได้มากที่สุด โดยอาจจะกล่าวมาต้ังแต่
อดีตว่าการแต่งกายของวัยรุ่นในแต่ละสมัยจนมาถึงในปัจจุบัน ไปจนถึงเคร่ืองแบบและการแต่งกายของสถาบันต่าง 
ๆ หรือประเทศต่าง ๆ นํามาเปรียบเทียบให้เห็นคล้อยตามได้อย่างชัดเจนความสําคัญของการเขียนข้อมูลสนับสนุน
น้ันเป็นการนําข้อเท็จจริงมานําเสนอพร้อม ๆ กับสอดแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนที่เป็นเหตุเป็นผลได้อย่าง
สอดคล้องเหมาะสม 

3. บทสรุป การเขียนบทสรุปของการเขียนแสดงความคิดเห็นน้ันจะเป็นการสรุปเรื่องราวที่นํามาเสนอจาก
ตอนต้นโดยอาจจะเป็นข้อสันนิษฐานในอนาคตสรุปเป็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการนําไปสู่การปฏิบัติหรือ
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การประเมินคุณค่าของสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการดําเนินเรื่องต้ังแต่ต้นว่าจะไปในทางใดให้
สอดคล้องกัน 

 

วิธีการเขียนแสดงความคิดเห็น 
ลักษณะหรือวิธีการเขียนแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือการแสดงความคิดเห็นอยู่บนพ้ืนฐานของ

ข้อมูลความเป็นจริง ประกอบกับความคิดเห็นส่วนตัวที่สมเหตุสมผลอย่างสอดคล้อง สัมพันธ์กัน เพ่ือให้งานเขียน
แสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ันทําให้ผู้อ่านมีความเช่ือถือคล้อยตามได้โดยไม่รู้สึกขัดแย้งในใจ สิ่งสําคัญในการเขียน
แสดงความคิดเห็นจะต้องมีลักษณะดังน้ี 

1. การใช้ภาษาการเขียนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด ๆ ก็ตาม จะต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเร่ือง กับ
ระดับของภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในการเขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ันๆ 

2. ความเหมาะสมกับบุคคลที่จะเป็นผู้รับสารของการเขียนแสดงความคิดเห็นน้ัน ๆ ผู้เขียนจะต้องเข้าใจว่า
เรื่องที่เขียนน้ันคนกลุ่มใดที่จะเป็นผู้รับสารน้ัน เพ่ือการนําเสนอที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์โอกาสและ
กาลเทศะ 

3. ความสมเหตุสมผล ในการเขียนแสดงความคิดเห็น ความสมเหตุสมผลมีความสําคัญมากที่สุด การแสดง
ความคิดเห็นน้ันจะเป็นการเขียนที่มีคุณค่าหรือไม่ มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการแสดง
เหตุผลว่ามีความสมเหตุสมผล สอดคล้องเช่ือมโยงกับข้อมูลที่ยกมาอ้างอิงว่าเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด ถ้า
เหตุผลที่นําเสนอในงานเขียนแสดงความคิดเห็นน้ันขัดแย้งกันในตัวเองแล้วนอกจากจะเป็นการเขียนที่ไม่น่าเช่ือถือ
แล้วยังจะเป็นงานเขียนที่ไม่มีคุณค่าน่าอ่านอีกด้วย 

4. คุณค่าหรือประโยชน์ งานเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีจะต้องเป็นงานเขียนที่สะท้อนประโยชน์ หรือให้
คุณค่าเรื่องใดเรื่องหน่ึง ด้านใดด้านหน่ึงกับกลุ่มบุคคลหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหา หรือหาทางออกให้กับสังคม การรักษาอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีเพ่ือ
สิ่งที่ดีงามต่าง ๆ ให้กับสังคมได้ 

การเขียนแสดงความคิดเห็นที่มักจะพบเสมอคืองานเขียนประเภทบทความ ซึ่งบทความท่ีแสดงความคิดเห็น
น้ันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหยิบยกเอาปัญหาทั่ว ๆไปที่มีอยู่ในสังคมมาเขียน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม สุดแล้วแต่ว่าผู้ที่เขียนบทความแสดงความ
คิดเห็นน้ันจะหยิบประเด็นใดมาเขียน ส่วนการแสดงความคิดเห็นในบทความน้ันผู้เขียนสามารถเลือกแนวทางในการ
เขียนแสดงความคิดเห็นได้ตามความถนัดหรือความสามารถในการถ่ายทอดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอธิบาย การ
บรรยาย โดยโวหารที่ใช้เขียนน้ัน ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับเรื่องราว ที่จะนําเสนอ ซึ่งในการเขียนบทความแสดง
ความคิดเห็น ผู้เขียนอาจจะเลือกวิธีการนําเสนอแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงเพียงเพ่ือแนวคิดเดียวหรืออาจจะนําเสนอ
ความคิดที่หลากหลายแนวคิดของคนทั่ว ๆไปในประเด็นใดประเด็นหน่ึง ให้กว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุด 
สุดท้ายจึงจะนําเสนอความคิดเห็นของผู้เขียนเอง 
 

ลักษณะของบทความแสดงความคิดเหน็ที่ดี ควรประกอบด้วย 
1. เน้ือเรื่องหรือเน้ือหาสาระของบทความที่นํามาเขียนน้ัน ควรจะเป็นเรื่องที่กําลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นเรื่อง

ที่มีผลกระทบกับสังคมอยู่ในขณะนั้น หรือปัญหาที่ค่อนข้างจะเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวาง 
2. เรื่องที่นํามาเขียนเป็นบทความจะต้องเป็นเรื่องที่มีสาระแก่นสารให้ความรู้ความคิดที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน

และสังคม 
3. การใช้สํานวนมีความเหมาะสมกับลักษณะของเรื่องและระดับของผู้อ่านบทความน้ันว่าอยู่ในวงการใด 
4. วิธีการเขียนหรือนําเสนอต้องเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านรู้สึกอยากอ่านหรือติดตามเรื่องราวต้ังแต่ต้นจนจบ 

ให้ความสนุกเพลิดเพลินในการอ่านเพ่ือมิให้รู้สึกเบ่ือหน่ายซึ่งจะทําให้ผู้อ่านอ่านไม่จบเรื่องได้ 
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5. บทความแสดงความคิดเห็นจะต้องมีข้อคิดเห็นของผู้เขียนนําเสนออยู่ในบทความน้ัน ๆ อยู่เสมอโดยไม่
ลอกเลียนแบบความคิดใคร มีความเป็นตัวของตัวเองและมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ด้วย 
 

เรื่องท่ี 2.4 การเขียนโครงงาน 
โครงงาน (Project Approach) หมายถึง กิจกรรมที่จัดกระทําขึ้นเพ่ือทําการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่อง

หน่ึง เพ่ือทดลองหรือปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพ่ือพัฒนาความสามารถ ความรู้ความคิด ความสนใจหรือตามความ
ถนัดเพ่ือศึกษาหาคําตอบให้ได้ผลสรุปที่จะออกมาในรูปของช้ินงานและโครงงาน 

 

หลักการทําโครงงาน 
หลักการของการทําโครงงานเน้นการศึกษา ค้นคว้า และหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูล การ

ทดลอง หรือการลงมือปฏิบัติด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้จัดทําโครงงานน้ัน หลังจากเสร็จสิ้นแล้วจะได้คําตอบ
หรือผลของการศึกษาแล้วก็มีการนําเสนอโครงงานและการประเมินผลโครงงานน้ันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ความรู้ความคิดในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือจัดทําโครงงานอ่ืนต่อไป 

โดยท่ัวไปโครงงานสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ 
1. โครงงานประเภทสํารวจหรือรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือทําการสํารวจหรือเก็บ

รวบรวมข้อมูลในเร่ืองราวต่าง ๆ ที่ผู้ทําโครงงานมีความต้องการหรือสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเรื่องน้ันโดยเฉพาะเพ่ือ
จัดหมวดหมู่ จัดกลุ่มเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้า มีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหรือแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริง จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพ่ือให้ได้คําตอบที่ต้องการหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาค้นคว้าที่ต้ังไว้ 

3. โครงงานประเภททดลองมีจุดประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าหาคําตอบด้วยวิธีการทดลอง ซึ่งโครงงาน
ประเภททดลองส่วนใหญ่จะเป็นโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์สิ่งที่สงสัยใคร่รู้ทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ 

4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ มีจุดประสงค์เพ่ือประดิษฐ์คิดค้นหรือพัฒนาส่ิงใดส่ิงหน่ึงขึ้นมาเพ่ือ
ประโยชน์ทางด้านการศึกษาหรือพัฒนาอาชีพ การทํางาน การทํากิจกรรมต่าง ๆ โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์น้ีเป็น
โครงงานที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมากมายหลายหลาก 

 

ส่วนประกอบของโครงงาน 
โครงงานประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญ 12 หัวข้อคือ 
1. ช่ือโครงงาน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
3. หลักการและเหตุผล 
4. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
5. เป้าหมายของโครงงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินโครงงาน 
7. สถานที่ดําเนินโครงงาน 
8. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในโครงงาน 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10. การติดตามและประเมินผล 
11. ปัญหาและอุปสรรค 
12. ข้อเสนอแนะ 
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          จากสว่นประกอบของโครงงาน เราจะพบว่าโครงงานมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการมากราวกับ“คู่แฝด ” 
ดังน้ันเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนจึงจะขอกลา่วว่าโครงงานมีความแตกต่างจากโครงการอย่างไร 
ข้อแตกต่างของโครงการกับโครงงาน 
 

โครงการ โครงงาน 

1. เป็นภารกิจงานประจําที่จัดทําขึ้นช่วงระยะเวลาใด 
เวลาหน่ึงเพ่ือพัฒนางานอาจเป็นโครงการระยะสั้น 
หรือระยะยาว ตามความเหมาะสมของการพัฒนา 
งานหรือภารกิจน้ันๆ 
2. ผลสําเร็จของโครงการออกมาในรูปของปริมาณ 
หรือคุณภาพที่เป็นลักษณะการบรรยายในรูปแบบ 
เอกสาร เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ 
ประชุมช้ีแจง สัมมนาอบรมซึง่ผลที่ได้รับจะเป็น 
ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม 
มากกว่ารูปธรรม ในกรณีที่เป็นรูปธรรมได้แก่ 
โครงการที่มีการจัดสร้างเช่นโครงการก่อสร้างเข่ือน 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆ 
 

3. โครงการจะปรากฏอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กร 
ต่างๆ ทุกๆ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน ไม่จํากัด 
เฉพาะวงการใดวงการหนึ่งเท่าน้ัน 

1. เป็นการศึกษาค้นคว้าหาคําตอบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
วัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
เพ่ือการศึกษาไม่ใช่เพ่ือการพัฒนางานแต่เป็นการ 
พัฒนาทางด้านวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ 
2. ผลสําเร็จของโครงงานจะต้องปรากฏออกมาในรูป 
ช้ินงานเสมอ ส่วนเอกสารน้ันจะเป็นการนําเสนอ 
ควบคู่ไปกับช้ินงานท่ีได้มาน้ันมีขั้นตอนเป็นอย่างไร 
และสรุปว่าช้ินงานหรือผลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า 
โครงงานเรื่องน้ันเป็นอย่างไร เกิดประโยชน์อะไรบ้าง 
ในการดําเนินโครงงานน้ัน เกิดอุปสรรค์ปัญหาและ 
ข้อเสนอแนะอะไรบ้างเพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการ 
พัฒนาทางด้านวิชาการในเรื่องน้ันๆควรจะเป็นไปใน 
ทิศทางใดต่อไป 
3. โครงงานโดยทั่วไปจะปรากฏอยู่ในเฉพาะหน่วยงาน 
องค์กร ภาครัฐหรือเอกชนด้านวิชาการเท่าน้ัน เช่น 
โรงเรียน สถานศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆเรียน 
สถานศึกษา สถาบันการศ ึกษาต่างๆ 

 

การเขียนโครงงาน 
1. ช่ือโครงงาน การกําหนดช่ือโครงงานที่ดีน้ันควรบอกช่ือที่กระชับได้ใจความว่าโครงงานน้ันเป็นการศึกษา

เรื่องใดได้โดยคร่าว ๆ ช่ือโครงงานที่ดีจึงควรจะสามารถเช่ือมโยงความคิดไปถึงประเภทและวัตถุประสงค์ของ
โครงงานได้ด้วย เช่น โครงงานศึกษาพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 

2. ผู้รับผิดชอบโครงงาน หมายถึง ผู้ที่ร่วมกันศึกษาโครงงานในเร่ืองน้ัน ๆ ถ้าเป็นในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ทําโครงงานในเรื่องน้ัน ซึ่งจะมีจํานวนมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมหรือความ
สนใจของผู้ที่ทําโครงงานในแต่ละเรื่อง 

3. หลักการและเหตุผล หัวข้อน้ีจะมีลักษณะคล้ายกับการเขียนหลักการและเหตุผลของโครงการมากเพราะ
โครงการจะบอกว่าทําไมเราถึงจะต้องทําโครงการน้ัน ๆ ถ้าทําแล้วจะเกิดผลดีต่อใครบ้างองค์กรหรือชุมชนใดบ้าง 
และถ้าไม่ทําจะเกิดความเสียหายหรือปัญหาอะไรตามมาบ้าง สําหรับโครงงานน้ันในส่วนของหลักการและเหตุผลจะ
บอกว่าเหตุใดจึงต้องการหรือสนใจที่จะทําโครงงานน้ัน เพ่ือให้ได้คําตอบหรือผลอย่างไรและจะเกิดประโยชน์อย่างไร 
ด้านใดกับชุมชนสังคม หรือกลุ่มคนใดที่จะได้รับประโยชน์หรือเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง 

4. วัตถุประสงค์ของโครงงาน เป็นการบอกว่าโครงงานนั้นๆ มีความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าเรื่องใดมี
ขอบเขตเพียงใด ยกตัวอย่าง เช่น โครงงานศึกษาพืชสมุนไพรในท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของโครงงานน้ีอาจจะกําหนด
ดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษาและสํารวจรวบรวมพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราว่ามีก่ีชนิดอะไรบ้าง 
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2) เพ่ือจําแนกพืชสมุนไพรตามท่ีศึกษาและรวบรวมได้ ตามสรรพคุณและคุณประโยชน์ไว้เป็น 
เอกสารให้ความรู้ 

3) เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้คงอยู่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
5. เป้าหมายของโครงงาน มีลักษณะคล้ายกับวัตถุประสงค์แต่จะเป็นการบอกจุดหมายปลายทางว่าผล

สุดท้ายแล้วจะได้อะไรจากการทําโครงงานน้ัน เช่น โครงงานศึกษาพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเป้าหมายจะต้องได้ช่ือ
สมุนไพรที่มีทั้งหมดในท้องถิ่นว่าเป็นอะไรบ้าง พร้อมทั้งเอกสารท่ีจําแนกพืชสมุนไพรตามสรรพคุณหรือการใช้พืช
สมุนไพรน้ันอย่างครบถ้วน 

6. ระยะเวลา การเขียนระยะเวลาดําเนินโครงงานก็เช่นเดียวกับโครงการสามารถกําหนดระยะเวลาได้ 2 วิธี
คือ กําหนดอย่างกว้างจากเดือนไหนถึงเดือนไหน หรือการกําหนดกิจกรรม ไปในระยะเวลาน้ันด้วย เช่น 
 

ระยะเวลา กิจกรรม 

เมษายน – พฤษภาคม 
 
มิถุนายน – กรกฎาคม 
 
 
 

สิงหาคม  
กันยายน 
ตุลาคม – ธันวาคม 

ออกสํารวจพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น 
 
จัดทําบัญชีรายช่ือพืชสมุนไพร พร้อมทั้งศึกษาสรรพคุณและ 
วิธีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 
 

จําแนกประเภทสมุนไพร 
จัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้ข้างต้นเป็นเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
นําตัวอย่างพืชสมุนไพรที่สํารวจได้ทุกชนิดมาขยายพันธ์ุเพ่ือการ 
อนุรักษ์และให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจต่อไป 

 
7. สถานที่ดําเนินโครงงาน เป็นการกําหนดพ้ืนที่ในการทําโครงงานน้ัน เช่น โครงงานศึกษาพืชสมุนไพรใน

ท้องถิ่น ควรจะบอกว่าท้องถิ่นน้ันหมายถึงหมู่บ้านใด ตําบลใด อําเภอใด จังหวัดใด 
8. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทําโครงงานจะต้องบอกจํานวนของงบประมาณที่จะใช้

ทรัพยากรว่ามีอะไรบ้าง และแหล่งของงบประมาณและทรัพยากรน้ันจะได้มาจากไหน อย่างไร 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การเขียนในหัวข้อน้ีเหมือนกับการเขียนผลท่ีคาดว่าจะได้รับของโครงการคือจะต้อง

มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงงานท่ีต้ังไว้ว่าเพ่ือให้ได้สิ่งใด ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับก็ควรที่จะ
เป็นสิ่งน้ัน 

10. การติดตามประเมินผล ในการเขียนหัวข้อน้ีควรจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับระยะเวลาในการจัดทํา
โครงงานว่าช่วงเวลาใดจัดทํากิจกรรมใดก็ควรจะมีการติดตามประเมินผลอย่างไรในกิจกรรมน้ัน 

11. ปัญหาและอุปสรรค ในระหว่างการทําโครงงานทุกโครงงานย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรคบ้างไม่มากก็
น้อยผู้ทําโครงงานควรจะมีการบันทึกไว้ด้วยเสมอ เพ่ือนํามาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

12. ข้อเสนอแนะ ผลสุดท้ายเมื่อโครงงานแต่ละโครงงานสิ้นสุดลง นอกจากจะได้ช้ินงานและเอกสาร
ขั้นตอนการจัดทําโครงงานแล้ว ผู้ทําโครงงานก็จะได้ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ของผู้ที่จะมาศึกษาหาความรู้จาก
โครงงานน้ัน และสําหรับผู้จัดทําโครงงานเองก็จะได้รับประโยชน์จากข้อเสนอแนะในการจัดทําโครงงานอ่ืน ๆ ต่อไป
ด้วย 
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หลกการเขยนรอยกรอง (กาพย, กลอน) 

  
สรุปตอนท่ี 2 หลักการเขียนร้อยแก้ว 

 
 
โวหารในการเขียนร้อยแก้วในลักษณะบรรยายประกอบด้วย 5 โวหาร คือ 
1. บรรยายโวหาร 
2. พรรณนาโวหาร 
3. เทศนาโวหาร 
4. อุปมาโวหาร 
5. สาธกโวหาร 

การเขียนร้อยแก้วรูปแบบต่างๆ ที่เราพบเห็นได้อ่านได้เขียนกันทั้งในวงการศึกษาและ 
วงการการทํางาน อันได้แก่ 

1. การเขียนบันทึก ประกอบด้วย บันทึกความจํา บันทึกประจําวัน บันทึกข้อความ 
และบันทึกประชุม 

2. การเขียนแสดงความคิดเห็น ในรูปแบบของจดหมายเปิดผนึก การเขียนบรรยาย 
หรือการพรรณนาความรู้สึกนึกคิด การเขียนแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏเด่นชัด คือการเขียน 
บทความแสดงความคิดเห็น 

3. การเขียนโครงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 
ทางวิชาการ
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กิจกรรมท่ี 2.2 
 

ให้ผูเ้รียนบอกว่าข้อความตอ่ไปนี้เปน็โวหารใด 
1. เมื่อฉันเด็กๆ แม่จะสอนเสมอตอนที่ฉันนอนต่ืนสายว่า ให้เอาเย่ียงกามาแต่อย่าเอาอย่างกาตอนเล็กๆ ฉัน

ไม่เคยเข้าใจความหมายของคําพูดน้ันนัก เมื่อโตขึ้นแม่จึงขยายความใหฟั้งว่าเอาเยี่ยงหมายความว่าเอาแต่ส่วนที่ดี
ของกา คือพูดต่ืนและออกมากินแต่เช้าแต่การเอาอย่างคือ เอาแบบอย่างทุกอย่างของกา เช่น กินของสดคาว ชอบ
ขโมยเนื้อหรือหมูที่คนตากไว้เอาไปกิน 

2. เขากินไม่เลือกทุกอย่างแบบน้ี สักวันคงจะท้องแตกตายเหมือนตาชูชกแน่นอน 
3. เปรียบเธอเพชรงามนํ้าหน่ึง หวานปานนํ้าผึ้งเดือนห้า 
4. ดอกกุหลาบที่แย้มกลีบในตอนเช้า ถูกแตะแต้มด้วยหยดน้ําค้างบนกลีบงามและเมือ่ต้องแสงตะวันยาม

อรุณงามเกินกว่าจะบรรยาย 
5. คุณพ่อเป็นคนร่างสูงผิวขาว ไม่ค่อยช่างพูดช่างคุย แต่เมือ่ถึงเวลาที่พ่อจะสั่งสอนลูกๆ พ่อก็จะพูดได้ลึกซึ้ง

จนลูกรู้สึกเจ็บไปได้นานทีเดียว
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 ตอนท่ี 3 หลักการเขียนรอ้ยกรอง (กาพย์,กลอน) 
 

เรื่องที ่3.1 คําประพนัธ์ประเภทกาพย์ 
คําประพันธ์ประเภทกาพย์ เป็นร้อยกรองประเภทหน่ึงที่เป็นที่รู้จักและนิยมแต่งกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ 

ซึ่งในปัจจุบันน้ีคําประพันธ์ประเภทกาพย์ มีอยู่ 3 ชนิด คือ 
1. กาพย์ยานี 11 
2. กาพย์ฉบัง 16 
3. กาพย์สุรางคนางค์ 28 
กาพย์ยาน ี11 
การกําหนดคณะของกาพย์ยานี 11 เรียกว่า “ บท ” ใน 1 บทจะมี 2 บาท บทต้นเรียกว่าบาทเอก 

บาทสองเรียกว่าบาทโท ในแต่ละบาทจะมี 2 วรรค วรรคหน้าจะมี 5 คําและวรรคหลังจะมี 6 คํา จึงเรียกว่า 
กาพย์ยานี 11 ตามจํานวนคําในแต่ละบาท กาพย์ยานี 11 มีลักษณะบังคับในการสัมผัสภายในบท 2 คือ เสียง
สุดท้ายของวรรคแรกหรือตําแหน่งที่ 5 ของวรรคแรกกับตําแหน่งที่ 3 ของวรรคสองและตําแหน่งสุดท้ายหรือคํา
ที่ 6 ของวรรคที่ 2 สัมผัสกับตําแหน่งหรือคําสุดท้ายของวรรคที่ 3 ส่วนสัมผัสระหว่างบทก็จะเหมือนกับลักษณะ
บังคับของคําประพันธ์อ่ืน ๆ ทั่วไปคือคําสุดท้ายของบทแรก สัมผัสกับคําสุดท้ายของบาทเอกหรือวรรคที่ 2 ของ
บทต่อไป 
 
แผนผงับังคับของกาพย์ยาน ี11 
 
 
 

บาท
เอก 
บาท
โท 

ส ัมผัสระหว่างบท 
บาทเอก 
บาทโท 
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กาพย์ยานี 11 ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักมากได้แก่ กาพย์แห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) 
สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย  งามชดช้อยลอยหลังสินธ์ุ 

เพียงหงส์ทรงพรหมินทร ์   ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม 
เรือชัยไวว่องว่ิง   รวดเร็วจริงย่ิงอย่างลม 

เสียงเส้าเร้าระดม    ห่มท้ายเย่ินเดินคู่กัน 
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

มัสมั่นแกงแก้วตา  หอมย่ีหร่ารสร้อนแรง 
ชายใดได้กลืนแกง    แรงอยากให้ใฝฝ่ันหา 

ยําใหญ่ใส่สารพัด  วางจานจัดหลายเหลือตรา 
รสดีด้วยนํ้าปลา     ญี่ปุ่นล้ํายํ้ายวนใจ 

กาพย์เห่ชมนกของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ได้มีการนํามาเป็นเน้ือร้องของเพลงเหมือนไม่เคยที่รู้จักกันดี 
เรื่อยเร่ือยมาเรียงเรียง  นกบินเฉียงไปทั้งหมู่ 

ตัวเดียวมาไร้คู่    เหมือนพ่ีอยู่เพียงเอกา 
ร่ําร่ําใจรอนรอน   อกสะท้อนอ่อนใจข้า 
ดวงใจใยหนีหน้า   โธ่แก้วตามาหมางเมิน 

รู้ไหมใครชํ้าเทา่   เหมือนพ่ีเศร้าเจ้าห่างเหิน 
เคยแนบแอบอกเพลิน   กลับหมางเมินเหมือนไม่เคย 

แจ้วแจ้วจํานรรจา   ยกดินฟ้ามาอ้างเอ่ย 
แรมรามาละเลย     เหมือนไม่เคยเลยหรือไร 

กาพย์นางลอยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ดาวเดือนก็เลือนลับ  แสงทองระยับโพยมบน 

จวนจวบพระสุริยน    จะเย่ียมยอดยุคลธร 
สมเด็จพระหริวงศ์   ภุชพงศ์ทิพากร 

เสด็จลงสรงสาคร    กับองค์พระอนุชา 
 

กาพย์ฉบัง 16 
การกําหนดคณะของกาพย์ฉบัง 16 ใน 1 บทก็คือ 1 บาทในหน่ึงบทหรือ 1บาทน้ันจะมี 3 

วรรค 
วรรคต้นมีจํานวนคํา 6 คํา วรรคกลางม ี4 คําและวรรคทา้ยมี 6 คํา รวมเป็นจํานวน 16 คํา จึงเรียกว่า กาพย์
ฉบัง 16 ลักษณะบังคับการสัมผสัของกาพย์ฉบัง 16 ในหน่ึงบท คําสุดทา้ยของวรรคแรก จะสัมผัสกับคําสุดท้าย
ของวรรคที่สอง ส่วนการสัมผสัระหว่างบทจะมีลักษณะเช่นเดียวกับคําประพันธ์ประเภทอ่ืน คือคําสุดท้ายของ
วรรคสามในบทแรกจะสมัผสักับคําสุดท้ายของวรรคหน่ึงในบทต่อไป
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ลักษณะบังคับของกาพย ์ฉบัง 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาพย์ฉบัง 16 ที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ พระราชนิพนธ์ในพระมหาสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย เรื่อง 
รามเกียรต์ิ 

อินทรชิตบิดเบือนกายิน  เหมือนองค์อัมรินทร ์
ทรงคชเอราวัณ 

ช้างนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน     เผือกผ่องผิวพรรณ 
สีสังข์สะอาดโอฬาร์ 

กาพย์ฉบัง 16 จากกาพย์พระไชยสุริยา ของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี 
เห็นกวางย่างเย้ืองชําเลืองเดิน  เหมือนอย่างนางเชิญ 

พระแสงสําอางข้างเคียง 
เขาสูงฝูงหงส์ลงเรีอง         เร่งร้องซ้องเสียง 

สําเนียงน่าฟังวังเวง 
กลางไพรไก่ขันบรรเลง        ฟังเสียงเพียงเพลง 

ซอเจ้งจําเรียงเวียงวัง 
 

กาพย์สรุางคนางค ์28 
การกําหนดคณะของกาพย์สุรางคนางค์ 28ใน 1 บทมีเพียง 1 บาท ใน 1 บาทมี 7 วรรคในแต่ละวรรคม ี4 

คํา ใน 1 บทมจีํานวน 28 คํา สัมผัสภายในบท เป็นดังน้ี คําสุดท้ายของวรรคแรก สัมผสักับคําสุดท้ายของวรรคที่
สอง และคําทีส่องของวรรค 3 คําสุดท้ายของวรรคที่ 4 สมัผัสกับคําทีส่องของวรรคที่ 5คําสุดท้ายของวรรค 5 สัมผสั
กับคําสุดท้ายของวรรค 3 และวรรค 6 และคําที่ 2 ของวรรค 7 ส่วนสัมผสัระหว่างบท คือคําสุดท้ายของวรรคที่7
สัมผสักับคําสุดท้ายของวรรคที่3ในบทต่อไปดังน้ี
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ลักษณะบังคบัของกาพย์สุรางคนางค ์28 

 
 
 

ส่วนสุมาล ี  วันทาสามี   เทวีอยู่งาน 
เฝ้าอยู่ดูแล   เหมือนแต่ก่อนกาล   ให้พระภูบาล   สําราญวิญญา 

พระชวนนอน   เข็ญใจไม้ขอน   เหมือนหมอนแม่นา 
ภูธรสอนมนต์   ให้บ่นภาวนา    เย็นค่ําร่ําว่า   กันป่าภัยพาล 
 
 

(จากกาพย์พระไชยสุริยา ของสุนทรภู่) 
การจัดวางผังของกาพย์สุรางคนางค์ 28 เพ่ือให้ง่ายในการจดจําสัมผัสภายในบทและระหว่างบทดังน้ี 

 
 
 

สุรางคนางค์ 
วรรคหน่ึงคําสี่   บทมีเจ็ดวรรค 
ท้ายวรรคที่หน่ึง  คํานึงถึงหลัก 

สัมผสัประจักษ์    ท้ายวรรคที่สอง 
   คําสองวรรคสาม 

วรรคสี่งดงาม   ส่งตามคํารอง 
วรรคห้าสุดท้าย   หกปลายสนอง 

คําสองวรรคเจ็ด                   สําเร็จสุรางค์
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เรื่องที ่3.2 คําประพนัธ์ประเภทกลอน 
ลักษณะของกลอนท่ีเป็นที่รู้จักกันตามช่ือที่เรียกตามจํานวนคําในแต่ละวรรคของกลอนน้ันมี 2 ประเภท

ใหญ่ ๆ คือกลอนหกและกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ ซึ่งกลอนแปดหรือกลอนสุภาพน้ันก็ยังแยกย่อยออกไปอีกหลาย
ชนิด คือ กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา กลอนนิราศ ซึ่งจะขอกล่าวโดยละเอียดของแต่ละประเภทต่อไป 
 
กลอนหก ประกอบด้วยหกคําในแต่ละวรรค 1 บท มีสี่วรรค การสัมผัส คําสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับ คําที่สอง
ของวรรคสอง คําสุดท้ายของวรรคสองสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคสามและสัมผัสกับคําที่สองของวรรคที่สี่ ส่วน
การสัมผัสระหว่างบท คําสุดท้ายของวรรคที่สี่ในบทแรก จะสัมผัสกับคําสุดท้าย 

ของวรรคที่สองของบทต่อไป ดังน้ี 
ลักษณะบังคับของกลอนหก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกลอนหกจากเรื่องสกุณตลาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุงเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที ่6) 
แลดูอรุณไขแสง  แสงแดงเรื่อเรืองเวหา 
ดูแฉล้มเหมือนแก้มกัญญา โสภาแรกรุ่นดรุณราม 
ดาวเดือนเลื่อนลับเวหน  สุริยนผ่องพ้ืนภูมิสาม 

แสงจับยอดไม้ใบงาม   วาบวามนํ้าค้างเคลือบใบ 

กลอนแปดหรือกลอนสุภาพ จัดเป็นคําประพันธ์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่า
วรรณคดีไทยหลายเรื่องที่ได้รับยกย่องว่าเป็นวรรณคดีมรดกด้วยน้ันแต่งด้วยกลอนแปดหรือกลอนสุภาพท้ังสิ้นไม่ว่า
จะเป็น รามเกียรต์ิ อิเหนา พระอภัยมณี และขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสําหรับคนไทย 

ลักษณะของกลอนแปดหรือกลอนสุภาพจํานวนคําใน 1 วรรค มีต้ังแต่ 7 ถึง 10 คําที่ถือว่ามีความไพเราะลง
ตัวพอดีคือจํานวน 8 คํา 1บทมี 4 วรรค วรรคแรกช่ือวรรคสดับ วรรคที่สองช่ือวรรครับ วรรคที่สามช่ือวรรครอง 
และวรรคทีส่ี่ช่ือวรรคส่ง โดยคําสุดท้ายของวรรคสดับจะสมัผัสกับคําที ่3 หรือ 4 หรือ 5ของวรรครับและสัมผัสกับ
คําสุดท้ายของวรรครอง และสัมผสักับคําที ่3 ของวรรคส่งด้วย ส่วนการสัมผสัระหว่างบทน้ัน คําสุดท้ายของวรรคส่ง
จะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรครับในบทต่อไปดังน้ี
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ลักษณะบังคบัของกลอนแปดหรือกลอนแปดสุภาพ 

 
ตัวอย่างกลอนสุภาพของสุนทรภู่จากเรื่องพระอภัยมณี 

บัดเด๋ียวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว   สะดุ้งแล้วเหลยีวแลชะแง้หา 
เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา         ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต 
   แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์      มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 
ถึงเถาวัลย์พันเก่ียวที่เลี้ยวลด       ก็ไม่คดเหมือนหน่ึงในนํ้าใจคน 

 
สักวาเป็นกลอนแปดหรือกลอนสุภาพชนิดหน่ึง โดยสักวาจะเป็นกลอนแปดหรือกลอนสุภาพ จํานวน 2 บท โดย
ขึ้นต้นบทว่า สักวา....จบด้วยตัวสุดท้ายของบทท่ีสอง ซึ่งถือว่าจบบทของสักว่าด้วย คําว่าเอย ส่วนสัมผัสภายใน
บท 
หรือระหว่างบทน้ันเป็นเช่นเดียวกับกลอนแปดหรือกลอนสุภาพทั่วไป 

ตัวอย่างสักวาของพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณ 
สักวาหวานอ่ืนมีหมื่นแสน   ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม 

กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม   อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม 
แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม   ดังดูดด่ืมบอระเพ็ดที่เข็ดขม 
ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์    ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย 
 

ดอกสร้อยเป็นกลอนแปดหรือกลอนสุภาพชนิดหน่ึงเช่นกัน โดยกลอนดอกสร้อยคําขึ้นต้นของวรรคแรก
ซึ่งจะมีเพียงสี่คํา คําที่ 1 และคําที่ 3 จะซ้ํา และคําที่ 2 จะเป็นคําว่าเอ๋ยและจะเป็นกลอนแปดจํานวน 2 บท
เช่นเดียวกับสักวาและคําสุดท้ายของบทท่ีสองก็จะจบด้วยคําว่าเอยเช่นเดียวกัน 

 

ตัวอย่างกลอนดอกสร้อยรําพึงในป่าช้าของพระยาอุปกิตศิลปสาร(น่ิม กาญจนาชีวะ) 
เด็กน้อย 

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย    ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา 
เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา   เป็นเคร่ืองหาเล้ียงชีพสําหรับตน 
ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน  จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล 
ถึงลําบากตรากตรําก็จําทน   เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย
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แมวเหมียว 
 

แมวเอ๋ยแมวเหมียว  รูปร่างปราดเปรียวเป็นนักหนา 
ร้องเรียกเหมียวเหมียวประเด๋ียวก็มา  เคล้าแข้งเคล้าขาน่าเอ็นดู 
รู้จักเอารักเข้าต่อต้ัง    ค่ําค่ําซ้ําน่ังระวังหนู 
ควรนับว่ามันกตัญญ ู   คอยดูอย่างไว้ใส่ใจเอย 
 

กลอนนิราศ ลักษณะของกลอนนิราศน้ันจะแตกต่างจากกลอนแปดหรือกลอนสุภาพโดยทั่วไปคือ กลอน
นิราศจะขึ้นต้นด้วยวรรครับจะมีก่ีบทจะสั้นหรือยาวเท่าใดไม่กําหนดแต่คําสุดท้ายจะลงท้ายด้วยคําว่าเอย การต้ังช่ือ
ของนิราศจะต้ังตามสถานที่ที่ไป เช่น นิราศพระบาท นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทองลักษณะเด่นของนิราศคือ ต้องมี
การกล่าวถึงนางอันเป็นที่รักที่จะต้องจากไป ถึงแม้จะไม่ได้มีนางอันเป็นที่รักอยู่จริงก็ตาม ดังที่สุนทรภู่ได้กล่าวไว้ใน
ตอนท้ายของนิราศภูเขาทอง ดังน้ี 

ประทับท่าหน้าอรุณอารามหลวง   ค่อยสร่างทรวงทรงศีลพระชินสีห ์
นิราศเรื่องเมืองเก่าเราเท่าน้ี   ไว้เป็นที่โสมนัสทัศนา 
ด้วยได้ไปเคารพพระพุทธรูป   ทั้งสถูปบรมธาตุพระศาสนา 
เป็นนิสัยไว้เหมือนเตือนศรัทธา   ตามภาษาไม่สบายพอคลายใจ 
ใช่จะมีที่รักสมคัรมาด    แรมนิราศร้างมิตรพิสมัย 
ซึ่งครวญครํ่าทาํทีพิรี้พิไร    ตามนิสัยกาพย์กลอนแต่ก่อนมา 
เหมือนแม่ครัวคั่วแกงแพนงผัด   สารพัดเพียญชนังเคร่ืองมังสา 
อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกา   ต้องโรยน่าเสียสักหน่อยอร่อยใจ 
จงทราบความตามจริงทุกสิ่งสิ้น   อย่านึกนินทาแกล้งแหนงไฉน 
นักเลงกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจ   จึงร่ําไรเรื่องร้างเล่นบ้างเอย 
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                     สรุปตอนท่ี 3 หลักการเข ียนร้อยกรอง (กาพย์, กลอน) 
 

ร้อยกรองเป็นคําประพันธ์ที่มีรูปแบบลักษณะเฉพาะตามแต่ละชนิดของร้อยกรองน้ันๆ ซึ่ง 
เรียกว่า ลักษณะบังคับหรือฉันทลักษณ์ร้อยกรองของไทยประกอบด้วย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท ์
และร่าย 
กาพย์ มี 3 ชนิด คือ 

1. กาพย์ยานี ๑๑ 
2. กาพย์ฉบัง ๑๖ 
3. กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ 
กลอนที่เป็นที่รูจ้ักกันดีและมแีพร่หลายมาเป็นเวลานาน คือ กลอนแปด หรือกลอนสุภาพ 

ซึ่งได้มีแยกย่อยออกไปอีกหลายประเภท คือ กลอนสักวา กลอนดอกสร้อย กลอนนิราศ 
กลอนจะนิยมเรียกช่ือตามจํานวนคํากลอน ในแต่ละวรรค กลอกหกวรรคหน่ึงจะมี ๖ คํา 
กลอนสมัยปัจจุบันที่ไม่มีลักษณะบังคับหรือฉันทลักษณ์ทีแ่น่นอน คือกลอนเปล่า และไม่ 

มีการกําหนดจํานวนคํา และการสัมผสั



 

 

กิจกรรมที่ 2.3 
 
1. ให้ผู้เรียนบอกว่าคําประพันธ์ต่อไปน้ีมีช่ืออะไร 

1.1  ร่ําร่ําใจรอนรอน    อกสะท้อนอ่อนใจข้า 
ดวงใจใยหนีหน้า    โถแก้วตามาหมางเมิน 

 
1.2  ค้อนทองเสียงร้องป๋องแป๋ง  เพลินฟังวังเวง 

อีเก้งเริงร้องลองเชิง 
 

1.3  วันน้ันจันทร   มีดารากร เป็นบริวาร 
เห็นสิ้นดินฟ้า   ในป่าท่าธาร  มาลีคลี่บาน  ในก้านอรธร 

 
1.4  โอ้อาลัยใจหายไม่วายห่วง 

ดังศรสักปักซ้ําระกําทรวง 
เสียดายดวงจันทราพะงางาม 
เจ้าคุ้มแค้นแสนโกรธพิโรธพ่ี 
แต่เดือนย่ีจนย่างเข้าเดือนสาม 
จนพระหน่อสุริย์วงศ์ทรงพระนาม 

            จากอารามมแรมร้างทางกันดาร 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 

คําสั่งจงทําเคร่ืองหมายวงกลม     ล้อมรอบคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1.องค์ประกอบที่ผู้พูดต้องให้ความสนใจ และวิเคราะห์ล่วงหน้าก่อนพูดคือข้อใด 
ก. ผู้ฟัง 
ข. ผู้เชิญไปพูด 
ค. ผู้จัดการพูด 
ง. ผู้ให้ค่าตอบแทน 

 

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการพูดที่เป็นทางการ 
ก. มีแบบแผน มีขั้นตอน 
ข. มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม 
ค. มีความเป็นพิธีการ มีความถูกต้อง 
ง. มีความเรียบง่าย เป็นกันเอง 

 
3. การใช้ข้อมูลเก่ียวกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นการเตรียมในเรื่องใด 

ก. เตรียมสถานที่ 
ข. วิเคราะห์ผู้ฟัง 
ค. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ง. จัดบรรยากาศการพูด 

 
4. วิธีการเตรียมเนื้อหาในการพูดควรทําอย่างไร 

ก. ขยายความด้วยเรื่องเล่า 
ข. อ่านหนังสือและสัมภาษณผ์ู้รู ้
ค. ลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลัง 

  ง. เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับระดับของผู้ฟัง 
 
5. การใช้ภาษาพูดที่กระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ยกเหตุผลประกอบ แบ่งหัวข้อพูดแต่ละข้อ 
    เป็นการพูดแบบใด 

ก. การพูดโต้วาที 
ข. การพูดเพ่ือรายงาน 
ค. การพูดเพ่ืออภิปราย 
ง. การพูดตามมารยาท 
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6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ผู้ดําเนินการอภิปราย 

ก. กล่าวทักทายผู้ฟัง 
ข. แนะนําผู้ร่วมอภิปราย 
ค. กล่าวถึงวิธีการอภิปราย 
ง. เตรียมความรู้และความคิดเห็นตามหัวเรื่อง 

 
7. หัวข้อในการโต้วาที เรียกว่า 

ก. ญัตติ 
ข. นัยยะ 
ค. โจทย์ 
ง. บัญญัติ 

 
8. การยกมือขึ้นเพ่ือขออนุญาตพูด เป็นมารยาทในการพูดแบบใด 

ก. พูดโต้วาที 
ข. พูดสนทนา 
ค. พูดอภิปราย 
ง. พูดในที่ประชุม 

 
9. ข้อใดเป็นเคร่ืองมือในการใช้จับประเด็น 

ก. กราฟรูปภาพ 
ข. แถบบันทึกภาพ 
ค. แผนภูมคิวามคิด 

  ง. แถบบันทึกเสียง 
10. เราเรียกวิธีการเรียนรู้“ส ุจ ิปุ ล ิ” ว่าอย่างไร 

ก. หัวใจนักคิด 
ข. หัวใจนักปราชญ์ 
ค. หัวใจนักบรหิาร 
ง. หัวใจนักศึกษา 
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11. คําประพันธ์เหมาะสําหรับนํามาใช้เขียนในส่วนใดของเรียงความ 

ก. บทนํา 
ข. เน้ือเรื่อง 
ค. บทสรุป 
ง. ส่วนใดก็ได้ 

 
12. การเขียนโดยนําเหตุผลและตัวอย่างประกอบเป็นการเขียนประเภทใด 

ก. การเขียนอธิบาย 
ข. การเขียนบรรยาย 
ค. การเขียนพรรณนา 
ง. การเขียนบทสนทนา 

 
13. การชมความงามของธรรมชาติใช้โวหารประเภทใดจึงจะเหมาะสม 

ก. บรรยายโวหาร 
ข. พรรณนาโวหาร 
ค. เทศนาโวหาร 
ง. สาธกโวหาร 

 
14. อุปมาโวหารส่วนใหญ่จะแทรกอยู่ในโวหารประเภทใด 

ก. บรรยายโวหาร 
ข. พรรณนาโวหาร 
ค. เทศนาโวหาร 
ง.สาธกโวหาร 

 
15. บันทึกในขอ้ใดจัดเป็นบันทึกความจํา 

ก. บันทึกข้อความ 
ข. บันทึกสั้น 
ค. บันทึกประจําวัน 
ง. บันทึกคําบรรยายของครู 
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16. ข้อใดเหมาะสมกับการเขียนแสดงความคิดเห็นมากทีสุ่ด 

ก. การเมือง 
ข. กฎหมาย 
ค. วรรณคดี 
ง. คุณภาพชีวิต 

 
17. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดี 

ก. มีคุณค่าต่อสังคม 
ข. มีความสมเหตุสมผล 
ค. การวิพากษ์วิจารณ์ 
ง. การแสดงความคิดเห็น 

 
18. ข้อใดเป็นลักษณะของโครงงานโดยเฉพาะ 

ก. มีวัตถุประสงค์ 
ข. มีเป้าหมาย 
ค. มีผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ง. มีช้ินงาน 

 
19. หน่ึงบทมี 3 วรรคคือลักษณะของคําประพันธ์ใด 

ก. กลอน 
ข. กาพย์ยานี 
ค. กาพย์ฉบัง 
ง. กาพย์สุรางคนางค์ 

 
20. สักวา จัดเป็นคําประพันธ์ประเภทใด 

ก. กาพย์ 
ข. กลอน 
ค. โคลง 
ง.ฉันท์
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เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรรม 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
1. ก.   2. ค.    3. ก.   4. ข.    5. ง 

  6. ค. 7. ข.  8. ง.  9. ก.  10. ข. 
  11. ก.    12. ข.   13. ง.   14. ค.   15. ข. 
  16. ก.    17. ง.   18. ค.   19. ง.   20. ข. 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  

1. ก.   2. ง.  3. ข.  4. ค.   5. ข.  
6. ง.   7. ข.   8. ค.   9. ค.   10. ค.  
11. ค.   12. ก.            13. ข.   14. ข.   15. ง.  
16. ก   17. ค            18. ง.   19. ค   20. ข 
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เฉลยกิจกรรมบทท่ี 1 การพูด 
 เฉลยกิจกรรมที่ 1.1  

การพูดให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจและจดจําเรื่องราวที่ผู้พูดถ่ายทอดให้ฟังได้เป็นอย่างดีน้ัน ผู้พูดต้องมีการ
เตรียมเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดีโดยเลือกเรื่องที่พูด ซึ่งเรื่องที่พูดน้ันจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้พูดรู้ดี ที่สุดเพ่ือให้สามารถพูด
ได้อย่างราบร่ืน และเป็นธรรมชาติ  

 
เฉลยกิจกรรมท่ี 1.2  

การท่ีผู้เรียนได้รับเชิญให้ไปพูด ในที่สาธารณะจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมโดย
คํานึงถึงเรื่องดังต่อไปน้ี 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่โอกาสและสถานที่  
2. มาถึงสถานที่พูดให้ตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย  
3. ก่อนพูดควรแสดงความเคารพต่อผู้ฟังตามธรรมเนียมนิยม  
4. ไม่แสดงกิริยาอาการอันไม่สมควรต่อหน้าที่ประชุม  
5. ใช้คําพูดที่ให้เกียรติแก่ผู้ฟังเสมอ  
6. ไม่พูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลอ่ืนในที่ประชุม  
7. ไม่พูดหยาบโลนหรือตลกคะนอง  
8. พูดให้ดังพอได้ยินทั่วกันและไม่เกินเวลาที่กําหนด  
 

เฉลยกิจกรรมท่ี 1.3 
 ควรพิจารณาดังน้ี 
 1.ใจความสําคัญ คือเน้ือหาสาระหลักของเรื่อง  
2. ใจความรองคือเน้ือหาสาระที่ช่วยขยายความของใจความสําคัญซึ่งมีความสําคัญ รองลงมา  
3.บทสรุป เป็นการสรุปเน้ือหาสาระทั้งหมดและเป็นที่สรุปเรื่องอาจมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ในบทสรุปด้วย 
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เฉลยกิจกรรมบทท่ี 2  
การเขียน 

เฉลยกิจกรรมท่ี 2.1 
  1.  

1. รําไม่ดีโทษป่ีโทษกลอง 
2. คุณพ่อคอเคล็ด 
3. คุณครูมีวิธีการพูดดี  
4. คุณแม่พูดออกเสียงชัดมาก 

 
 2.  

2.1 ประเภทอธิบาย 
  2.2 ประเภทสนทนา  

2.3 ประเภทบรรยาย  
2.4 ประเภทพรรณนา  

 
เฉลยกิจกรรมที่ 2.2  

1. เทศนาโวหาร  
2. สาธกโวหาร  
3. อุปมาโวหาร  
4. พรรณนาโวหาร 
 5. บรรยายโวหาร  
 

เฉลยกิจกรรมที่ 2.3  
1.กาพย์ยานี 11 
2.กาพย์ฉบัง 16 
3.กาพย์สุรางคนางค์ 28 
4.นิราศ (กลอนสุภาพ) 
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คณะผู้จัดทํา 
ที่ปรึกษา 

1.นายพิสุทธ์ิ  คงพันธ์ุ  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอจอมทอง 
2.นายศตวรรษ  สัมพันธ์  ครูชํานาญการ  กศน.อําเภอจอมทอง 

 
ผู้จัดทํา 

1.นางสาวณัฐมล    ใจวงค์   ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอจอมทอง 
2. นางนพรัตน์   รองราช  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอจอมทอง 
3. นายวิษณุ    โพธินวล ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอจอมทอง  
4. นางสาวปุญชรัสมิ์  ไอยรัตน์  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอจอมทอง  
5. นางสาวไพรินทร์   แก้วก๋องมา ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอจอมทอง  
6. นางสาวภรณ์ทิพย์  พัลวัลย์  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอจอมทอง  
7. นางสาวปัทมาพร  สุริยะ  นักวิชาการศึกษา  กศน.อําเภอจอมทอง 
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คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
 

   ท่ีปรึกษา 
 

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

 
    คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรุงแก้ไข 

 

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

         และเลขานุการ 
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