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เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
ส าหรับผู้เรียน 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (รายวิชาภาษาไทย) 



 
๒ 

วัตถุประสงค์รายวิชา 
๑. อธิบายลักษณะ ความสําคัญ และคุณค่าของภาษาไทย 
๒. ฟัง  พูด  อ่าน และเขียนภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 
๓. นําทักษะทางภาษาไทยมาใช้ในการเรียนรู้  
๔. แสวงหาความรู้อย่างมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ลักษณะ ความสําคัญ และคุณค่าของภาษาไทย  ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนภาษาไทย  
เจตคติที่ดีในการใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
ลักษณะ ความส าคัญ และคุณค่าของภาษาไทย 

เวลาเรียน   ๒  ชั่วโมง 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๑.๑ ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะภาษาไทย 
๑.๒ อธิบายความสําคัญ และคุณค่าของภาษาไทย 
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หน่วยที่ ๑ 
ลักษณะ ความส าคัญ และคุณค่าของภาษาไทย 

 
 

ภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง แตกต่างจากภาษาอ่ืน การที่จะใช้ภาษาให้ได้ผลสมความมุ่งหมาย 
จะต้องรู้จักลักษณะของภาษาอย่างถ่องแท้เสียก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถหยิบยกหรือเลือกถ้อยคําได้ถูกต้อง 
๑.๑ ลักษณะของภาษาไทย 

๑.๑.๑ ภาษาไทยมีตัวอักษรเป็นของตนเอง 
 ภาษาไทยมีตัวอักษรเป็นของตนเอง เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนัก บางชาติไม่มีภาษาของตนเอง ต้องใช้
ภาษาอ่ืน บางชาติมีภาษาของตนเอง แต่ต้องใช้ตัวอักษรของชาติอ่ืน พระเจ้าวรวงษ์เธอกรมหมื่นราธิปพงศ์
ประพันธ์ได้ทรงกล่าวถึงตัวอักษรไทยว่า “พ่อขุนรามคําแหงได้บัญญัติตัวอักษรไทยขึ้น โดยดัดแปลงแบบที่ใช้กันอยู่
ก่อนบ้างนั้น ก็ได้บัญญัติขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมแก่ภาษาไทยเป็นส่วนมาก แต่แล้วก็ได้มีอักษรเพ่ิมขึ้นมา เพ่ือถ่าย
ตัวอักษรภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน” ตัวอักษรของไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีดังนี้ 

๑.๑.๑.๒ ตัวอักษรแทนเสียงแท ้คือ สระ ซึ่งมีเสียง ๓๒ เสียง มีรูป ๒๑ รูป คือ 
ะ – วิสรรชนีย์   า  – ลากข้าง           
 ิ   -  พินทุ์อิ    ่   -  ฝนทอง 
 ํ   -  หยาดน้ําค้าง   ˝  -  ฟันหนู 

-  ตีนเหยียด             -  ตีนคู ้
เ  -  ไม้หน้า   โ  –  ไม้โอ 

-  ไม้ไต่คู ้   -   ไม้หันอากาศ(หรือไม้ผัด) 
อ  -  ตัว  อ   ว –  ตัว ว 
 ย  -  ตัว ย   ไ  -  ไม้มลาย 
  ใ   -  ไม้ม้วน 
 ฤ  –  ร ึ   –  รือ 
 ฦ  -   ลึ    –  ลือ 

๑.๑.๑.๒ ตัวอักษรแทนเสียงแปร คือ พยัญชนะ มี ๔๔ ตัว 
   ก  ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ  ง 
   จ  ฉ  ช  ซ  ฉ  ญ 
   ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ 
   ด  ต  ถ  ท  ธ   น 
   บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม 
   ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  อ  ฮ 
 



 
๕ 

๑.๑.๑.๓ ตัวอักษรแทนเสียงดนตรี คือ วรรณยุกต์ มี ๕ เสียง ๔ รูป 
  -  ไม้เอก   –  ไม้ตร ี
  -  ไม้โท   –  ไม่จัตวา 

๑.๑.๑.๔ ตัวอักษรแทนจ านวน คือ ตัวเลข 
ไทยมีตัวเลขเป็นของตนเอง คือ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๐ เป็นเอกลักษณ์ที่ควรจะ

รักษาไว้อย่างยิ่ง 
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลขไทย เป็นสิ่งที่คนไทยควรเขียนให้ชัดเจนและถูก

ต้องการที่ไม่ระมัดระวังการเขียนตัวอักษรไม่ชัดเจน นอกจากจะไม่รักษาเอกลักษณ์ของภาษาแล้ว ยังอาจจะสื่อ
ความหมายผิดพลาดได ้

๑.๑.๒ ภาษาไทยแท้เป็นภาษาที่มีพยางค์เดียว 
คําพยางค์เดียวออกเสียงสั้นชัดเจนมีความหมายที่ผู้ฟังแล้วเข้าใจทันที ตัวอย่าง 
คําเรียกเครือญาติ พ่อ แม่ ลุง อา น้า ปูา พี่ น้อง ปูุ ย่า ตา ยาย ฯลฯ 
คํากริยา ไป มา เดิน นั่ง นอน พูด กิน ปีน ฯลฯ 
คําเรียกชื่อสัตว์ นก การ เป็ด ไก่ หมู หมา งู วัว ควาย เสือ ลิง ค่าง ฯลฯ 
คําเรียกชื่อสิ่งของ เสื้อ ผ้า มีด หม้อ ถ้วย ชาม ไร่ นา ฯลฯ 

๑.๑.๓ ภาษาไทยแท้มีตัวสะกดตามมาตรา 
 มาตราตัวสะกดมี ๘ มาตรา คือ คําไทยแท้จะมีตัวสะกดตามมาตราและไม่มีการันต์ คือ 
 แม่ กก  ใช้ “ก” เป็นตัวสะกด แม่ กง  ใช้ “ง” เป็นตัวสะกด 
 แม่ กด  ใช้ “ด” เป็นตัวสะกด แม่ กน  ใช้ “น” เป็นตัวสะกด 
 แม่ กบ  ใช้ “บ” เป็นตัวสะกด แม่ กม  ใช้  “ม” เป็นตัวสะกด 
 แม่ เกย ใช้ “ย” เป็นตัวสะกด แม่ เกอว ใช้ “ว” เป็นตัวสะกด 

ตัวอย่าง  มากมาย  ขาดแคลน  ขมขื่น  ข้าวของ  ร่วงโรย   ของฉัน  เย็นฉ่ํา   พบปะ   คิดถึง   ฯลฯ 
 คําที่ไทยยืมมาจากภาษาอ่ืน จะสังเกตได้จากเขียนตัวสะกดตามรูปเดิมภาษาเดิมแต่ออกเสียงตาม
มาตราตัวสะกดของไทย 

แม่กก ข   ค   ฆ      เช่น  เลข  โรค  เมฆ 
แม่กด จ   ช   ซ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   ต   ถ   ท   ธ   เช่น  กิจ  ราช ก๊าซ  รัฐ วัฒนา บาท ครุฑ 
แม่กบ ป   พ  ฟ   ภ      เช่น  รูป  ภาพ  ปรู๊ฟ  ลาภ 
แม่กน ณ   ญ  ร   ล   ฬ         เช่น  คุณ  อรัญ  การ กาล  กาฬ 

๑.๑.๔ ภาษาไทยมีรูปสระวางไว้หลายต าแหน่ง 
 ก. ข้างหน้าพยัญชนะ  เช่น ไป เสแสร้ง ฯลฯ 

ข. ข้างหลังพยัญชนะ  เช่น จะ  มา  ฯลฯ 
 ค. ข้างบนพยัญชนะ  เช่น ริ   ดี  ฯลฯ 
 ง. ข้างล่างพยัญชนะ  เช่น ครู  ดุ  ฯลฯ 



 
๖ 

 จ.  ทั้งข้างหน้า และข้างหลัง เช่น เขา  เธอ ฯลฯ 
 ฉ.  ทั้งข้างหน้า และข้างบน เช่น  เป็น เสียง ติด ฯลฯ 

๑.๑.๕ ค าเดียวมีความหมายหลายอย่าง 
ภาษาไทยเป็นภาษาคําโดด มีความหมายหลายอย่าง ทําให้มีคํามากข้ึนตามความต้องการจะสังเกตได้

จากข้อความที่ประกอบ (หรือปริบท) หน้าที่ของคําต่างกัน ความหมายก็ต่างกัน 
ตัวอย่าง “เขาสนุกสนานกันในห้องนั้น แต่น่าแปลกใจว่าทําไมเขากันไม่ให้กันเข้าไปในห้อง”คําว่า 
“กัน” ทั้ง ๓ คํา มีความหมายแตกต่างกัน 

 “กัน” คําแรก เป็นสรรพนาม แสดงจํานวนประมาณว่ามากกว่าหนึ่ง 
“กัน” คําท่ีสอง เป็นกริยา หมายความว่า “ขัดขวางไม่ให้กระทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง” 
“กัน” คําท่ีสาม เป็นสรรพนาม แสดงถึงผู้พูดแทนคําว่า “ฉัน” 

ตัวอย่าง “โบราณว่า ปลาหมอตายเพราะปาก แต่ฉันไม่กลัวเพราะฉันพูดเพราะเสมอ” 
“เพราะ”คําแรกเป็นบุพบท แสดงว่านามข้างหลังเป็นเหตุ 
“เพราะ”คําท่ีสองเป็นสันธานแสดงเหตุผล 
“เพราะ”คําหลังเป็นวิเศษณ์ หมายถึงพูดน่าฟัง ฯลฯ 

๑.๑.๖ ภาษาไทยมีความหมายประณีต มีคําที่มีความหมายหลักเหมือนกันแต่มีความหมายเฉพาะต่างกัน 
ตัวอย่าง 
 การทําให้ขาดจากกัน 
  ตัด หั่น แล่ เชือด เฉือน สับ ซอย ฯ 
 การทําอาหารให้สุก 
  ปิ้ง  ย่าง  ต้ม  ตุ๋น  นึ่ง  ผัด  ทอด  คั่ว  ผิง  อบ ฯ 
 บุพบทบอกสถานที่ (ติดกัน) 
  ใกล้  ชิด  ติด แนบ ข้าง ฯ 
 การเลือกใช้คําในการเขียน การพูด ต้องเลือกใช้ให้ถูก ถ้าเลือกผิดความหมายจะเปลี่ยนไปด้วย 

เช่น  เขาหั่นหมู  เขาสับหมู ฯลฯ 
๑.๑.๗ ภาษาไทยเป็นภาษาเรียงค า (Word – Order) 

 การเรียงคําในภาษาไทยเป็นเรื่องสําคัญยิ่ง การเปลี่ยนตําแหน่งของคํา ความหมายของคําเปลี่ยนไป
ด้วย การวางคําผิดที่จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากระเบียบของการเรียงคําในภาษาไทย 
 ๑.๑.๗.๑ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในศัพท์หรือท้ายศัพท์ 
 เพ่ือแสดงหน้าที่ของคํา หรือที่จะแสดงเพศ พจน์ การก กาล มาลา วาจก เช่น ภาษา
ตระกูลอื่น การตีความจึงต้องดูตําแหน่งของคําโดยอาศัยข้อความประกอบ(บริบท)จึงจะเข้าใจความหมายได้ 

ตัวอย่าง  ฉันต้องการปูไข่ ไม่ใช่ไข่ปู 
  “ปูไข่” ไข่เป็นคําวิเศษณ์ แสดงให้ทราบว่าปูกําลังมีไข่ 
  “ไข่ป”ู ไข่เป็นคํานาม หมายถึง ไข่ของปู 



 
๗ 

ตัวอย่าง ในห้องนี้มีนักศึกษาชาย ๒๐ คน นักศึกษาหญิง ๑๐ คน (เพศ) 
  มีหลายคนไม่เห็นด้วย     (พจน์) 
  เขากําลังทํางานอยู่     (กาล) 
  เธอต้องทํา มิฉะนั้นจะไม่ได้ผลดังที่ต้องการ   (มาลา) 
  เขาถูกเรียกตัวเข้ากระทรวง    (วาจก) 
  บางที เพศ  พจน์  กาล  มาลา  วาจก  ต้องอาศัยการพิจารณาจากคําขยายความ 

ตัวอย่าง เขาอยู่ตามลําพัง      (เอกพจน์) 
   พวกเด็กๆกําลังสนุก     (พหูพจน์)  ฯลฯ 

๑.๑.๗.๒ ระเบียบการเรียงประโยคในภาษาไทย 
 ๑) ตามปกติเรียงล าดับ ประธาน กริยา  กรรม (ผู้ทํา  กริยา  ผู้ถูกกระทํา) 

ตัวอย่าง ฉัน กิน ขนม 
 พ่อแม่  เลี้ยง   ลูก 
 ลูก    เลี้ยง   พ่อแม่  ฯลฯ 

 ข้อยกเว้น - กรรมอาจอยู่หน้ากริยาในเมื่อข้อความนั้นบ่งในทางไม่ดีมีค าว่า “ถูก” น าหน้ากริยา 
เช่น เขาถูกตีฯ 
   - การเรียงประโยคอาจจะน ากริยาหรือกรรม  หรือส่วนขยายไว้หน้าประธานประโยคก็
ได้ แต่ความหมายจะเปลี่ยนไป เพราะจะเน้นน้ําหนักที่คําแรก 

 ๒) ค าหรือวลี หรือประโยคขยายคําใดก็อยู่หลังคํานั้น 
ตัวอย่าง วันนี้มีคนน้อยจริง 

 คนไหนทํางานมากคนนั้นได้เงินมาก ฯลฯ 
 ข้อยกเว้น - คําแสดงจํานวนประมาณอยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้  แต่ความหมายแตกต่าง

ออกไป 
ตัวอย่าง บางคนชอบ บางคนไม่ชอบ 

 ลางเนื้อชอบลางยา 
 มากหมอมากความ 
 นอ้ยคนที่เคยเห็น   ฯลฯ 
 - ค าปฏิเสธอยู่ข้างหน้า 

ตัวอย่าง อย่าทําอย่างนี้ ไม่ด ี
 - ค าขยายค ากริยาที่มีกรรม ค าขยายจะอยู่หลังกรรม 

ตัวอย่าง เขากินข้าวหมด 
 



 
๘ 

 ๓) ประโยคค าถามไม่เปลี่ยนรูปประโยค เดิมคําแสดงคําถามไว้หลังประโยค บางคําอยู่
หน้าประโยคก็ได้ แต่มีความหมายต่างกัน 

ตัวอย่าง เขามา   เขามาหรือ 
 เขามาทําไม  ทําไมเขามา 
 เขามาเมื่อไร  เมื่อไรเขาจะมา 
 ใครมา   เขามาอย่างไร 

 ๔) ค ากิริยาอาจซ้อนกันในประโยคเดียวกันตั้งแต่สองคําข้ึนไป 
ตัวอย่าง ฉันอยากลงไปเดินเล่นในสวน 

 เขาเดินไปเดินมาหลายเที่ยวแล้ว 

๑.๑.๘ ค าในภาษาไทยมีเสียงสัมพันธ์กับความหมาย 
ตัวอย่าง  ๑) คําที่ประสมสระเอ จะมีความหมายไปในทางที่ไม่ตรง เช่น เก เข โซเซ รวนเร 

 ๒) คําที่ประสมสระออ มี “ม” หรือ “น” สะกด จะมีความหมายไปในทางงอหรือโค้งเข้า
หากัน เช่น งอนง้อ อ้อมค้อม น้อม อ้อม 

๑.๑.๙ ภาษาไทยเป็นภาษาดนตรี 
 การเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยที่สําคัญที่สุด และทําให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีอัจฉริยะลักษณะ
น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนระดับเสียงของคํา หรือที่เรียกกันว่าวรรณยุกต์ 

๑.๑.๙.๑ วรรณยุกต์ 
 ด้วยเหตุที่ภาษาไทยเป็นภาษาพยางค์เดียวหรือคําโดดเช่นเดียวกับภาษาจีน จึงมีวิธีเพ่ิมคํา
ให้มากขึ้น ด้วยวิธีเปลี่ยนระดับเสียงให้ต่างกัน และมีความหมายต่างกันออกไป ในภาษาเขียนมี ๕ ระดับคือ เสียง
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา มีเครื่องหมายแสดงระดับเสียงเรียกว่า “รูปวรรณยุกต์” ภาษาไทยมีอักษรแทนวรรณยุกต์
เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพ่อขุนราชคําแหงคือรูปวรรณยุกต์กํากับเสียง เอก และโท ต่อมาจึงมีรูปวรรณยุกต์ ตรี จัตวา 
การที่เรามีเสียงวรรณยุกต์ ๕ เสียงทําให้ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษคือ 
 ๑) มีค าใช้มากขึ้น ทําให้ภาษาขยายตัว เพราะเปลี่ยนระดับเสียงก็เปลี่ยนความหมาย 

ตัวอย่าง ก. มา – เคลื่อนเข้าไปใกล้ 
   ม้า – สัตว์สี่เท้าใช้เทียมรถ 
   หมา – สัตว์สี่เท้ามีหลายชนิดมีทั้งสัตว์ปุาและใช้เป็นสัตว์เลี้ยงก็มี 
 ข. ขาว – สีชนิดหนึ่ง,กระจ่างแจ้ง 
   ข่าว – คําบอกเล่า 
   ข้าว – พืชที่ใช้เมล็ดเป็นอาหาร 
 
 
 



 
๙ 

 ๑.๑.๙.๒ มีความไพเราะ  
เพราะระดับเสียงต่าง ๆ ของคําทําให้เกิดเสียงดนตรี จัดอยู่ในจําพวกภาษาดนตรี ถ้าผู้ใช้

ภาษารู้จักเลือกคําให้เหมาะจะเกิดเสียงไพเราะทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ หรือมองเห็นภาพได้ง่าย ด้วยเหตุนี้คนไทย
ส่วนมากจึงสามารถประพันธ์บทร้อยกรองได้ จนได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนเพราะลักษณะของภาษาเอ้ืออยู่แล้ว 

ตัวอย่าง  “ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปล่าให้เหงาหงิม” 
 สุชลปริ่มเปี่ยมเหยาะเผาะเผาะผอย” ฯลฯ   (นิราศอิเหนา) 

การใช้เสียงสูงต่ําสลับกันทําให้มีความไพเราะ ทั้งยังทําให้เกิดมโนภาพชัดเจน 
๑.๑.๙.๓ ภาษาไทยมีจังหวะและความคล้องจอง 

 ภาษาไทยเป็นคําโดด แต่ละคําตัดจากกันได้โดยไม่เสียความหมายจึงสามารถเขียนหรือออกเสียง
ให้เป็นจังหวะได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเน้นความและเกิดความกะทัดรัด นอกจากนั้นยังนิยมให้มีเสียงคล้องจองกันอีกด้วย 
จึงทําให้ภาษาไทยทั้งเขียนทั้งพูดไพเราะยิ่งขึ้น ไม่ใช่แต่ในคําประพันธ์เท่านั้น แม้ภาษาความเรียงก็มีจังหวะและความ     
คล้องจองได้  

ตัวอย่าง จังหวะ    ความคล้องจอง 
ก. ฉันได้รับ/จดหมาย/ของเธอแล้ว ก. ใครดี/ก็ว่าดี/มีอะไร/ก็ว่ามา 
ข. ฉันมีธุระ/จะต้องรีบไป  ข. ฉันก็รู้อยู่แน่ว่า/เขาจะไม่ค้าน แต่มันก็สะท้านชอบกล
ในสมัยพ่อขุนรามคําแหง ข้อความในศิลาจารึก ก็มีจังหวะและความคล้องจอง 

ตัวอย่าง  “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอา จกอบในไพร่ลู่ทาง ใครใคร่ค้าช้าง ค้า ใครใคร่ค้า
ม้า ค้า” ฯลฯ 

๑.๑.๙.๔ ภาษาไทยสามารถเลียนเสียงธรรมชาติและเลียนส าเนียงภาษาได้ทุกภาษา 
 ภาษาไทยมีพยัญชนะที่มีพ้ืนเสียงต่างกันเป็นสามพวกคือ ไตรยางค์ และยังมีรูปวรรณยุกต์บังคับ
ทําให้มีเสียงสูงต่ําต่างกันถึง ๕ ระดับ คือ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา จึงสามารถเลียนเสียงต่าง ๆ  ได้ใกล้เคียงที่สุด พระยาโก
มารกุลได้ให้ความคิดเห็นเรื่องหนังสือไทยว่า “หนังสือไทยเป็นหนังสือที่เลียนสําเนียงได้ทุกภาษามากกว่าชาติอ่ืน 

ตัวอย่าง  การเลียนเสียงภาษาต่างประเทศ 
 เต้าเจี้ยว  ตั้งฉ่าย  (จีน) 
 ฟุตบอล  ชิลลิง  (อังกฤษ) 
 ซังติม  กาแฟ  (ฝรั่งเศล) 
 ฉับ ๆ  สรง  (เขมร) 
 ฟูจิ  ปิ่นโต  (ญี่ปุุน)  ฯลฯ 

ตัวอย่าง  ในการใช้คําเลียนเสียงธรรมชาติทําให้เกิดภาพพจน์อย่างดียิ่ง 
 ฟูาร้อง ครืน ๆ   ลูกไก่ร้อง  เจี๊ยบ ๆ 
 ฝนตก จั๊ก ๆ   ระฆังดัง  แหง่งหง่าง 
  



 
๑๐ 

ในที่นี้จะขอคัดคํากราบบังคมทูลของศาสตราจารย์อวย เกตุสิงห์ ในคราวเสด็จพระราช
ดําเนินพระราชทานกระแสพระราชดําริในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ปัญหาการใช้คําไทย” 
 “คนไทยมีโชคดีที่มีภาษาที่มีลักษณะพิเศษอยู่สองสามประการที่ไม่แพ้ภาษาใดในโลก
ประการหนึ่งเรามีการออกเสียงมีอักขรวิธีที่สามารถจะทําเสียงได้มากมาย จนกระทั่งกล่าวได้ว่าเกือบไม่มีภาษาใด
ในโลกนี้ที่เราไม่สามารถจะเขียนเลียนเสียงได้ด้วยอักษรไทยของเรา นับว่าเป็นสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ต่างกับ
ภาษาต่างประเทศเป็นอันมากที่มีการจํากัดในเรื่องเสียง” 

๑.๑.๑๐ ภาษาเขียนมีวรรคตอน ภาษาพูดมีจังหวะ 
 ด้วยเหตุที่ภาษาไทยมีวิธีเขียนคําต่อกันไม่มีการเว้นระยะระหว่างคํา ต่อเมื่อจบความจึงมีการเว้น

วรรค วรรคตอนเป็นเรื่องสําคัญในภาษาไทย ในเรื่องการแบ่งความ การเขียนถ้าเว้นวรรคตอนผิดทําให้เสียความ
หรือความเปลี่ยนไป ในการพูดก็ต้องเว้นจังหวะให้ถูกที่ เช่นเดียวกันถ้าหยุดผิดจังหวะ ความก็เปลี่ยนไป 
 ตัวอย่าง  ก. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง – นิ่งเสียดีกว่าพูด 

  พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง เสียตําลึงทอง – ยิ่งนิ่งเสียหายมาก 
   ข. ราคาข้าวตกลงเกวียนละ ๔๕๐ บาท – ราคาที่ตกลงกันเกวียนละ ๔๕๐ บาท 
  ราคาข้าวตก ลงเกวียนละ ๔๕๐ บาท – ราคาข้าวลดลง เกวียนละ ๔๕๐ บาท 

๑.๑.๑๑ ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณนาม 
 ลักษณนามคือ นามท่ีบอกลักษณะของนามข้างหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราผู้เป็นเจ้าของภาษาควรจะรักษา

ไว้ คือรู้จักใช้ให้ถูกต้อง 
 ๑.๑.๑๑.๑ ลักษณนามใช้ตามหลังจ านวนนับ และเพ่ือบอกให้รู้ลักษณะต่าง ๆ กันของนามนั้น 

 ตัวอย่าง  ๑) ผ้า  ๒  ผืน   ผ้า   ๒  ม้วน 
      ผ้า  ๒  พับ   ผ้า   ๒  ต้ัง 
 คําว่า ผืน, ม้วน, พับ, ตั้ง บอกลักษณะของผ้าว่าต่างกันอย่างไร เป็นคําแสดงให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 
   ๒) ใช้ตามหลังนามเมื่อต้องการเน้นหนักและบอกให้รู้ลักษณะ 
  ฉันตอ้งการแหวนวงนั้น 
  กระดาษริมหนึ่งมีก่ีแผ่น 
  น้ําอัดลมขวดใหญ่ราคาก่ีบาท 

   ลักษณนามทําให้เราเข้าใจลักษณะมองเห็นภาพของนามข้างหน้า ภาษาไทยมีลักษณะที่
แปลกจากภาษาอ่ืน ผู้เป็นเจ้าของภาษาควรใช้ให้ถูกต้อง รักษาไว้เป็นเอกลักษณ์ของภาษา 

๑.๑.๑๒ ภาษาไทยที่เป็นภาษาที่มีระดับของค า 
 ๑.๑.๑๒.๑ ราชาศัพท ์
 ชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมาแต่โบราณ ได้รับการยกย่องไปในนานาประเทศ
ที่สัมพันธไมตรีกับไทย โดยเฉพาะในเรื่องการคารวะผู้มีอาวุโส ซึ่งแสดงออกทั้งทางกิริยามารยาทและการใช้ภาษา 



 
๑๑ 

บุคคลในสังคมย่อมต่างกันด้วยวัย ด้วยวุฒิ ลําดับญาติ ลําดับชั้นปกครอง ฯลฯ ภาษาไทยมีอัจฉริยะลักษณะอย่าง
หนึ่งคือ การใช้คําเหมาะสมแก่บุคคล จนมีผู้กล่าวว่า “คนไทยพูดกันแม้ไม่เห็นตัวก็ทราบได้ทันทีว่าผู้พูด ผู้ฟัง     
เป็นหญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่” ทั้งนี้ก็เพราะการใช้ถ้อยคําเหมาะแก่บุคคลนั้นจะบ่งบอกไว้อย่างถนัดชัด เจน 
เป็นความงดงามทั้งในทางภาษา วัฒนธรรมและสังคม ในทางภาษาจะได้เห็นศิลปะของการใช้ภาษา ในทางสังคม
จะได้เห็นวัฒนธรรมทางขนบประเพณี 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองมากกว่า ๗๐๐ ปี พระบารมีของ
พระมหากษัตริย์ปกปูองให้ประเทศไทยเป็นเอกราชตลอดมา คนไทยเทิดทูนพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอ่ืนใดด้วย
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงคิดค้นถ้อยคําที่จะใช้กับพระองค์ให้ผิดแผกแตกต่างไปจากบุคคลสามัญ 
เลือกสรรถ้อยคําอันไพเราะ ใช้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชา ศัพท์เหล่านั้นจึงเป็นภาษาที่งดงาม และเรียก
กันว่า “ราชาศัพท”์ หมายความว่า คําที่ใช้สําหรับพระราชา 

๑) ความหมาย “ราชาศัพท์”เดิมหมายถึงคําเฉพาะที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน ด้วยเหตุที่
คนไทยเคารพและเทิดทูลพระองค์ท่านยิ่งล้น รวมทั้งเคารพและเทิดทูนพระราชวงศ์ด้วย ประกอบกับวัฒนธรรม
ทางภาษาของเรามีการใช้ถ้อยคําเหมาะแก่ชั้นของบุคคลอยู่แล้ว จึงใช้ถ้อยคําให้ลดหลั่นลงมาลําดับรวมเรียกว่า 
“ราชาศัพท์” เช่นเดียวกัน ต่อมาก็ครอบคลุมไปถึงศัพท์ที่ใช้กับบุคคลธรรมดาภาษาราชการและภาษาสุภาพด้วย 
คํา “ราชาศัพท”์ จึงมีความหมายถึง “ศัพท์ หรือคําท่ีใช้เหมาะแก่บุคคลชั้นต่าง ๆ” 

๒) ความส าคัญของราชาศัพท์ 
 ภาษาไทยเป็นภาษาที่ประณีต จนอาจจะกล่าวได้ว่า “คําต้องอยู่กับที่ของมัน” เรามีคํา
ที่มีความหมายเดียวกันหลายคํา คําแสดงศักดิ์ ของมันอยู่ในตัว ราชาศัพท์แสดงวัฒนธรรมทางทางภาษาและสังคม 

- ด้านภาษา : แสดงศิลปะของการใช้ภาษา ในการเลือกถ้อยคําที่งดงาม ภาษา
ไพเราะเป็นภาษาวรรณคดี 

- ด้านสังคม : แสดงขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีจิตใจสูง และความผูกพันทางทาง
จิตใจที่มีต่อกัน 

๑.๑.๑๒.๒ ค าบอกลักษณะโดยเฉพาะ 
ตัวอย่าง ล้าง = ทําให้สะอาด ชําระด้วยน้ํา ใช้กับของทั่ว ๆ ไป แต่เมื่อใช้กับ “ผม” ต้องใช้   สระ

ผม เมื่อใช้กับ “เสื้อผ้า” ต้องใช้ ซักเสื้อผ้า 
 ความมีชื่อเสียง   = ในทางด ี = ลือชาปรากฏ โด่งดัง 
               = ในทางไม่ด ี = อ้ือฉาว กระฉ่อน 
 ๑.๑.๑๒.๓ ภาษาธรรมดากับภาษากวี 
    คําบางคําที่ไทยนํามาจากภาษาอ่ืนมีความหมายอย่างเดียวกับคําไทย จะนํามาใช้ใน
ภาษาธรรมดาไม่ได้ คงใช้แต่ในคําประพันธ์เท่านั้น 

ตัวอย่าง  หญิง - สตรี กาดา กัลยา นงราม นงนุช นุชนาฏ นงพาล พนิต ยุพยง เยาวเรศ บังอร 
อนงค์ ฯลฯ 
   อาทิตย์ - ตะวัน  ไถง  ทินกร  ทิพากร  ภาณุมาศ  สุรีย์  รวิ  อาภากร  สุริยัน  ฯลฯ 



 
๑๒ 

 

๑.๑.๑๓ ภาษาไทยมีค าพ้องเสียงพ้องรูป 
 ๑.๑.๑๓.๑ ค าพ้องสียง 
  ภาษาต่าง ๆ ทุกภาษาย่อมมีการยืมคําภาษาอ่ืนมาใช้ ถ้ายืมมาจากภาษาเขียนก็รักษา
ตัวอักษรเดิมไว้ แต่ออกเสียงในภาษาไทย คําเหล่านั้นในภาษาเดิมออกเสียงต่างกัน แต่เมื่อนํามาปรับใช้ใน
ภาษาไทย ตัวอักษรต่างกัน แต่ออกเสียงเหมือนกันจึงเป็นคําพ้องเสียง คือมีเสียงพ้องกัน แต่ความหมายต่างกัน ใน
การเขียนต้องเขียนให้ถูก มิฉะนั้นความหมายจะเปลี่ยนไป 

๑) ภาษาที่ยืมมาจากภาษาอื่น 
ตัวอย่าง ๑.๑)   กาน  - ตัดให้เตียน (ท.)   การณ์  -  เหตุ 

  กาฬ  - ดํา    กานต์  -  เป็นที่รัก 
  กาล  - เวลา    กานท์  -  บทกลอน 
  การ  - กิจ งาน ธุระ 

      ๑.๒)   สัน   -  สิ่งที่มีลักษณะนูนสูง เป็นแนวยาว, 
 ส่วนหนาของมีดหรือขวานที่อยู่ตรงข้ามกับคม(ท.) 

  สรร   - เลือก คัด 
  สรรพ์ - ทั้งหมด 

 สรรค์  - สร้าง 
 สันต์   - สงบ 

  สันทน์ - สงบ 
 ศัลย์   -  ลูกศร ของมีปลายแหลม (เช่น ศัลยแพทย์ – แพทย์ผ่าตัด) 
 สัณท์  -  ที่รก ที่ทึบ 
 สัณห์  -  ละมุนละม่อม สุภาพ นิ่มนวล 
๒) ภาษาไทยแท ้พยัญชนะในภาษาไทยมี ๔  ตัว แต่มี ๒๐ เสียง และมีรูปสระพ้องกัน

จึงทําให้เกิดพ้องเสียงได ้
ตัวอย่าง ฆ่า -  ทําให้สิ้นไป 

 ค่า -  ราคา 
 ข้า -  ฉัน,หรือบ่าว 
 คําพ้องเสียง มีความสําคัญในเรื่องการสะกดตัว ถ้าตัวสะกดการันต์ผิดพลาดไป 
ความหมายจะผิดพลาดไปด้วย 
 ๑.๑.๑๓.๒ ค าพ้องรูป 
 คําพ้องรูปคือคําที่มีรูปเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน ด้วยเหตุที่คําไทยเขียนตัวอักษร
ติดกันไม่แยกคําเป็นช่วง ๆ จึงทําให้รูปคําเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน ต้องเข้าใจความจึงจะใช้ได้ 
 



 
๑๓ 

ตัวอย่าง เรือนรก -  เรือ – นรก  = เรือท่ีไม่ดี หรือที่มีการฆ่ากัน 
   -  เรือน – รก  = เรือนรกรุงรัง 
 เพลา  -  เพ – ลา  = เวลา 
   -  เพลา   = เบา ๆ หรือตัก 
 ตากลม  -  (นั่ง)ตาก – ลม  = นั่งเล่น 
   -  ตา – กลม  = นัยน์ตา – กลม 
 คําพ้องรูป มีความสําคัญในเรื่องการออกเสียง ถ้าออกเสียงผิดความหมายจะผิดพลาดตามไป 

๑.๑.๑๔ ภาษาไทยมักจะละค าบางค า (ส่วนมากเป็นภาษาพูด) 
 การละคําบางคําทําให้ประโยคบางประโยคมีความหมายไม่แน่ชัด อาจทําให้เข้าใจเป็นสองทาง 
ตัวอย่าง โต๊ะสองตัวนี้ของเธอ 
 โต๊ะของเธอสองตัวนี้       -  ละคําว่า “คือ” หรือ “เป็น” 
 สองตัวนี้โต๊ะของเธอ 
 ฉันไปโรงเรียนเวลา ๘.๐๐ น.  -  ละคําบุรพบท “ที”่ หรือ “ถึง” ฯลฯ 
 การละคําไว้ในฐานที่เข้าใจทําให้เกิดความสับสนในการใช้ภาษาได้ง่าย 

๑.๑.๑๕ ภาษาพูดมีค าเสริมแสดงความสุภาพ 
 ภาษาพูดมีคําเสริมท้ายประโยค 

ก.  แสดงความสุภาพ เช่น เถิด ซิ นะ จ๊ะ คะ ครับ ฯลฯ 
ข. แสดงความไม่สุภาพ เช่น โว้ย ฯลฯ 
ค.  แสดงความรู้สึก เช่น นะจ๊ะ ฯลฯ 

๑.๑.๑๖ การลงเสียงหนักเบาท าให้หน้าที่ของค าเปลี่ยนไป 
 การออกเสียงในภาษาไทยที่มีเสียงหนักเบาไม่เท่ากันทุกพยางค์ ทั้งที่เป็นคําไทยแท้และคําที่มาจาก

ภาษาอ่ืน 
ตัวอย่าง  กะทิ “กะ”  เสียงเบากว่า “ทิ” 
  ลักษณะ “ลัก” เสียงหนักที่สุด “ณะ” เสียงหนักรองลงมา ส่วนคํา “ษ” เบาทีสุ่ด ฯลฯ 
  การลงเสียงหนักเบาสําคัญอยู่ที่ “ความ” ถ้าคํานั้นมีความหมายชัดแจ้งต้องลงเสียงหนักทุกพยางค์ 
  สะ = สุมไว้ รวบรวมไว้ 
  สะสม   = รวบรวมไว้ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ 
  สะสาง  = ทําสิ่งที่รวบรวมไว้ให้หายยุ่ง  
  การออกเสียงหนักเบาอาจแยกให้เห็นความหมายที่แตกต่างกันได้ เพราะทําหน้าที่ผิดกัน 

 ตัวอย่าง ก. ถ้ามันเสียก็แก้เสียให้ดี 
 “เสีย” คําแรกเป็นคํากิริยา ลงเสียงหนัก หมายถึง “เสื่อมคุณภาพ” 
  “เสีย” คําหลัง เสียงเบา เป็นคําวิเศษณ์เสริมเพ่ือเน้นความหมาย “ให้เสร็จไป” 



 
๑๔ 

 ข. ข้าวเย็นหมดแล้ว หมายถึง ข้าวไม่ร้อนแล้ว เน้นที่คําว่า “เย็น” 
 ข้าวเย็นหมดแล้ว  หมายถึง ข้าวไม่ร้อนแล้ว ข้าวที่มีลักษณะเย็นไม่มีแล้ว เน้นที่คําว่า“หมด” 
 วันนี้ ฉันไปกินข้าวเย็นด้วย หมายถึง ข้าวไม่ร้อนแล้ว ข้าวมื้อเย็น ฯลฯ 
 ในการพูดจึงต้องระมัดระวังในการออกเสียงหนักเบาให้ถูกต้อง 

๑.๑.๑๗ การสร้างค า 
 ภาษาทุกภาษาย่อมมีการขยายตัวตามความเจริญของมนุษย์ เมื่อสังคม กว้างขึ้น ภาษาก็ต้อง
ขยายตัวไปตามความต้องการของมนุษย์ นักภาษาได้ประมวลวิธีการขยายตัวออกไปเป็น ๘ ทาง ภาษาไทยก็ได้
ขยายตัวไปตามลักษณะนั้น จึงกล่าวได้ว่าภาษาไทยมีหลักในการสร้างคําตามแนวภาษาศาสตร์ 

๑.๑.๑๗.๑ เกิดจากการแปรเสียง คือ เปลี่ยนแปลงเดิมให้เพ้ียนไป เสียงเปลี่ยนไป ความหมายก็
เปลี่ยนไปด้วย ทําให้เพิ่มคําในภาษา 

ตัวอย่าง   โซก  -  โชก   ชุ่ม  -  ชอุ่ม 
 ริกริก – หลุกหลิก  ตรอก  -  กรอก  ฯลฯ 

๑.๑.๑๗.๒ เกิดจากการเปลี่ยนเสียง คือ คําคําเดียวกันแต่เปลี่ยนเสียงให้ต่างกัน ก็มีความหมาย
ต่างกัน 

ตัวอย่าง ก.วิธี  - ทํานองหรือหนทางที่จะทํา กฎเกณฑ์ ธรรมเนียม 
   พิธี  - แบบอย่าง ธรรมเนียม งานที่จัดขึ้นตามลัทธิเพื่อความขลัง 
 ข.ฐาน  - ที่ตั้ง แท่น 
         ฐานะ - หลักแหล่ง ตําแหน่ง 
 ค.สีมา  - กําแพง  แดน  จังหวัด 
         เสมา  - เครื่องหมายปักเขตอุโบสถหรือบนกําแพงเมือง  เครื่องหมายห้อยคอ
รูปเหมือนเสมาโบสถ์ ฯลฯ 

๑.๑.๑๗.๒ เกิดจากการประสมค า คือ นําคํามารวมกันแล้วเกิดความหมายอีกอย่างหนึ่ง 
ตัวอย่าง คน – ใช้  ผม – ยาว 

 นัก – ศึกษา  ปาก – กา – หมึก – ซึม 
 เต้น – รํา  พ่อ – ตา  ฯลฯ 

๑.๑.๑๗.๓ เกิดจากการเปลี่ยนต าแหน่งค า โดยเฉพาะคําโดด การเปลี่ยนตําแหน่งของคําย่อมทํา
ให้ความหมายเปลี่ยนไป ทําให้เกิดคําขึ้นอีกคําหนึ่ง 

ตัวอย่าง ไข่ไก ่ –  ไก่ไข ่ เดินทาง –  ทางเดิน 
 ไม้ต้น –  ต้นไม้  ใจร้อน  –  ร้อนใจ 
  ๑.๑.๑๗.๔ เกิดจากการแปรความ คือ ขยายความหมายของคําให้เพ่ิมขึ้น เกิดเป็นคําที่ มี
ความหมายมากขึ้น 

ตัวอย่าง ก. “เดิน” หมายความว่า เคลื่อนไป ก้าวหน้าไป ไปด้วยกําลังต่าง ๆ เช่น คนเดิม รถเดิน,
นาฬิกาเดิน 



 
๑๕ 

 เมื่อรวมกับคําอ่ืน ความหมายแปรไป 
 เดินตลาด - วิ่งเต้นหาผู้ซื้อขาย 
 เดินเหิน - วิ่งเต้นขอความช่วยเหลือ 
 เดินแต้ม - ใช้วิธีแยบคาย 
 เดินสะพัด - กระแสรายวัน 

๑.๑.๑๗.๕ เกิดจากการเปลี่ยนความ คือ เดิมความอย่างหนึ่งแล้วเปลี่ยนความตามนัยของคํานั้น
อีกข้ันหนึ่ง 

ตัวอย่าง  นิยาย -  เรื่องท่ีเล่าต่อ ๆ กันมา (เรื่องที่นี้ผู้เล่าแต่งข้ึนเพื่อความสนุกหรือเป็นคติ) 
 นิยาย -  การพูดเท็จ 
 กระโถน  -  ภาชนะท่ีรองรับของที่ต้องการทิ้ง 
 กระโถน  -  ผู้ที่ต้องร้องรับรู้ทุกอย่างไม่ว่าทางดีหรือทางเสีย 

๑.๑.๑๗.๖ เกิดจากการน าค าภาษาอ่ืนมาใช้ ด้วยเหตุที่ชาติหนึ่งย่อมมีความสัมพันธ์กับชาติอ่ืน ๆ 
(จะด้วยทางใดก็ตาม) เช่น ทางศาสนา ทางสงคราม ทางการค้า ฯลฯ ความสัมพันธ์ในทางภาษาย่อมเกิดตามมาด้วย 
ไทยเราเคยมีความสัมพันธ์กับจีน เขมร โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส อินเดีย อิหร่าน ฯลฯ จึงมีคําเหล่านี้เข้ามาปนอยู่ใน
ภาไทย บางทีก็ใช้เสียงเดิม บางทีก็แปลงให้เข้ากับเสียงของไทย 

ตัวอย่าง ก๋วยเตี๋ยว  เกี้ยมซึงต ี  (จีน) 
 เชค   ขนมปัง   (อังกฤษ – ฝรั่งเศส) 
 เสวย   ขจร   (เขมร) 
 เขต   ธรรม   (บาลีสันสฤกต) ฯลฯ 

๑.๑.๑๗.๗ เกิดจากการคิดตั้งค าขึ้นใหม่ การบัญญัติขึ้นใหม่ บางทีก็อาศัยเสียงธรรมชาติหรือ
รูปร่าง บางทีก็อาศัยศัพท์ในภาษาอ่ืน 

ตัวอย่าง ชักโครก  โทรทัศน์ 
 ไฟฟูา   กิจกรรม 
 คุณค่า   พฤติกรรม  ฯลฯ 
  การสร้างคําของภาษาไทย โดยเฉพาะการประสมคํา ถ้าผู้ใช้ภาษาไม่เข้าใจใช้ให้ถูกต้อง เว้นวรรค
ในการเขียน เว้นจังหวะในการพูดผิดพลาดไป ทําให้ความหมายไม่ตรงตามความต้องการได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ 

๑.๒ คุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย” 
๑.๒.๑ ใช้เป็นสื่อกลาง 
  ภาษาเป็นสื่อ ความหมายนั้นคือ สารที่ส่งไป ชาวไทยทุกคน ยินยลเข้าใจเขียนอ่านฉับไว ได้พูดฟัง

ความ หากไร้ภาษาเราจะพูดจา ถูกไหมขอถาม ถ้าใช้สับสน เกิดผลไม่งาม ถูกคนประณาม ทั่วทั้งพารา 

๑.๒.๒ เสริมสร้างวัฒนธรรม 
ความเจริญระเบียบ ศีลธรรมงามเรียบ กลมเกลียวก้าวหน้า นิยามความหมายมากมายพจนา รวมทั้ง

ภาษา วัฒนธรรมไทย ภาษาสร้างเสริม ถ้อยคําเพ่ิมเติม ภาษิตคิดใช้ วรรณคดีเรื่องเหมาะ ไพเราะกินใจ ปริศนาทาย
ใจ คติชนวิทยา 

๑.๒.๓ ส าแดงเอกลักษณ์ 
  ภาษาของไทย ลักษณะบอกได้ คนไทยเจ้าของ อยู่แคว้นแดนใด หัวใจลําพอง พูดเขียนฟังคล่อง ภาษา
ของเรา สํานวนสนทนา สําแดงลักษณ์ว่าคนไทยไม่เขลา มีภาษาชาติ สะอาดเกลี้ยงเกลา ปรากฏคําเก่า มาแต่โบราณ 

๑.๒.๔ พิทักษ์เอกราช 
 ภาษาแห่งชาติ พิทักษ์เอกราช กัลปาวสาน ปวงชนร่วมรัก สมัครสมาน เสพสุขสําราญ ในถิ่นแหลมทอง 

๑.๒.๕ ประสารทวิชา 

ภาษาไทยจาร สรรพวิชาการ ประกาศศักดิ์ศรี บันไดข้ันต้น คิดค้นวิธี เสริมความรู้ดี ปัญญาอนันต์ 

๑.๒.๖ พัฒนาความคิด 
ความคิดพัฒนา ด้วยมีภาษา บันทึกเรื่องราว ปัญหาอุปสรรค รู้หลักสืบสาวพินิจข้อข่าว เล็งเห็นการณ์ไกล

ถ่ายทอดแนวทางเพ่ือเป็นแบบอย่าง ปรับปรุงแก้ไข เลือกอ่านรู้คิด ชีวิตเติบใหญ่ ปัญญาสดใส จดจําเนิ่นนาน 

๑.๒.๗ กอบกิจการงาน 
 ภาษาจําเป็น แจ้งความคิดเห็น ในกิจการงาน ติดต่อถึงใคร เรียกใช้ไหว้วานเลือกคําต้องการ เห็นผลทันตา 
เขียนอ่านรวบรัด เวลาประหยัด ธุรกิจก้าวหน้า งานเล็กงานใหญ่ ล้วนใช้ภาษา โน้มนําชนมา กอบกิจร่วมกัน 

๑.๒.๘ ประสานสามัคคี 
ภาษาผสานจิต เหนี่ยวนําความคิด สมานฉันท์ หมู่ชนเชื้อไทย ดวงใจผูกพันสื่อสารร่วมกัน ด้วยภาษาไทย 

ถึงคราวคับขัน สื่อภาษากันรวมพลเหนือใต้ สํานึกร่วมชาติ องอาจเกรียงไกร รักษาชาติไว้ ภัยพ่ายนิรันดร์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 
ทักษะการฟัง 

เวลาเรียน   ๔  ชั่วโมง 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๒.๑ จับใจความสําคัญจากการฟัง 
๒.๒ วิเคราะห์และสรุปความจากการฟัง 
๒.๓ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง 
๒.๔ มีมารยาทในการฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
๑๘ 

หน่วยที่ ๒ 
ทักษะการฟัง 

 
 
การฟัง หมายถึงการรับสาร หรือเสียงที่ได้ยินทางหู การฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีมารยาทและรู้จักพินิจ

พิเคราะห์เนื้อหาของสาร ที่รับว่ามีข้อเท็จจริง อย่างไร รู้จักจับใจความสําคัญ ใจความย่อย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้รับ
สาร ได้ประโยชน์จากการฟังอย่างเต็มที่ 

 
ความส าคัญของการฟัง 

สิริวรรณ นันทจันทูล และองอาจ โอ้โลม (๒๕๓๘) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการฟังสรุปได้ดังนี้  
๑. การฟังมีบทบาทสําคัญต่อชีวิตประจําวันของคนปัจจุบัน เช่น ตื่นเช้าก่อนไปมหาวิทยาลัย ฟังคุณแม่สั่ง

ข้อความ นั่งรถของคุณพ่อเปิดวิทยุฟังข่าว เมื่อเข้าห้องเรียนฟังอาจารย์บรรยายความรู้ อาจารย์เปิดเครื่องเล่นแถบ
บันทึกเสียงให้ฟังบทความประกอบการเรียน หลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้านไปเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้า ฟังเรื่องราว
ที่ทางห้างประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง หลังทําการบ้านดูโทรทัศน์ ก่อนนอนฟังเพลงจากเครื่องเล่นแถบบันทึกเสียง 

๒. การฟังเป็นทักษะการสื่อสารที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจําวัน มีผู้สํารวจข้อมูลการใช้ทักษะการสื่อสาร
โดยศึกษาการสื่อความหมายของผู้ใหญ่ในระยะเวลา ๖๐ วัน ผลการสํารวจปรากฏว่าเวลาที่ใช้พูด ๓๙% เขียน 
๑๑% ฟัง ๔๒% และอ่าน ๑๔% จากข้อมูลดังกล่าวทําให้เห็นว่าในชีวิตประจําวันเราใช้ทักษะการฟังมากท่ีสุด  

๓. นักปราชญ์ไทยในอดีตจัดการฟังไว้เป็นอันดับแรกของหัวใจนักปราชญ์ ซึ่งมี ๔ ประการ คือ สุ (สุต) 
หมายถึงการฟัง จิ (จินตนะ) หมายถึงการคิด ปุ (ปุจฉา) หมายถึงการถาม และลิ (ลิขิต) หมายถึงการเขียน ฉะนั้น
จึงหมายความว่าผู้ที่จะเป็นนักปราชญ์จะต้องให้ความสําคัญกับการฟังทั้งฟังสารผ่านสื่ออากาศ  สื่อบุคคล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่รอบรู้เรื่องราวต่างๆ นี้มักได้รับยกย่องว่าเป็น “พหูสูต” ซึ่งหมายถึง ผู้ฟังมาก 

๔. การฟังสารผ่านสื่อเป็นปัจจัยสําคัญของการคิด การพูด และการเขียน ผู้ที่ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อม
ส่งเสริมให้การคิด การพูด และการเขียนเกิดประสิทธิผลไปด้วย กล่าวคือเมื่อผู้รับสารได้ฟังเรื่องราวหลากหลายจากสื่อ
ต่างๆ ย่อมทําให้เกิดความคิดลึกซึ้ง กว้างขวาง มีเหตุผล และเมื่อต้องการถ่ายทอดความรู้หรือแสดงความคิดเห็นให้
ผู้อื่นทราบ ไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือการเขียนก็ย่อมกระทําได้ดี มีสาระ มีเหตุผล น่าเชื่อถือ น่าฟัง น่าอ่าน 

๕. การฟังสารผ่านสื่อเป็นปัจจัยสําคัญในการแสวงหาความรู้ทั้งความรอบรู้ ความเป็นไปของสังคม ของ
ประเทศชาติ ความรู้เพ่ือการดําเนินชีวิต และความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมทั้งเพ่ือการศึกษาหาความรู้ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน เช่น ฟังข่าวสารบ้านเมืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยหรือทางโทรทัศน์สถานีต่างๆ เป็นต้น 

อาจกล่าวได้ว่าทักษะการฟัง เป็นทักษะที่สําคัญยิ่งในชีวิตประจําวัน ผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ เกิดความคิด  จึงจะถือว่าเป็นการฟังที่สมบูรณ์ ในสังคมปัจจุบันเราจําเป็นต้องฟังผู้พูดเพ่ือการติดต่อสื่อสาร
หรือเพ่ือกิจธุระในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะทักษะสําคัญดังนี้ 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B9&action=edit


 
๑๙ 

 ๑. การจับใจความสําคัญจากการฟัง 
 ๒. การวิเคราะห์และสรุปความจากการฟัง 
 ๓. หลักและวิธีแสดงความคิดเหน็จากการฟัง 
 

๒.๑ การจับใจความส าคัญจากการฟัง 

การจับใจความสําคัญเป็นการฟังเพ่ือความเข้าใจเรื่องราวของสารเป็นทักษะเบื้องต้นที่ผู้ฟังทุกคนต้อง
ฝึกฝน  เราจะต้องติดตามฟังเรื่องราวโดยตลอด  ดังนั้นจึงต้องมีสมาธิในการฟังและสามารถแยกแยะได้ว่าข้อความ
ใดเป็นใจความสําคัญ  และข้อความใดเป็นพลความ  ถ้าเราสามารถเข้าใจเรื่องราวได้โดยตลอดแล้ว เราย่อมจดจํา
เรื่องท่ีฟังและสามารถถ่ายทอดให้คนอ่ืนฟังต่อไปได้ด้วย ผู้ฟังจะต้องรู้ความหมายของคําพูด และความหมายที่ผู้พูด
แสดงออกมาทาอากัปกิริยา ท่าทาง สีหน้าหรือนัยน์ตา   

ในการฟังแต่ละครั้ง  เราต้องจับประเด็นของเรื่องที่ฟังได้  คือ  รู้ว่าผู้พูดต้องการสื่อสารอะไรเป็นประเด็น
สําคัญ และรู้จักจับประเด็นรองซึ่งขยายประเด็นสําคัญ การฟังเช่นนี้เป็นการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ ใจความ
รอง  และรายละเอียดของเรื่อง   โดยมีวิธีจับใจความสําคัญ  ตามลําดับขั้นดังนี้ 

๒.๑.๑ ขั้นฟัง 
ฟังให้เข้าใจอย่างน้อย  ๒  เที่ยว  เพื่อให้ได้ใจความที่สําคัญ 

๒.๑.๒ ขั้นคิด 
๑) พิจารณาว่าเรื่องที่ฟัง  พยายามจับใจความสําคัญของเรื่องเป็นตอนๆ ว่าเรื่องอะไร  ใครทํา

อะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร   
๒) หารายละเอียดของเรื่องที่เป็นลักษณะปลีกย่อยของใจความสําคัญ  หรือที่เป็นส่วนขยาย

ใจความสําคัญ 
๓) จับใจความสําคัญว่ากล่าวถึงเรื่องอะไร  โดยคิดเป็นคําถามว่า  ว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร ใครทํา  

เกิดท่ีไหน เรื่องเป็นอย่างไร เมื่อไหร่  มีความสําคัญอย่างไร  สาเหตุของเรื่องดังกล่าวคืออะไร  ผลที่เกิดขึ้นจากเรื่อง
ดังกล่าว คืออะไร 

๔) คิดวิธีที่จะเขียนใจความสําคัญให้กะทัดรัดและชัดเจน 

การสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟังมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเรามาก  เพราะการที่เราได้ฟังอะไรแล้วก็
ลืมนั้น  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่เราไม่ได้เอาใจใส่ต่อการสรุปความ หากเรารู้จักการสรุปความหลังจากฟังจบ     
โดยเลือกเก็บเฉพาะประเด็นสําคัญแล้วบันทึกไว้ในสมุด  ความทรงจํานั้นก็จะอยู่กับเราได้นานและเป็นประโยชน์    
กับเราได้ในยามที่ต้องการ  หรือแม้แต่ช่วยแก้ไขปัญหาในยามคับขันได้เป็นอย่างดี 

วิธีการสรุปความจากการฟังนั้น  เราจะต้องค้นหาให้พบว่าสารใดเป็นความคิดที่สําคัญในเรื่องนั้น ๆ แล้ว
สรุปไว้เฉพาะใจความสําคัญ โดยเขียนชื่อเรื่อง ผู้พูด โอกาสที่ฟัง วัน เวลา และสถานที่ที่ได้ฟังไว้ด้วยเพ่ือเป็น
หลักฐานเครื่องเตือนความทรงจําต่อไป 



 
๒๐ 

การฟังเพ่ือเข้าใจเรื่องราวและจับใจความสําคัญของสาร เป็นการฟังในชีวิตประจําวันเพ่ือให้ได้สาระสําคัญ
ของเรื่องที่ฟัง เช่น ฟังการสนทนา ฟังเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฟังโทรศัพท์  ฟังประกาศ ฟังการบรรยาย     
ฟังการอภิปราย  ฟังการเล่าเรื่อง  เป็นต้น 

 

๒.๒ การวิเคราะห์และสรุปความจากการฟัง 

การวิ เคราะห์และสรุปความเป็นการฟังเพ่ือคิดพิจารณาแยกแยะในความที่ ฟังว่าข้อความใดเป็น
ข้อเท็จจริง  ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นของผู้พูด  ผู้พูดมีเจตนาอย่างไรและเรื่องที่ฟังส่วนใดเป็นเหตุ ส่วนใดเป็น
ผล  เหตุผลนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  การฟังเพ่ือการวิเคราะห์นี้มีความสําคัญมาก ทําให้เราเป็นคนมีเหตุผล      
ไม่เชื่อเรื่องงมงาย  รู้จักพิจารณาไตร่ตรองเรื่องที่ฟังแล้วทําให้เกิดความคิดแตกฉานต่อไป โดยมีวิธีวิเคราะห์และสรุป
ความ ตามลําดับขั้นดังนี้ 

๒.๒.๑ ขั้นฟัง 
 ฟังให้เข้าใจอย่างน้อย  ๒  เที่ยว  เพื่อให้ได้ใจความสําคัญ  รายละเอียด  และแนวคิดท่ีสําคัญ 
 

๒.๒.๒ ขั้นคิด 
 ๑) คิดเป็นคําถามว่าอะไรเป็นจุดสําคัญของเรื่อง  และจุดประสงค์หรือแนวคิดอย่างไร 

 ๒) คิดต่อไปว่า  จุดสําคัญของเรื่องมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง   
 ๓) จดสิ่งนั้นๆไว้เป็นข้อความสั้นๆ  และคิดวิธีที่จะเขียนหรือเรียบเรียงสรุปความให้กะทัดรัดและ

ชัดเจน 

         การฟังเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนี้  มักเป็นการฟังที่ต้องใช้เหตุผลพิจารณาว่าเห็นด้วย  หรือ
โต้แย้งกับผู้พูด  เช่น  ฟังการอภิปราย  ฟังการโต้วาที  ฟังโฆษณาชวนเชื่อ  เป็นต้น  ทั้งนี้ให้พิจารณาเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ที่ฟังโดยพิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ดังนี้ 

ข้อเท็จจริง      
         เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําอะไรหรืออยู่ในสภาพอย่างไร          
ที่ไหน  เมื่อไร  มีปริมาณหรือขนาดเท่าใด  หรือมีลักษณะอย่างไร  อาจเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ผ่านแล้ว  หรือ
กําลังเกิดขึ้นอยู่แล้วผู้พูดนํามาพูดให้ทราบตามที่ได้พบเห็น ได้รับรู้ 

๑.  ฟังเรื่องราวให้ตลอด จับใจความสําคัญ 
๒.  ฟังแล้วคิดตามไป พิจารณาแยกแยะเรื่องราวที่ฟัง โดยหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูด 

 

ข้อคิดเห็น 
         เป็นข้อความแสดงความเชื่อ  หรือแนวคิด หรือความรู้สึกส่วนตัวที่ผู้พูดมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ไม่ว่าเป็น
บุคคล  วัตถุ  เหตุการณ์  หรือพฤติการณ ์ ซึ่งผู้อื่นอาจเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ 

๓.  ฟังแล้วแยกแยะข้อความส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผล 
๔.  ฟังแล้วบอกว่าผู้พูดมีเจตนาในการพูดอย่างไร 



 
๒๑ 

๕.  ฟังแล้วบอกว่าเรื่องราวที่พูดนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
๖.  ขณะฟัง  ควรสังเกตกิริยาท่าทาง น้ําเสียงของผู้พูดประกอบการฟังด้วย  เพ่ือดูความสัมพันธ์กับคําพูด

ที่เป็นข้อเท็จจริง  หรือเป็นส่วนเสริมข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น 
 

๒.๓ หลักและวิธีแสดงความคิดเห็นจากการฟัง 

ทุกคนมีอิสระในการคิด หากความคิดนั้นได้ผ่านการไตร่ตรองตามขั้นตอนที่เหมาะสมแล้ว การแสดงความ
คิดเห็นเป็นกระบวนการ เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าของสารโดยปรกติแล้วมนุษย์ย่อมมีความคิดอยู่ตลอดเวลา 
แล้วถ่ายทอดความคิดนั้นเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนตามกาลเทศะอันควรที่ตนพอใจหรือเหมาะสม ฉะนั้นการฟัง
เพ่ือแสดงความคิดเห็นจึงเป็นการฟังเพ่ือแสวงหาเหตุผลและข้อเท็จจริง  มีวิธีแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล  ตามลําดับขั้นดังนี้ 

๒.๓.๑ ขั้นฟัง 
ฟังให้เข้าใจอย่างน้อย  ๒  เที่ยว  เพื่อให้ได้ใจความสําคัญ  รายละเอียด  แนวคิดท่ีสําคัญ  

๒.๓.๒ ขั้นคิด 
๑) จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร แค่ไหน  อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล 
๒) ต้องวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด ว่าผู้พูดต้องการให้อะไรกับผู้ฟัง  

 ๓) แยกข้อความตอนใดเป็นข้อเท็จจริง ตอนใดเป็นข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง มีหลักฐานเป็นที่ยอมรับ
หรือไม่ ข้อคิดเห็นนั้นมีเหตุผลมีความเป็นไปได้หรือน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  

 ๔) พิจารณาจุดมุ่งหมายในการพูด และเหตุผลที่มาสนับสนุนการพูด  
 ๕) วิเคราะห์ประเมินค่าเรื่องที่ฟังว่า มีคุณค่าและประโยชน์เพียงใด 

๒.๔ มารยาทในการฟัง 

การฟังเป็นกิจกรรมในการดําเนินชีวิตที่ทุกคนในสังคมมักจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเกือบทุกวัย  การเป็นผู้มี
มารยาทในการฟังที่ดี นอกจากเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้กับตนเองแล้วยังเป็นสื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ได้รับ
การอบรมฝึกฝนมาอย่างดี เป็นผู้มีมารยาท ในสังคม การที่ทุกคนมีมารยาทที่ดีในการฟังและการดู ยังเป็นการสร้าง
ระเบียบ ในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมช่วยลดปัญหาและความขัดแย้งและยังช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการฟังอีกด้วย 

 

 

 

 



 
๒๒ 

ผู้มีมารยาทในการฟัง ควรปฏิบัติตนดังนี้  

 

๑. เมื่อฟังอยู่เฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ควรฟังโดยสํารวมกิริยามารยาท  สุภาพเรียบร้อย และตั้งใจฟัง    

 

   ๒. การฟังในที่ประชุม ควรเข้าไปนั่งก่อนผู้พูดเริ่มพูด โดยนั่งที่ด้านหน้าให้เต็มก่อน  และควรตั้งใจฟังจน
จบเรื่อง   

 

           

๓. ฟังด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส  หรือแสดงสีหน้าพอใจเป็นกันเองกับผู้พูด ปรบมือเมื่อมีการแนะนําตัวผู้
พูด ไม่มีแสดงกิริยาก้าวร้าว เบื่อหน่าย หรือลุกออกจากที่นั่งโดยไม่จําเป็นขณะฟังและเมื่อผู้พูด พูดจบ     

 



 
๒๓ 

 
          ๔. เมื่อฟังในที่ประชุม ต้องตัง้ใจฟังและจดบันทึกข้อความที่สนใจ หรือข้อความที่สําคัญ หากมีข้อสงสัยเก็บ
ไว้ถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาสให้ถาม หรือยกมือขึ้นขออนุญาตหรือแสดงความประสงค์ในการซักถาม ถามด้วยกิริยา
สุภาพ   ใช้ถ้อยคําสุภาพ และไม่ถามนอกเรื่อง   

๕. ควรรักษามารยาทและสํารวมกิริยา  โดยไม่มองออกนอกห้องหรือมองไปที่อ่ืน อันเป็นการแสดงว่าไม่
สนใจเรื่องท่ีพูด ไม่เอาหนังสือไปอ่านขณะที่ฟัง หรือนําอาหารเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานระหว่าง ไม่ควรก่อความ
รําคาญให้บุคคลอื่น ไม่หัวเราะเสียงดังหรือกระทืบเท้าแสดงความพอใจหรือเปุาปาก และไม่พูดคุยโทรศัพท์  

      มารยาทของการฟังในโอกาสต่าง ๆ เป็นพฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม ประจําชาติ การมี
มารยาทในการฟังย่อมแสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นได้รับการอบรมบ่มนิสัย  ให้เป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม การมี
มารยาทที่ดีถือเป็นการให้เกียรติต่อผู้พูด ให้เกียรติ ต่อสถานที่และให้เกียรติต่อชุมชน มารยาทเหล่านี้จึงเป็นเรื่อง
จําเป็นที่ทุกคนควรยึดถือ และปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ 
ทักษะการพูด 

เวลาเรียน   ๔  ชั่วโมง 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๓.๑ พูดแนะนําตนเอง 
๓.๒ พูดเพ่ือนําเสนอเรื่องราวต่างๆ 
๓.๓ พูดแสดงความคิดเห็น 

ในชีวิตประจําวันของเรานั้น การพูดนับว่าเป็นพฤติกรรมการใช้ภาษาที่ใช้มากเป็นอันดับ ๒ รองจากการ
ฟัง เราต้องใช้การพูดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน การพูดช่วยให้ประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตประจําวันและ
การประกอบกิจการงานต่างๆ 

การพูด หมายถึง การติดต่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ โดยใช้เสียง ภาษา แววตา สีหน้าท่าทางต่างๆ 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากผู้พูดไปยังผู้ฟังให้เป็นที่เข้าใจกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการพูด 
๑. การพูดเพื่อให้ความรู้ เป็นการอธิบาย ชี้แจง แสดงเหตุตามที่เตรียมไว้ ผู้พูดต้องมีความรู้ ค้นคว้า เรียบ

เรียง อ้างอิงอย่างชัดเจน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบอกกล่าว เล่าให้ฟัง เพ่ือให้ความรู้ เข้าใจสาระสําคัญครบถ้วน ใช้ใน
โอกาสอบรม ปฐมนิเทศ ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ บรรยายสรุป กล่าวรายงาน ประกาศ กล่าวแถลงการณ์ การสอน
หนังสือในชั้นเรียน 

๒. การพูดเพื่อโน้มน้าว เป็นการพูดชักชวน โน้มน้าว เกลีย้กล่อม จูงใจ ปลุกเร้าให้คล้อยตาม ผู้พูดต้องใส่
อารมณ์ความรู้สึกลงไป เพ่ือแสดงความเชื่อ การเห็นด้วยอย่างสุจริตใจ จึงจะทําให้การพูดมีพลัง มีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือให้ผู้ฟังเชื่อถือ คล้อยตาม ปฏิบัติตาม เปลี่ยนทัศนคติใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การชักชวนให้ประท้วง รณรงค์ให้
ไปลงคะแนนเสียง โน้มน้าวใจให้บริจาคโลหิต เป็นต้น จูงใจให้คนซื้อสินค้า ตลอดจนปลุกเร้าให้เกิดปฏิกิริยามวลชน 

๓. การพูดเพื่อจรรโลงใจ เป็นการพูดชี้แจงให้เห็นคุณงามความดี ความประณีต ความงดงาม คุณค่าอัน
น่านิยม แสดงให้เห็นถึงความน่าชื่นชมของความคิด การกระทําวัตถ ุหรือเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดจนความ
สนุกสนานเบิกบานใจ จุดมุ่งหมายเพ่ือความสบายใจเพลิดเพลิน และได้สาระใช้ในโอกาสสดุดี ยกย่องบุคคล พูดใน
งานแสดงความยินดี งานบันเทิง รื่นเริง ในโอกาสต่างๆ เช่น การกล่าวต้อนรับตําแหน่งใหม่ รับแขกผู้มาเยือน งาน
วันเกิด เป็นต้น 

๔. การพูดเพื่อค้นหาค าตอบ ผู้พูดมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริง ข้อมูลความรู้ข้อคิดเห็น หรือ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ จากผู้ฟัง เพ่ือขจัดข้อสงสัยนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติของตนหรือเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนทราบ ผู้พูด
จะต้องเรียบเรียงความคิดและใช้ภาษาท่ีถูกต้อง กะทัดรัดสละสลวย สื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจน อีก



 
๒๕ 

ทั้งยังต้องคํานึงถึงกาลเทศะ และความสุภาพด้วย การพูดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาคําตอบได้แก่ การสัมภาษณ์ 
การสอบถามข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และการปรึกษาปัญหา เป็นต้น 

 

ลักษณะวิธีการพูด 
๑. การพูดอย่างฉับพลัน เป็นการพูดท่ีผู้พูดไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน และไม่มีโอกาสเตรียมตัวมาล่วงหน้า 

แต่ได้รับเชิญให้พูดไม่สามารถปฏิเสธได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดในงานสังคมต่างๆ การพูดประเภทนี้ผู้พูดจะต้อง
ควบคุมสติไม่ให้ตื่นเต้นจนเกินไป ใช้ปฏิภาณไหวพริบประสบการณ์ความรู้รอบตัว และทักษะในการสื่อสารของตน
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ความคิดอย่างรวดเร็วเพ่ือเตรียมคําขึ้นต้น ประมวลเนื้อหาสาระและการกล่าวลงท้ายที่
เป็นลําดับต่อเนื่องชัดเจน กะทัดรัด และน่าประทับใจ 

๒. การพูดแบบอ่านจากต้นฉบับ เป็นการอ่านจากต้นฉบับทุกตัวอักษรที่เตรียมไว้ ใช้ในโอกาสที่เป็น
ทางการ เช่น การอ่านข่าวรัฐบาล สุนทรพจน์ การส่งกระจายเสียงทางวิทยุ ผู้พูดต้องมีศิลปะการอ่าน  
ต้องฝึกซ้อมเป็นอย่างดี ทั้งอักขรวิธี น้ําเสียงและการเว้นวรรคตอน 

๓. การพูดแบบท่องจ า ผู้พูดต้องจําเนื้อความจากบทให้ได้มากและครบถ้วนที่สุด ต้องพูดเป็นธรรมชาติ 
ไม่ใช่ท่องจํา ใช้อวัจนภาษาประกอบให้เหมาะสม อย่าพะวงกับเนื้อความท่ีท่องจําเพราะจะเพ่ิมความเครียด การพูด
จะไม่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ อาจจืดชืด จึงไม่ควรใช้หากจําเป็นควรพูดสั้น ๓-๔ นาที มักใช้ในการแสดงละคร 
หรือโอกาสจะแสดงความสามารถพิเศษในการพูด 

๔. การพูดแบบเตรียมตัวล่วงหน้า มีโครงร่างบันทึก ผู้พูดจะทราบล่วงหน้า จึงมีโอกาสเตรียมและฝึกซ้อม
เต็มที ่เป็นการสื่อสารที่ดี เพราะพูดจากความเข้าใจ ความรู้สึก และภูมิรู้ของตนสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังได้ดี จึง
ต้องมีการเตรียมตัว ลําดับความคิด ขึ้นต้นเนื้อความ และลงท้ายอย่างเหมาะสม เตรียมตัวต้นร่างเฉพาะหัวข้อหรือ
ใจความสําคัญหลักๆ เป็นการพูดที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด 

 

ปัจจัยท่ีช่วยให้การพูดสัมฤทธิ์ผล 
๑. บุคลิกภาพที่ดีของผู้พูด  บุคลิกภาพ หมายถึง ภาพโดยรวมของบุคคลที่ปรากฏให้เห็น ซึ่งได้แก่ 

หน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การใช้เสียง การวางตัว มารยาทในการพูด หากผู้พูดมีบุคลิกภาพที่ดี แสดงออก
ได้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะและสถานที่แล้วก็จะสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังได้บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่
ฝึกฝนและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ผู้พูดที่ดีจึงควรเอาใจใส่ ปรับปรุงบุคลิกภาพในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑.๑ การรู้จักใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ผู้พูดจะต้องรู้จักเลือกใช้ภาษาพูดให้ถูกต้อง 
เหมาะสมกับสถานที่ โอกาส บุคคล และเรื่องที่จะพูด การใช้ภาษาในการพูดต้องเป็นภาษาที่สุภาพ สั้นกะทัดรัด 
กินความ มีความหมายชัดเจน เหมาะสมกับผู้ฟัง 

๑.๒ เสียงและน้ าเสียง เสียงเป็นเครื่องสื่อความหมายที่สําคัญสําหรับการพูด น้ําเสียงที่พูดอาจจะ
แสดงให้เห็นถึงความสุภาพหรือไม่สุภาพของผู้พูดได้ การใช้เสียงพูดที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

๑.๒.๑ ความดัง ควรออกเสียงให้ดังพอเหมาะกับสถานการณ์ของการพูด คือดังพอที่ผู้ฟังที่นั่งอยู่
แถวสุดท้ายจะไดยิน ผู้พูดอาจจะต้องใช้เสียงดังบ้าง เสียงเบาบ้าง และเสียงขนาดพอดีๆ บ้าง สลับกันไปตามเจตนา
ของผู้พูด แต่ต้องระวังไม่เผลอพูดดังในลักษณะตะโกน ไม่ดงเฉพาะต้นประโยคหรือเสียงเบาตลอดเวลา 



 
๒๖ 

๑.๒.๒ ความถูกต้องชัดเจน คําพูดทุกคําจะต้องชัดเจน เสียงที่เปล่งออกมาจะต้องถูกตาม
อักขรวิธีเสียงที่มักจะเป็นปัญหาสําหรับผู้พูดจํานวนมาก คือเสียง /ร/ /ล/ และเสียงควบกล้ําต่างๆ 

๑.๒.๓ ความเร็ว อัตราการพูดที่เหมาะสมสําหรับการฟังคือ ๑๒๐-๑๘๐ คําต่อนาที ผู้พูดไม่ควร
พูดช้าเกินไปเพราะผู้ฟังจะรําคาญ และไม่ควรพูดเร็วเพราะจะทําให้เพราะจะทําให้พูดผิด เป็นผลให้ประสิทธิภาพ
การสื่อความหมายลดลง 

๑.๒.๔ การใช้ระดับเสียงสูง-ต่ า ผู้พูดจะต้องรู้จักใช้ระดับเสียงสูง-ต่ําที่เหมาะสมกับจังหวะการ
พูดและเนื้อเรื่องที่พูด โดยธรรมชาติแล้วการใช้เสียงสูงจะเหมาะกับจังหวะการพูดที่เร็วและเนื้อเรื่องที่เป็นไปใน
ทํานองตื่นเต้น ตกใจ ส่วนการใช้เสียงต่ําจะเหมาะกับจังหวะการพูดที่ช้า และเนื้อเรื่องที่เป็นไปในทํานองโศกเศร้า 

๑.๓ การใช้สายตา การมองหรือประสานสายตากับผู้ฟังนั้น นอกจากจะเป็นการสื่อความหมายในสิ่งที่
พูดและแสดงความจริงใจของผู้พูดแล้ว ผู้พูดยังจะทราบปฏิกิริยาของผู้ฟังได้ด้วยว่า ผู้ฟังเห็นด้วย เชื่อถือสงสัย หรือ 
เบื่อหน่าย ฯลฯผู้ฟังจะรู้สึกพอใจเมื่อผู้พูดมองหรือปะนานสายตากับตนเพราะจะรู้สึกว่าผู้พูดกําลังพูดกับตน
โดยตรงและตนเองมีส่วนร่วมในการพูดครั้งนั้นๆ จึงสนใจและตั้งใจฟัง ฉะนั้นในการพูดครั้งหนึ่งๆ ผู้พูดควรจะมอง
ผู้ฟังให้ทั่วถึงไม่เจาะจงมองพากลุ่มผู้ฟังที่คุ้นเคย มีทีท่าเป็นมิตร หรือผู้ฟังที่ให้กําลังใจแก่ผู้พูดเท่านั้น เพราะผู้ฟังทุก
คนต่างก็ต้องการได้รับความสนใจจากผู้พูดไม่น้อยไปกว่าที่ผู้พูดต้องการความสนใจจากผู้ฟัง  การมองผู้ฟังควรมอง
อย่างเป็นธรรมชาติโดยมองผู้ฟังเป็นกลุ่มๆ เช่นมองผู้ฟังกลุ่มแถวหน้าทางซ้ายมือแล้วเลื่อนสายตามาจับผู้ฟังที่นั่ง
ด้านหลังทางขวามือระยะหนึ่งแล้วย้ายไปมองผู้ฟังกลุ่มอ่ืนอีก แต่ควรระวังอย่ามองเป็นจังหวะซ้ายไปขวา ขวามา
ซ้ายหน้าไปหลัง จนผู้ฟังสังเกตได้ 

๑.๔ การเดิน ในการเดินออกมาพูดจะเป็นสิ่งแรกที่เป็นจุดสนใจของผู้ฟัง วิธีเดินที่ดีควรจะก้าวเดินด้วย
ฝีเท้าที่พอเหมาะ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ศีรษะจะต้องตั้งตรง ไม่เดินหลังโกงหรือยืดหน้าอก ขณะเดินแกว่งแขนตาม
สบายแต่ต้องระวังไม่ให้แกว่งมากเกินไป 

๑.๕ การยืนและการนั่ง ในขณะยืนหรือนั่งพูดนั้นผู้พูดจะต้องวางตัวให้เป็นธรรมชาติ ไม่เคร่งเครียด 
แต่ต้องไม่ทําตัวตามสบายท่ายืนที่ถูกต้องนั้นจะต้องวางเท้าห่างกันพอสบายและให้น้ําหนักตัวตกลงบนเท้าทั้งสอง
ข้างเท่าๆ กัน หลีกเลี่ยงการยืนตัวงอ การยืนพิงโต๊ะ พิงกระดาน หรือใช้มือจับโต๊ะไว้ เพราะจะ 

แสดงให้เห็นว่าผู้พูดไม่มีความมั่นใจในตนเองหากนั่งพูดควรนั่งหลังตรง  ให้เก้าอ้ีรับน้ําหนักตัวเต็มที่ 
ปล่อยเท้าลงในท่าพอสบาย ไม่ไขว่ห้างหรือเกร็งหัวเข่าให้ชิดกันจนรู้สึกเครียด 

๑.๖ การแต่งกาย การแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้เกิดความ
ศรัทธาหรือเกิดอคติต่อผู้พูดได้ ผู้พูดจึงต้องระมัดระวังเรื่องการแต่งกายให้ดี การแต่งกายที่ดีก็คือแต่งกายให้สุภาพ 
สะอาด เรียบร้อย ตามสมัยนิยม ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส วัย รูปร่าง ฐานะ และสถานที ่

การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรือใช้เสื้อผ้า เครื่องประดับที่หรูหรามากเกินไปอาจจะทําให้
เกิดผลเสียหลายอย่าง เช่น ทําให้ผู้พูดขาดความมั่นใจเพราะรู้สึกว่าตนแต่งกายผิดไปจากผู้อ่ืนในที่นั้น ทําให้ผู้ฟัง
สนใจเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมากกว่าเรื่องที่พูด หรือมีความรู้สึกว่าผู้พูดไม่ให้เกียรติแก่ผู้ฟัง ผู้พูดที่ดีจึง
ต้องพยายามศึกษาข้อบกพร่องของตนเองและปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะอยู่เสมอ 

 



 
๒๗ 

๒. เนื้อเรื่องท่ีจะพูด ต้องมีสาระเพ่ือให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ ดังนั้นผู้พูดจะต้องเตรียมเนื้อเรื่อง 
ล่วงหน้าอย่างดีเพ่ือให้การพูดประสบความสําเร็จ การเตรียมเนื้อเรื่องควรมีขั้นตอนดังนี้ 

๒.๑ การเลือกเรื่องและก าหนดขอบเขตของเรื่อง การพูดแต่ละครั้ง ถ้าผู้พูดสามารถเลือกเรื่องที่จะ
พูดได ้ควรเลือกเรื่องที่ตนเองมีความรู้ดีมีความถนัดหรือมีประสบการณ์และควรเป็นเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ  จะทําให้การ
พูดเป็นไปด้วยดี แต่ถ้ามีการกําหนดเรื่องมารให้ ผู้พูดก็จะต้องพิจารณาตีความและทําความเข้าใจหัวข้อเรื่องให้ถ่อง
แท้เสียก่อนเพ่ือดูว่ามีความรู้พอที่จะพูดหรือไม่ เมื่อเลือกเรื่องได้แล้วผู้พูดต้องกําหนดขอบเขตของเรื่องว่าจะพูด
กว้างๆ หรือพูดอย่างละเอียด โดยพิจารณากลุ่มผู้ฟัง และเวลาสําหรับพูดเป็นสําคัญ 

๒.๒ การวางโครงเรื่อง 
- ค าน า หรือการเริ่มเรื่อง เป็นการพูดช่วงแรกที่มีความสําคัญมาก เพราะจะกระตุ้นให้ผู้ฟังสนใจ

ติดตามเนือ้เรื่องต่อไป การเริ่มเรื่องนี้จะเริ่มจากากรทักทายผู้ฟัง ซึ่งถือเป็นการแนะนําตัวแสดงความเคารพ และให้
เกียรติผู้ฟัง จากนั้นจึงเข้าสู่คํานําของเรื่องอย่างน่าสนใจด้วยการใช้ถ้อยคําให้จับใจผู้ฟัง  อาจขึ้นต้นด้วยการใช้
คําถามท่ีเร้าใจ ใช้ข้อความที่ชวนให้ฉงนสนเท่ห์ประหลาดใจ ยกสุภาษิต คําพังเพย คําคม บทร้อยกรอง หรือวาทะ
ของผู้มีชื่อเสียง นอกจากนี้อาจจะยกเหตุการณ์ นิทาน มากล่าวนํา เพ่ือสร้างบรรยากาศและเร้าความสนใจของผู้ฟัง 
ควรหลีกเลี่ยงการพูดถ่อมตัวหรือขออภัยในความไม่พร้อม ไม่พูดอ้อมค้อม วกวน หรือนอกเรื่องจนหลงประเด็น 
 - เนื้อเรื่องหรือการด าเนินเรื่อง เป็นส่วนสําคัญของการพูดที่ทุกคนตั้งใจมาฟัง ผู้พูดต้องเตรียม
เนื้อหาสาระให้พร้อม โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้ดําเนินเรื่องไปตามลําดับเหตุการณ์ หรือเวลาเพ่ือไม่ให้สับสนเนื้อหา
แต่ละหัวข้อต้องสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล มีการขยายความเพ่ือเพ่ิมเนื้อเรื่องให้ชัดเจนขึ้น อาจใช้วิธีการให้คําจํากัด
ความให้เหตุผล เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง ตลอดจนใช้อุปกรณ์ต่างๆมาประกอบให้เหมาะสม 
  - การสรุป เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง ผู้พูดจะต้องประมวลความคิดที่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นจุดเด่นเพ่ือเร้าใจผู้ฟังให้เห็นความสําคัญของเรื่องที่พูด จูงใจให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ผู้พูดต้องการ การสรุปมีหลายวิธี เช่น อาจย้ําสาระสําคัญของเนื้อเรื่อง ให้ข้อคิด อ้างอิงถ้อยคําของ
นักปราชญ์หรือผู้มีชื่อเสียง ใช้สํานวนสุภาษิต คําคม บทร้อยกรอง วาทะของบุคคลสําคัญ หรืออาจสรุปด้วยการ
ชักชวน เรียกร้องผู้ฟังคล้อยตามก็ได้ 
 ๒.๓ การรวบรวมเนื้อหา เมื่อกําหนดโครงเรื่องการพูดแล้ว ผู้พูดจะต้องเตรียมเนื้อหาล่วงหน้าโดย
ค้นคว้ารวบรวมเนื้อหาจากเอกสารต่างๆ เช่น ตํารา วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ แล้วแยกไว้เป็นเรื่องๆ การค้นคว้านี้
จะทําให้ผู้พูดมีหลักฐานสนับสนุนความคิดของตนให้หนักแน่น และทําให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น 

๓. การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
๓.๑ จ านวนผู้ฟัง การทราบจํานวนผ ู้ฟังล่วงหน้าจะทําให้ผู้พูดเตรียมวิธีการพูดให้เมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง 

ถ้าเป็นผู้ฟังกลุ่มเล็กไม่เกิน ๑๕ คน ผู้พูดอาจใช้รูปแบบและวิธีการพูดที่เป็นกันเอง ไม่ต้องเป็นทางการ 
มากนัก แต่ถ้าเป็นผู้ฟังกลุ่มใหญ่ ประมาณ ๕๐ คนขึ้นไป ผู้พูดต้องใช้รูปแบบและวิธีการพูดที่เป็น

ทางการ ต้องเตรียมถ้อยคํา และระมัดระวังการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามแบบแผน เนื้อหาสาระที่พูดต้องเป็นไป



 
๒๘ 

ตามลําดับขั้นตอนอย่างถูกต้อง ถ้าต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการพูดเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น ก็ต้องเตรียม
อุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่พอที่ผู้ฟังจะมองเห็นได้ทั่วถึง 

๓.๒ เพศ ถ้าผู้พูดมีโอกาสได้ทราบล่วงหน้าว่าผู้ฟังเป็นบุคคลเพศใด ก็จะทําให้สามารถเตรียมเนื้อหา
สาระและรายละเอียดของการพูดได้เหมาะสม สอดคล้องกับรสนิยมและความสนใจของผู้ฟังส่วนใหญ่ได้ โดยปกติ
ผู้ชายจะมีความสนใจแตกต่างกับผู้หญิง ผู้ชายมักจะสนใจเรื่องตื่นเต้นผจญภัย กีฬา การเมือง ในขณะที่ผู้หญิง
มักจะสนใจเรื่องสวยๆ งามๆ การบ้านการเรือน ชีวิตครอบครัว นอกจากนี้การรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้ฟัง จะช่วย
ให้ผู้พูดเตรียมตัวเรื่องการใช้ถ้อยคําและระดับภาษาได้เหมาะสมอีกด้วย 

๓.๓ วัย วัยของผู้ฟังเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้พูดควรจะได้ทราบล่วงหน้า เพราะผู้ฟังที่มีระดับอายุ
ต่างกันจะมีความรู้ ประสบการณ์และความสนใจเรื่องต่างๆ ไม่เหมือนกัน ผู้ฟังวัยเด็กมักจะมี 

อารมณ์สนุกสนาน มีจินตนาการ สนใจเรื่องของเล่น หนังสือการ์ตูน รายการโทรทัศน์ ส่วนวัยรุ่นจะ
ชอบการแสดงเหตุผล เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น เร้าอารมณ์ วัยหนุ่มสาวจะมีอุดมการณ์ สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต  
มีอุดมคติอันแรงกล้า ขณะที่วัยสูงอายุผ่านประสบการณ์มามากจะสนใจเรื่องที่จริงจัง มีเหตุผล รวมไปถึงเรื่องใน
อดีต ดังนั้นถ้าผู้พูดได้ทราบระดับอายุผู้ฟังล่วงหน้าก็จะช่วยให้เตรียมเรื่องราวและวิธีการพูดให้เหมาะสมได้ 

๓.๔ อาชีพและกลุ่มสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของกลุ่มผู้ฟังเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นมากสําหรับ
การเตรียมตัวของผู้พูดเพราะผู้ฟังจะมีความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ปัญหา ค่านิยม ฯลฯ แตกต่างกันตาม
อาชีพถ้าผู้พูดรู้อาชีพของกลุ่มผู้ฟังจะช่วยให้เตรียมเนื้อหาและตัวอย่างประกอบได้น่าสนใจมากขึ้น 

๓.๕ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาของผู้ฟังย่อมจะมีผลต่อความสามารถในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ 
ผู้ฟังที่มีพ้ืนความรู้และมีประสบการณ์มากอันเนื่องมาจากได้รับการศึกษาสูง จะเข้าใจเรื่องที่พูดได้ง่ายและรวดเร็ว 
ในขณะที่ผู้ฟังที่มีพ้ืนความรู้และประสบการณ์น้อยก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ยากหรือไม ่

เข้าใจเลย ผู้พูดจึงต้องเตรียมเรื่องที่จะพูดให้สอดคล้องกับพ้ืนความรู้ของผู้ฟัง ที่สําคัญผู้พูดต้อง
ระมัดระวังการใช้ระดับภาษาให้เหมาะสม 

๓.๖ ศาสนาและความเชื่อ ผู้ฟังที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ย่อมจะมี
โลกทัศน์และความคาดหวังในชีวิตแตกต่างกันไป ผู้พูดต้องระมัดระวังที่จะไม่แสดงทรรศนะ หรือยกตัวอย่างที่กระทบ
ความรู้สึกของผู้ฟัง ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังในเรื่องดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง 
 

การพูดประเภทต่างๆ 
๑. การพูดแนะน าตัวตนเอง  

การพูดในลักษณะนี้เป็นการพูดแนะนําตัวอย่างกว้างๆ เมื่อเราได้พบกับบุคคลอ่ืนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน อาจ
เป็นการแนะนําตัวตามมารยาท เช่น ในโอกาสที่ต้องนั่งร่วมโต๊ะอาหารกันโดยบังเอิญ การแนะนําตัวในกรณีนี้อาจ
บอกเพียงชื่อ สกุล ตามความเก่ียวข้องกับเจ้าของงาน การแนะนําตัวต่อบุคคลอีกกรณีคือการที่เราต้องไปติดต่อการ
งานหรือขอความช่วยเหลือให้การงานที่เราต้องการประสบความสําเร็จ ฉะนั้นข้อมูลที่เราจะต้องใช้แนะนําตัวคือ 
ชื่อ สกุลตําแหน่งการงาน หน่วยงานที่สังกัด บุคคลที่อ้างถึง (ถ้ามี) เช่น 



 
๒๙ 

“สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวศิริลักษณ์ ใจดี นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาติดต่อเกี่ยวกับการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ตามที่อาจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ ได้ติดต่อ
มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะ” 

 

๒. การพูดเพื่อน าเสนอเรื่องราวต่างๆ 

๒.๑ การเล่าเรื่องที่ได้อ่านหรือฟังมา การเล่าเรื่องที่ตนได้อ่านหรือฟังมานั้นไม่จําเป็นต้องเล่าทุกเหตุการณ์ 
แต่ควรเล่าแต่ประเด็นที่สําคัญๆ ภาษาที่ใช้เล่าก็ควรเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆ ใช้น้ําเสียงประกอบในการเล่าเรื่อง 
เช่น เน้นเสียงในตอนที่สําคัญ รวมไปถึงการใช้กริยาท่าทางประกอบตามความเหมาะสมของเรื่องที่เล่า  ผู้เล่าควร
เรียงลําดับเรื่องให้ถูกต้องและอาจจะสรุปเป็นข้อคิดในตอนท้ายก็ได้ 

๒.๒ การเล่าเหตุการณ์ ในชีวิตประจําวันของเรานั้น มักจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ ในบางครั้งผู้พูดก็
มีความจําเป็นที่จะต้องเล่าเหตุการณ์นั้นให้ผู้อ่ืนฟัง อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจ ตื่นเต้น โดยการที่จะเล่า
เหตุการณ์นั้นๆให้น่าสนใจก็ควรที่จะเริ่มต้นด้วยการแสดงเหตุผลว่าเหตุการณ์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจยังไง   ใช้ถ้อยคํา
และภาษาสํานวนที่ทําให้ผู้ฟังได้เห็นภาพ เล่าเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องกันเพ่ือผู้ฟังจะได้ติดตามเรื่องได้ดี น้ําเสียงชัดเจน 
เน้นตอนที่สําคัญ ใช้ท่าทาง กิริยาประกอบในการเล่าด้วยเพ่ือที่จะได้ดูเป็นธรรมชาติ  แหละสุดท้ายควรที่จะแสดง
ข้อคิดเพ่ิมเติมตามสมควร 
 

๓. การพูดแสดงความคิดเห็น   
การพูดเพ่ือแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างมีเหตุผล มีความสอดคล้อง

กับเรื่องที่พูด  ในการพูดแสดงความคิดเห็น  ผู้พูดอาจพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการ  เศรษฐกิจ หรือ
สังคมก็ได้  ทั้งนี้เมื่อแสดงความคิดเห็นไปแล้วควรทําให้ผู้ฟังเห็นด้วยหรือคล้อยตาม  การพูดแสดงความคิดเห็นอาจ
เป็นการพูดระหว่างบุคคลหรือต่อบุคคลหรือต่อที่ ประชุมชนก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสในการพูด  เช่น การให้
สัมภาษณ ์ การประชุม  การสัมมนา  การอภิปราย  การบรรยาย 

 ๓.๑ ประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็น 

            การพูดเพ่ือแสดงความคิดเห็นอาจแบ่งได้หลายประเภทตามโอกาสที่พูด หรือตามลักษณะเนื้อหาของ
การแสดงความคิดเห็น  แต่ในที่นี้ได้แบ่งประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็นตามลักษณะเนื้อหาออกเป็น ๔ 
ประเภท  ดังนี้ 

๓.๑.๑  การพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุน  การพูดแสดงความคิดเห็นในลักษณะ
ดังกล่าว   เป็นการพูดเพ่ือสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ซึ่งผู้พูดอาจจะพิจารณาแล้วว่า  ความคิดเห็นที่ตน
สนับสนุนมีสาระและประโยชน์ต่อหน่วยงานและส่วนรวม  หรือถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ จะต้อง
เป็นความคิดเห็นที่เป็นองค์ความรู้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่กําลังพูด กันอยู่   ทั้งในระหว่างบุคคลหรือในที่
ประชุม  เช่น  การพูดในที่ประชุม  การอภิปราย  การแสดงปาฐกถา  เป็นต้น 

            ๓.๑.๒  การพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้ง  การพูดลักษณะดังกล่าวเป็นการพูดแสดงความ
คิดเห็นในกรณีที่มีความคิดไม่ตรงกัน และเสนอความคิดอ่ืนๆ ที่ไม่ตรงกับผู้อ่ืน  การพูดแสดงความคิดเห็นในเชิง



 
๓๐ 

ขัดแย้งดังกล่าว  ผู้พูดควรระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาและการนําเสนอ  ความขัดแย้งควรเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ อัน
จะก่อประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสาธารณชน เช่น การสัมมนาเชิงวิชาการ การอภิปราย การประชุม  เป็นต้น 

 ๓.๑.๓  การพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์  เป็นการพูดเพ่ือวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง  ซึ่งผู้วิจารณ์อาจจะแสดงความคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์   ผู้วิจารณ์จะต้อง
วางตัวเป็นกลาง  ไม่อคติต่อผู้พูดหรือสิ่งที่เห็น  เช่น  การแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือ  ละคร  รายการ
โทรทัศน์  ภาพยนตร์  เป็นต้น 

             ๓.๑.๔  การพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อน าเสนอความคิดใหม่  เป็นการพูดในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับ
การแสดงความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และนําเสนอความคิดเห็นใหม่ของตนที่คิดว่ าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  เช่น  การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  เป็นต้น 

๓.๒ ลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดี 
            ๓.๒.๑  ผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี 
             ๓.๒.๒  การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรมีหลักการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้ง
และเชิงวิจารณ์ 
             ๓.๒.๓  ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาส โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิง
วิจารณ์  เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟัง 

             ๓.๒.๔  การแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ตาม  ควรแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
ทักษะการอ่าน 

เวลาเรียน   ๕  ชั่วโมง 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๔.๑ จับใจความสําคัญจากการอ่าน 
๔.๒ วิเคราะห์และสรุปความจากเรื่องที่อ่าน 
๔.๓ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
๔.๔ ใช้พจนานุกรมในการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๒ 

หน่วยที่ ๔ 
ทักษะการอ่าน 

 

 

การอ่านเป็นกระบวนการในการสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน  โดยการแปลความจากตัวอักษร  
หรือ  สัญลักษณ์ออกเป็นความคิด  หรือ  เรื่องราว  และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 

ความส าคัญของการอ่าน 

๑.  การอ่านเป็นวิธีการหาความรู้ได้ง่ายที่สุด  เพราะไม่ต้องอาศัยผู้ใดคอยช่วยก็สามารถอ่านสารต่างๆได้

ด้วยตนเอง 

๒. การอ่านเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุด  ในการแสวงหาความรู้  โดยเฉพาะ  นักเรียน  นักศึกษา  การอ่าน

มีความจําเป็นมาก  เพราะงานส่วนใหญ่ต้องอาศัยการอ่านเป็นสําคัญ 

๓. การอ่านเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เราฉลาดรอบรู้  เสริมสร้างความคิด  สติปัญญา  ผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านย่อม

เป็นผู้ที่มีความรู้  มีความคิดดี  เสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ศรัทธาและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รู้มาก 

๔. การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน  และคลายความทุกข์ได้  การใช้เวลาว่างอ่าน  

นิทาน  นวนิยาย  สารคดี  หรือเรื่องที่ตนชื่นชอบ  นอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังช่วยให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิง

ใจ  อันเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางอารมณ์  ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากในชีวิต 

๕. การอ่านก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม  เพราะผู้เรียนย่อมบันทึกสิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นแนวทางที่ทําให้

สังคมมีแต่ความสุข  สงบ  ผู้อ่านย่อมได้รับความรู้จากการอ่าน  รวมทั้งข้อคิด  คติสอนใจ  การปฏิบัติที่ดีงาม  อัน

จะช่วยยกระดับจิตใจผู้อ่านให้สูงขึ้นด้วย 

๖. การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยสู่คนรุ่นต่อไป 
 

คุณสมบัติของนักอ่านที่ดี 
 นักอ่านที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอ  และสามารถอ่านหนังสือได้ทุกประเภท  มีลีลา  น้ําเสียง
ชวนฟัง น่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นจะเป็นนักอ่านที่ดีได้  ควรมีลักษณะของการอ่านที่ดี ดังนี้ 

๑.  อ่านแล้วจดบันทึก  ควรรู้จักจดบันทึกข้อความที่แปลกใหม่  น่าสนใจ  หรือมีความไพเราะใน 
ด้านการประพันธ์ 

๒. เป็นคนช่างสังเกต  การสังเกตเป็นแนวทางในการช่วยการอ่านหนังสือได้ถูกต้องรวดเร็วโดยฝึกสังเกต

ตั้งแต่ส่วนประกอบของหนังสือ  เช่น  ปก  คํานํา  สารบัญ  หัวข้อเรื่อง  บรรณานุกรม  เป็นต้น 

๓. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ควรหาโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นเม่ืออ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

จบแล้ว  เพราะจะเป็นเครื่องมือในการวัดตนเองได้เป็นอย่างดี 



 
๓๓ 

๔. ไม่ปล่อยให้ผ่านไป  ถ้าข้อความอ่านแล้วยังคลุมเครือ  อย่าปล่อยให้ข้อความนั้นผ่านไปเลย  ควรฝึก

ตีความให้กระจ่าง  ถ้าเป็นศัพท์ควรเปิดพจนานุกรมตรวจสอบดูความถูกต้องอีกครั้ง 

๕. ฝึกทําความเข้าใจ  ความเข้าใจของคนเรานั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความสามารถใน

การอ่าน  ฉะนั้นควรรู้จักฝึกความสามารถทางด้านสมองอยู่ตลอดเวลา   
 

๔.๑ การอ่านจับใจความ 

 การอ่านจับใจความเป็นขั้นตอนการอ่านโดยละเอียด  ต้องอาศัยการอ่านให้เข้าใจมาก่อน  รู้รายละเอียด
ของเรื่อง  จึงจะสามารถจับใจความของเรื่องได้ว่า  เรื่องที่อ่าน  คือเรื่องอะไร  กล่าวถึงใคร  ทําอะไร  หมายความ
ว่าอย่างไร  สําคัญหรือไม่  ผู้ที่อ่านได้รวดเร็ว  และสามารถจับใจความและข้อความของเรื่องได้นั้น  ย่อมเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งในการแสวงหาความรู้ในช่วงเวลาจํากัด  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝน
บ่อย ๆ และฝึกเขียนบันทึกย่อไว้จะช่วยให้นักศึกษาจดจําเรื่องราวได้เป็นอย่างดี 

๔.๑.๑ ลักษณะของใจความส าคัญ 
๔.๑.๑.๑ ใจความสําคัญของข้อความหรือย่อหน้าหนึ่ง ๆ ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว 
๔.๑.๑.๒ ใจความสําคัญเป็นข้อความที่ทําหน้าที่คลุมใจความของข้อความอ่ืน ๆ ในตอนนั้น  

นอกนั้นจะเป็นเพียงรายละเอียด  หรือข้อความขยายใจความสําคัญเท่านั้น 
๔.๑.๑.๓ ใจความสําคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยคอาจเป็นประโยคเดียวหรือประโยค

ซับซ้อนก็ได ้แต่บางกรณีใจความสําคัญไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้นเท่านั้น 
๔.๑.๑.๔ ใจความสําคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความ 

๔.๑.๒ ความรู้พื้นฐานของผู้อ่านจับใจความส าคัญ 
การอ่านจับใจความเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนด้วยการอ่านอย่างสม่ําเสมอ  จะทําให้ผู้อ่านอ่านได้

รวดเร็วและจับใจความได้ถูกต้อง  อย่างไรก็ตามการอ่านจับใจความนั้นต้องพิจารณาตัวผู้อ่านว่ามีความรู้พ้ืนฐาน
มากน้อยมากเพียงใด  ซึ่งการอ่านดังกล่าวจําเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบของความรู้พ้ืนฐานของผู้อ่าน ๓ 
ประการ  คือ 

๔.๑.๒.๑ ความรู้ด้านภาษา  ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่าน  ฟัง  พูด  เขียน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  
การรู้จักคํา สํานวน  หรือเรื่องราวจากวรรณคดี  สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการอ่านวรรณกรรมสมัยปัจจุบัน  จึง
พอสรุปได้ว่า  ความรู้ด้านภาษามีส่วนช่วยพัฒนาการอ่านจับใจความได้เป็นอย่างดี   

๔.๑.๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง  ถ้าผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านก็จะใช้เวลาในการอ่าน
จับใจความน้อยลง 

๔.๑.๒.๓ ประสบการณ์ด้านความคิด  ระดับความคิดมีหลายระดับ  เมื่อมีการฝึกฝนบ่อยครั้ง  ก็
จะพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขั้นมีความคิดระดับสูง  คือสามารถวิเคราะห์เนื้อเรื่อง  การใช้ภาษา  และองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ที่ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการจับใจความ  เช่น  ข้อคิด  คติสอนใจ  สุภาษิต  คําพังเพย  เป็นต้น 



 
๓๔ 

 องค์ประกอบทั้ง ๓ ประการนี้  เป็นพ้ืนฐานที่จะพัฒนาการอ่านจับใจความ  ผู้อ่านที่มีความรู้
พ้ืนฐานมาก  ย่อมได้รับประโยชน์จากการนําไปใช้มากกว่าผู้มีความรู้พ้ืนฐานน้อย 

 ๔.๑.๓ ต าแหน่งของใจความส าคัญในย่อหน้า 

  ใจความสําคัญจะปรากฏอยู่ในตําแหน่งของข้อความดังต่อไปนี้ 

๔.๑.๓.๑ ใจความส าคัญอยู่ในต าแหน่งต้นของแต่ละย่อหน้า  และมีรายละเอียดวางอยู่ใน
ตําแหน่งถัดไป  ดังในภาพ 
 
 
  
 
 

ตัวอย่าง 
  เกียรติยศไม่ใช่ความดีเสมอไป  เพราะเกียรติยศเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้น  หรือเป็นค่านิยมของ
สังคมเป็นครั้งคราว  มีคนเป็นจํานวนมากได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติยศ  แต่ความมีเกียรติยศของเขาตั้งอยู่
บนความทุกข์ยากของผู้อ่ืน  ถ้าเกียรติยศจะพึงเป็นความดีแล้วไซร้  ผู้มีเกียรติยศทุกคนจะต้องเป็นคนดี  มีคน
เคารพนับถือบูชา 

  ๔.๑.๓.๒ ใจความส าคัญอยู่ในต าแหน่งตอนท้ายย่อหน้า  โดยกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆคลุม
ไว้ในตอนต้น  ดังในภาพ 
 
 
         
 
 

 
 

ตัวอย่าง 
บางคนชอบปลูกไม้ดอกไม้ผล  เมื่อเกิดออกดอกออกผลก็ชื่นใจ  เกิดความคิดที่จะทําดอกผลนั้น

ให้งดงามน่าดูยิ่งขึ้น  จึงมีผู้นําผลไม้มาประดิษฐ์ลวดลาย  แล้วจัดวางลงในภาชนะให้มองดูแปลกน่ารับประทาน
ลวดลายนั้นเกิดจากการตัด  ผ่า  ปอก  คว้านและแกะสลัก  ส่วนไม้ดอกก็นํามาผูกมัดเป็นช่อบ้ าง เป็นพวงเป็นพู่
บ้าง  เสียบเป็นพุ่มหรือปักลงในแจกันก็ได้  แสดงว่า  ศิลปะกับชีวิตเป็นส่วนที่แยกกันไม่ออก 

รายละเอียด 

ใจความส าคัญ 

รายละเอียด 

ใจความส าคัญ 



 
๓๕ 

  ๔.๑.๓.๓ ใจความส าคัญอยู่ในต าแหน่งต้นย่อหน้าและท้ายย่อหน้า  คือ  ใจความสําคัญอยู่ต้น
ย่อหน้า  แล้วขยายความต่อจากนั้นค่อย ๆ สรุปรายละเอียดต่าง ๆ ให้แคบลงและจบลงด้วยประโยคใจความสําคัญ
อีกครั้งหนึ่ง  ดังในภาพ 
         
 
 
  
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
ดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพ  ความอ่อนน้อมถ่อมตน   โดยธรรมชาติของต้น

มะเขือเมื่อมีดอก  ดอกที่จะให้ผลมะเขือได้ต้องโค้งลงเสมือนผู้อยู่ในอาการแสดงความเคารพหรือคารวะบุคคลที่ตน
เคารพยกย่องบูชา  ถ้าดอกมะเขือดอกใดชี้ดอกขึ้นเหมือนดอกไม้ชนิดอ่ืน  ดอกนั้นจะไม่ให้ผลและจะเน่าล่วงหล่น
ไป  เปรียบได้กับบุคคลที่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน  ขาดความเคารพก็จะหมดโอกาสที่จะได้รับถ่ายทอด
ความรู้จากครู 

 

  ๔.๑.๓.๔  ใจความส าคัญอยู่กลางย่อหน้า  มีรายละเอียดอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า  
ดังในภาพ 
 
             
             
             
             
             
             
       

 
 
 
 
 

ใจความส าคัญ 

ใจความส าคัญ 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

รายละเอียด
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ใจความส าคัญ 



 
๓๖ 

๔.๒ การสรุปความจากเรื่องที่อ่าน 
การสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

ขั้นแรก อ่านผ่าน ๆ โดยตลอดอย่างรวดเร็ว 
ขั้นทีส่อง อ่านอย่างละเอียดทุกตัวอักษร  ตลอดทั้งเรื่อง 
ขั้นที่สาม อ่านและสรุปใจความสําคัญ  โดยตั้งคําถามตามตัวเองว่า  เรื่องอะไร  ใคร  ทําอะไร   

ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร  ทําไม  การตั้งคําถามจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของข้อเขียน  ถึงอย่างไรเราก็ต้องตอบ
คําถามให้ครบถ้วนเพ่ือจะได้จับใจความให้มากที่สุด 

ขั้นสุดท้าย เรียบเรียงเป็นข้อความที่สละสลวย  อาจมีการขยายความของคําตอบออกไปอีกก็ได้ 
 

ตัวอย่าง 
จับโกงสอบเข้า ร.ร.นายสิบ  ๗๕ ราย ติดเครื่องสัญญาณซุก  “กางเกงใน” 

 กองปราบ ฯ บุกมหาวิทยาลัยรามคําแหง  รวบเด็กลาดกระบัง – พลตํารวจหัวใส  ขณะกําลังส่งสัญญาณ
บอกข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกปฏิบัติการสายฟูาแลบค้นตัวผู้เข้าสอบ ๑๐,๐๐๐ คน  พบพวก
ทุจริต  ๗๕ ราย  ติดเครื่องรับสัญญาณกับโกเต็กซุกไว้กับกางเกงใน  เผยทํากันเป็นขบวนใหญ่ส่งเอเย่นต์ติดต่อ
ผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 
 เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่  ๕  มีนาคม พ.ต.อ.ประมาลศักดิ์  ศรีสมบุญ ผกก.๒ พ.ต.ท.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์  
สว.ผ.๕  กก.๒ ป.  พร้อมกําลังตํารวจเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถ.รามคําแหง  แขวงหัวหมาก              
เขตบางกะปิ  กทม.  เนื่องจากสืบทราบว่ามีการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นนักเรียน  
นายสิบทหารบกประจําปี ๒๕๓๘ 
 เมื่อ พ.ต.อ.ประมวลศักดิ์  เดินทางไปถึงได้กระจายกําลังออกซุ่มอยู่บริเวณ  ตึกเคแอลบี  หรือ  อาคารกงไกร
ลาศ  สังเกตพบนายปรีชา  ศิริธรรมขันติ  อายุ  ๒๒ ปี  นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ลาดกระบัง และพลฯ 
สํารองวงศกร  ปานสุวรรณ  อายุ  ๓๓ ปี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  สน.ลุมพินี  มีท่าทางพิรุธนั่งรวมกันอยู่ที่สนามเซปัคตะกร้อ
จึงเข้าทําการขอตรวจค้นพบเครื่องวิทยุรับส่งยี่ห้อฟูดาบ้า  รุ่มพีซีเอ็ม ๑๐๘๔  จํานวน ๒ เครื่อง  และภายในตัวพลฯ 
สํารองวงศกร  ยังพบอาวุธปืนออโตเมติก  .๔๕  พร้อมกระสุนเต็มซอง  จึงควบคุมตัวมาดําเนินคดีที่กองปราบปรามใน
ข้อหามีและใช้เครื่องรับส่งวืทยุและติดตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต  นอกจากนี้แจ้งข้อหาพกพาอาวุธ
ปืนในที่สาธารณะ  โดยไม่ได้รับอนุญาตกับ พลฯ สํารองวงศกรเพ่ิมอีกด้วย 
 นักเรียนคนหนึ่งที่ถูกจับกุมในครั้งนี้  เปิดเผยว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มาจากจังหวัดสตูล  โดย
ตนไม่สามารถจะสอบเอนทรานซ์ได้  จึงสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  หลังจากได้กรอกใบสมัครก็มีเพ่ือน
มาชักชวนที่โรงเรียนให้ซื้อเครื่องรับสัญญาณในการทุจริต  โดยบอกว่าหากสอบเข้าได้จึงจะเสียเงินเป็นค่าข้อสอบจํานวน  
๕๐,๐๐๐ บาท  ตนเห็นว่าไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าเลยลองดูและก่อนที่เดินทางมาสอบ  ๓  วัน  เพ่ือคนดังกล่าวได้นํา
เครื่องรับสัญญาณมาให้และสอนวิธีการติดตั้งให้ติดในกางเกงใน  ตนอยากจะเข้าเนทหารจึงยอมรับไม่นึกว่าจะมาถูกจับ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ผู้ต้องหาที่เป็นนักเรียนส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดทางภาคใต้  ที่เหลือจะปนเปกันโดยมี
ทั้งภาคกลางอีศาณและเหนือ  ส่วนใหญ่จะมีนายหน้าไปติดต่อถึงโรงเรียนแต่ละจังหวัด  คาดว่าจะทํากันเป็นขวนการ  



 
๓๗ 

ส่วนวิธีการทุจริตนั้นขบวนการนี้จะจ้างให้คนที่เรียนเก่ง ๆ ซึ่งเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาดัง ๆ เข้าไปสอบก่อน  
จากนั้นจึงจําเอาออกมาก่อนคนอ่ืน ๆ แล้วก็รวมกลุ่มกับเพ่ือนที่มีตัวส่งสัญญาณแล้วเริ่มเฉลยข้อสอบแล้วส่งสัญญาณ
ไปให้ผู้เข้าสอบ 
 อนึ่ง  โรงเรียนนายสิบทหารบกได้เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหาบกประจําปี ๒๕๓๘  ระหว่างวันที่  ๖ – ๗  
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  โดยมีผู้สมัครสอบคัดเลือกทั้งหมด  ๑๐,๐๐๐  คน  แต่ทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้เพียง  
๘๐๐  คน  ซึ่งได้กําหนด  ให้มีการสอบข้อเขียนวันที่ ๕ มีนาคม  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
อย่างไรก็ตาม  ผู้ที่ถูกจับกุมทั้ง  ๗๕  คนได้ถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้ไปเรียบร้อยแล้ว 

(ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๖  มีนาคม  ๒๕๓๘  หน้า ๑, ๑๕) 
 
ค าถามและค าตอบที่ได้จากการอ่าน 
เรื่องอะไร :  จับโกงสอบเข้าโรงเรียนนายสิบ ๗๕ ราย  ติดเครื่องสัญญาณซุก “กางเกงใน” 
ใคร  :  ตํารวจกองปราบ 
ทําอะไร  :  ได้เข้าตรวจค้นตัวนักศึกษาที่กําลังสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหาบก 
ที่ไหน  :  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ถ.รมคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 
เมื่อไร  :  วันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๓๘ 
อย่างไร  :  ทําการตรวจค้นนักเรียนที่เข้าสอบผลปรากฎว่าพบนักเรียน  ๗๕  คนมีเครื่องรับส่ง 
     สัญญาณวิทยุขนาดเล็กซ่อนไว้ในกางเกงในและจับคนส่งสัญญาณได้  ๒  คน  ใกล้ ๆ  

   อาคารที่กําลังสอบ  พร้อมเครื่องวิทยุรับส่ง  ๒  เครื่อง  จึงนําไปสถานีตํารวจเพื่อ 
   สอบสวนข้อหาทุจริตในการสอบต่อไป 
 

ใจความส าคัญของเรื่อง  
 ตํารวจกองปรามได้เข้าค้นตัวนักศึกษาที่กําลังสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  ที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  เมื่อวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๓๘  จับนักศึกษาได้  ๗๕  คน  มีเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุขนาดเล็กซ่อนไว้
ที่กางเกงใน  และจับคนส่งสัญญาณได้  ๒  คน  ใกล้ ๆ อาคารที่กําลังสอบพร้อมเครื่องวิทยุรับส่ง  ๒  เครื่อง  จึง
นําไปสถานีตํารวจเพื่อสอบสวนข้อหาทุจริตในการสอบ 
 

๔.๓ การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
 ความคิดของมนุษย์นั้น ไม่ได้เกิดข้ึนมาอย่างลอยๆ หากแต่มีความสัมพันธ์กับการใช้ภาษา ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นผลมาจากการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า แล้วประมวลการรับรู้ ก่อน
จะถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก อันสะท้อนให้เห็นความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทัศนคติต่างๆ ผ่านการใช้ภาษา  
ปฏิกิริยาการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอันเกิดจากการการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว ออกมาทางการใช้ภาษาเช่นนี้ 
เรียกว่า การแสดงความคิดเห็น 
 การอ่านเป็นทักษะการรับสารรูปแบบหนึ่งที่ผู้รับสารอาศัยการมองเห็นเป็นช่องทางในการรับรู้ตัวอักษร 
อันเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงและความหมายในภาษา จากนั้นจึงเกิดการรับรู้ และการประมวลผลการรับรู้ขึ้นใน



 
๓๘ 

สมอง โดยเกิดการเปรียบเทียบสารที่รับเข้ามาใหม่กับประสบการณ์เดิม ก่อนจะนําไปสู่การคิด และเกิดการ
ถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาทางการใช้ภาษาหรือที่เรียกว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นเอง 
 โดยนัยนี้กระบวนการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นกระบวนการที่เกิดต่อเนื่องกับกระบวนการอ่าน เรียกว่า 
“การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน” 

๔.๓.๑ หลักการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
แม้ว่ามนุษย์จะคิดได้อย่างอิสระ แต่ก็ควรแสดงความคิดเห็น โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ ผู้รับสาร 

โอกาสที่แสดงความคิดเห็น ลําดับความคิดในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนถ้อยคําสํานวนที่ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็นด้วย จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม หลักที่ควรคํานึง เมื่อต้องการแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านมีดังต่อไปนี้ 

๔.๓.๑.๑ ควรอ่านสารจนเข้าใจชัดเจนเสียก่อนจึงค่อยแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ได้รับข้อมูลจาก
เรื่องที่อ่านอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน อันจะส่งผลให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างรอบด้าน และน่าสนใจ 

๔.๓.๑.๒ ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการแสดงความคิดเห็น ว่าต้องการสื่อความคิดเห็นเพ่ืออะไร 
เช่น แสดงความคิดเห็นเพ่ือตั้งข้อสังเกตในแง่มุมที่ยังไม่มีใครคํานึงถึง แสดงความคิดเห็นเพ่ือสนับสนุนเรื่องที่อ่าน 
แสดงความคิดเห็นเพ่ือโต้แย้งเรื่องที่อ่าน เป็นต้น การแสดงความคิดเห็น โดยกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 
จะช่วยให้การแสดงความคิดเห็นนั้นชัดเจน อันจะส่งผลให้การสื่อสารในครั้งนั้นสัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย  

๔.๓.๑.๓ ค านึงถึงผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละคนย่อมมีบุคลิกลักษณะ ตลอดจนความคิด จิตใจ 
อารมณ์ ความรู้สึกเป็นของตัวเอง การแสดงความคิดเห็นจึงควรคํานึงถึงรายละเอียดเหล่านี้ เพ่ือที่จะแสดงความ
คิดเห็นด้วยวิธีการที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้รับสาร เพ่ือให้การแสดงความคิดเห็นนั้นประสบความคิดเห็น 

๔.๓.๑.๔ ค านึงถึงโอกาสที่แสดงความคิดเห็น เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นกับทุกคน ได้ทุก
ที่ ทุกเวลา ผู้จะแสดงความคิดเห็นจึงควรพิจารณาว่าควรที่จะแสดงความคิดเห็นในจังหวะเวลาใดจึงจะพอเหมาะ
พอดี และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร นอกจากนี้ยังควรเลือกใช้ตลอดจน
เรียบเรียงถ้อยคําให้เหมาะกับโอกาส เช่นโอกาสที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นต้น 

๔.๓.๑.๕ การล าดับความคิด เป็นการจัดระบบความคิดและเรียบเรียงกระบวนการใช้ภาษาจาก
ภายใน แบ่งเป็น ๕ แบบ ดังต่อไปนี้ 

๑) เรียงตามเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง 
๒ เรียงตามสถานที่ หรือตามระยะใกล้ไกล 
๓) เรียงลําดับตามการจําแนกหมวดหมู่  
๔) เรียงลําดับตามความสําคัญ 
๕) เรียงลําดับตามการแสดงเหตุผล 

  ๔.๓.๑.๖ ค านึงถึงการเรียบเรียงถ้อยค า ภาษา เมื่อจะแสดงความคิดเห็น ผู้แสดงความคิดเห็น
ควรเลือกถ้อยคําให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และรู้จักแสดงความคิดเห็น โดยมีการแสดงเหตุผลสนับสนุนหรือมี
หลักฐานประกอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือให้การแสดงความคิดเห็นนั้นน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 



 
๓๙ 

  การเรียบเรียงถ้อยคําภาษา เพ่ือแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านนี้จะควรจะมีองค์ประกอบ ๓ 
ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ ที่มา คือการอ้างอิงถึงประเด็นจากเรื่องที่อ่าน เพ่ือให้ผู้รับสารทราบว่าการแสดงความ
คิดเห็นในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ทั้งนี้เพราะตามธรรมดาแล้ว การแสดงความคิดเห็นจะเกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องราว 
หรือเหตุการณ์มากระทบความรู้สึกนึกคิด จนกลายเป็นความคิดเห็นที่ต้องการจะแสดงให้ผู้ อ่ืนทราบ การอ้าง
ประเด็นอันเป็นที่มาของเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นนี้ จะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจใจความสําคัญของความคิดเห็น ที่ผู้
ส่งสารต้องการสื่อออกไปได้ดียิ่งข้ึน 
  ส่วนที่ ๒ ข้อสนับสนุนความคิดเห็น เป็นส่วนของการให้รายละเอียดและขยายความความ
คิดเห็นที่ได้สื่อออกไปแล้วให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจมีการยกตัวอย่างข้อความ หรือใจความจากเ รื่องที่ อ่าน              
ขึ้นประกอบการแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ความคิดเห็นนั้นมีน้ําหนักมากเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
  ส่วนที่ ๓ ข้อสรุป เป็นการให้ข้อเสนอแนะ วินิจฉัย สันนิษฐาน คาดคะเน หรือประเมินค่า โดย
อาศัยหลักฐานจากเรื่องที่อ่าน เพ่ือสรุปเป็นความคิดเห็นที่ชัดเจน อันจะนําไปสู่การยอมรับในที่สุด 
  

๔.๔ การใช้พจนานุกรม 
 พจนานุกรม เป็นหนังสือว่าด้วยถ้อยคําในภาษาใดภาษาหนึ่งเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอก
ความหมายและท่ีมาของคําเป็นต้นด้วย. 
 ในเอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้ จะยกตัวอย่าง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหลัก 

๔.๔.๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นพจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาไทย ที่ทางราชการจัดทํา

ขึ้นเพ่ือให้การเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ลักลั่น โดยมีการปรับปรุงตามลําดับเรื่อยมา เมื่อปรับปรุง
พจนานุกรมฉบับหนึ่งๆ แล้วเสร็จจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ให้หนังสือราชการ และ
การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานเช่นนี้ เสมอไป 

 

 
หน้าปกพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 
๔๐ 

    
หากพิจารณาจากการอธิบายความหมายของคําว่า “พจนานุกรม”ข้างต้น จะพบว่าพจนานุกรม

นั้น เป็นหนังสือที่ใช้สําหรับ “อธิบาย”ศัพท์ภาษาไทย คําว่าอธิบายในที่นี้คือ อธิบายวิธีการออกเสียง อธิบาย
ความหมายของคํา อธิบายที่มาของคํา และอธิบายประวัติความเป็นมาของคําด้วย พจนานุกรมจึงเป็นแหล่งอ้างอิง
ที่สําคัญยิ่งในการอ่านและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๔.๔.๒ วิธีเรียงล าดับค าในพจนานุกรม 
เพ่ือให้สามารถค้นหาคําศัพท์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จําเป็นจะต้องรู้วิลําดับการเรียงคําใ น

พจนานุกรม โดยอาจจําแนกเป็น 
๔.๔.๒.๑ การเรียงล าดับพยัญชนะ 

คําในพจนานุกรมจัดลําดับตามรูปพยัญชนะตัวแรกในคํา โดยเรียงลําดับดังต่อไปนี้ 
๑)   ก ๒)   ข ๓)   ฃ ๔)   ค ๕)   ฅ ๖)   ฆ ๗)   ง 
๘)   จ ๙)   ฉ ๑๐) ช ๑๑) ซ ๑๒) ฌ ๑๓) ญ ๑๔) ฎ 
๑๕) ฏ ๑๖) ฐ ๑๗) ฑ ๑๘) ฒ ๑๙) ณ ๒๐) ด ๒๑) ต 
๒๒) ถ ๒๓) ท ๒๔) ธ ๒๕) น ๒๖) บ ๒๗) ป ๒๘) ผ 
๒๙) ฝ ๓๐) พ ๓๑) ฟ ๓๒) ภ ๓๓) ม ๓๔) ย ๓๕) ร 
๓๖) ฤ ๓๗) ฤๅ ๓๘) ล ๓๙) ฦ ๔๐) ฦๅ ๔๑) ว ๔๒) ศ 
๔๓) ษ ๔๔) ส ๔๕) ห ๔๖) ฬ ๔๗) อ ๔๘) ฮ  
 
 หากพิจารณาการเรียงลําดับพยัญชนะในพจนานุกรมแล้วจะพบว่าการเรียงลําดับ
ตัวอักษรในพจนานุกรมนั้น เรียงตามลําดับพยัญชนะ ไม่ได้เรียงตามเสียง เช่น ถ้าต้องการค้นคําว่า เหมา ต้องเปิดดู
ในหมวด ห ส่วน ฤ ฤๅ ลําดับไว้หลังตัว ร และ ฦ ฦๅ ลําดับไว้หลังตัว ล เป็นต้น 
 คําในพจนานุกรมเรียงลําดับตาม“รูปพยางค์” เช่นถ้าจะค้นหาคําว่า “หญิง” เราไม่ได้
ค้นที่ตัว “ญ” แตค่้นที ่“ห” เป็นต้น  
 ถ้าเป็นคําศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะเดียวกัน จะเรียงลําดับตามพยัญชนะตัว
ถัดไป ไม่ว่าพยัญชนะตัวถัดไปนั้นจะเป็นตัวสะกด สระ พยัญชนะควบกล้ํา หรือพยัญชนะท่ีตามอักษรนําก็ตาม 
 คําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระจะมาหลังคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและ
ตามด้วยพยัญชนะ 
 การเรียงคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระ จะเรียงลําดับตามรูปสระ ดังนี้ 
 

๑)   ะ ๒)   -  ั   ๓)   -  ั ะ ๔)   - า ๕)   - ำ ๖)   - ิ   ๗)     - ี    
๘)  -   ึ ๙)     - ื    ๑๐)  - ุ     ๑๑)  - ู ๑๒) เ- ๑๓) เ-ะ ๑๔) เ-า 
๑๕) เ-าะ ๑๖) เ -  ิ ๑๗) เ -  ี ๑๘) เ –  ีะ ๑๙) เ - ๒๐) เ - ะ ๒๑) แ- 
๒๒) แ-ะ ๒๓) โ- ๒๔) โ-ะ ๒๕) ใ- ๒๖) ไ-   



 
๔๑ 

 

จากการเรียงลําดับดังกล่าว จะเห็นว่า 

ชัย มาก่อน ชา เพราะ -  ั   มาก่อน - า 

ชาว มาก่อน ชํา เพระ - า มาก่อน - ำ 

เชื่อ มาก่อน แช่ เพระ เ - มาก่อน แ- 
 

   นอกจากนี้การเรียงลําดับสระแล้ว พจนานุกรมยังลําดับคําศัพท์ โดยคํานึงถึงรูป
วรรณยุกต์ด้วย กล่าวคือ พจนานุกรมจะลําดับคําที่มีรูปวรรณยุกต์ไว้หลังคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ เช่น “ก่า” จะมา
หลังคําว่า “กา” เป็นต้น และรูปวรรณยุกต์นั้นจะเรียงลําดับตามลําดับ เอก โท ตรี จัตวาด้วย 

    นักศึกษาลองพิจารณารูปต่อไปนี้ 

 



 
๔๒ 

 
   พจนานุกรมส่วนใหญ่จะแบ่งหน้าหนังสือออกเป็น ๒ ซีกคือ ซีกซ้ายและซีกขวา โดยศัพท์
ตัวแรกในซีกซ้ายจะปรากฏเหนือข้อความทั้งหมดในซีกซ้าย ส่วนทางศัพท์ตัวสุดท้ายของซีกนั้นจะปรากฏอยู่เหนือ
ข้อความทั้งหมดทางซีกขวา คําที่ปรากฏเหนือข้อความทั้งซีกซ้ายและซีกขวานี้ ที่เรียกว่า ค าชี้ทาง การสังเกตคําชี้
ทางทั้งซีกซ้ายและซีกขวา จะทําให้เราทราบว่าคําที่เราต้องการค้นอยู่ในหน้านั้นๆหรือไม่  โดยพิจารณาจากลําดับ
การเรียงคําศัพท์ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 
   เช่นนักศึกษาต้องการหาความหมายของคําว่า “โจรกรรม” เมื่อเปิดพจนานุกรมก็ต้อง
เปิดในหมวดอักษร “จ” ปรากฏว่าเมื่อเปิดพจนานุกรมพบหน้าหมวด “จ”ดังรูป 

  
  
   เมือ่พิจารณาจากคําชี้ทางด้านบนจะเห็นว่าประกอบด้วยคําว่า “เจโตวิมุตติ” และ “เจ้า
แห่งอธิการ” แสดงให้เห็นว่าคําศัพท์คําแรกของหน้านี้ คือคําว่า “เจโตวิมุตติ” ส่วนคําสุดท้ายของหน้านี้คือคําว่า 
“เจ้าแห่งอธิการ”  

จะเห็นว่าศัพท์คําสุดท้ายของหน้า คือคําว่า เจ้าแห่งอธิการนั้น ประกอบด้วยสระ “เ-า” 
ซึ่งอยู่ก่อนสระ โ แสดงให้เห็นว่า คําว่า “โจรกรรม” ที่นักศึกษาต้องการหานั้น ไม่ได้อยู่ในหน้านี้ และน่าจะอยู่ใน
หน้าต่อๆไป นักศึกษาจึงเปิดพจนานุกรมไปข้างหน้าอีก จนพบหน้านี้ 



 
๔๓ 

 
 

เมือพิจารณาจากคําชี้ทางด้านบนจะเห็นว่าประกอบด้วยคําว่า “เจ้าอาวาส” และ “ฉัน” 
แสดงให้เห็นว่า คําว่า “โจรกรรม” ต้องอยู่ในหกน้านี้อย่างแน่นอน เพราะสระ โ อันเป็นสระตัวแรกของคําว่า 
“โจรกรรม” ที่ต้องการหานั้นอยู่หลัง สระ เ-า ในคําว่า “เจ้าอาวาส”อันเป็นศัพท์คําแรกของหน้านี้ และคําว่า 
“โจรกรรม” ยังอยู่ในหมวดพยัญชนะ “จ” ซึ่งมีลําดับอยู่ก่อนคําว่า “ฉัน”ซึ่งอยู่ในหมวดพยัญชนะ “ฉ” 

การเรียงคําที่เป็นนามย่อยนั้น พจนานุกรมจัดเรียงนามย่อยไว้ตามหมวดตัวอักษร เช่น  
กระจอก เป็นนามย่อยของนก แต่ไม่ได้จัดไว้ใต้คํานก จัดไว้ในพวกกระ เป็นต้น   

คําบางคําที่เป็นลูกคําของคําศัพท์ที่เป็นคําตั้ง พจนานุกรมจะจัดคําศัพท์เหล่านี้ไว้ใต้คําตั้ง
ทั้งสิ้น เช่น คําว่า “ชาย” เป็นคําตั้งมีอนุพจน์ คือ ชายกระเบน ชายคา ชายแครง ชายธง เป็นต้น 

 

๔.๔.๓ ประโยชน์ของพจนานุกรม 
นอกจากพจนานุกรมจะเป็นหนังสือรวบรวมคําศัพท์ โดยเรียงลําดับคําศัพท์ตามรูปพยัญชนะ สระ

และวรรณยุกต์แล้ว พจนานุกรมยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการอ่านคําศัพท์ ความหมายของคําศัพท์ ชนิดของ
คําศัพท์ และที่มาของคําศัพท์ เป็นต้น  พจนานุกรมจึงเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง อาจสรุปประโยชน์
ของพจนานุกรมได้ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก หากต้องการทราบว่าคําใดออกเสียงอย่างไร พจนานุกรมจะใส่คําอ่านไว้ใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) เช่น 

สิเนรุ (-เน-รุ) 
คําอ่านในวงเล็บทําให้ทราบว่าคําว่าสิเนรุ ควรอ่านเป็นสามพยางค์ว่า “สิ-เน-ร”ุ เป็นต้น 



 
๔๔ 

ประการที่สอง พจนานุกรมเป็นแบบแผนของการใช้ภาษา เมื่อผู้ใช้ภาษาเกิดความสงสัยว่า
คําศัพท์ที่ตนต้องการใช้สะกดอย่างไรจึงจะถูกต้อง เมื่อเปิดพจนานุกรมก็จะทราบ เช่น สมพงษ์ ต้องการเขียน
คําศัพท์คําหนึ่ง ที่มีความหมายว่า “ผู้นําเที่ยว”และออกเสียงว่า [มัก-คุ-เทด] แต่ไม่แน่ใจว่าใช้พยัญชนะอะไรเป็นตัว
การันต์ เมื่อเปิดพจนานุกรมดูจึงพบข้อความว่า 

 “มัคคุเทศก์ น. ผู้นําทาง, ผู้ชี้ทาง, ผู้บอกทาง; ผู้นําเที่ยว. (ป. มคฺค + อุทฺเทสก).” 
 

เมื่อสมพงษ์เห็นดังนั้นจึงทราบว่าคําว่ามัคคุเทศก์นั้นสะกดด้วย “ก์” จึงจะถูกต้อง  
 

ประการที่สาม พจนานุกรมบอกข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของคํา และที่มาของคํา เช่น เมื่อเปิด
พจนานุกรมแล้วพบคําศัพท์คําว่า “ประติชญา” ดังข้อความนี้ 

 
 
 
 

 ตัวอักษร น. หลังคําอ่านในวงเล็บนั้น เป็นอักษรย่อบอกเชนิดของคําศัพท์ว่าเป็น ค านาม 
 

 อักษรย่อบอกชนิดของคําในพจนานุกรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑) อักษรย่อในวงเล็บท้ายบทนิยาม บอกที่มาของคํา คือ :- 
     ข. = เขมร  ต.  = ตะเลง  ล. = ละติน 
     จ. = จีน  บ.  = เบงกาลี  ส. = สันสกฤต 
     ช. = ชวา  ป.  = ปาลิ (บาลี) อ. = อังกฤษ 
     ญ. = ญวน  ฝ.  = ฝรั่งเศส  ฮ. = ฮินดี 
     ญิ. = ญี่ปุุน  ม.  = มลายู 
 

๒) อักษรย่อหน้าบทนิยาม บอกชนิดของคําตามหลักไวยากรณ์ คือ :- 
     ก. = กริยา  ว. = วิเศษณ์ (คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์) 
     น. = นาม  ส. = สรรพนาม 
     นิ. = นิบาต  สัน. = สันธาน 
     บ. = บุรพบท  อ. = อุทาน 
 

๓) อักษรย่อชื่อวิทยาศาสตร์ของชื่อสกุล มีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ :- 
    ชื่อสกุลที่เขียนด้วยอักษรย่อ หมายถึง ชื่อสกุลเดียวกับชื่อสกุลที่เขียนเต็มซึ่งกล่าวไว้ข้างหน้า

โดยไม่มีชื่อสกุลอ่ืนมาคั่น เช่น Caranx sexfasciatus, C. melampygus, Carangoides gymnostethus,      
C. fulvoguttatus ในที่นี้ C. melampygus หมายถึง Caranx melampygus และ C. fulvoguttatus หมายถึง
Carangoides fulvoguttatus 

 
 

ประติชญา[ปฺระติดชะยา] น. ปฏิญญา. (ส. ปฺรติชฺญา; ป. ปฏิญฺญา). 
 



 
๔๕ 

๔) คําย่อในวงเล็บหน้าบทนิยาม บอกลักษณะของคําที่ใช้เฉพาะแห่ง คือ :- 
  (กฎ) คือ ค าที่ใช้ในกฎหมาย 
 (กลอน) คือ ค าที่ใช้ในบทร้อยกรอง 
 (การทูต) คือ ค าที่ใช้ในวงการทูต 
 (การเมือง) คือ ค าที่ใช้ในวงการเมือง 
 (การศึกษา) คือ ค าที่ใช้ในวงการศึกษา 
 (เกษตร) คือ ค าที่ใช้ในการเกษตรกรรม 
 (คณิต) คือ ค าที่ใช้ในคณิตศาสตร์ 
 (คอม) คือ ค าที่ใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์ 
 (เคมี) คือ ค าที่ใช้ในเคมี 
 (จริย) คือ ค าที่ใช้ในจริยศาสตร์ 
 (ชีว) คือ ค าที่ใช้ในชีววิทยา 
 (ดารา) คือ ค าที่ใช้ในดาราศาสตร์ 
 (ถิ่น) คือ ค าที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่น เช่น  
 (ถ่ิน-ปักษ์ใต้)  คือ  ค าที่เป็นภาษาถิ่นภาคใต้  

   (ถิ่น-พายัพ)  คือ   ค าที่เป็นภาษาถิ่นภาคพายัพ  
   (ถ่ิน-อีสาน)  คือ   ค าที่เป็นภาษาถิ่นภาคอีสาน 

 (ธรณี) คือ  ค าที่ใช้ในธรณีวิทยา 
 (บัญชี) คือ  ค าที่ใช้ในการบัญชี 
 (แบบ) คือ  ค าที่ใช้เฉพาะในหนังสือ ไม่ใช่ค าพูดทั่วไป  
   เช่น กนก ลุปต์ ลุพธ์ 
 (โบ) คือ  ค าโบราณ 
 (ปรัชญา) คือ  ค าที่ใช้ในปรัชญา 
 (ปาก) คือ  ค าที่เป็นภาษาปาก 
 (พฤกษ) คือ  ค าที่ใช้ในพฤกษศาสตร์ 
 (แพทย์) คือ  ค าที่ใช้ในแพทยศาสตร์ 
 (ฟิสิกส์) คือ  ค าที่ใช้ในฟิสิกส์ 
 (ไฟฟูา) คือ  ค าที่ใช้ในวิชาไฟฟูา 
 (ภูมิ) คือ  ค าที่ใช้ในภูมิศาสตร์ 
 (มานุษย) คือ  ค าที่ใช้ในมานุษยวิทยา 
 (แม่เหล็ก) คือ  ค าที่ใช้ในวิชาแม่เหล็กไฟฟูา 
 (ราชา) คือ  ค าที่ใช้ในราชาศัพท์ (ถ้าไม่มีอธิบายเป็นอย่าง 
   อ่ืน ให้หมายความว่า ใช้เฉพาะของเจ้านาย) 
 (เรขา) คือ  ค าที่ใช้ในเรขาคณิต 



 
๔๖ 

 (เลิก) คือ  ค าที่เลิกใช้แล้ว 
 (วิทยา) คือ  ค าที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ 
 (วรรณ)  คือ  ค าที่ใช้ในวรรณกรรม 
 (ไว) คือ  ค าที่ใช้ในไวยากรณ์ 
 (ศาสน) คือ  ค าที่ใช้ในศาสนศาสตร์ 
 (เศรษฐ) คือ  ค าที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์ 
 (สถิติ) คือ  ค าที่ใช้ในสถิติศาสตร์ 
 (สรีร) คือ  ค าที่ใช้ในสรีรวิทยา 
 (สังคม) คือ  ค าที่ใช้ในสังคมศาสตร์ 
 (สํา)  คือ  ค าที่เป็นส านวน 
 (สัตว)  คือ  ค าที่ใช้ในสัตวศาสตร์ 

       (แสง)  คือ  ค าที่ใช้ในวิชาแสง 
       (โหร)  คือ  ค าที่ใช้ในโหราศาสตร์ 
       (อุตุ)  คือ  ค าที่ใช้ในอุตุนิยมวิทยา 
  รายละเอียดอ่ืนๆ นักศึกษาอาจศึกษาเพ่ิมเติมได้ในส่วนแนะนําการใช้ ตรงส่วนต้นของ
พจนานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๗ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ 
ทักษะการเขียน 

เวลาเรียน   ๕  ชั่วโมง 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๕.๑ เขียนแนะนําตนเอง 
๕.๒ เขียนเล่าประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๘ 

หน่วยที่ ๕ 
ทักษะการเขียน 

 
การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปให้ผู้อ่ืนโดยใช้

ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด  
 การเขียนจึงเป็นวิธีการสื่อสารที่สําคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เพ่ือสื่อไปยัง
ผู้รับได้อย่างกว้างไกล นอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้เป็นเวลา
ยาวนาน  
 

จุดประสงค์ของการเขียน  
 ผู้เขียนต้องคํานึงว่าในการเขียนงานแต่ละครั้งนั้นต้องการเขียนเพ่ือสื่อเรื่องใด  โดยผู้เขียนต้องใช้ความรู้
และประสบการณ์ รวมทั้งหลักการเขียนประกอบการเขียน เพ่ือให้การเขียนเพ่ือการสื่อสารนั้นๆบรรลุจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยทั่วไปแล้ว  การเขียนมีจุดประสงค์ต่างกัน  เช่น 
 ๑. เพ่ือบอกเล่าเรื่องราว เช่น เหตุการณ์ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว แนะนําตัว ฯลฯ  
 ๒. เพ่ืออธิบายความหรือคํา เช่น การออกกําลังกาย การทําอาหาร คํานิยามต่างๆ ฯลฯ  
 ๓. เพ่ือโฆษณาจูงใจ เช่น โฆษณาสินค้า ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ฯลฯ  
 ๔. เพ่ือปลุกใจ เช่น บทความ สารคดี เพลงปลุกใจ ฯลฯ  
 ๕. เพ่ือแสดงความคิดเห็น  
 ๖. เพ่ือสร้างจินตนาการ เช่น เรื่องสั้น นิยาย นวนิยาย ฯลฯ  
 ๗. เพ่ือล้อเลียน เช่น บทความการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ  
 ๘. เพ่ือประกาศแจ้งให้ทราบ เช่น ประกาศของทางราชการ ประกาศรับสมัครงาน ฯลฯ  
 ๙. เพ่ือวิเคราะห์ เช่น การเขียนวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง วิเคราะห์วรรณกรรม ฯลฯ  
 ๑๐. เพ่ือวิจารณ์ เช่น วิจารณ์การทํางานของรัฐบาล วิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์หนังสือ ฯลฯ  
 ๑๑. เพ่ือเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ  
 ๑๒. เพ่ือกิจธุระต่างๆ เช่น จดหมาย ธนาณัติ การกรอกแบบรายการ ฯลฯ  
 

ขั้นตอนการเขียน 
 เมื่อผู้เขียนต้องการเขียนงานประเภทใดก็ตาม ผู้เขียนจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนในการเขียน ดังนี้ 
 ๑. การเลือกเรื่อง 
 ๒. การกําหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายในการเขียน 
 ๓. การเขียนโครงเรื่อง 
 ๔. การแสวงหาและการรวบรวมความรู้ 
 ๕. การเรียบเรียงเรื่อง 

๖. การตรวจทานและแก้ไข 



 
๔๙ 

หลักการเขียน  
 การเขียนเป็นทักษะที่ต้องเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดความรู้ความชํานาญ และปูองกันความ
ผิดพลาด ดังนั้น ผู้เขียนจึงจําเป็นต้องมีหลักในการเขียน คือ  

๑. ความถูกต้อง คือ มีข้อมูลถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
๒. ความชัดเจน คือ ใช้คําที่มีความหมายชัดเจน รวมถึงประโยคและถ้อยคําสํานวน เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ

ได้ตรงตามจุดประสงค ์กล่าวคือ  
๒.๑ ไม่ใช้ค าฟุุมเฟือย เช่น  
ตัวอย่าง เขาพบศพคนตายซ่อนอยู่ในพงหญ้า  
  ศพ หมายถึง ร่างกายที่ปราศจากชีวิต ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องขยายความด้วยคําว่า คนตายอีก 
  เขาถูกเพ่ือนเตะด้วยเท้า 
  กริยา เตะ เป็นกิริยาที่ต้องใช้เท้าในการแสดงออก โดยไม่ต้องบอกว่าใช้เท้าอีก 
 
๒.๒ ไม่ใช้ค าก ากวม เช่น 
ตัวอย่าง ฉันไม่รู้จะตอบแทนเธออย่างไรดี 
  ประโยคนี้อาจตีความได้สองอย่างคือ  

๑) ฉันไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณเธออย่างไรดี 
๒) ฉันไม่รู้จะตอบคําถามแทนเธออย่างไรดี 

๒.๓ เรียงค าในประโยคให้ถูกต้อง 
โดยปกติประโยคภาษาไทยจะมีโครงสร้างประโยค ดังนี้ 
ประธาน + ส่วนขยาย + กริยา + ส่วนขยาย/กรรม 

 ๓. ความกระชับและเรียบง่าย คือ รู้จักเลือกใช้ถ้อยคําธรรมดาเข้าใจง่าย ไม่ฟุุมเฟือย เพ่ือให้ได้ใจความ
ชัดเจน กระชับ ไม่ทําให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย  
 ๔. ความประทับใจ  มีการใช้คําให้เกิดภาพพจน์ อารมณ์และความรู้สึกประทับใจ มีความหมายลึกซึ้งกิน
ใจ ชวนติดตามให้อ่าน  
 ๕. ความไพเราะทางภาษา คือ ใช้ภาษาสุภาพ มีความประณีตทั้งสํานวนภาษาและลักษณะเนื้อหา อ่าน
แล้วไม่รู้สึกขัดเขิน  
 ๕.๑ ไม่ใช้คําต่ํา คําหยาบ และคําไม่สุภาพ หรือคําผวนที่ส่อไปในทางหยาบคาย 
 ๕.๒ ไม่ใช้คําแสลง เช่น ธีระแต่งตัวซกมกมาก   เดี๋ยวนี้วีระทําตัวเกรียนขึ้นเรื่อยๆ 
 ๖. ความรับผิดชอบ คือ ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล มุ่งให้เกิดความรู้และทัศนคติอันเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 

นอกจากหลักการเขียนที่จําเป็นดังกล่าวนี้  สิ่งที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่งและมีความจําเป็นอย่างยิ่งใน
การเขียน คือต้องมีกระบวกการคิดกับกระบวนการเขียนที่จะต้องดําเนินควบคู่ไปกับหลักการเขียน เพ่ือที่จะทําให้
สามารถเขียนได้ดียิ่งขึ้น 



 
๕๐ 

มารยาทในการเขียน  
 ๑. ไม่ควรเขียนโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เพราะอาจเกิดความผิดพลาด หากจะเขียนก็ควร
ศึกษาค้นคว้าให้เกิดความพร้อมเสียก่อน  
 ๒. ไม่เขียนเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือหมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง  
 ๓. ไม่เขียนเพ่ือมุ่งเน้นทําลายผู้อื่น หรือเพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้องตน  
 ๔. ไม่เขียนโดยใช้อารมณ์ส่วนตัวเป็นบรรทัดฐาน  
 ๕. ต้องบอกแหล่งที่มาของข้อมูลเดิมเสมอ เพ่ือให้เกียรติเจ้าของข้อมูลนั้นๆ  
 ๖. ไม่คัดลอกบทความหรือเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งมาโดยเจ้าของเรื่องไม่อนุญาต  
 

๕.๑ การเขียนแนะน าตัวเอง 
 การเขียนแนะนําตัวเอง  เป็นการเขียนเพ่ือบ่งบอกสิ่งที่เป็นตัวของเราเพ่ือให้คนอ่ืนรู้จักและเป็นการ
วิเคราะห์ถึงตัวเราเอง โดยปกติแล้วการเขียนแนะนําตัวนิยมแสดงรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเขียนแนะนําตนเองควรแนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับตนเองให้ถูกต้องชัดเจน และอาจแสดงทัศนคติใน
ทางบวกแก่ผู้ฟัง เพ่ือมิตรภาพอันดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

๕.๒ การเขียนเล่าประสบการณ์ 
 การเขียนเล่าประสบการณ์คือ การถ่ายทอดเรื่องราวช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ที่เคยประสบให้แก่ผู้อ่าน 
เรื่องราวที่จะเขียนนี้ อาจกินระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ถึงระยะเวลาหลายๆปีก็ได้ และควรเป็นเรื่องราวที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้ อาจสรุปหลักการเขียนเล่าประสบการณ์ได้ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ควรพิจารณาเลือกเรื่องที่จะนํามาเขียนเล่า โดยเหตุการณ์นั้นควรเป็นเรื่องที่มีจุดน่าสนใจอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง จุดที่น่าสนใจนี้อาจจะเป็นจุดที่ให้แง่คิดแก่ผู้อ่าน หรือเป็นเรื่องที่กําลังอยู่ในความสนใจของสังคมก็ได้ 

ประการที่สอง ควรกําหนดจุดมุ่งหมาย และแนวคิดสําคัญของเรื่อง ผู้เขียนจะต้องรู้ตัวเสมอว่าจะเขียนเพ่ือ
อะไร ผู้อา่นจะได้อะไรเมื่ออ่านจบ 

ชื่อ นามสกุล     
องค์กรที่สังกัด 
สถานภาพ  
ภูมิลําเนา 
ประสบการณ์การศึกษา  
ประสบการณ์การทํางาน  
เปูาหมายในอนาคต 
 
 
 



 
๕๑ 

 ประการที่สาม ควรวางลําดับความคิดว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร อะไรควรเขียนก่อน  อะไรควรสนใจ
ของผู้อ่าน เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผู้อ่านยังไม่เคยรับรู้เขียนหลัง เนื้อเรื่องประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง  สอดคล้องกับ
หัวข้อเรื่องท่ีวางไว้หรือไม่ 
 ประการที่สี่ เขียนตามลําดับความคิดที่วางไว้ ให้แต่ละย่อหน้ามีเอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตภาพและความ
สมบูรณ์ และเลือกใช้ถ้อยคําที่ถูกต้องเหมาะสม ในช่วงนี้อาจมีการปรับโครงเรื่องให้เหมาะสมได้ แต่ไม่ควรออกนอก
แนวคิดที่วางไว้มากนัก เพราะจะทําให้โครงเรื่องที่วางไว้ขาดเอกภาพและสัมพันธภาพอันมีผลให้เรื่องเล่านั้นไม่น่าอ่าน 
ไม่น่าสนใจ 

ประการที่ห้า ท้ายเรื่องควรมีส่วนสรุปซึ่งอาจทิ้งข้อคิดและทําให้เรื่องที่เขียนน่าสนใจมากขึ้น 
 

น่าสังเกตว่าการเขียนเล่าประสบการณ์นี้ โดยทั่วไปมักเล่าตามลําดับเวลา ดังตัวอย่าง 

  “เมื่อวานนี้ เป็นวันเสาร์ ฉันไปท้องนากับพ่อของฉันซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์  
ตั้งแต่เช้า เพื่อเฝูาดูพฤติกรรมของควาย เม่ือไปถึงท่ีหมาย ฉันก็แอบดูความเล็มหญ้า
อย่างเงียบเชียบ  ทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างมาเกาะบนศีรษะของฉัน และมีวัตถุ
แหลมๆ ทิ่มลงมาที่ศีรษะ  ฉันตกใจมากเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตราย แต่เม่ือได้สติก็
พบว่า เป็นเพียงนกเอี้ยงที่มาเกาะเพื่อจิกหาอาหารเท่านั้น ฉันปล่อยให้นกจิกหา
อาหารอยู่สักครู่หนึ่ง เม่ือไม่เจอหมัดหรือเห็บ นกเอี้ยงตัวนั้นก็บินจากไป” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกทักษะการใช้ภาษา 



 
๕๓ 

 
 

 
 
ตอนที่ ๑ ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

๑. ภาษาไทยมีตัวอักษรเป็นของตนเอง คือ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ อักษรแต่ละชนิด มีลักษณะอย่างไร  

จงอธิบาย 

๒. ภาษาไทยแท้มีลักษณะอย่างไร  

๓. ภาษาไทยเป็นภาษาดนตรี หมายถึงอย่างไร  

๔. “ราชาศัพท์” หมายถึงการใช้ภาษาไทยในลักษณะใด และมีความสําคัญอย่างไร 

๕. จากบทร้อยกรองในเนื้อหา ๑.๒ ความส าคัญของภาษาไทย ให้นักศึกษาถอดคําประพันธ์เป็นร้อยแก้วที่

สละสลวยเพื่ออธิบาย “คุณค่าและความสําคัญของภาษาไทย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกที่ ๑ 
ลักษณะ ความส าคัญ และคุณค่าของ

ภาษาไทย 



 
๕๔ 

 

 

แบบบันทึกการฟังข่าว 

ชื่อ..........................................................................นามสกุล....................................................................................... 
ข่าวเรื่อง .................................................................................................................................................................... 
ใจความส าคัญ 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... ............................. 
....................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................ .... 
แหล่งข่าว 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
๑. สาระส าคัญของเรื่อง 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... ................................................ 
๒. สาระส าคัญรอง 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
๓. วิธีการน าเสนอและการใช้ภาษา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. .................................................. 
....................................................................................................................................................................................  
๔. ประโยชน์ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. .................. 
๕. ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

แบบฝึกที่ ๒  
ทักษะการฟัง 



 
๕๕ 

แบบวิเคราะห์บทเพลง 
 

ชื่อ..........................................................................นามสกุล....................................................................................... 
ชื่อบทเพลง 
....................................................................................................................................................................................  
ชื่อผู้แต่ง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๑. ทรรศนะของผู้แต่ง 
..................................................................................................................................................................... ............... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
๒. ข้อเทจ็จริง-ข้อคิดเห็น 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๓. กลวิธีในการแต่ง 
..................................................................................................................................... ............................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
๔. การใช้ภาษา 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... ................. 
....................................................................................................................................................................................  
๕. คุณค่าที่ได้จากบทเพลง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 



 
๕๖ 

๖. ความรู้สึกต่อบทเพลง 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๗ 

แบบทดสอบ  
เร่ือง การฟัง 

  
๑.  นายสุธรรมได้ฟังการบรรยายเรื่อง"ภาษากับความมั่นคงของชาติ"ทําให้ได้รับความรู้และนําไปอธิบายเพื่อนได้

อย่างถูกต้อง  แสดงว่านายสุธรรมมีประสิทธิภาพการฟังตามข้อใด 
ก.  ตีความได้ 
ข.  วิเคราะห์ได้ 
ค.  ประเมินค่าได้ 
ง.  จับประเด็นสําคัญได้ 
 

๒.  การฟังเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ข้อใดไม่สมควรปฏิบัติ 
ก. พึงสํารวมกิริยาอาการ             
ข. สบตาเป็นระยะ ๆ ให้พอเหมาะ 
ค. จ้องหน้าตลอดเวลาเพ่ือให้เห็นว่าสนใจ         
ง. ถ้าฟังไม่เข้าใจควรถามเม่ือผู้พูดพูดจบแล้ว 

 
๓.  การฟังอย่างไรจัดว่าเป็นประโยชน์ที่สุด 

ก. ฟังด้วยความตั้งใจตลอดเวลา   
ข. ฟังเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลาย   
ค. ฟังเพ่ือให้เข้าใจเรื่องราวที่ผู้พูดพูดไว้ได้ทั้งหมด 
ง. ฟังแล้วสามารถถอดสาระสําคัญเพ่ือนําไปใช้ได้ 
 

๔. “เมื่อรักกันก็ชื่น เมื่อรักคืนก็ช้ํา แต่เหตุไฉนใจยังไม่จํา ว่ารักทําให้เจ็บทุกที ปวดเหมือนโดนยาสั่ง แต่ฉันยังไม่หนี 
สู้อดสู้ทนรักจนปุานนี้ เรื่องเจ็บฤดี มีทุกเวลา” ใจความสําคัญของบทเพลงนี้คืออะไร 
ก.  มารหัวใจ 
ข. รักนักมักเหนื่อย 
ค. รักสนุกทุกข์ถนัด 
ง. ความรักคือความทุกข์ 
 
 
 
 
 



 
๕๘ 

“เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด 
ไปพูดขัดเขาทําไมตามใจเขา 
ถ้าเขาตึงเราต้องหย่อนค่อยผ่อนเบา 
นักเลงเก่าเขาไม่หาญราญนักเลง” 

๕.  ทรรศนะในคําประพันธ์บทนี้สามารถวิเคราะห์ได้ตรงกับข้อใดมากที่สุด 
ก. มีการแสดงเหตุผลเพ่ือสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม 
ข. มีประโยชน์ต่อสังคมและสร้างสรรค์แนวทางในการดําเนินชีวิต 
ค. มีการใช้ภาษาท่ีงดงามและมีความหมายอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ง. มีการยกคําพังเพยมาเปรียบเทียบและให้ข้อคิดในการวางตัวต่อคนในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๙ 

 

 

 

ตอนที่ ๑ ให้นักศึกษาออกมาพูดแนะน าตนเอง ใช้เวลาประมาณ ๓ – ๔ นาที  
 
ตอนที่ ๒ ให้นักศึกษาออกมาเล่าประสบการณเ์กี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ (เลือก ๑ หัวข้อ) ใช้เวลาประมาณ ๓ – ๔ นาท ี

๒.๑ การเดินทาง/การท่องเที่ยว 
๒.๒ การทํางาน/ประกอบอาชีพ 
๒.๓ หนงัสือท่ีประทับใจ 

 
 
 
 

แบบฝึกที่ ๓ 
ทักษะการพูด 



 
๖๐ 

 

 

 

ตอนที่ ๑ ให้นักศึกษาอ่านบทกลอนต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 
 
  แรกเกิดมาเราเพียงแต่ชีวิต สมบัติติดตัวมาก็หาไม่ 
 เมื่อคราตายใช่ขนธนทรัพย์ไป  ถึงใครใครก็เป็นเช่นเดียวกัน 
 เหลือชื่อดีมีไว้ให้กับโลก   ความสุขโศกรักชังเหมือนดั่งฝัน 
 แต่ดีชั่วจะสถิตนิจนิรันดร์   เหมือนตะวันจันทร์ดาวอยู่ยาวนาน  
 

ใจความของบทกลอนนี้ คืออะไร 
 
 
ตอนที่ ๒ ให้นักศึกษาอ่านนิทานต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม  
 

เรื่อง กากับนกยูง 
ขณะที่กาตัวหนึ่งกําลังเดินเล่นล้ําเข้าไปในสนามที่พวกนกยูงมักจะเดินมันก็ได้พบกับขนนกกลุ่มหนึ่งซึ่งร่วง

หล่นมาจากเหล่านกยูงยามที่มันผลัดขน กาจึงผูกขนนกเหล่านั้นไว้ที่หางของตน และเดินวางท่าตรงไปยังฝูงนกยูง 
เมื่อมันเดินเข้ามาใกล้ ฝูงนกยูงก็พบว่าพวกมันถูกหลอก จึงเดินตรงเข้าไปหาเจ้ากา  พร้อมกับจิก และถอนขน
จอมปลอมของมันเสีย ดังนั้นเจ้ากาจึงไม่อาจทําอะไรได้นอกจากเดินกลับไปยังฝูงของตนเอง ที่เฝูาดูพฤติกรรมของ
มันอยู่ห่างๆ พวกมันรู้สึกรําคาญเจ้านกตัวนี้เช่นกัน และกล่าวแก่มันว่า "ขนนกหรูเลิศอย่างเดียว ช่วยให้เป็นนก
ชั้นสูงไม่ได้"  

 
นิทานเรื่องนี้ให้แง่คิดในเรื่องใด  

 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกที่ ๔ 
ทักษะการอ่าน 



 
๖๑ 

เรื่อง คนตัดฟืน  
          โดย ประภาส ชลศรานนท์ 

 
ในยุคที่เมืองไทยยังหุงต้มกันด้วยฟืน ท่านขุนผู้เป็นนายส่งขวานเล่มใหญ่เล่มหนึ่งให้บ่าวคนสนิทด้วยอยาก

สอนให้คิดเป็น 
"ผ่าฟืนด ูอยากรู้ว่าวันหนึ่งแกจะผ่าได้เท่าไร" ท่านขุนสั่ง 
วันนั้นบ่าวคนขยันผ่าฟืนกองไว้ 20 กอง ให้ท่านขุนตรวจ 
"ดีมาก พรุ่งนี้เอาให้ได้เท่าเก่านะ แล้วข้าจะเพ่ิมเบี้ยหวัดให้" ท่านขุนตั้งรางวัล 
วันรุ่งขึ้น บ่าวผู้มุ่งมั่นตื่นมาผ่าฟืนตั้งแต่ไก่เพ่ิงโห่ และก็ขะมักเขม้นผ่าฟืนแทบทั้งวัน ถึงเวลาพักก็พักแต่

เพียงเล็กน้อย ความตั้งใจที่จะได้จํานวนกองฟืนมากกว่าเมื่อวานนั้นดูเหมือนจะอยู่เหนือกว่าความเหน็ดเหนื่อยเสีย
แล้วและเมื่อท่านขุนมานับกองฟืนในตอนเย็นก็พบว่าเขาผ่าได้เพียง 18 กอง เท่านั้น 
 

"พรุ่งนี้เอาให้ได้เท่าวันแรกนะ" ท่านขุนสั่งด้วยคําสั่งสั้นๆ เช่นเดิม ตัวบ่าวผู้ถูกสั่งก็เข้านอนแต่หัวค่ํา ด้วย
ตั้งใจจะตื่นแต่เช้าอย่างสดชื่นและมีแรงมากพอ 

วันที่สามนี้บ่าวคนขยันตื่นก่อนไก่ และก็ลงมือผ่าฟืนอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยตั้งแต่ฟูายังไม่แจ้ง และเมื่อถึง
เวลาพัก บ่าวผู้มุ่งมั่นก็พักเพียงแค่เปิบข้าวเสร็จ ข้าวยังไม่ทันเรียงเม็ดดีเขาก็แบกขวานไปผ่าฟืนต่อทันที เขาแปลก
ใจตัวเองมาก เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้ความพยายามอย่างมาก แต่เมื่อถึงเวลาเย็นท่านขุนเดินออกมานับกองฟืนก็นับได้
เพียง 14 กองเท่านั้น 

"มันน้อยลงทุกวันนะ" ท่านขุนทัก 
"เรี่ยวแรงข้าพเจ้าคงหมดเสียแล้วขอรับ" บ่าวก้มหน้านิ่ง 

  "จะย้ายข้าพเจ้าไปทํางานในไร่ในนาอย่างไร ข้าพเจ้าก็ยอมหมดทุกอย่าง ข้าพเจ้าคงแก่ตัวลงเสียแล้ว" 
 

จากนั้นบ่าวคนขยันก็พูดจาขอโทษขอขมาอีกยาวเหยียด  รวมทั้งแสดงความแปลกใจอยู่ในที 
ตลอดว่าเหตุใดตัวเองจึงแรงถดถอยเร็วถึงเพียงนี้ 
 

ระหว่างที่เจ้าบ่าวผู้น้อยเนื้อต่ําใจกําลังพูดพร่ําพรรณาอยู่นั้น ประโยคสั้นๆ เพียงประโยคเดียวของท่านขุน 
ก็ทําให้บ่าวต้องหยุดพูด และก็ถึงบางอ้อทันที ท่านขุนถามสั้นๆ เพียงว่า "เจ้าลับขวานครั้งสุดท้ายเมื่อไร" 
 
 

นิทานเรื่องนี้ให้แง่คิดในเรื่องใด  
 
 
 



 
๖๒ 

ตอนที่ ๓ ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อข้อความ
ต่อไปนี้อย่างมีเหตุผล 
 

“การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม 
มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะ ประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คน
เจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจําเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง 
นอกเหนือจากความจําเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ ๕ ของ
ชีวิต เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตและเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง รวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีดํารงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันการศึกษายิ่งมีบทบาทและความจําเป็น มากขึ้นด้วย” 

 
 
 
 
 

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย /อย่างไร /เพราะเหตุใด 
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๖๓ 

 

 

ตอนที่ ๑ ให้นักศึกษาเขียนแนะน าตนเอง ใช้เวลาประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาที 
 
ตอนที่ ๒ ให้นักศึกษาเขียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ (เลือก ๑ หัวข้อ) ใช้เวลาประมาณ         

๓๐ - ๔๐  นาที 
๒.๑ การเดินทาง/การท่องเที่ยว 
๒.๒ การทํางาน/ประกอบอาชีพ 
๒.๓ หนังสือที่ประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกที่ ๕ 
ทักษะการเขียน 



 
๖๔ 

แหล่งเรียนรู้ 
 

๑.  ห้องสมุด 
๒.  ศักยภาพผู้สอน  

 ๓.  หนังสือ บทความ สิ่งตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
 ๔.  อินเตอร์เน็ต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖๕ 
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