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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน
หนังสือแบบเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เปนแบบเรียน
ที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนทีเ่ ปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย ผูเรียนควรปฏิบตั ดิ ังนี้
1. ศึกษาโครงสรางใหเขาใจหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูคาดหวังและขอบขายเนื้อหา
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด และ
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจ
เนื้อหานั้นใหม ใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเรื่องตอไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา
ในเรื่องนั้นๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหาแตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไป
ตรวจสอบกับครูและเพื่อนๆ ทีร่ วมเรียนในวิชาและระดับเดียวกันได
4. แบบเรียนเลมนีม้ ี 6 บท คือ
บทที่ 1 การฟงและการดู
บทที่ 2 การพูด
บทที่ 3 การอาน
บทที่ 4 การเขียน
บทที่ 5 หลักการใชภาษา
บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
บทที่ 7 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
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โครงสรางรายวิชาภาษาไทย พท11001
ระดับประถมศึกษา
สาระคัญ
การฟงและการดู การพูด การอาน การเขียน หลักการใชภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม
เปนพื้นฐานของทักษะที่ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งตองศึกษาอยางเขาใจจึงนําไปใชประโยชนไดดี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายรายละเอียดของการฟง และการดูได
2. อธิบายการพูดและการอานในสถานการณตางๆได
3. เขียนไดถูกตองตามหลักภาษา
4. ใชหลักการใชภาษาไดถูกตอง
5. อธิบายความหมาย คุณคา และประโยชนของนิทาน นิทานพื้นบาน วรรณกรรมทองถิ่น
และวรรณคดีบางเรื่องได
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 การฟงและการดู
บทที่ 2 การพูด
บทที่ 3 การอาน
บทที่ 4 การเขียน
บทที่ 5 หลักการใชภาษา
บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
บทที่ 7 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
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บทที่ 1 การฟง การดู
สาระสําคัญ
การฟงและการดูเปนทักษะสําคัญทีต่ องใชในชีวิตประจําวัน หากฟงและดูไดอยางเขาใจ
จะนําไปใชประโยชนไดมาก
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการ ความสําคัญ จุดมุงหมายของการฟงและการดูได
2. อธิบายการจับใจความสําคัญจากการฟงและการดูได
3. อธิบายการฟงและการดูเพื่อสรุปความได
4. บอกมารยาทในการฟงและดูได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 หลักการ ความสําคัญ จุดมุงหมายของการฟงและการดู
เรื่องที่ 2 การฟงและการดูเพื่อจับใจความสําคัญ
เรื่องที่ 3 การฟงและดูเพื่อสรุปความ
เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟงและการดู
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เรื่องที่ 1 หลักการ ความสําคัญ จุดมุงหมายของการฟงและดู
1. หลักการฟงและดู
การฟงและการดูเปนการเรียนรูเรื่องราวตางๆ จากแหลงเสียงและภาพ ทั้งจากแหลงจริง และผาน
สื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร คอมพิวเตอร หนังสือ เปนตน การฟงและการดูมีหลักการดังนี้
1. การฟงและดูอยางตั้งใจ จะไดรับเนื้อหาสาระถูกตองและครบถวน
2. มีจุดมุงหมายในการฟงและดูเพื่อจะชวยใหการฟงและดูมีประโยชนและมีคณ
ุ คา
3. จดบันทึกใจความสําคัญ จะไดศึกษาทบทวนได
4. มีพื้นฐานในเรื่องที่ฟงและดูมากอนจะไดชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระไดเร็วขึ้น
2. ความสําคัญของการฟงและการดู
1. เพิ่มความรูและประสบการณที่จะนําไปใชประโยชนได
2. เปนการสื่อสารระหวางกัน ใหเขาใจและปฏิบตั ิตามได
3. เปนการพัฒนาชีวิตและความเปนอยู โดยนําความรูดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตร มาใชไดอยางเหมาะสม
3. จุดมุงหมายของการฟงและการดู
1. เพื่อรับความรูและความบันเทิงจากการฟงและการดู
2. เพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน อาจจะไปอธิบายหรือสอนตอ หรือจะนําไปประกอบ
เปนอาชีพได
3. เพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อการผอนคลาย เชน การฟงเพลง การดูรายการบันเทิง เปนตน
4. เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน จุดมุงหมายของแตละทานอาจจะเหมือนกันหรือไมเหมือนกัน
ก็ไดและอาจจะมากกวา 1 จุดมุงหมายก็ได

กิจกรรม
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. ผูเรียนมีหลักการฟงและการดูอยางไร
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
2. ผูเรียนเห็นวาการฟงและการดูมคี วามสําคัญอยางไร
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
3. ทานมีจุดมุงหมายของการฟงและการดูละครโทรทัศนอยางไร
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
4. ผูเรียนนําความรูเกีย่ วกับการฟงและการดูที่ไดศึกษาในเรื่องที่ 1 ไปใชประโยชนไดอยางไรบาง
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
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เรื่องที่ 2 การฟงและการดูเพื่อจับใจความสําคัญ
ในเรื่องที่ 2 นีม้ ีเนื้อหาสาระเปน 2 สวนคือ
1. การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
2. การดูเพื่อจับใจความสําคัญ
ทั้งสองสวนมีรายละเอียดดังนี้
1. การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
การฟงเพื่อจับใจความสําคัญไมใชเรื่องยาก ถาผูฟงปฏิบตั ิดังนี้
1. ฟงอยางตั้งใจ และมีสมาธิ
2. ฟงใหตลอดจบความ
3. ฟงอยางมีวจิ ารณญาณ โดยใชความรูประสบการณของตน มาพิจารณาไตรตรอง
ประกอบเนื้อหาสาระเพื่อความถูกตองหรือมีประโยชนอยางไรบาง
วิธีการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
1. ตั้งใจฟงวาเรื่องอะไร ใครทํา ทําเมื่อใด ทําที่ไหน ทําอยางไร และเกิดผลอยางไร
2. ทําความเขาใจเนื้อสาระ แยกแยะความจริง และขอคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ
3. ประเมินคาเรื่องทีฟ่ งวาเนื้อหาถูกตอง เหมาะสม มากหรือนอยเพียงใด เหมาะสม
กับเพศและวัย และชวงเวลาของกลุมผูฟงหรือไม
4. จดบันทึกใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง เมื่อทบทวนหรือเผยแพรใหผูอื่นตอไป
2. การดูเพื่อจับใจความสําคัญ
หลักการดู
1. ดูอยางตั้งใจและมีสมาธิในการดู
2. มีจุดมุงหมายในการดูจะทําใหการดูประสบผลสําเร็จได
3. มีวจิ ารณญาณ ดูแลว คิดไตรตรองอยางมีเหตุผล
4. นําไปใชประโยชน คืออาจจะมีการปรับใหเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ
วิธีการดูเพื่อจับใจความสําคัญ
มองดูทีวีภาพรวมและรายละเอียด
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กิจกรรม
ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ มีวิธกี ารอยางไร
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
2. การดูเพื่อจับใจความสําคัญ มีวธิ กี ารอยางไร
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
3. ใหผูเรียนฝกฟงขาว หรือสารคดีจากภาพรายการวิทยุและบันทึกใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง
นั้น
4. ใหผูเรียนฝกดูรายการขาวประจําวันหรือขาวในพระราชสํานัก จากสถานีโทรทัศนตางๆ และ
บันทึกใจความสําคัญจากการดู
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เรื่องที่ 3 การฟงและดูเพื่อสรุปความ
การฟงและดูเพื่อสรุปความเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการฟงและดู การสรุปความเนน
การประมวลเนื้อหาสาระมาและใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
วิธกี ารสรุปความควรทําดังนี้
การนําสรุปความไปใชประโยชน ซึ่งมีหลายวิธกี าร เชน
2.1 ใชในการศึกษา
2.2 ใชในการเผยแพรโดยการอธิบาย สอน เขียนปนเอกสาร และตํารา
ตัวอยาง การสื่อสารที่เปนการสรุปความของการฟงและดู เชน
1. การโฆษณา การโฆษณาการใชภาษาใชเวลานอย คําพูดนอย จะเนนการพูดที่สั้นๆ
ใหไดใจความ ดังนั้นการฟงและการดูจะใชทักษะการสรุปความและเขาใจสารนั้น
2. การฟงประกาศ จะสรุปความเนื้อหาสาระนั้นมาปฏิบตั ิโดยจะใชหลัก ประกาศเรื่อง
อะไร เกีย่ วของกับเราอยางไร และนําไปปฏิบตั ิอยางไร
3. สรุปการนําขอมูลมาใชประโยชน
กิจกรรม
ใหผูเรียนดูขาวสารคดี และโฆษณาตางๆ จากรายการโทรทัศน ในรอบสัปดาห แลวสรุปความแต
ละรายการที่ดูมานําเสนอในกลุม
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เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟงและการดู
การมีมารยาทในการฟงและการดู ปฏิบตั ดิ ังนี้
1. การฟง
1. ตั้งใจฟง
2. ไมรบกวนสมาธิของอื่น
3. ควรใหเกียรติวทิ ยากร ไมคุย และไมถามทดสอบความรูผูพูด
4. ฟงใหจบ
2. การดู
1. ตั้งใจดู
2. ไมรบกวนสมาธิผูอื่น
3. ไมควรฉีกหรือทําลายภาพ เอกสารทีด่ ู
4. ดู แ ลวใหรั ก ษาเหมื อ นเปนสมบั ติ ข องตนเอง เชน นิ ท รรศการ
หรือภาพถาย เปนตน

คอมพิ ว เตอร

กิจกรรม
ใหผูเรียนนําเสนอตัวอยางลักษณะปฏิบัติตนเปนผูฟง ผูดูทีม่ ีมารยาท และไมมีมารยาทมา
อยางละ 1 ตัวอยาง
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บทที่ 2 การพูด
สาระสําคัญ
การพูดเปนการสื่อที่ควบคูกับการฟง การเขาใจหลักการ การเตรียมการพูด การพูดใน
หลายๆ โอกาส และมารยาทในการพูด จะทําใหการพูดประสบผลสําเร็จ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการ ความสําคัญ และจุดมุงหมายของการพูดได
2. อธิบายการเตรียมการพูดและลักษณะการพูดได
3. อธิบายการพูดในโอกาสตางๆ ได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การพูด ความสําคัญของการพูด
เรื่องที่ 2 การเตรียมการพูด และลักษณะการพูดที่ดี
เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสตางๆ
เรื่องที่ 4 มารยาทในการพูด

16 | ห น า

เรื่องที่ 1 การพูด ความสําคัญของการพูด
1. หลักการพูด
หลักการพูดมีดังนี้
1. การพูดดวยภาษาและถอยคําทีส่ ถุ าพ ใหเกียรติผฟง
ู
2. พูดใหตรงประเด็นและใชภาษาทีง่ ายตอการเขาใจ
2. ความสําคัญของการพูด
1. ใชในการสื่อสารใหเขาใจตรงกัน
2. เพื่อความรู ใหผูฟงมีความรูไดอยางหลากหลาย และไปใชประโยชนได
3. ไดรับความเพลิดเพลินและแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระ
4. ใชประโยชนในชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสภาพของตน
3. จุดมุงหมายของการพูด
1. เพื่อสื่อสารใหผูอื่นเขาใจความตองการของผูพูด
2. เพื่ อ แสดงความรู ความสามารถของตนเองใหผู อื่ น ไดรั บ ทราบ และนํ า ไปใช
ประโยชนได
3. เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของตนเองแกผูอื่น
กิจกรรม
ใหผูเรียนแบงกลุมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความสําคัญของการพูดใน
ชีวิตประจําวัน หัวขอ “ พูดชั่วตัวตาย ทําลายมิตร”

เรื่องที่ 2 การเตรียมการพูด และลักษณะการพูดที่ดี
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ผูเรียนจะไดศึกษารายละเอียดโดยแบงเปน 2 สวนคือ
1. การเตรียมการพูด
2. ลักษณะการพูดที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเตรียมการพูด
ผูพูดจะตองเตรียมตัวใหพรอมดังนี้
1. เตรียมสภาพรางกายใหพรอมที่จะพูด ซึ่งผูพูดควรจะทราบกําหนดการลวงหนา และตอง
พรอมที่จะพูดในวันนั้น
2. เตรียมเนื้อหาสาระที่จะพูดใหถูกตอง โดยเอาความรูประสบการณของตน หากไม
เพียงพอตองคนควาเพิ่มเติม
3. เตรียมอุปกรณ เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่จะใชประกอบการพูดใหเสร็จทัน และอยูในสภาพ
พรอมที่จะใชงานได
4. เตรียมการแตงกายใหสุภาพ และเหมาะสมกับผูฟง ทั้งนีเ้ พื่อเปนการใหเกียรติผูฟง
ลักษณะการพูดที่ดี
การพูดทีด่ ีจะตองดีในดานตางๆ ดังนี้
1. ดีดวยเนื้อหาสาระถูกตองเหมาะสมกับผูฟง
2. ดีดวยลีลาการพูด
2.1 น้ําเสียง ไมดังเกิน ไปหรือเบาเกินไป การเนนเสียงหรือการใชเสียงสูง ต่ํา
เปนตน
2.2 พูดถูก ตองตามหลั กการใชภาษา ใชคํา ควบกล้ํา อักษรควบ อัก ษรนํ า
คําสมาส สนธิ เปนตน
2.3 การแบงวรรคตอน การใชอักษรยอหรือการใชคําที่เนนใหถูกตอง
3. ดีดวยความพรอม ซึ่งรายละเอียดไดกลาวมาแลวขางตน
กิจกรรม
ใหผูเรียนยกตัวอยาง ผูที่พูดดีทั้งจากที่พบเห็นในกลุม ชุมชน และจากรายการวิทยุ โทรทัศน
พรอมใหความเห็นประกอบวาดีในลักษณะใด

เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสตางๆ
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การพูดในโอกาสตางๆ ในระดับประถมศึกษา จะเปนการศึกษาการพูดในโอกาสตางๆดังนี้
1. การพูดอวยพร
2. การพูดขอบคุณ
3. การพูดแสดงความดีใจ และเสียใจ
4. การพูดตอนรับ
5. การพูดรายงาน
1. การพูดอวยพร
การพูดอวยพรเปนการพูดแสดงความในใจ ที่จะใหพรผูฟง ในโอกาสที่เปนมงคล เชน
อวยพรวันเกิด อวยพรปใหม หรืออวยพรใหกับคูสมรส เปนตน
การพูดอวยพร มีวธิ กี ารดังนี้
1. ใชคําพูดงายๆ สั้นไดใจความ และน้ําเสียงสุภาพนุมนวล
2. ใชคําและขอความที่มคี วามหมายที่ดี และเหมาะสมกับโอกาสและผูฟง
3. อางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรใหผูฟงในโอกาสนั้นๆ
4. พูดใหผูฟงประทับใจ
2. การพูดขอบคุณ
การพู ด ขอบคุ ณ เปนการพู ด ที่ จ ะตอบแทนผู ที่ ทํ า ประโยชนให
เปนการแสดง
ความกตัญ ู
การพูดขอบคุณ มีวธิ กี ารดังนี้
1. บอกสาเหตุทตี่ องขอบคุณผูนั้น ทานไดชวยเหลือหรือทําประโยชนอะไรใหกับผูพูด
2. พูดดวยน้ําเสียงที่สภุ าพนุมนวล นาฟงและนาประทับใจ
3. หากเปนผูแทนของกลุมคน ผูพูดตองเริ่มตนดวย “ในนามของกลุม ผม/ดิฉัน ขอบคุณ
ที่...................” โดยตองบอกวาขอบคุณใคร และขอบคุณเรื่องอะไร
4. การพูดขอบคุณควรลงทายดวย หากมีโอกาสตอบแทนผูทีข่ อบคุณบางในโอกาสหนา
3. การพูดแสดงความดีใจ และเสียใจ
การพูดแสดงความดีใจและเสียใจ เปนการพูดเพื่อแสดงออกทางอารมณแสดงความรูสึก
ตอผูใดผูหนึ่งในเรื่องตางๆ
การพูดแสดงความดีใจและเสียใจมีดังนี้
1. พูดดวยการแสดงออกอยางจริงใจ หามแกลงทําโดยเด็ดขาด
2. แสดงออกทางสีหนา แววตา และน้ําเสียง ใหสอดคลองกับการพูดแสดงความดีใจ
หรือการพูดแสดงความเสียใจ
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3. หากเปนการพูดแสดงความดีใจ จะตอดวยการอวยพรใหดียิ่งขึ้น หากเปนการพูด
แสดงความเสียใจ จะตองปลอบใจและทําใหลืมเหตุการณนั้นโดยเร็ว
4. การพูดตอนรับ
การพูดตอนรับเปนการพูดยินดีตอสมาชิกใหม หรือยินดีตอนรับผูมาเยี่ยมเยือน ใหผูฟง
สบายใจและรูสึกอบอุนที่ไดมาสถานที่นี้
การพูดตอนรับ มีวธิ กี ารดังนี้
1. การพูดในนามของ กลุม หนวยงาน องคกรใด จะตองกลาวขึ้นตนดวยวา “ในนาม
ของ.............ขอตอนรับ...........”
2. การพูดดวยคําที่สภุ าพนุมนวลและนาประทับใจ
3. อาจมีการแนะนําบุคคล สถานที่ ใหผูมาไดทราบหรือรูจัก
4. อาจพูดลงทายดวย ยินดีตอนรับในโอกาสหนาอีก
5. การพูดรายงาน
การพูดรายงาน เปนการนําเสนอเรื่องราว ขอมูล สถานการณ หรือความกาวหนา
ในการทํางาน ความกาวหนาของการศึกษาคนควา
การพูดรายงาน มีวธิ กี ารดังนี้
1. เนื้อหาสาระที่จะพูดตองถูกตอง เชื่อถือได และอางอิงได
2. การนําเสนอเนื้อหาสาระตองเหมาะสมกับผูฟงและสถานการณทีพ่ ูด
3. ใชภาษาเปนทางการ เพราะเปนงานวิชาการ
4. อุปกรณ เครื่องมือ หรือเอกสารประกอบตองเตรียมใหพรอม
5. ควรเปดโอกาสใหผู ฟงไดซั ก ถามขอสงสั ย
หรื อ ใหอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ความเขาใจ
กิจกรรม
ฝกปฎิบัติการรางคํากลาวที่จะใชพูดตางๆ ดังนี้
1. การพูดอวยพร ___________________________________________________
2. การพูดขอบคุณ __________________________________________________
3. การพูดตอนรับ ___________________________________________________
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เรื่องที่ 4 มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูดมีลกั ษณะดังนี้
1. ใชคําพูดทีส่ ภุ าพ และเหมาะสม กับเวลา สถานที่ และโอกาส
2. หากจะพู ด คั ด คานตองคั ด คานดวยเหตุ ผ ล
หามใชคํ า พู ด ดวยอารมณโมโห
หรือโกรธ
3. ไมพูดใหผูอื่นเดือดรอน และทําลายผูอื่น
4. การพูดชมผูอื่นจะตองมีบางเพื่อเปนการใหกําลังใจ
กิจกรรม
ใหผูเรียนนําเสนอตัวอยางผูทีไ่ มมีมารยาทในการพูดพรอมอธิบายลักษณะที่แสดงถึงการไม
มีมารยาทและขอเสนอแนวทางแกไข
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บทที่ 3 การอาน
สาระสําคัญ
การอานนั้นเปนการเปดประตูไปสูโลกกวาง การอานรอยแกวและรอยกรองได ตลอดจน
การเลือกหนังสืออานไดเหมาะสมจะทําใหการอานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการ ความสําคัญ และจุดมุงหมายของการอานได
2. อานรอยแกวไดถูกตองชัดเจน รวมทั้งเก็บใจความเมื่ออานในใจได
3. อานบทรอยกรองที่ใชถอยคํางายๆได
4. เลือกหนังสืออานและบอกประโยชนของการอานได
5. บอกมารยาทในการอานและสรางนิสัยรักการอานได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 หลักการ ความสําคัญ และจุดมุงหมายของการอาน
เรื่องที่ 2 การอานรอยแกว
เรือ่ งที่ 3 การอานรอยกรอง
เรื่องที่ 4 การเลือกอานหนังสือและประโยชนของการอาน
เรื่องที่ 5 มารยาทในการอานและสรางนิสัยรักการอาน
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เรื่องที่ 1 หลักการ ความสําคัญ และจุดมุงหมายของการอาน
1. หลักการอาน
1. ควรมีจุดมุงหมายในการอานทุกครั้ง เพื่อเปนการประเมินหลังการอานจบแลววา ไดบรรลุ
ถึงจุดมุงหมายหรือไม
2. เลือกอานหนังสือตามความสนใจของตน จะไดความรูและประสบการณตรงกับความตอง
การ และกระตื้อรือรนที่จะอาน
3. อานถูกตองตามอักขรวิธี ออกเสียง ร และ ล ชัดเจน รวมทั้ง การเวนวรรคที่ถูกตอง
ซึ่งการอานประเภทนีจ้ ะเปนการอานออกเสียง
2. ความสําคัญของการอาน
1. การอานเปนการรับสารโดยเนนเนื้อหาสาระที่หลากหลาย ผูอานเลือกที่จะอานไดตาม
ความตองการ
2. การอานไดความรู ทักษะและประสบการณทีน่ ําไปใชประโยชนได
3. การอานเปนการพัฒนาความคิดของผูอาน
4. การอานเปนการใชเวลาใหเกิดประโยชนไดทั้งความรูและความเพลิดเพลิน
3. จุดมุงหมายของการอาน
1. เพื่อใหเกิดความรู ตามทีผ่ ูอานตองการเลือก เพราะสามารถอานได
2. เพื่อใหเพลิดเพลิน โดยเฉพาะการอานประเภท จรรโลงใจ เชน นิทาน นิยาย นวนิยาย เปนตน
3. เพื่อนําความรูไปประยุกตใช โดยศึกษาจากเนื้อหาสาระ หรือตัวอยางของผูที่ประสบความ
สําเร็จ และนําไปปฏิบตั ิ
4. เพื่อใหเปนบุคคลทันสมัยทันเหตุการณ มีความรูรอบดาน ซึ่งจะไดจากการอาน
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กิจกรรม
ตอบคําถามตอไปนี้
1. ในการอานมีหลักการอยางไรบาง
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
2. การอานมีความสําคัญอยางไร
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
3. ผูเรียนมีจุดมุงหมายในการอานอยางไรบาง
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
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เรื่องที่ 2 การอานรอยแกว
1. ความหมายของรอยแกว
รอยแกว หมายถึ ง ขอความที่ เ ขี ย นขึ้ น โดยไมไดคํ า นึ ง การสั ม ผั ส ตั ว อยางเชน
การเขียนตําราเรียน การเขียนขาว การเขียนประกาศ และการเขียนขอความทั่วๆไป
2. การอานรอยแกว
2.1 การอานออกเสียง มีหลักการอานดังนี้
- อานออกเสียงใหถูกตองตามอักขรวิธี
- อานอยางมีจังหวะ แบงวรรคตอนถูกตอง
- อานอยางเขาใจเนื้อเรื่อง น้ําเสียงจะไดเหมาะสม เชน อานเรื่องเกี่ยวกับความสุข
เสียงจะตองสดชื่นรื่นเริง หากเปนเรื่องเศรา น้ําเสียงจะตองเศราตามไปดวย เปนตน
- อานเสียงดังฟงชัด
2.2 การอาน ขอความ บทความ และเรื่องสั้น
ขอความ บทความและเรือ่ งสั้น เปนการอานรอยแกว สวนใหญเปนการอานในใจ ซึ่งผูอาน
จะตองจับใจความสําคัญใหได วาเรื่องที่อานคืออะไร กลาวถึงใคร ที่ไหน และเมื่อไร เปนตน
2.3 การอานจับใจความสําคัญ
การอานจับใจความสําคัญ ผูอานเมื่ออานจบแลว จะตองจับใจความสําคัญได เชน เรื่อง
อะไร เกิดกับใคร เมื่อใด และมีผลอยางไร
ตัวอยางการอานจับใจความสําคัญ
นํารอง
นายจิตรพงษ กวางสุขสถิต ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซ
ธรรมชาติ บริ ษัท ปตท. เปดเผยวา ปตท. ไดรวมกั บบริ ษัท เกษมศั กดิ์ เทรดดิ้ ง
ผูประกอบการผลิต เหล็กเพื่อทดลองใชกาซธรรมชาติในรูปของกาซธรรมชาติอัดหรือซีเอ็นจี ภายใน
โรงงาน ซึ่งเนนกลุมโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ มมีแนวทอสงกาซฯ ผานโดยจะทําใหภาคเอกชนลดตนทุน
การผลิตจากเดิมทีต่ องใชน้ํามันเตาหรือดีเซลทีม่ ีราคาสูง
(หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552)
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ใจความสําคัญ
ประธานเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิการกลุมธุรกิจปโตรเลียมเปดเผยวา ปตท. ไดรวมกับบริษัทเกษมศักดิ์
เทรดดิ้ง ทดลองใชกาซธรรมชาติในรูปของกาซเพื่อลดตนทุนการผลิต
2.4 การอานเพื่อแสดงความคิดเห็นและสรุปความ
การอานเพื่อแสดงความคิดเห็นของผูอานตอบทความ ขาว หรือเรื่องที่อาน การแสดงความ
คิดเห็นสวนมากจะแสดงตอเนื้อหาสาระวานาจะจริง หรือไมนาเปนไปได หรือไมนาจะเกิดได เปนตน
สวนการอานเพื่อสรุปความเปนการอานแลวนําใจความสําคัญมาสรุปความเปนสํานวนของตน
เอง จะเปนการสรุปดวยวาจาหรือเขียนก็ได
ตัวอยางการอานเพื่อแสดงความคิดเห็นและสรุปความ
ภัยแลง...ยืดเวลาชําระหนี้
นายอนันต ภูสิทธิกลุ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปดเผยวา
ในทุกปพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทยจะประสบกับสถานการณภัยแลงในชวงฤดูหนาวคือตั้งแต
เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ และตอเนื่องมาจนถึงฤดูรอน คือระหวางเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยตองประสบปญหาภัยแลง
และในบางทีอาจเกิดภาวะฝนทิ้งชวงในชวงกลางของฤดูฝนคือ ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม
โดยจะเปนเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห หรืออาจถึง 1 เดือน
“สถานการณภัยแลงปที่ ส.ป.ก. เตรียมพรอมแกไขปญหาในเบื้องตนไว คาดวานอกจากพืชไรและ
ขาวนาปที่อาจจะประสบปญหาขาดแคลนน้ําหรือฝนทิ้งชวงแลว พืชชนิดอื่นคิดวาไมนาจะมีปญหา
แตอยางใด สําหรับการดูแลทรัพยากรในชวงแลงอาจจะประสบปญหาบางในบางพื้นที่อยางไรก็ตาม
ส.ป.ก. ไดเตรียมการสนับสนุนแหลงทุนเพื่อการปรับโครงสรางการผลิตใหม และเหนือสิ่งอื่นใด ส.
ป.ก.เชื่อมั่นวา องคความรูที่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินไดพัฒนามาอยางตอเนื่องจะสามารถชวยให
พวกเขารับมือและผานวิกฤติไปไดดวยในที่สุด” นายอนันต กลาว
(หนังสือเดลินิวส ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552)
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ความคิดเห็นและสรุปความ
นับไดวาเปนการเสนอวิธกี ารแกไขและชวยเหลือเกษตรกรไดเปนการยืดเวลาชําระหนี้โดยปรับ
โครงสรางของการผลิตใหม เนื่องจากฝนแลงผลผลิตอาจจะไมมีผล
การอานจับใจความนี้ ครูสามารถปรับเปลี่ยนโดยนําเหตุการณปจจุบันหรือที่เกี่ยวของทั้ง
ชุมชนมาอานแทนได
ตอบคําถามตอไปนี้
1. ผูเรียนมีหลักการอานออกเสียงอยางไร
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
2. ใหผูเรียนทุกคนอานในใจเรื่องตอไปนี้ แลวจับใจความสําคัญและเขียนสรุปความ
ผูนํายุวเกษตรกรไทยเตรียมไปญี่ปนุ
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยมีตัวแทนของ 5 หนวยงาน คือ กรมสงเสริมการ
เกษตร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ กรมปศุสัตว และสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมไดมีมติวาจะใหยุวเกษตรเขารับการฝกงานตามโครงการฯ ณ
ประเทศญี่ปุนในปนี้ จํานวน 21 คน
ยุวเกษตรที่ผานการคัดเลือกจะตองเขารับการอบรมพืน้ ฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุนโดย
กรมสงเสริมการเกษตร ในระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 ถึง 31 มีนาคม 2552 ณ ศูนยสงเสริม
เยาวชนเกษตร จ. กาญจนบุรี และกําหนดเดินทางไปฝกงาน ณ ประเทศญี่ปุนวันที่ 6 เมษายน 2552
(หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552)
ใจความสําคัญและสรุปความไดดังนี้
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

เรื่องที่ 3 การอานรอยกรอง
1. ความหมายของรอยกรอง
รอยกรอง หมายถึง คําประพันธแตงขึ้นโดยมีการสัมผัสใหคลองจองกัน
2. การอานรอยกรอง
2.1 การอานคําคลองจอง บทกลอมเด็ก และเพลงพื้นบาน ใหอานเปนจังหวะหรือใหคล
องจอง มีการเอือ้ นคํา เปนตน
ตัวอยางคําคลองจอง
ขิงก็ราขาก็แรง, คนรักเทาผืนหนังคนชังเทาผืนเสื่อ, โยกเยกเอยน้ําทวมเมฆ เปนตน
ตัวอยางบทกลอมเด็ก
โอละเหเอย
แมจะเหใหนอนวัน
ตื่นขึ้นมาจะอาบน้ําทําขวัญ
นอนวันเถิดแมคุณ
พอเนื้อเย็นเอย
แมมิใหเจาไปเลนทีท่ าน้ํา
จระเขจะมา
มันจะคาบเจาเขาถ้าํ
เจาทองคําพอคุณ
ตัวอยางเพลงพื้นบาน
เพลงเกี่ยวขาว
ควาเถิดหนาแมควา รีบตะบึงถึงคันนา จะไดพูดจากันเอย
เกีย่ วเถิดหนาแมเกีย่ ว อยามัวแลเหลียว เคียวจะบาดมือเอย
2.2 การอานกลอนสุภาพ
จังหวะในการอานคําในกลอนสุภาพแบงคําตามแผนผังดังนี้
000/00/000/
000/00/000/
000/00/000/
000/00/000/
ภายใน 1 วรรคมี 8 คําจะอาน3/2/3 หากมี 9 คําจะอาน 3/3/3
กลอนสุภาพ บทหนึ่งจะมี 2 บาท
บาทที่ 1 เรียกวา บาทเอก มี 2 วรรค คือ สดับ, รับ
บาทที่ 2 เรียกวา บาทโท มี 2 วรรค คือ รอง และ สง ดังนี้
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ตัวอยางกลอนสุภาพ
ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศกั ดิ์
แมนพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร

มีคนรักรสถอยอรอยจิต
จะถูกผิดในมนุษยเพราะพูดจา
(สุนทรภู)

แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
1. ผูเรียนจะเลือกหนังสืออานไดอยางไร
1. ________________________________________________________
2.
3.
2. ประโยชนของการอานมีดังนี้

ห น า | 29

1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. ________________________________________________________

เรื่องที่ 4 การเลือกอานหนังสือและประโยชนของการอาน
1. การเลือกอานหนังสือ
1. อานหนังสือตามความสนใจ หรือความตองการซึ่งสามารถหาอานไดที่หองสมุดประชาชน
หรือศูนยการเรียนรูชุมชน หรือที่อื่นๆ
2. การเลือกอานหนังสือกอนอื่นจะตองดูที่สารบัญ เพื่อดูเนื้อหาวาตรงกับความสนใจ และ
ตองการอานหรือไม
3.. อานเพื่อหาสาระไตรตรองกําหนดความตองการ ใหอานรายชื่อหนังสือในหนา
บรรณานุกรม เพราะจะมีรายชื่อหนังสือที่ประกอบการเขียน ซึ่งจะมีเนื้อหาสาระใกลเคยงกับสิ่งที่
ตองการ
4. พิจารณาจากผูเขียน วุฒิการศึกษา หรือประสบการณทําใหเชื่อมั่นไดวาเปนหนังสือทีม่ ี
คุณภาพ
5. ดูจากชื่อหนังสือที่จะอาน นอกจากพิจารณาเนื้อหาสาระแลว จะตองดูคุณภาพการพิมพ
ตัวหนังสือ ภาพประกอบ และราคาวาเหมาะสมหรือไม
2. ประโยชนของการอาน
ประโยชนที่ได 1. ไดรับความรู ความคิด และประสบการณที่จะนําไปใชประโยชนได
2. ไดรับความเพลิดเพลิน ผอนคลาย
3. ใชเวลาวางใหมีประโยชน
ตอบคําถามตอไปนี้
1. ผูเรียนจะเลือกหนังสืออานไดอยางไร
1.
................................................................................................................................................
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2.
................................................................................................................................................
3.
................................................................................................................................................
2. ประโยชนของการอานมีดังนี้
1.
................................................................................................................................................
2.
................................................................................................................................................
3.
................................................................................................................................................
เรื่องที่ 5 มารยาทในการอานและสรางนิสัยรักการอาน
1. มารยาทในการอาน
1. ไมอานเสียงดังรบกวนผูอื่น
2. อานเสร็จแลวควรเก็บหนังสือไวที่เดิม
3. ไมควรอานเรื่องสวนตัวของผูอื่น
4. ไมขีดเขียนทําลายหนังสือทีเ่ ปนสมบัติของสวนรวม
5. ไมชะโงกหนาไปอานในขณะทีผ่ อืู ่นกําลังอาน
2. การสรางนิสัยรักการอาน
1. อานหนังสือที่ตนเองชอบ
2. อานอยางมีสมาธิ และจับใจความได
3. อานหนังสือทุกครั้งที่วาง
4. ควรมีหนังสือติดตัวเสมอเพื่ออานไดทุกครั้งที่ตองการ
5. ควรอานและจดบันทึกขอความ คติที่ตนเองชอบ
แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
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1. ผูเรียนจะมีมารยาทในการอานอะไรบาง ที่นอกเหนือจากการศึกษาขางตน
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
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บทที่ 4 การเขียน
สาระสําคัญ
การเขียนเปนทักษะสําคัญที่ฝกฝนได การเขียนอักษรไทยและการเขียนสะกดคําไดถูกตองจะ
นําไปสูการเขียนอื่นๆ ไดเปนอยางดี
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการและความสําคัญของการเขียนได
2. อธิบายการเขียนอักษรไทย สะกดคํา เขียนสื่อสารและเขียนตามรูปแบบตางๆได
3. อธิบายการเขียนรายงานการคนควาและอางอิงความรู กรอกรายการได
4. บอกมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการอาน
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 หลักการเขียนและความสําคัญของการเขียน
เรื่องที่ 2 การเขียนภาษาไทย
เรื่องที่ 3 การเขียนสะกดคําและประสมคํา
เรื่องที่ 4 การเขียนสื่อสาร
เรื่องที่ 5 การเขียนตามรูปแบบ
เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานการคนควาและอางอิงความรู
เรื่องที่ 7 การเขียนกรอกรายการ
เรื่องที่ 8 มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน
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เรื่องที่ 1 หลักการเขียนและความสําคัญของการเขียน
1. หลักการเขียน
1. ขอความทีเ่ ขียนเรียบรอยและสะอาด
2. มีความรู ความเขาใจในเรื่องที่เขียน
3. เขียนถูกตองตามหลักภาษา และสะกดถูกตอง
4. มีจุดมุงหมายในการเขียน
5. เขียนดวยความรูและความสามารถทีถ่ ายทอดความรู ความรูสึก
ตามความตองการของตนได
2. ความสําคัญของการเขียน
1. เปนการสื่อสารทีจ่ ะแจงใหผูอื่น ไดทํางานหรือปฏิบตั ิตาม
2. เปนการเผยแพรความรู วิทยาการใหผูอื่น ไดทราบและนําไปใชประโยชน
3. เปนการบันทึกสาระสําคัญเพื่อเปนหลักฐานและนําไปใชประโยชน
4. เปนการเขียนทีส่ ามารถนําไปประกอบอาชีพได เชน การเขียนขาว และการเขียนนว
นิยาย หรือการเขียนบทละคร เปนตน
แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
1. ผูเรียนมีหลักการเขียนอยางไรบาง
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. การเขียนนําไปใชประโยชนไดอยางไรบาง
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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เรื่องที่ 2 การเขียนภาษาไทย
1. พยัญชนะ
ภาษาไทยมีพยัญชนะ 44 ตัว คือ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษ
สหฬอฮ
2. สระ สระมี 21 รูป ดังนี้
ะ
เรียกวา วิสรรนีย
ั
เรียกวา ไมหันอากาศ
็
เรียกวา ไมไตคู
า
เรียกวา ลากขาง
ิ
เรียกวา พินทอิ
ุ
เรียกวา ตีนเหยียด
ู
เรียกวา ตีนคู
เรียกวา ฝนทอง
ํ
เรียกวา นิคหิต, นฤคหิต
“
เรียกวา ฟนหนู
เ
เรียกวา ไมหนา
ใ
เรียกวา ไมมวน
ไ
เรียกวา ไมมลาย
โ
เรียกวา ไมโอ
อ
เรียกวา ตัวออ
ย
เรียกวา ตัวยอ
ว
เรียกวา ตัววอ
ฤ
เรียกวา ตัวรึ
ฤา เรียกวา ตัวรือ
ฦ
เรียกวา ตัวลึ
ฦา เรียกวา ตัวลือ

ห น า | 35

3. วรรณยุกต มี 4 รูป
1.
เรียกวา ไมเอก
2.
เรียกวา ไมโท
3.
เรียกวา ไมตรี
4.
เรียกวา ไมจัตวา
4. เลขไทย
เปนตัวอักษรทีใ่ ชแทนการนับ คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
บอกชื่อสระดังนี้
1. ะ เรียกวา
2. ุ
เรียกวา
3. ู
เรียกวา
4. เ เรียกวา
5. ไ เรียกวา
6. โ เรียกวา
7. ย เรียกวา
8. ว เรียกวา
9. ฤ เรียกวา
10. ฦา เรียกวา

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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เรื่องที่ 3 การเขียนสะกดและประสมคํา
1. การเขียนสะกดคํา
การสะกดคํา หมายถึง การออกเสียงจําแนกคําเพื่อใหทราบสวนประกอบของคํา
1.1 คําที่มตี ัวสะกด เปนคําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระ และพยัญชนะทายคํา แบงเป
น 8 มาตรา
1.1.1 มาตราแมกง คือ พยางคทีม่ ีตวั ง สะกด เชน จาง บาง
1.1.2 มาตราแมกม คือ พยางคที่มตี วั ม สะกด เชน ถม ดม
1.1.3 มาตราแมเกย คือ พยางคที่มตี วั ย สะกด เชน เลย ตาย
1.1.4 มาตราแมเกอว คือ พยางคทีม่ ีตวั ว สะกด เชน สาว เลว แจว
1.1.5 มาตราแมกน คือ พยางคที่มตี วั น สะกด เชน กิน นอน หรือทีต่ วั อื่นที่
ทําหนาทีแ่ ละออกเสียงเหมือน น สะกด คือ ญ ณ ร ล ฬ เชน จรูญ คูณ ขจร มูล และทมิฬ
1.1.6 มาตราแมกก คือ พยางคทีม่ ีตวั ก สะกด เชน มาก จาก หรือ
ตัวอื่นที่ทําหนที่และออกเสียงเหมือนมี ก สะกดคือ ข ค ฆ เชน สุข พรรค และเมฆ
1.1.7 มาตราแมกด คือ พยางคทีม่ ีตวั ด สะกด เชน กด มด หรือตัวอื่นทีท่ ํา
หนาที่และออกเสียงเหมือนมีตวั ด สะกด เชน จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ และ ส เชน ดุจ
ราช กาซ กฎ นาฏศิลป รัฐ ครุฑ วุฒิ มารุต รถ บาท พุทธ เพศ เศษ และรส
1.2 คําที่ไมมีตัวสะกด เปนคําทีป่ ระสมดวยพยัญชนะตน สระ หรือคําทีม่ ีตวั สะกดใน
แม ก กา เชน จะ นํา ไป เปนตน
2. การประสมคํา เปนการสรางคําโดยใชพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
คํา

พยัชนะ

สระ

ตัวสะกด

วรรณยุกต

บาน
ราน
งาม
ลิ้น

บ
ร
ง
ล

า
า
า
ิ

น
น
ม
น

-

การอานออกเสียงสะกด เชน

-
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บาน
งาม
ราน
ลิ้น

อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

บอ – อา – นอ – บาน
งอ – อา – มอ – งาม
รอ – อา – นอ –ราน–โท – ราน
ลอ – อิ – น – โท – ลิ้น

แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
1. ใหยกตั วอยางคํ าที่ ส ะกด ดวยแมกง แมกน แมกม แมกบ และ แมเกย
อยางละ 3 คํา
แมกง
_______________________________________________________________________
แมกน
_______________________________________________________________________
แมกม
_______________________________________________________________________
แมกบ
_______________________________________________________________________
แมเกย
_______________________________________________________________________
2. ใหยกตัวอยางประสมคําที่มพี ยัญชนะ สระ และวรรณยุกตมา 5 ตัว
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
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เรื่องที่ 4 การเขียนสื่อสาร
การเขียนสื่อสาร หมายถึง การเขียนที่ผูอื่นอานแลวไดความตามจุดมุงหมายของผูเขียน ใน
ระดับประถมศึกษานี้ ของผูเรียนกศน.ควรจะเขียนสิ่งตางๆเหลานีไ้ ด
1. การเขียนประวัติตนเอง
การเขี ยนประวั ติตนเองเปนการเขียนขอความเพื่อแสดงตนใหผูอื่นรู จักรายละเอียด
เกีย่ วกับเจาของประวัติ หัวขอหลักๆควรมีดังนี้
ประวัติตนเอง
ชื่อ....................................................นามสกุล.........................................................
เกิดวันที่............เดือน ................................... พ.ศ. ....................อายุ ....................
สถานภาพสมรส....................................................................................................
อาชีพ...................................................................................................................
ที่อยู...........................................................................................................................................
.......................................................................................................สถานที่ทํางาน
.................................................................................................................................................
...
ประวัติการศึกษา
.................................................................................................................................................
...
ประสบการณในการทํางาน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
......
ความรูความสามารถพิเศษ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
......
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2. การเขียนบันทึกประจําวัน
การเขียนบันทึกประจําวัน เปนการเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ทํา ที่พบ หรือที่เกี่ยวของกับผูอื่น
ในวันนั้นๆ หลักการเขียนบันทึกประจําวัน ไดแก
1. บันทึกเปนประจําทุกวัน
2. บันทึกตามความเปนจริง
3. เลือกบันทึกเฉพาะเรื่องสําคัญ หรือทีต่ องการจดจํา
4. ใชภาษา ถอยคํางายๆ อยางไมเปนทางการ และขอความกระชับ
5. อาจแทรกความรูสึก และความคิดเห็นของผูบันทึก
ตัวอยางการเขียนบันทึกประจําวัน
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2554
วันนี้ตื่นนอนตอนเชา ตองรีบไปทํางาน ที่ทํางานมีการประชุมเกี่ยวกับแผนการทํางานใน
เดือนมีนาคม ตั้งแต เวลา 10.00 -12.00 น. ตอนบายทํางานที่ยังไมเสร็จใหเสร็จ กลับบานและถึงบ
าน เวลา 18.30 น. รถติดมากถึงชากวาทุกวัน เหนื่อยกับการเดินทางมาก
3. การเขียนเลาเรื่องเกี่ยวกับขาวหรือเหตุการณ
การเขียนเลาเรื่อง เปนการเขียนจากประสบการณตรงใหผูอื่นเขาใจ โดยมีหลักการเขียน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เขียนตามความจริง
ใชภาษาที่จะใหผูอื่นเขาใจและละเอียดพอที่จะอานเขาใจ
เขียนใหถูกตองตามหลักภาษาไทย
อาจจะมีเนื้อหาสาระ แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ ได

ตัวอยางการเขียนเลาเรื่อง
เหตุการณที่ประทับใจ
เมื ่อ หยุ ด งานไดไปเที่ ย วทะเลที่ จั ง หวั ด ระยอง เรี ย กวา บานเพ ขณะที่ นั่ ง เลน
ริมชายหาด มีเด็กถูกมอเตอรไซตชนจึงเดินไปดูเด็กไดรับบาดเจ็บเล็กนอย คงจะชนไมแรง รถมอเตอร
ไซตขับเลยไปแลว ไมยอมหยุดดูเลย คงคิดวาไมเปนอะไรมาก เราจึงพาเด็กไปสงที่สถานีอนามัยที่อยู
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ใกลๆ เจาหนาที่ไดทําความสะอาดบาดแผลและใสยาให เราไดพาเด็กไปสงที่บาน และเราก็กลับมา
นั่งชมทะเลทีบ่ านเพตอจนถึงบาย 4 โมงเย็น จึงกลับบาน
วันนี้ไดทําความดี เปนเหตุการณที่ประทับใจที่ไดชวยเหลือเพื่อนมนุษย
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แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
1. ทานคิดวาในการเขียนประวัตติ นเอง ขอความใดสําคัญที่สุด
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. ใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวัน
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. ใหผูเรียนเขียนเลาเรื่องหรือเหตุการณที่ประทับใจ
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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เรื่องที่ 5 การเขียนตามรูปแบบ
การเขียนตามรูปแบบ เปนการเขียนตามแบบที่กําหนด เชน การเขียนเรียงความ
1. การเขียนเรียงความ
การเขียนเรียงความ เปนการแสดงออกทางความคิดและประสบการณของผูเขียนเพื่อให
ผูอื่นทราบ ซึ่งมีรูปแบบในการเขียน
1. ชื่อเรื่องจะบอกเคาโครงเรื่องได เชน โรงเรียนของฉัน ชุมชนทีฉ่ ันอยู เปนตน
2. การเขียนเรียงความจะมีองคประกอบอยู 3 สวน คือ
1. คํานํา เปนการเริ่มตนของเรียงความทีเ่ ปนสวนดึงดูดใจ ใหสนใจอานทั้งเรื่อง
2. เนื้อเรื่อง เปนเนื้อหาสาระของเรียงความทั้งเรื่อง จะตองคิดโครงเรื่องกอนจึงจะเขียน
และเขียนรายละเอียดตอไป
3. บทสรุป เปนการสรุปแกนของเรื่อง ไมควรจะยาวมาก
2. การยอความ
การยอความเปนการสรุปใจความสําคัญจากเรื่องทีอ่ านดวยภาษาหรือสํานวนของตนเอง
หลักการยอความ
1. ยอความตามรูปแบบของการยอความ
2. อานเรื่องที่จะยอจนเขาใจ
3. พิจารณาใจความสําคัญและนํามาเขียนเปนภาษาหรือสํานวนของตนเอง
4. รูปแบบของการยอความ จะมีคํานํา เพื่อเขียนที่มาเบื้องตนของยอความนั้น เชน
ยอความเรื่อง..............................ของ(ผูแตง).................................................
จากหนังสือ ................................................ความวา......................................................
ยอขาวเรื่อง .....................................เขียนโดย ..................................................................
จากหนังสือ ........................................ ความวา.................................................
ยอหนาตอมาจะเปนใจความสําคัญจากการอาน................................................................
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ตัวอยางยอความ
เมืองโองแนะระวังไฟปา
นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี กลาวถึงการรณรงคประชาสัมพันธ
ปองกันไฟปาวา เนื่องจากในขณะนี้เขาสูชวงที่มีอากาศแหงแลงและมีลมแรง อีกทั้งเปนระยะเวลาที่
เกษตรกรเก็บเกีย่ วพืชผลทางการเกษตรแลว และมักจะเผาซากพืช ตอซัง ขาวฝาง อันเปนเหตุใหเกิด
ไฟไหมลุกลามเขาไปยังพื้นที่ปาไม จนกลายเปนไฟปา สรางความเสียหายแกพันธุไมและสัตวปา
รวมทั้งทําใหสภาวะโลกรอนรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้นจังหวัดราชบุรี จึงขอความรวมมือจากประชาชนใน
จังหวัดอยาเผาวัสดุสิ่งของใดๆ อันเปนสาเหตุใหเกิดไฟปาได และหากพบเห็นไฟปา กรุณาแจงใหศูนย
ปฏิบตั กิ ารควบคุมไฟปาภาคกลางทราบดวย
(หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552)
ยอขาวเรื่อง เมืองโองแนะระวังไฟปาจากหนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ
2552 หนา 15 ความวา
นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธ
ใหประชาชนระวังไฟปาเผาซากพืช ตอซัง ฟางขาว จนเกิดเหตุเปนไฟปาสรางความเสียหายแกพันธุ
ไม สัตวปา และทําใหภาวะโลกรอน หากพบเห็นไฟปาแจงศูนยปฏิบัติการควบคุมไฟปาภาคกลาง
ทราบ
3. การเขียนจดหมาย
จดหมายทีผ่ ูเรียนควรศึกษาในระดับประถมศึกษา คือ การเขียนจดหมายกิจธุระ
หลักการเขียนจดหมาย
1. เขียนใหสะอาดเรียบรอย
2. อานและเขาใจความประสงคชัดเจน
3. ใชภาษาสุภาพและถูกตองตามหลักภาษา
4. ถูกตองตามรูปแบบการเขียนจดหมาย
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รูปแบบการเขียนจดหมายกิจธุระ
สถานที่...................................................
วัน..........เดือน.....................ป................
เรื่อง ........................................................................
เรียน .................................................................
(ขอความ)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................
คําลงทาย ..............................................
ชื่อผูเขียนจดหมาย .................................
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ตัวอยางการเขียนจดหมายกิจธุระ
กลุมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ต.บางใหญ อ. บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
12 กุมภาพันธ 2552
เรื่อง ขอยืมอุปกรณกีฬา
เรียน ผูอํานวยการ กศน. อําเภอบางใหญ
ดวยกลุมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพีอง จะใหมีการแขงขันกีฬาภายใน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ
2552 เวลา 8.00 – 17.00 น.
จึงใครขอยืมอุปกรณกีฬา เพือ่ ใชประกอบการแขงขัน จํานวน 5 รายการ ดังนี้
1. ลูกฟุตบอล 3 ลูก
2. ลูกบาสเก็ตบอล 2 ลูก
3. ไมแบดมินตัน 3 คู
4. เซปกตะกรอ 8 ลูก
5. นกหวีด 5 ตัว
โดยจะคืนอุปกรณดังกลาว ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2552
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายเดชา ไทยจงเจริญ)
ประธานกลุมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบฝกหัด
ทานคิดวาในการเขียนประวัติตนเอง ขอความใดสําคัญที่สุดเพราะเหตุใด
1. เขียนเรียงความเรื่องครอบครัวของฉัน
2. ยอขาวจากหนังสือพิมพ 1 เรือ่ ง โดยแนบตนฉบับขาวดวย
3. เขียนจดหมายกิจธุระ 1 ฉบับ
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานการคนควาและอางอิงความรู
1. การเขียนรายงานการคนควา
การเขี ย นรายงานเปนการเขี ย นผลการศึ ก ษาจากการคนควา เพื่ อ นํ า เสนอ
ผูบังคับบัญชาหรือผูสอน
หลักการเขียนรายงาน
1. ขอมูลที่เขียนตองเปนความจริง
2. ขอมูลใดที่นาํ มาจากผูรูอื่นตองเขียนเปนเชิงอรรถและบรรณานุกรม
3. เขียนเปนทางการ ใชภาษาถูกตอง และชัดเจน
สวนประกอบของรายงาน
1. ปกหนา ประกอบดวยสื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน และนําเสนอผูใด
2. คํานํา เปนความเรียงมี 3 สวน คือ ความเปนมาและวัตถุประสงค สาระของรายงาน
ประโยชนทีไ่ ดรับและขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือ
3. สารบัญ
4. เนื้อหาสาระ
5. บรรณานุกรม
2 . การเขียนอางอิงความรู
การเขียนอางอิงความรู หมายถึง การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม
1. เชิงอรรถ
เชิงอรรถเปนชื่อผูเขียน ปทีพ่ ิมพและเลขหนาหนังสือที่นําไปใชประกอบการเขียน เช
น อุทัย ศิริศักดิ์ (2550, หนา 16) การฟง หมายถึง การรับสารและตีความสารที่ไดยินหรืออาน การ
เขียนอางอิงแบบนีจ้ ะไมไดเขียนชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือจะเขียนในหนาบรรณานุกรม
2. บรรณานุกรม
บรรณานุกรม ประกอบดวยรายชื่อหนังสือที่ใชประกอบการเขียน โดยจะตองเขียน
เรี ย งตามตั ว อั ก ษรชื่ อ ผู แตง
โดยเขี ย นชื่ อ ผู แตง
ชื่ อ หนั ง สื อ
ชื่ อ สถานที่ พิ ม พ
ชื่อโรงพิมพและปที่พิมพ เชน
ั น, 2549.
กนกอร ทองคํา. การใชภาษาไทย, กรุงเทพฯ : ไทยวิวฒ
ศิริอร ทองอําไพ. หลักการใชภาษา, นนทบุรี :ไทยเจริญ, 2550
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แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
1. สวนประกอบของรายงาน มีดังนี้
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ขอความในเชิงอรรถ บอกอะไรบาง
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. บรรณานุกรม บอกใหเรารูอะไรบาง
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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เรื่องที่ 7 การเขียนกรอกรายการ
การกรอกรายการเปนการกรอกแบบฟอรมของหนวยราชการ หรือหนวยงานตางๆ ที่ให
กรอกเพื่อแสดงขอมูลที่หนวยงานนั้นๆตองการทราบ
เชน
การกรอกใบสมัครเรียน
การกรอกแบบฟอรมการติดตั้งโทรศัพทหรือการกรอกแบบฟอรมการขอใชไฟฟา เปนตน
หลักการกรอกแบบรายการ
1. อานขอความในแบบรายการนั้นๆ ใหเขาใจกอนจะเขียนขอความ
2. เขียนใหถูกตองและสะอาด
3. กรอกขอความตามความจริง
4. ใชถอยคําสั้นๆ และกะทัดรัด
5. ปฏิบตั ิตามขอบังคับ หรือคําแนะนําของแบบรายการนั้นๆ
แบบรายการที่จะใชในชีวติ ประจําวัน
1. แบบฟอรมธนาณัติ
2. แบบฟอรมสงพัสดุทางไปรษณีย
3. แบบฟอรมสมัครตางๆ
4. แบบฟอรมคํารอง
5. แบบฟอรมสัญญา
6. แบบฟอรมฝากเงิน แบบฟอรมถอนเงิน ของสถาบันการเงิน
แบบฝกหัด
ใหผูเรียนเลือกกรอกแบบรายการ ขางลางนี้ 2 ชนิด โดยใชแบบฟอรมจริงจากหนวยงานนั้นๆ
และจัดเก็บไวในสมุดแบบฝกหัดหรือแฟมขอมูลวิชาภาษาไทย
1. แบบฟอรมธนาณัติ
2. ใบสงพัสดุทางไปรษณีย
3. ใบสมัครตางๆ
4. ใบคํารอง
5. หนังสือสัญญา
6. ใบฝากเงิน ถอนเงิน ของสถาบันการเงิน
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เรื่องที่ 8 มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน
1. มารยาทในการเขียน
1. เขียนถูกตองและชัดเจนใหผูอื่นอานได
2. เขียนเชิงสรางสรรค ไมเขียนเพื่อทําลายหรือทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น
3. เขียนในสถานที่ควรเขียน ไมไดเขียนในที่ไมสมควร เชน สถานที่สาธารณะ
4. เขียนทุกอยางดวยขอมูลที่เปนความจริง
5. ไมขีดหรือเขียนขอความในหนังสือ เอกสารและอื่นๆ ทีเ่ ปนของประชาชนโดยรวม เช
น หนังสือในศูนยการเรียน หรือหองสมุด
2. นิสัยรักการเขียน
1. เริ่มตนดวยการเขียนสิ่งที่งาย และไมใชเวลามาก
2. เขียนตอเนื่องจากการเขียนครั้งแรก เชน การเขียนบันทึกประจําวัน
3. เริ่มเขียนดวยขอความที่งายและสั้น และกําหนดเวลากับตนเอง ใหพยายามเขียน
ทุกวันตามระยะเวลาที่พอใจ จะทําใหเขียนไดโดยไมเบื่อหนาย

แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
1. มารยาทในการเขียนของผูเรียน มีอะไรบาง
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
2. ผูเรียนจะปฏิบัตติ นอยางไร จึงจะถือวาเปนการสรางนิสัยรักการเขียน
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
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บทที่ 5 หลักการใชภาษา
สาระสําคัญ
หลักการใชภาษาเปนการนําความรูทางภาษามาใชจริงตามลักษณะกฏเกณฑของภาษาไทย
ซึ่งประกอบดวยอักษรไทย พยางค คําในมาตราตัวสะกด ชนิดของคํา ประโยค และอื่นๆ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. อธิบาย เสียง รูปอักษรไทย พยัญชนะ สระวรรณยุกต และไตรยางคได
2. อธิบายการใชคํา ชนิดของคํา หนาที่ของคํา ประโยค เครื่องหมายวรรคตอนและการใช
พจนานุกรมได
3. อธิบายสํานวน คําพังเพย สุภาษิต คําราชาศัพท และคําสุภาพได
4. อธิบายการใชภาษาอยางเหมาะสมตามกาละเทศะ บุคคล และสถานการณ
ขอบขายเนื้อหา
เรือ่ งที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5
เรื่องที่ 6
เรื่องที่ 7

เสียง รูปอักษรไทยและไตรยางค
ความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคําและประโยค
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ
หลักการใชพจานุกรม คําราชาศัพทและคําสุภาพ
สํานวนภาษา
การใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
ลักษณะของคําไทย คําภาษาถิน่ และคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย
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เรื่องที่ 1 เสียง รูปอักษรไทย และไตรยางค
ผูเรียนไดศึกษารูปอักษร คือ พยัญชนะ 44 ตัว สระ 21 รูป วรรณยุกต 4 รูป และเลขไทย 0
– 9 แลวในเรื่องที่ 2 การเขียนอักษรไทย ซึ่งอยูในบทที่ 4 การเขียน
ในเรื่องนีผ้ ูเรียนจะไดศึกษาเสียงของภาษาไทย คือ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียง
วรรณยุกตตามรายละเอียดดังนี้
1. เสียงพยัญชนะ เสียงพยัญชนะมี 21 เสียง
รูปพยัชนะ

เสียงพยัชนะ

ก

ก - กอ

ขฃคฅ ฆ

ค - คอ

ง

ง - งอ

จ

จ - จอ

ชฌฉ

ช - ชอ

ซสศษ

ซ - ซอ

ดฎ

ด - ดอ

ตฏ

ต - ตอ

ทธฑฒถฐ

ท - ทอ

นณ

น - นอ

บ

บ -บอ

ฟ

ฟ - ฟอ

พภผ

พ - พอ

ฟฝ

ฟ - ฟอ
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ม

ม - มอ

ย

ย - ยอ

ร

ร - รอ

ล

ล - ลอ

ว

ว - วอ

ฮห

ฮ - ฮอ

อ

อ - ออ
พยัญชนะตนของคําบางคํามีการนําพยัญชนะมารวมกันแลวออกเสียงพรอมกัน

เรียกวา “เสียงควบกล้ํา” มีทใี่ ชกันพอยกเปนตัวอยางได ดังนี้
1. กว เชน แกวง / ไกว
2. กร เชน กรอบ / กรุง
3. กล

เชน

กลอง / กลับ

4. คว

เชน

ควาย / ควา

5. คร

เชน

ใคร / ครวญ

6. คล

เชน

คลอย / เคลิ้ม

7. พร

เชน

พระ / โพรง

8. พล

เชน

พลอย / เพลง

9. ปร เชน ปราบ / โปรด
10. ปล

เชน

ปลุก / ปลอบ

11. ตร เชน ตรวจ / ตรอก
12. ทร เชน จันทรา / ทรานซิสเตอร
13. ฟร เชน เฟรน / ฟรี
14. ฟล

เชน

ฟลุก / แฟลต
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15. บล

เชน

บล็อก / เบลอ

16. ดร เชน ดราฟท
2. เสียงสระมี 24 เสียง โดยแบงเปนเสียงสั้นและเสียงยาว
สระเสียงสั้น

สระเสียงยาว

อะ

อา

อิ

อี

อุ

อู

เอะ

เอ

แอะ

แอ

โอะ

โอ

เอาะ

ออ

เออะ

เออ

เอียะ

เอีย

เอือะ

เอือ

อัวะ

อัว

3. เสียงวรรณยุกต มี 5 เสียง คือ
เสียงสามัญ เชน กา
เสียงเอก

เชน กา

เสียงโท

เชน กา

เสียงตรี

เชน กา

เสียงจัตวา

เชน กา

คําไทยทุกคํามีเสียงวรรณยุกต แตอาจไมมีรูปวรรณยุกต เชน ขอ หนู หู ตัง
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4. ไตรยางศ คืออักษร 3 หมู ซึ่งแบงตามเสียง ดังนี้
1. อักษรสูงมี 11 ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
2. อักษรกลางมี 9 ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
3. อักษรต่ํามี 24 ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ
นพฟภมยรลวฬฮ
ตัวอยางการผันวรรณยุกต
อักษร 3 หมู เสียงสามั
อักษรกลาง

อักษรสูง

อักษรต่ํา

เสียงเอก

เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

กา

กา

กา

กา

กา

-

กะ

กะ

กะ

-

-

ขา

ขา

-

ขา

-

ขะ

ขะ

-

-

คา

-

คา

คา

-

-

-

คะ

คะ

-

แบบฝกหัด
จงเติมคําและขอความใหถูกตอง
1. เสียงพยัญชนะมี__________________เสียง
2. เสียงสระมี______________________เสียง
3. เสียงวรรณยุกตมี_________________เสียง
4. นา
มีเสียงวรรณยุกต ______________________
หมา มีเสียงวรรณยุกต ______________________
กิน
มีเสียงวรรณยุกต ______________________
สิน
มีเสียงวรรณยุกต ______________________
พลอย มีเสียงวรรณยุกต ______________________
5. ไตรยางศคือ______________________________________________
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เรื่องที่ 2 ความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา และประโยค
คํา หมายถึง เสียงที่เปลงออกมาแลวมีความหมาย จะมีก่ีพยางคก็ได เชน ไก ขนม นาฬิกา
เปนตน
พยางค หมายถึง เสียงที่เปลงออกมาครั้งหนึ่ง จะมีความหมายหรือไมมีก็ได เสียงที่เปลง
ออกมา 1 ครั้งก็นับวา 1 พยางค เชน นาฬิกา มี 3 พยางค แตมี 1 คํา แมน้ํา มี 2 พยางค แตมี 1 คํา มี
ความหมายวา ลําน้ําใหญ ซึ่งเปนที่รวมของลําธารทั้งปวง
ชนิดของคํา คําที่ใชในภาษาไทยมี 7 ชนิด คือ คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ
คําบุพบท คําสันธาน และคําอุทาน ซึ่งคําแตละชนิดมีหนาทีแ่ ตกตางกันดังนี้
1. คํานาม คือ คําที่ใชเรียกชื่อคน สัตว สิง่ ของ สถานที่และคําที่บอก กิริยาอาการหรือ
ลักษณะตางๆ ทําหนาที่เปนประธานหรือกรรมของประโยค
ตัวอยาง
คําที่ใชเรียกชื่อ
ทั่วไป
คําทีใ่ ชเรียกชื่อ
เฉพาะบุคคล
หรือสถานที่

เรียกชื่อสัตว =
เรียกชื่อสิ่งของ

แมว ชาง หมู
= ดินสอ พัดลม โตะ

เรียกชื่อสถานที่
กรุงเทพมหานคร
เรียกชื่อคน =

= โรงเรียน

บอกหมวดหมู =

ฝูง กรม กอง โขลง

สมศักดิ์ พรทิพย

คําที่ใชแสดง
การรวมกันเปน
หมวดหมู
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คําที่ใชบอกอาการ
หรือคุณลักษณะที่
ไมมีตวั ตน
คําที่บอก
ลักษณะ

บอกอาการหรือบอก
=
ั
ไี่
ี
นามทีใ่ ชตามนาม
อื่นๆ =
ื่
ั

จะมีคําวา “การ” และ
“ความ”
ํ
ํ ิ
นาฬิกา 1 เรือน
วัว 3 ตัว บาน 3
ั

2. คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานามหรือขอความที่กลาวมาแลวในกรณีที่ไมตองการ
กลาวคํานั้นซ้ําอีก ทําหนาทีเ่ ชนเดียวกับคํานาม
ตัวอยาง
สรรพนามแทน

ขา ขาพเจา กระผม ผม เรา อาตมา ฉัน (แทนผูพูด)

ผูพูด/ผูฟงและ

เธอ ทาน มึง เอ็ง พระคุณเจา (แทนผูกําลังพูดดวยหรือผูฟง)

ผูทีก่ ลาวถึง

เขา พวกเขา พวกมัน (แทนผูทีถ่ กู กลาวถึง)

สรรพนามทีก่ ําหนด
ใหรูความใกลไกล
สรรพนามคําถาม

นี่ โนน โนน

ใคร อะไร ที่ไหน อันไหน

3. คํากริยา คือ คําที่แสดงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของคํานาม คําสรรพนาม หรือ
แสดงการกระทําของประธานในประโยค ใชวางตอจากคําทีเ่ ปนประธานของประโยค
ตัวอยาง คํากริยา ไดแก วิ่ง ยืน เดิน นั่ง นอน พูด ไป กิน เลน ฯลฯ
คํากริยาที่ตองมีกรรม
มารับขางทายจึงจะ
ไดความสมบูรณ

นักเรียน ซื้อ หนังสือ
นายแดง กิน ขาว
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คํากริยาไมตองมี

นกรอง

กรรมมารับขางทาย

เธอรองไห

คํากริยาทีต่ อง

ฉัน เปน แมบาน

อาศัยสวนเติมเต็มหรือ

เธอ อยู ภูเก็ต

ตองมีกรรมมารับ
4. คําวิเศษณ คือ คําที่ใชประกอบคํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา เพื่อบอกลักษณะ
หรือรายละเอียดของคํ านั้ นๆ คํ าวิ เศษณสวนมากจะวางอยูหลัง คําที่ตองการบอกลั กษณะหรือ
รายละเอียด
ตัวอยาง คําวิเศษณ ไดแก สูง ต่ํา ดํา ขาว แก รอน เย็น เล็ก ใหญ ฯลฯ
เขาใสเสื้อสีแดง
จิ๋มเรียนหนังสือเกง
คนตัวสูงวิ่งเร็ว
5. คําบุพบท คือ คําที่แสดงความสัมพันธระหวางประโยคหรือคําหนา กับประโยคหรือ
คําหลัง
ตัวอยาง
บอกสถานที่

ใน นอก บน ใต ลาง ไกล ใกล
นกเกาะอยูบนตนไม

บอกความ

แหง ของ

เปนเจาของ

การรถไฟแหงประเทศไทย

แสดงความเปน
ผูรับหรือแสดง

กับ แก แด ตอ โดย เพื่อ ดวย
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สิ่งทีท่ ํากริยา

6. คําสันธาน คือ คําทีใ่ ชเชื่อมขอความหรือประโยคใหเปนเรื่องเดียวกัน
ตัวอยาง
เชื่อมความขัดแยงกัน

แต กวา...ก็ ถึง...ก็
กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม
พีไ่ ปโรงเรียนแตนองอยูบาน

เชื่อมความที่

กับ พอ...ก็ ครั้น...ก็
พอกับแมไปเที่ยว
พอฝนหายตกฟาก็สวาง

คลอยตามกัน

เชื่อมความที่เปน
เหตุเปนผลกัน

เนื่องจาก จึง ฉะนั้น เพราะ
เนื่องจากฉันตื่นสายจึงไปทํางานไม
ทัน
สาเหตุของวัยรุนติดยาเสพติด เพราะ
ครอบครัว

7. คําอุทาน คือ คําที่เปลงออกมา แสดงถึงอารมณหรือความรูสึกของผูพูด มักอยูหนา
ประโยคและใชเครื่องหมายอัศเจรีย(!)กํากับหลังคําอุทาน
ตัวอยาง คําอุทาน ไดแก โธ! อุย! เอา! อา!
กลุมคําวลี คือ คําที่เรียงกันตั้งแต 2 คําขึ้นไป สื่อความได แตยังไมสมบูรณ ไมเปน
ประโยค กลุมคําสามารถทําหนาทีเ่ ปนประธาน กริยา หรือกรรมของประโยคได
ประโยค คือ ถอยคําที่เรียบเรียงขึ้นไดใจความสมบูรณ ใหรูวา ใคร ทําอะไร อยางไร ใน
ประโยคอยางนอยตองประกอบดวยประธานและกริยา
โครงสรางของประโยค
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ประโยคจะสมบูรณได จะตองประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนภาคประธาน และสวนที่เป
นภาคแสดง
สวนทีเ่ ปนภาคประธาน แบงออกเปน ประธาน และสวนขยาย
สวนทีเ่ ปนการแสดง แบงออกเปน กริยา สวนขยาย กรรม สวนขยาย
ตัวอยาง
ประโยค

ภาคประธาน

ภาคแสดง

ประธาน สวนขยาย กริยา

สวนขยาย กรรม

สวนขยาย

เด็กเดิน

เด็ก

-

เดิน

-

-

-

พอกินขาว

พอ

-

กิน

-

ขาว

-

พีค่ นโตกินขนม

พี่

คนโต

กิน

-

ขนม

-

แมของฉันวิ่ง

แม

ของฉัน

วิ่ง

ทุกเชา

-

-

สุนัข

ตัวใหญ

ไล

กัด

สุนัข

ตัวเล็ก

เลน

-

ดนตรี

ไทย

ทุกเชา
สุนัขตัวใหญ
ไลกัดสุนัขตัวเล็ก
นั ก เรี ย นหญิ ง เล นักเรียน หญิง
นดนตรีไทย
การใชประโยคในการสื่อสาร
ประโยคที่ใชในการสื่อสารระหวางผูสื่อสาร (ผูพูด) กับผูรับสาร (ผูฟง, ผูอานและผูดู) เพือ่ ใหมี
ความเขาใจตรงกันนั้นจําเปนตองเลือกใชประโยคใหเหมาะสมกับการสื่อสาร ซึ่งจําแนกไดดังนี้
1. ประโยคบอกเลา เปนประโยคที่บอกเรื่องราวตางๆใหผูอื่นทราบวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน
เมื่อใด ทําอยางไร เชน คุณพอชอบเลนฟุตบอล
2. ประโยคปฏิเสธ เปนประโยคที่มีใจความไมตอบรับ มักมีคําวา ไม ไมใช ไมได มิได เชน
ฉันไมชอบเดินกลางแดด
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3. ประโยคคําถาม เปนประโยคที่มีใจความเปนคําถามซึ่งตองการคําตอบ มักจะมีคําวา
ใคร อะไร เมื่อไร เหตุใด เทาไร วางอยูตนประโยคหรือทายประโยค เชน ใครขโมยปากกาไป ปลาชอน
ตัวนี้มนี ้ําหนักเทาไร
4. ประโยคแสดงความตองการ เปนประโยคที่มีใจความที่แสดงความอยากได อยากมี
หรืออยากเปน มักจะมีคาํ วา อยาก ตองการ ปรารถนา เชน นักเรียนไมอยากไปโรงเรียน หมอตองการ
รักษาคนไขใหหายเร็วๆ
5. ประโยคขอรอง เปนประโยคที่มีใจความ ชักชวน ขอรอง มักจะมีคําวา โปรด วาน กรุณา
ชวย เชน โปรดใหความชวยเหลืออีกครั้ง ชวยยกกลองนี้ไปดวย
6. ประโยคคําสั่ง เปนประโยคที่มีใจความที่บอกใหทําสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง หรือหามทํา ไมใหทํา เช
น นายสมศักดิ์ตองไปจังหวัดระยอง บุคคลภายนอกหามเขา เด็กทุกคนอยาเลนเสียงดัง

แบบฝกหัด
จงสรางกลุมคําและประโยคที่กําหนดไดตอไปนี้
1. สรางกลุมคําหรือวลีโดยใชคําทีก่ ําหนดให
1. เดิน _____________________________________________________
2. ชน _____________________________________________________
3. แดง _____________________________________________________
4. น้ํา _____________________________________________________
2. สรางประโยคโดยใชกลุมคําจากขอ 1 มาจํานวน 4 ประโยค พรอมกับระบุดวยวาเปนประโยค
ประเภทใด
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
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เรื่องที่ 3 เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ
1. เครื่องหมายววรคตอน
การใชเครื่องหมายในภาษาไทย นอกจากจะเขาใจในเรื่องการเวนวรรคตอน
แลว ยังมีเครื่องหมายอื่นๆ อีกมากทั้งที่ใชและไมคอยไดใช ไดแก
เครื่องหมาย
1.

,

จุลภาค

วิธีการใช
ใชคั่นระหวางคํา หรือคั่นกลุมคํา หรือคั่นชื่อเฉพาะ
เชน ดี, เลว

2.

.

มหัพภาค

ใชเขียนจบขอความประโยค และเขียนหลังตัวอักษรยอ
หรือตัวเลขหรือกํากับอักษรขอยอย เชน มี.ค. , ด.ช. , 1.
นาม, ก.คน ข. สัตว, 10.50 บาท, 08.20 น.

3.

?

ปรัศนี

ใชกับขอความทีเ่ ปนคําถาม เชน ปลาตัวนีร้ าคาเทาไร?

4.

!

อัศเจรีย

ใชกับคําอุทาน หรือขอความทีแ่ สดงอารมณตางๆ เชน อุ
ยตายตาย! พุทธโธเอย! อนิจจา!

5.

( ) นขลิขิต

ใชคั่นขอความอธิบายหรือขยายความขางหนาใหแจ
มแจง เชน นกมีหูหนูมีปก (คางคาว) ธ.ค.(ธันวาคม)

6.

___ สัญประกาศ

ใชขีดใตขอความสําคัญ หรือขอความทีใ่ หผูอานสังเกต
เปนพิเศษ เชน งานเริ่มเวลา 10.00 น.

7.

“ ” อัญประกาศ

ใชสําหรับเขียนครอมคําหรือขอความ เพื่อแสดงวา
ขอความนั้นเปนคําพูดหรือเพื่อเนนความนั้นใหเดนชัด
ขึ้น เชน “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง”

8.

–

ยัติภังค

ใชเขียนระหวางคําที่ เขียนแยกพยางคกันเพื่อใหรู
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เครื่องหมาย

วิธีการใช
พยางคหนากับพยางคหลังนั้นติดกันหรือเปนคํา
เดียวกัน คําที่เขียนแยกนั้นจะอยูในบรรทัดเดียวกันหรือ
ตางบรรทัดกันก็ได เชน ตัวอยางคําวา ฎีกา ในกรณีคํา
อยูในบรรทัดเดียว เชน คําวา สัปดาห อานวา สับ - ดา

9.

..... เสนไขปลาหรือ ใชแสดงชองวางเพื่อใหเติมคําตอบ หรือใชละขอความที่
เสนปรุ

ไมตองการเขียน เชน ไอ ........า ! หรือละขอความทีย่ ก
มาเพียงบางสวน หรือใชแสดงสวนสัมผัสที่ไมบังคับของ
คําประพันธ

10.

ๆ

ไมยมก

ใชเขียนเพื่อซ้ําคํา ซ้ําวลี ซ้ําประโยคสั้นๆ เชน ดําๆ
แดงๆ วันหนึ่งๆ ทีละนอยๆ พอมาแลวๆ

11.

ฯลฯ ไปยาลใหญ

ใชละขอความตอนปลายหรือตอนกลาง เชน สัตว

(เปยยาลใหญ) พาหนะ ไดแก ชาง มา วัว ควาย ฯลฯ
12.

13.

ฯ

”

ไปยาลนอย

ใชละบางสวนของคําที่เนนชื่อเฉพาะและรูจักกันดีแลว

(เปยยาลนอย)

เชน อุดรฯ กรุงเทพฯ

บุพสัญญา

ใชเขียนแทนคําที่ตรงกันกับคําขางบน
เชน ซื้อมา 3 บาท
ขายไป 5”

14.

๏

ฟองมัน

ใชเขียนขึ้นตนบทยอยของคํารอยกรอง
ปจจุบันไมนิยมใช

15.

มหรรถสัญญา
หรือยอหนา

ขึ้นบรรทัดใหมใหตรงยอหนาแรก
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เครื่องหมาย
16.

เวนวรรค

วิธีการใช
ใชแยกคําหรือความทีไ่ มตอเนื่องกัน ซึ่งแบงเปนเว
นวรรคใหญ จะใชกับขอความที่เปนประโยคยาวหรือ
ประโยคความซอนและเวนวรรคนอยใชกับขอความที่ใช
ตัวเลขประกอบหนาหลังอักษรยอ หรือยศ ตําแหนง

แบบฝกหัด
จงใชเครื่องหมายวรรคตอน ตามความเหมาะสมกับขอความตอไปนี้
1. วันนี้ลกู สาวสั่งซื้อขนมทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนฝอยทอง ฯลฯ
2. นิทานมีหลายชนิดเชนนิทานชาดกนิทานปรัมปรานิทานคติสอนใจ
3. คําตอบขอนีถ้ กู ทั้ง ก ข ค ง
4. เธอนัดใหฉันไปพบในเวลา 08.00 น.

64 | ห น า

2 . อักษรยอ
อักษรยอ หมายถึง พยัญชนะที่ใชแทนคําหรือขอความยาวๆเพื่อประหยัดเวลา เนื้อที่
และสะดวกตอการเขียน การพูด
ประโยชน ของการใชคํายอ จะทําใหสื่อสารไดสะดวก รวดเร็ว แตการใชจะตองเขา
ใจความหมายและคําอานของคํานั้นๆ คํายอแตละคําจะตองมีการประกาศเปนทางการใหทราบทั่ว
กัน เพื่อความเขาใจทีต่ รงกัน ปจจุบันมีมากมายหลายคําดวยกัน
วิธีการอานคํายอ จะอานคํายอหรือคําเต็มก็ไดแลวแตโอกาส
ตัวอยาง
1. อักษรยอของเดือน
ม.ค. ยอมาจาก มกราคม
อานวา มะ-กะ-รา-คม
ก.พ. ยอมาจาก กุมภาพันธ
อานวา กุม-พา-พัน
มี.ค. ยอมาจาก มีนาคม
อานวา มี-นา-คม
2. อักษรยอจังหวัด
กบ. ยอมาจาก กระบี่
กทม. ยอมาจาก กรุงเทพมหานคร
ลย. ยอมาจาก เลย
3. อักษรยอลําดับยศ
ทหารบก
พล.อ. ยอมาจาก พลเอก
อานวา พน-เอก
พ.ต. ยอมาจาก พันตรี
อานวา พัน-ตรี
ร.ท. ยอมาจาก รอยโท
อานวา รอย-โท
ทหารอากาศ
พล.อ.อ. ยอมาจาก พลอากาศเอก อานวา พน-อา-กาด-เอก
น.ท. ยอมาจาก นาวาอากาศโท อานวา นา-วา-อา-กาด-โท
ร.ต. ยอมาจาก เรืออากาศตรี อานวา เรือ-อา-กาด-ตรี
ทหารเรือ
พล.ร.อ.......ร.น. ยอมาจาก พลเรือเอก....แหงราชนาวี
อานวา พน-เรือ-เอก-แหง-ราด-ชะ-นา-วี
น.ท....ร.น.
ยอมาจาก นาวาโท....แหงราชนาวี
ร.ต.....ร.น.
ยอมาจาก เรือตรี......แหงราชนาวี
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ตํารวจ
พล.ต.อ ยอมาจาก พลตํารวจเอก
พ.ต.ท. ยอมาจาก พันตํารวจโท
ร.ต.ต. ยอมาจาก รอยตํารวจตรี
4. อักษรยอวุฒิทางการศึกษา
กศ.ม. ยอมาจาก การศึกษามหาบัณฑิต
กศ.บ. ยอมาจาก การศึกษาบัณฑิต
ป.กศ. ยอมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
อานวา ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด-วิ-ชา-กาน-สึก-สา
ป.วส. ยอมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ป.วช. ยอมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5. อักษรยอมาตรา ชั่ง ตวง วัด
กก. ยอมาจาก กิโลกรัม
(มาตราชั่ง)
ก.
ยอมาจาก กรัม
ล.
ยอมาจาก ลิตร (มาตราดวง)
กม.
ยอมาจาก กิโลเมตร
ม.
ยอมาจาก เมตร
มาตราวัด
ซม. ยอมาจาก เซนติเมตร
6 . อักษรยอบางคําที่ควรรู
ฯพณฯ
ยอมาจาก พณหัวเจาทาน อานวา พะ-นะ-หัว-เจา-ทาน
โปรดเกลาฯ ยอมาจาก โปรดเกลาโปรดกระหมอม
ทูลเกลาฯ
ยอมาจาก ทูลเกลาทูลกระหมอม
นอมเกลาฯ
ยอมาจาก นอมเกลานอมกระหมอม
แบบฝกหัด
ใหผูเรียนฝกเขียนอักษรยอประเภทตางๆ นอกเหนือจากตัวอยางทีย่ กมา
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องที่ 4 หลักการใชพจนานุกรม คําราชาศัพทและคําสุภาพ
1. การใชพจนานุกรม
การใชภาษาไทยใหถูกตองทั้งการพูด การอานและการเขียน เปนสิ่งที่คนไทยทุกคนควร
กระทํา เพราะภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ แตบางครั้งเราอาจสับสนในการใชภาษาไทยไมถูกตอง
เชน อาจจะเขียนหรืออานคําบางคําผิด เขาใจความหมายยาก สิ่งหนึ่งที่จะชวยใหเราใชภาษาไทยได
ถูกตองก็คือ พจนานุกรม พจนานุกรมเปนหนังสือที่ใชคนควาความหมายของคําและการเขียนคําให
ถูกตอง ซึ่งเรียงลําดับตัวอักษรและสระ ผูเรียนควรมีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไวใชและควร
เปนฉบับลาสุด
วิธีใชพจนานุกรม การใชพจนานุกรมมีหลักกวางๆดังนี้
1. การเรียงลําดับคํา
1.1 เรียงตามลําดับพยัญชนะ ก ข ค ง.......ฮ
1.2 เรียงลําดับตามรูปสระ เชน ะ ั า ิ ี ึ ุ ู เ แ โ ใ ไ
1.3 วรรณยุกต
และ ็ (ไมไตคู) กับ (ไมทัณฑฆาต) ไมไดจัดเปนลํา
ดับพจนานุกรม
2. การพิจารณาอักขรวิธี ในพจนานุกรมจะบอกการพิจารณาอักขรวิธีโดยละเอียด เช
น กรณีที่ตวั สะกดมีอักขรซ้ํากัน หรือตัวสะกดที่มีอักษรขรซอนกัน ตลอดจนบอกถึงหลักการประวิสรร
ชนีย ฯลฯ
3. การบอกเสียงการอาน คําที่มกี ารสะกดตรงๆ จะไมบอกเสียงอาน แตจะบอกเสียง
อานเฉพาะคําทีอ่ าจมีปญหาในการอาน
4. การบอกความหมาย ใหความหมายไวหลายนัย โดยจะใหความหมายที่สําคัญ
หรือเดนไวกอน
5. บอกประวัติของคําและชนิดของคํา ในเรื่องประวัติของคําจะบอกที่มาไวทายคํา
โดยเขียนเปนอักษรยอไวในวงเล็บ เพื่อรูวาคํานั้นมาจากภาษาใด และเพือ่ ใหรูวาคํานั้นเปนคําชนิดใด
ในพจนานุ ก รมจะมี ตั ว อั ก ษรยอเล็ ก ๆ
หลั ง คํ า นั้ น
เชน
ก.
=
กริ ย า
บ.= บุพบท เปนตน

ห น า | 67

เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนเต็มที่จากการใชพจนานุกรม ผูเรียนควรอานวิธีใชพจนานุกรม
โดยละเอียดกอนจะใช

ประโยชนของพจนานุกรม
พจนานุกรมชวยใหอานและเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองและเขาใจภาษาไดอยางลึกซึ้ง
ทําใหเปนคนที่มีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีและมั่นใจเมื่อตองติดตอธุรกิจการงานหรือ
สื่อความหมายกับบุคคลตางๆ
2. คําราชาศัพทและคําสุภาพ
ชาติไทยมีลักษณะพิเศษในการใชภาษากับบุคคลชั้นตางๆ ภาษาที่ใชจะแสดงความ
สุภาพ และคํานึงถึงความเหมาะสมเสมอ ภาษาที่ถือวาสุภาพไดแก คําราชาศัพทและคําสุภาพ คํารา
ชาศัพท หมายถึงคําที่ใชกับพระมหากษัตรย พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการและพระสงฆ สวนคํา
สุภาพ หมายถึงคําที่สุภาพชนทั่วไป นิยมใช ไมใชคําหยาบ ไมใชคําสบถสาบาน เชน โกหก ใช พูด
เท็จ รู ใช ทราบ หัว ใช ศีรษะ กิน ใช รับประทาน โวย-คะ ครับ ฯลฯ
ตัวอยางคําราชาศัพท
1. คํานามราชาศัพท
คําแปล
คําราชาศัพท
พระราชบิดา พระชนกนาถ
พอ
พระราชมารดา พระราชชนนี
แม
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ พระราชโอรส
ลูกชาย
สมเด็จพระเจาลูกเธอ พระราชธิดา
ลูกสาว
พระตําหนัก
ที่พัก
พระบรมฉายาลักษณ
รูปภาพ
2. กริยาราชาศัพท
2.1 กริยาไมตองมีคาํ “ทรง” นํา
คําราชาศัพท
คําแปล
ตรัส
พูด
ประทับ
อยู นั่ง
รับสั่ง
สั่ง
เสด็จ
ไป
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2.2 คํากริยาที่เปนภาษาธรรมดา เมื่อตองการใหเปนราชาศัพท ตองเติม “ทรง” ข
างหนา เชน ฟง เปน ทรงฟง ทราบ เปน ทรงทราบ เปนตน
2.3 คํากริยาสําหรับบุคคลทั่วไปใชกับพระเจาแผนดิน
คําราชาศัพท
คําแปล
ถวายพระพร
ใหพร
ขอพระราชทาน
ขอ
เฝาทูลละอองธุลพี ระบาท
ไปหา หรือ เขาพบ
2.4 คํากริยาเกีย่ วกับพระสงฆ
คําราชาศัพท
อาราธนา
นมัสการ
อาพาธ
ถวาย

คําแปล
เชิญ
ไหว
ปวย
ให

ดังนั้นสรุปไดวา
1. การใชพจนานุกรมใหไดประโยชนอยางเต็มที่ ควรอานวิธีใชพจนานุกรมโดยละเอียดก
อนใช
2. การเรียนรูการใชอักษรยอเปนการประหยัดเวลาในการสื่อความหมาย ผูเรียนควรจะ
ศึกษาไวเพื่อใชใหถูกตองทั้งการอานและการเขียน
3. การเรียนรูคําราชาศัพทเปนประโยชนตอผูเรียนในการเลือกใชคําศัพทใหเหมาะสมกับ
โอกาสและบุคคลระดับตางๆ
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แบบฝกหัด
จงเติมคําหรือขอความใหถูกตอง
1. วิธกี ารใชพจนานุกรม
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
2. เขียนคําราชาศัพทมา 7 คํา
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
3. เขียนคําสุภาพมา 7 คํา
____________________________________________________
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เรื่องที่ 5 สํานวนภาษา
สํานวนภาษา
สํานวนภาษา หมายถึง ถอยคําที่มีลักษณะพิเศษ ใชเพื่อรวบรัดความที่ยาวๆ หรือเพื่อ
เปรียบเทียบ เปรียบเปรย ประชดประชัน หรือเตือนสติ ทําใหมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกวาถอยคํา
ธรรมดา
สํ า นวนภาษามี ค วามหมายคลายกั บ โวหารซึ่ ง รวมถึ ง อุ ป มาและอุ ป ไมย
บางครั้งจะเรียกซอนกันวา สํานวนโวหาร คนไทยใชสํานวนหรือสํานวนภาษามานานจนถึงปจจุบัน
จึงมีสาํ นวนภาษารุนเกาและสํานวนที่เกิดขึ้นใหม สํานวนภาษาเปนวัฒนธรรมทางภาษาซึ่งเปนมรดก
ตกทอดมาถึงปจจุบัน และสืบสานมาเปนสํานวนภาษารุนใหมอีกมากมาย
ภาษาไทยที่เราใชพูดจาสื่อสารกันนั้น ยอมมีสองลักษณะ ลักษณะหนึ่งคือ เปนถอยคํา
ภาษาที่พูดหรือเขียนกันตรงไปตรงมาตามความหมาย เปนภาษาที่ทุกคนฟงเขาใจกัน อีกลักษณะ
หนึ่งคือถอยคําภาษาที่มีชั้นเชิงผูฟงหรือผูอานตองคิดจึงจะเขาใจ แตบางครั้งถาขาดประสบการณด
านภาษาก็จะไมเขาใจ ภาษาที่มีชั้นเชิงใหอีกฝายหนึ่งตองคิดนี่เอง คือสํานวนภาษา บางคนเรียกวา
สําบัดสํานวน สํานวนภาษามีสกั ษณะตางๆ ดังกลาวขางตนนั้นเรียกแตกตางกัน ดังนี้
1. สํานวน คือ สํานวนภาษาที่ใชเพื่อเปนการรวบรัดตัดขอความที่ตองพูดหรืออธิบาย
ยาวๆ ใหสั้นเขาใชเพียงสั้นๆ ใหกินความหมายยาวๆ ได เชน
หมายถึง แสดงกิริยาทาทางดีดดิน้ ราเริง
ปลากระดี่ไดน้ํา
ทีด่ นิ หรือเนื้อที่เพียงเล็กนอย ไมพอจะทํา
ที่เทาแมวดิ้นตาย
ประโยชนอะไรได
ไมสะทกสะทาน เหี้ยม
เลือดเย็น
พลัดพรากจากกันอยางกระจัดกระจาย ไมอาจ
แพแตก
จะมารวมกันได
ไมมีปมีกลอง ไมมีปมีขลุย ไมมีเคามากอนเลยวาจะเปนเชนนี้ จูๆ ก็เปน
ขึ้นมา หรือตัดสินใจทําทันที
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หมายถึง ใฝดีจะมีสุข ใฝชั่วจะพบความลําบาก
มี รู ป รางหนาตางาม
แตความประพฤติ แ ละ
สวยแตรูป จูบไมหมอม
กิริยามารยาทไมดี
อดใจไวกอน เพราะหวั ง สิ่ ง ที่ ดี สิ่ ง ที่ ป รารถนา
อดเปรี้ยว ไวกินหวาน
ขางหนา
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ฯลฯ
สํานวนตางๆ ยอมมีที่มาตางๆ กัน เชน จากการดูลักษณะนิสัยใจคอของคน จากเหตุการณ
แปลกๆ จากความเปนไปในสังคม จากสิ่งแวดลอม นิทาน ประวัติศาสตร ตํานาน ฯลฯ สํานวนจึงเกิดขึ้น
เสมอ เพราะคนชางคิดยอมจะนําเรื่องนั้นเรื่องนี้มาผูกเปนถอยคํา สํานวนสมัยใหมที่ไดยินเสมอๆ
เชน
คนเจาเลห รูมาก ชํานาญ เชีย่ วชาญ
เขี้ยวลากดิน หมายถึง
(ในเรื่องไมดี) ชั้นเชิงมาก
หมายถึง
ไดรับโชคลาภโดยไมไดคิด หรือคาดหวัง
สมหลน
ไวกอน
หมายถึง
มีคนใหญคนโต หรือผูมีอิทธิพลทีค่ อย
เด็กเสน
ชวยเหลือหนุนหลังอยู
หมายถึง
แอบเอาเสียคนเดียว ยักยอกไว
อม
ฯลฯ
2. คําพังเพย คือ สํานวนภาษาที่ใชเปรียบเทียบหรือเปรียบเปรย ประชดประชัน มี
ความหมายเปนคติสอนใจ มีลักษณะคลายกับสุภาษิต อาจจะเปนคํากลาวติชมหรือแสดงความ
คิดเห็น คําพังเพยเปนลักษณะหนึ่งของสํานวนภาษา เชน
กินบนเรือน ขี้บนหลังคา หมายถึง เปรียบกับคนอกตัญ ู หรือเนรคุณ
หมายถึง ยอมเสียสละแมสิ่งจําเปนทีต่ นมีอยู
ขายผาเอาหนารอด
เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว
คางคกขึ้นวอ แมงปอใสตุงติ้ง หมายถึง คนทีฐ่ านะต่ําตอยพอไดดิบไดดี
ก็มักแสดงกิริยา อวดดี
หมายถึง คนเกียจครานหาเพียงพอกินไปมื้อ
ตําขาวสารกรอกหมอ
หนึ่งๆ ทําพอใหเสร็จไปเพียงครั้งเดียว
หมายถึง พูดไมออก เพราะเกรงจะมีภัยแก
น้ําทวมปาก
ตนและอื่น
หมายถึง สอนสิ่งที่เขารูอยูแลว
บอกหนังสือสังฆราช
หมายถึง พยายามทําใหเปนเรื่องเปนราวขึ้นมา
ปล้ําผีลุก ปลุกผีนั่ง
มัง่ มีในใจ แลนใบบนบก หมายถึง คิดฝนในเรื่องทีเ่ ปนไปไมได
คิดสมบัตบิ าสรางวิมานในอากาศ
หมายถึง ทําไมดี หรือทําผิดแลวไมรับผิด
รําไมดีโทษปโทษกลอง
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กลับโทษผูอื่น
หมายถึง เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผูที่
หาเลือดกับปู
ไมมีจะให
หมายถึง หาเรื่องเดือดรอนหรือความลําบาก
เอามือซุกหีบ
ใสตัวโดยใชที่
3. สุภาษิต คือ สํานวนภาษาทีใ่ ชเปนเครื่องเตือนสติ คํากลาวสอนใจในสิ่งที่เปนความจริง
แทแนนอนเปนสัจธรรม มักกลาวใหทําความดีหลีกหนีความชั่ว เชน
หมายถึง กลาหรือหาวหาญเกินไปมักได
กลานักมักบิ่น
รับอันตราย
หมายถึง ใหมีสติอยาประมาท เชนเดียวกับ
เขาเถื่อนอยาลืมพรา
เวลาจะเขาปาตองมีมดี พราติดตัว
ไปดวย
หมายถึง ป ร ะ พ ฤ ติ ต า ม ผู ใ ห ญ ย อ ม
เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด
ปลอดภัย
หมายถึง ทําลายสิ่งชั่วรายตองทําลายใหถึง
ตัดหนามอยาไวหนอ
ตนตอ
หมายถึง มีโอกาสควรฉวยไว หรือรีบทํา
น้ําขึ้นใหรีบตัก
หมายถึง รูจักผอนปรนเขาหากัน มิใหกระทบ
บัวไมช้ํา น้ําไมขุน
กระเทือนใจกันรูจักถนอมน้ําใจกัน
มิใหขุนเคืองกัน
หมายถึง ขยันขันแข็งตั้งใจทํางานจะสบายเมื่อ
ใฝรอนจะนอนเย็น
ภายหลัง
หมายถึง เกี ย จครานจะลํ า บากยากจน
ใฝเย็นจะดิ้นตาย
ภายหลัง
แพเปนพระ ชนะเปนมาร หมายถึง การรูจักยอมกันจะทําใหเรื่องสงบ
มุงแตจะเอาชนะจะมีแตความ
เดือดรอน
รักยาวใหบั่น รักสั้นใหตอ หมายถึง รักจะอยูดวยกันนานๆ ใหตัด
ความโกรธอาฆาตพยาบาทออกไป
ถาไมคิดจะรักกันนานก็ใหโตเถียง
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เรื่องทีโ่ กรธกันและทําใหไมตรี
ขาดสะบั้น
เอาพิมเสนไปแลกเกลือ หมายถึง ลดตัวลงไปทะเลาะหรือมีเรื่องกับ
คนที่ตาํ่ กวามีแตจะเสีย
สํานวนภาษานี้เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของคนไทย จึงมีอยูทุกทองถิ่น เชน
ภาคเหนือ
หมายถึง กรรมทีผ่ ูใดทําไวยอมสงผลใหแกผูนั้น
ทํามิชอบเขาลอบตนเอง
หมายถึง คนรักมีนอย คนชังมีมาก
คนรักใหญเทารอยตีนเสือ
หมายถึง อยูดีกินดี
ขาวเหลือเกลืออิ่ม
ภาคใต
ปากอี้ฆาคอ
หมายถึง ปลาหมอตายเพราะปาก
ใหญพราวเฒาลอกอ หมายถึง อายุมากเสียเปลาไมไดมีลกั ษณะเปนผูใหญ
ชางแลนอยายุงหาง หมายถึง อยาขัดขวางผูทีม่ ีอาํ นาจ หรือเหตุการณที่
กําลังรุนแรงอยาไปขัดขวาง
ฯลฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตีกลองแขงเสียงฟา ขี่มาแขง หมายถึง แขงดีหรือผูมีอาํ นาจวาสนา
ไมมีทางจะสูได
ตาแวน(ตะวัน)
น้ําขึ้นปลาลอย น้ําบกหอยไต หมายถึง ทีใครทีมัน
หมายถึง คบคนดีจะพาใหตนดีดวย
ตกหมูแฮง (แรง) เปนแฮง
หมายถึง คบคนชั่วจะพาใหตนชั่วตาม
ตกหมูกาเปนกา
ฯลฯ
การรู จั ก สํ า นวนไทย มี ป ระโยชนในการนํา มาใชในการพู ด และการเขี ย น ทํ า ให
ไมตองพูดหรืออธิบายยาวๆ เชน ในสํานักแหงหนึ่ง จูๆ ก็เกิดมีของหาย ทั้งๆ ที่ไดมีการรักษาปองกัน
อยางเขมงวดกวดขัน ไมใหมีคนภายนอกเขามาได แตของก็ยังหายได เหตุการณ เชนนี้ก็ใชสํานวน
ภาษาสั้นๆ วา “เกลือเปนหนอน” ไดซึ่งหมายถึงคนในสํานักงานนั้นเองเปนไสศึกใหคนภายนอกเข
ามาขโมยของหรือเปนขโมยเสียเอง
ถาจะเตื อ นสติ ค นที่ กํ า ลั ง หลงรั ก หญิ ง ที่ มี ฐ านะสู ง กวาซึ่ ง ไมมี ท างจะสมหวั ง ใน
ความรัก ก็ใชสํานวนภาษาเตือนวา “ใฝสูงเกินศักดิ”์
นอกจากจะใชสํานวนภาษาในการประหยัดคําพูด หรือคําอธิบายไดแลว ยังทําใหคําพูด
หรือขอเขียนนั้นมีคณ
ุ ภาพแสดงความเปนผูรูจักวัฒนธรรมของผูใชดวย
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แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
1. ใหเขียนสํานวน 3 สํานวน
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. ใหเขียนคําพังเพย 3 คําพังเพย
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. ใหเขียนสุภาษิต 3 สุภาษิต
________________________________________________________
________________________________________________________
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เรื่องที่ 6 การใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการแสวงหาความรู
การสื่อความหมายของมนุษยเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง และการสื่อสารจะดีหรือไมดีขึ้นอยู
กับทักษะทางภาษาของแตละคน ซึ่งเกิดขึ้นไดจะตองมีการฝกเปนประจํา เชน ทักษะการฟง ทักษะ
การพูด ทักษะการอาน ทักษะการเขียน และทักษะตางๆ เหลานี้ไดมีการซึมซับอยูในคนทุกคนอยูแลว
เพียงแตวาผูใดจะมีโอกาสไดใชไดฝกฝนบอยๆ ก็จะเกิดทักษะทีช่ าํ นาญขึ้น
ในการแลกเปลี ่ย นขอมู ล ขาวสาร ความรู ความเขาใจของคนในอดีต จะเปน
การสื่อสารโดยตัวตอตัวเพราะอดีตคนในสังคมมีไมมาก แตปจจุบันคนในสังคมเริ่มมากขึ้น กวางขึ้น
การแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลจึงจําเปนตองใชเครื่องมือสื่อสารไดรวดเร็วกวางไกลและทั่วถึง ไดแก
โทรศัพท โทรเลข โทรทัศน วิทยุ โทรสาร คอมพิวเตอร ซึ่งเครื่องมือแตละประเภทมีจุดเดนหรือขอจํา
กัดทีแ่ ตกตางกันไป
การใชภาษาในชี วิตประจํ า วั นไมวาจะเปนภาษาพูดหรือภาษาการเขี ยน จะตองให
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ เชน กิน เปนภาษาที่ใชกันในกลุมเพื่อนหรือบุคคลคุนเคย แตถาใช
กับบุคคลทีเ่ ปนผูใหญหรือคนที่ไมคุนเคย จะตองใชภาษาที่สภุ าพวา ทาน หรือรับประทาน
คุณแม
มารดา
หมอ
คุณหมอ
แพทย เปนตน
แม
การใชภาษาไทยนอกจากจะตองมีความรู ความเขาใจของภาษาแลว สิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ประการหนึ่ง คือ ความมีคุณธรรมในการใชภาษา ไมวาจะเปนภาษาพูด หรือภาษาเขียน
วิธีการใชภาษาไดเหมาะสม ดีงาม มีดงั นี้
1. ใชภาษาตรงไปตรงมาตามขอเท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไมพู ด โกหก หรื อ หลอกลวง
ใหรายผูอื่น
2. ใชภาษาไพเราะ ไมใชคําหยาบ
3. ใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลทีส่ ื่อสารดวย
4. ใชภาษาเพื่อใหเกิดความสามัคคี ความรัก ไมทําใหเกิดความแตกแยก
5. ใชภาษาใหถูกตองตามหลักการใชภาษา
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แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
วิธกี ารใชภาษาไดเหมาะสม มีอะไรบาง
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________

เรื่องที่ 7 ลักษณะของคําไทย คําภาษาถิ่น และคําภาษาตางๆ
ประเทศในภาษาไทย
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การนําคําภาษาถิ่นและภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย จึงทําใหภาษาไทยมีคําที่ใช
สื่อความหมายหลากหลายและมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งไมวาจะเปนคําไทย คําภาษาถิ่น หรือคําภาษาต
างประเทศตางก็มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกตางกัน
1. ลักษณะของคําไทย มีหลักการสังเกต ดังนี้
1.1 มีลักษณะเปนคําพยางคเดียวโดดๆ มีความหมายชัดเจน เปนคําที่ใชเรียกชื่อ คน
สัตว สิ่งของ เชน แขน ขา หัว พอ แม เดิน วิ่ง นอน ฯลฯ
แตมีคําไทยหลายคําหลายพยางคซึ่งคําเหลานี้มีสาเหตุมาจากการกรอนเสียงของคํา
หนาที่นํากรอนเปนเสียงสั้น (คําหนากรอนเปนเสียงสั้น) กลายเปนคําที่ประวิสรรชนีย
เชน มะมวง
มาจาก
หมากมวง
มะนาว
มาจาก
หมากนาว
มะกรูด
มาจาก
หมากกรูด
ตะขบ
มาจาก
ตนขบ
ตะขาบ
มาจาก
ตัวขาบ
- การแทรกเสียง หมายความวา เดิมเปนคําพยางคเดียว 2 คําวางเรียงกัน ตอมา
แทรกเสียงระหวางคําเดิม 2 คํา และเสียงทีแ่ ทรกมักจะเปนเสียงสระอะ เชน
ผักกะเฉด มาจาก
ผักเฉด
ลูกกระดุม มาจาก
ลูกดุม
ลูกกะทอน มาจาก
ลูกทอน
- การเติมเสียงหนาพยางคหนา เพือ่ ใหมีความหมายใกลเคียงคําเดิม และมีความหมาย
ชัดเจนขึ้น
เชน
กระโดด
มาจาก
โดด
ประทวง
มาจาก
ทวง
ประทับ
มาจาก
ทับ
กระทํา
มาจาก
ทํา
ประเดี๋ยว
มาจาก
เดี๋ยว
1.2 มีตวั สะกดตรงตามมาตรา เชน จง (แมกง) ตัก (แมกก) กับ (แมกบ) เปนตน
1.3 ไมนิยมมีคาํ ควบกล้าํ เชน ทราบ ตราบ สรวง ประพฤติ เปนตน
1.4 ไมมีตัวการันต คําทุกคําสามารถอานออกเสียงไดหมด เชน แม นารัก ไกล
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1.5 คําไทยคํ าเดี ยว อาจมี ความหมายไดหลายอยาง เชน ขันตักน้ํา นกเขาขัน
หัวเราะขบขัน
1.6 มี รู ป วรรณยุ ก ตกํ า กั บ เสี ย ง ทั้ ง ที่ ป รากฏรู ป หรื อ ไมปรากฏรู ป เชน นอน
(เสียงสามัญ ไมปรากฏรูป) คา (เสียงตรี ปรากฏรูปไมโท)
1.7 คําทีอ่ อกเสียง ไอ จะใชไมมวน ซึ่งมีอยู 20 คํา นอกนั้นใชไมมลาย
ผูใหญหาผาใหม
ใหสะใภใชคลองคอ
ใฝใจเอาใสหอ
มิหลงใหลใครขอดู
จะใครลงเรือใบ
ดูน้ําใสและปลาบู
สิ่งใดอยูในตู
มิใชอยูใตตั่งเตียง
บาใบถือใยบัว
หูตามัวมาใกลเคียง
เลาทองอยาละเลี่ยง
ยี่สิบมวนจําจงดี

2. ลักษณะของคําภาษาถิ่น
ภาษาถิน่ หมายถึง คําที่ใชในทองถิ่นตางๆ ของประเทศไทยที่มีลักษณะแตกตางจาก
ภาษากลาง เชน ภาษาถิ่นใต ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นเหนือ ซึ่งภาษาถิ่นเหลานี้เปนภาษาที่ใชกัน
เฉพาะคนในถิ่นนั้น
ตัวอยาง เปรียบเทียบภาษากลาง และภาษาถิน่
ภาษากลาง

ภาษาถิ่นเหนือ

ภาษาถิ่นอีสาน

ภาษาถิ่นใต

พูด
มะละกอ
อรอย
สับปะรด
ผม/ฉัน

อู
มะกวยเตด
ลํา
มะขะนัด
ขาเจา เฮา

เวา
หมากหุง
แซบ
หมากนัด
ขอย

แหลง
ลอกอ
หรอย
ยานัด
ฉาน

3. ลักษณะของคําภาษาถิ่นตางประเทศที่ปรากฏในภาษาไทย
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คําภาษาตางประเทศที่ใชอยูในภาษาไทยมีอยูมากมาย เชน ภาษาจีน ภาษาเขมร
ภาษาอังกฤษ แตที่ใชกันอยูสวนใหมาจากภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีสาเหตุมาจากประเทศ
ไทยมีการติดตอและมีการเจริสัมพันธไมตรีกับชาตินั้นๆ จึงยืมคํามาใช ซึ่งทําใหภาษาไทยมีคําใชใน
การติดตอสื่อสารมากขึ้น
ตัวอยาง
ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

ตงฉิน แปะเจี๊ยะ กวยจับ๊ ชินแส กก
อั้งโล เหลา ฮองเต ตั้งฉาย แซยิด ซีอิ้ว
เซียน เตาฮวย เตาหู

โฮมรูม ซอส โชว แชมป คลินิก แท็กซี่ ปม แสตมป มอเต
อรไซต ฟต อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร คอรด

แบบฝกหัด
ตอบคําถามตอไปนี้
1. ลักษณะของคําไทยมีอะไรบาง
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
2. จงเขียนคําภาษาตางประเทศที่นํามาใชในภาษาไทยมา 10 คํา
__ _____________________________________________________
__ _____________________________________________________
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บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
สาระสําคัญ
วรรณคดีและวรรณกรรม เปนสื่อที่มีคุณคาควรไดอานและเขาใจ จะมีประโยชนตอตนเอง
และผูอื่น โดยการอธิบายและเผยแพรนิทาน นิทานพื้นบาน วรรณกรรมทองถิ่น และวรรณคดีเรื่อง
นั้นๆตอๆกันไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมาย คุณคาและประโยชนของนิทาน นิทานพื้นบาน และวรรณกรรมทอง
ถิ่นได
2. อธิบายความหมายของวรรณคดี และขอคิดที่ไดรับจากวรรณคดีที่นาศึกษาได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย คุ ณ คา และประโยชนของนิทาน นิทานพื้นบาน และ
วรรณกรรมทองถิ่น
เรื่องที่ 2 ความหมายของวรรณคดี และวรรณคดีทนี่ าศึกษา
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เรื่องที่ 1

ความหมาย คุณคา และประโยชนของนิทาน
นิทานพื้นบาน และวรรณกรรมทองถิ่น

1. ความหมาย คุณคา และประโยชนของนิทาน
1.1 นิทาน หมายถึง เรื่องที่เลาสืบทอดกันมา ไมมีการยืนยันวาเปนเรื่องจริง เชน
นิทานเด็กเลี้ยงแกะหรือเทวดากับคนตัดไม เปนนิทานสวนใหญ จะแฝงดวยคติธรรม ซึ่งเปนการสรุป
สาระใหผูฟงหรือผูอานปฏิบัติตาม
1.2 คุณคา
1.2.1 ใชเปนขอคิดเตือนใจ เชน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
1.2.2 เปนมรดกของบรรพบุรุษที่เปนเรื่องเลาใหฟงทั้งไดรับความรูและ
ความเพลิดเพลิน
1.2.3 ไดรับประโยชนจากการเลาและการฟงนิทานทั้งดานภาษาและ
คติธรรม
1.3 ประโยชนของนิทาน
1.3.1 ไดรับความรูเพิ่มเติม
1.3.2 ไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
1.3.3 ไดขอคิดเตือนใจนําไปใชประโยชน
2. ความหมาย คุณคา และประโยชนจากนิทานพื้นบาน
2.1 นิทานพื้นบาน หมายถึง เรื่องเลาที่เลาสืบทอดกันมา สวนใหญเนื้อหาจะเปน
ลักษณะเฉพาะถิน่ โดยอางอิงจากสถานที่หรือบุคคลซึ่งเปนทีร่ ูจักรวมกันของคนในถิ่นนั้นๆ เชน
นิทานพื้นบานภาคกลาง เรื่องลูกกตัญ ู นิทานพื้นบานภาคใต เรื่องพิษงูเหลือม นิทานพื้นบาน
ภาคเหนือ เรื่องเชียงเหมี้ยงตําพระยา และนิทานพื้นบานภาคอีสาน เรื่อง
ผาแดงนางไอ
2.2 คุณคา
2.2.1 เปนเรื่องเลาทีเ่ ลาสืบทอดกันมา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสิ่งแวดลอม
ชีวิตความเปนอยูในสมัยกอน
2.2.2 ถือเปนมรดกสําคัญที่บรรพบุรุษมอบใหแกคน
2.2.3 ใหขอคิดเตือนใจที่จะนําไปใชประโยชนได
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2.3 ประโยชน
2.3.1 ไดรับความรูและความเพลิดเพลินจากการเลา การอาน และการฟง
2.3.2 ไดนําความรูไปใชประโยชน
2.3.3 ใชเผยแพรใหเยาวชนรุนหลังไดรู ไดเขาใจนิทานพื้นบานของ
บรรพบุรุษ
3. ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนจากวรรณกรรมทองถิ่ น
3.1 ความหมาย
วรรณกรรมทองถิ่น เปนเรื่องราวที่มมี านานในทองถิ่น และมีตวั ละครเปนผู
นําเสนอเนื้อหาสาระของเรื่องราวนั้น เชน เรื่องสาวเครือฟา หรือวังบัวบาน เปนตน
3.2 คุณคา
3.2.1 แสดงถึงชีวิต ความเปนอยู สังคม และวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น
3.2.2 เปนเรื่องทีใ่ หขอคิด ขอเตือนใจ
3.2.3 เปนมรดกสําคัญที่มีคณ
ุ คา
3.3 ประโยชน
3.3.1 ไดความรู ความเพลิดเพลิน
3.3.2 นําขอคิด ขอเตือนใจ และสรุปนํามาใชใหเปนประโยชนตอตนเอง
3.3.3 เปนความรูทีเ่ ผยแพรได
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เรื่องที่ 2

ความหมายของวรรณคดี และวรรณคดีท่ีนาศึกษา

1. ความหมายของวรรณคดี
วรรณคดี หมายถึง เรื่องแตงที่ไดรับยกยองวาแตงดี เปนตัวอยางดานภาษา แสดงให
เห็นถึงวัฒนธรรมความเปนอยูในยุคนั้นๆ แตงโดยกวีที่มชี ื่อเสียง เชน วรรณคดีเรื่อง ขุนชางขุนแผน
พระอภัยมณี และสังขทอง เปนตน
วรรณคดีทแี่ ตงดีมีลกั ษณะดังนี้
1. เนื้อเรื่องสนุกสนาน ใหขอคิด ขอเตือนใจ ที่ไมลาสมัย
2. ใชภาษาไดเพราะ และมีความหมายดี นําไปเปนตัวอยางของการแตงคําประพันธได
3. ใชฉากและตัวละครบรรยายลักษณะนิสัย และใหขอคิดทีผ่ ูอานตีความ โดยฉากหรือ
สถานที่เหมาะสมกับเรื่อง
4. ไดรับการยกยอง และนําไปเปนเรื่องใหศึกษาของนักเขียนและนักคิดได
2. วรรณคดีท่ีนาศึกษา
สําหรับระดับประถมศึกษานี้มีวรรณคดีที่แนะนําใหศึกษา 3 เรื่อง คือ สังขทองซึ่งเปน
กลอนบทละคร พระอภัยมณีเปนกลอนนิทาน และขุนชางขุนแผนเปนกลอนเสภา โดยขอใหนักศึกษา
คนควาวรรณคดี 3 เรื่องและสรุปเปนสาระสําคัญ ในหัวขอตอไปนี้ (อาจใหผูเรียนนําหัวขอเหลานี้แยก
เขียนภายนอกโดยไมตองเขียนลงในหนังสือนี้ได)
1. สังขทอง
1.1 ผูแตง _________________________________________________
1.2 เนื้อเรื่องโดยสรุปยอ
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
1.3 ขอคิดและความประทับใจทีไ่ ดรับจากเรื่องนี้
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
2. พระอภัยมณี

84 | ห น า

2.1 _ ผูแตง _________________________________________________
2.2 _ เนื้อเรื่องโดยสรุปยอ ______________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
2.3 ขอคิดและความประทับใจทีไ่ ดรับจากเรื่องนี้
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
3. ขุนชางขุนแผน
3.1 ผูแตง _________________________________________________
3.2 เนื้อเรื่องโดยสรุปยอ
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
3.3 ขอคิดและความประทับใจทีไ่ ดรับจากเรื่องนี้
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________
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(สถานที่คนควาคือ กศน.ตําบล หองสมุดประชาชน ศูนยการเรียนชุมชนและแหลงเรียนรู
อื่นๆ สําหรับขอคิดและความประทับใจผูเรียนแตละคนอาจเขียนแตกตางกัน ซึ่งควรไดอานและ
พิจารณาขอคิดเหลานั้นวาถูกตองเหมาะสมกับเนื้อหาของแตละเรือ่ งเหลานี้หรือไม)
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บทที่ 7
ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
สาระสําคัญ
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนภาษาที่ใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปน
ชองทางที่สามารถนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพตางๆ โดยใชศิลปทางภาษาเปนสื่อ
นํา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาจบบทที่ 7 แลวคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถ
1. มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหศักยภาพตนเอง ถึงความถนัดในการใช
ภาษาไทยดานตางๆ ได
2. เห็นชองทางในการนําความรูภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพ
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาไทยในการประกอบอาชีพ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 คุณคาของภาษาไทย
เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
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เรื่องที่ 1 คุณคาของภาษาไทย
ภาษาไทย นอกจากจะเปนภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวันของชาวไทยแลว
ภาษาไทยยังบงบอกถึงเอกลักษณความเปนไทย มาตั้งแตโบราณกาลเปนภาษาที่ประดิษฐคิดคนขึ้น
โดยพระมหากษัตริยไทย ไมไดลอกเลียนแบบมาจากภาษาอื่น หรือชาติอื่น ประเทศไทยมีภาษาไทย
เปนภาษาประจําชาติ ซึ่งถือไดวาเปนประเทศที่มีศิลปะ วัฒนธรรมทางภาษา กลาวคือ เปนภาษาที่
ไพเราะ สุภาพ ออนหวาน แสดงถึงความนอบนอม มีสัมมาคารวะ นอกจากนี้ยังสามารถนํามาเรียบ
เรียง แตงเปนคําประพันธประเภทรอยแกว รอยกรอง นิยาย นิทาน วรรณคดี และบทเพลงตางๆ ได
อยางไพเราะ ทําใหเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียดใหกับสมอง แมชาวตางชาติก็ยังชื่นชอบ
ในศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรา
ดังนั้น พวกเราชาวไทย จึงควรเห็นคุณคา เห็นความสําคัญและรวมกันอนุรักษ
ภาษาไทยไวใหชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู และสืบทอดกันตอๆ ไป เพื่อใหภาษาไทยของเราอยูคูกับ
ประเทศไทยและคนไทยตลอดไป
ความสําคัญของภาษาไทย
ภาษาไทยมีความสําคัญและกอใหเกิดประโยชนหลายประการเชน
1. เปนพื้นฐานในการศึกษาเรียนรูและแสวงหาความรู บรรพบุรุษไดสรางสรรค
สะสม อนุรักษและถายทอดเปนวัฒนธรรมจนเปนมรดกของชาติ โดยใชภาษาไทยเปนสื่อ ทําใหคนรุน
หลังไดใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณ เลือกรับสิ่งที่เปนประโยชนมาใช
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสติปญญา กระบวนการคือ การวิเคราะห วิพากษ วิจารณ การแสดง
ความคิดเห็น ทําใหเกิดความรูและประสบการณที่งอกงาม
2. เปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เชน ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา เปนตน ลวนตองใชภาษาไทยเปนพื้นฐานในการศึกษา
ตอ
3. เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพ การบันทึกเรื่องราวตางๆ
การจดบันทึก การอาน การฟงการดู ทําใหเกิดประสบการณเห็นชองทางการประกอบอาชีพ
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เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
การศึกษาและเรียนรูรายวิชาภาษาไทย นับเปนพื้นฐานสําคัญในการประกอบอาชีพ
หากมีการฝกฝนเพิ่มพูนทักษะดานตางๆ เชน การฟง การพูด การอาน และการเขียน ก็จะสามารถใช
ประโยชนจากภาษาไทยไปประกอบอาชีพได
ในการประกอบอาชีพตางๆ นั้น ลวนตองใชภาษาไทยเปนพื้นฐาน การไดฟง ไดอาน
ไดเขียนจดบันทึก ตัวอยางเรือ่ งราวตางๆ จะทําใหไดรับความรูและขอมูลเกีย่ วกับอาชีพตางๆ ทําให
มองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ ชวยใหตัดสินใจประกอบอาชีพไดอยางมั่นใจ นอกจากนี้ยังเปน
ขอมูลที่จะชวยสงเสริมใหบุคคลผูที่มีอาชีพอยูแลว ไดพัฒนาอาชีพของตนใหเจริญกาวหนาอีกดวย
นอกจากนี้ยังสามารถใชการฟง การดู และการอานเปนเครื่องมือที่จะชวยใหผูเรียน
มีขอมูล ขอเท็จจริง หลักฐาน เหตุผล ตัวอยางแนวคิดเพื่อนําไปใชในการวิเคราะห วิจารณ และ
ตัดสินใจแกปญหาตางๆ รวมทั้งตัดสินใจในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี
ชองทางการประกอบอาชีพ
วิชาชีพที่ใชภาษาไทย เปนทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ไดแก อาชีพนักพูด
นักเขียนที่ตองใชทักษะการพูด และการเขียนเปนพื้นฐาน เชน
1. ผูประกาศ
2. พิธีกร
3. นักจัดรายการวิทยุ
4. นักเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
5. นักขาว
6. นักเขียนประกาศโฆษณาขาวทองถิ่น
7. นักเขียนบทความ
ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกอาชีพตางๆ ขึ้นอยูกับความถนัด ความสามารถและ
ประสบการณที่แตละคนไดสั่งสมมา รวมทั้งตองมีการฝกฝนเรียนรูเพิ่มเติมดวย
การเตรียมตัวเขาสูอาชีพพิธีกร
อาชีพพิธีกร เปนอาชีพที่ตองใชทักษะการพูดมากที่สุด รองลงมาเปนการใชทักษะ
การฟง การดู การอาน ที่จะชวยสะสมองคความรูไวในตน พรอมที่จะดึงออกมาใชไดตลอดเวลา
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สิ่งสําคัญในการเปนพิธีกร คือ การพูด จึงตองเตรียมตัวเขาสูอาชีพ เชน ศึกษาเรื่องลักษณะการพูดที่ดี
หนาที่ของพิธีกร คุณสมบัติของผูที่เปนพิธีกร ขั้นตอนการพูดของพิธีกร เปนตน
ลักษณะการพูดที่ดี
1. เนื้อหาที่พูดดี ตรงตามจุดประสงคเปนไปตามขั้นตอนของงานพิธีนั้นๆ
2. มีวิธีการพูดที่ดี น้ําเสียงนุมนวล ชัดถอย ชัดคํา ใชคําพูดถูกตองเหมาะสม พูด
สั้นๆ กระชับไดใจความและประทับใจ เชน การพูดแสดงความเสียใจกรณีเสียชีวิต เจ็บปวย หรือ
ประสบเคราะหกรรม ควรมีวิธีการพูด ดังนี้
- พูดใหรูสึกวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเรื่องปกติ
- แสดงความรูสึกหวงใย รวมทุกขรวมสุข
- พูดดวยน้ําเสียงแสดงความเศราสลดใจ
- พูดดวยวาจาสุภาพ
- ใหกําลังใจและยินดีจะชวยเหลือ
3. มีบุคลิกภาพที่ดี ผูพูดมีการแสดงออกทางกาย ทางสีหนา ทางจิตใจที่เหมาะสม
กับลักษณะงานนั้นๆ ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน เชน งานศพ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท เปนตน
หนาที่ของพิธีกร
พิธีกร คือ ผูดําเนินการในพิธี ผูดําเนินรายการ ผูทําหนาที่ดําเนินรายการของงานที่
จัดขึ้นอยางมีพิธีการ
หนาที่ของพิธีกร จะเปนผูทําหนาที่บอกกลาวใหผูรวมพิธีการตางๆไดทราบถึง
ขั้นตอนพิธีการวามีอะไรบาง ใครจะเปนผูพูด พูดตอนไหน ใครจะทําอะไร พิธีกรจะเปนผูแจงใหทราบ
นอกจากนี้ พิธีกรจะทําหนาที่ประสานงานกับทุกฝายใหรับทราบตรงกัน และเพื่อใหการดําเนินการ
ตามขั้นตอนของพิธีการนั้นๆ เปนไปตามกําหนดการและบรรลุวัตถุประสงคของงาน หากพิธีกรทํา
หนาที่ได
พิธีกร จึงเปนผูมีความสําคัญยิ่งตองานพิธีนั้นๆ ถาพิธีกรทําหนาที่ไดดี งานพิธีนั้นก็
จะดําเนินไปดวยความราบรื่นเรียบรอย แตถาพิธีกรทําหนาที่บกพรองก็จะทําใหงานพิธีนั้นไมราบรื่น
เกิดความเสียหายได
คุณสมบัติของพิธีกร
1. เปนผูที่มีบุคลิกดี รูปรางดี สงา มีใบหนายิ้มแยมแจมใส รูจักแตงกายใหสุภาพ
เรียบรอยเหมาะกับกาลเทศะ
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2. มีน้ําเสียงนุมนวล นาฟง มีลีลาจังหวะการพูดพอหมาะ ชวนฟง มีชีวิตชีวา
3. พูดออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธี ชัดเจน ออกเสียงคําควบกล้าํ ไดถูกตอง
4. ใชภาษาดี เลือกสรรถอยคํานํามาพูดใหผูฟงเขาใจงาย สื่อความหมายไดดี สั้น
และกระชับ มีศิลปะในการใชภาษา
5. มีมารยาทในการพูดใหเกียรติผูฟง ควบคุมอารมณไดดี
6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีวิธีสรางบรรยากาศดวยสีหนาทาทาง ลีลาและน้ําเสียง ฯลฯ
7. เปนผูใฝใจศึกษารูปแบบวิธีการใหมๆ มาใช มีความคิดสรางสรรค ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของบุคคลอื่นและพยายามพัฒนาปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
8. มีความรูในรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการของกิจกรรมที่จะทําหนาที่พิธีกรเปน
อยางดี ดวยการศึกษา ประสานงาน ซักซอมสอบถามจากทุกฝายใหชัดเจนและแมนยํา
9. เปนคนมีปฏิภาณไหวพริบดี มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาได
อยางฉับไว
ขัน้ ตอนการพูดของพิธีกร
1. กลาวทักทายกับผูฟง
2. แจงวัตถุประสงคหรือกลาวถึงโอกาสของการจัดงาน
3. แจงถึงกิจกรรมหรือการแสดงที่จะจัดขึ้นวามีอะไร มีขั้นตอนอยางไร
4. กลาวเชิญประธานเปดงาน เชิญผูกลาวรายงาน (ถามี) และกลาวขอบคุณเมื่อ
ประธานกลาวจบ
5. แจงรายการที่จะดําเนินการในลําดับตอไป ถามีการอภิปรายก็เชิญคณะผูอภิปราย
เพื่อดําเนินการอภิปราย ถาหากงานนั้นมีการแสดงก็แจงรายการแสดง ดังนี้
5.1 บอกชื่อรายการ บอกที่มา หรือประวัติเพื่อเกริ่นใหผูฟงเขาใจเปนพื้นฐาน
5.2 ประกาศรายนามผูแสดง ผูฝกซอม ผูควบคุม
5.3 เชิญชมการแสดง
5.4 มอบของขวัญของที่ระลึกหลังจบการแสดง
6. พูดเชือ่ มรายการ หากมีการแสดงหลายชุดก็จะตองมีการพูดเชือ่ มรายการ
7. เมื่อทุกรายการจบสิ้นลง พิธีกรจะกลาวขอบคุณแขกผูมีเกียรติ ผูฟงและผูชม
ผูที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนงาน หากมีพิธีปด พิธีกรก็จะตองดําเนินการจนพิธีปดเสร็จเรียบรอย
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เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณดานภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ผูเรียนที่มองเห็นชองทางการประกอบอาชีพแลว และในการตัดสินใจเลือกอาชีพ จําเปนตอง
ศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ นําไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม อาจทําไดหลายวิธี
1. ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. ศึกษาตอ เรียนรูเพิ่มโดยเลือกเรียนในรายวิชาเลือกตางๆ ที่สํานักงาน กศน. จัดทําไวให
ตามความตองการ
3. ฝกฝนตนเองใหมีทักษะ มีประสบการณเพิ่มมากขึ้น เชน อาชีพพิธีกร ควรฝกทักษะดาน
3.1 การมีบุคลิกภาพที่ดี
3.2 การพูดในที่ชุมชน
3.3 มารยาทในการพูด
แบบฝกหัด
ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. บอกคุณคาของภาษาไทย
1)....................................................................
2)....................................................................
3)....................................................................
4)....................................................................
5)....................................................................
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2. ใหผูเรียนดูและฟง การพูดของพิธีกรในรายการตางๆ จากโทรทัศน วิทยุ รวมทั้งจากงาน
พิธีจริง เพื่อสังเกตขั้นตอน วิธีการและเทคนิคตางๆ ของพิธีกรเพื่อเปนตัวอยาง และใหพิจารณา
เลือกใชสิ่งดีๆ มาเปนแบบอยาง สวนที่มองเห็นวาบกพรอง ก็นํามาเปนขอควรระวัง โดยบันทึกขอดี
และขอควรปรับปรุงจากการดูและฟงในรายการตางๆ
3. ใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมุตใิ หตัวเองเปนพิธีกรในงานใดงานหนึ่ง แลวใหเพื่อนชวย
วิจารณ จากนั้นครูประจํากลุมชวยสรุปและใหคําแนะนํา ก็จะทําใหผูเรียนไดพัฒนาปรับปรุงตนเอง
และพัฒนาการพูดในฐานะพิธีกรไดอยางดี

เฉลยแบบฝกหัด
ในการเฉลยแบบฝกหัด ผูสอนสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
บทที่ 1 การฟงการดู
เรื่องที่ 1 1. หลักการฟงและดู
1. ฟงและดูอยางตั้งใจ
2. มีจุดมุงหมาย
3. จดบันทึกใจความสําคัญ
4. ศึกษาความรู กอนที่จะฟงและดู
2. ความสําคัญของการฟงและดู
1. เปนการสื่อสารระหวางกัน
2. เพิ่มความรูและประสบการณ
3. เปนการเผยแพรความรู
4. เปนการพัฒนาชีวิตและความเปนอยู
3. มีจุดมุงหมายของการฟงและดู
1. เพื่อความรู
2. เพื่อรูเทาทันเหตุการณ
3. เพื่อความเพลิดเพลิน
4. เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เรื่องที่ 2 1. วิธีการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
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เรื่องที่ 3

เรื่องที่ 4

บทที่ 2 การพูด
เรื่องที่ 1

1. ฟงอยางตั้งใจและมีสมาธิ
2. ฟงใหตลอดเรื่อง
3. ฟงอยางมีวจิ ารณญาณ
2. วิธีการดูแลวจับใจความสําคัญ
1. ฟงแลวรูรายละเอียด
2. เขาใจเนื้อหาสาระ
3. ประเมินคาเรื่องทีฟ่ ง
4. จดบันทึกใจความสําคัญ
1. วิธีการของการสรุปความ
1. นําใจความสําคัญมาเขียนสรุปดวยสํานวนตนเอง
2. การใชประโยชนจากสรุปความ โดยนํามาศึกษาหรือเผยแพร
2. การนําวิธีการสรุปความไปใชประโยชน
1. สรุปการฟง และดูประจําวัน
2. เผยแพรความรูเรื่องจากการฟงและดู
1. มารยาทในการฟง
1. ตั้งใจฟงผูอื่น
2. ไมรบกวนสมาธิผูอื่น
3. ใหเกียรติวทิ ยากร
4. ฟงใหจบ
2. มารยาทในการดู
1. ตั้งใจดู
2. ไมรบกวนสมาธิผูอื่น
3. ไมฉีกทําลายเอกสารทีด่ ู
4. ดูแลวใหรักษาเหมือนสมบัตขิ องตน

1. การนําหลักการและความสําคัญของการพูดไปใช ดังนี้
1. มีความรูเรื่องที่พูด
2. พูดดวยคําสุภาพ
3. สื่อสารกับผูอื่นเขาใจ
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เรื่องที่ 2

เรื่องที่ 3

เรื่องที่ 4

4. ใชแสดงความคิดเห็น
2. จุดมุงหมายของการพูด
1. เพื่อสื่อสารกับผูอื่น
2. เพื่อแสดงความรู ความสามารถของตนเอง
3. เพื่อแสดงความเห็น
1. การเตรียมตัวการพูด
1. การแตงกาย
2. เนื้อหาสาระทีพ่ ูด
3. เอกสาร อุปกรณประกอบการพูด
4. เตรียมพรอมทั้งรางกายและจิตใจ

1. วิธีการพูดในสถานการณตางๆ
1 การพูดอวยพร ใหมีความสุข ความเจริญ โดยอางสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใหผูฟงประทับใจ
2 การพู ด ขอบคุ ณ พู ด ดวยภาษาสุ ภ าพ บอกเหตุ ที่ ต อง
ขอบคุณ และหากมีโอกาสจะตอบแทนบางโอกาสหนา
3 การพูดตอนรับ พู ด ดวยคํ า สุ ภ าพ
นุ มนวล
ประทั บ ใจ
พูดแนะนําบุคคล หรือสถานที่
2. การนําความรูดานการพูดไปใช
1. อวยพรวันเกิด
2. อวยพรวันขึ้นปใหม
3. กลาวตอนรับผูมาเยีย่ มเยือน
4. กลาวขอบคุณทีใ่ หการตอนรับอยางดี
1. มารยาทในการพูด
1. ใชคําพูดสุภาพ
2. ไมพูด วารายผูอื่น
3. พูดคัดคานดวยเหตุผล
2. มารยาทดีในการพูด จะมีประโยชน
1. เปนที่รักของผูอื่น
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2. ผูอื่นยินดีพูดดวย
3. ไดรับความไววางใจจากผูอื่น
บทที่ 3 การอาน
เรื่องที่ 1

1. หลักการอาน
1. มีจุดมุงหมายในการอาน
2. เลือกหนังสืออานตามความสนใจ
3. อานถูกตองตามอักขรวิธี
2. ความสําคัญของการอาน
1. รับสารเปนความรูหลากหลาย
2. ไดความรู ทักษะและประสบการณ
3. พัฒนาความคิดผูอาน
3. จุดมุงหมายในการอาน
1. ใหมีความรู
2. ใหเพลิดเพลิน
3. นําความรูไปประยุกตใช
4. เปนผูทันสมัย ทันเหตุการณ
เรื่องที่ 2 1. อานออกเสียงไดโดย
1. ออกเสียงถูกตอง
2. อานอยางมีจังหวะ
3. อานอยางเขาใจเนื้อเรื่อง
4. อานเสียงดัง ฟงชัด
2. ใจความสําคัญและสรุปความเรื่องผูนํายุวเกษตรกรไทย “เตรียมไปญี่ปุน”
กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริม
สหกรณกรมปศุสตั ว และสํานักงานงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คัดเลือกยุวเกษตรกรเขารับการฝ
กงานตามโครงการ
จํ า นวน
21
คน
เขารั บ การฝกงานที่ ญี่ ปุ นโดยเดิ น ทาง
6 เมษายน 2552 โดยจะตองอบรมดานพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุนกอน ระหวางวันที่ 16
กุมภาพันธ – 31 มีนาคม 2552
เรื่องที่ 3 1. รอยกรองคือ คําประพันธทีแ่ ตง โดยมีการสัมผัสใหคลองจองกัน
2. การอานกลอนสุภ าพ ใหแบงคํ าแยกเปน 3/2/3 หรือบางบท
อาจเปน 3/3/3 ก็ได
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เรื่องที่ 4

1. เลือกหนังสืออานไดโดย
1. อานหนั ง สื อ ตามความสนใจ พิ จ ารณาจากชื่ อ ผู เขี ย นหรื อ
สารบัญ
2. พิจารณาเนื้อหาสาระทีเ่ กีย่ วกับผูเขียน
3. พิจารณาหนังสือประกอบการเรียน บรรณานุกรม
2. ประโยชนของการอาน
1. ไดรับความรู ความคิด
2. ไดรับความเพลิดเพลิน
3. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เรื่องที่ 5

1. มารยาทในการอานที่นอกเหนือจากการศึกษา
1. ไมอานหนังสือขณะฟงผูอื่นพูด
2. ไมอานหนังสือของผูอื่นที่ไมไดรับอนุญาตกอน ฯลฯ
2. การมีนิสัยรักการอานที่นอกเหนือจากการศึกษา
1. พยายามอานทุกอยางทีพ่ บเห็นแมจะเปนขอความสั้นๆ

บทที่ 4 การเขียน
เรื่องที่ 1

เรื่องที่ 2

เรื่องที่ 3

หลักการเขียน ประโยชนของการเขียน
1. เขียนดวยความเรียบรอย และถูกตองตามหลักภาษา
2. มีจุดมุงหมายในการเขียน
บอกชื่อสระตอไปนี้
1. ะ
เรียกวา วิสรรชนีย
2.
ุ
เรียกวา ตีนเหยียด
3.
ู
เรียกวา ตีนคู
4.
เ
เรียกวา ไมหนา
5.
ไ
เรียกวา ไมมลาย
6.
โ
เรียกวา ไมโอ
7.
ย
เรียกวา ตัวยอ
8.
ว
เรียกวา ตัววอ
9.
ฤ
เรียกวา ตัว รึ
10. ฦา เรียกวา ตัวลือ
1. คําสะกดดวย
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เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5

เรื่องที่ 6

- แมกง เชน งง สรง คง ฯลฯ
- แมกน เชน กล คน บน ฯลฯ
- แมกม เชน กลม คม ดม ฯลฯ
- แมกบ เชน กบ ครบ หลับ ฯลฯ
- แมเกย เชน เลย เฉย ตาย ฯลฯ
2. ประสมคําที่มีพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
1. สิ้น
2. ดาย
3. ที่
4. เตา
5. ตาย
ชื่อ นามสกุล เจาของประวัติ
1. สวนประกอบของรายงาน
1. ปกหนา
2. คํานํา
3. สารบัญ
4. เนื้อหาสาระ
5. บรรณานุกรม
2. เชิ ง อรรถ จะมี ชื ่อผู เขี ยน ปที่ พิ ม พ และเลขที่ ห นาหนั ง สื อ ที่
นํามาใชประกอบการเขียน
3. บรรณานุ ก รม ประกอบดวย รายชื่ อผู เขีย นเรี ย งตามตั ว อัก ษร
ชื่อหนังสือ ชื่อสถานทีพ่ ิมพ ชื่อโรงพิมพ และ ปทีพ่ ิมพ
1. มารยาทในการเขียน
1. เขียนถูกตอง ชัดเจน
2. เขียนเชิงสรางสรรค
3. เขียนในสิ่งทีค่ วรเขียน ไมเขียนในสิ่งทีไ่ มควรเขียน
4. เขียนทุกอยางที่เปนความจริง
5. ไมเขียนขอความในหนังสือทีเ่ ปนสวนรวม
2. นิสัยรักการเขียน
1. เริ่มตนเขียนจากงายไปยาก
2. เขียนทุกๆ วัน
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3. พยายามเขียนดวยใจรัก
บทที่ 5 หลักการใชภาษา
เรื่องที่ 1 1. เสียงพยัญชนะ มี 21 เสียง
2. เสียงสระมี 24 เสียง
3. เสียงวรรณยุกต มี 5 เสียง
4. นา มีเสียงวรรณยุกตสามัญ
หมา มีเสียงวรรณยุกตจัตวา
กิน มีเสียงวรรณยุกตสามัญ
สิน มีเสียงวรรณยุกตจัตวา
พลอย มีเสียงวรรณยุกตสามัญ
5. ไตรยางศ คือ อักษร 3 หมู ไดแก อักษรสูง กลาง และต่ํา
เรื่องที่ 2 1. สรางกลุมคํา
1. เดิน เดินไปโรงเรียน
2. ชน ชนกันอยางแรง
3. แดง แดงมาก
4. น้ํา น้ําสกปรก
2. สรางประโยค
1. บุญศรีเดินไปโรงเรียน (บอกเลา)
2. รถโรงเรียนชนกันอยางแรง (บอกเลา)
3. เสื้อตัวนีแ้ ดงมากไปหรือ (คําถาม)
4. อยาดื่มน้ําสกปรก (คําสั่ง)
เรื่องที่ 3 ใชเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม
1. วันนี้ลกู สาวสั่งซื้อขนมทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน
ฝอยทอง ฯลฯ
2. นิทานมีหลายชนิด เชน นิทานชาดก นิทานปรัมปรา
นิทานคติสอนใจ
3. คําตอบขอนีถ้ กู ทั้ง ก. ข. ค. ง.
4. เธอนัดใหฉันไปพบในเวลา 08.00 น.
อักษรยอ
พ.ศ. ร.ร. น.ส.
เรื่องที่ 4 1. วิธีการใชพจนานุกรม
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เรื่องที่ 5

เรื่องที่ 6

1. เรียงลําดับคํา
2. พิจารณาอักขรวิธี
3. การบอกเสียงอาน
4. การบอกความหมาย
5. การบอกประวัตขิ องคําและชนิดของคํา
2. คําราชาศัพท 7 คํา
พระราชบิดา ตรัส พระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ ประทับ
เสด็จ รับสั่ง
3. คําสุภาพ 7 คํา
สุนัข รับประทาน ทราบ มูลดิน ไมตีพริก ครับ ศีรษะ
1. สํานวน
ในน้ํามีปลา ในนามีขาว
คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ
ฝนทั่งใหเปนเข็ม
ฯลฯ
2. คําพังเพย
รักวัวใหผูก รักลูกใหตี
สอนหนังสือสังฆราช
ชางตายทั้งตัว เอาใบบัวปด
ฯลฯ
3. สุภาษิต
รักยาวใหบั่น รักสั้นใหตอ
น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย
เห็นชางขี้ อยาขีต้ ามชาง
ฯลฯ
วิธีใชภาษาไดอยางเหมาะสม
1. ใชภาษาตรงไปตรงมา ไมโกหกหลอกลวง ใหรายผูอื่น
2. ไมใชคําหยาบ
3. ใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคล
4. ใชภาษาใหเกิดความรักสามัคคี
5. ใชภาษาใหถูกตองตามหลักภาษา
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เรื่องที่ 7

1. ลักษณะคําไทย
1. เปนคําเดียวโดดๆ มีความหมายชัดเจน
2. ตัวสะกดตรงตามมาตรา
3. ไมมีตัวการันต
ฯลฯ
2. คําภาษาตางประเทศ 10 คํา
แปะเจี๊ยะ กวยจั๊บ ซินแส อั้งโล โฮเต็ล ปม แชมป แท็กซี่
แสตมป ฟต
บทที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่องที่ 1 1. คุณคา
1. คุ ณ คาของนิทาน ไดแก ใชเปนขอคติเ ตือนใจ เปนมรดก
ของบรรพบุรุษและไดประโยชนจากการเลาและฟง
2. คุณ คาของนิทานพื้นบาน ไดแก เปนเรื่องเลาที่แสดงใหเห็น
ถึ ง ชี วิ ต ค ว า ม เ ป น อ ยู ข อ ง ค น พื ้น บ า น ที่ เ ป น อ ยู กั น ม า แ ต
ดั้ง เดิ ม และไดขอคิด ขอเตือนใจ รวมทั้ง ความภู มิ ใ จของ
คนรุนหลังตอมา
3. คุ ณ คาของวรรณกรรมทองถิ่ น ไดแก การแสดงถึ ง วิถี ชี วิ ต
ความเปนอยู ของทองถิ่ น ใหขอคิ ด ขอเตือนใจ เปนมรดก
ทีค่ วรรักษาไว
2. นําไปใชประโยชนไดโดย
1. อานเพิ่มความรู ความเพลิดเพลิน
2. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3. นําขอดีเปนตัวอยางไปใช
บทที่ 7 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 1 คุณคาของภาษาไทย
1. ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2. บงบอกถึงะเอกลักษณความเปนไทย
3. เปนวัฒนธรรมทางภาษา
4. เปนภาษาที่สามารถแสดงถึงความนอบนอม สุภาพ ออนหวาน
5. สามารถเรียบเรียงแตงเปนคําประพันธ
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บรรณานุกรม
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม. ชุดวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา, กรุงเทพฯ : คุรุสภา,
2546.
เรืองอุไร อินทรประเสริฐ. ภาษาไทย 1, กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมวิชาการ, 2546.
อัครา บุญทิพย และบุปผา บุญทิพย. ภาษาไทย 1, กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546.
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
ระหวางวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2552 ณ บานทะเลสีครีมรีสอรท
จังหวัดสมุทรสงคราม
1.
2.
3.
4.

นางสาวพิมพใจ
นางพิมพาพร
นางกานดา
นายเริง

สิทธิสุรศักดิ์
อินทจักร
ธิวงศ
กองแกว

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

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

ขาราชการบํานาญ
สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12 – 15 มกราคม 2553 ณ โรงแรมอูทองอินน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. นางสาวพิมพใจ สิทธิสุรศักดิ์
2. นายเริง
กองแกว
3. นางนพรัตน
เวโรจนเสรีวงศ

ขาราชการบํานาญ
สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. ดร.ทองอยู
5. นางศุทธินี

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
งามเขตต

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

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ
5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพิมพตนฉบับ
1. นางปยวดี
2. นางเพชรินทร
3. นางสาวกรวรรณ
4. นางสาวชาลีนี
5. นางสาวอลิศรา

คะเนสม
เหลืองจิตวัฒนา
กวีวงษพิพัฒน
ธรรมธิษา
บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค
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รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารประกอบการใชหลักสูตรและ
สื่อประกอบการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมมิรามา กรุงเทพมหานคร
สาระความรูพืน้ ฐาน (รายวิชาภาษาไทย)
ผูพัฒนาและปรับปรุง
1. นางอัชราภรณ โควคชาภรณ
หนวยศึกษานิเทศก
2. นางเกล็ดแกว เจริญศักดิ์
หนวยศึกษานิเทศก
3. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
4. นางสาวสมถวิล ศรีจนั ทรวิโรจน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
เลขานุการ

5. นางสาววันวิสาข ทองเปรม

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ผูชวยเลขานุการ

ประธาน

