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คําแนะนําการใชหนังสือสรุปเนื้อหา 
 

หนังสือสรุปเน้ือหารายวิชาภาษาไทยเลมนี้เปนการสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียนสาระ
ความรูพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย พท 11001 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544) เพื่อใหผูเรียน กศน.  
ทําความเขาใจและเรียนรูในสาระสําคัญ ของเน้ือหารายวิชาสําคัญ ๆ ไดสะดวกและสามารถ 
เขาถึงแกนของเน้ือหาไดดีขึ้น 

ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชาภาษาไทยเลมน้ีผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาภาษาไทยจากหนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย 

พท 11001 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ใหเขาใจกอน 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชาภาษาไทยใหเขาใจอยางชัดเจน
ทีละบท จนครบ 7 บท 

3. หากตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหารายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม ผูเรียน กศน. สามารถ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากตํารา หนังสือเรียนที่มีอยูตามหองสมุดหรือรานจําหนายหนังสือเรียน 
หรือครูผูสอน 
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บทท่ี 1 
การฟง การดู 

 
เร่ืองที่ 1 หลักการ ความสําคัญ ของการฟงและการดู 
 1.1 หลักการฟงและการด ู
  การฟงและการดู เปนการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ จากแหลงเสียงและภาพทั้งจาก
แหลงจริงและผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร คอมพิวเตอร หนังสือ เปนตน เปนการ
รับรูตีความและเขาใจสิ่งที่มองเห็นจากการฟงและการดู มีหลักการดังน้ี 
  1. การฟงและการดูอยางตั้งใจ มีสมาธิ จะไดรับเน้ือหาสาระที่ถูกตองและครบถวน 
  2. มีจุดมุงหมายในการฟงและการดู เพื่อจะชวยใหการฟงและการดูมีประโยชน
และมีคุณคากอนท่ีจะฟงหรือดู ตองตั้งคําถามกับตนเองวาเราตองการอะไรจากเรื่องที่ฟงและดู 
  3. จดบันทึกใจความสําคัญที่ไดจากการฟงและการดู เพือ่จะไดศึกษาและนํามา
ทบทวนได 
  4. ควรมีพื้นฐานในเรื่องท่ีฟงและดูมากอน จะไดชวยใหเขาใจเน้ือหาสาระไดงาย
และเร็วขึ้น 
 1.2 ความสําคัญของการฟงและการด ู
  เปนการเพิ่มความรูและประสบการณที่จะนําไปใชประโยชนใหเกิดความเขาใจใน
การสื่อสารระหวางกันและปฏิบัติตามได สามารถนําความรูที่ไดจากการฟงและการดูมาพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูในชีวิตประจําวันได แตการฟงและการดูจะไดประโยชนที่แทจริงตองเห็นความสําคัญ
และมีจุดมุงหมายในการฟงและการดู ดังน้ี 
  1. เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน เปนการฟงและการดูท่ีตองใชสติปญญาและ
วิจารณญาณ ตลอดจนทักษะในการตัดสินใจการแกปญหาเฉพาะหนา 
  2. เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ผอนคลาย เชน ฟงและดู ดนตรี นวนิยาย 
ละคร บทรอยกรอง 
  3. เพื่อรับความรู เชน ฟงคําอบรมสั่งสอนของพอแม ฟงครูอธิบาย ตองมีทักษะ
การจับใจความ มีการบันทึกชวยจํา 
  4. เพื่อไดคติชีวิตและความจรรโลงใจ นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
หรือนําไปประกอบอาชีพได 
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เร่ืองที่ 2 การฟงและการดูเพื่อจับใจความสําคัญ 
 2.1 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ เปนการฟงเพื่อความรู ผูฟงตองต้ังใจฟง ดังน้ี 
  1. มีสมาธิดี ตั้งใจฟง ติดตามเรื่อง ไมพูดคุยกัน 
  2. ฟงใหเขาใจและลําดับเหตุการณใหดีวา เรื่องท่ีฟงเปนเรื่องของอะไร ใครทําอะไร 
ที่ไหน อยางไร และเกิดผลอยางไร 
  3. ทําความเขาใจเนื้อหาสาระ แยกแยะความจริงและขอคิดเห็นในเรื่องน้ัน ๆ 
  4. ประเมินคาเรื่องท่ีฟงวาเน้ือหาที่ถูกตองเหมาะสมกับเพศและวัยของกลุมผูฟง
หรือไม 
  5. บันทึกขอความสําคัญจากเรื่องท่ีฟง 
 

ตัวอยาง การจับใจความสําคัญจากบทรอยแกว 
     ครอบครัวของเราคนไทยสมัยกอน ผูชายก็ตองเปนหัวหนาครอบครัว     
ถามาจากตระกูลดีมีวิชาความรูก็มักรับราชการ เพราะคนไทยเรานิยมการรับราชการมีเงินเดือน   
มีบานเรือนของตนเองไดก็มี เชาเขาก็มี อยูกับบิดามารดาก็ไมนอย ไดเปนมรดกตกทอดกันก็มี 
ทรัพยสมบัติเหลานี้จะงอกเงยหรือหมดไปก็อยูที่ภรรยาผูเปนแมบาน 
 

       (แมศรีเรือน ของทิพยวาณี  สนิทวงศ) 
 

  ใจความสําคัญ  ครอบครัวไทยสมัยกอน ผูชายที่มีความรูนิยมรับราชการ ทรัพย
สมบัติที่มีจะเพิ่มขึ้นหรือหมดไปก็อยูที่ภรรยา 
 

ตัวอยาง การจับใจความสําคัญจากบทรอยกรอง 
     ฟงขอความตอไปนี้แลวจับใจความสําคัญ (ครูหรือนักศึกษาเปนผูอาน) 
     นางกอดจูบลูบหลังแลวสั่งสอน อํานวยพรพลายนอยละหอยไห 
  พอไปดีศรีสวัสดิ์กําจัดภัย   จนเติบใหญยิ่งยวดไดบวชเรียน 
  ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ   เจาจงอุตสาหทําสม่ําเสมียน 
  แลวพาลูกออกมาขางทาเกวียน   จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ 
 

      (กําเนิดพลายงาม ของ พระสุนทรโวหาร (ภู)) 
 

  ใจความสําคัญ  การจากกันของแมลูก คือ นางวันทองกับพลายงาม นางวันทอง
อวยพรใหโอวาทและจากกันดวยความอาลัยอาวรณอยางสุดซึ้ง 
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 2.2 การดูเพือ่จับใจความสําคญั 
  1. ดูอยางต้ังใจและมีสมาธิในการดู 
  2. มีจุดมุงหมายในการดู จะทําใหการดูประสบผลสําเร็จได 
  3. มีวิจารณญาณในการดู คิดไตรตรองอยางมีเหตุผล 
  4. นําไปใชประโยชน คือ มีการปรับใชใหเหมาะสมกับเพศ วัย เวลา และ
สถานการณ 
 

เร่ืองที่ 3 การดูเพื่อจับใจความสําคัญ 
 การฟงและการดูเพื่อสรุปความ เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการฟงและการดู การสรุปความ
เนนการประมวลเนื้อหาสาระมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 วิธีการสรปุความ ควรทําดังน้ี 
 3.1 ใชในการศกึษา 
 3.2 ใชในการเผยแพร โดยการอธิบาย สอน เขียนเปนเอกสารและตํารา 
  ตัวอยาง การสื่อสารที่เปนการสรุปความของการฟงและการดู เชน 
  1. ตองจับประเด็นใหไดวาใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร แลวจดบันทึกไว 
  2. การโฆษณา การใชภาษาใชเวลานอย คําพูดนอย จะเนนการพูดท่ีสั้น ๆ ใหได
ใจความ ดังน้ันการฟงและการดูจะใชทักษะการสรุปความและเขาใจสารน้ัน 
  3. การฟงและการดูประกาศ จะสรุปความเน้ือหาสาระนั้นมาปฏิบัติโดยจะใชหลัก 
ประกาศเร่ืองอะไร เกี่ยวของกับเราอยางไร และนําไปปฏิบัติอยางไร 
  4. แยกแยะสวนที่เปนขอเท็จจริงออกจากสวนที่เปนความคิดเห็น 
  5. จดบันทึกขอมูลและเก็บรวบรวมไวใหเปนระบบ เพื่อใหงายตอการนําไปใช
ประโยชนในโอกาสตอไป 
 

 
เร่ืองที่ 4 มารยาทในการฟงและการดู 
 การฟงโดยท่ัวไปเปนพฤติกรรมทางสังคม เพราะเปนพฤติกรรมท่ีเกิดระหวางผูพูดกับผูฟง 
ซึ่งอาจไมใชบุคคลเพียงสองคน แตเปนกลุมบุคคล เชน ฟงการประชุม การแสดงปาฐกถา มารยาท
ในการฟงและการดูจึงมีความสําคัญตอสัมพันธภาพระหวางผูฟงกับผูพูดและเกิดประสิทธิผลได 
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การมีมารยาทในการฟงและการดูปฏิบัติดังน้ี 
 1. มารยาทในการฟง 
  1. ตั้งใจฟง ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น 
  2. ไมรบกวนสมาธิของผูอื่น 
  3. ควรใหเกียรติวิทยากร ไมคุยและไมถามเพื่อทดสอบความรูของผูพูด 
  4. เมื่อผูพูดพูดจบ ควรปรบมือ 
  5. ปดอุปกรณสื่อสารทุกชนิด 
  6. หากมีขอสงสัยขณะฟง ควรถามเมื่อมีโอกาส 
 2. มารยาทในการด ู
  1. ตั้งใจดู ไมพูดคุยเสียงดัง 
  2. ไมรบกวนสมาธิของผูอื่น 
  3. ไมควรฉีกหรือทําลายภาพเอกสารที่ดู 
  4. ไมควรวิจารณผูพูดในขณะที่แสดง 
  5. หากเปนการดูสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ควรมีความรู ความสามารถในการ    
ใชสื่อชนิดน้ัน และไมควรจับจองการใชอยูเพียงผูเดียว 
 ผูที่มีมารยาทในการฟงและการดู นอกจากจะไดรับประโยชนจากเรื่องท่ีฟงและสิ่งที่ดูแลว
ยังไดรับการยอมรับนับถือ และเปนการใหเกียรติแกที่ประชุมอีกดวย 
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บทท่ี 2 
การพูด 

 
เร่ืองที่ 1 การพูดและความสําคัญของการพูด 
 1.1 หลักการพดู 
  1. พูดดวยภาษาและถอยคําที่สุภาพใหเกียรติผูฟง 
  2. พูดใหตรงประเด็นและใชภาษาที่งายตอการเขาใจ 
 1.2 ความสําคัญของการพูด 
  1. ใชในการสื่อสารใหเขาใจตรงกัน 
  2. เพื่อความรู เพื่อใหผูฟงมีความรูที่หลากหลายและนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได 
  3. ไดรับความเพลิดเพลินและแลกเปลี่ยนเน้ือหาสาระ 
 1.3 จุดมุงหมายของการพูด 
  1. เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิด 
  2. เพื่อแสวงหาคําตอบหรือความรู ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ 
  3. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 
  4. เพื่อจรรโลงใจ ทําใหผูฟงมีความสุข สนุกสนาน บันเทิงใจ 
  5. เพื่อโนมนาวใจและจูงใจใหผูอื่นคลอยตามความคิดและการกระทําของตน 

 

เร่ืองที่ 2 การเตรียมการพูด 
 2.1 ขั้นตอนในการเตรียมการพดู 
  1. การเลือกหัวขอเรื่องเหมาะสมกับกลุมผูฟงทั้งวัย เพศ อาชีพ เปนตน 
  2. เตรียมสภาพรางกายใหพรอมที่จะพูด ซึ่งผูพูดควรจะทราบกําหนดการลวงหนา
และตองพรอมที่จะพูดในวันน้ัน 
  3. กําหนดวัตถุประสงคเตรียมเน้ือหาสาระที่จะพูดใหถูกตองจากความรู
ประสบการณของตน หากไมเพียงพอตองคนควาเพิ่มเติม 
  4. เตรียมอุปกรณ เอกสารหรือสิ่งอื่น ๆ ท่ีใชประกอบการพูดใหเสร็จทันเวลาและ
อยูในสภาพพรอมที่จะใชงานได 
  5. แตงกายใหสุภาพเหมาะสมกับวัย เพศ ของผูฟง ทั้งน้ีเพื่อเปนการใหเกียรติผูฟง 
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 2.2 ลักษณะการพูดทีด่ ี
  การพูดท่ีใชถอยคําดี ไพเราะ มีหางเสียงไมกระโชกโฮกฮากหรือขูตะคอก พูดให
ถูกตองตามหลักการใชภาษา มีการแบงวรรคตอน ใชคําควบกล้ําใหถูกหลัก ไมควรพูดใหใครตอง
เสียหาย พูดไปแลวใหเกิดมิตรไมตรีที่ดีตอกัน ในการพูดตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ 
สถานที่ เพศ วัย สถานะของผูฟง มีศิลปะในการพูด การใชสีหนาทาทาง น้ําเสียงไมดังหรือเบา
เกินไป เนนการใชเสียงสูงต่ําใหเหมาะสม 

 

เร่ืองที่ 3 การพูดในโอกาสตาง ๆ 
 การพูดในโอกาสตาง ๆ ในระดับประถมศึกษา จะเปนการศึกษาการพูดแสดงความรู
ความคิด ความรูสึกตาง ๆ ดังน้ี 
 1. การพูดอวยพร 
 2. การพูดขอบคุณ 
 3. การพูดแสดงความดีใจและเสียใจ 
 4. การพูดตอนรับ 
 5. การพูดรายงาน 
 6. การกลาวอําลา 
 

 1. การพดูอวยพร 
  การพูดอวยพรเปนการพูดแสดงความในใจที่จะใหพรผูฟงในโอกาสที่เปนมงคล เชน 
อวยพรวันเกิด อวยพรปใหม หรืออวยพรใหกับคูสมรส เปนตน 
  การพูดอวยพร มีวิธีการดังน้ี 
  1. ใชคําพูดงาย ๆ สั้นไดใจความ และน้ําเสียงสุภาพนุมนวล 
  2. ใชคําและขอความที่มีความหมายที่ดี และเหมาะสมกับโอกาสและผูฟง 
  3. อางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรใหผูฟงในโอกาสน้ัน ๆ 
  4. พูดใหผูฟงประทับใจ 
 2. การพดูขอบคณุ 
  การพูดขอบคุณเปนการพูดท่ีจะตอบแทนผูที่ทําประโยชนใหเปนการแสดงความ
กตัญ ู 
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  การพูดขอบคณุ มีวิธีการดังน้ี 
  1. บอกสาเหตุที่ตองขอบคุณผูน้ัน ทานไดชวยเหลือหรือทําประโยชนอะไรใหกับ   
ผูพูด 
  2. พูดดวยนํ้าเสียงที่สุภาพนุมนวล นาฟงและนาประทับใจ 
  3. หากเปนผูแทนของกลุมคน ผูพูดตองเริ่มตนดวย “ในนามของกลุม ผม/ดิฉัน 
ขอบคุณที่...............” โดยตองบอกวาขอบคุณใคร และขอบคุณเรื่องอะไร 
  4. การพูดขอบคุณควรลงทาย หากมีโอกาสตอบแทนผูที่ขอบคุณบางในโอกาสหนา 
 3. การพดูแสดงความดีใจและเสียใจ 
  การพูดแสดงความดีใจและเสียใจ เปนการพูดเพื่อแสดงออกทางอารมณแสดง
ความรูสึกตอผูใดผูหนึ่งในเรื่องตาง ๆ 
  การพูดแสดงความดีใจและเสียใจ มีดังน้ี 
  1. พูดดวยการแสดงออกอยางจริงใจ หามแกลงทําโดยเด็ดขาด 
  2. แสดงออกทางสีหนา แววตา และน้ําเสียง ใหสอดคลองกับการพูดแสดงความดีใจ
หรือการพูดแสดงความเสียใจ 
  3. หากเปนการพูดแสดงความดีใจ จะตอดวยการอวยพรใหดีย่ิงขึ้น หากเปนการ
พูดแสดงความเสียใจ จะตองปลอบใจและทําใหลืมเหตุการณนั้นโดยเร็ว 
 4. การพดูตอนรบั 
  การพูดตอนรับเปนการพูดยินดีตอสมาชิกใหม หรือยินดีตอนรับผูมาเยี่ยมเยือน   
ใหผูฟงสบายใจและรูสึกอบอุนที่ไดมาสถานที่น้ี 
  การพูดตอนรบั มีวิธีการดังน้ี 
  1. การพูดในนามของ กลุม หนวยงาน องคกรใด จะตองกลาวขึ้นตนดวยวา     
“ในนามของ............ขอตอนรับ..........” 
  2. การพูดดวยคําที่สุภาพนุมนวลและนาประทับใจ 
  3. กลาวแสดงความดีใจและความรูสึกเปนเกียรติตอโอกาส 
  4. อาจมีการแนะนําบุคคล สถานท่ี ใหผูมาไดทราบหรือรูจัก 
  5. กลาวแสดงความยินดีตอนรับและอํานวยความสะดวก 
  6. อาจพูดลงทายดวย ยินดีตอนรับในโอกาสหนาอีก 

5. การพดูรายงาน 
  การพูดรายงาน เปนการนําเสนอเรื่องราว ขอมูล สถานการณ หรือความกาวหนา
ในการทํางาน ความกาวหนาของการศึกษาคนควา 
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  การพูดรายงาน มีวิธีการดังน้ี 
  1. เน้ือหาสาระที่จะพูดตองถูกตอง เช่ือถือได และอางอิงได 
  2. การนําเสนอเน้ือหาสาระตองเหมาะสมกับผฟูงและสถานการณที่พูด 
  3. ใชภาษาเปนทางการ เพราะเปนงานวิชาการ 
  4. อุปกรณ เครื่องมือ หรือเอกสารประกอบตองเตรียมใหพรอม 
  5. ควรเปดโอกาสใหผูฟงไดซักถามขอสงสัย หรือใหอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจ 
 6. การกลาวอําลา  
  การกลาวอําลาใชในโอกาสยายที่ทํางาน พนวาระหนาที่ ออกจากสถานศึกษา 
เพราะสําเร็จการศึกษาหรือเดินทางไปประกอบกิจกรรมในที่ไกล ๆ  
  การกลาวอําลา มีวิธีการดังน้ี 
  1. กลาวถึงความสัมพันธอันดีระหวางกันที่ผานมา 
  2. ขอบคุณผูรวมงาน 
  3. กลาวถึงความจําเปนที่ตองจากไป หรือภาระหนาที่ที่จะตองไปทํา 
  4. แสดงความหวังวาคงจะไดรวมมือกันใหสถาบันเจริญรุดหนารุงเรืองตอไป 
  5. กลาวขอบคุณในกรณีที่ไดรับมอบของที่ระลึก 

 

เร่ืองที่ 4 มารยาทในการพูด 
 มารยาทในการพูดจะเปนเคร่ืองชวยเสริมสรางความเช่ือถือ ความนิยมชมชอบใหแกผูฟงได 
ดังน้ันในการพูดผูพูดควรมีมารยาทในการพูดดังน้ี 
 1. แตงกายใหสุภาพเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ 
 2. เลือกใชคําพูดท่ีสุภาพเหมาะสมกับผฟูง เวลา สถานที่ โอกาสและเรื่องที่จะพูด 
 3. ไมควรพูดเรื่องของตนเองมากเกินไป พูดใหตรงประเด็น อาจออกนอกเรื่องบาง       
พอผอนคลายอารมณ 
 4. มาถึงสถานที่พูดใหตรงเวลาหรือกอนเวลาเล็กนอย 
 5. ไมพูดใหผูอื่นเดือดรอน และทําลายผูอื่น 
 6. พูดใหดังพอไดยินทั่วกัน และไมพูดเกินเวลาที่กําหนด 
 7. ควรเปดโอกาสใหผูอื่นไดพูดบาง ไมควรผูกขาดการพูดเพียงผูเดียว 
 8. ปฏิบัติตามธรรมเนียมการพูด เชน กลาวคําขึ้นตน คําลงทาย และกลาวขอบคุณ เปนตน 
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บทท่ี 3 
การอาน 

 
เร่ืองที่ 1 หลักการ ความสําคัญ และจุดมุงหมายของการอาน 
 1.1 หลักการอาน  
  การอานออกเสียงคํา เปนการแสดงความหมายของคําไปสูผูอานและผฟูง เพื่อให
เกิดความเขาใจกันในการอานคําในภาษาไทยมีปญหาอยูมาก เพราะนอกจากคําไทยแลวยังมี
ภาษาตางประเทศปนอยูหลายภาษา คําบางคําอานอยางภาษาไทย บางคําอานตามลักษณะของ
ภาษาเดิม การอานคําในภาษาไทยจึงตองศึกษาหลักเกณฑและเหตุผลประกอบเปนคําไป มี
หลักการอานดังน้ี 
  1. การอาน  ร  ล 
  ตองอานตัว  ร และ  ล  ใหถูกตอง ไมอาน  ร  เปน  ล  หรือ  ล  เปน  ร  เพราะ
ถาอานผิดก็จะทําใหความหมายผิดไป เชน 
  ถนนลาดยาว  กวยเต๋ียวราดหนา 
  เขาลอดบวง  เขารอดชีวิต 
  เธอเปนโรคราย  โลกน้ีคือละคร 

2. การอานคําควบกล้ํา 
 คําควบกล้ํา (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู     

ตนพยางคและใชสระเดียวกัน เวลาอานออกเสียงกล้ําเปนพยางคเดียวกัน เสียงวรรณยุกตของ
พยางคน้ันจะผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหนา คือ เสียงพยัญชนะตน  ก  ข  ค  ต  ป  ผ  พ  ท่ี
เขียนควบพยัญชนะ  ร  ล  ว  ออกเสียงควบกล้ํากัน เชน  โกรธ  กรอง  ปลา  กลม  กล้ํา  กวาง 
แกวง  ขวาง 

1.2 ความสําคัญของการอาน 
ชีวิตของแตละคนยอมตองเกี่ยวของผูกพันกับสังคม คือ กลุมคนอยางหลีกเลี่ยง

ไมได ไมมีใครที่จะอยูไดโดยปราศจากสังคม และการอยูรวมกับคนอื่น ซึ่งจะตองมีความเขาใจ    
ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ความเขาใจ เพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุขและ
พัฒนาไปขางหนาอยางแทจริง ดังน้ันการติดตอสื่อสารจึงเขามาเปนสวนสําคัญในการเช่ือมโยง
มนุษยทุกคนเขาดวยกัน สามารถทํากระทั่งการพบปะสื่อสารดวยการสนทนาและอานขอเขียน  
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ของกันและกัน สําหรับสังคมปจจุบันจึงเปนสังคมใหญที่เจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
การติดตอกันโดยวิธีพบปะสนทนายอมเปนไปไดในวงจํากัด ดังน้ัน การสื่อสารกันโดยการอานจึงมี
ความสําคัญมาก นอกจากนั้นผูอานจํานวนมากยังตองการอาน และแสวงหาความรูและความ
บันเทิงจากหนังสืออีกดวย 

1.3 จุดมุงหมายของการอาน มีดังน้ี 
1. อานเพื่อความรู ไดแก การอานจากหนังสือ ตําราทางวิชาการ สารคดีทาง

วิชาการ การวิจัยประเภทตาง ๆ ผูเรียนควรอานอยางหลากหลาย เพราะความรูในวิชาหนึ่งอาจ
นําไปชวยเสริมในอีกวิชาหน่ึงได 

2. อานเพื่อความบันเทิง ไดแก การอานจากหนังสือประเภทสารคดีทองเที่ยว        
นวนิยาย เรื่องสั้น การตูน 

1.4 การอานออกเสียงและอานในใจ 
  การออกเสียงเปนการอานใหมีเสียงดัง เปนการอานเพื่อสื่อสารใหผูฟงไดเขาใจ 

เรื่องท่ีอานหรือเปนการฝกการอานออกเสียงดวย ซึ่งมีวิธีการอานออกเสียง ดังน้ี 
  1. การอานออกเสียงพยัญชนะ เชน  ช  ซ  ร  ล  เปนตน 
  2. การอานออกเสียงควบกล้ํา  ร  ล  ว  
  3. การอานออกเสียงวรรณยุกต ไดแก เสียงสามัญ เสียงเอก (    ) เสียงโท (    ) 

เสียงตรี (    ) เสียงจัตวา (    ) เชน คําวา  จา  จา  จา  จา  จา ,  ไก  ไก  ไก  ไก  ไก  
  4. การอานออกเสียงคําพองรูป หมายถึง คําที่เขียนเหมือนกันแตอานตางกัน 

ความหมายก็ตางกัน ผูเรียนจะตองเขาใจความหมายของคําที่อานและตองอาศัยการตีความจาก
ความหมายในประโยคดวย เขน 

  เพลาเกวียนหัก  เมื่อเพลาเชา 
  เพลา คําแรกอาน   พอ - ลอ  - เอา    เพลา คําหลัง อานวา  เพ - ลา 
  เขาหวงแหน  จอกแหนในบอนํ้า 
  แหน คําแรกอาน   หอ - แอ  - นอ    แหน คําหลัง อานวา  หอ - นอ - แอ 
  5. การอานออกเสียงตัวการันต เมื่ออานคําที่มีตัวการันตไมตองออกเสียงตัวการันต

น้ัน เชน จันทร  อานวา  จัน  รักษ  อานวา  รัก  อาจารย  อานวา  อา - จาน 
  6. การอานออกเสียงเวนวรรคตอน การอานเวนวรรคตอนเปนสิ่งสําคัญในการอาน 

คําอานเวนวรรคผิด ความหมายก็ผิดไปดวย เชน  นํ้าเย็นหมดแลว  อานวา  นํ้า  เย็นหมดแลว  
หมายความวา นํ้าที่รอนอยูเย็นหมดแลว หรือ นํ้าเย็น หมดแลว  หมายความวา น้ําเย็น หมดแลว 
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  การอานในใจเปนการอานที่ผูอานตองการจะจับใจความอยางรวดเร็ว ถูกตอง โดย
ไมใชอวัยวะที่ชวยในการออกเสียง เคลื่อนไหวเลย และผูอานจะรูเรื่องราวแตเพียงผูเดียว 

  วิธีการอานในใจ มีดังน้ี 
1. ผูอานจะตองกวาดสายตามองตัวอักษรใหไดประมาณ 5 - 6 ตัว เปนอยางนอย 
2. ตองฝกอัตราความเร็วของตาและสมอง 
3. การอานจะตองอานจากซายไปขวาโดยตลอด ไมควรอานยอนไปยอนมา 
4. มีการทดสอบตนเองหลังจากอานในใจเรื่องน้ันจบ โดยต้ังคําถามถามตนเอง เพื่อ

เปนการสรุปเร่ืองราว 
 

เร่ืองที่ 2 การอานรอยแกว 
 คําวารอยแกว หมายถึง ขอความที่เขียนขึ้นโดยไมไดคํานึงถึงการสัมผัส เชน หนังสือเรียน 
ขาว ประกาศ นวนิยาย บทสนทนา เรื่องสั้น บทความ เปนตน 
 การอานรอยแกว เปนการอานจับใจความสําคัญใหไดวาเรื่องท่ีอานคืออะไร กลาวถึงใคร 
เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร และมีผลอยางไร ซึ่งจะอานไดท้ังออกเสียงและอานในใจ 
 

เร่ืองที่ 3 การอานรอยกรอง 
 คําวารอยกรอง หมายถึง ถอยคําที่ผูประพันธ (เขียน) ขึ้น โดยมีการสัมผัสใหคลองจองกัน 
 การอานรอยกรอง สามารถอานได 2 แบบ คือ 
 1. อานออกเสียงธรรมดา เปนการอานออกเสียงพูดตามปกติเหมือนกับอานรอยแกว แตมี
จังหวะ วรรคตอน 
 2. อานเปนทํานองเสนาะ เปนการอานมีสําเนียงสูง ต่ํา หนัก เบา ยาว สั้น เปนทํานอง
เหมือนเสียงดนตรี มีการเอื้อนเสียงเนนสัมผัส ตามจังหวะ ลีลาและทวงทํานองตามลักษณะบังคับ
ของบทประพันธใหชัดเจนและเหมาะสม 
 

เร่ืองที่ 4 มารยาทในการอานและนิสัยรักการอาน 
 คําวามารยาท หมายถึง ความประพฤติที่เหมาะสมที่ควรยอมรับและยกยอง มารยาท     
ในการอานอาจจะถือวาเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ผูอานบางคนอาจจะไมรูสึก และคิดวาไมสําคัญ   
แตผูเรียนก็ไมควรมองขาม ฉะนั้นมารยาทในการอานจึงมีดังนี้ 
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 1. ไมควรอานเรื่องสวนตัวของผูอื่น 
 2. ไมควรชะโงกไปอานหรือแยงอานในขณะที่ผูอื่นกําลังอาน เพราะจะเกิดความสําคัญ 
 3. ไมอานออกเสียงดังในขณะที่ผูอื่นตองการความสงบ 
 4. ไมทําลายหรือขีดฆาขอความในหนังสือที่ไมใชของตนเอง 
 ในชีวิตประจําวันคนเราตองรับรูขาวสารเร่ืองราวตาง ๆ อยูตลอดเวลา การอานเปน   
วิธีการแสวงหาความรูวิธีหน่ึง การสรางนิสัยรักการอานไดน้ัน ผูอานไดรับความรูหรือมีประโยชน
เห็นคุณคา 
 วิธีการสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดนิสัยรักการอาน เชน การใหรางวัล การใหเห็นคุณคาของ
การอานและโทษของการไมอาน การอานควรเริ่มอานจากเรื่องท่ีตนเองอยากรู หรือสนใจที่จะรู 
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บทท่ี 4 
การเขียน 

 
เร่ืองที่ 1 หลักการเขียนและความสําคัญของการเขียน 
 1.1 หลักการเขียน 
  การเขียน คือ การสื่อสาร ถายทอดขอมูล ขาวสาร ความคิด เรื่องราวออกมา    
เปนตัวอักษร เพื่อสื่อความรู ความคิด ประสบการณและอารมณ ความรูสึกจากผูเขียนไปสูผูอาน 
โดยมีหลักการเขียนดังน้ี 
  เน่ืองจากหลักการเขียนเปนทักษะที่ตองมีการฝกฝนอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดความรู 
ความชํานาญ และปองกันความผิดพลาด ผูเขียนจําเปนตองใชหลักในการเขียนดังตอไปน้ี 
  1. มีความถูกตอง ใชภาษาและมีขอมูลถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ  
  2. มีความชัดเจน ใชภาษาหรือคําที่มีความหมายชัดเจน เพื่อใหผูอานเขาใจได  
ตรงตามจุดประสงค 
  3. มีความกระชับ ไมใชคําฟุมเฟอย เพื่อไมทําใหผูอานเกิดความเบื่อหนาย 
  4. มีความประทับใจ มีการใชคํา เพื่อใหเกิดอารมณ จินตนาการหรือความรูสึก
ประทับใจ ชวยใหติดตามอานตอไป 

1.2 ความสําคัญของการเขียน 
 สิ่งสําคัญในการที่จะเปนนักเขียน คือ การรักการอาน มีความอยากที่จะเขียน และ

พัฒนา ฝกฝนอยางสม่ําเสมอ งานเขียนที่ผูเขียนเขียนขึ้นมาและมีเน้ือหาถูกตอง มีความทันสมัย  
ไมวาจะเปนงานเขียนประเภทใดก็ยอมมีประโยชนตอผูอื่นและยังมีความสําคัญตอตนเองและ
ประเทศชาติอีกดวย ไดแก 

 1. ชวยใหมีหนังสือประเภทตาง ๆ ออกมาสูทองตลาดและแหลงคนควาทางความรู 
เชน หองสมุด หนังสือบางเลมสามารถใชเปนแหลงขอมูลในการอางอิงไดอีกดวย 

 2. ชวยใหคนในชาติมีความรู มีการศึกษา รูเทาทันเหตุการณตาง ๆ 
 3. ชวยใหผูเขียนเกิดความรูและประสบการณในการสรางผลงานเขียนใหเปนที่

ยอมรับแกผูอานได 
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 4. เปนความภาคภูมิใจในงานเขียนดี ๆ ที่ผูเขียนสรางสรรคไว ถึงแมวาหนังสือ  
บางเลมผูเขียนอาจจะเสียชีวิตไปแลว แตผลงานเขียนยังคงอยู 

 5. เปนการสรางรายได หาเลี้ยงชีพได หากหนังสือเลมนั้นขายได ขายดี หรือผลงาน
เขียนดี 

 6. เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 

เร่ืองที่ 2 การเขียนภาษาไทย 
 อักษรไทย เปนอักษรที่ใชเขียนภาษาไทย มีพยัญชนะ 44 รูป สระ 21 รูป วรรณยุกต 4 รูป 
และเครื่องหมายอื่น ๆ อีกจํานวนหน่ึง พยัญชนะไทยจะเรียงตัวไปตามแนวนอน จากซายไปขวา 
สวนสระจะอยูหนา บน ลาง และหลังพยัญชนะ ประกอบคําแลวแตชนิดของสระ 
 

เร่ืองที่ 3 การเขียนสะกดคํา  
การเขียน สะกดคํา หมายถึง การเรียงลําดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกตใหถูกตองตามหลัก

ภาษา และเปนคําที่มีความหมาย เชน 
 

คํา พยญัชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยกุต 
แม ม แ -   

 

มีความหมายวา  หญิงผูใหกําเนิดบุตร 
 
แม ม แ - - 

 

มีความหมายวา  เคี้ยว  ด่ืม  ทําใหหมดไป 
 

เร่ืองที่ 4 การเขียนคําคลองจอง 
 คําคลองจองหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา คําสัมผัส หมายถึง คําที่ใชสระหรือพยัญชนะ    
เสียงเดียวกัน และถามีตัวสะกดจะตองมีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน 
 คําคลองจองมีหลายลักษณะในที่น้ีจะขอกลาวถึงคําคลองจองตั้งแต 2 คํา หรือ 3 คํา    
เชน ช่ัวนา  ตาป  คอขาด  บาดตาย  รมูาก  ยากนาน  หมไูป  ไกมา  ยุใหรํา  ตําใหรั่ว           
ขิงกร็า  ขาก็แรง 
 
 

  



15 
 
 

เร่ืองที่ 5 การเขียนในรูปประโยค 
 ประโยค หมายถึง การนําเอาคําหลาย ๆ คํามาเรียงตอกันเปนกลุมคํา และสื่อความหมาย
ไดใจความที่สมบูรณ ประโยคแตละประโยคจะประกอบดวยสองสวนเปนอยางนอย คือ ภาคประธาน 
ภาคแสดง ดังน้ี 
 

ภาคประธาน ภาคแสดง ตัวอยาง 
ประธาน (ฉัน) กริยา (กินขาว) ฉันกินขาว 
ประธาน (แมว) กริยา + กรรม (แมวกัดหนู) แมวกัดหนู 

 
เร่ืองที่ 6 การเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 การเขียนเพื่อติดตอสื่อสารเปนการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
จําเปนตองฝกฝนใหเกิดความรู ความชํานาญ สามารถเขียนเพื่อติดตอไดถูกตองทั้งรูปแบบ และ
ถอยคํา สํานวน เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 การเขียนเพื่อติดตอสื่อสาร อาจเขียนไดในรูปแบบของ 
 1. การเขียนจดหมาย 
 2. การเขียนประกาศ แถลงการณ 
  

 1. การเขียนจดหมาย 
  การเขียนจดหมายชวยใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางสะดวกและประหยัด 
การเขียนจดหมายมีรูปแบบการเขียนที่แตกตางกันตามประเภทของจดหมาย สวนภาษาสําหรับ
เขียนลงไปในจดหมายควรกระทัดรัด สละสลวย ใชคําสุภาพ และควรใชคําข้ึนตน คําลงทาย 
ตลอดจนใชสรรพนาม (คําที่ใชเรียกแทน  คน  สัตว  สิ่งของ) ใหถูกตองเหมาะสม 
  กลวิธีในการเขียนจดหมาย  
  1. เขียนดวยถอยคําตรงไปตรงมา แตไมหวน เพื่อใหผูรับจดหมายไดทราบเรื่อง
อยางรวดเร็ว การเขียนแบบน้ีมักใชในการเขียนจดหมายกิจธุระ และจดหมายธุรกิจ รวมท้ัง
จดหมายราชการ 
  2. เขียนเชิงสรางสรรค ควรเลือกเฟนถอยคําใหนาอาน เขียนดวยความระมัดระวัง 
การเขียนแบบน้ีใชกับจดหมายสวนตัว 
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  มารยาทในการเขียนจดหมาย 
  1. เลือกกระดาษและซองที่สะอาด ถาเปนกระดาษสคีวรใชสีสุภาพ 
  2. ไมเขียนดวยดินสอดําหรือหมึกสีแดง ไมขีดฆา ขูดลบ หรือเขียนทับลงไป 
พยายามเขียนใหชัดเจน กะระยะใหขอความอยูในที่พอเหมาะกับหนากระดาษ 
  3. จดหมายที่เขียนติดตอเปนทางการตองศึกษาวาควรจะสงถึงใครใหถูกตอง   
ตามตําแหนงหนาที่และสะกดช่ือ  นามสกุล  ยศ  ตําแหนง  ของผูน้ันใหถูกตอง 
  4. การเขียนจดหมายตองแสดงความสํารวมใหมากกวาการพูด 
  5. ใชคําข้ึนตนและคําลงทายใหเหมาะสมแกผูรับตามธรรมเนียม 
  6. พับจดหมายใหเรียบรอย บรรจุซองและจาหนาซองใหชัดเจนที่มุมบนดานซายมือ
ของซองจดหมายดวย 
  7. เมื่อไดรับจดหมายจากผูใดจะตองตอบรับโดยเร็วที่สุด การละเลยไมตอบจดหมาย
เปนการเสียมารยาทอยางยิ่ง 
  ประเภทของจดหมาย แบงเปน 
  1. จดหมายสวนตัว  :  เปนจดหมายถึงเพื่อน  ญาติพี่นอง 
  2. จดหมายกิจธุระ  :  เปนจดหมายติดตอธุระ 
  3. จดหมายธุรกิจ :  เปนจดหมายติดตอเพื่อประโยชนทางธุรกิจการคา 
  4. จดหมายราชการ :  เปนจดหมายหรือเอกสารที่ใชในการติดตอกับราชการ 
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  1. ตัวอยางจดหมายสวนตัว 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       25/5 ต.สมโอหวาน 
       อ.ขาวสารขาว  จ.ลูกสาวสวย 
       23000 
 

      16  กันยายน  2556 
 

สวัสดีจะดาวเพื่อนรัก 
 

 สบายดีหรือเปลาจะ สวนเดือนสบายดีจะ บานใหมของดาวหนาตาเปนยังไงนะ      
จะสวยเหมือนบานเกาของดาวหรือเปลา เดือนยังจําไดนะ วันที่ดาวชวนเดือนไปเก็บมังคุด    
ที่บานวันนั้นเราเก็บกินกันสด ๆ เลยนะ  นึกถึงยังสนุกไมหายโดยเฉพาะตอนที่เด็ดออกมา 
จากตนนะ 
 ตอนน้ีเดือนใกลจะเปดเทอมแลว เมื่อวานแมพาเดือนไปซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ
การเรียนที่จําเปน แลวดาวละใกลเปดเรียนหรือยัง จะวาไปแลวชวงเวลาปดภาคเรียนน่ีชาง
ผานไปรวดเร็วจริง ๆ เรายังไมไดไปเที่ยวที่ไหนเลยเพราะคุณพอคุณแมไมวาง แลวดาวละ         
ตอนปดภาคเรียนไปเที่ยวที่ไหนบาง เขียนจดหมายมาเลาใหเดือนฟงบางนะ รวมท้ังเรื่องที่
โรงเรียนดวยเดือนจะรออาน 
 

 จดหมายของดาวนะจะ 
 

        รักเพื่อนมากจะ 
              เดือน 
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  2. ตัวอยางจดหมายกิจธรุะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       86/35 หมู 11 ต.คูคต 
       อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี 12130 
 

      17  มกราคม  2557 
 

เรื่อง  ขอใชอาคารอเนกประสงค 
 

เรียน  นายก อบต.คูคต 
 

สิ่งที่สงมาดวย  ตารางการอบรม 
 

 เน่ืองดวยกลุมเยาวชนของหมูบานชอแกว จะจัดอบรมเกี่ยวกับการใชรถใชถนน
ใหกับเยาวชนในหมูบาน ระหวางวันที่ 27 - 29 มกราคม 2557 แตยังขาดสถานที่ในการ
อบรม 
 ดังน้ัน ประธานกลุมเยาวชนหมูบานชอแกว จึงขออนุญาตใชสถานที่อาคาร
อเนกประสงค ของ อบต.คูคต เพื่อจัดกิจกรรมดังกลาว และหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับ
ความอนุเคราะหจากทานดวยดี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

       (ลายเซ็นต)   หญิงลี  สวยเสมอ 
 

            (นางสาวหญิงลี  สวยเสมอ) 
               ประธานกลุมเยาวชนหมูบานชอแกว 
 

โทร. 02 2177878 
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  3. ตัวอยางจดหมายธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       โรงเรียนลําปางกัลยาณี ถนนพหลโยธิน 
       อ.เมือง  จ.ลําปาง 52000 
 

      24  กันยายน  2556 
 

เรียน  ผูจัดการวัสดุการศึกษา จํากัด 
 

 ดวยทางโรงเรียนลําปางกัลยาณี มีความประสงคจะซือ้สไลดประกอบการสอนวิชา
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามรายการตอไปน้ี 
 1. ชุดความสนุกในวัดเบญจมบพิตร จํานวน  1  ชุด 
 2. รามเกียรต์ิตอนศึกไมยราพ  จํานวน  1  ชุด 
 3. แมศรีเรือน    จํานวน  1  ชุด 
 4. ขอคิดจากการบวช   จํานวน  1  ชุด 
 5. หนังตะลุง    จํานวน  1  ชุด 
 ตามรายการที่สั่งซื้อมาขางตน ดิฉันอยากทราบวา รวมเปนเงินเทาไร จะลดไดกี่เปอรเซ็นต 
และถาตกลงซื้อจะจัดสงทางไปรษณียไดหรือไม 
 

 หวังวาทานคงจะแจงเกี่ยวกับรายละเอียดใหทราบโดยดวน จึงขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

     (ลายเซ็นต)         สมใจ  หย่ิงศักด์ิ 
 

             (นางสาวสมใจ  หยิ่งศักดิ์) 
                  ผูชวยพัสดุหมวดวิชาภาษาไทย 
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  4. ตัวอยางจดหมายราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
ที่ ศธ 0210.06/1221     ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  
       กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
       ถนนศรีอยุธยา กทม. 10400 
 

     11  มกราคม  2556 
 

เรียน  ขอเชิญเปนวิทยากร 
 

เรียน  ผูชวยคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 ดวยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กําลังดําเนินการจัด
และผลิตรายการโทรทัศนเสริมหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน วิชาวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาทางไกลไทยคม 
ชองการศึกษา 1 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงขอเรียนเชิญ อาจารยประสงค  ตันพิชัย 
อาจารยประจาํภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณ
เรื่องเทคโนโลยีในการขยายพันธุพืชเปนวิทยากรบรรยายเรื่องดังกลาว โดยจะบันทึกเทป   
ในวันอังคารท่ี 31 มกราคม 2556 
 

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห และขอขอบคุณมาเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 

      ขอแสดงความนับถือ 
  

    (ลายเซ็นต)       นายโกศล  ชูชวย 
 

               (นายโกศล  ชูชวย) 
                 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ฝายผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน 
โทร. 2461115 - 21 
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 2. การเขียนประกาศและแถลงการณ มจีุดประสงคเดียวกัน คือ ตองการแจงขาวสาร   
ใหสาธารณชนทราบทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายประกาศ การเขียนมีการใชภาษาที่เปน
แบบแผน และมีขั้นตอนการเขียนจะเริ่มตนบอกเหตุผลที่ตองแจง โดยลําดับเน้ือความวาใครหรือ
หนวยงานใด มีแนวปฏิบัติอยางไร เมื่อไร พรอมวัน เวลา สถานที่ อยางชัดเจน 
  แตถาจะเปรียบเทียบกันแลว การเขียนประกาศจะมีตั้งแตเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ     
ไปจนถึงเรื่องใหญ เชน ประกาศผูไดรับรางวัล ประกาศภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณน้ําทวม ฯลฯ 
  แถลงการณ หมายถึง บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจใน
กิจการของทางราชการหรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วไป 
 

  1. ตัวอยางประกาศ 
 

 
  
2. 
ตัว
อยา
ง
แถ
ลงก
าร
ณ 
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  นอกจากการเขียนเพื่อติดตอสื่อสารโดยการเขียนจดหมาย การเขียนประกาศ 
แถลงการณแลว ผูเรียนควรจะเรียนรูวิธีการจดบันทึก 
  การจดบันทึก หมายถึง การจดขอความ เรื่องราว เหตุการณ เพื่อชวยความทรงจํา 
หรือเพื่อเปนหลักฐาน 
  การจดบันทึก นับวาเปนทักษะในการเรียนที่สําคัญและจําเปนมากสําหรับการเรียน
ดวยตนเอง เพราะในแตละภาคการเรียน ผูเรียนจะตองเรียนหลายวิชา ซึ่งมีเน้ือหาสารหลากหลาย
จํานวนมาก หากไมมีเทคนิค หรือเครื่องมือชวยในการจําที่ดีจะทําใหเกิดความสับสน และเมื่อตอง
มีการทบทวนกอนสอบ บันทึกยอท่ีทําไวจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
  การจดบันทึก แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1. การจดบันทึกจากการฟง 
  2. การจดบันทึกจากการอาน 
  3. การทําบันทึกยอจากบันทึกการฟงและบันทึกการอาน 
 

  1. การจดบันทกึจากการฟง 
   กอนจะบันทึกแตละคร้ังควรจดหัวขอที่จะบรรยาย ช่ือผูบรรยาย ผูสอน 
วิทยากร วัน เดือน ป ทุกครั้ง ในระหวางที่ฟงคําบรรยาย อาจจะจดไมทันทุกคําพูด ผูจดบันทึก
อาจจะตองใชคํายอ สัญลักษณทีจ่ดจําไดงาย และสิ่งสําคัญหากจดบันทึกไมทันไมควรหยุดจด    
ใหสอบถามเพื่อน ๆ และจดตอไปจนจบการบรรยาย จากนั้นใหทบทวนสิ่งที่จดบันทึกไวทันที    
เพื่อชวยใหไมลืมหรือลืมนอยลง 
 

  2. การจดบันทกึจากการอาน 
   กอนจดบันทึกผูเรียนจะตองอานขอความ เรื่องราว ที่จะจดบันทึกและจับ
ใจความสําคัญของเรื่องใหไดวาวัตถุประสงคของขอเขียนน้ันคืออะไร มีคติหรือขอคิดที่ผูอานสนใจ    
ก็ใหจดบันทึกไว นอกจากนั้นจะตองมีการเขียนอางอิงวาเอกสารหนังสือที่บันทึกช่ือหนังสืออะไร 
ใครเปนผูแตง แตงเมื่อใด 
  3. การทําบนัทกึยอจากบันทึกการฟงและบันทกึการอาน คือ การสรุป
สาระสาํคัญของบันทึกคําบรรยาย บันทึกจากการอาน เน้ือหาจึงสั้น กะทัดรัดมีใจความสําคัญ
ครบถวน อานงาย บันทึกยอ เปนสิ่งที่ผูเรียนควรจะทําเปนอยางยิ่ง ผูเรียนจะไดประโยชนจากการ
บันทึกยอดังตอไปน้ี 
   1. ฝกทักษะในการจับประเด็นสําคัญ 
   2. สะดวกในการใชเมื่อมีเวลาจํากัด เชน อานทบทวนกอนสอบ 
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   3. มีโอกาสในการฝกฝนความคิด การใชสํานวนภาษา เมื่อมีการจดบันทึก
อยางสม่ําเสมอ 
 

เร่ืองที่ 7 การเขียนเรียงความ ยอความ 
 7.1 การเขียนเรียงความ  
  การเขียนเรียงความเปนการเขียนที่ตองการถายทอดเรื่องราว ความรู ความคิด 
หรือทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหน่ึงดวยถอยคํา สํานวนที่เรียบเรียงอยางมีลําดับข้ันและสละสลวย 
  องคประกอบของการเขียนเรียงความ มี 3 สวนใหญ ๆ คือ 
  1. คํานํา เปนสวนแรกของเรียงความ ทําหนาที่เปดประเด็นดึงดูดความสนใจ     
ใหผูอานสนใจอานทั้งเรื่อง 
  2. เนื้อเรื่อง เปนสวนที่สําคัญและยาวที่สุดของเรียงความจะประกอบดวยความรู 
ความคิด และขอมูลที่ผูเรียนคนควาและเรียบเรียงอยางเปนระบบระเบียบ ในการเขียนอาจจะมี
การยกตัวอยาง การอธิบาย หรือยกโวหารตาง ๆ มาประกอบดวยโดยอาจจะมีหลายยอหนาก็ได 
  3. สรุป เปนสวนสุดทายหรือยอหนาสุดทายในการเขียนเรียงความ ผูเขียนจะ    
ทิ้งทายใหผูอานเกิดความประทับใจ เชน ฝากขอคิด ชักชวนใหปฏิบัติตาม ตั้งคําถามใหผูอาน    
คิดหาคําตอบ 
 
 7.2 การยอความ  
  การยอความ คือ การเก็บเน้ือความหรือใจความสําคัญในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางถูกตอง
ครบบริบูรณตามตัวเรื่อง แลวนํามาเรียบเรียงใหม เปนขอความสั้น กะทัดรัด โดยไมใหความหมาย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  หลักการเขียนยอความ มีดังน้ี 
  1. อานเร่ืองที่จะยอความใหจบอยางนอย 2 ครั้ง เพื่อใหทราบวาเรื่องน้ันกลาวถึง
ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร และผลเปนอยางไร 
  2. บันทึกใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน แลวนํามาเขียนเรียบเรียงใหมดวยสํานวน
ของตนเอง 
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รูปแบบการเขียนยอความ 
  1. การยอนิทาน นิยาย ใหบอกประเภท ช่ือเรื่อง ผูแตง ท่ีมาของเร่ืองเทาที่ทราบ 
เชน 
  ยอนิทานเรื่อง ............................. ของ ............................ จาก ........................... 
ความวา ........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
  2. การยอคําสอน คํากลาวปาฐกถา ใหบอกประเภท ชื่อเรื่อง เจาของเรื่อง ผูฟง 
สถานที่ และเวลา เทาที่จะทราบได เชน 
  ยอคําสอนเรื่อง ............................. ของ ........................... จาก .......................... 
หนา ..................................... ความวา ......................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
  3. การยอบทความ ใหบอกประเภท ชื่อเรื่อง เจาของเรื่อง ท่ีมาของเร่ือง เชน 
  ยอความเรื่อง ................................ ของ ......................... จาก ........................... 
ฉบับท่ี .......................... หนา ........................ ความวา .............................................................. 
..................................................................................................................................................... 
 

เร่ืองที่ 8 การเขียนรายงาน การคนควาและการอางอิง 
 8.1 การเขียนรายงาน  
  การเขียนรายงาน คือ การเขียนเลาถึงสิ่งที่ไดพบเห็นหรือไดกระทํามาแลว เชน 
การคนควา การไปศึกษานอกสถานที่ การไปประชุม การประสบเหตุการณที่สําคัญ เปนตน 
  ลักษณะของรายงานคลายยอความ แบบการเขียนรายงานไมมีขอกําหนดตายตัว 
แตเทาที่ศึกษาคนความาสรุปไดวา การเขียนรายงานควรมี 3 สวน ดังน้ี 
  1. สวนหนา ประกอบดวย หนาปก ใบรองปกหนา (กระดาษเปลา) หนาปกใน 

หนาคํานํา หนาสารบัญ 
  2. สวนกลาง ประกอบดวย เน้ือเรื่อง เชิงอรรถ (การอางอิงขอมูล) 
  3. สวนทาย ประกอบดวย บรรณานุกรม ภาคผนวก ใบรองปกหลัง (กระดาษเปลา) 
ปกหลัง 
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ตัวอยางสวนประกอบของรายงาน 
  1. หนาปก ควรใชกระดาษหนาพิเศษ และมีขอความดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. หนาปกใน วางอยูตอจากหนาปก ใชกระดาษบาง มีขอความคลายกับหนาปก 
  3. คํานํา วางอยูหนาถัดจากหนาปกใน เปนขอความกลาวเกริ่นนําเพื่อใหผูอานเขาใจ
ขอบเขตและที่มาของการทํารายงานน้ัน ๆ บางรายงานอาจจะกลาวงถึงการขอบคุณผูใหความรวมมือ
ในการเขียนรายงานน้ัน ๆ ใหสําเร็จ ควรลงช่ือ และวันที่เขียนคํานําดวย 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเรื่อง 
ช่ือผูทํารายงาน 

 
ช่ือวิชา 

ช่ือสถานศึกษา 
ภาคการเรียน ปการศึกษา 

 

เรื่อง การเลี้ยงไก 
เสนอ 

อาจารยกบ  กินงาย 
 

นําเสนอโดย 
หญิงลี  สวยเสมอ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 

รายงานน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาเกษตร 
โรงเรียนวัดสาวชะโงก 

 

คํานํา 
 การเลี้ยงสัตวเปนการทําการเกษตรอยางหน่ึงที่
..................................................................................... 
..................................................................................... 
                   
                                      หญิงลี  สวยเสมอ 
                                     28 มกราคม 2557 
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  4. สารบญั เปนสวนที่บอกวาตําแหนงของขอมูลหรือเรื่องราวตาง ๆ วางอยูหนาใด
ของรายงาน เพื่อใหงายตอการพลิกหาขอมูลในรายงานฉบับน้ัน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. เนื้อหา 
  6. สรุป 
  7. อางอิง หรือ บรรณานกุรม 
 
 8.2 การคนควา  
  การคนควา หมายถึง การแสวงหาความรูที่อยูรอบตัวเรามิใชมีเพียงในตํารา หรือ 

คําบรรยายเทาน้ัน ดังน้ันการเขียนรายงานจากการคนควาจึงเปนเรื่องที่ใกลเคียงกัน น่ัน
หมายความวา หลังจากที่ไดขอมูลจากการคนความาแลวก็นํามาเขียนเปนรายงาน 
  หลังจากที่ไดขอมูลในการเขียนรายงานแลว ผูเขียนรายงานจะตองมีการเขียน
อางอิงขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาและนํามาเขียนเปนรายงาน ทําใหผลงานนาเชื่อถือ เปนการ
ใหเกียรติผูเขียน 
 8.3 การอางองิ  
  การอางอิง หมายถึง การบอกแหลงที่มาของขอความที่ใชอางอิงในเน้ือหาที่นํามาเขียน
เรียบเรียง เชน วีระศักดิ ์ จงสูวิวัฒนวงศ (2549) พบวา .................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
 

 
 
 

สารบัญ 
เรื่อง      หนา 
บทนํา ..............................................  1 
การเลี้ยงสัตว ...................................  2 
การเกษตร .......................................  3 
ขั้นตอนการเลี้ยง ..............................  5 
สรุป .................................................  15 
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เร่ืองที ่9 มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน 
 9.1 มารยาทในการเขียน มีดังน้ี 
  1. รักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยในการเขียนทุกครั้ง 
  2. เขียนใหอานงาย ชัดเจน อยาเขียนใหอานหวัดจนเกินไป 
  3. เขียนใหถูกหลักการเขียน มียอหนา เวนวรรค ชองไฟใหเหมาะสม 
  4. ใชถอยคํา สํานวนสุภาพ เหมาะสม ไมใชสํานวนหยาบโลน หรือเขียนเพื่อมุงเนน
ทําลายผูอื่น 
  5. เขียนสะกดการันต วรรณยุกตใหถูกตอง 
  6. ผูเขียนตองรับผิดชอบในขอความที่นําเสนอ 
  7. ไมควรเขียนเลอะเทอะตามผนังกําแพง เสาไฟฟา หรือที่สาธารณะตาง ๆ 
  8. ไมควรเขียนโดยปราศจากความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เพราะอาจจะเกิดความ
ผิดพลาด 
 9.2 การสรางนสิัยรกัการเขียน 
  ผูเรียนจะเขียนไมได ถาไมตั้งเปาหมายในการเขียนไวลวงหนาวาจะเขียนอะไร 
เขียนทําไม การศึกษาคนควารวบรวมขอมูลอยูสม่ําเสมอ จะทําใหผูเขียนมีความสนใจที่จะเขียน
เพราะมีองคความรูที่พรอมในการท่ีจะเขียน ฉะนั้น การสรางนิสัยรักการเขียนตองเริ่มจากเปน    
ผูหมั่นแสวงหาความรู มีใจรักที่จะเขียน เห็นประโยชนของการเขียนและหมั่นฝกฝนการเขียนบอย ๆ 
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บทท่ี 5 
หลักการใชภาษา 

 
เร่ืองที่ 1 เสียง รูปอักษรไทย และไตรยางค 
 1.1 เสียงพยญัชนะ เสียงพยัญชนะมี 21 เสียง และมีรูปพยัญชนะ ดังน้ี 
 

เสียงพยัญชนะ  รูปพยญัชนะ 
ก - กอ  ก 
ค - คอ  ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ 
ง - งอ  ง 
จ - จอ  จ 
ช - ชอ  ช  ฌ  ฉ 
ซ - ซอ  ซ  ส  ศ  ษ 
ด - ดอ  ด  ฎ 
ต - ตอ  ต  ฏ 
ท - ทอ  ท  ธ  ฑ  ฒ  ถ  ฐ 
น - นอ  น  ณ 
บ - บอ  บ 
ฟ - ฟอ  ฟ 
พ - พอ  พ  ภ ผ 
ฝ - ฝอ  ฟ  ฝ 
ม - มอ  ม 
ย - ยอ  ย 
ร - รอ  ร 
ล - ลอ  ล 
ว - วอ  ว 
ฮ - ฮอ  ฮ  ห 
อ – ออ  อ 
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  พยัญชนะตนของคําบางคํามีการนําพยัญชนะมารวมกันแลวออกเสียงพรอมกัน 
เรียกวา “เสียงควบกล้ํา” มีที่ใชกันเปนตัวอยางไดดังน้ี 
  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 
  15. บล  เชน  บล็อก / เบลอ 
  16. ดร  เชน  ดราฟท 
 1.2 เสียงสระ มี 24 เสียง โดยแบงเปนเสียงสั้นและเสียงยาว 
 

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว 
อะ อา 
อ ิ อี 
อ ึ อื 
อ ุ อู 

เอะ เอ 
แอะ แอ 
โอะ โอ 
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สระเสียงสั้น สระเสียงยาว 
เอาะ ออ 
เออะ เออ 
เอียะ เอีย 
เอือะ เอือ 
อัวะ อัว 

 

 1.3 เสียงวรรณยกุต 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 ตึง 
  ขอ มีเสียงจัตวา  หนู มีเสียงจัตวา 
  หู มีเสียงจัตวา  ตึง มีเสียงสามัญ 
 1.4 ไตรยางค คือ อักษร 3 หมู ซึ่งแบงตามเสียง ดังน้ี 
  1. อักษรสูงมี 11 ตัว คือ  ข  ข  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  ฃ  ฆ  ง  ช  ซ  ญ  ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ 
      น  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ 
 

 ตัวอยางการผนัวรรณยกุต 
อักษร 3 หม ู เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตร ี เสียงจัตวา 
อักษรกลาง กา กา กา กา กา 
 - กะ กะ กะ - 
อักษรสูง - ขา ขา - ขา 
 -   - - 
อักษรต่ํา คา - คา คา - 
 - - คะ คะ - 
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เรื่องที ่2 ความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา และประโยค 
 2.1 คํา หมายถึง เสียงที่เปลงออกมาแลวมีความหมาย จะมีกี่พยางคก็ได เชน ไก ขนม 
นาฬิกา เปนตน 
       พยางค หมายถึง เสียงที่เปลงออกมาคร้ังหน่ึง จะมีความหมายหรือไมมีก็ได เสียงที่
เปลงออกมา 1 ครั้งก็นับวา 1 พยางค เชน นาฬิกา มี 3 พยางค แตมี 1 คํา แมนํ้า มี 2 พยางค  
แตมี 1 คํา มีความหมายวา ลํานํ้าใหญ ซึ่งเปนที่รวมของลําธารทั้งปวง 
 2.2 ชนิดของคํา คําที่ใชในภาษาไทยมี 7 ชนิด คือ คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา        
คําวิเศษณ คําบุพบท คําสันธาน และคําอุทาน ซึ่งคําแตละชนิดมีหนาที่แตกตางกันดังน้ี 
  1. คํานาม คือ คําที่ใชเรียกชื่อ คน  สัตว  สิ่งของ  สถานที่ และคําที่บอกกิริยา
อาการหรือลักษณะตาง ๆ ทําหนาที่เปนประธานหรือกรรมของประโยค 
  ตัวอยาง 
  คําที่เรียกช่ือทั่วไป เชน เรียกช่ือสัตววา แมว  ชาง  หมู  เปนตน 
     เรียกชื่อสิ่งของวา ดินสอ  พัดลม  โตะ  เปนตน 
  คําเรียกช่ือบุคคล เขน สมศักด์ิ  พรทิพย  สุดา  เปนตน 
  คําเรียกช่ือสถานที่ เชน กรุงเทพมหานคร  สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  เปนตน 

 คําที่เรียกการรวมกันเปนหมู กลุม (สมุดนาม) เชน  ฝูง  พวก  กรม  กอง  โขลง  
เปนตน   
  คําที่ใชบอกอาการ (อาการนาม) จะมีการหรือความนําหนา เชน  การเรียน  การพูด 
ความดี  ความรัก  เปนตน 
  คําที่ใชบอกลักษณะ (ลักษณะนาม) ของคําถามนั้น ๆ เชน  นาฬิกา 3 เรือน       
วัว 3 ตัว  บาน 3 หลัง  ชาง 3 เชือก  ป 3 เลา  หนังสือ 10 เลม  เปนตน 
  2. คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานามที่กลาวมาแลว เพื่อไมตองการกลาวซ้ํา 
  ตัวอยาง 
  สรรพนามแทนผูพูด เชน  ขา  ขาพเจา  ผม  เรา  ฉัน 
  เราเปนนักศึกษาระดับประถมศึกษา  เราตองมาเรียนทุกครั้ง  ขาพเจาเรียนจะจบ
แลว  เปนตน 
  สรรพนามแทนผูฟง เชน  ทาน  เอ็ง  เธอ  เชน  ทานจะไปไหน  เปนตน 
  สรรพนามแทนผูที่กลาวถึง เชน  เขา  มัน  เชน  เขายังไมมา  มันเปนใคร  เปนตน 
  สรรพนามที่บอกใหทราบความใกล ไกล  เชน  น่ี  โนน  น่ัน  เชน  น่ีเปนหนังสือ
ของพวกเขา  หนังสือของพวกเราอยูนั่น  เปนตน 
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  สรรพนามที่ใชเปนคําถาม  เชน  ใคร   อะไร  ที่ไหน  อันไหน  เชน  ใครมา    
ทานทําอะไร  เธอจะไปไหน  สมุดเลมไหนเปนของเธอ  เปนตน 
  3. คํากิริยา คือ คําที่บอกการกระทํา  เชน  กิน  นอน  น่ัง  เดิน  แสดงการกระทํา
ของคํานามนั้น ๆ โดยอยูตอจากประธานของประโยค 
  คํากริยาที่ตองมีกรรม (สกรรมกริยา) มารับขางทายจึงจะมีใจความสมบูรณ เชน 
ผูเรียนอานหนังสือ  เราทํารายงานสงอาจารย  พวกเขากําลังทํางานกลุม  อาทิตยหนาพวกเราจะ
ทบทวนบทเรียนกันกอนสอบ 
  คํากริยาที่ไมตองมีกรรมมารับขางทาย (อกรรมกริยา) ประโยคน้ีก็ไดใจความแลว  
เชน  นกรอง  เราวิ่ง  พวกเขาเดินเร็ว  เปนตน 
  คํากริยาที่ตองมีสวนเติมเต็มจึงจะมีใจความสมบูรณ  เชน  ฉันเปนแมบาน       
เธออยูภูเก็ต  เราคือเธอ  เปนตน  
  4. คําวิเศษณ คือ คําที่ใชประกอบคํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา เพื่อบอก
ลักษณะหรือรายละเอียดของคํานั้น ๆ คําวิเศษณสวนมากจะวางอยูหลังคําที่ตองการบอกลักษณะ
หรือรายละเอียด 
  ตัวอยาง คําวิเศษณ  ไดแก สูง  ต่ํา  ดํา  ขาว  แก  รอน  เย็น  เล็ก  ใหญ ฯลฯ 
     เขาใสเสื้อสีแดง  ขาวรอน ๆ สักจาน 
     จิ๋มเรียนหนังสือเกง  บานหลังใหญแตรถคันเล็ก 
     คนตัวสูงวิ่งเร็ว   คนอวนเดินชา 
  5. คําบพุบท คือ คําที่แสดงความสัมพันธระหวางประโยคหรือคําหนา กับประโยค
หรือคําหลัง 
  ตัวอยาง  
  บอกสถานที่  เชน ใน  นอก  บน  ลาง  ใต  ใกล  ไกล  เปนตน 
  เสื้อผาอยูในตู  เกาอี้อยูใตโตะ  นกเกาะบนตนไม  บานเราอยูใกลโรงเรียน  เปนตน 
  6. คําสันธาน คือ คําที่เช่ือมขอความหรือประโยคใหเปนเรื่องเดียวกัน 
  ตัวอยาง  
  เช่ือมความขัดแยงกัน เชน  แต  พี่ไปโรงเรียนแตนองอยูบาน 
  กวา..........ก็  กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม 
  ถึง............ก็  ถึงใคร ๆ จะบอกวาฉันเกง ฉันก็อานหนังสือทุกวัน 
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  เช่ือมความที่คลอยตามกัน เชน  กับ  พอกับแมไปเยี่ยมยาย 
  พอ...........ก็  พอฝนหยุดตกทองฟาก็แจมใส 
  คร้ืน.........ก็  คร้ืนพายุมาฝนก็ตามมา 
  เช่ือมความที่เปนเหตุผลกัน เชน  เพราะ  เพราะฉันต้ังใจเรียนจึงทําขอสอบได 
  เน่ืองจาก..........จึง เน่ืองจากผมตองการมีความรูเพิ่มเติม จึงมาเรียน กศน. 
  ฉะน้ัน   เรามาเรียนแลว ฉะน้ันตองตั้งใจเรียน 
  7. คําอุทาน คือ คําที่เปลงออกมา แสดงถึงอารมณหรือความรูสึกของผูพูด มักอยู
หนาประโยคและใชเครื่องหมายอัศเจรีย ( ! ) กํากับหลังคําอุทาน 
  ตัวอยาง  คําอุทาน ไดแก  โธ!  อุย!  เอา!  อา! 
 2.3  กลุมคําหรอืวลี คือ คําที่เรียงกันตั้งแต 2 คําขึ้นไป บอกความหมายแตไมสมบูรณ
ครบถวน ไมเปนประโยค เชน  ไปโรงเรียน  ต่ืนแตเชา  ดอกกุหลาบสีแดง  บานหลังใหญ  เปนตน 
 2.4  ประโยค คือ ถอยคําที่เรียบเรียงขึ้นไดใจความสมบูรณ ใหรูวา ใคร ทําอะไร อยางไร 
ในประโยคอยางนอยตองประกอบดวยประธานและกริยา 
 2.5 โครงสรางของประโยค 
  ประโยคจะสมบูรณได จะตองประกอบดวย 2 สวน คือ สวนท่ีเปนภาคประธาน 
และสวนที่เปนภาคแสดง 
  สวนที่เปนภาคประธาน แบงออกเปน ประธาน และสวนขยาย 
  สวนที่เปนการแสดง แบงออกเปน กริยา สวนขยาย กรรม สวนขยาย 
 

  ตัวอยาง 
 

ประโยค 
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน สวนขยาย กริยา สวนขยาย กรรม สวนขยาย 
เด็กเดิน เด็ก - เดิน - - - 

พอกินขาว พอ - กิน - ขาว - 

พี่คนโตกินขนม พี่ คนโต กิน - ขนม - 

แมของฉันวิ่งทุกเชา แม ของฉัน วิ่ง ทุกเชา - - 
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ประโยค 
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน สวนขยาย กริยา สวนขยาย กรรม สวนขยาย 
สุนัขตัวใหญไลกัด
สุนัขตัวเล็ก 

สุนัข ตัวใหญ ไล กัด สุนัข ตัวเล็ก 

นักเรียนหญิงเลน
ดนตรีไทย 

นักเรียน หญิง เลน - ดนตรี ไทย 

 

การใชประโยคในการสื่อสาร 
 ประโยคท่ีใชในการสื่อสารระหวางผูสื่อสาร (ผูพูด) กับผูรับสาร (ผฟูง , ผูอานและผูดู) เพื่อ  
ใหมีความเขาใจตรงกันนั้น จําเปนตองเลือกใชประโยคใหเหมาะสมกับการสื่อสาร ซึ่งจําแนกไดดังน้ี 
 1. ประโยคบอกเลา เปนประโยคที่บอกเรื่องราวตาง ๆ ใหผูอื่นทราบวา ใคร ทําอะไร     
ที่ไหน เมื่อใด ทําอยางไร เชน คุณพอชอบเลนฟุตบอล นองชายเรียนหนังสือเกง ผมทํางานทุกวัน 
 2. ประโยคปฏิเสธ เปนประโยคที่มีใจความไมตอบรับ มักมีคําวา ไม ไมใช ไมได มิได เชน 
ฉันไมชอบเดินกลางแดด บานน้ีไมใชของสมชาย เราไมไดชวนเขาไปเที่ยว ครูมิไดกลาวโทษนักเรียน 
 3. ประโยคคําถาม  เปนประโยคที่มีใจความเปนคําถามซึ่งตองการคําตอบ มักจะมีคําวา 
ใคร อะไร เมื่อไร เหตุใด เทาไร วางอยูตนประโยคหรือทายประโยค เชน ใครขโมยปากกาไป 
ปลาชอนตัวน้ีมีนํ้าหนักเทาไร 
 4. ประโยคแสดงความตองการ เปนประโยคที่มีใจความที่แสดงความอยากได อยากมี 
หรืออยากเปน มักจะมีคําวา อยาก ตองการ ปรารถนา เชน นักเรียนไมอยากไปโรงเรียน หมอ
ตองการรักษาคนไขใหหายเร็วๆ เราปรารถนาเรียนตอมัธยมศึกษาจนจบ  
 5. ประโยคขอรอง เปนประโยคที่มีใจความ ชักชวน ขอรอง มักจะมีคําวา โปรด วาน 
กรุณา ชวย เชน โปรดใหความชวยเหลืออีกครั้ง ชวยยกกลองนี้ไปดวย 
 6. ประโยคคําสั่ง เปนประโยคที่มีใจความที่บอกใหทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือหามทํา ไมใหทํา   
เชน นายสมศักดิ์ตองไปจังหวัดระยอง บุคคลภายนอกหามเขา เด็กทุกคนอยาเลนเสียงดัง 
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เร่ืองที่ 3 เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ 
 3.1 เครื่องหมายวรรคตอน 
  การใชเคร่ืองหมายในภาษาไทย นอกจากจะเขาใจในเรื่องการเวนวรรคตอนแลว 
ยังมีเครื่องหมายอื่น ๆ อีกมากทั้งที่ใชและไมคอยไดใช ไดแก 

 

 เครื่องหมาย วิธีการใช 

1. � จุลภาค ใชคั่นระหวางคํา หรือค่ันกลุมคํา หรือค่ันช่ือเฉพาะ 
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 ใชกับขอความที่เปนคําถาม เชน ปลาตัวน้ีราคาเทาไร? 

4. !  อัศเจรีย ใชกับคําอุทาน หรือขอความที่แสดงอารมณตาง ๆ เชน 
อุยตายตาย! พุทธโธเอย! อนิจจา! 

5. ( ) นขลิขิต ใชคั่นขอความอธิบายหรือขยายความขางหนาให      
แจมแจง เชน นกมีหูหนูมีปก (คางคาว) ธ.ค. 
(ธันวาคม) 

6. ___ สัญประกาศ ใชขีดใตขอความสําคัญ หรือขอความทีใ่หผอูานสังเกต 
เปนพิเศษ เชน งานเริ่มเวลา 10.00 น. 

7. “  ” อัญประกาศ ใชสําหรับเขียนครอมคําหรือขอความ เพื่อแสดงวา
ขอความนั้นเปนคําพูดหรือเพื่อเนนความนั้นใหเดนชัด
ขึ้น เชน “พูดไปสองไพเบี้ย  นิ่งเสียตําลึงทอง” 

8. – ยัติภังค ใชเขียนระหวางคําที่ เขียนแยกพยางคกันเพื่อใหรู
พยางคหนากับพยางคหลังน้ันติดกันหรือเปนคํา
เดียวกัน คําที่เขียนแยกน้ันจะอยูในบรรทัดเดียวกัน
หรือตางบรรทัดกันก็ได เชน ตัวอยางคําวา  ฎีกา ใน
กรณีคําอยูในบรรทัดเดียว เชน คําวา สัปดาห อานวา 
สับ - ดา 
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9. ..... เสนไขปลา

หรือ 

เสนปรุ 

ใชแสดงชองวางเพื่อใหเติมคําตอบ หรือใชละขอความ  
ที่ไมตองการเขียน เชน ไอ ........า ! หรือละขอความ    
ที่ยกมาเพียงบางสวน หรือใชแสดงสวนสัมผัสที่ไม
บังคับของคําประพันธ 

 

 

 เครื่องหมาย วิธีการใช 

10. ๆ ไมยมก ใชเขียนเพื่อซ้ําคํา ซ้ําวลี ซ้ําประโยคสั้น ๆ เชน ดํา ๆ 
แดง ๆ วันหน่ึง ๆ ทีละนอย ๆ พอมาแลว ๆ 

11. ฯลฯ ไปยาลใหญ 
(เปยยาลใหญ) 

ใชละขอความตอนปลายหรือตอนกลาง เชน สัตว
พาหนะ ไดแก ชาง มา วัว ควาย ฯลฯ 

12. ฯ ไปยาลนอย 
(เปยยาลนอย) 

ใชละบางสวนของคําทีเ่นนช่ือเฉพาะและรจูักกันดีแลว 
เชน อุดรฯ กรุงเทพฯ 

13. ” บุพสัญญา ใชเขียนแทนคําทีต่รงกันกับคําขางบน เชน    
ซื้อมา 3 บาท ขายไป 5” 

14. ๏ ฟองมัน ใชเขียนขึ้นตนบทยอยของคํารอยกรอง ปจจุบัน      
ไมนิยมใช 

15.  มหรรถสัญญา
หรือยอหนา 

ขึ้นบรรทัดใหมใหตรงยอหนาแรก 

16.  เวนวรรค ใชแยกคําหรือความทีไ่มตอเน่ืองกัน ซึ่งแบงเปน       
เวนวรรคใหญ จะใชกับขอความที่เปนประโยคยาว 
หรือประโยคความซอนและเวนวรรคนอยใชกับ        
ขอความที่ใชตัวเลขประกอบหนาหลังอักษรยอ      
หรือยศ ตําแหนง 
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3.2 อกัษรยอ 
  อักษรยอ หมายถึง พยัญชนะที่ใชแทนคําหรือขอความยาว ๆ เพื่อประหยัดเวลา 
เน้ือที่ และสะดวกตอการเขียน การพูด 
  ประโยชน ของการใชคํายอ จะทําใหสื่อสารไดสะดวก รวดเร็ว แตการใชจะตอง  
เขาใจความหมายและคําอานของคําน้ัน ๆ คํายอแตละคําจะตองมีการประกาศเปนทางการ       
ใหทราบทั่วกัน เพื่อความเขาใจท่ีตรงกัน 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 
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     ร.ต.....ร.น. ยอมาจาก เรือตรี......แหงราชนาวี 
     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       
     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 
 

เร่ืองที่ 4 หลักการใชพจนานุกรม คําราชาศัพทและคําสุภาพ 
 4.1 การใชพจนานกุรม 
    การใชภาษาไทยใหถูกตองทั้งการพูด การอานและการเขียน เปนสิ่งที่คนไทยทุกคน
ควรกระทํา เพราะภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ แตบางครั้งเราอาจสับสนในการใชภาษาไทย  

(มาตราชั่ง) 
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ไมถูกตอง เชน อาจจะเขียนหรืออานคําบางคําผิด เขาใจความหมายยาก สิ่งหนึ่งที่จะชวยใหเรา  
ใชภาษาไทยไดถูกตองก็คือ พจนานุกรม พจนานุกรมเปนหนังสือที่ใชคนควาความหมายของคํา
และการเขียนคําใหถูกตอง ซึ่งเรียงลําดับตัวอักษรและสระ ผูเรียนควรมีพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานไวใชและควรเปนฉบับลาสุด 
 
    วิธีใชพจนานุกรม การใชพจนานุกรมมีหลักกวาง ๆ ดังน้ี 
    1. การเรียงลําดบัคํา 
     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) ไมไดจัด
เปนลําดับพจนานุกรม 
    2. การพิจารณาอักขรวิธ ีในพจนานุกรมจะบอกการพิจารณาอักขรวิธีโดยละเอียด 
เชน กรณีที่ตัวสะกดมีอักษรซ้ํากัน หรือตัวสะกดท่ีมีอักษรซอนกัน ตลอดจนบอกถึงหลักการ     
ประวิสรรชนีย ฯลฯ 
    3. การบอกเสียงการอาน คําที่มีการสะกดตรง ๆ จะไมบอกเสียงอาน แตจะบอก
เสียงอานเฉพาะคําที่อาจมีปญหาในการอาน 
    4. การบอกความหมาย ใหความหมายไวหลายนัย โดยจะใหความหมายที่สําคัญ
หรือเดนไวกอน 
    5. บอกประวัตขิองคําและชนิดของคํา ในเรื่องประวัติของคําจะบอกที่มาไวทาย
คําโดยเขียนเปนอักษรยอไวในวงเล็บ เพื่อรูวาคําน้ันมาจากภาษาใด และเพื่อใหรูวาคํานั้นเปนคํา
ชนิดใดในพจนานุกรมจะมีตัวอักษรยอเล็ก ๆ หลังคําน้ัน เชน ก. = กริยา  บ. = บุพบท เปนตน 
 เพื่อใหผเูรียนไดรับประโยชนเต็มที่จากการใชพจนานกุรม ผูเรียนควรอานวิธีใช
พจนานุกรมโดยละเอียดกอนจะใช 
    ประโยชนของพจนานกุรม 
    พจนานุกรมชวยใหอานและเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองและเขาใจภาษา       
ไดอยางลึกซึ้ง ทําใหเปนคนที่มีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีและมั่นใจเมื่อตองติดตอ
ธุรกิจการงานหรือสื่อความหมายกับบุคคลตางๆ 
  4.2 คําราชาศพัท 
    คําราชาศัพท หมายถึง คําที่ใชกับพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ
และพระสงฆ   
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   ตัวอยางคําราชาศัพท 
    1. คํานามราชาศัพท 
        คําราชาศัพท       คําแปล 
        พระราชบิดา พระชนกนาถ     พอ 
        พระราชมารดา พระราชชนนี     แม 
        สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ พระราชโอรส  ลูกชาย 
        สมเด็จพระเจาลูกเธอ พระราชธิดา  ลูกสาว 
        พระตําหนัก     ที่พัก 
        พระบรมฉายาลักษณ   รูปภาพ 
    2. กริยาราชาศัพท   
     2.1 กริยาไมตองมีคํา “ทรง” นํา 
         คําราชาศัพท    คําแปล 
         ตรัส     พูด 
         ประทับ       อยู นั่ง  
         รับสั่ง     สั่ง 
         เสด็จ     ไป 
     2.2 คํากริยาที่เปนภาษาธรรมดา เมื่อตองการใหเปนราชาศัพท ตองเติม 
“ทรง” ขางหนา เชน ฟง เปน ทรงฟง ทราบ เปน ทรงทราบ เปนตน 
     2.3 คํากริยาสําหรับบุคคลทั่วไปใชกับพระเจาแผนดิน 
         คําราชาศัพท    คําแปล 
         ถวายพระพร    ใหพร 
         ขอพระราชทาน   ขอ 
         เฝาทูลละอองธุลีพระบาท     ไปหา หรือ เขาพบ 
     2.4 คํากริยาเกี่ยวกับพระสงฆ 
         คําราชาศัพท    คําแปล 
         อาราธนา       เชิญ 
         นมัสการ       ไหว 
         อาพาธ       ปวย  
         ถวาย     ให 
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 4.3 คําสุภาพ 
    คําที่ใชพูดหรือเขียนกับสุภาพชนโดยทั่วไป และควรใชใหเหมาะสมกับฐานะ กาล
และเทศะของบุคคล 

คําสามัญ คําสุภาพ คําสามัญ คําสุภาพ 
กลวยไข กลวยกระ , กลวยเปลือกนาง ขี ้ อุจจาระ 
ขนมขี้หนู ขนมทราย ขี้ผึ้ง สีผึ้ง 
ถั่วงอก ถั่วเพาะ ขี้เหล็ก ดอกเหล็ก 

ผักกระเฉด ผักรูนอน ฟกทอง ฟกเหลือง 
ผักตบ ผักสามหาว ไมใช หามิได 
ผักบุง ผักทอดยอด ไสเดือน รากดิน 
ออกลูก คลอดลูก หัว ศรีษะ 
หมา สุนัข หม ู สุกร 

 

เร่ืองที่ 5 สํานวนภาษา 
 สํานวนภาษา หมายถึง ถอยคําที่มีลักษณะพิเศษ ใชเพื่อรวบรัดความที่ยาว ๆ หรือเพื่อ
เปรียบเทียบ เปรียบเปรย ประชดประชัน หรือเตือนสติ ทําใหมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกวาถอยคํา
ธรรมดา สํานวนภาษามีความหมายคลายกับโวหารซึ่งรวมถึงอุปมาและอุปไมย 
บางครั้งจะเรียกซอนกันวา สํานวนโวหาร คนไทยใชสาํนวนหรือสํานวนภาษามานานจนถึงปจจุบัน  
 5.1 สํานวน คือ สํานวนภาษาที่ใชเพื่อเปนการรวบรัดตัดขอความที่ตองพูดหรืออธิบาย 
ยาว ๆ ใหสั้นเขา ใชเพียงสั้น ๆ ใหกินความหมายยาว ๆ ได เชน 
    ปลากระด่ีไดน้ํา   หมายถึง แสดงกิริยาทาทางดีดดิ้นราเริง 
    ที่เทาแมวดิ้นตาย   ที่ดินหรือเนื้อท่ีเพียงเล็กนอย ไมพอจะทํา 
          ประโยชนอะไรได 
    เลือดเย็น    ไมสะทกสะทาน เหี้ยม 
    แพแตก    พลัดพรากจากกันอยางกระจัดกระจาย ไมอาจ 
          จะมารวมกันได 
    ไมมีปมีกลอง ไมมีปมีขลยุ  ไมมีเคามากอนเลยวาจะเปนเชนน้ี จ ูๆ ก็เปน 
          ขึ้นมา หรือตัดสินใจทําทันที 
    รักดีหามจั่ว รักช่ัวหามเสา หมายถึง ใฝดีจะมีสุข ใฝชั่วจะพบความลําบาก 
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    สวยแตรูป จูบไมหอม  มีรูปรางหนาตางาม แตความประพฤติและ 
          กิริยามารยาทไมดี 
    อดเปรี้ยว ไวกินหวาน  อดใจไวกอน เพราะหวังสิ่งที่ดี สิ่งที่ปรารถนา 
          ขางหนา 
                   ฯลฯ 
 สํานวนตาง ๆ ยอมมีที่มาตาง ๆ กัน เชน จากการดูลกัษณะนิสัยใจคอของคน จาก       
เหตุการณแปลก ๆ จากความเปนไปในสังคม จากสิ่งแวดลอม นิทาน ประวัติศาสตร ตํานาน ฯลฯ 
สํานวนจึงเกิดขึ้นเสมอ เพราะคนชางคิดยอมจะนําเรื่องน้ันเรื่องนี้มาผูกเปนถอยคํา สํานวน
สมัยใหมที่ไดยินเสมอ ๆ เชน 
    เข้ียวลากดิน หมายถึง คนเจาเลห รูมาก ชํานาญ เช่ียวชาญ 
        (ในเรื่องไมดี) ช้ันเชิงมาก 
    สมหลน  หมายถึง ไดรับโชคลาภโดยไมไดคิด หรือคาดหวัง 
        ไวกอน 
    เด็กเสน  หมายถึง มีคนใหญคนโต หรือผูมีอิทธิพลที่คอย 
        ชวยเหลือหนุนหลังอยู 
    อม    หมายถึง แอบเอาเสียคนเดียว ยักยอกไว 
          ฯลฯ 
 5.2 คําพังเพย คือ สํานวนภาษาที่ใชเปรียบเทียบหรือเปรียบเปรย ประชดประชัน มี
ความหมายเปนคติสอนใจ มีลักษณะคลายกับสุภาษิต อาจจะเปนคํากลาวติชมหรือแสดงความ
คิดเห็น คําพังเพยเปนลักษณะหน่ึงของสํานวนภาษา เชน 
    กินบนเรือน ข้ีบนหลังคา หมายถึง เปรียบกับคนอกตัญ  ู หรือเนรคุณ 
    ขายผาเอาหนารอด หมายถึง ยอมเสียสละแมสิ่งจําเปนที่ตนมีอยู  
          เพื่อรักษาช่ือเสียงของตนไว 
    คางคกขึ้นวอ แมงปอใสตุงติ้ง หมายถึง คนที่ฐานะต่ําตอยพอไดดิบไดดี 
           ก็มักแสดงกิริยา อวดดี 
    ตําขาวสารกรอกหมอ หมายถึง คนเกียจครานหาเพียงพอกินไป 
           มื้อหน่ึง ๆ ทําพอใหเสร็จไปเพียง
           ครั้งเดียว 
    นํ้าทวมปาก  หมายถึง พูดไมออก เพราะเกรงจะมีภัยแก 
           ตนและอื่น 



44 
 

    สอนหนังสือสังฆราช หมายถึง สอนสิ่งที่เขารูอยูแลว 
    ปล้ําผีลุก ปลุกผีน่ัง หมายถึง พยายามทําใหเปนเรื่องเปนราว 
           ขึ้นมา 
    มั่งมีในใจ แลนใบบนบก หมายถึง คิดฝนในเรื่องท่ีเปนไปไมได 
           คิดสมบัติบาสรางวิมานในอากาศ 
    รําไมดีโทษปโทษกลอง หมายถึง ทําไมดี หรือทําผิดแลวไมรับผิด  
           กลับโทษผูอื่น 
    หาเลือดกับปู  หมายถึง เค่ียวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับ 
           ผูที่ไมมีจะให 
    เอามือซุกหีบ  หมายถึง หาเรื่องเดือดรอนหรือความลําบาก 
           ใสตัวโดยใชที่ 
 5.3 สุภาษติ คือ สํานวนภาษาที่ใชเปนเคร่ืองเตือนสติ คํากลาวสอนใจในสิ่งที่เปนความจริง
แทแนนอนเปนสัจธรรม มักกลาวใหทําความดีหลีกหนีความช่ัว เชน 
    กลานักมักบิ่น หมายถึง กลาหรือหาวหาญเกินไปมักได 
           รับอันตราย 
    เขาเถื่อนอยาลืมพรา หมายถึง ใหมีสติอยาประมาท เชนเดียวกับ 
           เวลาจะเขาปาตองมีมีดพราติดตัว 
           ไปดวย 
    เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด  หมายถึง   ประพฤติตามผูใหญยอมปลอดภัย 
    ตัดหนามอยาไวหนอ หมายถึง ทําลายสิ่งชั่วรายตองทําลายใหถึง 
           ตนตอ 
    นํ้าขึ้นใหรีบตัก หมายถึง มีโอกาสควรฉวยไว หรือรีบทํา 
    บัวไมชํ้า น้ําไมขุน หมายถึง รูจักผอนปรนเขาหากัน มิให 
           กระทบกระเทือนใจกันรูจักถนอม
           นํ้าใจกัน มิใหขุนเคืองกัน 
    ใฝรอนจะนอนเย็น หมายถึง ขยันขันแข็งตั้งใจทํางานจะสบาย
           เมื่อภายหลัง 
    ใฝเย็นจะดิ้นตาย หมายถึง เกียจครานจะลําบากยากจน 
           ภายหลัง 
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    แพเปนพระ ชนะเปนมาร หมายถึง การรูจักยอมกันจะทําใหเร่ืองสงบ  
         มุงแตจะเอาชนะจะมีแตความ 
         เดือดรอน 
 
    รักยาวใหบั่น รักสั้นใหตอ  หมายถึง   รักจะอยูดวยกันนาน ๆ ใหตัด 
         ความโกรธอาฆาตพยาบาทออกไป 
         ถาไมคิดจะรักกันนานก็ใหโตเถียง 
         เรื่องท่ีโกรธกันและทําใหไมตรี 
         ขาดสะบั้น 
    เอาพิมเสนไปแลกเกลือ หมายถึง ลดตัวลงไปทะเลาะหรือมีเรื่องกับ 
         คนที่ตํ่ากวามีแตจะเสีย 
 5.4 สํานวนภาษาเฉพาะถิน่ 
    สํานวนภาษาที่เปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงของคนไทย จึงมีอยูทุกทองถิ่น ดังน้ี 
  ภาคเหนือ 
      ทํามิชอบเขาลอบตนเอง หมายถึง กรรมที่ผูใดทําไวยอมสงผลใหแกผูนั้น 
      คนรักใหญเทารอยตีนเสือ หมายถึง  คนรักมีนอย คนชังมีมาก 
      ขาวเหลือเกลืออิ่ม  หมายถึง  อยูดีกินดี 
       ฯลฯ 
    ภาคใต 
      ปากอี้ฆาคอ  หมายถึง  ปลาหมอตายเพราะปาก 

    ใหญพราวเฒาลอกอ หมายถึง  อายุมากเสียเปลาไมไดมีลักษณะ 
เปนผูใหญ 

    ชางแลนอยายุงหาง หมายถึง  อยาขัดขวางผทูี่มีอํานาจ หรือเหตุ
การณที่กําลังรุนแรงอยาไปขัดขวาง 

       ฯลฯ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ตีกลองแขงเสียงฟา  ขี่มาแขง  หมายถึง   แขงดีหรือผูมีอํานาจวาสนา 
    ตาแวน(ตะวัน)   ไมมีทางจะสไูด 
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    นํ้าขึ้นปลาลอย น้ําบกหอยไต หมายถึง  ทีใครทีมัน 
    ตกหมูแฮง (แรง) เปนแฮง หมายถึง  คบคนดีจะพาใหตนดีดวย 
   ตกหมูกาเปนกา หมายถึง  คบคนชั่วจะพาใหตนชั่วตาม 
       ฯลฯ 
 

เร่ืองที่ 6 การใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการแสวงหาความรู 
  การสื่อความหมายของมนุษยเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง และการสื่อสารจะดีหรือไมดีขึ้น  
อยูกับทักษะทางภาษาของแตละคน ซึ่งเกิดขึ้นไดจะตองมีการฝกเปนประจํา เชน ทักษะการฟง 
ทักษะการพูด ทักษะการอาน ทักษะการเขียน และทักษะตาง ๆ เหลานี้ไดมีการซึมซับอยูในคน 
ทุกคนอยูแลว เพียงแตวาผูใดจะมีโอกาสไดใชไดฝกฝนบอย ๆ ก็จะเกิดทักษะที่ชํานาญขึ้น 
  ในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ความเขาใจของคนในอดีตจะเปน 
การสื่อสารโดยตัวตอตัวเพราะอดีตคนในสังคมมีไมมาก แตปจจุบันคนในสังคมเริ่มมากขึ้น กวางขึ้น 
การแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลจึงจําเปนตองใชเครื่องมือสื่อสารไดรวดเร็วกวางไกลและทั่วถึง ไดแก 
โทรศัพท โทรเลข โทรทัศน วิทยุ โทรสาร คอมพิวเตอร ซึ่งเครื่องมือแตละประเภทมีจุดเดนหรือ   
ขอจํากัดที่แตกตางกันไป 
  การใชภาษาในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนภาษาพูดหรือภาษาการเขียน จะตองให
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ เชน กิน เปนภาษาที่ใชกันในกลุมเพื่อนหรือบุคคลคุนเคย แต   
ถาใชกับบุคคลที่เปนผูใหญหรือคนที่ไมคุนเคย จะตองใชภาษาท่ีสุภาพวา ทาน หรือรับประทาน 
  แม  � คณุแม �  มารดา �  หมอ �  คณุหมอ �  แพทย   เปนตน 
  การใชภาษาไทยนอกจากจะตองมีความรู ความเขาใจของภาษาแลว สิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ประการหนึ่ง คือ ความมีคุณธรรมในการใชภาษา ไมวาจะเปนภาษาพูด หรือภาษาเขียน 
  วิธีการใชภาษาไดเหมาะสม มีดังน้ี 
  1. ใชภาษาตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน ไมพูดโกหก หรือหลอกลวงใหรายผอูื่น 
  2. ใชภาษาไพเราะ  คําสุภาพไมใชคําหยาบ 
  3. ใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลที่สื่อสารดวย 
  4. ใชภาษาเพื่อใหเกิดความสามัคคี ความรักและไมทําใหเกิดความแตกแยก 
  5. ใชภาษาใหถูกตองตามหลักการใชภาษา 
  นอกจากน้ันแลวการแสวงหาความรูไมใชเพียงคนควา หรืออานจากหนังสือเพียงอยางเดียว 
ปจจุบันคอมพิวเตอรมีสวนใหความรูกับเรามากเหมือนกับยอโลกใหเราไดเรียนรูไดเลย ผูเรียน
อาจจะนําวิธีการใชภาษานําไปใชใหเหมาะสมได 
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 6.1 ลักษณะของคําไทย คําภาษาถิ่นและคําอืน่ในภาษาไทย 
  การนําคําภาษาถิ่นและภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย จึงทําใหภาษาไทยมีคํา
ที่ใชสื่อความหมายหลากหลายและมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งไมวาจะเปนคําไทย คําภาษาถิ่น หรือคํา
ภาษา ตางประเทศตางก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกนั 
  ลักษณะของคําไทย มีหลักการสังเกต ดังน้ี 
  1. มีลักษณะเปนคําพยางคเดียวโดด ๆ มีความหมายชัดเจน เปนคําที่ใชเรียกช่ือ 
คน สัตว สิ่งของ เชน แขน ขา หัว พอ แม เดิน วิ่ง นอน ฯลฯ 
       แตมีคําไทยหลายคําหลายพยางคซึ่งคําเหลานี้มีสาเหตุมาจากการกรอนเสียง
ของคําหนาที่นํากรอนเปนเสียงสั้น (คําหนากรอนเปนเสียงสั้น) กลายเปนคําที่ประวิสรรชนีย  
      เชน มะมวง  มาจาก หมากมวง 
        มะนาว   มาจาก หมากนาว 
        มะกรูด  มาจาก หมากกรูด 
        ตะขบ   มาจาก ตนขบ 
        ตะขาบ  มาจาก ตัวขาบ 
     - การแทรกเสียง หมายความวา เดิมเปนคําพยางคเดียว 2 คําวางเรียงกัน    
ตอมาแทรกเสียงระหวางคําเดิม 2 คํา และเสียงที่แทรกมักจะเปนเสียงสระอะ เชน 
         ผักกะเฉด  มาจาก ผักเฉด 
        ลูกกระดุม  มาจาก ลูกดุม 
        ลูกกะทอน มาจาก ลูกทอน  
     - การเติมเสียงหนาพยางคหนา เพื่อใหมีความหมายใกลเคียงคําเดิม และมี
ความหมายชัดเจนขึ้น เชน 
        กระโดด  มาจาก โดด 
        ประทวง  มาจาก ทวง 
        ประทับ  มาจาก ทับ 
        กระทํา  มาจาก ทํา 
        ประเด๋ียว  มาจาก เด๋ียว 
    2. มีตัวสะกดตรงตามมาตรา เชน จง (แมกง) ตัก (แมกก) กับ (แมกบ) เปนตน 
    3. ไมนิยมมีคําควบกล้ํา เชน ทราบ ตราบ สรวง ประพฤติ เปนตน 
    4. ไมมีตัวการันต คําทุกคําสามารถอานออกเสียงไดหมด เชน แม นารัก ไกล 
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    5. คําไทยคําเดียว อาจมีความหมายไดหลายอยาง เชน ขันตักนํ้า นกเขาขัน  
หัวเราะขบขัน 
    6. มีรูปวรรณยุกตกํากับเสียง ทั้งที่ปรากฏรูปหรือไมปรากฏรูป เชน นอน 
(เสียงสามัญ ไมปรากฏรูป) คา (เสียงตรี ปรากฏรูปไมโท) 
    7. คําที่ออกเสียง ไอ จะใชไมมวน ซึ่งมีอยู 20 คํา นอกนั้นใชไมมลาย 
     ผูใหญหาผาใหม  ใหสะใภใชคลองคอ 
     ใฝใจเอาใสหอ  มิหลงใหลใครขอดู 
     จะใครลงเรือใบ  ดูนํ้าใสและปลาบู 
     สิ่งใดอยใูนต ู   มิใชอยใูตตั่งเตียง 
     บาใบถือใยบัว  หูตามัวมาใกลเคียง 
     เลาทองอยาละเลี่ยง ยี่สิบมวนจําจงด ี
 6.2 ลักษณะของคําภาษาถิ่น 
  ภาษาถิ่น หมายถึง คําที่ใชในทองถิ่นตาง ๆ ของประเทศไทยที่มีลักษณะแตกตาง 
จากภาษากลาง เชน ภาษาถิ่นใต ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นเหนือ ซึ่งภาษาถิ่นเหลานี้เปนภาษา      
ที่ใชกันเฉพาะคนในถิ่นนั้น 
  ตัวอยาง เปรียบเทียบภาษากลาง และภาษาถิ่น 

ภาษากลาง ภาษาถิ่นเหนอื ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต 
พูด อู เวา แหลง 

มะละกอ มะกวยเตด หมากหุง ลอกอ 
อรอย ลํา แซบ หรอย 

สับปะรด มะขะนัด หมากนัด ยานัด 
ผม/ฉัน ขาเจา เฮา ขอย ฉาน 

 

 6.3 คําภาษาอื่นในภาษาไทย 
   คําภาษาอื่นที่ใชอยูในภาษาไทยมีมากมาย เชน ภาษาจีน ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ 
แตที่ใชกันอยูสวนใหญมาจากภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีสาเหตุมาจากประเทศไทยมีการ 
ติดตอและมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติน้ัน ๆ จึงยืมคํามาใช ซึ่งทําใหภาษาไทยมีคําใชในการ
ติดตอสื่อสารมากขึ้น 
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  ตัวอยาง 

ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
ตงฉิน แปะเจี๊ยะ กวยจั๊บ ซินแส กก 
อั้งโล เหลา ฮองเต ตั้งฉาย แซยิด ซี 
อิ้ว เซียน เตาฮวย เตาหู เปนตน 

โฮมรูม ซอส โชว แชมป คลินิก แท็กซี่ ปม แสตมป 
มอเตอรไซต ฟต อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 
คอรด เปนตน 
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บทท่ี 6 
วรรณคดีและวรรณกรรม 

 

เร่ืองที่ 1 ความหมาย คุณคา และประโยชนของนิทาน นิทานพื้นบาน  
           และวรรณกรรมทองถิ่น 
 1.1 ความหมาย คุณคา และประโยชนของนทิาน 

นิทาน หมายถึง เรื่องที่เลาสืบทอดกันมา ไมมีการยืนยันวาเปนเรื่องจริง เชน 
นิทานเด็กเลี้ยงแกะหรือเทวดากับคนตัดไม เปนนิทานสวนใหญ จะแฝงดวยคติธรรม ซึ่งเปนการ
สรุปสาระใหผูฟงหรือผูอานปฏิบัติตาม 
    คณุคาของนิทาน 
     1. ใชเปนขอคิดเตือนใจ เชน ทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว 
     2. เปนมรดกของบรรพบุรุษที่เปนเรื่องเลาใหฟงทั้งไดรับความรูและความ
เพลิดเพลินในเวลาอานหรือเวลาฟงผูอื่น 
     3. ไดรับประโยชนจากการเลาและการฟงนิทานทั้งดานภาษาและคติธรรม 
    ประโยชนของนิทาน 
     1. ไดรับความรูเพิ่มเติม 
     2. ไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
     3. ไดขอคิดเตือนใจนําไปใชประโยชนได เชน ความซื่อสัตย เปนตน 
 1.2 ความหมาย คุณคา และประโยชนจากนิทานพืน้บาน 
    นิทานพื้นบาน หมายถึง เรื่องเลาที่เลาสืบทอดกันมา สวนใหญเน้ือหาจะเปน
ลักษณะเฉพาะถิ่น โดยอางอิงจากสถานที่หรือบุคคลซึ่งเปนที่รูจักรวมกันของคนในถิ่นนั้น ๆ เชน 
นิทานพื้นบานภาคกลาง เรื่องลูกกตัญ  ู นิทานพื้นบานภาคใต เร่ืองพิษงูเหลือม นิทานพื้นบาน
ภาคเหนือ เร่ืองเชียงเหมี้ยงตําพระยา และนิทานพื้นบานภาคอีสาน เรื่องผาแดงนางไอ 
    คณุคาของนิทานพื้นบาน 
     1. เปนเรื่องเลาที่เลาสืบทอดกันมา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสิ่งแวดลอม        
ชีวิตความเปนอยูในสมัยกอน 
     2. ถือเปนมรดกสําคัญท่ีบรรพบุรุษมอบใหแกคนรุนหลัง 
     3. ใหขอคิดเตือนใจที่จะนําไปใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน 
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    ประโยชนของนิทานพืน้บาน 
     1. ไดรับความรแูละความเพลิดเพลินจากการเลา การอาน และการฟง 
     2. ไดนําความรูไปใชประโยชน 
     3. ใชเผยแพรใหเยาวชนรุนหลังไดรู ไดเขาใจนิทานพื้นบานของ 
      บรรพบุรุษ 
 1.3 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนจากวรรณกรรมทองถิ่น 
    วรรณกรรมทองถิ่น หมายถึง เรื่องราวที่มีมานานในทองถ่ิน และมีตัวละคร     
เปนผนํูาเสนอเน้ือหาสาระของเรื่องราวนั้น เชน เรื่องสาวเครือฟา หรือวังบัวบาน เปนตน 
    คณุคาของวรรณกรรมทองถ่ิน 
     1. แสดงถึงชีวิต ความเปนอยู สังคม และวัฒนธรรมของทองถิ่นน้ัน 
     2. เปนเรื่องที่ใหขอคิด ขอเตือนใจ 
     3. เปนมรดกสําคัญที่มีคุณคา 
    ประโยชนของวรรณกรรมทองถิน่ 
     1. ไดความรู ความเพลิดเพลิน  
     2. นําขอคิด ขอเตือนใจ และสรุปนํามาใชใหเปนประโยชนตอตนเอง      
และผูอื่น 
     3. เปนความรูที่เผยแพรไดใหกวางขวาง 
 

เร่ืองที่ 2 ความหมายของวรรณคดี และวรรณคดีที่นาศึกษา 
 2.1 ความหมายของวรรณคด ี
  วรรณคด ี หมายถึง เรื่องแตงที่ไดรับยกยองวาแตงดี เปนตัวอยางดานภาษา แสดง
ใหเห็นถึงวัฒนธรรมความเปนอยูในยุคน้ันๆ แตงโดยกวีที่มีช่ือเสียง เชน วรรณคดีเรื่อง ขุนชาง
ขุนแผน พระอภัยมณี และสังขทอง เปนตน 
  วรรณคดทีีแ่ตงดีมีลักษณะดังน้ี 
  1. เน้ือเรื่องสนุกสนาน ใหขอคิด ขอเตือนใจ ที่ไมลาสมัย 
  2. ใชภาษาไดเพราะ และมีความหมายดี นําไปเปนตัวอยางของการแตง           
คําประพันธได 
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  3. ใชฉากและตัวละคร บรรยายลักษณะนิสัย และใหขอคิดที่ผูอานตีความ โดยฉาก
หรือสถานท่ีเหมาะสมกับเรื่อง 
  4. ไดรับการยกยอง และนําไปเปนเรื่องใหศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาได 
 2.2 วรรณคดทีี่นาศึกษา 
  สําหรับระดับประถมศึกษานี้มีวรรณคดีที่แนะนําใหศึกษา 3 เรื่อง คือ สังขทอง   
ซึ่งเปนกลอนบทละคร พระอภัยมณี เปนกลอนนิทาน และขุนชางขุนแผน เปนกลอนเสภา  
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บทท่ี 7 

ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 
 
เร่ืองที่ 1 คุณคาของภาษาไทย 
 ภาษาไทย นอกจากจะเปนภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวันของชาวไทยแลว    
ภาษาไทยยังบงบอกถึงเอกลักษณความเปนไทย มาตั้งแตโบราณกาลเปนภาษาที่ประดิษฐคิดคนขึ้น
โดยพระมหากษัตริยไทย ไมไดลอกเลียนแบบมาจากภาษาอื่น หรือชาติอื่น ประเทศไทยมี
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ ซึ่งถือไดวาเปนประเทศท่ีมีศิลปะ วัฒนธรรมทางภาษา กลาวคือ 
เปนภาษาที่ไพเราะ สุภาพ ออนหวาน แสดงถึงความนอบนอม มีสัมมาคารวะ นอกจากนี้ยัง
สามารถนํามาเรียบเรียง แตงเปนคําประพันธประเภทรอยแกว รอยกรอง นิยาย นิทาน วรรณคดี 
และบทเพลงตางๆ ไดอยางไพเราะ ทําใหเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียดใหกับสมอง  แม
ชาวตางชาติก็ยังช่ืนชอบ ในศิลปวัฒนธรรมไทยของเรา 
 ดังน้ัน พวกเราชาวไทย จึงควรเห็นคุณคา เห็นความสําคัญและรวมกันอนุรักษภาษาไทย  
ไวใหชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู และสืบทอดกันตอ ๆ ไป เพื่อใหภาษาไทยของเราอยูคูกับประเทศ
ไทยและคนไทยตลอดไป 
 

ความสําคัญของภาษาไทย 
 ภาษาไทยมีความสําคัญและกอใหเกิดประโยชนหลายประการเชน  
 1. เปนพื้นฐานในการศึกษาเรียนรูและแสวงหาความรู  บรรพบุรุษไดสรางสรรค สะสม 
อนุรักษและถายทอดเปนวัฒนธรรมจนเปนมรดกของชาติ โดยใชภาษาไทยเปนสื่อ ทําใหคนรุนหลัง
ไดใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณ เลือกรับสิ่งที่เปนประโยชนมาใชใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนาสติปญญา กระบวนการคือ การวิเคราะห วิพากษ วิจารณ การแสดง
ความคิดเห็น ทําใหเกิดความรูและประสบการณที่งอกงาม 
 2. เปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น เชน ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา เปนตน ลวนตองใชภาษาไทยเปนพื้นฐานในการศึกษาทั้งสิ้น 
 3. เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพ การบันทึกเร่ืองราวตาง ๆ การจด
บันทึก การอาน การฟงการดู ทําใหเกิดประสบการณเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 
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เร่ืองที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 
 การศึกษาและเรียนรูรายวิชาภาษาไทย นับเปนพื้นฐานสําคัญในการประกอบอาชีพ หากมี
การฝกฝนเพิ่มพูนทักษะดานตาง ๆ เชน การฟง การพูด การอาน และการเขียน ก็จะสามารถใช
ประโยชนจากภาษาไทยไปประกอบอาชีพได 
 ในการประกอบอาชีพตาง ๆ น้ัน ลวนตองใชภาษาไทยเปนพื้นฐาน การไดฟง ไดอาน ได
เขียนจดบันทึก ตัวอยางเรื่องราวตาง ๆ จะทําใหไดรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ทําให
มองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ ชวยใหตัดสินใจประกอบอาชีพไดอยางมั่นใจ นอกจากนี้ยังเปน
ขอมูลที่จะชวยสงเสริมใหบุคคลผูที่มีอาชีพอยูแลว ไดพัฒนาอาชีพของตนใหเจริญกาวหนาอีกดวย 
 นอกจากนี้ยังสามารถใชการฟง การดู และการอานเปนเครื่องมือที่จะชวยใหผูเรียนมีขอมูล 
ขอเท็จจริง หลักฐาน เหตุผล ตัวอยางแนวคิดเพื่อนําไปใชในการวิเคราะห วิจารณ และตัดสินใจ
แกปญหาตาง ๆ รวมทั้งตัดสินใจในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี 
 

ชองทางการประกอบอาชพี 
 วิชาชีพที่ใชภาษาไทย เปนทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เชน   

1. ผูประกาศ 
2. พิธีกร 
3. นักจัดรายการวิทยุ 
4. นักเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ 
5. นักขาว 
6. นักเขียนบทความ 
ทั้งน้ี ในการตัดสินใจเลือกอาชีพตาง ๆ ขึ้นอยูกับความถนัด ความสามารถและ

ประสบการณที่แตละคนไดสั่งสมมา รวมทั้งตองมีการฝกฝนเรียนรูเพิ่มเติมดวย 
 

ขอคดิสําหรบัการนําความรูไปใชในการพูด 
 1. เน้ือหาที่พูดจะตองตรงตามวัตถุประสงคของงานหรือกิจกรรมนั้น 
 2. มีวิธีพูดถูกตอง พูดชัดเจน สั้น กระชับไดใจความ สรางความประทับใจ 
 3. ผูพูดมีการแสดงออกทางกาย สีหนา และทาทางเหมาะสมกับเน้ือหา 
 4. ฝกฝนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 5. พูดอยางสรางสรรคและมีจรรยาบรรณในการพูด 
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ขอคดิสําหรบัการนําความรูไปใชในการเขียน 
 1. เขียนถูกตองตามหลักภาษาไทย 
 2. เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของเรื่องนั้น ๆ 
 3. ฝกฝนและพัฒนาตนเองในการเขียนอยูเสมอ 
 4. เขียนตัวอยางสรางสรรคและมีจรรยาบรรณในการเขียน 
 

เร่ืองที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณดานภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
 ผูเรียนที่มองเห็นชองทางการประกอบอาชีพแลว และในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
จําเปนตองศึกษา เรียนรูเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ นําไปประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 การศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม อาจทําไดหลายวิธี 
 1. ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2. ศึกษาตอเรียนรูเพิ่มโดยเลือกเรียนในรายวิชาเลือกตาง ๆ ท่ีสํานักงาน กศน. หรือ
สถานศึกษาอื่น ๆ ตามความตองการและตามความสนใจ 
 3. ฝกฝนตนเองใหมีทักษะ มีประสบการณเพิ่มมากขึน้ โดยการเขารวมการอบรม สัมมนา 
หรือฝกปฏิบัติการ เปนตน 
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