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คํานํา 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารเลมนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร รหัสวิชา GE10001 ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีไดกําหนดไวในกลุมวิชาภาษา
หลักสูตรการศึกษาของสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

เอกสารประกอบการสอนเลมนี ้มีเนื ้อหาอันประกอบไปดวยความรู  เบื ้องตนเกี่ยวกับการ
ส่ือสารการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร การฟงเพ่ือการส่ือสาร การพูดเพ่ือการส่ือสาร การอานเพ่ือการส่ือสาร 
และการเขียนเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงเนื้อหาดังกลาวสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสาร ท่ีตองการใหผูศึกษามีความรู ความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการส่ือสารครอบคลุมทุกทักษะ
ท้ังนี้มีเปาหมายสูงสุดเพื่อตองการใหผูศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาไทยซึ่งเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งในการส่ือสารตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
ในอนาคตตอไป 

การเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําเร็จลงไดดวยการศึกษา
คนควาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ บทความ และการใหคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ ผูเรียบเรียงจึง
ขอขอบคุณเจาของผลงานท่ีปรากฏช่ือในบรรณานุกรมทายเลมนี้เปนอยางยิ่ง 

ผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารเลมนี้จะเปน
ประโยชนใหแกนักศึกษาในรายวิชาดังกลาวและผูสนใจศึกษาทุกทาน ท้ังยังหวังไวดวยวานักศึกษาจะ
เสนอแนะขอคิดเห็นอันเปนประโยชนเพ่ือใชเปนแนวทางแกไขปรับปรุงในการจัดทําเอกสารประกอบการ
สอนในครั้งตอไป 

          ศศิพงษ  ศรีสวัสดิ์ 
          18 กันยายน 2556 
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ตารางท่ี 2 แสดงคําวิเศษณท่ีแสดง “คํารับ” ท่ีเปนคําราชาศัพท    76 
 

 



 
 

 

แผนบริหารการสอนประจํารายวิชา 
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัส GE 10001 

Thai for communication 
 

จํานวนหนวยกิต  3 หนวยกิต 
จํานวน    3 ช่ัวโมง / สัปดาห    
อาจารยผูสอน  นายศศิพงษ  ศรีสวัสดิ ์
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรูพ้ืนฐานการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ฝกทักษะการใชภาษาดานการฟง การพูด 
การอาน การเขียนท้ังในฐานะผูสงสารและผูรับสาร จนสามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาความรู
และใชส่ือสารในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปน
เครื่องมือส่ือสาร 
 2. เพ่ือใหมีความรูความสามารถใชทักษะทางภาษาเพ่ือพัฒนาปญญา ขยายผลการศึกษา
คนควาดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือใหสามารถใชภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางสรางสรรคและถูกตอง
ตามกาลเทศะ 
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แผนบริหารการสอนประจํารายวิชา 
 

เนื้อหาและกิจกรรการเรียนการสอน 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือที่ใช 
1 แนะนําเนื้อหารายวิชา 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ส่ือสาร 
- ความหมายของการส่ือสาร 
- ความสําคัญของการส่ือสาร 
- วัตถุประสงคของการส่ือสาร 
- องคประกอบของการส่ือสาร 

3 - ช้ีแจงการเรียนการสอน 
- นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่อง
ความหมายของการส่ือสาร 
ความสําคัญของการส่ือสาร
วัตถุประสงคของการ
ส่ือสารและองคประกอบ
ของการส่ือสาร 
- แบงกลุมผูเรียนสนทนา
แลกเปล่ียนแลกเปล่ียน
ความรู 

2 - ภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสาร 
- ประเภทของการส่ือสาร 
- อุปสรรคในการส่ือสาร 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่องภาษาท่ี
ใชในการติดตอส่ือสาร
ประเภทของการส่ือสาร
และอุปสรรคในการส่ือสาร 
- แบงกลุมผูเรียนอภิปราย
เกี่ยวกับประโยชนและ
ปญหาของการส่ือสาร 
- ทําแบบฝกหัดทายบท 



ฎ 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช 

3 การใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
-ความหมายของภาษา 
- ประโยค 
- การจําแนกคําในภาษาไทย 
 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่อง
ความหมายของภาษา 
ประโยคและการจําแนกคํา
ในภาษาไทย 
- แบงกลุมผูเรียนสนทนา
แลกเปล่ียนความรู 
- มอบหมายงาน 

4 -การอานคํา 
- การเขียนสะกดคํา 
- ประเภทของสํานวนไทย 
 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่องการอาน
คํา การเขียนสะกดคํา และ
ประเภทของสํานวนไทย 
- แบงกลุมผูเรียนสนทนา
แลกเปล่ียนความรู 

5 -ระดับของภาษา 
- คําราชาศัพท 
- การใชภาษาพูดและภาษาเขียน 
 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่องระดับ
ของภาษาคําราชาศัพทการ
ใชภาษาพูดและภาษาเขียน 
- แบงกลุมผูเรียนสนทนา
แลกเปล่ียนความรู 
- ทําแบบฝกหัดทายบท 
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช 

6 การฟงเพ่ือการส่ือสาร 
- ความหมายและความสําคัญ
ของการฟง 
-จุดมุงหมายของการฟง 
- ลําดับขั้นกระบวนการฟง 
 
 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่อง
ความหมายของการฟง
จุดมุงหมายของการฟงและ
ลําดับขั้นกระบวนการฟง 
- แบงกลุมผูเรียนสนทนา
แลกเปล่ียนความรู 
- ฝกวิเคราะหการฟงสาร
จาก CD บันทึกเสียง 
- มอบหมายงาน 

7 -ปจจัยท่ีชวยใหการฟงเกิด
สัมฤทธิผล 
- มารยาทการฟงท่ีด ี
- การพัฒนาทักษะการฟง
บรรยาย 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่องปจจัยท่ี
ชวยใหการฟงเกิด
สัมฤทธิผลมารยาทการฟงท่ี
ดีและการพัฒนาทักษะการ
ฟงบรรยาย 
- ฟงแถบบันทึกเสียงแลว
รวมกันอภิปราย 
- ทําแบบฝกหัดทายบท 
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช 

8 
 
 
 
 

การพูดเพ่ือการส่ือสาร 
-ความหมายของการพูด 
- ความสําคัญของการพูด 
- ประโยชนของการพูด 
- จุดมุงหมายในการพูด 
- องคประกอบของการพูด 
 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่อง
ความหมายของการพูด
ความสําคัญของการพูด
ประโยชนของการพูด
จุดมุงหมายในการพูดและ
องคประกอบของการพูด 
- แบงกลุมผูเรียนสนทนา
แลกเปล่ียนความรู 
 

9 -ประเภทของการพูด 
- มารยาทในการพูด 
- หลักการพูด 
- ปจจัยท่ีชวยใหการพูดประสบ
ผลสําเร็จ 
- การพูดในโอกาสตางๆ 
- การประเมินการพูด 
 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่องประเภท
ของการพูดมารยาทในการ
พูดปจจัยท่ีชวยใหการพูด
ประสบผลสําเร็จเทคนิค
หลักการพูดวิธีการพูดใน
โอกาสตางๆ 
-ดูวีดีทัศนการพูดของนัก
พูด 
- ฝกพูดหนาช้ันเรียน 
- ฝกประเมินผลการพูด 
- ทําแบบฝกหัดทายบท 
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช 

10 การอานเพ่ือการส่ือสาร 
-ความหมายของการอาน 
- ความสําคัญของการอาน 
- จุดมุงหมายของการอาน 
- ประโยชนของการอาน  
 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายความหมาย
ความสําคัญของการอาน
จุดมุงหมายของการอาน
และประโยชนของการ
อาน  
- แบงกลุมผูเรียนสนทนา
แลกเปล่ียนความรู 
- มอบหมายงาน 

11 -ประเภทของการอาน 
- กลวิธีในการอาน 
- ระดับความเขาใจในการอาน 
- การพัฒนาทักษะในการอานให
มีประสิทธิภาพ 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่อง ประเภท
ของการอานกลวิธีในการ
อานระดับความเขาใจใน
การอานและการพัฒนา
ทักษะในการอานใหมี
ประสิทธิภาพ 
- ทําแบบฝกหัดทายบท 
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช 

12 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
-ความหมายของการเขียน 
- จุดมุงหมายของการเขียนเพ่ือ
การส่ือสาร 
- กระบวนการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 
- องคประกอบของการเขียนเพ่ือ
การส่ือสาร 
- การเขียนยอหนา 
- การเขียนบทความ 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยาย 
- ฝกเขียนยอหนา 
- ฝกเขียนเรียงความ 
- มอบหมายงาน 

13 - การเขียนหนังสือราชการ 
- การเขียนหนังสือภายนอก 
- การเขียนหนังสือภายใน 

3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยาย 
- ฝกเขียนหนังสือภายนอก 
- ฝกเขียนหนังสือภายใน 
 

14 การเขียนรายงานการประชุม 3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยายเรื่องการเขียน
รายงานการประชุม 
- จัดสถานการณจําลองการ
ประชุม 
- ฝกเขียนรายงานการ
ประชุม 
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช 

15 การเขียนจดหมายสมัครงาน 3 - นําเขาสูบทเรียน 
- การบรรยาย 
- ฝกเขียนจดหมายสมัคร
งาน 
- แบงกลุมสนทนา
แลกเปล่ียนความรู 
- ทําแบบฝกหัดทายบท 

16 ทบทวน สรุปเนื้อหาท้ังหมด  3 - สรุปและทบทวนเนื้อหา 
- ตอบขอซักถาม 

 รวมจํานวนช่ัวโมง 48  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิคส 
 3. ส่ือส่ิงพิมพ 
 4. แบบฝกปฏิบัต ิ
 
การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผล 
  1. คะแนนระหวางภาคเรียน   70% 

- เวลาเรียนและความเอาใจใส  10% 
   - แบบฝกปฏิบัติและกิจกรรมในช้ันเรียน 40% 
   - สอบกลางภาค    20% 
  2. คะแนนสอบปลายภาค    30% 
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

 
เกณฑการประเมินผล 
ระดับคะแนน 80 – 100 = A ระดับคะแนน 60 – 64 = C 
ระดับคะแนน 75 – 79 = B+ ระดับคะแนน 55 – 59 = D+ 
ระดับคะแนน 70 – 74 = B ระดับคะแนน 50 – 54 = D 
ระดับคะแนน 60  – 69 = C+ ระดับคะแนน 0 – 49 = F 
 
 
 



แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 
 
บทที่ 1  
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการส่ือสาร 
 
แนวคิด  
 การส่ือสารดวยภาษาคือเครื่องมือส่ือสารชนิดหนึ่งท่ีสงผานเนื้อหาสาระตางๆ ของผูสงสาร
ไปสูผูรับสาร โดยมีจุดมุงหมายใหผูรับสารมีความเขาใจตรงกับผูสงสาร โดยภาษาท่ีส่ือสารไปจะ
ประกอบดวยภาษาท่ีเปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา ภาษาท่ีส่ือสารออกไปนั้นจะประสบผลสําเร็จ
หรือไมขึ้นอยูกับศิลปะในการใชภาษาของผูสงสารและสารกับส่ือท่ีสงออกไปควรมีความเหมาะสม
กับผูรับสารดวย 
 
วัตถุประสงค 
 1. สามารถบอกความหมายและความสําคัญของการส่ือสารได 
 2. อธิบายความสัมพันธของกระบวนการส่ือสารได 
 3. จําแนกประเภทและความแตกตางของวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการส่ือสารได 
 4. ระบุปญหาและอุปสรรคในการส่ือสารและสามารถหาแนวทางในการแกไขได 
 5. นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับงานวิชาชีพของผูเรียนได 
 
สาระการเรียนรู 
 ความหมายของการส่ือสาร 

ความสําคัญของการส่ือสาร 
วัตถุประสงคของการส่ือสาร 
องคประกอบของการส่ือสาร 
ภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสาร 
ประเภทของการส่ือสาร 
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 

อุปสรรคในการส่ือสาร 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ฟงบรรยายจากอาจารยผูสอน 
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. แบงกลุมเพ่ืออภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ือสาร 
 4. ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. แบบฝกหัด 
 3. Power Point เรื่องความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการส่ือสาร 
 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมในช้ันเรียนและแบบฝกหัดทายบทเรียน 
2. ประเมินจากการสอบประจําภาคเรียน 
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ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 

บทที่ 1 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสื่อสาร 

 

 การส่ือสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตมนุษยจําเปนตองติดตอส่ือสารกันตลอดเวลา
การส่ือสารจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษยการส่ือสารมีบทบาทสําคัญตอ
การดําเนินชีวิตของมนุษยมาก การส่ือสารมีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน การส่ือสารมีประโยชน
ท้ังในดานบุคคลและสังคมการส่ือสารทําใหคนมีความรูและโลกทัศนท่ีกวางขวางขึ้นการส่ือสาร
เปนกระบวนการท่ีทําใหสังคมเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้งทําใหมนุษยสามารถสืบทอดพัฒนา   
เรียนรูและรับรูวัฒนธรรมของตนเองและสังคมไดการส่ือสารเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ
สรางสรรคความเจริญกาวหนาแกชุมชนและสังคมในทุกดาน 
 

ความหมายของการสื่อสาร 
คําวาการส่ือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถายทอดขาวสารขอมูลความรู

ประสบการณความรูสึกความคิดเห็นความตองการจากผูสงสารโดยผานส่ือตางๆ ท่ีอาจเปนการพูด
การเขียนสัญลักษณอ่ืนใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมตางๆ ไปยังผูรับสารซ่ึงอาจจะใช
กระบวนการส่ือสารท่ีแตกตางกันไปตามความเหมาะสมหรือความจําเปนของตนเองและคูส่ือสาร
โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการรับรูรวมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอกันบริบททางการส่ือสารท่ี
เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการส่ือสารสัมฤทธ์ิผล 

 กิตติมา สุรสนธิ (2549) ไดประมวลความหมายของการส่ือสารไวดังนี ้
  แอริสโตเติล (Aristotle) นักวาทวิทยาไดนิยามการส่ือสารไววา “คือการแสวงหา
วิธีชักจูงใจท่ีพึงมีอยูทุกรูปแบบ” 
  วอรเรน ดับเบิลยู วีเวอร (Warren W. Weaver) ใหความหมายการส่ือสารวา  
“การส่ือสารเปนคําท่ีมีความหมายกวางและครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยางท่ีจิตใจของคนๆ 
หนึ่ง อาจมีผลตอจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การส่ือสารจึงไมไดหมายความแตเพียงการเขียนและการ
พูดเทานั้น หากยังรวมไปถึงดนตรี การแสดง และพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย” 
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  วิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm) กลาวถึงการส่ือสารวา “การส่ือสารคือ การมี
ความเขาใจรวมกันตอเครื่องหมายท่ีแสดงขาวสาร (Information Signs)” 
  จอรจ เอ. มิลเลอร (George A. Miller) ไดกลาวถึงการส่ือสารวา “คือกระบวนการ
ท่ีเกิดขึ้นเม่ือเหตุการณตางเหตุการณมีความสัมพันธใกลชิดกัน ในดานจิตวิทยาการสื่อสาร
นั้นการส่ือสารจะตองเกี่ยวขอกับสภาวะทางจิตใจ กับเหตุการณซ่ึงแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน
และนอกจากจะหมายถึงการส่ือสารดวยถอยคําแลว การส่ือสารยังหมายรวมถึงการศึกษา
ปฏิสัมพันธ (Interact) และการส่ือสารชนิดตางๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางสัตวอีกดวย” 
 อรประพิณ กิตติเวช และคณะ (2549) กลาวถึงการส่ือสารไววา “การส่ือสาร” อยางถองแท
นั้นจําเปนตองมีความรูความเขาใจสาขาอ่ืนๆ เขามาประกอบนอกจากนี้ไมวาจะอยูในบทบาท  
ผูสงสาร หรือ ผูรับสารจําเปนตองมีทักษะในการส่ือสาร กลาวคือ ตองเรียนรูและฝกฝนท้ังการใช
ภาษาอันเปนหัวใจสําคัญในการส่ือสารของมนุษย มีความรูในการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสาร รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการส่ือสาร จึงนําไปสูสัมฤทธิผลใน
การส่ือสารไดในท่ีสุด 
 จากนิยามการส่ือสารขางตน สรุปความหมายของการส่ือสารไดวา การส่ือสารหมายถึง 
กระบวนการถายทอดขอมูลขาวสาร ความรู ทัศนคติ ประสบการณ โดยผานการแสดงออกดวยวิธี
ตางๆ เชน การพูด การเขียน การแสดงสัญลักษณ ไปยังผูรับสาร และเกิดการรับรูความหมายรวมกัน
ระหวางผูสงสารกับผูรับสาร 
 

ความสําคัญของการสื่อสาร 
 การส่ือสารมีความสัมพันธตลอดเวลาของชีวิตมนุษย  ในยุคปจจุบันการส่ือสารมี
ความกาวหนา และมีอิทธิพลตอชีวิตมนุษย การสงขาวสารท่ีรวดเร็ว อาจทําใหผูรับสารมีโอกาสรับ
ขาวสารท่ีผิดพลาดสูง ผูรับสารจึงควรรับสารดวยความระมัดระวังพินิจพิเคราะหสารท่ีไดรับดวย
ความใครครวญรอบคอบ การส่ือสารจะขยายวงกวางขึ้นเม่ือมนุษยจะใชการส่ือสารเพ่ือทํากิจกรรม
รวมกันตลอดเวลา ดวยเหตุนี้การส่ือสารจึงมีความสําคัญในชีวิตมนุษย โดยเฉพาะมนุษยในยุค
โลกาภิวัตน ท่ีขาวสารมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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ภาพท่ี 1.1 แสดงถึงความสําคัญของการส่ือสารท่ีมีตอโลกในยุคปจจุบัน 
 
 ความสําคัญของการส่ือสาร มีดังนี ้
 1. การส่ือสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยทุกเพศทุกวัย ไมมีใครท่ีจะ
ดํารงชีวิตไดโดยปราศจากการส่ือสารทุกสาขาอาชีพก็ตองใชการส่ือสารในการปฏิบัติงานการทํา
ธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษยท่ีมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทางสังคม
จึงดําเนินไปพรอมๆ กับพัฒนาการทางการส่ือสาร 
 2. การส่ือสารกอใหเกิดการประสานสัมพันธกันระหวางบุคคลและสังคมชวยเสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางคนในสังคมชวยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสะทอนใหเห็นภาพความ
เจริญรุงเรืองวิถีชีวิตของผูคนชวยธํารงสังคมใหอยูรวมกันเปนปกติสุขและอยูรวมกันอยางสันติ 
 3. การส่ือสารเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนาท้ังตัวบุคคลและสังคมการ
พัฒนาทางสังคมในดานคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ รวมท้ังศาสตรในการ
ส่ือสารจําเปนตองพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง  
วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
 กิตติมา สุรสนธิ (2549) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการส่ือสารไววา การส่ือสารเปน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพอันเปนกิจกรรมท่ี
กอใหเกดิความรวมมือและความเขาใจระหวางผูสงสารและผูรับสาร  
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 ในการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมนั้นไมอาจหลีกเล่ียงการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธ
ในการส่ือสารไดไมวาจะในฐานะผูสงสารและผูรับสาร ผูทําการส่ือสารจําเปนตองกําหนด
วัตถุประสงคในการส่ือสารใหชัดเจนซ่ึงวัตถุประสงคในการส่ือสารโดยท่ัวไปนั้นมีอยู 6 ประการ 
ดังนี้ 
 1. เพ่ือแจงใหทราบ (Inform) ในการทําการส่ือสาร ผูทําการส่ือสารควรมีความ ตองการท่ี
จะบอกกลาวหรือช้ีแจงขาวสาร เรื่องราว เหตุการณ หรือส่ิงอ่ืนใดใหผูรับสารไดรับทราบ เชน การ
บอกกลาวเรื่องราว การเสนอขาวสารบานเมือง การประกาศเสียงตามสาย  
 2. เพ่ือสอนหรือใหการศึกษา (Teach or education) ผูทําการส่ือสารอาจมีวัตถุประสงคเพ่ือ
จะถายทอดวิชาความรูหรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพ่ือใหผูรับสารไดมีโอกาสพัฒนาความรูใหเพ่ิมพูน
ยิ่งขึ้นเชน การสอนหนังสือ การบรรยายจากผูรู การใหความรูของวิทยาการ  
 3. เพ่ือสรางความพอใจหรือใหความบันเทิง (Please of entertain) ผูทําการส่ือสารอาจใช
วัตถุประสงคในการส่ือสารเพ่ือสรางความพอใจ หรือใหความบันเทิงแกผูรับสารโดยอาศัยสารท่ี
ตนเองสงออกไป ไมวาจะอยูในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาตางๆ เชน การพูดเดี่ยว
ไมโครโฟนของนักพูด การเขียนงานรูปแบบบันเทิงคดี  
 4. เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ผูทําการส่ือสารอาจใชวัตถุประสงคใน 
การส่ือสารเพ่ือใหขอเสนอแนะ หรือชักจูงใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่งตอผูรับสาร และอาจชักจูงใจใหผูรับ
สารมีความคิดคลอยตามหรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน เชน การโฆษณาขายสินคาและ
บริการ การปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง การรณรงคของหนวยงานตางๆ 

5. เพ่ือเรียนรู (Learn) วัตถุประสงคนี้มีความเกี่ยวของโดยตรงกับผูรับสาร การแสวงหา
ความรูของผูรับสารโดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีนี้มักจะเปนสารท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชา
ความรู เปนการหาความรูเพ่ิมเติมและเปนการทําความเขาใจกับเนื้อหาของสารท่ีผูทําการส่ือสาร
ถายทอดมาถึงตนเชน การศึกษาหาความรูในศาสตรวิชาท่ีตนเองกําลังศึกษาอยู 

6. เพ่ือกระทําหรือตัดสินใจ (Dispose or decide) ในการดําเนินชีวิตของคนเรามีส่ิงหนึ่งท่ี
ตองกระทําอยูเสมอก็คือ การตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงการตัดสินใจนั้นอาจไดรับ
การเสนอแนะหรือชักจูงใจใหกระทําอยางใดอยางหนึ่งจากบุคคลอื่นอยูเสมอ ทางเลือกในการ 
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ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยูกับขอเสนอแนะของผูใหขอมูล เชน การใหขอมูลผูรับสารเพ่ือใหผูรับสาร
เลือกในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

 

องคประกอบของการสื่อสาร 
 การทําการส่ือสารในแตละครั้งโดยท่ัวไปผูสงสารจะมีจุดมุงหมายในการส่ือสารเพ่ือให
ผูรับสารรับรูและเขาใจในเปาประสงคของตนเอง ดังนั้นเพ่ือใหการส่ือสารประสบผลสําเร็จผูสง
สารควรมีองคประกอบของการส่ือสารท่ีครบถวนและชัดเจน 

 ภาพท่ี 1.2 แสดงถึงองคประกอบของการส่ือสาร 
             ท่ีมา https://introcommunications.wikispaces.com 

 
 องคประกอบของการส่ือสารมี 5 ประการ ดังนี้ 

1. ผูสงสาร (Sender) หมายถึง บุคคล กลุมบุคคลหรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการสงสาร
หรือเปนแหลงกําเนิดสารท่ีเปนผูเริ่มตนสงสารดวยการแปลสารนั้นใหอยูในรูปของสัญลักษณท่ี
มนุษยสรางขึ้นแทนความคิดไดแก ภาษาและอากัปกิริยาตางๆ เพ่ือส่ือสารความคิดความรูสึก 
ขาวสารความตองการและวัตถุประสงคของตนไปยังผูรับสารดวยวิธีการใดๆ หรือสงผานชองทาง
ใดก็ตามจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม เชน ผูพูด ผูเขียน กวี ศิลปน นักจัดรายการวิทยุ โฆษก
รัฐบาล องคการสถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ หนวยงานของรัฐ บริษัท สถาบันส่ือมวลชน เปนตน 

 คุณสมบัติของผูสงสารที่ดีมีดังนี้ 
  1.1 เปนผูท่ีมีเจตนาแนชัดท่ีจะใหผูอ่ืนรับรูจุดประสงคของตนในการสงสารแสดง
ความคิดเห็น หรือวิจารณ ฯลฯ 
  1.2 เปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในเนื้อหาของสารท่ีตองการจะสื่อออกไปเปน 
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อยางดี            
  1.3 เปนผูท่ีมีบุคลิกลักษณะท่ีด ีมีความนาเช่ือถือ แคลวคลอง เปดเผยจริงใจและมี
ความรับผิดชอบในฐานะเปนผูสงสาร 
  1.4 เปนผูท่ีสามารถเขาใจความพรอมและความสามารถในการรับสารของผูรับสาร 
  1.5 เปนผูรูจักเลือกใชกลวิธีท่ีเหมาะสมในการสงสารหรือนําเสนอสาร   

2. สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวท่ีมีความหมาย หรือส่ิงตางๆ ท่ีอาจอยูในรูปของขอมูล 
ความรู ความคิด ความตองการ อารมณ ฯลฯ ซ่ึงถายทอดจากผูสงสารไปยังผูรับสารใหไดรับรูและ
แสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณใดๆ ท่ีสามารถทําให เกิดการรับรูรวมกันได
เชน ขอความท่ีพูด ขอความท่ีเขียน บทเพลงท่ีรอง รูปท่ีวาด เรื่องราวท่ีอาน ทาทางท่ี ส่ือ
ความหมาย เปนตน 
  2.1 รหัสสาร (Message code) ไดแก ภาษาสัญลักษณหรือสัญญาณท่ีมนุษยใชเพ่ือ
แสดงออกแทนความรู ความคิด อารมณ หรือความรูสึกตางๆ  
  2.2 เนื้อหาของสาร (Message content) หมายถึง บรรดาความรูความคิดและ
ประสบการณท่ีผูสงสารตองการจะถายทอดเพ่ือการรับรูรวมกันแลกเปล่ียนเพ่ือความเขาใจรวมกัน
หรือโตตอบกัน 
  2.3 การจัดสาร (Message treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของสารแลว
นํามาเรียบเรียงใหเปนไปอยางมีระบบเพ่ือใหไดใจความตามเนื้อหาท่ีตองการดวยการเลือกใชรหัส
สารท่ีเหมาะสม 
 3. ส่ือ หรือชองทาง (Media or channel) เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการ
ส่ือสาร กลาวคือ ส่ิงท่ีเปนพาหนะของสาร ทําหนาท่ีนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ผูสงสารตอง
อาศัยส่ือหรือชองทางเพ่ือทําหนาท่ีนําสารไปสูผูรับสาร 
 4. ผูรับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราวขาวสาร 
จากผูสงสารและแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ตอผูสงสารหรือสงสารตอไปถึงผูรับสารคน
อ่ืนๆ ตามจุดมุงหมายของผูสงสาร เชน ผู เขารวมประชุม ผูฟงรายการวิทยุ  กลุมผูฟงการ
อภิปราย ผูอานบทความจากหนังสือพิมพ เปนตน 

5. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) หมายถึง วิธีการท่ีผูรับสารแสดงออกมาใหผูสงสารได
ทราบผลของการส่ือสารวาสําเร็จหรือไม บรรลุเปาหมายและสรางความพึงพอใจใหผูรับสารมาก
นอยเพียงใด เพ่ือผูสงสารจะไดนําสารมาปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลง หรือคงสภาพ วิธีการ เนื้อหา
สาระ ของสารและการเลือกส่ือ ซ่ึงจะทําใหการส่ือสารมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น หรือพิจารณาวาควรจะ
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ส่ือสารตอไปหรือไมเพียงใด ปฏิกิริยาตอบกลับนี้อาจจะแสดงออกทางสีหนา การตั้งคําถาม การพูด
โตตอบ หรือแสดงความคิดเห็นก็ได แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  

 5.1 ปฏิกิริยาตอบกลับแบบทันทีทันใด (Immediate Feedback) จะเกิดขึ้นในการ
ส่ือสารแบบท่ีผูสงสารหรือผูรับสารสามารถเห็นหนากันได (Face to Face Communication) หรือ
การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) เชน การสนทนากัน การพูดคุย
โทรศัพท 
  5.2 ปฏิกิริยาตอบกลับแบบชาๆ (Delayed Feedback) ซ่ึงเปนลักษณะของการ
ส่ือสารมวลชน เชน การกระจายขาวทางวิทยุโทรทัศน การกระจายขาวดวยแผนพับใบปลิว  
การกระจายขาวทางเครือขายออนไลน   
  ปฏิกิริยาตอบกลับมีดวยกัน 2 ลักษณะ คือ ปฏิกิริยาตอบกลับเชิงบวก (Positive) 
และปฏิกิริยาตอบกลับเชิงลบ (Negative) ในการส่ือสารนั้นปฏิกิริยาตอบกลับเชิงบวกมักจะ
กอใหเกิดผลด ีเพราะทําใหผูสงสารสามารถประเมินผลความสําเร็จของการส่ือสารได สวนปฏิกิริยา
ตอบกลับเชิงลบจะแจงใหทราบวาการส่ือสารนั้นผิดพลาด ลมเหลว หรือบกพรองอยางไร ฉะนั้น
ปฏิกิริยาตอบกลับจึงเปนกลไกควบคุมกระบวนการส่ือสารดวย แตบางครั้งท่ีผูรับสารไมแสดง
ปฏิกิริยาตอบกลับใหผูสงสารทราบ เชน การส่ือสารมวลชน อาจจะทําใหเกิดปญหาในการส่ือสาร
ได 
 

ภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสาร 
ภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน แบงไดเปน  2 ชนิด คือ ภาษาท่ีใชถอยคํา 

หรือวัจนภาษา (Verbal language) และภาษาท่ีไมใชถอยคําหรืออวัจนภาษา (Non-verbal language)  

 
ภาพท่ี 1.3 แสดงถึงการส่ือสารโดยใชวัจนภาษาและอวัจนภาษารวมกัน 
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 วัจนภาษาและอวัจนภาษามีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. วัจนภาษา คือ ภาษาถอยคํา ไดแก คําพูดหรือตัวอักษรท่ีกําหนดตกลงใชรวมกันในสังคม
ซ่ึงหมายรวมท้ังเสียงและลายลักษณอักษรภาษาถอยคําเปนภาษาท่ีมนุษยสรางขึ้นอยางมีระบบมี
หลักเกณฑทางภาษาหรือไวยากรณซ่ึงคนในสังคมตองเรียนรูและใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียน 
และคิด การใชวัจนภาษาในการส่ือสารควรพิจารณาเรื่องตอไปนี ้
 1.1 ความชัดเจนและถูกตอง กลาวคือ ตองเปนภาษาท่ีเขาใจตรงกันท้ังผูรับสารและผูสงสาร
ตองมีความถูกตองตามหลักภาษาโดยหลักภาษาไทยท่ีผูสงสารตองคํานึงถึงนั้น ไดแก 

1.1.1 ความหมายของคํา คําในภาษาไทยท้ังความหมายตรงและความหมายแฝง 
ผูสงสารตองศึกษากอนใชคําเหลานั้นเพ่ือขจัดปญหาความคลุมเครือบางครั้งผูสงสารจําเปนตองมี
บริบททางภาษา เชน คําขยายเพ่ือประกอบวัจนภาษาใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

1.1.2 การเขียนและการออกเสียงคําในการเขียนผูสงสารตองระมัดระวังเรื่องสะกด 
การันต ในการพูดตองระมัดระวังเรื่องการออกเสียงตองเขียนและออกเสียงใหถูกตองเพราะถาเขียน
ผิดหรือออกเสียงผิดความหมายก็จะเปล่ียนแปลงทําใหการรับรูคลาดเคล่ือนได 

1.1.3 การเรียบเรียงประโยคผูสงสารจําเปนตองศึกษาโครงสรางประโยคเพื่อวาง 
ตําแหนงของคําในประโยคใหถูกตองถูกท่ีไมสับสน 
 1.2 ความเหมาะสมเพ่ือใหการส่ือสารบรรลุเปาหมาย ผูสงสารตองคํานึงถึงไดแก 

1.2.1 ใชภาษาใหเหมาะกับลักษณะการส่ือสารผูสงสารตองพิจารณาวาส่ือสารกับ 
บุคคล กลุมบุคคล มวลชน เพราะขนาดของกลุมมีผลตอการเลือกใชภาษา เชน การส่ือสารกับ
มวลชนตองใชภาษาท่ีเขาใจงาย ไมมีศัพททางวิชาการ  

1.2.2 ใชภาษาใหเหมาะสมกับลักษณะงาน เชน งานประพันธ งานโฆษณา รายงาน 
การประชุม ฯลฯ แตละงานมีภาษาเฉพาะ ผูสงสารจําเปนตองเรียนรูลักษณะภาษาท่ีเหมาะสมกับ
งานนั้นๆ 

1.2.3 ใชภาษาใหเหมาะสมกับส่ือผูสงสารจะตองรูจักความแตกตางของส่ือและ 
ความแตกตางของภาษาท่ีใชกับส่ือแตละประเภท เชน ส่ือบุคคลอาจใชจิตวิทยาทางภาษาเขามา
เกี่ยวของส่ือโฆษณาตองใชภาษาท่ีกระชับกระตุนความสนใจของผูรับสาร 
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1.2.4 ใชภาษาใหเหมาะสมกับผูรับสารเปาหมาย ซ่ึงผูรับสารเปาหมาย คือ กลุม 
ผูรับสารเฉพาะท่ีผูสงสารสามารถคาดหวังได โดยผูสงสารนั้นตองวิเคราะหการใชภาษาและ
เลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับผูรับสารนั้นๆ เชน วัยรุน ตองใชภาษาท่ีสะดุดตา สะดุดใจ เปนตน 

2. อวัจนภาษา เปนภาษาซ่ึงมีความหมายหรือมีสารซอนอยูในถอยคํา กิริยาอาการตางๆ
ตลอดจนส่ิงอ่ืนๆ ท่ีสามารถแปลความหมายได เชน น้ําเสียง กิริยาอาการ การตรงตอเวลา การยิ้ม 
การสบสายตา การเลือกใชเส้ือผา เปนตน ส่ิงเหลานี้ แมจะไมใชถอยคํา แตกส็ามารถส่ือความหมาย
ใหเขาใจได การส่ือสารดวยวัจนภาษามักมีอวัจนภาษาเขาไปแทรกอยูเสมอโดยอาจตั้งใจหรือไม
ตั้งใจก็ไดประเภทของอวัจนภาษาการส่ือสารทางวัจนภาษาเปนการส่ือสารดานขอมูล  เนื้อหา แต
หากตองการส่ืออารมณ ความรูสึก ผูสงสารจําเปนตองใชอวัจนภาษารวมกัน การส่ือสารแบบอวัจน
ภาษานั้นจะมีสารแฝงอยูในกริิยาทาทาง น้ําเสียง สีหนา แววตา หรือขาวของเครื่องใชของผูสงสาร 
ปรมะ สตะเวทิน (2540) ไดจําแนกอวัจนภาษาออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

2.1 เทศภาษา หมายถึง สถานท่ี ระยะหางหรือตําแหนงท่ีกระทําการส่ือสารซ่ึงกัน 
และกันยอมแสดงความสัมพันธพฤติการณหรือบรรยากาศของการส่ือสาร 
  2.2 กาลภาษา หมายถึง เวลาชวงเวลาท่ีส่ือสารตอกันสามารถใชแสดงความหมาย
ในการส่ือสารไดอีกท้ังกาลภาษายังสามารถทําใหลวงรู อุปนิสัยใจคอสามารถคาดไดวาความ
ตองการ ความมุงหวังจะประสบความสําเร็จหรือสามารถคาดไดวาส่ิงท่ีรับรูรับฟงในชวงเวลานั้น
ตองเปนเรื่องดวนหรือเรื่องสําคัญ 

 2.3 เนตรภาษา หมายความวา สายตาจะส่ือความตองการอารมณ ทัศนคติ หรือ
บอกทิศทางได ฉะนั้นขณะทําการส่ือสารควรสบตาคูสนทนา อยางนอยรอยละ 60 – 70 ของเวลาท่ี
ส่ือเพ่ือสรางความรูสึกท่ีดีและเพ่ืออานความคิดของกันและกัน 

 2.4 สัมผัสภาษา หมายถึง การถูกเนื้อตองตัวกันไมวาจะรุนแรงหรือแผวเบานั้นก็
สามารถส่ือความรูสึกในใจได 

 2.5 อาการภาษา หมายถึง การใชอากัปกิริยาการเคล่ือนไหวรางกายเพ่ือส่ือ
ความหมายดานอารมณความรูสึกนึกคิดความตองการทัศนคติ 
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 2.6 วัตถุภาษา หมายถึง ส่ิงของเครื่องใชเส้ือผาเครื่องประดับเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
การใชวัตถุภาษาสามารถส่ือความหมายแสดงฐานะความชอบ อุปนิสัย สถานภาพ ความกาวหนา 
และความมีระเบียบวินัย  

 2.7 ปริภาษา 
   2.7.1 ปริภาษาในการพูด หมายถึง น้ําเสียงซ่ึงแฝงอยูในคําพูดกับจังหวะ 
ในการพูด ความถ่ีขณะพูดความดังระดับเสียงสูงต่ํา ฯลฯ การใชปริภาษาจะส่ือความหมายแสดง
ความเช่ือม่ันในตนเอง ความพึงพอใจและอารมณ 
   2.7.2 ปริภาษาในการเขียน หมายถึง การเวนวรรค ลายมือ การสะกดคํา
ถูกตอง ขนาดตัวอักษรความหนักเบา การใชปริภาษาในการเขียนจะส่ือสารความหมายแสดง
อุปนิสัย และระดับการศึกษาได 
 
ความสัมพันธระหวางอวัจนภาษาและวัจนภาษา 
 การใชอวัจนภาษาและวัจนภาษาในการส่ือสารนั้นมีความสัมพันธกันตลอดเวลาในการ
ส่ือสาร เปนการใชภาษาเพ่ือใหผูรับสารเขาใจถึงเจตนารมณของผูสงสารไดดียิ่งขึ้น ใชอวัจนภาษา
และวัจนภาษาจึงมีความสัมพันธกันหลายประการ สรุปไดดังนี้ 
 1. ใชซํ้าความหมาย การใชอวัจนภาษาท่ีมีความหมายเชนเดียวกันกับวัจนภาษาชวยใหส่ือ
ความหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน เพ่ือนชวนเราไปทานขาวกลางวัน เราตอบปฏิเสธวาไมไปพรอมกับ
สายหนาไปดวย อาการสายหนาเปนอวัจนภาษาท่ีซํ้ากับคําพูดท่ีปฏิเสธออกไป หากเราพูดเบาเพ่ือน
ไมไดยินเสียงแตเห็นการสายหนาก็สามารถเขาใจได 
 2. ใชแทนคําพูด การใชอวัจนภาษาทําหนาท่ีแทนคําพูด เชน เพ่ือนถามวาเธอไปเปนเพ่ือน
ฉันไดหรือไม ผูตอบพยักหนาโดยไมพูดอะไร ก็ส่ือความหมายไดวาเปนการตอบตกลง 
 3. ใชเสริมอารมณ การใชอวัจนภาษาเพ่ิมหรือเสริมน้ําหนักใหแกคําพูดเพ่ือแสดงอารมณ
ความรูสึกหรือแสดงภาพจากตัวอักษรใหจริงจังมากขึ้น เชน เม่ือเราไปขอความเห็นใจจากใคร   
สักคน หากลําพังถอยคําท่ีพูดอยางเดียวอาจจะแสดงอารมณไมเต็มท่ีแตถาเราใชน้ําเสียงและการ
แสดงออกบน ใบหนาและดวงตาประกอบ ก็จะทําใหผูรับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองในทางอารมณ
เขาใจและเห็นใจเรามากยิ่งขึ้น 
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 4. ใชเนนอารมณ การใชอวัจนภาษาเนนบางจุดท่ีผูพูดตองการจะเนนประกอบกับวจันภาษา
ซ่ึงการเนนนั้นมีน้ําหนักแตกตางกันมีเนนมากเนนพอสมควรหรือเนนเล็กนอย เครื่องมือท่ีชวยใน
การเนนท่ีสําคัญๆ เชน การบังคับเสียงใหดังขึ้นกวาปกต ิการเคล่ือนไหวมือและแขนการเคล่ือนไหว
ของศีรษะ เปนตน   
 5. ใชขัดแยงกัน การใชอวัจนภาษาท่ีส่ือความหมายตรงกันขามกับสารในคําพูด เชน 
เราไดรับรางวัลนักกีฬาดีเดน เพ่ือนมากลาวคํายินดีดวยแตสีหนามิไดยิ้มแยมและแววตาของเขากลับ
ดูเฉยชามิไดแสดงออกถึงความยินดีนั้นเลย เชนนี้แสดงวาการใชวัจนภาษาขัดแยงกับอวัจนภาษา 
 
ประเภทของการสื่อสาร 
 การแบงประเภทของการส่ือสารนั้นไมไดมีขอกําหนดท่ีตายตัว การแบงประเภทของการ
ส่ือสารอาจขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการส่ือสาร และลักษณะของวิธีการในการส่ือสาร 

 

 
 

ภาพท่ี 1.4 แสดงประเภทของการส่ือสาร 
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 ประเภทของการส่ือสารแบงโดยการพิจารณาตามเกณฑตางๆ มีดังนี้ 
 1. การส่ือสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) 

 เปนการส่ือสารแบบสองทางท่ีเปนนามธรรม และเปนพ้ืนฐานของการส่ือสารซ่ึง
จะตองเขาใจวา คุณคือใคร และคิดอะไร โดยผานการคิดและพูดกับตัวเองไมวาจะเปนการคิดถึงส่ิง
ท่ีผานเขามาการแปลความหมายของขอความหรือเหตุการณตางๆ การตอบรับประสบการณและมี
การมีปฏิกิริยากับส่ิงอ่ืน 
 2. การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 

 เปนการถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกและความตองการของผูสงสารไปยัง
ผูรับสาร และเกิดปฏิกิริยาตอบสนองโดยจะตองส่ือสารกันระหวาง 2-3 คน ในระยะใกลกัน (Dyad) 
เห็นหนากัน (Face to Face) หรือไมเห็นหนากันก็ได และมีการเขาใจความหมายรวมกัน (Sharing of 
Meaning) ท้ังในแบบของวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพ่ือใหคนไดรูจักตัวเองเขาใจผูอ่ืนหรือโลก
ภายนอก สรางความสัมพันธอันดีระหวางกันและเพ่ือการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ
ตนเองและผูอ่ืน บางครั้งอาจเกิดปญหาขึ้นในการส่ือสารระหวางบุคคล ซ่ึงการแกไขมีหลายวิธี ดังนี้ 
  2.1 การหลีกเล่ียงความขัดแยง ในการทําการส่ือสารบางครั้งเรื่องท่ีสนทนาอาจทํา
ใหผูท่ีรวมสนทนาเกิดความไมพอใจ ผูสงสารควรหลีกเล่ียงในการพูดเรื่องนั้น 
  2.2 การลดความขัดแยงใหนอยลง ในการทําการส่ือสารหากไมสามารถหลีกเล่ียง
เรื่องท่ีจะกอใหเกิดความขัดแยงได ผูสงสารควรมีกลวิธีในการส่ือสารเพ่ือใหเรื่องท่ีสนทนานั้นเกิด
ความขัดแยงใหนอยท่ีสุด 
  2.3 เลือกทางเลือกในการแกปญหาหลังจากท่ีไดทําการสื่อสารในเรื่องที่เปน
ประเด็นปญหาแลว อาจมีฝายหนึ่งฝายใดท่ีเปนฝายกระทําผิด หรือกระทําไมถูกกฎระเบียบของ
องคกร ผูรวมวงสนทนาควรรวมกันหาทางแกปญหานั้น โดยระดมความคิดเพ่ือใหเกิดทางเลือกใน
การแกไขปญหา 
 3. การส่ือสารแบบกลุม (Group Communication) 

 เปนการส่ือสารของกลุมบุคคลจํานวนหนึ่งซ่ึงสามารถส่ือสารเฉพาะหนาระหวาง
กันไดและมีความสนใจหรือการแสดงออกรวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือเปนการสงสารสูสมาชิก
ในกลุม การส่ือสารแบบกลุมไดแก 
  3.1 การส่ือสารแบบกลุมเล็ก (Small-group communication) เปนกลุมท่ีมีสมาชิก
จํานวน 3 คนขึ้นไป (แตไมมากจนเกินไปสมาชิกรูจักซ่ึงกันและกันอยางท่ัวถึงและมีเปาหมาย
เดียวกัน ซ่ึงการส่ือสารแบบกลุมเล็กนี้จะเปนไปอยางไมเปนทางการ) 
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  3.2 การส่ือสารแบบกลุมใหญ (Large-group communication) หรือการพูดในท่ี
สาธารณะชนเปนกลุมท่ีมีสมาชิกจํานวนมากจนไมสามารถรูจักซ่ึงกันและกันไดอยางท่ัวถึง ลักษณะ
การส่ือสารจะเปนไปในทางการอภิปราย การบรรยาย หรือการปาฐกถาซ่ึงการส่ือสารแบบกลุมใหญ
นี้จะตองมีหัวหนาควบคุมการปฏิบัติงานอยางเปนอยางเปนทางการ 
 4. การส่ือสารองคกร (Organization Communication) 
  องคกร คือ การรวมตัวกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปมีการแบงงานกันทําใหกับสมาชิก
อยางชัดเจนเพ่ือทํางานออกมาเปนประเภทตางๆใหบรรลุวัตถุประสงคที่มีรวมกัน องคกรมี  
2 ประเภท คือ องคกรปฐมภูมิ (เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ) และองคกรทุติยภูมิ (เกิดขึ้นดวยบทบาท 
หนาท่ี) หรือจะแบงเปน องคกรแบบเปนทางการ (มีรูปแบบ) และองคกรแบบไมเปนทางการ (ไร
รูปแบบ) การส่ือสารองคกรเปนเครื่องมือท่ีชวยสรางความสัมพันธเพ่ือพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ 
  การส่ือสารองคกรแบงเปน 2 แบบ คือ 
   4.1 การส่ือสารภายในองคกร เพ่ือสรางความเขาใจความม่ันคงเปนศูนย
รวมโดยผานทางสายงาน ชองทางและกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรหรือหนวยงานของตนเอง 
   4.2 การส่ือสารภายนอกองคกร เพ่ือเผยแพรขาวสาร สรางความเขาใจ
เกี่ยวกับกิจการโดยผานทางจดหมาย และส่ือตางๆ ไปยังองคกรภายนอก  
 5. การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) 
  ผูสงสารในการส่ือสารมวลชนมักจะเปนองคกรท่ีมีโครงสรางองคการและมีการ
จัดระบบทํางานท่ีชัดเจน ขาวสารจากส่ือมวลชนท่ีปรากฏ ไดแก ขาวสารในหนาหนังสือพิมพ 
รายการวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศนเปนผลจากการระดมสมองเพ่ือการผลิตจากทีมงาน
มากกวา 2 คนซ่ึงจะตองผานกระบวนการการเลือกสรรขาวสาร การตัดสินใจในเรื่องรูปแบบและ
วิธีการในการนําเสนอเปนลําดับขั้นตอนกอนท่ีขาวสารจะถึงมือผูรับสารและขาวสารนั้นจะถูก
สงผานอยางเปดเผยเพ่ือใหสาธารณชนไดรับรูพรอมกัน ซ่ึงการส่ือสารมวลชนมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
   5.1 เปนการส่ือสารท่ีมุงไปยังผูรับจํานวนคอนขางมาก ไมรูจักมักคุนกัน
และมีความแตกตางกันในหมูผูรบั 
   5.2 มีการถายทอดสารอยางเปดเผยสวนใหญจะกําหนดเวลาใหถึงกลุม
ผูรับพรอมๆ กัน 
   5.3 การส่ือสารมวลชนมักจะเปนการส่ือสารในองคการที่ซับซอนมี
คาใชจายท่ีสูงมาก 
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อุปสรรคในการสื่อสาร 
 อุปสรรคในการส่ือสาร หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหการส่ือสารไมบรรลุตามวัตถุประสงคของ 
ผูส่ือสารและผูรับสารไมสามารถทราบเจตนารมณท่ีแทจริงของผูสงสารไดอยางครบถวน บางครั้ง
อาจทําใหแปลความหมายของสารผิดไป ทําใหเกิดความเขาใจผิดกันระหวางผูสงสารและผูรับสารได  

 

 
 

ภาพท่ี 1.5 แสดงถึงอุปสรรคในการส่ือสาร 
 
 อุปสรรคในการส่ือสารอาจเกิดขึ้นไดทุกขั้นตอนของกระบวนการส่ือสารดังนั้นสรุปไดวา
อุปสรรคในการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นเปนประจําในชีวิตประจําวันนั้นสวนใหญเกิดจากองคประกอบ
ตางๆ ดังนี ้
  1. อุปสรรคที่เกิดจากผูสงสาร การส่ือสารนั้นอาจไมประสบความสําเร็จหาก
เกิดอุปสรรคภายในตัวผูสงสาร อุปสรรคในการส่ือสารท่ีเกิดจากตัวผูสงสารมีหลายประการสรุป
ไดดังนี้ 
  1.1 ผูสงสารขาดความรูความเขาใจและขอมูลเกี่ยวกับสารท่ีตองการจะส่ือ 
  1.2 ผูสงสารใชวิธีการถายทอดและการนําเสนอท่ีไมเหมาะสม 
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  1.3 ผูสงสารไมมีบุคลิกภาพท่ีไมดแีละไมเหมาะสม 
1.4 ผูสงสารมีทัศนคติท่ีไมดีตอการสงสาร 
1.5 ผูสงสารขาดความพรอมในการสงสาร 
1.6 ผูสงสารมีความบกพรองในการวิเคราะหผูรับสาร 

 2. อุปสรรคที่เกิดจากสาร ในกระบวนการส่ือสารใหประสบผลสําเร็จนั้น สารมีความสําคัญ
อยางยิ่ง หากสารไมมีความสมบูรณและชัดเจนในตัวเอง อาจสงผลใหการส่ือสารนั้นไมสัมฤทธ์ิ
ผลได อุปสรรคท่ีเกิดจากสารสรุปไดดังนี ้
  2.1 สารไมเหมาะสมกับผูรับสารอาจยากหรืองายเกินไป 

2.2 สารขาดการจัดลําดับท่ีด ีสลับซับซอน ขาดความชัดเจน 
2.3 สารมีรูปแบบแปลกใหมยากตอความเขาใจ 
2.4 สารท่ีใชภาษาคลุมเครือ ขาดความชัดเจน 

 3. อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากส่ือ หรือชองทาง ในการส่ือสารส่ือหรือชองทางท่ีใชในการส่ือสาร
มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนั้นผูทําการส่ือสารควรเลือกส่ือใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อุปสรรคท่ีเกิดจากส่ือหรือชองทางมีดังนี ้
  3.1 การใชส่ือไมเหมาะสมกับสารท่ีตองการนําเสนอ 

3.2 การใชส่ือท่ีไมมีประสิทธิภาพท่ีด ี
3.3 การใชภาษาท่ีไมเหมาะสมกับระดับของการส่ือสาร 

 4. อุปสรรคที่เกิดจากผูรับสาร ในการส่ือสารถึงแมวา ผูสงสาร ตัวสาร และส่ือหรือชองทาง 
จะมีคุณภาพดีเพียงใด แตหากผูรับสารเกิดอุปสรรคในตนเอง การส่ือสารก็ยากจะสัมฤทธ์ิผลได 
อุปสรรคในการส่ือสารท่ีเกิดจากผูรับสารมีดังนี ้
  4.1 ขาดความรูในสารท่ีจะรับ 

4.2 ขาดความพรอมท่ีจะรับสาร 
4.3 ผูรับสารมีทัศนคติท่ีไมดีตอผูสงสาร 
4.4 ผูรับสารมีทัศนคติท่ีไมดีตอสาร 
4.5 ผูรับสารมีความคาดหวังในการส่ือสารสูงเกินไป 
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สรุป 
 การส่ือสารมีสวนเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยในปจจุบัน ทําใหเกิดความเขาใจในบุคคล กลุม
บุคคล สังคม และขยายวงกวางขึ้นเรื่อยๆ อาจกลาวไดวา ปจจุบันเปนยุคของการส่ือสารอยางแทจริง 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนความกาวหนาของเทคโนโลยีในทุก
ดานทําใหการส่ือสารกลายเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางมาก ผูท่ีทราบหรือครอบครองขอมูล
ขาวสารยอมเปนผูไดเปรียบในการทํากิจธุระของตนเอง การส่ือสารท่ีดีนั้นไมเพียงแตจะตองสงสาร
ดวยวัจนสารท่ีสมบูรณและถูกตองเพียงอยางเดียว ผูสงสารจะตองมีอวัจนภาษาประกอบดวย เพ่ือให
การส่ือสารนั้นมีความชัดเจน บอกเจตนารมณส่ืออารมณของการส่ือสารใหผูรับสารเขาใจไดงาย
ยิ่งขึ้น 
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แบบฝกหัดบทที ่1 
ตอนที่ 1 ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี ้
1. จงบอกความหมายและความสําคัญของการส่ือสาร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2. จงอธิบายและยกตัวอยางวตัถุประสงคในการส่ือสารเพ่ือกระทําหรือตัดสินใจ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3. คุณสมบัติผูสงสารและผูรับสารท่ีดีควรมีลักษณะอยางไร จงอธิบาย 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4. อวัจนภาษาและวัจนภาษามีความแตกตางและสัมพันธกันอยางไร จงอธิบายพรอมยกตัวอยาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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5. จงอธิบายความสัมพันธของวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
6. การส่ือสารระหวางบุคคลและการส่ือสารแบบกลุมตางกันอยางไร อธิบายพอสังเขป 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
7. อุปสรรคในการส่ือสารเกิดจากสาเหตุใดบาง อธิบาย พรอมยกตัวอยางมา 1 ตัวอยาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
8. จากอุปสรรคในการส่ือสารขอ 7 สามารถแกไขปญหาไดดวยวิธีใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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9. การส่ือสารมวลชนมีลักษณะอยางไร อธิบายพอสังเขป 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
10. นักศึกษาสามารถนําความรูเบ้ืองตนในการส่ือสารไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับงานใน
สาขาวิชาชีพของตนไดอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 
 
บทที่ 2 
 การใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
 
แนวคิด  
 การใชภาษาเพ่ือการส่ือสารใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูสงสารนอกจากจะมีสารท่ีมีคุณภาพ
แลว ผูสงสารควรจะมีกลวิธีในการส่ือสารท่ีเหมาะสมดวย เนื่องจากการส่ือสารในแตละครั้งนั้น 
ผูรับสารและบริบทสภาพแวดลอมมีความแตกตางกัน ผูสงสารจึงตองมีไหวพริบความรูและ
ประสบการณในการใชภาษาในการส่ือสาร การส่ือสารจึงจะประสบผลสําเร็จ 
 
วัตถุประสงค 

1. สามารถบอกความหมายและความสําคัญของภาษาได 
2. อธิบายเกี่ยวกับภาษาท่ีใชในการส่ือสารได 
3. ใชภาษาไดถูกตองตามฐานันดรศักดิ์ของผูรับสาร 
4. ระบุความแตกตางของระดับภาษาแตละระดับได 
5. ประเมินคาสารท่ีไดรับมาอยางมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถใชภาษาในการส่ือสารในงานอาชีพไดอยางสรางสรรค 
 

สาระการเรียนรู 
 ความหมายของภาษา 
 ประโยค 
 การจําแนกคําในภาษาไทย 
 การอานคํา 
 การเขียนสะกดคํา 
 ประเภทของสํานวนไทย 
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 ระดับของภาษา 
 คําราชาศัพท 
 การใชภาษาพูดและภาษาเขียน   
 
กิจกรรมการเรียน 
 1. ฟงบรรยายจากอาจารยผูสอน 
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. แบงกลุมเพ่ืออภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
 4. ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. แบบฝกหัด 
 3. Power Point เรื่องการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมและแบบฝกหัดทายบทเรียน 
2. ประเมินจากการสอบประจําภาคเรียน 
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บทที่ 2 
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 
ความหมายของภาษา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546)ใหความหมายของภาษาวา 
“ภาษา คือ ถอยคําท่ีใชพูดหรือเขียนเพ่ือส่ือความหมายเฉพาะวงการ เชน ภาษาราชการ ภาษา
กฎหมาย ภาษาธรรม...” 
 กําชัย ทองหลอ (2552) กลาวถึง ภาษา วา “ภาษา เปนคําสันสกฤต มาจากรากเดิมวา ภาษฺ 
แปลวา กลาว พูด หรือ บอก เม่ือนํามาใชเปนคํานาม มีรูปเปนภาษาแปลตามรูปศัพทวา คําพูดหรือ
ถอยคํา แปลเอาความวา เครื่องส่ือความหมายระหวางมนุษยใหสามารถกําหนดรูความประสงคของ
กันและกันได โดยมีระเบียบคําหรือจังหวะเสียงเปนเครื่องกําหนด” 
 ประยูร ทรงศิลป (2549) อธิบายเกี่ยวกับความหมายของภาษาไวดังนี้  
 ภาษาเปนเครื่องมือท่ีมนุษยใชติดตอส่ือสารกับผูท่ีอยูรอบขางเพ่ือถายทอดความรู ความคิด 
ความตองการ บอกเลา ไตถามและเพ่ือจุดประสงคอ่ืนๆ อีกมากมาย วิธีการส่ือสารเพ่ือทําความ
เขาใจระหวางมนุษยนั้นอาจกระทําไดหลายวิธี มนุษยสามารถใชทาทางเปนส่ือแสดงออกทางสีหนา 
สายตา ตลอดจนเคล่ือนไหวอิริยาบถตางๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือทําหลายอยางรวมกันได เชน พยัก
หนา หล่ิวตา ยักคิ้ว กวักมือ ส่ันศีรษะโบกมือ สามารถใชอักษร ภาพ แสง สี รวมท้ังสัญลักษณตางๆ 
ท่ีสัมผัสไดดวยสายตาและมือ เชน สัญญาณไฟ สัญญาณธง เครื่องหมาย ตัวอักษร การสงวิทยุ 
โทรเลข โทรทัศน สามารถใชเสียงเชน แตร ระฆัง  การพูดจากัน ฯลฯ ซ่ึงมีท้ังวิธีการท่ีงายไปจนถึง
วิธีการท่ีสลับซับซอน 
 สารานุกรมวิกิพีเดีย (2552) ใหความหมายของภาษา ในความหมายอยางกวางและอยาง
แคบไววา “ภาษาในความหมายอยางกวาง หมายถึง กริยาอาการท่ีแสดงออกมาแลวสามารถทําความ
เขาใจกันได ไมวาจะเปนระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสัตว หรือสัตวกับสัตว สวนภาษาใน
ความหมายอยางแคบ หมายถึง เสียงพูดท่ีมนุษยใชส่ือสารกันเทานั้น” 
 รสริน ดิษฐบรรจง (2553) กลาวถึงภาษา หมายถึง เครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีมนุษยใชส่ือสาร
กับผูอ่ืนในสังคม เพ่ือถายทอดความรูสึกนึกคิด อารมณ จินตนาการ ความตองการตางๆ แกบุคคล
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อ่ืน ภาษาเปนส่ือท่ีทําใหคนในสังคมรูความตองการของกันและกันและสามารถสนองตอบความ
ตองการตางๆ แกบุคคลอ่ืน ภาษาเปนส่ือท่ีทําใหคนในสังคมรูความตองการของกันและกันและ
สามารถสนองตอบความตองการเหลานั้นไดอยางถูกตอง และตรงตามวัตถุประสงค 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา ภาษาคือเครื่องมือส่ือสารท่ีมนุษยสรางขึ้นเพ่ือถายทอด
ความรูสึก ความรู ประสบการณตางๆ ในรูปแบบการพูด การเขียน การใชสัญลักษณตางๆ ประกอบ
กันโดยมีผูสงสาร สาร ส่ือ ผูรับสาร ทําใหเกิดการเขาใจความหมายท่ีตรงกันระหวางผูสงสารกับ
ผูรับสาร 
 

ประโยค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงโครงสรางของประโยค 

 
 ประโยค คือ การนําคําหรือวลีมาเรียงรวมกันอยางถูกตองเปนระเบียบตามภาษานิยม และ
แสดงความหมายใหทราบไดวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร ไดครบถวน โดยมีบทประธานและ
บทกริยาครบตามระเบียบ 
 
 
 
 

โครงสรางของประโยค 
 

ภาคประธาน     ภาคแสดง 
ประธาน          ขยายประธาน  กริยามีกรรม กรรม ขยายกรรม ขยายกริยา 

กริยาไมมีกรรม    
กริยามีสวนเติมเต็ม  สวนเติมเต็ม ขยายสวนเติมเต็ม 
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 ชนิดของประโยค 
  ชนิดของประโยค ถากลาวโดยสวนท่ีประกอบเปนโครงสราง มี 2 ชนิด คือ 
   1. ประโยค 2 สวน มีสวนประกอบท่ีสําคัญอยูเพียง 2 สวน คือ  
บทประธานและบทกริยาชนิดอกรรมกริยา เชน 
    1.1 คนเดิน 
    1.2 มาวิ่ง 
   แมจะมีสวนอ่ืนเพ่ิมเติมเขามาทําใหประโยคยืดยาวออกไปก็เปนเพียงบท
ขยายเทานั้น ไมใชสวนสําคัญของประโยค เชน 
    1.3 คนเดินชามาก 
    1.4 มาแข็งแรงวิ่งรวดเร็ว 
   ในขอท่ี 1.3 เติม “ชามาก” เขาไปเปนบทขยาย ไมใชสวนสําคัญของ
ประโยค ในขอ 1.4 เติม “แข็งแรง” และ “รวดเร็ว” เขาไปเปนบทขยาย ไมใชสวนสําคัญของ
ประโยค สวนสําคัญของ 2 ประโยคนี้ คือ บทประธานและบทกริยาเทานั้น จึงเรียกวาประโยค  
2 สวน 
   2. ประโยค 3 สวน มีสวนประกอบท่ีสําคัญอยู 3 สวน คือ บทประธาน 
บทกริยาชนิดสกรรมกริยา และบทกรรม เชน 
    2.1 นักเรียนอานหนังสือ 
    2.2 ชาวนาเกี่ยวขาว 
   ถามีบทอ่ืนสอดแทรกเขาไปในสวนใดสวนหนึ่งของประโยค เรียกวา  
บทขยาย ไมนับเปนสวนสําคัญของประโยค เชน 
    2.3 นักเรียนชั้นสูงอานหนังสือของนักประพันธเอกแหงกรุง
รัตนโกสินทร 
    2.4 ชาวนาสมัยนี้เกี่ยวขาวดวยเคร่ืองจักร 
  คําท่ีใชอักษรตัวหนานั้น คือ บทขยายท่ีใชประกอบสวนของประโยคใหยืดยาว
ออกไป ประโยค 2 สวน หรือ 3 สวนก็ตาม ถึงแมจะมีใจความครบถวนแตยังไมละเอียดลออชัดเจน 
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เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองมีบทขยายเพ่ือประโยคขยายตัวยืดยาวเปนเรื่องราวกวางขวาง แตถึงจะ
ขยายใหยืดยาวกวางขวางออกไปสักเทาไรก็ตาม ลักษณะโครงสรางของรูปประโยคก็คงอยูใน 
2 ลักษณะ คือ ประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน 
 ประโยคที่แบงออกโดยเนื้อความ มี 3 ชนิด  
  1. เอกรรถประโยค ประโยคความเดียว คือ มีประธานและกริยาอยางละหนึ่งบท
เชน 
   นายแดงเดินเร็ว 
   นายดําปลูกขาวโพด 
  2. อเนกรรถประโยค ประโยคความรวม คือ มีหลายใจความ มีประธานและกริยา
มากกวาอยางละ 1 บท และจะเขียนไวใหปรากฏหรือจะละไวในฐานเขาใจก็ได เชน 
   นายแดงดูภาพยนตรและนายดําดูภาพยนตร 
   นายแดงและนายดําดูภาพยนตร (ละบทกริยาและบทกรรม) 
   นายแดงชมภาพเขียนและฟงเพลง (ละบทประธาน) 
  3. สังกรประโยค ประโยคความซอน คือ เอกรรถประโยคท่ีมีประโยคยอยแทรก
ซอนเขามาเปนสวนใดสวนหนึ่งของประโยคหลัก (เอกรรถประโยค) เชน 
   นายแดงซ่ึงเปนนักเรียนชั้น ม.5 ขยันเรียนหนังสือ 
   ฉันเห็นนายดําที่นั่งอยูในบาน 
  ท่ีใชอักษรตัวหนาคือประโยคยอย ซ่ึงเปนประโยคแทรกซอนเขามาทําหนาท่ีขยาย
ประโยคหลักคือประโยคท่ีเปนอักษรตัวธรรมดา 
 

การจําแนกคําในภาษาไทย 
 เสียงท่ีเปลงออกมาจะประกอบดวยสามองคประกอบ คือ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต 
แมเสียงจะครบตามองคประกอบก็ยังไมสามารถนับเปนภาษาไทยได จะตองมีความหมายกําหนดวา
เสียงนั้นมีความหมายอยางไร และเปนท่ีเขาใจความหมายในกลุมชนชาตินั้นๆ และมีรูปแบบการ
เขียนที่กําหนดความหมายที่เขาใจความหมายไดตรงกันกับคนในกลุมชนชาติ จึงจะเรียกวา 
ภาษา 
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คําในภาษาไทยจําแนกเปน 7 ชนิดดังนี้ 
1. คํานาม  

 คํานาม คือ คําท่ีใชเรียกช่ือ คน สัตว ส่ิงของ และกริยาอาการตางๆ คํานามจําแนกออกเปน  
5 ชนิด คือ 
  1.1 คําสามานยนาม คือ คําท่ีใชเรียกช่ือของส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิตท่ัวไป เชน 
มนุษย หมายถึง คนท่ัวไปท้ังโลก ไมจํากัดเฉพาะเจาะจงตามรายบุคคล สามานยนามจําแนกออกเปน 
2 ชนิด คือ  
   1.1.1 สามานยนามทั่วไป หมายถึง นามท่ีใชเรียกช่ือของส่ิงมีชีวิตและไมมี
ชีวิตท่ัวไป เปนการกลาวรวบยอดท้ังหมดแตละประเภท เชน 
   สัตว  หมายถึง สัตวท่ัวไปทุกชนิดในโลก 
   สถานท่ี   หมายถึง แผนดินและส่ิงกอสรางท่ัวไปท้ังหมด 
   วัตถุ  หมายถึง ส่ิงของท่ัวไปทุกชนิด 
   1.1.2 สามานยนามยอย  หมายถึง  นามท่ี เรี ยก ช่ือหรือชนิดของ  
สามานยนามท่ัวไป เพ่ือจํากัดความหมายของสามานยนามท่ัวไปใหแคบเขา เชน 
   ไทย   จีน  แขก  ฝรั่ง 
   โรงเรียน  ศาลา  บาน  เมือง 
   ชาง   มา  วัว ควาย 
  1.2 คําวิสามานยนาม คือ คําท่ีใชเรียกช่ือเฉพาะสําหรับ คน สัตว ส่ิงของ สถานท่ี
วัน เดือน ป ฯลฯ เพ่ือใหไดความหมายจํากัดแคบลงและเขาใจความหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน 
         สามานยนาม           วิสามานยนาม 
   คน  ช่ือ   สมชาย 
   สถานท่ี  ช่ือ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
   วัน  ช่ือ   จันทร  อังคาร  พุธ 
   เดือน  ช่ือ   มกราคม  กุมภาพันธ 
   ป  ช่ือ   ชวด  ฉลู  ขาล  เถาะ 
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  1.3 คําสมุหนาม คือ นามท่ีใชเรียกช่ือของ คน สัตว ส่ิงของ ตางๆ ท่ีอยูรวมกัน เชน 
ฝูง โขลง หมู คณะ กองพวก เชน 
   รัฐบาลขอตอนรับนักกีฬาจากประเทศเวียดนามดวยความยินดี 
   ฝูงนกเปดน้ําบินกลับรัง   
   โขลงชางเดินขามลําธาร 
  1.4 คําลักษณะนาม คือ นามท่ีใชประกอบนามอ่ืนท่ีอยูขางหนา เพื่อใหทราบ
ลักษณะ รูปพรรณตางๆ ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น การใชลักษณะนามไดถูกตองนั้นตองอาศัยการจดจํา
และประสบการณ เชน 
      คํานาม         ลักษณะนาม 
   คัมภีรใบลาน     ผูก 
   งาชาง      กิ่ง 
   ขนมจีน      จับ  หัว 
   แคน      เตา 
   ตรวน      เสน 
   สํานวน      สํานวน 
  1.5 อาการนาม คือ คํานามท่ีเกิดจากคํากริยาหรือวิเศษณ โดยมีคํา การ หรือ ความ 
ประสมอยูขางหนา เพ่ือแสดงกิริยาอาการและความเคล่ือนไหวตางๆ ของคน สัตว ส่ิงของ เชน 
   การยืน   การเดิน   การนั่ง  
   ความดี   ความช่ัว  ความหนาว  
 

2. คําสรรพนาม 
 คําสรรพนาม คือ คําท่ีใชแทนคํานาม เปนคําท่ีใชแทนช่ือ คน สัตว ส่ิงของ สถานท่ี ตางๆ 
ท้ังปวง หรือเปนการแทนการเรียกช่ือนั้นซํ้าๆ และหลีกเล่ียงการเรียกช่ือส่ิงใดส่ิงหนึ่งตรงๆ 
คําสรรพนามแบงออกเปน 6 ชนิด คือ 
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  2.1 บุรุษสรรพนาม คือ สรรพนามท่ีใชแทนช่ือบุคคล แบงเปน 3 บุรุษ ดังนี้  
   2.1.1 บุรุษสรรพนามท่ี 1 ไดแก สรรพนามท่ีใชแทนตัวผูพูด เชน ฉัน
ขาพเจา ผม เรา เกลากระหมอม ขาพระพุทธเจา ฯลฯ 
   2.1.2 บุรุษสรรพนามท่ี 2 ไดแก สรรพนามที่แทนผูที่พูดดวย เชน ทาน 
เธอ แก ใตเทา ฝาพระบาท ใตฝาละอองพระบาท ฯลฯ 
   2.1.3 บุรุษสรรพนามท่ี 3 ไดแก สรรพนามท่ีใชแทนช่ือผูพูดถึง เชน เขา
มัน ทาน พระองค ฯลฯ 
  2.2 ประพันธสรรพนาม คือ สรรพนามท่ีใชแทนคําท่ีช่ือซํ้ากับคําขางหนา ไดแก   
ผู  ท่ี  ซ่ึง  อัน  ผูท่ี  ผูซ่ึง  อันท่ี  ท่ีซ่ึง  ดัง  เชน 
   กิ๊ฟเปนเด็กผูที่ขยันเรียนหนังสือ 
   เพ่ือนเก็บปากกาที่อยูใตโตะ 
   บุคคลดังจะกลาวตอไปนี้เปนวิทยาการงานปใหม 
  2.3 วิภาคสรรพนาม คือ สรรพนามท่ีใชแทนนามหรือสรรพนามท่ีแยกออกเปนแต
ละคน แตละส่ิง หรือแตละพวก ไดแกคําวา ตาง บาง กัน การใชสรรพนามแบงแยกได 4 ประเภท
ดังนี้ 
   2.3.1 คํา บาง ตาง กัน ตองใชแทนนามหรือสรรพนาม และตองเขียนไว
หลังคํานาม คําสรรพนามหรือคํากริยา จึงจะเปนสรรพนามแบงแยก เชน 
    อาจารยตางก็สอนหนังสือ (ตางแทนอาจารย) 
    นักรบตอสูกัน   (กันแทนนักรบ) 
   2.3.2 คํา บาง ตาง ท่ีอยูหนาประโยคและหลังประโยค ถาใชแทนนามและ
สรรพนาม ตองเปนสรรพนามแบงแยก และยังทําหนาท่ีเปนบทขยายคํานามท่ีอยูขางหนาดวย เชน 
    ตํารวจตางก็มีอาวุธ  (ตางขยายตํารวจ) 
    พอคาบางก็ขายผักบางก็ขายปลา (บางขายพอคา)  
    เพ่ือนกันยอมรักกัน  (กันขยายเพ่ือน) 
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   2.3.3 คํา บาง ตาง  ตองเรียงไวใกลชิดกับคํานามและสรรพนามท่ีอยู
ขางหนา สวน กัน จะตองมีคํากริยาหรือวิเศษณคั่นระหวางกลาง และกัน นั้นตองแทนนามหรือ
สรรพนาม เชน 
    นักมวยชกกัน  (นักมวยชกนักมวย) 
    นักเลงตกีัน  (นักเลงตีนักเลง) 
   2.3.4 ถาใชตามลําพังโดยไมใชสรรพนามแบงแยก อาจเปนคําบุรุษสรรพ
นาม คํากริยา หรือคําวิเศษณ ก็ได สุดแตเนื้อความหรือคําหอมลอมจะบงบอก เชน 
    ตางคนตางทํางาน  (วิเศษณ) 
    เด็กเด็กทํางานบางเลนบาง (วิเศษณ) 
    กันไมอยากไป   (บุรุษสรรพนามท่ี 1) 
    เขากันฉันไวเปนพยาน  (กริยา) 
  2.4 นิยมสรรพนาม คือ สรรพนามท่ีบอกความช้ีเฉพาะเจาะจงบงความหมายอยูใน
วงแคบ คําท่ีใชเปนสรรพนามไดแก นี่ นั่น โนน นั้น โนน ท้ังนี้ ท้ังนั้น ฯลฯ เชน 
   นี่ เปนเพ่ือนฉัน 
   นั่น อะไรนะ 
   โนน แนะของเธอละ 
   เธออยูนี่เพ่ือนอยูโนน 
  2.5 อนิยมสรรพนาม คือ สรรพนามท่ีแทนส่ิงท่ีไมทราบ คือไมช้ีเฉพาะลงไป และ
ไมไดกลาวในเชิงถามหรือสงสัย ไดแก ใดๆ ใครๆ อะไร ไหนๆ อ่ืนๆ ฯลฯ เชน 
   ใครจะออกไปกอนก็ได 
   อะไรๆก็มาตกท่ีครูใหญหมด 
   ชาวไหนก็ไมอดทนเทาชาวนา 
  2.6 ปฤจฉาสรรพนาม คือ คําท่ีใชแทนนามท่ีเปนคําถามหรือสงสัยไดแก ใคร 
อะไร ไหน กี ่ฯลฯ เชน 
   ใครมาหาเธอ 
   เธอจะกินอะไร 
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   ไหนคือแมของเธอ 
3. คํากริยา 

 คํากริยา หมายถึง คําท่ีแสดงอาการเคล่ือนไหวหรือความเปนไปของนามหรือสรรพนาม 
เพ่ือแสดงวานามหรือสรรพนามนั้นไดกระทําอะไร หรือไดแสดงอาการ หรือความเปนไปอยางไร 
เชน นั่ง  ยืน  เดิน  นอน ฯลฯ ชนิดของคํากริยาจําแนกออกเปน 5 ชนิด คือ 
  3.1 อกรรมกริยา คือ คํากริยาท่ีไมตองมีกรรมมารับก็ไดความสมบูรณ  เชน 
   คนยืน 
   เธอนอน  
   สุนัขเหา 
  3.2 สกรรมกริยา คือ คํากริยาท่ีตองมีกรรมมารับจึงจะไดใจความสมบูรณ เชน  
   เด็กกินขนม 
   ชาวนาเกี่ยวขาว 
   ฉันอานหนังสือ 
  3.3 วิกตรรถกริยา คือ คํากริยาท่ีไมมีความหมายในตัวเองใชตามลําพังแลวไมได
ความตองมีคําอ่ืนมาประกอบจึงจะไดความ คํากริยาพวกนี้คือ เปน เหมือน คลาย เทา คือ เชน 
   เขาเปนทหาร 
   เธอคือหนึ่งในดวงใจ 
   นายดําสูงเทานายแดง   
  3.4 กริยานุเคราะห คือ คํากริยาท่ีไมมีความหมายในตัวเอง ทําหนาท่ีชวยคํากริยา
ใหมีความหมายชัดเจนขึ้น ไดแกคํา จง  กําลัง  จะ  ยอม  คง  ยัง  ถูก  นะ  เถอะ  เทอญ  ฯลฯ 
   ครูกําลังสอน 
   นักเรียนจงเช่ือม่ัน 
   ครูใหนักเรียนทองตํารา 
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  3.5 กริยาสภาวมาลา คือ ระเบียบของกริยาท่ีแสดงลักษณะไดอยางนาม คือ เปนบท
ประธาน บทกรรม หรือเปนบทขยายสวนใดสวนหนึ่งของประโยคก็ได โดยไมตองใชนามหรือ
สรรพนาม เชน 
   กินมากทําใหอวน  (ทําหนาท่ีเปนบทประธาน) 
   เขาตองการกินอาหารเชา  (ทําหนาท่ีเปนกรรม) 
   น้ําสําหรับดื่มควรเปนน้ําสะอาด (ทําหนาท่ีเปนสวนขยาย) 
 

4. คําวิเศษณ  
 คําวิเศษณ คือ คําชนิดหนึ่งซ่ึงทําหนาท่ีประกอบคําอ่ืนใหมีลักษณะผิดแปลกไปกวาเดิม
ซ่ึงอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได เชน คน เปนคํากลางๆ เม่ือนําคําวิเศษณไปประกอบเปน คนเรียบรอย 
ประกอบคนใหดีขึ้น คนหยาบชา ประกอบคนใหเลวลง คําวิเศษณแบงเปน 10 ชนิด คือ 
  4.1 ลักษณวิเศษณ เปนคําวิเศษณขยายนาม สรรพนาม หรือกริยา เพ่ือบอก ชนิด 
ขนาด  สัณฐาน  สี  เสียง  กล่ิน  รส  อาการ สัมผัส  เชน เล็ก  แบน  ยาว  ขาว  เหม็น  หอม  เปรี้ยว 
เชน     
   เขารองเพลงเพราะจริง 
   มะมวงผลนีมี้รสเปร้ียว 
   นักเรียนดีตองอานหนังสือ 

 4.2 กาลวิเศษณ คือคําวิเศษณท่ีขยายคําอ่ืนเพ่ือบอกเวลา เชน เร็ว กอน เชา สาย 
บาย เย็น ค่ํา นาน เสมอ เชน     

  เขามาโรงเรียนสาย 
  แดงทานอาหารตอนค่ํา 
  พุฒมามหาวิทยาลัยสายเสมอ 
 4.3 สถานวิเศษณ คือคําวิเศษณบอกสถานท่ี ไดแกคํา บน ลาง เหนือ ใน นอก ใกล 

ไกล เชน     
  เขาอยูไกล    
  ฉันอยูใกล 
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  ขาวอยูใกลดํา 
  4.4 ประมาณวิเศษณ คือ คําวิเศษณท่ีบอกปริมาณ เชน นอย มาก จุ ท้ังปวง จําแนก

เปน 4 พวก ดังนี ้
   4.1 บอกจํานวนไมจํากัด ไดแกคํา หมด ส้ิน ท้ังปวง บรรดา 
   4.2 บอกจํานวนไมจํากัด ไดแก จุ มาก หลาย 
   4.3 บอกจํานวนนับ เชน หนึ่ง สอง ท่ีหนึ่ง 
   4.4 บอกจํานวนแบงแยก เชน ตาง บาง 

 4.5 นิยมวิเศษณ คือ คําวิเศษณท่ีบอกความแนนอน ไดแกคํา นี้ นั้น โนน ทีเดียว 
แนนอน เฉพาะ เชน     

เขาเปนคนขยันแนๆ    
บานดาวอยูทางโนน 
มานพเดินไปทางนั้น 

  4.6 อนิยมวิเศษณ คือ คําวิเศษณท่ีใชประกอบ โดยไมแสดงความกําหนดแนนอน
ลงไป ท้ังไมใชคําถามหรือแสดงความสงสัย ไดแกคํา อ่ืน อ่ืนๆ ใคร ใครๆ อะไร ฉันใด เชน 

เธอจะมาเวลาใดก็ได 
เธอจะทําอยางไรก็ทําเถอะ 
เขาจะมากีค่นก็ไมเปนไร 

  4.7 ปฤจฉาวิเศษณ คือ คําวิเศษณท่ีใชเปนคําถามหรือแสดงความสงสัย ไดแกคํา 
อะไร ไฉน ใด เหตุไร อยางไร เชน        
   ตัว อะไร อยูใตโตะ 
                               เขากําลังคิด อะไร นะ 
   ทําไม เธอจึงทําอะไรอยางนี ้

 4.8 ประติเษธวิเศษณ คือ คําวิเศษณท่ีแสดงความปฏิเสธ เชน ไม ไมได มิได ไมใช 
หามิได เชน         

ผมไมไดทําส่ิงนั้น 
   ฉันไมไดขับรถชนเธอ 
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   ฉันไมใชตัวสํารองของเธอ 
 4.9 ประติชญาวิเศษณ ไดแก คําวิเศษณท่ีใชในการพูดจากัน เชนคําจําพวกขานรับ 

คํารับรอง เชน 
  มาแลวคะ 

   รับอะไรดคีะ  
   คุณทานครับมีคนมาหาขอรับ 

 4.10 ประพันธวิเศษณ คือ คําวิเศษณ ท่ีทําหนาท่ีเช่ือมคําหรือความท่ีเขามาขางหนา 
ไดแก ท่ี ซ่ึง อัน เชน   

   เขาคิดอยางที่เธอคิด 
   เขาทําความดอีันหาท่ีสุดมิได 
 

5. คําบุพบท 
 คําบุพบท คือ คําท่ีทําหนาท่ีอยูหนาคําหรือขอความท่ีอยูขางหลังใหไปเกี่ยวโยงกับคําหรือ
ขอความท่ีอยูขางหนา และเกิดความหมายเกี่ยวของเปนเรื่องเดียวกัน เชน นก  ตนไม ในท่ีนี้คําท้ัง
สองไมมีความหมายเกี่ยวของกัน ตางก็เปนอิสระเฉพาะของแตละคํา ตอมาเม่ือนําคําบุพบทมาใช
รวมดวยเปน “นกบนตนไม” ท้ังสองคําก็เกิดความหมายเกี่ยวของกัน แสดงความหมายวา นกอยูบน
ตนไม 
 การใชบุพบทแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
  5.1 คําบุพบทที่ไมเชื่อมกับบทอื่น ไดแก คําทักทาย หรือรองเรียก เชน ดูกร ขาแต 
อันวา เชน 
   ดูกรทานทานหลาย จงใชชีวิตในความไมประมาทเถิด……. 
   ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย ขอนอมถวาย...... 
   อันวาความมีสัจจะนั้น เปนเหตุท่ีมนุษยตางจากสัตว........ 
  5.2 คําบุพบทที่เชื่อมกับคําอื่น ไดแก ของ บน ใต ตาม ดวย แหง ยัง ฯลฯ เชน 
   เครื่องยนตพวกนี้เปนเครื่องยนตจากตางประเทศ 
   แกววางอยูบนโตะ 
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   แมเย็บผาดวยจักร 
 ขอสังเกต   ยังมีคําเช่ือมกับบทอ่ืน เชน กับ  แก  แด  ตอ  ซ่ึงมีหลักการนําไปใชดังนี้  
   กับ ใชกับการกระทําท่ีรวมทํากันมา เชน 
    ฉันตกลงจะไปดูหนังกับเธอ 
    พ่ีเดินจูงมือกับนอง 
   แก ใชนําหนาผูรับท่ีมีอาวุโสนอยกวา หรือเสมอกัน เชน 
    ครูแจกหนังสือแกนักเรียน 
    แมใหเงินแกลูก 
   แด ใชนําหนาคํานามผูรับท่ีมีอาวุโสมากกวา บุคคลท่ีเคารพ หรือมีฐานะ
เหนือกวา เชน 
    นักเรียนมอบดอกไมแดครู 
    แมถวายภัตตาหารแดพระ 
   ตอ ใชในการติดตอกับผูรับตอหนา เชน 
    ผูรายใหการตอเจาหนาท่ีตํารวจ 
    นักศึกษาตองมีความรักตอสถาบัน 
 

6. คําสันธาน 
 คําสันธาน คือ คําท่ีใชเชื่อมกับคํา  หรือเชื่อมประโยคกับประโยค ใหตอเนื่องกัน 
คําสันธานจําแนกได 2 ชนิด คือ 
  6.1 คําสันธานเชื่อคํากับคํา ไดแกคําวา กับ และ เชน 
   พ่ีกับนอง 
   เขียนกับอาน 
   ลูกและหลาน 
  6.2 คําสันธานเชื่อมประโยคกับประโยค ขอความกับขอความ มี 4 ลักษณะ คือ 
   6.2.1 เช่ือมใจความคลอยตามกัน เชน 
    พอลางมือเสร็จก็ไปรับประทานอาหาร 
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   6.2.2 เช่ือมใจความขัดแยงกัน เชน 
     แมเขาจะพยายามแลวแตก็ไมสําเร็จ 
   6.3.3 เช่ือมใจความเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง เชน 
    เธอจะอานหนังสือหรือเธอจะเลน 
   6.3.4 เช่ือมใจความเปนเหตุเปนผลกัน เชน 
    เพราะรถติดเขาจึงมาสาย 
 

7. คําอุทาน  
 คําอุทาน คือ คําท่ีเปลงออกมาบอกอาการ หรือบอกความรูสึกของผูพูด และคําพูดเสริมชวย
ใหเกิดความสละสลวย แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
  7.1 คําอุทานบอกอาการ หรือบอกความรูสึกของ จะใชเครื่องหมายอัศเจรีย (!) 
กํากับขางหลัง เชน อุย! พุทโธ! โอโห! อนิจจา! 
  7.2 คําอุทานเสริมบท เปนคําพูดเสริมเพ่ือใหเกิดเปนคําท่ีสละสลวยขึ้นมา เชน 
   - รถรา  - วัดวาอาราม  - กระดูกกระเดี้ยว 
   - อาบน้ําอาบทา - หนังสือหนังหา  - กับขาวกับปลา 
 
การอานคํา 

เสียงของคําในภาษาไทยมีหลายลักษณะ ผูอานออกเสียงควรทําความเขาใจและฝกฝน
เพ่ือใหอานออกเสียงคําไดถูกตอง 

 
1. การอานอักษรควบกล้ํา คือ มีพยัญชนะตัวหนา 1 ตัว และมีตัว ร ล ว รวมสระเดียวกัน 

การอานอักษรควบมีขอแนะนํา ดังนี ้
 1.1 อักษรควบแท คือ คําท่ีมีพยัญชนะตนควบกับ ร ล ว ประสมดวยสระเสียง

เดียวกัน อานออกเสียงพรอมกันท้ังสองตัว เชน เตรียมพรอม กรอย กลับกลาย คลองแคลว ขรัว
เปนตน 
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 1.2 อักษรควบไมแท คือ พยัญชนะท่ีมีตัว ร ควบอยู แตไมออกเสียงตัว ร หรือ
เปล่ียนเสียงเปนเสียงอ่ืน อักษรควบ จร สร ซร ศร ทร เปนอักษรสองตัวที่มี จ ส ซ ศ ท ควบกับ 
ร เม่ือเปนพยัญชนะตน จร สร ซร ศร ใหอานออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนาตัวเดียวเปน จ ส ซ ศ 
สวน ทร ใหอานออกเสียงเปน ซ เชน จริง สราง ไซร อินทรี เศรา เปนตน 

 
2. การอานอักษรนํา คือ มีพยัญชนะตนสองตัวรวมสระเดียวกัน การอานอักษรนํา ดังนี้  
 2.1 กรณีอักษรสูง (ข ฃ ฉ ถ ฐ ผ ฝ ศ ษ ส ห) เปนตัวนํา และอักษรต่ําเดี่ยว (ง ญ น 

ย ณ ร ว ม ฬ ล) เปนตัวตาม เม่ืออานออกเสียงใหออกเสียงท่ีตัวนํา สวนตัวตามใหออกเสียง
วรรณยุกตเสียงจัตวาหรือเสียงสูงตามตัวนํา เชน 

 สงวน  อานวา  สะ - หงวน 
 ถนอม  อานวา  ถะ - หนอม 
 ขนม  อานวา  ขะ - หนม 
 ผวา  อานวา  ผะ - หวา 

 2.2 อักษรสูงนําอักษรต่ําคู เม่ืออานใหออกเสียงอะกึ่งเสียงท่ีตัวนํา สวนตัวตามให
ออกเสียงวรรณยุกตตามปกติไมตองออกเสียงสูงตามตัวนํา เชน 

 ไผท  อานวา  ผะ - ไท 
 สภา  อานวา  สะ - พา 
 สภาพ  อานวา  สะ - พาบ 
 เผชิญ  อานวา  ผะ - เชิน 

 2.3 อักษรกลาง (ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ) นําอักษรต่ําเดี่ยว เม่ืออานใหออกเสียงอะกึ่ง
เสียงท่ีตัวนํา สวนตัวตามใหออกเสียงวรรณยุกตตามตัวนําท่ีเปนอักษรกลาง เชน 

 กนก  อานวา   กะ - หนก 
 จมูก  อานวา  จะ - หมูก 
 ตลาด  อานวา  ตะ - หลาด 

 2.4 อักษร อ นํา ย ไมตองออกเสียงอะท่ีตัวนํา ใหออกเสียงวรรณยุกตของตัว ย 
ตามเสียงตัว อ เชน 
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 อยา  อานวา  หยา 
 อยู  อานวา  หยู 
 อยาง  อานวา  หยาง 
 อยาก  อานวา  หยาก 

 2.5 อักษร ห นําอักษรต่ําเดียว ไมตองออกเสียง อะ กึ่งเสียง ท่ีตัวนําแตออกเสียง
วรรณยุกตตามตัว ห เชน 

 หมอ  อานวา  หมอ 
 หลง  อานวา  หลง 
 หนัก  อานวา  หนัก 
 ใหญ  อานวา  ใหย  
 

3. การอานคําสมาส การอานคําสมาสมีขอแนะนํา ดังนี ้
 3.1 ถาเปนคําสมาสท่ีพยางคทายของคําหนาไมมีรูปสระปรากฏอยูใหอานออก

เสียง อะ ท่ีพยางคทายของคําหนาตอเนื่องกับพยางคหลัง เชน 
 กิจกรรม อานวา  กิด - จะ - กํา 
 อิสรภาพ อานวา  อิด - สะ - หระ - พาบ 
 วรรณคด ี อานวา  วัน - นะ - คะ - ดี 
 สังคมศาสตร อานวา  สัง - คม - มะ - สาด 

 3.2 ถาเปนคําสมาสท่ีพยางคทายของคําหนามีรูปสระปรากฏอยูใหออกเสียงพยางค
ทายประสมกับรูปสระท่ีปรากฏอยูตอเนื่องกับพยางคหลัง เชน 

 ประวัติศาสตร อานวา  ประ - หวัด - ติ - สาด 
 อุบัติเหต ุ อานวา  อุ - บัด - ติ - เหด 
 วุฒิบัตร   อานวา  วุด - ทิ - บัด 
 เชตุพน  อานวา  เช - ตุ - พน 
 พันธุกรรม อานวา  พัน - ทุ - กํา 
 เมรุมาศ  อานวา  เม - รุ - มาด 
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 3.3 คําสมาสบางคําไมอานตามขอแนะนําขางตน เชน 
 ชลบุร ี  อานวา  ชน - บุ - รี 
 สุพรรณบุร ี อานวา  สุ - พัน - บุ - รี 
 

4. การอานคํายืมจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต มีขอแนะนําดังนี้ 
 4.1 อานแบบเรียงพยางค คําท่ีไมมีรูปสระกํากับใหออกเสียง อะ เชน 

 กรณี  อานวา  กะ - ระ - นี 
 ปกติ  อานวา  ปะ - กะ - ติ 
 ธนบัตร  อานวา  ทะ - นะ - บัด 
 ปรมาจารย อานวา  ปะ - ระ - มา - จาน 

มกราคม อานวา  มะ - กะ - รา - คม 
 4.2 กรณีท่ีเปนพยัญชนะตัวสะกดไมตองออกเสียง อะ ท่ีตัวสะกด เชน 

 ปรมาจารย อานวา  ปะ - ระ - มา - จาน 
 สัปดาห  อานวา  สับ - ดา 
 อาชญา  อานวา  อาด - ยา 
 ปรัชญา  อานวา  ปรัด - ยา 
 วิตถาร  อานวา  วิด - ถาน 
 อาสาฬหบูชา อานวา  อา - สาน - หะ - บู - ชา 

 4.3 ถาพยัญชนะตัวสะกดของพยางคหนาเปนตัว ล ใหออกเสียงตัว ล มีเสียง
สระอะ กึ่งเสียงตอเนื่องกับพยางคหลังดวย เชน 

 กัลบก  อานวา  กัน - ละ - บก 
 ศิลปะ  อานวา  สิน - ละ - ปะ 
 กัลยา  อานวา  กัน - ละ - ยา 

 4.4 ถาพยัญชนะตัวสะกดของพยางคหนาเปนตัว ศ ษ ส ใหออกเสียง อะ กึ่งเสียง 
ตอเนื่องกับพยางคหลังดวย เชน 

 สัสดี  อานวา  สัด - สะ - ดี 
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 พัสดุ  อานวา  พัด - สะ - ดุ 
 พิสดาร  อานวา  พิด - สะ - ดาน 
 โฆษณา  อานวา  โคด - สะ - นา 
 เทศนา  อานวา  เทด - สะ - หนา 

 ยกเวน บางคําไมตองออกเสียง อะ ท่ี ศ ษ ส เชน 
 สวัสดี  อานวา  สะ - หวัด - ดี 
 อธิษฐาน อานวา  อะ - ทิด - ถาน 
 สันนิษฐาน อานวา  สัน - นิด - ถาน 
 

5. การอานตัว ฤ มีขอแนะนํา ดังนี้ 
 5.1 อานออกเสียง เออ ไดแก ฤกษ อานวา เริก 
 5.2 อานออกเสียง ริ เม่ือประสมกับพยัญชนะ ไดแก ก ต ท ป ศ ส เชน  

 กฤษณา  อานวา  กริด - สะ - หนา 
 วิกฤติ  อานวา  วิ - กริด 
 ตฤณมัย  อานวา  ตริน - นะ - ไม 
 ศฤงคาร  อานวา  สริง - คาน 
 ทฤษฎี  อานวา  ทริด - สะ - ดี 

 5.3 อานออกเสียง รึ เม่ือประสมกับพยัญชนะ ค น พ ม ท เชน 
 คฤหาสน อานวา  คะ - รึ - หาด 
 มฤคา  อานวา  มะ - รึ - คา 
 พฤกษา  อานวา  พรึก - สา 
 พฤหัสบด ี อานวา  พรึ - หัด - สะ - บอ - ดี 

 หรือตัว ฤ ท่ีเปนพยางคหนาของคํา เชน 
 ฤทัย  อานวา  รึ - ไท 
 ฤด ี  อานวา  รึ - ดี 
 ฤด ู  อานวา  รึ - ดู 
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การเขียนสะกดคํา 
การใชภาษาในการส่ือสารดวยการเขียน การสะกดคําใหถูกตองเปนเรื่องจําเปนเพราะคําใน

ภาษาไทยจํานวนมาก แมจะมีเสียงเหมือนกัน ถาความหมายตางกันก็จะสะกดตางกัน การสะกดคํามี
ความสําคัญตอการส่ือสาร หากสะกดผิดความหมายอาจผิดไป เชน “ท่ีนี่มีนกหลายพัน” ประโยคนี้
หมายความวา ท่ีนี่มีนกเปนพันๆ ตัว แตถาเขียนวา “ท่ีนี่มีนกหลายพันธุ” ประโยคนี้หมายความวา 
ท่ีนี่มีนกหลายชนิดจะเห็นไดวา เม่ือเขียนสะกดผิดความหมายในประโยคจะเปล่ียนไป ดังนั้นผูทํา
การส่ือสารจึงควรเอาใจใสเรื่องการสะกดคํา และเขียนสะกดคําใหถูกตอง ตามหลักการดังตอไปนี ้

หลักการประวิสรรชนีย 
 1. คําไทยแทออกเสียง อะ เต็มคําจะประวิสรรชนีย เชน   

 กะ  จะ  ปะ  ละ 
 กระโดด  กะทิ   ชะลอม   ทะนาน   
 มะระ   กระทะ  เกะกะ  สะเปะสะปะ 

 2. คําประสมสองพยางค ท่ีตอมาพยางคหนาคําหนากรอนเปนเสียง อะ ให 
ประวิสรรชนีย    เชน  

 สาวใภ   เปน   สะใภ     
 หมากปราง  เปน   มะปราง 
 ตาวัน   เปน   ตะวัน 

 3. พยางคเสียง สะ ท่ีแผลงเปน ตะ หรือ กระ ได ตองประวิสรรชนีย เชน 
 สะเทือน   เปน    กระเทือน 
 สะพาน   เปน    ตะพาน 
 สะพาย   เปน   ตะพาย 

 4. คําท่ีมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ถาพยางคสุดทายออกเสียง อะ ตอง 
ประวิสรรชนีย เชน  

เถระ    อวัยวะ    คณะ     
 ศิลปะ    ลักษณะ   ปยะ 
 สาธารณะ  พละ   เคหะ 
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  5. คําแผลงคําท่ีแผลงโดยการแทรกตัว ร ถาคําเดิมประวิสรรชนียตองคงรูป 
ประวิสรรชนียไว เชน 
   จะเข   เปน   จระเข 
   ทะนง   เปน   ทระนง 

 ถาคําเดิมไมประวิสรรชนีย  ก็ไมตอง ประ  เชน 
   จมูก   เปน   จรมูก 
   สลาง   เปน   สรลาง 
   ตลบ   เปน   ตรลบ 

 ยกเวนแทรกตัว  ร หลัง ก   แมคําเดิมไมไดประวิสรรชนีย ก็ตองประวิสรรชนีย
ดวย เชน 
   กลับกลอก  เปน   กระลับกระลอก 
   กษาปณ   เปน   กระษาปณ 
   กษัย   เปน   กระษัย 

 6. คําท่ีมาจากภาษาตางๆ จากประเทศทางตะวันออก เชน ชวา จีน ญี่ปุน ฯลฯ 
พยางคท่ีออกเสียง อะ ตองประวิสรรชนีย เชน 
   สะตาหมัน มะงุมมะงาหรา  ระต ู  (ภาษาชวา) 
   ตะหลิว  ตะเกียบ   พะโล  (ภาษาจีน) 
   กระดังงา  มะเร็ง    อุบะ               (ภาษามลาย ู) 
  7. คําท่ีมาจากภาษาตางๆ จากประเทศทางตะวันตก ถาออกเสียง อะ เต็มคํา 
ตองประวิสรรชนีย เชน 
   อะตอม    อะเธนส   (ภาษาอังกฤษ) 
   กะจับปง   กะละแม   (ภาษาโปรตุเกส) 
   กะปตัน       (ภาษาฝรั่งเศส) 
  8. คําอัพภาสในบทรอยกรองท่ีกรอนมาจากคําซํ้า และพยางคแรกออกเสียง อะ 
จะตองประวิสรรชนีย เชน  
   คึกคึก   เปน   คะคึก 
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   วับวับ   เปน   วะวับ 
   รื่นรื่น   เปน   ระรื่น  
  9. คําท่ีไมทราบแนชัดวามาจากภาษาใด และออกเสียง อะ อยางชัดเจนตอง 
ประวิสรรชนีย เชน  
   พะนอ    คะนึง    พะงา  
   พะเนียง   กะหรี่    สะระแหน  

หลักการไมประวิสรรชนีย 
 1. คําท่ีออกเสียง อะ ไมเต็มเสียง เชน  

   สบาย    พมา    สักหลาด  
   ชนิด    สบู    ชนวน 
   ทวาย   ทนาย   อรอย 

 2. คําท่ีเปนอักษรนําไมตองประวิสรรชนีย เชน 
   กนก    ขนม    ขนาด  
   ขนุน    จรวด    ฉลาด  
   ผวา    ถลา    สลัด  

 3. คําท่ีมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต และ ออกเสียง อะ ท่ีพยางคหนา 
ไมตองประวิสรรชนีย เชน 
   กรณี    กวี    คณิตศาสตร  
   คหบดี    คมนาคม   นวรัตน  
   สรณคมณ   อรหันต   สมาคม 

 4. คําสมาส ซ่ึงมีเสียง อะ ท่ีทายคําหนา ไมตองประวิสรรชนีย เชน   
   พลศึกษา   ชีวประวัติ   อิสรภาพ  
   คณบดี    สาธารณสุข   มนุษยสัมพันธ 
   จริยศึกษา  กรรมกร   วัฒนธรรม 

 5. คําไทยแทซ่ึงยอมาจากคําอ่ืนๆ ไมประวิสรรชนีย  เชน 
  ทนาย    มาจากคําวา  ทานนาย  แทนนาย 
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  ธ    มาจากคําวา  ทาน  เธอ  ไท 
  ณ   มาจากคําวา  ใน ณ ท่ีนี ้

  6. ภาษาตางประเทศในภาษาไทย ท่ีพยางคหนาออกเสียง อะ ไมเต็มเสียง 
ไมตองประวิสรรชนีย   เชน 
    กบาล   ถนน  พนม  (ภาษาเขมร) 
   สังขยา   สลัด   สลาตัน  (ภาษามลาย)ู 
   สักหลาด  องุน   กลาโหม (ภาษาเปอรเซีย)  
   อินทผลัม  พนัส   มนัส  (ภาษาทมิฬ) 

หลักการใช ใอ ไอ ไอย และ อัย 
คําในภาษาไทยท่ีอานออกเสียง อัย มีรูปแบบอยูถึง 4 รูปแบบดวยกันคือ ใอ ไอ ไอย และ 

อัย การมีรูปเขียนถึง 4 แบบ เชนนี้ เปนเครื่องชวยในการแยกความหมายของคํา ทําใหคําท่ีมีรูปตางๆ 
ใชในความหมายตางกันไดมากขึ้น และแสดงถึงท่ีมาของคํานั้นๆ ไดอีกดวย การจะใชคําเหลานี้ให
ถูกตอง จะตองศึกษาหลักเกณฑเขียนคําแตละแบบ ซ่ึงมีหลักดังตอไปนี้  

1. หลักการใช ใอ (ไมมวน)  
 คําท่ีเขียนดวย สระใอ เปนคําไทยแท ในภาษาไทยเรามีอยู 20 คํา ซ่ึงอาจใชวิธีผูก 

เปนบทรอยกรองแบบตางๆ เพ่ือชวยความจํา เชน  
   ผูใหญหาผาใหม   ใหสะใภใชคลองคอ 
  ใฝใจเอาใสหอ     มิหลงใหลใครขอดู  
   จะใครลงเรือใบ  ดูน้ําใสและปลาปู 
  ส่ิงใดอยูในตู     มิใชอยูใตตั่งเตียง  
   บาใบถือใยบัว   หูตามัวมาใกลเคียง 
  เลาทองอยาละเล่ียง    ยี่สิบมวนจําจงดี  

2. หลักการใช ไอ (ไมมลาย)  
  การเขียนคําท่ีใชสระไอ (ไมมลาย) ในการเขียนคําภาษาไทยในปจจุบันมีหลัก
สําคัญ 3 ประการดังตอไปนี ้



47 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 2.1 คําไทยทุกคําท่ีออกเสียง อัย นอกเหนือจากคําที่ใชไมมวนใหเขียนดวย ไอ 
(ไมมลาย) เชน  

  ไก   ตะไคร  คล่ืนไส 
  ไอแดด  ไฟ  ไป 
 2.2 คําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซ่ึงรูปคําเดิมใชสระไอ (ไมมลาย) ใหเขียน

โดยใช ไอ ตามรูปแบบคําเดิม เชน  
   ไอศฺวรฺย          แผลงเปน  ไอศวรรย    

 ไพรสณฺฑ       แผลงเปน  ไพรสณฑ  
   ไวชยฺนต         แผลงเปน  ไพชยนต 
  คําภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีมีรูปคําเดิมเปนเสียงสระอิ   อี และ เอ แลวแผลงเปน
เสียง ไอ ในภาษาไทยใหใช  ไอ (ไมมลาย) เชน  
   รวิ   แผลงเปน  อําไพ    

 วิหาร     แผลงเปน  ไพหาร              
 ตรี  แผลงเปน  ไตร    

 2.3 คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศทุกคําไมวาจะเปนภาษาจีน เขมร มอญ พมา หรือ
ชาติตะวันตก เม่ือเขียนเปนคําไทยใหใชสระไอ (ไมมลาย)   เชน  
   ไถง    สไบ    ไศล  
   สไลด    อะไหล    ไวน   
   ไมโครเวฟ  ไฮโดรเจน  ไนลอน 

3. หลักการใช ไอย (ไมมลาย มี ย ตาม) มีหลักการเขียนดังนี้  
 3.1 คําไทยท่ียืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซ่ึงมีรูปเดิม เอยย (เอย - ยะ) เม่ือ

เปนคําภาษาไทย แผลง เอ เปน ไอ แลวตัด ย ออก หนึ่งตัว เชน  
   เวเนยฺยสตฺว   เปน  ไวไนยสัตว 
   อธิปเตยฺย  เปน  อธิปไตย 
   อสงฺเขยฺย  เปน  อสงไขย 
   อาชาเนยฺย  เปน  อาชาไนย 
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   ภูวเนยฺย   เปน  ภูวไนย 
   เวยฺยากรณ  เปน  ไวยากรณ 

 3.2 คําสันสกฤตบางคํา รูปเดิมเขียนเปน เอย (เอ-ยะ) เม่ือนํามาใชในภาษาไทย 
เราแผลงเสียง เอ เปน ไอ เขียนรูปคําเปน ไอย เชน  
   อุปเมย   เปน  อุปไมย 
   ภาคิเนย   เปน  ภาคิไนย 
   เสยฺยาสน   เปน  ไสยาสน 

 3.3 คําบางคําไมไดรูปคํามาจาก เอยย หรือ เอย ดังกลาว แตเราเขียนเสียง อัย โดย
ใชรูป ไอย โดยความนิยมและเคยชินกันแลว เชน 
   ไทย   เดิมใช ไท   ตอมาเขียนเปน  ไทย   
   ไอยรา   มาจากคําวา   ไอราวณ (ภาษาสันสกฤต)   
ตอมาตัด “วณ” ออกไป เหลือ “ไอรา” และแทรก “ย” เพ่ือประโยชนในการแตงคําประพันธ 

4. หลักการใช อัย   (เสียง อะ มี ย สะกด)  
  การเขียนรูป อัย นี้ เปนการเขียนรูปคําท่ีมาจากภาษาบาลี และสันสกฤต ซ่ึงรูปคํา
เดิมเปนคําท่ีออกเสียง / อะ / แลวมี ย ตามหลัง หรือมาจากเสียง  / อะ-ยะ /  เม่ือนํามาใชในภาษาไทย  
เปล่ียน “อะ” เปนไมหันอากาศ และใช “ย” เปนตัวสะกด   เชน  
   ชย  เปน  ชัย    
   วินย  เปน  วินัย 
   ภย  เปน  ภัย   

หลักการใช   อํา  อัม  อําม    รรม 
โดยมีหลักการออกเสียงและสังเกต ดังนี ้
1. หลักการใช อํา   
 1.1 ใชเขียนคําไทยแทๆ  ท่ัวไป เชน  

   คํา   ขํา  กํา   จดจํา  
   ลํานํา   ทํา  ย้ํา  ลํ้า 
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 1.2 ใชเขียนคําแผลงท่ัวไปท่ีแผลงมาเปน เสียง อัม ไมวาจะเปนคําแผลงซ่ึงมาจาก
คําไทยแท หรือ คําภาษาอ่ืนๆ เชน 
   ขจร   เปน  กําจร 
   ตรัส  เปน  ดํารัส 
   เสียง  เปน  สําเนียง 

 1.3 ใชเขียนคําท่ีมาจากภาษาอ่ืนซ่ึงออกเสียง อัม และนํามาเขียนตามอักขรวิธีของ
ภาษาไทย ใชสระอํา เชน 
   กําปน     กํายาน    กํามะถัน   
   รํามะนา    กําสรวล  ธํามรงค   
   สําปน     ฉนํา    กําธร 

2. หลักการใช   อัม 
 2.1 ใชเขียนคําท่ีมาจากภาษาบาลี และสันสกฤต ซ่ึงเดิมเปนเสียง อะ มี  ม สะกด

เชน 
   กัมพล   มาจาก   กมฺพล   
   คัมภีร     มาจาก   คมฺภีร  
   อุปถัมภ  มาจาก   อุปตฺถมฺภ           

 2.2 สําหรับคําบาลีสัน สกฤต ท่ีนฤคหิตสนธิกับพยัญชนะวรรค ป (ป ผ พ ภ ม) 
เกิดเปนเสียง    อัม ใหเขียน อัม ตามหลักเกณฑนี้ดวย เชน 
   สัมพัตสร  มาจาก   สํ + วจฺฉร    
   สัมพาหะ  มาจาก   สํ + วาหน   
   สัมภาระ   มาจาก   สํ + ภาร    

 2.3 เขียนคําท่ียืมมาจากภาษาอ่ืนๆ เชน  
   กิโลกรัม          นัมเบอร     อัลบ้ัม    
   สัมมนา     ปรัมปรา   ทรัมเปต 
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3. หลักการใช อําม  
  ใชเขียนคําท่ียืมมาจากภาษาบาลี และสันสกฤต ท่ีมีเสียงเดิมเปน  อะ  แลวมีตัว 
ม ตาม เม่ือนํามาใชในภาษาไทย แผลง อะ เปน อํา จึงกลายเปนรูป -อําม ในภาษาไทย   เชน  
   กมลาศน   เปน   กํามลาศน 
   อมฤต   เปน   อํามฤต 
   อมหิต   เปน   อํามหิต 

4. หลักการใช -รรม 
  คําเสียง / อัม / ท่ีแผลงมาจากภาษาสันสกฤต เขียนใช  รร  มี   ม   สะกด เชน 
   กรฺม เขียนเปน      กรรม   เชน  กรรมการ   กรรมพันธุ  กรรมวาจา  
   ธรฺม      เขียนเปน      ธรรม   เชน  ธรรมาสน   ธรรมสาร   ธรรมวัตร  
   วรฺณ เขียนปน      วรรณ   เชน  วรรณกรรม  วรรณคดี   วรรณวิจักษณ 

หลักการใช  ณ  น 
  ในภาษาไทยมีรูปพยัญชนะ ณ และ น เปนพยัญชนะท่ีเปนเสียงเดียวกัน แต
เนื่องจาก ณ เปนพยัญชนะเดิมจึงใชเขียนคําท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต สวน น เปนพยัญชนะกลาง
จึงใชเขียนคําในภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ ท่ัวไป 
 1. การใช ณ 

 1.1 ใช เขียนคําภาษาบาลีสันสกฤตโดยท่ัวๆ ไปท้ังท่ีเปนพยัญชนะตนและ
พยัญชนะสะกด เชน  
  พยัญชนะตน   

คณิกา     คเณศ     คณะ    
 ธนาณัติ    ปณิธาน    พานิช    
 พาณิชย    คณาจารย  คุณากร 

  พยัญชนะสะกด   
   กัณหา     กสิณ     คํานวณ   
   ญาณ      ทักษิณ   บัณเฑาะว   
   บิณฑบาต    ปฏิภาณ   ปราณ 
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  1.2 ใช ณ ตามหลัง ร ฤ ษ เม่ือ ณ มีรูปสระ หรือเสียงสระกํากับ ดังนี้  
   ณ ตามหลัง ร เชน   
    กรณี     การณ     กรุณา   
    ธรณี     บรรณสาร    บูรณะ  
    กรรณิการ    ทัศนูปกรณ    ปฏิสังขรณ   
   ณ  ตามหลัง ฤ  เชน  
    ตฤณ   ตฤณมัย     ตฤณชาต ิ
                   ณ  ตามหลัง ษ  เชน   
    กฤษณา    โฆษณา     ดุษณี    
    ดําฤษณา    ตฤษณา   ฯลฯ 

 1.3 ใช ณ ตามหลัง ร ฤ ษ ในกรณีท่ีมีสระและพยัญชนะวรรค กะ วรรค ปะ หรือ
พยัญชนะ ย ว ห คั่นอยู เชน   

 กษาปณ     เกษียณ     จักรปาณี
  ตรีโกณ     นารายณ    บริเวณ   
  บริคณห    ปริมาณ      พราหมณ 
  พราหมณ ี     เอราวัณ     อารมณ 

 1.4 แมวาคําเดิมจะใช น แตถานําคํานั้นมาประกอบคําใหมตามหลัง ร ก็ตองเปล่ียน
มาใช ณ เชน 
   ประ + นาม   เขียนเปน  ประณาม     
   ประ + มาน  เขียนเปน  ประมาณ 

ประ + นม  เขียนเปน  ประณม                                                               
2. การใช น 

  2.1 การเขียนคําในภาษาไทยท้ังท่ีใชเปนพยัญชนะตนและพยัญชนะสะกด เชน 
   นาก    นอน    นิ่ง    นิ่ม    
   แนน   โนน    นอน    แนบ   
   โยน    รอน    ลน    วาน     
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 2.2 ใชเขียนคําภาษาบาลีสันสกฤตตามลักษณะเดิม เชน  
   กฐิน    กนก    กันดาร  ขันธ  
    ขันติ    คมนาคม    คิมหันต   จันทร     
   ชนม    ชนินทร    เดรัจฉาน  ทัศนาจร 

 2.3 ใชตามหลัง ร ฤ ษ เม่ือทําหนาท่ีเปนพยัญชนะสะกด เชน    
กริน    คฤนถ    ปกษิน    

 2.4 ใชเขียนคําภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ท่ีไมใชภาษาสันสกฤต เชน   
   ปนเหนง   รํามะนา   กระยาหงัน  ระเดน    
   กํานัน    ตานี    กานพลู   ขันที    
   หญา  ฝรัง่   เขนย    จังหัน    
 หลักการใช ศ ษ ส 
  คําท่ีประกอบดวยตัว ส ในภาษาไทย ท้ังท่ีเปนตัวสะกดและตัวออกเสียงมีถึง 3 ตัว
ดวยกัน คือ ศ ษ ส บางทีก็ทําใหเกิดการสับสนวาเม่ือใดจะใช ศ เม่ือใดจะใช ษ และเมื่อใดจะใช  
ส ในเรื่องนี้มีหลักเกณฑดังนี ้
 1. การใชตัว ศ มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
  1.1 ถาเปนคําขึ้นตนคํา แสดงวาคํานั้นเปนคํา ท่ีมาจากภาษาสันสกฤต เชน 
   ศิระ  ไศล  ศิลา  ศีล 
   ศศิธร  ศาสนา  ศากยะ  ฯลฯ 
  ยกเวนคําวา  
   ศก (ผม)  ศอ (คอ)  ศอก   ศึก  
   เศิก   เศรา (ซ่ึงเปนคําไทยและคําเขมร) 
  1.2 ใชกับคําท่ีมาจากภาษาสันสกฤต ซ่ึง มีหลักเกณฑการใช ศ เม่ืออยูหนา
พยัญชนะ วรรค จะ คือ จ ฉ ช ฌ ญ เชน อัศเจรีย  อัศจรรย   
  1.3 โบราณใชถอดคําภาษาอังกฤษท่ีเปนตัว C ดวย ศ และออกเสียงเปน ส 
เชนเดียวกับ S เพ่ือใหเปนท่ีสังเกตไดวามิไดมาจาก S ดังนั้น “Ice Cream” จึงถอดเปน “ไอศกรีม” 
หรือ “Civilize” ถอดเปน “ศิวิไลซ” เปนตน 
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 2. การใชตัว ษ มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
  2.1 ถาเปนคําขึ้นตนคําแสดงวาคํานั้นเปนคําท่ีมาจากภาษาสันสกฤต เชน ษมา 
(แปลวา ความอดกล้ัน ความอดทน) 
  2.2 ใชกับคําท่ีมาจากภาษาสันสกฤต มีหลักเกณฑการใช ษ เม่ืออยูหนาพยัญชนะ 
วรรค ฏะ คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เชน ทฤษฎี โอษฐ  
  2.3 ใชเปนตัวสะกดของคําไทยบางคํา เชน โจษ โจษจน โจษจัน โจษแจ จรร โจษ 
(แปลวา พูดกันเซ็งแซ พูดถึง เลาลือกันอ้ืออึง) 
  2.4 ใชเปนตัวสะกดของคําบางคําท่ีมาจากภาษาตระกูลยุโรป เชน กระดาษ อังกฤษ
 3. การใชตัว ส มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
  3.1 คําไทยแทบท้ังหมดท่ีออกเสียง “สอ” นอกจากท่ีกลาวมาแลวในเรื่องการใชตัว 
ศ และ ษ ใหใช ส ท้ังส้ิน 
  3.2 คําบาลีท้ังหมดและคําสันสกฤตท่ีออกเสียง “สอ” แตมิไดอยูในหลักเกณฑ 
ท่ีตองใช ศ และ ษ ดังกลาวแลว ใช ส ท้ังส้ิน ซ่ึง คําท่ีมาจากภาษาสันสกฤต มีหลักเกณฑการใช ส 
เม่ืออยูหนาพยัญชนะ วรรค ตะ คือ ต ถ ท ธ น เชน สตรี เสถียร  
  3.3 คําท่ีถอดมาจากภาษาตระกูลยุโรป จะเปนตัว C หรือ S ก็ตาม ถาออกเสียง 
“สอ” ใหถอดออกมาเปนตัว ส นอกจากบางคําดังท่ีไดกลาวมาแลว เชน   

 แสตมป (Stamp)  สตู (Stew)  สตัฟฟ (Stuff)  
หลักการใชตัวการันต และไมทัณฑฆาต 
 1. การันต (การ+อันต) แปลวา กระทําในท่ีสุด ทําใหสุดศัพท หมายถึง ตัวอักษรท่ี

ไมออกเสียง ซ่ึงมีเครื่องหมายทัณฑฆาต กํากับไว ทัณฑฆาต (     ) แปลวา ไมสําหรับฆาเปน
เครื่องหมายสําหรับฆาอักษร ไมตองออกเสียงหลักการใชตัวการันต และไมทัณฑฆาต มีหลักในการ
สังเกตดังนี้    

 1.1 คําท่ีมีพยัญชนะหลายตัว (ตัวการันต) อยูหลังตัวพยัญชนะท่ีเปนตัวสะกด ถาไม
ตองการออกเสียงพยัญชนะเหลานั้นจะใชไมทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตัวสุดทาย เชน  
   พักตร   กษัตริย   กาญจน   ลักษณ  
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 1.2 คําท่ีมาจากภาษาอังกฤษบางคําเม่ือนํามาเขียนในภาษาไทยมักใสไมทัณฑฆาต
ลงบนตัวอักษรท่ีไมตองการออกเสียงนั้น เพ่ือรักษารูปศัพทเดิมไว และเพ่ือสะดวกในการออกเสียง 
เชน  

 ฟลม  อานวา     ฟม     ศัพทเดิมคือ    Film               
 ชอลก   อานวา    ช็อก    ศัพทเดิมคือ    Chalk   
 การตูน  อานวา     กา-ตูน   ศัพทเดิมคือ    Cartoon 

 1.3 คําบางคําท่ีออกเสียงเหมือนกันเปนคูๆ ถามีตัวการันตจะทําใหความหมายตาง
ไปจากเดิม เชน  

 กรณี (เหต ุ เรื่องราว)  กรณีย (กิจท่ีพึงทํา) 
 สุรี (ผูกลาหาญ)    สุรีย (ดวงอาทิตย) 
 นิเทศ (ช้ีแจง แสดง จําแนก)  ศึกษานิเทศก (ผูทําหนาท่ีช้ีแจง) 

 1.4 รูปศัพทเดิมทําใหเขียนบางคําเขียนมีตัวการันต บางคําเขียนไมมีตัวการันต เชน  
   เปอรเซ็นต          ตองมี ต         เพราะมาจากรูปศัพทเดิมคือ  Percent 
    เซ็นช่ือ               ไมตองมี ต     เพราะมาจากรูปศัพทเดิมคือ  Sign  
   ไตรยางศ            ตองมี ศ         เพราะมาจากรูปศัพทเดิมคือ  ไตร + องศ 

 จํานง               ไมตองมี ค     เพราะแผลงมาจากคําวา  จง 
 1.5 คําท่ีมีตัว ร ออกเสียงควบกับตัวสะกด ถึงแมไมออกเสียง จะเปนตัวการันต

ไมได เชน  
   กอปร   จักร   ตาลปตร  บัตร   
   บุตร   เพชร   ปริตร   มาตร   
   มิตร   ยุรยาตร   วิจิตร   สมัคร   
  ยกเวนคําวา 
   เทเวศร    พยาฆร (เสือโครง)  ศุกร   

 สวนตัว ร ท่ีไมควบตัวสะกด เปนตัวการันตได เชน  
   จันทร    พัสตร (ผา)    พักตร    มนตร   
   ยนตร    ศาสตร     เสาร    อินทร  
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 2. การใชไมทัณฑฆาต (    )    
 ใชสําหรับบอกใหรูวาเปนตัวสะกด เชน 

 พุทโธ อันวาพระพุทธเจา 
   ใชสําหรับฆาอักษรท่ีไมตองการออกเสียง ไดแก 

 2.1 ฆาพยัญชนะตัวเดียว เชน การันต ครุฑพาห ทรัพย อลงกรณ 
 2.2 ฆาสระ เชน หมอมเจาทรงเช้ือธรรมชาติ ์
 2.3 ฆาท้ังพยัญชนะและสระ เชน พันธุ โพธ์ิ สวัสดิ์ 
 2.4 ฆาอักษรหลายตัว เชน กษัตริย ฉันทลักษณ พระลักษณ   

หลักการใช ไมไตคู มีหลักเกณฑการใชดังนี ้ 
1. ใชกับคําไทยแทที่ออกเสียงส้ัน  
 1.1 สระเอะ เปนสระท่ีมีเสียงส้ันและเขียนพยัญชนะตนไวตรงกลางระหวางสระ

เอ กับสระ อะ เม่ือมีตัวสะกด สระอะ จะเปล่ียนรูปเปนไมไตคู เชน 
 ล – เ – ะ – บ = เล็บ 
 ก – เ – ะ – ง = เก็ง 

 1.2 สระแอะ เปนสระท่ีมีเสียงส้ันและเขียนพยัญชนะตนไวตรงกลางระหวางสระ
แอ กับสระ อะ เม่ือมีตัวสะกดสระอะจะเปล่ียนรูปเปนไมไตคู เชน 

 ข – แ – ะ – ง = แข็ง 
 1.3 สระเอาะ เปนสระท่ีมีเสียงส้ัน และเขียนพยัญชนะตนตรงกลางถามีตัวสะกด

สระจะลดรูปไปหมดและจะกลายเปนตัว ออ กับ ไมไตคู เชน 
 ล – เ – าะ – ก = ล็อก 

 1.4 ถา ก เปนพยัญชนะตนใชวรรณยุกตโท แตไมมีตัวสะกดสระท้ังหมดจะหายไป
แลวใชไมไตคูแทน เชน   

 ก – เ – าะ +วรรณยุกตโท – เกาะ = ก็ 
คําไทยท่ีแผลงมาจากภาษาบาลีสันสกฤต ไมใชไมไตคู เชน  

 เบญจ  เบญจา   เพชร      
  เพชฆาต   เวจ    อเนจอนาถ  
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คําท่ีมาภาษาอ่ืนบางคําใหใชไมไตคู เชน  
 เสด็จ เท็จ  เพ็ญ  (เขมร)   
 ตาเต็ง (จีน แปลวา หัวหนาคนงาน)    

        เช็ค แร็กเกต  เซ็น ช็อคโกแลต เต็นท (อังกฤษ) 
หลักการใช ไมยมก ( ๆ )  
 ยมก แปลวา คู หมายถึง เครื่องหมายท่ีใชสําหรับใหอานซํ้า 2 ครั้ง มีหลักเกณฑการ

ใชดังนี้  
  ใชเขียนหลังคํา วลี หรือประโยคเพ่ือใหอานซํ้าคํา วลี หรือประโยคอีกครั้ง เชน 
   เด็กเล็กๆ อานวา  เด็กเล็กเล็ก 
   ในวันหนึ่งๆ อานวา  ในวันหนึ่งวันหนึ่ง 
   แตละวันๆ อานวา  แตละวันแตละวัน 
 ขอสังเกต 1. ใชซํ้าคํา ท่ีเปนคําชนิดเดียวกัน หรือเพ่ือย้ําความหมายใหเดน เชน เร็วๆ ใกลๆ 
งูๆ ปลาๆ แดงๆ นกชนิดตางๆ บานเปนหลังๆ  

    2. หามใชไมยมก หรือ ยมก (ๆ) ในกรณีดังตอไปนี้ 
 2.1 เม่ือเปนคําคนละบทคนละความ เชน 

    แมจะไปปทุมวันๆนี้  (ใชผิด) 
    ตองเขียนเปน  แมจะไปปทุมวันวันนี้ 
    นายดําๆนา  (ใชผิด) 
    ตองเขียนเปน  นายดําดํานา 

 2.2 เม่ือรูปคําเดิมเปนคํา 2 พยางค ท่ีมีเสียงซํ้ากัน เชน 
    2.2.1 นานา เชน นานาชาติ นานาประการ 
    2.2.2 จะจะ เชน เขียนจะจะ ดํานาจะจะ เห็นจะจะ 
   2.3 เม่ือเปนคําคนละชนิดกัน เชน 
    คนคนนี้มีวินัย   

 (คน  คําแรกเปน สามานยนาม  คน  คําหลังเปน ลักษณนาม)      
 2.4 ไมนิยมใช ไมยมกในคําประพันธ เชน 
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     “ใดใดในโลกลวน อนิจจัง” 
 “ศิลาหลักผลักผลักก็คอยไกล ชลาลัยยังรูแหงเพราะแรงลม”  

หลักการใช ทร  และ  ซ 
                ในภาษาไทยมีคําอยูจํานวนหนึ่งท่ีออกเสียง “ซ” แตเขียนเปน 2 รูป คือ “ซ” และ “ทร” 
หลักการใช “ซ”และ “ทร” มีดังนี ้

 1. คําไทยแทท่ีออกเสียง ซอ มักใช “ซ” เสมอ เชน ซด ซน ซบ ซอกแซก ซึมซาบ 
ฯลฯ มียกเวนบางคํา เชน โซรม ไซร (ใชอักษรควบ ซร) 

 2. คําท่ีรับมาจากภาษาเขมรซ่ึงในภาษาเดิมใช ชร ไทยใชรูป “ทร” และออกเสียง 
“ซอ” เชน ทรง ทรวง ทราม ทรุดโทรม ฉะเชิงเทรา ฯลฯ 

 3. คําท่ีรับมาจากภาษาสันสกฤตซ่ึงในภาษาเดิมใช ทร ไทยใชรูป “ทร”  
และออกเสียง “ซอ” เชน มัทรี อินทรีย นนทรี ฯลฯ 

 4. คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ท่ีออกเสียงซอ ใช “ซ” เชน เซียมซี ซาหริ่ม 
ซุป เซลล ฯลฯ 
 คําไทยท่ีใช ทร ออกเสียง ซ มีอยูประมาณ 19 คํามีหลักในการจํางายๆ โดยจําเปนบทกลอน
ดังนี้คือ 
  ทรวดทรงทราบทรามทราย ทรุดโทรมหมายนกอินทรี 
 มัทรีอินทรียมี    เทริดนนทรีพุทราเพรา 
  ทรวงไทรทรัพยแทรกวัด  โทรมนัสฉะเชิงเทรา 
 ตัว “ทร” เหลานี้เรา   ออกสําเนียงเปนเสียง “ซอ”    

คําเปนและคําตาย 
คําเปน คําตาย เปนการจําแนกคําตามลักษณะระยะเวลาในการออกเสียงตางกัน ซ่ึงลักษณะ

ดังกลาวจะทําใหคําท่ีมีเสียงพยัญชนะตนเปนรูปเดียวกัน มีเสียงวรรณยุกตตางกัน เชน “คา” เปน
อักษรต่ํา คําเปน พ้ืนเสียงเปนเสียงสามัญ  สวน “คะ” เปนอักษรต่ํา คําตาย เสียงส้ัน พ้ืนเสียงเปน
เสียงตร ี
 คําเปน  ไดแก  คําที่มีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
  1. คําท่ีพยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม ก กา  



58 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

เชน  กา  ครู  งู  มาลา  ดี  ฯลฯ 
  2. คําท่ีพยัญชนะประสมกับสระ อํา ไอ ใอ เอา 
เชน กํา น้ํา ใส  เปา  เอา  ไกล  ฯลฯ 
  3. คําท่ีมีตัวสะกดอยูในแม กง กน กม เกย เกอว  
 เชน  ปลิง  ริน  กรรม  ขาว  ลุย  ฯลฯ 

คําตาย  ไดแก  คําที่มีลักษณะ  ดังตอไปนี ้  
 1. คําท่ีพยัญชนะประสมกับสระเสียงส้ันในแม  ก  กา   

เชน  มะระ  เพราะ  แวะ  ฯลฯ 
  2. คําท่ีมีตัวสะกดในแม กก กบ กด   
เชน  บทบาท  ลาด   เลข  สูบ  ฯลฯ 

 

ประเภทของสํานวนไทย 
 สํานวน หมายถึง ทํานองพูดท่ีผิดจากภาษาธรรมดา เพราะมีลีลาประโยค ไพเราะ ลึกซึ้ง
คมคาย แมถอยคําท่ีใชบางทีอาจไมถูกตามกฎเกณฑของการใชภาษา แตสังคมท่ัวไปยอมรับ ก็นับวา
เปนภาษาท่ีถูกตอง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 แสดงภาพประกอบสํานวนไทย 
ท่ีมา http://sanvilai.blogspot.com/ 
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 ลักษณะของประโยคหรือวลีท่ีเรียกวาสํานวนนั้นตองมีลักษณะดังนี้ 
  1. มีความไพเราะ สละสลวย 
  2. มีความคมคายลึกซ้ึง 
  3. มีคติเตือนใจนําไปสูทางท่ีชอบท่ีควร 
  4. ใชวลีหรือประโยคก็ได 
   วลี  เชน  ทาสในเรือนเบ้ีย  คมในฝก 
   ประโยค เชน กําปนทุบดิน  วัวแกกินหญาออน 
  5. จะใชถอยคําธรรมดาหรือถอยคําท่ีคลองจองกันก็ได เชน  
   ถอยคําธรรมดา   ตาบอดไดแวน  เสนผมบังภูเขา 
   ถอยคําคลองจอง   ปากวาตาขยิบ   ขุดดวยปากถากดวยตา 
  6. กลาวแตนอยแตกินความกวางและลึกซ้ึง ไมตองอธิบายกันมาก เชน เราตองการ
จะเตือนคนท่ีชอบกอเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญโตถึงกับจะเกิดความแตกสามัคคีกันวา “อยาทะเลาะ
กันเพราะน้ําผ้ึงหยดเดียวเลย” เพียงเทานี้ก็เปนท่ีซึมซาบอยางลึกซ้ึงแกผูฟงโดยไมตองไปอธิบายให
ยืดยาว 
  7. แมจะใชคําท่ีผิด แตถารับรูกันวาเปนสํานวนและภาษาท่ีถูกตองก็เปนอันใชได 
ไมนับวาเปนผิด เชน คบคนดีเปนศรีแกตัว คบคนช่ัวอัปราชัย 
  8. กลาวเปนการเปรียบเทียบ เชน ใหญเหมือนยักษ สูงเหมือนเปรต ดําเหมือนตอ
ตะโก ดําเหมือนดินหมอ ดําเหมือนหมี ขาวเหมือนสําลี ขาวเหมือนไกปอก ขาวเหมือนหยวกกลวย 
อวนเหมือนหมูตอน ผอมเหมือนไมซีก เตี้ยเหมือนแคระ ตัวส่ันเหมือนผีเขา  นอนหลับเหมือนตาย 
  9. ถึงจะใชคําไมสุภาพก็ไมถือวาหยาบ เชน กําขี้ดีกวากําตด เดินตามผูใหญหมาไม
กัด กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา 
 ประเภทของสํานวนไทยแบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

1. สุภาษิต 
  สุภาษิต แปลวา ถอยคําท่ีกลาวดีแลว หมายถึง คําพูดท่ีถือเปนคติเตือนใจให
ประพฤติแตในทางดี ละเวนทางท่ีช่ัว พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546)  
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กลาววา “สุภาษิต. น. ถอยคําหรือขอความท่ีกลาวสืบตอกันมาชานาน มีความหมายเปนคติสอนใจ” 
เชน 

 
ภาพท่ี 2.3 แสดงถึงสุภาษิต กระตายตื่นตูม 
ท่ีมา http://bkkseek.com/the-false-alarm/ 

 
กระตายตื่นตูม หมายถึง เม่ือไดยินไดฟงขาวรายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันทีโดยไม

พิจารณาเสียกอนวาเปนจริงหรือไม ถาเช่ือโดยไมไดพิจารณาใหถองแท อาจทําใหเกิดความเสียหาย
ได  

 
ภาพท่ี 2.4 แสดงถึงสุภาษิต กิ้งกาไดทอง 

ท่ีมา http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita048.html 
กิ้งกาไดทอง หมายถึง คนท่ีไมมีความสําคัญไมเคยมีสมบัติเมื่อไดรับลาภยศแมเพียง

เล็กนอยก็คิดวาตนมีความสําคัญเหนือผูอ่ืนเกิดความเหอเหิมลืมตัว คนประเภทนี้พบมากในปจจุบัน 
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ภาพท่ี 2.5 แสดงถึงสุภาษิต ขี่ชางจับตั๊กแตน 
ท่ีมา http://th.hujiang.com/new/print/541631/ 

 
 ขี่ชางจับตั๊กแตน หมายถึง งานท่ีจะทํางานเปนงานเล็กนอยแตทําราวกับเปนงานใหญโต
จัดหาผูคน เครื่องมือ เครื่องใชมากมาย โดยไมจําเปนสําหรับงานนั้น ใชเปนคําตําหนิผูท่ีเตรียมการ
ใหญโตกวางานท่ีจะตองทํา ทําใหเสียเงินทองและเวลามากไปเปลาๆ ผลท่ีไดจะไมคุมกับท่ีเสียไป  

 
 

ภาพท่ี 2.6 แสดงถึงสุภาษิต เข็นครกขึ้นภูเขา 
ท่ีมา http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=surya21&month 
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 เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทํางานท่ียากลําบากจะตองมีความบากบ่ัน พากเพียร
อุตสาหะ มีมานะอดทน ไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยและไมยอทอตออุปสรรคใดๆ ท้ังส้ิน งานนั้นจึงจะ
สําเร็จได   

 
 

ภาพท่ี 2.7 แสดงถึงสุภาษิต จับปลาสองมือ 
ท่ีมา http://suphasitthaiblog.wordpress.com/2013/09/03/ 

 
 จับปลาสองมือ หมายถึง ผูท่ีไมตัดสินใจใหแนนอนวาควรจะทําส่ิงใด เห็นไปวาส่ิงโนนก็ดี 
ส่ิงนี้ก็ดี เลยทําหมดทุกอยาง ทําใหตองแบงความคิด เวลา และกําลังกาย สําหรับงานเหลานั้น เปน
เหตุใหงานแตละอยางไมไดรับผลดีเทาท่ีควรจะไดในท่ีสุดเขาจะทํางานไมไดดีเลยแมแตสักอยาง
เดียว  
 จับงูขางหาง หมายถึง การกระทําอะไรโดยไมพิจารณาใหรอบคอบเสียกอนวาควรไมควร
อยางไร มีคุณหรือมีโทษอยางไร อาจไดรับโทษภัยจากการกระทํานั้นเหมือนการจับงูขางหางงูจะฉก
กัดเอาไว  
 ฆาชางเอางา หมายถึง การลงทุนลงแรงมากมายแตไดประโยชนนิดเดียวไมคุมคาหรือ
หมายถึงการทําลายส่ิงท่ีใหญโตเพ่ือหวังไดส่ิงเล็กนอยไปเปนประโยชนของตนโดยไมคิดวาการ
กระทําเชนนั้นสมควรหรือไม  
 ชี้โพรงใหกระรอก หมายถึง ผูท่ีชอบทําอะไรอยูเปนนิสัยแลว เชน ชอบเท่ียวถามีผูบอกวาท่ี
นั่นท่ีนี่นาเท่ียวก็จะไปหรือผูท่ีเปนขโมยถามีผูบอกวา บานนั้นบานนี้มีทรัพยสินเงินทองมากก็จะ
หาทางเขาขโมย  
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 ดินพอกหางหมู หมายถึง การทําส่ิงใดก็ตาม ถามัวแตผัดวันประกันพรุงเพราะความเกียจ
ครานไมทําใหสําเร็จโดยเร็วปลอยใหคั่งคางทับถมมากเขางานจะเพ่ิมพูนมากขึ้นทุกทีทําเทาไรไมมี
เสร็จหรือหมายถึง หนี้สินไปกอขึ้นไวทีละเล็กละนอย 
 ตาบอดไดแวน หมายถึง ไดส่ิงของท่ีตนเองนําไปใชประโยชนไมได  
 หมากัดอยากัดตอบ หมายถึง คนช่ัว คนช้ันต่ํา หรือพวกอันธพาล คิดรายหรือประทุษรายเรา
อยางใดอยาทําตอบแตควรหลีกเล่ียงไปเสีย  
 หนีเสือปะจระเข หมายถึง หนีภัยอันตรายอยางหนึ่งกลับไปพบกับภัยอันตรายอีกอยางหนึ่ง  
 ฝนทั่งใหเปนเข็ม หมายถึง คนท่ีจะทํางานใดๆ แมวาจะเปนงานท่ียากลําบากเพียงใดก็ตาม
ถามีความมานะพากเพียร ไมทอถอย ไมละท้ิงเสีย ครึ่งๆ กลางๆ งานนั้นก็จะสําเร็จได  
 พุงหอกเขารก หมายถึง การกระทําอะไรลงไปโดยไมพิจารณาใหเห็นชัดเสียกอนวาจะ
เกิดผลติดตามมาอยางไร มักจะเสียประโยชนของตนเอง  

2. คําพังเพย 
  คําพังเพย คือ คําท่ีกลาวขึ้นลอยๆ เปนคํากลางๆ เพ่ือใหตีความเขากับเรื่องหรือส่ิงท่ี
เราพูดถึงหลักสําคัญของคําพังเพยก็คือ เปนคํากลาวเปรียบเทียบ ไมใชกลาวออกมาตรงๆ เหมือนคํา
สุภาษิตและจะแปลความหมายตรงตามตัวอักษรหรือตามคําพูดนั้นไมได ผูพูด ผูฟงจะตองมีความ
รอบรูจึงจะเขาใจความหมายท่ีถูกตอง เพราะฉะนั้นจึงมักจะตีความแตกตางกันอยูเสมอ บางทีก็มี
ความเห็นตรงขามกับความเดิมก็มี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) กลาววา 
“พังเพย น. คํากลางท่ีกลาวไวใหตีความเขาใจตรงกับเรื่อง” เชน 

 
ภาพท่ี 2.8 แสดงถึงคําพังเพย กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา 

ท่ีมา http://drwandee.blogspot.com/2013/12/blog-post_3154.html 
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 กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา หมายถึง คนท่ีเนรคุณคน เปรียบไดกับคนท่ีอาศัยพักพิงบาน
เขาอยูแลวคิดทํามิดีมิชอบใหเกิดขึ้นภายในบานนั้น ทําใหเจาของบานที่ใหอาศัยตองเดือดรอน 
คนโบราณเอาลักษณะของแมวท่ีไมดี คือ กินแลวไมขี้ใหเปนท่ีกลับขึ้นไปขี้บนหลังคาใหเปนท่ี
สกปรกเลอะเทอะ เพราะคนสมัยกอนตองการใหหลังคาสะอาดเพ่ือรองน้ําฝนไวใช 

 
 

ภาพท่ี 2.9 แสดงถึงคําพังเพย กินปูนรอนทอง 
ท่ีมา http://www.kruaom.com/proverb 

 
 กินปูนรอนทอง หมายถึง คนท่ีทําพิรุธหรือทําอะไรไวไมอยากใหใครรูแตเผอิญมีใครไป
ทักทวงหรือเรียบเคียงเขาหนอยท้ังๆ ท่ีไมไดเจตนาเจาะจงแตตัวเองก็แสดงอาการเปนเชิงเดือดรอน
ออกมาใหเขารู  

 
 

ภาพท่ี 2.10 แสดงถึงคําพังเพยชาติคางคกยางหัวไมตกไมรูสํานึก 
ท่ีมา http://koykeroo.blogspot.com/2014_03_01_archive.html 
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 ชาติคางคกยางหัวไมตกไมรูสํานึก หมายถึง คนท่ีอวดดีหรือชอบกระทํานอกลูนอกทางเม่ือ
มีคนทักทวงก็ไมเช่ือฟง ยังขืนกระทําจนเขาหม่ันไสปลอยใหลองทําเพ่ือจะใหรูสึกตัวบาง  

 
ภาพท่ี 2.11 แสดงถึงคําพังเพย ตัวตายดีกวาชาติตาย 

ท่ีมา http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=52318 
ตัวตายดีกวาชาติตาย หมายถึง เปนสํานวนปลุกใจท่ีสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคนแลว 

มีความหมายไปในทางใหคนเรารักประเทศชาติหรือบานเมืองของตนเองใหมั่นเมื่อยามมีศัตรู 
มารุกรานบานเมืองก็พรอมท่ีจะพลีชีวิตรวมกันตอสูเพ่ือปองกันประเทศโดยยอมใหตนเองตายดีกวา
ชาติหรือประเทศตองถูกทําลายลง 
 3. อุปมาอุปมัย 
  อุปมาอุปมัย คือ โวหารของไทยชนิดหนึ่งท่ีเปรียบเทียบส่ิงหรือขอความเพ่ือ
ตองการใหเขาใจงายขึ้น อีกท้ังเปนชนิดของคํากริยาใหความหมายวา “เปรียบเทียบ” มีความหมาย
ตรงกับภาษาอังกฤษคําวา Metaphor  

 
ภาพท่ี 2.12 แสดงถึงการอุปมาอุปมัย งงเปนไกตาแตก 

ท่ีมา http://www.phanpha.com/item 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) ใหความหมายของคําวา 
“อุปมาอุปไมย” ดังนี้ [อุปะมาอุปะไม อุบปะมาอุบปะไม] น. การเปรียบเทียบกัน หมายถึง  
การเปรียบเทียบกนั เชน 
กรอบเหมือนขาวเกรียบ  กลมเปนลูกมะนาว  กินเหมือนหมูอยูเหมือนหมา 
ขมเหมือนบอระเพ็ด  ขยันเหมือนมด   ขรุขระเหมือนผิวดวงจันทร 
ขาวราวกับไขปอก  ขาวเหมือนสําลี   ขี้เกียจจนตัวเปนขน 
แข็งเหมือนหิน   ความรูแคหางอ่ึง   คอยเหมือนขาวคอยฝน 
คอยาวเหมือนยีราฟ  คุยโมจนน้ําลายแตกฟอง  เค็มเหมือนเกลือ 
งงเปนไกตาแตก   งอนเปนชอนหอย  งายเหมือนปอกกลวยเขาปาก 
เงียบเปนเปาสาก   เงียบเหมือนปาชา  โงเหมือนควาย 
จมูกไวเหมือนมด  จืดชืดเปนน้ํายาเย็น  ใจกวางราวกับแมน้ํา 
ใจแข็งเหมือนหิน  ใจดีราวกับพระ   ใจดําเหมือนอีกา 
ใจเย็นราวกับน้ํา   ใจเสาะเปนปลาซิว  ชาเหมือนเตาคลาน 
ชุมราวกับยุง   ใชเงินเปนเบ้ีย   ซนเหมือนลิง 
 ซ่ือเหมือนแมวนอนหวด  ดําเปนตอตะโก   ดําเปนเหนี่ยง 

4. คําคม 
  คําคม คือ ถอยคําท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งคิดขึ้นมาในปจจุบันทันดวน เปนถอยคําท่ี
หลักแหลม ชวนใหคิด ซ่ึงสามารถเขากับเหตุการณนั้นไดอยางเหมาะสมหากพูดติดปากกันตอไป
อาจจะกลายเปนสุภาษิตและคําพังเพยได 

 
ภาพท่ี 2.13 แสดงถึง การกลาวคําคมของนักรบชาวจีน ในเรื่องสามกก 

ท่ีมา http://mblog.manager.co.th/3kingdoms 
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 ตัวอยางคําคม 
 “เหตุผลของคนๆหนึ่งอาจจะไมใชเหตุผลของคนอีกคนหนึ่ง” 
 “แมแตนิ้วของคนเรายังยาวไมเทากันนับประสาอะไรกับความยั่งยืนของชีวิต” 
 “ทุกคนไดยินในส่ิงท่ีคุณพูด แตเพ่ือนท่ีดท่ีีสุดจะไดยินแมในส่ิงท่ีคุณไมไดพูด” 
 “ทุกหนึ่งนาทีท่ีคุณใชไปในการวางแผนจะประหยัดเวลาไดอยางนอยสามนาทีใน 

การปฎิบัติตามแผน” 
 “ถาคุณไมลองกาวจะไมมีวันรูเลยวาขางหนาเปนอยางไร”  
 “คนเราเจ็บปวดครั้งแรกพอท่ีจะโทษคนอ่ืนได แตเจ็บปวดครั้งท่ีสองมีแตตองโทษ

ตัวเอง” 
 “ทอแทไดแตอยาทอถอย อิจฉาไดแตอยาริษยา พักไดแตอยาหยุด” 
 “เพ่ืออะไรกับการรอคอยท่ีไมมีความหมาย” 
 “เม่ือวานก็สายเกินแกพรุงนี้ก็สายเกินไป” 
 “โลกใบนี้เต็มไปดวยความมหัศจรรย ถาไมออกเดินทางก็ไมมีวันคนพบ” 
 “ตึกยังรูพัง สตางคยังรูหมด แตไมตรีอันสวยสดไมมีหมดเหมือนสตางค” 
 “บางครั้งเราก็เหมือนคนตาบอดมีวิธีเดยีวท่ีจะพาเรามุงหนาไปได คือการคลําทาง 

เดินหนาตอไป” 
 “บางส่ิงของชีวิตไมจําเปนตองจํา ถามันทําใหเจ็บแตบางส่ิงก็ควรจะเก็บถามันเปน 

ความเจ็บท่ีนาจํา” 
 “คนฉลาด เรียนรูจากความผิดพลาดของผูอ่ืน 
   คนโง เรียนรูจากความผิดพลาดของตัวเอง” 
 

 5. โวหาร 
  โวหาร คือ การใชถอยคําในการเขียนเพ่ือใหผูอานเขาใจหรือเกิความรูสึกคลอย
ตามทําใหผูอานเกิดภาพพจนตามจุดมุงหมายของผูเขียนโวหารท่ีใชในการประพันธนั้นแบง
ออกเปนประเภทตางๆ ดังนี ้
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   5.1 บรรยายโวหาร คือ โวหารท่ีเลาเรื่องอยางละเอียดถ่ีถวนอานแลวเขาใจ
แจมชัด ใชเลาเรื่อง นิทาน ประวัติ ตํานาน หรือจดหมายเหตุตางๆ เชน 
   ภูเขาไฟฟูจิเปนภูเขาศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดในประเทศญี่ปุนมาหลายศตวรรษ
แลวแตแรกภูเขานี้เปนท่ีเคารพบูชา ของชนพ้ืนเมืองเผาไอนุซ่ึงปจจุบันยังอยูตามหมูเกาะฮอกไกโด
ซ่ึงเปนเกาะใหญ ท่ีอยูเหนือสุดชาวไอนุขนานนาม ภูเขานี้ตามชื่อเทพธิดา “ฟูชิ” (Fuchi) ผูเปน
เทพธิดาแหงอัคค ีชาวญี่ปุนยังคงนับถือภูเขาไฟฟูจิตอมา และเรียกช่ือตามท่ีพวกไอนุตั้งไว บรรดาผู
นับถือศาสนาชินโตเช่ือวาในธรรมชาติทุกรูปแบบจะมีเทพ หรือ กามิ (Kami) สถิตอยูแตเทพท่ีสถิต
ในภูเขาจะศักดิ์สิทธ์ิเปนพิเศษ ภูเขาฟูจิซ่ึงสูงท่ีสุดและงามท่ีสุดในประเทศ จึงไดรับความเคารพเปน
พิเศษ เพราะถือวาเปนสถานท่ีสถิตของทวยเทพ เปนจุดเช่ือมโยงระหวางความ ลึกลับของสวรรค 
และความเปนจริงของโลกมนุษย 
     เกศกานดา  จตุรงคโชค: โลกพิสดาร แดนพิศวง 
   5.2 พรรณนาโวหาร คือ โวหารท่ีมีลักษณะคลายกับบรรยายโวหารมาก 
เพียงแตยกเฉพาะบางอยางมากลาวถึงโดยละเอียดยิ่งขึ้น มักสอดแทรกความรูสึกหรืออารมณให
ผูอานคลอยตามบทประพันธนั้นๆ โวหารนี้ใชกับเรื่องสดุดี ชมความงามถ่ินฐานบานเมืองและแสดง
ความรูสึกตางๆ เชน 
   เขาใชแขนยันพ้ืนดิน อาการเหนื่อยออน กล่ินน้ําฝนบนใบหญาและกล่ิน
ไอดินโซนเขาจมูกวาบหวิว อยากใหมีใครซักคนผานมาพบ เพ่ือพาเขากลับไปหาหมอในหมูบาน 
มดหลายตัวเดินสวนขบวนผานไปมา มันไมมีทีทาจะสนใจเขาเลยแมแตนอย เขามองดูมันอยาง
เล่ือนลอยทําไมมัน จึงเฉยเมยกับฉัน มันคงรูแน ฉันอยากใหมันเปนคนจริงๆ ฉันจะตองกลับบานให
ได เขาคิดพลางเหมงมองดูยอดสนของหมูบาน หาดเส้ียวเห็นอยูไมไกล ดวงอาทิตยสีแดงเขมกําลัง
คลอยลงเหนือยอดไมทางทิศตะวันตก 
        นิคม  รายวา: คนบนตนไม 
   5.3 เทศนาโวหาร คือ โวหารท่ีเปนคําสอน โอวาท ผูอานอานแลวเห็นดี
เห็นงามไปกับขอความนั้นๆ เชน  
   “…เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะ
รักษาไว ปญหาเฉพาะในดานการรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธ์ิใน
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ทางการออกเสียง คือ ใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธ์ิในวิธีการใช 
หมายความวา วิธีใชคํามาประกอบเปนประโยคนับเปนปญหาท่ีสําคัญ ปญหาท่ีสามคือ ความ
ร่ํารวยในคําของภาษาไทย ซ่ึงพวกเรานึกวาไมร่ํารวยพอ จึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช...”  
      (พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) 

5.4 สาธกโวหาร คือ โวหารท่ีมุงใหความชัดเจนโดยการยกตัวอยาง หรือ 
เรื่องราวประกอบการอธิบาย เนื้อหาสาระ เพ่ือสนับสนุนขอคิดเห็นตางๆ ใหหนักแนนสมเหตุสมผล 
ทําใหผูรับสารเขาใจเนื้อหาสาระในส่ิงท่ีพูดหรือเขียนอยางแจมแจง ชัดเจน ดูสมจริง หรือนาเช่ือถือ
ยิ่งขึ้น ตัวอยางหรือเรื่องราวท่ียกขึ้นประกอบอาจเปนเรื่องส้ันๆ หรือเรื่องราวยาวๆก็ไดตามความ
เหมาะสม เชน ประสบการณตรงของผูสงสาร เรื่องราวของบุคคล เหตุการณ นิทาน ตํานาน 
วรรณคดี เปนตน สาธกโวหารมักใชเปนอุทาหรณประกอบอยูในเทศนาโวหารหรืออธิบายโวหาร 
เชน  
   ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง ยินยอมทุกสิ่ง ใหเธอทิ้งไป ฉันขอแค
เพียงใหเวลาหนอยไดไหม อยากเลานิทานใหฟง  ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลําพัง ไปเจองูเหากําลังใกล
ตายสงสาร จึงเก็บเอามาเล้ียงโดยไมรู สุดทายจะเปนอยางไร  คอยดูแลดวยความจริงใจ หวงใย และ
คอยใหความรักเปนกังวลวามันจะตาย เฝาคอยเอาใจทุกอยาง แตสุดทายชาวนาผูชายใจดี ดวยความ  
ท่ีเขาไวใจ นาเสียดายกลับตองตาย ดวยพิษงู  นิทานมันบอกใหยอมรับความจริงวามีบางส่ิงไมควร
ไวใจ อะไรบางอยางท่ีทําดีซักแคไหน ไมเช่ือง ไมรัก ไมจริง 
        (สีฟา: ชาวนากับงูเหา) 
   5. 5 อุปลักษณโวหาร คือ การเปรียบเทียบส่ิงหนึ่ง เปน คือ อีกส่ิงหนึ่ง เชน 
    เธอเปนเสือฉันจะเปนสิงห 
    อํามาตยเปนบรรทัด ถองแท 
    แมเปนบัวตัวพ่ีเปนภุมรา 
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   5.6 อุปมาโวหาร คือ การเปรียบส่ิงหนึ่งเหมือนกับอีกส่ิงหนึ่งเปนการ
เปรียบเทียบบทประพันธใหชัดเจนยิ่งขึ้นมักแทรกไวในพรรณนาโวหารจะมีคําตอไปนี้ เปน
ขอสังเกต ดัง  ดั่ง  ราวกับ  เชน  เพียง  เพ้ียง  ปูน  เลห  กล  พาง  เฉก  ปาน  เหมือน  ฯลฯ  เชน 
    นาคีมีพิษเพ้ียง   สุริโย 
    เสร็จเสวยสวรรยศอาง  ไอศูรย สรวงฤา 
    เรื่องรองพระมนทิรพิจิตร  กลพิศพิมานบน 
    เฌอปรางเปรียบนาฎนอง  นวลปราง 
    รักดั่งรักนุชพาง   พ่ีมวย 
    ชองนางเฉก ชองนาง  คลายคล่ี ลงฤา 
    โศกพ่ีโศกสมดวย  ดั่งไมนามมี 
   5.7 บุคคลวัต (บุคลาธิษฐาน) คือ การสมมุติใหส่ิงไมมีชีวิตเกิดมีชีวิตหรือ
สมดุลใหส่ิงท่ีไมใชคนกระทํากิริยาอาการของคน เชน ดวงตะวันยิ้มพราย ทักทายโลก หางนกยูง
ระยาเรี่ยคลอเคลียน้ํา 
   5.8 อธิพจน อติพจน คือ การประพันธเรื่องราวใหเกินความจริง เชน 

  แลวสอยดาวสาวเดือนท่ีเกล่ือนฟา 
  มาทําอาหารใหคนไรส้ิน 

   5.9 ปฏิพากย คือ การซํ้าคําท่ีมีความหมายตรงกันขามหรือขัดกัน เชน 
มีความมืดท่ีเวิ้งวางสวางไสว 
ยิ่งเย็นเยียบยิ่งเดือดมิรูดับ 

   5.10 สัญลักษณ คือ การใชส่ิงหนึ่งแทนอีกส่ิงหนึ่ง เชน 
เริ่มยินดีสีขาวพราวพิสุทธ์ิ (สีขาว แทน ความบริสุทธ์ิ) 

   กาลวงวาหงสใหปลงใจ (กา แทน คนช้ันต่ํา หงส แทน  
คนช้ันสูง) 
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ระดับของภาษา 
 การใชภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้นควรคํานึงถึงกาลเทศะ สถานการณ สภาวะแวดลอม และ
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ซ่ึงอาจแบงภาษาเปนระดับตางๆ ไดหลายลักษณะ เชน ภาษาระดับท่ี
เปนแบบแผนและไมเปนแบบแผนภาษาระดับพิธีการ ระดับกึ่งพิธีการ ระดับไมเปนทางการ 
 

 

 

 

 

 

บ 

 

 

ภาพท่ี 2.14 แสดงแผนภาพระดับของภาษา 
 
ระดับของภาษาแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับพิธีการ ใชส่ือสารกันในท่ีประชุมท่ีจัดขึ้นอยางเปนทางการไดแก การประชุมรัฐสภา 
การกลาวอวยพร การกลาวตอนรับ การกลาวรายงานในพิธีมอบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร การ
กลาวสดุดีหรือการกลาวเพ่ือจรรโลงใจใหประจักษในคุณความดี การกลาวปดพิธี เปนตน ผูสงสาร
ระดับนี้มักเปนคนสําคัญสําคัญหรือมีตําแหนงสูง ผูรับสารมักอยูในวงการเดียวกันหรือเปนกลุมคน
สวนใหญ สัมพันธภาพระหวางผูสงสารกับผูรับสารมีตอกันอยางเปนทางการ สวนใหญผูสงสาร
เปนผูกลาวฝายเดียวไมมีการโตตอบ ผูกลาวมักตองเตรียมบทหรือวาทนิพนธมาลวงหนาและมัก
นําเสนอดวยการอานตอหนาท่ีประชุม 

2. ภาษาระดับทางการ ใชบรรยายหรืออภิปรายอยางเปนทางการในท่ีประชุมหรือใชในการ
เขียนขอความท่ีปรากฏตอสาธารณชนอยางเปนทางการ หนังสือท่ีใชติดตอกับทางราชการหรือในวง

ระดับภาษา 

เปนทางการ ไมเปนทางการ 

ระดับพิธีการ 
ระดับก่ึง
ทางการ 

ระดับมาตรฐานราชการ 
ระดับ

สนทนา 
ระดับ 

กันเอง/ปาก 
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ธุรกิจ ผูสงสารและผูรับสารมักเปนบุคคลในวงอาชีพเดียวกัน ภาษาระดับนี้เปนการส่ือสารใหไดผล
ตามจุดประสงคโดยยึดหลักประหยัดคําและเวลาใหมากท่ีสุด 
 3. ภาษาระดับกึ่งทางการ คลายกับภาษาระดับทางการ แตลดความเปนงานเปนการลงบาง 
เพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพระหวางผูสงสารและผูรับสารซ่ึงเปนบุคคลในกลุมเดียวกัน มีการโตแยง
หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเปนระยะๆ มักใชในการประชุมกลุมหรือการอภิปรายกลุมการ
บรรยายในช้ันเรียน ขาว บทความในหนังสือพิมพ เนื้อหามักเปนความรูท่ัวไปในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน กิจธุระตางๆ รวมถึงการปรึกษาหารือรวมกัน 

4. ภาษาระดับไมเปนทางการ ภาษาระดับนี้มักใชในการสนทนาโตตอบระหวางบุคคลหรือ
กลุมบุคคลไมเกิน 4-5 คน ในสถานท่ีและกาลเวลาท่ีไมใชเวลาสวนตัวอาจจะเปนบุคคลท่ีคุนเคยกัน  
การเขียนจดหมายระหวางเพ่ือน การรายงานขาวและการเสนอบทความในหนังสือพิมพโดยท่ัวไป
จะใชถอยคําสํานวนท่ีทําใหรูสึกคุนเคยกันมากกวาภาษาระดับทางการหรือภาษาท่ีใชกันเฉพาะกลุม 
เนื้อหาเปนเรื่องท่ัวๆ ไปในการดําเนินชีวิตประจําวัน กิจธุระตางๆ รวมถึงการปรึกษาหารือหรือ
รวมกัน 

5. ภาษาระดับกันเอง ภาษาระดับนี้มักใชกันในครอบครัวหรือระหวางเพ่ือนสนิท สถานท่ี
ใชมักเปนพ้ืนท่ีสวนตัว เนื้อหาของสารไมมีขอบเขตจํากัด มักใชในการพูดจากันไมนิยมบันทึกเปน
ลายลักษณอักษรยกเวนนวนิยายหรือเรื่องส้ันบางตอนท่ีตองการความเปนจริง (การแบงภาษาดังท่ี
กลาวมาแลวมิไดหมายความวาแบงกันอยางเด็ดขาด ภาษาระดับหนึ่งอาจเหล่ือมลํ้ากับอีกระดับหนึ่ง
ก็ได) 

ขอควรสังเกตเกี่ยวกับความลดหลั่นตามระดับภาษา 
  1. ภาษาท่ีใชในระดับพิธีการ ระดับทางการและระดับกึ่งทางการ คําสรรพนามท่ีใช
แทนตนเอง (สรรพนามบุรุษท่ี 1) มักใช กระผม ผม ดิฉัน ขาพเจา คําสรรพนามท่ีใชแทนผูรับสาร 
(สรรพนามบุรุษท่ี 2) มักจะใช ทาน ทานท้ังหลาย สวนภาษาระดับท่ีไมเปนทางการและระดับกันเอง 
ผูสงสารจะใชสรรพนาม ผม ฉัน ดิฉัน กัน เรา หนู ฯลฯ หรืออาจใชคํานามแทน เชน นิด ครู หมอ 
แม พอ พ่ี ปา ฯลฯ  

 2. คํานาม คํานามหลายคําเราใชเฉพาะในภาษาระดับกึ่งทางการ ระดับไมเปน
ทางการและระดับกันเองเทานั้น หากนําไปใชเปนภาษาระดับทางการจะตางกันออกไป เชน โรงรับ
จํานํา หมายถึง สถานธนานุเคราะห โรงพัก หมายถึง สถานีตํารวจ หมู หมายถึง สุกร ควาย หมายถึง 
กระบือ รถเมล หมายถึง รถประจําทาง หมา หมายถึง สุนัข เปนตน 

 3. คํากริยา คํากริยาท่ีแสดงระดับภาษาตางๆ อยางเห็นไดชัด เชน ตาย อาจใช เสีย
ลมตาย ถึงแกกรรม กิน อาจใช รับประทาน บริโภค 
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 4. คําวิเศษณ บางคําใชคําขยายกริยา มักใชในระดับภาษาไมเปนทางการและระดับ
กันเองหรืออาจใชในภาระดับกึ่งราชการก็ได คําวิเศษณเหลานี้มักเปนมักเปนคําบอกลักษณะหรือ
แสดงความรูสึก เชน เปรี้ยวจี๊ด เย็นเจี๊ยบ วิ่งเต็มเหยียด ฟาดเต็มเหนี่ยว เยอะแยะ ภาษาระดับทางการ
ขึ้นมีใชบาง เชน เปนอันมาก  
 
คําราชาศัพท 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการปกครองโดยมีพระมหากษัตริยเปนองคพระประมุขทรง
ปกครองประเทศชาติสืบมาแตโบราณกาล ทรงเปนจุดรวมสุดยอดแหงความรักความสามัคคีและ
ทรงเปนท่ีรักเคารพสักการะของปวงชน ทรงไดรับการยกยองจากประชาชนเปนพิเศษถอยคําท่ีใช
กราบบังคมทูลกับพระองคประชาชนไดคิดแตงตั้งขึน้สําหรับใชกับพระองคเปนพิเศษเรียกถอยคํา
เหลานี้วา ราชาศัพท หมายความวา ถอยคําท่ีใชสําหรับกราบบังคมทูลกับพระราชา ครั้งตอมาไดมีคํา
ใชแกบุคคลลดหล่ันกันมาตั้งแตเจานายถึงสุภาพชน คําราชาศัพทจึงหมายความวา คําท่ีตองใชให
เหมาะสมกับช้ันของบุคคลไมเฉพาะแกพระมหากษัตริยเทานั้น 
 บุคคลท่ีตองใชคําราชาศัพท จําแนกออกเปน 5 ช้ัน คือ 
  1. พระราชา - พระราชินี 
  2. เจานาย หมายถึง พระบรมวงศานุวงศตั้งแตหมอมเจาขึ้นไปรวมท้ังบุคคลธรรม
ท่ีไดรับฐานันดรศักดิ์เทียบเทาเจานายดวย เชน สมเด็จพระสังฆราช เปนตน 
  3. ภิกษุ สามเณร 
  4. ขุนนางมียศบรรดาศักดิ์ (บัดนี้เลิกใชบรรดาศักดิ์แลว มีแตยศ) 
  5. สุภาพชน (หมายถึง บุคคลนอกจาก 4 ประเภทดังกลาว) 

เหตุที่มีราชาศัพท 
  เนื่องจากเรายกยองพระราชาวาเปนบุคคลช้ันสูงสุดควรแกการเคารพนับถือเปน
พิเศษจึงไดบัญญัติคําขึ้นใชกับพระราชาใหผิดแผกไปจากคําสามัญ และเม่ือไดถวายพระเกียรติแด
พระราชาเปนพิเศษยังไดถวายพระเกียรติแดเช้ือพระวงศท่ีเรียก “เจานาย” อีกดวย คําราชาศัพทจึงได
มีการลดหล่ันกนัตามช้ันของเจานายท่ีสูงและต่ําครั้นเม่ือนิยมใชไปถึงสุภาพชนก็ยิ่งจําแนกแจกช้ัน
ลดหล่ันกันยิ่งขึ้นแตก็ไมมากมายเหมือนช้ันพระราชา ช้ันเจานาย เพราะฉะนั้นตอไปนี้จะไดคําราชา
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ศัพทเกี่ยวกับพระราชาและเจานาย ซ่ึงบัญญัติขึ้นใชเปนแบบมาแลวคําเหลานี้ตองใชตามแบบท่ี
บัญญัติไว จะเปล่ียนแปลงยักเยื้องใหผิดแบบไมได  
 

 
 

ภาพท่ี 2.15 แสดงถึงพระบรมสาทิสลักษณ ของพระมหากษัตริยราชวงศจักร ี
ท่ีมา http://f.ptcdn.info/385/015/000/1391772174-oeparagrap-o.jpg 

 

คําราชาศัพทที่ควรรู 
ตารางที่ 1 แสดงคําราชาศัพทท่ีควรรู 
คําสามัญ คําราชาศัพท 
คําส่ังของพระมหากษัตริยท่ีรับพระบรมราชาภิเษกแลว พระบรมราชโองการ 
คําส่ังของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชเสาวนีย  พระเสาวนีย 
คําส่ังของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชบัณฑูร  พระราชดํารัสส่ัง 
คําส่ังของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชบัญชา  พระราชดํารัสส่ัง 
คําพูดของพระมหากษัตริย 
คําพูดของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
คําพูดของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
คําพูดของสมเด็จพระบรมราชกุมาร ี

พระราชดํารัส 
พระราชกระแส 
กระแสพระราชดํารัส 
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คําสามัญ คําราชาศัพท 
การเกื้อกูล  การอุปถัมภของพระมหากษัตริย พระบรมราชูปถัมภ 
การเกื้อกูล  การอุปถัมภของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินูปถัมภ 
การเกื้อกูล  การอุปถัมภของของสมเด็จพระโอรสาธิราช พระราชูปถัมภ 
การเกื้อกูล  การอุปถัมภของสมเด็จพระบรมราชกุมาร ี พระราชูปถัมภ 
วันทําบุญวันเกิดของพระมหากษัตริยหรือสมเด็จพระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันเกิดของพระมหากษัตริย  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สมเด็จพระบรมราชกุมาร ี

วันพระราชสมภพ 

พระมหากษัตริยตาย สวรรคต  เสด็จสวรรคต 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถตาย 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชตาย 
สมเด็จพระบรมราชกุมารีตาย 

สวรรคต  เสด็จสวรรคต 

พระราชวงศช้ันเจาฟา พระองคเจา  
สมเด็จพระสังฆราชตาย 

ส้ินพระชนม 
 

หมอมเจาตาย ถึงชีพิตักษัย  ส้ินชีพิตักษัย 
ภิกษุ สามเณรตาย มรณภาพ 
ประธานองคมนตรี  องคมนตรี  นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี   ประธานวุฒิสภา   รัฐบุรุษ ผู ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันปฐมจุลจอมเกลาตาย 

ถึงแกอสัญกรรม 
 

ผู ไ ด รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น เ ค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ ตั้ ง แ ต ช้ั น
ประถมาภรณมงกุฎไทย หรือทุติยจุลจอมเกลาฯ  
ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ 

ถึงแกอนิจกรรม 
 

รูปถายของพระมหากษัตริย พระบรมฉายาลักษณ  พระบรมรูป 
รูปเขียนของพระมหากษัตริย พระบรมฉายาสาทิสลักษณ 
รูปเขียนของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
และพระราชวงศตั้งแตพระองคเจาขึ้นไป 

พระสาทิสลักษณ  พระรูปเขียน 
 

รูปหลอ  รูปปนของพระมหากษัตริย พระบรมรูปหลอ  พระบรมรูปปน 
รูปหลอ  รูปปนของสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชวงศ
ท่ัวไป 
 

พระรูปหลอ  พระรูปปน 
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คําสามัญ คําราชาศัพท 
รูปหลอขี้ผ้ึง พระราชประทรรศนีย 
จดหมายของพระมหากษัตริย พระราชหัตถเลขา 
จดหมายของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ   
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สมเด็จพระบรมราชกุมาร ี

ลายพระราชหัตถ 
 

จดหมายของเจานายหรอืสมเด็จพระสังฆราช ลายพระหัตถ 
จดหมายของพระสงฆ  สามเณร ลิขิต 

 
ตารางที่ 2 แสดงคําวิเศษณท่ีแสดง “คํารับ” ท่ีเปนคําราชาศัพท 
ผูใช ราชาศัพท ชั้นบุคคล 
พระสงฆ  สามเณร ขอถวายพระพร พระมหากษัตริย  เจานาย 
พระสงฆ  สามเณร เจริญพร คนสุภาพ 
ผูนอย (ชาย) 
 

1. พระพุทธเจาขาขอรับ หรือ 
2. ขอรับใสเกลาใสกระหมอม 

พระมหากษัตริย 
 

ผูนอย (หญิง) เพคะ ใสเกลาใสกระหมอม พระมหากษัตริย 
ผูนอย (ชาย) 1. พระพุทธเจาขาขอรับ หรือ 

2. พระพุทธเจาขา 
เจานายช้ันสูง 

 
ผูนอย (หญิง) เพคะ  กระหมอม เจานายช้ันสูง 
ผูนอย (ชาย) ขอรับกระหมอมหรือกระหมอม หมอมเจา 
ผูนอย (ชาย) ขอรับกระผม ขุนนางช้ันสูง 
ผูนอย (ชาย) ขอรับผม  ครับผม ขุนนาง  ภิกษุท่ียกยอง 
ผูนอย (หญิง) เจาคะ  คะ ขุนนาง  ภิกษุท่ียกยอง 
 
 
ตัวอยางการใชคําราชาศัพท 
 1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงาน
..........และพระราชทานรางวัลแก.....................เม่ือวันท่ี..............เวลา...............ณ.......................... 
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 2. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร.............. 
 3. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พรอมดวยพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัคราชกุมารีไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพหมอมเจา....................................................................... 
 4. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาวรวงศ
เธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาธินัตดามาตุ เสด็จแทนพระองค ไปทรงเปดงานวันแมแหงชาติ 
25............... ณ อาคารใหมสวนอัมพร 
 5. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จนิวัติจาก
พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน ถึงทาอากาศยานกองทัพอากาศดอนเมือง เวลา ....................... วานนี้ 
 6. เนื่องในโอกาสคลายวันประสูติของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันท่ี............... เกลากระหมอม (ถาเปนผูหญิง
ใชเกลากระหมอมฉัน) ขอนอมเกลานอยกระหมอมถวายพระพรชัยใหมีพระชนมยิ่งยืนนาน ทรง
พระเกษมสําราญยิ่งๆ เทอญ ควรมิควรแลวแตจะโปรด 
 7. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให............................................  
เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตําหนักจิตรลดา เพ่ือกราบบังคมทูลรายงาน เรื่อง...................... 
 8. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาธินัตดามาตุ โปรดใหนายหรือนาง
............... เปนผูแทนพระองค ไปเปนประธานในพิธี......................................... 
 9. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให............... เฝาฯ ในโอกาส
................ 
 10. สมเด็จพระนางเจ าฯ  พระบรมรา ชินีนาถ มีพระราชกระแสถึงพระอาการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาจะตองทรงพักฟนนาน 3 เดือน 
 11. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จ 
พระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ ................................ 
 12. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหสมเด็จ 
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พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงเปล่ียนเครื่อง
ทรงฤดูรอนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเปนฤดูฝน และทรงพระสุหรายประชาชนท่ีมาเฝาทูล
ละอองพระบาท เม่ือวันท่ี........................................ 
 13. นายกรัฐมนตรีขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว  พระองคไดพระราชทานพระบรมาชวโรกาสให เข า
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
 14. นายกรัฐมนตรีขอพระราชพระราชวโรกาสเข า เฝ า ทูลละออ ง ธุลีพ ร ะ บ า ท  
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพ
รัต น ร าช สุด า ฯ สย า มบ ร ม ร าช กุ ม ารี  พ ร ะอ ง ค พ ระ ร า ช ทา น พ ระ ร า ช วโ ร ก า สใ ห เ ข า
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
 15. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตให...................................................... 
 16. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระราชานุญาต ให..................................................... 
 

การใชภาษาพูดและภาษาเขียน  
 การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันนั้น ปจจุบันคนไทยสวนหนึ่งมักนําภาษาพูดมาใชในงาน
เขียน เนื่องจากในยุคปจจุบันเทคโนโลยีทางการส่ือสารมีความทันสมัยในการติดตองานตางๆ 
ตองการความรวดเร็วในการส่ือสารดวยการเขียนบางครั้งผูส่ือสารอาศัยความสะดวกรวดเร็วในการ
ใชภาษาจึงใชภาษาพูดในงานเขียนทําใหผูใชภาษาหลงลืมศัพทภาษาเขียนท่ีถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ 
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ภาพท่ี 2.16 แสดงถึงโปรแกรมสนทนาท่ีผูส่ือสารใชภาษาพูดในงานเขียน 
ท่ีมา http://comerror.com/line-app.html 

 
ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนมีดังนี้ 

1. ภาษาพูด ภาษาพูด บางทีเรียกวา ภาษาปาก หรือ ภาษาเฉพาะกลุม เชน ภาษากลุมวัยรุน 
ภาษากลุมมอเตอรไซครบัจาง ภาษาพูดไมเครงครัดในหลักภาษาบางครั้งฟงแลวไมสุภาพมักใชพูด
ระหวางผูสนิทสนม หรือผูไดรับการศึกษาต่ํา ในภาษาเขียนบันเทิงคดีหรือเรื่องส้ัน ผูแตงนําภาษา
ปากไปใชเปนภาษาพูดของตัวละครเพ่ือความเหมาะสมกับฐานะตัวละคร  

2. ภาษาเขียน เปนภาษาท่ีเครงครัดตอการใชถอยคําและคํานึงถึงหลักภาษาเพ่ือใชในการ
ส่ือสารใหถูกตองและใชในการเขียนมากกวาการพูดตองใชถอยคําท่ีสุภาพเขียนใหเปนประโยค 
เลือกใชถอยคําท่ีเหมาะสมกับสถานการณในการส่ือสารเปนภาษาท่ีใชในพิธีการและเปนทางการ 
เชน การกลาวรายงาน กลาวปราศรยั กลาวสดดุี การประชุมอภิปราย การปาฐกถา การใชภาษาเขียน
ควรระมัดระการใชคําฟุมเฟอยหรือการเลนคําจนอาจทําใหกลายเปนการใชภาษาพูดในงานเขียนได 
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ตัวอยาง เปรียบเทียบภาษาพูดและภาษาเขียน  
 1. ภาษาพูดเปนภาษาเฉพาะกลุมหรือเฉพาะวัย มีการเปล่ียนแปลงคําพูดอยูเสมอ เชน   
  ภาษาพูด    ภาษาเขียน  
  วัยโจ     วัยรุน  
  เจง     เยี่ยมมาก  
  แหว     ผิดหวัง  
  เดี้ยง     พลาดและเจ็บตัว  
  ม่ัวนิ่ม     ทําไมจริงจังและปดบัง 
  โหลยโทย    แยมาก  
  จิ๊บจอย     เล็กนอย  
  ดิ้น     เตนรํา  
  เซ็ง     เบ่ือหนาย  
  แซว     เสียดสี  
 2. ภาษาพูด มักเปนภาษาไทยแท คือ เปนภาษาชาวบาน เขาใจงาย แตภาษาเขียนมักใชภาษา
บาลีและภาษาสันสกฤต เปนภาษาแบบแผน หรือกึ่งแบบแผน เชน  
  ภาษาพูด    ภาษาเขียน  
  ในหลวง    พระมหากษัตริย  
  ผัวเมีย    สามีภรรยา  
  เมียนอย    อนุภรรยา  
  คอยยังช่ัว    อาการดีขึ้น อาการทุเลาขึ้น  
  ดาราหนัง    ดาราภาพยนตร  
  วัวควาย    โคกระบือ  
  ปอด     หวาดกลัว  
  โดนสวด    ถูกดา  
  ตีนเปลา    เทาเปลา  
  เกือก     รองเทา  
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 3. ภาษาพูดมักเปล่ียนแปลงเสียงสระและเสียงพยัญชนะ รวมท้ังนิยมตัดคําใหส้ันลงแต
ภาษาเขียนคงเครงครัดตามรูปคําเดิม เชน  
  ภาษาพูด    ภาษาเขียน  
  เริ่ด     เลิศ  
  เพ     พ่ี  
  ใชปะ     ใชหรือเปลา  
  ตื่นเตลล    ตื่นเตน  
  ใชมะ  ชิมิ   ใชไหม  
  จิงอะปาว    จริงหรือเปลา  
  ลุย     ตะลุย  
  มหาลัย     มหาวิทยาลัย  
 4. ภาษาพูด ยืมคําภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ และมักตัดคําใหส้ันลงรวมท้ัง
ภาษาจีน เปนตน ภาษาเขียนใชคําแปลภาษาไทยหรือทับศัพท เชน  
  ภาษาพูด    ภาษาเขียน  
  เวอร (Over)    เกินควร เกินกําหนด  
  แอบ (Abnomal)    ผิดปกต ิ 
  จอย (Enjoy)    สนุก เพลิดเพลิน  
  ซี (Xerox)    ถายสําเนาเอกสาร  
  ก็อบ (Copy)    สําเนา ตนฉบับ  
  ดิก (Dictionary)    พจนานุกรม  
  เอ็น (Entrance)    สอบเขามหาวิทยาลัย  
  ไท (Necktie)    เนกไท  
  กุนซือ (ภาษาจีน)   ท่ีปรึกษา  
  บวย (ภาษาจีน)    สุดทาย  
  ตั๋ว (ภาษาจีน)    บัตร 
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ความแตกตางระหวางภาษาพูดกบัภาษาเขียน 
 1. ภาษาพูดอาจใชคําบางประเภทตางกันไปตามความถนัดของแตละบุคคล เชน บุรุษสรรพ
นามเรียกตนเองวา ผม ซ่ึงใหความรูสึกเหมือนเปนกันพูดกันอยางไมเปนทางการนัก นอกจากนั้นทํา
ใหรูวาผูเขียนเปนผูชาย นอกจากคําประเภทนีผู้เขียนอาจใชคําเฉพาะกลุมคําต่ํากวามาตรฐานคําไม
สุภาพตางๆ เชน คําหยาบ เปนตน  
 2. ภาษาพูดมีสีหนาทาทาง สถานการณแวดลอมเปนเครื่องขยายความหมายของคําพูด เชน 
คนหนึ่งอาจพูดวา “เสร็จแลวนะ” คนฟงตอบวา “ดี” สองคนนี้เขาใจกันแตคนอ่ืนไมเขาใจ เม่ือเขียน
จึงตองบรรยายสภาพแวดลอม เพ่ือใหผูอานเขาใจดวย 

3. ภาษาพูดกับภาษาเขียนนั้นตางกันดวยเสียงกับรูป เสียงพูดกับรูปเขียนไมตรงกัน เชน เขา 
เม่ือจะออกเสียงเปนเคา ฉัน เปน ช้ัน อยางไร เปน ยังไง เปนตน บางครั้งก็พูดตัดพูดตอไมตรงกัน 
เชน มหาวิทยาลัย มีคนยอวา มหาวิยาลัย บาง มหายาลัย บางมหาลัย บาง หากจะใชภาษาเขียนควร
ตองเขียนใหเต็มรูป ไมควรเขียนตามเสียงพูด 
การใชภาษาในการส่ือสารอยางมีศิลปะ         
 การออกเสียงคําไดอยางถูกตอง 
  คนไทยสวนใหญออกเสียงคําไดอยางถูกตอง คําท่ีมีปญหาในการออกเสียงสวน
ใหญมักเปนคําควบกลํ้าและคําท่ียืมมาจากภาษาอ่ืน เชน ภาษาสันสกฤต ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คําใน
ภาษาไทยบางคําออกเสียงผิดความหมายจะเปล่ียนไป ดังนั้นหากตองการใหการส่ือสารประสบ
ผลสําเร็จ ผูสงสารควรออกเสียงใหถูกตองตามอักขรวิธี 
 การใชคําไดอยางถูกตอง 
  คําแตละคํายอมมีความหมายแตกตางกัน นอกจากความหมายโดยตรงแลวยังอาจมี
ความหมายแฝงดวย อีกท้ังขอบเขตความหมายของคํายังไมตายตัวอาจกวางแคบหรือเปล่ียนแปลงได
ตลอดเวลา เชน ความหมายอุปมา ความหมายนัยตรงและความหมายนัยประหวัด ความหมาย
คลายกัน ความหมายตรงขามกัน และคําหลายความหมาย  
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การใชประโยคถูกตองตามหลักไวยากรณ 
  เม่ือใชคําไดอยางถูกตองแลวลําดับตอไปคือ การนําคําตางๆ มาเรียบเรียงเปน
ประโยคใหถูกตองตามหลักไวยากรณไทย การใชประโยคไดอยางถูกตองนั้นทําใหการส่ือสารแต
ละครั้งบรรลุจุดมุงหมายการใชประโยคไมถูกตองเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 
   1. การเรียงประธาน กริยา กรรม ไมเปนไปตามลําดับ 
   2. คําเช่ือมประโยคอยูผิดท่ี 
   3. การใชคําบุพบท สันธาน หรือลักษณนามผิด 
   4. การวางสวนขยายไมชิดคําท่ีตองการอธิบาย 
 การหลีกเลี่ยงการใชภาษาพูดในภาษาเขียน 
  แมวาการใชภาษาพูดในภาษาเขียนจะมีจุดมุงหมายตรงกัน คือ เพ่ือใหการส่ือสาร
บรรลุจุดมุงหมาย การพูดและการเขียนมีองคประกอบท่ีใชในการส่ือสารแตกตางกันทําใหภาษา
เขียนมีกฎเกณฑในการใชภาษาตางจากภาษาพูด 

 ขอแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนมี ดังนี้ 
   1. การพูดมีสถานการณและสภาพแวดลอมชวยใหเขาใจไดดียิ่งกวา 
การเขียน 

 2. ภาษาพูดเปนการส่ือสารเฉพาะขณะท่ีพูด 
 3. ในการพูดอาจใชภาษาเฉพาะกลุมได 
 4. ในการพูดนั้นผูสงสารและผูรับสารมีความใกลชิดกัน 
 5. ในการพูดเราอาจพูดซํ้าได เพ่ือทวนเรื่องท่ียากใหเขาใจ 
 6. ภาษาเขียนไมควรมีขอผิดพลาด ควรเรียบเรียงอยางระมัดระวังและ 

เลือกสรรถอยคําอยางสุภาพ 
 

สรุป 
การเรียนรูในภาษาไทยนั้นผู เรียนควรเรียนรูพ้ืนฐานของภาษาไทยในดานของคําใน

ภาษาไทย การอานคํา การเขียนคํา ประโยคและสํานวน ของภาษาไทยใหเขาใจ เพ่ือใหใชภาษาใน
การส่ือสารใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ในการทําการส่ือสารผูทําการส่ือสารควรใชภาษาใหเหมาะสม
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กาลเทศะเหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับฐานันดรศักดิ์ของผูรับสาร และใชคําใหถูกตองเหมาะสม
ท้ังทางดานอักขรวิธีและดานไวยกรณท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนเพ่ือเปนการใหเกียรติแกผูรับสาร
และแสดงถึงความรูในดานการใชภาษาของผูสงสาร  
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แบบฝกหัดบทที่ 2 
ตอนที่ 1 ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ 
1. จงอธิบายถึงความหมายของภาษาในการส่ือสาร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. บอกความหมายของประโยคและชนิดของประโยค อธิบายพรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. การแบงประโยคโดยเนื้อความ มีความแตกตางกันอยางไร และมีประโยคชนิดใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ในภาษาไทยคําสามารถไดแบงเปนกี่ชนิด อะไรบาง พรอมอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. จงแตงประโยค 1 ประโยคโดยใชบุรุษสรรพนามใหครบ 3 บุรุษสรรพนาม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6. การอานออกเสียงแตละประเภท แตกตางกันอยางไร อธิบายพรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
7. จงอธิบายหลักการการเขียนสะกดคําท่ีถูกตองตามหลักการประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
8. จงยกอธิบายหลักการใช ใอ  ไอ  ไอย  อัย  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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9. จงอธิบายความแตกตางระหวางสุภาษิต คําพังเพย อุปมาอุปมัย คําคมและโวหาร พรอม
ยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
10. นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนเรื่อง “การภาษาในการส่ือสาร” ไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 2 จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 ขีดเสนใตคําที่เหมาะสมกับประโยคตอไปนี้ 
1. เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึน้ (สําหรับ  กับ  ตอ) บุคคลแตละคนไมเหมือนกัน 
2. อุดมคติยอมเปล่ียนได (ตาม กับ ใน) สภาพแวดลอม 
3. ผูเขียนตองตองการใหเยาวชนมีความรูเรื่องประชาธิปไตย (เม่ือ แต ตั้งแต) ยังเด็กอยู 
4. คนเราจะมีความรูมากหรือนอย (และ ถา) นําความรูไปประกอบอาชีพสุจรติก็จะมีคนยกยอง 
5. คนเราอาจมีท้ังความสุข (และ หรือ) ความทุกข 
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นําคําในวงเล็บมาเติมลงในชองวางใหเหมาะสมกับขอความ 
6. สมหมายมอบของขวัญ............... (แด  แก) อาจารยท่ีปรึกษา 
7. เขา………….. (ผลีผลาม  ผลุนผลัน) เดินออกจากหองไป 
8. หัวหนาของเขาไม……….. (ชอบพอ  ชอบ) เขานัก 
9. เราผิดหวังมากท่ีทีมฟุตบอลของเราพายแพโดยไม………….. (คาดหวัง  คาดฝน)  
10. ส่ิงเหลานี้………….. (โนมนาว  โนมเอียง) จิตใจเราใหรักชาต ิ
 
จงแกไขประโยคใหเปนภาษาทางการ 
11. ความรูของอาจารยทําเงิน ใหอาจารยไมรูจักหมด 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
12. คุณพอคุณแมทุกคนตองการใหลูกไดศึกษาเลาเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
13. มีถนนบางตอนอยูในสภาพท่ีแยมาก 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
 
เรียงประโยคใหมใหถูกตอง 
14. เม่ือพ่ีชายของขาพเจาชักไมเสร็จในปาก็เดินกลับบาน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
15. ฉันขยับขึ้นลุกนั่ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
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16. ฉันมองออกไปยังทองทุงอันกวางใหญ มีถนนโรยกรวดแคบๆ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
 
จงแกไขประโยคใหกระชับ 
17. ทนายความช่ือดังถูกยิงตายคาเตียงนอนในหองนอน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
18. วิชาชวยนําทางชีวิตเราไปสูอนาคตอาชีพไดตลอดการ    
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
 
จงแกไขประโยคใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
19. คุณแมทําโทษแกเพราะแกประพฤติเหลวไหลมาก 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
20. ขโมยมิไดทําอันตรายตอทรัพย แตทํารายเจาของบาน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 
 
บทที่ 3  
 การฟงเพ่ือการส่ือสาร 
 
แนวคิด  
 การฟงเปนทักษะการรับสารอีกลักษณะหนึ่งท่ีมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาทักษะการ
ส่ือสารประเภทอ่ืน การฟงเปนการส่ือสารท่ีงายท่ีสุด เปนการรับฟงขอมูลขาวสาร ความรู ทรรศนะ 
ขอคิดเห็น จากผูสงสาร ขอมูลขาวสารในปจจุบันมีท้ังขอเท็จจริงและขอคิดเห็น ดังนั้นผูรับสารควร
มีความรูและมีวิจารณญาณในการฟงสารแตละประเภทเพ่ือไมใหตกเปนเครื่องมือของมิจฉาชีพและ
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอชีวิตในปจจุบันและอนาคต  
 
วัตถุประสงค 
 1. บอกความหมายและความสําคัญของการฟงได 
 2. อธิบายถึงจุดมุงหมายในการฟงและประโยชนจากการฟง 
 3. จําแนกประเภทของสารท่ีไดรับฟงได 
 4. ประเมินคาจากสารท่ีฟงได 
 5. ประเมินคาจากสารท่ีฟงไดสามารถนําความรูจากการฟงไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน
ได 
  
สาระการเรียนรู 
 ความหมายและความสําคัญของการฟง 
 จุดมุงหมายของการฟง 
 ลําดับขั้นกระบวนการฟง 
 ปจจัยท่ีชวยใหการฟงเกิดสัมฤทธิผล 
 มารยาทการฟงท่ีด ี
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 การพัฒนาทักษะการฟงบรรยาย 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 2. ฝกวิเคราะหสารจากการฟงประเภทตางๆ 
 3. แบงกลุมเพ่ืออภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียนเกี่ยวกับการฟงเพ่ือการส่ือสาร 
 4. ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. แบบฝกหัด 
 3. Power Point เรื่องการฟงเพ่ือการส่ือสาร 
 4. CD บันทึกเสียงส่ือการฟงประเภทตางๆ 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมในช้ันเรียนและแบบฝกหัดทายบทเรียน 
2. ประเมินจากการสอบประจําภาคเรียน 
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บทที่ 3 
การฟงเพื่อการสื่อสาร 

 
 การฟงเปนทักษะท่ีสําคัญในการส่ือสารในชีวิตประจําวันการเปล่ียนแปลงและความ
เคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้นในสังคมทําใหผูเรียนตองพัฒนาตนเองใหทันเหตุการณตองรูจักฟงอยางมี
วิจารณญาณ จับใจความสําคัญได รูจักคิดวิเคราะห วิจารณ และแสดงทรรศนะจากการฟงได โดย
คํานึงถึงการมีมารยาทในการฟงท่ีดี รูจักการเสริมสรางลักษณะนิสัยท่ีดีในการฟงและเลือก
ประโยชนจากส่ิงท่ีฟงและนํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอวิชาชีพของตนเอง 
 

ความหมายของการฟง 
 การฟง หมายถึง การรับรูความหมายของเสียงท่ีไดยินเปนการรับสารทางโสตประสาททาง
หูกลาวคือ การไดยินเสียงท่ีมีความหมายแลวติดตามเสียงท่ีไดยิน รับรู เขาใจ จับสาระสําคัญได 
ตีความหมายไตรตรองเรื่องท่ีไดฟงจนกระท่ังนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง การฟง
เปนทักษะรับสารท่ีใชมากท่ีสุดในชีวิตประจําวันไมวาจะฟงจากบุคคลโดยตรง เชน ฟงพอแมพูด 
ฟงเพ่ือนพูด ฟงครูอาจารยบรรยายความรู หรือฟงผานส่ืออิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้การฟงยังเปน
ปจจัยสําคัญลําดับแรกของหัวใจนักปราชญซ่ึงไดแก สุ (สุต) หมายถึง การฟง จิ (จินตนะ) หมายถึง 
การคิด ปุ (ปุจฉา) หมายถึง การถาม ลิ (ลิขิต) หมายถึงการเขียน ผูท่ีฟงมากจะไดรับการยกยองวา
เปนพหูสูต อีกท้ังการฟงยังเปนปจจัยเสริมใหการคิด การพูด และการเขียนมีประสิทธิภาพ การฟง
เปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรูทําใหเกิดความบันเทิงใจเกิดความคิดสรางสรรค เกิด
แนวคิดใหมเพ่ือการแกปญหาตางๆ สิริวรรณ นันทจันทูล (2549) 
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ภาพท่ี 3.1 แสดงการรับสารดวยการฟง 
 

ความสําคัญของการฟง 
 การฟงเปนกระบวนการส่ือสารแรกท่ีมนุษยใชกอนทักษะอ่ืน การฟงเปนการรับสารท่ีงาย
และสะดวกท่ีสุดทําใหมนุษยเกิดความรูความเขาใจในการรับสารการฟงสารตางๆ สงผลตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย ดังนั้นทักษะการฟงจึงมีความสําคัญมากในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงสามารถ
จําแนกความสําคัญ ดังนี้ 
 1. การฟงเปนกระบวนการรับสารท่ีเราใชมากท่ีสุดในชีวิตประจําวัน เชน การติดตอส่ือสาร
ในชีวิตประจําวันของมนุษย มนุษยสามารถติดตอส่ือสารการฟงโดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก 
โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ จากสถิติการวิจัยของวิลเลียม เอฟ แมคคี เขียนไวในหนังสือ 
“Language Teaching Analysis” วาในหนึ่งวันของคนเราจะมีการฟง 48% การพูด 23% การอาน 
16% และการเขียน 13% 
 2. การฟงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการแสวงหาความรูทุกสาขาวิชาไมวาจะเปนความรู
ทางดานการเรียนทุกระดับ ทุกวิชาชีพ ซ่ึงเปนความรูท่ีมนุษยตองการมากท่ีสุด 
 3. การฟงเปนทักษะสงเสริมความคิดและความฉลาดรอบรูเปนพหูสูต (ผูสดับรับฟงมาก) 
ทําใหประสบความสําเร็จและกาวหนาในหนาท่ีการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 4. การฟงชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคส่ิงท่ีแปลกใหมโดยการวิเคราะหตีความนํามา
ประยุกตปรับเปล่ียนไดอยางเหมาะสม เกิดความงอกงามทางความรู ความคิด และสติปญญา 
 5. การฟงเปนทักษะท่ีกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เชน การฟงเพลง นิทาน 
วรรณคดี เปนตน 
 6. การฟงชวยใหผูรับสารเปนผูพูดและผูเขียนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะการ
ฟงชวยใหผูฟงไดรับความรูประสบการณดานเนื้อหาสาระภาษาถอยคําท้ังรอยแกวและรอยกรอง 
เพ่ือเปนขอมูลในการพูดและการเขียนตอไป 
 

จุดมุงหมายของการฟง 
 การฟงอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้นจําเปนตองมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน 
เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันระหวางผูฟงกับผูสงสาร จุดมุงหมายในการฟงแบงออกเปน 3 ประเภท 
ดังนี้ 

1. เพ่ือใหเกิดความรู คือ การฟงท่ีมุงเนนหาความรูท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีตนเองกําลัง
ศึกษาหรือใหความสนใจ เชน การฟงบรรยายในช้ันเรียน การฟงขาว การฟงบรรยายพิเศษตางๆ 
เปนตน การฟงประเภทนี้ตองอาศัยความตั้งใจ และสมาธิในการฟงมากกวาแบบอ่ืนๆ เพ่ือจับ
ประเด็น วิเคราะห และสังเคราะห สารท่ีฟงใหไดประโยชนสูงสุด  

2. เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลินและซาบซ้ึงใจ เปนการฟงท่ีงายท่ีสุด เพราะผูฟงไมตองใช
ความเครงเครียดในการจับประเด็นและนํามาขบคิดถึงความหมายท่ีแฝงอยูในถอยคํา การฟง
ประเภทนี้มีจุดประสงคเพ่ือปลดปลอยอารมณตามสบาย เชน การฟงเพลงท่ีช่ืนชอบ การฟงการพูด
สรางสรรคของนักพูดท่ีช่ืนชอบ  

3. เพ่ือใหไดคติชีวิตหรือจรรโลงใจ เปนการฟงท่ีทําใหผูฟงเกิดสติปญญา เกิดขอคิดแนวคิด
ในการใชชีวิตท่ีสามารถนําไปแกปญหาในชีวิตได เชน การฟงธรรมเทศนา การฟงปาฐกถา การฟง
ทัศนคติการใชชีวิตจากคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต 
 
ลําดับข้ันกระบวนการฟง 
 ในการรับฟงสารตางๆ ในโลกยุคปจจุบันนั้นผูรับสารจําเปนตองมีการตีความสารนั้นใหได
เพราะสารแตละประเภทมีขอมูลท่ีจริงเท็จตางกัน ดังนั้นผูรับสารจึงตองมีวิธีคิดอยางเปน
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กระบวนการเพ่ือใหการรับสารนั้นมีประสิทธิภาพและผูรับสารจะไมตกเปนเครื่องมือของมิจฉาชีพ 
โดยท่ัวไปกระบวนการฟงของมนุษยมี 6 ระดับคือ 
 1. ไดยิน (Hearing) เปนระดับตนของการฟงท่ีมนุษยสามารถทําไดโดยงาย โดยรับเสียงท่ี
ผานมาเขามาในโสตประสาท แมจะเปนส่ิงท่ีไมเคยรูจักไมเคยไดยินมากอนก็ตาม และเสียงท่ีไดยิน
นั้นอาจผานเลยไปจากความรูสึกหรือความสนใจก็ได 
 2. การจับเขาคูกัน (Matching) เม่ือรับเสียงมาไดถาหากเปนการฟงอยางตั้งใจหรือมีสมาธิ 
สมองและจิตใจก็จะเริ่มแยกเสียง แยกพยางคท่ีรับมาไดนํามาจับเขาคูกัน หรือเทียบเคียงเสียงวา
เหมือนกันหรือแตกตางกันแลวนําไปโยงเขากับประสบการณเดิมท่ีเคยรับฟงมาแลว 
 3. รับ (Accepting) หลังจากโยงเสียงเขากับประสบการณเดิมของตนแลว ผูฟงจะรับวาเสียง
ท่ีไดยินนั้นเปนภาษาท่ีตนเองรูจักหรือส่ือความหมายไดหรือไม 
 4. ตีความ (Interpreting) เม่ือรับวาเปนภาษาท่ีตนเองรูจัก จะตีความหรือแปลความหมาย
ของเสียงท่ีไดยินนั้นออกมา การตีความนั้นอาจตีความเปนคํา หรือเปนกลุมคํา หรือเปนประโยค 

หรือเปนขอความ ก็แลวแตความสัมพันธของส่ิงท่ีผูสงสารพูดออกมา 
 5. เขาใจ (Understanding) เม่ือตีความไดแลวผูฟงยอมจะเกิดความเขาใจสารนั้นโดยอาศัย
ความคิดและประสบการณเดิมของผูฟงถามีประสบการณมากเกี่ยวกับสารท่ีไดฟงจะเขาใจไดงาย
และรวดเร็ว แตถามีประสบการณนอยจะเขาใจไดยากตองอาศัยเวลาคิดหรือหาขอมูลเพ่ิมเติม 
 6. เชื่อ (Believing) การท่ีผูฟงจะตัดสินวาส่ิงท่ีไดยินมานั้นยอมรับไดหรือไม เช่ือถือได
หรือไม หรือเปนความจริงเพียงใด ยอมตองอาศัยความคิดความรูและประสบการณเดิมเปน
เครื่องชวยในการพิจารณา 
 

ประโยชนของการฟง 
 การฟงมีประโยชนตอการติดตอส่ือสารในปจจุบัน ทําใหมนุษยเกิดการรับรูความหมาย
เขาใจตรงกัน ประโยชนของการฟงโดยท่ัวไปมี 5 ประการดังนี้ 
 1. ทําใหเปนผูมีมารยาทในการฟง ในขณะท่ีมีการพูด ไมวาจะเปนการพูดในกลุมยอย การ
สนทนาหรือการพูดในท่ีสาธารณชนก็ตาม การตั้งใจฟงผูอ่ืนพูดแสดงถึงความเปนผูมีมารยาทใน
การฟง 
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 2. เกิดความม่ันใจกลาแสดงออก การตั้งใจฟง ไมใจลอย ทําใหเกิดความเขาใจ สามารถตอบ
คําถามของผูพูดไดตรงประเด็น ซ่ึงจะชวยใหผูฟงมีความม่ันใจในตนเองสนใจฟงและกลาแสดงออก
มากขึ้น 
 3. ไดรับรูคําศัพทใหม  การฟงเปนการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ โดยเฉพาะ
ประสบการณดานการใชภาษา เพราะจะเห็นขอเดน ขอดอย ในการใชภาษาของผูอ่ืน ไดคําศัพท
สํานวนใหมๆ ตลอดจนเห็นแนวการใชภาษาซ่ึงเปนประโยชนกับตนเองตอไป 
 4. เกิดความรูใหม การฟงเปนวิธีการสะสมความรูและประสบการณใหกับตนเองไดอยางดี
ท่ีสุดวิธีหนึ่ง ความรูและประสบการณนั้นนอกจากจะไดจากทางตรงโดยการสังเกตคนควาทดสอบ
หรือประสบดวยตนเองแลว ประสบการณทางออมก็ชวยเพ่ิมพูนความรูไดอยางรวดเร็วและมากมาย 
ถารูจักเลือกฟงสาระท่ีเปนประโยชนกับอาชีพและตนเอง 
 5. ผอนคลายอารมณ การฟงเปนวิธีการผอนคลายความตึงเครียดโดยไมส้ินเปลืองมาก บาง
คนนิยมฟงเพลงหรือฟงละครวิทยุ ส่ิงเหลานี้ชวยบรรเทาความเครยีดจากการทํางาน นอกจากนี้การ
รับฟงขาวสารยังทําใหผูรับสารทันกับเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับโลกดวย 

 
ปจจัยที่ชวยใหการฟงเกิดสัมฤทธิผ์ล 

1. ประสบการณ ผูท่ีมีประสบการณในเรื่องท่ีไดฟงนั้นจะสามารถเขาใจเรื่องท่ีฟงไดเขาใจ
รวดเร็วกวาผูท่ีไมมีความรูประสบการณมากอน  

2. วุฒิภาวะ ผูท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณจะสามารถเก็บเกี่ยวความรูและประโยชนจากการฟง
บรรยายตางๆ ไดมากกวาผูท่ีไมมีวุฒิภาวะทางอารมณ เพราะในการฟงบรรยายบางครั้งอาจจะมีเรื่อง
ท่ีผูฟงไมชอบ และอาจจะแสดงกิริยาอาการตอตานเพ่ือแสดงความไมพอใจออกมา 

3. สติปญญาและการประมวลขอมูลอยางมีเหตุผล ผูมีสติปญญาท่ีดีจะสามารถรับสารและ
นํามาวิเคราะห สังเคราะหส่ิงท่ีฟงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

4. การฝกฝนตนเองอยูเปนนิจ การฟงใหเกิดสัมฤทธิผลนั้น ผูฟงตองฝกฝนตนเองอยูเปน
ประจํา เชน การฟงสารหลากหลายประเภท ฝกตีความ จับประเด็น วิเคราะห สังเคราะห ส่ิงท่ีไดรับ
จากการฟง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการฟงสูงท่ีสุด 
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5. การปลูกฝงนิสัยรักการฟง การฟงใหไดผลดีท่ีสุดนั้น ผูฟงตองมีนิสัยรักการฟง และมี
มารยาทในการฟงท่ีดี เชน ตั้งใจฟงจนจบการบรรยาย รักษามารยาทในการฟง หากมีขอสงสัยควร
รอใหผูบรรยายเปดโอกาสใหถาม 
 
มารยาทการฟงที่ด ี
 ในการฟงตางๆ เม่ือมีผูพูดใหฟงโดยตรง เชน การฟงบรรยาย การฟงคําส่ัง การฟงปาฐกถา  
การฟงสุนทรพจน ผูฟงจะตองมีมารยาทในการฟงท่ีดี เพ่ือเปนการแสดงถึงความเคารพตอผูพูด เปน
การแสดงถึงพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวและแสดงออกถึงระดับการศึกษาของผูฟง 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แสดงถึงการมีมารยาทในการฟงท่ีด ี
 
 มารยาทในการฟงโดยท่ัวไปมีดังนี้  

 1. มีความตั้งใจและพรอมท่ีจะฟง  
 2. มีสมาธิ ติดตามเนื้อหาท่ีฟงโดยตลอด 
 3. มีจิตใจเปนกลาง ไมมีอคติในทางใดทางหนึ่งท่ีจะนําไปสูการจับผิด 
 4. ใหเกียรติผูพูด ไมแสดงกิริยาดูหม่ินหรือกาวราว 
 5. ไมแสดงอาการใดๆ เปนการรบกวนสมาธิของผูพูดหรือผูรวมฟง 



99 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 6. บันทึกเรื่องราวท่ีไดฟงอยางถูกตองตามลําดับ 
 7. มีความสํารวมในการนั่งฟงดวยท่ีนั่งท่ีสุภาพเรียบรอย ถูกตองตามวัฒนธรรม ไม

แสดงอาการงวงเหงาหาวนอน  
 8. หากมีขอสงสัยจะถาม ควรรอจังหวะท่ีเหมาะสม ขออนุญาตถามดวยน้ําเสียง

สุภาพ หามประชดประชันหรือลองภูมิผูบรรยาย 
 
ประเภทของการฟง 
             การแบงประเภทของการฟงใชการแบงตามวิธีการส่ือสารเปนเกณฑแบงได 3 ประเภทดังนี้ 
 1. การฟงการส่ือสารระหวางบุคคลและการส่ือสารภายในกลุม 
   1.1 การฟงการส่ือสารระหวางบุคคล  
    เปนการส่ือสารท่ีพบบอยท่ีสุดและใชมากท่ีสุดในชีวิตประจําวัน เชน  
การสนทนา การทักทาย การเจรจาระหวางบุคคลหลักในการฟงการส่ือสารระหวางบุคคลมีดังนี้ 
    1.1.1 ปรับตัวใหเขากับคนอ่ืนไดทุกคน ไมวาจะเปนคนระดับใด เพศใด 
หรือแมแตคนท่ีไมเคยรูจักกันมากอน 
    1.1.2 สนใจฟงสารอยูตลอดเวลา และแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผูสงสาร
ท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
    1.1.3 มีมารยาทในการฟง ใชคําพูดสุภาพ แสดงอาการสนใจ ซักถามและ
สนับสนุนบางตามความเหมาะสม 
   1.2 การฟงการส่ือสารภายในกลุม 
    เปนการส่ือสารภายในกลุมจะมีจํานวนตั้งแตสามคนขึ้นไปส่ือสารกัน อาจ
เปนการส่ือสารภายในองคกร หนวยงาน เพื่อระดมสมอง ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
เชนการประชุม สัมมนา หลักการฟงการส่ือสารภายในกลุมมีดังนี้ 
    1.2.1 มีสวนรวมในการส่ือสาร ผูฟงควรตั้งใจฟง จับประเด็นในการฟงให
เขาใจ มีสวนรวมในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน 
    1.2.2 ผูฟงควรศึกษาขอเท็จจริง ขอมูล ขาวสารตางๆ มาลวงหนา เพ่ือให
การฟงนั้นเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
    1.2.3 ผูฟงควรอานเอกสารท่ีไดรับในการฟงประกอบใหเขาใจอยางถวนถ่ี 
เพ่ือเปนประโยชนตอการฟงและสามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มท่ี 
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    1.2.4 ผูฟงควรรักษากิริยาอยางสงบ อดทน มีมารยาทในการรับฟงบรรยาย 
ถึงแมวาเรื่องท่ีฟงบรรยายอยูนั้นขัดตอความคิดของตนเอง 
    1.2.5 ผูฟงควรแสดงความรูในเวลาท่ีเหมาะสม ในการฟงบรรยายในครั้ง
ผูฟงอาจรูสึกไมสบอารมณกับเนื้อหาท่ีบรรยาย ผูฟงควรสํารวมกิริยาและอารมณนั้นไว เพราะใน
การฟงบรรยายแตละครั้งจะมีชวงเวลาใหตั้งกระทูถามตอบปญหาตางๆ เพ่ือใหผูฟงไดสอบถามเพ่ือ
คลายปญหาท่ีกําลังเปนท่ีสงสัยหรือเปนประเด็นในการบรรยายนั้น 
  2. การฟงการส่ือสารสาธารณะ 
   การส่ือสารสาธารณะเปนการส่ือสารท่ีมีคนจํานวนมาก แบงบทบาทชัดเจนวาใคร
เปนผูสงสาร และผูรับสาร แมจะไมไดระบุกลุมผูฟงไวโดยเฉพาะ แตผูฟงมักจะเปนผูมีความรู 
ความสนใจ ความคิดและคานิยมใกลเคียงกับผูสงสาร เชน การฟงปาฐกถา การฟงบรรยายหรือ
การฟงปราศรัย หลักการฟงการส่ือสารสาธารณะมีดังนี้ 
   2.1 ศึกษาผูพูดและเรื่องท่ีจะฟงมาลวงหนา 
   2.2 มีสมาธิในการฟง 
   2.3 พยายามฟงและจับประเด็นสําคัญของเรื่องใหได 
 3. การฟงส่ืออิเล็กทรอนิกส 
   เปนการฟงสารผานส่ือตางๆ ไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร 
เปนการส่ือสารทางเดียวท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในปจจุบันหลักการฟงส่ืออิเล็กทรอนิกสมีดังนี้ 
   3.1 มีวิจารณญาณในการฟงส่ือในรูปแบบตางๆ  
   3.2 ฟงอยางรูเทาทันผูสงสาร เพราะส่ือท่ีมาในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสมักจะไม
มีการควบคุมเนื้อหาของส่ือท่ีเขมงวดอาจจะเปนขอมูลท่ีไมมีความเปนจริงหรือมีการบดบังความ
จริงบางประการเพ่ือทําใหผูรับสารเขาใจผิด  
 
การฟงอยางมีประสิทธิภาพ 

การฟงเปนกระบวนการท่ีพัฒนาตอมาจากการไดยิน การฟงเปนกระบวนการรับรูท่ีผูฟง
ตองพิจารณาสารนั้นวามีคุณคามากนอยเพียงใด สารนั้นเปนขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น มีนัยแฝงอยู
หรือไม ในทางวิชาการลักษณะการฟงท่ีมีประสิทธิภาพมีดังนี้  

1. ฟงแลวจับใจความสําคัญได เปนการฟงเพ่ือความเขาใจเรื่องราวของสารเปนทักษะ
เบ้ืองตนท่ีผูฟงทุกคนตองฝกฝน เราจะตองติดตามฟงเรื่องราวโดยตลอด  ดังนั้นจึงตองมีสมาธิใน
การฟงและสามารถแยกแยะไดวาขอความใดเปนใจความสําคัญและขอความใดเปนพลความ   



101 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

หากเราสามารถเขาใจเรื่องราวไดโดยตลอดแลว เราควรจดจําเรื่องท่ีฟงและสามารถ
ถายทอดใหคนอ่ืนฟงตอไปไดดวย ในการฟงแตละครั้งเราตองจับประเด็นของเรื่องท่ีฟงไดคือ รูวาผู
พูดตองการส่ือสารอะไรเปนประเด็นสําคัญและรูจักจับประเด็นรองซ่ึงขยายประเด็นสําคัญ การฟง
เชนนี้เปนการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ ใจความรอง และรายละเอียดของเรื่อง ซ่ึงมีวิธีการฟงดังนี ้

1.1 ฟงเรื่องราวใหเขาใจ พยายามจับใจความสําคัญของเรื่องเปนตอนๆ วาเปนเรื่อง
อะไร ใครทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร 

1.2 ฟงเรื่องราวท่ีเปนใจความสําคัญแลวหารายละเอียดของเรื่องที่เปนลักษณะ 
ปลีกยอยของใจความสําคัญ หรือเปนสวนท่ีชวยขยายใจความสําคัญ 

1.3 สรุปความโดยรวบรวมเนื้อหาสาระสําคัญจากการฟงไดอยางครบถวนการสรุป 
ใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟงมีประโยชนตอการเรียนรู เพราะการท่ีเราไดสารตางๆ แลวไมสามารถ
จําไดนั้น สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการท่ีเราไมไดเอาใจใสตอการสรุปความหากเรารูจักการสรุปความ
หลังจากฟงจบโดยเลือกเก็บเฉพาะประเด็นสําคัญแลวบันทึกไวในสมุดบันทึก ความทรงจํานั้นก็จะ
อยูกับเราไดนานและเปนประโยชนกับเราไดในยามท่ีตองการ   

2. ฟงแลววิเคราะหได สังคมปจจุบันชองทางการนําเสนอขอมูลใหเราดูและฟงนั้นมี
มากมาย ดังนั้นผูเรียนควรรูจักเลือกท่ีจะฟงสาร เม่ือไดรับรูขอมูลแลว การรูจักวิเคราะหสารนั้นวา
เปนสารชนิดใด เปนของคิดเห็น ขอเท็จจริงหรือเปนการแสดงอารมณความรูสึก เพ่ือนําไปใช
ในทางสรางสรรค การวิเคราะหสารเปนส่ิงจําเปนเพราะผลท่ีตามมาจากการฟงจะเปนผลบวกหรือ
ลบแกสังคม ก็ขึ้นอยูกับการวิเคราะหสารท่ีรับฟงการรับฟงสารท่ีมีปรากฏอยูในสังคมมีมากมาย
หลายประเภท ซ่ึงสารท่ีปรากฏอยูเปนประจํามีดังนี ้
  2.1 ส่ือโฆษณา ส่ือประเภทนี้ผูฟงตองรูจุดมุงหมาย เพราะสวนใหญจะเปนการส่ือ
จูงใจใหคลอยตาม อาจไมสมเหตุสมผล ผูฟงตองพิจารณาไตรตรองกอนซ้ือหรือกอนตัดสินใจ 
  2.2 ส่ือเพ่ือความบันเทิง เชน เพลง เรื่องเลา การบรรยายตลก ซ่ึงอาจมีการแสดง
ตางๆ เชน นิทาน นิยาย หรือส่ือประเภทละคร ส่ือเหลานี้ผูรับสารตองระมัดระวัง ใชวิจารณญาณ
ประกอบการตัดสินใจกอนท่ีจะซ้ือหรือทําตาม ปจจุบันรายการโทรทัศนจะมีการแนะนําวาแตละ
รายการเหมาะกับกลุมเปาหมายใด เพราะเช่ือกันวาถาผูใดขาดความคิดในเชิงสรางสรรคแลว ส่ือ
บันเทิงอาจสงผลรายตอสังคมได เชน ผูดูเอาตัวอยางการจี้ปลน การขมขืนกระทําชําเราและแมแต
การฆาตัวตายโดยเอาเยี่ยงอยางจากละคร 
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  2.3 ขาวสาร ส่ือประเภทนี้ผูรับสารตองมีความพรอมพอสมควร เพราะควรตอง
รูจักแหลงขาว ผูนําเสนอขาว การจับประเด็น ความมีเหตุมีผล รูจักเปรียบเทียบเนื้อหาจากท่ีมาของ
ขาวหลายๆ ท่ีมา  
  2.4 ปาฐกถา เนื้อหาประเภทนี้ผูรับสารตองฟงอยางมีสมาธิเพ่ือจับประเด็นสําคัญ
ใหได และกอนตัดสินใจเช่ือหรือนําขอมูลสวนใดไปใชประโยชน ผูฟงตองมีความรูพ้ืนฐานในเรื่อง
นั้นๆ อยูบาง 
  2.5 สุนทรพจน ส่ือประเภทนี้สวนใหญจะไมยาว และมีใจความท่ีเขาใจงาย ชัดเจน 
แตผูฟงจะตองรูจักกล่ันกรองส่ิงท่ีดีไปเปนแนวทางในการปฏิบัต ิ
 3. ฟงแลวตีความได การตีความเปนการฟงเพ่ือหาความหมายท่ีซอนเรน หรือหาความหมาย
ท่ีแทจริงของสารโดยพิจารณาขอความท่ีอานวาผูเขียนมีเจตนาใหผูอานเกิดความคิดหรือความรู
อะไรนอกเหนือไปจากการรู เรื่อง เชน ผูพูดอาจส่ือความหมายเชิงอุปมา หรือกลาวเปนโวหาร 
สํานวนสุภาษิต หรือบทรอยกรองตางๆ ดังนั้นผูฟงจึงตองเขาใจความหมายของขอความท่ีรับฟงโดย
คนหาความหมายท่ีแทจริงท่ีผูพูดไดแฝงเอาไวจึงจะเขาใจเรื่องราวไดตรงกับความตองการส่ือสาร
ของผูพูดหลักการฟงเพ่ือตีความโดยท่ัวไปมีดังนี้  
  3.1 เสียงและความหมาย เสียงของคําท่ีแตกตางกัน ยอมส่ือความหมายท่ีแตกตาง
กัน ผูอานตองวิเคราะหวาเสียงของผูพูดนั้นสัมพันธกับความหมายอยางไร 
  3.2 ภาพพจน ผูฟงตองมีความรูความเขาใจเรื่องภาพพจน ซ่ึงจะชวยใหการตีความ
มีความกวางขวางลึกซ้ึงยิ่งขึ้น เชน ภาพพจน อุปมา อุปลักษณ นามนัย อธิพจน บุคลาธิษฐาน เปนตน 
  3.3 สัญลักษณ สัญลักษณในทางวรรณกรรม หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงมักจะเปน
รูปธรรม ท่ีเปนเครื่องแทนนามธรรม เชน ดอกไมแทนหญิงงาม พระเพลิงแทนความรองแรง เกาอ้ี
แทนตําแหนงหนาท่ีการงาน 
  3.4 พ้ืนหลังของเหตุการณ บางครั้งผูพูดอาจจะกลาวถึงเหตุการณในสมัยโบราณ 
หรือเปนเรื่องกาลเวลาท่ีผานมา ผูฟงควรมีความรูในดานประวัติศาสตรความเปนไปในสมัยท่ีผูพูด
ไดกลาวขึ้นนั้นรวมถึงลัทธิความเช่ือ สภาพภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร เพ่ือใหผูฟง
สามารถตีความไดงายขึ้น 
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  3.5 ความรูอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการตีความ ไดแก ความรูเกี่ยวกับประวัติผูแตง 
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา 
  3.6 องคประกอบท่ีทําใหการตีความแตกตางกัน ไดแก ความสนใจ ประสบการณ 
จินตนาการ เจตคติ ระดับสติปญญา ความรูและวัยของผูสงสาร 
 4. ฟงแลวประเมินคุณคาได เปนการตรวจสอบส่ิงท่ีฟงวามีเหตุผลหรือไม เช่ือถือไดหรือไม
การฟงประเภทนี้ เปนการแสดงความคิดเห็น ตอขอมูลท่ีไดรับวาจริงหรือไม มีลักษณะเปนการ
เผยแพรความคิด เพ่ือโนมนาวผูฟงใหคลอยตาม ซ่ึงจะตองพิจารณาในหลายๆ ดานอยางรอบคอบ
ดังนี้  
  4.1 วิเคราะหเจตนาของผูพูด วาผูพูดมีจุดมุงหมายหรือเจตนาอยางใด 
  4.2 เจตนาผูพูดเพ่ือความบันเทิง เชนการพูดในงานพบปะสังสรรคกันเพื่อใหเกิด
ความสนุกสนานรื่นเริง 
  4.3 เจตนาผูพูดอาจเปนการบอกเลา แถลงการณรายงานเรื่องราวตางๆ เปนการ
บอกเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน บรรยายเกี่ยวกับทางวิชาการ เลาเหตุการณท่ีไดพบเห็นประสบมา
เพ่ือใหผูอ่ืนไดมีความรูความเขาใจ 
  4.4 ผูพูดอาจมีเจตนาในการพูดเพ่ือชักจูงใหเห็นใหคลอยตามหรือเปล่ียนความคิด
ใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ผูพูดจะยกเหตุผลตางๆ ใหผูฟงเช่ือถือ 
  4.5 วิเคราะหนัยของเรื่องท่ีฟง คือการพิจารณาสาระสําคัญของเรื่องท่ีฟงวาประเด็น
หลักคืออะไร ผูพูดอาจจะพูดออกมาตรงๆ ก็ได หรืออาจมีจุดมุงหมายแอบแฝงอยูผูฟงจะตอง
วิเคราะหนัยสําคัญและนัยแฝง โดยอาศัยความรูความสามารถของผูฟงในการพิจารณาดังนี ้
   4.5.1 ขอมูลและความคิดเห็นของผูพูดจะตองอาศัยเหตุผลในการพิจารณา
ดังนี้ 
    4.5.1.1 ขอมูลท่ีรับฟงนั้นมีความจริงมากนอยเพียงใดเปนขอมูล
เกาหรือขอมูลใหม หรือวาเปนความจริงตามหลักตรรกวิทยา ซ่ึงผูฟงจะตองแยกแยะพิจารณาความ
เปนไปไดของขอมูลและเจตคติของผูพูดใน บางครั้งขอเท็จจริงและขอคิดเห็นของผูพูดจะแยกกัน
อยางเห็นไดชัดเจนแต บางครั้งผูพูดจะพูดผสมผสานขอเท็จจริงและขอคิดเห็นของตนเขาดวยกัน 
ดังนั้นจึงตองแยกแยะออกจากกันใหชัดเจน การโฆษณาชวนเช่ือ เปนการพูดใหผูฟงเช่ือและปฏิบัติ
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ตาม ผูฟงจะตองพิจารณาแยกแยะใหไดวาแนวทางท่ีผูพูดเสนอมานั้นหากปฏิบัติตามแลวจะเกิดผล
อยางไรเปนประโยชนตอสวนรวมหรือตอผูฟงอยางไรบาง 
    4.5.1.2 ความสําคัญและความเปนมาของเรื่อง โดยผูพูดไดแสดง
ความสําคัญของเรื่องตลอดจนความเปนมาของเรื่องวาเปนอยางไรเปนเรื่องท่ีนาสนใจท่ีผูฟงจะได
ประโยชนหรือไม 
   4.5.2 เนื้อหาสาระผูพูดไดพูดไดชัดเจนและพูดไปตามลําดับความสําคัญ 
ความยากงายของเรื่องหรือพูดออกนอกประเด็น ยกตัวอยางไดชัดเจนเพียงใด  
 5. ฟงแลวจดบันทึกได การฟงคําบรรยายและการจดบันทึกเปนของคูกัน การบันทึกคํา
บรรยายคือ ผลของการส่ือสารระหวางผูบรรยายกับผูฟง คําบรรยายเปนเสมือนคําสนทนาของผูพูด
กับผูฟง ผลการสนทนาจะประสบผลสําเร็จเพียงใด จะดูไดจากบันทึกท่ีจด ถาผูฟงหรือผูเขียนเขาใจ
เรื่องท่ีฟงไดดีการบันทึกก็จะดีตามไปดวย การท่ีผูฟงจะเขาใจในเรื่องท่ีรับฟงไดดีเพียงใดขึ้นอยูกับ
องคประกอบ หลายประการ อาทิเชน ความสนใจในเรื่องท่ีบรรยาย รูปแบบของการบรรยาย ความ
พรอมของผูฟง นอกจากเรื่องการฟงแลวผูเรียนจะตองรูวิธีการจดบันทึกอยางมีประสิทธิภาพคือ รู
แนวทางในการจดและวิธีการจดดวย แนวทางการจดบันทึกจากเรื่องท่ีฟงโดยท่ัวไปมีดังนี ้
  5.1 เตรียมพรอมท่ีจะจดบันทึก เริ่มตั้งแตเตรียมใจรับขาวสารโดยการอานหนังสือ
มาลวงหนา ศึกษาประเด็นสําคัญเพ่ือเปนพ้ืนฐานกอนเขาเรียน หรือทบทวนคําบรรยายเกา บันทึกท่ี
จดจากการอาน หรือคําวจิารณเพ่ิมเติมท่ีจดไวในตําราของเรา  
  5.2 ใชอุปกรณการจดบันทึกท่ีเหมาะสม อาทิเชน สมุดจดบันทึกมาตรฐานขนาด
8.5 x 11 นิ้ว ชนิดที่มีหวงกลมๆ ยึด สามารถเติมหรือถอด กระดาษเขาออกได สะดวกในการ
ปรับเปล่ียนหนา เก็บการบานหรือเนื้อหาท่ีคนควาเพ่ิมเติมมา ควรจดบันทึกหนาเดียว อีกหนาหนึ่ง
เวนไวเพ่ือเพ่ิมเติมเนื้อหาขอคิดเห็นและเพ่ือสะดวกในการทบทวน ในการจัดเรียงเนื้อหากอนจด
บันทึกแตละครั้งควรจดหัวขอท่ีจะบรรยาย ช่ือการบรรยาย วัน เดือน ป ทุกครั้ง ผูจดบันทึกควรมี
อุปกรณเครื่องเขียนใหพรอม อาทิ ปากกาสีปลายสักหลาด สําหรับเนนประเด็นสําคัญ  
  5.3 จดคําบรรยายดวยภาษาของตนเอง การจดคําบรรยายดวยภาษาของตนเองจะ
อานเขาใจไดดีกวา จํางายกวา เพราะเปนการเรียบเรียงความคิดท่ีเกิดจากความเขาใจในคําบรรยาย
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ในกรณีเปนคําจํากัดความหรือสูตรตางๆ ขอเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจง เราก็สามารถคัดลอกมาใส
ในบันทึกได  
  5.4 คํายอในการจดบันทึก ถาเราใชคํายอในการจดบันทึกจะชวยใหจดเร็วขึ้นและ
ไดเนื้อหามากขึ้น คํายอท่ีใชอาจจะสรางขึ้นมาเองและควรจะใชอยางสมํ่าเสมอจนคุนเคย เพ่ือจะได
ไมสับสนและอานงาย คํายอท่ีใชอาจตัดมาจากคําตนของคําตางๆ คํายอมาตรฐาน หรือสัญลักษณ
ตางๆ  
  5.5 จดบันทึกใหสมบูรณ ควรจดบันทึกใหครอบคลุมประเด็นสําคัญทุกประเด็น 
ถาเราไมแนใจหรือไมเห็นดวย กับประเด็นสําคัญท่ีรับฟง เราควรจดบันทึกไวกอน แลวจึงคอย
กลับมาพิจารณาหรือ ตีความเนื้อหาตอนนั้นใหม ควรจดบันทึกใหมากไวกอนดีกวาท่ีจะตัดขอความ
ท้ิงไป  
  5.6 จัดระเบียบบันทึก ในการจดบันทึกควรจัดระเบียบเนื้อหาใหเปนลําดับขั้นตอน 
ใหเห็นความสัมพันธของขอความ โดยจดประเด็นหลักลงไปกอน แลวจึงตามดวยขอความ
สนับสนุน 
  5.7 จดบันทึกอยางมีตรรก ควรจดบันทึกใหมีระเบียบ มีตรรก คือ มีเหตุมีผล ใชคํา
ท่ีแสดงการเช่ือมโยงและการตอเนื่องของ ความคิด เชน ประการแรก ประการท่ีสอง ประการท่ีสาม 
ใชคําท่ีแสดงความคิดเห็นตรงกันขาม เชน “ในทางตรงกันขาม” ใชคําท่ีแสดงขอยกเวน เชน “ถึง
อยางไรก็ตาม” ใชคําท่ีแสดงการเพ่ิมเติมเนื้อหา เชน “นอกจากนี้” ใชคําท่ีแสดงการจบของเนื้อหา 
เชน “สุดทายนี้” คําดังกลาวนี ้เปนสัญญาณท่ีผูบรรยายใชเพ่ือแสดงการเปนเหตุเปนผลของเนื้อหาท่ี
บรรยาย 
  5.8 จดบันทึกละเอียดในเรื่องท่ีไมคุนเคย ในการจดบันทึกคําบรรยายเรื่องที่ไม
คุนเคยไมมีความรูมากอน ควรจะจดใหละเอียดสมบูรณแจมแจง เพ่ือไมใหเกิดความเขาใจผิดเม่ือมา
อานภายหลัง สําหรับเรื่องท่ีเคยศึกษามาแลว เราอาจจะจดอยางยอก็ได  
  5.9 จงระวังการเลือกจํา การจดบันทึกคําบรรยายในเรื่องท่ีเรามีความคิดเห็นขัดแยง
เรื่องท่ีไมตรงกับความตองการเรื่องท่ีเราไมมีความเช่ือถือ ผูเรียนมักจะจดไมตรงประเด็นและไม
สมบูรณ คือเลือกจดหรือเลือกจําตามความพอใจ ซ่ึงเปนการกระทําท่ีไมถูกตองและไมเปนผลดีใน
การระลึกถึงเรื่องท่ีฟง  
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  5.10 อยาหยุดจดบันทึกถาจดไมทัน การจดบันทึกคําบรรยายบางครั้งเราอาจจะ
สับสนหรือฟงเรื่องท่ีอาจารยบรรยายไมทัน อยาหยุดจดและถามเพ่ือนท่ีนั่งขางๆ เพราะจะทําใหจด
ไมทันท้ังสองคน ควรใสเครื่องหมาย (?) ลงแทนหรือใชปากกาสีทําสัญลักษณเอาไวเพ่ือกันลืมและ
จดเรื่องอ่ืนตอไปทันที เม่ือหมดช่ัวโมงหรือชวงเวลาท่ีผูพูดเปดโอกาสใหซักถามจึงคอยถามผูพูด
หรือถามเพ่ือนอีกครั้งหนึ่ง  
 
 มารยาทการฟงและดูใหมีประสิทธิภาพ 
 มารยาทในการฟงและการดูถือเปนส่ิงสําคัญท่ีควรยึดถือปฏิบัต ิ เพราะหากขาดมารยาทท่ีดี
จะทําใหขาดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการรับสาร  นอกจากนี้ยังเปนการไมใหเกียรติผูสงสาร
และทําใหบุคคลอ่ืนมองผูฟงเปนคนไรกาลเทศะ และทําใหเสียเวลาในการฟงและการดูไปอยาง
เปลาประโยชน โดยท่ัวไปมารยาทในการฟงท่ีควรปฏิบัติมีดังนี้ 
 1. การฟงหรือดูเฉพาะหนาผูใหญ  ควรสํารวมกิริยาอาการ สบตาผูพูดเปนระยะๆ ให
พอเหมาะ ไมชิงพูดกอนท่ีจะพูดจบความ เม่ือไมเขาใจใหถามเม่ือผูใหญพูดจบกระแสความ 
 2. การฟงหรือดูในหองประชุม ตั้งใจฟง จดบันทึกสาระสําคัญ ไมกระซิบพูดกัน ไมทํากิจ
สวนตัว ถาจะพูดใหยกมือขออนุญาตจากประธานในท่ีประชุมกอน 
 3. การฟงหรือดูการพูดในท่ีประชุม การฟงหรือดูการพูดอภิปราย บรรยาย ปาฐกถา ตองฟง
ดวยความสํารวม แสดงความสนใจ ถาจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ควรรอใหการพูดนั้น
ส้ินสุดลงกอน 
 4. การฟงหรือดูในท่ีสาธารณะ ตองรักษาความสงบและเพ่ือไมใหรบกวนสมาธิของผู
พูด ไมควรเดินเขาออกพลุกพลาน ไมพูดคุยเสียงดัง ซ่ึงถือวาเปนการแสดงความไมรูกาลเทศะและ
ไมใหเกียรติผูพูด  
 การรับสารโดยใชทักษะการฟง การดูเพ่ือใหสัมฤทธิผลนั้น  ผูรับสารตองอาศัยปจจัยตางๆ 
ในการฟง การดู เพ่ือใหการรับสารมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการพิจารณาสาร แยกแยะขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและสรุปใจความสําคัญ  วิเคราะห  ใครครวญ  วินิจสารและประเมินคา  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ตอง
อาศัยการหม่ันฝกฝนเปนประจํา จึงจะชวยใหผูรับสารสามารถนําสารท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชน
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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หลักและแนวทางการฟงและดูอยางสรางสรรค 
 ปจจุบันการรับสารจากการฟงมักมาควบคูกับการดู ผูรับสารนอกจากจะวิเคราะหสารจาก
การฟงแลว ผูรับสารจําเปนวิเคราะหองคประกอบตางๆจากการดูประกอบดวยเพ่ือใหเขาใจ
ความหมายเพราะบางครั้งผูสงสารอาจมีความหมายอ่ืนแฝงเรนเขามานอกจากความหมายโดยตรง 
หลักการและแนวทางการฟงและดูอยางสรางสรรคมีดังนี ้
 1. ตองเขาใจความหมาย หลักเบ้ืองตนของการจับใจความของสารท่ีฟงและดูนั้นตองเขาใจ
ความหมายของคํา สํานวนประโยคและขอความท่ีบรรยายหรืออธิบาย 
 2. ตองเขาใจลักษณะของขอความ ขอความแตละขอความตองมีใจความสําคัญของเรื่อง
และใจความสําคัญของเรื่องจะอยูท่ีประโยคสําคัญ ซ่ึงเรียกวา ประโยคใจความ ประโยคใจความจะ
ปรากฏอยูในตอนใดตอนหนึ่งของขอความโดยปกติจะปรากฏอยูในตอนตน ตอนกลาง และ
ตอนทาย หรืออยูตอนตนและตอนทายของขอความผูรับสารตองรูจักสังเกตและเขาใจการปรากฏ
ของประโยคใจความในตอนตางๆ ของขอความ จึงจะชวยใหจับใจความไดดียิ่งขึ้น 

3. ตองเขาใจในลักษณะประโยคใจความ ประโยคใจความ คือขอความที่เปนความคิด
หลัก ซ่ึงมักจะมีเนื้อหาตรงกับหัวขอเรื่อง เชน เรื่อง “สุนัข” ความคิดหลักคือ สุนัขเปนสัตวเล้ียงท่ีรัก
เจาของ แตการฟงเรื่องราวจากการพูดบางทีไมมีหัวขอ แตจะพูดตามลําดับของเนื้อหา ดังนั้นการจับ
ใจความสําคัญตองฟงใหตลอดเรื่องแลวจับใจความวา พูดถึงเรื่องอะไร คือจับประเด็นหัวเรื่อง และ
เรื่องเปนอยางไรคือ สาระสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่องนั่นเอง 

4. ตองรูจักประเภทของสาร สารท่ีฟงและดูมีหลายประเภท ตองรูจักและแยกประเภทสรุป
ของสารไดวา เปนสารประเภทขอเท็จจริง ขอคิดเห็นหรือเปนคําทักทายปราศรัย ขาว ละคร สารคดี 
จะไดพบประเด็นหรือใจความสําคัญไดงาย 

5. ตองตีความในสารไดตรงตามเจตนาของผูสงสาร ผูสงสารมีเจตนาท่ีจะสงสารตางๆ กับ
บางคนตองการใหความรู  บางคนตองการโนมนาวใจ และบางคนอาจจะตองการสงสารเพ่ือส่ือ
ความหมายอ่ืนๆ ผูฟงและดูตองจับเจตนาใหได เพ่ือจะไดจับใจความสําคัญของสารนั้นได 

6. ตั้งใจฟงและดูใหตลอดเ ร่ือง  พยายามทําความเขาใจใหตลอดเรื่อง ยิ่งเรื่องยาว
สลับซับซอนยิ่งตองตั้งใจฟงเปนพิเศษและพยายามจับประเด็นหัวเรื่อง กริยาอาการ ภาพและ
เครื่องหมายอ่ืนๆ ดวยความตั้งใจ 

7. สรุปใจความสําคัญ ขั้นสุดทายของการฟงและดูเพ่ือจับใจความสําคัญก็คือสรุปใหไดวา 
เรื่องอะไร ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไรและทําไม หรือบางเรื่องอาจจะสรุปไดไมครบ
ท้ังหมดท้ังนี้ยอมขึ้นกับสารท่ีฟงจะมีใจความสําคัญครบถวนมากนอยเพียงใด 
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วิจารณญาณในการฟงและด ู
                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ไดใหความหมายของวิจารณญาณ
ไววาปญญาท่ีสามารถรูหรือใหเหตุผลท่ีถูกตอง คํา นี้มาจากคําวา พิจารณ หรือวิจารณ คําหนึ่ง ซ่ึง
แปลวา การคิดใครครวญโดยใชเหตุผลและคําวา ญาณ คําหนึ่งซ่ึงแปลวาปญหาหรือความรูในช้ันสูง 
 วิจารณญาณในการฟงและดู คือการรับสารใหเขาใจเนื้อหาสาระใชปญญาคิดใครครวญโดย
อาศัยความรู ความคิด เหตุผล และประสบการณประกอบแลวสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม
การฟงและดูใหเกิดวิจารณญาณนั้นมีขั้นตอนในการพัฒนาเปนลําดับบางทีก็อาจเปนไปอยาง
รวดเร็ว บางทีก็ตองอาศัยเวลา ท้ังนี้ยอมขึ้นอยูกับพ้ืนฐานความรู ประสบการณของบุคคลและความ
ยุงยากซับซอนของเรื่องหรือสารท่ีฟง ขั้นตอนการฟงและดูอยางมีวิจารณญาณมีดังนี ้

1. ฟงและดูใหเขาใจเร่ือง เม่ือ ฟงเรื่องใดก็ตามผูฟงจะตองตั้งใจฟงเรื่องนั้นใหเขาใจตลอด
เรื่อง ใหรูวาเนื้อเรื่องเปนอยางไร มีสาระสําคัญอะไรบาง พยายามทําความเขาใจรายละเอียดท้ังหมด 
 2. วิเคราะหเร่ือง จะตองพิจารณาวาเรื่องเปน เรื่องประเภทใดเปนขาว บทความ เรื่องส้ัน 
นิทาน นิยาย บทสนทนา สารคดี ละคร และเปนรอยแกวหรือรอยกรอง เปนเรื่องจริงหรือแตงขึ้น
ตองวิเคราะหลักษณะของตวัละคร และกลวิธีในการเสนอสารของผูสงสารใหเขาใจ 
 3. วินิจฉัยเร่ือง คือการพิจารณาเรื่องท่ีฟงวาเปนขอเท็จจริง ความรูสึกความคิดเห็นและผูสง
สารหรือผูพูดผูแสดงมีเจตนาอยางไรในการพูด การแสดง อาจจะมีเจตนาท่ีจะโนมนาวในจรรโลง
หรือแสดงความคิดเห็น เปนเรื่องท่ีมีเหตุมีผลมีหลักฐานนาเช่ือถือหรือไมและมีคุณคามีประโยชน 
เพียงใด 
การฟงอยางวิจารณญาณมีหลักปฏิบัติดังนี้  
 ผูฟงพิจารณาวา ฟงเรื่องอะไร เปนการฟงประเภทบทความ  บทสัมภาษณ การเลาเรื่องสรุป
เหตุการณ ใครเปนคนพูดคนสัมภาษณ ใครเปนคนเขียนบทความ และหัวขอนั้นมีคุณคาแกการฟง
หรือไม หลักการฟงอยางมีวิจารณญาณมีดังนี้ 
 1. พิจารณาผูสงสารวามีจุดมุงหมาย และมีความจริงใจในการสงสารนั้นเพียงใด 
 2. พิจารณาผูสงสารวามีความรู ประสบการณหรือความใกลชิดกับเรื่องราวในสารนั้น
เพียงใด 
 3. พิจารณาผูสงสารวาใชกลวิธีในการสงสารนั้นอยางไร คือวิธีการธรรมดาหรือยอกยอน
ซอนปมอยางไร 
 4. พิจารณาเนื้อหาของสารวา สวนใดเปนขอเท็จจริง สวนใดเปนขอคิดเห็น 
 5. พิจารณาสารวาเปนไปได และควรเช่ือเพียงใด 
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 6. ผูฟงควรประเมินวาส่ิงท่ีฟงมีประโยชนและมีคุณคามากนอยเพียงไร 
หลักการแยกขอคิดเห็นและขอเท็จจริง  
 ในการรับฟงสารนอกจากจะจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟงแลว นักเรียนจะตองแยะแยะ
ไดวาใจความตอนใดเปนขอคิดเห็นสวนตัวของผูพูดซ่ึงจะมีลักษณะเม่ือพิจารณาความถูกตองได
ยาก และตอนใดเปนขอเท็จจริงซ่ึงเปนเรื่องท่ีสามารถพิสูจนความถูกตองไดการแยกขอเท็จจริง
และขอคิดเห็นมีดังนี ้
 1. การแยกขอเท็จจริง เปนขอมูลท่ีสามารถพิสูจนได เห็นวาเปนจริงหรือเปนเท็จ ไดจาก
ตัวเลขเชิงปริมาณตางๆ ท่ีมีอยูซ่ึงทําการตรวจสอบได เชน ประชามีน้ําหนัก 50 กิโลกรัม โกเมศสูง
กวาวนิดา 
 2. ความคิดเห็นเปนเรื่องของการคาดคะเนหรือการทํานายโดยอาศัยเหตุผลสวนตัวซ่ึงควร
จะเปดโอกาสใหมีการโตแยงหรือสนับสนุน เชน ของเกาดีกวาของใหม มีเงินดีกวามีเกียรติ 
 
การวิเคราะหบทเพลงจากการฟง  
 ในปจจุบันการสารท่ีมาจากบทเพลงมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของมนุษย ผูรับสาร
สวนมากมักจะเลือกประเภทของแนวเพลงตามท่ีตนเองช่ืนชอบ อาจจะใชรับฟงเองหรือสงตอให
ผูอ่ืนเพ่ือส่ือความรูสึกผานเนื้อหาของเพลง การพิจารณาบทเพลงเราจะวิเคราะหในส่ิงตอไปนี้ 
 1. เนื้อหา เพลงทุกเพลงจะมีเนื้อหาท่ีตองการถายทอดมาสูผูฟง บางเพลงจะแสดงความคิด
ท่ีมีคุณคากับชีวิต เชนใหขอคิดเตือนใจ ใหคําสอน ปลอบใจเพ่ือใหสามารถดํารงอยูในสังคมอยางมี
สุข แตบางเพลงตองการระบายหรือบอกเลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาเทานั้น การวิเคราะหเนื้อหาเรา
จะตองทราบจุดมุงหมายของผูแตงวาตองการเสนอ เนื้อหาดานใด  
 2. กลวิธีการแตงเพลงจะมีการใชคําฟุมเฟอยเพ่ือใชถายทอดอารมณ มีการใชภาษาเพ่ือสราง
จินตนาการและบางเพลงอาจมีการใชสัญลักษณอุปมาเปรียบเทียบ 
 3. อารมณของเพลง คือ ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นเม่ือผูแตงใชสํานวนภาษาท่ีกระทบอารมณและ
ถายทอดออก มา เชน ความรัก ความโกรธ ความเศรา ซ่ึงเม่ือผานการตีความหมายก็จะไดรับรสท่ีมี
อารมณคลอยตามผูแตง 
 4. สาระสําคัญ คือ ส่ิงสําคัญหรือขอคิดท่ีผูแตงตองการถายทอดออกมาผานบทเพลง  
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ตัวอยางการวิเคราะหบทเพลงจากการฟง 
 เนื้อเพลง: ไมเปนไร 
 ศิลปน สิบลอ  
 อัลบ้ัม สิบลอ 
  บนเสนทางท่ีกวางแสนไกลผานเรื่องราวมากมายดีและรายใจมันเย็นชา ใชชีวิต
โดดเดี่ยวเดียวดายไมมีคนเขาใจสูปญหามาเพียงลําพัง ไมเปนไร ไมตองสน ฉันทนไหวอยูคนเดียว
ไมเปนไร อยาเสียใจฉันทนไหวอยูคนเดียว ฉันยอมรับกับส่ิงท่ีมีวามันคือตัวฉันเอง แคความเหงาท่ี
ฉันพอใจ เธอคิดวาซ้ึงหรือไงทําดีแลวท้ิงฉันไปเรื่องซํ้าๆ ฉันไมตองการ ไมเปนไร ไมตองสนฉัน
ทนไหวอยูคนเดียว ไมเปนไร อยาเสียใจฉันทนไหวอยูคนเดียว ไมเปนไร ไมตองสนฉันทนไหวอยู
คนเดียวไมเปนไร อยาเสียใจ ฉันทนไหวอยูคนเดียว ลา ลา ลา ลา ลา  แลวชีวิตมันเปล่ียนบางไหม
คําตอบก็คือไมใช ฉันทนไหวอยูคนเดียวไมเปนไร อยาเสียใจฉันทนไหวอยูคนเดียว ไมเปนไร  
(ไมเปนไร) อยาเสียใจ (อยาเสียใจ) ฉันทนไหวอยูคนเดียว 
 
บทวิเคราะห 
 1. เนื้อหาของบทเพลง มีจุดประสงคเพ่ือบอกกับคนท่ีรักท่ีจากไปวาตนเองนั้นสามารถอยู
ในโลกใบนี้ได เพราะประสบการณท่ีผานมานั้นสอนใหเขาแข็งแกรง เรื่องถูกผูหญิงเลิกรานั้นเขา
สามารถยอมรับและผานไปได แตตองใชระยะเวลาและความพยายามพอสมควรและไมตองการ
ความสงสารจากใคร จุดประสงคของผูรองเพลงนี้คือ เพ่ือใหกําลังใจคนไมใหส้ินหวัง ใหมีกําลังใจ
สูตอไป 
 2. กลวิธีการแตง ผูแตงใชแนวดนตรีท่ีเศราโศก ใชการซํ้าคํา ใชคําฟุมเฟอย เพ่ือใหผูฟงเกิด
ความรูสึกคลอยตามในความนอยใจและเศราโศกเสียใจจากการจากลาของหญิงอันเปนท่ีรัก 
 3. อารมณของเพลง “ไมเปนไร” บอกถึงความนอยใจ เศราโศกเสียใจ ของผูแตงเพลง 
ออกมากระทบจิตใจของผูฟง เชน “บนเสนทางท่ีกวางแสนไกลผานเรื่องราวมากมายดีและรายใจ
มันเย็นชา ใชชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายไมมีคนเขาใจสูปญหามาเพียงลําพัง” เนื้อเพลงนี้ส่ือถึงอารมณ
ตัดพอชีวิตท่ีผานมาของตนเอง วาชีวิตนั้นไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ หากแตเปนชีวิตท่ีตองตอสูฟน
ฝามาดวยตนเองท้ังส้ิน 
 4. สาระสําคัญของเพลง “ไมเปนไร” คือ ตองการใหกําลังใจกับคนท่ีกําลังทอแท ส้ินหวัง 
ไมวาจะเปนจากการทํางาน การใชชีวิต หรือแมกระท่ังความรัก ใหลุกขึ้นมาสูชีวิตแมจะโดดเดี่ยว
เดียวดายก็ตาม อยางไรเสียชีวิตก็ตองดําเนินตอไป 
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การพัฒนาทักษะการฟงบรรยาย 
 การฟงบรรยาย คือ การท่ีผูรับสารทําหนาท่ีเปนผูรับฟง ความคิดเห็น ขอเท็จจริง เรื่องราว
ตางๆ จากผูสงสาร ผูฟงท่ีดีควรมีมารยาทในการรับฟง และรับฟงสารอยางมีวิจารณญาณ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.3 แสดงถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการฟงบรรยาย 
 การพัฒนาทักษะการฟงบรรยาย โดยทั่วไปมีหลักการดังนี้ 
   1. กอนการฟงคําบรรยาย ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1 ผูฟงควรตระหนักถึงจุดมุงหมายการฟงใหชัดเจนวา การฟงคําบรรยายเปนการ
ฟงเพ่ือความรูในศาสตรหรือวิชาการตางๆ ท่ีตนกําลังศึกษาอยูขณะนี้ 
   1.2 ผูฟงตองทราบวา การฟงคําบรรยายครั้งนี้จะฟงจากบุคคลที่เปนผูสงสาร
โดยตรงหรือฟงจากส่ือ 
   1.3 ผูฟงตองเตรียมความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง 
   1.4 ผูฟงควรเลือกท่ีนั่งใหเหมาะสม ควรนั่งในตําแหนงท่ีมองเห็นผูพูดและไดยิน
เสียงผูพูดชัดเจน 
   1.5 ผูฟงควรเตรียมอุปกรณตางๆ ใหครบถวน เชน ดินสอ ปากกา สมุดบันทึก  
เปนตน 
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 2. ขั้นขณะฟงคําบรรยาย ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 ผูฟงตองตั้งใจฟงคําบรรยาย 
   2.2 ผูฟงตองมีสมาธิขณะท่ีฟง 
   2.3 ผูฟงตองมีมารยาทในการฟง 
   2.4 ผูฟงตองมีปฏิกิริยาสัมพันธกับผูพูด เชน การพยักหนา ส่ันศีรษะ ยิ้ม เปนตน 
   2.5 ผูฟงควรวางใจเปนกลาง 
   2.6 ผูฟงควรจดบันทึกสาระสําคัญของการบรรยาย 
 3. ขั้นหลังการฟงคําบรรยาย ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1 ผูฟงควรทบทวนเรื่องราวท่ีบันทึกไวขณะท่ีฟงในทันทีท่ีมีโอกาส 
   3.2 ผูฟงควรนําเนื้อหาสาระของคําบรรยายท่ีไดฟงไปใชใหเกิดประโยชน 
   3.3 ผูฟงควรนําเนื้อหาสาระท่ีฟงมาแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือนๆ เพ่ือใหมีความคิด
กวางไกลมากยิ่งขึ้น 
 
ปญหาและอุปสรรคในการฟง 
 ในการการรับฟงการบรรยายในแตละครั้ง ผูฟงมิอาจกําหนดสถานการณและส่ิงแวดลอม
รอบขางได ในบทเรียนนี้จะกลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการฟงท่ีพบบอยครั้งในชีวิตประจําวัน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.4 แสดงถึงปญหาและอุปสรรคในการฟงบรรยาย 
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ปญหาและอุปสรรคในการฟงเกิดขึ้นไดหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่พบบอยมี 3 ประการ
ดังตอไปนี ้

 1. เกิดจากผูฟง ปญหาและอุปสรรคในการฟงอาจเกิดจากตัวผูฟงเอง เชน 
   1.1 ผูฟงขาดสมาธิ ขาดการใฝรู ไมมีแรงแรงจูงใจท่ีจะฟง 
   1.2 ผูฟงขาดพ้ืนความรูท่ีจําเปนตอการรับสารครั้งนั้น 
   1.3 ผูฟงขาดความเปนกลาง ขาดความอดทน อดกล้ัน และการควบคุมอารมณไม
เทาท่ีควร 
   1.4 ผูฟงขาดความพรอมดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา 
 2. เกิดจากผูพูดหรือสารที่ฟง ปญหาและอุปสรรคในการฟงอาจเกิดจากผูพูดหรือตัวสาร 
เชน 
   2.1 ผูพูดขาดความรูความเขาใจอยางแทจริงท่ีจะสรางความชัดเจนใหแกผูฟง 
   2.2 ผูพูดขาดกลวิธีท่ีเหมาะสมในการสรางความสนใจ 
   2.3 ผูพูดขาดความแมนยําในเนื้อหา 
   2.4 ผูพูดพูดเสียงเบา พูดชา หรือเร็วเกินไป 
   2.5 ผูพูดมีบุคลิกภาพไมด ีไมมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
   2.6 ผูพูดไมวิเคราะหผูฟงกอนการพูด 
   2.7 สารท่ีฟงมีเนื้อหายากเกินไป และสารไมเหมาะสมกับเวลา สถานการณ 
 3. เกิดจากสภาพแวดลอม ปญหาและอุปสรรคในการฟงอาจเกิดจากสภาพส่ิงแวดลอม เชน 
   3.1 สถานท่ีฟงมีบรรยากาศไมเหมาะสม 
   3.2 แสงสวางในหองท่ีฟงเพียงพอ 
   3.3 อากาศถายเทไมสะดวก 
   3.4 เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเกิดขัดของ 
 
สรุป 
 ทักษะการฟงเปนทักษะสําคัญท่ีจําเปนตองเรียนรูไมนอยไปกวาทักษะการส่ือสารดานอ่ืนๆ 
เชน ทักษะการพูด อาน เขียน ทักษะการฟงท่ีดีนํามาซ่ึงความสําเร็จในชีวิต เนื่องจากเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของการทักษะการเขาสังคม ลดความขัดแยงในการปฏิสัมพันธกับคน นอกจากนี้การพัฒนา
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ทักษะการฟงสงผลตอการพัฒนาในดานสติปญญา ในแงของการฝกใชความคิดการจับประเด็น ฝก
ความจํา และฝกฝนสมาธิการจดจอแนวแนกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีตองการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผูเรียนจึงควรศึกษาและฝกฝนการฟงตามหลักการและวิธีการฟงในรูปแบบตางๆ เพ่ือนํา
ประโยชนจากการศึกษาไปใชใหเกิดคุณคาตอชีวิตและหนาท่ีการงานตอไป 
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แบบฝกหัดบทที่ 3 
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ 
1. จงบอกความหมายและความสําคัญของการฟง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. การตั้งจุดมุงหมายของการฟง มีประโยชนอยางไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
3. จงอธิบายกระบวนการฟง พรอมยกตัวอยางการนําไปใชในชีวิตประจําวันมา 1 ตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
4. ประโยชนของการฟงชวยใหพัฒนาทักษะการติดตอส่ือสาร อยางไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ปจจัยท่ีชวยใหการฟงเกิดสัมฤทธ์ิผลมีอะไรบาง จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
6. มารยาทในการฟงในท่ีประชุมชนท่ีดี ผูฟงควรปฏิบัติตนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
7. หลักการฟงการส่ือสารระหวางกลุมแตกตางจากหลักการฟงส่ือสาธารณะอยางไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
8. ใหนักศึกษาวิเคราะหบทเพลงท่ีนักศึกษาช่ืนชอบตามหลักการวเิคาะหบทเพลง 1 บทเพลง  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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9. ใหนักศึกษายกตัวอยางสารท่ีนักศึกษารับฟงบอยท่ีสุด แลวประเมินคาจากการฟงสารนั้น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
10. นักศึกษาสามารถนําประโยชนจากการฟงท่ีดี ไปใชใหเกิดประโยชนอยางไรกับสาขาวิชาท่ีกําลัง
ศึกษาอยู 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 
 
บทที่ 4  
 การพูดเพ่ือการส่ือสาร 
 
แนวคิด  
 การพูดเปนทักษะท่ีจําเปนตอชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน การพูดเปนการส่ือสารความรู 
ความตองการ ทรรศนคติของผูสงสาร การพูดท่ีดีผูพูดควรพูดใหเหมาะสมตามวาระโอกาสและ
กาลเทศะ การพูดใหประสบผลสําเร็จผูพูดควรมีขอมูลท่ีเพียงพอและมีกลวิธีในการพูดท่ีเหมาะสม 
องคประกอบเหลานี้สามารถชวยใหผูพูดประสบผลสําเร็จในการพูดได  
 
วัตถุประสงค 
 1. สามารถบอกความหมายและความสําคัญของการพูดได 
 2. อธิบายถึงลักษณะของการพูดแบบตางๆ ได 
 3. นําความรูเรื่องการพูดไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ได 
 4. จําแนกความแตกตางของการพูดแตละแบบได 
 5. นําทักษะท่ีไดเรียนเรื่องการพูดเพ่ือการส่ือสารไปใชใหเกิดประโยชนกับงานอาชีพของ
ตนเองอยางสรางสรรคได 
 
สาระการเรียนรู 
 ความหมายของการพูด 

ความสําคัญของการพูด 
ประโยชนของการพูด 
จุดมุงหมายในการพูด 
องคประกอบของการพูด 
ประเภทของการพูด 
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มารยาทในการพูด 
หลักการพูด 
ปจจัยท่ีชวยใหการพูดประสบผลสําเร็จ 
การพูดในโอกาสตางๆ 
การประเมินการพูด 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ฟงบรรยายจากอาจารยผูสอน 
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. แบงกลุมเพ่ืออภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ือสาร 
 4. ฝกพูดตอท่ีประชุมชน 
 5. ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. แบบฝกหัด 
 3. Power Point เรื่องการพูดเพ่ือการส่ือสาร 
 4. VCD การพูดในรูปแบบตางๆ ของนักพูดตางอาชีพ 
 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมในช้ันเรียนและแบบฝกหัดทายบทเรียน 
2. ประเมินจากการสอบประจําภาคเรียน 
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บทที่ 4 
การพูดเพื่อการสื่อสาร 

 
 การพูดมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอันมากไมวาจะอยูท่ีใด ประกอบกิจการงานใดหรือ
คบหาสมาคมกับผูใด ผูท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจการงาน การคบหาสมาคมกับผูอ่ืน ตลอดจน
การทําประโยชนแกสังคมลวนแตเปนผู ท่ีมีความสามารถ มีประสิทธิภาพในการพูดท้ังส้ิน  
 การพูดมีความสําคัญตอตนเองและสังคม เพราะถาผูพูดมีศิลปะในการพูดก็จะเปนคุณแก
ตนเอง สวนในดานสังคมนั้น เนื่องจากเราตองคบหาสมาคมและพ่ึงพาอาศัยกัน การท่ีจะอยูรวมกัน
อยางมีความสุขนัน้จําเปนตองเปนคนท่ี “พูดดี” คือพูดไพเราะ นาฟง และพูดถูกตอง เพ่ือใหการพูด
บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีผูพูดตองการและมีประสิทธิภาพ ผูพูดจําเปนตองมีทักษะในการพูดเพ่ือ
การส่ือสารท่ีดี ดังนั้นผูพูดตองศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการพูดใหเขาใจและสามารถนําไปใชได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

ความหมายของการพูด 

การพูดเปนพฤติกรรมการส่ือสารดวยการใชภาษาท่ีควบคูไปกับการฟงกลาวคือ เม่ือมีผูพูด
ก็ตองมีผูฟง จึงจะเกิดความสมบูรณ จะขาดฝายใดฝายหนึ่งไมได 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ไดใหความหมายของการพูดไววา 
“การพูด” เปนคํากริยาหมายถึง เปลงเสียงออกเปนถอยคํา และเม่ือมีคําวา “การ” นําหนาจึงเปนการ
ทําคํากริยาใหเปนคํานาม เชน การกิน การเดิน การพูด เปนตน 
 สวนิต ยมาภัย (2533) ไดใหความหมายของการพูดไววา “การพูด คือการใชถอยคํา น้ําเสียง 
และอากัปกิริยา ทาทาง เพ่ือถายทอดความคิด ความรู ความรูสึก และความตองการของผูพูด ใหผูฟง
รับรู และเกิดการตอบสนอง” 
 จากความหมายดังกลาวนี้ จะเห็นไดวา การพูดเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดของตนเอง
ใหผูอ่ืนไดรับรู เขาใจ โดยอาศัย การฝกฝน มิใชเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ธรรมชาติเปนเพียงผูให
อวัยวะท่ีใชสําหรับออกเสียงมาเทานั้น คนเราถาอวัยวะท่ีใชสําหรับออกเสียงไมบกพรอง ก็สามารถ
เปลงเสียงออกมาได ซ่ึงเปนเรื่องของธรรมชาติ แตท่ีจะเปลงเสียงออกมาใหเปนภาษาท่ีส่ือสารกัน
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เขาใจในหมูชนดวยกันนั้นตองอาศัยการเรียนรู คือเรียนรูถึงภาษาท่ีใชพูดจากันในหมูเหลาและอาศัย
การฝกฝน เพ่ือใหพูดไดดีบรรลุจุดมุงหมายของการพูดและใชการพูดเปนประโยชนในการ
ดํารงชีวิตได  
 สรุปไดวา การพูดก็คือพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย โดยอาศัยภาษา ถอยคํา น้ําเสียง 
ตลอดจนกิริยาทาทาง การแสดงสัญลักษณ และอ่ืนๆ เพ่ือถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูสงสารแก
ผูรับสาร เพ่ือใหเกิดผลตอบสนองตรงกันตามท่ีตองการ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงลักษณะการพูดตอท่ีประชุมชน 
 
ความสําคัญของการพูด 
 การพูดเปนการส่ือสารท่ีมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่งเพราะการพูดสามารถส่ือ
ความหมายไดรวดเร็วทันใจและเขาใจไดงายกวาการส่ือสารดวยการเขียน  อีกท้ังการพูดไมใชเรื่อง
ยุงยากซับซอนเพียงไมเปนใบก็สามารถพูดได  นอกจากนั้นการพูดยังเปนวิธีท่ีผูฟงหรือผูรับสารได
ยินไดเห็นตัวผูพูดไดรับสารจากท้ังนําเสียงและอากัปกิริยาตาง เชน สีหนา  แววตา  การเคล่ือนไหว
รางกายจนสามารถเขาถึงสารและอารมณท่ีผูพูดตองการส่ือสารไดเปนอยางด ี
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  “การพูดเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จโดยปกติมนุษยทุกคนจะพูดเปนแตก็
มิใชวาจะพูดไดดีเสมอทุกคนไป การพูดใหดี ใหเหมาะสม ใหถูกโอกาสหรือชนะใจคนนั้นไมใช
เรื่องงายหลายครั้งท่ีความคิดความอานท่ีดีกลับตองลมเหลวไป เพราะการพูดท่ีขาดความแหลมคม
ไปอยางนาเสียดายหรือบางครั้งกลับถูกเขาใจผิดท้ังท่ีพูดไปดวยเจตนาท่ีดีนี้ก็เปนเพราะปญหาการ
พูดหรือทํานองท่ีวาพูดไมเขาหูคน” สําเนียง มณีกาญจน และสมบัติ จําปาเงิน (2542) 
 จากความขางตนจะเห็นไดวาการพูดเปนการส่ือสารท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะในยุคท่ีการ
ส่ือสารไรพรมแดนใครพูดอะไรท่ีไหนก็มักจะไดยินไดฟงอยางท่ัวถึงกันแมอยูหางไกลกันคนละซีก
โลกก็ตาม การพูดจึงยิ่งทวีความจําเปนและสําคัญมากขึ้นคนท่ีพูดดียอมเปนท่ีนิยมชมชอบ และคนท่ี
พูดไมดีก็ยอมจะเปนท่ีนารังเกียจเชนเดียวกัน  ดังมีคําประพันธ ท่ีเกี่ยวของกับความสําคัญของ 
การพูด ดังนี้ 
  จะพูดจากปราศรัยกับใครนั้น อยาตะคั้นตะคอกใหเคืองหู 
 ไมควรพูดอ้ืออึงขึ้นมึงกู   คนจะหลูลวงลามไมหยามใจ 
  แมจะเรียนวิชาทางคาขาย  อยาปากรายพูดจาอัชฌาสัย 
 จะซ้ืองายขายดีมีกําไร   ดวยเขาไมเคืองจิตระอิดระอา 
  เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก  จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา 
 แมพูดดีมีคนเขาเมตตา    จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ 
  ถึงชายใดเขาพอใจมาพูดเกี้ยว อยาโกรธาโกรธเกรี้ยววาหยาบหยาม 
 เม่ือไมชอบก็อยาตอบเนื้อความตาม   มักจะลามเลนเลยเหมือนเคยเปน 
         สุภาษิตสอนหญิง : สุนทรภู 
 
   จะพูดจาสารพัดประหยัดปาก  อยาพูดมาเติมตอซ่ึงขอขํา 

ความส่ิงใดในจิตจงปดงํา    อยาควรนําแนะออกไปนอกเรือน 
สุภาษิตสอนหญิง :  สุนทรภู 
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  อันออยตาลหวานล้ินแลวส้ินซาก   แตลมปากหวานหูมิรูหาย 
แมนเจ็บอ่ืนหม่ืนแสนมิแคลนคลาย   เจบ็จนตายนั้นเพราะเหน็บใหเจ็บใจ 

        สุภาษิตสอนหญิง :  สุนทรภู 
 
  ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ ์   มีคนรักรสถอยอรอยจิต 

แมนพูดช่ัวตัวตายทําลายมิตร    จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา 
นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู 
 

  แมมีแขกไทยใครมาหา    จงพูดจาใหลออพอออนหวาน 
 อันหวานอ่ืนหวานลํ้าเพียงน้ําตาล    ไหนจะปานหวานถอยวาทีดี 
         สุภาษิตสอนเด็ก : สุนทรภู 
 
  ถาตรัสถามจงทูลแตเพียงถาม   อยาอาจถามกวานั้นมาสองสี 
 อยาพูดมากปากพล้ังจะเสียที     จะพาดีเปนรายไมตองการ 
         พาลีสอนนอง : สุนทรภู 
 
   จะพูดจาสารพัดลวนสัตยซ่ือ   ควรเช่ือถือไมสับปลับพูดทับถม 
 ไมควรกลาวแลวไมกลาวรางคารม        ไมเงาะงมพูดจาก็นาฟง 
         ทศกัณฑสอนนอง : สุนทรภู 
 
  จะพูดจาวาไรใหพิจารณ     วาขานอยาใหชํ้าระสํ่าระสาย 
 เขาจะคอนนินทาเปนนาอาย    วาหญิงรายวาจาไมนาฟง 
  วาจานั้นเปนใหญจงไดคิด  จะชอบผิดจงไตตรองปรึกษาผัว 
 วาจาดียอมจะมีคนเกรงกลัว   วาจาช่ัวก็จะวาแตคนชัง 
         โอวาทกษัตริย : สุนทรภู 
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  เกียจครานการทานท้ัง   การตน ก็ดี 
 พูดมากเปลาเปลืองปน    ปลาเหลน 
  คําแสลงเสียดแทงระคน   คําหยาบ  หยอกฤา 
 สามส่ิงควรท้ิงเวน    ปากล้ิน  ล้ินตา 

โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค : รัชกาลท่ี 5 
 
   พาทีมีสติรั้ง       รอคิด 
 รอบคอบชอบและผิด     กอนพรอง 
   คําพูดตางลิขิต     ราง   เรียงแฮ 
 ฟงเพราะเสนาะตอง     โสตท้ัง  หางภัยฯ 

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ : รัชกาลท่ี 5 
 

  ปากเปนเอกเลขเปนโทโบราณวา  หนังสือตรีมีปญญาไมเสียหลาย 
 ถึงรูมากไมมีปากลําบากกาย   มีอุบายพูดไมเปนเห็นปวยการ 
  ถึงเปนครูรูวิชาปญญามาก  ไมรูจักใชปากใหจัดจาน 
 เหมือนเตาฟงนั่งช่ืออ้ือรําคาญ   วิชาชาญมากเปลาไมเขาที 

 วิวาหพระสมุทร : รัชกาลท่ี 6 
 
  อันโซตรวนพวนพันมันไมอยู       คนหนี้สูซอนหมุนในฝุนผง 

แมนผูกไวดวยปากไมจากองค   อุตสาหทรงทราบแนบท่ีแยกคาย 
สุนทรภู : เพลงยาวถวายโอวาท 
 

  คําพูดของมนุษยคือยุทธศาสตร  อาจสรางสรรคหรือพิฆาตไดทุกที 
สุดแตถอยท่ีใชรายหรือด ี    สรางไมตรีหรือกอรายใหแกกัน 

มนุษยชาติใชคําพูดเปนทูตโยง  แตละโคงฟาไกลใหชิดม่ัน 
ตางเช้ือชาติวุฒิวัยไดสัมพันธ   และรวมกันจรรโลงโลกไรโศกทราม 
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การพูดเปนท้ังศิลปและท้ังศาสตร   ดวยการฝกยอมฉกาจสามารถขาม 
ดุจอาวุธยิ่งฝกปรือยิ่งลือนาม   ใครอาจหามปราชญฉายประกายชาญ 

  การฟงการคิดและการพูด   นี่คือบทพิสูจนอยามองผาน 
เปนกลไกประจําวันอันยืนนาน     ผูใชการไดดียอมมีชัย 

 เฉลิมศักดิ์  รอดพลัน 
 จากบทประพันธท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวาการพูดมีพลังและอานุภาพในการใหคุณและให
โทษมากมายหากผูพูดเปนคนท่ีพูดดีมีศิลปะในการพูดใหเกิดคุณประโยชนบันดาลความสําเร็จให
เกิดขึ้นตนเองและสังคมดังตัวอยางเห็นไดในปจจุบัน นักพูดท่ีมีวาทศิลปจะมีช่ือเสียงโดงดังเปนท่ี
ยอมรับนับถือโดยท่ัวไป  ในทํานองกลับกันคนท่ีพูดจาไมดีไมเหมาะสมยอมทําใหไมประสบ
ความสําเร็จในการติดตอ ดังนั้น ผูพูดท่ีดีจําเปนตองศึกษาท้ังศาสตรและศิลปทางการพูด 
  อารีย  สหชาติโกสีย (2534) กลาววา การพูดเปนท้ังศาสตรและศิลป ในสวนท่ีเปนศิลป 
หมายความวา การพูดเปนความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจะถายทอดใหผูอ่ืนจะลอกเลียนแบบไมได 
การพูดในสวนท่ีเปนศาสตรหมายความวา การพูดมีหลักเกณฑท่ีจะตองศึกษา สอน ฝกฝนและ
พิสูจนไดเหมือนวิชาเปนศาสตรอ่ืนๆ ดังนั้น ผูท่ีตองการจะเปนนักพูดท่ีดีจะตองศึกษาวิธีการพูดท่ีดี
จากหนังสือหรือครแูละตองฝกฝนตนเองอยูเสมอ 
 

ประโยชนของการพูด 
1. การพูดเปนเครื่องสําคญัท่ีใชในการส่ือสารของมนุษย ดังกลาวมาแลววาการพูดเปนการ

ส่ือสารท่ีรวดเร็วสะดวก เขาใจไดงายเพราะผูสงสารและผูรับสารมีการพูดจาโตตอบกับตลอดเวลา   
หรือในกรณีท่ีไมเขาใจคําพูดของผูพูดหรือเขาใจไมชัดเจนก็สามารถสอบถามจนเขาใจได ตรงขาม
กับการเขียนท่ีผูรับสารหรือผูอานตองวิเคราะห ตีความถอยคําสํานวนของผูเขียนตามความขาใจของ
ตนเอง 

2. การพูดเปนเครื่องมือเสริมสรางไมตรีจิตตอกัน มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตองอยูรวมกัน
เปนกลุมเปนคณะและยอมมีความขัดแยงเกิดขึ้นไดเสมอ การพูดจะเปนเครื่องมือในการสรางความ
เขาใจระหวางกันไดเพราะท้ังผูพูดและผูฟงจะเห็นท้ังกิริยา ทาทาง แววตาสีหนาของกันและกัน 



127 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ทําใหรูวาผูพูดอยางจริงใจหรือไมอยางไร อีกท้ังการพูดเปนเครื่องสรางไมตรีระหวางผูท่ีไมเคยรูจัก
ทักคุนกันใหสนิทสนมกลมเกลียวกันได 

3. การพูดเปนเครื่องมือในการปลอบประโลมใจซ่ึงกันและกัน เม่ือมีทุกขภัยหรือประสบ
ปญหาในชีวิตมนุษยยอมตองการการปลอบประโลมใจจากบุคคลรอบขาง ดวยคําพูดท่ีจริงใจ และ
ปรารถนาท่ีจะใหผูฟงพนจากทุกขภัยเหลานั้น เปรียบเหมือนน้ําทิพยโลมใจท่ีหอเห่ียว เหงาหงอยให
แชมช่ืน มีหวัง มีกําลังใจ จะตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ ไดเปนอยางด ี

4. การพูดเปนเครื่องมือในการสรางความรื่นเริงบันเทิงใจแกผูฟงในยุคท่ีผูคนประสบภาวะ
ความเครียด เชน รถติด เศรษฐกิจฝด น้ําแลง อากาศเปนพิษ คนติดเอดส หุนตกหวัดนกระบาด    
คล่ืนสึนามิซัดพินาศลมละลาย เปนตน จึงทําใหหลายๆ คนตองโหยหาอารมณขันเพ่ือชีวิตจะได
ผอนคลายหายเครยีดเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ ซ่ึงผูสรางอารมณขันเหลานี้ก็จะใชการพูดเปนหลัก 
ซ่ึงเรียกวา มุกตลก หรือวิธีการพูดประกอบการแสดงเพ่ือใหผูฟงเกิดความขบขันหรือชอบใจ 

 

จุดมุงหมายในการพูด 
1. พูดเพ่ือใหความรู เปนการพูดเพ่ือใหผูฟงไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ในทางวิชาการ เชน  

การสอน การบรรยาย การอภิปราย การประชุมสัมมนาทางวิชาการตางๆ 
2. พูดเพื่อโนมนาวใจ เปนการพูดเพื่อใหผูฟงเกิดการคลอยตาม ยอมรับ เชื่อถือ ยอม

เปล่ียนแปลงหรือปฏิบัติตามผูพูดมีการอางอิง ขอมูลหลักฐาน ขอเท็จจริง หลักการเหตุผลและ
ตัวอยางท่ีชัดเจนจนทําใหผูฟงเกิดความรูสึกคลอยตาม เชน การอภิปรายในสภาผูแทนราษฎร การ
หาเสียงในการเลือกตั้งการปลุกระดม รวมท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน 

3. การพูดเพ่ือใหความสนุกสนานบันเทิง เปนการพูดเพ่ือให ผูฟงรูสึกผอนคลายจาก
ความเครียดและเกิดความสนุกสนานบันเทิง เชน การพูดทอลกโชว รายการเกมโชว รายการวาไรตี้ 
รวมท้ังมุขตลกตางๆ เปนตน 

4. การพูดเพ่ือยกระดับจิตใจของผูฟงใหสูงขึ้น เปนการพูดในส่ิงท่ีดีงาม สรางสรรคโดยการ
แนะนําส่ังสอนหรือใหแงคิดในการประพฤติปฏิบัติตน มุงหวังใหผูฟงเปนผูมีจิตใจดีงามยึดม่ันใน
ศีลธรรม จารีตประเพณี เปนคนดีของสังคมสืบไป เชน การแสดงธรรมเทศนาของพระภิกษุ การพูด
ใหขอคิดของนักพูด การพูดแนะแนวทางชีวิตของผูอาวุโส เปนตน 
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องคประกอบของการพูด 
 องคประกอบของนักพูดท่ีดี มีอยูหลายองคประกอบดวยกัน องคประกอบโดยท่ัวไปของ
การพูดท่ีพบในปจจุบันมี 5 องคประกอบ คือ ผูพูด ผูฟง สาร ส่ือ และปฏิกิริยาตอบสนอง  

 
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงองคประกอบของการพูด 
ท่ีมา https://thaiforcommunication.wikispaces.com 

 

ธรรมชาติของการพูดมีองคประกอบ ดังนี้ 
 1. ผู พูด  คือผูที่ทําหนา ที่ถายทอดความรู   ความคิด ความรูสึก  อา รมณ ตลอดจ น
ประสบการณตางๆ ไปยังผูฟงเพ่ือใหผูฟงสามารถรับสารไดตามท่ีตองการ ซ่ึงผูพูดท่ีดีควรตองมีท้ัง
ศาสตรคือ รูหลักการในการพูดเปนอยางดแีละมีศิลปคือ มีความสามารถเฉพาะตัวหรือมีลีลาเทคนิค
วิธีการในการถายทอดดวยคําพูดใหผูฟงเกิดการรับรูช่ืนชอบและประทับใจได นอกจากศาสตรและ
ศิลปท่ีไดเคยกลาวไวแลวนักพูดท่ีดีตองพูดเปนอีกดวยสําเนียง มณีกาญจน และสมบัติ จําปาเงิน 
(2542) กลาวถึง ลักษณะของผูพูดท่ีดีและลักษณะการพูดท่ีไมเหมาะสมไวดังนี้ 

 1.1 ลักษณะของผูพูดที่ดีมี 4 ประการ  
  1.1.1 เนื้อหาสาระ นาสนใจ มีขอมูลท่ีอาจตองไดมาจากประสบการณ 

ความรู และการศึกษาคนควา 
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  1.1.2 มีวาทศิลป คือ มีความสามารถในการแสดงออก การสรางความ
เช่ือถือ ความสนใจ ความพอใจ และความเขาใจในหมูผูฟงอันประกอบดวยการใชถอยคําน้ําเสียง 
ทาทาง สายตา อารมณขัน ฯลฯ 

  1.1.3 มีบุคลิกลักษณะดี เรียบรอย สงาผาเผย เช่ือม่ัน หนักแนน เยือกเย็น 
มีอัธยาศัยไมตร ีมีน้ําใจ มีเมตตา 

  1.1.4 มีความจริงใจตอผูฟง มุงประโยชนสวนรวม ตองการจะเกิดการ
สรางสรรค ไมใชเลหล้ิน คารมไปในการหาประโยชนสวนตัวเพียงอยางเดียว 
 อยางไรก็ดี การขาดประสบการณ หรือขาดการฝกท่ีดีพอ ก็ยากจะประสบความสําเร็จอยาง
เต็มท่ี  ดังนั้นหากมีโอกาสท่ีจะฝกการพูดเม่ือใด จงอยาละโอกาสนั้นเสียและในเวลาไมนานนักก็
อาจเปนนักพูดท่ีดีก็ได 

 1.2 ลักษณะที่ไมเหมาะสมของผูพูดมี 4 ประการ 
  1.2.1 พูดยาวไป ยืดยาวเยิ่นเยอเกินเวลาท่ีกําหนด ทําใหผูฟงเบ่ือหนาย 

ไมสนใจฟงท้ังยังเปนการทําลายเวลาของสวนรวม 
  1.2.2 พูดส้ันไป ขาดสาระสําคญั ไมเกิดประโยชนเทาท่ีควร ผูฟงยังไมทัน

ไดไตรตรองหรือไดรับขอมูลท่ีเพียงพอ ยังไมเขาใจเรื่องตลอดก็จบเรื่องเสียแลว  
  1.2.3 พูดไมชวนฟง ไมใครครวญกอนพูด ทําใหผูฟงไมพอใจหรือเกิดเจ็บ

ชํ้าน้ําใจไมเกิดประโยชนในทางสรางสรรค ผูพูดไมรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 
  1.2.4 พูดไมรูเรื่อง ผูฟงจับความไมไดเพราะผูพูดพูดสับสนวกวน ขาดการ

ขยายความที่ดีพอไมรูจักใชถอยคําที่ชวยใหเขาใจงายเมื่อพูดจบแลว ผูฟง ยังไมรูเรื่องวาผูพูด
ตองการอะไรแนชัด 

2. ผูฟง คือ จุดหมายปลายทางองการสงสารอยูในฐานะของผูรับสาร และวิเคราะหตีความ
สารซ่ึงอยูในรูปของวัจนภาษา คือ ภาษาถอยคํา ในท่ีนี้หมายถึงคําพูด และอวัจนภาษา คือ ภาษาท่ี
ไมใชถอยคํา เชน กิริยา อาการทาทาง ซ่ึงสามารถแปลความหมายได รวมท้ังน้ําเสียง การยิ้มแยม 
การสบตา การเลือกใชเส้ือผา การตรงตอเวลา เปนตน นออกจากนี้ผูฟงตองเปนผูฟงท่ีดี คือรู
จุดหมายในการฟงมีสมาธิตั้งใจฟง ฟงดวยความอดทน ฟงดวยความคิดพิจารณาใครครวญ 
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มีมารยาทในการฟง และจดบันทึกสาระการฟง ท้ังนี้ผูฟงจะปฏิบัติขอใดบางอยูท่ีจุดหมายของการ
ฟงเปนหลัก 

3. สาร คือ เรื่องราว ขาวสาร ขอมูล ความรู ความคิด ความรูสึก ทางอารมณท่ีผูพูดถายทอด
เปนภาษาไทยท่ีใชถอยคํา (วัจนภาษา) และภาษาท่ีใชสวนประกอบตางๆ ชวยส่ือความหมาย 

(อวัจนภาษา) ซ่ึงเนื้อหาของสารโดยท่ัวไปมี 2 สวน ประกอบนั้น คือ ขอเท็จจริงและขอคดิเห็น 

  3.1 ขอเท็จจริง คือ สารท่ีสามารถตรวจสอบไดวาเปนจริงหรือเปนเท็จ เชน 

“รัฐสภาไทยกําหนดใหมี ส.ส. 500 คน แบงเปนระบบแบงเขต 400 คน และ ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือ
100 คน” เปนขอเท็จจริงท่ีเปนจริง เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหสภา
ผูแทนราษฎรมีจํานวน ส.ส. 500 คน  
  3.2 ขอคิดเห็น คือ สารท่ีเปนความรูสึกนึกคิดในใจของผูสงสาร โดยอาศัย
ประสบการณความเช่ือหรือทัศนคติสวนตัวของผูพูดท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงขอคิด
ตางๆ ไมสามารถตรวจสอบไดวาเปนจริงหรือเปนเท็จเปนแตเพียงวาความคิดเห็นนั้นมีเหตุผลมี
ขอมูลอางอิงท่ีนาเช่ือถือหรือไมเพราะเหตุใดเทานั้น 

4. ส่ือ คือ ตัวนําหรือชองทางท่ีจะนําพาถอยคําของผูพูดมาสูผูฟง นอกจากนี้ ส่ือยังหมายถึง 
วัสดุอุปกรณผูพูดใชประกอบในการพูดเพ่ือใหผูฟงเขาใจเรื่องราวท่ีพูดไดงายหรือชัดเจนยิ่งขึ้น  
ส่ือแบงเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

 4.1 ส่ือธรรมชาติ คือส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีอยูรอบตัว ผูพูดและผูฟง เชน อากาศ 
แสงสวาง สายลม เปนตน 

 4.2 ส่ือมนุษย คือบุคคลท่ีจะเปนผูนําสารจากผูพูดไปยังผูฟง เชน พอส่ือ แมส่ือ 
คนนําสาร เปนตน 

 4.3 ส่ือส่ิงพิมพ คือส่ือท่ีถายทอดเปนลายลักษณอักษร เชน หนังสือ วารสาร 
จุลสาร หนังสือพิมพ เปนตน 

 4.4 ส่ืออิเล็กทรอนิกส คือระบบการนําสารผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่อง
ขยายเสียง ไมโครโฟน วิทยุ โทรทัศน เปนตน 

 4.5 สื่ออื่นๆ ที่ไมสามารถจัดไวใน 4 ประเภทขอตน เชน รูปถาย เครื่องหมาย 
สัญลักษณ ปายโฆษณา เปนตน 
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5. ปฏิกิริยาตอบสนอง คือ ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูฟงหลังจากท่ีไดฟงผูพูดพูดไปแลว ซ่ึงปฏิกิริยา
ตอบสนองแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 5.1 ปฏิกิริยาตอบสนองในทางบวก คือ ผูฟงเขาใจ พอใจ สารที่ผูพูดไดพูดและ
ปฏิบัติตามท่ีผูพูดตองการ 

 5.2 ปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบ คือ ผูฟงไมเขาใจ เขาใจสับสน เบ่ือหนาย  

ไมพอใจในตัวผูพูดซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการท่ีผูพูดตองหาทางแกไขปญหาดังกลาวตอไป 

 

ประเภทของการพูด 
 การพูดโดยท่ัวไปจําแนกตามวิธีการพูดได 4 ประเภท ดังนี้ 

1. การพูดแบบฉับพลัน หมายถึง การพูดท่ีผูพูดไมไดทราบลวงหนาและไมมีเวลาเตรียมตัว
กอนท่ีจะขึ้นพูด อาจกลาวไดวาเปนการพูดแบบกะทันหัน เชน การกลาวอวยพร กลาวแสดงความ
ยินดี กลาวขอบคุณ กลาวอําลา กลาวไวอาลัย เปนตน การพูดประเภทนี้ผูพูดท่ีมีประสบการณ และมี
ไหวพริบปฏิภาณดี จึงจะทําใหการพูดเปนไปอยางนาฟงและประสบผลสําเร็จ 

สุทธิชัย ปญญโรจน (2554) กลาวถึงการพูดฉับพลันไววา การพูดแบบฉับพลันหรือการพูด
แบบกะทันหัน เปนศิลปะการพูดอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงผูรักความกาวหนา ผูท่ีตองการเปนผูนํา ผูบริหาร 
ตองควรฝกฝนกัน เพราะการพูดแบบฉับพลันหรือการพูดกะทันหัน เปนการพูดแบบไมไดมีการ
เตรียมตัวมาพูด แตเปนการพูดแบบไมรูตัวมากอนวาจะตองพูดเรื่องอะไร หัวขออะไร หรือตองพูด
ในสถานการณใด 

 รูปแบบการพูดแบบฉับพลันหรือการพูดแบบกะทันหัน เชน การพูดใหสัมภาษณทางส่ือ
ตางๆ ไมวาทางโทรทัศน วิทยุ ฯลฯ ตัวอยางเชน นักการเมืองสวนใหญมักถูกตั้งคําถามโดยผูส่ือขาว 
ก็ถือวาเปนการพูดแบบฉับพลันหรือการพูดแบบกะทันหัน อีกรูปแบบหนึ่ง หรือ การพูดในโอกาส
ตางๆ ไมวา พูดในงานแตงงาน พูดในงานศพ พูดในงานเล้ียงงานมงคลตางๆ ก็ถือวาเปนการพูด
แบบฉับพลันหรือการพูดแบบกะทันหันเชนกัน 

 เม่ือทานตองเปนผูนํา อีกท้ังตองถูกเชิญใหมีการพูดแบบฉับพลันหรือพูดแบบกะทันหัน 
ขั้นแรกท้ังตองทําใจใหสบาย ทําใจใหมีสติ แลวลองปฏิบัติตามแนวทางเหลานี้ คือ 

 ประการแรก ใหทานคิดถึงประโยคแรกๆ ท่ีจะพูด ในระหวางท่ีทานตองเดินขึ้นมาพูดบน
เวที  เม่ือทานพูดประโยคแรกๆ ได ประโยคตอไปนั้นจะคอยๆ คิดไดเอง   
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  ประการท่ีสอง ใหทานพูดใหตรงกับงานหรือสถานการณท่ีจัดงาน เชน พูดในงานมงคล
สมรสก็ควรพูดถึงเจาภาพ คูบาวสาว หรือ พูดในสถานการณงานศพก็ควรพูดถึงคุณงามความดีของ
ผูลวงลับ  

 ประการท่ีสาม สรุปจบหรือตอนจบ ทานควรพูดใหผูฟงเกิดความประทับใจ อาจฝากแงคิด 
คําคม บทประพันธตางๆ ใหเหมาะสมกับงาน 
  สําหรับขอควรระวัง เม่ือทานถูกเชิญใหขึ้นไปพูดหรือมีคนตั้งคําถามใหทาน เพ่ือใหทานได
พูดแบบฉับพลัน ทานไมควรไปตอวา ตอขาน ผูเชิญ เชน ไปตอวาวาทําไมไมบอกกอนจะไดไมมา 
หรือ ตอวาคนอ่ืนมาตั้งเยอะแยะ ทําไมไมเชิญ แตทานควรกลาวขอบคุณ เจาภาพหรือผูเชิญ  

ในการพูดแบบกะทันหันหรือการพูดแบบฉับพลัน ทานควรพูดใหส้ันท่ีสุด กระฉับ เขาใจ
งาย ไมควรพูดแบบวกไปวนมา   

เม่ือทานไปรวมงานบางงาน หากทานคิดวาทานอาจมีโอกาสจะถูกเชิญใหขึ้นไปพูด ทาน
ควรเตรียมการพูดแบบฉับพลันหรือเตรียมการพูดแบบกะทันหัน ภายในใจ เชน งานมงคลสมรส 
หากทานนั่งรวมงาน แลวทานมีโอกาสจะไดขึ้นไปกลาวในฐานะผูใหญของเจาบาว ขอใหทาน
เตรียมการพูดภายในใจ และเม่ือทานถูกเชิญพูด ทานจะพูดดวยความม่ันใจ แตหากไมมีใครเชิญทาน 
ทานก็นั่งทานอาหารดวยความสบายใจได 
  สําหรับแนวการฝกพูดแบบฉับพลันหรือการพูดแบบกะทันหัน หากมีเวลา ทานอาจหา
หัวขอตางๆ เขียนไวในสมุด อาจเปนคําถามตางๆ หรือ อาจตั้งสถานการณสมมุติ แลวทานลองตอบ
โดยไมตองมีการเตรียมการพูด การหาขอมูล อาจจะตองมีการใชนาฬิกาจับเวลา เพ่ือจับเวลาในการ
พูดแตละหัวขอโดยใหเวลา 2 นาที ในการฝกแตละครั้ง ทานควรฝกพูดโดยมีโครงสรางในการพูด 
กลาวคือ ตองมีการขึ้นตน เนื้อเรื่อง และสรุปจบ  

วัตถุประสงคของการฝกพูดแบบฉับพลันหรือการพูดแบบกะทันหันนี้ ก็คือ เพ่ือใหเราได
ฝกการใชความคิด ใหเปนระบบ ฝกไหวพริบปฏิภาณ ฝกสมาธิ หากมีคนอ่ืนๆ ชวยตั้งคําถาม ก็จะ
ชวยฝกในการเปนผูฟงไดอีกทางหนึ่ง เพราะหากไมตั้งใจฟง ทานก็ไมสามารถจับประเด็นในการ
ตอบคําถามได 
  แงคิดเกี่ยวกับการพูด ของชมรมปาฐกถาและโตวาที มหาวิทยาลัยรามคําแหง กลาวไววา  
“ริจะเปนนักพูด จงพูดเพ่ือชีวิต ริจะเปนนักคิด จงคิดเพ่ือสังคม” 

จะเห็นไดวาการพูดฉับพลันนั้นผูพูดตองอาศัยการฝกฝน นําความรูและประสบการณมา
หลอมรวมกัน สรางไหวพริบในการใชประโยคท่ีมีความหมายเหมาะสมกับงานท่ีพูด ไปใชในการ
พูดฉับพลัน จึงจะประทับใจผูฟงและประสบผลสําเร็จในการพูด 
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การพูดแบบฉับพลัน  มีวิธีการพูดดังตอไปนี้ 
 1.1 พยายามระงับความตื่นเตน ประหมา โดยคุมสติใหม่ันคง คิดวาเปนการพูดใน

กลุมคนท่ีคุนเคย และมีเนื้อเรื่องท่ีพรอมจะพูดอยูแลว 
 1.2 พยายามนึกถึงเรื่องท่ีจะพูด โดยวางโครงเรื่องอยางคราวๆ ในใจ ประมาณ  

2 ถึง 3 ประเด็นตามสถานการณของงานนั้นๆ 
 1.3 วางแผนการใช สํานวน ภาษาท่ีจะพูด ท่ีจะกอใหเกิดความประทับใจกับผูฟง 
 1.4 เ ม่ือถึงเวลาพูด ตองพูดชาๆ กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ไม เยิ่นเยอ 
 1.5 หากเกิดความประหมาใหพยายามพูดใหชาลงกวาเดิม หยุดหายใจเปนระยะๆ

และพยายามรักษาความตอเนื่องของเนื้อหาใหตลอด 
2. การพูดแบบมีบันทึก หมายถึง การพูดท่ีผูพูดมีการเตรียมตัวลวงหนาเปนอยางดี โดยอาจ

รางคําพูดตั้งแตตนจนจบแลวฝกพูดจริงอาจนําตนฉบับไปดวยทําเครื่องหมายเนนขอความสําคัญ
หรืออาจจดบันทึกเฉพาะหัวขอสําคัญ ตัวอยาง ขอมูลสถิติ คําประพันธ คําคม ในกระดาษบันทึก
แผนเล็กๆ สวนใหญนิยมขนาด 5 x 8 นิ้ว เพ่ือความกะทัดรัดและเหมาะมือหากขอมูลท่ีบันทึกไมพอ
ในแผนเดียวอาจบันทึกหลายแผนก็ไดการพูดแบบนี้นิยมกันมากสําหรับการพูดในท่ีประชุมชน 

การพูดแบบมีบันทึก มีวิธีการพูดดังตอไปนี้ 
  2.1 เตรียมคนควา ขอมูล เนื้อหาสาระท่ีจะพูดแมเรื่องท่ีจะพูดเปนเรื่องท่ีผูพูดรูดีอยู
แลวก็ตองมีการเตรียมเนื้อหาสาระท่ีจะพูดใหพรอมท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  2.2 เรียบรอยเนื้อหาสาระท่ีจะพูด ท้ังหมด รวมท้ังสํานวนภาษาท่ีจะพูดใหผูฟงเกิด
ความเขาใจและประทับใจ 
  2.3 จดบันทึกหัวขอหรือประเด็นสําคัญ รวมท้ัง คําคม สุภาษิต สํานวน โวหาร ท่ีจะ
ใชประกอบการพูด ลงในบัตรบันทึก 
  2.4 พูดตามลําดับหัวขอเรื่องท่ีบันทึก หากจําหัวขอเรื่องหรือขอความที่จะใช
ประกอบการพูดไมได ใหดูในบัตรบันทึกท่ีเตรียมไว 

3. การพูดแบบทองจํา เปนการพูดท่ีผูพูดรางคําพูดหรือตนฉบับการพูดทุกคําพูดตั้งแต
ตนฉบับจนจบแลวทองจําคําพูดท่ีรางขึ้นนั้นจนแมนยําขึ้นใจเหมือนทองอาขยาน พัชนี มานะวาณิช
เจริญ (2544) กลาววา “การพูดโดยการทองจํา หมายถึง การพูดโดยการทองจําขอความท้ังหมดท่ีผู
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พูดไดรางขึ้นและแกไขปรับปรุงดีแลว ผูพูดท่ีใชวิธีนี้เกรงวาตนจะพูดไดไมครบตามเนื้อหาท่ีเตรียม
มาหรือมิฉะนั้น ก็อาจเกรงวาจะตื่นเตนประหมา เปนเหตุใหพูดท่ีใชวิธีเกรงวาตนจะพูดไดไมครบ
ตามเนื้อหาท่ีเตรียมมาหรือมิฉะนั้น  ก็อาจเกรงวาจะตื่นเตนประหมา  เปนเหตุใหผูพูดไมราบรื่นแต
การพูดจากการทองจํามีขอเสียท่ีพบอยูเสมอคือ ผูพูดมักพะวงถึงขอความท่ีทองมา และเกรงวาจะลืม  
จึงไมประสานสายตากับผูฟงอากัปกิริยาท่ัวไปมักมีอาการเกร็งไมมีชีวิตชีวายิ่งกวานั้นหากผูพูดลืม
ขอความท่ีทองมาก็มักหยุดนิ่งเพ่ือทบทวนความจํา ทําใหการพูดชะงักงัน บางคนเผลอพูดทวน
ประโยคเดิมอยูหลายครั้งจนกวาจะนึกประโยคตอไปไดบางคนก็เกอเขนิ ประหมาจนตองยุติการพูด
ของตนในในครั้งนั้นก็มี  ฉะนั้นหากจะพูดโดยวิธีทองจํา ผูพูดตองซอมการพูดใหม่ันใจไดวา
สามารถจดจําขอความท่ีจะพูดไดอยางแมยําจริงๆ อยางไรก็ด ีวิธีการดังกลาวไมใครมีผูนิยมนําไปใช
เพราะตองเสียเวลามากในการทองจํา” 

การพูดแบบทองจํา มีวิธีการพูด ดังนี้ 
 3.1 เตรียมคนควาขอมูลเนื้อหาสาระท่ีจะพูด แมเรื่องท่ีจะพูดจะรูดีอยูแลวก็ตาม 
 3.2 เรียบเรียงเนื้อหาสาระของเรื่องท่ีจะพูดท้ังหมด ท้ังคําทักทาย อารัมภบท  

เนื้อหา สรุป และคําอําลาและฝกทองใหขึ้นใจและพยายามฝกพูดใหเปนธรรมชาต ิ
 3.3 ขณะพูดพยายามพูดใหมีชีวิตชีวา ส่ือสารทางตากับผูฟง 
 3.4 หากรูสึกประหมาหรือลืมเนื้อหาพยายามพูดใหชาลงเพ่ือจะไดนึกเนื้อหาและ

อาจจะไมตองพูดทุกคนท่ีเตรียมมาเพียงแตใหไดสาระของเรื่องท่ีเตรียมไวก็ได 
4. การพูดแบบอานจากตนฉบับ การพูดแบบนี้มักใชการพูดท่ีคอนขางเปนพิธีการเพ่ือ

ปองกันการพูดท่ีผิดพลาด ซ่ึงอาจทําใหพิธีการนั้นเสียไปหรือลดความสําคัญลงเชน การกลาว
รายงาน การกลาวพิธี เปดและปดงาน การกลาวสุนทรพจน การกลาวใหโอวาท การกลาว
แถลงการณของรัฐบาล การกลาวคําปราศรัย เปนตน  

จึงไดมีการรางตนฉบับการพูดไวเม่ือถึงเวลาพูดจริงก็อานทุกคนพูดท่ีรางไวนั้น การพูด
แบบนี้จะนาฟงและประสบผลสําเร็จ ผูพูดตองฝกอานตนฉบับดังกลาวจนคลอง ฝกเนนน้ําเสียง  
เวนวรรคตอน ใหเปนการอานแบบพูดไมใชการพูดแบบอาน 
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สุทธิชัย ปญญโรจน (2554) กลาวถึงการพูดสุนทรพจนไววา การพูดสุนทรพจนนับวาเปน
งานท่ีสําคัญงานหนึ่งของบรรดาผูบริหาร นักการเมือง นักปกครอง โดยเฉพาะการพูดสุนทรพจนใน
งานพิธีสําคัญตางๆ 
                การเตรียมตัวสําหรับการพูดสุนทรพจนจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการรางการ
เขียนสุนทรพจน ตลอดจนการฝกซอมการพูดสุนทรพจน กอนนําออกไปพูดจริง 

อับราฮัม ลินคอลน ใชเวลาในการพูดท่ีเมืองเกตตี้สเบิรก ใชเวลาพูดไมถึง 2 นาที แตสุนทร
พจนเขากลับโดงดังไปท่ัวโลก สาเหตุหนึ่งก็เนื่องมาจาก เขาเอาใจใสตอการพูดแตละครั้งเปนอยาง
ยิ่ง อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐผูนี้จะพิถีพิถันการเลือกใชถอยคําเปนพิเศษ จึงทําใหสุนทรพจน
ของทานมีความเปนอมตะอยูหลายสุนทรพจน หากยิ่งเปนการพูดสุนทรพจนท่ีใชเวลาส้ันๆ เขาจะ
เตรียมตัวนานมาก แตในทางกลับกัน หากใหเขาพูด 3 ช่ัวโมง เขาจะเตรียมตัวนอยกวาการพูดสุนทร
พจนท่ีใชเวลาส้ันๆ ฉะนั้นการพูดสุนทรพจนท่ีดี ไมควรท่ีจะใชเวลาพูดท่ียาวจนเกินไปนัก 
                มารติน ลูเทอร คิง ใชเวลาในการพูดไมเกิน 17 นาที สําหรับการพูดสุนทรพจน I have a 
dream ซ่ึงโดงดังไปท่ัวโลกเหมือนกัน เขามีการพูดท่ีเปนจังหวะ มีน้ําเสียงท่ีปลุกเรา มีการเนนย้ําคํา
วา I have a dream อยูตลอดในระหวางการพูดสุนทรพจน ทําใหสุนทรพจนของเขาสรางความฝน 
สรางความหวังใหแกคนอเมริกาในสมัยนั้น ซ่ึงการพูดของเขาแตละครั้งจะมีคนฟงเปนจํานวนกวา 
200,000 กวาคน เลยทีเดียว 
                จอหน เอฟ.เคเนดี ้ใชเวลาการพูดสุนทรพจนแตละครั้งไมเกิน 20 นาที ซ่ึงสุนทรพจนของ
เขาแตละครั้งเต็มไปดวย การใชคําพูดและถอยคําท่ีกระตือรือรน กระฉับกระเฉง รวบรัด กลาหาญ 
เด็ดขาด ไพเราะ เชน อยาไดถามวาประเทศของทานจะทําอะไรใหแกทานไดบาง แตจงถามวา ทาน
จะทําอะไรใหแกประเทศของทานบาง เราขอใหคําม่ันอยางหนักแนนในเรื่องนี้ และจะเพ่ิมความ
หนักแนนยิ่งขึ้นตอไป เปนตน 
                การพัฒนาสุนทรพจน จึงมีสวนท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหาร ผูนํา ผูปกครอง ซ่ึง
การพัฒนาสุนทรพจนนี้ เราควรคํานึงถึง เรื่องของ การตั้งช่ือเรื่อง การขึ้นตน เนื้อเรื่อง การสรุปจบ 
จุดมุงหมายของการพูด การลําดับ การใชถอยคํา น้ําเสียงเวลาพูด จังหวะในการพูด การเนนการย้ํา 
จังหวะการหยุดพูด ฯลฯ 
                สําหรับ สุนทรพจนท่ีดีไมควรจะมีความยาวเกิน 20 นาที เพราะหากยาวมาก จะทําใหผูฟง
เบ่ือหนายได สุนทรพจนท่ีดีตองมีทิศทางไปในทางเดียวกันตลอดท้ังเรื่อง มีวรรคทอง มีการใช
ถอยคําท่ีกินใจเห็นภาพพจน มีการทบทวน ปรับปรุง แกไข ฝกซอมตลอดเวลากอนนําไปพูดจริง 
เพ่ือใหผูฟง ฟงแลวเกิดพลังเกิดความคิดในการเปล่ียนแปลง  
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                ฉะนั้น ผูท่ีตองการราง ตองการเขียน ตองการพูด สุนทรพจนใหไดดี จึงตองมีการฝกฝน 
เรียนรู อีกท้ังควรหาสุนทรพจนของบรรดานักพูดช่ือดัง นํามาอาน นํามาศึกษามาวิเคราะห จะทําให
เราสามารถ ราง เขียน พูด สุนทรพจนไดเปนอยางดี 

การพูดโดยการอานจากตนฉบับ มีวิธีการพูดดังตอไปนี้ 
  4.1 กอนท่ีจะพูดควรไดอานตนฉบับและทําความเขาใจตนฉบับที่จะพูดกอน 

เพราะอาจมีบางคําท่ีใมเขาใจหรือบางขอความท่ีสงสัยจะไดทําความเขาใจใหแจมแจงกอน 
 4.2 พยายามฝกอานแบงวรรคตอน โดยพยายามอานใหเปนแบบพูดตามปกติ 
 4.3 ขณะอานพยายามใชหาเสียงใหเปนธรรมชาต ิเนนขอความการพูดเหมือนการ

พูดตามปกติ 
 4.4 เงยหนาขึ้นมองผูฟง เพ่ือเปนการส่ือสารกับผูฟงตามจังหวะการพูด ไมชาหรือ

เร็วมากเกินไปหรอืเร็วมากเกินไป 
 4.5 อาจเพ่ิมลดขอความท่ีรางไวได แตตองมีปฏิภาณ ไหวพริบในการเพ่ิมเนื้อหา

ใหนาฟงควรใชสําหรับผูท่ีมีประสบการณตลกๆ หากยังไมมีประสบการณควรอานทุกคําท่ีรางไว 
 

มารยาทในการพูด 
  ผูพูดทีดีควรมีมารยาทในการพูดเพ่ือเปนเสนหกับตนเองและสรางความนาเช่ือถือดังนี้ 
   1. คิดกอนพูด วาคําพูดท่ีจะพูดออกไปนัน้จะเกิดผลอยางไร หรือมีผลกระทบอยาง
ใดเกิดขึ้น 
   2. รับผิดชอบตอเวลาในการพูด ท้ังเวลาท่ีตองพูด แลวระยะเวลาท่ีกําหนดใหพูด 
ไมควรมาสายหรือพูดเกินเวลา 
   3. แตงกายสุภาพ เรียบรอย เหมาะสม 
   4. ไมเช่ืองชา เม่ือไดรับเชิญใหขึ้นพูด 
   5. สรางบรรยากาศการพูดใหเปนกันเอง พูดดวยใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส 
   6. ทักทาย เรียกช่ือ หรือใชคําสรรพนามสําหรับผูฟงและผูพูดไดถูกตอง 
   7. ไมลวงแคะแกะเกาหรอืทําทาทางหลุกหลิก 
   8. ไมใชถอยคํากาวราว ดูถูก เหยียดหยาม ผูฟง 
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 9. ไมคุยโวโออวดตนเอง ตลอดจนไมยกตนขมทาน 
 10. หากมีการกลาวพาดพิงถึงบุคคลท่ีสาม ควรเอยนามหรือขออนุญาตกลาว

พาดพิงหรืออางอิงอยางใหเกียรต ิ
 11. ไมดูหม่ินสถาบันอันควรเคารพ 
 12. มองหนาผูฟง 
 13. พูดอยางเปดเผย จริงใจ 

 

หลักการพูด 
 ในการพูดในสถานการณตางๆ ใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูพูดตองมีความรูในเรื่องท่ีจะทํา
การพูด ประกอบกับการวิเคราหผูฟงในดานตางๆ เพ่ือหากลวิธีในการพูดเพ่ือจูงใจใหผูฟงรูสึก
คลอยตาม และผูพูดควรมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับเนื้อเรื่องท่ีพูดดวย 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงถึงบุคลิกภาพท่ีมีสวนชวยใหการพูดประสบผลสําเร็จ 
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 หลักการพูดโดยท่ัวไปมีหลักการดังนี ้
 1. การเตรียมการพูด  
  การท่ีจะทําใหการพูดทุกครั้งใหประสบความสําเร็จท้ังในดานเนื้อหาสาระท่ีครบถวนเปนท่ี
พอใจและประทับใจผูฟงนั้น ผูพูดจะตองมีการเตรียมตัวลวงหนาอยู เสมอแมวาจะเปนนักพูด 
มืออาชีพท่ีมีประสบการณการพูดมามากก็ตาม หากขาดการเตรียมตัวท่ีดีแลวอาจทําใหการพูดครั้ง
นั้นไมประสบผลสําเร็จจนอาจถึงขั้นลมเหลวก็เปนได ดังนั้นผูท่ีเปนนักพูดท่ีดีตองมีการเตรียมตัว
ในเรื่องตอไปนี ้
   1.1 ตั้งจุดมุงหมายในการพูด เปนการวางแนวทาง หรือเปาหมายในการพูดแตละ
ครั้งวาตองการใหอะไรกับผูฟง ซ่ึงจุดมุงหมายของการพูดมี 4 ประการ คือ การพูดเพ่ือใหความรูการ
พูดเพ่ือโนมนาวใจ การพูดเพ่ือใหความสนุกสนานบันเทิง และการพูดเพ่ือยกระดับจิตใจของผูฟงให
สูงขึ้น 
   1.2 วิเคราะหผูฟง การวิเคราะหผูฟงถือเปนหลักการสําคัญขอแรกที่ผูพูดทุกคน
ตองพิจารณาอยางรอบคอบและใสใจเปนพิเศษ เพราะผูฟงโดยท่ัวไปจะมีความแตกตางกันหลาย
ดาน ท้ังเพศ วัย ฐานะความรู อาชีพ ตลอดจนพ้ืนฐานทางสังคม อารมณ ครอบครัว ท่ีสงผลตอความ
เช่ือและทัศนคต ิคานิยมความช่ืนชอบ ฯลฯ ผูพูดตองเตรียมเนือ้เรื่อง ถอยคําสํานวนภาษา  
การยกตัวอยางใหเหมาะกับกลุมผูฟงแตละกลุม โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ 
    1.2.1 เพศ เพศชายและเพศหญิงมีความสนใจท่ีแตกตางกันโดยเพศชาย
สวนใหญสนใจในเรี่องเศรษฐกิจ การเมือง กีฬา เครื่องยนตกลไก เทคโนโลยีใหมๆ ตลอดจน
เรื่องราวท่ีตื่นเตนทาทายความสามารถ สวนเพศหญิงชอบการบานการเรือนความสวยงาม ดนตรี 
ละครภาพยนตร โหราศาสตร เปนตน 
    1.2.2 วัย วัยเด็กมักชอบเรื่องราวท่ีเพอฝนเหนือธรรมชาติ เชน นิทาน 
นิยาย วัยรุนจะชอบเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับความรักหรือเพศตรงขามมีจินตนาการสูงแตก็อยูบน
พ้ืนฐานแหงความเปนจริงวัยผูใหญชอบเรื่องราวท่ีเปนการสรางอาชีพสรางงานท่ีม่ันคงเปนปกแผน 
วัยชราชอบเรื่องราวท่ีเปนสัจธรรมของชีวิต ความสงบ ความรมเย็น การรักษาสุขภาพ เปนตน 
    1.2.3 การศึกษา ความรูของผูฟงก็จะสงผลตอการพูดท้ังเรื่องของขอมูล
การใชภาษาการใชศัพทเทคนิค ผูฟงท่ีมีการศึกษาสูงมักชอบเรื่องราวท่ีเปนวิชาการ มีขอมูลอางอิง 
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ท่ีนาเช่ือถือสวนผูฟงท่ีมีการศึกษานอยจะชอบฟงเรื่องงาย เบาสมอง เชน ไสยศาสตร ความเช่ือ 
ตํานาน เปนตน 
     1.2.4 อาชีพ แตละคนยอมตองการฟงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับอาชีพของ
ตนเอง หากผูพูดรูวาผูฟงมีอาชีพอะไรบาง ในการพูดอาจกอใหเกิดประโยชนตอภาพของผูฟง ผูฟง
ก็จะเกิดความพอใจช่ืนชมและประทับใจในตัวผูพูด 
     1.2.5 ปจจัยอ่ืนๆ ผูพูดตองรูวาผูฟงมีพ้ืนฐานความเช่ือ ความคิด ทัศนคติ 
ตลอดจน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา อยางไร เพ่ือท่ีจะพูดไดตรงประเด็น และหลีกเล่ียงในส่ิง
ท่ีขัดตอความเช่ือ ความรูสึกและหลักศาสนาของผูฟง 
  1.3 การเตรียมเร่ือง หลังจากวิเคราะหผูฟงแลว ผูพูดตองเตรียมหัวขอเรื่องราวการ
พูดครั้งนั้น หากมีหัวขอเรื่องกําหนดใหผูพูดสามารถดําเนินการขั้นตอนตอไปไดเลย หากไมมีหัวขอ
เรื่องให ผูพูดตองกําหนดหัวขอเรี่องท่ีจะพูดเอง ซ่ึงตองคํานึงถีงผูฟงเปนหลัก ท้ังนี้ผูฟงสวนใหญ
ชอบฟงเรี่องท่ีมีลักษณะดังนี ้
    1.3.1 เรี่องท่ีมีประโยชนตอตนเอง 
    1.3.2 เกีย่วของกับแวดวงสังคมและอาชีพของตนเอง 
    1.3.3 เปนเรื่องแปลกใหม ไมเคยรูมากอน 
    1.3.4 เปนเรื่องสนุกสนาน เบาสมอง 
 2. หลักปฏิบัติในการพูด 
  อารีย  ส้ินชาติโกสีย (2534) กลาวถึงหลักปฏิบัติในการพูดพูดแบบ ส หา ส ประกอบดวย 
ส. สงา ส. เสียง ส. สําเนียง ส. สํานวน และ ส. สาระ สรุปความได ดังนี้ 
   2.1 ส.สงา หมายถึง การแตงกายและความสงางามของบุคลิกภาพ 
   2.1.1 การแตงกาย หมายถึง ผูพูดตองแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยมี
หลักการปฏิบัติดังนี้ 
   2.1.1.1 เส้ือผาเครื่องนุงหม นอกจากจะคํานึงถึง กาลเทศะ และโอกาสแลว 
ควรแตงกายใหเหมาะสมตามวัย รูปราง สีผิว อาชีพ หรือสมัยนิยม หากเปนนักศึกษาสามารถแตง
เครื่องแบบนักศึกษาไปพูดไดทุกโอกาส ทุกสถานท่ี แตหากงานนั้น หรือพิธีการนั้นไมตองการให
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เปนพิธีการ หรือใหแตงตัวตามอัธยาศัยก็ไมควรแตงลํ้าสมัยหรือลาสมัย ควรตรวจสอบใหดีกอนวา 
จะไปพูดในโอกาสอะไรสถานท่ีไหนควรจะแตงกายอยางไร ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูพูด 
   2.1.1.2 ผมของสุภาพสตรี ตองทําผมใหเรียบรอย อยาใหผมปกหนาหรือ
ยาวรุงรังลง มาปกหนาเพราะจะทําใหเกิดความรําคาญ อีกท้ังตองคอยเสยผม ทําใหเสียบุคลิกและไม
นาเช่ือถือ สุภาพบุรุษไมควรไวหนวดเครายาวรกรุงรังควรโกนใหเรีบบรอย เพ่ือสรางบุคลิกภาพท่ีด ี
   2.1.1.3 การแตงหนาและใชเครื่องประดับ การแตงหนาแตพองามดูความ
เหมาะสมการใชเครื่องประดับอยาใหมากจนดูรกหูรกตา ควรงดใชเครื่องประดับท่ีกอใหเกิดเสียงดัง
นารําคาญ 
   2.1.1.4 รองเทา ควรใสรองเทาท่ีสุภาพชนพึงใส กลาวคือ ใสรองเทาท่ีดู
สุภาพ เหมาะกับโอกาสของงาน หากเปนสุภาพสตรีนิยมใสรองเทาสนสูงตองลองใสกอนถึงวันงาน
ท่ีจะพูดเพ่ือใหเกิดความเคยชินและปองกันความผิดพลาดจากการสะดุด การหกลม อาจจะทําให 
อับอายขายหนาตอผูท่ีมาฟงการพูดของผูพูดได 
   2.1.2 อิริยาบถ หมายถึง กิริยา ทาทาง ท่ีใชประกอบการพูด ท้ัง การนั่ง การเดิน 
การยืนรวมถึงการเคล่ือนไหวรางกายทุกสวนทั้งกอนพูด ขณะท่ีพูด และหลังจบการพูดอยาง
เหมาะสมกอนทําการพูด 

2.1.2.1 เดินหรือยืนบนเวทีอยางสงาผาเผย สํารวม และม่ันใจในตัวเอง 
   2.1.2.2 หายใจลึกๆ เตรียมใจใหม่ันคง สรางความเช่ือม่ันดวยรอยยิ้มท่ีเปน
มิตรกับผูฟงเพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะพูด 
   2.1.3 ขณะท่ีพูด ผูพูดควรปฏิบัติดังนี้ 
   2.1.3.1 ศีรษะและลําตัวตั้งตรง แตไมควรเกรง็ตัวเองตลอดเวลา ควรยืนให
สบายโดยไมเสียภาพลักษณ 
   2.1.3.2 ตา มองสบตาเพ่ือส่ือสารกับผูฟงไปรอบๆ อยางจริงใจ อยามองจุด
ใดจุดหนึ่งอยาแหงนมองเพดาน หรือมองส่ิงอ่ืนใด ควรใหความสนใจอยูท่ีผูฟง 
   2.1.3.3 หนา มีสีหนายิ้มแยมแจมใส แสดงออกดวยความราเริง และจริงจัง
กับเรื่องท่ีพูดและแสดงสีหนาใหเขากับบรรยากาศของเรื่อง ท่ีพูด เชน เศรา เหงา ยินดี  เปนตน 



141 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

   2.1.3.4 มือ ควรสํารวมอยูในทาท่ีเหมาะสม ถาโตะ เกาอ้ีหรือท่ีสําหรับพูด 
มีท่ีวางมือไดควรวางมือไวตามสบาย อยาตั้งศอก หรือเทาคางเด็ดขาด เม่ือจะใชปากกา หรือวัสดุ
ชวยเขียน ควรใชใหเหมาะสมกับเรื่องท่ีพูด ถาจะใชจับอุปกรณประกอบการพูด เชน กระดาษ
บันทึก ควรจับใหม่ันและไมควรคล่ีออกใหยาวท้ังหมด ควรบันทึกส้ันๆ และจดหนาเดียว การใชมือ
ประกอบการพูด ควรใหสุภาพเหมาะสม เขากับเนื้อหาท่ีพูด อยาสะกิด แคะ แกะ เกา ลวงกระเปา 
หรือเอามือไขวหลัง 
   2.1.3.5 การเคล่ือนไหวรางกายสวนอ่ืน หากยืนพูดควรเดินเคลื่อนไหว
รางกายบางเพ่ือเปล่ียนสายตาของผูฟง แตถาไมโครโฟนสําหรับพูดยายท่ีไมได ควรยืนตรงๆ ให
ปลายเทาหางกันพอสมควร หากนั่งอยากระติกเทาหรือนั่งไขวหาง 

 2.2 ส. เสียง หมายถึง ความดังและระดับสูงต่ําของเสียงของผูพูด 
2.2.1 ความดังของเสียง หมายถึง ผูพูดตองพูดเสียงดังฟงชัดกังวานแจมใสเปน 

ธรรมชาติไมควรตะโกนหากการพูดนั้นมีไมโครโฟนตองใหปากอยูในระดับท่ีเสียงจะเขา
ไมโครโฟนพอดีตองสังเกตความไวตอเสียงของไมโครโฟนวาเม่ือพูดแลวระดับความดังของเสียงท่ี
ออกลําโพงดังมากแคไหน แลวจึงกําหนดระยะความหางของไมโครโฟนกับปากใหพอเหมาะกัน 
ขอควรระวังอยาใหไมโครโฟนจอปากเปนอันขาดเพราะเสียงจะไมดังแจมใสเปนธรรมชาติและอาจ
ถูกไฟดูดไดกรณีไฟฟารั่ว การพูดตองเปลงเสียงใหเต็มท่ีหากเปนการอานตองอานใหดังเต็มเสียง ถา
ขณะพูดมีเสียงดังขัดจังหวะพูด เชน เสียงปรบมือ เสียงรถยนต ตองหยุดพูดจนกวาเสียงนั้นจะหยุด
ไป 
  ขอปฏิบัติในการใชไมโครโฟน 
   2.2.1.1 เม่ือจะลองเสียง ควรใชคําพูดวา “ทดสอบ หนึ่ง สอง สาม ส่ี หา” 
หรือ “ฮัลโหล หนึ่ง สองสาม ส่ี หา” เม่ือไดยินเสียงดังออกลําโพงแลวใหสังเกตความไวตอเสียงของ
ไมโครโฟน หลังจากนั้นใหหยุดเตรียมพรอมท่ีจะพูด อยาทดสอบไมโครโฟนดวย การเคาะ เกา 
หรือเปา 
    2.2.1.2 ปรับระดับไมโครโฟนใหพอเหมาะกับระดับของปากหากจะเล่ือน
ขึ้นลงควรหมุนคลายเกลียวล็อกขอตอกอนโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาแลวจึงเล่ือนขึ้นลงหลังจากนั้น
หมุนเกลียวตามเข็มนาฬิกาเพ่ือล็อก ขณะปรับระดับของไมโครโฟนตองปดไมโครโฟนกอนทุกครั้ง 
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    2.2.1.3 เม่ือจะเคล่ืยนยายไมโครโฟนตองปดเสียงกอนหากไมโครโฟน
เปนชนิดมีสายควรจับท่ีสายไมโครโฟนดวยเพ่ือปองกันการชํารุดเสียหาย 
    2.2.1.4 ใสหรือถอดไมโครโฟนออกจากขาตั้งอยางถูกวิธีหากไมเขาใจ
วิธีการถอดไมโครโฟน ควรแจงเจาหนาท่ีผูดูแลอุปกรณ 
    2.2.1.5 ถาใชไมโครโฟนชนิดมีสายแตไมมีขาตั้งควรรวบสายและใชมือ
ขางท่ีวางถือสายไวขณะพูดและเวลาเคล่ือนไหวรางกายและระวังสะดุดสายไมโครโฟน 
    2.2.1.6 เม่ือจัดไมโครโฟนไดท่ีแลวเวลาพูดหากไมจําเปนอยาแตะตอง
ไมโครโฟนอีกเด็ดขาด 
   2.2.2 ระดับเสียงสูงต่ํา หมายถึง การปรับเปล่ียนระดับเสียงสูงต่ําขณะท่ีพูด ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   2.2.2.1 เนนเสียงในคํา วลี และประโยคท่ีควรจะเนนนุมนวลหรือแข็งกราว 
ในคํา วลีหรือประโยคท่ีแสดงอารมณ 
   2.2.2.2  ไมพูดดวยเสียงท่ีราบเรียบเหมือนคนไรอารมณและความรูสึก 
ไมพูดเหมือนการสนทนาเลาเรื่องใหฟง ผูพูดควรออกเสียงท่ีเปนธรรมชาติใชน้ําเสียงท่ีเขากับ
อารมณของเรื่องท่ีพูด 
   2.3 ส. สําเนียง หมายถึง ความชัดเจนและจังหวะการพูด 
   2.3.1 ความชัดเจน หมายถึง การออกอักษระ ร ล ควบกลํ้า และออกเสียงคําชัดเจน 
ชัดถอย  ชัดคําและถูกตอง มีหลักปฏิบัต ิดังนี้ 
   2.3.1.1 การออกเสียง ร ล ควบกลํ้าควรฝกโดยการอานหนังสือใหดังพอ
ไดยินแลว หัดรัวล้ินหรือควบกลํ้าใหชัดเจน ถูกตอง 
   2.3.1.2  ฝกพูด ร ล ควรกลาในการสนทนากับทุกๆ คนในชีวิตประจําวัน 
   2.3.1.3 รักษาคําอานท่ีถูกตองจากพจนานุกรมแลวฝกจดจํา 
   2.3.1.4 ถาคําท่ีจะพูดไมแนใจวาใชถูกหรือไม ใหใชคําอ่ืนท่ีมีความหมาย
เหมือนกันแทน 
   2.3.2 จังหวะการพูด หมายถึง การเวน ระยะ คํา วลี และประโยค มีหลักปฏิบัติ 
ดังนี้ 
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   2.3.2.1 พูดเวนจังหวะ ใหมีชองไฟในการพูด ไมพูดดิดตอกันยาวยืดโดย
ไมเวนวรรคหรือไมเวนชองหายใจ เพราะอาจทําใหผูฟงไมเขาใจความหมาย 
   2.3.2.2 การนําคําประพันธประเภทรอยกรองมาประกอบการพูดตองอาน
ใหถูกลักษณะของคําประพันธนั้น 
   2.3.2.3 พูดอยางเร็วหรือชาจนเกินไป ตองดูความเหมาะสม 
   2.3.2.4 ควรหยุดเวนระยะสําหรับการพูด ขอคิด ประเด็นสําคัญ คําคม 
สุภาษิต หรือบทรอยกรอง เปนตน 
   2.4 ส. สํานวน หมายถึง ภาษา โวหาร และแนวคิด ท่ีใชประกอบการพูด 
   2.4.1 ภาษา หมายถึง การใชภาษาใหถูกตองกับ เวลา โอกาส และบุคคลยึดหลัก
ดังนี้ 
   2.4.1.1 ใชถอยคํางายๆ มีความหมายชัดเจน ไมใชศัพทเทคนิคหรือศัพท
ทางวิชาการมากเกินไป 
    2.4.1.2 ใชถอยคําท่ีสุภาพและใหเกียรตผูิฟง 
   2.4.1.3 ใชคําท่ีถูกหลักไวยากรณภาษาไทย 
   2.4.1.4 ใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพยท่ีถูกตองตามหลักนิยม 
   2.4.1.5 ใชสรรพนามแทนผูฟงและผูพูดไดถูกตอง โดยท่ัวไปสรรพนาม
แทนผูฟงหากเปนระบบกลุม เชน นักศึกษา นักการตลาด ก็เรียกสรรพนามเปนช่ือกลุมนั้น หากไมมี
ช่ือกลุม ใหแทนวาทานผูฟงท่ีเคารพ หรือ ผูฟงท่ีเคารพรักท้ังหลาย สวนสรรพนามแทนผูพูดหากตน
สุภาพบุรุษใชคําวา “ผม” หรือ “กระผม” สวนสุภาพสตรีใหใช  “ฉัน” หรือ “ดิฉัน”  ไมควรใช  
“เดี๊ยน”  “ดั้น” “อะฮั้น”  ท้ังนี้ตองดคูวามเหมาะสมของ เวลา สถานท่ี โอกาส และบุคคล คําท่ีไมควร
ใชพูด ไดแก คําหยาบ คําต่ํา คําท่ีมีความหมายสองแงสองงาม  คําผวน  คํายอท่ีไมเปนท่ีนิยม เปนตน 
   2.4.2 โวหาร หมายถึง ถอยคํา สํานวน โวหาร ท่ีนํามาประกอบการพูด คือ การใช
ถอยคําอยางมีช้ันเชิง เปนการแสดงขอความออกมาในทํานองตางๆ เพ่ือใหขอความไดเนื้อความด ี 
มีความหมายแจมแจง เหมาะสมนาฟง   
  สํานวนโวหารในภาษาไทย แบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี ้
   2.4.2.1 บรรยายโวหาร คือ การเลาเรื่อง บรรยาย หรืออธิบายเรื่องราว



144 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ตางๆ ตามลําดับเหตุการณ เขียนตรงไปตรงมา รวบรัด ไดแก การเขียนอธิบายประเภทตางๆ เชน 
การเขียนรายงาน วิทยานิพนธ ตํารา บทความ การเขียนเพ่ือเลาเรื่อง เชน บันทึก จดหมายเหตุ การ
เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นประเภทบทความเชิงวิจารณ และขาว เปนตน 
  ตัวอยางบรรยายโวหาร 
   พอเดินเขาหากอไผปา เลือกตัดลําเทาขามาสองปลอง ทําเปนกระบอก
คัดเห็ดดอกใหญไปลางในลําหวยจนสะอาด บรรจุลงในกระบอกไมไผจนแนนไมตองใสน้ํา 
เติมเกลือและเติมน้ําพริกลงไปพอเหมาะกอไฟเผากระบอกไมไผนั้น ไมนานนักเห็ดก็ขับน้ําออกมา
เดือดปุดๆ 
   2.4.2.2 พรรณนาโวหาร คือ การมุงใหความแจมแจง ละเอียดลออ เพ่ือให
ผูอานเกิดอารมณซาบซ้ึงเพลิดเพลินไปกับขอความนั้นการเขียนพรรณนาโวหารจึงยาวกวาบรรยาย
โวหารมาก มุงใหภาพ และอารมณ จึงมักใชการเลนคํา เลนเสียง ใชภาพพจน เต็มดวยสํานวนโวหาร
ท่ีไพเราะ อานไดรสชาต ิ
  ตัวอยางพรรณนาโวหาร 
   วันเพ็ญ พระจันทรสีนวลจาสองแสงอยูวงรัศมีสีขาว น้ําขึ้นเต็มฝง นิ่งไม
กระดุกกระดิก แตเปนเงาแวววาวเหมือนถาดเงินใบใหญท่ีขัดมัน ทางฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา 
ตอนหนึ่งมีตนลําพูตนใหญ 
   2.4.2.3 เทศนาโวหาร คือโวหารท่ีผู เขียนมุงจะสั่งสอนคุณธรรมหรือ
จรรโลงใจผูอานหรือปลุกใจ จูงใจใหผูอานคลอยตาม 
  ตัวอยางเทศนาโวหาร 
   ทําอะไรก็อยาทําดวยความอยากมีอยากเปน อยากไดนั่นอยากไดนี่ แตเรา
ทําไปตามหนาท่ีของเรา เรามีหนาท่ีอะไรก็ทําหนาท่ีนั้นใหสมบูรณ ใหเรียบรอย ไมตองมีความ
อยากจะได อยากจะเปนก็ทําได ทําเพราะสํานึกในหนาท่ี มันเปนเหตุใหกระตุนเตือนใหกระทํา
เพราะความสํานึกวาเราเกิดเพื่อหนาที่หรือคําพูดที่เคยพูดบอยๆ วา “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน
บันดาลสุข ทํางานใหสนุก เปนสุขขณะทํางาน” 
   2.4.2.4 สาธกโวหาร คือ โวหารท่ีมุงใหความชัดเจน โดยการยกตัวอยาง
เพ่ืออธิบายใหแจมแจงหรือสนับสนุนความคิดเห็นท่ีเสนอใหหนักแนน นาเช่ือถือ 
  ตัวอยางสาธกโวหาร 
   โยคีเทศนาทหารทัพลังกาและเมืองผลึกในเรื่องพระอภัยมณีคือรูปรสกล่ิน
เสียงไมเท่ียงแท ยอมเฒาแกเกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงเห็นเปนประธาน หวังนิพพานพน
ทุกขสุขสบายซ่ึงบานเมืองเคืองเข็ญถึงเชนนี้ เพราะโลกียตัณหาพาฉิบหาย จะตกอบายภูมิขุมนรก 
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   2.4.2.5 อุปมาโวหาร คือ โวหารเปรียบเทียบ โดยกตัวอยาง ส่ิงท่ีคลายคลึง
กันมาเปรียบเพ่ือใหเกิดความชัดเจนดานความหมาย ดานภาพ และเกิดอารมณ ความรูสึกมากยิ่งขึ้น 
อุปมาโวหารมักจะปรากฏพรอมกับพรรณนานาโวหารเสมอ 
  ตัวอยางอุปมาโวหาร 
   ถาแมเจาอาลัยอยูดวยลูกจริงๆ เหมือนวาจา ก็จะรีบกลับเขามาแตวี่วันไม
ทันรอน เออนี่เจาเท่ียวพเนจรนอนตามสนุกใจ ชมนกชมไมในไพรวัน สารพันก็มี ท้ังฤๅษีสิทธ์ิ
วิทยาธร คนธรรพ เทพารักษผูมีพักตรอันเจริญ เห็นแลวก็นาเพลิดเพลินไมเมินไดหรือเจาปะผลไม
ประหลาดรสสดสุกทรามเสวยไมเคยกิน เจาฉวยชิมชอบล้ินก็หลงฉันอยูจึ่งชาอุปมาเสมือนหนึ่ง
ภุมรินบินวะวินวอน เท่ียวซับซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ พบดอกไทอันวิเศษตองประสงคหลงเคลา
คลึงรสจนลืมรัง เขาเถ่ือนเจาลืมพราไดหนาแลวลืมหลังไมแลเหลียวเท่ียวทอดประทับมากลางทาง 
   2.4.3 แนวคิด หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึก อารมณรวมของเรื่องราวตางๆ ท่ีผู
พูดนํามาประกอบการพูด ซ่ึงส่ิงตางๆ ท่ีนํามา ตองมีหลักฐาน ขอเท็จจริง หรือ เปนขอคิดเห็นบน
พ้ืนฐานของเหตุและผลซ่ึงลักษณะของขอคิดเห็นท่ีจะนํามาประกอบการพูด ควรมีลักษณะดังนี้ 
    2.4.3.1 ขอคิดท่ีสรางสรรค ไดแก ขอคิดเชิงบวกท่ีแสดงแนวทางอัน
เปนประโยชนแกสังคม 
   2.4.3.2 ขอคิดท่ีเปนไปได ไดแก ขอคิดที่สามารถปฏิบัติไดไมใชขอคิด
ในทางวาดวิมานในอากาศและไมสามารถเปนไปได 
   2.4.3.3 ขอคิดท่ีเปนเหตุเปนผล ไดแก ขอคิดท่ีมีเหตุมีผลสัมพันธกันหรือ
ท่ีเปนเหตุเปนผลแกกัน  
   2.4.3.4 ขอคิดท่ีนาคิด ไดแก ขอคิดท่ีประกอบไปดวยเหตุและผลท่ีนาคิด 
หรือการตั้งประเด็นปญหาท่ีใหผูฟงนําไปคิดพิจารณาตอ 
   2.4.3.5 ขอคิดท่ีอุดมดวยเหตุผล ไดแก ขอคิดช้ันยอดท่ีเกิดจากการรูแจง
เห็นจริงคือตรัสรู เชน พระพุทธพจน  ภาษิตของพระอรหันต 

5. ส. สาระ หมายถึง การจัดเนื้อหาของเรื่องท่ีจะพูด การจัดเนื้อหาพูด คือ การวิเคราะหการ
พูด ซ่ึงประกอบดวย นําเรื่อง เขาเรื่อง และสรุป  
   5.1 นําเรื่อง หมายถึง การกลาวเกริ่นนํากอนเขาสูเนี้อเรื่อง การนําเรื่องแบงเปน 
2 ตอน คือ 
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    5.1.1 กลาวทักทาย คือ การกลาวทักทายผูฟง หลักการควรทักทาย
พระภิกษุกอน แลวจึงทักทายผูใหญและ ผูนอยลําดับ แตไมควรกลาวเกินสามกลุม และควรใชคําวา 
“สวัสดี” นําหนาคําทักทายตามหลักสากลนิยมในการกลาวทักทาย เม่ือจะพูดตอท่ีประชุมชน จะใช
วา “Ladies  and  Gentlemen” ซ่ึงภาษาไทยควรใชวา “ทานสุภาพบุรุษละทานสุภาพสตรีท้ังหลาย”  
แตท้ังนี้ท้ังนี้ภาษาไทยมีศักดิ์ของคําท่ีใชทักทายตามฐานะของบุคคลอยูแลวจึงควรทักทายตามลําดับ
จากพระสงคไปผูใหญและผูนอยตามลําดับ 

ดังตัวอยาง 
    “พระคุณเจา คณาจารย และเพ่ือนนักศึกษาท้ังหลาย” 
    “ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพทุกทาน” 
    “นมัสการพระคุณเจา กราบเรียนทานนายกรัฐมนตรีและผูมีเกียรติท่ีเคารพ 
ทุกทาน” 
    “เรียนทานอาจารยท่ีเคารและเพ่ือนนักศึกษาท่ีรักท้ังหลาย” 
    คําวา “สวัสดี” แปลวา ความดี ความงาม ความเจริญรุงเรื่อง (จงมีแกทาน) 
สวนมากนิยมใช ในกรณีดังตอไปนี ้ทักทายกันในชีวิตประจําวัน ทักทายตามรายการวิทยุ โทรทัศน   
ลงทายตอนจบของการพูด 

 5.1.2  อารัมภบท ไดแก การพูดเกริ่นนําเขาสูเนื้อเรื่อง เพ่ือใหผูฟงเกิด 
ความสนใจในเรื่องท่ีพูด เปรียบเหมือนอาหารเรียกน้ํายอย หากอารัมภบทนาสนใจจะทําใหการพูด
นาติดตาม และมีแนวโนมวาการพูดครั้งนั้นประสบความสําเร็จ ตรงกันขามหากอารัมภบทอยางจืด
ชืดไมนาสนใจ การพูดนั้นอาจจะลมเหลวตั้งแตยังไมไดพูดเนื้อหาสาระ  
   5.2 เขาเรื่อง หมายถึง การเขาสูเนี้อหาสาระท่ีผูพูดจะนําเสนอตอผูฟง ซ่ึงถือเปน
สํานวนท่ีสําคัญท่ีสุดผูพูดตองเตรียมพรอมท่ีจะพูด เชน เตรียมขอมูล ขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและ
อุปกรณท่ีจําเปนในการพูดการพูดนั้น จึงจะประสบความสําเร็จ หลังจากท่ีผูพูดเตรียมคนควาขอมูล
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการพูดแลวขั้นตอนตอไปผูพูดตองปฏิบิตดังนี ้
    5.2.1 แยกประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีจะพูดโดยดูตามกําหนดเวลาท่ีไดรับ
ในการพูด ซ่ึงการกําหนดประเด็นการพูด จะเปนการกําหนดขอบเขตและเปนการวางโครงเรื่องท่ีจะ
พูด โดยปกติการกําหนดประเด็นท่ีพูดไมควรเกิน 5 หัวขอ      
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5.2.2 ลําดับกอนหลังหัวขอหรือประเด็นท่ีจะพูด เพ่ือใหผูฟงไมสับสนใน 
เนื้อหา 
    5.2.3  เขียนรางคําพูดในกระดาษแลวเริ่มฝกซอมการพูดตามท่ีเขียนนั้น 
ตัวอยางการพูดหัวขอ “เยาวชนกับยาเสพติด” ควรฝกประเด็นไดดังนี้ 
    เยาวชน กับ ยาเสพติด 
     1. ประเภทของยาเสพติด 
     2. โทษของยาเสพติด 
     3. สาเหตุการติดยาเสพติดของเยาวชน 
     4. การรักษาผูท่ีติดยาเสพติด 
     5. วิธีปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
   5.3 การกลาวสรุป หมายถึง การกลาวเนนย้ําความสําคัญของเนื้อหาสาระท่ีไดพูด
ไปแลวเพ่ือความเขาใจท่ีดียิ่งขี้น และกอใหเกิดความประทับใจของผูฟง ตลอดจนกลาวอําลา  
มี 2 ประเด็น คือบทสรุป และคําอําลา 
    5.3.1 บทสรุป เปนการเนนย้ําเนื้อหาท่ีพูดไปแลวอยางส้ันๆ กะทัดรัด เพ่ือ
ความเขาใจของผูฟง 
    5.3.2 คําอําลา หมายถึง การกลาวอําลาผูฟงเม่ือจบการพูด ปกติจะกลาว
เปนคําอวยพรหรือกลาวคํา “สวัสดี” ท้ังนี้ขึ้นอยูกับโอกาสและสถานการณของการพูด 
 

ปจจัยที่ชวยใหการพูดประสบผลสําเร็จ 
 การเปนนักพูดท่ีดี และประสบผลสําเร็จในการพูดนั้น ผูพูดไมเพียงแตจะมีเนื้อหาสาระท่ี
ครบถวนและมีความรูอยางถองแทแลว องคประกอบอ่ืนๆ ก็มีสวนชวยใหผูพูดประสบความสําเร็จ
ในการพูดดวย เชน การใชภาษาของผูพูด บุคลิกภาพ ศิลปะการแสดง การวิเคราะหผูฟง เปนตน 
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ภาพท่ี 4.4 อาจารย จตุพล   ชมพูนิช นักพูดท่ีประสบผลสําเร็จจากอาชีพนักพูด 
ท่ีมา http://scontent-a.cdninstagram.com/hphotos-xpf1/t51.2885-

15/10448849_796297353721248_709944447_a.jpg 
 
 ปจจัยท่ีชวยใหการพูดประสบผลสําเร็จ โดยท่ัวไปมีดังนี ้

1. การใชภาษาในการพูด การใชภาษาในการพูดในแตละโอกาสควรใชใหเหมาะสมกับผูฟง 
และลักษณะของงาน โดยท่ัวไปการใชภาษาในการพูดมีหลักการดังนี ้

1.1 ใชภาษาท่ีเหมาะกับการพูด 
1.2 ภาษาท่ีพูดตองเหมาะสมกับตวัผูพูด 
1.3 ภาษาท่ีใชตองชัดเจน 
1.4 ภาษาท่ีมีชีวิตชีวา 
1.5 ภาษาท่ีใชตองการเรียบเรียงเปนประโยคท่ีชัดเจนและหลากหลาย ซ่ึงมีหลัก 

ดังนี้ คือ  
 1.5.1 ผูกเปนประโยคส้ันๆ ซ่ึงชวยใหเขาใจงายและรวดเร็ว 

  1.5.2 ใชประโยคยาวๆ เปนครั้งคราว เพ่ือไมใหเกิดความจําเจ 
  1.5.3 ผูกประโยคหลายๆ แบบ เพ่ือใหนาสนใจยิ่งขึ้น  
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2. บุคลิกภาพ 
 บุคลิกภาพ มีความสําคัญมากตอการพูดโดยเฉพาะการพูดตอหนาท่ีชุมชน ผูพูด

หรือนักพูดจะตองมีบุคลิกภาพท่ีตองตาผูฟง บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับการพูดตอหนาท่ีชุมชน
ปจจุบันการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ มักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพกับการพูด เชน หลักสูตร
การพัฒนาบุคลิกภาพกับการพูดตอหนาท่ีชุมชน หลักสูตรการพัฒนาการพูดในสังคม หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลิกภาพกับการพูดแบบผูนํา ฯลฯ 
 บุคลิกภาพท่ีดมีีลักษณะดังนี้ 

 2.1 การแตงกาย เปนการแสดงออกทางดานหนึ่งของจิตใจเกี่ยวกับอารมณ
ความรูสึก เจตคต ิรสนิยมของแตละบุคคล การรูจักการแตงกายท่ีดีใหเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความ
สะอาดเรียบรอย เหมาะสมกับรูปราง จึงเปนการแสดงออกถึงจิตใจท่ีดี มีพ้ืนฐานการอบรมมาเปน
อยางดีจากครอบครัว และสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังแสดงออกถึงความมีระเบียบ  

 2.2 การมองบุคคล จะตองใชสายตาแสดงความเปนมิตร ความมีเมตตา ความสุภาพ
ซ่ึงบุคคลท่ีพบเห็นก็จะแสดงความเปนมิตรและใหการตอนรับ  

 2.3 การพูด เปนการติดตอส่ือสาร ส่ือความหมายไดดีท่ีสุด การพูดใหผูอ่ืนฟงเกิด
ความรูสึกท่ีดี มีความเขาใจ และมีความสบายใจ ผูพูดจึงตองรูจักศิลปะในการพูด รูจักสภาวะของ
ผูฟง สามารถพูดชนะใจผูฟงได  

 2.4 การเดิน ควรเดินใหดูแลวสงางามผาเผย กลาวคือ เดินตัวตรง รูจักจังหวะใน
การเดิน เดินอยาใหมีเสียงดัง  

 2.5 การยืน ควรยืนใหดูมีลักษณะสวยงาม กลาวคือ ยืนตัวตรง แขนวางลงขางตัว
ตามธรรมชาติ การยืนจะตองระวังไมค้ําศีรษะของบุคคลอ่ืน  

 2.6 การนั่ง ในขณะท่ีนั่งบนเกาอ้ี ควรจะสํารวมกิริยาอาการใหมาก มองดูแลวให
เห็นวามีความสุภาพ เชน นั่งตัวตรง หัวเขาแนบชิดกัน  

 2.7 การไอหรือจาม จะตองระมัดระวังใหมาก เม่ือจะไอหรือจาม จะตองรูจักใช
ผาเช็ดหนาปดปากหรือปดจมูก และจะตองระมัดระวังไมใหไปไอหรือจามรดหนาผูอ่ืน  

 2.8 การรับประทานอาหาร ในขณะรวมโตะอาหาร ผูชายตองใหเกียรติผูหญิงโดย
เชิญรับประทานอาหารและชวยบริการชวยตัก อาหารสงใหโดยใชชอนกลาง หรือเม่ือตองการจะตัก
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อาหารท่ีอยูไกลและตองผานหนาบุคคลอ่ืน จะตองกลาวคําขอโทษกอนแลวคอยใชชอนกลางตัก 
ขณะรับประทานอาหาร ระวังอยาใหหก อยาเคี้ยวอาหารเสียงดัง อยาคายเศษอาหารลงบนโตะ  
อยาพูดเวลามีอาหารอยูในปาก  

 2.9 การหยิบของหรือส่ิงตางๆ ไมควรเอ้ือมมือหยิบผานหนาหรือครอมศีรษะ
บุคคลอ่ืนท่ีอยูขางหนา จะตองรองขอดวยคําพูดท่ีสุภาพ เพ่ือขอใหบุคคลอ่ืนชวยหยิบส่ิงของสงให 
เม่ือไดรับแลวจะตองกลาวคําวาขอบคุณเสมอ 

3. ศิลปะการแสดง 
การแสดงการพูดเปนตัวปรุงแตงการพูดท่ีเตรียมเนื้อหาไวอยางดีแลวใหดีขึ้น หลักเกณฑ

ของการใชศิลปะการแสดงใหไดผลดมีีดังนี้ 
 3.1 ตองใชส่ือความหมายทางตาและทางหู คือ ทาทางและทํานองวาจาของผูพูด 
 3.2 ตองปรับใหเขากับสถานการณการพูด ซ่ึงประกอบดวยผูฟง โอกาส เรื่องและ 

ตัวผูพูด 
  3.3 ตองมีความจริงใจ ผูฟงมักจะเช่ือคําพูดของผูท่ีคนเช่ือถือ วิธีพูดท่ีแสดงความ
จริงใจ คือ ตองมีความสุจริตใจ 
  3.4 ประมาณตนไมอวดวิเศษ ผูพูดใหมๆ มักจะไมประมาณตน เม่ือคุนชินกับการ
พูดอาจจะหลงตัวเองจนทําใหผูฟงหม่ันไส ไมพอใจ  
  3.5 ตองม่ันใจและแนใจ ไมควรทําทาทางตื่นเตนหรือทาทางประหมาแสดงวาผูพูด
ไมม่ันใจตนเอง และจะทําใหผูฟงขาดความเช่ือถือ 
  3.6 ไมดึงดูดความสนใจใหกับการแสดงมากกวาสาระของเรื่อง 
  3.7 มีความกระตือรือรนมีชีวิตชีวาในการแสดงการพูด 
 4. วิเคราะหผูฟง 
  ผูพูดท่ีดีจะตองรูลวงหนาวาจะพูดกับใคร เพศใด อายุเทาไร มีความสนใจเรื่องใด 
สุทธิชัย  ปญญโรจน (2552) กลาวถึงการวิเคราะหผูฟงไววา การท่ีจะพูดใหถูกใจผูฟงตองทราบใน
เบ้ืองตนกอนวาผูฟงคือใคร มีความตองการอะไร มีจํานวนเทาไร เสมือนหนึ่งเราทําอาหารตอง
ทราบในเบ้ืองตนกอนวาผูทานตองการอาหารประเภทไหน รสชาติเปนอยางไร การวิเคราะหผูฟงจึง
มีความสําคัญมากในการพูดตอหนาท่ีชุมชน การวิเคราะหผูฟงเราสามารถวิเคราะหไดดังนี ้
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  4.1 จํานวน ผูฟง มีความสําคัญมากเพราะการพูดกับคนจํานวนนอยนั้นเราตองมี
วิธีการพูดท่ีแตกตางกับวิธีการพูดท่ีมีคนจํานวนมาก รวมท้ังการใชอุปกรณในการพูดก็สําคัญไม
นอย เชน เอกสารประกอบการบรรยาย หองสําหรับใชบรรยายหรือใชในการพูด ถาคนนอยแตใช
หองประชุมท่ีใหญมาก หรือ ถาคนมากแตดันใชหองประชุมขนาดเล็ก ทําใหบรรจุคนไมพอ ดังนั้น
นักพูดตองคํานึงถึงส่ิงเหลานี้ไวดวย 
  4.2 เพศและวัย เรื่องของเพศและวัย เพศชายสวนใหญชอบ การผจญภัย การตอสู
กีฬา สวน เพศหญิงชอบเรื่องของ ความสวยงาม แฟช่ัน ดังนั้นการพูดตองพูดใหมีความสําคัญกับ
เพศของผูฟง สําหรับวัยเด็ก มักชอบเรื่องท่ีสนุกสนาน มักมีสมาธิส้ันในการฟง มักชอบนิทาน วัยรุน
ชอบเรื่องเกี่ยวกับรักๆใครๆ ชอบเรื่องท่ีมีความทาทาย วัยผูใหญสนใจเรื่องของอาชีพ การสราง
ฐานะ และวัยชราสนใจเรื่องศาสนา เปนตน 
  4.3 พ้ืนฐานการศึกษาของผูฟง การพูดใหผูฟงท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน เรา
จะตองมีวิธีการพูดท่ีแตกตางกัน ถาผูฟงท่ีมีระดับการศึกษาสูง เราสามารถใชศัพทภาษาอังกฤษได
บาง แตถาพูดใหผูฟงท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา ไมควรพูดทับศัพท และตองเตรียมเนื้อหา วิธีการ
นําเสนอท่ีแตกตางกันดวย ตองใชภาษาใหเหมาะสมในบางครั้งนักพูดคิดไปเองวาการพูดโดยใช
ภาษาท่ีสวยงามหรือภาษาวรรณกรรมจะทําใหผูฟงชอบ แตในความเปนจริงผูฟงท่ีมีพ้ืนฐาน
การศึกษาท่ีต่ํามักจะไมเขาใจทําใหการส่ือสารไมมีประสิทธิภาพในท่ีสุด 
  4.4 อาชีพของผูฟง เชน อาชีพทางดานการแพทย สาธารณสุข จะมีศัพทในการพูด
ท่ีใชส่ือสารกันในโรงพยาบาลหรือท่ีทํางาน บางครั้งตัวคนไขหรือผูปวยจะไม เขาใจวาแพทย 
พยาบาลพูดนั้นหมายถึงอะไร ดังนั้น ถาเรานําศัพทในทางดานการแพทย สาธารณสุข ไปบรรยายให 
ผูฟงท่ีไมไดมีพ้ืนฐานความรูนั้นมากอน ผูฟงอาจจะไมทราบความหมายท่ีชัดเจน ผูพูดควรมีการ
แปลคําศัพทและมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการบรรยายใหบุคคลท่ีไมมีความรูไดเขาใจ 
  4.5 ตองทราบความคาดหวังของผูฟง การบรรยายบางแหง ผูฟงถูกเกณฑใหมาฟง
โดยหัวหนางานหรือเจาของ ดังนั้นผูฟงกลุมดังกลาวมักไมมีความสนใจหรือความคาดหวังวาจะนํา
ความรูไปใชไดอยางจริงจัง ในการบรรยายบางแหงผูฟงมักเกิดอารมณเบ่ือหนายเสียมากกวาเพราะ
ผูฟงเหมือนถูกบังคับใหมานั่งฟงการบรรยาย 
  4.6 ทัศนคติของผูฟง มีความสําคัญมากในการพูด เชน การพูดเรื่องการเมือง เรื่อง
ศาสนา ตองระวังใหมากเพราะ เราคิดวาความคิดของเราถูกตองอยางไรก็ตาม ผูฟงมักจะไมเช่ือ 
เพราะเรื่องการเมือง เรื่องศาสนา เปนเรื่องเฉพาะบุคคลรวมถึงทัศนคติของผูฟงตอผูพูดดวยถาผูฟง
ไมชอบผูพูดเปนการสวนตัวแลวจะพูดใหดีอยางไร คงเปนการยากท่ีผูฟงคนนั้นจะชอบผูพูด  
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  4.7 ตองหม่ันสังเกตผูฟง เวลาฟงบรรยายหรือพูด ถาผูฟงเกิดอาการเบ่ือหนาย ไม
สนใจ นั่งหลับ หรือสนใจเรื่องอ่ืน เราตองเปล่ียนวิธีการพูดใหเหมาะสม เชน ตองนําเรื่องท่ีขําขันท่ี
เกี่ยวของกับหัวขอเรื่องท่ีบรรยายมาเลา เพ่ือใหบรรยากาศดีขึ้น หรือ เรื่องท่ีแปลก ท่ีทันสมัย ส่ิงท่ี
ผูฟงยังไมเคยไดยินมาเลา สอดแทรกการบรรยายใหผูฟงหันมาสนใจการพูดของเราหรืออาจจะมี
เกม มีเพลง หรือกิจกรรมตางๆ มาสอดแทรกการพูดหรือการบรรยาย 
 

การพูดในโอกาสตางๆ 
การพูดในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นนอกจากจะส่ือความรูความเขาใจเรื่องราวตางๆ แลว 

ยังตองส่ืออารมณ ความรูสึกถายทอดไปสูกันและกันดวย ฉะนั้นการพูดจากันนอกจากจะพูดคุยกัน
ตามปกติแลวยังมีการพูดในโอกาสพิเศษ เชน การพูดในงามมงคล งานศพ การเขาสมาคมในโอกาส
ตางๆ จึงจําเปนสําหรับทุกคนท่ีตองฝกฝนการใชคําพูดใหถูกตองไพเราะเหมาะสม เหมาะกับ
เหตุการณ การพูดในโอกาสตางๆ ท่ีควรทราบ เชน การพูดแนะนํา การพูดแสดงความยินดี การพูด
แสดงความเสียใจ การกลาวขอบคุณ การกลาวตอนรับ การพูดอวยพร การพูดสนทนาทางโทรศัพท 
การพูดเลาเรือ่งหรือเหตุการณตางๆ ลักษณะการพูดในโอกาสตางๆ มีดังนี้  
 1. การพูดแสดงความยินดี 

 ในโอกาสผูท่ีเราพบปะเพ่ือนหรือคนคุนเคยท่ีประสบความสําเร็จ มีความสมหวัง
หรือ มีความเจริญกาวหนาในชีวิตหนาท่ีการงานเราควรจะตองพูดแสดงความยินดีเพ่ือรวมช่ืนชมใน
ความสําเร็จนั้น วิธีการพูดแสดงความยินดี มีดังนี ้
   1.1 พูดดวยความจริงใจ 

   1.2 ควรแสดงสีหนาใหสัมพันธกับเรื่องท่ีพูด 
   1.3 ไมพูดเรื่องท่ีไมดีของผูท่ีถูกแสดงความยินด ี
   1.4 พูดชาๆ ชัดถอยชัดคํา พูดส้ันๆ ใหไดใจความและประทับใจ 
 ตัวอยางการกลาวแสดงความยินดีในโอกาสรับตําแหนงใหม 
  “เพ่ือนขาราชการทุกทาน กระผมในนามหัวหนาโรงงานซอมเครื่องไฟฟากองทัพ
ไทย ขอแสดงความยินดี ดวยความจริงใจเปนอยางยิ่งท่ี ร.อ.มนูญ วาทาวาทย ไดมารับตําแหนงเปน 
ประจําแผนกควบคุมการยิงปน ซ่ึงในตัวกระผมเคยไดปฏิบัติงานรวมกับ ร.อ. มนูญ วาทาวาทย 
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มาแลว ทานเปนผูมีความทุมเทและตั้งใจทํางานเปนอยางมาก ทานเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ 
จนเปนท่ีไววางใจของผูบังคับบัญชา ใหมาดํารงตําแหนงนี”้ 
  “กระผมและเพ่ือนขาราชการทุกทาน ขอตอนรับ ร.อ. มนูญ วาทาวาทย เขาสูแผนก
ควบคุมการยิงปน ดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง และขออวยพรใหทานจงมีความสุข ความเจริญรุงเรือง
ในหนาท่ีการงานตอไป” 

2. การพูดแสดงความเสียใจ 
 ในบางโอกาสญาติพ่ีนองหรือคนท่ีเรารูจักประสบเคราะหกรรมผิดหวัง เจ็บปวย 

หรือเสียชีวิต เปนมารยาทสังคมท่ีเราควรพูดปลอบใจใหกําลังใจแกผูประสบเคราะหกรรมเหลานั้น 
หรือพูดปลอบใจแกญาติพ่ีนองของผูเคราะหรายนั้น เพ่ือใหเขาเกิดกําลังใจใชชีวิตตอไป วิธีการพูด
แสดงความเสียใจ มีดังนี้ 
   2.1 กรณีเสียชีวิตควรกลาวในส่ิงท่ีดีงามท่ีผูท่ีลวงลับไปแลวไดเคยกระทํา
ไวในตอนท่ียังมีชีวิตอยู 
   2.2 ควรแสดงสีหนาใหสัมพันธกับเรื่องท่ีพูด 
   2.3 ไมพูดเรื่องท่ีไมดีของผูท่ีถูกแสดงความเสียใจ 
   2.4 พูดถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใหเปนเรื่องปกต ิ

 2.5 แสดงความรูสึกหวงใยรวมสุขรวมทุกขดวย 
 2.6 พูดดวยน้ําเสียงแสดงความเศราสลดใจ 
 2.7 พูดดวยวาจาท่ีสุภาพ 
 2.8 ใหกําลังใจและยนิดีท่ีจะชวย 

 ตัวอยางการกลาวแสดงความเสียใจ 
 “กระผมขอแสดงความเสียใจอยางยิ่งท่ีทราบวาคุณพอของคุณถึงแกกรรมอยาง 

ปจจุบันทันดวนอยางนี้ ทานไมนาจากเราไปรวดเร็วเลย กระผมเห็นใจคุณจริงๆ ขอใหคุณทําใจดีๆ 
ไว ความตายเปนส่ิงท่ีไมแนนอนเลย จะใหกระผมชวยอะไรก็บอกมาเลยไมตองเกรงใจ กระผมยินดี
ชวยดวยความเต็มใจจริงๆ ครับ” 
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3. การพูดแนะนํา 
 การพบปะบุคคลซ่ึงเคยรูจักกันมากอนและบุคคลอื่น ซึ่งไมเคยรูจักกันมากอน 

กอนท่ีจะรูจักกัน ยอมจะตองมีการแนะนําใหรูจักกัน เพ่ือคุยเรื่องอ่ืนๆ ตอไป การแนะนําใหรูจักกัน
มีท้ังการแนะนําตนเองและแนะนําผูอ่ืน วิธีการพูดแนะนํา มีดังนี้ 
  3.1 แนะนําผูออนอาวุโสใหรูจักผูอาวุโส โดยเอยนามผูอาวุโสกอน เชน “คุณแมคะ 
นี่นองเพ่ือนของลูก”  “ผูจัดการคะ นี่คุณสมพงษ ใจซ่ือ ประชาสัมพันธโรงแรมลานทองคะ 
คุณสมพงษ คะ นี่คุณสวัสดิ์ เรืองรอง ผูจัดการบริษัทสมบูรณท่ีคุณตองการพบคะ” ในเรื่องอาวุโส 
ถือตามวัยวุฒิ บางโอกาสถือตามตําแหนงหนาท่ีการงาน ผูแนะนําตองคํานึงตามโอกาสใหเหมาะ
ดวย 
  3.2 การแนะนําบุคคลตอท่ีประชุมหรือชุมชนตาง ๆ ควรเอยถึงกลุมชนกอน เชน 
“ทานผูมีเกียรติท้ังหลาย ผูพูดชวงเวลาตอไปนี้คือ คุณปราโมทย พงษทอง ผูอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาต ิทานจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร และจบปริญญาโททางดานบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ประสบการณ
ของทานเปนผูริเริ่มกอตั้งวิทยาลัยนานาและทําหนาท่ีบริหารงาน มา 5 ปแลวผลิตบัณฑิตจนถึง 4 รุน 
วันนี้ทานสละเวลาใหเกียรติมาบรรยายเรื่อง การศึกษากับการพัฒนาชนบท เชิญทานรับฟงแนวคิด
ของวิทยากรไดแลวครับ” 
  3.3 การแนะนําบุคคลรุนเดียวกันเพศเดียวกัน จะแนะนําใครกอนหลังก็ได   
ขอปฏิบัติสําหรับการแนะนําเม่ือผานการแนะนําแลว ผูออนอาวุโสยกมือไหวผูอาวุโส และผูอาวุโส
กวารับไหว ถาอาวุโสเทาเทียมกันก็ยกมือไหวพรอมกัน แตปจจุบันมักกมศีรษะใหแกกันพอเปนพิธี 
การแนะนําในท่ีประชุมเม่ือผูรับการแนะนําตอท่ีประชุมถูกเอยชื่อ  ควรยืนขึ้นคารวะตอท่ี
ประชุมและท่ีประชุมควรปรบมือตอนรับ 

4. การกลาวขอบคุณ 
 การกลาวขอบคุณอาจใชไดหลายโอกาส เชน การกลาวขอบคุณเม่ือผูพูดหรือ

วิทยากรพูดจบ กลาวขอบคุณเม่ือมีผูกลาวตอนรับ กลาวขอบคุณผูมารวมงานหรือในกิจกรรมกลาว
ขอบคุณเม่ือมีผูมอบของขวัญหรือของท่ีระลึก การกลาวขอบคณุแตละโอกาสมีดังตอไปนี ้
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 4.1 การกลาวขอบคุณผูพูด เม่ือผูพูดพูดจบลงผูกลาวขอบคุณหรือผูท่ีทําหนาท่ีพูด
แนะนําควรกลาวสรุปเนนถึงประโยชนท่ีไดรับจากการพูดครั้งนี้อยางส้ันๆ แลวจึงกลาวขอบคุณ 
  4.2 การกลาวขอบคุณเมื่อมีผูกลาวตอนรับหรือการกลาวตอบรับ เมื่อผูกลาว
ตอนรับพูดจบแลว ผูกลาวตอบรับควรจะกลาวตอบในลักษณะท่ีแสดงความรูสึกท่ีมีตอการตอนรับ 
และเนื้อหา ในการกลาวตอบรับจะตองสอดคลองกับการกลาวตอนรับ ซ่ึงสวนใหญจะเปนการ
แสดงความสัมพันธอันดีของท้ังสองฝายท่ีมีตอกัน ผูกลาวขอบคุณควรจะเนนจุดสําคัญและกลาวเช้ือ
เชิญใหผูตอนรับไปเยือนสถานท่ีของตนบาง 

 4.3 การกลาวขอบคุณผูมารวมในงานหรือในกิจกรรม ในการกลาวขอบคุณผู
มารวมในงานหรือในกิจกรรมนั้นควรแสดงไมตรีจิตตอแขกท่ีมารวมในงานแสดงความขอบคุณ
อยางจริงใจและกลาวขออภัยในความบกพรอง ของกิจกรรมท่ีจัดขึน้ 

 4.4 การกลาวขอบคุณหรือตอบรับเม่ือมีผูมอบของขวัญหรือของท่ีระลึก ผูกลาว
ตอบรับควรจะไดแสดงความช่ืนชมในส่ิงของท่ีไดรับมอบและกลาวถึงความรูสึกหลังจากไดรับ 
มอบส่ิงของนั้นแลว 

5. การกลาวอวยพร 
 การกลาวอวยพร มักใชควบคูไปกับการกลาวแสดงความยินดีหรือแสดงความ

ปรารถนาดี เพราะกอนจะอวยพรมักมีการกลาวแสดงความยินดีมากอน หรือถาเปนการกลาวแสดง
ความยินดีโดยแทจริงมักลงทายดวยการอวยพร การกลาวอวยพรมีหลายโอกาส เชน ในงานมงคล
สมรส งานวันเกิด งานวันปใหมขึ้นบานใหม ตลอดจนการอวยพรของผูหลักผูใหญ ซ่ึงมักเรียกวา 
อํานวยพร (อํานวยอวยพร อวยชัยใหพร ใหศีลใหพร) แกลูกหลาน ลูกศิษย ผูใตบังคับบัญชา ฯลฯ 
ขอปฏิบัติโดยท่ัวไปในการพูดอวยพรมีดังนี้ 

 5.1 พูดดวยทาทีราเริงเพ่ือเปนการแสดงความยินดีไปในตัว 
 5.2 เริ่มตนดวยเสียงคอนขางดังเล็กนอย เปนการเรียกความสนใจเพราะงานชนิดนี้ 

มักมีเสียงรบกวนมาก ขอความตอนตนควรเปนใจความงายๆ ส้ันๆ 
 5.3 ควรดําเนินเรื่องใหเปนไปตามความเหมาะสม เชน หากเปนงานวันเกิดควร

กลาวถึงความสําคัญในวันเกิด แลวจึงพูดถึงคุณงามความดี และเกียรติคุณของเจาภาพตามสมควร 
ถาเปนการแตงงาน ควรเริ่มดวยการบอกกลาวถึงความสัมพันธของทานกับคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง 
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หรือท้ังสองฝาย ถาผูพูดรูจักท้ังคู ถามีประสบการณมากพอ ควรใหขอคิดในชีวิตการสมรส แลว
กลาวแสดงความยินดีท่ีท้ังสองฝายไดสมรสกัน อันจะเปนการกอสรางรากฐาน เปนครอบครัวท่ีดี
ตอไป 

 5.4 ลงทายดวยการกลาวคําอวยพร ขอใหมีความสุขความเจริญกาวหนาสืบตอไป
การพูดอวยพรถือเปนการพูดในงานมงคล ไมควรจะใหมีถอยคําซ่ึงไมนาปรารถนาหรือไมเปน
มงคลในคํากลาว เชน ในงานวันเกิด ไมควรมีคําวา “ตาย” “แก” “เจ็บปวย” ฯลฯ ในงานสมรสไม
ควรมีคําวา “แตงงานใหม” ไมควรพูดยืดยาว ซํ้าซาก ควรทักทายท่ีประชุมใหถูกตองตามลําดับ คํา
ขึ้นตนควรใหเราความสนใจ ตอนจบใชถอยคําใหประทับใจ ในเรื่องจะกลาวถึงการกลาวอวยพร
เฉพาะงานมงคลท่ีใชกันอยูเสมอ คือ  

  5.4.1 การกลาวอวยพรในงานมงคลสมรส การกลาวในพิธีมงคลสมรส 
จะใชเวลาไมเกิน 10 นาที โดยปกติจะใชเวลา 5 ถึง 7 นาที นิยมพูดปากเปลา ซ่ึงมีหลักการกลาวท่ี
ควรยึดเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   54.1.1 กลาวคําปฏิสันถาร 
   5.4.1.2 กลาวถึงความรูสึกวาเปนเกียรติท่ีไดขึ้นมาอวยพร 
   5.4.1.3 ความสัมพันธของผูพูดกับคูบาวสาว 
   5.4.1.4 ใหคําแนะนําในการดําเนินชีวิตและการครองรัก 
   5.4.1.5 อวยพรและเชิญชวนใหดื่มอวยพร 
  5.4.2 การกลาวอวยพรในวันขึ้นปใหม การกลาวคําอวยพรในวันขึ้นปใหม

มักจะพูดปากเปลา โดยมีหลักท่ีควรยึดเปนแนวปฏิบัติในการกลาวดังนี ้
   5.4.2.1 กลาวคําปฏิสันถาร 
   5.4.2.2 กลาวถึงชีวิตในปเกาท่ีผานมา 
   5.4.2.3 กลาวถึงการเริ่มตนชีวิตใหมในปใหม 
   5.4.2.4 กลาวอวยพร 
  5.4.3 การกลาวอวยพรวันคลายวันเกิด การกลาวในพิธีดังกลาวนิยมพูด

ปากเปลา มีหลักการท่ีควรยึดเปนแนวการปฏิบัติในการกลาวดังนี ้
   5.4.3.1 คําปฏิสันถาร 
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   5.4.3.2 กลาวรูสึกเปนเกียรติท่ีมีโอกาสกลาวคําอวยพร 
   5.4.3.3 การสรางคุณงามความดี หรือพูดถึงความสัมพันธท่ีผูพูดมี

ตอทานผูนั้น 
   5.4.3.4 การเปนท่ีพ่ึงของบุตรหลาน 
   5.4.3.5 กลาวอวยพรใหมีความสุข 

 6. การกลาวตอนรับ 
  ในโอกาสท่ีมีผูมาใหม เชน เจาหนาท่ีใหม นักศึกษาใหม หรือผู ท่ีมาเยี่ยมเพ่ือ 
พบปะชมกิจการ ในโอกาสเชนนี้จะตองมีการกลาวตอนรับเพ่ือแสดงอัธยาศัยไมตรีและแสดงความ
ยินดี ผูกลาวตอนรับควรเปนผูมีฐานะมีเกียรติเหมาะสมกับฐานะผูมาเยือน ถาเปนการกลาวตอนรับ
นิสิตหรือนักศึกษาใหมก็มุงหมายท่ีจะใหความอบอุนใจและใหทราบถึงส่ิงท่ีควรปฏิบัติรวมกันใน
สถานศึกษานั้นๆ เปนตน การกลาวตอนรับควรยึดแนวปฏิบัติดังนี้ 
  6.1 เริ่มดวยการกลาวแสดงความยินดีท่ีไดมีโอกาสตอนรับผูมาใหม (ผูมาเยี่ยม 
หรือผูมารวมงาน) 
  6.2 กลาวถึงจุดมุงหมายในการเยี่ยมเยือนเพื่อใหเห็นวาฝายตอนรับนั้นเห็น
ความสําคัญของการเยี่ยม ถาเปนผูรวมงานก็ควรกลาวถึงหนาที่การงานกิจการในปจจุบันที่มี
ความสําคัญและเกี่ยวของกับผูมาใหม ถาเปนนิสิตหรือนักศึกษาใหมก็ควรช้ีใหเห็นคุณคาและ 
ความจําเปนท่ีจะตองศึกษาวิชาตางๆ แนะนําใหรูจักสถานศึกษา รวมท้ังใหรูสึกภูมิใจท่ีไดมาศึกษา
ในสถานศึกษาแหงนั้น 
  6.3 แสดงความหวังวาผูมาเยี่ยมจะไดรับความสะดวกสบายระหวางท่ีพํานักอยูใน
สถานท่ีนั้น หรือระหวางการเยี่ยมเยือนนั้น 
  6.4 สรุปเปนทํานองเรียกรองใหอาคันตุกะกลับมาเยี่ยมเยือนอีก สวนในกรณีท่ีเปน
ผูมาใหมก็หวังวาจะไดรวมงานกันตลอดไปดวยความราบรื่น 

 กลาวตอนรับมีวิธีการดังนี้ 
  6.4.1 ควรกลาวตอนรับส้ันๆ และไมควรพูดเกิน 15 นาที 
  6.4.2 ในกรณีผูมาเยี่ยมนั้นมาเปนกลุมในนามของสถาบัน เชน องคการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานมีาเยี่ยมองคการนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผูกลาวตอนรับ 
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จะกลาวแสดงความยินดีและกลาวอางถึงความสัมพันธอันดีระหวางท้ังสองสถาบัน พรอมท้ังย้ําถึง
ความรวมมือของสถาบันท้ังสองในโอกาสตอไปดวยและจะจบดวยการสรุป 
 7. การสนทนาทางโทรศัพท 
  การติดตอส่ือสารทางโทรศัพทนับเปนการส่ือสารท่ีรวดเร็ว สะดวก ประหยัดและ
ใชไดทั่วโลกอยางไมจํากัดพื้นที่  จึงเปนการสื่อสารที่นิยมกันมากที่สุด  การพูดโทรศัพทมี
ความสําคัญและมีบทบาทอยางมากในการดํารงชีวิต ดังนั้นควรตองระมัดระวังการใชคําพูดในการ
ติดตอส่ือสาร นอกจากนี้ควรไดมีการศึกษาท่ีมีความเขาใจเกี่ยวกับมารยาท ประเพณีปฏิบัติท่ีควรทํา
ในขณะติดตอส่ือสารทางโทรศัพท ซ่ึงมีหลักดังนี ้
  7.1 กลาวทักทายเม่ือรับโทรศัพทดวยคําวา “สวัสดี” พรอมทั้งแจงหมายเลข
โทรศัพทใหทราบ และถามความประสงคของผูท่ีโทรมาวาตองการติดตอกับใคร เรื่องอะไร แลวรีบ
ติดตอใหทันที หากผูท่ีตองการติดตอไมอยู ก็ถามความประสงคของผูท่ีโทรวาตองการฝากขอความ 
หรือเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอกลับไดภายหลังหรือไม 
  7.2 กรณีท่ีเราเปนผูติดตอไป ควรตรวจสอบหมายเลขโทรศัพทใหถูกตองเสียกอน 
และระบุช่ือผูรับใหชัดเจน หากตองขอรองใหผูรับสายไปตามให ตองขอบคณุผูรับสายทันทีในกรณี
ท่ีตองฝากขอความหรือเบอรโทรกลับและควรฝากขอความท่ีถูกตองชัดเจนและส้ันท่ีสุด 
  7.3 การพูดโทรศัพทควรใชเวลาจํากัด พูดคุยเฉพาะเรื่องที่จําเปนโดยเฉพาะ
โทรศัพทสาธารณะหรือโทรศัพทท่ีมีผูใชรวมดวยหลายคน เชน หนวยงาน องคการ บริษัท และควร
ใชภาษาน้ําเสียงท่ีชัดเจน สุภาพเปนมิตร 
  7.4 ใชถอยคําท่ีเหมาะสม เลือกคําที่จําเปนมาใช เชน ขออภัย ขอโทษ ขอบคุณ 
กรุณา ฯลฯ 
  7.5 ในกรณีมีผูโทรมาผิด ควรบอกสถานท่ี ท่ีถูกตองใหทราบหรือถาเราโทรไปผิด
ก็ควรจะกลาวคําขอโทษอยางสุภาพ 
  7.6 ในขณะโทรศัพทหากมีความจําเปนตองหยุดพูดช่ัวขณะตองบอกใหผูท่ีกําลัง
พูดโทรศัพทอยูทราบและขอใหรอ เชน กรุณารอสักครูนะครับ 
  7.7 ไมควรวางหูโทรศัพทกอนจบการพูดและไมควรปลอยใหผูโทรศัพทมาคอย
นาน 
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  7.8 ไมปลอยโทรศัพทเรียกสายนานเกินไป 
 
การประเมินการพูด 
  ในการพูดขั้นตอนสุดทายคือการประเมิลผลการพูดท้ังนี้การประเมินผลจะเปนตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการพูดและชวยในการพัฒนาและปรับปรุงการพูดของผูท่ีเริ่มฝกพูด วิธีประเมินผล
การพูด มี 2 วิธี คือ 
  1. การประเมินผลโดยไมใชแบบฟอรมเปนการใหอิสระประเมินมากท่ีสุดโดยการสังเกต    
ท้ังจุดเดนและจุดดอยของผูพูดไว โดยการบันทึกไวตามท่ีสังเกตการวิจารณการพูดนั้น 
 หลักการวิจารณท่ีดีมี 4 ขอคือ 
   1.1 วิจารณเพ่ือทําหนาท่ีใหเห็นจุดดอย 
   1.2 วิจารณเพ่ือทําหนาท่ีใหเห็นจุดเดน 
   1.3 วิจารณเพ่ือทําหนาท่ีใหเห็นวา “ทําไมจงึเปนจุดดอยและทําไมจึงเปนจุดเดน” 
   1.4 วิจารณเพ่ือทําหนาท่ีช้ีใหเห็น “ทําอยางไรจุดดอยจึงจะดีและทําอยางไรจุดดีจึง
จะเดน” 
  2. การประเมินผลโดยใชแบบฟอรมตามหลักการปฏิบัติการพูดแบบ ส หา ส จะประเมิน
การพูดตามแบบประเมินการพูดดังตัวอยาง 
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ตัวอยาง  แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลการพูด 
แบบใหคะแนนการฝกพูด 

 
ช่ือ-สกุล.......................................เลขท่ี......ปท่ี.....สาขาวิชา............คณะ........ 
เรื่องพูด.........................................ใหเวลา.................................(นาท่ี/ช่ัวโมง) 
เกณฑใหคะแนน 5 = ดีมาก  4 = ดี  3 = พอใช  2 = ไมด ี 1 = ควรแกไข 
ขอพึงสําเร็จ     คําแนนะเต็ม     คะแนนท่ีได 

1. ส  สงา (การตางตัว  อิริยาบถ)     5    ................. 
2. ส เสียง (ดัง  มีระดับสูงต่ํา)  5    ................. 
3. ส  สําเนียง (ชัดเจน  จังหวะดี)  5    ................. 
4. ส สาระ (นําเรือง  เขาเรื่อง  สรุป)  5    ................. 
5. ส  สํานวน (ถอยคํา  ทํานองพูด  แนวคิด) 5    ................. 

รวม  25   ................. 
  คําท่ีพูดผิดหรือไมชัดเจน.............................................................................................. 
       ..................................................................................................................................... 
 ขอเสนอแนะ................................................................................................................ 
  ..................................................................................................................................... 
 

ช่ือ-สกุล......................ผูใหคะแนน 
วันเดือนป.............../............../........... 

 

 สรุป 
 การพูดในสถานการณตางๆใหประสบผลสําเร็จนั้นผูพูดตองมีจุดมุงหมาย มีองคประกอบ
ของการพูด รวมถึงกลวิธีในการพูดท่ีชัดเจนจึงจะสามารถจูงใจใหผูฟงคลอยตามผูพูดได การจะเปน
ผูพูดท่ีดีนั้นผูพูดตองเรียนรูและฝกพูดอยูเปนประจํา และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูพูดตองมีจรรยาบรรณ
ของนักพูดท่ีดีเสมอ 
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แบบฝกหัดบทที่ 4 
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ 
1. การพูดหมายถึง 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2. จงอธิบายถึงความสําคัญของการพูดมาพอสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
3. การมีจุดมุงหมายในการพูด จะทําใหเกิดประโยชนอยางไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
4. จงอธิบายถึงลักษณะของผูพูดท่ีด ี
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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5. จงจําแนกประเภทของการพูด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
6. นักศึกษาจะมีวิธีการอยางไร ในการเตรียมตัวในการบรรยายเรื่อง “ปนจักรยานลดโลกรอน” 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
7. ลักษณะของการพูดฉับพลันเปนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
8. จงยกตัวอยางสถานการณท่ีสอดคลองกับการพูดแสดงความเสียใจ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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9. นักศึกษาจะมีวิธีการอยางไร ในการฝกพูดตอท่ีประชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
10. นักศึกษาสามารถนําความรูเรื่องการพูดเพ่ือการส่ือสารไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
ไดอยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 
 
บทที่ 5  
 การอานเพ่ือการส่ือสาร 
 
แนวคิด  
 การอานเปนพ้ืนฐานการเรียนรูท่ีสําคัญในชีวิตการอานเปนการเรียนรูจากความคิดและ
ประสบการณในศาสตรของผูเขียน ในปจจุบันส่ือท่ีเผยแพรดวยการอานนั้นมีหลายรูปแบบ หลาย
จุดมุงหมาย ผูอานท่ีดีจึงควรมีทักษะการอาน เพ่ือเปนประโยชนตอการแสวงหาความรู พัฒนา
ความรู และนําไปตอยอดเพ่ือใหเกิดประโยชนกับอาชีพและประเทศชาติตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. บอกความหมายและความสําคัญของการส่ือสารได 
 2. อธิบายถึงประเภทและกลวิธีในการอานได 
 3. นํากลวิธีในการอานมาประยุกตใชในการสรางงานเขียน 
 4. จําแนกประเภทของการอานได 
 5. ประเมินคาจากสารท่ีอานได 
 6. นําทักษะท่ีไดเรียนเรื่องการอานเพ่ือการส่ือสารไปใชใหเกิดประโยชนกับงานอาชีพของ
ตนเองอยางสรางสรรค 
 
สาระการเรียนรู 
 ความหมายของการอาน 

ความสําคัญของการอาน 
จุดมุงหมายของการอาน 
ประโยชนของการอาน  
ประเภทของการอาน 
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กลวิธีในการอาน 
ระดับความเขาใจในการอาน 
การพัฒนาทักษะในการอานใหมีประสิทธิภาพ  

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ฟงบรรยายจากอาจารยผูสอน 
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. แบงกลุมเพ่ืออภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอานเพ่ือการส่ือสาร 
 4. ฝกอานจับใจความสําคัญ วิเคราะห ตีความ ของส่ือประเภทตางๆ 
 5. ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. แบบฝกหัด 
 3. Power Point เรื่องการอานเพ่ือการส่ือสาร 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากกิจกรรมในช้ันเรียนและแบบฝกหัดทายบทเรียน 
2. ประเมินจากการสอบประจําภาคเรียน 
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บทที่ 5 
การอานเพื่อการสื่อสาร 

 
การอานเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูของมนุษย การอานเปนเครื่องมือท่ีมนุษยใช

ติดตอส่ือสารกัน เพ่ือแสวงหาความรู สงขอมูล แสดงทัศนะของผูสงสาร ฯลฯ โดยเฉพาะในวง
การศึกษา การเรียนการสอนทุกระดับช้ันจะใชการอานเพ่ือศึกษาหาความรูในศาสตรของตนเองท่ี
กําลังใหความสนใจและกําลังศึกษาอยู การส่ือสารในยุคปจจุบันมีกลวิธีในการเขียนเพ่ือการส่ือสาร
หลายรูปแบบ ไมวาจะเปนขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ขอมูลลับ ลวง ฯลฯ ดังนั้นผูรับสาร
จําเปนตองมีทักษะในการอานท่ีดี สามารถวิเคราะห สังเคราะห ตีความสารท่ีไดรับจากการอานได  
  

ความหมายของการอาน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) ใหความหมายของคําวา “อาน” ไว

วา วาตามตัวหนังสือถาออกเสียงดวยเรียกวาอานออกเสียง ถาไมออกเสียงเรียกวา อานในใจ สังเกต
หรือพิจารณาดูใหเขาใจ เชน อานสีหนา อานริมฝปาก อานใจ 

ศิริพร ลิมตระการ (2543) ไดกลาววาการอานคือ กระบวนการแหงความคิดในการรับสาร
เขาในขณะท่ีอานสมองของผูอานจะตองคิดตามผูเขียนหรือตีความขอความท่ีอานไปดวยตลอดเวลา
ผูอานท่ีดีนั้นจะตองเขาใจขอความท่ีตนอานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  

สุพรรณี วราทร (2545) ไดอธิบายความหมายของการอานโดยสังเขปเปรียบเทียบการอาน
กับกระบวนการถอดรหัสเปนปฏิกิริยาอันเปนผลจากการเห็นสัญลักษณ หรือขอความ การอานเปน
เรื่องเกี่ยวกับทักษะทางความคิด เปนกระบวนการทางสมองท่ีซับซอนประกอบดวยการเห็นและ
รับรูขอความ (Word perception) การเขาใจ (Apprehension) และการแปลความหมาย (Interpretation) 

บรรพต ศิริชัย (2547) กลาววา การอาน หมายถึง กระบวนการทางความคิดในการรับสาร
ขณะท่ีอานสมองของผูอานจะตองแปลความหมาย ตีความขอความหรือเรื่องราวท่ีอานไปดวย
ตลอดเวลาในระหวางท่ีผูอานกําลังอานหนังสืออยูนั้น จะตองใชกลวิธีหลายๆ อยางเพ่ือชวยให
เขาใจเรื่องราวไดเร็วขึ้นไดแก ความรูเดิมในคําศัพท เพ่ือใชอธิบายความหมาย แปลความ ตีความ 
และขยายค วามจาก เ รื่ อง ท่ีอ าน ไดนอกจา กนี้ ผู อ านจะ ตองมีควา มคิด เ ชิงวิ จารณ  และ
สรางสรรค สามารถพิจารณาเหตุผลจากขอความท่ีอาน เขาใจความคิดหรือความมุงหมายของผูเขียน 
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รวบรวมความคิดท่ีไดจากการอาน แลวนําไปประสานกับประสบการณเดิมของตนเปนความคิด
ใหม เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

จากการใหความหมายของนักการศึกษาท่ีกลาวมา สรุปไดวา การอานเปนกระบวนการทาง
ความคิดในการรับสาร เปนพฤติกรรมทางการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของผูสง
สาร เปนการแปลความหมายของตัวอักษร สัญลักษณ ภาพท่ีไดดูออกมาเปนถอยคําและความคิด  
ทําความเขาใจส่ิงท่ีอานใหตรงกับผูสงสาร แลวนําไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนาตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติตอไป 
 

ความสําคัญของการอาน 
 การอานเปนส่ิงสําคัญสําหรับมนุษย เพราะมนุษยจะไมสามารถเปนมนุษยไดอยางสมบูรณ
แบบหากปราศจากการอาน ซ่ึงเปนหนึ่งในส่ิงของทักษะทางภาษาท่ีจําเปนตองฝกฝนอยูสมํ่าเสมอ 
และสามารถฝกฝนไดเรื่อยๆ ตามวัย และประสบการณไมมีวันส้ินสุด การอานเปนส่ิงสําคัญท่ีจะ
ชวยใหมนุษยไดรับความคิด ความรูและความบันเทิง มีผลตอชีวิตและจิตใจของมนุษยใหเจริญ
ยิ่งขึ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 แสดงถึงการอานมีความสําคัญกับชีวิตของมนุษย 
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การอานเปนพฤติกรรมการรับสารอยางหนึ่ง กลาวคือเปนการรับรูเรื่องราวโดยใชสายตา
มองดูตัวอักษร แลวสมองก็จะลําดับเปนถอยคําประโยคและขอความตางๆ เกิดเปนเรื่องราวตาม
ความรูและประสบการณของผูอานแตละคน การอานชวยใหเราสามารถติดตามความเคล่ือนไหว
ความกาวหนา และความเปล่ียนแปลงท้ังหลายไดทันตอเหตุการณ ฉะนั้นการอานจึงเปนความ
จําเปนตอชีวิตของทุกคนในปจจุบัน 

การอานมีความสําคัญตอตนเอง เพราะการอานทําใหเราไดรับความรูความเพลิดเพลินมี
ความคิดทันโลก ทันเหตุการณและเขาสังคมไดด ีการอานมีความสําคัญตอสังคมเพราะคนในสังคม
จํานวนมากจะไดรับความรู ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจจากการอาน การอานจึงมี
ความสําคัญดังนี้ 

1. การอานเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูโดยเฉพาะผูท่ีอยูในวัยศึกษาเลาเรียน 
จําเปนตองอานหนังสือเพ่ือการศึกษาหาความรูดานตางๆ  
 2. การอานเปนเครื่องมือชวยใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถ
นําความรูท่ีไดจากการอานไปพัฒนางานของตนได 
 3. การอานเปนเครื่องมือสืบทอดทางวัฒนธรรมของคนรุนเกาสูคนรุนปจจุบัน 
 4. การอานเปนวิธีการสงเสริมใหคนมีความคิดอานและฉลาดรอบรู เพราะประสบการณท่ี
ไดจากการอานเม่ือเก็บสะสมเพ่ิมพูนตลอดเวลาจะทําใหเกิดความคิด เกิดสติปญญา เปนคนฉลาด
รอบรูได 
 5. การอานเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เปนวิธีหนึ่งในการแสวงหา
ความสุขใหกับตนเองท่ีงายท่ีสุด และไดประโยชนคุมคาท่ีสุด 
 6. การอานเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานจิตใจและบุคลิกภาพ 
เพราะเม่ืออานมากยอมรูมาก สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 7. การอานเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา ประวัติศาสตร 
และสังคม 
 8. การอานเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบการส่ือสารและการใช เครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกสตางๆ 
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จุดมุงหมายของการอาน 
การส่ือสารดวยการอานหนังสือทุกครั้ง ผูอานจะตองมีการตั้งจุดประสงคการอานเสมอ 

จุดประสงคของการอานแตละครั้งอาจจะเหมือนหรือตางกันก็ได จุดประสงคโดยท่ัวไปของการอาน
ไดแก 

1. การอานเพ่ือจับใจความ เปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่อง ทําใหเขาใจเรื่องไดครบถวน
ตรงตามท่ีผูเขียนตองการอยางรวดเร็วการฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความ ผูอานจะตองเขาใจ
ความหมายของคําและสํานวนในเรื่อง สามารถลําดับเหตุการณ และลําดับความคิดแยกไดวา 
ใจความใดเปนความสําคัญและใจความใดเปนใจความรอง 

2. การอานเพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน นับเปนการสรางนิสัยรักการอานที่พึงปฏิบัติ
และมีประโยชนอยางยิ่ง แตการท่ีจะเพ่ิมคุณคาและประโยชนใหกับการอานนั้น ผูอานควรจดบันทึก
สาระสําคัญของเรื่องท่ีอาน และสามารถแนะนําหนังสือท่ีนาอานแกผูอ่ืนไดดวย 

3. การอานอยางมีวิจารณญาณ คือ รูจักใครครวญ พิจารณาเรื่องท่ีอานอยางละเอียด ลึกซ้ึง
ในดานตางๆ เปนการอานท่ีตองอาศัยความสามารถในการคิดพิจารณาหาเหตุผลมาประกอบซ่ึง
นับวาเปนทักษะดานการอานขั้นสูงจึงควรฝกฝนเพ่ือนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได การ
อานอยางมีวิจารณญาณจะสามารถบอกจุดประสงคของผูเขียน บอกความหมายของคําและสํานวน 
ในเรื่องท่ีอานได วิเคราะหสวนตางๆของเรื่องท่ีอานไดถูกตอง ชัดเจน อธิบายกลวิธีการเขียนได 
และบอกคุณคาของเรื่องท่ีอานได 
 
ประโยชนของการอาน  
 การส่ือสารปจจุบันยังตองอาศัยการอานเปนหลักสําคัญในการติดตอส่ือความหมายดวยเหตุ
นี้การอานจึงมีประโยชนตอมนุษยเราเปนอยางมากประโยชนของการอานไดแก 

1. ทําใหมีความรูในวิชาการดานตางๆ อาจเปนความรูท่ัวไปหรือความรูเฉพาะดานก็ได 
เชน  การอานตําราแขนงตางๆ หนังสือคูมือ หนังสืออานประกอบในแขนงวิชาตางๆ เปนตน 

2. ทําใหรอบรูทันโลก ทันเหตุการณ การอานหนังสือพิมพการอานจากส่ือสารสนเทศตางๆ 
ในสังคมท้ังภายในและภายนอกประเทศแลว ยังจะไดทราบขาวกีฬา ขาวบันเทิง บทความวิจารณ 
ตลอดจนการโฆษณาสินคาตางๆ อีกดวย ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับความเปนอยูให
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมของตนในขณะนั้น 
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3. ทําใหคนหาคําตอบท่ีตองการได การอานหนังสือจะชวยตอบคําถามท่ีเราของใจ สงสัย 
ตองการรูได เชน อานพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายของคํา อานหนังสือกฎหมายเม่ือตองการรูขอ
ปฏิบัติ อานหนังสือคูมือแนะวิธีเรียนเพ่ือตองการประสบความสําเร็จในการเรียน เปนตน 

4. ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน การอานหนังสือท่ีมีเนื้อหาดี นาอาน นาสนใจ ยอมทําให
ผูอานมีความสุข ความเพลิดเพลิน เกิดอารมณคลอยตามอารมณของเรื่องนั้นๆ ทําใหผอนคลาย
ความตึงเครียด ไดขอคิด และยังเปนการยกระดับจิตใจผูอานใหสูงขึ้นไดอีกดวย 

5. ทําใหเกิดทักษะและพัฒนาการในการอาน ผูที่อานหนังสือสมํ่าเสมอยอมเกิดความ
ชํานาญในการอาน สามารถอานไดเร็ว เขาใจเรื่องราวท่ีอานไดงาย จับใจความไดถูกตอง เขาใจ
ประเด็นสําคัญของเรื่องและสามารถประเมินคุณคาเรื่องท่ีอานไดอยางสมเหตุสมผล 

6. ทําใหชีวิตมีพัฒนาการเปนชีวิตท่ีสมบูรณ ผูอานมากยอมรูเรื่องราวตางๆ มากเกิดความรู
ความคิดท่ีหลากหลายกวางไกลสามารถนํามาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหชีวิตมีคุณคา 
และมีระเบียบแบบแผนท่ีดียิ่งขึ้น 

7. ทําใหเปนผูมีมนุษยสัมพันธดีและเสริมสรางบุคลิกภาพ อานมากยอมรอบรูมาก มีขอมูล
ส่ังสมไวมาก เม่ือสนทนากับผูอ่ืนยอมมีความม่ันใจไมขัดเขินเพราะมีภูมิรู สามารถถายทอดความรู
ใหคําแนะนําแกผูอ่ืนในทางท่ีกอใหเกิดประโยชนได ผูรอบรูจึงมักไดรับการยอมรับและเปนท่ี
เช่ือถือจากผูอ่ืน 

การอานยังมีประโยชนดานอ่ืนอีกมาก ท้ังนี้ประโยชนจะไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ประสบการณของผูอานดวย การส่ือสารดวยการอานเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนิน
ชีวิต การอานจะไดรับประโยชนอยางแทจริงจําเปนจะตองรูถึงจุดมุงหมายของการอาน สามารถแยก
ประเภทของสารท่ีอานได อานแลวนํามาคิดพิจารณาจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานไดครบถวน 
รูจัก เลือกสรรเนื ้อหาเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด  การอานลักษณะดังกลาวนี้
เรียกวา“อานเปน” เม่ือผูอานเปนผูท่ีไดช่ือวา “อานเปน” และเห็นคุณคาของส่ิงท่ีอานแลวนั้น ผูอาน
จะสามารถส่ือภาษากับผูเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ประเภทของการอาน 
 การอานสามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ตามเกณฑตอไปนี ้
 1. แบงตามลักษณะของเนื้อหา 
  1.1 การอานบันเทิงคดี  
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  1.2 การอานสารคดี 
 2. แบงตามวิธีการอาน 
  2.1 การอานในใจ 
  2.2 การอานออกเสียง 
 3. แบงตามวัตถุประสงคในการอาน 
  3.1 การอานจับใจความ 
  3.2 การอานตีความ 
  3.3 การอานวิเคราะห 

1. แบงตามลักษณะของเนื้อหา 
  1.1 การอานบันเทิงคดี 
   บันเทิงคดี (Fiction) หมายถึง เรื่องสมมติที่สรางขึ้นมาอยางมีจินตนาการและ
อารมณ มุงใหความเพลิดเพลินเปนหลัก แตก็ใหความรูดวย มีหลายรูปแบบ เชน เรื่องส้ัน นวนิยาย 
บทละคร ฯลฯ บันเทิงคดีจงึเปนงานเขียนท่ีผูเขียนมีเจตนาใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินจากการ
อานโดยมีเกร็ดความรู ขอคิด คติธรรม และประสบการณชีวิตแทรกอยูในเรื่องนั้น  

 

 
 

ภาพท่ี 5.2 แสดงถึงลักษณะของหนังสือประเภทบันเทิงคด ี
ท่ีมา http://www.mymarket.in.th/shop_user/sereebook/image. 
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  1.1.1 นวนิยาย เปนรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมลายลักษณอักษร ถูกแตงดวยภาษา 
จินตนาการแลวนํามาถายทอดในรูปแบบของรอยแกว บางเรื่องถูกแปลมาจากภาษาอ่ืน บางเรื่องเปน
เหตุการณจริงหรืออิงความเปนจริงชวนนาติดตามดวยบทสนทนาและบรรยายเหตุการณจนเกิดมโน
ภาพใหผูอานคลอยตาม โดยมากมีจํานวนคําไมเกิน 40,000 คํา นอกจากนวนิยายจะใหความ
เพลิดเพลินในแบบของหนังสือ นวนิยายและนิยายบางเรื่องถูกนํามาถายทอดเปนภาพยนตร ละคร
โทรทัศน ดวย  
  นวนิยายมีองคประกอบท่ีสําคัญไดแก  
   1.1.1.1 โครงเรื่อง หมายถึง การลําดับเหตุการณในเรื่อง เหตุการณ
เหลานั้นตองมีความตอเนื่องรวมถึงบทบาทท้ังหมดของตัวละครท่ีแสดงออกในเรื่อง เราสามารถ
เขาใจบทบาทของตัวละครไดดวยคําพูดการสนทนาและครรลองความคิดของตัวละคร  

  1.1.1.2 ตัวละครเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในเรื่องซ่ึงมีความสัมพันธ 
ตอเนื่องเปนเหตุผลตอกัน โดยมีความขัดแยงท่ีกอใหเกิดการตอสูทําใหเรื่องดําเนินไปอยางนาสนใจ
และนาติดตาม  
   1.1.1.3 บทสนทนา หมายถึง การสนทนาโตตอบระหวางตัวละครใน 
นวนิยาย บทสนทนาเปนสวนท่ีทําใหนวนิยายมีลักษณะคลายความจริงมากท่ีสุด 
   1.1.1.4 ฉาก เวลาและสถานท่ีรวมท้ังส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีชวยบอกใหผูอาน
รูวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นเม่ือใด ท่ีไหน ท่ีแหงนั้นมีลักษณะอยางไร นวนิยายโดยท่ัวไปจะสรางฉาก
ใหเปนสวนประกอบของเรื่องโดยสอดคลองกับฐานะตัวละคร 
   1.1.1.5 ความคิดเห็นของผูแตง หมายถึง ความคิดเห็น ทัศนะ หรือปรัชญา 
ของผูเขียน ซ่ึงสอดแทรกอยูในพฤติกรรมของตัวละครหรือคําพูดของตัวละคร 
   1.1.1.6 ทํานองแตง หมายถึง แบบแผนและลักษณะทวงทํานองในการแตง 
ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูประพันธ 
  หลักการอานนวนิยาย ควรพิจารณาจากองคประกอบดังนี ้
   1. โครงเรื่อง ควรพิจารณาวาดีหรือไม มีจุดหมายชัดเจนหรือไม ใหสาระ
อะไรแกผูอานพอเปนความรูทางสังคม ประวัติศาสตร คติชีวิต ฯลฯ แกผูอานไดหรือไม 
   2. ตัวละคร แสดงบทบาทเหมาะสมหรือไม 
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   3. ฉาก การใชฉากประกอบเรื่องถูกตองตามความจริงหรือไม ฉากมาก
เกินไปหรือนอยเกินไปหรือไม 
   4. การดําเนินเรื่อง เปนไปตามลําดับหรือไม มีการลําดับอยางไร 
   5. การใชภาษาบทสนทนาเหมาะสมกับตัวละครหรือไม การบรรยายหรือ
พรรณนาถูกตองตามทํานองหรือไม มีลีลาการเขียนอยางไร 
   6. ศิลปะในการเขียน มีองคประกอบตางๆ ตามหัวขอตอไปนีห้รือไม 

   ความนึกคิดผูเขียน 
   ความสะเทือนใจ 
   การแสดงออก 
   องคประกอบศิลป 
   กลวิธีในการประพันธ 

 1.1.2 เรื่องส้ัน คือ บันเทิงคดเีปนรอยแกวรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคลายนวนิยาย แต
ส้ันกวา โดยมีเหตุการณในเรื่องและตัวละครนอย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบท้ิงให
คิด มีจํานวนคําประมาณ 5,000 คํา การดําเนินเรื่องจะมุงเขาสูประเด็นหลักอยางรวดเร็ว ตนกําเนิด
ของเรื่องส้ันมาจากประเพณีการเลานิทาน ซ่ึงมักจะปูโครงเรื่องอยางคราวๆ แลวเขาสูจุดสําคัญของ
เรื่องอยางรวดเร็วลักษณะเดนของเรื่องส้ันคือ มักมีเหตุการณหลักเพียงเหตุการณเดียว โครงเรื่อง
เดียว ฉากเดียว จํานวนตัวละครเพียงไมกี่ตัว และมีระยะเวลาตั้งแตตนจนจบเรื่องไมนานนัก 

 หลักการอานเรือ่งส้ัน ผูอานควรพิจารณาสวนประกอบตอไปนี ้
  1.1.2.1 โครงเรื่อง เปนเรื่องท่ีจับจุดมุงหมายไดงายหรือยากเพียงใด
จุดมุงหมายมีความเดนชัดเพียงไร 
  1.1.2.2 ลักษณะ ถูกตองตามลักษณะของเรื่องสั้นหรือไม ทั้งความยาว 
และการสรางสมมติตัวละคร 
  1.1.2.3 การดําเนินเรื่อง จัดลําดับเหตุการณเปนอยางไร 
  1.1.2.4 กลวิธีในการประพันธ เปนอยางไร ในการวางบทบาทตัวละคร 
การเจรจา การขมวดปมของเรื่องและการสรางฉากและสถานท่ีในเรื่องส้ัน 
  1.1.2.5 ความรู ไดสอดแทรกความรูเรื่องอ่ืนอยางไรบาง 
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  1.1.3 หนังสือพิมพ หนังสือพิมพเปนส่ือมวลชนท่ีสามารถเขาถึงประชาชนเปน
จํานวนมากและมีระยะเวลากําหนดออกจําหนายท่ีแนนอนเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังมี
ราคาถูกและสามารถเปล่ียนแปลงเนื้อหาไดบอยครั้งตามความตองการ หนังสือพิมพจะมีเนื้อหาท้ัง
ขาวสาร บันเทิง สารคด ีและเรื่องราวตางๆ ท่ีเหมาะกับสาธารณชนแตละกลุมเชน หนังสือพิมพดาน
เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา บันเทิง เปนตน ปจจุบันการประชาสัมพันธตางๆ ใชหนังสือพิมพเพ่ือเปน
ส่ือกลางในการเผยแพรขาวสารสูประชาชน 
  หลักการอานหนังสือพิมพ มีดังตอไปนี ้

1.1.3.1 การอานลุย คือการอานขาวหรือขอมูลทุกอยางแบบคราวๆใน 
หนาหนังสือพิมพใหจบเปนหนาๆ ไปโดยใชหลักการอานจับใจความของขาวท่ีอาน ทําใหผูอาน
ทราบเหตุการณตางๆ รวมท้ังเรื่องราวโดยยอได เม่ืออานจบแลวผูอานจะสามารถประเมิน
ความสําคัญของเรื่องราวไดเอง หากผูอานสนใจขาวใดเปนพิเศษก็จะกลับไปอานขาวนั้นโดย
ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง วิธีการอานลุยจึงเปนการกวาดสายตาตามตัวอักษรอยางรวดเร็ว เปนการอาน
ผานๆ พอใหรูเรื่องชวงใดชวงหนึ่งเทานั้น 
   1.1.3.2 การเลือกอานเฉพาะเรื่อง เปนวิธีการท่ีผูอานคุนเคยมากกวาแบบ
แรก โดยผูอานจะเลือกอานเฉพาะเรื่องท่ีตนสนใจเปนพิเศษและจะอานใหจบเปนเรื่องๆไป การอาน
วิธีนี้จึงไมมีปญหาตอการทําความเขาใจเรื่องราว แตผูอานจะสามารถรูขอมูลขาวสารไดเฉพาะเรื่อง
ท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงอาจไมตรงกบัวัตถุประสงคของการผลิตหนังสือพิมพ 

 1.2 การอานสารคดี คือ งานเขียนสรางสรรคประเภทรอยแกว ซ่ึงเปนเรื่องราวท่ี
เกิดขึ้นจริง มุงเสนอความรูท่ีนาสนใจ และความเพลิดเพลินในการอาน โดยมีการใชภาษาท่ีทันสมัย 
คมคาย งดงาม เราความสนใจ อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคคล หรือสถานการณ 
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ภาพท่ี 5.3 แสดงลักษณะของหนังสือประเภทสารคด ี
ท่ีมา http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/original_spd_20071103185106_b.jpg 

 
 1.2.1 ประเภทของสารคดี มีดังนี้ 
  1.2.1.1 ความเรียง (Essay) คือ การเขียนสารคดีท่ีเนนเรื่องการแสดงความ

คิดเห็นซ่ึงไดจากประสบการณ การคนควาหรือความคิดของผูเขียนโดยผูเขียนมุงแสดงขอคิดเปน
หลัก ขอคิดอันเปนปรัชญาของชีวิต เปนแนวทางสรางสรรคหรือพัฒนาตนเองและสังคมใหดีขึ้นใน
รูปแบบการนําเสนอแบบ บอกเลา แนะนํา ส่ังสอน หรือใชวิธีประมวลแนวคิดตางๆ  

   1.2.1.2 บทความ (Article) คือ งานเขียนท่ีเนนขอเท็จจริงโดยใชหลักฐาน
อางอิงประกอบในลักษณะวิเคราะหปญหาขัดแยงตางๆ หรือในการเสนอความเห็นทัศนคติของ
ผูเขียนตอเรื่องท่ีกําลังเกิดขึ้นหรือตอเหตุการณท่ีกําลังอยูในความสนใจของสังคม นิยมใชภาษาท่ี
กระชับ เปนทางการ สวยงาม เรียบงาย ชัดเจน  

  1.2.1.3 สารคดีทองเท่ียว (Travelogue) คือ วรรณกรรมรอยแกวท่ีผูเขียน
บันทึกเรื่องราวท่ีไดประสบในการทองเท่ียวโดยใหความรูทางดาน สภาพทองถ่ิน สภาพของคน 
ความเปนอยูของคน ความรูทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณสถาน ประเพณี วัฒนธรรม การทํา
มาหากิน หรือท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน  

  1.2.1.4 สารคดีชีวประวัติ (Biography) คือ งานเขียนท่ีกลาวถึงเรื่องราว 
และพฤติกรรมของบุคคลจริง โดยจะเขียนเนนดานบุคลิกภาพ ความรู และความคิดเห็นในดาน
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ตางๆ ตลอดจนผลงานท่ีนาสนใจเพ่ือนําประวัติชีวิตนั้นมาศึกษาแงมุมท่ีหลากหลาย โดยเปนงาน
เขียนท่ีเรียกวา “ชีวประวัติ” แตหากผูเขียนเขียนเรื่องราวชีวิตของตนเองเรียกวา “อัตชีวประวัต”ิ  

  1.2.1.5 อัตชีวประวัติ (Autobiography) คือ การเขียนเลาประวัติชีวิตของ
ตนเอง อาจเลาเรือ่งชีวิตของตนโดยตรง หรือเลาในเชิงบันทึกเหตุการณแลวแทรกประวัติตนเองลง
ไปดวย 

  1.2.1.6 อนุทิน  (Diary)  คือ งานเขียนบันทึกความทรงจําประสบการณ
ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในชวงชีวิต เชน บันทึกรายวัน ของสุนทรภู และ
บันทึกลับของอันเนอ ฟรังค (The Diary of a Young Gril by Anne Frank) เปนตน 

  1.2.1.7 จดหมาย (Letter) คือ จดหมายท่ีเขียนโตตอบกันระหวางคน 2 คน 
หรือฝายใดเขียนขึ้นฝายเดียวก็ได เชน พระราชนิพนธไกลบาน ซ่ึงเปนพระราชหัตถเลขา ท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลเกลาเจาอยูหัวทรงเขียนถึงเจาฟาหญิงนิภานพดล ฝายเดียว พอสอนลูก ของ
นายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเขียนถึงลูกในขณะล้ีภัยการเมืองอยูในปนัง สวนสาสน
สมเด็จ เปนจดหมายโตตอบระหวางสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพกับสมเด็จเจาฟากรมพระยา
ริศรานุวัติวงศและ บันทึกความรูเปนจดหมายโตตอบระหวางสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติ
วงศกับพระยาอนุมานราชธน เปนตน 

 1.2.2 หลักการอานสารคดี การอานสารคดีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดสาระความรูและ
ความเพลิดเพลิน ดังนั้นผูอานควรอานอยางมีวิจารณญาณ ศึกษาความสัมพันธของเนื้อหาสาระ การ
ใชภาษา และเจตคติของผูเขียน การอานสารคดีมีหลักการดังนี ้

  1.2.2.1 จับใจความสําคัญของเรื่อง วิเคราะหความหมายของถอยคําเพ่ือหา
นัยสําคัญท่ีแฝงอยู และสรุปใจความสําคัญของเนื้อหานั้นโดยจัดลําดับประเด็นตางๆใหเหมาะสม 

  1.2.2.2 วิเคราะหความเห็นของผูเขียน ผูอานควรแยกขอเท็จจริงและความ
คิดเห็นของผูเขียนออกจากกันโดยใชวิจารณญาณของตนเองวาเห็นดวยกับทรรศนะของผูเขียน
หรือไมและวิเคราะหตัวผูเขียน โดยศึกษาจากลีลาการเขียน การใชภาษา วิธีการบรรยายขอมูล การ
เลาเรื่อง เลาประสบการณ รวมท้ังอารมณท่ีแสดงออกมาในเรือ่ง 

  1.2.2.3 วิเคราะหกลวิธีการเขียน ตั้งแตการตั้งช่ือเรื่องวาดึงดูดความสนใจ
ของผูอานหรือไม การวางโครงเรื่อง วิธีการดําเนินเรื่อง และผูเขียนไดสรุปโดยเสนอแนวคิดอะไร
แกผูอานบาง 
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  1.2.2.4 วิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหาสาระกับการใชภาษา ควรคิดวา
สารคดีเรื่องนั้นเสนอขอมูลตางๆ ขอเท็จจริงและความคิดเห็นกลมกลืนกันหรือไม มีการใชภาษา
และโวหารเหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม 

 การอานสารคดีโดยใชวิจารณญาณดังกลาวมาขางตนจะทําใหผูอานเขาใจ
สาระสําคัญของเรื่อง ไดแนวคิดจากการอาน สามารถนําความรูความคิดเห็นไปใชใหเกิดประโยชน
ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดท้ังทางตรงและทางออม 
 

2. แบงตามวิธีการอาน 
  2.1 การอานในใจ 
การอานในใจเปนบทบาทเฉพาะตัวของบุคคล ท่ีมีจุดมุงหมายจะจับใจความอยางรวดเร็ว คือ รูเรื่อง
เร็วและถูกตองโดยไมใชอวัยวะท่ีชวยในการออกเสียงเคล่ือนไหวเลย การอานในใจจะชวยใหเขาใจ
เนื้อความไดเร็วกวาการอานออกเสียง และผูอานจะรับรูเรื่องราวแตเพียงผูเดียววิธีการอานในใจใหมี
คุณภาพมีหลักการดังนี ้
 

 
 

ภาพท่ี 5.4 แสดงภาพลักษณะของคนท่ีอานหนังสือในใจ 
 

2.1.1 การอานอยางละเอียด เปนการอานเพ่ือศึกษาหาความรู ผูอานจะตอง 
มีพ้ืนฐานความรูในเรื่องท่ีอานพอสมควร ผูอานควรอานรายละเอียดของเรื่องตั้งแตตนจนจบจะทํา
ใหมองเห็นการเช่ือมโยงระหวางใจความสําคัญและประสบการณเดิมได 
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   2.1.2 ผูอานตองมีจุดมุงหมายในการอานและตองมีพ้ืนฐานความรูในเรื่อง
ท่ีจะอาน ในการอานแตละครั้งผูอานจะตองจับใจความสวนรวมใหไดวาเปนเรื่องอะไร เม่ืออานจบ
ควรเรียบเรียงใจความสําคัญเปนภาษาของตนเอง 
   2.1.3 อานอยางรวดเร็ว เปนการอานท่ีไมตองเก็บรายละเอียดแตผูอาน
ควรอานเพ่ือใหทราบเรื่องราวเทานั้น นิยมใชอานหนังสือประเภทบันเทิงคดีเพ่ือผอนคลายอารมณ 
เชน อานนวนิยาย เรื่องส้ัน นิตยสาร หนังสือพิมพ 
   2.1.4 อานอยางคราวๆ เปนการอานอยางรวดเร็วเพ่ือตองการคนหาคําตอบ
จากขอความบางตอน การอานวิธีนี้เหมาะสําหรับผูท่ีมีพ้ืนฐานการอานท่ีดีพอสมควร 
   2.1.5 อานเพ่ือวิจารณ ผูอานตองใชประสบการณเดิมท่ีส่ังสมมาของตน
ใหเปนประโยชน เพ่ือทําความเขาใจจุดมุงหมายของผูเขียน การเสนอขอเท็จจริงขอคิดเห็น 
ประกอบกับการใชความหมายตรงและความหมายโดยนัยดวย 
  2.2 การอานออกเสียง 

 2.2.1 การอานออกเสียงปกติ  
 การอานออกเสียงปกติ คือ การอานใหมีเสียงดังออกมาจากตัวผูสงสารเชน อานให

ผูอ่ืนฟง อานเพ่ือฝกการอานออกเสียง อานขาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เม่ืออานออกเสียงตอง
คํานึงถึงผูฟงอยูเสมอเชน เม่ือเปนการอานในหองเรียน ผูฟงคือครูและสมาชิกรวมช้ันเรียนเปนการ
อานเพ่ือความรู ตองการความชัดเจน และถูกตองมากท่ีสุด ถาเปนการอานผานส่ือเชน อานนิทาน
เพ่ือบันทึกลงแถบบันทึกเสียงใหผูท่ีมีความพิการทางสายตา เราควรอานเปนธรรมชาติเหมือนกําลัง
เลาเรือ่งใหเพ่ือนฟง เสียงดังฟงชัดใชน้ําเสียงท่ีเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน ควรอานใหไดอารมณตาม
ตัวละครและถูกตองตามอักขรวิธี 

 
ภาพท่ี 5.5 แสดงลักษณะของคนท่ีอานออกเสียง 

ท่ีมา http://th.theasianparent.com/wp-content/uploads/2013/06/shutterstock_44726614.jpg 
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 วิธีการอานออกเสียงมีหลักการดังนี ้
  2.1.1.1 อานเนื้อเรื่องโดยอานสํารวจแบบคราวๆ หนึ่งรอบในใจ 
  2.1.1.2 ทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน 
  2.1.1.3 พิจารณาประเภทของเรื่องท่ีอานเพ่ือใหอานไดถูกตองตามลักษณะ

ของงานเขียน 
  2.1.1.4 ตรวจสอบคําศัพทท่ีไมแนใจวาอานอยางไร อาจคนควาเสียงอาน

ของคําไดจากพจนานุกรม 
  2.1.1.5 อานออกเสียงใหเสียงดังพอประมาณ ชัดเจน ถูกตอง 
  2.1.1.6 อานออกเสียงของ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต คําตางๆ ใหถูกตอง

ตามอักขรวิธี 
  2.1.1.7 เวนวรรคตอนใหถูกตอง ใชน้ําเสียงในการอานใหนาฟง 
  2.1.1.8 อานดวยอัตราเร็วท่ีเหมาะสม คือ อานไมชาหรือเร็วจนฟงไมทัน 

  2.2.2 การอานทํานองเสนาะ 
  การอานทํานองเสนาะคือวิธีการอานออกเสียงอยางไพเราะตามลีลาของบทรอย
กรองแตละประเภทหรือหมายถึง การอานตามทํานอง ระบบเสียงสูงต่ํา ซ่ึงมีจังหวะส้ันยาว เพ่ือให
เกิดความเสนาะหู  
  การอานทํานองเสนาะเปนการอานใหคนอ่ืนฟง ฉะนั้นทํานองเสนาะตองอานออก
เสียง เสียงทําใหเกิดความรูสึก ทําใหเห็นความงาม เห็นความไพเราะ เห็นภาพพจน ผูฟงสัมผัสดวย
เสียงจึงจะเขาถึงรสและความงามของบทรอยกรองท่ีเรียกวา “อานแลวฟงพริ้งเพราะเสนาะโสต” 
การอานทํานองเสนาะจึงมุงใหผูฟงเขาถึงรสและเห็นความงามของบทรอยกรอง 
  ปจจุบันถือไดวาเปนยุคท่ีมีการติดตอส่ือสารท่ีรวดเร็ว ผูใดมีความรวดเร็วในการ
ส่ือสารผูนั้นก็จะประสบความสําเร็จในงานท่ีทําไดรวดเร็วกวาผูอ่ืน การอานทํานองเสนาะจึงไดถูก
มองขามไปเนื่องจากเปนการอานท่ีมีทํานองชา และตองใชความสามารถและความชํานาญของ
ผูอานเปนอยางสูง  
  ดังนั้นเพ่ือไมใหการอานทํานองเสนาะท่ีเปนเอกลักษณของคนไทยท่ีบรรพบุรุษได
สรางสรรคขึ้นมาไดจางหายไปกับกระแสสังคมโลก เราในฐานะคนไทยควรอนุรักษ เรียนรูและ
เผยแพรความรูในการอานทํานองเสนาะใหเราและคนรุนหลังไดเรียนรูสืบไป 
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ภาพท่ี 5.6 แสดงภาพนักศึกษาอานทํานองเสนาะ 
 

  หลักการอานทํานองเสนาะ มีดังนี้  
   2.2.2.1 กอนอานทํานองเสนาะใหแบงคําแบงวรรคใหถูกตองตามหลักคํา
ประพันธเสียกอนโดยตองระวังในเรื่องความหมายของคําดวย เพราะคําบางคําอานแยกคํากัน 
   2.2.2.2 อานออกเสียงตามธรรมดาใหคลองกอน  
   2.2.2.3 อานใหชัดเจน โดยเฉพาะออกเสียง ร ล และคําควบกลํ้าใหถูกตอง  
   2.2.2.4 อานใหเสียงเอ้ือนสัมผัส เพ่ือใหเกิดเสียงสัมผัสท่ีไพเราะเสนาะหู 
   2.2.2.5 อานอยาใหตกหลน อยาตอเติมคํา และอยาสะกดผิด  
   2.2.2.6 อานใหถูกจังหวะ คําประพันธแตละประเภทมีจังหวะแตกตางกัน 
ตองอานใหถูกวรรคตอนตามแบบแผนของคําประพันธ 
   2.2.2.7 อานใหถูกทํานองของคําประพันธ  
   2.2.2.8 ผูอานตองใสอารมณตามรสความของบทประพันธ รสรัก โศก 
ตื่นเตน ขบขัน โกรธ แลวใสน้ําเสียงใหสอดคลองกับรสหรืออารมณตางๆ เหลานั้นใหถูกตอง 
   2.2.2.9 อานใหเสียงดังพอท่ีจะไดยินกันท่ัวถึงไมใชการตะโกน  
   2.2.2.10 ถาเปนฉันท ตองอานใหถูกตองตามบังคับของครุ ลหุ ของฉันท  
   2.2.2.11 เวลาอานอยาใหเสียงขาดเปนชวง ควรอานใหเสียงติดตอกันอยาง
พอเหมาะ 
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3. แบงตามวัตถุประสงคในการอาน 
 3.1 การอานจับใจความ 
 เปนการอานเปนกระบวนการท่ีซับซอนเปนการประสานกันระหวางการมองเห็น 

การไดยินการแปลความของสมองฉะนั้นการอานจึงควรมีขั้นตอนของการคิดตั้งแตเบ้ืองตนจนถึง
ขั้นสูงสุด หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 กรมวิชาการ (2546) ไดเรียงลําดับ
ขั้นตอนการอานจับใจความมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้      

  3.1.1 อานผานโดยตลอด เพ่ือใหรูเรื่องท่ีอาน วาดวยเรื่องอะไร จุดใดเปน
จุดสําคัญของเรื่อง   
   3.1.2 อานใหละเอียดเพื่อทําความเขาใจอยางชัดเจน และไมควรหยุด
อานระหวางเรื่องเพราะจะทําใหความเขาใจไมติดตอกัน     
   3.1.3 อานซํ้าตอนท่ีไมเขาใจและตรวจสอบความเขาใจบางตอนให
แนนอนถูกตอง  
   3.1.4 เรียบเรียงใจความสําคัญของเรื่องดวนตนเอง  
   สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย (2545) ไดเรียงลําดับขั้นตอนการอานจับใจความ
โดยไดนําหลักแนวคิดทฤษฏีของ บลูม (Bloom) ดังนี้     
   ขั้นท่ี 1 ขั้นจํา เปนขั้นตอนแรกของการอานท่ีสมองจะจําเรื่องราวใหได
จดจําความหมายของคํา ใหคําจํากัดความของคํายาก     
   ขั้นท่ี 2 ขั้นเขาใจ เปนขั้นท่ีนักเรียนสามารถเลาเรื่องท่ีอานดวยคําพูดของ
ตนได เขาใจความคิดถอยคํา ประโยค และขอความท่ีใหคติสอนใจ สรุปเรื่องเปนมโนทัศนโดยใช
คําพูดของตน  

  ขั้นท่ี 3 ขั้นนําไปใช เปนขั้นท่ีนักเรียนควรมีการฝกนําถอยคํา ประโยค 
และเหตุการณ ท่ีไดจากการอานไปใชแกไขปญหาในสถานการณท่ีอาจเกิดขึ้นใหมหรือสถานการณ
อ่ืนๆ    

  ขั้นท่ี 4 ขั้นวิเคราะห เปนขั้นท่ีใหนักเรียนแยกองคประกอบยอยของ
แนวคิดท่ีไดจากการอาน การรูจักแยกความหมายของคําท่ีมีความหมายหลายอยาง สามารถบอกได
วาองคประกอบใดมีความสัมพันธกัน หรือไมเกี่ยวของกันเลย     
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  ขั้นท่ี 5 ขั้นสังเคราะห เปนขั้นท่ีใหนักเรียนสรุปแนวคิดของเรื่อง คนหา
ลักษณะโครงเรื่องท่ีคลายคลึงกับเรื่องท่ีเคยอานสุภาษิต และคําพังเพย ท่ีมีความหมายเปรียบเทียบ
แลวใกลเคียงกัน  

  ขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินคา เปนขั้นสูงสุดของการคิด ท่ีใหนักเรียนรูจักตัดสิน
เรื่องท่ีอานวาอะไรคือสวนท่ีจริง อะไรคือสวนท่ีเปนเท็จ      

การอานจับใจความจึงเปนการอานท่ีเกี่ยวของกับการลําดับขั้นตอนของการคิด ผูอาน
สามารถจดจําเขาใจถึงเนื้อหาท่ีอาน สามารถวิเคราะหสังเคราะหและสามารถประเมินคุณคาจากการ
อานไดนั้น ถือไดวาเปนการอานจับใจความท่ีสมบูรณ  

 หลักการจับใจความสําคัญ 
   1. ตั้งจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน 

  2. อานเรื่องราวอยางคราวๆ พอเขาใจ และเก็บใจความสําคัญของแตละ 
ยอหนา 

  3. เม่ืออานจบใหตั้งคําถามตนเองวา เรื่องท่ีอาน มีใคร ทําอะไร ท่ีไหน 
เม่ือไหร อยางไร 

  4. นําส่ิงท่ีสรุปไดมาเรียบเรียงใจความสําคัญใหมดวยสํานวนของตนเอง
เพ่ือใหเกิดความสละสลวย 

 วิธีจับใจความสําคัญ 
 วิธีการจับใจความมีหลายแบบ ขึ้นอยูกับถนัดของแตละบุคคล เชน การขีดเสนใต 

การใชสีตางๆ กัน แสดงความสําคัญมากนอยของขอความ การบันทึกยอเปนสวนหนึ่งของการอาน
จับใจความสําคัญท่ีดี แตผูท่ียอควรยอดวยสํานวนภาษาและสํานวนของตนเองไมควรยอดวยการตัด
เอาขอ ความสําคัญมาเรียงตอกัน เพราะอาจทําใหผูอานพลาดสาระสําคัญบางตอนไปอันเปนเหตุให
การตีความผิดพลาด คลาดเคล่ือนได  วิธีจับใจความสําคัญมีหลักดังนี้ 

  1. พิจารณาทีละยอหนา หาประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา 
  2. ตัดสวนท่ีเปนรายละเอียดออกได เชน ตัวอยาง สํานวนโวหารตางๆ

อุปมาอุปไมย ตัวเลข สถิต ิตลอดจนคําถามหรือคําพูดของผูเขียนซ่ึงเปนสวนขยายใจความสําคัญ 
  3. สรุปใจความสําคัญท่ีไดจากการอานดวยสํานวนภาษาของตนเอง 
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  ใจความสําคัญของขอความในแตละยอหนาจะปรากฏดังนี้ 
  1. ประโยคใจความสําคัญอยูตอนตนของยอหนา 
  2. ประโยคใจความสําคัญอยูตอนกลางของยอหนา 
  3. ประโยคใจความสําคัญอยูตอนทายของยอหนา 
  4. ประโยคใจความสําคัญอยูตอนตนและตอนทายของยอหนา 
  5. ผูอานสรุปขึ้นเอง จากการอานท้ังยอหนา ในกรณีใจความสําคัญหรือ
ความคิดสําคัญอาจอยูรวมในความคิดยอยโดยไมมีความคิดท่ีเปนประโยคหลัก 
ตัวอยางตําแหนงใจความสําคัญ 
ใจความสําคัญอยูตอนตนยอหนา 
 ความสมบูรณของชีวิตมาจากความเขาใจชีวิตเปนพ้ืนฐาน คือ เขาใจธรรมชาติ เขา

ใจความเปนมนุษย และความสัมพันธท่ีเกื้อกูลกันระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ 
มีความรัก ความเมตตาตอเพ่ือนมนุษยและธรรมชาติอยางจริงใจ 

ใจความสําคัญอยูตอนทายยอหนา 
 ความเครียดทําใหเพ่ิมฮอรโมนอะดรีนาลีนในเลือด  ทําใหหัวใจเตนเร็ว เสนเลือด

บีบตัว กลามเนื้อเขม็งตึง ระบบยอยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัว ปวดทอง ใจส่ัน แขงขาออน
แรง  ความเครียดจึงเปนตัวการใหแกเร็ว 

ใจความสําคัญอยูตอนกลางยอหนา 
 โดยท่ัวไปผักท่ีขายตามทองตลาดสวนใหญเกษตรกรมักใชสารกําจัดศัตรูพืช หาก

ไมมีความรอบคอบในการใช จะทําใหเกิดสารตกคาง ทําใหมีปญหาตอสุขภาพ ฉะนั้นเม่ือซ้ือผักไป
รับประทานจึงควรลางผักดวยน้ําหลายๆ คร้ัง เพราะจะชวยกําจัดสารตกคางไปไดบาง บางคนอาจ
แชผักโดยใชน้ําผสมโซเดียมไบคารบอเนตก็ได แตอาจทําให 

ใจความสําคัญอยูทั้งตอนตนและตอนทายยอหนา 
 การรักษาศีลเพ่ือบังคับตนเองใหมีระเบียบวินัยในการกระทําทุกส่ิงทุกอยาง เชน 

เรามาอยูวัด มานุงขาวหมขาว ไมใชถือแตศีลแปดขอเทานั้น แตเราตองนึกวาศีลนั้นคือความมี
ระเบียบ มีวินัย เราเดินอยางมีระเบียบมีวินัย นั่งอยางมีระเบียบ กินอยางมีระเบียบ ทําอะไรก็ทําอยาง
มีระเบียบนั่นเปนคนท่ีมีศีล ถาเราไมมีระเบียบก็ไมมีศีล 
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ใจความสําคัญไมปรากฏในสวนใด ตองสรุปเอง 
  การเดิน การวายน้ํา การฝกโยคะ การออกกําลังกายดวยอุปกรณตางๆ ตลอดจนการ
หายใจลึกๆ ลวนมีสวนทําใหสุขภาพแข็งแรง 

  ใจความสําคัญคอื  การทําใหสุขภาพแข็งแรงทําไดหลายวิธี 
3.2 การอานตีความ 
 เปนการอานท่ีตองใชสติปญญาสูงกวาการอานจับใจความท่ัวไป กลาวคือ ตองอาน

อยางพิจารณา ไตรตรอง แลวแยกแยะ หาเหตุผล เพ่ือทําความเขาใจเจตนาของผูเขียนและเขาใจเนื้อ
เรื่องอยางถองแท อันจะสงผลใหเปนผูท่ีไดรับความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึง มีเหตุผลและสามารถ
นําประโยชนจากการอานไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จุดสําคัญของการ
อานตีความอยูท่ีการใชสติปญญาตีความหมายของคําหรือขอความท้ังหมดรวมท้ังส่ิงแวดลอมทุก
ดานท่ีเกี่ยวของในเรื่องท่ีอานนั้นไดอยางถูกตองและแมนยํา ผูอานจะตีความเรื่องท่ีอานไดลึกซ้ึง
เพียงไรขึ้นอยูกับวัย ประสบการณ ภูมิรูเดิม และสติปญญาของผูอานเปนประการสําคัญ  

หลักการอานตีความมีดังนี้ 
 3.2.1 อานเรื่องท่ีจะตีความนั้นใหละเอียดเพ่ือจับประเด็นสําคัญใหได เริ่มดวยการ

อานทบทวนเพ่ือสํารวจวาขอความตอนใดมีขอเท็จจริง ตอนใดผูเขียนสอดแทรกความคิดเห็นหรือ
ความรูสึกหรือตอนใดแสดงอารมณของผูเขียน ตอจากนั้นพิจารณาวาผูเขียนมีเจตนาอยางไรในการ
เสนองานเขียนช้ินนั้น หรือผูเขียนมุงหวังใหผูอานสนองตอบอยางไร มีแงคิดอะไรท่ีนาสนใจบาง 
สารขอใดสําคัญท่ีสุด สารขอใดสําคัญรองลงไป 

 3.2.2 ขณะท่ีอานตองพยายามคิดหาเหตุผลและใครครวญอยางรอบคอบ แลวนํามา
คิดไตรตรองกับความคิดของตนเองวาเรื่องท่ีอานนั้นมีความหมายถึงส่ิงใด อาจเสนอแนวความคิด
แทรกและความคิดเสริมเพราะในขณะท่ีอานเรื่องผูอานอาจเกิดความคิดแทรกบางประการระหวางท่ี
กําลังวินิจสารอยูหรือเกิดความคิดเสริมท่ีสัมพันธกับแนวคิดของเรื่องหลังจากตีความสารจบแลว จึง
ควรบันทึกไวดวยประโยคท่ีกระชับ ส่ือความหมาย ชัดเจน และสมเหตุสมผล เพราะความคิดนั้น
อาจไดรับความสนใจและนําไปคิดตอใหเกิดประโยชนตอไปได 

 3.2.3 พยายามทําความเขาใจกับคําหรือวลีท่ีเห็นวามีความสําคัญและจะตองไมลืม
ตรวจดู บริบทดวยวาไดกําหนดความหมายของถอยคํานั้นหมายถึงอะไร 

 3.2.4 การตีความไมใชการถอดคําประพันธท่ีเปนเพียงการเก็บความหมายของบท
ประพันธมาเรียบเรียงเปนรอยแกวใหครบความหมายเทานั้นแตการตีความเปนการจับเอาแต
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ใจความสําคัญจะคงไวซ่ึงคําของขอความเดิมไมได ถาขอความนั้นมีสรรพนามจะตองเปล่ียนเปน
สรรพนามบุรุษท่ี 3 ทันที 

 3.2.5 การเรียบเรียงถอยคําท่ีไดจากการตีความจะตองมีความหมายที่ชัดเจน ซึ่ง
ผูอานจะตองไดรับการฝกฝนการวิเคราะหสาร โดยเริ่มตนจากการพิจารณารูปแบบ แลวจึงพิจารณา
แนวคิดและเนื้อเรื่องเพ่ือดูวามีความกลมกลืนกันหรือไม จากนั้นพิจารณากลวิธีในการเสนอเรื่อง
และดําเนินเรื่องตลอดจนสํานวนภาษา สามารถแบงลักษณะการวิเคราะหงานเขียนได ดังนี้  
   3.2.5.1 การวิเคราะหคํา เปนการอานท่ีตองสังเกตคําในประโยคท่ีอานวา
ใชผิดแบบแผนของหลักภาษา อยางไร ผูอานจะตองรูจักแกไขคําท่ีผิดพลาดนั้นใหถูกตอง เชน  
   ใชคําผิดความหมาย 

   ประเทศจีนไดปฏิรูปอุตสาหกรรมจากแรงงานคนเปนแรงงาน
เครื่องจักร 

  ควรแกไขเปน ประเทศจีนไดปฏิวัติอุตสาหกรรมจากแรงงานคนเปน
แรงงานเครื่องจักร 

  ใชคําไมเหมาะสม 
   อาจารยสุรชัยโลงอกท่ีโครงการสรางสรรคเสียงศิลปเขาฝกแลว 

   ควรแกไขเปน อาจารยสุรชัยโลงอกท่ีโครงการสรางสรรคเสียงศิลป
เขารองเขารอยแลว 

  ใชคําฟุมเฟอย 
   คนยากจนท่ีขัดสนเงินทองยอมตองทํางานหนัก 
  ควรแกไขเปน คนยากจน ยอมตองทํางานหนัก 
  3.2.5.2 การวิเคราะหรูปแบบ ผูอานจะตองรูวาขอเขียนท่ีตนอานนั้นมี

รูปแบบการเขียนอยางไร ไดแก ขาว บทความ อนุทิน ฯลฯ 
  3.2.5.3 การวิเคราะหทัศนะของผูแตง ผูอานควรคิด พิจารณาไตรตรองให

รอบคอบในขณะอานเพ่ือจะไดรับประโยชนจากการอานไดอยางมากท่ีสุด ซ่ึงจะชวยใหผูอาน
มองเห็นทัศนะของผูแตงไดวาเปนคนมองโลกในแงใด และยังเปนความคิดในการพิจารณาวาควร
เห็นคลอยตามดวยหรือไมการอานวิเคราะหแบบนี้เปนพ้ืนฐานของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
   3.2.5.4 การวิเคราะหรส ในการอานหนังสือทั่วไปโดยเฉพาะหนังสือ
รูปแบบบันเทิงคดีนอกเหนือจากการอานเพ่ือเขาใจความหมายแลวผูอานควรพิจารณารสของ
หนังสือนั้นดวย ซ่ึงเปนแนวทางใหผูอานเขาถึงเรื่องท่ีอานไดงายขึ้น รสของหนังสือมีมากมายหลาย
ประเภท ดังท่ีกลาวไวในตําราอลังการศาสตรของอินเดียดังนี ้
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    ศฤงคารรส  รสแหงความรัก 
    หาสยรส  รสแหงความขบขัน 
    กรุณารส  รสแหงความเมตตากรุณา 
    รุทธรส   รสแหงความโกรธเคือง 
    วีรรส   รสแหงความกลาหาญ 
    ภยานกรส  รสแหงความกลัว ความทุกขเวทนา 
    พีภตสรส  รสแหงความชัง ความรังเกียจ 
    อพภูตรส  รสแหงความพิศวงประหลาดใจ 
    ศานติรส  รสแหงความสงบ 

  3.2.5.5 ในการอานตีความท้ังท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาและน้ําเสียงจากเรื่อง ผูอาน
ตองคํานึงเสมอวาเปนเพียงการตีความตามความรูและความคิดของผูอานเทานั้น ผูอ่ืนไมจําเปนตอง
เห็นดวยกับความคิดของเราก็ได แตจะพิจารณากันท่ีการใหเหตุผลเปนประการสําคัญ 

ตัวอยางการอานตีความ 
 “กล่ินหอมของดอกไม ทวนลมขึ้นไปไมได ไมวาจะเปนกล่ินจันทน กล่ินกฤษณา 

หรือกล่ินมะลิวัลย แตกล่ินของคุณงามความดีของคนยอมหอมทวนลมขึ้นไปได และยอมหอมฟุง
ไปท่ัวทุกทิศ” 

ตีความดานเนื้อหา 
  คุณความดีของคนนั้นหอมยิ่งกวากล่ินดอกไม และกล่ินหอมใดๆ 
ตีความดานน้ําเสียง 
  ความดีนั้นเปนส่ิงท่ีควรทํา 

 3.3 การอานวิเคราะห 
              การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานหนังสือแตละเลมอยางละเอียดใหไดความครบถวนแลว
จึงแยกแยะใหไดวาสวนตางๆ นั้นมีความหมายและความสําคัญอยางไรบาง แตละดานสัมพันธกับ
สวนอ่ืนๆ อยางไรวิธีอานแบบวิเคราะหนี ้อาจใชวิเคราะหองคประกอบของคําและวลี การใชคําใน
ประโยควิเคราะหสํานวนภาษา จุดประสงคของผูแตง ไปจนถึงการวิเคราะหนัย หรือเบ้ืองหลังการ
จัดทําหนังสือหรือเอกสารนั้น 
 การวิเคราะหเรื่องท่ีอานทุกชนิด ส่ิงท่ีจะละเลยเสียมิไดก็คือ การพิจารณาถึงการใชถอยคํา
สํานวนภาษาวามีความเหมาะสมกับระดับและประเภทของงานเขียนหรือไม เชน ในบทสนทนาไม
ควรใชภาษาท่ีเปนแบบแผน ควรใชสํานวนใหเหมาะสมกับสภาพจริงหรือเหมาะแกกาลสมัยท่ี
เหตุการณในหนังสือนั้นเกิดขึ้น ดังนั้นการอานวิเคราะหจึงตองใชเวลาอานมากและยิ่งมีเวลาอาน
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มากก็ยิ่งมีโอกาสวิเคราะหไดดีมากขึ้น การอานในระดับนี้ตองรูจักตั้งคําถามและจัดระเบียบเรื่องราว
ท่ีอานเพ่ือจะไดเขาใจเรื่องและความคิดของผูเขียนตองการ 

การวิเคราะหการอาน 
 การวิเคราะหการอานประกอบดวย 

1. รูปแบบ  
2. กลวิธีในการประพันธ 
3. เนื้อหาหรือเนื้อเรื่อง 
4. สํานวนภาษา 

กระบวนการวิเคราะห 
1. สังเกตรูปแบบของงานประพันธวาใชรูปแบบใด อาจเปนนิทาน บทละคร  

นวนิยาย เรื่องส้ัน บทรอยกรอง หรือบทความจากหนังสือพิมพ 
2. แยกเนื้อเรื่องออกเปนสวนๆ ระบุไดวาใครทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เม่ือไร 
3. แยกพิจารณาแตละสวนใหละเอียดลงไปวาประกอบกันอยางไร หรือ 

ประกอบดวยอะไรบาง 
4. พิจารณาใหเห็นวาผูเขียนใหกลวิธีเสนอเรื่องอยางไร 

การอานเชิงวิเคราะหในขั้นตางๆ 
               1. การอานวิเคราะหคํา 
                การอานวิเคราะหคํา เปนการอานเพ่ือใหผูอานแยกแยะถอยคําในวลี ประโยค 
หรือขอความ โดยสามารถบอกไดวา คําใดใชอยางไร ใชผิดความหมาย ผิดหนาท่ีไมเหมาะสม  
ไมชัดเจนอยางไร ควรจะตองหาทางแกไข ปรับปรุงอยางไร เชน 
                            1.1 อยาเอาไปใชทับกระดาษ 
                            1.2 ท่ีนี่รับอัดพระ 
                        1.3 เขาทองเท่ียวไปท่ัวพิภพ 
                          1.4 เจาอาวาสวัดนี้มรณกรรมเสียแลว    
  2. การอานวิเคราะหประโยค 
               การอานวิเคราะหประโยค เปนการอานเพ่ือแยกแยะประโยคตางๆ วาเปนประโยค
ท่ีถูกตองชัดเจนหรือไม ใชประโยคผิดไปจากแบบแผนของภาษาอยางไร เปนประโยคท่ีถูกตอง
สมบูรณเพียงใดหรือไม มีหนวยความคิดในประโยคขาดเกินหรือไม เรียงลําดับความในประโยคท่ี
ใชไดถูกตองชัดเจนหรือไม ใชฟุมเฟอยโดยไมจําเปนหรือใชรูปประโยคท่ีส่ือความหมายไมชัดเจน
หรือไม เม่ือพบขอบกพรองตางๆ แลวก็สามารถแกไขใหถูกตองได เชน 
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                          2.1 สุขภาพของคนไทยไมดีสวนใหญ 
                           2.2 การแกปญหาจราจรในกรุงเทพฯ เกิดการจลาจล 
                           2.3 ทุกคนยอมประสบความสําเร็จทามกลางความขยันหม่ันเพียร 
                           2.4 เขามักจะเปนหวัดในทุกครั้งท่ีฝนเริ่มตก 
 3. การอานวิเคราะหทัศนะของผูแตง 
              ผูอานตองพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบวาผูเขียนเสนอทัศนะมีน้ําหนักเหตุผลประกอบ
ขอเท็จจริงนาเช่ือถือเพียงใด เปนคนมองโลกในแงใด เปนตน 
 4. การอานวิเคราะหรส 
              การอานวิเคราะหรส หมายถึง การอานอยางพิจารณาถึงความซาบซ้ึงประทับใจท่ีไดจาก
การอาน วิธีการท่ีจะทําใหเขาถึงรสอยางลึกซ้ึง คือการวิเคราะหรสของเสียงและรสของภาพ 
  4.1 ดานรสของเสียง ผูอานจะรูสึกไดชัดจากการอานออกเสียงดังๆไมวาจะเปนการ
อานอยางปกติหรือการอานทํานองเสนาะ จึงจะชวยใหรูสึกถึงความไพเราะของจังหวะ และความ
เคล่ือนไหว ซ่ึงแฝงอยูในเสียง ทําใหเกิดความรูสึกไปตามทวงทํานองของเสียงสูงต่ําจากเนื้อเรื่องท่ี
อาน 
  4.2 ดานรสของภาพ เม่ือผูอานอานแลวเกิดความเขาใจเรื่อง ในขณะเดียวกันทําให
เห็นภาพดวย เปนการสรางเสริมใหผูอานไดเขาใจความหมาย การเขียนบรรยายความดวยถอยคํา
ไพเราะท้ังรอยแกวและรอยกรอง กอใหเกิดภาพขึ้นในใจผูอาน ทําใหเกิดความเพลิดเพลินและเขาใจ
ความหมายของเรื่องไดดียิ่งขึ้น 
              5. การอานเพ่ือวิเคราะหขอบเขตของปญหาและการตีความเนื้อหา  
 ขอความการอานเชิงวิเคราะห ยังมีส่ิงท่ีตองพิจารณา คือ การวิเคราะหขอบเขตของปญหา 
และการตีความเนื้อหาของหนังสือ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
                          5.1 การวิเคราะหขอบเขตของปญหา มีหลักปฏิบัติดังนี ้
                                       5.1.1 จัดประเภทหนังสือตามชนิดและเนื้อหา หนังสือแตละประเภทมีวิธี
อานตางกัน กอนอานตองวิเคราะหรูวา หนังสือเลมนั้นอยูในประเภทใด การแบงประเภทจะดูแตช่ือ
เรื่องหรือลักษณะภายนอกเพียงอยางเดียวไมไดตองสํารวจเนื้อหาดวย อยางไรก็ตาม ช่ือเรื่องเปนส่ิง
แรกท่ีใชเปนแนวทางได เพราะผูเขียนยอมตองพยายามตั้งช่ือเรื่องใหตรงแนวเขียนหรือจุดมุงหมาย
ในการเขียนของตนใหมากท่ีสุด 
   5.1.2 สรุปใหส้ันท่ีสุดวา หนังสือนั้นกลาวถึงอะไร หนังสือท่ีดีทุกเลมตอง
มีเอกภาพ มีการจัดองคประกอบของสวนยอยอยางมีระเบียบ ผูอานตองพยายามสรุปภาพดังกลาว
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ออกมาเพียง 1 ถึง2 ประโยควา หนังสือเลมนั้นมีอะไรเปนจุดสําคัญหรือเปนแกนเรื่องแลวจึงหา
ความสัมพันธกับสวนสําคัญตอไป 
   5.1.3 กําหนดโครงสังเขปของหนังสือ เม่ืออานตองตั้งประเด็นดวยวาจาก
เอกภาพของหนังสือเลมนั้นมีสวนประกอบสําคัญบาง สวนท่ีสําคัญ สัมพันธกันโดยตลอดหรือไม 
และแตละสวนก็มีหนาท่ีของตน สนับสนุนซ่ึงกันและกันหรือไม 
   5.1.4 กําหนดปญหาท่ีผูเขียนตองการแกไข ผูอานควรพยายามอานและ
คนพบวาผูเขียนเสนอปญหา อะไร อยางไร มีปญหายอยอะไร และใหคําตอบไวโดยตรงหรือโดยนัย 
การตั้งปญหาเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหเขาใจเรื่องไดแจมแจง ผูเขียนตั้งปญหาไดกวางขวางลึกซ้ึง
เพียงใด ยิ่งจะทําใหเขาใจไดเพ่ิมขึ้นเพียงนั้น 
  5.2 การตีความเนื้อหาของหนังสือ การตีความเปนส่ิงท่ีผูอานตองพยายามทําความ
เขาใจความคิดของผูเขียน พิจารณาวัตถุประสงคของผูเขียน ซ่ึงบางครั้งผูเขียนไมไดบอกความหมาย
หรือนัยของขอความท่ีเขียนออกมาตรงๆ แตผูอานตองอาศัยความรูความเขาใจบริบทของเรื่องเปน
อยางดี จึงจะตีความไดถูกตอง การทําความเขาใจความคิดของผูเขียนนั้นไมวาความคิดจะถูกตอง
หรือไมเราจะเห็นดวยหรือไมก็ตามแตการพยายามเขาใจเชนนั้นทําใหเราไมวิจารณผูเขียนอยางไม
ยุติธรรม แตจะพิจารณาท้ังขอดี ขอบกพรอง ของงานเขียนนั้นอยางแจมแจง การตีความเนื้อหาของ
หนังสือมีรายละเอียดตางๆ ดังนี ้
   5.2.1 ตีความหมายของคําสําคัญ และคนหาประโยคสําคัญท่ีสุด ผูอานตอง
พยายามเขาใจคําสําคัญ และเขาใจประเด็นท่ีสําคัญท่ีผูเขียนเสนอ เพ่ือเขาใจความคิดของผูเขียน 
   5.2.2 สรุปความคิดสําคัญของผูเขียน โดยพิจารณาวาประโยคใดเปนเหตุ 
ประโยคใดเปนผล ประโยคใดเปนขอสรุปซ่ึงบางครั้งผูเขียนไมไดสรุปความคิดออกมาใหเห็น
ชัดเจน แตผูอานตองพยายามสรุปออกมาใหได 
   5.2.3 ตัดสินวาอะไรคือการแกปญหาของผูเขียน เม่ือผูอานตีความสําคัญ
ใหตรงกับผูเขียน เขาใจความคิดสําคัญของผูเขียนและสรุปความคิดของผูเขียนไดแลว ผูอานก็จะ
วิเคราะหหรือตัดสินไดวาจากเรื่องราวหรือเหตุผลตางๆท่ีผูเขียนนํามาเสนอนั้นมีความสมเหตุสมผล
หนักแนน นาเช่ือถือไดหรือไมเพียงใด  
 มารยาทในการอาน 
  1. ขณะท่ีผูอ่ืนอานหนังสืออยูไมควรรบกวนดวยการพูดคุยหรือเดินเสียงดัง 
โดยเฉพาะเวลาอานหนังสือในหองสมุด  
  2. อยาพับ หรือฉีกหนังสือหนาท่ีตองการ ควรคัดลอกหรือถายสําเนาแทน 
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  3. ขณะท่ีผูอ่ืนอานหนังสืออยูนั้น ไมควรยื่นหนาเขาไปอานดวยเพราะเปนมารยาท
ท่ีไมสุภาพ 
  4. เม่ือยืมหนังสือมาอานตองรีบคืนทันทีที่อานจบและไมขีดเขียนอะไรลงบน
หนังสือ โดยเฉพาะหนังสือท่ียืมมาจากหองสมุดหรือยืมจากบุคคลอ่ืน 
 
กลวิธีในการอาน 
 เทคนิคการอานเร็วท่ีสําคัญและมีประโยชนมี 2 แบบ คือ การอานแบบสกิมม่ิง (Skimming) 
และ การอานแบบสแกนนิ่ง (Scanning) ท้ังสองเทคนิคนี้เปนเทคนิคท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถอาน 
เรื่องไดรวดเร็วและเขาใจเรื่องท่ีอานไดทันที ผูเช่ียวชาญทางการอานบางคนเรียกวาทักษะการ 
คนหา (Searching Skill) ซ่ึงเปนทักษะท่ีผูเรียนควรไดฝกฝนใหเกิดความชํานาญตอไป 

การอานแบบสกิมม่ิง (Skimming)  
 คือการอานขอความอยางรวดเร็วเปนจุดๆ เชน อาน 2 ถึง 3 คําแรก หรือ 2 ถึง 3 

ประโยคแรกแลวขามไป อาจขามเปนประโยคหรือเปนบรรทัดหรืออานเฉพาะประโยคแรกและ
ประโยคสุดทายของแตละยอหนาหรืออานเฉพาะคําหรือวลีท่ีสําคัญ การอานแบบนี้มีจุดมุงหมาย
หลัก 2 ประการคือ อานเพ่ือเก็บประเด็นหรือใจความสําคัญ และอานเพ่ือเก็บรายละเอียดท่ีสําคัญ
บางอยาง การอานแบบสกิมม่ิงมีประโยชนท่ีจะชวยประหยัดเวลาในการอานเพราะชวยใหผูอาน
อานเรื่องไดเร็วขึ้นและเขาใจใจความสําคัญท่ีอานไดโดยไมจําเปนตองอานรายละเอียดตลอดท้ัง
เรื่อง 

การอานแบบสแกนนิ่ง (Scanning)  
  จะเปนวิธีการหาขอมูลเฉพาะ เชน ตัวเลข วันท่ี สถานท่ี ช่ือคน เปนตน จะเปน
ขอมูลท่ีปรากฏใหผูอานเห็นไดอยางชัดเจนในบทอาน โดยถาในคําถาม ถามถึงสถานท่ี ก็ใหกวาด
สายตาไลดูแตคําท่ีหมายถึงสถานท่ี ซ่ึงสวนใหญจะเปนสถานท่ีเฉพาะ ซ่ึงเปนช่ือเฉพาะ  
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ระดับความเขาใจในการอาน 
การอานภาษาไทยนั้นเปนทักษะท่ีจําเปนมากสําหรับผูเรียนแตอยางไรก็ตามการท่ีจะอาน

อยางเขาใจใหถองแทนั้นตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง เนื่องจากความเขาใจในการอานมีหลาย
ระดับ เริ่มจากระดับท่ีงายซ่ึงผูอานไมจําเปนตองใชความคิดเห็นเพียงแตเขาใจตรงตามตัวอักษร
เทานั้นและยกระดับท่ียากคือผูอานตองใชความคิดเพ่ือวิเคราะหตัดสินประเมินคาจากส่ิงท่ีอานซ่ึง
นักการศึกษาไดแบงระดับความเขาใจในการอานไว ซ่ึง จีรพรรณ มหาพรหม (2545) แบงระดับ
ความเขาใจในการอานออกเปน 3 ระดับ คือ 

1. ความเขาใจในระดับขอเท็จจริง (Factual Level) คือ ความเขาใจเนื้อเรื่องที่อานตาม
ตัวอักษรท่ีเขียนไว 

2. ความเขาใจขั้นตีความ (Interpretation Level) คือ ความเขาใจโดยอาศัยการสรุปความ
ตีความ และแปลความหมายจากเรื่องท่ีอานได 

3. ความเขาใจขั้นประเมินคา (Evaluation Level) คือ ความสามารถในการประเมินคาส่ิงท่ี
อานมาโดยอาศัยความรูและประสบการณของผู อานพิจารณาและตัดสิน 
 ดังนั้นในฐานะท่ีเปนผูอานท่ีดี ควรศึกษาและทําความเขาใจวิธีการอานและการอานใน
ลักษณะตางๆ เพ่ือใหเกิดทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
การพัฒนาทักษะในการอานใหมีประสิทธิภาพ 

การอานใหมีประสิทธิภาพ เราตองรูกอนวาสาเหตุคืออะไรและควรพยายามแกไขตาม
สาเหตุนั้น สาเหตุท่ีทําใหการอานหนังสือขาดประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
 1. การอานทีละคํา 
 2. การอานออกเสียง 
 3. การใชวิธีเดียวกันตลอดในการอานทุกประเภท 
 4. การใชนิ้วช้ีขอความตามไปดวยในขณะอาน 
 5. การอานซํ้าไปซํ้ามา 
 6. การขาดสมาธิในการอาน 
ขอเสนอแนะที่ชวยใหอานอยางมีประสิทธิภาพ 
 1. ไมอานทีละคําการอานทีละคําทําใหอานหนังสือไดชาเพราะมุงหาความหมายของคําที
ละคํา สามารถแกไขไดโดยตั้งใจไววาเม่ืออานหนังสือทุกครั้งจะจับใจความสําคัญของประโยคดวย
การใชสายตาเพียงครั้งเดียว และไดความหมายทันที 
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 2. ไมอานออกเสียง การอานออกเสียงไมวาจะมีเสียงออกมาหรือมีเสียงในคอ การอานแบบ
นี้จะทําใหอานไดชาท้ังส้ินเพราะมุงแตออกเสียงตามตัวหนังสือท่ีปรากฏ การอานไดเร็วสามารถ
แกไขไดโดยพยายามทําการมองใหเห็นรูปทรงและการประสมคําของตัวหนังสือ สามารถผาน
ขั้นตอนการรับรูของเราไปสูสมองไดโดยไมตองเสียเวลาพินิจพิเคราะหวา ตัวหนังสือท่ีเราอานนั้น
สะกดอยางไร โดยการฝกขั้นแรกใหใชนิ้วปดปากในขณะอานตลอดเวลาจะทําใหอานไดดีขึ้น และ
เม่ือปฏิบัติเชนนี้จนติดเปนนิสัยแลวจะพบวาทําใหอานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3. นักศึกษาควรใชวิธีการอานท่ีแตกตางกัน ในแตละเรื่องท่ีอาน เชน อานเรื่องเบาสมองก็
อานเร็วได ถาอานตําราวิชาการตองใชความคิดพิจารณาเนื้อเรื่องก็ใชเวลาอานนานขึ้น นั้นคือผูอาน
ตองรูจุดประสงคของเรื่องท่ีจะอานดวย จึงจะไดประโยชนท่ีแทจริง 
 4. ไมใชนิ้วช้ีขอความตามไปดวย ในขณะอานจะทําใหอานไดชาลง การใชสายตากวาดไป
ตามบรรทัดจะเร็วกวาการใชนิ้วช้ีเพราะสายตาเคล่ือนท่ี เร็วกวานิ้ว วิธีแกนิสัยนี้อาจทําไดโดยใชมือ
จับหนังสือหรือประสานมือกันไวในขณะอานหนังสือ 
 5. ไมอานซํ้าไปซํ้ามา การอานเนื้อเรื่องท่ีไมเขาใจ เปนการช้ีใหเห็นวานักศึกษาไมม่ันใจท่ี
จะดึงเอาความสําคัญของเนื้อความนั้นออกมาไดดวยความสามารถของตนเอง เหตุนี้จึงทําใหอานชา
ลงเพราะคอยคิดแตจะกลับไปอานใหม แทนท่ีจะอานไปท้ังหนาเพ่ือหาแนวคิดใหม จงพยายามอาน
ครั้งเดียวอยางตั้งใจความคิดท้ังหลายจะหล่ังไหลมาเอง ไมตองกังวลวาตนเองจะอานไมรูเรื่อง 
 6. มีสมาธิในการอาน การปลอยใหความตั้งใจและความคงท่ีของอารมณลองลอยไปกับ
ความคิดท่ีสอดแทรกเขามาขณะอาน จะทําใหไมไดรับความรูอะไรจากการอานเลย นักศึกษาจะตอง
พัฒนาความสามารถโดยฝกจิตใหแนวแนมุงความสนใจอยูท่ีหนังสือเพียงอยางเดียวและท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการอานหนังสือ คือ ความหม่ันเพียรในการอาน มีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะเพ่ิมความสามารถ
ในการอานและการอานท่ีมีประสิทธิก็จะมาอยูคูกะเราไดโดยงายเม่ือการอานของมีประสิทธิภาพ
แลวประโยชนก็จะอยูกะตัวเราตลอดไป 
 
สรุป 
 การอานเปนวิธีการรับสารอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผูรับสารสามารถเลือกรับสารดวยวิธีการอาน
ตามความตองการของตนเอง ปจจุบันขาวสารตางๆมีท้ังขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ความจริง ความเท็จ 
ดังนั้นผูอานจําเปนตองมีทักษะการอานท่ีดี เพ่ือจะไดอานวิเคราะหสาร ตีความสารและสังเคราะห
สารไดอยางถูกตอง ในดานพฤติกรรมการอานผูอานตองเรียนรูวิธีการอานในแบบตางๆ เชน  
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การอานในใจ การอานออกเสียง ท้ังนี้ผูอานจะเลือกอานแบบใดนั้นขึ้นอยูกับเวลาและสถานท่ี การ
ประเมินคุณคาของหนังสือไมวาประเภทใด ผูประเมินควรอานหนังสือนั้นๆ อยางละเอียดและ
พิจารณาท้ังจุดดีและจุดดอยของหนังสือดวยใจเปนธรรม ปราศจากอคติ ซ่ึงเม่ือไดอานหนังสือเปน
ประจํา และฝกการวิเคราะห ตลอดจนมีการประเมินคุณคาของหนังสืออยูเสมอแลว ก็จะชวยใหมี
ความชํานาญในการอานหนังสือ และอานหนังสืออยางมีอรรถรสยิ่งขึ้น  
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แบบฝกหัดบทที่ 5 
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ 
1. การอาน มีความหมายและความสําคัญอยางไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. จงอธิบายประโยชนของการอาน พรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. การอานสามารถจําแนกไดกี่ประเภท จงอธิบาย พรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. การอานจับใจความสําคัญ มีประโยชนอยางไร พรอมอธิบายวิธีการจับใจความสําคัญ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. กลวิธีในการอานมีกี่แบบ และมีความแตกตางกนัอยางไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6. บันเทิงคดีและสารคดี มีความแตกตางกันอยางไร จงอธิบาย พรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
7. การอานในใจ การอานออกเสียง มีขอดีและขอเสียแตกตางกันอยางไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
8. การอานตีความ มีหลักการอยางไร อธิบาย พรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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9. การวิเคราะหการอาน ชวยใหการอานพัฒนาในดานใดบาง จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
10. นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร อธิบาย พรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 
 
บทที่ 6  
 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
 
แนวคิด  
 การเขียนเพ่ือการส่ือสารมีสวนสําคัญกับชีวิตในยุคปจจุบันเปนอยางมาก เพราะนอกจาก
มนุษยจะติดตอส่ือสารกันดวยการฟงและการพูดแลว การเขียนยังเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีจะสามารถ
บันทึกเปนในรูปแบบลายลักษณอักษร เพ่ือเตือนความจํา เพ่ือเปนหลักฐานทางราชการ ดังนั้นการ
จะเขียนไดสมบูรณผูเขียนตองมีทักษะในการใชภาษาและฝกเขียนอยูเปนประจํา เพ่ือใหเกิดความ
ชํานาญในงานเขียน 
 
วัตถุประสงค 
 1. บอกความหมายและจุดมุงหมายของการเขียนเพ่ือการส่ือสารได 
 2. อธิบายวิธีการเขียนยอหนาและบทความได 
 3. สามารถเขียนบทความได 
 4. จําแนกวิธีการเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุมและจดหมายสมัครงานได 
 5. สามารถเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุมและจดหมายสมัครงานได 
 6. นําความรูและความสามารถในการเขียนไปใชใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรคได 
 
สาระการเรียนรู 
 ความหมายของการเขียน 

จุดมุงหมายของการเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
กระบวนการเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
องคประกอบของการเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
การเขียนยอหนา 
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การเขียนบทความ 
การเขียนหนังสือราชการ 
การเขียนรายงานการประชุม 
การเขียนจดหมายสมัครงาน 

 
กิจกรรม 
 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 2. ปฏิบัติตามท่ีไดรับไดรับมอบหมาย 
 3. อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
 4. ฝกเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุมและจดหมายสมัครงาน 
 5. ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. แบบฝกหัด 
 3. Power Point เรื่องการเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบฝกปฏิบัต ิ
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแบบฝกหัดทายบทเรียน 
3. ประเมินจากการสอบประจําภาคเรียน 
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บทที่ 6 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร 

 
การเขียนเปนวิธีการส่ือสารรูปแบบหนึ่งโดยใชตัวหนังสือเปนลายลักษณอักษร ดังนั้นการ

เขียนจึงเปนส่ือท่ีสามารถอยูไดคงทน ผูรับสารสามารถยอนกลับไปอานทบทวน ตรวจสอบ และใช
เปนหลักฐานในการอางอิงได 
 การเขียนเปนการถายทอดความรูสึก ความคิด ความรู ของผูสงสาร ดังนั้นการจะเขียนงาน
ตางๆ ตองมีการจัดลําดับความรู เนื้อหาตางๆ ใหเปนระบบ มีกลวิธีในการเขียนท่ีนาสนใจใชภาษา
ใหถูกตองตามความหมายและอักขรวิธีเพ่ือใหผูรับสารเขาในในเนื้อหาท่ีผูสงสารตองการจะส่ือสาร
ไดเขาใจตรงกัน 
 
ความหมายของการเขียนเพื่อการสื่อสาร  
 บุญยงค เกศเทศ (2539) ไดนิยามการเขียน หมายถึง งานท่ีเขียนขึ้นทุกประเภทไมจํากัด
สถานท่ี โอกาส และถอยคํา 
 สมพร มันตะสูตร แพงพิพัฒน (2540) ใหความหมายการเขียนไววา คือการส่ือสารความรู 
ความคิด ทัศนคติ และอารมณเปนตัวอักษรจากผูเขียนถึงผูอาน 
 ภาคภูมิ หรรนภา (2554) ใหความหมายของการเขียนไววา หมายถึง การถายทอดส่ิงตางๆ 
เชนความรู ความคิด ทัศนคติ อารมณ จินตนาการ และขาวสาร จากผูเขียนสงไปยังผูอานโดยส่ือผาน
ตัวอักษรในการส่ือความหมาย 
 จากแนวคิดและความหมายดังกลาว สามารถสรุปไดวา การเขียนหมายถึง การถายทอด
ขอมูลความรู ความคิด ทัศนคติ อารมณ จินตนาการ ผานทางการเขียนเพ่ือส่ือความหมายใหผูรับ
สารไดเขาใจตรงกันกับผูสงสาร โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
 พัชนี เชยจรรยาและคณะ (2538) ไดกลาวถึงแนวคิดของการส่ือสารไววา การส่ือสารเปน
แนวคิดท่ีมนุษยรูจักและคุนเคยเปนอยางดี ท้ังนี้เพราะการส่ือสารเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยเปน
เครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหมนุษยสามารถดําเนินชีวิตไดอยางราบรื่นและดํารงสังคมของตนเองอยู
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ตอไป อยางไรก็ดีแมมนุษยจะคุนเคยกับการส่ือสารมากเพียงใดก็ตาม แตการจะหาคํานิยาม
ความหมายของคําวา “การส่ือสาร” ใหครบถวนสมบูรณกลับเปนเรื่องยาก ท้ังนี้เพราะคําวา “การ
ส่ือสาร” มีความหมายกวางและกินความมากจนระบุเจาะจงไดวาความหมายใดสมบูรณท่ีสุด  
 อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (2547) กลาววา การส่ือสารเปนท้ังศาสตร (Science) และ (Art) เปน
กระบวนการถายทอดความรูสึกนึกคิด ขาวสารขอมูล ความรู ภูมิปญญา คานิยม ความเช่ือ มรดก
ทางวัฒนธรรม หรือเรียกรวมกันวา เปนการถายทอดสารจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่ง เพื่อ
วัตถุประสงคในการเช่ือมโยงสัมพันธกัน 
 ภาคภูมิ หรรนภา (2554) ไดใหความหมายของการส่ือสารไววา การส่ือสารหมายถึง 
กระบวนการทําความเขาใจรวมกันดวยการสงสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร โดยผานองคประกอบ
ท่ีสําคัญคือ ผูสงสาร ตัวสาร ชองทาง (ส่ือ) ผูรับสาร ท้ังนี้รวมถึงปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสาร 
 จากแนวคิดและความหมายดังกลาว สามารถสรุปได การส่ือสารหมายถึง การถายทอด
ขอมูลขาวสาร ความรู ความคิด อารมณ ของผูสงสาร ผานไปยังผูรับสาร และเกิดการเขาใจ
ความหมายรวมกัน ท้ังนี้การส่ือสารจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับศิลปะในการใช
ภาษาของผูสงสารดวย 
 จากแนวคิดและความหมายของการเขียนและการส่ือสารขางตน สามารถสรุปไดวา การ
เขียนเพ่ือการส่ือสาร หมายถึงการถายทอดความรู ความคิด ทัศนคติ จินตนาการและอารมณดวยลาย
ลักษณอักษร โดยมุงใหความรู ความเขาใจ เปนสําคัญ การเขียนเพ่ือการส่ือสารจะประสบผลสําเร็จ
ไดดีหากผูเขียนนั้นมีความรูเรื่องการใชภาษาและมีศิลปะในการใชภาษากับการส่ือสาร 
 

จุดมุงหมายของการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 การเขียนเพ่ือการส่ือสารเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับบุคคลสองฝาย คือ ผูสงสารและ
ผูรับสารเพ่ือใหการส่ือสารบรรลุเปาหมายจึงตองมีการพิจารณาถึงจุกมุงหมายของการส่ือสาร 
เพ่ือใหทราบวาการส่ือสารในครั้งนั้นผูสงสารตองการส่ืออะไร และผูรับสารตองการรับอะไร เพราะ
จุดมุงหมายของผูสงสารกับผูรับสารอาจไมเหมือนกัน อาจมีปฏิกิริยาท่ีไมพึงประสงคตอการรับสาร 
อันทําใหผลของการส่ือสารไมบรรลุเปาหมายเกิดความลมเหลวในการส่ือสาร  
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 สมพร มันตะสูตร (2540) การถึงจุดมุงหมายในการส่ือสารไววา การเขียนเพ่ือการส่ือสาร
เปนการส่ือสารความรู ขอเท็จจริง ความเขาใจ จินตนาการ อารมณและความคิดเห็นระหวางผูสง
สารไปยังผูรับสาร จุดมุงหมายของการส่ือสารแตละครั้งยอมมีความแตกตางกัน การเขียนหนึ่งครั้ง
อาจทําขึ้นเพ่ือจุดมุงหมายมากกวาหนึ่งจุดมุงหมาย สามารถแบงไดดังนี ้
 1. การเขียนเพ่ือเลาเรื่อง คือ การกําหนดเรื่องราวท่ีเปนลําดับอยูแลวมาถายทอดเปนขอเขียน 
ผูเขียนตองใชวิธีเลาเรื่องท่ีชวนอานและเห็นภาพเหตุการณทําใหผูอานติดตามไดตลอด โดยใชกลวิธี
ตางๆ 
 2. การเขียนเพ่ืออธิบาย จะใชกับขอเขียนประเภทตําราหรืองานท่ีเปนวิชาการเปนการ
อธิบายแจกแจงขอเท็จจริง ความรู อธิบายวิธีใช การไขปญหา เพ่ือใหผูอานเขาใจ การเขียนประเภท
นี้ตองคํานึงถึงการใชภาษาท่ีรัดกุม 
 3. การเขียนเพ่ือชักจูงใจ ผูเขียนจะใชภาษาเพ่ือโฆษณาจูงใจใหผูอานสนใจ ดังนั้นจึงตองใช
ภาษาท่ีจดจํางาย คลองจองและกะทัดรัด แตตองสะดุดใจผูอาน เชนความแปลกใหม 
 4. การเขียนเพ่ือปลุกใจ เปนการเขียนเพ่ือใหคนเกิดความเขมแข็งพรอมเพรียง เพ่ือใหคน
เกิดความเปนหนึ่งเดียว ทําใหเกิดความฮึกเหิม เชน บทความปลุกใจรักชาต ิ
 5. การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น เปนการวิพากษวิจารณ หรือแนะนํา เชน บทความเชิง
วิเคราะหการวิจารณหนังสือ การแสดงขอคิดเห็นตางๆ การเขียนประเภทนี้ตองคํานึงถึงขอเท็จจริง 
โดยแสดงใหเห็นอยางชัดเจน การใชวิจารณญาณท่ีถูกตองและมีความยุติธรรม การเขียนเพ่ือสราง
จินตนาการเปนการเขียนท่ีผูเขียนตองการใหผูอานเกิดจินตนาการคลอยตามส่ิงท่ีเขียน การเขียน
แบบนี้จึงตองใชวิธีการสรางภาพลักษณเพ่ือจูงใจและสรางภาพใหผูอานอานแลวเกิดจินตนาการ 
 สรุปไดวาการเขียนเปนวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งท่ีมนุษยสามารถถายทอด
ความรู ขอเท็จจริง ความคิด จินตนาการ ทัศนคติ อารมณ และความรูสึกตางๆ ไดเปนอยางดี ท้ังนี้
ตองขึ้นอยูกับความสามารถของผูเขียนในการส่ือสารเปนสําคัญ 
 

กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 ปรีชา ชางขวัญยืน (2556) ไดกลาวถึงกระบวนการเขียนเพ่ือการส่ือสารไววา ในการเขียน
เพ่ือการส่ือสารจะเหมือนกับการเขียนท่ัวไปท่ีตองมีกระบวนการเขียนเปนระบบ ดังนี้  
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 1. การคิดใหเขาเรื่อง หมายถึง กระบวนการทางความคิดท่ีจะนําเรื่องราวตางๆมาเขียนโดยมี
ท่ีมาและแหลงขอมูลพรอม สามารถบอกไดวาจุดสําคัญของเรื่องคืออะไร จะถายทอดไดอยางไร 
การคิดใหเขาเรื่องประกอบดวยการคิดท่ีเปนระบบ คือ  
  1.1 คิดในส่ิงท่ีรู 
  1.2 คิดและเขียนในหัวขอท่ีกําหนด 
  1.3 การใหความกระจางในความคิด 

2. การจัดระเบียบและเรียบเรียงความคิด คือ การเรียบเรียงความคิดใหผูอานเกิดความรูสึก
รวมและเขาใจเหตุการณและเรื่องราวตางๆไดอยางตอเนื่อง มีความสัมพันธกนัเปนอันดี 
 3. การกระชับเนื้อความ หมายถึง การเขียนท่ีใชภาษากระชับรัดกุมตั้งประเด็นการเขียนไว
ชัดเจนวาจะเขียนอะไร มีองคประกอบและรายละเอียดอยางไรมีขอเท็จจริงสนับสนุนหรือไม
เพียงใด 
 4. การเสนอความคิด หมายถึง การเสนอความคิดดวยภาษาท่ีชัดเจนแจมแจงสามารถ
ถายทอดความคิดใหผูอานเขาใจไดวาเราคิดอะไร ท้ังนี้ความคิดท่ีนําเสนอนั้นจะตองมีความ
สอดคลองกันทุกยอหนา ท้ังรายละเอียด ความคิดเห็น ทัศนะคติ และมีตัวอยางประกอบชัดเจน 
 จากคํากลาวถึงกระบวนการเขียนเพ่ือการส่ือสาร สรุปไดวา กอนท่ีผูสงสารจะส่ือสารดวย
การเขียนนั้นจะตองผานกระบวนการตางๆ กอนท่ีจะมาสูการเขียนของตนเอง เพ่ือใหผูรับสารนั้น
ไดรับขอมูลท่ีชัดเจนและมีความเขาใจตรงกันกับผูสงสาร 
 
องคประกอบของการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 องคประกอบสําคัญของการเขียน คือ ผูเขียน งานเขียน และกลวิธีในงานเขียน การเขียน
สรางสรรค จะตองเกิดจากนักเขียนสรางสรรค คือจากผูเขียนท่ีมีความคิดกาวหนา กวางและลึก 
ลักษณะของผูเขียนเรื่องสรางสรรคท่ีดปีระกอบดวยลักษณะสําคัญหลายประการคือ 
 1. มีความพรอมและตองการท่ีจะเขียน มีแรงบันดาลใจท่ีจะถายทอดความรู ความคิดของ
ตนเองออกเปนตวัหนังสือ 
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 2. เปนผูมีประสบการณในชีวิตสูง มีความเจนจัดในชีวิต ความชางสังเกตความเปนไปของ
สังคม เปดรับประสบการณตางๆ ท้ังทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนความทุกข ความสุข ความรัก 
ความชัง ความสมหวังและความผิดหวัง 
 3. มองโลกในแงดีมีคุณธรรม เพราะเปนคุณสมบัติท่ีจะสรางงานเขียนประเทืองปญญาให
ผูอานได 
 4. มีอารมณละเมียดละไม มีความสามารถในการใชภาษาด ี
 5. มีทัศนคติท่ีดีตอการเขียน 
 6. มีความม่ันใจในตัวเองสูง 
 7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 คุณสมบัติท้ัง 7 ประการนี้จะสามารถทําใหผูเขียนงานสรางสรรคขึ้นมาได มีคุณคามีเนื้อหา
สาระท่ีมีรูปแบบผสมผสานกลมกลืนกับเนื้อเรื่องอยางมีจินตนาการ เราความรูสึกและอารมณ  
งานเขียนนั้นจะเปนงานท่ีนาสนใจ ไมนาเบ่ือหนาย และสามารถส่ือสารไดด ี
ลักษณะของการเขียนเพ่ือการส่ือสารที่ดี 
 ภาคภูมิ หรรนภา (2554) กลาวถึงการเขียนท่ีดี คือ การเขียนท่ีสรางงานเขียนใหมีคุณภาพ  
มีคุณคา มีลักษณะสําคัญท่ีจะทําใหงานเขียนเปนงานเขียนท่ีดีมีอยู 6 ประการ คือ 
 1. การเขียนตองมีเอกภาพ หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเนื้อความนั้น 
หมายถึง ในงานเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตองมีใจความสําคัญและจดุมุงหมายสําคัญเพียงอยางเดียว 
ผูเขียนจะตองเขียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไว หากจะมีการอธิบายขยายความใดๆ ก็จะตอง
เปนไปเพ่ือขยายใจความสําคัญอยางเดียวนั้นใหกระจางขึ้นไมอธิบายใหออกนอกลูนอกทาง เนื้อ
เรื่องท่ีเขียนจึงไมสับสนปนเปเรียกวาขาดเอกภาพ 
 2. การเขียนตองมีสารัตถภาพ การเขียนท่ีมีเนื้อหาเต็มบริบูรณ การเขียนใดๆ ตองคงเสนคง
วามีสาระหนักแนนเต็ม มีใจความสําคัญ ไมกลาววกไปวนมา หากประสงคจะเนนใจความสําคัญ
หรือสาระสําคัญตรงไหน ตองเขียนใหมุงตรงไปท่ีจุดนั้นไมออมคอม กลาวคือการใชภาษตางๆ ท่ีจะ
อธิบายขยายความใดๆ ตองทําเพียงเทาท่ีจําเปน ไมตองอารัมภบทและมีขอความประกอบยืดยาว
เกินไปนัก เชน เราตองการเขียนเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของพุทธศาสนา ก็ใหเขียนประเด็นท่ี
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สําคัญนั้นเลยทีเดียววาศาสนาพุทธมีความสําคัญอยางไร มีรายละเอียด มีเหตุผลท่ีจะสนับสนุน
อยางไรใหเขียนอยางตรงไปตรงมา 
 3. การเขียนตองมีสัมพันธภาพ การเขียนท่ีดีตองเขียนใหมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันเปน
เรื่องเดียวกัน ไมวางานเขียนนั้นจะมีกี่ยอหนา แตละยอหนาตองมีความเกี่ยวโยงสงทอดถึงกัน 
ขอความและเนื้อเรื่องแตละตอนคลองจองกันไปเหมือนลูกโซตามลําดับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นไมใช
ขาดตอน เชน จะเขียนพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ก็จะตอง
เขียนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแกพระองคตั้งแตบรรพบุรุษของพระองค พระประสูติกาล ปฐมวัย มัชฌิม
วัย และปจฉิมวัย และหากจะกลาวถึงการศึกษาของพระองค ก็จะตองกลาวตั้งแตเริ่มตนการศึกษา
เปนลําดับไปจนทรงสําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด และกลาวถึงพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของพระองค
ตามลําดับ ไมสับสน 
 4. การเขียนตองมีความกระจางแจง หมายถึง การเขียนท่ีตองใชความกระจางชัดเจน ไม
คลุมเครือ กอความสงสัยใหแกผูอาน หากมีคําจํากัดความก็ตองจํากัดความใหกระชับรัดกุมและมี
ความหมายตรงประเด็นมากท่ีสุด ควรคํานึงถึงอยูเสมอวาการเขียนเพ่ือสงสารไปยังผูอ่ืนตอง
คํานึงถึงผูอานท่ีมีความรูระดับกลางใหมากท่ีสุด อยาคิดวาผูอานทุกคนจะมีความรูสูงหรือมุงจะ
เขียนใหผูมีความรูอานเทานั้น การเขียนท่ีดีตองเปนท่ีเขาใจของผูอานโดยท่ัวไป 
 5. การเขียนตองมีแงมุมที่คงที่ หมายถึง การแสดงแงคิดในการเขียนซ่ึงผูแตงจะเสนอ
แนวคิดสําคัญของตนเองไวในงานเขียน พึงรักษาแงมุมใหคงท่ี ไมเสนอแนวคิดแปลกใหมในงาน
เขียนช้ินเดียว เชน การเขียนเพ่ือเสนอปญหา เรื่องท่ีจะเขียนนั้นจะตองกําหนดใหแนนอนวาเราจะ
มองในจุดแนวคิดหรือแงมุมตางๆ ในยอหนาตอไปก็จะตองกลาวไวอยางชัดเจน กลาวคือ เขียนถึง
มุมเดิมจนกระท่ังหมดขอสงสัยแลว จึงจะเปล่ียนไปมุมมองอ่ืน 
 6. การเขียนตองมีความนาสนใจติดตาม การเขียนไมวาจะเปนรอยแกวหรือรอยกรองหาก
ขาดความนาสนใจเสียแลวก็ทําใหผูอานเบ่ือหนายไมอยากติดตามขอเขียนนั้นอีกตอไป การเขียนท่ี
ชวนสนใจนาติดตามนั้นตองมีกลวิธีเราใจผูอานใหติดตามตั้งแตตน และเม่ืออานจบแลวก็ชวนให
ผูอานคิดวิพากษวิจารณงานเขียนของตน และใครจะไดอานงานเขียนของผูแตงคนเดียวกันนี้อีก  
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การเขียนยอหนา 
 การเขียนยอหนา คือ การเขียนกลุมขอความท่ีมีใจความสําคัญเพียงหนึ่งเดียว อาจเปน
ประโยคใจความสําคัญและประโยคสนันสนุนใจความ รูปแบบของยอหนาสังเกตไดจากการเขียน
โดยการขึ้นบรรทัดใหม และเวนจากริมกระดาษทางซายมือเขาไปประมาณ 5 ถึง 10 ตัวอักษร 

หลักการสําคัญเบื้องตนในการเขียนยอหนา 
 อวย พานิชและคณะ (2543) กลาวไววาการเขียนยอหนาท่ีดี คือ การเรียบเรียงส้ันๆ เรื่อง
หนึ่งท่ีประกอบขึ้นดวยประโยคหลายประโยค ประโยคเหลานั้นมีความสัมพันธกันโดยมีใจความมุง
แสดงความคิดเห็นสําคัญเพียงเรื่องเดียว 
 การเขียนยอหนาเปนสวนหนึ่งของงานเขียนชนิดตางๆ เชน เรียงความ บทความ หนังสือ 
ตํารา ฯลฯ ความยาวของยอหนาไมอาจจํากัดใหแนนอนตายตัวไดขึ้นอยูกับความสําคัญของเนื้อหาท่ี
นํามาเขียน 
 ความยาวของยอหนามีหลักกวางๆ คือตองยาวพอดท่ีีจะอธิบายความคิดไดแจมแจง แตตอง
ไมยาวจนกระท่ังมีความคิดหลายอยางเขามาปนกัน 
 งานเขียนชนิดตาง แบงยอหนาออกเปนหลายๆ ยอหนาจะชวยจํากัดขอบเขตของเนื้อหาทํา
ใหเขียนงายขึ้น และชวยใหผูอานสามารถจับประเด็นหรือใจความสําคัญไดงาย นอกจากนี้การเขียน
ยอหนายังมีจัดมุงหมายหลายประการ (Diana Hacker และ Betty Renshaw, 1979) กลาวไววา การยอ
หนาเพ่ือใหผูอานเขาใจโครงสรางของเรื่องซ่ึงแบงเปนตอนๆ เพ่ือใหผูอานไดมองเห็นความสมบูรณ
ของประโยคแตละประโยควาสอดคลองหรือสนับสนุนอยางไร และเปนการใหผูอานไดพักสายตา
ทําใหผูอานไมเหนื่อย 

คุณลักษณะของยอหนาที่ดี 
 ยอหนาท่ีดีจะตองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 

1. มีเอกภาพ ยอหนาท่ีดีตองมีเอกภาพ คือ ความเปนหนึ่งในดานความคิด นั่นคือทุก
ประโยคในยอหนานั้นๆ จะตองกลาวถึงความสําคัญเรื่องเดียวกัน เรื่องท่ีจะกลาวนั้นตองมีขอบเขต
จํากัด ไมใชเรื่องกวางๆ ท่ีประกอบดวยเรื่องตางๆ หลายเรื่อง เพราะจะทําใหไดเนื้อหาไมชัดเจน
เทาท่ีควร 
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 การเขียนยอหนาใหมีเอกภาพนั้นควรจํากัดขอบเขตความคิดใหมีเพียงความคิดเดียว 
ความคิดใดไมตรง หรือไมชวยสนับสนุนความคิดสําคัญควรตัดออก 
 ตัวอยาง 
 “ แรงบันดาลใจในการสรางวิกผมสําหรับคนเปนมะเร็งเริ่มมาจากแมเล้ียงท่ีปวยดวย
โรคมะเร็งลําไสเม่ือปกอน ตอนรักษาดวยคีโม ก็สังเกตเห็นวาเสนผมท่ีเขารัก เคยดูแล เวลารวงหลน
ไปแลวมันมีผลกระทบตอจิตใจเขา เขารูสึกหมดหวัง คิดวายังไงก็ไมรอดแน หลังจากนั้นเขาก็ทรุด
ลงอยางรวดเร็วมากไมนานเขาก็จากเราไป เราก็เลยอยากจะทําอะไรสักอยางเพ่ือชวยเหลือผูปวย
โรคมะเร็ง”  
 ยอหนาท่ียกตัวอยางมานี้ จะมีประเด็นความคิดหลักเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องแรงบันดาลใจ
ในการสรางวิกผม  
 2. สารัตภาพ ยอหนาท่ีดีตองมีสารัตภาพ คือ ความมีเนื้อหาสาระนั้นคือ ในยอหนาหนึ่งๆ
จะตองกลาวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยางไดเนื้อหาสาระหรือไดใจความท่ีชัดเจนเพียงพอ 
 การเขียนยอหนาใหมีสารัตภาพ ใหรายละเอียดเรื่องอยางแจมแจงนั้น ทําไดโดยกําหนด
ประโยคใจความสําคัญขึ้นมากอน และขยายประโยคใจความสําคัญใหชัดเจน ตัวอยางยอหนาเรื่อง
แรงบันดาลใจในการสรางวิกผมท่ียกตัวอยางมาขางตนนี้ ประโยคใจความสําคัญคือ “แรงบันดาลใจ
ในการสรางวิกผมสําหรับคนท่ีปวยเปนโรคมะเร็ง” สวนขอความอ่ืนๆเปนสวนใหรายละเอียดตางๆ 
เกี่ยวกับสาเหตุของแรงบันดาลใจ เพ่ือชวยสนับสนุนใจความสําคัญ 
 3. มีสัมพันธภาพ ยอหนาท่ีดีตองมีสัมพันธภาพ คือ มีความสัมพันธระหวางประโยคนั้นคือ 
ในยอหนาหนึ่งๆ ประโยคตางๆ ท่ีนํามาตอเนื่องกันนั้นตองมีความสัมพันธกันโดยอาจจะใชคําเช่ือม
หรือกลุมคําเช่ือมชวยแสดงความสัมพันธนั้น เชน 
 ถาตองการเช่ือมประโยคเพ่ือแสดงการเสริมความหรือแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน
อาจใชวา อีก ดวย ประการแรก ประการท่ีสอง ประการตอไป นากจากนี้ ฯลฯ 
 ถาตองการแสดงสรุป อาจใชวา ในท่ีสุด กลาวโดยยอ ดวยเหตุดังกลาว ฯลฯ 
 ถาตองการแสดงเหตุผล อาจใชวา เพราะวา เพราะฉะนั้น ดังนั้น ฯลฯ 
 ถาตองการแสดงความขัดแยง อาจใชวา แต อนึ่ง อยางไรก็ดี ฯลฯ  
 ถาตองการบอกเวลาและสถานท่ี อาจใชวา ตอมา หลังจากนั้น เหนือขึ้นไป ฯลฯ 
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 ถาตองการแสดงการเปรียบเทียบ อาจใชวา ราวกับ ในทํานอนเดียวกัน ฯลฯ 
 ถาตองการขยายความ อาจใชวา ตัวอยางเชน อาทิ ฯลฯ 

สวนประกอบของยอหนา 
 ในแตละยอหนาจะมีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ  
 1. สวนใจความสําคัญ คือ ประเด็นสําคัญท่ีตองการจะกลาวถึงในยอหนาแตละยอหนา
ประเด็นสําคัญนี้บางทีก็ไมไดเขียนเปนประโยค แตเม่ืออานแลวจะจับประเด็นได แตบางครั้งก็เขียน
เปนประโยคชัดเจนในยอหนาเรียกวาประโยคใจความสําคัญ 
 2. สวนขยาย หมายถึง ขอความตางๆ ท่ีอธิบายใหรายละเอียดหรือยกตัวอยางเพ่ือประกอบ
ใหผูอานเขาใจประเด็นสําคัญในยอหนาเพ่ิมมากขึ้น 
 ในงานเขียนยอหนาเปนสัญลักษณบอกการเริ่มตนเนื้อหาในใจความหนึ่งๆ เม่ือใจความ
เปล่ียนยอหนาก็ตองเปล่ียน ฉะนั้นในงานเขียนตางๆยอหนาจะเปนตัวแบงความคิด แบงการพัก
สายตา แบงความสนใจและแบงกลวิธีการเลนตัวอักษร จัดไดวายอหนาเปนอวัจนภาษาประเภท
หนึ่งท่ีชวยเสริมในการอธิบายงานเขียนใหผูอานเขาใจมากขึ้น 
 

การเขียนบทความ 
 การเขียนบทความมีความสําคัญสําหรับนักเขียนอาชีพและนักเขียนหนาใหม สังเกตไดจาก
ส่ือส่ิงพิมพในยุคปจจุบัน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ จะมีคอลัมนบทความแสดง
ความรู ทัศนะคติ ตางของผูเขียนเปนประจํา ซ่ึงในบทเรียนนี้จะกลาวโดยรวมเปนบทความในส่ือ
ส่ิงพิมพ เนื่องจากบทความเปนงานเขียนท่ีแสดงความคิดเห็นของผูเขียนเปนหลัก 
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ภาพท่ี 6.1 ธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนบทความสารคดี อันดับ 1 ของประเทศไทย 
ท่ีมา http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2013/04/02/images/news_img_498438_1.jpg 
 
 ความหมายของบทความ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ใหความหมายของบทความไววา 
“บทความ น. ขอเขียนซ่ึงอาจจะเปนรายงานหรือการแสดงความคิดเห็นมักตีพิมพในหนังสือพิมพ 
วารสาร สารานุกรมเปนตน” 
  ฉัตร บุนนาค สุวรรณี อุดมผล และวรรณี พุทธเจริญทอง (2526) ไดกลาวถึงความหมายของ
บทความไวพอสรุปไดวา ถาพิจารณาดานเนื้อหา บทความมีเนื้อเรื่องท่ีมีขอมูลจากความเปนจริงซ่ึง
ผูเขียนไดมาจากแหลงตางๆ ตามประเภทของบทความ อีกท้ังยังประกอบดวยขอคิดเห็นซ่ึงผูเขียนมี
ตอเรื่องราวนั้นๆ เพ่ือใหผูอานทราบแนวคิดของผูเขียน สวนกลวิธีการเขียน วิธีการเขียนบทความจะ
เฉพาะเจาะจงไมไดภาษาและขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูเขียนและเนื้อหาบทความ 
  สนิท ตั้งทวี (2529) ไดใหความหมายของบทความไววา “บทความเปนความเรียงชนิดหนึ่ง
ท่ีเขียนขึ้นโดยมีหลักฐานขอเท็จจริง เขียนเพ่ือแสดงความรู ความคิด ตลอดจนขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องหรือเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น เรื่องท่ีจะเขียนจะตองเปนเรื่องท่ีคนกําลังจะสนใจ ทันเหตุการณ 
มีสาระแทรกทัศนะท่ีชวนคิด ชวนอาน” 
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  จากความหมายของบทความขางตนพอสรุปไดวาบทความคือ ความเรียงประเภทหนึ่งซ่ึงมี
จุดประสงคหลายลักษณะ เชน เพ่ือแสดงความรู เสนอขอเท็จจริง ความคิดเห็น ตั้งขอสังเกต
วิเคราะหวิจารณ ประเมินคาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเขียนบทความตองเขียนอยางมีหลักฐาน 
มีเหตุผลนาเช่ือถือ หากมีขอเสนอแนะควรเปนไปในทางสรางสรรค วิธีการเขียนบทความและการ
ใชภาษาในบทความนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยูกับจุดประสงคของผูเขยีนและเนื้อหาของบทความ  
 
 ประเภทของบทความ 
  บทความในหนังสือพิมพมีหลายประเภท หากแบงตามลักษณะเนื้อหาจะแบงได 
11 ประเภทไดแก     

1. บทบรรณาธิการ 
   บทบรรณาธิการ เปนบทความแสดงความคิดเห็นลักษณะหนึ่งท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเสนอ
แนวคิดหลักของหนังสือพิมพฉบับนั้นท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งกองบรรณาธิการหนังสือพิมพจะ
มอบหมายใหบุคคลในกองบรรณาธิการเปนผูเขียนในนามหนังสือพิมพ  

2. บทความสัมภาษณ 
   บทความสัมภาษณเปนบทความท่ีเขียนขึ้นจากการสัมภาษณบุคคลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง หรือเกี่ยวกบัชีวิตของบุคคลนั้น นอกจากนี้อาจเขียนขึ้น
จากการสัมภาษณบุคคลหลายคนในหัวขอเรื่องเดียวกันเพ่ือใหหลายแนวคิด ปกติมักจะสัมภาษณ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการตางๆ หรือมีคุณสมบัติเดน มีความสําคัญท่ีคนสนใจ บทความชนิดนี้
มักจะตีพิมพหนังสือพิมพรายวันฉบับประจําวันศุกร เสาร และอาทิตยมากกวาท่ีจะตีพิมพประจํา 
ทุกวัน 

3. บทความแสดงความคิดเห็นทั่ว ไป 
   บทความแสดงความคิดเห็นท่ัวไป มีเนื้อหาหลายลักษณะ อาทิเชน ผูเขียนหยิบยก
ปญหาเหตุการณหรือเรื่องท่ีประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น หรือผูเขียนเสนอความคิดเห็น
สนับสุนนคัดคานหรือท้ังสนับสนุนและคัดคานความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันของคนอ่ืนๆ เปนตน
เรื่องท่ีผูเขียนมักหยิบยกมาแสดงความคิดเห็น เชน ขาวสารบานเมืองท่ีกําลังไดรับความสนใจ เรื่อง
รักๆใครๆของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ของแปลกประหลาด เรื่องโชคลาภ เรื่องเศรษฐี เปนตน 
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4. บทความวิเคราะห 
   บทความวิเคราะหเปนบทความแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่งซ่ึงผูเขียนจะพิจารณา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเผยแพรมาแลวอยางละเอียด โดยแยกแยะใหเห็นสวนตางๆ ของเรื่องนั้น ผูเขียน
เสนอความคิดท้ังในทางสนับสนุนและขัดแยง อีกท้ังวิเคราะหเหตุการณเรื่องราวนั้นละเอียด แสดง
ขอเท็จจริง เหตุผล เพ่ือใหผูอานไดความรู ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกิดความคิดท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  

5. บทความวิจารณ  
   บทความลักษณะนี้เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณเรื่องราวท่ีตองการ
วิจารณดวยเหตุผลและหลักวิชาการเปนสําคัญ เชน นวนิยาย เรื่องส้ัน กวีนิพนธ หนังสือเชิงธุรกิจ 
จิตวิทยา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทยความรูท่ัวไปเปนตน เพ่ือแนะนําหนังสือเหลานั้นให
ผูอานไดรูจักท้ังในแงของเนื้อหาการใชภาษาและแนวคิด เพ่ือใหผูอานไดเลือกหามาอานไดตรงกับ
ความตองการ 

6. บทความสารคดีทองเที่ยว  
   บทความนี้มีเนื้อหาแนวบรรยาย การเลาเรื่องเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ท่ีมี
ทัศนียภาพสวยงามตามธรรมชาติหรือสถานท่ีท่ีมีความสําคัญดานตางๆ อาทิดานประวัติศาสตรดาน
ภูมิศาสตร ดานวัฒนธรรม ดานวรรณคดี เปนตนตลอดจนแหลงบันเทิงตางๆ  ซ่ึงผูเขียนบทความนีมี้
จุดประสงคเพ่ือแนะนําใหผูอานรูจักสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ และชักชวนใหสนใจจนกระทั่งเกิด
ความตองการจะไปพบเห็นสถานท่ีนั้นๆ ดวยเหตุนี้ผูเขียนบทความลักษณะนี้ควรจะมีประสบการณ
ตรงเคยไปสถานท่ีนั้น   

7. บทความกึ่งชีวประวัต ิ
   บทความลักษณะนี้มิใชการเขียนชีวประวัติของบุคคล แตเขียนเพียงบางสวนของ
ชีวิตบุคคลเพ่ือใหผูอานทราบ โดยเฉพาะคุณสมบัติหรือผลงานเดนท่ีทําใหบุคคลนั้นมีชื่อเสียง 
ประสบความสํารวจในชีวิต อีกท้ังเพ่ือแสดงความช่ืนชมยกยองเจาของประวัติ และช้ีใหผูอานได
พบแงคิดเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหประสบความสําเร็จ  
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8. บทความครบรอบป  
   บทความนี้มีเนื้อหาแนวบรรยาย เลาเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ วิธีการใน
เทศกาลหรือวันสําคัญ เชน วันสําคัญทางศาสนา ทางประวัติศาสตร ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับบุคคล
สําคัญ  

9. บทความใหความรูทั่วไป 
   บทความประเภทผูเขียนจะอธิบายใหความรู ใหคําแนะนําในเรื่องท่ัวๆ ไปในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เชน มารยาทการเขาสังคม การแตงกายใหเหมาะสมแกกาลเทศะและ
บุคลิกภาพเคล็ดลับความงาม การครองชีวิตคู การรับประทานอาหารอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
รวมถึงบทความท่ีอธิบายวิธีการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชน การทําอาหาร การประดิษฐส่ิงของ เครื่องใช
อยางงายๆ บทความประเภทนี้มักจะตีพิมพในหนังสือรายวัน ประจําวันทุกวัน หรือเปนคอลัมน 
ประจํา 

10. บทความเชิงธรรมะ 
   บทความประเภทนี้ผูเขียนจะอธิบายขอธรรมะใหผูอานท่ัวๆ ไปเขาใจไดงาย หรือ
ใหคติ ใหแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนา เสนอหนทางแกปญหาตามแนวพุทธปรัชญา 
ปจจุบันบทความลักษณะนี้มีมากขึ้นเพ่ือใหผูอานมีแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีวิกฤตไดอยาง
ปกติสุขมากขึ้น 

11. บทความวิชาการ  
   บทความประเภทนี้มีเนื้อหาแสดงขอเท็จจริง ขอความรูทางวิชาการเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ทางแพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร 
นิเทศศาสตร ปรัชญาศาสนา จิตวิทยา ภาษาเปนตน ผูเขียนอาจเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการหรือ
เสนอท้ังเนื้อหาสาระขอเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห วิจารณก็ได หรืออาจจะ
เสนอผลการวิจัย 
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 สวนประกอบของบทความ  
  บทความประกอบดวย 4 สวนสําคัญ ดังนี้ 
   1. ชื่อเร่ือง 
   ช่ือเรื่องเปนสวนแรกของบทความท่ีจะเรียกรองความสนใจจากผูอาน จูงใจให
ผูอานติดตามอานเรื่องราวตอไป นอกจากนี้ช่ือเรื่องยังบอกแนวทางเนื้อหาและจํากัดขอบเขตของ
เรื่องใหผูอานทราบอีกดวย 

วิธีการตั้งชื่อเร่ือง 
    การตั้งช่ือเรื่องมีหลายวิธีผูเขียนควรเลือกใหเหมาะสมกับเนื้อหาและ
ประเภทของบทความอีกท้ังสามารถผสมผสานหลายวิธีการเพ่ือตั้งช่ือเรื่องไดดังนี ้
    1. ตั้งช่ือเรื่องเนนสาระสําคัญของเรื่องอยางชัดเจน วิธีนี้ใชภาษาเรียบงาย 
มีความตรงไปตรงมาเพ่ือเสนอประเด็นสําคัญของเรื่อง เชน 
      - เปล่ียนความทุกขไหเปนความสุข 
      - การคนพบไดโนเสารพันธุใหมเทือกเขาอากินะ 
    2. ตั้งช่ือเรื่องโดยยกสํานวน คําคม คําประพันธ สุภาษิต คําพังเพย ท่ี
สอดคลองกับเนื้อหาเรือ่ง เชน  
     - ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง 

- ทําดีไดด ีทําช่ัวไดช่ัว 
    3. ตั้งช่ือเรื่องแบบขัดความหรือขัดแยงกันคือนําคําท่ีมีความหมายขัดแยง
กันหรือตรงขามกันมาวางไวดวยกัน รวมถึงการตั้งช่ือท่ีมีเนื้อหาสาระขัดแยงกับความคิดความรูสึก
ของคนท่ัวไป เพ่ือใหผูอานรูสึกถึงความขัดแยง จนแปลกใจ สงสัยจนตองอานเรื่องราวตอไป เชน 
     - บอน้ํารักษาโรค งมงายหรือศรัทธา 
     - ความรักท่ีออนหวานหรือความทรมานท่ีนุมนวล 
    4. ตั้งช่ือเรื่องโดยกลาวช่ือบุคคลสําคัญในเรื่อง เชน 
     - นิกกี้  ชีวิตจริงไมหลงติดในมายา 
     - นาเน็ก “ตกงานมีความสุขมาก” 
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    5. ตั้งช่ือโดยกลาวถึงสถานท่ีสําคัญของเรื่อง เชน 
     - เหตุเกิดท่ีลานพระรูป  
    - เท่ียววัดไหวพระ “วัดโพธิมหาราช”  
   6. ตั้งช่ือเรื่องดวยคําแสดงคําถาม เชน 
     - ช่ือนั้นสําคัญไฉน 
     - กําจัดนิสัยงวงนอนตอนสายอยางไร 
   7. ตั้งช่ือแบบเราความสนใจ ดวยถอยคําท่ีสะดุดตาผูอาน เชนใชถอยคํา
ส้ันๆ แต เด็ดขาด รุนแรง ซ่ึงจะเปนภาษาปาก เชน 
     - ตองหนาดาน – ใจถึง 
    - เกิดเปนลูกแมคา ตองกลาสู 
   8. ตั้งช่ือเรื่องดวยการเปรียบเทียบ มีการใชสัญลักษณเพ่ือใหตคีวาม เชน 
     - “ภูกระดึง” มรดกแหงอีสาน 
     - โรงเรียนประจํา คุกหรือสถานศึกษา 

2. คํานํา 
   คํานําเปนสวนเปดเรื่องท่ีจะนําเขาสูเนื้อเรื่องตอไป ท้ังนี้เพ่ือแนะนําใหผูอานทราบ
กอนวากําลังจะอานเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือผูอ่ืนมีเจตนาอะไรหรือขอบเขตของเรื่องมีอะไรบาง 
บางครั้งผูเขียนจะปูพ้ืนฐานความรูความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอานตอใหแกผูอาน นอกจากนั้นคํานํา
เปนสวนเราความสนใจของผูอานใหอยากติดตามเรื่องตอไป 

วิธีการเขียนคํานํา  
    1. คํานําท่ีหยิบยกเหตุการณท่ีเปนขาวเหตุการณสําคัญมากลาวโดยสรุป
สาระสําคัญ ท้ังนี้เพียงผูเขียนจะไดเสนอความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห วิจารณเรื่องราวนั้นๆ ตอไป 
    2. คํานําท่ีตั้งเปนคําถาม คํานําลักษณะนี้จะปรากฏคําแสดงคําถามใน
ขอความหรือมีเนื้อหาแสดงความสงสัยใครหาคําตอบ 
    3. คํานําท่ีกลาวถึงความสําคัญ คํานําลักษณะนี้จะมีเนื้อหากลาวถึง
ความสําคัญของเรื่องราวท่ีจะเสนอความคิด ขอเท็จจริงในสวนเนื้อเรื่อง 
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    4. คํานําหยิบยกเหตุการณเรื่องราวท่ีเห็นวาไมเหมาะสมไมถูกตองมากลาว 
ผูเขียนจะเสนอภาพเหตุการณ หรือเรื่องราวท่ีคิดเห็นวาไมถูกตอง ไมเหมาะสมในคํานําแลวจึงแสดง
ความคิดเห็นในเชิงวิเคราะหวิจารณตอไปในสวนเนื้อเรื่อง 
    5. คํานําท่ีทักทายผูอานชวนผูอานสนทนาผูเขียนมักจะใชคําทักทายหรือ
แสดงคําพูดท่ีเปนกันเองกับผูอาน เพ่ือชวนใหผูอานสนใจติดตามอานเนื้อหา 
    6. คํานําท่ีใหคําจํากัดความหรือนิยามคําศัพท คํานําลักษณะนี้ผูเขียนจะ
อธิบายความหมายของคําศัพทท่ีปรากฏในช่ือเรื่อง เพ่ือปูพ้ืนฐานความรูใหผูอานเขาใจเรื่องกอน
อานเนื้อเรื่องตอไป  
     7. คํานําท่ีชวนใหผูอานคิด เพ่ือเรียกรองความสนใจใหติดตามอาน ผูเขียน
หยิบยกเรื่องราวท่ีดูเหมือนจะไกลตัวผูอาน ผูอานหลายคนมองขามไป นํามาใหผูอานไดคดิในแงมุม
ท่ีผูเขียนตองการ และนําเสนอแงมุมนั้นในสวนของคํานํา 
    8. คํานําท่ีตัดตอนขอความหรือคําพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากลาว 
ผูเขียนจะตัดตอนขอความหรือคํากลาวของผูมีช่ือเสียงซ่ึงเกี่ยวของกับเรื่องท่ีผูเขียนจะนําเสนอมาไว
ในสวนของคํานํา เพ่ือใหผูอานมองเห็นความสําคัญของเรื่องนั้น 
   9. คํานําท่ีใชขอความเปรียบเทียบ ผูเขียนจะกลาวนําดวยการอานขอความ
หรือถอยคําหรือเรื่องราวท่ีมีสวนคลายกันหรือแตกตางกันมาเปรียบเทียบ เพ่ือใหผูอานเห็นความ
เหมือนหรือความตาง จนเกิดสงสัยใครอยากรูเรื่องราวตอไป 
    10. คํานําท่ีกลาวถึงคําพังเพย สํานวน สุภาษิต คําประพันธ ท่ีเกี่ยวของกับ
เรื่องผูเขียนจะนําคําพังเพย สํานวน สุภาษิต คําประพันธ ท่ีมีความหมายสอดคลองกับเรื่องท่ีจะเขียน
มาไวในสวนของคํานํา เพ่ือเรียกรองความสนใจใหคนหาความจริงในสวนเนื้อเรื่อง 

3. เนื้อเร่ือง 
   เนื้อเรือ่ง คือ ประเด็นตางๆ ท่ีผูเขียนนําเสนอเพ่ือแสดงขอเท็จจริงท่ีเปนขอความรู 
ความคิดเห็นรวมท้ังขอเท็จจริงท่ีเปนเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นประสบการณของผูเขียนซ่ึงเรียบ
เรียงขึ้นอยางมีระบบระเบียบมีการจัดลําดับความคิดอยางตอเนื่อง ท้ังนี้มีจุดหมายหลายประการตาม
ประเภทของบทความ เชน เพ่ือใหผูอานฉุกคิด หรือมองเห็นความสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให
ผูอานทราบความคิดเห็นของผูเขียน เปนตน 
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   ขอแนะนําในการเขียนเนื้อเร่ือง 
    1. เขียนรายละเอียดของเนื้อเรื่องใหชัดเจนใหมีปริมาณเนื้อหาเพียง
พอท่ีจะใหผูอานเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดชันเจนหรือปริมาณเนื้อหามากพอท่ีจะสนับสนุนความคิด
ของผูเขียนท่ีนําเสนอใหผูอานเขาใจและคิดคลอยตาม 
    2. จัดลําดับเรื่องใหเปนขั้นตอนตอเนื่อง และเหมาะสมกับเนื้อหาบทความ 
ท้ังการจัดลําดับขอความภายในยอหนาและการจัดลําดับเรื่องราวในแตละยอหนา  
    3. เสนอความคิดเห็นในประเด็นตางๆ อยางชัดเจนเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยอยางไร เหมาะสมหรือมาเหมาะสมอยางไร ถูกตองหรือไมถูกตองอยางไร ดีหรือไมดีอยางไร 
พรอมเหตุผลสนับสนุนท่ีสมเหตุสมผลนาเช่ือถือ ไมเขียนตามอารมณหรือความรูสึก 
    4. ยกขอมูลประกอบเรื่องใหชัดเจน เชน ตัวอยาง สถิติ แผนภูมิ ตาราง 
ภาพประกอบ เปนตน เพ่ือใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น 
    5. กรณีท่ีเนื้อเรื่องนําเสนอเนื้อหาหลายประเด็นหรือมีเนื้อความยาว 
ผูเขียนควรขึ้นยอหนาใหม หรือนําเสนอเปนขอๆ ใหชัดเจน 
    6. ใชถอยคําภาษาสุภาพ เลือกใชระดับภาษา และโวหาร เหมาะสมกับ
บทความแตละประเภท 

4. สรุป 
   สรุป คือ การปดเรื่องเปนขอความตอนสุดทายของเรื่อง เพ่ือใหผูอานรูสึก
ประทับใจ จดจําเรื่องราวไดอาน นําเอาเรื่องราวท่ีไดอานไปสนทนา วิพากษวิจารณตอไป หรือนํา
เรื่องราวท่ีไดอานไปคิดพิจารณาปฏิบัติตอไป 
   ขอแนะนําการเขียนสรุป 
    1. ความยาวของสวนสรุปไมควรยาวเกินไปและไมควรยกตัวอยางหรือ
ขยายความเพ่ิมเติม 
    2. สวนสรุปควรกระตุนใหผูอานเกิดความคิดกวางไกล ไดแงคิดอยางใด
อยางหนึ่ง หรือมองเห็นความสําคัญของเรื่องนั้นๆ มากขึ้น 
    3. เลือกวิธีการเขียนสรุปใหเหมาะกับประเภทของบทความ เนื้อหาและ 
คํานํา 
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    4. ควรมีประโยคกินใจ เพ่ือปดเรื่องโดยเฉพาะในบทความในเชิงแสดง
ความคิดเห็น 
   วิธีการเขียนสรุป  
   วิธีการเขียนสรุปมีหลายวิธี ผูเขียนควรเลือกใหเหมาะสมกับคํานํา เนื้อคํา และ
ประเภทของบทความ  
    1. สรุปแบบย้ําใหเห็นประเด็นสําคัญแนะแนวทางปฏิบัติ ผูเขียนจะกลาว
ย้ําประเด็นสําคัญท่ีนําเสนอไปเสนอไปแลวอีกครั้งและแนะแนวทางปฏิบัต ิ
    2. สรุปดวยคําถามใหผูอานไดฉุกคิด ผูเขียนจะท้ิงทายดวยประโยคคําถาม
ท้ังนี้เพ่ือใหผูอานไดฉุกคิดในเรื่องท่ีผูเขียนนําเสนอ 
    3. สรุปดวยขอความใหขอคิดแกผูอาน ผูเขียนจะใหขอคิดแกผูอานหาก
ผูอานไมไดปฏิบัติตามหรือไมเห็นความสําคัญตามท่ีผูเขียนนําเสนอจะเกิดผลเสียตามมา สวนผูอาน
จะดําเนินการอยางไรตอไปนั้นขึ้นอยูในดุลยพินิจของผูอาน 
    4. สรุปดวยขอความท่ีตอบรับคํานําผูเขียนนั้นจะตองใชเนื้อหาหรือ
ขอความท่ีตอบรับหรือสอดคลองกับเนื้อหา หรือขอความในสวนคํานํา เพ่ือแสดงลีลาการเขียนของ
ผูเขียน 
    5. สรุปดวยความรูสึกหรือความคิดเห็นของผูเขียนท่ีมีตอเรื่องราวนั้น 
    6. สรุปดวยการช้ีใหเห็นแนวโนมในอนาคตของเหตุการณหรือเรื่องราว 
ผูเขียนจะแสดงภาพเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต หากเหตุการณยังดําเนินไปเชนนี้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น 
    7. สรุปผลดวยถอยคําท่ีแสดงอารมณความรูสึกของผูเขียน ผูเขียนจะเสนอ
ถอยคําท่ีแสดงความรูสึกของตนท่ีมีตอเรื่องราวนั้นอยางชัดเจน  
    8. สรุปผลดวยการนําคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวน บทประพันธท่ีเกี่ยวของ
กันมากลาว ผูเขียนจะยกคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวน หรือคําประพันธ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของ
สอดคลองกับเรื่องมาเขียนในบทสรุปเพ่ือใหผูอานเขาใจเรื่องเขาใจความคิดของผูเขียนชัดเจนขึ้นอีก
ท้ังแสดงลีลาการเขียนของผูเขียนดวย 
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    9. สรุปแบบท้ิงเปนปริศนาใหคิดตอเอง ผูเขียนจะนําเสนอขอมูลเปนนัย
หรือเปนปริศนาใหผูอานคิดตอ หรือสรุปเรื่องเอง 
    10. สรุปดวยขอความเชิงเปรียบเทียบ ผูเขียนจะกลาวเปรียบเทียบเรื่องที่
นําเสนอมาท้ังหมดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีคลายกันหรือตรงขามกันหรือใชถอยคําเชิงอุปมาเพ่ือให
ผูอานเห็นภาพเขาใจเรื่องตามท่ีผูเขียนตองการ 

ลักษณะของบทความที่ดี 
   บทความท่ีดีควรมีลักษณะสําคัญประการ ดังนี้ 
   1. มีเอกภาพ 
   กลาวคือ เนื้อหาของบทความมีความเปนอันดับหนึ่งอันเดียวกันแมวาบทความ
เรื่องหนึ่งจบประกอบดวยขอความหลายยอหนา แมตลอดเรื่องจะมีความคิดหลายประการก็ตาม แต
ทุกประเด็นจะมีทิศทางของเนื้อหาไปในทางเดียวกัน เพ่ือมุงสูประเด็นหลักท่ีตองการนําเสนอ 
   2. มีสารัตถภาพ 
   กลาวคือ ผูเขียนตองเนนย้ําประเด็นสําคัญของเรื่องใหชัดเจนวาตองการจะนําเสนอ
แนวคิดสําคัญอะไรดวยประโยคใจความสําคัญหรือสาระสําคัญท่ีโดดเดน หรือดวยปริมาณประโยค
ขยายความ หรือการขยายความในประเด็นหลักนั้นๆ อยางชัดเจน เนื้อความตลอดเรื่องควรกลาวย้ํา
ประเด็นหลักของเรื่องเสมอๆ 
   3. มีสัมพันธภาพ 
   กลาวคือ มีความตอเนื่องสัมพันธกันโดยตลอดท้ังในดานการเรียบเรียงถอยคํา 
ขอความและการจัดลําดับเรื่อง ทุกประโยคในแตละยอหนาตองสัมพันธตอเนื่องกัน และทุกยอหนา
ตลอดเรื่องจะตองเช่ือมโยงเขาดวยกัน ดวยการใชคําเช่ือมขอความ ไดแก คําบุพบท เชน กับ แก แด 
แต  ตอ เพ่ือ คํา สันธาน เชน และ รวมท้ัง ตลอดจน นอกจากนี้ ในทํานองเดียวกัน ในทางตรงกัน
ขาม ดวยเหตุนี้ เพราะฉะนั้น จึง ตอมา ประการท่ีหนึ่ง ประการท่ีสอง ประการสุดทาย คําประพัน
ธสรรพนาม เชน ท่ี ซ่ึง อัน เปนตน บทความท่ีมีสัมพันธภาพดีจะทําใหผูอานเขาใจเรื่องไดรวดเร็ว 
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   4. มีความสมบูรณ 
   กลาวคือ มีความสมบูรณในดานเนื้อหา หมายความวาบทความนั้นจะตองมี
เนื้อความชัดเจนกระจางแจง อธิบายไดครอบคลุมความคิดหลักท่ีตองการเสนอ ขอมูลท่ีนําเสนอ
เปนขอเท็จจริงท่ีถูกตอง ถาเปนความคิดเห็นตองเปนความคิดเห็นที่มีเหตุผล เปนไปในทาง
สรางสรรค ปราศจากอคต ิ

ขั้นตอนการเขียนบทความ 
ผูเขียนบทความควรปฏิบัติตามขั้นตอนการเขียนบทความ ดังนี้ 

   1. การเลือกเร่ือง ผูเขียนตองคํานึงถึงคําแนะนําตางๆ ดังนี้ 
    1.1 เลือกเรื่องท่ีตนสนใจ เปนเรื่องท่ีนาสนใจและคนสวนใหญกําลังสนใจ
หรือใหความสําคัญ ทันสมัย ทันเหตุการณ 
   1.2 เลือกเรื่องท่ีผูเขียนมีความรู มีประสบการณตลอดจนเปนเรื่องท่ีผูเขียน
ตองการเสนอความ เห็นแก ผูอาน 

1.3 เลือกเรื่องท่ีผูเขียนสามารถหาแหลงคนควา หรือหาขอมูลมาเสนอใน 
งานเขียนได 
    1.4 เลือกเรื่องท่ีมีความยาวความยากความงายพอเหมาะกับความสามารถ
ของผูเขียนอีกท้ังเหมาะกับเวลาท่ีไดรับมอบหมายใหเขียนเหมาะกับหนากระดาษท่ีไดรับมอบหมาย
ใหลงตีพิมพตลอดจนเหมาะกับคอลัมนประจําท่ีตนรับผิดชอบ เม่ือเลือกเรื่องไดแลว ตองตั้งช่ือเรื่อง
ใหนาสนใจ และเสนอสาระสําคัญชัดเจนท่ีสุด  
   2. กําหนดจุดมุงหมาย 
  ผูเขียนบทความควรกําหนดจุดมุงหมายการเขียนครั้งนั้นใหชัดเจนวา เขียนเพ่ือ
อะไร เชนใหความรู เสนอความคิดเห็น โนมนาวใจ ใหแนวคิดในการดําเนินชีวิต เปนตน เขียนให
ใครอานเชน มวลชน กลุมผูมีการศึกษาสูง กลุมผูมีการศึกษาระดับกลาง กลุมผูมีการศึกษานอย เด็ก 
วัยรุนผูใหญ ผูสูงวัย เพศชาย เพศหญิง ถาเปนนักเขียนท่ีมีคอลัมนประจําในหนังสือพิมพรายวัน
สวนมากมักจะมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน มีกลุมผูอานท่ีแนนอนอยูกอนแลว  
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3. กําหนดแนวคิดสําคัญ หรือประเด็นสําคัญ หรือแกนเร่ือง 
  ผูเขยีนตองกําหนดแนวคิดใหชัดเจน บทความเรื่องนี้จะเสนอแนวคิดสําคัญหรือมี
แกนเรื่องอะไรใหแกผูอานเพ่ือจะไดนําเสนอเนื้อหา ถายทอดถอยคําประโยคตางๆ เพ่ือมุงสูแกน
ของเรื่องนั้น 
   4. ประมวลความรู ความคิด 
   ผูเขียนจะตองประมวลความรู ความคิด เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะนําเสนอซ่ึงตนมีอยูใน
ขณะนั้นหากคิดวายังไมเพียงพอท่ีจะใหผูอานเขาใจไดแจมแจง ผูเขียนตองคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติม
จากแหลงความรู แหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ประสบการณตรง 
สัมภาษณผูรู ผูเกี่ยวของ เปนตน 
   5. วางโครงเร่ือง 
   ผูเขียนตองวางโครงเรื่องกอนจะเขียนกลาวคือผูเขียนตองกําหนดแนวทางการ
เขียนเรื่องวาจะนําเสนอสาระสําคัญ แยกเปนประเด็น ประเด็นใหญๆ มีอะไรบาง ในประเด็นหลักมี
ประเด็นยอยๆ ตัวอยางมีเหตุผลเพ่ือสนับสนุนเหตุผลหลักเปนอยางไรการวางโครงเรื่องจะชวยให
การเขียนเรื่องไดงาย ไปในทิศทางท่ีตองการมาสนับสนุน ไมกลาวซํ้าซาก ไมนอกเรื่อง 
   6. เขียนขยายความใหขอมูลแตละประเด็น  
   เม่ือผูเขียนวางโครงเรื่องเรียบรอยแลวจึงลงมือเขียนขยายใหขอมูลใหรายละเอียด
ในแตละประเด็นดวยวิธีอธิบายประเด็น ยกเหตุผลประกอบ กลาวถึงขอมูลประกอบซ่ึงอาจจะเปน
สถิติตัวเลข ตัวอยางเหตุการณ ตํานาน นิทาน เปนตน  
   7. เขียนคํานํา และสรุป 
  ผูเขียนเลือกเขียนคํานําและสรุปดวยกลวิธีท่ีเหมาะสมกับประเภทของบทความ
เนื้อหาและลีลาการเขียนของผูเขียน ซ่ึงรายละเอียดของคํานํา และสรุป  
   8. การใชภาษา 
   ผูเขียนควรเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายการเขียนประเภทเนื้อหาของ
บทความ 
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  9. การสรางลีลาการเขียนเฉพาะตัว  
   ผูเขียนสรางลีลาการเขียนเฉพาะตัวไดดวยการเลือกใชภาษาใหเปนเอกลักษณ 
เลือกใชระดับภาษาปาก เลนคารมโวหารเปนจุดดึงดูดความสนใจของผูอาน ใชระดับภาษาไมเปน
ทางการ มีลักษณะการสนทนาการพูดคุยกับผูอานเหมือนกําลังนั่งสนทนาอยูตอหนา หรือการสราง
คําใหมมาใชภาษาอยูเสมอๆ หรือในการเขียนสวนสรุปมีประโยคปดท่ีส้ันกระชับ แสดงความคิด
ความรูสึกดวยถอยคํากะทัดรัด กินใจผูอาน เปนตน 
  นอกจากนี้ผูเขียนจะสรางลีลาการเขียนเฉพาะตัว ดวยการใชยอหนารูปแบบเดียวกันโดย
ตลอด เชน กําหนดประโยคใจความสําคัญ หรือแสดงแนวคิดสําคัญอยูตอนตนยอหนา ตอมาเปน
ประโยคขยายความสนับสนุนความคิดหลักนั้น หรือกําหนดประโยคแรกของยอหนาเปนประโยค
เปดความคิด ตอมาเปนประโยคขยายความคิดแลวมุงสูประโยคใจความสําคัญ หรือเสนอความคิด
สําคัญนั้นในประโยคสุดทายของยอหนาหรือมียอหนาเ ช่ือมโยงความคิดโดยเปนยอหนาท่ีมี
ประโยคเดียว เปนตน 

ขอบกพรองที่พบในการเขียนบทความ 
  ขอบกพรองท่ีพบในการเขียนบทความมีดังนี ้
   1. เนื้อหาไมชัดเจนท้ังนี้เนื่องจากขอมูลท่ีนํามาเขียนมีจํานวนไมมากพอที่จะ
อธิบายความคิดใหผูอานเขาใจไดชัดเจน 
   2. การจัดระบบความคิดยังไมเปนไปตามลําดับเนื้อความวกวนผูอานไมสามารถ
เขาใจความคิดหลักไดอยางตอเนื่อง ผูอานตองเช่ือมโยงความคิดท้ังหมดเอง 
   3. การขยายความคิดหลักไมสมบูรณ บางประเด็นมีการอธิบายความมากเกินไป 
ในขณะท่ีบางประเด็นมีการขยายความนอยเกินไป ประเด็นท่ีนํามาขยายความคิดท่ีไมเกี่ยวของกับ
ประเด็นหลักการเขียนลําดับประโยคขยายความไมตอเนื่อง เปนตน 
   4. การใชภาษาท่ีไมเหมาะสมกับประเภทของบทความ เนื้อหา เชน บทความให
ความรูท่ัวไปควรเลือกใชภาษาระดับกึ่งทางราชการ แตผูเขียนใชภาษาระดับภาษาปาก ทําใหการ
อธิบายเนื้อหาไมคอยกระจางชัด ขาดความนาเช่ือถือ นอกจากนี้ยังใชภาษาบกพรอง เชน ใชคําผิด
ความหมายการผูกประโยคไมสมบูรณการเลือกสํานวนคําพังเพยสุภาษิตไมถูกตองตามความหมายท่ี
ตองการเสนอ การใชคําบุพบท คําสันธานไมถูกตอง เปนตน 
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การเขียนหนังสือราชการ 
 ในการทํางานในหนวยงานราชการ เอกสารสําคัญตางๆมักจะอยูในรูปแบบหนังสือราชการ
หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2546 หมายถึง เอกสาร
ท่ีเปนหลักฐานในราชการซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ โฉนด แผนท่ี 
แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน การสืบสวนสอบสวน คํารองหรือหนังสือของบุคคลภายนอกท่ียื่น
ตอเจาหนาท่ีและเอกสารนั้นไดลงทะเบียนรับเขาของทางราชการแลว  
 

 
 

ภาพท่ี 6.2 แสดงภาพขาราชการนําสงหนังสือราชการ 
ท่ีมา http://www.labourcrisiscenter.com/images/column_1340100629/555000007898701.jpg 

 
สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 กําหนดขอปฏิบัติในการ

จัดทําหนังสือราชการไวดังนี ้
งานสารบรรณ หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา 

การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
หนังสือ หมายความวา หนังสือราชการ 
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สวนราชการ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ 
ท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือใน
ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
 คณะกรรมการ หมายความวา คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงาน 
ในเรื่องใดๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นท่ี
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
 ครุฑ หมายถึงพญานกท่ีเปนพาหนะของพระนารายณ ใชเปนตราแผนดินและเครื่องหมาย
ทางราชการไทย   

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
   1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
   2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง 

บุคคลภายนอก 
   3. หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึง 

สวนราชการ 
   4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
   5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
ชนิดของหนังสือราชการ   มี  6 ชนิด คือ 
    1. หนังสือภายนอก 

      2. หนังสือภายใน 
    3. หนังสือประทับตรา 
    4. หนังสือส่ังการ 
    5. หนังสือประชาสัมพันธ 
    6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารขอนําเสนอเฉพาะหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน

ซ่ึงเปนรูปแบบของหนังสือราชการท่ีนักศึกษามีโอกาสอานและเขียนมากกวาหนังสือราชการ
ประเภทอ่ืน 
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1. หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ 

เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ 
หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้

1. ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามท่ีกําหนดไวทับ (/) ดวย
เลขทะเบียนหนังสือสงซ่ึงเรียงลําดับติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน   หากเปนหนังสือเวียนจะเพ่ิมรหัส 
พยัญชนะ  ว  หนาเลขทะเบียนสงหนังสือ  เชน  ท่ี นร 0533/64   ท่ี มท 3432/ว 4352 

2. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงช่ือสวนราชการ สถานท่ีราชการ หรือ 
คณะกรรมการซ่ึงเปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงท่ีตั้งไวดวย 

3. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป 
พุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 

4. เร่ือง ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความส้ันท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปนหนังสือ
ตอเนื่อง โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

5. คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือ  
6. อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือท่ีสวนราชการ 

ผูรับหนังสือไดรับมากอนแลว  
7. ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงช่ือส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารท่ีสงไปพรอมกับ 

หนังสือนั้น ในกรณีท่ีไมสามารถสงไปในซองเดียวกันได ใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 
8. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค 

หลายประการใหแยกเปนขอ ๆ 
9. คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือ  
10. ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ และใหพิมพช่ือเต็มของเจาของ 

ลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ  
11. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
12. สวนราชการเจาของเร่ือง ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงาน 
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ท่ีออกหนังสือ ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกระทรวง ใหลงช่ือสวนราชการ 
เจาของเรื่อง 

13. โทร ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงาน 
ท่ีออกหนังสือและหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 
 (ศึกษารายละเอียดจากตัวอยางของหนังสือราชการภายนอก) 
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ตัวอยางหนังสือราชการภายนอก 
 
  
ท่ี  ศธ. 0543/811        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 ตําบลหมากแขง   อําเภอเมือง        
 จังหวัดอุดรธานี  41000 

                    7 มกราคม 2557 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสงบุคลากรเขาอบรม 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาตูม  
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1.  หลักสูตรและกําหนดการอบรม จํานวน 2 แผน 
  2.  แบบตอบรับการอบรม จํานวน 1 แผน   
                            ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรทองถ่ินตามแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือบรรลุตัวช้ีวัดการดําเนินการ
ตามเกณฑธรรมาภิบาลท่ีดี รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวยนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอตกลงดังกลาว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงจัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล” รุนท่ี 1/2557 ของจังหวัดหนองคาย ตั้งแตวันท่ี 20 – 27 กุมภาพันธ 2557 
รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย   
      มหาวิทยาลัยเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลแหงนี้  มีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนา
บุคลากรตามเกณฑดังกลาว  จึงขอความอนุเคราะหใหพิจารณาสงสมาชิกเขารับการอบรม ท้ังนี้ขอ
ความกรุณาสงแบบตอบรับภายในวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2557 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จะขอบคุณยิ่ง            
                   ขอแสดงความนับถือ 

                                                            
                                                     (นายณัติเทพ   พิทักษานุรัตน) 
                       อธิการบด ี
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2. หนังสือราชการภายใน 
 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน

หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี ้

1. สวนราชการ ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานท่ีออกหนังสือโดยมี
รายละเอียดพอสมควรโดยปกติถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไปใหลงช่ือสวน
ราชการเจาของเรือ่งท้ังระดับกรมและกองถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับต่ํากวากรมลงมา
ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมท้ังหมายเลข
โทรศัพท (ถามี) 

2. ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามท่ีกําหนดไว ทับเลข
ทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมขึ้นไดตาม
ความจําเปน 

3. วันที่ ใหลงตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 
4. เร่ือง ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความส้ันท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปนหนังสือ

ตอเนื่อง โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
5. คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือ 
6. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค 

หลายประการใหแยกเปนขอๆ ในกรณีท่ีมีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงท่ีสงมาดวย 
ใหระบุไวในขอนี้ 

7. ลงชื่อและตําแหนง ใหปฏิบัติตามแบบของหนังสือภายนอกขอ 10 และขอ 11 โดย
อนุโลมในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ
เพ่ือใชตามความเหมาะสมก็ใหกระทําได    

(ศึกษารายละเอียดจากตัวอยางหนังสือภายใน) 
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ตัวอยางหนังสือราชการภายใน 
 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ี
ท่ี     วันท่ี  16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  อธิการบด ี
  ดวยสํานักงานงบประมาณ ไดประสานขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเขารวม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส (e-Budgeting) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เขารับการอบรมในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.  
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 
  ดังนั้น  ขาพเจานางสาวอนัญญา  เสียงใส  จึงขออนุญาตไปราชการในระหวาง  
วันท่ี 17 กุมภาพันธ  พ .ศ. 2557 ถึง วันท่ี  19 กุมภาพันธ  พ .ศ. 2557 ณ สํานักงบประมาณ 
กรุงเทพมหานคร ในการนี้ใครขออนุญาตเดินทางโดยรถประจําทางและเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการจากงบรายจายเงินรายได 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

              
 (นางสาวอนัญญา   เสียงใส) 

                                                                   เจาหนาท่ีสถิต ิ
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การเขียนรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุมและมติ
ของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน ดังนั้นเม่ือมีการประชุมจึงเปนหนาท่ีของฝายเลขานุการท่ีจะตอง
รับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุม ปญหาของการเขียนรายงานการประชุมท่ีพบบอยคือไมรูวิธี 
การดําเนินการประชุมท่ีถูกตอง ไมรูจะจดบันทึกอยางไร ไมเขาใจประเด็นของเรื่อง ผูจดบันทึกการ
ประชุมจะตองรูวิธีคิดกอนเขียน รูลําดับความคิด รูโครงสรางความคิด รูองคประกอบเนื้อหาจะทํา
ใหเขียนบันทึกรายงานการประชุมไดงายไมสับสนและวกวน 
 

 
 

ภาพท่ี 6.3 แสดงสถานการณการประชุมและผูจดบันทึกการประชุม 
ท่ีมา http://1.bp.blogspot.com- TVkI/AAAAAAAAFug/10UJVlVrgsg/s1600/DSCF0266.jpg 

 

ความหมายของการประชุม 
การประชุม คือ การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลมารวมตัวกันปรึกษาหารือหรือแสดงความ

คิดเห็นตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเชน มหาวิทยาลัยจะจัดการแขงขันกีฬาสี
ประจําปของมหาวิทยาลัย จึงเชิญบุคลากรท่ีเกี่ยวของมาประชุมหารือกัน เปนตน 
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ความสําคัญของการประชุม  
 การประชุมมีความสําคัญตอบุคคล ตอองคกรหรือหนวยงานในระดับตางๆ เปนอยางมาก 
เชน การบริหารของคณะรัฐมนตรี การบริหารงานของระดับกระทรวง ทบวง กรม งานบริหารธุรกิจ
หรือเอกชนอ่ืนๆ เพราะการทํางาน การแกไขอุปสรรคปญหา การส่ือสาร เพ่ือความเขาใจดีตอกันให
เกิดความสามัคคีรวมมือรวมใจกันนั้นตองมีการประชุมปรึกษาหารือกัน มีขอตกลงกัน มีการ
วางแผนงานรวมกัน เม่ือทํางานไปไดในระดับหนึ่ง ก็อาจจะเกิดปญหาขึ้นจําเปนตองประชุม
ปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางในการแกไขไมวาจะเปนปญหาของบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
ครุภัณฑหรือแนวทางในการบริหารจัดการ ตองอาศัยการประชุมปรึกษาหารือท้ังส้ิน 

ประโยชนของการประชุม 
ผะอบ โปษะกฤษณะ (2538) กลาวถึงประโยชนของการประชุมไววา  
1. เปนการแบงความรับผิดชอบไดดีท่ีสุด ถาตัดสินใจแกปญหานั้นคนเดียว และเกิด

ผิดพลาดขึ้นนักบริหารเองจะลําบากแตถาเปนการลงมติของท่ีประชุม ท่ีประชุมยอมแบงเบาภาระนี้
ได 

2. เปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการติดตองานอาจกระจายขอความตางๆไปไดทุกทิศทาง 
โดยแจงใหผูเขารวมประชุมไดทราบ เพ่ือนําไปถายทอดใหบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบตอไป 

3. ชวยใหมีการตัดสินใจรอบคอบ เพราะการวินิจฉัยคนเดียวอาจไมไดความเห็นท่ี
เหมาะสมท่ีสุดดวยอาจไมทราบขอเท็จจริงครบถวน 

4. อาจเปนเครื่องมือเพ่ือผัดผอนหรือถวงปญหาซ่ึงนักบริหารเองยังไมพรอมท่ีจะช้ีขาดใน
ขณะนั้นจึงมอบใหท่ีประชุมพิจารณาซ่ึงมักกินเวลายืดเยื้อออกไป 

5. ชวยในการประสานงานไดดี เพราะผูเขารวมประชุมมาจากสถานท่ีหลายแหงดวยกัน
ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นในระหวางประชุมยอมชวยใหประสานงานไดงายขึ้น 

6. เปนการชวยใหบุคคลท่ีเขาประชุมไดฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน อันจะทําใหทัศนะกวาง
ขึ้น 

7. กอใหเกิดความรูสึกรวมแรงรวมใจมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงานนั้นๆ เพราะ
ไดทราบเรื่องราวและความเคล่ือนไหวในกิจการท่ีตนเกี่ยวของดวย 
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8. เปนโอกาสท่ีจะไดสังสรรคและแลกเปล่ียนความคิดเห็นท้ังในทางสวนตัวและสวนงาน
ในหนาท่ีหรืองานอ่ืนๆ 
ประเภทของการประชุม 

1. การประชุมเฉพาะกลุม เปนการประชุมเฉพาะผูท่ีมีสิทธ์ิและหนาท่ีเขาประชุมเทานั้น อาจมี 
ผูไดรับเชิญใหเขารวมประชุมเปนกรณีพิเศษ 

2. การประชุมสาธารณะ คือการประชุมท่ีเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมฟงได และเปด 
โอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นท่ีประชุมได 

3. การประชุมสามัญ เปนการประชุมตามขอบังคับท่ีกําหนดไว เชน ปละหนึ่งครั้งหรือปละ 
สองครั้ง 

4. การประชุมวิสามัญ เปนการประชุมพิเศษท่ีกําหนดขึ้นตามความจําเปน 
5. การประชุมลับ เปนการประชุมท่ีไมอนุญาตบุคคลอ่ืนเขาฟง จะเปดเผยเฉพาะมติหรือขอ 

ปฏิบัติเม่ือถึงเวลากําหนด 
6. การประชุมปรึกษา เปนการประชุมของกลุมบุคคลท่ีมีภารกิจรวมกัน เพ่ือปรึกษาหารือ 

หาความจริง นโยบาย เสนอแนะแนวทางปฏิบัติหรือประเมินคาส่ิงใดส่ิงหนึ่งจนไดผลสรุปออกมา 
7. การประชุมปฏิบัติการ ประชุมเพ่ือแสวงหาความ รู ความเขาใจและแนวทางปฏิบัติงาน 

ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมากท่ีสุด 
8. การประชุมสัมมนา เปนการประชุมเฉพาะกลุมตามหัวขอท่ีกําหนด เพ่ือแลกเปล่ียนความรู 

ความคิดและประสบการณและประมวลความคิดและขอเสนอจากท่ีประชุม 
9. การประชุมชี้แจง เปนการประชุมท่ีหัวหนาหรือผูรับผิดชอบหนวยงานเรียกคนใน 

หนวยงานมาประชุมเพ่ือรับทราบขอเท็จจริง นโยบาย หลักการ  แนวทางปฏิบัติงาน 
10. การประชุมใหญ คือการประชุมท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกขององคการท้ังหมดเขารวม 

ประชุมแสดงความคิดเห็น 
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คําศัพทที่ใชเกี่ยวกับการประชุม 
คําศัพทท่ีใชเกี่ยวกับการประชุมโดยท่ัวๆ ไปมีดังนี ้

 1. ผูเขาประชุมหรือผูมาประชุม หมายถึง ผูมีสิทธิเขาประชุมเปนสมาชิกขององคการหรือ
หนวยงานนั้น ซ่ึงมีสิทธิอภิปรายแสดงความคิดเห็น มีสิทธิโหวตลงคะแนนเสียง หรือถามีการจาย
เบ้ียประชุมก็มีสิทธิไดเงินเบ้ียประชุมนั้นดวย 
 2. ผูไมเขาประชุมหรือผูไมมาประชุม คือ คณะกรรมการ เจาหนาท่ี ขาราชการของ
หนวยงานนั้น ท่ีไมมาประชุมในคราวนั้นเพราะอาจจะมาจากสาเหตุติดราชการท่ีอ่ืน เจ็บปวย ลากิจ
และอ่ืนๆ การเขียนรายงานจากการประชุมของเจาหนาท่ีหรือเลขานุการก็ตองเขียนสาเหตุท่ีไมเขา
ประชุมเอาไววาไมมาประชุมเพราะเหตุใด 
 3. ผูเขารวมประชุม คือ ผูท่ีไมไดเปนกรรมการ สมาชิก ขาราชการหรือเจาหนาท่ีใน
หนวยงานนั้นๆ แตมีหนังสือขออนุญาตเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ มีสิทธิในการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นได แตไมมีสิทธิโหวตลงคะแนน 
 4. องคประชุม คือ บุคคลท่ีเขาประชุม ไดแกประธาน รองประธาน กรรมการหรือสมาชิก
เลขานุการ ซ่ึงเปนสมาชิกหรือกรรมการของหนวยงานนั้นๆ 
 5. ครบองคประชุม หมายความวา ครบจํานวนผูเขาประชุมตามท่ีระบุไวในระเบียบ เชน 
หนวยงานหนึ่งมีผูมีสิทธิเขาประชุม 31 คน ถาระเบียบหรือขอบังคับกําหนดวาสมาชิกตองมา
ประชุมกึ่งหนึ่งจึงจะครบองคประชุม ในการประชุมครั้งหนึ่งๆ ตองมีผูเขาประชุม 16 คน แตถา
ระเบียบกําหนดวาสมาชิกตองมาประชุมสองในสามของสมาชิกท้ังหมดจึงจะครบองคประชุม ตอง
มีผูเขารวมประชุม 21 คนจึงจะครบองคประชุม ถาสมาชิกมาไมครบองคประชุมแตประธานยังจัด
ประชุมตอไป ใหถือวามติของท่ีประชุมนั้นเปนโมฆะ 
 6. ระเบียบวาระการประชุม คือ รายการหรือลําดับของเรื่องท่ีจะนําเขาปรึกษากันในที่
ประชุมเลขานุการจะตองเขียนเปนหัวขอสงไปพรอมกับจดหมายเชิญประชุมใหกรรมการหรือ
สมาชิกทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน 
 7. ญัตติ คือ เรื่องท่ีประชุมหรือขอเสนอของกรรมการหรือสมาชิกเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยปกติตองเสนอเปนลายลักษณอักษรผานเลขานุการแลวเลขานุการนําญัตตินั้นเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณาตอไป 
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 8. แปรญัตติ คือ การเสนอความคิดเห็นซอนในญัตติหรือการเสนอขอแกไขเปล่ียนแปลง
เพ่ิมเติมญัตตินั้นๆ 
 9. อภิปราย ไดแก การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับญัตติท่ีพิจารณาโดยสนับสนุนหรือ
คัดคานก็ตาม เพ่ือประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจลงมติของท่ีประชุม 
 10. มติ ไดแก ขอตกลงของท่ีประชุมในญัตติตางๆถือตามเสียงขางมากของท่ีประชุมเสมอ
และมติของท่ีประชุมใหญถือเปนเด็ดขาด   ทุกคนตองปฏิบัติตาม แมจะไมเห็นดวยก็ตาม 
 11. การลงมติ ถาเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก อาจลงมติดวยการเขียนขอความลงในกระดาษไม
ระบุช่ือผูออกความเห็น 
 12. การยืนยันมติ คือ การท่ีเลขานุการเขียนจดหมายแจงมติของท่ีประชุมใหผูเกี่ยวของ
ทราบ 
ระเบียบวาระการประชุม  
 ระเบียบวาระการประชุม คือ กําหนดการประชุมเรียงหัวขอสําคัญตามลําดับซ่ึงเลขานุการ
เปนผูพิจารณาตามความเห็นชอบของประธานเพ่ือใหเรือ่งท่ีสําคัญไดมีการพิจารณากอนพิมพสงไป
พรอมกับจดหมายเชิญประชุมโดยนิยมจัดเรียงตามลําดับกอนหลังดังนี ้

1. เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (ถามี) 
3. เรื่องสืบเนื่อง หรือเรื่องท่ีคางจากท่ีประชุมครั้งกอน 
4. เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา หรือเรื่องท่ีเชิญใหมาประชุม (อาจมีหลายหัวขอเรื่อง) 
5. เรื่องอ่ืนๆท่ีอาจมีเพ่ิมเติมขึ้น และไมไดบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุม 

รายงานการประชุม 
รายงานการประชุม คือ บันทึกรายละเอียดสําคัญท่ีประชุม จัดพิมพตามแบบฟอรมท่ีถูกตอง 

เพ่ือเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน 

การเขียนรายงานการประชุม  เลขานุการหรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีแทนเลขานุการเปนผูจด
บันทึกการพูดในท่ีประชุมแลวนํามาเรียบเรียงเพ่ือเสนอในท่ีประชุมครั้งตอไปเพ่ือรับรอง โดย
วิธีการจดบันทึกการประชุมมี 3 วิธี ไดแก 

1. จดละเอียดทุกคําพูดของคณะกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคนพรอมดวยมต ิ



235 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

 
ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 

 

2. จดยอคําพูดท่ีเปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปนเหตุผล 
นําไปสูมติของท่ีประชุม พรอมดวยมต ิ

3. จดเฉพาะมติกับเหตุผลของท่ีประชุม 
เลขานุการจะใชวิธีจดบันทึกแบบใดใหใชความสําคัญของการประชุมนั้นๆเปนหลักในการ

พิจารณาดังนี้ 
 วิธีท่ี 1 จดอยางละเอียดทุกคําพูดมักใชในการประชุมใหญๆ ท่ีมีความสําคัญมากๆ เชน การ
ประชุมรัฐสภา เปนตน การจดละเอียดจะเปนหลักฐานท่ีชัดเจน แตส้ินเปลืองเวลามากท้ังผูจดและ
ผูอาน   ผูจดตองใชแถบบันทึกเสียงชวยเพ่ือใหจดไดทุกคําพูด 
 วิธีท่ี 2 จดอยางยอ เปนการจดเฉพาะประเดน็สําคัญ ท้ังฝายเสนอและฝายคาน ผูจดจะสรุป
เนื้อหาใหกระชับ อานงาย ผูอานจะเขาใจเหตุการณและท่ีมาของการลงมติอยางชัดเจน วิธีนี้นิยมใช
กันท่ัวไป แตอาจยากสําหรับผูจด ซ่ึงตองสามารถสรุปความ เรียบเรียงเนื้อหาใหกระชับแตครบถวน
สมบูรณ 
 วิธีท่ี 3 จดเฉพาะเหตุผลและมติ วิธีนี้เปนการจดรายงานท่ีส้ันท่ีสุด คือมีเฉพาะเหตุผลและ
มติ มักใชในการประชุมท่ีไมมีการอภิปรายมากนัก หรือมีระเบียบวาระมากจนผูจดไมสามารถจดยอ
การอภิปรายไดครบถวน ผูอานถาไมเขาประชุมจะไมทราบความคิดเห็นของผูเขาประชุมกอนลงมติ 
วิธีท่ี 3 นี้เหมาะสําหรับนําไปเผยแพรในหนวยงานใหบุคลากรไดทราบโดยท่ัวกัน 
สวนประกอบของรายงานการประชุม 
 สวนประกอบของรายงานการประชุมแบงเปน 3 สวน คือ สวนตน สวนกลาง และสวนทาย 
สวนตน ประกอบดวย 

1. ช่ือการประชุม  เชน  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท.............. 
2. ครั้งท่ี .../... เชน ครั้งท่ี 1 / 2557 
3. วัน    เวลา   สถานท่ีประชุม 
4. รายช่ือผูเขาประชุม ซ่ึงอาจใชคําวา ผูเขาประชุม หรือผูมาประชุมก็ได โดย                                                    

ระบุตําแหนงในท่ีประชุมนั้น  ๆดวย เชน ประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
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  5. รายช่ือผูไมเขาประชุม ซ่ึงจะใชคําวาผูไมเขาประชุมหรือ ผูไมมาประชุมก็ได 
ท้ังนี้ใหระบุสาเหตุท่ีไมเขาประชุมดวย (ถามี) 

6. รายช่ือผูไดรับเชิญใหเขาประชุม หรือผูเขารวมประชุม (ถามี) 
  สวนกลาง ประกอบดวย 
  1. เวลาเริ่มประชุม  ซ่ึงจะใชคําวา  เริ่มประชุมเวลา หรือ เปดประชุมเวลาก็ได 
  2. สาระสําคัญของแตละเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมพรอมมติของท่ีประชุม 
 สวนทาย ประกอบดวย 
  1. เวลาเลิกประชุม  ซ่ึงจะใชคําวา  เลิกประชุมเวลา  หรือปดประชุมเวลา ก็ได 
  2. ช่ือผูบันทึก / เรียบเรียงรายงานการประชุม 
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ตัวอยางรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมอาจารยและเจาหนาที่ศูนยการศึกษาบึงกาฬ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
คร้ังที่  5/2556 

วันที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. 
ณ  หองประชุม  112 

 
ผูมาประชุม 
  1.  นายสุจิต     มีจันที    ประธาน 
  2. นางสมสุข     โชติปาละกุล   รองประธาน 
  3. นายสุวัฒน    เคณาภูมิ 
  4. นายกรกช     มาตะรัชต 
  5. นายอําพล    บุดดาสาร 
  6. นายเชิดชัย    หม่ืนภักดี 
  7. นางสาวสุภาว    คําประโคน 
  8. นางสาวกาญจนวรรณ  สีทอง 
  9. นางสาวทัศนณา   พิมพพาแสง 
  10. นางอรุณ    อุณาศร ี
  11. นายณพฐ    โสภีพันธ    
  12. นางสาวลัดดาพร  โถหินัง    เลขานุการ 
ผูไมมาประชุม 
  1. นายวิบูลย     ณ เชียงใหม   ลากิจ 
  2. นายวิวัฒน     ทองวาด    ลากิจ 
  3. นายฉัททันต     วิโย    ไปราชการ 
  4. นายวิเชียร   คิดจะทํา   ไปราชการ 
  5. นายเอกศักดิ ์   เฮงสุโข    ไปราชการ 
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เปดประชุมเวลา 15.30 น. 
 ผูชวยศาสตราจารยสุจิต  มีจันที  รักษาการผูอํานวยการศูนยการศึกษาบึงกาฬประธานท่ี
ประชุมกลาวเปดประชุมและไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานไดแจงเรื่องตอไปนี้ใหท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ผูบริหารศูนยการศึกษาบึงกาฬไดรวมกันกําหนดปรัชญาการดําเนินงานของศูนยวา 
“การศึกษาดี   กีฬาเดน   เนนคุณธรรม   ธํารงวัฒนธรรมไทย    ใฝใจพัฒนาทองถ่ิน” การดําเนินงาน
และการจัดกิจกรรมใดๆของศูนยควรตอบสนองปรัชญาท่ีไดกําหนดไว 
 1.2 การประเมินภายใน  ผูชวยศาสตราจารยสมสุข   โชติปาละกุล ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหไปประเมินการปฏิบัติงานของบัณฑิตศึกษา  ในวันท่ี 26  
กันยายน  2556  จึงขอใหอาจารยจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประเมินใหครบถวน  สงหลักฐานการ
ปฏิบัติงานใหฝายตางๆ  ไดแกฝายสงเสริมวชิาการ  ฝายกิจกรรมนักศึกษา  งาน5ส.  เปนตน 
 1.3 การนําบุคคลภายนอกเขามาพักคางคืนในหอพักอาจารย ขอกําหนดเปนระเบียบวาตอง
แจงใหฝายบริหารทราบ ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของสถาบัน 
 1.4 อาจารยและเจาหนาท่ีซ่ึงประสงคจะรวมงานเกษียณอายุราชการของผูอํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพ (ผ.อ. วิชัย) ในวันนี้ (22 กันยายน 2556) เวลา 18.00 น. ขอใหลงช่ือแจงความ
จํานงเพ่ิมเติมท่ีเจาหนาท่ีฝายธุรการ 
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4 / 2556 

ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4 / 2556 เม่ือวันท่ี 
22 กรกฎาคม 2556 ตามรายงานการประชุมท่ีเลขานุการไดแจกผูเขาประชุมแลวนั้น ที่ประชุม
พิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง สืบเนื่อง  
  การประชาสัมพันธเชิงรุกใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เขาศึกษาตอ ณ ศูนยการศึกษา
บึงกาฬ  
 ประธานไ ดขอ ใหนา ย เชิดชัย  หมื่น ภักดี รา ยงาน ผลก ารดํา เนิน งาน โคร งกา ร
ประชาสัมพันธใหท่ีประชุมทราบ อาจารยเชิดชัยไดรายงานท่ีประชุมวา  ไดสํารวจจํานวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีอําเภอบึงกาฬ และอําเภอใกลเคียง    รางแผนพับประชาสัมพันธ   กําหนด
ตัวนักศึกษารวมปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนนักศึกษาของศูนยฯท่ีเปนศิษยเกาของโรงเรียนมัธยมแตละแหง 
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ทําตารางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ประสานงานเบ้ืองตนกับผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดจน
ประมาณการงบประมาณท่ีตองใชจายในโครงการ ขณะนี้ไดสงโครงการใหอธิการบดีพิจารณาแลว 
หากอธิการบดีอนุมัติโครงการจะสามารถปฏิบัติงานไดทันที 
 ประธานกลาวขอบคุณอาจารยเชิดชัยและไดเสนอมุมมองเกี่ยวกับการประชาสัมพันธวา
อาจารยและเจาหนาท่ีทุกคนสามารถปฏิบัติงานประชาสัมพันธไดตลอดเวลา  โดยไมตองใช
งบประมาณ  ขณะท่ีรอผลการอนุมัติโครงการใหทุกคนตั้งใจสอน  ตั้งใจบริการแกนักศึกษาดวย
ความกระตือรือรน สรางบรรยากาศความเปนมิตร  เม่ือนักศึกษาพึงพอใจ  นักศึกษาจะเปนส่ือ
ประชาสัมพันธท่ีดีใหศูนยฯ 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
 การเขารวมประเพณีแขงเรือยาวประจําป 2556 ของอําเภอบึงกาฬ 
 ประธานไดแจงผลการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแขงเรือยาวประจําป 2556 
ของอําเภอบึงกาฬ  ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬเปนประธาน  เพ่ือใหท่ีประชุมทราบขอมูล
เบ้ืองตนดังนี้ 
 1. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬไดมอบหมายใหหนวยงานท่ีเขาประชุมจัดหาเรือเขาแขงขัน
โดยกําหนดประเภทของการแขงขันเรือไว 3 ประเภท ไดแก เรือยาวใหญประเภทท่ัวไป เรือยาวใหญ
ประเภททองถ่ิน และเรือยาวเล็ก เม่ือแตละหนวยงานจัดหาเรือไดแลวใหแจงคณะกรรมการ เพ่ือ
จัดทําตารางการแขงขัน 
 2. เทศบาลตําบลบึงกาฬจะสนับสนุนงบประมาณใหศูนยการศึกษาบึงกาฬจํานวน 10,000 
บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ซ่ึงคาดวาไมเพียงพอ หากเขารวมงานจะตองเขียนโครงการขอรับ
งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย 
 3. ใหหนวยงานท่ีสงเรือเขาแขงขันจัดรานจําหนายอาหารและจัดกองเชียรเพ่ือเปนกําลังใจ
ใหแกฝพาย โดยใหจัดในนามของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธหนวยงานใหประชาชนรูจัก 
 ที่ประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวางแลว ลงมติดังนี้ 
 1. ศูนยการศึกษาบึงกาฬตองเขารวมกิจกรรมงานประเพณีแขงเรือประจําป 2556 ของอําเภอ
บึงกาฬ เพราะเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน การรวมมือกับทองถ่ินจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง 
อีกท้ังยังเปนการประชาสัมพันธหนวยงานซ่ึงเพ่ิงตั้งใหมใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรูจัก 
 2. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงค ท่ีประชุมไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแขงเรือประจําป 2556 ของ
อําเภอบึงกาฬ ในสวนของศูนยการศึกษาบึงกาฬ ดังนี้ 
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คณะกรรมการอํานวยการ   
 1.  ผศ.สุจิต     มีจันที                  ประธานกรรมการ 
 2. นายเชิดชัย     หม่ืนภักดี              กรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนวรรณ    สีทอง    กรรมการ 
 4. นางสาวอรุณ   อุณาศรี            กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  1) อํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการดําเนินงานในเรื่องตางๆ 
  2) ชวยแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับคณะกรรมการฝายตางๆ 
คณะกรรมการฝายจัดการแขงเรือ 
 1. นายเอกศักดิ์    เฮงสุโข    ประธานกรรมการ 
 2. นายสุวัฒน     เคณาภูมิ    กรรมการ 
 3. นายอําพล     บุดดาสาร    กรรมการ 
 4. นายวิวัฒน     ทองวาด     กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  1) จัดหาเรือยาวเพ่ือเขาแขงขัน 

2) จัดหาฝพายท่ีเปนชายเพ่ือฝกซอมและลงแขง 
3) จัดหาเส้ือทีมเพ่ือสวมใสฝกซอมและลงแขง 
4) จัดหาอาหาร เครื่องดื่มบํารุงกําลังและน้ําดื่มใหแกฝพาย 

คณะกรรมการฝายจัดจําหนายอาหาร  
 1.  ผศ.สมสุข   โชติปาละกุล    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุภาว    คําประโคน    กรรมการ 
 3. นางสาวทัศนณา   พิมพพาแสง    กรรมการ 
 4. นางสาวพรลัดดา    โถหินัง    กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่  1) ประสานกับเทศบาลตําบลบึงกาฬเรื่องสถานท่ีจําหนายอาหาร 
  2) จัดหาภาชนะตางๆเกี่ยวกับการจัดทําอาหารจําหนาย 
  3) จัดหาน้ําใชและน้ําดื่มบริการผูปฏิบัติงานและจําหนายแกผูเขาชมงาน 

4) จัดหานักศึกษามาชวยงาน เชน บริการอาหารแกลูกคา และทําความสะอาด 
ถวย-จาน ฯลฯ 

คณะกรรมการจัดสถานที่จําหนายอาหาร  
 1.   นายกรกช    มาตะรัชต                  ประธานกรรมการ 
 2.  นายฉัททันต    วิโย                       กรรมการ 
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 3.  นายวิบูลย     ณ เชียงใหม             กรรมการ 
 4.  นายวิเชียร     คิดจะทํา                  กรรมการและเลขานุการ 

 
หนาที่  1) จัดโตะ เกาอ้ี สําหรับนั่งรับประทานอาหารจัดตกแตงรานใหสวยงาม

เพ่ือประชาสัมพันธศูนยการศึกษาบึงกาฬ โดยเฉพาะวันเปดงาน ฯพณฯ พินิจ   จารุสมบัติ พรอม
ดวยบุคคลสําคัญตางๆ จะมาเยี่ยมชมท่ีรานดวย 

2) จัดหาสายไฟเพ่ือตอไฟฟา  ใหมีแสงสวางภายในราน 
3) จัดหาเครื่องดนตรีและนักศึกษามาแสดงดนตรีใหผูเขามาใชบริการฟง 

ในขณะท่ีรับประทานอาหาร  และเชียรใหกําลังใจแกฝพายขณะท่ีกําลังแขงขันในแตละรอบ  
3. งบประมาณ  เทศบาลตําบลบึงกาฬใหงบประมาณสนับสนุน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืน

บาทถวน)  ซ่ึงไมเพียงพอ  ท่ีประชุมมีมติใหกรรมการแตละฝายประมาณการคาใชจายแลวนําเสนอ 
ผศ.สมสุข  โชติปาละกุล  ในวันท่ี 25 กันยายน 2556 เ พ่ือพิจารณาแลวทําบันทึกเสนอขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ไมควรเกิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) ประธาน
ไดกําชับใหใชจายอยางประหยัดท่ีสุด วัสดุ  ครุภัณฑบางอยางไมตองจัดซ้ือใหม เชน โตะ เกาอ้ี ผา
ตกแตงเต็นท ใหใชของศูนยฯ ภาชนะปรุงอาหารและบรรจุอาหารจําหนายใหขอยืมจากวัด ญาติ 
รานคาท่ีเขามาจําหนายอาหารในศูนยฯ 

4. ศูนยการศึกษาบึงกาฬจะไมงดการเรียนการสอนในชวงงานประเพณีแขงเรือ เนื่องจาก
ชวงเวลาดังกลาวใกลกําหนดสอบประจําภาคของนักศึกษาภาคปกติ และไมควรคัดเลือกนักศึกษา
ภาคปกติเปนฝพาย เนื่องจากนักศึกษาจะไมมีเวลาเตรียมตัวสอบ อีกท้ังนักศึกษามีประสบการณการ
แขงขันนอย อาจเกิดอุบัติเหตุถึงแกชีวิตได ประธานไดเนนใหคํานึงถึงผลการสอบและความ
ปลอดภัยของนักศึกษา   การคัดเลือกฝพายจึงควรพิจารณาจากบุคคลภายนอก 
 5. ใหอาจารยเอกศักด   เฮงสุโข อาจารยฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาแตงตั้งนักศึกษา 
กศ.บป.ซ่ึงมีประสบการณการจัดงานรวมเปนกรรมการดวย เพราะสามารถแบงเบาภาระงานของ
อาจารยไดมาก แตท้ังนี้ตองระมัดระวังมิใหมีผลกระทบตอเวลาเรียนของนักศึกษา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  
 ประธานไดใหท่ีประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆเขาพิจารณา  มีผูเสนอเรื่องอ่ืนๆ 2 เรื่องไดแก 
 5.1 อาจารยณพฐ   โสภีพันธ ผูปฏิบัติงานฝายทะเบียนนักศึกษาแจงท่ีประชุมวา นักศึกษา
ท้ังภาคปกติและ กศ.บป. ท่ียังไมชําระคาเลาเรียนจะไมมีสิทธิเขาสอบประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 
ท้ังนี้ฝายทะเบียนไดสํารวจและทําหนังสือแจงรายช่ือนักศึกษาถึงอาจารยท่ีปรึกษาเรียบรอยแลว 
ขอใหอาจารยท่ีปรึกษารับหนังสือจากฝายทะเบียนเพ่ือแจงใหนักศึกษาเรงดําเนินการติดตอขอชําระ
คาเลาเรียน เพ่ือจะไดไมเสียสิทธิในการเขาสอบ 
 5.2 อาจารยกาญจนวรรณ   สีทอง  เสนอใหฝายบริหารจัดทําโครงการศึกษาดูงานในศูนย
การศึกษาหรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอ่ืน  เพ่ือนําแนวทางการบริหารจัดการมาปรับใชกับศูนย
การศึกษาบึงกาฬ  ประธานไดใหท่ีประชุมเสนอสถานท่ีศึกษาดูงาน  มีผู เสนอ 2 แหง คือ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  และมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วิทยาเขตพะเยา  จังหวัดพะเยา  แตเนื่องจากท่ีประชุมยังไมมีขอมูลมากพอท่ีจะลงมติได  ประธานจึง
มอบหมายอาจารยกาญจนวรรณ  ไปศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาท้ังสองแหงวามีจุดเดนดานใด  
ตลอดจนการเดินทาง  ท่ีพัก  งบประมาณท่ีจะตองใชในการศึกษาดูงาน  แลวนําเสนอท่ีประชุม
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 เม่ือไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืนเขาพิจารณา  ประธานไดกลาวปดประชุมและนัดประชุมครั้ง
ตอไปในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2556  เวลา 15.00 น.  ณ หอง 112 
 ปดประชุมเวลา 16.00 น.  
           ลายมือช่ือ 
            (นางสาวพรลัดดา  โถหินัง) 
             ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



243 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

 
ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 

 

การเขียนจดหมายสมัครงาน 
 การสมัครงานในปจจุบัน แมวาจะมีหลายชองทาง ไดแก การเขาไปสมัครดวยตนเองกับ
ผูจัดการบริษัท การสมัครงานทางอินเตอรเน็ต การเขียนจดหมายสงทางไปรษณีย  การเขาไปขอ 
กรอกใบสมัครงานตามบริษัทตางๆ แตการเขียนจดหมายสมัครงานก็ยังเปนท่ีนิยมใชอยู เนื่องจาก
ประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลา สามารถเสนอขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครไดมาก ไมมีขอจํากัด
เรื่องการเขาถึงเครื่องมือส่ือสารท่ีทันสมัย เชน การสมัครทางอินเตอรเน็ต ดังนั้นการเขียนจดหมาย
สมัครงานใหเปนท่ีสนใจของบริษัทหางรานตางๆ จึงเปนเรื่องท่ีนักศึกษาตองเรยีนรู และฝกฝนใหมี
ศิลปะ เพ่ือเอาชนะผูเขาแขงขันคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีเปนจํานวนมาก 
 

 
 

ภาพท่ี 6.4 แสดงภาพผูสมัครงานยื่นจดหมายสมัครงานเพ่ือเขารับการสัมภาษณงาน 
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 ลักษณะที่ดีของจดหมายสมัครงาน 
 การรับสมัครงานแตละครั้ง นายจางยอมตองอานและพิจารณาจดหมายสมัครงาน 
จํานวนมาก  ดังนั้นจดหมายสมัครงานท่ีจะทําใหนายจางสนใจควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. เดน สะอาด เรียบรอย 
 2. พิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
 3. สํานวนสุภาพ 
 4. ขอความไมส้ันหรือยาวจนเกินไป 
 ขั้นตอนการเขียน 
 การเขียนขอความในจดหมายสมัครงานควรเรียงตามลําดับ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1. อารัมภบท เปนการเขียนแหลงท่ีมาของขาวรับสมัครงาน ซ่ึงอาจเปนโฆษณาใน
หนังสือพิมพ หรือจากบุคคลท่ีนายจางรูจัก  

2. รายละเอียดสวนตัวและการศึกษา เปนการแนะนําประวัติสวนตัว ควรเขียน 
ใหกระชับ เนนน้ําหนักเฉพาะท่ีเปนประโยชนกับตําแหนงท่ีสมัคร 

3. ประสบการณ เปนการเขียนอางถึงตําแหนง หนาท่ี ช่ือบริษัท และระยะเวลาท่ีเคย 
ปฏิบัติงานมาแลว ถาผูสมัครไมมีประสบการณการทํางานควรอางถึงการฝกงาน หรือกิจกรรมใน
ระหวางท่ีศึกษา 

4. อางถึงผูรับรอง ผูใหการรับรองควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
4.1 เปนบุคคลท่ีผูสมัครคุนเคย และไมใชญาต ิ
4.2 ควรอางถึงประมาณ 3 คน 
4.3 แจงช่ือ นามสกุล ตําแหนงงานพรอมสถานท่ีทํางานหรือท่ีอยูและโทรศัพท 
4.4 ควรเปนบุคคลท่ีมีตําแหนงสูงจะทําใหนาเช่ือถือ 

5. กลาวปด คือ ขอความตอนสุดทายของจดหมาย ควรแสดงความหวังวาบริษัทจะให
โอกาสเขารับการสัมภาษณ 
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 ขอพึงระวังในการเขียน 
1. ไมวิพากษวิจารณเกี่ยวกับนายจางหรือหัวหนางานเดิมตลอดจนเพ่ือนรวมงานเพราะ

แสดงใหเห็นวาผูเขียนเปนบุคคลท่ีชอบกลาวโทษผูอ่ืนอีกท้ังอาจทําใหผูบริหารบริษัทท่ีผูเขียน
ตองการทํางานระแวงวาบริษัทของตนก็อาจจะถูกกลาวโทษเชนกันเม่ือผูเขียนไปสมัครในบริษัทอ่ืน 

2. ไมควรเขียนอวดอางความสามารถจนเกินควรโดยหวังวาจะทําใหบริษัทพิจารณาเขา
ทํางาน ผูเขียนพึงระลึกเสมอวาขั้นตอนตอไปของการสมัครงานคือการสัมภาษณ บริษัทอาจให
ผูเขียนแสดงความสามารถตามท่ีไดเขียนโออวดตอหนาคณะกรรมการหากไมสามารถปฏิบัติไดจริง
จะทําใหไดรับความอับอายเสียช่ือเสียงท้ังของตนเองและสถานศึกษา อีกท้ังอาจปดโอกาสการไป
สมัครงานในบริษัทอ่ืนเพราะกรรมการสอบสัมภาษณนําไปเลาตอในเชิงเตือนใหผูบริหารบริษัทอ่ืน
ระมัดระวัง หากผูเขียนยังไมมีความรูความสามารถตามท่ีบริษัทตองการมากนัก อาจเขียนเล่ียงไปวา 
“ยินดีท่ีจะเรียนรูงานเพ่ิมขึ้นโดยเร็วท่ีสุด” 
 3. ไมเขียนปญหาสวนตัวหรือความเดือดรอนของครอบครัว เพราะจะทําใหผูบริหาร
บริษัทเห็นวาผูเขียนอาจทํางานใหบริษัทไดไมเต็มท่ี เนื่องจากมีปญหาสวนตัวท่ีบ่ันทอนกําลังใจ
สติปญญาและสมาธิในการทํางาน บางกรณีตองลางานไปแกปญหาสวนตัว ทําใหเกิดผลกระทบตอ
การบริหารงาน 
 4. ไมควรระบุวาตองการเงินเดือนเทาใด สวัสดิการดานใดบาง เวนแตบริษัทกําหนดให
แจง เพราะตัวเลขเงินเดือนท่ีผูเขียนตองการอาจสูงกวางบประมาณท่ีบริษัทตั้งไว ทําใหไมไดรับการ
พิจารณาใหเขารับการสัมภาษณควรใหบริษัทพิจารณาตามความรูความสามารถและระดับวุฒิ
การศึกษาของผูสมัครงาน 
 5. ไมควรลอกจดหมายสมัครงานจากหนังสือหรือตํารา ควรยึดถือเฉพาะรูปแบบและ
เนื้อความท่ีสําคัญเทานั้น เพ่ือใหจดหมายสมัครงานมีความเปนตัวของตัวเองทําใหมีลักษณะเดนกวา
จดหมายของผูสมัครงานคนอ่ืนๆ  
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ตัวอยางจดหมายสมัครงาน 
       123/7 ซอยจินตคาม ถนนทหาร  
       ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง   
       จังหวัดอุดรธาน ี41000 
       โทร. 087-857-4570  
       E-mail beetleboy_77@hotmail.com 
 

 22 มีนาคม 2556 
 
เรื่อง ขอสมัครงานตําแหนงหัวหนาพนักงานขาย (ซูเปอรไวเซอร)  
เรียน ผูจัดการฝายบุคคลหางหุนสวนศรีประสิทธ์ิโอสถ 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1.   ใบแสดงขอมูลสวนตัว 1 ฉบับ 

2.   รูปถาย 2 รูป 
3.   สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ 
4.   สําเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ 

 
 กระผมไดทราบขาวจากโฆษณาในหนังสือพิมพมติชนฉบับวันท่ี 4 มีนาคม 2556 วาทาง
บริษัท เฮอรบ้ีไลฟ จํากัด ตองการหัวหนาพนักงานขาย (ซุปเปอรไวเซอร) กระผมมีความสนใจ และ
ขอสมัคร เพ่ือรับการพิจารณาบรรจุในตําแหนงดังกลาว 
 กระผมไดสงใบแสดงขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับประวัติการศึกษา  ตลอดจนประสบการณใน
การทํางานมาพรอมกับจดหมายฉบับนี้ดวยแลว  จากผลการศึกษาและประสบการณการทํางาน  ทํา
ใหกระผมม่ันใจวาจะปฏิบัติงานในหนาท่ีดังกลาวได 
 กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา  คงจะไดรับการพิจารณาจากทานใหเขาพบ  ตามวันเวลาท่ีทาน
สะดวก  เพ่ือเสนอรายละเอียดตางๆ   กระผมจึงขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี ้ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
        ลายมือช่ือ 

   (นายอภิชาต  นางาม) 
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ตัวอยางใบแสดงขอมูลสวนตัว (Resume) 
 

ผูสมัคร  นายอภิชาต  นางาม 
บานเลขท่ี 123/7 ถนนทหาร ซอยจินตคาม  
 ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง   
จังหวัดอุดรธาน ี 
41000 
โทร. 087-857-4570 
E-mail beetleboy_77@hotmail.com 
 
ตําแหนงท่ีสมัคร  หัวหนาพนักงานขาย 
วันท่ี 22 มีนาคม 2556 
 
รายละเอียดสวนตัว 

วัน เดือน ปเกิด        18 กันยายน 2524 อาย ุ32 ป 
ภูมิลําเนา        อําเภอเมือง  จังหวัดเลย 
สวนสูง/น้ําหนัก        170 เซนติเมตร / 80 กิโลกรัม 
เช้ือชาต/ิสัญชาต ิ        ไทย/ไทย 
ศาสนา        พุทธ 
สถานภาพ        โสด 
สุขภาพ        แข็งแรง 

การศึกษา 
 สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม   พ.ศ.2553 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด  คณะวิทยาการการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี   พ.ศ. 2547 ดวยคะแนนเฉล่ีย 3.80 
ประสบการณ 
 พ.ศ.2546        ประธานชมรมการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 พ.ศ.2548        ตัวแทนฝายขายบริษัท แอมม่ี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจําหนายเครื่องครัว 
        สแตนเลส  

 

รูปถาย 



248 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

 
ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 

 

 พ.ศ. 2550        พนักงานฝายขาย บริษทั ลัคกี้ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจําหนายเครื่องใชไฟฟาท่ี  
        นําเขาจากประเทศจีน 
ความสามารถพิเศษ 
 สามารถพูด เขียนภาษาอังกฤษไดด ี
 ใชโปรแกรม Microsoft Office ได 
 สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการได 
งานอดิเรก 
 เลนกีฬาฟุตบอล 
 เลนดนตรี  
ผูรับรอง 
 คุณสุวรรณี  เจริญรุงเรืองธรรม  ผูจัดการฝายการขาย   บริษัท  แอมม่ี  จํากัด  ถนนประชา
อุทิศ เขตบึงทองหลาง  กรุงเทพฯ  โทร. 085-346-2641 e-mail Suwannee@hotmail.com 
 คุณสมปตย  รื่นรวง  ผูจัดการฝายขาย  บริษัท ลัคกี้ จํากัด  ถนนเจริญกรุง  เขตยานนาวา  
กรุงเทพฯ  10120 โทร. 085-876-7582 e-mail sompatt_tt@hotmail.com 
 คุณปรีชากร  เปรมวิกรม หัวหนาฝายบุคคล  บริษัท ลัคกี้ จํากัด  ถนนเจริญกรุง   
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 โทร. 087-875-5481 e-mail preechakorn_67@hotmail.com 
 

สรุป 
 การเขียนเพ่ือการส่ือสารเนื้อหาท่ีนําเสนอในบทนี้เปนงานเขียนพ้ืนฐานในการส่ือสารและ
การประกอบอาชีพในอนาคต นักศึกษาควรใหความสําคัญ ศึกษาหลักเกณฑจากเอกสาร
ประกอบการสอนนี้และจากแหลงความรูอ่ืนๆ สังเกตและจดจําตัวอยางงานเขียนท่ีดีมีคุณภาพ และ
นักศึกษาตองหม่ันฝกฝนใหเกิดความชํานาญ เพราะงานเขียนท่ีดีตองผานการฝกฝนอยูเปนประจํา 
ทักษะความสามารถในการเขียนนั้นเปนปจจัยหนึ่งท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
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แบบฝกหัดบทที่ 6 

ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ 
1. การเขียนมีความหมายและความสําคัญอยางไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
2. การเขียนเพ่ือการส่ือสารมีจุดมุงหมายอยางไร จงอธิบาย  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
3. การเขียนเพ่ือการส่ือสารท่ีดี มีลักษณะอยางไร จงอธิบาย พรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
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4. หลังจากท่ีจัดสถานการจําลองการประชุมแลว ใหนักศึกษาเขียนรายงานการประชุม โดยมี
องคประกอบของรายงานการประชุมท่ีสมบูรณ  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
5. การเขียนยอหนามีความสําคัญในการเขียนเพ่ือการส่ือสารอยางไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
6. การเขียนบทความมีกี่ประเภท จงอธิบาย พรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
7. ลักษณะและขั้นตอนการเขียนบทความท่ีดี ควรมีลักษณะอยางไรอธิบายพรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
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8. การเขียนหนังสือราชการมีกี่ชนิดอะไรบาง อธิบาย พรอมยกตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
9. การเขียนรายงานการประชุม มีความสําคัญและประโยชนและสามารถนําไปใชในชิวิตประจําวัน
อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
10. การเขียนจดหมายสมัครงานมีความสําคัญและประโยชนและสามารถนําไปใชในชิวิตประจําวัน
อยางไรจงอธิบาย พรอมยกตัวอยาง จดหมายสมัครงาน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
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