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ค ำน ำ 
 

 ต ารา ภาษาและการสื่อความหมายส าหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียบเรียงขึ้น
เพ่ือใช้ประกอบการสอนในรายวิชา ภาษาและการสื่อความหมายส าหรับครู (ED 12301) และส าหรับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสอนภาษาไทย ตลอดทั้ง 
ตัวอย่างที่เก่ียวเนื่องกับการสอนภาษาไทย  
 เนื้อหาที่น าเสนอนี้ ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นจากเอกสารที่ใช้ประกอบการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ภาษาและการสื่อความหมายส าหรับครู ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 13 บท ได้แก่ 
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การเขยีน บทที่ 7 การฟัง บทที่ 8 การพูด บทที่ 9 หลักการใช้ภาษาไทย บทที่ 10 วรรณคดีและวรรณกรรม 
บทที่ 11 การใช้ภาษาในการสื่อสารของครู บทที่ 12 การสื่อความหมายของครูในสถาบันการศึกษา 
และบทที่ 13 การสื่อความหมายของครูในกระบวนการเรียนการสอน 

 ผู้เขียนขอน้อมน าบุคคลและนักวิชาการมากล่าวอ้างในต าราเล่มนี้ด้วยความเคารพยิ่ง และ
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นักศึกษาทางการศึกษาทุกระดับ ครูปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกคนที่ประสงค์ใช้
เพ่ือพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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บทท่ี 1  

 

ความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย 

 

ความน า 

 

        ภาษาไทยนั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของตัวเอง 
ที่เรียกว่า “อัตลักษณ์” การดํารงชีวิตของมนุษย์ในโลกนั้นเริ่มตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายลงไป 
หรือเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ดําเนินเรื่อยมาจากอดีตจนถึงป๎จจุบัน มีสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจ
สําคัญอย่างยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือการใช้ภาษา
ของคนในชาติ โดยเฉพาะภาษาไทย ซ่ึงภาษามีการกําหนดถ้อยคําที่สามารถเข้าใจได้ตรงกัน แทนความหมาย
ของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม จากนั้นถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงพูดหรือกริยาอาการต่าง ๆ 
ประกอบเสียงพูด แล้วสามารถทําความเข้าใจกันได้ รวมทั้งเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ที่กําหนดขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อความเข้าใจระหว่างกันของคนในสังคม ช่วยสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน เป็นสื่อกลางในการสืบทอดและเป็นหลักฐานของวัฒนธรรม ทําให้สามารถศึกษาเรื่องราว
ต่าง ๆ จากอดีตจนถึงป๎จจุบัน รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของกันและกัน แล้วนํามาถ่ายทอดข้อมูลความรู้ 
จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
 

ความหมายของภาษาไทย 

 

        ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนไทยในการสื่อความหมายให้สามารถติดต่อสื่อสารเข้าใจกันได้ 
คําว่า ภาษา เป็นภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีใช้ว่า “ภาสา” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Language  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  ได้ให้ความหมายว่า “ภาษา” คือถ้อยคําที่ใช้พูดหรือ
เขียนเพ่ือสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพ่ือสื่อความเฉพาะวงการ 
เช่น ภาษาราชการ ภาษาธรรม เสียง ตัวหนังสือหรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน 
ภาษาท่าทาง ภาษามือ นอกจากนี้ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายหรือนิยามของภาษาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
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        มยุเรศ รัตนานิคม (2542 : 3) ได้ให้ความหมายของภาษาว่า ภาษาเป็นรหัสชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์
ใช้สื่อความหมายระหว่างกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านสื่อที่เป็นเสียงสัญลักษณ์ตามที่ได้ตกลง
ยอมรับกันในสังคมของผู้ใช้รหัสเดียวกันนั้น เสียงสัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องมีระบบแบบแผนที่แน่นอน
และจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับระบบความหมายอันเป็นความหมายที่สามารถเข้าใจตรงกันได้ในหมู่ชนนั้น ๆ 

        อุดม วิโรตม์สิกขดิตย์ (2547 : 1-2) ได้ให้ความหมายของภาษาว่า ภาษาเป็นการสื่อความหมาย
ที่ต้องมีเสียง ความหมาย ระบบ กฏเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป หรืออีกนัยหนึ่งกล่าวว่า ภาษาต้องมี
โครงสร้าง (Structure) 

        จันทร์เพ็ญ  ศิริพันธุ์ (2551 : 2) ได้ให้ความหมายของภาษาว่า ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อความหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึก และความต้องการซึ่งกันและกัน 

        จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2555 : 4) ได้ให้ความหมายของภาษาว่า ภาษาเป็นเครื่องมือ
ที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน โดยการพูด การเขียน และท่าทาง ดังนั้นภาษาจึงประกอบด้วยเสียงพูดและความหมาย 
และทั้งเสียงพูดและความหมายนี้ต้องสัมพันธ์กัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ จึ งจะทําให้ผู้พูดและ
ผู้ฟ๎งเข้าใจตรงกัน และผู้ฟ๎งก็สามารถโต้ตอบได้ 
        จากคํานิยามหรือคําจํากัดความของภาษาข้างต้นและผนวกกับความหมายของคําว่า “ไทย” 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กล่าวว่า “ไทย” หมายความว่า ความอิสระในตัว 
ความไม่เป็นทาส ดังนั้น ภาษาไทยจึงหมายถึง เครื่องมือในการสื่อความหมายที่มีความอิสรภาพ 
เสรีภาพในการใช้ โดยการพูด การเขียนและท่าทาง ซึ่งถือว่าเป็นรหัสชนิดหนึ่งในการสื่อความหมาย 
ประกอบด้วยเสียง ความหมาย ระบบ กฎเกณฑ์ อันเป็นที่ยอมรับกันในสังคม โดยทําการตกลงและ 
ทําความเข้าใจร่วมกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มสังคมนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกัน 
รับรู้ความรู้สึกและความต้องการซึ่งกันและกัน  
 

ความส าคัญของภาษาไทย 

 

        ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญยิ่งของสังคมมนุษย์  เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคม     
เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร เช่น การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว   
การอยู่ร่วมกันในสังคม การติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ เป็นต้น ที่กล่าวมานี้ล้วนอาศัยภาษาไทย   
ในการสื่อสารทั้งหมด ภาษาไทยจึงมีผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ความสําคัญของภาษาไทยต่อ
ชีวิตมนุษย์แบ่งออกเป็น 5 ข้อ รายละเอียดมีดังนี้ (สนิท  สัตโยภาส, 2556 : 16-17) 
        1.  ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ 
            คนไทยโชคดีที่มีภาษาไทยและตัวอักษรไทยเป็นของเราเอง อันเป็นมรดกอันล้ําค่าที่บรรพบุรุษ
ได้สร้างไว้ เป็นสิ่งที่แสดงว่าไทยเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงามมาแต่โบราณและได้รักษาเอกราช
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ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ คนไทยเป็นเจ้าของภาษาควรภาคภูมิใจที่ชาติไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจํา
ชาติมากกว่า 700 ปีแล้ว และจะยั่งยืนตลอดไป เราคนไทยทุกคนควรตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย
และถือว่าภาษาไทยสําคัญกว่าภาษาอ่ืน 

        2.  ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันของคนทั้งชาติ 
             มนุษย์ต้องมีการสื่อสารเพ่ือทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน คนไทยใช้ภาษาไทยในการติดต่อ 
สื่อสารกันในหมู่คนไทยมาตลอด ทั้งการสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน การศึกษาหาความรู้ และการประกอบอาชีพ 
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโดยการเป็นผู้ส่งสาร คือ การเขียน การพูด หรือการเป็นผู้รับสาร คือ การฟ๎ง 
การอ่าน ภาษาไทยล้วนมีบทบาทให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเกิดความเข้าใจตรงกัน 

        3.  ภาษาไทยช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คนไทย 

             คนเราเมื่อใช้ภาษาเดียวกันถึงแม้ว่าจะออกเสียงสําเนียงที่แตกต่างตามภาษาถิ่นไปบ้าง    
แต่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นพวกพ้องเดียวกัน ทําให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียว เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  จะเห็นได้ชัด
เมื่อเราไปอยู่ต่างแดนและเมื่อได้พบคนไทย พูดภาษาไทยเหมือนเรา เราจะรู้สึกดีใจที่ได้พบคนไทย
ด้วยกัน จะทักทายพูดคุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนญาติ ความสมานฉันท์เกิดได้ด้วยภาษาไทยนี้เอง 
 4.  ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสืบสานวัฒนธรรมของชาติ 
             ประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาช้านาน การที่บรรพบุรุษได้ใช้ภูมิป๎ญญา
สร้างสรรค์ สะสม อนุรักษ์ และถ่ายทอดความเชื่อ ขนบประเพณี และวัฒนธรรมต่อ ๆ กันให้เป็นมรดก
แก่ลูก หลาน เหลนไทย โดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการถ่ายทอด ดังนั้นภาษาไทยจึงมีความสําคัญมาก 

 5.  ภาษาไทยแสดงความเป็นเอกราชของชาติ 
             ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องแสดงความเป็นไทย ถือเป็นศักดิ์ศรี        
อันยิ่งใหญ่ที่เราใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการมาตลอด ไม่เคยใช้ภาษาอ่ืนใดมาเป็นภาษาราชการเลย 
ต่างจากประเทศเพ่ือบ้านที่ต้องตกเป็นประเทศราชของอังกฤษบ้างของฝรั่งเศสบ้าง ประเทศเหล่านั้น 
มีสิทธิใช้ภาษาของตนเพียงติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจําวันเท่านั้น แต่ถ้าในโอกาสที่เป็นงานเป็นการ
ภาษาราชการกลับต้องใช้ภาษาของชาติที่เข้าครอบครองประเทศ  
 

องค์ประกอบของภาษาไทย 

 

จากอดีตจนถึงป๎จจุบันคนไทยเรานั้นย่อมต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมาย ภาษาไทยจึง
เกี่ยวข้องกับคนไทยเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศก็ย่อมต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการ
สื่อสารเพ่ือให้เข้าใจได้ตรงกัน การเปล่งเสียงออกมาแต่ละครั้งเพ่ือทําการสื่อความหมายมักมี
องค์ประกอบโดยทั่วไปอยู่ 4 ประการ คือ (วิจิตรา  ขอนยาง,2542 : 17) 
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        1.  เสียง เกิดจากการเปล่งออกมาเพ่ือสื่อความหมายระหว่างกัน ซึ่งการที่เสียงในภาษาไทยจะ
เกิดข้ึนได้นั้นต้องอาศัยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดเสียง สําหรับอวัยวะที่ทําให้เกิดเสียง ได้แก่ ริมฝีปาก 
ปุ่มเหงือก ฟ๎น เพดานปาก ลิ้น ลิ้นไก่ กล่องเสียง หลอดลม และปอด แล้วเปล่งเสียงแทนพยางค์และคํา 
ซึ่งนักศึกษาศาสตร์จะให้ความสําคัญของเสียงพูดมากกว่าตัวเขียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะการ
เรียนรู้ภาษาย่อมเกิดจากเสียงที่ใช้พูดกัน ส่วนภาษาเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพูด คําที่ใช้พูดจากัน
ประกอบด้วยเสียงสระหรือเสียงแท้ เสียงพยัญชนะหรือเสียงแปร และเสียงวรรณยุกต์หรือเสียงดนตรี 
แต่บางภาษาก็ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ เช่น บาลี สันสกฤต เขมร อังกฤษ 

        2.  พยางค์และค า พยางค์เป็นกลุ่มเสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้ง ประกอบด้วย เสียงพยัญชนะ 
เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ พยางค์แต่ละพยางค์จะมีเสียง
พยัญชนะต้น ซึ่งเป็นเสียงที่อยู่หน้าเสียงสระ พยางค์ทุกพยางค์จะต้องมีเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ 
และเสียงวรรณยุกต์ บางพยางค์ก็อาจมีเสียงพยัญชนะสะกดประกอบอยู่ด้วย เช่น 

                    “คา” พยัญชนะต้น ได้แก่ /ค/ 
                    เสียงสระ ได้แก่ เสียงสระ /อา/ 
                    เสียงวรรณยุกต์ ได้แก่ เสียง /สามัญ/ 
           ส่วนคํา จะเป็นการนําเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์มาประกอบกัน ทําให้เกิด
เสียงและมีความหมาย คําจะประกอบด้วยคําพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ 
        3.  ประโยค เกิดจากการนําคําหลาย ๆ  คํามาเรียงกันตามลักษณะโครงสร้างของภาษาไทยที่ได้มีการกําหนด
เป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นระบบไวยากรณ์ไว้ ทําให้ทราบหน้าที่ของคํา ซึ่งประโยคในภาษาไทย ประกอบด้วย 
ภาคประธานและภาคแสดง  เช่น 

                    วนิดาขายผลไม้ทุกวัน 

                    คุณครูโสภาเป็นคนขยัน 

                    หนูนิดไปโรงเรียน 

        4.  ความหมาย ความหมายของคํามี 2 อย่าง ดังนี้  
             4.1  ความหมายตามตัวหรือความหมายนัยตรง เป็นความหมายตรงของคํานั้น ๆ  เป็นคําที่ถูกกําหนด
และผู้ใช้ภาษามีความเข้าใจตรงกัน เช่น  
                    “กิน” หมายถึง นําอาหารเข้าปากเคี้ยวและกลืนลงไปในคอ  
                4.2 ความหมายในประหวัดหรือความหมายเชิงอุปมา เป็นความหมายที่เพ่ิมจากความหมายในตรง 
เช่น 

                    “กินใจ” หมายถึง รู้สึกแหนงใจ 

                    “กินแรง” หมายถึง เอาเปรียบผู้อื่นในการทํางาน 
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ระดับภาษาไทย 

 

        ความรู้เกี่ยวกับระดับภาษาไทยช่วยให้สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาส กาลเทศะ และที่ประชุมชน การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารควรคํานึงถึงระดับของภาษา 
ระดับภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยหอการค้า, 2537 : 5-6) 
        1.  ภาษาระดับทางการ 
             เป็นภาษาท่ีใช้ในที่ประชุมที่มีแบบแผน ใช้พูดหรือเขียนที่ต้องคํานึงถึงความถูกต้องทางด้าน
หลักภาษาเป็นสําคัญ เช่น การบรรยาย การอภิปราย อย่างเป็นทางการ หรือใช้ในการเขียนข้อความ 
ที่จะให้ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างเป็นการเป็นงาน เช่น ตําราวิชาการ หนังสือที่ใช้ติดต่อกันทางราชการ
หรือในวงการธุรกิจ ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงการเลือกใช้คําให้ถูกต้องเหมาะสม ส่วนในเรื่องการสร้างประโยค
ต้องสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบแผนของหลักภาษา รวมทั้งสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน คํานึงถึง
ความสุภาพและมารยาทในการสื่อสาร ภาษาระดับทางการส่วนใหญ่จะใช้ในการเขียนมากกว่าการพูด 
ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในการเขียนเอกสารทางราชการ ตําราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรือบทความทางวิชาการ 
เป็นต้น หากจะใช้ในการพูดส่วนใหญ่จะใช้ในโอกาสสําคัญ เช่น คํากราบบังคมทูลในงานพระราชพิธี
สําคัญ ๆ ปาฐกถา สุนทรพจน์โอวาท คําประกาศเกียรติคุณ คําปราศรัย และคํากล่าวเปิดประชุม เป็นต้น 

        2.  ภาษาระดับกึ่งทางการ 
             เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารโดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจด้วยความรวดเร็ว โดยต้องคํานึงถึงเรื่อง
ความสุภาพและมารยาทในการสื่อสาร ลดความเป็นทางการลงเพ่ือให้เกิดความใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่าง   
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในการเขียนมักใช้กับบทความในหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร ทั้งที่เป็น 
สารคดีและบทความต่าง ๆ จดหมายส่วนตัวที่เขียนถึงบุคคลที่ไม่คุ้นเคย ส่วนในการพูดจะใช้กับบุคคล
ที่ไม่คุ้นเคยกัน การสนทนาระหว่างผู้มีวัยต่างกันหรือการพูดในที่ชุมชน เช่น การอภิปรายกลุ่ม      
การบรรยายในห้องเรียน การพูดทางวิทยุและโทรทัศน์ การประชุม การเป็นพิธีกร เป็นต้น 

        3.  ภาษาระดับปาก 

             เป็นระดับภาษาท่ีผู้ใช้ไม่เคร่งครัดในเรื่องหลักภาษา มักใช้ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวกับบุคคล
ที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน มุ่งแต่สื่อความหมายพอให้เข้าใจกันในกลุ่ม ฉะนั้นการใช้ถ้อยคําอาจมี คําแสลง 
คําย่อ คําตลาด คําไม่สุภาพ ภาษาถิ่นหรือคําต่างประเทศปะปน การสร้างประโยคไม่คํานึงถึง      
ความถูกต้องในการเรียงส่วนของประโยค อาจมีการละส่วนของประโยคบางส่วน ภาษาระดับนี้
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
            3.1  ภาษาปากหรือภาษากันเอง เป็นระดับภาษาที่ส่วนใหญ่จะใช้พูดในชีวิตประจําวันกับ
บุคคลทั่วไป เช่น ในการประกอบอาชีพ การติดต่องาน การซื้อขาย หรือใช้พูดกับกลุ่มคนที่คุ้นเคยกัน 
เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ด้วย ส่วนใน
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การเขียนจะใช้ในการเขียนบางประเภท เช่น การเขียนหัวข้อข่าวอาชญากรรม หัวข้อข่าวการเมือง 
การเขียนจดหมายถึงบุคคลในครอบครัวหรือเพ่ือนสนิท รวมทั้งบทสนทนาของตัวละครในนวนิยาย
หรือเรื่องสั้นเพื่อความสมจริง 
            3.2  ภาษาต่ า เป็นระดับภาษาที่นอกจากจะไม่คํานึงถึงความถูกต้องของหลักภาษาแล้ว ยังจัดเป็น
ภาษาที่ไม่สุภาพถ้าใช้ไม่เหมาะสมกับบุคคลหรือสถานการณ์ ส่วนใหญ่มีการใช้คําหยาบ คําที่มีความหมายโดยนัย
สื่อไปในทางหยาบคาย คําแสลง หรือคําตลาดบางคํา ภาษาระดับนี้จึงไม่เหมาะที่จะใช้สื่อสารโดยท่ัวไป 
ไม่ควรนําไปใช้กับผู้ที่มีอาวุโสกว่า หรือใช้ในที่สาธารณะ เพราะไม่เหมาะสมและอาจถือว่าเป็นการไม่มี
มารยาทในการพูด หากจะใช้ควรใช้เฉพาะเพ่ือนที่สนิทที่มีวัยเดียวกัน และใช้เฉพาะที่รโหฐาน ฉะนั้น
ภาษาระดับนี้จึงไม่นิยมใช้ในการเขียน เว้นแต่จะใช้เขียนบทสนทนาของตัวละครในนวนิยายหรือ  
เรื่องสั้นเพื่อความสมจริง 
 

ตาราง 1.1  เปรียบเทียบการใช้ภาษา 3 ระดับ 

ที่มา : (วิจิตรา  ขอนยาง, 2542 : 26) 
 

ภาษาปาก ภาษากึ่งทางการ ภาษาทางการ 
นายแดงนั่งก๊งเหล้า 

ฉันไปจ่ายตลาดทุกเช้า 

งานนี้เซ็งชะมัด 

เอ็งปล่อยไก่อีกแล้ว 

หนังเรื่องนี้มันชิบ 

แม่เสื่อที่บ้าน 

สอบเที่ยวนี้หวิดตก 

สาววัยขบเผาะ 

 

นายแดงนั่งดื่มเหล้า 

ฉันไปจ่ายตลาดทุกเช้า 

งานนี้น่าเบื่อจริง ๆ 

คุณทําเชยอีกแล้ว 

หนังเรื่องนี้สนุกมาก 

เมียที่บ้าน 

สอบเที่ยวนี้เกือบตก 

สาววัยรุ่น 

นายแดงนั่งดื่มสุรา 

ฉันไปซื้ออาหารทุกเช้า 

งานนี้ไม่สนุกเลย 

คุณทําขายหน้าอีกแล้ว 

ภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกมาก 

ภรรยาที่บ้าน 

สอบครั้งนี้เกือบตก 

หญิงสาวอายุน้อย 
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ตาราง 1.2  เปรียบเทียบคําในภาษาท่ีใช้ในระดับทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ 

ที่มา : (http://www.maceducation.com/e-knowledge/2421105100/15.htm, 2016) 
 

ภาษาที่เป็นทางการ ภาษากึ่งทางการ ภาษาไม่เป็นทางการ 
บิดา 

มารดา 
ฌาปนกิจศพ 

ดื่มสุรา 
หลั่งน้ําพระพุทธมนต์ 
ข้าพเจ้า กระผม ดิฉัน  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เรือนจํา 
มีความประสงค์ 
อีกประการหนึ่ง 
สถานีตํารวจ 

โรงภาพยนตร์ 
มากมาย 

ถึงแก่กรรม ถึงแก่อนิจกรรม 

กรุงเทพมหานคร 

ดวงตราไปรษณียากร 

ใบอนุญาตขับรถยนต์ 
หนังสือรับรอง 

คุณพ่อ 

คุณแม่ 
ปลงศพ 

ดื่มเหล้า 
รดน้ําสังข์ หลั่งน้ําสังข์ 

ผม ฉัน เรา 
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

คุก 

ต้องการ 

อีกอย่างหนึ่ง 
โรงพัก 

โรงหนัง 
เยอะแยะ 

ถึงแก่กรรม เสีย 

กรุงเทพ ฯ 

แสตมป์ 
ใบขับข่ี 

ใบรับรอง 

พ่อ 

แม่ 

เผาศพ 

กินเหล้า 
รดน้ําแต่งงาน 

หนู ฉัน ผม ข้า กู ฯลฯ 

ในหลวง พ่อหลวง 
ห้องขัง ซังเต 

อยากได้ 
อีกอย่าง 
โรงพัก 

โรงหนัง 
เยอะแยะ ถมไป ตึม เพียบ 

ตาย 

บางกอก 

แสตมป์ 
ใบขับข่ี 

ใบรับรอง 
 

 ระดับภาษาไทย คือ การใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในโอกาสที่แตกต่างกัน หรือการใช้ภาษาไทย
กับผู้รับสารแต่ละบุคคลย่อมมีการใช้เลือกภาษาในการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน เช่น สื่อสารกับ
เพ่ือนรุ่นเดียวกัน มีความสินทสนมกัน อาจเลือกใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาระดับปาก คุณครู
สื่อสารกับนักเรียน อาจเลือกใช้ภาษาแบบกึ่งทางการ ถ้าเขียนหนังสือราชการควรเลือกใช้ภาษาที่เป็น
ทางการ เป็นต้น การเลือกใช้ถ้อยคําให้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาไทยจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะระดับภาษาไทยเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร อีกทั้งเป็นการ
แสดงถึงมารยาทของผู้ใช้ภาษาด้วย ดังนั้นผู้ใช้ภาษาจําเป็นต้องคํานึงถึงกาลเทศะเป็นประการสําคัญ 

http://www.maceducation.com/e-knowledge/2421105100/15.htm
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ภาษาไทยลักษณะหนึ่งอาจจะเหมาะสําหรับใช้ในกาลเทศะอย่างหนึ่ง และอาจไม่เหมาะสําหรับใช้ใน
กาลเทศะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้        
        นอกจากนี้ยังมีผู้จําแนกระดับภาษา ไทยเพ่ือความเหมาะสมกับโอกาส สถานการณ์           
และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เพ่ือช่วยให้เกิดผลดีในการสื่อสาร แบ่งไว้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ประยูร        
ทรงศิลป์, 2553 : 257-258) 
        1. ระดับพิธีการ ภาษาไทยระดับนี้ใช้ในการสื่อสารกันในที่ประชุมที่จัดขึ้นอย่างเป็นพิธีการ เช่น 
การเปิดประชุมรัฐสภา การกล่าวรายงานในพิธีมอบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร การกล่าวสดุดี 
การเขียนร้อยแก้วอย่างประณีต ผู้ส่งสารมุ่งแสดงออกให้เห็นถึงความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ความทรงภูมิป๎ญญา 
ฯลฯ ไม่มุ่งประโยชน์ที่จะให้ผู้รับสารได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หากมีการกล่าวตอบก็ต้องกระทํา
อย่างเป็นพิธีการในฐานะผู้แทนกลุ่มเท่านั้น 

 

ตัวอย่าง ภาษาระดับพิธีการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

คํากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชมุชน (Zoo Outreach Program) 
 

เรียน ท่านกําพล กระมล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

          กระผมในนามของ สวนสัตว์นครราชสีมา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ขอขอบพระคุณท่านกําพล กระมล เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชนในวันนี้ 
          การจัดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชนนี้ ได้จัดขึ้น ตามแผนแม่บทการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
2556 ขององค์การสวนสัตว์ที่กําหนดให้สวนสัตว์นครราชสีมาเผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดําเนินการเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 
และมีฐานการเรียนรู้ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 8 ฐาน ซึ่งมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านสัตว์ป่า 
           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในด้านสัตว์ป่า โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก ภาครัฐ และเอกชนในการร่วมกันสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้พร้อมทั้งปลูกฝ๎งจิตสํานึกให้แก่เยาวชนในเรื่องของการอนุรักษ์ โดยเฉพาะ
นกกระเรียนพันธุ์ไทย ทั้งนี้จึงคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปร่วมเผยแพร่  
เพ่ือจะนําไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป 

          บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน   
ในครั้งนี้ด้วย 

                                                      ที่มา : www.edukoratzoo.com (9 มีนาคม 2559) 
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        2.  ระดับทางการ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาษาแบบแผน ภาษาไทยระดับนี้เป็นภาษาที่ใช้ถ้อยคําสุภาพ 
และไมไ่ด้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟ๎งมีส่วนร่วมในการสื่อสารโดยตรง ซึ่งผู้ส่งสารมีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอ
ข่าว แนวคิด และทรรศนะไปสู่กลุ่มรับสารขนาดใหญ่ เช่น การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชน 
การให้โอวาทต่อคณะบุคคล งานวิจัย ตํารา หนังสือราชการ การเขียนบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ 
การเขียนบทความทางวิชาการ เป็นต้น 

 

ตัวอย่าง ภาษาระดับทางการ 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

       

 3.  ระดับกึ่งทางการ ภาษาไทยระดับนี้มักใช้ในการปรึกษาหรือกิจธุระระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้ส่งสาร ภาษาไทยระดับนี้   
จะใช้ในการประชุมกลุ่ม การปรึกษางาน การงวางแผนร่วมกัน การเขียนบทความแสดงทรรศนะ     
ในหนังสือพิมพ์ การเสนอรายการสารคดีกึ่งวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

        รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านและการปลูกฝ๎งนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นฐานสร้าง
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงมีมติเห็นชอบสนับสนุนการดําเนินงานด้านการศึกษาของ
ประเทศในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจําปีงบประมาณ 2549 

        กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้รับงบประมาณดําเนินการ จึงผสานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้ง 2 

หน่วยงาน เป็นแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ 2549 ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ 3 แผน และกิจกรรมหลัก 18 กิจกรรม โดยที่
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2548 - กรกฎาคม 2549 จํานวน 19,534 คน ในคราว
เดียวกัน 

                                                   ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2549, หน้า ก) 
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ตัวอย่าง ภาษาระดับกึ่งทางการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 4.  ระดับสนทนา อาจเรียกว่า ระดับลําลอง ภาษาไทยระดับนี้มักใช้ในการสื่อสารกับเพ่ือนสนิท อาจมีถ้อยคํา
ที่เคยใช้กันเฉพาะกลุ่มหรือเข้าใจความหมายตรงกันในกลุ่มเท่านั้น 

 

ตัวอย่าง ภาษาระดับสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        การที่จะหาแนวทางแก้ไขการผิดพลาดและข้อบกพร่องในการใช้ภาษา ตลอดจนการ
พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยทุกทักษะของนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความพร้อม   
ที่จะออกไปฝึกประสบการณ์ด้านการสอน อาจารย์ผู้สอนในสาขาน่าจะได้ทราบข้อมูลทั้งด้าน     
การเรียนหรือด้านอ่ืน ๆ ของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาของตนตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่เข้ามาศึกษา 
จะได้มองเห็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของนักศึกษาในสาขาวิชาตั้งแต่อยู่ชั้นปีที่ 1 เพ่ือจะได้เตรียมการ
ในด้านต่าง ๆ ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถ 
ทําได้ 
                                                    ที่มา : วารสารการวิจัยทางการศึกษา (2551, หน้า 34) 
 

 

        ผมรักสระว่ายน้ําสุดหัวใจ ทั้งน้ํา ทั้งการว่ายน้ํา การได้กระโจนลงน้ํา แต่ผมก็เลิกรักมัน
นับตั้งแต่ผมได้เห็นตัวเองในชุดกางเกงว่ายน้ําจากเงาสะท้อนตรงหน้าต่างกระจกบานใหญ่ของสระ
ว่ายน้ําในเมืองดินาร์ด 

        วันนั้นเป็นวันที่มีพายุมืดครึ้ม ที่สระจึงเปิดไฟ มันเป็นคนละเรื่องกับที่ชายหาดเลยครับ ที่นั่น
เราพอจะกลืนหายไปในฝูงชนได้บ้าง และเราก็จะหามุมสงบห่างไกลผู้คนได้เสมอ หรือไม่ก็สามารถ
ขว้างของได้ตามสบายตามโขดหิน ทว่าที่สระว่ายน้ํา เราไม่มีทางหนีไปจากสายตาผู้คนได้เลย 
โดยเฉพาะสายตาของพวกสาว ๆ เช่นเดียวกับที่การพูดคุยเจ๊าะแจ๊ะ เหล่กิ๊กกันไปมา และอะไร
ประมาณนี้ดูจะมีอยู่ทุกมุมของสระและในสายตาทุกคู่ จะเว้นก็แต่สายตาของพวกเด็ก ๆ ที่เล่นน้ํา
สนุก และสายตาของคนแก่ที่เอาแต่ว่ายน้ําเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราทั้งหมดต่างอยู่ในสภาพ  
กึ่งเปลือยในสถานที่ซ่ึงมีอาณาบริเวณปิดนั่นเอง 
        สระว่ายน้ําเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ชายหญิงเกิดแรงดึงดูดทางเพศ แต่เพราะท้องใหญ่ล้น
และกระเพ่ือมไหวยามเดิน ผมเลยรู้สึกไม่ดีเอาเสียเลยเวลาอยู่ที่สระว่ายน้ํา 

                                                             ที่มา : สุธาสินี  สุรางคนารมภ์ (2548, หน้า 58) 
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         5.  ระดับกันเอง ภาษาไทยระดับนี้จะใช้ในวงจํากัด ใช้ระหว่างบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมาก ๆ 
เช่น ระหว่างเพ่ือนสนิท บุคคลในครอบครัว สถานที่ใช้มักเป็นที่ส่วนตัว เช่น ที่บ้าน ในห้องที่เป็นสัดส่วน
ของตนโดยเฉพาะ ถ้อยคําที่ใช้อาจมีคําแสลง คําที่ใช้เฉพาะกลุ่ม เน้นความสนุกสนาน ภาษาไทยระดับนี้
มักใช้พูดจากันเท่านั้น ไม่นิยมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หรือถ้ามีในงานเขียนบางครั้งอาจปรากฏอยู่
ในบทสนทนาในนวนิยาย เรื่องสั้น บทความล้อเลียนเสียดสี เป็นต้น 

 

ตัวอย่าง ภาษาระดับกันเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. คุณค่าของภาษา 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ถ้าเปรียบเหมือนการเดินเท้า ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันว่าเดินมาไกลพอดู ถ้าลอง
นึกภาพเราเดินไปด้วยกัน ฉันก็ถือว่าเราเป็นคู่ทรหดพอสมควร ลองพลิกดูส้นเท้าของเธอสิ มันคง
แห้งกร้านไม่ต่างจากฉันเท่าไหร่หรอก แต่กลับพบความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า “ยิ่งเราเดินลึกเข้าไป
ในชีวิตเราเท่าไหร่ เรายิ่งค้นพบความมหัศจรรย์ของชีวิตมากขึ้นเท่านั้น เรารู้จักหลบหลีกกองขี้หมา 
เราเคยก้าวพลาดให้หินบาดเท้า เราเคยเจ็บเท้าแทบระบม แต่ขณะเดียวกัน เราก็เคยใช้บริการนวด
เท้า บางคืนเราก็แอบทาครีมบํารุง และวันดีคืนดีเราก็อยากซื้อรองเท้าคู่ ใหม่ที่ใส่นุ่มสบายเท้า”    
เรายังรักตัวเองอยู่เต็มหัวใจ ต่อให้เราเคยด่าตัวเองว่า “โง่ เดินไม่ดูตาม้าตาเรือ คิดผิด หลงทาง”  
เราต่างเรียนรู้ชีวิตไปพร้อม ๆ กัน ฉันอาจเคยเจอบางเรื่องที่เธอไม่เคยเจอ แต่เธอก็อาจเจอบางเรื่อง
ที่ฉันไม่เคยสัมผัส 

                                                               ที่มา : Life on the rock (2548, หน้า คํานํา) 
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โครงสร้างภาษาไทย 

 

        การศึกษาโครงสร้างของภาษาไทยทั่วไปนั้น นักภาษาศาสตร์มักจะวิเคราะห์โครงสร้างของ
ภาษาไทยทั้งทางด้านระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ สําหรับการศึกษาภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ จะมีการศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังแสดงในภาพนี้ 
 

                                                           Segmental คือ เสียงสระ + เสียงพยัญชนะ 

ก      เสียง                 
                                  Supra Segmental คือ การลงเสียงหนักเบา + จังหวะ 

 

 

ข      พยางค์ 

 

 

                                                                  หน่วยคํา 
ค      คํา                      การประกอบคํา 
                                 ชนิดของคํา 
 

 

ง      ประโยค 

 

 

 

 จ     ความหมาย 

 

ภาพประกอบ 1.1 แสดงโครงสร้างภาษาไทย 

ที่มา : (ธนู ทดแทนคุณ และ กุลวดี แพทย์พิทักษ์, 2548 : 4) 
 

        1.  เสียง 
            เสียงในภาษาไทยในที่นี้หมายถึงเสียงที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน และเป็นเสียงที่
ปรากฏอยู่ในระบบเสียงของภาษา มิใช่เสียงที่เลียนเสียงอ่ืน เช่น เสียงจิ้งจกร้อง เสียงฟ้าร้อง เสียงสุนัขเห่า ฯลฯ 
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ภาษาไทยเป็นภาษาที่จัดอยู่ในตระกูลไท-กะได (Tai-Kadai Languages) ซึ่งมีลักษณะเป็นภาษาคําโดด 
และมีระบบเสียงอยู่ 3 ระบบ คือ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ 
    เสียงสระ ในภาษาไทยมีทั้งหมด 32 เสียง โดยใช้รูปสระ 21 รูป เสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
มี 21 เสียง ที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าพยัญชนะของไทยนั้นจะมีอยู่ถึง 44 รูป ก็ตาม ดังแสดงรายละเอียด
ในตาราง ดังนี้ 
 

ตาราง 1.3 รูปสระ 21 รูป 

ที่มา : (ประยูร  ทรงศิลป์, 2553 : 32) 
 

ล าดับ รูปสระ ชื่อ 

1 - ะ วิสรรชนีย ์

2 - ั ไม้หันอากาศ 

3 - ็ ไม้ไต่คู้ 
4 - า ลากข้าง 
5 - ิ พินท์อิ 

6  ่ ฝนทอง 
7  ํ นฤคหิต 

8 “ ฟ๎นหนู 
9 - ุ ตีนเหยียด 

10 - ู ตีนคู้ 
11 เ - ไม้หน้า 

12 ใ - ไม้ม้วน 

13 ไ - ไม้มลาย 

14 โ - ไม้โอ 

15 - อ ตัวออ 

16 - ย ตัวยอ 

17 - ว ตัววอ 

18 ฤ ตัวรึ 
19 ฤา ตัวรือ 

20 ฦ ตัวลึ 
21 ฦา ตัวลือ 



14 

 

 

ตาราง 1.4 เสียงสระ 32 เสียง 
ที่มา : (ธนู ทดแทนคุณ และ กุลวดี แพทย์พิทักษ์, 2548 : 7) 
 

เสียงสระ 32 เสียง 
_ะ _า _ ิ _ ี _ ึ _ ื  ุ  ู 
เ_ะ เ_ แ_ะ แ_ โ_ะ โ_ เ_าะ _อ 

เ_อะ เ_อ เ_ ียะ เ_ ีย เ_ ือะ เ_ ือ _ ัวะ _ ัว 

ฤ ฤา ฦ ฦา _ำ ไ_ ใ_ เ_า 
 

ตาราง 1.5 เสียงพยัญชนะ 21 เสียง 
ที่มา : (ธนู ทดแทนคุณ และ กุลวดี แพทย์พิทักษ์, 2548 : 4) 
 

1 ก 8 ถ ฐ ฑ ฒ ท ธ 15 ย ญ 

2 ข ฃ ค ฅ ฆ 9 น ณ 16 ร 
3 ง 10 บ 17 ล ฬ 

4 จ 11 ป 18 ว 

5 ฉ ช ฌ 12 ผ พ ภ 19 ส ศ ษ ซ 

6 ด ฎ 13 ฝ ฟ 20 ห ฮ 

7 ต ฏ 14 ม 21 อ 

 

ตาราง 1.6 เสียงวรรณยุกต์ 
ที่มา : (ธนู ทดแทนคุณ และ กุลวดี แพทย์พิทักษ์, 2548 : 5) 
 

เครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์ 
- 

 ่ 
 ้ 
 ๊ 
 ๋ 

สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 
จัตวา 
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 เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย หรือเรียกอีกอย่างว่า “เสียงดนตรี” ซึ่งมีระดับเสียงสูงต่ํา          
เหมือนกับเสียงดนตรี ที่สามารถทําให้ความหมายของคําแต่ละคํามีความหมายแตกต่างกันไป เสียง
วรรณยุกต์ที่ใช้ในภาษาไทยมี 5 เสียง ดังตาราง 1.6 ที่แสดงในข้างต้น 

 

        2.  พยางค์ 
             พยางค์ในภาษาไทย คือ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ มีเสียงดังเด่น 1 เสียง และเสียงที่
อยู่ข้างเคียงอย่างน้อย 2 เสียง พยางค์หนึ่งอาจมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ แต่เมื่อพยางค์
นั้นมีความหมายจะเป็นคําได้ 
     พยางค์ในภาษาไทยมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ส่วน ดังนี้ 
              1. พยัญชนะต้น 

              2. สระ 

              3. วรรณยุกต์ 
            และในบางพยางค์จะมีส่วนประกอบเพ่ิมอีก 1 ส่วน คือ 

              4. พยัญชนะสะกด 

 

        3.  การใช้ค า 

            คําในภาษาไทยเป็นภาษาคําโดด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคํา เมื่อเรามีความจําเป็นในการใช้
ภาษาติดต่อพูดจากันมากขึ้น เราจึงจําเป็นต้องหาคํามาใช้โดยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
เรียกชื่อวัตถุ สิ่งต่าง ๆ ที่ค้นพบภายหลัง โดยวิธีการดังนี้ 
           1. ยืมมาจากภาษาอ่ืน เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต จีน อังกฤษ ฯลฯ เช่น ฟุตบอล ก๋วยเตี๋ยว 
คอมพิวเตอร์ โน้ต เชิ้ต ฯลฯ 

           2. สร้างคําขึ้นใหม่ โดยนําคําโดดที่มีอยู่แล้วมาประกอบกันกลายเป็นคําชนิดที่เรียกว่า คําซ้อน 
คําซ้ํา คําประสม แต่ละชนิดประกอบด้วย คําตั้งแต่ 2 คําข้ึนไป 

           3. เกิดขึ้นใหม่เป็นผลมาจากการสร้างคําประสม ทําให้เกิดรูปคําใหม่ข้ึนมา และไม่ใช่คําพยางค์เดียว
อีกต่อไป 

 

        4.  ประโยค 

            การสร้างประโยคในภาษาไทย คือ ข้อความที่มีทั้งภาคประธาน และภาคแสดง  มีใจความ
สมบูรณ์ครบถ้วน รู้ว่าใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร ในการสร้างประโยคในภาษาไทยจะมีอยู่ 4 ลักษณะ 
ดังนี้ 
 



16 

 

           1. ประโยคบอกเล่า 

           ฉันจะไปกินข้าว 

           2. ประโยคค าสั่ง 
           อย่าส่งเสียงดัง 
           3. ประโยคขอร้องหรือชักชวน 

           ไปกินข้าวกันเถอะ 

           4. ประโยคค าถาม 

           คุณชอบสีอะไร 

 

การเรียงล าดับค าในประโยค 

 การเรียงลําดับคําเข้าเป็นข้อความทําให้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น 
ประกอบด้วย ส่วนสําคัญ 2 ส่วน ดังตารางนี้ 
 

ตาราง 1.7 แสดงการเรียงลําดับคําในประโยค 

ที่มา : (ธนู ทดแทนคุณ และ กุลวดี แพทย์พิทักษ์, 2548 : 8) 
 

1. ภาคประธาน 

(ส่วนที่เป็นผู้ท า) 
2. ภาคแสดง 

(ส่วนที่แสดงกิริยาอาการ) 
ตัวอย่างที่ ประธาน คําขยาย กริยา คําขยาย กรรม คําขยาย 

1 

2 

3 

4 

5 

นก 

นก 

ฉัน 

ฉัน 

หมา 

- 

สีดํา 
- 

- 

บ้า 

บิน 

บิน 

ด่ืม 

ด่ืม 

กัด 

- 

สูง 
- 

- 

- 

- 

- 

น้ํา 
น้ํา 
เด็ก 

- 

- 

- 

หวาน 

- 

 

        คําขยายกริยานั้นสามารถอยู่ส่วนใดของประโยคได้ตามความจําเป็น ไม่จําเป็นต้องอยู่ติดกับ
กริยา เช่น หมา บ้า กัด เด็ก เป็นแผล (คําขยายกริยา คือเป็นแผล ขยาย กัด หมายถึง กัดเป็นแผล) 
 

        1. ละประธาน เช่น 

           (คุณ) ไปเก็บผ้าเดี๋ยวนี้ – ประโยคคําสั่ง 
           ทําไม (ฉัน) ยุงไม่ได้ล่ะคะ – ประโยคคําถาม 
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        2. ผู้ท า อาจอยู่หลังกริยาบางคําได้ เช่น 

           คําว่า เกิด 

           มี                     ไฟไหม้ที่พาหุรัด ความหมายคือ ไฟไหม้เกิดท่ีพาหุรัด 

           ปรากฏ 

        3. ผู้ถูกกระท า หรือ กรรม สามารถอยู่หน้ากริยาได้ 
           เช่น  ปลา ตัวนั้นใครขโมย 

           ความหมายคือ ใคร ขโมยปลาตัวนั้น ใครทําหน้าที่ประธานของประโยค มักใช้ในกรณีท่ี
ต้องการเน้นกรรม 

        4. ค าขยาย อาจอยู่ข้างหน้าประธานได้ เช่น 

           น้อยคนที่จะทําข้อสอบได้ ความหมายคือ คนจํานวนน้อยที่จะทําข้อสอบได้ 
 

        5. ความหมาย 

           จากทุกข้อที่กล่าวมาท้ังหมด คือ เสียง พยางค์ คํา และประโยค เป็นสิ่งสําคัญในการพิจารณา
เพ่ือดูความหมายในการใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังต้องศึกษาเรื่องอ่ืนด้วย เช่น ศิลปะการใช้ภาษา 

 

คุณค่าของภาษาไทย 

 

        ภาษาไทยบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย แสดงถึงกิริยามารยาทที่เรียบร้อย นอบน้อม
มีสัมมาคารวะ อีกทั้งภาษาไทยยังสามารถนํามาเรียบเรียงแต่งเป็นคําประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว เช่น 
นิยาย นิทาน เรื่องสั้น เป็นต้น ประเภทร้อยกรอง เช่น บทกลอน บทเพลง โคลง เป็นต้น มีคุณค่า
ทางด้านการสื่อสาร การศึกษา รวมทั้งในงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ คุณค่าของภาษาไทยมี 3 ระดับ 
ดังต่อไปนี้ (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552 : 6-8) 
        1.  คุณค่าของภาษาไทยในการสื่อสาร 

            คุณค่าในการสื่อสาร เป็นคุณค่าที่เกิดจากการใช้ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อถึงกันของมนุษย์ 
ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่ที่มีความสําคัญสูงสุดของภาษาไทย เพราะภาษาไทยจะทําหน้าที่เป็น
สื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันของคนในสังคม เช่น การพูดจา บอกเล่า ขอร้อง วิงวอน 
ขอความช่วยเหลือ สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
และอารมณ์ การคัดค้านและโต้แย้งต่าง ๆ ดังเช่นเมื่อคนเรามีการพูดจากันก็จะทําให้เกิดการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีขึ้นในสังคมมนุษย์ และหากมีการคัดค้านหรือโต้แย้งจะต้องอาศัยหลักของเหตุและผล
ที่ตนเองหรือสังคมไม่เห็นด้วยมาเป็นองค์ประกอบ ก็จะส่งผลดีต่อการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น    
ในสังคมมนุษย์ แต่หากใช้คําพูดที่ไม่ดี ก็จะทําให้เกิดความบาดหมางใจกัน ดังนั้นการใช้ภาษาไทยใน
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การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง กิริยาอาการ ระบบสัญลักษณ์อ่ืน ๆ จึงควรเลือกใช้   
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

        2.  คุณค่าของภาษาไทยในการสั่งสอน 

             คุณค่าในการสั่งสอน เป็นคุณค่าของภาษาไทยที่เกิดขึ้นจากการกลั่นกรองความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ สติป๎ญญา อารมณ์และทัศนคติ ซึ่งทําให้เกิดการเรียนรู้ และถ่ายทอดสรรพวิชาต่าง ๆ 
โดยบุคคลผู้ทําหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน เช่น พระสงฆ์ บิดา มารดา ครู อาจารย์ จะต้องประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีใจรักและมีใจกว้าง เพราะมองเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้จึงจะทําให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มองเห็นคุณค่าของการอบรมสั่งสอน และแสดงการตอบรับด้วยดี มีความกตัญํู
รู้คุณ 

      คุณค่าของภาษาไทยในการสั่งสอนนี้ จึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์
โดยตรง ซึ่งจะเริ่มจากการอบรมสั่งสอนบุตรของบิดามารดา ทําให้เกิดการพัฒนาความรู้โดยอาศัย
ระบบสังคมครอบครัวในระยะเริ่มต้น ช่วงเวลาต่อมาเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นก็จะได้รับการเรียนรู้
วิชาการสาขาต่าง ๆ ในทุกระดับชั้น โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากครูอาจารย์ทําให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเกิดการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ ส่งผลเป็นการพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในระยะเวลาต่อไป 

      นอกจากนี้ คุณค่าของภาษาไทยในการสั่งสอนยังสามารถถ่ายทอดด้วยการใช้ภาษาเขียน
ดังที่ปรากฏในรูปของหนังสือ ตําราวิชาการ สุภาษิต คําขวัญ คําคมและคําอวยพร ซึ่งส่งผลเป็นคุณค่า
โดยตรงต่อผู้ อ่านในด้านการเพ่ิมพูนความรู้ สติป๎ญญา สร้างเสริมทัศนคติและมีวิสัยทัศน์ที่ดี           
ต่อการดําเนินชีวิต  
        3.  คุณค่าของภาษาไทยในการสร้างสรรค์ 
             คุณค่าในการสร้างสรรค์ เป็นคุณค่าของภาษาไทยที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ของผู้ใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นผลมาจากแรงบันดาลใจที่ได้รับการกระตุ้นให้เห็นความสําคัญ 
และเห็นคุณค่าของภาษาไทยในทุก ๆ ด้าน จนเกิดเป็นความสุขความจรรโลงใจที่ก่อให้เกิดพลัง     
ทางความคิดและกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม เช่น 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กและเยาวชน ได้ทําให้เกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้ และเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างสรรค์ผลงานของนักเขียนหรือกวี  ทําให้
เกิดงานเขียนในเชิงวรรณศิลป์ จนได้รับการยกย่องยอมรับว่าเป็นวรรณคดี และวรรณกรรมอัน
ทรงคุณค่า การสร้างสรรค์ผลงานของนักแต่งเพลงซึ่งทําให้เกิดบทเพลงต่าง ๆ ที่มีคุณค่ามากมาย 
รวมทั้งผู้ใช้ภาษาไทยทําให้เกิดคุณค่าต่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์อ่ืน ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 
นิตยสาร อุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 
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สรุปท้ายบท 

 

        ภาษาไทยนั้นมีความอิสระในตัว สามารถเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายที่มีความอิสรภาพ 
เสรีภาพในการใช้ โดยการพูด การเขียนและท่าทาง ซึ่งถือว่าเป็นรหัสชนิดหนึ่งในการสื่อความหมาย 
ประกอบด้วยเสียง ความหมาย ระบบ กฎเกณฑ์ อันเป็นที่ยอมรับกันในสังคม โดยทําการตกลงและ 
ทําความเข้าใจร่วมกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มสังคมนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกัน 
รับรู้ความรู้สึกและความต้องการซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ภาษายังมีความสําคัญมากมายหลาย
ประการ เช่น ภาษาเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติไทย ใช้ในการสื่อสารกันของคนไทยทั้งประเทศ 
สามารถสร้างความสามัคคี กลมเกลียวในหมู่ของคนไทยได้ รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทย และแสดงถึง
ความเป็นเอกราชของชาติไทย 

 องค์ประกอบของภาษานั้น ประกอบไปด้วย เสียง พยางค์และคํา ประโยค และความหมาย 
ซึ่งขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ เพราะจะทําให้การสื่อสารเกิดความไม่เข้าใจตรงกัน อีกทั้งคนไทยควรรู้จัก
เลือกใช้ภาษาให้มีความเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ซึ่งภาษาไทยแบ่งระดับภาษาออกเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับทางการ ระดับกึ่งทางการ และระดับปาก นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาได้แบ่งไว้
เพ่ิมเติมอีก คือ ภาษาระดับพิธีการ ระดับทางการ ระดับกึ่งทางการ ระดับสนทนา และระดับกันเอง 
ดังนั้นการรู้จักเลือกใช้ภาษาอย่างเหมาะสมก็จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างมาก และการ
เลือกใช้ก็ควรคํานึงถึงระบบโครงสร้างของภาษา ซึ่งประกอบไปด้วย เสียง คํา พยางค์ ประโยค และ
ความหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดคุณค่าทางภาษาในการสื่อสาร ในด้านการสั่งสอน และคุณค่า
ของภาษาในเชิงสร้างสรรค์ 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้ตอบคําถามจากประเด็นที่กําหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. จงอธิบายความหมายของภาษาไทยมาพอสังเขป 

2. ภาษาไทยมีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

3. องค์ประกอบของภาษาไทยมีก่ีองค์ประกอบ แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

4. ภาษาไทยมีกี่ระดับ อะไรบ้าง 
5. เสียงสระในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียง อะไรบ้าง 
6. เสียงพยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียง อะไรบ้าง 
7. เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียง อะไรบ้าง 
8. จงอธิบายความหมายของคําว่าพยางค์ มาพอสังเขป 

9. ประโยคในภาษาไทยมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง พร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
10. คุณค่าของภาษาไทยมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 

 

ความน า 

 

        ภาษาไทย คือ สัญลักษณ์ที่กําหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการสื่อความเข้าใจระหว่างกัน
ของคนในสังคม ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นสื่อกลางในการสืบทอดและเป็นหลักฐานของวัฒนธรรม 
ทําให้สามารถศึกษา ถ่ายทอด นํามาอนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางสังคมสืบต่อกันมา 
ภาษาไทยนับว่ามีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง แตกต่างจากภาษาอ่ืน ลักษณะเฉพาะ คือ เอกลักษณ์ 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้คําว่า “เอกลักษณ์” ในความหมายว่า
ลักษณะอันเป็นเฉพาะ มีหนึ่งเดียว การที่จะใช้ภาษาไทย  ให้ได้ผลสมความมุ่งหมาย จะต้องรู้จักลักษณะ
ของภาษาอย่างถ่องแท้เสียก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถหยิบยกหรือเลือกถ้อยคําได้ถูกต้อง 
 

ภาษาไทยมีตัวอักษรเป็นของตนเอง 

 

           ภาษาไทยมีตัวอักษรเป็นของตนเอง เป็นที่น่าภูมิใจยิ่งนัก บางชาติไม่มีภาษาของตนเอง  
ต้องใช้ภาษาอ่ืน บางชาติมีภาษาของตนเอง แต่ต้องใช้ตัวอักษรของชาติอ่ืน พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น-

นราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ทรงกล่าวถึงตัวอักษรไทยว่า “พ่อขุนรามคําแหงได้ทรงบัญญัติตัวอักษรไทยขึ้น 
โดยดัดแปลงแบบที่ใช้กันอยู่ก่อนบ้างนั้น ก็ได้บัญญัติขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมแก่ภาษาไทยเป็นส่วนมาก   
แต่แล้วก็ได้มีตัวอักษรเพ่ิมขึ้นมา เพ่ือถ่ายตัวอักษรบาลีสันสกฤต ซึ่งเขียนต่างกันแต่ออกเสียง
เหมือนกัน” ตัวอักษรของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีดังนี้ (ผะอบ  โปษะกฤษณะ, 2537 : 17-18) 
           1. ตัวอักษรแทนเสียงแท้ คือ สระ ซึ่งมีเสียง 32 เสียง มีรูป 21 รูป คือ 

                   ะ – วิสรรชนีย์  า – ลากข้าง 
                     ิ – พินทุ์อิ   ่ – ฝนทอง 
                     ํ – หยาดน้ําค้าง  ˝ - ฟันหนู 
                     ุ – ตีนเหยียด   ู – ตีนคู ้
                    เ – ไม้หน้า  โ – ไม้โอ 

                     ็ – ไม้ไต่คู้   ั – ไม้หันอากาศ (หรือไม้ผัด) 
                    อ – ตัว อ  ว – ตัว ว 
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                    ย – ตัว ย  ไ – ไม้มลาย 

                    ใ – ไม้ม้วน 

                    ฤ – รึ   ฤา – รือ 

                    ฦ – ลึ   ฦา – ลือ 

           2. ตัวอักษรแทนเสียงแปร คือ พยัญชนะ มี 44 ตัว 

                    ก  ข  ค  ฅ  ฆ  ง 
                    จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ 

                    ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ 

                    ด  ต  ถ  ท  ธ  น 

                    บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม 

                    ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  อ  ฮ 

           3. ตัวอักษรแทนเสียงดนตรี คือ วรรณยุกต์ มี 5 เสียง 4 รูป 

                     ่ – ไม้เอก   ๊ – ไม้ตร ี
                     ้ – ไม้โท    ๋ – ไม้จัตวา 
           4. ตัวอักษรแทนจํานวน คือ ตัวเลข ไทยมีตัวเลขเป็นของตนเอง คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๐ เป็นเอกลักษณ์ที่ควรจะรักษาไว้อย่างยิ่ง 
            พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลขไทย เป็นสิ่งที่คนไทยควรเขียนให้ชัดเจนและถูกต้อง 
การทีไ่ม่ระมัดระวังเขียนตัวอักษรไม่ชัดเจนนอกจากจะไม่รักษาเอกลักษณ์ของภาษาแล้ว ยังอาจจะสื่อ
ความหมายผิดพลาดได้ 
 

ภาษาไทยแท้มักเป็นค าที่มีพยางค์เดียว 

 

ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2537 : 17-18) กล่าวว่า คําพยางค์เดียวออกเสียงสั้นชัดเจน มีความหมายที่
ผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจทันที ตัวอย่าง คําเรียกเครือญาติ พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ 

           คํากริยา ไป มา เดิน นั่ง นอน พูด กิน ปี ฯลฯ 

           คําเรียกชื่อสัตว์ นก หมา กา เป็ด งู วัว ควาย แมว หนู เสือ ปลา ลิง ฯลฯ 

           คําเรียกชื่อสิ่งของ หมวก ผ้า มีด ถ้วย จาน ไร่ นา เก้าอ้ี ฯลฯ 
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ภาษาไทยมีตัวสะกดตามมาตรา 

 

           มาตราตัวสะกดมี 8 มาตรา คือ คําไทยแท้จะมีตัวสะกดตามมาตราและไม่มีการันต์ ดังนี้ 
(นพดล  จันทร์เพ็ญ, 2553 : 13) 
               แม่ กก ใช้ “ก” เป็นตัวสะกด  เช่น  ชก  ยก  ยาก เด็ก หยิก  

               แม่ กด ใช้ “ด” เป็นตัวสะกด  เช่น  อด ปด ลด คิด ปิด 

      แม่ กบ ใช้ “บ” เป็นตัวสะกด  เช่น  พบ ดาบ รับ กราบ หีบ      
            แม่ กง ใช้  “ง” เป็นตัวสะกด  เช่น  ชง  ลง  กาง  นาง  ลิง 

     แม่ กน ใช้ “น” เป็นตัวสะกด  เช่น ซน  นาน  เอน  สาน  เย็น          
     แม่ กม ใช้ “ม” เป็นตัวสะกด  เช่น  ขม  ชม  เค็ม ครีม สาม    

               แม่ เกย ใช้ “ย” เป็นตัวสะกด  เช่น  เลย  อาย  ขาย  เคย  เชย            
     แม่ เกอว ใช้ “ว” เป็นตัวสะกด  เช่น  ยาว  หนาว  ปลิว  ข้าว  เร็ว  

 

           ค าที่ยืมมาจากภาษาอื่น จะสังเกตได้จากการเขียนตัวสะกดตามรูปเดิมภาษาเดิม แต่ออกเสียง
ตามมาตราตัวสะกดของไทย 

               แม่กก     ข    ค    ฆ 

               ตัวอย่าง เลข โรค เมฆ 

               แม่กด    จ    ช    ซ    ฏ    ฐ    ฑ    ฒ       ต    ถ    ท    ธ 

              ตัวอย่าง กิจ ราช ก๊าซ ชัฏ รัฐ  ครุฑ วัฒนา พิฆาต รถ บาท พุธ 

               แม่กบ    ป    พ    ฟ    ภ 

               ตัวอย่าง รูป ภาพ ปรู๊ฟ ลาภ 

               แม่กน    ณ    ญ    ร    ล    ฬ 

              ตัวอย่าง คุณ อรัญ การ กาล กาฬ 

 

ภาษาไทยมีรูปสระวางไว้หลายต าแหน่ง 

 

 ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2537 : 19) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
               ข้างหน้าพยัญชนะ  เช่น ใคร แกล้ง เสแสร้ง ฯลฯ 

               ข้างหลังพยัญชนะ  เช่น พระ มา ฯลฯ 

               ข้างบนพยัญชนะ  เช่น ฟ้า ดี ฯลฯ 

               ข้างล่างพยัญชนะ  เช่น ครู ดุ ฯลฯ 
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               ทั้งข้างหน้า และข้างหลัง เช่น เจอ เรา ฯลฯ 

               ทั้งข้างหน้า และข้างบ น เช่น เห็น ไร่ ฯลฯ 

               ทั้งข้างหน้า ข้างบน และข้างหลัง  เช่น  เพ้อเจ้อ ฯลฯ 

           การเขียน ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องรูปและตําแหน่งของอักษรไทย ทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
จะทําให้ผู้อ่านไม่เข้าใจความหมายหรือความหมายเปลี่ยนไป  
 

ค าเดียวมีความหมายหลายอย่าง 

 

           ภาษาไทยเป็นภาษาคําโดด มีความหมายหลายอย่าง ทําให้มีคํามากขึ้นตามความต้องการ 
จะสังเกตได้จากข้อความที่ประกอบ (หรือบริบท) หน้าที่ของคําต่างกัน ความหมายต่างกัน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ (ผะอบ  โปษะกฤษณะ, 2537 : 19-20) 
              ตัวอย่าง “เขาสนุกสนานกันในห้องนั้น แต่แปลกใจว่าทําไมเขากันไม่ให้กันเข้าไปในห้อง” 

               คําว่า “กัน” ทั้ง 3 คํา มีความหมายแตกต่างกัน 

               “กัน” คําแรก เป็นสรรพนาม แสดงจํานวนประมาณว่ามากกว่าหนึ่ง 
               “กัน” คําท่ีสอง เป็นกริยา หมายความว่า “ขัดขวางไม่ให้กระทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง” 

               “กัน” คําท่ีสาม เป็นสรรพนาม แสดงถึงผู้พูดแทนคําว่า “ฉัน” 

               ตัวอย่าง “ปลาหมอตายเพราะปาก แต่ฉันไม่กลัวเพราะฉันพูดเพราะเสมอ” 

               “เพราะ” คําแรก เป็นบุพบท แสดงว่านามข้างหลังเป็นเหตุ 
               “เพราะ” คําท่ีสอง เป็นสันธาน แสดงเหตุผล 

               “เพราะ” คําท่ีสาม เป็นคําวิเศษณ์ หมายถึง พูดน่าฟัง 
 

ภาษาไทยมีความประณีต  
 

           คําที่มีความหมายหลักเหมือนกันแต่มีความหมายเฉพาะต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ผะอบ  
โปษะกฤษณะ, 2537 : 19-20) 
               ตัวอย่าง  
                    การท าให้ขาดจากกัน 

                    ตัด แล่ หั่น เฉือน เชือด สับ ซอย ฯลฯ 

                    การท าอาหารให้สุก 

                    ปิ้ง ย่าง ต้ม ตุ๋น นึ่ง ผัดคั่ว ทอด เผา ผิง อบ ฯลฯ 

                    บุพบทบอกสถานที่ (ติดกัน) 
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                    ชิด ใกล้ ติด แนบ ข้าง เคียง ฯลฯ 

           การเลือกใช้คําในการเขียน การพูด ต้องเลือกใช้ให้ถูก ถ้าเลือกผิดความหมายจะเปลี่ยนไปด้วย 
เช่น 

                    เขาซอยผม เขาตัดผม ปลาเผา ปลาย่าง ฯลฯ 

 

ภาษาไทยเป็นภาษาเรียงค า (Word-Order) 
 

           การเรียงคําในภาษาไทยเป็นเรื่องสําคัญยิ่ง การเปลี่ยนตําแหน่งของคํา ความหมายของคํา   
ก็เปลี่ยนไปด้วย การวางคําผิดจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบของการเรียงคํา  
ในภาษาไทย ดังนี้ (ผะอบ  โปษะกฤษณะ, 2537 : 20-22) 
           1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในศัพท์หรือท้ายศัพท์ เพ่ือแสดงหน้าที่ของคํา หรือที่จะแสดง
เพศ พจน์ การก กาล มาลา วาจก เช่น ภาษาตระกูลอ่ืน การตีความจึงต้องดูตําแหน่งของคําโดยอาศัย
ข้อความประกอบ (บริบท) จึงจะเข้าใจความหมายได้ 
                    ตัวอย่าง ฉันต้องการปูไข่ ไมใ่ช่ไข่ปู 
                    “ปูไข่” ไข่เป็นคําวิเศษณ์ แสดงให้ทราบว่าปูกําลังมีไข่ 
                    “ไข่ปู” ไข่เป็นคํานาม หมายถึง ไข่ของปู 
                    ตัวอย่าง ในห้องนี้มีนักศึกษาชาย 30 คน นักศึกษาหญิง 20 คน (เพศ) 
                    มีหลายคนไม่เห็นด้วย      (พจน์) 
                    เขาก าลังอ่านหนังสืออยู่      (กาล) 
                    เราต้องทํา มิฉะนั้นงานจะไม่ได้ผลตามท่ีต้องการ   (มาลา) 
                      เขาถูกเรียกตัวเข้าห้องฝ่ายปกครอง    (วาจก) ฯลฯ 

                    บางที เพศ พจน์ การก กาล มาลา วาจก ต้องอาศัยการพิจารณาจําคําขยายความ   
                      ตัวอย่าง เขาอยู่ตามล าพัง  (เอกพจน์) 
                    พวกเด็กๆ กําลังสนุก   (พหูพจน์) ฯลฯ 

           2. ระเบียบการเรียงประโยคในภาษาไทย 

                    ตามปกติเรียงล าดับ ประธาน กริยา กรรม (ผู้ท า กริยา ผู้ถูกกระท า) 
                    ตัวอย่าง ฉัน กิน ข้าว 

                               พ่อแม่ เลี้ยง ลูก 

                               เขา ทํา อาหาร 

                               ลูก ไป โรงเรียน ฯลฯ 

                    ข้อยกเว้น 1. กรรมอาจอยู่หน้ากริยาเมื่อข้อความนั้นบ่งไปในทางที่ไม่ดีมีคําว่า “ถูก”  
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                   นําหน้ากริยา เช่น เขาถูกแม่ตี ฉันถูกใส่ร้าย ฯลฯ 

                                 2. การเรียงประโยคอาจจะนํากริยาหรือกรรม หรือส่วนขยายไว้หน้า 

                    ประธานประโยคก็ได แต่ความหมายจะเปลี่ยนไป เพราะจะเน้นน้ําหนักที่คําแรก 

                    ตัวอย่าง แหวนวงนี้สวย  เน้นความท่ี  “แหวน” มิใช่สิ่งอ่ืนที่สวย 

                               สวมแหวนที่นิ้วนางแล้วสวย  เน้นความท่ี  “สวมแหวน” ที่นิ้วนางข้างซ้าย 

                               น้ าท่วมที่บ้านฉัน  เน้นความที่  “น้ําท่วม” ที่บ้านและอาจเป็นที่อ่ืนด้วย 

                               ทีบ่้านฉันน้ําท่วม  เน้นความที่ “ที่บ้านฉัน” ที่น้ําท่วมไม่ใช่ที่อ่ืน ฯลฯ 

                    ค าหรือวลี หรือประโยคขยายค าใดก็อยู่หลังค านั้น 

                    ตัวอย่าง คนไหนทํางานมากคนนั้นได้เงินมาก 

                               วันนี้ขายของได้เงินน้อย 

                                 เธอมีของสะสมเยอะ 

                                 เขากินจุ ฯลฯ 

                    ข้อยกเว้น 1. คําแสดงจํานวนประมาณอยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้ แต่ความหมาย 

                        แตกต่างออกไป 

                    ตัวอย่าง บางคนชอบ บางคนไม่ชอบ 

                                มากหมอมากความ 

                                นอ้ยคนที่จะรู้จักเขา ฯลฯ 

                                2. คําปฏิเสธอยู่ข้างหน้า 
                    ตัวอย่าง อย่าทําอย่างนั้น ไม่ดี ฯลฯ 

                                3. คําขยายคํากริยาที่มีกรรม คําขยายจะอยู่หลังกรรม 

                    ตัวอย่าง เขากินขนมหมด 

                               เขาทํางานเสร็จ ฯลฯ 

                    ประโยคค าถามไม่เปลี่ยนรูปประโยค เติมค าแสดงค าถามไว้หลังประโยค บางค า
อยู่หน้าประโยคก็ได้ แต่มีความหมายต่างกัน 

 

                    ตัวอย่าง เขามา  เขามาหรือ 

                          เขามาท าไม  ท าไมเขามา 
                          เขามาเมื่อไร  เมื่อไรเขาจะมา ฯลฯ 
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                    ค ากริยาอาจซ้อนกันในประโยคเดียวกันตั้งแต่สองค าขึ้นไป 

                    ตัวอย่าง ฉันอยากลงไปเล่นน้ําทะเล 

                               เขาเดินไปเดินมาหลายเที่ยวแล้ว ฯลฯ 

               ภาษาไทยเป็นภาษาเรียงคํา ถ้าไม่ระมัดระวังให้ถูกต้อง อาจทําให้ 
                    1. เกิดความกํากวม มีความหมายไม่แน่ชัด เช่น เขาเตือนให้เธอออกกําลังกายทุกวัน 
“เตือน” ทุกวัน หรือ “ออกกําลังกาย” ทุกวัน 

                    2. มีความหมายคนละทาง เช่น เขาเป็นคนใช้ฉันเอง ฉันเป็นคนใช้เขาเอง ทั้งสองประโยคถูก
แต่มีความหมายคนละอย่าง 
 

ค าในภาษาไทยมีเสียงสัมพันธ์กับความหมาย 

 

ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2537 : 22) ได้เสนอไว้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
          ตัวอย่าง ค าที่ประสมสระเอ จะมีความหมายไปในทางที่ไม่ตรง เช่น เก เข เฉไฉ โซเซ  รวนเร 
โลเล ฯลฯ 

                      ค าที่ประสมสระออ มี “ม” หรือ “น” สะกด มีความหมายไปในทางงอหรือโค้งเข้า
หากัน เช่น งอนง้อ อ้อม น้อม อ้อมค้อม ฯลฯ 

 

ภาษาไทยเป็นภาษาดนตรี 
 

           การเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยที่สําคัญท่ีสุด และทําให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีอัจฉริยลักษณะ
น่าสนใจก็คือ การเปลี่ยนระดับเสียงของคํา หรือที่เรียกกันว่าวรรณยุกต์ 
           วรรณยุกต์ ด้วยเหตุที่ภาษาไทยเป็นภาษาพยางค์เดียวหรือคําโดดเช่นเดียวกับภาษาจีน จึงมี
วิธีเพ่ิมคําให้มากขึ้น ด้วยวิธีเปลี่ยนระดับเสียงให้ต่างกัน และมีความหมายต่างกันออกไป ในภาษาเขียน
มี 5 ระดับคือ เสียงสามัญ เอก โท ตรี จัตวา มีเครื่องหมายแสดงระดับเสียงเรียกว่า “รูปวรรณยุกต์” 
ภาษาไทยมีอักษรแทนวรรณยุกต์เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพ่อขุนรามคําแหง คือ รปูวรรณยุกต์กํากับเสียง 
เอก และโท ต่อมาจึงมีรูปวรรณยุกต์ ตรี จัตวา การที่เรามีเสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง ทําให้ภาษาไทย    
มีลักษณะพิเศษ ดังนี้ (ผะอบ  โปษะกฤษณะ, 2537 : 22-24) 
           1. มีค าใช้มากขึ้น ทําให้ภาษาขยายตัว เพราะเปลี่ยนระดับเสียงก็เปลี่ยนความหมาย  
               ตัวอย่าง   มา    -  เคลื่อนเข้าไปใกล้ 
                             ม้า    -  สัตว์สี่เท้าใช้เทียมรถ 

                             หมา  -  สัตว์สี่เท้ามีหลายชนิดมีทั้งที่เป็นสัตว์ป่าและใช้เป็นสัตว์เลี้ยงก็มี 
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                           ขาว - สีชนิดหนึ่ง, กระจ่างแจ้ง 
                           ข่าว - คําบอกเล่า 
                           ข้าว - พืชที่ใช้เมล็ดเป็นอาหาร 

           2. มีความไพเราะ เพราะระดับเสียงต่าง ๆ ของคําทําให้เกิดเป็นเสียงดนตรี จัดอยู่ในจําพวก
ภาษาดนตรี (musical language) ถ้าผู้ใช้ภาษารู้จักเลือกคําให้เหมาะจะเกิดเสียงไพเราะทําให้ผู้ฟัง
เกิดอารมณ์ หรือมองเห็นภาพได้ง่าย ด้วยเหตุนี้คนไทยส่วนมากจึงสามารถประพันธ์บทร้อยกรองได้ 
จนได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนเพราะลักษณะของภาษาเอ้ืออยู่แล้ว 

 

ตัวอย่าง    จะจับจอง จ่องจ้อง สิ่งใดนั้น   ดูสําคัญ คั่นคั้น อย่างันฉงน 

 อย่าลามลวง ล่วงล้วง ดูเลศกล  ค่อยแคะคน ค่นค้น ให้ควรการ 
 อย่าเคลิ้มคํา คล่ําคล้ํา แต่ลําโลภ  เที่ยวหวงห่วง ห้วงละโมภ ละเมอหาญ 

 สิ่งใดปอง ป่องป้อง เป็นประธาน  อย่าด่วนดาน ด่านด้าน แต่โดยใจ 

 จับปลาชอน ช่อนช้อน สองกรมือ  ข้างละมือ มื่อมื้อ จะม่ันไฉน 

 เพ่ือระแวง แวงแว้ง พลิกแพลงไป  ครั้นจะวาง ว่างว้างไว้ ดูลานเลว 

                                                                    (ท่ีมา : กลบทสุภาษิต)  
 

           จากบทประพันธ์ข้างต้น  แสดงให้เห็นความสามารถของผู้แต่งที่เลือกใช้คําที่มีพยัญชนะต้น
และตัวสะกดเดียวกันแต่ต่างกันที่เสียงวรรณยุกต์ ทําให้เกิดเสียงสูงต่ําสลับกันเกิดความไพเราะยิ่งนัก 
ทั้งยังทําให้เกิดมโนภาพชัดเจน 

           3. ภาษาไทยมีจังหวะและความคล้องจอง ภาษาไทยเป็นคําโดด แต่ละคําตัดจากกันได้โดย
ไม่เสียความหมายจึงสามารถเขียนหรือออกเสียงให้เป็นจังหวะได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเน้นความ
และเกิดความกะทัดรัด นอกจากนั้นยังนิยมให้มีเสียงคล้องจองกันอีกด้วย จึงทําให้ภาษาไทยทั้งเขียน
ทั้งพูดไพเราะยิ่งขึ้น ไม่ใช่แต่ในคําประพันธ์เท่านั้น แม้ภาษาความเรียงก็มีจังหวะและความคล้องจองได้ 
               ตัวอย่าง  
                             จังหวะ                                           คล้องจอง 
               ฉันได้รับ/จดหมาย/ของเธอแล้ว ไปไหนมา/กินข้าว/กินปลา/มาแล้ว/หรือยัง 
               เขามีเรื่องด่วน/จะต้องรีบไป  ใครดี/ก็ว่าดี/มีอะไร/ก็ว่ามา ฯลฯ 
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              ในสมัยพ่อขุนรามคําแหง ข้อความในศิลาจารึก ก็มีจงัหวะและความคล้องจอง 
              ตัวอย่าง “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่อเอา จกอบในไพร่ลู่ทาง ใครใคร่ค้าช้าง ค้า 
ใครใคร่ค้าม้า ค้า” ฯลฯ 

 

ตัวอย่าง  
    การก่อนกอบ ชอบช่องเช่น เห็นเหนห่าง  จําจากจาง หมางเมินม่าย ฝ่ายฝ่าฝูง 
ยลเยี่ยงอย่าง พ่างพ้ืนเพื่อ เจือจานจูง  สิ่งส่วนสูง มุ่งเมียงมาด คาดเคียงควร 

เอ้ือนออกอ้าง อย่างยิ่งยาก บากเบือนเบี่ยง  พูดพอเพียง เอียงอ่อนโอษฐ์ โหดหวงหวน 

เพราะพริ้งพร้อม กล่อมกล่าวกลืน ชื่นชอบชวน โลมเล่ห์ล้วน ยวนแย้มยั่ว ทั่วถ้วนทาง 
แถวถิ่นเถิน เนินน่านน้ํา ข้ามเขตโขด   ห้วงหาดโหด โฉดเชื้อชัก ขวักไขว่ขวาง 
แม้ไม่มี ที่ทัดทัน กั้นกีดกาง   แบ่งเบาบ้าง ข้างข้อคํา ร่ํารีรอ 

                                                                    (ท่ีมา : กลบทสุภาษิต)  
 

           4. ภาษาไทยสามารถเลียนเสียงธรรมชาติและเลียนส าเนียงภาษาได้ทุกภาษา ภาษาไทย  
มีพยัญชนะที่มีพ้ืนเสียงต่างกันเป็นสามพวกคือ ไตรยางค์ และยังมีรูปวรรณยุกต์บังคับทําให้มีเสียงสูงต่ํา
ต่างกันถึง 5 ระดับ คือ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา จึงสามารถเลียนเสียงต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงที่สุด พระยาโกมารกุล
ได้ให้ความคิดเห็นเรื่องหนังสือไทยว่า “หนังสือไทยเป็นหนังสือที่เลียนสําเนียงได้ทุกภาษา” ในการพูด
ภาษาต่างประเทศคนไทยก็ได้ชื่อว่าพูดภาษาใดก็ออกเสียงได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากกว่าชาติอ่ืน 

 

ภาษาไทยเขียนมีวรรคตอน ภาษาไทยพูดมีจังหวะ 

 

           ด้วยเหตุที่ภาษาไทยมีคําเขียนต่อกันไม่มีการเว้นระยะระหว่างคํา ต่อเมื่อจบความจึงมีการ
เว้นวรรค วรรคตอนเป็นเรื่องสําคัญในภาษาไทย ในเรื่องการแบ่งความ การเขียนถ้าเว้นวรรคตอนผิด
ทําให้เสียความหรือความเปลี่ยนไป ในการพูดก็ต้องเว้นจังหวะให้ถูกที่เช่นเดียวกัน ถ้าหยุดผิดจังหวะ
ความก็เปลี่ยนไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ผะอบ  โปษะกฤษณะ, 2537 : 24-25) 
 

           ตัวอย่าง พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง  - คําบางคําเมื่อพูดออกไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร 
คําว่า “เงินสองไพ” จึงควรรู้จักเป็นนักฟังที่ดีจะดีกว่า มีคุณค่ากับตัวเองเสมือน “ทองหนึ่งตําลึง”   
แต่ถ้าแบ่งวรรคตอนผิดความหมายก็จะเปลี่ยน พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง เสียต าลึงทอง  - ยิ่งนิ่งยิ่งเสียหายมาก 
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ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณนาม 

 

           ลักษณนาม คือ นามที่บอกลักษณะของนามข้างหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราผู้เป็นเจ้าของภาษาควรจะ
รักษาไว้และรู้จักใช้ให้ถูกต้อง ดังนี้ (นพดล  จันทร์เพ็ญ, 2553 : 16-17) 
           1. ลักษณนามใช้ตามหลังจํานวนนับ และเพ่ือบอกให้รู้ลักษณะต่าง ๆ กันของนามนั้น 

               ตัวอย่าง ผ้า 2 ผืน ผ้า 2 ม้วน 

                          ผ้า 2 พับ ผ้า 2 ตั้ง ฯลฯ 

               คําว่า ผืน, ม้วน, พับ, ตั้ง บอกลักษณะของผ้าว่าต่างกันอย่างไร เป็นคําแสดงให้เห็นภาพ
อย่างชัดเจน 

           2. ใช้ตามหลังนามเมื่อต้องการเน้นหนักและบอกให้รู้ลักษณะ 

               ตัวอย่าง กระดาษริมหนึ่งมีกี่แผ่น 

                          ฉันต้องการดินสอแท่งนั้น 

                          กาแฟแก้วนั้นราคาก่ีบาท 

           ลักษณนามทําให้เราเข้าใจลักษณะมองเห็นภาพของนามข้างหน้า ภาษาไทยมีลักษณะ       
ที่แปลกจากภาษาอ่ืน ผู้เป็นเจ้าของภาษาควรใช้อย่างถูกต้องและรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์ของภาษา 

 

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับของค า 

 

           ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2537 : 25-26) ได้เสนอไว้ ดังนี้ 
1.  ราชาศัพท์ ชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมาแต่โบราณ ได้รับการยกย่องไปในนานา

ประเทศท่ีมีสัมพันธไมตรีกับไทย โดยเฉพาะในเรื่องการคาราวะผู้อาวุโส ซึ่งแสดงออกทั้งกิริยามารยาท
และการใช้ภาษา บุคคลในสังคมย่อมต่างกันด้วยวัย ด้วยวุฒิ ลําดับญาติ ลําดับชั้นปกครอง ฯลฯ ภาษาไทย
อัจฉริยลักษณะอย่างหนึ่งคือ การใช้คําเหมาะแก่บุคคล จนมีผู้กล่าวว่า “คนไทยแม้พูดกันไม่เห็นตัว     
ก็ทราบได้ทันทีว่า ผู้พูด ผู้ฟัง เป็นหญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่” ทั้งนี้ก็เพราะการใช้ถ้อยคําเหมาะแก่
บุคคลนั้นจะบ่งบอกไว้อย่างชัดเจน เป็นความงดงามทั้งในภาษา วัฒนธรรมและสังคม ในทางภาษา  
จะได้เห็นศิลปะการใช้ภาษา ในทางสังคมจะได้เห็นวัฒนธรรมทางขนบประเพณี 
            1.1  ความเป็นมาของค าว่า “ราชาศัพท์” ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์
ปกครองมากกว่า 700 ปี พระบารมีของพระมหากษัตริย์ปกป้องให้ประเทศไทยเป็นเอกราชตลอดมา 
ประชาชนชาวไทยจึงได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นคนไทยย่อมจะต้องยกย่อง
เทิดทูนพระเจ้าแผ่นดินของตนไว้ในทุก ๆ ด้าน ได้มีคําต่าง ๆ ที่ใช้เรียกชื่อ เช่น พ่อขุน พระเจ้าแผ่นดิน 
เจ้าชีวิต พระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น คําเหล่านี้แสดงถึงความเคารพอย่างสูงยิ่ง ศัพท์ในวรรณคดีที่คนไทย
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เรียกขานพระเจ้าแผ่นดินของตน ก็ล้วนแต่เป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้ง สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพ
อย่างสูงทั้งสิ้น อาทิ ทรงธรรม์ ทรงเดช ภูบดี ภูเบศวร์ ท้าวไท อธิราช ฯลฯ ศัพท์เหล่านี้จึงเป็นภาษาที่
งดงาม และเรียกกันว่า “ราชาศัพท์” หมายความว่า คําที่ใช้สําหรับพระราชา 
                1.2  ความหมาย “ราชาศัพท์” เดิมหมายถึงคําเฉพาะที่ใช้กับพระเจ้าผ่านดิน ด้วยเหตุที่
คนไทยเคารพและเทิดทูนพระองค์ท่านยิ่งล้น รวมทั้งเคารพและเทิดทูนพระราชวงศ์ด้วย ประกอบกับ
วัฒนธรรมทางภาษาของเรามีการใช้ถ้อยคําเหมาะแก่ชั้นของบุคคลอยู่แล้ว จึงใช้ถ้อยคําให้ลดหลั่น    
ลงมาตามลําดับรวมเรียกว่า “ราชาศัพท์” เช่นเดียวกัน ต่อมาก็ครอบคลุมไปถึงศัพท์ที่ใช้กับบุคคล
ธรรมดา ภาษาราชการและภาษาสุภาพด้วย คํา “ราชาศัพท์” จึงมีความหมายถึง “ศัพท์” หรือคําที่ใช้
เหมาะแก่บุคคลชั้นต่าง ๆ  
                1.3  ความส าคัญของราชาศัพท์ ภาษาไทยเป็นภาษาที่ประณีต จนอาจกล่าวได้ว่า “คําต้องอยู่
กับที่ของมัน” เรามีคําท่ีมีความหมายเดียวกันหลายคํา คําแสดงศักดิ์ของมันอยู่ในตัว  ราชาศัพท์แสดง
วัฒนธรรมทางภาษาและสังคม ดังนี้ 
                 1. ด้านภาษา แสดงศิลปะการใช้ภาษา ในการเลือกถ้อยคําที่งดงาม ภาษาไทยไพเราะ
เป็นภาษาวรรณคดี 
                 2. ด้านสังคม แสดงขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีจิตใจสูง และความผูกพันทางจิตใจที่มี
ต่อกัน 

              การใช้ราชาศัพท์ที่ถูกต้องเป็นศักดิ์ศรีของผู้ใช้ และยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาวัฒนธรรม   
ทางภาษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
   2.  ค าบอกลักษณะโดยเฉพาะ 

               ตัวอย่าง  
                    ล้าง =  ทําให้สะอาด ชําระด้วยน้ํา ใช้กับของทั่วๆ ไป 

                                    แต่เมื่อใช้กับ “ผม” ต้องใช้ สระผม 

                                    เมื่อใช้กับ “เสื้อผ้า” ต้องใช้ ซักเสื้อผ้า 

                    ความมีชื่อเสียง =  ในทางดี  =  ลือชาปรากฏ โด่งดัง 
                                               ในทางไม่ดี  =  อ้ือฉาว กระฉ่อน 

      3.  ภาษาธรรมดากับภาษากวี คําบางคําที่ไทยนํามาจากภาษาอ่ืนมีความหมายอย่างเดียวกับคําไทย 
จะนํามาใช้ในภาษาธรรมดาไม่ได้ คงใช้แต่ในคําประพันธ์เท่านั้น  
                    ตัวอย่าง หญิง  คือ  สตรี กานดา กัลยา นงราม นงนุช นุชนาฏ นงพาล พนิต ยุพยง  
เยาวเรศ บังอร อนงค์ ฯลฯ 

                     อาทิตย์ คือ ตะวัน ไถง ทินกร ทิพากร ภาณุมาศ สุรีย์ รวิ อาภากร สุริยัน ฯลฯ 
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ภาษาไทยมีค าพ้องเสียงพ้องรูป 

 

 คําพ้องได้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ (สมบัติ  ศิริจันดา, 2549 : 3)  
           1.  ค าพ้องรูป คําพ้องรูปคือคําที่มีรูปเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน ด้วยเหตุที่คําไทยเขียน
ตัวอักษรติดกัน ไม่แยกคําเป็นช่วง ๆ จึงทําให้รูปคําเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน ต้องเข้าใจ
ความหมายจึงจะใช้ได้ถูกต้อง ในการออกเสียงจึงต้องระมัดระวังมาก 

                    ตัวอย่าง เรือนรก  -  เรือน-นรก      =  เรือนที่ไม่ดี หรือที่มีการฆ่ากัน 

                                                  -  เรือน-รก      =  เรือนรกรุงรัง 
                               เพลา  -  เพ-ลา       =  เวลา 
                                             -  เพลา       =  เบาๆ หรือตัก 

                               ขอบอกขอบใจ -  ขอ-บอก-ขอบ-ใจ  =  บอกขอบใจ 

                                                -  ขอบ-อก-ขอบ-ใจ  =  คําซ้อนเน้นความ 

                                ตากลม  -  ตาก-ลม      =  นั่งเล่น 

                                                 -  ตา-กลม      =  นัยน์ตา-กลม 

 

           2.  ค าพ้องเสียง ภาษาต่าง ๆ ทุกภาษาย่อมมีการยืมคําภาษาอ่ืนมาใช้ ถ้ายืมมาจากภาษาเขียน
ก็รักษาตัวอักษรเดิมไว้ แต่ออกเสียงให้สะดวกในภาษาของตน ภาษาไทยรับภาษาบาลีสันสกฤต เขมร 
ฯลฯ ก็นํามาปรับให้เข้ากับเสียงในภาษาไทย คําเหล่านั้นในภาษาเดิมออกเสียงต่างกัน แต่เมื่อนํามา
ปรับใช้ในภาษาไทย ตัวอักษรต่างกัน แต่ออกเสียงเหมือนกันจึงเป็นคําพ้องเสียง คือมีเสียงพ้องกัน   
แต่ความหมายต่างกัน ในการเขียนต้องเขียนให้ถูก มิฉะนั้นความหมายจะเปลี่ยนไป 

              2.1 คําท่ียืมมาจากภาษาอ่ืน 

                    ตัวอย่าง กาน   -   ตัดให้เตียน (ท.)  
                               กาฬ    -  ดํา 
                               กาล    -  เวลา 
                               การ    -  กิจ งาน ธุระ 

                               การณ์  -  เหตุ         
                               กานต์  -  เป็นที่รัก                   
                               กานท์  -  บทกลอน 

 

                               สัน     -  สิ่งที่มีลักษณะนูนสูง เป็นแนวยาว, ส่วนหนาของมีดหรือขวานที่ 
                                           อยู่ตรงข้ามกับคม (ท.)   
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                               สรร    -  เลือก คัด      
                               สรรพ์  -  ทั้งหมด     
                               สรรค์  -  สร้าง      
                               สันต์   -  สงบ    
                               สันทน์ -  พูดจา   
                               ศัลย์   -  ลูกศร ของมีปลายแหลม (เช่น ศัลยแพทย์ – แพทย์ผ่าตัด)    
                               สัณฑ์  -  ที่รก ที่ทึบ 

                               สัณห์  -  ละมุนละม่อม สุภาพ นิ่มนวล 

              2.2 ภาษาไทยแท้ พยัญชนะในภาษาไทยมี 44 ตัว แต่มี 21 เสียง และมีรูปสระพ้องกันจึง
ทําให้เกิดพ้องเสียงได ้

                    ตัวอย่าง ฆ่า   -  ทําให้สิ้นไป 

                               ค่า   -  ราคา 
                               ข้า   -  ฉัน, หรือบ่าว 

 3.  ค าไวพจน์ คือ คําหลาย ๆ คําท่ีมีความหมายเดียวกัน 

  ตัวอย่าง  ทอง  มีคําว่า  ทองสุวรรณ (สุพรรณ)  กาญจน์  มาศ 

     ช้าง  มีคําว่า  กุญชร  กรี  กรินทร์  คชสาร ไอยรา  ไอยเรศ  ไอยรินทร์   
 

ภาษาพูดมีค าเสริมแสดงความสุภาพ 

 

 สุจริต  เพียรชอบ (2539 : 129) กล่าวว่า คําสุภาพ คือ คําที่ไม่เป็นคําหยาบต่ํา ไม่เป็นคํา
ห้วน คํากระด้าง เป็นคําที่สร้างความสบายใจ ให้เกียรติ เป็นคําที่ไม่เผลอพลั้งเป็นคําผวน ที่ผวนแล้ว
มักหยาบคายหรือกระเดียดไปทางเพศ และไม่เปรียบเทียบกับคําหยาบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

     ตัวอย่าง ภาษาพูดมีคําเสริมท้ายประโยค 

               แสดงความสุภาพ เช่น เถิด คะ ครับ  จ๊ะ จ้า จ๋า ฯลฯ 

               แสดงความไม่สุภาพ เช่น เว้ย โว้ย ฯลฯ 

               แสดงความรู้สึก เช่น นะจ๊ะ เถอะนะ ฯลฯ 
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การลงเสียงหนักเบาท าให้หน้าที่ของค าเปลี่ยน 

 

การออกเสียงในภาษาไทยที่มีเสียงหนักเบาไม่เท่ากันทุกพยางค์ ทั้งที่เป็นคําไทยแท้และคํา
ที่มาจากภาษาอ่ืน มีดังนี้ (ผะอบ  โปษะกฤษณะ, 2537 : 28) 
               ตัวอย่าง กะทิ  “กะ” เสียงเบากว่า “ทิ” 

                          ลักษณะ “ลัก” เสียงหนักที่สุด “ณะ” เสียงหนักรองลงมา ส่วนคํา “ษ”  
                          เบาที่สุด ฯลฯ 

               การลงเสียงหนักเบาสําคัญอยู่ที่ “ความ” ถ้าคํานั้นมีความหมายชัดแจ้งต้องลงเสียงหนัก
ทุกพยางค ์

                          สะ         =  สุมไว้ รวบรวมไว้ 
                          สะสม     =  รวบรวมไว้ให้มากขึ้นเรื่อยๆ 

                          สะสาง    =  ทําสิ่งที่รวบรวมไว้หายยุ่ง 
               การออกเสียงหนักเบายังอาจแยกให้เห็นความหมายที่แตกต่างกันได้ เพราะทําหน้าที่ที่ผิดกัน 

               ตัวอย่าง  ถ้ามันเสียก็แกเ้สียให้ดี 
                          “เสีย” คําแรกเป็นคํากริยา ลงเสียงหนัก หมายถึง “เสื่อมคุณภาพ” 

                          “เสีย” คําหลัง เสียงเบา เป็นคําวิเศษณ์เสริมเพื่อเน้นความหมาย “ให้เสร็จไป” 

               ตัวอย่าง ข้าวเย็นหมดแล้ว   หมายถึง   ข้าวไม่ร้อนแล้ว เน้นที่คําว่า “เย็น” 

                          ข้าวเย็นหมดแล้ว   หมายถึง   ข้าวที่มีลักษณะเย็นไม่มีแล้ว เน้นที่คําว่า “หมด”  
                          วันนี้ ฉันจะไปกินข้าวเย็น   หมายถึง   ข้าวมื้อเย็น ฯลฯ 

 

การสร้างค า 

 

           ภาษาทุกภาษาย่อมมีการขยายตัวตามความเจริญของมนุษย์ เมื่อสังคมกว้างขึ้นภาษาก็ต้อง
ขยายตัวไปตามความต้องการของมนุษย์ นักภาษาได้ประมวลวิธีการขยายตัวออกไปเป็น 8 ทาง 
ภาษาไทยก็ได้ขยายตัวไปตามลักษณะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าภาษาไทยมีหลักในการสร้างคําตามแนว
ภาษาศาสตร์ ดังนี้ (ผะอบ  โปษะกฤษณะ, 2537 : 29-31) 
               1. เกิดจากการแปรเสียง คือ เปลี่ยนเสียงเดิมให้เพ้ียนไป เสียงเปลี่ยนไป ความหมายก็
เปลี่ยนไปด้วย ทําให้เพิ่มคําในภาษา 
               ตัวอย่าง โซก     -  โชก  ชุ่ม     -  ชอุ่ม 

                           ริกริก  -  หลุกหลิก  ตรอก  -  กรอก ฯลฯ 
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               2. เกิดจากการเปลี่ยนเสียง คือ คําคําเดียวกันแต่เปลี่ยนเสียงให้ต่างกัน ก็มีความหมาย
ต่างกัน 

               ตัวอย่าง วิธี     -  ทํานองหรือหนทางท่ีจะทํา กฎเกณฑ์ ธรรมเนียม 

                          พิธี     -  แบบอย่าง ธรรมเนียม งานที่จัดขึ้นตามลัทธิเพื่อความขลัง 
 

                          ฐาน   -  ที่ตั้ง แท่น 

                          ฐานะ  -  หลักแหล่ง ตําแหน่ง 
 

                          สีมา   -  กําแพง แดน จังหวัด 

                          เสมา  -  เครื่องหมายปักเขตอุโบสถหรือบนกําแพงเมือง, เครื่องหมายห้อยคอ 

                                     รูปเหมือนเสมาโบสถ์ ฯลฯ 

 

               3. เกิดจากการประสมค า คือ นําคํามารวมกันแล้วเกิดความหมายอีอย่างหนึ่ง 
               ตัวอย่าง คน-ใช้  ผม-ยาว 

                          นัก-ศึกษา  ปาก-กา-หมึก-ซึม 

                          เต้น-รํา  พ่อ-ตา  ฯลฯ 

               4. เกิดจากการเปลี่ยนต าแหน่งค า คือ โดยเฉพาะคําโดด การเปลี่ยนตําแหน่งของคํา
ย่อมทําให้ความหมายเปลี่ยนไป ทําให้เกิดคําขึ้นอีกคําหนึ่ง 
               ตัวอย่าง ไข่ไก่ -ไก่ไข่ 
                          ไม้ต้น -ต้นไม้ 

                          เดินทาง -ทางเดิน 

                          ใจร้อน -ร้อนใจ 

               5. เกิดจากการแปรความ คือ ขยายความหมายของคําให้เพ่ิมขึ้น เกิดเป็นคําที่มีความหมาย
มากขึ้น 

               ตัวอย่าง “เดิน” หมายความว่า เคลื่อนไป ก้าวหน้าไป ไปด้วยกําลังต่างๆ เช่น คนเดิน,  
                                                      รถเดิน, นาฬิกาเดิน 

               เมื่อรวมกับคําอ่ืน ความหมายแปรไป 

               เดินตลาด     -  วิ่งเต้นหาผู้ซื้อขาย 

               เดินเหิน       -  วิ่งเต้นขอความช่วยเหลือ 

               เดินแต้ม      -  ใช้วิธีแยบคาย 

               เดินสะพัด    -  กระแสรายวัน 
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              6. เกิดจากการเปลี่ยนความ เดิมความหมายอย่างหนึ่งแล้วเปลี่ยนความหมายตามนัย
ของคํานั้นอีกขั้นหนึ่ง 
               ตัวอย่าง นิยาย     -  เรื่องท่ีเล่าต่อๆ กันมา  
                          นิยาย     -  การพูดเท็จ 

                          กระโถน  -  ภาชนะท่ีรองรับของที่ต้องการทิ้ง 
                          กระโถน  -  ผู้ที่ต้องรับรู้ทุกอย่างไม่ว่าทางดีหรือทางเสีย 

               7. เกิดจากการน าค าภาษาอื่นมาใช้ ด้วยเหตุที่ชาติหนึ่งย่อมมีความสัมพันธ์กับชาติอ่ืน ๆ 
(จะด้วยทางใดก็ตาม) เช่น ทางศาสนา ทางสงคราม ทางการค้า ทางการศึกษา ฯลฯ ความสัมพันธ์
ในทางภาษาย่อมเกิดตามมาด้วย ไทยเราเคยมีความสัมพันธ์กับจีน เขมร โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่ง เศส 
อินเดีย อิหร่าน ฯลฯ จึงมีคําเหล่านี้เข้ามาปนอยู่ในภาษาไทย บางทีก็ใช้เสียงเดิม บางทีก็แปลงให้เข้า
กับเสียงของไทย 

 

               ตัวอย่าง ก๋วยเตี๋ยว    ตะหลิว      (จีน) 
                          เสวย เผชิญ  (เขมร) 
                          คลินิก ขนมปัง  (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 
                          กษัตริย์ เนตร  (บาลีสันสกฤต) 
                          กุหลาบ จารบี  (เปอร์เซีย) ฯลฯ 

               8. เกิดจากการคิดตั้งค าใหม่ขึ้น การบัญญัติคําขึ้นใหม่ บางทีก็อาศัยเสียงธรรมชาติหรือ
รูปร่าง บางทีก็อาศัยศัพท์ในภาษาอ่ืน 

               ตัวอย่าง  ชักโครก  โทรทัศน์ 
                           ไฟฟ้า  กิจกรรม 

                           พัดลม  ประยุกต์ 
                           พฤติกรรม  คุณค่า ฯลฯ 

               การสร้างคําของภาษาไทย โดยเฉพาะการประสมคํา ถ้าผู้ใช้ภาษาไม่เข้าใจและใช้         
ไม่ถูกต้อง การเว้นวรรคตอนในการเขียน เว้นจังหวะในการพูดผิดพลาดไป ทําให้ความหมายไม่ตรง
ตามความต้องการได ้
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สรุปท้ายบท 

 

 ภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นทางด้านภาษา เป็นเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย ซ่ึงแตกต่างจากภาษาชาติอ่ืน ลักษณะเด่นเฉพาะของภาษาไทยมีดังนี้  เป็นภาษาที่
มีตัวอักษรเป็นของตนเอง มักเป็นคําที่มีพยางค์เดียว มีตัวสะกดตามมาตรา รูปสระสามารถวางไว้ได้
หลายตําแหน่ง คําเดียวมีความหมายหลายอย่าง มีความประณีตทางด้านภาษา เป็นภาษาเรียงคํา 
เสียงสัมพันธ์กับความหมาย เป็นภาษาดนตรี เขียนมีวรรคตอน พูดมีจังหวะ มีลักษณนาม มีระดับภาษา 
มีคําพ้องรูปพ้องเสียง มีคําเสริมแสดงความสุภาพ มีการลงเสียงหนักเบาของคํา และมีการสร้างคํา 

คนไทยเป็นผู้โชคดีที่มีภาษาและตัวอักษรไทยเป็นของตนเอง อันเป็นมรดกล้ําค่าที่บรรพบุรุษ
ได้สร้างไว้ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าไทยเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมาแต่โบราณกาลและยั่งยืนมาจน
ปัจจุบัน ภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่มีความประณีต งดงาม มีคําหลากหลายให้ได้เลือกใช้เพ่ือแสดงถึง
ความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดละออ มีการเรียงร้อยถ้อยคําไว้อย่างสวยงาม ทั้งในลักษณะที่เป็น 

ร้อยแก้วและร้อยกรอง ฟังแล้วเกิดความไพเราะยิ่ง อีกท้ังภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาดนตรี เพราะมีเสียง
หนักเบาเป็นจังหวะ ภาษาไทยจึงนับว่าเป็นภาษากวี เราในฐานะที่เป็นคนไทยจึงควรเห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทย  

ส่วนบทบาทของครูผู้สอนภาษาไทยจะต้องพึงตระหนักในด้านการศึกษาทําความเข้าใจ
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยอย่างถ่องแท้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  
เห็นความสําคัญของการปูพ้ืนฐานทางด้านภาษาให้กับผู้เรียน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ
ของภาษาไทย และภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทย การเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่าน
ออกเขียนได้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะรักษาภาษาไทยอันเป็นมรดกอันล้ําค่าไว้   
ชั่วลูกหลาน ดังนั้นครูผู้สอนควรจะต้องหาวิธีการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาทางด้านลักษณะเฉพาะ
ของภาษาไทย พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของลักษณะเฉพาะของภาษาไทย จนกระทั่ง
เกิดความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยด้วย 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้ตอบคําถามจากประเด็นที่กําหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. จงอธิบายถึงความภาคภูมิใจที่มีตัวอักษรไทยเป็นของเราเอง 
2. ภาษาไทยมีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกด กี่มาตรา จงอธิบาย 

3. ภาษาไทยสามารถวางรูปสระไว้ตําแหน่งไหนได้บ้าง จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

4. ภาษาไทยมีรูปวรรณยุกต์ทั้งหมดกี่รูป อะไรบ้าง 
5. ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์ทั้งหมดก่ีเสียง อะไรบ้าง 
6. จกยกตัวอย่างประโยคหรือบทกลอน ที่ประกอบไปด้วยเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสียง 
7. จงอธิบายถึงความสําคัญของคําราชาศัพท์มาพอสังเขป 

8. จงยกตัวอย่างคําราชาศัพท์มา 5 คํา พร้อมทั้งอธิบายความหมาย 

9. จงยกตัวอย่างภาษาที่แสดงถึงความสุภาพ และภาษาที่แสดงความรู้สึก มาอย่างละ  2 
ตัวอย่าง 

10. จงอธิบายความหมายของคําว่า “ลักษณะเฉพาะ” มาพอเข้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  3 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 

ความน า 

 

        มนุษย์เรานั้นคุ้นเคยกับการสื่อสารมาเป็นเวลานาน ซึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคนต้องเกี่ยวข้อง
กับการติดต่อสื่อสาร เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด การสร้างความสัมพันธ์ การขอร้อง และการขอความช่วยเหลือ รวมทั้งการน าเสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ก็เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมและเพ่ือพัฒนาสังคม
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารระหว่างมวลมนุษย์จะมีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 
ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่หน่วยเล็กสุดของสังคมคือครอบครัวจนถึงหน่วยสังคม
ที่กว้างใหญ่ที่สุดคือสังคมแห่งมนุษยชาติ อันได้แก่ประเทศและโลก สิ่งเหล่านี้ล้วนสืบเนื่องมาจาก
ความสามารถของมนุษย์ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร จะเห็นว่าการเกี่ยวข้องกันระหว่างมนุษย์มีหลายระดับ
และหลายรูปแบบด้วยกัน การเกี่ยวพันระหว่างมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ นั้นอาจเรียกอีกอย่างว่า “สัมพันธภาพ
ระหว่างมนุษย์” สัมพันธภาพจะเกิดได้ต่อเนื่องย่อมมาจาก  การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ ถ้าการสื่อสาร
ของมนุษย์มีประสิทธิภาพย่อมสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ ดังนั้นการศึกษาเพ่ือให้ทราบ
ถึงความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และกระบวนการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้การสื่อสารมีสัมพันธภาพอันต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ความหมายของการสื่อสาร 

 

การสื่อสารเป็นค าที่แปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Communication หมายถึง การติดต่อกัน
ระหว่างมนุษย์เพ่ือท าให้รับรู้เรื่องราว อันมีความหมายร่วมกันและเกิดการตอบสนองต่อกันนอกจากนี้
ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายหรือนิยามของการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
      สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2544 : 42) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารว่า “การสื่อสาร” หมายถึง 
กระบวนการถ่ายทอดสาร จากผู้ส่งไปยังผู้รับสาร เพ่ือสื่อความหมายต่าง ๆ ตามความต้องการ โดยผ่านสื่อ
หรือช่อทาง การสื่อสารมีลักษณะเป็นทั้งเครื่องมือและวิธีการ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคล 
องค์กร และสังคม มีธรรมชาติเป็นสหวิทยาการ ที่จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น 
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จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ฯลฯ เป็นพ้ืนฐานให้สามารถเข้าใจการสื่อสาร
ได้อย่างกว้างขวาง ชัดเจน และลึกซึ้งยิ่งขึ้น     
    สวนิต  ยมาภัย (2531 : 18) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารว่า “การสื่อสาร” หมายถึง การน าเอาเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นหรือความรู้สึกโดยอาศัยเครื่องน าไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องการจนท าให้เกิดการก าหนดรู้ความหมายแห่งเรื่องราวนั้นร่วมกันได้ 

อรุณีประภา หอมเศรษฐี (2531 : 4) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารว่า “การสื่อสาร” หมายถึง 
กระบวนการที่มนุษย์ถ่ายทอดความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนเองไปยังบุคคลอ่ืน โดยผ่านทาง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ  
        จากค านิยามหรือค าจ ากัดความของการสื่อสารข้างต้น สรุปได้ว่า การสื่อสาร (Communication) 
หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ตลอดจนข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ให้กันและกัน โดยผ่านสื่อหรือช่องทาง อันมีความหมายร่วมกันและเกิดการตอบสนองต่อกัน 

 

ความส าคัญของการสื่อสาร 

 

        การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่เป็นความจ าเป็นเพ่ือ
ความอยู่รอดของมนุษย์ เพราะมนุษย์จะต้องใช้การสื่อสารตลอดชีวิต เริ่มจากการสื่อสารภายในตนเอง
แล้วขยายกว้างขึ้น มนุษย์จะใช้การสื่อสารเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันตลอดเวลา เพ่ืออยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม 
และเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมากเพียงใด 
และประกอบด้วยคนจ านวนมากเท่าใด การสื่อสารก็ยิ่งส าคัญมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการสื่อสารจึงมีความส าคัญ
ส าหรับบุคคลและสังคม 6 ประการ ดังนี้ 
        1. ความส าคัญต่อความเป็นสังคม 

        2. ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 

        3. ความส าคัญต่อวัฒนธรรม 

        4. ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ 

        5. ความส าคัญต่อการปกครอง 
        6. ความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ 

 

        1.  ความส าคัญต่อความเป็นสังคม  
             การที่มนุษย์สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม นับตั้งแต่การรวมตัวกันเป็นครอบครัว 
ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ล้วนต้องอาศัยการสื่อสารเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน   
ในเรื่องต่าง ๆ จึงจะท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข กล่าวคือการมีสังคมมนุษย์ตั้งแต่สังคม
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ดั้งเดิมดึกด าบรรพ์จนกระทั่งถึงสังคมทันสมัยเช่นปัจจุบัน เกิดจากการที่มนุษย์สามารถท าการสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกัน และมีการก าหนดกฎกติการ่วมกัน ท าความตกลงกัน เพ่ือสร้างกฎระเบียบ
ของสังคมให้เป็นที่ยอมรับระหว่างสมาชิก เพ่ือจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นสังคม และการที่สังคม
ยังคงด ารงสภาพความเป็นสังคมอยู่ได้ก็เนื่องจากสมาชิกของสังคมใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในอันที่
จะรักษาสถาบันต่าง ๆ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติกันต่อไป หรือแม้แต่
เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป คนในสังคมก็ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการที่จะท าความ
เข้าใจระหว่างกัน มีการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม 
รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้คนในสังคมได้รับรู้ข้ อมูลข่าวสาร
ร่วมกัน ยอมรับในกฎเกณฑ์และความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแต่อาศัยการ
สื่อสารในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมทั้งสิ้น 

        2.  การสื่อสารส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 

             การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก เพราะการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมก็จะต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน ไม่มีใครสามารถปฏิเสธกระบวนการสื่อสารได้เลย กระบวนการนี้
จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่เราตื่น ไม่เว้นแม้กระทั่งเรานอนหลับอยู่ หากเราฝันหรือละเมอเรื่องใดก็ตาม
นั่นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง คือ การสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) 
ซึ่งเราจะท าการสื่อสารอยู่เสมอ การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในตัวบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล 
การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารด้วยค าพูด การสื่อสารด้วยตัวหนังสือ การสื่อสารด้วยกริยาท่าทาง 
และการสื่อสารมวลชน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราท าประจ าวันนั้น ล้วนแต่มีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
ทั้งนี้ก็เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจกันและกัน เจรจาสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดมิตรภาพ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่พ่ึงพาอาศัยกันก็ด้วยการติดต่อพูดจาสื่อสารกัน เจรจาสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
ทั้งในระดับครอบครัว สถานศึกษา ที่ท างาน และสังคมภายนอกที่เราไปติดต่อด้วย อาทิ ร้านค้า โรงเรียน 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานีอนามัย ที่ว่าการอ าเภอ ศาลากลางจังหวัด เป็นต้น จะเห็นได้ว่า   
การสื่อสารมีบทบาทอยู่ทุกขณะทีเดียว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยอ านวยประโยชน์ให้บุคคล
ประสบความส าเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน 

        3.  ความส าคัญต่อวัฒนธรรม 

    การสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการแพร่กระจายวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ ของ 
แต่ละประเทศ ท าให้วัฒนธรรมไม่แบ่งเขตตามแผนที่ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน ลดความ
ขัดแย้งระหว่างกัน ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองของไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้รับการถ่ายทอดให้เป็นที่ รู้จัก
ทางสื่อสารมวลชน เช่น โปงลาง เพลงเรือ โนราห์ หมอล า เพลงอีแซว ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอด
วัฒนธรรมขนบประเพณี พระราชพิธีต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่รักษา และสืบสานไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ต่อไป 
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    ในขณะเดียวกันการสื่อสารก็ได้เผยแพร่วัฒนธรรมของต่างประเทศซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมที่ดี 
และมีประโยชน์ต่อสังคมไทย เช่น การแต่งกาย อาหาร ดนตรี ศูนย์การค้า สวนสนุก ฯลฯ และวัฒนธรรม  
ที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย เช่น การแต่งกายล่อแหลมเกินขอบเขต การแสดงความรัก กอดจูบกันในที่
สาธารณะ ส าเนียงการพูดที่ไม่สุภาพ ฯลฯ ซึ่งอาจท าลายวัฒนธรรมเดิมที่ดีงามและน าวัฒนธรรมใหม่ 
ที่เป็นอันตรายมาสู่สังคม  
        4.  ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ 

              ในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ การปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต ตลอดจนการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงจะท าให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จได้ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นองค์กรหรือสถาบันหนึ่งซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประชาชน ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยบุคคลหลายฝ่าย ที่จะต้องท าการสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เช่น ลูกจ้างของโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ได้มีการรวมตัวกันเป็นองค์การ 
ในรูปของสหภาพแรงงาน เพื่อจะได้มีพลังในการต่อรองแสดงความต้องการของตน และชี้ข้อบกพร่อง
ของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นโรงงานอุตสาหกรรมยังมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกฝ่ายต่าง  ๆ  
อีกหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงาน ผู้บริโภคสินค้า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ฯลฯ การด าเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล
เหล่านี้ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม รวมทั้งต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนกับบุคคลเหล่านี้ด้วย 
บุคคลประเภทต่าง ๆ เหล่านี้เป็นบุคคลที่โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องสร้างความสัมพันธ์ด้วย กิจการ
ด้านการสื่อสารแขนงหนึ่งที่เรียกว่า การประชาสัมพันธ์ (Pubic Relations) จึงได้เกิดขึ้น โรงงานอุตสาหกรรม
ได้อาศัยการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง    
อันอาจจะเกิดขึ้นได้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งเป็นการตรวจสอบประชามติ
หรือความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ต่อมีโรงงาน 

               ในแง่ของการผลิตสินค้าของวงการอุตสาหกรรมสมัยใหม่กระท าโดยเครื่องจักรทันสมัย   
ที่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เป็นจ านวนมาก (Mass Production) และสินค้าประเภทเดียวกันของบริษัทหนึ่ง
ก็มีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียงกับบริษัทคู่แข่ง อันซึ่งมีอยู่หลายบริษัท บริษัททั้งหลายจึงต้องแข่งขันกัน 
เพ่ือให้ผู้ซื้อได้ทราบว่ามีสินค้าของตนอยู่ในตลาด สินค้าของตนมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร 
รวมทั้งต้องการให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึกว่า สินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งอย่างไรบ้าง เช่น    
มีคุณภาพดีกว่า เด่นกว่าสินค้าของคู่แข่ง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าคู่แข่ง เป็นต้น ผลที่ตามมา   
ก็คือการใช้การโฆษณา (Advertising) เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและชักจูงใจ
ให้ประชาชนซื้อสินค้า ดังจะเห็นได้ในปัจจุบันว่าการโฆษณาสินค้าได้มีอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง 
ทั้งนี้ทุกกิจกรรมการด าเนินงานทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการในการผลิตสินค้า การโฆษณา
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สินค้า การให้บริการ ล้วนต้องอาศัยการสื่อสารเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปได้และพัฒนาต่อไปได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่นิยมของประชาชน 

        5.  ความส าคัญต่อการปกครอง 
              ในการปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่การปกครองท้องถิ่นไปจนถึงการปกครองในระดับชาติ 
ย่อมมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่ายคือ ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือประชาชนนั่นเอง ผู้ปกครองย่อมมี
ภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกปกครองหรือประชาชน เพ่ือสร้างความเจริญให้แก่สังคม และสร้าง
ความผาสุกให้แก่ประชาชน ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมีกฎหมาย มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือสร้าง
ความเป็นระบบระเบียบในสังคม และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การกระท าเช่นนี้ต้องอาศัย การสื่อสาร
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งในการด าเนินการปกครองของรัฐบาลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบว่าได้ด าเนินอะไรบ้าง และจะด าเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์   
ที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้ นอกจากการเผยแพร่ข่าวสารแล้วรัฐบาลยังมีความจ าเป็นในการที่จะได้รับทราบ
ความต้องการ ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล หรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) 
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับประชามติ     
ในกรณีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือเพ่ือควบคุมประชามติไม่ให้เบี่ยงเบน หรือต่อต้าน
นโยบายของรัฐบาลในกรณีของการเมืองการปกครองในระบอบเผด็จการ 

              จากความจ าเป็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงท าให้รัฐบาลหรือผู้ปกครองต้องจัดตั้งหน่วยงาน
ทางด้านการสื่อสารขึ้น อาทิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น เพ่ือท าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล การสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่าง ๆ การบังคับบัญชาสั่งการ การให้บริการประชาชน การชักชวน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งล้วนต้องใช้การสื่อสารทั้งสิ้น 

        6.  ความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ 

              ในการด าเนินงานด้านการเมืองระหว่างประเทศย่อมมีความจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสาร
เป็นปัจจัยที่ส าคัญเช่นเดียวกัน เราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากเหตุผลทางด้านการสื่อสาร และเหตุผลทางด้าน
การเมือง จึงท าให้สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมที่แคบ พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการสื่อสารช่วยท าให้
ประเทศต่าง ๆ  สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นกันได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ในท านองเดียวกัน
ปัจจัยทางด้านการเมือง อันได้แก่ ระบอบการปกครอง แนวความคิด และผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ก็ท าให้เกิดการรวมตัวของประเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม ๆ การรวมกลุ่มตามอุดมการณ์ของการเมือง 
ความมั่นคงและการทหาร ตลอดจนการเศรษฐกิจ เป็นต้น 

              เพ่ือผลในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ 
ประเทศต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสื่อสาร เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
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ประเทศของตน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือชักจูงให้ได้รับการสนับสนุนจาก
ประเทศอ่ืน และเพ่ือศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในประเทศอ่ืนที่มีต่อประเทศของตน 
หน่วยงานส าคัญที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารส าหรับการเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงการ
ต่างประเทศ สถานทูตประจ าการยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งด าเนินการจัดการสื่อสารให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะทางจิตใจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชนชาติต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างไป
จากตน โดยอาศัยการสื่อสารชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

  จะเห็นได้ว่าการสื่อสารมีความส าคัญต่อมนุษย์ในทุกด้าน ทั้งความส าคัญต่อความเป็นสังคม 
ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน ความส าคัญต่อวัฒนธรรม ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ 
ความส าคัญต่อการปกครอง และความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
จะท าให้มนุษย์เป็นบุคคลที่รู้ทันโลก ทันเหตุการณ์และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลก
ได้อย่างมีความสุขและชาญฉลาด 

 

จุดประสงค์ของการสื่อสาร 

 

        การสื่อสารเป็นการติดต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกันซึ่งการก าหนดจุดประสงค์ในการสื่อสารที่แน่ชัด
เป็นสิ่งส าคัญต่อการสื่อสารแต่ละครั้ง ผู้ที่ท าการสื่อสารควรพิจารณาจุดประสงค์ทั่ว ๆ ไปของการสื่อสาร 
ซ่ึงมี 4 ประการ ดังนี้ (สนิท  สัตโยภาส, 2542 : 5) 
        1.  ติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้   
             การสื่อสารที่มีจุดประสงค์ดังกล่าวนี้จะท าให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ได้ข่าวสารเพ่ิมขึ้น 
มีข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ิมขึ้นจากเดิมจนท าให้ผู้รับสารเป็นบุคคลที่รู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันเหตุการณ์  และได้ชื่อว่า
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ผู้ส่งสารที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลจะต้องมีวิธีการเรียงล าดับข้อมูลให้น่าสนใจและ
ง่ายต่อการรับสารด้วย ช่องทางในการสื่อสารตามจุดประสงค์นี้จะออกมาในรูปของการเขียนบทความ 
การเขียนสารคดี การเขียนต าราทางวิชาการ การเขียนข่าว การพูดเชิงให้สาระความรู้ การสัมมนาทางวิชาการ 
การอ่านข่าว การพูดวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

        2.  การติดต่อสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 

             การติดต่อสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ คือ การสื่อสารที่มุ่งสร้างเจตคติ ความน่าเชื่อถือ สร้างศรัทธา
ให้แก่ผู้รับสารได้มีความคิดเห็นคล้อยตามและเกิดการปฏิบัติตามที่ผู้ส่งสารแนะน า การสื่อสารที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือโน้มน้าวนี้ ผู้ส่งสารจะต้องใช้จิตวิทยาในการเสนอสารให้น่าเชื่อถือ และมีข้อมูลยืนยันที่หนักแน่นด้วย 
เช่น การเขียนหรือพูดโฆษณาสินค้าและบริการ การเขียนหรือพูดเชิงประชาสัมพันธ์องค์กรและหน่วยงาน 
การเขียนหรือพูดเชิงสั่งสอนผู้หลงผิด เป็นต้น 

 



45 
 

        3.  การติดต่อสื่อสารเพื่อจรรโลงใจ 

             การสื่อสารในลักษณะนี้ผู้รับสารจะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อสังคม 
ผู้ส่งสารจะพยายามสื่อสารที่มุ่งสร้างศรัทธาให้แก่สถาบันส าคัญต่าง ๆ  เช่น สร้างศรัทธาในศาสนา การพูดยกย่อง
สดุดีวีรกรรมของบุคคล สร้างศรัทธาในสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ สร้างศรัทธาในการท าความดี 
สร้างศรัทธาในสัมมาอาชีพ หรือสร้างศรัทธาในคุณค่าของการศึกษา เป็นต้น 

        4.  การติดต่อสื่อสารเพื่อความบันเทิง 
             เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารมุ่งให้ผู้รับสารผ่อนคลายความเครียด เกิดความสุขสนุกสนานรื่นรมย์ใจ
ไปกับการรับสาร และหากสารนั้นรวมไปถึงกลวิธีในการสื่อสารซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสาร 
ผู้รับสารก็จะเกิดความพึงพอใจ ขบขัน เกิดความบันเทิงสบายใจตามความต้องการที่จะแสวงหา เช่น 
การชมละคร ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ฟังหรืออ่านนวนิยายต่าง ๆ ฟังข าขัน ชมรายการตลก เป็นต้น 

 

องค์ประกอบของการสื่อสาร 

 

        การสื่อสารของมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม จะประกอบด้วยองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน 5 ประการ คือ (สถาบันราชภัฏอุดรธานี, ม.ป.ป. : 2-5) 
        1.  ผู้ส่งสาร (Sender) คือ บุคคลที่เริ่มต้นสร้างสารและส่งสารไปยังผู้อื่น โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ผู้ส่งสารในฐานะผู้เริ่มต้นการสื่อสารจะส่งสารได้อย่างมีประสิทธิผล ควรพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
               1.1  เป็นผู้มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้ความประสงค์ของตน ความประสงค์ในการสื่อสาร
ของมนุษย์มีมากมาย อาจเป็นความประสงค์กว้าง ๆ ได้แก่ เพื่อแจ้งให้ทราบ เพ่ือให้ความรู้  เพ่ือชักจูง 
เพ่ือสร้างความพอใจ ความประสงค์ดังกล่าวนี้อาจแยกย่อยเป็นวัตถุประสงค์ได้อีก ผู้ส่งสารจึงต้องมี
เจตนาที่แน่ชัดว่าต้องการส่งสารเพื่ออะไร 

               1.2  เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในเนื้อหาที่จะสื่อสาร การมีความรู้ความเข้าใจดีพอ 
จะท าให้ผู้ส่งสารมีความมั่นใจในการส่งสาร ซึ่งมีส่วนท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม 
การวางท่าทีว่าเป็นผู้มีความรู้ทั้ง ๆ ที่ขาดความรู้นั้น จะท าให้ผู้รับสารเชื่อถือได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น 
เมื่อผู้รับสารรู้เท่าทันก็จะหมดความน่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้ส่งสารที่ดีจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องที่ต้องการส่งสารให้มากเพียงพอ 

               1.3  เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารเป็นผลรวมของความรู้  ความสามารถ 
บุคลิกลักษณะ การเป็นคนที่สังคมยอมรับ การเป็นคนคล่องแคล่ว เปิดเผยในการติดต่อสื่อสาร หากผู้ส่งสาร
เป็นผู้ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ จะท าให้มั่นใจในการสื่อสารสามารถควบคุมสถานการณ์ในการสื่อสารได้ 
เช่น นักร้องวัยรุ่นยอดนิยมสามารถที่จะสั่งให้ผู้ดูผู้ชมปรบมือหรือร้องเพลงพร้อม ๆ กันได้ 
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               1.4  เป็นผู้มีความพยายามที่จะเข้าใจความสามารถและความพร้อมของผู้รับสาร ผู้ส่งสาร
ต้องอาศัยความสุขุม รอบคอบในการพิจารณาการสื่อสารแต่ละครั้ง โดยเฉพาะการท าความรู้จักกับผู้รับสาร 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้รับสารคือใคร มีพ้ืนฐานทางความรู้และประสบการณ์อย่างไร มีความประสงค์
ในการรับสารอย่างไร หรือมีเจตคติเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับสารอย่างไร เพ่ือจะได้จัดเตรียมสารและเลือกใช้สื่อ
ให้เหมาะสมกับผู้รับสาร 

               1.5  เป็นผู้รู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการน าเสนอสาร กลวิธีในการน าเสนอสารต้องอาศัย
การเตรียมการ ทักษะทางภาษา การใช้อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างเหมาะสม เช่น 
การรายงานหน้าชั้นเรื่องการผูกผ้าพันคอ 25 แบบ ผู้ส่งสารอาจน าภาพประกอบการรายงาน  เตรียม
ผ้าพันคอมาสาธิตการผูกให้เพ่ือนดู ขณะที่บรรยายขั้นตอน อาจให้เพ่ือนทดลองท าด้วย จะท าให้การรายงาน
เรื่องนี้น่าสนใจมากกว่าการบรรยาย   
        2.  สาร (Message) คือ เรื่องราวอันมีความหมายซึ่งมนุษย์สามารถรับรู้ได้จากแหล่งต่าง ๆ   และแสดงออก
โดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ ทั้งนี้สารจะเกี่ยวพันกับสื่ออย่างแยกไม่ออก 
สารจะเกิดเมื่อผู้ส่งสารเกิดความคิดและต้องการส่งสารหรือถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผู้อ่ืน 
การส่งเสริมจะต้องส่งในรูปของภาษา สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แหล่งที่ให้สารแก่มนุษย์ 
อาจเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือไม่ใช่ก็ได้ เช่น สัตว์ ป่าเขา ล าเนาไพร ท้องฟ้า ทะเล สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะส่งสาร
ให้แก่มนุษย์ได้หลายอย่างหลายประการ แต่ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะเป็นเพียงสารที่มนุษย์รับรู้
กับมนุษย์ด้วยกันโดยอาศัยสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นเครื่องน าไป 

        โดยธรรมดาแล้วอาจกล่าวได้ว่านั่นคือสัญชาตญาณก็ได้ ที่มนุษย์ทุกคนต่างมีความต้องการที่จะ
ส่งสารหือถ่ายทอดเรื่องราวอันมีความหมายตามที่ตนได้รับรู้ ไปให้ผู้อ่ืนที่อยู่ในสังคมได้ร่วมรับรู้ อีกทั้ง
ยังต้องการที่จะรับสารหรือรับรู้เรื่องราวจากผู้อื่นอีกด้วยเช่นกัน ดังนั้นมนุษย์จึงมีการส่งสารรับสารกัน
มาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 

สารมีความส าคัญ คือ ท าหน้าที่เร้าผู้รับสารให้เกิดการรับรู้และเกิดปฏิกิริยาตอบกลับ 
สารประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ 

               2.1  รหัสของสาร คือ ภาษาสัญลักษณ์หรือสัญญาณที่มนุษย์คิดข้ึนเพื่อแทนความคิด เช่น  
ช้าง คือสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง มีงวงมีงา ตัวโตกว่าสัตว์สี่เท้าทั้งปวง หรือเสือ คือสัตว์ป่าที่เท้ารูปร่างคล้าย
แมว ดุร้ายชอบกินสัตว์อ่ืนเป็นอาหาร มีหลายชนิด เป็นต้น 

               2.2  เนื้อหาของสาร จะครอบคลุมความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่มนุษย์ต้องการถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน เนื้อหาของสารอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ชีวิต สุขภาพ ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การเมืองการปกครอง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การจัดการ ฯลฯ เนื้อหาของสารดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
เนื้อหาสารที่แสดงข้อเท็จจริง เนื้อหาสารที่แสดงข้อคิดเห็นหรือทรรศนะ และเนื้อหาสารที่แสดงความรู้สึก 
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               2.3  การจัดสาร หมายถึง รูปแบบวิธีการน ารหัสสารมาเรียบเรียง เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา
ที่ต้องการ สารที่ได้รับการจัดอย่างดีทั้งในการเรียบเรียง การล าดับความยากง่าย ตลอดจนรูปแบบ
และการใช้ภาษาท่ีดี จะท าให้สารมีคุณสมบัติในการสื่อสารได้ดี เช่น การจัดสาร เพ่ือโน้มน้าวใจในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนค าขวัญ ต้องใช้ภาษาที่เลือกสรรอย่างประณีต เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ให้จดจ าและเกิดการปฏิบัติตามที่ต้องการ 

        3.  สื่อหรือช่องทาง (Media or Channel) สื่อหรือช่องทางเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่ง
ในการสื่อสาร ผู้ส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร โดยทั่วไปสารจะถ่ายทอด
เข้าสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์ผ่านประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางร่วมกัน  ได้แก่ การเห็น
ทางประสาทตา การได้ยินทางประสาทหู การได้กลิ่นทางจมูก การสัมผัสทางกาย และการลิ้มรสทางลิ้น 
ตา หู จมูก กาย และลิ้น จึงเป็นช่องทางที่ผู้ส่งสารกับผู้รับสารติดต่อกันได้ 
        4.  ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสื่อสาร มีบทบาทในการก าหนดรู้
เรื่องราวที่ผู้ส่งสารผ่านสื่อมาถึงตนและมีปฏิกิริยาตอบสนอง ผู้รับสารที่ดีควรท าหน้าที่ตามบทบาท
ของตนเอง และควรพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติดังนี้ 
               4.1  เป็นผู้ที่มีเจตนาที่จะรับสาร การรับสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน จะช่วยท าให้สามารถ
เตรียมการล่วงหน้า เลือกเปิดรับ เลือกตีความและเลือกจดจ า ซึ่งจะช่วยท าให้การสื่อสารสะดวก รวดเร็ว 
และเกิดประสิทธิผลง่ายขึ้น วัตถุประสงค์ทั่วไปในการรับสาร ได้แก่ การทราบ การตอบ การท าและการคิด 
ผู้รับสารต้องก าหนดให้ได้ว่าตนมีความประสงค์อย่างไร เพ่ือจะได้สนองความประสงค์ คือการรับรู้
ร่วมกันอย่างถูกต้องครบถ้วน 

               4.2  เป็นผู้พยายามรับรู้เรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ การเปิดรับข่าวสารท าให้
มีโอกาสสะสมความรู้และประสบการณ์ ท าให้ดูฉลาดมากขึ้น และเข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น เช่น การอ่าน
หนังสือพิมพ์ การฟังวิทยุ การฟังการอภิปราย การพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ จะช่วยท าให้รับรู้เรื่องราว
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือความคิดของคนในสังคมได้อย่างกว้างขวาง 
               4.3  เป็นผู้ที่มีความไหวรู้สึกรวดเร็ว และถูกต้อง คือเกิดปฏิกิริยาตอบสนองในระบบประสาท
เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความไหวรู้สึกเป็นสมรรถภาพทางกายและทางจิต เช่น 
การมองเห็น เป็นสมรรถภาพทางกาย คือสมรรถภาพในการมองเห็น เมื่อเห็นแล้วรู้ว่าสีนั้นมีความหมายอย่างไร 
จะมีผลอย่างไร เป็นสมรรถภาพของจิตใจในการตีความ ในการรับสารจากการฟังและการอ่าน ผู้รับสาร
ควรมีความไหวรู้สึกดี การได้ยินเพียงเสียง หรือการเห็นเพียงตัวอักษร แต่ไม่มีความไหวรู้สึกก็จะไม่ท า
ให้เกิดการรับรู้ความหมายได้เลย 

               4.4  เป็นผู้ที่มีสมาธิ สามารถบังคับใจให้อยู่ที่เรื่องราวที่ก าลังสื่อสาร เพราะถ้าคนเราไม่สนใจ
สิ่งใดก็จะไม่รับรู้สิ่งนั้น เช่น ไม่สนใจเรื่องที่น ามาเสนอ ไม่สนใจผู้ส่งสาร ก็ย่อมไม่พร้อมที่จะรับรู้เรื่องราว
ที่พูดกันว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา 
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        5.  ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ในการสื่อสารแต่ละคราว ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งเรียกว่าคู่สื่อสาร
ต่างมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของตนเอง และจะแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ เพ่ือให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้
ความรู้สึกนึกคิดของตน   

 
ภาพประกอบ 3.1 องค์ประกอบของการสื่อสาร 

ที่มา:https://introcommunications.wikispaces.com/file/view/Untitled.jpg/294380856/32

2x294/Untitled.jpg (14 มีนาคม 2559) 
 

รูปแบบของการสื่อสาร 

 

         รูปแบบของการสื่อสาร คือ การแบ่งประเภทย่อยของการสื่อสาร ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้  

1.  แบ่งรูปแบบของการสื่อสารตามจ านวนของผู้ท าการสื่อสาร 

2.  แบ่งรูปแบบของการสื่อสารตามการตอบสนอง 
3.  แบ่งรูปแบบของการสื่อสารตามวิธีการที่ใช้ในการส่งสารและรับสาร   

          
แบ่งรูปแบบของการสื่อสารตามจ านวนของผู้ท าการสื่อสาร การแบ่งรูปแบบของการสื่อสาร

ตามวิธีนี้จะสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้ 
        1.  การสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) คือ การสื่อสารที่บุคคลสื่อสาร
กับตัวเอง ได้แก่ การนึกคนเดียว การใคร่ครวญ การล าดับความหรือเหตุการณ์ การจินตนาการ หรือ

https://introcommunications.wikispaces.com/file/view/Untitled.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(14
https://introcommunications.wikispaces.com/file/view/Untitled.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(14
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การคิดวางแผนงาน เป็นต้น นักการสื่อสารบางท่านไม่ยอมรับว่าการสื่อสารที่เกิดภายในตัวบุคคลเป็น
การสื่อสาร เนื่องจากผลของการสื่อสารไมป่รากฏออกมาให้เห็นชัดเจนเหมือนการสื่อสารกับบุคคลอื่น 

 

 
 

ภาพประกอบ 3.2 การสื่อสารภายในตัวบุคคล 

ที่มา :http://fbi.dek-d.com/27/0364/7018/115416082  (16 มีนาคม 2559) 

 

          2.  การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ได้แก่ การสื่อสารที่สร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 2 คน มักออกมาในรูปของการสนทนา การพูดคุย การถกเถียง การพูดโทรศัพท์ เป็นต้น 
โดยมากจะเป็นการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ ภาษาที่ใช้จะมีทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา การสื่อสาร
ในลักษณะนี้วัฒนธรรมจะเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารสูงมาก โดยเฉพาะเรื่องมารยาท เพศ ระบบ
อาวุโส เป็นต้น 

 

 
 

ภาพประกอบ 3.3 การสื่อสารระหว่างบุคคล 

ที่มา : http://us.123rf.com/400wm/400/400/Krisdog/Krisdog0612/Krisdog061200134/663357-

business-men-shaking-hands.jpg (16 มีนาคม 2559) 
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             3.  การสื่อสารในกลุ่มบุคคล (Group Communication) ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา การปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนความคิด    

การสื่อสารประเภทนี้ถ้าเป็นการสื่อสารกันภายในกลุ่มขนาดเล็กสมาชิกในกลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน 

แต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่สมาชิกภายในกลุ่มจะมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันน้อย 

 

 
 

ภาพประกอบ 3.4 การสื่อสารในกลุ่มบุคคล 

ที่มา :http://www.j-campus.com/article/file/1004/00.jpg (16 มีนาคม 2559) 

 

         4.  การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างสมาชิก
ภายในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งของรัฐและเอกชน เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย บริษัท โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น องค์การต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมมีนโยบาย 
มีการจัดองค์การ มีการประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร มีการแบ่งงานกันท า มีการแบ่งสาย  
การบังคับบัญชา การบริหารงานให้องค์การประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้อง
วางระบบการสื่อสารในองค์การให้สอดคล้องกับองค์การนั้น ๆ ด้วย โดยปกติการสื่อสารในองค์การ
ประกอบด้วยการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน 
และการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่อยู่คนละสายกันและต่างระดับกัน 
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ภาพประกอบ 3.5 การสื่อสารในองค์การ 

ที่มา : https://doodee01loveyou.files.wordpress.com/2013/12/intrane3.gif                

(16 มีนาคม 2559) 

 

      5.  การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)  ได้แก่ การสื่อสารที่ผู้ส่งสารเป็นองค์กร  

ที่สื่อสารไปยังบุคคลจ านวนมาก ซึ่งอยู่ในที่ต่าง ๆ กัน จะมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 

               การสื่อสารมวลชนมักเป็นการสื่อสารทางเดียวที่สื่อสารจากกลุ่มผู้ส่งสารท าการส่งสารอย่างเปิดเผย
ผ่านสื่อดังกล่าวไปยังมวลชน การได้ข้อมูลย้อนกลับจะมีค่อนข้างน้อยและล่าช้า เช่น การวิจารณ์ข่าว
ทางหนังสือพิมพ์ การมีจดหมายโต้ตอบมาถึงผู้ส่งสาร เป็นต้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 3.6 การสื่อสารมวลชน 

ที่มา : http://1.bp.blogspot.com/_p3w6mxSIZjs/TF6KifLbpCI/AAAAAAAAABg/8xjW6PwY2FQ/s1600/ 

2526.jpg  (16 มีนาคม 2559) 
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      แบ่งรูปแบบของการสื่อสารตามการตอบสนอง ถ้าใช้ลักษณะของการตอบสนองเป็นเกณฑ์  
การสื่อสารจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
             1.  การสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) คือ การสื่อสารที่ผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร 

ไปยังผู้รับสารจะไม่เห็นการตอบสนองโดยทันทีทันใด การตอบสนองจะมีบ้างแต่ก็ต้องใช้เวลาจึงดูเหมือนว่า
ผู้ส่งสารมีบทบาทสื่อสารเพียงฝ่ายเดียว เช่น การส่งสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
หนังสือพิมพ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “การสื่อสารมวลชน” นั่นเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 3.7 การสื่อสารทางเดียว 

ที่มา : http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/images/stories/com%201%20way.jpg (16 มีนาคม 2559) 
 

         2.  การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) คือ การสื่อสารที่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันระหว่างผู้สื่อสารด้วยกัน ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในกลุ่มบุคคล
และการสื่อสารในที่สาธารณะ  เช่น การสนทนา การประชุมสัมมนา การพูดโทรศัพท์ การอภิปราย
ทั่วไป เป็นต้น 

 
ภาพประกอบ 3.8 การสื่อสารแบบสองทาง 
ที่มา : http://kendonaldson.com/wp-content/uploads/2010/03/talking_and_listening-

300x263.jpg (16 มีนาคม 2559) 
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    แบ่งรูปแบบของการสื่อสารตามวิธีการที่ใช้ในการส่งสารและรับสาร  ในชีวิตประจ าวัน 

ของมนุษย์จะมีการส่งสารและรับสารอยู่ตลอดเวลา บางต าราเรียก การส่งสารว่า “การเข้ารหัสสาร”  

และ เรียกการรับสารว่า “การถอดรหัสสาร” ดังนั้น จึงสามารถแบ่งรูปแบบของการสื่อสารตามลักษณะดังกล่าวนี้
ได ้2 ประเภท คือ 

          1.  การส่งสาร (Expressive Skills) ได้แก่ วิธีการที่ผู้ส่งสารเสนอสารไปสู่ผู้รับสารด้วยการพูด
และการเขียน 

                 1.1  การพูด หมายถึง การสื่อความหมายของมนุษย์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาเป็นเรื่องราว
และมีกิริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิด และความรู้สึกจากผู้พูดไปยังผู้ฟังดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.9 การพูด 

ที่มา : สนิท  สัตโยภาส (2542 : 7) 
 

              1.2  การเขียน หมายถึง การแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกออกมาให้ผู้อ่ืนรับรู้ด้วย
วิธีการถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.10 การเขียน 

ที่มา : สนิท  สัตโยภาส (2542 : 7) 
 

        2.  การรับสาร (Receptive Skills) ได้แก่ วิธีการที่ผู้รับสารถอดรหัสสารด้วยการฟัง และการอ่าน 

           2.1 การฟัง หมายถึง การได้ยินเสียงและเข้าใจความหมายของเรื่องราวได้ตรงตามจุดประสงค์
ของผู้พูด พร้อมทั้งสามารถใช้วิจารณญาณพิจารณาคุณค่าของเรื่องที่ฟังได้ด้วย 

 

ผูพ้ดู 

ปฏกิริยิาจากผูฟั้ง 

เสยีงและกริยิาท่าทาง ผูฟั้ง 

ผูเ้ขยีน 

ปฏกิริยิาจากผูอ่้าน 

ตวัอกัษรและความหมาย ผูอ่้าน 
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ภาพประกอบ 3.11 การฟัง 
ที่มา : สนิท  สัตโยภาส (2542 : 7) 
 

               2.2 การอ่าน หมายถึง การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นความคิด หรือถ้อยค า 

แล้วน าความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.12 การอ่าน 

ที่มา : สนิท  สัตโยภาส (2542 : 7) 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร 

 

         ในชีวิตประจ าวันของเรานี้ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และในท านองเดียวกันบุคคลอ่ืนก็มีความจ าเป็น
ที่จะต้องติดต่อกับเรา เราได้ใช้รูปแบบหลายอย่างในกระบวนการแลกเปลี่ยนติดต่อสื่อความหมาย เช่น 
การพูด การฟัง การเขียน การอ่าน และกิริยา ท่าทางต่าง ๆ แต่วิธีที่เราใช้มากที่สุดในการสื่อความหมาย 
ได้แก่ การพูด การฟัง และการใช้กิริยาท่าทางต่าง ๆ กระบวนการสื่อสารที่ง่ายที่สุดของการสื่อความหมาย 
ก็คือ การส่งสารจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งนั่นเองและอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง 
ด าเนินต่อไปตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้เพราะมนุษย์สื่อสารกันตลอดเวลา 
         เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเรื่องกระบวนการสื่อสารได้อย่างชัดเจน จึงขอน าเสนอแบบจ าลองการสื่อสาร 
3 แบบ ดังนี้  
         1. แบบจ าลองตามแนวคิดของลาสเวลล์ 
         2. แบบจ าลองของเบอร์โล 

         3. แบบจ าลองของชแรมม์ 
 

 

 

ผูฟั้ง ไดย้นิและเขา้ใจความหมาย น าไปใช ้คดิ 

ผูฟั้ง ไดย้นิและเขา้ใจความหมาย น าไปใช ้คดิ 
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    1.  แบบจ าลองตามแนวคิดของลาสเวลล์ 
     แฮโรลด์ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

การสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารจะต้องอธิบายองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร โดยการตอบค าถาม
ต่อไปนี้ 

ใคร    (who) 
พูดอะไร   (says What) 
ในช่องทางใด   (in which channel) 
กับใคร    (to whom) 
เกิดผลอย่างไร   (with what effect) 
 

               ดังนั้นในความคิดของลาสเวลล์องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารจึงประกอบด้วย ผู้ส่งสาร 
(ใคร) สาร (พูดอะไร) สื่อ (ช่องทางใด) ผู้รับสาร (กับใคร) และผลของการสื่อสาร (เกิดผลอย่างไร)    
ดังแสดงเป็นภาพแบบจ าลองได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.13 แบบจ าลองการสื่อสารของลาสเวลล์ 
ที่มา : สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา (2539 : 13) 
 

กระบวนการสื่อสารดังกล่าวนั้นเป็นกระบวนการสื่อสารทางเดียวของมนุษย์ ซึ่งเมื่อมีการสื่อสาร
จากต้นทางมายังปลายทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงข่าวสารเป็นสัญญาณ จากแหล่งสารมายังผู้รับสาร 
อาจเกิดอุปสรรคหรือเสียงรบกวนที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการกล่าวซ้ าข้อความ หรือการเพ่ิมสารให้มากขึ้น 

 

     2.  แบบจ าลองของเบอร์โล 

               เดวิด เบอร์โล (David Berlo) เสนอแบบจ าลองที่เรียกว่า SMCR ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ได้รับการอ้างอิง
อย่างกว้างขวาง เบอร์โล ได้แสดงองค์ประกอบของการสื่อสารว่าประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (source)  
สาร (message) สื่อ (channel) และผู้รับสาร (receiver) ซึ่งแสดงแผนภาพแบบจ าลอง ดังนี้ 
 

(ใคร) 
ผูส้ง่สาร 

(เกดิผลอย่างไร) 
ผลของการสือ่สาร 

 

(พดูอะไร) 
สาร 

 

(ในช่องทางใด) 
สือ่ 

 

(กบัใคร) 
ผูร้บัสาร 
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ภาพประกอบ 3.14 แบบจ าลองการสื่อสารของเบอร์โล 

ที่มา : http://e-book.ram.edu/e-book/m/mc111/mc111_03_04.html (9 เมษายน 2559) 
 

        จากแบบจ าลองของเบอร์โล ได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่ต้องน ามาพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ
ของกระบวนการสื่อสาร คือ ในตัวผู้ส่งสารและผู้รับสารมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเหมือนกัน เช่น ทักษะ
ในการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม ในองค์ประกอบที่เป็นตัวสาร ปัจจัยที่ต้อง
พิจารณา ได้แก่ รหัสของสาร เนื้อหาของสาร การจัดสาร ทั้ง 3 ส่วนนี้จะมีองค์ประกอบและโครงสร้าง
ในการน าเสนอเพ่ือสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร และองค์ประกอบช่องทาง เบอร์โล 
แสดงช่องทางที่น าสารไปสู่ประสาทรับความรู้สึกทั้ง 5 ได้แก่ การเห็น การได้ยิน  การสัมผัส และการลิ้มรส 

 

      3.  แบบจ าลองของชแรมม์ 
             
           แบบจ าลองของวิลเบอร์  ชแรมม์เป็นแบบจ าลอง 
เชิงวงกลม โดยแชรมม์มองบทบาทคนที่สื่อสารกันว่า 

ท าหน้าที่เหมือน ๆ กัน บุคคลแต่ละคนเป็นทั้งผู้เข้ารหัส (encoder) 
และผู้ถอดรหัส (decoder) หมายถึง แต่ละคนจะเป็นได้ทั้ง 

ผู้ส่งสารและผู้รับสาร นอกจากนี้แต่ละคนยังท าหน้าที่เป็นผู้ตีความ 

(interpreter) สารที่รับมา การสื่อสารเกิดข้ึนโดยบุคคล  

ทั้งสองฝ่ายส่งสารโต้ตอบกันไปมา  ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นทั้งผู้        ภาพประกอบ 3.15 วิลเบอร์ ชแรมม ์

ส่งสารและผู้รับสารสลับกันไปมาในขณะท าการสื่อสาร       ที่มา : http://daowtechno.blogspot.com                                               
                                                                                    (9 เมษายน 2559) 

http://e-book.ram.edu/e-book/m/mc111/mc111_03_04.html%20(9
http://daowtechno.blogspot.com/
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          แบบจ าลองของแชรมม์มีประโยชน์อย่างยิ่งในการอธิบายการสื่อสารระหว่างบุคคล และเป็นแบบจ าลอง
ที่แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาตอบกลับ (feedback) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสารของคู่สื่อสารในขณะที่
ก าลังท าการสื่อสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.16 แบบจ าลองการสื่อสารของชแรมม์ 1 

ที่มา : สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา (2539 : 14) 
 

      นอกจากนี้แชรมม์ยังได้เสนอแบบจ าลองเพ่ือจะใช้อธิบายว่า ผู้ส่งสารจะสามารถส่งสารได้
เท่าที่ประสบการณ์ของตนเองพึงมี ในท านองเดียวกันผู้รับสารจะสามารถรับสารและตีความหมายของสารได้
เท่าท่ีประสบการณ์ของตนมีอยู่เท่านั้น ดังนั้นผู้ส่งสารและผู้รับสารจึงท าการสื่อสารกันภายใต้ขอบเขต
ของประสบการณ์ (field of experience) ที่ตนเองมี หากทั้งสองฝ่ายมีขอบเขตของประสบการณ์ร่วมกัน 
(common field of experience) มาก การสื่อสารก็จะท าได้ง่าย แต่ถ้าหากทั้งสองฝ่ายไม่มีขอบเขต
ของประสบการณ์ร่วมกันเลย การสื่อสารก็จะท าได้ยากข้ึน แชรมม์ได้แสดงภาพจ าลองไว้ดังนี้ 

 

ผู้เข้ารหัส 

ผู้ตีความ 

ผู้ถอดรหสั 

สาร 

สาร 

ผู้ถอดรหสั 

ผู้ตีความ 

ผู้เข้ารหัส 



58 
 

 
 

ภาพประกอบ 3.17 แบบจ าลองการสื่อสารของแชรมม์ 2 

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/wbi/ed-techno/program/unit3/page4.html 

 (9 เมษายน 2559) 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร 

 

         กระบวนการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนอยู่พอสมควร ในทางปฏิบัติจึงเกิดปัญหา
ต่าง ๆ หลายประการ ดังนี้  
      1.  ปัญหาเกี่ยวกับผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งสามารถแยกออกเป็นปัญหาย่อย ๆ  ได้หลายประการ คือ 

             1.1 ความแตกต่างในด้านภูมิหลัง ได้แก่ พ้ืนฐานการศึกษา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  
และอาชีพ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีส่วนส าคัญที่ท าให้การแปลความหมายของข่าวสารที่สื่อความหมายต่อกัน
เกิดการผิดพลาดได้เสมอ 

             1.2 สถานภาพที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด
ที่แตกต่างกัน การห่างเหินกัน ซึ่งบางครั้งท าให้เกิดการสื่อความหมายที่ไม่ตรงกันได้ 
           1.3 ทัศนคติและค่านิยมต่างกัน ย่อมมีผลท าให้การตีความหมายในการสื่อความหมายบางเรื่อง
ไม่ตรงกัน 

             1.4 อารมณ์และความรู้สึกของผู้รับและผู้ส่งขณะส่งข่าวสารและรับข่าวสารอาจมีส่วนท าให้
การสื่อความหมายผิดพลาดได้ 

http://www.ipecp.ac.th/ipecp/wbi/ed-techno/program/unit3/page4.html
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              1.5 ความบกพร่องทางร่างกาย เช่น บกพร่องเกี่ยวกับอวัยวะส าหรับรับและส่งข่าวสาร เช่น 
หู ตา ปาก หลอดเสียง เป็นต้น หรือสุขภาพไม่ดี อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อความหมายได้
เช่นกัน 

      2.  ปัญหาเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อความหมาย ซึ่งอาจแยกออกเป็นปัญหาย่อย ๆ ได้ดังนี้ 
              2.1 ภาษาและถ้อยค าที่ใช้ในการสื่อความหมายไม่แจ่มชัด เช่น ใช้ภาษาต่างระดับกัน ใช้ภาษา
คนละประเภท ใช้ภาษาถ่ิน หรือใช้ภาษาไม่ถูกตอ้งตามหลักไวยากรณ์และตามความนิยม เป็นต้น 

               2.2 กิริยาท่าทางที่ผู้พูดและผู้ฟังแสดงออกไม่ตรงกับเรื่องหรือข่าวสารที่ต้องการจะสื่อ
ความหมายในครั้งนั้น ๆ  
               2.3 การขัดข้องทางเทคนิคบางประการในการใช้สื่อต่าง ๆ ทางโสตทัศนศึกษา เช่น  ไมโครโฟน
ไม่ดัง โทรศัพท์สายขาด เครื่องฉายหลอดเสีย เป็นต้น   
      3.  ปัญหาเกี่ยวกับข่าวสารที่ใช้ในการสื่อความหมาย ซึ่งอาจแยกเป็นปัญหาย่อย ๆ ดังนี้ 
            3.1 ข่าวสารที่ต้องการสื่อความหมายยากเกินกว่าระดับผู้รับจะแปลความได้ 
               3.2 ข่าวสารที่ต้องการสื่อความหมายมีมากเกินไป เกินกว่าช่วงความสนใจของผู้รับจะรับได้ 
ข่าวสารบางส่วนจึงขาดหายไป การแปลความหมายอาจเกิดผิดพลาดได ้

 

สรุปท้ายบท 

 

การติดต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์
ตลอดจนข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ให้กันและกัน โดยผ่านสื่อหรือช่องทาง อันมีความหมายร่วมกันและเกิดการ
ตอบสนองต่อกัน การสื่อสารมีความส าคัญอย่างมาก เช่น มีความส าคัญต่อสังคม ส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 
ส าคัญต่อการการด ารงอยู่ของวัฒนธรรม ส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ส าคัญต่อการปกครอง และ
ส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ 

โดยกระบวนการในการสื่อสารนั้นประกอบไปด้วย ผู้ส่งสาร สาร สื่อ ผู้รับสาร และปฏิกิริยาตอบสนอง 
โดยผลของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการสื่อสารแต่ละครั้ง 
ดังนั้นการสื่อสารทุกครั้งผู้ส่งสารควรตั้งจุดประสงค์ให้แน่ชัด และมีความรู้ความเข้าใจในสารนั้นเป็นอย่างดี 
อีกทั้งเลือกวิธีการสื่อสารให้เหมาะสม  และท าการส่งสารไปยังผู้รับสารด้วยความ ดังนั้นควรศึกษาท าความเข้าใจ
ข้อมูลพ้ืนฐานในการสื่อสาร เพ่ือที่จะสามารถสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์  มีความชัดเจน  ผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารเกิดความเข้าใจได้ตรงกัน ท าให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 

 



60 
 

ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. จงอธิบายความหมายของการสื่อสารมาพอสังเขป 

2. การสื่อสารมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างไรบ้าง  จงอธิบาย 

3. การสื่อสารโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไรบ้าง  
4. องค์ประกอบของการสื่อสารมีกี่องค์ประกอบ อะไรบ้าง 
5. องค์ประกอบของการสื่อสาร ถ้าขาดองค์ประกอบที่ 5 จะเกิดผลอย่างไร 

6. ผู้ส่งสารมีหน้าที่และบทบาทในการสื่อสารอย่างไรบ้าง  จงอธิบาย 

7. ตามแบบจ าลองของการสื่อสาร แบบใดเหน็ภาพกระบวนการสื่อสารได้ชดัเจนที่สุด จงอธิบาย 

8.  จงบอกปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารมาเป็นข้อ ๆ พอได้ใจความ 

9.  จงเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในการสื่อสาร 

10. ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารที่เกิดจากความบกพร่องทางร่างกาย จะมีวิธีแก้ปัญหา
นั้นอย่างไร 

 



บทท่ี 4 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ความน า 

  

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปี หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากอดีตจนถึงปัจจุบันนับได้ว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาหลายครั้งต่อหลายครั้ง เพ่ือให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป เราคนไทยทุกคนยังจะต้อง
อนุรักษ์ไว้ นั่นก็คือ ภาษาไทย เพราะภาษาไทยนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารของคนในชาติแล้ว 
ยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์อันมีคุณค่า ซึ่งการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์นั้นจะต้องอาศัยทักษะทางด้านการฟัง การอ่าน และการดู จากบุคคลและแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ จนเกิดความรู้ใหม่ และสามารถใช้ภาษาในการพูดและการเขียนได้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้อ่ืน 
ท าให้เกิดความรู้และประสบการณ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด 

 

สาระของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.  ลักษณะของหลักสตูร 
  

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้ก าหนดเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ตามกรอบและ
ทิศทางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 37-38) มีดังนี้ 

1.  การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ  การอ่านในใจ
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือน าไป ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 2.  การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ  ของการเขียน 
ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ 
และเขียนเชิงสร้างสรรค์  
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 3.  การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

 4.  หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
 5.  วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมขนบธรรมเนียม
ประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษ
ที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 

2.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 12) ประกอบด้วยสาระ 5 สาระ 
ดังนี้ 

สาระที่ 1  การอ่าน 

สาระที่ 2  การเขียน  

สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด 

สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 

สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 

 

สาระท่ี 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา  
ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระท่ี 2 การเขียน  

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว      
ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ                   
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สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                     

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 

3.  มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59)
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สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

 

สาระท่ี 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 

ตาราง 4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 การอ่าน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

1. การอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของค า ค าคล้องจอง 
และข้อความท่ีประกอบด้วย 
ค าพื้นฐาน คือ ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ไม่น้อยกว่า 600 ค า รวมท้ังค าท่ี
ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ประกอบด้วย 

- ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มี  
  รูปวรรณยุกต์  
- ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตรา
และไม่ตรงตามมาตรา 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า   
- ค าท่ีมีอักษรน า 

1. การอ่านออกเสียงและการบอก 

ความหมายของค า ค าคล้องจอง 
ข้อความ และบทรอ้ยกรองงา่ย  ๆ 

ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก 

ป. 1 ไม่น้อยกว่า 800 ค า รวมท้ัง
ค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ประกอบด้วย 

- ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มี 

  รูปวรรณยุกต์ 
- ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตรา
และไม่ตรงตามมาตรา 

- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า   
- ค าท่ีมีอักษรน า  

1. การอ่านออกเสียงและการบอก 

ความหมายของค า ค าคล้องจอง  
ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ  
ท่ีประกอบด้วยค าพื้นฐานเพิ่มจาก 

ป. 2 ไม่น้อยกว่า 1,200 ค า รวมท้ัง
ค าท่ีเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ประกอบด้วย 

- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ค าท่ีมี รร 

- ค าท่ีมีพยัญชนะและสระไม่ 
  ออกเสียง 
- ค าพ้อง 
   

1. การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองท่ีประกอบด้วย 

- ค าท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต้น 

- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าประสม 

- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 

- ประโยคท่ีมีส านวนเป็นค าพังเพย  
สุภาษิต ปริศนาค าทาย และเครื่องหมาย
วรรคตอน 

2. การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

1. การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองท่ีประกอบด้วย    
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 

- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- อักษรย่อและเครื่องหมาย
วรรคตอน 

- ข้อความท่ีเป็นการบรรยาย
และพรรณนา 
- ข้อความท่ีมีความหมายโดยนัย 

2. การอ่านบทร้อยกรองเป็น
ท านองเสนาะ 

1. การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของบทร้อยแก้ว และ
บทร้อยกรอง ประกอบด้วย 

- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  

- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 

- วัน เดือน ปีแบบไทย 

- ข้อความท่ีเป็นโวหารต่าง ๆ  
- ส านวนเปรียบเทียบ 

2. การอ่านบทร้อยกรองเป็น 

ท านองเสนาะ 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 การอ่าน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

2. การอ่านจับใจความจากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น 

- นิทาน 

- เรื่องสั้น ๆ  
- บทร้องเล่นและบทเพลง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

3. การอ่านหนังสือตามความ
สนใจ เช่น 

- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 

- หนังสือ ท่ีครูและนักเรียน
ก าหนดร่วมกัน   
4. การอ่านเครื่องหมายหรือ 

สัญลักษณ์ ประกอบด้วย 

- เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

 

- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ค าท่ีมี รร 

- ค าท่ีมีพยัญชนะและสระท่ีไม่ 
  ออกเสียง 
2. การอ่านจับใจความจากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น 

- นิทาน 

- เรื่องเล่าส้ัน ๆ 

- บทเพลงและบทร้อยกรองง่าย ๆ  

- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น     
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน   
3.  การอ่านหนังสือตามความ
สนใจ เช่น 

- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 

- หนังสือ ท่ีครูและนักเรียน
ก าหนดร่วมกัน 

- ค าพิเศษอื่นๆ เช่น ค าท่ีใช้ ฑ ฤ  
ฤๅ 
2. การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง  ๆ 
เช่น 

- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น 

- เรื่องเล่าส้ัน ๆ 

- บทเพลงและบทร้อยกรอง 
- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

- ข่าวและเหตุการณ์ใชีวิตประจ าวัน 

ในท้องถิ่นและชุมชน 
3. การอ่านหนังสือตามความสนใจ 

เช่น 

    - หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 

- หนังสือท่ีครูและนักเรียนก าหนด
ร่วมกัน 

4. การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย 

และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 
 

3. การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ 
เช่น 

- เรื่องสั้น ๆ 

- เรื่องเล่าจากประสบการณ์ 
- นิทานชาดก 

- บทความ 

- บทโฆษณา  
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ     
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

- สารคดีและบันเทิงคดี 

4. การอ่านหนังสือตามความสนใจ  

เช่น 

- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสม
กับวัย 

- หนังสือท่ีครูและนักเรียนก าหนด
ร่วมกัน 

5. มารยาทในการอ่าน 

3. การอ่านจับใจความจาก
สื่อต่าง ๆ เช่น   
- วรรณคดีในบทเรียน 

- บทความ 

- บทโฆษณา      
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

4. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 

ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม 

เช่น 

- การใช้พจนานุกรม 

- การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
- การอ่านฉลากยา   
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียน
ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน 

- ข่าวสารทางราชการ 

5. การอ่านหนังสือตามความ
สนใจ เช่น 

 

 

3. การอ่านจับใจความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น      
- เรื่องสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพื้นบ้าน 

- บทความ 

- พระบรมราโชวาท 

- สารคด ี

- เรื่องสั้น 

- งานเขียนประเภทโน้มน้าว 

- บทโฆษณา  
- ข่าว และเหตุการณ์ส าคัญ   
4.  การอ่านเร็ว 
5.  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 

ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม 

- การใช้พจนานุกรม 

- การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 การอ่าน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัย
และแสดงอันตราย 

5.  มารยาทในการอ่าน  เช่น 

- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

- ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน 

- ไม่ท าลายหนังสือ 

 

4. การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย 

และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 
- การใช้สถานท่ีสาธารณะ  
- ค าแนะน าการใช้เครื่องใช้ท่ี
จ าเป็นในบ้านและในโรงเรียน 

5.  มารยาทในการอ่าน  เช่น 

- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

- ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน 

- ไม่ท าลายหนังสือ 

- ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงก
หน้าไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลัง
อ่านอยู่ 

- ค าแนะน าต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

- ประกาศ ป้ายโฆษณา และค าขวัญ 

5. การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ 
แผนท่ี และแผนภูมิ 

6.  มารยาทในการอ่าน  เช่น 

- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

- ไม่เล่นกันขณะท่ีอ่าน 

- ไม่ท าลายหนังสือ 

- ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้า
ไปอ่านขณะท่ีผู้อื่นก าลังอ่าน 

 - หนังสือ ท่ีนักเรียนสนใจ
และเหมาะสมกับวัย 

- หนังสือท่ีครูและนักเรียน
ก าหนดร่วมกัน 

6. มารยาทในการอ่าน 

- ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันใน 

โรงเรียน และการใช้สถานท่ี 

สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น 

6. การอ่านข้อมูลจากแผนผัง  
แผนท่ี แผนภูมิ และกราฟ 

7. การอ่านหนังสือตามความ 

สนใจ เช่น 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 

- หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียน
ก าหนดร่วมกัน 

8. มารยาทในการอ่าน 
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สาระท่ี  2  การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 

                             การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตาราง 4.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 การเขียน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดตามรูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย 

2. การเขียนสื่อสาร 

- ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ค าพ้ืนฐานในบทเรียน   
- ค าคล้องจอง 
- ประโยคง่ายๆ 

3. มารยาทในการเขียน เช่น 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่
ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 

- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับ
เวลา สถานท่ี และบุคคล 

1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดตามรูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย 

2. การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ 
3. การเขียนเรื่องสั้นๆ ตาม
จินตนาการ 

4. มารยาทในการเขียน  เช่น 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่
ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 

- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับ
เวลา สถานท่ี และบุคคล 

 

1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัว
อักษรไทย 

2. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานท่ี 

3.การเขียนบันทึกประจ าวัน 

4. การเขียนจดหมายลาครู 
5. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
จากค า ภาพ และหัวข้อท่ีก าหนด 

6. มารยาทในการเขียน  เช่น 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 

- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา 
สถานท่ี และบุคคล 

1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และคร่ึงบรรทัดตามรูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย 

2. การเขียนสื่อสาร เช่น 

- ค าขวัญ 

 - ค าแนะน า   
3. การน าแผนภาพโครงเรื่องและ 

แผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน  

4. การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ 
เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่าง ๆ 
ประกาศ จดหมาย ค าสอน       
5. การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและ
บิดามารดา 
 

1. การคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
2. การเขียนสื่อสาร เช่น  
- ค าขวัญ 

- ค าอวยพร 
- ค าแนะน าและค าอธิบาย
แสดงขั้นตอน 

3. การน าแผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดไปพัฒนา
งานเขียน 

4. การเขียนย่อความจากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น นิทาน ความเรียง  
ประเภทต่างๆ  ประกาศ แจ้งความ 

1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

2. การเขียนสื่อสาร เช่น  
- ค าขวัญ 

- ค าอวยพร 

- ประกาศ   
3. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิด 

4.  การเขียนเรียงความ 

5.  การเขียนย่อความจากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น นิทาน ความเรียง
ประเภทต่าง ๆ  ประกาศ แจ้งความ 
แถลงการณ์ จดหมาย   
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ตาราง 4.2 (ต่อ) สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 การเขียน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 - ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท า
ให้ผู้อื่นเสียหาย 

 

- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้
ผู้อื่นเสียหาย 

 

6. การเขียนบันทึกและเขียนรายงาน 

จากการศึกษาค้นคว้า    
7. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

8. มารยาทในการเขียน 

 

  

แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน 

โอวาท ค าปราศรัย    
5. การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง
และญาติ 

6. การเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น 

7.  การกรอกแบบรายการ 
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 

- ธนาณัติ 
- แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 
8. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
9. มารยาทในการเขียน 

 

ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย 
สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ 
ค าสั่ง    
6. การเขียนจดหมายส่วนตัว 

- จดหมายขอโทษ 

- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

- จดหมายแสดงความเห็นใจ 

- จดหมายแสดงความยินดี 
7. การกรอกแบบรายการ 

- แบบค าร้องต่าง ๆ 

- ใบสมัครศึกษาต่อ 

- แบบฝากส่งพัสดุและ
ไปรษณียภัณฑ์ 
8. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์ 

9.  มารยาทในการเขียน 
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สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 

ตาราง 4.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

1. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า  
ค าสั่งง่าย ๆ 

2. การจับใจความและพูด 

แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก 

จากเรื่องท่ีฟังและดู ท้ังที่เป็น 

ความรู้และความบันเทิง เช่น 

- เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 

- นิทาน  
- การ์ตูน 

- เรื่องขบขัน 

3.  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

เช่น 

- การแนะน าตนเอง 
- การขอความช่วยเหลือ 

1. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า  
ค าสั่งท่ีซับซ้อน 

2. การจับใจความและพูด 

แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก 

จากเรื่องท่ีฟังและดู ท้ังที่เป็น 

ความรู้และความบันเทิง  เช่น 

- เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 

- นิทาน การ์ตูน และเรื่องขบขัน 

- รายการส าหรับเด็ก 

- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

- เพลง 
3. การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

เช่น 

- การแนะน าตนเอง 
- การขอความช่วยเหลือ 

1. การจับใจความและพูดแสดง 
ความคิดเห็นและความรู้สึกจาก 

เรื่องที่ฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้ 
และความบันเทิง เช่น 

- เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก       
- นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน 

- รายการส าหรับเด็ก  

- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

- เพลง 
2. การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

เช่น 

- การแนะน าตนเอง 
- การแนะน าสถานท่ีในโรงเรียน
และในชุมชน 

1. การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

จากเรื่องท่ีฟังและดู ในชีวิตประจ าวัน 

2. การจับใจความ และการพูด
แสดงความรู้ ความคิดในเรื่องท่ีฟัง
และดู จากสื่อต่าง ๆ เช่น    
- เรื่องเล่า    
- บทความสั้น ๆ    
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

- โฆษณา 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 - เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 

1. การจับใจความ และการ
พูดแสดงความรู้ ความคิดใน
เรื่องท่ีฟังและดู จากสื่อต่าง ๆ 
เช่น 

- เรื่องเล่า   
- บทความ   
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
- โฆษณา   
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
จากเรื่องท่ีฟังและดูในชีวิตประจ าวัน 

3. การรายงาน เช่น 

- การพูดล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1. การพูดแสดงความรู้ ความ 

เข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ 
ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
จากการฟังและดูสื่อโฆษณา 
3.  การรายงาน เช่น 

- การพูดล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- การพูดล าดับเหตุการณ์ 
4.  การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น 

- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

- การกล่าวค าขอบคุณ 

- การกล่าวค าขอโทษ   
4. มารยาทในการฟัง เช่น 

- ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด 

- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะท่ีฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่ม
ไปรับประทานขณะท่ีฟัง 
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 

- ไม่พูดสอดแทรกขณะท่ีฟัง 
5.  มารยาทในการดู เช่น 

- ตั้งใจดู 
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดง
อาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น  
6.  มารยาทในการพูด เช่น    
- ใช้ถ้อยค าและกิริยาท่ีสุภาพ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะท่ี
ผู้อื่นก าลังพูด 

- การกล่าวค าขอบคุณ 

- การกล่าวค าขอโทษ 

- การพูดขอร้องในโอกาสต่าง ๆ 

- การเล่าประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.  มารยาทในการฟัง เช่น 

- ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด 

- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะท่ีฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่ม
ไปรับประทานขณะท่ีฟัง 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะท่ีฟัง  
5.  มารยาทในการดู เช่น 

- ตั้งใจดู 
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการ
รบกวนสมาธิของผู้อื่น  
6.  มารยาทในการพูด เช่น 

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาท่ีสุภาพ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  

- การแนะน า/เชิญชวนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ เช่น  
การรักษาความสะอาดของร่างกาย     
- การเล่าประสบการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

- การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
การพูดขอร้อง การพูดทักทาย   
การกล่าวขอบคุณและขอโทษ 
การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม 

3. มารยาทในการฟัง เช่น 

- ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด 

- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะท่ีฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่ม
ไปรับประทานขณะท่ีฟัง 
- ไม่แสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสม 
เช่น โห่ ฮา หาว  
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 

- ไม่พูดสอดแทรกขณะท่ีฟัง  
4.  มารยาทในการดู เช่น 

- ตั้งใจดู 

3. การรายงาน เช่น 

- การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- การพูดล าดับเหตุการณ์   
4.  มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด 

  

- การพูดล าดับเหตุการณ์ 
4. มารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 

- การรณรงค์ด้านต่าง ๆ 

- การโต้วาที        
5. มารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (มปป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 - ไม่พูดสอดแทรกในขณะท่ี
ผู้อื่นก าลังพูด 

- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับ
ความอับอายหรือเสียหาย 

 

- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการ
รบกวนสมาธิของผู้อื่น  
5. มารยาทในการพูด เช่น 

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาท่ีสุภาพ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะท่ีผู้อื่น
ก าลังพูด 

- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับ
ความอับอายหรือเสียหาย 
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สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

ตาราง 4.4 สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 
ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

1. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
2. เลขไทย 

3. การสะกดค า การแจกลูก  
และการอ่านเป็นค า 
4. มาตราตัวสะกดท่ีตรงตาม
มาตราและไม่ตรงตามมาตรา   
5. การผันค า 

6. ความหมายของค า 

7. การแต่งประโยค 

8. ค าคล้องจอง 

1. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
2. เลขไทย 

3. การสะกดค า การแจกลูก 
และการอ่านเป็นค า 

4. มาตราตัวสะกดท่ีตรงตาม
มาตราและไม่ตรงตามมาตรา 

5. การผันอักษรกลาง อักษร
สูง และอักษรต่ า 
6. ค าท่ีมีตัวการันต์ 

7. ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 

8. ค าท่ีมีอักษรน า 

9. ค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน 

10. ค าท่ีมี รร 

11. ความหมายของค า 

1. การสะกดค า การแจกลูก 
และการอ่านเป็นค า 

2. มาตราตัวสะกดท่ีตรงตาม
มาตราและไม่ตรงตามมาตรา 

3. การผันอักษรกลาง อักษรสูง 
และอักษรต่ า 
4. ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 

5. ค าท่ีมีอักษรน า 

6. ค าท่ีประวิสรรชนีย์และค าท่ีไม่
ประวิสรรชนีย์ 
7. ค าท่ีมี ฤ ฤๅ 
8. ค าท่ีใช้ บัน บรร 

9. ค าท่ีใช้ รร 

10. ค าท่ีมีตัวการันต์ 
11. ความหมายของค า 

1. ค าในแม่ ก กา   
2. มาตราตัวสะกด 

3. การผันอักษร 

4. ค าเป็นค าตาย 

5. ค าพ้อง 
6. ชนิดของค า ได้แก่ 
- ค านาม 

- ค าสรรพนาม 

- ค ากริยา   
- ค าวิเศษณ์ 
7. การใช้พจนานุกรม 

8. ประโยคสามัญ 

- ส่วนประกอบของประโยค                  
 - ประโยค 2 ส่วน 

 - ประโยค 3 ส่วน 

1. ชนิดของค า ได้แก่ 
- ค าบุพบท 

- ค าสันธาน 

- ค าอุทาน 

2. ประโยคและ
ส่วนประกอบของประโยค 

3. ภาษาไทยมาตรฐาน 

4. ภาษาถิ่น 

5. ค าราชาศัพท์ 

6. ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

7. กาพย์ยานี 11 

8. ส านวนท่ีเป็นค าพังเพย
และสุภาษิต 

1. ชนิดของค า 

- ค านาม 

- ค าสรรพนาม 

- ค ากริยา 
- ค าวิเศษณ์ 
- ค าบุพบท 

- ค าเชื่อม 

- ค าอุทาน 

2. ค าราชาศัพท์ 

3. ระดับภาษา 

4. ภาษาถิ่น 

5. ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

6. กลุ่มค าหรือวลี 
7. ประโยคสามัญ 
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ตาราง 4.4 (ต่อ) สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 12. การแต่งประโยค  
13. การเรียบเรียงประโยคเป็น
ข้อความสั้นๆ 

14. ค าคล้องจอง 
15. ภาษาไทยมาตรฐาน 

16. ภาษาถิ่น 

 

12. ชนิดของค า ได้แก่ 
- ค านาม 

- ค าสรรพนาม 

- ค ากริยา 
13. การใช้พจนานุกรม 

14. การแต่งประโยคเพื่อการ
สื่อสาร ได้แก่ 
- ประโยคบอกเล่า 

- ประโยคปฏิเสธ 

- ประโยคค าถาม 

- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคค าสั่ง 
15. ค าคล้องจอง 
16. ค าขวัญ 

17. ภาษาไทยมาตรฐาน 

18. ภาษาถิ่น 

9. กลอนสี่ 
10. ค าขวัญ 

11. ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและ
สุภาษิต 

12. ภาษาไทยมาตรฐาน 

13. ภาษาถิ่น 

 8. ประโยครวม 

9. ประโยคซ้อน 

10. กลอนสุภาพ 

11. ส านวนท่ีเป็นค าพังเพย 
และสุภาษิต 
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สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตาราง 4.5 สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

1. วรรณกรรมร้อยแก้วและ 

ร้อยกรองส าหรับเด็ก เช่น 

- นิทาน 

- เรื่องสั้นง่าย ๆ 

- ปริศนาค าทาย 

- บทร้องเล่น 

- บทอาขยาน 

- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียน 

2. บทอาขยานและบทร้อยกรอง 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 

1. วรรณกรรมร้อยแก้วและ 

ร้อยกรองส าหรับเด็ก เช่น 

- นิทาน 

- เรื่องสั้นง่าย ๆ 

- ปริศนาค าทาย 

- บทอาขยาน 

- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรยีน 

2. บทร้องเล่นท่ีมีคุณค่า 

- บทร้องเล่นในท้องถิ่น 

- บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย 
3. บทอาขยานและบทร้อยกรอง
ท่ีมีคุณค่า 

-  บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

1. วรรณคดี วรรณกรรม และ
เพลงพื้นบ้าน 

- นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น 

- เรื่องสั้นง่าย ๆ  
-ปริศนาค าทาย 

- บทร้อยกรอง 
- เพลงพื้นบ้าน 

- เพลงกล่อมเด็ก     
- วรรณกรรมและวรรณคดีใน
บทเรียนและตามความสนใจ 

2. บทอาขยานและบทร้อยกรอง
ท่ีมีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

1. วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 

- นิทานพื้นบ้าน 

- นิทานคติธรรม 

- เพลงพื้นบ้าน 

- วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียนและตามความสนใจ 

2. เพลงพื้นบ้าน 

3. บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ี
มีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

1. วรรณคดีและวรรณกรรม 
เช่น 

- นิทานพื้นบ้าน 

- นิทานคติธรรม 

- เพลงพื้นบ้าน 

- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียนและตามความ
สนใจ 

2. บทอาขยานและบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- บทร้อยกรองตามความ
สนใจ 

1. วรรณคดีและวรรณกรรม 
เช่น 

- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง
และท้องถิ่นอื่น 

- นิทานคติธรรม   
- เพลงพื้นบ้าน 

- วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียนและตามความสนใจ 

2. บทอาขยานและบทร้อยกรอง
ท่ีมีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

 

สาระท่ี 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 

ตาราง 4.6 สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 การอ่าน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

1. วรรณกรรมร้อยแก้วและการอ่านออกเสียง  
ประกอบด้วย   
- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยาย  
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา 
กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28  
และโคลงสี่สุภาพ 

2. การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

- เรื่องเล่าจากประสบการณ์   
- เรื่องสั้น   
- บทสนทนา 

- นิทานชาดก  

- วรรณคดีในบทเรียน 

- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์   

1. การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 

- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนนิทาน 
กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง 
2.  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

- วรรณคดีในบทเรียน 

- บทความ   
- บันทึกเหตุการณ์ 
- บทสนทนา 

- บทโฆษณา 

- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

- งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง 
 

1. การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย  

- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทความท่ัวไปและบทความ
ปกิณกะ   

- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนเสภา  
กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และโคลงสี่สุภาพ 

2. การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น  

- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ 

- บทความ 

- บันเทิงคดี   
- สารคดี   
- สารคดีเชิงประวัติ 

- ต านาน  

1. การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 

- บทร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ      
นวนิยาย และความเรียง  
- บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 
ร่าย และลิลิต  

2. การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 

- บทความ 

- นิทาน 

- เรื่องสั้น    
- นวนิยาย 

- วรรณกรรมพื้นบ้าน  
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ตาราง 4.6 (ต่อ) สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 การอ่าน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

- บทความ     
- สารคดี 
- บันเทิงคดี 
- เอกสารทางวิชาการท่ีมีค า ประโยค และ
ข้อความท่ีต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย 

- งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ 

3. การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  
4. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น    
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

- หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 

5. มารยาทในการอ่าน 

 

- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

3. การอ่านตามความสนใจ เช่น 

- หนังสืออ่านนอกเวลา 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

- หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

4. มารยาทในการอ่าน 

- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์     

- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

3. การอ่านตามความสนใจ เช่น 

- หนังสืออ่านนอกเวลา 

- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของ
นักเรียน 

- หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด 

4. มารยาทในการอ่าน 

- วรรณคดีในบทเรียน 

- บทโฆษณา  
- สารคดี  

- บันเทิงคดี    
- ปาฐกถา 

- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- ค าบรรยาย 

- ค าสอน      
- บทร้อยกรองร่วมสมัย       
- บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท              

- ค าขวัญ   

3. มารยาทในการอ่าน 
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สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 

                             การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตาราง 4.7 สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 การเขียน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

1. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

2. การเขียนสื่อสาร เช่น      

- การเขียนแนะน าตนเอง 
- การเขียนแนะน าสถานท่ีส าคัญ ๆ 

- การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. การบรรยายประสบการณ์ 
4. การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 

5. การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น  
ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน 
ระเบียบ ค าสั่ง บทสนทนาเรื่องเล่าประสบการณ์    
6. การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ 

จากสื่อต่าง ๆ เช่น 

- บทความ  

1. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียน ตัวอักษรไทย 

2. การเขียนบรรยายและพรรณนา 
3. การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ 
4. การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน         
ค าสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์  
เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
นิทานชาดก 

5. การเขียนรายงาน 

- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

6. การเขียนจดหมายกิจธุระ 

- จดหมายเชิญวิทยากร 

- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

1. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

2. การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาส 

ต่าง ๆ  เช่น 

- ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ 

- ค าขวัญ 

- ค าคม 

- โฆษณา 
- คติพจน์ 

- สุนทรพจน์ 

3. การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

4. การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน 
ประวัติ  ต านาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชด ารัส  
พระบรมราโชวาท จดหมายราชการ 

1. การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โต้แย้ง   
- โน้มน้าว 

- เชิญชวน 

- ประกาศ    
- จดหมายกิจธุระ   
- โครงการและรายงานการด าเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  
- การกรอกแบบรายการต่าง ๆ   
2. การเขียนเรียงความ 
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ตาราง 4.7 (ต่อ) สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 การเขียน 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

- หนังสืออ่านนอกเวลา  
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
- เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ            

 7. การเขียนจดหมายส่วนตัว 

- จดหมายขอความช่วยเหลือ 

- จดหมายแนะน า 

8. การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายสอบถามข้อมูล 

9. การเขียนรายงาน ได้แก่    
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

- การเขียนรายงานโครงงาน 

10. มารยาทในการเขียน 

7. การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้  
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

- บทความ 

- บทเพลง 
- สารคดี  
- บันเทิงคดี 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 

8. มารยาทในการเขียน 

5. การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายเชิญวิทยากร 

- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

6. การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น 
และโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ           
7. การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้  
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

- บทโฆษณา   
- บทความทางวิชาการ 

8. การกรอกแบบสมัครงาน 

9. การเขียนรายงาน ได้แก่ 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

- การเขียนรายงานโครงงาน 

10. มารยาทในการเขียน   

3. การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น 

- กวีนิพนธ์ และวรรณคดี 
- เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ 
และวรรณกรรมพื้นบ้าน 

4. การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
- สารคดี  
- บันเทิงคดี 
5. การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ เช่น 

- แนวคิดของผู้เขียน 

- การใช้ถ้อยค า 

- การเรียบเรียง 
- ส านวนโวหาร                                                                                               
- กลวิธีในการเขียน 

6. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
7. การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ 

8. การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

9. มารยาทในการเขียน 
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สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 

ตาราง 4.8 สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

1. การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ความคิด 

อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู 
2. การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมี
เนื้อหาโน้มน้าว 

3. การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน และท้องถิ่นของตน 

4. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

1. การพูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู 
2. การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องท่ีฟัง
และด ู

3. การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น 

- การพูดอวยพร 

- การพูดโน้มน้าว 

- การพูดโฆษณา           
4. การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 

5. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

1. การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่อง 
จากการฟังและการดู 
2. การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องท่ีฟังและดู 
3. การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น 

-  การพูดโต้วาที    
-  การอภิปราย 

-  การพูดยอวาที 

5. การพูดโน้มน้าว 

6. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 

1. การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู 
2. การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องท่ีฟังและดู 
3. การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 

4. การประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพ่ือ 

5. ก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้การพูด   
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น 

- การพูดต่อที่ประชุมชน   
- การพูดอภิปราย   
- การพูดแสดงทรรศนะ 

- การพูดโน้มน้าวใจ       
6. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด   

 



80 

 

สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ 
                     ของชาติ 
 

ตาราง 4.9 สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

1. เสียงในภาษาไทย 

2. การสร้างค า 
- ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน 

- ค าพ้อง  
3. ชนิดและหน้าท่ีของค า 

4. ภาษาพูด  
5. ภาษาเขียน 

6. กาพย์ยานี 11 

7. ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

1. การสร้างค าสมาส 

2. ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 

- ประโยคสามัญ 

- ประโยครวม 

- ประโยคซ้อน 

3. กลอนสุภาพ 

4. ค าราชาศัพท์ 

5. ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

1. ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

2. ประโยคซับซ้อน 

3. ระดับภาษา 

4. ค าทับศัพท์ 

5. ค าศัพท์บัญญัติ 
6. ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

7. โคลงสี่สุภาพ 

1. ธรรมชาติของภาษา   
2. พลังของภาษา 

3. ลักษณะของภาษา 

- เสียงในภาษา  - องค์ประกอบของพยางค์และค า 
- ส่วนประกอบของภาษา 

4. การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค  

- ค าและส านวน   - การใช้ค า - การเพิ่มค า   
- การร้อยเรียงประโยค  - การเขียนสะกดค า  

5. ระดับของภาษา 

6. ค าราชาศัพท์ 

7. กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ 

8. อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 

9. หลักการสร้างค าในภาษาไทย   
10. การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์
และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตาราง 4.10 สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

1. วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ     
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 

- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมท้องถิ่น 

2. การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม             
3. บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

-   บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

-   บทร้อยกรองตามความสนใจ 

1. วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 

- ศาสนา  
- ประเพณี  
- พิธีกรรม 

- สุภาษิต ค าสอน 

- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 
2. การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น 

3. บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

-  บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

1. วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม 

ท้องถิ่นเกี่ยวกับ 

- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 

- เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  
- บันเทิงคดี   
2. การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรม                                
3. บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

1. หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ 

วรรณกรรมเบื้องต้น 

- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณาเน้ือหาและกลวิธีในวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

2. การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

3. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี 
และวรรณกรรม 

- ด้านวรรณศิลป์ 

- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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ตาราง 4.10 (ต่อ) สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ม.ป.ป. : 7-59) 
 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

   4. การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 

5. วรรณกรรมพื้นบ้านท่ีแสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม   
- ภาษาถิ่น 

6. บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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การจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของสถานศึกษา 

 

 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของสถานศึกษา มีแนวด าเนินการ คือ   
น าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมาเป็นกรอบในการก าหนดการออกแบบ
การเรียนรู้ ศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดให้นักเรียนเรียนภาษาไทยสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง
ตลอดปี และค าอธิบายรายวิชาในแต่ละระดับชั้นมาก าหนดหน่วยการเรียนรู้ตลอดปี และเวลาที่ใช้
เรียนรู้แต่ละหน่วย หน่วยการเรียนรู้จะมีกี่หน่วยก็ได้ น าหน่วยการเรียนรู้มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ีอก าหนดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ดังนี้ (วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์, 
2559 : 33-34) 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ควรจัดหลักสูตร
ออกเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ 

1.  หลักสูตรภาษาไทยพ้ืนฐาน เป็นรายวิชาที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  หลักสูตรภาษาไทยเพ่ิมเติม เป็นรายวิชาที่จัดเพ่ือสนองความต้องการ ความสนใจ และความสามารถ
ของนักเรียน เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะ 

 

ขั้นตอนในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของสถานศึกษา มีแนวทางในการจัดท า
ดังนี้ 
 1.  ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดชั้นปี หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2.  ศึกษาเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับหลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดี วรรณกรรม ตามสาระ
การเรียนรู้ เพื่อก าหนดเนื้อหาสาระของภาษาไทย ให้เหมาะสมกับระดับชั้น มีความสอดคล้อง มีล าดับ
ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะแก่ระดับชั้น 

 3.  จัดท าสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค โดยศึกษาจากสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 4.  จัดท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค  โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้
แกนกลางและสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค  
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 5.  จัดท าค าอธิบายรายวิชา ต้องเขียนค าอธิบายรายวิชาทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม 
ค าอธิบายรายวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น เวลาเรียน/หน่วยกิต 
พร้อมทั้งค าอธิบายให้ทราบว่าเมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้วผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร 
ซึ่งอาจระบุให้ทราบกระบวนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ส าคัญที่ผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้ ส่วนท้าย
ของค าอธิบายรายวิชาให้ใส่รหัสตัวชี้วัด (รายวิชาพ้ืนฐาน) หรือผลการเรียนรู้ (รายวิชาเพ่ิมเติม) ก ากับ
ไว้ด้วย 

 6.  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ น าค าอธิบายรายวิชามาจัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดยน าหัวข้อและ
รายละเอียดของสาระการเรียนรู้มาก าหนดจ านวนหน่วยการเรียนรู้  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และจ านวน 

ชั่วโมงในการเรียนการสอนของแต่ละหน่วยตลอดปีการศึกษา จัดท าผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

7.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ น าหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดมาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แต่
ละหน่วยการเรียนรู้ โดยก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้จากผลการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย จัดท าสาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล แหล่งการเรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ 
อาจจัดท าเป็นรายชั่วโมงเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลการสอนเพ่ือน าไปสู่การวิจัย
และปรับปรุงหลักสูตร หรืออาจท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รวม เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ย่อย
เป็นรายชั่วโมงก็ได้ 
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สรุปท้ายบท 

 

 การสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพนั้น มิใช่เป็นเพียงการสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้
เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้
ในการพัฒนาอาชีพได้ ดังนั้นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยควรได้ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ลักษณะของหลักสูตรภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้ก าหนดกรอบและทิศทางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะความช านาญ
ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร คือ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง การดู และการพูด 
หลักการใช้ภาษาไทย และการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม 

 2.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบไปด้วย สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 
การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่  4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม 

 3.  มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6) 
 4.  การจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของสถานศึกษา ซึ่งมีแนวทางในการจัดท า
ที่ควรได้ศึกษาไว้ 

การศึกษาท าความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นก็เพ่ือเพ่ือจะได้เป็นแนวทาง ในการ
จัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดไว้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

1. จงแสดงแนวคิดตามทัศนคติว่าท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

2. จงอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3. สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีท้ังหมดก่ีสาระ อะไรบ้าง จงอธิบาย 

4. มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยมีท้ังหมดก่ีมาตรฐาน อะไรบ้าง จงอธิบาย 

5. จงสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 1 
การอ่าน มาพอเข้ใจ 

6. จงสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 2 
การเขียน มาพอเข้ใจ 

7. จงสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด มาพอเข้ใจ 

8. จงสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษาไทย มาพอเข้ใจ 

9. จงสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 5 
วรรณคดีและวรรณกรรม มาพอเข้ใจ 

10. จงสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สาระที่ 1 
การอ่าน มาพอเข้ใจ 

 

 

 

 

 

 

  



บทท่ี  5 

 

การอ่าน 
 

ความน า 

 

        การอํานเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งตํอการศึกษาหาความรู๎ และพัฒนาชีวิต การอํานเป็นทักษะที่ฝึกฝนได๎ 
การฝึกมากจะท าให๎มีความสามารถในการอํานเพ่ิมขึ้น สามารถเข๎าใจเรื่องที่อําน จับใจความส าคัญ 
ตอบค าถาม ตีความ สามารถวิเคราะห๑วิจารณ๑ ประเมินคําได๎ การอํานชํวยเพ่ิมพูนความรู๎และท าให๎
ได๎รับความรู๎ใหมํอยูํเสมอ  คนเราอํานหนังสือเพ่ือแสวงหาความรู๎ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
การอํานหนังสือชํวยพัฒนาทางด๎านความคิดจิตใจให๎กว๎างขึ้น ท าให๎คนเรารู๎จักพินิจพิเคราะห๑สิ่งตําง ๆ 
ได๎มากยิ่งขึ้น เพราะจะได๎ทราบถึงความรู๎ ความคิดและประสบการณ๑ของผู๎อ่ืนจากสิ่งที่อําน รู๎เทําทัน
โลกปัจจุบัน ทั้งด๎านวิทยาการตําง ๆ มากมาย ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
ตําง ๆ มีการค๎นคว๎า ค๎นพบทฤษฎีความรู๎แปลก ๆ ใหมํ ๆ อยูํตลอดเวลา และสามารถน าข๎อมูลดังกลําว
มาตัดสินเหตุการณ๑ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางรอบคอบและสมเหตุสมผล คนเราทุกคนควรเห็นความส าคัญ
ของการอําน รู๎จักเลือกอําน และใช๎ประโยชน๑จากการอํานนี้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให๎ชีวิตมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

ความหมายของการอ่าน 

 

 การอํานนั้นถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของการกํอให๎เกิดความรู๎และความคิด ซึ่งได๎มีนักวิชาการหลายทําน
กลําวถึงความหมายของการอําน ดังนี้ 
          ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2558 : 2) ได๎กลําววําการอําน คือ การแปลความหมาย
จากตัวอักษรหรือสัญลักษณ๑ที่ผู๎เขียนต๎องการสื่อความหมาย ซึ่งผู๎อํานต๎องใช๎พ้ืนฐานความรู๎เดิมที่มี
ประกอบกับความคิดความรู๎ทางภาษาในการตีความหมายของสิ่งที่อําน เพ่ือให๎เข๎าใจความหมายที่ชัดเจน 
ตรงหรือใกล๎เคียงกับเจตนารมณ๑ของผู๎เขียนที่ต๎องการสื่อความ 

กอบกาญจน๑  วงศ๑วิสิทธิ์ (2551 : 87) ได๎กลําววําการอําน คือ การแปลความหมายและการ
ท าความเข๎าใจกับความหมายของลายลักษณ๑อักษรที่ปรากฏอยํางถํองแท๎ รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข๎องและมีความหมาย
ที่ปรากฏรํวมกับลายลักษณ๑อักษรด๎วย 
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มณีรัตน๑  สุกโชติรัตน๑ (2548 : 18) ได๎กลําววําการอําน คือ กระบวนการที่ผู๎อํานรับรู๎สารซึ่ง
เป็นความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก และความคิดเห็นที่ผู๎เขียนถํายทอดออกมาเป็นลายลักษณ๑อักษร การที่ผู๎อําน
จะเข๎าใจสารได๎มากน๎อยเพียงไร ขึ้นอยูํกับประสบการณ๑และความสามารถในการใช๎ความคิด   

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 7) ได๎กลําววําการอําน คือ เป็นการรับแล๎วถํายทอดโดยใช๎
ตัวอักษร สัญลักษณ๑ เป็นสื่อความคิด เจตนา หรือการท าความเข๎า ใจกับผู๎ถํายทอดที่ต๎องการสื่อ
ความหมายนั้น   
       ดังนั้น การอําน จึงหมายถึง การแปลความหมายจากตัวอักษรหรือสัญลักษณ๑ที่ผู๎เขียนถํายทอด
ความหมายจากตัวอักษรออกมาเป็นความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก เจตนา และประสบการณ๑ ซึ่งการที่
ผู๎อําน จะเข๎าใจได๎มากน๎อยเพียงไรก็ขึ้นอยูํกับการเข๎าใจความหมายของค า การตีความของสิ่งที่อําน 
และประสบการณ๑ความสามารถทางด๎านการคิด 

 

ความส าคัญของการอ่าน 

 

     การอํานหนังสือเป็นชํองทางหนึ่งที่ท าให๎ได๎รับความรู๎ เกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑และความสามารถ
ด าเนินชีวิตได๎เหมาะสม นอกจากนี้ยังท าให๎เกิดความเพลิดเพลินสุขใจและคลายทุกข๑ได๎ การอํานจึงเป็น
หัวใจส าคัญของการศึกษาทุกระดับ ความส าคัญของการอํานมีดังนี้   
        1.  การอํานหนังสือท าให๎ได๎เนื้อหาสาระความรู๎มากกวําการศึกษาหาความรู๎ด๎วยวิธีอ่ืน ๆ เชํน การฟัง  
        2.  ผู๎อํานสามารถอํานหนังสือได๎โดยไมํมีการจ ากัดเวลาและสถานที่ สามารถน าไปไหนมาไหนได๎ 
        3.  ผู๎อํานสามารถฝึกการคิด และสร๎างจินตนาการได๎เองในขณะอําน 

        4.  การอํานสํงเสริมให๎มีสมองดี มีสมาธินานกวํา และมากกวําสื่ออยํางอ่ืน ทั้งนี้เพราะขณะอําน
จิตใจจะต๎องมุํงมั่นอยูํกับข๎อความ พินิจพิเคราะห๑ข๎อความ 

        5.  ผู๎อํานเป็นผู๎ก าหนดการอํานได๎ด๎วยตนเอง จะอํานครําว ๆ  อํานละเอียด อํานข๎ามหรืออํานทุกตัวอักษร 
เป็นไปตามใจผู๎อําน หรือจะเลือกอํานเลํมไหนก็ได๎ เพราะหนังสือมีมากสามารถเลือกอํานเองได๎ 
        6.  ผู๎อํานสามารถฝึกคิดและสร๎างจินตนาการได๎เองในขณะที่อําน 

        7.  ผู๎อํานจะได๎รับอรรถรสทางภาษา ซึมซับภาษาได๎ดี  
 

 

 

 

 



89 

 

จุดประสงค์ของการอ่าน 

 

        การอํานนั้นท าให๎มีความรู๎ ได๎รับความบันเทิง ได๎พักผํอน สามารถน าความรู๎ไปพัฒนาปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพได๎ และเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ซึ่งในการอํานหนังสือแตํละครั้ง ผู๎อํานควรตั้ง
จุดประสงค๑ไว๎ในใจกํอนเสมอ ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 5-7) 
     1.  อ่านเพื่อความรู้ ได๎แกํ การอํานจากหนังสือต าราทางวิชาการ สารคดีทางวิชาการ การวิจัย
ประเภทตําง ๆ หรือการอํานผํานสื่ออีเล็กทรอนิกส๑ ควรอํานอยํางหลากหลาย เพราะความรู๎ในวิชาหนึ่ง 
อาจน าไปชํวยเสริมในอีกวิชาหนึ่งได๎ 

2.  อ่านเพื่อความบันเทิง ได๎แกํ การอํานจากหนังสือประเภทสารคดีทํองเที่ยว นวนิยาย เรื่อสั้น   

เรื่องแปล การ๑ตูน บทประพันธ๑ บทเพลง แม๎จะเป็นการอํานเพ่ือความบันเทิง แตํผู๎อํานจะได๎ความรู๎    
ที่สอดแทรกอยูํในเรื่องด๎วย 

3.  อ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิด ได๎แกํ การอํานจากหนังสือประเภทบทความ บทวิจารณ๑ 
ขําว รายงานการประชุม ถ๎าจะให๎เกิดประโยชน๑อยํางแท๎จริงต๎องเลือกอํานให๎หลากหลาย ไมํเจาะจง
อํานเฉพาะสื่อ ที่น าเสนอตรงกับความคิดของตน เพราะจะท าให๎ได๎มุมมองที่กว๎างขึ้น ชํวยให๎มีเหตุผล
อ่ืน ๆ มาประกอบการวิจารณ๑ วิเคราะห๑ได๎หลายมุมมองมากขึ้น 

4.  อ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางแต่ละครั้ง ได๎แกํ การอํานที่ไมํได๎เจาะจง แตํเป็นการอําน
ในเรื่องที่ตนสนใจ หรืออยากรู๎ เชํน การอํานประกาศตําง  ๆการอํานโฆษณา แผํนพับประชาสัมพันธ๑ สลากยา     
ขําวสังคม ขําวบันเทิง ขําวกีฬา การอํานประเภทนี้มักใช๎เวลาไมํนาน สํวนใหญํเป็นการอํานเพ่ือให๎ได๎
ความรู๎และน าไปใช๎ หรือน าไปเป็นหัวข๎อสนทนา เชื่อมโยงการอํานสูํการวิเคราะห๑ และคดิวิเคราะห๑   
บางครั้งก็อํานเพื่อใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ 
         5. การอ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร๎างคุณคําให๎กับตนเอง ใช๎เวลาให๎มีคํา 
ไมํท าในสิ่งที่ไมํมีประโยชน๑ 
         6. การอ่านเพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ เชํน หนังสือฝึกการพูด การประกอบอาหาร 
การประดิษฐ๑สิ่งตําง ๆ  
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ประเภทของการอ่าน 

 

การอํานแบํงได๎เป็น 5 ประเภท ดังนี้  
1.  การแจกลูก 

2.  การสะกดค า 
3.  การผันเสียงวรรณยุกต๑ 
4.  การอํานออกเสียง 
5.  การอํานในใจ 

 

1.  การแจกลูก 

การแจกลูกมีความหมาย 2 นัย คือ 

นัยแรก หมายถึง การแจกลูกในมาตราตัวแมํสะกด ก กา กง กน กม เกย เกอว กก กด และ
กบ การแจกลูกจะเริ่มต๎นจากการสอนให๎จ าและออกเสียงพยัญชนะและสระให๎ได๎กํอน จากนั้นจะเริ่ม
แจกลูกในมาตราแมํ ก กา จะใช๎การสะกดค าไปทีละค าไลํไปตามล าดับของสระ แล๎วจึงอํานโดยไมํสะกดค า 
จึงเรียกวําแจกลูกสะกดค า แล๎วอํานค าในมาตราตัวสะกดทุกมาตราตามล าดับจนคลํอง จากนั้นจะอําน
เป็นเรื่องเพ่ือประยุกต๑หลักการอํานน าไปสูํการอํานที่เป็นเรื่องอยํางหลากหลาย 

นัยสอง หมายถึง การเทียบเสียง เป็นการแจกลูกวิธีหนึ่ง เมื่อนักเรียนอํานค าได๎แล๎ว ให๎น ารูปค า
มาแจกลูกโดยการเปลี่ยนพยัญชนะต๎นหรือพยัญชนะท๎าย เชํน บ๎าน สูตรของค า คือ ให๎เปลี่ยนพยัญชนะต๎น 
เชํน ก๎าน ปูาน ร๎าน ค๎าน ต๎าน เป็นต๎น 

หลักการเทียบเสียง มีดังนี้ 
1.  อํานสระเสียงยาวกํอนสระเสียงสั้น 

2.  น าค าท่ีมีความหมายมาสอนกํอน 

3.  เปลี่ยนพยัญชนะที่เป็นพยัญชนะต๎นและพยัญชนะเสียงท๎าย 

4.  น าค าท่ีอํานมาจัดท าแผนภูมิการอําน เชํน  
กา       ตา    มา    หา   ลา 
ข๎า    ม๎า   ค๎า    ช๎า    น๎า 
บ๎าน    ร๎าน   ค๎าน    ก๎าน ปูาน 

วิธีอํานจะไมํสะกดค าให๎อํานเป็นค าตามสูตรของค า เชํน อําน กา สูตรของค าคือ _า น าพยัญชนะ
มาเติมแล๎วอํานเป็นค า เชํน อา นา ลา หา ตา มา พา ชา ขา งา ฯลฯ 
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การสอนอํานแจกลูกส าหรับนักเรียนแรกอําน (ชั้น ป.1 และ ป.2) มีหลักการสอน ดังนี้ 
1.  เริ่มจากสระท่ีงํายที่สุด เชํน สระ_า 
2.  ใช๎แผนผังความคิดแจกลูก โดยเลือกค าที่มีความหมายกํอน 

3.  ผู๎เรียนอํานออกเสียงค าและท าความเข๎าใจความหมาย 

4.  น าค าจากแผนผังความคิดมาแตํงประโยค 

5.  อํานประโยคที่แตํง 
6.  เขียนประโยคที่แตํง ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 
 

                                                             อา            ลา 
อาหายา  กาหาตา                          หา 
กาขาชา  ตาพากาหายา 
อาทายา  ตามานา                ยา                                                 ทา 
นามาลา อาหาฝากา 
อามานา  หาอาชา               นา                                                 ขา 

ขานาพา  ลาขาชา 
                                      มา                                              กา 

                                                
                                           ฝา               ชา            พา 
                                                                                  

                                                       ภาพประกอบ 5.1 การแจกลูกด๎วย _า 
 

การแจกลูกด๎วยสระ_า ตามภาพประกอบ 4.1 รูปแบบเชํนนี้สามารถที่จะแจกตํอไปได๎อีก 
เชํน สระ _ ี   - ู  เ-  แ- ฯลฯ แล๎วน ามาแตํงประโยคโดยการบูรณาการกับค าที่ประสมกับสระอ่ืน เชํน 
อามีนา อาดีมียา ตาดูปู ปูนาในรู เป็นต๎น จะชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ และสามารถน าไปแตํง
ประโยคที่ยากและซับซ๎อนยิ่งขึ้นได๎ เพราะเป็นการเรียนจากเรื่องที่งํายไปสูํเรื่องที่ยาก 

 

2.  การสะกดค า 

การสะกดค า หมายถึง การอํานโดยการน าเสียงพยัญชนะต๎น สระ วรรณยุกต๑  และตัวสะกด
มาประสมเป็นค าอําน การอํานสะกดค าจะต๎องให๎นักเรียนสังเกตรูปค าพร๎อมกับการอําน และสอนอําน
สะกดค าพร๎อมกับการเขียน ครูจะต๎องให๎อํานสะกดค าแล๎วเขียนค าไปพร๎อมกัน การสอนสะกดค าโดย

 

_า 
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การน าค าที่มีความหมายมาสอนกํอน เมื่อสะกดค าจนจ าค าได๎แล๎วจึงแจกค า เพราะการสะกดค าจะเป็นเครื่องมือ
การอํานค าใหมํ โดยเริ่มจากค างําย ๆ แล๎วบอกทิศทางการออกเสียงแล๎วแจกค าโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น 
เชํน 

การแจกลูกสะกดค าท่ีมีตัวสะกด 

1.  ค าที่สะกดในมาตราแมํ กง เชํน 

ลาง                          ล – า – ลา – ง        ลาง 
 

บาง                          บ – า – บา – ง        บาง 
จาง                          จ – า – จา – ง         จาง 
นาง                          น – า – นา – ง        นาง 
หาง                          ห – า – หา – ง        หาง 
 

2.  การสะกดค าควบกล้ า 

กราม                           กฺร – า – กรา – ม          กราม 

ขวาง                           ขฺว – า – ขวา – ง           ขวาง 
ความ                           คฺว – า – ควา – ม          ความ 

 

3.  การสะกดค ายากส าหรับเด็กเริ่มเรียน 

กบ         ก – บ         กบ  ออกเสียงอบ  เชํน  จบ  พบ  ลบ 

กด         ก – ด         กด  ออกเสียงอด  เชํน  สด  มด  งด 

กง         ก – ง          กง  ออกเสียงอง  เชํน  งง  คง  ลง 
กน         ก – น         กน  ออกเสียงอน  เชํน  จน  บน  ขน 

กม         ก – ม         กม  ออกเสียงอม  เชํน  ลม  ชม  ดม 

 

4.  การสะกดค ายาก เชํน กษัตริย๑ อัศจรรย๑ ฟิล๑ม ประโยชน๑ มหัศจรรย๑ มีหลักการสะกดค า  ดังนี้ 
-  ครูอํานค าให๎นักเรียนอํานตาม 

-  ครูอธิบายความหมายหรือให๎นักเรียนหาความหมายของค า 
-  ครูสะกดเรียงตัวเป็นตัวอยําง เชํน กษัตริย๑ สะกดเป็น ก – ษ – ั –ต –ร  ิย -  ๑ 
-  ให๎นักเรียนจับคูํผลัดกันบอกค าและสะกดค าเรียงตัว 

-  นักเรียนหันหน๎าไปทางเดียวกัน คนหน๎าบอกค า คนหลังใช๎นิ้วชี้เขียนหลังคนบอกพร๎อมพูด
สะกดค าแล๎วผลัดกันสะกด 
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-  นักเรียนผลัดกันพูดสะกดค าโดยใช๎นิ้วเขียนกลางอากาศพร๎อมกัน 

-  นักเรียนผลัดกันบอกค า และเขียนค าลงกระดาษ 

-  นักเรียนแตํละคนท าแบบฝึกทักษะ 

 

3.  การผันเสียงวรรณยุกต์ 
ภาษาไทยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ๑อยํางหนึ่ง ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ๑พิเศษ นั่นก็คือเป็นภาษาที่มี

เสียงสูง ๆ  ต่ า ๆ  หรือมักถูกเรียกวําเป็นภาษาดนตรี เสียงสูง ๆ  ต่ า ๆ  นี้ เกิดจากเสียงวรรณยุกต๑ ค าในภาษาไทย
มีทั้งค าท่ีปรากฏเครื่องหมายวรรณยุกต๑ และค าที่ไมํปรากฏเครื่องหมายวรรณยุกต๑ 

การผันเสียงวรรณยุกต๑ หมายถึง การอํานค า โดยแจกแจงวรรณยุกต๑ของค าไปตามล าดับเสียง
โดยมีเครื่องหมายวรรณยุกต๑เป็นตัวก าหนด เครื่องหมายวรรณยุกต๑ของภาษาไทยมี 4 รูป ได๎แกํ เอก 
ตรี โท จัตวา เสียงวรรณยุกต๑ของภาษาไทยมี 5 เสียง ได๎แกํ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงตรี เสียงโท 
และเสียงจัตวา  

เสียงวรรณยุกต๑ในภาษาไทยมีความส าคัญมาก ค าท่ีมีวรรณยุกต๑แตกตํางกัน นอกจากจะท าให๎
ระดับเสียงแตกตํางกันแล๎ว ความหมายของค าก็แตกตํางกันด๎วย เชํน รั่ว รั้ว ฟืน ฟ้ืน เป็นต๎น ปัญหาที่พบอยูํเสมอ 
คือ การใช๎วรรณยุกต๑ผิด เชํน ค าวํา สวัสดีคํะ คุกกี้ หน๎าตา นํารัก ค าเหลํานี้มักเขียนผิดกันเสมอ ทั้งนี้
เพราะผู๎เขียนไมํแมํนย าในเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต๑ และระดับเสียงของพยัญชนะทั้ง 44 ตัว จ าแนกพ้ืนเสียง
ได๎ 3 กลุํม  เรียกวํา ไตรยางค๑  คือ เสียงสูง เสียงกลาง และเสียงต่ า การเรียนเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต๑
เป็นการฝึกเพ่ือให๎ผู๎เรียนผันเสียงวรรณยุกต๑ได๎คลํองและแมํนย า 

การสอนผันเสียงวรรณยุกต๑ใช๎วิธีการดังตํอไปนี้ 
1.  ตระหนักถึงความส าคัญของเครื่องหมายวรรณยุกต๑ที่ท าให๎ค าไทยมีระดับเสียงแตกตํางกัน 

และท าให๎ความหมายของค าแตกตํางกัน โดยให๎สังเกตและเปรียบเทียบค าดังตํอไปนี้ 
บา บํา บ๎า 
ปู    ปูุ    ปู ู
เสือ เสื่อ เสื้อ 

ช า ช่ า ช้ า 
เลา เลํา เล๎า 
2.  การผันเสียงวรรณยุกต๑ ควรให๎รู๎เรื่องรูปวรรณยุกต๑  และเสียงวรรณยุกต๑ โดยควบคูํกันกับ

การฝึกผันเสียงวรรณยุกต๑ 
เสียงวรรณยุกต๑ 4 รูป  ได๎แกํ    ํ  ๎  ๏  ๐ 
รูปวรรณยุกต๑มี 5 เสียง ได๎แกํ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงตรี เสียงโท และเสียงจัตวา  
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3.  การฝึกผันเสียงวรรณยุกต๑โดยใช๎นิ้วมือ ควรเริ่มจากอักษรกลางที่ไมํมีตัวสะกดหรือแมํ ก กา 
กํอน 

4.  การผันวรรณยุกต๑ด๎วยมือท าได๎ดังนี้ 
-  กางมือซ๎ายออกให๎นิ้วโปูงเป็นเสียงสามัญ นิ้วชี้เป็นเสียงเอก นิ้วกลางเป็นเสียงโท นิ้วนาง

เป็นเสียงตรี และนิ้วก๎อยเป็นเสียงจัตวา 
-  ผันวรรณยุกต๑ให๎ครบทั้ง 5 เสียง โดยเริ่มจากอักษรกลางที่ผสมด๎วยสระเสียงยาวแล๎วเริ่มผัน

โดยใช๎นิ้วชี้ของมือขวาชี้ไปยังนิ้วมือซ๎าย โดยเริ่มชี้จากเสียงสามัญ เอก โท ตรี และจัตวา ตามล าดับ ให๎ท าซ้ า  ๆ
อาจเปลี่ยนค าก็ได๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนคุ๎นกับระดับเสียงแตํละนิ้ว ดังภาพประกอบที่ 5.2 และ 5.3 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 5.2 การผันวรรณยุกต๑ด๎วยนิ้วมือ 1 
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ภาพประกอบ 5.3 การผันวรรณยุกต๑ด๎วยนิ้วมือ 2 

 

-  ถ๎าผู๎เรียนอยากรู๎เสยีงพยัญชนะค าอ่ืน ๆ ให๎ปรับเสียงค าแรกเป็นเสียงสามัญแลว๎ไลํนิว้ไปทีละนิ้ว
เหมือนเดิม เมื่อค านั้นมีเสียงตรงกับวรรณยุกต๑ที่นิ้วใดแสดงวํา ค านั้นมีเสียงวรรณยุกต๑นั้น เชํน อยากรู๎วํา 
ฉัน มีเสียงวรรณยุกต๑ใด ให๎เริ่มผันด๎วยค าที่มีเสียงสามัญท่ีนิ้วโปูงมือซ๎ายไลํเสียงไปจนถึงนิ้วก๎อย 

เชํน   ชัน ฉั่น ฉั้น ชั้น(ฉั๊น)        ฉัน 

 

ซึ่งเป็นการผันวรรณยุกต๑ด๎วยอักษรสูงและต่ า เสียง ฉัน ลงที่นิ้วก๎อยจึงมีเสียง จัตวา ดังภาพประกอบ
ที่ 5.4 

 
ภาพประกอบ 5.4 การผันวรรณยุกต๑ด๎วยอักษรสูงและต่ า 
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ถ๎าอยากรู๎วํา หน๎า มีเสียงวรรณยุกต๑ใด ให๎เริ่มผันด๎วยค าที่มีเสียงสามัญที่นิ้วโปูง มือซ๎าย ไลํ
เสียงไปจนถึงนิ้วก๎อย เมื่อพบวําเสียง หน๎า ลงที่นิ้วกลาง เสียง หน๎า จึงมีเสียงโท ดังภาพประกอบที่ 
5.5 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 5.5 การผันวรรณยุกต๑ด๎วยอักษรต่ าที่ใช๎ ห น า 

 

4.  การอ่านออกเสียง   
การอํานออกเสียงเป็นกระบวนการที่สัมพันธ๑กันระหวํางสายตากับสมอง และการเปลํงเสียง

ตามตัวอักษร และเครื่องหมายตําง  ๆโดยสายตาจะจับจ๎องอยูํที่ตัวหนังสือ สมองจะต๎องถํายทอดอักษรออกมา
เป็นความคิด และประมวลความคิดออกมาเป็นถ๎อยค าพร๎อมกับเปลํงเสียงออกมาดัง ๆ เป็นการอํานให๎ผู๎อ่ืน 
ได๎ยิน และรับรู๎ในข๎อความนั้น ๆ  

ในชีวิตจริงของคนในสังคมสํวนใหญํ แม๎จะเกี่ยวข๎องกับการอํานในใจมากกวําการอํานออกเสียงก็
ตาม แตํการอํานออกเสียงก็ยังมีความส าคัญและความจ าเป็นไมํน๎อย เพราะบางครั้งเราอาจมีโอกาสต๎องอําน
ค ากลําวรายงาน ค ากลําวเปิดการประชุม ค าสดุดี ค าไว๎อาลัย ค าอวยพร หรือแม๎แตํการอํานนิทาน เป็นต๎น 
และบางคนอาจได๎ประกอบอาชีพทางการอํานออกเสียงโดยตรง เชํน คนอํานขําวทางสถานีวิทยุและโทรทัศน๑ 
เป็นต๎น  ดังนั้นการอํานออกเสียงให๎มีประสิทธิภาพจึงควรค านึงถึงสิ่งตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
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    4.1  อํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง ชัดเจนตามตัวอักษร ไมํอํานช๎า หรือเร็ว ดังหรือคํอยเกินไป 

    4.2  อํานให๎ถูกวรรคตอน รู๎จักทอดเสียงให๎ตรงกับความหมายของข๎อความที่อําน ถ๎าเป็นการอําน
ท านองเสนาะต๎องรู๎จักเอ้ือนเสียงให๎ถูกต๎อง 

    4.3  ต๎องอํานให๎เหมือนเสียงพูดตามปกติทั่วไป 

    4.4  ไมํอํานตก ตํอหรือเติมพยัญชนะวําเป็นอยํางนั้นอยํางนี้ 
    4.5  ส าเนียงต๎องไมํแปรํงหรือเพ้ียนตามภาษาถิ่น 

    4.6  อํานเน๎นเสียงให๎เหมือนเหตุการณ๑ที่จริงมากที่สุด รู๎จักจังหวะ การหยุดเสียง การทอดเสียง 
เพ่ือผํอนลมหายใจ 

    4.7  กวาดสายตาไปกํอนข๎อความที่อํานแตํละตอน เพ่ือให๎อํานได๎ราบรื่น ไมํสะดุดตะกุกตะกัก 

    4.8  ต๎องใช๎ไหวพริบจับใจความ คิดตาม คล๎อยตามให๎รู๎เรื่องราวได๎ตลอดการอํานออกเสียง 
เน๎นการใช๎ภาษาเพ่ือสื่อความหมายกับผู๎ฟัง ผู๎อํานจะต๎องเปลํงเสียงออกมาให๎ชัดถ๎อยชัดค า เพ่ือให๎ผู๎ฟัง
เข๎าใจได๎ชัดเจนตามความประสงค๑ 

 

5.  การอ่านในใจ   
การอํานในใจเป็นการอํานเพ่ือมุํงจับใจความให๎รับรู๎เรื่องราวอยํางรวดเร็ว เป็นการแสวงหาความรู๎ 

ความบันเทิงให๎แกํตนเอง สามารถอํานได๎ทุกสถานที่ที่ต๎องการไมํรบกวนหรือท าความร าคาญให๎แกํผู๎อยูํใกล๎เคียง 
ซึ่งราวัลย๑  พูลพิพัฒน๑ (2529 : 85) ได๎กลําวถึงการอํานในใจวํา “การอํานในใจ คือ การอํานอยํางเงียบ ๆ 
อยูํในใจเป็นการอํานเพ่ือจับใจความส าคัญให๎รวดเร็วและถูกต๎อง สํวนมากมักจะเป็นการอํานเพ่ือ
พัฒนาตนเอง เพ่ือให๎ได๎ความรู๎ความบันเทิงหรือความจรรโลงใจ” ดังนั้นการอํานในใจต๎องค านึงถึงสิ่ง
ตํอไปนี้คือ 

    5.1  การมีสมาธิในการอําน แม๎จะอยูํในสภาพแวดล๎อมที่ไมํเหมาะสมก็ไมํมีอิทธิพลใด ๆ  
    5.2  ถ๎ามีพ้ืนความรู๎ในเรื่องนั้นอยูํกํอน จะชํวยให๎เข๎าใจเนื้อเรื่องได๎ดี ถูกต๎องและรวดเร็วข้ึน 

    5.3  ท าความเข๎าใจเนื้อเรื่อง ส านวนภาษา เก็บสาระเนื้อเรื่องข๎อคิดตําง ๆ ที่ผู๎เขียนเสนอ
มาวิเคราะห๑ดว๎ยเหตุผลวํานําเชื่อถือเพียงใด เพ่ือผู๎อํานจะได๎น าความรู๎ วิธีคิดแก๎ปัญหาไปใช๎ประโยชน๑
ตํอไป 

    5.4  เลือกหนังสือที่ตรงกับความสนใจ ขนาดรูปเลํม และตัวอักษรพอเหมาะ เพ่ือชํวยให๎การอําน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    5.5  ไมํท าปากขมุบขมิบในการอําน 

 

 



98 

 

 

กูดแมน (Goodman, 1982 : 12) นักวิจัยการอํานซึ่งสนับสนุนทฤษฎีจิตภาษาศาสตร๑ สรุปกระบวนการ
ของการอํานออกเสียงและอํานในใจไว๎ ดังภาพประกอบนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5.6 แผนภูมิสรุปกระบวนการของการอํานออกเสียงและอํานในใจ 

ที่มา : มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย (2541 : 47) 
 

        จากแผนภูมิจะเห็นได๎วํา การอํานออกเสียงใช๎กระบวนการ 3 ขั้น คือ ขั้นการรับรู๎ตัวหนังสือ ขั้นการแปล
สัญลักษณ๑เป็นเสียง เกิดเป็นภาษาพูด และขั้นการแปลเสียงเป็นความหมาย และเกิดการรับรู๎ความหมาย 
สํวนการอํานในใจนั้นมีเพียง 2 ขั้น  คือ ขั้นการรับรู๎ตัวหนังสือ แล๎วแปลตัวหนังสือเป็นความหมาย และรับรู๎
ความหมายนั้น การอํานในใจจึงอํานได๎เร็วกวําการอํานออกเสียง 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 

การรับรู๎ 
(ตัวหนังสือ) 

การแปลสัญลักษณ๑
เป็นความหมาย 

 

การรับรู๎ 
(ตัวหนังสือ) 

 

รับรู๎ 
ความหมาย 

 

การแปลสัญลักษณ๑
เป็นเสียง 

 

ภาษาพูด 
การแปลเสียง 

เป็นความหมาย 

 

รับรู๎ 
ความหมาย 
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วิธีการอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ  
        

ผู๎อํานหนังสือจะมีวิธีการอํานหนังสือแตกตํางกันไปตามวัตถุประสงค๑ และประเภทของหนังสือที่อําน 
เชํน อํานหนังสือพิมพ๑ก็เพ่ือทราบถึงขําวสาร อํานหนังสือเรียนเพ่ือได๎รับความรู๎ วิธีการอํานหนังสือมี
ขั้นตอนดังนี้ 
        1.  อ่านแบบคร่าวๆ (skimming) 

การอํานแบบครําว ๆ คือการอํานเพ่ือให๎ได๎ภาพรวมของเนื้อเรื่องตอนนั้น ๆ หรือเพ่ือส ารวจเนื้อหา
อยํางกว๎าง ๆ  ของหนังสือเลํมนั้นเพ่ือเก็บเนื้อหาเป็นข๎อมูลไว๎ใช๎ตํอไป เป็นวิธีการอํานอยํางรวดเร็ว โดยข๎ามข๎อความ
บางตอนบ๎าง แตํต๎องสามารถจับใจความส าคัญของเนื้อหาตอนนั้น ๆ ได๎ครบถ๎วน 

         ขั้นตอนแรกของการอํานแบบครําว ๆ คือ การส ารวจรูปเลํม และเนื้อหาของหนังสือเลํมนั้น
ทั้งหมดอยํางกว๎าง ๆ โดยพิจารณาจากชื่อเรื่อง ชื่อผู๎แตํง เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ ( ISBN) 
ครั้งที่พิมพ๑ ส านักพิมพ๑ ราคา และหัวข๎อเรื่อง วิธีนี้จะได๎เนื้อหาอยํางกว๎างที่สุด ซึ่งเหมาะที่จะใช๎กับการเลือกซื้อ
หนังสือ หรือการขอยืมหนังสือจากห๎องสมุด 

         ขั้นตอนตํอมาของการอํานแบบครําว ๆ  คือ ได๎หนังสือจากการอํานขั้นแรกแล๎วต๎องอํานเนื้อหาทั้งหมด
อยํางรวดเร็ว เพื่อให๎รู๎เรื่อง โดยหาใจความส าคัญของเรื่อง อาจอํานข๎ามวรรค ข๎ามข๎อความบางตอนได๎ 
โดยพิจารณาวําความส าคัญของยํอหน๎านั้น ๆ อยูํสํวนใด ซึ่งสํวนใหญํมักจะอยูํที่ประโยคแรกหรือประโยค
สุดท๎ายของข๎อความนั้น ๆ หรืออาจจะพิจารณาค าหรือข๎อความที่มีเครื่องหมายก ากับเป็นกรณีพิเศษ 
ถ๎ามีบทสรุปอํานอยํางละเอียด เพราะข๎อความนี้เป็นการสรุปประเด็นที่ส าคัญ รวมทั้งอาจแสดงน้ าเสียง
ของผู๎เขียนด๎วย การอํานแบบครําว ๆ ในขั้นนี้ ได๎แกํ การอํานหนังสือพิมพ๑ การอํานนิตยสาร การอําน
หนังสือเพ่ือใช๎กระกอบการเรียน และการอํานแบบค๎นคว๎าตําง ๆ  
        2.  การอ่านแบบกวาดสายตา (scanning) 
         การอํานแบบกวาดสายตา คือ การอํานเพ่ือค๎นหาเรื่องที่ผู๎อํานต๎องการในขณะนั้น ใช๎วิธีการกวาดสายตา
อยํางรวดเร็วทีละ 2-3 บรรทัด เพ่ือหาสิ่งที่ต๎องการ โดยไมํสนใจเนื้อหาสํวนอ่ืน ๆ เลย เป็นการอํานแบบเจาะจง
ตามสิ่งที่ตนต๎องการเทํานั้น อาจใช๎วิธีหาข๎อมูลดังกลําวโดยไลํสายตาไปตามตัวอักษรหรือตัวเลข เชํน 
การค๎นหาค าในพจนานุกรม หรือการค๎นหาเบอร๑โทรศัพท๑ การไลํสายตาไปตามล าดับเวลา เชํน การค๎นหา
ข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ หรือการไลํสายตาไปตามสารบัญของหนังสือ เชํน การค๎นหาหัวข๎อในหนังสือ 
เป็นต๎น 
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        3.  การอ่านอย่างละเอียด (Intensive reading) 
         การอํานอยํางละเอียดเป็นการอํานขั้นสุดท๎าย หลังจากที่ผู๎อํานใช๎วิธีการอํานแบบครําว ๆ  หรือการอําน
แบบกวาดสายตาแล๎ว เป็นการอํานอยํางพินิจพิเคราะห๑ คืออํานแล๎วต๎องตีความเนื้อหาอยํางละเอียด
และระมัดระวัง การอํานงานบางชนิดในขั้นนี้อาจต๎องพินิจถึงความงามทางวรรณศิลป์ด๎วย 

        วิธีการอํานทั้ง 3 วิธี เป็นการอํานที่ใช๎กันทั่วไป ผู๎อํานควรจะต๎องฝึกฝนวิธีการอํานดังกลําวเพ่ือพัฒนาตนเอง 
สิ่งส าคัญอยํางหนึ่งของผู๎อํานที่ดี คือ จะต๎องรู๎วําเมื่อใดควรจะใช๎วิธีการอํานแบบครําว ๆ และเมื่อใดควรใช๎
วิธีการอํานอยํางช๎า ๆ และเมื่อใดควรใช๎วิธีการอํานแบบละเอียดถี่ถ๎วน  
 

ระดับความเข้าใจในการอ่าน 

 

ระดับความเข๎าใจในการอํานของแตํละคนไมํเทํากัน ขึ้นอยูํกับระดับการศึกษาวุฒิภาวะ การฝึกฝน
และประสบการณ๑  ระดับความเข๎าใจสามารถแบํงได๎ 4 ระดับ ดังนี้   

1.  อ่านออก เป็นการแปลสัญลักษณ๑ออกมาเป็นค าพูดโดยการผสมเสียงเพ่ือใช๎ในการออกเสียง
ให๎ตรงกับค าพูด เป็นการอํานมุํงสะกดตัว ผสมค า อํานเป็นค า ๆ ไป ไมํสามารถสื่อความหมายโดยการฟัง
ได๎ทันท ี

2.  อ่านได้ เป็นการใช๎ความสามารถในการผสมผสานตัวอักษร ออกเสียงเป็นค าหรือประโยค  
ท าให๎เข๎าใจความหมายในการสื่อความโดยการอํานหรือรู๎เรื่องที่อํานหรือฟังผู๎อื่นอํานแล๎วรู๎เรื่องได๎ 

3.  อ่านเป็น เป็นการสื่อความหมายที่ถํายโยงความคิด ความรู๎จากผู๎เขียนถึงผู๎อําน ผู๎อํานยํอมเข๎าใจ
ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎เขียนและสามารถประเมินผลของสิ่งที่อํานได๎วําดีหรือไมํดีอยํางไร 

4.  อ่านเป็นและน าข้อคิดสารประโยชน์จากการอ่านไปพัฒนาแนวความคิด และแนวปฏิบัติ
ให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง ครอบคัวและสังคม โดยที่ผู๎อํานต๎องใช๎ความสามารถหลาย ๆ ด๎าน ใช๎สติปัญญา
และประสบการณ๑เดิมในการแปลความ ถอดความให๎เกิดความเข๎าใจเรื่องราวที่อํานได๎ดี การอํานในระดับนี้
ต๎องด าเนินการอยํางเป็นกระบวนการ อาจต๎องใช๎การอํานจากข๎อ 1 มาชํวยด๎วย 
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การพัฒนาทักษะการอ่าน 

 

        การอํานเป็นทักษะที่ต๎องฝึกเชํนเดียวกับทักษะอ่ืน ๆ ซึ่งต๎องใช๎เวลาในการพัฒนาฝึกฝน การสร๎างนิสัย
รักการอํานต๎องด าเนินอยํางตํอเนื่อง จริงจัง ท าเป็นประจ าจนเกิดเป็นนิสัย แนวทางในการพัฒนาทักษะการอําน
มีดังนี ้
        1. พยายามสร้างนิสัยตนเองให้รักการอ่าน โดยพยายามอํานหนังสือทุกประเภทที่จะให๎ประโยชน๑
และหาเวลาวํางอํานหนังสือบํอย ๆ จนเกิดเป็นนิสัยรักการอําน 

        2. ฝึกฝนอ่านหนังสือให้รวดเร็วและพยายามจับใจความส าคัญให้ได้ วิธีการก็คือใช๎ชํวงสายตา
ให๎กว๎าง พยายามฝึกให๎มีจุดทีส่ายตาหยุดนิ่งในแตํละบรรทัดน๎อย คือ อาจมีเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง 
        3. ฝึกฝนตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน การอํานหนังสือแตํละครั้งควรตั้งจุดหมายวําจะอํานเพ่ืออะไร 
โดยทั่วไปแล๎วการอํานหนังสือจะเป็นไปในลักษณะอํานเพราะต๎องรู๎ อํานเพราะควรรู๎ และอํานเพราะอยากรู๎ 
การอํานแตํละลักษณะมีจุดมุํงหมายแตกตํางกัน อํานเพ่ือการสอบหรือเพ่ือน าไปปฏิบัติในหน๎าที่การงาน 
เป็นการอํานเพราะต๎องรู๎และต๎องพยายามจ าให๎ได๎ อํานเพราะควรรู๎เป็นการอํานเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งที่ควรรู๎ไว๎
เพ่ือประโยชน๑ตํอการด ารงชีวิต ส าหรับการอํานเพราะอยากรู๎เป็นการอํานเรื่องที่เราสนใจ เรื่องที่อยากเรียนรู๎
เพ่ิมเติม อํานเพ่ือความบันเทิงหรืออํานให๎เกิดความรอบรู๎ในด๎านตําง ๆ  เพ่ือการเป็นคนที่เกํงกวําหรือมีความสามารถ
เหนือกวําคนอ่ืนได๎ เมื่อเราตั้งจุดมุํงหมายในการอํานแล๎วก็ควรพยายามท าให๎บรรลุจุดมุํงหมายนั้นให๎ได๎ 
        4. ฝึกสังเกตส่วนประกอบของหนังสือ การสังเกตสํวนประกอบของหนังสือ เชํน ปก ค าน า สารบัญ 
ค านิยม หัวข๎อเรื่อง บรรณานุกรม หรือสํวนอ่ืน ๆ ท าให๎เข๎าใจสิ่งที่อํานดีขึ้นเป็นการเสริมการอํานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

        5. ฝึกฝนเทคนิคการอ่าน เทคนิคการอํานมีหลากหลายวิธีที่ท าให๎การอํานมีประสิทธิภาพได๎ 
ดังเชํนวิธีตํอไปนี้ 
           5.1 สร้างบรรยากาศการอ่าน พยายามสร๎างหรือหาบรรยากาศส าหรับการอํานเพ่ือให๎เกิดสมาธิ 
อาจเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ สถานที่เอ้ืออ านวย อากาศเย็นสบายหรือบรรยากาศที่พึงพอใจของผู๎อําน 

           5.2 ฝึกท าใจให้เป็นสมาธิ พยายามสร๎างความตั้งใจแนํวแนํที่จะอํานหนังสือ โดยท าจิตให๎นิ่งสงบ
ไมํสับสน ไมํฟูุงซําน โดยปกติชํวงเวลาที่ดีที่สุดในการอํานหนังสือ คือ เวลาเช๎าหลังจากหลับมาแล๎ว
ตลอดคืน เพราะสมองได๎พักผํอนมาแล๎ว ยํอมพร๎อมที่จะรับความรู๎ใหมํ ๆ ได๎เป็นอยํางดี แตํถ๎าหาก
เป็นผู๎ที่ฝึกท าสมาธิเป็นประจ า ก็สามารถอํานหนังสือได๎ทุกเวลาที่ต๎องการ อํานหลังจากท าสมาธิแล๎ว
และเม่ืออํานหนังสือไปนาน ๆ แล๎ว อาจเกิดอาการเม่ือยล๎า หรือสมาธิเสื่อมคลาย ควรพักชั่วคราวหรือ
เปลี่ยนอิริยาบถ เพ่ือไมํให๎เกิดการเบื่อหนําย 
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           5.3 ฝึกเทคนิคการอ่านที่มีประสิทธิภาพหลาย ๆ ด้าน หนังสือแตํละประเภทอาจใช๎วิธีการอําน
ที่แตกตํางกัน เชํน หนังสือบางประเภทอาจไมํจ าเป็นต๎องอํานโดยละเอียดทั้งเลํม อาจใช๎วิธีอํานอยํางเร็ว
ในครั้งแรกที่เริ่มอํานเพียงเพ่ือให๎รู๎วําหนังสือนั้นเขากลําวถึงอะไรบ๎าง ตํอมาก็อํานซ้ าด๎วยความเอาใจใสํ
และพยายามอํานให๎เข๎าใจเฉพาะตอนที่ส าคัญ หนังสือบางเลํมอาจต๎องอํานด๎วยความเอาใจใสํ จับใจความ
และจดจ าทั้งเลํม ซึ่งต๎องใช๎เทคนิคการอํานอีกวิธีหนึ่ง ในขณะที่อํานนวนิยาย อาจจะอํานแบบสบาย ๆ 
หรือให๎เกิดความบันเทิงสนุกสนาน เป็นต๎น 

           5.4 เทคนิคการอ่านให้จ า การอํานหนังสือสํวนใหญํผู๎อํานต๎องการที่จะจ าเรื่องที่อําน 
โดยเฉพาะการอํานต ารา ควรพยายามฝึกเทคนิคในการจ า ดังตํอไปนี้ 
                5.4.1 ขณะที่อํานหนังสือต๎องพยายามใช๎ประสาททุกสํวนให๎ชํวยกันจ า 

                5.4.2 ต๎องตั้งจุดประสงค๑ให๎แนํนแนํวํา จ าเพ่ือประโยชน๑อะไร มีจุดมุํงหมายอยํางไร 

                5.4.3 ตั้งใจที่จะจ าอยํางแนํวแนํ และให๎ความสนใจอยํางมั่นคง 
                5.4.4 เมื่ออํานจบแล๎ว หมั่นนึกทบทวนถึงสิ่งที่อํานไปแล๎วอยูํเสมอ 

                5.4.5 กํอนอํานควรท าใจให๎มีสมาธิ และควรหาบรรยากาศที่ชํวยเสริมสร๎างสมาธิ 
                5.4.6 ท าอารมณ๑ให๎ดี เพราะถ๎าอารมณ๑ดีความจ าจะดี หากอารมณ๑หงุดหงิดความจ าก็
พรํามัว 

                5.4.7 ควรหลีกเลี่ยงความจ าแทรกซ๎อน หากจ าบางสิ่งที่ต๎องการจ าได๎แล๎วอยําท า
กิจกรรมอื่นตํอเนื่องทันที ควรวํางเว๎นไว๎สักชํวงเวลาหนึ่ง ดังค าวํา “เรียนกํอนนอน จ าดีตอนตื่น” 
                5.4.8 หากจ าข๎อความยาว ๆ ควรจ าทีละสํวน ใช๎ดินสอขีดเขียนเส๎นใต๎ค าที่สะดุดใจหรือ
เขียนข๎อความที่ต๎องการจ าเป็นพิเศษในสมุดพก และน าติดตัวไปเพ่ือทบทวนความจ าเมื่อต๎องการ 

 

หลักการอ่าน 

 

        1.  การอ่านจับใจความส าคัญ 

        การอํานจับใจความส าคัญ คือ การอํานเพ่ือจับใจความหรือข๎อคิด ความคิดส าคัญหลักของข๎อความ 
หรือเรื่องที่อําน เป็นข๎อความที่คลุมข๎อความอ่ืน ๆ ในยํอหน๎าหนึ่ง ๆ ไว๎ทั้งหมด 

   ใจความส าคัญ หมายถึง ใจความที่ส าคัญ และเดํนที่สุดในยํอหน๎า เป็นแกํนของยํอหน๎าที่สามารถ
ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอ่ืน ๆ ในยํอหน๎านั้น หรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของยํอหน๎านั้นได๎  
ถ๎าตัดเนื้อความของประโยคอ่ืนออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยว ๆ ได๎ โดยไมํต๎องมี
ประโยคอื่นประกอบ ซึ่งในแตํละยํอหน๎าจะมีประโยคใจความส าคัญเพียงประโยคเดียว หรืออยํางมาก
ไมํเกิน 2 ประโยค 
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  ใจความรองหรือพลความ หมายถึง ใจความหรือประโยคที่ขยายความประโยคใจความส าคัญ  
เป็นใจความสนับสนุนใจความส าคัญให๎ชัดเจนขึ้น อาจเป็นการอธิบายให๎รายละเอียด ให๎ค าจ ากัดความ  
ยกตัวอยําง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอยํางถี่ถ๎วน เพ่ือสนับสนุนความคิด สํวนที่มิใชํใจความส าคัญ  
และมิใชํใจความรอง แตํชํวยขยายความให๎มากขึ้น คือ รายละเอียด 

  วิธีการอ่านจับใจความส าคัญ 

  การอํานจับใจความมี 2 ลักษณะคือ 

  1.  การอ่านจับใจความส่วนรวม เพ่ือต๎องการให๎การอํานมีความสัมพันธ๑กัน ผู๎อํานอาจใช๎วิธี
ตั้งค าถามกว๎าง ๆ วํา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร แล๎วพยายามหาค าตอบให๎ได๎ แล๎วน าข๎อความนั้น
มาเรียบเรียงใหมํ ให๎สั้น ๆ ได๎ใจความ 

 

การจับใจความส าคัญจากการตอบค าถาม  ควรตั้งค าถามดังนี้ 
ใคร........................................................................... 
ท าอะไร.................................................................... 
ที่ไหน....................................................................... 
เมื่อไร....................................................................... 
อยํางไร..................................................................... 
เพราะเหตุใด............................................................. 
สรุปใจความรวม...................................................... 

 

  2.  การอ่านจับใจความส าคัญ ผู๎อํานอาจใช๎วิธีสังเกตประโยคใจความส าคัญที่มีปรากฏอยูํในต าแหนํง
ตําง ๆ คือ 

    2.1  ประโยคใจความส าคัญอยูํตอนต๎นยํอหน๎า 

    2.2  ประโยคใจความส าคัญอยูํตอนกลางยํอหน๎า 

    2.3  ประโยคใจความส าคัญอยูํตอนท๎ายของยํอหน๎า 

    2.4  ประโยคใจความส าคัญอยูํตอนต๎นและตอนท๎ายของยํอหน๎า 

    2.5  ไมํมีประโยคใจความส าคัญ ผู๎อํานต๎องอํานเนื้อความทั้งหมดแล๎วสรุปใจความส าคัญ
ด๎วยภาษาของตนเอง 
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ตัวอย่าง  การจับใจความส าคัญ 

 

ตาราง 5.1 การจับใจความส าคัญ 

ที่มา : ว วชิรเมธี (2553 : 21) 
 

 
 

เนื้อเรื่อง ความทุกข์แสนประเสริฐ 
การจับใจความ

ส าคัญแต่ละย่อหน้า 

  
  (1)   ในแวดวงผู๎เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถ๎าเกิดความทุกข๑ขึ้นมา จะเรียกความ
ทุกข๑วําเป็นครูใหญํของเรา ถ๎าเรานั่งสมาธินาน ๆ แล๎วรู๎สึกปวดแทบล๎มประดาตาย 
อาตมาเคยปวดจนกระทั่งวําขาทั้งสองข๎างแทบจะหัก บริเวณไหลํทั้งสองข๎างก็
เหมือนมีคนมานั่งอยูํบนนั้น มันหนักจนลูํไปหมด อาตมาลุกไมํได๎ มือก็ติดกันแงะ
ไมํออก ท าอะไรไมํได๎ ในที่สุดก็ร๎องไห๎ ร๎องไห๎อยูํตรงนั้น อาจารย๑เดินมาบอกวํา 
ก าหนดรู๎สิ เราก็ก าหนดรู๎ตรงที่มันเจ็บมันปวด พอสติมามันหลุดผัวะเลย สวําง
โพลงหายหมด เย็นตั้งแตํหัวจรดเท๎า ตอนนั้นเรามัวแตํเป็นทุกข๑เราจึงไมํเห็นทุกข๑ 
ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามท่ีเราทุกข๑แล๎วเราเจริญสติ จนกระท่ังสติมันสาดแสงเข๎าไป สวําง
โพลงขึ้นมาเมื่อไร ความทุกข๑จะเปลี่ยนคุณภาพข้ึนมาเป็นความสุขเมื่อนั้น 

 

   (2)   ความโกรธก็ดี ความเกลียดก็ดี ความอิจฉาก็ดี ความหลงก็ดี อารมณ๑
เหลํานี้ทั้งหมด มีสารแหํงความสุขผสมอยูํ เรามองไมํเห็นเทํานั้นเอง ด๎วยเหตุดังนั้น
เวลาที่เรามีความทุกข๑ ก็ให๎ย๎อนกลับไปเจริญสติ แล๎วพิจารณาความทุกข๑นั้น  ถ๎า
ความทุกข๑มันมาทางความคิดก็เอาสติไปพินิจที่ความคิด ไมํต๎องไปคิดตามนั้น ดูวํา
มันก าลังคิดอะไร แคํดู นั่งอยูํแล๎วมันปวดก็เอาสติไปดูวําปวดตรงไหนแคํดูมัน นั่ง
หายใจติดขัด ก็ให๎สังเกตดูวํามันติดขัดตรงไหน นั่งสมาธิแล๎วมันฟูุงไปทั่วก็สํงจิตดู
วําฟูุงไปไหน แคํดูอยํางเดียว 

 

 

ยํอหน๎าที่ (1) 
    ในแวดวงผู๎เจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน 
ถ๎ า เ กิ ด ค ว า ม ทุ ก ข๑
ขึ้นมา จะเรียกความ
ทุกข๑วํ าเป็นครูใหญํ 
( ใจความส าคัญอยูํ
ตอนต๎นยํอหน๎า) 
 

ยํอหน๎าที่ (2) 
  เวลาที่มีความทุกข๑ 
ให๎ย๎อนกลับไปเจริญ
สติ  แ ล๎ ว พิ จ า รณา
ความทุกข๑นั้น 

( ใจความส าคัญอยูํ
ตอนกลางยํอหน๎า) 
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ตาราง 5.1 (ตํอ) การจับใจความส าคัญ 

ที่มา : ว วชิรเมธี (2553 : 21) 
 

 
 

เนื้อเรื่อง ความทุกข์แสนประเสริฐ 
การจับใจความ

ส าคัญแต่ละย่อหน้า 

 

   (3)   ภาษาพระใช๎ค าวํา ตามดูลมหายใจ เมื่อดูรํางกาย เรียกกายานุปัสสนา ดู
ความรู๎สึกก็เรียกเวทนานุปัสสนา ดูความคิดเรียกจิตตานุปัสสนา ดูสภาวธรรม ไมํ
เที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตาที่มันวูบวาบ ทางกาย ทางใจ ของเรา เรียกธัมมา 
นุปัสสนา แคํตามดูตามรู๎ตามเห็นเทํานั้นเอง เมื่อมีสติมากพอ ท าให๎เราอยูํกับ
ปัจจุบันขณะได๎แล๎ว ทุกอยํางก็จะหลุดผัวะ เวลาเราเดินเข๎าปุาที่มีตัวทากเยอะ ๆ 
ถ๎าทากเกาะเราเอามะนาวถูตามแข๎งตามขา เมื่อมันได๎กลิ่นมะนาว มันก็หลุด
ออกมา เกาะไมํติด ความทุกข๑ก็เหมือนกัน ถ๎าใครมีสติแล๎วความทุกข๑จะเกาะไมํติด
เลย มันหลุดทันที อานิสงส๑ของสติเป็นอยํางนี้ 

 

 

   (4)   ใครที่ไมํเคยเจริญสติในชีวิตนี้ ขอให๎ลองเจริญสติ งํายๆ เลยคือ ทุกเรื่องที่
คิด ทุกจิตที่ท า ทุกค าที่พูด ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว พยายามตระหนักรู๎ไว๎  
ตระหนักรู๎ตามกันไป ถ๎าท าถูกทางแล๎วก็จะสดชื่น จะเบิกบานขึ้นมาทันตาเห็น 
และชีวิตก็จะสงบจะเย็น เปลี่ยนเป็นความสุขซึ่งอธิบายเป็นภาษาคนไมํได๎ เหมือน
ความเค็มของเกลือ อธิบายอยํางไรมันก็ไมํเทําเอาเกลือใสํปากชิมดู เหมือนความ
อรํอยของทุเรียน อธิบายอยํางไรก็ไมํมีใครเข๎าใจได๎ นอกจากต๎องชิมด๎วยเทํานั้น นี่
แหละคือ รสพระธรรม 
 

 

ยํอหน๎าที่ (3) 
   ถ๎าใครมีสติแล๎ว
ความทุกข๑จะไมํ
เกาะติดเลย (ใจความ
ส าคัญอยูํตอนท๎ายยํอ
หน๎า) 
 

 

 

ยํอหน๎าที่ (4) 
    เจริญสติ คือ ทุก
เรื่องท่ีคิด  
ทุกจิตที่ท า ทุกค าท่ี
พูด ทุกอิริยาบถ 

ที่เคลื่อนไหว พยายาม
ตระหนักรู๎ไว๎  
(ใจความส าคัญอยูํ
ตอนต๎นยํอหน๎า) 
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        2.  การอ่านวิเคราะห์ข้อความ 

 

  การอํานวิเคราะห๑ข๎อความ คือ การอํานโดยพิจารณา ไตรํตรอง แยกแยะเนื้อความที่อํานวํา
สิ่งไหนเป็นข๎อเท็จจริง สิ่งไหนเป็นข๎อคิดเห็น และความรู๎สึก เป็นการอํานเพ่ือหาความหมายที่ซํอนเร๎น
หรือความหมายที่แท๎จริงของสาร โดยพิจารณาข๎อความที่อํานวําผู๎เขียนมีเจตนาให๎ผู๎อํานเกิดความคิด
หรือความรู๎สึกอะไรนอกเหนือไปจากการรู๎เนื้อเรื่อง ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง 
สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในการด าเนินชีวิตได๎ 
              วิธีการอ่านวิเคราะห์ข้อความ 

              1. พิจารณาวําเรื่องนี้ใช๎รูปแบบใด เชํน เป็นนิทาน เรื่องสั้น บทละคร บทความ ฯลฯ 

              2. แยกเนื้อเรื่องให๎ได๎วํา ใคร ท าอะไร ที่ไหน อยํางไร เมื่อไร 
              3. พิจารณาจุดประสงค๑ของผู๎เขียนวําต๎องการเสนออะไรแกํผู๎อําน เชํน ความรู๎ ความคิด 
หรือข๎อเสนอแนะ มีเจตนาอยํางไรในการน าเสนองานเขียนชิ้นนี้ 
              4. พิจารณาการเสนอข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น หรือความรู๎สึกของผู๎เขียน ซึ่งแตํละสํวนนั้นมี
ความแตกตํางกัน ผู๎อํานจึงควรแยกแยะข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็นและความรู๎สึกของผู๎เขียนออกจากกันด๎วย  
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ตัวอย่าง  การอ่านวิเคราะห์ข้อความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิลเลี่ยมผู้กล้าหาญ 

ว. ณ ประมวญมารค 

-------------------------------------------- 

วิลเลี่ยมนั่งมาคนเดียวในรถไฟ พลางมองดูเสาโทรเลข วัว และต๎นไม๎ผําน หน๎าตํางรถไฟอยํางสบายใจ 
โดยคิดไปเสียวํารถไฟก าลังจอดนิ่งอยูํเฉย ๆ เสา วัว และต๎นไม๎ตํางหากท่ีวิ่งผํานไปโดยเร็ว 

การที่วิลเลี่มถูกสํงมานั่งรถไฟไปเมืองชายทะเลแหํงหนึ่งชื่อ ซีบีซ คนเดียวนี้ ก็เพราะแมํ
ของวิลเลี่ยมไมํสบาย ต๎องไปอยูํโรงพยาบาลราว 2 อาทิตย๑ แมํของวิลเลี่ยมเกรงวํานางไมํอยูํ ทางบ๎าน
จะอยูํกันไมํเป็นปกติสุขเพราะวิลเลี่ยม จึงหาหนทางสํงวิลเลี่ยมไปตากอากาศอยูํกับเพ่ือนของนาง 
ซึ่งเคยเป็นนักเรียนรุํนเดียวกัน 

         วิลเลี่ยมชอบเดินทาง เห็นสนุกไปหมดทุกอยํางโดยคิดไปเสียวําตนเองเป็นคนอ่ืน จะเดิน
ไปทางอ่ืนที่ไมํใชํซีบีซ ตํอมาวิลเลี่ยมก็เปลี่ยนเป็นนึกวํา ตัวเองเป็นสปายไปสืบความลับส าคัญ  
แล๎วก็เปลี่ยนเป็นแมํทัพจะไปสงคราม คนอื่น ๆ ในรถไฟ คือลูกน๎องของแมํทัพ ในที่สุดสมมุติตัวเอง
เป็นเจ๎าของละครสัตว๑ พาฝูงสัตว๑จะไปเลํนตามเมืองใหญํ ๆ ผู๎ชายรํางใหญํจมูกยาวที่นั่งถัดออกไป     
เป็นช๎าง ผู๎หญิงใสํเสื้อแพรสีด า ๆ เป็นแมวน้ า เป็นต๎น 

         รถไฟคันที่วิลเลี่ยมนั่งมาหยุดไปตามทางกํอนถึงซีบีช ผู๎โดยสารพากันลงไปหมด ในที่สุด
เหลือวิลเลี่ยมนั่งอยูํคนเดียวในรถด๎านนั้น วิลเลี่ยมสมมุติตัวเองเป็นพํอมด ซึ่งโบกไม๎วิเศษทีไร     
ก็สามารถท าให๎คนหายไป และท าให๎ต๎นไม๎ ทุํงนาและเสาโทรเลขวิ่งได๎ 
         วิลเลี่ยมเลํนเป็นพํอหมดอยูํครูํใหญํก็เบื่อ มองหาอะไรอ่ืนที่จะเลํนตํอไป พอดีเหลือบไปเห็น
ปูายเขียนวํา “ดึงถ๎าต๎องการให๎รถไฟหยุด” ก็ท าตาโตทันที เอ้ือมมือออกไป แตํก็รีบหดกลับ    
เมื่ออํานตํอไป “ถ๎าดึงโดยไมํมีเหตุจะถูกปรับ 55 บาท” วิลเลี่ยมนึกถึงสตางค๑ไมํกี่สตางค๑ของตน  
ในกระเป๋าของตนก็ไมํกล๎าดึงสาย 

         แตํในที่สุดวิลเลี่ยมก็อดไมํได๎ ลุกขึ้นไปลูบคล าสายนั้น แล๎วสมมุติตนเองวําได๎ดึงแล๎ว เขาสงสัยวํา
มันเป็นอะไร ใช๎ได๎หรือ มันอาจจะเป็นห๎ามล๎อชนิดหนึ่ง ถ๎าดึงเบา ๆ คงไมํเป็นอะไร อยํางมากก็
อาจท าให๎รถไฟแลํนเบาไปนิดคงไมํมีใครสังเกต 

         คิดดังนั้นแล๎ววิลเลี่ยมก็ดึงสายเบา ๆ  
         รถไฟยังแลํนเต็มที่ตามเดิม 

         วิลเลี่ยมดึงแรงกวําเกําอีกนิดแตํก็ยังไมํมีอะไรเกิดขึ้น 
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ที่มา : ว. ณ ประมวญมารค (2548 : 142) 

        
         วิลเลี่ยมชักได๎ใจ ดึงแรงขึ้นอีก ทันใดนั้นเองก็มีเสียงห๎ามล๎อดังสนั่นไปหมด รถไฟทั้งขบวน
ก็หยุดกึกลง! 
         วิลเลี่ยมหมอบลงกับเก๎าอ้ี ชาไปทั้งตัวด๎วยความตกใจ นึกในใจวําถ๎าหมอบนิ่งแทบไมํหายใจอยูํเชํนนี้ 
ใคร ๆ คงไมํรู๎วําตนเป็นผู๎ดึงสายนั่นให๎รถไฟหยุด  
         การ๑ดรถคนหนึ่งวิ่งหน๎าตื่นเข๎ามาในรถคันที่วิลเลี่ยมนั่งอยูํ พอดีชายแกํทําทางเหมือนนายทหาร
คนหนึ่งเปิดประตูผัวะเข๎ามาอีกซีกหนึ่งของรถ เห็นการ๑ดก็ร๎องวํา “เออแนํะ หยุดรถพอเหมาะเทียว 
ไอ๎ผู๎ร๎ายอะไรคนหนึ่งก าลังจะขูํเอาเงินจากฉัน ถือไม๎ก าลังจะแพํนกบาลฉันอยูํแล๎ว ก็พอดีรถหยุด 
มันเลยเผํนหนีออกไปทางหน๎าตําง นั่นไงวิ่งไลํไปลิบ ๆ โนํน” แล๎วชายแกํก็ชี้มือไปนอกหน๎าตําง 
เห็นรํางของชายคนหนึ่งก าลังวิ่งอ๎าวไปทางทุํงกว๎าง ไม๎ที่เกือบ “แพํน” หัวชายแกํยังตกอยูํใกล๎รถไฟ 

         “รถหยุดพอเหมาะทีเดียว” ชายแกํเลําตํอไปพลางเช็ดเหงื่อที่หน๎าผาก “ช๎าไปอีกนาทีเดียว
เป็น...” 
         “ใต๎เท๎าดึงสายให๎รถหยุดหรือขอรับ?” การ๑ดถาม 

         “เปลํา ก็ไอ๎ผู๎ร๎ายมันครํอมฉันอยูํนี่นา ฉันกระดุกกระดิกได๎เมื่อไหรํ” 
         “แตํมีผู๎ดึงสายจากรถคันนี้นี่ขอรับ” การ๑ดรถวําพลางหันไปทางที่วิลเลี่ยมนั่งอยูํ วิลเลี่ยม
กลับตัวชาขึ้นมาอีกด๎วยความกลัว หลบตาการ๑ดรถ นั่งตัวสั่นคล๎ายเป็นไข๎  การ๑ดรถมองดูวิลเลี่ยม
นิ่งอยูํเป็นครูํ จึงพูดวํา “พํอหนูเกํงมาก” และหันไปบอกชายแกํวํา “พํอหนูคนนี้คงเห็นใต๎เท๎าถูกขูํ 
ไมํรู๎จะชํวยอยํางไร ก็เลยดึงสายให๎รถหยุด” 
         วิลเลี่ยมงงไปเป็นครูํที่เรื่องร๎ายกลายเป็นดีไปโดยคาดไมํถึงเชํนนี้ ชายแกํลุกขึ้นมาจับมือ    
วิลเลี่ยม ขอบใจเสียยกใหญํ ซ้ าให๎เงินเป็นรางวัลจนเต็มกระเป๋า ผู๎โดยสารอ่ืน ๆ ก็รุมกันมาแสดงความยินดี
และชมเชยความกล๎าหาญของวิลเลี่ยม ยายแกํคนหนึ่งสํงลูกกวาดมาให๎ครึ่งขวด เด็กผู๎หญิงคนหนึ่ง
ถึงกับเอาสมุดออโตกราฟมาให๎วิลเลี่ยมเซ็นชื่อ 

         วิลเลี่ยมยังงงไมํหาย ท าทําถํอมตัวที่มีผู๎ยกยํองวําเป็นผู๎กล๎า 
         ในที่สุดการ๑ดรถจดปากค าจากชายแกํผู๎เกือบถูกปล๎นเสร็จแล๎ว ก็จัดการให๎ผู๎โดยสารทุกคน 
กลับไปท่ีนั่งเดิมและให๎รถไฟแลํนตํอไป 

         วิลเลี่ยมเลยนั่งอยูํที่เดิมคนเดียวอีก คราวนี้เมื่อโลํงใจวําไมํโดนเลํนงานเพราะไปท าให๎รถไฟหยุดแล๎ว 
ก็เลยนึกฝันเห็นตัวเองเกํงกล๎าเสียเต็มทน ที่ไปตํอสู๎กับคนร๎าย จนคนร๎ายแพ๎กระโดดรถไฟหนีไป   
วิลเลี่ยมยิ่งนึกก็ยิ่งเห็นตัวเองเกํงกล๎ายิ่งขึ้นทุกที จนกระทั่งดูเหมือนพระเจ๎าริชาร๑ดใจสิงห๑หรือโจน
ออฟอาร๑ก ก็เกํงกล๎าสู๎วิลเลี่ยมไมํได๎เสียแล๎ว 
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การวิเคราะห์ 

        ผู๎เขียนเสนอรูปแบบการเขียนประเภทเรื่องสั้น และเป็นเรื่องราวการด าเนินเรื่องโดยที่ผู๎เขียน
เป็นผู๎เลําเรื่อง ใช๎ภาษาเข๎าใจ เรียงล าดับเหตุการณ๑ตั้งแตํต๎นจนจบ ถํายทอดเรื่องราวของเด็กคนหนึ่ง 
ที่ชื่อวิลเลี่ยม ซึ่งแมํของวิลเลี่ยมต๎องนอนโรงพยาบาล จึงสํงให๎วิลเลี่ยมไปอยูํกับเพ่ือนสมัยเรียน เป็นการชั่วคราว 
วิลเลี่ยมนั่งรถไฟเพ่ือไปลงที่ซีบีชและจะมีนางบีคอนเพ่ือนเกําของแมํเป็นผู๎รอรับ แตํในระหวํางการเดินทาง 
ผู๎เขียนได๎น าเสนอเรื่องราวที่ตื่นเต๎นตลอดการเดินทาง แม๎กระทั่งตอนจบเรื่องก็น าเสนอแบบหักมุม
และให๎ข๎อคิดด๎วย 

        จุดประสงค๑ของผู๎เขียนนั้นให๎ข๎อคิดดังนี้ ทุกคนต๎องการการยอมรับนับถือ อยากให๎คนรอบข๎าง
ให๎เกียรติ กลําวค าชมเชย อยากแสดงความสามารถให๎ทุกคนได๎เห็น วําตัวของเขาก็มีดีเชํนเดียวกัน   
ซึ่งในเรื่องแม๎แตํเด็กตัวเล็ก ๆ อยํางวิลเลี่ยม ก็ต๎องการเชํนนั้น เรื่องราวที่ผู๎เขียนน าเสนอเราสามารถ
น าแนวคิดนี้ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ คือเราจะต๎องเข๎าใจความต๎องการของคนรอบข๎าง รู๎จักยอมรับ 
ให๎เกียรติ นับถือความสามรถของผู๎อ่ืน สิ่งนี้จะท าให๎เกิดความสัมพันธ๑อันดี และเราก็จะได๎รับการยอมรับ
เชํนเดียวกันกับที่เราให๎ผู๎อ่ืน แตํในบางสถานการณ๑เราก็ไมํสามารถท ามันให๎ส าเร็จได๎ สุดท๎ายจะต๎อง
ทบทวนตัวเองและท าใจยอมรับ 

        อีกท้ังผู๎เขียนได๎สอดแทรกท้ังเรื่องราวที่เป็นข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น และความรู๎สึก ดังนี้ 
 

ข้อเท็จจริง เชํน 

        แมํของวิลเลี่ยมสํงวิลเลี่ยมไปหาเพ่ือนของหลํอนชื่อนางบีคอน โดยให๎วิลเลี่ยมนั่งรถไฟเพียงล าพัง
ไปลงที่เมืองซีบีซ ในชํวงที่หลํอนต๎องเข๎าโรงพยาบาลประมาณ 2 อาทิตย๑ 
 

        รถไฟคันที่วิลเลี่ยมนั่งมาหยุดไปตามทางกํอนถึงซีบีช ผู๎โดยสารพากันลงไปหมด ในที่สุดเหลือ   
วิลเลี่ยมนั่งอยูํคนเดียวในรถด๎านนั้น 

 

        “ถ๎าดึงโดยไมํมีเหตุจะถูกปรับ 55 บาท” 
 

ข้อคิดเห็น เชํน 

        วิลเลี่ยมชอบเดินทาง เห็นสนุกไปหมดทุกอยําง 
        “พํอหนูคนนี้คงเห็นใต๎เท๎าถูกขูํ ไมํรู๎จะชํวยอยํางไร ก็เลยดึงสายให๎รถหยุด” 
        วิลเลี่ยมชักได๎ใจ ดึงแรงขึ้นอีก 

        วิลเลี่ยมหารู๎ตัวไมํวําตนเองหายส าคัญแล๎ว 
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ความรู้สึก เชํน 

 

        พอดีชายแกํทําทางเหมือนนายทหารคนหนึ่งเปิดประตูผัวะเข๎ามาอีกซีกหนึ่งของรถ เห็นการ๑ด  
ก็ร๎องวํา “เออแนํะ หยุดรถพอเหมาะเทียว ไอ๎ผู๎ร๎ายอะไรคนหนึ่งก าลังจะขูํเอาเงินจากฉัน ถือไม๎ก าลัง
จะแพํนกบาลฉันอยูํแล๎ว ก็พอดีรถหยุด มันเลยเผํนหนีออกไปทางหน๎าตําง นั่นไงวิ่งไลํไปลิบ ๆ โนํน” 
 

        วิลเลี่ยมอํานขําวรู๎สึกเดือดปุด ๆ ไปทั่วตัว 

        “นําทุเรศที่สุดก็คือวํา......” 

 

คุณค่าของการอ่าน 

     

ในการสํงเสริมการอําน ครูควรชี้ให๎นักเรียนเห็นคุณคําของการอําน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลือกหนังสือด๎วย 
คุณคําของการอํานมีดังนี้  

1.  คุณค่าทางอารมณ์ 
            หนังสือที่ให๎คุณคําทางอารมณ๑ ได๎แกํ วรรณคดีที่มีความงามทั้งถ๎อยค า น้ าเสียง ลีลาในการประพันธ๑ 
ตลอดจนความงามในเนื้อหา อาจเรียกได๎วํามี “รส” วรรณคดี ซึ่งต าราสันสกฤต กลําววํา  มีรส 9 รส คือ 

                              1) รสแหํงความรักหรือความยินดี   
                              2) รสแหํงความรื่นเริง  
                              3) รสแหํงความสงสาร 

                              4) รสแหํงความเกรี้ยวกราด  
                              5) รสแหํงความกล๎าหาญ   
                              6) รสแหํงความนํากลัวหรือทุกขเวทนา  
                              7) รสแหํงความเกลียดชัง  
                              8) รสแหํงความประหลาดใจ  
                              9) รสแหํงความสงบสันติ  
                ในวรรณคดีไทยก็แบํงเป็น 4 รส คือ   
                              1) เสาวจนี                         การชมความงาม 

                              2) นารีปราโมทย๑                  การแสดงความรัก 

                              3) พิโรธวาทัง                           การแสดงความโกธรแค๎น 

                              4) สัลลาปังคพิไสย                   การคร่ าครวญ   
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                หลายทํานคงเคยได๎ศึกษามาแล๎ว หนังสือที่มิใชํต าราวิชาการโดยตรง มักแทรกอารมณ๑ไว๎ด๎วย
ไมํมากก็น๎อย ทั้งนี้เพ่ือให๎นําอํานและสนองอารมณ๑ของผู๎อํานในด๎านตําง ๆ 

2.  คุณค่าทางสติปัญญา 

                หนังสือดียํอมให๎คุณคําทางด๎านสติปัญญา อันได๎แกํ  ความรู๎และความคิดเชิงสร๎างสรรค๑ 
มิใชํความคิดในเชิงท าลาย ความรู๎ในที่นี้นอกจากความรู๎ทางวิชาการแล๎วยังรวมถึงความรู๎ทางการเมือง 
สังคม ภาษา และสิ่งตําง ๆ อันเป็นประโยชน๑แกํผู๎อํานเสมอ แม๎จะหยิบหนังสือมาอํานเพียง 2-3 นาที 
ผู๎อํานก็จะได๎รับคุณคําทางสติปัญญาไมํด๎านใดก็ด๎านหนึ่ง หนังสืออาจจะปรากฏในรูปของเศษกระดาษ
ถุงกระดาษ แตํก็จะ “ให้ ” บางสิ่งบางอยํางแกํผู๎อําน บางครั้งอาจชํวยแก๎ปัญหาที่คิดไมํตกมาเป็น
เวลานาน ทั้งนี้ยํอมสุดแตํวิจารณญาณและพ้ืนฐานของผู๎อํานด๎วย บางคนอาจมองผํานไปโดยไมํสนใจ 
แตํบางคนอาจมองลึกลงไปเห็นคุณคําของหนังสือนั้นเป็นอยํางยิ่ง  คุณคําทางสติปัญญาจึงมิใชํขึ้นอยูํ
กับหนังสือเทํานั้น หากข้ึนอยูํกับผู๎อํานด๎วย 

  3.  คุณค่าทางสังคม 

            การอํานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบตํอกันมาแตํเป็นโบราณกาล หากมนุษย๑ไมํมีนิสัย 
ในการอําน วัฒนธรรมคงสูญสิ้นไป ไมํสืบทอดมาจนบัดนี้ วัฒนธรรมทางภาษา การเมือง การประกอบ
อาชีพ การศึกษา กฎหมาย ฯลฯ เหลํานี้ อาศัยหนังสือและการอํานเป็นเครื่องมือในการเผยแพรํและ
พัฒนาให๎คุณคําแกํสังคมนานัปการ หนังสืออาจท าให๎การเมืองเปลี่ยนแปลงไปได๎ หากมีคนอําน    
เป็นจ านวนมาก หนังสือและผู๎ อํานจึงอาศัยกันและกันเป็นเครื่องสืบทอดวัฒนธรรมของมนุษย๑        
ในสังคมที่เจริญแล๎ว จะเห็นได๎วํา ในกลุํมคนที่ไมํมีภาษาเขียน ไมํมีหนังสือ ไมํมีการอําน วัฒนธรรม
ของสังคมนั้นมักล๎าหลัง ปราศจากการพัฒนา การอํานจึงให๎คุณคําทางสังคมในทุกด๎าน 

 

ประโยชน์ของการอ่าน 

 

        1.  เป็นการพัฒนาสติปัญญา ให๎เกิดความรู๎ ความฉลาด เกิดภูมิคุ๎มกันที่ดีในชีวิตจิตใจ 

        2.  ท าให้มีความรู้ในวิชาด้านต่าง ๆ อาจเป็นความรู๎ทั่วไปหรือความรู๎เฉพาะด๎านก็ได๎ เชํน 
การอํานต าราแขนงตําง ๆ หนังสือคูํมือหนังสืออํานประกอบในแขนงวิชาตําง ๆ  
        3.  ท าให้รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ การอํานหนังสือพิมพ๑ การอํานจากสื่อสารสนเทศตําง ๆ 
การอํานสื่อเหลํานี้ นอกจากจะท าให๎รู๎ทันขําวสารบ๎านเมือง และสภาพการณ๑ตําง ๆ ในสังคม ทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศแล๎ว ยังจะได๎ทราบขําวกีฬา ขําวบันเทิง บทความวิจารณ๑ ตลอดจนโฆษณา
สินค๎าตําง ๆ อีด๎วย ซึ่งเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งในการปรับความเป็นอยูํให๎เหมาะสม และสอดคล๎องกับ
สภาพสังคมของตนในขณะนั้น ๆ  
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        4.  ท าให้ค้นหาค าตอบที่ต้องการได้ การอํานหนังสือจะชํวยตอบค าถามที่เราข๎องใจสงสัย 
ต๎องการรู๎ได๎ เชํน อํานพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายของค า อํานหนังสือกฎหมายเมื่อต๎องการรู๎ข๎อปฏิบัติ 
อํานหนังสือคํูมือแนะวิธีเรียนเพ่ือต๎องการประสบความส าเร็จในการเรียน เป็นต๎น 

        5.  ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน การอํานหนังสือที่มีเนื้อเรื่องนําอําน นําสนใจ มีการใช๎ส านวน
ภาษาที่ซาบซึ้งกินใจ ยํอมท าให๎ผู๎อํานมีความสุข ความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ๑คล๎อยตามอารมณ๑ของเรื่องนั้น ๆ 
ผํอนคลายความตึงเครียด ได๎ข๎อคิด คติชีวิต และยังเป็นการยกระดับจิตใจให๎สูงขึ้นอีกด๎วย เชํน อํานนิทาน 
อํานนวนิยาย อํานบทกวีนิพนธ๑ อํานการ๑ตูน อํานนิตยสาร เป็นต๎น 

        6.  ท าให้เกิดทักษะและพัฒนาการในการอ่าน ผู๎ที่อํานหนังสือสม่ าเสมอยํอมเกิดความช านาญ
ในการอํานสามารถอํานได๎เร็ว เข๎าใจเรื่องราวที่อํานได๎งําย จับใจความได๎ถูกต๎อง เข๎าใจประเด็นส าคัญ
ของเรื่องและสามารถประเมินคุณคําของเรื่องที่อํานได๎อยํางสมเหตุสมผล เชํน การอํานบทความ บทวิจารณ๑ 
สารคดี เอกสารทางวิชาการตําง ๆ  
        7.  ท าให้ชีวิตมีพัฒนาการเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ก๎าวหน๎า ประสบความส าเร็จ ประพฤติดี ประพฤติชอบ 
ผู๎อํานยํอมมีความรู๎เรื่องราวตําง ๆ มาก เกิดความรู๎ ความคิดที่หลากหลายกว๎างไกล สามารถน ามา
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให๎ชีวิตมีคุณคําและมีระเบียบแบบแผนที่ดียิ่งขึ้น เชํน  การอําน
หนังสือธรรมะ กฎแหํงกรรม มงคลชีวิต ผลงานของบุคคลดีเดํน เป็นต๎น 

        8.  ท าให้มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ผู๎อํานมากยํอมรู๎มาก มีข๎อมูลตําง ๆ  สั่งสมไว๎มาก 
เมื่อสนทนากับผู๎อ่ืนยํอมมีความมั่นใจ ไมํขัดเขินเพราะมีภูมิความรู๎ สามารถถํายทอดความรู๎ให๎ค าแนะน า
แกํผู๎อ่ืน เชํน การอํานหนังสือสุขภาพชีวิต นิตยสาร วารสาร สารสุขภาพ หมอชาวบ๎าน หนังสือการสร๎าง
มนุษยสัมพันธ๑ เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

สรุปท้ายบท 

 

 การอํานเป็นการท าความเข๎าใจเกี่ยวกับตัวอักษร สัญลักษณ๑ เป็นการแปลความหมาย ความคิด 
เจตนาหรือการท าความเข๎าใจในการสื่อความหมายนั้น การอํานมีหลายประเภท ขึ้นอยูํกับวําผู๎อําน   
มีจุดประสงค๑อยํางไรในการอํานแตํละครั้ง บางคนอาจต๎องการอํานเพียงครําว ๆ เพ่ือให๎รู๎เรื่องราวเหลํานั้น
อยํางรวดเร็ว เชํน การอํานหนังสือพิมพ๑ อํานการ๑ตูน หรืออํานแบบกวาดสายตา เป็นการอํานที่ค๎นหา
สํวนที่ต๎องการ อํานเพียง 2-3 บรรทัด โดยไมํได๎สนใจสํวนอ่ืน หรืออาจจะเป็นการอํานแบบละเอียด 
ซึ่งเหมาะกับการอํานต ารา อํานเพ่ือศึกษาหาความรู๎ การอํานที่ดีควรตั้งจุดประสงค๑ให๎ชัดเจน จะท าให๎
ได๎รับประโยชน๑จากการอํานสูงสุด การอํานให๎ทั้งความรู๎ ความบันเทิง ได๎พักผํอน และใช๎เวลาวําง    
ให๎เกิดประโยชน๑ ทักษะการอํานสามารถสํงเสริมพัฒนาได๎ เป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนเชํนเดียวกับทักษะ
อ่ืน ๆ อาจต๎องใช๎เวลาในการฝึกฝนอยูํเสมอจนเกิดเป็นนิสัยรักการอําน เพราะการอํานเป็นจุดเริ่มต๎น
ของการพัฒนาตนเองทุกคนจึงควรรักการอําน 

 ครูผู๎สอนเป็นสํวนส าคัญในการสํงเสริมทักษะการอํานและปลูกฝังนิสัยรักการอําน โดยการจัด
กิจกรรมสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนเป็นเด็กรักการอํานหนังสือ เพราะเด็กที่สามารถอําน
หนังสือออก มีทักษะในการอํานไว มีสมาธิในการอํานอยํางตํอเนื่องสามารถจับประเด็นส าคัญของข๎อความได๎ 
มีอารมณ๑และจินตนาการรํวมอยูํด๎วยกับสิ่งที่อําน จะท าให๎เกิดความช านาญในการรับรู๎ พัฒนาทางด๎าน
ความคิด พัฒนาทางด๎านทักษะการอํานอยํางตํอเนื่อง สามารถศึกษาเรียนรู๎พัฒนาตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให๎ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให๎อยํางถูกต๎องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. การอํานหมายถึงอะไร มีความส าคัญอยํางไร 

2. จุดประสงค๑ของการอําน ที่จะเป็นประโยชน๑แกํตนเองมีอะไรบ๎าง 
3. การอํานมีกี่ประเภท อะไรบ๎าง 
4. การอํานแตํละประเภทเหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร จงอธิบาย 

5. หลักการอํานจับใจความส าคัญต๎องท าอยํางไรบ๎าง 
6. ระดับความเข๎าใจในการอํานมีกี่ระดับ จงอธิบาย 

7. การพัฒนาทักษะการอําน มีข้ันตอนอยํางไร จงอธิบาย 

8. การอํานให๎คุณคําอะไรแกํเราบ๎าง จงอธิบาย 

9. อุปสรรคของการอํานที่ควรแก๎ไข ได๎แกํอะไรบ๎าง 
10. ถ๎ามีอุปสรรคของการอํานที่เกิดจากตัวผู๎ฟังเอง จะมีวิธีแก๎ไขอุปสรรคนั้นได๎อยํางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  6 

 

การเขียน 

 

ความน า 

 

การเขียนนับเป็นทักษะที่เป็นทั้งศาสตร์และก็ศิลป์ กล่าวคือ การที่เราจะเขียนออกมาได้ดีนั้น
จะตอ้งมีความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการในการเขียน นั่นคือศาสตร์ทางด้านการเขียน ส่วนศิลป์ คือ 
การเลือกใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมตามระดับของภาษา ใช้ภาษาในการสื่ออารมณ์ สื่อความหมาย 
ความคิด ได้ชัดเจน หรือเป็นการใช้ภาษาเรียงร้อยถ้อยค าอย่างงดงาม เช่น บทเพลง บทกลอน เป็นต้น  
การเขียนที่จะให้ได้ผลตามที่ปรารถนานั้น ผู้เขียนควรหมั่นฝึกฝนการใช้ภาษาในการเขียนอย่างสม่ าเสมอ  
เหตุเพราะผู้เขียนและผู้อ่านไม่ได้ประจันหน้ากันมีแต่ตัวอักษรเท่านั้นที่จะก่อเกิดมโนภาพ การเขียน 
จึงค่อนข้างยุ่งยากกว่าการสื่อสารด้วยการพูด บางครั้งเราต้องใช้ศิลปะและกลวิธีต่าง ๆ เพ่ือจะได้ติดต่อสื่อสาร
กับผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนจึงนับว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน
และมีแบบอย่างของการเขียนที่ดี 
 

ความหมายของการเขียน 

 

 การเขียนถือเป็นทักษะการสื่อสารที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าทักษะอื่น ๆ เพราะผู้ที่จะเขียนได้ดี
นั้นต้องเป็นบุคคลที่ฟังมาก อ่านมาก มีความรู้และประสบการณ์กว้างขวาง ซึ่งได้มีนักวิชาการหลาย
ท่าน กล่าวถึงการเขียนไว้หลายลักษณะ ดังนี้ 

นพดล  จันทร์เพ็ญ (2557 : 135) กล่าวว่า การเขียน คือ การแสดงออกในการติดต่อสื่อสาร
อย่างหนึ่งของมนุษย์เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ประสบการณ์ 
จินตนาการ เรื่องราวต่าง ๆ และข่าวสาร โดยใช้ตัวอักษรและเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นสื่อ 

จิรวัฒน์  เพชรรัตน์  และ อัมพร  ทองใบ (2555 : 136) กล่าวว่า การเขียน คือ การสื่อความหมาย 
โดยการน าความรู้ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ และจินตนาการของผู้เขียนออกมาเรียบเรียง 
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือจุดมุ่งหมายในการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านให้ได้เข้าใจตรงตามที่ผู้เขียน
ต้องการได ้
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สนิท  สัตโยภาส (2544 : 142) กล่าวว่า การเขียน คือ การติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ 
ที่มนุษย์พยายามถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้อ่านอ่านแล้ว
เข้าใจตามที่ตนต้องการ 

ภาควิชาภาษาไทย (2540 : 169) กล่าวว่า การเขียน คือ เป็นการสื่อสารด้วยตัวอักษรเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ ข่าวสาร และจินตนาการจากผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน 

 จะเห็นได้ว่า การเขียน หมายถึง การสื่อความหมายของมนุษย์ เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ประสบการณ์ จินตนาการ เรื่องราวต่าง ๆ และข่าวสารของผู้เขียน 
ออกมาเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านให้ได้เข้าใจตรงตามที่ผู้เขียน
ต้องการ 
 

ความส าคัญของการเขียน 

 

การเขียนเป็นทักษะหนึ่งในสี่ทักษะที่มีความส าคัญต่อชีวิต เพราะเป็นเครื่องมือบันทึกและถ่ายทอด
เรื่องราวต่าง ๆ ความส าคัญของการเขียนมีดังนี้ 

1.  การเขียนมีความส าคัญในแง่ที่เป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ที่มนุษย์ใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ และประสบการณ์ต่อกันและกัน 

2.  การเขียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรม อันเป็นมรดกด้านภูมิปัญญาของมนุษย ์

3.  การเขียนช่วยเผยแพร่ และกระจายความรู้ ความคิดและข่าวสารได้อย่างกว้างไกล และรวดเร็ว 
4.  การเขียนเป็นการบันทึกทางสังคมที่ให้คุณค่า อ านวยประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ชนรุ่นหลัง

ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

5.  การเขียนสามารถสร้างความรักสามัคคีในมนุษยชาติได้เมื่องานเขียนนั้นมีความหมายเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ สร้างความรักเพ่ือนมนุษย์ เป็นงานเขียนที่สร้างสรรค์สันติสุขแก่สังคมโลก 

6.  การเขียนสามารถยึดเป็นงานอาชีพที่ส าคัญอย่างหนึ่งได้ในปัจจุบัน 

7.  การเขียนสามารถท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิตได้โดยเฉพาะด้านการศึกษาเล่าเรียน 

 8.  การเขียนเป็นการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และต่อสังคม 

 9.  การเขียนเป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น ต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้เรื่องราว ท าให้รัก 
ท าให้โกรธ และสามารถสร้างหรือท าลายความสามัคคีของคนในชาติได้ 
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จุดประสงค์ในการเขียน 

 

การเขียนเป็นการใช้ภาษาเพ่ือถ่ายทอดความคิดให้ผู้อ่านเข้าใจตรงตามความต้องการของผู้เขียน 
ฉะนั้นการเขียนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ ผู้เขียนควรมีการก าหนดจุดประสงค์การเขียนที่แน่นอน  
โดยทั่วไปแล้วผู้เขียนจะสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.  การเขียนเพื่อบอกเล่าหรืออธิบาย เป็นงานเขียนที่มุ่งให้ผู้อ่านรับทราบ เข้าใจในเรื่องราว 
เหตุการณ์ วิธีการหรือความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช่น เขียนข่าว อธิบายความหมายของค าศัพท์ 
อธิบายวิธีตอนกิ่งล าไย อธิบายหลักเกณฑ์การสมัครงาน เขียนเล่าประวัติบุคคลส าคัญ เขียนประกาศต่าง ๆ 
เขียนเล่าเหตุการณ์ประทับใจ และเขียนอธิบายความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น 

2.  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นงานเขียนที่ผู้เขียนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง โดยมีหลักฐานข้อมูลและเหตุผลประกอบ เช่น การเขียนชี้แจง การเขียนบทความแสดง
ความคิดเห็น การเขียนตอบข้อสอบแบบความเรียง  เขียนวิเคราะห์งานเขียน เขียนวิเคราะห์ข่าว  
หรือเขียนวิจารณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

3.  เขียนเพื่อจูงใจ โน้มน้าวใจ เป็นการเขียนที่ต้องการให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามจนเกิดการปฏิบัติ 
เช่น การเขียนในงานประชาสัมพันธ์ เขียนบทโฆษณาสินค้า เขียนบทโฆษณาหาเสียง เขียนโฆษณา
ภาพยนตร์ หรือเขียนค าขวัญของหน่วยงานหรือกิจกรรมบางอย่าง และเขียนสารคดีที่ให้แนวคิด เป็นต้น 

4.  การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ เป็นการเขียนที่ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายจะให้ผู้อ่านมีอารมณ์
คล้อยตามและเกิดจินตนาการเห็นภาพตามที่ผู้เขียนต้องการ การใช้ถ้อยค าภาษาในงานเขียนในลักษณะนี้ 
ต้องใช้ถ้อยค าภาษาที่ประณีตงดงาม สามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกให้เกิดแก่ผู้อ่านได้ ซึ่งบางครั้ง 
ก็ต้องใช้ถ้อยค าที่มีความหมายแฝง มีความหมายเชิงสัญลักษณ์หรือความหมายเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือ
ช่วยสร้างจินตนาการให้เกิดแก่ผู้อ่าน การเขียนตามจุดมุ่งหมายนี้จะปรากฏในการเขียนประเภท
บันเทิงคดีเป็นส่วนใหญ่ 

5.  การเขียนเพื่อล้อเลียนเสียดสี เป็นการเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะต าหนิสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
อาจเป็นบุคคล เหตุการณ์หรือสถานการณ์ แต่เป็นการต าหนิอย่างนุ่มนวล ท านองติเพ่ือก่อ การเขียน
ลักษณะนี้ต้องไม่มีลักษณะการกล่าวร้ายหรือมุ่งท าลาย การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทนี้ต้องสุภาพ 
นุ่มนวล อาจแทรกอารมณ์ขันท านองยั่วล้อด้วยค าหรือด้วยเรื่องราว 

6.  การเขียนเพื่อกิจธุระ เป็นการเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การเขียนชนิดนี้
จะมีรูปแบบการเขียนและลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปตามประเภทของงานเขียน เช่น การเขียน
หนงัสือราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนโทรเลข เป็นต้น 
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7.  การเขียนเพื่อบอกให้ทราบข้อเท็จจริง เป็นงานเขียนที่เกี่ยวกับทางราชการเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น การเขียนประกาศ ค าชี้แจง ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ แถลงการณ์ สิ่งส าคัญส าหรับการเขียน
เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง คือ ผู้เขียนจะต้องใช้ภาษาท่ีเป็นภาษาราชการ จะใช้ภาษาที่เป็นภาษาพูดหรือ
ภาษาตลาดไม่ได้เป็นอันขาด 

 

ลักษณะของงานเขียนที่ดี 
  

งานเขียนที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
1.  มีความถูกต้อง ได้แก่ มีเนื้อหาถูกต้องตามข้อเท็จจริง รูปแบบการน าเสนอถูกต้องตามประเภท

ของงานเขียน การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาและระดับภาษา ตลอดจนการอ้างอิงถูกต้องตาม
แบบแผนของการอ้างอิง 

2.  มีความชัดเจน ได้แก่ การใช้ค าให้ถูกต้องตามความหมาย การเรียบเรียงประโยคที่ถูกต้อง  
สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร รวมทั้งมีกลวิธีการเขียน
ทีท่ าให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพชัดเจน เนื้อหาของงานเขียนมีเอกภาพ เป็นต้น 

3.  มีความเรียบง่าย ได้แก่ การใช้ค าธรรมดา ๆ แต่สามารถอ่านแล้วเข้าใจทันที ไม่ใช้ค าที่
อ่านแล้วต้องแปลความหมายมาก ใช้ประโยคที่เรียบ ๆ แต่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์และจินตนาการต่าง ๆ 
เป็นต้น 

4.  มีความกระชับ ได้แก่ การใช้ค าน้อยแต่มีความหมายกว้าง ไม่ใช้ค าฟุุมเฟือย อ้อมค้อม  
วกวน จนท าให้ไม่สามารถจับประเด็นของงานเขียนนั้นได้เลย 

5.  มีความสละสลวย ได้แก่ การใช้ภาษาสละสลวย รู้จักหลากค าเพ่ือเลี่ยงความซ้ าซาก อันเกิดจาก
การใช้ค าเดิม ๆ ซ้ ากัน 

6.  สร้างความประทับใจ ได้แก่ การสร้างอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก
ที่ดีด้วยการใช้ค า ส านวนโวหาร ค าภาพพจน์ต่าง ๆ สื่อความโดยการใช้ค าท่ีเร้าความรู้สึก อาจเกิดจาก
การเน้นค า ส านวน ประโยค เช่น การซ้ าค า ใช้ค าไวพจน์ ค าอธิพจน์ ฯลฯ 

7.  มีลีลา ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรรค ามาใช้ในงานเขียน แล้วท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกที่ดี 
เช่น การใช้ถ้อยค าที่ราบรื่น และสร้างความไพเราะ การหลากค า การเล่นค า ฯลฯ 

8.  สร้างภาพพจน์ หรือจินตนาการ ได้แก่ การใช้ถ้อยค าเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก
สู่ผู้อ่าน ให้ผู้อ่านได้จินตนาการ หรือสร้างอารมณ์ และมโนภาพตามที่ผู้เขียนต้องการ ในการเขียนเพ่ือ
จุดมุ่งหมายนี้ จะต้องใช้ภาษาประณีตงดงาม สามารถสื่อความรู้สึกและอารมณ์สะเทือนใจถึงผู้อ่านได้
อย่างชัดเจน 
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9.  มีความสร้างสรรค์ ได้แก่ ความสร้างสรรค์ทางความคิดของผู้เขียน ความสร้างสรรค์ทางการใช้ภาษา 
และประโยชน์ในการสร้างสรรค์ท่ีผู้อ่านจะได้รับ 

 

ลักษณะของผู้เขียนที่ดี 
 

ลักษณะของผู้เขียนที่ดี  มีดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นผู้ที่สนใจในการอ่านหนังสือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นต ารา วารสาร บทความ นวนิยาย เรื่องสั้น 

เรื่องแปล บทร้อยกรอง หรือเอกสารต่าง ๆ โดยผู้นั้นจะต้องเป็นผู้อ่านเป็นด้วย 

2.  เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดแปลกใหม่ท่ีไม่ซ้ ากับคนอ่ืน ซึ่งผู้อ่านสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.  เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี รู้จักใช้ภาษาต่าง ๆ ไม่สับสนวกวน และเป็นภาษา
สละสลวย 

4.  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถน าเหตุการณ์หรือเรื่องที่เคยพบเห็น
มาประกอบงานเขียนได ้

5.  เป็นผู้ที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่มีอคติต่อสิ่งใดและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างมีเหตุผล 

6.  เป็นผู้ที่รู้จักใช้กลวิธีต่าง ๆ  ในการเขียน เช่น แทรกอารมณ์ขัน ใช้ภาษาเป็นกันเองเหมือนก าลังพูด
กับผู้อ่าน เป็นต้น 

7.  เป็นผู้ที่รู้จักใช้วิธีการเริ่มต้นเรื่อง การด าเนินเรื่อง และการจบเรื่องอย่างประทับใจ ท าให้
ผู้อ่านอยากติดตามงานเขียนต่อไป 

8.  เป็นผู้ที่มีมารยาทในการเขียน ไม่ลอกเลียนแบบใคร และไม่ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย  
หรอืเดือดร้อนจากงานเขียนนั้น ๆ  

9.  เป็นผู้ที่มีนิสัยชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 

10.  เป็นผู้ที่มีความอดทน มานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือค าวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ 
โดยฝึกฝนการเขียนอย่างสม่ าเสมอ 

 

ประเภทของการเขียน 

 

 การเขียนมีหลายประเภทซึ่งมีท้ังการเขียนที่เป็นทางการและการเขียนที่ไม่เป็นทางการ ในที่นี้
จะขอเสนองานเขียนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ดังนี้ 
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1.  การเขียนย่อความ 

2.  การเขียนจดหมาย 

3.  การเขียนเรียงความ 

 4.  การเขียนบทร้อยกรอง 
 

1.  การเขียนย่อความ 

การย่อความ คือ การที่สามารถเก็บใจความส าคัญของเรื่องได้ถูกต้อง แล้วน ามาเรียบเรียงให้กะทัดรัด
ที่สุด ถือได้ว่า มีประโยชน์มาก เพราะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของคนเราได้ โดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษา การบันทึกย่อความรู้ไว้ทบทวนก่อนสอบ การตอบข้อสอบที่เป็นอัตนัยก็ต้องอาศัยการย่อความ
ทั้งสิ้น การย่อความสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามจุดประสงค์ของการย่อความ ดังนี้ 

1.1  ย่อความเพื่อเก็บเนื้อเรื่อง การย่อความนี้มักใช้ย่อเรื่องราวประวัติ จดหมายโต้ตอบ ข่าว 
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจเรื่องราวตามล าดับเหตุการณ์ ใจความต้องสมบูรณ์ 

1.2  ย่อเพื่อเก็บความคิด ย่อความแบบนี้มักใช้กับเรื่องที่แสดงความคิดเห็น เช่น บทความ บทวิจารณ์ 
รายงานข้อสินนิษฐาน ข้อความสั้น ๆ ที่ต้องการให้สรุป ข้อคิดเห็น การย่อความแบบนี้มักจะสั้นกว่า 
แบบเก็บเนื้อเรื่อง บางครั้งอาจมีความยาวเพียงประโยคเดียว ซึ่งเป็นความคิดหลัก 

หลักการย่อความ 

1.  อ่านเรื่องที่ต้องการย่ออย่างละเอียด ด้วยความเป็นกลางหลาย ๆ รอบ ว่าผู้เขียนต้องการเน้น
หรือเสนอเรื่องอะไร มีความส าคัญอะไรบ้าง  

2.  อ่านพิจารณา จับใจความส าคัญออกมาบันทึกด้วยภาษาท่ีรัดกุม  

3.  น าใจความทั้งหมดมาเรียบเรียงใหม่ ให้เนื้อความส าคัญกันตามล าดับโดยใช้ประโยคสั้น ๆ 
ความหมายชัดเจน  

4.  ทบทวนข้อความเรียบเรียงอีกครั้ง ดูความบกพร่องอย่างถี่ถ้วนว่า ความหมายของเรื่องตกไป
หรือเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่  

5.  บทความที่น ามาย่อ การชี้แจงที่มาของข้อความที่น ามาย่อ นิยมใช้แบบขึ้นต้นย่อความดังนี้ 
ย่อความร้อยแก้วธรรมดา ขึ้นต้นดังนี้  

- ย่อเรื่องอะไร  

- ใครเป็นผู้แต่ง  
- จากหนังสืออะไร หน้าเท่าไร  
- มีความว่า…… 
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ย่อจดหมายขึ้นต้น ดังนี้  
- ย่อจดหมายของใคร ถึงใคร ลงเลขท่ีเท่าไร (ถ้าเป็นจดหมายราชการ)  
- เรื่องอะไร  
- วัน เดือน ปี อะไร  

- มีความว่า……  
ถ้าเป็นจดหมายตอบรับ ขึ้นต้นดังนี้  

- ย่อจดหมายของใคร ถึงใคร ลงเลขท่ีเท่าไร (ถ้าเป็นจดหมายราชการ)  
- เรื่องอะไร  
- วัน เดือน ปี อะไร  

- ความฉบับแรกว่าอะไร  

- ใครตอบเม่ือไร  

- มีความว่า….  
ย่อพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท โอวาท ปาฐกถาสุนทรพจน์ ค าปราศรัย ขึ้นต้นดังนี้  

- ย่อ…..ของใคร  

- กล่าว (แสดง,ให้,พระราชทาน…..ฯลฯ) แก่ใคร  

- เรื่องอะไร (ถ้ามี)  
- เนื่องในงานอะไร(ถ้ามี)  
- ณ ที่ใด  

- เมื่อไร  
- ถ้าย่อจากหนังสือ ให้บอก วัน เดือน ปี ปีที่พิมพ์ และหน้า  
- มีความว่า…… 

ประโยชน์ของการย่อความ 

สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน บางครั้งเราใช้ประโยชน์ในส่วนนี้โดยไม่รู้ตัว การย่อความนั้นมี
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกฝุาย ทุกอาชีพ ทุกวัย ดังนั้น การย่อความ จึงมีประโยชน์ในการฝึกหัดอ่าน
ในใจหรือฟังเพ่ือเก็บข้อความส าคัญ ตลอดจนการฝึกหัดในการใช้ภาษาการเขียนให้กระชับ รู้จักแยกแยะ
ใจความส าคัญที่เป็นแก่นของเรื่อง คือจะกล่าวแต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดเท่านั้น  

 

2.  การเขียนจดหมาย 

จดหมาย คือ หนังสือที่ใช้ติดต่อสื่อสารแทนวาจา นับว่าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย 
สิ่งที่ต้องค านึงในการเขียนจดหมาย คือ ต้องใช้ภาษาในการสื่อสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาที่กระชับ
กะทัดรัด มีความต่อเนื่องของเหตุการณ์ตามล าดับ ไม่ซับซ้อน ข้อความแจ่มแจ้ง ที่ส าคัญผู้อ่านสามารถ
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เข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการ ซึ่งการเขียนจดหมายแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในการใช้ค าพูด 
สรรพนาม ค าขึ้นต้น และค าลงท้าย ดังนั้นผู้เขียนจึงควรศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนท าการเขียน
จดหมายแต่ละประเภท  

 จดหมายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
2.1  จดหมายส่วนตัว 

2.2  จดหมายธุรกิจ 

2.3  จดหมายราชการ 

 

2.1  จดหมายส่วนตัว 

 จดหมายส่วนตัว หมายถึง จดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยกัน ญาติสนิท มิตรสหาย 
เพ่ือส่งข่าวคราว ไต่ถามทุกข์สุขส่วนตัว หรือแจ้งธุระเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการ 
ส านวนภาษาที่ใช้ไม่เคร่งครัดอย่างภาษาที่ใช้ในหนังสือราชการ อาจใช้ภาษาระดับกันเองหรือภาษา
ปากก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารด้วย ซึ่งการเขียนจดหมายส่วนตัว
เราอาจใช้ภาษาพูดในการเขียนได้ แต่จะต้องรู้จักเลือกใช้ค าพูดให้เหมาะสมกับบุคคล ดังเสนอไว้ใน
ตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง 6.1 ค าสรรพนาม ค าข้ึนต้น ค าลงท้ายจดหมายส่วนตัว 

ที่มา : การใช้ภาษาไทย เล่ม 1 (2542 : 36-37) 
 

 

ผู้รับจดหมาย 

 

ค าขึ้นต้น 
สรรพนาม 

 

ค าลงท้าย 
บุรุษท่ี 1 บุรุษท่ี 2 

พ่อ แม ่

 

 

 

ปูุ ย่า 
ตา ยาย 

 

 

 

กราบเท้า 
(คุณพ่อ คุณแม่) 
ที่เคารพรักอย่างสูง 
 

กราบเท้า 
(คุณปู ุคุณย่า  
คุณตา คุณยาย) 
ที่เคารพอย่างสูง 

ลูก 

ชื่อเล่น 

 

 

หลาน 

ชื่อเล่น 

คุณพ่อ 

คุณแม่ 
 

 

คุณปู ุ 
คุณย่า  
คุณตา  
คุณยาย 

โดยความเคารพ 

อย่างสูง 
 

 

โดยความเคารพ 

อย่างสูง 
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ตาราง 6.1 (ต่อ) ค าสรรพนาม ค าข้ึนต้น ค าลงท้ายจดหมายส่วนตัว 

ที่มา : การใช้ภาษาไทย เล่ม 1 (2542 : 36-37) 
 

 

ผู้รับจดหมาย 

 

ค าขึ้นต้น 

สรรพนาม  

ค าลงท้าย บุรุษท่ี 1 บุรุษท่ี 2 

ลุง ปูา 
น้า อา 
 

 

 

 

 

พ่ี 

 

 

น้อง 
 

เพ่ือน 

 

 

พระสงฆ ์

 

 

กราบเท้า 
(คุณลุง คุณปูา) 
กราบเรียน 

(คุณน้า คุณอา) 
ที่เคารพรักอย่างสูง 
ที่เคารพรัก 

 

เรียน พี่....ที่เคารพ 

 

 

...............นอ้งรกั 

 

...............เพ่ือนรัก 

...............ท่ีนบัถือ 

 

นมัสการ 

หลาน 

ชื่อเล่น 

 

 

 

 

 

น้อง 
ชื่อเล่น 

 

พ่ี 

 

ผม ฉัน  
ชื่อเล่น 

 

กระผม 

ดิฉัน 

คุณลุง 
คุณปูา 
คุณน้า 
คุณอา 
 

 

 

พ่ี 

 

 

น้อง ชื่อเล่น 

 

คุณ เธอ 

 

 

ท่าน 

พระคุณท่าน 

โดยความเคารพ 

อย่างสูง 
 

 

 

 

 

โดยความเคารพ 

 

 

รักและคิดถึง 
 

รักและคิดถึง 
คิดถึงเสมอ 

 

ขอนมัสการด้วยเคารพ
(อย่างสูง) 
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ตัวอย่าง จดหมายส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 ม.2 ต.บ้านฝาง 
อ.สระใคร จ.หนองคาย 

43100 

                                                                   ------เว้น 1 บรรทัด------- 

27 สิงหาคม 2559 

                     ------เว้น 1 บรรทัด------- 

                  เคนโด้เพื่อนรกั 

 ----เว้น 1 บรรทัด---- 

                           เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือเปล่า ทุกคนในครอบครัวของฉันคิดถึง 
                 เธอมาก ที่ผ่านมาฉันเรียนหนักมาก จึงไม่ได้ตอบจดหมายเธอตั้งหลายคราว 

 

                 ปีใหม่นี้ถ้าเธอไม่ได้ไปเที่ยวไหน พวกเราอยากให้เธอมาเท่ียวปีใหม่ที่บ้าน 

 ---เว้น 1 นิ้ว--- ของเรา ตั้งใจไว้ว่า จะจัดงานปีใหม่พร้อมกับฉลองวันคล้ายวันเกิดของฉันด้วย  
                  จากนั้นเราก็จะเปิดเพลงเต้นกัน และสุดท้ายก็จับฉลากของขวัญปีใหม่ เธอว่ามันน่า 

                  สนุกไหม รีบตอบกลับมาเร็ว ๆ นะ พวกเราทุกคนรอเธอเสมอเคนโด้ 
 

                  สุดท้ายนี้ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้เคนโด้มีความสุข 

                   ความเจริญรุ่งเรือง ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะ 

 

 

   รักและคิดถึง 
  กัญฐิกา  เกษานุช 
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2.2  การเขียนจดหมายธุรกิจ 

 จดหมายธุรกิจเป็นจดหมายที่เขียนเพ่ือการติดต่อเรื่องราวต่าง ๆ กับบุคคลที่เราอาจจะไม่รู้จัก
มาก่อน หรือไม่มีความสนิทสนมคุ้นเคย การเขียนจดหมายธุรกิจอาจจะใช้ในลักษณะการเขียนจดหมาย  
ถึงบริษัท ส านักงาน ชมรม สมาคม หรือส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือสมัครงาน สอบถามราคาสินค้า ขอระเบียบ
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเพ่ือติดต่อไต่ถามเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนการสั่งซื้อสิ่งของต่าง ๆ  
 วิธีการเขียนจดหมายธุรกิจ มีหลักพึงปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  เขียนที่อยู่ และวันที่ให้ชัดเจนตามรูปแบบของการเขียนจดหมายทั่วไป 

 2.  ให้ค าขึ้นต้นว่า “เรียน” และค าลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” 

 3.  เขียนข้อความต่าง ๆ ให้ตรงจุดประสงค์ของตนโดยใช้ข้อความที่กะทัดรัดชัดเจน ใช้ภาษา
สุภาพถูกต้องกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนมีความสะอาดประณีตเรียบร้อย เพ่ือแสดงลักษณะ
นิสัยที่ดีแก่ผู้รับ 

 4.  จ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจน รวมถึงการเขียน ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่งไว้ด้วย 

 

2.3  จดหมายราชการ  

  ความหมายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 “หนังสือราชการ ” 

คือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

2.3.1  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  

2.3.2  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งม ิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 

2.3.3  หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดที่ไม่ใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 

2.3.4  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 

2.3.5  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

2.3.6  ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือท่ีได้รับเข้าจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ตัวอย่าง จดหมายขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 

 

 

 

บันทกึข้อความ 

 

ส่วนราชการ    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
                    ๖๔  ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร.๐-๔๒๒๑-๑๐๔๐-๕๙ 

ที…่……………………………………วันที ่๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร 
 

เรียน                ผู้อ านวยการ  ลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์   
สิ่งที่ส่งมาด้วย      ตารางก าหนดการโครงการปัจฉิม 

 

    ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตร  
อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น นักศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ พร้อมกับเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
บรรจุครูผู้ช่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแนะแนวทางแก่นักศึกษาในการสอบแข่งขันบรรจุ     
เป็นครูผู้ช่วยพร้อมทั้งเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและการปรับตัวในที่ท างานในอนาคต 

             ในการนี้ คณะครุศาสตร์ พิจารณาเห็นว่า ผู้อ านวยการ ลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางด้านนี้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “บุคลิกภาพครูที่พึง
ประสงค์” ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ -๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๗  
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา คณะครุศาสตร์ หวังจะได้รับความร่วมมือในครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 

 

 

 

                                                               (นางสาวกัญฐิกา   เกษานุช) 
   พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง  อาจารย์ 

                                                                    ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
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3.  การเขียนเรียงความ 

 การเขียนเรียงความ หมายถึง การเรียบเรียงเรื่องราวซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลต่าง ๆ  ประกอบกับความรู้ 
ความคิด น ามาเขียนขึ้นโดยให้มีความยาวหลายหน้า และจะต้องประกอบด้วยย่อหน้า ค าน า เนื้อเรื่อง 
ค าลงท้าย เป็นส าคัญ หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะไม่เรียกว่าเรียงความ การเขียนเรียงความโดยทั่วไป
จะประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน ดังนี้ 
 3.1  ชื่อเรื่อง มักจะอยู่บนสุดของเรียงความ การตั้งชื่อเรื่องควรใช้ถ้อยค ากะทัดรัด เป็นจุดรวม
ที่ส าคัญของเรียงความที่จะเขียน 

3.2  ค าน า เป็นส่วนแรกของเรียงความ ท าหน้าที่เปิดประเด็น ดึงดูดความสนใจ พิถีพิถัน 
ค านึงถึงเรื่องที่ตนจะเขียน เน้นศิลปะในการใช้ภาษา 

3.3  เนื้อเรื่อง เป็นส่วนส าคัญและยาวที่สุดของเรียงความ ประกอบด้วย ความรู้ ความคิด 
และข้อมูลที่ผู้เขียนค้นคว้า และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ระเบียบ การเขียนเนื้อเรื่องเป็นการขยายความ
ในประเด็นต่าง ๆ ตามโครงเรื่องที่วางไว้ล่วงหน้าแล้ว ในการเขียนอาจมีการยกตัวอย่าง การอธิบาย 
การพรรณนา หรือยกโวหารต่าง ๆ มาประกอบด้วย โดยอาจจะมีย่อหน้าหลายย่อหน้าก็ได้ 

3.4  สรุป เป็นส่วนสุดท้าย หรือย่อหน้าสุดท้ายในเรียงความแต่ละเรื่อง ผู้เขียนจะทิ้งท้ายให้
ผู้อ่านเกิดความประทับใจ สอดคล้องกับเรื่องที่เขียน กระชับรัดกุม ซึ่งการเขียนสรุปมีหลายวิธี เช่น 
ฝากข้อคิด และความประทับใจให้ผู้อ่านย้ าความคิดส าคัญของเรื่อง ชักชวนให้ปฏิบัติตาม ให้ก าลัง ใจ
แก่ผู้อ่าน ตั้งค าถามที่ชวนให้ผู้อ่านคิดหาค าตอบ และยกค าพูด ค าคม สุภาษิต หรือบทกวีที่น่าประทับใจ 
เป็นต้น  
 

 ส าหรับการเขียนเรียงความนั้นไม่จ าเป็นต้องมี 3 ย่อหน้า ตามค าน า เนื้อเรื่อง และสรุป การใช้ย่อหน้า
ขึ้นอยู่กับสาระหรือประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ ที่เราต้องการน าเสนอรายละเอียดให้เด่นชัด เพ่ือสื่อสารความคิด
ของเรา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit
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ตัวอย่าง  การเขียนเรียงความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          น.ส.ชนญัชิดา  รุจิเรข ม.๔/๙ เลขที่ ๓๐ 

 

ห้องสมุดยุคใหม่ใส่ใจนักอ่าน 

 

          ในปัจจุบันห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญที่มีอยู่ทั่วไปตามโรงเรียน หรือสถานที่ต่าง ๆ 
ซึ่งก็จะเต็มไปด้วยหนังสือต่าง ๆ มากมายหลายชนิด เช่น นิทาน เรื่องสั้น วรรณคดี งานวิจัย 
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น แต่ละประเภทก็ดีสนุก และน่าสนใจแตกต่างกันไป 
ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ชั้นดี มีข้อมูลต่าง ๆ มากมายที่น่าสนใจ แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบที่
จะเข้าห้องสมุด และมักคิดว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องคร่ าเครียดน่าเบื่อหน่าย ไม่มีสิ่งจูงใจที่
อยากท าให้ให้เข้าไปอ่าน บางทีก็มีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ บังคับมากมาย บางสิ่ งที่บรรณารักษ์
หรือผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลห้องสมุดก็ไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใส ท าให้ไม่กล้าและไม่อยากที่จะเข้าไป
ห้องสมุดนั้น ๆ  ดังนั้นฉันคิดว่าถ้าเรามาช่วยกันท าให้ห้องสมุดมีความน่าสนใจน่าเข้า คนส่วนใหญ่  
ก็จะหันมาเข้าห้องสมุด และสนใจในการอ่านหนังสือมากยิ่งข้ึน 

          ส าหรับฉัน เคยคิดว่าห้องสมุดในฝันเมื่อเข้าไปแล้วจะให้ความรู้สึกที่เหมือนกับอยู่
ในห้างสรรพสินค้า มีพนักงานคอยบริการ แนะน าหนังสือดี ๆ ใหม่ ๆ ให้ได้เลือกอ่าน 
สภาพภายในห้องสมุด นอกจากจะต้องมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอเพ่ือรองรับต่อจ านวนผู้มาใช้
บริการแล้ว ควรจะต้องมีความสะอาด เรียบร้อย และมีการจัดแบ่งสัดส่วนส าหรับชั้นวาง
หนังสือ มีที่นั่งนุ่ม ๆ จัดเป็นมุมสีสันสวยงามจะได้ดูมีชีวิตชีวาน่านั่งอ่าน มีความสว่าง
เพียงพอส าหรับการอ่านหนังสือ อาจจะมีมุมกาแฟหรือของว่างจัดเป็นสัดส่วนไว้ให้
รับประทาน แต่การรับประทานจะต้องนั่งรับประทานอยู่เฉพาะในมุมที่จัดไว้ให้เท่านั้นเพ่ือ
เป็นการรักษาความสะอาดและปูองกันไม่ให้หนังสือเปรอะเปื้อนหรือเสียหายได้ มีมุม
ส าหรับเด็ก และสิ่งส าคัญ คือหนังสือต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องสมุดต้องมีการดูแลอย่างสม่ าเสมอ
ไม่ช ารุดหรือฉีกขาดเพราะจะท าให้หนังสือดูไม่น่าอ่าน และต้องมีการอัพเดทหนังสือ      
ให้ทันสมัยเหมาะกับยุคสมัย ควรจะต้องมีความหลากหลายเพ่ือรองรับต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการแตกต่างกันไป ควรจะมีการให้บริการด้านสื่อมัลติมีเดีย   
มีห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก ห้องเรียนภาษา และมีคอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับค้นคว้าหาความรู้     
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4.  การเขียนบทร้อยกรอง 
 การเขียนบทร้อยกรอง หมายถึง การเขียนที่เกิดจากการคัดสรรค าน ามาบรรจงจัดร้อยเรียง
เป็นวรรคเป็นบทตามกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ร้อยกรองแต่ละประเภท จะก าหนดจ านวนค า จ านวนวรรค 
เสียงสัมผัส เสียงสูงต่ า เสียงหนักเบา ที่ผสมผสานกันแล้วเกิดจังหวะ ลีลา การกระทบกระทั่งกันของเสียง
ท าให้เกิดความไพเราะ เช่น กลอน กาพย์ โคลง ร่าย ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง กาพย์ยานี 11 ดังนี้ 

4.1  การแต่งกาพย์ยานี 11  กาพย์ยานี 11 คือค าประพันธ์ชนิดหนึ่งที่ร้อยกรองขึ้นมาโดย
การเรียบเรียงถ้อยค าให้มีความไพเราะด้วยสัมผัส นิยมใช้ในการเล่าเรื่อง ในหนังสือประเภทค ากาพย์ 
ร่วมกับกาพย์ชนิดอ่ืน ๆ หรือในหนังสือประเภทค าฉันท์ ร่วมกับกาพย์และฉันท์ชนิดอ่ืน ๆ ในยุคปัจจุบัน 
นิยมแต่งกาพย์ยานีเป็นบทสั้น ๆ โดยไม่ได้ร้อยกับฉันทลักษณ์ประเภทอ่ืน ๆ กาพย์ยานี มีลักษณะ
บังคับ หรือโครงสร้างของ ฉันทลักษณ์ ดังนี้คือ 

 

 

 

 

ในโลกออนไลน์อย่างไร้พรมแดน เพราะปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้
เราที่นั่งอยู่ในห้องแคบ ๆ แต่สามารถที่จะเรียนรู้โลกกว้าง ๆ ได้รวดเร็ว อีกหนึ่งสิ่งที่มี
ความส าคัญมากเช่นกัน นั่นก็คือ บรรณารักษ์ควรเป็นผู้ที่มีความรู้สามารถตอบข้อซักถาม
ของผู้ใช้บริการได้ นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความสนใจและ
ให้บริการแก่ผู้มาขอใช้บริการด้วยความจริงใจ ควรมีการจัดนิทรรศการตามโอกาสพิเศษ
ต่าง ๆ ที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ส าคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาขอใช้บริการ 
มีการจัดกิจกรรมพิเศษมาอบของรางวัลต่าง ๆ แก่ผู้ที่เข้าร่วม เพ่ือดึงดูดให้ผู้คนหันมาสนใจ
มากขึ้น 

          ถ้าหากห้องสมุดในฝันของฉันได้กลายเป็นเรื่องจริง ฉันคิดว่าทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็น
เด็กหรือผู้ใหญ่ ได้เจอสถานที่แบบนี้ ก็ต้องนั่งอ่านหนังสือกันทั้งนั้น ท าให้ผู้คนหันมาสนใจ 
ใส่ใจในการอ่าน และหันมาเข้าห้องสมุดกันมากขึ้นอย่างแน่นอน รวมถึงตัวฉันเองก็จะรัก
การอ่านมากขึ้น จะเข้าห้องสมุดทุกวัน และห้องสมุดในทุก ๆ ที่จะเป็นเหมือนดังค าขวัญ
ที่ว่า “ห้องสมุดก้าวหน้า ปัญญาก้าวไกล” 

 

                                ทีม่า : http://library.nida.ac.th  (วันที่ 12 กรกฎาคม 2559) 
 

http://library.nida.ac.th/
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1.  วรรคหน้ามี 5 ค า วรรคหลังมี 6 ค า การนับค าตามกาพย์ยานี 11 นับตามจ านวน 

พยางค์ เช่น อุดรธานี นับเป็น 4 ค า อนาคต นับเป็น 3 ค า เวลา นับเป็น 2 ค า  
2.  การแต่งกาพย์ยานี 11 แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1 บท (4 วรรค) ในวรรคหนึ่ง ๆ  

จะใช้ค าเกินกว่าที่ก าหนดไว้บ้างก็ได้ แต่ต้องเป็นค าที่ใช้พยางค์เสียงสั้น จึงจะมีความไพเราสละสลวย 

3.  ค าสุดท้ายของวรรคที่ 1 สัมผัสกับค าท่ี 3 ของวรรคที่ 2 และให้ค าสุดท้ายของ 
วรรคที่ 2 สัมผัสกับค าที่ 5 ของวรรคที่ 3 ถ้าแต่งบทต่อไปอีกต้องให้ค าสุดท้ายของบทต้นสัมผัสกับค า
สุดท้ายของวรรคที่ 2 ของบทต่อไป ดังแผนผังต่อไปนี้ 
 

 

 
 

ข้อสังเกต 

 1.  ค าที่จะสัมผัสกันนั้นจะต้องมีความคล้องจองกัน คือใช้สระเดียวกัน และตัวสะกดใน
มาตราเดียวกัน เช่น  
 ใจ – ไป  (ใช้เสียงสระไอ, ตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ ก.กา) 
 ศาสตร์ – หาด (ใช้เสียงสระอา, ตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ กด) 
 แมว – แก้ว  (ใช้เสียงสระแอ, ตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ เกอว) 
 2.  กาพย์ยานี 11 จะไพเราะยิ่งขึ้นถ้ามีสัมผัสใน 

 

ข้อควรจ าของกาพย์ยานี 11 มีดังนี้ 
 

  วรรคหน้ามีห้าค า  วรรคหลังจ าไว้มีหก 

สัมผัสวรรคหนึ่งตก  ค าท่ีสามของวรรคสอง 
  วรรคสองค าสุดท้าย สัมผัสปลายวรรคสามต้อง 

เชิญแต่งเป็นท านอง  ให้สอดคล้องกาพย์ยานี 
ที่มา : การใช้ภาษาเล่ม 2 (2532 : 40) 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjavJmoiuvNAhWFm5QKHVr1DBIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dek-d.com%2Fboard%2Fview%2F1827984%2F&psig=AFQjCNFB9x-9mlQNnvQQ8PFSYiHM7gn0Og&ust=1468315009071972
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ตัวอย่าง กาพย์ยานี 11 

 

ฉันชื่อกัญฐิกา  สอนวิชาให้ความรู้ 
ถ่ายทอดความเป็นครู  ให้กับศิษย์ทั่วทุกคน 

จงเรียนพากเพียรเถิด แล้วจะเกิดประสบผล 

ภายหน้าไม่อับจน  เพราะความรู้ชูชีวี 
 

สรุปท้ายบท 

 

การเขียนเป็นทักษะส าคัญที่ใช้ส าหรับการถ่ายทอดภาษาเพ่ือแสดงออกซึ่งความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก ความต้องการ ประสบการณ์ จินตนาการ  เรื่องราวต่าง ๆ และข่าวสาร เป็นทั้งในลักษณะ
ตัวหนังสือและเครื่องหมายต่าง ๆ เพ่ือติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนในสังคม การเขียนต้องมีจุดประสงค์
ที่ชัดเจนว่าเราต้องการเขียนเพ่ือบอกเล่าเรื่องราว หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรืออาจเป็นการเขียนเพ่ือกิจธุระต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องเขียนให้ชัดเจน ใช้ภาษาในการเขียนให้
เหมาะสมกับผู้รับสารนั้น 

การเขียนนั้นจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนส าคัญขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนมีทักษะ 
ในการใช้ภาษาเขียนได้ดีเพียงใด ทักษะการใช้ภาษาเขียน ต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้จากการฟัง การพูด 
และการอ่าน เพราะจากพ้ืนฐานดังกล่าว จะท าให้มีความรู้ มีข้อมูล และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ให้เกิดความคิด ความสามารถในการเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะของการเขียนสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกเขียนบ่อย ๆ เช่น การเขียนอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ 
การเขียนบันทึก การเขียนจดหมาย เขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

ครูผู้สอนถือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน ซึ่งการเขียนมีหลายประเภท 
เช่น การเขียนย่อความ การเขียนจดหมาย การเขียนเรียงความ การเขียนบทร้อยกรอง เป็นต้น  โดย
ครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองฝึกเขียนงานเขียนต่าง ๆ ทั้งการน าตัวอย่างงานเขียนมาให้
ผู้เรียนได้ศึกษา การสอนเก่ียวกับข้ันตอน องค์ประกอบของงานเขียน จากนั้นให้ลงมือเขียนเพ่ือท าการ
ฝึกฝน และสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้คือ ครูจะต้องตรวจประเมินงานเขียนของผู้เรียนเพ่ือท าการพัฒนา
ต่อไป 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. จงอธิบายความหมายของการเขียนพอสังเขป 

2. การเขียนมีความส าคัญอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

3. จุดประสงค์ของการเขียนมีอะไรบ้าง  
4. ลักษณะของงานเขียนที่ดีเป็นอย่างไร จงอธิบาย 

5. ผู้เขียนที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไร จงอธิบาย 

6. วิธีการเขียนย่อความเป็นอย่างไร จงอธิบาย 

7. การเขียนจดหมายมีก่ีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป 

8. จงบอกส่วนประกอบของเรียงความที่สมบูรณ์ ควรเป็นอย่างไร  
9. จงให้ความหมายของการเขียนบทร้อยกรอง 
10. ลักษณะบังคับของการแต่งกาพย์ยานี 11 มีอะไรบ้าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างกาพย์ยานี 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  7 

 

การฟัง 
 

ความน า 

 

การฟังเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการรับสารและนับเป็นทักษะที่มนุษย์ใช้มากที่สุด เป็นการรับรู้
เรื่องราวต่าง ๆ โดยอาศัยโสตประสาทเป็นเครื่องรับรู้ การฟังนั้นเป็นทักษะที่ส าคัญมากในชีวิตประจ าวัน 
ทั้งการฟังจากบุคคลและสื่อต่าง ๆ การฟังที่ดีย่อมท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้ สติปัญญา และได้รับความเพลิดเพลิน 
ทั้งนี้ผู้ฟังจะต้องมีทักษะในการรับสารที่ดี ซึ่งต้องใช้ความตั้งใจ ความสามารถเข้าใจความหมาย มีไหวพริบ 
และตีความจากเรื่องที่ฟังได้อย่างถูกต้อง และน าความคิดที่จะน าสารนั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  
ในชีวิตประจ าวันได้ หากพิจารณาตั้งแต่เราตื่นเช้าขึ้นมาก็ใช้การฟังแล้วไม่ว่าจะเป็นการฟังบุคคลในบ้านพูด 
ฟังเพลง ฟังวิทยุ  ดูโทรทัศน์  ฟังธรรมะ ฯลฯ  จนกระทั่งเราแต่งตัวออกไปท ากิจธุระ หรือท างานนอกบ้าน
ก็จะได้ยินได้ฟังคนพูดคุยสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ฟังการประชุม ฟังการบรรยาย ฟังเมื่อต้อง
สนทนาปรึกษางาน หรือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาพอก้าวเข้ารั้วสถาบันการศึกษาย่อมต้องได้ยินครู
อาจารย์พูด สอน แนะน า มอบหมายงาน เมื่อท างานเสร็จหรือเลิกเรียนก็ต้องเดินทางกลับบ้าน  
ระหว่างเดินทางกลับบ้านเราก็ต้องได้ยินได้ฟังเพ่ือนพูด กระเป๋ารถเมล์พูด ถ้าขับรถยนต์ส่วนตัวก็มัก
เปิดเพลงฟัง เปิดวิทยุฟังข่าว ฟังการสนทนา ฟังบทวิจารณ์ต่าง ๆ เมื่อกลับถึงบ้านก็หาได้หยุดการฟังไม่  
เรายังมีการฟังไปเรื่อย ๆ เช่น  ฟังการพูดคุยในวงอาหารเย็น รับฟังการบอกเล่าถึงเรื่องราวหรือปัญหา
ที่ไปพบมา ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ คุยโทรศัพท์ เราเข้านอนเสียเมื่อไรนั้นแหละจึงหยุดการฟัง   
 

ความหมายของการฟัง 

 

        การฟังนั้นเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดกว่าทักษะอ่ืน และการฟังยังท าให้คนมีความรู้มาก จนกล่าวได้ว่า 
การฟังท าให้เป็นพหูสูต คือ ผู้ที่มีความรู้มาก ได้ยินได้ฟังเรื่องต่าง ๆ มามาก และสามารถจ าได้เป็นอย่างดี 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการฟัง ดังนี้ 
        นพดล  จันทร์เพ็ญ (2557 : 42) ได้ให้ความหมายของการฟังว่า การฟัง หมายถึง การที่มนุษย์
ได้ยินเรื่องราวโดยผ่านประสาทสัมผัสทางหู อาจจะเข้าใจ หรือไม่เข้าใจก็ได้ ถ้าเรื่องราวที่ฟังเป็นเรื่อง
ที่สื่อความหมายได้ และมนุษย์สามารถน าไปคิดหรือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกิดความรู้ ความเข้าใจ    
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ก็กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการฟังที่สมบูรณ์ และในทางตรงกันข้าม หากการฟังนี้มีลักษณะสับสนวกวน 
ขาดความหมายจากสื่อที่ส่งมาให้ ก็ไม่นับว่าเป็นการฟังที่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการได้ยิน 

        จิตต์นิภา  ศรีไสย์ (2549 : 62) ได้ให้ความหมายของการฟังว่า การฟัง หมายถึงการตั้งใจฟัง  
สิ่งที่ได้ยินแล้วติดตามเรื่องราวที่ได้ฟังมาตลอดจนรับรู้ เข้าใจ สามารถสรุปสิ่งที่ฟัง ได้ และน าสิ่งที่ฟัง 
ไปไตร่ตรอง และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

        ม.ล ฐิติรัตน์  ลดาวัลย์ (2542 : 32)  ได้ให้ความหมายของการฟังว่า การฟังนั้นต่างจากการได้ยิน 
ซึ่งเป็นการรับรู้อย่างหนึ่งของร่างกาย โดยอาศัยโสตประสาทเป็นเครื่องรับรู้ แต่การฟังนั้นเป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการท างานอย่างตั้งใจของระบบประสาท ซึ่งจะต้องประกอบด้วย การได้ยิน 
การรับรู้หรือสัญชาตญาณ การจ าได้ และท าความเข้าใจ หมายความว่า ในการฟังนั้นต้องมีการรับสาร
และตีความหมายของสารที่ได้ยินนั้นด้วย การฟังจึงนับว่า เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้ฟังต้องใช้ทักษะ ไหวพริบ 
และความคิดเป็นส าคัญ  
        วิจิตร  อาวะกุล (2527 : 72)  ได้ให้ความหมายของการฟังว่า การฟัง หมายถึง การที่มนุษย์
รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากแหล่งของเสียง ซึ่งอาจจะหมายถึงฟังจากผู้พูดโดยตรง หรือฟังผู้พูดผ่าน
อุปกรณ์ช่วยบันทึกเสียงแบบต่าง ๆ โดยแหล่งของเสียงนั้น จะส่งเสียงผ่านประสาทสัมผัสทางหูเข้ามา  
แล้วผู้ฟังเกิดการรับรู้ความหมายของเสียงที่ได้ยิน จากนั้นน าความหมายที่ได้รับรู้นั้นไปพิจารณา     
ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้พูด ประเมินค่าสารที่ได้ฟังและสามารถน าสิ่งที่สังเคราะห์ได้จากการฟัง
ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองได้ การฟังต่างกับการได้ยิน การได้ยินอาจเป็นลักษณะ 
เข้าหูซ้ายออกหูขวา แต่การฟังหมายถึงการฟังที่กลั่นกรองเอาสารประโยชน์ ไม่รับเอาสิ่งที่ท าให้เกิด
อารมณ์โกรธ ฟังความหมายความรู้สึกของผู้พูด ฟังด้วยการไตร่ตรอง พิจารณาวิเคราะห์เหตุผลตามไปด้วย 

        จากค านิยามหรือค าจ ากัดความของการฟังข้างต้น สรุปได้ว่า  การฟัง หมายถึง การที่มนุษย์   
ได้ยินเรื่องราวต่าง ๆ โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหู แล้วเกิดการรับรู้ความหมายของสารที่ได้ยิน 
จากนั้นน าความหมายที่ได้รับรู้ไปพิจารณาไตร่ตรอง จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินค่า
สารที่ได้ฟังได้ จนท้ายที่สุดสามารถน าไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการฟังต่างจากการได้ยิน 
เพราะการได้ยินเป็นเพียงการรับรู้อย่างหนึ่งทางร่างกาย โดยอาศัยโสตประสาทเป็นเครื่องรับรู้ อาจจะ
เข้าใจหรือไม่เข้าใจความหมายของสารก็ได้ 
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ความส าคัญของการฟัง 

 

การฟังเป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันจากบุคคลหรือฟัง
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เช่น วิทยุ แถบบันทึกเสียง โทรทัศน์ หรือการประกาศทางเครื่องกระจายเสียง 
การฟังเหล่านี้ อาจเป็นการฟังบทสนทนา ฟังบทความ การฟังประกาศ การฟังข่าว การฟังเพลงหรือ
ละครจากวิทยุ เป็นต้น การฟังท าให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าเรามีสมรรถภาพการฟังสูง คือฟังเป็นจะท าให้
เรียนรู้สิ่งที่ฟังได้มากกว่าผู้ที่มีสมรรถภาพการฟังต่ า การฟังมีความส าคัญต่อตัวผู้ฟังและต่อสังคม  ดังนี้  
(จิรวัฒน์  เพชรรัตน์ และ อัมพร  ทองใบ, 2555 : 125-126)  

1.  การฟังเป็นการแสดงมารยาทที่ดีในการเข้าสังคม การฟังถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามในการเข้าสังคม 
เพราะการฟังถือเป็นการให้เกียรติผู้พูด ผู้ฟังที่ดีย่อมท าให้คู่สนทนานิยมชมชอบ สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร 
และสร้างสรรค์  

2.  การฟังเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ การฟังเป็นทักษะในการใช้ภาษาในการศึกษา
หาความรู้ เป็นเครื่องมือในการเรียน การฟังที่ดีย่อมท าให้เข้าใจสารได้อย่างครบถ้วนว่าผู้พูดหรือผู้ส่งสาร
ต้องการสื่อความหมายอะไร อีกทั้งการฟังช่วยให้ผู้ฟังเกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ผู้ที่จะสามารถฟังได้ดี
นั้นจึงต้องฝึกฝนทักษะการฟังให้มีประสิทธิภาพ  

3.  การฟังเป็นส่วนส าคัญของการคิดและการพูด ผู้ที่มีความสามารถในการฟัง ย่อมช่วยให้การคิด
และการพูดมีประสิทธิภาพตามไปด้วย เพราะความคิดเป็นสมรรถภาพทางสมองประการหนึ่ง ที่ช่วยให้
คนเราเกิดสติปัญญา การฟังจึงท าให้เรามีข้อมูลมาก มีความรู้มาก เกิดสติปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ 
ได้ดี ท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ คิดค้นสิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7.1  แผนภาพแสดงการฟังเป็นส่วนส าคัญของการคิดและการพูด 

ที่มา : สนิท  ตั้งทวี (2529 : 59) 

การคิด 

การฟัง การพดู 
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4.  การฟังช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาด้านอ่ืน ๆ  การฟังที่ดีท าให้เกิดความรู้กว้างขวาง ช่วยพัฒนา
ทักษะการพูด อ่าน เขียน เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ถ้อยค าส านวนที่จะน าไปใช้ ท าให้ผู้ฟังมีความสามารถ
ในการใช้ภาษามากข้ึน และสามารถใช้ถ้อยค าได้สละสลวย 

5.  การฟังช่วยให้เกิดความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
ช่วยเพ่ิมพูนความรู้และความเพลิดเพลิน คลายเครียด และเสริมสร้างจินตนาการ เช่น การฟังนิทาน  
ฟังเพลง ฟังละคร ฟังการโต้วาที เป็นต้น 

6.  การฟังมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ท าให้ผู้ฟังได้พัฒนาตนเอง น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวมได้ เพราะเป็นการฟังเพ่ือท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการฟัง
การอภิปรายจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังมาก เพราะเป็นการฟังเพ่ือพัฒนาปัญญา แล้วยังมีการวิเคราะห์
เนื้อหาที่ฟัง คัดเลือกความคิดมาปฏิบัติ หรือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

7.  การฟังท าให้สังคมประเทศชาติเกิดความเจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดความร่วมมืออันดี
ของคนในสังคม ผู้ที่ฟังมากจะได้รับข่าวสารที่เกิดขึ้นในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก สามารถน า
ความรู้จากข่าวสารนั้นมาปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม เช่น ฟังเกี่ยวกับเรื่องการช าระภาษี
จนเข้าใจแล้วปฏิบัติตาม ก็เป็นประโยชน์แก่สังคม หรือเพ่ือรับทราบว่ามีอุทกภัยเกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมชาติ  
ก็สละสิ่งของบริจาคเพ่ือช่วยเหลือคนเหล่านั้น เป็นต้น 

 

จุดมุ่งหมายของการฟัง 

 

        การฟังเป็นทักษะส าคัญของการเรียนรู้ของมนุษย์ ถ้าบุคคลใดฟังโดยใช้ความคิดพิจารณา
ไตร่ตรอง ฟังด้วยความเอาใจใส่ ก็จะท าให้การฟังเกิดประสิทธิภาพ และการฟังให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
คือ การที่เราจะฟังสิ่งใดควรจะมีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการฟัง เพ่ือเป็นการเตรียมตัว หรือศึกษา
ข้อมูลนั้นก่อนการฟัง การท าเช่นนี้แล้วจะท าให้เราได้รับความรู้จากการฟังและท าความเข้าใจขณะที่
ฟังได้ดียิ่งขึ้น จุดมุ่งหมายของการฟังแบ่งออกได้  ดังนี้ 

1.  การฟังเพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การฟังนี้เป็นพฤติกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่เกิด 
เช่น ฟังพ่อแม่ญาติพ่ีน้องที่อยู่บ้านเดียวกัน ฟังผู้ที่มาติดต่อธุระหรือเล่าเรื่องราวบางอย่างให้ฟัง ท าให้
เกิดการฟังและการโต้ตอบไปพร้อมกัน การฟังลักษณะนี้มีความจ าเป็นมิใช่น้อย เพราะท าให้มนุษย์   
คงความสัมพันธ์ที่ดีตลอดไป ท าให้การด ารงชีวิตเป็นไปอย่างปกติ 

2.  การฟังเพื่อความเพลิดเพลิน การฟังนี้นอกจากการฟังเพลงและดนตรีแล้ว การฟังเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน ยังชวนให้ใช้ความนึกฝันหรือจินตนาการไปตามเรื่องที่ฟัง เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด
อันเนื่องจากกิจการงาน และสภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การฟังในส่วนนี้จึงจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
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ประเภทนันทนาการได้ อย่างไรก็ดีความเพลิดเพลินในการฟังขึ้นอยู่กับรสนิยม เวลาสถานที่ และ
อารมณ์ สิ่งที่ท าให้เกิดความเพลดเพลินได้นั้น ได้แก่ เสียงของผู้พูดหรือผู้อ่านที่ชักน าให้ผู้ฟังรับรู้ถึงสิ่ง
ที่น่าสนใจของเนื้อเรื่องและแก่นเรื่องในนิทาน นิยาย ความไพเราะของถ้อยค า ท านองหรือเหตุการณ์
ที่เล่า มีความข าขันสบอารมณ์ของเรา 

3.  การฟังเพื่อรับความรู้และประสบการณ์ เป็นการฟังที่มุ่งหาความรู้และเก็บรายละเอียด 
เช่น การฟังเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับวิชาการ การฟังบรรยายในขั้นเรียน การฟังข่าวสาร และข้อแนะน า
ต่าง ๆ เป็นต้น การฟังแบบนี้จะต้องฟังให้เข้าใจ โดยอาศัยความตั้งใจ จดจ าสาระส าคัญไว้ให้ดีแล้วใช้
ความคิดวิเคราะห์ตีความ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าได้ตามล าดับ 

4.  การฟังเพื่อให้ได้คติชีวิตและความจรรโลงใจ การฟังนี้ ได้แก่ การฟังพระธรรมเทศนา  ค าสอน 
โอวาท เรื่องราวต่าง ๆ และบทกวีที่ไพเราะ ที่ช่วยค าชูจิตใจให้สูงขึ้น เป็นการฟังที่ก่อให้เกิดสติปัญญา
ความสุขุม และวิจารณญาณ ผู้ฟังจึงต้องฟังอย่างมีความตั้งใจ การฟังเพ่ือให้ได้คติชีวิตและเกิดความ
จรรโลงใจนี้ ในบางโอกาสผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณพิจารณาไปด้วย เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ  รู้จักปฏิเสธ   
ในสิ่งที่ตนได้พิจารณาแล้วว่าไม่ชอบด้วยเหตุผลหรือขัดต่อความเป็นจริง 
          5.  การฟังเพื่อคิดประเมินผลและวิเคราะห์ ปัจจุบันเรามีโอกาสได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย 
อาจเป็นการฟังทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ บทวิจารณ์เหตุการณ์ การวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว ข้อความ
แนะน า ชักจูงให้ท าหรือไม่ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การอภิปราย ปาฐกถา การกล่าวสุนทรพจน์ การโต้วาที 
การฟังประเภทนี้ผู้ฟังต้องท าใจเป็นกลาง ไม่มีอคติ ฟังแล้วคิดไตร่ตรองว่าเรื่องที่ ฟังถูกหรือผิด ผิด
ตรงไหน อย่างไร ต้องใช้เหตุผลตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่ อย่างไร หากคิดแล้วยังไม่สามารถตัดสินใจได้ 
จะต้องหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม โดยการไต่ถาม การฟัง แล้วน าข้อมูลเหล่านี้กลับมาคิดทบทวนเพ่ือท า
การวิเคราะห์และประเมินผลเรื่องราวนั้น ๆ  
           6.  ฟังเพื่อการบ าบัดรักษา การฟังลักษณะนี้ ผู้ฟังต้องค านึงถึงอารมณ์ และข้อเท็จจริงของเนื้อหา
ที่ผู้พูดกล่าวถึง และกระแสเสียง ตลอดจนท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย การแสดงสีหน้า ส่งสายตา 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้พูดเล่าปัญหาความคับข้องใจ เช่น เด็กที่ขาดความรัก ความอบอุ่น ที่มีปัญหาทางอารมณ์ 
ครูจะต้องเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ รับฟังปัญหาข้อข้องใจนั้น ให้ก าลังใจ ทั้งนี้ครูอาจปรึกษาจิตแพทย์ 
หรือนักจิตวิทยา เพ่ือค าขอแนะน าปรึกษา ก็ได้ 
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องค์ประกอบของการฟัง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7.2 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารด้วยการฟัง 
ที่มา : สนิท  ตั้งทวี (2529 : 62) 

 

อธิบายจากแผนภูมิได้ดังนี้ 
        1. การได้ยิน (Hearing) เป็นขั้นของการฟังที่มนุษย์สามารถท าได้ง่าย โดยรับฟังเสียงได้ แม้จะ
เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ตาม 

        2. การพุ่งความสนใจ (Concentration) เมื่อผู้ฟังได้ยินเสียงพูด ก็พุ่งความสนใจไปยังเสียงที่ได้ยินนั้น 

        3. การเข้าใจ (Comprehension) ขั้นนี้ผู้ฟังจะต้องรู้จักภาษาหรือคุ้นเคยกับภาษาของผู้พูดเป็นอย่างดี
เสียก่อน จึงจะเกิดความเข้าใจ ขณะเดียวกัน ถึงแม้ผู้พูดพูดภาษาเดียวกันกับผู้ฟังก็ตาม แต่การส่งสาร
ด้วยการพูดมีอุปสรรค หรือไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของการสื่อสารตามที่ตกลงกันไว้ ก็ไม่สามารถ
เข้าใจได้ตรงกันอย่างครบถ้วน ยิ่งถ้าผู้พูดพูดภาษาอ่ืนที่ผู้ฟังไม่เคยรู้จักมาก่อน ก็ยิ่งสื่อความหมายกัน
ไม่ได้เลย 

        4. การตีความ (Interpretation) เป็นขั้นท าความเข้าใจกับความหมายของสารที่ผู้พูดส่งมาว่ามี
เจตนาอันแท้จริงอย่างไร 

        5. การตอบสนอง (Reaction) เมื่อผู้ฟังซึ่งอยู่ในฐานะของผู้รับสารตีความของสารได้แล้ว ก็จะ
ตอบสนองกลับ (Feedback) เช่น ยิ้ม หัวเราะ หน้าบึ้ง หรืออาจตอบสนองด้วยการพูดโต้ตอบกลับไป
หาผู้พูด เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ได้ยิน พุ่งจุดสนใจ เข้าใจ การตีความ ตอบสนอง 
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ล าดับขั้นตอนของกระบวนการในการฟัง 

 

การฟังเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตของบุคคลทั่วไป การฟังไม่ได้หมายถึงเพียงการได้ยิน
เท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงความเข้าใจในเสียงอีกด้วย ซึ่งกระบวนในการฟังมี 5 ขั้นตอน มีรายละเอียด
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ม.ป.ป. : 24-25)   

1. ขั้นได้ยินเสียง 
    กระบวนการฟังจะเริ่มต้นจากการได้ยินเสียงจากแหล่งของเสียง ซึ่งเสียงจะถูกส่งเข้าทาง

ช่องหู ท าให้แก้วหูเคลื่อนไหว แก้วหูจะสั่นสะเทือนตามคลื่นเสียง เสียงที่สั่นสะเทือนจะถูกส่งผ่าน
กระดูกหูไปยังโคเคลีย เสียงที่สั่นสะเทือนจะท าให้น้ าในหูโคเคลียเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของน้ า   
ในหูจะท าให้เซลล์ขนลู่ลง เซลล์ขนเหล่านี้จะแปลงเสียงเป็นสัญญาณส่งไปยังประสาทรับเสียง เซลล์ขน
บริเวณปลายด้านหนึ่งของโคเคลียจะส่งข้อมูลเสียงต่ าออกไป ในขณะที่อีกปลายด้านหนึ่งจะส่งข้อมูล
เสียงสูง ประสาทรับเสียงจะส่งสัญญาณต่อไปยังสมองเพ่ือแปลความหมายของเสียง 

2. ขั้นรับรู้ 
    เสียงผ่านเข้ามาในสมองแล้วสมองจะจ าแนกเสียงออกไปตามลักษณะโครงสร้างทางไวยากรณ์

ของแต่ละภาษา หากเป็นเสียงในภาษาที่ผู้ฟังรู้จักจะเกิดการรับรู้หรือยอมรับเสียงนั้น แต่หากเป็นเสียง
ในภาษาท่ีผู้ฟังไม่รู้จัก เสียงที่ผ่านเข้ามาจะไม่เกิดความหมายใด 

3. ขั้นเข้าใจ 

    เมื่อสมองจ าแนกเสียงที่ได้ยินว่าเป็นเสียงที่ผู้ฟังรู้จักแล้ว สมองจะพยายามท าความเข้าใจ
โดยการวิเคราะห์และตีความเสียงที่ได้ยินออกมาเป็นความหมายต่าง ๆ ตามความสามารถทางการใช้
ภาษาของผู้ฟังแต่ละคน 

4. ขั้นพิจารณา   
    เมื่อสมองแปลเสียงที่ได้ยินออกมาเป็นความหมายต่าง ๆ แล้วจะน าความหมายต่าง ๆ ที่ได้  

มาพิจารณาโดยใช้วิจารณญาณว่าสารที่ได้รับมานั้นเชื่อถือได้หรือไม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
หรือไม ่

5. ขั้นการน าไปใช้ 
    เมื่อพิจารณาสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟังจึงน าความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการฟังไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองในด้านใดด้านหนึ่งต่อไป 
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ประเภทของการฟัง 

 

        1. การฟังสารประเภทความรู้ การฟังในลักษณะนี้เป็นการฟังเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ิมพูน
สติปัญญา เช่น การฟังข่าว การฟังสารคดี การฟังเรื่องราวทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น การฟังประเภทนี้
จะต้องฟังอย่างตั้งใจ จับสาระส าคัญของเรื่องให้ได้ รวมทั้งต้องรู้หลักการวิเคราะห์ว่า ส่วนใดเป็น
ใจความหลัก ส่วนใดเป็นใจความรอง พิจารณาว่าสาระที่ได้จากการฟังมีอะไรบ้าง เพ่ือเป็นการพัฒนา
ความคิดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การฟังสารประเภทนี้ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 
             1.1  ผู้ฟังควรฟังสารนั้นโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง กรณีให้ความรู้ทั่วไปหรือความรู้ทางวิชาการ
ควรเข้าใจและจับสาระส าคัญให้ได้ว่า สารนั้นให้ความรู้กี่ประเด็น เรื่องเกี่ยวกับอะไร มีเนื้อหา
อะไรบ้าง รวมทั้งแยกแยะข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น หรือข้อความแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของผู้พูดหรือผู้เขียนด้วย  
             1.2  ผู้ฟังควรใช้สติปัญญาไตร่ตรอง ว่าเรื่องราวนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด มีคุณค่า
เพียงใด น่าเชื่อถือหรือไม่ หากจะน าข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้จะท าอย่างไร 

             1.3  ผู้ฟังควรบันทึกสาระส าคัญของเรื่องราวเหล่านั้นเพ่ือเตือนความจ า และใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

ตัวอย่าง 1 สารให้ความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการละเล่นฟ้อนดาบ 

 

        การฟูอนดาบ จะเริ่มต้นด้วยการตีฆ้องน า แล้วต่อจากนั้นจะตีฉาบและกลองให้เข้าจังหวะ
เร้าใจเป็นท านองเพลงปูุเจ ผู้แสดงเริ่มฟูอนดาบตามหลักเกณฑ์และท่าที่ครูประสิทธิ์ประสาท  
ให้มา ซึ่งมี 2 ช่วงคือ 

        ช่วงที่ 1 ไหว้ครู โดยผู้ฟูอนจะวางดาบลงไว้ด้านหน้า ให้ไขว้กัน แล้วจึงไหว้ครู 
        ช่วงที่ 2 หลังจากไหว้ครูแล้ว ก็เริ่มฟูอนท่าต่าง ๆ ซึ่งครูค า กาไวย์ รวบรวมมี 32 ท่า เช่น 
ท่าบิดบัวบาน เกี้ยวเกล้า ฯลฯ โดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรับดาบไว้ เช่น ปากคาบ 
หนีบรักแร้ ขาพับเข่า ฯลฯ 

        การฟูอนจะฟูอนไปจนจบกระบวนท่า ทั้ง 32 ท่า หรือจะน้อยกว่านั้นก็ได้ ถ้าฟูอนคู่ก็จะ
ร าไปพร้อมกัน อาจมีหลอกล่อกันบ้าง แต่ไม่มีการฟันดาบ 

 

                                                       ที่มา : การละเล่นพื้นบ้านไทย (2537 : 107) 
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ตัวอย่าง 2 สารให้ความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2. การฟังสารประเภทโน้มน้าวใจ การฟังสารในลักษณะนี้เป็นการฟังสารที่ผู้พูดมีเจตนา
ชักชวน โน้มน้าว เกลี้ยกล่อม จูงใจ เร้าใจให้ผู้ฟังเชื่อถือ เห็นด้วย คล้อยตาม หรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามเจตนาของผู้พูด เช่น การฟังโฆษณาสินค้า การฟังการพูดเชิญชวนให้ไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การฟังปราศรัยหาเสียง เป็นต้น การฟังประเภทนี้ ผู้ฟังจะต้อง
พยายามแยกแยะสารให้ได้ว่า ผู้พูดมีเจตนาอย่างไร และเจตนานั้นเป็นเจตนาดีหรือเจตนาร้าย  และ
ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็น ผู้ฟังจะต้องฟังอย่างรอบคอบ จะได้ไม่หลงเชื่อ  
ในสิ่งที่ผิด ๆ หรือตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อ การฟังสารประเภทโน้มน้าวใจมีข้อควรปฏิบัติ
ดังนี้ 
 

 

รูปแบบการจัดผู้เรียนให้ครูประจ าชั้นและครูที่ปรึกษารับผิดชอบ 

 

        รูปแบบการจัดผู้เรียนให้ครูประจ าชั้นและครูที่ปรึกษารับผิดชอบ โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ 

        1. รูปแบบแนวตั้ง หมายถึง การจัดผู้เรียนคละกันทุกระดับชั้น เช่น ถ้าสถานศึกษาเปิดสอน
ช่วงชั้นที่ 1-3 ครูประจ าชั้นและครูที่ปรึกษาจะมีผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลตั้งแต่ ป.1-ม.3 ตามจ านวน
ที่เหมาะสม หรืออาจจะแบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น 

        2. รูปแบบแนวนอน หมายถึง การจัดกลุ่มผู้เรียนในระดับชั้นเดียวกันในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
           2.1 แนวนอนต่อเนื่อง หมายถึง เมื่อกลุ่มผู้เรียนเลื่อนชั้นเรียน ครูประจ าชั้นและครู    
ที่ปรึกษาจะติตามผู้เรียนกลุ่มเดิมในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

           2.2 แนวนอนส่งต่อ หมายถึง เมื่อผู้เรียนเลื่อนชั้นเรียน ครูคนเดิมจะส่งต่อผู้เรียนไปยัง
ครูประจ าชั้นและครูที่ปรึกษาคนใหม่ 
           2.3 แนวนอนคละ หมายถึง การจัดผู้เรียนคละในระดับชั้นเดียวกันซึ่งมีผู้เรียนหลายห้องเรียน
มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเดียว 

 

                                                                     ที่มา : กรมวิชาการ (2546 : 7) 
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            2.1 ผู้ฟังตั้งใจฟังโดยตลอดรวมทั้งท าความเข้าใจเรื่องราวและจับประเด็นส าคัญของสารนั้น 

             2.2 ผู้ฟังวิเคราะห์ว่าเนื้อหาของสารส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง เป็นข้อคิดเห็น เป็นข้อเหตุผล
ของการโน้มน้าวใจ ส่วนใดเป็นข้อปฏิบัติ ผู้ส่งสารมีจุดมุ่งหมายหรือเจตนาอย่างไร 

             2.3 ผู้ฟังพิจารณาให้ได้ว่าเนื้อหาข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ผู้ส่งสารแสดงไว้เพ่ือโน้มน้าวใจ
สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือหรือไม่  
            2.4 ผู้ฟังไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าข้อปฏิบัติที่ผู้ส่งสารแนะน าให้ปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง 
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ควรน าไปปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร มากน้อยเพียงใด 

            2.5 ผู้ฟังพิจารณาว่าผู้ส่งสารใช้วิธีใดในการโน้มน้าวใจ ให้เกิดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการ
ใช้ภาษาเป็นอย่างไร โน้มน้าวใจให้ผู้รับสารคล้อยตามได้มากน้อยเพียงใด 

            2.6 ผู้ฟังใช้วิจารณญาณตัดสินว่าสารที่ฟังนั้นสอดคล้องกับความคิด ความเชื่อ ของผู้ฟังมากน้อย
เพียงใด หากน าไปปฏิบัติจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 

ตัวอย่าง 1 สารโน้มน้าวใจ 

 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 7.3 สารโน้มน้าวใจ 1 

ที่มา : http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter6-3.html (วันที่ 23 มิถุนยาน 2559) 
 

 

 

 

 

http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter6-3.html
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ตัวอย่าง 2 สารโน้มน้าวใจ 

 
 

� 
 

 

ภาพประกอบ 7.4 สารโน้มน้าวใจ 2 

ที่มา : http://superpuengg.blogspot.com (วันที่ 23 มิถุนยาน 2559) 
 

        3. การฟังสารประเภทจรรโลงใจ สารจรรโลงใจมักมีจุดประสงค์เพ่ือยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 
ลักษณะของสารประเภทนี้จึงมุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านจิตใจ เป็นไปในทางความดี ความงามหรือความจริงก็ได้ 
ซึ่งผู้ฟังจะได้รับความเพลิดเพลิน เบิกบานใจโดยไม่ต้องใช้สมาธิมากนัก เช่น การฟังเพลง ดนตรี เรื่องสั้น 
นวนิยาย นิทาน สุภาษิต หรือเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ส่วนเรื่องที่ให้คติเตือนใจในการด าเนินชีวิต 
ก่อให้เกิดสติปัญญา ความสุขุม และวิจารณญาณ เช่น การฟังพระธรรมเทศนา ค าสอนโอวาทเรื่องราวต่าง ๆ 
เป็นต้น การฟังสารประเภทจรรโลงใจมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
             3.1 ผู้ฟังตั้งใจฟังสารโดยตลอดจนจบเรื่องด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งปราศจากความวิตกกังวล 
ปราศจากอคติใด ๆ  
             3.2 ขณะที่ฟังสาร เช่น โอวาท ปาฐกถา สุภาษิต ชาดก เป็นต้น ควรมีสมาธิในการฟัง จิตใจจดจ่อ
กับเรื่องที่ฟัง คิดตามพิจารณาว่าผู้ส่งสารมีเจตนา มีวัตถุประสงค์อย่างไร ให้ข้อคิดแนวปฏิบัติอะไรบ้าง 
ถ้าไม่ปฏิบัติจะเกิดผลเสียอย่างไร 

             3.3 ขณะที่ฟังสาร เช่น บทร้อยกรอง เพลง เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร เป็นต้น ผู้ฟังควร
สร้างจินตนาการตามถ้อยค า เรื่องราว ดนตรีที่ฟัง และตีความเนื้อหาที่ฟังด้วยว่าให้ข้อคิดอะไร มีเหตุผล

http://3.bp.blogspot.com/-7bJ0Qzp--uE/VNDQrl4hBNI/AAAAAAAAALw/HixWfsm7JA0/s1600/c9oq05.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-7bJ0Qzp--uE/VNDQrl4hBNI/AAAAAAAAALw/HixWfsm7JA0/s1600/c9oq05.jpg
http://superpuengg.blogspot.com/
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น่าเชื่อถือหรือไม่ ควรน าไปปฏิบัติหรือน าไปประยุกต์ใช้อย่างไรให้เหมาะแก่ตนเอง บุคคล กาลเทศะ
และสถานการณ์ต่าง ๆ  
             3.4 การฟังสารประเภทจรรโลงใจข้อส าคัญคือ ผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณไตร่ตรองสารที่ฟัง
ให้ถี่ถ้วนก่อนน าไปปฏิบัติหรือน าไปประยุกต์ใช้ จึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟังสาร 

 

ตัวอย่าง 1 สารจรรโลงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุหลาบงามกับหนามแหลม 

โดย ศุภลักษณ์  ทัดศรี 
 

        กุหลาบงามอยู่กับหนามอันแหลมคม สะท้อนให้เราได้เห็นแง่งามของความรัก ผู้ที่มี
ธรรมชาติของความรัก อ่อนหวาน นิ่มนวล มีเมตตา เปรียบได้กับกุหลาบงาม แม้ใครบางคนจะท าตัว
เป็นเหมือนหนามที่ชอบทิ่มต าใคร ๆ แต่ผู้ซึ่งมีความรักที่แท้จริงก็ยังสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลเช่นนั้นได้ 
        ดอกกุหลาบไม่ปฏิเสธหนาม และหนามก็ไม่ปฏิเสธดอกกุหลาบ ทั้งสองนั้นอยู่ร่วมกัน ผู้ที่มี
ความรักไม่เคยปฏิเสธใครออกไปจากหัวใจ และก็ไม่มีใครที่จะปฏิเสธผู้ที่เต็มไปด้วยความรัก 
เพราะความรักท าให้เรารู้จักการยอมรับปรับตัวเพ่ือจะอยู่ร่วมกัน 

        กุหลาบกับหนามจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งบทพิสูจน์แห่งความรักท่ีแท้จริงว่าเราต้องไม่ผลักใส
ใครออกไปจากชีวิตของเรา ทุกคนควรจะรู้สึกง่ายดายที่จะเดินเข้ามา และได้รับความรักกลับไป 

        ใครก็ตามที่เข้ามาดมกลิ่นหอมหรือชื่นชมกับสีสันของดอกกุหลาบ มันไม่เคยจะเกี่ยงงอน
หรือปฏิเสธ ดอกกุหลาบส่งกลิ่นหอมและอวดสีสันของมันโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร ทุกคนต่างก็มี
สิทธิ์ต่อดอกกุหลาบเท่า ๆ กัน กุหลาบเฝูาแต่แสดงธรรมชาติอันงดงามของมันกับทุก ๆ คน
อย่างเสมอภาค 

        ความรักก็ไม่ควรจะมีเงื่อนไข ไม่ใช่ว่าฉันรักเธอมากเพราะเธอรักฉัน ฉันจะรักเธอน้อยลง
ถ้าเธอเหินห่างไป หรือฉันจะรักเธอมากกว่านี้ถ้าเธอจะให้ความเคารพฉันมากขึ้นสักหน่อย นั่นคือ
การวางเงื่อนไขในความรัก ที่ท าให้เราให้หรือไม่ให้ ให้น้อยหรือให้มาก ลดหรือเพ่ิมตามเงื่อนไข 
ที่สร้างขึ้นมา 
        ความรักท่ีแท้จริงหมายถึงความรักท่ีสม่ าเสมอ ไม่ข้ึนไม่ลง และคงอยู่เป็นนิรันดร์ 
 

                                                              ที่มา : ศุภลักษณ์  ทัดศรี (2554 : 27) 
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ตัวอย่าง 2 สารจรรโลงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการในการฝึกการฟัง 
 

        1.  การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ 

             เป็นการฟังที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะมีการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไป การฟังลักษณะนี้คือ
การได้ยินเรื่องราวต่าง ๆ อย่างตั้งใจและสนใจ ให้เกิดความเข้าใจ จนสามารถจับใจความที่ส าคัญของเรื่อง
ได้ตลอด ส่วนที่เรียกว่าเป็นใจความส าคัญของเรื่องนั้น คือเนื้อความตอนใดที่ท าเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น 
ซึ่งถ้าขาดความตอนนั้นไป เรื่องอ่ืน ๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้ นอกจากนี้ความตอนใดที่กล่าวรวมพลความต่าง ๆ 
หรือกล่าวรวบยอด ความนั้นก็นับเป็นความส าคัญด้วย 

 

 

 

พระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 กรกฎาคม 2530 

 

        “หลักการส าคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานส าเร็จและเจริญก้าวหน้าได้
แท้จริง คือการไม่ท าตัว ท าความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดีประสานสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนโดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ พร้อมกันนั้น ก็เปิดตาเปิดใจให้กว้างขวาง เพ่ือศึกษา
สังเกตการณ์กระท าและความคิดอ่านของผู้เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ด้วยใจที่เป็นกลาง และด้วย
ความคิดพิจารณาที่ฉลาดรอบคอบ ที่ก าหนดให้ท าดังนี้ก็เพราะเห็นว่า วิทยาการทั้งปวงนั้นมี
ความเกี่ยวเนื่องและประกอบส่งเสริมกันอยู่เป็นอันมาก จึงจ าเป็นที่ผู้ท างานในระดับสูง จะต้อง
ศึกษาในวิทยาการของกันและกันให้เข้าใจ และให้มีความรอบรู้ที่กว้างขวาง เพ่ือจักได้มีทาง
ท างานให้ประสานกันโดยตลอดสอดคล้อง ทั้งให้ประโยชน์ของงานที่ท า ประกอบเกื้อกูลกันขึ้น
เป็นประโยชน์อันยั่งยืนของชาติบ้านเมือง” 
 

                                          ที่มา : พระราชด ารัสส่งเสริมการมีงานท า (2544 : 99) 
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   วิธีการในการจับใจความส าคัญนั้น อาจยึดหลักดังต่อไปนี้ 
             1.1  ฟังเรื่องราวทั้งหมดให้เข้าใจ 

             1.2  จับใจความส าคัญทุก ๆ ตอน ของเรื่องที่ได้ฟัง แล้วสรุปโดยการตั้งค าถามตัวเองสั้น ๆ 
ว่า เรื่องอะไร ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม 

             1.3  ฟังแล้วสรุปความคิดรวบยอดของเรื่องที่ฟัง แล้วจึงจดบันทึก 

 

        2.  การฟังเพื่อความเข้าใจ 

             การฟังเพ่ือความเข้าใจ เป็นการฟังที่ผู้ฟังพยายามท าความเข้าใจถึงสาระส าคัญของเรื่องที่ฟัง
ในแง่มุมต่าง ๆ โดยผู้ฟังจะต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งหรือ  
หลาย ๆ ข้อของเรื่องที่ฟังเก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้ คือ 

2.1  จับใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังได้ 
2.2  ล าดับเรื่องราว หรือ เหตุการณ์ของเรื่องที่ฟังได้ 
2.3  บอกความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ หรือ ตัวละครในเรื่องที่ฟังได้ 
2.4  เปรียบเทียบเหตุการณ์ ตัวละคร ของเรื่องที่ฟังได้ 
2.5  หาเหตุผลให้เหตุการณ์ หรือ พฤติกรรมของบุคคลในเรื่องที่ฟังได้ 
2.6  แยกแยะเรื่องราว หรือ เหตุการณ์ตลอดจนตัวละครในเรื่องท่ีฟังได้ 
2.7  คาดคะเนผล หรือ เหตุการณ์ของเรื่องที่ฟังได้ 
2.8  บอกความตั้งใจของผู้พูดได้ 
2.9  ตั้งชื่อให้เรื่องราวที่ฟังได้ 
การฟังเพ่ือความเข้าใจจะเหมาะกับการฟังเรื่องราวเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะฟังค าอธิบาย

หรือค าบรรยายเชิงวิชาการ ฟังบทความ ฟังสารคดี ฟังนิทานหรือเรื่องเล่า ฟังละคร ฟังนวนิยาย หรือ  
ฟังบทร้อยกรองต่าง ๆ เป็นต้น 

 

        3.  การฟังวินิจสารหรือตีความ 

             ฟังแล้วตีความเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นมากควรฝึกฝนไว้ทุกคนเพราะในชีวิตประจ าวันเราย่อม
ได้ยินได้ฟังเรื่องราวหรือข้อความที่มีความหมายไม่ตรงกับข้อความที่พูด ด้วยเหตุที่ผู้พูดใช้ค าหรือ
ส านวนโวหารที่มีความหมายโดยนัย ผู้ฟังจะต้องใคร่ครวญและท าความเข้าใจว่าผู้พูดแฝงสารใดไว้  
ความหมายทีผู่้พูดต้องการจะสื่อสารคืออะไร ฟังแล้วคิดก่อนวินิจฉัยก่อนจึงตีความออกมาว่าสารที่ฟัง
นั้นความหมายจริง ๆ คืออะไร 
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             ถ้าท่านได้ฟังความตอนหนึ่งว่า “ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยท าอะไรผิดพลาดเลย แต่เมื่อท าผิด
ไปแล้วก็ขอให้ยึดสุภาษิตพระร่วงที่ว่า อย่ายลเยี่ยงถ้วยแตกมิติด จงยลเยี่ยงสัมฤทธิ์แตกมิเสีย ก็แล้วกัน  
แล้วท่านจะได้ชื่อว่าเกิดมาแล้วมิเสียชาติเกิด” ก่อนที่จะตีความเจตนาที่แท้จริงของผู้พูดว่าต้องการ
บอกเราว่าท าอย่างไรนั้น ผู้ฟังจะต้องใคร่ครวญธรรมชาติของวัตถุ 2 ชนิดนี้ก่อนว่า “ถ้วย” หรือชาม  
ที่ท าด้วยกระเบื้อง  ถ้าแตกหรือบิ่นลงจะน าเอามาปั้นใหม่ไม่ได้ต้องทิ้งไปเลย แต่ถ้าเป็น “สัมฤทธิ์”  
อันได้แก่ แร่ธาตุที่เป็นเงิน ทอง นาค เมื่อแตกหักหรือบุบสลายลงช่างย่อมน าไปหล่อหลอมเพ่ือท าเป็น
รูปทรงออกมาใหม่ได้ จากนั้นผู้ฟังจึงจะตีความออกมาได้ว่า “คนที่ท าชั่ว หรือ ท าอะไรผิดพลาดไป
แล้วก็ขอให้กลับใจกลับตัวใหม่ กลับมาท าดีท าชอบโลกก็ยังสรรเสริญว่าเป็นคนดีอยู่” 
 

        4.  การฟังเพื่อวิเคราะห์ 

             “วิเคราะห์” แปลว่า แยกออกเป็นส่วน ๆ ดังนั้นการฟังเพ่ือวิเคราะห์จึงหมายถึงการฟังที่
ผู้ฟังต้องใคร่ครวญในสารที่ฟังเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประเภทของสาร อารมณ์หรือความรู้สึกของ 
ผู้พูด สาระส าคัญ หรือพลความ เหตุและผล ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ  
ตรงไหนถูกตรงไหนผิด หรือแม้แต่การใช้ภาษาตอนใดมีความไพเราะน่าฟัง ก็ต้องวิเคราะห์ด้วย เป็นต้น 

   ด้วยเหตุที่สารที่ฟังซึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตประจ าวันทั้งที่บ้านและที่ท างาน ล้วนมีเรื่องราว 
ของสารมากมายทั้งที่เป็นเรื่องเล่า ข่าว บทความ การอภิปราย การโต้วาที การแถลงการณ์ บทร้อยกรอง  
เพลง บทละคร บทสัมภาษณ์ และที่ส าคัญคือ บทโฆษณาต่าง ๆ สารที่กล่าวมาข้างต้นล้วนต้องผ่าน
การวิเคราะห์แยกแยะไตร่ตรองเกี่ยวกับเจตนา สาระ เหตุผล ความจริงความเท็จ ความคิดเห็น  
ความถูกผิด และความน่าเชื่อถือเสียก่อน แล้วจึงตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลของผู้ฟังเอง อย่างนี้
เรียกว่า “ฟังอย่างมีวิจารณญาณ” ซึ่งทักษะการฟังแบบนี้ทุกคนควรได้ฝึกฝนไว้เพราะจะท าให้เราเป็นคน
ไม่หูเบา ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ หรือตัดสินใจท าอะไรผิด ๆ แต่เราจะเป็นคนหนักแน่น มีเหตุผลและเป็นคน
มีวิจารณญาณ คุณลักษณะเช่นว่านี้แหละที่ประเทศชาติต้องการให้มีในทรัพยากรบุคคลของชาติ 

 

        5.  การฟังเพื่อประเมินค่า 
   การฟังที่ดีอีกอย่างหนึ่ง คือ เมื่อฟังแล้วผู้ฟังรู้จักน าความรู้ความคิดที่ดีมีประโยชน์จากเรื่อง

ที่ฟังไปใช้ แต่ก่อนที่จะน าสิ่งดังกล่าวไปใช้นั้นผู้ฟังจะต้องประเมินค่าเสียก่อนว่าเรื่องที่ฟังมีคุณค่ามากน้อย
เพียงใด ให้ประโยชน์ในแง่ไหน อะไรเป็นข้อคิดหรือแนวคิดที่ควรน าไปปฏิบัติตาม หรือเรื่องที่ฟัง
น่าเชื่อถือหรือไม่ เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุด้วยผลแล้วจึงตัดสินใจว่า เรื่องที่ฟังมีคุณค่า
หรือไม่ น่าเชื่อหรือไม่สมควรน าไปปฏิบัติตามหรือไม่ การฟังโดยรู้จักประเมินค่าดังกล่าวนี้จะช่วยให้
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ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟังอย่างเต็มที่ และยังช่วยเสริมให้ผู้ฟังเป็นคนมีวิจารณญาณมากขึ้นอีกด้วย  
วิธีฟังเพ่ือประเมินค่าควรด าเนินขั้นตอน ดังนี้ 

5.1  ฟังแล้วจับสาระของเรื่องที่ฟังทั้งหมดก่อน 

5.2  คิดใคร่ครวญ แยกแยะเรื่องที่ฟังเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ เช่น เหตุคืออะไร ผลคืออะไร  
ตรงไหนเป็นความคิดที่ดี ตรงไหนน่าเชื่อ ตรงไหนไม่น่าเชื่อ เป็นต้น 

5.3  สรุปหรือตัดสินใจว่าเรื่องที่ฟังนั้น ดีหรือไม่ดี น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อ มีคุณค่าหรือไม่ โดย
แสดงเหตุผลประกอบ 

5.4  จากนั้นจึงน าไปแสดงออกด้วยการพูดหรือการเขียนสุดแต่จุดมุ่งหมายของการฟังจะตั้งไว้ 
จะเห็นได้ว่าการฟังเพ่ือประเมินค่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการฟังเพ่ือวิเคราะห์ อันน าไปสู่ “การฟัง
อย่างมีวิจารณญาณ” นั่นเอง 
 

ลักษณะของการฟังที่ดี 
 

การรู้จักฟังท าให้เกิดความเจริญทางปัญญา ซึ่งผู้ฟังต้องรู้จักใช้ความคิดพิจารณาแยกแยะในเรื่อง
ที่ตนได้ฟังอยู่เสมอ ผู้ฟังที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้ 

1.  ฟังด้วยความตั้งใจและมีสมาธิในการฟัง 
    การฟังที่ดีนั้นไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรก็ตาม ต้องท าใจให้อยากรู้อยากเห็นและพุ่งความสนใจ

ไปในเรื่องท่ีก าลังฟังอยู่ ท าใจให้มีสมาธิ คือ สลัดความคิดหรือความกังวลอ่ืน ๆ ให้พ้นไปจากจิตใจของ
ผู้ฟังอย่างเด็ดขาด ใจเปิดรับค าพูดหรือเรื่องราวของผู้ที่เราก าลังฟังเข้ามาสู่ตัวเรา เราก็จะเกิดความ
พอใจ สนใจ ตั้งใจฟัง เมื่อตั้งใจฟังก็ท าให้เกิดความเข้าใจ เก็บสาระความรู้ได้ ได้ประสบการณ์ หรือ
เก็บความคิดดี ๆ ได้ แต่ถ้าเราฟังอย่างไร้ความสนใจ ไร้สมาธิ เรื่องที่ฟังจะไม่เข้าสู่จิตใจ ไม่เข้าสู่สมองเลย  
การฟังย่อมไร้ผลอย่างแน่นอน 

2.  ฟังอย่างมีจุดหมาย 

    การฟังที่ดีผู้ฟังควรได้ตั้งจุดมุ่งหมายในการฟังครั้งนั้น ๆ ไว้ก่อนฟังว่า ฟังเรื่องนี้แล้ว
ต้องการรับอะไรจากเรื่องที่ฟัง จะเก็บใจความส าคัญแล้วบันทึกไว้ หรือฟังเพ่ือค้นหารายละเอียดมา
ตอบค าถามบางอย่าง หรือจะฟังเพ่ือค้นหาความคิดเห็นของผู้พูดในเรื่องที่ตนสนใจอยู่ เป็นต้น การฟัง
ที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ผู้ฟังจะฟังอย่างมีทิศทาง แต่ถ้าการฟังไร้จุดหมายจะท าให้เสียเวลาในการฟังเพราะ
จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากการฟังเลย 
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3.  ฟังแต่เรื่องที่มีคุณค่าควรแก่การฟัง 
    ผู้ฟังที่ดีควรรู้จักเลือกสรรเรื่องที่จะฟังว่าอะไรควรฟังอะไรไม่ควรฟัง เรื่องใดมีประโยชน์

เรื่องใดไม่มีประโยชน์ส าหรับตน การรู้จักเลือกสิ่งที่จะฟังว่าควรจะฟังอะไรบ้าง ท าให้การฟังแต่ละครั้ง
ก็จะเป็นการฟังที่มีคุณค่า หรือบางคนอาจคิดว่าการฟังนั้นเราอาจจะฟังอะไรก็ได้ แต่เราต้องคิดต่อว่า
สิ่งที่เราฟังนั้นควรค่าแก่การฟังหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไร้สาระ คุณค่าของการฟังสิ่งนั้นยังไม่มีดีเพียงพอ ก็ไม่
ควรฟัง เพราะการที่เราฟังเรื่องที่เราเห็นว่าไม่มีคุณค่าเพียงพอนั้น เป็นผลสะท้อนถึงผู้พูดให้พูดแต่   
ในสิ่งที่เป็นสาระอีกด้วย เป็นการสนับสนุนการพูดท่ีดียิ่ง 

4.  ฟังอย่างเข้าใจในสารที่ฟัง 
    ผู้ฟังที่ดีต้องพยายามวิเคราะห์ดูว่าเรื่องที่ฟังนั้นมีประเด็นส าคัญอะไรบ้าง พยายามสรุป

ความคิดรวบยอดของเรื่อง (Concept) ให้ได้เจตนาอันแท้จริงของผู้ส่งสารให้ได้ 
5.  ฟังอย่างมีวิจารณญาณ 

    ผู้ฟังที่ดีต้องไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ เมื่อฟังแล้วควรน าไปคิด
ไตร่ตรอง ถ้าตรงไหนยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็ไต่ถามหรือค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ไม่เชื่ออะไรโดยไม่
มีเหตุผล ต้องฟังโดยใช้สมองคิดโดยน าเรื่องราวที่ได้ฟังมาสัมพันธ์กับความคิดเห็นของตนใช้เหตุผลของ
ตนเองประกอบการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้วจึงตัดสินใจว่าอะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ 
อะไรเป็นประโยชน์ อะไรดีมีคุณค่า เป็นต้น 

6.  ฟังโดยไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ การตกเป็นทาสของอารมณ์ท าให้เราไร้เหตุผลเป็นทาง
ก่อให้เกิดความทุกข์แก่ตัวเอง และอาจก่อให้เกิดภัยแก่ส่วนรวมได้ เพราะปัจจุบันนี้การใช้สื่อทางการฟัง  
เป็นเครื่องมือชักจูงปลุกฝันสร้างกระแสต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นในการฟังควรจะได้สืบสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือใช้เหตุผลประกอบ ไม่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ ไม่หลงเชื่อด้วยอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี
เรื่องร้าย 

7.  น าสิ่งที่ได้จากการฟังไปปรับใช้ให้มีคุณค่าต่อชีวิต 

    คือการน าสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งเก็บได้จากการฟังไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น
ผู้ฟงัที่ดีควรพยายามเก็บสะสมความรู้ ประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติแนวทางด าเนินชีวิต วิธีการท างาน  
คติสอนใจหรืออุดมการณ์ชีวิตที่ได้จากการฟังน าไปทดลองใช้ดู ถ้าฝึกหรือปฏิบัติดูแล้วท าให้ชีวิตดีขึ้น
อย่างนี้เรียกว่าการฟังมีประโยชน์มีค่าส าหรับผู้ฟังยิ่งนัก 

8.  ใช้ศิลปะในการฟัง คือไม่ฟังอย่างเดียว แต่สามารถใช้ไหวพริบในบางโอกาส โดยการใช้
ค าถามน าไปสู่จุดที่ต้องการให้ผู้พูดพูด ถ้าผู้พูดพูดเรื่องที่ไม่เป็นสาระ ก็ใช้ความสามารถในการตั้งค าถาม
ให้กลับไปสู่จุดที่ผู้ฟังต้องการ จะเห็นว่าการฟังแล้วถามสิ่งที่ยังสงสัยหรือข้องใจเท่านั้นยังไม่เพียงพอ  
ยังต้องรู้จักใช้ค าถามเพ่ือน าไปสู่จุดประสงค์ด้วย   
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9.  ฟังอย่างมีมารยาท 

    มารยาทที่ดีของการฟังมีความจ าเป็นมาก ถ้าผู้ฟังฟังอย่างไร้มารยาทแล้วย่อมเกิดผลเสีย  
เช่น ท าให้ผู้พูดเสียสมาธิในการพูด ผู้ฟังไม่มีสมาธิในการฟังเพราะผู้ฟังบางคนท าเสียงรบกวนหรือใช้
ค าถามถามผู้พูดอย่างไม่ให้เกียรติ เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้การฟังมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรักษามารยาท
ที่ดีของการฟัง เราผู้ฟังควรปฏิบัติดังนี้ 

    9.1  แสดงอาการตั้งใจฟัง ไม่แสดงอาการเหนื่อยหน่ายขณะฟัง 
    9.2  ไม่พูดคุยหรือถามแทรกกลางคัน โดยที่ผู้พูดยังไม่เปิดโอกาสให้ถาม 

    9.3  ไม่ลุกออกไปนอกห้องในขณะฟังการพูดถ้าจ าเป็นต้องแสดงคาราวะต่อผู้พูดเสียก่อน 

    9.4  ให้เกียรติ ให้ความเคารพและยอมรับผู้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เขาก าลังพูด ถึงแม้หากเรา
คิดว่าผู้พูดมีความรู้ มีคุณวุฒิหรือมีวัยวุฒิด้อยกว่าเรา เราก็ต้องให้เกียรติไม่แสดงออกให้ใครรู้ความในใจนี้ 

    9.5  ไม่ถือเอาความรู้สึกส่วนตัวเป็นใหญ่ ต้องใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
โดยเฉพาะผู้พูด 

 

นิสัยการฟังที่ไม่ด ี

 

บางคนมีทัศนคติที่ผิดหรือมีนิสัยการฟังที่ไม่ดี ท าให้การฟังสารต่าง ๆ ไม่ได้รับประโยชน์
เท่าท่ีควรจะเป็น นิสัยการฟังที่ไม่ดี ได้แก่  

1.  ก่อนฟังมักจะคิดไว้ล่วงหน้าว่าเรื่องที่จะฟังหรือหัวข้อที่ให้ฟังไม่น่าสนใจ เมื่อมีความคิด
เช่นนี้เท่ากับปิดกั้นความสนใจและความรู้สึกอยากฟัง ซึ่งผลที่ตามมาคือ เบื่อหน่ายไม่พอใจ เกิดความรู้สึก
เหมือนถูกบังคับให้มาฟัง ท าให้รับสารได้ไม่ครบถ้วน 

2.  บางคนมีอคติหรือมีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแน่นแฟ้น  เมื่อจะต้องฟังเรื่องที่ขัดกับ
ความเชื่อหรือขัดกับความคิดของตนเอง จะไม่ยอมรับฟังหรือคิดค้านอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ฟังเหตุผล
ของผู้พูด บางครั้งก็ยอมให้ค าพูดบางค า บางประโยคซึ่งอาจเป็นถ้อยค าที่จี้ใจตัวเองมาท าลายการฟัง  
คือเมื่อได้ยินค าพูดที่ไม่ถูกใจกไ็ม่พอใจปล่อยให้ความโกรธครอบง า ดังนั้นความตั้งใจความสนใจในการฟัง
จะหมดไป สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสกัดก้ันการฟัง ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการฟัง 

3.  นิสัยที่มักเกิดกับผู้ฟังส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการฟังเป็นอย่างมาก คือการแสร้งฟัง  
การฟังเป็นพฤติกรรมของการรับรู้ที่เกิดในสมอง ไม่มีผู้ใดสังเกตได้ชัดเจนถ้าผู้ฟังนิ่งเฉย ดังนั้นคนส่วนใหญ่
จึงมองดูผู้พูดและแสดงอาการรับฟังด้วยความสนใจแต่สมองและจิตใจไม่ได้รับรู้เสียงของผู้พูด การ
กระท าเช่นนี้เป็นการหลอกตัวเองและไม่ได้ประโยชน์อะไร เมื่อท าบ่อย ๆ จะติดเป็นนิสัย ปัญหาที่
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ตามมาคือถ้าผู้พูดถามความคิดเห็นของผู้ฟังแต่ผู้ฟังไม่ได้ฟังก็จะเกิดความอับอายและตอบค าถามของ
ผู้พูดไม่ได้ตรงจุด 

4.  บางคนมีจิตใจเลื่อนลอยไม่จดจ่ออยู่กับเรื่องท่ีฟัง เมื่อเริ่มฟังจะตั้งใจและติดตามผู้พูดไป  
แต่เมื่อฟังไปชั่วขณะจะเพลิดเพลินกับความคิดของตนเองจนจับใจความที่ผู้พูดพูดต่อไปไม่ได้ บางคน
แสดงทีท่าฟังอย่างตั้งใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักอาจจะถามผู้ที่อยู่ข้างเคียงว่าผู้พูดพูดเกี่ยวกับ
อะไรบ้าง ลักษณะเช่นนี้คือการปล่อยความคิดของตนเองให้ล่องลอยไปจนจบสาระของเรื่องที่ฟังไม่ได้ 

5.  ตามปกติแล้วคนเราจะพูดได้ประมาณ 125-127 ค าต่อนาที และคิดได้ประมาณ 400 

ค าต่อนาที ในขณะที่ฟังผู้อ่ืนพูด สมองของผู้ฟังจะคิดไปได้เร็วกว่า ดังนั้น ผู้ฟังควรใช้เวลาที่เหลืออยู่  
คิดทบทวนสาระที่ได้ฟังหรือคิดพิจารณาข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นของผู้พูดนั้นว่าเป็นความจริง น่าเชื่อถือ  
เป็นไปได้หรือไม ่ผู้ฟังบางคนกลับใช้ความคิดไปในเรื่องอ่ืน ๆ จนไม่ได้ฟังสารต่อ ผลประโยชน์ที่ควรจะ
ได้จากการฟังจึงลดน้อยลงไป 

6.  บางคนไม่ชอบเรื่องราวหนักสมอง มักฟังแต่เรื่องง่าย ๆ หรือเรื่องที่ให้ความเพลิดเพลินเท่านั้น 
เมื่อมีเรื่องยากผ่านเข้ามาก็ไม่ยอมรับฟัง หรือฟังอย่างไม่เอาใจใส่ ถ้าพยายามตั้งใจฟัง พยายามติดตาม
ท าความเข้าใจเนื้อหาสาระที่ผู้พูดพูดย่อมจะได้ประโยชน์จากการฟัง 

7.  ในขณะที่ฟัง บางคนจะสนใจส่วนประกอบต่าง ๆ ของผู้พูดที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระ เช่น กิริยา 
ท่าทาง การแต่งกาย น้ าเสียงที่สั่นเครือ หรือการออกเสียงควบกล้ าไม่ชัด  เมื่อคอยต าหนิหรือจับผิด
กิริยาท่าทางหรือน้ าเสียงเช่นนี้ ย่อมจะจับใจความส าคัญหรือความคิดที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ท าให้
เสียเวลาในการฟัง 

8.  บางคนไม่มีความอดทนต่อสภาพอันไม่น่าพึงพอใจต่าง ๆ เช่น อากาศร้อนอบอ้าวเกินไป  
ไมโครโฟนมีเสียงรบกวนบางครั้งบางคราว ผู้คนที่นั่งข้าง ๆ รับประทานอาหารหรือของขบเคี้ยวต่าง ๆ 
หรือเดินเข้าออก เป็นต้น เมื่อพบกับสภาพดังกล่าวก็ไม่มีสมาธิในการฟัง ฟังไม่รู้เรื่อง ถ้าเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้น
ต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมให้ได้ หรือหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ถ้าคนที่นั่งข้าง ๆ 
รบกวนสมาธิ ก็ย้ายที่นั่งหรือนั่งในที่ไม่พลุกพล่าน เป็นต้น 

9. บางคนให้ความสนใจเฉพาะข้อเท็จจริงแต่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้พูด ผู้ฟังประเภทนี้
จะจดแต่ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น วัน เดือน ปี สถิติ ตัวเลข และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ    
จนไม่ติดตามใจความส าคัญหรือความคิดเห็นที่น่าสนใจของผู้พูด ลักษณะการฟังเช่นนี้อาจเกิดจาก
ความเข้าใจผิดว่า ข้อมูลคือสิ่งส าคัญที่สุด แท้ที่จริงแล้วข้อมูลต่าง ๆ จะไม่ส าคัญเลยถ้าผู้พูดไม่น ามาโยง
หรือสัมพันธ์กับความคิดเห็นหรือเนื้อหาสาระในการพูด การฟังเช่นนี้ย่อมท าให้ผู้ฟังไม่ได้รับประโยชน์
ตามท่ีควรจะได้ 
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10.  บางคนยึดม่ันอยู่กับการจดบันทึก โดยเชื่อว่าการฟังต้องมีการจดบันทึกอย่างละเอียด  
ผู้ฟังประเภทนี้จึงสนใจที่จะบันทึกสิ่งที่ได้ฟังเป็นระเบียบสวยงามเป็นระบบจนไม่ได้ฟังข้อความโดย
ตลอดหรือลืมฟังสารเป็นตอน ๆ เมื่อฟังได้ตอนใดก็จดเฉพาะตอนนั้น การจดบันทึกของผู้ฟังเช่นนี้อาจ
ไม่เป็นปัญหามานักถ้าผู้พูดพูดอย่างมีขั้นตอน คือมีการกล่าวน า มีเนื้อหาที่ให้รายละเอียดและมีการ
สรุปในตอนท้าย แต่ผู้พูดบางคนไม่ได้พูดอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักการพูด อาจพูดวกไปวนมา  
หรือพูดประเด็นท้ายก่อนแล้วจึงกลับมาพูดประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในตอนกลางและตอนต้น ถ้าผู้พูดใช้วิธี
พูดตามความเคยชินหรือตามความคิดของตนเช่นนี้ อาจสร้างปัญหาให้กับผู้ฟังที่สนใจแต่การจดบันทึก  
เพราะจะไม่ได้สาระครบถ้วนเท่าที่ควรจะเป็น 

 

อุปสรรคในการฟัง 

 

การฟังไม่สัมฤทธิผลคือ ไม่สามารถรับสารจากผู้ฟังได้ตรงตามเปูาหมายของผู้พูด ไม่เข้าใจสาร
ที่ฟังดีพอ จนอาจท าให้ไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ จากการฟังได้ด้วยเหตุผลและข้อบกพร่องหรือ
อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการฟัง ดังนี้ 

1.  ผู้ฟังขาดสมาธิในการฟัง เช่น แสร้งตั้งใจฟัง จ้องผู้พูดตลอดเวลา แต่จิตใจวอกแวก หรือใจลอย
คิดไปในเรื่องอ่ืน ๆ  

2.  ผู้ฟังขาดนิสัยที่ดีในการฟัง เช่น ไม่มีความอดทนในการฟังเรื่องราวที่มีเนื้อหายาว ๆ ไม่ให้
เกียรติผู้พูดในขณะพูด โดยการคุยกันเสียงดัง หรือพูดสอดแทรกในขณะที่ผู้พูดยังพูดอยู่ และแสดง
ปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมในขณะฟัง  

3.  ผู้ฟังจะฟังเฉพาะผู้พูดที่มีชื่อเสียง เป็นการเลือกฟังเฉพาะคนที่มีชื่อเสียง หรือฟังเฉพาะ
บุคคลที่ตนเองชื่นชอบ เมื่อไม่ใช่บุคคลที่ชื่นชอบก็เกิดอคติต่อผู้พูด ท าให้ไม่สนใจที่จะได้รับสารนั้น 

4.  ผู้ฟังไม่ชอบฟังเรื่องซ้ า ๆ  
5.  ผู้ฟังจะฟังเฉพาะเรื่องท่ีง่าย ๆ  
6.  อวัยวะในการรับเสียงของผู้ฟังผิดปกติ 
7.  วิธีการฟัง 
8.  สภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ไม่เหมาะสม มีเสียงรบกวน ผู้คนแออัด การถ่ายเทอากาศไม่ดี 

แสงสว่างไม่เพียงพอ เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์การฟังบกพร่อง 
9.  เกิดจากตัวผู้พูด เช่น การออกเสียงไม่ชัดเจน ตัวอย่างไม่แจ่มชัด พูดเร็วเกินไป วกวน    

เนื้อเรื่องไม่เหมาะสม ใช้ค าพูดที่เป็นศัพท์ยาก ผู้พูดไม่มีความช านาญในการถ่ายทอดและพูดโดยไม่
สนใจความสนใจของผู้ฟัง 
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การแก้ไขข้อบกพร่องในการฟัง 

 

วิธีแก้ไขข้อบกพร่องในการฟังที่ได้ผลดีที่สุด คือ ควรแก้ไขตรงจุดที่บกพร่องโดยพิจารณาว่า  
อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้การฟังไม่ได้ผลสมบูรณ์ ก็ต้องที่จุดนั้น อาจแก้ไขแต่ละด้านที่มีข้อบกพร่อง  
ดังนี้  

1.  การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดจากตัวผู้พูด   
    ข้อบกพร่องที่เกิดจากตัวผู้พูดมีหลายประเด็น เช่น พูดเสียงค่อย พูดวกวน พูดไม่ชัดเจน  

พูดเร็วเกินไป พูดช้าเกินไป พูดก ากวม ออกเสียงผิด ฯลฯ ผู้ฟังจะต้องแจ้งให้ผู้พูดได้ทราบ อาจตอบ
แบบประเมินผลการพูดแต่ละครั้ง เพ่ือผู้พูดจะได้แก้ไขปรับปรุงฝึกฝนการพูดของตนเองใหม่ และ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าว 

2.  การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดจากผู้ฟัง 
    ผู้รับสารหรือผู้ฟังจะต้องฝึกฝนการฟังให้รู้จักฟังและมีหลักการฟังที่ถูกต้อง เช่น ถ้าไม่มี

สมาธิในการฟัง ก็ต้องพยายามฝึกตนเองให้มีใจจดจ่อต่อเรื่องที่ฟัง ฝึกการขจัดความวิตกกังวลออกให้หมด 
ขณะรับฟังเรื่องราว ฝึกฝนความสามารถในการรับสารให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสาร ทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษาได้อย่างรวดเร็ว ฟังสารทุกถ้อยค าจนจบเรื่อง พยายามจับใจความส าคัญของเรื่อง  
และระลึกอยู่เสมอว่า “เป็นเรื่องที่ไม่เคยฟังมาก่อน” ไม่ควรด่วนสรุปว่า “เป็นเรื่องที่ไม่มีคุณค่าสาระ”  
เพราะจะท าให้ไม่มีสมาธิในการฟัง 

3.  การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 

    สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ไม่เ อ้ืออ านวยในการรับสาร ซึ่งสาเหตุเกิดจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น กลุ่มชน ชุมนุมประท้วง บรรยากาศเต็มไปด้วยหมอกควันพิษ สถานที่ ห้องประชุม
ไม่ดี ไม่สะดวก ก็ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสม หรือเลือกสถานที่ใหม่ ที่ปราศจากสิ่งรบกวนใด ๆ 
จากภายนอกได้ 

4.  การแก้ไขข้อบกพร่องในการฟังท่ีเกิดจากเรื่องที่น ามาพูด 

    ผู้พูดควรเลือกเรื่องที่ทันสมัย และเป็นเรื่องที่ก าลังอยู่ในความสนใจของผู้ฟังและผู้พูด  
ควรเลือกเรื่องที่พูดไม่ยาวนัก ควรจัดสรรเนื้อหาสาระให้พอเหมาะกับเวลาที่พูด และเรื่องไม่สลับซับซ้อน
มาเกินไป ควรเลือกเรื่องที่เหมาะสมจะน ามาพูดต่อที่ประชุม ตัวอย่างที่ยกมาประกอบการพูดต้อง
ทันสมัยอยู่เสมอ 
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ตารางที่ 7.1 วัดประสิทธิภาพในการฟัง 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540 : 77) 
 

ตารางวัดประสิทธิภาพการฟัง 
 

โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าช่องที่มีข้อความที่เป็นจริง 
 

นิสัยที่ไม่ดีในการฟัง เป็นเสมอ บางครั้ง 
บางคราว 

นาน ๆ ครั้ง ไม่เคยเป็น
เลย 

1. เวลาที่ฟังอะไร มักคิดเสมอว่า เรื่องที่
เขาพูด ไม่น่าสนใจ 

2. ชอบวิพากษ์วิจารณ์วิธีพูดของผู้พูด เช่น 
แหม! พูดไม่ได้ความเลย มีแต่เอ่อ...อยู่ทุกค า 
พูดเสียงแหลม 

3. ฟังแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่ฟังอย่างอ่ืน 

4. บางประเด็นเป็นเรื่องที่พูดแล้วเร้าใจ
มากเกินไป จึงท าให้ไม่ฟังประเด็นอ่ืน ๆ  
5. พยายามจดทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อจดไม่ได้
ก็โกรธผู้พูด 

6. แสร้งตั้งใจฟัง เช่น จ้องผู้พูดตลอดเวลา 
แต่จับเนื้อไม่ได้ 
7. ต้องทนต่อสู่สิ่งรบกวนภายนอก 

8. พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่ยากที่หนัก
เสมอ โดยไม่ฟังหลบไปเสีย 

9. ปล่อยให้ค าพูดบางค าของผู้พูดฝังใจตน
จนเกินไป โดยเฉพาะค าที่ก่อให้เกิดความรู้สึก
ที่ไม่ดีต่อผู้พูด โดยผู้พูดไม่เจตนา 
10. คิดเรื่อยเปื่อยเกินไป จนเกินเรื่องที่พูด 
หรือสร้างจินตนาการต่อเนื่องไปไกล จนห่าง
กระแสความคิดของผู้พูด 
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        ให้คะแนนดังนี้ 
 เป็นเสมอ  2   คะแนน 

 บางครั้งบางคราว 4   คะแนน 

 นาน ๆ ครั้ง  6   คะแนน 

 ไม่เคยเป็นเลย  8   คะแนน 

 

        เมื่อรวมคะแนนแล้ว คะแนนสูงสุดคือ 80 คะแนน ต่ าสุดจะเป็นคะแนน ระดับประสิทธิภาพ
การฟังมีดังนี้ 
 20-60  คะแนน  หมายความว่า  ต้องการฝึกทักษะในการฟัง 
 60-70  คะแนน  หมายความว่า  ฟังได้ดีพอใช้ได้ 
 70-80  คะแนน  หมายความว่า  เป็นนักฟังที่ดีเป็นพิเศษ 
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สรุปท้ายบท 

 

 การฟังเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกฝน และเป็นทักษะที่ส าคัญต่อตนเองและประเทศชาติในการช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพราะเราจะได้รับข้อมูลที่หลากหลายทั้งในด้านที่เกิดประโยชน์และ
ด้านที่ไม่ควรกระท า การฟังจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่รู้จักฟัง จึงจะต้องให้ความสนใจกับเรื่องราวที่ฟัง 
เมื่อฟังแล้วก็ต้องรู้จักพิจารณาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน เมื่อมีโอกาสซักถามข้อสงสัย ควรรู้จักการตั้งค าถาม
เพ่ือแสวงหาค าตอบ รู้ตนเองว่าได้รับค าตอบตามที่ต้องการหรือยัง หากเกิดข้อสงสัยจะได้สอบถาม
หรือค้นหาค าตอบจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม อาจท าให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม 
รวมทั้งจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการแสดงออกของผู้ฟังนั้นมีผลต่อการน าเสนอของผู้พูด ดังนั้นผู้ฟัง
จึงต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้เกียรติผู้พูด เพ่ือให้การฟังนั้นสัมฤทธิผลตามที่ต้องการ 

 ครูผู้สอนสามารถส่งเสริมทักษะทางด้านการฟังและมารยาทที่ดีในการฟังได้ได้ โดยการสร้าง
วัฒนธรรมการฟังที่ดีให้เกิดข้ึนในชั้นเรียน เช่น ขณะที่ครูสอนนักเรียนบางคนคุยกัน ครูจะต้องแนะน า
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการฟังที่ดีว่าเป็นอย่างไร เป็นต้น ทั้งนี้ครูผู้สอนจะต้องบ่มเพาะให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของการฟังว่าให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง โดยการยกตัวอย่างจากข่าว เรื่องเล่า 
นิทาน บทเพลง ฯลฯ จากนั้นตั้งค าถามกับผู้เรียนว่าฟังแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไร เรื่องราวเหล่านั้น
ส าคัญกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของเราอย่างไร พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งจุดมุ่งหมายในการฟัง
ทุกครั้ง และรู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับตนเอง หากมีข้อสงสัย ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้พูดคุยซักถามในประเด็นดังกล่าว เมื่อฝึกบ่อย ๆ เด็กก็จะเกิดทักษะการฟัง  รู้จักเลือกฟังสิ่งที่มี
ประโยชน์และรักษามารยาทในการฟังได้ดีทั้งในห้องเรียนและในสถานที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

1. จงอธิบายความหมายของการฟังมาพอสังเขป 

2. การฟังมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร จงอธิบาย 

3. จุดมุ่งหมายของการฟังแต่ละครั้งมีอะไรบ้าง 
4. องค์ประกอบของการฟังมีกี่องค์ประกอบ อะไรบ้าง 
5. วิธีฝึกการฟังท าได้อย่างไรบ้าง 
6. ลักษณะของผู้ฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร 

7. ในขณะที่ฟัง ผู้ฟังที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร 

8. การจดบันทึกอย่างละเอียดในขณะที่ฟังเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร จงแสดงความคิดเห็น 

9. อุปสรรคในการฟังที่มีผลกระทบมากท่ีสุด คือข้อใด จงอธิบาย 

10. การแก้ไขข้อบกพร่องในการฟังควรแก้ท่ีจุดใด จงอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  8 

 

การพูด 

 

ความน า 

 

 การพูดเป็นพฤติกรรมการสื่อสารคือการใช๎ปากและกลํองเสียงเพ่ือเปลํงออกมาใช๎ในการ
สื่อสารโดยอาศัยภาษาเป็นตัวสื่อความหมายของสิ่งที่พูด ตลอดจนกิริยาทําทางประกอบการพูด การพูด
นับได๎วําเป็นการสื่อสารที่มีความส าคัญตํอชีวิตมนุษย์เทียบเทํากับการฟัง ซึ่งการพูดนั้นเป็นพฤติกรรม
ที่เกิดจากการเรียนรู๎ การฝึกฝน มิใชํเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ การพูดจึง เป็นการแสดงความรู๎ 
ความสามารถ และความรู๎สึกนึกคิดของบุคคลนั้นให๎ผู๎ อ่ืนได๎รับรู๎ และเข๎าใจ  นั่นหมายถึงวําผู๎ที่มี
ความสามารถพูดจาได๎อยํางคลํองแคลํว ฉะฉาน หรือมีความสามารถพูดโน๎มน๎าวใจผู๎ฟังให๎เชื่อได๎นั้น 
ถือวําเป็นผู๎เกํง ฉลาดทางด๎านการใช๎ภาษาในการพูดเป็นอยํางมาก การพูดเป็นความสามารถเฉพาะ
บุคคล บุคคลนั้นไมํวําจะประกอบกิจการงานใด คบหาสมาคมกับผู๎ใด ถ๎าเป็นผู๎ที่มีศิลปะในการพูด คือ 
รู๎จักเลือกใช๎ถ๎อยค าให๎เหมาะสมกับบุคคล เหมาะกับกาลเทศะ ก็จะท าให๎ชีวิตประสบผลส าเร็จได๎ ดังค า
โบราณที่วํา “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” ผู๎ที่มีความสามารถในการพูดมักจะ
ประสบผลส าเร็จในชีวิต  
 

ความหมายของการพูด 

 

การพูดมีความจ าเป็นมากส าหรับทุกคน  เพราะเราต๎องพูดคุยติดตํอเจรจาระหวํางกันและกัน
ทุกวัน ผู๎ที่พูดดีไพเราะนําฟังก็จะเป็นที่นิยมของคนท่ีได๎ยิน นักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายของ
การพูดไว๎ ดังนี้ 

จิรวัฒน์  เพชรรัตน์ และ อัมพร  ทองใบ (2555 : 152) ได๎ให๎ความหมายวํา การพูด คือ การสื่อสาร
ของผู๎พูด เพ่ือให๎ผู๎ฟังรับรู๎สารตามความประสงค์ของตน ซึ่งอาจจะต๎องประกอบด๎วยบุคลิก รวมทั้ง
กิริยาอาการทําทางที่ชวนฟัง ชวนติดตาม ท าให๎ผู๎ฟังสามารถรับรู๎ และเข๎าใจจุดมุํงหมายของผู๎พูดได๎
อยํางเข๎าใจและกระจํางชัด จนสามารถแสดงปฏิกิริยาโต๎ตอบ และการพูดที่ดี จึงหมายถึง การพูดที่มี
วัตถุประสงค์ที่แนํชัด และควรได๎รับการตอบสนองจากผู๎ฟัง ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ รวมทั้งผู๎พูด
ควรมีความจริงใจและมีความรับผิดชอบตํอการพูดของตน 



160 

 

กองเทพ  เคลือบพณิชกุล (2542 : 43) ได๎ให๎ความหมายวํา การพูด คือ การที่มนุษย์เปลํงเสียง
เป็นถ๎อยค าภาษาออกมา เพ่ือแสดงความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก หรือความต๎องการของผู๎พูด ไปให๎ผู๎ฟัง
ได๎ยินและเข๎าใจ โดยอาศัยภาษา น้ าเสียง และอากัปกิริยาทําทางเป็นสื่อ และมีการตอบสนองจากผู๎ฟัง 

นิพนธ์  ศศิธร  และคณะ (2540 : 1) ได๎ให๎ความหมายวํา การพูด คือ การติดตํอสื่อความหมาย
ระหวํางมนุษย์ ด๎วยการใช๎สัญลักษณ์ คือ เสียง ภาษา ทําทาง สีหน๎า แววตา เพ่ือถํายทอดความรู๎สึก
นึกคิด และความเข๎าใจจากผู๎พูดไปยังผู๎ฟังให๎เป็นที่เข๎าใจกัน 

ลักษณา  สตะเวทิน (2536 : 1) ได๎ให๎ความหมายวํา การพูด คือ เป็นการแสดงถึงลักษณะ
และวิธีการของมนุษย์ที่น าเอาภาษาหรือถ๎อยค ามาใช๎ให๎เกิดความหมาย และสื่อสารไปยังผู๎ฟังตาม
วัตถุประสงค์ของตน ด๎วยบุคลิกภาพที่นําสนใจชวนติดตาม ถ๎าผู๎ฟังมีความรู๎ ความสามารถ รู๎จักใช๎
ถ๎อยค าเหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานที่ ก็นับเป็นบันไดขั้นแรกของการสมาคมและเป็นแนวทาง
ไปสูํความส าเร็จได๎ 

จะเห็นได๎วํา การพูด คือ เสียงที่มนุษย์เปลํงออกมาเพ่ือสื่อสารกัน ประกอบด๎วย ความคิด  
ความรู๎สึก ความรู๎ น้ าเสียง อากัปกิริยาทําทางตําง ๆ ประกอบการพูด เพ่ือถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด
ให๎ผู๎ฟังสามารถรับรู๎ และเข๎าใจ จนสามารถแสดงปฏิกิริยาโต๎ตอบได๎ 
 

ความส าคัญของการพูด 

 

การพูดเป็นการสื่อสารของมนุษย์ที่มีความส าคัญตํอชีวิตความเป็นอยูํ และการประกอบอาชีพ
เป็นอันมาก มนุษย์จึงต๎องใช๎การพูดเพ่ือการสื่อสารให๎บุคคลที่เกี่ยวข๎องเข๎าใจกันกํอน ถ๎าสื่อสารกันได๎ดี  
การกระท ากิจการงานตําง ๆ ก็เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ การพูดมีความส าคัญแกํตัวผู๎พูดเองและ
ผู๎ฟังหลายประการที่อาจสรุปได๎ 

1.  การพูดเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมากในชีวิตประจ าวัน เพราะเราต๎องติดตํอกับผู๎อ่ืนอยูํตลอดเวลา 
โดยใช๎การพูดควบคูํไปกับการฟัง 

2.  การพูดช่วยในด้านการงานหรืออาชีพได้ อาชีพบางอาชีพจึงจ าเป็นต๎องอาศัยการพูดเป็นหลัก
ส าคัญ เชํน นักกฎหมาย นักบริหาร นักธุรกิจ และครูอาจารย์ หรือแม๎ประกอบอาชีพอ่ืน หากมีศิลปะ
ในการพูดท่ีดี ก็จะท าให๎ธุรกิจการงานเจริญก๎าวหน๎าและประสบความส าเร็จในชีวิต 

3.  การพูดช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ เห็นได๎จากเรื่องศาสนาและการเมืองต๎องอาศัยการพูด
โน๎มน๎าวใจคนสํวนมากมีอารมณ์คล๎อยตาม ซึ่งเป็นทางน าไปสูํความเข๎าใจและควรปฏิบัติตาม 

4.  การพูดท าให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกันนอกจากเสียงที่ท าให๎เกิดอารมณ์คล๎อยตามแล๎ว  
หน๎าตาทําทางของผู๎พูด ท าให๎เกิดความเข๎าใจได๎ดียิ่งขึ้น เชํน การบรรยายในชั้นเรียน ถ๎าเราน าค าบรรยาย
ไปอํานอาจจะไมํเกิดความเข๎าใจได๎ดีเทํากับเราไปนั่งฟังด๎วยตนเอง 
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         5.  การพูดช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีได้ การฝึกพูดตํอหน๎าที่ประชุมชน จะชํวยเสริมสร๎าง
บุคลิกลักษณะของผู๎พูดให๎เดํนขึ้น ให๎รู๎จักแสดงกิริยาทําทางที่เหมาะสมในการปรากฏตัวตํอหน๎าผู๎ฟัง
เป็นจ านวนมาก เชํน การวางทํา การยืน การเดิน การนั่ง การเคลื่อนไหวตําง ๆ ฯลฯ ซึ่งจะสร๎างความ
เคยชิน และท าให๎ผู๎พูดมีบุคลิกภาพที่ดี 
 

จุดประสงค์ของการพูด 

 

การพูดเป็นการสื่อสารระหวํางผู๎สํงสารกับผู๎รับสาร การพูดแตํละครั้งผู๎สํงสารหรือผู๎พูดจะต๎อง
ตั้งจุดประสงค์ให๎ชัดเจนวําจะพูดเรื่องนั้น ๆ เพ่ืออะไร พูดกับใคร พูดในสถานที่ใด ควรเตรียมสิ่งใด
ประกอบการพูดหรือไมํ ต๎องการให๎ผู๎ฟังได๎รับอะไร หรือต๎องการสิ่งใดจากผู๎ฟัง การตั้งจุดประสงค์ไว๎
กํอนที่จะมีการพูดจะท าให๎ผู๎พูดมีจุดมุํงหมายที่ชัดเจนและชํวยให๎ผู๎ฟังเข๎าใจเรื่องราวได๎ตรงกับความ
ต๎องการของผู๎พูด จุดประสงค์ของการพูดโดยทั่วไป มีดังนี้    

1.  เพื่อให้ความรู้ เป็นการพูดเพ่ือถํายทอดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ หรือเรื่องราวที่ควรรู๎
แกํผู๎ฟัง เชํน การสอนหรือการบรรยายในชั้นเรียน การเสนอเรื่องในการประชุมทางวิชาการ การบรรยาย
หรือปาฐกถาที่มีลักษณะให๎ความรู๎ การอภิปรายให๎แนวคิดตําง ๆ เป็นต๎น 

2.  เพื่อเรียกร้องความสนใจ การพูดแบบนี้ไมํเป็นวิชาการมากนัก เชํน การพูดของประธาน
เพ่ือแนะน าผู๎มีเกียรติ การพูดกํอนการประชุมหลัก การเลําเรื่องการทํองเที่ยวที่นําตื่นเต๎น การพูดของ
ผู๎ประกาศ เป็นต๎น 

3.  เพื่อเร้าความสนใจ เชํน การเชิญชวนให๎รํวมกิจกรรมตําง ๆ หรือชักชวนให๎ชํวยกันซื้อสินค๎าไทย
ให๎รู๎จักประหยัด หรือการรํวมบริจาค เป็นต๎น ในการพูดเหลํานี้ผู๎พูดจะต๎องพยายามกระตุ๎นให๎ผู๎ฟังเห็น
ดีเห็นงามจนกระท่ังคล๎อยตามความคิดเห็นของผู๎พูด 

4.  เพื่อเอาชนะ การพูดชนิดนี้คล๎ายกับการพูดเพ่ือเร๎าความสนใจ ตํางกันที่ต๎องการให๎ผู๎ฟังเปลี่ยนแปลง
แนวคิดที่รวดเร็ว การพูดท านองนี้มักใช๎การหาเสียง การเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักการ ที่เห็นวํา    
ไมํถูกต๎อง การพูดของทนายในศาลเพ่ือที่จะให๎ผู๎พิพากษาเชื่อวําจ าเลยไมํมีความผิด การพูดของ
กรรมาธิการที่ต๎องพยายามอธิบายเพื่อให๎สภาผํานกฎหมาย เป็นต๎น 

5.  เพื่อมารยาทของสังคม เชํน การพูดเนื่องในโอกาสตําง ๆ ได๎แกํ การกลําวอวยพร กลําวสดุดี  
ให๎โอวาท กลําวค าปราศรัย กลําวค าต๎อนรับ เป็นต๎น 
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6.  เพื่อสร้างความบันเทิงใจ ตามธรรมดาทุกคนยํอมพอใจที่จะได๎ฟังเรื่องราวที่ท าให๎ตนเกิด
ความรู๎สึกสนุกสนาน รําเริง หรือขบขัน ซึ่งอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์สํวนตัว ข๎อบกพรํอง 
หรือนิสัยของตนเองที่ท าให๎ผู๎อ่ืนเห็นความนําขันตลอดเวลา การพูดที่เกี่ยวกับการผจญภัย ความรัก 
ความส าเร็จในชีวิต และเรื่องราวภูตผีปีศาจ เป็นต๎น เรื่องเหลํานี้จะชํวยให๎ผู๎ฟังรู๎สึกตื่นเต๎น เร๎าใจ 
สนุกสนาน และชํวยผํอนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจ าวันได๎ดี 
 

องค์ประกอบของการพูด 

 

ธรรมชาติโดยทั่วไปของการสื่อสารด๎วยการพูด จะมีองค์ประกอบด๎วยกัน 5 องค์ประกอบ  
ดังนี้   

1.  ผู้พูด คือ ผู๎ที่ท าหน๎าที่ถํายทอดความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ ทัศนคติ ประสบการณ์ และอ่ืน ๆ  
ของตนไปยังผู๎ฟังโดยผํานการพูด ผู๎พูดที่ดีนั้นจะต๎องมีคุณสมบัติหลายประการ เชํน มีความเชื่อมั่น    
ในตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดี มีการเลือกใช๎ถ๎อยค า น้ าเสียง อากัปกิริยา สีหน๎า ทําทาง แววตา และอ่ืน ๆ 
ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับผู๎ฟังและสถานการณ์การพูดเพ่ือให๎การพูดแตํละครั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
นั่นหมายถึง สามารถท าให๎ผู๎ฟังเข๎าใจเนื้อหาสาระที่พูดได๎งําย ชัดเจน และรวดเร็ว รวมทั้ง ให๎ผู๎ฟัง
สามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองได๎ตรงตามจุดมุํงหมายที่ผู๎พูดวางไว๎ ซึ่งคุณสมบัติเหลํานี้ ผู๎พูดจะได๎
จากการฝึกฝนตนเองอยํางสม่ าเสมอและการเตรียมการที่ดีด๎วย 

2.  สาร คือ เรื่องราวอันประกอบด๎วยความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ ทัศนคติ ประสบการณ ์
และอ่ืน ๆ ของผู๎พูดซึ่งถํายทอดไปยังผู๎ฟัง สารที่ดีควรเป็นสิ่งที่ผู๎พูดถนัดหรือมีประสบการณ์ และที่ส าคัญ
ต๎องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผู๎ฟังและสถานการณ์ในขณะนั้นอีกด๎วย 

3.  สื่อ คือ สิ่งที่ชํวยให๎ผู๎พูดสามารถถํายทอดความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ ทัศนคติ ประสบการณ ์
และอ่ืน ๆ ของตนไปยังผู๎ฟังได๎สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน และนําสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งเริ่มตั้งแตํสื่อทางภาษา  
ได๎แกํ ถ๎อยค าในภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา ไปจนกระทั่งถึงสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ อันประกอบด๎วย  
กระดานด า แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ โปสเตอร์ ของจริง หุํนจ าลอง เทปบันทึกเสียง เครื่องฉายสไลด์  
เครื่องฉายข๎ามศีรษะ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ เป็นต๎น 

4.  ผู้ฟัง คือ ผู๎ที่ท าหน๎าที่รับการถํายทอดความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก อารมณ์ ทัศนคติ ประสบการณ์  
และอ่ืน ๆ ของผู๎พูดโดยผําทางการฟัง โดยผู๎ฟังอาจมีการแสดงพฤติกรรมตอบสนองตํอการพูดของผู๎พูด
ก็ได๎ เชํน ผงกศีรษะ กรีดร๎อง ปรบมือ ยิ้ม หัวเราะ ร๎องไห๎ กระทืบเทา๎ เป็นต๎น 
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5.  สถานการณ์การพูด คือ กาลเทศะ อันประกอบด๎วย เวลาและโอกาส กับสถานที่และสิ่งแวดล๎อม
ในขณะที่พูด ซึ่งสถานการณ์การพูดนั้น เป็นสิ่งส าคัญที่ผู๎พูดควรตระหนักถึงเป็นอยํางยิ่งจนกระทั่งมี  
ผู๎กลําววํา สถานการณ์การพูดเป็นตัวก าหนดความเคลื่อนไหวรํางกายของผู๎พูด กลําวคือ หากสถานการณ์
การพูดอยํางไมํเป็นทางการผู๎พูดจะสามารถเคลื่อนไหวรํางกายไปมาได๎อยํางสะดวกและแสดงกิริยา
ทําทางได๎โดยเสรี แตํในขณะที่หากเป็นสถานการณ์การพูดอยํางเป็นทางการผู๎พูดจะแสดงความเคลื่อนไหว
ของมือได๎น๎อยกวําปกติ 

6. ผลซ่ึงเกิดจากการพูด เป็นสิ่งที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านพฤติกรรมของผู๎รับสาร 
หรือเป็นการกระท าโต๎ตอบของผู๎ฟังที่แสดงให๎ผู๎พูดทราบระหวํางพูดหรือเมื่อพูดเสร็จแล๎ว วําการพูด
ครั้งนั้นเป็นอยํางไร สนุกสนาน ไมํเข๎าใจ หรือนําเบื่อหนําย 

 

รูปแบบของการพูด 

 

     1. จ าแนกตามจ านวน 

        1.1 การพูดเดี่ยว เป็นการพูดที่มีผู๎พูดเพียงคนเดียว อาจพูดในห๎องเรียน ในที่ประชุมหรือในชุมชน
ก็ได๎ เชํน การพูดบรรยาย การเป็นพิธีกร การพูดให๎โอวาท เป็นต๎น 

        1.2 การพูดระหว่างบุคคล เป็นการพูดที่มีเพียง 2 คน หรือในกลุํมเล็ก ๆ ที่มองเห็นหน๎ากัน เชํน 
การสนทนา การเลําเรื่อง การแนะน าตัว การตอบข๎อซักถาม การสัมภาษณ์ เป็นต๎น 

        1.3 การพูดในกลุ่ม เป็นการพูดที่มีผู๎พูดหลาย ๆ คนมารํวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน 
เชํน การอภิปราย การสนทนา การโต๎วาที เป็นต๎น ซึ่งมีจุดมุํงหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดเห็น 
รํวมกันแก๎ปัญหา หรือหาแนวทางปฏิบัติ 
        1.4 การพูดในที่ชุมชน เป็นการพูดที่มีผู๎ฟังเป็นจ านวนมาก จึงต๎องมีการเตรียมใจ เตรียมความพร๎อม 
ทั้งในด๎านเนื้อเรื่อง การแตํงกาย การฝึกฝนให๎เกิดความช านาญ เชํน การอภิปราย การสัมมนา การปาฐกถา 
การแสดงสุนทรพจน์ การโต๎วาที การให๎โอวาท การกลําวค าปราศรัย เป็นต๎น 

     2. จ าแนกตามวัตถุประสงค์ 
        2.1 พูดเพื่อบอกเล่า ชี้แจง เป็นการพูดเพ่ือชี้แจง แจ๎งให๎ทราบ ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์โดยทั่วไป 
จะใช๎กับการพูดเชิงวิชาการ กึ่งวิชาการ หรือการเลําเรื่องทั่ว ๆ ไป เชํน การบรรยาย การปาฐกถา การอธิบาย 
การสาธิต การชี้แจง การกลําวรายงาน การเลําเรื่อง เป็นต๎น เมื่อผู๎ฟังฟังแล๎วก็จะได๎ทราบขําวสาร
ความรู๎ที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติได ๎
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        2.2 เพื่อจรรโลงใจ เป็นการพูดถึงคุณงามความดี ความประณีตงดงาม คุณคําอันนํานิยม ตลอดจน
เรื่องราวที่สุกสนานบันเทิงใจ เพ่ือให๎ผู๎ฟังเกิดความเพลิดเพลิน รู๎สึกสบายใจ การพูดแบบนี้ จะใช๎ในโอกาส
ที่มีการแสดงความยินดี การกลําวสดุดียกยํองบุคคล การกลําวในงานรื่นเริงที่จัดขึ้นในโอกาสตําง ๆ  
        2.3 เพื่อจูงใจและโน้มน้าวใจ เป็นการพูดเพ่ือให๎ผู๎อ่ืนเชื่อถือ มีความคิดเห็นคล๎อยตามและปฏิบัติตาม 
ผู๎พูดจะต๎องใสํอารมณ์ ความรู๎สึกที่จริงใจประกอบค าพูด เพ่ือแสดงให๎เห็นวําผู๎พูดมีความเชื่อนั้น รวมทั้ง
ปฏิบัติอยํางนั้นมาแล๎ว การพูดแบบนี้มักจะพบในโอกาสตําง ๆ เชํน การชักชวนให๎ประชาชนไปใช๎สิทธิ์    
ในการเลือกตั้ง การโน๎มน๎าวใจให๎ซื้อสินค๎า การเชิญชวนให๎บริจาคเงิน เป็นต๎น 

        2.4 เพื่อค้นหาค าตอบ เป็นการพูดเพ่ือขจัดข๎อสงสัยของผู๎พูด ในชีวิตประจ าวันเรามักจะพบปัญหา
และอุปสรรคตําง ๆ อยูํตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งเราอาจจะแก๎ปัญหาด๎วยตนเองไมํได๎ จึงต๎องสอบถามปรึกษา
หรือขอค าแนะน าจากผู๎รู๎ ผู๎เชี่ยวชาญ เชํน การสอบถามข๎อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การสอบถามเส๎นทาง 
การปรึกษาปัญหาสุขภาพ ปัญหาชีวิต เป็นต๎น เมื่อผู๎ฟังฟังแล๎วก็จะได๎ทราบค าตอบ หรือน าค าแนะน าไปใช๎ในการ
แก๎ปัญหาในชีวิตได๎ 
    3. จ าแนกตามลักษณะการพูด 

การน าความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก ประสบการณ์ จากผู๎พูดไปสูํผู๎ฟังนั้นอาจจะกระท าได๎ดังนี้  
3.1 การพูดโดยฉับพลัน เป็นการพูดที่ผู๎พูดไมํมีโอกาสเตรียมตัวลํวงหน๎า ผู๎พูดต๎องศึกษาผู๎ฟัง

อยํางรวดเร็ววําเป็นใคร ต๎องการอะไร ต๎องเลือกเรื่องที่มีสาระเพียงจุดเดียว และเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรง
ของผู๎พูดเพ่ือป้องกันความผิดพลาด ต๎องมีสมาธิ และคิดกํอนพูด 

3.2 การพูดแบบเตรียมตัวล่วงหน้า เป็นการพูดที่ผู๎พูดเตรียมเนื้อหาสาระที่จะพูดแล๎วจดเฉพาะ
เค๎าโครงใสํกระดาษแผํนเล็ก ๆ ไว๎ใช๎ประกอบการพูด แตํในขณะพูดต๎องคิดรายละเอียดเอง ข๎อดีของ
การพูดแบบนี้คือผู๎พูดมีโอกาสแทรกตัวอยําง เหตุการณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา และน้ าเสียงจะเหมือนกับ
การพูดมากกวําการอําน 

3.3 การพูดแบบท่องจ า เป็นการพูดทีผู่๎พูดเตรียมทุกอยํางไว๎ในสมอง ขณะพูดต๎องใช๎เสียงสูง
ต่ า หนักเบา ให๎เหมือนการพูดมิใชํทํองจ า ข๎อดีก็คือท าให๎ผู๎ฟังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 

3.4 การพูดแบบอ่านจากต้นฉบับ เป็นการพูดที่ผู๎พูดเตรียมเนื้อหาสาระทุกประการที่จะพูด
ลงในต๎นฉบับที่จะน าไปอํานขณะพูด เป็นการพูดที่ใช๎ในโอกาสที่เป็นทางการและไมํต๎องการให๎ผิดพลาด  
ผู๎พูดควรมองต๎นฉบับให๎ได๎ความมาก ๆ ในแตํละชํวงการมองเพ่ือจะได๎ใช๎สายตามองผู๎ฟัง เพ่ือให๎ผู๎ฟัง
รู๎สึกวําผู๎พูดก าลังพูดกับผู๎ฟัง นอกจากนั้นผู๎พูดจะต๎องรู๎จักใช๎เสียงให๎มีจังหวะสูงต่ า หนักเบา และรู๎จักหยุด
เพ่ือหายใจในที่ที่ไมํเสียความ 
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3.5 การพูดโดยมีบันทึก เป็นการพูดในที่ประชุมชนที่นิยมใช๎กันมาก และได๎ผลดีกวําแบบอ่ืน ๆ 
ผู๎พูดจะต๎องศึกษาค๎นคว๎าและเตรียมตัวลํวงหน๎ามาเป็นอยํางดี ท าความเข๎าใจเนื้อหาที่จะพูดอยํางถํองแท๎ 
มีการจดบันทึกเฉพาะข๎อความส าคัญ ๆ เชํน หัวข๎อส าคัญ ตัวอยําง สถิติ ส านวน ค าคม รวมทั้งชื่อ
นามสกุลของบุคคลที่น ามาอ๎างอิง และค าสรุป เป็นต๎น 

 

ประเภทของการพูด 

 

ประเภทของการพูดแบํงออกเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ คือ การพูดอยํางไมํเป็นทางการ กับ การพูด
อยํางเป็นทางการ ดังนี้ 

1.  การพูดอย่างไม่เป็นทางการ 
    คือการพูดในชีวิตประจ าวันที่พูดจาติดตํอกันในหมูํญาติมิตร หรือบุคคลทั่วไปที่พูดในโอกาส

ที่ไมํเป็นพิธีการ มีผู๎ฟังไมํมากนัก ซึ่งการพูดอยํางไมํเป็นทางการนี้จะกลําวแนะน าเฉพาะ การสนทนา  
การแนะน าตัวเอง และการพูดโทรทัศน์ ดังนี้ 
 

ตาราง 8.1 หลักการพูดอยํางไมํเป็นทางการ 

ที่มา : สนิท  สัตโยภาส (2546 : 80-82) 
 

การพูดอย่างไม่เป็นทางการ หลักการพูด 

 

1.  การสนทนา 

 

1.  มีความรอบรู๎ในเรื่องราวตําง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่ก าลัง
จะสนทนากัน 

2.  ให๎ความสนใจและเข๎าใจคูํสนทนา 
3.  มีความจริงใจและให๎เกียรติคูํสนทนา 
4.  รําเริง แจํมใส และมีอารมณ์ขัน 

5.  ใจกว๎าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 

6.  มีศิลปะในการแสดงความคิดเห็นขัดแย๎งได๎อยํางนุํมนวล 

7.  รู๎จักชมเชยยกยํองคูํสนทนาอยํางพอเหมาะพองาม 

8.  มีมารยาทงาม เชํน ไมํผูกขาดการพูดคนเดียว ไมํพูด
เรื่องสํวนตัว ใช๎ค าสุภาพ และมีกิริยาเรียบร๎อย 

9.  มีศิลปะในการกลําวค าปฏิเสธ 
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ตาราง 8.1 (ตํอ) หลักการพูดอยํางไมํเป็นทางการ 

ที่มา : สนิท  สัตโยภาส (2546 : 80-82) 
 

การพูดอย่างไม่เป็นทางการ หลักการพูด 

2.  การแนะน าตัว 1.  ถ๎าแนะน าตัวในหมูํนักศึกษาใหมํให๎บอก 

1.1  ชื่อและนามสกุล 

1.2  ส านักการศึกษาเดิมที่จบมา 
1.3  ที่อยูํปัจจุบัน และภูมิล าเนา 
1.4  ความถนัด 

1.5  งานอดิเรก 

2.  แนะน าตัวในการเข๎าปฏิบัติงานใหมํให๎บอก 

2.1  ชื่อและนามสกุล 

2.2  ส าเร็จการศึกษาระดับใด 

2.3  เข๎าท างานในหน๎าที่ใด  นับตั้งแตํเมื่อไร 

3.  แนะน าตัวในงานสังคมให๎บอก 

3.1  ชื่อและนามสกุล 

3.2  ต าแหนํงหน๎าที่ หรือ งานที่เป็นที่รู๎จักในสังคม 

4.  แนะน าผู๎อ่ืนให๎รู๎จักกัน 

4.1  แนะน าผู๎น๎อยให๎รู๎จักผู๎ใหญํ (ผู๎น๎อย หมายถึง ผู๎อํอน
อาวุโส อายุน๎อย ฐานะทางสังคมด๎อยกวํา หรือยศต่ ากวํา ฯลฯ) 
4.2  แนะน าผู๎ชายให๎รู๎จักผู๎หญิง 
4.3  บอกชื่อและนามสกุลของทั้งสองฝ่ายให๎ถูกต๎องชัดเจน  
ไมํบอกชื่อเลํน 

4.4  บอกต าแหนํงหน๎าที่การงาน หรือ สถานศึกษา 

4.5  ไมํบอกเรื่องสํวนตัวของแตํละฝ่าย  และพยายามท า
ให๎ทั้งสองฝ่ายเกิดความรู๎สึกท่ีดีตํอกัน 

3.  การพูดโทรศัพท์ 1.  ถ๎าเราเป็นฝ่ายโทรศัพท์ไปกํอนให๎ปฏิบัติ  คือ 

1.1  กลําวค า “สวัสดี” พร๎อมกับตรวจความถูกต๎องของสถานที่
ที่ต๎องการติดตํอ 

1.2  บอกชื่อผู๎ที่เราต๎องการจะพูดด๎วย 
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ตาราง 8.1 (ตํอ) หลักการพูดอยํางไมํเป็นทางการ 

ที่มา : สนิท  สัตโยภาส (2546 : 80-82) 
 

การพูดอย่างไม่เป็นทางการ หลักการพูด 

 1.3  ถ๎าขอความชํวยเหลือผู๎รับสายให๎ชํวยตามตัวผู๎ที่เรา
ต๎องการจะพูดด๎วย ให๎รีบขอบคุณทันท ี

1.4  ถ๎าต๎องการฝากข๎อความถึงผู๎ไมํอยูํให๎บอกข๎อความ
อยํางกะทัดรัดที่สุด  หรือบอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราให๎
เขาโทรศัพท์กลับก็ได๎ 
2.  ถ๎าเราเป็นฝ่ายรับโทรศัพท์ให๎ปฏิบัติ  คือ 

2.1  กลําวค า “สวัสดี” แล๎วแจ๎งหมายเลขหรือสถานที่ของตน
ให๎ผู๎ติดตํอทราบ 

2.2  ถ๎าผู๎ติดตํอมาต๎องการพูดกับใครให๎รีบติดตํอให๎ทันที  
ถ๎าผู๎นั้นไมํอยูํก็ควรรับอาสาจดบันทึกข๎อความที่ฝากไว๎
พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์ 
2.3  ไมํพูดโทรศัพท์นานเกินความจ าเป็น  เพราะอาจมีผู๎อ่ืน
ที่รอใช๎โทรศัพท์อยูํ 
2.4  กลําวขอโทษถ๎าตํอผิด 

2.5  เมื่อสิ้นสุการพูด กลําวค าวํา “สวัสดี” และวางหูอยําง
นิ่มนวล 

2.6  มีมารยาทที่ดี เชํน ไมํวางหูกลางคัน ไมํขบเคี้ยวสิ่งใด
ขณะพูด เป็นต๎น 
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2.  การพูดอย่างเป็นทางการ 

    คือการพูดตํอหน๎าที่ชุมนุมชนในโอกาสตําง ๆ เป็นการพูดที่มีแบบแผน เป็นพิธีการ ต๎องอาศัย
ความรู๎ ความสามารถ ศิลปะในการพูด และบคุลิกภาพท่ีดีในการพูด ดังนี้ 
 

ตาราง 8.2  หลักการพูดอยํางเป็นทางการ 

ที่มา : สนิท  สัตโยภาส (2546 : 82-87) 
 

การพูดอย่างเป็นทางการ หลักการพูด 

 

1.  การพูดในฐานะผู๎ประกาศ  
(ท าหน๎าที่เป็นสื่อกลาง ระหวํางผู๎รับเชิญ
กับผู๎ฟังในกรณีที่ผู๎พูดมีเพียงคนเดียว) 

 

1.  ทําทางมีสงํา หน๎าตายิ้มแย๎มแจํมใส 

2.  เสียงดังชัดเจน แตํนุํมนวลและหนักแนํน 

3.  ใช๎ถ๎อยค าดี ค าไมํซ้ าซาก และเลือกเรื่องมาพูดได๎เหมาะสม 

4.  ให๎เกียรติผู๎รับเชิญ แนะน าผู๎รับเชิญและเรื่องที่จะพูด
อยํางนําสนใจ 

5.  กลําวขอบคุณผู๎พูดหรือกลําวเชิญผู๎มีหน๎าที่กลําวขอบคุณ
มาพูด 

 

 

2.  พูดในฐานะพิธีกร 

(ท าหน๎าที่คล๎ายโฆษกตํางกันที่พิธีกร
ใช๎ในงานที่มีผู๎พูดมากกวํา 1 คน) 

 

1.  เริ่มต๎นด๎วยการทักทายผู๎ฟังแล๎วจึงชี้แจงจุดมุํงหมาย
ของการพูด 

2.  แนะน าผู๎พูดแตํละคนแล๎วกลําวเชิญให๎พูด 

3.  ขอบคุณผู๎พูดทุกครั้งที่พูดจบ 

4.  พยายามใช๎ค าพูดเชื่อมโยงเรื่องของผู๎พูดทํานกํอนไปยัง
ทํานตํอไปให๎กลมกลืนกันสนิท 

5.  เมื่อทุกคนพูดจบ พิธีกรจะต๎องสรุป และปิดการพูด 
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ตาราง 8.2  (ตํอ) หลักการพูดอยํางเป็นทางการ 

ที่มา : สนิท  สัตโยภาส (2546 : 82-87) 
 

การพูดอย่างเป็นทางการ หลักการพูด 

  

3.  เลําชีวประวัติบุคคลส าคัญ  เมื่อเลําจบอยําลืมเน๎นให๎เห็น
แนวคิดในการด าเนินชีวิตที่ควรเอาอยํางและที่ควรหลีกเลี่ยง 
4.  เลําประวัติสถานที่ ควรเลําเฉพาะสิ่งที่นํารู๎ เกี่ยวกับประวัติ
หรือต านานสถานที่เทํานั้น 

5.  เลําเหตุการณ์ หรือ ประสบการณ์ที่ประทับใจควรเป็น
เรื่องท่ีมีประโยชน์ตํอสํวนรวมไมํทางใดก็ทางหนึ่ง ขณะเลํา
ให๎สอดใสํอารมณ์ไปด๎วยจะได๎เห็นจริงจังและมีรสชาติ 
 

 

4.  การแสดงปาฐกถาหรือการ
บรรยาย 

 

1.  จัดล าดับการพูดที่งํายตํอการเข๎าใจ 

2.  เสนอสาระที่นําสนใจ ใหมํและตรงหัวข๎อที่ก าหนด 

3.  มีข๎อมูล สถิติ หรือ ตัวอยํางมาเสริมรายละเอียดจนผู๎ฟัง 
เกิดความเข๎าใจ 

4.  ถ๎ามีสื่อประกอบการพูด เชํน แผํนใส สไลด์ หรือ วีดิทัศน์  
ให๎เตรียมพร๎อมกํอนเริ่มบรรยาย 

 

 

5.  การกลําวค าปราศรัย 

 

1.  กลําวถึงความส าคัญของงานพิธีนั้น ๆ  
2.  เลําเหตุการณ์ประทับใจที่เกี่ยวกับงานนั้น 

3.  เว๎นการแสดงความคิดเห็นที่รุนแรง 
4.  ฝากข๎อคิด ค าแนะน า และอวยพรให๎ผู๎ที่มารํวมในงาน
ตามความเหมาะสม 
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ตาราง 8.2  (ตํอ) หลักการพูดอยํางเป็นทางการ 

ที่มา : สนิท  สัตโยภาส (2546 : 82-87) 
 

การพูดอย่างเป็นทางการ หลักการพูด 

6.  การกลําวต๎อนรับ 1.  กลําวแสดงความยินดีที่ได๎มีโอกาสต๎อนรับผู๎มาเยือน  
หรือผู๎มารํวมงาน 

2.  กลําวให๎เห็นวําผู๎ต๎อนรับเห็นความส าคัญของการมาเยือน  
หรือการได๎รํวมงานกัน 

3.  แสดงความหวังวําจะได๎พบกันอีกในโอกาสหน๎า หรือหวังวํา
จะได๎รํวมงานกันตลอดไป 

 

 

7.  การกลําวตอบค าต๎อนรับ 

 

1.  กลําวแสดงความยินดี และดีใจที่ได๎มาเยือน หรือมารํวมงาน 

2.  กลําวขอบคุณที่ให๎การต๎อนรับ 

3.  อาจกลําวถึงจุดมุํงหมายของการมาเยือน หรือการมารํวมงาน 

4.  แสดงความหวังที่จะสร๎างสัมพันธภาพในกิจการงาน  
และเชิญให๎ไปเยือนตนบ๎าง 
 

 

การพัฒนาทักษะการพูด 

        

        นักพูดที่ประสบความส าเร็จนั้น มิได๎มีพรสวรรค์ในการพูดมาตั้งแตํเกิด แตํพวกเขานั้นได๎ท าการ
ฝึกฝนและปรับปรุงทักษะการพูดของตนเองให๎ดียิ่งขึ้น การพัฒนาทักษะทางด๎านการพูดจะต๎อง
ตระหนักวํา เมื่อเราได๎รับภาระหน๎าที่จะต๎องพูด ควรมีการเตรียมตัวลํวงหน๎า โดยการสะสมความรู๎
ประสบการณ์จากการอํานและการฟัง เตรียมเนื้อหาที่จะพูด ท าการฝึกพูด และพัฒนาทางด๎าน
อากัปกิริยาประกอบทําทางการพูด ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะท าให๎การพูดแตํละครั้งประสบผลส าเร็จได๎ และเกิด
ความประทับใจแกํผู๎ฟัง ทักษะพ้ืนฐานดังกลําวมีดังนี้ 
             1. การอ่าน เป็นวิธีการแสวงหาความรู๎ สะสมประสบการณ์ เพราะความรู๎และประสบการณ์
ที่หลากหลายมักจะอยูํในหนังสือ และสิ่งตีพิมพ์ตําง ๆ หรือบางครั้งเรื่องที่เราจะพูด ถ๎ายังไมํมีข๎อมูล
มากพอ สามารถศึกษาได๎จากหนังสือหรือต ารา จะท าให๎เรามีข๎อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น 
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             2. การตั้งวัตถุประสงค์ ผู๎พูดที่ดีควรรู๎วัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะพูด วําพูดเพ่ืออะไร จะได๎
เตรียมการพูด จัดข๎อความ ถ๎อยค า และวิธีการพูดให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ 
             3. การวิเคราะห์ผู้ฟัง ผู๎ฟังมีอิทธิพลตํอผู๎พูดเป็นอยํางมาก ผู๎พูดจึงควรศึกษาผู๎ฟังวําคือใคร 
มีรสนิยมเชํนไร การศึกษาระดับใด มีความสนใจในด๎านใด และเป็นคนประเภทใด เพ่ือจะได๎เตรียม
เนื้อหาตัวอยําง ตลอดจนการใช๎ถ๎อยค าส านวนให๎สัมพันธ์กับผู๎ฟัง 
             4. การเลือกเรื่องที่จะพูด การรู๎จักคิดท าให๎รู๎แจ๎งเห็นจริงในสิ่งตําง ๆ มาก ซึ่งจะท าให๎สามารถ
แสดงเหตุผล และข๎อเท็จจริงได๎กว๎างขวางลึกซึ้ง การจะให๎ได๎เนื้อหามานั้นอาจมีหลายวิธี เชํน การอําน 
การฟัง การสนทนา การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทํองเที่ยวไปทัศนศึกษาสถานที่ตําง ๆ ตลอดจน
การศึกษาค๎นคว๎าเพ่ิมเติมจากแหลํงที่มาของต ารา และความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ  
             5. การวางโครงเรื่อง เป็นการจัดสาระส าคัญของข๎อความทั้งหมดให๎เป็นระเบียบมีความตํอเนื่องกันไป 
ท าให๎ผู๎พูดและผู๎ฟังสามารถเข๎าใจสาระส าคัญทั้งหมดได๎ดีขึ้น โดยไมํเกิดความสับสน และผู๎พูดสามารถ
เลือกเน๎นข๎อความบางตอนของเรื่องให๎เหมาะแกํเวลา การจัดวางโครงเรื่องในการพูด ต๎องมีค าน า หรือ
อารัมภบท มีเนื้อเรื่อง และสรุป โดยมีสัดสํวนพอเหมาะ เมื่อวางโครงเรื่องแล๎วต๎องมีการขยายความ 
เป็นการขยายข๎อความในแตํละตอนให๎ละเอียดกว๎างขวางออกไป เพ่ือให๎การพูดเป็นที่นํ าสนใจ นําฟัง
ตามความเหมาะสมแกํเวลา บุคคล และสถานการณ์นั้น ๆ  
            6. การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ หลังจากเลือกเรื่องที่จะพูดได๎แล๎ว ผู๎พูดที่ต๎องการความส าเร็จ
ควรจะก าหนดเนื้อหาสาระแล๎วน ามาล าดับตามความส าคัญ และความสัมพันธ์ หัวข๎อที่ควรจะล าดับ 
ในการพูดแตํละครั้ง คือ 

       6.1 การทักทาย เป็นการให๎เกียรติและเรียกความสนใจของผู๎ฟัง การจะใช๎ค าทักทาย
อยํางไรควรพิจารณาวําการพูดครั้งนั้นเป็นพิธีการหรือไมํ  โดยทั่วไปควรกลําวทักทายผู๎ฟังทั้งหมดในที่นั้น
ตามล าดับ แตํต๎องไมํเกิน 3 กลุํม นิยมเรียกเฉพาะต าแหนํงและไมํใสํค าที่แสดงความรู๎สึกส าหรับการพูด
ที่เป็นพิธีการ เชํน 

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล๎าปกกระหมํอม” 
“นมัสการพระคุณเจ๎า ฝ่าพระบาทและทํานผู๎มีเกียรติ” 
“ทํานนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและทํานสมาชิกรัฐสภาผู๎มีเกียรติ” 
“ทํานอธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษาทั้งหลาย” 
 

สํวนการพูดที่ไมํเป็นพิธีการ ผู๎พูดจะกลําวทักทายอยํางไรขึ้นอยูํกับโอกาส ถานที่ ผู๎ฟัง และ
เรื่องท่ีจะพูด ที่ส าคัญต๎องสั้นและสุภาพ เชํน 

“ทํานอาจารย์ พ่ี ๆ ที่เคารพและเพ่ือน ๆ ที่รัก” 
“สวัสดีคํะ พ่ีน๎องผู๎รํวมชะตากรรม” 
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       6.2 ค าน า เป็นการเตรียมผู๎ฟังให๎พร๎อมกํอนจะฟังเนื้อหาสาระอยํางสั้น ๆ ตรงประเด็น  
สอดคล๎องกับเนื้อเรื่อง เร๎าอารมณ์ชวนให๎ติดตาม และสร๎างความรู๎สึกที่ดี ไมํควรขึ้นค าน าด๎วยการออกตัว  
ถํอมตัว ขออภัย หรือน าเรื่องกว๎างเกินไป 

       6.3 เนื้อเรื่อง เป็นสํวนส าคัญท่ีสุดของการพูด ผู๎พูดต๎องล าดับเรื่องและขยายความเรื่อง
พอให๎ผู๎ฟังเข๎าใจได๎งํายและชัดเจน 

       6.4 ค าลงท้าย เป็นสํวนที่เน๎นให๎ความส าคัญของเรื่องที่ได๎พูดไปแล๎วทั้งหมด อาจเพ่ิมเติม
หรือฝากข๎อคิด ค าลงท๎ายที่ดีควรสั้น กะทัดรัด สอดคล๎องกับหัวข๎อเรื่อง ค าน า และเนื้อเรื่อง ท าให๎เกิด
ความเข๎าใจ ประทับใจ ซาบซึ้งใจที่ได๎ฟังสิ่งที่มีคํามาตลอด ผู๎พูดไมํควรลงท๎ายออกนอกเรื่องหรือลงท๎าย
อยํางไร๎ความหมาย ไร๎น้ าหนัก ไร๎สาระ เชํน 

“หมดแคํนี้นะ” 
“ไมํรู๎จะพูดอะไรดี ขอยุติครับ” 
“หวังวําจะเป็นประโยชน์ไมํมากก็น๎อย” 

 

ผู๎พูดไมํควรลงท๎ายหลายครั้ง เพราะผู๎ฟังอาจเบื่อหนํายได๎ เชํน 

“ท๎ายสุด ต๎องขออภัยที่พูดอะไรผิดพลาด หวังวําผู๎ฟังทั้งหลายจะให๎อภัยนะคะ” 
(แสดงให๎เห็นวําผู๎พูดไมํพร๎อม ไมํแนํใจ ท าให๎เสื่อมศรัทธาได๎) 

 

“ต๎องขอโทษนะครับที่ท าให๎เสียเวลาฟังอะไรที่ไมํได๎สาระมานาน” 
(เม่ือผู๎พูดรู๎วําสิ่งที่น ามาพูดไมํมีสาระก็ไมํควรน ามาพูด) 

 

“ในที่สุดต๎องขอขอบคุณทุกทํานที่อุตสําห์ตั้งใจฟังมาตั้งแตํต๎นจนจบ” 
(ค าวํา “ต๎อง” แสดงวําจ าใจไมํใชํจากใจ  ค าวํา “อุตสําห์” เป็นการดูถูกท้ังผู๎ฟังและ
ผู๎พูด) 

 

“ผมหวังวําสิ่งที่ผมน ามาพูดทั้งหมดนี้จะท าให๎คุณฉลาดขึ้นนะครับ” 
(เป็นการดูถูกผู๎ฟังอยํางมาก  และสร๎างความรู๎สึกท่ีไมํดี) 

 

           7. การใช้ถ้อยค าภาษา ภาษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการพูด ผู๎พูดที่ดีต๎องรู๎จักใช๎ภาษา
อยํางมีประสิทธิภาพ  ต๎องใช๎ภาษาอยํางระมัดระวังให๎ภาษานั้น ๆ สื่อความหมายได๎ชัดเจน แจํมแจ๎ง  
สั้น กะทัดรัด สุภาพ เหมาะกับกาลเทศะและฐานะของบุคคล ถูกต๎องตามแบบแผนหรือระเบียบของ
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ภาษาไทย รู๎จักใช๎ภาษาอยํางมีศิลปะ เชํน ภาษาภาพพจน์ การเลํนค า การใช๎อุปกรณ์ประกอบการพูด  
และควรหลีกเลี่ยงภาษาเขียน ตลอดจนภาษาท่ีท าให๎เกิดความรู๎สึกที่ไมํดี 
            8. การฝึกพูด ผู๎พูดต๎องพยายามหาโอกาสในการพูดบํอย ๆ ซึ่งสามารถท าได๎หลายวิธี คือ 

- ซ๎อมพูดคนเดียว โดยจินตนาการวํา บริเวณท่ีอยูํข๎างหน๎าเราเป็นกลุํมคนฟัง 
- ซ๎อมพูดตํอหน๎าคนที่รู๎จัก อาจจะเป็นเพ่ือนสนิทหรือญาติพ่ีน๎อง โดยให๎มีการติชม

หลังการพูดด๎วยจะเป็นการดี เพ่ือเราจะได๎น ามาปรับปรุงแก๎ไขในสํวนที่บกพรํอง 
- ซ๎อมพูดหน๎ากระจก ในขณะที่ซ๎อมให๎ออกเสียงและแสดงทําทางไปด๎วยเพราะตัว  

ผู๎พูดเองจะได๎สังเกตเห็นบุคลิกของตนขณะพูด 

           9. การแต่งกาย 

- ไมํควรแตํงกายเดํน หรือหรูหรามากเกินไป 

- ไมํควรแตํงกายตามสบาย สกปรก ยับยูํยี่ หรือผิดกาลเทศะ 

- ไมํสวมแวํนตาด า สวมหมวก ขณะพูด 

- ควรแตํงกายให๎สุภาพตามหลักสากลนิยม เหมาะสมกับสมัย วัย รูปรําง ฐานะ โอกาส 
สถานที่ และสภาพสังคมของกลุํมผู๎ฟัง 

           10. กิริย่าทาทางของผู้พูดที่ปรากฏตัวต่อหน้าผู้ฟัง 

การเดิน 

- เดินด๎วยฝีเท๎าพอเหมาะไมํเร็ว หรือช๎าเกินไป 

- ไมํเดินหลังคํอมจนกลายเป็นคนหลังโกํง 
- ไมยํืดหน๎าออกจนกลายเป็นก๎าวร๎าว 

- ไมํอายกระมิดกระเมี้ยน หรือค๎อมตัวจนเกินไป 

- ไมํท าตัวแข็งทื่อเหมือนหุํน หือเกร็งสํวนตําง ๆ  
การทรงตัวและการวางท่า 

- ท าทําทางตามธรรมชาติ แตํจะไมํปลํอยจนกลายเป็นตามสบาย 

- ท๎าวหํางกันพอสมควรไมํต๎องให๎ชิดกัน ให๎น้ าหนักตัวตกลงบนเท๎าทั้งสองข๎างเทํา ๆ กัน 

- ไมํเขยํง กระดก กระดิก สั่น หรือปัดไปมา 

- ศีรษะตรง เงยหน๎าขึ้นมองใบหน๎าของผู๎ฟังทกคน 

- ไหลํไมํหํอ ยก ยัก เชิด แตํให๎เป็นไปตามธรรมชาติ 
- จะต๎องระวังในการรักษาสมดุลของสํวนตําง ๆ ของรํางกายให๎อยูํในสภาพธรรมชาติ 
การยืน 

- ยืนตรงตามสบาย แตํไมํยืนสลับเท๎าไปมา 

- ไมํยืนเขยําขา ก๎าวไปข๎างหน๎า ข๎างหลัง ตลอดเวลา 
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- ไมํยืนแข็งเกร็ง เอามือล๎วงกระเป๋า 

- ไมํยืนพิง บัง เกาะ วัตถุตําง ๆ และใช๎วัตถุนั้นเป็นจุดรับน้ าหนักเป็นที่พักเท๎าที่วางแขน 

การนั่ง 
- ไมํนั่งพิงพนักเก๎าอ้ี 

- ไมํควรเอามือลงจากโต๏ะวางบนหน๎าตัก 

- ไมํควรนั่งหํอไหลํงอตัว เท๎าคาง ฟุบลงกับโต๏ะ 

- ไมํควรนั่งไขวํห๎าง เขยําขา 

- ไมํควรนั่งบนโต๏ะ 

- ไมํควรขยับเก๎าอ้ีไปมา โยกเก๎าอ้ี เลื่อนเก๎าอ้ีไปมา 

การใช้มือและแขน 

- ไมํใช๎มือและแขน โยปราศจากความหมาย เชํน เสยผม แคะ แกะ เกา ล๎วง ถู ปิด 
ซํอน แหยํ ฯลฯ 

- ไมํควรชี้มือกราดไปทางผู๎ฟัง 
- ควรใช๎มือประกอบให๎เกิดน้ าหนักในการพูด เชํน การชูนิ้วโป้ง แสดงถึงการยกยํอง 

บํงบอกวําสิ่งนั้นเยี่ยมมาก การแบมือทั้งห๎านิ้วโดยหันฝ่ามืออก เป็นการบํงบอกให๎หยุด เป็นต๎น 

- ไมํแสดงทําทางต่ ากวําระดับสายตาของผู๎ฟัง และไมํต่ ากวําเอวของผู๎พูด 

            11. การใช้เสียง 
- ความดังของเสียง การพูดให๎เสียงดังฟังชัดไว๎กํอน ได๎ผลดีเสมอ ซึ่งแสดงถึงความ

เชื่อมั่นในตนเอง เราจะไมํมีทางรู๎ได๎เลยวําเสียงที่เหมาะสมควรจะอยูํในระดับใด นอกจากวํา
จะท าการฝึกใช๎เสียงบํอย ๆ เสียงที่ถือวําเหมาะสม คือ เสียงที่ดังพอสมควร และได๎ยินไปถึง
ผู๎ฟังซึ่งนั่งอยูํท๎ายสุด ซึ่งจะต๎องพิจารณาจากปริมาณผู๎ฟัง และสภาพของสถานที่เป็นส าคัญ 
การออกเสียงควรจะให๎มีความดังเทํากัน ตั้งแตํเริ่มพูดจนจบ ยกเว๎นจะเป็นการใช๎กลวิธีในการพูด 
เชํน เน๎นเสียงให๎นําสนใจ หรือการลดเสียงเพ่ือแสดงวําข๎อความนั้นเป็นความลับ เป็นต๎น 

- การพูดไมํช๎าหรือเร็วเกินไป การพูดช๎าเกินไปท าให๎ผู๎ฟังเบื่อหนําย การพูดเร็วเกินไป
ก็ท าให๎ผู๎ฟังติดตามไมํทัน ดังนั้นวิธีการพูดให๎ได๎จังหวะพอดีคือการหัดพูดหรือหัดอํานเป็นประโยค 
เว๎นวรรคตอนให๎ถูก พูดให๎ชัดเจน การพูดเร็วดังกลําวจะท าให๎ผู๎ฟังจับใจความไมํได๎ ความถูกต๎อง
ชัดเจนของสารก็จะลดน๎อยลง 

- ความชัดเจนของเสียง ผู๎พูดจะต๎องพูดให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธี ไมํท าเสียงเอ๎ออ๎า หรือ
ดัดเสียง ควรใสอารมณ์และความรู๎สึกลงไปด๎วย เพราะการพูดอยํางจริงใจจะออกมาในรูปการเน๎นหนัก
เบาของเสียง ท าให๎ออกเสียงชัดเจน มีความม่ันใจ มีความนําเชื่อถือ 
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            12. การแสดงออกทางสีหน้าและสายตา 

- ไมํมองไปในทิศทางอ่ืนโดยไมํมีจุดหมาย เชํน มองเพดาน ก๎มหลับตา มองผนังห๎อง 
มองไปนอกหน๎าตํางเพ่ือแก๎ความประหมํา แตํควรมองผู๎ฟังด๎วยความสุภาพและเป็นมิตร 

- ไมํมองเฉพาะผู๎ฟังกลุํมใดกลุํมหนึ่ง 
- ไมํท าสีหน๎าบึ้งตึง เครํงเครียด เหนื่อยหนําย ท าตาขุํนเขียวไมํพอใจ 

- เวลาจบผู๎พูดไมํควรพูดค าวํา “ขอบคุณ” เว๎นแตํวําเป็นคนขอขึ้นมาพูดหรือมาพูดเอง 
ถ๎าพูดได๎ดีจริงผู๎ฟังควรจะเป็นผู๎ขอคุณ ข๎อควรปฏิบัติคือ เมื่อพูดจบแล๎วก็หยุดนิ่ง ก๎มศีรษะเล็กน๎อย
ให๎แกํผู๎ฟัง อาจกลําวค าวํา “สวัสดี” แทน “ขอบคุณ” ก็ได๎ 

 

คุณลักษณะที่ดีของผู้พูด 

 

หากประสงค์จะเป็นนักพูดที่ดี ควรรีบฝึกตนเองให๎มีคุณลักษณะนักพูด ดังตํอไปนี้ 
1.  ต้องมีความศรัทธา คือ มีความเลื่อมใสและประสงค์ท่ีจะเป็นนักพูดที่ดีอยูํเสมอ เกิดความชื่นชม

ยินดี เมื่อพบเห็นบุคคลที่มีความสามารถด๎านการพูด และปรารถนาที่จะมีความสามารถเชํนนั้นบ๎าง 
2.  ต้องศึกษาเกี่ยวกับวิชาการพูด คือ สนใจหมั่นศึกษาค๎นคว๎าหาแนวทางที่ดีที่สุดส าหรับการพูด 

จากต าราการพูดที่ผู๎รู๎แตํงไว๎ พยายามปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํอง จากหลักการพูดที่ได๎ศึกษา หรืออาจ
ขอค าแนะน าจากครูอาจารย์ผู๎สอน และนักพูดที่มีความเชี่ยวชาญ 

3.  ต้องเป็นนักคิด คือ รู๎จักคิดให๎กระจําง เรียงล าดับความคิด และรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่พูด
ให๎ดี มีวัตถุประสงค์ มีเหตุผล มีแกํนสารสาระ ได๎ใจความส าคัญนําสนใจตรงประเด็น ไมํคิดวกวนอ๎อมค๎อม
นอกเรื่อง 

4.  ต้องเป็นคนช่างสังเกต คือ รู๎จักใช๎ประสาทสัมผัสรับความรู๎สึกได๎อยํางวํองไววํา ผู๎ฟังคิดอยํางไร
กับตน เกี่ยวกับเรื่องที่พูด วิธีการพูด การใช๎ภาษาและทําทางที่แสดงออกไป รู๎จักสังเกตและจดจ า 
ข๎อดีของนักพูดที่มีความสามารถ ตลอดจนเมื่อมีโอกาสพบถ๎อยค า หรือส านวนดี ๆ ที่ใดก็ตาม ควรพยายาม
จดจ าให๎ได๎ ทั้งนี้เพ่ือจะได๎น าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ตํอการพูดของตนได๎เป็นอยํางดี 

5.  ต้องรู้ถึงความสามารถและข้อจ ากัดที่ตนมีอยู่ คือ ควรรู๎วําตนมีความรู๎จริงในเรื่องใด หรือรู๎น๎อย
ในเรื่องใด ชอบเรื่องใดหรือมีใจล าเอียงในเรื่องใด เพ่ือวําจะได๎ตัดสินใจเลือกพูดให๎เหมาะสมตามเรื่อง 
ที่ตนมีความรู๎ และหลีกเลี่ยงที่จะไปพูดในเรื่องท่ีตนมีความรู๎น๎อยนั้นเสีย 

6.  ต้องรู้ดีว่าเสียงและกิริยาท่าทางเป็นสิ่งส าคัญในการพูด คือ ต๎องรู๎วําเสียงที่เปลํงออกมา 
ควรมีความชัดเจนแจํมใส มีคุณภาพและมีความหมาย จะได๎ชํวยผู๎ฟังให๎มีโอกาสรับฟัง ด๎วยความ
ไพเราะระรื่นหู และเกิดความสนใจ อีกทั้งควรรู๎วํา การพูดที่ดีต๎องอาศัยเสียง และกิริยาทําทางที่
แสดงออกอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกัน 
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7.  ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ คือ ควรรู๎จักวิเคราะห์ผู๎ฟัง เพ่ือเข๎าใจผู๎ฟังและรู๎จักผู๎ฟัง สามารถปรับ
เนื้อหาสาระ การใช๎ภาษา ตลอดจนกิริยาทําทาง และวิธีการพูดให๎เหมาะสมกับโอกาส สถานที่และ
บุคคล ทั้งนี้เพ่ือสร๎างและกระชับความสัมพันธ์ให๎เกิดขึ้นกับผู๎ฟัง 

8.  ต้องพยายามหาโอกาสฝึกพูด คือ หมั่นฝึกพูดเสมอเมื่อมีโอกาส เพราะเป็นการเรียนรู๎เรื่องราว
เกี่ยวกับการพูดไปในตัว อีกท้ังจะชํวยให๎เกิดความช านาญ และมีความสามารถในการพูดเพ่ิมมากข้ึน 

9.  ต้องรู้จักรับผิดชอบ คือ ควรรู๎วํา การพูดถือเป็นพันธะผูกพันตัวผู๎พูด ดังนั้นผู๎พูดจะต๎องรู๎จัก
รบัผิดชอบในสิ่งที่ตนพูดออกไปเสมอ ด๎วยเหตุนี้ผู๎พูดทุกคนจึงควรฝึกให๎มีจรรยามารยาทและคุณธรรม
ในการพูดด๎วย 

10.  ต้องรู้จักประเมินตนเอง คือ รู๎จักวิจารณ์การพูดของตนอยํางมีเหตุผล ยอมรับความเป็นจริง 
รวมทั้งพยายามปรับปรุงตนเอง และแก๎ไขจุดบกพรํองตําง ๆ ที่เป็นอยูํให๎ดีขึ้น 

 

ศิลปะการพูด 

 

ศิลปะการพูด หมายถึง ความสามารถในการใช๎ภาษาไทย ถํายทอดความคิดให๎ผู๎ฟังเข๎าใจ  
เห็นใจ ประทับใจ และชื่นชมได๎ตามที่ผู๎พูดต๎องการ ตลอดจนสามารถโน๎มน๎าวจิตใจผู๎ฟังให๎เกิดศรัทธา  
เลื่อมใส คล๎อยตาม และปฏิบัติตามผู๎พูดอยํางมีประสิทธิภาพ ศิลปะการพูดเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได๎  
ดังตํอไปนี้   

1.  พูดให้เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ บุคคลและข้อความ คือ ต๎องรู๎จักพิจารณาวําโอกาสที่พูดนั้น
เป็นพิธีการ หรือเป็นกันเอง ถ๎าเป็นพิธีการ ควรใช๎ถ๎อยค าที่เป็นแบบแผน สุภาพเรียบร๎อย แตํถ๎าเป็น
กันเอง ควรใช๎ถ๎อยค าที่เข๎าใจงําย ไมํตอ๎งพิถีพิถันมากนัก แตํยังคงความสุภาพเรียบร๎อยอยูํ สํวนบุคคล
มีหลายระดับ ต้ังแตํเจ๎านาย พระสงฆ์ ข๎าราชการ และสุภาพชน ผู๎พูดต๎องรู๎จักใช๎ค าราชาศัพท์ได๎อยําง
ถูกต๎อง อีกทั้งควรค านึงถึงความยากงํายของถ๎อยค าให๎เหมาะสมกับผู๎ฟังด๎วย ถ๎อยค าที่พูดให๎เด็กฟัง
ต๎องงํายกวําผู๎ใหญํ ส าหรับค าที่มีความหมายเหมือนกัน จะน ามาใช๎ในข๎อความอยํางเดียวกันไมํได๎เสมอไป 
นอกเสียจากวํา ผู๎พูดต๎องการใช๎ค าเหลํานั้นอยํางผิดรูปแบบ โดยต๎องการให๎ผู๎ฟังรู๎สึกขัน เป็นต๎นวํา 
อุจจาระเตํา หรือศีรษะใจ 

2.  พูดให้ถูกต้องกับสถานการณ์ คือ รู๎จักไตรํตรองสิ่งที่จะพูดออกมาให๎สอดคล๎องกับเหตุการณ์
ที่ก าลังเป็นอยูํแล๎วจึงคํอยพูด ทั้งนี้เพราะค าพูดไมํได๎เป็นเครื่องแสดงความคิดทั้งหมดของผู๎พูด ซึ่งหมายความวํา 
ผู๎พูดอาจจะคิดถึงสิ่งตําง ๆ มากมายในเวลาเดียวกัน แตํต๎องไมํใชํวําคิดอยํางไร แล๎วต๎องพูดออกมา
อยํางนั้น 



177 

 

3. พูดในส่วนที่ควรพูด คือ ควรรู๎สึกวํา หากการพูดครั้งนั้นจะกระท าให๎ผู๎ฟังรู๎สึกกระทบกระเทือน
หรือไมํพอใจ ก็ไมํควรพูด แตํถ๎าไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ ก็ควรกลั่นกรองถ๎อยค าที่เห็นวําถ๎าพูดออกไปแล๎ว 
จะเป็นที่ชอบใจของผู๎ฟังมากกวํา 

4.  พูดให้ฟังแล้วสบายใจ คือ พูดด๎วยความจริงใจและพูดอยํางมีจุดหมาย ต้ังใจพูดให๎ผู๎ฟัง
รู๎สึกมีก าลังใจ ตลอดจนแสดงความสนใจ และความเป็นกันเองกับผู๎ฟังด๎วยการประสานสายตา และมี
ใบหน๎ายิ้มแย๎มแจํมใสตลอดเวลาที่พูด 

5.  พูดให้มีคุณค่าน่าสนใจ คือ เตรียมพร๎อมทั้งเรื่องที่พูดและวิธีการพูด รู๎จักใช๎น้ าเสียงให๎นําฟัง 
และมีจังหวะในการพูด สามารถพูดเร๎าความสนใจให๎ผู๎ฟังอยากติดตามฟังได๎เสมอ 

6.  พูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์ คือ ควรคิดอยูํเสมอวํา เมื่อผู๎ฟังได๎สละเวลามาฟังแล๎ว ควรได๎รับประโยชน์
จากการพูดครั้งนั้น ให๎คุ๎มคํากับเวลาที่ต๎องเสียไป 

7.  พูดให้ขบขัน คือ ควรรู๎จักเลือกสรรถ๎อยค าที่มีวาทศิลป์ หรือเรื่องราวที่หักมุมตอนจบอยํางนําสนใจ 
และสนุกสนาน ทั้งนี้ผู๎พูดจะต๎องไมํพูดไปหัวเราะไป เพราะแทนที่ผู๎ฟังจะขบขันเรื่องที่พูด แตํกลับจะขบขัน
ตัวผู๎พูด หรือมิเชํนนั้นก็เกิดความเสื่อมศรัทธาในตัวผู๎พูดไปเสียเลยทีเดียว 

 

ข้อบกพร่องของการพูด 

 

ผู๎พูดที่มีศิลปะการพูดยํอมสร๎างศรัทธาให๎แกํผู๎ฟัง แตํผู๎พูดบางคนไมํประสบความส าเร็จในการพูด
เทําท่ีควร ทั้งนี้เพราะยังมีข๎อบกพรํองของการพูดหลายประการ ดังตํอไปนี้ 

1.  พูดติดค าเอ้อ-อ้า ค า “เอ๎อ-อ๎า” นี้ เป็นค าที่ไมํมีความหมาย ไมํมีค าแปล มีแตํเสียงที่ท าให๎ผู๎ฟัง
เกิดความเบื่อหนํายและร าคาญ ดังนั้น จึงควรตัดค าเอ๎อ-อ๎า ออกให๎หมดขณะพูด 

2.  พูดเร็วเกินไป นอกจากจะท าให๎ผู๎พูดรู๎สึกเหนื่อยเร็วแล๎ว ยังจะท าให๎ผู๎ฟังรู๎สึกเหนื่อยตามไปด๎วย  
ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือ ผู๎ฟังอาจจะไมํสนใจเรื่องที่ผู๎พูดพูดก็ได๎ เนื่องจากผู๎พูดพูดเร็วติดตํอกัน
โดยไมํมีวรรคตอน ไมํเป็นจังหวะ และไมํรู๎จักเน๎นเสียงตรงค าหรือใจความส าคัญ 

3.  พูดช้าเกินไป การพูดยืดยาดเกินไป ก็อาจท าให๎ผู๎ฟังรู๎สึกร าคาญ และเกิดความเบื่อหนํายได๎ 
4.  พูดเสียงราบเรียบ เสียงพูดที่ดีที่สุด คือ เสียงทํวงท านองสนทนา มีระดับสูง- ต่ า ดัง-คํอย 

จึงจะมีชีวิตชีวา 
5.  พูดใช้ท่าทางประกอบมากเกินไป จนบางครั้งดูไมํส ารวม หรือบางครั้ง ผู๎พูดอาจใช๎ทําทางประกอบ   

การพูดไมํเหมาะสม ไมํสอดคล๎องกับเรื่องราวที่จะพูด 

6.  พูดภาษาต่างประเทศปนมากเกินไป และใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นภาษาแสลง โดยที่ค านั้น  
ไมํใชํศัพท์บัญญัติที่ทางราชการได๎ก าหนดขึ้นใช๎ทั่วประเทศ อาจท าให๎คนฟังบางกลุํมไมํเข๎าใจได๎ และ
เบื่อหนํายที่จะฟังตํอไป 
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7.  พูดซ้ าซาก เนื่องจากผู๎พูดมีอาการตื่นเต๎น หรือประหมํา จึงใช๎ค าพูดบางค าซ้ าซากอยูํตลอดเวลา 
ยํอมท าให๎การพูดไมํนําสนใจ 

8.  พูดก้าวร้าวและดูถูกผู้ฟัง เป็นการใช๎ค าพูดที่ไมํเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และกับสถานะของบุคคล 
บางครั้งใช๎ภาษาแสลง หรือภาษาตลาด ตลอดจนใช๎ค าสาบานติดปาก และใช๎ภาษาหยาบคาย รวมทั้งยก
ค าอ๎างอิง ค าพังเพยและสุภาษิตไมํถูกต๎อง ถือเป็นการไมํยกยํอง หรือไมํให๎เกียรติผู๎ฟัง ผู๎ฟังยํอมเสื่อม
ศรัทธาในตัวผู๎พูดได๎ 

9.  พูดอย่างไม่มีความรู้ หมายถึงไมํมีความรู๎ในเรื่องที่พูดดีพอ พูดนอกเรื่องไมํตรงประเด็นหรือพูด
วกวน เนื่องจากรู๎ศัพท์น๎อย จึงอธิบายด๎วยถ๎อยค ากะทัดรัดไมํได๎ล าดับความในเนื้อเรื่องให๎ดี ไมํอ๎าง
เหตุผลให๎เห็นจริง เตรียมเนื้อเรื่องไมํเหมาะสมกับเวลา ให๎รายละเอียดมากหรือน๎อยเกินไป หรือเนื้อเรื่อง
ไมํเหมาะสมกับผู๎ฟัง 

10.  พูดอย่างไม่สร้างบรรยากาศที่ดี ขาดอารมณ์ขันหรืออารมณ์สนุกที่จะพูดกับผู๎ฟัง มัวแตํ
เพํงเล็งเนื้อหาที่จะพูด เนื่องจากระวังตัวมากเกินไป เลยท าให๎ไมํสามารถสร๎างบรรยากาศที่ดีในการพูดได๎ 
 

การปรับปรุงความสามารถในการพูด 

 

ก่อนการพูด : ส ารวจตนเองกํอนการพูด  ดังนี้ 
1.  ทํานทราบหรือยังวํา จะพูดเรื่องอะไร 

2.  ทํานเตรียมแผนการพูด  ให๎เกิดความม่ันใจหรือยัง 
3.  ทํานทราบดีหรือยังวําจะพูดกับใคร 

4.  ทํานแนํใจแล๎วหรือวํา เลือกเรื่องเหมาะกับผู๎ฟัง 
5.  ผู๎ที่จะฟังทํานมีจ านวนเทําใด 

6.  เวลาที่ก าหนดให๎พูดนานเทําใด 

7.  สถานที่ที่จะพูดอยูํที่ไหน มีสภาพอยํางไร 

8.  แตํงกายอยํางไร จึงจะเหมาะกับกาลและเทศะ 

9.  ทํานค๎นคว๎าถึงสิ่งที่จะน าไปพูดได๎กว๎างขวางเพียงใด 

10.  ทํานหวั่นเกรง หรือพร๎อมที่จะตอบข๎อซักถามบ๎างไหม 

11.  ทํานจะปรับปรุงเกี่ยวกับเสียงในการพูดครั้งนี้หรือไมํ 
12.  ทํานรู๎สึกวําผู๎ฟังมีความรู๎น๎อยกวําทําน จะพูดอยํางไรก็ได๎หรือเปลํา 

13.  ทํานมีสุขภาพสมบูรณ์ พร๎อมที่จะไปพูดตามวันที่ก าหนดหรือไมํ 
14.  ทํานจะปลีกเวลาจากธุระกังวลใจอ่ืน ๆ ได๎ ในวันก าหนดพูดหรือไมํ 
15.  ทํานได๎สรรหาค าขึ้นต๎นและลงท๎ายไว๎พร๎อมแล๎วหรือยัง 
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16.  ค าพูดที่ทํานเตรียมไว๎จะท าให๎ทํานพูดขึ้นต๎นได๎ตื่นเต๎น และจบได๎จับใจมากน๎อยเพียงใด 

17.  ทํานแมํนย าในค าข้ึนต๎นและลงท๎ายแล๎วหรือไมํ 
หลังการพูด : ส ารวจตนเองหลังการพูด  ดังนี้ 

1.  ปฏิกิริยาของผู๎ฟังทั่ว ๆ ไป เป็นอยํางไร 

2.  ทํานปรากฏตัวด๎วยความมั่นใจเพียงใด 

3.  ทํานแตํงกายได๎เหมาะกับที่ประชุมหรือเปลํา 

4.  ค าเริ่มตน๎ของทําน ได๎รับสนองตอบจากผู๎ฟัง ตามที่คาดไว๎หรือไมํ 
5.  การเริ่มเรื่องของทํานเยิ่นเย๎อ และวกวนหรือเปลํา 
6.  กระแสเสียงของทํานเป็นไปตามธรรมชาติ หรือสั่นเครือในตอนต๎น ดังเกินไปหรือเบาเกินไป 

7.  น้ าเสียงที่ทํานใช๎เข๎ากับเรื่องหรือไมํ 
8.  ทํานพูดผิดไวยากรณ์  มากน๎อยเพียงใด 

9.  ทํานพูดได๎ตรงเรื่องที่เตรียมไว๎หรือเปลํา 

10.  ทํานใช๎สายตาสื่อความเข๎าใจกับผู๎ฟัง ได๎ดีเพียงใด 

11.  ทํานใช๎ทําทางประกอบค าพูดได๎ถูกต๎อง หรือไร๎ความหมาย 

12.  ทํานเรียบเรียงเนื้อเรื่องได๎ตามข้ันตอน เป็นล าดับหรือไมํ 
13.  การพูดของทํานสร๎างภาพพจน์ให๎กับผู๎ฟังบ๎างหรือไมํ 
14.  ค าพูดของทํานเป็นที่เร๎าใจ และแสดงความจริงใจตํอผู๎ฟังเพียงใด 

15.  เนื้อหาสาระท่ีทํานพูดมีคุณคําตํอผู๎ฟัง ตามที่ทํานเตรียมหรือเปลํา 

16.  ทํานสรุปจบได๎จับใจเพียงใด 

17.  ทํานคิดวําการพูดของทําน บรรลุความมุํงหมายหรือไมํ 
18.  ค าพูดของทํานเป็นที่สบอารมณ์ของผู๎ฟังเพียงใด 

19.  ทํานสร๎างอารมณ์ขัน ครึกครื้น ให๎แกํผู๎ฟังบ๎างหรือไมํ 
20.  หลังจากทํานพูดจบ ผู๎ฟังยังรู๎สึกวําใครํจะฟังตํออีกหรือไมํ 
21.  มีผู๎ฟังหลับในระหวํางทํานพูดบ๎างหรือไมํ 
22.  ทํานใช๎เวลาพูดได๎พอดี หรือมากไป น๎อยไป เทําใด 

23.  ทํานพูดอึกอัก อ๎าเอ๎อ ตลอดเวลาหรือเปลํา 

24.  ทํานแสดงกิริยา ล๎วงแคะ แกะเกา ระหวํางพูด บ๎างหรือเปลํา 

25.  ทํานยังมีความหวัง และกล๎าพูดตํอหน๎าชุมนุมชนอีกตํอไปหรือไมํ 
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สรุปท้ายบท 

 

 การพูดเป็นการสื่อสารที่มีความส าคัญ และเกี่ยวข๎องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันมากที่สุด 
การพูดนั้นชํวยในด๎านการงานและอาชีพ เสริมสร๎างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท าให๎เกิดความเข๎าใจตรงกัน 
เราต๎องใช๎ค าพูดในการติดตํอสื่อสาร เพ่ือถํายทอดความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก โดยอาศัยภาษา 
น้ าเสียง และอากัปกิริยา ในการถํายทอดให๎ผู๎ฟังได๎ยินและเข๎าใจ เพราะค าพูดเป็นเครื่องสื่อความคิด 
ที่รวดเร็ว แพรํหลายได๎ผลอยํางยิ่ง นอกจากจะพูดในโอกาสทั่วไปในชีวิตประจ าวันแล๎ว ยังมีโอกาสอ่ืน ๆ 
ที่ต๎องพูดอยํางเป็นทางการหรือพูดเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นการเผยแพรํหรือถํายทอดความรู๎และความคิดเห็น
ที่นับวําส าคัญ  
 อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีต๎องอาศัยการพูดเป็นเครื่องมือถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียน ครูที่มีศิลปะ
ในการพูดจะสามารถท าให๎ผู๎เรียนเข๎าใจในเนื้อหาของบทเรียนได๎ดี ทั้งนี้ครูจะต๎องมีความเชื่อ ศรัทธา
ในสิ่งที่พูด เป็นผู๎ศึกษาค๎นคว๎า เป็นนักคิด ชํางสังเกต รวมทั้งกิริยาอาการขณะที่พูด ก็เป็นสํวนชํวยให๎
การพูดนั้นเกิดประสิทธิภาพและเกิดอรรถรสมากยิ่งขึ้น แม๎วําการเรียนการสอนในปัจจุบันจะมุํงเน๎นให๎
ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางแตํครูยังจ าเป็นต๎องอธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจในกิจกรรมและเนื้อหาอยูํแล๎ว 
ดังนั้นการพูดจึงเป็นสิ่งที่ครูผู๎สอนทุกคนควรฝึกฝน 

การเรียนการสอนในปัจจุบันที่กลําววําควรยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู๎สอนจึงต๎องออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกพูด เชํน อภิปรายรํวมกันในชั้นเรียน การน าเสนองาน การแสดง
ความคิดเห็นเชิงสร๎างสรรค์ในเรื่องตําง ๆ เป็นต๎น เมื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎ เรียนได๎ฝึกพูดในชั้นเรียนบํอย ๆ 
ก็จะท าให๎ผู๎เรียนสามารถพูดได๎ดี หรือเมื่อเกิดข๎อบกพรํองในการพูด ครูผู๎สอนให๎ค าแนะน า ผู๎เรียนก็จะ
สามารถเป็นผู๎พูดที่ดีได๎ สิ่งเหลํานี้เป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎ เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง รู๎จักตัดสินใจ มี
ความคิดสร๎างสรรค์และมี อิสรภาพในการแสดงออกอยํางมีขอบเขต เกี่ยวกับการพูดนั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงพระราชนิพนธ์ไว๎ในเรื่องวิวาห์พระสมุทร ความวํา 

 

ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณวํา 
หนังสือเป็นตรีมีปัญญาไมํเสียหลาย 

ถึงรู๎มากไมํมีปากล าบากกาย 

มีอุบายพูดไมํเป็นเห็นป่วยการ 

   ถึงเป็นครูรู๎วิชาปัญญามาก 

ไมํรู๎จักใช๎ปากให๎จัดจ๎าน 

เหมือนเตําฝังนั่งซื่อฮ้ือร าคาญ 

วิชาชาญมากเปลําไมํเข๎าที 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให๎ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให๎อยํางถูกต๎องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. จงอธิบายความหมายของการพูดมาพอสังเขป 

2. การพูดจ าเป็นตํออาชีพครูอยํางไรบ๎าง จงอธิบาย 

3. จุดประสงค์ของการพูดทั่ว ๆ ไปมีอะไรบ๎าง 
4. องค์ประกอบของการพูดมีกีอ่งค์ประกอบ อะไรบ๎าง 
5. รูปแบบของการพูดมีก่ีรูปแบบ อะไรบ๎าง 
6. จงอธิบายการพูดที่ไมํเป็นทางการ พร๎อมยกตัวอยํางประกอบ 

7. การพูดที่เป็นทางการใช๎ในโอกาสใดบ๎าง จงอธิบาย 

8. การพัฒนาทักษะทางด๎านการพูดท าได๎อยํางไรบ๎าง 
9. คุณลักษณะที่ดีของผู๎พูดควรเป็นอยํางไร 

10. ข๎อบกพรํองในการพูดของทํานที่ควรแก๎ไขมีหรือไมํ ถ๎ามี จงอธิบาย 
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บทท่ี 9 

 

หลักการใช้ภาษาไทย 

 

ความน า 

 

 หลักภาษาไทยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแก่การจัดการเรียนการสอน เพราะเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน 
มีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนของภาษาที่มีไว้เพ่ือให้ผู้ใช้ภาษายึดถือเป็นหลักในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น ได้ระบุหลักการใช้ภาษาไว้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของการเกิดทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องฝึกฝนและปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณประโยชน์
จากการเรียนหลักภาษาไทย สอนให้ผู้เรียนได้ทราบกฎเกณฑ์ทางภาษาที่ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้
เหล่านั้นไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 

หลักการสอนหลักการใช้ภาษาไทย 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักภาษาไทย ผู้สอนควรยึดหลักการสอน ดังนี้ 
1.  สอนให้สัมพันธ์กับการใช้ภาษา ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน คือเมื่อสอน

วิชาหลักภาษาไทย ครูผู้สอนควรมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักภาษาไทยที่มีสอดแทรกอยู่ทั้ง 4 ทักษะนั้น หากเป็นไปได้ในการสอน
แต่ละครั้งครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมได้ทั้ง 4 ทักษะจะเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  สอนเนื้อหาในบทเรียนให้สัมพันธ์กับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันคือ เน้นการน าไปใช้เพ่ือให้ผู้เรียน
ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย แต่เป็นการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การสอนแต่งประโยค 
ควรเป็นประโยคที่ผู้เรียนอยากพูด หรือพูดไปแล้วในชั้นเรียน และน าประโยคเหล่านั้นมาวิเคราะห์    
ถึงโครงสร้างของประโยค หรือการสอนมาตราตัวสะกด ก็น าค าที่มีอยู่ในชั้นเรียน ชื่อนักเรียน มาวิเคราะห์
ว่าตรงตามมาตราตัวสะกดตัวใด 

3.  ไม่ควรมุ่งสอนแต่เนื้อหาหลักภาษาแต่เพียงอย่างเดียว คือ เป็นการสอนหลักภาษาที่เกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องราวต่าง ๆ เช่น สอนเรื่องราวรรณคดีและวรรณกรรม และน าเรื่องราวเหล่านั้นมาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ทางด้านหลักภาษา วิเคราะห์เกี่ยวกับค าเป็นค าตาย วิเคราะห์เกี่ยวกับค าที่มีตัวการันต์ วิเคราะห์เกี่ยวกับ
ค าคล้องจอง เป็นต้น 
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4.  ควรใช้วิธีสอนหลาย ๆ วิธีเพ่ือเป็นการเร้าความสนใจผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
ไม่น่าเบื่อ เช่น วิธีการสอนแบบแสดงละคร วิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ วิธีการสอนโดยเสนอกรณีตัวอย่าง 
วิธีการสอนแบบสาธิต วิธีการสอนโดยใช้เกม เป็นต้น 

5.  ผู้สอนควรมีการวางแผนและเตรียมการสอนอย่างดีคือ ควรมีการออกแบบการสอนว่าจะสอนอะไร
ก่อนหลัง ซึ่งการออกแบบการสอนที่ดีควรเริ่มสอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก จากนั้นก็ท าการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และท าการทดลองสอนเพ่ือให้การสอนแต่ละครั้งประสบผลส าเร็จด้วยดี 

6.  เตรียมสื่อประกอบการสอนหลาย ๆ ประเภท สื่อการสอนนั้นช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน
ได้ง่ายขึ้น และเป็นสิ่งที่กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ ดังนั้นครูผู้สอนควรมีสื่ออย่างหลากหลาย
ในการจัดท าการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
 

เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย 

 

1.  เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

1.1  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
1.2  เลขไทย 

1.3  การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า 
1.4  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา   
1.5  การผันค า 
1.6  ความหมายของค า 
1.7  การแต่งประโยค 

1.8  ค าคล้องจอง 
2.  เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

2.1  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
2.2  เลขไทย 

2.3  การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า 

2.4  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 

2.5  การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 

2.6  ค าท่ีมีตัวการันต์ 
2.7  ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 

2.8  ค าท่ีมีอักษรน า 

2.9  ค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน 
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2.10   ค าท่ีมี รร 

2.11  ความหมายของค า 
2.12  การแต่งประโยค  
2.13  การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ 

2.14  ค าคล้องจอง 
2.15  ภาษาไทยมาตรฐาน 

2.16  ภาษาถ่ิน 

3.  เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

3.1  การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า 

3.2  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 

3.3  การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 

3.4  ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 

3.5  ค าท่ีมีอักษรน า 

3.6  ค าท่ีประวิสรรชนีย์และค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 
3.7  ค าท่ีมี ฤ ฤๅ 
3.8  ค าท่ีใช้ บัน บรร 

3.9  ค าท่ีใช้ รร 

3.10  ค าท่ีมีตัวการันต์ 
3.11  ความหมายของค า 
3.12  ชนิดของค าได้แก่ 

- ค านาม 

- ค าสรรพนาม 

- ค ากริยา 

3.13  การใช้พจนานุกรม 

3.14  การแต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ 

- ประโยคบอกเล่า 

- ประโยคปฏิเสธ 

- ประโยคค าถาม 

- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคค าสั่ง 

3.15  ค าคล้องจอง 



186 

 

3.16  ค าขวัญ 

3.17  ภาษาไทยมาตรฐาน 

3.18  ภาษาถ่ิน 

4.  เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

4.1  ค าในแม่ ก กา   
4.2  มาตราตัวสะกด 

4.3  การผันอักษร 

4.4  ค าเป็นค าตาย 

4.5  ค าพ้อง 
4.6  ชนิดของค าได้แก่ 

- ค านาม 

- ค าสรรพนาม 

- ค ากริยา 

- ค าวิเศษณ์ 

4.7  การใช้พจนานุกรม 

4.8  ประโยคสามัญ 

- ส่วนประกอบของประโยค                   
- ประโยค  2  ส่วน 

   - ประโยค  3  ส่วน 

4.9  กลอนสี่ 
4.10  ค าขวัญ 

4.11  ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

4.12  ภาษาไทยมาตรฐาน 

4.13  ภาษาถ่ิน 

5.  เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

5.1  ชนิดของค า ได้แก่ 
- ค าบุพบท 

- ค าสันธาน 

- ค าอุทาน 

5.2  ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 

5.3  ภาษาไทยมาตรฐาน 
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5.4  ภาษาถ่ิน 

5.5  ค าราชาศัพท์ 
5.6  ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

5.7  กาพย์ยานี 11 

5.8  ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

6.  เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

6.1  ชนิดของค า 
- ค านาม 

- ค าสรรพนาม 

- ค ากริยา 

- ค าวิเศษณ์ 

- ค าบุพบท 

- ค าเชื่อม 

- ค าอุทาน 

6.2  ค าราชาศัพท์ 
6.3  ระดับภาษา 
6.4  ภาษาถ่ิน 

6.5  ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

6.6  กลุ่มค าหรือวลี 
6.7  ประโยคสามัญ 

6.8  ประโยครวม 

6.9  ประโยคซ้อน 

6.10  กลอนสุภาพ 

6.11  ส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 

7. เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

7.1  เสียงในภาษาไทย 

7.2  การสร้างค า 
- ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน 

- ค าพ้อง  
7.3  ชนิดและหน้าที่ของค า 
7.4  ภาษาพูด  
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7.5  ภาษาเขียน 

7.6  กาพย์ยานี 11 

7.7  ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

8.  เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

8.1  การสร้างค าสมาส 

8.2  ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 

- ประโยคสามัญ 

- ประโยครวม 

- ประโยคซ้อน 

8.3  กลอนสุภาพ 

8.4  ค าราชาศัพท์ 
8.5  ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

9.  เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

9.1  ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

9.2  ประโยคซับซ้อน 

9.3  ระดับภาษา 
9.4  ค าทับศัพท์ 
9.5  ค าศัพท์บัญญัติ 
9.6  ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

9.7  โคลงสี่สุภาพ 

10.  เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

10.1  ธรรมชาติของภาษา   
10.2  พลังของภาษา 

10.3  ลักษณะของภาษา 

- เสียงในภาษา 
- ส่วนประกอบของภาษา 

- องค์ประกอบของพยางค์และค า 

10.4  การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค 

- ค าและส านวน 

- การร้อยเรียงประโยค 

- การเพ่ิมค า   
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- การใช้ค า 
- การเขียนสะกดค า 

10.5  ระดับของภาษา 

10.6  ค าราชาศัพท์ 
10.7  กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ 
10.8  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 

10.9  หลักการสร้างค าในภาษาไทย   
10.10  การประเมนิการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

แนวทางการสอนหลักการใชภ้าษาไทย 

 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 13-17) ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ไว้ในหนังสือคู่มือครู รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย เล่ม 1 และเล่ม 2 ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการสอนของครู
และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตร ครูควร
ศึกษา พิจารณา และท าความเข้าใจ พร้อมทั้งน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนในห้องเรียน ซึ่งผู้เขียนได้น าเสนอเนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย หลักการสอนการ
ใช้ภาษาไทยโดยใช้เพลง และเกมการสอนการใช้ภาษาไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

1.  ตัวอย่าง เนื้อหาการสอนหลักการใช้ภาษาไทย  
เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนท่องค าคล้องจอง ไก่ พร้อมปรบมือเป็นจังหวะ 

2.  นักเรียนอ่านค าคล้องจอง พร้อมกับเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะ 

3.  ครูน าภาพไก่ประกอบบัตรพยัญชนะ ก ติดบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยหาพยัญชนะตัวอ่ืน
ที่มีรูปร่างคล้าย ก จากแผนภูมิพยัญชนะ ครูน าภาพถุงประกอบพยัญชนะ ถ และภาพเรือส าเภาประกอบพยัญชนะ 
ภ ให้นักเรียนบอกความแตกต่างของพยัญชนะทั้ง 3 ตัว 

4.  อ่านออกเสียงพยัญชนะ ก ถ และ ภ จากบัตรพยัญชนะ โดยครูชี้พยัญชนะสลับไปมาจนคล่อง 
5.  จ าแนกเสียงพยัญชนะ โดยครูติดบัตรพยัญชนะบนกระดาน ก ถ ครูออกเสียงพยัญชนะ 2 ครั้ง 

ให้นักเรียนบอกว่าเหมือนหรือต่างกัน 

 

 



190 

 

คร ู  :  ก  ก 

นักเรียน  : เหมือนกัน 

คร ู  :  ก  ถ 

นักเรียน  : ต่างกัน 

 ต่อไป ครูใส่หมายเลข 1 ที่ ก และ 2 ที่ ถ นักเรียนอ่านตามครู และฟังครูออกเสียง ให้นักเรียน
บอกว่าเป็นตัวพยัญชนะหมายเลข 1 หรือ 2 

คร ู  :  ก  ก 

นักเรียน  : 1  1 

คร ู  :  ก  ถ 

นักเรียน  : 1  2 

 6.  ฝึกเขียนพยัญชนะ ก ถ ภ และเขียนทับเส้นประ ในแบบฝึกเตรียมความพร้อม 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  ครูติดบัตรภาพพยัญชนะ งู จาน แหวน บนกระดานให้นักเรียนเลือกบัตรพยัญชนะไปติดคู่กับ

บัตรภาพ (ถ้านักเรียนท าไม่ได้ ให้ดูจากแผนภูมิพยัญชนะ)  
2.  ฝึกออกเสียงพยัญชนะ ก จ ว และใส่หมายเลข 1 ที่ ง หมายเลข 2 ที่ จ และหมายเลข 3 ที่ ว 

- ครูออกเสียงพยัญชนะครั้งละตัวให้นักเรียนบอกว่าครูออกเสียงหมายเลขใด 

- ครูออกเสียงพยัญชนะครั้งละ 2 ตัว 

- ครูออกเสียงพยัญชนะครั้งละ 3 ตัว 

ต่อไปใช้เสียงปรบมือแทนหมายเลข 

3.  ฝึกเขียนพยัญชนะ ง จ ว ในอากาศทีละตัว 

4.  จับคู่กับเพื่อนช่วยกันเรียงวัสดุเป็นพยัญชนะ ง จ ว 

5.  ใช้ดินสอเขียนพยัญชนะ ง จ ว ทับตัวพยัญชนะตามลูกศรเบา ๆ และเขียนตามเส้นประ 

6.  ฝึกเขียนพยัญชนะ ก ถ ภ ง จ ว ในแบบฝึกเตรียมความพร้อม 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง ระฆัง ตามครูทีละวรรคและอ่านพร้อมกัน 

2.  นักเรียนบอกชื่อสิ่งที่ท าให้เกิดเสียงในค าคล้องจอง ครูอธิบายโดยใช้ภาพประกอบ ระฆัง ฆ้อง 
กลองหนัง กระดึง 

3.  ครูติดภาพพยัญชนะ ฆ ธ ร อ่านออกเสียงทีละตัว 

4.  ฝึกเขียนพยัญชนะตามลูกศรในอากาศ และคัดตามเส้นประ 
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5.  สังเกตพยัญชนะที่คล้ายกัน ผ ฝ พ และ ฟ ให้นักเรียนบอกส่วนที่ต่างกัน 

6.  ฝึกคัดพยัญชนะ ค ด ต ฆ ธ ร ผ ฝ พ ฟ  
7.  เขียนวงกลมรอบพยัญชนะที่ออกเสียงต่างไปจากตัวแรก 

8.  ดูภาพแล้วระบายสีตามที่ก าหนด และเขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  สนทนาเกี่ยวกับรถไฟจากประสบการณ์ของนักเรียน 

- ใครเคยเห็นรถไฟบ้าง 
- ลักษณะรถไฟเป็นอย่างไร 

- ใครเคยขึ้นรถไฟบ้าง รู้สึกอย่างไร 

- เวลารถไฟจอด เสียงดังอย่างไร 

- ที่สถานีรถไฟมีอะไรบ้าง 
2.  แสดงบทบาทสมมุติเหตุการณ์บริเวณสถานีรถไฟ 

3.  สนทนาเกี่ยวกับยานพาหนะ ฝึกลากเส้นตรงตามลูกศร แนวนอน โดยฝึกเขียนในอากาศจนคล่อง 
แล้วเขียนลงสมุดแบบฝึกหัด 

4.  สังเกตพยัญชนะที่คล้ายกัน คือ บ ป ญ ฌ น 

5.  คัดพยัญชนะ บ ป ญ ฌ น ตามแบบ 

6. ท าแบบฝึกเสริม เลือกพยัญชนะท่ีตรงกับภาพ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  ร้องเพลงสระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู  
2.  สังเกตรูปสระแต่ละตัว และการวางต าแหน่งของสระจากบัตรค า โดยใช้สีสระคนละสีกับพยัญชนะ 

3.  ฝึกอ่านและเขียนสระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู ตามลูกศร 

4.  ฝึกเติมสระตามต าแหน่งในค า และหัดอ่านสะกดค า 

5.  นักเรียนทายปริศนา 

- อะไรเอ่ย ชอบร้องเสียงดังหลังฝนตก ไม่ใช่คางคก ชื่อมี อ สองตัว (อ่ึงอ่าง) 
- อะไรเอ่ย มีสองข้าง ช่างมีประโยชน์ หยิบ จับ สิ่งของ ลองโบกไปมา (มือ) 
- อะไรเอ่ย แหวนกับแหวนชนกันที่หันอากาศ เกิดเป็นสัตว์ประหลาดชอบกินหญ้า (วัว) 
6.  ครูเขียนค าเฉลยบนกระดาน นักเรียนบอกสระในแต่ละค า 

7.  ฝึกเขียน โ ไ ใ ในอากาศ ตามลูกศร และเขียนสระ โ ไ ใ ตามเส้นประในแบบฝึกเตรียมความพร้อม 

8.  ฝึกเตริมสระลงในค าจากแบบฝึกเสริม และหัดอ่าน 
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เรื่อง ค าคล้องจอง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) 
 

บทที่ 5 ท าดี...อย่าหว่ันไหว 

 

บทนี้ครูอาสา  ชวนกันมาเล่านิทาน 

เด็กน้อยฝึกเขียนอ่าน  น าอาหารมาแบ่งปัน 

   คล้องจองค าสัมผัส บรรจงจัดคัดค านั้น 

เรียงร้อยถ้อยจ านรรจ์  สี่ค าพลันเป็นบทกลอน 

 

 มาแล้ว! มาแล้ว!  ครูแก้วของเรา 

วันนี้วันเสาร ์   คอยเฝ้าด้วยใจ 

ครูแก้วมาคู่   กับครูสดใส 

ถือถุงใบใหญ่   ใส่อะไรนะ 

จ้อย แดง แท่ง ไฝ  วิ่งไม่ลดละ 

รีบถือกระบะ   จะไปช่วยครู 
ถุงมีขนม   ข้าว นม สบู่ 
หยิบออกมาดู   หนูหนูดีใจ 

มีผู้ใจบุญ   เกื้อหนุนห่วงใย 

ฝากของถุงใหญ่   มาให้พวกเรา 

ครูแก้วใจดี   มีเรื่องมาเล่า 

นิทานก่อนเก่า   เอ้า! มาไวไว 

ตัวเล็กนั่งหน้า   ถัดมาตัวใหญ่ 
ล้อมวงกันไป   ดีไหมพวกเรา 

ดีครับ ค่ะครู   พวกหนูรอเล่า 

เมื่อถึงวันเสาร์   คอยเฝ้าไม่คลาย 

ครูเริ่มว่ามี   เศรษฐีพ่อหม้าย 

เลี้ยงดูลูกชาย   เช้าสายห่วงใย 

เมื่อลูกเป็นหนุ่ม   ชุ่มชื่นหัวใจ 

รีบพาลูกไป   ฝากให้บวชเรียน 

วัดพ่อเคยบวช   ท่องสวดอ่านเขียน 

ให้ลูกพากเพียร   ปรับเปลี่ยนฝึกตน 
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ถวายอาหาร   ศีลทานกุศล 

พระลูกเวียนวน   ท่องบ่นต านาน 

เมื่อพ่อชรา   ลูกยาสงสาร 

อยากกลับไปบ้าน   ช่วยงานดูแล 

จึงสึกจากพระ   มานะแน่วแน่ 
เลี้ยงพ่อยามแก่   รักแท้ห่วงใย 

ลูกสึกวันนี้   เศรษฐีดีใจ 

ขี่ม้าเร็วไว   ไม่ทันไตร่ตรอง 
ไปรับลูกยา   ม้าหนึ่งคนสอง 
เดินทางไม่คล่อง   ต้องท าอย่างไร 

ต่างฝ่ายต่างเกี่ยง   ถกเถียงกันใหญ่ 
ตกลงกันได้   ให้พ่อขี่ม้า 

ส่วนลูกจูงเดิน   เพลิดเพลินอุดรา 

หญิงสาวผ่านมา   ว่าให้ได้ยิน 

เศรษฐีท าไม   ช่างใจร้ายสิ้น 

ให้ลูกเดินดิน   เหงื่อรินท่วมกาย 

ฯลฯ 

                                           ที่มา : หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

วิเคราะห์ค าคล้องจอง 
อ่านและสังเกตค าคล้องจอง 
ค าคล้องจอง 2 ค า ตัวอย่าง 
 

อาหาร    การกิน บินไป    ในป่า 

 

ค าคล้องจอง 3 ค า ตัวอย่าง 
 

ท าด้วยมือ      ถือกระเป๋า      เอาเงินใส่       ไปท างาน 
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ค าคล้องจอง 4 ค า ตัวอย่าง 
 

มาแล้ว! มาแล้ว!   ครูแก้วของเรา   วันนี้วันเสาร์  
 

คอยเฝ้าด้วยใจ 

 

ค าท่ีมีเสียงสัมผัส โดยใช้สระเสียงเดียวกัน และใช้ตัวสะกดแม่เดียวกัน เรียกว่า ค าคล้องจอง 
ค าคล้องจองหรือค าที่มีเสียงสัมผัสกันนั้น ค าสุดท้ายจะส่งสัมผัสไปยังค าแรก หรือค าที่สอง

ของกลุ่มค าต่อไป 

 

2.  ตัวอย่าง การสอนหลักการใช้ภาษาไทยโดยใช้เพลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลง ชื่อของเธอ 

 

ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ 
ชื่อของเธอฉันจ าไม่ได้ ชื่ออะไรขอให้บอกมา 

 

                 ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง 
   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 19) 
 

เพลง สวัสดีเธอจ๋า 

สวัสดีเธอจ๋า 
เรามาพบกัน 

เธอกับฉัน 

สวัสดี สวสัดี 

 

                     ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง 
      ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 19) 
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ค าคล้องจอง ก ไก่ 
 

ไก่เอ๋ยไก่   ใครใครรู้จัก 

ตัวผู้น่ารัก   ตัวเมียออกไข่ 
ไข่ไก่มีประโยชน์   ไร้โทษใดใด 

เราควรเลี่ยงไว้   กินไข่ตลอดกาล 

 

              ช้องมาศ บริหารธนวุฒิ 
      ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 22) 
 

บทร้อยกรอง ระฆัง 
 

ระฆังดังหง่าง หง่าง 
ฆ้องใหญ่กว้างครางหึ่ง หึ่ง 

กลองหนังดัง ตึง ตึง 
ตีกระดึงดังกริ่ง กริ่ง 

 

                        (คัดตอนจาก ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ) 
      ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 24) 
 

เพลง สระเอ 

 

เอขี่ม้าขาเป๋ลงเรือตังเก เราเร่มาเรียนเรื่องสระเอ 

     เอชอบอยู่หน้าใครใคร  พยัญชนะชอบใจ 

     วิ่งไล่ตามหลังเจ้าสระเอ เอ ทะเล เกเร โยเย โซเซ จ๊ะเอ๋ ลิเก ฮาเฮ 

 

                                                              ค าร้อง ปิตินันธ์ สุทธสาร 
                                                             ท านอง รอยรักรอยมลทิน 

              ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 103) 
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เพลง ร้องเล่น 44 เพื่อนรัก ก-ฮ 

 

ก เอ๋ย ก ไก่  ข ไข่ น่าอวด  ข ขวด ลวดลาย  ค ควาย อดทน 

ฅฅน เก่งจัง  ฆ ระฆัง สวยหรู  ง งู เลื้อยคลาน  จ จาน งามยิ่ง 
ฉ ฉิ่ง เก่งจัง  ช ช้าง ตัวโต  ซ โซ่ ใช้เสมอ  ฌ เฌอ แผ่กิ่ง 
ญ หญิง งามตา  ฎ ชฎา น่ารัก  ฏ ปฏัก ปักท่ีลาน  ฐ ฐาน ใหญ่โต 

ฑ มณโฑ นั่งเหงา  ฒ ผู้เฒ่า ใจดี  ณ เณร ยังเล็ก  ด เด็ก เยาว์วัย 

ต เต่า กินผักบุ้ง  ถ ถุง เก็บนาน  ท ทหาร ยืนตรง  ธ ธง เชิดช ู

น หนู วิ่งไว  บ ใบไม้ ใบหนา  ป ปลา ในบึง  ผ ผึ้ง นางพญา 

ฝ ฝา กั้นบ้าน  พ พาน รองขัน  ฟ ฟัน ขาวเป็นเงา ภ ส าเภา แล่นมา 
ม ม้า เร็วนัก  ย ยักษ์ ใหญ่เหลือ ร เรือ ลอยนิ่ง  ล ลิง โลดแล่น 

ว แหวน ล้ าค่า  ศ ศาลา เย็นดี  ษ ฤาษี ช่วยเหลือ  ส เสือ เร่งรีบ 

ห หีบ ใส่ผ้า  ฬ จุฬา ลอยคว้าง อ อ่าง ขายถูก  ฮ นกฮูก ตาโต 

 

               ปิตินันธ์ สุทธสาร 
         ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 106) 

เพลง แม่ ก กา 

 

     เด็กท้ังหลาย ยังจ าได้ไหม  แม่ ก กา ในมาตราไทย 

เป็นค าไทย ไม่มีตัวสะกด   เราต้องจดจ า 

     เต่า ววั เสือ หมี งู ไก่ กา  ปลาโลมา ม้า ลา จระเข้ 
ค าเหล่านี้ ไม่มีตัวสะกด   นั่นคือ แม่ ก กา 
 

                                                 ค าร้อง ประคอง  สุทธสาร 

                                                         ท านอง 500 Miles 

   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 99) 
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3.  ตัวอย่าง เกมการสอนหลักการใช้ภาษาไทย 

1.  เกมวรรณยุกต์ 
      วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนจ าแนกเสียงวรรณยุกต์ และบอกค าที่มีรูปวรรณยุกต์และเสียง 
   วรรณยุกต์ไม่ตรงกันได้ถูกต้อง 
       อุปกรณ ์  บัตรค า และหนังสือเรียน ภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

       วิธีเล่น  แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 5 คน ให้แข่งกันครั้งละ 2 กลุ่ม แจกกระดาษ 5 แผ่น 

ซึ่งเขียนว่า สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ให้ถือคนละ 1 แผ่น ยืนเรียงล าดับกัน
ตามเสียงวรรณยุกต์ ให้ผู้เรียนอีกคนหนึ่งชูบัตรค าขึ้น ให้ผู้เล่นชูกระดาษที่
บอกเสียงวรรณยุกต์ของค านั้น กลุ่มใดตอบถูกและตอบก่อนได้ 2 คะแนน 
ถ้าตอบช้าได้ 1 คะแนน ตอบผิดไม่ได้คะแนน 

 

 

 

 

เพลง แม่ กง 
 

            มาซิเชิญเข้ามา    หาตัวสะกดแม่กง 
    จง ด ารง มั่นคง    ยืนตรง ธงชาติไทย 

    จูง นกยูง บินสูง    ฝูงปลา ร่าเริงใจ 

    ลง ล าคลอง ว่องไว    กางใบ เรือไม่โคลง 
    ดูซิดู ง งูอยู่ท้าย    ใครใครก็มอง 
    หนู หนูจงกู่ร้อง    ว่ามาตรแม่กง 
 

                                                  ค าร้อง ประคอง  สุทธสาร 
                                              ท านอง Seven lonely days 

   ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 99) 
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2.  เกมค าเป็น-ค าตาย 

     วัตถปุระสงค ์ เพ่ือให้ผู้เรียนจ าแนกค าเป็นค าตายได้ 
      อุปกรณ ์  กระดาษเปล่า และหนังสือเรียน ภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

      วิธีเล่น  แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มละ ๆ ละ 5-6 คน จ านวนกลุ่มเท่าไรก็ได้ขึ้นกับจ านวน 

   ผู้เรียนทั้งห้อง ผู้สอนเขียนข้อความจากหนังสือหรือข้อความอ่ืนที่มีค าเป็น 

   ค าตาย แจกกระดาษบัตรค านั้น และให้แต่ละกลุ่มตอบเพ่ือเก็บคะแนน          
                               กลุ่มไหนตอบถูกให้ 1 คะแนน กลุ่มไหนตอบผิดไม่ได้คะแนน กลุ่มท่ีได้ 
   คะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มท่ีชนะ 

 

3.  เกมจับคู่ค า 

     วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เรียนอ่านและเขียนพยัญชนะ ก จ ด ต บ ป อ ได้ถูกต้อง 
      อุปกรณ ์  นกหวีด บัตรพยัญชนะ บัตรภาพ เพลงประกอบการร าวงเล่นเกม  

และหนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

      วิธีเล่น  ผู้เรียนเข้าแถวเป็นวงกลม 1 วง ครูแจกบัตรภาพและบัตรพยัญชนะให้ 
ผู้เรียนคนละ 1 ใบ นักเรียนร าวง 1-2 รอบ ครูให้สัญญาณหยุด นักเรียนที่มี 
บัตรอยู่ในมือวิ่งหาคู่ของตน คู่ใดหาคู่เจอก่อนให้จับมือนั่งลง นักเรียนแต่ละ 

คู่อ่านออกเสียงพยัญชนะพร้อมกัน และเขียนบนกระดานโดยให้ผู้ที่หาพบ 

ก่อน อ่านและเขียนก่อน เรียงตามล าดับจนครบคู่ 
 

4.  เกมจับคู่เลขไทยกับค าอ่าน 

    วัตถุประสงค์  จบัคู่บัตรเลขไทยกับค าอ่าน ๑-๕ ได้ 
     อุปกรณ ์  บัตรเลขไทย ๑-๕บัตรตัวหนังสือ ๑-๕และหนังสือเรียน ภาษาพาที  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

     วิธีเล่น  แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ครูแจกบัตรเลขไทย ๑-๕ และบัตรตัวหนังสือ 

กลุ่มละ 1 ชุด จากนั้นครูให้สัญญาณ นักเรียนเริ่มเล่นเกมจับคู่ กลุ่มใดจับคู่ 
เสร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ 

 

 

 

 

 



199 

 

สรุปท้ายบท 

 

 การสอนหลักภาษาไทย เป็นการสอนระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ของภาษาให้สัมพันธ์กับการใช้ภาษา 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยสอนให้สัมพันธ์กับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
ไม่ควรมุ่งสอนแต่เนื้อหาหลักภาษาแต่เพียงอย่างเดียว ครูผู้สอนควรมีการวางแผนเตรียมการสอนอย่างดี 
ควรใช้วิธีสอนหลาย ๆ วิธี และเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมในการสอนแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เกมการสอน
และเพลงประกอบการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางภาษาได้ดี สนุกสนาน มีความสุข
ในการเรียน 

 การสอนหลักภาษาไทย ครูผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษา ให้สัมพันธ์กันในการ
สื่อสาร และการคิดอย่างถูกต้องคล่องแคล่ว การจัดการเรียนรู้มีทั้งแบบสัมพันธ์ทักษะ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน และการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งทักษะเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

1. จงอธิบายเกี่ยวกับหลักการสอนหลักภาษาไทยมาพอสังเขป 

2. หลักภาษาไทยมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง อธิบายมาพอเข้าใจ 

3. เนื้อหาหลักการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา มีอะไรบ้างจงอธิบายคร่าว ๆ  
4. เนื้อหาหลักการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา มีอะไรบ้างจงอธิบายคร่าว ๆ  
5. จงอธิบายความหมายของค าคล้องจอง 
6. จงยกตัวอย่างค าเป็นค าตาย 

7. จงบอกเทคนิคการจ าอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ า 
8. จงยกตัวอย่างการสอนหลักภาษาให้สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน 

9. จงยกตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวข้องกับหลักภาษาไทย 

10. จงบอกถึงความส าคัญของหลักภาษาไทย 

 



บทท่ี  10 

 

วรรณคดีและวรรณกรรม 

 

ความน า 

 

 วรรณคดีในภาษาไทย ตรงกับคําวํา "Literature"  เป็นสิ่งสร๎างสรรค์อันล้ําคําของมนุษย์ มนุษย์สร๎างขึ้น
และสื่อสารเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรมและอารมณ์ความรู๎สึกที่เกี่ยวข๎องหรือสะท๎อนความเป็นไปของมนุษย์ 
ด๎วยกลวิธีการใช๎ถ๎อยคํา สํานวนภาษา ซึ่งมีความหมายเหมือนหรือแตกตํางกันไปในแตํละยุคสมัย 

วรรณคดีปรากฏครั้งแรกในหนังสือพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2457 
ซึ่งเป็นหนังสือที่แตํงขึ้นด๎วยบทร๎อยแก๎วหรือร๎อยกรองก็ได๎ ซึ่งจะต๎องมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์
และใช๎ภาษาได๎ดี 

 

ความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม 

 

 วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ได๎รับการยกยํองวําแตํงดี  มีสาระ และมีศิลปะ
การแตํงที่ยอดเยี่ยมทั้งทางด๎านศิลปะการใช๎คํา ศิลปะการใช๎โวหารและถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์ ใช๎ภาษา
ไพเราะ และภาษานั้นให๎ความหมายชัดเจน สามารถทําให๎ผู๎อํานเกิดอารมณ์สะเทือนใจ เหมาะแกํการ
ให๎ประชาชนได๎รับรู๎ เพราะสามารถยกระดับจิตใจให๎สูงขึ้น  
 วรรณกรรม หมายถึง วรรณคดีหรือศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิดและจินตนาการ 
แล๎วเรียบเรียงนํามาบอกเลํา บันทึก ขับร๎อง หรือสื่อออกมาด๎วยกลวิธีตําง ๆ โดยทั่วไปแล๎วจะแบํงวรรณกรรม
เป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณ์ คือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุขปาฐะ 
อันได๎แกํ วรรณกรรมที่เลําด๎วยปาก โดยไมํมีการจดบันทึก 

 

การก าหนดวรรณคดีในการเรียนการสอนภาษาไทย 

 

 วรรณคดีที่กําหนดให๎เรียนและเลือกเรียนนั้น เลือกสรรมาจากวรรณคดีตํางสมัย ซึ่งล๎วนเป็น
สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ และศักยภาพของผู๎เรียนตามชํวงชั้น ทั้งยัง
เป็นวรรณคดีที่ใช๎รูปแบบ กลวิธีการเขียน และถ๎อยคําสํานวนภาษาอยํางดี มีความไพเราะ เหมาะ งาม
ทั้งเสียง คํา และความหมาย ชํวยให๎นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน จดจําได๎ เกิดความซาบซึ้ง
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ประทับใจ และภูมิใจสิ่งที่บรรพบุรุษได๎สร๎างสรรค์ และพัฒนาตํอเนื่องจากอดีตตราบจนปัจจุบัน สํงผล
ให๎เห็นคุณคํา นําไปใช๎ประโยชน์ในการอําน การศึกษา ค๎นคว๎า ปรารถนาจะอนุรักษ์ไว๎ และใช๎เป็น
พ้ืนฐานในการสร๎างผลงานใหมํตํอไปได๎ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเกณฑ์ในการกําหนดคุณภาพของผู๎เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ได๎กําหนดมาตรฐานการเรียนรู๎วํา “เข๎าใจ
และแสดงความคดิเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคํา และนํามาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตจริง” รวมทั้งได๎กําหนดมาตรฐานการเรียนรู๎และสาระการเรียนรู๎แกนกลาง เพ่ือเป็นแนวทางให๎
สถานศึกษานําไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยตํอไป นอกจากนี้ยังได๎มี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องวรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดรายชื่อและแนวทางการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย รายละเอียดดังนี้ 
 1.  ในแตํละชํวงชั้น ให๎เรียนวรรณคดีที่กําหนดรวม 6 เรื่อง โดยเลือกเรียนปีละ 2 เรื่อง ให๎มี
ความหลากหลายของเนื้อหาและความยากงํายของเรื่องอยํางเหมาะสมในแตํละชั้นปี ในกรณีที่เป็น
วรรณคดีเรื่องยาว อาจเลือกตอนที่เสนอไว๎เป็นตัวอยําง หรือตอนอ่ืน ๆ ที่มีคุณคําเหมาะสม พิจารณา
เทียบเคียงให๎อยูํระดับเดียวกันกับตอนที่เสนอไว๎ อาจเรียนตอนใดตอนหนึ่งหรือมากกวํา 1 ตอนก็ได๎ 
ในกรณีที่เป็นบทสั้น ๆ ควรเลือกจํานวนบทให๎มากพอและเหมาะสมตามศักยภาพของผู๎เรียน 

 2.  นอกจากวรรณคดี 6 เรื่อง ที่กําหนดให๎เรียนแตํละชํวงชั้นแล๎ว ให๎เลือกเรียนวรรณคดีจาก
รายชื่อที่เสนอไว๎ หรือวรรณกรรมอ่ืน ๆ ที่มีคุณลักษณะในระดับใกล๎เคียงกัน รวมทั้งเลือกเรียน
วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้ังถิ่นท่ีมีคุณคํา เหมาะแกํวัยและศักยภาพของผู๎เรียนด๎วย 

 ทั้งนี้ควรจัดให๎ผู๎เรียนเรียนวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท๎องถิ่น จํานวนเรื่อง
และจํานวนตอนที่พอเหมาะแกํเวลา 
 3.  วรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท๎องถิ่น เป็นภูมิปัญญาไทยที่สะท๎อนภาพ
ชีวิตและสังคม สามารถเรียนรู๎ได๎หลายแงํมุมในเชิงสหวิทยาการ ผู๎สอนจึงควรจัดการเรียนการสอนให๎
ผู๎เรียนเห็นคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรมทั้งด๎านเนื้อหาและรูปแบบ เชื่อมโยงกับการดํารงชีวิต
และบรูณาการความรู๎ด๎านอื่น ๆ การเรียนการสอนวรรณคดีจึงจะเกิดสัมฤทธิผลตามเปูาหมาย 

 4.  สถานศึกษาจําเป็นต๎องจัดซื้อจัดหาหนังสือวรรณคดี วรรณกรรมไทยที่กําหนดให๎ผู๎เรียน 
และเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีคุณคําสําหรับการศึกษาค๎นคว๎าในห๎องสมุดหรือแหลํงการเรียนรู๎อ่ืน ๆ ในสถานศึกษา
และสําหรับใช๎ในการเรียนการสอนภาษาไทยอยํางเพียงพอ 
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รายชื่อวรรณคดีแนบท๎ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 
ช่วงช้ันที่ 1 (ประถมศึกษาปีท่ี 1-3) 
1.  วรรณคดีที่ก าหนดให้เรียน  
ดอกสร๎อยสุภาษิต เชํน เด็กน๎อย ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง 
    นกเอ้ียงเลี้ยงความเฒํา  ของ นายแก๎ว 

    กาดํา  ของ นายแก๎ว 

    มดแดง  ของ นายทัด เปรียญ 

    แมวเหมียวแยกเข้ียวยิงฟัน  ของ นายทัด เปรียญ 

    เป็นต๎น 

เพลงกลํอมเด็ก  เชํน เจ๎าทองดี  ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง 
    เจ๎าทองคํา  ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง 
    เจ๎าเนื้อเย็น  ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง 
    เดือนหงาย  ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง 
    นกกาเหวํา  ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง 
    เป็นต๎น 

ประถม ก กา   ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง เลือกอํานบางตอน เชํน 

    ก ข ก กา 
    แมํ กก 

    แมํ กง 
    แมํ กด 

    แมํ กม 

    เป็นต๎น 

บทร๎องเลํนของเด็ก เชํน กุ๏กกุ๏ก ไกํ  ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง 
    งูกินหาง  ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง 
    จิงโจ๎  ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง 
    รีรีข๎าสาร  ไมํปรากฏชื่อผู๎แตํง 
    เป็นต๎น 

นิทานอีสป   ของมหาอํามาตย์โท พระยาเมธาธิบดี (สาตร์ สุทธิเสถียร) 
    เลือกอํานบางเรื่อง เชํน 

    เรื่อง กระตํายกับเตํา 
    เรื่อง ราชสีห์กับหนู 
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    เรื่อง อ่ึงอํางกับวัว 

    เรื่อง หมาปุากับลูกแกะ 

    เป็นต๎น 

บทละครนอก เรื่องไชยเชษฐ์ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย 
เชํน ตอน นารายณ์ธิเบศรพบพํอ เป็นต๎น 

2.  วรรณคดีที่เสนอให้เลือกเรียน 

บทสักวา                    เชํน สักวาหวานอ่ืนมีหมื่นแสน  พระนิพนธ์ พระเจ๎าบรมวงศ์เธอกรม
หลวงบดินทรไพศาลโสภณ 

 สักวาดาวจระเข๎ก็เหหก  ของเกํา 
 เป็นต๎น 

นิทานชาดก ฉบับกรมวิชาการ เชํน 

 เรื่อง นกกระจาบสองฝูง (สัมโมทนานชาดก) 
 เรื่อง กระตํายตื่นตูม (ทัทธภายชาดก) 
 เรื่อง กวางสามพี่น๎อง (โรหนชาดก) 
 เรื่อง นากกับสุนัขจิ้งจอก (ทัพพบุปผชาดก) 
 เรื่อง ผู๎ปรารถนาดีด๎วยความโงํ (วารุณีทสกชาดก) 
 เป็นต๎น 

ช่วงช้ันที่ 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
1.  วรรณคดีที่ก าหนดให้เรียน 

บทละครเรื่องเงาะปุา พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  
เชํน ตอนคนังและไม๎ไผํไปเที่ยวปุา เป็นต๎น 

บทละครเรื่องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย  
เชํน ตอนกําเนิดพระสังข์ เป็นต๎น 

นิทานทองอิน พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  
เชํน เรื่อง นากพระโขนงที่สอง เป็นต๎น 

นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ของ สุนทรภูํ (พระสุนทรโวหาร) 
    เชํน ตอน พระอภัยมณีศรีสุวรรณเรียนวิชา กําเนิดสุดสาคร เป็นต๎น 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 

 เชํน ตอน สุครีพหักฉัตร ศึกไมยราพ เป็นต๎น 

ราชาธิราช ฉบับเจ๎าพระยาพระคลัง (หน) เชํน ตอน กําเนิดมะกะโท เป็นต๎น 
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2.  วรรณคดีที่เสนอให้เลือกเรียน 

บทเสภาเรื่องขุนช๎างขุนแผน ฉบับหอสมุดแหํงชาติ เชํน ตอนกําเนิดพลายงาม เป็นต๎น 

บทละครเรื่องพระรํวง พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

บทเหํกลํอมพระบรรทม  ของ สุนทรภูํ (พระสุนทรโวหาร) เชํน ตอนเหํเรืองจับระบํา เป็นต๎น 

โคลงโลกนิติ   พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ๎าวรวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร  
ให๎เลือกบางบท 

สุภาษิต    เชํน สุภาษิตสอนหญิง เป็นต๎น 

นิทานเทียบสุภาษิต  เชํน นิทานของ พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคํา สีหอุไร) เป็นต๎น 

นิทานสําหรับเด็ก   ของ นาคะประทีป (พระสารประเสริฐ) 
    เชํน เรื่อง กระเช๎าสีดา เป็นต๎น 

นิราศเดือน   ของ นายมี (หมื่นพรหมสมพัตสร) 
ช่วงช้ันที่ 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
1.  วรรณคดีที่ก าหนดให้เรียน 

นิราศของสุนทรภูํ  เชํน นิราศภูเขาทอง นิราศพระบาท เป็นต๎น 

โคลงโลกนิติ  พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร 
  ให๎เลือกบางบท 

กาพย์หํอโคลงประพาสธารทองแดง พระนิพนธ์ เจ๎าฟูาธรรมธิเบศ 

  เชํน ตอน พรรณนาสัตว์ในปุา เป็นต๎น 

บทพากย์โขนเรื่องรามเกียรติ์  พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย 

     เชํน บทพากย์เอราวัณ เป็นต๎น 

ศิลาจารึกหลักท่ี 1 (ศิลาจารึกพํอขุนรามคําแหง)  เชํน ด๎านที่ 1 เป็นต๎น 

พระบรมราโชวาท  พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

    ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ.2428 พระราชทาน  
แกํพระเจ๎าลูกยาเธอที่เสด็จไปทรงศึกษาในทวีปยุโรป 

2.  วรรณคดีที่เสนอให้เลือกเรียน 

สุภาษิตพระรํวง    ฉบับกรมวิชาการ ในหนังสือ ประชุมสุภาษิตพระรํวง 
สุภาษิตอิศรญาณ (อิศรญาณภาษิต) พระนิพนธ์ หมํอมเจ๎าอิศรญาณ 

กลอนดอกสร๎อยรําพึงในปุาช๎า  ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 
โคลงสุภาษิต    พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
     เชํน สุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นต๎น 

กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา   ของ สุนทรภูํ (พระสุนทรโวหาร)  
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บทละครเรื่องรามเกียรติ์   พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 

เชํน ตอน นารายณ์ปราบนนทก เป็นต๎น 

ราชาธิราช เจ๎าพระยาพระคลัง (หน) เชํน ตอนพลายประกายมาศ 
สมิงพระรามอาสา เป็นต๎น 

นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี  ของ สุนทรภูํ (พระสุนทรโวหาร) 
     เชํน ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ เป็นต๎น 

ช่วงช้ันที่ 4 (มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 
1.  วรรณคดีที่ก าหนดให้เรียน 

นมัสการมาตาปิตุคุณ นมัสการอาจริยคุณ ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) 
บทเสภาเรื่องขุนช๎างขุนแผน  เชํน ตอน ขุนช๎างถวายฎีกา เป็นต๎น 

บทละครเรื่องอิเหนา   พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย 

     เชํน ตอน ศึกกะหมังกุหนิง เป็นต๎น 

สามก๏ก     เจ๎าพระยาพระคลัง (หน) 
     เชํน ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ เป็นต๎น 

ลิลิตตะเลงพําย    พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

     เชํน ตอน กระทํายุทธหัตถี เป็นต๎น 

รํายยาวมหาเวสสันดรชาดก  ฉบับกรมวิชาการ เชํน กัณฑ์ มันทรี  
ของ เจ๎าพระยาพระคลัง (หน) เป็นต๎น 

2.  วรรณคดีที่เสนอให้เลือกเรียน  

กาพย์เหํเรือ    พระนิพนธ์ เจ๎าฟูาธรรมธิเบศ (เจ๎าฟูากุ๎ง) 
สามัคคีเภทคําฉันท ์   ของ นายชิต บุรทัต 

นิทานเวตาล    พระนิพนธ์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  
(น.ส.ม.) เชํน นิทานเรื่องท่ีสิบ เป็นต๎น 

หัวใจชายหนุํม  พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  
  (รามจิตติ) 
ไตรภูมิพระรํวง  พระราชนิพนธ์ พระมหาธรรมราชาลิไท 

  เชํน ตอน อุตรกุรุทวีป เป็นต๎น 

นิราศนรินทร์  ของ นายนรินทรธิเบศร์ (อิน) 
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  ฉบับกรมวิชาการ เชํน คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เป็นต๎น 

โคลนติดล๎อ  พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

  (อัศวพาหุ) เชํน เรื่อง ความนิยมเป็นเสมียน เป็นต๎น 
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บทละครพูดคําฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

  เชํน องค์ท่ี 1 เป็นต๎น 

 

ข้อควรค านึงในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี 
 

ครูผู๎สอนควรคํานึงในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีประเภทตําง ๆ ดังตํอไปนี้ (กรมวิชาการ, 
2546 : 331-334) 

1.  วรรณคดีเป็นผลผลิตที่สําคัญของภาษา เป็นผลงานที่นําภาษามาร๎อยเรียงอยํางประณีต
งดงาม การศึกษาวรรณคดีให๎ได๎รส ได๎รู๎คําของวรรณคดีจึงต๎องอาศัยทักษะตําง ๆ ทางภาษาเป็นสําคัญ 
ได๎แกํ การอํานวินิจสารด๎วยตนเอง การฟังผู๎อื่นอํานออกเสียง ฟังการอภิปรายการเลําถึงวรรณคดี พูดเกี่ยวกับ
วรรณคดีที่อํานมาแล๎ว เชํน การเลํา การพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพูดแสดงทรรศนะ สํวนการเขียน
เกี่ยวข๎องกับวรรณคดีก็มีมากด๎วยเชํนกัน เชํน บันทึกเรื่องราวที่ได๎ฟัง ยํอเรื่อง เขียนแสดงความคิดเห็น 
เขียนรายงานเรื่องที่ได๎ค๎นคว๎าเกี่ยวกับวรรณคดีที่เรียน การดูก็มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการเรียนวรรณคดี 
เชํน การดูภาพฝาผนัง ภาพเขียน ละครโขน ล๎วนมีประโยชน์ กลําวโดยรวมได๎วํา การเรียนวรรณคดี
เป็นการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 อยําง รวมทั้งการดู ผสมผสานกับการคิด การจัดการเรียน
การสอนจึงควรเพงํเล็งให๎เกิดการบูรณาการดังกลําว เพ่ือให๎เกิดสัมฤทธิผล 

2.  การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีประเภทร๎อยกรอง การอํานออกเสียงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก 
เพราะบทร๎อยกรองมีความงามไพเราะ อันเกิดจากการที่ผู๎ประพันธ์คัดสรรคํามาบรรจงจัดร๎อยเรียง
เป็นวรรคเป็นบทตามกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ ร๎อยกรองแตํละประเภทจะกําหนดจํานวนคํา จํานวน
วรรค เสียงสัมผัส เสียงสูงต่ํา เสียงหนักเบา ที่ผสมผสานกันแล๎วเกิดจังหวะ ลีลา การกระทบกระทั่ง
ของเสียง ทําให๎เกิดความไพเราะ ดังนั้นการอํานร๎อยกรองจึงควรอํานออกเสียง อํานให๎ถูกจังหวะ ออกเสียง
อักขระชัดเจน ควรพินิจคําในบทร๎อยกรอง อํานให๎มีลีลาจังหวะตามเนื้อความ อาจเป็นจังหวะเนิบช๎า 
อํอนโยน หรือคึกคักสนุกสนาน หรือกระชั้นกระชาก ข๎อสําคัญให๎ทุกคนในชั้นเรียนมีโอกาสได๎อําน 
อาจเป็นกลุํมเป็นแถว อํานเดี่ยว อํานทั้งชั้น สลับกันไป เมื่อนักเรียนสามารถอํานถูกจังหวะแล๎ว ควรฝึก
อํานทํานองเสนาะ 

 การอํานทํานองเสนาะควรฝึกให๎นักเรียนอํานเป็นและอํานได๎ บางทํานเชื่อวําการอํานทํานองเสนาะ
ยากไปสําหรับเด็กเล็ก การอํานทํานองเสนาะเทียบได๎กับการร๎องเพลงนั่นเอง ถ๎าเด็กร๎องเพลงได๎ก็ควร
อํานทํานองเสนาะได๎ ขั้นแรกให๎มีการอํานนํา อํานตามกันไป ครูควรเป็นต๎นแบบได๎ ถ๎าขัดข๎องควรฝึก
อํานเสียกํอน มีเทปทํานองเสนาะต๎นแบบที่นํามาใช๎ได๎ นําไปใช๎ในห๎องเรียนได๎ แตํครูควรอํานด๎วย 
เสียงไมํเพราะไมํเป็นไร การที่ครูอํานด๎วยนักเรียนจะสนุกและยินดีอําน และเห็นวําการอํานร๎อยกรอง
เป็นเรื่องเพลิดเพลิน ข๎อสําคัญให๎นักเรียน “เข๎าถึง” ความไพเราะของวรรณคดีได๎มากขึ้น เพราะได๎รับ
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รสไพเราะทั้งด๎านเสียงและด๎านการเข๎าใจเรื่องราว ข๎อควรระวังในการอํานทํานองเสนาะ คือครูไมํจําเป็น 
ต๎องคาดหวังให๎นักเรียนอํานไพเราะอยํางดีเยี่ยม เพื่อเตรียมเข๎าประกวด ซึ่งเกินความสามารถปกติของ
นักเรียนทั่วไป ควรให๎นักเรียนทั่วไปอํานถูกจังหวะ ถูกทํานองเสียง อักขระ ชัดเจนก็เพียงพอ อาจมี
นักเรียนบางคนมีความสามารถพิเศษอํานได๎ไพเราะโดดเดํนกวําผู๎อ่ืน ครูอาสํงเสริมเป็นกรณีเฉพาะได๎ 

3.  การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีเรื่องยาวที่ตัดตอนมาให๎เรียน สําหรับนักเรียนชั้นเล็ก 
ครูอาจเลําเรื่องกํอนถึงตอนที่อําน เพื่อชํวยให๎เข๎าใจเรื่อง ถ๎าครูมีวิธีเลําที่สนุกจะจูงใจนักเรียนให๎อยาก
เรียนมากขึ้น การเลํานั้นไมํควรให๎ฟังไปเรื่อย ๆ แตํต๎องกําหนดให๎ฟังอยํางมีจุดหมาย เชํน ฟังแล๎วตอบ
คําถามได๎ หรือฝึกบันทึกจากการฟังไปด๎วย เป็นต๎น นักเรียนชั้นโต ครูอาจนําเรื่องยํอมาให๎อําน หรือ
กําหนดให๎เลํา แตํการเลําของครู ถ๎าเลําอยํางมีชั้นเชิงก็จะทําให๎นักเรียนกระตือรือร๎นอยากอํานตํอได๎มาก 

 ในการเรียนการสอนวรรณคดีเรื่องยาว ครูไมํควรกังวลเรื่องคําศัพท์มากเกินไป นําศัพท์มา
สอนกํอนอยํางละเอียด หรือเกณฑ์ให๎นักเรียนหาคําศัพท์กํอน ใช๎เวลาเรื่องศัพท์มากจนนักเรียนเบื่อ
เพราะมีแตํคําที่ไมํรู๎จัก ขั้นตอนควรให๎นักเรียนอํานไปเรื่อย ๆ ก็พอเข๎าใจได๎ โดยทั่วไปคําที่ยากหรือพ๎นสมัย
ก็จะมีคําอธิบายไว๎แล๎ว นักเรียนจะอํานได๎เอง ตํอเมื่อทํากิจกรรมอามอบหมายให๎รวบรวมคําศัพท์ที่มี
ความหมายทํานองเดียวกันไว๎ด๎วยกัน 

4.  ในการเรียนการสอนวรรณคดีประเภทมีเนื้อเรื่อง ครูควรให๎นักเรียนได๎รับการฝึก ให๎พินิจ
ตัวละครอยํางละเอียด โดยเฉพาะตัวละครเอก ให๎สังเกตคําพูด ความคิด การกระทํา ของตัวละครทุกตัว 
และทําความเข๎าใจวําเหตุใดตัวละครจึงทําเชํนนั้น และพิจารณาวําตัวละครตําง ๆ นั้น มีความเกี่ยวข๎อง
เชื่อมโยงกันอยํางไร นอกจากนี้ควรพิจารณาฉากในเรื่อง ฉาก หมายถึง เวลา และสถานที่ที่เกิดเรื่องขึ้น 
การเข๎าใจฉากจะทําให๎เข๎าใจบรรยากาศของเรื่องเพ่ิมขึ้นด๎วย 

 เมื่อให๎นักเรียนอํานวรรณคดีประเภทมีเนื้อเรื่อง จบไปตอนหนึ่ง ๆ ควรให๎นักเรียนได๎พินิจด๎วย
วําได๎ข๎อคิดอะไร จากตอนที่อํานนั้น การสํงเสริมให๎นักเรียนคิด ครูอาจชํวยด๎านการตั้งคําถามก็ได๎ 
นักเรียนอาจคิดตํางกันหรือคิดตํางจากครู ครูควรให๎อิสระในการคิด แตํโดยให๎นักเรียนคิดโดยมีเหตุผล
ประกอบวําเหตุใดจึงคิดเชํนนั้น 

 นอกจากข๎อคิดจากเรื่องท่ีอําน ครูควรให๎นักเรียนสังเกตรายละเอียดตําง ๆ ของเรื่องที่อําน วํา
สิ่งใดที่ตํางจากปัจจุบัน ผู๎ประพันธ์ได๎สอดแทรกสิ่งใดไว๎บ๎าง เชํน ความคิด ความเชื่อ ความเป็นอยูํของ
สมัยกํอน เพ่ือจะได๎มีหัวข๎อในการสนทนาเปรียบเทียบความแตกตํางของสมัยที่อํานในเรื่องกับสมัย
ปัจจุบัน 

 ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ครูควรแนะนําให๎นักเรียนพินิจ คือ การพินิจบทประพันธ์ พินิจวําคําประพันธ์
บทใด วรรคใดที่นักเรียนชื่นชอบเป็นพิเศษ อาจชอบความกระชับของบทร๎อยกรอง คือ เขียนสั้น ๆ มี
เนื้อความคมคาย ใช๎คําน๎อยได๎ความมาก มีเสียงของคําไพเราะ มีการเลียนเสียงธรรมชาติ มีการ
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เปรียบเทียบนําสนใจ มีข๎อคิด ให๎นักเรียนเลือกตามความพอใจ พร๎อมทั้งชี้แจงแกํเพ่ือน ๆ ได๎วํา เหตุใด
จึงชอบคําประพันธ์บทนั้นหรือวรรคนั้นเป็นพิเศษ 

 นอกจากการพินิจบทประพันธ์ ครูอาจให๎นักเรียนทํากิจกรรมการเขียนเชิงสร๎างสรรค์ เชํน นําเรื่อง
มาเขียนใหมํเป็นบทละครสั้นงําย ๆ สําหรับแสดงในกลุํม หรือนํามาเป็นข๎อความประกอบภาพ หรือ
จัดทําเป็นการ์ตูนแบบชํอง ๆ มีภาพและข๎อความ การเรียนวรรณคดีจึงสามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ 
ได๎ เชํน ศิลปะ การวาดภาพ ดนตรี การร๎องเพลง นาฏศิลป์ การรํายรําตําง ๆ วรรณคดีบางเรื่องอาจ
นํามาแสดงละคร ถ๎ามีโอกาสควรจัดให๎นักเรียนได๎ดูและแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบเรื่อง
วรรณคดีจากการอํานและการดู ก็จะทําให๎เกิดความคิดกว๎างขวางขึ้น 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 

วรรณคดี เป็นหนังสือที่มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์
ไมํชักนําไปในทางที่เสื่อมเสีย และเป็นหนังสือที่แตํงได๎ถูกต๎องเหมาะสมตามระเบียบวิธีทางภาษา สํวนวรรณกรรม 
คือหนังสือทั่วไปที่เป็นข๎อเขียนและเลําด๎วยถ๎อยคํา 
 การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม นับได๎วําเป็นงานที่มีคุณคํายิ่งของครู
ภาษาไทย เนื่องจากชํวยให๎นักเรียนได๎พบวํา วรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เรียนนั้นมีเนื้อหาสาระที่เป็น
ประโยชน์อยํางไร มีคุณคําตํอตนเองและตํอสังคมอยํางไร เมื่อเห็นคุณคําแล๎ว นักเรียนยํอมเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมอยํางมีความหมาย สนุก และเกิดประโยชน์สูงสุดได๎ แนวทางการจัดการเรียน
การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ครูอาจดําเนินการให๎นักเรียนเห็นคุณคํา ได๎สารประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ดังตํอไปนี้ 

1. อํานเข๎าใจ การอํานเข๎าใจนับเป็นขั้นตอนแรกของการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งครู
จะต๎องเตรียมการสอนโดยอํานวรรณคดีและวรรณกรรมที่จะสอนนั้นให๎เข๎าใจและจัดการเรียนการสอน
ให๎นักเรียนอํานเข๎าใจด๎วย ดังนี้ 

1.1  เข๎าใจเรื่อง คือ สามารถจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องได๎ สามารถ 

ตอบคําถามได๎ วําเรื่องนั้นคือเรื่องอะไร กลําวถึงใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําอยํางไร และผลของ
การกระทํานั้นเป็นอยํางไร เมื่อลงมือสอนครูก็จะต๎องให๎นักเรียนอํานเรื่องให๎เข๎าใจเป็นอันดับแรกกํอน
เชํนกัน การเรียนวรรณคดีหรือวรรณกรรมจึงจะประสบความสําเร็จได๎ เทคนิคการสอนให๎นักเรียน  
จับใจความสําคัญและรายละเอียดได๎นั้น ครูอาจแนะนําให๎ใช๎วิธีการวาดภาพหรือแผนภาพประกอบ 

1.2  เข๎าใจศัพท์ คือสามารถเข๎าใจความหมายของศัพท์ยากหรือศัพท์ตํางยุคสมัยได๎  
หากอํานแล๎วยังไมํเข๎าใจไมํควรผํานเลยไป ควรศึกษาความหมายของคําศัพท์นั้นให๎เข๎าใจเสียกํอน โดย
การค๎นความหมายจากพจนานุกรมหรือถามผู๎รู๎ แตํไมํควรกังวลกับคําศัพท์มากเกินไป 
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2.  ได๎เสียงเสนาะ การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ไมํวําจะเป็นร๎อยแก๎วหรือร๎อยกรอง 
ล๎วนแตํมีเสียงเสนาะของบทประพันธ์ หากจะยกตัวอยํางให๎นักเรียนเข๎าใจถึงความสําคัญของเสียง     
ในข๎อนี้ก็อาจทําได๎ โดยยกตัวอยํางข๎อความมาสักประโยคหนึ่งแล๎วครูอํานออกเสียงแตกตํางกันเป็นอํานออกเสียง
ธรรมดา กับอํานออกเสียงตามอารมณ์ของข๎อความ นักเรียนก็จะพบวํา เสียงเสนาะของข๎อความนั้น
อยูํที่ลีลาการอํานออกเสียงให๎เหมาะสมกับข๎อความสั้น ๆ ดังนี้ 

2.1  เสียงเสนาะร๎อยแก๎ว เกิดขึ้นจากการอํานที่ใช๎น้ําเสียง ลีลา การเว๎นจังหวะ การเน๎นเสียง  
การผํอนเสียง การกระแทกกระทั้น ฯลฯ เพ่ือให๎เสียงที่อํานสื่ออารมณ์ตามเนื้อหา เมื่อเข๎าใจแล๎วลอง
พยายามฝึกการใช๎น้ําเสียงในการอํานเชํนนี้ก็จะทําให๎เกิดการฝึกหัด เมื่อฝึกหัดไปได๎สักระยะหนึ่งแล๎วก็
จะเกิดความคุ๎นเคยและเห็นความงาม ความไพเราะในถ๎อยคําและน้ําเสียงจากเรื่องที่อําน นักเรียนก็
จะเกิดความรู๎สึกสนุกกับการอํานในการเรียนวรรณคดีหรือวรรณกรรมร๎อยแก๎ว ครูอาจยกตัวอยําง     
ผู๎ประกาศขําว โฆษก พิธีกร ผู๎ดําเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนนักประชาสัมพันธ์ในหนํวยงาน
ตําง ๆ โดยบันทึกเสียงของบุคคลเหลํานั้น ลงแถบบันทึกเสียงหรือแถบบันทึกภาพมาถํายทอดให๎
นักเรียนได๎ฟังได๎ชม จะทําให๎นักเรียนเข๎าใจและนําไปปรับปรุงการอํานของตน แตํทั้งนี้ครูต๎องชี้ให๎เห็น
ด๎วยวํา ตัวอยํางใดเหมาะสมหรือไมํเหมาะสมอยํางไร นอกจากนี้การยกตัวอยํางการอํานของบุคคล
ตําง ๆ ยังจะสามารถกระตุ๎นให๎นักเรียนสนใจฝึกอํานออกเสียงให๎ถูกวิธีเพ่ือการประกอบอาชีพในวัน
ข๎างหน๎าได๎อีกด๎วย 

2.2  เสียงเสนาะร๎อยกรอง เกิดจากการอํานออกเสียงตามแบบวิธีของร๎อยกรองชนิดนั้น ๆ  
เรียกวํา การอํานทํานองเสนาะ ครูภาษาไทยที่ดีควรฝึกอํานทํานองเสนาะให๎ได๎ การใช๎แถบบันทึกเสียง
ควรเป็นเพียงการใช๎อุปกรณ์ชํวยครูเทํานั้น ไมํควรใช๎เป็นหลักในการสอน การสาธิตการอํานทํานองเสนาะ
ของครูผู๎สอนจะทําให๎นักเรียนสามารถจับลีลา จังหวะ และน้ําเสียงได๎ นักเรียนจะฝึกตามได๎โดยงําย 
เมื่อครูได๎สาธิตพอสมควรแล๎วจึงควรใช๎แถบบันทึกเสียงประกอบการสอน การอํานทํานองเสนาะไมํใชํ
เรื่องยาก ที่ครูบางคนเห็นวําเป็นเรื่องยากก็เพราะยังมิได๎ลงมือฝึก หรือหากลงมือฝึกแล๎วทําไมํได๎รู๎สึกวํา
อายตัวเองก็เลยหยุดไมํฝึกตํอไป หากเป็นเชํนนี้ ครูก็จะไมํรู๎สึกสนุกกับการอําน โอกาสที่จะสอนหรือ
ฝึกให๎นักเรียนรักการอํานวรรณคดีหรือวรรณกรรมก็ยิ่งลดน๎อยลงไป ดังนั้นเมื่อครูรู๎สึกอายตัวเองก็ควร
หยุดพิจารณาสักครูํหนึ่งวํายังมีข๎อบกพรํองอยูํที่ใด ก็หาทางแก๎ไข เชื่อวําจากนั้นไมํนานก็จะทําการ
แก๎ไขได๎ไมํยากนัก เพราะครูภาษาไทยรักการอํานเป็นเบื้องต๎นอยูํแล๎ว จึงไมํเป็นเรื่องยากที่จะปรับลีลา 
อารมณ์และน้ําเสียงให๎ไพเราะได๎ตามลีลาของทํานองเสนาะนั้น ๆ หากไมํมีตัวอยํางการอํานทํานองเสนาะ
แบบใด ครูก็อาจหาได๎จากผู๎รู๎ แหลํงวัสดุการศึกษา สถาบันการศึกษาระดับสูงตําง ๆ อยําลืมวําการสอน
ทํานองเสนาะไมํใชํการเคี่ยวเข็ญ เพราะจะไมํเกิดประโยชน์ใด ๆ แตํควรสอนให๎เห็นตัวอยํางสร๎างความสัมพันธ์
ระหวํางน้ําเสียงกับอารมณ์และความหมาย นักเรียนก็จะรับรู๎ได๎ถึงสุนทรียรสจากบทประพันธ์ตามที่ครู
ต๎องการ 
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3.  เจาะแนวคิดสําคัญ การสอนให๎นักเรียนสามารถจับแนวคิดสําคัญของเรื่องได๎ จะต๎องให๎
นักเรียนอํานเข๎าใจเสียกํอน แล๎วจากนั้นสามารถที่จะประมวลเรื่องที่อํานทั้ งหมดเพ่ือวิเคราะห์ดูวํา
สาระตําง ๆ ทั้งหลายของเรื่องที่อําน ตํางมุํงสูํประเด็นเดียวกันอยํางไร หากสามารถวิเคราะห์และจับสาระ
ที่หลากหลายของเรื่องได๎วําท๎ายที่สุดแล๎วสาระเหลํานั้นมุํงสูํผลอยํางเดียวกัน ก็จะแสดงวําผู๎อํานมี
ศักยภาพในการอํานสูงในระดับที่สามารถวิเคราะห์วินิจสารได๎ สามารถที่จะเชื่อมโยงสาระหรือ
เหตุการณ์ตําง ๆ ในเรื่อง และสามารถอธิบายสาระหรือเหตุการณ์ตําง ๆ เหลํานั้นได๎อยํางมีเหตุผล 
การสอนจับแนวความคิดสําคัญอาจทําได๎โดย ครูคอยชํวยกระตุ๎นหรือแนะวิธีคิดพิจารณาสาระสําคัญ
ให๎นักเรียนค๎นพบด๎วยตนเองได๎โดยงํายก็จะทําให๎นักเรียนภูมิใจ จากนั้นจึงกระตุ๎นให๎คิดตํอวํา 
สาระสําคัญเหลํานี้มุํงสูํผลอยํางเดียวกันคืออะไร ทั้งนี้อยําลืมชี้ให๎นักเรียนเข๎าใจวํา สาระสําคัญอาจมี
ได๎หลายประเด็น แตํแนวคิดสําคัญจะต๎องมีเพียงประเด็นเดียวเทํานั้น 

4.  หมั่นวิเคราะห์วินิจฉัย การสอนให๎นักเรียนรู๎จักวิเคราะห์วินิจฉัย คือ การสอนให๎นักเรียน
สามารถแยกแยะและพิจารณาเรื่องที่อํานได๎ทั้งรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีและการใช๎ภาษา วําแตํละ
องค์ประกอบมีรายละเอียดอยํางไร 

 ในกระบวนการอํานวิเคราะห์วินิจฉัยเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรมนั้น ครูต๎องให๎
นักเรียนสามารถอํานตีความได๎ กลําวคือ สามารถเข๎าใจความหมายที่แฝงอยูํในเรื่องที่อําน โดยผู๎เขียน
มิได๎บอกออกมาตรง ๆ ความสามารถในการตีความจะขึ้นอยูํกับประสบการณ์และทักษะการอําน 
ดังนั้นเมื่อครูอํานวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องใดแล๎วรู๎สึกเหมือนยังไมํได๎รับสาระหรือความรู๎สึกที่
ชัดเจน หรือวําเรื่องที่อํานดูงํายไป ผู๎เขียนไมํนําจะเขียนงํายขนาดนี้ ก็ให๎พยายามค๎นหาสาระหรือ
ความรู๎สึกที่แฝงเร๎นนั้นให๎พบ โดยอาศัยความรู๎และประสบการณ์ที่ผํานมา หากยังไมํแนํใจอาจใช๎วิธี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูอาจารย์คนอ่ืน ๆ เมื่อนําไปสอนนักเรียน ครูก็ควรกระตุ๎ นให๎นักเรียน
รู๎จักตีความดังกลําวเชํนกัน โดยครูผู๎สอนคอยให๎กําลังใจและชี้แนะ 

5.  ใสํใจวิพากษ์วิจารณ์ การสอนให๎นักเรียนกล๎าแสดงความคิดเห็นตํอเรื่องที่อํานมีความสําคัญ 
เมื่อสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยรายละเอียดตําง ๆ และสามารถแสดงให๎เห็นความประสานสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบตําง ๆ เหลํานั้นได๎อยํางมีเหตุผล เชื่อมโยงเข๎าด๎วยกันเพ่ือแสดงความคิดเห็นของตน
ประกอบได๎อยํางกลมกลืนแล๎ว ก็เรียกได๎วํา รู๎วิพากษ์วิจารณ์ การสอนในขั้นนี้หากมุํงที่จะให๎นักเรียน
เขียนบทวิจารณ์อาจจะเป็นเรื่องยากเกินไป แตํครูผู๎สอนสามารถเลือกใช๎กลวิธีการสนทนา ซักถาม 
หรือใช๎บทบาทสมมุติ เชํน สมมุติวํา ถ๎านักเรียนเป็นตัวละครนั้น ๆ นักเรียนจะหาทางออกของปัญหา
อยํางไร เหตุใดจึงเลือกทางออกเชํนนั้น แล๎วรํวมกันแสดงความคิดเห็นตํอเรื่องที่อําน ก็นับได๎วําเป็น
การสอนวิจารณ์ในระดับหนึ่ง 
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6.  ประสานกิจกรรม หากครูผู๎สอนรู๎จักเลือกกิจกรรมตําง ๆ ใช๎ประกอบการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรมก็จะทําให๎การเรียนการสอนสนุกและนําสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชํวยให๎
นักเรียนเข๎าใจและจําเนื้อหาได๎ดียิ่งข้ึนด๎วย ข๎อเสนอแนะกิจกรรมพอเป็นแนวทางดังนี้ 

6.1  กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ กิจกรรมนี้อาจใช๎สอนเรื่องใด ๆ ที่มีการจัดเนื้อหาเป็น 

หมวดหมู เชํน การสอนศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคําไวพจน์ ครูอาจตัดกระดาษแข็งเป็นรูป
วงกลม ในวงกลมนั้นเขียนศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันลงไป 4-5 คํา ทําวงกลมเชํนนี้เทํากับจํานวน
นักเรียนในชั้น จํานวนศัพท์บนแผํนกระดาษแตํละแผํนให๎มีจํานวนเทํากัน หลังจากนั้นตัดแผํนกระดาษ
ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตามจํานวนคําศัพท์แล๎วนําชิ้นสํวนกระดาษที่เป็นแผํนวงกลมเดียวกันจํานวน 5 -6 
วง บรรจุลงในซองเดียวกัน เวลาเลํนให๎นักเรียนนั่งเป็นกลุํม ๆ แจกของที่บรรจุชิ้นสํวนวงกลมกลุํมละ 
1 ซอง ให๎สมาชิกในกลุํมนําชิ้นสํวนวงกลมที่ได๎รับมาตํอกันให๎เป็นวงกลม กลุํมใดเสร็จกํอนเป็นผู๎ชนะ 
เมื่อเลํนเสร็จนักเรียนก็จะได๎รู๎จักคําศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันเป็นกลุํม ๆ ไป แล๎วบันทึกลงสมุด 
นอกจากนี้อาจนําลักษณะของกลุํมสัมพันธ์ไปดัดแปลงให๎เลํนกิจกรรมอ่ืน ๆ ตํอไปอีกได๎ 

6.2  กิจกรรมบาบาทสมมุติ ใช๎เลํนประกอบการเรียนการสอนวรรณคดีหรือวรรณกรรม 

ประเภทมีเนื้อเรื่อง โดยสมมุติให๎นักเรียนรับบทเป็นตัวละครตําง ๆ เมื่อดําเนินเรื่องมาถึงจุดที่เป็น
ประเด็นปัญหาแล๎ว นักเรียนจะวิเคราะห์ปัญหาและแก๎ไขปัญหาอยํางไร 

6.3  กิจกรรมการแสดงละคร อาจจัดเป็นละครยํอย ๆ ในชั้นเรียน โดยไมํต๎องแตํง 
ตัวตามแบบละครให๎สิ้นเปลือง เพียงแตํสมมุติให๎รับบทบาทตัวละครนั้น ๆ แสดงตามเนื้อเรื่องเดิม 
เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความสุกสนานและจดจําได๎ดียิ่งข้ึน 

6.4  กิจกรรมขับร๎องฟูอนรํา ครูผู๎สอนอาจจัดให๎นักเรียนได๎ร๎องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

วรรณคดีและวรรณกรรมที่เรียน ทั้งท่ีเป็นเพลงที่ครูแตํงขึ้นมาใหมํ เพลงพ้ืนบ๎าน เพลงไทย เพลงลูกทุํง 
เพลงไทยสากล 

6.5  กิจกรรมวาดภาพ ครูอาจจัดให๎มีกิจกรรมวาดภาพประกอบเรื่องเรียน โดยอาจ 

จัดประกวด กิจกรรมนี้นอกจากจะได๎เห็นความคิดสร๎างสรรค์ของนักเรียนแล๎ว ยังทําให๎นักเรียนตั้งใจ
อํานและค๎นคว๎าความรู๎เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องสั้น ๆ ให๎เข๎าใจดียิ่งขึ้น เพ่ือที่จะได๎
ออกแบบภาพวาดได๎ดี 

6.6  กิจกรรมเขียนแผนที่ ในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการเดินทาง  
ครูอาจให๎นักเรียนได๎เขียนแผนที่ประกอบการเดินทางนั้น โดยครูให๎นักเรียนได๎เห็นแผนที่จริงเป็นแนวทาง 
แล๎วเขียนแผนที่การเดินทางท่ีได๎จากเรื่องที่อําน 

6.7  กิจกรรมสถานการณ์จําลอง ครูอาจให๎นักเรียนจัดสถานการณ์จําลองเก่ียวกับ 

วัฒนธรรมประเพณีท่ีพบในเรื่องเรียน 

6.8  กิจกรรมค๎นคว๎า ครูอาจให๎นักเรียนได๎มีโอกาสชํวยครูค๎นคว๎าหาข๎อมูลตําง ๆ ที่ 
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เกี่ยวข๎องกับเรื่องเรียน อาจให๎เป็นกิจกรรมกลุํมหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม โดยครูควรสามารถ
บอกแหลํงข๎อมูลที่จะให๎นักเรียนค๎นคว๎าได๎ 

6.9  กิจกรรมนิทรรศการ ครูอาจให๎นักเรียนชํวยกันจัดนิทรรศการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ 
นําสนใจเกี่ยวกับวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เรียนในโอกาสอันเหมาะสม 

6.10  กิจกรรมทายปัญหา ครูอาจให๎นักเรียนไปตั้งปัญหาจากเรื่องท่ีเรียน แล๎วมา 

ทายปัญหากันในชั้นเรียน 

7.  สัมพันธ์เนื้อหา การเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมให๎สัมพันธ์เนื้อหาอ่ืน ๆ ทั้งใน
วิชาเดียวกันและตํางวิชา เชํน 

7.1  สอนให๎สัมพันธ์กับคําราชาศัพท์ ข๎อนี้ครูผู๎สอนสามารถนําคําราชาศัพท์ที่ปรากฏ 

ในบทเรียนมาสอนให๎นักเรียนรู๎จักใช๎ให๎ถูกต๎อง แตํทั้งนี้ครูจะต๎องระวังและอธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจวํา 
ราชาศัพท์ที่ปรากฏในวรรณคดีและวรรณกรรมทั้งหลายนั้นไมํคํอยจะถูกต๎อง เพราะเรื่องที่อํานมักจะ
เป็นเรื่องสมมุติ หรือเป็นเรื่องเทียมละคร การใช๎ราชาศัพท์จึงใช๎พอเป็นที่เข๎าใจเทํานั้น มิได๎เน๎นความ
ถูกต๎องดังที่ใช๎ในชีวิตจริง เมื่อนํามาสอนจึงชี้ให๎นักเรียนเห็นวําที่ถูกต๎องนั้นจะต๎องใช๎อยํางไร 

7.2  สอนให๎สัมพันธ์กับการแตํงคําประพันธ์ ในขณะที่สอนอํานและวิเคราะห์เรื่องราว          
ที่อํานนั้น ครูอาจนําตัวอยํางคําประพันธ์ที่นักเรียนกําลังเรียนมาเป็นตัวอยํางในการแตํงคําประพันธ์
โดยครูอาจให๎นักเรียนค๎นหาบทประพันธ์ที่ชอบ ให๎เหตุผลวําชอบเพราะเหตุใด แล๎วถ๎าจะแตํง
เลียนแบบที่ชอบ นักเรียนนําจะทําได๎อยํางไร แล๎วให๎ลงมือฝึกเลียนแบบ เมื่อนักเรียนทําได๎ก็จะมี
กําลังใจที่จะทําตํอไป และอาจสามารถแตํงด๎วยความคิดของตนเองทั้งหมดได๎ในไมํช๎า 

7.3  สอนให๎สัมพันธ์กับหลักภาษา วิธีนี้ทําได๎โดยครูอาจนําตัวอยํางประโยคจากเรื่อง 
ที่เรียนมาให๎นักเรียนพิจารณาโครงสร๎างของประโยคและวิเคราะห์ประโยค นอกจากนี้ครูยังสามารถชี้
ให๎นักเรียนเห็นตัวอยํางประโยคทั้งท่ีดีและท่ีบกพรํองได๎อยํางชัดเจนอีกด๎วย 

7.4 สอนให๎สัมพันธ์กับการพูดและการฟัง ในการสอนภาษานั้นครูผู๎สอนจะต๎องสัมพันธ์ทักษะ  
ฟัง พูด อําน และเขียนอยูํแล๎ว การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมให๎สัมพันธ์กับการพูดและการฟัง   
จะชํวยให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะทางภาษาเพ่ิมขึ้น ครูอาจจัดได๎โดยให๎นักเรียนออกมาเลําเรื่องที่อําน 
แสดงความคิดเห็นตํอเรื่องที่อําน เป็นการเสริมทักษะการพูด และให๎นักเรียนที่ฟังแสดงความคิดเห็น
ตํอการพูดของเพ่ือน ๆ ก็จะเป็นการเสริมทักษะการฟังและการดู นอกจากนี้ผู๎ที่จะออกมาพูดได๎ หรือ
แสดงความคิดเห็นตํอการพูดของเพ่ือน ๆ ได๎ก็ยํอมจะต๎องอํานหรือทําความเข๎าใจในเรื่องนั้นมากํอน 
จึงเป็นการสํงเสริมการศึกษาค๎นคว๎าทางอ๎อม 
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7.5  สอนให๎สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ กลําวคือ เมื่อเรื่องท่ีเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวข๎อง 
กับวิชาอ่ืน ๆ ก็สอนความรู๎เรื่องนั้น ๆ เชื่อมโยงอยํางเหมาะสมด๎วย เพราะในชีวิตจริงเราจะต๎องใช๎
สรรพวิทยาตําง ๆ อยํางประสานสัมพันธ์กันอยูํแล๎ว ไมํสามารถใช๎ความรู๎เพียงแขนงใดแขนงหนึ่ง
ดําเนินชีวิตได๎ 
 

ตัวอย่าง วรรณคดีและวรรณกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน 

 

1.  เพลงกล่อมเด็ก 

เพลงกลํอมเด็ก คือ การร๎องเพลงกลํอมลูก  เป็นการร๎องเพลงที่มีมาตั้งแตํสมัยโบราณ  สมัย ปูุ ยํา 
ตา ยาย เป็นการร๎องเพลงพ้ืนบ๎านที่มีเนื้อหาสาระ ภาษา และทํานอง ที่เป็นเอกลักษณ์ นุํมนวล ฟังแล๎ว
สบายหู สบายใจ บางเพลงฟังแล๎วอยากฟังตํอไปวําเป็นอยํางไร สมัยโบราณ การเลี้ยงเด็กแรกเกิดจะเลี้ยง
ด๎วยนมแมํเป็นสํวนใหญํ  แมํจะมีเวลาอยูํกับลูกอยํางใกล๎ชิด เป็นผู๎ให๎ลูกกินนมทุกเวลาที่ลูกหิว ผู๎เป็นแมํมี
ความใกล๎ชิดกับลูกมากอยากจะบอกวํารักลูก การร๎องเพลงกลํอมลูกเป็นวิธีการบอกความรักของแมํวิธีหนึ่ง 
เรียกชื่อตามวัตถุประสงค์ในการร๎อง คือ ใช๎ร๎องเพ่ือกลํอมให๎เด็กนอนหลับเร็วขึ้น ภาคกลางเรียกวํา 
เพลงกลํอมเด็ก ภาคเหนือเรียกวํา เพลงอ่ือ ภาคอีสาน เรียกวํา เพลงกลํอมเด็ก หรือเพลงนอนสาเด๎อ 
ภาคใต๎ เรียกวํา เพลงน๎องนอน หรือเพลงชาน๎อง หรือร๎องเรือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
        เพลงกลํอมเด็กท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให๎เรียนนั้น ล๎วนใช๎คํางํายไพเราะ มีเนื้อหา
แสดงความรักความผูกพัน สะท๎อนวิถีชีวิตความเป็นอยูํ และวัฒนธรรมการเลี้ยงเด็กของคนไทย 
ที่ให๎เด็กนอนเปล มีการขับร๎องเพลงกลํอม มีทั้งปลอบและขูํ เพ่ือให๎เด็กนอนหลับเร็วขึ้น ทั้งนี้
ในแตํละภาคควรเลือกเพลงกลํอมเด็กในท๎องถิ่นของตนมาใช๎สอน ในที่นี้ผู๎เขียนอเสนอตัวอยําง
เพลงกลํอมเด็กท้ัง 4 ภาค ดังตํอไปนี้ 

1.1 เพลงกลํอมเด็ก ภาคกลาง 
1.2 เพลงกลํอมเด็ก ภาคเหนือ 

1.3 เพลงกลํอมเด็ก ภาคอีสาน 

1.4 เพลงกลํอมเด็ก ภาคใต๎ 
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1.1  เพลงกล่อมเด็ก แบบภาคกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.binidia.com/designinth/children/intro_t.html 

 

 

 

 

 

 

เพลงกาเหว่า 

 

กาเหวําเอย      ไขํไว๎ให๎แมํกาฟัก  
  แมํกาก็หลงรัก      คิดวําลูกในอุทร  
   คาบเอาข๎าวมาเผื่อ     ไปคาบเอาเหยื่อมาปูอน  
   ถนอมไว๎ในรังนอน     ซํอนเหยื่อมาให๎กิน  
   ปีกเจ๎ายังอํอนคลอแคล     ท๎อแท๎จะสอนบิน  
   แมํกาพาไปกิน      ที่ปากน้ําพระคงคา  
   ตีนเจ๎าเหยียบสาหรําย     ปากก็ไซ๎หาปลา  
   กินก๎ุงแลกินก้ัง      กินหอยกระพ้ังแมงดา  
   กินแล๎วก็โผมา      จับที่ต๎นหว๎าโพธิ์ทอง  
   ยังมีนายพราน      เที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมอง  
   ยกเอาปืนขึ้นสํอง     จ๎องเอาแมํกาดํา  
   ตัวหนึ่งวําจะต๎ม     อีกตัววําจะยํา  
   กินนางแมํกาดํา     ค่ําวันนี้อุแมํนา 

 

http://www.binidia.com/designinth/children/intro_t.html
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1.2  เพลงกล่อมเด็ก แบบภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/131874 

 

1.3  เพลงกล่อมเด็ก แบบภาคอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/131874 

 

นอนสาเนอทองคําลูกแมํ นอนแตํเซ๎าเจ๎าอยําติ่งคิ่ง 
นอนจริงจริงหลับตาจ๎อยจ๎อย ลูกอํอนน๎อยนอนแล๎วแมํกวย 

ตาเวนสํวยถึงยามกินเข๎า ให๎ลูกแจํมเจ๎าลุกมากินนม 

แมํซิโจมเจ๎าไปอาบน้ํา จับสํวยล๎างเจ๎าอยําหาโล 

นอนสาเนอ หลับตาจ๎วยจ๎วย เขามาขายก๎วยแมํซื้อให๎กิน 

เจ๎าสุบินนอนสาลูกแล๎ว นอนอยูํแล๎วในอํูสายไหม 

นอนอยูํจักกวยไปไวไว นอนอํูไทยกวยไปโต๎นเต๎น. 
 

นอนสาหลํา หลับตาแมํสิกลํอม  
เจ๎าบํนอนบํให๎กินกล๎วย  
แมํไปหํวยไปสํอนปลาซิว  
เก็บผักติ้วมาใสํแกงเห็ด  
ไปใสํเบ็ดได๎ปลาค๎อใหญํ  

อยําฮ๎องไห๎แมวโพลงสิจกตา... 
อีเกิ้งเดือนดาว ผู๎สาวตําข๎าว 

ผู๎เฒําเปุาแคน ตั๊กแตนเปุาปี่ 
แมงกุดจี่ไถนา นกกระทาตุ๎มป๋อม ๆ 

ในครัวมีปั้นข๎าวจี่ สงสารแมงวันแมงหวี่ 
ตอมปั้นข๎าวจี่ เด็กน๎อยนอนเว็น 

 



217 
 

 

 

1.4  เพลงกล่อมเด็ก แบบภาคใต้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/131874 

 

2.  นิราศภูเขาทอง 
นิราศภูเขาทอง นับเป็นบทประพันธ์ได๎รับการยกยํองวําเป็นนิราศที่ดีที่สุดของสุนทรภูํ 

เนื่องมาจากมีความยาวไมํมากนัก แตํกลับครบถ๎วนในความเป็นบทกวี และพรั่งพร๎อมด๎วยแงํคิดในการ
ดํารงชีวิต ทั้งนี้สุนทรภูํได๎ประพันธ์นิราศภูเขาทองขณะที่อายุได๎ 42 ปี โดยใจความของนิราศภูเขาทอง
ได๎พรรณนาเรื่องราวในชํวงเวลาหลังจากบวชมาหลายพรรษาแล๎ว และอยูํในระหวํางการเดินทางไป
นมัสการเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปีพ.ศ. 2371 ซึ่งระหวํางทางนั้นได๎เกิดความ
อาลัยถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย แม๎วําทํานทรงเสด็จสวรรคตไปหลายปี โดยเมื่อเห็น
ภาพตําง ๆ ระหวํางเดินทาง มักทําให๎ย๎อนนึกถึงเรื่องราวเมื่อครั้งอดีต  นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเปรย
การใช๎ชีวิตเมื่อยังหนุํม กับชีวิตในขณะปัจจุบันที่ผํานการปฏิบัติธรรมทําให๎มีมุมมองชีวิตที่แตกตํางไป
จากเดิม โดยบทประพันธ์นิราศภูเขาทองที่ได๎ยกมาบางสํวนมีดังนี ้
 

 

 

 

 

 

เพลงนกเขา 
“...ฮาเอ๎อ นกเขาเหอ เกาะราวไม๎หว๎า 

คนทํานาลํา พลอยฟูาพลอยฝน 

โกรธนักหมันไมํได๎ เดือนอ๎ายแคํแล๎วพํอหน๎ามน 

โทษฟูาโทษฝน โกรธคนทํานา เอ๎อเหอลํา..” 
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กลอนนิราศภูเขาทอง 

 

๏ เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา 
รับกฐินภิญโญโมทนา ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย 

ออกจากวัดทัศนาดูอาวาส เมื่อตรุษสารทพระวสาได๎อาศัย 

สามฤดูอยูํดีไมํมีภัย มาจําไกลอารามเมื่อยามเย็น 

โอ๎อาวาสราชบุรณะพระวิหาร แตํนี้นานนับทิวาจะมาเห็น 

เหลือรําลึกนึกนําน้ําตากระเด็น เพราะขุกเข็ญคนพาลมารานทาง 
จะยกหยิบธิบดีเป็นที่ตั้ง ก็ใช๎ถังแทนสัดเห็นขัดขวาง 

จึงจําลาอาวาสนิราศร๎าง มาอ๎างว๎างวิญญาณ์ในสาครฯ 

๏ ถึงหน๎าวังดังหนึ่งใจจะขาด คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 

โอ๎ผํานเกล๎าเจ๎าประคุณของสุนทร แตํปางกํอนเคยเฝูาทุกเช๎าเย็น 

พระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาด ด๎วยไร๎ญาติยากแค๎นถึงแสนเข็ญ 

ทั้งโรคซ้ํากรรมซัดวิบัติเป็น ไมํเล็งเห็นที่ซึ่งจะพ่ึงพา 

จะสร๎างพรตอุตสําห์สํงสํวนบุญถวาย ประพฤติฝุายสมถะทั้งวสา                                              
เป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกา ขอเป็นข๎าเคียงพระบาททุกชาติไปฯ 

 

3.  ดอกสร้อยสุภาษิต 

 ดอกสร๎อยสุภาษิตเป็นกลอนดอกสร๎อยที่กวีหลายคนรํวมกันแตํงไว๎ ในรัชกาลสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เมื่อ พ.ศ.2431 เพ่ือให๎เป็นบทกลอนที่มีคติ เหมาะสําหรับ
เด็กร๎อง โดยนําเนื้อหามาจากบทกลํอมเด็กและบทร๎องเลํนของเด็กในท๎องถิ่นตําง ๆ เชํน บทดอกสร๎อย 
แมวเหมียว กวีใช๎คํางําย ๆ ในการแตํง มีความไพเราะคล๎องจองกัน เด็กอํานแล๎วเข๎าใจได๎ทันที เนื้อหา
สอนให๎เด็กรู๎จักธรรมชาติของแมว ซึ่งเป็นสัตว์ที่คนไทยนิยมเลี้ยงไว๎บนบ๎านเพ่ือชํวยจับหนู สอนให๎เด็ก
มีความกตัญญู รู๎จักหน๎าที่โดยดูตัวอยํางของแมวที่คอยปูองกันไมํให๎หนูมารบกวน เป็นการตอบแทนแกํผู๎เลี้ยง 

แมวเอยแมวเหมียว  รูปรํางปราดเปรียวเป็นหนักหนา 
ร๎องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา  เคล๎าแข๎งเคล๎าขานําเอ็นดู 
รู๎จักเอารักเข๎าตํอตั้ง   ค่ําคํ่าซ้ํานั่งระวังหนู 
ควรนับวํามันกตัญญู   พอดูอยํางไว๎ใสํใจเอย  

 

(นายทัด เปรียญ บทดอกสร๎อยสุภาษิต) 
ที่มา : กรมวิชาการ (2546 : 330) 
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4.  นิทานทองอิน 

 นิทานทองอิน ตอนนากพระโขนงที่สอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
เป็นวรรณกรรมร๎อยแก๎วที่มีเรื่องราวแนวสืบสวนหาข๎อเท็จจริง มีกลวิธีการดําเนินเรื่องที่นําติดตาม 
ชํวยฝึกให๎เด็กมีไหวพริบปฏิภาณ รู๎จักการสังเกต และเก็บรวบรวมข๎อมูล ไมํเชื่ออะไรงําย ๆ หากยังไมํ
มีข๎อพิสูจน์ (กรมวิชาการ, 2546 : 330) 
 

สรุปท้ายบท 

 

การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมมีความสําคัญอยํางยิ่ง เนื่องจากทําให๎เราได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
เรื่องของภาษา เรียนรู๎วัฒนธรรม สภาพสังคมในสมัยกํอน ทั้งได๎รับความบันเทิงใจ ประเทืองปัญญา 
ครูผู๎สอนควรทําการศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมให๎เกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ รู๎แจ๎ง เห็นแจ๎ง 
เชี่ยวชาญ ชํานาญ ในเรื่องราวเหลํานั้น หรือที่เรียกวํา การวิจักษ์วรรณคดี หมายถึง การอํานวรรณคดี
โดยใช๎ความคิดพิจารณาไตรํตรอง กลั่นกรอง แยกแยะและแสวงหาเหตุผลเพ่ือประเมินคุณคําของ
วรรณคดีอยํางมีเหตุผล สิ่งเหลํานี้จะเป็นการเตรียมตัวของครูผู๎สอนในการสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรมให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนครูผู๎สอนควรจัดให๎นักเรียนทําการศึกษาและพิจารณา
วรรณคดีและวรรณกรรม เรียนรู๎เรื่องราวเหลํานั้นจนสามารถเข๎าถึง เข๎าใจ สํานวนภาษาได๎อยํางลึกซึ้ง 
และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวเหลํานั้นได๎อยํางมีเหตุผล  
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให๎ตอบคําถามจากประเด็นที่กําหนดให๎อยํางถูกต๎องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. จงอธิบายความหมายวรรณคดีมาพอสังเขป 

2. จงอธิบายความหมายของวรรณกรรมมาพอสังเขป 

3. วรรณคดีและวรรณกรรมมีความเหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร อธิบายพอเข๎าใจ 

4. วรรณคดีที่เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีอะไรบ๎าง จงยกตัวอยําง 
5. การสอนวรรณคดีประเภทร๎อยกรองต๎องคํานึงถึงสิ่งใด 

6. การสอนวรรณคดีประเภทเนื้อเรื่องครูควรฝึกให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในด๎านใดบ๎าง 
7. เสียงเสนาะร๎อยแก๎วและเสียงเสนาะร๎อยกรองคืออะไร จงอธิบาย 

8. จงอธิบายความหมายของการสอนวรรณคดีให๎สัมพันธ์กับเนื้อหา 

9. จงยกตัวอยํางวรรณคดีและวรรณกรรมในการเรียนการสอนที่ทํานรู๎จัก 

10. จงบอกคุณคําของการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมตามความคิดเห็น
ของทําน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 11 
 

การใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารของคร ู
 

ความน า 

 

        การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารนั้นเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง หน่วยงานหนึ่งไปยังหน่วยงานหนึ่ง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก ประสบการณ์ และอารมณ์ ซึ่งล้วนใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง กิริยาอาการ 
สัญลักษณ์ ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า แววตา เป็นต้น ที่ได้ตกลงรับรู้ร่วมกันในการติดต่อสื่อสาร  
        การใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสารนั้นจะต้องใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาประกอบกัน 
ในขณะที่พูดแม้จะใช้ภาษาถ้อยค าแต่ก็ต้องใช้ท่าทาง สายตา น้ าเสียงประกอบด้วย ในขณะที่ใช้ภาษาเขียน 
แม้จะเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ลายมือ การเลือกใช้กระดาษ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และโอกาส
ในการส่งล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อความหมายของผู้ส่งได้ทั้งสิ้น 

        การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของครูหากครูสามารถเลือกใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน ท าให้การถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด และประสบการณ์ ไปยังผู้เรียน ได้ดีมากยิ่งขึ้น ภาษาในที่นี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
วัจนภาษาและอวัจนภาษา หรืออาจจะเรียกว่าภาษาถ้อยค าและภาษาท่ีไม่ใช้ถ้อยค า  
     
วัจนภาษาหรือภาษาถ้อยค า (Verbal Language)  
 

        วัจนภาษา เป็นภาษาพูดโดยใช้เสียงเป็นถ้อยค า สร้างความเข้าใจกัน หรือเป็นตัวอักษร เป็นภาษาเขียน 
เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร เช่น การพูดภาษาไทย การพูดภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาไทย การเขียน
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้การพูดและการเขียนจะสื่อความหมายได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดสารของ
ผู้ส่งสารที่จะใช้ค าพูดอย่างไร จะเขียนด้วยการเขียนประเภทใด และเขียนลักษณะใด เพ่ือส่งไปยังผู้รับ
สารแต่ละกลุ่ม ภายใต้สภาพแวดล้อมของการสื่อสาร 
       การใช้วัจนภาษาในการสื่อสาร ควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ 
        1.  การใช้วัจนภาษาให้ชัดเจนและถูกต้อง หมายความว่า ใช้ภาษาได้เข้าใจตรงกันทั้งผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร และถูกต้องตามหลักของภาษา ส าหรับหลักภาษาไทยนั้นผู้ส่งสารต้องค านึง ดังนี้ 
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            1.1  ลักษณะของค า ค านั้นเป็นถ้อยค าลักษณะค ามูล หรือค าประสม หรือค ายืมภาษาต่างประเทศ 
และการเข้าใจความหมาย ผู้ส่งสารจะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วย 

               1.2  หน้าที่ของค า ค าที่ใช้มีหน้าที่เป็นค านาม ค าคุณศัพท์ ค ากริยา ค าบุพบท ต้องใช้ค าให้ตรงกับ
หน้าที่เหล่านั้น เพ่ือสื่อความหมายได้ถูกต้องไม่คลุมเครือ 

             1.3  ต าแหน่งของค า ค าแต่ละค ามีต าแหน่งในประโยค เป็นประธาน กริยา กรรม หรือบทขยาย 
ผู้ส่งสารจ าเป็นต้องศึกษา เพ่ือวางต าแหน่งของค าในประโยคให้ถูกท่ีไม่สับสน 

            1.4  ความหมายของค า ค าในภาษาไทยมีความหมายตรงและความหมายแฝง ผู้ส่งสารต้องศึกษา
ก่อนใช้ค าเหล่านั้น เพ่ือขจัดปัญหาคลุมเครือ บางครั้งผู้ส่งสารจ าเป็นต้องมีบริบททางภาษาแวดล้อมเพ่ือ
ปูองกันความเข้าใจผิด ได้แก่ มีค าขยายหรือประกอบอวัจนภาษาให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

        2.  ใช้วัจนภาษาให้เหมาะสม ในประเด็นนี้ผู้ส่งสารจ าเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมกับหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
             2.1  ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับลักษณะการสื่อสาร ว่าเป็นการสื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่ม หรือกับ
สาธารณะหรือมวลชน เพราะขนาดของกลุ่มมีผลต่อความยากง่ายในการใช้ภาษา เช่น พูดกับมวลชน 
ลักษณะอภิปราย ต้องใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย ไม่มีศัพท์ทางวิชาการ เป็นต้น 

             2.2  ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท การสื่อสารทางธุรกิจมีการแยกย่อยไปมากมาย 
เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมภายใน งานให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน แต่ละงานมีภาษาเฉพาะ ผู้ส่งสาร
จ าเป็นต้องเรียนรู้ลักษณะงานและลักษณะภาษาท่ีเหมาะสม 

             2.3  ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสื่อ การสื่อสารทางธุรกิจอาจใช้สื่อบุคคล สื่ออิเล็คทรอนิคส์ หรือสื่อ
โฆษณาเคลื่อนที่ ผู้ส่งสารจะต้องรู้จักความต่างของสื่อ และความต่างของภาษาที่ใช้กับแต่ละสื่อ เช่น สื่อบุคคล 
อาจใช้จิตวิทยาทางภาษาเข้ามาเก่ียวข้อง ให้ข้อมูลอธิบายได้มากกว่าสื่ออ่ืน  
             2.4  การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสารเป้าหมาย ค าว่า ผู้รับสารเปูาหมาย หมายถึง กลุ่ม
ผู้รับสารเฉพาะที่ผู้ส่งสารคาดหวังไว้ ผู้ส่งสารย่อมต้องวิเคราะห์ผู้รับสารที่เป็นเปูาหมาย และเลือกใช้
ภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร 

        3.  ใช้วัจนภาษาที่มีน  าหนัก หมายถึง การเลือกใช้ถ้อยค าที่มีพลังสามารถกระทบใจผู้รับสาร
ให้เข้าใจได้ทันที เป็นการใช้ค าน้อยแต่กินความหมาย ผู้ส่งสารจ าเป็นต้องมีแหล่งค าในสมองเพ่ือเก็บไว้
เลือกใช้ให้เหมาะสมเพ่ือใช้เน้นน้ าหนักค า เช่น ค าว่า พลังแห่งศรัทธา ศิลปะการปูองกันตัว อิทธิพล
ของเสียงเพลง ฯลฯ 

        4.  การใช้วัจนภาษาที่บรรลุเป้าหมาย การสื่อสารแต่ละครั้งควรมีเปูาหมายที่ชัดเจน ผู้ส่งสาร
จ าเป็นต้องเลือกใช้ภาษาให้บรรลุตามเปูาหมายของงานที่วางไว้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่กล่าว
มาแล้วและศึกษาเปูาหมายของงานให้เด่นชัด เช่น การสอนบรรยายในชั้นเรียน ลักษณะเด่นของการ
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บรรยาย คือ เรียงข้อมูลจากง่ายไปหายาก ผู้ส่งสารใช้ทักษะด้านการถ่ายทอดที่ชั ดเจน มีการ
ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย เป็นต้น 

 

อวัจนภาษาหรือภาษาไม่ใช้ถ้อยค า (Nonverbal Language)  
 

        อวัจนภาษา เป็นภาษาท่ีใช้สิ่งอ่ืนที่ไม่ได้ใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร 
แต่เป็นการใช้อากัปกิริยา สีหน้าท่าทาง วัตถุสิ่งของ หรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ในการสื่อสาร การสื่อสารที่
เป็นอวันจภาษา ได้แก่ 
        1.  ภาษาการกระท า 

           1.1  การใช้สีหน้าและสายตา ในการสื่อสารของมนุษย์ จุดเริ่มแรกของการที่เราจะใช้การสื่อสาร
คือการมอง เมื่อคนเรามาพบกับจุดแรกที่เราจะมองก็คือหน้า เมื่อเรามองเห็นหน้าก็จะเห็นว่าคนที่เรา
สื่อสารด้วยนั้นเขามีสีหน้าอย่างไร เป็นมิตร ไม่เป็นมิตร สบายใจ หรือไม่สบายใจ สีหน้าบอก
ความหมายได้หลายอย่าง โดยทั่วไปแล้วสีหน้ามักจะถูกควบคุมโดยอารมณ์ เมื่อบุคคลนั้นมีอารมณ์
ความรู้สึกอย่างไรก็มักจะแสดงออกทางสีหน้า ในเวลาที่สนทนากันคู่สนทนาก็จะมองสีหน้าของฝุาย
ตรงข้าม ทั้งนี้เพ่ือให้รู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร หากคู่สนทนามีสีหน้าที่ไม่ดี ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขค าพูดให้เหมาะสมได้ การแสดงออกทางสีหน้าเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างหนึ่งที่ท าให้เราทราบถึง
สถานการณ์ในขณะนั้นได้ นักพูดที่มีความสามารถจ านวนมากประสบความส าเร็จจากการสังเกตดู
ปฏิกิริยาโต้ตอบที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกทางสีหน้าของผู้ฟัง การแสดงออกทางสีหน้ามีหลายลักษณะ 
เช่น โกรธ พอใจ เบื่อหน่าย ดูถูก ภูมิใจ อวดดี ง่วงนอน ฯลฯ ด้วยการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บนใบหน้า 
เราก็สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย และหากเราได้ให้ความส าคัญต่อการ
แสดงออกทางสีหน้า เราก็จะสามารถสังเกตดูการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านี้ได้จากสภาพแวดล้อมโดย
รอบตัวเรา การแสดงออกทางสีหน้านี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มีความคิด
ความรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกไปอย่างนั้น แต่ก็มีคนอีกจ านวนไม่น้อยเหมือนกันที่สามารถ “ควบคุม” 
หรือ “บังคับ” สีหน้าของตนเองได้ ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่สามารถควบคุมตนเองอยู่เสมอ จนอยู่ในขั้นที่
ถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างไรก็มักจะไม่แสดงออกมา ท าให้คนอ่ืนไม่สามารถทราบถึง
ความคิดความรู้สึกที่แท้จริงได้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้มักจะพบมากในวงการธุรกิจ วงการเมือง และวงการ
พนัน ที่ฝุายตรงข้ามมักจะไม่ทราบความคิดที่แท้จริงได้โดยการสังเกตจากสีหน้า เพราะจะไม่มีการ
แสดงสีหน้าให้ปรากฏออกมา แต่อย่างไรก็ตามการแสดงสีหน้าช่วยท าให้การสื่อสารมีชีวิตชีวาน่าสนใจ 
และท าให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสาร แต่ก็ควรระมัดระวังในการแสดงออกให้มีความ
เหมาะสม เพราะหากใช้มากเกินไปหรือเกินความจ าเป็นจะท าให้ไม่น่าเชื่อถือ มีลักษณะเหมือนการ
เล่นละครมากกว่า การแสดงออกทางสีหน้านับได้ว่ามีประโยชน์ต่อการสื่อสารมาก หากได้พยายาม
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ฝึกฝนทักษะแล้วก็จะพบว่าท าให้การสื่อสารของเราประสบความส าเร็จได้อย่างดี ลองนึกภาพที่เราฟัง
บรรยายหรือคู่สนทนาที่มีลักษณะตรงกันข้าม สิ่งไหนจะเร้าให้เกิดความสนใจมากกว่า 
        เมื่อกล่าวถึงการใช้สีหน้าแล้ว สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมองหน้าก็คือสายตา เรามักจะมีส านวนที่
พูดกันจนติดปากว่า “มองหน้ามองตา” แสดงว่าเมื่อมองหน้าแล้ว ก็ต้องมีการมองตาด้วย เราใช้
สายตาเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสื่อสารเพราะค าพูดหรือการกระท าจะน่าเชื่อถือแค่ไหนสายตาจะเป็นตัว
ช่วยก าหนดด้วย มักจะเชื่อกันว่าหากคนเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อกันแล้ว การประสานสายตาจะเกิดขึ้น 
แต่หากคนที่ไม่มีความจริงใจหรือพูดไม่จริงก็จะไม่กล้าสบตาประสานตา ในการสอบสวนผู้ต้องหา     
ก็มักจะใช้วิธีจ้องตาผู้ต้องหา คนที่มีความบริสุทธิ์จะกล้าจ้องตา แต่คนที่กระท าผิดจะไม่จ้องตากลับมา 
มักจะหลาบสายตา นอกจากนั้นถ้าหากคนที่เป็นมิตรต่อกันหรือชอบพอกันจะมีการประสานสายตากันบ่อย 
ครั้งแล้วครั้งเล่านานกว่าคนที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่รู้จักกัน เพราะคนพวกนั้นจะพยายามหลีกเลี่ยงการ
ประสานสายตา หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะประสานสายตาเฉพาะช่วงสั้น ๆ เท่านั้น สายตาเป็นสิ่งที่สื่อ
ความรู้สึกอย่างที่กล่าวว่า “ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” ความรู้สึกต่าง ๆ มักจะไม่สามารถปิดบังได้ทาง
สายตา ถึงแม้ว่าจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ท าได้ล าบาก มักจะปรากฏออกมาในลักษณะ
หนึ่งเสมอ เช่น การกะพริบตา หรืออ่ืน ๆ การประสานสายตาจะช่วยบอกให้คู่สนทนารู้ว่าเราให้ความ
สนใจ ยอมรับในตัวของเขา การประสานสายตานอกจากจะใช้ในการสนทนาทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังใช้ในการ
พูดต่อหน้าชุมชนเพราะท าให้คนฟังรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการพูดนั้น และผู้พูดให้ความสนใจ    
ในตัวของเขา ความสนใจต่อผู้พูดและเรื่องที่เขาพูดก็จะมีมากขึ้น ดังนั้นในการพูดไม่ว่าที่ใด การ
ประสานสายตาเป็นสิ่งช่วยเพิ่มเติมความหมายถึงความหนักแน่นจริงใจ 

 
 

ภาพประกอบ 11.1 การแสดงสีหน้าโกรธ 

ที่มา :http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/927/36927/images/8005777.jpg 

(16 มีนาคม 2559) 
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ภาพประกอบ 11.2 การแสดงสีหน้าพอใจ 

ที่มา : ร้านอาหารปิ้งย่าง เอสบาบีคิว (11 กันยายน 2553) 
 

 
 

ภาพประกอบ 11.3 การใช้สายตาแสดงความตื่นเต้น 

ที่มา :http://www.thai-comment.com (16 มีนาคม 2559) 

http://health.mthai.com/wp-content/uploads/2015/06/smile5.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(16
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ภาพประกอบ 11.4 การใช้สายตาแสดงความอ่อนโยน 

ที่มา : งานวันคล้ายวันเกิด (15 มกราคม 2558) 
 

           1.2  การใช้ท่าทาง ท่าทาง หมายถึง การที่มนุษย์ใช้กล้ามเนื้อสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น 
หน้า แขน ไหล่ ขา ฯลฯ แทนค าพูด หรือประกอบค าพูดให้มีความหมายชัดเจนมากขึ้น ในการสื่อสาร
เราจะมองเห็นกิริยาท่าทางที่ประกอบการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา มากบ้าง น้อยบ้าง เมื่อเราสนทนาจะ
สังเกตเห็นคู่สนทนาใช้ท่าทางประกอบการสนทนา มีการยกมือ การเคลื่อนไหวของแขน ไหล่ ขากรรไกร 
แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือเพ่ิมเติมความหมายให้ชัดเจน ในบางครั้งเราอาจไม่จ าเป็นต้อง
ได้ยินค าพูดหรือบางครั้งเราฟังไม่ทัน แต่เห็นท่าทางของเขา ก็สามารถเข้าใจได้ว่า เขาหมายความถึงอะไร 
ท่าทางสามารถใช้แทนค าพูดได้ เช่น การจับมือแสดงความยินดี การโบกมือ ทักทาย การไหว้ ท่าทาง
ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่สามารถสื่อความหมายได้ คนตะวันตกจะใช้ท่าทางประกอบการพูดมากกว่าคนทาง
ตะวันออก การแสดงความหมายของท่าทางเปลี่ยนแปลงความหมายไปตามสังคมและสภาพแวดล้อม 

            ท่าทางที่แสดงอารมณ์บางครั้งก็แสดงออกโดยที่เราตั้งใจให้เกิดขึ้น เช่น ท่าทางที่ประกอบ
ค าพูดหรือขยายค าพูดให้เห็นชัดเจน หรือท่าทางที่ใช้ทนค าพูด ในบางครั้งเราอาจจะแสดงท่าทางออกมา
โดยที่เราไม่ตั้งใจก็ได้ ท่าทางเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นจากการใจลอย หรือการเผลอตัว ส่วนใหญ่แล้วท่าทาง  
ที่ใจลอยมักจะไม่มีจุดประสงค์ หากมีจุดประสงค์ในการใช้ ท่าทางจะช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพของ
การสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น การใช้ท่าทางโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามนิสัย
และความเคยชิน ท่าทางเป็นสิ่งที่สามารถฝึกหัดได้ เราอาจจะสังเกตท่าทางของเราได้จากรูปถ่าย จะเห็นว่า
ท่าทางที่เป็นธรรมชาติมักจะน่าดูกว่าท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ ในกรณีนี้เราอาจเปรียบเทียบรูปถ่ายที่ถ่าย
เล่น ๆ กับรูปถ่ายที่เป็นทางการ จะสังเกตเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ท่าทางบางอย่างอาจสร้าง
ให้เกิดความเข้าใจผิดได้โดยที่เราไม่เจตนา หากมีการใช้ค าพูดและท่าทางประกอบกันต้องพยายามให้
ท่าทางที่เราใช้เข้ากันกับค าพูด เป็นธรรมชาติ ในการพูดคุยสนทนาเราไม่ค่อยได้พิจารณาถึงท่าทางที่
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เราใช้เท่าไรนัก แต่ในการพูดต่อหน้าชุมชนการใช้ท่าทางประกอบจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ท่าทางที่ไม่เข้า
กับเรื่องที่พูด ท่าทางท่ีเหมือนหุ่นยนต์ เป็นสิ่งที่ไม่ได้ช่วยท าให้การพูดน่าสนใจขึ้นเลย ที่จริงแล้วการใช้
ท่าทางประกอบในการพูดจะท าให้การพูดน่าสนใจมากขึ้น แต่หากท่าประกอบนั้นใช้โดยไม่มีจุดประสงค์
หรือเหมือนเครื่องจักร ก็เท่ากับเป็นการท าลายการพูดนั้นลงอย่างน่าเสียดาย 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 11.5 การใช้ท่าทางแสดงการทักทาย 

ที่มา :http://sv5.postjung.com/imgcache/data/820/820846-topic-1414641032-0.jpg  

(16 มีนาคม 2559) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 11.6 การใช้ท่าทางแสดงความยินดี 
ที่มา : ร่วมงานแต่งงาน อ.ชูขวัญ บริสุทธิ์  (16 มีนาคม 2559) 

http://www.chiangmainews.co.th/page/wp-content/uploads/B3600.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(16
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ภาพประกอบ 11.7 การใช้ท่าทางประกอบค าพูด 

ที่มา : นิเทศการสอน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  (11 สิงหาคม 2558) 
 

           1.3  การมีบุคลิกภาพและการวางท่า บุคลิก หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล และการวางท่า
เป็นสิ่งที่ท าให้บุคลิกเด่นขึ้น บุคลิกและการวางท่า สามารถสื่อความหมายของสภาพอารมณ์ 
ความรู้สึก และอธิบายลักษณะของบุคคลนั้นๆ ในด้านต่างๆ ท าให้ผู้อ่ืนมีความข้าใจในตัวเรามากขึ้น 
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ค าพูด เช่น คนที่เดินตัวตรง หลังตรง ไหล่ไม่งอ ไม่แสดงอการประหม่า ปากสั่น 
ขาสั่น แสดงถึงความเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง ในการพูดบุคลิกของผู้พูดมีความส าคัญมาก 
เพราะว่าถ้าผู้พูดมีบุคลิกที่ดี แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความมั่นใจในตัวเอง มีท่านั่ง ท่ายืน
ที่สง่างาม มีท่าทางท่ีสุภาพ มีความเป็นกันเองกับผู้ฟัง จะท าให้การพูดนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-16mMvbwch44/Uu0we1y9REI/AAAAAAAAAJY/Pmo5SOkhmag/s1600/Training14.gif%20%20%20%20%20%20(16
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ภาพประกอบ 11.8 การแสดงบุคลิกภาพที่มีความมั่นใจในตนเอง 
ที่มา : อาจารย์กัญฐิกา เกษานุช คณะครุศาสตร์ (10 สิงหาคม 2558) 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 11.9 ท่ายืนที่สง่างามกับท่ายืนที่ไม่สง่างาม 

ที่มา :http://www.firstphysioclinic.com/wp-content/uploads/2016/02/posture-2.jpg    
(16 มีนาคม 2559) 

 

http://www.firstphysioclinic.com/wp-content/uploads/2016/02/posture-2.jpg%20%20%20%20(16
http://www.firstphysioclinic.com/wp-content/uploads/2016/02/posture-2.jpg%20%20%20%20(16
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ภาพประกอบ 11.10 ท่านั่งหลังตรง 
ที่มา : http://talkaboutsex.thaihealth.or.th (16 มีนาคม 2559) 
 

           1.4  การใช้น  าเสียง เนื่องจากการพูดต้องอาศัยเสียงเป็นหลัก ดังนั้นเสียงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุด
ของการพูด ด้านต่าง ๆ ของเสียงที่มีส่วนสัมพันธ์กับการพูด คือ 

            ความดังหรือค่อยของเสียง ผู้พูดควรจะพูดให้ดังหรือค่อยโดยพิจารณาถึงจ านวนผู้ฟัง ถ้ามี
ผู้ฟังจ านวนมาก ก็ควรเพ่ิมความดังของเสียงขึ้นเล็กน้อย เพ่ือผู้ฟังจะได้ยินทั่วกัน และในทางกลับกัน 
ถ้าผู้ฟังมีจ านวนน้อย ผู้พูดก็สามารถลดเสียงลงได้ 
            ความหนักเบาของเสียง ผู้พูดควรเปลี่ยนระดับเสียงให้เข้ากับเนื้อเรื่องหรืออารมณ์ของเรื่อง 
เมื่อถึงตอนไหนที่ต้องการจะเน้น ก็ควรจะพูดด้วยเสียงที่ดัง เพ่ือเน้นข้อความนั้น ไม่ควรพูดด้วยเสียงที่
มีระดับเดียวกันไปตลอด เพราะจะท าให้การพูดนั้นไม่น่าสนใจ ผู้ฟังไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนส าคัญ 
ส่วนไหนไม่ส าคัญ 

            ความชัดของเสียง ผู้พูดไม่ควรพูดอู้อ้ี พึมพ า ควรพูดให้ชัดถ้อยชัดค า 
            จังหวะของการพูด เสียงพูดที่ดีต้องมีจังหวะที่พอเหมาะ ไม่เร็ว หรือพูดรัวจนเกินไป 
ขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรพูดให้ช้า หรือยานคาง 
            น้ าเสียง ผู้พูดควรพูดด้วยน้ าเสียงที่แจ่มใส มีชีวิตชีวา ไม่แข็งกระด้าง และไม่สั่นเครือ 

 

            1.5  การสัมผัส การสัมผัส นับได้ว่าเป็นการสื่อสารแบบอวัจนภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่น ามาใช้
ในการสื่อความหมาย อารมณ์ ความรู้สึก ของผู้สัมผัสได้ โดยถ่ายทอดไปสู่ผู้ถูกสัมผัส เช่น การโอบกอด 
การหอมแก้ม การจับมือ การแตะต้องก็สามารถสื่ออารมณ์ ความรู้สึก และจุดมุ่งหมายของผู้สัมผัสได้ 
แม้แต่การแตะต้องสิ่งของก็สื่อความหมายได้ เช่น ลูกค้าสามารถแตะต้องสินค้าที่น ามาขายได้อย่างอิสระ 

http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/
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นอกจากนั้นการสัมผัสบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันไป เช่น การจับมือทักทาย 
การโขกศีรษะเพ่ือแสดงความเคารพ 

            การสัมผัสเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนั้นมักจะใช้สื่อในการปลอบโยน และในภาวะ
โศกเศร้าด้วยการโอบกอดหรือการสัมผัสอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน บ่งบอกถึงการทะนุถนอม การเอาใจ 
ความเห็นอกเห็นใจ แต่ถ้าการสัมผัสเต็มไปด้วยความรุนแรง มีความหมายตรงกันข้าม เช่น การดึง 
กระชาก การบีบ การตี การทุบ การสัมผัสเช่นนี้อาจเกิดความเกลียด ความไม่พอใจ การแสดงอ านาจ
ที่เหนือกว่า อย่างไรก็ตามการโอบกอดอย่างรุนแรง อาจหมายถึงความรักก็ได้ การเข้าใจความหมาย
การสื่อสารผ่านการสัมผัส จึงเป็นรูปแบบการสื่อสารทางอวัจนภาษาที่จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์
และการเรียนรู้อย่างมาก การช่างสังเกต ไม่เช่นนั้นก็อาจท าให้เกิดการเข้าใจที่ผิดพลาดได้ 
            การสัมผัสนอกจากสื่อความทางอารมณ์ ความรู้สึกแล้ว ยังสื่อวัฒนธรรมและสังคมด้วยการ
สัมผัสมือหรือการโอบกอดที่หนักแน่นรุนแรง ใช้เวลานาน อาจหมายถึงการแสดงความจริงใจ การใส่ใจ 
และการเป็นพวกพ้องเดียวกัน การสัมผัสอย่างแผ่วเบาและใช้เวลาน้อย บ่งบอกถึงความไม่จริงใจ ไม่ใส่ใจ 
เป็นการท าแบบ “ขอไปที” หรือมีความรังเกียจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมารยาทในสังคมนั้นด้วย ความรุนแรง
ในบางสังคมอาจหมายถึงความปุาเถื่อน ไม่ให้เกียรติ แต่ในบางสังคมอาจเป็นสิ่งตรงกันข้าม ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่เราต้องเรียนรู้การใช้อวัจนภาษา เรียนรู้ความหมายของอวัจนภาษา และฝึกหัด
ใช้ให้มีประสิทธิภาพ เพราะการเข้าใจความหมายของอวัจนภาษาผ่านการสัมผัสนั้น เป็นเรื่องของ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ความช่างสังเกต การเอาใจใส่ หากเราไม่เข้าใจไม่มีทักษะในการใช้ ก็
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 11.11 การสัมผัสแสดงความรัก 

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th (16 มีนาคม 2559) 
 

http://www.thaihealth.or.th/
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ภาพประกอบ 11.12 การสัมผัสเพ่ือทักทาย 

ที่มา : http://images.thaiza.com/106/106_20111022135516..jpg (16 มีนาคม 2559) 
 

 
 

ภาพประกอบ 11.13 การสัมผัสแสดงความโกรธ เกลียด 

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1341284 (16 มีนาคม 2559) 
 

        2.  ภาษาวัตถุและสภาพแวดล้อม 

            2.1  ภาษาของเวลา เวลา ถึงแม้จะไม่ใช่ค าพูดหรือท่าทางก็สามารถสื่อความหมายได้ การที่เรา
นัดกับใครไว้แต่บุคคลผู้นั้นไม่มาตามเวลาที่ได้นัดหมายเอาไว้ แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลไม่มีวินัย ไม่รักษา
เวลา ไม่รักษาค าพูด เป็นคนเฉื่อยชา ปล่อยเวลาให้ล่องลอยไปในแต่ละวัน ส่วนคนที่ตรงต่อเวลาก็
แสดงว่าเป็นคนที่เคารพ กฎ กติกา เห็นความส าคัญของเวลา มองว่าเวลาเป็นของมีค่า ดังนั้น ความหมาย
ของเวลาส าหรับแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้แล้ว ความหมายของเวลายังแตกต่าง
กันไปตามวัฒนธรรม ประเทศในทางตะวันตกให้ความส าคัญกับเวลามาก เพราะเขาถือว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่า 
เวลาเปรียบเสมือนเป็นวัตถุสิ่งของที่เขาสามารถจะน าไปใช้ได้ “ใช้เวลา ประหยัดเวลา” ส่วนประเทศ

http://images.thaiza.com/106/106_20111022135516..jpg%20(16
http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1341284
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ในแถบลาตินอเมริกา จะเคร่งครัดต่อเวลาน้อยกว่า การมาสายไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่ประการใด 
สังคมไทยปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับเวลา การนัดหมายกับใครไว้ ก็จะต้องให้ตรงตามเวลาที่นัดไว้ 
โดยเฉพาะกับผู้ที่อาวุโสกว่า เพราะแสดงถึงการให้ความเคารพ ให้เกียรติกับท่านผู้นั้น 

            นอกจากเวลาที่เป็นวินาที นาที หรือชั่วโมงแล้ว เวลาที่เป็นฤดูกาลก็สามารถสื่อความหมายได้ 
ในประเทศแถบตะวันตก ช่วงเวลาในฤดูร้อน ถือว่าเป็นเวลาของความสดชื่น แจ่มใส สว่างและสวยงาม 
ผู้คนมักจะนิยมที่จะแต่งกายด้วยสีสันอันสดใส ซึ่งจะต่างกับฤดูหนาวที่ให้ความหมายของความเศร้าสร้อย 
ความไม่แจ่มใส 

 

           2.2  ภาษาของสี สีเป็นอวัจนภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่สื่อความหมายได้ โดยเฉพาะในทางอารมณ์
และความรู้สึก ชีวิตประจ าวันของคนเรา สีได้เข้ามามีบทบาทมากมาย นับตั้งแต่สีของเครื่องแต่งกาย 
สีของห้องภายในอาคารบ้านเรือน สีของไฟจราจร การใช้สีโดยเฉพาะกับเครื่องแต่งกายนั้น ต้องดูให้เหมาะสม
กับกาลเทศะ เช่น ไปในงานมงคล ก็ควรใช้สีที่สดใส ไม่สมควรแต่งชุดด า ซึ่งเป็นสีของการไว้ทุกข์ การใช้สี
ของเสื้อผ้าชุดแต่งกายเฉพาะอาชีพ เช่น พยาบาล เลือกใช้ชุดสีขาว ทหารบกชุดสีเขียว ทหารเรือชุดสีกากี 
ทหารอากาศชุดสีเทา เป็นต้น การเลือกใช้สี อาจต้องให้สอดคล้องกับประเพณีนิยม เช่น ชุ ดแต่งงาน
ของเจ้าสาว ต้องเป็นชุดสีขาว ชุดไว้ทุกข์ต้องเป็นชุดสีด า ชุดที่แต่งไปวัดนิยมแต่งชุดขาว เป็นต้น 
นอกจากนี้แล้ว สีบางอย่างให้ความหมายที่เป็นสากล เช่น สีของสัญญาณไฟจราจร สีแดงหมายถึงหยุด 
สีเขียวหมายถึงไปได้ สีของธงชาติประเทศต่าง ๆ ก็ล้วนมีความหมายทั้งนั้น แล้วแต่ว่า แต่ละชาติจะ
ก าหนดให้สีใดมีความหมายว่าอย่างไร ดังนั้น เราสามารถกล่าวโดยรวมได้ว่า สีเป็นอวัจนภาษาอีก
รูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ใช้สื่อความหมายแทนภาษาถ้อยค าได้เป็นอย่างดี 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 11.14 การสื่อสารโดยการใช้สีบ่งบอกความรู้สึกโศกเศร้า 

ที่มา : http://image.dek-d.com/contentimg/mint/science/august2011 (16 มีนาคม 2559) 
 

http://image.dek-d.com/contentimg/mint/science/august2011%20(16
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ภาพประกอบ 11.15 การสื่อสารโดยการใช้สีบ่งบอกความรู้สึกสดชื่น 

ทีม่า : เชียงคาน จ.เลย (21 กุมภาพันธ์ 2557) 
 

           2.3  ภาษาของช่องว่าง คือ การเว้นระยะห่าง ในขณะที่มีการพบปะพูดคุยกัน ไม่ว่าจะเป็น
การยืนคุย หรือนั่งคุย ถ้าการเว้นระยะนั้นไม่ห่างจากกัน แสดงว่าคนสองคนนั้นมีความรู้จักสนิทสนม
กันพอสมควร ในทางกลับกัน ถ้ายืนหรือนั่งห่างกันแสดงว่าไม่สนิทกัน ดังนั้นระยะห่างหรือการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล จะสื่อความหมายทางสังคม คือบอกถึงความสนิทสนมระหว่างบุคคล 
นอกจากจะบอกถึงความสนิทสนมแล้ว ช่องว่างหรือระยะห่างยังบอกถึงสถานภาพทางสังคมของคู่
สนทนา เช่น เจ้านายยืนพูดกับลูกน้อง ลูกศิษย์ยืนพูดกับอาจารย์ ก็ควรเว้นระยะห่างพอสมควร แต่ถ้า
เพ่ือนกับเพ่ือนคุยกัน ก็อาจจะกอดคอคุยกันได้ 
 

http://สดชื่นแจ่มใส.com/wp-content/uploads/2014/11/url.png%20(16
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ภาพประกอบ 11.16 การสื่อสารของเพ่ือนกับเพ่ือน 

ที่มา : ค่ายครุศาสตร์อาสา (9 กันยายน 2559) 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 11.17 การสื่อสารของลูกศิษย์กับอาจารย์ 
ที่มา : วันครู (16 มกราคม 2559) 

 

http://fbi.dek-d.com/27/0345/0985/114471764%20(16


236 
 

           2.4  ภาษาของเครื่องประดับและของใช้ อวัจนภาษา สามารถสื่อความหมายได้ในสิ่งต่างๆ 
หลายรูปแบบ บางครั้งมนุษย์ก็สื่อความหมายโดยใช้เครื่องประดับกาย เช่น เสื้อผ้า ทรงผม ก าไล 
น้ าหอม หรืออาจสื่อโดยการเลือกของใช้ต่างๆ เช่น กระเป๋า รถยนต์ น้ าหอม นาฬิกา หรือเลือกใช้วัสดุ
ต่าง ๆ รายรอบตัว และเสื่อให้เราเข้าใจความหมายในรูปแบบต่าง ๆ  
            เสื้อผ้าเป็นสิ่งจ าเป็นที่มนุษย์ใช้ส าหรับห่อหุ้มร่างกาย เดิมทีใช้เสื้อผ้าเพียงแค่การปกปิด
ร่างกาย ต่อมาเสื้อผ้าเปรียบเสมือนตัวแทนของบุคคลนั้น เสื้อผ้าที่สวมใส่สามารถบอกถึงบุคลิกลักษณะบุคคล 
บอกถึงอาชีพ ความรู้สึก หรือสภาพต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เรารู้ว่าคนเหล่านี้มีอาชีพอะไร เช่น เป็นครู 
ต ารวจ พนักงานของธนาคาร นักเรียน ฯลฯ โดยดูจากเครื่องแบบที่มีลักษณะแตกต่างกัน นอกจากนั้น
แต่ละอาชีพ การใช้เครื่องแบบมีโอกาสเลือกใช้แตกต่างกันไป เครื่องแบบบางชุดใช้ส าหรับออกงานใหญ่
หรือท างานตามปกติ เสื้อผ้าบางตัวมีลักษณะประณีตเรียบร้อย หรือตามแฟชั่น ทันสมัย หรูหรา 
สะอาด สกปรก สิ่งที่ปรากฏกับเสื้อผ้า จะบ่งบอกบุคลิกลักษณะบุคคลท าให้เรารู้จักคนที่ใส่มากขึ้น 
บางครั้งเม่ือต้องการให้คนอ่ืนรู้จัก เราก็ใช้เสื้อผ้าเป็นช่องทางในการแสดงออกได้อย่างดี  
            ทรงผมเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ทรงผมถูกก าหนดโดยสังคมส่วนใหญ่ว่าผู้ใช้
ต้องไว้ผมสั้น ผู้หญิงไว้ผมยาวได้ ทรงผมคนที่อายุแตกต่างกันก็มีลักษณะแตกต่างกันไป บางครั้งก็
ขึ้นอยู่กับแฟชั่น ขึ้นอยู่กับยุคสมัย ขึ้นอยู่กับอาชีพ ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบ และขึ้นอยู่กับความชอบของ
แต่ละคน นอกจากสภาพของผมจะแสดงถึงบุคลิกของคนแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงสุขภาพและการเอาใจใส่
ตนเองด้วย ส่วนผมมักจะถูกตัดให้เหมาะสมกับใบหน้าของคน ทรงผมที่ยุ่งเหยิงหรือสกปรก ย่อม
แสดงถึงลักษณะของผู้เป็นเจ้าของได้อย่างดี ผมของคนเรานั้นจึงเป็นรูปแบบอวัจนภาษาในการสื่อ
ความหมายต่าง ๆ ได้โดยที่เราอาจจะไม่ทันได้ระลึกถึง 
            เครื่องประดับ เช่น นาฬิกา รองเท้า กระเป๋า ต่างหู สร้อยคอ แหวน หรือของใช้อ่ืน ๆ ของคน 
ย่อมบ่งบอกถึงบุคลิกและรสนิยมของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ในบางครั้งเราจะรู้สึกว่าการแต่งกายของ
คนบางคนใช้เครื่องประดับมากเกินไป น้อยเกินไป เหมาะสมกับตนเองและโอกาสหรือไม่ 
เครื่องประดับแสดงถึงสถานะของผู้ใช้ ว่าเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาในระดับใด 
นอกจากเครื่องประดับจะถูกเลือกใช้เมื่อเข้ากับเสื้อผ้าและโอกาสหรือแสดงสภาพของผู้ใส่แล้ว 
บางครั้งยังขึ้นอยู่กับสมัยนิยมด้วย หากการเลือกใช้เครื่องประดับเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ก็จะเป็น
การช่วยเชิดชูบุคลิกของผู้ใส่ แต่หากมากเกินไปก็จะกลับเป็นการสื่อความหมายในด้านลบ 

อวัจนภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวกับวัตถุคือ กลิ่น กลิ่นสามารถสื่อความหมายได้ เช่น กลิ่น
ตัวหรือกลิ่นปากของคน แสดงถึงการระมัดระวังดูแลตนเอง สุขภาพ สะอาด และรสนิยม บางคนจะถูกบุคคลอ่ืน
รังเกียจ คนไม่อยากเข้าใกล้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลิ่นต่าง ๆ ในส่วนของร่างกายนั่นเอง การใช้น้ าหอม
ก็เป็นลักษณะของกลิ่นที่สื่อให้เห็นว่าผู้ใช้เป็นคนมีอารมณ์ความคิดหรือนิสัยอย่างไร กลิ่นสามารถ
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เกิดขึ้นได้ทั่วๆ ไป เช่น กลิ่นอับในห้องน้ า ในรถยนต์ ตามเสื้อผ้า กลิ่นเป็นอวัจนภาษาที่สื่อความหมายได้ 
ดังนั้นเราจึงควรให้ความระมัดระวัง ทั้งนี้เพ่ือให้การสื่อสารของเราประสบความส าเร็จตามต้องการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 11.18 การสื่อสารโดยใช้เครื่องประดับกาย 

ที่มา : http://www.สวยเริ่ด.com (16 มีนาคม 2559) 
 

        3.  ภาษาสัญลักษณ์ 
           3.1  สัญญาณไฟและสัญญาณเสียง สัญลักษณ์ที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คือสัญญาณ
ควันและไฟ มนุษย์ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารกัน การใช้สัญญาณควัน เช่น ควันลูกใหญ่
สามลูกติดกันช้าๆ หมายความว่า “อันตราย” ควันลูกเล็กๆ ติดกัน หมายความว่า “มีการชุมนุมที่นั่น” 
ควันเป็นล าเรื่อยไป หมายความว่า “หยุด” หรือชนเผ่าอินเดียแดงใช้สัญญาณควันโดยการเผาใบไม้สด 
แล้วใช้หนังสัตว์คลุมปิดเปิดกองไฟ เพ่ือปล่อยควันให้ลอยออกไปเป็นจังหวะ การส่งสัญญาณนี้
หมายความว่า “เป็นการเตือนภัยร้ายแรงที่ก าลังจะเกิดขึ้นแก่พวกพ้อง” ซึ่งสถานที่การคมนาคมไม่
สะดวก การใช้สัญญาณควันเป็นอวัจนภาษาที่สื่อความหมายได้อย่างดี ส่วนสัญญาณไฟก็สามารถสื่อ
ความหมายได้ ส่วนใหญ่จะใช้ในเวลากลางคืน ถ้าส่งสัญญาณในเวลากลางวันจะใช้กระจกเงาสะท้อน
กับแสงแดด เช่น ชาวโรมันส่งสัญญาณข้อความโดยใช้กระจกโลหะเพ่ือสะท้อนแสงอาทิตย์ เป็นต้น  
ในสถานที่ไกล ๆ สัญญาณพวกนี้จะช่วยสื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สัญญาณไฟก็มักจะเป็น
การเปิดและปิดไฟเป็นจังหวะเพ่ือสื่อความหมายในปัจจุบัน การเดินเรือ หรือตามท่าอากาศยาน ยังใช้
สัญญาณไฟในการสื่อความหมายถึงกัน สัญญาณไฟจึงเป็นภาษาสากลที่เข้าใจกันได้ทั่วไป 

            สัญญาณเสียงก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่มนุษย์ใช้ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ มนุษย์ใช้เสียง
ในการสื่อความหมายหลายรูปแบบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การตีกลอง ฆ้อง แตร หรือการรัวเกราะ
เป็นจังหวะเพ่ือบอกเวลา การยิงปืนใหญ่ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ ซึ่ง

http://www.สวยเริ่ด.com/
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หมายถึงการเฉลิมฉลอง การแสดงความยินดี การใช้จังหวะนกหวีด ยาว -สั้น กี่ครั้งในการบอก
ความหมาย สัญญาณไซเรนที่แสดงถึงอันตรายต่าง ๆ เสียงของสัญญาณบอกเลิกเรียน ไฟ ไหม้ หรือ
รถพยาบาล การเปุาแตรเป็นสัญญาณตื่นนอนเรียกแถวของทหาร เป็นต้น ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมี
วิวัฒนาการทางด้านการสื่อสารต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น แต่การสื่อสารด้วยสัญญาณไฟและสัญญาณเสียง  
ก็ยังคงมีใช้อยู่ในวงการต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมยังไม่สามารถเข้าถึง หรือไม่มีความ
สะดวกในการสื่อสารด้วยวิธีการอ่ืน ๆ สัญญาณไฟและสัญญาณเสียงก็สามารถสื่อความหมายระหว่างกันได้
เป็นอย่างด ี

 

 
 

ภาพประกอบ 11.19 การสื่อสารโดยใช้สัญญาณควันและไฟ 

ที่มา : http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/5/communication/index.htm  

(2 พฤษภาคม 2559) 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 11.20 การสื่อสารโดยใช้สัญญาณเสียง 
ที่มา : http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/5/communication/index.htm  

(2 พฤษภาคม 2559) 

http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/5/communication/index.htm
http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/5/communication/index.htm
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           3.2  สัญญาณจราจร มีทั้งสัญญาณไฟจราจรและปูายจราจร ถือได้ว่าเป็นการสื่อสาร
แบบอวัจนภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถเข้าใจได้ และเป็นภาษาสากล ไม่ว่าเราจะเข้าใจภาษา
ของเขาหรือไม่ก็ตาม สัญลักษณ์จราจรก็สามารถสื่อความหมายให้แก่เราได้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ยิ่งสังคมขยายตัวมากขึ้นเพียงใด สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสี ได้แก่ สีแดง
ให้รถหยุด สีเหลืองให้รถระวังเตรียมหยุด และสีเขียวคือให้รถไปได้ ส าหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษ
อาจมีสีเหลืองเพียงสีเดียวจะกะพริบอยู่ ใช้ส าหรับทางแยกที่ไม่พลุกพล่าน หมายถึง ให้ระมัดระวัง   
ว่ามีทางแยก และดูความเหมาะสมในการออกรถเองได้ ส่วนปูายจราจร มีลักษณะเป็นปูายบังคับ เช่น 
ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามแซง ฯลฯ ปูายเตือน เช่น ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา ทางโทตัดทางเอก ฯลฯ ปูายแนะน า 
เช่น ปูายทางตัน ปูายหมายเลขทางหลวง ฯลฯ การใช้สัญลักษณ์ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ ยังมีความจ าเป็นมาก
ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือให้สังคมโดยส่วนรวมสามารถอยู่ได้โดยสงบสุข 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 11.21 การสื่อสารโดยใช้สัญญาณไฟจราจร 

ที่มา : http://www.trafficthai.com/trafficlight.html (2 พฤษภาคม 2559) 
 

http://www.trafficthai.com/trafficlight.html
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ภาพประกอบ 11.22 การสื่อสารโดยใช้สัญญาณปูายจราจร 

ที่มา : http://www.matithainews.com/?p=6315 (2 พฤษภาคม 2559) 
 

           3.3  สัญญาณธง หมายถึง การใช้ธงอักษร ธงตัวเลข หรือธงพิเศษในการส่งสาร สามารถส่งได้
รวดเร็วและแน่นอน แต่ความสามารถในการส่งนั้นท าได้เฉพาะกลางวัน และความถูกต้องของการส่งสาร
ขึ้นอยู่กับทัศนะวิสัยในขณะที่ส่งสารและระยะทางที่ต้องการส่งสาร การส่งสารแบบสัญญาณธงเริ่มใช้
ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้มีการใช้ธงเป็น
เครื่องมือในการส่งสัญญาณทางทะเล และใช้กันจนปัจจุบันในกรณีที่วิทยุหรือโทรคมนาคมด้านอ่ืน 
เกิดขัดข้อง สัญญาณธงเป็นเครื่องมืออย่างดีของชาวเรือในการสื่อสาร เวลาอ่านสัญญาณธงจะต้อง
อ่านจากข้างบนยอดเสาลงมาล่าง ในกรณีท่ีเสาหลายต้นให้อ่านจากเสาที่ใหญ่และสูงที่สุดก่อน ถ้ามีธงเดียว
ชักขึ้นเสาเท่ากับตัวอักษรเดียวที่มีความหมายของตัวเอง อาจจะเป็นสัญญาณฉุกเฉินหรือเป็นการส่งข่าว
ธรรมดาซึ่งเรือทุกล ารู้ความหมายสากลนี้ สัญญาณธงประกอบไปด้วยธงอักษร 26 ตัว ธงตอบรับหนึ่งธง 
ธงสัญญาณซ้ า 3 ธง และธงตัวเลขศูนย์ถึงเลขเก้า 10 ธง ในบางกรณีอาจจะใช้คนโบกสัญญาณแทน
การชักธงก็ได้โดยมีลักษณะของการโบกธงเป็นสากล เข้าใจความหมายกันได้โดยทั่วไป 

 

http://www.matithainews.com/?p=6315
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ภาพประกอบ 11.23 การสื่อสารโดยใช้สัญญาณธง 
ที่มา : https://pixabay.com/th (2 พฤษภาคม 2559) 
 

           3.4  สัญญาณมือเปล่า การใช้มือและท่าทางแทนค าพูดที่สื่อความหมายในลักษณะสัญลักษณ์ 
(sign) ไม่ใช่ลักษณะของการพูดคุยสนทนาตามปกติ มีหลายรูปแบบ แต่ละวงการมีลักษณะท่าทางและ
การใช้มือที่เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามกันทั่วไป เช่น สัญญาณมือของลูกเสือ เมื่อจะหมายความถึง
การรวมหรือกลับมา ก็เหยียดแขนขวา มือแบหมุนเป็นวงกลมเหนือศีรษะจากซ้ายไปขวา เป็นต้น 
นอกจากนั้นในอาชีพทหารก็มีสัญญาณการใช้มือและท่าทางเมื่อสื่อความหมายแทนค าพูดเช่นกัน ในวงการ
ต่าง ๆ จะมีท่าทางและการใช้มือเป็นการสื่อความหมายที่เป็นสากลและเป็นที่เข้าใจกันดีส าหรับบุคคล
ที่อยู่ในวงการนั้น ๆ การใช้สัญลักษณ์ประเภทนี้ในบางครั้งสะดวกกว่าการใช้ค าพูดเพราะสามารถ
เข้าใจความหมายได้ในรูปแบบเดียวกัน และช่วยในการสื่อสารระหว่างกันเป็นไปย่างราบรื่น ดังนั้นการใช้
สัญลักษณ์ท่ีกล่าวมาจึงเป็นลักษณะของภาษาสากล  
 

�  
สัญญาณมือที่จ าเป็น จากซ้ายไปขวา: เลี้ยวซ้าย, หยุดรถ, เลี้ยวขวา, ชะลอความเร็ว 

 

ภาพประกอบ 11.24 การสื่อสารโดยใช้สัญญาณมือและท่าทาง 
ที่มา : http://www.duckingtiger.com/12-bicycle-laws-every-rider-should-know/  

(2 พฤษภาคม 2559) 

https://pixabay.com/th
http://www.duckingtiger.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Bicycle-had-signals.jpg
http://www.duckingtiger.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Bicycle-had-signals.jpg
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           3.5  สัญญาณภาษาใบ้ การสื่อความหมายของอวัจนภาษามีวิธีการแสดงได้หลายรูปแบบ 
การใช้ภาษามือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สื่อความเข้าใจในด้านภาษาได้ การใช้มือนอกจากจะช่วยอธิบาย
ขยายความหรือใช้ประกอบค าพูดตามปกติแล้ว ยังเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในระหว่างคนหูหนวกและ
คนใบ้ด้วย ภาษามือหรือภาษาใบ้นี้เป็นภาษาพิเศษที่ใช้เฉพาะคนพิการเท่านั้น แต่ก็มีลักษณะเหมือน
ภาษาพูดทั่วไป คือมีสระ พยัญชนะ ตัวเลข โดยใช้ลักษณะการเปลี่ยนรูปของนิ้วมือ ผู้ศึกษาเรื่องภาษา
ใบ้นี้จะสามารถเข้าใจความหมายได้ในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันหลายประเทศก็เห็นความส าคัญในการ
ช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ให้ได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ ในทางสื่อมวลชนโดยเฉพาะด้านวิทยุโทรทัศน์ด้วย
การเผยแพร่ข่าวสารโดยใช้ภาษามือนี้ช่วยอธิบาย เรื่องราวที่เป็นสารประโยชน์ต่าง  ๆ เพ่ือให้ผู้พิการ  
หูหนวกได้รับทราบข่าวสาร โดยผู้อ่านข่าวจะอ่านไปตามปกติ แต่จะมีภาพซ้อนเล็ก ๆ ประกอบอยู่มุมหนึ่ง
ของจอ เป็นการส่งภาษามือตามค าอ่านของผู้ประกาศ ท าให้คนหูหนวกสามารถเข้าใจเรื่องราวได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องได้ยินเสียง ในหลายประเทศการค้นคว้าความรู้ส าหรับผู้พิการจะเป็นไปได้อย่างยากล าบาก 
ทั้งนี้เนื่องจากภาษามือส าหรับคนใบ้และหูหนวกเป็นภาษาสากล เพราะคนที่เรียนรู้และใช้ภาษามือนั้น
ยังอยู่ในวงจ ากัดนั่นเอง 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 10.25 การสื่อสารโดยใช้ภาษามือ 

ที่มา : http://board.postjung.com/509582.html (2 พฤษภาคม 2559) 

http://board.postjung.com/509582.html
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           3.6  อวัจนภาษาและภาษาเขียน อวัจนภาษาแฝงอยู่ในรูปแบบของภาษาต่าง ๆ มากมาย 
เช่น ในภาษาพูด อวัจนภาษาก็แฝงอยู่ในน้ าเสียง หนัก เบา ดัง ค่อย หรือการเลือกใช้ถ้อยค าหรือรูปประโยค
ให้เหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัจนภาษาที่แฝงอยู่ แม้แต่ในภาษาเขียนก็มีรูปแบบของอวัจนภาษา
แฝงอยู่เช่นกัน เช่น ลายมือของคนท่ีเขียนอย่างเรียบร้อย สะอาด เป็นระเบียบ การสะกดค าได้ถูกต้อง 
การเว้นวรรคตอน การใช้สีเน้นข้อความ สิ่งนั้นย่อมบ่งบอกถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยของผู้เขียน 
แสดงถึงความเอาใจใส่ ความรอบคอบ แต่ถ้าผู้เขียนมีลายมือยุ่งเหยิง ขีดลบ สกปรก ก็บ่งบอกถึงความ
ไม่เป็นระเบียบ ไม่ให้ความส าคัญ ไม่รอบคอบ จึงควรระวังการใช้ภาษาเขียนเพราะมีรูปแบบของอวัจนภาษา
แฝงอยู่ด้วย  
        การสื่อสารจะให้ความหมายสมบูรณ์ ถ้าผู้ส่งสารใช้วัจนภาษาควบคู่ไปกับอวัจนภาษา
เพราะอวัจนภาษาช่วยให้วัจนภาษานั้น ๆ เป็นที่เข้าใจและมีความหมายเด่นชัดขึ้น ภาษาทั้งสองลักษณะ
จะเป็นสิ่งส าคัญในการสื่อสารมิควรให้ขาดอันใดอันหนึ่งไป 

 

สรุปท้ายบท 

 

 การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์นั้นเราอาจใช้ทั้งวัจนภาษากับวัจนภาษาในการสื่อสาร ซึ่งการ
สื่อสารนั้นจะต้องประกอบไปด้วยบุคคล 2 ฝุายเสมอ คือ ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร จากนั้นก็มีสื่อหรือ
ช่องทางในการที่จะส่งสารออกไป มีเนื้อหาของสาร และมีปฏิกิริยาตอบกลับ ซึ่งการสื่อสารนี้บางครั้ง  
ผู้ส่งสารอาจเปลี่ยนมาเป็นผู้รับสารก็ได้ ผู้รับสารก็อาจเปลี่ยนมาเป็นผู้ส่งสารก็ได้ และสิ่งส าคัญที่ขาด
ไม่ได้คือจะตอ้งมีปฏิกิริยาตอบกลับมาเพ่ือให้การสื่อสารเกิดสัมฤทธิ์ผล 

 ในกระบวนการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน ย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับ
ผู้เรียน การติดต่อสื่อสารนั้นจึงต้องใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในการสื่อสาร
นั้นอย่างชัดเจน ครกู็จะต้องคอยสังเกต ซักถาม สนทนาพูดคุยกับผู้เรียนเพ่ือดูปฏิกิริยาตอบสนองของ
ผู้เรียน และเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ครูสื่อสารหรือสอนนั้นผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 
ถูกต้องชัดเจนหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งการแสดงออกซึ่งวัจนภาษากับอวัจนภาษาควรเป็นไปเพ่ือ
แบบอย่างที่ดีส าหรับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางใบหน้า ท่ายืน ท่านั่ง การแต่งกาย ภาษาพูด 
ภาษาเขียน เลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล ช่วงวัย และกาลเทศะ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผล
ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี แจง  ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. จงอธิบายความหมายของวัจนภาษามาพอสังเขป 

2. จงอธิบายความหมายของอวัจนภาษามาพอสังเขป 

3. วัจนภาษากับอวัจนภาษามีความสัมพันธ์อย่างไรกับการเรียนการสอน 

4. จงอธิบายการใช้ภาษาท่าทางโดยทั่ว ๆ ไป 

5. การใช้ภาษาท่าทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

6. จงอธิบายการใช้น้ าสียงโดยทั่วไปในการสื่อสาร 

7. การใช้น้ าเสียงในการสอนที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

8. การใช้อวัจนภาษาแบบสัมผัสเหมาะสมที่จะใช้กับผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร จงอธิบายตาม
ความคิดเห็นของ่ทาน 

9. ครูผู้สอนจะสามารถแสดงความรักกับผู้เรียนโดยวิธีใดได้บ้าง 
10. จงยกตัวอย่างอวัจนภาษาที่แฝงอยู่ในวัจนภาษาหรือภาษาเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  12 

 

การสื่อความหมายของครใูนสถาบันการศึกษา 
 

ความน า 

 

สถานศึกษาย่อมมีลักษณะงานที่แตกต่างไปจากหน่วยงาน หรือองค์การอ่ืน ๆ งานของหน่วยงานอ่ืน  ๆ
เช่น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ย่อมต้องการสายบังคับบัญชาตามล าดับชั้น และการติดต่อสื่อสารก็ท าตาม
สายงานของตน แต่งานโรงเรียนเป็นงานสอน ซึ่งผู้ปฏิบัติคือครูมีอิสระในการสอนตามแบบของตนไม่ต้องมี
ผู้คอยอนุมัติ ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดสายบังคับบัญชาตามล าดับชั้น เช่น ครู 1 ไม่ต้องอยู่
ใต้บังคับบัญชาของครู 2 ผู้บังคับบัญชาของครูคือ ครูใหญ่คนเดียว หากจ าเป็นต้องแบ่งสายงานก็แบ่งตาม
สายวิชาการไม่ใช่สายบังคับบัญชา ดังนั้น การสื่อสารในโรงเรียนจึงควรเป็นไปในทางราบ (Flat) ให้มาก
ที่สุดไม่ควรเป็นทางตั้ง (Vertical) มากเกินไป เพ่ือให้ครูมีอิสระในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ให้ครูมีโอกาส
เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือปรึกษาหารือโดยตรง หากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีครูจ านวนมากมีการ
แบ่งหมวดวิชาต่าง ๆ  ก็ควรมีการจัดสายงานทางด้านวชิาการเท่านั้น ไมค่วรจัดเป็นสายปกครองบังคับบัญชา 
ทั้งนี้เพราะระบบบริหารมีส่วนสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจของครูมาก ระบบบริหารที่ครูมีโอกาสติดต่อสื่อสาร
กับผู้บังคับบัญชาได้โดยสะดวก ขวัญของครูมักจะสูง ขณะเดียวกันถ้าครูมีขวัญดี การเสนอรายงาน
และการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้บริหารก็จะมีมากด้วย  

ครูซึ่งเป็นสมาชิกในหน่วยงานหรือองค์การ จึงจ าเป็นต้องมีบทบาทในการสื่อความหมายกับบุคคล
ประเภทต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา ต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจหลักในการสื่อความหมายกับผู้บริหาร
จึงจะท าให้การท างานมีความราบรื่นและประสบผลส าเร็จ บุคคลต่อมาคือเพ่ือนร่วมงาน เพราะ
บทบาทของครูนอกจากจะสอนหนังสือแล้วยังต้องติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือท าการสอน
ร่วมกัน เพ่ือการด าเนินงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ จึงควรได้ศึกษาวิธีการสื่อความหมายและการแสดง
บทบาทที่เหมาะสม และบุคคลสุดท้ายคือคนในชุมชน เพราะโรงเรียนเป็นสถาบันที่ส าคัญของชุมชน  
และเป็นที่ต้องการ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชนนั้น มีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงถือว่า
เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการเรียนรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสื่อความหมายกับชุมชน ซึ่งมีแนวปฏิบัติ
ในการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไป 
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การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 
 

การติดต่อสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ต าแหน่งใดในองค์กร  
ทั้งในแง่ส่วนตัวและในแง่ขององค์กร บุคคลต่าง ๆ ก็ต้องมีการสื่อสารกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการท างาน 

หรือเพ่ือการประสานงานและความเข้าใจต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และในแง่องค์กรการสื่อสารจะช่วยสร้าง
และจรรโลงวัฒนธรรมขององค์กรให้ยาวนานสืบต่อไป และสร้างองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย 

การติดต่อสื่อสารขององค์กรประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ การติดต่อสื่อสารภายใน (Internal Communication) 
และการติดต่อสื่อสารภายนอก (External Communication) ดังนี้ 
 

1.  การติดต่อสื่อสารภายใน (Internal Communication) 

การสื่อสารภายในองค์กร มี 4 ลักษณะ คือ จากบนลงล่าง (Downward Communication) 

จากล่างขึ้นบน (Upward Communication) การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) 

และการสื่อสารแบบต่างหน่วยงาน และต่างระดับ (Diagonal Communication) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

1.1  การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสาร
จากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นลักษณะของการสั่งงาน บอกเป้าหมายวัตถุประสงค์การมอบหมายงาน 

การให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน (Performance Feedback) รวมทั้งการประชุม (Meeting) ในปัจจุบัน
การติดต่อจากบนลงล่างที่ผู้บริหารนิยมใช้มากคือ การประชุมงาน การจัดท าวารสารภายใน ตลอดจน
พยายามให้บุคลากรเห็นว่างานของเขามีความส าคัญและมีผลต่อแผนงานโครงการขององค์กรอย่างไรบ้าง 
เพ่ือจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้สูงขึ้น หน้าที่หลักของผู้บริหารคือจะต้องท าการวางแผนการติดต่อสื่อสาร
ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลตามความมุ่งหมาย วิธีการต่าง ๆ 
ที่น ามาใช้ มีดังนี ้
  1.1.1  ติดต่อโดยอาศัยสายการควบคุมบังคับบัญชา คือ การส่งค าสั่งระเบียบข้อบังคับ
หรือข่าวสารต่าง ๆ ไปตามสายงานตามล าดับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วาจาหรือใช้หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
ซ่ึงเป็นวิธีที่ใช้กันอยู่ทั่วไป 

  1.1.2  ท าเป็นสมุดคู่มือหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่วนมากมักจะใช้ส าหรับผู้เข้ามาใหม่ ๆ 
เช่น ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน เป็นต้น 

  1.1.3  จัดชั้นหรือห้องส าหรับเก็บข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่
ได้ศึกษาค้นคว้า 
  1.1.4  ใช้เครื่องขยายเสียง เพ่ือประชาสัมพันธ์ หรือประกาศข้อมูลข่าวสาร 
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  1.1.5  จัดท าวารสารของหน่วยงาน เช่น วารสารของโรงเรียน เป็นต้น 

  1.1.6  จัดท าบอร์ด ติดโปสเตอร์ หรือแจกแผ่นพับ เพ่ือส่งข่าวสาร ค าสั่ง และแสดงผลงาน
ต่าง ๆ  

1.2  การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) เป็นการสื่อสารจากบุคลากร
ไปยังผู้บริหาร เช่น การขอค าแนะน า การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารได้ทราบ ซึ่งการสื่อสาร
แบบนี้มักจะสั้นและไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะบุคลากรไม่กล้าพอที่จะติดต่อกับผู้บริหารเพราะกลัวว่า
ผู้บริหารจะประเมินตนเองว่า ไม่มีความสามารถ ไม่เก่ง หรือกลัวว่าจะได้รับผลในทางลบกลับคืนมา 

หรือถ้าจะสื่อก็อาจจะสื่อข้อมูลที่เป็นเรื่องดีเพ่ือเอาใจผู้บริหาร แต่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานจึง
ควรท าการสื่อสารจากเบื้องล่างไปสู่เบื้องบน ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่ การสื่อสารจากล่างขึ้นบนจะก่อให้เกิดประโยชน์
หลายประการ ดังนี้  

      1.2.1  ท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูลย้อนกลับจากการท างาน เช่น ปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

ซึ่งผู้บริหารจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานในการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กรด้วย  

      1.2.2  ท าให้ผู้บริหารได้รับทราบประสิทธิผลและปัญหาอุปสรรคจากบนลงล่าง  
      1.2.3  ช่วยท าให้พนักงานลดความกดดัน และความเครียดต่าง ๆ ลงได้ระดับหนึ่ง 

เพราะได้โอกาสสื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและปัญหา  

      1.2.4  การสื่อสารแบบนี้จะท าให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและมีความผูกพันกับองค์กร
มากขึ้น จึงเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวขององค์กรให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
สื่อสารกับผู้บริหารมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้  เช่น  จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น จัดส ารวจ
ทัศนคติของบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ เช่น ส ารวจความคิดเห็นด้านการสื่อสาร ประกาศนโยบายเปิด
ประตูกว้างให้สามารถเข้าพบผู้บริหารได้สะดวกขึ้น การประชุมนัดพิเศษ การพูดคุยกันอย่างไม่เป็น
ทางการ  

1.3  การสื่อสารในแนวนอน (Later หรือ Horizontal Communication) เป็นการสื่อสาร 
ในแนวทางเดียวกัน กลุ่มงานเดียวกัน หรือในระดับเดียวกันจะมีความเป็นมิตรเป็นกันเอง จะช่วยให้
การประสานงานได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาการสื่อสารตามสายงาน และยังเป็นช่องทางในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กรเพราะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันท าให้เห็นโอกาสต่าง ๆ มากขึ้น  

1.4  การติดต่อสื่อสารในแนวทแยง (Diagonal Communication) มักเป็นการสื่อสารข้ามแผนก
และข้ามระดับ โดยปกติมักจะเป็นการสื่อสารของฝ่ายให้ค าแนะน า (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line)  
เช่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคลติดต่อไปยังพนักงานฝ่ายการผลิตเพ่ือแจ้งข้อมูลด้านกฎระเบียบที่ประกาศให้
พนักงานได้ทราบ 
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2.  การติดต่อสื่อสารภายนอก (External Communication) 

คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกกับองค์กร 
ลักษณะของการติดต่อสื่อสารภายนอก ได้แก่ 

            2.1  การต้อนรับ 

2.2  การนัดหมาย 

2.3  จดหมายออก และจดหมายเข้า 
2.4  โทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2.5  การใช้บริการจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด 

2.6  การใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย 

2.7  การใช้บริการสื่อมวลชนต่าง ๆ 

2.8  สิ่งตีพิมพ์ของบริษัท 

2.9  ค าปราศรัย 

2.10  ข้อความโฆษณา 
 

การสื่อความหมายระหว่างครูกับผู้บริหาร 
 

การสื่อความหมายระหว่างครูกับผู้บริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการท างาน ซึ่งอาจจะ
เป็นการสื่อความหมายทั้งแบบเป็นพิธีการ และไม่เป็นพิธีการก็ได้ การด าเนินงานตามภารกิจของครู 
จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่นั้น ตัวแปรส าคัญอย่างหนึ่งก็คือลักษณะการสื่อความหมายระหว่างครู
กับผู้บริหารผ่านสถาบันนั้น ๆ ซึ่งครูจ าเป็นต้องทราบแนวปฏิบัติในการสื่อความหมายกับผู้บังคับบัญชา  
ดังต่อไปนี้ 
 

1.  แนวปฏิบัติในการสื่อความหมายของครูต่อผู้บังคับบัญชา 

การสื่อความหมายระหว่างครูกับผู้บริหารนั้น โดยปกติจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่  
และความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ (สมยศ  นาวีการ, 2524 : 141) 

1.1  แจ้งข่าวสารหรือให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้บังคับบัญชาให้รับรู้ ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับงาน และ
เรื่องท่ีควรรู้ทั่ว ๆ ไป 

1.2  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบ 

1.3  ซักถามทันที เมื่อเกิดข้อข้องใจ หรือสงสัยเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการท างานและเป้าหมาย
ของงานที่ปฏิบัติ 

1.4  รายงานผลการปฏิบัติงานของตนให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 



249 
 

1.5  ศึกษา กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เข้าใจ ชัดเจน แจ่มแจ้ง 
1.6  พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 

 

 นอกจากนี้การสื่อความหมายของครูต่อผู้บริหารจะเป็นไปได้อย่างเหมาะสมนั้น ครูจะต้อง
เป็นผู้ฟังที่ดี เพราะว่าการฟังอย่างมีประสิทธิภาพจะน าไปสู่การสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพด้วย  
ลักษณะของการฟังของครูในการสื่อความหมายกับผู้บริหารควรมีลักษณะดังนี้ 
 1.  พูดแต่น้อยและฟังให้มาก 

 2.  ท าให้ผู้พูดรู้สึกสบายใจ และมีอิสรภาพในการพูด 

 3.  แสดงท่าทีว่ามีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะฟัง 
 4.  ขจัดสิ่งที่ท าให้เสียสมาธิในการฟังออกไป 

 5.  อดทน อย่าชัดจังหวะหรือลุกเดินหนีไป 

 6.  ควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง 
 7.  ถามค าถามเพ่ือแสดงให้เห็นว่ายังฟังอยู่ และช่วยให้ผู้บริหารขยายประเด็นออกไปได้อีก 

 8.  แสดงความเห็นเพื่อวิจารณ์ และโต้แย้งด้วยเหตุผลอันสมควร 

 

 อย่างไรก็ตามการสื่อความหมายตามนัยดังกล่าวควรเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่องานในหน้าที่และ
หน่วยงานเป็นประการส าคัญจึงจะถือได้ว่าการสื่อความหมายระหว่างครูกับผู้บริหารสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง 
 

การสื่อความหมายระหว่างครูกับผู้ร่วมงาน 

 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นองค์การ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชา  
และมีระบบบริหารงานที่ลดหลั่นกันไป การสื่อความหมายในองค์กรมักเป็นไปในรูปของการติดต่อ
ประสานงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ การช่วยกันแก้ปัญหา ช่วยกันผลัดกันให้เกิด
ความเข้าใจอันดี และร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการ
ติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการ เช่น การออกค าสั่ง และที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นตลอดจนให้ข่าวสารที่เป็นสาระแก่คนในองค์การ 

 บทบาทของครูนอกจากสอนหนังสือและสัมพันธ์กับตัวนักเรียนโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว บุคลากรอีก
ประเภทหนึ่งที่ครูจะต้องเกี่ยวข้องด้วยอย่างมากก็คือเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้ที่สัมพันธ์กันในลักษณะ
ต่าง ๆ กัน เช่น สอนร่มกัน ท างานธุรการ ร่วมกันท าโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกัน เป็นต้น  
ลักษณะการท างานร่วมกันดังกล่าว จะท าให้งานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น  
ขึ้นอยู่กับการสื่อความหมายระหว่างครูกับเพ่ือนร่วมงานด้วยกันเป็นส าคัญ 
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1.  แนวคิดในการท างานร่วมกัน 

 การท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมนั้นก าลังได้รับความนิยมแพร่หลายเป็นอย่างมากในหน่วยงาน
ทั้งของรัฐและเอกชน โดยถือหลักการกระบวนการกลุ่มและผลการปฏิบัติงานกลุ่มเป็นส าคัญ 

 การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการดังนี้ 
 1.1  ทุ่นเวลาและแรงงาน เพราะเป็นการแข่งขันงานกันท า 
 1.2  เปิดโอกาสให้มีการใช้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเต็มที่ 
 1.3  เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพร้อมเพรียงกันในการท างาน เพราะต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

 1.4  ช่วยลดความผิดพลาดของงานให้น้อยลง 
 1.5  กลุ่มจะช่วยให้สมาชิกเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น 

 1.6  กลุ่มจะเกิดความมั่นคง เพราะสมาชิกมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
 เกล็น เอ็ช วานีย์ (Glen H. Varney) ได้เสนอแนวทางในการก าหนดกลุ่มท างานที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ดังนี้ 
 1.  สมาชิกในกลุ่มมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและยอมรับซึ่งกันและกัน 

 2.  สมาชิกเข้าใจบทบาทของกลุ่มและหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน 

 3.  มีการติดต่อสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ อยู่เสมอ 

 4.  มีการสนับสนุนระหว่างสมาชิกด้วยกัน 

 5.  สมาชิกเข้าใจกระบวนการกลุ่ม พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในกลุ่มเพ่ือท างาน
ด้วยกันอย่างใกล้ชิด 

 6.  มีแนวทางในการท างาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7.  น าความขัดแย้งในกลุ่มมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนากลุ่มได้ 
 8.  มีความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มมากกว่าการแข่งขัน 

 9.  มีสมรรถภาพในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 10.  สมาชิกกลุ่มรู้สึกเป็นอิสระและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 

 จากแนวคิดในการก าหนดกลุ่มท างานที่มีประสิทธิภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุ่มเป็นส าคัญ ซึ่งในด้านพฤติกรรมในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนั้นมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงเป้าหมาย 
2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมที่มุ่งความส าเร็จของงาน และพฤติกรรมที่มุ่งส่งเสริมและบ ารุงรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก 

 พฤติกรรมที่มุ่งความส าเร็จของงานนั้น อาจจะมีต่าง ๆ กัน เช่น เป็นผู้ริเริ่ม ผู้แสวงหาข้อมูล
หรือข้อคิดเห็น เป็นผู้ตั้งค าถาม ซึ่งเสาะแสวงหาความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เป็นผู้ให้ข้อมูล
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เมื่อกลุ่มต้องการในเรื่องที่เขารู้และมีประสบการณ์อยู่แล้ว เป็นผู้ท าความกระจ่างเมื่อสมาชิกมีความสงสัย  
เป็นผู้สรุปเมื่อกลุ่มวิจารณ์หรือเมื่อมีการอภิปรายกันพอสมควรแล้ว เป็นผู้ประสานความคิดเห็น และ
เป็นผู้กระตุ้น เป็นต้น 

 พฤติกรรมที่มุ่งส่งเสริม และบ ารุงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกนั้น อาจจะมีลักษณะดังนี้  
เช่น เป็นผู้สร้างบรรยากาศ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอม เป็นผู้ประสานงานในการติดต่อ เป็นผู้กระตุ้น
ให้คนอ่ืนได้พูดบ้าง เป็นผู้สังเกต และเป็นผู้ให้ค าวิจารณ์ 
 

2.  หลักในการท างานร่วมกัน 

 ในการท างานร่วมกันนั้นเมื่อก าหนดกลุ่มได้แล้ว แนวทางต่อมาก็คือควรจะได้มีการก าหนด
หลักการด าเนินงานของกลุ่ม เพราะกลุ่มที่มีประสิทธิภาพย่อมจะต้องมีหลักการในการท างานที่ดี ซึ่งในที่นี้
จะขอเสนอหลักการดังนี้ 
 2.1  ก าหนดจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพ่ือให้ทุกคนทราบจุดมุ่งหมายปลายทางก่อนลงมือด าเนินงาน  
เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ อันอาจเกิดข้ึนได้ภายหลัง 
 2.2  อภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนโยบาย และระเบียบ
วิธีการต่าง ๆ ที่จะด าเนินงานต่อไป 

 2.3  ตัดสินใจร่วมกัน เพ่ือให้สมาชิกได้ใช้สติปัญญาความสามารถ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล  
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้น 

 2.4  ด าเนินงานร่วมกันเม่ือตัดสินใจร่วมกันแล้ว ก็ต้องถึงขั้นลงมือด าเนินงานร่วมกันต่อไป  
ทั้งนี้อาจมีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มรับหน้าที่กันไปปฏิบัติเป็นส่วน ๆ ไป 

 2.5  ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันแล้ว เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่า
การด าเนินงานของกลุ่มบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ มีส่วนใดควรปรับปรุงแก้ไข
อย่างไรส าหรับก าหนดจุดมุ่งหมายใหม่ในการด าเนินงานของกลุ่มต่อไป 

 หลักท้ัง 5 ประการดังกล่าวเป็นหลักการรวม ๆ ซึ่งอาจน าไปใช้กับหน่วยงานใดก็ได้ที่มีลักษณะ
การท างานเป็นกลุ่ม และมีการร่วมมือกัน โรงเรียนก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีลักษณะการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ครูในโรงเรียนซึ่งอยู่ในฐานะสมาชิกกลุ่มแน่นอน จึงควรจะได้มีการทบทวนถึงบทบาทของตน
และหลักการท างานร่วมกันดังกล่าวเพ่ือน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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3.  ลักษณะของสมาชิกแบบต่าง ๆ ในกลุ่ม 

 วิจิตร (ธีระกุล) วรุตบางกูร และ สุพิชญา  ธีระกุล (2520 : 115-118) ได้ประมวลลักษณะของ
สมาชิกกลุ่ม ซึ่งต้องท างานร่วมกันออกเป็น 2 แบบ คือ 

 3.1  สมาชิกในกลุ่มที่ให้ประโยชน์แก่หมู่คณะ ซึ่งจะแสดงบทบาทของตนออกมาในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น เป็นผู้ริเริ่ม ผู้น าทาง ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ให้ก าลังใจ ผู้ประสานงาน ผู้สรุปผล ผู้แสวงหา
ข้อเท็จจริง ผู้ประนีประนอม ผู้ให้ข้อเท็จจริง ผู้จัดการ โฆษก ผู้บันทึก ผู้ประเมิน ผู้สังเกตการณ์ และ 
ผู้อาวุโส 

 3.2  สมาชิกที่มีลักษณะค่อนข้างไปทางลบ สมาชิกประเภทนี้จะมีลักษณะถือตนเองเป็นศูนย์กลาง
มากกว่าแบบแรก บทบาทของสมาชิกเหล่านี้จะแสดงออกมาในรูปของผู้ก้าวร้าว ผู้ขัดคอ ผู้คอยขุดคุ้ย
เรื่องจุกจิกหยุมหยิม ผู้ข่มขู่ ผู้ต้องการคนยกย่อง ผู้ผูกขาด ผู้เรียกร้องความสนใจ ผู้ถอนตัวและหลีกเลี่ยง
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

 นอกจากนี้ แอนโทนี  ดาวน์ (Anthony  Dawn) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ร่วมงานในองค์การ
ไว้ 5 จ าพวกคือ 

 1.  นักไต่เต้า พวกนี้พยายามทุกวิถีทางที่จะหาความก้าวหน้าให้กับตนเอง ท าให้ได้อ านาจ รายได ้ 
และเกียรติยศของเขาเพ่ิมถึงขีดสุด 

 2.  นักอนุรักษ์นิยม พวกนี้พยายามยึดแน่นอยู่กับสิ่งที่ได้รับ คือ รักษาระดับอ านาจ รายได้ และศักดิ์ศรี
ในปัจจุบันให้คงไว้ ดังนั้นจึงไม่นิยมความเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีทั้งพวกที่กลัวการสูญเสียอ านาจที่ตนมี
อยู่และพวกท่ีคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพจะท าให้ตนมีภาระงานมากข้ึน 

 3.  นักสนับสนุน พวกนี้มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต อ านาจหน้าที่
ของเขา ทั้งนี้อาจจะเกิดจากความรับผิดชอบของเขาเอง หรือผลประโยชน์ที่ได้รับมากข้ึน 

 4.  นั่งคลั่งอุดมการณ์ พวกนี้มุ่งแต่จะใช้ทรัพยากรและพลังไปในส่วนที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของตน โดยไม่ค านึงถึงขอบข่ายอันกว้างขวางของความรับผิดชอบที่เป็นทางการของตน 

 5.  นักรัฐบุรุษ พวกนี้เป็นพวกที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะสาขาของเขาซึ่งเกิดจากข้อมูล  
การฝึกอบรม และประสบการณ์ต่าง ๆ ของตน พวกนี้มักเป็นนักคิด และนักวิชาการมากกว่าปฏิบัติ  
เพราะความคิดเห็นอันกว้างขวางของเขามักขัดแย้งกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเขาเสมอ 

 ลักษณะและพฤติกรรมดังกล่าว มักจะเกิดขึ้นได้เสมอในการท างานร่วมกันโดยทั่วไป ครูในฐานะ
ที่ต้องการร่วมงานกับผู้อื่นอยู่เสมอจึงต้องศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้ร่วมงานเหล่านี้ เพ่ือจะได้ปรับตัว
ในการท างานได้ถูกต้องและหาทางแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมดังกล่าวของเพ่ือนร่วมงานและปรับตนให้
เหมาะสมกับเพ่ือนร่วมงานยิ่งข้ึน 
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4.  แนวปฏิบัติส าหรับการเป็นผู้ร่วมงาน 

 ในฐานะที่ครูเป็นผู้ร่วมงานคนหนึ่งในหน่วยงาน และต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนตลอดเวลา  
ทั้งในเวลาการท างานและนอกเหนือเวลาการท างาน  การที่จะปรับบทบาทของเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ได้นั้น  
ต้องพัฒนาพฤติกรรมและบทบาทของตนเองก่อน แนวปฏิบัติส าหรับการเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมีดังนี้ 
(มนูญ วงศ์นารี, 2523 : 17) 
 4.1  จงอย่ามองคนอ่ืนในแง่ร้าย หรือเป็นคนไม่ดีมาแต่ก าเนิด ควรมองว่าทุกคนเป็นคนดีมาตั้งแต่
พ้ืนฐานเดิม 

 4.2  การประเมินค่าของคนควรจะประเมินค่าทั้งส่วนที่ดีและไม่ดี ส าหรับการให้ข้อคิดเห็นในเรื่อง
ความประพฤติและปฏิบัติไม่ดีนั้นต้องเป็นไปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการพัฒนาสร้างสรรค์มากกว่าท าลาย 

 4.3  ค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของตนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกระบวนการและสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ อยู่เสมอ 

 4.4  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างบุคคล
ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มและหน่วยงานอย่างสูงสุด 

 4.5  อย่าประเมินความสามารถของคนเฉพาะงานที่เขารับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 
หากแต่จะต้องมองถึงลักษณะและความสามารถพิเศษอย่างอ่ืนของเขาที่อาจน ามาใช้ได้ในโอกาสต่าง ๆ  
 4.6  อย่าปิดกั้นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ๆ พยายามส่งเสริมให้เขาได้แสดงความรู้สึกนึกคิด
ต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน 

 4.7  จงอย่าสวมหน้ากากหรือแสดงละครระหว่างกันและกัน แต่ให้แสดงออกซึ่งความเปิดเผย
และความจริงใจต่อกัน 

 4.8  จงอย่ายึดมั่นในสถานภาพของตน และอาศัยสถานภาพของตนสร้างอภิสิทธิ์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง 
 4.9  ให้ความไว้วางใจกับผู้อ่ืนอย่างแท้จริง 
 4.10  กล้าเผชิญหน้ากับผู้อื่นด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงเสมอ 

 4.11  กล้าเสี่ยงในการท างาน ถ้าเชื่อว่าการตัดสินใจในการเสี่ยงจะช่วยท าให้งานดีขึ้น 

 4.12  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นในการท างานร่วมกันเสมอ 

 

 การเป็นผู้ร่วมงานที่ดี นอกจากการปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานที่เหมาะสมดังกล่าวแล้ว ครูควรค านึง  
ถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อหน่วยงานประกอบด้วย นั่นคือเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในโรงเรียนก็เช่นกันถ้าครูเป็นผู้ร่วมงานที่ดี และ
มีความรับผิดชอบต่อการงานในหน้าที่อย่างแท้จริง การสื่อความหมายที่ดีระหว่างครูกับผู้ร่วมงานก็จะ
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เกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก ดังค าสอนในโคลงโลกนิติ ที่ปรารถนาให้คนรักกัน ดีต่อกัน เพราะหากอยู่ใกล้ชิด
ในสังคมเดียวกันแล้วต้องมีเหตุมาโกรธหรือขุ่นเคืองกันย่อมสร้างความอึดอัดให้ทั้งสองฝ่าย ดังค าสอนที่ว่า 
 

     รักกันอยู่ขอบฟ้า      เขาเขียว 

เสมออยู่หอแห่งเดียว      ร่วมห้อง 
ชังกันบ่แลเหลียว      ตาต่อ กันนา 
เหมือนขอบฟ้ามาป้อง      ป่าไม้มาบัง 

(โคลงโลกนิติ) 
ที่มา : http://www.kaweeclub.com/b35/t383/ 

 
5.  หลักการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 

การสื่อความหมายระหว่างครูกับผู้ร่วมงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อความหมายระหว่างคนที่มี
ฐานะและบทบาทเท่ากัน ซึ่งเราเรียกว่าเป็นการสื่อความหมายในระดับแนวนอน (Horizontal) ซึ่ง
อาจเป็นการสื่อความหมายที่เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การสื่อความหมายระหว่างครูกับผู้ร่วมงาน เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
มากขึ้นนั้น ครูควรมีความรู้ในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ เพ่ือเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมี
ทัศนคติที่ดีต่อกัน 

ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น ควรทราบ
หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ดังนี้ (กุลยา  ตันติผลาธีวะ, 2526 : 43-48) 

1.  ให้ความเคารพต่อตนเองและผู้อ่ืน ในขณะที่ท างานร่วมกับใครก็ตาม หากท่านให้ความเคารพ
ต่อความรู้ความสามารถของตัวท่านเอง ท่านจักให้ส่วนรวมด้วยใจบริสุทธิ์ ผลงานที่ออกมาจะดีตามที่
ท่านหวัง และในขณะเดียวกัน ถ้าท่านเคารพในความสามารถ ความรู้ในตัวผู้ร่วมงานแล้วผลงานจะมี
ผลสัมฤทธิ์กว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในทันที เพราะทุกคนต่างก็จะให้แก่กันด้วยใจบริสุทธิ์ และต่างก็เคารพ
ความรู้สึกกันและกัน การที่คนเราให้ความเคารพแก่กันด้วยการกระท าและน้ าใจ จะท าให้การอยู่ร่วมกันนั้น
มีความสุขด้วย ดังค าสอนในโคลงโลกนิติที่ว่า 

 

     ให้ท่านท่านจักให้      ตอบสนอง 
นบท่านท่านจักปอง      นอบไหว้ 
รักท่านท่านควรครอง      ความรัก เรานา 
สามสิ่งนี้เว้นไว้      แต่ผู้ทรชน 

(โคลงโลกนิติ) 
ที่มา : http://www.kaweeclub.com/b35/t383/ 

http://www.kaweeclub.com/b35/t383/
http://www.kaweeclub.com/b35/t383/
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2.  เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกลุ่ม จะด้วยความคิดเห็น การปฏิบัติหรือการตัดสินใจก็ตาม  
จงอย่ากระท าตนเป็นเหลือบที่แฝงตัวอยู่กับผู้อ่ืน คอยแต่กัดกินท าลายมิให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ตนอาศัย  
จงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ คือความร่วมมือที่ท่านพึงพร้อมปฏิบัติอยู่เสมอ 

3.  ท าความเข้าใจต่อบทบาทของกันและกัน แต่มิใช่ยกกันจนเลยเถิด จงเข้าใจว่าครูต้องเป็นครู  
นักเรียนก็เป็นนักเรียน หรือพยาบาลไม่ใช่แพทย์ เป็นต้น ต่างไม่ก้าวก่ายกัน ครูไม่ควรท าสู่รู้งานเสมียน  
แม้แต่จะรู้ และในท านองเดียวกันเสมียนก็มิควรสู่รู้งานครู แม้จะรู้ก็ตาม เพราะเราต่างมีบทบาทของตนเอง  
ที่จะต้องแสดงให้เต็มที่และถูกต้องตามที่ตนได้รับมอบหมาย จะปฏิเสธเสียมิได้ตัวท่านก็จักท างานใน
หน่วยงานของท่านได้อย่างมีความสุข 

4.  อดทนต่อปฏิกิริยาต่อต้าน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผู้ร่วมงานของท่าน หรือแม้แต่หัวหน้าทีม  
ให้คิดเสียว่า “คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ” ท่านจงอย่าหวังว่า คนทุกคนที่รู้จักท่านจะรักท่าน
เห็นดีเห็นชอบเหมือนท่าน นั่นเป็นความสมหวังที่หาสิ้นสุดมิได้ ณ ที่ทุกแห่งย่อมมีคนชังรังเกียจท่าน  
ไม่ยอมรับตัวท่านจนในบางครั้งอาจใช้ปฏิกิริยาท่าทาง ค าพูดเชือดเฉือนท่านให้เกิดความท้อถอย ให้ท่าน
จงคิดเสียเถิดว่า เขาเป็นคนหาใช่มนุษย์ไม่และให้ท่านใช้สิ่งเหล่านั้น เป็นแรงผลักดันให้ท่านมุ่งแต่
ความดี จะท าให้ท่านประสบผลส าเร็จ จงเห็นแก่ส่วนรวมแล้วท่านจะมีสุขมากกว่าท่านท าเพ่ือตัวเอง 

5.  สังเกตกลุ่มย่อยในวงการของตนว่าเป็นกลุ่มในลักษณะใด จะใช้ประโยชน์จากกลุ่มเหล่านั้น
อย่างไร และควรปรับตัวอย่างไร ในการเกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้น ๆ อย่าดูแต่ว่าดีไม่ดี เพราะต่างคนต่างมี
หลักการของตนเอง 

6.  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานของท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม กระตุ้นให้เขาได้มีส่วนให้มาก
ที่สุด การรวมกลุ่มเราไม่ควรเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน หรือใจตนแต่เพียงอย่างเดียว ต้องค านึงถึงความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มด้วย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน เพราะจะน าทางไปสู่
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

7.  ต้องมีความม่ันใจ และเชื่อในความสามารถของตนว่าเหมาะกับงานนั้นหรือไม่ เพ่ือจะได้
ไม่เป็นตัวถ่วง หรอืไปสร้างข้อขัดแย้งให้แก่กลุ่ม เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นสาเหตุ 

8.  ใจกว้างและเปิดโอกาสให้มีการโต้ตอบกันแบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือชี้แจงข้อบกพร่อง
ข้อขัดแย้งในระหว่างท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเหมือนกัน ตรงกัน การด าเนินสู่จุดประสงค์
เดียวกันก็ย่อมง่าย ความคับข้องใจมีน้อยหรือไม่มีเลย 

9.  ใช้วิธีพูดที่มีประสิทธิภาพทั้งวาจา แลกิริยาท่าทาง ให้ดูแล้วโสมนัสชื่นใจ เข้าใจได้ตรงกัน  
การพูดรัวเร็วท าให้คนไม่อยากฟัง การพูดเชื่องช้าท าให้คนเบื่อหน่าย การพูดที่ใช้ท่าทางหน้าตามากเกินไป  
จะท าให้คูส่นทนาเมื่อยหน้าเมื่อยตัวไปด้วย ฉะนั้นการพูดจะต้องทิ้งจังหวะ และมีท่าทางประกอบตาม
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ความเหมาะสม ควรสนทนาปราศรัยอย่างเป็นกันเอง ไม่ควรผูกขาดการพูดอยู่คนเดียวหรือฟังอย่างเดียว  
การเป็นคนช่างเจรจา มิใช่จะเป็นทางเปิดแห่งมนุษยสัมพันธ์ได้ดีเสมอไป ถ้าหากการพูดนั้นไม่ได้ใส่
ความจริงใจ จังหวะจะโคนลงไปด้วย ผู้ฟังจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ และขาดความเชื่อถือดัง
สุภาษิตท่ีว่า “ปากฉีกถึงใบหู” หรือ “ปากโป้ง” และในค าสอนของสุนทรภู่ที่ว่า 

 

     ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ 
มีคนรักร้อยถ้อยอร่อยจิต 

แม้นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร 

จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 
(นิราศภูเขาทอง) 
ที่มา : http://pt.slideshare.net/kingkarnsomchit/ss-61934713?nomobile=true 

 

การสื่อความหมายระหว่างครูกับชุมชน 

 

 ครูเป็นผู้มีบทบาทอย่างส าคัญในการเป็นผู้น าชุมชน การสื่อความหมายของครูกับคนในชุมชน
จึงเป็นสิ่งที่ครูจะต้องค านึงและพัฒนาให้เหมาะสมอยู่เสมอเพ่ือให้การสื่อความหายของครูกับชุมชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรที่จะศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ด้วย  
นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงบทบาทของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน และบทบาทของครูที่สัมพันธ์กับ
บทบาทของโรงเรียนดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาการสื่อความหมายระหว่างครูกับชุมชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 โรงเรียนซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษา จึงมีพัธกิจหลักต่อชุมชนซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
(สิริวรรณ  ศรีหพล, 2524 : 95) 
 1.1  ถ่ายทอด สั่งสม และพัฒนาวัฒนธรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนด ารงอยู่ได้ 
 1.2  อบรมสมาชิกของชุมชนให้รู้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และแบบแผนของชุมชนนั้น อย่างมีความสุข 

 1.3  พัฒนาคุณภาพของสมาชิกในชุมชน เพ่ือให้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาชุมชนด้านอ่ืน ๆ 
เช่น เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง เป็นต้น 
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 โดยพันธกิจดังกล่าว อาจสรุปได้ว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่มีต่อชุมชนดังนี้ (สุรีย์  สุเมธีนฤมิตร, 
ม.ป.ป. : 11) 
 1.  จัดการศึกษาที่ตรงกับปัญหา ความต้องการและระดับความสามารถของคนในชุมชน 

 2.  ปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในแง่ของการครองชีพ สุขภาพอนามัย ทัศนคติ  
ความเชื่อ ในรูปของการท าโครงการ หรือการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

 3.  ช่วยเหลือ แนะน า ให้สมาชิกของชุมชน รู้จักสงวนและใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างฉลาด  
รักษาขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นไว้ด้วยความภาคภูมิใจ 

 4.  สร้างบรรยากาศ ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน นั่นคือยอมรับความส าคัญ
ซึ่งตรงกันและกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งระหว่างครู นักเรียน และสมาชิกในชุมชน 

 โรงเรียนกับชุมชนจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอนในโรงเรียน และเพ่ือพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของชุมชน 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 โรงเรียนจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้  (สิริวรรณ  ศรีหพล, 
2524 : 95) 

2.1  เสนอรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับกิจการและข่าวสารของโรงเรียน 

 2.2  รับทราบข่าวสารและการเคลื่อนไหวของชุมชน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของโรงเรียน 

 2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษา 

 2.4  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 2.5  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการวางเป้าหมายของการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

 2.6  เพ่ือให้โรงเรียนเป็นศูนย์ประชาคม  ศูนย์การศึกษา  และวัฒนธรรม 

 2.7  เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

 2.8  สร้างความเชื่อถือและยกย่องให้เกิดกับชุมชนอย่างแท้จริง 
 

 ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนดังกล่าว โรงเรียนก าหนดนโยบายของสถาบันไว้อย่างแน่ชัดว่า
จะด าเนินงานด้านนี้ไปในลักษณะใด ซึ่งท าได้ทั้งการน าโรงเรียนไปสู่ชุมชนและน าชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียน  
ด้วยกิจกรรมและวิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้จะต้องพัฒนาวิธีการอยู่เสมอให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเป็นส าคัญ 
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3.  ผลที่โรงเรียนได้รับจากชุมชน 

 โรงเรียนกับชุมชนจะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน จะส่งผลโดยตรงถึงโรงเรียนดังนี้ 
 3.1  ประชาชนทั่วไปสนใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมกับงาน
ของโรงเรียน เอาใจใส่ดูแลการเรียนการสอนของบุตรหลานมากขึ้น 

 3.2  ประชาชนทั่วไปให้การยอมรับและมีความภาคภูมิใจว่าตนมีส่วนเป็นเจ้าของโรงเรียน 

 3.3  ประชาชนทั่วไปจะมีทัศนคติที่ดีต่อครู และยอมรับว่าครูเป็นคนส าคัญของสังคม 

 3.4  ท าให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนมีโอกาสในการเป็นผู้น าในการปรับปรุงแก้ไขความเป็นอยู่
และพัฒนาชุมชน 

 

4.  ครูกับชุมชน  
 ในเมื่อโรงเรียนและชุมชนจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันตามพันธกิจ ดังที่กล่าวมาแล้ว  
ครูซึ่งเป็นบุคลากรที่ส าคัญที่สุดของโรงเรียนจ าเป็นต้องรับหน้าที่ด าเนินการให้พันธกิจดังกล่าวส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ครูจึงควรศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนที่ตนอยู่โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนา
บทบาทและความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง 
 

5.  ข้อมูลพื้นฐานที่ครูควรศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

 สิ่งที่ครูสนใจ และบันทึกไว้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เกี่ยวกับข้อมูลในชุมชน ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ (ภิญโญ สาธร, 2523 : 241-243) 
        1.  พลเมือง 

1)  เชื่อชาติ ศาสนา 

2)  อัตราการเกิดในชุมชน 

3)  ขนาดครัวเรือนว่ามีคนจ านวนเท่าไรโดยเฉลี่ยและขนาดชุมชน 

4)  โครงสร้างทางสังคม และสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียนและสถาบันอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนนั้น 

5)  กลุ่มอิทธิพล กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  
        2.  ครอบครัวต่าง ๆ  

1)  สภาพทางวัตถุของบ้านเรื่องโดยทั่วไป 

2)  สภาพการเป็นเจ้าของ ผู้เช่า ผู้อาศัย 

3)  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครัวเรือน 
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        3.  อาชีพ 

1)  ลักษณะ ประเภท และความม่ันคงของอาชีพ 

2)  ลักษณะเฉพาะของอาชีพที่เก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของพลเมือง 
3)  รายได้จากอาชีพ ค่าแรง เมื่อเปรียบเทียบกับที่อ่ืน 

4)  ความช านาญในอาชีพนั้น ๆ  
5)  โอกาสการมีงานท า และการว่างงาน 

6)  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เช่น สหพันธ์ 
7)  การหารายได้พิเศษ หรือประกอบธุรกิจเพ่ิมเติม 

        4.  สภาพทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ 
1)  ที่ตั้งของชุมชน 

2)  ประวัติความเป็นมาของชุมชนนั้น 

        5.  ลักษณะการปกครอง 
1)  มีลักษณะการปกครองแบบใด เช่น เทศบาล สุขาภิบาล 

2)  ลักษณะท่าทีความสนใจต่อพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
3)  การบริการของทางราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีต่อชุมชน 

4)  การได้รับความคุ้มครองจากภัยทางการเมือง 
        6.  การคมนาคมติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอื่น ๆ  

1)  ลักษณะของเส้นทางคมนาคม 

2)  ความรวดเร็ว ล่าช้า ของการขนส่งสินค้าและการเดินทาง 
3)  ความสะดวก และความนิยมของบุคคล 

4)  การสื่อสารและสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 

        7.  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

1)  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับคนทั่ว ๆ ไป เช่น โรงภาพยนตร์ สนามกีฬา   
สวนสาธารณะ  ฯลฯ 

2)  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเฉพาะกลุ่ม เช่น สนามเด็กเล่น 

        8.  การสาธารณสุข 

1)  จ านวนโรงพยาบาล สถานีอนามัย และคลินิกเอกชน 

2)  สภาพการสาธารณสุขของพลเมือง 
3)  ปัญหาต่าง ๆ ทางการสาธารณสุข เช่น ปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ ฯลฯ 
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        9.  การประกันสังคม 

1)  หลักประกันการว่างงาน การเจ็บป่วย ของพลเมือง 
2)  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเรื่องนี้ 
3)  ความต้องการของพลเมือง 

        10.  กิจการขององค์การต่าง ๆ ของชุมชน 

1)  การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของพลเมือง 
2)  ความสนใจในองค์การต่าง ๆ เช่น ศาสนา และสมาคม 

3)  ความสนใจและบทบาทของผู้น าในองค์การเหล่านั้น 

4)  ลักษณะ ประเภท และจ านวนขององค์การต่าง ๆ ที่มีในชุมชน 

 ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ครูจะต้องศึกษาและน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาการเรียนการสอน  
หรือกิจการของโรงเรียนได้ตามโอกาสต่าง ๆ ประการส าคัญครูสามารถน าข้อมูลดังกล่าวใช้ส าหรับการ
สื่อความหมายกับคนในชุมชนได้เหมาสมยิ่งขึ้น 

 

 ในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่เป็นแกนในการพัฒนาชุมชนคือ ลักษณะของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งมี
อิทธิพลต่อชุมชนในรูปแบบที่ต่างกันออกไป ครูจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของ
กลุ่มเฉพาะเหล่านี้ด้วย กลุ่มดังกล่าวได้มีผู้จัดแบ่งไว้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ (อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง, 
2525 : 131-132) 

1.  กลุ่มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มธนาคาร เป็นต้น 

2.  กลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรี หรือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนา
หรือกลุ่มอาสาพัฒนา กลุ่มในองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 

3.  กลุ่มทางการเมือง เช่น กลุ่มผู้น า กลุ่มความมั่นคง กลุ่มแกนน าพรรคการเมือง เป็นต้น
การวิเคราะห์ชุมชนตามประเด็นต่าง ๆ และวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มในชุมชนดังกล่าวจะท าให้ครู
แสวงหาแนวทางหรือท่าทีต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติต่อชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 

6.  แนวปฏิบัติของครูในการสื่อความหมายกับชุมชน 

 ครูเป็นผู้มีบทบาทอย่างส าคัญในการด าเนินภารกิจของโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ คุณภาพของ
โรงเรียนจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นส าคัญ ความเชื่อถือของผู้ปกครองและคนในชุมชนจึงมุ่งมาที่ครู 
ถ้าครูประพฤติตนไม่เหมาะสมก็ถือว่าโรงเรียนไม่เหมาะสมเช่นกัน แนวปฏิบัติของครูในการสื่อความหมาย
กับชุมชนเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา มีดังนี้ (พนัส  หันนาคินทร์, 2513 : 2545-2546) 
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 1.  พยายามท าความรู้จักผู้ปกครองนักเรียน และสร้างความสนิทสนมให้เกิดข้ึน 

 2.  พยายามท าความรู้จักนักเรียนให้ดีพอ ส าหรับพูดติชมให้ปกครองฟังโดยถูกต้อง 
 3.  ไม่ควรแสดงอาการเหยียดหยาม ดูหมิ่น นักเรียนหรือพูดจาด้วยถ้อยค ารุนแรง เพราะอาจ
ส่งผลกระทบถึงชุมชนได้ 
 4.  ให้ความรัก ความยุติธรรมแก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เลือกหน้า 
 5.  ถ้ามีเรื่องร้ายแรงเกิดข้ึนแก่นักเรียน ครูต้องรีบแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบโดยเร็ว 

 6.  ถ้าต้องการใช้จ่ายเงินเพ่ือการศึกษาของนักเรียน ให้แจ้งเหตุผลความจ าเป็น และจ านวนเงิน
ให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า 
 7.  พยายามป้องกัน รักษา และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับสุขภาพ 

 8.  พยายามดูแลเอาใจใส่ผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือหาทางพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
และหากพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของเด็กต้องรีบแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที 
 9.  ให้การบ้านนักเรียนด้วยความเหมาะสม และตรวจให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 10.  พยายามส่งเสริม และหาวิธีการชักจูงใจเด็กให้สนใจมาโรงเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 11.  เมื่อมีแขกมาเยี่ยมโรงเรียนครูต้องให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี 

12.  ครูต้องท าตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธา ไม่ก่อหนี้สิน หรือกระท าการต่าง ๆ ด้วยความทุจริต 

 การกระท าดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่าการสื่อความหมายของครูกับชุมชนนั้น เน้นไปที่ตัวนักเรียน  
และผู้ปกครองนักเรียน เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้เพราะการที่ครูปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างเหมาะสมย่อมสร้าง
ความสัมพันธ์อันด ีและเกิดการเชื่อถือศรัทธาแกผู่้ปกครอง และชุมชนในที่สุด 

 นอกจากนี้การสื่อความหมายระหว่างครูจะครอบคลุมไปถึงชุมชนและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนด้วย  
เช่น การที่ครูเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยตรง ในลักษณะการร่วมแรง ร่วมใจ   
ให้ค าปรึกษา การที่ครูออกไปเผยแพร่ความรู้ที่จ าเป็นแก่การครองชีพ และการด ารงชีวิตในชุมชน
เหล่านี้ เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวของครู เป็นแนวทางส าคัญที่จะท าให้ครูได้รับการยอมรับในสังคม  
และช่วยสร้างชื่อเสียงของโรงเรียนได้อีกส่วนหนึ่งด้วย 

 

การสื่อความหมายระหว่างครูกับนักเรียน 

 

 ครูในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
ตลอดจนการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี ซึ่งการที่ครูจะประสบผลส าเร็จในเรื่องนี้ ได้ ครูจ าเป็น 
ต้องพิจารณาวิธีการใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้เรียน 4 ประเด็น ดังนี้ 
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1.  การใช้ภาษาในการพูด  
การใช้ภาษาในการพูดในที่นี้จะต้องพิจารณาในแง่ตัวผู้สอน และผู้เรียน คือครูจะต้อง

พิจารณาตนเองว่าครูสามารถใช้ภาษาได้แจ่มแจ้งเพียงไร ภาษาที่ใช้สูงเกินไปส าหรับชั้นเรียนนั้น ๆ 
หรือไม่ น้ าเสียงที่พูดชัดเจนแจ่มแจ้ง หรือเสียงค่อยเกินไปหรือไม่ เวลาที่พูดครูมีอารมณ์อย่างไร หรือมี
ทัศนคติอย่างไรต่อสิ่งที่ครูอธิบาย สิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการอธิบายของครู
ได้ทางหนึ่ง 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เรียนนั้น ครูจ าเป็นต้องทราบพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของครอบครัว
ผู้เรียน เพราะถ้าเป็นเด็กจะเรียนรู้ภาษาและเลียนแบบจากพ่อแม่ ผู้ให้การเลี้ยงดูก่อนในระยะแรก ๆ 
รวมทั้งการเข้าใจกิริยาท่าทางของพ่อแม่ที่ใช้ประกอบค าพูด เมื่อเวลาจะสื่อความหมายกับเด็ก ครั้นเมื่อเด็ก
มีการพัฒนาทางด้านร่างกายมากขึ้น สามารถบังคับกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการออกเสียง และมีการพัฒนา
ทางสมองพอสมควรแล้ว เด็กจะสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยการใช้ท่าทางประกอบความหมายมาเป็น
ค าพูด และความเข้าใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นครูไม่ควรเสียเวลาในการสอนเนื้อหาในหนังสือ 
จนกว่าเด็กจะมีความสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมเสียก่อน ซึ่งจะท าให้ครูสามารถอธิบาย
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของวิชาต่าง ๆ ให้เด็กเข้าใจได้ ครูสามารถสร้างความสนใจด้วยการเร้าให้เด็กอยากรู้ 
อยากเห็น และมีความเต็มใจที่จะค้นคว้าเพิ่มเติม 

 

2.  การใช้ภาษาท่าทาง  
ภาษาท่าทางมีความส าคัญที่จะช่วยให้การสื่อความหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นครู

ส่วนใหญ่จึงมักใช้ท่าทาง สีหน้า แววตา การเคลื่อนไหวด้วยมือ ร่างกาย และการจัดระยะเป็นเครื่องช่วย
ในการอธิบาย ซึ่งจะช่วยให้การสื่อความหมายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

3.  กระบวนการในการสื่อความหมาย  
ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้ 
3.1  ที่มาของข้อมูล  
3.2  เนื้อความหรือเนื้อหาที่จะพูด 

3.3  จุดสุดท้ายของข้อมูล 

จะเห็นได้ว่าในการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนั้น จัดเป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน 
ครูเป็นผู้สื่อเนื้อหาวิชาที่จะสอนโดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้ค าพูด ท่าทาง สีหน้า แววตา เมื่อนักเรียน
ได้รับสัญญาณโดยผ่านทางค าอธิบายและภาษาท่าทางของครู นักเรียนก็แปลความหมายของเนื้อหาวิชา
ออกมาเป็นความเข้าใจ และความเข้าใจหรือการรับรู้ จะต้องตรงกันกับความประสงค์ของครู จะถือว่า
การสื่อความหมายนั้นประสบความส าเร็จ และครูสามารถจะทราบได้ว่าเด็กเข้าใจสิ่งที่ครูสื่อหรือไม่ 
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โดยดูจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับ ซึ่งอาจออกมาในรูปภาษาท่าทางหรือภาษาพูด ดังนั้นครูจึงเป็นทั้งผู้ส่งสาร
และผู้รับสารในเวลาเดียวกัน 

 

4.  วิธีสอนและการใช้อุปกรณ์การสอน  
การสื่อความหายในห้องเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอนยังมีปัจจัยในเรื่อง

เกี่ยวกับวิธีสอน และการใช้อุปกรณ์การสอนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือการสื่อความหมายแบบเผชิญหน้า
ที่ครูในการบรรยายในห้องเรียนนั้น ยังต้องอาศัยเทคนิคของการบรรยาย และการใช้ค าพูดให้สบอารมณ์
กับคนฟังอันนอกเหนือไปจากการมุ่งเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงในเนื้อหาวิชาเพียงอย่างเดียว ครูจะต้องใช้
หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ โดยมีการเร้าความสนใจด้วยการใช้ค าพูดที่ประกอบกับภาษาท่าทาง เพ่ือท าให้
สิ่งที่ครูพูดนั้นมีชีวิตชีวา ท าให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น 

 

สรุปท้ายบท 

 

 การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกระท าอยู่เสมอ ทั้งในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ในองค์กร ในหน่วยงาน เพ่ือท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่ครูจะต้องให้ความส าคัญ นั่นก็คือ สถาบันการศึกษา
ซ่ึงเป็นองค์กรของสังคมท่ีมีหน้าที่วางแผนและกระท าเกี่ยวกับเรื่องการให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคม 
รวมทัง้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง และอบรมคนให้เป็นพลเมืองดี ในสถาบันการศึกษา
จะประกอบด้วยบุคคลหลายระดับที่มีคุณสมบัติและพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงและนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นครูจึงต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้ เพ่ือให้
การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความราบรื่นควรได้ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของครู  
ในการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษา 
 การติดต่อสื่อสารของครูในสถาบันการศึกษา นอกเหนือจากนักเรียนแล้ว ครูจะต้องให้ความส าคัญ
กับบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการเป็นผู้ร่วมงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์
อันดี การเคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือให้การด าเนินงานในสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ บุคลากรหลายฝ่ายต้องร่วมมือกันท างาน รับทราบนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน เพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง และมีการประสานงานกับทุกฝ่าย 
จึงจ าเป็นต้องติดต่อสื่อความหมาย เพ่ือท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังค าสอนในสุภาษิตพระร่วง ที่
สามารถน าไปใช้เป็นหลักในการสื่อความหมายกับบุคคลในสังคมของเราได้ ดังนี้ 
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ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง 
สร้างกุศลอย่ารู้โรย 

อย่าโดยค าคนพลอด 

เข็นเรือนทอดทางถนน 

เป็นคนอย่าท าใหญ่ 
ข้าคนไพร่อย่าไฟฟุน 

คบขุนนางอย่าโหด 

โทษตนผิดร าพึง 
อย่าคะนึงถึงโทษท่าน 

หว่านพืชตักเอาผล 

เลี้ยงคนจักกินแรง 
อย่าขัดแข้งผู้ใหญ่ 
 

ที่มา : สุภาษิตพระร่วง (2541 : 3) 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. จงอธิบายเกี่ยวกับการสื่อความหมายในสถาบันการศึกษามาพอสังเขป 

2. การติดต่อสื่อสารในองค์กรมีก่ีลักษณะ อะไรบ้าง 
3. ลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับครู คือการติดต่อสื่อสารลักษณะใด 

4. จงสรุปการสื่อความหมายของครูกับผู้บริหารมาพอเข้าใจ 

5. แนวคิดของการสื่อความหมายระหว่างครูกับผู้ร่วมงานเป็นอย่างไร 

6. ลักษณะผู้ร่วมงานตามที่ แอนโทนี ดาวน์ (Anthony Dawn) กล่าวไว้ มีลักษณะอย่างไรบ้าง 
7. เราสามารถเป็นผู้ร่วมงานที่ดีได้โดยการปฏิบัติตนอย่างไร 

8. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ท าได้อย่างไรบ้าง 
9. เหตุใดครูจึงต้องติดต่อสื่อสารกับชุมชน 

10. ประโยชน์จากการติดต่อสื่อสารกับชุมชนมีอะไรบ้าง 
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การสื่อความหมายของครูในกระบวนการเรียนการสอน 

 

ความน า 

 

การสื่อความหมายเป็นกระบวนการถ่ายโยงความคิดหรือความรู้สึกจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง
ทางค าพูด ภาษาเขียน ตลอดจนการแสดงท่าทาง สีหน้า แววตา ประกอบการสื่อความหมายแต่ละครั้ง 
ในกระบวนการสื่อความหมายมีบทบาทส าคัญในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมซึ่งอาจจะมีรายละเอียด  
และแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของบุคคลและอาชีพ อาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับนักเรียนมากที่สุด การสื่อความหมายระหว่างครูกับนักเรียนจึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันกับ
การสื่อความหมายทั่ว ๆ ไป เพราะต้องอาศัยทั้งความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าหลักจิตวิทยามาใช้
ในการท าความเข้าใจ ความต้องการของผู้เรียน และสามารถตอบสนองผู้เรียนได้อย่างสอดคล้อง
เหมาะสม  
 

ความส าคัญของการสื่อความหมายในการเรียนการสอน 

 

การสื่อความหมายเป็นกระบวนการที่ผู้ส่งพยายามถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนไปสู่ผู้รับ
และพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนหรือกลุ่มคนให้เป็นไปในแนวทางที่ตนต้องการทั้งด้านทัศนคติ
และพฤติกรรม ในการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน ครูก็คือผู้ส่งสารที่พยายาม ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
ของตนให้แก่ผู้รับสารคือ นักเรียน ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ โดยนัยดังกล่าว  
การสื่อความหมายจึงมีความสัมพันธ์กับการสอนอย่างแท้จริง 

การสื่อความหมายที่ดีในการเรียนการสอน ควรจะเห็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาโดยสากล คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด้านสติปัญญา(Cognitive Domain)  
ด้านจิตใจ (Affective Domain) และด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) ไปในแนวทางที่พึงประสงค์  
การที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องท าให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับ  
และน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติอย่างแท้จริง 

กระบวนการยอมรับของผู้เรียนนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เนื้อหาความรู้นั้นผ่านกระบวนการ
สื่อความหมายที่เหมาะสม กระบวนการยอมรับดังกล่าว มี 5 ขัน้ตามล าดับดังนี้ 
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1.  ขั้นแห่งการเริ่มตระหนัก (Awareness  Stage) ขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ อันเป็น
เนื้อหาวิชาโดยผ่านการสังเกต ได้ยิน ได้ฟัง ได้พบเห็นเรื่องราวหรือสิ่งที่เป็นแนวคิด แต่ยังไม่ชัดเจนใน
รายละเอียด 

2.  ขั้นแห่งความสนใจ (Interest  Stage) ผู้เรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่รับรู้ตามข้ันที่ 1 จึงได้
ขวนขวายหารายละเอียด หรือศึกษาเพ่ิมเติม 

3.  ขั้นแห่งการประเมินผล (Evaluation  Stage) ในขั้นนี้ผู้เรียนมีการชั่งใจในข้อดีข้อเสีย  
ก่อนที่จะน าความรู้หรือแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับจากครูน าไปทดลองปฏิบัติ 

4.  ขั้นแห่งการทดลอง (Trial  Stage) ในขั้นนี้ผู้เรียนมีการทดสอบถึงความรู้ที่ได้รับเพ่ือให้เกิดความแน่ใจ
ว่าความรู้ที่ได้รับมานั้นน าไปใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใด เมื่อทราบผลการทดลองในขั้นนี้แล้ว ผู้เรียนก็จะ
ตัดสินใจตกลงใจปฏิบัติตามความรู้ที่ได้รับ 

5.  ขั้นแห่งการยอมรับและการปฏิบัติตาม (Adoption  Stage) ขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายที่ผู้เรียน
จะน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ อันถือเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สมบูรณ์ 
 

การสื่อความหมายที่ดีจะต้องท าให้เด็กเกิดการยอมรับในเนื้อหาวิชาและน าไปปฏิบัติจริง
ได้มากที่สุด การสื่อความหมายระหว่างครูกับนักเรียนนั้นในสภาพปัจจุบันเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อความหมายด้วยการพูด เพราะวิธีการพูดของครูสามารถส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กได้ ครูจ าเป็นต้องสื่อความหมายกับนักเรียนด้วยการพูด เพ่ือจุดประสงค์หลายประการ ดังนี้ 

1.  พูดเพ่ือแสดงการยอมรับ หรือแสดงว่ายอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก เมื่อเด็กแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ  

2.  พูดเพ่ือให้ก าลังใจหรือให้ค าชมเชย เมื่อเด็กท างานกิจกรรมที่ก าหนดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
3.  พูดเพ่ืออธิบายสิ่งที่นักเรียนพูดมาแล้วให้กระจ่างขึ้น 

4.  พูดเพ่ือถามค าถาม ทดสอบดูว่าเด็กเข้าใจสิ่งที่ครูสอนหรือไม่ 
5.  พูดเพ่ือบรรยายให้ความรู้แก่เด็กในรายละเอียดของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ  
6.  พูดเพ่ือให้ค าแนะน าเพ่ือสั่งงานหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เด็กต้องปฏิบัติ 
7.  พูดเพ่ือให้เด็กเชื่อฟังครู ซึ่งอาจเป็นการพูดหรือตักเตือนในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย 

การพูดจึงเป็นการสื่อความหมายที่ส าคัญยิ่งในการเรียนการสอน ครูจึงจ าเป็นต้องพูดได้หลาย ๆ 
แบบเพ่ือใช้ให้ได้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้การสื่อความหมายในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น  
กิริยาท่าทางของครูก็มีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและเสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน  
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การสื่อความหมายเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนการสอนของครูอย่างแท้จริง 
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การสื่อความหมายในกระบวนการเรียนการสอน 

         

 ในกระบวนการเรียนการสอนหากเราเปรียบเทียบกับองค์ประกอบ และกระบวนการสื่อความหมายแล้ว  
จะพบว่าทั้งสองกระบวนการนี้มีลักษณะอย่างเดียวกัน และมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันคือ ต่างก็มี
จุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับสาร ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ เราอาจเปรียบเทียบทั้งสอง
กระบวนการได้ ดังนี้ 
 

ตาราง 13.1 เปรียบเทียบกระบวนการสื่อความหมายกับกระบวนการเรียนการสอน 

ที่มา : พิมใจ  โอภานุรักษธรรม (2539 : 80) 
 

กระบวนการสื่อความหมาย กระบวนการเรียนการสอน 

ผู้ส่งสาร 

สาร 

สื่อหรือช่องทาง 
ผู้รับสาร 

เป้าหมาย 

คร ู
เนื้อหาสาระ 

วิธีสอน, สื่อ 

นักเรียน 

จุดมุ่งหมายของการสอน 

 

 1.  ครูในฐานะผู้ส่งสาร ส่งความรู้ซึ่งเป็นสิ่งเร้าให้แก่นักเรียนเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนตอบสนอง
ออกมา ในการส่งสารของครูปัจจัยที่ท าให้การส่งสารของครูเกิดประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
   1.1  ต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี รู้เนื้อหาและเรียบเรียงให้ง่าย 

                    1.2  มีความสามารถในการสื่อความหมาย เช่น มีทักษะในการพูดและการเขียน 
แสดงกิริยาท่าทางที่ถูกต้อง 
   1.3  สร้างบรรยากาศที่ดใีนการเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น การแสดงออกของครู
ที่มีความเป็นกัลยาณมิตร สภาพห้องเรียนที่ดี เป็นต้น             

 2.  วิธีการสอนและสื่อการสอน เป็นระบบการถ่ายทอดความรู้ซึ่งจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสม
กับเนื้อหาและระดับชั้น ภาวะของเด็กในแต่ละวัย ในการนี้ต้องค านึงถึงสื่อการสอน ซึ่งหมายถึง 
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราน ามาใช้ เป็นส่วนน าเนื้อหา
สาระไปสู่ผู้รับสาร ซึ่งผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู กาย จมูก ปาก เป็นต้น 
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 3.  เนื้อหาสาระ คือสิ่งที่ครูจะถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจมีหลายลักษณะ เช่น ความรู้ ความจ า 
ความรู้สึก ความช านาญ เป็นต้น สารเหล่านี้จะถูกครูส่งไปในรูปของรหัส เช่น ค าพูด ข้อความ รูปภาพ 
แผนภูมิ วิทยุ หรือการสาธิต ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงจุดประสงค์ของการสอนในเรื่องนั้น 

 4.  นักเรียน หรือผู้รับสารเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ส่งสารต้องการให้เปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ต้องการ 
ดังนั้นในการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารจะต้องค านึงถึงผู้เรียน ดังนี้ 
   4.1  พ้ืนฐานประสบการณ์เดิมหรือระดับความรู้ 
   4.2  สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 

   4.3  สภาพทางสังคม วัฒนธรรม อุดมการณ์ 

                     4.4  มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะประสาทสัมผัสทั้ง 5 

                     4.5  มีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์มั่นคงปกติ 
                     4.6  มีทักษะในการสื่อความหมาย 

                     4.7  มีเจตคติต่อครูผู้สอนและเนื้อหาวิชา 
 5.  จุดมุ่งหมายของการสอน เป็นสิ่งส าคัญในการเรียนการสอน ในการสอนเรื่องใด ๆ นั้น ครูผู้สอน
ควรท าการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อทราบถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งจุดมุ่งหมายนี้แยกได้เป็น 
3 ระดับ คือ 

   5.1  ด้านพุทธิพิสัย คือ ความคิดความรู้ความจ า 
   5.2  ทักษะพิสัย คือ สามารถปฏิบัติและท าได้ 
   5.3  ด้านจิตพิสัย คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในจิตใจ  
 

คุณลักษณะของครทูี่ดีต่อกระบวนการเรียนการสอน 

 

 ลักษณะของความเป็นครูนั้นต้องรู้จักเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนา องค์ความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและโลกอยู่เสมอ เพ่ือน ามาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน ดังนั้นเพ่ือประโยชน์แก่การเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจึงจะต้องมีคุณลักษณะส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 
 1.  ด้านความรู้ความสามารถ ผู้เป็นครูจะต้องมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีทั้งในสาขาวิชา
ที่ตนเองสอน และในสาขาวิชาชีพครู (วิชาครู) และควรจะมีความรู้รอบด้านในเชิงวิชาการอ่ืน ๆ ด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาษา ถึงขั้น  อ่าน เขียน และพูดได้ 
เป็นอย่างดี เช่น ภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ภาษาของบ้านใกล้เรือนเคียงของเรา  
ถ้ามีโอกาสก็ควรศึกษาไว้ รวมทั้งความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการถ่ายทอดสู่นักเรียน 
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2.  ด้านความเป็นครู หมายถึง การเป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี เป็นผู้มีวาจาดี มีความประพฤติ
กิริยามารยาทดี และมีการคิดแบบครู กล่าวคือ ผู้เป็นครู ควรคิดแต่ในสิ่งที่ดีงาม และพร้อมที่จะเป็น
ผู้ให้ เช่น คิดอยากให้คนมีความสุข อยากให้คนได้ความรู้ อยากให้คนอ่ืนเจริญก้าวหน้า มีความอดทน 
เสียสละ ทุ่มเทความสามารถให้กับการเรียนการสอน และการฝึกอบรม เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 

3.  ด้านทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกัน มีวัฒนธรรม
ในการท างานร่วมกันของคณะครู ตลอดจนร่วมกับบุคลากรอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ผู้เป็นครูจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ วางตัวอย่างถูกต้อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี แก่หมู่คณะตลอดจน
นักเรียน 

4.  ด้านทักษะทางความคิด ผู้เป็นครูยุคนี้ควรมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ส าคัญคือ จะต้องเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ ช่างสังเกต 
สามารถวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องราวประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา มีวิจารณญาณที่จะเลือกรับและ
วินิจฉัยคุณโทษของข่าวสาร รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนางานทางด้านการเรียน
การสอนอยู่เสมอ 

5.  ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี ครูจะต้องมีความทันสมัยต่อการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อ
การเรียนการสอนและการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องช่วยสอน และช่วยในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และรวมถึงความรู้ความสามารถในการใช้
เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ในการติดต่อรับสารและการส่งข่าวสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 

การปรับใช้การสื่อความหมายกับการเรียนการสอน 

 
1.  ครูผู้สอนใช้การสื่อความหมายแบบสองทาง (Two-way Communication) เพ่ือประเมินว่า 

การถ่ายทอดสารไปยังผู้เรียนได้ผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร  

 2.  ครูผู้สอนควรใช้สื่อหลาย ๆ ชนิด หรือที่เรียกว่า สื่อประสม (Multi Media) เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน 

 3.  ควรให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้หลาย ๆ ด้าน ด้วยประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทาง 
 4.  ครูผู้สอนควรมีทักษะในการถ่ายทอด เช่น การพูด การฟัง การเขียน การใช้สื่อชนิดต่าง ๆ 

         5.  จะต้องป้องกันหรือขจัดสิ่งรบกวนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนให้หมดสิ้นหรือ
เหลือน้อยที่สุด 
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      6.  ผู้เรียนต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับรู้ ทั้ง Verbal และ Non-Verbal เช่น ให้ความสนใจ 
สังเกต ศึกษาเพ่ิมเติม เป็นต้น 

 

ความล้มเหลวของการสื่อความหมายในการเรียนการสอน 
 

       1. ครูผู้สอนไม่บอกวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบก่อนลงมือสอน ท าให้ผู้เรียนขาด
เป้าหมายในการเรียน 

       2. ครูผู้สอนไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดและขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน จึงมักใช้วิธีสอน
แบบเดียวกันทุกคน 

       3. ครูผู้สอนไม่สนใจที่จะจัดบรรยากาศ ขจัดอุปสรรคและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อน
ลงมือสอน 

       4. ครูผู้สอนบางคนใช้ค ายาก ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจความหมายบางค า และเนื้อหาโดยรวม 

       5. ครูผู้สอนมักน าเสนอเนื้อหา วกวน สับสน รวดเรว็ ไม่สัมพันธ์ต่อเนื่อง กระโดดไปมาท าให้
เข้าใจยาก 

       6. ครูผู้สอนไม่สนใจที่จะใช้สื่อการสอนหรือเลือกใช้สื่อการสอนไม่เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ระดับของผู้เรียน 

      ดังนั้นในกระบวนการเรียนจึงควรค านึงถึงอุปสรรคต่าง ๆ และพยายามขจัดให้หมดไป เพ่ือให้
ผู้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

ทักษะที่จ าเป็นในการสื่อความหมายส าหรับครู 
 

ในเมื่อการสื่อความหมายมีความส าคัญยิ่งต่ออาชีพครูดังกล่าวมาข้างต้น ครูจึงจ าเป็นต้อง 
เป็นผู้มีทักษะในการสื่อความหมายค่อนข้างสูง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ครูสอนได้อย่างมั่นใจแล้ว ยังท า
ให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อถือ และศรัทธาในตัวครูมากขึ้นด้วย ทักษะที่จ าเป็นในการสื่อความหมายส าหรับครู
มีดังนี้   
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1.  การบรรยาย 

วิธีนี้ครูเป็นผู้พูดอธิบาย ผู้เรียนจะเป็นฝ่ายรับจดตาม ซักถามและตอบค าถาม ช่วงเวลาในการบรรยาย
ถ้าเป็นเด็กเล็กควรบรรยายประมาณ 15-20 นาที เด็กโตประมาณ 30-50 นาที การบรรยายมักจะเป็น
กิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับครูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนระดับ
ใดก็ตาม การบรรยายที่ดีจึงควรมีหลักการดังนี้ 

1)  จะต้องค านึงว่าการสอนมิใช่เป็นการบอกเล่าหรือเป็นการพรรณนาแต่เพียงอย่างเดียว  
วัตถุประสงค์ของการบรรยายนั้น เพ่ือการสรุปความ การชี้ประเด็น การกระตุ้นและการท าให้เนื้อหา
สาระนั้นมีชีวิตชีวา ดังนั้นในการสอนจึงควรจะมีการน าเอาความคิดหรือข้อมูลมาตีแผ่ให้เข้าใจ มีการ
ประเมินวิเคราะห์และเปรียบเทียบกัน 

2)  ควรมีการสรุปบทเรียนในคราวก่อนที่จะต้องต่อเนื่องกัน 

3)  รวบรวมประเด็นส าคัญ ๆ ที่จ าเป็นจะต้องกล่าวถึง และสอนให้เข้าใจดีกว่า พยายามยัดเยียด
เนื้อหาซึ่งอาจจะมากกว่าระยะเวลาที่ให้ในช่วงนั้น ๆ  

4)  ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายมีความส าคัญมาก ควรเลือกตัวอย่างที่ผู้ฟังมีประสบการณ์  
ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกร่วม และเข้าใจได้ง่าย 

5)  อย่าอ่านบทบรรยายหรือบทเรียน ควรพูดเป็นภาษาของตนเอง มีการกวาดสายตาไปรอบ ๆ 
ห้องเพ่ือส ารวจความเข้าใจหรือปฏิกิริยา ในจุดใดที่เริ่มมีความสับสน ควรพูดใหม่โดยเรียบเรียงประโยค
ให้ใหม่ข้ึน 

6)  การใช้เสียงควรให้เหมาะสมและได้ยินชัดเจนทั้งห้อง 
7)  พยายามท าให้วิชาที่เรียนมีสภาพจริงจังและมีชีวิตชีวา 

8)  ถึงแม้จะไม่มีการตอบโต้ทางวาจาหรือการอภิปรายซักถามในชั้นเรียน ครูก็ควรจะมีการ
ฝากค าถามให้คิดเป็นการบ้าน 

9)  ตอนท้ายของการบรรยายควรมีการสรุปทบทวนใจความส าคัญ และเกริ่นถึงความส าคัญ  
และเนื้อหาของการสอนในคราวต่อไป 

การบรรยายจึงเป็นทักษะที่ส าคัญประการหนึ่งในการสื่อความหมายส าหรับครู ทั้งนี้เพราะ
ทักษะการบรรยายจะครอบคลุมถึงทักษะอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ทักษะในการสรุปความ ขยายความ  
การยกตัวอย่าง เป็นต้น ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะของตนให้ทันสมัยและเหมาะกับเนื้อหา  
ที่จะสอนอยู่เสมอ 
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2.  การตั้งค าถาม 

การตั้งค าถามเป็นการพูดเพ่ือให้ผู้เรียนต้องขบคิดในการหาค าตอบที่ถูกต้องซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง
ทีจ่ะเป็นการตรวจสอบได้ว่า การเรียนการสอนในแต่ละครั้งประสบความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน การตอบค าถาม
ของผู้เรียนจะเป็นข้อมูลย้อนกลับในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี 

ลักษณะของค าถามโดยทั่ว ๆ ไปมักจะมีค าที่แสดงว่าเป็นค าถามประกอบอยู่ด้วยเสมอ เช่น  
ค าว่า ใคร ท าไม เมื่อไร ที่ไหน หรือไม ่เป็นต้น ลักษณะค าดังกล่าวจะแสดงจุดเน้นในการถามแตกต่าง
กันออกไป  เช่น 

ใคร  จะเป็นการถามเกี่ยวกับบุคคล ชื่อบุคคล หรือต าแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  ๆ 
  เช่น “ใคร เป็นนานยกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบัน” 
อะไร  จะเป็นการถามเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ หรอืสิ่งต่อเนื่อง เช่น   
  “อะไรท าให้เธอคิดว่าเขาจะไม่มาโรงเรียน” 
เมื่อไร  จะเป็นการถามเก่ียวกับ เวลา (วัน เดือน ปี) ระยะเวลา หรือก าหนดเวลา  
   เช่น  “โรงเรียนจะปิดภาคเรียนเมื่อไร” 
ที่ไหน  จะเป็นค าถามเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งอาจจะเป็นสถานที่ทั่ว ๆ ไป หรือสถานที่เฉพาะ   
  เช่น “บ้านของเธออยู่ที่ไหน” 
อย่างไร  จะเป็นการถามเกี่ยวกับระเบียบวิธี อาจเป็นวิธีท า วิธีดู วิธีคิด หรือพฤติการณ์ใด  ๆ 
  ทีเ่กี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เช่น “การเลี้ยงหอยนางรม 

  จะต้องท าอย่างไร” 
ท าไม  จะเป็นการถามเกี่ยวกับเหตุผล  หรือมูลเหตุที่เกิดเรื่องนั้น ๆ ขึ้น เช่น   
  “ท าไมฝนจึงตก” 
เท่าไร  จะเป็นการถามเกี่ยวกับจ านวน หรือปริมาณของสิ่งนั้น ๆ เช่น “โรงเรียน 

  ของเรามีพ้ืนที่เท่าไร” 
ใช่ไหม/หรือไม่ จะเป็นการถามเกี่ยวกับการยอมรับหรือปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น   
  “เธอจะเรียนต่อหรือไม่” 
การตั้งค าถามดังกล่าวในการเรียนการสอนโดยปกติจะมีเป้าหมายในการตั้งค าถาม  3 ประการคือ 

1)  ค าถามเพ่ือพัฒนาความรู้  เป็นค าถามที่ใช้ส าหรับสอน หรือป้อนความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจัดเป็น
วิธีการและเทคนิคการสอนอย่างหนึ่ง เช่น การถามเพ่ือทบทวนความรู้ หรือถามเพ่ือตะล่อมเข้าสู่จุด 

2)  ถามเพ่ือวัดความรู้ สติปัญญา จากการเรียนรู้ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้า
ของการเรียน เป็นระยะ ๆ และสรุปความก้าวหน้าทั้งหมด 
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3)  ค าถามเพ่ือสร้างและวัดจิตสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เช่น การถามเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาโต้ตอบ การสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เป็นต้น 

การตั้งค าถามในการเรียนการสอนที่เหมาะสมควรค านึงถึงหลักการดังนี้ 
1)  ค าถามต้องมีลักษณะที่ชัดเจน ไม่ก ากวม นักเรียนฟังแล้วเข้าใจได้ตลอด 

2)  ค าถามจะต้องสั้นและรัดกุมไม่ยืดยาวจนนักเรียนจับจุดไม่ได้ 
3)  ใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะกับระดับของนักเรียน 

4)  ลักษณะค าถามควรเป็นไปในท านองสนับสนุนให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ 

5)  ค าถามจะต้องไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียน
และเนื้อหาเป็นส าคัญ 

 

3.  การออกค าสั่ง 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูในการสื่อความหมายอีกประการหนึ่งก็คือ การออกค าสั่ง ในกระบวนการเรียน

การสอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบใด การออกค าสั่ง จะเป็นวิธีการที่สอดแทรกอยู่เสมอ เช่น ออกค าสั่ง
ให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะที่มีการเรียนการสอน ออกค าสั่งให้ท างานพิเศษเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน การท า
แบบฝึกหัด ท าการบ้าน เป็นต้น การออกค าสั่งที่ดีจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
หลักในการออกค าสั่งของครูมีดังนี้ 

1)  ค านึงถึงระดับความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก โดยครูพิจารณาถึงความยากง่ายที่
เหมาะกับนักเรียนแต่ละประเภท 

2)  ค าสั่งจะต้องมีความสมบูรณ์ชัดเจน นั้นคือนักเรียนจะต้องเข้าใจได้ทันทีว่า เขาต้องท าอะไร  
ที่ไหน เมื่อไร และท าอย่างไร 

3)  ค าสั่งที่ดีควรจะมีส่วนสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้มากที่สุด 

4)  หลังจากท่ีได้ออกค าสั่งไปแล้วครูควรจะได้มีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของ
นักเรียนเป็นระยะ เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งให้เห็นพัฒนาการท างานของตนด้วย 

ข้อควรค านึงอีกประการหนึ่งในการออกค าสั่งก็คือน้ าเสียง บุคลิกและกิริยาท่าทางของครู
ขณะออกค าสั่ง จะต้องสามารถโน้มน้าวจิตใจเด็กให้มีความกระตือรือร้น และอยากปฏิบัติตามค าสั่งนี้ด้วย 

 

4.  การเลือกใช้วิธีสอนแบบต่าง ๆ  
งานครูเป็นเสมือนงานของนายช่างที่ต้องใช้เครื่องมือหลาย ๆ  อย่างในการท างานของตน ในกระบวนการเรียน

การสอนก็เช่นกัน ครูจ าเป็นต้องใช้วิธีสอนหลาย ๆ แบบ ตามความเหมาะสมในสถานการณ์ ทักษะ  
ในการเลือกใช้วิธีสอนแบบต่าง ๆ ของครู จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะส่งผลถึงการ
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เรียนรู้ของนักเรียน วิธีสอนแต่ละแบบก็จะมีลักษณะเด่น และข้อจ ากัดอยู่ในตัวของมันเอง ซึ่งขอแยก
ประเภทให้เห็นพอสังเขปดังนี้  

4.1  การสอนโดยวิธีบรรยาย วิธีนี้ครูเป็นผู้พูดอธิบาย ผู้เรียนจะเป็นฝ่ายรับฟัง จดตาม ซักถาม
และตอบค าถาม ใช้เมื่อต้องการน าเข้าสู่บทเรียน ชักจูงใจ อธิบายแผนภูมิ รูปภาพ เครื่องมือ  
กระบวนการ ล าดับขั้น หน้าที่ส าคัญ ๆ เล่าประสบการณ์เดิม สรุปหลักเกณฑ์ส าคัญ ๆ ช่วงเวลาที่ใช้
ในการบรรยาย ถ้าเป็นเด็กเล็กประมาณ 15-20 นาที เด็กโตประมาณ 30-50 นาที และไม่ควรใช้ให้
บ่อยครั้ง การบรรยายจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการเตรียมเนื้อหาเป็นอย่างดี ผู้สอนมีบุคลิกภาพในด้าน
น้ าเสียง มีทักษะในการพูด เอาใจใส่และรู้จักสังเกตความสนใจและความเข้าใจของผู้เรียนในขณะการ
ฟังบรรยาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการถามและตอบปัญหา การที่ครูไม่ควรใช้การบรรยาย
ให้มากนักเพราะเป็นการเน้นเนื้อหาวิชามากไปจนละทิ้งพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ นักเรียนไม่มีโอกาสท า
กิจกรรมอื่น ท าให้ไม่เกิดความคิดริเริ่ม ท าให้ขาดความสนใจ และเบื่อหน่ายได้โดยง่าย 

4.2  การสอนโดยการให้อภิปราย การสอนแบบนี้นักเรียนมีบทบาทมากท่ีสุด ซึ่งจะแสดงออก
ถึงการส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย คือรู้จักเคารพเหตุผลของผู้อ่ืน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหาข้อยุติในปัญหาที่ขัดแย้งกัน ครูท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังโดยพยายาม
ด าเนินการอภิปรายในระยะแรก ๆ กระตุ้นให้มีการอภิปรายต่อเนื่องกันไป สนับสนุนให้นักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสรุปให้ได้ใจความส าคัญในช่วงท้ายของการสอน การสอนแบบนี้ใช้ได้กับ 
ทุกวิชา เมื่อต้องการจะเน้นในสิ่งที่นักเรียนค้นพบ ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้เหตุผล  
และต้องการให้เด็กได้เห็นความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่เรียนไปกับประสบการณ์
ของนักเรียน อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดของการสอนแบบนี้คือการเสียเวลามาก ใช้ได้ดีกับเด็กโตเท่านั้น  
และถ้าครูรีบสรุปจนเกินไปการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 

4.3  การสอนโดยวิธีฝึกปฏิบัติ การสอนแบบนี้เป็นการให้เด็กท างานซ้ า เพ่ิมเติมจากสิ่งที่เขา
ได้เห็น หรือได้ท าเป็นแนวทางไปบ้างแล้ว เพ่ือให้เกิดความช านาญขึ้น และการเรียนรู้นั้นจะได้คงอยู่ได้นาน  
โดยวิธีนี้เด็กก็จะได้รับประสบการณ์ตรง และเห็นข้อเท็จจริงได้มากขึ้น ข้อจ ากัดของการสอนแบบนี้   
ก็คือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และครูต้องมีทักษะในเรื่องที่สอนค่อนข้างสูง เพราะถ้าครูผิดพลาดแล้วเด็กก็
จะท าตามและจ าวิธีนั้นอยู่นาน และประการส าคัญคือความแตกต่างระหว่างบุคคลจะท าให้
กระบวนการฝึกปฏิบัติไม่สามารถด าเนินไปได้โดยสะดวก 

4.4  การสอนโดยวิธีการใช้การทดลอง การสอนแบบนี้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้และท ากิจกรรม
ด้วยตนเอง ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้แนะน าและ
ให้การสนับสนุนเท่านั้น โดยวิธีการนี้เด็กก็จะสามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้โดย
รวดเร็ว และจ าได้นาน ข้อจ ากัดของวิธีการสอนแบบนี้คือ เสียเวลามาก เสียค่าใช้จ่ายสูง และการ
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ทดลองในบางเรื่อง เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้าครูไม่ควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

4.5  การสอนโดยวิธีให้ท างานเป็นกลุ่ม การสอนแบบนี้ นักเรียนจะเป็นผู้ศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหา  
หรือท ากิจกรรมที่ครูมอบให้เป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถเลือกท างานได้ตามความถนัดและ
ความสนใจ มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน ฝึกทักษะในการค้นคว้าและแก้ปัญหาโดย
กระบวนการกลุ่ม ครูผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้แนะน า บอกแหล่งศึกษาค้นคว้า ติดตามดูและแก้ไข
ข้อบกพร่องอย่างใกล้ชิด ข้อจ ากัดของการสอนแบบนี้ก็คือโรงเรียนจะต้องมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหรือ
อุปกรณ์อย่างพร้อมมูล ใช้เวลามาก บางครั้งไม่เป็นไปตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้ ในการแบ่งกลุ่ม
นักเรียนถ้าจัดไม่เหมาะสมบางครั้งจะท าให้นักเรียนบางส่วนไม่ได้ร่วมปฏิบัติงานอย่างแท้จริง จึงขัดกับ
การประเมินผล 

4.6  การสอนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสอนแบบนี้นักเรียนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด  
ได้ค้นพบด้วยตนเอง และได้ความรู้ตามเนื้อหาเหมือนที่ครูบรรยาย นักเรียนจะรู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้า  
รู้จักวิเคราะห์ และรู้จักหาข้อยุติในประเด็นที่เป็นปัญหาต่าง ๆ โดยวิธีการนี้ครูจะเป็นเพียงผู้ร่วมวางแผนงาน
ในการศึกษา เป็นผู้ป้อนค าถามให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า บอกวิธีการและเครื่องมือ 
ที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า ข้อจ ากัดในการสอนแบบนี้ก็คือไม่สามารถใช้กับเด็กเล็ก ประการส าคัญ
นักเรียนไทยไม่คุ้นเคยกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพราะเคยชินกับการบอกเล่าของผู้ใหญ่มากกว่า  
วิธีการนี้จึงมีความยุ่งยากมากในระยะแรกเริ่ม 

4.7  การสอนโดยวิธีการใช้บทบาทสมมุติ เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติ
ขึ้นจากความเป็นจริง มาให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามที่ผู้เรียนคิดว่าควรจะเป็น ผู้สอนจะใช้การแสดงออก
ทั้งทางด้านความรู้ความคิด และพฤติกรรมของผู้แสดงมาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ เรียน อันจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของบทเรียนอย่างลึกซึ้งและรู้จัก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4.8  การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง คือการสร้างสถานการณ์ข้ึนมาให้ใกล้เคียงกับสภาพ
ความเป็นจริง ซึ่งผู้เรียนอาจจะประสบในภายหลัง การเรียนด้วยสถานการณ์จ าลองนี้จะช่วยให้เกิด
การถ่ายโยงความรู้ที่ดีและได้ผลมากที่สุด ผู้เรียนจะได้คิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์จ าลองท าให้เกิด
การเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 

4.9  การสอนโดยใช้การระดมสมอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกคน ได้แสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้มากที่สุด โดยเสนอได้อย่างเสรี ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เสนอมา มีการบันทึกความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทั้งหมด หลังจากนั้นอาจจะจัด
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ให้มีการอภิปราย ทบทวนความคิดเห็นทั้งหมด จัดเป็นหมวดหมู่หรือประเภทและตัดสินใจเลือกวิธีการ
ที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

4.10  การสอนโดยใช้วิธีแบบผสมผสาน เป็นการสอนที่ผู้สอนก าหนดจุดประสงค์ไว้หลายด้าน 
ทั้งด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ ถ้าผู้สอนใช้วิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียวกัน อาจไม่สามารถสนอง
ตามจุดประสงค์ทุกด้านได้ ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นที่ผู้สอนต้องรู้จักเลือกใช้วิธีสอนหลาย ๆ วิธีอย่าง
ผสมผสานกัน 

 4.11  การสอนแบบโครงสร้างความรู้หรือแผนผังความคิด เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล
หรือสาระความรู้จากการอ่าน การฟังค าบรรยายแล้วน าข้อมูลมาจัดกลุ่ม สร้างเป็นภาพแสดงให้เห็น
โครงสร้างความคิด กระบวนการคิด โดยใช้รูปแบบหรือสัญลักษณ์เป็นสื่อ ในการจัดการเรียนรู้ถ้าครูผู้สอน
เสนอโครงสร้างความรู้ให้ผู้เรียนได้เห็นก่อนการอ่านจะช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ดี และหลังจากการอ่าน
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างโครงสร้างความรู้ด้วยตนเอง จะช่วยให้จดจ าข้อมูลหรือเนื้อหาสาระจากการอ่านได้ดี 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงควรฝึกฝนกระบวนการคิดของผู้เรียน โดยใช้โครงสร้างความรู้แบบต่าง ๆ 
ก่อนจะให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13.1 ตัวอย่างแผนผังใยแมงมุม 
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ภาพประกอบ 13.2 ตัวอย่างแผนผังแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 

5.  การใช้สื่อการสอน 

ในกระบวนการเรียนการสอนของครูจ าเป็นต้องใช้สื่อการสอน ซึ่งหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสื่อ
น าความรู้ของผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามแนวทางที่
พึงประสงค ์

การเลือกสื่อการสอนโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้   
1.  ประเภทวัสดุ ได้แก่ กระดานด า ป้ายนิเทศ กราฟ ของจริง หุ่นจ าลอง แผนภูมิ ภาพถ่าย  

ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่นเสียง เป็นต้น 

2.  ประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่น
จานเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เป็นต้น 

3.  ประเภทกิจกรรม ได้แก่ การทดลอง การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ งานโครงการ นิทรรศการ 
เป็นต้น 

สื่อการสอนดังกล่าว มีคุณค่าต่อการเรียนการสอนหลายประการดังนี้  
1)  ช่วยให้ผู้เรียนจ าเนื้อหาได้เร็วและจ าได้นาน 

2)  เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3)  ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้มากข้ึนในเวลาอันจ ากัด 

4)  ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหา 
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5)  ช่วยให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น เพราะสามารถน าสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้เป็นนามธรรมได้ 
ถึงแม้สื่อการสอนจะมีคุณค่าอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีครูจ านวนมากสอนโดยไม่ใช้สื่อ ทั้งนี้อาจจะ

มีมูลเหตุจูงใจ ท าให้ครูไม่ใช้สื่อ ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้   
1)  ผู้ใช้เกิดความรู้สึกว่าสื่อจะมีบทบาทมากกว่าตน 

2)  ผู้ใช้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นคนโง่ที่ไม่สามารถสอนได้ด้วยตนเอง 
3)  ไม่กล้าใช้เพราะผู้อื่นไม่ใช้ 
4)  ผู้ใช้มุ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากเกินไป เมื่อไม่ได้ก็เลิกใช้ 
5)  ผู้ใช้ไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้สื่อมาก่อน 

6)  กลัวคนอ่ืนเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นครูไม่ดี 
การที่ครูจะใช้สื่อการสอนเพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริงนั้น ครูควรจะลด

อคติดังกล่าวและควรค านึงถึงหลักการต่อไปนี้   
1)  สื่อการสอนที่น ามาใช้ต้องเหมาะสมกับเวลาและเนื้อหาที่สอน ซึ่งจะต้องมีการเตรียม

ล่วงหน้าเป็นอย่างดี 
2)  เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์ของผู้เรียน ทั้งเนื้อหา รูปแบบ ขนาดและสี 
3)  ควรน าออกแสดงเมื่อต้องการใช้สอนเท่านั้น การตั้งวางไว้ให้เด็กเห็นจนชินตา เด็กอาจขาด

ความสนใจได้ 
4)  วิธีใช้ไม่ควรยุ่งยาก และราคาแพงเกินไป 

5)  ครูควรใช้สื่อการสอนตามความจ าเป็น การใช้สื่อการสอนพร่ าเพรื่อ เด็กอาจเบื่อหน่ายและขาดความ
สนใจได้เช่นกัน 

6)  ครูควรผลิตสื่อและอุปกรณ์ข้ึนใช้เอง จากวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

 

พฤติกรรมการสื่อความหมายที่ครูใช้ในชั้นเรียน 

 

พฤติกรรมการสื่อความหมายที่ครูใช้ในชั้นเรียน จัดแบ่งตามประเภทของการสื่อความหมาย
ได้ 2 ประเภทคือ   

1.  พฤติกรรมการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาถ้อยค า ครูใช้ภาษาถ้อยค าในการสื่อความหมาย
กับนักเรียนได้หลายรูปแบบ เช่น 

     1.1  การอธิบาย หมายถึง การพูด การกระท า หรือกระบวนการที่ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความ
เข้าใจ การอธิบายที่ดีจะต้องได้เนื้อหาสาระเป็นที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย การอธิบายที่ดี จะต้องเริ่มต้น
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ให้ผู้ฟงัเกิดความสนใจในเรื่องที่อธิบาย ครูอธิบายเนื้อหาโดยถ้อยค าต่าง ๆ เหมาะสมกับวัยและระดับ
ผู้ฟัง สรุปให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ครบถ้วน 

     1.2  การยกตัวอย่างใช้ประกอบการพูดประเภทอ่ืน เพ่ือเน้นย้ าความเข้าใจของผู้ฟังในสิ่งที่
ผู้พูดได้พูดไปแล้ว ให้ผู้ฟังเข้าใจดียิ่งขึ้น แต่ถ้าเห็นว่าตอนใดที่ผู้ฟังเข้าใจดีก็ไม่จ าเป็น เพราะการ
ยกตัวอย่างที่บ่อยเกินไป และซ้ าซากจะท าให้ผู้ฟังเบื่อหน่าย การเลือกตัวอย่างต้องระวังให้เข้ากับเนื้อเรื่อง  
ช่วยอธิบายเนื้อเรื่องที่พูดไปแล้ว ถ้าตัวอย่างเป็นนิยายหรือนิทาน ต้องสรุปผลตามจุดมุ่งหมายที่น ามา
ยกตัวอย่างนั้น 

     1.3  การเล่าเรื่อง คือการน าเอาเรื่องราวต่าง ๆ เช่น เรื่องในประวัติศาสตร์ นิทาน นิยาย  
ประสบการณ์ หรือเรื่องสั้นที่มีคติมาเล่าหรือพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้รับประโยชน์ตามชนิดของเรื่อง ครู
จะต้องเลือกเรื่องที่มีคุณค่าต่อพัฒนาการทางสติปัญญา เหมาะสมกับวัยของเด็ก เป็นเรื่องที่มีขนาด
ความยาวพอดี สนุกสนาน เร้าความสนใจ มีคติเตือนใจ ครูจะต้องมีกลวิธีที่ดีในการเล่า เช่น ใช้ท่าทาง
ประกอบ น้ าเสียงหนักเบา สูงต่ า ตามเนื้อเรื่องหรือตัวละคร การเล่าเรื่องที่เป็นนิทานสนุก ๆ จะช่วย
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนและความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างครูกับนักเรียนก็จะมีมาก
ขึ้นด้วย 

     1.4  การให้ค าจ ากัดความ คือการก าหนดความหมายของเรื่องที่จะพูดหรือวางขอบเขต
ของเรื่องที่จะพูดต่อไป โดยอาศัยข้อเท็จจริง หลักฐานอ้างอิงอย่างมีขอบข่าย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันและเชื่อถือได้ การให้ค านิยามหรือบอกความคิดรวบยอดของเรื่องหรือสิ่งของแล้วขยาย
ความคิดรวบยอด เพ่ือสื่อความหมายให้เข้าใจแจ่มชัดในสิ่งที่เราพูดถึงนั้น 

     1.5  การตั้งค าถามและการตอบค าถาม การตั้งค าถามช่วยเสริมสร้างความสามารถทาง
ความคิด ให้แก่ผู้เรียนใช้เร้าความสนใจ ค าถามที่ดีท าให้เกิดการอภิปรายต่อเนื่อง จึงช่วยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังใช้ค าถามสรุปทบทวนบทเรียน วัดผลความเข้าใจ
และความสามารถของผู้เรียน รวมทั้งวัดผลการสอนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายเพียงใด ส าหรับการตอบ
ค าถามก็จะต้องพิจารณาตอบให้ตรงกับค าถามนั้น ๆ ก่อน แล้วพิจารณาความอย่างอ่ืนประกอบอีกครั้ง
ว่าผู้ถามเขาเน้นอะไร ตรงไหน ความตรงไหนที่เขาต้องการให้ตอบ ความตรงไหนเป็นเนื้อความที่เขา
พรรณนา แต่ไม่ต้องการค าตอบ 
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2.  พฤติกรรมการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาท่าทางในชั้นเรียน พฤติกรรมการสื่อความหมาย
ทีเ่ป็นภาษาท่าทางในชั้นเรียนไว้ 7 ประการ ดังต่อไปนี้ 

     2.1  การจัดให้มีที่ว่างในชั้นเรียน (Space  in  The  Classroom) ในห้องเรียนแต่ละห้องมีการ
ก าหนดอาณาเขตกันอย่างเงียบ ๆ ว่า อาณาเขตของครูจะอยู่หน้าชั้น จากกระดานด าไปจนถึงโต๊ะแถวหน้า  
ส่วนอาณาเขตของผู้เรียนเริ่มจากแถวที่หนึ่งจากหน้าชั้นไปจนถึงแถวสุดท้ายของชั้น แล้วต่างฝ่ายต่างก็
อยู่ในอาณาเขตของตนเอง ทัศนะนี้จะเปลี่ยนได้ด้วยการจัดห้องเรียน ลักษณะการจัดห้องเรียนมีหลายแบบ
ด้วยกัน ทั้งนี้ครูต้องพิจารณาดูว่าจะใช้แบบใด จึงจะเหมาะสมกับชนิดของการสื่อความหมายที่ครูจะ
ใช้ในห้องเรียน   

          2.1.1  การจัดห้องเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional  Classroom  Arrangement)  
เป็นการจัดห้องเรียนที่เหมาะสมกับชั้นมัธยมและระดับวิทยาลัย ผู้เรียนที่นั่งอยู่บริเวณสีทึบจะมีปฏิสัมพันธ์
กับครูมากที่สุด บริเวณสีอ่อนจะมีปฏิสัมพันธ์ปานกลางและบริเวณสีขาวจะมีปฏิสัมพันธ์น้อยที่สุด ครูควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกท่ีนั่งเอง แล้วจึงก าหนดให้แน่นอนหลังจากท่ีเขาได้เลือกแล้ว 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13.3 แผนผังห้องเรียนแบบดั้งเดิม 

ที่มา : พิมใจ  โอภานุรักษธรรม (107 : 2539) 
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          2.1.2  การจัดห้องเรียนรูปเกือกม้า (Horseshoe  Arrangement) แม้ว่าการจัดห้องเรียน
รูปเกือกม้าจะท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีเพ่ิมมากขึ้นก็ตาม  
แต่ก็ยังมีบริเวณท่ีเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนน้อยอยู่ คือบริเวณสีขาวที่อยู่ซ้ายและขวาของครู  
ควรก าหนดให้ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น ความสนใจสูงในบริเวณดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13.4 แผนผังห้องเรียนรูปเกือกม้า 

ที่มา : พิมใจ  โอภานุรักษธรรม (107 : 2539) 
 

          2.1.3  การจัดห้องเรียนแบบกลุ่ม (Modular  Arrangement) การจัดห้องเรียนแบบนี้
จะท าให้ผู้เรียนอยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น แน่นอนที่สุดผู้เรียนอาจจะคุยกัน
มากขึ้น แต่ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้นและความสนใจในการเรียนจะช่วยลดสภาพดังกล่าวลง ทั้งนี้
ครูจะต้องเข้าไปดูแลใกล้ชิดให้ทั่วทุกกลุ่มด้วย 

 

 

 

 

 



284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 13.5 แผนผังห้องเรียนแบบกลุ่ม 

ที่มา : พิมใจ  โอภานุรักษธรรม (108 : 2539) 
 

สรุปได้ว่าถ้าครูต้องการเป็นจุดเด่น เน้นที่ตัวครูจะต้องใช้การจัดห้องเรียนตามแบบที่ 1 ถ้า
ต้องการให้เกิดปฏิสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในชั้นเรียนก็ควรเลือกแบบที่ 2 และส าหรับแบบที่ 3 จะช่วยให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเป็นอย่างดี 
 

2.2   การสัมผัสในชั้นเรียน (Touch  in  The  Classroom) ใช้ในชั้นประถมตอนต้น การสัมผัส
จะช่วยพัฒนาบทบาทได้ดี การสัมผัสจะช่วยสื่อสารการแสดงความเป็นเจ้าของ ความมั่นคงปลอดภัย
และความเข้าใจเด็ก เด็กที่ไม่เคยถูกครูสัมผัสเลยจะรู้สึกโดดเดี่ยว หงอยเหงาและในที่สุดก็จะเกิด
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน เด็กท่ีได้รับการสัมผัสแตะต้องน้อยมักจะมีปัญหาทางด้านจิตใจค่อนข้างมาก 
แต่เด็กที่ได้รับการสัมผัสมากจะไม่มีปัญหาแล้วยังช่วยให้เด็กมีสังคมดีขึ้นอีกด้วย การสัมผัสแตะต้องที่
ครูกระท าต่อเด็กนั้นเป็นการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่ามาก ครูในชั้นประถมตอนต้น
จะใช้การสัมผัสแตะต้องเป็นรางวัล และเปน็แรงเสริมให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนไปในทาง
ที่ดีน่าพึงพอใจ หน้าที่ของครูประจ าชั้นตอนต้นคือ จะต้องปลูกฝังพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
สัมผัสให้เด็กด้วย อนึ่ง แม้ว่าการสัมผัสจะเป็นการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ แต่ในชั้นสูงไปกว่านี้
ความต้องการในเรื่องนี้จะเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย 
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2.3   การเคลื่อนไหวร่างกายและท่าทางในห้อง (Body  Movement  And  Gesture  In  Classroom) 
การเคลื่อนไหวท่าทางโดยใช้มือ แขน ขา หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและสีหน้า เป็นภาษาท่าทางที่ใช้
กันมาก ภาษาท่าทางที่เป็นภาษาร่างกายมีใช้กันอยู่ประมาณ 700,000 แบบ การเปลี่ยนแปลงท่าทาง
ในการเดิน ยืน หรือนั่ง ไม่ว่าจะเป็นของครูหรือนักเรียนย่อมจะมีผลต่อการรับรู้ทั้งสิ้น ครูที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอิริยาบถฉับพลันในขณะพูดคุยกับเด็กจะไม่ใช่ครูที่เป็นคนสงบและใจเย็น  
ส่วนครูที่มีท่าทางไม่สนใจใยดีต่อเหตุการณ์ใด ๆ ก็จะถูกมองว่าเป็นคนเยือกเย็นและเฉ่ือยชา 

สีหน้าแม้จะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายน้อยที่สุด แต่ก็เป็นการสื่อสารโดยใช้ภาษา
ร่างกายที่ส าคัญยิ่ง สีหน้าที่เปลี่ยนไปเพียงชั่วพริบตาเดียวผู้คนก็สามารถรับรู้ ได้และมีปฏิกิริยา
ตอบสนองทันที ปฏิกิริยาตอบสนองของครูต่อนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสีหน้า แววตา รอยยิ้ม จะใช้เป็น
การเสริมแรงได้ดี การสื่อสารโดยใช้สีหน้าท่าทางของครูจะเกิดขึ้นได้ แม้ว่าครูจะไม่ได้ตั้งใจสื่อความหมาย
โดยสีหน้าก็ตาม ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนตอบค าถามแล้วครูเห็นว่าไม่ถูกต้องแต่ก็เป็นแนวเดียวกับ
ค าตอบที่ถูก ความรู้สึกนี้จะแสดงออกทางสีหน้าทันที 

แม้ว่าจะไม่สมารถบอกได้ว่าครูควรใช้สีหน้าแบบไหน เมื่อใด แต่ก็ขอเสนอแนะว่าครูจะต้อง
ระมัดระวังการใช้ภาษาร่างกายชนิดนี้ให้มากท่ีสุด และอย่าลืมว่าการเคลื่อนไหวสีหน้า ท่าทาง จะช่วย
สร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนได ้

 

2.4   การใช้เวลาในชั้นเรียน (Use of Time in The Classroom) ในบางแห่งเวลาเป็นของมีค่ามาก
ดังปรากฏในค าพูดที่ว่า เวลาเป็นเงินเป็นทอง” หรือ “ฉันไม่มีเวลาเลย” ครูสอนเด็ก ๆ ว่าจงใช้เวลา 
ให้เป็นประโยชน์และมกีารก าหนดการใช้เวลาตามตารางสอน ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ เบื่อกันมาก การก าหนดเวลา
เป็นภาษาท่าทางอย่างหนึ่ง อาการท่ีผู้คนก าลังรออะไรอยู่นั้นเป็นภาษาท่าทางที่เห็นได้ชัดที่สุด เช่น 

การใช้เวลาในชั้นเรียนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย เช่น เด็กบางคนอาจเรียนได้ดี   
ในตอนเช้า ส่วนเด็กบางคนเรียนได้ดีในตอนบ่าย ดังนั้นไม่ควรจัดตารางสอนให้ตายตัวว่า จะต้องเรียน
อะไร เมื่อไรให้เป็นประจ าทุกวัน แต่ควรมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง จัดการอ่านไปไว้เช้าบ้าง สายบ้างหรือ
บ่ายบ้าง จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนตามที่ตนต้องการ ช่วยให้เด็กที่มีธรรมชาติต่างกัน
ได้เรียนรู้ดีขึ้น 
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2.5  พฤติกรรมของเสียงในชั้นเรียน (Vocal  Behavior  in  The  Classroom) น้ าเสียงมี
อิทธิพลต่อเนื้อหาสาระในภาษาถ้อยค า น้ าเสียงที่บอกทัศนะของผู้พูดเป็นการสื่อความหมายที่แฝงอยู่
ในการสื่อความหมาย เช่น ข้อความที่ว่า “ดีนักนะ” กับ “ดีมาก” จะมีความหมายไม่เหมือนกัน “ดีนักนะ” 
หมายความว่า “ไม่ดีเลย” แต่ “ดีมาก” หมายถึง “ดีจริง” ครูพยายามขจัดน้ าเสียงที่แสดงความ
ขัดแย้งกับเนื้อหาในภาษาถ้อยค า เพราะเด็กโตเท่านั้นที่จะเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ได้ ส่วนเด็กเล็ก
จะเข้าใจตามเนื้อหาในภาษาถ้อยค า ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับความหมายที่แฝงอยู่ เด็กจะเริ่ม
เรียนรู้ ความหมายแฝงที่ปรากฏในน้ าเสียงเมื่ออายุ 6-12 ปี และจะเข้าใจได้ดีเมื่ออายุ 12 ปี 

ครูที่พูดเสียงขึ้นจมูกมักจะถูกเข้าใจว่าเป็นคนที่มีบุคลิกไม่น่าคบ เข้าใจยาก ครูผู้หญิงที่มี
น้ าเสียงสูง ๆ ต่ า ๆ จะถูกมองว่าอายุยังน้อย อารมณ์ไม่ม่ันคง เจ้าอารมณ์ มีความกดดันสูงและไม่ค่อย
ฉลาด ถ้าเป็นครูผู้ชายที่มีน้ าเสียงอย่างเดียวกัน จะถูกมองว่าเป็นคนมีอายุ ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ และ
ค่อนข้างฉุนเฉียว 

ส าเนียงภาษาถ่ินก็ท าให้การสื่อความหมายในชั้นเรียนยุ่งยากมิใช่น้อย ครูมักจะมองเห็นเด็กที่
พูดเสียงเหน่อว่า เป็นคนมีสติปัญญาน้อยและเชย ความจริงแล้วครูควรพยายามแก้ไข 
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สรุปท้ายบท 

 

กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนนับได้ว่าเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง มีทั้งผู้ส่งสาร 
อันได้แก ่ครูผู้สอน มีสื่อหรือช่องทางซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย เครื่องมือ สื่อการเรียน
การสอนต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่จัดขึ้นในห้องเรียน หรือสถานการณ์ที่จัดขึ้นในสถานที่อ่ืน มีสาร 
คือความรู้ เนื้อหา หรือประสบการณ์ที่จัดขึ้น ผู้รับสาร คือผู้เรียน และมีจุดหมายของหลักสูตร      
เป็นเครื่องน าทางในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ลักษณะการสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน 
เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดประสบการณ์ความคิด เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความคิดเป็นไปในทางที่ดีเจริญงอกงามขึ้น อาจเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวหรือสองทาง 
ซึ่งก็มีทั้งแบบวัจนภาษากับอวัจนภาษา การอบรมสั่งสอนที่ดีควรมีการเน้นหรือทบทวนค าสั่งหรือ
ข้อตกลง เพื่อให้เกิดความจ า และความเข้าใจที่ถูกต้อง การสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนควรมีลักษณะ
แบบกัลยาณมิตร สร้างแรงบันดาลใจ มีความเป็นกันเอง แสดงถึงความเอ้ืออาทร และมีเจตคติที่ดีต่อกัน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศักยภาพ 

การปรับใช้การสื่อสารกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ครูที่มีการสื่อสารที่ดี 
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในชั้นเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย มีชีวิตชีวา มีเจตคติที่ดี
ต่อผู้สอนและบทเรียน เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ ครูผู้สอนควรรู้จักวิธีการสอนที่หลากหลาย รู้จักเลือกใช้ 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ รู้จักเลือกใช้สื่อการสอนที่คุ้มค่า และมีพฤติกรรมในชั้นเรียน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. จงอธิบายความหมายการสื่อความหมายของครูในกระบวนการเรียนการสอนมาพอสังเขป 

2. จงอธิบายถึงความส าคัญของการสื่อความหมายในกระบวนการเรียนการสอน 

3. องค์ประกอบของการสื่อความหมายในกระบวนการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง 
4. กระบวนการยอมรับของผู้เรียนมีทั้งหมดกี่ข้ัน อะไรบ้าง 
5. จงบอกถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูในการสื่อความหมายในกระบวนการเรียนการสอน 

6. การตั้งค าถามกับผู้เรียนควรมีลักษณะอย่างไร 

7. วิธีการสอนใดดีท่ีสุด จงแสดงความคิดเห็นของท่าน 

8. การออกค าสั่งที่เหมาะสมกับผู้เรียนควรเป็นแบบใด 

9. สื่อการสอนมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
10. พฤติกรรมการสื่อความหมายของครูในชั้นเรียนควรเป็นเป็นอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 
 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546). การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
______________. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ :  
   ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กอบกาญจน์  วงศ์วิสิทธิ์. (2551). ทักษะภาษาเพื่อการนสื่อสาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
การุณันทน์  รัตนแสนวงษ์  และ  ปรัชญา  อาภากุล.  (2548). ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.  
   กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
แก้วตา  กรุงวงศ์.  (2551). ภาษาไทยธุรกิจ. กรุงเทพฯ : บริษัทเฟิสท์ ออฟเซท (1993) จ ากัด.           
ไขศิริ  ปราโมช ณ อยุธยา  และคณะ.  (2539). ภาษาไทย 3.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
คณาจารย์ ภาควิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร.  (2541).  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.  กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร  
   (ดอกหญ้า) จ ากัด (มหาชน). 
คณาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (2546). การใช้ภาษาไทย 1.   
   กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
คณาจารย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  (2551). ภาษากับการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 

   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
____________________________________. (2554).  ภาษากับการสื่อสาร.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ :  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
จิรวัฒน์  เพชรรัตน์  และ  อัมพร  ทองใบ. (2555). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (2539).  ต าราประกอบการสอน วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  
   กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นพดล  จันทร์เพ็ญ. (2553). หลักการใชภ้าษาไทย.  กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม. 
_____________.  (2557). หลักการใชภ้าษาไทย.  กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม. 
สนิท  สัตโยภาส.  (2556).  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น. พิมพ์ครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ : ธารอักษร. 
ธนู  ทดแทนคุณ และ กุลวดี แพทย์พิทักษ์. (2548). ภาษาไทย 1. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรินติ้ง เฮ้าส์. 
นิพน  ศศิธร. (2524).  หลักการพูดต่อชุมชน.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
ปรีชา  ช้างขวัญยืน.  (2536).  ภาษาไทยธุรกิจระดับอุดมศึกษา 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปรียา  หิรัญประดิษฐ์.  (2552). การใช้ภาษาไทยในวงราชการ.  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. 

ประยูร  ทรงศิลป์. (2553). หลักและการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 
ผะอบ  โปษะกฤษณะ. (2537). ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา.  



290 
 

ผะอบ  โปษะกฤษณะ. (2541). ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. . กรุงเทพฯ : รวมสาส์น จ ากัด.  
พิศเพลิน สงวนพงศ์. (2528).  ภาษาไทยธุรกิจ. กรุงเทพฯ : อ านวยการพิมพ์. 
พิมพ์ใจ  โอภานุรักธรรม.  (2539).  เอกสารประกอบการสอน การสื่อความหมายส าหรับครู.  กรุงเทพฯ :  
   สถาบันราชภัฏยะลา. 
ภาควชิาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร.์  (2540).  ภาษากับการสื่อสาร.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
มณีรัตน์  สุกโชติรัตน์.  (2548).  อ่านเป็น : เรียนก่อนสอนเก่ง.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์. 
มยุเรศ  รัตนนิยม.  (2542).  ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษา.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   สถาบันราชภัฏสกลนคร. 
มูลนิธิส่งเสริมการมีงานท าเฉลิมพระเกียรติ.  (2544).  พระราชด ารัสส่งเสริมการมีงานท า. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  (ม.ป.ป.).  เอกสารการสอน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น.  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ทัศน์ทองการพิมพ์. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2540).  ภาษากับการสื่อสาร. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 

   พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  (2541).  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.  กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.     
ว.ณ ประมวญมารค.  (2548).  เด็กจอมแก่น ตอนวิลเลี่ยมผู้กล้าหาญ.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แสงดาว. 
ว. วชิรเมธี.  (2553).  ความทุกข์มาโปรดความสุขโปรยปราย ตอนความทุกข์แสนประเสริฐ.  กรุงเทพฯ :  

   ส านักพิมพ์ปราณ. 
วิจิตรา  ขอนยาง. (2542). หลักภาษาไทย. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร. 
วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์.  (2549).  หลักสูตรและการสอนภาษาไทย. มหาสารคาม : ส านักพิมพ์ช้างทอง. 
สมใจ  บุญอุรพีภิญโญ.  (2553).  วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร 
   แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
   (พว.). 
สมบัติ  ศรีจัดา. (2548). ภาษาไทย 1 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
   สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี. 
สวนิต ยมาภัย.  (2526).  การพูดขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุจริต  เพียรชอบ. (2539). หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย : ศิลปะการใช้ภาษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

   คุรุสภาลาดพร้าว. 
สุภาษิตพระร่วง.  (2541).  สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ หนังสืออ่านนอกเวลา วิชา ท 101 – ท 306  
   ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บรรณกิจ (1991). 
ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  (2555).  หนังสือคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 
   ปีท่ี 1 (เล่ม 1). กรุงเทพฯ : สกสค ลาดพร้าว. 



291 
 

_______________________________.  (2555).  หนังสือคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 
   ปีท่ี 1 (เล่ม 2). กรุงเทพฯ : สกสค ลาดพร้าว. 
___________________________.  (2556).  หนังสือคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ภาษาพาที  
   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 . พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : สกสค ลาดพร้าว. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2552). การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA).  
   กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
____________________________. (ม.ป.ป.). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  
   โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
_________________________. (ม.ป.ป.).  ชุดฝึกอบรม หน่วยที่ 1 หลักสูตรแกนกลางสู่การปฏิบัติ. 
____________________________. (2558). คู่มือการเรียนการสอน การอ่าน คิดวิเคราะห์ ตามแนวทาง 
   การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
   แห่งประเทศไทย.  
_________________________. (2553).  แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม 

   สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
อุดม    วิโรตม์สิกขดิตย์. (2547). มองภาษาไทยในแง่มุมของภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ . 
เอกฉัท  จารุเมธีชน.  (2541).  ภาษาไทยธุรกิจ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
Goodman, Keneth.S. (1982). Language and Literraccy. Edited by Frederick V.Gollash.  

   Boston : Routhedge & Regan  Paul. 

www.edukoratzoo.com  

http://www.maceducation.com/e-knowledge/2421105100/15.htm. 

https://introcommunications.wikispaces.com/file/view/Untitled.jpg/294380856/322x29 

   4/Untitled.jpg. 
http://fbi.dek-d.com/27/0364/7018/115416082. 
http://us.123rf.com/400wm/400/400/Krisdog/Krisdog0612/Krisdog061200134/663357-business- 

   men-shaking-hands.jpg. 
https://doodee01loveyou.files.wordpress.com/2013/12/intrane3.gif. 
http://1.bp.blogspot.com/_p3w6mxSIZjs/TF6KifLbpCI/AAAAAAAAABg/8xjW6PwY2FQ/s1600/2526.jpg 

http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/images/stories/com%201%20way.jpg 

http://kendonaldson.com/wp-content/uploads/2010/03/talking_and_listening-300x263.jpg 

http://www.edukoratzoo.com/
http://www.maceducation.com/e-knowledge/2421105100/15.htm
https://introcommunications.wikispaces.com/file/view/Untitled.jpg/294380856/322x29
http://fbi.dek-d.com/27/0364/7018/115416082
http://us.123rf.com/400wm/400/400/Krisdog/Krisdog0612/Krisdog061200134/663357-business-
https://doodee01loveyou.files.wordpress.com/2013/12/intrane3.gif
http://1.bp.blogspot.com/_p3w6mxSIZjs/TF6KifLbpCI/AAAAAAAAABg/8xjW6PwY2FQ/s1600/2526.jpg
http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/images/stories/com%201%20way.jpg
http://kendonaldson.com/wp-content/uploads/2010/03/talking_and_listening-300x263.jpg


292 
 

http://e-book.ram.edu/e-book/m/mc111/mc111_03_04.html 

http://daowtechno.blogspot.com 

http://www.ipecp.ac.th/ipecp/wbi/ed-techno/program/unit3/page4.html 

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/927/36927/images/8005777.jpg 

http://www.thai-comment.com 

http://sv5.postjung.com/imgcache/data/820/820846-topic-1414641032-0.jpg 

http://www.firstphysioclinic.com/wp-content/uploads/2016/02/posture-2.jpg 

http://talkaboutsex.thaihealth.or.th 

http://www.thaihealth.or.th 

http://images.thaiza.com/106/106_20111022135516..jpg 

http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1341284 

http://image.dek-d.com/contentimg/mint/science/august2011 

http://www.สวยเริ่ด.com 

http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/5/communication/index.htm 

http://www.trafficthai.com/trafficlight.html 

http://www.matithainews.com/?p=6315 

https://pixabay.com/th 

http://www.duckingtiger.com/12-bicycle-laws-every-rider-should-know 

http://board.postjung.com/509582.html 

 

 

http://e-book.ram.edu/e-book/m/mc111/mc111_03_04.html
http://daowtechno.blogspot.com/
http://www.ipecp.ac.th/ipecp/wbi/ed-techno/program/unit3/page4.html
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/927/36927/images/8005777.jpg
http://www.thai-comment.com/
http://sv5.postjung.com/imgcache/data/820/820846-topic-1414641032-0.jpg
http://www.firstphysioclinic.com/wp-content/uploads/2016/02/posture-2.jpg
http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/
http://www.thaihealth.or.th/
http://images.thaiza.com/106/106_20111022135516..jpg
http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1341284
http://image.dek-d.com/contentimg/mint/science/august2011
http://www.สวยเริ่ด.com/
http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/5/communication/index.htm
http://www.trafficthai.com/trafficlight.html
http://www.matithainews.com/?p=6315
https://pixabay.com/th
http://www.duckingtiger.com/12-bicycle-laws-every-rider-should-know
http://board.postjung.com/509582.html


 




	ปกหน้า
	ปก
	คำนำ
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	สารบัญตาราง
	บทที่-1-ความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย
	บทที่-2-ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
	บทที่-3-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
	บทที่-4-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	บทที่-5-การอ่าน
	บทที่-6-การเขียน
	บทที่-7-การฟัง
	บทที่-8-การพูด
	บทที่-9-หลักการใช้ภาษาไทย
	บทที่-10-วรรณคดีและวรรณกรรม
	บทที่-11-การใช้ภาษาในการสื่อสารของครู
	บทที่-12-การสื่อความหมายของครูในสถาบันการศึกษา
	บทที่-13 การสื่อความหมายของครูในกระบวนการเรียนการสอน
	บรรณานุกรม
	Doc1
	ปกหลัง

