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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารนี้ ผู้ เขียนได้รวบรวม         
เรียบเรียงขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจในเรื่องการสัมมนาทางภาษาไทยทั้งด้านการใช้ภาษา 
วรรณกรรมไทย  และภาษาในสื่อมวลชน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่เรียนวิชาสัมมนาภาษาไทยใน
เกือบทุกสถาบันการศึกษา ทีจ่ะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอน  กระบวนการจัดประชุมสัมมนาและพ้ืนความรู้
เกี่ยวกับการสัมมนา รวมทั้งการใช้ภาษาในสื่อมวลชน และวรรณกรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสัมมนา
ทางด้านภาษาไทย  ดังนั้นผู้เขียนจึงได้รวบรวม และเรียบเรียงเอกสารต่างๆที่มีส่วนส าคัญในการที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับการสัมมนาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ผู้ขียนได้
แทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย  ภาษาในสื่อมวลชน และความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี   
ยิ่งไปกว่านั้นผู้เขียนได้น าบทความเกี่ยวกับภาษาไทยหลายแขนงทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
อีกด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของการก าหนดหัวข้อสัมมนา สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น  
และเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในทุกๆด้าน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนและการจัดสัมมนาในขั้นต่อไปได้ 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณเจ้าของต าราและหนังสือทุกท่านที่ผู้เขียนใช้ในการค้นคว้าและเรียบเรียง  
ตลอดจนบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาทางด้านภาษาไทยให้แก่ผู้เขียนจนท าให้ผู้เขียน
สามารถเขียนเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ได้ส าเร็จลงได้ด้วยดี    
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา     
 

รหัสวิชา TC08403     หน่วยกิต              3(3-0-6) 
รายวิชา  สัมมนาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     

(Seminar on Thai for Communication) 
เวลาเรียน 16 สัปดาห์     รวม     45 ชั่วโมง /ภาคเรียน 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 วิธีการจัดสัมมนา  การเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญจากการใช้ภาษาไทยในสื่อสารมวลชนมา
จัดสัมมนา 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป  

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและองค์ประกอบของการจัดสัมมนา 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกประเด็นปัญหาจากการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมาจัด

สัมมนาได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดสัมมนาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในด้านต่างๆของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

 
เนื้อหา 

บทที่ 1    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา        6  ชั่วโมง 
 ความหมายของการสัมมนา 
 วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
 ลักษณะของการสัมมนาที่ดี 
 องค์ประกอบของการสัมมนา 
  องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
  องค์ประกอบด้านบุคลากร 
  องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 
  องค์ประกอบด้านเวลา 
 สรุป 
 แบบฝึกหัด 
 เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 2 การจัดการสัมมนา          6  ชั่วโมง
 ขัน้ตอนการเตรียมการจัดสัมมนา 
 ขั้นตอนการสัมมนา 
  การด าเนินการเกี่ยวกับการสัมมนา 
  การด าเนินการประชุมกลุ่มสัมมนา 
  วิธีการประชุมกลุ่มสัมมนากลุ่มย่อย 

  หน้าที่ของบุคลากรต่างๆในการสัมมนากลุ่มย่อย 

  เอกสารประกอบการสัมมนา 
 วิธีการจัดห้องสัมมนา 
  รูปแบบของการจัดโต๊ะสัมมนา 
  การจัดโต๊ะสัมมนาในห้องประชุมใหญ่ 
  การจัดโต๊ะสัมมนาในห้องประชุมย่อย 

  หลักการใช้สื่อในการจัดสัมมนา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการสัมมนา 
  การประเมินผลการสัมมนา 
 สรุป 
 แบบฝึกหัด 
 เอกสารอ้างอิง 
  
 
บทที่ 3 การสัมมนาและการอภิปราย           3  ชั่วโมง            
 ความหมายของการอภิปราย 

 จุดมุ่งหมายของการอภิปราย 

 ประโยชน์ของการอภิปราย 

 องค์ประกอบของการอภิปราย 

 ประเภทของการอภิปราย 

 ข้อควรค านึงในการอภิปราย 

 สรุป 

 แบบฝึกหัด 

 
บทที่ 4 การเรียนการสอนภาษาไทยด้วยการสัมมนา       6  ชั่วโมง                       
 ลักษณะการเรียนการสอนแบบสัมมนา 
 องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบการสัมมนา 
 กระบวนการสัมมนาในการเรียนการสอน 

 ตัวอย่างการสัมมนาในภาษาไทยปัจจุบัน 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสัมมนา 
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 สรุป 
 แบบฝึกหัด 
 เอกสารอ้างอิง 

 
บทที่ 5 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน                       6  ชั่วโมง                                  
 การเขียนสะกดการันต์ให้ถูกต้อง  

 การใช้ค าให้ถูกระดับภาษา 
 การใช้ค าพูดให้ถูกระเบียบของภาษา 
 การใช้ค าให้ถูกต้องตรงความหมาย 

 การใช้ค าทีค่นทั่วไปเข้าใจและยอมรับ 

 การใช้ประโยคเพ่ือการสื่อสาร 
 การใช้ส านวนเพื่อการสื่อสาร 
 สรุป 
 แบบฝึกหัด 
 เอกสารอ้างอิง 
 
บทที่ 6 สัมมนาภาษาไทยในสื่อมวลชน                  6  ชั่วโมง                                 
 ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาในรายการโฆษณา 
 ลักษณะข้อความภาษาในบทโฆษณา 
 ลักษณะค าศัพท์และวลีในบทโฆษณา 
 ภาษาในรายการข่าว 
 การใช้ค าในภาษารายการข่าว 

 สรุป 
 แบบฝึกหัด 
 เอกสารอ้างอิง 
 
บทที่ 7 สัมมนาวรรณคดีและวรรณกรรม         6  ชั่วโมง                                           
 ความหมายของวรรณคดี วรรณกรรม  วรรณศิลป์ 
 ประเภทของวรรณคดี 
 องค์ประกอบของวรรณศิลป์ 
 เอกลักษณ์ของวรรณคดีไทย 

 คุณค่าของวรรณคด ี

 สรุป 
 แบบฝึกหัด 
 เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 8 บทความเกี่ยวกับการสัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย      6  ชั่วโมง                                           
 ตัวอย่างบทความเก่ียวกับภาษา  
  ท าไมต้องใส่การัตน์  
  ว่าด้วยความหมายของค าไทยปัจจุบัน    
 ตัวอย่างบทความเก่ียวกับภาษาในสื่อมวลชน  
  การเขียนโฆษณา : กลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวและค าขวัญ      

ตัวอย่างบทความเก่ียวกับวรรณกรรม    
 ความเป็นสากลของวรรณกรรมไทย  
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง        

 
วิธีสอนและกิจกรรม  

1. วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนให้ความรู้ตามสาระด้วยการเล่า อธิบาย ตั้งค าถาม 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้  

2. วิธีสอนแบบอภิปราย  สอนโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้ เรียน เพ่ือหาค าตอบจากการศึกษาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยเพ่ือ         
การสื่อสาร โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นกันอย่าง
กว้างขวาง  

3. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  โดยน าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่
ผู้เรียนสนใจมาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าถามเป็นแนวทางที่ใช้ในการหาค าตอบที่หลากหลาย 
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

4. วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง  โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาจากแหล่งความรู้ด้วยตนเอง 
เช่น ศึกษาค้นคว้าการใช้ภาษาในสื่อมวลชน  ภาษาวรรณศิลป์ ภายใต้การแนะน าของผู้สอน 

5. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม  โดยเตรียมหัวข้อในการสัมมนาภาษาไทยเพ่ือ   
การสื่อสาร แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มตามจ านวนที่เหมาะสม ให้กลุ่มเตรียมจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่
ผู้เรียนสนใจ และผู้สอนให้ค าแนะน า 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. Power point presentation 
3. ตัวอย่างรูปแบบการจัดสัมมนา และหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ 
4. เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า 
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การวัดและประเมินผล 

 การวัดผล 

    1.  คะแนนระหว่างภาคเรียน  70% 

   1.1 แบบฝึกหัด     10% 
   1.2 ทดสอบย่อย     10% 
   1.3 ทดสอบกลางภาค    10% 
   1.4 จัดสัมมนา (กลุ่ม)    30% 
   1.5 การเข้าชั้นเรียนและให้ความร่วมมือ  10% 
   2. ทดสอบปลายภาค   30% 
  

การประเมินผล 

   คะแนนร้อยละ  80-100  ระดับผลการเรียน A 
   คะแนนร้อยละ  75-79  ระดับผลการเรียน B+ 
   คะแนนร้อยละ  70-74  ระดับผลการเรียน B 
   คะแนนร้อยละ  65-69  ระดับผลการเรียน C+ 
   คะแนนร้อยละ  60-64  ระดับผลการเรียน C 
   คะแนนร้อยละ  50-59  ระดับผลการเรียน D+ 
   คะแนนร้อยละ  45-49  ระดับผลการเรียน D 
   คะแนนร้อยละ  0-45  ระดับผลการเรียน F 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 

๑. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่วนที่ ๑ :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
โดยวิธี  ปกต ิ

ในสาขาวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ของ  นางสาวสุภัทร   แก้วพัตร 

สังกัดสาขาวิชา  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
-------------------- 

 

๑.  ประวัติส่วนตัว 

 ๑.๑ เกิดวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๒๒ 

 ๑.๒ อายุ  ๓๙  ปี 
 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
  คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

   ๑.๓.๑ อ.ด. (ภาษาไทย)    ๒๕๕๙  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

๑.๓.๑ อ.ม. (ภาษาไทย)   ๒๕๔๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑.๓.๓ ศศ.บ. (ภาษาไทย)   ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 ๑.๔ งานวิจัย 

  ๑.๔.๑  งานวิจัย (ปริญญาเอก) 
  ภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพตัวแทนคนอีสานในหนังสือพิมพ์ระดับชาติและ
หนังสือพิมพ์ระดบัท้องถิ่น: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
  ภาษาอังกฤษ :  THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND REPRESENTATIONS  OF  

ISAN  PEOPLE  IN NATIONAL AND LOCAL NEWSPAPERS:  A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS 

 

 

ก.พ.อ.๐๓ 



  ๑.๔.๒  งานวิจัย ( ปริญญาโท)  
  ภาษาไทย : การตั้งชื่อเพลงลูกทุ่งระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๕ 

  ภาษษอังกฤษ : NAMING OF THAI COUNTRY SONGS DURING 1997 - 2002 
 

๒.  ประวัติการรับราชการ 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  อาจารย์  รับเงินเดือน  ๓๒,๙๕๐ บาท 

 ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๖  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  อายุราชการ  ๑๓  ปี  ๐  เดือน  ๑๙ วัน 

 ๒.๓ ต าแหน่งอื่น ๆ 

  - 

๓.  ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
 ๓.๑ งานสอน  (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
   

ระดับ      รหัสวิชา              รายวิชาทีส่อน ชั่วโมงสัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

ปริญญาตรี    ๑๕๔๐๑๑๑      ค ายืมในภาษาไทย ๓ ๑/๒๕๕๓ 

 ๑๕๔๓๑๐๑      ภาษากับสังคม ๓ ๑/๒๕๕๓ 

 ๑๕๔๔๔๐๑      การแปรรูปวรรณกรรม ๓ ๑/๒๕๕๓ 

 ๑๕๔๔๔๐๓      วรรณคดีเอกของไทย  ๓ ๑/๒๕๕๓ 

 ๑๕๔๔๙๐๑      การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย ๔ ๑/๒๕๕๓ 

 ๑๕๔๔๙๐๓      สัมมนาภาษาไทยสื่อสารมวลชน ๓ ๑/๒๕๕๓ 

 ๑๕๔๐๒๐๒      การอ่านหนังสือพิมพ์ไทย ๓ ๒/๒๕๕๓ 

 ๑๕๔๓๒๐๑      ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓ ๒/๒๕๕๓ 

 ๑๕๔๓๔๐๒      วัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย ๔ ๒/๒๕๕๓ 

 ๑๕๔๔๙๐๑      การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย ๔ ๒/๒๕๕๓ 

 GE๑๐๐๐๑       ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๑/๒๕๕๙ 

 TC๐๕๓๐๒       วัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย ๔ ๑/๒๕๕๙ 

 TC๐๘๔๐๑       การวิจัยทางภาษา  วรรณกรรม และ 

                     วัฒนธรรมไทย 

๔ ๑/๒๕๕๙ 

 TH๐๘๔๐๑       การวิจัยทางภาษา  วรรณกรรม และ 

                     วัฒนธรรมไทย 

๔ ๑/๒๕๕๙ 

 TC๐๘๔๐๓       สัมมนาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๑/๒๕๕๙ 

 TC๐๓๒๐๑       ภาษากับสังคม ๓ ๒/๒๕๕๙ 

 TC๐๔๓๐๕       วรรณคดีเอกของไทย ๓ ๒/๒๕๕๙ 

 



ระดับ      รหัสวิชา              รายวิชาทีส่อน ชั่วโมงสัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 

ปริญญาตรี TC๐๘๔๐๑       การวิจัยทางภาษา  วัฒนธรรมและ 

                     วรรณกรรมไทย 

๓ ๑/๒๕๖๐ 

 TH๐๘๔๐๑       การวิจัยทางภาษา  วรรณกรรม และ 

                     วัฒนธรรมไทย 

๔ ๑/๒๕๖๐ 

 TC๐๘๔๐๓       สัมมนาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ ๑/๒๕๖๐ 

 TC๐๓๒๐๑       ภาษากับสังคม ๓ ๒/๒๕๖๐ 

 TH๐๓๔๐๓       การอ่านตีความ ๔ ๒/๒๕๖๐ 
 

 ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 
เรื่อง ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. อุดรธานี : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( ๒๕๕๐)  
เรื่อง  การศึกษาศักยภาพความรู้ด้านภาษาลาว เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการค้าและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านของหอการค้าในจังหวัดหนองคาย. อุดรธานี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธา(๒๕๕๒)  
 ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม  และปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 
  ต่อสัปดาห์) 

วิทยากร 
๓.๓.๑ การอบรมครูภาษาไทยหลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

๓.๓.๒ การอบรมครูภาษาไทยหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

๓.๓.๓ การอบรมครูภาษาไทยหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย โครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

๓.๓.๔ การอบรมความรู้วิชาภาษาไทย “หลักการใช้ภาษาไทย”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชา
การบัญชี คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๓.๓.๕ อบรมเชิงปฏิบัติการ “สอนภาษาไทยอย่างไรให้อ่านออก”และจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๓.๓.๖ การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ : 
Active  Learning  ในหัวข้อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ( TBL) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง  และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
  งานบริหารในต าแหน่งคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) ดังนี้ 
  ๓.๔.๑  ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามรอบท่ีก าหนด 



  ๓.๔.๒  จัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ จังหวัดดานัง ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

  ๓.๔.๓  จัดท าประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

   เวลาที่ใช้ในการบริหารงาน  ๒๐  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
  ๓.๕.๑ อาจารย์ที่ปรึกษา  ๓  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ๓.๕.๒ อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย) ๔ ครั้ง/ปีการศึกษา 

๓.๕.๓ อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาคปกติ และภาคพิเศษ) ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา 

 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
 ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 

   ๔.๑.๑.๑  ............................................................. ........................................... 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
  ๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

   ๔.๑.๒.๑  ........................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
  ๔.๑.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ   

   ๔.๑.๓.๑  สุภัทร  แก้วพัตร. (๒๕๖๐).  ภาษากับสังคม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ๑๔๓  หน้า. 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 



๔.๑.๔ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ  
   ๔.๑.๔.๑  ........................................................................................................ 
   ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้   (เม่ือปี พ.ศ...... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

    ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง 
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  เป็นต้น) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่ า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

     ลงชื่อ....................................... ...............เจา้ของประวัต ิ

        (นางสาวสุภัทร  แก้วพัตร) 
           ต าแหน่ง  อาจารย์   
               วันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา ภาษาไทย 

โดยวิธีปกติ 
ของ  นางสาวสุภัทร  แก้วพัตร 

สังกัดสาขาวิชา  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
--------------------- 

 

 

 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  นางสาวสุภัทร  แก้วพัตร  เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่าย  ที่จะได้รับ 

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 

 

     ลงชื่อ  ............................................................  
                       ( ดร.ศิลปชัย  เจริญ  ) 
           ต าแหน่ง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               วันที่ ............เดือน...................... พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 
เรื่อง การจดัการสมัมนา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
1. ขั้นตอนการเตรียมการจัดสัมมนา 
2. ขั้นตอนการสัมมนา 

2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการสัมมนา 
2.2 การด าเนินการประชุมกลุ่มสัมมนา 
2.3 วิธีการประชุมกลุ่มสัมมนากลุ่มย่อย 
2.4 หน้าที่ของบุคลากรต่างๆในการสัมมนากลุ่มย่อย 
2.5 เอกสารประกอบการสัมมนา 

3. วิธีการจัดห้องสัมมนา 
3.1 รูปแบบของการจัดโต๊ะสัมมนา 
3.2 การจัดโต๊ะสัมมนาในห้องประชุมใหญ่ 
3.3 การจัดโต๊ะสัมมนาในห้องประชุมย่อย 
3.4 หลักการใช้สื่อในการจัดสัมมนา 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมมนา 
3.6 การประเมินผลการสัมมนา 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อเรียนบทนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้  

1. อธิบายขั้นตอนการเตรียมการจัดสัมมนา และขั้นตอนการสัมมนาได้ 
2. บอกวิธีการด าเนินการประชุมกลุ่มสัมมนาได้ 
3. บอกหน้าที่ของบุคลากรต่างๆในการสัมมนากลุ่มย่อยได้ 
4. อธิบายวิธีการจัดห้องสัมมนาแบบที่ถูกต้องได้ 
5. อธิบายรูปแบบของการจัดโต๊ะสัมมนาในรูปแบบต่างๆได้ 
6. บอกหลักการใช้สื่อในการจัดสัมมนาได้ 
7. บอกเครื่องมือที่ใช้ในการสัมมนา และหลักการประเมินผลการสัมมนาได้ 
8. ด าเนินการจัดห้องสัมมนาในรูปแบบต่างๆได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. ผู้สอนบรรยายและสรุปเนื้อหาบทที่ 2 การจัดสัมมนา จากเอกสารและ power  point 
2. ยกตัวอย่างขั้นตอนการเตรียมการสัมมนา และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
3. ยกตัวอย่างลักษณะการจัดห้องสัมมนารูปแบบต่างๆ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

4. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
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5. นักศึกษาปฏิบัติการจัดการสัมมนา 
6. นักศึกษาแบ่งกลุ่มสัมมนากลุ่มละ 7-8  คน  แสดงการสัมมนา  กลุ่มละ 25 นาทีจากเรื่อง

ที่สนใจ  
7. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power point  “บทที่ 2 การจัดสัมมนา ” 
3. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
4. ซีดีประกอบการสอนเกี่ยวกับตัวอย่างของขั้นตอนการสัมมนา 
5. ตัวอย่างเอกสารประกอบการสัมมนา 
6. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผลและการประเมินผล 
1. ตรวจค าถามท้ายบท 
2. สังเกตพฤติกรรม 
3. การฝึกปฏิบัติการสัมมนาของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. การตอบค าถามของนักศึกษา 
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บทที ่ 2 
การจัดการสัมมนา 

 
 
 การสัมมนา เป็นกระบวนการประชุมกลุ่มบุคคลที่เป็นที่นิยมจัดกันมากในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยหลักการแล้วเป็นการระดมความคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา หรือ
การพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรืออยู่ในภาวะปัญหา 
เดียวกัน  ส่วนมากมักนิยมจัดกันตามโรงแรม หรือสถานที่ที่มีบรรยากาศดี เพ่ือให้เกิดความคิดที่
สร้างสรรค์  สามารถหารือกันได้โดยไม่ต้องค านึงถึงเรื่องอ่ืนๆ  ส่วนการสัมมนาในด้านการเรียน     
การสอนนั้นมักจะใช้ห้องเรียนส าหรับการสัมมนาขนาดย่อย  หรือใช้ห้องประชุมของสถาบันส าหรับ
การสัมมนาขนาดใหญ่  และสิ่งที่ส าคัญมากในการจัดสัมมนาแต่ละครั้งคือ ผู้จัดสัมมนาต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการจัดสัมมนา  จึงจะท าให้การสัมมนาดั งกล่าว
สัมฤทธิผล  ดังนั้นในบทที่ 2 นี้จึงเป็นการกล่าวถึงการจัดสัมมนาและขั้นตอนต่างๆในการจัดสัมมนา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
  
 การจัดการสัมมนา  มีขั้นตอนในการจัดอยู่  2  ขั้นตอนใหญ่ๆ  คือ   

- ขั้นการเตรียมการจัดสัมมนา 
- ขัน้ตอนการสัมมนา  

 

ขั้นการเตรียมการจัดสัมมนา 
 
 กมลณัฏฐ์  รัตนวรางค์.(2541: 15)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสัมมนาไว้อย่างน่าสนใจ โดยได้
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการสัมมนาที่จะต้องมีคณะกรรมการด าเนินงานและมีขั้นตอนต่างๆ 
กล่าวคือ คณะกรรมการเตรียมการจัดสัมมนาจะต้องมีภาระต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. วางโครงการที่จะจัดสัมมนา  ซึ่งควรมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ
วัตถุประสงค์ที่จัดสัมมนา  วิธีการจัดสัมมนา  หัวข้อเรื่องที่จะจัดส่งเสริมความรู้  หัวข้อเรื่องที่จะ
แบ่งกลุ่มสัมมนา  ระยะเวลา  งบประมาณ ฯลฯ 
 2. พิจารณาเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา 
 3. พิจารณาบุคคลที่จะเชิญเป็นวิทยากร  ทั้งวิทยากรที่จะให้ความรู้ในที่ประชุมใหญ่และ
วิทยากรที่จะท าหน้าที่ประจ ากลุ่มสัมมนา 
 4. จัดเตรียมก าหนดการสัมมนาให้เรียบร้อย  แล้วส่งให้สมาชิก  วิทยากร  และบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้านานพอสมควร 
 5. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับใช้ประชุมใหญ่  ประชุมกลุ่มสัมมนา  ที่พักของสมาชิกที่
รับประทานอาหาร  และสถานที่ให้บริการอ่ืนๆ 
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 6. จัดเตรียมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ  เช่น  โสดทัศนูปกรณ์  เครื่องเขียน  
พิมพ์ดีด  เครื่องอัดส าเนา ฯลฯ 
 7. จัดเตรียมบุคลากรที่จะช่วยท าหน้าที่ต่างๆ  เช่น  เจ้าหน้าที่การพิมพ์  เจ้าหน้าที่อาหาร  
เจ้าหน้าที่ทะเบียน  เจ้าหน้าที่จัดบริการอ านวยความสะดวก  คณะกรรมการประเมินผล 
 8. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา  เช่น  ก าหนดการสัมมนา  บทความหรือ
ข้อเขียนที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับการสัมมนา  หัวข้อสัมมนาของแต่ละกลุ่ม  รายชื่อวิทยากรและ
สมาชิก  เป็นต้น 
 

ขั้นตอนการสัมมนา 
 
 หลังจากมีการเตรียมขั้นการเตรียมการจัดสัมมนาแล้ว  ผู้จัดสัมมนายังต้องมีขั้นตอน       
การสัมมนาอีกด้วย ดังที่ เฉลิม วราวิทย์ และสมคิด แก้วสนธิ (2524.: 45) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการสัมมนาดังนี้  
 1. รับลงทะเบียนสัมมนาสมาชิก  แจกเอกสารที่เตรียมไว้ได้ล่วงหน้า  ซึ่งประกอบด้วย
ก าหนดการของแต่ละวัน  และเอกสารประกอบค าบรรยายที่วิทยากรส่งมาให้ล่วงหน้า  หรือเอกสารที่
ฝ่ายจัดสัมมนาเตรียมไวให้ 
 2. พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 
 3. การประชุมใหญ่เพ่ือชี้แจงข้อควรปฏิบัติในการสัมมนาแต่ละครั้ง 
 4. รวบรวมปัญหาที่จะน ามาเป็นหัวข้อในการสัมมนากลุ่มย่อย  ส าหรับปัญหานี้ฝ่ายจัด
สัมมนาอาจเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ 
 5. การเสริมความรู้และประสบการณ์  อาจจัดได้ในรูปใดรูปหนึ่งหรือผสมผสานกัน  เช่น 
  5.1 จัดให้มีการปาฐกถา 
  5.2 จัดให้มีการบรรยาย 
  5.3 จัดให้มีการอภิปราย 
  5.4 จัดให้มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบ 
 6. การแบ่งกลุ่มสัมมนา  เพ่ือหาข้อยุติในการแก้ปัญหา  ให้แบ่งกลุ่มย่อยตามความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนความสนใจ 
 7. รายงานผลการสัมมนากลุ่มย่อยต่อที่ประชุมใหญ่  เพ่ือให้สมาชิกส่วนอ่ืนแสดง     
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  และช่วยปรับปรุงแนวทางแก้ปัญหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 8. สรุปผลประเมินผลการสัมมนา  ซึ่งอาจจะท าทุกวันในระหว่างที่มีการสัมมนาหรือจะท า
รวมครั้งเดียวก็ได้  แต่อย่างน้อยในตอนก่อนเปิดการสัมมนา  ควรจะมีผลการประเมินผลการสัมมนา
บ้างในบางเรื่อง  เพื่อสัมมนาสมาชิกจะได้รับทราบผลร่วมกัน 
 9. พิธีเปิดการสัมมนา 
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การด าเนินการเกี่ยวกับการสัมมนา 
 
 นอกจากนี้ เฉลิม วราวิทย์ และสมคิด แก้วสนธิ(2524.: 48) ได้เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ
การด าเนินการสัมมนาไว้ว่า คณะกรรมการด าเนินการสัมมนามีหน้าที่ปฏิบัติร่วมกันดังนี้ 
 1. รับลงทะเบียนสมาชิกในวันเปิดสัมมนา 
 2. ต้อนรับสมาชิกและวิทยากรในที่ประชุมใหญ่  วันแรกของการสนทนา  ก่อนการ
ประชุมกลุ่มย่อย  และก่อนการบรรยายหรืออภิปรายเสริมความรู้ 
 3. จัดพิธีเปิด ปิด และเตรียมการสัมมนา เตรียมสันทนาการ บริการระหว่างการสัมมนา 
 4. จัดให้มีการประเมินผลการสัมมนา 
 5. จัดบริการและสวัสดิการแก่สัมมนาสมาชิกและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกฝ่าย 
 6. จัดพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยายเพ่ือเผยแพร่การสัมมนา 
 7. สรุปผลการสัมมนาเสนอต่อสัมมนาสมาชิกและผู้ เกี่ยวข้อง  หรือผู้มีอ านาจที่จะ
ด าเนินงานตามแนวทางท่ีสัมมนาสมาชิกเสนอแนวทางไว้ได้  เพื่อให้ผลของการสัมมนาน าไปใช้ได้ 
 

การจัดรายการเสริมความรู้ในที่ประชุมใหญ่ 
 
 การจัดรายการเสริมความรู้ในที่ประชุมใหญ่นั้น  มีวัตถุประสงค์ส าคัญ  2  ประการ  คือ 
เพ่ือเป็นการปูพ้ืนแก่สัมมนาสมาชิกอย่างหนึ่ง  และเป็นการเสริมประสบการณ์อีกอย่างหนึ่ง          
การจัดการสัมมนาทุกครั้งจึงควรมีการจัดรายการเสริมความรู้  ความคิดและประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วม
สัมมนา  ซึ่งอาจท าได้หลายทาง  เช่น  การจัดให้มีการบรรยาย  ปาฐกถา  การอภิปราย  การฉาย
ภาพยนตร์หรือสไลด์  ตลอดจนการจัดการแสดงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อของ          
การสัมมนา 
 อนึ่ง  การจัดการอภิปรายเสริมความรู้แก่สัมมนาสมาชิกนั้น  ส่วนมากนิยมการอภิปราย
แบบซิมโพเซียมหรือแบบพาแนล  ประกอบด้วยผู้อภิปราย  3 – 8  คน  และมีช่วงเวลาเปิดโอกาสให้
สัมมนาสมาชิกซักถามและร่วมอภิปรายด้วยในตอนท้าย 
 การเลือกรูปแบบการเสริมความรู้ในการสัมมนา  ควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
ปัญหาที่จัดให้มีการสัมมนา  สมพร  ปันตะสูตร  (2525 : 8)  กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ดังนี้ 
 1. การบรรยายหรือปาฐกถา  เหมาะส าหรับเรื่องเกี่ยวกับความรู้โดยตรง  เช่น  วิธีการ
กราบแบบไทย  นโยบายการผลิตครูตามโครงการอบรมครูประจ าการ  ฯลฯ 
 2. การอภิปรายแบบพาแนล  เหมาะส าหรับเรื่องที่แสดงความรู้และความคิดเห็นทั่วๆ ไป 
 3. การอภิปรายแบบซิมโพเซียม  เหมาะส าหรับเรื่องที่ปัญหากว้างและลึก  ต้องการ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์พิเศษในปัญหานั้นๆ  เช่น  การปรับปรุงการสอน
ภาษาไทยในสถาบันฝึกหัดครู  การสร้างวรรณกรรมส าหรับเยาวชน  การพัฒนาชนบทตามแนวคิด
ใหม่ ฯลฯ 
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การด าเนินการประชุมกลุ่มสัมมนา 
 
 หลังจากที่สัมมนาสมาชิกได้ฟังการบรรยาย  หรือการอภิปรายเสริมความรู้จากวิทยากร
แล้ว  สัมมนาสมาชิกจะแยกกันออกประชุมกลุ่มย่อยตามหัวข้อที่ได้จัดไว้  หรือที่ได้เสนอหัวข้อปัญหา
กันหลังการอภิปรายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และหัวข้อของการสัมมนา  เพ่ือสัมมนาสมาชิกได้
ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาตามที่กลุ่มที่ตนสนใจ  ซึ่งจะใช้เวลาในการประชุมกลุ่มย่อยประมาณ  1  ใน  3  
ของเวลาทั้งหมด แต่อาจจะยืดหยุ่นได้ตามควรแก่กรณี ส่วนมากนิยมจัดสัมมนากลุ่มย่อยไว้ในภาคบ่าย
(สมพร  ปันตะสูตร .2525 :10)   
 กลุ่มสัมมนากลุ่มย่อยประกอบด้วยบุคลากรต่อไปนี้ 
 1. ประธานกลุ่ม 
 2. รองประธาน 
 3. เลขานุการ 
 4. วิทยากรประจ ากลุ่ม 
 5. ผู้สังเกตการณ์  (จะมีหรือไม่ก็ได้) 
 6. สัมมนาสมาชิก 
 

วิธีการประชุมกลุ่มสัมมนากลุ่มย่อย 
 
 สมคิด บางโม. (2553: 25) กล่าวถึงวิธีการประชุมกลุ่มย่อยไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ  ผล
ของการสัมมนากลุ่มย่อยขึ้นอยู่กับความรู้  ความสามารถ  ทัศนคติ  และการแสดงออกของสมาชิกใน
กลุ่มเป็นส าคัญ  วิธีการที่จะช่วยให้การสัมมนากลุ่มย่อยได้ผลดีมีหลายประการ  และหลายวิธีการ  
เช่น  การจัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจจะท าให้ได้ตามวิธีที่จะเลือกสรรของผู้จัดการสัมมนา  
ดังนี้  
 1. การประชุมกลุ่มแบบเวียนค าพูด  (Circular Response)  เหมาะส าหรับกลุ่ม
สัมมนาที่มีสมาชิกไม่เกิน  20  คน  จัดที่นั่งเป็นวงกลม  ประธานเปิดประชุมและเสนอปัญหาน า
อภิปรายตามหัวข้อ  เมื่อจบแล้วผู้ที่นั่งถัดไปทางขวามือจะอภิปรายต่อ  โดยไม่ต้องชี้ให้พูดและเวียน
อภิปรายไปจนครบรอบถึงประธารอีกครั้ง   หากยังหาข้อยุติไม่ได้ก็ให้เวียนอภิปรายต่ออีกรอบหนึ่ง 
  ข้อดีของการอภิปรายแบบเวียนค าพูด  คือ  ทุกคนมีโอการแสดงความคิดเห็นทั่วถึงกัน  
และเสริมความเชื่อม่ันในตนเองให้แก่สัมมนาสมาชิกที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกได้แสดงออก 
  ลักษณะการประชุมแบบเวียนค าพูดนี้  ช านาญ  รอดเหตุภัย  (2522 : 17)  กล่าวว่า 
ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันชื่อ  เอ็ดเวิร์ด ซี  ลินเดเมิน  (Edward  C.  Lindeman) เป็นผู้คิดและเริ่ม
ขึ้นในอเมริกา แต่ละรอบของการเวียนพูด  สมาชิกจะมีโอกาสพูดได้เพียงคนละครั้งเดียว  จนกว่าจะ
ขึ้นรอบใหม ่
 2. ประชุมกลุ่มแบบโต๊ะกลม  (Round Table meeting)  ประธานกลุ่มท าหน้าที่
ด าเนินการประชุม  โดยประธานจะเชิญผู้ที่ยกมือขอแสดงความคิดเห็นให้เป็นผู้อภิปราย  การจัดโต๊ะ    
จัดเป็นรูปวงกลม  ข้อดีคือ  ใช้เวลาในการประชุมน้อย  ผู้ประชุมมองเห็นกันทุกคน  แต่มีข้อด้ อยคือ   
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สมาชิกไม่มีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็นโดยทั่วถึง  เพราะหากไม่มีผู้ยกมือประธานก็ไม่สามารถจะ
ชี้ให้พูดได้  แต่หากไม่มีใครยกมือเลย  ประธานอาจน าอภิปรายและชี้เฉพาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งร่วม
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้  เข้าใจกันว่ากษัตริย์อาร์เธอร์  (King  Arthur)  แห่งประเทศอังกฤษ  
เป็นผู้ทรงริเริ่มการประชุมแบบนี้  โดยทรงใช้กับการปรึกษาหารือกับอัศวินของพระองค์ที่เรีย กการ
ปรึกษาหารือว่า  “อัศวินโต๊ะกลม”  ลักษณะการประชุมแบบนี้มีบรรยากาศการประชุมดีเพราะเป็น
กันเอง 
 3. การประชุมแบบระดมสมอง  (Brainstorming)  เป็นการประชุมที่ไม่ก าหนดรูปแบบ
ชัดเจนมากนัก  จะจัดที่นั่งอย่างไรก็ได้  วิธีการที่ส าคัญคือเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความรู้
ความคิดเห็นมากที่สุด  แต่ละคนที่อภิปรายมีเสรีภาพในด้านความคิดอย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  เลขานุการในที่ประชุมกลุ่มย่อยต้องจดและบันทึก
ความเห็นของแต่ละคนไว้ทั้งหมด  เมื่อจบสิ้นกระบวนการแล้ว  เลขานุการจะน ารายละเอียดที่จดไว้
มาเสนอเพ่ือให้อภิปรายและลงความเห็นสรุปเป็นข้อยุติภายหลัง  การแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
นั้นเป็นไปอย่างอิสระ  คือใครนึกเรื่องใดได้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้ทันที  เป็นการแสดง
ความคิดเห็นโดยตรง ไม่ต้องค านึงถึงความส าคัญก่อนหลัง ไม่มีการตัดสินใจในระหว่างการอภิปราย  
ส่วนมากการอภิปรายลักษณะนี้  มักใช้กับการประชุมเพ่ือแก้ปัญหาโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดง  
ความคิดเห็นมากที่สุด  ปกติแล้วมักไม่จ ากัดเวลาว่าจะให้ใครพูดนานเท่าไหร่  แต่อาจจะก าหนดให้ใช้
เวลา  1  นาที  การประชุมแบบนี้มีข้อด้อยตรงที่ว่าอาจจะเสียเวลามากหากสมาชิกมีมาก  เทคนิค 
การประชุมแบบระดมสมองนี้ชาวอเมริกันชื่อ อเล็กซ์  แอสบอร์น เป็นผู้คิดและเริ่มใช้ก่อนเป็นครั้งแรก 
 4. การประชุมกลุ่มแบบ  Buzz  Session  ประกอบด้วยสมาชิกที่เข้าประชุมกลุ่มละ    
6  คน  เพื่อปรึกษาปัญหาที่ไม่ส าคัญมากนัก  เหมาะส าหรับการสัมมนาที่มีสมาชิกน้อยใช้เวลาประชุม
ประมาณคนละ  1  นาที  ข้อดีคือ  สมาชิกจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระดากอาย  เพราะมี
สมาชิกน้อย  มีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดย
ทั่วถึง  มีผู้ท าหน้าที่ประธานควบคุมการอภิปรายให้เป็นไปตามหัวข้อ  1  คน  และ  ผู้จดบันทึกและ
รายงานผลการประชุมกลุ่มอีก  1  คน  เทคนิคการประชุมแบบนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าฟิลิปส์  66  เพราะ
เชื่อกันว่า  ที. โดนัลด์  ฟิลิปส์  (T. Donald Phillips)  เป็นผู้คิดขึ้นใช้เวลาเป็นคนแรกในอเมริกา   
การประชุมแบนี้ใช้วิทยากรประจ ากลุ่มหลายคน  เพราะแยกเป็นกลุ่มย่อยเพียงกลุ่มละ  6  คน 
 

หน้าที่ของบุคลากรต่างๆ  ในการสัมมนากลุ่มย่อย 
 
 1. วิทยากรประจ ากลุ่ม 
  วิทยากรประจ ากลุ่ม  เป็นผู้ที่ด าเนินการสัมมนาจัดเตรียมไว้ส าหรับเป็นที่ปรึกษาของ
สมาชิกท่ีประชุมกลุ่มย่อย  โดยปกติแล้วจะเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสนใจตรงตามหัวข้อที่แยกไป
ประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อให้การปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หน้าที่ของวิทยากรประจ ากลุ่มมีดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหาความรู้ในเรื่องท่ีจะสัมมนาโดยเฉพาะหัวข้อที่ตนประจ ากลุ่ม 
  1.2 เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสัมมนาอย่างชัดเจน 
  1.3 เปิดประชุมกลุ่มเมื่อถึงเวลาที่ก าหนดในตารางการสัมมนา 
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  1.4 กล่าวน าหัวข้อเข้าสู่การสัมมนา 
  1.5 ชี้แจงหัวข้อการสัมมนาให้สัมมนาสมาชิกเข้าใจตรงกัน  บางครั้งอาจต้องบรรยาย
ความรู้  เป็นการปูพื้นฐานในเรื่องที่จะอภิปรายกันให้สมาชิกฟังและเข้าใจตรงกัน 
  1.6 ด าเนินการให้มีการเลือกประธานกลุ่ม  รองประธาน  และเลขานุการประจ ากลุ่ม 
  1.7 มอบหมายหน้าที่การประชุมกลุ่มให้ประธานที่ได้รับเลือกด าเนินการต่อ 
  1.8 คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  เป็นที่ปรึกษากลุ่มในกรณีที่กลุ่มมีปัญหาและขอ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  1.9 วิทยากรประจ ากลุ่มอาจร่วมอภิปรายด้วยบ้างเป็นบางครั้ง  แต่ส่วนมากจะท า
หน้าที่เพียงคอยประคับประคองให้การประชุมกลุ่มด าเนินไปอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ในการสัมมนาเท่านั้น 
 
 2. ประธานกลุ่มสัมมนา 
  ประธานกลุ่มสัมมนา  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ด าเนินการประชุม 
  2.2 กระตุ้นให้สมาชิกร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
  2.3 ควบคุมการสัมมนาให้อยู่ในขอบเขตของหัวข้อในการสัมมนา 
  2.4 สรุปความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละคนออกมาเป็นมติที่ทุกคนยอมรับในกลุ่ม 
  2.5 ขอความเห็น  ขอมติจากที่ประชุม  ในกรณีที่การอภิปรายมีปัญหาแตกแยกทาง
ความคิดเห็น 
  2.6 ด าเนินการสัมมนาอย่างมีประชาธิปไตย 
  2.7 รายงานผลการสัมมนากลุ่มย่อยต่อที่ประชุมใหญ่  เพ่ือให้ที่ประชุมรับเป็นผลของ
การสัมมนาครั้งนั้น  อาจจะมีสมาชิกกลุ่มอื่นซักถามและเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ 
 
 3. เลขานุการกลุ่มสัมมนา 
  เลขานุการกลุ่มสัมมนา  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  3.1 จดบันทึกการประชุมตามรูปแบบที่เป็นทางการ  โดยเฉพาะข้อสรุปต้องเขียนให้
ชัดเจน  ให้เป็นที่เข้าใจง่าย 
  3.2 อาจต้องเขียนกระดานด าหรือใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบถ้าจ าเป็น 
  3.3 อ่านบันทึกการประชุมให้สมาชิกรับรองความถูกต้อง 
  3.4 ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อสัมมนา 
  3.5 ท ารายงานการประชุมกลุ่มให้เรียบร้อยทันเวลา  และส่งมอบเจ้าหน้าที่เพ่ือพิมพ์
ส าเนาแจกสัมมนาสมาชิก 
  3.6 ให้บริการเครื่องเขียนแก่สมาชิกในกลุ่มตามควรแก่กรณี 
  3.7 รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยตามที่ได้รับมอบหมายาจากประธาน  โดยเสนอ
ผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อที่ประชุมใหญ่ 
 4. สมาชิกกลุ่มสัมมนา 
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  สมาชิกของกลุ่มสัมมนา  หรือสัมมนาสมาชิกเป็นตัวแปรส าคัญที่จะท าให้การสัมมนา
แต่ละครั้งบรรลุเป้าประสงค์  เพราะการสัมมนาต้องการความรู้  ประสบการณ์และความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมสัมมนามากที่สุด  เพ่ือจะได้มีแนวทางกว้างขวางในการวางแนวนโยบายต่างๆ  ภายหลัง   
การสัมมนาเสร็จสิ้น  ดังนั้นสัมมนาสมาชิกจึงพึงตระหนักในความส าคัญของตนและท าหน้าที่ของตน
ให้สมบูรณ์ท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได้  หน้าที่ของสัมมนาสมาชิกมีดังนี้ 
  4.1 เข้าประชุมกลุ่มตามที่ตนมีความรู้และหรือที่ตนสนใจ  หรือตามผู้จัดสัมมนา
ก าหนดไว้ 
  4.2 เลือกผู้ที่จะท าหน้าที่ประธาน รองประธาน เลขานุการ ตามสิทธิที่ตนมีอย่าละเลย
การออกเสียง 
  4.3 แสดงความคิดเห็นในหัวข้อสัมมนา 
  4.4 หากเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของสมาชิกอ่ืนควรอภิปรายสนับสนุน 
  4.5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  4.6 เตรียมศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะสัมมนามาล่วงหน้าหากสามารถท าได้ 
  4.7 ไม่ท ากิจกรรมอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับการสัมมนาขณะร่วมสัมมนา 
  4.8 ไม่อภิปรายนอกประเด็นที่ก าลังสัมมนากันอยู่  เพราะท าให้เสียเวลา 
  4.9 เคารพความคิดเห็นและมติของสมาชิกส่วนใหญ่ด้วยเหตุและผล 
 

เอกสารประกอบการสัมมนา 
 
 ชาญ  สวัสดิ์สาลี (2544: 20) กล่าวว่า  ปัจจัยที่ส าคัญในการส่งเสริมให้การสัมมนาแต่ละ
คราวบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  คือ  เอกสารประกอบการสัมมนา  เพราะในการบรรยายหรือ
อภิปรายความรู้ต่างๆ นั้นสมาชิกอาจฟังและจดสาระส าคัญไม่ทัน  ท าให้ตกหล่นในสาระส าคัญไปบ้าง
และประการส าคัญคือเอกสารที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในระหว่างสัมมนานั้นเป็นสิ่งจ าเป็น  
เพราะการที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกัน   ควรจะได้มีข้อตกลงที่จะรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันอยู่  
เอกสารในการสัมมนาจึงควรจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
 1. โครงการสัมมนา 
 2. ก าหนดการ 
 3. หัวข้อย่อยส าหรับการสัมมนากลุ่มย่อย 
 4. รายชื่อสัมมนาสมาชิกพร้อมที่อยู่และรายชื่อสมาชิกกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม 
 5. บทความและงานเขียนที่ส าคัญๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการสัมมนา 
 6. ค าบรรยายของวิทยากรซึ่งอาจเตรียมไว้ล่วงหน้าจากวิทยากร 
 7. รายงานผลการสัมมนากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม 
 8. ค ากล่าวเปิด – ปิด  การสัมมนา 
 9. รายงานผลค าบรรยายของวิทยากรจากที่ประชุมใหญ่ 
 ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเขียนเอกสารประกอบการสัมมนาบางหัวข้อดังนี้ 
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 1. โครงการสัมมนา 
  การเขียนโครงการสัมมนา  จะต้องมีความชัดเจนจนท าให้เป็นที่เข้าใจเรื่องราวของ   
การสัมมนาได้พอควร  ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือขออนุญาตจัดสัมมนา  ตลอดจนเพ่ือขอใช้
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแหล่งเงินทุนต่างๆ  และเพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าใจ        
ความเป็นมาและวิธีการด าเนินการสัมมนา  โครงการสัมมนาควรประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ  ดังนี้ 
  1.1 ชื่อโครงการ 
  1.2 หลักการและเหตุผล  บอกรายละเอียดถึงความส าคัญ  ความจ าเป็นและ
ประโยชน์จองการจัดสัมมนา 
  1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา 
  1.4 ระยะเวลาในการสัมมนา 
  1.5 สถานที่ที่จะใช้ในการสัมมนา 
  1.6 วิธีด าเนินการสัมมนา  ตลอดจนการเสริมความรู้ด้วยวิธีต่างๆ 
  1.7 ผู้เข้าร่วมสัมมนา  บอกจ านวนและลักษณะของผู้เข้าร่วมสัมมนา  (คุณสมบัติ) 
  1.8 วิทยากร 
  1.9 หัวข้อการสัมมนาหลักและหัวข้อสัมมนากลุ่มย่อย 
  1.10  งบประมาณ  บอกทั้งรายรับรายจ่าย 
  1.11  ผลที่คาดว่าจะได้รับภายหลังการสัมมนา 

1.12  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 2. ก าหนดการสัมมนา 
  ก าหนดการสัมมนาจะต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนวันสัมมนา  และส่งถึงมือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้านานพอสมควร  ในก าหนดการสัมมนาควรมีเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  2.1 รายการสัมมนาแยกเป็นรายวัน  และรายคาบ 
  2.2 สถานที่ประชุมสัมมนาทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย 
  2.3 ชื่อวิทยากรแต่ละรายการ 
  2.4 ขั้นตอนในการด าเนินการด้านอ่ืนๆ 
 
 3. ค ากล่าวรายงาน 
  การสัมมนาเป็นการประชุมที่มีแบบแผน  จึงต้องมีพิธีเปิดเป็นทางการอยู่แล้ว  ผู้จัด
สัมมนามักจะเชิญผู้มีเกียรติมีชื่อเสียงในสังคม  หรือผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดสัมมนามาเป็นประธานใน
การเปิดสัมมนา  ผู้เป็นประธานการจัดสัมมนาจะเป็นผู้กล่าวรายงานและเตรียมค ากล่าวส าหรับผู้ท า
หน้าที่ประธานในพิธีเปิดสัมมนาไว้ด้วย  ค ากล่าวรายงานต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเพ่ือท่านจะได้หา
ช่องว่างต่อเติมความคิดเห็นของตนลงไป  ในการเขียนค ากล่าวรายงานนั้นควรมีรายละเอียดที่ส าคัญ
คือ 
  3.1 ค าปฏิสันถารต่อผู้เป็นประธาน 
  3.2 ค ากล่าวแสดงความขอบคุณที่มาเป็นประธานให้ 
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  3.3 ความเป็นมาของการจัดการสัมมนา 
  3.4 วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
  3.5 วิธีด าเนินการ 
  3.6 หัวข้อสัมมนา 
  3.7 วิทยากร 
  3.8 ผู้เข้าสัมมนา 
  3.9 งบประมาณ 
  3.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  3.11 ค ากล่าวเชิญให้ประธานท าหน้าที่เปิดสัมมนา 
 
 4. ค ากล่าวเปิดการสัมมนา 
  ตามปกติการเปิดสัมมนา  มักจะเป็นการกล่าวตอบตามข้อความที่ผู้รายงานกล่าว
รายงานไปพร้อมกับแสดงความรู้ความคิดที่ส าคัญและสัมพันธ์กับหัวข้อที่จะสัมมนากันตามสมควร   
ค ากล่าวเปิดการสัมมนานั้นผู้จัดการสัมมนาจะเป็นผู้ร่างเตรียมไว้ให้  และควรจะให้ไว้ล่วงหน้า    
ตามปกติการเปิดสัมมนามักใช้วิธีอ่านค ากล่าวตามที่เตรียมมา  ไม่นิยมกล่าวด้วยปากเปล่าเพราะ
อาจจะตกข้อความส าคัญบางตอนไปได้  ค ากล่าวเปิดสัมมนาควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
  4.1 ค าปฏิสันถารต่อผู้กล่าวรายงานและสัมมนาสมาชิก 
  4.2 ค ากล่าวแสดงความรู้สึกท่ีได้รับเชิญมาเป็นประธาน 
  4.3 ค ากล่าวแสดงความรู้สึกเก่ียวกับการจัดสัมมนา 
  4.4 ค ากล่าวแสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการสัมมนา 
  4.5 ค ากล่าวแสดงความมุ่งหวังในผลส าเร็จของการสัมมนา 
  4.6 ค ากล่าวแสดงความขอบคุณที่สัมมนาสมาชิกและกรรมการจัดงานร่วมใจกัน
จัดการสัมมนาขึ้น 
  4.7 ค ากล่าวเปิดการสัมมนา 
 
 5. ค ากล่าวรายงานในการปิดการสัมมนา 
  ในการจัดการสัมมนาที่จัดให้มีพิธีการปิดการสัมมนาด้วยนั้น  ก็ด าเนินการท านอง
เดียวกับการเปิดการสัมมนา  แต่เนื้อหาในค ากล่าวรายงานจะแปลกออกไปบ้างมีรายละเอียดพอ
สังเขปดังนี้ 
  5.1 ค ากล่าวปฏิสันถารต่อผู้เป็นประธาน 
  5.2 ค ากล่าวแสดงความขอบคุณ 
  5.3 กล่าวเทา้ความถึงความเป็นมาของการจัดสัมมนาโดยสังเขป 
  5.4 กล่าวถึงวิธีจัดสัมมนา 
  5.5 รายงานผลที่ได้รับจากการสัมมนา 
  5.6 กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
  5.7 กล่าวถึงท่ีจะน าเอาไปใช้ประโยชน์หรือเป้าหมายที่จะด าเนินการต่อไป 
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  5.8 กล่าวเชิญให้ประธานกล่าวแสดงความคิดเห็นและกล่าวปิดการสัมมนา 
 
 6. ค ากล่าวปิดการสัมมนา 
  ผู้จัดการสัมมนา  ต้องเตรียมค ากล่าวปิดการสัมมนาไว้ให้ประธานล่วงหน้าเช่นเดียวกับ
ค ากล่าวเปิดการสัมมนา  ต่างกันแต่ว่าใจความจะสั้นกะทัดรัดมากขึ้นกว่าเดิม ควรมีหัวข้อส าคัญดังนี้ 
  6.1 ค าปฏิสันถารต่อผู้กล่าวรายงานและสัมมนาสมาชิก 
  6.2 กล่าวแสดงความรู้สึกท่ีได้รับเชิญเป็นประธาน 
  6.3 กล่าวให้ข้อคิดเก่ียวกับหัวข้อสัมมนา 
  6.4 ค ากล่าวแสดงความปรารถนาที่จะเห็นการสัมมนาท านองเดียวกับที่จัดคราวนี้อีก
ในโอกาสต่อไป 
  6.5 กล่าวแสดงความคาดหวังว่าผลการจากการสัมมนาคราวนี้  ผู้เข้าสัมมนาจะ
สามารถน าไปปรับใช้ประโยชน์แก่สถานบันของตนได้ตามควรแก่กรณี 
  6.6 กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการสัมมนา 
  6.7 กล่าวอวยพร  และกล่าวปิดการสัมมนา 
 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การจัดท าเอกสารการสัมมนา เป็นความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดสัมมนาโดยฝ่ายเลขานุการหรือฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย จะต้องด าเนินการให้
พร้อมก่อนการสัมมนา ได้แก่ การเขียน จ าเป็นจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการเขียน และค านึงถึง
ผู้อ่านเสมอ มีการทบทวนการเขียน พิจารณาให้เหมาะสม แก้ไขให้ถูกต้อง เช่น ใช้ถ้อยค าที่สุภาพ
สละสลวย สั้น กะทัดรัด  ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ข้อมูลครบ ครอบคลุมหัวข้อการสัมมนา 
สะกดตัวอักษรได้ถูกต้องมีรูปเล่มทันสมัย  น่าอ่าน กะทัดรัด น่าสนใจ มีภาพประกอบ ฯลฯ นอกจากนี้
การร่างค ากล่าวรายงานในพิธีเปิดและพิธีปิดก็มีส่วนส าคัญเช่นกัน ผู้เขียนควรระมัดระวังและใช้ภาษา
ให้ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในแต่ละครั้งด้วย  
 

ขั้นตอนการประชุมสัมมนา 
 

 ณิรดา เวชญาลักษณ์.(2551: 45) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมสัมมนาไว้
อย่างน่าสนใจ สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้  คือ  การจัดประชุมสัมมนาเป็นกระบวนการของ     
การท างานเป็นกลุ่ม โดยมขั้นตอนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ทุก
ขั้นตอน  ซึ่งการด าเนินการจัดประชุมสัมมนาจะแบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน  คือ 
 1. การเตรียมการก่อนการประชุมสัมมนา 
 2. การด าเนินการระหว่างการประชุมสัมมนา 
 3. การด าเนินการหลังการประชุมสัมมนา 
 
 
 



35 

ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา 
ขั้นที่ 1 

การเตรียมการก่อน 
การสัมมนา 

ขั้นที่ 2 
การด าเนินการระหว่าง 

การสัมมนา 

ขั้นที่ 3 
การด าเนินการหลัง 

การสัมมนา 

ส ารวจประเด็นปัญหา 
ตั้งคณะกรรมการกลาง 
เขียนโครงการสัมมนา 
ด าเนินการเตรียมการสัมมนา 
 

ลงทะเบียน 
เปิดการสัมมนา 
จัดประชุมกลุ่มใหญ่ 
จัดประชุมกลุ่มย่อย 
จัดประชุมรวม 
ปิดการสัมมนา 

วิเคราะห์ผลการศึกษา 
รายงานผู้บังคับบัญชา 
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินงานงบประมาณ 
ติดตามและวิเคราะห์ 

 

 1. การเตรียมการก่อนการประชุมสัมมนา 
  ในการจัดประชุมสัมมนาต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายมาท างานร่วมกัน  ดังนั้นการเตรียม
งานไว้ล่วงหน้า จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในเวลาที่
ก าหนดไว้  ก่อนจะด าเนินการจัดสัมมนา หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาองค์กร
ควรศึกษาปัญหา หรือหาความจ าเป็นที่จะต้องท าการสัมมนาก่อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญที่เป็นเหตุผล
ที่ต้องจัดสัมมนา  หรือ  “การวิเคราะห์งาน”  มีวิธีการดังนี้ 
  1.1 การสังเกต 
  1.2 การส ารวจ 
  1.3 แบบสอบถาม 
  1.4 การสัมภาษณ์ 
  1.5 ศึกษาจากเอกสาร 
  การจัดสัมมนาโดยทั่วไป  เมื่อวิเคราะห์งานและได้ข้อมูลที่เป็นปัญหาส าคัญ  ใน
หน่วยงาน  จากนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน จะเป็นส่วนหนึ่งของหลักการและเหตุผล  และ
เป็นแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ระยะ  ได้แก่  ระยะเตรียม
งาน  ระยะด าเนินงานจัดสัมมนา  ระยะหลังการจัดสัมมนา 
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แผนภาพที่  2.1  แผนภูมิแสดงข้ันตอนการด าเนินการจัดสัมมนา 
 

 1. ระยะเตรียมงาน 
  ระยะเตรียมงานหมายถึง การวางแผนและเตรียมการในด้านต่างๆ เพ่ือให้มีความพร้อม
ก่อนที่จะด าเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ ระยะการเตรียมงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การเตรียม
งานระยะแรก ต้องจัดให้มีการประชุมโดยคณะกรรมการประสานการด าเนินงาน เพ่ือท าหน้าที่แต่งตั้ง
ผู้ด าเนินการจัดสัมมนา / ก าหนดวัตถุประสงค์ / เลือกหัวข้อเรื่อง / จัดประเด็นของปัญหา / วิธี         
การสัมมนา / ก าหนดวิทยากร / ก าหนดสถานที่ / ก าหนด วัน เวลา ตารางการสัมมนา /ก าหนด
งบประมาณ /ก าหนดกิจกรรม / ก าหนดวิธีการประเมินผล / วางแผนการประชาสัมพันธ์ / จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน / จัดท าโครงการสัมมนา  
  การเตรียมงานระยะที่สอง เมื่อโครงการสัมมนาได้รับการอนุมัติ ต้องด าเนินงานประชุม
วางแผนร่วมกับทุกฝ่าย / เตรียมระเบียบวาระการประชุม / ออกหนังสือเชิญวิทยากร และสมาชิก          
ผู้มีเกียรติเข้าร่วมสัมมนา/ ติดต่อวิทยากร /รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา / จัดพิมพ์ เข้าเล่ม 
เอกสารประกอบการสัมมนา / พิมพ์แบบประเมินผล / ติดต่อสถานที่ / ท าการประชาสัมพันธ์ / 
จัดเตรียมค่าใช้จ่าย / จัดเตรียมของที่ระลึก / ค่าตอบแทนวิทยากร 
  ในขั้นก่อนด าเนินการสัมมนา  ให้ด าเนินการ  4  ด้าน  ได้แก ่
  1.  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  3.  ติดต่อวิทยากร 
  4.  จัดเตรียมสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการจัดสัมมนา 

ระยะหลังการจัดสัมมนา 

ระยะด าเนินงานจัดสัมมนา 

ระยะเตรียมงาน 
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แผนภาพที่  2.2  แผนภูมิแสดงการด าเนินงานขั้นก่อนการสัมมนา 
 
 1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.1 คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1.1.1 วางแผน/จัดท าโครงการ 
   1.1.2 ติดต่อบุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
   1.1.3 เป็นที่ปรึกษา  ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกต่อคณะกรรมการ
ทุกฝ่าย 
   1.1.4 พิจารณาและตัดสินปัญหาที่เกิดข้ึน 
   1.1.5 ติดต่อวิทยากรในเบื้องต้นเป็นการภายใน 
   1.1.6 ประชุมวางแผนร่วมกับทุกฝ่าย 

  1.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ต้อนรับ/ปฏิคม/สื่อโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 
   1.2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
   1.2.2 ดูแล/ควบคุมด้านแสง  เสียง  และการบันทึกเสียง  บันทึกภาพ 
   1.2.3 ต้อนรับผู้เข้าสัมมนา 
   1.2.4 จัดท าป้ายชื่อวิทยากรและป้ายชื่อผู้เข้าสัมมนา 
   1.2.5 จัดท าป้ายห้องประชุม  ห้องอาหาร  ห้องน้ า 
   1.2.6 จัดท าป้ายและตกแต่งเวที 
   1.2.7 ติดต่อวิทยากรเก่ียวกับที่พัก  การรับ-ส่ง 
  1.3 ฝ่ายพิธีกร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1 ขอข้อมูลที่จ าเป็นจากวิทยากร  เช่น  ประวัติของวิทยากร 
   1.3.2 จัดท าค ากล่าวเปิด- ปิด  การสัมมนา  พร้อมใส่รูปเล่มให้เรียบร้อย 
   1.3.3 กล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนา 
   1.3.4 เชิญประธานด าเนินการในพิธีเปิดและปิด 
   1.3.5 กล่าวต้อนรับ  แนะน า  และขอบคุณวิทยากร 
   1.3.6 ควบคุมเวลา  สถานการณ์  และสรุปประเด็นส าคัญ 
 

การด าเนินงานขั้นก่อนการประชุม  การฝึกอบรม  การสัมมนา 

จัดเตรียม
สถานท่ี 

ติดต่อ
วิทยากร 

ประชาสมัพันธ์ 

โครงการ 
 

ออกค าสั่ง
แต่งต้ัง

คณะกรรมการ 
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  1.4 ฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1.4.1 รับลงทะเบียน  หากมีการช าระค่าลงทะเบียน ต้องประสานงานกับฝ่าย
การเงิน 
   1.4.5 รวบรวมและจัดท ารายชื่อผู้เข้าประชุม  สัมมนา  ส าหรับเตรียมการ
ลงทะเบียน 
   1.4.6 จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร  โดยติดต่อจากวิทยากรเพ่ือแจกให้ผู้เข้าสัมมนา  
ตลอดจนจัดท าเอกสาร เพ่ิมเอกสารเพ่ิมเติมระหว่างด าเนินการสัมมนา 
   1.4.7 จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 
   1.4.8 จัดเอกสารส าหรับผู้สัมมนา  ลงทะเบียนหน้างาน 
   1.4.9 จัดท าเอกสารสรุปผลของโครงการ 
  1.5 ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1.5.1 รับเงินค่าลงทะเบียนและออกใบส าคัญรับเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
   1.5.2 เบิกค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่เกิดข้ึนในการสัมมนา 
   1.5.3 จัดเตรียมค่าตอบแทนวิทยากรหรือของที่ระลึก 
   1.5.4 ประสานงานเรื่องค่าใช้จ่ายในโครงการกับทุกฝ่าย 
   1.5.5 จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของการสัมมนา 
   1.5.6 จัดท ารายงานสรุปผลทางการเงิน 
  1.6 ฝ่ายอาคารสถานที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1.6.1 ติดต่อสถานที่ในการจัดการสัมมนา 
   1.6.2 จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการสัมมนา 
   1.6.3 จัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการสัมมนา 
   1.6.4 ตกแต่งสถานที่ โต๊ะหมู่บูชา และเครื่องใช้ในพิธีเปิด – ปิด 
   1.6.5 จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการสัมมนา 
   1.6.6 ดูแลสถานที่และห้องประชุมสัมมนาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้อย่างดี 
  1.7 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1.7.1 จัดเตรียมอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน  ส าหรับวิทยากรและ
ผู้เข้าสัมมนา โดยประสานกับฝ่ายการเงิน 
   1.7.2 ส ารวจประเภทของอาหารพิเศษส าหรับวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา  เช่น  
อาหารมังสวิรัติ  อาหารอิสลาม  เป็นต้น 
  1.8 ฝ่ายยานพาหนะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1.8.1 จัดเตรียมและอ านวยความสะดวกด้านยานพาหนะ แก่วิทยากรและผู้เข้า
สัมมนา  ตลอดโครงการ 
  1.9 ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1.9.1 ออกแบบและจัดท าแบบประเมินผล 
   1.9.2 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.9.3 สรุปและรายงานการประเมินผลการประเมินผลการสัมมนา 
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แผนภาพที่  2.3  แผนภูมิแสดงคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 
 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  การประชาสัมพันธ์โครงการ  ด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ส ารวจหน่วยงานและบุคคล  พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่  เพ่ือส่งหนังสือเชิญ
เข้าสัมมนา 
  2.2 ประชาสัมพันธ์การสัมมนา  ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น  แผ่นพับ  โปสเตอร์  Internet  
สถานีวิทยุ  สถานีวิทยุ  สถานีโทรทัศน์  e-mail  ประกาศเสียงตามสาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการแตล่ะฝ่าย 

ฝ่ายอ านวยการ 

ฝ่ายประเมินผล 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

ฝ่ายพิธีการ 

ฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่ 

ฝ่ายยานพาหนะ 
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แผนภาพที่  2.4  แผนภูมิแสดงระยะการประชาสัมพันธ์โครงการ 
 3. ติดต่อวิทยากร 
  การติดต่อวิทยากร  ด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ทาบทามวิทยากรเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ 
  3.2 ส่งหนังสือเชิญ  โดยขออนุมัติผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
  3.3 ขอเอกสารประกอบการบรรยาย 
  3.4 ประสานเรื่อง วัน/เวลา การเดินทาง  ที่พัก  ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่  2.5  แผนภูมิแสดงการติดต่อวิทยากร 
 
 4. จัดเตรียมสถานที่ 
  การจัดเตรียมสถานที่  ด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ส ารวจสถานที่ส าหรับการจัดการสัมมนา  เช่น  โรงแรม ส่วนราชการ 
  4.2 เมื่อเลือกสถานที่ได้แล้ว  จึงติดต่ออย่างเป็นทางการ 
  4.3 ส ารวจความเรียบร้อยก่อนเริ่มงาน 1 วัน 

การประชาสัมพันธ์โครงการ 

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ  ส ารวจที่อยู่หน่วยงานและบุคคล 

การติดต่อวิทยากร 

ทาบทามวิทยากรเบื้องต้นอย่างไมเ่ป็นทางการ 

ส่งหนังสือเชิญ โดยขออนุมัตผิู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

ขอเอกสารประกอบค าบรรยาย 

ประสานเรื่องวัน/เวลา การเดินทาง ท่ีพัก  ยานพาหนะ 
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แผนภาพที่  2.6  แผนภูมิแสดงการจัดเตรียมสถานที่ 
 
 

การจัดห้องสัมมนา 
 
 1. การจัดสถานที่ เวทีของห้องประชุมควรมีการเขียนหัวข้อประชุม ตลอดจนวันที่ เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ นอกจากนั้นควรมีโต๊ะหมู่บูชา เพ่ือให้สมาชิกเกิดความส านึกถึงจุดรวมของ
ประเทศชาตินั่นคือ มีธงชาติ เพ่ือให้ระลึกถึงความเป็นไทย พระพุทธรูป เพ่ือระลึกถึงศาสนาประจ า
ชาติ คือ ศาสนาพุทธ และรูปพระมหากษัตริย์เพื่อระลึกถึงผู้น าประเทศ  
 2. ทีป่ระชุมควรมีอุณหภูมิพอสบาย ไม่ร้อนจนเกินไป หรือเย็นจนเกินไป  
 3. ที่นั่งฟังต้องสบาย  
 4. ขนาดของห้องประชุมพอเหมาะกับจ านวนผู้ฟัง  
 5. ห้องประชุมควรมีกระดานด า และโสตทัศนูปกรณ์อ่ืนๆ ด้วย  
 

รูปแบบของการจัดโต๊ะสัมมนา 
 
 1. การจัดโต๊ะในห้องประชุมใหญ่ 
  1.1. แบบที่นั่งในโรงภาพยนตร์  (Theatre Style)  ควรมีเนื้อที่อย่างน้อย 6 ตารางฟุต 
1 ที่นั่ง เป็นแบบที่นิยมมากท่ีสุด การจัดที่นั่งแบบนี้จะจัดแบบมีโต๊ะหรือไม่มีก็ได้ตามความเหมาะสม 
 

การจัดเตรียมสถานที่ 

ส ารวจความเรยีบร้อยก่อนเริ่มงาน 1  วัน 

เมื่อเลือกสถานท่ีไดแ้ล้ว จึงติดต่ออย่างเป็น
ทางการ 

ส ารวจสถานท่ีส าหรับการจัดเตรียมโครงการ เช่น 
โรงแรม ส่วนราชการ 
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แผนภาพที่ 2.7  แผนภูมิแสดงการจัดแบบมีโต๊ะ 

 

 
แผนภาพที่ 2.8  แผนภูมิแสดงการจัดแบบไม่มีโต๊ะ 

 
  1.2 Schoolroom Style  แบบที่นั่งในห้องเรียน  เป็นการจัดรูปแบบที่นั่งประชุมซึ่ง
มีประสิทธิภาพ ถ้าผู้ฟังการประชุมต้องการที่จดบันทึกย่อค าบรรยาย การจัดแบบนี้เหมาะส าหรับกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมากๆ 
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แผนภาพที่  2.9  แผนภูมิแสดงการจัดแบบท่ีนั่งในห้องเรียน 

 
 2. การจัดโต๊ะในการประชุมย่อย 
  2.1 U - shape Style แบบตัว U ซึ่งใช้ในการประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่มากนัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการจัดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างดีเป็นพิเศษ  

 
แผนภาพที่  2.10  แผนภูมิแสดงการจัดแบบ U - shape Style 
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  2.2 Roundtable Style  แบบโต๊ะกลม เป็นรูปแบบของการจัดที่นั่งประชุม ส าหรับ
แผนด าเนินการประชุมที่เริ่มด้วยการรับประทานได้ด้วยระหว่างมีการประชุม หรือเป็นการประชุมที่มี
การแบ่งผู้ประชุมออกเป็นกลุ่มคณะท างาน การจัดแบบมีโต๊ะ การจัดแบบไม่มีโต๊ะ  

 
แผนภาพที่  2.11  แผนภูมิแสดงการจัดแบบ Roundtable Style 

 
 

 3. การจัดโต๊ะรูปแบบอ่ืนๆ 
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แผนภาพที่  2.12  แผนภูมิแสดงการจัดในรูปแบบอ่ืนๆ 
 
 2. ระยะด าเนินการ 
  ระยะด าเนินการ การจัดสัมมนา จะใช้เวลาเพียงวันเดียวหรือหลายวัน 
  2.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องประชุม / แสงเสียง / การจัดโต๊ะเวที/ วิทยากร  
  2.2 คอยต้อนรับวิทยากร ผู้ด าเนินรายการ และแขกผู้มีเกียรติ 
  2.3 รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  2.4 แจกแบบประเมินผล 
  2.5 ดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดงาน 
  2.6 มอบของที่ระลึกและค่าตอบแทนวิทยากร 
 จากขั้นตอนการสัมมนาข้างต้น สุทธนู ศรีไสย์ ( 2544) ได้สรุปขั้นตอนในการจัดสัมมนา
อย่างย่อๆ ไว้ดังนี้ 
 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและรับเอกสารการสัมมนา 
 2. พิธีเปิดการสัมมนา 
 3. การประชุมใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  3.1 รับฟังหรือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
  3.2 วิธีการหรือแนวทางในการสัมมนา 
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  3.3 ฟังวิทยากรพูด/อภิปรายในประเด็นส าคัญต่างๆ  
  3.4 การแบ่งกลุ่มย่อย 
  3.5 ข้อตกลงอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร 
 4. การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะ วิธีการ
แก้ปัญหา หรือแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ของกลุ่ม 
 5. การประชุมรวม  เพ่ือรายงานผลการประชุมพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาของ   
แต่ละกลุ่มย่อย อภิปรายผลทั่วไป และประเมินผลการสัมมนา 
 6. พิธีปิดการสัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่  2.13  แผนภูมิแสดงการด าเนินการสัมมนา 
 
 

หลักการใช้สื่อในการจัดสัมมนา 
 
 1. ไม่ควรใช้สื่อแต่เพียงอย่างเดียว เพราะสื่ออย่างเดียวตอบสนองจุดมุ่งหมายได้ไม่มากนัก 
ควรใช้สื่อหลายๆ อย่างรวมกัน (Multimedia) แต่ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา เวลา และ
กลุ่มเป้าหมายและสถานที ่ 
 2. ควรจัดระบบในการใช้สื่อให้ดี อย่าสับสนวกไปเวียนมา หรือใช้สื่อมากเกินไป  
 3. ควรเตรียมการให้พร้อมทั้งตัวผู้ใช้และสื่อที่จะน ามาใช้ ควรศึกษาเทคนิคต่างๆ ของสื่อ
แต่ละชนิดให้ละเอียด  
 4. การน าสื่อมาใช้นั้นนอกจากตอบสนองวัตถุประสงค์แล้ว  สื่อนั้นจะต้องมีคุณภาพ
น่าสนใจและทันสมัยด้วย  
 5. การน าสื่อมาใช้เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น 

 
 

การจัดเตรียมสถานที่ 
ด าเนินการสัมมนา 

พิธีเปิด / แนะน าวิทยากร 

ต้อนรับวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าสัมมนา 

ลงทะเบียน 

ประเมินผล 

พิธีปิด 
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เครื่องมือที่ใช้ในการสัมมนา 
 
 1. แผนที่ความคิด  (Mind Mapping) 
  แผนที่ความคิด เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิดเพ่ือให้เห็นภาพความคิดท่ีหลากหลายใน
มุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกที่เราคุ้นเคยโดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆ ทั้งสิ้น  
เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างการคิดของมนุษย์โดยเลียนแบบการท างานของเซลล์สมองที่บาง
ช่วงสมองจะกระโดดออกนอกทางขณะก าลังคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก 
  การประชุมหรือการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมนั้นพบว่า  การประชุมที่มี       
การถกเถียงกันและการน าเสนอความคิดที่หลากหลาย  มักมีปัญหาต่างๆ เช่น  การจดจ าเรื่องราว  
การพูดคนละเรื่องเดียวกัน หรือประเด็นที่ใกล้เคียงกัน  การอภิปรายต่างๆ นี้  จะขาดความเกี่ยวข้อง
หรือต่อเนื่องจนไม่สามารถประติดประต่อข้อมูลต่างๆ ในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันหรือแม้แต่การมอง
ภาพรวมของข้อมูลต่างๆ ที่ได้น าเสนอในที่ประชุมอย่างชัดเจน  ดังนั้นการระดมสมองอย่างได้ผล ก็คือ  
การปล่อยให้บุคคลได้แสดงความคิดเห็นและน าเสนอความคิดดังกล่าวต่อที่ประชุม  ในขณะเดียวกันก็
ท าการจดบันทึกข้อคิดในการประชุมเหล่านั้นด้วยแผนที่ทางความคิด  เพ่ือให้บุคคลสามารถเห็น
ภาพรวมของข้อมูลต่างๆ ที่น าเสนอในที่ประชุม และยังสามารถเสริมต่อประเด็นในการอภิปรายได้
อย่างเหมาะสมชัดเจน 
  1.1 การท าแผนที่ความคิด 
   1.1.1 เริ่มกึ่งกลางกระดาษอาจวาดเป็นรูปหัวใจ หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ  เช่น  ดาว 
บ้าน  ถุงเงิน  ฯลฯ 
   1.1.2 จากกลางภาพวาดเส้นหลักออกไปรอบภาพโดยเน้นน้ าหนักเส้นที่โคนเส้น  
ดังกล่าวให้หนักกว่าส่วนปลายคล้ายกิ่งต้นไม ้
   1.1.3 เขียนข้อความที่เป็นความคิดหลักที่โคนเส้นติดกับกลางภาพ  การเขียนค า
สั้นๆ ในประเด็นที่เราต้องการ (Key Word) ไว้กลางกระดาษแผ่นใหญ่ที่ไม่มีเส้นบรรทัดซึ่งวางไว้ใน
แนวนอนแล้วลากเส้นสิ่งที่สัมพันธ์กับประเด็นด้วยปากกาหลากสีออกไป 
   1.1.4 เขียนข้อความที่เป็นรายละเอียดลงไปบนเส้นที่แตกแขนงของเส้นหลัก
คล้ายก้านต้นไม้ที่งอกจากกิ่งต้นไม้ออกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสิ้นสุดการระดมความคิด  การเขียนข้อมูล
นั้นต้องค านึงถึง 
    1.1.4.1 ประโยคสั้นๆ ที่มีค าหลักมีใจความส าคัญ  (Key Words)  
    1.1.4.2 ประเด็นย่อยจากประเด็นหลักให้ใช้ปากกาเมจิกปลายแหลม
ลากเส้นจากประเด็นหลัก โดยให้เส้นเล็กแทนประเด็นย่อยแต่ละประเด็น  โดยเขียนอักษรบนเส้นย่อย
นั้นๆ 
   1.1.5 ผู้บันทึกอาจวาดรูปภาพเป็นสัญลักษณ์แทนข้อความต่างๆก็ได้ หรืออาจ
ใช้ปากกาสีที่แตกต่างกันตามประเด็นหลัก  ประเด็นย่อยและประเด็นเสริม  อันจะช่วยเพ่ิมสีสันให้กับ
ข้อมูลและดูน่าสนใจมากขึ้น  จดจ าได้ง่ายและนาน 
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   1.1.6 ในกรณีจัดความส าคัญของประเด็นหลักต่างๆ หรือมีข้อที่จะต้องตกลงกัน
ในที่ประชุมโดยการนับคะแนน ผู้ด าเนินการสามารถแจกกระดาษสติกเกอร์สีให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือติดในประเด็นที่ต้องมีการตัดสินใจ 
  1.2 ประโยชน์ของแผนที่ทางความคิดในการระดมการมีส่วนร่วม 
   1.2.1 ช่วยในการเก็บบันทึกข้อมูล หรือเรื่องราวที่ตนน าเสนอต่อที่ประชุมลงบน
เอกสารอย่างชัดเจน 
   1.2.2 ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นการบันทึกข้อมูล หรือเรื่องราวที่ตนน าเสนอสู่
ที่ประชุมลงบนเอกสารอย่างชัดเจน 
   1.2.3 ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมจดจ าเรื่องราวต่างๆ ในการประชุมได้ง่าย และ
นานขึ้น  ตลอดจนสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของบุคคลที่ชอบสีสันต่าง 
   1.2.4 ช่วยให้ผู้ฟังการน าเสนอผลงานสามารถเห็นภาพรวม และปะติดปะต่อ
รายละเอียดต่างๆ เข้าด้วยกันง่ายขึ้น 
  แผนที่ทางความคิดที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือ/เทคนิคซึ่งคณะวิทยากรใช้ในการจดบันทึก
ผลการท ากิจกรรม/การวิเคราะห์และข้อสรุปที่ได้จากกิจกรรมการฝึกอบรมและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับ  
การฝึกอบรมใช้เป็นเครื่องมือในการระดมสมองภายในกลุ่มของตนเองให้มากท่ีสุด 
 

 2. เทคนิคการใช้บัตรค า (Meta - Plan) 
  เทคนิคการ์ด  หรือเทคนิคการใช้บัตรค า ที่รู้จักกันในภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ
ว่า Meta – Plan โดยได้มีการศึกษาว่า การใช้เทคนิคการ์ดจะท าให้บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็น
ของตนเองได้โดยไม่มีแรงกดดันหรือการชี้น าจากผู้อ่ืน ทั้งนี้จ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดให้ผู้เข้าร่วม
เวทีเขียนจากความคิดของตนเองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในประเทศไทยเรามักจะพบว่า ความคิดเห็น
มักจะเกิดจากบุคคลที่กระตือรือร้น ช่างคิด  ช่างพูดเพียงไม่กี่คน  ในขณะที่บุคคลอ่ืนๆท าหน้าที่เป็น
เพียงผู้รับฟัง ความคิดอย่างเฉื่อยชาและขลาดกลัว ที่จะแสดงความคิดเห็น  ดังนั้นการใช้เทคนิคการ์ด
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและยังเป็น        
การกระตุ้นให้ทุกคนน าเสนอข้อมูลของตัวเองสู่ส่วนรวม 
  2.1 ขั้นตอนการใช้เทคนิคบัตรค า 
   2.1.1 ก าหนดโจทย์ 
   2.1.2 ผู้ เ ข้ าร่ วมประชุม เขี ยนค าหลักหรือวลี สั้ นๆ ที่ ได้ ใจความลงบน
แผ่นกระดาษเพ่ือตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ 
   2.1.3 วิทยากรน าบัตรค าไปติดที่แผ่นกระดานหรือผนังโล่งๆ โดยข้อความ
ประเด็นเดียวกัน ให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน หรือการให้แต่ละคนอ่านบัตรค าของตนและท าการจด
บันทึก 
   2.1.4 หากไม่แน่ใจว่าข้อความบนบัตรค าควรอยู่ในหมวดหมู่ใด  ต้องถามความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 
   2.1.5 ในกรณีที่ต้องจัดล าดับความส าคัญของประเด็นหลักต่างๆ ผู้ด าเนินการ
ประชุมอาจแจกกระดาษสติกเกอร์สีให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดในประเด็นที่ตนเห็นว่าส าคัญ 
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  2.2 ประโยชน์ของเทคนิคบัตรค า 
   2.2.1 ช่วยในการระดมความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ด้วยการเปิดโอกาส
ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
   2.2.2 ช่วยให้บุคคลสามารถน าเสนอข้อมูลในที่ประชุมไปพร้อมๆกับการ
รับทราบความคิดเห็นของผู้อื่นในที่ประชุมด้วย 
   2.2.3 ช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายในเวลาที่จ ากัด 
   2.2.4 ช่วยกระตุ้นบุคคลที่มักไม่กล้าแสดงออก หรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
ตรงๆ หรือพูดไมเ่ก่ง ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการ์ด 
   2.2.5 ช่วยควบคุมบุคคลที่พูดมาก  หรือพูดไม่หยุดให้เลือกน าเสนอเฉพาะ
ประเด็นหลักท่ีส าคัญ 
  ในการฝึกอบรม ทางคณะวิทยากรได้ ใช้วิธีการเทคนิคบัตรค าในการส ารวจ         
ความต้องการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการมาเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสวนบุคคลและหน่วยงาน 
วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน  ผลที่ได้รับและข้อเสนอแนะหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และใช้
เป็นเครื่องมือในการระดมสมองและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มย่อยในการท ากิจกรรมร่วมกัน
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ 
 
 3. การระดมสมอง 
  การระดมสมอง เป็นการประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง 
ความคิดเห็นอย่างเสรีโดยปราศจากข้อจ ากัดหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือปัญหาใด
ปัญหาหนึ่ง โดยไม่ค านึงว่าจะถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ความคิดหรือข้อเสนอทุกอย่างจะถูกจดไว้แล้ว
น าไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นพอเริ่มประชุมต้องมีการเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม
เสียก่อน 
  วิธีการ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนเสนอความคิดเห็นแล้วช่วยกันสรุป 
  ข้อดี  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมโดยตรง ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอ ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์  สามารถแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้  ท าให้ได้ความคิดหลากหลายในเวลาจ ากัด 
สามารถเร้าความสนใจของผู้รับการฝึกอบรมได้ดี บรรยากาศเป็นกันเอง 
  ข้อจ ากัด  ได้ความคิดเห็นจ านวนมากแต่อาจมีคุณค่าน้อย และต้องจ ากัดกลุ่มผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหาที่น ามาระดมสมองควรเป็นปัญหาเดียว 
  สถานที่และเวลา  จัดที่นั่งแบบตัวยู หรือแบบวงกลม หรือแบบตัววี ให้เวลาแสดง
ความคิดเห็นไม่เกิน  15  นาท ี ใช้เวลาทั้งหมดรวมทั้งสรุปไม่ควรเกิน  1  ชั่วโมง  30  นาท ี
 
 4. กรณีศึกษา 
  กรณีศึกษาเป็นการศึกษาเรื่องราวที่รวบรวมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด เป็นเทคนิคที่
เหมาะกับกลุ่มเล็กๆ เรื่องที่มอบหมายให้ต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมองเห็น
จุดส าคัญของปัญหาและข้อมูลเพ่ือน ามาใช้พิจารณา การศึกษากรณีศึกษาอาจให้ศึกษาเป็นรายบุคคล
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หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ 
  วิธีการ  กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในกรณีศึกษา 
  ข้อดี  ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้วิเคราะห์ตัดสินปัญหาในเรื่องที่เหมือนจริงและ
สามารถน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ กรณีศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีบรรยากาศเป็นกันเองเพราะทุก
คนมีโอกาสและเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
  ข้อจ ากัด สมาชิกบางคนอาจครอบง าความคิดของผู้อ่ืนเพราะบุคลิกภาพ วัยวุฒิหรือ
คุณวุฒิ กรณีศึกษาที่เป็นเรื่องจริงหาได้ยาก โดยเฉพาะเรื่องที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และเหมาะสมกับเวลา การสร้างกรณีศึกษาเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณ ตอนสรุปผล
กรณีศึกษาวิทยากรมักไม่ให้ความส าคัญและรีบสรุปจบ 
  สถานที่และเวลา จัดที่นั่งแบบวงกลม หรือสี่เหลี่ยม หรือเป็นรูปตัวยู เวลาที่ใช้ไม่ควร
เกิน  1 – 2  ชั่วโมง 
  ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ทางคณะวิทยากรได้ใช้กรณีศึกษา ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมกันระดมสมองช่วยกันศึกษาหาทางออก เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาต่อรองแบบ
ชนะ – ชนะ ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
 5. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นการน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษายังสถานที่อ่ืน
นอกสถานที่ฝึกอบรม เพ่ือให้พบเห็นของจริงซึ่งผู้จัดต้องเตรียมการเป็นอย่างดี เพ่ือน าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  ข้อดี  เพ่ิมความรู้ความเข้าใจได้เห็นการปฏิบัติจริง สร้างความสนใจและกระตือรือร้น 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ข้อจ ากัด  ต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายมาก  ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
โดยเฉพาะเจ้าของสถานที่ที่จะไปศึกษา 
  สถานที่และเวลา  ใช้สถานที่จริง  
 
 3. ระยะหลังการจัดสัมมนา 

  ระยะหลังการจัดสัมมนา ระยะที่การด าเนินการจัดสัมมนาจริง จะมีงานที่จ าเป็นต้อง
จัดท าตามหลังการสัมมนา เพ่ือให้งานส าเร็จสมบูรณ์ ได้แก่จัดพิมพ์หนังสือขอบคุณวิทยากรจัดการ -
การเงินประเมินผลการสัมมนา 
  จัดท าเอกสารการสัมมนา  ประชุมสรุปผลการสัมมนาจัดท ารายงานผลการสัมมนา 
จัดส่งเอกสารการสัมมนา 
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แผนภาพที่  2.14  แผนภูมิแสดงการด าเนินงานหลังด าเนินการสัมมนา 

 
 

การประเมินผลการสัมมนา 
 
 ประชุม โพธิกถล.(2539:  40) ได้กล่าวถึงการประเมินผลการสัมมนาไว้ว่า  เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการภายหลังการสัมมนาทั้งนี้เป็นการหาข้อมูลว่าการด าเนินการไปแล้ววันนั้นได้รับผลส าเร็จ
เพียงใด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการสัมมนาจึงควรมีดังต่อไปนี้  
 1. เพ่ือต้องการทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  
 2. เพ่ือต้องการทราบประสิทธิผลของการด าเนินงาน  
 3. เพ่ือต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ส าหรับการจัดสัมมนาครั้งต่อไป 
 
 ในการประเมินผลสัมมนาจะประเมินอะไร 
 1. ตัวโครงการ  
 2. สภาพความพร้อม  
 3. การด าเนินโครงการ  
 4. สภาพเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
 วิธีการประเมินผลการสัมมนา 
 1. การสังเกต (Observation)  
 2. การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม (Check List)  
 3. การประเมินโดยการบันทึก (Critical Incidents)  
 4. การประเมินผลแบบจัดตั้งกลุ่มประเมิน (Group Appraisal)  
 5. ระบบจัดตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Mutual Goal Setting) คือ การให้สมาชิกทุกคน
ตั้งเป้าหมายในการท างานร่วมกัน แล้วประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะ โดยการประเมินผลตนเอง
ในขณะท างาน 
 
 

การด าเนินงานหลัง
ด าเนินการสัมมนา สรุปการประเมิน 

สรุปผลทางการเงิน 

ท าหนังสือขอบคุณ 

สรุปและรายงานผลของการสมัมนา 
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 เมื่อการสัมมนาเสร็จสิ้นลง 
 เมื่อการสัมมนา  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว  คณะกรรมการผู้จัดควรด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ท าหนังสือขอบคุณประธาน  วิทยากร  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งตามปกติแล้วไม่ควร
ให้ผ่านไปเนิ่นนาน 
 2. ท ารายงานค่าใช้จ่ายและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายโดยเร็ว 
 3. ท ารายงานประเมินผลหรือสรุปผลการสัมมนา  โดยจัดท าสรุปผลการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของทุกฝ่าย ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือจัดท าเป็นสถิติเพ่ือใช้ในการ
ค้นคว้าอ้างอิง  หรือเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดการสัมมนาในโอกาสต่อไป 
 การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงความส าเร็จของการสัมมนา รวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ เข้าร่วมสัมมนา  ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของการสัมมนา  วิทยากร           
การบริหารจัดการ  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อ           
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการสัมมนาในโอกาสต่อไป  การประเมินผลนั้นอาจจะท า       
การประเมินผลครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดการสัมมนา  หรืออาจะมีการประเมินผลในแต่ละหัวข้อเมื่อสิ้นสุด
กิจกรรมของวิทยากรแต่ละคนก็ได้   โดยทั่วไปแล้วเครื่องมือที่ ใช้ ในการประเมินผลจะเป็น
แบบสอบถามที่ ให้ผู้ตอบระบุถึงระดับความพอใจในหัวข้อเกี่ยวกับเนื้อหาของการสัมมนา  
ความสามารถของวิทยากร  ความเหมาะสมของสถานที่และการอ านวยความสะดวก  รวมทั้งอาจมี
ค าถามปลายเปิด  เพื่อให้ผู้ตอบแบะประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

1. หัวข้อเรื่องมีความเหมาะสมตรงกับ 
ความต้องการเรียนรู้       

2. เอกสารประกอบการบรรยาย       

3. วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับ
หัวข้อเรื่องที่บรรยาย 

     

4.  ท่านได้รับความรู้จากการฟังหรือร่วม
กิจกรรม 

     

5.  ระยะเวลาที่จัดมีความเหมาะสม      

6.  สถานที่จัดมีความเหมาะสม      

7.  อาหารเครื่องดื่มมีความเหมาะสม      
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ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 การแจกแบบสอบถาม/ และประเมินนั้นควรแจ้งให้ผู้ เข้าสัมมนาทราบว่า  ได้แจก
แบบสอบถาม / แบบประเมินด้วยวิธีใด  เช่น  วางไว้ที่โต๊ะขงผู้เข้าสัมมนา  หรือแนบไว้ในแฟ้มเอกสาร  
หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการแจก  และก่อนเปิดการสัมมนา  ควรประกาศเพ่ือขอความกรุณาให้ส่ง
แบบสอบถาม / แบบประเมินคืนแก่เจ้าหน้าที่  หรือส่งที่โต๊ะลงทะเบียน  หรือให้เจ้าหน้าที่เดินเก็บ  
ทัง้นี้ให้พิจารณาว่าวิธีใดจะอ านวยความสะดวกได้ดีที่สุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิธีการหนึ่งคือการจัดหมวดหมู่  แล้วท าการวิเคราะห์ซึ่ง
อาจใช้เทคนิคหรือวิธีการทางสถิติ  เช่น 
  -  ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
  -  ค่าร้อยละ 
  -  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  โดยใช้สตูร 

    X   =   
N

fx  

    X  แทน ค่าเฉลี่ย 
    f แทน ความถี่ 
     fx  แทน ผลรวมทั้งหมดของความถี่  คูณคะแนน 

    N แทน ผลรวมทั้งหมดของความถี่  ซึ่งมีค่าเท่ากับจ านวนข้อมูล 
  -  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard) โดยใช้สูตร 

    S  = 
 

 1nN

fxfxN
22



   

    S  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     fx  แทน ค่าผลรวมทั้งหมดของความถี่  คูณคะแนนยก

ก าลังสอง 
     2fx  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
    N  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

 การแปลผล  เป็นการน าผลของการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
แล้วแปลผลตามข้อมูลที่ได้  โดยน ามาเรียบเรียงให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 
 เมื่อแปลผลตามข้อมูลที่ได้แล้ว  น ามาเขียนรายงานสรุปการประเมินผลการสัมมนา  โดย
ท าให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย  สละสลวย  กะทัดรัด  และมีสาระตรงประเด็นตามข้อมูลที่ได้มา 
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 เมื่อการสัมมนาเสร็จสิ้นลง  จึงด าเนินการถอดเทปการจัดการสัมมนา  ตั้งแต่เริ่มพิธีเปิด  
จนกระท่ังถึงพิธีปิด  ตลอดจนรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ  โดยจัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือจัดส่ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 

สรุป 
 
 กระบวนการสัมมนา  แบ่งเป็น  3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นเตรียมการก่อนการจัดสัมมนา  ขั้น
ด าเนินการจัดสัมมนา  และข้ันหลังการจัดสัมมนา  โดยในขั้นเตรียมการก่อนการสัมมนา  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการสัมมนา ได้แก่ ประธาน เลขานุการ สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร จะต้องได้รับการติดต่อ
ประสานงานและชี้แจงข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้เตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม ในขณะเดียวกันผู้ที่ เกี่ยวข้องจะต้องจัดเตรียมในเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนา         
การจัดเตรียมสถานที่ และการจัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินการ หากขั้นเตรียม           
การก่อนการสัมมนาสามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย ย่อมส่งผลให้ขั้นด าเนินการจัด
สัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ซึ่งสิ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ  
การสัมมนาพึงตระหนักคือ ควรจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการสัมมนาและใน
ขั้นหลังการจัดสัมมนาจะต้องมีการประเมินผลการสัมมนาเพ่ือจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสัมมนา
ว่าเป็นอย่างไร ประสบผลส าเร็จมากน้อยแค่ไหน มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง อันจะได้น าไปปรับปรุง
ในการสัมมนาครั้งต่อไป 
 

 
แบบฝึกหัด 
1.จงอธิบายขั้นตอนการเตรียมการจัดสัมมนาและขั้นตอนการสัมมนา โดยน าเสนอเป็นแผนภาพพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
2. หน้าที่ส าคัญของบุคลากรในการสัมมนากลุ่มย่อยคือหน้าที่ใด  เพราะเหตุใด 
3. คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าที่รับผิดชอบในฝ่ายใดบ้าง 
4. การประชาสัมพันธ์ที่ดีในการด าเนินการสัมมนาคืออะไร 
5. การจัดรายการเสริมความรู้ในที่ประชุมใหญ่ต้องค านึงถึงสิ่งใดบ้าง เพราะเหตุใด 
6. ในการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยในแต่ละครั้งจะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรใดบ้าง  
7. วิธีการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยมีกี่วิธี อะไรบ้าง 
8. เอกสารประการสัมมนาที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  และประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
9. หากนักศึกษาต้องกรจัดสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก ควรจัดโต๊ะสัมมนาในรูปแบบใด 
และเขียนแผนผังการจัดโต๊ะสัมมนาให้ถูกต้อง 
10. การประเมินผลการสัมมนาในแต่ละครั้ง ควรออกแบบสอบถามหรือแบบประเมินในลักษณะใดให้
เหมาะสมที่สุด จงเขียนรูปแบบให้ถูกต้อง    
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  1 

เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 1. ความหมายของการสัมมนา 
 2. วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
 3. ลักษณะของการสัมมนาที่ดี 
 4. องค์ประกอบของการสัมมนา 
  4.1 องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
  4.2 องค์ประกอบด้านบุคลากร 
  4.3 องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 
  4.5 องค์ประกอบด้านเวลา 
 5. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนบทนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ 
 1. อธิบายความหมายของการสัมมนาได้ 
 2. อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมมนาได้ 
 3. อธิบายลักษณะของการสัมมนาที่ดีได้ 
 4. อธิบายองค์ประกอบของการสัมมนาได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่  1  จากเอกสาร  และ  power  point 
 2. ยกตัวอย่างลักษณะการสัมมนารูปแบบต่างๆ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 3. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 4. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. Power  point  “บทที่  1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา” 
 3. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
 4. ซีดีประกอบการสอนเกี่ยวกับตัวอย่างของรูปแบบการสัมมนาลักษณะต่างๆ 
 5. แบบฝึกหัด 
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การวัดผลและประเมินผล 

 1. ตรวจค าถามท้ายบท 
 2. สังเกตพฤติกรรม 
 3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 4. การตอบค าถามของนักศึกษา 
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บทท่ี  1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา 
 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม กล่าวคือมนุษย์มีความปรารถนาที่จะอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นเหล่า
มากกว่าที่จะอยู่ตามล าพัง เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่อาจจะแตกต่างจากสัตว์
เดรัจฉานทั่วๆ ไป นั่นคือ ความต้องการ “มิตรภาพ” ความต้องการที่จะ “รัก” และความต้องการที่จะ 
“ถูกรัก” ความต้องการดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าเป็นสัญชาตญาณท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่แรกลืมตาดูโลก และจะ
คงความรู้สึกเช่นนี้ตลอดไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 
 การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้มนุษย์มีความสามารถในการประกอบกิจการต่างๆ 
ได้สูงกว่าการแยกกันอยู่ตามล าพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตัดสินใจ กลุ่มย่อยมีประสิทธิภาพใน
การจัดสินใจมากกว่าเอกัตบุคคลอย่างเห็นได้ชัด 
 งานบางอย่างบุคคลจะท าตามล าพังไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากกลุ่ม   เมื่อ
อยู่ในกลุ่มบุคคลมีโอกาสได้พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งในด้านการประกอบกิจการต่างๆ และในด้าน
สติปัญญาซึ่งแต่ละคนจะมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างกันไป การประสานความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล
ในกลุ่มนี้เอง ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และมีพลังในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต 
 จากการที่บุคคลตระหนักถึงความจริงที่ว่า มนุษย์มีความปรารถนาที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
และกลุ่มที่มีพลังเป็นอันมากดังกล่าวแล้ว ในการปฏิบัติงานทั้งในด้านภาครัฐและเอกชนเกือบทุกสาขา
ในปัจจุบัน จึงน าเอากระบวนการกลุ่ม (Group Process) มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ
และพัฒนาบุคลากรของตน การจัดการสัมมนาเป็นกระบวนการกลุ่มประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยม
แพร่หลายมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการเรียนการสอนในระดับต่างๆโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา การสัมมนาจึงเป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันได้มากยิ่งข้ึน 
 

ความหมายของค าว่า สัมมนา 

 
 ช านาญ  รอดเหตุภัย  (2522 : 3)  กล่าวไว้ว่า  ค าว่า  “สัมมนา”  นี้เป็นศัพท์บัญญัติทาง
วิชาการ  (Technical term)  ที่คณะกรมการการบัญญัติศัพท์ทางการศึกษา  กรมวิสามัญศึกษาได้
บัญญัติขึ้นเพ่ือให้ใช้แทนศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Seminar อาจกล่าวได้ว่าเป็นศัพท์บัญญัติที่มีลักษณะ  
ดีมาก คือมีเสียงไพเราะ และมีลักษณะใกล้เคียงศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งในด้านเสียงและความหมาย  
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ค าว่า “สัมมนา” เป็นที่นิยมแพร่หลายติดอยู่ในภาษาในเวลาอันรวดเร็ว จะมี
ข้อขัดข้องอยู่บ้างเกี่ยวกับการใช้ค านี้ ก็คือความหมายของค าซึ่งมักไม่ค่อยเข้าใจกัน และการสะกดค า
ซึ่งมักสะกดผิดเป็น “สัมนา” เสมอ 
 
 
 

-
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 ค าว่า “สัมมนา” เป็นศัพท์ที่เกิดจากการสนธิระหว่างค า 2 ค า คือ ส   และ มน 
 ส  เป็นค าที่มาจากภาษาบาลี (สันสกฤตก็ใช้รูปเดียวกัน ) มีความหมายว่า รวมกันร่วม
ด้วยกัน พร้อมเพรียงกัน 
 มน เป็นค าที่มาจากภาษาบาลี (สันสกฤตเป็น มนสฺ) มีความหมายว่า ใจ  โดยนัยอาจ
หมายถงึ คิด ก็ได้ 
 เมื่อน าทั้งสองศัพท์มาเชื่อมกันด้วยวิธีนิคหิตสนธิ ต้องแผลง นิคหิต (  ) ให้เป็นพยัญชนะตัว
ที่สุดท้ายวรรคของพยัญชนะตัวแรกของค าหลัง ในที่นี้มีตัว ม ในค า มน อยู่ในวรรค ป พยัญชนะตัว
สุดท้ายของวรรค ป คือ  ตัว ม ดังนั้น นิคหิตที่ ส  จึงแผลงเป็น ม  กลายเป็น สม ขั้นต่อไปท าตัว ม ให้
เป็นตัวสะกด กลายเป็น สัม รวมกับ มน เป็น สัมมน ขั้นสุดท้ายยืดเสียง (ทีฆะ) พยางค์ท้ายออกไป   
จึงกลายเป็น สัมมนา 
 ค าว่า “สัมมนา” ถ้าแปลตามรูปศัพท์จะได้ว่า “การคิดร่วมกัน” หรือ “การมาร่วมกันคิด” 
ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับความหมายที่ใช้กันในทางวิชาการ 
 ความหมายที่ใช้ในทางวิชาการ  “สัมมนา” หมายถึง การที่คณะบุคคลซึ่งมีความสนใจ
ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มาร่วมแสดงความคิดเห็น ใช้เหตุผล ประสบการณ์และความรู้เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหานั้น ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ในลักษณะนี้“สัมมนา” จึ ง เป็นการ
แก้ปัญหาโดยอาศัยพฤติกรรมหรือกระบวนการของกลุ่ม (Group Process)เป็นหลักส าคัญ 
 นอกจากนี้  ช านาญ  รอดเหตุภัย (2522 : 4) ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
สัมมนาอีกด้วยว่า “สัมมนา”  บัญญัติขึ้นใช้แทนค าว่า  Seminar  ดังนั้นจึงควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของค า  Seminar  ด้วย ดังนี้ 
 ค า Seminar นี้ The  New  Encyclopedias Britannica ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 “Meeting for exchanging views and information, often a group of  Advanced 
students studying a subject under a professor, each doing  Original research and 
exchanging findings” 
 ความหมายตามสารานุกรมบริเทนนิกาดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การสัมมนา  คือ   
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติและความรู้กันในระหว่างนักศึกษาระดับสูง ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ใน
การค้นคว้าวิจัยแลกเปลี่ยนผลที่ได้จากการค้นคว้า โดยมีศาสตราจารย์เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ 
 ช านาญ รอดเหตุภัย (2522 : 5) อธิบายความหมายตามพจนานุกรมเว็บสเตอร์ไว้ว่า 
 1. หมายถึงกลุ่มของนักศึกษา (ตามปกติระดับสูงกว่าปริญญาตรี) ที่ก าลังท าการค้นคว้า
วิจัยทางวิชาการอย่างพิถีพิถันอาจเอาจริงเอาจังในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และกลุ่มของนักศึกษาจะร่วมกัน
อภิปราย  ผลที่ได้โดยเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์หรือการบรรยาย ทั้งนี้กลุ่มจะมีศาสตราจารย์เป็น
ผู้ดูแลให้ค าแนะน าช่วยเหลือ กลุ่มดังกล่าวอาจเรียนกว่า Seminary ก็ได้ 
 2. หมายถึงรายวิชาที่กลุ่มของนักศึกษาระดับสูงต้องศึกษา 
 3. หมายถึงห้องที่ใช้ในการประชุมปรึกษาหาหรือในการศึกษาเล่าเรียนดังกล่าว   นั่น
หมายถึงว่า การสัมมนา หมายถึง การประชุมแลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้ความคิดและประสบการณ์
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ระหว่างนักการศึกษาระดับสูง โดยมีผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าเป็นผู้ให้ค าแนะน า เพ่ือ
ประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการและการปฏิบัติงานบางสิ่งบางอย่าง 

นอกจากนี้  นิรันดร์ จุลทรัพย์  (2547 : 269)  กล่าวว่า  ค าว่า  “สัมมนา”  เป็นศัพท์บัญญัติ
ทางวิชาการ  (Technical  Term)  ที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ทางการศึกษาได้บัญญัติขึ้นเพ่ือใช้
แทนศัพท์ภาษาอังกฤษว่า  “Seminar”  มาจากค าสมาสระหว่างค าว่า  ส (ร่วม)+มน(ใจ)  แปลตามรูป
ศัพท์ว่าร่วมใจ  ซึ่งเป็นค าศัพท์บัญญัติที่มีลักษณะดีมากคือมีเสียงไพเราะ  น่าฟังและมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษมากทั้งด้านเสียงและความหมาย  จึงท าให้ค าว่า  “สัมมนา”  
เป็นค าที่คนทั่วไปรู้จักและเข้าใจอย่างแพร่หลายในเวลาอันรวดเร็ว 
 ส าหรับความหมายตามหลักวิชาการได้มีผู้รู้อธิบายความหมายของสัมมนาไว้ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2554    (2555  :  1211)  ได้อธิบายความหมายของ 
การสัมมนาว่า  หมายถึง การประชุมแบบหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น 
และหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลสรุปที่ได้ถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ 
ผู้เกี่ยวข้องจะน าไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้  
 พฤฒิพงศ์  เล็กศิริรัตน์  (ม.ป.ป. : 5)  ได้กล่าวสรุปความหมายของการสัมมนาว่า  lสัมมนา
สามารถแบ่งออกเป็น  2  นัย  คือ 
 1. หมายถึง  การที่คณะบุคคลซึ่งมีความสนใจร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาร่วมประชุม
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนทัศนะ  และความรู้ซึ่งกันและกัน  เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 2. หมายถึง  กระบวนการเรียนการสอนซึ่งจัดเป็นกลุ่ม  มีสมาชิกในกลุ่ม  ซึ่งโดยปกติ
มักจะเป็นนักศึกษาที่เรียนในระดับสูง  มาร่วมปรึกษาหารือกันและแลกเปลี่ยนทัศนะและความรู้ซึ่งกัน
และกันโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอยควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
 สมพร  ปันตระสูตร    (2525  :  1)    กล่าวว่า  การสัมมนา  หมายถึง  การที่คณะบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  หรือหลายกลุ่มมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน  และมีการมา
รวมกลุ่มเพ่ือปรึกษาหารือ  แสดงความรู้  ความคิดเห็น  โดยใช้เหตุผล  หลักการ  ประสบการณ์
ความรู้ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยแก้ปัญหาบางประการให้ลุล่วง  หรืออาจจะพอมองเห็นแนวทางในการปฏิบัติ
ได้  การแก้ปัญหาในการสัมมนานั้นอาศัยพฤติกรรมหรือกระบวนการกลุ่มเป็นส าคัญ 
 ทวีป  อภิสิทธิ์. (2536 : 17)   ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการสัมมนาไว้ว่า  การสัมมนา  คือ  
การแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระหว่างผู้ เข้าร่วมสัมมนา  
ผลจากการสัมมนาจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดี  สร้างความชัดเจนและถูกต้องแก่ผู้ เข้าร่วมสัมมนา  ซึ่ง
จะส่งผลให้การปฏิบัติงานในเรื่องที่สัมมนากันนั้น ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ผล ยาวิชัย ( 2553 : 3) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับสัมมนาว่า การสัมมนา คือ สถานการณ์ 
การประชุมกลุ่มบุคคลที่มีพ้ืนความรู้ความสามารถความสนใจ ประสบการณ์ในงานสาขาวิชาชีพ
เดียวกัน มีเงื่อนไขจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน 
ส ารวจ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
ประสบอยู่อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนตามหลักการ
ประชาธิปไตยภายใต้เวลาที่เหมาะสม 
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 นอกจากนี้  ไพโรจน์ เนียมนาค (2554 : 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสัมมนา “Seminar” 
หมายถึง การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นเพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง            
ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ  ผู้ที่เกี่ยวข้องจะน าไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ืออบรม ฝึกฝน ชี้แจง แนะน า สั่งสอน ปลูกฝังทัศนะคติ และให้ค าปรึกษา ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องหรือแสวงหาข้อตกลงด้วยวิธีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี ซักถาม ถกเถียง 
ปรึกษาหารือภายในหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งผลจากการสัมมนา จะช่วยให้ระบบและวิธีการท างานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 จากความหมายของการสัมมนาดังกล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  การสัมมนาเป็นทั้ง
รูปแบบของการประชุมร่วมกันของคณะบุคคลและเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาระดับสูง  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความหมายในทัศนะใด  ลักษณะส าคัญยิ่ง
ของการสัมมนาคือ  กระบวนการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหา  โดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม  (Group  
Process)  เป็นส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
 

วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายในการสัมมนา นอกจากจะได้เพ่ิมทักษะ ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับ
สัมมนาแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญหลายประการ ดังนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

สมพร  ปันตระสูตร  (2525 : 2)  ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์แก่สัมมนาสมาชิก 
 2. เพ่ือให้สัมมนาสมาชิกได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  ความรู้  เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเห็นของสัมมนา
สมาชิกส่วนใหญ่ 
 4. เพ่ือการตัดสินใจหรือก าหนดนโยบายในการปฏิบัติบางประการ 

สุทธนู ศรีไสย์ (2544 : 5) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการสัมมนาไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือการศึกษาและเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ของปัญหาเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา 
2. เพ่ือค้นคว้าหาค าตอบ ข้อเสนอแนะหรือหาข้อยุติที่จะใช้แก้ปัญหาร่วมกัน 
3. เพ่ือน าผลของการสัมมนาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหรือก าหนดนโยบาย 
4. เพ่ือการพัฒนาและการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 
สมจิตร เกิดปรางค์ และ นุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัต (2545 : 73) ได้กล่าวว่า การสัมมนา

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญดังนี้ คือ 
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน และผู้เข้าสัมมนา

กับวิทยากร 
3. เพ่ือค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
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4. เพ่ือให้ได้แนวทางประกอบการตัดสินใจหรือก าหนดนโยบายบางประการ 
5. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนาน าหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
การสัมมนาแต่ละครั้ง จะบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  นอกเหนือจากกระบวนการจัด

สัมมนาและวิทยาการแล้ว  สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนามีความส าคัญมากเช่นเดียวกัน เพราะเป้าหมายที่
เด่นชัดของการสัมมนาก็คือผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนต้องท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ คือเป็นผู้ฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้เสนอความคิดเห็นให้แก่กลุ่ม
ด้วย ดังนั้นหัวใจของการสัมมนาจึงอยู่ที่ว่าสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็ น และได้
เสนอแนวคิดให้แก่กลุ่มเป็นประการส าคัญ 

นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2547 : 270) ได้กล่าวว่า การสัมมนาโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญดังนี้ 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนและเติมเต็มความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการหรือ

ด้านวิชาชีพแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยตรง 
  2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกันของผู้เข้าร่วมสัมมนากับวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหรือสาขาวิชาเฉพาะทางนั้นๆ 
  3. เพ่ือค้นหาค าตอบ วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติร่วมกัน 

4. เพ่ือให้ได้แนวทางสรุป ประกอบการตัดสินใจ หรือหาแนวทางการแก้ปัญหา หรือก าหนด 
นโยบายของหน่วยงาน องค์กรบางประการ 

 5. เพ่ือสร้างความตระหนักหรือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา น าหลักการวิธีการเรียนรู้หรือ
แนวทางปฏิบัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่และภาระงานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบต่อไป 

ไพพรรณ เกียรติโชติชัย . (2548 : 56) ได้กล่าวว่า การสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพที่มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งขึ้นไป เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ ทั้งความรู้ใหม่
และข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการสอนทักษะใหม่ให้หรือโดยการสร้างให้แต่ละคนมีเจตคติใหม่ 
ค่านิยม มีแรงจูงใจ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติของบุคลิกภาพที่ดี การสัมมนาโดยทั่วไปมักจะจัดเป็น
หลักสูตรเฉพาะส าหรับกลุ่มงาน หรือกลุ่มบริหาร มีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการพัฒนาบทบาท
พฤติกรรมและให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทุกคน 
การใช้โอกาสในการสัมมนา เพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและให้มีผลสัมฤทธิ์ใน          
การท างาน 

จากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ การเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา ค้นหาแนวทาง  
วิธีในการปฏิบัติร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือก าหนดนโยบายบางประการ และเพ่ือฝึกอบรมหรือ
พัฒนาให้ผู้เข้าร่วมให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการ
สัมมานาที่ดีควบคู่กันไปด้วย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์แก่สัมมนาสมาชิก 
2. เพ่ือให้สัมมนาสมาชิกได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรู้ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างใด

อย่างหนึ่ง 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเห็นของสัมมนา

สมาชิกส่วนใหญ่ 
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4. เพ่ือการตัดสินใจหรือก าหนดนโยบายในการปฏิบัติบางประการ 
ในการสัมมนาแต่ละครั้งนั้น ผู้จัดสัมมนาจะคาดหวังไว้ล่วงหน้าเสมอว่าจะน าผลจาก                  

การอภิปราย การสัมมนาเป็นแนวปฏิบั ติในสิ่งที่ เป็นปัญหาร่วมกัน ส่วนจะได้ผลลัพธ์ตรงหรือ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดสัมมนาเป็นส าคัญ 
แต่อย่างน้อยการสัมมนาแต่ละครั้งก็จะส่งผลให้สัมมนาสมาชิกได้รับความรู้ ความคิดเห็นใหม่ และมี
ความเข้าใจอันดีต่อกันในแง่ของวิชาการเพ่ิมขึ้น  ท าให้เกิดความประสานสัมพันธ์ในการประกอบ
กิจการการงาน ราชการ และธุรกิจต่างๆ ดีขึ้นอีกด้วย 
 

ลักษณะของการสัมมนาที่ดี 
 
 สมพร  มันตะสูตร  (2525 : 3)  กล่าวถึงลักษณะของการสัมมนาที่ดีไว้ว่าควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสัมมนาให้แน่ชัดว่าต้องการจะได้ผลอย่างไรในการสัมมนา
ครั้งนี้ 
 2. จัดการสัมมนาเพ่ือเสริมความรู้และประสบการณ์ใหม่แก่สัมมนาสมาชิก 
 3. จัดให้มีโอกาสที่สัมมนาสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง 
 4. ให้สมาชิกได้มีโอกาสร่วมกันแก้ปัญหาที่มีมาก่อนสัมมนา  หรือปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการสัมมนาให้มากที่สุด 
 5. มีอุปกรณ์ในการสัมมนาเพียบพร้อม เช่น หนังสือ เอกสาร สถานที่   วิทยากร  
เครื่องมือโสดทัศนูปกรณ์ เครื่องเขียน และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 6. ก าหนดช่วงเวลาในการสัมมนาให้เหมาะสมกับหัวข้อปัญหาที่จัดสัมมนา 
 7. สัมมนาสมาชิกมีบุคลิกภาพทางประชาธิปไตยสูง กล่าวคือ  ผู้ด าเนินการจัดการสัมมนา
มีคุณภาพ มีความเป็นผู้น า และสันทัดจัดเจนในการจัดสัมมนา 
 8. ผลที่ได้รับจากการสัมมนาสามารถน าไปเป็นแนวทางท าประโยชน์อย่างแท้จริง     
อย่างน้อยก็ต้องสามารถคลี่คลายปัญหาที่น าเข้าสู่การสัมมนาได้ 

9. มีการเผยแพร่ผลการสัมมนาสู่ธารณชนตามควรแก่กรณี 
10.  

องค์ประกอบของการสัมมนา 
 สมจิตร เกิดปรางค์ และ นุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัต (2545 :79)  ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการสัมมนาไว้อย่างน่าสนใจ คือ การจัดสัมมนาแต่ละครั้งนั้น  จะต้องมีองค์ประกอบ
ส าคัญเพ่ือให้การสัมมนาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  องค์ประกอบที่ส าคัญมี  4  องค์ประกอบ  คือ 
 1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
 2. องค์ประกอบด้านบุคลากร 
 3. องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 
 4. องค์ประกอบด้านเวลา 
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 1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งที่จะสามารถ 
ท าให้การสัมมนาบรรลุผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้  ส่วนประกอบส าคัญคือ 

  1.1 จุดมุ่งหมายของการสัมมนา  ซึ่งจะต้องก าหนดให้แน่นอนว่าการสัมมนาครั้งนั้นมี
จุดมุ่งหมายอย่างไร  โดยทั่วไปการสัมมนามีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือ 
   1.1.1 เพ่ือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   1.1.2 เพ่ือการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 
   1.1.3 เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ หรือก าหนดนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  1.2 หัวข้อให้ความรู้ในรูปของการบรรยายหรือการอภิปราย 
  1.3 หัวข้อในการสัมมนา 
  1.4 ก าหนดการต่างๆ ในการสัมมนา ตลอดจนระบบ ระเบียบ วิธีการสัมมนา 
  1.5 ผลของการสัมมนา 
 
 2. องค์ประกอบด้านบุคลากร  หมายถึง คณะบุคคลที่จะเป็นผู้ด าเนินการสัมมนาส่วน
หนึ่ง  และผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกส่วนหนึ่ง  ประกอบด้วย 

  2.1 คณะกรรมการเตรียมการและด าเนินการสัมมนา 
  2.2 คณะกรรมการจัดการสัมมนา  (อาจจะเป็นชุดเดียวกับข้อ 2.1 ก็ได้) 
  2.3 คณะวิทยากร  ผู้ให้ความรู้เสริมในการสัมมนา 
  2.4 สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  2.5 เจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นนอกเหนือจากคณะกรรมการ  เช่น  ฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่าย
ธุรการ  ฝ่ายเอกสาร ฯลฯ 
 
 3. องค์ประกอบด้านอุปกรณ์   อุปกรณ์หลายอย่างเป็นความจ าเป็นที่จะช่วยให้                 
การสัมมนาบรรลุผลได้เป็นอย่างดี  อุปกรณ์ที่จ าเป็นควรจะประกอบด้วย 
  3.1 สถานที่  ซึ่งต้องก าหนดให้แน่นอนว่า  ห้องประชุมรวมหรือห้องประชุมใหญ่จะใช้
ที่ใด  และห้องประชุมย่อยส าหรับการประชุมกลุ่มย่อยจะใช้ที่ใด 
  3.2 อุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา  เครื่องขยายเสียง  ไมโครโฟน  และแสงต่างๆ 
  3.3 เครื่องพิมพ์ดีด  เอกสารประกอบค าบรรยาย  วัสดุที่จ าเป็นในการจัดท าเอกสาร 
  3.4 งบประมาณ 
 
 4. องค์ประกอบด้านเวลา  ควรจะก าหนดการสัมมนาตามความส าคัญของการสัมมนา  
โดยดูจากหัวข้อในการสัมมนา  ดูวิทยากร  ตลอดจนความสะดวกของผู้ เข้าร่วมสัมมนาว่ามี           
ความสะดวกในการเข้าร่วมสัมมนามากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสนใจของสัมมนาสมาชิกและ
ขอบข่ายปัญหาเป็นส าคัญ  โดยปกติสัมมนามักจะใช้เวลาประมาณ  3 – 7  วัน  เพราะหากสั้นกว่านี้
จะท าให้การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นไม่กว้างขวางเท่าที่ควร หากยาวนานเกินไป ความอดทน  
ความสนใจจะน้อยลง  และการอภิปรายปัญหาต่างๆ จะขยายวงกว้างขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้   



10 

แต่ในเรื่องก าหนดเวลานี้อาจจะยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็นของหัวข้อการสัมมนาและความส าคัญ         
ความสนใจของสัมมนาสมาชิก 
 

องค์ประกอบของ  “การจัดสัมมนา” 

 
 นิรันดร์  จุลทรัพย์  (2547 : 271 – 280) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดสัมมนาไว้ว่า การจัด
สัมมนาที่ดีต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. ด้านเนื้อหา  ได้แก่  สาระหรือเรื่องราวที่จะน ามาจัดสัมมนา  ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1 จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา ว่าจัดเพื่ออะไร 
  1.2 เรื่องท่ีจะน ามาจัดสัมมนา ต้องเป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการจัด 
  1.3 หัวข้อเรื่อง เพ่ือให้เห็นทิศทางของปัญหาหรือกรอบความคิดในเรื่องที่จะสัมมนา 
  1.4 ก าหนดการสัมมนา ชื่อหน่วยงานหรือบุคคล ผู้ด าเนินการจัดสัมมนา ชื่อเรื่อง
สัมมนา วัน/เดือน/ปี ที่จัดสัมมนา เวลา สถานที ่
  1.5 ผลที่ได้รับจากการจัดสัมมนา  เป็นเรื่องที่ผู้จัดสัมมนาได้คาดหวังว่า  การจัด
สัมมนาจะท าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง  อาจเป็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ     
จึงเป็นเรื่องที่ผู้จัดสัมมนาจะต้องเขียนผลที่ได้รับไว้ด้วย 
 2. ด้านบุคลากร  หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา 
  2.1 บุคลากรฝ่ายการจัดสัมมนา  ได้แก่  บุคคลหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการจัด
สัมมนาให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้  แบ่งได้เป็นฝ่ายด้วยกัน  ดังนี้ 
   2.1.1 ประธานและรองประธาน 
   2.1.2 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.1.3 กรรมการฝ่ายทะเบียน 
   2.1.4 กรรมการฝ่ายเอกสาร 
   2.1.5 เหรัญญิก และผู้ช่วยเหรัญญิก 
   2.1.6 ฝ่ายพิธีกร 
   2.1.7 ฝ่ายสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
   2.1.8 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   2.1.9 ฝ่ายปฏิคม 
   2.1.10 ฝ่ายรักษาพยาบาล 
   2.1.11 ฝ่ายประเมินผล 
   2.1.12 ฝ่ายปรึกษา 
  2.2 วิทยากร  หมายถึง  บุคคลที่ท าหน้าที่บรรยาย อภิปรายหรือถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยความจริงใจ และมุ่งหวังให้ผู้เข้า
สัมมนาได้รับความรู้ และประสบการณ์อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ที่เป็นวิทยากรต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีจัดสัมมนา 
 3. ด้านสถานที่  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ต่างๆ 
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  3.1 ห้องประชุมใหญ ่ หมายถึง  ห้องประชุมรวมที่ใช้บรรยาย อภิปรายหรือสัมมนาที่
จะต้องก าหนดที่นั่งได้ว่า สามารถบรรจุคนได้กี่ที่นั่ง และใช้ที่ใด สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหน ส าหรับเป็นแหล่ง
จัดสัมมนา 
  3.2 ห้องประชุมย่อย หมายถึง เป็นห้องประชุมที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็ก 
  3.3 ห้องรับรอง หมายถึง เป็นห้องที่ใช้ส าหรับรองรับวิทยากร แขกพิเศษ เพ่ือให้ได้รับ
การพักผ่อนหรือเตรียมตัวก่อนการสัมมนา 
  3.4 ห้องรับประทานอาหารว่าง 
  3.5 ห้องรับประทานอาหาร 
  3.6 อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ไมโครโฟนชนิดตั้งและติดตัว เครื่องขยาย
เสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เทปบันทึกเสียง เครื่องวิดีทัศน์ อุปกรณ์ด้านแสงและเสียงต่างๆ เครื่อง
ฉายสไลด์ จอภาพ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
  3.7 อุปกรณ์เครื่องมือประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องถอดเทป 
  3.8 อุปกรณ์ด้านเครื่องเขียนที่จ าเป็นในการสัมมนา เช่น กระดาษขาว แผ่นโปร่งใส 
เครื่องเขียนต่างๆ 
 4. ด้านเวลา วัน เวลาที่ใช้ในการสัมมนาที่ผู้จัดสัมมนาควรมีการวางแผนไว้อย่างดีว่าควร
ใช้ วัน เวลาใดในการจัดสัมมนาจึงจะเหมาะสมและสะดวกแก่ทุกฝ่าย เวลาในการจัดสัมมนาหากใช้
เวลาน้อยเกินไปก็จะท าให้ไม่ได้ความรู้ความคิดเห็นที่กว้างขวางมากพอแต่หากใช้เวลามากเกินไปก็อาจ
ท าให้การสัมมนาน่าเบื่อได้ เวลาที่ใช้ในการสัมมนา ที่ผู้จัดสัมมนาควรมีการวางแผนไว้อย่างดีว่าควรใช้ 
วัน เวลาใดในการจัดสัมมนาจึงจะเหมาะสมและสะดวกแก่ทุกฝ่าย เวลาในการจัดสัมมนาหากใช้เวลา
น้อยเกินไปก็จะท าให้ไม่ได้ความรู้ความคิดเห็นที่กว้างขวางมากพอแต่หากใช้เวลามากเกินไปก็อาจท า
ให้การสัมมนาน่าเบื่อได้ 
 5. ด้านงบประมาณ หรือการจัดท างบประมาณ ในการด าเนินงานสัมมนา ย่อมมีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน ดังนั้นผู้จัดสัมมนาต้องมีการจัดสรรวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดี ด้วยความรอบคอบ 
เพ่ือให้การประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานอยู่ในภาวะที่เพียงพอ ไม่ขาดหรือมากจนเกินไป หรือ
การจัดท างบประมาณ ในการด าเนินงานสัมมนา ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ดังนั้นผู้จัดสัมมนา
ต้องมีการจัดสรรวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดี ด้วยความรอบคอบ เพ่ือให้การประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
งานอยู่ในภาวะที่เพียงพอ ไม่ขาดหรือมากจนเกินไป 
  5.1 ให้แต่ละฝ่ายท าหน้าที่รับผิดชอบท างาน จัดท างบประมาณที่ต้องใช้จ่ายทั้งหมด
ของฝ่ายของตนทั้งหมดออกมาในรูปของบัญชีค่าใช้จ่าย และเสนอให้ฝ่ายเหรัญญิกพิจารณาถึงความ
เหมาะสมก่อนอนุมัต ิ
  5.2 เมื่อการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุม ก็จัดให้ท างานงบประมาณรวมทั้งหมดทั้งโครงการ แล้วน าไปใส่ในโครงการ เพ่ือเสนอฝ่าย
บริหารอนุมัติ ได้แก่ สาระหรือเรื่องราวที่จะน ามาจัดสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดสัมมนา เวลาที่ใช้ในการสัมมนา ที่ผู้จัดสัมมนาควรมีการวางแผนไว้อย่างดีว่าควรใช้ วัน เวลาใด
ในการจัดสัมมนาจึงจะเหมาะสมและสะดวกแก่ทุกฝ่าย เวลาในการจัดสัมมนาหากใช้เวลาน้อยเกินไปก็
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จะท าให้ไม่ได้ความรู้ความคิดเห็นที่กว้างขวางมากพอแต่หากใช้เวลามากเกินไปก็อาจท าให้การสัมมนา
น่าเบื่อได้ หรือการจัดท างบประมาณ ในการด าเนินงานสัมมนา ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ดังนั้นผู้จัดสัมมนาต้องมีการจัดสรรวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดี ด้วยความรอบคอบ เพ่ือให้การประมาณ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานอยู่ในภาวะที่เพียงพอ ไม่ขาดหรือมากจนเกินไป 
 6. การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา ได้แก่ 
  6.1 โครงการสัมมนาและแผนปฏิบัติงาน โดยปกติจะมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
   6.1.1 ชื่อโครงการการสัมมนา 
   6.1.2 หลักการและเหตุผล 
   6.1.3 วัตถุประสงค์ 
   6.1.4 เป้าหมาย 
   6.1.5 ลักษณะโครงการ 
   6.1.6 วิธีด าเนินการ 
   6.1.7 ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   6.1.8 สถานที่ด าเนินการ 
   6.1.9 งบประมาณ 
   6.1.10 การติดตามและประเมินผล 
   6.1.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  6.2 เอกสารประกอบการสัมมนา 
   ในการจัดสัมมนา สิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งก็คือ การแจกเอกสารประกอบ             
การสัมมนา ไห้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เอกสารประกอบการสัมมนา จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับ
สภาพปัญหาหรือหนทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่จัดสัมมนา เอกสารประกอบ        
การสัมมนาเป็นเพียงลู่ทางหรือส่วนที่เสริมของหัวข้อสัมมนาไม่ใช่เนื้อหาทั้งหมดของการสัมมนา 
  6.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในการจัดสัมมนาต้องมี
การปรึกษาหารือกันก่อนถึงผู้ที่จะเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมควรมีพ้ืนฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกัน 
จะท าให้การสัมมนาบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น เมื่อทราบรายชื่อของผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนาแล้ว สิ่งที่ต้อง
กระท าต่อไป คือ การท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา  ซ่ึงสาระส าคัญของหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา
มีลักษณะ ดังนี้ 
   6.3.1 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง................................. 
   6.3.2 เรียน....................................... 
   6.3.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย  
    6.3.3.1 โครงการสัมมนา 
    6.3.3.2 ก าหนดการสัมมนา 
    6.3.3.3 แผนที่เดินทางไปสถานที่สัมมนา 
    6.3.3.4 ข้อความ-กล่าวถึง 
     1) เหตุผลที่ต้องจัดสัมมนา 
     2) เรื่องสัมมนา................ 
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     3) วัน เวลา สถานที่ ที่จะจัดสัมมนา 
     4) ส ารองที่นั่งได้ที่..............หมายเลขโทรศัพท์ 
     5) ภายในวันที่.................. 
  6.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานสัมมนา ต้องค านึงถึง 
   6.4.1 ความเหมาะสมระหว่างจ านวนคนกับปริมาณงาน 
   6.4.2 ความเหมาะสมระหว่างความถนัดในงานของแต่ละคนแต่ละทีมงาน 
   6.4.3 การท างานเป็นทีม 
   เมื่อได้คนที่ เหมาะสมแล้ว สิ่ งที่ต้องท าต่อไปก็คือการออกค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ควรเป็นลายลักษณ์อักษร จะช่วยให้ผู้ที่รับมอบหมายหน้าที่ทราบหน้าที่ของ
ตน จะได้กระท าตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานได้ง่ายขึ้น 
  6.5 หนังสือขออนุมัติงบประมาณ จัดด าเนินงาน หรือหนังสือขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนการได้เนินการ ประกอบไปด้วยโครงสร้าง ดังนี้ 
   6.5.1 ถ้าเป็นราชการจะใช้กระดาษครุฑ ประกอบไปด้วย ที่ออกหนังสือ สถานที่
ออกหนังสือ ซึ่งจะอยู่บรรทัดเดียวกับตีนครุฑ 
   6.5.2 วันที่ออกหนังสือ ได้แก่ เลขของวันที่ ชื่อเดือน และ เลข พ.ศ. 
   6.5.3 เรื่อง............................. 
   6.5.4 เรียน................ 
   6.5.5 อ้างถึงโครงการสัมมนา เรื่อง.......................... 
   6.5.6 สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการสัมมนา เรื่อง............................ 
   6.5.7 เนื้อหา ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    6.5.7.1 ในย่อหน้าแรก ควรอ้างถึงโครงการการจัดสัมมนา 
    6.5.7.2 ย่อหน้าที่สอง  เนื้อหาสาระจะแสดงความจ านงในการขอ
งบประมาณ เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดสัมมนา 
    6.5.7.3 ย่อหน้าที่สาม ควรเป็นการสรุป เพ่ือให้ผู้ที่รับหนังสือเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของการเขียนให้ชัดเจน 
   6.5.8 ค าลงท้าย คือ ขอแสดงความนับถือ 
   6.5.9 ลงชื่อ ชื่อผู้ขออนุมัติ และต าแหน่ง 
   6.5.10 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง คือ หน่วยงานที่ด าเนินการจัดสัมมนา 
  6.6 หนังสือเชิญวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ ควรมีลักษณะดังนี้ 
   6.6.1 ที่ออกหนังสือ-สถานที่ออก อยู่บรรทัดเดียวกัน 
   6.6.2 วันที่ออกหนังสือ 
   6.6.3 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ด าเนินรายการ 
   6.6.4 เรียน.......................... 
   6.6.5 สิ่งที่ส่งมาด้วย 
    6.6.5.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
    6.6.5.2 แผนที่เดินทางมายังสถานที่ท่ีจัดสัมมนา 
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   6.6.6 เนื้อหาของหนังสือ 
    6.6.6.1 ย่อหน้าแรก น าเข้าสู่เรื่องที่จะจัดสัมมนา ผู้จัดการสัมมนา และ
มีวัตถุประสงค์อย่างไร 
    6.6.6.2 ย่อหน้าที่สอง ชี้ประเด็นให้เห็นถึงการพิจารณาว่า วิทยาการนั้น
มีความเหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ โดยระบุถึง ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา 
จ านวน จัดที่ไหน วัน เวลา สถานที่ 
    6.6.6.3 ย่อหน้าที่สาม เน้นเรื่องขอเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ด าเนินรายการ 
และรายงานว่า หากขัดข้องประการใดโปรดแจ้งให้...................... หมายเลขติดต่อ ปิดท้ายด้วย          
การกล่าวขอบคุณ 
    6.6.6.4 ค าลงท้าย 
    6.6.6.5 ลงชื่อประธานผู้ด าเนินการจัดสัมมนา 
  6.7 ค ากล่าวรายงาย – กล่าวเปิด-ปิด การสัมมนา  ค ากล่าวรายงาน ควรมีลักษณะ
ดังนี้ 
   6.7.1 ค าข้ึนต้น กราบเรียน................ 
   6.7.2 เนื้อหา ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    6.7.2.1 ที่มาของการจัดสัมมนา 
    6.7.2.2 สภาพปัญหา อันเป็นสาเหตุที่ท าให้ต้องจัดการสัมมนา 
    6.7.2.3 วัตถุประสงค์ ประโยชน์ 
   6.7.3 ปิดท้ายด้วยการเชิญประธานการสัมมนา มาให้เกียรติกล่าวเปิดการ
สัมมนา พิธีกรกล่าวรายงานการจัดสัมมนา 
    6.7.3.1 การกล่าวเปิดสัมมนา 
     1) ค าข้ึนต้น ต้องพิจารณาผู้ที่เข้าสัมมนาว่ามีใครและต าแหน่ง
ใดบ้าง 
     2) เนื้อหา แบ่งออกเป็น 
      2.1) อารัมภบท กล่าวถึง ใครเป็นผู้จัดและมีวัตถุประสงค์
อย่างไร 
      2.2) เนื้อเรื่อง กล่าวถึงประเด็นส าคัญของการจัดงานว่าจะ
ช่วยให้เกิดวิสัยทัศน์หรือการมองการณ์ไกลอย่างไร 
      2.3) สรุป ปิดท้าย เป็นการแสดงความยินดีหรือชื่นชม
คณะกรรมการที่ด าเนินการจัดสัมมนา และขอเปิดการสัมมนา รวมทั้งอวยพรให้การจัดสัมมนา ได้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
    6.7.3.2 การกล่าวปิดการสัมมนา 
     1) ค าข้ึนต้น ต้องพิจารณาผู้ที่เข้าสัมมนาว่ามีใครและต าแหน่ง
ใดบ้าง 
     2) สาระส าคัญ แบ่งได้ ดังนี้ 
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      2.1) อารัมภบท  อ้างถึงค ากล่าวรายงานของประธาน
ผู้ด าเนินการ 
      2.2) เนื้อเรื่อง กล่าวโดยสรุป ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จของ
การจัดสัมมนา การให้ความร่วมมือของผู้ร่วมสัมมนา และแนวทางการน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนา
ไปใช้ประโยชน์ 
      2.3) สรุป ปิดท้ายด้วยการอ านวยพรให้แก่ผู้ที่ เข้าร่วม
สัมมนา 
  6.8 หนังสือขอบคุณวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ ควรมีลักษณะดังนี้ 
   6.8.1 เรื่อง ขอขอบคุณ 
   6.8.2 เรียน............... 
   6.8.3 เนื้อหา ประกอบด้วย....................... 
    6.8.3.1 อารัมภบท อ้างถึงการจัดสัมมนาที่ใด และท่านวิทยากรได้
กรุณาให้เกียรติไปร่วมอภิปราย หรือบรรยาย 
    6.8.3.2 เนื้อหา ชี้ให้เห็นถึงผลของการจัดสัมมนานั้นมีประโยชน์มากมาย
เพียงใด เป็นเพราะวิทยากรได้ให้ความกรุณามาให้ความรู้ และประสบการณ์ 
    6.8.3.3 สรุป  ขอกราบขอบพระคุณ  หรือขอบคุณและควรแสดงว่า ใน
โอกาสต่อไปหวังว่าจะได้รับความกรุณาเช่นนี้อีก 
 7. การประเมินผลการสัมมนา ประเภทของการประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 
  7.1 การเรียนรู้ ต้องทราบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้จริงหรือไม่ 
  7.2. ปฏิกิริยา ต้องการทราบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความคิดเห็นหรือทัศนคติอย่างไร 
  7.3 พฤติกรรม ต้องการทราบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน    
การท างานในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ 
  7.4 ผลลัพธ์ ต้องการทราบว่าผลของผู้ที่เข้าสัมมนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น
กว่าเดิมหรือไม่ งานของหน่วยงานนั้นๆมีความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมอันเป็นผลจากการสัมมนาหรือไม่ 
 8. เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา  ต้องค านึงถึงการด าเนินงาน หรือหนังสือขอ  
ความอนุเคราะห์สนับสนุนการได้เนินการ ประกอบไปด้วยโครงสร้าง ดังนี้ ควรมีลักษณะดังนี้ ควรมี
ลักษณะดังนี้  ประเภทของการประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือการจัดท า
เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  8.1. โครงการสัมมนา 
  8.2 ค ากล่าวเปิดการสัมมนา 
  8.3 รายงานการสัมมนา โดยวิธีการถอดเทปจากการสัมมนา เป็นรายงานที่เก็บ
รายละเอียดของการสัมมนา น ามาเรียบเรียงด้วยถ้อยค าที่ชัดเจนเข้าใจง่าย แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระ
เดิม 
  8.4 ค ากล่าวปิดการสัมมนา 
  8.5 ภาคผนวก 
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   8.5.1 ประวัติวิทยากร 
   8.5.2 หนังสือเชิญวิทยากร 
   8.5.3 หนังสือเชิญประธานการเปิดสัมมนา 
   8.5.6 หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา 
   8.5.7 แผนปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
   8.5.8 งบดุล หรือบัญชีแสดงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการสัมมนา 
   8.5.9 ผลการประเมินการสัมมนา 
  การจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา ออกมาเป็นรูปเล่มแล้ว ก็ควรจัดส่งไปให้ 
วิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา และหากเป็นไปได้ควรจัดแจกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สัมมนา 
รวมทั้งห้องสมุดของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผลการสัมมนา มิได้หยุดนิ่งอยู่แค่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเท่านั้น 
 

ประโยชน์ของการจัดสัมมนา 
 

ผลของการจัดสัมมนา หรือการจัดการเรียนการสอนสัมมนา ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ทางวิชาการ อันเป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือเสนอบทความทางวิชาการและการประมวล
ข้อเท็จจริงทางวิชาการใหม่ ๆ เพ่ือน าเสนอในรูปของเอกสารประกอบการสัมมนาสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุง แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์การท างาน ดังได้มีนักวิชาการกล่าวถึงประโยชน์
ของการสัมมนา ดังต่อไปนี้ 

เกษกานดา สุภาพจน์ (2549 : 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสัมมนา ดังนี้ 
1. ผู้จัดสัมมนาหรือผู้เรียนสามารถจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดจากการสัมมนา สามารถน าไปปรับใช้ในการท างาน

และชีวิตส่วนตัวได้ 
3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้นจากการสัมมนา ช่วย

ท าให้ระบบและวิธีการท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4. การจัดสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ได้บังคับ

บัญชาได้รับการสัมมนา ท าให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่างๆ และวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนางานให้ได้ผลดี 

5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอที่จะก้าวไปรับต าแหน่งที่สูงกว่าเดิมหรืองานที่
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้สึกล าบากในการปรับตัว 
เพราะได้รับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา 

6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน เพราะโดยปกติแล้วการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่ง ผู้ที่ได้รับการสัมมนาย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน 

7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งกระท ากิจกรรมอันดีงามให้
สังคม 
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8. สามารถสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อเพ่ือนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือร่วม
ใจในการท างาน สามารท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

9. เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น รู้จักใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการท างานและเกิดภาวะผู้น า 
 

ผล ยาวิชัย (2553 : 5) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสัมมนาไว้ดังนี้ 
1. เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างผู้เข้าสัมมนา ท าให้มีความเข้าใจข้อเท็จจริง

ต่างๆ ดีขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือเพ่ือความส าเร็จต่อไป 
2. เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาโดยผนึกความคิด ความรู้และประสบการณ์ของคนหลายคนเข้า

ด้วยกัน ซึ่งย่อมได้ผลดีกว่าคนๆเดียว และเป็นการชักจูงให้หลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
3. ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ เพราะได้

รับทราบเรื่องราว และมีส่วนเป็นผู้ก าหนดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเหล่านั้นอยู่ด้วย 
4. เป็นการช่วยผ่อนผันหรือทุเลาปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะผู้เข้าสัมมนาที่มีปัญหา

ได้มีโอกาสระบายความอัดอ้ันตันใจบ้างแล้ว 
5. เป็นการช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะท าให้มีทัศนะที่กว้างขวางขึ้น

และเกิดแนวคิดของตนเอง 
6. ช่วยในการประสานงานได้ดี ถ้ามีผู้เข้าสัมมนาจากสถานที่หลายแห่งด้วยกันความสัมพันธ์ที่

เกิดข้ึนในระหว่างประชุมกลุ่มย่อยจะช่วยให้มีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันยิ่งข้ึน 
 

ไพโรจน์ เนียมนาค (2554 :  3) ได้กล่าวไว้ว่า การสัมมนาและการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่
ส าคัญยิ่งในที่ท างานร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยความคิดร่วมกันด้วย ผลที่ได้จากการสัมมนาและฝึกอบรมทุก
คนจะได้รับเช่นเดียวกัน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของการสัมมนาและฝึกอบรม
ทั่วไป มีดังนี้ 

1.เปิดโอกาสให้สมาชิกมีการรับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินงานเพราะถ้าผู้หนึ่งผู้ใดตัดสินใจ
ตามล าพังและเกิดผิดพลาดขึ้น ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด แต่ถ้าเป็นมติของที่ประชุมทุกคนจะต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน 

2.เป็นเครื่องมือส าคัญในการกระจายข่าวสารต่างๆ ไปได้ทุกทิศทาง โดยแจ้งให้ผู้เข้าประชุม
ทราบแล้วน าไปถ่ายทอดต่อไป นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ดีอีกวิธีหนึ่ง 

3.ช่วยให้การตัดสินใจรอบคอบยิ่งขึ้น เพราะการวินิจฉัยคนเดียวอาจท าให้เกิดความผิดพลาด
เนื่องจากข้อจ ากัดทางความรู้ ความคิด ประสบการณ์และอ่ืนๆ 

4.ผู้เข้าสัมมนาหรือฝึกอบรมได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท าให้ตนเองมีทัศนะที่
กว้างขวางขึ้น 

5.เป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมจะได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องหน้าที่การงาน จะก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจ 
สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานและช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดีในโอกาสต่อไป 

6.ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ 
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7.ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ลดภาระในการควบคุม รวมถึงช่วยลดอุบัติเหตุ 
8.ช่วยส่งเสริมทัศนคติต่อองค์การ 
9.ช่วยลดการสิ้นเปลืองต่างๆ ลดต้นทุน 
10.ช่วยให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจดีขึ้น 
11.ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 
นอกจากประโยชน์ที่ได้จากการสัมมนาและการฝึกอบรม ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งล้วนแต่เป็น

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพองค์การ
เจริญก้าวหน้า สามารถจะแบ่งตามภารกิจของประโยชน์แต่ละด้าน โดยแบ่งได้ดังนี้ 

1. ประโยชน์ต่อตนเอง ได้แก่ 
1.1 ช่วยเพ่ิมทักษะ ความรู้ความสามารถ น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน 
   1.2 ช่วยให้สามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
   1.3 ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ 
   1.4 ช่วยให้มีความเชื่อม่ันในตนเอง พร้อมที่จะท างาน กล้าเผชิญปัญหา 
   1.5 ช่วยให้เป็นผู้รู้จักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์กร
และประเทศชาติ 

1.6 ช่วยให้รู้จักบุคคลหรือมิตรมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการ 
ท างานให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ 

2. ประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ 
   2.1 ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเป็นที่พึง
ประสงค์ของหน่วยงาน 
   2.2 ช่วยเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
   2.3 ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน โดยการเพ่ิมคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานที่
มีอยู่จ ากัดแทนการเพิ่มงบประมาณ หรือเพ่ิมจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
   2.4 ช่วยยกระดับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทาง
เป้าหมาย และนโยบายขององค์การ 
   2.5 ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
   2.6 ช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
   2.7 ช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และมีประสบการณ์โดยมีผลกระทบต่องานที่
ปฏิบัติ 
   2.8 ท าให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน การสัมมนา และการฝึกอบรมจะท าให้
บุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันละกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งข้ึน 
   2.9 ช่วยเพิ่มผลผลิตในการบริหารจัดการ 
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 ดังนั้นจากการที่มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสัมมนาในหลายลักษณะ
แล้ว สามารถสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ 
 1. ผู้จัดสัมมนาหรือผู้เรียนสามารถจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา  ได้รับความรู้  แนวคิดจากการสัมมนา  สามารถน าไปปรับใช้ใน         
การท างานและชีวิตส่วนตัวได้ 
 3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้นจากการสัมมนา 
ช่วยท าให้ระบบและวิธีการท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 4. การจัดสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติ งานของผู้บังคับบัญชา เพราะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการสัมมนา ท าให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่างๆ และวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานให้ได้ผลดี 
 5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอที่จะก้าวไปรับต าแหน่งที่สูงกว่าเดิม หรือ
งานที่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้สึกล าบากในการปรับตัว 
เพราะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
 6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน เพราะโดยปกติแล้วการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่ง ผู้ที่ได้รับการสัมมนาย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน 
 7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งกระท ากิจกรรมอันดีงามให้
สังคม 
 8. สามารถสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อเพ่ือนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการท างาน สามารท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 
 10. เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการท างานและเกิดภาวะ
ผู้น า 

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาและการฝึกอบรมนั้น จะครอบคลุม
ทั้งในส่วนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการจัดการฝึกอบรม และแม้แต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้
ทราบว่าควรจะต้องจัดเตรียมสิ่งใดก่อนเข้าอบรมสัมมนา และรวมถึงผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายควรจะ
ได้รับภายหลังที่สิ้นสุดสัมมนาและการฝึกอบรม เป็นต้น  

นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว  ผลของการจัดสัมมนา หรือการจัดการเรียนการสอนสัมมนา 
ยังก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ อันเป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือเสนอบทความ
ทางวิชาการ และการประมวลข้อเท็จจริงทางวิชาการใหม่ๆ เพ่ือน าเสนอในรูปของเอกสาร
ประกอบการสัมมนา รวมทั้งสรุปผลรายงานสัมมนาที่ได้หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น สามารถน าไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์การท างาน นอกจากนี้ยังเป็นหนทางให้บรรลุ
ข้อตกลง เกิดการประนีประนอมกันในระหว่างหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน และเกิด      
การพัฒนาตนพัฒนาคน พัฒนางาน และสังคมโดยส่วนรวม 
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สรุป 
 เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับการสัมมนา  
ผู้เรียนได้เห็นถึงภาพรวมของการศึกษารายวิชานี้ โดยเฉพาะความหมายของการสัมมนาที่สามารถสรุป
ได้ว่า  การสัมมนา หมายถึง การที่คณะบุคคล ซึ่งมีความสนใจร่วมกัน มาร่วมแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยอาศัยการค้นคว้าเป็นหลักฐาน เพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อันจะน าผลของการสัมมนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนด
นโยบาย ทั้งนี้การด าเนินการสัมมนามีองค์ประกอบในด้านเนื้อหา ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้านเวลา และด้านงบประมาณ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา ควร
จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลัก โดยการบริหารจัดการสัมมนาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ระบบและ
วิธีการท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
 

แบบฝึกหัด 
 
1.  สัมมนาหมายถึงอะไร  และมีวัตถุประสงค์อย่างไร 

2.  ลักษณะการสัมมนาที่ดีเป็นอย่างไร  จงอภิปรายและยกตัวอย่างประกอบ  
3.  องค์ประกอบของการสัมมนามีอะไรบ้าง จงอภิปรายและยกตัวอย่างประกอบ 
4.  ในการสัมมนาแต่ละครั้งองค์ประกอบใดส าคัญที่สุด  เพราะเหตุใด   
5.  จงบอกประโยชน์ ข้อดี และข้อจ ากัด ของการสัมมนา 
6.  การจัดท าเอกสารรายงานผลสรุปการสัมมนามีองค์ประกอบอะไรบ้าง  จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
7.  จงอธิบายสาระส าคัญของหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา 
8.  เพราะเหตุใดก่อนเข้าร่วมการสัมมนาต้องมีการแจกเอกสารประกอบการสัมมนาให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนาล่วงหน้า 
9.  การท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสัมมนาต้องค านึงถึงสิ่งใดบ้าง เพราะเหตุใด 
10.  จงยกตัวอย่างหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจมา 5 หัวข้อพร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนานั้น 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี -3 
เรื่อง การสัมมนาและการอภิปราย   

 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของการอภิปราย 
2. จุดมุํงหมายของการอภิปราย 
3. ประโยชน์ของการอภิปราย 
4. องค์ประกอบของการอภิปราย 
5. ประเภทของการอภิปราย 
6. ข๎อควรค านึงในการอภิปราย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อเรียนบทนี้แล๎วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมตํอไปนี้  

1. อธิบายความหมายและความมุํงหมายของการอภิปรายได๎ 
2. บอกประโยชน์ของการอภิปรายได๎ 
3. บอกองค์ประกอบและประเภทของการอภิปรายได๎ 
4. บอกข๎อควรค านึงในการอภิปรายได๎ 
5. ด าเนินการอภิปรายและรํวมอภิปรายในชั้นเรียนและโอกาสอ่ืนๆได๎ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู๎สอนบรรยายและสรุปเนื้อหาบทที่ 3 จากเอกสารและ power  point 
2. ยกตัวอยํางลักษณะการอภิปรายรูปแบบตํางๆ และแสดงความคิดเห็นรํวมกัน 
3. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นรํวมกัน 
4. นักศึกษาปฏิบัติการอภิปราย 

5. นักศึกษาแบํงกลุํมอภิปรายกลุํมละ 5-6 คน  แสดงการอภิปราย  กลุํมละ 20 นาทีจาก
เรื่องท่ีจับสลากได๎  

6. นักศึกษาตอบค าถามท๎ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 

2. Power point  “บทที่ 3 การสัมมนาและการอภิปราย  ” 
3. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
4. ซีดีประกอบการสอนเกี่ยวกับตัวอยํางของรูปแบบการสัมมนา 
5. แผนภูมิการจัดสถานที่ของการอภิปรายแบบตํางๆ 
6. แบบฝึกหัด 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจค าถามท๎ายบท 
2. สังเกตพฤติกรรม 
3. การฝึกปฏิบัติการอภิปรายของนักศึกษาแตํละกลุํม 
4. การมีสํวนรํวมในชั้นเรียน 
5. การตอบค าถามของนักศึกษา 
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บทท่ี  3 
การสัมมนาและการอภปิราย 

 
 การพูดอภิปรายเป็นการพูดแสดงความรู๎ และความคิดเห็นรํวมกันมีความส าคัญตํอ
การศึกษา  สังคม  การเมือง  ศาสนา  และเศรษฐกิจ การพูดอภิปรายมีหลายประเภทได๎แกํ อภิปราย
ในกลุํม  อภิปรายเป็นคณะ  อภิปรายแบบซิมโพเซียม  และการอภิปรายแบบซักถาม  การอภิปราย
แบบใดๆ ก็ตามต๎องมีการเตรียมตัวลํวงหน๎า  มีการเชิญคณะผู๎อภิปราย  และผู๎ด าเนินการอภิปราย  
และผู๎ด าเนินการอภิปราย  ด าเนินการอภิปรายไปตามบทบาทหน๎าที่ของตน  เพ่ือให๎การอภิปราย
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได๎ตั้งไว๎ ดังนั้นการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนานาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารนั้น
มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎เรียนต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของการอภิปราย ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งที่มี
ความส าคัญตํอการสัมมนา ดังรายละเอียดที่จะได๎กลําวตํอในบทนี้  
 

ความหมายของการอภิปราย 
 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  (2555 : 1332) ให๎ความหมายของค าวํา 
อภิปรายไว๎วํา  “พูดชี้แจง  แสดงความคิดเห็น” 
 ฉลวย  สุรสิทธิ์  (2522 : 251)  กลําววํา  การอภิปราย  (Discussion)  หมายถึง การแสดง
ข๎อคิดเห็นเพ่ือจะอธิบายความหมายอะไรบางอยําง   การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นปัญหา
รวํมกันกับบุคคลอื่นๆ  เพื่อหาความเข๎าใจให๎แจํมแจ๎ง  แล๎วสรุปความนั้น 
 สมจิต  ชีวปรีชา(2540: 50) กลําววํา  การอภิปราย อาจหมายถึง การที่คณะบุคคลหนึ่งมา
ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกันโดยการพูดแสดงความรู๎ ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เพ่ือก าหนดแนวทาง ข๎อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุง หรือแก๎ปัญหา และมักจะจบลงด๎วย
การสรุปผลที่ได๎จากการอภิปรายรํวมกัน 
 จากความหมายดังกลําว  อาจจะให๎ความหมายของการอภิปรายโดยละเอียดได๎วํา          
การอภิปรายจะหมายถึง  การที่บุคคลกลุํมใดกลุํมหนึ่งเกิดปัญหาบางประการ  แล๎วน าปัญหานั้นมา
ปรึกษาหารือกัน  ชํวยกันออกความคิดเห็นเพ่ือคลี่คลายปัญหานั้น  หรืออาจจะเป็นเพียง            
การแลกเปลี่ยนความรู๎  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในสังคม  ตํางก็มองหาทาง
แก๎ไขปัญหานั้นอยูํ  และมีการแสดงความคิดเห็นนั้นตํอท่ีประชุมชนให๎ได๎ทราบถึงแนวทางที่บุคคลกลุํม
นั้นน าเสนอตํอประชาชน 
 ลักษณะของการอภิปรายมี  4  ประการ  คือ 
 1. มีจุดมุํงหมายในการอภิปรายเพ่ือแก๎ปัญหาโดยการเสนอรายละเอียดอยํางกว๎างขวาง   
โดยมีแนวทางที่มุํงตรงไปยังจุดที่จะแก๎ปัญหานั้น 
 2. มีลักษณะของการรวมกลุํมของคนกลุํมหนึ่งมารํวมแสดงความคิดเห็น  มิใชํคนเดียว 
 3. เป็นการชํวยกันคิดหาทางคลี่คลายปัญหาอยํางมีเหตุผล 
 4. เป็นการสื่อความหมายกันด๎วยการพูดเป็นกลุํม 
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จุดมุ่งหมายของการอภิปราย 
 
 นิภาพรรณ  ศรีพงษ์  (2549 : 80) ได๎กลําวถึงจุดมุํงหมายของการอภิปรายไว๎อยํางนําสนใจ 
กลําวคือ  การจัดการอภิปรายมีจุดมุํงหมายส าคัญดังตํอไปนี้ 
 1. เพ่ือให๎กลุํมคนได๎มารํวมกันหาข๎อเท็จจริงด๎วยการแลกเปลี่ยนความรู๎กันอยํางมีเหตุผล 
 2. เพ่ือน าความรู๎  ความคิดที่ได๎จากการอภิปรายมาแก๎ปัญหาสังคม  โดยยึดหลัก
ประชาธิปไตยในทางความคิด 
 3. เพ่ือให๎ผู๎อภิปรายมีลักษณะความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น  เพราะได๎รํวมกันรับฟัง
แลกเปลี่ยนทัศนะกับผู๎อ่ืน 
 4. เพ่ือให๎ผู๎รํวมอภิปรายเรียนรู๎การท างานรวมกลุํม  และมีการพัฒนาการในการปรับตัวให๎
เข๎ากับผู๎อ่ืนได๎ดีข้ึน 
 5. เพ่ือฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง  เพราผู๎อื่นยอมรับความคิดของตน 
 6. เพ่ือเผยแพรํความคิด  ความรู๎  เป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาสังคม 
 

องค์ประกอบของการอภิปราย 
 
 นิภาพรรณ  ศรีพงษ์  (2549 : 84) ได๎กลําวถึงองค์ประกอบของการอภิปรายไว๎วํา          
การอภิปรายมีองค์ประกอบทีส าคัญ ได๎แกํ ปัญหาที่จะหยิบยกมาอภิปราย  ผู๎อภิปราย และ
กระบวนการปรับปัญหา ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 
 
 1. ปัญหาที่จะหยิบยกมาอภิปราย 
  ควรพิจารณาเลือกเรื่องท่ีมีลักษณะดังตํอไปนี้ 
  1.1 เป็นปัญหาที่ก าลังเป็นที่สนใจของสํวนรวมในขณะนั้น  เชํน  การปฏิรูประบบ
ราชการ  การจัดระเบียบสังคม  การเปิดบํอนเสรีในประเทศไทย  การแจ๎งบัญชีทรัพย์สินของ
ข๎าราชการประจ าและนักการเมือง  เป็นต๎น 
  1.2 เป็นปัญหาสังคมที่พบเห็นอยูํเป็นประจ า  เชํน  โสเภณี  เด็ก  ยาเสพติดใน
สถานศึกษา  การท าร๎ายเด็กและสตรี  การแตํงกายของวัยรุํน  การฆําขํมขืน  เป็นต๎น 
  1.3 เป็นปัญหาที่บุคคลสํวนใหญํมักจะได๎รับผลกระทบเชํนเดียวกัน  เชํน  การ
ให๎บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภาครัฐ การวางสิ่งของจ าหนํายบนทางเท๎าการ
ทิ้งขยะในแมํน้ า  ล าคลอง  ควันพิษจากรถยนต์  การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  เป็นต๎น 
  1.4 เป็นปัญหาเมื่อได๎รับการแก๎ไข  จะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอสํวนรวม  เชํน  ปัญหา
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบเข๎ามหาวิทยาลัย  การให๎ความคุ๎มครองพยาน  การปรับ เงินเดือนและ
คําตอบแทนให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า  การจัดที่อยูํอาศัยให๎กับชุมชนแออัด  เป็นต๎น 
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 2. ผู้อภิปราย 
  ควรพิจารณาเก่ียวกับเรื่องตํอไปนี้  คือ 
  2.1 จ านวน  ควรก าหนดให๎เหมาะสมกับเรื่องและเวลา  หากน๎อยเกินไปความรู๎ความ
คิดเห็นและประสบการณ์ที่ได๎  ก็อาจจะไมํเพียงพอส าหรับการตัดสินใจในเรื่องที่จะแก๎ปัญหาหากมาก
เกินไปก็จะท าให๎เยิ่นเย๎อ  สรุปไมํได๎หรือสรุปออกไปเป็นหลายประเด็น 
  2.2 แนวคิด  ผู๎รํวมอภิปรายควรมีความแตกตํางกันในด๎านอาชีพ  ประสบการณ์ เพ่ือ
จะได๎ข๎อคิดและความคิดเห็นในหลายมุมมอง  ท าให๎เกิดการตัดสินใจเพื่อแก๎ปัญหารอบคอบมากข้ึน 
  2.3 วุฒิการศึกษา  ความรู๎  ประสบการณ์  ผู๎รํวมอภิปรายในแตํละครั้งแตํละเรื่องควร
จะประกอบด๎วยผู๎ที่มีวุฒิการศึกษา  หรือผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน  เพ่ือจะได๎มองปัญหาได๎ลึก  สามารถ
แก๎ได๎ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา 
  2.4 ผู๎ที่ได๎รับประโยชน์หรือผู๎เสียประโยชน์โดยตรง  ผู๎เข๎ารํวมอภิปรายที่รับผลกระทบ
จากปัญหาโดยตรง  จะเป็นผู๎ที่ให๎ข๎อมูลและแนวทางแก๎ไขปัญหานั้นได๎ตรงตามประเด็นที่สุด 
 
 3. กระบวนการปรับปัญหา 
  ในการแก๎ปัญหาควรพิจารณาดังนี้ 
  3.1 ต๎องมีรูปแบบชัดเจน  เพ่ือจะได๎สรุปขอบเขตของปัญหาและแนวทางการแก๎ให๎
รัดกุมท่ีสุด 
  3.2 ต๎องใช๎หลักและเหตุผลของสภาวะแวดล๎อมในขณะนั้นมาพิจารณาตัดสินการ
แก๎ปัญหา 
  3.3 ต๎องก าหนดจุดประสงค์หลักให๎แนํชัดวําต๎องการอะไรมากที่สุดในการอภิปรายใน
แตํละครั้ง 
  3.4 ต๎องมีข๎อเสนอแนะ  เพ่ือหาทางออกและเป็นทางเลือกอ่ืนที่สามารถท าได๎ในกรณี
ที่การแก๎ไขปัญหาในเรื่องนั้นไมํสามารถท าได๎ในขณะนั้น 
  3.5 ต๎องมีการสรุปผล  แนวทางการแก๎ไขปัญหาอยํางเป็นรูปธรรมเพ่ือจะได๎น าไปใช๎
ให๎เกิดประโยชน์ได๎อยํางแท๎จริง 
 

ประเภทของการอภิปราย 
 
 การอภิปรายแบํงเป็น  2  ประเภท  คือ 
 1. การอภิปรายในที่ประชุมชน  (Public Discussion) 
  เป็นการอภิปรายที่ประกอบด๎วยกลุํม  ผู๎พูดและกลุํมผู๎ฟัง  เป็นการอภิปรายที่รับฟัง
ความคิดเห็นของกลุํมชนจ านวนมากเพ่ือแก๎ไขปัญหาสํวนรวม   หรือเป็นการเผยแพรํความรู๎  ความ
คิดเห็น  หรือการประชาสัมพันธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  กลุํมผู๎ฟังที่ไมํเข๎าใจจะได๎ซักถามข๎อข๎องใจในชํวง
การอภิปรายทั่วไป  (Forum Period) 
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 2. การอภิปรายกลุ่มในกลุ่ม  (Group  Discussion) 
  เป็นการอภิปรายในกลุํมยํอยที่เป็นลักษณะเฉพาะเรื่อง  ไมํมีกลุํมบุคคลภายนอกเข๎า
รํวมอภิปราย  สมาชิกในกลุํมจะผลักดันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหวํางกัน 
 

รูปแบบของการอภิปราย 
 
 รูปแบบของการอภิปรายที่ใช๎กันอยูํทั่วไป  มีดังนี้คือ 
 1. การอภิปรายแบบซักถาม (Dialogue) 
  เป็นการอภิปรายที่ประกอบด๎วยผู๎อภิปรายเพียง  2  คน  คือ  บุคคลที่ท าหน๎าที่ซักถาม
และบุคคลที่ท าหน๎าที่ตอบข๎อซักถามตํอหน๎าผู๎ฟังเป็นจ านวนมาก  ปัญหาที่น ามาอภิปรายจะเป็น
ปัญหาที่ส าคัญคํอนข๎างจะมีความละเอียด  ลึกซึ้ง  ดังนั้น  ผู๎ซักถามและผู๎ตอบข๎อซักถามจะต๎องเป็นผู๎
ที่มีความรู๎ความสามารถและประสบการณ์จริงจึงจะท าให๎ผู๎ฟังได๎รับฟังข๎อเท็จจริงและประเด็นส าคัญๆ  
ที่ไมํได๎รับทราบมากํอน 
 
 2. การอภิปรายแบบเปิดอภิปรายทั่วไป  (Open Forum) 
  เป็นการอภิปรายทั่วไปซึ่งอาจจะน ามาใช๎ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็ได๎  โดยมี
ผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ช านาญการเพียงคนเดียวเป็นผู๎อภิปราย  เมื่อสิ้นสุดการบรรยายผู๎ฟังจะซักถามหรือ
อาจจะแสดงความคิดเห็นในแงํมุมที่แตกตํางกัน  ผู๎อภิปรายจะเป็นผู๎ตอบข๎อซักถาม  ชี้แนะ  และสรุป
ประเด็นส าคัญที่ยังขาดข๎อมูลที่ชัดเจนให๎กับผู๎ฟังได๎รับทราบ 
 
 3. การอภิปรายเป็นหมู่คณะ (Panel) 
  เป็นการอภิปรายที่ผู๎รํวมอภิปรายประมาณ  3 – 7  คน  กลุํมผู๎ฟัง  โดยมรผู๎ด าเนินการ
อภิปราย  เพ่ือท าหน๎าที่แนะน าให๎ผู๎อภิปรายแตํละคนได๎พูดในประเด็นส าคัญที่รับผิดชอบ  ชํวยกัน
ซักถามผู๎รํวมอภิปราย  เพ่ือให๎ผู๎ฟังได๎รับทราบถึงปัญหา  การแก๎ปัญหา  อุปสรรคของปัญหา  พร๎อม
ทั้งท าหน๎าที่ควบคุมเวลาให๎ผู๎อภิปรายได๎อภิปรายอยํางทั่วถึง  แล๎วสรุปผลที่ได๎จากการอภิปรายใน
ตอนท๎ายจะเปิดโอกาสให๎ผู๎ฟังได๎ซักถาม 
 
 4. การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้  (Symposium) 
  เป็นการอภิปรายที่มีผู๎รํวมประมาณ  3 – 8  คน  ผู๎อภิปรายเป็นผู๎ที่มีความรู๎              
ความเชี่ยวชาญฝนเรื่องนั้นโดยเฉพาะ  โดยจะมีการก าหนดหัวข๎อให๎แตํละคนได๎อภิปราย  ซึ่งที่ได๎รับ
หัวข๎อเรื่องใดก็ไปศึกษาค๎นคว๎าเพ่ิมเติมในตอนที่ได๎รับมอบหมาย  จะมีผู๎ด าเนินการอภิปรายท าหน๎าที่
เชิญให๎ผู๎ เข๎ารํวมอภิปรายพูดในแตํละหัวข๎อ  ซึ่งจะเรียงล าดับตามเรื่องเพ่ือให๎ผู๎ฟังได๎รับทราบ  
หลังจากการสรุปในตอนท๎ายจะเปิดโอกาสให๎ผู๎ฟังได๎ซักถาม  ข๎อซักถามของผู๎ฟังคนใดไปตรงกับหัวข๎อ
เรื่องท่ีผู๎อภิปรายคนนั้นรับผิดชอบ  ผู๎อภิปรายคนนั้นจะรับหน๎าที่เป็นผู๎ตอบ 
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 5. การอภิปรายแบบโต้วาที  (Debate) 
  เป็นการอภิปรายโต๎เถียงกันอยํางมีหลักการตามหัวข๎อที่ก าหนด  ประกอบด๎วยฝ่าย
เสนอและฝ่ายคัดค๎าน  ซึ่งทั่งฝ่ายเสนอและฝ่ายคัดค๎านจะต๎องใช๎ข๎อมูลที่เป็นข๎อเท็จจริงที่สามานรถ
พิสูจน์ได๎ขึ้นมาหักล๎างกัน  ฝ่ายใดใช๎วาทศิลป์อันมีเหตุผลที่ดีกวํา  เผ็ดร๎อนกวํา  มีน้ าหนักนําเชื่อถือ
มากกวํา  และให๎ผู๎ฟังคล๎อยตามได๎จะเป็นฝ่ายชนะ  การอภิปรายแบบนี้มักใช๎สถาบันหรือในสภาที่
ต๎องการน าผลสรุปที่ได๎ไปตัดสินนโยบายส าคัญๆ  ที่จะประกาศใช๎ 
 
 6. การอภิปรายแบบโต๊ะกลม  (Round Table) 
  เป็นการอภิปรายที่ทุกคนมีสิทธิ์เทําเทียมกัน  ไมํมีการแบํงแยกวําผู๎ใดเป็นประธาน  
เป็นการประชุมอยํางใกล๎ชิดเพ่ือให๎ทุกคนได๎แสดงความคิดเห็น  และเหตุผลของตนออกกมาได๎อยําง
เต็มที่เพ่ือให๎เรื่องท่ีอภิปรายนั้นได๎รับประโยชน์มากที่สุด 
 

การเลือกปัญหาที่จะน ามาอภิปราย 
 
 การอภิปรายนั้นเป็นเรื่องที่มีการพูดหลายคน  และจากนักพูดหลายสาขาวิชามีคนฟัง
จ านวนมาก  เรื่องจะน ามาอภิปรายกันจึงเป็นเรื่องท่ีจะต๎องเลือกสรร  ซึ่งมีเกณฑ์ในการเลือกเรื่องหรือ
เลือกปัญหา  ดังนี้ 
 1. เลือกปัญหาที่มีโอกาสให๎คิดได๎หลายทาง  อยํางน๎อยควรจะมีทางเลือกสองทางขึ้นไป  
พยายามหลีกเหลี่ยงเรื่องที่เคยได๎ยินมากํอนแล๎วเพราะจะท าให๎คนฟังเบื่อหนําย  เชํน  อยํางไรจึงจะ
เรียกวํา  สุภาพบุรุษ  ศิลปะหรืออนาจารฯ  ตัวปัญหาควรจะเป็นเรื่องที่พูดกันได๎หลายแงํหลายมุม   
จะคิดมุมใดก็ได ๎
 2. เลือกปัญหาที่มองเห็นทางแก๎ไขปัญหาได๎ทันที  คือเมื่อสรุปการอภิปรายแล๎วสามารถ
น าไปแก๎ปัญหาได๎  เชํน  ปัญหาสอบเข๎ามหาวิทยาลัย  ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครปัญหายา
เสพติดให๎โทษ  หรือปัญหาอาชญากรรมปัจจุบัน 
 3. เลือกปัญหาที่เป็นปัญหาสํวนรวมของสังคม  คือผู๎ฟังจะมีโอกาสได๎รับสารประโยชน์
จากการฟังรํวมกัน  เป็นการอภิปรายเพ่ือหาข๎อยุติ  เชํน  ควรยุบโครงการอบรมครูประจ าการหรือไมํ  
ปัญหาจริยธรรมส าหรับเยาวชนปัจจุบัน  ฯลฯ 
 4. การเลือกเรื่องที่เป็นประโยชน์  หมายถึง  เรื่องที่เป็นปนระโยชน์ทั้งตํอผู๎ฟังและผู๎
อภิปราย  เชํน  ปัญหาการคุมก าเนิดในชนบท 
 5. เรื่องที่สังคมสํวนใหญํเข๎าใจคลาดเคลื่อน  เรื่องท านองนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได๎อภิปราย
เพ่ือชี้น าแนวทางความคิด  ความเข๎าใจให๎เหมาะสม  เชํน  มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชา   
สหประชาชาติชํวยพัฒนาประเทศอยํางไร 
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 การเลือกเรื่องหรือปัญหาที่จะน ามาอภิปรายกันนั้น  ต๎องเลือกเรื่องโดยค านึงถึง
รายละเอียดที่จะอภิปรายได๎วําขีดจ ากัดที่เหมาะสมกับเวลา  กับสถานการณ์ไมํให๎เกิดปัญหาเรื่องการ
ทิ้งค๎างปัญหาไว๎  ควรจะเป็นปัญหาที่พอจะสรุปได๎ในตอนนั้น 
 

การจัดสถานที่อภิปราย 
 
 การจัดสถานที่อภิปรายควรค านึงสถานที่ที่จัด  ควรจะเป็นสถานที่ที่ปราศจากเสียงรบกวน   
ต าแหนํงที่นั่งของผู๎เข๎ารํวมอภิปรายควรจะจัดให๎ทุกคนมองเห็นกันอยํางได๎ชัด ดังนั้นการจัดสถานที่นั่ง
ของผู๎อภิปรายทั้งที่เป็นแบบกลุํม  และการอภิปรายหน๎าที่ประชุมอาจท าได๎ดังนี้  คือ 
 
 1. การจัดสถานที่นั่งการอภิปรายแบบกลุ่ม 
  1.1 ใช๎โต๏ะสี่เหลี่ยมผืนผ๎าสี่ตัวมาตํอกันโดยเข๎ามุมให๎ได๎มุมพอดีกัน เป็นรูปสี่เหลี่ยม
จตัุรัส เว๎นชํองวํางไว๎ตรงกลาง  ดังภาพ 
 
       ผู๎น าการอภิปราย 
        เลขานุการ 
 
ผู๎อภิปราย             ผู๎อภิปราย 
ผู๎อภิปราย             ผู๎อภิปราย 
ผู๎อภิปราย             ผู๎อภิปราย 
 
                       
         ผู๎อภิปราย               ผู๎อภิปราย           
 

แผนภาพที่  3.1  แผนภาพแสดงการจัดสถานที่นั่งการอภิปรายแบบกลุ่ม แบบท่ี 1 
 
 
  1.2 ใช๎โต๏ะสี่เหลี่ยมผืนผ๎าขนาดเทํากันเพียงสองตัวมาวางให๎ชิดกัน  แล๎วตกแตํงด๎วย
ผ๎าปูโต๏ะ  หรืออาจจะน าแจกันดอกไม๎มาวางตรงกลางเพ่ือความสวยงามก็ได๎  ดังภาพ 
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       ผู๎น าการอภิปราย 
        เลขานุการ 
 
ผู๎อภิปราย             ผู๎อภิปราย 
 
ผู๎อภิปราย             ผู๎อภิปราย 
 
                        
         ผู๎อภิปราย         ผู๎อภิปราย  
 

แผนภาพที่  3.2  แผนภาพแสดงการจัดสถานที่นั่งการอภิปรายแบบกลุ่ม แบบท่ี 2 
 
 
  1.3 ใช๎โต๏ะกลม  แล๎วน าผู๎การอภิปราย  เลขานุการ  และผู๎อภิปรายนั่งรอบโต๏ะ  ดัง
ภาพ 
 

    ผู๎น าการอภิปราย 
 
 ผู๎อภิปราย          เลขานุการ 
           ผู๎อภิปราย 
 ผู๎อภิปราย          ผู๎อภิปราย 
 
 
                                   
           ผู๎อภิปราย                   ผู๎อภิปราย 
 

แผนภาพที่  3.3  แผนภาพแสดงการจัดสถานที่นั่งการอภิปรายแบบกลุ่ม แบบท่ี 3 
 
  1.4 ใช๎โต๏ะเฉพาะผู๎น าการอภิปราย  และส าหรับเลขานุการไว๎จดบันทึก  สํวนผู๎
อภิปรายเพื่อความสะดวกอาจจะจัดให๎นั่งเก๎าอ้ีล๎อมวงงํายๆ  ดังภาพ 
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     ผู๎น าการอภิปราย 
      
         เลขานุการ 
       ผู๎อภิปราย   
 ผู๎อภิปราย              ผู๎อภิปราย 
       ผู๎อภิปราย       ผู๎อภิปราย  
                         
        ผู๎อภิปราย             ผู๎อภิปราย 
 

แผนภาพที่  3.4  แผนภาพแสดงการจัดสถานที่นั่งการอภิปรายแบบกลุ่ม แบบท่ี 4 
 
 2. การจัดสถานที่นั่งในการอภิปรายหน้าที่ประชุม 
  การจัดสถานที่ส าหรับอภิปรายซึ่งมีผู๎ฟังที่อยูํหน๎าเวที  ควรให๎ผู๎ฟังสามารถมองเห็นหน๎า
ผู๎น าการอภิปราย  และผู๎อภิปรายได๎ชัดเจน  ดังนั้น  โต๏ะที่ใช๎ควรเป็นโต๏ะยาว  หรือเป็นรูปครึ่งวงกลม
ก็ได๎  ตกแตํงด๎วยผ๎าปูโต๏ะและแจกันดอกไม๎  ดังภาพ 
 
  2.1 แบบโต๏ะยาว 

  
 ผู๎อภิปราย             ผู๎อภิปราย            ผู๎น าการอภิปราย       ผู๎อภิปราย      ผู๎อภิปราย  

                                                                                               
  
 
 

 

หน๎าเวท ี
   
           

 
แผนภาพที่  3.5  แผนภาพแสดงการจัดสถานที่นั่งการอภิปรายแบบกลุ่ม แบบท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 

กลุํมผู๎ฟัง กลุํมผู๎ฟัง กลุํมผู๎ฟัง 
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  2.2 แบบโต๏ะครึ่งวงกลม 
           ผู๎น าการอภิปราย 
                         
                           ผู๎อภิปราย                 ผู๎อภิปราย 
 
 ผู๎อภิปราย             ผู๎อภิปราย 
 
     หน๎าเวท ี

 
 
 

แผนภาพที่  3.6  แผนภาพแสดงการจัดสถานที่นั่งการอภิปรายแบบกลุ่ม แบบท่ี 6 

 
 
คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ด าเนินการอภิปราย 
 
 สมพร  ปันตระสูตร. (2525) ได๎กลําวถึงคุณสมบัติและหน๎าที่ของผู๎ด าเนินการอภิปรายไว๎
อยํางนําสนใจวํา  ผู๎ที่จะท าหน๎าที่ด าเนินการอภิปราย  ควรมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้  คือ 
 1. มีบุคลิกลักษณะที่ดี  เป็นผู๎น า  มีปฏิภาณไหวพริบ  มีความรอบรู๎  สามารถแก๎ไขปัญหา
เฉพาะหน๎าได๎ทันทํวงที  มีการตัดสินใจได๎อยํางเด็ดขาด  สามารถคุมสถานการณ์ได๎ 
 2. มีความยุติธรรม  ไมํพูดแสดงความคิดเห็นเข๎าข๎างผู๎อภิปรายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและต๎อง
เป็นผู๎ที่เคารพความคิดเห็นของผู๎อื่นด๎วย 
 3. มีความรอบรู๎  ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์หรือเข๎าใจปัญหาในเรื่องที่ด าเนินการ
อภิปรายเป็นอยํางดี  เพราะในขณะที่ท าหน๎าที่ด าเนินการอภิปรายอาจจะต๎องพูดสนับสนุน  หรือ
เพ่ิมเติมความรู๎ในหัวข๎อตํางๆ  ด๎วย  เพ่ือให๎ผู๎ฟังได๎เข๎าใจมากยิ่งข้ึน 
 4. มีวาทศิลป์  สามารถเลือกใช๎ถ๎อยค าในตอนเกริ่นน าเพ่ือให๎ผู๎ฟังเกิดความตื่นเต๎นเร๎าใจ    
สามรถพูดเชื่อมประโยงประเด็นตํางๆ  ที่ผู๎รํวมอภิปรายแตํละคนพูดตามหัวข๎อที่ได๎รับมอบหมาย   
นอกจากนั้นยังมีวาทศิลป์ที่พูดเพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎อภิปรายแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ออกมาได๎มากที่สุด 
 5. มีความสามารถในการควบคุมเวลาในการอภิปรายให๎อยูํในตารางที่ก าหนด  โดยผู๎
อภิปรายทุกคนได๎พูดครอบคลุมทุกหัวข๎อ  มีการเปิดให๎ซักถามและตอบ  และผู๎ฟังสามารถได๎รับ
ความรู๎ครบทุกประเด็น 
 
 
 

กลุํมผู๎ฟัง กลุํมผู๎ฟัง 
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 ผู๎ด าเนินการอภิปราย  มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
 1. ชี้แจงให๎ผู๎ฟังเห็นความส าคัญของปัญหาที่น ามาอภิปราย  และกลําวนึกถึงเรื่องที่มีการ
อภิปราย  หากพิธีกรมิได๎กลําวถึง 
 2. ชี้แจงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการอภิปราย เพ่ือสร๎างศรัทธาเป็นแรงจูงใจแกํผู๎ฟัง 
 3. แนะน าผู๎รํวมอภิปรายให๎ผู๎ฟังรู๎จัก 
 4. เชิญให๎ผู๎อภิปรายพูดโดยก าหนดเวลาให๎ผู๎อภิปรายพูดเทําๆ  นั้น 
 5. สรุปค าอภิปรายยํอๆ  กํอนเชิญผู๎อภิปรายคนถัดไปพูด  หรือหากผู๎ฟังเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ   
การสรุปก็ไมํจ าเป็น 
 6. กลําวเสริมข๎อความของผู๎อภิปรายให๎กว๎างขวางขึ้นหากจ าเป็น  บางครั้งอาจจะใช๎วิธี
ซักถามน าให๎ผู๎อภิปรายอภิปรายตํอ 
 7. หากมีการโต๎แย๎งทางความคิดเห็นของผู๎รํวมอภิปราย  ผู๎ด าเนินการอภิปรายต๎อง
ประสานสัมพันธ์ด๎วยการซักจูง  ซักถามหันเหไปสูํประเด็นอื่น 
 8. สรุปผลการอภิปรายรวมในตอนท๎าย 
 9. เปิดโอกาสให๎ผู๎ฟังซักถามในชํวงท๎าย 
 

คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้อภิปราย 
 
 ผู๎อภิปรายควรเป็นผู๎มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. เป็นผู๎มีความรู๎  ความสนใจในเรื่องที่อภิปราย 
 2. เคารพความคิดเห็นของผู๎เข๎ารํวมอภิปรายอื่นๆ 
 3. ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู๎อื่นด๎วยความสงบ 
 4. รับผิดชอบในเรื่องท่ีตนอภิปรายวําได๎รับผลส าเร็จหรือล๎มเหลวของการอภิปราย 
 
หน้าที่ของผู้อภิปราย 
 1. พูดเมื่อได๎รับเชิญจากผู๎ด าเนินการอภิปราย 
 2. อภิปรายให๎ตรงประเด็น  และตรงข๎อซักถามของผู๎ด าเนินการอภิปราย 
 3. ให๎ข๎อคิดอยํางมีเหตุผล  ให๎เป็นประโยชน์มากที่สุด 
 4. ไมํผูกขาดการพูด  เปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมอภิปรายอื่นแสดงความคิดเห็นด๎วย 
 5. ยกยํองผู๎อภิปรายอื่น  โดยการอภิปรายเสริมความคิดตามแนวทางท่ีตนเห็นด๎วย 
 6. ใจกว๎าง  ไมํถือข๎อขัดแย๎งที่มีตํอผู๎อภิปรายอ่ืนในเชิงความคิดเป็นเรื่องที่ต๎องถือมาเป็น
อารมณ ์
 7. หากจะมีการอภิปรายเสริมความคิดเห็นของต๎องขออนุญาตผู๎ด าเนินการอภิปรายกํอน 
 8. หากผู๎ด าเนินการอภิปรายบิดเบือนค าอภิปรายของตน  ต๎องคัดค๎านอยํางมีเหตุผล 
 9. ตอบผู๎ฟังค าถามจากผู๎ฟังตามหัวข๎อที่ก าหนด 
 10. ต๎องเตรียมตัวให๎พร๎อมในเรื่องข๎อมูล  การจัดล าดับความคิดเห็นและเรื่องราวที่จะพูด
โดยศึกษาจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ 
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หน้าที่ของผู้ฟังการอภิปราย 
 1. ต๎องฟังอยํางตั้งใจและมีมารยาท  ไมํพูดคุยขณะที่ผู๎อภิปรายก าลังอภิปราย 
 2. สนใจการอภิปรายตั้งแตํต๎นจนจบ   ไมํสอดแทรกค าถามขณะยังค๎างอภิปราย 
 3. หากมีข๎อสงสัยให๎บันทึกให๎ถามในภาคซักถามเทํานั้น 
 4. ไมํใช๎ค าถามลองภูมิปัญญาของผู๎อภิปราย  และต๎องเป็นค าถามที่มีประโยชน์ตํอ
สํวนรวม 
 5. การซักถามต๎องเป็นไปโดยสุภาพ 
 6. หากมีความจ าเป็นต๎องออกจากห๎องประชุมกํอนสิ้นสุดการอภิปราย  ให๎ลุกขึ้นท าความ
เคารพที่ประชุมเป็นการขออนุญาตกํอนจึงออกนอกห๎องประชุม 
 7. ขณะฟังการอภิปรายหากการอภิปรายนั้นเป็นที่สบอารมณ์  ให๎ปรบมือแสดงความนิยม
ชมชื่น  ไมํใช๎การโหํฮาป่า 
 

ประโยชน์ของการอภิปราย 
 
 สมจิต ชิวปรีชา (2540) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของการอภิปรายไว๎วํา  การอภิปรายมี
ประโยชน์ทั้งในด๎านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ศาสนา  และการศึกษา  ดังนี้คือ 
 1. ด๎านสังคม  ชํวยท าให๎การอยูํรํวมกันของมนุษย์ในสังคมตั้งแตํระดับครอบครัวชุมชน
กลุํมยํอยและกลุํมใหญํมีความสุข  เพราะปัญหาตํางๆ  ได๎รับการแก๎ไขให๎ดีขึ้น  นอกจากนั้นยังสามารถ
น าข๎อสรุปและข๎อเสนอแนะที่ได๎น าไปสร๎างกฎระเบียบที่ดีงามใหมํๆ  ให๎เกิดขึ้นอีกด๎วย 
 2. ด๎านเศรษฐกิจ  การอภิปรายเพ่ือสนับสนุนหรือแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชย์ซึ่งได๎
แนํ การผลิต และจ าหนํายสินค๎าภาคอุตสาหกรรม  การเกษตร  และบริการ  การสํงสินค๎าออก   
ตลอดจนปัญหาของผู๎ ใช๎แรงงานของภาครัฐและเอกชน  ชํวยท าให๎ เศรษฐกิจของประเทศ
เจริญก๎าวหน๎า  เพราะประชาชนมีงานท าและมีรายได๎มากขึ้น  ท าให๎รัฐจัดเก็บภาษีอากรได๎เต็มที่และ
สามารถน าไปพัฒนาประเทศได๎ในทุกๆ ด๎าน 
 3. ด๎านการเมือง  การอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายองรัฐในเรื่องตํางๆ  เชํน  การแก๎ไขปัญหา
ในเรื่องการเงินการคลัง  นโยบายตํางประเทศ  งบประมาณประจ าปี  ฯลฯ  จะท าให๎ประชาชนเกิด
ความเข๎าใจและมองเห็นทิศทางการบิการงานของรัฐบาล  ซึ่งทุกคนก็จะให๎ความรํวมมือและสนับสนุน
อยํางเต็มที ่
 4. ด๎านศาสนา  ปัจจุบันวงการศาสนามีเรื่องที่ท าให๎เกิดความเสื่อมเสียและเกิดวิกฤต
ศรัทธาหลายเรื่องด๎วยกัน การน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาอภิปรายเพ่ือหาสาเหตุ  จะท าให๎ได๎ข๎อสรุปและ
แนวทางส าหรับการแก๎ไขปัญหา นอกจากนั้นยังชํวยก าหนดเรื่องระเบียบและวินัยของพระสงฆ์ให๎
รัดกุมมากยิ่งขึ้น 
 5. ด๎านการศึกษา  การอภิปรายเรื่องการปฏิรูปการศึกษา  การก าหนดหลักสูตรการเรียน
การสอน  การก าหนดพื้นที่การศึกษา  การสอบเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัย  และอ่ืนๆมีสํวนส าคัญยิ่ง
เพราะเป็นเรื่องของอนาคตของชาติ  จะท าให๎ผู๎ที่อยูํในวงการศึกษาได๎รับทราบข๎อเท็จจริง   และจะได๎
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น าข๎อมูลที่ได๎จากการอภิปรายมาเปรียบเทียบระหวํางระบบเดิมกับระบบใหมํ  เพ่ือจะได๎สนับสนุน
หรือคัดค๎านได๎ถูกต๎อง 
 

สรุป 
 การอภิปรายเป็นการพูดของกลุํมบุคคลที่มีจุดมุํงหมายจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาใด
ปัญหาหนึ่ง  โดยรํวมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก๎ปัญหาที่มีอยูํ  หรือเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎           
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ปัจจุบันนี้การอภิปรายมีความส าคัญตํอวงการตํางๆ อยํางกว๎างขวาง ทั้งใน
ด๎านวงการศึกษา สังคม การเมือง การปกครอง ธุรกิจ และศาสนา  การอภิปรายจะชํวยให๎คนมี
ความคิดอยํางมีเหตุผล  และสามารถแสดงความคิดให๎ผู๎ อ่ืนได๎รับรู๎ได๎อยํางมีหลักการ  ซึ่งเป็น         
การพัฒนาความคิดของตน และชํวยให๎คนมีใจกว๎างที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืนอันเป็นพ้ืนฐาน
ในการอยูํรํวมกันในสังคมได๎เป็นอยํางดี  การอภิปรายจึงนิยมใช๎ในการเรียนการสอนตั้งแตํชั้น
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  การที่จะจัดการอภิปรายให๎ถูกต๎องและด าเนินการอภิปรายไป
ด๎วยดีนั้นผู๎ศึกษาจะต๎องมีความรู๎ในหลักการและวิธีการ  และประเภทของการอภิปราย ปัญหาที่จะ
น ามาอภิปราย ผู๎ด าเนินการอภิปรายและผู๎เข๎ารํวมอภิปรายจะต๎องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและรู๎จัก
หน๎าที่ของตน 

 
แบบฝึกหัด 
1.จงอธิบายความหมายและความมํุงหมายของการอภิปรายตามความเข๎าใจพอสังเขป 
2.ประโยชน์ของการอภิปรายมีอะไรบ๎าง จงอธิบายและยกตัวอยํางระกอบ 
3.การอภิปรายประกอบไปด๎วยองค์ประกอบอะไรบ๎าง และมีก่ีประเภท 
4.ข๎อควรค านึงในการอภิปรายคืออะไร 
5.ให๎นักศึกษาอํานบทความตํอไปนี้  “การศึกษาไทยกับความรู๎ที่ไมํกํอให๎เกิดปัญญา”  แล๎วรํวมกัน
อภิปราย และน าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร 1 หน๎ากระดาษ A4 
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  สารคดีข่าว 
  กุลธิดา สามะพุทธิ: รายงาน 
การศึกษาไทยกับความรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญญา 
.....ค ายอดฮิตประจ าวงอภิปรายเรื่อง "การศึกษาไทยกับความรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญญา" ซึ่งกลุ่มเสียงนิสิต 
และสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2541 คือค าว่า "ควาย
กระป๋อง" 
.....ผู๎เข๎าฟังการอภิปราย ที่หยิบยกถ๎อยค าดังกลําวขึน้มาเปรียบเทียบกับนิสิตนักศึกษาท่ีอยูํในระบบการศึกษา 
ของไทย ยังแสดงความเห็นอีกด๎วยวํา "มหาวิทยาลัย" ก็คือ โรงงานผลิต ควายกระป๋อง (พร๎อมใบรับประกัน 
คุณภาพ คือ ปริญญาบัตร) นั่นเอง 
.....นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งทีร่ะบบการศึกษาของไทยโดยเฉพาะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยถูกหยิบยกขึ้นมา 
วิพากษ์วิจารณ์อยํางเผ็ดร๎อน 
.....วิทยากรทั้งสามทํานคือ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง หนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแหํงชาติ อาจารย์
สมพงษ์ จิตระดับนักวิชาการกรรมาธิการการศึกษา และนพ.พร พันธุ์โอสถ ผู๎อ านวยการโรงเรียนปัญโญทัย 
ได๎หยิบยกประเด็นที่นําสนใจเกี่ยวกับระบบการศึกษามาเสนอมากมาย -- ดร.เอกวิทย์ เห็นวํา เป็นเรื่องนําเห็น
ใจที่นิสิตนักศึกษาต๎องอยูํในระบบการศึกษาและเรียนในสิ่งที่ไมํเป็นประโยชน์ในชีวิตจริง หรือน ามาประยุกต์ใช๎
ไมํได๎ แตํไมํควรสรุปวําระบบการศึกษานั้น"ล๎มเหลวอยํางสิ้นเชิง" เพราะความรู๎นั้นอาจจะน าไปใช๎ได๎ในระยะ
ยาว 
.....อาจารย์สมพงษ์ เรียกระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของไทยวําเป็น "วัฒนธรรมไร๎สาระ" เพราะ
เด็กท่ีสอบเข๎ามหาวิทยาลัยได๎ถือวําตัวเองหมดภาระแล๎ว หลังจากท่ีถูกยัดเยียดวํา ต๎องเรียนหนังสือให๎เกํงมา
ตั้งแตํอนุบาล เมื่อสอบเอ็นทรานซ์ได๎ จึงท าตัวไร๎สาระกันเต็มที่ นอกจากนี้ความเป็นมนุษย์ และธรรมชาติ 
ความอยากเรียนรู๎ของเด็กยังถูกท าลายไปจากการที่ถูก "เรํงเครื่อง" เต็มที่ และต๎องเจอกับสภาพความกดดัน
จาก การแขํงขันเรื่องการเรียนอีกด๎วย  
.....ด๎านนพ.พร ฟันธงวํา ระบบการศึกษาของไทยนั้นล๎มเหลว ซึ่งตัวมันเองมองไมํเห็นและแก๎ไมํได๎ นอกจากนี้ 
เขาเห็นด๎วยกับผู๎ฟังทํานหนึ่งที่เสนอวํา ข๎อบัญญัติในมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหมํ ซึ่งระบุวํา บุคคล
ยํอมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปีนั้นเป็น "คุกทางความคิด" ที่อันตราย
ที่สุด 
....."ด๎วยส านึกแหํงความเป็นรัฐ การศึกษาภาคบังคับ ก็คือการจับประชาชนเข๎าคุก เราเคยเสนอให๎เปลี่ยนมาใช๎
ค าวํา "การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน" ซึ่งหมายถึง การที่ประชาชนมีอ านาจในการจัดการศึกษาให๎กบัตัวเอง และจะเป็น 
ระบบ การศึกษาที่น าไปสูํการเปลี่ยนแปลงทางความรู๎ ความคิด และกํอให๎เกิดปัญญา ถ๎าปลํอยให๎รัฐจัดการอยูํ
อยํางนี้ เขาจะไมํสนใจอะไรหรอก เขาก็จับคุณยัดเข๎าโรงเรียน เข๎ามหาวิทยาลัย แล๎วก็ปลํอยให๎คุณเป็น ควาย
กระป๋อง อยูํอยํางนั้น" 
.....อยํางไรก็ตาม รสชาติ และความนําสนใจในเวทีเสียงนิสิตครั้งนี้ ดูเหมือนจะอยูํที่เสียงสะท๎อนจากผู๎เข๎ารํวม
ฟัง กวํา 200 คนซึ่งเกือบทั้งหมด เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากกวํา  
....."ปัญหาของระบบการศึกษาอยูํที่ไหน? เป็นความบกพรํองของครูบาอาจารย์ หรือความล๎มเหลวในการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน? ความรู๎ที่ใช๎ในการเรียนการสอน เป็นความรู๎ที่สอดคล๎องกับ ความ
เป็นไปของสังคม บ๎างหรือเปลํา? หรือแท๎จริงแล๎ว กระบวนการถํายทอดระหวําง ครูกับศิษย์เป็นกระบวนการที่
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ใช๎ไมํได๎?" กลุํมเสียงนิสิต ตั้งค าถามน า 
....."อาจารย์ไมํเคยถามเลยวํา นิสิตต๎องการอะไร คงจะมองวํา นิสิตเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต๎องเอาข๎อมูลมา
ป้อน นิสิตก็ save ไว๎เพ่ือเอาไปสอบ พอสอบเสร็จก็ format ทิ้ง เตรียมรับข๎อมูลชุดใหมํ พอจบออกไป ปรากฏ
วํา เราเอาอะไรไปใช๎ไมํได๎เลย" (นิสิตปี 2 คณะอักษรศาสตร์) 
....."สิ่งที่ผมอยากเจอก็คือ อาจารย์ที่สอนอยํางมีจิตวิญญาณ บํอยครั้งที่ผมเดินเข๎าไปในห๎องเรียน แล๎วรู๎สึกวํา 
มันเป็นเพียงแคํกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ จึงไมํอยากเข๎าไปเทําไหรํ" (นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
....."ผมไมํรู๎วําปัญหาของเราอยูํที่ไหน หรือวําเป็นความผิดของใคร บางทีอาจะเป็นเพราะอาจารย์ไมํได๎ให๎สิ่งที่
เราต๎องการอยํางแท๎จริง ขณะเดียวกันสิ่งที่อาจารย์น ามาสอน ก็เป็นองค์ความรู๎ที่ไมํทันสมัย ไมํกว๎าง ไมํทันกับ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง" (นิสิตปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
....."ค าถามก็คือ ทุกวันนี้สังคมมุํงม่ันกับความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศกึษามากเกินไปหรือเปลํา จริงๆแล๎ว
เราอาจจะไมํต๎องเป็นอยํางนั้นก็ได๎ เรานําจะได๎มีเวลาวํางมากข้ึนเพ่ือที่จะไป 'ใช๎ชีวิต' ผมคิดวําสิ่งนี้จะชํวยให๎
เราเกิดปัญญาขึ้นมา ไมํใชํความรู๎ที่ได๎จากห๎องเรียนอยํางเดียว" (นิสิตคณะนิติศาสตร์) 
....."อยําไปโทษระบบการศึกษา อาจารย์ หรือมหาวิทยาลัยเลย เพราะถ๎าเรายังท าตัวเหมือนมีพํอเป็นชาว
ฝรั่งเศสชื่อ หลุยส์วิตตอง มีแมํชื่อ แชนแนล มีเพ่ือนสนิทชื่อ แมคโดนัลด์ มีญาติผู๎ใหญํชื่อ ผู๎พันแซนเดอร์ แล๎ว
ละก็ เราคงจะหยุดความคิดแบบบริโภคนิยม ซึ่งเป็นต๎นเหตุแหํงปัญหาทั้งหมดนี้ไมํได๎ (ศิษย์เกําจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
.....จากการที่มีนิสิตนักศึกษาเข๎ารํวมฟังการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นมากเกินความคาดหมาย ของทั้งผู๎
จัดและวิทยากรนั้น ผู๎อ านวยการโรงเรียนปัญโญทัย ตั้งข๎อสังเกตวํานี่เป็นเครื่องบํงชี้และยืนยันถึงความล๎มเหลว 
ของระบบการศึกษา  
.....ขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์นี้ ก็นําจะเป็นการพิสูจน์สมมติฐานของ มนฑกานต์ ตันชัยสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 
คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู๎จัดการอภิปรายที่เชื่อวํา ทุกคนมีความอัดอ้ันตันใจ และคับข๎องใจกับระบบ
การศึกษา ต๎องการระบาย และชํวยกันขบคิดหาทางออก  
....."ขําวการฆําตัวตายของนิสิตนักศึกษาท่ีถี่ข้ึนเรื่อยๆ ตั้งแตํชํวงปลายปีที่ผํานมา เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให๎เรา 
หยิบประเด็นเรื่องระบบการศึกษาไทยขึ้นมาพูดคุยกัน เราคิดวํา นี่ไมํใชประเด็นเล็กๆ และไมํใชํปัญหาสังคม
ธรรมดา แตํระบบการศึกษา ต๎องมีสํวนอยํางมากท่ีท าให๎นิสิตนักศึกษาฆําตัวตาย" 
.....ส าหรับค าถามส าคัญ ซึ่งเป็นบทสรุปของการอภิปราย ที่มนฑกานต์ตั้งไว๎ คือ ในเมื่อตลอดเวลาที่ผํานมา 
ระบบการศึกษาได๎สร๎างองค์ความรู๎ชนิดที่กํอให๎เกิด "ปัญหา" แล๎วระบบการศึกษาแบบใดเลํา ที่จะสร๎างองค์
ความรู๎ชนิดที่กํอให๎เกิด "ปัญญา" ขึ้นมาได๎ ?  
.....ค าตอบที่ดี และชัดเจนที่สุดในเวทีนี้ น่าจะเป็นของ นพ.พร พันธุ์โอสถ 
....."ปัญญาเกิดจากการรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองดี ความรู้ที่ท าให้เกิดปัญญาไม่อาจหาได้จากระบบ
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย หรือการจดตามค าบอก ของอาจารย์ แต่เกิดจาก
การที่ คุณมานั่งทบทวน การกระท าของคุณ แล้วถามตัวเองว่า ก าลังท าอะไรไป เพื่ออะไร ก าลังก้าวไป
ทางไหน และมีชีวิตอยู่ในวันนี้ เพื่ออะไร... ระบบการศึกษา ที่จะท าให้เกิดปัญญา ก็คือ ระบบการศึกษา 
แห่งการเข้าใจตัวเองนั่นเอง" 

                 ที่มา : ส านักพิมพ์สารคดี. การศึกษาไทย ปรับปรุงลําสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

เรื่อง การเรียนการสอนภาษาไทยด้วยการสัมมนา 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ลักษณะการเรียนการสอนแบบสัมมนา 
2. องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบการสัมมนา 
3. กระบวนการสัมมนาในการเรียนการสอน 
4. ตัวอย่างการสัมมนาในภาษาไทยปัจจุบัน 
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสัมมนา 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนบทนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้  
1. อธิบายลักษณะการเรียนการสอนแบบสัมมนาได้ 
2. บอกองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบสัมมนาได้ 
3. บอกกระบวนการสัมมนาในการเรียนการสอนได้ 
4. ยกตัวอย่างการสัมมนาในภาษาไทยปัจจุบันได้ 
5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสัมมนาได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายและสรุปเนื้อหาบทที่ 4 จากเอกสารและ power  point 
2. ยกตัวอย่างลักษณะการเรียนการสอนแบบสัมมนาแบบต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

ร่วมกัน 
3. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
4. นักศึกษาค้นคว้าหาตัวอย่างหัวข้อการสัมมนาในภาษาไทยปัจจุบัน 

5. นักศึกษาแบ่งกลุ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสัมมนาตามหัวข้อที่สนใจ  
กลุ่มละ 5-6 คน  น าเสนอวิธีการและข้อมูลที่รวบรวมได้หน้าชั้นเรียน  กลุ่มละ 25 นาที  

6. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. Power point  “บทที่ 4 การเรียนการสอนภาษาไทยด้วยการสัมมนา” 
3. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
4. ซีดีประกอบการสอนเกี่ยวกับตัวอย่างของหัวข้อสัมมนาภาษาไทยในปัจจุบัน 
5. แบบฝึกหัด 
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การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจค าถามท้ายบท 
2. สังเกตพฤติกรรม 
3. การฝึกปฏิบัติการอภิปรายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. การตอบค าถามของนักศึกษา 
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บทท่ี  4 

การเรียนการสอนภาษาไทยด้วยการสัมมนา 
 
 
 การใช้ภาษาเป็นศิลปะที่ยากยิ่งไม่แพ้ศิลปะด้านอ่ืน  โดยเฉพาะในการประเมินผลการใช้
ภาษา  บางครั้งก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะวินิจฉัยว่าข้อความตอนใดผิดตอนใดถูก  ตอนใดไพเราะหรือไม่
ไพเราะ  เพราะเป็นเรื่องที่ต่างจิตต่างใจ  ต าราหลักภาษาและการใช้ภาษาที่มีจ านวนจ ากัดนั้นไม่
สามารถที่จะเป็นข้อยุติปัญหาในการใช้ภาษาในปัจจุบันได้  เพราะการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันจริงมี
ลักษณะกว้างขวาง  หลายประเภท  หลายระดับ  ยุ่งยากซับซ้อน  มีทั้งระดับพึงปรารถนาและไม่พึง
ปรารถนา  โดยเฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่สอนวิชาภาษาไทยทั้งในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  มี  
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและความสารถในการวินิจฉัยการใช้ภาษาใน
งานเขียนทุกชนิด  เพ่ือที่จะท าหน้าที่สอนหรือเสนอแนะการใช้ภาษาให้แก่ผู้ เรียนและผู้ที่มี               
ความบกพร่องในการใช้ภาษา  การประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษา   
จะเป็นทางหนึ่งที่ท าให้การใช้ภาษามีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงยิ่งขึ้น การน า “การสัมมนา” มา
เป็นวิธีสอนวิธีเรียนภาษาไทยในชั้น นับได้ว่าเป็นการปฏิรูปการสอนและมีความแตกต่างจากการสอน
แบบเดิม 
 บรรยากาศของห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบสัมมนา  จะแตกต่างอย่างตรงกันข้าม
กับห้องเรียนที่ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย  การสอนแบบนี้เน้นการค้นคว้าหาความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนทั้งหลาย  โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนจะต้อง
มีบทบาทในการเรียนอยู่ตลอดเวลา  (Active learning)  เนื้อหาวิชาผู้เรียนที่ได้รับอาจไม่มากเท่ากับ
การรับเอามาจากครูโดยตรง  แต่จะเป็นความรู้ที่มีความหมายเป็นที่ประทับใจสามารถน าเอาไป
ประยุกต์ใช้ได้เพราะเป็นความรู้ที่เกิดจากการท างานของผู้เรียนเอง 
 

ลักษณะการเรียนการสอนแบบสัมมนา 

 

 ช านาญ  รอดเหตุภัย  (2522 : 46)  กล่าวถึงลักษณะการเรียนการสอนแบบสัมมนาว่ามี
ลักษณะแตกต่างจากการสอนแบบบรรยายในลักษณะต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 

ห้องเรียนแบบสัมมนา ห้องเรียนแบบบรรยาย 
1. ผู้เรยีนท างานเป็นกลุม่  (Group  process 

Learning) ตามแบบประชาธิปไตย 
1. ผู้เรยีนต่างคนต่างเรียนไม่จ าเป็นตอ้งท างาน

ร่วมกับผู้อื่น (Individual learning) 
2. ผู้เรยีนต้องค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งวิทยากร

ต่างๆ  อย่างกว้างขวาง  เพื่อน าเอาข้อมูลมา
อภิปรายกันในห้องเรยีน 

2. ผู้เรยีนคอยรับความรู้จากครูบาอาจารย์ซึ่งเตรียม
เอามาบรรยายให้ฟังในห้องเรียน 
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ห้องเรียนแบบสัมมนา ห้องเรียนแบบบรรยาย 
3. ผู้เรยีนต้องใช้เวลานอกห้องเรียนเป็นอันมาก  เพื่อ

ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมส าหรับใช้ในการสัมมนา 
3. ผู้เรยีนอาจได้รับมอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเตมิด้วย

ตัวเอง  เพื่อให้มีความรู้แตกฉานยิง่ขึ้น  หรืออาจ
ไม่ต้องก็ได ้

4. ความรู้ที่ได้รับเป็นผลมาจากการรว่มกันหาข้อยุติ
ในระหว่างผู้เรียนมากกว่าที่จะได้จากผู้สอน 

4. ความรู้ที่ผูเ้รียนไดร้ับส่วนใหญ่มาจากครูอาจารย์
ซึ่งเตรียมสรรหามาไว้ให้แล้ว 

5. ผู้เรยีนประชุมปรึกษาหารือหรือท างานต่างๆ  
ด้วยกัน  ในขณะที่ครูเป็นผู้อยู่วงนอกคอยสังเกต
การท างานและเสนอแนะความคิดเห็นเมื่อมีความ
จ าเป็น 

5. ผู้เรยีนนั่งฟังบรรยายของครูอาจารย์เป็นส่วนใหญ่  
อาจมีการซักถามข้อข้องใจได้บ้างในตอนท้าย
ช่ัวโมง 

6. กระบวนการเรียนเน้นการค้นคว้าหาความรู้  การ
ใช้ความคิดวิจารณญาณและการตดัสินใจของกลุ่ม
ตามแบบประชาธิปไตย 

6. กระบวนการเรียนเน้นความรู้ความเข้าใจของ   
แต่ละบคุคล 

7. ที่น่ังของผู้เรียนควรเป็นแบบท่ีท าให้ทุกคน
สามารถมองเห็นหน้ากันได ้

7. ที่น่ังของผู้เรียนเป็นแบบท่ีท าให้สามารถมองเห็น
หน้าผู้บรรยายได ้

8. ผู้สอนมีหนา้ที่คอยช่วยเหลือ  ยั่วยุให้ผู้เรียน
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง  และน าทางให้
ผู้เรยีนสามารถสรุปเนื้อหาสาระอนัเป็นความรูไ้ด้
ตรงตามหลักสูตร 

8. ผู้สอนมีหนา้ที่ค้นหาความรู้ตามหลักสูตรมา
บรรยายให้ผู้เรียนได้ทราบ 

9. แหล่งวิชาการต่างๆ  เช่น  หอสมดุ  และวิทยากร  
มีความจ าเป็นต้องใช้เป็นอย่างมาก 

9. หอสมุดมีความจ าเป็นน้อยกว่า ถ้าหากผู้สอน
บรรยายให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งแล้วและมไิด้
มอบหมายงานอ่ืนให้ท าเป็นพิเศษ 

 
 

องค์ประกอบของการสัมมนา 
 

 สมพร  ปันตะสูตร  (2525 : 56)  กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบสัมมนา
ว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่  4  องค์ประกอบ  คือ 
 1. ผู้สอน 
 2. ผู้เรียน 
 3. ห้องเรียน 
 4. กระบวนการเรียนการสอน  หรือบรรยากาศ 
 
 1. ผู้สอน 

  การสอนแบบสัมมนานั้น  แม้จะไม่ให้ความส าคัญแก่ครูมากที่สุดในห้องเรียนก็ตาม  
แต่ครูต้องเป็นผู้สังเกตการณ์และเป็นผู้ช่วยเหลือในการสัมมนาตลอดเวลาของการแบ่งกลุ่ม  ครูจึงควร
เป็นผู้ที่พร้อมด้วยลักษณะส าคัญดังนี้ 
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  1.1 ความรู้  ครูต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่แงบ่งกลุ่มให้นักเรี ยนสัมมนาจน
สามารถเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อคิด ให้ค าแนะน าแก่ผู้สัมมนาแต่ละกลุ่มได้เม่ือเกิดปัญหา 
  1.2 ครูต้องมีความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสอนแบบสัมมนาเป็น
อย่างดี  สามารถควบคุมดูแลให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่าง
ดี 
  1.3 ครูต้องเป็นที่เคารพความคิดและเหตุผลของผู้ อ่ืน  โดยเฉพาะผู้เรียนครูต้องไม่ยึด
มั่นในเหตุผลของตนแต่เพียงอย่างเดียว ความคิดเห็นที่แตกต่างจากครูหากมีเหตุผลเพียงพอก็ควรรับ
ฟังได ้
  1.4 การสอนสัมมนาการใช้ภาษาอยู่อย่างวินิจฉัย  หรือลงความเห็นลงไปทันทีว่า
อย่างนี้ถูก  อย่างนี้ผิด  น่าจะให้ข้อเสนอแนะว่าน่าจะเป็นอย่างดี  หรือควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะ
ภาษามีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการตลอดเวลา  เรื่องของภาษาไม่มีข้อยุติว่าถูกหรือผิด จะมีแต่
เพียงว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเท่านั้น 
  1.5 ครูต้องเป็นผู้มีความรู้ทันสมัย  ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางภาษาได้ไม่ยึดต ารา
เรียนแน่เหนียวเกินควร  ต้องใช้หลักแห่งการอนุโลมให้มากที่สุด  โดยเฉพาะภาษาท่ีใช้ในสื่อมวลชน 
  1.6 ครูต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และน าปัญหาทางภาษาในแง่มุมใหม่ๆ  แปลกๆ  มา
เสนอให้นักเรียนช่วยกันคิดอยู่เสมอ  เพื่อกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ในหมู่ผู้เรียน 
  1.7 ครูไม่ผูกขาดหรือยึดอ านาจในการแสดงความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ  ต้องเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด 
  1.8 ครูควรสิบหาแหล่งวิชาวิทยาการต่างๆ  เพ่ือแนะน าแก่ผู้เรียนให้ได้ศึกษาค้นคว้ า
ให้กว้างขวางมากที่สุด  เช่น  จัดหาหนังสือท่ีจ าเป็นไว้อย่างพอเพียง 

1.9 ครูต้องมีความรู้เรื่องกระบวนการสัมมนาเป็นอย่างดีทุกข้ันตอน 
 
 2. ผู้เรียน 

  บทบาทของผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอแบบสัมมนา  นับว่าเป็นเอกหรือส าคัญ
ที่สุด  ดังนั้นผู้เรียนควรจะตระหนักในความส าคัญของตนเอง  และปรับปรุงตนให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้มีลักษณะของผู้เรียนที่ดีในกระบวนการสอนแบบ
สัมมนานั้นควรจะมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้มีความเป็นประชาธิปไตย  รับฟังความรู้  ความคิดเห็น  และเหตุผลของ
ผู้อืน่ 
  2.2 มีความยุติธรรม  ไม่ล าเอียงเข้าข้างเหตุผลเฉพาะของตน 
  2.3 ใช้ปัญญาในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  และตัดสินใจปัญหาต่างๆ  ด้วยเหตุและ
ผลอันสมควร 
  2.4 มีความเคารพในสิทธิของบุคคล  ต้องให้เกียรติสมาชิกในกลุ่มทัดเทียมกันและ  
ถือว่าผู้ร่วมสัมมนามีเกียรติเสมอตนหรือสูงกว่าตน 
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  2.5 ยอมรับในสถานภาพของกลุ่มและบุคคลในกลุ่ม  เช่น  เมื่อมีผู้ได้รับเลือกเป็น
ประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม  ก็ควรให้ความเคารพในศักดิ์แห่งสถานะของ
บุคคลเหล่านั้นตามควรแก่ฐานะที่เขาด ารงอยู่ 
  2.6 รักษามารยาทในการสัมมนาอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่พูดก่อนที่ประธานจะชี้ให้พูด 
  2.7 เป็นผู้ฟังที่ดี  หมายถึง  เมื่อผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นควรฟังอย่างตั้งใจและติดตาม
เหตุผลที่ผู้อ่ืนแสดงออก  พร้อมกับกล่าวสนับสนุนเมื่อตนเห็นด้วย 
  2.8 มีความสามัคคีกลมเกลียว  หมายความว่า  ผู้เรียนต้องมีความร่วมมือร่วมใจใน
การท างานกลุ่ม  ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครบางคน  นั่นคือ  เมื่อมีการสัมมนาต้องร่วมมือร่วมใจ
ท างานอย่างใกล้ชิด  ไม่ปลีกตัวออกไปท างานส่วนตัวเพียงล าพัง 
  2.9 มีความเชื่อม่ันและศรัทธาในกระบวนการรวมกลุ่ม 
  2.10 เป็นผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้  และสนใจความเคลื่อนไหวในความรู้เรื่องภาษาไทย 
  2.11 มีความเชื่อมั่นในตนเอง  กล้าคิด  กล้าแสดงความคิดเห็น  กล้าคัดค้านในสิ่งที่ตน
เห็นว่าควรคัดค้าน 
  2.12 มีความรู้แม่นย าในเรื่องหลักภาษาเป็นอย่างดีพอจะวินิจฉัยความควรไม่ควร
ในทางภาษาได้ 
  2.13 เป็นคนมีความละเอียด  ช่างสังเกตและมีวิจารณญาณในเรื่องการใช้ภาษา
พอสมควร 
  2.14 เป็นผู้รู้แหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเป็นอย่างดี 
 
 3. ห้องเรียน 

  ห้องเรียนแบบสัมมนา  ควรมีลักษณะดังนี้ 
  3.1 มีขนาดกว้างใหญ่กว่าห้องเรียนปกติ  สามารถจัดแบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียนได้อย่าง
น้อยสามกลุ่ม  โดยที่แต่ละกลุ่มสามารถใช้เสียงได้ในขอบเขตไม่รบกวนกลุ่มอ่ืนมากเกินไป 
  3.2 ที่นั่งเรียนเคลื่อนย้ายสะดวก  สามารถดัดแปลงเป็นที่ประชุมรวมและประชุมย่อย
ได้โดยรวดเร็ว 
  3.3 ในการแบ่งสมาชิกสัมมนาแต่ละกลุ่มนั้น  ควรมีสมาชิกอย่างน้อย  7  คนและ
อย่างมาก  15  คน  เพราะหากสมาชิกน้อยเกินไป  ข้อมูลจะแคบ  แต่ถ้ามากเกินไปข้อมูลกว้างขวาง
จนไม่อาจสรุปได ้
  3.4 มีกระดานด าหลายแผ่นเพ่ือรองรับข้อมูลของแต่ละกลุ่มที่จะน าเสนอ  เพ่ือให้ที่
ประชุมใหญ่สัมมนากันอีกครั้งหนึ่ง 
  3.5 การจัดกลุ่มสัมมนาจะแยกย้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับสภาพห้องเรียน  หรือสถานที่ใน
การสัมมนากว่าจะเหมาะสมแก่การจัดในรูแบบใด 
 
 4. บรรยากาศในการเรียนการสอนแบบสัมมนา 

  4.1 ผู้สอนกับผู้เรียนมีความเข้าใจกระบวนการลุ่มรวมกัน 
  4.2 ผู้สอนและผู้เรียนต่างให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกัน  ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน 
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  4.3 ขณะนักเรียนสัมมนาครูและนักเรียนมีความสนิทสนม  เป็นกันเองแต่งยังมี
บรรยากาศเป็นวิชาการ 
  4.4 รักษาเวลา 
  4.5 ทั้งผู้สอนผู้เรียนและผู้ร่วมสัมมนาระมัดระวังถ้อยค าที่จะเสนอแนะ  อย่าให้ดูเป็น
ถ้อยค าก้าวร้าว  ควรใช้ถ้อยค าเสนอแนะมากกว่าหักล้างกัน 
  4.6 ผู้สอนผู้เรียนต่างยอมรับความรู้  ความคิดเห็น  เหตุผลซึ่งกันและกัน 
 

กระบวนการสัมมนาในการเรียนการสอน 

 

 ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างมีจุดมุ่งหมายที่จุดร่วมเดียวกันคือ  ต่างมุ่งอภิปรายให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ด้วยวิธีการประสานความคิดไปสู่เป้าหมาย  ทั้งนี้โดยหลักแห่งการเชื่อถือในประสบการณ์ของ
ทั้งสองฝ่าย  เริ่มต้นจากครูเป็นผู้น าอภิปราย  แล้วยั่วยุให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  หากยังดูไม่ค่อย
จะได้ผล  ครูอาจจะชี้น าความคิดบางประการ  แล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  หรืออาจะท า
การช่วยเหลือผู้เรียนไปโดยตรง  กระบวนการต่างๆ  เหล่านี้จะท าให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนสู่วงอภิปรายหรือวงสัมมนา  ซึ่งจะน าไปสู่ข้อยุติตรง  “ความรู้” 
เหมือนกัน  และนั่นคือเป้าหมายส าคัญของการสัมมนา 
 

ตัวอย่างการสัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 

 

 ในการสัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบันนั้น  ข้อมูลที่จะใช้คือ  ค า  ส านวน  และประโยคที่
ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน  ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนจากวงการต่างๆ  เช่น 
 1. ภาษาในวงการสื่อมวลชน 
 2. ภาษาในวงการอาชีพต่างๆ 
 3. ภาษาในวงการบันเทิง 
 4. ภาษาในวงการกีฬา 
 5. ภาษาในวงวิชาการสาขาต่างๆ 
   ฯลฯ 
 เมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษาจากวงการต่างๆ  มามากพอแก่ความต้องการแล้ว   
ก็อาจจะจัดสัมมนากันตามแนวหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ข้อดีเกี่ยวกับการใช้ค า  ส านวน  และประโยคเหล่านั้น 
 2. ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้ค า  ส านวน  และประโยคเหล่านั้น 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้การใช้ภาษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. อิทธิพลของการใช้ค า  ส านวน  ประโยค  ซึ่งมีผลต่อการเรียนการสอนภาษาไทย  ทั้ง
ในด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 
 5. หลักเกณฑ์ในการใช้ค า  ส านวน  และประโยค  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับน าไปพิจารณา
ประกอบการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุมดศึกษา 
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 แนวทางในการจัดสัมมนาดังกล่าวข้างต้น  เป็นแต่เพียงแนวกว้างๆ  ในทางปฏิบัติหัวข้อ
สัมมนาจะต้องระบุให้ชัดเจนเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น  ในหัวข้อที่  5   อาจเขียน
เป็นหัวข้อสัมมนาที่ชัดเจนได้ดังนี้ 
 “อิทธิพลของการใช้ภาษาในสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์มีผลกระทบกระเทือนถึง   
การเรียนการสอนภาษาไทยอย่างไรบ้างหรือไม่  และในฐานะที่ท่านเป็นครูภาษาไทยด้วยคนหนึ่ง   
ท่านจะมีวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร” 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ก่อนที่จะลงมือสัมมนา  ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ  เป็นอย่างดี  และจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้มีจ านวนมากพอสมควร  ข้อมูลที่จะใช้สัมมนานั้นมีความส าคัญมาก  ข้อมูลยิ่งมาก
เท่าใดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากเท่านั้น  การเก็บรวบรวมข้อมูลมีสิ่งที่สมควรจะทราบดังต่อไปนี้ 
 1. หลักเกณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 3. แหล่งข้อมูล 
 4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1. หลักเกณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล  มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่จะจัดสัมมนากันในโอกาสต่อไป 
  1.2 การเก็บข้อมูลจะต้องพยายามให้ได้จากแหล่งก าเนิดอย่างแท้จริง  และจะต้องให้
ได้ปริมาณมากพอสมควร  เช่น  ข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษาของหนังสือพิมพ์  ก็จะต้องพยายามให้ได้จาก
หนังสือพิมพ์หลายๆ  ชื่อ  และชื่อหลายๆ  ฉบับ 
  1.3 ข้อมูลที่เก็บมาได้จะต้องอยู่ในสภาพเดิม  ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องไม่มีต่อเติม
เสริมแต่งให้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
  1.4 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมต้องเป็นข้อมูลที่ปัจจุบัน  ซึ่งมีผู้ใช้กันอยู่จริงๆ 
  1.5 ข้อมูลที่เก็บรวมรวมมาได้  จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นไปโดยธรรมชาติ  มิได้การจง
ใจใช้ให้ผิดไปจากที่ใช้กันอยู่ในชีวิตจริง 
 
 2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ข้อมูลที่จะสัมมนากันในวิชานี้  มีขอบข่ายกว้างขวางเป็นอันมาก  วิธีเก็บรวบรวมย่อย
ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลแต่ละประเภท  ซึ่งจะขอแยกกล่าวดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับภาษพูด  การเก็บข้อมูลที่เป็นภาษาพูด  อาจด าเนินตามแนว
ต่อไปนี้ 
   2.1.1 ใช้อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  อุปกรณ์ท่ีส าคัญซึ่งควรน ามาใช้  คือ
เครื่องบันทึกเสียง 
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   2.1.2 ขณะที่บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกเสียงอยู่นั้น  ผู้เก็บข้อมูลจะต้อง
บันทึกสภาพแวดล้อม  หรือบรรยากาศของการใช้ภาษานั้นไว้ด้วย  ตลอดจนวัน  เวลา  สถานที่และ
โอกาสที่เก็บข้อมูลในแต่ละคราว 
   2.1.3 ควรใช้มนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับผู้ที่จะให้ข้อมูล  เช่น  การเข้าไปท า
ความรู้จัก  การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
ต้นยกเว้นในกรณีเก็บข้อมูลจากสื่อมวลชนประเภทวิทยุ  โทรทัศน์  และภาพยนตร์ 
   2.1.4 ควรเก็บข้อมูลให้ได้มากในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  เช่น  ต้องการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเด็ก  ก็ควรจะเก็บจากเด็กในท้องที่นั้นๆ  หลายๆ  คน  และในหลายๆ  
สถานการณ์  เป็นต้นว่า  เวลาเล่น  เวลาร้องไห้  และเวลาโกรธ  เป็นต้น 
   2.1.5 การถ่ายเสียงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  จะต้องพยายามถ่ายเสียงให้
ตรงที่สุดเท่าทีจ่ะท าได้  โดยต้องละเว้นการปรุงแต่งโดยเด็ดขาด  ในการจดบันทึกควรแยกกระดาษกัน
ในแต่ละราย  มีรายการเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลตลอดจนวัน  เวลา  สถานที่  และโอกาสที่เก็บ
ข้อมูลเอาไว้ที่หัวกระดาษอย่างเรียบร้อย  เพื่อสะดวกในการอ้างอิงในภายหลัง 
  2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเขียน  การเก็บข้อมูลที่เป็นภาษาเขียนมีความสะดวกกว่า
การเก็บข้อมูลที่เป็นภาษาพูด  เพราะไม่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลผู้ใช้ภาษาโดยตรงการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาษาเขียนมีวิธีการดังนี้ 
   2.2.1 เก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  ให้ตรงตามหัวข้อสัมมนาโดยให้ได้ข้อมูลมาก
ที่สุดเท่าที่เวลาจะอ านวยให้ 
   2.2.2 ในการตัดทอนข้อความมาเป็นข้อมูลส าหรับสัมมนานั้น  ไม่ควรน ามา
เฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูลเท่านั้น  แต่ควรจะได้จดบริบท  (Context)  มาไว้ด้วยให้มากพอที่จะก่อให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ท่ีใช้ภาษานั้นๆ 
   2.2.3 จดบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลเอาไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย  โดยยึดตามแนว
รูปแบบของการเขียนบรรณานุกรม  เพื่อสะดวกในการสืบค้น  หรืออ้างอิงในโอกาสต่อไป 
 

3. แหล่งข้อมูล 

  3.1 ข้อมูลภาษาพูด  แหล่งที่ควรจะเก็บข้อมูลล าหรับน ามาสัมมนากัน  มีดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 สื่อมวลชนประเภทวิทยุ  โทรทัศน์  และภาพยนตร์ 
   3.1.2 บุคคลต่างเพศ  ต่างวัยกัน  เช่น  เด็ก  คนชรา  หญิง  และชาย  เป็นต้น 
   3.1.3 บุคคลในวงการอาชีพต่างๆ  เช่น  นักเรียน  นักศึกษา  พ่อค้า ชาวบ้าน
ทั่วไป  ครู  แพทย์  นักการเมือง  นักแสดง  ทหาร  ต ารวจ  และอาชญากร  เป็นต้น 
  3.2 ข้อมูลภาษาเขียน  แหล่งควรเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 
   3.2.1 สื่อมวลชลประเภทหนังสือพิมพ์  นิตยสารและวารสาร 
   3.2.2 สารคดีประเภทต่างๆ  เช่น  สารคดีท่องเที่ยว  ชีวประวัติ  เรียงความ  
บทความ  จดหมาย  ต ารา  ฯลฯ 
   3.2.3 บันเทิงคด ี เช่น  นวนิยาย  เรื่องสั้น  นิทาน  นิยาย  มุขตลก  เรื่องแปลก  
ฯลฯ 
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 4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้มีสิ่งที่ควรแก่การวิเคราะห์  ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ระดับภาษา 
  4.2 การใช้ค า 
  4.3 การใช้โวหาร 
  4.4 การสื่อความหมาย 
  4.5 รูปแบบของการเขียนและการใช้ขนาดตัวอักษร 
  4.6 การเปรียบเทียบประโยค  และเนื้อความ  ตลอดจนการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ต่างๆ 
  4.7 ความเหมาะสมของภาษากับเนื้อความและสถานการณ์ 
  4.8 รสนิยมในการใช้ภาษา 
  4.9 การผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

ฯลฯ 
 
  การวิเคราะห์สิ่งต่างๆ  ดังกล่าวมาแล้วนั้น  ผู้วิเคราะห์ควรมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1. ก่อนลงมือวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลักษณะของผู้ใช้
ภาษา  หรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เข้าใจเสียก่อน  มิฉะนั้นการวิดเคราะห์วิจารณ์อาจเกิดการ
ผิดพลาดได้  เช่น  เมื่อจะวิเคราะห์ภาษาท่ีใช้ในการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน  ก็ควรจะเรียนรู้
เกี่ยวกับลักษณะต่างๆ  ของขาวเสียก่อน  เช่น  ประเภท  จุดมุ่งหมาย  คุณสมบัติของข่าว  และ
ข้อจ ากัดต่างๆ  เป็นต้น 
  2. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักภาษา  และหลักการใช้ภาษาให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้ง  
แล้วน าเอาหลักต่างๆ  ที่ได้ศึกษาแล้วนั้นมาเป็นเครื่องมือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. แยกข้อมูลออกเป็นสองประเภท  คือ  ส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่อง  ผู้วิเคราะห์
จะต้องพยายามชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  ส่วนที่ดีนั้นดีอย่างไร  และส่วนที่บกพร่องนั้นอยู่ตรงไหน   
โดยมีตัวอย่างการใช้ภาษาเป็นข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็นอย่างพอเพียง  การกล่าวอย่างลอยๆ  โดย
ขาดประจักษ์พยานที่เด่นชัด ย่อมมิใช่วิธีการแห่งปัญญา 
   ผู้วิเคราะห์ควรมีความเข้าใจว่า  การวิเคราะห์คือการแยกแยะให้เป็นองค์ประกอบ
ของข้อมูล  แต่ล าพังการแยกข้อมูลออกมาเป็นส่วนๆ  เท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ  ผู้วิเคราะห์
จะต้องพยายามจัดหมวดหมู่เอาไว้ให้ชัดเจนด้วย  ทั้งนี้เพ่ืออย่างน้อยก็เป็นการสรุปให้เห็นความคิด
รวบยอดหรือมโนทัศน์  (concept)  ของการใช้ภาษาในข้อมูลนั้นๆ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องท าด้วยใจเป็นธรรม  พยามยามใช้หลักวิชา  หรือวิธีการ
แห่งปัญญาเป็นแนวในการพิจารณาข้อมูลเสมอ  ผู้วิเคราะห์จะต้องท าตนเป็นกลาง  ขจัดอคติทั้งหลาย
ให้หมดสิ้นไป  มิฉะนั้นผลที่ได้ออกมาจะคลาดเคลื่อนไปจากความจริง 
  5. ในการประชุมกลุ่มสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของภาษานั้น  โปรดระลึกอยู่เสมอ
ว่า  เสียงข้างมากในที่ประชุมมิใช่จะถูกต้องเสมอไป  เพราะฉะนั้นการลงมติกันในทางวิชาการเช่นนี้จึง
เป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะกระท าอย่างยิ่ง  เมื่อความคิดเห็นเกิดการขัดแย้งกันและหาข้อยุติมิได้   จะต้อง
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พยายามอ้างอิงแหล่งวิชาที่เชื่อถือได้  เช่น  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต าราที่มีคุณภาพ  วิทยาการที่อยู่
ประจ ากลุ่ม  หรืออาจารย์ผู้สอน  เป็นต้น  การหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  เพ่ิมเติมให้กว้างขวางขึ้น
เช่นนี้  จะช่วยให้ได้ข้อยุติที่ถูกต้องมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
 

สรุป 

 การเรียนการสอนด้วยการสัมมนาเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลที่ตนสนใจ  นอกจากนี้การใช้     
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วยรูปแบบสัมมนานั้น ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจ โดยมีผู้สอนให้ค าแนะน าและหาข้อสรุปของ
ประเด็นต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในด้านการยอมรับ         
ความคิดเห็นของผู้ร่วมสัมมนาอีกด้วย ในการสัมมนานั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 

ส่วนด้วยกัน คือ ผู้สอน ผู้เรียน ห้องเรียน กระบวนการเรียนการสอน หรือบรรยากาศ ดังนั้นหาก
ผู้สอนต้องการที่จะจัดชั้นเรียนให้เป็นรูปแบบการสัมมนาจึงต้องศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเรียน        
การสอนในรูปแบบนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจ  พร้อมทั้งผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดง           
ความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันอีกทั้งควรค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายลักษณะการเรียนการสอนแบบสัมมนาให้ถูกต้อง 
2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการเรียนการสอนแบบบรรยายกับการเรียนการสอนแบบสัมมนา  
3. องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบสัมมนามีอะไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 
4. ในการสัมมนาการเรียนการสอนนั้นมีกระบวนการใดบ้าง จงอธิบายและเขียนแผนภาพประกอบ 
5. จงยกตัวอย่างการสัมมนาในภาษาไทยปัจจุบันมา 1 หัวข้อ โดยค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 
พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของการสัมมนานั้น 
6. บทบาทส าคัญของผู้เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบสัมมนาคืออะไร และลักษณะส าคัญที่
ผู้เรียนต้องพึงระวังมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
7. จากค ากล่าวที่ว่า “ในการสัมมนาแต่ละครั้งสิ่งที่ส าคัญและขาดไม่ได้คือวิธีการรวบรวมข้อมูลใน 
การสัมมนา” นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความดังกล่าว จงอภิปรายและให้ข้อมูลในการสนับสนุน
ค าตอบ 
8. ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นภาษานั้น ผู้วิเคราะห์ข้อมูลควรมีหลักปฏิบัติใดในการยึดถือเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ 
9. เพราะเหตุใดผู้วิเคราะห์ข้อมูลจึงควรที่จะต้องจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน และต้องสรุป           
มโนทัศน์ของการใช้ภาษาในข้อมูลนั้นๆด้วย จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการให้เหตุผล 
10. ข้อดีของการน าการเรียนการสอนแบบสัมมนามาใช้คืออะไร อภิปรายและยกตัวอย่างหัวข้อ            
การสัมมนาในชั้นเรียนมาประกอบการอธิบาย  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

เรื่อง การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. การเขียนสะกดการันต์ให้ถูกต้อง 
2. การใช้คําให้ถูกระดับภาษา 
3. การใช้คําพูดให้ถูกระเบียบของภาษา 
4. การใช้คําให้ถูกต้องตรงความหมาย 
5. การใช้คําที่คนทั่วไปเข้าใจและยอมรับ 
6. การใช้ประโยคเพ่ือการสื่อสาร 
7. การใช้สํานวนเพื่อการสื่อสาร 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนบทนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้  
1. อธิบายลักษณะการเขียนสะกดการันต์ให้ถูกต้อง 
2. อธิบายวิธีการใช้คําให้ถูกระดับภาษาได้ 
3. อธิบายวิธีการใช้คําพูดให้ถูกระดับภาษาได้ 
4. บอกลักษณะของคําที่ใช้ให้ถูกต้องตรงความหมายได้ 
5. บอกลักษณะของคําที่คนทั่วไปเข้าใจและยอมรับได้ 
6. บอกวิธีการใช้ประโยคเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องได้ 
7. อธิบายวิธีการใช้สํานวนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายและสรุปเนื้อหาบทที่ 5 จากเอกสารและ power  point 
2. ยกตวัอย่างการใชข้ภาษาไทยในปัจจุบันรูปแบบต่างๆ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
3. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
4. นักศึกษาชมคลิปวีดีโอขนาดสั้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาท่ีไม่ถูกต้องตรงความหมาย  ทําให้

การสื่อสารคลาดเคลื่อน 
5. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายกลุ่มละ 5-6 คน  แสดงการอภิปราย  กลุ่มละ 25 นาที และ

นําเสนอหน้าชั้นเรียน  
6. นักศึกษาตอบคําถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power point  “บทที่ 5  การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน” 
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3. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
4. ซีดีประกอบการสอนเกี่ยวกับตัวอย่างของการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  เช่น  การเขียน

สะกดการันต์  การใช้คําให้ถูกต้องตามระดับภาษา  การใช้สํานวนผิด   เป็นต้น  
5. คลิปวิดีโอขนาดส้นเกี่ยวกับการสื่อสารโดยใช้คําที่ไม่ถูกต้องตรงความหมาย 
6. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจคําถามท้ายบท 
2. สังเกตพฤติกรรม 
3. การฝึกปฏิบัติการอภิปรายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. การตอบคําถามของนักศึกษา 
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บทท่ี  5 

การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
 

 

 ทักษะการใช้ภาษาเป็นปัจจัยสําคัญในการสื่อสารไม่น้อยไปกว่าทักษะการคิดแม้ว่าผู้ส่งสาร
และผู้รับสารจะมีความคิดแจ่มแจ้งเพียงใด  แต่หากผู้นั้นไม่มีทักษะในการใช้ภาษาที่ดีเพียงพอ              
การสื่อสาร  อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ  การใช้ภาษาจึงเป็นทักษะที่สําคัญที่ผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจเพ่ือให้สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  ดังนั้นการเรียนการในรายวิชาสัมมนาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  การเรียนรู้เรื่องการใช้
ภาษาไทยเป็นสิ่งที่สําคัญ ผู้สัมมนาต้องมีความรู้เพียงพอจึงจะสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้  
การศึกษาเรื่องความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาจึงต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาเรื่องคําเป็นเรื่องแรก  
เพ่ือการใช้คําให้ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  โดยควรคํานึงถึงหลักการใช้ภาษาดังต่อไปนี้ 
 
 

เขียนสะกดการัตน์ให้ถูกต้อง 
 

 คําเป็นสิ่งสําคัญของการใช้ภาษา การศึกษาเรื่องการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจึงต้องเริ่มต้น
ด้วยการศึกษาเรื่องคําเป็นลําดับแรก เพ่ือการใช้คําให้ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ โดยควร
คํานึงถึงหลักการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสะกดการันต์ 
 คําในภาษาไทยมีข้อพึงระวังในเรื่องของการเขียนสะกดการันต์อยู่เป็นอันมาก  เนื่องจาก
มาตราตัวสะกดบางแม่  มีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดหลายตัว  แม้จะออกเสียงเหมือนกันแต่ถ้าใช้
ตัวสะกดคนละตัว  ความหมายก็จะต่างกันไปด้วย (ศศิธร  ธัญลักษณานันท์.2542)  เช่น 
  จัน  - ต้นไม่ชนิดหนึ่งลูกสีเหลืองหอม  กินได้ 
  จันฑ์  - ดุร้าย, หยาบช้า  เช่น  จันฑ์  (เหล้า) 
  จรรย์  - ความประพฤติ, กิริยาในหมู่คณะ  เช่น  จรรยา 
  กด  - บังคับลง, ข่ม, ใช้กําลังดันให้ลง  เช่น  กดขี่ กดคอ กดหัว กดราคา 
  กฎ  - จดไว้ เป็นหลักฐาน,ข้อกําหนด  เช่น  กฎบัตร  กฎจราจร  
กฎหมาย 
 การเขียนสะกดการันต์ให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง  เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสาร  
และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร  หากไม่แน่ใจว่าคําที่ต้องการเขียนนั้นเขียนอย่างไรจึงจะ
ถูกต้อง  ให้ตรวจสอบจากพจนานุกรมเป็นหลัก ซึ่งพจนานุกรมเป็นหนังสือที่รวบรวมคํา ถ้อยคําที่มีใช้
อยู่ในภาษาไทย ที่บอกความหมาย ประวัติ ที่มาของคํา  พจนานุกรมของภาษาใดก็รวบรวมคําที่มีอยู่
ในภาษานั้น ประเทศนั้น ที่เป็นสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนชาติได้อีกทางหนึ่ง  โดยวิธีการใช้
พจนานุกรมนั้นเริ่มจากการศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของพจนานุกรมอย่างละเอียด หลังจากนั้นอ่าน
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คําแนะนํา คําชี้แจงในพจนานุกรมให้เข้าใจก่อนใช้เสมอ และฝึกฝนการใช้พจนานุกรมอย่างสม่ําเสมอ 
โดยศึกษาส่วนประกอบอย่างจริงจัง  
 

การใช้ค าให้ถูกระดับภาษา 
 
 การแบ่งระดับภาษานั้นไม่มี เกณฑ์กําหนดที่แน่ชัด เพราะผู้ใช้ภาษามีองค์ประกอบที่
แตกต่างกันหลายประการ นักภาษาบางท่าน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ภาษาแบบเป็นทางการ และภาษา
แบบไม่เป็นทางการ ( วัลยา ช้างขวัญยืน. 2537: 171) และประทีป วาทิกทินกร.2548: 6-7) 
โดยทั่วไปจะแบ่งออกกว้างๆเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพิธีการ ( ภาษาแบบแผน)  ระดับกึ่งพิธีการ             
( ภาษากึ่งแบบแผน) และระดับไม่เป็นพิธีการ ( ภาษาไม่เป็นแบบแผน ,ภาษาปาก)   กุสุมา รักษมณี 
(2530:68-69) ได้กล่าวถึงระดับภาษาของคําว่า  ระดับของภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารอาจแบ่งออก
ได้  3  ระดับดังนี้คือ 
 
 1. ภาษาแบบแผน 

  เป็นระดับภาษาที่ใช้พูดหรือเขียนที่ต้องคํานึงถึงความถูกต้องทางด้านหลักภาษาเป็น
สําคัญ  ทั้งในเรื่องการเลือกใช้คําให้ถูกต้องเหมาะสม  ในเรื่องการสร้างประโยคต้องสมบูรณ์ถูกต้อง
ตามแบบแผนของหลักภาษา  รวมทั้งสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน  นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึง
ความสุภาพและมารยามในการสื่อสารอีกด้วยภาษาแบบแผนส่วนใหญ่จะใช้ในการเขียนมากกว่า    
การพูด  ได้แก่  ภาษาที่ใช้ในการเขียนเอกสารทางราชการ  ตําราทางวิชาการวิทยานิพนธ์  หรือ
บทความทางวิชาการ  เป็นต้น  หากจะใช้ในการพูดส่วนใหญ่จะใช้ในโอกาสสําคัญ  เช่น  คํากราบ
บังคมทูลในงานพระราชพิธีสําคัญๆ  ปาฐกถา  สุนทรพจน์โอวาท  คําประกาศเกียรติคุณ  คําปราสัย  
และ  คํากล่าวเปิดประชุม  เป็นต้น 
 
 2. ภาษากึ่งแบบแผน 

  เป็นระดับภาษาท่ีใช้พูดหรือเขียนโนโอกาสทั่วๆ  ไป  โดยต้องคํานึงถึงเรื่องความสุภาพ
และมารยาทในการสื่อสาร  ในการเขียนจะใช้ภาษากึ่งแบบแผนในโอกาสไม่เป็นทางการมากนัก  
ได้แก่  ภาษาท่ีใช้เขียนในวารสารและนิตยสาร  ทั้งที่เป็นสารคดีและบทความต่างๆ ส่วนในการพูดจะ
ใช้กับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกัน การสนทนาระหว่างผู้มีวัยต่างกันหรือการพูดในที่ชุมชน เช่น การอภิปราย                   
การบรรยาย  การประชุม  เป็นต้น 
 
 3. ภาษาไม่เป็นแบบแผน 

  เป็นระดับภาษาที่ผู้ใช้ไม่เคร่งครัดในเรื่องหลักภาษา  มุ่งแต่สื่อความหมายพอให้เข้าใจ
ภายในกลุ่ม  ฉะนั้นการใช้ถ้อยคําอาจมี  คําสแลง  คําย่อ  คําตลาดหรือคําต่างประเทศปะปน              
การสร้างประโยคไม่คํานึงถึงความถูกต้องในการเรียงส่วนของประโยคอาจมีการละส่วนของประโยค
บางส่วน  ภาษาไม่เป็นแบบแผนนี้สามารถ  แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 
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  3.1 ภาษาปากหรือภาษากันเอง   เป็นระดับภาษาที่ ส่ วนใหญ่จะใช้ พูด ใน
ชีวิตประจําวันกับบุคคลทั่วไป  เช่น  ในการประกอบอาชีพ  การติดต่องาน  การซื้อขาย หรือใช้พูดกับ
กลุ่มคนที่คุ้นเคยกัน  เช่น  บุคคลในครอบครัว  เพ่ือนสนิท  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังใช้ในการโฆษณา
ทางสื่อต่างๆด้วย  ส่วนในการเขียนจะใช้ในการเขียนประเภทต่างๆ  เช่น  การเขียนหัวข้อข่าว
อาชญากรรม  หัวข้อข่าวการเมือง  การเขียนจดหมายถึงบุคคลในครอบครัวหรือเพ่ือนสนิท  รวมทั้ง
บทสนทนาของตัวละคลใน  นวนิยายหรือเรื่องสั้นเพื่อความสมจริง 
  3.2 ภาษาต่ํา  เป็นระดับภาษาที่นอกจากจะไม่คํานึงถึงความถูกต้องของหลักภาษา
แล้วยังจัดเป็นภาษาท่ีไม่สุภาพถ้าใช้ไม่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์  ส่วนใหญ่มีการใช้คําหยาบ  
คําที่มีความหมายโดยนัยสื่อไปในทางหยาบคาย  คําสแลง หรือ คําตลาดบางคํา  ภาษาระดับนี้จึงไม่
เหมาะที่ใช้สื่อสารโดยทั่วไป  ไม่ควรนําไปใช้กับผู้ที่มีอาวุโสกว่า  หรือใช้ในที่สาธารณะเพราะไม่เหมาะ
ที่ใช้สารโดยทั่วไป  ถือว่าไม่มีมารยาทในการพูด  หากจะใช้อาจใช้เฉพาะเพ่ือนสนิทที่มีวัยเดียวกันและ
ใช้เฉพาะที่รโหฐาน  ฉะนั้น  ภาษาระดับนี้จึงนิยมใช้กันในการเขียน  เว้นแต่จะใช้เขียนบทสนทนาของ
ตัวละครในนวนิยายหรือเรื่องสั้นเพื่อความสมจริง 
 นอกจากนี้ยังมีผู้จําแนกระดับของภาษาเพ่ือความเหมาะสมกับโอกาส สถานการณ์และ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  เพ่ือช่วยให้เกิดผลดีในการสื่อสารไว้เป็น  5  ระดับ  คือ 
 
 1. ระดับพิธีการ 
  ภาษาระดับนี้ใช้สื่อสารกันในที่ประชุมที่จัดขึ้นอย่างเป็นพิธีการ  เช่นการเปิดประชุม
รัฐสภา  การกล่าวรายงานในพิธีมอบปริญญาบัตร  หรือประกาศนียบัตร  กล่าวสดุดีการเขียนร้อยแก้ว
อย่างประณีต  ผู้ส่งสารมุ่งแสดงออกให้เห็นถึงความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์  ความทรงภูมิปัญญา ฯลฯ  
ไม่มุ่งประโยชน์ที่จะให้ผู้รับสารได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหากมีการกล่าวตอบก็ต้องกระทําเป็น
อย่างพิธีการในฐานะผู้แทนกลุ่มเท่านั้น 

 

 2. ระดับทางการ 
  ภาษาระดับนี้มิได้มุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการสื่อสารโดยตรงกัน  เช่น  ผู้ส่ง
สารมุ่งเสนอข่าวแนวคิดและทรรศนะ  ไปสู่กลุ่มรับสารขนาดใหญ่ เช่น การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ต่อสื่อมวลชน  การให้โอวาทต่อคณะบุคคล  การเขียนบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์  การเขียน
บทความทางวิชาการ 
 

 3. ระดับกึ่งทางการ 
  ภาษาระดับนี้มักใช้ในการปรึกษาหารือกิจธุระระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  มีการเปิด
โอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้ส่งสาร  ภาษาระดับนี้จะใช้ในการประชุมกลุ่ม  
การปรึกษางาน  การวางแผนร่วมกัน  การเขียนบทความแสดงทรรศนะในหนังสือพิมพ์  การเสนอ
รายการสารคดีก่ึงวิชาการ 
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 4. ระดับสนทนา 

  อาจเรียกว่า  ระดับลําลอง  ภาษาระดับนี้มักใช้ในการสื่อสารกับเพ่ือนสนิท  อาจมี
ถ้อยคําที่เคยใช้กันเฉพาะกลุ่มหรือเข้าใจความหมายตรงกันในกลุ่มนั้น 

 

 5. ระดับกันเอง 
  ภาษาระดับนี้จะใช้ในวงจํากัด  ใช้ระหว่างบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมากๆ  สถานที่
ใช้นักเป็นส่วนตัว  เช่น  ที่บ้านในห้องทีเป็นสัดส่วนของตน  โดยเฉพาะถ้อยคําที่ใช้อาจมี คําสแลง     
คําท่ีใช้เฉพาะกลุ่ม  ภาษาระดับนี้ไม่นิยมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

การใช้ค าพูดให้ถูกระเบียบของภาษา 
 

 ประทีป วาทิกทินกร ( 2548 :10-20) กล่าวถึงการใช้คําในการเขียนและการพูดไว้สามารถ
สรุปได้ว่า เมื่อรู้จักคําต่างๆดีและมากพอแล้ว จึงควรเลือกคํามาใช้ให้ถูกที่ โดยมีหลักที่ควรยึดถือ
กว้างๆ และต้องคํานึงถึงเสมอคือ การใช้คําพูดให้ถูกระเบียบของภาษา การใช้คําให้ถูกต้องตรงตาม
ความหมาย การใช้คําท่ีคนทั่วไปเข้าใจและยอมรับ  การใช้ประโยคเพ่ือการสื่อสาร  การใช้สํานวนเพ่ือ
การสื่อสาร  ระเบียบของภาษาที่เก่ียวกับการใช้คําให้ถูกต้องมักเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 
 1. การใช้ค าลักษณนาม 

  ลักษณนามคือ  คําท่ีใช้บอกลักษณะของคํานามเพ่ือแสดงรูปลักษณะ  ขนาด  ของนาม
นั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เช่น 
   ข้าว   3  เมล็ด 
   ข้าว   3  จาน 
   ข้าว   3   หม้อ 
  ทั้งสามประโยคนี้  ใช้ลักษณนามต่างกัน  ทําให้เห็นภาพของต่างกัน  โดยเฉพาะในเรื่อง
จํานวนของเมล็ดข้าวและภาชนะท่ีบรรจุ 
  การใช้ลักษณนามจะต้องใช้ให้ถูกหลัก  คือ  ต้องรู้ว่าคํานามใดใช้คําลักษณนามอะไร
และจะวางไว้ในตําแหน่งใด  เช่น 
   ปากกา   มีลักษณนามเรียกเป็น  ด้าม 
   เลื่อย   มีลักษณนามเรียกเป็น  ปื้น 
   แห   มีลักษณนามเรียกเป็น  ปาก 
   ฤๅษี   มีลักษณนามเรียกเป็น  ตน 
   พระภิกษุสงฆ์  มีลักษณนามเรียกเป็น  รูป 
   พระพุทธรูป  มีลักษณนามเรียกเป็น  องค ์
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  การใช้คําลักษณนามผิดมักปรากฏในลักษณะต่อไปนี้ 
 
  1. ใช้ลักษณนามไม่ถูกต้องตามคํานามนั้น  เช่น 
   เขาซื้อมีดอรัญญิกมา  2  ดวง  (เล่ม) 
   ขลุ่ยอันนี้  ราคาเท่าไหร่  (เลา) 
   กระดาษห่อหนึ่งมีกระดาษประมาณ  480  แผ่น  (รีม) 
 
  2. ไม่ใช้ลักษณนามตามหลังจํานวนนับ  แต่กลับใช้คํานาม  เช่น 
   เมื่อคืนนี้  5  วายร้ายบุกข้ึนบ้านนายอําเภอ 
   ตลกคณะโย่ง  บางไทร  มีทั้งหมด  82  ชีวิต 
 
 2. การใช้ค าบุพบท 

  บุพบท  หมายถึง  คําที่ใช้นําหน้าคํานาม  หรือคําที่ทําหน้าที่ได้อย่างคํานามเพ่ือให้
ความต่อเนื่องกันและมีใจความสมบูรณ์  และเพ่ือให้รู้ว่าคําที่อยู่หลังบุพบทนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคํา
ที่อยู่ข้างหน้าอย่างไร  การใช้คําบุพบทจะต้องระวังเพราะถ้าใช้คําบุพบทต่างกันออกไปจะทําให้
ความหมายของข้อความแต่ต่างไปด้วย  เช่น 
   นักศึกษาอยู่     ข้าง    ห้องเรียน 
   นักศึกษาอยู่      ใน     ห้องเรียน 
   นักศึกษาอยู่     หน้า    ห้องเรียน 
   นักศึกษาอยู่     หลัง    ห้องเรียน 
 
  ทั้ง  4  ประโยคนี้ใช้บุพบทต่างกัน  จึงทําให้ความหมายแต่งต่างกันโดยเฉพาะสถานที่
คําบุพบทที่มักใช้ผิด  และสร้างปัญหาอยู่เสมอ  คือ  คําบุพบทที่เกี่ยวกับการให้  การรับ  คือ  กับ   
แก่  แด่  ต่อ  เพ่ือ  สําหรับ  ซึ่งมีข้อสังเกตในการใช้ดังนี้ 
 
  แก่ ใช้เมื่อประธานทํากริยาฝุายเดียว  และนามที่ตามมาเป็นผู้รับการกระทํา  เช่น 
    ครูให้รางวัลแก่นักเรียน 
    พ่อให้รางวัลแก่ลูก 
  กับ ใช้เมื่อประธานและกรรมทํากริยาร่วมกัน  เช่น 
    เขาคุยอยูกั่บเพ่ือน 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปลูกปุากับประชาชน 
  ต่อ ใช้เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกัน  หรือ  ติดต่อกัน  เช่น 
    หล่อนยื่นคําร้องต่อศาลแล้ว 
    ประชาชนร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
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  แด่ ใช้เหมือนแก่  แต่ถ้าผู้รับการกระทําเป็นผู้นับถือสูงสุดหรือน่าให้เกียรติยกย่องให้
ใช้  แต่  แทน  แก่  เช่น 
    ประธานร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    ประธานสร้างสะพานนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พลเอกเปรม   ติณสูลานนท์ 
  เพื่อ, ส าหรับ  ใช้นําหน้ากรรม  เช่น   
    ผมทําเพื่อเธอ 
    ของขวัญชิ้นนี้ส าหรับเธอ 
 
 

การใช้ค าให้ถูกต้องตรงตามความหมาย 

 

 คําแต่ละคํามีความหมายแตกต่างกัน  ความหมายของคํานี้มนุษย์เป็นผู้กําหนดและตกลง
ร่วมกันในหมู่ผู้ใช้ภาษาเดียวกัน  ความหมายของคําจึงเปลี่ยนแปลงได้หากผู้ใช้ภาษากําหนดหรือตกลง
ให้คํามีความหมายใหม่  หรือมีความหมายอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากความหมายเดิม  คําหนึ่งคําอาจมีหลาย
ความหมาย  ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย (จิรวัฒน์  เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ . 
2555: 52) 
 
 1. ความหมายโดยตรง 
  คือความหมายประจําคํา  พจนานุกรมได้ให้คําจํากัดความไว้แล้วเป็นความหมายที่ผู้ใช้
ภาษาเดียวกันเข้าใจตรงกันเมื่อได้ยินหรือได้อ่านคําหนึ่งๆ  นั้นคือเมื่อกล่าวถึงคําหนึ่งคําใด  คํานั้น
หมายถึงสิ่งนั้นมิใช่สิ่งอ่ืน  เช่น 
  เก้าอ้ี  หมายถึง ที่สําหรับนั่ง  มีขา  ยกย้ายไปได้ 
  กิน  หมายถึง เคี้ยว  เคี้ยวกลืน 
  การใช้คําในความหมายโดยตรงจะทําให้สื่อสารประสบผลสําเร็จมากเนื่องจากผู้ส่งและ
ผู้รับสารต่างเข้าใจความหมายตรงกัน  อย่างไรก็ตามคําไทยจํานวนมากมีความหมายโดยตรงมากกว่า
หนึ่งความหมาย  เช่น 
  ขัน หมายถึง  ภาชนะสําหรับตักหรือใส่น้ํา, ทําให้ตึงหรือแน่น, อาการร้องของไก่,  
หัวเราะ 
  ตา หมายถึง  อวัยวะของคนและสัตว์ใช้สําหรับมองดู, ส่วนหนึ่งของต้นไม่ตรงที่แตก
กิ่ง, ช่องที่เกิดจากการถัก  สาน  หรือลากเส้นผ่านกั้น, คราว 
 
 2. ความหมายโดยนัย 

  คําบางคํานอกจากจะมีความหมายโดยตรงแล้ว  ยังมีความหมายอ่ืนเพ่ิมขึ้นด้วย  ซึ่ง
เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีพ้ืนฐานและประสบการณ์ร่วมกัน  เมื่อใช้คําในความหมายโดยนัย  คํา
นั้นๆ  จะหมายถึงสิ่งอ่ืนที่มิใช่ความหมายประจําคํา  เช่น 
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  เก้าอ้ี  อาจหมายถึง  ตําแหน่ง 
  กิน  อาจหมายถึง  โกง 
  เนื่องจากคําที่มีความหมายโดยนัย  ไม่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป  ดังนั้นจึงต้องใช้ด้วย
ความระมัดระวังความหมายของคําเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในภาษา  ผู้ใช้ภาษาจึงจําเป็นต้องรู้จักและเข้าใจ
ความหมายต่างๆ  ของตําแต่ละคําเป็นอย่างดี  เพ่ือจะสามารถสื่อความรู้  ความคิด  อารมณ์  
ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการ  ก่อนนําคําไปเรียงเข้าประโยค  ควรทราบความหมายของคําคํานั้น
ก่อน  เช่น  คําว่า  ปอก  กับ  ปลอก  สองคํานี้มีความหมายไม่เหมือนกัน  คําว่า  ปอก  เป็นคํากริยา  
แปลว่า  เอาเปลือกหรือสิ่งที่ห่อหุ้มออก  ส่วน  ปลอก  เป็นคํานาม  แปลว่า   สิ่งที่สําหรับสวมหรือ  
รัดของต่างๆ  เป็นต้น 
 
 

การใช้ค าให้มีน้ าหนัก 

 

 จิรวัฒน์  เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2555: 57) ได้กล่าวถึงเรื่องการใช้คําให้มีน้ําหนักไว้
อย่างน่าสนใจว่า  ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ใคร่ขอเชิญให้พิจารณาเปรียบเทียบประโยคคู่นี้ดูว่าประโยคใด
ใช้คํามีน้ําหนัก 
  “คุณพ่อให้ความสนใจในงานของฉันเป็นพิเศษ” 

  “คุณพ่อสนใจงานของฉันเป็นพิเศษ” 
 
 จะเห็นว่าประโยคทั้งสองข้างต้นมีความหมายเหมือนกัน  แต่ประโยคที่สองไม่มีคําว่า  “ได้
ให้ความ”  และ  “ใน”  เหมือนประโยคที่หนึ่ง  เลยทําให้เนื้อความกระซับ  และถ้ามองหาคําที่จะตัด
ออกอีกในประโยคที่สองไม่มีแล้ว  เรียกว่าคําทุกคําที่เหลืออยู่ในประโยคที่สองมีประโยชน์ มีคุณค่า
อย่างนี้เรียกว่า  ใช้คําอย่างมีน้ําหนัก  วิธีการใช้คําให้มีน้ําหนักทําได้หลายวิธีคือ 
 
 1. ใช้ค ากระชับ 

  คือ  ใช้คําตรงไปตรงมารู้จักกระซับความโดยใช้คําหรือวลีที่เป็นการรวมความหมาย  
เช่น 
  “หล่อนเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่”   (“เด็กกําพร้า”) 
  “คนไข้นอนสลบไสลไม่รู้สึกตัว”   (“หมดสติ”) 
  “เขาเป็นคนมีเมยีหลายคน เห็นผู้หญิงเป็นต้องจีบ”    (“เจ้าชู้”) 
 
 2. ไม่ใช้ค าฟุุมเฟือย 

  คือ  ไม่ใช้คําเกินความจําเป็น  ได้แก่  ใช้คํามากแต่ได้ความหมายเท่าเดิม  เช่น 
  “นิกรเดินมาคนเดียวไม่มีใครตามมาเลย”  ตัดคําว่า “ไม่มีใครตามมาเลย” ออกได้ 
  “เพ่ือนๆ รักใคร่และให้ความนับถือฉันเป็นอย่างมาก” ตัดคําว่า “ให้ความ” “เป็น
อย่าง” ออก 
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  “เขาได้รับความพอใจที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้น” ตัดคําว่า “ได้รับความ” ออกได้ 
  “ทุกคนตายหมดไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคน” ตัดคําว่า “ไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคน” 
ออกได้ 
  “ตํารวจชันสูตรศพคนตาย” ตัดคําว่า “คนตาย” ออกได้ 
 
 3. ไม่ย่อค าเกินไปจนเกิดความหมายก ากวม 

  บางคนชอบพูดหรือเขียนด้วยการละคําไว้ในฐานที่เข้าใจมากไป  ทั้งๆ  ที่ตอนต้นไม่ได้
อ้างอิงไว้  เช่น 
  “โปรดเดินตามแผนที่มีอยู่แล้ว” มีความหมายได้  2  อย่างคือ 
   ก.  โปรดเดินตามแผนการที่มีอยู่แล้ว 
   ข.  โปรดเดินตามแผนที่ซึ่งมีอยู่แล้ว 
  “ฉันไม่กินข้าวเย็น”  มีความหมายได้  2  อย่างคือ 
   ก.  ฉันไม่กินข้าวมื้อเย็น 
   ข.  ฉันไม่กินข้าวที่เย็นแล้ว 
  “หล่อนเป็นคนใช้ผม”  มีความหมายได้  2  อย่างคือ 
   ก.  หล่อนเป็นคนใช้ให้ผมทํา 
   ข.  หล่อนเป็นคนรับใช้ของผม 
 

การใช้ค าที่คนทั่วไปเข้าใจและยอมรับ 

 

 นพดล จันทร์เพ็ญ (2535: 50) กล่าวว่า การใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนที่   
มุ่งสื่อสารกับคนทั่วไป  การพยายามใช้คําที่คนทั่วไปเข้าใจความหมาย  อย่าใช้คําประเภทที่ผู้ส่งสาร
เข้าใจหมายความคนเดียว  ผู้รับสารอ่านหรือฟังและไม่เข้าใจ  คําที่มีลักษณะดังกล่าวมีด้วยกันหลาย
จําพวกคือ 
 
 1. ค าศัพท์เฉพาะวงการ 
  คือ  คําศัพท์เฉพาะทางวิชาการที่ใช้เฉพาะแขนงวิชานั้นๆ  เช่น  คําศัพท์ทางจิตวิทยา   
ศัพท์ทางแพทย์  ศัพท์ทางการศึกษา  ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งคําศัพท์เหล่านี้คนทั่วไปจะไม่ค่อย
เข้าใจความหมาย   แต่ถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ควรเขียนคําอธิบายกํากับไว้ด้วย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  ศัพท์ทางทหาร 
   ขบวนสัมภาระ (Train)   จู่โจม (Attack) 
   พลแม่เป็น (Snap Shooter)  โพยมยาน (Balloon) 
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  ศัพท์บัญญัติทางการศึกษา 

   เชาวน์ (Intelligence)   กระสวน (Pattern) 
   บุคลากร (Personnel)   อนุเฉท (Paragraph) 
 
 2. ค าพ้นสมัย 

  ได้แก่คําศัพท์ที่มีใช้กันมาแต่โบราณเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้ว  หากนํามาใช้อาจสื่อความหมาย
ไม่ได้  หรือเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อน  เช่น  คําว่า  ลางที  แล  อยู่ข้างจะ  เบื้องหัว  นอน  สู  ตู  
เขือ  เฝือ  ขดานหิน  สุนักข์  ทะนงองอาจ์  หมากส้มหมากหวาน  เป็นต้น 
 
 3. ค าที่ใช้เฉพาะในทบประพันธ์ 
  คือคําหรือข้อความที่มีใช้ในการแต่งคําประพันธ์เท่านั้น  ไม่นํามาใช้ภาษาพูด  และ
เขียนโดยทั่วไป  เช่น 
 
  เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด  พ่ีเอย 
  เสียงย่อมยอยศใคร  ทั่วหล้า 
  สองเขือพ่ีหลับใหล  ลืมตื่น ฤาพ่ี 
  สองพ่ีคิดเองอ้า  อย่างได้ถามเผือ 
 
 4. ค าย่อ 

  คําย่อที่มีใช้เฉพาะแห่งไม่จําเป็นที่เข้าใจกันทั่วไป  ไม่ควรนํามาใช้  เช่น  อตร.  สภอ. 
ต.ย. อจ. กม. ยห.  สบม.  ฯลฯ  แต่ถ้าเป็นอักษรย่อหรือคําย่อที่เป็นรู้จักกันทั่วไปแล้ว  ก็นํามาใช้ได้  
เช่น  พ.ศ.  (พุทธศักราช)  ป.ล.  (ปัจฉิมลิขิต) กรุงเทพฯ(กรุงเทพมหานคร)  ภ.ป.ร. (ภูมิพลอดุลยเดช
บรมราชาธิราช)  โปรดเกล้าฯ  (โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม)  ฯพณฯ  (พณหัวเจ้าท่าน)  เป็นต้น 
 
 5. ค าตัดสั้น 

  คําตัดสั้นมักพบว่าใช้กันมากในหมู่วัยรุ่น ถ้าใช้ภาษาสําหรับคนทั่วไปไม่ควรนํามาใช้  
เช่น  ยัน (ยืนยัน)  ฟ้ืน(รื้อฟ้ืน) มหา’ลัย  (มหาวิทยาลัย) มอ (มหาวิทยาลัย)  วิทย์แวด (วิทยาศาสตร์
แวดล้อม)  กระพระยาดํารงฯ (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ)  เป็นต้น 
 
 6. ค าต่างประเทศ 

  คําต่างประเทศในที่นี้จะขอเสนอไม่ให้นํามาใช้เฉพาะคําต่างประเทศที่ใช้กับศัพท์ทั้งๆ  
ที่มีคําภาษาไทยใช้อยู่  เช่น 
  ดีไซน์  ควรใช้คําว่า  ออกแบบ 
  สไตล์   ควรใช้คําว่า  แบบ 
  ดินเนอร์  ควรใช้คําว่า  อาหารเย็น 
  นัมเบอร์  ควรใช้คําว่า  ตัวเลข , เลขท่ี 
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  แบงก์  ควรใช้คําว่า  ธนาคาร 
  ไกด ์   ควรใช้คําว่า  มัคคุเทศก์ 
  โอที   ควรใช้คําว่า  ทํางานล่วงเวลา 
  แคชเชียร์  ควรใช้คําว่า  พนักงานรับเงิน 
  เลคเชอร์  ควรใช้คําว่า  บรรยาย 
 
  แต่ถ้าคําทับศัพท์คําใดไม่มีคําบรรยายภาษาไทยใช้แทนให้ใช้คําศัพท์นั้นได้  เช่น  
เสื้อเชิ้ตฟุตบอล  ปิงปอง  กอล์ฟ  เทนนิส  คาราเต้  ก๊าซ  ฟิล์ม  ลิฟต์  ลิปสติก  วัคซีน  ฮอร์โมน  
คอมพิวเตอร์  เลนส์  ฟาร์ม  เนคไท  การ์ตูน  สวิตซ์ไฟ ปลั๊กไฟ  ดีเซล  ครีม  ไอศกรีม พลาสติก  ซุป  
ช็อคโกแลต  ก๋วยเตี๋ยว  แฮ่กึ๊น  ฯลฯ 
 
 7. ค าภาษาถิ่น 

  ได้แก่  คําท่ีใช้ตามท้องถิ่นต่างๆ  เช่น  ภาษาถ่ินเหนือ  ภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้  คํา
เหล่านั้นมักจะเข้าใจกันในหมู่คนในท้องถิ่นของตนเท่านั้น  หรือแม้บางครั้งจะเป็นที่เข้าใ จกัน
แพร่หลายก็ไม่ควรนํามาใช้เป็นมาตรฐานในการพูด  และการเขียน  ดังตัวอย่าง 
  ภาษาถ่ินเหนือ  แอ่ว (ไปเที่ยว)  ลํา(อร่อย)  ฯลฯ 
  ภาษาถ่ินอีสาน  ไปไส (ไปไหน)  แซบ (อร่อย)  ฯลฯ 
  ภาษาถ่ินใต้   ทําผรื่อ (ทําอะไร)  แหล่งหนัง (ดูภาพยนตร์) ฯลฯ 
 
 

การใช้ประโยคเพ่ือการสื่อสาร 
 

 ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ควรเป็นประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์
ชัดเจน ถูกหลักไวยากรณ์  ไม่กํากวม  กะทัดรัด  สละสลวย  คําในประโยคความสัมพันธ์กันเป็นอย่าง
ดี  ลักษณะของประโยคที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ ( สนิท สัตโยภาส.2542: 37) 
 
 1. ประโยคสมบรูณ์ 
  ประโยคสมบูรณ์  หมายถึง  การแต่งประโยคให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งส่วนที่เป็น
ภาคประธานและภาคแสดง  สามารถตอบคําถามว่าใคร  ทําอะไร  ได้ชัดเจน  สาเหตุที่ทําให้ประโยค
ไม่สมบูรณ์  อาจเกิดจากขาดคําบางคํา  หรือขาดส่วนประกอบของประโยคบางส่วนไป  เช่น 
 
  นักศึกษาเกเร เที่ยวเตร่  เสพยาเสพติด  และไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียน 

ควรแก้ไขเป็น  นักศึกษาเกเร  เที่ยวเตร่  เสพยาเสพติด  และไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียนย่อม  
สอบตก 
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  เมื่อตอนยังเด็กเขาชอบนอนหนุนตักแม่  บัดนี้เขาอายยุยี่สิบกว่าแล้ว 

ควรแก้ไขเป็น  เมื่อตอนยังเด็กเขาชอบนอนหนุนตักแม่  บัดนี้เขาอายุยี่สิบกว่าแล้ว  ก็ยังชอบอยู่
เหมือนเดิม 
 
 2. เรียงล าดับค าให้ถูกต้อง 
  การเรียงลําดับภาษาไทยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก  หากเรียงผิดที่ความหมายก็จะ
เปลี่ยนไปด้วย  ทั้งนี้เพราะคําบางคําอาจมีความหมายได้หลายความซึ่งขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่จัดเก็บ
จัดเรียงไว้ในประโยค  เช่น 
   แม่เกลียดคนใช้ฉัน  ฉันเกลียดคนใช้แม ่
   คนใช้เกลียดแม่ฉัน  แม่คนใช้เกลียดฉัน 
   ฉันเกลียดแม่คนใช้  แม่ฉันเกลียดคนใช้ 
 
  ข้อบกพร่องในการเรียงลําดับมักปรากฏดังนี้ 
  2.1 เรียงลําดับคําผิดตําแหน่ง 
   เช่น   เขาไม่ทราบสิ่งที่ดีงามนั้นว่า  คืออย่างไร 
    (ควรเรียงว่า เขาไม่ทราบว่า ส่ิงที่ดีงามนั้นคืออะไร) 
    การทํารายงานกลุ่มนั้น ต้อง ทุกคนในกลุ่มช่วยกัน 
    (ควรเรียงว่า  การทํารายงานกลุ่มนั้น ทุกคนในกลุ่ม ต้อง ช่วยกัน) 
 
  2.2 เรียงลําดับคําขยายผิดที่ 
   เช่น ขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้ด้วยเป็นอย่างสูง 
    (ควรเรียงว่า  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ  โอกาสนี้ด้วย) 
    รถเก๋งของเขาคันสีแดงของเขาถูกขโมยเม่ือวานนี้ 
    (ควรเรียงว่า  รถเก๋งคันสีแดงของเขาถูกขโมยเมื่อวานนี้) 
    ราคากาแฟต่อถุงเก็บจากไร่สดและใหม่ 25 บาท 

    (ควรเรียงว่า กาแฟเก็บจากไร่สดและใหม่ราคาถุงละ 25 บาท) 
 
  2.3 เรียงลําดับคําไม่เหมาะสม 
   เช่น กรณีมีกริยาหลายค า  ให้พิจารณาว่าควรทํากิริยาใดก่อนหลัง  เช่น 
    จงไปเลือกตั้งลงคะแนนเสียงนายกสโมสรนักศึกษา 
    (ควรเรียงว่า จงไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา) 
   หรือ กรณีเนื้อความเกี่ยวข้องกับ  วัน  เวลา  สถานที่  และเรื่อง 
    การเรียงลําดับคําที่ดีควรเรียงจากเรื่อง  วัน  เวลา  แล้วตามด้วย  
สถานที่   เช่น 
    ขอเชิญนักศึกษาไปฟังคําบรรยายเรื่องคอมพิวเตอร์กับซีดี – รอม ในวัน
พุธที่  28  สิงหาคม  2548  เวลา  9.00-11.30  น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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 3. การใช้ภาษาให้ชัดเจน 

  การใช้ภาษาให้ชัดเจน  หมายถึง  การใช้ภาษาที่ให้ความหมายเพียงอย่างเดียว เป็น
ความหมายที่ไม่สามารถจะแปลความหมายเป็นอย่างอ่ืนได้  หากการใช้ภาษาครั้งนั้นทําให้ผู้รับสาร
เข้าใจไม่ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ หรือมีความหมายกํากวม ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า เป็นการใช้ภาษาที่
ไม่ชัดเจน และสามารถดีความไปได้หลายนัย ควรแก้ไขด้วยการย้ายคําภายในประโยค ตัดคํา เติมคํา
เดิมข้อความเข้าไป ก็จะทําให้ความหมายชัดเจนได้ เช่น 
 
  “ห้ามย้ายผึ้งเลี้ยงในเวลากลางวัน” 
ควรแก้เป็น “เวลากลางวันห้ามย้ายผึ้งเลี้ยง” 
 
  “พนิดารับจ้างพิมพ์รายงานนักศึกษา” 
ควรแก้เป็น “พนิดารับจ้างนักศึกษาพิมพ์รายงาน” หรือ “นักศึกษาจ้างพนิดาพิมพ์งาน” 
 
  “ฉันขายบ้านพ่ี” 
ควรแก้เป็น “ฉันขายบ้านให้พ่ี”   หรือ “ฉันขายบ้านของพ่ี” 
 
  “ขับช้าๆ อันตราย” 
ควรแก้เป็น  “ขับรถช้าอาจจะเกิดอันตรายได้” หรือ 
  “ควรขับรถช้าๆ เพราะขับเร็วอาจเกิดอันตรายได้” 
 
 4. ไม่ใช้ค าฟุุมเฟือย 

  การใช้คําฟุุมเฟือย หมายถึง การใช้คําที่ไม่จําเป็น หรือการใช้คําที่มีความหมายซ้ําซ้อน 
เช่น 
  “วันนี้อาจารย์ไม่มาทําการสอน” 
  คําว่า ท าการ เป็นคําที่ไม่จําเป็น เพราะแม้จะคงไว้ ก็ไม่ได้ช่วยให้ความหมายชัดเจนขึ้น
กว่าเดิม หรือถ้าจัดทิ้งความหมายก็ไม่ได้เสียไป ดังนั้นจึงควรแก้ไขเป็น “วันนี้อาจารย์ไม่มาสอน” 
 
  “ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ย่อมมีทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น” 
  กลุ่มคําที่พิมพ์ตัวเอน ถือว่าไม่จําเป็น เพราะเมื่อเราพูดว่า “ทุกคน” นั้นแสดงว่า ไม่ได้
เกิดมาแล้ว เพราะถ้ายังไม่ได้เกิดก็คงไม่เรียกว่า คน  และสถานที่ที่มนุษย์เกิดขึ้นก็คือโลก เพราะ
ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีโลก  หรือ ดวงดาวใดที่มีมนุษย์อาศัยอยู่อีก ดังนั้นจึงควรแก้เป็น “ทุกคนย่อมมี
ทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น” 
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  ตัวอย่างใช้คําซ้ําซ้อน เช่น  
   “อธิการบดีคนเก่ายอมเปิดเผยออกมา อย่างไม่ปิดบังว่า  
  ได้ใช้อํานาจไปในทางที่ไม่ชอบธรรม” 
 
   “คนในสังคมปัจจุบันทุกวันนี้ล้วนประสบปัญหาเศรษฐกิจด้วยกันทั้งนั้น” 
  คําที่พิมพ์ตัวเอนใน 2 ประโยคนี้มีความหมายซ้ําซ้อนกัน ผู้ส่งสารควรเลือกใช้คําใดคํา
หนึ่งที่เห็นว่าดีที่สุด เพ่ือจะได้ประโยคกะทัดรัด และสละสลวยขึ้น ดังนั้นจึงควรแก้ไขดังนี้ 
  ประโยคแรก อธิการบดีคนเก่ายอมเปิดเผยว่า ได้ใช้อําอาจไปในทางที่ไม่ชอบธรรม 
  ประโยคที่สอง คนทุกวันนี้ล้วนประสบปัญหาเศรษฐกิจด้วยกันทั้งนั้น 
  (คําว่า ในสังคม ก็ควรตัดทิ้งด้วย เพราะเมื่อพูดถึง คน ก็ย่อมหมายถึง ในสั งคม อยู่
แล้ว) 
 
 5. เว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 
  การเว้นวรรคตอนเป็นเรื่องสําคัญอีกข้อหนึ่งของภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาเขียน 
เพราะถ้าเว้นวรรคตอนไม่เหมือนกัน ความหมายก็จะเหมือนกันด้วย เช่น  
   ปัจจุบันราคาอ้อยตกลง ตันละ 870 บาท 
   ปัจจุบันราคาอ้อยตก ลง  ตันละ 870 บาท 
  ประโยคแรก เน้นความหมายว่า เป็นราคาที่ตกลงกันว่าให้ซื้อขายในราคาตันละ 870 
บาท 
  ประโยคหลัง หมายถึง ราคาอ้อยตกลงจากเดิมเหลือตันละ 870 บาท  
 
   เขามีแผน  ที่จะต้องดําเนินการตาม 
   เขามีแผนที่  จะต้องดําเนินการตาม 
  ประโยคแรก หมายถึง โครงสร้าง หรือแผนการที่ได้กําหนดไว้แล้ว  
  ประโยคหลัง หมายถึง แบบที่เขียนย่อมาจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ 
 
   ฉันไม่รู้จะตอบ แทนเธออย่างไรดี 
   ฉันไม่รู้จะตอบแทน เธออย่างไรดี 
  ประโยคแรก หมายถึง ไม่ทราบจะอธิบาย หรือให้คําตอบแทนว่าอย่างไร 
  ประโยคหลัง หมายถึง ไม่ทราบจะสนองคุณอย่างไร 
 
 6. ใช้ค าให้คงท่ี 

  ใช้คําให้คงท่ี หมายถึง ในประโยคเดียวกันหรือในความหมายเดียวกันควรใช้คําเดียวกัน
ให้ตลอดโปรดพิจารณาประโยคต่อไปนี้  
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  “หมอถือว่าคนปุวยทุกคนเป็นคนไข้ของหมอเหมือนกัน” 
  (ควรแก้เป็น : หมอถือว่าคนไข้ทุกคนเป็นคนไข้ของหมอเหมือนกัน) 
 
  “ข้าพระเข้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ต้อนรับครอบครัวของกระผมอย่างดียิ่ง” 
  (ควรแก้เป็น : กระผมขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ต้อนรับครอบครัวของกระผมอย่างดี
ยิ่ง) 
  “ลูกและเมียที่ขยันและซ่ือสัตย์ได้ชื่อว่าเป็นบุตรและภรรยาที่ประเสริฐ” 
  (ควรแก้เป็น : บุตรและภรรยาที่ขยันและซื่อสัตย์ ได้ชื่อว่าเป็นบุตรและภรรยาที่
ประเสริฐ) 
 
 7. ไม่ใช้ส านวนต่างประเทศ 

  ในที่นี้จะกล่าวถึงประโยคที่เลียนแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น คือ พูดภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยหรือ เรียกอีกอย่างว่า “สํานวนพันทาง”  เช่น  
 

    “เขาจับเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ก่อน” 
ควรแก้เปน็   “เขาโดยสารเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ก่อน” 
 
   “ฉันถูกเชิญไปเป็นวิทยากรให้หน่อยงานภายนอกบ่อยๆ” 
ควรแก้เป็น  “ฉันได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้หน่อยงานภายนอกบ่อยๆ” 

 
   “หนังสือเล่มนี้ถูกแต่งโดยจิตร ภูมิศักดิ์” 
ควรแก้เป็น  “จิตร ภูมิศักดิ์แต่งหนังสือเล่มนี้” 
 
   “เขาเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับกระเช้าดอกไม้” 
ควรแก้เป็น  “เขาถือกระเช้าดอกไม้เข้ามาในห้องเรียน” 

 
   “มันเป็นความจําเป็นที่รัฐบาลต้องลดค่าเงินบาท” 
ควรแก้เป็น  “รัฐบาลจําเป็นต้องลดค่าเงินบาท”  
 
 

การใช้ส านวนเพื่อการสื่อสาร 
 

 คําว่า  “สํานวน”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2555 : 1187) ให้
ความหมายว่า “สํานวน”  น.  ถ้อยคําที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใช้คําว่าสํานวนโวหาร เช่น สารคดี
เรื่องนี้สํานวนโวหารนี้ ; คดี  เช่น  ปิดสํานวน ; ถ้อยคําที่ไม่ถูกไวยากรณ์แต่รับใช้เป็นภาษาที่ถูกต้อง, 
การแสดงถ้อยคําออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่งๆ” ดังนั้น “ส านวนไทย”  จึงหมายถึง
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ถ้อยคําในภาษาไทยที่ใช้พูดจาสื่อสารกันโดยมีความหมายเป็นนัย กินความหมายกว้างลึกซึ้ง หาใช่แปล
ความหมายของคําตามอรรถหรือตรงตัว แต่เป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบ โดยหมายรวมไปถึงคําคม 
คําพังเพย สุภาษิต คติพจน์และโวหารต่างๆ ด้วย  
 

ความเป็นมาของส านวนไทย 

 
 ส านวนไทย  เกิดมาพร้อมกับคนไทย ด้วยเหตุที่คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนชอบพูด
ถ้อยคําที่มีสัมผัสคล้องจองกัน ดังนั้นสํานวนไทยจึงเกิดในภาษาพูดก่อน และเมื่อเราเริ่มมีภาษาเขียน
ขึ้นครั้งแรกในสมัครสุโขทัย ซึ่งจารึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง จึงมีภาษาไทย
ปรากฏเป็นภาษาเขียนหลายแห่ง เช่น 
 
  “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว”  หมายถึง  บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ 
  “เจ็บท้องข้องใจ”   หมายถึง  มีเรื่องเดือดร้อน 
  “ไพร่ฟูาหน้าใส”   หมายถึง  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
 สํานวนไทยยังปรากฏในหนังสือ  “สุภาษิตพระร่วง”  อีก  ถึงแม้ถ้อยคําสํานวนจะไม่
เหมือนสมัยสุโขทัยทั้งหมด แต่ก็เชื่อว่าจะมีเค้าของเดิมอยู่บ้าง  
 สํานวนไทยนับเป็นการแสดงภูมิปัญญาเกี่ยวกับความสามารถในการคัดสรรเรียงร้อย
ถ้อยคําของมนุษย์ออกมาเป็นภาษาท่ีไพเราะ สละสลวย  กินความหมายกว้างลึกซึ้งคมคายสร้างความ
ประทับใจแกผู้ฟัง ผู้อ่านมิรู้ลืม  
 

ประเภทของส านวนไทย 

 
 1. สุภาษิต 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 (2555 : 1206) กล่าวว่า“สุภาษิต น. 
ถ้อยคําหรือข้อความที่สืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ” ดังนั้น “สุภาษิต”  จึง
หมายถึง คําพูดที่กว่าดีเป็นคติน่าปฏิบัติตาม เพราะในถ้อยคําของสุภาษิตจะแสดงหลักความจริง 
แนะนํา สั่งสอน เตือนสติให้คิดแนะให้ใช้วิจารณญาณ สุภาษิตไทย ส่วนใหญ่มักได้จากหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หลักคุณธรรม และหลักการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องของคนไทย ดังตัวอย่าง 
 
  กงเกวียนกําเกวียน  หมายถึง  กรรมสนองกรรม, ทําแกเขาอย่างไร 

      ก็มีผู้ทํากับเราอย่างนั้น 
  ก่อแล้วต้องสาน  หมายถึง  เริ่มทําอะไรแล้วต้องทําต่อให้สําเร็จ 
  นกน้อยทํารังแต่พอตัว หมายถึง  ทําอะไรให้พอตัว อย่าทําเกินเหตุ 
  ตนเป็นที่พึ่งเห็นตน  หมายถึง  เราต้องช่วยเหลือตัวเอง 
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 2. ค าพังเพย 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2555 : 779) กล่าวว่า “พังเพย น. 
คํากล่าวไว้ให้ตีความเข้ากับเรื่อง “ดังนั้น “คําพังเพย” จึงหมายถึง ถ้อยคําที่กล่าวแสดงความเป็นจริง  
แสดงความคิดเห็นหรือแสดงสถานการณ์ไว้เป็นกลางๆ เพ่ือให้นําไปใช้ประกอบการพูดหรือการเขียน
ให้เข้ากับเรื่อง ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ถ้อยคําที่กล่าวจะได้ความหมายลึกซึ้ง และได้ความที่เด่นชัดยิ่งขึ้น คํา
พังเพยส่วนมากจะมีลักษณะเป็นข้อคิด ข้อเตือนใจ 
 
  ตัวอย่าง 
  กินบนเรือนข้ีรดบนหลังคา หมายถึง  เนรคุณ, ลักลอบได้ลูกสาวผู้มีพระคุณ
เป็นภรรยา 
  กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง  หมายถึง รู้ดีแล้วแกล้งทําเป็นไม่รู้ 
  กินปูนร้อนท้อง  หมายถึง  ทําอาการมีพิรุธขึ้นเอง 
  กินน้ําใต้ศอก   หมายถึง  เมียน้อยที่ต้องยอมให้กับเมียหลวง 
  กินเศษกินเลย  หมายถึง  ยักเอาส่วนที่เหลือไว้เป็นของตน 
  ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึง  บังคับขืนใจผู้อ่ืนให้ทําตามตนต้องการ 
  ขวานผ่าซาก   หมายถึง  โผงผางแล้วเที่ยวโทษผู้อื่นเอาไป 
  ของหายตะพายบาป หมายถึง  ของหายแล้วเที่ยวโทษผู้อื่นเอาไป 
  คลื่นกระทบฝั่ง  หมายถึง  เรื่องราวที่ครึกโครมมาแล้วกลับเงียบ
หายไป 
 
 3. ค าคม 

  คือ  ถ้อยคําที่หลักแหลมชวนให้คิด  ถ้อยคําที่เป็นคารมคมคายเป็นคําพูดที่หลักแหลม 
หรือเป็นแง่คิดท่ีมีความหมายลึกซึ้งกินใจ อาจเป็นของที่เกิดขึ้นใหม่ หรือ นักปราชญ์พูดไว้ก็ได้   คําคม
ต่างจากคําพังเพยและสุภาษิตตรงท่ีเป็นของเฉพาะตัว และมีความหมายใช้ในวงแคบกว่า ผู้ใช้ภาษาทุก
คนสามารถสร้างคําคมขึ้นใช้เองได้ หรือจะยืมคําคมของผู้อื่นที่กล่าวไว้มาใช้ก็ได้ ดังตัวอย่าง  
 
  “คนทุกคน จะมีความสุขมากน้อยเพียงใด สุดแล้วแต่ใจของเขาเอง...” 
   (อับราฮับ ลินคอล์น – Abraham Lincoln)  

 
  “ลักษณะชีวิตที่ดีเปรียบประดุจความหวังที่รังสรรค์ประโยชน์แก่สังคม” 
   (ลักษณะชีวิตสู่ความสําเร็จ 2 – เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์) 

 
  “เรือนที่มุงเรียบร้อย  ฝนย่อมไหลย้อนเข้าไม่ได้ 
 ใจที่อบรมเป็นอย่างดี   ราคีไม่มีวันเข้าครอบงํา” 
        (พุทธวจนะ) 
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 4. คติพจน์ 
  คือ  ถ้อยคําที่เป็นแบบอย่าง เป็นคติเฉพาะคนใดคนหนึ่งที่ยึดถือประจําใจ บางคนก็ใช้
ของเก่าเป็นสุภาษิต คําพังเพย แต่บางคนก็คิดขึ้นเอง  เช่น 
  “ชาติเสือต้องไว้ลาย  ชาติชายต้องไว้ชื่อ” 
  “เกิดมาทั้งท่ีต้องเอาดีให้ได้” 
  “เป็นหัวหมา ดีกว่าเป็นหางราชสีห์” 
  “ชีวิตคือการต่อสู้  ศัตรูคือยาชูกําลัง” 
 
 

หลักการใช้ส านวนไทย 

 

 การใช้สุภาษิต  คําพังเพย  คําคม  และคติพจน์ในการพูดหรือการเขียน ผู้ใช้จะต้อง
พิจารณาใคร่ควรให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า  สุภาษิต  คําพังเพย  หรือ คําคมใดที่ควรนํามาใช้กับการพูด
หรือการเขียนเรื่องนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีรสชาติยิ่งขึ้น การใช้สํานวนไทยควรคํานึงถึง หลักการ
ใช้ต่อไปนี้ 
 
 1. ให้ใช้ตรงกับเรื่อง และพูดเชื่อมให้เข้ากับเรื่องอย่างกลืน 

  คือ  เมื่อใช้แล้วจะทําให้เรื่องที่กําลังพูดหรือเขียนอยู่มีความชัดเจนขึ้น มีนําหนักมาก
ขึ้น พร้อมกับพูดเชื่อมให้สํานวนไทยที่นํามาใช้กลมกลืนกันสนิทกับเรื่องที่กําลังกล่าว ดังตัวอย่าง   
  “เขาเป็นคนโลเลเหมือนไม้หลักปักเลนเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ 
  “ผู้กองคนที่เขาเป็นคนรักเมียมาก เธออย่าไปพยายามเลยไม่สําเร็จหรอกถึงสําเร็จก็
จะต้องไปกินน้ าใต้ศอกเขา” 
  “ส.ส.คนนี้พูดจาโผงผางไม่เกรงใจใคร เป็นคนขวานผาซากจริงๆ เชียว” 
  “เธอสร้างหอพักให้นักศึกษาเช่าดีแล้วล่ะ หอพักเปรียบได้กับน้ าซึมบ่อทรายนะเธอ หา
กินไดชั่วลูกชั่วหลานเลยละ” 

 
 2. ใช้ให้เหมาะสมกับการระดับการศึกษา 
  เพราะการใช้สุภาษิต คําพังเพย หรือคําคม ต้องคํานึงถึงผู้รับสารด้วย ถ้าผู้รับสารมี
ระดับการศึกษาต่ําอาจจะไม่เข้าใจสํานวนไทยที่เราใช้ถ้าคิดว่าผู้รับสารจะไม่เข้าใจความหมายก็เว้นที่
จะใช้เสีย แต่ถ้าเห็นว่าผู้รับสารมีระดับการศึกษาสูงสามารถทําความเข้าใจได้ก็สมควรนํามากล่าว  
 
 3. ใช้ส านวนที่ให้ถูกต้องตามของเดิมท่ีใช้อยู่ 
  เพราะบางคนพูดสํานวนไทยผิด ทําให้งานเขียนหรือถ้อยคําที่พูดหย่อนรสชาติไป เช่น 
 
  “เขาพยายามกดข่ีและจํากัดเสรีภาพของพวกเขา ไม่ให้เราลืมหน้าอ้าปากได้” 
  (ลืมหน้าอ้าปาก  ไม่มีมีแต่  ลืมตาอ้าปาก  หรือ  เงยหน้าอ้าปาก) 
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  “ทางท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตมิได้ปูลาดด้วยดอกกุหลาบ” 
  (ปูลาดด้วยดอกกุหลาบ  ไม่มีมีแต่ ปูลาดด้วยกลีบกุหลาบ” 
 
  “รําไม่ดีหมูไม่อ้วน”   (รําไม่ดโีทษปี่โทษกลอง) 
  “เกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินปลาดุก” (กินน้ าแกง) 
  “ชักน้ําเข้าลึก ชักปลาหมึกเข้าหม้อ”  (ชักน้ําเข้าลึก ชักสึกเข้าบ้าน) 
  “ขิงก็รา ขาก็แห้ง”    (ขิงก็รา ข่าก็แรง) 
  “ไก่เห็นตีนงู งูเห็นตีนไก่”   (ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่) 
  “ตําข้าวสารใส่หมอ”   (ตําข้าวสารกรอกหม้อ) 
  “ชักเรือให้ใบเสีย”    (ชักใบให้เรือเสีย) 
  “ปลาติดร่างแห”    (ปลาติดหลังแห) 
 
 หากศึกษาสํานวนไทยให้ใจความหมายอย่างถ่องแท้ จนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นับเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาของไทยไว้ให้ยืนยาว
ต่อไป ทั้งยังทําให้งานเขียนหรือภาษาเขียนมีความหมายไพเราะสละสลวย มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ 
สร้างความประทับใจให้ผู้รับสารได้อย่างประหลาด แต่การแปลงสํานวนไทยมาใช้ในภาษาพูดเพ่ือ
ความเริงรมย์ ตลกขบขัน มนุษย์น่าจะเล่นกับภาษาหรือนําภาษามารับใช้ชีวิตในแง่ของความ
เพลิดเพลินได้ตามโอกาสอันควร แต่การนําเอาสํานวนไทยที่แปลงแล้วมาใช้ในงานเขียนที่เป็นแบบ
แผนหรือพิธีการเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง 
 

สรุป 

 การใช้ภาษาให้ถูกต้องและตรงความหมายจะต้องคํานึงถึงถ้อยคําแวดล้อมเป็นเครื่องช่วย
กําหนดความหมายเพ่ือให้เกิดความแจ่มชัด คําที่มีความหมายใกล้เคียงกันนั้นจะต้องเลือกคําที่มี
ความหมายตรงที่สุดมาใช้ให้ถูกต้อง  นอกจากนี้ยังมีคําบางคําที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและควรทํา
ความเข้าใจความหมาย และที่มาของคําเพ่ือจะได้ใช้คําให้ถูกต้องและตรงความหมาย เช่น  การใช้
สํานวน การใช้คําบุพบท การใช้ลักษณนาม เป็นต้น การสื่อสารทําความเข้าใจกันโดยใช้ภาษาเป็นสื่อ
หรือเครื่องมือนั้น จะประสบความสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร  การที่จะใช้ภาษาได้มีประสิทธิภาพนั้น หากผู้ ใช้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ส่วนประกอบหรือระบบของภาษา และหมั่นฝึกฝนให้ความใส่ใจอย่างแท้จริงในการเลือกสรรถ้อยคํามา
ใช้อย่างถูกต้องก็จะทําให้การสื่อสารนั้นประสบผลสําเร็จตามกระบวนการสื่อสารได้  
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แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายลักษณะการเขียนสะกดการันต์ให้ถูกต้อง 
2. การที่จะใช้คําให้ถูกระดับภาษาได้มีวิธีการอย่างไร  
3. จงบอกลักษณะของคําที่ใช้ให้ถูกต้องตรงความหมายได้ 
4. จงบอกวิธีการใช้ประโยคเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องได้ 
5. จงอธิบายวิธีการใช้สํานวนเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องได้ 
6 .นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่กับคํากล่าวที่ว่า “บุคคลแต่ละคนต้องเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร” จง
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 
7. ภาษามีหน้าที่สําคัญอย่างไร อธิบายพอสังเขป 
8. ระดับภาษาหมายถึงอะไร การศึกษาเรื่องระกับภาษามีประโยชน์อย่างไร  
9. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า “ถ้าจะให้การสื่อสารสัมฤทธิผล สิ่งสําคัญข้อหนึ่งที่ควรคํานึง คือ เรื่อง 
“ระดับภาษา”  
10. จงอธิบายว่าข้อความเหล่านี้ว่ามีความหมายกํากวมหรือไม่  อย่างไร และแก้ไขให้ถูกต้อง 
 1) เขาอยากได้จานอีกใบหนึ่ง 
 2) เขาไปเชียงใหม่กับเพ่ือน 2คน 
 3) โรงงานแห่งนี้มีระบบถ่ายน้ําเสยที่ดี  
 4) เขาไปเยี่ยมคุณตาที่เขารักเป็นบางคราว 
 5) น้องไม่ชอบกินข้าวเย็น 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

เรื่อง ภาษาไทยในสื่อมวลชน 

  

หัวข้อเนื้อหา 
1. ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน 
2. ภาษาในรายการโฆษณา 
3. ลักษณะข้อความภาษาในบทโฆษณา 
4. ลักษณะค าศัพท์และวลีในบทโฆษณา 
5. ภาษาในรายการข่าว 
6. การใช้ค าในภาษารายการข่าว 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนบทนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้  
1. อธิบายลักษณะภาษาไทยมาตรฐานได้ 
2. อธิบายลักษณะภาษาในรายการโฆษณาได้ 
3. อธิบายลักษณะข้อความภาษาในบทโฆษณาได้ 
4. อธิบายลักษณะค าศัพท์และวลีในบทโฆษณาได้ 
5. อธิบายลักษณะภาษษในรายการข่าวได้ 
6. บอกวิธีการใช้ค าในภาษษรายการข่าวได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายและสรุปเนื้อหาบทที่ 6 จากเอกสารและ power  point 
2. ยกตัวอย่างลักษณะการใช้ภาษาในสื่อมวลชน และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
3. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
4. นักศึกษาชมคลิปวิดีโอขนาดสั้นในการน าเสนอข่าว แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษระ

ภาษษที่ผู้สื่อข่าวน าเสนอ 

5. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายกลุ่มละ 5-6 คน  แสดงการอภิปราย  กลุ่มละ 25 นาที แล้ว
น าเสนอหน้าชั้น 

6. นักศึกษาชมภาพตัวอย่างโฆษณาประแภทต่างๆ แล้วร่วมอภิปรายเกี่ยวกับลักษระภาษษ
ทีใ่ช้ในการโฆษณาสินค้า  หลังจากนั้นสรุปเป็นความเรียงคนละ  1 หน้ากระดาษ A4   

7. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power point  “บทที่ 6 ภาษาไทยในสื่อมวลชน” 
3. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
4. ซีดีประกอบการสอนเกี่ยวกับตัวอย่างโฆษณาในปัจจุบัน 
5. คลิปวีดีโอขนาดสั้นเกี่ยวกับการรายงานข่าว 
6. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. ตรวจค าถามท้ายบท 
2. สังเกตพฤติกรรม 
3. การฝึกปฏิบัติการอภิปรายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. การตอบค าถามของนักศึกษา 
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บทท่ี  6 

ภาษาไทยในสื่อมวลชน 
 
 
 ในยุคสื่อสารมวลชนเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการโลกานุวัตรนี้ การศึกษาถึงลักษณะของ
ภาษาที่ใช้ผ่านสื่อมวลชนโทรทัศน์เป็นความเหมาะสมอย่างสมยิ่ง   เพราะปัจจุบันการดูโทรทัศน์ได้
กลายเป็นส่วยหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนทั่วโลก และประชาชนในประเทศต่างๆ  มีโอกาสได้ชม
รายการโทรทัศน์เดียวกัน  ซึ่งมีลักษณะการถ่ายทอดสด  เช่น  รายการกีฬาเด่นดัง หรือการสู้รบใน
อ่าวสงครามเปอร์เซีย  ตลอดจนรายการข่าว  รายการบันเทิง  เช่น  ภาพยนตร์ชุดชนิดตอนเดียวจบ
และโลกยุคปัจจุบันผู้คนจ านวนมากที่ได้ยินได้ฟังภาษาที่ใช้ผ่านสื่อโทรทัศน์มากกว่าได้ยินได้ฟังภาษาที่
ใช้ในเพื่อนมนุษย์โดยตรง  คนยุคใหม่รับฟังข่าวสาร  ชมรายการบันเทิง  และสารคดีความรู้โดยการชม
รายการโทรทัศน์  นอกจากนี้คนยุคใหม่ยังใช้โฆษณาทางโทรทัศน์เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้า
ต่างๆ  อีกด้วย  ดังนั้นการที่จะเข้าใจภาษาไทยในสื่อมวลชนมากขึ้น  เราต้องเข้าใจถึงลักษณะของ
ภาษาไทยก่อน เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบภาษาไทยที่ใช้ผ่านสื่อมวลชน 
 
 ภาษาไทยมาตรฐาน  คือ  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาทุกระดับ   ใน
ราชการทั่วไป ซึ่งรวมถึงการใช้ภาษาเขียนในกระทรวงต่างๆ และในสภาพการณ์ที่เป็นทางการต่างๆ  
เช่น การสัมภาษณ์ การปราศรัยการบรรยายพิเศษ โดยความเข้าใจมาภาษามาตรฐานจึงเป็นทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียนแต่เป็นภาษาซึ่งมีที่ใช้เฉาะการต่างๆ  อาทิ  ใช้ในการเรียนการสอน หรือการพูต่อ
หน้าสาธารณะชน ไม่มีผู้พูดภาษาไทยคนใด ที่ใช้ภาษาไทยมาตรฐานตลอดเวลาที่ใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ตาม  เพราะภาษาที่คนๆ  หนึ่งที่ใช้พูดกับเพ่ือนสนิทย่อมแต่งต่างไปจาก
การกล่าวบรรยายพิเศษต่อหน้าสาธารณชน ทั้งในแง่การใช้ค าศัพท์ และรูปประโยคที่เลือกใช้ ค าศัพท์
ที่ใช้ในสภาพการย่อมเป็นศัพท์สูง  เช่น  การใช้ค าว่า  บิดา  แทนค าว่า  พ่อ  และรูปประโยคก็มักเต็ม
รูปมากว่าจะมีการตัดหรือละค า  เช่น  “ข้าพเจ้าหวังว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวนั้นคงมีประโยชน์แก่ท่าน
บ้าง  ไม่มากก็น้อยต่างแต่ละบุคคล”  แทนที่จะเป็น  “คงเอาที่บอกนี้ไปใช้กันได้บ้างนะ”  โดยนัยนี้
ภาษาไทยมาตรฐานจึงเป็นภาษาในอุดมคติ  เป็นภาษาแห่งความถูต้องที่ใช้ในภาษาพูดและภาษาเขียน
ที่เป็นทางการ 
 

 องค์ความรู้ที่เกีย่วข้องกับสื่อมวลชน สื่อมวลชนเป็นบุคคลที่มีสามารถสร้างสรรค์ภาษาเพ่ือ
ใช้น าเสนอข่าวลักษณะต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 : 178-180) 
ได้อธิบายหน้าที่ของสื่อมวลชนไว้ทั้งหมด 6 หน้าที่ ประกอบด้วย 1) หน้าที่ในการเสนอข่าวข้อเท็จจริง 
(Informative Function) 2) หน้าที่ในการเสนอความคิดเห็น (Opinion Function) 3) หน้าที่ในการ
ให้ความบันเทิง (Entertainment Function) 4) หน้าที่ในการให้การศึกษา (Education Function) 
5) หน้าที่ในการเป็นผู้คอยท้วงติงผู้ปกครองเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน (Guardian) และ 
6) หน้าที่ในการเผยแพร่ (Publicity & Advertising) 
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ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน  

 

 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิม แม้กาลเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปี คน
ไทยก็ยังรักษาภาษาของตนไว้ได้  เราจึงควรทราบลักษณะของภาษาไทยเพ่ือจะได้รู้ลักษณะภาษาของ
ตนเอง และจะได้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ดังนี้ ( สถาบันภาษาไทย.2545:12-131)  
    
 1. เสียง 
  เสียงมี  3  ประเภท  คือ  เสียงพยัญชนะ  21  เสียง  เสียงสระเดียวสั้นและยาว  18  
เสียง  และผสมสั้นและยาว  อีก  6  เสียง  และเสียงวรรณยุกต์  5  เสียง 
 
 2. รูปประโยค 

  รูปประโยคตามลักษณะที่พระยาอุปกิตศิลปะสารได้บรรยายไว้จะประกอบด้วย  2  
ส่วน  คือ  ภาคประธาน  และภาคแสดง  ภาคแสดงนั้นประกอบขึ้นด้วยบทกริยาและบทกรรม  และ
ทั้งบทประธาน  บทกริยา  และบทกรรมต่างก็มีบทขยายได้อีก และในแง่ของเนื้อความ  ประโยคแบ่ง
ออกเป็น  3  ประเภทใหญ่ๆ  คือ 
  2.1 ประโยคสามัญหรือเอกรรถประโยค  เป็นประโยคที่มีเนื้อความเดียวกัน  เช่น   
ตาสีสูบบุหรี่ 
  2.2 ประโยครวมหรือประโยคอเนกรรถประโยค เป็นประโยคที่มีเนื้อความหลายอย่าง 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ประโยคสามัญหลายๆ ประโยคที่มารวมกันเป็นประโยคเดียวโดยมีค าเชื่อมความ
เป็นตัวเชื่อมประโยค เช่น ยายและตาท านา (มาจากประโยค ยายท านา ตาท านา) 
  2.3 ประโยคปรุง หรือสังกรประโยค เป็นประโยคที่มีประโยคซ้อนอยู่ในประโยคอีกที
หนึ่ง  โดยประโยคที่ซ้อนนี้เป็นประโยคสามัญและท าหน้าที่ขยายบทประธานหรือบทกรรมก็ได้  หรือ
ท าหน้าที่เป็นบทประธานและบทกรรมเองได้ เช่น 
   2.3.1 นายมีที่เป็นน้องของนายแดงตายเมื่อวานนี้ 
   2.3.2 ข่าวว่านายฉลาดตาย  ไม่จริง 
 
 3. การเรียงค าในประโยค 

  หนังสือไวยากรณ์ส่วนใหญ่กล่าวถึงการเรียงค าในประโยคเดียวกัน  คือ  ประธาน – 
กริยา – กรรม (บรรจบ  พันธเมธา.2519: 24 )  ดังในตัวอย่างต่างๆ  แต่ในการใช้ภาษาจริง  และใน
สภาพที่เป็นทางการยังอาจมรการเรียงค าแบบอ่ืนได้อีก  คือ  กรรม – ประธาน – กริยา  เช่น 
  ข้าวเม็ดสั้น  (กรรม)  ญี่ปุุน  (ประธาน)  สั่งเพิ่ม  (กริยา)  อีกหลายต้น 
  ดร. แอนโทนี  ดิลเลอร์  ผู้ซึ่งค้นคว้าศึกษาถึงลักษณะภาษาไทยที่มีผู้กล่าวถึงไว้ใน
หนังสือหลักไวยากรณ์ต่างๆ  กล่าวถึงลักษณะอ่ืนๆ  ของภาษาไทยสูง  (ภาษามาตรฐาน)  ไว้ดังนี้ 
  1. ลักษณะการเรียงค าท่ัวไป  คือ  ประธาน – กริยา – กรรม 
  2. ค ากริยาช่วย และค าปฏิเสธ ตามหลังบทประธาน และน าหน้าค ากริยาหลัก 
  3. ใช้ค าบุพบทน าหน้าค านาม 
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  4. ค าขยายในนามวลีตามหลังค านามที่ถูกขยาย 
  5. สังกรประโยค  (ประโยคที่ท าหน้าที่ขยายนาม)  ตามหลังค านาม 
  6. ผู้ที่เป็นเจ้าของตามหลังสิ่งของ  เช่น  บ้านของนายใหญ่  และค าซึ่งแสดงความเป็น
เจ้าของอาจถูกละได้  เช่น  บ้านายใหญ่ 
 
 จากการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า  ภาษาในสื่อมวลชนมีความส าคัญและมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งกับการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน  ดังนี้  ในบทนี้จึงแบ่งลักษณะของภาษาไทยที่ใช้ใน
สื่อมวลชน  ออกเป็น  -2  ลักษณะ  คือ 
 1. ภาษาในรายการโฆษณา 
 2. ภาษาในรายการข่าว 

 
 1. ภาษาไทยในรายการโฆษณา 

  เนื่องจากการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์เป็นที่นิยมของบริษัทผู้จ าหน่ายสินค้า ปริมาณ
การโฆษณาจึงมีอยู่มาก สินค้าโฆษณามีตั้งแต่หน่วยละหนึ่งบาท  เช่น  ลูกอม  แปจนถึงหน่วยละหลาย
ล้านบาท  เช่น  บ้าน  เป็นต้น  จึงไม่เป็นที่น่าสงสัยว่าจะมีการแข็งขันมากในวงการโฆษณาเพ่ือให้งาน
โฆษณามีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง จอดจากนี้คนในวงการโฆษณาเองก็จัดประกวด เพ่ือคัดเลือกงาน
โฆษราดีเด่น เป็นประจ าทุกปี งานการผลิตบทโฆษณาจึงจัดได้ว่าเป็นงานของผู้ที่อยู่ในวงการงานอาชีพ 
เป็นงานที่ต้องวางแผนและพิจารณาหลายขึ้นตอน และนับว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
หลายด้าน ( สมพร มันตระสูตร.2525:133)  
  ในด้านภาษา  เมื่อเปรียบเทียบกับรายการอ่ืน  ก็เห็นได้ชัดว่าภาษาในรายการโฆษณา
เป็นภาษาที่แสดงความคิดริเริ่มและเป็นภาษาที่ผ่านการคิดค้น  วางแผน  และการขัดเกลามากที่สุด 
การที่ภาษาในโฆษณาโดดเด่นมากว่าภาษาในรายการอ่ืนๆ  นั้นเป็นเพราะมีลักษณะเฉพาะตัว  3  
ประการ 
  1. ภาษาในรายการโฆษณามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน คือ การชักจูงโน้มน้าว ให้ผู้ชมซื้อ
สินค้าหรือบริการ 
  2. รายการโฆษณามีผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง มากกว่ารายการอ่ืนๆ 
ซึ่งมุ่งผู้ชมทั่วไป 
  3. รายการโฆษณาถูกจ ากัดด้วยเวลา การโฆษณา สินค้าแต่ละอย่างต้องอยู่ในกรอบ
ของเวลาอาจเป็น  15  30  หรือ  40  วินาที 
 
  1.1 ลักษณะข้อความภาษาในบทโฆษณา 

   โครงสร้างของบทโฆษณามีส่วนประกอบที่ส าคัญอยู่ 7 ประการ ดังนี้  
   1.1.1 การบอกชื่อสินค้า  เป็นหัวใจของบทโฆษณา  ขาดไม่ได้  การน าเสนอ
สินค้ามี  2  แบบ  คือ 
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    1.1.1.1 การริเริ่มบทโฆษณาโดยการบอกชื่อก่อน  เช่น  
     ไทยไฟแนลเซียล บอกคุณล่วงหน้าแม่นย าข่าวลงทุน......... 
     เท็กซ์วูดยืนส์ สไตล์แบบที่คุณสัมผัสได้ โอ่โมทูอินวัน ซักผ้าขาว
แท้ได้อย่างไร.... 
     ยาดมตราโป๊ยเซียน  
     ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดม 

     ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทา 

     ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทา ในหลอดเดียวกัน  
 
    1.1.1.2 การน าเสนอสินค้าหลักจากการได้น าเสนอสินค้าโฆษณาอ่ืนก่อน 
เพ่ือเป็นการน าทาง ซึ่งการน าเสนออาจท าได้ในลักษณะต่างๆ เป็นต้นว่า การถามค าถามเพ่ือให้ผู้ชม
นึกถึงสินค้า การบอกสรรพคุณสินค้า การบอกความจ าเป็นหรือประโยชน์ของ สินค้า หรืออาจเป็น 
การน าเสนอภาพที่น่าสนใจ  เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมโทรทัศน์ ตัวอย่างเช่น  
     สู้สุดใจเพ่ือชัยชนะ เครื่องดื่มกระทิงแดง สัญลักษณ์ของนักสู้ 
     ดื่มเพ่ือสุขภาพ จินเจน ดื่มได้ทุกโอกาส ดื่มให้อร่อยและสดชื่น 
ด่ืมเพ่ือสุภาพ น้ าขิงจินเจน ส าคัญจริงนะ  
     เซียนระดับนี้ แค่สบู่แคร์กับคุณพ่อก็เอาอยู่ สู่เด็กแคร์สะอาด
บริสุทธิ์ ไม่มีน้ าหอมฉุน ไม่มีครีมเหนอะหนะ ไม่มีสารระคายเคือง จึงไม่ระคายผิด สบู่เด็กแคร์สะอาด 
นุมละไมทุกวัน  
 
   1.1.2 การระบุประโยชน์การใช้ คุณสมบัติของสินค้า ซึ่งที่ส าคัญมากส าหรับ
สินค้าใหม่ที่ยัง ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเฉพาะสินค้าที่มีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ชมไม่สามารถ
บอกได้จากชื่อว่าเป็นสินค้าประเภทใด ใช้ท าอะไร แต่ถ้าเป็นสินค้าที่รู้จักกันดีอยู่แล้วก็มักจะกล่าวถึง 
คุณสมบัติที่เด่มมากกว่า ที่จะระบุคุณสมบัติหรือหน้าที่พ้ืนฐาน ในท านองเดียวกันกับสินค้าใหม่  
    น้ าผลไม้แท้ แน่ใจได้ ตรามาลี 
    แช่เพียง 30 นาที พลังไบโอเทคขจัดคราบที่ฝังแน่ออกได้หมด... 
 

   1.1.3 การระบุคุณสมบัติใหม่ของสินค้า ส่วนนี้จ าเป็นส าหรับสินค้าที่ติดตลาด
และเป็นที่รู้จักของผู้ใช้แล้วการน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ เป็นวิธีการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอย่างหนึ่ง 
ตัวอย่างเช่น  
    ฟลูโอคลอไรต์เจล ใหม่ ความสดชื่อที่มีประสิทธิภาพ  
    HONDA ACCORD ใหม่ ด้วยความเชื่อมั่น  
 
   1.1.4 การใช้ข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกีบสินค้า เพ่ือสร้างความน่าสนใจและความ
ดึงดูดใจให้กับบทโฆษณาและเพ่ือให้ผู้ชนรายการเห็นความส าคัญของสินค้า ตัวอย่างเช่น  
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    ทารกแรกเกิดมีผิวที่บอบบาง...สบู่ 
    แปรงสีฟันที่ดีความดีเหมือนเครื่องมือแพทย์ แปรงสีฟันใกล้ชิด  
 
   1.1.5 การรับรองคุณภาพ หรืออ้างอิงถึงความดีของสินค้า สินค้าที่รู้จักกันดีและ
ติดตลาดมักมีส่วนในบทโฆษณา และใช้อายุของสินค้าเป็นสิ่งรับรองคุณภาพ และถ้าเป็นสินค้าใหม่ก็
มักให้บุคคลที่น่าเชื่อถือ หรือผู้ที่เป็นที่รู้จักดีของคนทั่วไป เช่น ภาพยนตร์เป็นผู้โฆษณาให้ค ารับรอง  
ตัวอย่างเช่น  
    10 ปีมาแล้วที่มาตรฐานเมืองนอกและสนามกอล์ฟถูกก าหนดด้วย
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์แบบ... 
    20 ปีทองจากซองมาม่า... 
    ความเชื่อถือจากกาลเวลา 30 ปี แล้ว ดีคลอเจน... 
 
   1.1.6 การเปรียบเทียบคุณภาพหรือสินค้าต่างๆ และชี้ให้เห็นถึงข้อดีของสินค้าที่
ก าลังโฆษณาอยู่ เช่น  
    จ่ายแพงกว่าท าไม.....เพค...... 
    ผ้าที่เท่ากัน  น้ ายาปรับผ้านุ่ม...แต่คอมฟอร์ทอัลตรา สูตรเข้มข้นใช้ขวด
เล็ก... 
 
   1.1.7 การใช้ค าพูดเพ่ือชัดจูงผู้ชนรายการให้ใช้ หรือซื้อสินค้าโดยใช้พูดชักชวน
โดยตรง ดังตัวอย่างเช่น  
    “....มาอยู่กับผมที่นี่สิครับ...” 

    “เปิดจองวันที่...ช้า อาจหมด...” 

    “....แลว้คุณล่ะ จะไม่ลองดูบ้างรึคะ?.......” 

 
  1.2 ลักษณะค าศัพท์และวลีในบทโฆษณา 

   เนื่องด้วยความจ ากัดทางเวลาท าให้บทสนทนาโดยทั่วไปเน้นที่การใช้ค าและวลี ที่
แปลกใหม่ มากกว่าที่ข้อความหรือประโยคยาว ๆ และเหตุผลที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ซื้อของ
สินค้า  ซึ่งเป็นหัวใจหลักของบทโฆษณา  เมื่อบทโฆษณาเน้นที่ชื่อ เพ่ือให้ผู้ชมจ าได้ จึงเป็นการเน้นที่
ค าด้วย 
   1.2.1 การเลือกใช้ค าศัพท์ที่มีความหมายทางบวก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่สินค้า ท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกด้านบวกกับสินค้า และมีความต้องการสินค้า ถ้อยค าที่ใช้ในบท
สนทนาจึงผ่านการกลั่นกรองเสียงเพ่ือให้ท าหน้าที่ดังกล่าวนี้โดยเฉพาะ ถ้อยค าที่ใช้มักจ ากัดอยู่ในวงศ์
ศัพท์ที่แสดงถึงสิ่งที่พึงปรารถนาในชีวิต หรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้น และบทโฆษณาทั่วไปเน้น          
การสร้างความต้องการของคนในยุคปัจจุบันในเรื่องต่าง ๆ ถ้ามีค าที่มีความหมายในทางลบ เช่น 
ปัญหา แพง  สกปรก  หลุดร่วง ปวด ในบทโฆษณาก็ต้องมาลบล้างความหมายนี้ออกไป คือค าว่า ขจัด 
ก าจัด บรรเทา รักษา เป็นต้น  
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   1.2.2 การสร้างวลีเฉพาะเพ่ือบรรยายคุณภาพสินค้าให้ดูแปลกต่างออกไป            
บทโฆษณาส่วนใหญ่จึงเป็นค าปริบทใหม่ๆ  อยู่เสมอ  เช่น  
    “สีคู่คุณ” แทนที่จะเป็น “สีคู้บ้าน”  หรือ  “สีคู่ใจ” 

    “กลิ่นอ่อนละมุน” เป็นการใช้ค าว่า “ละมุนกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน” 
   1.2.3 แม้ในบทโฆษณาจะมีการใช้ค าและวลีในรูปแบบใหม่เสมอ แต่ก็เป็นได้จัด
เจนว่าสินค้ามีค าประจ ากลุ่ม ซึ่งท าให้สินค้าประเภทเดียวกัน จ าเป็นต้องใช้ค าในบทโฆษณาบางค า
เหมือนกัน เช่น  
    อร่อย   ในกลุ่มสินค้าขบเค้ียว 

    สะอาด ขาว  ในกลุ่มสินค้าผงซักฟอก 

    สวย สาว  ในกลุ่มสินค้าเครื่องส าอาง 
    นุ่ม   ในกลุ่มสินค้าแชมพูและครีมนวดผม 

    บรรเทา  ในกลุ่มสินค้ายา 

   1.2.4 วิธีการสร้างความน่าสนใจให้แกบทสนทนาที่นิยมใช้กันมากอย่างหนึ่ง คือ 
การใช้ค าในเชิงเปรียบเทียบที่ต่างไปจากการใช้ค าปกติ เช่น ใช้ค าว่า  แวว  หมายถึงชื่อน้ ามันพืช 
คุณสมบัติที่ดีบางอย่างในตัวตน หรือใช้ค าว่า  ทิพย์  กับทองค า  หรือใช้ค าว่า  โต  เป็นค าขยายรส  
เป็น  รสโต  เป็นต้น  การใช้ค าลักษณะนี้เปรียบได้กับการแสดงภาพที่ผิดไปจากความเป็นจริง เช่น คน
สอยได้  ต้นไม้และดอกไม้โตขันอย่างรวดเร็วทันตาเห็น  
   1.2.5 ชื่อสินค้าปริมาณ 90 %  เป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาญี่ปุุนมากเป็นอันดับรองลงไป  เช่น  ไมโล  โอวัลติน  โตโยต้า  โค้ก   
   1.2.6 ลักษณะส าคัญทางภาษาศาสตร์ที่ปรากฏในค าโฆษณาและแสดงถึง    
การเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดข้ึนในภาษไทย  2  ประการ  ดังนี้  
    1.2.6.1 การใช้ค านามซึ่งเป็นชื่อสินค้าในบทโฆษณามี 2 ลักษณะ คือ 
การเรียกชื่อโดยไม่มีค าจ าแนกประเภทสินค้ามาก่อน  เช่น  ฮอนด้า  ออร์เรนจินา  และการเรียนชื่อ
โดยมีค าจ าแนกประเภทสินค้าค าน าหน้ามาก่อน เช่น ถั่วตราเจดีย์ สบู่เด็กแคร์  การเรียกชื่อสินค้าใน
บทโฆษณาในประเทศไทย ค าเรียกชื่อสินค้าทั่วไปก็คงจะเริ่มโดยค าจ าแนกประเภทน าหน้าทั้งหมด  
เช่น   
     น ้ำมันพืช แวว 

     น ้ำส้ม  ออร์เจนจินา 

     ลูกอม  โบตัน 

     กำงเกง  เท็กซ์วูด 

    1.2.6.2 ค าสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดและผู้ฟังในบทโฆษณามากที่สุด
คือ “เรา”  และ “คุณ”  นับว่าเป็นการจัดคู่สรรพนามใหม่ เพราะปกติแล้ว “เรา”  มักใช้คู่กับ  
“ท่าน”  ในสภาพการที่เป็นทางการหรือใช้คู่กับ  “เธอ”  ในสภาพการเป็นกันเอง ส่วน  “คุณ”  นั้น
มักใช้คู่กับ  “ผม”  หรือ  “ฉัน” แต่ใช้ค าว่า  “เรา”  ในบทโฆษณาเพ่ือแสดงความเป็นกันเอง และ
ความมาเฉพาะเจาะจง ว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเป็นฝุายโฆษณาสินค้า ส่วน  “คุณ”  ใช้แสดง
ความสุภาพ  ความเป็นกันเอง ความเสมอภาพผู้พูดกับผู้ฟัง อ้างถึงผู้ชมโฆษณาทั่วไป 
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 ดังนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่า รายการโทรทัศน์อ่ืนๆ ใช้ทั้งค าที่แสดงความยกย่องผู้ชมโทรทัศน์
โดย ท่านผู้ชม  และแสดงความเป็นกันเอง โดยผู้เรียกผู้ชมว่า  “คุณผู้ชม”  แต่ในรายการโฆษณาซึ่ง
เป็นการใช้ภาษาเพ่ือการค้า กลับเลือกที่จะช าค าที่แสดงความสุภาพและความเป็นกันเองมากกว่าที่
แสดงการยกย่องผู้ชมรายการโทรทัศน์ เพราะการชักชวนผู้ที่มีฐานะเท่าเทียบกันหรือด้อยกว่านั้นท าได้
ดีกว่า สมจริงกว่า และสะดวกกว่าการท่ีชักจูงผู้ที่เหนือกว่า  
 นอกจากนี้ สมพร มันตระสูตร ( 2525: 134) ได้ให้หลักการใช้ภาษาเพ่ือการโฆษณาว่า     
การเขียนค าโฆษณาต้องอาศัยความสามารถในการใช้ภาษาสูงมาก เพราะต้องใช้ภาษาให้ดึงดูดใจ
ผู้อ่าน นอกจากความสามารถในการใช้ภาษาแล้วยังต้องมีความรู้ทางจิตวิทยามวลชนอีกด้วย ซึ่งจะ
เขียนค าโฆษณาให้ประสบผลส าเร็จมีหลักการใช้ภาษาเพ่ือการโฆษณ  าดังนี้  

1) ต้องใช้ภาษาให้สละสลวยนุ่มนวล ชวนสนใจ 
2) ให้ความส าคัญแก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังเป็นส าคัญ อาจต้องมีการยกยอกันบ้าง 
3) หลีกเลี่ยงการใช้ค าภาษาตลาด ค าผวน และค าสองแง่สองมุม 
4) ใช้ถ้อยค าที่ไม่ส่อเสียดหรือท าลายจิตใจของใคร 
5) ใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของการใช้ภาษา 
6) ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามแบบแผน ทั้งถ้อยค า ส านวน การสะกดการันต์และรูปประโยค 
7) ใช้ค าสุภาพ ไม่ทับถมผู้อ่ืน 
8) ไม่ใช้ภาษาโลดโผนและโฆษณาเกินความจริงเป็นการดูถูกสติปัญญาผู้อ่านหรือผู้ฟัง 

 
 2. ภาษาในรายการข่าว 

  ค าศัพท์ที่ใช้อยู่ในรายการข่าวส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง สังคม  การเมืองเศรษฐกิจ
อาชญากรรม  การเกษตร เป็นค าศัพท์ที่มีลักษณะเป็นทางการ  และบ้างก็เป็นค าศัพท์เทคนิคเฉพาะ
ด้าน ข่าวในส่วนที่เป็นข่าวเขียนจึงมักมีค าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้ไม่มาก และเป็นค าที่เป็น
ทางการ  จึงมักจะใช้ค าประสมและค าสมาสที่มีความหมายยาวกว่าค าศัพท์ในรายการอ่ืนๆ เป็นต้นว่า
คณะรัฐมนตรี สนธิสัญญา กระสวยอวกาศ ค าศัพท์เด่น ๆ ที่ใช้ในรายการข่าวเป็นค าที่มีความหมาย
ทางด้านลบมากว่าบวก แต่ส่วนใหญ่จะมีความหมายกลาง ( อรุณีประภา หอมเศรษฐ์.2531: 59)  เช่น  
  ค าท่ีเป็นกลาง รัฐบาล  คณะรัฐมนตรี  การเลือกตั้ง  ค่าแรงขั้นต่ า  แถลงข่าว  
     ตอบค าถาม  หมายก าหนด  การประกวด 
  ค าท่ีเป็นลบ  ข้อเรียกร้อง  การประท้วง  มติไม่ไว้วางใจ  ยุบสภา   ระบาด 
     ผู้เสียชีวิต  ความเสียหาย 
  ค าท่ีเป็นบวก  การร่วมฉลอง  ความร่วมมือ  ความส าเร็จ  
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การใช้ค าในภาษารายการข่าว 

 
 ลักษณะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องนั้น นววรรณ พันธุเมธา (2535: 101-112) ได้อธิบาย
เกีย่วกับเรื่อง การเขียน การใช้ค า และการใช้ประโยคให้ถูกต้องไว้ ดังนี้ ในการพูดเราต้องออกเสียงให้
ถูกต้อง ในการเขียนเราก็ต้องเขียนให้ถูกต้อง การสะกดผิดอาจท าให้  ความหมายผิดไป ในบางกรณี 
การเขียนผิดไม่ถึงกับท าให้ความหมายผิดไป แต่ก็อาจท าให้ผู้อ่านนึกต าหนิได้ เท่าที่สังเกตข้อผิดพลาด
ในการเขียนประกอบด้วย 1) ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับพยัญชนะ 2) ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสระ                 
3) ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวรรณยุกต์4) ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวการันต์ 5) ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
เครื่องหมาย และ 6)ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเว้นวรรค  นอกจากผู้ส่งสารจะต้องระมัดระวังการใช้
ภาษาในด้านค าแล้ว ผู้ส่งสารควรตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ประโยคในการสื่อสารด้วย โดยใช้
ประโยคทีถู่กไวยากรณ ์ไม่ก ากวม สละสลวย และค าในประโยคมีความสัมพันธ์กัน  
 
 เนื่องจากภาษาในรายการข่าวเป็นภาษาของการรายงานเรื่องราวและผู้รายงานมีโอกาส 
เตรียมเรื่องก่อนน าออกอากาศ ลักษณะเด่นของการใช้ค าและวลีจึงอยู่ที่การเรียบเรียงให้สัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน อันได้แก่การใช้ค าเชื่อมและค าขยาย การอ้างถึงบุคคลและสิ่งของหรือ  
การใช้ค าบุรุษสรรพนามก็เป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของการใช้ค าในภาษาข่าว ส่วนความเด่นของ
การใช้วลีนั้นอยู่ที่การน าถ้อยค าและส านวนจากภาษาอ่ืนเข้ามาใช้ในภาษาไทย ในภาพรวมแล้ว
ลักษณะเด่นของค าในรายการข่าว  เป็นเรื่องราวของไวยากรณ์  คือ  การใช้ค าบุรุษสรรพนาม  และ 
ค าขยาย ลักษณะการใช้ค าในรายการข่าว เป็นค าในกลุ่มค าปิด หรือกลุ่มค าที่มีจ านวนจ ากัด   ได้แก่  
ค าบุรุษสรรพนาม  ค าบุพบท  ค าลักษณนาม  และค าแสดงความสุภาพ   
 
 นอกจากนี้  วิเศษ   ชาญประโคน  (2550: 50-55)  อธิบายว่า   หนังสือพิมพ์มีข้อจ ากัดใน
เรื่อง ของเวลาภาษาหนังสือพิมพ์จึงมีลักษณะเฉพาะต่างจากภาษาในวงการอ่ืนดังนี้  คือ ดังนี้ 
 
 1. การใช้ค าอ้างอิงและบุรุษสรรพนาม 

  ด้วยเหตุที่ข่าวเป็นการรายงานเรื่องของใครท าอะไร เมื่อใด ที่ไหน อย่างไร การกล่าว
อ้างถึงบุคคลในข่าวหรือบุคคลที่ 3 จึงเป็นเรื่องหลักในการรายงาน ในแง่ของภาษา ข่าวอาจกล่าวถึง
บุคคลในรายงานโดยการระบุชื่อ และถ้าจ าเป็นต้องกล่าวถึงบุคคลเดียวกันหลายๆ ครั้ง ในข่าวเนื้อ
เดียวกัน ผู้รายงานข่าวก็อาจจะหลีกเลี่ยงการเรียกชื่อซ้ ากันหลายๆ ครั้ง โดยการเลือกใช้ค าอ่ืน ที่
สามารถอาจถึงบุคคลเดียวกันนั้นได้ และค าประเภทหนึ่งที่ช่วยท าหน้าที่ อ้างถึงบุคคลที่กล่าวไปแล้ว
คือ ค าบุรุษสรรพนาม เช่น  
  “รัฐบาลแม็คซิโกและกลุ่มทางการเมืองอีก 8 กลุ่ม ก็ได้ร่วมลงนามในข้อตกลง
สันติภาพเพ่ือช่วยยุติการก่อความสาสงบของกลุ่มชำวนำทางตอนใต้ของรัฐเซียปาส.... 
  ข้อตกลงดังกล่าวนับเป็นการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องประการส าคัญของชำวกบฎ
ชำวนำปำกิสต้ำ ซึ่งเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้แก่ชำวพื นเมือง และให้อ านาจแก่ พวกเขำ โดยผ่าน
การเลือกตั้งที่บริสุทธ์ยุติธรรม กลุ่มกบฏซึ่งสืบเชื้อสารมาจากชนเผ่ามายา พวกเขำ จ าเป็นต้องจัดการ
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กับบรรดาที่ดินของพวกเขำ  นอกจากนี้ยังพยายามท าลายวัฒนธรรมของ พวกเขำด้วย ส าหรับ
สถานการณ์ในรัฐเซียปาสนั้น ในขณะนี้ยังคงไม่น่าไว้วางใจ ถึงแม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลง
สันติภาพแล้ว ประธานาธิบดีคาร์โลส ซาดินาสเดอโกตารี่ ก็ได้ให้ค ามั่นว่าจะนิรโทษกรรมแก่กลุ่มกบฏ
ทั้งหมด แต่ทหารยังมีท่าทีที่แข้งกร้าว ในขนาดท่ีกลุ่มกบฏก็ยังคงหลบซ่อนอยู่ในป่า....” 

  นอกจากนี้ ในข่าวการให้สัมภาษณ์หรือข่าวภาคภาษาพูดของบุคคลต่างๆ ยังปรากฏ
การใช้ค าว่า “ท่าน”  ในลักษณะใหม่ คือ ใช้ค าหน้าที่บุคคลธรรมดา เช่น ท่านบรรหาร ท่านประมาณ 
ซึ่งเป็นการแสดงความยกย่องผู้ที่ถูกกล่าวถึง และในขนาดเดียวกันก็เป็นการถ่อมตัวของผู้พูดด้วย  
 
 2. การใช้ค าบุพบท 
  ในภาษาไทยรายการข่าวจะใช้ค าบุพบท มากว่ารายการใดๆ ทั้งนี้เป็นเพราะรายการ
ข่าวใช้ค าบุพบททั้งในลักษณะใหม่และลักษณะเดิม ในการใช้แบบเดิมค าบุพบทใช้น าหน้าค านามเพ่ือ
สื่อความหมายต่างๆ แต่ในภาษาข่าวนั้นมีการใช้ค าบุพบทที่แตกต่างไป  ดังนี้ 
  2.1 ค าบุพบท  “ใน”  นอกจากใช้แสดงความสัมพันธ์เพ่ือบอกสถานที่   ซึ่งจัดว่าเป็น
ความหมายที่เป็นรูปธรรมแล้วยังใช้แสดงความสัมพันธ์ใหม่  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นนามธรรมมาก
ขึ้น ไม่มีสิ่งที่มีตัวจนประกอบให้เห็นได้เหมือนการใช้แบบเดิม เช่น ในห้อง ในบ้าน แต่ในวลี“ในฐานะ
หัวหน้าฝุายค้าน...” ค าว่า “ฐานะ” มีความเป็นนามธรรมมากกว่า “ห้อง” “บ้าน” และภาษาใน
รายการข่าวในปัจจุบันใช้ “ใน” แสดงความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เช่น  ในระดับ
นโยบาย..... ในระยะยาว..... ในอานคต..... ในข้อตกลง..... 
   “ในการประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ โดยมีการลงมติเห็นชอบ
อย่างเป็นเอกฉันท์” 
   “อ านาจในการบริหาร” 
  2.2 การขึ้นต้นประโยคด้วยค าบุพบท  “จาก”  มักจะใช้ในการอ้างอิงถึงข่าวที่เคย
รายงานมาก่อนแล้ว หรือให้ข่าวเก่าเป็นจุดเริ่มใหม่ เช่น 
   “ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในครั้งนั้นประชาชนสามล้านคนต้องทรมานจำก
การถูกปิดล้อมของพวกกองทัพเยอรมัน” 
   “จำกปัญหาการจราจรเชียงใหม่ เราจะไปดูปัญหาถ่านหินลิกไนต์ใน...” 
  2.3 การใช้ค าประเภทอ่ืนท าหน้าที่เชื่อมค าในท านองเดียวกับค าบุพบท  ได้แก่ ค าว่า
“ทาง”  “ด้าน” และ “ต่อ” 
   2.3.1 ค าว่า  “ทาง” โดยปกติเป็นค านาม  มีความหมายว่า แนว วิธี ฝุาย ถนน 
เมื่อใช้เป็นค าเชื่อมที่มีความหมายว่า  “เกี่ยวกับ” หรือในข่าวต่างประเทศเทียบได้กับค าที่ท าหน้าที่
เป็นคุณศัพท์  เช่น  political religious social  เช่น 
    “ส่วนการพัฒนาทำงการทหารนั้น... 
    รัสเซียถือว่าการสร้างความสัมพันธ์ทำงการค้า... 
    แต่จะให้ความร่วมมือทำงทหารอย่างจ ากัด... 
    ความร่วมมือทำงเศรษฐกิจของประเทศท้ังสอง... 
    ความขัดแย้งทำงความคิดเรื่องการเลือกตั้ง...” 
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   2.3.2 ค าว่า  “ด้าน” เป็นค านามเหมือนกันกับค าว่า “ทาง” และจากการใช้เป็น
ค าเชื่อมจะมีความหมายเหมือนกับค าว่า “ทาง” เช่น 
    “ความร่วมมือด้านการทหารครั้งใหม่” 
    “ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ” 
    “ปัญหาทางด้านการจราจร” 
   2.3.3 ค าว่า “ต่อ” ตามปกติเป็นค ากริยาสื่อความหมายว่า เพ่ิมมากขึ้น หรือท า
ให้ยาวขั้นในรายการข่าว  “ต่อ” ใช้เป็นค าเชื่อมในท านองเดียวกับค าบุพบท และการใช้ 2 แบบคือ 
แบบแรกใช้เริ่มต้นประโยคและอยู่หน้าค านาม มีความหมายว่า “เกี่ยวกับ” และใช้ตามหลังค านาม มี
ความหมายเหมือนกับค าว่า “กับ” เช่น 
    “ต่อค าถามเรื่องการยุบสภา” 
    “ต่อข้อถามที่ว่า รู้สึกแปลกใจหรือไม่...” 
    “ความเสียหายที่มีต่อประเทศรัสเซีย...” 
    “ความวิตกกังวลต่อเกาหลีเหนือ...” 
 
 3. การเพิ่มขอบเขตความหมายและหน้าที่ของค าว่า  “ซึ่ง” 
  โดยทั่วไปค านี้ท าหน้าที่เป็นสรรพนาม ท าหน้าที่แทนค าท่ีน าหน้า  เช่น 
  “ในระหว่างการตอบข้อซักถามก็มีเด็กน้อยชาวรัสเซียคนหนึ่งได้ถามว่า  ประธานาธิบดี
คลินตันมีความคิดที่จะเป็นผู้น าของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อไหร่ ซึ่งผู้น าสหรัฐอเมริกาได้เรียกหนู
น้อยรายนี้ออกมาจับมือกับเขา  พร้อมกับบอกว่า  สักวันหนึ่งเขาอาจจะได้เป็นประธานาธิบดีของ
รัสเซีย  ซึ่งได้สร้างความครื้นแครงให้กับชาวรัสเซีย...” 
 

  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า  “ซึ่ง”  ค าแรกใช้แทนค าว่า  “ต่อค าถามนี้”  และ 
“ซ่ึง”ค าท่ีสองใช้แทนค าว่า “การกระท าดังกล่าว”  การใช้  “ซึ่ง”  เชื่อมความหมายใหม่เข้ากับความ
เก่าท่ีน าหน้าในลักษณะนี้มีใช้อยู่แพร่หลายทั้งใยข่าวต่างประเทศ และข่าวในประเทศ 
 
 4. การแพร่หลายของการใช้ค าลักษณะนามแบบใหม่ 

  ตามปกติค าลักษณนามอาจจ าแนกออกเป็น  ค าที่บอกรูปร่างลักษณะบางอย่างของ
ค านาม  เช่น  ลูก  ใบ แผ่น  ค าที่ใช้เหมือนค านามแต่ไม่บอกลักษณะของค านาม  เช่น  อัน  ค าซ้ า
ค านามใช้เป็นลักษณนาม  เมื่อค านามไม่อยู่ในประเภทที่จะใช้ค าลักษณนามอ่ืนๆ แล้ว  เช่น  ห้อง 2 
ห้อง  ดอกไม้ 2 ดอก  แต่ในภาษาข่าวนั้นมีการใช้ลักษณนามที่แตกต่างออกไป  และที่พบมากที่สุด  
คือค าว่า  “ศพ” กับค าว่า “ตัว”  เช่น 
  “มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ 16 ศพ” 
  “มีสินค้าส่งออกหลายตัวอยู่ในข่ายที่ต้องถูกพิจารณา...” 
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 5. การใช้ค าแสดงความสุภาพในปริบทใหม่ 

  ค าแสดงความสุภาพ  “ค่ะ”  และ  “ครับ”ตามปกติจะอยู่ท้ายประโยคหรือข้อความ 
เพ่ือแสดงความสุภาพของผู้พูด  เช่น  สวัสดีค่ะ  สวัสดีครับ หรือใช้ตอบรับ แต่ในรายการข่าวมีการใช้
แบบใหม่เพ่ิมข้ึน  คือ  ทั้ง  “ค่ะ”  และ  “ครับ”  ใช้เป็นค าที่อยู่ต้นประโยคหรือข้อความ  ใช้เป็นการ
เปิดเรื่องใหม่  คือ  ไม่จ าเป็นต้องมีค าหรือข้อความอ่ืนน ามาก่อน  แต่ต้องเป็นการเริ่มสถานการณ์ ใหม่
หรือเรื่องใหม่  เนื่องจากรายการข่าวเป็นรายการยาวประกอบขึ้นด้วยข่าวสั้นๆ  หลายข่าว  และมีการ
พักโฆษณาเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงที่เริ่มใหม่ผู้อ่านข่าวจะใช้ค าว่า  “ค่ะ”  “ครับ”  เป็นค าเปิดช่วงใหม่ได้ 
ดังนั้นถ้าผู้อ่านข่าวเลือกที่จะใช้ค าดังกล่าวนี้เป็นค าเปิดทุกครั้งก็มีโอกาสที่จะใช้หลายครั้ง แม้กระทั่ง
การพูดครั้งสุดท้ายก่อนการปิดรายการ  ก็มีผู้ใช้เช่นกัน  เช่น 
  “ค่ะ ทีนี้กลับมาที่ประเทศของเราบ้าง...” 
  “ครับ ไปดูผลการซกมวยที่เวทีราชด าเนิน...” 
  “ค่ะ วันนี้เราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้...” 
 
การใช้ภาษาข่าวในนิตยสาร  

จันทนา ทองประยูร และมนวิภา วงรุจิระ (2550:148-160)  ได้อธิบายเกี่ยวกับการใช้ภาษา
ข่าว การใช้ภาษาบทความ  และการใช้ภาษาสารคดีในนิตยสาร สามารถสรุปลักษณะภาษาข่าวใน
นิตยสารดังนี้ 

1.1 การพาดหัวข่าว ข่าวในนิตยสารไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องคามยาวของคอลัมน์หรือ 
พ้ืนที่มากเท่ากับข่าวหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่พาดหัวข่าว การเขียนพาดหัวข่าวนิตยสาร 
มักเขียนโดยผู้สื่อข่าวหรือผู้ที่รับผิดชอบรายงานข่าวชิ้นดังกล่าว ในรูปวลีสั้น ๆ หรือประโยคสั้น ๆ 
เพียงหนึ่งบรรทัด และใช้ภาษาแบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ  

1.2 รูปแบบประโยค ภาษาข่าวนิตยสารนิยมเขียนประโยคท่ีสมบูรณ์มากกว่าภาษา 
ข่าวหนังสือพิมพ์ ที่มักละประธานหรือตัดทอนค าเชื่อมบางส่วนออกเพ่ือประหยัดพ้ืนที่ ใช้ประโยคสั้น 
กระชับ ชัดเจน ได้ใจความ ไม่ยืดยาวหรือวกวน และนิยมใช้ประโยคเดี่ยวมากกว่าประโยคซ้อน  

1.3 ระดับภาษา ภาษข่าวนิตยสารโดยทั่วไปเป็นภาษาก่ึงแบบแผน และใช้ลีลาการ 
เขียนแบบให้ข้อเท็จจริง (fact story) แต่อาจใช้ภาษาสนทนาปะปนในข่าวได้โดยเฉพาะคอลัมน์ข่าวที่
ต้องการเสนอข่าวคราวกิจกรรมของคนในสังคมเฉพาะที่ผู้อ่านสนใจ ด้วยลีลาการเขียนแบบหยิกแกม
หยอก  

1.4  การใช้ค าสแลง หรือค าเฉพาะสมัย ภาษาข่าวในนิตยสารไม่นิยมใช้ค าสแลง ค า 
เฉพาะสมัย หรือค าแสดงภาพลักษณ์เกินจริง  เหมือนภาษาข่าวหนังสือพิมพ์ เพราะข่าวนิตยสารมัก
มุ่งเน้นการแจ้งความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในสั งคมหรือกิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่
สนใจ 

1.5 การใช้ฉายาหรือชื่อเล่นของบุคคล  ข่าวนิตยสารอาจใช้ฉายาหรือชื่อเล่นของ 
บุคคล ในข่าว โดยเฉพาะในส่วนพาดหัวข่าวบ้าง แต่จะไม่พบในเนื้อความข่าว ยกเว้นข่าวที่ปรากฏ ใน
คอลัมน์ที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์เสนอ ข่าวคราวความเคลื่อนไหว ของแวดวงสังคมเฉพาะกลุ่ม และ
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ต้องการให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินด้วยลีลากระเช้าเย้าแหย่บุคคลที่เป็นข่าวจึง ใช้ฉายาหรือชื่อเล่น
ของบุคคล ในขา่วมาประกอบการเขียน 

1.6 การใช้ภาษาเชิงวิพากษ์ ความแตกต่างของงานเขียนข่าวในนิตยสารกับ 
หนังสือพิมพ์ คือ ความชัดเจนในการแสดงจุดยืนหรือข้อคิดเห็น นักศึกษาด้านวารสารศาสตร์มักได้รับ
ค าสั่งสอนว่าไม่ให้ใส่ ความคิดเห็นลงไปในข่าวหนังสือพิมพ์ แต่ส าหรับนิตยสารผู้เขียนอาจมีแนวคิดต่อ
ข่าว ที่เกิดขึ้นและอาจแสดงจุดยืนชัดเจน บางกรณีเราจึงพบคอลัมน์ข่าวในนิตยสารมีความเป็นกลาง 
น้อยกว่าข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยการ ใช้ภาษาเชิงวิพากษ์ ยกเว้นกรณีข่าวสั้น หรือการสรุปข่าว
รอบสัปดาห์ หรือรอบเดือนที่รายงานข้อเท็จจริงล้วน ๆ ซึ่งผู้เขียนจะไม่ใช้ภาษาเชิงวิพากษ์ 
 
สรุป  

ในบรรดาสื่อมวลชนที่เสนอข่าว ผู้เสนอข่าวโทรทัศน์น่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกที่ต้องใส่
ใจเป็นพิเศษ เพราะข่าวโทรทัศน์ใช้ทั้งภาษาเขียนในการท าบท ใช้ทังภาษาพูดเมื่อต้องเสนอข่าวต่อ
ผู้ชม บางทีต้องอาศัยอวัจนภาษาประกอบและยังมีภาพเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับประกอบเนื้อ
ข่าวที่สื่อด้วยภาษา   ยิ่งกว่านั้นในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาขึ้นมาก จนผู้ชมสามารถส่ง
ข้อความสื่อกับผู้เสนอข่าวได้    ภาษาท่ีผู้ชมสื่อถึงผู้จัดรายการข่าวโทรทัศน์ก็น่าจะเป็นภาษามาตรฐาน
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึงต้องค านึงถึงการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย   นอกจากนี้ ภาษา
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุต่างๆกันรวมทั้งส านึกของผู้ใช้ภาษาว่าตนน่าจะใช้ภาษาของตนได้
โดยอิสระ แต่การที่ภาษาเปลี่ยนแปลงเร็วและมีผู้ใช้โดยไม่ค านึงถึงขนบ กฎเกณฑ์และระเบียบที่ มีอยู่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การสื่อสารได้ ภาษามาตรฐานซึ่งเป็นแบบวิธีใช้ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งมิให้ภาษาเปลี่ยนแปลงเร็วและเอ้ือให้คนจ านวนมากสื่อสารกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นในฐานะผู้ที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและเป็นภาษษประจ าชาติ  เราจึงควร
ช่วยกันส านึกและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามปริบทของสังคม 
 
แบบฝึกหัด 

จงอ่านข่าวต่อไปนี้แล้ววิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน  แล้วน าเสนอ 
ความคิดเห็นเป็นความเรียง 2-3 หน้ากระดาษ A4  
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124 

เอกสารอ้างอิง 
 

กาญจนา  นาคสกุล และคณะ.(2524). การใช้ภาษา.กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย. 
จรัญญา ดีบุญมี.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และสุวรรณา ตั้งฑีฆะรักษ์.(2543).ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. 

กรุงเทพฯ : เฟ่ืองฟูา พริ้นติ้ง. 
จันทนา ทองประยูร และมนวิภา วงรุจิระ.(2550). ภาษาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ภาษาเพื่อ 

การสื่อสาร. หน่วยท่ี 10. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นพดล จันทร์เพ็ญ.(2535).การใช้ภาษาไทย.กรงุเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์. 
นววรรณ พันธุเมธา .(2535).ไวยากรณ์ไทย.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
บรรจบ  พันธุเมธา .(2519). ลักษณะภาษาไทย.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
วิเศษ ชาญประโคน.(2550).ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : ทริปเพ้ิล กรุ๊ป. 
สมพร มันตะสูตร.(2540). การเขียนเพื่อการสื่อสาร .กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สมพร มันตระสูตร.(2525). สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สถาบันภาษาไทย.(2545).บรรทัดฐานภาษาไทย ล.1 : ระบบเสียงภาษาไทย การอ่านค าและ 

การสะกดค า.กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 
อรุณีประภา หอมเศรษฐ์.(2531).มนุษยสัมพันธ์.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
เร่ือง สัมมนาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ความหมายของวรรณคดี วรรณกรรม  วรรณศิลป์ 
2. ประเภทของวรรณคดี 
3. องค์ประกอบของวรรณศิลป์ 
4. เอกลักษณ์ของวรรณคดีไทย 
5. คุณค่าของวรรณคดี 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อเรียนบทนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้  

1. อธิบายความหมายของวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณศิลป์ได้ 
2. บอกความแตกต่างระหว่างวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณศิลป์ได้ 
3. บอกประเภทของวรรณคดีได้ 
4. บอกองค์ประกอบของวรรณศิลป์ได้ 
5. บอกเอกลักษณ์ของวรรณคดีไทยได้ 
6. บอกคุณค่าของวรรณคดีได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายและสรุปเนื้อหาบทที่ 7 จากเอกสารและ power  point 
2. ยกตัวอย่างวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณศิลป์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
3. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
4. นักศึกษาเลือกบทความที่เกี่ยวกับวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่สนใจมาศึกษาคนละ 1 

เรื่อง 
5. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายกลุ่มละ 5-6 คน  แสดงการอภิปราย  กลุ่มละ 25 นาท ี จาก

บทความที่คัดเลือกมา แล้วนําเสนอหน้าชั้นเรียน  
6. นักศึกษาตอบคําถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power point  “บทที่ 7 สัมมนาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย” 
3. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
4. ซีดีประกอบการสอนเกี่ยวกับตัวอย่างของวรรณคดี  วรรณกรรม 
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5. ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณศิลป์ 
6. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจคําถามท้ายบท 
2. สังเกตพฤติกรรม 
3. การฝึกปฏิบัติการอภิปรายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. การตอบคําถามของนักศึกษา 
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บทท่ี  7 
สัมมนาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

 
 

ความหมายของวรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลป์ 
 
 วรรณคดี  หากจะพิจารณาความหมายของวรรณคดี   ตามรูปศัพท์หรือตามตัวอักษร 
วรรณคดี  มาจากคําว่า  “วรรณ”  แปลว่า  หนังสือ  และคําว่า  “คดี”  หมายถึง  การดําเนินไป  
ความเป็นไปรวมความวรรณคดี  หมายถึง  แนวทางแห่งหนังสือ  ซึ่งมีความหมายกว้างมาก  คือ  
ข้อเขียนใดที่จัดว่าเป็นหนังสือข้อเขียนนั้นจะนับเป็นวรรณคดี 
 สําหรับพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2554  ได้ให้ความหมายของวรรณคดีว่า 
“วรรณคดี”  คือ  หนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี  คําว่า  วรรณคดีปรากกอยู่ในพระราชกฤษฎีกานี้
กําหนดหนังสือไม่ว่าเรื่องใด  จะเป็นหนังสือโบราณบัณฑิตแต่งไว้ก็ดี   หนังสือปัจจุบันบัณฑิตแต่งขึ้น
ใหม่ก็ดี  ในประเภทนี้  ได้แก่ 
 1. กวีนิพนธ์ คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 
 2. ละครไทย คือ แต่งเป็นกลอนแปด มีกําหนดหน้าพาทย์ ฯลฯ 
 3. นิทาน คือ เรื่องราวทีผูกขึ้นและแต่งเป็นร้อยแก้ว 
 4. ละครพูด 
 5. คําอธิบาย  คือ  เอสเซย์  หรือ  แปมเฟลต  แสดงด้วยศิลปวิทยา  หรือกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่ง  (แต่ไม่ใช่ตําราเรียนหรือแบบเรียน)  หรือความเรียงเรื่องโบราณคดี  มีพงศาวดาร  เป็นต้น) 
ให้นับเป็นหนังสือควรพิจารณาในวรรณคดีสโมสรตามพระราชกฤษฎีกานี ้ (วันเนาว์ ยูเด็น.2530 : 2) 
 ในมาตรา  8  ได้กําหนดลักษณะของหนังสือวรรณคด ี ดังนี้  (เสถียรโกเสศ, 2515 : 5-6) 
 1. เป็นหนังสือดี  กล่าวคือ  เป็นเรื่องที่สมควร  ซึ่งสาธารณชนจะอ่านได้  โดยไม่เสีย
ประโยชน์  คือ  ไม่เป็นเรื่องทุภาษิต หรือเป็นเรื่องชักจูงความคิดผู้อ่านไปในทางอันไม่เป็นแก่นสาร
หรือจะชักชวนให้คิดวุ่นวายไปในทางการเมือง อันจะเป็นเครื่องรําคาญแก่รัฐบาลขิงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
 2. เป็นหนังสือแต่งดี  ใช้วิธีเรียบเรียงอย่างใดๆ  ก็ตาม  แต่ต้องเป็นภาษาไทยอันดีถูกต้อง
ตามเยี่ยงที่ใช้ในโบราณกาล หรือปัจจุบันกาลได้ ไม่ใช่ภาษาที่เลียนภาษาต่างประเทศหรือใช้วลีผูก
ประโยคประธานตามภาษาต่างประเทศ เช่น ใช้ว่า ไปจับรถไฟ แมน ไปขึ้นรถไฟหรือโดยสารรถไป 
และมาสาย แทนมาช้า หรือมาล่า  หนังสือที่จัดให้เป็นวรรณคดีและไม่เป็นวรรณคดีนั้นเปรียบเทียบใน
ประเด็นต่างๆ ให้เห็นชัดเจน ดังนี้ 
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วรรณคดี ไม่เป็นวรรณคดี 
1. อ่านแล้วเกิดอารมณ์  (emotion)  เช่นเกิดความดี

ใจ เสียใจ เศร้าโศก ตื่นเต้น  เป็นต้น 
1. เป็นหนังสือท่ีเกี่ยวกับความเป็นจรงิ(fact) มิใช่เรื่อง

เกี่ยวกับอารมณ ์
2. อ่านแล้วเกิดจตินาการ  หรือความคิดคํานึง 

(imagination)  เห็นคล้อยตามความคิดของกวี 

2. เป็นหนังสือท่ีเกี่ยวกับเหตุผล(reason) เช่น 
ประเภทวิทยาศาสตร์  กฎหมาย เป็นต้น 

3. เป็นหนังสือท่ีดึงดูดและเร้าความสนใจ (interest)  
ของผู้อ่านทําให้อ่านสนุก และเพลดิเพลิน 
(pleasure) 

3. เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสั่งสอน  หรือให้ความรู้ 
(instruction) 

 
 ม.ล. บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  (2539 : 40)  ได้กล่าวไว้ว่า  หนังสือจะได้รับการยกย่องว่า
เป็นวรรณคดี มักจะความหมายเหมาะสม ดังนี้ 
 1. มักใช้ถ้อยคําที่เลือกเฟ้นอย่างประหยัด หมายถึง ผู้ประพันธ์ได้เอาใจใส่กับถ้อยคํา
สํานวนของตน ทุกคนที่ใช้ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ใครไปดัดแปลงก็จะให้คุณค่าของหนังสือนั้น
ลดไปไม่มากก็น้อย เพราะผู้ประพันธ์ย่อมจะได้ไตร่ตรองคัดหาสํานวนโวหารจนเหมาะแก่ใจแล้วจึง
เขียนลงในหนังสือนั้น 
 2. ด้วยเหตุที่หนังสือมีความเหมาะสม มีสํานวนภาษาที่ประณีต ผู้อ่านมักจะติดใจอ่าน
หลายครั้ง อ่านครั้งที่หนึ่งแล้ว อ่านครั้งที่สองคือ ก็ยังไม่รู้สึกเบื่อหน่าย อ่านครั้งที่สามก็ยังแลเห็น
คุณค่าเพ่ิมเติมอีก 
 3. หนังสือวรรณคดีมักมีคุณค่าหลายทาง ผู้ที่อ่าน แล้วติดใจอยากเผยแพร่ เกียรติคุณของ
หนังสือ อยากให้ญาติมิตรอ่าน อยากให้เป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลาน ไม่อยากให้อนุชนลืมหนังสือ
เหล่านี้ 
 ประสิทธิ์  กาพย์กลอน  (2523 : 133-134)  ได้สรุปลักษณะของวรรณคดีไว้  2  ลักษณะ
ดังนี้ 
 1. ต้องเป็นหนังสือแต่งดี ดีในที่นี้ หมายถึง ดีในคุณค่า ได้แก่ คุณค่าทางปัญญาจิตนาการ 
รูปแบบคําประพันธ์และเนื้อหาต้องสอดคล้อง เหมาะเจาะ และอาศัยกาลเวลาพิสูจน์ด้วย 
 2. แต่งอย่างมีศิลปะ เคารพกฎเกณฑ์แบบบังคบการแต่ง มีลักษณะของเรื่องที่สมบูรณ์
ตั้งแต่การวางเรื่องจนถึงท่วงทํานองศิลปะในการแต่ง 
 3. แสดงความคิดดี 
 4. อ่านแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตาม หรือเกิดจิตนาการ 
 5. ภาษาท่ีใช้ไพรเราะ 
 6. มีประโยชน์ 
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ประเภทของวรรณคดี 
 
 การจําแนกประเภทของวรรณคดี  สามารถจําแนกได้ตามลักษณะต่างๆ  ดังนี้  (วันเนาว์   
ยูเด็น, 2530 : 5-7) 
 1. จ าแนกตามลักษณะของการเขียน  สามารถแบ่งได้  2  ประเภท  คือ 
  1.1 ร้อยแก้ว  หมายถึง  การเขียนที่มีลักษณะเป็นความเรียงธรรมดา  ไม่บังคับ   
ฉันทลักษณ ์
  1.2 ร้อยกรอง  หมายถึง การเขียนที่บังคับรูปแบบฉันทลักษณ์หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ 
เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย 
 
 2. จ าแนกตามความมุ่งหมายส าคัญ  โดยพิจารณาประโยชน์ที่ได้รับจากวรรณคดีนั้นๆ
เป็นสําคัญ  ซึ่งแบ่งได้  2  ประเภท  ดังนี้ 
  2.1 วรรณคดีบริสุทธิ์  เป็นวรรณคดีมุ่งให้เกิดสุนทรียะทางอารมณ์ ให้ความรู้สึก
เพลิดเพลิน 
  2.2 วรรณคดีประยุกต์  เป็นวรรณคดีมุ่งหวังประโยชน์ อ่ืนนอกจากความรู้สึก
เพลิดเพลินหรืออารมณ์ เช่น มุ่งหวังบันทึกเหตุการณ์ เป็นคําสอนหรือแสดงข้อคิดเห็น เป็นต้น 
 
 3. จ าแนกตามลักษณะเนื้อหา  แบ่งออกได้ ดังนี้ 
  3.1 วรรณคดีนิราศ  เป็นการเขียนในทํานองบันทึกการเดินทาง การลัดพรากจากคน
รัก ความอาลัย อาวรณ์ เป็นต้น 
  3.2 วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  เป็นการเขียนเชิงบันทึกเหตุการณ์ในทํานองสรรเสริญ
พระเกียรติพระมหากษัตริย์ 
  3.3 วรรณคดีเก่ียวกับศาสนา  วรรณคดีประเภทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา 
  3.4 วรรณคดีพิธีการขนบธรรมเนียม  จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ หรือ
ขนบประเพณีสําคัญ 
  3.5 วรรณคดีสุภาษิต  เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหาเพ่ือสอนใจ ให้สติและข้อคิด 
  3.6 วรรณคดีการละคร  เป็นวรรณคดีที่เขียนเพื่อนําไปใช้ในการแสดง  เนื้อหาจะเป็น
เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ หรือเรื่องราวชีวิต 
 
 4. จ าแนกตามลักษณะหลักฐานการได้มา  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 
  4.1 วรรณคดีที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน  คือ  จารึกเขียนไว้เป็นอักษรตัวหนังสือ  ไม่ว่า
จะจารึกไว้ในใบลาน สุดข่อย หรือแผ่นศิลา หรือการพิมพ์อย่างในปัจจุบัน 
  4.2 วรรณคดีที่ไม่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน  แต่ถ่ายทอดจดจําสืบต่อๆ กันมาถ่ายทอด
ด้วยปาก ที่เรียกว่ามุขปาฐะ ซึ่งไม่สารมารถทราบชื่อผู้แต่ง ส่วนใหญ่จะเป็นวรรณกรรมท้องถิ่น รวมทั้ง
บทเพลงกล่อมเด็กและการละเล่นพ้ืนเมืองต่างๆ ด้วย 
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 วรรณกรรม ความหมายของวรรณกรรมตามพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2554) 
ได้ให้นิยามไว้ว่า  วรรณกรรม  หมายถึง  งานหนังสือ  งานนิพนธ์ที่ทําขึ้นทุกชนิด  ไม่ว่าจะแสดง
ออกมาโดยวิธีใด หรือในรูปแบบใด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คํา
ปราศรัย สุนทรพจน์ สิ่งบันทึกเสียงภาพ 
 คําว่า  วรรณกรรม  เป็นคําศัพท์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรม 
และศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ซึ่งได้ให้นิยามคําว่า  “วรรณกรรม”  และศิลปกรรมไว้รวมกันดังนี้ 
 “วรรณกรรมและศิลปกรรม หมายความรวมถึงการท าขึ้นทุกชนิดในแผนกวรรณคดีแผนก
วิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะ จะแสดงออกมาโดยวิธีหรือรูปร่างอย่างใดก็ตาม เช่น สมุด สมุดเล็ก 
และหนังสืออ่ืนๆ เช่น ปาฐกถา เทศนา หรือวรรณกรรมอ่ืนๆ อันมีลักษณะเดียวกันหรือนาฏกียกรรม 
หรือนาฎกียกรรมดนตรี หรือแบบฟูอนร า และการเล่นแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้ ซึ่งแบบการแสดงนั้นๆ 
ได้ก าหนดไว้เป็นตัวหนังสือ หรืออย่างอ่ืน ฯลฯ” (ประทปี เหมือนนิล, 2523 : 5) 
 ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  (2536 : 56)  ได้กล่าวถึงความหมายของวรรณกรรมไว้ว่า 
วรรณกรรม คือ ศิลปกรรมประเภทหนึ่ง เปรียบได้กับจิตรกรรมหรือประติมากรรม วรรณกรรมมีรูป
เป็นตัวหนังสือ ซึ่งอาจเขียนอยู่ในสมุดไทย หรือพิมพ์ในสมุดฝรั่ง ซึ่งปัจจุบันเรียนกว่าหนังสือเล่มหนึ่ง
หรือเป็นบทความออกอากาศทางวิทยุ เป็นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารอย่างหนึ่ง คือ มี
“สาร” ได้แก่ ความคิดหรือความหมายที่ผู้เขียนต้องการส่งถึงผู้อ่าน การสื่อสารทางวรรณกรรมอาจ
ผ่านจักษุประสาท คือ ผู้อ่านเอง หรือผ่านโสตประสาทก็ได้ 
 ส่วนคําว่า วรรณกรรมปัจจุบันนั้น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Contemporary Literature ซึ่ง
หมายรวมถึงวรรณกรรมที่มีรูปแบบ ความคิด เนื้อหา แตกต่างจากวรรณกรรมในอดีต คือ ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 3 เป็นต้นไป (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2517 : 1-7) วรรณกรรมปัจจุบันอาจตัดสินได้โดย
พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ใช้ลักษณะวรรณกรรมเป็นเครื่องกําหนด   คือ  วรรณกรรมที่มีลักษณะต่างๆ 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เพราะรับอิทธิพลจากวรรณกรรม  หรือความคิดของชาวตะวันตก  ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึง 
  1.1 วรรณกรรมประเภทต่างๆ เช่น สารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น ร้อยกรอง บทละคร 
  1.2 กลวิธีการแต่ง เช่น การสร้างโครงเรื่อง กลวิธีการเดินเรื่อง การสร้างตัวละคร 
  1.3 แนวคิดและปรัชญาในการแต่ง 
 2. ใช้เวลาเป็นเครื่องกําหนด อาจนับทวนถอยขึ้นไปจากขณะนี้ทุกรอบ 10 ปี จนถึง
ประมาณ พ.ศ. 2400 
 
 วรรณกรรมปัจจุบันจําแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
 1. บันเทิงคดี ได้แก่ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย 
 2. สารคดี ได้แก่ สารคดีท่ัวไป สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ เป็นต้น 
 3. สาระบันเทิง ได้แก่ การ์ตูน บทความ 
 4. เรื่องแปล 
 5. กวีนิพนธ์ 
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 วรรณศิลป์ คําว่า วรรณศิลป์ (The art of literature) ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติราช
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2546 หมายถึง ศิลปะของการเรียบเรียงถ้อยคํา ซึ่งประกอบด้ วยความรู้สึก
สะเทือนใจและจินตนาการ และสร้างข้ึนเป็นรูปมีเรื่องราวเป็นรายละเอียด วรรณศิลป์เป็นคุณสมบัติที่
ทําให้วรรณกรรม เป็นวรรณคดีได้ (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2517 : 4-7) และ สิทธา พินิจภูวดล (2515: 
3)ได้แสดงความหมายเห็นว่า วรรณศิลป์ คือ ศิลปะในการแต่งหนังสือ หัวใจของศิลปะทั้งหลายก็คือ
สุนทรียภาพ หรือความประณีตงดงาม ได้แก่ ความงามของภาษา ความงามของเนื้อเรื่อง ซึ่งกลมกลืน
กับรูปแบบความงาม ความมีสาระหรือแนวคิดท่ีสอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง 
 

องค์ประกอบของวรรณศิลป์ 
 
 กุหลาบ  มัลลิกะมาส  (2517 : 7)  ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของวรรณศิลป์มีดังต่อไปนี้ 
 1. อารมณ์สะเทือนใจ 
 2. ความนึกคิด จินตนาการ 
 3. การแสดงออก 
 4. ท่วงทํานองเขียนเฉพาะกวี (Style) 
 5. เทคนิค 
 6. องค์ประกอบอื่นๆ 
 
 1. อารมณ์สะเทือนใจ  เกี่ยวกับอารมณ์สะเทือนใจแยกกล่าวได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1.1 อารมณ์สะเทือนใจเกิดข้ึนกับผู้เขียน  กวีที่มีอารมณ์สะเทือนใจจะมีแรงบันดาลใจ
ให้เกิดบทประพันธ์ บทกวีที่มีศิลปะและลักษณะพิเศษขึ้น เช่น ฤๅษีวาลมีกิเห็นนกกระเรียนกระพือปีก
ปกป้อง ร้องเต้น อยู่กับคู่ของมัน ซึ่งถูกนายพรานยิงตาย จึงเกิดอารมณ์สะเทือนใจจึงเปล่งออกมาเป็น
โศลก บทโศลกนี้เองเป็นบ่อเกิดเรื่องรามเกียรติ์ หรือสุนทรภู่ในยุคที่ตกอับ สมัยรัชกาลที่ 3 สุนทรภู่ได้
แต่งนิราศภูเขาทองมีหลายตอนที่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์สะเทือนใจของสุนทรภู่  เช่น 
    ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 

   โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร แต่ปางก่อนเคยเฝูาทุกเช้าเย็น 

   พระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาด ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญ 

   ทั้งโรคซ้ ากรรมซัดวิบัติเป็น  ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพ่ึงพา 
 
หรือความอีกตอนหนึ่งกล่าวว่า 
 

    เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตลบ ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา 
   สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา  วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ 
         (นิราศภูเขาทอง) 
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   มีวรรณคดีอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากอารมณ์สะเทือนใจของกวี คือ วรรณคดี
นิราศซึ่งเขียนขึ้นจากความสะเทือนใจที่ต้องพลัดพรากจากหญิงคนรักไปแดนไกลกวีจะบรรยาย
เส้นทางเดินควบคู่ไปกับพรรณนาความรู้สึกของตน 
 

  1.2 อารมณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นจากผู้อ่าน  เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วเกิดอารมณ์สะเทือนใจ
ตามท่ีกวีต้องการ นั่นแสดงว่างานเขียนนั้นเขียนได้ดี มีศิลปะการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษรทําให้
ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม หรือเกิดความรู้สึกเหมือนกับตนเองประสบกับเหตุการณ์นั้น ผู้อ่าน
ประเภทนี้มักเป็นผู้ที่มีความรู้สึกอ่อนไหว เข้าถึงสุนทรียรสของวรรณคดี และมักเป็นผู้ที่เรียนสาย
ศิลปะมากกว่าผู้ที่เรียนสาขาวิทยาศาสตร์ 
 
 2. ความนึกคิดและจินตนาการ 
  ความนึกคิดและจินตนาการ จะช่วยให้กวีสามารถสร้างเรื่องเรียงเรื่องและตกแต่ง
เรื่องมให้มีศิลปะหรืองดงามยิ่งขึ้น ซึ่งกลวิธีทําได้หลายรูปแบบ คือ 
  2.1 เขียนตรงไปตรงมา  เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกไปตามที่บรรยาย  หรือเกิด
จินตนาการ เช่น ตอนอิเหนาได้เห็นนางบุษบาเป็นครั้งแรก ความรู้สึกของอิเหนาขณะนั้นไม่ได้สนใจ
นางบุษบาเลย แต่เมื่อทําศึกชนะ ท้าวดาหาให้นางบุษบาออกมาไหว้อิเหนา อิเหนารับไหว้และหันไปดู 
และตะลึงในความงามของบุษบาจนลืมตัว บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่  2  ความตอนนั้นทําให้
ผู้อ่านเกิดจิตนาการเห็นภาพของอิเหนาที่ลืมตัวมองบุษบา 
 
    เมื่อนั้น   ระเด่นมนตรีเรืองศร ี
   เหลียวไปรับไหว้เทวี   ภูมีดูนางไม่วางตา 
   งามจริงยิ่งเทพนิมิต   ให้คิดเสียดายเป็นหนักหนา 
   เสโทไหลหลั่งทั้งกายา   สะบัดปลายเกศาเนืองไป 

   กรกอดอนุชาก็ตกลง   จะรู้สึกพระองค์ก็หาไม่ 

   แต่เวียนจูบสียะตรายาใจ  ส าคัญพระทัยว่าเทวี 
   ความรักรุมจิตพิศวง   จนลืมองค์อายนางโฉมศรี 
   ไม่เป็นอารมณ์สมปะดี   ภูมีหลงขับขึ้นฉับพลัน 

         (อิเหนา) 
 
   ในเรื่องอิลราชคําฉันท์ ตอนท้าวอิลราชและเสนาเดินผ่านป่า กวีเขียนบรรยายจน
ผู้อ่านเกิดความรู้สึกและเห็นภาพหน้าผาเป็นเวิ้ง เป็นช่อง เห็นธารที่มีน้ําหลั่งไหลดังความว่า 
    วุ้งเวิ้งชะวากผา   ฆนแผ่นศิลาสลอน 

   ช่องชานชโลทร   ชลแผ่นกระเซ็นสาย 

    ปรอยปรอยประเล่ห์เห-  มอุทกพะพร่างพราย 

   ซ่าบซ่านสราญกาย   กระอุร้อนก็ผ่อนซา 
         (อิลราชคําฉันท์) 
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   หรือในฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมา  ตอนบรรยายภาพชาวนครราชสีมาทั้ง
หญิงและชายร่วมกันต่อสู้ศัตรูอย่างกล้าหาญ ดังความว่า 
    ถลันจ้วงทะลวงจ้ า  บุรุษน าอนงค์หนุน 

   บุรุษรุกอนงค์รุน   ผจญร่วมประจัญบาน 

            (ฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมา) 
 
  2.2 ใช้ความเปรียบ  การใช้ความเปรียบเพ่ือสร้างภาพพจน์  กวีนิยมใช้ในหลาย
รูปแบบ 
   2.2.1 อุปมา (Simile)  การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันมักจะมี
คําเชื่อม  เช่น  ดุจ  ประดุจ  ประหนึ่ง  ราว  เพียง  เสมือน  เสมอ  ปาน  เปรียบ เหมือน  
ตัวอย่างเช่น 
    2.2.1.1 เงียบเหมือนป่าช้า 
    2.2.1.2 ขาวเหมือนสําลี 
    2.2.1.3 อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ 
    2.2.1.4 อนิจจาความรัก เพ่ิงประจักษ์ดังสายน้ําไหล 
   2.2.2 อุปลักษณ์ (Metaphor) เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งกับอีก
สิ่งหนึ่ง (เปรียบเป็น) โดยไม่มีความท่ีสื่อหรือมีคําเชื่อมให้เห็นเด่นชัด ตังอย่างเช่น 
    2.2.2.1 แรกชื่อว่าเนื้อทับทิมแท้ มาแปรเป้นพลอยหุงไปได้ 
    2.2.2.2 สวรรค์ในอกนรกในใจ 
    2.2.2.3 เราก็ชายชาติเสือที่จะถอยโดยไม่สู้อย่าหวังเลย 
    2.2.2.4 ไก่ค่อยผันค่อนผาย/ระร่ายดีนเดิน/ดําเนินหงส์ยกย่าง 
   2.2.3 อติพจน์ (hyperbole) เป็นการกล่าวเกินจริง 
    2.2.3.1 เราบินข้ามโลกมาชั่วลัดนิ้วมือเดียว 
    2.2.3.2 เรียมร่ําน้ําท่วมเนตร  ถึงพรหม 
    2.2.3.3 เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย 
   2.2.4 บุคลาธิษฐาน (personification)  คือ การเขียนโดยสร้างชีวิตวิญญาณ
ให้แก่ สรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ให้มีอากัปกิริยาหรือความรู้สึกนึกคิดเหมือน
มนุษย์  (วันเนาว์  ยูเด็น, 2530 : 183) 
    2.2.4.1 ปางลูกทุกข์ฤดี ธรณีเศร้าใจ ปางลุกร้องไห้ ธรณีไห้หวน 
    2.2.4.2 พระอาทิตย์โบกมืออําลาฉันด้วยท่าทางรีบร้อน ในขณะที่ดวง
จันทร์วันเพ็ญ ค่อยๆ กรีดกรายมาโดดเก่นอยู่บนท้องฟ้า 
    2.2.4.3 ดาวเรืองไกวกิ่งทักทายกุหลาบแดง แต่กุหลาบสาวดูเหมือนจะ
มองไปเห็น เพราะเจ้าหล่อนมัวแต่หัวเราะระริกรื่น เอียงแก้มหลบผีเสื้อหนุ่มอยู่พัลวัน 
   2.2.5 ลัทพจน์  (onomatapoeia)  หมายถึง  การเลียนเสียง  หรือเลียน
อากัปกิริยาต่างๆ  เช่น 
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    2.2.5.1 น้ําพุพุ่งซ่าน ไหลมาฉ่าฉาน  เห็นตระการ มันไหลจอกโครม 
จอกโครม มันไหลจอกจอก จอกจอก โครมโครม 
    2.2.5.2 ต้อยตะลิตติดดีเจ้าพี่เอย จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหว 
    2.2.5.3 เวทนาวานรอ่อนน้อยน้อย กระจ้อยร่อยกระจิริดจิ๊ดจิ๊ดจิ๋ว 
   2.2.6 ปฏิพจน์ (paradox)  เป็นการใช้ถ้อยคําที่มีความหมายตรงกันข้ามหรือ
ขัดแย้งกันมากล่าวให้กลมกลืน และให้ความหมายที่ลึกซ้ึง เช่น 
    2.2.6.1 ชัยชนะบนซากปรักหักพัง 
    2.2.6.2 ความเคลื่อนไหวอันหยุดยิ่ง 
    2.2.6.3 รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ 
   2.2.7 นามนัย  (metonym)  การเรียกชื่อสิ่งหนึ่ง  แต่ใช้คําอ่ืนแทน ซึ่งมักเป็น
คําท่ีคนทั่วไปเข้าใจความหมายกัน เช่น 
    2.2.7.1 เขามายอมสละเก้าอ้ี (สละตําแหน่ง) 
    2.2.7.2 สส. กลุ่มสะตอ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากภาคใต้) 
    2.2.7.3 แม่ฟ้าหลวง  (สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี) 
   2.2.8 อนุนามมัย  (synecdoche)  หมายถึง การนําส่วยย่อยหรือส่วนน้อยมา
กล่าวถึงโดยหมายถึงส่วนทั้งหมด เช่น 
    2.2.8.1 พระบาท  (เรียกผู้ที่เป็นกษัตริย์) 

2.2.8.2 เมื่อรถติด  (หมายถึงกรุงเทพฯ) 
 
 3. การแสดงออก 
  การแสดงออกของกวีเป็นสิ่งสําคัญในการเขียนงานวรรณกรรม เพราะนําไปสู่ความรู้สึก
นึกคิด อารมณ์ จิตนาการของกวี ตลอดจนเข้าใจวรรณกรรมในแง่ต่อไปนี้ 
  3.1 เห็นภาพพจน์ตามคําบรรยาย  เช่น 
   “...แม่เที่ยวเซซังเสาะแสวงหาทุกแห่งห้องหิมเวศ ทั่งประเทศทุกราวปุา สุดสาย
นัยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล สุดโสตแล้วที่แม่จะซับทราบฟังส าเนียง สุดสุรเสียงที่แม่จะร่ าเรียกพิไรร้อง 
สุดฝีเท้าท่ีแม่จะเยื้องย่องย่างลงเหยียบดิน ก็สิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิด จะได้พานพบประสบ
รอยพระลูกน้อยแต่ก าเนิดไม่มีเลย จึงตรัสว่า เจ้าดวงมณฑาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ย หรือว่าเจ้าทิ้งขว้าง
วางจิตไปเกิดอ่ืน  เหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแล.....” 

 

   จากข้อความในมหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี ข้างต้น ทําให้ผู้อ่านเห็นภาพของนาง 
มัทรีท่ีวิ่งตามหาลูกน้อยทั้งสอง และสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้อ่านอย่างยิ่ง  
 
  3.2 เห็นนาฎการความเคลื่อนไหวของตังละคร  เช่น 
    “เกิดฤาจะรื้อรบ ตระลบวิ่งเข้าชิงแดน 

   ฟันเสียให้นับแสน  ให้เศียรขาดลงดาดดิน 

   พระดาลเดือดแล้วดับได้ กลัวเทพไทจะตีฉัน 
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   ไฉนหนอพระยุพิน  ยุพาท่ีจะคืนเป็น” 
 

   เนื้อหาจากกาพย์นางลอยข้างต้นแสดงให้เห็นนาฏกรรมของพระรามในตอนแรก
ที่พบศพนางสีดา  แปลงลอยทวนน้ํามา  พระรามไม่ได้ยั้งคิด  ก็เศร้าโศก  และโกรธแค้นทศกัณฑ์  แต่
เมื่อได้คิดอารมณ์โกรธก็ลดลง 
 
 4. ท่วงท านองเขียนที่เป็นเฉพาะตัว (Style) 
  กวีแต่ละคนจะมีท่วงทํานองของการเขียนที่ไม่เหมือนกันซึ่งมักจะเป็นลักษณะเฉพาะตัว 
เมื่ออ่านสํานวนภาษาก็จะทราบได้ทันทีว่าผู้แต่งคือใคร  เช่น สุนทรภู่  นิยมแต่งกลอนที่ใช้สัมผัสมาก  
ทั้งสัมผัสในและสัมผัสนอก  เช่น  รงษ์  วงศ์สวรรค์  จะมีสไตล์เฉพาะตนที่แปลกแหวกออกไป
โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ภาษา หรือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตโนรส  ทรงประณีตใน
การใช้ถ้อยคํา และเคร่งครัดในฉันทลักษณ์  นอกจากนั้นสไตล์การแต่งยังช่วยผู้อ่านทราบถึงความรู้สึก
นึกคิด  ตลอดจนมีคุณธรรมของผู้แต่ง เมื่อผู้ได้อ่านงานเขียนของผู้แต่งนั้นๆ หลายเรื่อง 
 
 5. เทคนิคหรือกลวิธี 
  เทคนิค  กลวิธี  หรือวิธีการ  เป็นสิ่งที่ผู้แต่งนํามาใช้ในการแต่งหนังสือ  เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด  หรือเรื่องราวเพ่ือสื่อไปยังผู้อ่าน  ผู้แต่งอาจใช้กลวิธีต่างๆ ที่นิยม กัน มีดังนี้ (กุลาบ  
มัลลิกะมาส.2517 : 29-35) 
  5.1 ผู้เล่าเรื่อง  ผู้แต่งอาจกําหนดให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นผู้เล่าเรื่อง  หรือผู้แต่ง
เป็นผู้เล่าเรื่องเองก็ได้ 
  5.2 การเปิดเรื่องและปิดเรื่อง  ซึ่งจะต้องให้ประทับใจผู้อ่าน อาจใช้กลวิธีการเปิดเรื่อง
โดยสร้างปมปัญหาให้ติดตามหรือสร้างความขัดแย้ง การปิดเรื่องอาจสร้างอารมณ์สะเทือนใจหรือฝาก
ให้ผู้อ่านคิดเอง 
  5.3 การลําดับเรื่องให้แปลกและน่าสนใจ 
  5.4 การใช้ตัวละครแสดงลักษณะนิสัยโดยไม่ต้องบรรยายโดยตรง 
  5.5 การสร้างบรรยากาศของเรื่อง เพ่ือให้ (อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม 
 
 6. องค์ประกอบอ่ืนๆ 
  ในการแต่งวรรณกรรมยังจําเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น          
การเลือกใช้คําประพันธ์ที่สอดคล้องกับท้องเรื่องสามารถนําเสนอเรื่องได้อย่างดีและเหมาะสม หรือ
การใช้ฉันท์ในการประพันธ์ก็ต้องพิจารณาเลือกใช้ประเภทของฉันท์ที่สอดคล้องกับบรรยากาศของ
ท้องเรื่อง  อารมณ์ของตัวละคร กวีมักเลือกใช้อิทิสังฉันท์ในบทกวีที่แข็งกร้าวรุนแรง ทั้งนี้เพราะอิทิสัง
ฉันท์จะมี  ครุ ลหุ สลับกันไป น้ําหนักเสียงจะสั้นยาวตลอด ตัวอย่างในสามัคคีเภทคําฉันท์ 
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   เอออุเหม่นะมึงชิช่างกะไร  ทุทาสถุลฉะนี้กะไร 
  ก็มาเป็น 

   ศึกบ่ถึงและมึงก็ยังมิเห็น  จะน้อยจะมากกะยากจะเย็น 

  ประการใด 

   อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ ขยาดขย้ ามิทันอะไร 
  ก็หมิ่นกู 

 
  หรือใช้วิชชุมมาลาฉันท์ ซึ่งมีแต่ครุอย่างเดียว ไม่มีลหุเลย เสียงจะทอดยาว ไม่ห้วนสั้น  
และให้อารมณ์ที่เศร้าสร้อย เช่น  ตอนหนึ่งในสามัคคีเภทคําฉันท์ 
 
   แรมทางกลางเถ่ือน  ห่างเพื่อนหาผู้ 
  หนึ่งในนึกดู    เห็นใครไปุมี 

  หลายวันถั่นล่วง   เมืองหลวงธานี 
  นามเวสาลี    ดุ่มเดาเข้าไป” 
 
 

เอกลักษณ์ของวรรณคดีไทย 
 
 วรรณคดีไทยมีลักษณะหรือเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น  และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่
ถ่ายทอดปฏิบัติสืบเนื่องกันมาในเรื่องเด่นๆ ดังนี้ 
 
 1. บทไหว้ครู 
  คนไทยมีจารีตประเพณีที่ดีงามประการหนึ่ง  คือ  การเคารพครูอาจารย์กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ  การเคารพบูชาผู้มีพระคุณจะเป็นสิริมงคลต่อคน  ความเชื่อเรื่องนี้จึงถูกถ่ายทอดลงไป
ในวรรณกรรม  จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมเดิมเกือบทุกเรื่องจะต้องเริ่มต้นด้วยบทไหว้ครูซึ่งนอกจากการ
แสดงความกตัญญูแล้ว ยังเป็นการสดุดีผู้เป็นเจ้า  ประกาศเกียรติคุณสรรเสริญเกียรติผู้มีคุณต่อชาติ
บ้านเมืองหรือชมบ้านชมเมือง  อีกทั้งเป็นการแสดงความสามารถของกวีอีกด้วย  ตัวอย่างเช่น  บท
ไหว้ครูในนิราศนรินทร์ 
 
  “ศรีสิทธิพิศาลภพ เลอหล้าลบล่มสวรรค์ จรรโลงโลกกว่ากว้าง แผนแผ่นผ้างเมืองเมรุ
ศรีอยุธเยนทร์แย้มฟูา  แจกแสงจ้าเจิดจรรย์  เพียงพิพรรณผ่องด้าว ขุญหาญห้าวแหนบาท สระทุกข์
ราษฎร์รอนเสี้ยน  ส่ายเศกเหลี้ยนส่งหล้า  ราญราบหน้าเกริน  เชิญข่าวยินยอบตัว  ควบค้อมหัวไหว้   
ทแกล้วให้กล้า  พระองค์เทิดฟูา เฟ่ืองฟูุงทศธรรม ท่านแฮ” 

 

  อยุธยายศล่มแล้ว   ลอยสวรรค์ ลงฤา 
 สิงหาสน์ปรางรัตน์บรร   เจิดหล้า 
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 บุญเพรงพระหากสวรรค์  ศษสน์รุ่ง เรืองแฮ 

 บังอบายเบิกฟูา    ฝึกฟ้ืนใจเมือง 
  เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น  พันแสง 
 รินรสพระธรรมแสดง   ค่ าเช้า 
 เจดีย์ระดะแซง    เสียดยอด 

 ยลยิ่งแสงแก้วเก้า   แก่นหล้าหลากสวรรค์ 
 
 2. บทอัศจรรย์ 
  บทอัศจรรย์นี้จะปรากฏในวรรณคดีไทยส่วนใหญ่  เป็นบทโอ้โลม  หรือบทรักของตัว
ละครคนไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรนําเสนออย่างเปิดเผย  หรือนําเสนอย่างตรงไปตรงมา  ซึ่งขัดกับ
ความรู้สึกและประเพณีอันดีงาม  ดังนั้นกวีจึงมักถ่ายทอดเรื่องราวบทรักโดยใช้สัญลักษณ์แทน ซึ่งถือ
ว่าเป็นงานเขียนที่มีศิลปะ  กวีจะเขียนอย่างเต็มฝีมือ  ทํา ให้ความแตกต่างระหว่างศิลปะกับอนาจาร
บทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทยเป็นบทที่ต้องใช้ความประณีตอย่างยิ่ง  การใช้สัญลักษณ์ในบทอัศจรรย์ มี
ดังนี้ 
  2.1 สัญลักษณ์แทนเพศชาย  ได้แก่ ว่าวกุฬา  คลื่น  งู  ช้าง  พายุ  อสุนีบาต  พระ
อาทิตย์  ม้า  เป็นต้น 
  2.2 สัญลักษณ์แทนเพศหญิง  ได้แก่  เกาะ  หาด  คลอง  กอหญ้า  ดอกไม้  ปักเป้า
(ว่าว)  พระจันทร์  เป็นต้น 
  2.3 คํากริยาหรือวลี นิยมใช้กรรโชก กระทบกระทั่ง ฟนฟูฟอง ดําดิ่ง กราย ผาดโผน 
  2.4 การบรรยาย นิยมใช้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเคลื่อนไหว ความนุ่มนวลกีฬา 
เป็นแนวเทียบ 
 
  ตัวอย่าง บทอัศจรรย์ในเรื่องพระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร 
    เกิดกุฬาคว้าปักเปูาคิด  กระแซะชิดขากยกระทบเหนียง 
   กุฬาส่ายย้ายหนีแก้เหนียง  ปักเปูาเหวี่ยงยักแผละกระแซะชิด 

   กุฬาโคลงไม่สู้คล่องกระพร่องกระแพร่ง ปักเปูาแทงตะละทีไม่มีผิด 

   จะแก้ไขไม่หลุดสุดความคิด  ประกบติดตามผางลงกลางดิน 

 
  บทอัศจรรย์ระหว่าพระอภัยมณีกับนางเงือก 
    อัศจรรย์ครั่งครื้นเป็นคลื่นคลั่ง เพียงจะพังแผ่นผาสุธาไหว 

   กระฉอดฉาดหาดเหวเป็นเปลวไพ พายุใหญ่เขยื้อนโยกกระโชกพัด 

   เมขลาล่อแก้วแวสว่าง   อสูรขว้างเขวี้ยงขวานประหารหัด 

   พอฟูาวาบปลาบแปลบแฉลบพัด เฉวียงฉวัดวงรอบขอบพระเมรุ 
   พลาหกเทวบุตรก็ผุดพุ่ง  เป็นฝนฟุูงฟูาแดงดังแสงเสน 

   สีขรินทร์อิสนธรก็อ่อนเอน  ยอกระแนนแนบน้ าแทบท าลาย 
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  บทอัศจรรย์ในลิลิตพระลอ 
    สรงสระสวรรค์ไปุเฟ้ียง  สระพระนุชเนื้อเกลี้ยง 
   อาบโอ้เอาใจ 

    แสนสนุกในสระน้อง  ปลาชื่นเชยเต้นต้อง 
   ดอกไม้บัวบาน 

    ตระการฝั่งสระแก้ว  หมดเฝูาผงผ่องแผ้ว 

   โศกฟูาฤาปูน 

 
 3. อารมณ์ขัน 
  คนไทยกับอารมณ์ขัน  เป็นสิ่งที่คู่กันมาตลอด  แม้ว่าในบางสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึง
เครียดก็ยังมีอารมณ์ขัน  อารมณ์ขันที่พบบ่อยมักอยู่ในวงสนทนาของกลุ่มเพ่ือนที่สนิทกัน  หรือ
ปรากฏอยู่ท้ายรถบรรทุก  กําแพงวัด  ฝาผนังในห้องน้ํา  เป็นต้น  ในวรรณคดีไทยจะมีอารมณ์ขัน
แทรกอยู่เช่นกันบางเล่มมีอารมณ์ขันโดยตรง  เช่น  เรื่องระเด่นลันได  พระมหามนตรี (ทรัพย์) เขียน
เป็นเรื่องทํานองล้อเลียนบทละคร  โดยเฉพะอิเหนา  ดังตัวอย่าง 
 
   มาจะกล่าวบทไป  ถึงระเด่นลัยไดอนาถา 
  เสวยราชย์องค์เดียวเที่ยวร าภา ตามศาลาเสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราหมณ์ 
  อยู่ปราสาทเสาคอยยอดด้วน  ก าแพงแก้วแล้วล้วนด้วยเรียวหนาม 

  มีทหารหอนเห้าเฝูาโมงยาม  คอยปราบปรามปัจจามิตรที่คิดร้าย 

  
  และตอนบทชมโฉมนางประแดะ  ความว่า 
   สูงระหงทรงแพรวเรียงรูด งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า 
  พิศแต่หัวตลอดเท้าขวาแต่ตา ทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอ 

  คิ้วก่งเหมือนกงเขาดีดฝูาย  จมูกละม้ายคล้ายพร้าขอ 

  หูกลวงดวงพักตร์หักงอ  ล าคอโดตันสั้นกลม 

  สองเต้าห้อยตุงตังถุงตะเคียน  โคนเหี่ยวแห้งรวบเหมทอนบวบต้ม 

  เสวยสลายาจุกพระโอษฐ์อม  มันน่าเชยน่าชมนางศรี 
 

 4. บทอาบน้ า  แต่งตัว  ชมโฉม 
  ในวรรณคดีไทย  โดยเฉพาะบทละครจะมีบทอาบน้ํา  แต่งตัว  ที่สะท้อนให้เห็นค่านิยม
ของคนไทยที่จะต้องชําระร่างกายและแต่งตัวสวยงาม  ซึ่งจะปรากฏเฉพาะตัวเอกเท่านั้น  ตัวอย่างใน
บทละครอิเหนา 
 
   สระสรงทรงสุคนธ์ปนทอง  ชมพูนุทผุดผ่องมังสา 
  สอดใส่สนับเพลาเพราตา   ภูษาเชิงกรวยรุจี 
  ฉลององค์โหมดม่วงดวงระยับ  เจียระบาดคาดทับสลับสี 
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  ปั้นเหน่งลงยาราชาวดี   ทับทรวงดวงมณีเจียระไน 

  สังวาลเพชรพรรณรายสายสร้อย  เฟ่ืองห้อยพลอยอดงอสงใส 

  ทองกรพุกามแก้วแววไว   สอดใส่เนาวรัตน์ธ ามรงค์ 

  ทรงชฎาประดับเพชรเตร็จตรัส  ห้อยพัดพวงสุวรรณตันหยง 
  ถือเช็ดหน้าเหน็บกริชฤทธิรงค์  มาทรงมโนมัยชัยชาญฯ 

 
  สําหรับบทชมโฉมก็จะเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของวรรณคดีไทยด้วยตัวอย่าง  บท
ชมโฉมพระลอ  ซึ่งชี้ให้เห็นลักษณะตัวเอกฝ่ายชายนิยมรูปร่างหน้าตาสวย 
   เดือนจรัสโพยมแจ่มฟูา  ผิบได้เห็นหน้า 
  ลอราชไซร้ดูเดือน   ดุจแล 

   ตามเหมือนตามฤคมาศ  พิศค้ิวพระลอราช 

  ประดุจแก้วเกาทัณฑ์  ก่งนา 
   พิศกรรมงามเพริศแพร้ว กลกลีบงกชแก้ว 

  อีกแก้มปรางทอง   เทียบนา 
   ท านองนาสิกไท ้  คือเทพนิรมิตไว้ 
  เปรียบด้วยขอกาม    

   พระโอษฐ์งามยิ่งแต้ม  ศศิอยู่เยียวยะแย้ม 

  พระโอษฐ์โอ้งามตรู   บารมี 
 

 5. กลวิธีถ่ายทอดความรู้สึก 
  ในวรรณคดีไทยมักใช้ธรรมชาติสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึกต่างๆ  ไม่ว่า
ความสุขรื่นเริง  หรือเศร้าโคก  เพ่ือให้ผู้อ่านได้เกิดอารมณ์คล้อยตาม  ตัวอย่างในเรื่องกามนิด  ตอน
พระบรมศาสดาเสด็จปรินิพาน 
 
   ครั้นแล้วสิ้น  สิ้นพระด ารัส  สิ้นพระสุรเสียง  หับพระโอษฐ์  หลับพระเนต 

  พระอัสสาสะประสาทซึ่งเคยระบายตามธรรมดาก็ค่อยๆแผ่วเบาลงๆ ทุกที แล้วก็สิ้น 

  กระแสลม โดยพระอาการสงบ พระภิกษุองค์หนึ่งประกาศว่า  พระบรมศาสดาเสด็จ 

  ปรินิพานแล้ว 

   อนิจา  แสงเดือนเพ็ญผ่องกระจ่างจับพระพักตร์อยู่เมื่อกี้  ก็จางซีดขมุกขมัว 

  ลง  ท้องฟูาสลับมัวพยับคึ้ม อากาศเย็นเฉียบหัวใจ  น้ าค้างหยดลงเผาะๆ  เป็นหยาด 

  น้ าตาแห่งสวรรค์  เกสรดอกรังร่วงพรูเป็นสายสหัสธาราสรงพระพุทธสรีระ จักจั่นเรไร 
  สงัดเงียบ  ดูไม่มีแก่ใจจะท าเสียงธรรมชาติรอบข้างต่างสลด  หมดความคะนองทุกสิ่ง 
  ทุกอย่าง 
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  ตัวอย่างการใช้ธรรมชาติถ่ายทอดความรู้สึกรื่นเริง หรือความสุขจากเรื่อง พระอภัยมณี 
 
   ทั้งสององค์เหนื่อยอ่อนเข้าผ่อนพัก หยุดพ านักล าเนาภูเขาเขิน 

  ครั้นหายเหนื่อยเม่ือยล้าอุตส่าห์เดิน  พิศเพลินมิ่งไม้ในไพรวัน 

  บ้างผลิดอกผลพวงระย้า   ปีบจ าปาสุกรมนมสวรรค์ 
  พระอภัยมณีศรีสุวรรณ   ต่างชิงกันเก็บพลางตามทางมา 
  พระพ่ีเก็บกาหลงส่งให้น้อง   เดินประคองเคียงกันด้วยหรรษา 
  พระน้องเก็บมลุลีให้พ่ียา   ทั้งสองเราเดินดมแล้วชมเชย 

  เห็นมะม่วงพวงผลพ่ึงสุกห่าม   ท าไม้ง่ามน้อยน่อยสอยเสวย 

  อร่อยหวานปานเปรียบรสนมเนย  อ่ิมแล้วเลยล่วงทางมากลางดง 
 
 

คุณค่าของวรรณคดี 
 
 วรรณคดี  ช่วยให้ชีวิตของคนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จิตใจงดงามขึ้น  เมื่อได้สัมผัสกับความงดงาม
ด้านวรรณศิลป์  คุณค่าทางวรรณคดี  ซึ่งเป็นงานศิลปะจึงเป็นเป็นคุณค่าทางด้านอารมณ์  และจิตใจ
เป็นสําคัญ  ดังคํากล่าวของเสถียรโกเศศ  ที่ว่า  “ความรู้เรื่องธรรมชาติเป็นหน้าที่ของวิทยาศาสตร์ 
การผลิตสิ่งดีงามไพเราะเป็นหน้าที่ของศิลปะ  มนุษย์อาศัยศิลปะเพ่ือแสวงหาความดีงาม  และความ
บันเทิงให้แก่จิตใจคน  อย่างแรกเป็นเรื่องแสวงหาความรู้  เป็นอํานาจเกี่ยวกับความสุขทางกาย อย่าง
หลังเป็นเรื่องการแสวงหาความรู้สึก  เป็นความดีงามเก่ียวกับความสุขทางจิตใจ  วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
เหตุผล  ข้อเท็จจริงเป็นไปทางปัญญา  ส่วนศิลปะเป็นเรื่องเก่ียวกับจิตใจ  ความรู้สึกนึกเห็นเป็นไปทาง
จิตใจ”  (เสถียรโกเศศ, 2515 : 19)  โดยทั่วไปคุณค่าของวรรณคดีพิจารณาในแง่ต่อไปนี้ 
 
 1. คุณค่าทางด้านจิตใจ  อารมณ์ 
  วรรณคดีเป็นงานศิลปะ  มีคุณค่าต่อจิตใจด้านก่อให้เกิดความเพลินเพลิน  ประเทือง
อารมณ์  ม.ล,  บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  กล่าวไว้ว่า  “ภารกิจของวรรณคดีย่อมแตกต่างไปจาก
หนังสือตําราสอนภาษาอังกฤษและศีลธรรม  เราควรพิจารณาตัวเราเองว่า  เมื่อเราหยิบหนังสือเล่ม
หนึ่ง  ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี  โดยตัวเราเองยกย่องหรือผู้อ่ืนยกย่องหรืออยู่ระหว่างการ
ถกเถียงว่าจะเป็นวรรณคดีหรือไม่ก็ตาม  เราปรารถนาอะไรจากหนังสือเล่มนั้นข้าพเจ้าว่าเราปรารถนา
อะไรหลายอย่าง  ความสําเริงอารมณ์  ความรู้เชิงภาษา  คือ  เราปรารถนาได้ยินได้ฟัง  การใช้ภาษาที่
มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่เราใช้เองเป็นประจํา  ภาษาที่มีอํานาจกระทบความรู้สึกได้ เราปรารถนา 
ความนึกคิดที่แปลกไปจากที่เราพบอยู่จําเจ  ความรู้เรื่องชีวิตมนุษย์อันกว้างขวางกว่าที่เราได้พบ  เรา
อยากฟังเพลงไพเราะอันออกมาจากเสียงสระ  และพยัญชนะ...สรุปแล้วคือ  พันธกิจของวรรณคดีที
ต่อการใช้ภาษาเพ่ือบันเทิง  หรือจรรโลง  หรือยก  หรือกดอารมณ์  ยังความรื่นเริงให้เกิดเพราะภาษา  
ยังความโศกเศร้าให้เกิด  โดยอาศัยถ้อยคําที่ใช้  และโดยกลศิลป์ต่างๆ”  (บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, 
2517 : 8-9) 
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 2. คุณค่าทางปัญญา 
  วรรณคดีก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  รู้จักบุคคลและรู้จักชีวิต
กว้างขวางขึ้น  การแต่งวรรณคดีบางครั้งผู้แต่งมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้ประเทืองปัญญาด้วย  ดังปรากฏใน
หน้าแรก  เรื่องราชาธิราช  ความว่า “...จึงทรงพระราชดําริดัดแปลงข้อความในเรื่องราชาธิราช  ที่ยัง
ขาดเหลือค้างเกินอยู่นั้นให้เรียบเรียงขึ้นเสียใหม่ไว้เป็นสยามภาษา  ด้วยพระราชหฤทัยประสงค์จะให้
เป็นหิตานุหิตะประโยชน์แก่พระบรมวงศานุวงศ์   ข้าทูลละอองทุลีพระบาทผู้น้อยผู้ใหญ่  ฝ่ายทหาร
และพลเรือน  จะได้สดับจําไว้เป็นคติ  บํารุงสติปัญญาในภายหน้า...”  นอกจากความรู้ด้านภาษาแล้ว  
วรรณคดียังให้ความรู้ด้านอื่นอีก  อาทิ  การเมือง  การปกครอง  ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ค่านิยม  
วิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัย 
 
 3. คุณค่าทางศีลธรรม 
  วรรณคดีนอกจากประเทืองอารมณ์  ประเทืองปัญญาแล้ว  ยังให้แง่คิด  คตินิยมให้
ศีลธรรมของสังคม  หรือแนวประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามคําสอนของศาสนาอีกด้วย  การจะเห็น
คุณค่าของวรรณคดีที่เชื่อมโยงกับตนเองและชีวิตดังกล่าวมาข้างต้นได้นั้น  ผู้อ่านจะต้องทําความ
เข้าใจให้ถ่องแท้ถึงแก่นสําคัญของวรรณคดีนั้นๆ  รวมถึงอ่านวิเคราะห์ตีความได้ก็จะพบว่าวรรณคดี
นั้นมีคุณค่าต่อชีวิตผู้อ่าน  มิใช่เพียงอ่านเพื่อความเพลิดเพลินอย่างเดียว 
 

นอกจากนี้  ธวัช บุณโณทก (2527 : 10 - 11) ได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณกรรม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้  

1. คุณค่าของวรรณกรรมต่อปัจเจกบุคคล คือวรรณกรรมให้สารประโยชน์ต่อบุคคลอันเป็น
หน่วยหนึ่งของสังคม 
         1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะ 
                1.1.1 ส่งเสริมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และฝึกทักษะในการอ่าน 
                1.1.2 ส่งเสริมในการเรียนรู้ทางด้านภาษา และช่วยให้มีโอกาสฝึกทักษะ 
                1.1.3 ส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
         1.2 ให้ความบันเทิงใจ 
                1.2.1 เพลิดเพลิน สนุกสนานไปตามเนื้อเรื่อง 
                1.2.2 สะเทือนใจ สะเทือนอารมณ์ ทั้งอารมณ์รัก โกรธ แค้น สงสาร และสมใจ เป็นต้น 
                1.2.3 ฝันไปกับท้องเรื่อง 
         1.3 ประเทืองปัญญา 
                1.3.1 ชี้ให้เห็นสภาพของชีวิตมนุษย์ในสังคม 
                1.3.2 ให้ประสบการณ์จําลองชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุข ยากแค้น  
อับเฉา ถูกกดข่ี จองเวร อาภัพอับโชค เป็นต้น 
                1.3.3 ให้มโนทัศน์ (Conception) ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม  

2. คุณค่าวรรณกรรมต่อการสร้างสรรค์สังคม วรรณกรรมมีส่วนให้ความสํานึกของสังคม หรือ
มโนทัศน์ร่วมของสังคม โดยวิธีเสนอแนวคิดต่อผู้อ่านโดยส่วนรวม เป็นการปลูกฝังทัศนคติต่อสังคมแก่
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ผู้อ่าน และมีกลวิธีในการนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นพ้องกับแนวคิดที่ผู้ประพันธ์เสนอ
มาในรูปวรรณกรรม หรือให้ผู้อ่านเลือกรูปแบบของสังคมตามทัศนะของตนเองรวมมากับการบันเทิงใจ
ในวรรณกรรมด้วย ซึ่งเป็นตัวเร่งเร้า ส่งเสริมให้ผู้อ่านอันเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมยอมรับแนวคิด
เหล่านั้น และมีมโนทัศน์ร่วมต่อสังคม คือ  
         2.1 กฎเกณฑ์ต่อสังคม อันได้แก่ ศีลธรรม กรอบจารีตประเพณี และธรรมนิยมต่าง ๆ  
        2.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมนั้น 
         2.3 มโนทัศน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม วรรณกรรมได้เสนอแนวคิดร่วมของการ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมโดยไม่หยุดนิ่ง เพ่ือไปสู่สภาพของสังคมมนุษย์ที่ดีกว่า 
         2.4 เสนอแนวคิดร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สภาพที่ดีกว่า และชะลอการเปลี่ยน 
แปลงที่นําไปสู่สภาพชีวิตเลวลง หรือชะลอการเปลี่ยนแปลงที่คนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพยายาม
ผลักดันจะให้เป็นไปแต่ไม่ใช่มโนทัศน์ร่วมของสังคม 
         2.5 เสนอแนะ เร่งเร้ามโนคติของปัจเจกบุคคลให้พยายามปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาทางด้านสังคมอันไม่เคยหยุดนิ่ง 
 

สรุป 
 วรรณกรรมเป็นมรดกของสังคม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่แสดงเอกลักษณ์ของความเป็น
ชาติ และเป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นอารยะชองชนในชาติ  วรรณคดีมิใช่เป็นแต่เพียงสื่อถึงความงาม
วรรณศิลป์เท่านั้น หากสิ่งที่แฝงลึกลงไปในระหว่างตัวอักษร สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผู้เขียน 
และลึกลงไปในภูมิปัญญานั้นก็คือความจริงใจที่ผู้เขียนสะท้อนต่อตัวเองและต่อผู้อ่าน  วรรณกรรมเป็น
เครื่องมือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดถ่ายทอดจิตนาการและแสดงออกซึ่งศิลปะอันประณีตงดงาม 
การศึกษาหรืออ่านวรรณกรรมแต่ละเรื่องทําให้ผู้อ่านมองเห็นภาพสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ของยุคสมัยที่ผู้ประพันธ์ได้สะท้อนผ่านมุมมองของตนออกมา รวมทั้งทําให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มีต่อสภาพการณ์เหล่านั้นด้วย  ดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความสําคัญต่อมนุษย์
แทบทุกด้านอาจกล่าวได้ว่า สังคมมนุษย์ที่เจริญมีอารยธรรม และเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของวรรณกรรมท้ังสิ้น วรรณกรรมต่างมีบทบาท ความสําคัญ และอิทธิพลต่อสังคมดังกระจกที่
สะท้อนเงาซึ่งกันและกัน 
 
แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายความหมายของคําว่า วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณศิลป์ 
2. จงบอกความแตกต่างระหว่างวรรณคดี วรรณกรรม  และวรรณศิลป์ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ 
3. วรรณคดีไทยก่ีประเภท อะไรบ้าง 
4. วรรณศิลป์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สําคัญอะไรบ้าง จงอธิบาย 

5. วรรณคดีไทยมีเอกลักษณ์อย่างไร 
6. วรรณกรรมมีคุณค่าในด้านใดบ้าง  จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
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7. นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่กับคํากล่าวที่ว่า “ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลต่อการถ่ายทอด
วรรณกรรมไทย” อภิปรายและนําเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร 
8. ลักษณะสําคัญขอบทไหว้ครูในวรรณคดีไทยคืออะไร  และมีไว้เพ่ืออะไร 
9. บทชมโฉมในวรรณคดีไทย กับวรรณกรรมปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไร  จงอธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
10. จากคํากล่าวของ ม.ล,  บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  ทีก่ล่าวไว้ว่า  “ภารกิจของวรรณคดีย่อม
แตกต่างไปจากหนังสือตําราสอนภาษาอังกฤษและศีลธรรม  เราควรพิจารณาตัวเราเองว่า  เมื่อเรา
หยิบหนังสือเล่มหนึ่ง  ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี  โดยตัวเราเองยกย่องหรือผู้อ่ืนยกย่องหรือ
อยู่ระหว่างการถกเถียงว่าจะเป็นวรรณคดีหรือไม่ก็ตาม  เราปรารถนาอะไรจากหนังสือเล่มนั้นข้าพเจ้า
ว่าเราปรารถนาอะไรหลายอย่าง  ความสําเริงอารมณ์  ความรู้เชิงภาษา” นักศึกษามีความคิดอย่างไร
กับข้อความดังกล่าว  จงอธิบายพร้อมให้เหตุผลสนับสนุน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 
เรื่อง บทความเกี่ยวกับการสัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทความเรื่อง  “ทําไมต้องใส่การันต์”  ของ  ศาสตราจารย์  ดร.กุสุมา  รักษมณี 
2. บทความเรื่อง  “ว่าด้วยความหมายของคําไทยปัจจุบัน”  ของ  ปองจิต  อ่อนเผ่า 
3. บทความเรื่อง “การเขียนโฆษณา : กลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวและคําขวัญ” ของ 

พนมพร นิรัญทวี 
4. บทความเรื่อง “ความเป็นสากลของวรรณกรรมไทย”  ของ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อเรียนบทนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้  

1. อธิบายลักษณะการใช้ภาษาไทยในปัจุบันได้ 
2. อธิบายความหมายของคําไทยปัจจุบันได้ 
3. บอกลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณา การใช้ภาษาพาดหัวข่าวและคําขวัญได้ 
4. อธิบายความเป็นสากลของวรรณกรรมไทยได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายและสรุปเนื้อหาบทที่ 8  จากเอกสารและ power  point 
2. ยกตัวอย่างบทความเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไทย และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
3. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
4. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายกลุ่มละ 5-6 คน  แสดงการอภิปราย  กลุ่มละ 25 นาทีจาก

บทความที่จับสลากได้  
5. นักศึกษาช่วยกันหาหัวข้อและประเด็นที่สนใจในการสัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 

โดยแบ่งกลุ่มละ 10-12 คน แล้วนําเสนอผู้สอนเพ่ือนําไปใช้ในการสัมมนาต่อไป   
6. นักศึกษาตอบคําถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power point  “บทที่ 8 บทความเก่ียวกับการสัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย” 
3. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
4. ซีดีประกอบการสอนเกี่ยวกับตัวอย่างของบทความที่เกี่ยวข้อง 
5. แบบฝึกหัด 

 
 



146 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ตรวจคําถามท้ายบท 
2. สังเกตพฤติกรรม 
3. การฝึกปฏิบัติการอภิปรายของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
4. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
5. การตอบคําถามของนักศึกษา 
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บทท่ี  8 
บทความเกี่ยวกับการสัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 

 
 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงบทความประเภทต่างๆ  ที่มีการกล่าวถึงเรื่องของภาษาภาษาใน
สื่อมวลชนและวรรณกรรมไทย  โดยจะแบ่งเนื้อหาของบทความออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ 
 1. บทบาทความเกี่ยวกับภาษา 
 2. บทความเก่ียวกับภาษาในสื่อมวลชน 
 3. บทความเก่ียวกับวรรณกรรมไทย 
 
 

บทความเกี่ยวกับภาษา 
 
 บทความเรื่อง  “ทําไมต้องใส่การันต์”  ของ  ศาสตราจารย์  ดร.กุสุมา  รักษมณี 

 
ท าไมต้องใส่การัตน์ 

ศาสตราจารย์   ดร.กุสุมา  รักษมณี 

 
 หลายคนบ่นว่ารู้สึกเป็นปัญหาเมื่อเขียนคําบางคํา  จะสะดุดที่ท้ายคํา  เพราะไม่แน่ใจว่าจะ
ใส่พยัญชนะการันต์อะไรดี  บางคนเขียน  เจตนารมณ์  เป็น เจตนารมย์  เพราะชินกับ  รมย์  ใน 
รื่นรมย์  บางคนเขียน  วิพากษ์  เป็น วิพากย์  เพราะคุ้นเคยกับ  พากย์ เป็น พากย์หนัง   ถ้าจะ
กล่าวว่าเป็นเพราะใช้แนวเทียบผิดก็คงจะได้บางทีก็มีข้อสงสัยว่าควรจะมีพยัญชนะการันต์หรือไม่    
เช่น  แผนการ  โครงการ  ไม่มี  ณ์  แต่ทําไม  เหตุการณ์  จึงมี  ณ์ 
 หากผู้ใช้ภาษาทําความเข้าใจสักนิดว่า   พยัญชนะการัตน์มีไว้ทําไม  ก็คงจะช่วยให้เขียนได้
ถูกต้องมากขึ้น 
 ในภาษาไทยมีเครื่องหมายอย่างหนึ่งเรียกว่า  ทัณฑฆาต  เป็นเครื่องหมายสําหรับฆ่าอักษร
ที่ไม่ออกเสียง  เรามักเรียกกันอย่างเคยชินว่า  การันต์  แต่ที่จริงการันต์  หมายถึง  ตัวอักษรที่ไม่ออก
เสียงเพราะถูกทัณฑฆาตกํากับไว้  ดูเหมือนว่าขณะนี้เราจะเรียกเครื่องหมายนี้ว่า  ทัณฑฆาตในชั้น
เรียนหรือในหมู่นักวิชาการเป็นส่วนใหญ่  แต่คนทั่วๆไปมักจะเรียกการันต์  โดยเฉพาะเวลาสะกดคํา  
เช่น  จุฬาลงกรณ์  จะมีคําถามทํานองว่าอักษร  ณ  ใส่  (เครื่องหมาย)  การันต์หรือเปล่าแทนที่จะ
ถามว่า กร มี ณ การันต์  หรือเปล่า 
 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร)  กล่าวภึงอักษรการัตน์ไว้ใน  มูลบทบรรพกิจ
หมวด พิศาลการันต์  ว่า  “เขียนตัวแต่บสรร  เสียงอ่าน”  ซึ่งแสดงว่าจุดมุ่งหมายของการใช้การันต์ก็
เพ่ือรักษารูปตัวเขียนแต่ลดเสียงลง  ท่านอธิบายต่อไปว่า  “หากเติมเพ่ือเพ็ญผัร  ตาพากย์”  หมายถึง  
เพ่ือรักษารูปคําไว้ให้ครบตามภาษาเดิม  คําอธิบายในมูลบทบรรพกิจ  ขยายความต่อไปว่า  การันต์
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เป็น “วิธีใช้ถ้อยคํา  ขบวนหนึ่งมีอักษรเพิ่มไว้ข้างท้ายคํา  แต่มิใช่ตัวสะกดเติมลงไว้เพ่ือจะได้ให้เต็มคํา  
ซึ่งมาแต่ภาษามคธ  (บาลี)  และเสียงภาษาอ่ืนบ้าง  เสียงไทยอ่านไม่ตลอดถึงจึงลงไม่   “อ์” ไว้เป็นที่
สังเกตว่าไม่อ่าน” 
 คําในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นคําน้อยพยางค์  เมื่อเรารับคําบาลีและสันสกฤตมาใช้  เราลด
พยางค์ด้วยการใช้การันต์  เช่น กานต์  กาญจน์  ลักษณ์  ลักษมณ์  เมื่อลดพยางค์ตั้งแต่ 2 -3 พยางค์  
เหลือเพียงพยางค์เดียว  เสียงอ่านก็ซ้ํากัน  เราจึงมีคําพ้องเสียงในภาษาไทยมากเพราะเหตุนี้ด้วย  เช่น  
กานต์  กาญจน์  กานท์  กาน  และลักษณ์  ลักษมณ์  ลักข์  ลัก  เป็นต้น  กล่าวได้ว่าการใช้การันต์ใน
คําเหล่านี้เป็นทางแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง  มิให้คําที่พ้องเสียงนั้นต้องพ้องรูปเข้าไปอีก  เราคงจะยิ่งปวดหัว
มากขึ้นถ้าจะต้องใช้  กาน  สําหรับคํา 4 คํา  และใช้  ลัก  สําหรับคํา 4 คํา 
 คําในภาษาบาลีและสันสกฤต  มีปัจจัยลงท้ายเพ่ือบ่งบอกชนิด  หน้าที่  หรือความหมาย
ของคํา  เช่น 
 คํา  ดุล  เป็นคํานาม  แปลว่า  ความเท่ากัน  ความเสมอกัน 
 ดุลย  เป็นคําวิเศษณ์  แปลว่า   เท่ากัน  เสมอกัน  เมื่อใช้ในคําสมาส  เราอาจใช้  ดุลย
พินิจ  ซึ่งคําสมาสคํานามกับคํานาม 
 ทํานองเดียวกับ  นาฏกรรม  นาฏศิลป์  หรือจะใช้  ดุลยพินิจ  ซึ่ง สมาสวคําวิเศษณ์กับ
คํานาม  ทํานองเดียวกัย  นาฏศาสตร์  นาฎยศาลา  ก็ได้  การเขียน  ดุลพินิจ  หรือ  ดุลยพินิจ  ก็
ได้ 
 จึงไม่ใช่ปัญหาที่ว่า   จะเอายังไงกันแน่  ตามเสียงบ่น  แต่เป็นเรื่องที่  จะใช้อย่างไรก็ถูก
มากกว่า 
 คําว่า  พาณิช  แปลว่า  พ่อค้า  เมื่อจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับพ่อค้า  เรารับศัพท์ที่ลงปัจจัย  
ย  คือคําว่า  พาณิชย์  เมื่อมี  ย์  ก็หมายถึง  การค้า  เป็นการซอยความหมายให้ชัดเจนมากข้ึน 
 คําว่า  พากย์   มาจากรากคํา  วจ  แปลว่า   พูด  เมื่อลงปัจจัย  ย  บ่งความว่า  ที่ควรพูด
หมายถึง  คําพูด  คําว่า  วิพากษ์  ก็มาจากรากคํา  วจ  เช่น  แต่เป็นรูปคําที่มีมาจากกริยา  ที่แสดง
ความปราถนา  (เรียกว่า  Desiderative  Verb)  วิวกษา  หมายถึง  ความปราถนาที่จะกล่าวหรือ
ประกาศ  ไทยนํามาใช้ว่า  วิพากษ์  แปลว่า  พิจารณาตัดสิน  ย์  ในคําว่า  พากย์  และ  ษ์  ในคําว่า  
วิพากษ์  จึงบ่งความหมายต่างกันดังกล่าวแล้ว 
 คําว่า  รมย์  กับ  อารมณ์  มาจากรากคําเดียวกัน  คือ  รม  รมย์  มาจาก  รมย  ซึ่งเป็น
วิเศษณ์  แปลว่า  น่าบันเทิงใจ  น่าสนุก  ส่วนคํา  อารมณ์  มาจาก  อารมณ  ซึ่งเป็น นม แปลว่า   
ความพอใจ  หมายถึง  ความคิด  ความรู้สึก  เมื่อสมาสกับคํา  เจตนา  ก็จะแปลว่า  ความคิดที่เป็น
ความจงใจ  เมื่อหมายถึง  ความมุ่งหมาย  เราจึงใช้  เจตนารมณ์  มิใช่เจตนารมย์  เพราะไม่ได้
เกี่ยวกบัสิ่งที่น่าบันเทิงใจ  น่าสนุกแต่อย่างใด 
 พยัญชนะการันต์บางตัวมาจากปัจจัยที่บ่งความหมายเฉพาะ  เช่น  ก์   หมายถึง  ผู้  เช่น 
ในคําว่า  มัคคุเทศก์ - ผู้นําทาง ,  ผู้นําเที่ยว  ศึกษานิเทศก์-ผู้ชี้แจง , แนะนําทางการศึกษา  เป็นต้น 
 การ   แปลว่า  งาน  เรื่องท่ีทํา,  ใช้ในคําว่า  โครงการ  แผนการ  เป็นต้น 
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 ส่วน  การณ์  แปลว่า  เรื่องที่เป็นเหตุเค้ามูล  ใช้ช้อนกับคําว่า  เหตุ  ที่มีความหมาย
เดียวกันเป็น  เหตุการณ์  หมายถึง  เรื่องท่ีเกิดข้ึน  ดังนั้น  สังเกตการณ์  จึงหมายถึง  เฝูาดูเหตุการณ์
โดยละเอียด  และรู้เท่าไม่ถึงการณ์  หมายถึง  รู้ไม่เท่าทันเหตุการณ์ 
 นอกจากคําที่รับมาจากบาลีสันสกฤตตามที่ยกตัวอย่างมาพอประมาณแล้ว  การันต์ยังใช้
สําหรับคําที่มาจากภาษาอังกฤษด้วย  น่าสังเกตว่าแต่เดิมเมื่อเรารับคําภาษาอังกฤษ  เราออกเสียง
ตามท่ีเขียนในภาษาไทย  กล่าวคือ  เมื่อเขียน  เซ็นต์  เราออกเสียง  เซ็น  โดยไม่มีเสียง  ต  เพราะถูก
กํากับโดยทัณฑฆาตแล้ว  เช่นเดียวกับคําว่า  ปาล์ม  ฟิวส์  ฟาร์ม  ซึ่งพยัญชนะการันต์  ไม่มีสิทธิ์มี
เสียงเลย  ต่อมาเมื่อเรารู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น  ก็เข้าทํานองรู้มายากนาน  ถ้าเขียนคิงส์คัป  จะไม่ออก
เสียง  ส  ก็เหมือนไม่รู้ว่ามาจาก King ‘s cup  ถ้าเขียน  เอดส์  จะไม่ออกเสียง ส  ก็เหมือนละ
ความหมายของคําย่อมาจาก  Syndrome  ไปเสีย  พยัญชนะการันต์ในคําเหล่านี้จึงถือว่าไม่ถูกฆาต
ให้ตาย  เพียงแต่กํากับไว้ให้ถึงวิสัญญีภาพเท่านั้น  ใครใคร่ออกเสียงอย่างฝรั่งก็ปลุกเสียง  ส ขึ้นมา  
ใครใคร่ออกเสียงอย่างไทยๆ ก็ปล่อยให้สลบอยู่อย่างเดิม 
 การใช้การันต์จึงทําให้เราได้อย่างเสียอย่าง  ได้ตรงที่มีร่องรอยของอักษรให้เรารู้ความหมาย
และแยกความหมายได้  เสียตรงที่ทําให้ยุ่งยากและสับสน  ซึ่งถ้าจะแก้ง่ายๆ โดยการตัดทิ้งเสียก็คงทํา
ได้และเหมาะกับรสนิยมของคนยุคเร่งรีบ  แต่นอกจากจะน่าเสียดายที่คนโบราณท่านเลือกไว้ให้แล้ว  
ยังน่าวิตกว่าเราจะสื่อสารกันรู้เรื่องน้อยลง 
 อีกหน่อยเราคงจะรู้จักชื่อพระอนุชาของพระรามว่า  พระลัก  เท่านั้นเอง 
 
ที่มา : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปภัมภ์ .หน้า 87-91 
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 บทความเรื่อง  “ว่าด้วยความหมายของคําไทยปัจจุบัน”  ของ  ปองจิต  อ่อนเผ่า 
 

ว่าด้วยความหมายของค าไทยปัจจุบัน 
ปองจิต  อ่อนเผ่า1 

 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นภาษาที่ร่ํารวยถ้อยคํา  เราสามารถเลือกใช้ถ้อยคําให้เหมาะกับระดับบุคคล  
และเหมาะกับกาลเทศะต่างๆ  ได้  ถ้าผู้ใช้มีความแตกฉานในการใช้คําแล้ว  ไม่ว่าจะใช้ภาษากับใคร  
และใช้ในโอกาสใด  จะเป็นภาษาทางการหรือไม่เป็นทางการก็สามารถมทําได้อย่างดี  จะใช้ในภาษา
พูดหรือภาษาเขียนก็ให้อารมณ์  ความรู้สึกได้ตรงตามที่ต้องการ 
 ในปัจจุบันมีลักษณะที่น่าสังเกตุเกี่ยวกับความหมายในการใช้คําเกิดขึ้นหลายประการ  ซึ่ง
ลักษณะนั้นๆ  มีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร  รวมทั้งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของภาษา
โดยรวมด้วย  บทความ “ว่าด้วยความหมายของคําไทยปัจจุบัน”  ในที่นี้  จะกล่าวถึงความหมายใน
การใช้คําที่ทําให้เกิดความเป็นความกํากวมในภาษา  เป็นตัวอย่างให้มีการสังเกตการณ์ใช้คําอ่ืนๆใน
ลักษณะเดียวกัน  หรือในลักษณะอ่ืนๆ  ทั้งในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน  เพ่ือกระตุ้นให้ทุกคนที่
ใช้ภาษาไทยได้สนใจ  และหันมาศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาษา  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมและจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาความไม่ถูกต้องที่อาจเกิดขึ้น  
ไม่ให้เป็นความเสียหายแก่ภาษา 
 
ความรู้เกี่ยวกับค าและความหมายของค า 
 ความหมายของคําว่า “คํา” ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้  คือ  ความหมายตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ที่ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  “เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่
เขียนหรือพิมพ์ขึ้น เพื่อแสดงความคิด  โดยปรกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดมีความหมายในตัว”  และ
ความหมายตามตําราวจีวิภาคของพระยาอุปกิตศิลปสารที่หมายความว่า “เสียงที่พูดออกมาได้
ความหมายอย่างหนึ่งตามความต้องการของผู้พูด  จะเป็นก่ีพยางค์ก็ตาม  เรียกว่า  คําหนึ่ง  บางคําก็มี
พยางค์เดียวบางคําก็มีหลายพยางค์” 

 คําในภาษาไทยนั้นแบ่งลักษณะการใช้เป็น 7 ชนิด  ตามหน้าที่ของคํานั้นๆ  คือ 
 1. คํานาม  เป็นคําบอกชื่อ  คน  สัตว์  สิ่งของ  เป็นต้น 
 2. คําสรรพนาม  เป็นคําใช้แทนชื่อต่าง 
 3. คํากริยา เป็นคําบอกอาการของคน  สัตว์  สิ่งของ  เป็น 

 4. คําวิเศษณ์ เป็นคําประกอบคําอ่ืนให้มีความต่างออกไป (อาจแยกเป็นคําคุณศัพท์ใช้ 
ประกอบนาม, สรรพนาม และคํากริยาวิเศษณ์ใช้ประกอบกริยา, คุณศัพท์และวิเศษณ์) 
 5. คําบุพบท เป็นคําสําหรับนําหน้านาม  และสรรพนาม 

                                                           

1
 รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ค.บ.  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  สาขามัธยมศึกษา  วิชาเอกภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ค.ม. สาขา,การสอนภาษาไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 6. คําสันธาร เป็นคําเชื่อมคํา หรือความให้ติดต่อกัน 

 7. คําอุทาน เป็นคําบอกเสียงต่างๆ 

 ทั้งคําในภาษาไทยมักเป็นคําโดดๆ จึงไม่มีที่สังเกตแน่นอนว่าเป็นคําชนิดใด  คําชนิดหนึ่งจะ
นําไปใช้เป็นคําอีกชนิดหนึ่งก็ได้ แล้วแต่สรุปของประโยค 
 ในส่วนความหมายของคําแต่ละคํา  ความหมายของคําต่างๆ ในการสื่อสารจะมี 2 ลักษณะ 
คือการใช้ในความหมายโดยตรง และการใช้ในความหมายโดยนัย สรุปได้ดังนี้๓ 
 ความหมายโดยตรง คือ ความหมายประจําคํา เป็นความหมายที่ทุกคน ที่ใช้ภาษาเดียวกัน
เข้าใจตรงกันเมื่อใช้คํานั้น ความหมายโดยตรงนี้มีทั้งคําเดี่ยวมีความหมายประการเดียว และคําเดียวที่
มีหลายความหมาย เช่น  
 กิน หมายถึง เคี้ยว, เคี้ยวกลืน 
 ขัน หมายถึง 1.  ภาชนะสําหรับตักหรือใส่น้ํา (นาม) 
    2.  ทําให้ตึงหรือแน่น (กริยา) 
    3.  อาการร้องของไก่ (กริยา) 
    4.  หัวเราะ (กริยา) 
 ความหมายโดยนัย  คือ  ความหมายของคําซึ่งเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีพ้ืนฐานและ
ประสบการณ์ร่วมกัน  ซึ่งเมื่อใช้ในความหมายโดยนัย  คํานั้นจะหมายถึงสิ่งอ่ืนที่ไม่ ใช่ความหมาย
ประจําคํา  เช่น คําว่า กิน อาจหมายถึง โกง เป็นต้น 
 
ว่าด้วยความหมายของค าไทยปัจจุบัน 
 ปัจจุบันการใช้คําชนิดต่างๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง ความต้องการในการติดต่อสื่อสารทีj
ขยายตัวมากข้ึนได้ทําให้การใช้คํามีความหมานหลากหลายขึ้นด้วย  การใช้คําความหมายโดยตรงและ
โดยนัยได้ตรงตามความหมายและนัยทที่ต้องการ คือความถูกต้องเหมาะม ทําให้การสื่อสารเป็นไป
อย่าง มีประสิทธิภาพ  ในขณะเดียวกันการใช้คําในความหมายที่ไม่ถูกต้อง  หรือใช้คําที่ขาดความ
เข้าใจที่ตรงกันก็จะทําให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ ทําให้เกิดความสับสนเป็นความกํากวมในภาษา 
และบางครั้งอาจทําให้ลักษณะของภาษาเสียหายได้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ให้ความหมายคําว่า  กํากวม  ว่าหมายถึง
“เคลือบคลุม คลุมเคลือ หรือมีความหมายได้หลายอย่าง” ซึ่งผู้เขียนบทความเห็นว่า คํากํากวมที่
เกิดข้ึนนี้สามารถแก้ไขได้ ถ้าทุกคนช่วยกันสังเกต ทําความเข้าใจและเอาใจใส่ในการใช้คําเหล่านั้น 
 การใช้คําท่ีอาจทําให้เกิดเป็นความกํากวมในภาษา ที่จะกล่าวถึงเป็นตัวอย่างในที่นี้ได้แก่ 
 1. คําที่มีความหมายประการเดียว  แต่นําไปใช้ในสองลักษณะ  โดยที่ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็น
การใช้ที่ถูกต้อง 
  ตัวอย่างในข้อนี้ คือ คําว่า “ภาพพจน์”  “ภาพพจน์” เป็นศัพท์บัญญัติจากคําว่า 
“figure of Speech” หมายถึง “สํานวนภาษารูปแบบหนึ่ง เกิดจากการเรียบเรียงถ้อยคําด้วยวิธีการ
ต่างๆ ให้ผิดแผกไปจากการเรียงลําดับ หรือความหมายของคําตามปกติเพ่ือให้เกิดภาพ หรือให้มี
ความหมายพิเศษ”พจนานุกรมให้ความหมายสั้นๆ ว่า คือ “คําพูดที่เป็นสํานวนโวหารทําให้นึกเห็น
เป็นภาพ” 
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  จากความหมายดังกล่าว คําว่า “ภาพพจน์” จึงเป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคําให้เกิดภาพ 
ไม่ใช่“ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น” ซึ่งความหมายประการหลังนี้ 
พจนานุกรมใช้คําว่า “ภาพลักษณ์”(จากคําภาษาอังกฤษว่า “image”) 
  ความสับสนที่เกิดขึ้นคือการนําคํา “ภาพพจน์” ไปใช้ในความหมายของคํา 
“ภาพลักษณ์” ซึ่งแม้จะมีการทักท้วงการใช้ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมและผู้ใช้ส่วนหนึ่งเข้าใจ แต่ก็
ยังคงมีผู้นิยมในความหมายของ “ภาพลักษณ์” อยู่ เช่น 
  “…คําพูดของรองประธานธนาคารโลก ที่สํานักข่าวกระจายไปทั่วโลก ผมเชื่อว่าจะช่วย
ให้‘ภาพพจน์’ ของประเทศไทยดีขึ้นอย่างแน่นอน”  หรือ“...ไม่อยากให้ดาราในสังกัดไปทําภาพพจน์
เสียหาย หรือมีภาพพจน์ที่ไม่ดีในสายตาของประชาชน” 
  ปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ได้เคยมีผู้เสนอให้ยอมรับความหมายของคําภาพพจน์ตามที่มีผู้
นิยมใช้อย่างไรก็ดีการยอมรับความหมายของคํา “ภาพพจน์” และ “ภาพลักษณ์” ตามพจนานุกรม 
ด้วยการทําความเข้าใจความหมายของคําทั้งให้ชัดเจน และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ก็จะ
ทําให้เรามีคํา 2 คํา ทั้งคํา “ภาพพจน์” และ “ภาพลักษณ์” คงไว้ใช้ในภาษา และไม่เกิดเป็นคํากํากวม
อีกต่อไป 
  กรณีการใช้คําในความหมายไม่ถูกต้องที่จะขอยกเป็รตัวอย่างมาเพ่ิมเติมไว้ในข้อนี้ 
เพราะปรากฎการใช้กันแพร่หลายพอสมควร และเป็นการใช้ที่ทําให้เกิดเป็นความกํากวมเช่นกัน คือ 
การใช้คําว่า  “รวมหัว” กับคําว่า “สุมหัว” 
  คําว่า “รวมหัว” และ “สุมหัว” เป็นคําที่มีความหมายประจําคําของตนเอง คือ
พจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่า “รวมหัว” หมายถึง “ร่วมกันคิด,ร่วมกันทํา”๑๐ และ “สุมหัว” 
หมายถึง “สุมกระหม่อม,มั่วสุม (ใช้ในทางที่ไม่ดี)” 
  จากความหมายดังกล่าว “รวมหัว” จะมีความหมายเป็นกลางๆ จะนําไปใช้ในทางดี
หรือทางร้ายก็ได้ แต่ “สุมหัว” จะใช้ในทางที่ไม่ดีเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ถูกต้องที่กล่าวถึงการทํางานของ
คณะบุคคที่เป็นไปในทางสุจริตว่า “สุมหัวกันทํางาน” 
 2. คําที่ใช้แล้วทําให้ความหมายเดิมต่ําลงในกรณีนี้คือการนําคําที่เคยใช้ในความหมายอัน
สูงส่งใช้ด้วยความเคารพยกย่องว่าเหนือบุคคลอ่ืน สิ่งอื่น มาใช้กับบุคคลหรือสิ่งของทั่วๆ ไป 
  คําที่เป็นตัวอย่างในข้อนี้คือ  คําว่า  “บรมครู”  คําว่า  “บรม”  มีความหมายตาม
พจนานุกรมว่า  “อย่างยิ่ง,  ที่สุด  (มักใช้นําหน้าคําที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  พระเจ้าแผ่นดินและ   
พระอัครมเหสีเป็นต้น เพ่ือแสดงพระเกียรติยศยิ่งใหญ่)๑๒ คําว่า “บรมครู” จึงใช้ หมายถึง 
พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา แต่ในปัจจุบันคํานี้นํามาใช้ หมายถึง “ใครก็ได้” 
ที่มีความสามารถทางใดทางหนึ่งเป็นอย่างมาก เช่น “บรมครูแห่งวงการมวย” หรือ “บรมครูแห่ง
วงการภาพยนต์”เป็นต้น 
  อีกคําหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ คําว่า “ศิลปิน” พจนานุกรมให้ความหมายว่า “ผู้มี
ศิลปะในการแสดงออก โดยมากเกี่ยวกัยเรื่องร้องรําทําเพลง”๑๔ ศิลปินจึงควรเป็นผู้มีความสามารถใน
การแสดงออกอย่างยอดเยี่ยม แต่ในปัจจุบันจะเห็นการใช้คํานี้กับคนที่เป็นนักแสดงทุกระดับ
ความสามารถ โดยอาจใช้ลดหลั่นตามความรู้สึกของผู้ใช้ว่าให้ความยกย่องเพียงใดด้วยการใช้
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ลักษณะนามที่ต่างกัน เช่น ศิลปินหลายคน ศิลปินแห่งชาติหลายท่าน ศิลปินหลายเบอร์ และศิลปินตัว
แรก เป็นต้น 
  ความหมายของคําที่ถูกทําให้สูงขึ้นหรือต่ําลงตามความรู้สึกของผู้ใช้ภาษาเช่นนี้ เป็น
ความกํากวมอย่างหนึ่ง ซึ่งสร้างความสับสนในการใช้ภาษาได้ และที่สําคัญคือได้ทําให้ความหมายที่
แท้จริงของคําเปลี่ยนไปด้วย 
 3. คําที่ใช้แล้วทําให้ลักษณะภาษาผิดไป คือการใช้คําผิดไปจากลักษณะปรกติของคํานั้น
ตัวอย่างการใช้คําในข้อนี้ คือ การใช้คําว่า “ท่าน” นําหน้าชื่อคนธรรมดาแทนคําว่า นาย นาง   
นางสาว ลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฎการใช้มากในช่วงไม่นานมานี้ เข้าใจว่าเพ่ือเป็นการยกย่อง ให้
เกียรติผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น เรียก นาย ก.ท ว่า ท่าน ก. เป็นต้น 
  พจนานุกรม ให้ความหมายคําว่า “ท่าน” ไว้ว่า หมายถึง “คําที่ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย 
เป็นคํากลางๆ หรือแสดงความเคารพ,เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒, ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงด้วยความเคารพ 
เช่น ท่านไม่อยู่, หรือโดยไม่เจาะจง เช่น อย่าลักทรัพย์ท่าน, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓ และหมายถึงคําที่
ใช้ประกอบฃหน้าชื่อบรรดาศักดิ์ หรือตําแหน่งแสดงความยกย่อง เช่น ท่านขุน ท่านอาจารย์” 
  จากความหมายตามพจนานุกรมดังกล่าว คําว่า “ท่าน” ทําหน้าที่เป็นสรรพนาม หรือ
ถ้าเป็นคํานาม ก็จะใช้ประกอบหน้าตําแหน่งหรือบรรดาศักดิ์เท่านั้น ไม่มีการใช้นําหน้าชื่อบุคคล
ธรรมดาแทรกคํานําหน้านาม นาย นาง นางสาว 
  คําว่า “ท่าน” ที่นํามาใช้นําหน้าชื่อบุคคลที่เป็นการใช้อยู่ในภาษาโดยมิได้ระบุไว้ใน
พจนานุกรมก็คือใช้เป็นคํานําหน้านามสําหรับผู้พิพากษา ความหมายโดยนัย คือ การยกย่องบุคคลซึ่ง
เปรียบเสมือนตัวแทนของพระมหากษัตริย์ในการตัดสินความ หรือการใช้อย่างไม่เป็นทางการ แต่เพ่ือ
ยกย่องบุคคลที่มีฐานะทางศักดิ์สูงกว่าสามัญชน เช่นท เรียกหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ว่า ท่านสุภัทร 
  ปัจจุบันมีบุคคลฝุายอ่ืนที่ถือว่าตนเป็นผู้มีเกียรติควรแก่การได้รับความเคาระ ใช้คํา
นําหน้าชื่อว่า“ท่าน” ด้วย คือ ในกลุ่มผู้แทนราษฎร และแม้จะไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรแล้ว ก็ยังใช้กัน
อยู่ รวมทั้งใช้กัยบรรดาผู้ใก้ลชิดบุคคลกลุ่มนี้ด้วย 
  การเรียกขานบุคคลโดยใช้คํานําหน้าชื่อว่า “ท่าน...” เช่นนี้ แพร่หลายในวงการอ่ืนๆ 
และในโอกาสต่างๆ กล่าวอ้างถึงบุคคลในการสัมภาษณ์ การให้ข่าวแก่สื่อมวลชนต่างๆ การเรียกขาน
ในวงการราชการ ในการประชุม สัมนาของหน่วยงาน องค์การต่างๆ ก็มีให้ได้ยินกันทั่วไป ซึ่งการใช้คํา
ว่า“ท่าน” ในลักษณะเช่นนี้ แม้จะดูเป็นการยกย่อง ให้เกียรติผู้ที่ถูกกล่าวถึง แต่ก็เป็นการใช้อย่างไม่
ถูกลักษณะหน้าที่ของคํา และจะเป็นการลดศักดิ์ของคํา “ท่าน” ให้ต่ําลงด้วย 
 4. การใช้คําในความหมายท่ีเคยใช้ 
  ตัวอย่างของคําในข้อนี้ คือ คําว่า “พันธุ์” พจนานุกรมให้ความหมายว่า “พวกพ้อง, พี่
น้อง, วงศ์วาน; เทือกเขา, เหล่ากอ, พืช๒๐” ซึ่งหมายนี้ คําว่า “พันธุ์” สามารถใช้ได้ท้ังกับคน สัตว์และพืช 
แต่เป็นท่ีสังเกตว่าตามปกติเราไม่นิยมใช้กับคนนัก เราจะใช้เรียกพ่อวัวพันธ์ดี ผสมพน์กล้วยไม้มะม่วงสาย
พันธุ์ใหม่ แต่ไม่ใช่ว่า คนพันธุ์ดี ผสมพันธุ์คน หรือคนสายพันธุ์ใหม่ (หรือถ้าใช้กับคนก็ในกรณีเฉพาะ
เป็นไปในทางลบ มิได้ยกย่องเท่าที่ควร ทํานองใช้เป็นศัพท์สแลงเท่านั้น) 
  ปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ การนําคําว่า “พันธุ์” มาใช้กับคนในสถานการณ์
ปกติเช่น มีการใช้ว่า 
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  “…ผลิตแม่พิมพ์ลายพันธ์ุใหม่ ...ประกันได้ว่าจะได้ครูพันธุ์ใหม่ ...เวลานี้แยกกันคนละส่วน 
เป็นอาจารย์คนละพันธุ ์
  หรือรายการทางโทรทัศน์รายการหนึ่งท่ีใช้ชื่อว่า “แฟนพันธุ์แท้” รวมท้ังมีผู้นําไปใช้ใน
การเขียนด้วยดังตัวอย่าง 
  “ทุกวันนี้ผมกลายเป็น ‘แฟนพันธุ์แท’้ของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกะเขาเหมือนกัน.. 
  นอกจากนั้นยังปรากฎการใช้กับส่ิงไม่มีชีวิตด้วย เช่น โฆษณาสินค้าชนิดหนึ่งท่ีใช้คําว่า “...
ปูนไทยพันธ์ุแท”้ 
  การใช้คําในความหมายท่ีไม่เคยใช้มาก่อน ได้ทําให้มีคําใช้มากขึ้น แต่ก็จะมีเรื่องของ
ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องว่า เหมาะสมหรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะการใช้กับบุคคล ดังเช่นคําว่าแม่พิมพ์
สายพันธุ์ใหม่หรือครูสายพันธุ์ใหม่ และอนาคตอาจมีแพทย์พันธุ์ใหม่ วิศวกรพันธุ์ใหม่ ฯลฯ ตามมา ซึ่งก็คง
สร้างความสับสนโดยเฉพาะสร้างความกระอักกระอ่วนใจแก่กลุ่มบุคคลนั้นๆ ไม่มากก็น้อย 
 5. การนําคําในลักษณะหนึ่งมาใช้ในสถานการณ์ท่ีต่างออกไปและทําให้ความหมายของคํา
เปลี่ยนไป กรณีนี้คือการนําคําท่ีมีความหมายประจําคําและใช้อยู่ตามปรกติไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ท่ี
ต่างออกไปจากเดิม ทํานองการใช้ในความหมายโดยนัย 
  ตัวอย่างการใช้คําในข้อนี้ เช่น 
  5.1 คําท่ีใช้ในทางศาสนา นํามาใช้กับการเมือง 
   “พรรคการเมืองในฝุายรัฐบาลอาจไม่พอใจกันแต่ก็จําใจต้อง ร่วมสังฆกรร๒๔ กัน
ต่อไป” 
   คําว่า “สังฆกรรม” คื้อกิจท่ีพระสงฆ์ต้ังแต่ ๔ รูปขึ้นไปรวมกันทําภายในสีมา 
นํามาใช้ในความหมาย ทนอยู่รวมกัน 
  5.2 คําท่ีใช้ในทางกีฬา นํามาใช้กับการเมือง 
   “กกต.แจกใบแดง๒๕ ผู้สมัคร ส.ส. ที่มีพฤติกรรมทุจริต” 
   คําว่า “ใบแดง” ใช้ในการแข่งขันกีฬา ผู้เล่นท่ีมีแจตนาแฝงเล่นรุนแรงทําลายฝุาย
ตรงข้ามจะถูกใบแดงไล่ออกจากการแข่งขัน นํามาใช้ในความหมายลงโทษผู้สมัครรับเลือกต้ังไม่ให้ลงรับ
สมัครเลือกต้ังอีก 
  5.3 คําอื่นๆ นํามาใช้กับการเมือง 
   “พรรคการเมืองที่คอยเข้าเสียบ๒๖ เป็นรัฐบาล” 
   คําว่า “เสียบ” หมายถึงการเอาของดันลงบนปลายสิ่งท่ีแหลมๆ, แทง, เหน็บ, แซง, 
นํามาใช้ในความหมายการเข้าไปแทนท่ีว่าง 
   “เขาอาขต้องเว้นวรรค๒๗ ทางการเมือง” 
   คําว่า “วรรค” หมายถึง ตอน, หมวด, หมู่, พวก หรือระยะแห่งหนังสือ ในการเขียน
หนังสือจะใช้การเว้นวรรคมาช่วยเพื่อให้อ่านง่าย แยกใจความได้ตามท่ีต้องการไม่สับสน เว้นวรรคจึงเป็น
เครื่องหมายอย่างหนึ่งในการเขียนหนังสือท่ีใช้แยกคําเหรือข้อความตามความต้องความต้องการของ
ผู้เขียนเมื่อนํามาใช้ในทางการเมือง คํานี้หมายถึงการหยุดกิจกรรทางการเมืองชั่วคราว 
   คําว่า “เว้นวรรค” นี้ได้นํามาใช้ในการอื่นๆ ด้วย เช่น เว้นวรรคทางธุรกิจ หมายถึง
การพักชําระหนี้ชั่วคราวเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวเสียก่อน เป็นต้น 
   “รัฐมนตรี 2 คน กินเกาเหลา กัน” 
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  คําว่า “เกาเหลา” คือก๋วยเต๋ียวชนิดใดๆ ก็ได้ท่ีไม่ใส่เส้น มีแต่น้ํา ผัก และเนื้อสัตว์ คําว่า
“กินเกาเหลา” เกิดขขึ้นเพื่อสื่อความหมายว่าท้ัง 2 คนนั้นไม่ถูกกัน เข้ากันไม่ได ท้ังนี้คงเชื่อมโยงกับ
สํานวนเดิมว่า “ไม่กินเส้นกัน” ท่ีหมายถึงไม่ถูกัน, เข้ากันไม่ได้ 
  การนําคําท่ีมีความหมายตามปรกติไปใช้ในสถานการณ์อื่นท่ีแตกต่างออกไปเช่นนี้แม้จะ
ทําให้การใช้คําเป็นไปอย่างกว้างขวาง และเป็นการใช้โดยนัยความหมายแฝง หรือใช้แบบไม่เป็นทางการก็
ตามแต่ก็เป็นความกํากวมประการหนึ่ง ซึ่งปัญหาของการใช้อยู่ท่ีการสื่อสารอาจไม่ชัดเจน ถ้าผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารขาดความเข้าใจท่ีตรงกัน เพราะความหมายของคําเปลี่ยนไปจากเดิม 
  การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน มีแนวโน้มท่ีจะนําคําในความหมายปรกติไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ๆเช่นนี้มากขึ้น จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจจะศึกษาติดตาม เช่น 
  คํานาม     สวนอาหาร 
        สวนอักษร 
        ลานอักษร 
  กริยา      กกต. สอย ๑๐ ส.ว. 
        นักลงทุนรีบช้อนหุ้น 
 วิเศษณ์(คุณศัพท์)     อาหารจานด่วน 
        ศูนย์มงคลสมรสครบวงจร  เป็นต้น 
 
บทสรุป 
 การระมัดระวังใช้คําในภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม คํานึงถึวความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน ไม่
สับสนกํากวม เป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสาร ปรีชา ช้างขวัญยืน  กล่าวไว้ว่า ภาษาท่ีจะเป็น
มาตรฐานควรเป็นภาษาท่ียอมรับกันท่ัวไป เป็นภาษาท่ีเป็นของกลาง ของส่วนรวม เป็นภาษาท่ีทําให้คน
ในสังคมท่ีกว้างออกไปเข้าใจกันท่ัวหน้า แม้ข้ามผ่านกาลเวลาบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลัง ก็ยังเข้าใจตรงตามท่ี
ผู้เขียนต้องการได้  ทุกคนจึงควรใช้คําท่ีทําให้สังคมท่ีกว้างออกไปเข้าใจกันได้ท่ัวหน้า และไม่ว่าเวลาจะ
ผ่านไปนานเท่าใด คํานั้นก็ควรจะก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน 
 นอกจากนั้นปรากฎการณ์ทางภาษาดังท่ีกล่าวมายังเป็นส่วนหนึ่งท่ีแสดงถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในภาษาด้วย การเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องปรกติธรรมดาของภาษาปัจจุบัน ท่ีจะมี
การปรับเปล่ียนไปตามสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนไป แต่ท่ีสําคัญคือ การแปรเปลี่ยนดังกล่าวมีผลต่อการสื่อสาร
และต่อลักษณะของภาษา ไม่มีใครทราบว่าลักษณะใหม่ๆ ทางภาษาท่ีเกิดขึ้นนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ี
แท้จริงมากน้อยเพียงใด เปล้ือง ณ นคร ได้กล่าวไว้ว่า คําคําหนึ่งจะหมายความว่าอย่างไรอยู่ท่ีการยอมรับ
ของผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้ไม่ยอมรับ คําคํานั้นก็เลิกใช้หรือสูญไป... แต่อย่างไรก็ดีการปล่อยให้ภาษาเป็นไปตาม
ความนิยมใช้ก็อาจฟั่นเฝือผิดหลักผิดระเบียบ จึงต้องมีการท้วงติง ชี้แจงกัน เพื่อให้ภาษาจําเริญอย่างมี
ระเบียบแบบแผนมั่นคง ดังนั้นถ้าทุกคนจะได้ช่วยกันสังเกต ใช้ดุลยพินิจในการใช้ภาษา และคอยทักท้วง
เพื่อความเหมาะสมแล้ว นอกจากจะทําให้ทุกคนเป็นผู้ใช้ภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นแนวทางให้
ภาษาของเราพัฒนาไปอย่างเหมาะสมด้วย 
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บทความเกี่ยวกับภาษาในสื่อมวลชน 
 
 บทความเรื่อง “การเขียนโฆษณา : กลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวและคําขวัญ” ของ  พนมพร 
นิรัญทวี 
 

การเขียนโฆษณา : กลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวและค าขวัญ 

พนมพร  นิรัญทวี2 
 
 
 ในวงการธุรกิจ การโฆษณาถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการตลาดเพ่ือใช้แนะนําสินค้า
และบริการให้แพร่หลาย ขยายตลาดสินค้า ขยายการใช้บริการ ระบุสรรพคุณและคุณสมบัติต่างๆ 
ของสินค้าที่ต้องการขาย หรือบอกข้อดีและความสะดวกสบายหากใช้บริการ เพ่ือนําไปสุ่จุดมุ่งหมาย
สําคัญขอการโฆษณา คือให้ซื้อสินค้าและใช้บริการนั่นเอง ด้วยเหตุนี้วิถีทางเพ่ือการขยายสินค้าและ
บริการจึงต้องมีกระบวนการจูงใจต่างๆ ตั้งแต่การตั้งชื่อสินค้าให้จดจําง่าย ใช้คําขวัญให้สั้นกะทัดรัด 
หรือใช้การพรณนาที่เกินความจริง เป็นต้น ภาษาที่ใช้เขียนโฆษณาจึงมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะใน
วงการธุรกิจ  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพ่ือแข่งกับการขยายตัวของการค้าในปัจจุบัน ต้อง
พิถีพิถันละเอียดอ่อน แสดงถึงความคิดริเริ่ม ผ่านการคิดค้น วางแผน และใช้เวลาขัดเกลา
ค่อนข้างมาก 
 
 ขั้นตอนของการโฆษณา 
 สินค้าหรือบริการใหม่ๆ ซึ่งยังไม่เป็นที่แพร่หลาย หากไม่แนะนําให้ประชาชนรู้จักแล้ว การ
จําหน่ายและขายบริการดังกล่าวจะเป็นไปด้วยความยากลําบาก แม้ว่าสินค้านั้นจะมีคุณภาพดีเพียงใด
หรือบริการได้เยี่ยมยอดเท่าใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะการแข่งขันด้านการค้ามีสูงมากในปัจจุบันดังกล่าวแล้ว
นั่นเอง ในทางธุรกิจจึงเน้นความสําคัญของขั้นตอนการโฆษณาเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ขั้น ดังนี้๑ 
 1. ขั้นริเริ่ม สินค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก จัดได้ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการโฆษณา
ขั้นเริ่มเท่านั้น ในขั้นนี้ต้องพยายามแนะนําสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ทําให้ประชาชนยอมรับ เห็น
คุณประโยชน์ความสะดวกสบานในการได้ใช้สินค้าใหม่ ชี้ให้เห็นความเสียหายเปรียบหากยังไม่มีสินค้า
ชนิดนี้ใช้ และเมื่อใช้แล้วก็จะช่วยทําให้มาตรฐานการครองชีพดีขึ้นอย่างไรบ้าง เป็นต้น ในส่วนของ
การบริการในข้ันนี้ก็ใช้หลักเช่นเดียวกัน 
 2. ขั้นแข่งขัน เมื่อสินค้าใหม่เป็นที่นิยมใช้กันในหมู่ประชาชนแล้ว ย่อมจะต้องมีสินค้า
ชนิดเดียวกันนี้ได้รับการผลิตโดยบริษัทอ่ืนเข้าแข่งในตลาดอีก ผู้ซื้อก็ย่อมเกิดการเปรียบเทียบว่า ควร
จะซื้อตราใด ดังนั้นการโฆษณาในขั้นนี้จะต้องพยายามแสดงให้ประชาชนทราบว่าสินค้าของผู้โฆษณา
นั้นมีจุดเด่นที่อะไร และเหนือกว่าสินค้าชนิดเดียวกันของตราอ่ืนอย่างไรบ้าง 

                                                           
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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 3. ขั้นรักษาตลาด เมื่อประชาชนรู้จักและใช้สินค้าแล้ว ผู้โฆษณาก็จะต้องรักษาลูกค้า  
รักษาตลาดของตนไว้ให้ได้ นับเป็นขั้นโฆษณาที่คอยเตือนใจผู้ซื้ออยู่เสมอ มิให้หลงลืมสิค้าของตน ใน
ขั้นนี้นิยมอธิบายวิธีใช้สินค้านั้นๆ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการโฆษณา 
 การโฆษณาจําเป็นต้องอาศัยสื่อมวลชนประเภทต่างๆ เป็นเครื่องมือเผยแพร่ ซึ่งได้แก่
โทรทัศน์วิทยุ ภาพยนต์ หนังสือพิมพ์ และปูายโฆษณา การโฆษณาทางสื่อมวลชนเหล่านี้ก็มีวิธีการใช้
ภาษาท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร เป็รการโฆษราให้ประชาชนอ่าน
จึงสามารถใช้ภาพประกอบ ให้รายละเอียดของสินค้าโดยใช้ภาษาท่ีจูงใจได้อย่างเต็มที่ 
 2. การโฆษณาทางแผ่นป้าย เป็นวิธีการโฆษณาที่คล้ายการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
นิตยสารและวารสาร คือใช้ได้ทั้งภาพประกอบและตัวหนังสือ แต่มักนิยมใช้คําขวัญสั้นๆ เพราะผู้อ่าน
จะมีเวลาสําหรับอ่านข้อความได้ไม่นานนัก 
 3. การโฆษณาทางวิทยุ  เป็นวิธีการโฆษณาโดยใช้เสียงเป็นสื่อแต่เพียงอย่างเดียว จึงต้อง
พยายามดึงดูดความสนใจผู้ฟังอย่างเต็มที่ด้วยเสียง ภาษาที่ใช้จะง่ายๆ ใช้ประโยคหรือคําสั้นๆ เพ่ือให้
ฟังง่ายและจําจดได้รวดเร็ว 
 4. การโฆษณาทางโทรทัศน์และภาพยนต์  เป็นการโฆษณาที่สามารถใช้ภาพและเสียง
ประกอบได้ การใช้ภาษาจึงมักใช้คําคล้องจองให้จําง่าย มีการสร้างคําให้แปลกใหม่ที่เป็นคําหรือ
ประโยคสั้นๆ เพ่ือให้คุ้นหูและติดปากผู้ที่ ได้ชมได้ฟัง ในปัจจุบันมักสร้างเป็นละครฉากย่อย
ประกอบการสนทนาเพื่อดึงดูดความสนใจ 
 5. การโฆษณาทางไปรษณีย์ เป็นการโฆษณาผ่านในรูปแบบของจดหมายโฆษณาขาย
สินค้าและบริการ จะต้องใช้รูปแบบจดหมายธุรกิจและขั้นตอนการโน้มน้าวใจโดยใช้ภาษาโฆษณา 
พร้อมทั้งแนบรายละเอียดของสินค้าได้อย่างเต็มที่ 
 
 ส่วนประกอบของภาษาโฆษณา 
 ชิ้นงานโฆษณาแต่ละชิ้นจะมีส่วนประกอบของภาษาที่สําคัญ  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เป็น     
วัจนภาษาและส่วนที่เป็นอวัจนภาษา 
 1. วัจนภาษา (Verbal language) หมายถึง ภาษาถ้อยคําที่ใช้การสื่อสารอันได้แก่
ภาษาที่ผู้สร้างสรรค์ข้อความโฆษณาคิดขึ้นเพ่ือโน้มน้าวใจผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งได้แก่ ชื่อ
สินค้า (Brand Name) พาดหัวโฆษณา (Headline) คําขวัญ (Slogan) ข้อความโฆษณา (Copy) และ
คําบรรยายใต้ภาพ (Caption) 
 2. อวัจนภาษา (Non-verbal language) หมายถึง ส่วนอ่ืนๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น
ชิ้นงานโฆษณาแต่ละชิ้นนอกเหนือจากภาษาถ้อยคํา เป็นส่วนที่จะช่วยให้ชิ้นงานโฆษณานั้นเด่น สะดุด
ตาผู้บริโภคมากกว่าจะใช้ภาษาถ้อยคําเพียงอย่างเดียว ส่วนที่เป็นอวัจนภาษานี้ ได้แก่ ภาพประกอบ 
วิธีการจัดวางภาพ เครื่องหมายการค้า ตําแหน่งภาพ ลักษณะตัวอักษร สีสันของภาพ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน เป็นต้น 
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 โครงสร้างของช้ินงานโฆษณา 
 การเลือกใช้วัจนภาษาเพ่ือการเขียนโฆษณาแต่ละชิ้น ผู้สร้างสรรค์โฆษณาจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจโครงสร้างของชิ้นงานโฆษณาเสียก่อย ทั้งนี้เพราะโครงสร้างแต่ละส่วนของชิ้นงานโฆษณา
นั้น จะมีการเน้นประเด็นสําคัญต่างกันทําให้น้ําหนักของภาษาที่ใช้ในแต่ละส่วนไม่เท่ากันด้วย 
โดยทั่วๆไปแล้วชิ้นงานโฆษณาแต่ละชิ้นมักจะมีลักษณะเป็นไปตามขั้นตอนของการโน้มน้าวใจหรือ 
“AIDA” (ย่อมาจากตัวอักษรตัวแรกของคําในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นขั้นตอนดังกล่าว) ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้๒ 

 1. ขั้นดึงดูดความสนใจหรือหยุดผู้บริโภค (Attention) ส่วนของภาษาโฆษณาที่ทํา
หน้าที่นี้คือ พาดหัวโฆษณา 
 2. ขั้นสนใจงานโฆษณา (Interest) ภาษาโฆษณาในขั้นนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่สามารถ
หยุดผู้บริโภคไว้ได้แล้ว จึงต้องเป็นส่วนที่มีเนื้อหาสาระให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า เน้น
การเอาใจใส่ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคพึงได้รับ เพ่ือนําไปสู่แรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สาม 
 3. ขั้นเกิดความต้องการในตัวสินค้าและบริการ (Desire)  ขั้นนี้จะทําให้ผู้บริโภคเกิด
ความต้องการที่จะซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ ภาษาท่ีใช้จะต้องเป็นเหตุเป็นผลหรือโน้มน้าวใจด้วยภาษาที่
เร่งเร้าอารมณ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้าจนเกิดพฤติกรรมการซื้อในขั้นสุดท้าย 
 4. ขั้นกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมในการซื้อสินค้า (Action) ภาษาโฆษณาในส่วน
นี้จะอยู่ตอนท้ายของชิ้นงานโฆษณา จะต้องเป็นภาษาท่ีสร้างความประทับใจ ติดปากและจดจําง่าย ซึ่ง
ก็คือ “คําขวัญ” นั่นเอง 
 
 จากขั้นตอนการโน้มน้าวใจข้างต้นนี้ หากนํามาปรับเป็นโครงสร้างของชิ้นงานโฆษณาจะ
แบ่งออกเป็น  5  ส่วนคือ๓ 
 1. พาดหัวโฆษณา (Headline)  เป็นส่วนที่เรียกความสนใจของผู้บริโภคเข้าสู่เนื้อเรื่อง
โฆษณาโดยทันที 
 2. พาดหัวรอง (Sub-headline)  เป็นข้อความขยายทําให้พาดหัวกระจ่างขึ้น  หรือ
สร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่อง เป็นส่วนที่อาจมีหรือไม่มีก็ได้ 
 3. ข้อความอธิบาย (Body-copy)  เป็นโครงสร้างส่วนที่กล่าวถึงประโยชน์ สรรพคุณ 
มักอ้างเหตุผลยืนยันด้วยข้อพิสูจน์ต่างๆ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าและเป็นการเชิญชวนให้
มาเป็นเข้าของสินค้านั่นเอง รายละเอียดอาจมีมากหรือน้อย แล้วแต่ชนิดของสินค้าและภาษาโฆษณา
ที่ใช้ 
 4. ข้อความสนับสนุนตอนท้าย  (Base-line)  เป็นส่วนที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
พฤติกรรมในการซื้ออีกครั้งหนึ่ง โครงสร้างส่วนนี้อาจมีหรือไม่มีก็ได้ 
 5. ค าขวัญ  (Slogan)  เป็นส่วนที่ปิดท้ายงานโฆษณา  มักระบุชื่อสินค้า  ตราสินค้า  
สถานที่จําหน่าย และใช้คําขวัญเพ่ือเน้นย้ําให้ผู้บริโภคจดจําได้แม่นยํายิ่งขึ้น 
 โครงสร้างของชิ้นงานโฆษณาทั้ง 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้น มีส่วนซึ่งควรมีงานโฆษณาอยู่ 3
ส่วนกว้างๆ คือ พาดหัวโฆษณา ข้อความอธิบายสรรพคุณ และส่วนลงท้ายที่เป็นคําขวัญ ในที่นี้จะขอ
เลือกกล่าวเฉพาะลักษณะการใช้ภาษาโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสารวารสารในส่วนพาด      
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หัวโฆษณา และส่วนของคําขวัญ เนื่องจากเห็นว่าข้อความทั้ง 2 ส่วนนี้ เป็นส่วนที่สําคัญ และมี
ลักษณะเฉพาะที่ผู้ผลิตข้อความโฆษณาจะต้องใช้ความสามารถในการปรุงแต่งถ้อยคําเป็นพิเศษเพ่ือให้
สอดคล้องกับส่วนอื่นๆ เช่น ภาพ ข้อความอธิบายสรรพคุณ และกลุ่มเปูาหมาย เป็นต้น 
 1. การใช้ภาษานาในพาดหัวโฆษณา  จัดเป็นโครงรสร้างส่วนที่สําคัญยิ่งของชิ้นงาน
โฆษณา  เสมือนเป็นประตูบานแรกทที่จะเปิดรับผู้บริโภคเข้าสู่อาณาจักรแห่งการโฆษณาพาด        
หัวโฆษณาท่ีดีจึงควรสั้นกระชับผู้บริโภคสามารถจะอ่านจบความได้โดยใช้เวลาไม่กี่วินาที นอกจากนั้น
ควรจะต้องมีความกระจ่างว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะให้ประโยชน์สูงสุด หรือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้าได้อย่างไร ที่ส าคัญที่สุด พาดหัวโฆษณาควรน่าสนใจ ดึงดูดผู้อ่านให้
อยากอ่านต่อ โครงสร้างโฆษณาส่วนนี้อาจมีเฉพาะพาดหัวหรือพาดหัวรองด้วยก็ได้ จัดเป็นส่วนที่   
นักโฆษณาต้องอาศัยหลักการทางจิตวิทยาเพ่ือสร้างสรรค์ภาษาโฆษณาให้น่าสนใจด้วยกลวิธีมากมาย 
ในที่นี้จึงขอประมวลกลวิธีสําคัญๆที่พาดหัวโฆษณากันในปัจจุบันมากล่าวไว้ดังนี้ 
  1.1 พาดหัวแบบข่าว  เป็นวิธีพาดหัวที่เสมือนกับการสื่อข่าวสารเรื่องสินค้าตัวใหม่
หรือวิธีใช้สินค้าให้ผู้บริโภคได้รับทราบ บางคั้งก็จะระบุคุณสมบัติใหม่ของสินค้าที่ติดตลาดหรือเป็นที่
รู้จักแล้วให้ผู้บริโภคได้รับทราบ จัดเป็นวิธีการนําเสนอสิ่งใหม่ๆท่ีจะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้
อย่างหนึ่ง 
   ตัวอย่าง 
   1.1.1 ใหม่ สเตร็ปซิล ซูการ์  ฟรี 
   1.1.2 Pantene Pro-v. ใหม่ เพิ่มไวตามินบี ๕ มากขึ้น 
   1.1.3 ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยแถบ Huggies Grip ใหม่ล่าสุดจากฮักก้ีส 
  1.2 พาดหัวแบบใช้ประโยคค าถาม  เป็นการถามเพ่ือให้ผู้บริโภคคาดหมายคําตอบ
ซึ่งจะเป็นข้อความที่ตามมาในส่วนอธิบายสรรพคุณต่างๆ ของสินค้านั่นเอง วิธีนี้จะทําให้พาดหัว
โฆษณามีชีวิตชีวาคล้ายการสนทนาและเร้าความสนใจได้ดีวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะใบปัจจุบันพบว่ากลวิธี
พาดหัววิธีนี้ได้รับความนิยมจากผู้คิดภาษาโฆษณามาก 
   ตัวอย่าง 
   1.2.1 คอนยัคกี้ มีดีอะไรนะ (โฆษณาเครื่องดื่มบุกผงคอนยัคกี้) 
   1.2.2 อะไรคือการล้างหน้าที่ถูกต้อง (โฆษณาโฟมล้างหน้าบีโอเร) 
   1.2.3 โอโมทูอินวัน ซักผ้าขาวแท้ได้อย่างไร (โฆษณาผงซักฟอกโอโม) 
   1.2.4 วันนี้คุณให้ความสดชื่นพร้อมสุขภาพผิวดีแก่ผิวหน้าแล้วหรือยัง  (โฆษณา
น้ําแร่สะครูเพิล 
   1.2.5 ไหนลองบอกแม่มาซิ  แปูงคัสสันใหม่ปกปูองผิวหนูได้กี่ชั้น  (โฆษณาแปูง 
คัสสัน) 
  1.3 พาดหัวแบบใช้เหตุผล  เป็นการให้ข้อเท็จจริงที่ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลมา
กระตุ้นผู้รับสารให้เกิดความน่าเชื่อถือตามมา หรือบางครั้งก็ใช้การเชื่อมโยงข้อความให้ต่อเนื่องเพ่ือให้
เป็นเหตุเป็นผลกัน มีกจะมีคําว่า “เพ่ือ” ปรากฏอยู่ในข้อความพาดหัวด้วย 
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   ตัวอย่าง 
   1.3.1 เพดดีกรี เพ่ือสุขภาพดีกระปี้กระเปร่า (โฆษณาอาหารสุนัขเพดดีกรี) 
   1.3.2 เชื่อกันส่าความอร่อยของผักกาดดองอยู่ที่ใจผัก สามแม่ครัวเก็บคุณค่าใจ
ผักที่กรอบอร่อยไว้อย่างดี เพื่อให้คุณอร่อย (โฆษณาผักกาดดองตราสามแม่ครัว) 
   1.3.3 แลคคาชิด ประกอบด้วยสารสกัดจากน้ํานม เพื่อสุขอนามัยของผู้หญิง 
(โฆษณาน้ํายาทําความสะอาดเฉพาะส่วน) 
   1.3.4 ปตท. พลังไทย เพ่ือไทย (โฆษณาน้ํามัน ปตท.) 
  1.4 พาดหัวแบบใช้ค าสั่ง  เป็นการพาดหัวที่ใช้วิธีสั่งผู้รับสารโดยตรง ให้ปฏิบัติหรือ
ทําสิ่งใดบางประการ เพ่ือจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีตอบแทน บางครั้งก็อาจแฝงน้ําเสียงเชิงแนะนําด้วย 
   ตัวอย่าง 
   1.4.1 ขอติดตั้งหมายเลขฉลาดๆ  จากเทเลคอมเอเชีย  วันนี้  (โฆษณาโทรศัพท์
บ้าน) 
   1.4.2 หยุดวัยของผิวไว้เสียตั้งแต่วินาทีนี้ (โฆษณาครีมถนอมผิว Nutritious) 
   1.4.3 ถึงน้ําไม่ขึ้น....ก็ต้องรีบตัก (โฆษณาซอสปรุงรสตรามิตสุกัน) 
   1.4.4 อย่าให้ใครมา....หลอกคุณได้ (โฆษณาสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา) 
   1.4.5 เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ที่ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมให้คุณได้ (โฆษณาครีมเปลี่ยนสี
ผมเอ็กซ์เซลเล้นซ์ ครีม) 
  1.5 พาดหัวแบบเร้าอารมณ์  ได้แก่  วิธีพาดหัวโดยการเร้าใจผู้รับสารให้เกิดอารมณ์
คล้อยตาม เป็นการดึงเอาจุดอ่อนทางอารมณ์ของคนมาใช้เป็นจุดเด่นของสินค้านั่นเอง กลวิธีพาดหัว
แบบนี้จะเน้นคําที่สื่อความหมายทางประสาทสัมผัสและความสะดวกสบายต่างๆ 
   ตัวอย่าง  
   1.5.1 ยืดหยุ่น นุ่มเบา เร้าอารมณ์ 
   1.5.2 เคล้าความสบายให้ทรวงอก (โฆษณาเสื้อชั้นในวาโก้) 
   1.5.3 แอโรซอฟ นุ่มเบา สบายเท้า (โฆษณารองเท้าสุขภาพ) 
   1.5.4 คัน ใช้คาลาดริล (โลชั่นบรรเทาอาการคันจากการแพ้) 
   1.5.5 กระชับเนียน นีเวีย สกิน เฟริ์มมิ่ง คอมเพล็กซ์ โลชั่น (โฆษณาโลชั่นทา
ผิว) 
  1.6 พาดหัวแบบใช้ค าขวัญ  ได้แก่  การนําคําขวัญของสินค้านั้นมาเป็นพาดหัว
โฆษณากลวิธีพาดหัวแบบนี้เป็นการสลับโครงสร้างโดยไม่ต้องนําคําขวัญไปอยู่ส่วนท้ายของโฆษณานั้น
อีก 
   ตัวอย่าง 
   1.6.1 การโดว์ เฮ้าท์...ชื่อนี้ กันตีขนมอร่อย 
   1.6.2 รสนิยมของผู้ชายอารมณ์ศิลป์ - John Henry 
   1.6.3 ท็อปส์ สดทั้งวัน ถูกทุกวัน 
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  1.7 พาดหัวแบบเล่นค าเล่นสัมผัส  วิธีพาดหัวแบบนี้ อาจมีการเล่นคํา ซ้ําคํา หรือใช้
สัมผัสคล้องจอง บางครั้งก็อาจสร้างประโยคขึ้นมาใหม่เฉพาะโฆษณาชิ้นนั้น หรือใช้เครื่องหมายต่างๆ
เพ่ือให้สะดุดตา มักมีการใช้คําขัวญในส่วนท้ายของโฆษณาอีกครั้งหนึ่ง ทําให้ดูเสมือนว่าโฆษณานั้นมี
คําขวัญ 2  ประโยคในชิ้นงานโฆษณาเดียวกัน จัดเป็นกลวิธีพาดหัวแบบที่นิยมใช้กันมากวิธีหนึ่งใน
ปัจจุบัน 
   ตัวอย่าง 
   1.7.1 น้ําผลไม้แท้ แน่ใจได้ ตรามาลี (โฆษณาน้ําผลไม้ตรามาลี) 
   1.7.2 พ้ืนสะอาดแบบวิม ยิ้มได้ทุกสัดส่วน (โฆษณาน้ํายาขจัดคราบวิม) 
   1.7.3 เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บ้าน (โฆษณาธนาคารกรุงเทพ) 
   1.7.4 ปวดใจใช้เวลา ปวดธรรมดา...ใช้ไทลินอล (โฆษณายาบรรเทาปวดไทลิ
นอล) 
   1.7.5 เข้าครัวร้อยครั้ง ชนะใจร้อยครั้ง (โฆษณาเครื่องครัวซีเมนส์) 
   1.7.6 สลัดรวมมิตร พิษ (โฆษณาผลิตภัณฑ์ล้างผักไม้เซ้นท์แอนดรูว์) 
   1.7.7 แผล (โฆษณาปลาสเตอร์ปิดแผลเดทตอล) 
  1.8 พาดหัวแบบกล่าวถึงพยานบุคคล  ได้แก่  การอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา
ภาพยนตร์นักร้องยอดนิยม มายืนยันว่าใช้สินค้านั้นๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้า 
   ตัวอย่าง 
   1.8.1 สมูท อี เบบี้เฟช โฟมไม่มีฟอง 
    ทําให้ผิวสาวของทาทาไม่มีสิว ไม่มีริ้วรอย 
    ทาทา ยัง (โฆษณาครีมโฟมล้างหน้าสมูท อี เบบี้เฟช) 
   1.8.2 สีผิวสวยถูกใจผม 
    ฟิล์มสีโคนิก้า เซนจูเรีย เท่านั้น 
    ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์  ช่างภาพมืออาชีพ (โฆษณาฟิล์มสีโคนิก้า) 
   1.8.3 สวยด้วยสุขภาพดี อภิรดี ภวภูตานนท์ (โฆษณาอิมีดีนสารสกัด) 
   1.8.4 ลิปสติคที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศท่ีหมิวใช้ 
    ลลิตา ปัญโญภาส (โฆษณาลิปสติคมีสทิน) 
  1.9 พาดหัวแบบปฏิเสธ  เป็นวิธีพาดหัวที่มีคําว่า “ไม่” อยู่ในประโยค มีลักษณะ
เหมือนเป็นการบอกเล่าแบบอ้อมๆ ไม่จงใจ เพ่ือให้แปลกสะดุดตาน่าสนใจ แต่วิธีนี้มีข้อเสียบาง
ประการคือผู้อ่านจะต้องแปลความหมายและทําความเข้าใจได้ยากว่าประโยคบอกเล่าธรรมดานั้นเอง 
   ตัวอย่าง 
   1.9.1 คงไม่มีวันนี้... หากไม่มีซูลฟริน (โฆษณาน้ํามันแต่งผมขจัดรังแค ซูลฟริน) 
   1.9.2 อาบสนุกหนนี้ ไม่ใช่แค่สะอาด แต่ผิวลูกยังนุ่มสบายอีกด้วย (โฆษณาครีม
อาบน้ําจอห์นสัน คิดส์) 
  1.10 พาดหัวแบบบอกชื่อสินค้า รุ่น หรือชื่อสถานที่  วิธีนี้จะมีลักษณะคล้ายๆ พาด
หัวแบบใช้คําขวัญ  วัตถุประสงค์คือต้องการให้ผู้อ่านจดจําได้แม่นยําขึ้นและทราบคุณลักษณะที่เด่น
ของสินค้าและบริการนั้นๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
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   ตัวอย่าง 
   1.10.1 “แอโร่ซอฟ” รับประกันความพอใจ (โฆษณารองเท้าสุขภาพแอโร
ซอฟ) 
   1.10.2 โรบินสัน เพ่ือทุกสิ่งที่สุขสันต์ (โฆษณาห้างสรรพสินค้าโรบินสัน) 
   1.10.3 คอนยัคกี้  เครื่องดื่มบุกผง (โฆษณาเครื่องดื่มเสริมอาหาร) 
   1.10.4 นมสดหนองโพ นมโคแท้ๆ (โฆษณานมสดหนองโพ) 
   1.10.5 Volvo 850 ใหม่ ขับทะยานอย่างมีชีวิต  (โฆษณารถยนต์ VOLVO) 
   1.10.6 นิสสัน บิ๊กเอ็ม ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง (โฆษณารถยนต์ NISSAN) 
  1.11 พาดหัวแบบอ้างความภาคภูมิใจ ได้แก่ การอ้างอิงถึงความดีและคุณภาพของ
สินค้ามาตรฐานของสินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับ  คุณภาพของสินค้าที่ได้รับความเชื่อถือเป็นเวลายาวนาน  
ความมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมแพร่หลายของสินค้า  ความเป็น “ที่สุด”  หรือ  “แห่งแรก”  เป็นต้น  การ
พาดหัววิธีนี้คล้ายกับการกล่าวถึงพยานบุบคล  คือมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้า
นั้นเอง 
   ตัวอย่าง 
   1.11.1 65 ปีตราสิงห์ เบียร์ไทย เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนไทย 
   1.11.2 เทเลคอมเอเชีย ISO9002 – ทุกระบบงาน 
   1.11.3 ผ่านมา  50  ปี  เรายัง  “ยึดมั่นคําสัญญา”  ไม่เปลี่ยนแปลง  ไทย
สมุทรพาณิชย์ประกันภัย 
   1.11.4 FBT SPORT COMPLEX อาณาจักรอุปกรณ์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรก
ในเมืองไทย 
   1.11.5 เบียร์ช้าง เบียร์เหรียญทองระดับโลกของคนไทย 
   1.11.6 ความเชื่อถือเกิดจากกาลเวลา ๓๐ ปีแล้ว ดีคอลเจน... 
  1.12 พาดหัวแบบให้ข้อมูลหรือความรู้ เป็นวิธีดึงดูดความสนใจให้กับพาดหัวโดย
การเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดนั้นๆ  เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นความสําคัญของสินค้าและโยง
ความสนใจไปสู่พาดหัวรองและบทอธิบายสรรพคุณของโฆษณานั้น 

   ตัวอย่าง 
   1.12.1 แปรงสีฟันที่ดีควรดีเหมือนเครื่องมือทันตแพทย์ (โฆษณาแปรงสีฟัน
ใกล้ชิด) 
   1.12.2 หากรากผมอ่อนแอ เส้นผมจะหลุดร่วงง่าย (โฆษณาแชมพูเนริล) 
   1.12.3 วัยเด็ก ถ้าได้ดื่มนมจะช่วยให้มีพัฒนาการที่ดี (โฆษณานมดูเม็กซ์วัน -
พลัส) 
  1.13 พาดหัวประเภทท้าทาย  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะจูงใจผู้อ่านให้สนใจบทโฆษณานั้น
ได้จัดเป็นวิธีการใช้จิตวิทยาเพ่ือการโฆษณาวิธีหนึ่ง บางครั้งอาจดูไม่ใช่การท้าทาย  แต่แฝงน้ําเสียง
ชักชวนก็ได้ 
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   ตัวอย่าง 
   1.13.1 เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้  (โฆษณาขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย) 
   1.13.2 เย็นกว่า ท้าให้ลอง  (ลูกอมเอ็กซ์ตร้า  แพรอท) 
 
  1.14 พาดหัวประเภทเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่ม  ได้แก่พาดหัวที่มุ่งเรียกร้องความ
สนใจจากบุคคลเฉพาะกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า  วิธีนี้มักจะใช้เฉพาะสินค้าที่ผลิตขึ้นเฉพาะเพศ  วัย  
และกลุ่มเปูาหมายเท่านั้น 
   ตัวอย่าง 
   1.14.1 ริ้วรอยแห่งวัยลบเลือนได้  เพียงปลายนิ้วสัมผัส  (โฆษณาครีมถนอมผิว 
LANCOME) 
   1.14.2 เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ  (โฆษณาเสื้อ  Arrow) 
   1.14.3 ช้อยส์  ดีเอ็ม  ทางเลือกของผู้เป็นเบาหวาน  (โฆษณาอาหารทางการ
แพทย์) 
  1.15 พาดหัวแบบยกเหตุการณ์หรือเรื่องราวในขณะนั้นมากล่าว  เป็นการพาดหัว
ที่ดึงเหตุการณ์  สถานการณ์  หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลงโฆษณามาเป็นพาดหัวเพ่ือความ
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน  และให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมสนใจในเหตุการณ์ที่ยกมานั้นด้วย 
   ตัวอย่าง 
   1.15.1 กระทิงแดง  ขอเป็นกําลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคน 
     (ปี พ.ศ. 2541 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์) 
   1.15.2 ท่องเที่ยวทั่วไทย  ภูมิใจบ้านเรา 
     (ปี พ.ศ. 2541 –2542  เป็นปีท่องเที่ยวไทย) 
   1.15.3 คืนชีวิตให้สายน้ํา  สืบสานความเป็นไทย 
     (ปี พ.ศ. 2542  เป็นปีเฉลิมฉลองให้ในหลวงเนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  มีพระชนมพรรษาครบ  72 พรรษา) 
   1.15.4 กินเจ  อ่ิมบุญ  อิ่มสบายท้อง  (เทศกาลกินเจประจําปี) 
   1.15.5 มาม่า  ต้มยํารสกุ้ง  แซ่บข้ามศตวรรษ 
     (ปี  ค.ศ.2000  เป็นปีเปลี่ยนสู่ศตวรรษท่ี  20) 
  1.16 พาดหัวแบบลดราคาหรือให้สมนาคุณ  เป็นวิธีพาดหัวที่ใกล้เคียงกับแบบข่าว  
คือมีจุดมุ่งหมายจะแจ้งให้ผู้บริโภคได้รับทราบข่าวว่าสินค้าชนิดนั้นกําลังลดราคา  หรือให้สมนาคุณอยู่  
หากสนใจก็จะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าปกติและได้รับของแถมอีกด้วย  กลวิธีพาดหัวแบบนี้
มักจะใช้โฆษณาในช่วงสั้นๆ  คือเป็นลักษณะ “เฉพาะกิจ”  เท่านั้น 
   ตัวอย่าง 
   1.16.1 เติมน้ํามัน  300:-  คุ้ม  2  ต่อ  ทั้งแจก  ทั้งแลกซื้อ  (โฆษณาน้ํามัน
คาลเท็กซ์) 
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   1.16.2 สุดคุ้ม  จ่ายเพียง  59  รับสินค้าฟรีกว่า  150  ตลอด  100,000 กม.  
หรือ  5  ปี  (โฆษณารถยนต์อีซูซุ) 
  1.17 พาดหัวแบบแยกข้อความ  ได้แก่วิธีแยกเพียงบางส่วนของข้อความโฆษณามา
ไว้ในส่วนที่เป็นพาดหัว และจะต่อข้อความไปในส่วนที่เป็นพาดหัวรองหรือข้อความอธิบาย บางครั้งก็
ต่อไปถึงส่วนที่เป็นข้อความสนับสนุนตอนท้ายด้วย  ผู้อ่านจะเข้าใจความหมายได้โดยต้องอ่านส่วน
ดังกล่าวต่อกัน 
   ตัวอย่าง 
   1.17.1 จากของว่างเมื่อวันวาน  (ส่วนข้อความพาดหัว) 
     …..ถึงขนมหวานจากนี้  (ส่วนข้อความพาดหัวรอง) 
     ตราหมีคงคุณค่าไม่เคยเปลี่ยน  (ส่วนข้อความตอนท้าย) 
   1.17.2 3  จุดมัดใจ  วัยกําลังเม้าท์ให้ติดหนึบ (ส่วนข้อความพาดหัว) 
     กับวัน   ทู.คอล! 
     ควบคุมค่าใช้จ่ายได้...   (ส่วนข้อความอธิบาย) 
     ไม่ต้องจ่ายรายเดือน...  (ส่วนข้อความอธิบาย) 
     ซ้ือปฺุบโทรได้ปั๊บทั่วไทยใน ๓ นาท ี (ส่วนข้อความอธิบาย) 
     ง่ายยิ่งกว่านับ 1,2,3.   (ส่วนข้อความตอนท้าย) 
  1.18 พาดหัวแบบเปรียบเทียบ  วิธีการพาดหัวลักษณะนี้จะมีการเปรียบเทียบให้
เห็นว่าสินค้าชนิดนั้นมีข้อดี  หรือมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าสินค้าประเภทเดียวกันแต่คนละตราอย่างไร
บ้าง บางครั้งก็จะใช้เปรียบเทียบสินค้าเดียวกัน  แต่มีการพัฒนาคุณภาพให้ดีไปกว่าเดิมเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าให้คุ้มราคาที่สุดนั้นเอง  จัดเป็นกลวิธีที่ เรียกร้องความสนใจ
ของผู้ซื้อไดดีวิธีหนึ่ง 
   ตัวอย่าง 
   1.18.1 จ่ายแพงกว่าทําไม...  (โฆษณาผงซักฟอก เพค) 
   1.18.2 แอร์ที่ฟอกอากาศได้  แต่ค่าแบคทีเรียไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์  (โฆษณา
เครื่องปรับอากาศ  เซ็นทรัลแอร์) 
   1.18.3 ผ้าที่เท่ากัน  น้ํายาปรับผ้านุ่มสบายสูตรธรรมดา  ต้องใช้ขวดใหญ่  แต่  
Comfort Astra  สูตรเข้มข้นใช้แค่ขวดเล็ก  (โฆษณาน้ํายาปรับผ้านุ่มสบาย) 
  1.19 พาดหัวแบบบอกลักษณะเด่นของสินค้า  กลวิธีนี้จะดึงเอาจุดเด่น สรรพคุณ  
หรือคุณสมบัติเฉพาะของสินค้ามาเป็นพาดหัว  ลักษณะใกล้เคียงกับการพาดหัวโดยใช้คําขวัญ  มักใช้
คู่กับซื้อสินค้าเพ่ือให้ผู้อ่านค้นตาและจดจําได้ 
   ตัวอย่าง 
   1.19.1 นมสดหนองโพ  มีแคลเซียมทุกกล่อง 
   1.19.2 น้ําปลาแท้ตราปลาหมึก...  มีไอโอดีน 
   1.19.3 ออปเทรกซ์  น้ํายาใส  ใช้ล้างตา 
   1.19.4 ยาดมตราโปฺยเซียน  ใช้ดมใช้ทา  ในหลอดเดียวกัน 
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 2. การใช้ภาษาในค าขวัญ  จัดเป็นโครงสร้างส่วนที่รวมความคิดรวบยอดของสินค้า  โดย
มีวัตถุประสงค์จะให้ผู้บริโภคสะดุดดาจดจําชื่อและคุณสมบัติของสินค้าชนิดนั้นๆได้ มักจะปรากฏใน
ส่วนท้ายของโฆษณาร่วมกับชื่อและตราสินค้า  เพ่ือช่วยเน้นย้ําให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าและช่วย
สร้างบุคลิกของสินค้าให้อยู่ในความนึกคิดของผู้บริโภคดังได้กล่าวแล้วดังนั้นคําขวัญจึงมักจะใช้ซ้ํากัน
เป็นระยะเวลายาวนานไม่เปลี่ยนแปลงและมักใช้ร่วมกับสินค้าชนิดอ่ืนๆในชื่อเดียวกัน เช่นคําขวัญ   
“ชาร์ป ก้าวล้ําไปในอนาคตก็จะใช้ร่วมกันทั้งกระติกน้ําร้อน หม้อหุงข้าว  และเครื่องใช้ไฟฟูาอ่ืนๆ ใน
กรณีท่ีนําคําขวัญไปไว้ในส่วนพาดหัวโฆษณาผู้เขียนข้อความก็มักจะไม่ลงท้ายด้วยคําขวัญอีก  ลักษณะ
ของคําขวัญมักจะใช้หลักใหญ่ๆ  ในการเขียนคล้ายๆ กัน คือ “เป็นค่าโฆษณาที่มีค่าสุด ต้องใช้ถ้อยคํา
สั้นที่สุด  แต่ได้ความหมายมากที่สุด”ดังนั้นหากจะประมวลวิธีการสร้างภาษาในคําขวัญ  ก็สามารถจะ
แบ่งได้เป็น 
  2.1 เน้นเป้าหมายหรือแนวคิดส าคัญของค าขวัญเพียงประการเดียว  ผู้คิดบท
โฆษณาจะตัดสินใจเลือกอย่างชัดเจนว่าต้องการจะใช้คําขวัญส่งเสริมสินค้าในจุดใด  เพ่ือเป็นกรอบ
กําหนดให้ใช้ภาษาคําขวัญที่เน้นจุดนั้นโดยเฉพาะ 
   ตัวอย่าง 
   2.1.1 SENSO  ชีพจรแฟชั่นที่เท้า  (เน้นแฟชั่นรองเท้า) 
   2.1.2 จอห์นสัน  คัดตันบัดส์  ก้านสําลีบริสุทธิ์ (เน้นความสะอาดบริสุทธิ์) 
   2.1.3 คลอสเตอร์  ความสุขที่คุณดื่มได้  (เน้นความสุข) 
   2.1.4 เอสแอนด์พี  ชื่อนี้มีแต่ความอร่อย (เน้นความอร่อย) 
   2.1.5 น้ําผลไม้แท้  แน่ใจได้  ตรามาลี  (เน้นความน่าเชื่อถือ) 
   2.1.6 เซิร์ฟ  ประหยัดให้คุณได้มากกว่า  (เน้นความประหยัด) 
  2.2 ใช้ประโยคหรือลีที่สั้น  กะทัดรัด  และได้ความหมายมากที่สุด  ดังได้กล่าวแล้ว
ว่าคําขวัญจะต้องมีลักษณะสะดุดตา  มุ่งให้ผู้บริโภคจดจําชื่อได้แม่นยํา  คําขวัญจึงต้องสั้นและชื่อ
ความหมายได้รวดเร็ว มักเป็นวลีหรือประโยคความเดียวไม่ซับซ้อนได้ใจความในตัวเอง และสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน 
   ตัวอย่าง 
   2.2.1 นมจากเต้า 
   2.2.2 เพียงงบีหนึ่งก็ถึงแล้ว 
   2.2.3 เพชร... เลอค่าอมตะ 
  2.3 เล่นสัมผัส  เล่นค า  เพ่ือให้เกิดความคล้องจอง  ผู้เขียนบทโฆษณาจึงมักอาศัย
หลักการเล่นคํา  เล่นความ ซ้ําคํา และใช้สัมผัสสระ  สัมผัสพยัญชนะมาช่วยให้คําขวัญนั้น สะดุดตา
สะดุดใจผู้บริโภค เช่น 
   2.3.1 เล่นค า  จะเป็นลักษณะของการนําคําเดียวกันมาซ้ําทั้งคําหรือซ้ําเพียง
บางส่วนก็ได้ 
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    ตัวอย่าง  ซ้ําทั้งคํา 
    2.3.1.1 คอนเวอร์ส ถึงใจ ถึงชัย 
    2.3.1.2 การบินไทย   รักไทย  รักคุณเท่าฟูา 
    2.3.1.3 GETAWAY  สําหรับผู้ขายธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 
    ตัวอย่าง  ซ้ําบางส่วนของคํา 
    2.3.1.4 ซิงเกอร์เย็นจัด  ในราคาท่ีคุณเย็นใจ 
    2.3.1.5 Arrow  เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ 
    2.3.1.6 เด็กๆ  สร้างสรรค์  ดูเม็กซ์สร้างเสริม 
   2.3.2 เล่นสัมผัส  จะเป็นลักษณะการใช้เสียงของสระหรือพยัญชนะมาสัมผัส
กันเพ่ือให้เกิดความคลองจองเป็นจังหวะ  ง่ายแก่การจดจํา 
    ตัวอย่าง   สัมผัสสระ 
    2.3.2.1 ชาร์ป  หม้อข้าวหรู  คู่โต๊ะสวย  (สัมผัสเสียงสระอู) 
    2.3.2.2 ฟาร์มเฮ้าส์  หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน (สัมผัสเสียงสระเอา) 
    2.3.2.3 ชีวิตไทยๆ  สดใสด้วยซิงเกอร์         (สัมผัสเสียงสระไอ-ใอ) 
    ตัวอย่าง   สัมผัสพยัญชนะ 
    2.3.2.4 รอสโว่  ลึกซึ้ง  ถึงสัดส่วนชาย (สัมผัสเสียงพยัญชนะ ร ล ซ) 
     2.3.2.5 สวมแพน  แสนเพลิน  (สัมผัสเสียงพยัญชนะ ส พ ) 
    2.3.2.6 สวยพิลาศ  สมคํา  ถ้ําเลิค่า (สัมผัสเสียงพยัญชนะ ส ล)  
  2.4 ใช้จังหวะของค า  เพ่ือให้เกิดสัดส่วนของคําที่พอเหมาะ เป็นจังหวะที่สม่ําเสมอ  
เมื่อผู้บริโภคอ่านคําขวัญนั้นก็จะเกิดความสนุกสนานตามอุปนิสัยของคนไทย และง่ายต่อการจดจําอีก
ด้วย 
   ตัวอย่าง 
   2.4.1 ยุงแขยง  แมลงขยาด  เมื่ออาทขยับ 
   2.4.2 ถึงท่ีหมาย  สบายผิดกัน 
   2.4.3 วีต้า  คุณค่า  จากแบรนด์ 
   2.4.4 ขจัดผมคัน  กันผมหงอก 
  2.5 ใช้การใส่ชื่อสินค้า  ลงในค าขวัญ  เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคจดจําชื่อ  และไม่เกิด
ความสับสนกับสินค้าอ่ืน 
   ตัวอย่าง 
   2.5.1 เอ เอ   เสน่ห์สําหรับปลายเท้า 
   2.5.2 โตชิบา   นําสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 
   2.5.3 น้ าดื่มสะอาด  น้ําดื่มตราสิงห์ 
   2.5.4 ผลิตภัณฑ์ตราเกษตร  เพ่ือเราชาวไทย  อยู่ดีกินดี 
   2.5.5 นิสสัน  เพ่ือนที่แสนดี 
 
 



168 

 การใช้วิธีการทางการจิตวิทยาเพื่อการโฆษณา 
 นอกจากการใช้ภาษาในโครงสร้างส่วนที่พาดหัวโฆษณา  และส่วนที่เป็นคําขวัญ  ซึ่งผู้ผลิต
ข้อความโฆษณาต้องคัดสรรเป็นพิเศษแล้ว  การโฆษณาจะต้องอาศัยวิธีการทางจิตวิทยาเพ่ือหว่าน
ล้อมโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเชื่อถืออีกด้วยและวิธีการดังกล่าวนี้จะเป็นสิ่งกําหนดลักษณะการใช้ภาษา
โฆษณาให้แตกต่างกันไปด้วย  ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการเด่นๆ  ที่ยังคงใช้กันอยู่ในบทโฆษณา ดังนี้ 
 1. การใช้จิตวิทยาด้านภาษา  ได้แก่  ใช้คําขวัญ  ซึ่งมักเป็นคําคล้องจองกันโดยการเล่น
เสียงสัมผัสเพื่อให้สะดุดหูและช่วยให้ผู้บริโภคจดจําได้ง่ายดังที่ได้กล่าวไว้แล้วบางครั้งก็อาจจะสร้างคํา
ใหม่ที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย  เพ่ือความแปลกใหม่  หรือใช้คําภาษาต่างประเทศมาปนกับ
คําในภาษาไทยเพ่ือให้สอดคล้องกับความนิยมของคนไทย  เช่นคําว่า  มอยส์เจอร์ไรเซอร์  ฮอทออยล์  
ทรีนเม้นส์  เป็นต้น  ภาษาที่ผู้สร้างสรรค์ข้อความโฆษณาคิดขึ้นเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น
กลุ่มเปูาหมายนี้จะปรากฏอยู่ได้ทั้งคําขวัญ  พาดหัว  คําบรรยายใต้ภาพ  และข้อความโฆษณา 
  ตัวอย่าง 
  1.1 เปฺปซี่  เต็มที่กับชีวิต 
  1.2 สําหรับ  แชมเปื้อนที่คุณรัก 
  1.3 เนสท์กาแฟ  ทรีอินวัน... 
  1.4 เท็กซ์รูดยีนส์  สไตล์แบบที่คุณสัมผัสได้ 
  1.5 ยาคูร์ มีเลโตบาซิลลัส... 
  1.6 นี่คือพลังซักเข้มข้น  สูตรมะนาวใหม่  แบบเลม่อน  พลัส... 
  นอกจากนั้นยังพบว่ามีการใช้คําในเชิงเปรียบเทียบที่แตกต่างไปจากการใช้ตามปริบท
ปกติ เช่น เล็กดี  รสโต  ฉีกทั้งรูปฉีดทั้งรส  ทิพย์แห่งทอง  สุขภาพของผิว  รสชาติของชีวิต  ความสุข
ที่ดื่มได้ อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าปัจจุบันบทโฆษณาจะใช้คําและวลีที่มีรูปแบบแปลกใหม่อยู่เสมอ  แต่ก็
เห็นได้เด่นชัดว่าผู้คิดข้อความโฆษณามักนิยมให้คําประจํากลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันอยู่ด้วย  เช่น  
อร่อย  จะใช้ในกลุ่มสินค้าประเภทอาหารและของขบเคี้ยว  สะอาด  จะใช้ในกลุ่มสินค้าประเภท
ผงซักฟอก  สวย  ใช้ในกลุ่มเครื่องสําอางและเครื่องประประทินผิว  นุ่ม  ในกลุ่มแชมพู  ครีมนวดผม
และน้ํายาปรับผ้านุ่ม  บรรเทา จะใช้ในกลุ่มยา  เป็นต้น 
 2. การยั่วยุประสาทสัมผัส  การเสนอความสะดวกสบายทางประสาทสัมผัสเป็นวิธีการ
หนึ่งที่ผู้คิดบทโฆษณาสามารถจะดึงดูดผู้บริโภคได้  เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์  ย่อมต้องการใน
รูป รส กลิ่นเสียง  และความสะดวกสบายต่างๆ  จึงมักมีคําที่สื่อภาพความบริสุทธิ์  ความสวยงามมี
ชีวิตชีวา  คําที่สื่อความหมายทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ปรากฏในข้อความโฆษราเสมอ  บางครั้ง
อาจอยู่ในรูปแปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็ได้ 
  ตัวอย่าง 
  2.1 ริมฝีปากเนียนนุ่มทุกวัน 
  2.2 หอมกรุ่นจากเตา 
  2.3 บริสุทธิ์จากธรรมชาติ 
  2.4 นมจากเต้า 
  2.5 เลิศรส  สดชื่น  ไม่มีใดอ่ืนเทียบได้ 
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 3. การอ้างเป็นพวกเดียวกัน  เป็นกลวิธีหนึ่งของการคิดโฆษณาที่แสดงถึงความจริงใจไม่
คิดจะหลอกลวงผู้บริโภค  โดยการเลือกใช้คําว่า  “เรา”  ที่ทําให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม  
และเป็นพวกเดียวกันกับผู้โฆษณาอันนําไปสู่ความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและบริการจนต้อง
เลือกใช้ในที่สุด 
  ตัวอย่าง 
  3.1 เพราะเรารู้ว่า  คุณเลือกสรรสิ่งที่ดี....สําหรับครอบครัว 
  3.2 เราสามารถช่วยท่านได้ 
  3.3 เรารักคุณเท่าฟูา 
  3.4 ทุกครั้งที่เรามอบบ้านให้คุณ  เรากําลังมอบคุณภาพท่ีเราภูมิใจ 
 4. การเข้าหาชาวบ้านหรือมวลชน  เป็นกลวิธีที่อ้างถึงคนหมู่มากในสังคมหรือกลุ่มคนที่
ใช้สินค้าชนิดนั้น  เพ่ือทําให้เกิดความน่าเชื่อถือและสามารถดึงดูดให้บุคคลอ่ืนๆ หันมาใช้สินค้าชนิด
ดังกล่าว 
  ตัวอย่าง 
  4.1 ขวัญใจคุณแม่บ้าน 
  4.2 รถยนต์ขวัญใจชาวบ้าน 
  4.3 สีคู่บ้านคุณ 
  4.4 ยีนส์คู่ใจวัยโจ๋ 
  4.5 อยู่คู่ครัวคนไทยมานาน 
 5. การเน้นความส าคัญเฉพาะบุคล  ถือเป็นกลวิธีที่ใช้ดึงดูดเฉพาะลูกค้าที่ชอบความ  
โดดเด่นเฉพาะเจาะตน ไม่ชอบทําอะไรเหมือนเช่นคนอ่ืน คนกลุ่มนี้จะมีปริมาณไม่มากนัก แต่จัดเป็น
กลุ่มท่ีมีความสามารถในการซื้อสูง  เพราะมีความพร้อมในขั้นต้นๆ  มาแล้ว  ภาษาที่ใช้จะเป็นลักษณะ
ยกย่องและให้ความสําคัญกับบุคคลกลุ่มนี้ 
  ตัวอย่าง 
  5.1 สําหรับนักธุรกิจชั้นนํา 
  5.2 สําหรับผู้มีรสนิยมสูง 
  5.3 สมเกียรติอัครบุคคลเช่นคุณ 
  5.4 เอกลักษณ์ของผู้นํา 
  5.5 เหมาะกับผู้มีระดับอย่างคุณ 
 6. การลากเข้าพวก  ได้แก่  การใช้กลวิธีอ้างว่า “ใครๆก็กระทําเช่นนั้น”  ดังนั้นผู้บริโภค
ก็ควรจะตัดสินใจกระทําเช่นนั้นด้วย  ถือเป็นวิธีหว่านล้อมให้ผู้บริโภคเชื่อถือได้อีกทางหนึ่ง  จึงมักพบ
ถ้อยคําดังท่ีปรากฏตามตัวอย่างข้างล่างนี้ด้วยเสมอ 
  ตัวอย่าง 
  6.1 ทั่วโลกรู้จักดีว่า.... 
  6.2 ใครๆ ก็ใช้แต่.... 
  6.3 ชนทุกชั้นนิยมใช้.... 
  6.4 ทุกสังคมนิยมใช้.... 
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  6.5 แม่บ้านทันสมัยนิยมใช้แต่.... 
 7. การอ าพรางบางส่วน  กลวิธีการโฆษณาดังกล่าวนี้จะเลือกให้ข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน
หรือกล่าวถึงความจริงครั้งเดียวเท่านั้น  เพ่ือให้ผู้บริโภคคิดสรุปหรือคาดเดาเอาเองว่าอีส่วนหนึ่งที่
โฆษณาไม่ได้กล่าวถึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีด้วย นอกจากนั้นยังอาจเกิดผลที่ตามมาคือผู้บริโภครู้สึกว่าตน 
ไม่ได้ถูกชักจูงใจหลายแง่หรือใช้คําเปรียบเทียบว่า “ดีกว่า”  บางครั้งก็ใช้การอําพรางราคา  เป็นต้น 
  ตัวอย่าง 
  7.1 ไม่มีใครเหมือน  ไม่เหมือนใคร 
  7.2 ประหยัดได้มากกว่า 
  7.3 สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า 
  7.4 ถูกจนคาดไม่ถึง 
  7.5 ให้คุณได้มากกว่า 
  7.6 ราคาไม่แพงอย่างที่คิด 
  7.7 ขายในราคาที่คุณพอใจ 
  7.8 ราคาพิเศษ  เป็นกันเอง 
 8. การใช้วิธีขู่ให้กลัว  เป็นกลวิธีที่นําหลักสัญชาตญาณของมนุษย์มาใช้ว่ามักจะ
หวาดกลัวโรคภัยอันตราย  เหตุร้าย  และความไม่ปลอดภัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นสตรี
และเด็ก  การขู่ให้กลัวจะช่วยให้ผู้บริโภคแสวงหาสินค้าและบริการที่จะทําให้ตนปลอดภัยจากสิ่งร้าย
ดังกล่าว 
  ตัวอย่าง 
  8.1 เมื่อลูกตัวร้อนเป็นไข่ใช้.... 
  8.2 เชื้อโรคร้ายไม่ใกล้กราย ถ้าใช้.... 
  8.3 ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด 
  8.4 ปกปูองผิวสวยของคุณจากแสงแดดแผดกล้า ด้วย.... 
  8.5 ผมร่วง ช่วยผมด้วย... 
 9. การโฆษณาเกินจริง  วิธีการนี้มุ่งหมายแต่เพียงจะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคโดยไม่
คํานึงถึงหลักความเป็นจริง จัดเป็นกลวิธีที่ให้ผลทั้งด้านลบและด้านบวก คืออาจสนองตอบความ
คาดหวัง ความปรารถนาของผู้บริโภค หรืออาจจะดูเหมือนเป็นวิธีการหลอกลวงและดูถูกภูมิปัญญา
ของผู้บริโภคก็ได้เช่นกัน 
  ตัวอย่าง 
  9.1 ขจัดความสกปรกได้ในพริบตา 
  9.2 ได้ลองแล้ว เป็นต้องติดใจในรสชาติของ.... 
  9.3 รวยเงินล้านโดยวิธีง่ายๆ 
  9.4 ลุ้นรับทอง...บาท  เพียงส่งชิ้นส่วน.... 
  9.5 คุณภาพเกินร้อย 
  9.6 คุณภาพล้านเปอร์เซ็นต์ 
 



171 

 10. การอ้างชื่อสนับสนุน  ได้แก่  การหาพยานหลักฐานบุคคลมาสนับสนุนเพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือในสินค้าและบริการนั้นๆ โดยแต่เดิมนิยมคัดคําพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง  ดาราภาพยนตร์
นักร้องยอดนิยม  มายืนยันว่าใช้สินค้าชนิดนั้นๆ  แล้วได้ผลคืออย่างไร  (ดูรายละเอียดหัวข้อการพาด
หัวแบบกล่าวถึงพยานบุคคล)  ในปัจจุบันกลวิธีนี้ขยายไปสู่ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ดังกล่าวหรือกลุ่มเปูาหมายที่ใช้สินค้านั้น เช่น ช่างทําผม นักออกแบบเสื้อผ้า  แม่บ้าน  ด้านบท
โฆษณาก็มักจะนําเสนอในทํานองคล้ายบทสนทนาหรือบทสัมภาษณ์ที่สอดแทรกการอธิบาย
คุณลักษณะ  สรรพคุณของสินค้าชนิดนั้นๆ  เข้าไปด้วย 
  ตัวอย่าง   บทโฆษณาแบบสนทนา  (โฆษณาผงซักฟอกโอโม) 
   ตัวแทน  :  โอโม ทูอินวัน ซักผ้าขาวสะอาดแท้อย่างไร คุณแม่บ้านถามมา 
   แม่บ้าน  :  สกปรกขนาดนี้นะค่ะ 
   ตัวแทน  :  ได้ครับ  เพราะโอโม เป็นผงซักฟอกเข้มข้น  สามารถผลักดัน 
ความสกปรก  มีน้ํายาซักผ้าขาวชนิดพิเศษทําให้ผ้าขาวสะอาดแท้ 
   แม่บ้าน  :  ผ้าสีล่ะคะ 
   ตัวแทน  :  ได้ครับ น้ํายาซักผ้าขาวชนิดพิเศษไม่ทําลายสีผ้า 
   แม่บ้าน  :  อ่ือ... ขาวจริงๆ ด้วย 
  กลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวและการเขียนคําขวัญ รวมทั้งวิธีทางจิตวิทยาเพ่ือการโฆษณา
ที่ผู้เขียนประมวลมานี้  เป็นเพียงวิธีเด่นๆ  ที่พบเห็นได้ทั่วไปตามหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
วารสารในปัจจุบันจัดเป็นกลวิธีที่นักสร้างสรรค์ภาษาโฆษณายังนิยมเลือกใช้โดยตลอด แต่อย่างไรก็
ตามยังมีวิธีอ่ืนๆ อีกมากที่น่าจะได้รับการศึกษา  รวบรวมจากผู้สนใจ เพ่ือจะได้อํานวยประโยชน์ด้าน
วิจัย  รวมทั้งการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยธุรกิจ  วิชาการเขียนโฆษณา และวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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ความเป็นสากลของวรรณกรรมไทย 

รื่นฤทัย   สัจจพันธุ์3 
 
 วรรณคดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อมมีลักษณะ
สําคัญ  2  ประการ  คือ  ลักษณะเฉพาะ  (uniqueness)  และลักษณะสากล  
(universality)ลักษณะทั้งสองอย่างย่อมมีความสําคัญพอๆ กัน  ลักษณะเฉพาะ  แสดงเผ่าพันธุ์  เชื้อ
ชาติ  วัฒนธรรม  และความเป็นปัจเจกบุคคล  ส่วนลักษณะสากล  สะท้อนความเป็นมนุษย์และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กัยสิ่งอื่น  เช่น  ธรรมชาติความเชื่อ  สังคม ฯลฯ  และรวมทั้งมนุษย์ด้วยกัน
เอง โดยไม่มีกรอบเงื่อนไขของวิถีสังคมและมิติของเวลาเป็นเครื่องกํากับ 
 วรรณคดีไทยก็เช่นเดียวกับวรรณคดีชาติอ่ืน คือ มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนควมเป็นไทย  
และมีความเป็นสากลอันทําให้วรรณคดีไทยบางเรื่องสร้างอารมณ์ร่วมข้ามพรมแดนของกาลเวลาและ
วัฒนธรรม  และมีคุณค่าโดดเด่นไม่แพ้วรรณคดีชาติใด 
 มีวรรณคดีไทยโบราณเรื่องหนึ่งน่ายกย่องในแง่ความเป็นสากลอย่างยิ่ง วรรณคดีเรื่องนี่คือ 
เรื่องลิลิตพระลอ  แม้จะยังไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าพระลอแต่งในสมัยใด  และใครเป็นคนแต่งกันแน่  
แต่กวีที่รจนาวรรณคดีเรื่องนี้ควรแก่การคารวะอย่างยิ่ง  เพราะว่านอกจากจะเป็นนักปราชญ์ทาง
วรรณศิลป์ฝีมือเยี่ยมแล้ว  ยังเป็นผู้เข้าใจชีวติอย่างลึกซึ้ง อีกด้วย 
 ประเด็นหนึ่งของการพิจารณาวรรณคดีเรื่อง  ลิลิตพระลอ  ในลักษณะของความเป็นสากล  
อาจพิจารณาได้ว่า  ลิลิตพระลอ  เป็นวรรณคดีที่มีลักษณะของโศกนาฎกรรมโศกนาฎกรรมมีลักษณะ
เป็นเช่นใด  Aristotle นักวิจารณ์ชาวกรีกได้วิเคราะห์วิจารณ์บทละครร่วมสมัยของเขาไว้ อย่างเช่น 
บทละครของ Aeschylus และ Sophocles เมื่อหลายพันปีมาแล้ว ดวงมน จิตรจํานงค์ (2528 : 55-

67) เป็นผู้ที่วิเคราะห์ความเป็นโศกนาฎกรรมในลิลิตพระลอไว้ได้ละเอียดลออที่สุด  ในหนังสือหลัง
ม่านวรรณศิลป์ โดยชี้ให้เห็นว่าโศกนาฎกรรมเป็นศิปลกรรมที่มีเนื้อหาวิเคราะห์ความหายนะของ
มนุษย์  ความบกพร่องในตัวของมนุษย์นั้นเองก่อความพินาศแก่ชีวิต  วรรณคดีไทยโบราณส่วนใหญ่
มักสร้างตัวละครให้เห็นว่าเป็นฝุายดีฝุายร้ายชัดเจน  ฝุายดีมักประสบเคราะห์กรรมจากสิ่งภายนอก  
เช่น ความแค้นของตัวละครฝุายปฏิปักษ์ อํานาจของเทวดา  หรือกรรมเก่า  แต่ในเรื่อง ลิลิตพระลอ 
กวีกล้าแสดงความบกพร่องของตัวละครเอก  ไม่ว่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวของพระลอ  ความกล้าทํา
ผิดจารีตประเพณีของพระเพ่ือนพระแพง และการสติของเจ้าย่า เป็นต้นพระลอ  พระเพ่ือน  พระแพง  
ถึงจุดจบแห่งชีวิตด้วยความมัวเมาในความรักซึ่งกันและกัน  ซึ่งอันที่จริงก็คือความ มัวเมาในตนเอง  
หากพิจารณาจากบทชอยอโฉมพระเพ่ือนพระแพงซึ่งยกย่องรูปสมบัติและคุณสมับติของนางว่าเป็น
เลิศ“สองราชควรท้าวให้ ธิราชผู้มีบุญ” เท่านั้น และเมื่อพระลอได้ฟังคําขอเชิงท้าทายนี้ก็เชื่อมั่น
                                                           
3 อ.บ.  อ.ม.  อ.ต.  (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์  ประจําภาควิชาภาษาไทยและภาคตะวันออก   
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราคําแหง 



174 

ตนเองว่า คือ “ธิราชผู้มีบุญ”คนนั้น ความรักความหลงจึงพาพระลอ พระเพ่ือน พระแพง ไปสู่ความ
ตาย การสั่งประหารพระลอโดยเจ้าย่าดูเหมือนว่าเกิดจากความรักหลานสาวทั้งสอง ที่ย่าบอกว่า “ย่า
สงวนยิ่งสวงนหัว  ใจย่า  ไสร้นา” แต่เมื่อพิจารณาอย่างจริงจัง  พบว่าแท้จริงแล้วมาจากความ
เกลียด และความเกลียดนั้นมีที่มาจากความรักอีกทีหนึ่ง นั่นคือ ความรักในสวามี และความรักใน
สถานภาพความเป็นมเหสีของตน  ดังนั้นเมื่อเจ้าย่าสูญเสียสวามีกลางสนามรบด้วยฝีมือของพระบิดา
ของพระลอ การสูญเสียทุกสิ่งแปรเปลี่ยนความสุขเป็นความทุกข์   แปรเปลี่ยนความรักเป็นความคุม
แค้น  แม้พระลอจะไม่ใช่ศัตรูโดยตรงแต่พระลอก็กลายเป็นเหยื่อแห่งเพลิ งแค้นที่สั่งสมอยู่ในใจลึกๆ 
ของเจ้าย่าให้เป็นผู้ชดใช้และรับผิดชอบการกระทําของบรรพบุรุษ  การสั่งประหารพระลอจึงเกิดจาก
ความปราถนาองตัวเองมากกว่าจะเป็นเพราะความห่วงใยหลานสาวสองคน 
 เมื่อพระลอ พระเพ่ือน พระแพง เผชิญหน้ากับความตายด้วยความองอาจกล้าหาญ  อย่าง
ผู้รับผิดชอบในการกระทําของตนเอง  ผู้อ่านต่างรู้สึกสมเพชสลดใจและประหวั่นพรั่นพรึงในชะตา
กรรมของตัวละคร  เพราะรู้สึกว่าไม่ควรเลยที่คนเหล่านี้จะมาถึงจุดจบอย่างน่าอนาจใจเช่นนี้  
วรรณคดีเรื่องนี้จึงเป็นการเตือนสติผู้อ่านให้เห็นว่าหายนะไม่จําเป็นต้องเกิดจากความชั่วช้าเลวทราม
ของมนุษย์เท่านั้น  หากแต่เกิดจากความผิดพลาดบางประการที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย  การ
เตือนสตินี้น่าจะทําให้มนุษย์ตระหนักรู้ความเป็นจริงของชีวิตยิ่งขึ้น 
 ชะตากรรมของพระลอ พระเพ่ือน พระแพง ไม่ต่างไปจากตัวเอกในวรรณคดีโศกนาฏกรรม
ของชาติใด  นั่นคือ ถึงแก่หายนะเพราะความผิดพลาดของตนเอง  วรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอจึงเป็น
งานเขียนที่สะท้อนให้เห็นว่ากวีไทยมีความเข้าใจชีวิตลึกซึ้ง  แจกแจงให้เห็นว่ามนุษย์มีเหตุแห่งการ
กระทํา  และรับผลแห่งการกระทําของตนเองอย่างไร  พร้อมทั้งยังแสดงภาพชีวิตทั้งในด้านที่น่าชื่นชม
และไม่น่าชื่นชมของมนุษย์อย่างตรงไปตรงมาอีกด้วย  
 ลิลิตพระลอจึงเป็นวรรณคดีโบราณเรื่องหนึ่งของไทยที่ประทับใจผู้คนไม่รู้ลืมมาเป็นเวลา
ยาวนานนับศตวรรษนอกจากวรรณคีโบราณแล้ว มีวรรณกรรมร่วมสมัยหลายเรื่องผู้ประพันธ์แสดง
ความคิดเห็นที่สะท้อนความเป็นสากลของวรรณกรรมไทย ผู้เขียนบทความนี่ไม่อาจนํามากล่าวในทั้งนี้
ทั้งหมด จึงขอยกตัวอย่างในนวนิยายและเรื่องสั้นบางเรื่อง ดังนี้ 
 
 ค าพิพากษา  ของชาติ  กอบจิตติ  น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแสดงให้เห็นการสะท้อน
ความคิดว่าลําพังปัจเจกบุคคลไม่มีพลังอํานาจใด  มนุษย์ผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งอาจถูก“พิพากษา”จาก
สังคม ว่าเป็นคนผิด คนชั่ว ทั้งๆที่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นดังนั้นความจริงอย่างเดียวอาจไม่ใช่สิ่งสําคัญ
เท่ากับการถูกทําให้เชื่อว่าจริง  เหมือนเช่นผู้คนในยุคบริโภคนิยมทุกวันนี้ที่ถูกครอบงําความเชื่อด้วย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์  นวนิยายเรื่องนี้จึงท้าทายให้เราใคร่ครวญด้วยความรอบคอบก่อนตัดสินว่า
ใครหรือสิ่งใดลงไป  เพื่อมิให้การตัดสินนั้นเจือด้วยอคติ 
 นวนิยายเรื่องนี่อาจจะมีกลิ่นอายุของวรรณกรรมตะวันตกอยู่บ้าง  แก่นเรื่องของนวนิยาย
เรื่องนี้แสดงหายนะในชีวิตของฟักท่ีเกิดจากความเชื่อผิดๆ ของสังคม แก่นเรื่องเช่นนี้ทําให้เรานึกถึงนว
นิยายเรื่อง  L’ Etrenger  หรือ  คนนอก  ของ  อัลแบร์กามูส์  ซึ่งนายเมอโชถูกพิพากษาจาก
กระบวนการยุติธรรมที่ติดยึดกับอคติ  และการที่ชาติ  กอบจิตติ เน้นย้ําว่าเคราะห์กรรมที่เกิดแก่นาย
ฟักมาจาก “คนอ่ืน” อยู่หลายครั้ง ก็ชวนให้นึกถึงคําพดว่า “นรกคือคนอ่ืน” ของ ฌอง ปอล ชาร์ตร์ใน
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บทละครเรื่อง Huis Clos แต่ถึงแม้ว่าชาติอาจจะได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเอ็กซิสเทนเซียลลิสม  
ซึ่งเป็นแนววรรณกรรมที่นิยมกันมากในหมู่นักเขียนร่วมสมัยของไทยในช่วงหนึ่ง  เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้
ว่าการท่ีสังคมไทยประทับตราบาปให้แก่ปัจเจกบุคคลมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ไม่น้อยเลย 
 
 ตลิ่งสูง  ซุงหนัก  ของ  นิคม  รายยวา  เป็นนวนิยายอีกเล่มหนึ่งที่เสนอเรื่องราวของการ
แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยพยายามทําความเข้าใจชีวิต  และหาทาง
อธิบายความหมายของชีวิตผ่านศาสตร์ต่างๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นอยู่เสมอ อย่างเช่น ศาสนา ปรัญชา 
และศิลปะ  นวนิยายเรื่องตลิ่งสูง ซุงหนัก เป็นงานเขียนที่ร้อยเรียงความจริงของชีวิตในแง่มุมต่างๆ ให้
เราเข้าใจผ่านชีวิตของคํางาย  แม้ว่าตัวละครอย่างคํางายดูเหมือจะขาดความสมจริงในฐานะชาวบ้าน 
เพราะช่างคิด ช่างรู้สึก และค้นพบปรัชญาความหมายของชีวิตด้วยตนเอง แต่เมื่อผู้เขียนมีจุดประสงค์
จะสื่อสารความคิดว่าชีวิตคืออย่างไรผ่านองค์ประกอบในชีวิตของบุคคลคนหนึ่ง จึงหลีกเหลี่ยงไม่ได้ที่
จะให้คํางายแตกต่างไปจากชาวบ้านคนอ่ืนๆ 
 เมื่อคํางายล่องแพซุงไปตามกระแสน้ํา คํางายเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าชีวิตมนุษย์มี
เส้นทางของตนเองเหมือนสายน้ํายามที่น้ําล้นตลิ่ง  เรามองไม่เห็นขอบตลิ่ง  แต่ผู้ล่องแพก็ทราบดีว่า
ขอบตลิ่งบังคับสายน้ําให้คดเคี้ยวไปในทางทิศใด มนุษย์มองไม่เห็นขอบตลิ่งของชีวิต แต่ชีวิตมนุษย์ก็
ไม้ได้อิสระโดยแท้จริง มีขอบตลิ่งที่มองไม่เห็นกั้นขวางอยู่ และมีคําขอที่มองไม่เห็นบังคับอยู่บนหัว 
 มีคํานิยามเกี่ยวกับชีวิตอย่างหนึ่งว่า “ชีวิตคือการต่อสู้”เพราะการเผชิญหน้ากับอุปสรรค
เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งของชีวิต นิคม รายยวาก็บอกเราว่า ชีวิตเต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตราย  
อุปสรรคของชีวิตมีอยู่ตลอดเวลา และเป็นพันธะของชีวิตที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านั้น  คํางายสํานึก
ว่าชีวิตเป็นเช่นนี้เมื่อเขานึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาตกลงไปในร่างแหของคันช้อนตักปลา  เขาต่อสู้กับ
พลังเชี่ยวกรากของสายน้ําแทบเอาชีวิตไม่รอ  แต่ก็บอกกับตัวเองว่า “มันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้อง
ออกมาจากแหนั่น  ใครช่วยไม่ทันฉันต้องออกมาเอง” 
 หลังจากใช้พยายามอย่างหนังอยู่เป็นเวลานาน   คํางายพบความจริงว่าไม่มีประโยชน์อะไร
เลยที่เขาจะพยายามแกะ-สลักไม้ให้กลายเป็นช้าง  เพราะช้างไม้เป็นเพียงซากไม้ หาใช่ช้างจริงไม่ เมื่อ
เขาทํางานสต๊าฟสัตว์  เขาต้องพยายามทําให้ซากสัตว์เหล่านี้ดูเหมือนมีชีวิตชีวา  เจาก็เกิดความสงสัย
ว่า “เราจะฆ่า  ชีวติเพ่ือสร้างชีวิตได้อย่างไร”  บทเรียนจากชีวิตทําให้เขาเข้าใจความหมายของชีวิต
มากยิ่งขึ้น  และเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิตอยู่  การที่คํางายเก็บหมาถูกน้ําร้อนลวกมารักษาให้หายจน
หมาน่าเกลียดตัวนั้นวิ่งเล่นคล่องแคล่งบนชายหาด  มองเห็นความสวยงามปราดเปรียวที่อยู่ภายในร่าง
อัปลักษณ์ของมันนั่นเป็นความหมายของชีวิต  ที่คํางายบอกว่า “ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องเคลื่อนไหวโลด
แล่นไป”  และหลังการตายของลูกชายคํางายรับเลี้ยงดูเด็กมอมแมมซึ่งเหมือนซากที่มีชีวิต  เลิกคร่ํา
ครวญกับการไร้ชีวิตของลูกชาย  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคํางายพบคําตอบว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ใด 
 หลังจากอ่านนวนิยายเล่มนี้จบ  ผู้อ่านบังเกิดพุทธิปัญญาไปพร้อมกับการเรียนรู้และการ
ค้นพบของคํางายนวนิยายเรื่องตลิ่งสูง  ซุงหนัก  จึงไม่ใช่นวนิยายอ่านสนุกธรรมดา  แต่มีคุณค่าทุก
ตัวอักษา  และเชื่อว่าหากนวนิยายเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาใดก็ตาม  ชนชาตินั้นๆ  จะสามารถ
เข้าใจ  และเข้าถึง  “สารความหมาย” ของนวนิยายเรื่องนี้ได้เหมือนๆกัน 
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 เกม  เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งใน  อาเพศก าสรวล  หนังสือรวมเรื่องสั้นของวินทร์  เลียววาริณ  
ซึ่ ง ได้ รั บรางวั ลหนั งสื อรวมเรื่ องสั้ นดี เด่น   ของคณะกรรมการ พัฒนาหนั งสื อแห่ งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปี พ.ศ.2538  เรื่องเกม  เป็นเรื่องสั้นที่พูดถึงความรุนแรง  อันเป็น
ประเด็นที่สังคมปัจจุบันกําลังตระหนักถึงภัยร้ายแรงของความรุนแรงในรูปแบบต่างๆผู้เขียนไม่ได้
ต่อต้านความรุนแรงตรงๆ แต่สะท้อนภาพให้ผู้อ่านเห็นความรุนแรงในแง่มุมต่างๆ  ที่มนุษย์กระทําต่อ
กันยิ่งเป็นการเน้นย้ําให้มนุษย์ขยะแขยงความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น 
 ผู้เล่าเรื่องในเรื่อง เกม คือ “ผม”  เหตุการณ์ในเรื่องช้อนกันอยู่ 3 เหตุการณ์ เหตุการณ์
ปัจจุบันคือการชกมวยระหว่าง “ผม” กับนักมวยฝีมือดีอีกคนหนึ่ง ผู้เขียนบรรยายการต่อสู้บนเวที
มวยทีละยก  ในระหว่างชกมวย “ผม”  ย้อนรําลึกถึงเหตุการณ์ในการตามล่าเสือลําบากในปุาลึกกับ
พรานอาชีพและพรานสมัครเล่น  ระหว่างการย้อนนึกถึงการตามล่าเสือ “ผม” ยังนึกไปถึงเหตุการณ์
ตามล่าเวียดกงระหว่างที่เขาเป็นทหารรับจ้าง เหตุการณ์ทั้ง 3 อย่างเป็นประสบการณ์ในชีวิตของ 
“ผม” ที่เกิดต่างกรรมต่างวาระ  วรินทร์ใช้เหตุการณ์3 เหตุการณ์เป็นทั้งเนื้อเรื่องและวิธีการเดินเรื่อง
ไปพร้อมกัน  ผู้เขียนใช้ตัวพิมพ์ที่มีขนาดและลักษณัต่างกันเพ่ือแยกแยะความแตกต่างของเหตุการณ์
ทั้งสาม  เพื่อผู้อ่านจะได้ไม่เวียนหัว  การชกมวย  การล่าเสือ  และการตามสังหารเวียดกง ดูเหมือนจะ
เป็นเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน  แต่เหตุการณ์ทั้งสามมีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน  นั่นคือ  หลังจากผลัด
กันเป็นฝุายล่าและฝุายถูกล่า จะมีฝุายหนึ่งแพ้ อีกฝุายหนึ่งชนะ แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้ง  อาจจะ
พบว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะ  ก็อาจจะไม่ได้รับชัยชนะโดยแท้จริง 
 นักมวยหวังถล่มคู่ต่อสู้ให้เดดิ้น   เพ่ือเชื่อเสียงและเงินทองแต่แท้จริงนักมวยก็เป็นเหยื่อ
ของนายทุนที่ชายความรุ่นแรงบนผืนผ้าใบเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง  เสียงเชียร์อ้ืออึงของคนดูรอบ
เวทีก็มิใช่เสียงเชียร์เพ่ือให้กําลังใจนักมวย  แต่เพ่ือความมัน  ความสะใจของตนเอง  และเป็นเสียง
สะท้อนให้เห็นจิตใจหยาบกระด้างของมนุษย์ที่นิยมบริโภคความเจ็บปวดของคนอ่ืน กว่า “ผม” จะพบ
ความจริงข้อนี้ก็เมื่อเขาเป็นฝุายแพ้ดังที่เขากล่าวว่า “โลกใบนี้เต็มไปด้วยความรุนแรง  และทาง
เดียวที่จะเข้าใจมันก็ต่อเมื่อตกอยู่ในต าแหน่งของผู้แพ้เท่านั้น ไม่มีทางอ่ืน” 
 การตามล่าเวียดกงเพ่ือฆ่าล้างแค้นอย่างทารุณโหดร้ายแสดงความเถื่อนของมนุษย์ไม่แพ้กัน  
คตินักรบสมัยบาบิโลนที่ว่า “ตาต่อตา  ฟันต่อฟัน” แท้จริงแล้วเป็นคติที่เกิดจากสันดานดิบของมนุษย์  
ยิ่งมนุษย์คิดสร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  และอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากเท่าใด  กลับทําให้
เห็นว่ามนุษย์พัฒนาสันดานดิบของตนเองได้น้อยเท่านั้น 
 การตามล่าเวียดกงไม่ต่างไปจากการล่าเสือลําบาก  เพราะพรานอาจจะเป็นทั้งผู้ล่าและผู้
ถูกล่าในสถานการณ์ทํางานต่างกันวินทร์ยังย้ําความแตกต่างระหว่าง เกม  และกีฬา  โดยพรานอาชีพ
สอนพรานสมัครเล่นให้รู้ว่าหากการล่าสัตว์เป็นกีฬาจริงอย่างที่พรานสมัครเล่นมักจะอ้างกัน  มนุษย์
ต้องไม่เอาเปรียบสัตว์เพ่ือเอาชนะโดยไม่ยุติธรรม  แต่หากการล่าเป็นกีฬาชัยชนะขาวสะอาดจะเป็น
ของผู้ฉลาดที่มีไหวพริบและมีน้ําใจเป็นนักกีฬา การล่าเสือลําบากด้วยกระสุนนัดเดียวจึงเกิดขึ้นแต่ 
“ผม” และผู้อ่านไม่รู้ชะตากรรมของพรานทั้งสองและเสือตัวนั้น  เพราะจุดจบตรงนั้นไม่สําคัญเท่ากับ
ว่าเราจะใช้ชีวิตโดยไม่เอาเปรียบชีวิตอ่ืนได้อย่างไร 
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 ผู้รอคอย  เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งใน หนังสือเล่มสอง  ของเดือนวาด  พิมวนา  เป็นตัวอย่าง
งานเขียนร่วมสมัยอีกเรื่องหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่านักเขียนไทยวนใจประเด็นที่ปัญหาร่วมกันของสังคม  นั่น
คือ  การสูญศรัทธาในความดีของมวลมนุษย์ สังคมประกอบด้วยคนดีและคนไม่ดี  แต่สังคมจะดํารง
อยู่ได้ก็ย่อมหมายความว่าสังคมนั้นมีคนมากกว่าคนไม่ดี ดังนั้นหากคนในสังคมใดไม่มีศรัทธาต่อความ
ดีอีกแล้ว  ไม่เชื่ออีกแล้วว่ายังมีคนดีอยู่ในสังคม  สภาวะเช่นนี้ย่อมเป็นวิกฤต -การณ์ที่น่าสะพึงกลัว
อย่างยิ่งว่าสังคมนั้นกําลังจะเสื่อมสลาย 

ผู้รอคอย  เป็นเรื่องของคนตกงานเก็บเงินจํานวน  380 บาทได้ที่ปูายรถเมล์  ชายผู้นี้ยืนรอ
คอยให้เจ้าของเงินกลับมารับเงินคืน  แต่ไม่มีผู้ใดกลับมา  ชายผู้นี้ถามตัวเองว่า  การที่เขายืนรอคอย
เจ้าของเงินเป็นเพราะเขาสงสารเห็นใจคนที่ทําเงินหาย  หรือเป็นเพราะเขาคาดหวังให้เจ้าของเงินหาย
เชื่อว่าจะมีคนเก็บเงินได้และรอคอยเขาอยู่กันแน่  อย่างที่เขาคร่ําครวญกับตนเองว่า  “โอ...ข้าพเจ้า
ก าลังท าสิ่งใดอยู่หรือแท้จริงแล้วข้าพเจ้าต้องการคืนเงินจ านวนสามร้อยแปดสิบบาทให้กับเจ้าของ
เงิน  หรือก าลังเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากเจ้าของเงิน” 
 การที่เจ้าของเงินไม่ยอมย้อนกลับมาค้นหาเงินที่ตัวเองทําหาย  เป็นเพราะเจ้าของเงิน
เชื่อมั่นว่าไม่มีวันที่เขาจะได้เงินคืน  นั้นแปลว่าเจาไม่เชื่อว่าจะมีคนดีๆ  เก็บเงินไว้รอคอยเจ้าของ  การ
รอคอยอย่างอดทนของชายที่เก็บเงินได้จึงเป็นความต้องการที่จะยืนยันว่าสังคมยังมีความดีความงาม
อยู่ 
 ผู้อ่านเรื่องนี้จะรู้สึกอย่างเดียวกับชายผู้ที่เก็บเงินได้  นั่นคือ  เจ็บปวดลัใจหายเมื่อรู้ว่าสังคม
ไม่คาดหวังไม่ศรัทธาในความดีงามของผู้คนอีกต่อไป  แม้ในส่วนลึกของหัวจจะพยายามคาดหวังและ
รอคอย  แต่แสงแห่งความหวังริบหรี่เต็มที 
 
 วรรณกรรมทั้งเก่าและใหม่ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้  เป็นเพียงส่วนเสี้ยวของวรรณกรรมไทยที่
ยืนยันว่าวรรณกรรมไทยจํานวนไม่น้อยมีความเป็นสากล  ความเป็นสากลไม่ได้มีความหมายตื้นๆ 
เพียงว่ามีการแปลถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆ  เพ่ือเผยแพร่ไปสู่สังคมโลก  แต่ความเป็นสากลน่าจะ
หมายถึงการบรรลุวุฒิภาวะของนักเขียนที่แสดงความรู้จัก  และความเข้าใจโลกและชีวิต  อันทําให้
งานเขียนข้ามพรมแดนของเวลาและมิติทางวัฒนธรรมไปได้  นักเขียนอาจสะท้อนตัวตนและโลก
ภายในของมนุษย์ หรืออาจจะแสดงความตระหนักรู้ในปัญญหาของสังคม  อันเป็นปัญหาร่วมกันของ
มนุษยชาติ  อย่างเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาความล่มสลายของชนบทที่เกิดจากการรุกรานของ
สังคมเมือง  ปัญหาการกดข่ีที่ผู้หญิงและเด็ก เป็นต้น  แม้วรรณคดีอาจจะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลง
โลกทันตาเห็นอย่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า  สารทางความคิดและ
ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านวรรณคดีเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จรรโลงจิตใจมนุษยชาติมายาวนานหลาย
ยุคหลายสมัยและตลอดไป 
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สรุป 
 
 การใช้ภาษาในการสัมมนานั้นสิ่งที่ควรพึงระวังมากที่สุดคือเรื่องของความหมายของคําที่
แฝงไปด้วยมโนทัศน์ ความคิด ความเชื่อที่ปรากฏอยู่ภายใต้คําหรือถ้อยคําที่ ใช้สื่อสารกัน  เมื่อมี     
การเรียนการสอนโดยใช้การสัมมนานั้น ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจในตัวภาษาอย่างลึกซึ้งและเข้าใจ
เพ่ือที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านรูปภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร    ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่เข้าถึงแก่นอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็น
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ไขปัญหา การใช้ทักษะชีวิต 
และการใช้เทคโนโลยี ของประเทศแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาและ
การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างมีคุณค่าถูกต้องเหมาะสม อันเป็นเครื่องสะท้อนถึงความภาคภูมิใจใน
มรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือดํารงความเป็นไทยสืบชั่วลูกชั่วหลาน และสามารถคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชาติไทย
ได้ 
 ปัจจุบันเรากําลังอยู่ในโลกหลังสมัยใหม่ที่สภาวการณ์ของสังคมที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น  ชีวิตของเราจึงแวดล้อมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ                 
ความหลากหลายทางความคิด  ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรม   ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรม ภาษาจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อวัฒนธรรมมีความหลากหลาย  ภาษาก็มี       
ความหลากหลาย  การใช้ภาษาที่ทั้งสุภาพและหยาบ มีภาษาที่ทั้งง่ายและซับซ้อน สร้างภาษาที่ทั้ง
ประณีตและฉาบฉวย ภาษาที่แตกต่างหลากหลายนี้ไหลวนทับซ้อนอยู่ในทุกมิติของชีวิตเรา  มิติของ
สื่อ ทั้งโฆษณา ข่าว  นิตยสาร  และวรรณกรรม มิติของสาร ทั้งตรงไปตรงมา ทั้งประดิษฐ์สร้าง
ความคิดเพ่ือยืนยันตัวตน ปรากฏในสังคมใหญ่และสังคมย่อย  ในสังคมกระแสหลักและสังคมคน           
ชายขอบ ดังนั้นในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยจึงควรที่จะตระหนักถึงการเลือกใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมและ
ถูกต้อง นอกจากนี้ยังต้องรู้เท่าทันเหตุกาณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย  
 

 
แบบฝึกหัด 
1. จงอธิบายลักษณะการใช้ภาษาไทยในปัจุบัน พร้อมยกตัวอย่างคําหรือข้อความประกอบการอธิบาย 
2..จงอธิบายความหมายของคําไทยปัจจุบันที่วัยรุ่นนิยมใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 
3. ลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณา การใช้ภาษาพาดหัวข่าวและคําขวัญมีลักษณะเป็นอย่างไร 
4. กลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวโฆษณา กับคําขวัญโฆษณา มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
5. “ความเป็นสากลของวรรณกรรมไทย” มีลักษณะเป็นอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
6. จงอธิบายวิธีการพาดหัวแบบเล่นคําเล่นสัมผัสว่าลักษณะอย่างไร และยกตัวอย่างการพาดหัว
ลักษณะนี้มา 5 ข้อความ 

7. จากคํากล่าวที่ว่า “นอกจากการใช้ภาษาในโครงสร้างส่วนที่พาดหัวโฆษณา   และส่วนที่เป็นค า
ขวัญ  ซึ่งผู้ผลิตข้อความโฆษณาต้องคัดสรรเป็นพิเศษแล้ว  การโฆษณาจะต้องอาศัยวิธีการทาง
จิตวิทยาเพ่ือหว่านล้อมโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเชื่อถืออีกด้วยและวิธีการดังกล่าวนี้จะเป็นสิ่งก าหนด
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ลักษณะการใช้ภาษาโฆษณาให้แตกต่างกันไปด้วย”  นักศึกษาเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ อภิปราย 
พร้อมยกเหตุผลมาสนับสนุน 
8. จงยกตัวอย่างหัวข้อสัมมนาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร อย่างน้อย 5 หัวข้อ 
9. จงอธิบายปรากฏการณ์ความเปลี่ยนของภาษาตามปริบทสังคมและการใช้ นําเสนอเป็นลายลักษณ์
อักษรจํานวน 1 หน้ากระดาษ A4 
10. จงเขียนแผนผังมโนทัศน์ความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารตามความเข้าใจ
พอสังเขป  
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การสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง ทิศทางภาษาไทย 

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 
วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
 
หลักการและเหตุผล 
 ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญยิ่งของมนุษย์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงความเป็น
เอกลักษณ์  และสมบัติที่ล้ําค่าของชาติ  ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง มีภาษาใช้ทั้งใน
การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยหล่อหลอมให้ชนในชาติอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นมั่ง
คงตลอดมา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะองค์พระประมุขของประเทศทรงตระหนักถึง
ความสําคัญอย่างยิ่งของภาษาไทย มีพระราชดํารัสแสดงความห่วงใยภาษาไทยหลายคราว และเมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 มีพระราชดํารัสว่า 
 “เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไว้” 
 ในปัจจุบันสังคมโลกพัฒนาเข้าสู่ “ยุคโลภาภิวัฒน์” ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหม่มีอิทธิพลทําให้ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไป แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นควรเป็นไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และ
พัฒนาการศึกษางานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติเห็นความสําคัญเรื่องการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  จึง
จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางภาษาไทย” ขึ้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  เป็นปีที่ 50 ใน             
พุทธศักรราช 2539 และเป็นการระดมพลังปัญญาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษาไทยทั่ว
ประเทศ รวมัทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
ช่วยหาแนวทาง วางรากฐาน และนําหลักการที่ได้จากการสัมมนาไปเป็นพ้ืนฐานกําหนด “ทิศทาง
ภาษาไทย” เพ่ือความถูกต้องในการใช้ภาษาต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 
50 ปี 
 2. เพ่ือสนองพระราชดํารัสในการอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย 
 3. เพ่ือระดมความคิด  ความร่วมมือของนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวาง   
แนวทางการพัฒนาการใช้ภาษา 
 4. เพ่ือหาแนวทางสร้างพ้ืนฐานทางภาษาไทยที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป 
 5. เพ่ือวางรากฐานและจรรโลงภาษาของชาติให้ถูกต้องงดงามต่อไปในอนาคต 
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กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 150 คน ประกอบด้วย 
 1. นักวิชาการ  นักการศึกษา และครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย 
 2. ศึกษานิเทศก์  ศึกษาธิการเขต ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยงข้องและผู้ปฏิบัติกิจกรรม 
 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนทุกแขนง 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติงบประมาณ 
 2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ เพ่ือกําหนดแนวทางและวางแผนการ
ปฎิบัติงาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการฝุายต่างๆ เพ่ือพิจารณารายละเอียด กําหนดแผนปฏิบัติงาน
มอบหมายงาน และจัดการแถลงข่าว 
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งเรื่องการสัมมนาและเชิญ
นักวิชาการเป็นวิทยากร 
 5. ทําหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา และทําทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 6. ติดต่อประสานงาน เชิญบุคคลสําคัญเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา 
 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เตรียมเอกสาร บุคลากร และพิธีการ ฯลฯ 
 8. เปิดงานและดําเนินการสัมมนา 
 9. สรุปและประเมินผล 
 10. พิมพ์เอกสารเผยแพร่ 
 
ระยะเวลาการด าเนินงานและสถานที่ 
 1. ระยะเวลาเตรียมการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2538 - เมษายน 2539 
 2. กําหนดการสัมมนาวันที่  29-31  พฤษภาคม  2539  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
ถนนจรัญสนิทวงศ์  กรุงเทพฯ 
 
งบประมาณ 
 จํานวน  680,000.-บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 จากงบประมาณประจําปี  2539 เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
 (รายละเอียดตามประมาณการที่แนบ) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ 
 โทร. 2810153, 2810382, โทรสาร  2811153 
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การประเมินผลโครงการ 
 1. ประเมินผลจากข้อมูลในแบบสอบถามที่ได้จากผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
 2. ประเมินผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและสานแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านการอนุรักษ์ภาษาไทย 
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบปัญหา และนําหลักการที่ได้รับจากการสัมมนาไปกําหนด
แนวทางในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
 3. นําผลสรุปการสัมมนาไปขยายผลในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
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ก าหนดการ 

การสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง ทิศทางภาษาไทย 

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 
วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
 
 
วันพุธที่  29  พฤษภาคม  2539 
ภาคเช้า 8.00 – 9.00 น.  ลงทะเบียน 
 9.00 -  9.15 น.  พิธีเปิดการสัมมนา 
     อธิบดีกรมศิลปากร  กล่างรายงาน 
     ประธาน ฯพณฯ  พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์ 
     องคมนตรีและรัฐบุรุษ  กล่าวเปิดงาน 
 9.15 - 9.45 น.  ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  ภาษาไทยของเรา 
     โดย ฯพณฯ  พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์ 
 9.45 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.15 -12.00 น. การอภิปราย  เรื่อง  ภาษาไทยวันนี้ 

     วิทยากร   ศ.ดร.ประเสริฐ  ณ นคร 
        ศ.ดร.  กาญจนา  นาคสกุล 
     คุณหญิงกุลทรัยพ์ เกษแม่นกิจ  ดําเนินการอภิปราย 

 12.00 - 13.00 น. พักกรับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย 13.00 - 14.30 น. การสนทนา เรื่อง ภาษาไทยในทศวรรษหน้า 
     วิทยากร   ศ.สุมน  อมรวิวัฒน์ 
        ศ.ดร. สุจริต  เพียรชอบ 
        ศ.ดร. ขวัญฤดี  อัตวาวุฒิชัย 
 14.30 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.40 - 16.30 น. การอภิปราย  เรื่อง  สุนทรียภาพทางภาษา 

    วิทยากร   ศ.ดร.  กุสุมา  รักษมณี 
       นางผุสชา  โทณะวณิก  สุขวัฒน์ 
    นางพรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์ ดําเนินการอภิปราย 
    พิธีกรประจําวัน : นายวัฒนะ  บุญจับ 
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วันพฤหัสบดีที่  30  พฤษภาคม  2539 
ภาคเช้า 8.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
 9.00 - .10.30 น. การสัมนาเชิงปฏิบัติการ 
     เรื่อง “ค าเพราะคือสังวาล  กอบแก้ว” 
     วิทยากร   ผศ.ดร. ขวัญฤดี  อัตวาวุฒิชยั 
        เลขาธิการมูลนิธิดํารง  พุฒตาล 
         (รศ.ดร.อัมพร  สุขเกษม) 
        นายจักรภพ  เพ็ญแข 
        นายวัฒนะ  บุญจับ  ดําเนินการอภิปราย 
 10.30 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.40 - 12.00 น. “คําเพราะคือสังวาล  กอบแก้ว” (ต่อ) 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย 14.40 - 16.30 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
     เรื่อง  “อ่านพากย์วิวิธวรรณ  ซาบโสต” 
     วิทยากร   ดร.ถนอมวงศ์  ล้ํายอดมรรคผล 
        รศ.นันทนา  ขุนภักดี 
     คณะผู้สาธิต  นายวัฒนะ  บุญจับ 
            นางเทวี  บุญจับ 
           นายสมปอง  พรหมเปี่ยม 
 14.30 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.40 - 16.30 น. “อ่านพากย์วิวิธวรรณ  ซาบโสต” (ต่อ) 
     พิธีกรประจําวัน : นางดาวรัตน์  ชูทรัพย์ 
 

วันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม  2539 
ภาคเช้า 8.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
 9.00 - 10.30 น.  การสัมนาเชิงปฏิบัติการ 
     เรื่อง “เรียบเรียงค ากรองร้อย  ประพันธ์” 
     วิทยากร   นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 
        รศ.ดร.วินิดา  ดิถียนต์ (ว.วนิิจฉัยกุล)  
        นายธีรภาพ  โลหิตกุล 
        นายวัฒนะ  บุญจับ  ดําเนินการอภิปราย 
 10.30 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.40 - 12.00 น. “เรียบเรียงคํากรองร้อย  ประพันธ์” (ต่อ) 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย 13.00 น.  สรุปการสัมมนาและปิดการสัมมนา 
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     พิธีกรประจําวัน : นางสาวอรสรา  สายบัว 
 

ค ากล่าวรายงาน 
ของอธิการบดีกรมศิลปากร 

ในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  ทิศทางภาษาไทย 
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

วันพุธที่  29  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2639  เวลา 9.00 น. 
ณ  ห้องภาณุรังษี  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร 

 
กราบเรียน ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ 
 กระผมในนามของกรมศิลปากร คณะทํางาน และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างยิ่งที่ ฯพณฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง“ทิศทาง
ภาษาไทย” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 
ปี ในวันนี้ 
 การสัมมนาฯครั้งนี้  เป็นโครงการที่กรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางสร้างพ้ืนฐานทางภาษาไทยที่ดีแก่เยาวชน
และบุคคลทั่วไป ตลอดจนวางรากฐานในการจรรโลงภาษาของชาติให้ดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
งดงามต่อไปในอนาคต ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าว กรมศิลปากรได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ 
และผู้ที่เก่ียวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมไทย  มาร่วมสัมมนา  ระดมความคิด  และหาแนวทางในการ
พัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ  จนสามารถทําให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เห็นคุณค่า 
ตลอดทั้งความสําคัญของภาษาไทยในที่สุด  ให้สมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยมีพระราช
ดํารัสว่า “เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้” และการ
รักษาภาษาตามแนวพระราชดําริที่สําคัญนั้นก็คือ “ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในการออกเสียง คือให้ออก
เสียงถูกต้องชัดเจน ส่วนอีกประการหนึ่งคือ ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้” 
 กระผมมีข้อมูลกราบเรียนเพ่ิมเติมแก่  ฯพณฯ  องคมนตรี  และรัฐบุรุษว่า  ในการสัมมนา
ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจํานวน 159 คน และผู้ข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจํานวนหนึ่ง  ซึ่งผู้เข้าร่วม
สัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ ครูอาจารย์ และสื่อมวลชนหลายแขนง กับมีนักวิทยุโทรทัศน์  
นักหนังสือพิมพ์ตลอดจนนักเขียนอิสระ  และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้
กรุณาถ่ายทอดสดการแสดงปาฐกถาพิเศษ ของ ฯพณฯองคมนตรีและรัฐบุรุษเรื่องภาษาไทยของเรา  
และการอภิปรายหัวข้ออ่ืนๆ อีกตลอดทั้งวันในครั้งนี้  นอกจากนี้ทางวิทยุ จ.ส. 100 ก็จะนําเรื่องราง
การสัมมนา ตัดตอนออกสื่อเผยแพร่แก่ประชาชนเป็นระยะๆ ตลอดการสัมมนาของโครงการนี้ 
 บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯองคมนตรีและรัฐบุรุษ
กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางภาษาไทย ทั้งได้โปรดแสดงปาฐกถาเป็นพิเศษต่อไปด้วย  
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เพ่ือที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้นําไปเป็นแนวคิด แนวปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดย
ทั่วกัน 

ค ากล่าว 
ของ ฯพฯ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  องคมนตรีและรัฐบุรุษ 
ในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  ทิศทางภาษาไทย 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2539 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
 
อธิบดีกรมศิลปากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน 
 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “ทิศทาง
ภาษาไทย” ในวันนี้ และขอต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่ง 
 เราคงทราบกันดีแล้วว่า สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการ
นําเทคโนโลยี ตลอดจนระบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในสังคม ได้ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบต่อมวลมนุษย์ในโลกอย่างอเนกอนันต์ สามารถกล่าวได้ว่ามีผลต่อวัฒนธรรมไทยของเรา
โดยเฉพาะด้านภาษาเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ปัญหาที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการอ่าน พูด   ฟัง และ
เขียนในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ค่อยมีทิศทาง  ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุ
เนื่องจากขาดการเรียนรู้  ขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจัง  ตลอดจนขาดการเลือกสรรและขาดความ
ระมัดระวังเท่าที่ควร  ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะวิกฤตทางภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยต่อไปได้ในที่สุด 
จึงเป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝุายที่จะต้องให้ความร่วมมือปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโครงการนี้จะ
สัมฤทธิผลประการใด  ขอฝากความหวังไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และทุกท่านที่มาร่วมสัมมนาอยู่ 
ณ ที่นี้ในการที่จะช่วยกันร่วมพลังกาย พลังใจ ตลอดจนพลังความรู้ความสามารถในการปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมอย่างจริงจัง  เพื่อให้ปัญหาที่เกิดข้ึนทางภาษาได้คลี่คลายลงจนอยู่ในขั้นที่เราพอใจ 
 โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากร  อาจารย์  สื่อมวลชน  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ท่าน  ที่กรุณาสละเวลามาร่วมกันประชุมสัมมนาฯ ในวันนี้  ขออาราธนาอํานาจแห่งคุณพระศรี
รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดปกปูองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญ มี
พลานามัยสมบูรณ์  เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและขอถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้เปิดการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางภาษาไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรหนึ่ง ในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหราราชในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50  ปี 
ขอให้การสัมมนาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
ทุกประการ 
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ค ากล่าวรายงาน 

ของผู้อ านวยการของวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 
ในพิธีปิดการสัมมนาทางวิชาการ 

วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2539 
ณ  ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
เรียนท่านอธิบดี 
 ตามท่ีกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ได้รับมอบหมายให้จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
ทิศทางภาษาไทย ซึ่งเป็นโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 50  ปี และเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริม และ พัฒนาการใช้ภาษาไทยโดยจัด
สัมมนาตั้งแต่วันที่ 29 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ศกนี้ การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก
บุคคลในสายงานภาไทยและจากสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์  นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์เป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภาษาไทยของเรา” ของ ฯพญฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  
องคมนตรีและรัฐบุรุษ  ซึ่งมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรม
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ไปทั่วประเทศ 
 ฯพณฯ ได้กล่าวปรารภว่า มีความเป็นห่วง และหวงแหนภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง  พร้อมทั้ง
ขอให้ทุกท่านที่เข้าสัมมนาได้ร่วมมือร่วมใจกันคิดค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสม  ในอันที่จะจูงใจคนไทยทั้ง
มวลให้ตระหนักอยู่เสมอว่า การรักษาภาไทยคือการรักษาชาติ  และเพ่ือเป็นการตอบสนองพระมหา
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน และเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ที่คนไทยพึงปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
 ในการจัดการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาโดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 159 คน ประกอบด้วยบุคคลจากหน่วยงานราชการ ซึ่งส่วนใหญ่  เป็นครู
ภาษาไทยจํานวน 138 คน จากหน่วยงานเอกชน 20 คน จํานวนนี้มีสื่อมวลชล 7 คนนอกจากนั้นยังมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาในฐานะผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจํานวน ๓๙ คน 
 การประเมินผลการสัมมนาสรุปได้ว่า ผู้เข้าสัมมนามีความประทับใจคณะผู้อภิปรายทุกกลุ่ม 
ซึ่งความรู้และแนวความคิดของผู้อภิปรายนั้น  ผู้เข้าสัมมนาจํานําไปใช้ได้ประโยชน์อย่างมากอีกทั้งได้
ชื่นชมกรมศิลปากรที่จัดสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้  และได้ฝากข้อคิดเห็นว่าสมควรที่จะจัดสัมมนาใน
ลักษณะนี้ต่อไป  เพ่ือให้วงการภาษาไทยไม่หยุดนิ่ง  และมีการพัฒนาควบคู่กันไปกับสภาวการณ์ของ
สังคมท่ีมีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ท้ายที่สุดนี้  กลุ่มนักกลอนผู้ร่วมสัมมนาได้กรุณาร้อยเรียงสรุปผลการสัมมนาเป็นคํา
ประพันธ์  จึงขอให้นายวัฒนะ  บุญจับ  ข้าราชการกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร
เป็นผู้อ่านกล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง  ทิศทางภาษาไทย ณ โอกาสนี้ 
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ค ากล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง  ทิศทางภาษาไทย 
ของ  อธิบดีกรมศิลปากร 

วันศุกร์ที่ -31  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2539  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องภาณุรังสี  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
ท่านอาจารย์ที่รักและเคารพ  ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 การสัมมนาเรื่อง ทิศทางภาษาไทย ที่ได้ดําเนินมาถึงวันนี้ นับเป็นผลสําเร็จอีกก้าวหนึ่งซึ่ง
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นวิทยากร  และผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมสังเกตการณ์  ได้มาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 ปัจจุบันแม้ว่าความเจริญของโลกก้าวไปอย่างไร้พรมแดนและความเจริญทางเทคโนโลยีได้
ส่งผลกระทบบ้างในการเรียกการสอนภาษาไทย แต่การที่ท่านทั้งหลายซึ่งมาจากหน่วยต่างๆหลาย
อาชีพทุกทิศทั่วไทย มีโอกาสมาร่วมสัมมนาในวันนี้ ก็เพ่ือช่วยกันระดมความคิดและหาแนวทางในการ
พัฒนาภาษาไทยให้ถูกทิศทาง  เพ่ือจรรโลงภาษาไทยให้ยืนยงคู่ชาติไปพร้อมๆกันกระแสวัฒนธรรม
ต่างประเทศท่ีเข้ามามีบทบาททุกวันนี้ 
 ผมในนามกรมศิลปากรหวังว่า ท่านจะได้นําประสบการณ์และผลจากการสัมมนาไปใช้ให้
เป็นประโยชน์  ขอให้ถือเป็นหน้าที่ในการธํารงรักษาภาษาไทย  อันเป็นมรดกวัฒนธรรมและเป็น
เอกลักษณ์ท่ีสําคัญยิ่งของชาติให้ยั่งยืนงดงามสืบไป 
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  ทิศทางภาษาไทย
ขอให้ท่านทั้งหลายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  และได้รับสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 
 
        สวัสด ี
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