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ค�ำน�ำ

	 หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เป็นหนังสือที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจัดท�าขึ้น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูผู ้สอน	 

ในการจดักระบวนการเรยีนรู	้สร้างความเข้าใจเนือ้หาให้ง่ายและรวดเรว็ขึน้แก่ผู้เรียน	

โดยน�า	 Infographic	มาออกแบบเนื้อหาตามความเหมาะสมทั้ง	๕	สาระการเรียนรู้	

ได้แก่	การอ่าน	การเขียน	การฟัง	การดู	และการพูด	หลักการใช้ภาษาไทย	วรรณคดี

และวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้	 การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่	 Augmented	 Reality	 (AR)	 

หรือการสร้างภาพสามมิติเสมือนจริงมาผสมผสานกับการออกแบบข้อมูลเป็นภาพ 

Infographic	 ด้วย	 ซึ่งการสื่อสารด้วยภาพ	 Infographic	 และภาพเคลื่อนไหว	 

Augmented	 Reality	 (AR)	 จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจ�าและเข้าใจเนื้อหาสาระ

และองค์ความรู้ที่ซับซ้อนได้ง่าย	รวดเร็ว	และแม่นย�ามากกว่าการอ่านหนังสือปกติ

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ขอขอบคุณคณะกรรมการ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท�าหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ส�าเร็จ

ลุล่วงด้วยดี	รวมทั้งขอขอบคุณส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ 

ในการจัดพิมพ์หนังสือ	 และหวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา	 

ครูผู้สอน	ผู้เรียน	และผู้สนใจ	ได้น�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑

	 	 (นายบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



•	โวหารการเขียน

•	ใช้ภาษาให้งดงาม

•	เหตุผลกับภาษา

•	การแสดงทรรศนะ

•	การโต้แย้ง	โน้มน้าวใจ	

	 ท�าอย่างไรให้ลงตัว

•	การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

•	การประเมินคุณค่างานเขียน

•	การเขียนบรรณานุกรม

•	การเขียนเรียงความ

•	วิธีการเขียนย่อความ

•	การเขียนจดหมาย

•	การเขียนโครงงาน

•	ประกาศอย่างเป็นทางการ

•	ใช้ภาษาอธิบาย	บรรยาย	

	 และพรรณนา

กำรอำน

กำรเขียน

•	เทคนิคการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

•	เสนาะท�านองร้อยกรองไทย

•	อ่านแปลความให้ได้ความ

•	อ่านตีความ

•	เรื่องนี้ต้อง	“ขยาย”

•	แปลความ	ตีความ	ขยายความ

•	อ่านวิเคราะห์

•	ขั้นตอนการอ่านวิเคราะห์

•	อ่านวิจารณ์

•	๔	หลักการอ่านเก็บความรู้

•	สังเคราะห์ความรู้สู่การน�าไปใช้

•	อ่านประเมินค่า

•	เปรียบเทียบ	วิเคราะห์	วิจารณ์	

	 สังเคราะห์

•	ข้อควรค�านึงการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์

•	ข้อควรค�านึงการอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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•	ภาษากับความคิด

•	การฟัง

•	การพูด

•	การพูดระหว่างบุคคล

•	การพูดในกลุ่ม

•	การพูดให้สัมฤทธิ์ผล

•	การพูดในโอกาสต่างๆ

•	การพูดอภิปราย

•	การแสดงทรรศนะ

•	การโน้มน้าวใจ

•	ความหมายของวรรณคดี	วรรณกรรม

•	ประเภทวรรณคดีและวรรณกรรม

•	รูปแบบวรรณคดี

•	การอ่านวรรณคดี

•	ภาษาในการสื่อสาร

•	หน่วยในภาษา

•	พยางค์

•	ค�า

•	การเพิ่มค�า

•	ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

•	วลี

•	ประโยค

•	ส�านวนไทย	สุภาษิต	ค�าพังเพย

•	การเปลี่ยนแปลงของภาษา

•	ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ค�าราชาศัพท์

กำรฟง กำรดู และกำรพูด

หลักกำรใชภำษำไทย

วรรณคดีและวรรณกรรม
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•	แนวทางการพิจารณาวรรณคดี

•	รสวรรณคดี

•	การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี

อิ - อี

เอะ - เอ

แอะ - แอ
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อาน
ขยาย

ความ

เสนาะทํานอง

รอยกรองไทย



การอาน

เทคนิค

การ
อานออกเส

ียงร
อยแกว

อานแปลความ
๔ หลักการ

การอานเก็บความรู

รูหลัก

นักอานวิเคราะห




เทคนิค
การอานออกเสียงรอยแกว

ศึกษาเรื่องที่อาน
ใหเขาใจ

อานถูกตอง
ตามอักขรวิธี

มีสมาธิ
ในการอาน

นํ้าเสียง
เปนธรรมชาติ

ความดังของเสียง
มีความสมํ่าเสมอ

ลีลาอารมณ
ตามเนื้อเรื่อง

บุคลิก
ทาทางที่ดี

แบงวรรคตอน
ใหถูกตอง

๑๐



คําพูดที่สะทอนความรูสึก ตองอานใหเกิดรสถอย๑

๒

๔

๓

๕

เรื่องราวที่อาน ตองอานใหมีลีลาตามลักษณะของเรื่อง

ระดับเสียงสูงตํ่า จังหวะสั้นยาวที่มีความแตกตางกัน
ตามฉันทลักษณของบทรอยกรอง ตองอานใหถูกทํานอง

คําที่สัมผัสคลองจองกัน ตองอานใหตอเนื่องกัน 
โดยเนนสัมผัสนอกเปนสําคัญ

เสียงทําใหเกิดภาพตองอานใหเห็นภาพ
ตองใชเสียงสูง ตํ่า ดัง คอย

รสที่ใชในการอานทํานองเสนาะ

รสถอย

รสความ

รสทํานอง

รสคลองจอง

รสภาพ

การอานออกเสียงรอยกรอง 
เปนการอานออกเสียงใหไพเราะตามลีลา 
และฉันทลักษณของบทรอยกรอง
ประเภท โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย

เสนาะทํานอง
รอยกรองไทย

เนื้อหาที่สามารถเปดแอปพลิเคชันดูได

ภาษาไทย ๑๑



อานรอยกรองอยางไรใหเสนาะ

๑ ๒

๔

๖

๓

๕

นํ้าเสียงแจมใส เขาใจฉันทลักษณ

ถูกหลักทํานอง

มีศิลปะการใชเสียงเหมาะสมอักขรวิธี

สอดคลองอารมณ

๑๒



ศิลปะการใชเสียง

การผอนจังหวะใหชาลง มักใชตอนจบเรื่องหรือจบบทอาน

การลากเสียงใหชาตามจังหวะและทํานอง 
ทําใหเกิดอารมณและความไพเราะ

การเปลี่ยนระดับเสียงจากสูงไปตํ่า 
เพื่อไมตองใชเสียงที่สูงมากเกินไป

การทําใหเสียงสะดุดเปนชวงๆ  
มักใชในตอนที่ตองการใหสะเทือนอารมณ

การทอดเสียง

การเอื้อนเสียง

การเอื้อนเสียงใหเกิดความรูสึกตามอารมณ
ของการครํ่าครวญ รําพัน วิงวอนหรือโศกเศรา

การลงเสียงใหหนักเปนพิเศษ เมื่อตอง
แสดงอารมณโกรธหรือความเขมแข็ง

การหลบเสียง

การครั่นเสียง

การครวญเสียง

การกระแทกเสียง

ศิลปะการใชเสียงศิลปะการใชเสียง

ภาษาไทย ๑๓



การแปลความตัวอักษรหรือคําถือความหมายเปนสําคัญ 
เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายตามเนื้อหานั้น
แตยังรักษาเนื้อหาและความสําคัญของเรื่องเดิมอยางครบถวน

การอานแปลความ

อานแปลความ
ใหไดความ

แปลศัพทเฉพาะใหเปนศัพททั่วไป เชน
บรรพต = ภูเขา
นภา  = ทองฟา
ลูกหนัง = กีฬาฟุตบอล

แปลเครื่องหมายตางๆ

๑

๒

๓

แปลสํานวน สุภาษิต คําพังเพย 
บทรอยกรอง คําภาษาตางประเทศ 
ใหเปนภาษาสามัญ 

รูปแบบของการแปลความ

๑๔



อานตีความ
เปนการอานเพื่อหาความหมายที่ซอนเรน
หรือความหมายที่แทจริงของสาร

๑. เจตนารมณของผูเขียน
๒. แนวคิดสําคัญ
๓. นํ้าเสียงและบรรยากาศ

๑. ขอเขียนที่มีความหมายโดยนัย
๒. ขอเขียนที่มีการเปรียบเทียบ
๓. ขอเขียนที่ใชสัญลักษณ

๑. เขาใจเรื่องราวไดหลากหลายมุมมอง
๒. เห็นคุณคาและประโยชนของสิ่งที่อาน
๓. ชวยฝกการคิดไตรตรองหาเหตุผล
๔. ชวยใหมีวิจารณญาณในการอาน

ความสําคัญ

ขอควรคํานึง
ในการอานตีความ

ลักษณะงานเขียน
ที่ตองตีความ

ภาษาไทย ๑๕



การถายทอดความรู ความเขาใจ 
ขอมูลขาวสาร หรือเรื่องราวตางๆ 

ที่ศึกษาคนควาใหมีเรื่องราว
และความเขาใจเพิ่มมากขึ้น 

โดยอาศัยเรื่องเดิม
หรือขอความเดิมเปนพื้นฐาน

กลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผล

๑

ยกตัวอยาง
หรือขอเท็จจริง

มาประกอบ
เนื้อเรื่องเดิม

๒

อธิบายสิ่งที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม

๓

การคาดคะเน อนุมาน 
โดยอาศัยขอมูลเดิม

เปนพื้นฐาน

๔

เรื่องนี้...

ตอง “ขยาย”
การขยายความ

๑๖



๑
ตองมีความเขาใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับ

เรื่องที่อาน

๒
พิจารณาความคิดหลัก 
เจตนาและความมุงหวัง

ของผูเขียน

๓
แทรกความคิดเสริม

๔
ลําดับขอความ

ใหนาสนใจ

๕
ยกตัวอยางขอมูล

ใหนาเชื่อถือ

หลักการอานขยายความ

๓
แทรกความคิดเสริม

ภาษาไทย ๑๗



แปลความ
ตีความ

ขยายความขยายความ

การอาน
ขยายความ

การอาน
ตีความ

การอาน
แปลความ

การอานที่มุงเนนเพิ่มเติมขอมูล
ใหมีความนาสนใจ เขาใจงายและชัดเจนขึ้น 
โดยอาศัยขอมูลจากเนื้อหาเดิม เหมาะกับงานเขียน
ที่เปนบทรอยกรอง คําคม สํานวนตางๆ

การอานที่มุงเนนพิจารณาความหมายแฝง
ที่ปรากฏในงานเขียน เหมาะกับงานเขียน
ที่ใชความหมายโดยนัย การเปรียบเทียบ
และสัญลักษณ

การอานที่มุงเนนความเขาใจเนื้อหา เรื่องราว 
และใจความของเรื่องเหมาะกับงานเขียนทั่วไป
ที่เสนอขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเปนหลัก

๑๘



อานวิเคราะห

ประเด็น
การวิเคราะห

รูปแบบ 
กลวิธีการประพันธ

เนื้อเรื่อง
สํานวนภาษา

กระบวนการวิเคราะห

ดูรูปแบบการประพันธ 
แยกเนื้อเรื่องตามหลัก ๕W ๑H
(What Where When Why 

Who How) พิจารณารายละเอียด
ประกอบเรื่อง

พิจารณากลวิธีนําเสนอ

ระดับ
การวิเคราะห

วิเคราะหคํา ประโยค
และทัศนคติผูแตง  

เสียง และภาพที่ปรากฏ 
เนื้อหาหลักของเรื่อง

ประเภท

ลักษณะ

สาระสําคัญ

กลวิธีการนําเสนอ

เจตนาของผูสงสาร

การที่ผูฟงและผูดูรับสารแลว
พิจารณาองคประกอบออกเปนสวนๆ

ภาษาไทย ๑๙



กําหนดขอบเขตหรือนิยาม
ใหชัดเจนวาวิเคราะหอะไร

๑

ขั้นตอนการอานวิเคราะห

กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน
วาวิเคราะหเพื่ออะไร

๒

๒๐



ใชความรูใหตรงกับเรื่องที่วิเคราะห
ที่มีความแตกตางกัน

สรุปและรายงานผลการวิเคราะห
ที่มีความแตกตางกัน

๔

๕

พิจารณาหลักความรูหรือทฤษฎี
ที่เกี่ยวของใชหลักใดเปนเครื่องมือ
ในการวิเคราะห

๓

ภาษาไทย ๒๑



การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
และหลักเกณฑโดยอาศัยขอมูล
จากการอานวิเคราะห

อานวิจารณ

รูปแบบการวิจารณ

จิตวิจารณ
การวิจารณตาม
ความรูสึกนึกคิด

ของผูอาน อรรถวิจารณ
การวิจารณตาม
เนื้อหาสาระและ
สรุปเปนพื้นฐาน

วิพากษวิจารณ
การวิจารณเชิงตัดสิน

ใชการประเมิน
ที่ชัดเจน

๑

๒

๓

อรรถวิจารณ
การวิจารณตาม
เนื้อหาสาระและ
สรุปเปนพื้นฐานสรุปเปนพื้นฐาน

๒

๒๒



หลักการวิจารณ

มีการอางอิง
ที่นาเชื่อถือ

๔

มีเหตุผล
และหลักเกณฑ

ที่ชัดเจน

๒
มีความรูความเขาใจ
ในเรื่องที่จะวิจารณ

อยางถองแท

๑

ใชถอยคํา
ในการวิจารณ
ที่เหมาะสม

๕

เรียบเรียงขอมูล
ใหนาสนใจ

๓

ภาษาไทย ๒๓



อาน
เรื่องที่ตองการ

เก็บความรู
โดยละเอียด

แยก
แยกใจความ
กับพลความ

เรียง
เรียงลําดับขอมูล

สรุป

สรุปความรูที่ได

การรับขอมูลที่ไดจากการอาน
มากลั่นกรองดวยประสบการณ

ของตนเอง

๔ หลักการ
อานเก็บความรู

๒๔



กระบวนการอานที่นําองคประกอบทั้งหลาย

มาหลอมรวมเขาดวยกันดวยโครงสรางใหม

โดยใชองคความรูเดิม

สังเคราะหความรู
สูการนําไปใช

กระบวนการอานที่นําองคประกอบทั้งหลาย

มาหลอมรวมเขาดวยกันดวยโครงสรางใหม

โดยใชองคความรูเดิม

การอานสังเคราะห

ภาษาไทย ๒๕



ตั้งจุดมุงหมายใหชัดเจนวา
ตองการสรางสรรคสิ่งใด 

เพื่อประโยชนอะไร
หรือทําหนาที่อะไร       

๑

ทําความเขาใจ
สวนตางๆ 
จนถองแท

๓

อานขอความแลว 
สังเคราะหตาม
จุดมุงหมาย     

๔

ทบทวนผลและตรวจสอบ
การสังเคราะหสูการนําไป

ใชประโยชน 

๕

หาความรูเกี่ยวกับหลักการ  
ทฤษฎี  แนวทางที่เหมาะสม 
เปนหลักในการสังเคราะห   

๒
หาความรูเกี่ยวกับหลักการ  

ขั้นตอน
การอานสังเคราะห

๒๖



ขั้นตอนการอานประเมินคาขั้นตอนการอานประเมินคา

ทําความเขาใจสารที่จะประเมินคา
ใหชัดเจนโดยอาศัยหลักของการวิเคราะห        

ใชเกณฑการประเมินที่มีความเหมาะสม     

หากไมใชเกณฑประเมินอาจใชการเปรียบเทียบ
กับหลักฐานอื่น ซึ่งมีความสมเหตุสมผล

๑

๒

๓

ใชดุลยพินิจพิจารณา 
คุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยมีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน 
เที่ยงตรง และอาศัยกระบวนการอาน
วิเคราะห และสังเคราะหเปนพื้นฐาน

อานประเมินคา

ภาษาไทย ๒๗



กระบวนการแยกแยะ
องคประกอบตางๆ
ที่อยูในสารออกมาพิจารณา
อยางละเอียดถี่ถวน

การอาน
วิเคราะห

ที่อยูในสารออกมาพิจารณา

เปรียบเทียบ วิเคราะห

การแสดงความคิดเห็น
อยางมีหลักการ 
เปนกระบวนการตอเนื่อง
จากการอานวิเคราะห

การอาน
วิจารณ

เปนกระบวนการตอเนื่องเปนกระบวนการตอเนื่องเปนกระบวนการตอเนื่องเปนกระบวนการตอเนื่องเปนกระบวนการตอเนื่องเปนกระบวนการตอเนื่อง
จากการอานวิเคราะหจากการอานวิเคราะหจากการอานวิเคราะหจากการอานวิเคราะห

๒๘



 วิจารณ สังเคราะห

การหลอมรวมความรู
ที่ผานการพิจารณาแลวเปนอยางดี 
ใหกลายเปนองคความรูใหม
ภายใตขอมูลเดิม

การอาน
สังเคราะห

ภาษาไทย ๒๙



ขอควรคํานึง
การอานสื่อสิ่งพิมพ

หนังสือหรือเอกสารสิ่งพิมพที่รวบรวมความรู
หลากหลายแขนงไวดวยตัวอักษร

สื่อสิ่งพิมพ

๑ พิจารณาวาสื่อสิ่งพิมพนั้นมีลักษณะการเขียนเปนอยางไร

๒

๓

๔

อานขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ

ใชกระบวนการวิเคราะห  วิจารณ  สังเคราะห
และประเมินคามาประกอบการอานสื่อสิ่งพิมพ

นําขอมูลที่ไดมาสรุปและตัดสินความนาเชื่อถือ

ขอควรคํานึง
ในการอานสื่อสิ่งพิมพ

๓๐



ขอควรคํานึง
การอานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ขอมูลสารสนเทศที่บันทึกดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสในหลายรูปแบบ

๑

๒
๓

๔

สื่ออิเล็กทรอนิกส

ความนาเชื่อถือของขอมูล 
เนื่องจากเปนสื่อที่เขาถึงไดงาย

การใชระดับภาษา

ภาษาเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

ผูอานตองรอบคอบในการเผยแพรขอมูล 
ควรมีความรอบคอบในการเผยแพรขอมูล

ที่ไดรับและตรวจสอบกอนเสมอ

ขอควรคํานึง
การอานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ภาษาไทย ๓๑



ใช้ภาษา

อย่างงดงาม

โวหารการเขียน

ใช้ภาษา

อย่างงดงาม

โวหารการเขียน

การโน้มน้าวใจ



การเขียน

ประเมินคุณค่า
งานเขียน

เขียนราย
งาน

เชิงวิช
าการ

การแสดงทรรศนะ

การเขียน

งานเขียน

เขียนราย
งาน

เชิงวิช
าการเขียนราย
งาน

เชิงวิช
าการ



การเขียน

การสื่อสาร
เรื่องราว

เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ
ตามที่ผู้เขียนต้องการ

ความต้องการ
ความรู้สึกไปสู่ผู้อ่าน

บรรยาย
โวหาร  

เล่าเรื่องราว 
บอกเล่า 

เหตุการณ์
ไปตามล�าดับ

เล่ารายละเอียด 
แทรกอารมณ์

ความรู้สึก
ให้เห็นภาพ

สอนใจให้คิด

เปรียบเทียบ
ให้เข้าใจ

ความหมาย
ยกตัวอย่าง 
เพื่ออธิบาย
ให้แจ่มแจ้ง

พรรณนา
โวหาร

เทศนา
โวหาร

สาธก
โวหาร

อุปมา
โวหาร

โวหารการเขียน

เพื่อให้เกิดความรู้เพื่อให้เกิดความรู้เพื่อให้เกิดความรู้

๓4



เหมาะกับความหมายและเสียง 
ใช้ค�าเลียนเสียงธรรมชาติ
เล่นเสียงสัมผัสสระ
เล่นเสียงสัมผัสอักษร 
เล่นเสียงวรรณยุกต์ ฯลฯ

ข้อความส�าคัญอยู่หลังสุด 
ข้อความส�าคัญเท่ากันขนานกันไป 
ข้อความแบบขั้นบันได 
ข้อความที่เปนค�าถามเชิงวาทศิลป

การพลิกแพลงภาษาให้แปลกไป
จากที่ใช้อยู ่ให้กระทบใจ

การสรรค�าใช้  

การเรียบเรียงค�า  

การใช้โวหาร  

ใช้ภาษา
ให้งดงาม

การพลิกแพลงภาษาให้แปลกไป
ให้กระทบใจ

การใช้โวหาร  

ภาษาไทย ๓๕



๑ วิธีนิรนัย  

คือ การแสดงเหตุผลจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย 
หรือการอนุมานจากกรณีรวมกับกรณีเฉพาะหนึ่ง 

ไปสู่กรณีเฉพาะอีกกรณีหนึ่ง 

เช่น กรณีรวม  = ทุกคนต้องต้องหายใจ
 กรณีเฉพาะกรณีหนึ่ง = ฉันเปนคน
 กรณีเฉพาะอีกกรณีหนึ่ง = ฉันต้องหายใจ 

ทุกคนต้องหายใจ

ฉันเปนคน

ฉันต้องหายใจ

การอนุมานเหตุและผล

การอนุมาน กระบวนการคิดหาข้อสรุปจากเหตุผลที่มีอยู่

เหตุผลกับภาษา 
(การเขียนแสดงเหตุผล)

๓๖



การแสดงเหตุผล
จากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม

๒.๑ กรณีเฉพาะกี่กรณีก็ได้ เช่น

๒ วิธีอุปนัย

พ่อแม่สนับสนุนให้เรียน

เขาขยัน                           เขาเรียนเก่ง    

 เขาน่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

เขามีครูดี                    

เนื้อหาที่สามารถเปดแอปพลิเคชันดูได

ภาษาไทย ๓๗



๒.๒ การอนุมานโดยการเปรียบเทียบ  เชน

เขา  เพื่อน 

เขาก็ควรจะสอบได้เช่นกัน เพื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

เรียนวิชา คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐

๔.๐๐

อยู่โรงเรียน

๓๘



การอนุมานสาเหตุ
และผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน

๑. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ์

๒. การอนุมานจากผลลัพธ์ไปหาสาเหตุ

๓. การอนุมานจากผลลัพธ์ไปหาผลลัพธ์

เหตุ ผล

ผล

ผลการเรียน
เฉลี่ย
๑.๙๐

เหตุ

ผล

สอบตก
วิชาคณิตศาสตร์

๔๕
๑๐๐

ผล

สอบตก
วิชาฟสิกส์

๓๐
๑๐๐

ภาษาไทย ๓๙



โครงสร้างการแสดงทรรศนะ

ส่วนที่เปนเรื่องราว
สาเหตุที่ท�าให้

เกิดการแสดงทรรศนะ

ข้อเท็จจริง หลักการ
เพื่อประกอบความเปนเหตุผล

ไปเสริมและสนับสนุนที่มา

ส่วนที่เปนผลจากที่มา
เปนข้อสรุปสุดท้าย 

หรือเกิดจากการประเมินค่า

ข้อเท็จจริง หลักการ
เพื่อประกอบความเปนเหตุผล

ไปเสริมและสนับสนุนที่มา

การแสดงทรรศนะ

ที่มา ข้อสนับสนุน

ข้อสรุป
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ประเภทของทรรศนะประเภทของทรรศนะ

มักเปนเรื่อง
ที่เกิดขึ้นแล้ว 
เปนความจริง

เปนการตัดสิน
ว่าดี ไม่ดี 
มีประโยชน์ 
ไม่มีประโยชน์

ข้อเสนอแนะ
ว่าควรจะ
ท�าอย่างไร
ในอนาคต

ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง

ทรรศนะเชิงคุณค่า

ทรรศนะเชิงนโยบาย
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การใช้ภาษา
ในการโต้แย้ง

การใช้ภาษา
เพื่อโน้มน้าวใจ

กลวิธีในการ
โน้มน้าวใจ

การโต้แย้งมิใช่การโต้เถียง ต้องใช้ภาษาที่ไม่แสดงอารมณ์โกรธ 
ประชดประชัน และควรใช้หลักฐาน หลักการ เหตุผล 
ค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเปนหลัก

มุ่งเน้นให้ผู้รับสารเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ 
พฤติกรรมตามที่ผู้ส่งสารต้องการ

- แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวใจ
- แสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกัน
- สร้างความหรรษาแก่ผู้รับสาร
- เร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า

การโต้แย้ง โน้มน้าวใจ
ท�าอย่างไรให้ลงตัว
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การเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

ควรมีการวางแผนและก�าหนดขั้นตอน 

ดังนี้

ขั้นตอนในการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ

ก�าหนดเรื่อง

ก�าหนดชื่อเรื่อง 
และขอบเขตของเรื่อง

การวาง
โครงเรื่อง

รวบรวม
ข้อมูล

การจัดระเบียบ 
และวิเคราะห์

ข้อมูล

เสนอผลงาน

๑
๒

๓
๔

๕

๖

รายงานทางวิชาการ 
งานเขียนทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร จากการส�ารวจ 
การสังเกต การทดลอง ฯลฯ แล้วน�ามารวบรวมวิเคราะห์ 
เรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยใช้ภาษาระดับทางการตามโครงเรื่องที่ได้วางไว้ 
โดยมีหลักฐานและเอกสารอ้างอิงประกอบ
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การประเมินคุณค่างานเขียน ผู้ประเมินจะต้อง วิเคราะห์ และตีความ
ก่อนที่จะใช้ดุลยพินิจประเมินคุณค่างานเขียนอย่างมีเหตุผล 
เพื่อให้เห็นคุณค่าและเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร ผู้ที่มีทักษะการประเมินคุณค่า 
งานเขียนที่ดีย่อมสามารถน�าวิธีในการคิด และกลวิธีการเขียนงานที่ดี
ไปใช้ในการพัฒนางานเขียนของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ตีความ

วิเคราะห์

พัฒนางานเขียน
ของตนเอง

ประเมินคุณค่า
เห็นเจตนาผู้เขียน

การประเมินคุณค่างานเขียน

44



จ�าแนกประเภทงานเขียนนั้นว่าเปนงานเขียนประเภทใด 
เปนร้อยแก้วหรือร้อยกรอง เปนสารคดีหรือบันเทิงคดี 
เปนนวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน บทละคร หรือสารคดี

๑

ตีความ เปนการท�าความเข้าใจความหมายของค�าและประโยคต่างๆ 
ที่ผู้เขียนอาจซ่อนความหมายแฝงซึ่งไม่ได้สื่อความหมายตามรูปค�า 
เพื่อค้นหาสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึงผู้อ่าน

๓

อ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อวิเคราะห์แยกแยะรายละเอียด
ของเรื่องที่อ่าน โดยพิจารณา ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง

ในส่วนต่างๆ ของเรื่อง เช่น เนื้อหา แนวคิด รูปแบบและกลวิธี
ในการน�าเสนอเรื่อง การใช้ส�านวนภาษา เปนต้น

๒

ประเมินคุณค่า เปนการตัดสินสิ่งที่อ่าน 
ผู้อ่านจะต้องประเมินค่าเรื่องที่อ่านถึงความน่าเชื่อถือ 

ควรตัดสินอย่างมีเหตุผลโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
๔

หลักการประเมินคุณค่างานเขียน
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การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือเล่ม

ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ). สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.
ลมุล รัตตากร. (๒๕๓๙). การใชหองสมุด (พิมพครั้งที่ ๘). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.

การเขียนบรรณานุกรมจากนิตยสารหรือวารสาร
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปที่ (เลขของฉบับที่). เลขหนา.
ปยะวิทย ทิพรส. ๒๕๕๓. การจัดการปองกันและลดสารใหกลิ่นโคลน Geosmin ในผลิตภัณฑ
แปรรูปสัตวนํ้า. วารสารสุทธิปรทัศน, ๒๔ (๗๒), ๑๐๓-๑๑๙.

การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ, วันที่ เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ. น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา.
พนิดา สงวนเสรีวานิช. (๒๕๕๔, ๒๔ เมษายน). พระปลัดสุชาติ สุวัฑฺฒโกปกา เกอะญอ 
นักพัฒนา. มติชน. น. ๑๗ - ๑๘.

การเขียนบรรณานุกรมจากอินเทอร์เน็ต
ชื่อผูแตง. ปพิมพ. ชื่อเรื่อง. สืบคน วัน เดือน ป, จาก http://www.xxxxxxxxxx
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย. (๒๕๕๔). จัดระเบียบสํานักงานทนายความ. สืบคน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔, 
จาก http://www.lawyerscouncil.or.th๒๐๑๑/index.php?name=knowledge

การเขียนบรรณานุกรม
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องค์ประกอบของเรียงความ มี ๓ ส่วน

เรียงความ หมายถึง งานเขียนร้อยแก้ว 
ที่มุ่งถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ ความคิด 
และทัศนคติ เรียบเรียงอย่างมีล�าดับขั้น
และสละสลวย

การเขียนเรียงความ

ค�าน�า เนื้อเรื่อง สรุป

เปนส่วนแรก
ของเรียงความ 

ดึงดูดความสนใจ 
เน้นศิลปะ

ในการใช้ภาษา

เปนส่วนส�าคัญ
ของเรียงความ 

ประกอบด้วยเนื้อหา
ความรู้ ความคิด 

และข้อมูล เรียบเรียง
อย่างเปนระบบ
มีการขยายความ
ด้วยการอธิบาย 
การพรรณนา

หรือยกโวหารต่าง ๆ 
อาจจะมหีลายย่อหน้าได้

เปนส่วนสุดท้าย
ของเรียงความ 
มุ่งสรุปประเด็น 

การเขียนสรุปมีหลายวิธ ี
เช่น ฝากข้อคิด 

การเน้นย�้า เชิญชวน
ให้ปฏิบัติตาม
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วิธีการเขียน
ย่อความ อ่านเรื่องที่จะย่อความให้จบ

ให้เข้าใจ เพื่อทราบ
ว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงใคร 
ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร

เมื่อไร และผลเปนอย่างไร
บันทึกใจความส�าคัญ

ของเรื่องที่อ่าน 
น�ามาเขียนเรียบเรียงใหม่

ด้วยส�านวนภาษา
ของตนเอง

อ่านทบทวนใจความส�าคัญ
ที่เขียนเรียบเรียงแล้ว จากนั้น

แก้ไขให้สมบูรณ์โดยตัดข้อความ
ที่ซ�้าซ้อนออก เพื่อให้เนื้อหา
กระชับ และเชื่อมข้อความ

ให้สัมพันธ์กันตั้งเเต่ต้นจนจบ
เขียนย่อความให้สมบูรณ์ 

โดยเขียนแบบขึ้นต้น
ของย่อความตามรูปแบบ
ของประเภทข้อความนั้นๆ 

เช่น การย่อนิทาน 
การย่อบทความ

การใช้สรรพนาม การเขียนย่อความ
ไม่นิยมใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑ 

และสรรพนามบุรุษที่ ๒
คือ ฉัน คุณ ท่าน 

แต่จะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๓ 
เช่น เขา และไม่เขียนโดยใช้อักษรย่อ 

หากมีการใช้ค�าราชาศัพท์
ต้องเขียนให้ถูกต้องไม่ตัดทอน

หากเรื่องที่จะย่อเปนร้อยกรอง 
ให้ถอดความเปนร้อยแก้ว

ก่อนที่จะย่อความ 
และย่อเปนภาษาร้อยแก้ว

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖
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การเขียนจดหมาย
ประเภทของจดหมาย

จดหมายธุรกิจ

เปนจดหมายที่เขียนติดต่อกันเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การเงิน การซื้อขาย ระหว่างบริษัท ห้างร้าน
และองค์กรต่างๆ

จดหมายทางการ ราชการ

เปนจดหมายที่ติดต่อกันจากหน่วยราชการ
ถึงบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ (หนังสือราชการตองมีเลขที่
และลงทะเบียนรับ-สง ตามระเบียบงานสารบรรณ)

*หมายเหตุ : จดหมายกิจธุระ 
จดหมายธุรกิจ และจดหมายราชการ
ใชคําขึ้นตนเดียวกันคือคําวา  “เรียน” 
คําลงทายวา “ขอแสดงความนับถือ”

ส่วนประกอบของการเขียนจดหมาย
๑. สถานที่เขียนจดหมาย : บานเลขที่ ซอย ถนน อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย
๒. วัน เดือน ป : ไมตองระบุคํานําหนา เชน ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. ค�าขึ้นต้น ค�าลงท้าย และสรรพนาม : ตามความสัมพันธผูเขียนและผูรับ ตามระเบียบงานสารบรรณ
๔. ชื่อผู้เขียน : ควรวงเล็บชื่อ นามสกุล และคํานําหนาชื่อไวใตลายเซ็น

จดหมายส่วนตัว

เปนจดหมายที่เขียนถึงผู้ที่รู้จักเพื่อส่งข่าว 
ใช้ภาษาระดับกันเองได้

จดหมายกิจธุระ

เปนจดหมายที่ติดต่อสื่อสารกันด้วยกิจธุระ
การสมัครงาน การติดต่อสอบถาม การเตือน
การทวงถาม การแจ้งข่าวสาร

ภาษาไทย 4๙



การเขียนโครงงาน

๑
๒

๓ ๔

๕

๖

๗
๘

ชื่อโครงงาน
ควรกระชับ ชัดเจน

ผู้รับผิดชอบโครงงาน
เขียนชื่อตามล�าดับตัวอักษร 
หัวหน้าโครงงานล�าดับแรก

เรียงล�าดับตัวอักษร

ที่มาโครงงาน
มีเหตุผลของการศึกษา

จุดประสงค์
ของโครงงาน

ควรเขียนให้รัดกุมเปนข้อๆ 
ให้เข้าใจได้ง่าย

ขอบเขตเนื้อหา
และระยะเวลา
การท�าโครงงาน

ต้องวางขอบเขตเปนกรอบ 
เพื่อเปนตารางการด�าเนินงาน

หลักวิชาที่จะน�ามา
ใช้ในการท�าโครงงาน

น�าความรู้ทางหลักวิชาการ
เพื่อความน่าเชื่อถือ

วิธีปฏิบัติ
ในการท�าโครงงาน
เขียนขั้นตอนการด�าเนินงาน
ควรท�าตารางการปฏิบัติงาน

ผลที่คาดหวัง
โครงงานเสร็จสิ้น
จะได้รับผลอย่างไร

๕๐



ประกาศอย่างเปนทางการ

๑. ชื่อหน่วยงาน ๒. เรื่องที่ประกาศ

๓. เนื้อความที่ประกาศมี ๒ ส่วน คือ 

 - เหตุผลหรือความเปนมา
 - จุดประสงคสําคัญมีรายละเอียด 
  เงื่อนไขตางๆ ขั้นตอนในการปฏิบัติ

๔. วัน เดือน ป ที่ประกาศ ๕. ลงนามผู้ประกาศ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

 ฤดูฝนของประเทศไทยในปนี้ไดเริ่มขึ้นแลว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยไดเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดพาความชื้น
จากทะเลอันดามันเขามาปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยตอเนื่อง ส วนลมระดับบน
ไดเปลี่ยนเปนลมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกพัดปกคลุม ประกอบกับประเทศไทย
มีฝนตกตอเนื่องเกือบทั่วไป อยางไรก็ตามในชวงตนฤดูการกระจายของฝนจะไมสมํ่าเสมอ 
โดยจะมีฝนเพิ่มข้ึนในระยะครึ่งหลังของฤดู และจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม 
แตในภาคใตโดยเฉพาะฝงตะวันออกจะยังคงมีฝนตกตอไปอีกถึงเดือนธันวาคม จึงขอประกาศ
ใหประชาชนไดทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 (ลงชื่อ)  วันชัย ศักดิ์อุดมไชย
(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ภาษาไทย ๕๑



ใช้ภาษาอธิบาย
บรรยาย 
และพรรณนา

ชี้แจง
ตามล�าดับขั้นตอน

๑

เปรียบเทียบ
ความเหมือน

และความต่างกัน

๓

๒

ใช้ตัวอย่าง

บอกสาเหตุ
และผลลัพธ์
ที่สัมพันธ์กัน

๔

วิธีการอธิบาย

การอธิบาย การใช้ภาษาท�าให้บุคคลอื่น

เกิดความเข้าใจ

๕๒



การบรรยาย

การพรรณนา

การเล่าเรื่องและกล่าวถึงเหตุการณ์
ที่ต่อเนื่องกัน ว่าใคร ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร 
เพื่ออะไร ผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไร

การแสดงรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ไม่ว่าจะเปนบุคคล วัตถุ สถานที่ 
โดยมุ่งให้ผู้อ่านเห็นภาพอย่างแจ่มแจ้ง

ภาษาไทย ๕๓



การฟง การดู
และการพูด

ภาษากับความคิด

ระดับภาษา

การพูด
ในโอกาสตางๆ



การฟง การดู
และการพูดและการพูดและการพูด

การพูด
ในที่ประชุมชน การพูด

อภิปราย



ความสัมพันธ
ระหวางภาษากับความคิด

ภาษากับความคิด

กระบวนการทาํงาน
ของจติใจมนษุย
ขณะที่พยายามหาคําตอบ 
หรือทางออกเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

การคิด

ระหวางภาษากับความคิด

กระบวนการทาํงาน
ของจติใจมนษุย
ขณะที่พยายามหาคําตอบ 
หรือทางออกเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

การคิด

๕๖



ความสัมพันธ
ระหวางภาษากับความคิด

ผลของกระบวนการคิดความคิด

ภาษา 

เปนเครือ่งมอืของการคดิ 
ระเบยีบวธิกีารคดิ 
และแสดงความคดิ 
การแสดงทรรศนะ
และแสดงความคดิ 
การแสดงทรรศนะ

ภาษาไทย ๕๗



เชิงวิเคราะห
แยกแยะเพื่อใหเกิดความเขาใจ

๑ 

ระเบียบวิธีการคิด

เชิงสังเคราะห
รวมเขาดวยกันเพื่อสรางสรรคสิ่งใหม

๒ 

เชิงประเมินคุณคา ใชดุลพินิจตัดสินคุณคา

๓

๕๘



๑ 
เชิงวิเคราะห 

๒ 
เชิงสังเคราะห 

๓
 เชิงประเมิน

คุณคา 

สาเหตุ ประเภท 
สภาพแวดลอมของปญหา
เพื่อใหเขาใจ

ทางเลือก วิถีทางเลือก 
วิธีการในการแกปญหา
เพื่อหาทางแกปญหา

ทางเลือกในการแกปญหา
วาทางเลือกใดดีที่สุด
เพื่อนําไปใช

การแกปญหา

ภาษาไทย ๕๙



การฟง

ความหมาย
ของการฟง

การฟง
ใหสัมฤทธิ์ผล

การรับรูความหมาย
จากเสียงที่ไดยิน

การฟงใหไดรับ
ความสําเร็จ

๖๐



จุดประสงคไดแกอะไร

ความครบถวนแลวหรือไม

นาเชื่อถือหรือไม

สารนั้นมีคุณคาหรือไมอยางไร

ระดับขั้นของการฟงใหสัมฤทธิ์ผล

ความครบถวนแลวหรือไม

นาเชื่อถือหรือไม

สารนั้นมีคุณคาหรือไมอยางไร

ระดับขั้นของการฟงใหสัมฤทธิ์ผล

ขั้นที่ 
๑

ขั้นที่ 
๒

ขั้นที่ 
๓

ขั้นที่ 
๔

ภาษาไทย ๖๑



กระบวนการฟง
ใหเกิด

วิจารณญาณ

 วิเคราะห      ใครครวญ    วินิจฉัย    ประเมินคา

  ไดยิน    ไดอาน รับรู เขาใจ

การฟงอยางมีวิจารณญาณ

การฟงโดยใชปญญา
ที่สามารถรูหรือใหเหตุผลที่ถูกตอง

การฟงใหเกิด
วิจารณญาณ

๖๒



แนวทางการพัฒนาวิจารณญาณ 
โดยการฟงสารประเภทตางๆ

๑. 

สารประเภทใหขอเท็จจริง 
ขอมูลขาวสารเปนความรู

๑
พิจารณาสารนั้น
ควรฟงหรือไม

๒
ตั้งใจฟง

จับประเด็นสําคัญ  

๓
แยกขอเท็จจริง

ออกจากขอคิดเห็น  

๔
บันทึก

ประเด็นสําคัญ

๕ 
ประเมินคุณคา 

ประโยชนของสาร 

๖
พิจารณาภาษา

และกลวิธีนําเสนอ

๑. 

สารใหความรู  

ภาษาไทย ๖๓



๒. 

สารโนมนาวใจ
สารประเภทดึงดูดความสนใจ
ใหผูฟงคลอยตาม  

๑ 
สารดึงดูดความสนใจ

ผูฟงเพียงใด 
นาเชื่อถือหรือไม

๒ 
สารสนองความตองการ

ของผูฟงเพียงใด

๓
ผูพูดเสนอผลประโยชน
และสนองความตองการ

อยางไร 

๔
สารนั้นเราใจผูฟง

ใหเชื่อถือและ 
ตองการใหผูฟง
ปฏิบัติอยางไร 

๕
ใชภาษาโนมนาวใจ 
เราอารมณอยางไร

๒. 

๖๔



๓. 

สารจรรโลงใจ

๓. 

สารประเภทยกระดับจิตใจ
ของมนุษยใหสูงขึ้น

๑ 
ตั้งใจฟง

ดวยความสบายใจ

๒ 
ทําความเขาใจ

เนื้อหาสาระสําคัญ
ใชจินตนาการ

ใหตรงตามจุดประสงค
ของสาร

๓ 
พิจารณาสารนั้น
จรรโลงใจดานใด

สมเหตุสมผลหรือไม 

๔ 
พิจารณาวาใชภาษา
เหมาะสมกับรูปแบบ 
เนื้อหา และผูรับสาร

หรือไม

ภาษาไทย ๖๕



 เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา

แมนพูดดีมีคนเขาเมตตา                 จะพูดจาพิเคราะหใหเหมาะความ

พระสุนทรโวหาร (ภู)

๖๖



๒. การพูดในกลุม 

ทักทายปราศรัย
การแนะนําตนเอง

การสนทนา

๑. การพูดระหวางบุคคล

การเลาเรื่องราว
การเลาเหตุการณ

การพูด
มี ๒ ประเภท

ภาษาไทย ๖๗



การทักทายปราศรัย การแนะนําตนเอง การสนทนา

การพูดระหวางบุคคล

หนาตายิ้มแยม
แจมใส

เริ่มตนคําวา 
“สวัสดี” 

“สบายดีหรือคะ” กิริยาอาการ
เหมาะสม

ตามวัฒนธรรม

ไมลวงลํ้ากาวกาย
เรื่องสวนตัว

ไมทักทาย
เรื่องที่ทําให

ผูอื่นไมสบายใจ

ไมถาม
เรื่องเกี่ยวกับ

การเงิน

การทักทายปราศรัย

๖๘



การแนะนําตนเอง

การแนะนําตนเอง
ในที่สาธารณะ

นัดลวงหนา ตรงตอเวลา

แตงกายสุภาพ

บอกชื่อ สกุล 
และกิจธุระของตน

การแนะนําตนเอง
ในการทําธุรกิจ

สนทนาสั้นๆ 
การปรารภลอยๆ

ขั้นที่ ๑

สีหนาทาทาง
แสดงความยินดี

ขั้นที่ ๒

แสดงความเปนมิตร 
ชวยเหลือหรือบริการ

ขั้นที่ ๓

แนะนําตัวเอง 
บอกชื่อ นามสกุล

 และสถาบันที่สังกัด

ขั้นที่ ๔

ภาษาไทย ๖๙



การสนทนา

พูดเรื่อง
ที่มีความรู

และความสนใจ
รวมกัน

พูดเรื่อง
ที่เปนปจจุบัน
หรือเปนขาว

พูดเรื่อง
ที่เหมาะสม
แกกาลเทศะ

ไมพูด
เรื่องสวนตัว
ของตนเอง
หรือผูอื่น

ไมคุยโออวด
ความสามารถ

ของตน

ไมปรับทุกข
เรียกรอง

ความสนใจ
ไมนินทา

วารายผูอื่น

๗๐



การเลาเรื่องราว
ขั้นที่ ๕ 

ขั้นที่ ๔ 

ขั้นที่ ๖ ขั้นที่ ๓

ขั้นที่ ๒ 

ขั้นที่ ๑ 

เลาเนื้อหาและ
ประเด็นสําคัญๆ

ใชภาษาเขาใจงาย
 ประโยคสั้นๆ

นํ้าเสียงชัดเจน
 มีทวงทํานอง

ใชกิริยาทาทาง
ประกอบที่เหมาะสม

จําเรื่องได 
เรียงลําดับถูกตอง

สรุปใหขอคิด
ทิ้งทายใหคิด

การพูดในกลุมการพูดในกลุม
ภาษาไทย ๗๑



การเลาเหตุการณ

แสดงเหตุผล
ในการเลาเหตุการณ

ระบุวัน เวลา 
สถานที่เกิดเหตุการณ

กลาวถึงบุคคลที่สําคัญ
ในเหตุการณนั้น

เลาเหตุการณ
ตามลําดับที่เกิด

ใชถอยคําและสํานวน
ที่ทําใหเกิดจินตนาการ

นํ้าเสียงแจมใส
 มีทวงทํานองและลีลา

สีหนา ทาทาง กิริยา
ประกอบเปนธรรมชาติ

แสดงขอคิดเพิ่มเติม
ตามควร

ขั้นที่ ๑ 

ขั้นที่ ๒ 

ขั้นที่ ๓ 

ขั้นที่ ๔

ขั้นที่ ๕ 

ขั้นที่ ๖ 

ขั้นที่ ๗

ขั้นที่ ๘

๗๒



การพูดใหสัมฤทธิ์ผล

เลือกเรื่องราวที่เหมาะสม 
คํานึงถึงวัย พื้นความรู 

ประสบการณ

ใหเกียรติผูฟงดวยวาจาสุภาพ
  ทวงที ทาทางออนโยน

ใชภาษาแจมแจง ชัดเจน 
ลําดับความเขาใจงาย

สรางศรัทธาดวยผูพูดเปนผูรูจริง 
ไวใจได มีเจตนาดี

ขั้นที่ ๑

ขั้นที่ ๒

ขั้นที่ ๓

ขั้นที่ ๔

ภาษาไทย ๗๓



การพูด
โดยฉับพลัน

การพูด
โดยอาศัยตนราง

การพูด
โดยทองจํา

การพูด
โดยอานจากราง

แบงตาม
วิธีนําเสนอ

๑

๒

๓

๔

การพูดในโอกาสตางๆ
ประเภทของการพูด

การพูดในโอกาสตางๆ

แบงตาม
ความมุงหมาย

การพูด
เพื่อใหความรู
หรือขอเท็จจริง การพูด

เพื่อโนมนาวใจ

การพูด
เพื่อจรรโลงใจ

การพูด
เพื่อคนหาคําตอบ

๒

๔

๑

๓

๗๔



แบงตาม
เนื้อหาที่พูด

การพูดเกี่ยวกับ
นโยบาย

การพูดเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง

การพูดเกี่ยวกับ
คุณคาและ

คุณงามความดี

๒

๓

๑

แบงตาม
เนื้อหาที่พูด

การพูดเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง

๒

แบงตาม
รูปแบบ

การบรรยาย

การอภิปราย

การโตวาที

๒

๓

๑

แบงตาม
โอกาส

การพูด
อยางเปนทางการ การพูด

กึ่งทางการ

การพูด
อยางไมเปน

ทางการ

๒

๓

๑

ภาษาไทย ๗๕



๑
กําหนดจุดมุงหมาย

๒
วิเคราะหผูฟง 

๓
กําหนดขอบเขต

๔
รวบรวมเนื้อหา

๕
ทําเคาโครงเรื่อง ๖

เตรียมวิธีใชภาษา

หลักการพูดในที่ประชุมชน

๗
ซักซอม

๗๖



๑

รูดี  รูจริง

๒
มีคุณธรรม

๔

มีเหตุผล
เชื่อถือได

๕
ใชวัจนภาษา

และอวัจนภาษา
ใหมีประสิทธิภาพ

๖
รวบรวมความคิด

เปนระบบ

คุณสมบัติ
ผูพูดที่ดี

เขาใจคน 
วัย พื้นความรู 

๓

เชื่อถือได

ภาษาไทย ๗๗



ประเมินพฤติกรรมการพูด

๑
จุดมุงหมาย

๒
การเตรียมตัว

๓ 
วิธีการนําเสนอ

๔
คุณธรรม

๕ 
การใชภาษา 
วัจนภาษา 
อวัจนภาษา

ผูพูด

๗๘



๑
เนื้อหา

๒
 ปริมาณ

๓
การจัดลําดับ

สาร

ปฏิกิริยา
การตอบสนอง

ผูฟง

ภาษาไทย ๗๙



จุดมุงหมายของการพูดอภิปราย

การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู 
ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

การพูดอภิปราย

๑

๓

๒

๔

๕

แลกเปลี่ยนความรู ความคิด 
 และประสบการณกัน

หาขอสรุป ขอเท็จจริง   

เปนการเผยแพรองคความรู 

ผูอภิปรายและผูรวมอภิปราย
เขาใจหลักปฏิบัติตนรวมกัน

 เปดโอกาสใหบุคคลตางๆ 
ไดแสดงออกเหตุผล

ตามสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

๘๐



ประเภทของการพูดอภิปราย

๑

๒

การอภิปรายในกลุม

การอภิปรายในที่ประชุม

- การอภิปรายเปนคณะ 
- การอภิปรายซิมโพเซียม 
- การอภิปรายซักถาม

ภาษาไทย ๘๑



บทบาทหนาที่
ของผูดําเนินการอภิปราย

๑

๓

๒

๔

๕

๖

๗

๘

ประสานงานกับ
คณะผูอภิปรายกอนลวงหนา

เตรียมศึกษาหาความรูหัวขอ
ที่จะอภิปราย

เริ่มตนการอภิปราย
โดยกลาวทักทายผูฟง

กลาวแนะนํา
คณะผูอภิปรายตามลําดับ

 กลาวเชิญคณะผูอภิปราย
พรอมทั้งสรุปประเด็นสําคัญ

กลาวสรุปสาระสําคัญทั้งหมด

เชิญผูฟงการอภิปรายซักถาม
และแสดงความคิดเห็นรวมกัน

สรุปสาระสําคัญขอเสนอแนะ 
แนวทางการแกปญหา
แลวกลาวเปดอภิปราย

๘๒



บทบาทหนาที่ของผูอภิปราย

๑

๓

๒

๔

๕

๙ ๑๐

๖

๗ ๘

เตรียมสื่ออุปกรณที่ใช
ประกอบการพูดใหพรอม

รักษาเวลาในการพูด
อยางเครงครัด

เพิ่มเติมเนื้อหาบางตอน 
หากยังไมสมบูรณครบถวน

ใชภาษาพูดที่กะทัดรัดชัดเจน

คารวะผูฟง ทักทาย
เมื่อผูดําเนินการอภิปราย

แนะนําตัว

เขาใจเนื้อเรื่องที่จะพูด
เปนอยางดี

อภิปรายในประเด็น
ไมนอกเรื่อง

ประชุมปรึกษากับคณะผูอภิปราย 
แบงหัวขอตามความถนัด

รักษามารยาทในการพูด ผูอภิปรายเปดโอกาส
ใหผูอื่นพูดบาง

ภาษาไทย ๘๓



การแสดงทรรศนะ
ความคิดเห็น
ที่ประกอบดวยเหตุผล

โครงสราง

สวนที่เปนเรื่องราว
สาเหตุที่ทําใหเกิด
การแสดงทรรศนะ

เพื่อประกอบกันเปนเหตุผล 
เสริมสนับสนุนที่มา

สวนที่เปนผลจากที่มา 
อันเปนขอสรุปสุดทาย 

หรือเกิดจากการประเมินคา
ประเภทของทรรศนะ

ที่มาเหตุผล

ขอสรุปผล

ขอสนับสนุน
ขอเท็จจริงหลักการ

๘๔



ประเภทของทรรศนะ

เสนอแนะวาควรทํา
อยางไรในอนาคต

มีการตัดสินดี ไมดี 
มีประโยชน

เรื่องที่เกิดขึ้นแลว
เปนความจริง

ขอเท็จจริง

คุณคา

นโยบาย

ภาษาไทย ๘๕



การโนมนาวใจ

๖ กลวิธี
การโนมนาวใจ

๖ ๑

๒

๓๔

๕

แสดงความนาเชื่อถือ

แสดงความหนักแนน
ของเหตุผล

แสดงใหประจักษถึงความรูสึก
หรืออารมณรวมกัน

แสดงทางเลือกทั้งดานดี
และดานเสีย

สรางความหรรษา

เราใหเกิดอารมณ
อยางแรงกลา

มุงใหผูรับสารเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ 
พฤติกรรมตามที่ผูสงสารตองการ

๘๖



สารโนมนาวใจ คําเชิญชวน

โฆษณาสินคา
หรือบริการ

โฆษณา
ชวนเชื่อ

ตราชื่อ

บอกจุด
ประสงค

ชี้ประโยชน
แกสวนรวม

บอกวิธี
ปฏิบัติ

ปรากฏซํ้าๆ

จับจุดออน
กลุมเปาหมาย

รูเทาทัน
ดวยการ
วิเคราะห

สาระสั้น ๆ 
รับรูฉับพลัน
แตฉาบฉวย

เนื้อหาความดี
วิเศษของ

คุณภาพสินคา
หรือบริการ

สวนนํา
สะดุดใจ

ภาษาไทย ๘๗



หลักภาษา

หนวยในภาษา

พยางค

การเพิ่มคํา



หลักการใช้ภาษาไทย

วลี

สํานวนไทย

คํา

การใช

คําราชาศัพท

ประโยค



ภาษาในการสื่อสาร

0:00/2:56

วัจนภาษา              
ภาษาที่ใช้เสียงพูด
ในการสื่อสาร
รวมถึงตัวอักษร
ที่ใช้ถ่ายเสียง

90



อวัจนภาษา

ภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยค�า
ในการสื่อสาร 
ได้แก่ กิริยา ท่าทาง 
สีหน้า สายตา 
น�้าเสียง สัญญาณ 
สัญลักษณ์ การสัมผัส 
ภาษาวัตถุ ฯลฯ

เนื้อหำที่สำมำรถเปดแอปพลิเคชันดูได้
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 หน่วยในภาษา

หน่วยเสียง

พยางค์

ค�ากลุ่มค�า 
(วลี)

ประโยค

เรื่องราว

92



หน่วยเสียงสระ

หน่วยเสียงพยัญชนะ

หน่วยเสียงวรรณยุกต์

หน่วยเสียง

ภาษาไทย 9๓



หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงสระเดี่ยว (สระแท้)

ลิ้นส่วนหน้า
อิ - อี

เอะ - เอ
แอะ - แอ

ลิ้นส่วนกลาง

อิ - อี

เอะ - เอ

แอะ - แอ

๑

๑

๑

อึ - อือ

เออะ - เออ

อะ - อา

๒

๒

๒

อึ - อือ
เออะ - เออ
อะ - อา

9๔



สระเลื่อน (สระประสม)

อี อา /ia/

อือ อา  / a/

อู อา   /ua /

เอีย/เอียะ/

เอือ/เอือะ/

อัว/อัวะ/

ลิ้นส่วนหลัง
อุ - อู

โอะ - โอ
เอาะ - ออ

อุ - อู

โอะ - โอ

เอาะ - ออ

๓

๓

๓
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ก
/k /

/ป
/p/

/ด/
/d /

/ล/
/l /

ง
/  /

/ท/
/th /

/อ/
/  /

ช
/ch /

/ย/
/ j /

/บ/
/b/

ค
/kh/

/พ/
/ph /

/ต/
/t /

จ
/c /

/ม /
/m /

/น/
/n /

/ฮ/
/h/

/ซ/
/s /

/ร/
/r/

/ว/
/ w /

/ฟ/
/f/

หน่วยเสียงพยัญชนะ (เสียงแปร)

พยัญชนะเดี่ยว (๒๑ เสียง)
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ท�าให้มีการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าเพิ่มขึ้น

/ปฺร/
/pr/

/บฺร/
/br/

/ดฺร/
/dr/

/บฺล/
/bl /

/ทฺร/
/thr/

/ปฺล/
/pl /

/กฺว/
/kw/

/กฺร/
/kr/

/คฺร/
/khr/

/พฺล/
/phl /

/ตฺร/
/tr/

/คฺล/
/khl /

/พฺร/
/phr/

/กฺล/
/kl /

/คฺว/
/khw/

หน่วยเสียงพยัญชนะประสม (๑๑ เสียง)

ปจจุบันมีค�ายืมจากภาษาอังกฤษ

/ฟฺร/
/fr/

/ฟฺล/
/f l /

/ซตฺล/
/stl /
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หน่วยเสียงตัวสะกด 

เสียงตัวสะกด ๙ เสียง

ป /p/ บ ป พ ภ ฟ

น

/  /

 น ณ ญ ร ล ฬ

ก /k / ก ข ค ฆ

ย /j / ย

ต /t / จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ 
ฑ ฒ ช ซ ศ ษ ส 

ง

/n/

ง

ม /m / ม

ว /w/ ว

อ /  / พยางค์ที่ประสมสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกด 

9๘



 พยางค์

กลุ่มเสียงที่เปล่ง
ออกมาครั้งหนึ่ง

มีความหมาย พยางค์ / ค�า

พยางค์ไม่มีความหมาย

พยางค์เปิด

พยางค์ปิด

พยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด 
เช่น ปา เสีย

พยางค์ที่มีตัวสะกด 
เช่น ปาก เสียง

ลักษณะพยางค์
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ส่วนประกอบของพยางค์

พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด  

เช่น การ สูร

พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด + การันต์

เช่น การณ์ สูรย์

พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + การันต์ 

เช่น การ์ สูร์

เช่น กา สู

พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ 
ประสม ๓ ส่วน

ประสม ๔ ส่วน

ประสม ๕ ส่วน

ประสม ๔ ส่วนพิเศษ
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ความหมายของค�า

เทียบเคียง
ค�าอื่น

เฉพาะ

เหมือนกัน
บุปผา ผกา มาลี

คล้ายกัน / ร่วมกัน
ตัด - หั่น - ผ่า

ตรงข้ามกัน
มืด - สว่าง

สุจริต - ทุจริต

ครอบคลุมค�าอื่น
ญาติ = พี่ ปา น้า อา

ตรงตามตัว
เสือ = สัตว์

ดาว = ดวงดาว

นัยประหวัด / อุปมา
เสือ = ดุ

ดาว = เด่น

ค�า
ค�าประกอบด้วยเสียง

และความหมาย

ความหมายของค�า
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ค�าอนุภาค = ค�าลงท้าย / ค�าเสริม แสดงเจตนาหรือท่าทีผู้พูด เช่น สิ นะ เถอะ น่า

อุทาน

อุย! โอย! เอะ! วาย!
และ หรือ เพราะ จึง

กับ แก่ แด่ ต่อ

สูง ต�่า ด�า ขาว

ไป มา รัก เรียน

เธอ ท่าน ฉัน เขา

คน สัตว์ 

ความดี กรุงเทพฯ

นาม

สรรพนาม

กริยา

วิเศษณ์

บุพบท

สันธาน

ชนิดของค�า
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การเพิ่มค�า

ค�าประสม

ค�าซ้อน

ค�าซ�้า

ค�าสมาส

ค�ายืม

ภาษาไทย 10๓



ค�าประสม 

ค�าใหม่
ความหมายใหม่

ค�า ค�า

10๔



ลักษณะค�าประสม 

แม่น�้า

ห่อหมก

ผ้าเช็ดหน้า

สารฟอกขาว

แม่ น�้า

ห่อ หมก

ผ้า เช็ด หน้า

สาร ฟอก ขาว
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ค�าซ้อน

เหมือน

เท็จจริง

ผิดถูก

ตรงข้าม

ความหมาย

โกโรโกโส
โมโหโทโส

จู้จี้  บู้บี้  อู้อี้

โลเล โยเย โมเม

เสียง

ว่างเปล่า

บ้านเรือน
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ลักษณะค�าซ้อน

คดในข้องอในกระดูก
จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

ทุกข์โศกโรคภัย
ดีดสีตีเปา

ปากคอ
เห็นใจ

ปากคอเราะร้าย
เห็นอกเห็นใจ

ภาษาไทย 10๗



ค�าซ�้า

ใช้ไม้ยมกแทนได้

วางของให้เป็นที่ๆ

หยิบเสื้อทีละตัวๆ

สาวๆ ไปลอยกระทง

สายๆ เจอกัน

ค�าที่ไม่ใช่ค�าซ�้า

ไปดูที่ที่บางรัก

น้องสาวสาวเชือก

เธอมาสายสายกว่าทุกคน

ซื้อเสื้อ ๒ ตัวตัวละ ๑๙๙ บาทสายๆ เจอกัน

เธอมาสายสายกว่าทุกคน

ซื้อเสื้อ ๒ ตัวตัวละ ๑๙๙ บาท

10๘



มาจาก
ภาษาบาลี
สันสกฤต

แปลจาก
หลังไปหน้า

สมาส
แบบมีสนธิ

อ่านเนื่องค�า

ค�าสมาส
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มัจจุ     ราช

ธน      บัตร

มิตร     ภาพ

มนุษย    ธรรม

( บาลี + บาลี )

( บาลี + สันสกฤต )

( สันสกฤต + บาลี )

( สันสกฤต + สันสกฤต )

 มัจจุราช
เจ้าแห่งความตาย

ธนบัตร
กระดาษใช้แทนเงิน

มิตรภาพ
ความเป็นเพื่อน

มนุษยธรรม
คุณความดีของคน

แปลจาก
หลังไปหน้า

มาจาก
ภาษาบาลี
สันสกฤต
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กำรเชื่อมสระกำรเชื่อมสระ

เอกราช
เอก - กะ - ราด

 อุบัติเหตุ
อุ - บัด - ติ - เหด

 ธาตุโขภ
ทา - ตุ - โขบ

การเชื่อมสระ

วิทยา + อาลัย

วิทยาลัย

สามัคคี + อาจารย์ 

สามัคยาจารย์

นิรสฺ + ภย

นิรภัย

ส� + จร

สัญจร

รหสฺ + ฐาน

รโหฐาน

จักขุ + อาพาธ์

จักขวาพาธ

การเชื่อมนิคหิต

การเชื่อมพยัญชนะ

กิ + นร

กินนร

สมาส
แบบมีสนธิ

อ่านเนื่องค�า
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ค�ายืม

บาลี 
สันสกฤต     เขมร

อังกฤษ

ชาติพยัคฆ์ 

ขนิษฐา

อนุสรณ์

ราชพิธี

ศีลธรรม

ถนน

บ�าเพ็ญ

ถวาย

บันเทิง 

เดิน

อังกฤษ

เบรก

คอมพิวเตอร์

เชียร์

ลิฟต์

โธรน

จีน
ชวา

กวยจั๊บ

ซาลาเปา

อั้งโล่

บุ้งกี๋

เกกฮวย

ทุเรียน

มะงุมมะงาหรา

ชวา

บุหลัน

กิดาหยัน

บุหรง
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ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

- ค�าเกินความจ�าเป็น 
 เช่น “ในการ” “ในความ”
- มีค�าที่มีความหมายคล้ายกัน
 อยู่ในประโยคเดียวกัน

ประโยค
ฟุมเฟอย

ประโยค
ก�ากวม

- ตีความได้หลายความหมาย
- วางส่วนขยายผิดที่
- เว้นวรรคผิด
- ประโยคที่มีค�าไม่ครบ
- มีค�าขัดแย้งกันเอง

ประโยค
ส�านวน

ต่างประเทศ

- แปลจากประโยคต่างประเทศ
- ขึ้นต้นประโยคด้วยค�าว่า “มัน”
- ประโยคกรรม (มักมีค�าว่า “ถูก”)
- ค�าวิเศษณ์อยู่หน้าค�าที่ถูกขยาย
- มีเลขจ�านวนนับ แต่ไม่ใช่ลักษณะนาม

- ขาดประธานหรือกริยา
- เรียงล�าดับค�าในประโยคผิด
- ใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนปะปนกัน
- ใช้ระดับภาษาหลายระดับ
- ใช้ค�าไม่เหมาะสมกับบุคคล

ประโยค
ที่ใช้ค�า

ไม่เหมาะสม

ประโยค
ไม่จบความ

- มีสาเหตุแต่ขาดผลลัพธ์
- มีแต่ภาคประธาน 
 ขาดภาคแสดง

๑

๒

๓

๔

๕

ภาษาไทย 11๓



กลุ่มค�าที่น�ามาเรียงกัน
อย่างมีความหมาย

และท�าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง
ในประโยคแต่ยังไม่เป็น

ประโยคที่สมบูรณ์

วลี

11๔



ประโยค

นามวลี กริยาวลี

 ไม่ชอบกินผัก

เด็กทุกคนในบ้านฉัน

คนแถวนี้

ผู้ใหญ่บางคน

เพื่อนๆ หลายคน
ในที่ท�างานของฉัน
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ประโยค

ความรวม

ความเดียว ความซ้อน
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ภาคประธาน ภาคแสดง

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม

ปาแม้น - - --

- - -ปาแม้น

ปาแม้น แม่เจ้าแดง

นอน

ต�า

ต�า ก�าลัง

ส้มต�า

ส้มต�า ปูปลาร้า

ประโยคความเดียว
ปาแม้นแม่เจ้าแดงก�าลังต�าส้มต�าปูปลาร้า

เนื้อหำที่สำมำรถเปดแอปพลิเคชันดูได้

ภาษาไทย 11๗



ไม่ชอบ

ปูปลาร้า

หมูปิง

ปูปลาร้า

นายผล

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม

นายผล

ภาคประธาน ภาคแสดงค�า
เชื่อม

กิน

กิน

กิน

กิน

กิน

ชอบ

จะ

ชอบมาก

จะ

ส้มต�า ปูปลาร้า

ส้มต�า

ข้าวเหนียว

หมูปิงข้าวเหนียว-กิน

-

เจ้าแดง

ปาแม้น

เจ้าแดง

ปาแม้น

เจ้าแดง

แม่เจ้าแดง

ลกูชายปาแม้น

แม่เจ้าแดง

ลกูชายปาแม้น

สามี

-

นายผลและเจ้าแดงกินข้าวเหนียวหมูปิง

ปาแม้นแม่เจ้าแดงชอบกินส้มต�าปูปลาร้าแต่นายผลสามีไม่ชอบกิน

เจ้าแดงลูกชายปาแม้นจะกินข้าวเหนียวหมูปิงหรือข้าวเหนียวส้มต�า

ปาแม้นแม่เจ้าแดงชอบกินส้มต�าปูปลาร้ามากจึงขายส้มต�า

และ

แต่

หรือ

จึง

กิน - หมูปิง

ส้มต�า

ข้าวเหนียว

ส้มต�า

ข้าวเหนียว

ประโยคความรวม
๑. แบบคล้อยตาม

๒. แบบขัดแย้ง

๓. แบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

๔. แบบเป็นเหตุเป็นผลกัน

-ขาย -ปาแม้น แม่เจ้าแดง ส้มต�า

เน
ื้อห

ำท
ี่สำ

มำ
รถ

เป
ดแ

อป
พล

ิเค
ชัน

ดูไ
ด้
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เด็กมีจิตอาสารับรางวัลคนดีของสังคม
ประโยคหลัก เด็กรับรำงวัลคนดีของสังคม
นำมำนุประโยค เด็กมีจิตอำสำ

เด็กที่มีจิตอาสารับรางวัลคนดีของสังคม
ประโยคหลัก เด็กรับรำงวัลคนดีของสังคม
คุณำนุประโยค ที่มีจิตอำสำ

เด็กจิตอาสาได้รับรางวัลเพราะเป็นคนดีของสังคม
ประโยคหลัก เด็กรับรำงวัลคนดีของสังคม
วิเศษณำนุประโยค เด็กมีจิตอำสำ

ภาคประธาน

ภาคประธาน

ภาคประธาน

ภาคแสดง

ภาคแสดง

ภาคแสดง

ประธาน

ประธาน

ประธาน

ขยายประธาน

ขยายประธาน

ขยายประธาน

กริยา

กริยา

กริยา

ขยายกริยา

ขยายกริยา

ขยายกริยา

กรรม

กรรม

กรรม

ขยายกรรม

ขยายกรรม

ขยายกรรม

เด็ก

เด็ก

เด็ก

มีจิตอาสา

ที่มีจิตอาสา

จิตอาสา

รับ

รับ

รับ

-

-

เพราะเป็น
คนดขีองสงัคม

รางวัล

รางวัล

รางวัล

ประโยคความซ้อน

คนดีของสังคม

คนดีของสังคม

-

๑. นามานุประโยค

๒. คุณานุประโยค

๓. วิเศษณานุประโยค

เนื้อหำที่สำมำรถเปดแอปพลิเคชันดูได้
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ส�านวนไทย สุภาษิต ค�าพังเพย

ถ้อยค�าที่มีความหมายโดยนัย 

เป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบ

และมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ 

เป็นคติเตือนใจ 

ส�านวนไทย

120



เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า

ขวานผ่าซาก

กบในกะลาครอบ

จับปลาสองมือ

เฒ่าหัวงู

121ภาษาไทย



วัวหายล้อมคอก

มือไม่พายเอาเท้าราน�้า

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

สุภาษิต

122



น�้าขึ้นให้รีบตัก

ลูกไก่อยู่ในก�ามือ

เป็นค�ากล่าวที่มีคติควรฟง 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอน 

เตือนสติให้ได้คิด เป็นเชิงสั่งสอน

หรือให้ข้อคิด 

ยิงปนนัดเดียวได้นกสองตัว

ภาษาไทย 12๓



ถ้อยค�าหรือข้อความ

มีลักษณะติชม

หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว 

โดยกล่าวเป็นกลางๆ 

และยังไม่เป็นค�าสอนแท้ 

ค�าพังเพย

กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา

ยื่นหมูยื่นแมว

12๔



หนักไม่เอา เบาไม่สู้

ขิงก็ราข่าก็แรง

คางคกขึ้นวอ
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การเปลี่ยนแปลงค�า

๑

๒

๓
การเปลี่ยนแปลง

ทางเสียงของค�า

การเปลี่ยนแปลง
ทางความหมายของค�า

- ค�ำหนึ่งควำมหมำยกว้ำง
กว่ำอีกค�ำหนึ่ง

- ค�ำหนึ่งควำมหมำย
ต่ำงกับอีกค�ำหนึ่ง

การเลิกใช้ค�าเดิม

และเปลี่ยนเป็นค�าใหม่

การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ภาษาทุกภาษาต้องมีการเปลี่ยนแปลง (ธรรมชาติของภาษา) 
การเปลี่ยนแปลงมักค่อยเป็นค่อยไป
จนผู้ใช้ภาษาไม่ค่อยรู้สึก

126



การเปลี่ยนแปลงรูปประโยค

ประโยคที่ใช้สรรพนาม 

“มัน” ขึ้นต้นประโยค เช่น

มันถึงเวลำแล้วที่จะต้องขยัน

ประโยคต่าง ๆ 

มีบุพบทมากขึ้น 

ท�าให้ประโยคยาวขึ้น เช่น

เรำควรจะสนใจ

ในเหตุกำรณที่เกิดขึ้น
ประโยคต่างๆ 

มีค�าอาการนามมากขึ้น 

เช่น การสะดุดหยุดลง

ของกำรค้ำ 

ท�ำให้พวกพ่อค้ำสูญหำยไป
ประโยคที่น�าส่วนขยาย

มาไว้ต้นประโยค เช่น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ข้ำพเจ้ำไม่มีควำมเห็น

๒
๓

๔

๕

ประโยคกรรมมีมากขึ้น 

เช่น เงินของเขำถูกถอน

จำกธนำคำรจนหมด

๑

ภาษาไทย 12๗



ข้อสังเกต
เกี่ยวกับการใช้
ค�าราชาศัพท์

๓

การใช้ค�า “ทรง” 
ท�าให้เป็น

ค�ากริยาราชาศัพท์๑

การใช้ค�า “เสด็จ” 
ท�าให้เป็น

ค�ากริยาราชาศัพท์
๒

การใช้ค�า 
“บรม” 

“บรมราช”

12๘



๖

๔

การใช้ค�าราชาศัพท์
ให้ถูกต้อง
ตามเหตุผล

การใช้ค�าราชาศัพท์
ให้ถูกต้อง

ตามแบบแผน

๕ การใช้ค�า 
“ถวาย”
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การใช้ค�า “ทรง” ท�าให้เป็นค�ากริยาราชาศัพท์
 ทรง + ค�านามสามัญ 

ทรงดนตรี 

๑

1๓0



การใช้ค�า “เสด็จ” 
ท�าให้เป็นค�ากริยาราชาศัพท์

เสด็จ + ค�ากริยาราชาศัพท์ 
เสด็จพระราชสมภพ เสด็จพระราชด�าเนิน

๒

ภาษาไทย 1๓1



การใช้ค�า “บรม” “บรมราช”
บรม แปลว่า ยิ่งใหญ่  (ส�าหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น) 

พระบรมเดชานุภาพ พระบรมราชโองการ
พระบรมมหาราชวัง

๓

1๓2



การใช้ค�าราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

เป็นค�าที่ใช้ถูกต้องตามแบบแผนที่เป็นราชาศัพท์

๔

เฝาทูลละอองพระบาท

ภาษาไทย 1๓๓



การใช้ค�า “ถวาย”
ของเล็ก ใช้ค�าว่า “ทูลเกล้าฯ ถวาย” อ่านว่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ของใหญ่ ใช้ค�าว่า “น้อมเกล้าฯ ถวาย อ่านว่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

๕

1๓๔



การใช้ค�าราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามเหตุผล
ต้องค�านึงถึงความถูกต้องตามเหตุผล 

“อาคันตุกะ” เมื่อน�าไปเป็นราชาศัพท์ จะมีค�าว่า พระราช น�าหน้าหรือไม่ 

ต้องใช้หลักพิจารณาว่าแขกของพระมหากษัตริย์ใช้พระราชน�าหน้า (พระราชอาคันตุกะ)

ทั้งผู้เป็นพระราชวงศ์ และบุคคลธรรมดา

๖

ภาษาไทย 1๓5





วรรณคดีและวรรณกรรม



หนังสือที่ไดรับการยกยองวาแตงดี
ภาษาดี มีศิลปะการแตงยอดเยี่ยม

ทั้งดานการใชคําและโวหาร ทําใหเกิด
ความนึกคิดในทางที่ดีงาม

วรรณคดี

วรรณคดีและวรรณกรรม

๑๓๘



วรรณคดีและงานเขียนทุกชนิด
ที่สื่อความคิดและจินตนาการ

เชน ประวัติ ตํานาน นิทาน นิยาย
เรื่องสั้น บทความ ฯลฯ

วรรณกรรม

๑๓๙วรรณคดีและวรรณกรรม



จําแนกตามเนื้อหา

บทมหรสพ เรื่องเลา

บทพรรณนา

เพื่อใหกระทบอารมณผูอาน 

เกิดความเพลิดเพลิน

บันเทิงคดี

ประเภทวรรณคดี และวรรณกรรม

๑๔๐



เพื่อใหความรูหรือความคิดเห็น

ที่เปนสารประโยชน

สารคดี

๑๔๑วรรณคดีและวรรณกรรม



จําแนกตามหลักฐานการถายทอด

บันทึกเปนตัวหนังสือ

วรรณกรรม
ลายลักษณ

๑๔๒



เลาดวยปาก

วรรณกรรม
มุขปาฐะ

๑๔๓วรรณคดีและวรรณกรรม



รอยแกว

รูปแบบของวรรณคดี

๑๔๔



พิจารณาถอยคํา ภาษา

การดําเนินเรื่อง
เพื่อสกัดสารของเรื่อง

วิธีอานรอยแกว

๑๔๕วรรณคดีและวรรณกรรม



คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

 จําใจจรจากสรอย  อยูแมอยาละหอย

หอนชาคืนสม  แมแล
(ลิลิตตะเลงพาย)

โคลงสองสุภาพ

แผนผัง

ตัวอยาง

รอยกรอง

๑๔๖



คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

โคลงสามสุภาพ

  ภูบาลอื้นอํานวย อวยพระพรเลิศลน

จงอยุธยอยาพน แหงเงื้อมมือเทอญ  พอนา
(ลิลิตตะเลงพาย)

แผนผัง

ตัวอยาง

รอยกรอง
๑๔๗วรรณคดีและวรรณกรรม



โคลงสี่สุภาพ

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

โคลงสี่สุภาพ

 โฉมควรจักฝากฟา ฤๅดิน ดีฤๅ

เกรงเทพไทธรณินทร  ลอบกลํ้า

ฝากลมเลื่อนโฉมบิน บนเลา นะแม

ลมจะชายชักชํ้า ชอกเนื้อเรียมสงวน
   (นิราศนรินทร)

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๔๘



วิชชุมมาลา ฉันท ๘

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

 ขาวเศิกเอิกอึง ทราบถึงบัดดล

ในหมูผูคน ชาวเวสาลี

แทบทุกถิ่นหมด ชนบทบูรี

อกสั่นขวัญหนี หวาดกลัวทั่วไป
(สามัคคีเภทคําฉันท)

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๔๙วรรณคดีและวรรณกรรม



มาณวก ฉันท ๘

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

 ลวงลุประมาณ กาลอนุกรม

หนึ่ง ณ นิยม ทานทวิชงค

เมื่อจะประสิทธิ์ วิทยะยง

เชิญวรองค เอกกุมาร
 (สามัคคีเภทคําฉันท)

แผนผัง

ตัวอยาง

เน
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มา
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ิเค
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๑๕๐



อินทรวิเชียร ฉันท ๑๑

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

 ไมเรียกผะกากุพ-  ชะกะสีอรุณแสง

ปานแกมแฉลมแดง ดรุณี ณ ยามอาย
(มัทนะพาธา)

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๕๑วรรณคดีและวรรณกรรม



อุปฏฐิตา ฉันท ๑๑

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

 เห็นเชิงพิเคราะหชอง ชนะคลองประสบสม

พราหมณเวทอุดม ธ ก็ลอบแถลงการณ
(สามัคคีเภทคําฉันท)

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๕๒



สาลินี ฉันท ๑๑

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

 วัชชีภูมีผอง สดับกลองกระหึมขาน 

ทุกไทไปเอาภาร ณ กิจเพื่อเสด็จไป
(สามัคคีเภทคําฉันท)

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๕๓วรรณคดีและวรรณกรรม



ภุชงคประยาต ฉันท ๑๒

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

แผนผัง

ตัวอยาง

 จะถูกผิดกระไรอยู มนุษยผูกระทํานา        

และคูโคก็จูงมา ประเทียบไถมิใชหรือ
(สามัคคีเภทคําฉันท) 

๑๕๔



วสันตดิลก ฉันท ๑๔

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

  อาโฉมวิไลยะสุปริยา มะทะนาสุรางคศรี                      

พี่รักและกอบอภิระตี บ มิเวนสิเนหหนัก
  (มัทนะพาธา)

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๕๕วรรณคดีและวรรณกรรม



สัททุลวิกกีฬต ฉันท ๑๙

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

 จอมทัพมาคธราษฎร ธ ยาตรพยุหกรี

ธาสูวิสาลี นคร
(สามัคคีเภทคําฉันท)  

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๕๖



กาพยยานี ๑๑ 

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

     ดวงจิตคือกระษัตริย ผานสมบัติอันโอฬาร

ขาศึกคือโรคา เกิดเขนฆาในกายเรา
(คัมภีรฉันทศาสตร แพทยศาสตรสงเคราะห)

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๕๗วรรณคดีและวรรณกรรม



กาพยฉบัง ๑๖

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

แผนผัง

ตัวอยาง

          สมัยหนึ่งพระผูมี พระภาคชินสีห

ผูโลกนาถจอมธรรม
(มงคลสูตรคําฉันท)

๑๕๘



กาพยสุรางคนางค ๒๘  

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

  นางมาแลวไซร     แตวาฉันใด     จึ่งไมพูดจา

นางยังงงงวย     ดวยฤทธิ์มนตรา     แตวาตูขา     จะแกบัดนี้
 (มัทนะพาธา)

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๕๙วรรณคดีและวรรณกรรม



กลอนสุภาพ/กลอนแปด/กลอนตลาด 

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

   สุดแตวาจิตพิศวาส ก็นับเปนวงศญาติกันได

อยาชักชาเจรจาใหชาไป จะชิงชัยใหเห็นฝมือกัน
(อิเหนา)

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๖๐



รายสุภาพ 

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

 ขาศึกยลแสยงฤทธิ์     บพิตร ธ เทียบทัพหลวง     โดยกระทรวงพยุหบาตร     จักยาตราตรูเชา     

เสด็จคืนเขานิเวศไท     เกรียมอุระราชไหม     หมนเศราศรีสลาย     อยูนา
         (ลิลิตตะเลงพาย)

แผนผัง

ตัวอยาง

๑๖๑วรรณคดีและวรรณกรรม



รายยาว

คําประพันธที่กําหนดฉันทลักษณ

รอยกรอง

แผนผัง

ตัวอยาง

    ตโย  เทวปุตฺโต     สวนเทพเจาทั้งสามองคไดทรงฟงพระเสาวนีย

พระมัทรีเธอไหววอนขอหนทาง     พระพักตรนางนองไปดวยนํ้าพระเนตร

เทพเจาก็สังเวชในวิญญาณ
 (รายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี) 

๑๖๒



๑.  อานเรื่องเขาใจ

๒.  ประเมินความไพเราะ

๓.  นิสัยตัวละครเหมาะสม

๔. รูเจตนารมณผูเขียนดี

๕.  ตีความตามเนื้อหา

๖.  พิจารณากลวิธี

การวิจักษ
วรรณคดี

การวิจารณ
วรรณคดี

เกิดความเขาใจแจมแจง
จนตระหนักในคุณคา
ของวรรณคดีนําไปสู

ความซาบซึ้งหวงแหน
และรักษาไว

เปนสมบัติชาติ

การแสดงความคิดเห็น
ตั้งแตชอบหรือไมชอบ 
อะไรดีหรือไมดีอยางไร 

เพราะเหตุใด 

ขั้นตอน
การวิจักษ

ขั้นตอน
การวิจารณ 

๑.  อาน

๒.  คิด

๓.  วิเคราะห

๔.  ประเมิน

๕.  นําเสนอ

การอานวรรณคดี

๑๖๓วรรณคดีและวรรณกรรม



เนื้อเรื่อง
ใคร  : พลายงาม
ทําอะไร  : คิดถึงนางวันทอง คิดพานางมาอยูกับตน 
ที่ไหน  : ขุนแผนลอบขึ้นเรือนขุนชาง
อยางไร  : ขุนชางโกรธถวายฎีกา สมเด็จพระพันวษา
  ใหนางเลือก นางตัดสินใจไม ได
  จึงสั่งประหารชีวิต

โครงเรื่อง
เรื่องขุนชางขุนแผน

 ตอน ขุนชางถวายฎีกา

ผูหญิงคนหนึ่งตกอยู
ในสถานการณคับขัน ตัดสินใจไม ได

วาจะเลือกไปอยูกับชายคนใด 
คนหนึ่งก็ดีคนหนึ่งก็รัก

 เปนความขัดแยงในใจของตัวละคร

เนื้อเรื่อง
ใคร  : พลายงาม
ทําอะไร  : คิดถึงนางวันทอง คิดพานางมาอยูกับตน 
ที่ไหน  : ขุนแผนลอบขึ้นเรือนขุนชาง
อยางไร  : ขุนชางโกรธถวายฎีกา สมเด็จพระพันวษา
  ใหนางเลือก นางตัดสินใจไม ได
  จึงสั่งประหารชีวิต

โครงเรื่อง
เรื่องขุนชางขุนแผน

 ตอน ขุนชางถวายฎีกา

ผูหญิงคนหนึ่งตกอยู
ในสถานการณคับขัน ตัดสินใจไม ได

วาจะเลือกไปอยูกับชายคนใด 
คนหนึ่งก็ดีคนหนึ่งก็รัก

 เปนความขัดแยงในใจของตัวละคร

อานบันเทิงคดีมีอรรถรส

เนื้อหาและกลวิธีใน
วรรณคดี

แนวทางการพิจารณาวรรณคดี

๑๖๔



ตัวละคร
ผูทําใหเกิดเหตุการณ มักกลาวถึง

ลักษณะนิสัยของตัวละคร
 เชน ความลังเลของนางวันทอง 

ความเรอราของขุนชาง ฉากทองเรื่อง
เวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ
ในยุคสมัย ที่ผูคนยอมรับอํานาจ
ตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

บทเจรจา
ใครพูดกับใคร สาเหตุที่พูด ทาที อารมณของผูพูด และตีความขอความที่พูด           

  “มันเกิดเหตุทั้งนี้ก็เพราะหญิง           จึงหึงหวงชวงชิงยุงยิ่งอยู       
      จําจะตัดรากใหญใหหลนพรู            ใหลูกดอกดกอยูแตกิ่งเดียว”

คําพูดพระพันวษาแสดงอารมณขุนเคืองเรื่องการฟองรอง
เกี่ยวกับนางวันทองอยางไมรูจักจบสิ้น

บทเจรจา
ใครพูดกับใคร สาเหตุที่พูด ทาที อารมณของผูพูด และตีความขอความที่พูด           

  “มันเกิดเหตุทั้งนี้ก็เพราะหญิง           จึงหึงหวงชวงชิงยุงยิ่งอยู       
      จําจะตัดรากใหญใหหลนพรู            ใหลูกดอกดกอยูแตกิ่งเดียว”

คําพูดพระพันวษาแสดงอารมณขุนเคืองเรื่องการฟองรอง
เกี่ยวกับนางวันทองอยางไมรูจักจบสิ้น

ฉากทองเรื่อง
เวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ
ในยุคสมัย ที่ผูคนยอมรับอํานาจ
ตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

ตัวละคร
ผูทําใหเกิดเหตุการณ มักกลาวถึง

ลักษณะนิสัยของตัวละคร
 เชน ความลังเลของนางวันทอง 

ความเรอราของขุนชาง

แกนเรื่อง
ทัศนะที่กวีเสนอตอผูอาน

ปญหาความรักระหวาง

หนึ่งหญิงสองชาย

๑๖๕วรรณคดีและวรรณกรรม



    โอเจาแกวแววตาของพี่เอย  เจาหลับใหลกระไรเลยเปนหนักหนา  

ดังนิ่มนองหมองใจไมนําพา  ฤๅขัดเคืองคิดวาพี่ทอดทิ้ง  

ความรักหนักหนวงทรวงสวาท  พี่ไมคลาดคลายรักแตสักสิ่ง 

เผอิญเปนวิปริตพี่ผิดจริง  จะนอนนิ่งถือโทษโกรธอยู ไย                                                    
     (ขุนชางขุนแผน)

รสแหงความรัก
ภาวะอารมณรัก คือตัวละครตกอยูใน

ความรักตกแตงรางกายใหงดงามลูบไลดวย
เครื่องหอมบรรยากาศรื่นรมย

ศฤงคารรส

๑

รสวรรณคดี
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๑๖๖



 รสแหงความขบขัน
ภาวะอารมณขบขันเมื่อผูอาน

 ผูชมไดรับรูภาวะขบขัน 
ทําใหเกิดรสสนุกสนาน

หาสยรส

๒

        ขุนชางเห็นขาไมมาใกล  ขัดใจลุกขึ้นทั้งแกผา 

แหงนเถอเปอปงยืนจังกา  ยางเทากาวมาไมรูตัว
    (ขุนชางขุนแผน)

๑๖๗วรรณคดีและวรรณกรรม



 รสแหงความเมตตา
ภาวะทุกขโศก ทําใหเกิดรสสงสาร

เห็นอกเห็นใจ 

กรุณารส

๓

 ครานั้นพระองคผูทรงเดช ปนปกนคเรศเรืองศรี

เห็นสามราเขามาอัญชลี พระปรานีเหมือนลูกในอุทร
(ขุนชางขุนแผน)

๑๖๘



รสแหงความโกรธ
ภาวะโกรธทําใหเกิดรสแคนเคืองใจ

ในความรุนแรง

รุทรรส

๔

 ครานั้นสมเด็จพระพันวษา ทรงพระโกรธาโกลาหล  

ทุดอายจัญไรมิใชคน บนบกบนฝงดังไมมี  

ใชที่ใชทางวางเขามา ฤๅอายชางเปนบากระมังนี่  

เฮยใครรับฟองของมันที ตีเสียสามสิบจึงปลอยไป                                                   
    (ขุนชางขุนแผน) 

๑๖๙วรรณคดีและวรรณกรรม



รสแหงความกลาหาญ
ภาวะกลาหาญ ทําใหเกิดรสชื่นชม

ยินดี ในวีรกรรม 

วีรรส

๕

 สองโจมสองจูจวง บํารู 

สองขัตติยสองขอชู เชิดดํ้า

กระลึงกระลอกดู ไววอง  นักนา 

ควาญขับคชแขงคํ้า เขนเขี้ยวในสนาม                                      
    (ลิลิตตะเลงพาย)

๑๗๐



 พระพลันเห็นเหตุไซร เสียวดวง แดเฮย  

ถนัดดั่งภูผาหลวง ตกตอง  

กระหมากระเหมนทรวง สั่นซีด พักตรนา  

หนักฤทัยทานรอง เรียกใหโหรทาย                                    
   (ลิลิตตะเลงพาย) 

รสแหงความกลัว
ภาวะอารมณแหงความกลัว
 นากลัวทําใหเกิดรสเกรงกลัว 

ภยานกรส

๖

๑๗๑วรรณคดีและวรรณกรรม



รสแหงความชัง
ภาวะนารังเกียจ ทําใหเกิดรสรําคาญ 

เบื่อระอา ขยะแขยง

พีภัตสรส

๗

 มาอยูไยกับอายหินชาติ  แสนอุบาทว ใจจิตริษยา 

ดังทองคําทําเลี่ยมปากกะลา  หนาตาดําเหมือนมินหมอมอม    
     (ขุนชางขุนแผน) 

๑๗๒



รสแหงความประหลาดใจ
ภาวะตื่นเตนนาพิศวง

ทําใหเกิดรสอัศจรรย ใจ

อัพภูตรส

๘

 พอวายวรวากยอาง โอษฐพระ  

ดาลมหาวาตะ ตื่นฟา 

ทรหึงทรหวลพะ- พานพัด  หาวแฮ  

หอบธุมางคจางจา จรัสดาวแดนสมร
  (ลิลิตตะเลงพาย)

๑๗๓วรรณคดีและวรรณกรรม



 รสแหงความสงบ
อิทธิพลของคติพุทธที่ถือวาความสงบ
เปนสิ่งประเสริฐ เปนเสนทางสูนิพพาน

ศานติรส

๙

      อันสองกุมารนี้พี่ใหเปนทานแกพราหมณแตวันวานนี้แลว  พระนองแกวเจาอยาโศกศัลย 
จงตั้งจิตของเจานั้นใหโสมนัสศรัทธา  ในทางอันกอกฤดาภินิหารทานบารมี  ลจฺฉาม ปุตฺเต ชีวนฺตา  
ถาเราทั้งสองนี้ยังมีชีวิตอยูสืบไป  อันสองกุมารนั้นไซรก็คงจะไดพบกันเปนแมนมั่น... 

   (รายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี)

๑๗๔



คุณคา
ดานวรรณศิลป

การสรรคํา เลือกใชคําใหสื่อความคิด 
ความเขาใจ ความรูสึก อารมณ

การวิเคราะหคุณคาของวรรณคดี

 เอียงอกเทออกอาง 
อวดองค อรเอย

เมรุชุบสมุทรดินลง 

เลขแตม

อากาศจักจานผจง 

จารึก พอฤๅ

โฉมแมหยาดฟาแยม 
อยูรอนฤๅเห็น

(นิราศนรินทร)

วรรณคดีและวรรณกรรม ๑๗๕



คําไวพจน
คําที่มีความหมายเหมือนกันแตใช
ในบริบทตางๆ กัน หรือเรียกวา

คําพองความ เชน กัลยา
นารี สุดา สมร หญิง

อิทิสัง ฉันท ๒๐

  อาอะรุณแอรมระเรื่อรุจี ประดุจมโนภิรมยรตี ณ แรกรัก 

 แสงอรุณวิโรจนนภาประจักษ  แฉลมเฉลาและโศภินัก นะฉันใด 

 หญิงและชาย ณ ยามระตีอุทัย  สวาง ณ กลางกมลละไม ก็ฉันนั้น 
 (มัทนะพาธา)

๑๗๖



  ไผซอออเอียดเบียดออด  ลมลอดไลเลี้ยวเรียวไผ 
ออดแอดแอดออดยอดไกว  แพใบไลนํ้าลําคลอง 
                 (เนาวรัตน พงษไพบูลย)

 คําเลียนเสียงธรรมชาติ 
(สัทพจน)

ภาพพจนที่เลียนเสียงธรรมชาติ เชน 
เสียงดนตรี เสียงสัตว เสียงคลื่น 
เสียงลม เสียงฝนตก เสียงนํ้าไหล 

เสียงไผเสียดสีกัน ฯลฯ

วรรณคดีและวรรณกรรม ๑๗๗



 ดลยังเวียงดานดาว  โดยมี 

เมืองชื่อกาญจนบุรี  วางวาง 

ผูใดบออกตี  ตอบตอ ทัพนา 

ยลแตเหยาเรือนราง  อยู ไรใครแรม 
(ลิลิตตะเลงพาย)

 ดลยังเวียงดานดาว  โดยมี 

 คําเลน
เสียงวรรณยุกต

การใชเสียงวรรณยุกตที่แตกตางกัน 

ในคําที่มีพยัญชนะตน สระ ตัวสะกดเหมือนกัน

 โดยเรียงลําดับเสียง วรรณยุกต เชน 

บัวตูมตุมตุมตุม    กลางตม 

เขาขันคูคูคู           เคียงสอน

๑๗๘



 งามสองสุริยราชลํ้า  เลอพิศ นาพอ 

พางพัชรินทรไพจิตร  ศึกสราง 

ฤๅรามเริ่มรณฤทธิ์  รบราพณ แลฤๅ 

ทุกเทศทุกทิศอาง  อื่นไทไปเทียม 
   (ลิลิตตะเลงพาย)

 คําเลนเสียงสัมผัส
คําที่มีเสียงคลองจองกันดวย

เสียงสระ พยัญชนะทายพยางค 

เชน เจาของตาลรักหวานขึ้นปนตน

ระวังตนตีนมือระมัดมั่น

 

วรรณคดีและวรรณกรรม ๑๗๙



 รักจริงมิจริง ฤ ก็ไฉน อรไท บ แจงการ?

รักจริงมิจริงก็สุระชาญ ชยะโปรดสถานใด?

พี่รักและหวังวธุจะรัก และ บ ทอด บ ทิ้งไป

พระรักสมัคร ณ พระหทัย ฤ จะทอดจะทิ้งเสีย?

ความรักละเหี่ยอุระระทด เพราะมิอาจจะคลอเคลีย

ความรักระทดอุระละเหี่ย ฤ จะหายเพราะเคลียคลอ?
(มัทนะพาธา)

 คําเลนเสียงหนักเบา
คําประพันธประเภทฉันท มีลักษณะบังคับ

เสียงหนักเบา เรียก ครุ ลหุ ทําใหเกิดจังหวะ

ในการอานบางจังหวะ ทําใหเกิดอารมณเศรา 

บางจังหวะเกิดอารมณสนุกสนาน คึกคัก 

โดยเฉพาะการอานที่เนนอารมณตามเนื้อหา

จะทําใหบทประพันธมีความไพเราะยิ่งขึ้น

๑๘๐



 นางนวลจับนางนวลนอน   เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา 

จากพรากจับจากจํานรรจา   เหมือนจากนางสการะวาตี 

แขกเตาจับเตารางรอง   เหมือนรางหองมาหยารัศมี 

นกแกวจับแกวพาที   เหมือนแกวพี่ทั้งสามสั่งความมา 
     (อิเหนา)

 คําพองเสียง
คําที่อานออกเสียงเหมือนกัน เขียนตางกัน 

และมีความหมายตางกัน และเมื่อนําคํา

พองเสียงมาแตงเปนบทประพันธ จะทําให

บทประพันธมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น

วรรณคดีและวรรณกรรม ๑๘๑



 จําใจจําจากเจา  จําจร 

จํานิราศแรมสมร แมราง 

เพราะเพื่อจักไปรอน  อริราช แลแม 

จําทุกขจําเทวศวาง  สวาดิวาหวั่นถวิล 
    (ลิลิตตะเลงพาย)

  แตแมเที่ยวเซซังเสาะแสวงทุกแหงหองหิมเวศ ทั่วประเทศทุกราวปา

สุดสายนัยนาที่แมจะตามไปเล็งแล สุดโสตแลวที่แมจะซับทราบฟงสําเนียง 

สุดสุรเสียงที่แมจะรํ่าเรียกพิไรรอง สุดฝเทาที่แมจะเยื้องยองยกยางลงเหยียบดิน 

ก็สุดสิ้นสุดปญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด
(มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี)

 คําซํ้า
การเลนคํา คําซํ้า เปนกลวิธีที่

ใชคําคําเดียวกันซํ้าคําใน
บทประพันธแตความหมายของคํา

จะแตกตางกันไป

๑๘๒



  เลาปนั้นเปนคนมีสติปญญา ถาละไว

ชาก็จะมีกําลังมากขึ้น อุปมาเหมือนลูกนก

อันขนปกยังไมขึ้นพรอม แมเราจะนิ่งไวใหอยู

ในรังฉะนี้ ถาขนขึ้นพรอมแลวก็จะบินไปทาง

ไกลได ซึ่งจะจับตัวนั้นเห็นจะไดความขัดสน 

อวนเสี้ยวนั้นมีทหารมากก็จริง แตสติปญญา

นอย ถึงจะคิดประการใดเราก็ไมกลัว 

     

(สามกก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ)

อุปมา
การเปรียบสิ่งหนึ่ง

เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง 

  เลาปนั้นเปนคนมีสติปญญา ถาละไว

ชาก็จะมีกําลังมากขึ้น อุปมาเหมือนลูกนก

อันขนปกยังไมขึ้นพรอม แมเราจะนิ่งไวใหอยู

ในรังฉะนี้ ถาขนขึ้นพรอมแลวก็จะบินไปทาง

ไกลได ซึ่งจะจับตัวนั้นเห็นจะไดความขัดสน 

อวนเสี้ยวนั้นมีทหารมากก็จริง แตสติปญญา

(สามกก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ)

 การใชโวหาร
การพลิกแพลงภาษาที่ใช

ใหเกิดรสกระทบใจ
ความรูสึกและอารมณ

วรรณคดีและวรรณกรรม ๑๘๓



 อุปลักษณ
การเปรียบเทียบดวยการกลาววาสิ่งหนึ่ง

เปนอีกสิ่งหนึ่ง เปนการเปรียบเทียบ
ที่ไมกลาวตรงๆ ใชการกลาวเปนนัยใหเขาใจเอง 
เปนการเปรียบเทียบ โดยนําเอาลักษณะสําคัญ

ของสิ่งที่ตองการเปรียบเทียบ มาเปรียบเทียบทันที
โดยไมตองมีคําเชื่อมโยง

          นํ้าเงินคือเงินยวง ขาวพรายชวงสีสําอาง

ไมเทียบเปรียบโฉมนาง            งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี                                                     

      (กาพยเหเรือ)

๑๘๔



  ผิลิ้นพี่จะมีหลาย                

ก็ทุกลิ้นจะรุมกลาว           แสดงรัก ณ โฉมฉาย          

และทุกลิ้นจะเปรยปราย     ประกาศถอยปะฏิญญา          

พจีวาจะรักยืด               บจางจืดสิเนหา                                                    
     (มัทนะพาธา)

อติพจน
อธิพจน     

โวหารที่กลาวเกินความจริง 
เพื่อเนนความรูสึกทําใหผูฟง

เกิดความรูสึกที่ลึกซึ้ง

วรรณคดีและวรรณกรรม ๑๘๕



 รูปงามนามเพราะนอยไปหรือ  ใจไมซื่อสมศักดิ์เทาเสนผม 

แต ใจสัตวมันยังมีท่ีนิยม  สมาคมก็แตถึงฤดูมัน                                                     
 (ขุนชางขุนแผน)

อวพจน
มีความหมายลึกซึ้งที่กวี
รูสึก ทําใหคําประพันธ
บทนั้นมีความงดงาม

ดวยรสคํา อาจกลาวไดวา
เปนการกลาวนอยไป

กวาที่เปนจริง

เน
ื้อห

าท
ี่สา

มา
รถ

เป
ดแ

อป
พล

ิเค
ชัน

ดูไ
ด

๑๘๖



 จากมามาลิ่วลํ้า  ลําบาง 

บางยี่เรือราพลาง  
พี่พรอง 

เรือแผงชวยพานาง 
เมียงมาน มานา 

บางบรับคําคลอง  
คลาวนํ้าตาคลอ 

(นิราศนรินทร)

บุคคลวัต
บุคคลสมมุติ 
บุคลาธิษฐาน

การสมมุติสิ่งตางๆ
 ใหมีกิริยาอาการ 

ความรูสึกเหมือนมนุษย

วรรณคดีและวรรณกรรม ๑๘๗



 แทบฝงธารที่เราเฝาฝนถึง

เสียงนํ้าซึ่งกระซิบสาดปราศจากเสียง

จักรวาลวุนวายไรสําเนียง

โลกนี้เพียงแผนภพสงบเย็น

(วารีดุริยางค)

ปฏิพากย ปรพากย
การใชถอยคําที่มีความหมาย
ตรงกันขาม หรือขัดแยงกัน

มากลาวอยางกลมกลืน
เพื่อเพิ่มความหมาย

ใหมีนํ้าหนัก

๑๘๘



ประโยคคําถาม
เชิงวาทศิลป

เปนประโยคที่ไมตองการคําตอบ
แตตองการใหยอมรับความจริง

 ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาชั่ว  แตเขารูอยูวาตัวนั้นเปนพี่ 

อันองคทาวดาหาธิบดี  นั้นมิใชอาหรือวาไร 
    (อิเหนา) 

วรรณคดีและวรรณกรรม ๑๘๙



นามนัย
การใชคําหรือวลีซึ่งบงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แทนอีกสิ่งหนึ่งคลายๆ สัญลักษณแตตางกันตรงที่นามนัย
จะดึงเอาลักษณะบางสวนของสิ่งหนึ่งมากลาว

ใหหมายถึงทั้งหมด เชน 
  

 เมืองโอง หมายถึง จังหวัดราชบุรี
   เมืองยาโม หมายถึง จังหวัดนครราชสีมา
   มือที่สาม หมายถึง ผูกอความเดือดรอน

วานครรามินทร     ผลัดแผนดินเปลี่ยนราชย     เยียววิวาทชิงฉัตร
(ลิลิตตะเลงพาย)

๑๙๐



 พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือตนงามเฉิดฉาย 

กิ่งแกวแพรวพรรณราย  พายออนหยับจับงามงอน

 

  สุวรรณหงสทรงพูหอย  งามชดชอยลอยหลังสินธุ 

เพียงหงสทรงพรหมินทร  ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม 
    (กาพยเหเรือ)

จินตภาพ
การสรางภาพหรือยอนภาพ

เพื่อสรางประสบการณ
ใหเกิดขึ้นในใจ

วรรณคดีและวรรณกรรม ๑๙๑



 สามยอดตลอดระยะระยับ   วะวะวับสลับพรรณ

ชอฟาตระการกลจะหยัน  จะเยาะยั่วทิฆัมพร
(สามัคคีเภทคําฉันท)

 คุณคาดานสังคม

อิ่มอารมณ
ความงาม ความไพเราะ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน

อารมณ

๑๙๒



 เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผา

ใหญพื้นพสุนธรา ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
(นมัสการมาตาปตุคุณ)

คติเตือนใจ
ขอคิด คําสอน เชน 

ความสํานึกในพระคุณ
ของบิดามารดา

วรรณคดีและวรรณกรรม ๑๙๓



  อันพระประชวรครั้ง  นี้แททั้งไผทสยาม 

เหลาขาพระบาทความ  วิตกพนจะอุปมา 

ประสาแตอยู ใกล  ทั้งรูใชวาหนักหนา 

เลือดเนื้อผิเจือยา  ใหหายไดจะชิงถวาย 
 (ขัตติยพันธกรณี) 

สายใยวัฒนธรรม
 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เชน ความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 

สายใยวัฒนธรรม
 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เชน ความจงรักภักดีตอ

๑๙๔



 หนึ่งคือ บ คบพาล  เพราะจะพาประพฤติผิด 

หนึ่งคบกะบัณฑิต  เพราะจะพาประสบผล 
 (มงคลสูตรคําฉันท)

ความสามัคคี

 แมมากผิกิ่งไม  ผิวใครจะใครลอง 

มัดกํากระนั้นปอง พลหักก็เต็มทน 
   (สามัคคีเภทคําฉันท)

การคบมิตร

นําไปปฏิบัติ
การประยุกตใชในชีวิต

ประจําวัน

๑๙๕วรรณคดีและวรรณกรรม
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	 ด้วยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะด�ำเนินกำรจัดท�ำต้นฉบับหนังสือส่งเสริมประสิทธิภำพ

กำรเรียนรู้	 วิชำภำษำไทยและวิชำสังคมศึกษำ	 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	 ด้วยกำรแปลงเนื้อหำในหนังสือเป็นภำพ	 

Infographic	และภำพเสมือนจริง	(AR	:	Augmented	Reality)	ในกำรนี้	เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

และมีประสิทธิภำพ	จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำต้นฉบับหนังสือส่งเสริมประสิทธิภำพกำรเรียนรู้	โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ที่ปรึกษำ

	 ๑.	 นำยกำรุณ	สกุลประดิษฐ์

	 	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

	 ๒.		นำยบุญรักษ์	ยอดเพชร	

	 	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

		 ๓.	 นำยณัฐพล	นิมมำนพัชรินทร์	

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมกำรด�ำเนินงำน

	 ๑.	 นำงสุกัญญำ	งำมบรรจง		

	 	 ที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้		 	ประธำนกรรมกำร

	 ๒.		นำงญำณกร	จันทหำร	

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ		 กรรมกำร

	 ๓.		นำงสำวนงลักษณ์	เรือนทอง	

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย	 กรรมกำร	

		 ๔.		นำงสำวปริญญำ	ฤทธิ์เจริญ	

	 	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำสื่อและกำรเรียนรู้	 กรรมกำร	

	 ๕.		นำงจำรุภำ	สังขำรมย์	

	 	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรอบรมและกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 กรรมกำร

	 	 และกำรสื่อสำรไปเผยแพร่

		 ๖.	 นำงสำวนิจสุดำ	อภินันทำภรณ์	

	 	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ	 กรรมกำร

		 ๗.		นำยเฉลิมชัย	พันธ์เลิศ	

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันสังคมศึกษำ	 กรรมกำร
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	 ๘.		นำยกฤตนัยน์	สำมะพุทธิ		

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

	 ๙.		นำงมำตรินี	รักษ์ตำนนท์ชัย		

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

		 ๑๐.	นำงชวลีย์	ณ	ถลำง	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

		 ๑๑.	นำงระวิวรรณ	ภำคพรต	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

	 ๑๒.	นำงสำวบงกชรัตน์	เตชะไตรศักดิ์		

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

	 ๑๓.	นำงสำวสุรีพันธ์	เกียนวัฒนำ	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

	 ๑๔.	นำยเชียง	เภำชิต	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

		 ๑๕.	นำยไพฑูรย์	ปิยะปกรณ์	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

	 ๑๖.	นำงสำวมำลี	โตสกุล	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

	 ๑๗.	นำงมนพร	จันทร์คล้อย	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

	 ๑๘.	นำงวชิรำวรรณ	บุนนำค

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

		 ๑๙.	นำงสำววรลักษณ์	รัตติกำลชลำกร	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

	 ๒๐.	นำงสำวกอบกำญจน์	เทียนไชยมงคล		

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

		 ๒๑.	นำงสำวพริ้มเพรำ	คงธนะ	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคมศึกษำ	 กรรมกำร

		 ๒๒.	นำงพิศวำท	น้อยมณี	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนภำษำไทย	 กรรมกำร

		 ๒๓.	นำงสมศิริ	โพธิ์พุ่ม	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนภำษำไทย	 กรรมกำร

	 ๒๔.	นำงสำวพัชรี	ลินิฐฎำ	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนภำษำไทย	 กรรมกำร	

	 ๒๕.	นำงสำวพริ้มเพรำวดี	หันตรำ	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนภำษำไทย	 กรรมกำร

	 ๒๖.	นำยอรรถพล	อนันตวรสกุล		

	 	 อำจำรย์	คณะครุศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย		 กรรมกำร

		 ๒๗.	ผู้แทนส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 กรรมกำร
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	 ๒๘.	นำยชูเดช	โลศิริ	
	 	 อำจำรย์	คณะสังคมศำสตร์	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 กรรมกำร
		 ๒๙.	นำยสมหวัง	ชัยตำมล	
	 	 ครู	โรงเรียนเทพศิรินทร์	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑	 กรรมกำร
		 ๓๐.	นำยภำคินนท์	แก้วประภำค	
	 	 ครู	โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑	 กรรมกำร
	 ๓๑.	นำยณัฏฐ์ชฎิล	มำอิ่นแก้ว	
	 	 ครู	โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑	 กรรมกำร
	 ๓๒.	นำยปริญญำ	ประเทศ	
	 	 ครู	โรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑		 กรรมกำร
	 ๓๓.	นำยปรำศรัย	เจตสันติ์	
	 	 ครู	โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑		 กรรมกำร
	 ๓๔.	นำยอลงกรณ์	อัศวโสวรรณ	
	 	 ครู	โรงเรียนเบญจมรำชำลัย	ในพระบรมรำชูปถัมภ์	 กรรมกำร		
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑
	 ๓๕		นำยณัฎฐเมธร์	ดุลคนิต	
	 	 ครู	โรงเรียนรำชวินิตมัธยม	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑	 กรรมกำร	
	 ๓๖		นำยพรพรรษ	อัมพรพฤติ	
	 	 ครู	โรงเรียนวัดนวลนรดิศ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑	 กรรมกำร
	 ๓๗.	นำยน�ำโชค	อุ่นเวียง	
	 	 ครู	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑	 กรรมกำร
	 ๓๘.	นำงสำวจำรุวรรณ	ยิ่งยงค์	
	 	 ครู	โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑	 กรรมกำร
	 ๓๙.	นำงสำวปำริฉัตร	พลสมบัติ
	 	 ครู	โรงเรียนสำยปัญญำ	ในพระบรมรำชินูปถัมภ์	 กรรมกำร
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑
	 ๔๐.	นำยอดิศักดิ์	จันทบัตร์	
	 	 ครู	โรงเรียนบดินทรเดชำ	(สิงห์	สิงหเสนี)	นนทบุรี		 กรรมกำร
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๓	
	 ๔๑.	นำยสุเทพ	เอกปัจชำ	
	 	 ครู	โรงเรียนศรียำนุสรณ์	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑๗	 กรรมกำร
	 ๔๒.	นำงสำวเพชรประภำร์	ชุมสำย	
	 	 ครู	โรงเรียนศรียำนุสรณ์	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๑๗	 กรรมกำร
	 ๔๓.	นำงนวกำนต์	มณีศรี	
	 	 ครู	โรงเรียนวัดเขำสะพำยแร้ง		 	กรรมกำร
	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี	เขต	๒
	 ๔๔.	นำยอำนนท์	สีดำพรม	
	 	 ครู	ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ�ำจังหวัดก�ำแพงเพชร	 	กรรมกำร
	 ๔๕.	นำงสำวฤทัยรัตน์	มีปัญญำ	
	 	 พนักงำนรำชกำร	โรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล	จังหวัดอุบลรำชธำนี	 กรรมกำร
		 ๔๖.	นำงวรรณี	จันทรศิริ	
	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้	 	กรรมกำรและเลขำนุกำร
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		 ๔๗.	นำงรัตนวิภำ	ธรรมโชติ	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ		 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 ๔๘.	นำงฟำฏินำ	วงศ์เลขำ	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร	
	 ๔๙.	นำงสำวสมควร	เพียรพิทักษ์	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร	
		 ๕๐.	นำงสำวอรอร	ฤทธิ์กลำง	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร	
	 ๕๑.	นำงสำวอรุณวรรณ	ผู้ธนดี	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 ๕๒.	นำงสำวเจตนำ	พรมประดิษฐ์		
	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
		 ๕๓.	นำงเกษศิรินทร์	สุวรรณสุนทร	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 ๕๔.	นำงลัตติยำ	อมรสมำนกุล	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
		 ๕๕.	นำงสำวอังคณำ	ผิวเกลี้ยง	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
		 ๕๖.	นำงธนำภรณ์	กอวัฒนำ	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 ๕๗.	นำงสำวธนทัต	ไชยำนนท์	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
		 ๕๘.	นำยวชิระ	ชัยสุนทร	
	 	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
	 ๕๙.	นำงรัตนำ	สุขสุโฉม
	 	 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
		 ๖๐.	นำงศรินทร	ตั้งหลักชัย	
	 	 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน	 	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว	 มีหน้ำที่สังเครำะห์เนื้อหำหนังสือเรียน	 จัดท�ำโครงสร้ำงเนื้อหำ	 ยกร่ำงต้นฉบับ	
ออกแบบภำพ	 Infographic	 จำกเนื้อหำ	 และก�ำหนดจุดท�ำภำพเสมือนจริง	 (AR	 :	 Augmented	 Reality)	
พร้อมรำยละเอียด	 รวมทั้งตรวจบรรณำธิกำรต้นฉบับหนังสือส่งเสริมประสิทธิภำพกำรเรียนรู ้ 	 วิชำภำษำไทย
และวิชำสังคมศึกษำ	ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	
	 	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 	 	
		 	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๓	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

(นำยบุญรักษ์		ยอดเพชร)
รองเลขำธิกำร	ปฎิบัติรำชกำรแทน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



ผู้เขียนและบรรณำธิกำร

ผู้เขียน

นำงสำวพัชรี	ลินิฐฎำ

นำงพิศวำท	น้อยมณี

นำงสำวพริ้มเพรำวดี	หันตรำ

นำงสมสิริ	โพธิ์พุ่ม

นำยสุเทพ	เอกปัลชำ

นำงสำวปำริฉัตร	พลสมบัติ

นำยอดิศักดิ์	จันทปัตร์

นำงสำวเพชรประภำร์	ชุมสำย

นำงสำวอรอร	ฤทธิ์กลำง

บรรณำธิกำร

นำงสำวอรอร	ฤทธิ์กลำง



ขอบคุณ
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พระนิพนธ์ในเจ้ำฟ้ำธรรมธิเบศร	(เจ้ำฟ้ำกุ้ง)	

	 ๓.	วิจิตรศิลป์	 แผ่นดินทอง	 ชำดกและพุทธประวัติ	 จำกจิตรกรรมฝำผนัง	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กิจกำรกระจำยเสียง	กิจกำรโทรทัศน์	และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
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ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน.	 (ม.ป.ป.)	 ตัวช้ีวัดและสำระ 

กำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

พุทธศักรำช ๒๕๕๑.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.

บรรณำนุกรม
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ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เรื่อง อนุญำตให้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ

...............................................

	 ด้วยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ได้จัดท�ำหนังสือส่งเสริมประสิทธิภำพกำรเรียนรู	้ 

กลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้ภำษำไทย	 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 

พุทธศักรำช	๒๕๕๑		ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้พิจำรณำแล้ว	อนุญำตให้ใช้ในสถำนศึกษำได้

  

	 	 	 ประกำศ	ณ	วันที่		๑๙		กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 	 	 (นำยบุญรักษ์		ยอดเพชร)

	 	 	 	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



204


