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เสียงในภาษาไทย
 1. พยัญชนะ

  1.1 พยัญชนะต้นเดี่ยว 44 รูป 21 หน่วยเสียง 

  1.2 พยัญชนะต้นควบ  

    - ควบไทยแท ้15 รูป 11 หน่วยเสียง 

    - ควบต่างประเทศ 6 หน่วยเสียง

  1.3 พยัญชนะท้าย 8 หน่วยเสียง

 2. สระ

  2.1 สระเดี่ยว 18 หน่วยเสียง

  2.2 สระประสม 3 หน่วยเสียง

 3. วรรณยุกต ์4 รูป 5 เสียง
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ค�ายืมภาษาบาลี ค�ายืมภาษาสันสกฤต
1. สระ 8 ตัว (อะ อำ อิ อี อุ อู เอ

   โอ)

2. พยัญชนะ 33 ตัว

3. หลักตัวสะกดตัวตามแน่นอน

4. นิยมใช้ “ฬ”

5. นิยมใช้ “ริ”

6. นิยมใช้ “อิ” แทน ฤ

7. นิยมใช้ “ไอย”

1. สระ 14 ตัว (บำลี 8 ตวั + ไอ เอำ

   ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ)

2. พยัญชนะ 35 ตัว (บำลี 33 ตัว

   และ ศ, ษ)

3. หลักตัวสะกดตัวตามไมแ่น่นอน

4. นิยมใช้ “ฑ”

5. นิยมใช้ “รร”

6. นยิมใช้ “ค�าควบกล�า้หรอือกัษรน�า”

7. นิยมใช้ค�ำว่ำ “เคราะห์”
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ค�ยืมภาษาอื่น ๆ 

 1.	ค�ายืมภาษาจีน  

  ส่วนมำกมำจำกภำษำจีนแต้จิ๋วและฮกเกี้ยน

 2.	ค�ายืมภาษาญี่ปุ่น  

  ส่วนมำกมำจำกชื่ออำหำร กีฬำ หรือเครื่องแต่งกำย

 3.	ค�ายืมภาษาฝรั่งเศส  

  ส่วนมำกจะยืมมำในรูปแบบทับศัพท์

 4.	ค�ายืมภาษาโปรตุเกส  

  ส่วนมำกเป็นค�ำที่เป็นกำรน�ำผลผลิตทำงวัฒนธรรมมำใช้

 5.	ค�ายืมภาษาชวามลาย ู 

  มักรับมำจำกวรรณคดีเรื่อง ดำหลังและอิเหนำ

ONE-PAGE
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การเขียนสะกดค� 

การเขียนสะกดค�าไทย
การเขียนสะกดค�าทับศัพท์

ภาษาอังกฤษ
1. ใช้แนวเทียบผิด

2. ออกเสียงผิด

3. ใช้วรรณยุกต์ผิด

4. วำงพยัญชนะต้นผิดที่

5. เขียนพยัญชนะเกินหรือขำด

6. ใช้ตัวกำรันต์ผิด

7. ใช้ กะ กระ ผิด

8. ใช้วิสรรชนีย์ (ะ) ผิด

9. ใช้ บรร บัน ผิด 

10. ใช้ ไ ใ ผิด

1. ตัวสะกดแม่กกใช้ ก  

2. พิจำรณำตัวสะกด

   • สะกดด้วยตัว d ใช้ ด

   • สะกดด้วยตัว t ใช้ ต

   • สะกดด้วยตัว s ใช้ ส

3. ไม่ใส่รูปวรรณยุกต์

4. ไม่ใส่ไม้ไต่คู้

5. เขียนเครื่องหมำยทัณฑฆำต

เหนืออักษรที่ไม่ออกเสียง
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ค�นาม
 1. สามานยนาม  ค�ำนำมทั่วไป

 2. วิสามานยนาม  เป็นชื่อเฉพำะ 

 3. ลักษณนาม  บอกลักษณะ

 4. สมุหนาม  แสดงหมวดหมู่ 

 5. อาการนาม  กำรหรือควำม + ค�ำกริยำหรือค�ำวิเศษณ์

ค�กริยา
 1. อกรรมกริยา  ไม่ต้องกำรกรรม 

 2. สกรรมกริยา  ต้องกำรกรรม 

 3. วิกตรรถกริยา  กริยำอำศัยส่วนเติมเต็ม 

 4. กริยานุเคราะห ์ ช่วยเสริมค�ำกริยำหลัก

ONE-PAGE

ไว้หน้าเดียว

10



ONE-PAGE

ค�สรรพนาม
 1. บุรุษสรรพนาม แทนผู้พูด (บุรุษที่ 1) ผู้ฟัง (บุรุษที่ 2) ผู้ที่ถูก

กล่ำวถึง (บุรุษที่ 3) 

 2. ประพันธสรรพนาม แทนค�ำนำมหรือค�ำสรรพนำมที่อยู่ข้ำงหน้ำ

 3. ปฤจฉาสรรพนาม แสดงค�ำถำม

 4. นิยมสรรพนาม แสดงควำมชี้เฉพำะ

 5. อนิยมสรรพนาม เพื่อแสดงควำมไม่ชี้เฉพำะ

 6. วิภาคสรรพนาม เพื่อแสดงกำรแบ่งพวก

ค�วิเศษณ์
 1. ลักษณวิเศษณ ์บอกลักษณะ  

 2. กาลวิเศษณ ์ขยำยบอกเวลำ 

 3. สถานวิเศษณ ์บอกสถำนที่ ทิศทำง ระยะทำง 

 4. ประมาณวิเศษณ ์บอกจ�ำนวนหรือปริมำณ 

 5. นิยมวิเศษณ ์บอกควำมชี้เฉพำะ 

 6. อนิยมวิเศษณ ์เพื่อบอกควำมไม่ชี้เฉพำะ 

 7. ปฤจฉาวิเศษณ ์เพื่อบอกค�ำถำม 

 8. ประติเษธวิเศษณ ์บอกควำมปฏิเสธ  

 9. ประติชญาวิเศษณ ์บอกค�ำขำนรับ 

 10. ประพันธวิเศษณ ์เชื่อมประโยค
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ค�บุพบท คือ ค�ำที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค�ำหรือวลี

 1. บอกสถำนที่     2. บอกสำเหตุ  

 3. บอกจุดมุ่งหมำย    4. บอกควำมเป็นเจ้ำของ 

 5. บอกอำกำรร่วมกัน    6. บอกควำมเป็นผู้รับ 

 7. บอกเวลำ     8. บอกเครื่องมือเครื่องใช้ 

 9. บอกควำมเฉพำะเจำะจง

ค�สันธาน คือ ค�ำที่เชื่อมประโยคให้สัมพันธ์กัน

 1. เชื่อมควำมคล้อยตำมกัน  2. เชื่อมควำมขัดแย้งกัน 

 3. เชื่อมควำมเป็นเหตุเป็นผลกัน 4. เชื่อมควำมให้เลือก

 5. เชื่อมควำมเงื่อนไข

ค�อุทาน คือ ค�ำที่ใช้แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้พูด

 1. อุทำนบอกอำกำร    2. อุทำนเสริมบท

ONE-PAGE
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ค�มูล
 1. มีควำมหมำยสมบูรณ์ในตัว

 2. เกิดจำกพยำงค์ที่ไม่มีควำมหมำย

 3. เกิดจำกพยำงค์ใดพยำงค์หนึ่งมีควำมหมำย

 4. เกิดจำกพยำงค์ที่มีควำมหมำยทุกพยำงค์ แต่ค�ำมูลนั้นไม่ได้มี

ควำมหมำยเกี่ยวข้องกับค�ำเดิม

ค�ประสม
 1. ค�ำมลูซ่ึงควำมหมำยไม่เก่ียวข้องกันมำประสมกนั โดยจะได้ค�ำใหม่ที่

ยังมีเค้ำควำมหมำยเดิมอยู่

 2. ขึ้นต้นด้วยค�ำว่ำ “ชำว ช่ำง หมอ นัก กำร ผู้ ที่ เครื่อง”

 3. เกิดจำกค�ำชนิดเดียวกันหรือต่ำงชนิดกันมำประสมกัน

 4. ประสมกันแล้วจะเป็นค�ำนำม ค�ำกริยำ หรือค�ำวิเศษณ์

 5. เกิดจำกค�ำภำษำเดียวกันหรือต่ำงภำษำมำประสมกัน

ONE-PAGE
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ค�ซ้อน
 1. ซ้อนเพื่อควำมหมำย    2. ซ้อนเพื่อเสียง  

 ความหมายของค�าซ้อน

 1. ควำมหมำยแคบเข้ำ    2. ควำมหมำยกว้ำงออก 

 3. ควำมหมำยเชิงอุปมำ

 ที่มาของค�าซ้อน

 1. ค�ำไทยกลำง     2. ค�ำไทยกลำงและค�ำไทยถิ่น

 3. ค�ำต่ำงประเทศ 1 ค�ำหรือทุกค�ำ

ค�ซ�้า  
 1. ควำมหมำยเป็นพหูพจน์   2. ควำมหมำยอ่อนลง

 3. ควำมหมำยเน้น    4. ควำมหมำยไม่เจำะจง

 5. ควำมหมำยแยกส่วน   6. ควำมหมำยต่อเนื่องกัน

 7. ควำมหมำยเปลี่ยนไปจำกเดิม

ONE-PAGE
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ค�สมาสแบบสมาส
 1. เป็นค�ำที่มำจำกภำษำบำลีหรือสันสกฤตเท่ำนั้น

 2. มักอ่ำนออกเสียงสระต่อเนื่องกันระหว่ำงค�ำ 

 3. แปลควำมหมำยจำกข้ำงหลังมำข้ำงหน้ำ

 4. มีค�ำว่ำ “พระ” น�ำหน้ำ 

 5. ลงท้ำยด้วยค�ำว่ำ “ศำสตร์ กรรม ภำพ ภัย” 

ค�สมาสแบบสนธิ  
 1. เป็นค�ำที่มำจำกภำษำบำลีหรือสันสกฤตเท่ำนั้น

 2. แปลควำมหมำยจำกข้ำงหลังมำข้ำงหน้ำ

 3. มี 3 ประเภท ได้แก่ สระสนธิ พยัญชนะสนธิ นิคหิตสนธิ

ONE-PAGE
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วลี
1. นำมวลี   ขึ้นต้นด้วยค�ำนำม 

2. สรรพนำมวลี  ขึ้นต้นด้วยค�ำสรรพนำม 

3. กริยำวลี   ขึ้นต้นด้วยค�ำกริยำ 

4. วิเศษณ์วลี   ขึ้นต้นด้วยค�ำวิเศษณ์ 

5. บุพบทวลี   ขึ้นต้นด้วยค�ำบุพบท

6. สันธำนวลี   ขึ้นต้นด้วยค�ำสันธำน

7. อุทำนวลี   ขึ้นต้นด้วยค�ำอุทำน 

ส่วนประกอบของประโยค
1. ภำคประธำน

2. ภำคแสดง
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ชนิดของประโยคตามเจำตนา
 1. แจ้งให้ทรำบ

 2. ถำมให้ตอบ

 3. บอกให้ท�ำ

ชนิดของประโยคตามรูปประโยค
 1. ประโยคกรรตุ

 2. ประโยคกริยำ

 3. ประโยคกรรม

 4. ประโยคกำริต

 5. ประโยคกริยำสภำวมำลำ
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ชนิดของประโยคตามโครงสร้าง 

ประโยคสามัญ

 1. ประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียว

 2. ประโยคสามัญหลายกริยาวลี

  2.1 เหตุกำรณ์ในประโยคเกิดพร้อมกัน 

  2.2 เหตุกำรณ์ในประโยคเกดิต่อเน่ืองกนั หรอืเกดิก่อนหลงัตำมล�ำดบั

ประโยคซ้อน

 1. นามานุประโยค คือ อนุประโยคที่ท�ำหน้ำที่เหมือนนำมวลี 

 2. คณุานปุระโยค คอื อนปุระโยคทีท่�ำหน้ำทีข่ยำยนำมทีอ่ยูข้่ำงหน้ำ

 3. วิเศษณานุประโยค คือ อนุประโยคที่ท�ำหน้ำที่ขยำยกริยำวลี

 

ประโยครวม

 ประโยค 2 ประโยครวมกัน, มคี�ำสันธำนเชือ่ม, อำจละประธำน กรรม

หน่วยเติมเต็ม หรือหน่วยเสริมควำมในประโยคใดประโยคหนึ่ง
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ส�นวน 

1. จ�านวนค�าในส�านวน

 เรียงตำมจ�ำนวนค�ำในส�ำนวน ตั้งแต่ 2 ค�ำขึ้นไป

2. ความหมายของส�านวน

 • มีควำมหมำยไม่ตรงตำมตัว

 • มีควำมหมำยอื่นแฝงอยู่

3. การเปรียบเทียบส�านวนกับภาษิตค�าพังเพย

 • ส�ำนวน มิได้ให้คติและควำมหมำยไม่ลึกซึ้ง

 • ภำษิต เป็นค�ำสอน หรือกำรวำงหลักควำมจริง

 • พังเพย ติชม หรือแสดงควำมเห็น หรือให้ข้อคิด มิได้มุ่งสอน

4. ภาพสะท้อนจากส�านวน

 • สะท้อนวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 • แสดงถึงกำรกินอยู ่

 • ภำพควำมบันเทิง 

 • ควำมเชื่อ ค่ำนิยม และประเพณีต่ำง ๆ
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ระดับภาษา 

ภาษาระดับพิธีการ	

 ใช้ในโอกำสกล่ำวเปิด-ปิดพิธี, กล่ำวรำยงำน, กล่ำวค�ำปรำศรัย

 ใช้ค�ำอลังกำร, เป็นพิธีรีตอง, เรียบเรียงอย่ำงดี, ภำษำสละสลวย

ภาษาระดับทางการ	

 ใช้กับบทควำมเชิงวิชำกำร, หนังสือรำชกำร, ธุรกิจ, กำรงำน

 ใช้ถ้อยค�ำตรงไปตรงมำ, อำจมีศัพท์เทคนิค ศัพท์วิชำกำร

ภาษาระดับกึ่งทางการ

 ใช้กบักำรประชมุกลุม่, กำรบรรยำยในห้องเรยีน, บทควำมในหนังสือพมิพ์

 ใช้ส�ำนวนภำษำที่คุ้นเคยกันมำกกว่ำระดับทำงกำร

ภาษาระดับไม่เป็นทางการ	

 ใช้ในกำรสนทนำระหว่ำงบุคคล, กลุ่มย่อย, กำรรำยงำนข่ำว 

 อำจมีถ้อยค�ำส�ำนวนที่เข้ำใจควำมหมำยกันเฉพำะกลุ่มเท่ำนั้น

ภาษาระดับกันเอง	

 ใช้ในวงจ�ำกัด เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท, มักใช้ในสถำนที่ส่วนตัว

 อำจมีค�ำคะนองหรือค�ำภำษำถิ่น, มีกำรใช้ค�ำซ้อน 4 พยำงค์
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ค�นามราชาศัพท์ 

การเติมค�าหน้า ได้แก่

 1. ค�ำทีข้ึ่นต้นด้วย “พระบรม / พระบรมราช / ปรมะ” ใช้แก่สมเดจ็

พระเจ้ำอยู่หัว 

 2. ค�ำทีข้ึ่นต้นด้วย “พระราช / พระมหา” ใช้แก่สมเด็จพระเจ้ำอยูหั่ว,

พระบรมรำชชนนี, พระบรมรำชินี, สยำมมกุฎรำชกุมำร, สยำมบรมรำช-

กุมำรี  

 3. ค�ำที่ขึ้นต้นด้วย “พระ” ใช้ได้กับทุกพระองค์ 

 

 การเติมค�าท้าย ได้แก่

 1. ต้น     2. หลวง  

 3. ทรง    4. พระที่นั่ง
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ค�กริยาราชาศัพท์
 ทรง

 1. ทรง + กริยำสำมัญ    

 2. ทรง + นำมสำมัญ 

 3. ทรง + นำมรำชำศัพท์  

 **ห้ามใช้ “ทรง + กริยำรำชำศัพท์”

 ทรงมี / ทรงเป็น

 1. ทรงมี / ทรงเป็น + นำมสำมัญ   

 2. มี / เป็น + นำมรำชำศัพท์ 

 **ห้ามใช้ “ทรงมี / ทรงเป็น + นำมรำชำศัพท์”

 เปลี่ยนค�า เช่น กิน เปลี่ยนเป็น เสวย, พูด เปลี่ยนเป็น ตรัส
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ค�ราชาศัพท์เพิ่มเติม
 1. ทรงเป็นประธำน

 2. สัตว์ใช้ลักษณนำมซ�้ำชื่อ

 3. ขอ / ให้ วโรกำส

 4. “ทูลเกล้ำฯ” ยกได้ – “น้อมเกล้ำฯ” ยกไม่ได้

 5. แสดงควำมจงรักภักดี

 6. “(เข้ำ) เฝ้ำทูลละอองธุลี” K., พระบรมรำชชนนี 

    “(เข้ำ) เฝ้ำทูลละออง” รำชินี, มกุฎรำชกุมำร, บรมรำชกุมำรี 

 7. “พระรำชอำคันตุกะ” แขกของ K. 

    “อำคันตุกะ” K. เป็นแขกผู้น�ำ

 8. แสดงเฉพำะพระพักตร์ / แสดงหน้ำที่นั่ง
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ค�ราชาศัพท์
สมณโวหาร

 1. สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ  เทียบเท่ำพระองค์เจ้ำ

 2. สมเด็จพระสังฆรำช  เทียบเท่ำพระเจ้ำวรวงศ์เธอ

 3. สมเด็จพระรำชำคณะ  เทียบเท่ำขุนนำงชั้นสูงสุด 

 4. พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป  ใช้ถ้อยค�ำส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์

• ค�ำรำชำศัพท์ส�ำหรับสมเด็จพระสังฆรำช

• ค�ำรำชำศัพท์ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์

• กำรใช้ค�ำสรรพนำมส�ำหรับพระสงฆ์

ค�าสุภาพ

 1. ไม่เป็นค�ำห้วน กระด้ำง หรือค�ำอุทำนที่ไม่เหมำะสม 

 2. ไม่เป็นค�ำหยำบ 

 3. ไม่เป็นค�ำคะนองหรือศัพท์สแลงที่นิยมใช้เฉพำะกลุ่ม 

 4. ไม่เป็นค�ำที่น�ำไปเปรียบเทียบกับของหยำบ 

 5. ไม่ใช้ค�ำผวนที่ผวนหำงเสียงกลับมำเป็นค�ำหยำบ

ONE-PAGE

ไว้หน้าเดียว

14
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การสื่อสารของมนุษย์

องค์ประกอบในการสื่อสาร

 1. ผู้ส่งสำร  2. สำร  3. สื่อ  4. ผู้รับสำร

 **กระบวนกำรสือ่สำรจงึจะสมบรูณ์ หำกผูรั้บสำรมปีฏกิริยิาตอบกลบั

 มำให้ผู้ส่งสำร      

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

 1. วัจนภาษา คือ ค�ำพูดหรือตัวอักษรที่ส่ือสำรด้วยกำรฟัง พูด อ่ำน

เขียน 

 2. อวจันภาษา คอื กำรใช้กริยิำ ท่ำทำง วตัถุ สำยตำ สหีน้ำ สัญลกัษณ์

ในกำรสื่อสำร อวัจนภำษำมีลักษณะส�ำคัญ ได้แก่

  1) สีหน้ำ   2) ท่ำทำง   3) เครื่องแต่งกำย

  4) แวว  5) น�้ำเสียง   6) รูปภำพและสัญลักษณ์
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การโต้แย้ง

โครงสร้างของการโต้แย้ง

 1. ประเด็นที่โต้แย้ง  

 2. ข้อสนับสนุนประเด็นกำรโต้แย้ง

การตั้งประเด็นในการโต้แย้ง

 1. กำรโต้แย้งเกีย่วกบันโยบำยหรอืข้อเสนอเพ่ือให้เปลีย่นแปลงสภำพเดมิ

 2. กำรโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 

 3. กำรโต้แย้งเกี่ยวกับคุณค่ำ 

การตัดสินข้อโต้แย้ง

 1. พิจำรณำเฉพำะเนื้อหำที่น�ำมำโต้แย้ง

 2. วินิจฉัยโดยใช้ดุลยพินิจของตนพร้อมกับพิจำรณำค�ำโต้แย้ง

ข้อควรระวังในการโต้แย้ง

 1. หลีกเลี่ยงกำรใช้อำรมณ์  

 2. มีมำรยำทในกำรใช้ภำษำ 

 3. ควรเลือกว่ำประเด็นใดโต้แย้งกันได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
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การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจำ

การโน้มน้าวใจ

 คือ กำรใช้ควำมพยำยำมเปลี่ยนควำมเชื่อและกำรกระท�ำของบุคคล

โดยใช้กลวิธีที่เหมำะสม จนยอมเปลี่ยนตำมที่ผู้โน้มน้ำวใจประสงค์

กลวิธีในการโน้มน้าวใจ

 1. แสดงให้เห็นถึงควำมน่ำเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้ำวใจ

 2. แสดงให้เห็นควำมหนักแน่นของเหตุผล

 3. แสดงให้ประจักษ์ถึงควำมรู้สึกหรืออำรมณ์ร่วมกัน

 4. แสดงให้เห็นทำงเลือกทั้งด้ำนดีและด้ำนเสีย

 5. สร้ำงควำมหรรษำแก่ผู้รับสำร

 6. เร้ำให้เกิดอำรมณ์อย่ำงแรงกล้ำ

ภาษาที่โน้มน้าวใจ

 หลกีเลีย่งภำษำทีเ่ป็นกำรข่มขูห่รือบังคบั, ใช้ภำษำเชงิเสนอแนะ, ไม่กล่ำว

เด็ดขำดตำยตัว, ไม่ใช้น�้ำเสียงท่ีเป็นค�ำส่ัง, ใช้ภำษำที่มีลักษณะจูงใจให้

ผู้รับสำรได้ใช้ควำมคิดพิจำรณำจนประจักษ์ชัดด้วยตนเอง

การพิจารณาสารโน้มน้าวใจ

 ค�ำเชิญชวน, โฆษณำสินค้ำหรือโฆษณำบริกำร, โฆษณำชวนเชื่อ
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การสื่อสารในที่ประชุม

ศัพท์เฉพาะในการ

ประชุม

ศัพท์ที่ใช้เรียกบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุม

ศัพท์ที่ใช้เรียกเรื่องที่

ประชุม

ศัพท์ที่ใช้เรียกวิธี

สื่อสารในการประชุม

1. กำรประชุมเฉพำะ

   กลุ่ม

2. กำรประชุม

   สำธำรณะ

1. ผู้จัดประชุม

2. ผู้มีสิทธิ์เข้ำประชุม

3. ผู้เข้ำประชุม 

4. องค์ประชุม 

5. ประธำน 

6. รองประธำน

7. เลขำนุกำร 

8. ผู้ช่วยเลำขำนุกำร

9. กรรมกำร

10. กรรมกำร

    เลขำนุกำร

1. วำระ  

2. ระเบียบวำระ

3. วำระที่ 1

4. วำระที่ 2

5. วำระที่ 3

6. วำระที่ 4

7. วำระที่ 5

8. ก�ำหนดกำร

   ประชุม

9. ญัตติ

10. ประเด็น

11. มติ  

12. กำรอภิปรำย 

13. เสนอ

14. สนับสนุน

15. คัดค้ำน

1. เสนอ 

2. ญัตติ

3. กำรอภิปรำย 

4. กำรลงมติ 

5. ผ่ำน

6. ตก 

7. กำรลงมติ 

8. มติของที่ประชุม 

9. มติโดยเอกฉันท์

10. มติโดยเสียง

    ข้ำงมำก

11. กำรยืนยันมติ

สารที่ใช้ในการประชุม

 1. สำรของผู้เข้ำประชุมเป็นส่วนบุคคล 

 2. สำรของผู้เข้ำประชุมเป็นส่วนรวม
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หลักการประชุม

	 การประชุม

 กำรทีค่นกลุม่หนึง่มำพบกนัเพือ่ร่วมแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงมีจดุมุ่งหมำย

 ความมุ่งหมาย

 เพื่อหำข้อเท็จจริง, แลกเปลี่ยนควำมรู้, หำข้อยุติ, หำข้อเสนอแนะ,

หำวิธีแก้ปัญหำ, แถลงข่ำวและเร่ืองรำวต่ำง ๆ, ก�ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ,

เพื่อให้กำรศึกษำ

 หลักปฏิบัติ

ก่อนประชุม : เลขำนุกำรส่งจดหมำยเชิญประชุมและเตรียมกำรประชุม 

ขณะประชุม : ประธำนด�ำเนนิกำรประชมุ, เลขำนกุำรบนัทกึกำรประชมุ

หลังประชุม : เลขำนกุำรส่งรำยงำนกำรประชมุและตดิตำมผลกำรประชมุ

 หลักการพูด

 มีทัศนคติที่ดีต่อปัญหำ, มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น, พูดให้ตรง

จดุมุง่หมำย, มบีคุลกิภำพทีด่,ี ใช้ภำษำเหมำะสมกบัผูฟั้ง เรือ่ง และโอกำส,

ไม่ใช้ภำษำก้ำวร้ำว หยำบคำย หรือกระด้ำง, เรียงล�ำดบักำรพดูเป็นขัน้ตอน

ไม่วกวน มีสำระ, ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรพูดตำมควำมนิยม
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ONE-PAGE

ภาษาในการสื่อสาร 

 การแสดงความคิดเห็น คือ กำรแสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมคิด

และข้อสันนิษฐำนที่ผู้พูดหรือผู้เขียนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 กำรแสดงควำมคดิเหน็ให้น่ำเช่ือถือจะประกอบไปด้วยเหตผุลและข้อสรปุ

 เจตนาในการสื่อสาร

 1. บอกเล่ำเรื่องรำวหรือข้อมูล

 2. ถำมเพื่อต้องกำรข้อมูล 

 3. แนะน�ำ สั่ง หรือบอกให้ท�ำ

 4. แสดงควำมคิดเห็น

 5. แสดงอำรมณ์ต�ำหนิ ประชดประชัน

ONE-PAGE

ไว้หน้าเดียว

9



���������	
������	���������
��������������� !�"#$�%#&'�()�*+�,-./01234564�782549,342-:;�<=>/?@A,342-:;�,4=>,342-:;�BA52C?,342-:�DED�7AF8GHI�J+�BH0782549�BE>�KE2549�L%#MN OP�QRS$#"TU'�V#WX%#�YZ�*+�782549,342-:[H\61]AH6[̂A]4�J+�782549,342-:[H\6G]4HH6[̂A]4�_+�782549,342-:[H\60E4.H6[̂A]4� +̀�782549,342-:[H\6G-a.1]ABE>G]4HH6[̂A]4�	
�
b���	����� !�"#$�%#&'�()�*+�,=c<2549840KE2549d[.d][2549A-aA�e�J+�?\840�f234g6.hiaj�7Ad][2549
klmnopqmr�st�s	��uv�

wx



���������	
��	����	������������������� !"#$%&'"#()'"*�+�,��-.��%/�012(������$!3�������������� !"#$%&'"#�456(������$!3�������7��83"6�������0�513"�9%&"�%.�(�	
�:�	����"*�+!3"����012;��$1&"7�9312$")65�,��-.��%/��*��;��$1&"7�5�)�������-�+<=7��!3"����()'4�(6=7��9+5�������93�>��93���.5+"74�(6=9%&"�.5;*"$"#
?@ABCDEAF�GHG	IJ�K�

LM



ONE-PAGE

โวหารการเขียน

การอธิบาย

 1. ชี้แจงตำมล�ำดับขั้น 

 2. ใช้ตัวอย่ำง 

 3. เปรียบเทียบควำมเหมือนกันและควำมต่ำงกัน 

 4. ชี้สำเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน 

 5. ให้นิยำม 

การบรรยาย

 1. บรรยำยให้ครบว่ำ ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร เพื่ออะไร

 2. บรรยำยโดยเน้นเหตุกำรณ์ตำมล�ำดับของเวลำที่เป็นจริง

 3. บรรยำยโดยสลับเหตุกำรณ์

 4. เลือกเฉพำะเหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องถึงเหตุกำรณ์อื่น 

 5. เลือกใช้วิธีอื่น ๆ แทรกในกำรบรรยำย

การพรรณนา

 1. แยกส่วนประกอบ

 2. ชี้ลักษณะเด่น

 3. กำรใช้ถ้อยค�ำ
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การกรอกแบบฟอร์ม

ประเภทของแบบฟอร์ม 

 1. แบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน   

 2. แบบฟอร์มที่ผู้อื่นขอควำมร่วมมือให้กรอก

 3. แบบฟอร์มที่ใช้ภำยในองค์กร  

 4. แบบฟอร์มสัญญำ

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม

 1. ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

 2. ควำมสำมำรถทำงภำษำ   3. ควำมซื่อตรง  

 4. ควำมรับผิดชอบ     5. ควำมรอบคอบ

การเขียนประกาศ

 1. แบบเป็นทำงกำร    2. แบบไม่เป็นทำงกำร
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การเขียนย่อความ

1. ประเภทการย่อความ 

 แบ่งตำมรูปแบบของบทควำม, แบ่งตำมเนื้อเรื่องที่ย่อแล้ว 

2. วิธีการย่อความ

 อ่ำนเรื่องให้เข้ำใจ, จับควำมคิดผู้เขียน, จับใจควำม, เรียบเรียงใหม่

3. หลักการย่อความ 

 เรียบเรียงเป็นภำษำของตนเอง, ใช้ค�ำที่เข้ำใจง่ำย, เปลี่ยนสรรพนำม,

เปลี่ยนบทสนทนำและบทร้อยกรองเป็นกำรบรรยำย, ย่อจดหมำยต้องใช้

ข้อควำมบอกเล่ำ, คงค�ำรำชำศัพท์ไว้, เรียงล�ำดับข้อควำมใหม่, หำกไม่มี

ชื่อเรื่องต้องตั้งชื่อเรื่อง, เขียนให้ถูกต้องตำมแบบของกำรย่อควำม

4. ส่วนประกอบของการย่อความ

 ตอนน�ำเรื่องหรือส่วนน�ำของกำรย่อควำม, ใจควำมที่ย่อแล้ว 

5. แบบส่วนน�าของการย่อความ 

 บอกประเภท ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และที่มำของเรื่องเท่ำที่จะรู้ได้

6. ประโยชน์ของการย่อความ

 มีประโยชน์ในกำรบันทึก, มีประโยชน์ในกำรช่วยเตือนควำมจ�ำ, มี

ประโยชน์ในกำรน�ำไปใช้
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การเขียนรายงาน

 ใช้ภำษำระดับทำงกำร 

ส่วนประกอบของรายงาน

 1. ส่วนน�า ได้แก่ ปกนอก ใบรองปก ปกใน ค�ำน�ำ สำรบัญ

 2. ส่วนเนื้อเรื่อง ได้แก่ บทน�ำ เนื้อหำ สรุป

 3. ส่วนอ้างอิง ได้แก่ บรรณำนุกรม

ขั้นตอนการเขียนรายงาน

 1. เลือกหัวข้อเรื่อง

 2. ก�ำหนดจุดมุ่งหมำยและขอบเขตของเรื่อง

 3. ค้นคว้ำและรวบรวมควำมรู้

 4. วำงโครงเรื่อง
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การเขียนจำดหมาย

 1. จดหมายส่วนตัว

  - ภำษำไม่เคร่งครัด ใช้ระดับกึ่งทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำร

 2. จดหมายกิจธุระ

  - ติดต่อบุคคล บริษัท องค์กร

  - รำยละเอียดครบถ้วน ภำษำกะทัดรัด ระดับทำงกำร

 3. จดหมายธุรกิจ

  - ติดต่อธุรกิจ

  - รำยละเอียดครบถ้วน ภำษำกะทัดรัด ระดับทำงกำร

 4. จดหมายราชการ / หนังสือราชการ

  - เกี่ยวข้องกับหน่วยรำชกำร

  - รูปแบบถูกต้อง รำยละเอียดครบถ้วน ภำษำกะทัดรัด

   ระดับทำงกำร
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ONE-PAGE

การลำ�ดับข้อความ

 1. หำค�ำสรรพนำม ค�ำเชื่อม หรือค�ำอื่น ๆ

 2. หำค�ำที่แสดงว่ำเป็นข้อควำมล�ำดับที่ 1

 3. พิจำรณำตัวเลือก

 4. หำค�ำทีบ่่งบอกว่ำเป็นข้อควำมล�ำดบัสดุท้ำย ถ้ำไม่มใีห้หำล�ำดบัอืน่ ๆ
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กลอน
กลอนสี่ กลอนหก กลอนแปด

- บทหนึ่งมี 2 บำท บำทละ 

2 วรรค วรรคละ 4 ค�ำ 

- ค�ำสุดท้ำยของวรรคหน้ำ

สัมผัสกับค�ำที่สองของวรรค

หลัง และค�ำสุดท้ำยของ

วรรคหลังสัมผัสกับค�ำ

สุดท้ำยของวรรคที่ 3 และ

ค�ำที่สองของวรรคสุดท้ำย

- สัมผัสระหว่ำงบท ก�ำหนด

ให้ค�ำสุดท้ำยของบทแรก

สัมผัสกับค�ำสุดท้ำยของ

วรรคที่สองในบทถัดไป

- บทหนึ่งมี 2 บำท บำทละ 

2 วรรค วรรคละ 6 ค�ำ 

- ค�ำสุดท้ำยของวรรคหน้ำ

สัมผัสกับค�ำที่สองของวรรค

หลังของทุกบำท ค�ำสุดท้ำย

ของวรรคที่สองสัมผัสกับค�ำ

สุดท้ำยของวรรคที่สำม 

- สัมผัสระหว่ำงบท ก�ำหนด

ให้ค�ำสุดท้ำยของบทแรก

สัมผัสกับค�ำสุดท้ำยของ

วรรคที่สองของบทถัดไป

- บทหนึ่งมี 2 บำท บำทละ 

2 วรรค วรรคละ 7–9 ค�ำ

- ค�ำสุดท้ำยของวรรคสดับ

สัมผัสกับพยำงค์ที่ 3 หรือ 

5 ในวรรครับ พยำงค์

สุดท้ำยของวรรครับ สัมผัส

กับพยำงค์สุดท้ำยของวรรค

รอง และสัมผัสกับพยำงค์ที่ 

3 หรือ 5 ในวรรคส่ง  

- สัมผัสระหว่ำงบท ก�ำหนด

ให้ค�ำสุดท้ำยของบทต้น

สัมผัสกับค�ำสุดท้ำยของ

วรรครับของบทถัดไป

กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา กลอนบทละคร

ขึ้นต้นด้วย เอ๋ย 

ลงท้ำยด้วย เอย

ขึ้นต้นด้วย สักวำ 

ลงท้ำยด้วย เอย

ขึ้นต้นด้วย เมื่อนั้น, บัดนั้น, 

มำจะกล่ำวบทไป
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กาพย์
กาพย์ยานี 11

 - บทหนึ่งมี 2 บำท บำทละ 11 ค�ำ บำทหนึ่งแบ่งเป็น 2 วรรค วรรค

หน้ำ 5 ค�ำ วรรคหลัง 6 ค�ำ 

 - ค�ำสุดท้ำยของวรรคที ่1 สมัผสักับค�ำที ่3 ของวรรคที ่2, ค�ำสดุท้ำย

ของวรรคที่ 2 สัมผัสกับค�ำสุดท้ำยของวรรคที่ 3 สัมผัสระหว่ำงบทจะส่ง

จำกท้ำยบำทที่ 2 ของบทต้น ไปรับสัมผัสที่ท้ำยบำทแรกในบทถัดไป

กาพย์ฉบัง 16 

 - บทหนึ่งมี 16 ค�ำ มี 3 วรรค วรรคละ 6-4-6 ค�ำ ตำมล�ำดับ 

 - ค�ำท้ำยวรรคที ่1 สมัผสัท้ำยวรรคที ่2 ส่วนสมัผสัระหว่ำงบท จะส่ง

สัมผัสจำกท้ำยบทต้นไปรับสัมผัสที่ท้ำยวรรคแรกในบทถัดไป

กาพย์สุรางคนางค์ 28 

 - บทหนึ่งมี 28 ค�ำ แบ่งออกเป็น 7 วรรค วรรคละ 4 ค�ำ 

 - ค�ำสุดท้ำยของวรรคที่ 1 ส่งสัมผัสไปค�ำสุดท้ำยของวรรคที่ 2,

   ค�ำสดุท้ำยของวรรคที ่3 ส่งสมัผสัไปยงัค�ำสดุท้ำยของวรรคที ่5 กบั

   ค�ำสุดท้ำยของวรรคที่ 6 ส่วนสัมผัสระหว่ำงบท จะส่งสัมผัสจำก

   ค�ำสุดท้ำยบทต้นไปยังค�ำสุดท้ำยของวรรคที่ 3 ในบทถัดไป
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โคลง
โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ โคลงสี่สุภาพ

- 2 บำท 3 วรรค

- 5 5 4 ตำมล�ำดับ

- รวม 14 ค�ำ ไม่รวมค�ำสร้อย

  ท้ำยบท

- 2 บำท 4 วรรค

- 5 5 5 4 ตำมล�ำดับ

- รวม 19 ค�ำ ไม่รวมค�ำสร้อย

  ท้ำยบท

- 4 บำท บำทละ 2 วรรค

- วรรคหน้ำ 5 ค�ำ วรรคหลัง

  2 ค�ำ เว้นบำทที่ 4 มี 4 ค�ำ

- รวม 30 ค�ำ ไม่รวมค�ำสร้อย

- อำจมีค�ำสร้อยท้ำยบำทที่ 1

  และ 3

ค�ำที ่5 ของวรรคหนึง่ ส่งสัมผัส

กับค�ำที่ 5 ของวรรคสอง

- ค�ำที่ 5 ของวรรคหนึ่ง ส่ง

  สัมผัสกับค�ำที่ 1 หรือค�ำที่

  2 หรอืค�ำที ่3 ของวรรคสอง

- ค�ำสุดท้ำยของวรรคสอง ส่ง

  สัมผัสกับค�ำที่ 5 ของวรรค

  สำม

- ค�ำที ่7 ของบำทที ่1 ส่งสมัผสั

  กบัค�ำที ่5 ของบำทที ่2 และ

  3

- ค�ำที ่7 ของบำทที ่2 ส่งสมัผสั

  กับค�ำที่ 5 ของบำทที่ 4

- เอก 3 โท 3

- ใช้ค�ำตำยแทนเสียงเอกได้

- เอก 3 โท 3

- ใช้ค�ำตำยแทนเสียงเอกได้

- เอก 7 โท 4

- บำทแรกสำมำรถสลบัต�ำแหน่ง

  เอกโทได้

- ใช้ค�ำตำยแทนเสียงเอกได้
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ฉันท์
อินทรวิเชียรฉันท์ 11
- ฉันท์ที่มีลีลำอย่ำงสำยฟ้ำของพระอินทร์

- มีแบบแผนเหมือนกำพย์ยำนี 11 ทั้งคณะและสัมผัส

 - บำทหนึ่งมีครุ 7 ค�ำ ลหุ 4 ค�ำ

  ครุ 7 ค�ำ ได้แก่ ค�ำที่ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11

  ลหุ 4 ค�ำ ได้แก่ ค�ำที่ 3, 6, 7, 9

วสันตดิลกฉันท์ 14
- ฉันท์ที่มีลีลำอย่ำงใบไม้ผลิ

- บทหนึ่งมี 2 บำท บำทหนึ่งมี 2 วรรค วรรคหน้ำมี 8 ค�ำ วรรคหลังมี

6 ค�ำ รวมทั้งบำทมี 14 ค�ำ

- ค�ำสุดท้ำยของวรรคที ่1 สัมผสักบัค�ำท่ี 3 ของวรรคที ่2 และค�ำสดุท้ำย

ของวรรคที่ 2 สัมผัสกับค�ำสุดท้ำยของวรรคที่ 3 ส่วนสัมผัสระหว่ำงบท

จะส่งจำกค�ำสุดท้ำยของบทต้นสัมผัสกับค�ำสุดท้ำยของวรรคท่ี 2 ในบท

ถัดไป

- บำทหนึ่งมีครุและลหุอย่ำงละ 7 ค�ำ

  ครุ 7 ค�ำ ได้แก่ ค�ำที่ 1, 2, 4, 8, 11, 13, 14

  ลหุ 7 ค�ำ ได้แก่ ค�ำที่ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12
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ร่าย
ร่ายยาว
 - ไม่ก�ำหนดจ�ำนวนค�ำในแต่ละวรรค

 - ค�ำสุดท้ำยของวรรคหน้ำสัมผัสกับค�ำใดค�ำหนึ่งก็ได้ในวรรคถัดไป 

 - ไม่จ�ำกัดควำมยำวในกำรแต่ง

 - นิยมจบด้วยค�ำว่ำ แล้วแล นั้นแล นี้เถิด ฉะนี้ ฉะนั้น ฯลฯ

ร่ายสุภาพ
 - ก�ำหนดให้วรรคหนึง่มคี�ำ 5 ค�ำเป็นหลกั บทหนึง่ต้องแต่งให้มำกกว่ำ

   5 วรรคขึ้นไป 

 - ค�ำสุดท้ำยของวรรคหน้ำสัมผัสกับค�ำท่ี 1, 2 หรือ 3 ค�ำใดค�ำหนึ่ง

   ของวรรคถัดไป 

 - จบบทด้วยโคลงสองสุภำพ นิยมมีค�ำสร้อยปิดท้ำย

การเข้าลิลิต
 - กำรส่งสัมผัสระหว่ำงบทประพันธ์ ได้แก่ ร่ำยกับร่ำย, ร่ำยกับโคลง

   หรือ ระหว่ำงโคลงด้วยกันเอง 

 - ส่งสัมผัสจำกค�ำสุดท้ำยของร่ำยหรือโคลง ส่งสัมผัสกับค�ำที่ 1, 2

   หรือ 3 ของร่ำยหรือโคลงในบทถัดไป
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การสรรคำ�
 • การใช้ค�าให้ถูกต้องตรงตามความหมาย

  เลอืกใช้ค�ำให้ถกูต้องตำมบริบท เพือ่ให้เหน็ภำพชดัเจน และสือ่ควำม

แก่ผู้อ่ำนอย่ำงถูกต้องตรงตำมควำมหมำย

 • การเลือกค�าให้เหมาะแก่เนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่อง

  เลือกใช้ค�ำให้เหมำะกับฐำนะของบุคคลในเร่ือง เช่น ใช้รำชำศัพท์

กับตัวละครที่สูงศักดิ์ เลือกใช้ค�ำสำมัญกับตัวละครต�่ำศักดิ์

 • การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของวรรณคดี

  เลือกฉันทลักษณ์ให้เหมำะสมกับเนื้อหำและอำรมณ์ควำมรู้สึกของ

ตัวละคร เช่น วรรณคดียอพระเกียรตินิยมแต่งด้วยโคลง เพรำะต้องใช้

ศัพท์สูง วรรณคดีนิทำนนิยมแต่งเป็นกำพย์และกลอนเพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจ

ง่ำย
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การเล่นเสียง
 สมัผสันอก คอื สัมผสัทีอ่ยูน่อกวรรค จะอยูใ่นต�ำแหน่งต่ำง ๆ  กนัตำม

แบบแผนฉันทลักษณ์ของค�ำประพันธ์ประเภทนั้น ๆ สัมผัสนอกจึงเป็น

สัมผัสบังคับที่ต้องมีในร้อยกรองทุกชนิด

 สัมผัสใน คือ สัมผัสที่อยู่ภำยในวรรคเดียวกัน ไม่ใช่สัมผัสบังคับแบบ

สมัผสันอก จะมหีรือไม่มก็ีได้ เป็นกำรใช้ค�ำสมัผัสเพิม่เติมเพือ่ควำมไพเรำะ

ยิ่งขึ้น 

 • สัมผัสสระ คือ ค�ำสัมผัสภำยในวรรคที่มีสระและมำตรำตัวสะกด

เดียวกัน 

 • สัมผัสอักษร คือ ค�ำสัมผัสภำยในวรรคที่ใช้เสียงพยัญชนะต้นเสียง

เดียวกัน 

 กลบท คือ กำรประดิษฐ์คิดแต่งค�ำประพันธ์ให้มีลักษณะแปลกไปจำก

เดิม กลบทอย่ำงงำ่ยจะมลีักษณะของกำรเล่นเสียงสัมผสัไวภ้ำยในวรรคที่

เป็นรูปแบบเดียวกันทุกวรรค 

ONE-PAGE

ไว้หน้าเดียว

12



ONE-PAGE

การเล่นคำ�
 การเล่นค�าพ้อง

 • ค�ำพ้องรูป – รูปเหมือน เสียงต่ำง ควำมหมำยต่ำงกัน

 • ค�ำพ้องเสียง – เสียงเหมือน รูปต่ำง ควำมหมำยต่ำงกัน

 • ค�ำพ้องรูปพ้องเสียง – รูป + เสียงเหมือน ควำมหมำยต่ำงกัน

 การหลากค�า

 • รูปต่ำง เสียงต่ำง แต่ควำมหมำยเหมือนกัน

 การเล่นค�าซ�้า

 • รูป, เสียง, ควำมหมำยเหมือนกัน

 • อยู่ติดกัน

 การเล่นค�าซ�้าอัพภาส

 • ค�ำซ�้ำที่มีกำรกร่อนเสียงพยำงค์หน้ำจนเหลือเพียงเสียง /อะ/

 การซ�้าค�า

 • รูป, เสียง, ควำมหมำยเหมือนกัน

 • ไม่ได้อยู่ต�ำแหน่งติดกัน
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อุปมา
 • กำรเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชำติแล้วมีสภำพที่

  แตกต่ำงกัน แต่มีลักษณะเด่น ร่วมกันและใช้ค�ำท่ีมีควำมหมำยว่ำ

  เหมอืนหรอืคล้ำยเป็นค�ำแสดงกำรเปรยีบเทยีบเพือ่เน้นให้เหน็จรงิว่ำ

  เหมือนอย่ำงไร ในลักษณะใด 

 • มีค�ำที่ใช้เปรียบหลำกหลำย เช่น เหมือน เสมือน ดัง ดั่ง คล้ำย

  ดูรำว เหมือนด่ัง ดุจ ประดุจ ประหน่ึง ละม้ำย เสมอ ปำน เพียง

  รำว รำวกับ พ่ำง เทียบ เทียม เฉก เช่น ฯลฯ

นามนัย
 • กำรเปรียบเทียบด้วยกำรกล่ำวว่ำสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นกำร

  เปรียบเทียบที่ไม่กล่ำวตรง ๆ ใช้กำรกล่ำวเป็นนัยให้เข้ำใจเอง เป็น

  กำรเปรียบเทียบโดยน�ำเอำลักษณะ ส�ำคัญของสิ่งที่ต้องกำรเปรียบ 

  เทียบ มำเปรียบเทียบทันทีโดยโดยไม่ต้องมีค�ำเชื่อมโยง ไม่ต้องใช้

  ค�ำแสดงกำรเปรียบเทียบ

 • หำกมีค�ำเปรียบ จะมีเพียงสองค�ำ คือ เป็น และ คือ
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สัญลักษณ์
 • กำรใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมแทนสิ่งหนึ่งเพื่อน�ำไปสู่อีกควำมหมำยหนึ่ง

 • สิ่งที่แทนจะมีคุณสมบัติหรือลักษณะบำงประกำรร่วมกัน

 • มักเป็นที่เข้ำใจโดยทั่วกันในระดับสำกล

นามนัย
 • กำรใช้ค�ำบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงมำเรียกแทน

   สิ่งนั้นทั้งหมด

 • มักเป็นฉำยำต่ำง ๆ ปรำกฏมำกในพำดหัวข่ำว

 • มักเข้ำใจกันเฉพำะกลุ่ม 
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ภาพพจำน์
บุคคลวัต

 • กำรสมมติสิ่งไม่มีชีวิตให้แสดงอำกำร มีอำรมณ์ ควำมรู้สึกแบบ

  มนุษย์

 • กำรสมมติควำมคิดที่เป็นนำมธรรมให้มีควำมคิด ควำมรู้สึก และ

  แสดงออกเหมือนมนุษย์

สัทพจน์

 • กำรเลียนเสียงธรรมชำติ

 • เสียงดนตรี, เสียงร้องของสัตว์, เสียงปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ,

  เสียงที่เกิดจำกกำรกระท�ำของมนุษย์

ปฏิพากย์

 • กำรเรยีงค�ำทีม่คีวำมหมำยตรงกนัข้ำมหรอืขดัแย้งกนัอย่ำงกลมกลนื

 • ใช้ค�ำตรงกันข้ำมเพื่อเพิ่มควำมหมำยให้มีน�้ำหนักยิ่งขึ้น
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ภาพพจำน์
อติพจน์ 

 • กำรกล่ำวเกินจริง

 • เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกและอำรมณ์ที่รุนแรงเกินจริง

อวพจน์

 • กำรกล่ำวน้อยเกินจริง

 • เพื่อให้เกิดอำรมณ์และควำมรู้สึกแบบเห็นภำพชัดเจน

ค�าถามเชิงวาทศิลป์

 • ค�ำถำมที่ไม่ต้องกำรค�ำตอบ

 • มีเจตนำเพื่อบอกเล่ำหรืออุทำน
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รสวรรณคดี
 รสวรรณคดีไทยมีทั้งหมด 4 รส ได้แก่ เสำวรจนี นำรีปรำโมทย์ พิโรธ

วำทัง และสัลลำปังคพิสัย

	 •	 เสาวรจน ีหรือ บทชมโฉม คือ กำรเล่ำชมควำมงำมของตัวละครใน

เร่ือง อำจเป็นตัวละครท่ีเป็นมนษุย์ อมนษุย์ หรอืสตัว์ ซึง่กำรชมนีอ้ำจจะ

เป็นกำรสดุดีควำมเก่งกล้ำของกษัตริย์ ควำมงำมของปรำสำทรำชวังหรือ

ควำมเจริญรุ่งเรืองของบ้ำนเมืองก็ได้

	 •	 นารีปราโมทย ์หรือ บทเกี้ยว โอ้โลม คือ กำรกล่ำวแสดงควำมรัก 

กำรเกี้ยวพำรำสี หรือกำรพรรณนำบทโอ้โลมปฏิโลม 

	 •	 พิโรธวาทัง หรือ บทตัดพ้อ คือ กำรกล่ำวข้อควำมแสดงอำรมณ์ไม่

พอใจ โกรธ ตัดพ้อ ประชดประชัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย เสียดสี 

และด่ำว่ำอย่ำงรุนแรง 

	 •	 สัลลาปังคพิสัย หรือ บทโศก คือ กำรกล่ำวข้อควำมแสดงอำรมณ์

โศกเศร้ำ อำลัยรัก

 

ONE-PAGE

ไว้หน้าเดียว

13



ONE-PAGE

คุณค่าการประพันธ์

1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

 • กำรเล่นเสียง 

 • กำรเล่นค�ำ 

 • กำรเลือกสรรค�ำมำใช้

 • กำรใช้โวหำรภำพพจน์

 • กำรใช้โวหำรกำรเขียน

2. คุณค่าด้านเนื้อหา

 • ควำมเชื่อที่ปรำกฏในวรรณกรรม

 • ควำมเป็นจริงในวรรณกรรม

3. คุณค่าด้านสังคม

 • รูปธรรม

 • นำมธรรม

ONE-PAGE

ไว้หน้าเดียว

14



ONE-PAGE

คุณค่าการประพันธ์
ค่านิยม ความเชื่อ แนวคิด

• ควำมรู้สึกนึกคิด 

• สิ่งที่ก�ำหนด

 พฤติกรรม

 และวิธีกำรด�ำเนิน

 ชวีติของคนในสงัคม

• สำมำรถเปลีย่นแปลง

 ได้ตำมยุคสมัย

• สิง่ทีค่นยอมรับนบัถอื

 หรือยึดมั่นในสิ่งใด

 สิ่งหนึ่ง

• อำจจะมีหลักฐำน

 หรือไม่มีหลักฐำน 

• ถ้ำพิสูจน์ได้แล้ว

 ควำมเชื่อนั้นจะ

 หำยไป

• ควำมคิดส�ำคัญที่

 สอดแทรกอยู่ใน

 เรือ่งทีผู่เ้ขยีนต้องกำร

 สื่อมำถึงผู้อ่ำน  

• มักเป็นข้อคิด 

 คติสอนใจ
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