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ความสําคัญของภาษาไทย 
 
 
   “ชาติไทยของเรามีภาษาของเราใชเองเปนสิ่งอันประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมีคา      

ตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมีหนาที่จะตองรักษาไว” 
     พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
ในประเทศไทยภาษาไทยเปนวิชาที่เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลศึกษาจนถึงระดับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต ทวาหากนับจํานวนผูที่เอาใจใสตอการเรียนวิชาภาษาไทยหรือนักวิชาการดาน
ภาษาไทย คนกลุมนี้มีจํานวนเปนอัตราสวนที่นอยเมื่อเทียบกับประชากรไทยทั้งหมด ยิ่งไปกวานั้น
ปญหาการใชภาษาไทยที่เกิดเพิ่มมากขึ้นทุกวันยังแปรผกผันกับความสนใจของคนที่มีตอ
ภาษาไทยของตนเอง ทั้งที่ภาษาไทยเปนสิ่งที่แนบแนนอยูกับชีวิตของเรา หรืออาจกลาวไดวาเรา
ตางก็ใชชีวิตรวมอยูกับภาษาไทย 

ดังที่ไดกลาวแลววาคนทั่วไปยังคงประสบปญหาในการใชภาษาไทย นิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาจึงสมควรที่จะศึกษาเรียนรูภาษาไทยเพิ่มเติมจากฐานความรูเดิมที่มีอยู การ
เรียนวิชาภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาอาจมีความทาทายมากกวาระดับอ่ืนๆที่เคยผานมา เพราะ
ความคาดหวังประการหนึ่งของวิชาภาษาไทยในระดับนี้คือใหผูเรียนสามารถใชภาษาไทยไดอยาง 
“ผูใหญ” ที่สมบูรณทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ แนนอนวา “ผูใหญ” ที่ใชภาษาไทยผิดพลาดเปนอันมาก
ยอมไดรับผลเสียมากกวา “เด็ก” ที่ยังไมไดพัวพันกับกิจอันสําคัญมากนัก  

การเรียนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาใหประสบผลที่นายินดีนั้นนอกจากการใสใจ
ศึกษาบทเรียนในชั้นเรียนและฝกปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดทักษะแลว ส่ิงที่พึงย้ําใหข้ึนใจเสียกอน
คือความสําคัญเปนอเนกประการของภาษาไทย เพราะในการศึกษาใหสัมฤทธิผลนั้น “ฉันทะ” หรือ
ความพึงพอใจควรมีเปนลําดับแรก ทั้งนี้ฉันทะจะเกิดไดก็ตอเมื่อผูเรียนมีทัศนคติเชิงบวกตอส่ิงที่
เรียน ดังนั้น จึงขอกลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยในบริบทการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยสังเขปดังตอไปนี้ 
 
ภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารความคิด  

สวนิต  ยมาภัย (2543, หนา 115) กลาววา “ความคิดของมนุษยสามารถจัดลําดับและ
แสดงออกเปนภาษาไดอยางมีระเบียบ ทําใหบุคคลที่มีประสบการณรวมกันมาบาง สามารถเขาใจ
ความคิดกันและกันได” คํากลาวขางตนแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา อาจ
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กลาวไดวาถึงแมมนุษยจะมีความคิดเฉียบแหลมมากเพียงใดแตหากไมอาจถายทอดออกมาให
ผูอ่ืนทราบได ความคิดนั้นก็จะไมเกิดประโยชนใดๆนอกจากเกิดแกตัวเจาของความคิดเอง 

ภาษาไทยจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะเครื่องมือในการสื่อสารความคิด ผูที่มีความคิดดี
สมควรเปนผูที่มีศักยภาพในการสื่อสารที่ดีดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ศึกษาในขั้นอุดมศึกษาอาจ
ตองเขารับการประเมินผลในรูปแบบตางๆ เชนการสอบแบบปากเปลา การตอบขอสอบแบบอัตนัย
หรือเขียนตอบอาจกลายเปน “ยาขม” ไปทันที หากผูตอบขอสอบไมสามารถถายทอดความคิดที่มี
ลําดับ มีระเบียบ ไมสับสนวกวนเพื่อเอื้อตอการประเมินผลที่แมนตรงยิ่งขึ้น 

ยกตัวอยางเชน ขอสอบกําหนดใหบรรยายความสําคัญของน้ํา ใหนิสิตลองสังเกต
ตัวอยางของขอความที่มีศักยภาพในการสื่อสารคอนขางต่ํา 
 

“น้ําเปนองคประกอบสําคัญของชีวิตมนุษย  รางกายของเรา
ประกอบดวยน้ําหลายสวน น้ําจึงมีความสําคัญกับชีวิตของเรา เราจะขาดน้ํา
ไมได ถาเราขาดน้ําเราก็จะตาย เพราะเราใชน้ําในการอุปโภคบริโภคเราจึงขาด
น้ําไมไดเลย เพราะน้ํามีความสําคัญมากในการดํารงชีวิตของเรา” 

 
ขอความนี้หากอานเพียงผิวเผินอาจรูสึกวาผูเขียนตอบไดยาวจึงนาจะไดคะแนนดี แต

เมื่อพิจารณาใหถองแทจะพบวาขอความนี้ส่ือความไดไมดีนักเพราะเขียนวกวน ไมมีการลําดับ
ความคิดในการสื่อสารใหเห็นประเด็นชัดเจน หรือเห็นพัฒนาการของสารเพื่อนําไปสูความเขาใจ 
ตัวอยางขางตนนํามาจากขอสอบจริงๆ ที่นิสิตเขียนตอบ ชี้ใหเห็นวาแมเราจะเปนเจาของภาษาแต
บางครั้งเรากลับไมสามารถใชภาษาไดอยางเปน “นายของภาษา” คือสามารถใชส่ือสารไดตาม
ประสงค นิธิ เอียวศรีวงศ (2545, หนา 28) กลาวถึงปญหาในลักษณะนี้ไววา  
 

ผมสงสัยเสมอวา  ไมมีอะไรในโลกนี้ที่วัยรุนไทยอยากจะพูดถึงอยาง
ชัดเจน, หรืองดงาม, หรืออยางคมคาย, หรือใหแรงบันดาลใจ, หรือเบิกบานดวย 
รสของคําบางเลยหรือ ไมวาจะเปนหนังสักเรื่อง , เพลงสักเพลง , ครูสักคน , 
หรือแมแตตัวของเขาเอง 
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อยางนี้วัยรุนไทยก็วิบัติ  เพราะไรความสามารถที่จะกาวขาม
อุปสรรคของการสื่อสารทางภาษา ซึ่งเกิดขึ้นปรกติในทุกภาษา  ซ้ํายังยากจน
ทางภาษาอีกดวย  วรรณคดีไทยก็ไมเคยอาน  ภาษาอังกฤษซึ่งมีวรรณคดีอัน
เลอเลิศก็เรียนกันไวเพียงเปนขี้ขาฝร่ัง 

 
เพราะฉะนั้น จึงขอสรุปในที่นี้วา การเรียนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษามิไดมีความมุง

หมายเพียงเพื่อใหนิสิตสามารถสะกดคําหรือออกเสียงใหถูกตามภาพลักษณของวิชาภาษาไทยที่
ปรากฏในสื่อมวลชนเทานั้น แตการเรียนวิชาภาษาไทยมุงหมายใหนิสิตสามารถสื่อสารความคิด
ของตนออกมาเปนภาษาไทยที่ดีได แตจะดีมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความเอาใจใสฝกฝนของ
ตัวนิสิตเอง 
 
ภาษาไทยเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  

ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาการแสวงหาความรูไมไดส้ินสุดที่ในชั้นเรียนเทานั้น แมแตเมือ่
ศึกษาสําเร็จไปแลวก็ตาม การศึกษาในปจจุบันขยายขอบขายออกไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตหรือที่
ภาษาอังกฤษเรียกวา “lifelong learning”  

อาจมีผูแยงวาเราสามารถมีชีวิตที่เปนสุขไดโดยไมตองแสวงหาความรูตลอดชีวิต จริงอยู
เองวาสิ่งนั้นอาจกระทําได แตความจริงประการหนึ่งที่ไมควรลืมคือ “การไดเรียนรูคือความสุขอยาง
หนึ่ง” และภาษาไทยยอมเปนหนึ่งในบรรดาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต การพัฒนาทักษะตางๆในการใชภาษาไทยใหแหลมคมอยูเสมอจะเอื้อตอการเรียนรูอยางมาก 
ไมวาจะเปนทักษะการอานและการฟงที่ใชในการหาขอมูลความรู หรือทักษะการเขียนและการพูด
ที่ใชในการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอ่ืน 

ความไมเอาใจใสที่จะศึกษาภาษาไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูนิสิตนักศึกษากอใหเกิด
ปญหาหลายประการ ปญหาที่สงผลกระทบโดยตรงคือปญหาที่เกิดขึ้นกับการแสวงหาความรูทาง
วิชาการ ดังที่ หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2518, หนา 85) กลาวไววา 
 

นักเรียนชั้นอุดมควรมีความสามารถใชภาษาไทยในการเรียบเรียง 
รายงานและวิทยานิพนธ และรูจักอานหนังสือชนิดตางๆ  ซึ่งถึงแมจะมีไม 
มากนัก  ก็มีพอเพียงในภาษาไทย  นักเรียนควรรูจักอานชีวประวัติ  เอกสาร 
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ประวัติศาสตร โบราณคดี และสามารถอานหนังสือในสายวิชาของตน  แตเทาที่
เปนอยูขณะนี้  นักเรียนไมนิยมอานหนังสือไทย และเพราะไมรูจักอานหนังสือ
ไทย ก็ไมสามารถจะอานหนังสือตางประเทศ ทําใหความรูทางวิชาการจํากัดอยู
ในวงแคบ 

 
ปญหาที่กลาวถึงขางตนหมอมหลวงบุญเหลือกลาวไวในหนังสือ ภาษาไทย-วิชาที่ถูกลืม 

ปญหานี้เปนปรากฏการณเมื่อหลายสิบปกอนแตนับวายังทันสมัยอยู เพราะในปจจุบันจํานวนของ 
“นักเรียนชั้นอุดม” ที่เห็นความสําคัญและเอาใจใสตอวิชาภาษาไทยก็มีจํานวนเรียวลงมากทุกวันๆ 
ดังนั้นนิสิตจึงควรปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอภาษาไทยเพื่อจะไดศึกษาอยางเห็นคุณคาและนําไปใช
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตตอไป 
 
ภาษาไทยเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  

การกลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
นาจะทําใหผูเรียนหันมาเห็นความสําคัญไดบาง ดังจะเห็นไดจากแนวโนมของสถาบันการศึกษา
ตางๆที่เปดหลักสูตรภาษาไทยในเชิง “ประยุกต” มากขึ้น เชน ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร เปนตน 

การเปดหลักสูตรดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาษาไทยเปนสิ่งที่แทรกซึมเขาไปอยูในพื้นที่
ของการประกอบอาชีพอยางที่ไมอาจปฏิเสธได ทั้งนี้อาชีพที่ตองใชภาษาไทยอาจมีทั้งโดยตรงโดย
ออม  ที่เห็นเดนชัดมี นักเขียน นักพูด นักวิจัย ครู นักรอง นักแสดง นักพิสูจนอักษร ผูประกาศ 
บรรณารักษ เลขานุการ นักกฎหมาย ลาม นักแปล แพทย เภสัชกร พยาบาล เปนอาทิ  

อาชีพทั้งหมดที่ไลเรียงมาลวนนับวาอยูในแวดวงของการใชภาษาไทยดวยกันทั้งนั้น ทั้ง
ที่ รู ตัวและไมรูตัว อาชีพอยางครูและนักเขียนดูเหมือนวาจะเปนเขาใจโดยทั่วไปวาเปนผูที่
จําเปนตองเกี่ยวของกับการใชภาษาไทยโดยตรง แตอาชีพอื่น เชน นักกฎหมายและแพทยก็ตองใช
ภาษาไทยการสื่อสารกับผูอ่ืนใหสัมฤทธิ์ผลเชนกัน นักกฎหมายตองดําเนินการซักคานในศาล 
เชนเดียวกับแพทยที่ตองสื่อสารกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงตองใชภาษาไทยสื่อสารไดอยางชัดเจนไมเคลือบคลุม 
ฉะนั้น นอกจากนิสิตจะทํางานไดอยาง “มืออาชีพ” แลว นิสิตยังจําเปนตองใชภาษาไทยไดอยาง 
“มืออาชีพ” ควบคูกันไปดวย 
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ภาษาไทยเปนสิ่งเสริมบุคลิกภาพและการเขาสังคม  
ในกาวเขาสูโลกของการทํางานและสังคมของ “ผูใหญ” นิสิตจะตองเปนผูที่ปรับปรุง

บุคลิกภาพของตนเองใหดีใหนาเชื่อถือ ส่ิงที่ประกอบกันขึ้นมาเปนบุคลิกภาพนั้นไมไดมีแต “เสื้อผา 
หนา ผม” หรือ “กิน นั่ง ยืน เดิน” เทานั้น แตการใชภาษาไทยก็มีสวนในการสงเสริมหรือทําลาย
บุคลิกภาพความนาเชื่อถือไดเชนกัน ยกตัวอยางเชน นิสิตเปดกิจการเปนของตนเองและประสบ
ความสําเร็จ มีพนักงานจํานวนมากในองคกรของนิสิต แตคร้ังหนึ่งนิสิตอานเอกสารพลาดไปเพราะ
ไมไดใชวิจารณญาณอันนําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาด นิสิตก็จะกลายเปนคนที่ไมนาเชื่อถือ ทั้งยัง
อาจถูกประทับตราวาเปนคน “อานหนังสือไมแตก” ทั้งที่ผานการศึกษาระดับสูงมาแลว  

อีกกรณีหนึ่ง นิสิตเปนเจาของกิจการเดิม ในงานเลี้ยงประจําป นิสิตในฐานะผูบริหาร
ควรจะไดกลาว “สาร” เพื่ออวยพร ขอบคุณหรือใหกําลังใจแกพนักงาน แตเมื่อข้ึนไปยืนบนเวทีกลับ
ไมไดกลาวสิ่งใดนอกจากการเปลงเสียง ”เอออา” ใหเปนที่รําคาญแกผูฟง ความนาเชื่อถือในฐานะ
ผูบริหารและบุคลิกภาพก็อาจถูกทําลายไดในลักษณะนี้  

เนื้อหาวิชาของภาษาไทยในที่นี้หมายรวมถึงมารยาทในการสื่อสาร ผูที่เอาใจใสศึกษา
ภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาจึงเทากับวาผานการอบรมมารยาทที่จําเปนในการเขาสังคมไปโดย
ปริยาย มารยาทที่ไดเรียนรูจากวิชาภาษาไทยจึงมีประโยชนโดยตรงตอการเขาสังคม ถึงแมวา
ปจจุบันมโนทัศนเร่ือง “ผูดี” ในสังคมไทยจะผอนคลายลงมากก็ตาม แตเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวา
การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองก็อาจสรางฐานะ “ผูดี” ใหแกเราไดโดยไมตองอาศัยศักดิ์ตระกูล 
ดังที่ปรากฏในหนังสือ สมบัติผูดี เกี่ยวกับการใชภาษาบางประการวา“ผูดียอมไมสนทนาแตเร่ือง
ตนถายเดียว จนคนอื่นไมมีชองจะสนทนาเรื่องอื่นได” หรือ “ผูดียอมไมกลาวถึงความชั่วรายอันเปน
ความลับเฉพาะบุคคลในที่แจง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2538, หนา 9,11) ส่ิงเหลานี้นิสิตจะได
เรียนรูจากวิชาภาษาไทยเชนกัน เพื่อทําตนเองใหกลายเปนคนคุณภาพที่เขาสังคมไดอยาง
เหมาะสม 
 
ภาษาไทยเปนสิ่งแสดงใหเห็นอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ความสําคัญประการสุดทายของภาษาไทยในที่นี้อาจถูกโจมตีวาเปนไปในทาง
อนุรักษนิยมอยูมาก ทวา หากเราเอาใจใสการเรียนรูภาษาไทยก็นาจะทําใหเราเกิดความภูมิใจใน
วัฒนธรรมหรือสังคมของตนเองซึ่งเปนทัศนคติพื้นฐานที่ดีที่จะเอื้อใหคนทั่วไปกระทําสิ่งดีเพื่อ
สวนรวมได  

อัตลักษณคือการบงชี้วาตัวเราคือใคร โดยนัยนี้ อัตลักษณทางวัฒนธรรมจึงเปนการใช
วัฒนธรรมหรือผลผลิตทางวัฒนธรรมแทนสัญลักษณในการบงชี้ตนเอง อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่
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ปรากฏในการใชภาษามีอยูหลายประการ ที่จะสาธกในที่นี้เปนเพียงลักษณะเดนชัดที่สังเกตเห็นได 
ประการแรกคือความเปนคน “เจาบทเจากลอน” ของคนไทยที่สะทอนออกมาในภาษา ภาษิต 
สํานวนตางๆ เชน “ฆาควายเสียดายพริก” “น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย” “ความวัวยังไมทัน
หาย ความควายก็เขามาแทรก” รวมไปถึงศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่ในประวัติวรรณคดีจัดวาเปน
วรรณคดีไทยเรื่องแรกก็มีการใช “สัมผัส” ซึ่งแสดงใหเห็นความนิยมของคนไทยเกี่ยวกับคําคลอง
จองไดเชนกัน 

หากพยายามสรรหาตัวอยางเพื่อใหสอดคลองกับบริบทปจจุบัน เราอาจยกตัวอยางจาก
เพลงไทยสากลที่คนนิยมฟงกันอยางกวางขวาง การใชภาษาไทยในเพลงกลุมนี้ยังคงแสดงอัต-
ลักษณทางวัฒนธรรมของไทยที่เปนคนเจาบทเจากลอน ดังที่มีผูประพันธเพลงหลายคนใหคุณคา
วาเนื้อเพลงที่ประพันธนั้นมีฐานะเทียบเทาบทกวี สังเกตไดจากการใชภาษาที่คลองจองสละสลวย
และเราอารมณสะเทือนใจ เชน เพลง “จองตากับความเหงา” ที่ลานนา คัมมินส เปนผูขับรอง 
 

จองตากับความเหงา 
คํารอง / ทํานอง : พงษศักดิ์ ถนอมใจ            เรียบเรียง : เทอดไทย ทองนาค 
 
ในค่ําคืนที่เหววา  ฉันนั่งจองตากับความเหงา  ชีวิตวางเปลาไมมีใคร 
โลกของฉันมันเปลี่ยนสี  ต้ังแตเขาทิ้งฉันไป  และฉันก็เหลือแคใจราวราว 
จะคิดถึงคําวารัก  ที่เลยผานไปใหมันคุน  ใหใจที่เคยอุน  คุนความหนาว 
จะอยางไรก็ชางมัน  ก็จะคิดถึงวันเกา  ดูซิน้ําตาจะมีเทาไหร 
เมื่อมันเหงาก็ตองเหงา  ยังไงตองทน  ถนนของความเดียวดายยังอีกไกล 
เมื่อมันเหงาก็ตองเหงา  ตองอยูใหได ชีวิตดําเนินตอไป  ขาดเขาแลวมันจะตายใหรูไป 
ในค่ําคืนที่เหววา ฉันนั่งจองตากับความเหงา ยอมรับความเศรา ไมไป 
ไหน บอกตัวเองตั้งแตนี้ ไมมีเขาไมเปนไร จากนี้ตองทําหัวใจใหชิน 
 

เมื่อนิสิตฟงเพลงเหลานี้ขออยาฟงเฉพาะทวงทํานองเทานั้น แตขอใหสังเกตการใชภาษา
ในเนื้อเพลงซึ่งสื่อใหเห็นอัตลักษณทางวัฒนธรรมของเรา การใชคําสัมผัสคลองจองเพื่อส่ืออารมณ  
รวมทั้งแสดงใหเห็นวาภาษาไทยเปนสิ่งที่อยูใกลชิดกับเรา เปนเครื่องมือในการแสดงความคิด 
ความรูสึก ตัวตน ทั้งยังมีคุณคาและนาร่ืนรมย 

ตัวอยางที่จะกลาวตอไปคือระดับภาษาที่มีใชในภาษาไทย นิสิตจะสังเกตเห็นไดชัดเจน
วาภาษาไทยมีหลายระดับ เชน ระดับกึ่งทางการ ทางการ และพิธีการ ระดับของภาษาสอใหเห็นวา
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วัฒนธรรมของเราเพ็งเล็งที่เร่ือง “กาลเทศะ” เปนสําคัญ นิสิตอาจเคยไดยินการกลาวตําหนิเร่ือง
การแตงกายไมถูกกาลเทศะ การใชภาษาไทยผิดกาลเทศะก็มีโอกาสถูกตําหนิไดเชนกัน  

 ระดับภาษาในที่นี้รวมไปถึงคําศัพทและวิธีการสื่อสารเฉพาะที่แสดงความสัมพันธของ
คนในสังคม เชน “เจากับขา(แผนดิน)” และ “สงฆกับฆราวาส” ก็มีการใชคําราชาศัพทที่จําเปนตอง
เรียนรูบาง หรือวิธีการที่เด็กพูดกับผูใหญ ลูกนองพูดหรือส่ือสารกับเจานายก็ตองพิจารณาความ
เหมาะสมดวย เราไมอาจใชภาษาไทยแบบที่เราพูดกับเพื่อนไปพูดกับพระสงฆได ตองมีการ
ดัดแปลงถอยคําหรือใชคําศัพทใหถูกตองสอดคลองตามกาลเทศะซึ่งเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของไทย 

ที่กลาวมาทั้งหมดนาจะพอสรุปไดวาภาษาไทยมีความสําคัญกับชีวิตของเราในหลาย
ดาน ทั้งในการใชชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ การเรียนรูและอื่นๆ ซึ่งการใชภาษาไทยที่ดีมี
ประสิทธิภาพนั้นมิไดมีความหมายแคบแคการออกเสียงควบกล้ําถูกตองหรือสะกดคําถูกอันเปน
ขอเท็จจริงของการเรียนภาษาไทยที่ถูกสื่อมวลชนบีบอัดจนลีบเรียว ดังนั้นนิสิตในฐานะคนที่ใช
ภาษาไทยเปนภาษาแมหรือจําเปนตองใชภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจําวันจึงสมควรฝกฝนทักษะ
ภาษาไทยอยางตื่นตัวอยูเสมอ 
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บทที่  2 
 

การฟง 
 

• ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการฟง 
• การจับใจความสําคัญจากการฟง 
• การฟงอยางมวีิจารณญาณ 
• การฟงสารประเภทตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการฟง 
 
 
 การรับสารดวยการฟง  เปนกระบวนการสําคัญที่เอื้อประโยชนในการดําเนินชีวิตเพราะ
สังคมปจจุบันเปนยุคของขาวสารขอมูล  ผูคนในสังคมจําเปนตองรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  เพื่อ
นํามาใชในชีวิตประจําวัน  การฟงจึงเปนทักษะการรับสารที่สําคัญเพราะมนุษยใชทักษะทาง     
การฟงมากกวาทักษะดานอื่น  ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา  การสื่อสารในแตละวันของมนุษยนั้นใช
ทักษะการฟง  รอยละ  45  การพูด  รอยละ  30  การอานการเขียนรอยละ  25  แสดงใหเห็นวา
มนุษยจําเปนตองใชการฟงในขณะที่ติดตอสื่อสารอยางมาก   
 การฟงสารในชีวิตประจําวันนั้นมีต้ังแตเร่ืองราวทั่ว ๆ ไปรอบตัว  ไปจนถึงเรื่องที่ซับซอน
ที่ผูฟงจะตองอาศัยการตีความ  พินิจพิเคราะหเพื่อทําความเขาใจสารที่ไดฟง  ดังนั้นการฟงเพื่อให
ไดสาระสําคัญหรือใจความสําคัญ  เพื่อใหกระบวนการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลนั้นตองอาศัยการฝกฝน
เปนประจําจนเกิดความชํานาญ  
 
ความหมายของการฟง 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 (2542, หนา 811) ใหความหมายของ
การฟงไววา  “ฟง” หมายถึง  ต้ังใจสดับ  คอยรับเสียงดวยหู  ไดยิน  เชื่อ  ทําตามถอยคํา  เชนใหฟง
คําสั่งผูบังคับบัญชา” 
 จากความหมายของการฟงขางตนจะเห็นไดวา  การฟงมีความแตกตางจากการไดยิน  
กลาวคือ  “การไดยิน”  เปนการรับเสียงทางโสตประสาทซึ่งเปนความสามารถทางรางกายเมื่อระบบ
ประสาทรับเสียงแลวจะไมมีการตีความเพื่อใหเขาใจสารนั้น  สวน  “การฟง”  เปนกระบวนการรับสาร
ทางโสตประสาทเชนเดียวกับการไดยินแตมีสวนที่ตางกันคือการฟงเปนการรับสารอยางตั้งใจและมี
การตีความสารนั้น  ดังนั้นการฟงจึงหมายถึง  การรับรูความหมายของเสียงที่ไดยินดวยความตั้งใจ  
จนสามารถเขาใจ  จับสาระสําคัญ  ตีความสารไดตรงตามเจตนาของผูสงสาร  และนําไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 
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ลําดับขั้นของกระบวนการฟง 
การฟง  ไมใชแคการไดยิน  แตเปนกระบวนการรับสารที่ตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ 

อยางไมวาจะเปนอวัยวะในการรับเสียง  ประสาทสัมผัส  จิตใจที่มีสมาธิ  ทุกสวนนี้ตองรับรูไป
พรอม ๆ กัน  ซึ่งมีกระบวนการ  5  ข้ันตอนดังนี้ 

 
แผนภูมิแสดงกระบวนการฟง 

 
 
1.  ไดยิน  เปนจุดเริ่มตนของการฟงที่มนุษยสามารถทําไดโดยงาย  โดยรับเสียงที่ผาน

เขามาในโสตประสาท  เชน  นิสิตไดยินเสียงอาจารยบรรยายแตนิสิตไมไดสนใจ  ไมสามารถรับรู
หรือตีความทําความเขาใจเสียงที่ไดยินได  ซึ่งแสดงวานิสิตไดยินเสียงอาจารยแตนิสิตไมไดฟง 

2.  รับรู  เมื่อรับเสียงมาไดถาหากเปนการฟงอยางตั้งใจหรือมีสมาธิ  สมองและจิตใจก็
จะรับรูวาสิ่งที่ไดยินนั้นคืออะไร  กอใหเกิดความรูสึกอยางไร  ซึ่งในแตละบุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณที่ตางกันยอมมีการรับรูที่แตกตางกันดวย 

 3.  ตีความ  เมื่อรับวาเปนภาษาที่ตนเองรูจัก  จะตีความหรือแปลความหมายของ
เสียงที่ไดยินนั้นออกมา  การตีความเปนคําหรือกลุมคํา  หรือเปนประโยค  หรือเปนขอความก็
แลวแตความสัมพันธของสิ่งที่ผูสงสารพูดออกมา 

4.  เขาใจ  เมื่อตีความไดแลวผูฟงยอมจะเกิดความเขาใจสารนั้น  โดยอาศัยความคิด
และประสบการณเดิมของผูฟง  ถามีประสบการณมากเกี่ยวกับสารที่ไดฟง  จะเขาใจไดงายและ
รวดเร็ว  ถามีประสบการณนอยจะเขาใจไดยากตองอาศัยเวลาคิดหรือหาขอมูลเพิ่มเติม 

5.  ตอบสนอง  เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการฟง  เมื่อผูฟงตีความ  ทําความเขาใจ
สารไดแลว  ก็จะตอบสนองกลับ (Feedback)  เชน  ยิ้ม  หัวเราะ  โกรธ หรือตอบสนองดวยการ
พูดโตตอบกลับไป 
 
 
 
 
 

รับรู ตีความ เขาใจ ตอบสนองไดยิน 
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จุดมุงหมายของการฟง 
 ผูฟงแตละคนจะมีจุดมุงหมายในการฟงแตกตางกันไปตามความตองการ  ซึ่งสามารถ
แบงอยางกวางได  4  ประการ  คือ 
 

1.  การฟงเพื่อเพิ่มพูนความรู  
     คือการฟงที่ผูฟงมุงที่จะหาความรู  หาคําตอบเพื่อคลายความสงสัย  และเปนการสั่งสม 

ประสบการณ  เชน  การฟงบรรยายในชั้นเรียน  การฟงสัมมนา  การฟงการอภิปราย  ปาฐกถา  ฯลฯ  
ซึ่งเปนการฟงที่ตองอาศัยความสามารถในเรื่องการจับใจความสําคัญ  การตีความ  การแยกแยะ      
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นของผูพูดได  ทั้งตองใชวิจารณญาณตัดสินและประเมินคาสารที่ไดฟงนั้น
ดวย   
 

2.  การฟงเพื่อความเพลิดเพลิน   
     กระบวนการฟงที่ผูฟงมุงหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ความบันเทิงใจ  เพื่อชวย

ผอนคลายอารมณหรือความตึงเครียดที่เกิดขึ้น  เชน  การฟงเพลง  การดูละครซึ่งตองอาศัย  
การฟงประกอบ  ถึงแมวาการฟงเพื่อความเพลิดเพลินจะไมมุงเนนเนื้อหาสาระเทาใดนักแตผูฟง
ก็ตองอาศัยการจับใจความสําคัญในการฟงเชนกัน  เพราะสารประเภทบันเทิงบางครั้งก็จะมี
สาระสําคัญที่นาสนใจและเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตสอดแทรกอยู 

 
     3.  การฟงเพื่อความจรรโลงใจ 
          เปนการฟงที่กอใหเกิดสติปญญา  และเปนการยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น  โดยการฟง
เพื่อจรรโลงใจจะตองใชวิจารณญาณพิจารณาเรื่องที่ฟงอยางมีเหตุมีผล  ประเมินคาสารที่ไดฟงวา
ควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ  เชน  การฟงเทศนา  การฟงปาฐกถาธรรม  ฯลฯ 
 

4.  การฟงเพื่อเขาสังคม   
     เปนกระบวนการฟงเพื่อรักษามารยาทอันดีงามเพื่อที่จะอยูรวมในสังคม  เชน  การฟง 

ในวงสนทนา  ซึ่งในวงสนทนานั้นบางครั้งผูฟงอาจไมสนใจหรือมีความตองการที่จะฟงผูพูดพูดนัก  
แตดวยมารยาทผูฟงก็ตองรับฟงเพื่อรักษามารยาทอันดี 
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ความสําคัญและประโยชนของการฟง 
 การฟงเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดสติปญญา  เกิดความรอบรูเฉลียวฉลาด  และบางครั้ง
ก็ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน  ผูที่ฟงมากและฟงเปนยอมกอใหเกิดประโยชนแกตัวผูฟงอยาง
มากมาย  ประโยชนของการฟงพอสรุปไดดังนี้ 
 1.  กอใหเกิดสมาธิและความมั่นใจ  การตั้งใจฟงทําใหผูฟงเกิดสมาธิพรอมที่จะรับ
ความรูและทําความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ  จากการฟง  ความรูที่ไดรับนี้ทําใหเกิดความมั่นใจ  ผูฟง
มีความเชื่อมั่น  กลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น  สามารถตอบคําถามของผูพูดไดตรงประเด็น 
 2.  ทําใหเกิดการเรียนรูและสั่งสมประสบการณในดานตาง ๆ  ประสบการณบางอยาง
ไมสามารถพบเห็นไดหรือสัมผัสไดดวยตนเอง  การฟงผูอ่ืนพูดทําใหไดรับความรูและประสบการณ
ตาง ๆ  จากผูพูดเพิ่มมากขึ้น  ความรูและประสบการณนั้น ๆ อาจเปนความรูที่ผูพูดไดกลั่นกรอง
ทางกระบวนการคิด  สรุปสาระสําคัญที่งายตอการเขาใจและถายทอดมาสูผูฟง  ทําใหไดรับ
ประโยชนอยางมากมาย 
 3.  การฟงเปนวิธีการผอนคลายความตึงเครียด  การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยแต
ละคนมีวิธีการที่หลากหลาย  และรูปแบบที่แตกตางกันไป  ในบางครั้งอาจเกิดความตึงเครียดจาก
การปฏิบัติภารกิจประจําวัน  จําเปนอยางยิ่งที่ตองหาทางผอนคลายดวยวิธีการตาง ๆ  การรูจักฟง
ทําใหเกิดความสุขในชีวิต  เชน  ฟงรายการวิทยุโทรทัศนที่มีสาระบันเทิง  ฟงเพลง  ฟงดนตรี  ฟง
การแสดงตลก  ฯลฯ  เปนการพักผอนหยอนใจ  ผอนคลายความเครียดไดเปนอยางดี 
 4.  การฟงชวยใหการสื่อสารของมนุษยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคเพราะการฟง
เปนรูปแบบหนึ่งของการรับสาร  ซึ่งถือวาเปนองคประกอบของการสื่อสาร  โดยการฟงทําใหไดรับรู
เร่ืองราวตาง ๆ  ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยในทุก ๆ ดาน  นําความรูที่ไดรับจากการฟงนั้น
ไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตาง ๆ ไดอีกมากมาย 
  5.  กอใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  การฟงเปนมารยาททางสังคมที่สําคัญ  การรับ
ฟงผูอ่ืนแสดงถึงการยอมรับซึ่งกันและกัน  เปนแนวทางในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  
ทําใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
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ลักษณะของผูฟงที่ดี 
 ในการรับฟงสารนั้นนอกจากผูฟงจะตองคํานึงถึงลําดับข้ันของการฟงเพื่อใหการฟงนั้น
บรรลุผลสําเร็จ  เขาใจสารที่ผูพูดสงมาแลวนั้น  ผูฟงยังตองคํานึงถึงมารยาทอันดีในขณะที่ฟง  ซึ่ง
ลักษณะของผูฟงที่ดีและมารยาทในการฟงนั้น  มีดังนี้ 
 
 1.  ความเคารพและยอมรับผูพูด   
          ผูพูดจะตองเปนผูที่มีความรู  ความชํานาญและเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะพูด  อาจกลาว
ไดวาในประเด็นหรือเร่ืองที่ผูพูดจะพูดนั้นผูพูดยอมมีความรูมากกวาผูฟง  และความรูตาง ๆ ที่จะ  
ผูพูดไดนํามาถายทอดสูผูฟงนั้นเปนสาระความรูที่มีประโยชนตอผูฟงอยางมาก  ผูฟงจึงตอง
ยอมรับในตัวผูพูดเพื่อเปนการแสดงความเคารพผูพูดซึ่งถือวาเปนมารยาทสําคัญที่ผูฟงที่ดีพึง
ปฏิบัติ 
 
 2.  ใจกวาง  ยอมรับความคิดเห็นของผูพูด   
            การพูดแตละครั้งนั้นผูพูดจะตองแสดงทัศนะหรือความคิดเห็นสวนตัวเพื่อ
ประกอบการพูดเพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุนการพูดนั้นใหนาเชื่อถือ  ผูฟงจะตองมีใจกวาง  ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูพูด  ถึงแมวาผูฟงอาจจะไมเห็นดวยกับทัศนะหรือความคิดเห็นของผูพูด 
 
 3.  มีวิจารณญาณและความรอบคอบ 
          ผูฟงที่ดีจะตองใชวิจารณญาณในการจับสาระสําคัญหรือประเด็นที่นาสนใจจาก
เร่ืองที่ฟง  ผูฟงตองวิเคราะห  แยกแยะขอเท็จจริงกับความคิดเห็นของผูพูด  และประเมินคาสารที่ผู
พูดสงมาวานาเชื่อถือมากนอยเพียงใด 
 
 4.  มีเจตคติที่ดีตอผูพูดและเรื่องที่ฟง   
      ผูฟงที่ดีตองขจัดอคติและแสดงความรูสึกที่ดีตอผูพูดและเรื่องที่ฟง  วางตัวใหเปน
กลาง  ซึ่งการกระทําดังกลาวจะทําใหเกิดความกระตือรือรนมีความพรอมที่จะฟงเรื่องราวตาง ๆ  
และสามารถรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 15

 5.  มีมารยาทในการฟง   
      มารยาทในการฟงเปนสิ่งจําเปนที่ผูฟงที่ดีพึงรักษาเพื่อเปนการใหเกียรติผูพูดและ
บุคคลอื่น ๆ ที่อยูรวมการสนทนาหรือประชุมนั้น ๆ ซึ่งมารยาทในการฟง  ไดแก 

5.1  ใหเกียรติผูพูด  โดยการแสดงกิริยาอาการที่สุภาพในขณะที่ฟง  เชน  ควร 
เดินทางไปถึงสถานที่ที่มีการพูดกอนเวลาประมาณ  15  นาทีและเมื่อมาถึงกอนก็ควรหาที่นั่ง
ดานหนาพรอมกับนั่งอยูในความสํารวมขณะที่ฟงการพูด  ถาไมมีธุระจําเปนจริง ๆ ไมควรเดินเขา
ออกในขณะที่ผูพูดกําลังพูด  ไมควรนําอาหาร  น้ําดื่ม  ของขบเคี้ยวตาง ๆ เขาไปรับประทานใน
สถานที่ประชุม  ฯลฯ 

5.2  ฟงดวยความสนใจและอดทน  ในขณะที่นั่งฟงควรแสดงกิริยาสํารวม  แสดง 
ความสนใจในการพูด  ไมซุบซิบพูดคุยกัน  ไมวิพากษวิจารณการพูดกับผูฟงดวยกัน  ไมสงเสียง  
โหฮาหรือกระทืบเทาแสดงความไมพอใจผูพูด  ถึงแมวาเรื่องที่ฟงนั้นจะไมใชเร่ืองที่ผูฟงสนใจก็ควร
จะตั้งใจฟงอยางอดทนจนจบและไมควรลุกออกไปในขณะที่ผูพูดยังพูดไมจบเพราะถือวาเปน    
การเสียมารยาทอยางมาก 

5.3  ไมพูดแทรกในขณะที่ผูพูดยังพูดไมจบ  หากมีขอสงสัย  ควรจดบันทึกไว  รอ 
โอกาสถามในชวงที่ผูพูดเปดโอกาสใหถาม  และควรยกมือเพื่อเปนการขออนุญาตผูพูดกอนที่จะ
ถามคําถามผูพูด 

5.4  ควรแตงกายสุภาพและถูกกาลเทศะ  ซึ่งการแตงกายที่สุภาพเหมาะสมตาม 
กาลเทศะแสดงใหเห็นถึงการมีมารยาทที่ดี  ใหเกียรติผูพูดและสถานที่พูด 

5.5  ไมแสดงกิริยารบกวนผูอ่ืน  ในที่นี้หมายถึงผูฟงที่รวมฟงในที่ประชุมนั้น ๆ เชน  
การพูดกันขณะที่ผูฟงคนอื่น ๆ กําลังสนใจและตั้งใจฟง  หรือการแสดงกิริยาอาการ  สงเสียงรบกวน
ผูฟงทานอื่น  อาทิ  การเคาะโตะ  รับประทานขนมขบเคี้ยว  คุยโทรศัพท  เปนตน 
 การเปนผูฟงที่ดีและมีมารยาท  นอกจากจะทําใหไดรับสาระอันเปนประโยชนแลวนั้น  
ยังเปนสิ่งที่แสดงถึงความสุภาพเปนผูมีมารยาทในการเขาสังคมและสรางความสัมพันธอันดีตอ
บุคคลอื่นในสังคมอีกดวย 
 
 
 
 
 
 



 16

วิธีการฝกทักษะการฟง  
 การที่จะประสบผลสําเร็จจากการฟง  หรือฟงอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น  ผูฟงจะตอง

อาศัยการฝกฝน  ทําความเขาใจลําดับข้ันของกระบวนการฟง  รูขอบกพรองของตนเองและ
ปรับปรุงแกไข  และหมั่นฝกฝนทักษะการใชภาษาในดานการฟงอยางสม่ําเสมอ  โดยมีวิธีการฝก
ดังนี้ 

1.  สรางความพรอมสําหรับการฟง  คือ  การสรางแรงกระตุนใหกระตือรือรนที่จะฟง  
ทําใจใหเปนกลาง  ขจัดอคติกับผูพูดและเรื่องที่จะฟง  นอกจากนี้การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเร่ือง
ที่จะฟงมากอนลวงหนา  ก็จะทําใหการฟงนั้นสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเรามีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเร่ืองที่จะฟง  การทําความเขาใจเรื่องที่จะฟงนั้นก็จะงายและรวดเร็วขึ้น 

  2.  ฟงดวยความตั้งใจและมีสมาธิ  คือ  มีใจจดจออยูกับเร่ืองที่ฟง  พยายามจับและ 
ทบทวนใจความสําคัญที่ผูพูดพูด  และวิเคราะห  ตีความสารที่ไดฟง  อยางตั้งใจและมีสมาธิ 

 3.  สังเกตอวัจนภาษาของผูพูดประกอบ  ในการพูดนั้นนอกจากผูพูดจะสงวัจนสารอัน 
เปนถอยคํามายังผูฟงแลว  ผูพูดยังสงอวัจนสารหรือสารที่แสดงออกมาทางกิริยาทาทาง  น้ําเสียง  
สีหนาแววตา  ซึ่งผูฟงจะตองฝกสังเกตและตีความ  ทําความเขาใจอวัจนภาษานั้นใหไดตรงตาม
เจตนารมณของผูพูด 

 4.  จับใจความสําคัญและสรุปความคิดรวบยอด  โดยการตั้งคําถามไวในใจเพื่อหา 
คําตอบจากเรื่องที่ฟง  วา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  ทําไม  หรือเพราะเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น   

5.  พยายามจดบันทึกทุกครั้งในขณะที่ฟงเพื่อเปนเครื่องชวยเตือนความจํา  แตก็พึง 
ระวังวาอยาพะวงกับการจดบันทึกจนลืมฟง 
 
ขอบกพรองในการฟงและวิธีการแกไขขอบกพรองในการฟง 

1.  ไมมีสมาธิในการฟง  อาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมไมวาจะเปนอุณหภูมิที่รอน 

หรือเย็นจนเกินไป  เสียงที่ดังหรือเบาจนเกินไป  หรือมีสาเหตุมาจากภายในจิตใจของผูฟงเอง  เชน  
อารมณไมดี  หงุดหงิด  โกรธ  เสียใจ  ซึ่งการแกไขขอบกพรองนี้ทําไดโดยผูฟงตองพยายามปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมใหได  หรือพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไมเหมาะสมกับการฟง  สวน     
การขาดสมาธิในการฟงอันเกิดจากสภาพจิตใจของผูฟงนั้น  ผูฟงตองรูจักควบคุมอารมณ  ทําจิตใจ
ใหสงบ  เพื่อสรางความพรอมในการรับฟงสาร 
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2.  ไมสามารถจับใจความสําคัญและสรุปความคิดรวบยอดจากเรื่องที่ฟงได  ซึ่งการแกไข 
ขอบกพรองนี้ตองอาศัยการฝกฝนบอย ๆ  โดยกอนที่จะฟงเรื่องราวใด ๆ  ลองถามตัวเองวาในเรื่อง
นี้เราควรรูอะไรบาง  แลวตั้งคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาที่สําคัญทั้งหมด  แลวพยายามหาคําตอบ
จากเรื่องที่ฟง คําตอบที่ไดก็คือ  ใจความสําคัญหรือความคิดหลักของผูพูด  สวนรายละเอียด
ปลีกยอยอื่น ๆ ก็คือพลความหรือความคิดรองที่ผูพูดเสริมข้ึนมาเพื่อสนับสนุนความคิดหลักนั่นเอง 
 3.  มีอคติกับผูพูดหรือเร่ืองที่ฟง  เชน  ไมชอบทาทางการพูดของผูพูด  ไมมีความสนใจ 

ในประเด็นที่ผูพูดจะพูด  มีความคิดเห็นที่แตกตางกับผูพูด  ซึ่งปญหาเหลานี้สงผลใหผูฟงไมอยาก
ฟง  เกิดความเบื่อหนายที่จะฟง  ดังนั้นผูฟงที่ดีตองสรางเจตคติที่ดีตอผูพูด  และขจัดอคติตาง ๆ ให
หมดสิ้นไป  โดยระลึกไวเสมอวา  เร่ืองราวใด ๆ ก็ตามที่ไดรับรูรับฟงตางก็มีประโยชนทั้งสิ้น         
ไมมากก็นอย  อาจไมใชในขณะที่ฟงแตอาจนํามาประยุกตใชไดในอนาคตขางหนา  ถาผูฟง
สามารถขจัดความคับแคบของจิตใจและทําใจใหเปดกวาง  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนใหมากก็จะ
ไดรับสารประโยชนมากมายจากการฟง   
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การจับใจความสําคัญจากการฟง 
 
 การจับใจความสําคัญหรือการจับประเด็นสําคัญจากการฟง  เปนจุดมุงหมายเบื้องตน
ของการฟงประเภทตาง ๆ  เพราะการจับใจความสําคัญจะทําใหผูฟงรับรูและเขาใจสารทีผู่พดูสงมา
วา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร   
 ดังนั้นผูฟงจะตองแยกแยะใหไดวาสวนใดคือพลความสวนใดคือใจความสําคัญ  ซึ่ง  
พลความ  คือขอความประกอบที่เปนสวนขยายรายละเอียดปลีกยอยของใจความสําคัญ  ที่ผูพูด
นํามาขยายหรือสนับสนุนความในใจความหลักใหเดนชัดขึ้น  ซึ่งทําใหผูฟงเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น  
เชน  การยกตัวอยางประกอบ  การเลาเกร็ดความรูประกอบ  การกลาวเปรียบเทียบเรื่องตาง ๆ  
เปนตน   
 การจับใจความสําคัญจากการฟงมีหลักการฟงดังนี้ 
 1.  ต้ังใจฟง  อยางมีสมาธิจดจออยูกับเร่ืองที่ฟงตั้งแตตนจนจบ  และตองทําใจใหเปน
กลางไมมีอคติตอผูพูดหรือตอเร่ืองที่ฟง 

 2.  วิเคราะหเร่ืองที่ฟงวาเปนสารประเภทใด  เชน  คําบรรยาย  ขาว  สารคดี  ละคร   
บทสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องตาง ๆ  
 3.  หาคําตอบจากเรื่องที่ฟงใหไดวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  โดยการวางกรอบคําถามไว
อยางกวาง ๆ  เชน  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  เมื่อไร  เพราะเหตุใด  ผลเปนอยางไร   
 การจับใจความสําคัญจากการฟง  ผูฟงจะตองมีสมาธิ  คิดวิเคราะหตามสารที่ฟงอยาง
คลองแคลว  ฟงแลวสามารถจับประเด็นสําคัญและสรุปความได  ดังนั้นผูฟงที่มีความสามารถใน
การจับใจความสําคัญยอมจะเปนผูที่มีความสามารถในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็วดวย 
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การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 

ในการรับฟงสารประเภทตาง ๆ  ผูฟงจะตองใชวิจารณญาณในการฟง  ซึ่งคําวา  
“วิจารณญาณ”  นั้นมาจากรากศัพทภาษาบาลีสันสกฤต  คือ  

วิจารณ   หมายถึง  การคิดใครครวญโดยใชเหตุผล 
ญาณ     หมายถึง  ปญญา  หรือความรูข้ันสูง 
วิจารณญาณ  หมายถึง  ปญญาที่สามารถรูหรือใหเหตุผลที่ถูกตอง 
ดังนั้น  การฟงอยางมีวิจารณญาณ  จึงเปนการฟงที่ผูฟงตองใชสติปญญาคิดใครครวญ  

หาเหตุผลจากเรื่องที่ฟง  กลาวคือเมื่อไดฟงสารใด ๆ แลวตองใชสติปญญาคิดใครครวญจนเขาใจ
เร่ืองราว  และสามารถใหคําอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองนั้นไดอยางถูกตองและมีเหตุผล  ซึ่งขั้นตอนของ
การฟงอยางมีวิจารณญาณมีดังนี้ 

 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 

 
 

1.  ทําความเขาใจ   
        ในการรับฟงสารประเภทตาง ๆ  ผูฟงตองสามารถเขาใจเรื่องที่ฟงและจับประเด็น

สําคัญไดวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  เพราะเหตุใด  หรือทําไมจึงเปนเชนนั้น   
 
2.  วิเคราะหเรื่องราว   

        การวิเคราะห  คือ  การแยกแยะออกเปนสวน ๆ  แลวคิดพิจารณาแตละสวนใหเขาใจ 
ดังนั้นการวิเคราะหเร่ืองราวคือการแยกแยะเนื้อหาออกเปนสวน ๆ  เพื่อทําความเขาใจและ
พิจารณารูปแบบ  เนื้อหา  วิธีการนําเสนอสาร  วานาสนใจหรือไม  สํานวนภาษาเปนอยางไร  เปน
ภาษาทางการหรือภาษาพูด  มีความกระชับชัดเจนหรือไม   

 
3.  ใครครวญ 

    เปนการไตรตรองพิจารณาเหตุผลแลวตีความหมายของผูพูด  รวมทั้งตองดูวาสารที่ 
นําเสนอเปนสารประเภทใด  ใหความรู  โนมนาวใจ หรือจรรโลงใจ 

เขาใจ วิเคราะห ใครครวญ วินิจฉัย ประเมินคุณคา
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4.  วินิจฉัย 
         คือการแยกใหไดวาสวนใดคือขอเท็จจริงสวนใดคือขอคิดเห็น  ซึ่งขอเท็จจริง คือ  

ขอความหรือเหตุการณที่เปนมาหรือเปนอยูจริง  เปนสิ่งที่เชื่อถือได  สวนความคิดเห็น  คือ  
ความเหน็ของแตละบุคคล  อาจจะเหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได  ซึ่งจะเชื่อไดก็ตอเมื่อมีการพสูิจน
ใหเห็นจริง  หรือมีเหตุผลอันนาเชื่อถือมาสนับสนุนความคิดนั้น   

    ดังนั้น  เมื่อไดฟงเรื่องราวหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองใดก็ตาม  ผูฟงจะตองวินิจฉัย
ใหไดวา  สวนใดคือขอเท็จจริง  หรือ  สวนใดเปนความคิดเห็น  และความคิดเห็นนั้นมีเหตุผลนาเชื่อ
ไดมากนอยเพียงใด 

 
5.  ประเมินคุณคา 

        การประเมินคุณคาสารที่ฟงได  ก็คือ  ตองสามารถตัดสินไดวาเรื่องที่ฟงมีคุณคามาก
นอยเพียงใด  สามารถสรุปความเห็น  หาสวนดีและขอบกพรองของสารที่ไดฟงอยางมีเหตุผล  
นาเชื่อถือ  และประเมินคาของสารตาง ๆ ดวยใจที่เปนกลาง  ปราศจากอคติ  และพิจารณาอยาง
รอบคอบถี่ถวน 

   กลาวโดยสรุป  การใชวิจารณญาณในการฟงตองเริ่มตนดวยการฟงอยางตั้งใจ  
ตอจากนั้นก็พยายามทําความเขาใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่ฟง  แลวจึงคิดใครครวญตามไปดวย  
โดยใชความรู  ความคิด  เหตุผล  และประสบการณประกอบเพื่อวินิจฉัยและประเมินคุณคาของ
สารที่ไดฟงนั้นเอง 
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การฟงสารประเภทตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 
 
 ปจจุบันการฟงนับวาเปนทักษะที่ใชกันมากที่สุดในชีวิตประจําวัน แตการฟงในแตละครั้ง
นั้นยอมมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันออกไป ผูฟงจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับสารที่ตนฟง      
เพื่อนําไปสูความเขาใจตอไปใหได 
 
การฟงขาว 
 ขาว ตามความหมายกวาง ๆ จะหมายถึง เร่ืองราว เหตุการณ ที่แสดงหรือบงบอก   
ความเปนไปในสังคม บานเมือง การนําเสนออาจจะปรากฏในประเภทสื่อส่ิงพิมพ เรียกวา 
หนังสือพิมพ หรือเปนการประกาศผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต  
เปนตน นอกจากนี้ความหมายของคําวาขาว ยังรวมไปถึงคําบอกเลา คําเลาลือตาง ๆ ดวย 
 ในปจจุบันการฟงขาวอาจจะมีอิทธิพลในบางสวน ในการดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะ
ส่ือในรูปแบบตาง  ๆ  ที่ออกมาเพื่อนําเสนอนั้น  มีอยูหลายประเภท  ไมวาจะจากการอาน                
ในหนังสือพิมพ หรือในอินเทอรเน็ตก็ตาม ซึ่งทั้ง 2 วิธีที่กลาวขางตนลวนไดรับความนิยมแพรหลาย
ในการรับสาร แตการฟงขาวนั้น ผูรับสารสวนใหญก็ใหความนิยมไมยิ่งหยอนไปกวากัน เราจึง
จําเปนที่จะตองรับสารจากการฟงขาวใหเปน จับประเด็นสําคัญหรือใจความสําคัญของขาวที่ฟง   
ใหได เพื่อความถูกตอง ชัดเจนของสาร สงผลไปสูความเขาใจในขอเท็จจริงที่นําเสนอผานสื่อตาง ๆ 
ออกมา  
 อันที่จริงแลวไมวาจะเปนการอานขาวหรือฟงขาว ลวนนิยมใชหลักในการจับใจความ
สําคัญลักษณะเดียวกัน กลาวคือ  
 1.  ต้ังใจฟง  โดยมีสมาธิและอยูที่ที่ไดยินชัดเจน  ไมมีส่ิงรบกวนภายนอก มาเปน
อุปสรรคในการฟงครั้งนั้น ๆ  
 2.  ในขณะฟง  ผูฟงตองจับประเด็นสําคัญใหไดวามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น มีสาเหตุ    
มาจากอะไร และผลของเหตุการณนั้นเปนอยางไร โดยทั่วไปมักใชหลักในการจับใจความสําคัญ
ของสาร เรียกวา หลัก 5 W 1 H  ไดแก ใคร(Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) 
ทําไม/เพราะเหตุใด (Why)  และอยางไร (How)  
 3.  เรียบเรียงใหเปนภาษาที่เขาใจงาย  ชัดเจน  กระชับ  หากตองเผยแพรตอก็จะเปน
เร่ืองที่สามารถสื่อความเขาใจไดชัดเจนขึ้น 
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ตัวอยางที่  1 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจับใจความสาํคัญไดวา 

นักออกแบบ (ใคร) ในสหรัฐอเมริกา (ที่ไหน) ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอรพกพาขนาด
เล็ก (ทาํอะไร) ซึ่งไมเหมาะสมกับสรีระของผูใช (อยางไร) 

ขั้นตอนการเรียบเรียงใหม 

การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กนั้น   นักออกแบบในประเทศ
สหรัฐอเมริกายอมรับวายังไมเหมาะสมกับสรีระของผูใช 

ตัวอยางที่  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอมพจิ๋ว 
เครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพาฟลิบสตารท ในซีแอดเติล สหรัฐอเมริกา ซึ่ง

ถูกออกแบบใหเล็กกวาคอมพิวเตอรขนาดปกติ แตนักออกแบบก็ยอมรับวาอาจจะไม
คอยเหมาะสมกับสรีระของผูใช 

                                                                                                            (“คอมพจิ๋ว”, 2550) 

โอทอปป 50 เนนสรางงานและสรางรายได 

ดร.นิรันดร จงวุฒิเวศย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปดเผยถึงแผนการสงเสริม
ผลิตภัณฑ  ชุมชนและทองถิ่น หรือสินคาโอทอปในป 2550 สําหรับการสงเสริมผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่น   กรมฯ ไดปรับแผนกลยุทธเนนการผลิตสินคาตามความตองการของตลาด
มากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสรางมาตรฐานและคุณภาพ
การผลิต โดยจะประสานงานรวมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ
ชุมชนใหไดมาตรฐานและคุณภาพตรงกับความตองการของผูซื้อ ในดานการตลาดจะประสาน
กับกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อจะไดรับทราบถึงความตองการของตลาดที่
แทจริง ทั้งนี้ไดแยกประเภทสินคาโอทอปที่ลงทะเบียนในป 2549 แบงเปนประเภทอาหาร 
19,769 ผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 3,724 ผลิตภัณฑ ประเภทผา เครื่องแตงกาย 
จํานวน 18,871 ผลิตภัณฑ ประเภทของใช ของตกแตง ของที่ระลึก จํานวน 27,836 ผลิตภัณฑ 
และประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 6,676 ผลิตภัณฑ 
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ขั้นตอนการจับใจความสําคัญไดวา 

ดร.นิรันดร จงวุฒิเวศย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (ใคร) ปรับแผนกลยุทธเนนการผลิต
สินคาตามความตองการของตลาด (ทําอะไร) โดยประสานงานรวมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงผลิตภัณฑชุมชน ในดานการตลาดจะประสานกับกระทรวงพาณิชยและกระทรวง
อุตสาหกรรม(อยางไร) 

ขั้นตอนการเรียบเรียงใหม 

ดร.นิรันดร จงวุฒิเวศย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ปรับแผนกลยุทธโดยเนนการผลิต
สินคาตามความตองการของตลาด ไดประสานงานกับกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรม  
พรอมทั้งยังรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑของชุมชนตาง ๆ 

ขาวที่ผานทางสื่อตาง ๆ นั้น การพิจารณา (กรองขาว) ถือวาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ
อยางยิ่ง ถึงแมวาการเสนอขาวผานสื่อตาง ๆ ที่นําเสนอสูผูบริโภคมีความหลากหลายแหลง 
หลากหลายชองทาง ความรวดเร็วที่ตองไดมาซึ่งเนื้อหาหรือประเด็นของขาวนั้น นับวาเปนชั่วโมง
รีบดวนของการแขงขันในการนําเสนอของแหลงตาง ๆ ฉะนั้นการวิเคราะหและการใชวิจารณญาณ 
จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชในการตัดสินใจเชื่อ และเขาใจในเนื้อหา เนื่องจากความเรงรีบจากการ
แขงขันอาจจะนําเสนอขาวเบี่ยงเบนไปจากขอเท็จจริง เกิดผลเสียหายแกผูตกเปนขาวได 
 
 
 

สําหรับเปาหมายการดําเนินการนั้นคาดวาชุมชนจะตองมีรายไดจากการสรางงานสราง
อาชีพและการจําหนายผลิตภัณฑไมนอยกวาแปดหมื่นลานบาท และสรางความแตกตางและ
มูลคาเพิ่มสินคาเพื่อความสามารถในการแขงขัน เพิ่มทุนปญญา เสริมสรางความรูและศักยภาพ
ในการประกอบธุรกิจไดอยางยั่งยืน และสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและเสริมสรางการ
มีสวนรวมของประชาชน 

                                                                     (โอทอปป 50 เนนสรางงานและสรางรายได, 2550) 
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การฟงบรรยาย 
ในปจจุบันการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น การฟงบรรยายในชั้นเรียน  เปนการรับสาร

รูปแบบหนึ่งที่นักเรียนและนักศึกษาตองปฏิบัติอยูเสมอ  ถึงแมวารายวิชาดังกลาวจะเปนวิชาเนน
บรรยายหรือมีภาคปฏิบัติดวยก็ตาม  การจับใจความสําคัญใหเปน และสรุปประเด็นสําคัญใหได  
ลวนแลวแตมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหผู เ รียนทําความเขาใจ และลดระยะเวลาใน          
การทบทวน สงผลไปสูการสรุปแนวความคิดที่เปนประเด็น เปนลําดับข้ันตอนตอไป 

การบรรยาย หมายถึง การชี้แจงหรืออธิบายเรื่องใหฟง ลักษณะของสารที่บรรยายอาจ
เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ ทั้งหมด หรือบางครั้งอาจจะมีความคิดเห็นของผูบรรยายแทรกอยู 
หรืออาจมีลักษณะเปนการวิเคราะหเร่ืองราวดวยทฤษฎีตามความเชื่อของผูบรรยายก็ได 

ดังนั้น ในการฟงบรรยายตองจับความคิดที่เปนประเด็นหลักใหไดกอนวา ผูบรรยายกําลัง
พูดถึงเรื่องอะไร เมื่อเราสามารถสรางกรอบความคิดโดยไมหลงไปประเด็นอื่นไดแลว จากนั้นผูฟง
จะตองจับสาระสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดนั้น รวมทั้งพลความ 
(ใจความรอง) และพยายามแยกแยะสวนที่เปนขอเท็จจริง เชื่อถือได หรือสวนที่เปนความคิดเห็น
ออกจากกัน โดยในสวนที่เปนความคิดเห็นนี้ผูฟงจําเปนจะตองใชวิจารณญาณมาชวยในการ
ตัดสินใจถึงความนาเชื่อถือ ความมีเหตุมีผล หรือมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอเพียงใด เพื่อเปน
ประโยชนและเปนความรูแกผูฟงในการนําความรูไปใชตอไป 

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

การบรรยายพิเศษเรื่อง 

การวิจารณวรรณศิลปในฐานะพลังทางปญญาของสังคมรวมสมยั 

โดย รศ.ดร.รืน่ฤทัย  สัจจพันธุ 

ตอนที่ 5 การวิจารณเปนพลังทางปญญาใหแกสังคมไดหรือไม อยางไร 
เมื่อการวิจัยเสร็จส้ิน มีขอยืนยันตรงกันจากสรรนิพนธบทวิจารณ 50 บท จากบท

สัมภาษณผูรูจํานวน 30 คน จากการเสวนาในหมูนักวิจารณและนักเขียนรุนใหม และจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งวา การวิจารณเปนพลังทางปญญาใหแกสังคมได เพราะ
ประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจารณนําเสนอไวอาจกระตุนผูอานใหคิดตาม และสะกิดใจใหคิดตอดวย
ตนเอง นอกจากนี้ เนื่องจากวรรณกรรมเปนบทวิจารณชีวิต ความคิดของนักวิจารณจึงไมเพียง
ทําใหผูอานเขาใจความหมายของตัวบท แตยังเขาใจชีวิตและความเปนมนุษยอีกดวย นัก
วิจารณที่สามารถถายทอดพลังทางปญญาลงไปยังบทวิจารณจึงตองเปนผูมีคุณสมบัติเชนที่  
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Mr. Gert Pfafferodt กลาวไววา “นอกจากสํานึกทางศิลปะที่ถูกตองแลว นักวิจารณเปน
นักวิพากษสังคมดวย” ดังนั้นอาจกลาวไดวาบทวิจารณที่มีพลังทางปญญาตองเปนการ
วิจารณที่แสดงสํานึกทางศิลปะควบคูไปกับการแสดงสํานึกทางสังคม  

ทั้งนี้ทั้งนั้นพลังทางปญญาของบทวิจารณจะเกิดผลมากนอยแคไหนอยูที่ตนทุน
ทางปญญาของผูวิจารณและผูอานดวยสวนหนึ่ง ผูวิจารณที่มีปญญาสามารถจุดประกาย
ความคิดใหผูอานได ทํานองเดียวกันคนอานที่มีปญญาก็สามารถรับความคิดจากนัก
วิจารณไปคิดตอดวยตนเองใหเกิดความงอกงามทางสติปญญาตอไป นอกจากนี้ พลังทาง
ปญญาของบทวิจารณบางบทอาจจะเปนประกายโชติชวงในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง เพราะ
สอดคลองกับบริบทหรือกระแสความคิดของสังคม ในขณะที่พลังทางปญญาของบท
วิจารณบางบทอาจจะมีความเขมแข็งคงทน จนมีอิทธิพลขามเวลาขามวัฒนธรรมได 
ตัวอยางเชนบทวิจารณของจิตร ภูมิศักดิ์  บรรจง  บรรเจิดศิลปและนายผี ซึ่งใชแนวคิด
แบบมารกซิสต เปนบทวิจารณที่มีพลังสั่นสะเทือนของความคิดของสังคมไทยในชวง
ทศวรรษ 2490 ซึ่งมีความขัดแยงทางการเมืองสูงระหวางแนวคิดฝายขวาและฝายซาย บท
วิจารณดังกลาวยังมีพลังตอเนื่องมายังยุค 14 ตุลา 16 ซึ่งความคิดที่มีตอวรรณกรรมเพื่อ
ชีวิตมีความเขมขนไมแพกัน ในปจจุบัน พลังทางปญญาของบทวิจารณแนวมารกซิสต
เหลานี้ออนแรงลงไปจนแทบไมมีบทบาทใดสําหรับสังคมที่มีความขัดแยงในดาน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวาอุดมการณการเมืองเชนนี้ แตเราก็ไมอาจปฏิเสธ
บทบาททางความคิดของบทวิจารณเหลานี้ที่มีตอสังคมไทยในชวงหนึ่งที่ผานมาได บท
วิจารณในลักษณะเชนนี้จึงไดรับการคัดเลือกเปนสวนหนึ่งของสรรนิพนธ 

ผลกระทบจากการวิจารณในทางกวางและลึกเปนปจจัยที่ทําใหบทวิจารณมี
คุณคาขามกาลเวลาและยุคสมัยได บทวิจารณ “ศัตรูที่ล่ืนไหล : แงมุมหนึ่งของวรรณกรรม
ไทยรวมสมัย” ของ เจตนา  นาควัชระ เปนอีกตัวอยางหนึ่งของบทวิจารณที่มีพลังทาง
ปญญา เพราะสงผลกระทบอยางกวางขวางตอศิลปนผูสรางสรรค นักอาน นักวิจารณ 
นักวิชาการ ทําใหเกิดการ “ครุนคิดพินิจลึก” อันเปนประโยชนตอการพัฒนาการสรางสรรค
วรรณกรรม ตลอดจนพัฒนาการอานและการวิจารณอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

นอกจากการวิจารณจะชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมแลว 
การวิจารณที่เปนพลังทางปญญายังชี้ใหเห็นคุณคาของวรรณกรรม ทั้งวรรณกรรมในอดีต 
วรรณกรรมสมัยใหม วรรณกรรมพื้นบานชายขอบ และวรรณกรรมซอนนัยลึกซึ้งจนผูอานที่ 
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ความคิดหลัก      การวิจารณเปนพลังทางปญญาใหแกสังคม 
ใจความสําคัญ    การวิจารณเปนพลังทางปญญาใหแกสังคมได ดังนี้ 
1.  กระตุนผูอานใหคิดตาม และคิดตอดวยตนเอง 
2.  ทําใหผูอานเขาใจความหมายของตัวบท เขาใจชีวิต และความเปนมนุษย 
3.  บทวิจารณที่มีคุณคา ขามกาลเวลาและยุคสมัย ทําใหเกิดการครุนคิดพินิจลึก อันเปน

ประโยชนตอการพัฒนาการสรางสรรควรรณกรรม ตลอดจนพัฒนาการอานและการวิจารณ    
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

4.  ชวยไขกุญแจเปดโลกซับซอนของวรรณกรรม และเปดโลกทัศนของผูเขียนที่มีตอชีวิต
และสังคม 

5.  ทําใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของสังคม กระตุนเตือนนักเขียนและ
นักอานใหเรียนรูและปรับตัวรับสถานการณ 

ขาดวิจารณญาณอาจเขาไมถึงหรือเขาใจผิด การวิจารณชวยไขกุญแจเปดโลกซับซอนของ
วรรณกรรม และเปดโลกทัศนของผูเขียนที่มีตอชีวิตและสังคม การวิจารณในลักษณะเชนนี้
จึงยังเปนประโยชนทางปญญาแกมหาชน 

ในปจจุบัน สังคมเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว นักเขียนจําเปนตองพัฒนางานเขียน
ของตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของสังคม การวิจารณที่กระตุนเตือน
ใหนักเขียนและนักอานใหเรียนรูและปรับตัวรับสถานการณ จึงเปนสื่อกลางที่เปน “สติ” 
และ “ปญญา” แกสังคม แมบทวิจารณในลักษณะเชนนี้จะมีอยูไมมากนัก แตก็มีตัวอยาง
อยูในสรรนิพนธสองสามรายการ 

บทวิจารณที่ใชทฤษฎีใหม ๆ สรางความตื่นตัวในวงการวิจารณไมนอย ทําใหนัก
วิจารณตระหนักในการแสวงหาความรู ติดตามทิศทางความเคลื่อนไหวของวงวรรณกรรม
และการวิจารณ และกาวใหทันพัฒนาการของนักเขียนรุนใหม การวิจารณจึงสามารถ
กระตุนใหเกิดมุมมองและมิติใหม ๆ ในการสรางและเสพวรรณกรรม 

จากที่ไดกลาวมาแลวนี้ จะเห็นไดวาการวิจารณเปนกิจกรรมทางปญญาที่
เชื่อมโยงไตรภูมิแหงวรรณกรรม คือ ผูสราง วรรณกรรมและผูเสพ ใหเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เกิดความเขาใจและเรียนรูไปดวยกัน ขับเคลื่อนไปพรอมกัน และพัฒนาไปอยางมี
เปาหมายในทางสรางสรรค เชนนี้แลวการวิจารณจึงเปนพลังทางปญญาแกสังคมทุกยุค
ทุกสมัย 
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6.  กระตุนใหเกิดมุมมองและมิติใหม ๆ ในการสรางและเสพวรรณกรรม 
               การวิจารณเชื่อมโยงไตรภูมิแหงวรรณกรรม คือ ผูสราง วรรณกรรม และผูเสพใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความเขาใจและเรียนรูไปดวยกัน ขับเคลื่อนไปพรอมกันและพัฒนาไป  
อยางมีเปาหมายในทางสรางสรรค การวิจารณจึงเปนพลังทางปญญาแกสังคมทุกยุคทุกสมัย 
 

นอกเหนือจากเนื้อหาการจับใจความสําคัญจากเรื่องการฟงขาวและการฟงบรรยาย     
ในเรื่องที่ผานมา   สารประเภทอื่น  ๆ  ที่นักเรียนและนักศึกษาสวนใหญมักจะได รับฟง                    
ในชีวิตประจําวันยังมีอีกหลายประเภท  ซึ่งจะขอหยิบยกรวมทั้งแนะนําถึงจุดมุงหมายและวธิกีารฟง
สารประเภทตาง ๆ ไวพอสังเขปดังนี้ 

1.  การฟงปาฐกถา 
2.  การฟงสุนทรพจน 
3.  การฟงอภิปราย 
4.  การฟงโตวาที 
5.  การฟงนิทาน 
6.  การฟงโฆษณา 
7.  การฟงเพลง 
8.  การฟงบทละครวิทยุ 

 
การฟงปาฐกถา 

ปาฐกถาเปนการบรรยายอยางหนึ่ง  สวนใหญจะเปนไปในทางวิชาการ  ซึ่งอาจจะ
หมายถึงถอยคําหรือเร่ืองราวทางวิชาการที่กลาวหรือบรรยายในที่ชุมชน 

จุดมุงหมายในการฟงปาฐกถา 
1.  เพื่อเรียนรูนอกเหนือไปจากบทเรียน 
2.  เพื่อศึกษาถึงลีลาการพูดและยกตัวอยางเชิงวิชาการ 
3.  เพื่อนําความรูไปใชในทิศทางที่เกี่ยวของกับวิชาการ 
วิธีการฟง 
1.  มีความตั้งใจไมคิดสับสน 
2.  จับหรือสรุปประเด็นสําคัญใหได   
3.  นับถือและเชื่อมั่นในองคปาฐก (ผูปาฐกถา) 
4.  อาจจะใชหลักการตั้งและตอบคําถาม  หรือจดบันทึกยอในสวนที่เห็นสมควร 
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การฟงสุนทรพจน 
สุนทรพจน  หมายถึง  คําพูดที่ดี  ไพเราะและลึกซึ้งกินใจ  มักจะไดรับฟงในงานที่เปนพิธี

การและตองเปนโอกาสที่เหมาะสม  เพราะคําสุนทรพจนพูดพร่ําเพร่ือไมได  เชน  นายกรัฐมนตรี
กลาวคําสุนทรพจนเนื่องในวันปใหม  ประธานรัฐสภากลาวคําสุนทรพจนถวายพระพรสมเด็จ    
พระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เปนตน  

จุดมุงหมายในการฟงสุนทรพจน 
1.  เพื่อฟงการเรียบเรียงภาษาที่สละสลวย 
2.  เพื่อใหทราบสาระสําคัญของเรื่องที่ฟง 
3.  เพื่อเก็บเปนคลังขอมูล  สงผลใหเรามีคลังคําศัพท  สํานวนที่ไพเราะ  สละสลวย   

และนํามาใชในโอกาสที่ตองการได 
วิธีการฟงสุนทรพจน 
1.  มีความตั้งใจและรับฟงดวยความชื่นชมยินดี 
2.  มีความเขาใจในเรื่องที่พูด  และเขาใจลักษณะของวันสําคัญนั้น ๆ  
3.  ไมควรมีความคิดโตแยง 

 
การฟงอภิปราย 

การอภิปราย  หมายถึง  การพูดจากัน  การปรึกษาหารือกัน  หรือถกเถียงกันดวยเหตุผล
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซึ่งผูอภิปรายจะแสดงความคิดเห็นของตนทํานองคัดคานหรือคลอยตามก็ได 

จุดมุงหมายของการฟงอภิปราย 
1.  เพื่อไดรับความรูเชิงวิชาการ 
2.  เพื่อรับฟงแนวคิดจากผูอภิปราย 
3.  เพื่อเกิดความคิดสรางสรรค 
วิธีการฟงอภิปราย 
1.  ไมมีอคติ  ไมโนมเอียงหรือเขาขางผูอภิปราย 
2.  ควรมีความรูในเรื่องที่ฟงอยูบาง 
3.  อาจจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับผูอภิปรายก็ได  
4.  ควรมีสมุดจดบันทึก  เพื่อนํามาจดบันทึกสาระสําคัญตาง ๆ  
5.  ถาเกิดขอสงสัย  สามารถสอบถามผูอภิปรายได  ตามความเหมาะสม 
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การฟงโตวาที 
การโตวาที  คือ  การพูดแบบหมูคณะ  เปนการพูดโตแยงกันในญัตติใดญัตติหนึ่งดวย

การใชคารมคมคาย  แสดงซึ่งเหตุและผลเพื่อเอาชนะฝายตรงขาม  การโตวาทีจัดเปนประเภทหนึ่ง
ของการอภิปราย 

จุดมุงหมายของการฟงโตวาที 
1.  เพื่อฟงการใชอารมณและการแสดงเหตุผล 
2.  เพื่อฟงการหักลางกันดวยปฏิภาณ 
3.  เพื่อความบันเทิงใจ 
วิธีการฟงโตวาที 
1.  ทําความเขาใจกับญัตติที่โต 
2.  ไมมีอคติ  ไมลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 
3.  ศึกษาการใชคํา  สํานวนและการใชเหตุผลประกอบ 
4.  สรุป  ตัดสินดวยตนเองไวในใจวาฝายใดเปนผูชนะ  ซึ่งจะชวยใหการฟงมีรสชาติ

เพิ่มข้ึน 
 

การฟงนิทาน 
นิทาน  คือ  เร่ืองราวที่บอกเลาสืบตอกันมาตั้งแตคร้ังอดีตกาลและถูกเผยแพรมาจนถึง

ปจจุบัน  โดยคําวานิทานนั้นแตเดิมจะเปนการบอกเลาแบบปากตอปาก  (มุขปาฐะ)  แต            
ชองทางการเผยแพรในปจจุบันมีการเก็บรวบรวมเปนลายลักษณอักษร  เพื่อคงไวซึ่งขอมูลนิทาน
ตาง ๆ เพิ่มขึ้น 

จุดมุงหมายในการฟงนิทาน 
1.  เพื่อความบันเทิง 
2.  เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
3.  เพื่อเปนคติเตือนใจ  (หากมี) 
วิธีการฟงนิทาน 
1.  ปลอยอารมณและทําจิตใจใหปราศจากความตึงเครียด 
2.  ไมควรมีความคิดโตแยง  หรือมีอคติ 
3.  พยายามจับประเด็นสําคัญวามีคติเตือนใจอยางไร 
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การฟงโฆษณา 
โฆษณานับเปนสื่อที่มุงโนมนาวจิตใจ  ใหเกิดความตองการในการบริโภคและอุปโภค  

ในสินคาชิ้นนั้น  การฟงโฆษณาจึงจําเปนที่ตองมีวิจารณญาณในการตัดสินพอสมควร   
จุดมุงหมายในการฟงโฆษณา 
1.  เพื่อศึกษาถึงประโยชนของสิ่งที่นํามาโฆษณา 
2.  เพื่อศึกษาการใชถอยคํา   
3.  เพื่อประเมินคาสิ่งที่นํามาโฆษณาวาเห็นดวยหรือไม  อยางมีเหตุผล 
วิธีการฟงโฆษณา 
1.  ฟงแลวคิดพิจารณาหาเหตุผลวาควรเชื่อหรือไมเพียงใด  เพราะวัตถุประสงคของ   

การโฆษณาคือตองการใหผูฟงคลอยตาม 
2.  ควรศึกษาการใชถอยคําและภาษาวากลาวเกินจริงหรือไม  อยางไร  หรือใชคําผิด

ภาษามาตรฐานหรือไม  เพราะการโฆษณานิยมใชถอยคําสั้น  กะทัดรัด   
3.  ตองมีวิจารณญาณในการฟง 

 
การฟงบทเพลง 

บทเพลง เปนสารประเภทบันเทิงที่ไดรับความนิยมในทุกกลุมบุคคล ทั้งนี้อาจจะเปน
เพราะความหลากหลายของสื่อ ที่ผูฟงสามารถเลือกฟงได การฟงเพลงใหเขาใจเนื้อหาและเขาถึง
สุนทรียะนั้นถือวาเปนสิ่งสําคัญ  ผูฟงจึงควรมีอารมณรวมและเขาใจในเนื้อหาของเพลงที่ฟง 

จุดมุงหมายในการฟงเพลง 
1.  เพื่อความบันเทิง  ผอนคลายความตึงเครียด   
2.  เพื่อเขาถึงสุนทรียะของเสียงเพลง 
3.  เพื่อศึกษาการใชถอยคํา สํานวนโวหาร  การแทนความหมาย 
4.  เพื่อเปนคติเตือนใจ 
วิธีการฟงเพลง 
1.  ปลอยอารมณและทําจิตใจใหปราศจากความตึงเครียด 
2.  ไมควรมีความคิดโตแยง  หรือมีอคติ 
3.  พยายามจับประเด็นสําคัญวามีคติเตือนใจอยางไร  หรือตรงกับความตองการใน   

การฟงของเรามากนอยเพียงใด 
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การฟงบทละคร  (ละครวิทยุ) 
ละครวิทยุเปนเรื่องราวที่ถูกผูกขึ้นและถายทอดผานตัวแสดง  โดยใชวิทยุซึ่งมีเสียงเพียง

อยางเดียวเทานั้นเปนสื่อถึงผูฟง   
จุดมุงหมายในการฟงละครวิทยุ 
1.  เพื่อความบันเทิง 
2.  เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
3.  เพื่อศึกษาถึงสภาพสังคมอื่น ๆ ที่สะทอนภาพใหเห็นจากการฟง 
4.  เพื่อไดรับสาระและคติเตอืนใจ 
วิธีการฟงละครวิทยุ 
1.  ทราบชื่อเร่ือง  และผูประพันธ 
2.  ทราบถึงแนวเรื่อง 
3.  ปลอยอารมณไปตามการดําเนินเรื่องในฉากตาง ๆ  
4.  ตองมีทักษะในการฟงระดับเสียง  เพราะละครวิทยุมีเพียงเสียงเทานั้นที่เปนสื่อ       

ถึงอารมณของตัวละคร  จึงตองใหความสําคัญกับการฟงเสียงพอสมควร 
5.  ควรสรุปเร่ืองยอแตละตอนใหเขาใจ 
6.  ศึกษาลักษณะนิสัยของตวัละครตาง ๆ ใหเขาใจ 

 
การฟงสารแตละประเภทนั้น  หลักการสําคัญที่นักเรียนและนักศึกษาควรนําไปใช  

กลาวคือ  ควรตั้งใจฟงสารประเภทนั้น ๆ อยางมีสมาธิ พยายามจับประเด็นสําคัญใหได  เพราะการ
จับประเด็นสําคัญจะนําไปสูความเขาใจในการฟงครั้งนั้นอยางมีประสิทธิภาพ  และพึงระลึกเสมอ
วา  การฟงที่ดีนั้นนอกจากเราจะฟงโดยเขาใจเรื่องราวตาง ๆ แลว  มารยาทของผูฟงที่ดีก็ไมควร    
ที่จะถูกมองขามไปอีกประการหนึ่งดวย 
 

บรรณานุกรม 
 
นภดล  จันทรเพ็ญ. (2531). การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ตนออ. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 001103 ทักษะภาษาไทย.  
 พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2538). เอกสารการสอน หนวยที่ 1-8 การใชภาษาไทย 

(ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 



 
 
 

บทที่  3 
 

การอาน 
 

• ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการอาน 
• การอานออกเสียง 
• การอานจับใจความ 
• การอานตีความ 
• การอานขาวหนังสือพิมพ 
• การอานบทความ 
• การอานเรื่องสัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการอาน 
 
 

“การเรียนรูทีจ่ะอานคือการจุดไฟ ทุกพยัญชนะทีส่ะกดออกมาคอืประกายไฟ” 
วิตอร อูโก (1802-1885) นักประพันธชาวฝรั่งเศส 

 
นิยามของการอาน 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2547, หนา 5-6) รวบรวมความเห็นของนักวิชาการและจําแนก
นิยามของการอานเปน 3 กลุม ไดแก นิยามที่เนนทักษะ นิยามที่เนนความหมายของคํา และนิยาม
ที่เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนกับผูอาน กลาวตามลําดับไดดังนี้ 

1.  นิยามที่เนนทักษะ นิยามกลุมนี้มองการอานวาเปนการแปลความภาษาเขียนสู
ภาษาพูดเพื่อใหเกิดความเขาใจโดยอาศัยการฝกฝนดวยการอานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดทักษะ 
นิยามที่เนนทักษะนี้ถือเปนรากฐานของปรัชญาการอาน ตามนัยความหมายที่กลาวถึงขางตน 
อธิบายไดวาผูอานที่สามารถอานไดเขาใจและจับใจความไดถูกตองจําเปนตองอานอยางสม่าํเสมอ
จนเกิดทักษะหรือความชํานาญ การอาจจึงตองไดรับการสอนและการฝกหัดใหถูกวิธีและฝกปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอดวย (Harris and Sipay, 1990 อางถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2547, หนา 5) 

2.  นิยามที่เนนความหมายของคํา นิยามนี้มุงประเด็นไปที่กระบวนการรับรูตัวอักษร
เพื่อคนหาความหมายของคํา ความยากงายหรือความชัดเจนของสารนับวามีอิทธิพลตอการคนหา
ความหมายของคําที่ปรากฏในสารของผูอาน ผูอานที่เขาใจความหมายไดรวดเร็วจําเปนตองอาศัย
ประสบการณเดิมบวกกับความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่อานเพื่อใหเปนพื้นฐานสําหรับการทําความเขาใจ 
ดังนั้น องคประกอบทั้งสองประการจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูอาน ปญหาที่จะทําใหผูอานไมเขาใจ
ความหมายของคํา อาจเกิดจากการใชภาษาของผูเขียนที่ยากเกินระดับความสามารถของผูอาน 
นอกจากนั้นอาจเกิดจากการสงสารที่ไมชัดเจน ตัวอักษรพรามัว ขนาดตัวอักษรไมเหมาะสมกับ
สายตาผูอาน การอานตามนิยามนี้จึงมี 2 ข้ันตอน ข้ันแรกผูอานจะทําความรูจักตัวอักษรที่อยูใน
สาร ข้ันตอไปจึงคนหาความหมายเพื่อนําไปสูความเขาใจเรื่องราวที่อานนั่นเอง (Goodman, 1990 
อางถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2547, หนา 5) 

3.  นิยามที่เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนกับผูอาน นิยามนี้เกี่ยวของกับผูอานและ
สารที่อาน ผูอานตองใชกระบวนการคิดบวกกับประสบการณที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะอาน เพื่อสราง
ความหมายใหเกิดความเขาใจ สวนสารที่อานจะเกี่ยวของกับความยากงายในการใชถอยคําของ
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ผูเขียน ซึ่งจะมีผลทําใหผูอานเกิดความรูสึกเปนบวกหรือเปนลบก็ได อาจกลาวไดวา นิยามของการ
อานที่เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนกับผูอานจะครอบคลุมนิยามที่เนนทักษะและเนนความหมาย
ของคําดวย 

ตามนยิามของการอานที่กลาวถงึขางตน ทําใหสรุปไดวาการอานเปนการรับสารซึ่งเกิด
จากปฏิสัมพันธที่สายตารับรูสารที่เปนตัวอกัษร โดยผูอานสามารถเขาใจหนวยตางๆ ของภาษา
ผานตัวอกัษรไดถูกตอง นอกจากนั้นผูอานควรระลึกวา “การอานที่แทจริงคืออานแลวเขาใจ ผูอาน
สามารถพิจารณาความถูก-ผิดของขอมูลได เลือกนาํไปใชไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนใน
ดานตางๆ ไดดีตามวัตถปุระสงคของผูอาน” (ธิดา โมสกิรัตน  และถนอมวงศ ลํ้ายอดมรรคผล, 2545, 
หนา 5) 

Smith (1978 อางถึงใน สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย, 2547, หนา 13) กลาววามีแหลงสารที่
จะชวยในการอานอยู 2 แหลง ไดแก สารจากการมองเห็น (visual information) และสารที่อยู
เบื้องหลังการมองเห็น (non-visual information) สารประเภทแรกคือตัวอักษรดังไดกลาวแลว สวน
สารประเภทหลัง คือประสบการณที่สมองเก็บรวบรวมไวถือวาเปนสารที่อยูเบื้องหลังสายตา ผูอาน
ที่มีสารที่อยูเบื้องหลังการมองเห็นเกี่ยวของกับเร่ืองที่อานมากก็จะใชเวลาอานนอยลง ผูอานที่มี
สารเบื้องหลังการมองเห็นนอยจึงตองใชเวลาอานมากโดยปริยาย 
 
ความสําคัญของการอาน  

คุณคาความสําคัญของการอานมีดังตอไปนี้ 
1.  การอานชวยสรางความคิดใหเกิดขึ้นกับผูอาน เพราะสารแตละประเภท ผูเขียน

ไดสอดแทรกเรื่องราวตางๆที่ตองการนําเสนอใหผูอานรูจัก นอกจากนั้นยังไดสอดแทรกความ
คิดเห็นของผูเขียนลงไปในเนื้อหา นอกจากจะไดความรูและความคิดของผูเขียนแลวยังทําใหผูอาน
เกิดความคิดใหมที่เปนของตนเองโดยอาศัยแนวทางความคิดของผูเขียนเปนพื้นฐาน 

2.  การอานชวยเสริมและพัฒนาความรูใหแกผูอาน สารแตละประเภทจะ
สอดแทรกความรูที่แตกตางกัน บางเรื่องอาจเกี่ยวของกับการเรียน บางเรื่องอาจเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งอาจมีความรูใหมที่ชวยใหผูอานเปนผูรอบรู ทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
สังคมที่อยูใกลตัวหรืออยูไกลตัวออกไปก็ลวนมีความสําคัญดวยกันทั้งสิ้น  

3.  การอานชวยทําใหเกิดทักษะการสรุปขอมูลที่ไดจากการอาน กลาวคือ ขอมูลที่
ปรากฏในสารมักจะกระจัดกระจาย ดังนั้นการอานจะชวยใหผูอานจัดขอมูลเปนหมูพวก แลวสรุป
แตละพวกใหเหลือแตแกนหรือแนวคิดเพื่อสะดวกตอการนําไปใชประโยชนตอไป 
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4.  การอานชวยทําใหเขาใจสังคม เพราะสารแตละยุคสมัยเปรียบเสมือนเปนตัวแทน
ของสังคม ดังนั้นการอานจึงมีคุณคาที่ชวยใหเห็นภาพของสังคมในอดีต ปจจุบัน และรวมถึง
อนาคตซึ่งตองการบุคคลที่มีความสามารถมาชวยตัดสินความถูกตองในเหตุการณเปลานั้น ทั้งนี้
โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการอานเปนพื้นฐานในการตัดสินนั่นเอง 

5.  การอานชวยใหเห็นรูปแบบของสารประเภทตางๆ สารแตละประเภทยอมมี
รูปแบบของการนําเสนอที่แตกตางออกไป การอานสารหลายประเภทยอมเห็นขอที่แตกตางกันอัน
จะนําไปสูการพัฒนาอัตราเร็วในการอานใหสูงขึ้น 

กลาวโดยสรุปการอานมีความสําคัญเพราะชวยใหผูอานเขาใจสังคมและสิ่งแวดลอมที่
อยูรอบตัว สงเสริมใหผูอานมีพัฒนาการในความรู และความคิดมองโลกที่กวางไกล เขาใจปญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมผานสื่อการอาน (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2547, หนา 7-8) 
 
ประเภทของการอาน 

การอานสามารถใชหลายวิธีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของการหาความรู และ
สอดคลองกับประเภทของสาร หากผูอานเลือกวิธีการอานใหเหมาะสมก็จะเปนการพัฒนา
ความสามารถในการอานไดดียิ่งขึ้น การอานประเภทตางๆตามการจําแนกของนักวิชาการมี
ดังตอไปนี้ (ดัดแปลงจาก ชุมสาย สุวรรณชมภู, 2548; สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2547; รัชนี เดชาติวงศ 
ณ อยุธยา และนันทา ทองทวีวัฒนะ, 2536)  

1.  การอานแบบคราวๆหรืออานแบบผาดๆ (scanning reading) จุดประสงคของ
การอานประเภทนี้เพื่อคนหาเอกสารอางอิงสําหรับใชในการคนควา หรือการหาสื่อใหมๆ ใน
หองสมุด นอกจากนั้นยังเปนการคนหาคําสําคัญที่เกี่ยวของกับเร่ืองใหมๆ เพื่อรวบรวมความคิด
ของผูเขียน อีกทั้งยังใชเพื่อการอานสันทนาการหรือการอานเพื่อความบันเทิง เชน การอานวารสาร
เกี่ยวกับภาพยนตรและละครโทรทัศน หรือการอานเรื่องราวตางๆที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน
วิธีการอาน ผูอานจะใชวิธีเคลื่อนสายตาอยางรวดเร็วจากบรรทัดบนสูบรรทัดลางโดยขามคํา 
กลุมคํา และประโยคที่ไมสําคัญเพื่อคนหาคําสําคัญหรือคําตอบตามที่ตองการ โดยสังเกตคําที่ขีด
เสนใตหรือคําที่เปนตัวหนา 
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ตัวอยาง  อานคราวๆ  ขอความตอไปนี้แลวคนหาคํา หรือกลุมคําสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คําสําคัญ          คือ โรคการทนตอน้ําตาลบกพรอง ไอจีที 
กลุมคําสําคัญ   คือ ผูมีน้ําหนักตัวมากผิดปกติ วัดความทนทานตอกลูโคส ไมมกีารรกัษา  

ไอจีทีโดยตรง 
 
2.  การอานเร็ว (skimming reading) จุดประสงคของการอานเร็วเพื่อเปนการทบทวน

สารที่อาน อีกทั้งยังใชเพื่อการอานคนหา แนวคิดหลักและแนวคิดยอย เปนการนําขอมูลจากสารที่
อานไปใชประโยชน การอานวิธีนี้ยังใชเพื่ออานสารที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลินไดเชนเดียวกับการ
อานคราวๆ เชน การอานนิทาน นวนิยายและสื่อการอานอื่นๆที่เอื้อตอการผอนคลายจิตใจ 

คุณเปนพวกไวตอน้ําตาลหรือไม 
 

เรามักไดยินวามีคนเปนโรคเบาหวานเพิ่มข้ึน แตคนทั่วไปกลับไมคอยรูจัก
โรคที่เกี่ยวของกับเบาหวาน นั่นคือโรคการทนตอน้ําตาลบกพรอง หรือไอจีที 
(Impaired glucose tolerance) ผูปวยโรคนี้มักมีความบกพรองในการปรับระดับ
น้ําตาลในเลือด โรคนี้มีปญหาคลายกับเบาหวาน แตรุนแรงนอยกวา ตอไปนี้คือส่ิงที่
คุณควรทราบ 

ไอจีทีพบบอยในผูมีน้ําหนักตัวมากผิดปกติ ผูมีสมาชิกในครอบครัวเปน
โรคเบาหวาน มีประวัติโรคหัวใจ และ/หรือเปนโรคหลอดเลือดสมองตีบและมีความ
ดันโลหิตสูง 

โรคนี้วินิจฉัยโดยวัดความทนทานตอกลูโคสทางปาก โดยใหผูที่จะตรวจ
งดอาหาร แลวดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลกลูโคส 75 กรัม อีกสองชั่วโมงจึงวัดระดับ
น้ําตาลในเลือด “คนที่เปนไอทีจีจะมีระดับกลูโคสที่สูงขึ้นอยูนานกวา” ผูเชี่ยวชาญ
จากองคการอนามัยโลกกลาว  

ดานการรักษา ยังไมมีการรักษาไอจีทีโดยตรงได ผูปวยจะถูกกระตุนให
ออกกําลังกายเพิ่มข้ึน คุมน้ําหนักใหพอดี และกินอาหารที่มีประโยชนอยางครบหมู 
สวนยาสามารถชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงจากไอจีทีไปสูการเปนเบาหวานได       

                                                                      (Henrylito D. Tacio, 2549, p.144) 
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วิธีการอาน ผูอานจะเคลื่อนตาอยางรวดเร็วจากซายไปขวาโดยไมเคลื่อนใบหนาเพราะ
จะทําใหเกิดความเมื่อยลา ตอจากนั้นสายตาจะรับรูตัวอักษรเปนคํา กลุมคํา หรือเปนขอความเพื่อ
สงใหสมองแปลความอยางรวดเร็วกอนที่จะเคลื่อนสายตาผานไปรับรูประโยคอื่นๆ นับเปนการอาน
ที่เรงรีบตามขอจํากัดของเวลา 
ตัวอยาง อานเร็วขอความตอไปนี้แลวคนหาแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด คือ การซุบซิบนินทามีประโยชนทางจิตวิทยาและมานุษยวิทยาหลายประการดวยกัน 
 

3.  การอานปกติ (general reading) จุดประสงคของการอานปกติเพื่อคนหาขอมูล
และตอบคําถาม อาจใชในการทําแบบฝกหัดหรือการทํารายงาน อานแลวจดบันทึกเพื่อสรุป     
เนื้อเร่ืองแตละตอน เปนการอานเพื่อนําขอมูลมาไขปริศนา เปนการอานเพื่อทําความเขาใจ

นินทาก็มีดีเหมือนกัน  
 

“นี่แนะจะเลาใหฟง แตอยาบอกใครนะวาไดยินมาจากฉัน” บางคนชอบเกริ่น
แบบนี้เมื่อมีเร่ืองอยากซุบซิบนินทา แลวใครจะอยากพลาดขาวลาสุด แตถาตัวเองถูก
นินทาบางคงไมชอบแน นักจิตวิทยากลาววา การซุบซิบนินทามีขอดีอยูเหมือนกัน เร่ือง
ตอไปนี้เปนแงคิดที่จะชวยใหจิตใจคุณไมรอนรุมจนเกินไป 

“การนินทาทําใหเรารูความเคลื่อนไหวในสังคมและเปนวิธีหนึ่งในการผูก
มิตร” นักจิตวิทยาบอก นอกจากนี้ยังชวยใหเรารูจักตัวเองมากขึ้นและหาทางปรับตัวให
เขากับผูอ่ืน ความรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของสังคมเปนสิ่งที่ทําใหคนเรามีสุขภาพจิต
ดี… 

การพูดคุยไปมาขางรั้วหลังบานก็มีสวนชวยใหคนในชุมชนเดียวกันสราง
ขอบเขตทางดานจริยธรรมขึ้นมา พอคนในชุมชนทําตัวผิดไปจากบรรทัดฐานที่ดีงาม เรา
ก็อาจซุบซิบนินทา “สังคมและชุมชนตางมีกฎของการอยูรวมกันที่ไมไดเขียนไว” นัก
มานุษยวิทยาสังคมชาวอังกฤษอธิบาย 

“การซุบซิบทําใหเรามีโอกาสเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ่ืนในสังคม” นักจิตวิทยา 
บอก และยงัชวยใหความจรงิบางอยางไดรับการเปดเผยออกมาแทนที่จะถกูปกปดตลอด 
ไป ซึ่งเทากบัชวยใหเราเหน็ภาพของความเปนมนุษยไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น 

(Peter Jaret, 2545, p.133) 
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ความสัมพันธระหวางแนวคิดหลักกับแนวคิดยอย ประการสุดทาย การอานแบบนี้ใชกับการอาน
สารที่มีความยากงายอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ ผูอานรูจักคําที่อยูในสารมากกวารอยละ 70 
ข้ึนไป 

วิธีการอาน ผูอานจะเคลื่อนสายตาจากซายไปขวาเชนเดียวกับการอานเร็ว แตมิไดเรง
รีบ หากมีสวนใดยังไมเขาใจก็จะอานซ้ําใหถี่ถวนจนกวาจะเกิดการรับรูที่ชัดเจน เปนการอานที่
มุงเนนใหบรรลุวัตถุประสงคของการอานมากกวาที่จะเนนในเรื่องของเวลา 
ตัวอยาง อานปกติบทตัดตอนตอไปนี้แลวคนหาแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด คือ เด็กผูหญิงมีวิธีการแสดงความกาวราวตางกับเด็กผูชาย ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบของ
การ “งอน” 

 
4.  การอานละเอียดหรือการอานแบบวิเคราะห (close reading or analytical 

reading) จุดประสงคของการอานละเอียดคือเพื่อตรวจรายละเอียดของเรื่องในทุกประเด็นโดยไม
พลาดความหมายของคําหรือกลุมคํา นอกจากนั้นยังเปนการประเมินคาเรื่องที่อาน เรียงลําดับ
เหตุการณและติดตามทิศทางของเรื่องเพื่อมิใหพลาดประเด็นสําคัญ สรุปเร่ืองดวยภาษาของ
ตนเอง รวมทั้งวิเคราะหการนําเสนอผลงานของผูเขียนไดอยางถูกตอง สําหรับการอานวิธีนี้ยังใช
ประโยชนในการอานสารประเภทวรรณกรรมหรือวรรณคดีอยางละเอียดเพื่อใหเกิดความเขาใจและ
ความซาบซึ้งในการใชภาษา วิเคราะหรูปแบบตลอดจนลักษณะของการใชภาษา คุณคาที่ไดรับ
ทางภาษาก็จําเปนตองใชการอานอยางละเอียดเชนกัน 

สตรีกับอัตลกัษณ 
 

   ความกาวราวเปนอีกคุณสมบัติหนึ่งที่แบงแยกความเปนหญิงและความเปนชาย
ออกจากกันมากกวาคุณสมบัติดานอื่น สวนใหญเด็กผูชายจะไดรับอนุญาตใหแสดงความ
กาวราวออกมาไดมากกวาเด็กผูหญิง  เนื่องจากความกาวราวนั้น หากผูชายกระทําจะถูก
มองวาเปนเรื่องของศักดิ์ศรี และเปนการแสดงใหเห็นถึงสถานภาพที่สูงกวา แตสําหรับ
เด็กผูหญิงนั้น ความกาวราวไมเปนที่ยอมรับ ดังนั้น เด็กผูหญิงจึงมักเปลี่ยนชองทางในการ
แสดงความกาวราวออกมาใหอยูในรูปแบบที่ยอมรับไดมากกวา ตัวอยางเชน เมื่อเด็กผูชาย
ไมพอใจ อาจจะเตะขาวของ แตเด็กผูหญิงอาจจะเงียบ และแสดงออกในลักษณะที่ถูก
เรียกวา “งอน” เปนตน  

(นันดา วีรวิทยานุกูล, 2544, หนา 294) 
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วิธีอานอยางละเอียด ผูอานจะเคลื่อนสายตาผานตัวอักษรทุกตัวอักษรของคํา 
กลุมคํา และประโยค ทําความเขาใจความหมายทั้งทางตรงและทางนัยเพื่อใหไดขอมูลตรงตาม
จุดประสงคที่ตองการ สารที่ใชวิธีอานประเภทนี้มักเปนสารวิชาการ จึงตองใชเวลาในการอาน
มากกวาการอานประเภทอื่นๆ เพราะตองการความละเอียดรอบคอบ 
ตัวอยาง อานละเอียดบทตัดตอนนี้แลวหาประเด็นสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นสําคัญคือ 

ผูหญิงญี่ปุนคนหนึ่งกับราคุโหงะของเธอ 
 

ราคุโหงะเปนศิลปะการแสดงตลกแบบญี่ปุนที่มีอายุเกาแกถึง 300 ป  ผูแสดง
เพียงคนเดียวจะนั่งบนเบาะรองนั่งขนาดเล็กตอหนาผูชม และเลาเรื่องขําขันประกอบ
ทาทาง โดยแตละเรื่องผูแสดงคนเดียวนี้ตองรับบทเปนตัวละครหลายๆ ตัวไปดวย 

ราคุโหงะตํารับด้ังเดิมจะใชเวลาราว 30-40 นาทีในการเลาเรื่องหนึ่งเรื่อง 
โดยทั่วไปเรื่องที่ใชแสดงราคุโหงะมักเปนนิทานพื้นบานหรือบทเทศนของพระภิกษุ 
เนื่องจากเมื่อกอนคนญี่ปุนยังอานไมออกเขียนไมได พระตองเปนคนเทศนส่ังสอนใหชาวบาน
ทําความดี ไมทําความชั่ว แตเมื่อเวลาผานไป คนเริ่มเบื่อการฟงเทศน พระจึงหาวิธีเลาเรื่อง
ตลก เชน เลาเรื่องตลกของคนขี้โกหกที่ถูกชาวบานลงโทษ ราคุโหงะหลายเรื่องจึงมีบทเรียน
สําหรับผูชม 

ดวยเหตุที่วา การแสดงราคุโหงะเปนการนั่งแสดง (นั่งพับขาแบบญี่ปุนบน
เบาะรองนั่ง) จินตนาการของผูชมเปนของจําเปน เมื่อผูแสดงบอกวากําลังวิ่ง ผูชมเขาใจได
เมื่อเห็นผูแสดงขยับเขาสองขางสลับกัน เมื่อผูแสดงบอกวาวิ่งเร็วขึ้น เขาก็ขยับใหเร็วยิ่งขึ้น
โดยไมตองลุกขึ้นมาวิ่งจริงๆ เมื่อตองการยืน ผูแสดงก็ยืดตัวใหหลังตรง ก็เปนอันรูกันวา
เขายืนแลว 

ปจจุบันมีนักแสดงราคุโหงะแบบญี่ปุนดั้งเดิมอยูราว 500 คน แตมีเพียง 200 
คนที่จัดวาอยูในระดับที่เปนอาจารยได คือมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณการแสดง
มากวา 20-25 ป เมื่อใครสักคนตัดสินใจจะเรียนศิลปะการแสดงสาขานี้ เขาจะตอง
เดินทางไปหาอาจารยที่บานเปนการสวนตัว เคาะประตูและขอรองอยางสุภาพใหอาจารย
รับเปนศิษยซึ่งสวนมากจะถูกปฏิเสธ เพราะการฝกศิษยคนหนึ่งใหเปนนักแสดงมืออาชีพ
ตองใชเวลาและเงินมาก นักเรียนจะตองเดินทางไปหาและขอรองอาจารยอีกหลายครั้ง
กวาอาจารยจะยอมรับเปนศิษย  จนกระทั่งฝากตัวเปนศิษยไดแลว อาจารยจะใชเวลาฝก
ลูกศิษยนาน 3-4 ป 
                                                     (ดัดแปลงจาก นิรมล  มนูจินดา, 2545, หนา 28-30) 
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1.  ราคุโหงะเปนการแสดงตลกเกาแกของญี่ปุนที่ใชผูแสดงเพียงคนเดียว 
2.  ราคุโหงะมีเนื้อหาที่ใหบทเรียนแกผูชม 
3.  นักแสดงราคุโหงะเคลื่อนไหวตามเนื้อเร่ืองโดยจะนั่งพับขาอยูตลอด  
4.  นักแสดงราคุโหงะที่ชํานาญมีไมมาก  ผูที่ตองการเรียนตองไปฝากตัวเปนศิษย 

 
การอานอยางมีประสิทธิภาพ 

การอานอยางมีประสิทธิภาพคือ การที่ผูอานรูจักพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความสามารถ
ในการอานและการคิดซึ่งเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของผูที่มีทักษะการอานเพื่อการศึกษา การอาน
อยางมีประสิทธิภาพมีลักษณะดังนี้ 

1.  การปรับอัตราเร็วในการจับใจความ การอานสารแตละประเภทยอมมีความยาก
งายแตกตางกัน ดังนั้นผูอานจึงใชเวลาในการอานแตกตางกัน สารที่งายจะใชเวลาอานและจับ
ใจความเนื้อเร่ืองไมนานนัก สวนสารที่ยากจะใชเวลาอานมากเพราะติดขัดเรื่องความหมายของคํา
และการใชเวลาในการจับใจความมากเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้อัตราเร็วในการอาน และอัตราเร็วใน
การจับใจความจึงตองยืดหยุน ตามความยากงายของสารและเพื่อความถูกตองของการจับ
ใจความ 

2.  การอานควบคูกับการคิด การคิด ในความหมายนี้หมายถึง การคิดวิเคราะห 
สังเคราะห และประเมินคาเนื้อหาที่อาน จึงมิใชการอานแลวผานไป การวิเคราะหสารจึงเปนการ
พิจารณาสวนประกอบของเนื้อหา ภาษาที่ใชและรายละเอียดตางๆ สวนการสังเคราะหเปนการ
พิจารณาภาพรวมของสารทั้งหมด อาจนําไปเปรียบเทียบกับสารอื่นๆ ที่เคยอานมากอน และการ
เมินคาโดยพิจารณาเหตุผล ขอเท็จจริงตางๆ เพื่อใชในการตัดสิน การอานควบคูกับการคิดจึงเปน
ทักษะทางการศึกษาที่สําคัญสําหรับการนําไปใชควบคูกับการอาน 

3.  การเลือกใชกลวิธีการอานที่มีเนื้อหาเฉพาะอยาง เชน อานเนื้อหาเกี่ยวกับ
สังคมศึกษาจําเปนตองอานอยางละเอียดควบคูกับการจดบันทึกคําสําคัญและเวลาที่เกิด
เหตุการณ เพื่อใชในการอานทบทวน ถาอานสารที่มีเนื้อหาวิทยาศาสตรก็จําเปนตองอานอยางมี
วิจารณญาณ ติดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร อาจเขียนแผนผังและแผนภูมิเพื่อชวยความ
เขาใจในการอาน ถาอานสารที่ซับซอนเชนดานคณิตศาสตร ก็จําเปนตองอานอยางละเอียดพรอม
ทั้งศึกษาความหมายคําศัพทเฉพาะของเนื้อหาใหเกิดความชัดเจนเพื่อประโยชนในการเขาใจ
เร่ืองราวทั้งหมด ดังนั้น การเลือกใชกลวิธีการอานจึงขึ้นอยูกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการอาน
ที่ใชเพื่อการศึกษานั่นเอง (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2547, หนา 30-31) 
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การอานออกเสียง 
 
 

การอานออกเสียงเปนทักษะที่ตองฝกฝนอยางมาก  การออกเสียงที่เปลงออกมานั้นตอง
ถูกตองตามหลักเกณฑการออกเสียง ถูกตองตามอักขรวิธี ไมใชเพียงแคเปลงเสียงถอยคําตาง ๆ 
ออกมาเทานั้น  เนื่องจากการอานออกเสียงตองทราบหลักเกณฑการอานออกเสียงใหถูกตอง อีก
ทั้งตองฝกอานใหเกิดความชํานาญจึงจะสงผลใหอานออกเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ลักษณะของการอานออกเสียงที่ไมดี 

1. อานไมคลอง คืออานตะกุกตะกักไมราบร่ืน อานไมถูกตองและไมชัดเจน ผูที่อาน 
คลองคือผูที่อานไดไมติดขัด อานดวยอัตราเร็วพอประมาณ ไมเร็วหรือไมชาจนเกินไป  

2. เวนวรรคตอนไมถูกตอง การอานเวนวรรคตอนไมถูกตองอาจทําใหความหมายของ 
ขอความที่ตองการจะสื่อเปลี่ยนแปลงไปเชน 

  ยาชนิดนี้/กินแลวแข็ง/แรงไมมี/โรคภัยไขเจ็บกล้ํากรายได 
  ยาชนิดนี้กินแลวแข็งแรง/ไมมีโรคภัยไขเจ็บเขามากล้ํากรายได 

3. ไมมีการเนนความ อานดวยน้ําเสียงราบเรียบทั้งเรื่อง ไมเนนเสียงในตอนสําคัญ   
ทําใหผูฟงเกิดความเบื่อหนาย 

4. ใชระดับเสียงไมเหมาะสม อานเสียงเบาโดยไมคํานึงถงึผูฟงวาจะไดยินหรือไม หรือ 
อานเสียงดังจนเกินไปบางครั้งก็สรางความรําคาญใหกับผูฟง 

 
ลักษณะของการอานออกเสียงที่ดี 

1.  อานคลอง อานไดราบร่ืนไมตะกุกตะกัก อานดวยความเร็วที่เหมาะสม 
2.  อานออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธี ออกเสียงถูกตองตามหลักเกณฑการออกเสียง  

ออกเสียงควบกล้ํา ร,ล ชัดเจนไมสับสน ออกเสียงชัดถอยชัดคําไมรวบคํา เชน “มหาวิทยาลัย” เปน 
“มะ-หา-ลัย”  “นครสวรรค” เปน “คอน-หวัน”  “พิษณุโลก” เปน “พิด-โลก” 

3.  แบงประโยคเปนขอความสั้น ๆ ชวยใหผูอานมีโอกาสหยุดพักหายใจไดเปนระยะๆ  
การเวนวรรคตอนจะตองคํานึงดวยวาจะไมทําใหความหมายของขอความเปลี่ยนไปตัวอยางเชน 
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4.  อานเนนความ ใชน้ําเสียงหนักบางเบาบางใหเหมาะกับเนื้อความที่อาน ไมใชอาน

เสียงขึ้นๆ ลงๆ สลับกันตลอดทุกวรรค 
5. ใชระดับเสียงที่เหมาะสม อานใหผูฟงไดยินทั่วกัน 
6. ใชน้ําเสียงที่เปนธรรมชาติ ไมดัดเสียง 
7. แสดงอารมณผานน้ําเสียงใหเหมาะกับเนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ 
8. ไมอานตก เติม หรือเพิ่มพยัญชนะ 
9. สําเนียงตองไมแปรงหรือเพี้ยนไปตามภาษาถิ่น 
10. สามารถควบคุมอารมณขณะอานในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได แมผูฟงจะหลับ 

หรือแสดงอาการเบื่อหนาย คุยกันก็ตองอานตอไปจนจบ ในกรณีเร่ืองที่อานเปนเรื่องขบขัน ผูอาน
ตองไมหัวเราะเสียเอง 

11. ไมยกหนังสือหรือกระดาษตนฉบับบังหนาตัวเอง เพราะทําใหเสียบุคลิกภาพ การจับ 
หนังสือ ควรยกหนังสือข้ึนสูงเพียงระดับอก ถาเปนหนังสือเลมใหญควรใชมือซายจับสันหนังสือ 
สวนมือขวาใหใชนิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอยจับปกหนังสือตามสวนยาวดานหลัง นิ้วชี้สอดเขาไปใน
แผนหนังสือแผนที่เตรียมจะเปดอานตอไป ถาเปนหนังสือเลมเล็ก ใชมือซายเพียงสี่นิ้วจับสัน
หนังสือ แลวใชนิ้วหัวแมมือกดทับไวทางดานใดก็ได สวนมือขวาใชเหมือนอานเลมใหญ 
 
หลักการอานออกเสียง 

1.  การอานออกเสียงคําในภาษาไทยมีทั้งการอานออกเสียงตามหลักและออกเสียงตาม
ความนิยม  การออกเสียงตามหลักคือการอานตามหลักเกณฑ สวนการอานตามความนิยมคือ

แมน้ําสะโตงชวงที่แคบที่สุดกอนไหลลงอาวเมาะตะมะ/พงศาวดารพมาสมัย
พระเจาอลองพญาแหงราชวงศคองบองระบุวา/พื้นที่นี้อยูในเสนทางเดินทัพโบราณ
ระหวางหงสาวดี-อยุธยา/ เปนที่ ต้ังของเมือง “สะโตง” /และหากยึดตามพระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา/นี่คือสถานที่เกิดเหตุอันเปนที่มาของ “พระแสงปนตน
ขามแมน้ําสะโตง”/แมเหตุการณดังกลาวจะเปนอีกหนึ่งกรณีที่ยังไมมีขอยุติในหมูนัก
ประวัติศาสตรวาเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม/ทวาสิ่งที่เรารูแนก็คือ/พระนเรศวรทรงตองยกทัพ
ขามน้ําสะโตงในป 2127 เพื่อกลับไปเตรียมพรอมรับศึกใหญที่อยุธยา 

(สุเจน  สรรพฤทธิ,์ 2549, หนา 60) 
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ไมไดอานตามหลักเกณฑแตอานออกเสียงกันมาเปนระยะเวลานาน และไดรับการยอมรับกัน
โดยทั่วไป คําบางคําสามารถอานออกเสียงไดทั้งสองแบบ เชน 

 
คํา อานออกเสียงตามหลกั อานออกเสียงตามความนยิม 

กรณี 
เกียรติประวัติ 
ขะมักเขมน 
คุณวุฒิ 
โจรกรรม 
ดุลยพินิจ 
ประกาศนียบัตร 
ภรรยา 
โภชนาการ 
รสนิยม 
ศัลยกรรม 
สมดุล 
อาชญา 

กะ-ระ-นี 
เกียด-ติ-ประ-หวัด 
ขะ-มัก-ขะ-เมน 
คุน-นะ-วุด-ทิ 
โจ-ระ-กํา 
ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด 
ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด 
พัน-ยา 
โพ-ชะ-นา-กาน 
รด-สะ-นิ-ยม 
สัน-ละ-ยะ-กํา 
สะ-มะ-ดุน 
อาด-ยา 

กอ-ระ-นี 
เกียด-ประ-หวัด 
ขะ-หมัก-ขะ-เมน 
คุน-นะ-วุด 
โจน-ระ-กํา 
ดุน-ยะ-พิ-นิด 
ประ-กาด-สะ-นี-ยะ-บัด 
พัน-ระ-ยา 
โพด-ชะ-นา-กาน 
รด-นิ-ยม 
สัน-ยะ-กํา 
สม-ดุน 
อาด-ชะ-ยา 

 
คําที่มักอานออกเสียงไมถูกตอง 
 

คํา คําอานที่ถูกตองอานวา 
กระจิริด 
กาลเวลา 
ขมุกขมัว 
ขัดสมาธิ 
โฆษณา 
ฉัตรมงคล 
ชาติพันธุ 
ซอมซอ 

กระ-จิ-หริด 
กาน-เว-ลา 
ขะ-หมุก-ขะ-หมัว 
ขัด-สะ-หมาด 
โคด-สะ-นา 
ฉัด-ตระ-มง-คน 
ชาด-ติ-พัน 
ซอม-มะ-ซอ 
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คํา อานวา 
ทิฐิ 
ปรัชญา 
ปราชัย 
พิพิธภัณฑสถาน 
รอมรอ 
โรคาพยาธิ 
วิตถาร 
ศตวรรษ 
สตรี 
สวรรคต 
สาสน 
สาสน 
สุนทรียภาพ 
โสน 
 

ทิด-ถิ 
ปรัด-ยา,ปรัด-ชะ-ยา 
ปะ-รา-ไช 
พิ-พิด-ทะ-พัน-ทะ-สะ-ถาน 
รอม-มะ-รอ 
โร-คา-พะ-ยา-ทิ 
วิด-ถาน 
สะ-ตะ-วัด 
สัด-ตรี 
สะ-หวัน-คด 
สาด 
สาน 
สุน-ทะ-รี-ยะ-พาบ 
สะ-โหฺน 

 
2.  การออกเสียงคําควบกล้ํา ร และ ล ตองออกเสียงใหถูกตองตามอักขรวิธีการ       

ออกเสียง ร และ ล จะแตกตางกัน เสียง ร เมื่อออกเสียงปลายลิ้นจะแตะอวัยวะที่ชวยในการ     
ออกเสียง 2 ตําแหนงคือ ปุมเหงือกและเพดานแข็ง สวนเสียง ล นั้นเมื่อออกเสียงปลายลิ้นจะแตะที่
ปุมเหงือกและลมจะออกสองขางลิ้น เพื่อรักษาความหมายของคําที่ตองการสื่อความไดอยาง
ถูกตอง เพราะคําบางคําถาอานออกเสียงไมชัดเจนอาจทําใหผูฟงเขาใจความหมายคลาดเคลื่อน
ไปจากความที่ตองการสื่อ หรือบางครั้งสงผลตอการเขียนสะกดคําอีกดวย เชน 

ครู    อานเปน คู 
รุงรัง    อานเปน ลุงลัง 
เร่ืองราว    อานเปน เลื่องลาว 
รอแร(อาการหนักจวนตาย)     อานเปน            ลอแล (พูดไมชัด) 
กลีบ    อานเปน กีบ 
คลี่คลาย    อานเปน ค่ีคาย 
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3.  การอานคําทับศัพทภาษาอังกฤษ เมื่อออกเสียงใหออกเสียงตรงตามเสียงมาตรา 
ตัวสะกดในภาษาไทย เชน 

กอลฟ (golf)  อานวา  กอบ 
กาซ (gas) อานวา กาด 
แคลเซียม (calcium)  อานวา  แคน-เซียม 
ออฟฟศ(office)  อานวา  ออบ-ฟด 

4.  การอานตัวเลขตางๆ มีหลักการอานดังนี้ 
4.1 การอานจํานวนเลขตั้งแต 2 หลักขึ้นไป ถาลงทายดวยเลข 1 ใหอานออก 

เสียงวา “เอ็ด” เชน สามสิบเอ็ด  รอยเอ็ดหรือหนึ่งรอยเอ็ด  สามพันหารอยเอ็ด เปนตน 
4.2 การอานตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ตัวเลขหลังจุดทศนิยมใหอานเรียงตัว เชน 

4.985 อานวา ส่ี-จุด-เกา-แปด-หา 
43.129 อานวา ส่ี-สิบ-สาม-จุด-หนึ่ง-สอง-เกา 

4.3 การอานตัวเลขบอกเวลา 
-  การอานชั่วโมงที่ไมมีจํานวนนาที เชน 

00.00 น. อานวา ศูนย-นา-ลิ-กา 
24.00 น. อานวา ยี่-สิบ-ส่ี-นา-ลิ-กา 
09.00 น. อานวา เกา-นา-ลิ-กา 

-  การอานชั่วโมงกับนาที เชน 
14.25 น. อานวา สิบ-ส่ี-นา-ลิ-กา-ยี่-สิบ-หา-นา-ที 
01.09 น. อานวา หนึ่ง-นา-ลิ-กา-เกา-นา-ที 

-  การอานชั่วโมง นาที และวินาที เชน 
9:30:15 อานวา เกา-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที-สิบ-หา- 
    วิ-นา-ที 

4.4  การอานเลข ร.ศ. ที่มีการเทียบเปน พ.ศ. เชน 
 ร.ศ. 112 (พ.ศ.2436)      อานวา  รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก-รอย-สิบ-สอง- 

ตรง-กับ-พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด-สอง- 
พัน-ส่ี-รอย-สาม-สิบ-หก 

 หรือ  รอ-สอ-รอย-สิบ-สอง-ตรง-กับ-พอ-สอ- 
สอง-พัน-ส่ี-รอย-สาม-สิบ-หก 
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หรือ รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก-รอย-สิบ-สอง-
วง-เล็บ-เปด-พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด-
สอง-พัน-ส่ี-รอย-สาม-สิบ-หก-วง-เล็บ-
ปด 

หรือ  รอ-สอ-รอย-สิบ-สอง-วง-เล็บ-เปด-พอ- 
สอ-สอง-พัน-ส่ี-รอย-สาม-สิบ-หก-วง-
เล็บ-ปด 

       (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หนา 70) 
5.  การอานเครื่องหมายตาง ๆ  

5.1 การอานเครื่องหมายนขลิขิต (วงเล็บ) ใหอานวา  วงเล็บเปด  วงเล็บปดเชน 
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร(หลวงพอทองคํา)  
อานวา  พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วงเล็บเปด หลวงพอทองคํา วงเล็บปด 

5.2 การอานเครื่องหมายอัญประกาศ ใหอานวา อัญประกาศเปด อัญประกาศปด 
เชน 

จูอ๋ีมีรับส่ังวา “วสันตเปนตนป จงเรียกวันนี้วา ตรุษวสันตเถิด” 
อานวา  จูอ๋ีมีรับส่ังวา อัญประกาศเปด วสันตเปนตนป จงเรียกวันนี้วา ตรุษ

วสันตเถิด อัญประกาศปด 
5.3 การอานเครื่องหมายไปยาลนอย เครื่องหมายไปยาลนอยใชคําที่รูจักกันดีอยู 

แลว เวลาอานตองอานเต็มเชน 
กรุงเทพฯ อานวา กรุงเทพมหานคร 
โปรดเกลาฯ อานวา โปรดเกลาโปรดกระหมอม 

5.4 การอานเครื่องหมายไปยาลใหญ  
-  เครื่องหมายไปยาลใหญที่อยูทายขอความ อานวา ละ หรือ และอื่นๆ  

ตัวอยางเชน 
ถาคนหาเทือกเถาเหลากอของคนไทยสมัย พ.ศ.2550 ข้ึนไปจนถึงสมัยตนรัตนโกสินทร 

เราก็เปนคนไทยที่ผสมกับจีน แขก มอญ ลาว พมา เขมร ญวน ฯลฯ ไทยรอยเปอรเซ็นตคงหายาก 
-  เครื่องหมายไปยาลใหญที่อยูกลางขอความ อานวา ละถึง  

ตัวอยางเชน 
เขารองเพลงชาติไทยวา ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ฯลฯ เถลิงประเทศชาติ

ไทยทวีมีชัยชโย 
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5.5  การอานเครื่องหมายจุดไขปลา เวลาอานตองหยุดเล็กนอย แลวจึงอานวา ละ  
ละ ละ แลวหยุดเล็กนอยกอนอานขอความตอไป 
ตัวอยางเชน 

ถาเปนอินเดียแลว ในแผนที่เกายุคนี้ปกติจะแสดงที่ต้ังอยูคอนไปทางขวาของตําแหนง 
นี้... 

6.  การอานอักษรยอ เมื่ออานออกเสียงตองอานเต็ม อักษรยอที่ควรทราบ เชน 
กปส. กรมประชาสัมพันธ 
คชก. คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 
คตส. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
คปค. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 
คมช. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
ทอท. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
ธปท. ธนาคารแหงประเทศไทย 
บงล. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
ปปง. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มอก. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
สคช. สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  
สคบ. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
สตง. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สนช. สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สนพ. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
สบน. สํานักบริหารหนี้สาธารณะ 
สปน. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สวช. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
สศค. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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เมื่อทราบหลักการอานออกเสียงตาง ๆ แลว ผูอานควรฝกฝนอานออกเสียงอยาง
สม่ําเสมอ จะชวยใหผูฝกฝนสามารถอานออกเสียงไดอยางถูกตองชัดเจน ราบร่ืน อานไดคลองไม
ตะกุกตะกัก 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
กาญจนา  วิชญาปกรณ. (2534). การอาน: เอกสารประกอบการสอน. พิษณุโลก:  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ และบาหยัน  อ่ิมสําราญ (บรรณาธิการ). (2547). การใชภาษาไทย. 

กรุงเทพฯ: พี.เพรส. 
ถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล. (2530). อานใหเกง. พระนคร: โรงพิมพกรมการศาสนา. 
นิตยา  กาญจนะวรรณ. (2528). พูดจาภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
แรคํา  ประโดยคํา. (2545). ในเวลา. กรุงเทพฯ: รูปจันทร. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2545). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2548). อานอยางไรและเขียนอยางไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 

กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
สมบัติ  จําปาเงิน และสําเนียง  มณีกาญจน. (2548). กลเม็ดการอานใหเกง. กรุงเทพฯ:  

สถาพรบุคส. 
สุเจน  สรรพฤทธิ์. “จากพิษณุโลกสูเวียงแหง ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวัติศาสตร 

ชาตินิยม”. สารคดี, 27(262), 60. 



การอานจับใจความ 
 
 

การอานเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ทุกคนจะตองใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  ทักษะดาน
การอานมีบทบาทตอการใชชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคนเปนอยางมาก เชาขึ้นมาก็ตองอาน
หนังสือพิมพ แมกระทั่งออกจากบานไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือไปทํางาน เมื่อเดินทางโดยรถ
ประจําทาง ก็ตองอานปายขางรถประจําทางวาไปที่ใดบาง  เมื่อไปถึงโรงเรียนหรือที่ทํางานก็ตอง
อานตําราวิชาตาง ๆ  เอกสารงานตางๆ  หรือแมแตเวลารับประทานอาหารก็ตองอานรายการ
อาหารเปนตน  นอกจากนี้ยังมีเหตุการณตางๆ อีกมากมายในชีวิตของเราที่ตองใชทักษะการอาน 
คงไมมีใครปฏิเสธวาในวัน ๆ หนึ่งเราสามารถใชชีวิตประจําวันไดโดยปราศจากการใชทักษะดาน
การอาน 

การอานเรื่องราวจากสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ  นิตยสาร วารสาร  เปนตน 
ลวนประกอบไปดวยเรื่องราวตาง ๆ ที่ซับซอน  นอกจากนี้นวนิยาย เร่ืองสั้น ตําราวิชาการตาง ๆ ก็
ลวนแตมีเร่ืองราวตาง ๆ ที่ซับซอนทั้งสิ้น ทักษะการอานอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูอานเขาใจสารหรือ
เร่ืองราวตาง ๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็วก็คือ การอานจับใจความ  ซึ่งในบทนี้จะอธิบายถึงการ
จับใจความสําคัญในระดับยอหนา เพื่อเปนพื้นฐานความรูในการศึกษาเรื่องการสรุปความตอไป  
 
จุดมุงหมายของการอานจับใจความ 

การอานจับใจความ มีจุดมุงหมายในการอานเพื่อหาใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
อยางถูกตองและตรงประเด็น ชวยใหเขาใจสาระสําคัญที่ผูเขียนตองการสื่อไดอยางถูกตองและ
ชัดเจน  

การอานจับใจความนั้นเริ่มตนจากการอานตั้งแตระดับประโยค ยอหนา ไปจนถึงเนื้อ
เร่ืองทั้งหมด การจับใจความในระดับยอหนานั้นซับซอนมากกวาการจับใจความในระดับประโยค 
เมื่อเราสามารถจับใจความในระดับยอหนาไดแลวก็จะชวยใหผูอานเขาใจเนื้อเร่ืองทั้งหมดไดงาย
ยิ่งขึ้น โดยนําใจความสําคัญและใจความรองที่ไดจากแตละยอหนามาประมวลเขาดวยกัน แลว
สรุปเรียบเรียงเปนเนื้อความเดียวกัน 
 
องคประกอบของยอหนา 

งานเขียนทุกประเภทจะประกอบดวยยอหนาหลาย ๆ ยอหนามาประกอบกัน ยอหนาแต
ละยอหนาจะมีใจความสําคัญเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น ซึ่งยอหนาในงานเขียนปจจุบันนั้นไมจําเปนวา
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ทุกยอหนาจะตองมีใจความสําคัญเสมอไป  เนื่องจากงานเขียนในปจจุบันโดยเฉพาะบทความใน
นิตยสารตาง ๆ จะแบงยอหนาออกเปนยอหนายอย ๆ หลายยอหนา และเขียนแตละยอหนาเพียง
ไมกี่บรรทัดเทานั้น อาจจะตองหาใจความสําคัญและใจความรองจากหลาย ๆ ยอหนามาประกอบ
กันจึงจะเปนยอหนาที่สมบูรณ แตยอหนาโดยทั่ว ๆ ไปจะประกอบดวยใจความ 2 สวนดวยกันคือ 
ใจความสําคัญและใจความรองหรือพลความ 

 
1.  ใจความสําคัญ คือ ความคิดสําคัญที่สุดที่ผูเขียนตองการเสนอ มีเนื้อหาครอบคลุม

ใจความของขอความอื่นๆ ที่เปนเพียงใจความรองเทานั้น ซึ่งในแตละยอหนาจะมีใจความสําคัญ
เพียงใจความสําคัญเดียวเทานั้น ใจความสําคัญในแตละยอหนาอาจจะมีปรากฏในยอหนาอยาง
ชัดเจน หรือไมปรากฏก็ได ตัวอยางเชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ใจความสําคัญ คือ “การกอสรางวัดถ้ําแตกตางไปตามกลุมที่นับถือศาสนาและ   
ยุคสมัย” สวนขอความที่ตามมาเปนสวนขยายที่ใหรายละเอียดขยายความใจความสําคัญโดย
กลาวถึงศาสนาตางๆ ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาเชนที่มีถ้ําลักษณะแตกตางกันไป 
 
 
 

 การกอสรางวัดถ้ําแตกตางไปตามกลุมที่นับถือศาสนาและยุคสมัย เพราะ
ศาสนาฮินดหูรือพราหมณเกิดกอนศาสนาพทุธและเชน ถ้ําจงึมีลักษณะเปนเทวาลัยสาํหรับ
บวงสรวงบูชาเทพเจาที่มีอภินิหารและความเปนอมตะหลายองค ไมวาจะเปนพระอิศวร พระ
พรหม พระนารายณ พระวษิณุ และศักตทิี่เปนพระชายาของเทพเจาทั้งหลาย รวมทั้งพาหนะ
ทรงของเทพเจาและศิวลึงค ถ้าํหรือคูหาที่เปนวัดของศาสนาพทุธแนนอนเทยีววามีเนื้อหา
เร่ืองราวเกี่ยวกับพทุธประวติั เชน ประติมากรรมพระพุทธรูปปางตาง ๆ แตถาเปนวหิารของเชน
ที่มีมหาวีระเปนศาสดา ในถ้าํมักจะเรียบงายสําหรับการบําเพ็ญพรต ที่ยงัตกทอดใหเหน็กนัอยู
ในทุกวนันีท้ี่อินเดีย คือนกับวชแตงขาวทีเ่รียกวาชีปะขาว และคนทีส่ละทุกอยางที่เรียกวาชี-
เปลือยนัน่เอง มาคราวนีย้ังพบเหน็ชีปะขาวหลายรูป แตไมพบชีเปลอืย ไมรูวาไปหลบอยูเสียที่
ไหนแลว 

    (เมรี, 2549, หนา 45) 
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2.  ใจความรองหรือพลความ คือ เนื้อความที่สนับสนุนใจความสําคัญโดยให
รายละเอียดตาง ๆ เชน ใหคําจํากัดความ ยกตัวอยาง เปรียบเทียบ บรรยายรูปรางลักษณะ  
อธิบายขั้นตอน แสดงเหตุและผล ชวยขยายความใจความสําคัญใหละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น 
ตัวอยางเชน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ใจความสําคัญ คือ “ชาวจีนมีความเชื่อกันมาแตเดิมวา หมูเปนสัตวที่สามารถ

ทํานายทายทักพยากรณอากาศ” 
ใจความรอง  คือ “ “อวิ๋นอวี่จือเสิน” คือเทพเจาแหงเมฆและฝน ความเชื่อลักษณะ

นี้ปรากฏในตําราโบราณเชน ตําราซือจิง ตําราเซี่ยงอวี่ หรือในตําราโถวฮวางจาลู ซึ่งมีการบันทึกไว
วาเทพเจาสายฟาหรือชาวจีนเรียกวา “เหลยกง” ผูบันดาลเมฆฝนใหกับมนุษยบนพื้นโลกนั้น มี
รูปรางหนาตาผสมผสานระหวางมังกรกับหมูลําตัวเปนมังกร ใบหนาซึ่งประกอบไปดวยใบหูหนา
ใหญ จมูกยาวคลายหมู การไหวบูชาเหลยกงก็คลายกับการใหความสําคัญตอเทพสุกรนั่นเอง” 

จะเห็นไดวาใจความรองที่ปรากฏในยอหนาใหรายละเอียดสนับสนุนใจความสําคัญ
เพิ่มเติมวา ชาวจีนเชื่อวาหมูเปนสัตวที่สามารถพยากรณอากาศได ซึ่งความเชื่อนี้ปรากฏในตํารา
ตาง ๆ และใหรายละเอียดรูปรางลักษณะของเทพเหลยกง เทพเจาสายฟาไวดวย 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุที่นิยมใชหยวนเซียวเปนของกินประจําเทศกาลเพราะอาหารชนิดนี้มีรูป
กลมเปนรูปจําลองของจักรวาล  เมื่อกอนแยกออกเปนฟาและดิน และเปนสัญลักษณของ
ความกลมเกลียว พร่ังพรอมสมบูรณเหมือนสรรพสิ่งในจักรวาล ความพรั่งพรอมสมบูรณและ
กลมเกลียวเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาใหเกิดแกครอบครัวของตน หยวนเซียวเปนเทศกาลมงคลตนป 
จึงกินอาหารชนิดนี้เอาเคล็ด ในเดือน 11 ปลายปใหกินขนมอี๋ ดวยจุดประสงคเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง 
             (ถาวร สิกขโกศล, 2550, หนา 163-164) 

ชาวจีนมีความเชื่อกันมาแตเดิมวา หมูเปนสัตวที่สามารถทํานายทายทัก
พยากรณอากาศ จึงใหสมญานามหมูวา “อวิ๋นอวี่จือเสิน” คือเทพเจาแหงเมฆและฝน ความ
เชื่อลักษณะนี้ปรากฏในตําราโบราณเชน ตําราซือจิง ตําราเซี่ยงอวี่ หรือในตําราโถวฮวางจาลู 
ซึ่งมีการบันทึกไววาเทพเจาสายฟาหรือชาวจีนเรียกวา “เหลยกง” ผูบันดาลเมฆฝนใหกบัมนษุย
บนพื้นโลกนั้น มีรูปรางหนาตาผสมผสานระหวางมังกรกับหมูลําตัวเปนมังกร ใบหนาซึ่ง
ประกอบไปดวยใบหูหนาใหญ จมูกยาวคลายหมู การไหวบูชาเหลยกงก็คลายกับการให
ความสําคัญตอเทพสุกรนั่นเอง 

                           (จรัสศรี จิรภาส, 2550, หนา 41) 
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ใจความสําคัญ คือ “เหตุที่นิยมใชหยวนเซียวเปนของกินประจําเทศกาลเพราะ
อาหารชนิดนี้มีรูปกลมเปนรูปจําลองของจักรวาล” 

ใจความรอง คือ “เมื่อกอนแยกออกเปนฟาและดิน และเปนสัญลักษณของความ
กลมเกลียว พร่ังพรอมสมบูรณเหมือนสรรพสิ่งในจักรวาล ความพรั่งพรอมสมบูรณและกลมเกลียว
เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาใหเกิดแกครอบครัวของตน หยวนเซียวเปนเทศกาลมงคลตนป จึงกิน
อาหารชนิดนี้เอาเคล็ด ในเดือน 11 ปลายปใหกินขนมอี๋ ดวยจุดประสงคเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง” 

ใจความรองในยอหนานี้อธิบายขยายความใหรายละเอียดสาเหตุที่นิยมใชหยวน
เซียวเปนของกินประจําเทศกาลเพราะอาหารชนิดนี้มีรูปกลมเปนรูปจําลองของจักรวาล  ชวย
อธิบายขยายความใจความสาํคัญใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
ตําแหนงของประโยคใจความสําคัญ 

ดังที่กลาวไวแลววายอหนาแตละยอหนาจะตองมีใจความสําคัญใจความเดียวเทานั้น 
ซึ่งการเขียนยอหนาก็จะมีหลายวิธี บางครั้งผูเขียนจะแสดงใจความสําคัญไวอยางชัดเจนในแตละ
ยอหนา ใจความสําคัญที่ผูเขียนแสดงไวอยางชัดเจนนั้นจะปรากฏในตําแหนงตาง ๆ ของยอหนา 4 
ลักษณะดังตอไปนี้ 

1.  ใจความสําคัญปรากฏอยูที่ตอนตนของยอหนา โดยทั่ว ๆ ไปผูเขียนมักจะวาง
ประโยคใจความสําคัญไวในสวนตนของยอหนา 
 

            ประโยคใจความสําคัญ 
 
 
 
 
 
                 ประโยคขยายความ 
 
 
 
 
 

     xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
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ตัวอยางเชน 
 

 
 
 

 
 
2.  ใจความสําคัญปรากฏอยูที่ตอนทายของยอหนา  ผูเขียนจะใหรายละเอยีดขยาย

ความสิ่งที่ตองการจะพูดกอนแลวจึงเนนย้ําหรือสรุปในตอนทายโดยวางประโยคใจความสําคัญไว
ตอนทายของยอหนา 
 
                                                ประโยคขยายความ 
 
 
 
 
                                                    

     
      ประโยคใจความสําคัญ 

ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เหนียนเกาของทุกถิ่นมลีกัษณะรวมกนัคือ ทาํดวยแปงที่ไดจากขาวชนิดใดชนดิหนึง่  
ภาคใตสวนมากใชขาวเหนยีว ขนมที่ไดมีลักษณะเหมือนขนมเขง ตางกันแตรูปแบบภายนอก   
ภาคเหนือนิยมใชขาวฟางเหนยีว     ซึง่มสีีเหลืองและมรีสหวานนอย ๆ อยูในตัว  

   (ถาวร สิกขโกศล, 2550, หนา 83) 
 

 รัฐบาลมุงสงเสริมการเก็บภาษีจากอบายมุขเพราะเปนภาษีที่เก็บไดงาย คนซือ้หวย
สมัครใจที่จะแบกรับภาษีโดยไมรูสึกวาถูกขูดรีด จึงไมมีการตอตานอยางใด แตรัฐบาลก็ตระหนกั
ดีวาการแสวงหารายไดจากอบายมุขเปนสิ่งไมเหมาะไมควร ในเอกสารราชการจึงมักกลาวอาง
อยูเสมอวารัฐจะนาํรายไดสวนนี้ไปใชประโยชนแกสาธารณะ เชน ขุดคลอง ทําถนนและรักษา
ความสงบเรียบรอยในสังคม ซึ่งราษฎรจะเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรง ดวยเหตนุี้ถงึแมหวย 
ก.ข. จะเปนการพนันยอดนิยมที่ทาํรายไดใหแกรัฐอยางสูง รัฐบาลกต็องหาหนทาง
ยกเลกิเสียในที่สุด เพราะมีผลเสยีเกีย่วเนื่องกับการสงเสริมการพนัน ซ่ึงนาํความเสื่อม
มาสูสังคมและประชาชน 
               (มลิวัลย แตงแกวฟา, 2549, หนา 117) 

        xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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3.  ใจความสําคัญปรากฏอยูที่ตอนกลางของยอหนา ประโยคตอนตนยอหนาจะ 
กลาวนําความกอนเขาสูความคิดสําคัญ และตามดวยรายละเอียดขยายความคิดสําคัญนั้น 
                                                               ประโยคขยายความ 
 
  
 
 
 
 
                                                              ประโยคขยายความ 
 
ตัวอยางเชน 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

4.  ใจความสําคัญปรากฏอยูที่ตอนตนและตอนทายของยอหนา ผูเขียนจะวาง 
ตําแหนงใจความสําคัญไวทั้งตอนตนและตอนทายของยอหนา 

   ประโยคใจความสําคัญ 
 

 
 

             
   ประโยคใจความสําคัญ 

 

             ณ วันนี้อุตสาหกรรมทุกรูปแบบใช 50% ของน้าํตาลที่ผลิตไดทั้งหมดทาํอาหาร
กระปอง เครื่องดื่ม น้ําสลัด ขนมปง ลูกกวาด ไอศกรีม เคก ฯลฯ และอีก 10-15% เพื่อใชในครัว 
สวนอีก 15% ใชในการหมกัและดองอาหาร ที่เหลือใชทําแอลกอฮอล ยา และยาขัดเงา ฯลฯ 
เห็นไดวามนษุยใชน้าํตาลบริโภคเปนสวนใหญ ทัง้นีเ้พราะมนุษยชอบรสหวาน แมแตทารก
เองก็ไมเคยปฏิเสธของหวาน แตจะเบือนหนาหนีของเคม็ เผ็ด เปร้ียวหรือขม       
        (สุทัศน ยกสาน, 2548, หนา 108) 

 
ประโยคใจความสําคัญ 

         xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx 

       xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

           ประโยคขยายความ 
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ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาหากวาผูเขียนไมไดแสดงใจความสําคัญเปนประโยคใจความสําคัญไวอยางชัดเจนไว 
ผูอานก็ตองอานยอหนานั้นใหละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และทบทวนดูวาอะไรคือสาระสําคัญที่ผูเขียน
ตองการสื่อในยอหนานั้น ซึ่งอาจจะสังเกตวาในยอหนานั้นผูเขียนกลาวถึงประเด็นใดเปนสําคัญ  
เมื่อไดใจความสําคัญแลวก็ใหเรียบเรียงใหเปนประโยคที่มีเนื้อความครอบคลุมเนื้อหาของยอหนา
นั้น 
ตัวอยางเชน 
 
 
  
 
 
 
 

จากยอหนานี้จะเห็นไดวา ไมมีประโยคใจความสําคัญอยางชัดเจน แตเมื่ออานยอหนานี้
แลวจะทราบไดวาใจความสําคัญของยอหนานี้คือ ลักษณะของลอบนอนหรือลอบเลาะ ดังจะเห็น
ไดจากคํา กลุมคํา ที่ผูเขียนบรรยายถึงลอบนอนเชนคําวา  รูปทรงกระบอก รูปรี ความยาว 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง และขอความตาง ๆ ไดแก ไมไผขึ้นโครง เหลาไมไผเปนซ่ีมัดกับโครง
ดวยหวาย เถาวัลยหรือลวดเชนเดียวกับลอบยืน ลอบนอนเทปลาออกตรงสวนกนกระดก 
ซ่ึงทําฝาประตูไมขนาดเล็กไว ซึ่งคํา กลุมคํา และขอความตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่บงบอก
รูปรางลักษณะของลอบนอนทั้งสิ้น ทําใหผูอานทราบไดวาใจความสําคัญของยอหนานี้คืออะไร 

 การสรางปราสาทหินขนาดใหญสรางขึ้นเพื่อแสดงความเคารพตอเทพเจา ไม
วาจะเปนปราสาทนครวัด นครธม ก็สรางขึ้นดวยคตินี้ แตกตางกนัเพยีงวากษัตริยผูสรางจะนับ
ถือเทพเจาองคใดในศาสนาพราหมณ ปราสาทเขาพระวิหารก็มีคติความเชื่อในการสราง
เชนเดียวกนั เขาพระวหิารมชีื่อเรียกแตโบราณวา  ศรีศิขเรศวร มาจากคําวา ศิขร+อิศวร ซึ่ง
หมายถงึผูเปนใหญแหงขนุเขา ที่ไดชื่อนีก้เ็นื่องเพราะวากษัตริยผูทรงสรางนับถือองคพระศิวะ 
ปราสาทเขาพระวิหารทีท่รงสรางขึ้นนี้ก็เปรียบเสมือนทพิยวมิานแหงองคพระอิศวรบนโลก
มนุษย การสรางปราสาทแหงนี้จึงแสดงใหเห็นถึงการคารวะอยางสูงที่สุดตอเทพเจา 
                   (ธีรภาพ โลหิตกุล, 2544, หนา 156) 

ลอบนอนบางเรียกลอบเลาะ มีรูปทรงกระบอก สวนกนเปนรูปรี ๆ อาจเปรียบให
เขาใจงายวาคลายกนเปดที่กระดกขึ้น  สวนนี้จะอยูเหนือผิวน้ําเสมอ เปนที่ที่ปลาโผลข้ึนหายใจ 
ลอบนอนมีความยาว 1-2 เมตร มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 30-40 เซนติเมตร ใชไมไผข้ึนโครง 
เหลาไมไผเปนซี่มัดกับโครงดวยหวาย เถาวัลยหรือลวดเชนเดียวกับลอบยืน ลอบนอนเท ปลา
ออกตรงสวนกนกระดก ซึ่งทําฝาประตูไมขนาดเล็กไว 
                        (พรศิริ บูรณเขตต, 2550, หนา 57) 
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การอานจับใจความสําคัญจะชวยใหเราทราบถึงใจความหลักที่ผูเขียนตองการกลาวถึง
ในเรื่องตาง ๆ เปนความรูพื้นฐานที่สามารถนําไปปรับใชกับการอานหนังสือประเภทตาง ๆ ไมวาจะ
เปนหนังสือเรียน บทความตาง ๆ หนังสือพิมพ ฯลฯ  
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การอานตีความ 
 
 

การตีความคือการคนหาความหมายระดับลึกของตัวบท ผูอานจําเปนตอง “ตีบทให
แตก” หมายความวาเขาถึงความหมายของตัวบท (งานเขียนหรือวรรณกรรม) อยางลึกซึ้ง เพราะ
วรรณกรรมที่ดียอมไมส่ือ “สาร” ตรงไปตรงมาแตแสดงใหรับรูอยางแยบยลโดยผานกระบวนการ
ทางภาษาและชั้นเชิงทางวรรณศิลป 1 (ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ, 2547, หนา 285) นอกจากนั้น การ
ตีความยังมีลักษณะเปนกระบวนการตรวจสอบขอมูลของงานเขียนเพื่อทําความเขาใจงานเขียน
นั้นๆ  ทั้ งนี้การตีความยังเปนกระบวนการอยู ในการขบคิดในชีวิตประจําวันของมนุษย
นอกเหนือไปจากขอบขายของงานเขียน (Griffith, 2002 , p.8-9) ดังนั้น เมื่อเราไมอาจหลีกเลี่ยง
การตีความไดแลว เราจึงควรเรียนรูและฝกฝนการตีความเอาไวเปนพื้นฐาน    
 
ความรูเกี่ยวกับการอานตีความ 

กอนที่จะกลาวถึงขั้นตอนและตัวอยางของการอานตีความ นิสิตควรมีความรูเกี่ยวกับ
การตีความเสียกอน เนื้อหาที่กลาวถึงในที่นี้จะกลาวเฉพาะความรูที่จําเปนตอการตีความในระดับ
ตน เท านั้ น  นิ สิตสามารถหาความรู เพิ่ ม เติ มนอก เหนื อจาก เนื้ อหาที่ ป รากฏได จาก
ทรัพยากรสารนิเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การอานตีความนั้นจะตองพิจารณา
องคประกอบตางๆ ดังนี้ 
 

1.  สาร  
พิทยา ล้ิมมณี (2537, หนา 23) กลาววา “สารคือแนวคิดสําคัญที่ไดจากการอาน

วรรณกรรมเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ที่ผูเขียนอาจเสนออยางจงใจหรือไมจงใจก็ได” ที่กลาววาไมจงใจนั้น
อาจจะเปนเพราะมีสารบางประเภทที่มาจากจิตไรสํานึกของผูเขียน หรือเปนสารที่ผูกโยงอยูกับภูมิ
หลังของผูเขียน เชน เพศ ชนชั้น และเชื้อชาติโดยที่ผูเขียนไมรูตัว ฉะนั้นหนาที่ของผูอานนอกจาก
ผูอานจะตีความเจตนาของผูเขียนแลวยังตองสรางความหมายใหแกส่ิงที่อานดวยตนเองโดยอาศัย
เนื้อหาของสิ่งที่อานเปนพื้นฐาน    
 
 
                                                 
1

 วรรณศิลปในที่นีห้มายถงึศลิปะการประพนัธ 
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2.  ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
 

2.1  ความหมายโดยตรง (denotation) คือ ความหมายของคําตามพจนานุกรม
หรือตัวอักษร โดยไมคํานึงถึงวาคําคํานั้นจะมีความหมายเชิงแนะ (หรือความหมายโดยนัย) 
อยางไรบาง เชนคําวา “ลูกผูชาย” ความหมายโดยตรงคือลูกที่เกิดเปนชาย แตมคีวามหมายโดยนยั
หมายถึงชายที่มีความกลาหาญ เขมแข็ง และเด็ดเดี่ยว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545, หนา 127) หรือ
คํากลาวที่วา “อีกไมนานก็เชา” หากเพงเล็งดวยความหมายโดยตรงยอมหมายถึงอีกไมนานก็จะถึง
เวลาเชาหรืออีกไมนานดวงอาทิตยกําลังจะขึ้น แตในความหมายโดยนัยคํากลาวนี้หมายถึงอีกไม
นานเรื่องรายๆก็จะผานพนไป 

2.2  ความหมายโดยนัย (connotation) คือ คํา วลี หรือขอความที่แนะ
ความหมายมากกวาความหมายโดยตรง เชนคําวา “บาน” มีความหมายโดยตรงคือที่อยูอาศัย แต
สําหรับบางคนอาจมีความหมายโดยนัยถึงที่ที่จะใหความรูสึกอบอุนและปลอดภัย หรือขอความวา 
“นั่นไงละแมลงสาบ” อาจทําใหบุคคลหนึ่งขยะแขยง  แตอีกบุคคลหนึ่งอาจจะนึกถึงศัพท
วิทยาศาสตรวา แมลงสาบตัวนั้นเปน Blatta orientalis หรือ Blatta germanica (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2545, หนา 112) ดวยเหตุที่วาคํา วลี หรือขอความในลักษณะดังกลาวนั้นสื่อความหมายไดหลาย
ทางหรือกระตุนใหผูอานเกิดนึกคิดเชื่อมโยงสิ่งตางๆ ความหมายโดยนัยจึงเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา 
“ความหมายนัยประหวัด” หรือ “ความหมายแฝง” ซึ่งบางตํารากลาวถึงความหมายทั้งสองในฐานะ
ประเภทยอยของความหมายโดยนัย (พิทยา ล้ิมมณี, 2537) 
 

3.  ภาษาภาพพจน 
ภาษาภาพพจน (figurative language) บางตําราเรียกวาภาษาโวหาร ภาษา

ภาพพจนคือการใชภาษาที่ส่ือความหมายมากกวาความหมายตามตัวอักษร (literal meaning) 
ภาษาภาพพจนสวนใหญจะใชลักษณะสําคัญของภาพพจนในการเปรียบเทียบอันเปนวิธีการที่     
ผูแตงเลือกใชเพื่อทําใหส่ิงที่เปนนามธรรมหรือเปนที่รูจักนอยหรือรางเลือน ใหมีความเปนรูปธรรม 
เปนที่รูจักและมีความชัดเจนขึ้น โดยผูแตงมักนําไปเปรียบเทียบกับส่ิงที่เปนที่รูจักกันดีอยูแลว การ
ใชภาษาภาพพจนทําใหผูอานเกิดความรูสึกไดลึกซึ้งกวาการกลาวอยางตรงไปตรงมา เพราะภาษา
ที่มีความงามเปนภาษาที่สรางสรรค มีความนาสนใจและจุดประกายความคิดและจินตนาการ
ใหแกผูอาน (ยุวพาส (ประทีปเสน) ชัยศิลปวัฒนา, 2544, หนา 21) ภาษาภาพพจนมีประเภทยอย
มากมาย ในที่นี้จะกลาวเฉพาะภาพพจนที่พบมากและเปนประโยชนตอการอานตีความในระดับ
ตน 
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3.1  ความเปรียบ: อุปมาและอุปลักษณ 
ความเปรียบนี้หมายถึงการอางอิงความหมายหรือคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งเพื่อ

ใชอธิบายอีกสิ่งหนึ่ง ในทางภาษาศาสตรเรียกสิ่งที่เราตองการอธิบายวา “ส่ิงที่ถูกเปรียบ” และเรยีก
ส่ิงที่เรานําคุณสมบัติมาใชอธิบายวา “แบบเปรียบ” ความเปรียบที่มีลักษณะดังกลาวในที่นี้มีอยู 2 
ประเภท ไดแก อุปมาและอุปลักษณ 

อุปมา คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง ใชเชื่อมคําเหลานี้ เหมือน ราว 
ราวกับ เปรียบ ประดุจ ดัง ด่ัง เฉก เชน เพียง เพี้ยง ประหนึ่ง ถนัด กล เลห ปมวา ปาน ครุวนา ปูน 
พาง ละมาย แมน   (ธเนศ  เวศรภาดา, 2549, หนา 41) เปนอาทิ  

 
ตัวอยางที่ 1 
 
 
 
 
 

 
ตัวอยางนี้เปรียบความรักเหมือนกับผลไม คุณสมบัติที่อางอิงมาคือรสชาติตางๆที่ผลไม

มี เปรียบไดกับความรักที่มีทั้งความสุขความทุกข อาจตองเผชิญอุปสรรค แตส่ิงเหลานั้นทําให
ความรักมีรสชาติ เชนเดียวกับผลไมที่เราเลือกรับประทานที่ไมไดมีเฉพาะรสหอมหวานเสมอไป  
 
ตัวอยางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

โคลงโลกนิติบทนี้หมายความวาคนเลวที่แมคบคนดี อยูในสิ่งแวดลอมที่ดีก็ยังไม
สามารถปรับปรุงตัวไดเปนเสมือนจวักตักแกงที่แมจะอยูในหมอแกงแตไมอาจรูรสของแกงได  

ความรักบางจําพวกก็คลายผลไมบางชนิด ที่กินแลวมีทั้งรสเปรี้ยว หวาน และขมขื่น 
แตเราก็ตองการมันเสมอ เหมือนรักที่ตองเฝาระวังอยูรอบดาน ยิ่งลําบากมาก ยิ่งอุปสรรคมาก 
ก็ยิ่งออกรสชาติมาก  

           (อาจณิ จันทรัมพร, 2534, หนา 31) 

           คนพาลผูบาปแท  ทุรจิต 
   ไปสูหาบัณฑติ   คํ่าเชา 
   ฟงธรรมอยูเนอืงนิตย  บซาบ  ใจนา 
   กลจวักตกัเขา   หอนรูรสแกง  

                     (โคลงโลกนิติ) 
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อุปลักษณ คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติบางประการรวมกัน มัก
ใชคําวา “คือ” และ “เปน” เชน ครูคือเรือจาง ทหารเปนร้ัวของชาติ หรือบางครั้งไมมีคําเชื่อมโยง 
เชน หัวใจกระดาษ เปรียบหัวใจที่ไมหนักแนนเหมือนกระดาษที่บางเบาพรอมจะปลิวไปตามสาย
ลม ศึกฟุตบอล เปรียบการแขงขันฟุตบอลเหมือนศึกสงคราม (ธเนศ เวศรภาดา, 2549, หนา 43) 
 
ตัวอยางที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ความเปรียบนี้เปรียบโลกเปนโรงละคร ชีวิตมนุษยจึงเหมือนตัวละครที่ตองแสดงบทบาท
ของตนเองใหดีที่สุด ยิ่งไปกวานั้นทุกคนสมควรที่จะแสดงใหไดอยางตัวเอก และแสดงใหเต็มที่ไม
วาจะทําผิดพลาดก็ตาม ความเปรียบในขอนี้นาจะสื่อวาชีวิตตองดําเนินตอไปเชนเดียวกับการ
แสดงตองดําเนินตอไปจนกวาจะจบ ดังภาษิตตะวันตกที่วา “The show must go on” 

 
ตัวอยางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเปรียบนี้กลาวถึงกรรมที่เคยทําไวในปางกอนวาเปรียบเสมือนการปลูกตนไม ที่
ใหผลในวันนี้ ถาปลูกตนไมดียอมไดผลดี หากปลูกตนไมที่ไมดี (อาจหมายถึงพันธุไมดี) ยอมไดผล
ที่ไมนาพอใจ 

 
 

  โลกนี้เปนโรงละครและทานเปนผูเลน จงออกฉากดวยความกลา การประหมาและลงัเล
จะไมทาํใหทานแสดงบทบาทไดถกูเลย   จงหมายเปนตวัเอกเสมอ    ถาทานจะทาํผิด ก็ขอใหผิด
ดวยความกลาเถิด                         

    สด กูรมะโรหิต "หนุมสาว" (วิทยาจารย)  

อันปวงกรรมทาํไวแตปางหลงั เปนพชืยังปางนี้ใหมีผล 
หวานพืชดีผลดีมีแกตน    หวานพืชชัว่กลั้วผลที่ขนแคน 
ความจริงขอนีม้ีมาแลว    ไมคลาดแคลวเปนอื่นทุกหมืน่แสน 
จะเปลี่ยนชั่วใหดีมีมาแทน  ถึงแมนแมนแมนไมเปลี่ยนไดเอย  

(น.ม.ส. นทิานเวตาล) 
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3.2  อติพจน 
เปนการเปรียบเทียบโดยการกลาวขอความที่เปนจริง มักเปรียบเทียบในเรื่อง

ปริมาณวามีมากเหลือเกิน มีเจตนาเนนขอความที่กลาวนั้นใหมีน้ําหนักยิ่งขึ้น เชน รอนตับแตก 
คอแหงเปนผง รักคุณเทาฟา อกไหมไสขม เหนื่อยสายตัวแทบขาด (ธเนศ  เวศรภาดา, 2549, หนา 
46)  
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 

 
 

อติพจนในตัวอยางนี้กลาวถึงพระนางนาฏบุญเหลือในเรื่องลิลิตพระลอที่  
กลาวถึงความทุกขของพระองคเมื่อคร้ังที่พระลอตองเสนหของปูเจาสมิงพรายแลวมีอาการเงียบ
เหงาเศราซึมวาพระนางมีความทุกขหนักหนาใหญหลวงเหมือนกับทองฟาถลมลงมาทับหัวใจ 
แสดงใหเห็นอารมณที่ชัดเจน  

3.3  บุคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน 
บุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐานมาจากคําภาษาอังกฤษวา “personification” 

หากแปลตามตัวหมายถึงการทําใหกลายเปนบุคคล ภาพพจนบุคคลวัตนี้เปนการใชภาษาที่แสดง
ใหเห็นวาสิ่งที่ไมใชมนุษยทํากิริยาไดอยางมนุษย เชน ดวงดาวรองไห ดอกไมยิ้ม สายรุงรองเพลง 
เปนตน  
ตัวอยาง  
 
 
 
 
 
 
 

เจาไขทุกขแมเพี้ยง            ภูเขา ลูกเฮย  
     เจาเคลื่อนทุกขบางเบา                สวางรอน  
     มาเห็นพอเงียบเหงา                   หนกักวา กอนนา  
     ทุกขเรงซอนเหลือซอน  ยิ่งฟาทับแด 

       (ลิลิตพระลอ) 

มองซิ..มองทะเล  เห็นลมคลื่นเหจูบหิน  
                            บางครั้งมันบาบิ่น  กระแทกหินดังครืนครืน 
                            ทะเลไมเคยหลับใหล  ใครตอบไดไหมไฉนจึงตื่น 
                            บางครั้งยังสะอื้น  ทะเลมันตื่นอยูรํ่าไป 

      (วงดิอิมพอสซเิบิล  เพลง “ทะเลไมเคยหลบั”) 
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ในตัวอยางนี้ ผูประพันธกําหนดใหทะเลทํากิริยาไดอยางมนุษย คือการจูบ   
มีความบาบิ่น ไมหลับใหล ต่ืน และสะอื้น ภาพพจนบุคคลวัตในตัวอยางนี้แสดงสื่ออารมณที่ลึกซึ้ง
รุนแรงที่จิตใจหรือความรูสึกของมนุษยสัมพันธกับการแสดงออกของธรรมชาติ 

 
4.  สัญลักษณ 

สัญลักษณ (symbol) เปนกลวิธีทางวรรณศิลปที่อาจมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
ภาพพจนแตมิใชประเภทหนึ่งของภาพพจน สัญลักษณหลายอยางอาจจะพัฒนามาจากการใช
ภาพพจนเปรียบเทียบ เชน การเปรียบความงามของนางที่รักกับดอกไม เปรียบความบริสุทธิ์กับ
น้ําคาง เปรียบกําลังอํานาจกับราชสีหหรือแสงอาทิตยเจิดจา ฯลฯ เมื่อมีการเปรียบเทียบจนเกิด
เปนความเขาใจรวมกันในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งหรือชาติใดชาติหนึ่ง ภาพพจนเหลานั้นก็จะ
กลายเปนสัญลักษณ คือเปนสิ่งที่ใชแทนอีกสิ่งหนึ่งโดยมิตองใชกลวิธีการเปรียบเทียบอีก (สุจิตรา 
จงสถิตยวัฒนา, 2549, หนา 47-48) อยางไรก็ตามสัญลักษณมีทั้งที่เขาใจกันเปนสากล (บางตํารา
เรียกสัญลักษณแบบแผน) และสัญลักษณเฉพาะตนขึ้นอยูกับการใชของผูประพันธ ดังตัวอยาง
เหลานี้ 
 

4.1  สัญลักษณที่เปนสากลหรือสัญลักษณแบบแผน 
แสงสวางและสีขาว เปนสัญลักษณของ ปญญา  และความบริสุทธิ์ 
ความมืดและสีดํา เปนสัญลักษณของ กิเลส  อวิชชา  ความโงเขลา     

ความชัว่ราย  ความตาย   
ความเหี้ยมโหด  ความเศรา 

ดอกกุหลาบสีแดง เปนสัญลักษณของ ผูหญิงและความรัก 
ทะเล เปนสัญลักษณของ ความอางวางและความอิสระ 
เพชร เปนสัญลักษณของ ความ เป น เ ลิ ศ และความ

แข็งแกรง 
                  (ดัดแปลงจาก พิทยา  ล้ิมมณี, 2537, หนา 69) 

4.2  สัญลักษณเฉพาะตน 
ดอกไม เปนสัญลักษณของ ตัวแทนทางความคิดผูคนใน 

สังคม  สันติภาพ 
ดวงดาว เปนสัญลักษณของ ความหวัง   ประชาชน  (ใน

ชนบท) 
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ถ้ํา เปนสัญลักษณของ ความสับสน  การหาทางออก
ไมพบ 

นาฬิกา เปนสัญลักษณของ ส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  
ชีวิตซ้ําๆ ของผูคนในสังคม
เมือง 

กําแพง เปนสัญลักษณของ การปดกั้นปญญา การปดกั้น
เสรีภาพ บางแหงใชกําแพงใน
ความหมายของเผด็จการ 

       (ลัดดา  ปานุทัย, 2520, หนา 270-272 อางถึงใน พิทยา  ล้ิมมณี, 2537, หนา 73-75) 
 

อนึ่ง สัญลักษณที่ดีจะตองเปนสวนผสมอันลงตัวระหวางความชัดเจนและ
ความกํากวม (ambiguity) เอื้อตอการตีความไดหลายนัย ชัดเจนเกินไปจนไมเหลืออะไรใหสงสัย
เลยก็จะเปนสัญลักษณที่นาเบื่อ และไมมีอะไรทาทายผูอานใหเอื้อตอการวิพากษถกเถียงในความ
เปนไปไดของความหมาย คลุมเครือเกินไปก็จะไมชัดเจนพอตอการสื่อความหมายของผูประพันธ 
(มาลินี  แกวเนตร, 2545, หนา 102-103)  
 

5.  น้ําเสียง 
ยุวพาส (ประทีปเสน) ชัยศิลปวัฒนา (2544, หนา 77) กลาวถึงความหมายของ

น้ําเสียงไววา “น้ําเสียง (Tone) นอกจากจะหมายความถึงน้ําเสียงแลวยังหมายถึงการแสดง
ความรูสึกและทัศนคติของผูเขียนหรือพูดที่มีตอส่ิงที่เขาเขียน ... ถาผูอานไมสามารถวิเคราะหและ
ตัดสินวาผูเขียนหรือผูพูดมีทัศนคติอยางไรตอเร่ืองที่เสนอ เชนวาเขาพูดเลนหรือพูดจริง เขาถาก
ถางหรือยกยอง เขาประชดหรือชมเชย ผูอานก็จะไมสามารถเขาใจสิ่งที่เขาตองการเสนอไดอยาง
ถูกตอง” โดยนัยนี้ น้ําเสียงจึงหมายรวมถึงความมุงหมายของงานเขียนหรือความมุงหมายของ
ผูเขียน เราจะเขาใจน้ําเสียงไดก็ตอเมื่อเขาใจเนื้อหาโดยรวมของงานเขียนทั้งหมด สามารถ
วิเคราะหการเลือกใชคําของผูประพันธ ภาษาภาพพจนที่เลือกใช รวมไปถึงเขาใจความหมาย
โดยนัยที่แฝงอยูในงานเขียน ดังที่จะไดแสดงใหเห็นในตัวอยางตอไป 

 
ความรูเกี่ยวกับการตีความที่กลาวมาทั้งหมดมีความสําคัญ เพราะวาสิ่งที่ผูประพันธ

แสดงออกดวยถอยคําอาจไมใชความหมายทั้งหมด สวนที่กลาวออกมาเปนลายลักษณอักษรอาจ
มีความหมายลึกซึ้งไปกวาสิ่งที่เขาขีดเขียนออกมาอยางชัดแจงก็ได “คํา” กับ “ความ” นับเปนสิ่งที่
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สัมพันธกัน แตนักประพันธบางคนก็จงใจที่จะสื่อความที่เกินคํา สวนที่เขาไมไดพูดออกมานั้นเปน
สวนที่เราผูอานตองไปขุดคนแสวงหาออกมาใหไดโดยอาศัยถอยคําที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมเปน
เครื่องนําทาง (เจตนา  นาควัชระ, 2521, หนา 5-7 อางถึงใน กุสุมา  รักษมณี, 2548, หนา 102) 
 
ขั้นตอนการอานตีความ 

ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ (2547, หนา 283) กลาววา การตีความเปนเสรีภาพของผูอาน เพราะ
เปนปฏิกิริยาทางอารมณและทางปญญาตอส่ิงที่อานซึ่งหลีกเลี่ยงความเปนอัตวิสัย2 ไดยาก 
เนื่องจากผูอานนําเอาประสบการณของตนเองไปทําความเขาใจประสบการณของผูแตง เพื่อมุง
คนหา “สาร” ที่ผูแตงตองการ “ส่ือ” ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเปนอัตวิสัยใหมากที่สุด และทําความ
เขาใจประสบการณทางความคิดและทางอารมณของผูแตงใหมากที่สุด ในการตีความหมาย 
ผูอานอาจจะใชทฤษฎีความหมาย 4 ประการ (Four kinds of meaning) ของไอ. เอ. ริชารดส ผูนํา
ความคิดที่เรียกวา “นววิจารณ” (New Criticism) เปนแนวทาง นั่นคือ ริชารดสเห็นวาการ
ตีความหมายจากถอยคําภาษาหนังสือไมเพียงพอที่จะเขาใจความหมายในระดับลึก ดังนั้นเพื่อให
เขาถึงความหมายโดยรอบดาน ผูอานจะตองตีความหมายของขอความนั้นใหครบถวนทั้ง 4 
ประการ คือ 

1.) เนื้อความ  (sense)  คือส่ิงที่ตัวบทกลาวถึง   เปนเนื้อหาที่ทําใหผูอานรับรูหรือเกิด 
ความคิด อาจจะกลาวตรงไปตรงมาหรือกลาวโดยเปรียบเทียบหรือใชสัญลักษณ  

2.) ความรูสึก (feeling) คืออารมณที่ประกอบมากับขอความ 
3.) เสียง (tone) คือทาทีหรือทัศนะของผูแตงตอส่ิงที่เขากลาวถึง มักประสานไปกับ 

ความรูสึก เชน รูสึกโกรธ จะใชน้ําเสียงเกรี้ยวกราด รูสึกเยยหยัน น้ําเสียงประชด เสียดสี เปนตน  
4.) จุดมุงหมาย (intention) คือความตั้งใจหรือสํานึกของผูแตงที่แสดงออกมาทั้งที่

รูตัวและไมรูตัว  
แนวทางการตีความนี้นาจะนําไปสูการสรุปข้ันตอนของการตีความดังตอไปนี้ 
1.)  อานเนื้อหาของสารใหเขาใจเสียกอนวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  ข้ันตอนแรกนี้เปน

การอานระดับเอาความ (comprehensive reading) คืออานเพื่อตอบคําถามพื้นฐานวา ใคร ทํา
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร เปนตน 

2.)  ในกรณีที่อานรอยกรองอาจถอดความเปนรอยแกวหลังจากที่อานจบรอบแรก 

                                                 
2

 อัตวิสัย (subjective) อาจกลาวโดยสรุปในทีน่ี้ไดวาคือการใชมุมมองของตนเองเปนหลกั  
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3.)  ทําเครื่องหมายคําที่มีความหมายแฝง ภาษาภาพพจน และสัญลักษณ  จากนั้นให 
เร่ิมตีความโดยเขียนความหมายที่ “เปนไปได” ของแตละสวน สังเกตความสําคัญและ
ความสัมพันธขององคประกอบเหลานี้ที่มีตอสารโดยรวม แลวใหตัดความหมายที่เปนไปไดออก    
ทีละความหมายจนกระทั่งเหลือความหมายที่เปนไปไดมากที่สุด  

4.)  พิจารณาน้ําเสียงของผูประพันธจากถอยคําที่เลือกใช เพื่อใหเขาใจจุดมุงหมายของ 
สาร 

5.)  ประมวลสารที่ตีความไดแลวเขียนสรุปเปนขอความที่สละสลวย  
         (ดัดแปลงจาก สายวรุณ นอยนิมิตร, 2547, หนา 64; Griffith, 2002, p.114) 

 
ตัวอยางการอานตีความ 
 
ตัวอยางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากบทตัดตอนขางตนจะเห็นไดอยางชัดเจนวาผูเขียนใชธรรมชาติในการสื่อ “สาร” ส่ิงที่

ควรพิจารณาคือธรรมชาติที่ผูเขียนคัดสรรมานั้นมีลักษณะเชนไร ผูเขียนเลือกใชสีของทองฟาที่มีสี
ครามเขมกับสวนที่มีหมอกบดบัง ภาพของทองฟาที่มีสองลักษณะกอใหเกิดมุมมองสองระดับหรือ
สองมิติ คือในระดับพื้นผิวและระดับลึก ผูเขียนกลาววาเราอาจเลือกมองในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทั้งสองระดับก็ได เพราะ “ในแตละภาวะมีคําตอบของมัน” หมายความวาวิธีการมองแตละแบบมี
คําตอบของตนเองซึ่งอาจจะแตกตางกัน แตคําตอบที่จะไดมานั้นไมไดมาจากการมองดวยตา (เกิน
กวาตาเนื้อของมนุษยจะหยั่งถึง) แตตองใชปญญาใครครวญใหเห็นถองแท ผูเขียนใชการเพงมองที่
ทองฟามาเปนแนวเทียบใหผูอานพิจารณาชีวิตของตนเองในระดับหรือมุมมองมิติตางๆ อยางลกึซึง้ 
บทตัดตอนนี้จึงมีน้ําเสียงเชิงสั่งสอนระคนกับน้ําเสียงแสดงความซาบซึ้งของผูเขียนที่มีตอธรรมชาติ  
 

   ฟาระบายหมอกบางๆไวเหนือสีครามเขม กลายเปนสีฟาจางใส เปนน้ําหนักที่มีพลัง
ผสมระหวางความชัดลึกกับพื้นผิวและการบดบัง กลายเปนเสนหอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไมวาจะมอง
ในแงมุมต้ืนหรือแงมุมลึก ก็ยอมไดทั้งสองอยาง ถาใครพอใจแคหมอกก็มองแคพื้นผิว ใคร
พอใจสีครามลึกก็มองด่ิงเขาไป หรือจะเห็นควบคูกันไป ในแตละภาวะยอมมีคําตอบของมัน 
เกินกวาตาเนื้อของมนุษยจะหยั่งถึง 

            (พจนา จนัทรสนัติ, 2533, ไมมีเลขหนา) 
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ตัวอยางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยทราย 
  มะเนาะ ยูเดน็ 

  ธารชีวิต 
ภาพโสภิตผองอําไพชวนใฝฝน 
กระแสสินธุรินร่ืนทุกคนืวนั 
ระดะพันธุปทมุมาลยกลางธารทอง 
  อุทกธารซานซานาสนกุ 
ร่ืนรมยรุกขรายสะพรั่งริมฝงสอง 
ไขสุคนธหลนโรยโปรยละออง 
วิหครองแซเจรียงปานเสียงพิณ 
  หลงมาลีสีสลางริมทางผาน 
หลงสาํราญสนานกายกลางสายสินธุ 
หลงสาํเนยีงเสียงนกโผผกบิน 
หลงประทิ่นกลิ่นสุคนธจนลมืตัว 
  รูสึกตนจนเวลาสายัณหย่าํ 
ตะวันคล้าํครึ้มเวหาฟาสลวั 
ดูเบื้องหนาชลากวางธุมางคมัว 
อกระรัวตัวเปลี่ยวอยูเดียวดาย 
  จะเหลยีวหลังทางวถิีที่เคยผาน 
แมรอยธารทีก่ระเทือนยังเลือนหาย 
นึกนานอยใจตนทนตะกาย 
เพียงรอยทรายแทบนทีเปนที่นอน 
  ทางชีวิต 
ส่ิงไพจิตรใชจริงลวนสิง่หลอน 
หวงความตายภายหนาคือสาคร 
ส่ิงสุนทรที่บําเพ็ญเปนรอยทราย  
      (มะเนาะ  ยูเด็น, 2541, หนา 38) 
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หลังจากที่อานจนเขาใจเรื่องราวโดยตลอดและถอดความเปนรอยแกวแลว เราจะพบวากวี
นิพนธบทนี้กลาวถึงคนๆหนึ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันนาร่ืนรมยที่แวดลอมเขาอยู มี
ลําธารสวยงาม มีดอกไมหลากหลายพันธุแบงบานสงกลิ่นหอม เขาเลนน้ําในลําธาร ฟงเสียงนก
รอง แตกวีกลาววาความเพลิดเพลินเจริญใจทั้งหลายเปน “ความหลง” หรืออาจเปนสิ่งที่ชวนใหเขา
หลงใหลไป รูสึกตัวอีกทีก็เปนเวลาค่ํา เมื่อฟามืด มีหมอกควัน (ธุมางค) ปกคลุมมืดมัว ความ
สวยงามของธรรมชาติทั้งหลายกลับกลายเปนความนาสะพรึงกลัว เมื่อมองยอนกลับไปก็มองอะไร
ไมเห็นแลว จึงตองนอนอยูกับผืนทรายเพียงลําพัง  

กวีสรุปสารที่ตองการสื่อในกวีนิพนธบทสุดทายดวยน้ําเสียงเชิงสั่งสอนวาสิ่งที่สวยงาม
ชวนใหร่ืนรมยในชีวิตของมนุษยนั้นเปนเพียงมายา การเดินทางของชีวิตตามลําธารที่สวยงามนั้น
มาสิ้นสุดที่ทองทะเลอันหมายถึงความตาย ความสนุกสบายทั้งหลายที่ผานมาเปนพียงสิ่งที่จะ
เลือนหายไปในที่สุด มีความตายเทานั้นที่เปนสิ่งเที่ยงแทแนนอน  

กวีนิพนธบทนี้จึงสื่อสารทางพุทธศาสนาไดอยางจับใจ โดยใชสัญลักษณคือการเปลี่ยน
ผานจากกลางวันสูกลางคืน ซึ่งเปนสัญลักษณของการมีชีวิตไปสูความตาย นอกจากนี้กวียังเปรียบ
ความตายกับทองทะเลอันกวางใหญซึ่งอาจมีนัยยะวาเปน “สังสารวัฏ” ตามคติของความเปรียบใน
วรรณคดีพุทธศาสนา  และเปรียบความสุขร่ืนรมยในชีวิตกับรอยทรายเพราะไมวาเราจะเขียนขีด
อะไรกับผืนทราย เมื่อน้ําทะเลสาดซัดเขามาสิ่งเหลานั้นยอมเลือนหายไปไมมีความจีรังยั่งยืน 

 
ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ (2547, หนา 284) สรุปวาการตีความเปนขั้นตอนที่สําคัญของการ

อานเชิงวิจารณกอนที่จะมีการประเมินคุณคา แตการตีความอยางใดอยางหนึ่งมิใชขอยุติ อาจมีผู
ตีความใหมเปนอยางอื่นไดอีก ดังนั้นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งอาจมีการวิจารณซอนวิจารณ เพราะมี
ผูอานตีความดวยมุมมองใหมตางไปจากเดิม การที่ตัวบทเดียวกันอาจมีการตีความแตกตางไป 
ข้ึนอยูวาผูอานจะพิจารณาจากมุมใด เพราะนอกจากการอางอิงเนื้อหาความคิดในตัวบทแลว ยัง
ประกอบกับทัศนวิสัยของผูอานซึ่งจะมีจุดยืน มุมมอง หรือใชทฤษฎีวิจารณที่แตกตางกันไป การ
ตีความวรรณกรรมวาเปนอยางใดอยางหนึ่งจึงไมสามารถวิพากษไดวาถูกหรือผิด ข้ึนอยูกับการให
เหตุผลของผูตีความวามีน้ําหนักนาเชื่อถือหรือไม  

ฉะนั้นการอานตีความจึงตองอาศัยประสบการณการอานในการทําความเขาใจสารและ
งานเขียนใหดียิ่งขึ้นตามลําดับ เพราะถึงแมการตีความจะไมมีถูกผิด แตระดับของการตีความนั้นมี
อยู ซึ่งสัมพันธกับความสามารถของผูตีความดวยวาจะอานตีความไดในระดับที่ต้ืนเขินหรือลึกซึ้ง 
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การอานขาวหนังสือพิมพ 
 
 

แมปจจุบันจะมีส่ือตาง ๆ ที่ เจริญกาวหนาไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน ที่รายงาน
เหตุการณตาง ๆ ไดรวดเร็วกวาหนังสือพิมพ แตหนังสือพิมพก็ยังมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอ
ขาวตอประชาชนใหขาวสารความรู วิเคราะหวิจารณใหขอเสนอแนะเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน จนไดรับการยกยองใหมีสถานะเปน “ฐานันดรที่ส่ี”  ของสังคม  

ศิริพร วีระโชติ (2544, หนา 1) ไดกลาวถึงบทบาทของหนังสือพิมพไววา หนังสือพิมพ
ยังคงมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอขาวเชิงวิเคราะหวิจารณ ตีความใหขอเสนอแนะซึ่งยังคงมี
พลังในการโนมนาวใจผูอาน รวมทั้งยังเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยให
ดํารงอยูและพัฒนาไปในทิศทางที่ดี โดยทําหนาที่เปนเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลทุกฝายในสังคม เปนสื่อกลางในการประสานความสัมพันธการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
จากฝายตาง ๆ ในกระบวนการประชาพิจารณเพื่อนําไปสูการสรางมติมหาชน อันเปนวิถีทางอยาง
หนึ่งในการหาขอยุติรวมกันตามกระบวนการประชาธิปไตย 

จะเห็นไดวาหนังสือพิมพมีบทบาทอยางมากตอประชาชน เปนสื่อที่ใหขอมูล ขาวสาร 
เหตุการณความเคลื่อนไหวตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ  ดังนั้นเราควรศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ปจจัยในการนําเสนอขาวหนังสือพิมพ และวิธีอานขาวหนังสือพิมพ เพื่อเปนแนวทางในการรับรู
ขาวสารจากหนังสือพิมพไดอยางมีวิจารณญาณและถูกตอง 
 
ความหมายและประเภทของขาว 

“ขาว” คือ เหตุการณที่เปนขอเท็จจริง เปนสิ่งที่นาสนใจ และดึงดูดความสนใจของผูอาน   
ประเภทของขาวหนังสือพิมพมีวิธีการแบงที่แตกตางกันไป 

วิลเบอร ซแรมม(อางถึงใน ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา, 2534, หนา 282) แบงประเภทของ 
ขาวตามระดับความรูสึกตอบสนองไว 2 ประเภทดวยกันคือ 

1.  ขาวที่ผูอานมีความรูสึกตอบสนองในทันทีทันใด (Immediate Reward News) 
หมายถึง ขาวที่ทําใหผูอานเกิดความรูสึกพึงพอใจ หรือตอบสนองในทันทีทันใดที่อานขาว ไมวาจะ
เปนความรูสึกสนุกสนาน ขบขัน ต่ืนเตน เห็นอกเห็นใจ โศกเศรา เสียใจ หรือหวาดเสียว ไดแก ขาว
อาชญากรรม ขาวอุบัติเหตุและภัยพิบัติ ขาวการฉอราษฎรบังหลวง ขาวบันเทิง กีฬา ฯลฯ ซึ่ง
ความรูสึกตอบสนองของผูอานนี้จะเกิดขึ้นเพียงระยะอันสั้น  ไมชาก็จะหายไป 
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2. ขาวที่ผูอานมีความรูสึกตอบสนองชา (Delayed Reward News) หมายถึงขาว
ที่ทําใหผูอานเกิดความรูสึกตอบสนองชา เมื่ออานขาวแลว ทั้งนี้เพราะตองใชประสบการณ ความรู 
ความคิดเพื่อสรางความเขาใจในขาวนั้นๆอยางมาก  เชน ขาวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ตางประเทศ ปญหาสาธารณะฯลฯ ซึ่งความรูสึกตอบสนองของผูอานนี้ แมจะเกิดขึ้นอยางชามาก 
แตก็มีความคงทนถาวรอาจนําไปคิดและตรึกตรองในภายหลังเมื่อไดอานขาวนั้นๆแลว 
 
วิธีการอานขาวหนังสือพิมพ 

การอานขาวหนังสือพิมพ กอนอื่นเราควรจะทราบวาโครงสรางของขาวหนังสือพิมพ
ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือพาดหัวขาว ความนําหรือวรรคนํา และเนื้อขาว นอกจากนี้ควรทราบ
ดวยวารูปแบบการนําเสนอขาวหนังสือพิมพนั้นมีรูปแบบใด ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจเรื่องราวของขาว
ที่นําเสนอมากยิ่งขึ้น 

โครงสรางของขาวจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1.  พาดหัวขาว (Headlines)  การพาดหัวขาวเปนสวนสําคัญของหนังสือพิมพที่ดึงดูด 

ความสนใจของผูอาน และชวนใหผูอานติดตาม นอกจากนี้ยังชวยใหผูอานทราบสาระสําคัญของ
ขาว อีกทั้งชวยใหผูอานทราบถึงความสําคัญของขาวที่พาดหัวโดยสังเกตจากขนาดของตัวอักษร 
ถาเปนขาวสําคัญก็จะใชตัวอักษรขนาดใหญเต็มความกวางของหนาหนังสือพิมพจากริมซายสุด
จนถึงขวาสุด หรืออาจจะอยูกึ่งกลางหนากระดาษซึ่งจะมีความโดดเดนมากที่สุด ลักษณะของการ
พาดหัวขาวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ มีดังนี้ 

1.1  พาดหัวขาวดวยประโยคสั้น ๆ สรุปเฉพาะสาระสําคัญ เชน 
ฝนตกหนักน้ําทวมเทศบาลนครเชียงราย จราจรอัมพาต  

(หนงัสือพิมพคมชัดลึก 18 กันยายน 2550) 
เมล 48 เปดประตูชุยทําสาวพลัดตกสาหัส 

(หนงัสือพิมพเดลินิวส 18 กนัยายน 2550 ) 
แฟนเพลง 5 พันรวมเผาบิ๊ก 

(หนงัสือพิมพไทยรัฐ 22 มีนาคม 2551) 
แนะพากบขอโทษแม พออบรมบรูครับรูงานวิวาห  

(หนงัสือพิมพไทยรัฐ 30 มีนาคม 2551) 
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1.2  พาดหัวขาวดวยถอยคําภาษาท่ีมีชีวิตชีวาและมีสีสัน  บางครั้งใช
ภาษาระดับปากที่เขาใจงายเพื่อสรางความสะดุดตาสะดุดใจ ใหภาพ ใหอารมณความรูสึกแก
ผูอาน เชน 

ลําตะคองโกลาหล พายุถลมรานพังยับ วิ่งหนีตายกันอุตลุด 
(หนงัสือพิมพไทยรัฐ 22 มีนาคม 2551) 

ครูหื่นขมขืนยกชั้น 
(หนงัสือพิมพไทยรัฐ 30 มีนาคม 2551) 

1.3  พาดหัวขาวดวยชื่อบุคคล หรือตําแหนงที่ประชาชนสวนใหญรูจักเปน
อยางดี แตมักจะไมเรียกตรงๆ อาจตั้งสมญา ตําแหนงหนาที่ ชื่อเลนเชน 

1 ปรัฐประหาร ' ธีรยุทธ' ฟนธงฤาษีสอบตก-เลือกตั้งซื้อเสียงสุดสามานย 
(หนงัสือพิมพมติชน 18 กันยายน 2550) 

ลูกนาแฉใบสั่งยุบ ช.ท. 
(หนงัสือพิมพไทยรัฐ 30 มีนาคม 2551) 

“หมัก” แยมมีรายชื่อคนคิดกอการปฏิวัติ 
(หนงัสือพิมพเดลินิวส 31 มนีาคม 2551) 

 
2.  ความนํา หรือวรรคนํา (Lead) คือสวนประกอบที่มีประเด็นสําคัญที่สุดของ

เร่ืองราว ชวยใหผูอานทราบวาใคร ทําอะไร ทําไม ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร 
3.  เนื้อขาว (Body) คือ สวนที่ใหรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางละเอียด 

การอานรายละเอียดของขาว ควรเริ่มอานที่สวนของวรรคนําเนื่องจากสวนนี้จะเปน
สวนที่สรุปประเด็นสําคัญของขาวโดยยอ  ซึ่งสวนวรรคนํานั้นจะอยูยอหนาแรก ถาตองการทราบ
ประเด็นสําคัญของขาวการอานที่สวนวรรคนําก็จะชวยใหเราทราบสาระสําคัญของขาวไดทันที  
โดยไมตองอานทั้งเรื่อง  แตถาตองการทราบรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะตองอาน
เนื้อเร่ืองตอไป 

รูปแบบของการเขียนขาวหนังสือพิมพสวนใหญนิยมเขียนขาวแบบพีระมิดหัวกลับ
ดวยการเริ่มตนดวยความนําที่สรุปประเด็นสําคัญหลายๆประเด็น ตอจากนั้นเปนเนื้อขาวเพื่อขยาย
ประเด็นสําคัญตางๆ 
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ตัวอยางขาว 
 
 
พาดหัวขาว 
 
 
 
 ความนํา 
 
 
 
 
 
 
  เนื้อขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เนื้อขาว 
 
 
 
 

จัดระเบียบใหม จตุคาม คุมเขมปลุกเสก 
ตองขออนุญาตผูปกครองสงฆปองกันปลอม 

เมืองคอนเตรียมจัดระเบียบใหมจัดสรางวัตถุมงคล “จตุคามรามเทพ”ตั้งแตเดือน เม.ย.
เปนตนไป วัตถุมงคลทุกรุนที่จะนําไปปลุกเสกที่ศาลหลักเมืองและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เทานั้น ปองกันของปลอมระบาด เผยที่ผานมา จตุคาม
รามเทพถูกสรางไปแลวกวา 200 รุน นายทุนใชวัดเปนเหยื่อลอเงินเขากระเปา บางแหงยอดจองนับ
รอยลานบาท แตเงินเขาวัดแคหยิบมือ ขณะที่ผูดูแลศาลหลักเมืองเผยตั้งแตชวงปใหมเปนตนมา มี
ผูขออนุญาตนําวัตถุมงคลไปปลุกเสกแลว 51 ราย 

วัตถุมงคล “จตุคามรามเทพ” ยังมาแรง ลาสุดหนวยงานเกี่ยวของกับการจัดสรางเตรียม
จัดระเบียบใหมเพื่อไมใหวัดตกเปนเครื่องมือของนายทุนที่เขามาแสวงหาผลประโยชนกับการให
เชาวัตถุมงคล โดยเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 มี.ค. ที่หองประชุมวีดิทัศนทางไกล ศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ ขําทวีพรหม  รองผวจ.นครศรีธรรมราช ไดเรียกประชุม
หัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดระเบียบและแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การสรางวัตถุมงคล “จตุคามรามเทพ” โดยนายสมศักดิ์กลาวตอที่ประชุมวา ชวงที่ผานมามีการ
จัดสรางจตุคามรามเทพทั้งใน จ.นครศรีธรรมราช และทุกภาคของประเทศ ปลุกเสกจริงบางไมจริง
บาง ยากแกการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปลอมแปลงวัตถุมงคลรุนตาง ๆ มีการกระทําที่เขาขาย
หลอกลวงและฉอโกงเกิดขึ้น ดังนั้นตองหาทางเพื่อวางกรอบระเบียบและกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาว 

ในขณะที่นายสนธยา เสนเอี่ยม ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กลาวตอที่ประชุมวา    กฎระเบียบของมหาเถรสมาคมที่มีอยูปจจุบัน การสรางวัตถุมงคลของวัด 
ตาง ๆ ไมถือวามีความผิด แตมีขอปฏิบัติอยูขอหนึ่ง ซึ่งไมใชขอบังคับหรือกฎ ระบุวา กรณีที่วัดจะ
สรางวัตถุมงคลนั้นตองแจงตอผูปกครองสงฆ ในที่นี้หมายถึงเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ หรือ
เจาคณะจังหวัดหรือสูงกวานั้นแลวแตพื้นที่การปกครองสงฆ จากบัญญัติขอนี้จึงเห็นสมควรนํามา
ปรับใชกับการสรางวัตถุมงคลของวัดตาง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอไปนี้การจะสรางวัตถุ
มงคลใด  ทางวัดที่ จะสรางจะตองแจงตอ ผูปกครองสงฆ ในทองที่  โดยทางสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดจะเปนผูประสานรายละเอียด  เพราะที่ผานมามีการอางชื่อวัดมาสราง  
เนื่องจากวัดแตละวัดไมมีทุนเพียงพอตองอาศัยทุนจากนายทุนหรือบุคคลภายนอก จากขอมูลที่
รวบรวมไดขณะนี้ พบวาการสรางวัตถุมงคลจตุคามรามเทพในแตละรุน มีเงินเขาวัดไมถึง 20 
เปอรเซ็นต มีอยูวัดหนึ่งสรางจตุคามออกมาไดยอดจองถึง 7-8 ลาน แตวัดไดแค 5 หมื่นบาท 
นอกนั้นนายทุนเอาเขากระเปาหมด บางรุนตัวเลขเปนหลักรอยลาน แตเงินเขาวัดเพียงนิดเดียว 
เห็นวาถึงเวลาแลวที่จะตองจัดระเบียบ และมีขอกําหนดของจังหวัดดูแล 

1 

2 

3 

4 
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นายสมพร จิระโร พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราชกลาวในที่ประชุมวา ปญหาการสราง
จตุคามรามเทพปลอมที่เกิดขึ้นมากมาย เพราะไมมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ จากการตรวจสอบพบวา
วัตถุมงคลจตุคามรามเทพที่สรางมาทั้งหมดนั้น มีเพียงรุนเดียวที่มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตอ
กระทรวงพาณิชยคือ จตุคามรามเทพรุนหลักเมืองนครศรีธรรมราชป 2530 ผูจดทะเบียนเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์คือ พล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล อดีตผูบัญชาการประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งจตุ
คามรามเทพรุนนี้ถูกทําปลอมในเวลาตอมา ทางพล.ต.ท.สรรเพชญจึงไดเขารองทุกขตอพนักงาน
สอบสวนในทองที่ที่สืบทราบวามีการทําปลอม  ซึ่งมีการดําเนินคดีไปหลายรายแลว จากขอมูลที่
รวบรวมไดภายในจังหวัดขณะนี้มีการสรางวัตถุมงคลจตุคามรามเทพกวา 200 รุนแลว จึงขอเสนอให
มีการประชาสัมพันธใหผูสรางมาทําการจดทะเบียนลิขสิทธิ์กับหนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวง
พาณิชย ซึ่งจะมีการกําหนดรายละเอียดใหชัดเจนเพราะวัตถุมงคลจตุคามรามเทพแตละรุนจะมี
เอกลักษณเฉพาะรุนที่ไมเหมือนกัน หากมีการจัดสราง ทําซ้ําปลอมแปลงจะสามารถดําเนินการตาม
กฎหมายกับผูละเมิดได 

นายวิโรจน  พรรณราย  ปลัดเทศบาลนครศรีธรรมราช  ซึ่ง เปนหนวยงานที่ดูแล
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชกลาววา ตั้งแตเดือนมกราคมถึงปจจุบัน มีผูมายื่นคํารองขออนุญาต
ทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่ศาลหลักเมืองจํานวน 51 ราย และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แมวาทาง
เทศบาลไดประกาศขึ้นคาธรรมเนียมบูรณะศาลหลักเมืองจากเดิมครั้งละ 2 หมื่นบาทเปน 5 หมื่น
บาทแลวก็ตาม ที่วัดพระธาตุวรมหาวิหาร ก็มีผูไปขอทําพิธีจํานวนที่ใกลเคียงกัน 

ผู ส่ือขาวรายงานวานอกจากนั้นยังมีหัวหนาสวนราชการและผู เกี่ยวของไดเสนอ
ความเห็นในการจัดระเบียบและแกปญหาที่ เกิดขึ้นอีกหลายคน  ในที่ สุดที่ประชุมมีมติตั้ ง
คณะกรรมการจัดระเบียบการสรางวัตถุมงคลจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น โดยมีผวจ.นครศรีธรรมราช
หรือผูรักษาราชการแทนเปนประธาน มีผูอํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนเลขานุการ 
คณะกรรมการประกอบดวยหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของและคณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบรอยของจังหวัด และไดกําหนดใหตั้งแตเดือน เม.ย.เปนตนไป การสรางวัตถุมงคลในจังหวัด
จะตองมีการจดทะเบียน ผูสรางตองแสดงตัวจดแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดการสรางทุกชนิด 

การทําพิธีปลุกเสกที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและที่ศาลหลักเมือง ผูสรางจะตอง
แสดงหลักฐานการจดทะเบียนสรางตอวัดและเทศบาล จึงจะอนุญาตใหปลุกเสกได คณะกรรมการ
จะประชาสัมพันธใหแผงพระที่มีพระปลอมนําพระปลอมหรือวัตถุมงคลปลอมออกจากแผง โดยใน
เดือน เม.ย.คณะกรรมการจะนําผูชํานาญการและเจาหนาที่ตํารวจออกกวาดลางจับกุม พรอมกันนี้
ไดขอความรวมมือไปยังหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ ขาราชการชั้นผูใหญในจังหวัด ใหงดการรับ
เชิญไปเปนประธานในการปลุกเสกวัตถุมงคล หรือรวมในพิธีปลุกเสก ใหผูสรางเปนผูดําเนินการเอง 
เนื่องจากที่ผานมาพบวาขาราชการถูกเชิญไปรวมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลจนไมมีเวลาปฏิบัติราชการ 
ทําใหราชการไดรับความเสียหาย และประชาชนรองเรียนมามาก 

(ไทยรัฐ, 2550, หนา 1,19) 

5 

6 

7 

8 
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จากตัวอยางขาวขางตน หมายเลข 1 คือพาดหัวขาว หมายเลข 2 คือวรรคนํา จะเห็นได
วายอหนานี้ไดกลาวถึงประเด็นสําคัญ 4 ประเด็นคือ  

1. เมืองคอนเตรียมจัดระเบียบใหมจัดสรางวัตถุมงคล “ จตุคามรามเทพ ” ต้ังแตเดือน 
เม.ย.เปนตนไป 

2. วัตถุมงคลทุกรุนที่จะนําไปปลุกเสกที่ศาลหลักเมืองและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เทานั้น ปองกันของปลอมระบาดเผยที่ผานมาจตุคาม
รามเทพถูกสรางไปแลวกวา 200 รุน 

3. นายทุนใชวัดเปนเหยื่อลอเงินเขากระเปา บางแหงยอดจองนับรอยลานบาท แตเงิน 
เขาวัดแคหยิบมือ 

4. ขณะที่ผูดูแลศาลหลักเมืองเผยตั้งแตชวงปใหมเปนตนมา        มีผูขออนุญาตนําวัตถุ 
มงคลไปปลุกเสกแลว 51 ราย  

       สวนหมายเลข 3-8 นั้นเปนสวนของเนื้อขาวที่ขยายความใหรายละเอียดประเด็น
สําคัญทั้ง 4 ประการในวรรคนําใหละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

จากขาวจะเห็นไดวา ยอหนาที่ 3 ผูเขียนขาวใหรายละเอียดขยายความสาระสําคัญของ
วรรคนํา ที่กลาววา “เมืองคอนเตรียมจัดระเบียบใหมจัดสรางวัตถุมงคล “จตุคามรามเทพ”
ต้ังแตเดือน เม.ย.เปนตนไป” ซึ่งยอหนานี้ไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมถึงแหลงขาว อางถึงนาย
สมศักดิ์ ขําทวีพรหม  รองผวจ.นครศรีธรรมราช ไดเรียกประชุมหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อจัดระเบียบและแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสรางวัตถุมงคล “จตุคามรามเทพ”  

สวนยอหนาที่ 4 กลาวถึงแหลงขาวคือ นายสนธยา เสนเอี่ยม ผอ.สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช กลาวถึงขอปฏิบัติในการสรางวัตถุมงคล ควรแจงถึง
ผูปกครองสงฆกอน เพราะที่ผานมาการสรางวัตถุมงคลตาง ๆ มักจะอางชื่อวัด แตรายไดที่ไดมา
จากการสรางวัตถุมงคลตาง ๆ กลับเขากระเปานายทุน ซึ่งยอหนานี้ขยายความใหรายละเอียด
วรรคนําที่กลาววา  “นายทุนใชวัดเปนเหยื่อลอเงินเขากระเปา บางแหงยอดจองนับรอยลาน
บาท แตเงินเขาวัดแคหยิบมือ” 

ยอหนาที่ 5 กลาวถึงแหลงขาวคือนายสมพร จิระโร พาณิชยจังหวัดเสนอใหผูสราง     
จตุคามรามเทพจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ซึ่งขยายความสาระสําคัญของวรรคนําในขอที่ 2 ที่วา “วัตถุ-
มงคลทุกรุนที่จะนําไปปลุกเสกที่ศาลหลักเมืองและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตองแสดง
หลักฐานการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เทานั้น ปองกันของปลอมระบาดเผยที่ผานมา จตุคาม
รามเทพถูกสรางไปแลวกวา 200 รุน”  
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ยอหนาที่ 6 กลาวถึงแหลงขาวคือนายวิโรจน พรรณราย ปลัดเทศบาลเมือง
นครศรีธรรมราชใหขอมูลวามีผูมาขอยื่นคําขอทําพิธีปลุกเสกซึ่งขยายสาระสําคัญหัวขอที่ 4 คือ  
“ขณะที่ผูดูแลศาลหลักเมืองเผยตั้งแตชวงปใหมเปนตนมา มีผูขออนุญาตนําวัตถุมงคลไป
ปลุกเสกแลว 51 ราย” 

สวนสองยอหนาสุดทาย ยอหนาที่ 7 และ 8 ใหรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กลาวไวในวรรคนํา คือ    มีมติใหจัดตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบการสรางวัตถุมงคลจังหวัด
นครศรีธรรมราช และกําหนดใหต้ังแตเดือนเมษายนการสรางวัตถุมงคลในจังหวัดผูสรางจะตองจด
ทะเบียนแจงวัตถุประสงครายละเอียดการสรางทุกชนิด  อีกทั้งกําหนดวาการทําพิธีปลุกเสกที่วัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหารจะอนุญาตเฉพาะผูที่แสดงหลักฐานการจดทะเบียนเทานั้น นอกจากนี้ยัง
ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ และขาราชการชั้นผูใหญในจังหวัด ใหงดรับเชิญเปนประธาน
ในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล 

 
การอานหนังสือพิมพ นอกจากจะทราบถึงโครงสรางขาวหนังสือพิมพแลว  ผูอานยังควร

พิจารณาถึงคุณสมบัติของขาวที่ดีดวย ซึ่งจะชวยใหผูอานสามารถประเมินคุณคาของขาวที่อานได
เปนอยางดี ดรุณี หิรัญรักษ (2538, หนา 17-19) กลาววาขาวที่ดีตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1.  ความถูกตอง (Accuracy) หมายถึง ความถูกตองในการนําเสนอ รายละเอียดตางๆ
เชน ชื่อ อายุ ที่อยู อาชีพ ยศ ตําแหนง วันที่ เวลา สถานที่ เปนตน ตองถูกตอง 

2.  ความสมดุล (Balanced) นักขาวตองพยายามเนนหนักในขอเท็จจริง และความ 
สมบูรณครบถวนของขอเท็จจริงมารายงานใหครบทุกแงมุม 

3.  ความเปนกลาง (Objective) ขาวที่ดีจะตองไมมีการสอดแทรกหรือแสดงความคิด 
เห็นเขาไปในเนื้อขาว 

4.  ความชัดเจนและความกะทัดรัด (Clear and Concise) ภาษาที่ใชในการเขียน
ขาวนั้นจะตองเปนภาษาที่เขาใจงายมีความกะทัดรัดและไมกํากวม มีลีลาการเขียนที่ชวนอาน
ปราศจากความคิดเห็นสวนตัว 

5.  สดและทันตอเหตุการณ (Immediacy or Timeliness) 
 
ภาษาที่ใชรายงานขาวหนังสือพิมพ มีลักษณะการใชภาษาที่แตกตางไปจากการใช

ภาษาในชีวิตประจําวัน เนื่องจากการรายงานขาวหนังสือพิมพนั้นมุงเราความสนใจของผูอาน ทั้ง
ยังสื่อภาพและอารมณความรูสึกใหแกผูอานไดรับรูอยางชัดเจน นอกจากนี้ระดับภาษาที่ใชยังเปน
ระดับภาษาตั้งแตภาษาระดับปาก จนถึงระดับแบบแผนขึ้นอยูกับเนื้อขาววาเปนขาวประเภทใด 
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ภาษาที่ใชในหนังสือพิมพจะเปนภาษางายๆ ส่ือความหมายชัดเจน เนื่องจากหนังสือพิมพเปนงาน
เขียนประเภทที่มีผูรับสารจํานวนมาก ผูที่รับสารก็มีหลายระดับชั้นในสังคม ดังนั้นภาษาที่ใชก็ตอง
ใชภาษางายๆที่ใหคนทุกชนชั้นในสังคมเขาใจได ดวยเหตุนี้ภาษาที่ปรากฏในหนังสือพิมพบางครั้ง
ก็ไมถูกตองตามรูปแบบของการใชภาษาเขียนที่ถูกตอง อาจจะมีสํานวนภาษาตางประเทศ ภาษา
ปาก คําสแลง เขามาปะปนในงานคอนขางมาก ผูอานหนังสือพิมพก็ตองพิจารณาใหดีวาขอความ
แบบใดควรใชหรือไมควรใชดวยการใชความรูจากบทที่วาดวยเรื่องของการเขียนประโยคประกอบ 

การพิจารณา นอกจากนี้คําบางคําที่ใชในพาดหัวขาวเปนคําที่มีความหมายโดยนัย 
ผูอานก็จะตองพิจารณาความหมายจากปริบทแวดลอม จึงจะเขาใจความหมายที่แทจริงของพาด
หัวขาวนั้น 
 
ขอแนะนําในการอานขาวหนังสือพิมพ 

หนังสือพิมพเปนสื่อส่ิงพิมพที่ตองอาศัยความรวดเร็วในการนําเสนอเพือ่ใหทนัเหตกุารณ
และทันความสนใจของประชาชนตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ดังนั้นจะพบวาเนื้อขาวที่ปรากฏในหนา
หนังสือพิมพบางครั้งมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงที่เกิดขึ้น ผูอานหนังสือพิมพเองก็
ควรจะมีวิจารณญาณในการอานขาวหนังสือพิมพ เพื่อรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเปนจริงมาก
ที่สุดมีส่ิงที่ตองระมัดระวังดังตอไปนี้ 

1.  ความถูกตองของขอมูลขาวสาร เนื่องจากหนังสือพิมพเปนสื่อส่ิงพิมพที่ตองอาศัย 
ความรวดเร็วในการผลิตดังนั้นขอมูลที่เผยแพรออกมาบางครั้งอาจเกิดขอผิดพลาดจากความเปน
จริงได บางครั้งหนังสือพิมพสองฉบับเสนอขาวเรื่องเดียวกันแตใหรายละเอียดที่แตกตางกัน ดังนั้น
ผูอานเองก็ตองตรวจสอบขอมูลจากหนังสือพิมพหลายๆฉบับ หรือส่ืออ่ืนๆประกอบดวย 

นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงความนาเชื่อถือของแหลงขาวที่ผูส่ือขาวอางถึงอีกดวย 
แหลงขาวปดอาจใหขอมูลที่ไมถูกตองกับขอเท็จจริง เนื่องจากแหลงขาวเองอาจมีอคติตอบุคคลที่
ตกเปนขาว แหลงขาวที่ผูอานเชื่อถือไดคือ แหลงขาวประจํา แหลงขาวพิเศษ แหลงขาวที่เปนสิ่ง
ตีพิมพ แหลงขาวจากสํานักขาว (ฉอาน  วุฑฒิกรรมรักษา, 2534, หนา 307) 

2.  ความเปนกลาง และความเที่ยงตรง ขาวที่นําเสนอนั้นควรรายงานตามเหตุการณที่ 
เกิดขึ้นจริง ปราศจากอคติ ไมควรแทรกความคิดเห็น และเขียนขาวโดยมีผลประโยชนสวนตัว    
เขามาเกี่ยวของ ผูอานจะตองใชวิจารณญาณแยกแยะระหวางขอเท็จจริงกับความคิดเห็นใหได 
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การอานขาวหนังสือพิมพ นอกจากจะทราบถึงโครงสรางของขาวหนังสือพิมพและ
คุณสมบัติที่ดีของขาวหนังสือพิมพที่เปนแนวทางการหาสาระสําคัญของขาวที่นําเสนอ และเปน
แนวทางการประเมินคาของขาวแลว ผูอานยังจะตองคํานึงถึงเรื่องการมีวิจารณญาณในการอาน
ขาวหนังสือพิมพ ความถูกตองของขอมูล ความนาเชื่อถือของแหลงขาวอีกดวย   ผูอานควรอาน
หนังสือพิมพหลาย ๆ ฉบับเปรียบเทียบกัน ติดตามอานขาวอยางตอเนื่อง เพื่อตรวจสอบขอมูลที่
ไดรับ 
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การอานบทความ 
 
 
ความหมายและลักษณะของบทความ 

บทความ หมายถึง งานเขียนที่เขียนขึ้นเพื่อเสนอความรูที่เปนขอเท็จจริง หรือเร่ืองราว
ทั่วไปที่เปนขอเท็จจริงที่กําลังเปนที่สนใจของคนในสังคม หรือเหตุการณในอดีตที่คนในปจจุบันให
ความสนใจ นํามาถายทอดดวยการแสดงความคิดเห็น แนะนํา หรือวิจารณ ดวยกลวิธีการเขียนที่
สรางความเพลิดเพลินและดึงดูดความสนใจของผูอาน 

ตรีศิลป  บุญขจร และธิดา  โมสิกรัตน (2545, หนา 162-163) กลาวถึงลักษณะของ
บทความไวดังนี้ 

1.  มีเนื้อหาที่ใหความรูและความคิด ขอมูลที่ไดอาจมาจากประสบการณ ความคิดเห็น 
หรือการคนควาอางอิงจากหนังสือ หรือการสัมภาษณ แตตองเปนเรื่องจริงเนื่องจากบทความเปน
สารคดีประเภทหนึ่ง 

2.  มีสวนที่เปนการแสดงความคิดเห็นของผูเขียน ความมากนอยของการแสดงความคิด 
เห็นขึ้นอยูกับประเภทของบทความดวยถาเปนบทความวิจารณหรือบทความแสดงความคิดเห็นก็
จะมีการแสดงความคิดเห็นเปนสวนใหญ 

3.  มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวของกับเร่ืองราวที่กําลังเปนที่สนใจของคนทั่วไป เนื่องจากบทความ
มักตีพิมพในหนังสือพิมพ วารสาร จุลสาร นิตยสาร เร่ืองที่นํามาเขียนจึงเปนเรื่องที่ควรจะนาสนใจ
อาจเปนเรื่องราวในอดีตหรือโบราณคดีมากลาวถึงก็ไดเนื่องจากคนทั่วไปในปจจุบันไมรูเร่ืองเหลา 
นั้นแลว  หรือนํามาเขียนเพราะกําลังถกเถียงประเด็นบางอยางในอดีต  หรืออาจเกิดเหตุการณที่
คลายคลึงเหตุการณในอดีต จึงนํามาเขียนเพื่อเปนอุทาหรณเปรียบเทียบ 

4.  เลือกเสนอประเด็นใดประเด็นหนึ่งของเรื่อง ไมจําเปนตองเสนอทุกแงมุม  
5.  มีวิธีการเขียนใหชวนอาน ชวนติดตาม ต้ังแตการตั้งชื่อเร่ือง การลําดับความ สํานวน 

ภาษาและการลงทายของบทความ 
 
ความแตกตางระหวางบทความกับเรียงความ  

คนสวนใหญจะสับสนระหวางบทความและเรียงความและคิดวาเปนงานเขียนประเภท
เดียวกัน และบางคนอาจแยกไมออกระหวางความแตกตางของบทความกับเรียงความ ความเปน
จริงแลวงานเขียนทั้งสองชนิดนี้ ไมใชงานเขียนประเภทเดียวกัน ดังที่ วิภาวรรณ อยูเย็น และ       



 80

สิริวรรณ  นันทจันทูล (2538, หนา 42) ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางบทความกับเรียงความ 
ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1.  ดานเนื้อเรื่อง 
เนื้อหาสาระของบทความจะตองมีขอมูลหรือเร่ืองราวมาจากขอเท็จจริง ซึ่งผูเขียน

อาจจะคนมาจากแหลงตาง ๆ เชน จากหนังสือ จากการสัมภาษณ จากการเดินทางทองเที่ยว เปน
ตน เนื้อหามักเปนเรื่องราวที่ทันสมัย คนทั่วไปกําลังสนใจ อีกทั้งผูเขียนเสนอแนวคิดของตน
ประกอบดวย 

สวนเรียงความนั้นเนื้อเร่ืองไมจําเปนตองมีขอมูลที่เปนจริงก็ได ผูเขียนอาจเขยีนตาม
ประสบการณ จินตนาการ หรือความรูสึกของตัวเอง นอกจากนี้เรียงความจะเขียนเรื่องราวหรือ
เหตุการณเมื่อใดก็ได 

2.  ดานวิธีการเขียน 
การเขียนบทความตองมีวิธีเขียนที่ชวนอาน ชวนใหเพลิดเพลินและชวนใหติดตาม

เนื้อหาสาระ บางครั้งผูเขียนจะใชสํานวนโวหารตางๆ แทรกเอาไวผูเขียนตองตีความจึงจะเขาใจ 
สวนการเขียนเรียงความนั้นผูเขียนมักใชภาษาเรียบ ๆ ส่ือความตรงไปตรงมา  
 
ประเภทของบทความ 

การแบงประเภทของบทความสามารถแบงไดแตกตางกันไป อาจจําแนกตามลักษณะ
การเขียน เนื้อหา หรือจุดประสงคที่เขียน ในที่นี้จะแบงบทความตามลักษณะของเนื้อหาออกเปน 6 
ประเภทดังนี้ 

1.  บทความปกิณกะ เปนบทความที่ใหความรูเร่ืองทั่ว ๆ ไป อาจเปนความรูในสาขา 
วิชาตาง ๆ เชน โบราณคดี ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เปนตน  บทความทองเที่ยว 
แนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  บทความชีวประวัติ บทความแนะนําหรืออธิบายวิธีทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เชน แนะวิธีปฏิบัติตนในสถานการณตาง ๆ เคล็ดลับความงาม เปนตน   

2.  บทความแสดงความคิดเห็น เปนบทความที่แสดงความคิดเห็นตอเร่ืองใดเรื่อง
หนึ่งตามทัศนะของผูเขียนอยางเชน บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ วารสารหรือนิตยสารเปนตน 
ซึ่งการแสดงความคิดเห็นควรเสนอความคิดในมุมมองที่สรางสรรค เสนอความคิดใหแตกตางไป
จากความคิดของคนอื่นที่มีอยูแลว เพื่อเปดมุมมองความคิดใหกวางขึ้น การแสดงความคิดเห็นของ
ผูเขียนก็จะแสดงเหตุผลประกอบเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง 
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3.  บทความเชิงวิจารณ เปนบทความที่มีจุดมุงหมายเพื่อวิพากษวิจารณเร่ืองใดเรื่อง 
หนึ่งโดยใชหลักเกณฑหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะวิจารณมาชวยพิจารณาและประเมิน
คุณคา ไดแก บทความวิจารณหนังสือ บทวิจารณภาพยนตร บทวิจารณศิลปะ (ตรีศิลป  บุญขจร 
และธิดา  โมสิกรัตน, 2543, หนา 164) บทความประเภทนี้ยังตองใชหลักความเปนเหตุเปนผลมา
ชวยวิจารณประกอบดวย 

4. บทความวิเคราะห เปนบทความที่มุงวิ เคราะหปญหาใดปญหาหนึ่ง  หรือ
เหตุการณ วิกฤตการณที่เกิดขึ้น เชน วิเคราะหการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน การวิเคราะหตอง
ใชขอมูลที่นาเชื่อถือ ผลวิเคราะหนั้นจึงมีคุณคาเปนที่ยอมรับ (ตรีศิลป  บุญขจร และธิดา       
โมสิกรัตน, 2543, หนา 163) 

5.  บทความสัมภาษณ มีทั้งบทความสัมภาษณบุคคล หรือสัมภาษณกลุมบุคคล    
บทความสัมภาษณบุคคลอาจสัมภาษณบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลที่มีลักษณะเดนนาสนใจ มี
แงมุมชีวิตที่นาสนใจ เร่ืองราวที่ไดสามารถใหแงคิดที่เปนประโยชนตอผูอาน  สวนบทสัมภาษณ
กลุมบุคคล เพื่อรวบรวมทัศนคติและความคิดเห็นตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  

วิภาวรรณ  อยูเย็น และ สิริวรรณ  นันทจันทมูล (2538, หนา 46) กลาวถึง
จุดประสงคของการเขียนบทความประเภทนี้ไววา บทความประเภทนี้เขียนขึ้นเพื่อใหผูอานรูจัก
บุคคล หรือไดรับความรู ความคิดของบุคคลในหลายๆเรื่อง เร่ืองที่ผูเขียนหยิบยกมาสัมภาษณ   
ทําใหผูอานมีโลกทัศนที่กวางขึ้น 

6. บทความวิชาการ เปนบทความที่ใหความรูขอเท็จจริง แสดงการคนควาในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่ง บทความประเภทนี้มักตีพิมพลงในวารสารวิชาการ (ร่ืนฤทัย  สัจจพันธ, 2543, หนา 175) 
อาทิ วารสารวรรณนิทัศน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วารสารมนุษยศาสตร ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร เปนตน บทความวิชาการจะเขียนตามแบบแผนงานเขียนวิชาการมีบทคัดยอ บทนํา 
บรรณานุกรม ภาษาที่ใชก็ตองเปนทางการ 

การทําความเขาใจประเภทของบทความจะชวยใหเขาใจลักษณะของบทความ
ประเภทนั้น เพื่อนําไปสูการประเมินคาบทความแตละประเภทไดอยางถูกทิศทาง เนื่องจาก
บทความแตละประเภทก็จะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป  
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องคประกอบของบทความ 
บทความประกอบดวยสวนประกอบ 3 สวนดังนี้ 
1.  บทนํา เปนสวนเปดเรื่องที่จะนําผูอานเขาสูเนื้อหา คํานําที่ดีควรมุงสูประเด็นสําคัญ

ของเรื่อง เราความสนใจของผูอานใหชวนติดตามอาน และไมยาวจนเกินไป 
2.  เนื้อเรื่อง ควรจัดลําดับของเนื้อหาใหเปนขั้นเปนตอน ไมสับสน ควรยกขอมูล

ประกอบเรื่อง เชน ตัวอยาง รูปภาพ ตาราง เปนตน   
3.  บทสรุป คือการปดเรื่อง ควรใหผูอานประทับใจบทความเรื่องนั้น อาจเนนย้ํา

ความคิดสําคัญของเรื่อง หรือฝากขอคิดก็ได 
 
แนวการอานและประเมินคาบทความ 

ตรีศิลป  บุญขจร และธิดา  โมสิกรัตน (2545, หนา 166-167)กลาวถึงแนวทางการ
ประเมินคุณคาบทความควรพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1.  ความถูกตองชัดเจนของขอมูล ควรเปนขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการ 
เขียนบทความ   

2.  ความคิดเห็นที่แปลกใหม เที่ยงธรรม และสรางสรรค ความคิดเห็นที่แสดงออกมา 
ควรเปนความคิดเห็นที่ผานการสํารวจขอมูล วิเคราะหปญหาอยางละเอียดรอบคอบ เปนความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค นอกจากนี้ยังควรเสนอแนะการแกไขปญหาในเชิงสรางสรรค ปราศจากอคติ 

3.  วิธีการเขียนที่สละสลวย  นาอาน ความสามารถในดานการใชภาษา  สํานวนโวหารที่ 
ดีก็เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหบทความมีคุณคามากยิ่งขึ้น แตทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับประเภทของบทความดวย
ผูเขียนอาจใชภาษาไมเปนทางการมากนักหากเปนบทความทองเที่ยว แตถาเปนบทความเชิง  
วิชาการ ภาษาที่ใชก็ควรเปนภาษาที่เปนทางการ ซึ่งผูเขียนตองเลือกใหเหมาะกับบทความประเภท
นั้นๆ 

นอกจากจะประเมินคุณคาบทความโดยพิจารณาจาก 3 ส่ิงดังกลาวขางตนแลว เรา
จะตองพิจารณาถึงกลวิธีการเขียนที่ชวนใหผูอานติดตาม นอกเหนือจากขอเท็จจริงและความรูแลว 
บทความที่ดีควรใหความเพลิดเพลินแกผูอานดวย โดยพิจารณาตั้งแตการตั้งชื่อเร่ือง วาดึงดูด
ความสนใจของผูอานมากนอยเพียงใด การเปดเรื่อง เราใหผูอานติดตามอานเนื้อความของ
บทความนั้นจนจบหรือไม  การลําดับความ ผูเขียนลําดับความไดดี ไมทําใหผูอานสับสน  การปด
เร่ืองนาประทับใจหรือไม 
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ตัวอยางบทความวิจารณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอดี้การดหนาเหลี่ยม 2 หนังที่ไมมเีนือ้ 
 

ส่ิงทีน่าสนใจอยางหนึ่งในความเปนมนษุยก็คือการไมยอมแพ หม่าํ จกมก อาจจะ
เปนอีกตัวอยางหนึ่งของคนสูชีวิต และแนนอนวา การมีอยูในวนันี้ของเขา ไมวาจะเปนชื่อเสียง 
หรือฐานะลวนไมใชอุบัติเหตุ แตกอเกิดขึน้มาจากการทาํงานหนกั และถาจะนับจากผูคนใน
แวดวงอาชพีเดียวกับเขาแลว ตองบอกวาเขามาไกลกวาคนอื่น 

เขาเปนนักแสดงที่ดี มีความสามารถ แตกับการเปนผูกํากับหนัง อาจจะตองขอ
อนุญาตที่จะไมเหน็ดวยในตอนนี ้

คงเพราะเขาทาํหนังเรื่องนี้ไดไมดีเทากับตอนทีท่ํา แหยม ยโสธร  
หนงันัน้มหีลายประเภท และหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือ หนงัตลก ซึง่แนนอนวาหนัง

อยางนี้ไมจําเปนที่จะตองตัง้อยูบนพืน้ฐานของความจรงิ ไมตองอาศัยความเปนเหตุเปนผล 
นอกจากจงัหวะและมุกที่ปลอยออกมา 

เงื่อนไขอยางนี้อาจจะฟงดูเหมือนงาย แตเอาเขาจริง ๆ แลวรับรองวาไมงาย  
เมื่อไมงายโอกาสที่จะพลาดจึงนาจะมีอยู ซึ่งคําวาพลาดในทีน่ี้ ไมไดหมายถึงยอด

รายได แตหมายถงึความรูสึกในฐานะของผูชมที่มีตอหนงัเรื่องนี้ตางหาก 
หม่ําแสดงเปนพระเอกของเรือ่งที่เปนสายลบั มฝีมือแพรวพราว แตเกรงใจเมีย และ

เมียก็ไมรูความจริงวาสามีสุดที่รักเปนสายลับของรัฐบาล เขาตองปลอมตัวเพื่อไปจับผูรายที่ต้ัง
คายเทป เขาจึงตองหาทางไปเปนนกัรองของคายนี ้ และก็สําเร็จ รองเพลงจนมีชือ่เสียงโดงดัง 
แตก็ไมลืมหนาที ่ เขาตองหาทางชงิตัวผูรายแขงกับสายลับจากประเทศมหาอาํนาจอื่น ๆ ซึง่
แนนอนวายังไงก็ตองสาํเร็จ แตกวาจะสาํเร็จ เมียที่เห็นหนาสามีออกทีวกี็มาตามและรูความ
จริงเขาดวย  

เอาเถอะถึงบรรยากาศจะเหมือนกับหนังทีอ่ารโนลดคนเหล็กเคยเลนก็ไมวากันเพราะ 
นั่นเปนหนงัสายลับแบบจริงจัง แตของเราเปนหนังตลก 

เนื้อหาแสดงถงึ 2 ภารกิจหลัก ๆ คือ ตามลาผูราย 2 คร้ัง ในตอนเปดเรื่องที่กนิเวลา
ไปเกือบ 1 ใน 4 กับฉากวิง่ไลยิง ขับรถไลลาที่มมีุกใสเขาไป กับเวลาที่เหลือก็เปนภารกิจที ่ 2 
คือเปนนกัรอง เปนสายลับ และที่เหลือก็วิง่ไลยิงกนั และแนนอนวาสลับดวยมุกที่ใสเขาไปเปน
ระยะดวยดาราตลกที่คุนหนาบาง ไมคุนหนาบาง และบางฉากก็ใชคนทีห่นาเหมอืนนกัรองดัง
มาแสดงแบบลอเลียน รวมไปถึงการเอา จา พนม เขามาเปนดารารับเชญิดวย 
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บทความขางตนเปนบทความเชิงวิจารณ วัตถุประสงคในการเขียนบทความนี้ ผูเขียน

เขียนขึ้นเพื่อวิจารณภาพยนตรเร่ืองบอดี้การดหนาเหลี่ยมภาค 2 ซึ่งการอานบทวิจารณนี้ผูอานตอง
อานอยางมีวิจารณญาณ เนื่องจากการวิจารณเปนการแสดงความคิดเห็นและประเมินคาของ      
ผูวจิารณวาดีหรือไมดี ซึ่งเปนการแสดงทัศนะแบบปจเจกบุคคล อาจจะไมตรงกับความคิดเห็นของ

ความไมมีเหตมุีผล ความไมตอเนื่อง ความไมสมจริงทีป่รากฏในหนงัเรื่องนี้ไมใช
ขอตําหนทิี่จะเอามาพิจารณา 

แตความไมคอยตอเนื่องของเนื้อหา ก็เปนคนละสวนกบัความไมตอเนื่องของการ
ตัดตอ ซึ่งการตัดตอถาจะดีได ก็ตองมาจากการถายทําที่ดี ซึง่แตละซีนจะตองมีความ
สมบูรณลงตัวดวย 

เมื่อตนทางไมดี ก็ยากทีก่ระบวนการอืน่ ๆ ที่อยูขางหลงัจะชวยใหหนังดีข้ึนได 
โดยเฉพาะอยางยิง่เปนหนงัที่ไมมีประเด็นนาสนใจดวยแลว เนื้อหาจงัหวะระหวางตัวหนังยิ่ง
จะตองทาํใหนาสนใจ แตหนงักท็ําไดไมถึง 

บรรยากาศโดยรวมที่ออกมาจึงมากอยูดวย ความอึดอัดขัดของ เพราะไปไมถงึ
ที่สุด ซึง่นับเปนสิ่งที่นาเสียดายอยางยิ่ง 

บางทีทีห่นังเปนอยางนี้อาจจะเปนเพราะตวัของหม่ํานั้นมีความตัง้ใจมากเกนิไป 
ต้ังเปาหมายไวสูงเกินไป หนังเลยไมล่ืน  

และยิ่งเวลาเกอืบครึ่งเรื่องนัน้หมดไปกับฉากไลลาที่ไมสมจริงดวยแลว ยิ่งทําให
ความนาสนใจในตัวของหนงัหมดไปดวย  

นาแปลก สวนที่แทบจะไมเกี่ยวของกับหนัง แตกลับเอาผูชมอยูมากที่สุดกลับเปน
ตอนจบ ที่โหนงออกมายืนดาหม่าํ 

อีกประเด็นหนึง่ แมจะเล็ก ๆ แตมันอดคิดไมไดก็คือ เร่ืองของความควรไมควรใน
เร่ืองของการใชเทาที่แมน หม่ํา จะให เทง ใชเทากับหนาของตัวเองก็จริง แตในวัฒนธรรม
แบบไทยที่เราอยูกันนัน้มันมคีวามเหมาะสมเพียงไหน แมวาจะเปนหนงัตลกก็ตามที 
เชนเดียวกับการใชคําในบางลักษณะที่แสดงนัยในเรื่องของเพศสัมพนัธ 

หนงัตลก แมจะเปนหนงัที่ต้ังอยูเหนือความสมจริง แตกไ็มไดหมายความวาเราจะ
ทําเปนลืมในเร่ืองของกาลเทศะ หรือการควรไมควรไปได 
                                                            (การะเกด, 2550, หนา 66) 
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ผูอานก็ได ผูอานตองพิจารณาจากการแสดงเหตุผลของผูวิจารณ วามีความสมเหตุสมผลหรือไม  
ผูเขียนมีอคติตอเร่ืองที่วิจารณหรือไม  มีความเปนกลางในการแสดงความคิดเห็นมากนอยเพียงไร 

จากตัวอยางขางตน ผูวิจารณไมไดตําหนิในเรื่องความไมมีเหตุผล ความไมตอเนื่อง 
ความไมสมจริงของเรื่อง แตพิจารณาตั้งแตการถายทําที่ไมดีสงผลใหกระทบตอสวนอื่นๆ ทําให
ภาพยนตรเร่ืองนี้ไมนาสนใจ นอกจากนี้ยังวิจารณไปถึงผูกํากับที่ต้ังเปาหมายสูงเกินไป ฉากสวน
ใหญในเรื่องเปนฉากไลลาที่ไมสมจริงทําใหหนังหมดความนาสนใจ อีกทั้งผูวิจารณตําหนิในเรื่อง
กาลเทศะ การใชคําที่แสดงนัยในเรื่องของเพศสัมพันธ และเรื่องความไมเหมาะสมทางวัฒนธรรม 
ดังจะเห็นไดจากฉากที่เทงใชเทากับหนาของหม่ํา   

โดยสรุปเร่ืองนี้ผูวิจารณประเมินคุณคาภาพยนตรเร่ืองบอดี้การดหนาเหลี่ยมภาค 2 วา
ยังมีขอบกพรองอยูมาก ผูวิจารณแสดงความคิดเห็นโดยการใหเหตุผลประกอบ ซึ่งก็มีความเปน
เหตุเปนผลที่นาเชื่อถือ นอกจากนี้จะเห็นไดวาผูวิจารณติดตามงานของหม่ํามาโดยตลอดตั้งแต
เร่ือง แหยม ยโสธร และเปรียบเทียบภาพยนตรทั้งสองเรื่องนี้ เสริมใหมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น 
และเปนกลาง แตประเด็นที่กลาวไปถึงความตั้งใจของผูสรางที่ต้ังเปาหมายสูงเกินไป ทําใหหนังไม
ล่ืน ขอความตรงนี้ไมคอยสมเหตุสมผลเทาที่ควร เนื่องจากประเด็นเรื่องความตั้งใจของผูสราง
นาจะเปนขอดีมากกวา อาจจะทําใหผูอานคิดวาผูเขียนมีอคติตอผูกํากับ 

 
ตัวอยางบทความปกิณกะ 
 

 
 

ตัวอยางบทความปกิณกะ (บทความทองเที่ยว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไรแมฟาหลวง สวนสวยกลางสายหมอก 
 

นับจากวนิาทแีรกที่ไปถึง “ไรแมฟาหลวง” ซึ่งตองเดินทางจากตัวเมอืงเชียงรายอกี
ประมาณชั่วโมงเศษๆไปทางทิศตะวันตก ในเขตตําบลรอบเวียง ดูเหมือนวาสถานที่ดังกลาวจะ
ทําใหทกุคนตกอยูในอาการภวังคไดอยางไมนาเชื่อ 

เพียงเทาแตะพื้นหมอกบาง ๆ ไหลระเรื่อเอื่อย ๆ แตะผิวกายบางเบา ขณะที่ภาพแรก
ที่ปรากฏตอสายตาทุก ๆ คนคือ ความเงยีบสงบทั้งภายนอก และภายใน  จนดูเหมือนวาทุก
สรรพสิ่งที่อาศัยอยูบริเวณนีต้างหยุดนิง่ไปชั่วขณะ ดวยบรรยากาศโดยรอบซึ่งถูกรายรอบดวย
ศิลปะ และวฒันธรรมลานนาหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิน่ 
ถูกสรางสรรคทามกลางหมูแมกไมนานาพันธุ กอเกดิความสงบ และมีกลิ่นอายของความ
ศักดิ์สิทธิ์อบอวลทัว่บริเวณ เพราะฉะนัน้จึงเปนเรื่องไมแปลกนักที่หลาย ๆ คนจะใชเวลาสวน
ใหญกับการเกบ็ภาพสวยงามภายในไรแมฟาหลวงแหงนี้ เนื่องจากรอบๆ บริเวณจะเต็มไปดวย 
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ส่ิงทีน่าสนใจมากมาย บางคนอาจจะแวะ “หอคํานอย” ถายภาพจิตรกรรมฝาผนงัทีเ่ขียนดวยสี
ฝุนบนกระดานไมสักจากวัดเวียงตาหมอน จังหวัดแพร ที่สันนิษฐานกนัวา นาจะเขยีนขึ้นในยุค
ตนรัชกาลที่ 5 แหงกรงุรัตนโกสนิทร ของเนื้อไมสักมไิดเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา บางครั้ง
กลับทาํใหไมดังกลาวมีคุณคาทางงานศิลปมาก 

หรือบางคนยงัเลียบเลาะสระน้ําบริเวณดานหลงั “หอแกว” จดๆ จองๆ แสงที่ตก 
กระทบผวิน้าํ กอนจะปรับมานรูรับแสงของกลองถายรูป เพื่อเกบ็ภาพธรรมชาติทีถู่กรังสรรค
อยางลงตัว จนกอเกิดความสวยงามปรากฏตอสายตาทกุๆ คน และบางคนอดที่จะคาดหวงักับ
ภาพทีถ่ายนัน้วา นาจะไดรับรางวัลใดรางวลัหนึง่ “ถาสงประกวด” 

สวนกลุมคนรักพฤกษศาสตร สามารถที่จะเดินดูวิถีแหงไมสักที่ถูกนํามารังสรรคงาน
ศิลปะภายในหอแกว แมวาไมสักนี้จะเหลือใชในชีวิตของชาวบานไมมากนัก แตคุณคาที่
เหลืออยูยิ่งขึ้นอีกดวย สวนอีกงานหนึ่งนั้น ผูที่นิยมชมชอบภาพถายคงจะไมพลาด เพราะ
ภายในหอแกวนี้ ยังมีนิทรรศการภาพถาย “หอคําในอาณาจักรลานนา” ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากอาจารยเธียรชาย อักษรดิษฐ อาจารยประจําภาควิชาวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เปนผูรวบรวมภาพหอคําโบราณทั้งแบบอาคารไม และกออิฐถือปูนแบบตะวันตกในอาณาจักร
ลานนา โดยเฉพาะ “หอคําแมฟาหลวง” สถาปตยกรรมลานนาซึ่งชาวเชียงรายรวมกันสรางเพื่อ 
“ไหวสาแมฟาหลวง” ถวายในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญ   
พระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อป พ.ศ. 2527 อันเปนฝมือชางไมพื้นบาน ในจังหวัดเชียงราย
และแพร อีกทั้งยังเปนผลงานแหงความรักความศรัทธาของทุกๆคน ที่พยายามสรางเพื่อเปน
ประโยชนตอสวนรวม    อันเปนการเจริญตามรอยพระยุคลบาทนั้นตั้งเดนเปนสงาอยูในสวน
สวยกลางหมอก 

 ระหวางทางเดินสู “หอคําแมฟาหลวง” แหงนี้ทกุคนจะพบกับอนสุาวรียสมเด็จ-  
พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี หรือแมฟาหลวงของเราทามกลางสวนกวางอันเงียบสงบเหมาะ
สําหรับเปนทีเ่ดินเลน และพกัผอน สวนตนไมใบหญาทีข้ึ่นโดยรอบ กลายเปนที่อยูอาศัยของนก
กานานาชนิด แมวาภายในหอคําแหงนี ้ จะไมอนุญาตใหถายรูปแตภาพที่ทกุคนจาํไวไมลืมนัน้ 
นาจะเปน “พระพราโต” พระพุทธรูปองคสําคัญภายในหอคํา ที่สรางขึ้นในป พ.ศ. 2236 ซึ่งวัด
แหงหนึง่ในจงัหวัดแพรมอบใหเปนสิริมงคล 

อีกทั้งยังเปนทีเ่ก็บรวบรวมศลิปวัตถุ และงานพทุธศิลป ทั้งพระพทุธรูปแบบลานนา 
พมา และเครื่องไมแกะสลกัที่ใชในการพระศาสนา เชน สัตภัณฑ หรือเชิงเทยีนไมเกาแก   
ตุงกระดาง ขันดอก ภาชนะใสดอกไมธูปเทียนบูชาพระ ใหบรรยากาศโดยรอบขรึมขลังและ         
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บทความขางตนเปนบทความปกิณกะ แนะนําสถานที่ทองเที่ยว จุดมุงหมายของการ
เขียนบทความแนะนําสถานที่ทองเที่ยวคือ แนะนําใหผูอานไดรูจักสถานที่ และดึงดูดใจใหผูอาน
ตองการไปเที่ยวชมที่สถานที่แหงนั้น  การเขียนบทความประเภทนี้ ผู เขียนควรเขียนจาก
ประสบการณจริง เร่ืองราวที่ ผูเขียนจะกลาวถึงในบทความแนะนําสถานที่ทองเที่ยวไดแก 
ความหมายของชื่อสถานที่ ความนาสนใจ ลักษณะเดนของสถานที่นั้น สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 
จุดเดนของสถานที่นั้น ความสําคัญและประวัติความเปนมา เกร็ดความรูเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ 
ความประทับใจของผูเขียน 

บทความเรื่อง “ไรแมฟาหลวง สวนสวยกลางสายหมอก” ของ วาทินี หวยแสง เปน
บทความแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย คือ ไรแมฟาหลวง  ผูเขียนตั้งชื่อเร่ืองที่ บอก
ถึงภาพบรรยากาศที่สวยงามของไรแมฟาหลวง   ผูเขียนเปดเรื่องดวยการบรรยายถึงความรูสึกเมื่อ
มาถึงสถานที่แหงนี้ ที่ทําใหผูพบเห็นตองตกอยูในภวังคจากสภาพบรรยากาศโดยรอบทีถ่กูรายลอม
ดวยศิลปะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ที่สรางทามกลางแมกไมนานาพันธุ กอใหเกิด
ความสงบ ผูเขียนพรรณนาภาพสถานที่ในไรแมฟาหลวง ดวยถอยคําที่กอใหเกิดจินตภาพแกผูอาน
ไดเปนอยางดีเชน “เพียงเทาแตะพื้นหมอกบาง ๆ ไหลระเรื่อเอื่อยๆ แตะผิวกายบางเบา” 
และ “แสงเทียนวับแวมอยูในความสลัว ชวนใหเกิดความปติจับใจ”  ผูเขียนกลาวถึงสิ่งที่
นาสนใจในสวนแมฟาหลวงไดแก หอคํานอย หอแกว หอคําแมฟาหลวง และกลาวถึงสิ่งที่นาสนใจ 
ของสถานที่แหงนั้น   หอคํานอย มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนดวยสีฝุนบนกระดานไมสักจากวัด
เวียงตาหมอน  หอแกว ไมสักที่นํามาสรางสรรคงานศิลปะภายในหอแกว และมีนิทรรศการ
ภาพถาย “หอคําในอาณาจักรลานนา” บรรยากาศสระน้ําบริเวณดานหลังหอแกว หอคําแมฟา
หลวง ผูเขียนกลาวถึงประวัติความเปนมาที่สรางหอคําแหงนี้ หอคําหลวงเปนที่เก็บรวบรวม
ศิลปวัตถุ และงานพุทธศิลปแบบลานนา และพมา เครื่องใชแกะสลักที่ใชในการพระศาสนา อีกทั้ง

ศักดิ์สิทธิ์ใหความรูสึกที่อธบิายไดยาก โดยเฉพาะแสงเทียนวับแวมอยูในความสลัวชวนใหเกิด
ความปติจับใจ หรือถาใครไมเชื่อในชวงวนัสงกรานตทีห่ลายๆคนมักหยุดยาวๆ ลองหาโอกาส
แวะ “ไรแมฟาหลวง” เมืองเชียงราย กอนจะไปเที่ยวสงกรานตเมืองเชยีงใหมรับรองวาคุมคากับ
การเดินทางแอวเหนืออยางแนนอน สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ เขต 2 โทร. 0-53713-7433, 0-5374-4674-5 หรือแลกเปลี่ยนขอมูล
ทองเที่ยวที ่e-mail:rimkhao@hotmail.com โทร. 0-2622-1819 ตอ 342,343 

                                        (วาทิน ี หวยแสน, 2550, หนา 83) 
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ยังกลาวถึงพระพุทธรูปองคสําคัญในหอคําคือ “พระพราโต” ผูเขียนปดเรื่องดวยการเชิญชวนให
ผูอานเดินทางไปเที่ยวไรแมฟาหลวงในชวงเดือนเทศกาลสงกรานต  

ผูเขียนบทความนี้สามารถใชประสบการณที่ไดพบเห็นมาถายทอดภาพไรแมฟาหลวง 
และสถานที่ตาง ๆ ในไรแมฟาหลวงไดอยางดี ทั้งกลวิธีการเขียน การตั้งชื่อเร่ือง การเปดเรื่อง การ
ปดเรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหา ประกอบกับการใชภาษา และสํานวนการเขียนที่กลมกลืนกัน ทําให
ผูอานเกิดจินตภาพถึงสถานที่นั้น และเกิดความตองการอยากไปสัมผัสสถานที่แหงนั้น 

งานเขียนประเภทบทความนั้น จะพบไดตามหนังสือประเภทตาง ๆ เชน นิตยสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ  เปนตน ผูอานควรจะอานใหเขาใจกอนวาบทความที่เราอานนั้นเปน
บทความประเภทไหน แลวพิจารณาไตรตรองวาผูเขียนสามารถถายทอดเรื่องราวไดเหมาะสมกับ
ประเภทบทความนั้นหรือไม เนื้อหาที่กลาวถึงนั้นถูกตองชัดเจนไหม ผูเขียนแสดงความคิดเห็นที่
เปนไปในทางสรางสรรค ปราศจากอคติ มีกลวิธีการเขียนที่ชวนใหผูอานติดตาม ประกอบกับ
ความสามารถดานการใชภาษาถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางลงตัว หรือมีขอบกพรองอยางไร
บาง และที่สําคัญบทความเชิงวิจารณ และแสดงความคิดเห็น ผูอานตองใชวิจารณญาณอยางมาก
ในการอาน เพราะบทความเหลานี้เปนบทความที่สอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียนอยูมาก ผูอาน
ตองพิจารณาใหดีวาควรเชื่อถือทั้งหมดหรือไม 
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การอานเรื่องสั้น 
 
 
คําจํากัดความของเรื่องสั้น 

ราชบัณฑิตยสถาน (2545, หนา 398) ใหคําจํากัดความเรื่องสั้นไววา เร่ืองสั้นคือเร่ือง
เลาบันเทิงคดีรอยแกว มีความยาวตั้งแตประมาณ 500 คํา (ซึ่งเรียกวาเรื่องสั้นขนาดสั้น) ไปจนถึง 
15,000 คํา มักจํากัดอยูเพียงตัวละคร 2-3 ตัว ฉากเดียว และเหตุการณเดียว เชนเดียวกับที่
จิตรลดา  สุวัตถิกุล และมณฑนา  วัฒนถนอม (2533, หนา 49) สรุปไปในทิศทางเดียวกันวา เร่ือง
ส้ันเปนงานเขียนรอยแกวที่สมมติเร่ืองราวขึ้นใหมีโครงเรื่องงายๆไมซับซอน แตมีความสัมพันธสืบ
เนื่องกันเพื่อนําไปสูจุดสูงสุดอยางหนึ่ง ลักษณะสําคัญของเรื่องสั้นคือ การดําเนินเรื่องอยางรวดเร็ว
ภายในชวงเวลาสั้นๆ มีตัวละครนอย และมีแนวคิดสําคัญเพียงแนวคิดเดียว   
 
องคประกอบสําคัญของเรื่องสั้น 

องคประกอบของเรื่องสั้นเปนสิ่งแรกที่นิสิตตองเรียนรูและทําความเขาใจ เพราะนิสิตจะ
เขาถึงแนวคิดหรือแกนเรื่องไมได หากตีความหรือเชื่อมโยงองคประกอบตางๆของเรื่องไมไดวามี
การทํางานสัมพันธกันอยางไร ในรายวิชานี้จะเสนอความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบสําคัญ
ของเรื่องสั้นอันไดแก โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก และแนวคิด สวนองคประกอบและกลวิธีอ่ืนๆอัน
เกี่ยวกับเร่ืองสั้นนั้นใหนิสิตศึกษาจากตํารา หนังสือ ทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ รวมทั้งรายวิชาที่เปด
สอนในระดับที่สูงขึ้นไป  
 

1.  โครงเรื่อง 
สุดารัตน  เสรีวัฒน (2522, หนา 14) กลาวถึงลักษณะของโครงเรื่อง (plot) วา 

“โครงเรื่อง ไดแกการผูกเคาโครงของพฤติกรรมหรือการสรางเหตุการณเพื่อเปนแนวใหเนื้อเร่ือง
ดําเนินตามโครงเรื่องนั้นเปนการดําเนินเรื่องอยางคราวๆ สวนเนื้อเร่ืองคือรายละเอียด” คําจํากัด
ความของสุดารัตนเนนที่ความแตกตางระหวางโครงเรื่องกับเนื้อเร่ือง (story) นอกจากนั้น 
คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของโครงเรื่องคือ “ความเปนเหตุเปนผล” ดังคําอธิบายของ อี.เอ็ม. ฟอร
สเตอร (E.M. Forster) ที่เนนวาความเปนเหตุเปนผลเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําใหบันเทิงคดีมีเอกภาพ 
เร่ืองที่มีโครงเรื่องดีคือเร่ืองที่แตละเหตุการณเกี่ยวรอยกันอยางเปนเหตุเปนผล (อิราวดี ไตลังคะ, 
2546, หนา 5) ทั้งนี้ ความเปนเหตุเปนผลดังกลาวอาจหมายรวมถึงผลกระทบจากเหตุการณหนึ่งที่
มีตออีกเหตุการณหนึ่งในโครงเรื่องตามความเห็นของ Dibell (1988, p.6) ที่เนนวาโครงเรื่องคือส่ิงที่
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ตัวละครกระทํา รูสึกนึกคิด หรือกลาวออกมา ส่ิงเหลานั้นจะสงผลตอส่ิงที่จะเกิดขึ้นตามมา
ภายหลัง  

โครงเรื่องในเรื่องสั้นสวนมากจะมีพัฒนาการจากการเปดเรื่อง (exposition) ผาน
การผูกปมปญหาหรือความขัดแยง (complication) ไปสูจุดสูงสุดของเรื่อง (climax) การคลี่คลาย 
(dénouement) และการปดเรื่อง (ending) ลักษณะของพัฒนาการดังกลาวนี้อาจเปรียบไดกับ
ลักษณะของสามเหลี่ยมหรือพีระมิด (ดู อิราวดี  ไตลังคะ, 2546, หนา 4) ในที่นี้ขอกลาวถึง
องคประกอบยอยของโครงเรื่องตามลําดับดังนี้  

1.1  การเปดเรื่อง (exposition หรือ opening) คือการเร่ิมตนเรื่อง เปนตอนที่ชวย
กระตุนใหผูอานอยากรูและสนใจติดตามอานเรื่องตอไป วิธีที่นิยมใชกันทั่วไปไดแก การพรรณนา
หรือบรรยายฉาก ตัวละคร เหตุการณหรือเปดดวยบทสนทนา ฯลฯ (สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ, 2547, หนา 
190) 

1.2  การผูกปม ในชวงของการผูกปมปญหาจะมีความขัดแยง (conflict) เกิดขึ้นใน
เร่ืองสั้น ความขัดแยงคือการตอสูระหวางอํานาจ 2 ฝายที่เปนปฏิปกษกันในโครงเรื่อง ความขัดแยง
กอใหเกิดความสนใจ ความระทึกใจ และความตึงเครียด (tension) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545, หนา
111) ทั้งนี้ความขัดแยงเปนสวนที่แสดงใหเห็นทิศทางของเรื่องทั้งหมดวามีจุดหมายไปยังที่ใดหรือ
เพื่อเสนอแนวคิดใด (สุมาลี ล้ิมประเสริฐ, 2547, หนา 190) ความขัดแยงในเรื่องสั้นอาจจําแนกได
ดังนี้ 

1.2.1  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย เปนความขัดแยงของตัวละคร
ในเรื่อง อาจเปนความขัดแยงดานความคิดหรือการกระทํา ความขัดแยงนี้ เห็นไดชัด อาจ
เปรียบเทียบกับความขัดแยงของตัวละครที่ปรากฏในละครโทรทัศน เชน ความขัดแยงในทํานอง 
“นางเอกกับนางราย” ความขัดแยงในทํานอง “แมสามีกับลูกสะใภ” รวมทั้งความขัดแยงในทํานอง 
“พอแงแมงอน” ระหวางตัวละครเอกฝายชายกับฝายหญิงก็นับวาเขาขายนี้  

1.2.2  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสังคม เปนความขัดแยงระหวาง       
ตัวละครในฐานะปจเจกบุคคลกับสังคม ซึ่งตัวละครอาจประพฤติตนหรือมีลักษณะเบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานของสังคมกอใหเกิดความขัดแยงในลักษณะที่ตัวละครถูกบีบค้ันจากคนรอบขาง เชน      
ตัวละครเปนลูกที่เกิดจากแมที่มีเชื้อเอชไอวีทําใหถูกสังคมรังเกียจเปนตน  

1.2.3  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับตนเอง เปนความขัดแยงในลักษณะที่   
ตัวละครตองเลือกตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความขัดแยงในลักษณะนี้กอใหเกิดภาวะ “กลืนไมเขาคาย
ไมออก” หรือ “กลับไมไดไปไมถึง” ใหเกิดขึ้นแกตัวละคร เชน เร่ือง “ขาซายของแม” ของศิลา โคมฉาย ที่
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ตัวละครเอกมีความขัดแยงในใจ ตองเลือกระหวางการพาแมไปรักษาขาซายกับการเก็บเงินเพื่อซื้อบาน
และแตงงานกับคนรักไดเร็วขึ้น ในที่สุดตัวละครเอกก็เลือกคนรัก 

1.2.4  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ 
เปนความขัดแยงระหวางตัวละครกับส่ิงที่มนุษยไมสามารถควบคุมได อาจหมายถึงสภาพแวดลอม
รอบตัว โชคชะตา หรือภัยธรรมชาติ ยกตัวอยางเชน ตัวละครตองเอาชีวิตรอดในสภาพธรรมชาติที่
เลวราย ดังที่ปรากฏในภาพยนตรเร่ือง The Day After Tomorrow ที่สภาพอากาศของโลกวิปริต
ผิดเพี้ยนไปอยางรุนแรงและมีตัวละครกลุมหนึ่งเขาไปหลบในหอสมุดเพื่อรอความชวยเหลือ ในขณะที่
ตัวละครอีกกลุมหนึ่งตองเดินทางฝาอากาศที่เลวรายเพื่อไปชวยเหลือตัวละครกลุมขางตน 

1.3  จุดสูงสุดของเรื่อง (climax) คือจุดที่เหตุการณในเรื่องพัฒนาไปถึงจุดที่       
ตึงเครียดที่สุด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนทางแยกหรือจุดเปลี่ยนของเรื่องวาจะคลี่คลายไปใน
ทิศทางใด เชน ตัวละครกําลังถูกคนรายเอามีดจี้คอไว แลวตํารวจกําลังจะเขาไปชวยเหลือ 
เหตุการณชั่วขณะที่จะเขาไปชวยนี้มีทางแยกสองทางคือชวยไดสําเร็จและตัวละครรอดชีวิต หรือ
ชวยไมสําเร็จและตัวละครตองตาย 

1.4  การคลายปมและการปดเรื่อง การคลายปมคือผลสรุปของเหตุการณที่      
ตอเนื่องมาจากจุดสูงสุดของเรื่องซึ่งอาจมีชวงเหตุการณไมยาวนานเทาตอนผูกปม  สวนตอนปด
เร่ืองคือการสิ้นสุดของชุดเหตุการณทั้งหมดในเรื่อง ซึ่งนักเขียนมีแนวทางการปดเรื่องที่แตกตางกัน
ออกไป อาจจบแบบคลี่คลายความขัดแยงของเรื่องโดยสมบูรณ จบแบบพลิกความคาดหมาย จบ
แบบมีความสุข จบแบบมีความทุกข หรืออาจจบโดยไมบงชี้วาเรื่องสิ้นสุดลงอยางไร  
 

2.  ตัวละคร 
ตัวละคร (character) เปนองคประกอบที่สําคัญของบันเทิงคดี เพราะตัวละครคือผูที่

แสดงบทบาทหรือพฤติกรรมที่ทําใหเร่ืองดําเนินไปไดต้ังแตตนจนจบ (นาธิกา  มงคลคํานวณเขตต, 
2527, หนา 9) หนาที่ของตัวละครคือการสื่อแนวคิดของเรื่องใหชัดเจนขึ้น (อิงอร  สุพันธุวณิช, 
2547, หนา 151) เพราะฉะนั้น ผูเขียนยอมสรางตัวละครขึ้นมาตามความมุงหมายเฉพาะของ
ผูเขียนที่มีตอเรื่องนั้นๆ เมื่อวิเคราะหตัวละครจึงควรพิจารณาวาตัวละครเหมาะสมกับโครงเรื่อง
หรือเนื้อเร่ืองหรือไม (ยุรฉัตร บุญสนิท, 2538, หนา 45) 

ตัวละครอาจแบงไดหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยูกับมาตรฐานหรือเกณฑที่ใชจําแนก 
ในที ่นี ้ขอกลาวถึงเกณฑในการจําแนกตัวละคร 2 เกณฑ ไดแก การจําแนกตามบทบาท
ความสําคัญ และการจําแนกตามลักษณะนิสัย 
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2.1  การจําแนกตัวละครตามบทบาทและความสําคัญ หากแบงตัวละครตาม
เกณฑนี้แบงไดเปน 2 พวกคือ ตัวละครเอก (major character) อันเปนตัวละครที่มีบทบาท
สําคัญในการดําเนินเรื่อง หรือเปนตัวละครที่เปนศูนยกลางของเรื่องทั้งหมด อาจมีทั้งตัวละคร
ฝายชายฝายหญิง หรืออาจเปนฝายเดียวกันก็ได เปนตัวละครที ่มีสวนสรางความขัดแยง
ประเภทต างๆในเรื ่อง  สวนอ ีกพวกหนึ ่งค ือต ัวละครรองหร ือต ัวละครประกอบ  (minor 
character) เปนตัวละครที่อาจสนับสนุนหรือขัดขวางตัวละครเอก และเปนตัวละครอื่นๆที่มี
บทบาทในเรื่อง 

2.2  การจําแนกตัวละครตามอุปนิสัย  ประเภทแรกคือตัวละครนอยลักษณะ (flat 
character) คือตัวละครที่มีคุณสมบัติดานเดียวไมแปรเปลี่ยนไมวาจะมีเหตุการณใดเกิดขึ้น 
อาจหมายรวมถึงตัวละครที่มีลักษณะเปนแบบฉบับ เชน นางเอกออนแอและถูกรังแกโดยงาย 
พระเอกสุภาพบุรุษ เปนตน  อีกประเภทหนึ่งคือตัวละครหลายลักษณะ (round character) คือ
ตัวละครที่มีลักษณะหลายประการ อาจมีทั้งดานดีและไมดีปะปนกัน ซึ่งผูอานจะตองศึกษาจาก
บทสนทนา การกระทํา การปฏิบัติตนตอตัวละครอื่น แลวประมวลออกมาวาตัวละครมีลักษณะ
โดยรวมเชนไร (ดัดแปลงจาก สุมาลี ล้ิมประเสริฐ, 2547, หนา 191-912) 

 
3.  ฉาก   

ฉาก (setting) คือสภาพแวดลอมทางการเมือง วัฒนธรรม ทั้งที่ถูกสรางขึ้นเปน
ธรรมชาติ เปนสิ่งสามัญในโลก รวมทั้งสิ่งที่ตัวละครรูจักและเปนเจาของ (Roberts, 2003, p.98) เรา
อาจแบงฉากที่หลากหลายตามแนวทางของ Griffith (1994, p. 12-15 อางถึงใน อิราวดี  ไตลังคะ,   
2546, หนา 60) เปน 3 ประเภท ดังนี้ 

3.1  ฉากที่มีลักษณะทางกายภาพเปนธรรมชาติ สถานที่ การตกแตง บรรยากาศที่เกิด 
จากประสาทสัมผัส เชน กลิ่น เสียง ภาพ 

3.2  ฉากที่เปนเวลา แบงออกเปน 2 แบบคือ 
ชวงเวลา เชน ฤดูกาล ชวงเวลาในวัน ชวงเวลาในประวัติศาสตร 
ระยะเวลา เชน เร่ืองเกิดขึ้นในเวลาหนึ่งชั่วโมง หนึ่งป สามสิบป ฯลฯ 

3.3  ฉากที่เปนสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม เชน ความสัมพันธในครอบครัว คานิยม 
ระบบการเมือง ชนชั้น เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ  

นอกจากความหมาย ลักษณะ และประเภทของฉากแลว บทบาทหนาที่ของฉากก็
เปนสิ่งที่สมควรใหความสําคัญเชนกัน ดังที่เถกิง  พันธุเถกิงอมร (2541, หนา 885-887) กลาวถึง
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บทบาทและหนาที่ของฉากไวหลายประการ เปนตนวา ฉากมีอิทธิพลตอการสรางบุคลิกลักษณะ
นิสัยของตัวละคร ฉากมีบทบาทตอโครงเรื่องและการดําเนินเรื่อง และฉากเปนเครื่องมือใหนักเขียน
ใชแสดงสัญลักษณในเรื่อง นอกจากหนาที่ของฉากที่เถกิงกลาวถึงแลว หนาที่สําคัญที่สุดของฉาก
อีกประการหนึ่งคือบทบาทในการทําใหแนวคิดเดนชัดขึ้น (Bickham, 1993, p.3) ทัง้นีใ้นการศกึษา
ฉากในวรรณกรรม ผูศึกษาตางเห็นพองกันวาความสมจริงของฉากอันหมายถึงฉากที่ทําใหผูอาน
เชื่อวาเปนเชนนั้นไดจริง เปนสิ่งที่นักเขียนควรใหความสําคัญมากที่สุด (นัทธนัย  ประสานนาม, 2548,
หนา 125) เพราะฉากที่สมจริงจะทําใหเร่ืองที่ผูเขียนตองการนําเสนอตามแนวทางของความสมจรงิ
มีเอกภาพมากขึ้น  
 
ตัวอยางการบรรยายฉากในเรื่องสั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  แนวคิด  
นาธิกา  มงคลคํานวณเขตต (2527, หนา 3) กลาววา “แนวคิด หมายถึง ขอคิด

สําคัญของเรื่องซึ่งผูเขียนตองการเสนอตอผูอาน แนวคิดนี้มีบทบาทหรือหนาที่เปนแกนหลักและมี
อิทธิพลตอการกําหนดลักษณะของโครงเรื่อง ตัวละคร และรายละเอียดตางๆ ภายในเรื่อง” สวน เถกิง          
พันธุเถกิงอมร (2541, หนา 288) กลาวถึงแนวคิดหรือแกนเรื่องวาอาจเรียกในภาษาไทยไดหลายคํา 
เชน “แกนเรื่อง” “สารัตถะของเรื่อง” “แนวคิดสําคัญของเรื่อง” หรือ “แนวเรื่อง” รวมทั้ง “ความหมาย
ของเรื่อง” (Meaning of the story)  

Boynton and Mack (1972, p.54) กลาวสรุปลักษณะของแนวคิดวาเปนคําถามที่
เกิดขึ้นหลังจากอานเรื่องจบ วาเรื่องที่เราอานไปหมายถึงอะไร ตองการสื่ออะไร นักวิชาการทั้งสอง

    
   น้ําทั้งสายที่โจนลงมาตรงนั้นแตกซานรุนแรงเปนฟอง ควันน้ําฟุงขึ้นคลุมจนหนาทึบ 

เหมือนน้ําตกทั้งสายทันทีที่โถมกระแทกลงพื้นหินเบื้องลาง อํานาจความแรงทําใหกระแสน้ํา
กลายเปนไอลอยขึ้นไปไดในชั่วพริบตา แตทวาเปนละอองไอที่ชุมฉํ่าเย็นสบายเขาไปถึงอก ไมวา
หลอนกูตะโกนรองทาเจาปาเจาเขา ดวยเสียงอันดังสักเพียงใด มีแตเสียงอื้ออึงของน้ําตกเทานั้น
ที่กลบหู รุงอีกตัวหนึ่งเริ่มปรากฏวงขึ้นเลือนราง ครอบซอนตัวเกาจนกลายเปนรุงแฝด ทวามอง
ออนจางราวอยูในฝน ไมเขมสดใสเทาคูแฝดของมัน   

                                                                                    (‘อัญชัน’, 2545, หนา 175) 
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ยังกลาวถึงความสัมพันธระหวางแนวคิดและองคประกอบอื่นของงานเขียนเชนเดียวกับคําจัดความ
ของนาธิกาที่ยกตัวอยางการสรางโครงเรื่องและตัวละคร เราอาจประมวลสรุปคําจํากัดความของ
แนวคิดไดวา แนวคิดคือสารสําคัญของเรื่อง เปนความหมายของเรื่องที่เราอาน เปนสิ่งที่ผูเขียนหรือ   
ตัวเรื่องตองการบอกแกผูอาน โดยผูเขียนไมไดชี้ชัดอยางตรงไปตรงมาแตแสดงนัยหรือเสนอผาน
องคประกอบตางๆของเรื่องสั้น (ดัดแปลงจาก นัทธนัย  ประสานนาม, 2548, หนา 56) 

 
ตัวอยางการอานเรื่องสั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนชมพูขางที่พักรถเมล  
                  อัศศิริ ธรรมโชติ 
 
เยื้องที่พักรอรถเมลริมถนนสายหนึ่ง มีตนชมพูสองตนขึ้นอยูติดกันและเจริญกิ่งกานอัน
งดงามระเกะระกะกายกันอยู พรอมดวยดอกและลูกที่เร่ิมผลิออกมาแลวเมื่อปลายฤดูฝน ผูคนรอ
รถเมลมองชมพูทั้งสองตนดวยสายตาคุนเคย และดวยหัวใจที่ประหลาด 
 ผูคนเหลานี้ สวนใหญอยูในซอยหลังที่พักรอรถ ทุกเชาสายบายเย็นระหวางรอรถเมล 
พวกเขาก็เฝาดูการเจริญเติบโตของตนไมขนาดกลางคูนี้ไปดวย เพื่อฆาเวลารอคอยอันนาเหน็ด
หนายนั้น พวกเขาเห็นมันตั้งแตตนเล็กๆ พรอมดวยหัวใจที่ไมอยากจะเชื่อเลยวา ชมพูคูนี้จะยืน
ตนทนฝน แดดและสูกับอากาศเปนพิษของเมืองหลวงอยูได แตก็ผิดคาด ตนไมสูงขึ้นทุกวันแตก
กิ่งกานแผใบคลุมจนกลายเปนรมใหหลบไดในความรอน เมื่อที่พักรอรถแนน คนรอรถเมลรูสึกวา
รุกขชาติคูนี้เปนเหมือนไมผลที่ยืนตนอยูบนผืนทราย  
 มีส่ิงคุนเคยอีกอยางสําหรับคนรอรถก็คือ รถเกงคันงามสีบาดลูกตาที่จอดอยูทุกวันใตรม
เงาของชมพูคูนี้ 
 เมื่อปลายฤดูฝน ชมพูทั้งคูออกดอกสีขาวนวลเล็กๆ เปนชอชั้นสะพรั่งตน ดูเย็นตาเย็น
หัวใจ แมวาใบเขียวหนานั้นจะมีแมลงแทะใหปรุดางอยูบาง แตก็นาชื่นชมที่ไดเห็นผลผลิออกลูก
เล็กเขียวกนแดงเรื่อดกระยายอยอยูเปนกลุมกอนหนาแนน เมื่อมีลมโบกมาเกสรสีนวลก็รวงปลิว
หลนเกลื่อนลงที่โคนตนคู จะปะหนากายตาพวกคนรอรถเมลก็เกิดกลิ่นหอมชวยใหเพลินอารมณ
อันรอนรนลงไปได  
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             มีส่ิงเดียวเทานั้นที่ทําใหคนรอรถกระตุกหัวใจ คิดกันไปตางๆนานาก็คือ รถเกงสีบาด
ลูกตาคันนั้น ที่เจาของรถพามาจอดไวแตเชาตรูปลอยใหเกสรชมพูโปรยหลนลงเกลื่อนอยูบน
หลังคารถทุกวันเจาของรถเปนใคร  เขาทํางานประจําอยูใกลๆ แถวนี้ เขาคงจะร่ํารวยมาก ถึงมี
รถในราคาเกือบคร่ึงลานคันนี้ได ตกเย็นขับกลับบานเขาจะชะลางกลิ่นหอมของเกสรไมผลนี้ที่
บนหลังคารถนั้นอยางรําคาญบางไหมหนา แตก็ยังดีนะที่ไมตองทุเรศและเหนื่อยมาหอยโหน
รถเมลเหมือนกับพวกเราที่ยืนรอกันแขงขาเมื่อยแลวนี่ และนี่ปานนี้มันยังไมมา...ไอหาเอย! กู
จะไปทํางานทันหรือเปลาวะ! 
 ไอเจารถเกงเมื่อชาติปางกอนนี้ แมง! ทําอะไรกันวะ ชาตินี้มันถึงไดมีวาสนาสุขสบาย
และรํ่ารวยกวากู... คนรอรถเมลหลายคนระหวางมองดูผลพวงบนตนชมพูคูนั้น ดวยอารมณร่ืน
ราบ พวกเขามักหดหูเมื่อมองเห็นรถเกงสีสวยบาดลูกตา และทําใหเสียความรูสึก 
 ดวงตาของพวกเขา-คนรอรถเมลเหลานี้แฝงความริษยาระคนนอยเนื้อตํ่าใจตน เมื่อ
มองดูรถเกงเคลื่อนมาแอบจอดอยูเคียงโคนตนชมพูทั้งคูนี้ทุกเชา  
 เชาวันหนึ่งก็มีเด็กเรรอนผานมา 
 เด็กชายผอมบางในชุดกางเกงขาสั้น และเสื้อยืดเกาคร่ํา แทบมิไดแลดวงตาอัน
กระหายซุกซนไปที่รถเกงคันงามนั้นเลยแมนอยนิดหากเขายืนแหงนเงยมองผลพวงของชมพู  
“รุกขชาติบนผืนทราย” นั้นดวยความตื่นตา ลูกใบใหญหอยยอยอยูหลายกลุมบนกิ่งสูง (เห็นผิว
เขียวมันกลิ้งและกนแดงก่ําสุก) เด็กชายพเนจรหลับตาปลอยใหเกสรของไมผลปลิวหลนเลนบน
หนาที่แหงนเงย พลาง-แลบลิ้นดวยความหิวตื่นเตน 
 เขาปายปนอยางคลองแคลวขึ้นไปตามกิ่งไมที่ระกายกันอยูเก็บผลชมพูบนกิ่งสูงกิน
อยางมูมมาม และดวยอาการลุกลน คนรอรถเมลมองดูดวยอาการตางๆกัน ทั้งวางเฉย ไม
สนใจ, มองอยางเพลินๆ แกหนายและมองอยางเสียดายแทน  
 รถเมลไดผานจากที่พักตรงนี้ไปคันแลวคันเลา แตก็นาประหลาดที่คนรอรถเมลในยาม
เชากลับมีเพิ่มจํานวนขึ้น มีแตคนอึดอัดและเฝารอรถคันที่ไมโผลมาเสียที ตอนนี้พวกเขาฆา
เวลาดวยการแหงนดูเด็กชายเก็บผลชมพูมากัดกินและเก็บใสกระเปากางเกงจนดูตุงทั้งสอง
ขาง  
 เด็กนอยไตลงมา เสียงกิ่งชมพูหักพรอมกับรางของเขาหลนกระแทกพื้นดินจนเกสรโคน
ตนปลิวปนฝุนกระจายไกล  
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 เมื่อแรกมีเสียงตกใจเล็กนอยเทานั้นจากคนรอรถเมล กอนที่ตอมาดวงตาของพวกเขา 
ไดเบิกกวางขยายขึ้น พรอมดวยคําอุทานสารพัด เมื่อแลเห็นเลือดขนไหลออกจากฝาเทาของ
เด็กชายผูรอนเรแดงปนไปกับดินและเกสรนวลของชมพู  
 เด็กนอยรูสึกตื่นกลัวมากกวาจะเจ็บปวดเมื่อแรกที่เขาพยายามดึงกิ่งไมปกคากับฝา
เทาใหหลุดออก แตเมื่อเห็นไมเปนผล ความเจ็บปวดก็แลนจับข้ัวหัวใจของเขาหนัก เขารองไห
โฮ สงเสียงดังและดิ้นรนครางอยูกับเลือดแดงที่ไหลออกมาเรื่อยๆ ตรงโคนตนชมพูคู 
 คนรอรถเขารุมลอมรางของเด็กพเนจร แตหลายคนที่เห็นกลับผละรางออกมาเมื่อเห็น
เลือดชวนหวาดหวั่นและหลายคนที่รถเมลคันที่เขาเฝารอนั้นมาถึงพอดี ตางกุลีกุจอข้ึนออกไป
กับรถอยางรวดเร็ว 
 ชายคนหนึ่งปร่ีเขาไปประคองเด็กนอย แตเขาก็เงอะงะมากกวาจะทําอะไรได 
เหมือนกับอีกหลายๆคนที่รุมลอมหอมอยู แตไมกลาที่จะดึงกิ่งไมออกจากฝาเทาเด็ก และบาง
กลัวจะเปอนเลือด, เขาทําทาอึกอัก มองนาฬิกาที่ขอมือ กอนผละจากเด็กไปกระโดดขึ้นรถเมล, 
อีกหลายๆ คนก็ทําเชนเดียวกันกับชายผูนี้  
 สวนผูหญิงก็ไดแตพูด  
 “อยางนี้ตองสงโรงพยาบาล ไปใหหมอเอาออก ใครชวยพาไปหนอยซีคะ” 
 “โรงพยาบาลอยูไกล ใครจะอุมไปไหวละ เรียกแท็กซี่เถอะคะ” 
 “ดูไมได เสียวไส ออกมาหางๆ เหอะ เดี๋ยวลมใส” 
 เด็กนอยดิ้นเรา ครวญคราง ฝุนฟุงขึ้นเปนกลุมโต และผูคนผงะ พวกผูชายไมมีใครกลา
ตัดสินใจได 
 “คุณพาไปหนอยไดไหม ผมตองรีบไปทํางาน นั่นรถเมลผมมาแลว ผมอยากชวย แต
จําเปน...ไอหนูเอย...” 
 “ใครมีคาแท็กซี่ ก็ชวยพาไปหนอยเถิดครับ เด็กปวดจะแยอยูแลว” 
 “ถามีตังค แบกไปคลินิกที่ปากซอยนี่ก็ได นึกวาทําบุญก็แลวกันครับ เฮอ!...ลูกของใคร
นี่...ไอหนูปวดมากไหม” 
 “คุณอยาไปยุงนะ ตองเสียเวลาเสียเงินใหหมออีก เราชวยใครไมไดหรอกแนะ! รถ
มาแลว มาทางนี้เหอะ” 

เด็กพเนจรดิ้นเราตอไป ผลชมพูแหลกยับปนอยูกับเลือด เขารองโอดโอยและเริ่มขอ
ความชวยเหลือจากผูคนที่หอมลอมอยูรอบๆ มีใครคนหนึ่งปายน้ําตากอนขึ้นรถเมลหายไป... 
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บทวิเคราะห 

จากเรื่องสั้นที่นิ สิตไดอานขางตน  จะสังเกตไดวาเรื่องตัวอยางที่ คัดมาปรากฏ
องคประกอบตางๆของเรื่องสั้นดังที่ไดกลาวมาแลว ข้ันตอนของการวิเคราะหเพื่อเขาใจความหมาย
และแนวคิดของเรื่องคือการอานและตีความองคประกอบตางๆของเรื่อง ในที่นี้จะกลาวเฉพาะโครง
เร่ือง ตัวละครและฉากเพื่อนําไปสูแนวคิดตอไป 

โครงเรื่องของเรื่อง “ตนชมพูขางที่พักรถเมล” มีลักษณะที่ดําเนินไปตามลักษณะของ
โครงเรื่องทั่วไป กลาวคือ มีลักษณะของการสรางชุดเหตุการณที่ทวีความตึงเครียดจนถึงจุดสูงสุด
ของเรื่องแลวจึงคลี่คลาย สังเกตไดจากตอนเปดเรื่องที่ผูเขียนบรรยายฉากที่มีตนชมพู ที่พักรอรถ
เมลและรถเกงสีบาดตา ในชวงเปดเรื่องนี้ยังไมมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งเด็กพเนจร
ปรากฏตัวขึ้น เหตุการณที่เปนปกติของตัวละครอื่นๆในเรื่องเริ่มไดรับผลกระทบ เมื่อเด็กปนขึ้นไป
เด็ดชมพูกินยิ่งเพิ่มความใครรูของเหตุการณตอไป เมื่อเด็กตกลงมาจากตนจนถูกกิ่งไมเสียบเทา 
และคนในบริเวณนั้นเริ่มเกี่ยงกันที่จะพาเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิก เหตุการณชวงนี้คือ
ความขัดแยงที่ปรากฏชัด  

ความขัดแยงที่พบในเรื่องนี้เปนความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย แตไมใชความ
ขัดแยงระหวางคนทั้งหลายที่เกี่ยงกัน ใหนิสิตลองสังเกตปญหาหลักของเรื่อง ปญหาคือเด็ก

 เร่ืองคงจะนาเศราอยางจําเปนตอไป ถาไมมีชายหนุมแตงตัวดีภูมิฐานเดินแหวกคน
มุงเขาไปหาเด็ก เขากมตัวลงอุม เลือดไหลหยดรดกางเกงของเขาเปนทางยาว 
 “ผมจะพาไปโรงพยาบาลเองครับ” เขาวา “แตใครชวยอุมเด็กไวกอน ผมจะไปไข
กุญแจรถ” มีหลายคนเขาชวยกันพยุงเด็กนอยไว 
 ชายหนุมคนนี้เดินไปที่รถเกงคันงามสีบาดลูกตาที่จอดเคียงอยูโคนตนชมพูคูนี้... 
 เขาพารถออกไปอยางรวดเร็วในทามกลางหัวใจที่โลงโปรงเบาของคนรอรถเมล 
 ตนชมพูสองตนและลูกดกงดงามเมื่อถึงฤดูหนาวมีสีสัน “รุกขชาติบนผืนทราย” ดู
เจริญใจ เพลินตา เมื่อเกสรสีนวลโรยหลนลงพื้นดินและถนนกับลมลอง ยังคงเปนสิ่งที่คุนตา
สําหรับคนรอรถเมลนั้น เชนเดียวกันกับรถเกงคันงามที่จอดอยูเปนประจํา  
 คนรอรถเมลที่ไดประสบกับเหตุการณในวันนั้น ตางมองดูตนชมพูคูนี้ดวยอารมณ
เหมือนเกาคือฆาเวลารอคอยอันนาหนายใหพนไปพอเพลินใจไดบาง และพรอมกันนั้นพวก
เขามองรถเกงคันงามดวยสายตาและความรูสึกที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
                    (อัศศิริ  ธรรมโชติ, 2539, หนา 97-101) 
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ตองการไดรับการรักษา แตคนที่อยูในบริเวณนั้นไมยอมปฏิบัติตามเพื่อใหปญหายุติ ความขัดแยง
ในลักษณะนี้ แมอาจตีความไดวาเปนความขัดแยงระหวางปจเจกบุคคลคือตัวเด็กกับกลุมคนที่
ชวนใหเขาใจวาเปนสังคม แตความขัดแยงนี้ไมใชความขัดแยงระหวางมนุษยกับสังคม เพราะ
ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสังคมสวนใหญจะปรากฏในรูปการณที่มนุษยในฐานะปจเจกบุคคล
ปฏิบัติตนไมสอดคลองกับมาตรฐานหรือคานิยมของสังคมจนเกิดความขัดแยงหรือตองถูกสังคม
บีบค้ัน  

โครงเรื่องดําเนินมาจนถึงจุดสูงสุด เกิดการคลี่คลายของเหตุการณเมื่อชายเจาของรถ
เกงปรากฏตัวขึ้นแลวอาสาพาเด็กไปสงโรงพยาบาล จากนั้นเรื่องราวก็ส้ินสุดลงที่เด็กไดรับการ
รักษาและคนที่รอรถเมลตางก็มองรถเกงคันนั้นดวยความรูสึกที่เปลี่ยนไป จากเคยริษยากลายเปน
ความรูสึกชื่นชม 

ดานตัวละครของเรื่องนี้ตัวละครเปนตัวละครแบบแบนทั้งหมด เพราะผูเขียนไมไดเผยให
เห็นพฤติกรรมใดที่มีหลายดานของตัวละคร ตัวละครกลุมคนที่รอรถเมลอยูมีอุปนิสัยที่ถอดแบบมา
จากคนในสังคมเมืองที่ไมมีความพยายามที่จะชวยเหลือผูอ่ืนอยางแทจริง อาจกลาวไดวาคนใน
สังคมเมืองมีความ “เมตตา” อยูบาง ดังที่สงสารเห็นใจเด็กพเนจรผูโชคราย แตคนในสังคมเมืองไม
อาจ “กรุณา” ใหเด็กนอยนั้นพนทุกขไดเพราะตางรูสึกวาไมใชเร่ืองของตน สวนตัวละครอื่นคือเด็ก
พเนจรไมมีการบรรยายนิสัยที่เดนชัดจนเห็นวามีหลายดาน เชนเดียวกันกับคนขับรถเกงที่เปน
ปริศนาสําหรับผูอานวาเขาเปนใคร จนกระทั่งเขาปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อยุติความขัดแยงของเรื่อง  

ฉากของเรื่องนี้มีความสําคัญ ฉากตนชมพูที่ยืนตนคูกันที่ที่พักรอรถเมลมีฐานะเปน
สัญลักษณ ตนชมพูที่ยืนคูกันเปนรมเงาใหแกผูที่รอรถเมล และผูเขียนย้ําคําวา “รุกขชาติบนผืน
ทราย” เสมอเมื่อกลาวถึงตนชมพูทั้งสอง การปรากฏคูกันของตนชมพูและความเปนตนไมที่เติบโต
บนผืนทรายแนะความวา ตนชมพูหมายถึง “น้ําใจ” ที่ยังพอหาไดในสังคมเมือง เพราะชมพูเติบโต
บนผืนทรายซึ่งอาจหมายถึงความแลงน้ําใจ ดังเชน ชายเจาของรถเกงที่ชวยเด็กพเนจรโดยไมมี
เงื่อนไข น้ําใจนี้เปนรมเงาใหแกคนในสังคมไดอยูบาง และอยูเคียงคูกับคนในสังคมมาตลอดโดยที่
เขาไมรูตัว น้ําใจนี้เองเปนสิ่งที่ประคับพยุงใหสังคมอยูไดโดยที่ไมลมสลายไป 

จากการวิเคราะหองคประกอบของเรื่องสั้นทั้งหมดนําไปสูแนวคิดของเรื่องที่วา “น้ําใจ
เปนสิ่งที่ยังพอหาไดในสังคมเมือง” และหากจะประมวลหาน้ําเสียงของผูเขียนจากเรื่องโดยรวม
ทั้งหมด ก็นาจะสรุปไดวา น้ําเสียงหรือทาทีของผูเขียนที่มีตอเร่ืองนี้คือมีความหวัง ผูเขียนไมได
กลาวโจมตีสังคมเมืองไปเสียทุกดาน ถึงแมผูเขียนจะพยายามสะทอนดานที่เปนจริงคือความไม
แยแสกันของคนในสังคมเมือง แตจากองคประกอบทั้งหมดที่รอยรัดเขาดวยกันแสดงใหเห็นวา
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ผูเขียนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคมยังไมส้ินหวังกับน้ําใจของคนในสังคมเมือง และหากจะ
พิจารณาไปถึงบทบาทของเรื่องสั้นเรื่องนี้ที่ส่ือสารกับคนอื่นๆในสังคมก็อาจสรุปไดวา ผูเขียนแฝง
ความปรารถนาที่จะไดพบน้ําใจอันประเสริฐในความเปนจริงเชนเดียวกับที่ปรากฏในเรื่องสั้น 
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บทที่  4 
 

การพูด 
 

• ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการพูด 
• การพูดโทรศัพท 
• การกลาวรายงาน 
• การพูดแนะนาํ 
• การพูดสนทนาและแสดงความคิดเหน็ 
• การสัมภาษณ 
• การอภิปราย 
• การโตวาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการพูด 
 
 

สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไมเหมือนแมนพจมานที่หวานหอม 
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม 
แมลอลามหยามหยาบไมปลาบปลื้ม ดังดูดดื่มบอระเพ็ดที่เข็ดขม 
ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย 

(พระอภัยมณี : สุนทรภู) 
 

การพูด (Speech) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาอยางหนึ่งของมนุษยเมื่อมคีวามตองการ
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และอยากใหผูอ่ืนรับรูความตองการของตน โดยผานการออกเสียง ซึ่งอาจมีการ
แสดงออกทางอวัจนภาษาประกอบอีกทางหนึ่ง การสื่อสารดานการพูดที่ไดผลที่สุด ควรเปนการ
ส่ือสารแบบ หนาตอหนา (Face to face) เพราะการสื่อสารประเภทนี้จะทําใหสามารถสังเกตและ
รับรูถึงการตอบรับของผูฟงไดอยางชัดเจน 

ความหมายของการพูดโดยรวม หมายถึง พฤติกรรมเพื่อส่ือความหมายของมนุษย 
นอกจากการสื่อความหมายโดยใชการเปลงเสียงแลวนั้น ยังรวมถึงการสื่อสารดวยอากัปกิริยา
ทาทาง สีหนา สายตา เพื่อถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการ ตลอดจนอารมณ
ตาง ๆ ไปยังผูฟงใหประสบประสิทธิผลตามความมุงหมายของผูพูด 
 
องคประกอบของการพูด ประกอบไปดวย 

1.  ผูพูด (Sender) หมายถึง ผูสงสาร 
2.  ผูฟง (Receiver) หมายถึง ผูรับสาร 
3.  เนื้อหาสาระ (Message) หมายถึง เร่ืองที่พูด 
4.  เครื่องสื่อสาร (Channel) หมายถึง คําพูด หรือ การใชถอยคําภาษา 
5.  วัตถุประสงคหรือผลที่ตองการ (Objective) ความมุงหวังของการพูดครั้งนั้น 
6.  การตอบสนอง (Feedback) หมายถึง ปฏิกิริยาตอบกลับจากผูฟง 
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ผูพูด (Sender) 
ผูพูด คือ ผูแสดงออกในการถายทอดขอเท็จจริง ความคิดเห็นและความรูสึกสวนตัวของ

ตนใหผูฟงเขาใจ เพราะฉะนั้นผูพูดตองใชความสามารถอยางเต็มที่ในการใชเสียง ถอยคํา ภาษา 
ประกอบกับสีหนา ทาทางของผูพูดเพื่อโนมนาวความสนใจของผูฟง ผูพูดที่ดีจึงจําเปนตองมี
บุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มีทาทางและการแตงกายที่เหมาะสม น้ําเสียงกังวาน มี
ความจริงใจ มีความรูความคิดกวางขวาง ชางสังเกตโดยยึดความสนใจของผูฟงเปนหลัก 

คุณธรรมของผูพูด นับวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สงผลใหผูพูดเปนผูพูดที่ดีได คุณธรรมของ     
ผูพูดที่ควรถือปฏิบัติ ไดแก 

1.  ความสุภาพ (Politeness) ผูพูดจะตองมีความสุภาพเรียบรอย ทั้งในเรื่องการแตงกาย
ใหเหมาะสมกับเวลา สถานที่ โอกาสและบุคคล กิริยามารยาทที่แสดงออกตองพึงระลึกเสมอวา
ความเหมาะสมและการยอมรับของสังคมเปนสิ่งจําเปนที่ควรยึดปฏิบัติ และคําพูดที่ใชพูดก็ตอง
เหมาะสมกับระดับของบุคคล มีความสุภาพ ส่ือความเขาใจไดชัดเจน 

2.  ความจริงใจและปรารถนาดี (Good  Will) สามารถแสดงออกไดทางสีหนา แววตา 
น้ําเสียง อากัปกิริยาทาทาง และคําพูดของผูพูด ผูพูดควรมีความจริงใจในการแสดงออกและใช
คําพูดดังกลาวแสดงความปรารถนาดี ชื่นชมหรือแสดงความคิดเห็นอยางพอเหมาะพอควรและตรง
กับความรูสึกที่แทจริง 

3.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความรับผิดชอบแบงออกเปน  2  ประการ ไดแก 
ความรับผิดชอบทางกฎหมาย กลาวคือ ความรับผิดชอบทางกฎหมายนั้นเปนสิ่งที่กฎหมายกําหนด
ไวแนนอน ระบุชัดเจน ไมพูดหมิ่นประมาทหรือแจงความเท็จ เปนตน ความรับผิดชอบอีกประเภท
หนึ่ง ไดแก ความรับผิดชอบทางคุณธรรม เปนการรับผิดชอบคําพูดของตนในทุกโอกาส ทุกกรณีวา
เปนการพูดโดยตั้งใจและเต็มใจ ไมใชพูดอยางเสียมิได 
 
ผูฟง (Receiver) 

ประสิทธิภาพการพูดในแตละครั้งจะขึ้นอยูกับผูฟงเปนสําคัญ ผูพูดควรวิเคราะหผูฟงวา
เปนใคร อายุเทาไร เพศใด มีระดับความรูอยางไร มีวุฒิภาวะระดับไหน อายุทําใหทราบถึงระดับ
ความคิด และประสบการณของผูฟง เพศทําใหทราบวาควรพูดเรื่องชนิดใด การวิเคราะหความรู
ของผูฟงทําใหทราบไดวาผูฟงจะเขาใจเรื่องไดชาหรือเร็วเพียงใด การวิเคราะหผูฟงนั้นอาจขยาย
ความมาถึงการมีความรูเกี่ยวกับฐานะ อาชีพ และสภาพสังคม เชนวัฒนธรรม การปกครอง ศาสนา 
เปนตน 
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ลักษณะของผูฟงที่ดีโดยทั่วไป ควรมีลักษณะดังนี้ 
1.  ฟงดวยความตั้งใจ 
2.  สามารถจับใจความสําคัญได จับวัตถุประสงคของผูพูดได 
3.  ใชความคิดประกอบการฟง ตริตรองดวยหลักเหตุและผล 
4.  นําสิ่งที่ไดฟงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
5.  มีมารยาทที่ดีในการฟง 

 
เนื้อหาสาระ (Message) 

ผูพูดควรเลือกเรื่องที่ตนสนใจ มีความรูและมีประสบการณทั้งทางตรงและทางออม ซึง่จะ
สงผลใหการพูดในแตละครั้งมีชีวิตชวีา สามารถทําใหผูฟงคลอยตามได การเลือกเรื่องในการพูดนั้น
ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับสติปญญาแตละระดับความคิดของผูฟง มิฉะนั้นผูฟงจะเบื่อหนาย 
รวมทั้งตองคํานึงถึงระยะเวลาที่กําหนดใหดวย ผูพูดที่ยังไมชํานาญควรเขียนเรื่องไวกอน จัดลําดับ
เร่ืองใหดีเหมือนกับการเขียนเรียงความ คือ มีคํานํา เนื้อเร่ืองและสรุป 

ลักษณะของเนื้อหาสาระที่ดี จะตองมีความชัดเจน โดยผานกระบวนการวิเคราะหผูฟง  
ไมวาจะเปนเพศ วัย ระดับการศึกษา ความสนใจ ระยะเวลา ซึ่งเรื่องเหลานี้จําเปนตองคํานึงถึง
เสมอในการเตรียมเนื้อหาสาระ นอกจากนี้ผูพูดตองมีความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญและตอง
เตรียมความพรอมในการพูดครั้งนั้นเสมอ 
 
เครื่องสื่อสาร (Channel) 

เครื่องสื่อสารเบื้องตนในการพูดก็คือ เสียงหรือคําพูด ผูพูดตองหมั่นฝกฝนการออกเสียง
ใหชัดเจน แจมใส มีลีลาการพูดที่นุมนวลนาฟง ดึงดูดความสนใจของผูฟง เชน เร่ืองที่เขาใจยาก
ควรพูดชา ๆ และลดระดับเสียงลงบางเล็กนอย ไมตะเบ็งเสียงจนเสียบุคลิกภาพของผูพูด กอนการ
พูดแตละครั้งถาผูพูดไดฝกฝนการออกเสียงพูดเปนประจําจะชวยใหผูพูดเกิดความมั่นใจ สามารถ
ออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี 

เครื่องสื่อสารที่ดีนั้น จําเปนตองมีความชัดเจน ส่ือสารกันเขาใจ กระชับ ไดใจความ  
ระดับเสียงที่เหมาะสม พรอมทั้งตองถูกตองตามอักขรวิธีในการออกเสียง 
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วัตถุประสงค (Objective) 
การตั้งวัตถุประสงคจะตางออกไปตามโอกาสและเรื่องที่จะพูด การวิเคราะหโอกาสที่จะ

พูดจะชวยใหผูพูดเตรียมเรื่องไดเหมาะสมและไดผลตรงตามเปาหมาย จากนั้นควรวิเคราะหวาเปน
การพูดทางการหรือไม มีการซักถามปญหาหรือไม มีกิจกรรมหลังจากการพูดหรือไม ศึกษาสถานที่ 
บรรยากาศ ส่ิงแวดลอมตาง ๆ หากศึกษาเรื่องดังที่กลาวมาเบื้องตนแลวนั้น การพูดเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคก็จะงายขึ้น การจะวัดผลวาผูฟง ฟงแลวมีปฏิกิริยาแสดงออกตรงตามวัตถุประสงคที่
เรากําหนดไวหรือไม ใหวัดจากสีหนาทาทางที่แสดงออกซึ่งความพอใจ การปรบมือ และถามีเวลา
ใหผูฟงถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็จะทราบผลของการพูดไดอยางชัดเจน 

วัตถุประสงคในการพูด สามารถแบงไดเปน 3 หัวขอ ไดแก 
1,  การพูดเพื่อใหความรู (Informative Speech) เปนการอธิบายชี้แจง แสดงเหตุตามที่

เตรียมไว ผูพูดตองมีความรู คนควา เรียบเรียง อางอิงอยางชัดเจน มีจุดมุงหมายเพื่อบอกกลาว เลา
ใหฟง เพื่อใหความรู เขาใจสาระสําคัญครบถวนใชในโอกาสอบรม ปฐมนิเทศ ชี้แจงระเบียบ
ขอบังคับ บรรยายสรุป กลาวรายงาน ประกาศ กลาวแถลงการณ การสอนหนังสือในช้ันเรียน 

2.  การพูดเพื่อโนมนาวจิตใจ (Persuasive Speech) เปนการพูดชักชวน โนมนาว เกลี้ย-
กลอม จูงใจ ปลุกเราใหคลอยตาม ผูพูดตองใสอารมณความรูสึกลงไป เพื่อแสดงความเชื่อ การเห็น
ดวยอยางสุจริตใจ จึงจะทําใหการพูดมีพลัง มีจุดมุงหมาย เพื่อใหผูฟงเชื่อถือ คลอยตามปฏิบัติตาม 
เปลี่ยนทัศนคติ การพูดวัตถุประสงคนี้ใชในโอกาสตาง ๆ เชน การชักชวนใหประทวง รณรงคใหไป
ลงคะแนนเสียง โนมนาวใจใหบริจาคโลหิต จูงใจใหคนซื้อสินคา ตลอดจนปลุกเราใหเกิดปฏิกิริยา
มวลชน 

3.  การพูดเพื่อจรรโลงใจ (Recreative Speech) เปนการพูดชี้แจงใหเห็นคุณความดี 
ความประณีต ความงดงาม คุณคาอันนานิยม แสดงใหเห็นถึงความนาชื่นชมของความคิด การ
กระทํา วัตถุ หรือเร่ืองราวอยางใดอยางหนึ่ง ตลอดจนความสนุกสนานเบิกบานใจ จุดมุงหมายเพื่อ
ความสบายใจ เพลิดเพลินและไดสาระ ใชในโอกาสสดุดี ยกยองบุคคล พูดในงานแสดงความยินดี 
งานบันเทิง ร่ืนเริง ในโอกาสตาง ๆ เชน การกลาวตอนรับตําแหนงใหม รับแขกผูมาเยือนงานวันเกิด 
เปนตน 
 
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) 

ปฏิกิริยาตอบสนอง คือ ปฏิกิริยาที่ผูฟงแสดงออกและผูพูดสามารถสังเกตได ผูพูดที่ดี
ตองรูจักสังเกตและวิเคราะหผูฟงอยูเสมอวามีความสนใจมากนอยเพียงใด เพื่อนําผลที่ไดมา
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ปรับปรุงแกไขและคนหาวิธีการถายทอดใหผูฟงเขาใจและเกิดความประทับใจในโอกาสการพูด
ตอไป 

การสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของผูฟงนั้น จะชวยใหผูพูดสามารถวิเคราะหสถานการณ
ของผูฟงในขณะนั้นไดงายขึ้น หากผูฟงไมสนใจหรือสูญเสียสมาธิกับปจจัยรอบขางไป เปนหนาที่
ของผูพูดที่ตองหาวิธีดึงความสนใจของผูฟงสูเนื้อเร่ืองที่ตองการนําเสนอตอไป 
 
ลักษณะวิธีการพูด 

ลักษณะและวิธีการพูดที่เราใชกันอยูทั่วไปสามารถจัดแบงออกไดเปน  4  วิธี  ไดแก 
1.  การพูดแบบอานจากตนฉบับ (Reading the Speech or Manuscript Speech) เปน

การอานจากตนฉบับทุกตัวอักษรที่เตรียมไว ใชในโอกาสที่เปนทางการ เชน การอานขาวรัฐบาล 
สุนทรพจน การสงกระจายเสียงทางวิทยุ ผูพูดตองมีศิลปะการอาน ตองฝกซอมเปนอยางดี ทั้ง
อักขรวิธี น้ําเสียง และการเวนวรรคตอน 

2.  การพูดแบบทองจํา (Memorized Speech) ผูพูดตองจําเนื้อความจากบทใหไดมาก
และครบถวนที่สุด ตองพูดเปนธรรมชาติ ไมใชทองจํา ใชอวัจนภาษาประกอบใหเหมาะสม อยา
พะวงกับเนื้อความที่ทองจํา เพราะจะเพิ่มความเครียด การพูดจะไมยืดหยุนตามสถานการณ อาจ
จืดชืด จึงไมควรใช หากจําเปนควรพูดสั้น ๆ 3-4 นาที มักใชในการแสดงละครหรือโอกาสแสดง
ความสามารถพิเศษในการพูด  

3.  การพูดแบบเตรียมตัวลวงหนา มีโครงรางบันทึก (Extemporanus Speech) ผูพูดจะ
ทราบลวงหนา จึงมีโอกาสเตรียมและฝกซอมเต็มที่ เปนการสื่อสารที่ดีเพราะจากความเขาใจ 
ความรูสึก และภูมิรูของตน สรางความประทับใจใหผูฟงไดดี จึงตองมีการเตรียมตัว ลําดับความคิด 
ข้ึนตนเนื้อความ และลงทายอยางเหมาะสม เตรียมตนรางเฉพาะหัวขอหรือใจความสําคัญหลัก ๆ 
เปนการพูดที่นิยมใชกันแพรหลายมากที่สุด 

4.  การพูดแบบไมเตรียมตัวลวงหนา ฉับพลัน (Impromptu Speech) ผูพูดไมรูตัว       
มากอนและไมสามารถปฏิเสธได เชน การกลาวอวยพรคูบาวสาว อวยพรวันเกิด ผูพูดตองมี
ปฏิภาณ ไหวพริบ มีประสบการณ จึงสามารถพูดออกมาอยางคลองแคลว หากสงสัยวาเราอาจ
ไดรับเชิญก็ควรเตรียมตัวไวบาง ไมควรตื่นเตนตกใจ ใชเวลาคิดอยางรวดเร็ว ใหเนื้อหาตอเนื่อง
ชัดเจน หนักแนน สมเหตุสมผล 
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สรุป  การพูดในที่ชุมชนทั้ง 4 วิธีนี้ การพูดที่ดีที่สุดในโอกาสทั่ว ๆ ไป คือ การพูดโดยมี
การเตรียมตัวลวงหนา  

1.  ควรหลีกเลี่ยงการพูดแบบทองจํา 
2.  การพูดแบบอานจากตนฉบับนั้น ใชเฉพาะในโอกาสที่เปนทางการ 
3.  การพูดโดยฉับพลัน ควรฝกหัดไวบาง เพราะถาพูดไดดีก็จะประทับใจไดเชนกัน 

 
หลักเกณฑในการประเมินการพูด 
 1.  บุคลิกภาพและการแสดงออก 
 2.  การเลือกเนื้อหาสาระ 
 3.  การเรียบเรียงเรื่อง 
 4.  การใชถอยคํา  
 5.  เสียงและลีลาการใชเสียง 
 6.  การใชสายตาและสีหนา 
 7.  การใชทาทางประกอบการพูด 
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การพูดโทรศัพท 
 
 

การพูดติดตอกันทางโทรศัพทเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมที่
ตองการขอมูลสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายและมีประสิทธิภาพ 
ดวยเหตุนี้จึงควรศึกษาวิธีส่ือสารวิธีการพูดติดตอทางโทรศัพท เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
อยางไรก็ตาม การติดตอส่ือสารดวยการใชโทรศัพทผูพูดและผูฟงมิไดพูดจาแบบเผชิญหนากัน
(face – to – face Communication) ไมสามารถมองเห็นสีหนาและทาทางของผูที่ส่ือสารดวย  
บางครั้งอาจทําใหเกิดการเขาใจผิดกันได ดังนั้นการพูดโทรศัพททุกครั้งจะตองพูดใหชัดเจนแจมแจง
ที่สุด ดังที่ชลธิรา  กลัดอยู และคณะ (2521, หนา 109-111) ไดใหหลักในการพูดโทรศัพท 
ที่ควรปฏิบัติดังนี้ 

 
1.  ถาเราเปนฝายโทรศัพทติดตอ 

1.1  แจงหมายเลขที่ตองการ เพื่อสอบถามใหแนใจวาตรงกับความตองการในการ
ติดตอหรือไม 

1.2  บอกชื่อผูที่เราตองการพูดดวยใหชัดเจน 
1.3  ถาจําเปนตองขอความชวยเหลือผูรับ ใหตามตัวผูที่เราตองการพูดดวย ก็ไมควร

ลืมขอบคุณทันที อยารอไวขอบคุณภายหลัง 
1.4  ถาตองการฝากขอความถึงผูที่ไมอยู ใหบอกขอความที่ตองการอยางสั้น

กะทัดรัดชัดเจน 
1.5  บอกชื่อของเราพรอมหมายเลขโทรศัพทที่ตองการใหติดตอกลับไป 
 

2.  ถาเราเปนฝายรับโทรศัพท 
2.1  ควรแจงหมายเลขของเราใหทราบพรอมทั้งถามวา ตองการติดตอกับใคร 
2.2  ถาผูติดตอมาตองการพูดกับผูอ่ืนก็รีบติดตอใหทันที และถาตองใชเวลานานควร

บอกใหทราบกอน 
2.3  ถาผูติดตอมาตองการฝากขอความไวใหใชวิธีจดใหชัดเจน 
2.4  สอบถามชื่อของผูติดตอมาพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพทที่จะติดตอภายหลัง ควร

จดใสกระดาษแทนการจํา 
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2.5.  ถามีผูโทรศัพทมาผิดที่ แตอยูในบริเวณเดียวกัน สถานที่ทํางานเดียวกัน แตอยู
คนละฝาย เราควรชวยเหลือดวยการบอกหมายเลขที่ถูกตองให 

2.6  ถาตองการตัดบทการสนทนาทางโทรศัพท ควรใชวิธีบอกอยางตรงไปตรงมาแต
ใชน้ําเสียงที่นุมนวลและเหตุผลที่จําเปน 

 
มารยาทในการพูดโทรศัพท 

 
1.  ใชน้ําเสียงสุภาพนุมนวล 

เมื่อเราไมเห็นหนาคูสนทนา ส่ิงที่ผูฟงจะเกิดความประทับใจไดดีนั้น มาจากน้ําเสียง
ที่สุภาพนุมนวล เพราะน้ําเสียงเปนสิ่งที่บอกถึงบุคลิกภาพของบุคคล (ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน, 2544, 
หนา 181) น้ําเสียงที่ดีควรจะมีลักษณะกองกังวาน เพื่อใหผูฟงประทับใจ อีกทั้งเสียงที่กองกังวาน
จะทําใหส่ือถึงความรูสึกและความหมายที่ชัดเจน อนึ่งควรเพิ่มคําลงทายประโยคที่พูดดวยคําวา    
“คะ”  “ครับ”  จะชวยใหการพูดโทรศัพทนาฟงยิ่งขึ้น เชน 

“สวัสดีครับ ที่นี่ (ชื่อสถานที่) ครับ” 
“กรุณารอสักครูนะคะ (ครับ)” 
“คุณ (ชื่อบุคคล) กําลังมีแขกอยู กรุณาโทรมาใหมไดไหมคะ (ครับ)” 
“คุณ (ชื่อบุคคล) ออกไปธุระขางนอก กรุณาโทรมาอีกครั้งตอนบายสามโมงนะคะ 

(ครับ)”    
2.  มีวิธีการออกเสียงที่ถูกตอง 

การบอกชื่อบุคคล สถานที่ หมายเลขโทรศัพท เปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งของการพูด
โทรศัพท วิธีแกไขขอบกพรองของการออกเสียงก็คือ ควรหมั่นฝกออกเสียงพยัญชนะไทย เสียง
พยัญชนะตางประเทศ และตัวเลขตาง ๆ เชน 
 
หมายเลข  0 - 5525 – 2142    ออกเสียง    ศูนย / หา – หา –สอง* – หา / สอง* – หนึ่ง – ส่ี – สอง*  

08 – 1588 – 1172 ออกเสียง    ศูนย – แปด / หนึ่ง – หา – แปด – แปด / หนึ่ง – หนึ่ง –  
เจ็ด – สอง*  

หมายเหตุ*  ราชบัณฑิตยสถานไดอธิบายวาการอานหมายเลขโทรศัพท แตเดิมกําหนดใหอานเลข 
“สอง”  วา  “โท”  เพื่อใหเสียงอานเลข  2  กับเลข  3  แตกตางกัน  แตในปจจุบันระบบโทรศัพท
กาวหนามากเสียงอานเลข  2  ไมสับสนเปน  3  จึงใหอานหมายเลขโทรศัพทเลข  2  วา  “สอง”  
หรือจะอานวา “โท”  ก็ได 
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ตัวอักษร น อานวา นอ – หนู 
 ณ อานวา นอ - เนน 

H อานวา เอช – ฮอง – กง  ( Hong Kong) 
S อานวา เอส – สิง – คา – โป  (Singapore) 

ผูพูดโทรศัพทจะออกเสียงใหถูกตองตอเมื่อฝกฝนจนเกิดความชํานาญ  ถารูเพียงหลักแต
ขาดการฝกฝนก็ไมสามารถนําไปใชเมื่อตองการได 

 
3.  การรูจักเลือกสรรถอยคําใหเหมาะกับกาลเทศะ  

การพูดโทรศัพทควรใชภาษาที่กระชับ ไมเยิ่นเยอ หากแตไดใจความสําคัญครบถวน 
พยายามพูดใหสุภาพหลีกเลี่ยงคําหยาบ คําสแลง คําคะนอง เมื่อตอโทรศัพทผิดควรกลาวคําขอ
โทษดวยน้ําเสียงสุภาพทันที อีกทั้งไมควรพูดเรื่องไรสาระ นินทาผูอ่ืน หรือเร่ืองสวนตัวที่ไมจําเปน 

หากตองติดตอส่ือสารกิจธุระควรตองมีการเตรียมคําถามที่ส้ันไดความหมายเขาใจ
งายไวใหพรอม เตรียมดินสอและกระดาษจดเมื่อตองการรายละเอียด ทายสุดไมควรลืมขอบคุณ   
ผูที่ใหขอมูลกับเราดวย 

 
4.  ฝกการรับ – การวางโทรศัพท 

เมื่อไดยินเสียงโทรศัพทดังขึ้น ผูรับตองยกหูฟงและแจงหมายเลขโทรศัพทของตน 
หรือชื่อสถานที่นั้นๆ ทันที  ใชคําวา  “สวัสดี”  แทนคําวา  “ฮัลโล”  เชน 

 
“สวัสดีคะ  คณะมนุษยศาสตรคะ” 
“สวัสดีครับ 08 – 7988 -3221 ครับ”   
“สวัสดีคะ บานคุณประวิทยคะ” 

 
ขณะดําเนินการสนทนาควรใชน้ําเสียงสุภาพนุมนวล เมื่อจบการสนทนาไมควร

กระแทกหูวางโทรศัพท เพราะหากคูสนทนายังไมวางสายจะถือวาเปนการเสียมารยาทอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 



 111

บรรณานุกรม 
 

ฉัตรวรุณ  ตันนะรัตน. (2544). การพูดในชีวิตประจําวัน (พิมพคร้ังที่ 16). กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ชลธิรา  กลัดอยู และคณะ. (2521). การใชภาษา. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2538). เอกสารการสอนชุดวิชา การใชภาษาไทย       

(ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2548). อานอยางไรและเขียนอยางไร (พิมพคร้ังที่ 17). กรุงเทพฯ:  
 ราชบัณฑิตยสถาน. 



การกลาวรายงาน 
 
 

การกลาวรายงานมีจุดมุงหมายเพื่อการสื่อความหมาย  คลายคลึงกับการเขียนรายงาน
แตวิธีการแสดงออกแตกตางกัน  ซึ่งผูเตรียมเนื้อหากับผูพูดอาจไมใชคนเดียวกันก็ได  ข้ึนอยูกับ
เร่ืองราวที่ผูรายงานตองการเสนอ  โดยทั่วๆ ไปผูเขียนรายงานจะตองรูวาจะกลาวเรื่องอะไร  
หนังสือหรือส่ิงที่จะทํารายงานนั้นมีลักษณะเชนไร  มีวัตถุประสงคใดเปนสําคัญ เปนตน (ฉัตรวรุณ 
ตันนะรัตน, 2543, หนา 139) 

สวนการกลาวรายงานเปนการพูดที่เปนแบบทางการและกึ่งทางการ  โดยใชทักษะการ
พูดแทนทักษะการเขียนที่เปนลายลักษณอักษร เชน การกลาวรายงานในชั้นเรียน การกลาว
รายงานของหนวยงานราชการ องคกรเอกชน สมาคมตลอดจนชมรมตางๆ เปนตน 
 
แนวทางและหลักการกลาวรายงาน 

หลักสําคัญของการกลาวรายงาน  อยูที่การเตรียมเรื่องที่จะพูด เนื้อหาของเรื่องที่จะพูด  
ควรเรียบเรียงขึ้นดวยความประณีตและรอบคอบ  ใจความสําคัญของเนื้อหาจะตองมีลักษณะที่ส้ัน 
กระชับ และชัดเจน  หากมีขอมูลทางสถิติจะตองนํามาแสดงใหเห็นจริงดวย  และใชขอความที่
ประกอบดวยคําพูดที่แสดงใหรูวาจบเนื้อหาของเรื่องที่พูดตอนหนึ่งๆ แลว 

เนื้อหาของการกลาวรายงานไมควรบรรจุเนื้อหาที่สมบูรณของเรื่องลงไป  เพราะจะทําให
การรายงานนั้นมีรายละเอียดปลีกยอยมากขึ้นไปอีก  ซึ่งเปนเหตุใหผูฟงสับสนจนเกิดความไม
เขาใจ  เบื่อหนายและทําใหเสียเวลาดวย  ขอควรระวังก็คือผูเขียนรายงานหรือผูพูดตองเตรียม
ความสําคัญของเรื่องที่จะรายงานใหพอเหมาะกับเวลา  อีกทั้งเรื่องที่จะรายงานนั้นควรจะเหมาะ
กับพื้นฐานความรูของผูฟงดวย 

อนึ่ง หากเรื่องที่จะการกลาวรายงานมีขอมูลทางสถิติมากหรือมีรายละเอียดปลีกยอย
ออกไปอีก  ผูพูดควรแจกสําเนาการรายงานนั้นแกผูเขาฟงดวย  จึงจะเปนการกลาวรายงานที่
สมบูรณ 
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การจัดประเภทของการกลาวรายงาน 
การกลาวรายงานก็คลายคลึงกับการเขียนรายงาน  คือมีทั้งแบบธรรมดาและแบบ

ราชการ  อยางไรก็ดีการกลาวรายงานแบบนี้แบงออกไดเปน  3  ประเภท  คือ 
 

1.   การกลาวรายงานแบบแถลงขอเท็จจริง 
การกลาวรายงานแบบแถลงขอเท็จจริง (The fact - finding report) เปนการเสนอ

ขอมูลจริง  หลักฐานอางอิง  วัตถุประสงค  หลักการและสมมติฐานที่จะเกิดขึ้น  โดยทั่วไปเปนการ
รายงานถึงโครงการที่จะทําหรือที่กําลังกระทําอยู เชน โครงการโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย
นเรศวร  โครงการสรางถนนเลี่ยงเมืองของจังหวัดพิษณุโลก เปนตน  วิธีพูดรายงานแบบนี้มักจะ
กลาวถึงโครงการนั้นๆ ความกาวหนาของโครงการ และมักลงทายดวยการสรุปผล 

การเสนอการกลาวรายงานแบบนี้ควรคํานึงถึงคุณภาพ ขอบเขต และผลสรุปของ
เร่ืองที่จะรายงาน  สวนเนื้อหาควรมีการคนควาและรายงานตามลําดับ  โดยมีโครงสรางที่
ประกอบดวย 

- บทนํา (จุดประสงคของรายงานนั้น) 
- การคนควาเอกสาร  ขอมูล  หลักฐานที่เกี่ยวของ 
- วิธีคนควา  และที่มาของขอมูล 
- สรุปผลของการคนควา  และเสนอแนะ 
ประโยชนของการกลาวรายงานแบบแถลงขอเท็จจริงนี้   เพื่อฝกให ผูพูดมี

ประสบการณในการพูดรายงานแบบพิธีการหรือแบบเปนทางการ  ซึ่งทุกคนจะตองพบในชีวิตการ
ทํางาน  อีกทั้งจะชวยใหผูพูดรูจักวิธีรวบรวมขอมูล  ขออางอิง  รูจักวิธีการอธิบายแบบเปนลาํดบัข้ัน  
และรูจักวิธีเสนอขอมูลของรายงานอีกดวย 
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ตัวอยาง  การกลาวรายงานแบบแถลงขอเท็จจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

คํากลาวรายงาน 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกลาวปฏิญาณ 

โครงการเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5 ธนัวาคม  2550 

“ในหลวงกับการสหกรณไทย” 
วันที่ 1 ธันวาคม  2550 เวลา 09.09 น. 

ณ  สํานกัพฒันาและถายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ  กรุงเทพฯ 
*************** 

 
เนื่องในโอกาสที่ป 2550 เปนปมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญ   

พระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ในวนัที ่ 5 ธนัวาคม 2550 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
พระองคไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเปนคุณประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
ชาวไทยอยางอเนกอนันต ทรงใหความสาํคัญกับการพฒันาสหกรณ ดังจะเหน็ไดจากทรงมี
พระราชดํารัสและพระราชประสงคในการนําระบบสหกรณไปสงเสริมในพืน้ที่ตาง ๆ อีกทั้งยงั
ทรงมพีระบรมราโชวาทเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการพฒันาสหกรณโดยตอเนื่อง 
 กรมสงเสริมสหกรณ จึงกาํหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เร่ือง 
“ในหลวงกับการสหกรณไทย” ข้ึน ในวันที่ 1 ธนัวาคม 2550 เพื่อเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และเผยแพรงานสหกรณตามแนวพระราชดําริ รวมทัง้แสดงพลงั
แหงความจงรักภักดีของขบวนการสหกรณ ณ สํานักพฒันาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ กรุงเทพฯ และจงัหวดัตาง ๆ พรอมกันทั่วประเทศ 

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ในนามผูเขารวมพธิ ีขอเรียนเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประธานในพิธ ี กลาวถวายพระพรชัยมงคล นํากลาวปฏิญาณตน เพื่อ
ประพฤติ ปฏิบัติ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และเยีย่มชมกิจกรรมตาง ๆ ตอไป  
                                                  (งานประชาสัมพนัธ, 2550) 
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2. การกลาวรายงานแบบประสบการณ 
ข้ันตอนการกลาวรายงานแบบประสบการณ (The experience report) ส่ิงแรกที่ผู

พูดจะตองทําคือการปฐมนิเทศผูฟงเสียกอน  เนื้อหาที่จะกลาวถึงไดแก เวลา  สถานที่  และเรื่องที่
จะถายทอดดวยการรายงานแกผูฟง  จากนั้นจึงมุงไปสูเหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในลําดับที่
ตอเนื่องกัน  ใหเหตุการณนั้นออกมาในรูปของประสบการณที่มีความหมายและใหสาระแกผูฟง 

การอธิบายถึงความรูสึกนึกคิดของผูพูดนั้นมีความสําคัญเทาเทียมกับเหตุการณที่
ถายทอดดวย  นั่นคือกลาวถึงทัศนะและประสบการณจริงในสภาพแวดลอมนั้นๆ เชน ใน
ตางประเทศ ในชนบท หรืออาจเปนชวงเวลาใดในชีวิตก็ได เชน ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประสบการณ
ในการเขาคายกิจกรรม เปนตน 
ตัวอยาง  การกลาวรายงานแบบประสบการณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการไปปฏิบัติราชการ 
ณ นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 

 

ดิฉันนางพัชรินทร กองวงศ  ขอทักทายดวยคําวา Ni hao! (หนี หาว) แบบจีนๆ กอนที่
จะมากลาวรายงานและเลาประสบการณ 1 เดือนในนครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เร่ิมกันดวยที่มาคือ กลุมสาระภาษาตางประเทศโดยการสนับสนุนของ
ผูอํานวยการมานิตย ศรีพิทักษ  ไดสงดิฉันอาจารยพัชรินทร กองวงศ เขารับการอมรมการสอน
ภาษาจีนตามนโยบายสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบง
การอบรมออกเปน 2 ชวง คือ ชวงที่ 1 อบรมที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย 1 เดือน 
และสอบคัดเลือกเพื่อไปอบรมตอที่ประเทศจีน เมื่อสอบผานแลวทางกระทรวงศึกษาธิการก็สง
ใหไปอบรมที่ มหาวิทยาลัยยูนนาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน เปนระยะเวลา 1 เดือน โดยคณะผูเขาอบรมทุกคนไดเขารวมประชุมสัมมนาเพื่อปฐมนิเทศ 
และพบนายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมโรงเรียนสตรี
วิทยา กรุงเทพมหานคร กอนการเดินทาง และเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินไทย ใช
เวลาบินจากกรุงเทพฯ ถึงคุนหมิง ประมาณ 2 ชั่วโมงกวา ถาบินจากเชียงใหมก็ประมาณ 1 
ชั่วโมง 15 นาที ก็พอๆ กับบินจากเชียงใหมไปกรุงเทพฯ เลย อยูไมไกลเทาไหรเลยใชไหมคะ 
การเดินทางไปอบรมที่ประเทศจีนครั้งนี้ไปในนามตัวแทนของรัฐบาลไทย ไปเปนแขกของ
รัฐบาลจีน ซึ่งนอกจากจะไปเรียนภาษาแลว ยังเดินทางไปเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศไทยและประเทศจีนใหดียิ่งขึ้น 

(กลุมสาระภาษาตางประเทศ, ม.ป.ป.) 



 116

3. การกลาวรายงานแบบสรุปผล 
การกลาวรายงานแบบสรุปผล (Summary report) เปนรายงานที่นิสิตนักศึกษาใช

ในหองเรียนมากที่สุด เชน การรายงานถึงผลของการคนควา ผลของการทดลองหรือปฏิบัติการ  
หรืออาจจะเปนการสรุปขาวในรอบวัน รอบสัปดาห  ตลอดจนจากรายงานการประชุมและการ
สัมมนา 

ในกรณีที่พูดเกี่ยวกับการรายงานผลการทดลอง หรือปฏิบัติการนั้น  การรายงานควร
จะประกอบดวยหลักที่สําคัญๆ  คือ 

-  ความมุงหมาย 
-  เครื่องมือที่ใชทดลอง 
-  สรุปผลการทดลอง 
จะเห็นไดวาการกลาวรายงานแบบสรุปผลนี้มีลักษณะคลายคลึงกับการพูดสาธิตให

เปนแนวปฏิบัติ  ตางกันที่วาไมตองอธิบายวิธีทดลองเพียงแตบอกหัวขอสําคัญๆ  เทานั้น  จากนั้น
ในตอนสุดทายใหบอกถึงผลการทดลอง  ขอเสนอแนะ ขอแนะนํา กอนจบการรายงานดวย 
ตัวอยาง  การกลาวรายงานแบบสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ 
 

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหเปนผูมีคุณลักษณะการกินอยูดูฟงเปนดําเนินชีวิตโดยมีหลัก
พุทธธรรมเปนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 เห็นความสําคัญจึงไดดําเนินการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ตามขอ
บงชี้จํานวน 4 ดาน คือ ดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลกระทบ ตลอดจน
ใหสถานศึกษาไดประเมินตนเองจนไดทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อหาวิธีการพัฒนาสู
เกณฑมาตรฐานใหไดคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด ดาน
ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิตและดานผลกระทบ ทุกองคประกอบของตัวชี้วัดได
ระดับนาพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 100 ดังนั้นสรุปไดวาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ในปการศึกษา 2550 อยูในเกณฑพัฒนาดีมาก 

 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3, 2550) 
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จากตัวอยางการกลาวรายงานในรูปแบบตางๆ จะเห็นวาเปนประโยชนทั้งตอผูพูดและ
ผูฟงในกรณีผูพูดนั้นเปนการฝกประสบการณการพูดแบบทางการและกึ่งทางการ  ซึ่งทุกคนจะตอง
พบในชีวิตของการทํางาน  ทั้งยังชวยใหผูพูดรูจักวิธีรวบรวมขอมูล ขออางอิงและหลักฐาน รูจัก
อธิบายเนื้อเร่ืองที่จะพูด และรูจักวิธีเสนอขอมูลของรายงานนั้นๆ อีกดวย 
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การพูดแนะนํา 
 
 
การแนะนําใหรูจักกันถือเปนมารยาททางสังคม ซึ่งมีการพูดเปนองคประกอบที่สําคัญ  

บุคคลทุกเพศ วัย  ทุกสาขาอาชีพ ควรจะเรียนรูวิธีพูดแนะนําใหรูจักกัน  เพราะเปนสิ่งแรกที่จะสราง
ความรูสึกและความเขาใจอันดีใหแกบุคคลทั้งสองฝายที่เร่ิมรูจักกัน 

การพูดแนะนํา คือ การพูดเพื่อใหผูฟงไดรับขอมูลในข้ันแรก ฉะนั้นหากการพูดแนะนําทํา
ไดนาสนใจก็จะทําใหการพูดในครั้งนั้นสําเร็จไปแลวกวาครึ่ง (จุไรรัตน ลักษณะศิริ, 2547, หนา 144)  
การพูดแนะนําแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ การพูดแนะนําตนเอง และการพูดแนะนําผูอ่ืน 

1.  การพูดแนะนําตนเอง 
การพูดแนะนําตัวเองเปนการพูดโดยที่ไมมีผูกลาวแนะนํา โดยเฉพาะหากเปนการ

แนะนําตัวเพื่อกิจธุระสําคัญ   ผูพูดควรตองเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษและควรปฏิบัติตนให
เหมาะแกกาลเทศะดังนี้ 

1.1 การพูดแนะนําตนเองตอบุคคล  
การพูดในลักษณะนี้เปนการพูดแนะนาํใหบุคคล (ผูฟง)  ไดรับขอมูลเบื้องตน

เกี่ยวกับตัวเราเพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง  ฉะนัน้ขอมลูที่เราควรใชแนะนําตวัคือ ชื่อ  สกุล
ตําแหนงการงาน  หนวยงานที่สังกัด วัตถุประสงค  บุคคลอางถงึ (ถาม)ี  ตัวอยางเชน  
 
 “สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวเพ็ญพรรณ เพ็ญโพยม นิสิตจากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
นเรศวร  มาติดตอเกี่ยวกับการสมัครงานของบริษัทการบินไทย  ตามที่ผูชวยศาสตราจารยประภาษ  
เพ็งพุม ไดแนะนําและติดตอมาแลวครั้งหนึ่งคะ ” 
 

1.2 การพูดแนะนําตนเองตอที่ชุมชน  
การพูดแนะนําตนเองตอที่ชุมชนเปนการพูดแนะนําตัวเมื่อไมมีผูกลาวแนะนํา

หรือทุกคนมีหนาที่แนะนําตัวตอที่ประชุมชน  ส่ิงที่เราตองกลาวเพื่อแนะนําตัวเองนั้น คลายคลึงกับ 
การพูดแนะนําตนเองตอบุคคลในเรื่องขอมูลสวนตัว (ชื่อ  สกุล  ตําแหนงการงาน  หนวยงานที่
สังกัด วัตถุประสงค )  นอกจากนั้นผูพูดตองมีน้ําเสียงชัดเจน บุคลิกนาเชื่อถือ แสดงไมตรีจิตกับ
ผูฟงเปนจํานวนมากอีกดวย  ตัวอยางเชน 
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      “สวัสดีครับ  กระผมนายวิวัฒน   กองวัฒนสกุล    เปนตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 4 จากสาขา 
ภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อเขารวมการประชุมคณะกรรมการนสิิตฯ    
และทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการในการประชุมคร้ังนี้ครับ “ 

 
2.  การพูดแนะนําผูอ่ืน  

การแนะนําบุคคลสองฝายใหรูจักกันนั้นเปนสิ่งดีงาม และนาปฏิบัติ แตก็ควร
คํานึงถึงความเหมาะสมและสิ่งอื่นอีกหลายๆ ดานประกอบกันดวย ไมวาจะเปนบุคคล  เวลา   
สถานที่ (สําเนียง มณีกาญจน และสมบัติ จําปาเงิน, 2547, หนา 113)  ซึ่งสามารถแบงประเภทได
ดังนี้ 

2.1  การพูดแนะนําบุคคลตอบุคคล  
การพูดแนะนําใหคน 2 คน ไดรูจักกันเพื่อจะไดสนทนาหรือทํากิจกรรมงานอื่น

รวมกันตอไป ถือเปนมารยาททางสังคมที่สําคัญมาก โดยเฉพาะหากผูนั้นเปนผูอาวุโสทั้งวัยวุฒิ
และคุณวุฒิ ผูแนะนําจะตองแนะนําใหผูใหญรูจักกับผูนอยกอน (โดยไมตองคํานึงถึงเพศ) จากนั้น
จึงแนะนําใหผูนอยรูจักกับผูใหญตอไป ตัวอยางเชน 

 
 “ นี่ทานรองศาสตราจารยพูนพงษ  งามเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร ทานเปน
ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย , อาจารยพูนพงษคะ นี่คุณประสบโชค  นิสิตปริญญาเอกที่กําลังทํา
วิทยานิพนธทางดานคติชนวิทยาคะ ” 
 

ในกรณีที่แนะนําผูที่มีสถานภาพเสมอกัน ตองแนะนําผูหญิงใหผูชายรูจักกอน 
โดยการกลาวแนะนําชื่อผูหญิงกอน และขอมูลเพิ่มเติมตามสมควร แลวจึงแนะนําผูชายใหผูหญิง
รูจัก ซึ่งถือเปนหลักธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ตัวอยางเชน 
 
 “ นี่คุณกรกาญจน  สนิทรักษา  เจาหนาที่ฝายตางประเทศ   แตวันนี้ทําหนาที่เปนเพื่อน
เจาสาวคะ  , คุณกรกาญจนคะ  นี่คุณชัยวุฒิ  ทองวิจิตร  หัวหนาฝายบุคคล เพื่อนของเจาบาวคะ...” 
 
 

 
 



 120

2.2  การพูดแนะนําบุคคลตอที่ชุมชน 
การพูดแนะนําบุคคลตอที่ชุมชน  เปนการพูดแนะนําบุคคลเพื่อใหผูฟงรูจัก

และสนใจ การพูดชนิดนี้ตองพยายามจูงใจผูฟงใหชอบและเกิดความรูสึกเชื่อถือบุคคลที่เราแนะนํา   
หลักเกณฑทั่วๆ ไปของการกลาวแนะนําประเภทนี้ตองกลาวแนะนําสั้นๆ ใหรายละเอียดที่ถูกตอง  
เชน ชื่อ  ชื่อสกุล  ตําแหนงการงาน  ประสบการณและความสามารถพิเศษ  โดยเราไมตองกลาว
ชมเชยถึงความสามารถมาก  แตใหเนนเรื่องที่จะพูดและหากจะใชอารมณขันตองใชใหเหมาะสม
กับกาลเทศะ (จุไรรัตน ลักษณะศิริ, 2547, หนา 145) 
ตัวอยาง  การกลาวแนะนําวิทยากรที่มีเพียงคนเดียวตอที่ประชุม 
 

วิทยากรที่กรุณาใหเกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง “การใชภาษาทางวิทยุและโทรทัศน” ใน
วันนี้ คือรองศาสตราจารย ฉัตรวรุณ  ตันนะรัตน จากภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ทานสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาการสื่อสารมวลชน จาก
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผลงานเขียนตําราของทานมีมากมายหลายเลม เชน 
การพูดเบื้องตน  การพูดในชีวิตประจําวัน หลักวาทนิเทศ เปนตน  นอกจากทานจะเปนผูเชี่ยวชาญ
ทางดานวาทนิเทศแลวทานยังเปนอาจารยพิเศษใหกับอีกหลายมหาวิทยาลัยดวย วันนี้จึงนับเปน
โอกาสอันดียิ่งที่ทานจะมาบรรยายใหพวกเราฟงในวันนี้  ... ขอเรียนเชิญทานวิทยากรคะ 

 
 

นอกจากนี้หากตองมีการกลาวแนะนําผูอภิปรายหรือวิทยากรซึ่งมีหลายคน  ในกรณีนี้ให
กลาวแนะนําเรียงตามลําดับอาวุโสหรือตําแหนงตามแตจะเห็นสมควร 
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การพูดสนทนาและแสดงความคิดเห็น 
 
 

การสนทนา (Conversation) คือ การสื่อความหมายระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวา
สองคนขึ้นไป  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น และทัศนคติตางๆ (ฉัตรวรุณ  ตันนะรัตน, 2544,
หนา 63 )  การสนทนาที่ดีจะชวยสรางมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน  เพื่อความเขาใจอันดีตอกันในการ
พบปะสมาคม  และยังสามารถชวยใหกิจการงานตางๆ ประสบผลสําเร็จไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
หลักเบื้องตนของการสนทนาที่ดี  

ศิลปะการพูดมีความสําคัญไมนอยไปกวาทักษะดานอื่นๆ  ตองมีการพัฒนาและฝกฝน
อยูตลอดเวลาจึงจะเกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค  หลักเบื้องตนของการสนทนาที่ดีประกอบดวย 

1.  มีทักษะหรือความสามารถในการสนทนา 
ทักษะหรือความสามารถที่เราใชทุกวันเปนระยะเวลานาน  ยอมมีสวนเกี่ยวของกับ

ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการสื่อสาร  การสนทนาที่ดีตองหมั่นปรับปรุงขอบกพรองของตน
แลวเรียนรูส่ิงที่ดีและเปนประโยชนควบคูกันไปดวย  ทุกครั้งที่เราสนทนากับผูอ่ืนเราควรดําเนินการ
สนทนาใหอยูในลักษณะของความสุภาพเปนสําคัญ เชน พูดเรื่องที่สุภาพไมหยาบคาย สนทนา
ดวยถอยคําที่สุภาพออนหวาน มีกิริยามารยาทเรียบรอย 

2.  มีการปรับตัวใหเขากับผูสนทนาอื่นๆ 
ผูพูดควรมีปฏิภาณไหวพริบในการเรียนรูวาคูสนทนาของตนชอบเรื่องในแนวใด 

สนใจสิ่งใดเปนพิเศษ  อีกทั้งควรหมั่นหาขอมูลสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  ขาวสารบานเมือง  
เร่ืองปกิณกะทั่วๆ ไป  หากผูพูดมีขอมูลที่ดีจะสามารถพูดคุยหรือโตตอบกับคูสนทนาไดอยาง
ชัดเจน  เร่ืองที่ไมควรนํามาสนทนาไดแก  เร่ืองเกี่ยวกับการเมือง  เร่ืองศาสนา  และเรื่องสวนตัว            
อนึ่ง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับบุคคลทุกชั้น ทุกเพศ ทุกวัยนั้นเปนสวนหนึ่งที่มี
ความสําคัญยิ่ง 

3.  รูจักรับฟงผูอ่ืนพดู 
ในการสื่อสารที่ดีจะตองมีทั้งผูพูดและผูฟง ขณะเดียวกันบุคคลๆหนึ่งก็สามารถทํา

หนาที่เปนทั้งเปนผูพูดและผูฟงในคราวเดียวกันดวย  นั่นคือผูพูดตองไมผูกขาดการสนทนาไวแต
เพียงผูเดียว  ควรตองรับฟงสิ่งที่คูสนทนาพูดโตตอบดวย  จึงจะเปนการสื่อสารที่สมบูรณ  อนึ่ง
ประสบการณจะชวยบมเพาะความชํานาญแกบุคคลไดเปนอยางดี 
 



 122

4.  มีทาทางและบุคลิกภาพที่ดี 
บุคลิกภาพที่ดีเร่ิมจากทาทางที่เปนมิตร กิริยามารยาทที่เรียบรอย ไมแสดงลักษณะ

ที่ไมเหมาะสมเชน นั่งไขวหาง เทาสะเอว ยักคิ้วหลิ่วตา ลวง แคะ แกะ เกา สวนตางๆ ของรางกาย
อยูตลอดเวลา บุคลิกภาพที่ดีรวมไปถึงการใชน้ําเสียงที่เหมาะสม หากผูพูดใชเสียงดังก็ควรจะปรับ
ลดความดังของเสียงลง หากเปนคนพูดเสียงเบาก็ควรเพิ่มระดับเสียงใหดังขึ้น  ประการสําคัญที่สุด 
คือ การพูดใหน้ําเสียงนุมนวลนาฟง ดวยการเติมคําวา “จะ” “คะ” “คะ”  “ครับ” ไวตอนทายประโยค
จะเพิ่มความไพเราะและรื่นหูกับผูฟงดวย 

5.  มีมารยาทที่ดี 
ในชีวิตประจําวันนั้นเราอาจติดตอกับผูที่เราไมรูจักหรือคุนเคย  ส่ิงที่ควรคํานึงถึงใน

การพูดสนทนา คือ การรูจักมารยาทที่ดีตอผูที่เรากําลังสนทนาดวย  เราไมควรถามถึงเรื่องน้ําหนัก 
สวนสูง เงินเดือน หรือเร่ืองสวนตัวของคนๆ นั้น  อีกทั้งควรคิดใหรอบคอบเสียกอนวาสิ่งที่พูด
ออกมาตองไมทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอาย เสียหนา หรือรูสึกไมสบายใจ เชน 

“คุณทํางานมาหลายปแลว  เงินเดือนคงจะมากโขนะครับ” 
“ขอโทษนะคะ ไมทราบวาใชอะไรบํารุงหนา ดิฉันวามันดูมีร้ิวรอยไมนามองเลย “  
“อาว เปนโสดเหรอคะ เห็นแฟมประวัติแจงวาคุณอายุ 35 แลว” 

   ฯลฯ 
นอกจากคําพูดที่ควรใชวัจนภาษาที่ดีแลว  ผูพูดก็ไมควรละเลยการใชอวัจนภาษา 

ประกอบการสนทนาดวย  เพื่อใหเกิดความสุภาพและไมตรีจิตอันดีตอกัน 
 
วิธีดําเนินการสนทนา 

แตละบุคคลยอมมีวิธีดําเนินการสนทนาที่แตกตางกัน  เพราะวาทศิลปหรือศิลปะใน
การสนทนาเปนเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลนั้น  แตโดยทั่วไปการสนทนาในชีวิตประจําวันควรจะ
ดําเนินตามแนวทางดังนี้ 

1.  การทักทายซึ่งกันและกัน  ถือเปนมารยาทของการสมาคมพบปะกัน  และเมื่อมี
สมาชิกใหมในวงสนทนาก็ควรจะแนะนํากันอยางทั่วถึง 

2.  เมื่อเร่ิมสนทนากัน  ผูสนทนาควรจะฟงคูสนทนาอยางตั้งใจ  คิดตามและสนใจ
ติดตามเรื่องราว  เพื่อจับสาระสําคัญของหัวขอของการสนทนาได 

3.  ควรจะแสดงปฏิกิริยาตอเร่ืองที่ไดยินไดฟงจากคูสนทนา เชน พยักหนา ส่ันหนา 
ยิ้ม เปนตน  อีกทั้งควรแสดงความคิดเห็นเมื่อมีโอกาสเหมาะสม  ตามเหตุผลที่สมควร 
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4.  เมื่อเร่ืองที่นํามาสนทนานั้นหมดความนาสนใจ  ก็ควรเปลี่ยนหัวขอสนทนาใหม
แตไมควรเปลี่ยนโดยฉับพลัน ในขณะที่ผูสนทนาคนอื่นๆ  ยังพูดคุยกันอยู 

5.  เมื่อจะจบการสนทนาควรจะพูดและแสดงออกวาเราพอใจในการสนทนาครั้งนั้น
หรือไดรับความรูใหมๆ เพิ่มเติม  อีกทั้งแสดงความตั้งใจที่จะไดพูดสนทนาในโอกาสหนาตอไป 
 
หลักเบื้องตนของการแสดงความคิดเห็น  

การแสดงความคิดเห็น (opinion) มีความคลายคลึงกับการสนทนานั่นคือเปนการสื่อ
ความหมายระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวาสองคนขึ้นไป  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น  
และทัศนคติตางๆ (ฉัตรวรุณ  ตันนะรัตน, 2544, หนา 68 ) หากแตวาการแสดงความคิดเห็นที่ดี
ตองไมเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลใหไดรับความเสียหาย  ไมกลาวพาดพิงสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย  และควรแสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลที่สมควรปราศจากอคติสวนตัว 

หากตองการแสดงความคิดเห็นในกลุม ในชั้นเรียน หรือในที่สาธารณชน  ควรทําตาม
ข้ันตอนดังตอไปนี้ (ประจักษ  สายแสง, 2547, หนา 181 ) 

1. จะแสดงความคิดเห็นไดตอเมื่อผูที่กําลังแสดงความคิดเห็นอยูหยุดพูดหรือพูดจบ
แลว 

2. ยกมือขออนุญาตประธาน 
3. เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงบอกชื่อ – นามสกุลของตน 
4. แสดงความคิดเห็นของตน  ใหตรงประเด็นในเรื่องที่กําลังสนทนาหรืออภิปรายกันอยู

โดยมีขอระมัดระวัง  ดังนี้ 
4.1  พูดใหเขาประเด็น 
4.2  ใชถอยคํากระชับ 
4.3  หากมีเวลาเพียงพอ สามารถขยายความและยกตัวอยางไดตามความจําเปน 
4.4  ไมกลาวตําหนิแนวความคิด หรือความเห็นของผูใด  แตมุงจะเสนอความ

คิดเห็นของตนในขอบขายประเด็นเรื่องราวที่กําลังสนทนา อภิปรายในขณะนั้น 
4.5  มีบุคลิกภาพที่ดี  ผูเห็นหรือผูฟงเกิดความเชื่อถือ 
4.6  ขอบคุณผูเปนประธาน  และผูฟงเมื่อพูดเสร็จ 

5.  ศึกษาการฝกพูดแสดงความคิดเห็น 
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6.  เกณฑการพิจารณาการพูดแสดงความคิดเห็น 
6.1  ความชัดเจนในเนื้อหาสาระ 
6.2  ความรัดกุมกระชับและความถูกตองของสํานวนภาษาที่ใช 
6.3  บุคลิกภาพอันเหมาะสม เกิดความเชื่อถือ สบายตาสบายใจ 

 
มารยาทของการสนทนาและแสดงความคิดเห็นที่ดี 

1.  ควรหลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับเร่ืองสวนตัวของบุคคลอื่น (พูดติฉินนินทา) 
ตลอดจนการพูดคุยเรื่องปมดอย จุดออน  หรือขอบกพรองของคูสนทนา 

2.  สนทนาหรือแสดงความคิดเห็นหรือกันอยางสุภาพเรียบรอย  ไมพูดตะโกนหรือ
หัวเราะเสียงดังอันกอความรําคาญแกผูอ่ืน 

3.   ควรพยายามหลีกเลี่ยงการโตเถียง อันจะนําไปสูการทะเลาะวิวาท 
4.   พูดดวยความจริงใจ  ไมเสแสรงแกลงทํา  หรือปากหวานเพื่อหวังประโยชน 
5.   แสดงกิริยาเปนมิตร  ทั้งคําพูดและลักษณะทาทาง 
6.  เลือกใชภาษาที่สุภาพ สรางสรรค  และไมควรใชภาษาตางประเทศมาปะปนกับ

ภาษาไทยแบบที่เรียกวา “ไทยคําฝร่ังคํา” 
7.   หมั่นสังเกตสีหนา ทาทางของผูที่เราพูดดวยวามีความรูสึกอยางไร 
8.  ในขณะพูดไมควรออกทาทางมากเกินไป  มิเชนนั้นจะดูเกินงามหรือนารําคาญ 
9.  หากคูสนทนาพูดจาไมดี  เราตองมีขันติและใจเย็น  ไมชวนทะเลาะ 

  10.  จงคิดไตรตรองกอนพูดเสมอเพราะคําพูดที่ใหโทษจะนําภัยมาสูเราได 
 
กุญแจ 10 ดอก ที่ใชในการสนทนาและแสดงความคิดเห็น 
 
  
                    เขาพูดมาอยางไรตั้งใจฟง              กับอีกทั้งพูดเรื่องเขาเอาใจใส 

อยาขยายรายละเอียดใหมากไป   ไมควรใชภาษาคาไมมี 
พูดใหชัดทั้งมองผูฟงดวย    แลวตองชวยซักถามใหถูกที่ 
หากจะแยงตองแยงเขาใหเขาที   รูจักสอดดวยวิธีละมุนละไม 
แมเขาพูดยั่วยวนกวนโทสะ   ครองตบะไวใหมั่นอยาหวั่นไหว 
สมควรชมพึงชมอยางจริงใจ   สิบขอนี้รูไวไดผลเอย 

        (อภัย จันทรวมิล) 
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การสัมภาษณ 
 
 

การสัมภาษณ  (Interview) เปนการติดตอส่ือสารดวยวาจาที่เกี่ยวของกับบุคคลตั้งแต   
2 ฝายขึ้นไป ผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณจะผลัดกันพูด ผลัดกันฟงเปนระยะ การสัมภาษณใน
แตละครั้งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีจุดมุงหมาย เพราะจุดมุงหมายนั้นเปนกรอบของขอมูลที่
ตองการจะหานั่นเอง  
 
จุดมุงหมายในการสัมภาษณ 

1.  เพื่อคนหาขอเท็จจริง เปนการสัมภาษณเพื่อใหไดความจริงบางประการที่เปน
ประโยชน และนําไปใชประโยชนได เชน การสอบสัมภาษณเขาทํางาน หรือศึกษาตอเพื่อตัดสินใจ
วาเหมาะสมที่จะทํางานหรือศึกษาตอหรือไม เปนตน 

2.  เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ คําแนะนํา ประสบการณ การสัมภาษณ
โดยมีจุดมุงหมายลักษณะนี้ เชน การสัมภาษณผูบริโภคกลุมตาง ๆ เพื่อสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ
สินคา เปนตน 
 
หลักในการสัมภาษณ 

1.  ผูสัมภาษณตองติดตอนัดหมายผูใหสัมภาษณใหแนนอน กําหนดวัน เวลา สถานที่
และจุดมุงหมายใหชัดเจน 

2.  ผูสัมภาษณตองศึกษาเรื่องที่จะสัมภาษณเพื่อเปนพื้นฐานในการสนทนากับผู        
ถูกสัมภาษณ สงผลใหเกิดความเขาใจที่รวดเร็ว และสามารถตั้งคําถามใหตรงประเด็นได 

3.  ผูสัมภาษณตองศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ เพื่อจะไดเตรียมคําถามให
เหมาะสม 

4.  ผูสัมภาษณควรศึกษาหัวขอที่จะสัมภาษณวามีจุดเดนนาสนใจตรงไหน จะไดซักถาม
ใหไดคําตอบที่ลึกซึ้ง 

5.  ผูสัมภาษณควรเตรียมคําถามไวหลาย ๆ คําถาม เผื่อเปล่ียนคําถามในกรณีที่ผูให
สัมภาษณไมเขาใจในคําถามนั้น ๆ  

6.  ผูสัมภาษณอาจเสริมคําพูดของผูสัมภาษณไดบาง แตไมพูดแทรก พูดเสริม แสดง
ความรูจนเกินผูใหสัมภาษณไป 
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7.  เมื่อผูใหสัมภาษณหยุดชะงัก ควรเปดโอกาสในการไตรตรองใหเขาบาง อยาเรงเรา
เกินไป 

8.  ผูสัมภาษณควรสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง เพื่อลดความประหมา ความกดดันแก  
ผูถูกสัมภาษณ 

9.  ผูสัมภาษณควรทราบวิธีตัดบทพูด ในกรณีผูใหสัมภาษณใหขอมูลที่ยืดยาวเกินไป 
 10.  ผูสัมภาษณตองปรับตัวใหเขากับผูสัมภาษณใหได 
 11.  ผูสัมภาษณตองเตรียมเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ และตรวจสอบใหอยูในสภาพที่แนใจ

วาใชการไดดี เชน เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟน กลองบันทึกภาพ เปนตน 
 
การต้ังคําถาม 

การตั้งคําถาม นับวาเปนสิ่งที่จําเปนและตองใหความสําคัญกับการใชคําถามตาง ๆ 
อยางระมัดระวัง และควรมีความพรอมในการเตรียมคําถามเหลานั้นไวลวงหนา ประเภทของ
คําถามที่ใชในการสัมภาษณนั้นอาจจะแบงเปนประเภทได 5 ประเภท ไดแก 

1.  คําถามเปด เปนคําถามกวาง ๆ เชน นิสิตมีความคิดเห็นอยางไรที่มหาวิทยาลัยของ
เราจะออกนอกระบบ เปนตน ถาพบคําถามประเภทนี้ตองพยายามจํากักขอบเขตคําตอบใหได เชน 
จะตองตอบเฉพาะความเห็นของนิสิตกลุมใดกลุมหนึ่ง ขอบเขตจะไดไมกวางและตอบยากจน
เกินไป 

2.  คําถามปด เปนคําถามเฉพาะเจาะจง ผูตอบจะตอบเพียงใช หรือไมใช ไมมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นประกอบ เชน นิสิตเห็นดวยหรือไมที่มหาวิทยาลัยของเราจะออกนอกระบบ  

3.  คําถามทวน เปนคําถามที่แนะเปนนัยใหผูตอบใครครวญอีกครั้งวาคําตอบที่ตอบไป
แลวสมบูรณดีหรือยัง ถายังอาจเพิ่มเติมใหสมบูรณ เชน คุณแนใจวานิสิตจะเห็นดวยกับการออก
นอกระบบของมหาวิทยาลัยใชไหม ผูตอบอาจตอบวา ก็ไมถึงกับแนใจนัก เปนแนวโนมจากขอมูลที่
รับทราบมาจากมหาวิทยาลัยเทานั้น 

4.  คําถามหยั่ง เปนคําถามที่ถามลึกลงไป เพื่อหยั่งถึงเหตุผล ทัศนคติ และความเชื่อของ
ผูใหสัมภาษณ มักขึ้นตนดวยคําวา ทําไม เพียงใด อยางไร  

5.  คําถามนํา เปนคําถามที่นําความคิดของผูตอบใหตอบตามที่ผูถามคาดไว เชน คุณ
เชื่อวาเรามีความจริงใจกับคุณใชไหม 
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ขอแนะนําในการเขาสอบสัมภาษณ 
1.  รักษาสุขภาพใหดีเปนพิเศษในระยะกอนถึงกําหนดวันสัมภาษณ 
2.  แตงกายใหสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
3.  ระมัดระวังกิริยาอาการใหสํารวม แสดงอาการใหเกียรติผูสัมภาษณ ต้ังแตเขาไป 

สัมภาษณจนเดินกลับออกมา 
4.  ทําความเคารพกรรมการผูสอบใหเหมาะสมตามวัฒนธรรม 
5.  นั่งใหตัวตรง มั่นคง ผอนคลายกลามเนื้อใหสบาย อยาเกร็ง หายใจใหสม่ําเสมอเปน 

ปกติ อยาถอนหายใจ 
6.  วางสีหนาใหสงบ แฝงความยิ้มแยมแจมใสไวบางและแสดงออกทางดวงตา สีหนา 

สบตากรรมการเปนระยะ ไมใชจองตา แสดงอากัปกิริยาประกอบคําพูดพอควร 
7.  ต้ังใจฟงคําถามของคณะกรรมการ ฟงแลวคิดอยางรวดเร็ววาควรตอบอยางไร 
8.  ตอบดวยเสียงดังพอไดยินทั่วกัน 
9.  ไมพูดเร็วหรือชาจนเกินไป 
10.  ออกเสียงถอยคําใหชัดเจนถูกตอง 
11.  ใชถอยคํางาย ผูกประโยคสั้น ๆ เรียบ ๆ ไมเชื่อมหรือขยายประโยคจนยาว

ตอเนื่องกันไปหมด 
12.  ตอบคําถามอยางจริงใจเสมอ 
13.  พยายามใชความรู ความคิด ประสบการณมาประมวลเปนคําตอบที่มีสาระ ตรง 

ประเด็นคําถาม 
14.  ไมพูดเท็จอยางเด็ดขาด 
15.  ถาตอบคําถามไมได ใหบอกกรรมการไปตามตรง อยาพยายามพูดใหวกวนหรือ

อํ้าอึ้ง 
16.  ถาไมแนใจคําถาม ควรขอใหกรรมการถามใหมโดยใชถอยคําที่สุภาพ 

 
ส่ิงที่จะตองคํานึงถึงและไมควรละเลยก็คือ การพูดใหถูกกาลเทศะ และระดับของบุคคล 

ซึ่งการเลือกใชระดับภาษาที่เหมาะสมและถูกตองนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการสัมภาษณที่ดี
และประสบประสิทธิผลดังที่มุงหวังไวได 

 
 



 129

เราอาจจะฝกฝนการสัมภาษณได อาทิ หัดตั้งคําถามและตอบคําถามที่คาดวาจะถูกถาม
เมื่อเขาสัมภาษณ ฝกการตอบโดยแสดงออกทาทางหนากระจก เพื่อแกไขขอพบพรอง หรืออาจจะ
ใหผูอ่ืนชวยตรวจสอบและพิจารณาการพูด การตอบคําถาม เพื่อคนหาขอบกพรองเพื่อนําไปแกไข
ในวันเขาสัมภาษณจริงตอไป 
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การพูดในโอกาสพิเศษ 
 
 

ในชวงชีวิตของคนเรา  เรายอมจะมีโอกาสเปนผูมีเกียรติพูดในงานหรือในพิธีตางๆ ใน
สังคม  ฉะนั้นจึงเปนการดียิ่งหากเรารูจักศึกษาและเตรียมตัวฝกฝนไวเพื่อพูดในโอกาสพิเศษ  ซึง่ถอื
เปนเรื่องสําคัญ  หากเราตองดําเนินชีวิตอยูในสังคมที่ตองมีการติดตอสมาคมกัน 

การพูดในโอกาสพิเศษนั้น  จัดเปนการพูดในที่ประชุมชน  ที่บุคคลที่อยูในระดับหัวหนา
หนวยงานมักจะไดรับเกียรติใหกลาวอยูเสมอๆ ซึ่งมักจะเปนคําพูดโดยกะทันหัน  ผูพูดจึงมักไมมี
โอกาสเตรียมตัวลวงหนามากนัก  ในบางครั้งอาจมีผูเตรียมตนฉบับไวให  หลักการพูดในโอกาส
พิเศษก็จะใชเทคนิคการพูดเชนเดียวกับการพูดในที่ประชุมชนทั่วไป (ประภาษ เพ็งพุม, 2547, หนา
162) 

 
หลักโดยทั่วไปของการพูดในโอกาสพิเศษ 

โดยทั่วไปการพูดในโอกาสพิเศษ  ถือเปนเรื่องมารยาททางสังคม ซึ่งไมมีโอกาสเชนนี้กัน
ทุกคน  แตเมื่อใดก็ตามถามีโอกาสไดพูดควรจะมีหลักปฏิบัติกวางๆ ดังนี้  (พชร บัวเพยีร, 2541, หนา, 
290) 

1. ศึกษาลักษณะเฉพาะของงาน หรือบุคคลที่จะพูดถึง  อยาพูดเหมือนกันในทุกโอกาส 
2. ควรทําความเขาใจผูฟงและสถานการณ  เพื่อใหเกิดความประทับใจและตรง

จุดมุงหมายของงานในโอกาสตางๆ 
3. ควรคิดและเตรียม “คําขึ้นตน” และ “คําลงทาย” ที่ดีและเหมาะสมไวลวงหนา 
4. สามารถสอดแทรกอารมณขันเขาไปได  แตตองดูโอกาสของงานใหเหมาะกับ

กาลเทศะและสภาพแวดลอมดวย 
5. ใชเวลาในการพูดใหเหมาะสม  ไมควรพูดยาวหรือส้ันเกินไป  แตตองใหได

ความหมายและใจความสําคัญครบถวน 
 

ประเภทของการพูดในโอกาสพิเศษ 
 การพูดเปนมารยาททางสังคมและใชตางโอกาสกัน  ในโอกาสพิเศษมีอยูหลายประเภท
ข้ึนอยูกับวาจะใชในโอกาสและเวลาใด  ดังนี้ 
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1. การกลาวแนะนํา 
ในการพูดอภิปราย  การโตวาที  การแสดงปาฐกถาหรือการสัมมนาที่เชิญวิทยากร

มาใหความรู  โดยปรกติตองมีผูกลาวแนะนําผูพูดกอน  เพื่อใหผูฟงรูจักวิทยากร  โดยมีหลักในการ
แนะนําวาใหปฏิสันถารผูฟง  แลวจึงแนะนําวิทยากรเริ่มจากชื่อ  สกุล การศึกษา ตําแหนงที่ทํางาน  
ประสบการณ  และพูดสั้นๆ ถึงความสําคัญของเรื่องที่จะพูด 
 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การกลาวแสดงความยินดีและการกลาวตอบ 

การกลาวแสดงความยินดีสามารถใชไดหลายโอกาส เชน  โอกาสรับตําแหนงใหม  
วันครบรอบแตงงาน  โอกาสเปดกิจการใหม เปนตน โดยมีหลักในการกลาวทั่วไปวา 

-   ผูกลาว  กลาวในนามของใคร 
-   ยกยองในความดีและความวิริยะอุตสาหะ 
-   กลาวคําอวยพรหรือมอบของที่ระลึก 
การกลาวตอบนั้นมีหลักอยูวารูสึกประทับใจและขอบคุณในเกียรติที่ไดรับ  โดย

ยืนยันที่จะรักษาความดีและมิตรภาพใหมั่นคงสืบไป  พรอมทั้งอวยพรตอบ  
 
 
 

 
คํากลาวแนะนําวิทยากรซึ่งมาบรรยายเกี่ยวกับโรคเอดส 

           เรียนผูอํานวยการโรงเรียน คุณครูอาจารยทุกทานและสวัสดีเพื่อนนกัเรียนทุกคน 
วันนี้นับวาเปนโอกาสอันดทีี ่นายแพทยวฒุิไกร กิตติพงษ  ทานจะมาใหความรูเกี่ยวกับ
โรคเอดสซึ่งเปนโรคที่เปนแลวไมหายมีแตตายอยางเดียว  ทานจบการศึกษาปริญญาโท
ทางดานปจจบัุนดํารงตาํแหนงผูอํานวยการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานทีานมีความ
เชี่ยวชาญทางดานการวางแผนการปองกนัโรคติดตอตางๆ  ขอเชิญทานผูมีเกยีรติไดฟง
คําบรรยายจากทานไดแลวครับ   

                                           (สุเมธ แสงนิม่นวล และไอศูรย ดีรัตน, 2543, หนา 15) 
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ตัวอยาง 
คํากลาว 

เนื่องในโอกาสรับตําแหนงใหม 
 

ทานหัวหนาสวนราชการ กํานัน ผูใหญบาน เพื่อนขาราชการ และพี่นองประชาชนที่
รักและเคารพ  

ชั่วชีวิตผม ผมใฝฝนจะเปนนายอําเภอเพราะผมเชื่อวานายอําเภอคือคนที่จะบําบัด
ทุกข บํารุงสุขใหกับพอแมพี่นองประชาชนที่รักเคารพของผมได ใครก็ตามที่คิดวานายอําเภอคือ
ขาราชการที่ยิ่งใหญ คือบุคคลที่พอแมพี่นองประชาชนจะตองกราบไหว บุคคลผูนั้นไมรูจัก
นายอําเภอ เพราะนายอําเภอที่แทจริงคือบุคคลที่ทํางานเพื่อรับใชประชาชนและเพื่อนขาราชการ
ดังคําพูดที่วา เกียรติยศของนายอําเภอคือการทํางานบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชน 

วันนี้เปนวันที่ผมและครอบครัวรูสึกดีใจและปลาบปลื้มใจเปนที่สุด จนชั่วชีวิตนี้ผมก็
เชื่อวาผมจะไมมีวันลืมเลือนเพราะที่นี่คืออําเภอแรก และวันนี้ก็เปนวันแรกที่ผมเดินทางมาดํารง
ตําแหนงนายอําเภอ ผมจึงขอประกาศคํามั่นตอหนาเพื่อนขาราชการและพี่นองประชาชน ณ ที่นี้วา 
“ผมจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายอําเภอโดยยึดถือความบริสุทธิ์ ยุติธรรม จริงจัง จริงใจ เพื่อ
ประโยชนของเพื่อนขาราชการ และพี่นองประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ ผมจะปฏิบัติ
หนาที่ยึดถือเกียรติยศมากกวาผลประโยชน” 

ทายที่สุด ผมและครอบครัวขอกราบขอบพระคุณเพื่อนขาราชการ และพี่นอง
ประชาชนที่ไดแสดงน้ําใจ มาใหการตอนรับในวันนี้ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ         
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพนับถือ จงดลบันดาลประทานพรใหทานและครอบครัวประสบแตความสุข 
ความเจริญ คิดสิ่งใดจงไดสมปรารถนาและเดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ 

                                           (สุเมธ แสงนิ่มนวล และไอศูรย ดีรัตน, 2543, หนา 88-89)         
                                                  
 

3. การกลาวอวยพรและการกลาวตอบ 
การกลาวอวยพรสามารถใชไดหลายโอกาสเชน อวยพรวันเกิด อวยพรปใหม  อวยพร

ข้ึนบานใหม  อวยพรคูบาวสาว เปนตน  โดยมีหลักในการกลาวดังนี ้
-  คํานํา / กลาวนํา  เปนการแสดงความยินดีตามโอกาส 
-  เนื้อเร่ือง / รายละเอียด  เปนการกลาวใหโอวาทหรือขอแนะนําที่จะนําความดี  

ความเจริญรุงเรืองมาสูเจาของงาน 
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-  สวนสรุป  เปนการอวยพรแกเจาของงาน  อวยพรดวยคําพูดที่เปนสิริมงคล หรือ
อาจเชิญดื่มแสดงความยินดีแกเจาภาพ 
ตัวอยาง 

คํากลาวอวยพรปใหม 
ของ 

นายวรีะ โรจนพจนรัตน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 

เนื่องในศุภวารดิถีข้ึนปใหม จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 1 
มกราคม 2551 นี้  ผมในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ขอสงความปรารถนาดีมายัง
ทุกทาน  และขอขอบคุณผูแทนกระทรวงตางๆ  ทานผูบริหารของกระทรวงวัฒนธรรม และ
พุทธศาสนิกชนทุกทาน   ที่ไดมารวมกิจกรรมสงทายปเกาวิถีไทย   ตอนรับปใหมวิถีพุทธ  
พุทธศักราช  2551  สงเสริมประชาชนเขาวัดปฏิบัติธรรม  สวดมนตไหวพระนํามิติศาสนาพัฒนา
จิตใจคนในสังคมในวันนี้ 

วันนี้นับวาเปนวันสําคัญอีกวันหนึ่ง  ที่ทุกทานทราบกันดีอยูแลววาเปนวันสงทายป
เกาตอนรับปใหม  กระทรวงวัฒนธรรม  โดยกรมการศาสนารวมกับวัดทั่วประเทศ  จัดกิจกรรม
โครงการสงทายปเกาวิถีไทย  ตอนรับปใหมวิถีพุทธ  ในคืนวันที่  31  ธันวาคม  2550  เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหพุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรม  สวดมนตไหวพระ  รักษาศีล  เจริญ
ภาวนา  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  พาครอบครัวเขาวัดในชวงเทศกาลปใหม  โดยมุงเนนการใช
มิติศาสนานําหลักธรรมทางศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย  เพื่อใหเกิดความ
สงบสุขรมเย็น  ปลอดจากอบายมุข  และสิ่งเราทั้งปวง  และเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีใหมิติ
ศาสนา เปนแบบอยางที่ดีงามแกสังคมไทย 

กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศไดนอมนําคุณธรรม  4  
ประการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติในวิถีชีวิตที่จะเริ่มในปใหมนี้ 

                                  (สุเมธ แสงนิ่มนวล และไอศูรย ดีรัตน, 2543, หนา 32) 

 
4.  การกลาวตอนรับ 

การพูดในลักษณะเชนนี้  มักใชในโอกาสที่มีผูมาเยือน  เพื่อแสดงความปรารถนาดี
และสรางความอุนใจแกผูมาเยือน  โดยมีหลักในการกลาวดังนี้ 

-  กลาวสั้นๆ ไมควรเกิน 15 นาที 
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-  ใชภาษาสุภาพ  แสดงออกถึงความยินดีและจริงใจ 
-  พูดถึงสวนดีของผูมาเยือน  ความสัมพันธของผูมาเยือนกับเจาของสถานที่และ

ความปรารถนาดีที่มีตอกัน  และหากมีโอกาสใหกลับมาเยือนอีก 
 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํากลาวตอนรับคณะนักศกึษา นายอําเภอ เนื่องในโอกาสมาทัศนศึกษาดูงานที่อําเภอ 
 

เรียน  ทานอธิการวิทยาลัยการปกครอง  ทานผูอํานวยการโรงเรียนนายอําเภอ ตลอดจน
คณะนักศึกษา นายอําเภอทุกทาน 
 ผมในนามของคณะขาราชการและพี่นองประชาชนชาวอําเภอเมืองชลบุรีขอตอนรับการมา
ศึกษาดูงานของทุกทานดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง   กอนอื่นตองขอขอบคุณทางวิทยาลัยการ
ปกครองที่ไดกรุณาใหความไววางใจและเลือกพื้นที่ของอําเภอเมืองชลบุรีเปนที่ ศึกษาดูงาน  
โดยเฉพาะขอบเขตที่ไดแจงใหทางอําเภอทราบวาทานทั้งหลายตองการศึกษาหาความรูในงานของ
ฝายปกครอง 2 เร่ืองดวยกัน คือ 
 เร่ืองแรก  คือ  เร่ืองการกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบลซึ่งทองที่อําเภอเมืองชลบุรีใน
ปจจุบัน สภาตําบลไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลครบทุกตําบล และ 
 เร่ืองที่สอง  คือ  การศึกษาผลการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ซึ่งอําเภอเมืองชลบุรีได
กําหนดแผนปฏิบัติโดยแบงพื้นที่ออกเปนสวนๆ เพื่องายตอการปฏิบัติในการปองกันและปราบปราม 
คือ พื้นที่เสพอยางเดียว พื้นที่จําหนายอยางเดียว  และพื้นที่ทั้งจําหนายและเสพ  
 กอนที่จะบรรยายสรุปทั้งสองเรื่องดังกลาวขางตนใหทราบ  ผมขออนุญาตแนะนําเพื่อน
รวมงานของกระผม ทานแรกคือ คุณชาญชัย  กรองสุวรรณ  ปลัดอําเภอหัวหนาฝายปกครองและ
พัฒนา ซึ่งจะบรรยายสรุปเรื่องการกํากับ ดูแล องคการบริหารสวนตําบล เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ
คลุกคลีเกี่ยวกับเร่ืองนี้มาตลอด เคยรับราชการที่กองราชการสวนตําบลและทานเปนนักศึกษา
หลักสูตรนายอําเภอรุนที่ 43 อีกทาน คือ คุณสุชาติ  ญาติเสนอ  ปลัดอําเภอหัวหนาฝายกิจการพิเศษ 
จะไดบรรยายสรุปเร่ืองการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทานเปนนักศึกษาหลักสูตรนายอําเภอ
รุนที่ 44 
 สวนผมนั้นก็จะบรรยายเสริมในสวนของขอมูลที่อาจมีเพิ่มเติมเพื่อใหทานไดรับความรูมาก
ที่สุด สําหรับการศึกษาในพื้นที่นั้นผมก็ไดเตรียมบุคลากรในพื้นที่คือกํานัน  ผูใหญบาน  และ
ขาราชการที่ปฏิบัติงานในตําบลเพื่ออํานวยความสะดวกและใหขอมูลแกทานทั้งหลายแลว 
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 5.  การกลาวในการมอบ / อุทิศ 

     เปนการพูดเพื่อเปนเกียรติแกผูที่ไดรับรางวัลหรือผูที่รับมอบ โดยมีหลักในการ
กลาวดังนี้ 

     -  กลาวจากตนฉบับหรือพูดปากเปลาก็ได  ควรพูดอยูในชวงเวลา 5-10 นาที 
     -  ยกยองสรรเสริญผูที่ไดรับรางวัล  ใชภาษาสุภาพ โดยกลาวถึงเหตุผล  ความดี

หรือความสําเร็จที่บุคคลนั้นสมควรไดรับ 
     -  ไมกลาวถึงราคาของรางวัลหรือส่ิงของที่มอบ  แตใหเห็นถึงคุณคาทางจิตใจที่

ไดรับ 
     -  เมื่อพูดจบจึงเชิญผูรับออกมารับมอบ  อาจจะสัมผัสมือตามสากลนิยมก็ได 

 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวังวาการศึกษาดูงานของทานในครั้งนี้ ผมและคณะขาราชการอําเภอเมืองชลบุรีคง
จะไดมีสวนสนับสนุนและสงเสริมใหทานปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี สมดังเปาหมายที่
วิทยาลัยการปกครองไดกําหนดนโยบายไว  เพื่อสรางความเจริญใหแกประเทศชาติและ
ประโยชนสุขแกพี่นองประชาชนตอไปครับ 
                                                 (สุเมธ แสงนิ่มนวล และไอศูรย ดีรัตน, 2543, หนา 128-129) 

คํากลาวในพธิีมอบประกาศนยีบัตรนกัเรียนอาชีวศึกษา 
 
 ทานผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร คณะครู อาจารย และ
ผูมีเกียรติทุกทาน 
 ผมมีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสมามอบประกาศนียบัตร ใหแก
นักเรียนอาชีวะผูสําเร็จการศึกษาประจําป 2539 ในวันนี้ 
 กอนอื่นขอแสดงความชื่นชมและยินดีเปนอยางยิ่งกับผูสําเร็จการศึกษาดวยความจริงใจ 
ที่ทุกคนไดอุตสาหต้ังใจเลาเรียนดวยความขะมักเขมนจนไดรับความสําเร็จอันนาภูมิใจยิ่ง 
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 6.  การกลาวไวอาลัย 
การพูดในลักษณะเชนนี้  เปนการไวอาลัย / อําลา ผูที่จากไป เชน ไวอาลยัผูตาย

หรือผูที่ยายงานไปที่อ่ืน 
                           -  ไวอาลัยผูตาย ยกยองคุณความดี ใหเกียรติ และใหความอบอุนแกญาติของ
ผูตาย ชักชวนใหยืนไวอาลัยดวยความรักและอาลัย 

-  อาลัยผูยายงาน ชมเชยผลงาน กลาวถึงความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา และ
เพื่อนรวมงาน โดยกลาวอวยพรใหกาวหนา เดินทางโดยสวัสดิภาพ และประสบผลสําเร็จ 
 
 
 
 
 

 ปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่ง ทั้งของชีวิตและของสวนรวม คือการศึกษาซ่ึงเปน
รากฐานสงเสริมความมั่นคงเกือบทุกอยางในบุคคลและประเทศชาติ เจตนาของการศึกษากลาว
โดยสรุป คือ การวางรากฐานที่ดีที่ถูกตองใหตัวบุคคล ทั้งดานรางกาย จิตใจ และความรูทั้งปวง
สําคัญที่สุด คือ รากฐานดานความรูจักผิดชอบชั่วดี รูจักคิดตัดสินใจตามทางที่ถูก ที่เปนธรรม ที่
สรางสรรค นักศึกษาตองดําเนินงานใหไดประโยชนพรอมดังนี้ จึงเรียกไดวาปฏิบัติการถูกตอง
ครบถวน เปนนักศึกษาที่แท 
 สําหรับนักเรียนที่ไดรับประกาศนียบัตร สําเร็จการศึกษาในวันนี้ควรจะไดทําความเขาใจ
ใหแนชัดวา ผูที่เรียนไดดีไมวาจะเปนระบบการศึกษาใดๆ ก็ตาม นับไดวามีปญญาความสามารถ 
และความขยันหมั่นเพียร  รางวัลที่ไดรับนับเปนเกียรติอันควรแกความภาคภูมิใจยิ่ง  ทั้งนี้ ตองไม
ลืมวาเกิดเปนความรับผิดชอบขึ้นมาแลว คือ ความรับผิดชอบที่จะตองบากบั่นปนตัวเองใหดี  ให
เปนตัวอยาง เปนที่พึ่งแกผูอ่ืน ใหเห็นวาตองใชความรู ความคิดประกอบดวยเหตุผลและความรู
ผิดรูชอบจึงจะนําความสําเร็จความเจริญมาสูตนเอง สังคม และประเทศชาติได 

สุดทายนี้ ผมขออวยพรใหคณะครู-อาจารย นักเรียน พรอมทั้งเจาหนาที่ทุกคน มี
ความสุขทั้งกายและใจ มีพลานามัยอันสมบูรณ สามารถกระทําหนาที่ใหเกิดความมั่นคงและ
ความกาวหนาแกตนเอง แกสวนรวม และประเทศชาติไดสมตามความตั้งใจทุกประการ 

                                              (สุเมธ แสงนิ่มนวล และไอศูรย ดีรัตน, 2543, หนา 130-131) 
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ตัวอยาง 
 

คํากลาว 
ไวอาลยัแกผูวายชนม 

 
ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย 
ผมมีความรูสึกเศราสะเทือนใจตอการจากไปอยางไมมีวันกลับของทานผูนี้ นับเปน             

การสูญเสียที่ยิ่งใหญตอครอบครัว และพวกเราทั้งหลายเปนอยางยิ่ง 
 ทานผูนี้เปนบุคคลที่มีน้ําใจกวางขวาง ชอบชวยเหลือสังคมสวนรวมอยูเสมอ เปนผูนํา
ทองถิ่นชุมชนที่ไดรับการยอมรับของทุกคน รางวัลตางๆ ที่ทานรับจากทางราชการนั้น เปนเครื่อง
ยืนยันถึงคุณความดีของทานไดเปนอยางดี ทานเปนบุคคลที่สามารถเปนตัวอยางและแบบอยาง
ของอนุชนรุนหลังได เพราะทานเปนผูมีความประพฤติที่งดงาม ต้ังมั่นอยูในศีลธรรม เชื่อมั่นใน         
กฎแหงกรรม และทําบุญกุศลอยูเสมอ วัดตางๆ ที่อยูในอําเภอของเราทานไดใหความอนุเคราะห 
และชวยเหลือกิจของสงฆมิไดวางเวน 
             ทานเปนบุคคลที่พวกเราทั้งหลายใหความเคารพนับถือ ทานไดจากพวกเราไปแลวตามกฎ
แหงธรรมชาติก็จริง แตผมมั่นใจอยางหนึ่งวา คุณงามความดีของทานจะไมหายไปจากความทรงจาํ
ของพวกเราทั้งหลาย 
 ทานไดจากไปแลวโดยไมมีวันกลับตามธรรมดาของสังขารมนุษยทั้งหลาย แตชื่อเสียง และ
บุคลิกลักษณะอันโดดเดนและนารักใครนับถือของทานจะยังคงฝงลึกอยูในจิตใจของทุกคนที่ได
รูจักทานไปอีกชั่วกาลนาน ทานเปนผูไมเคยทําบาป ทําแตบุญ เพระเหตุฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินวา             
ผลอานิสงสอันดีงามของกุศลกรรมนานัปการที่ทานไดสะสมไวจะนําวิญญาณของทานไปสูสุคติภพ 
และจะมีผลสะทอนอันดีงามแกลูกหลานญาติมิตรโดยทั่วกัน 
 โอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญทานทั้งหลายโปรดกรุณายืนขึ้นเพื่อไวอาลัยแกทานผูนี้สัก 1 นาที 
ครับ...ขอบคุณครับ 

                                                   (สุเมธ แสงนิ่มนวล และไอศูรย ดีรัตน, 2543, หนา 186-187) 
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การอภิปราย 
 
 
การอภิปราย (Discussion) คือ การพูดจา  การปรึกษาหารือของบุคคลกลุมหนึ่ง  เพื่อ

จะพิจารณาออกความเห็นใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง  โดยมีจุดประสงคที่จะแลกเปลี่ยน
ความรู  ความคิดเห็น  ตลอดจนเหตุผลขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับตัวปญหา  หรือญัตติที่อภิปราย
นั้น  และลงทายดวยการหาขอยุติ  หรือขอตกลงวินิจฉัย เพื่อนําไปใชในโอกาสอันควร (สําเนียง 
มณีกาญจน และสมบัติ จําปาเงิน, 2547, หนา 121)  

การอภิปรายมีความสําคัญมากทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  เพราะ
จะเปนเครื่องชวยใหประเทศมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น  อีกทั้งการอภิปรายนั้นสามารถ
เผยแพรความรู  ขอเสนอแนะที่เกิดขึ้นสูสาธารณชน  โดยการแลกเปลี่ยนทัศนะอยางมีหลักเกณฑ 
และเหตุผลบนพื้นฐานประชาธิปไตย (พชร  บัวเพียร, 2541, หนา 227) 

 
การอภิปราย  สามารถจําแนกประเภทดังนี้ 

1.  การอภิปรายกลุม (Group Discussion) 
เปนการอภิปรายที่ไมจํากัดจํานวนผูรวมอภิปราย แตไมเกิน 20 คน  ผูรวมอภิปราย

จะผลัดกันเปนทั้งผูพูดและผูฟง  ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นโดยเทาเทียมกัน  จะใชในลักษณะ
ของการอภิปรายกลุมยอย  โดยอาจแยกออกมาจากกลุมใหญอีกทีก็ได 

2. การอภิปรายปุจฉา-วิสัชนา (Dialogue Discussion)  
เปนการอภิปรายที่มีผูอภิปรายเพียง 2 คน  มาสนทนาถาม – ตอบปญหากันตอหนา

ผูฟง  ผูอภิปรายทั้งสองจะตองมีความรูเทาเทียมกัน  ผูถามตองทําหนาที่ซักถามคําถามที่ลึกซึ้ง มี
ประโยชนและตรงใจผูฟง  สวนผูตอบตองมีคําตอบที่ชัดเจน ตรงประเด็น ตรงกับหัวขอของการ
อภิปราย 

3. การอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion)  
เปนการอภิปรายที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู ความเขาใจ และแนวคิดแกผูฟงเปน

สําคัญ ประกอบดวยคณะผูอภิปราย 7 – 8 คน  ซึ่งเปนผูศึกษาคนควาเรื่องที่ตนจะอภิปรายมาเปน
อยางดี แลวมารวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอหนาผูฟงในที่ชุมชน  โดยมีผูดําเนินการ
อภิปราย  ผูอภิปราย และผูเขาฟงการอภิปราย  เปนองคประกอบที่สําคัญ 
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4. การอภิปรายสาธารณะ (Forum Discussion)  
เปนการอภิปรายที่มีผูรวมอภิปราย 2 คนก็ได  คือ มีผูดําเนินการอภิปรายกับผู

อภิปราย  หรือจะมีผูอภิปรายหลายคนก็ได  โดยมีคนหนึ่งเปนผูดําเนินการอภิปราย  อาจจะทําใน
รูปของการแถลงขาวสาร  หรือผลงานกับคนจํานวนมาก  หรือการอภิปรายทางวิทยุ - โทรทัศน 

5. การอภิปรายปาฐกถาหมู (Symposium Discussion) 
มีลักษณะคลายคลึงกับการอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) ตางกันตรง

วิธีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ผูอภิปรายจะแบงหัวขอกันคนหาความรูขอเท็จจริง  ในลักษณะ
นี้จึงควรมีความรูในหัวขอเร่ืองนั้นๆ เปนอยางดี  สวนผูดําเนินการอภิปรายจะทําหนาที่เชื่อมโยงให
เร่ืองราวแตละตอนของผูอภิปรายติดตอประสานกัน  

6. การอภิปรายแบบสัมมนา (Seminar Discussion) 
การอภิปรายแบบนี้เรียกสั้นๆ วา การสัมมนา เปนการอภิปรายเปนคณะ (Panel 

Discussion) ผสมกับการอภิปรายสาธารณะ (Forum Discussion) ตามรูปแบบแลวจะมีวิทยากร
มาบรรยายใหความรูในหัวขอที่กําหนดไวกอน  เมื่อวิทยากรบรรยายจบก็จะแยกเขากลุมยอยเพื่อ
เปดอภิปรายแสดงความคิดเห็นในหวัขอที่กําหนดไว  เมื่อแตละกลุมไดผลสรุปแลวจึงกลับเขาเสนอ
ที่ประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง 

 
องคประกอบสําคัญของการอภิปราย 

ในการอภิปรายนั้นจําเปนตองมีองคประกอบ 3  ประการ ดังนี้ 
1.  ปญหา 

ในการอภิปรายอาจเรียกวา “หัวขอ” หรือ “เร่ืองที่จะนํามาอภิปราย”  ลักษณะของ
ปญหาหรือเร่ืองที่จะนํามาอภิปราย  ควรมีลักษณะที่ไมกวางเกินไป  และใชเวลาในการอภิปรายไม
ยาวนานมากนัก  เปนเรื่องที่มีสาระและมีประโยชนตอสวนรวม  สามารถนําผลการอภิปรายไป
ปฏิบัติได  นอกจากนี้ควรเปนปญหาที่อยูในความสนใจของคนทั่วไป ทันตอเหตุการณบานเมือง 

2.  ผูดําเนินการอภิปรายและผูอภิปราย 
ถือวาเปนหัวใจของการอภิปราย  ซึ่งการอภิปรายจะสําเร็จลุลวงไปดวยดีตรงตาม

วัตถุประสงคของการจัดอภิปรายหรือไม  ผูดําเนินการอภิปรายและผูอภิปรายเปนปจจัยรวมที่
สําคัญ   อีกทั้งผูอภิปรายแตละคนควรมีสิทธิ์ เต็มที่ในการอภิปรายแสดงความรู  ทัศนคติ 
ประสบการณ หรือหลักฐานอางอิงไดอยางกวางขวาง  ประการสําคัญตองมีแนวคิดเปนของตนเอง
มีสาระและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
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3.  ขบวนการแกปญหา  ในการอภิปรายนั้นขบวนการแกปญหาจะตองประกอบดวย 
3.1  รูปแบบ (Pattern)  รูปแบบของการแกปญหาจะชวยจํากัดวง  หรือขอบเขต

ของปญหาที่อภิปรายไมใหเกิดการโตเถียงหรืออภิปรายออกนอกประเด็น เชน แบงหัวขออภิปราย
ไมใหซ้ํากันหรือเร่ืองเดียวกันอาจจะพูดสองคน แตคนละทัศนะ คนละแงมุม 

3.2  เหตุผล  การแกปญหาจะตองแกดวยเหตุผล  ไมเลื่อนลอยเควงควาง 
3.3  วัตถุประสงค  จะชวยใหการอภิปรายตรงตามเปาหมาย  ไมยืดเยื้อ  และ

กอใหเกิดประโยชนดังที่กําหนดไว 
3.4  ขอเสนอแนะ และการสรุปผล  จะเปนวิถีทางที่จะนําไปปฏิบัติตอไปหลงัจาก

การอภิปรายเสร็จส้ิน 
 
ผูดําเนินการอภิปราย  

ผูดําเนินการอภิปรายที่ดีควรมีคุณสมบัติและหนาที่ ดังนี้ 
1.  คุณสมบัติของผูดําเนินการอภิปราย 

1.1 มีความรูและความสนใจในเรื่องที่จะอภิปราย ตลอดจนมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคเมื่อตองการเสริมความ ซักถาม หรือสรุปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2  มีกลวิธีในการดําเนินการอภิปราย  ชวยกระตุนเตือนใหผูรวมอภิปรายคิดและ
พูดในประเด็น  ไมนําไปสูการขัดแยงในกลุมผูอภิปราย 

1.3  มีบุคลิกภาพที่ดี มีความนาเชื่อถือ  และมีถอยคําวาทศิลปเพื่อสรางความ
นาสนใจตลอดเวลาที่มีการดําเนินการอภิปราย 

1.4  เคารพและรับฟงในความคิดของผูอ่ืน  และควรวางตัวเปนกลาง ไมเขาขางฝาย
ใด 

1.5  มีความรับผิดชอบตอหนาที่  มีจุดมุงหมายในการทํางานและสามารถตัดสินใจ
ไดทันทวงที 
 

2.  หนาที่ของผูดําเนินการอภิปราย 
2.1  เปนพิธีกรหรือผูดําเนินรายการหลัก  กลาวทักทายผูฟงใหทราบถึงหัวขอการ

อภิปราย ความสําคัญ จุดมุงหมาย  ตลอดจนโอกาสที่ทําใหจัดการอภิปรายในครั้งนี้ 
2.2  แนะนําผูอภิปราย (ประวัติและผลงาน) 
2.3  เชิญผูอภิปรายแสดงความคิดเห็น  พรอมกับรักษาเวลาในการดําเนินการ

อภิปราย 



 142

2.4  สรุปความคิดเห็นของผูอภิปรายที่พูดจบ  พรอมทั้งกลาวเชื่อมโยงใหสอดคลอง
กับผูที่จะพูดในลําดับถัดไป  

2.5  กลาวขอบคุณผูอภิปราย ผูเขารวมอภิปราย  และกลาวปดการอภิปราย   
 
วิธีดําเนินการอภิปราย 

1.  ชี้แจง นัดหมายเกี่ยวกับหัวขอ รูปแบบ ข้ันตอน  และเวลาในการอภิปรายให      
ผูรวมอภิปรายไดทราบลวงหนา 

2.  ผูดําเนินการอภิปรายกลาวนําการอภิปราย  โดยเริ่มจากปฏิสันถารผูฟง  บอก
หัวขอที่จะอภิปราย ความเปนมา วัตถุประสงค และรูปแบบของการอภิปราย 

3.  ผูดําเนินการอภิปรายกลาวแนะนําผูอภิปราย  โดยแนะนําชื่อ – สกุล  ตําแหนง  
ผลงานดีเดน และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะอภิปราย 

4.  กลาวนําประเด็นที่จะอภิปราย เพื่อใหผูอภิปรายเขาใจเรื่องที่จะตองพูด รักษา
เวลา และเชิญผูอภิปรายพูด 

5.  เปดโอกาสใหผูเขารวมฟงการอภิปรายซักถาม  หรือแสดงความคิดเห็น หลังจาก
ที่ผูอภิปรายทุกคนพูดจบแลว 

6.  กลาวสรุปและเชื่อมโยงประเด็นกอนปดการอภิปราย 
 

ตัวอยางหัวขอการดําเนินการอภิปราย (กลาวนํา) เรื่อง ................................................. 
เนื่องใน.................................................วันที่...............................โดย..............................    
 

การจัดอภิปรายเรื่องบทบาทเยาวชนไทยมุสลิมกับการแกปญหาความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต  วันที่ 11 กุมภาพันธ 2550  ณ หองจะบังติกอ โรงแรมซีเอสปตตานี  
โดยคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสียเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบในพื้นที่ ในรูปแบบของการจัดอภิปรายใหความรู
เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบและสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันแกเยาวชนที่มารวมงาน 
136 คน และเปนการระดมความคิดเห็นจากเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อใหไดมาซึ่งการกําหนดบทบาท
ตอการแกปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน 
 

 



 143

สรุปไดวาการอภิปรายเปนเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น  โดยใช
เหตุผลเพื่อนําไปสูขอสรุปที่เปนประโยชนตอสังคม  ดังนั้นผูอภิปรายตองมีความรูความเขาใจ 
ในเรื่องนั้นเปนอยางดี  ตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบของตน  และสามารถถายทอด
ความคิดของตนสูสาธารณชนได 
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การโตวาที 
 
 

การโตวาที (Debate) คือ  การพูดโตแยงแสดงทัศนะของบุคคลสองกลุม  ดวยการใช
เหตุผลผสมวาทศิลปสนับสนุนความคิดเห็นของฝายตนและหักลางความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง 
ใหจํานนตอเหตุผล เพื่อตัดสินแพ – ชนะ ตามหลักเกณฑที่วางไว (พชร บัวเพียร, 2541, หนา 277) 

การโตวาทีเปนการแสดงศิลปะของการพูดโดยมีจุดมุงหมายที่วาใชวาทศิลปเพื่อเอาชนะ
กันดวยเหตุผล และการเตรียมพรอมของแตละฝาย  การโตวาทีนั้นเกิดประโยชนในดานเนื้อหา
สาระทางวิชาการทั้งตอผูพูดและผูฟง  อีกทั้งผูพูดยังสามารถใชทักษะการพูดโนมนาวจิตใจของ
ผูฟงใหมีความเห็นคลอยตามได 

การโตวาทีตางกับการอภิปรายเหตุวาในการอภิปรายนั้น  ผูอภิปรายจะแสดงความ
คิดเห็นเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งความคิดที่แสดงออกมานั้นอาจจะขัดแยงกันบาง  
คลอยตามกันบาง  หรืออาจจะเปนความคิดที่ประนีประนอม  แตการโตวาทีนั้นเปนการพูดโนมนาว
ใจผูฟงและคณะกรรมการ  มุงเอาชนะกันดวยเหตุและผลหรือวาทศิลป  และมักจะมีการตัดสินให
แพชนะรวมอยูดวย  แตในปจจุบันนี้จุดมุงหมายของการโตวาทีไดเปลี่ยนไปเปนการโตวาทีเพื่อหา
รายได  เพื่อการกุศล  การโตวาทีจึงออกมาในทํานองสนุกสนานเพลิดเพลิน  วิธีการพูดและญตัตจิงึ
เปลี่ยนไปในทํานองโตคารมมากกวา  และไมมีการตัดสินใหแพชนะแตอยางใด (สมจิต ชิวปรีชา, 
2535, หนา 172)   
 
วิธีดําเนินการโตวาที 

การโตวาทีเปนการพูดที่มีลําดับข้ันตอน และกําหนดระยะเวลาที่แนนอน ฉะนั้นเพื่อให
เปนไปตามรูปแบบของการโตวาทีจึงมีการวางแบบแผนไวดังนี้ 

 
1.  การจัดคณะบุคคล 

บุคคลในคณะโตวาทีประกอบดวยบุคคลสองฝาย คือ คณะบุคคลฝายเสนอ  คณะ
บุคคลฝายคาน  และประธานในการโตวาที  ซึ่งแบงหนาที่ไดดังนี้ 

1.1  ประธานในการโตวาที 1 คน 
1.2  คณะบุคคลฝายเสนอ   ประกอบดวยบุคคลประมาณ 3-4 คน  คือ 

หัวหนาฝายเสนอ 1 คน 
ผูสนับสนุนคนที่หนึ่ง 1 คน 
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ผูสนับสนุนคนที่สอง 1    คน 
ผูสนับสนุนคนที่สาม 1 คน 

1.3  คณะบุคคลฝายคาน   ประกอบดวยบุคคลประมาณ 3-4 คน  คือ 
หัวหนาฝายคาน 1 คน 
ผูสนับสนุนคนที่หนึ่ง 1 คน 
ผูสนับสนุนคนที่สอง 1 คน 
ผูสนับสนุนคนที่สาม 1 คน 
 

2.  การสรางญัตติของการโตวาที 
กอนการโตวาทีทุกครั้ง  ควรจะไดวางโครงการเกี่ยวกับการโตวาทีใหเรียบรอย  

โดยเฉพาะการสรางญัตติเพื่อใชเปนหัวขอการโตวาที  การสรางญัตติจะตองพิจารณาใหรอบคอบ
ที่สุด โดยคํานึงถึงความชัดเจน  ความงายของเนื้อความที่ส้ันกะทัดรัดและไดใจความ  พิจารณา
ความหมายใหรัดกุม ไมเอื้อที่จะใหประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง  เพื่อไมตองไดเปรียบเสียเปรียบกนั 
หรือเกิดความลําเอียงในการโตวาทีข้ึน  ตัวอยางชื่อญัตติของการโตวาที  เชน  สตรีมีความอดทน
กวาบุรุษ , ติดบุหร่ีอันตรายกวาติดเหลา , ของเทียมดีแน  แตของแทดีกวา , เดินทางโดยรถไฟ
ปลอดภัยกวารถยนต  เปนตน 

 
3.  การกําหนดเวลาโตวาที 

ตามปกติทั่วไปเวลาของการโตวาทีอาจจะกําหนดตามความเหมาะสมของแตละ
งาน  ไมมีกฎเกณฑตายตัว  โดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ  1-2  ชั่วโมง  แตทั้งนี้ข้ันตอนที่ใชปฏิบัติ
ในการโตวาทีมีดังนี้ 

3.1  ประธานในการโตวาทีกลาวพิธีเปด และแนะนําบุคคลทั้ง 2 ฝายจนครบทุกคน 
ใหกําหนดเวลาตามความเหมาะสม แตไมควรใชเวลานานเกินไป 

3.2  หัวหนาฝายเสนอและหัวหนาฝายคาน  ควรใชเวลาพูดคนละประมาณ 5-10 
นาที 

3.3  ผูสนับสนุนแตละฝายพูดคนละประมาณ 3 – 5 นาที 
3.4 หัวหนาฝายเสนอและหัวหนาฝายคาน  กลาวสรุปควรใชเวลาพูดคนละ

ประมาณ 3-8 นาที 
3.5  ประธานในการโตวาที  สรุปผลการตัดสินการโตวาทีและกลาวปดการโตวาที 

ตามเวลาที่พอสมควร อาจใชเวลาประมาณ 5 - 6 นาที 
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การกําหนดเวลาดังกลาวมานี้เปนเพียงแนวทาง  อาจจะกําหนดเวลาใหมากหรือ
นอยกวานี้ไดตามความเหมาะสม 
 

4.  การตัดสินการโตวาที 
ตามปรกติการโตวาทีก็ยอมจะตองมีการตัดสินวา  ฝายใดเปนฝายชนะและฝายใด

แพ  บางทีการตัดสินก็อาจทําเพื่อเปนเกียรติของผูโต  หรือมักจะตัดสินใหเสมอกัน  แตบางทีการ
โตวาทีก็ไมมีการตัดสินขึ้นอยูกับจุดประสงคของการจัดงาน  การโตวาทีโดยทั่วไปจะมีกรรมการ
ตัดสินหรือใหผูฟงตัดสินดวยเสียงปรบมือวาฝายใดควรเปนฝายชนะ 

ในกรณีที่มีกรรมการตัดสินควรจะมีแบบฟอรมสําหรับบันทึกคะแนนที่มีมาตรฐาน  
โดยดูจากเนื้อหาสาระ  เหตุผล  อางอิง  การใชภาษา  มารยาทและบุคลิกของทั้งฝายเสนอและ 
ฝายคานเปนสําคัญ 
 
การเตรียมตัวของผูโตวาที 

การโตวาทีเปนการพูดในที่ชุมชนประเภทหนึ่ง  เพื่อแสดงความรู  ขอคิด ทัศนคติ  และ
บุคลิกภาพทาทางตางๆ ใหปรากฏตอสายตาผูฟงจํานวนมาก  ฉะนั้นผูโตวาทีจึงจําเปนตองฝกฝน
และมีการเตรียมตัวลวงหนา  ส่ิงที่ผูโตวาทีควรจะเตรียมตัวคือ 

1. เตรียมศึกษาหาความรูเกี่ยวกับญัตตินั้นใหเขาใจอยางถองแทและพิจารณาวาญัตติ
นั้นเกี่ยวของกับเหตุการณในสังคมปจจุบันอยางไร 

2. สมมติตนเองวาเปนฝายตรงขาม  แลวเขียนหัวขอรายการใหมีเนื้อความที่คิดวาจะ
เปนจุดออน เพื่อที่จะเตรียมกลาวแกไขไดทัน 

3. เตรียมเขียนประโยคสําหรับพูดไวใหเปนระเบียบ เพื่อปองกันความสับสนและ
เรียงลําดับความคิด ไมออกนอกลูนอกทาง 

4. รวบรวมและจดจําแหลงขอมูลอางอิง  เพื่อจะไดมีหลักฐานที่นาเชื่อถือปองกัน ไมให
ฝายตรงขามโจมตีได 

5. เตรียมคําพูดสําหรับกลาวสรุป  เพราะถือวาตอนสรุปนี้ เปนตอนสําคัญที่ สุด 
โดยเฉพาะผูที่เปนหัวหนาทั้ง 2 ฝาย  จะตองกลาวทิ้งทายใหผูฟงประทับใจและเห็นดวยอยางเต็มที่ 
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เทคนิคการโตวาที 
1. ในการโตเถียงแสดงคารมควรใชความรูตางๆ ประกอบเสมอ  
2. การแสดงความคิดเห็น ไมวาจะเปนฝายเสนอหรือฝายคาน  ควรเสนอขอมูลและ

ขอเท็จจริงตางๆ ใหมีเหตุผลนาเชื่อถือ 
3. ควรใชวาทศิลปหรือศิลปะการใชภาษาที่สามารถชักจูงใหผูฟงรูสึกคลอยตามกับส่ิง

ที่ผูโตวาทีนําเสนอไป 
4. การกลาวคัดคาน  กลาวแก  ควรทําใหแนบเนียน  ไมแสดงใหฝายตรงขามเห็นวาเรา

ขาดขอมูลหรือหลักฐานมาโตแยง 
5. ในขณะที่ฝายตรงขามเสนอประเด็น  ตองตั้งใจฟงแลวจับประเด็นสําคัญใหได  เพื่อ

กลาวแก  และพยายามจดประเด็นใหชัดเจนดวย 
6. ควรใชถอยคําและสํานวนภาษาที่สุภาพ  คํานึงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ไม

พูดประชดประชันเสียดสี 
7. ในขณะพูดควรแสดงสีหนาและทาทางใหเหมาะสม ควบคุมอารมณใหมีสติอยูเสมอ

เพราะการโตวาทีมักจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนาน  หรือจัดขึ้นเพื่อเปนเกียรติของงาน 
8. เมื่อเสร็จส้ินการโตวาทีแลว  เร่ืองตางๆ ที่ไดวากลาวกันไวในการโตวาทีก็ควรจะ

เลิกรากันไป  อยาพยายามนํามาขบคิดเพื่อที่จะแกแคนในโอกาสตอไป 
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บทที่  5 

 
การเขียน 

 
• ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการเขียน 
• การเขียนคาํ 
• การเขียนประโยค 
• การเขียนยอหนา 
• การเขียนจดหมายราชการและจดหมายสมัครงาน 
• การเขียนบันทกึรายงานการประชุม 
• การเขียนโครงการ 
• การเขียนรายงานวิชาการ 
• การตอบขอสอบอัตนัย 
• การสรุปความ 

 



ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขียน 
 
 

การเขียนเปนทักษะการใชภาษาที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนใน
ระดับสูง โดยทั้งนี้จะใชความรูความสามารถจากการฟงและการอานมาเปนพื้นฐานสําคัญในการ
เขียนเพื่อสงสารไปยังผูรับสารซึ่งก็คือผูอานนั่นเอง ดังนั้นผูที่มีประสบการณในการฟงอยางมี
วิจารณญาณ อานอยางพินิจพิเคราะห หรือ “ผูที่อานมากฟงมาก” ยอมจะมีตนทุนสําคัญทางดาน
เนื้อหาสาระและการใชภาษาในการเขียนไดมากกวา 

 
ความหมายของการเขียน 

การเขียน คือ การแสดงออกในการติดตอส่ือสารอยางหนึ่งของมนุษยโดยอาศัยภาษา
ตัวอักษรเปนสื่อเพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิด ความตองการ และความในใจของเราใหกับผูอ่ืน
ทราบ การเขียนนี้มีลักษณะการสื่อสารที่ถาวร สามารถคงอยูนาน ตรวจสอบได เปนหลักฐาน
อางอิงนานนับพันปหมื่นป หากมีการเก็บรักษาใหคงสภาพเดิมไวได 

 
ความมุงหมายของการเขียน 

ความมุงหมายที่แทจริงของการเขียนก็คือ เขียนใหผูอ่ืนอาน ยิ่งมีผูอานมากเทาไรงาน
เขียนนั้นก็จะยิ่งเกิดผลมากเทานั้น แตจะมีผลดีหรือผลเสียนั้นยอมข้ึนอยูกับคุณภาพของเนื้อหา
และวิธีเขียน 

การเขียนทุกครั้งผูเขียนควรจะคํานึงถึงผูอานเปนอันดับแรก วาผูอานเปนใคร มีมากนอย
เพียงใด มีวัยและการศึกษาเปนอยางไร เขามีพื้นฐานเกี่ยวกับความรูและความคิดเปนอยางไรบาง 
ควรเขียนใหขอมูลอะไรแกเขาอีกบาง ส่ิงที่เขียนนั้นจะอํานวยประโยชนอะไรใหแกผูอาน 

 
ความสําคัญของการเขียน 

อาจกลาวสรุปไดดังนี้  
1.  การเขียนเปนการสื่อสารของมนุษย 
2.  การเขียนเปนเครื่องถายทอดความรูและสติปญญาของมนุษย 
3.  การเขียนเปนเครื่องระบายออกทางอารมณของมนุษย 
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4.  การเขียนสามารถสรางความสามัคคีในมนุษยชาติ 
5.  การเขียนสามารถทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในชีวิต เชน การศึกษา เปนตน 
6.  การเขียนสามารถประกอบเปนอาชีพได เชน นักเขียนนวนิยาย สารคดี ขาว เปนตน 

 
ลักษณะของงานเขียนที่ดี 

งานเขียนที่ดี คือ งานเขียนที่ผูเขียนเขียนดวยความรับผิดชอบ เขียนอยางประณีต 
เลือกใชรูปแบบของการเขียน เลือกเนื้อหา และถอยคําภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล
ที่อาน 

เขียนดวยความรับผิดชอบ หมายถึงผูเขียนจะตองรับผิดชอบในความถูกตองของ
เนื้อหาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล มองปญหาตางๆ อยางถี่ถวนและลึกซึ้ง มุงแตเฉพาะให
ผูอานเกิดความรูสึกและเกิดทัศนคติที่ดีงามอันลวนแตเปนประโยชนแกผูอานทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 

เขียนดวยความประณีต หมายถึงผูเขียนจะตองใชความสุขุม รอบคอบ เอื้อตอ
วัฒนธรรมทางดานภาษา ขนบประเพณี พยายามสรางสรรคคานิยมที่ดีงาม แสวงหาความรูและมี
ความคิดที่เปนของตนเอง ขจัดขอบกพรองทั้งปวงออกไปใหหมดสิ้น ทบทวนดูความถูกตองทุก
ถอยคําทุกวรรคตอน ไมใชเขียนอยางขอไปที 

การเลือกใชรูปแบบของการเขียนใหเหมาะสมกับเนื้อหา เปนศิลปะอยางหนึ่ง ที่จะ
ชวยใหผูอานแลเห็นทั้งสาระของเรื่องและเห็นเจตนาของผูเขียนไดสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งชี้ใหเห็นวา
ผูเขียนเปนผูมีภูมิความรูนาศรัทธาเพียงใด ไมใชเปนคนที่มีแตความรูหรือความคิดแตกขาดระบบ
แบบแผน 

การเลือกใชถอยคําภาษาไทยใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ยอมแสดงวา
ผูเขียนเอื้อสนองตอผูอานมากกวามุงแตจะสนองอารมณและความคิดของตนเอง   

นอกจากนี้ ลักษณะของงานเขียนที่ดีควรมีองคประกอบ 7 ประการ คือ  
ภาษาดี หมายถึง ใชภาษาประณีต มีประสิทธิภาพ 
มีแงงาม หมายถึง งานเขียนนั้นมีจุดเดนที่เราอารมณผูอาน  
ความเที่ยงธรรม หมายถึง งานเขียนที่ไมมีอคติกับใครเปนสวนตัว 
มุงสําคัญ หมายถึง มีจุดประสงคหลักที่เดนชัด 
สรรคจําเปน หมายถึง นําเสนอสิ่งที่ผูอานเห็นวาสําคัญมากจนขาดไมได 
เดนเนื้อหา หมายถึง ผูอานจะตองไดประโยชนคุมคา และเนื้อหาโดดเดนมีเอกลักษณ 
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การสรางสรรคงานเขียน 
ส่ิงสําคัญที่จะทําใหการเขียนประสบความสําเร็จและมีคุณคาควรประกอบดวย

องคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 
 
1.  ความคิด 
 นับเปนสิ่งสําคัญประการแรกที่จะนําผูเขียนกาวไปสูความสําเร็จ ความคิดจะตอง

เฉียบแหลม ลึกซึ้ง ซึ่งตองขึ้นอยูกับพื้นฐานเดิม หรือประสบการณหรือส่ิงแวดลอมเดิมดวย แต
อยางไรก็ตามการอานมาก ยอมชวยใหมีความคิดที่ดีข้ึนและเมื่อมีความคิดที่ดีก็ยอมถายทอด
เนื้อหาเปนงานเขียนที่ดีไดดวย 

 
2.  การถายทอดความคิด 
 คือ การถายทอดความคิดออกเปนตัวอักษร ก็คือการเขียนนั่นเอง บางคนมีความคิด

ดีแตถายทอดไมเปน เพราะขาดการฝกฝนและไมกลาที่จะเขียน อยางนี้ยอมไมประสบความสําเร็จ 
แตบางคนมีความคิดดีและสามารถถายทอดไดอยางดีอีกดวย เพราะเขามีประสบการณ ความ
ชํานาญและกลาแสดงออก 

 
3.  การใชภาษาที่เหมาะสม 
 นับเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะการใชภาษาเปนสื่อชี้นําไปสูความเขาใจ 

ความซาบซึ้ง นักเขียนบางคนใชภาษาเพียงไมกี่วรรคสามารถเรียกอารมณ ปลุกเรา ใหผูอานมี
ความเห็นคลอยตาม และเชื่อถือได  
 
การเขียนเปน  

การเขียนตองอาศัยทั้งหลักวิชาและศิลปะ การหมั่นศึกษาหลักการเขียน และรูจักสังเกต
วิธีเขียนของผูที่มีความสันทัดจะเปนแนวทางสําหรับผูเร่ิมหัดเขียน และการฝกฝนอยูเสมอ ฝกอยาง
ถูกวิธีจะชวยใหเกิดความชํานาญ 

การอานมากฟงมาก โดยใชความสังเกตจะชวยสรางสมความรอบรูและความคิดซึ่ง
เปรียบเสมือน “ทุน” ที่จะใชเขียนไดสะดวก ผูรักการเขียนจําเปนตองทําตนใหเปน “พหูสูต” ไมควร
ปลอยใหส่ิงที่พบเห็นผานเลยไปโดยไมสังเกตใครครวญและจดจํา 
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ตําราอลังการศาสตร กลาววา “ความคิดเปนหัวใจสําคัญของงานเขียน ความรอบรูเปน
เครื่องประดับ และความใกลครูชวยใหเขียนงายขึ้น” คําวาใกลครู หมายถึง การหมั่นศึกษาวิธีเขียน
ของนักเขียนที่มีชื่อเสียง การสอบถามผูชํานาญการ การรูจักเลือกสรรแบบการเขียนที่ดีมาปรับใช
ใหเหมาะสม รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงใหเร็วที่สุดและมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 
จะเขียนอะไร 

เนื้อหาสาระของการเขียน ถากลาวโดยยอที่สุดจะจําแนกไดเพียงสามประการเทานั้น คือ 
ความรูที่ควรรู ความคิดเห็นที่เปนประโยชน และการพัฒนาอารมณหรือความรูสึกใหเจริญงอกงาม 

 
ความรูที่ควรรู ผูเขียนตองวิเคราะหจากผูอานโดยอนุมานไดวาผูที่จะอานรูส่ิงที่เราจะ

เขียนอยูกอนแลวเพียงใด ควรจะ”บอก”ใหรูอะไรอีกบาง บอกอยางไร แคไหนจึงจะ “รับ” ได 
“นําไปใชใหเกิดประโยชน” ได  

ความคิดเห็นที่เปนประโยชน คือ ความคิดเห็นที่ชวยใหผูอานเรืองปญญา ยั่วยุใหรูจัก
คิดอยางมีเหตุผลกระตุนใหคิดเปน ใหรูจักคิดอยางรอบคอบลึกซึ้ง คิดอยางไมมีอคติ คิดสรางสรรค
ส่ิงที่ดีงามเปนคุณแกตนและสังคม  

การพัฒนาอารมณหรือความรูสึกใหเจริญงอกงาม คือ การเขียนใหผูอานเกิด
อารมณคลอยตาม เพื่อขจัดอารมณที่บกพรองและเปนอุปสรรคตอความเจริญทั้งทางกาย วาจา 
และจิตใจ เชน ปลอบใหวางความทุกข ยั่วยุใหมีมานะ ติติงใหเกิดความละอายที่จะประพฤติผิด 
หรือเรงเราใหเปนคนกลา เสียสละ เหลานี้เปนตน 

 
ลองพิจารณาตัวอยางงานเขียน เรื่องไขครึ่งใบ จากเรื่อง Half an Egg โดย Goerge 

Mc Callum แปลโดย ซอแซมร็อก ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีเกี่ยวกับการเขียน 
 
หนังสือรายสัปดาห แซทเตอรเดย อีเวนนิ่งโพสต ซึ่งมีทานเบนจามิน แฟรงคลิน เปนผู

กอต้ังในสหรัฐ ไดยืนยงคงอยูมาจนปจจุบันนับไดสองรอยปเศษแลว มีชาวอเมริกันและคนชาตอ่ืิน
ทั่วโลกนิยมชมชอบไมนอย  

ระหวางป ค.ศ.1899 ถึง ค.ศ.1936 นายยอรช ฮอเรซ โลริเมอร ไดเปนบรรณาธิการผูมี
อํานาจเด็ดขาด ตัดสินใจวาเรื่องของใครไดลงในหนังสือวารสารฉบับนั้น หรือใหลงตะกรา ใครจะ
คัดคานไมได  
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นายโลริเมอร ตองตรวจคัดเลือกเรื่องที่จะนําลงพิมพต้ังแตหนุมจนแกมาอยางหนัก จน
กลายเปนผูเชี่ยวชาญทางนี้โดยเฉพาะ 

วันหนึ่งเขาไดรับจดหมายตอวาจากผูอยากเปนนักเขียน ซึ่งแสดงความเสียอกเสียใจ
อยางมาก “สัปดาหที่แลวคุณไดสงเรื่องที่ดิฉันเขียน กลับมาให” เธอเริ่ม “ดิฉันแนใจวาคุณไมได
อานมันจริงจังหรอก เพราะเทาที่ทดสอบดูตนฉบับหนา 14,15,16 ดิฉันเอากาวติดบางสวนไว 
ตนฉบับที่สงคืนไมมีอะไรเกิดขึ้นกับหนาที่แปะกาวไวเลย จึงเปนการพิสูจนวา คุณใชอํานาจไม
เปนธรรม ผลุนผลันตัดสินใจโดยไมทันอานใหตลอดดวยซ้ําไป ดิฉันแนใจโดยไมตองสงสัยเลยวา 
คุณเปนคนลุแกอํานาจ มีโมหะ โทสะ ฉันทาคติครอบงําอยางนาละอายตัวเองอยางที่สุด” 

นายโลริเมอร ตอบจดหมายฉบับนั้นสั้นๆ ดังนี้ 
“ตอนอาหารเชาเมื่อผมตอยไขจะเอารับประทาน ผมไมจําเปนรับประทานจนหมดฟองจึง

รูวามันเสียหรอกครับ” 
 
 
จากเรื่องสั้นดังกลาว แสดงใหเห็นวาคําพูดแมเพียงสั้นๆ ของนักปราชญ ยอมมีความคมลึก

บาดความรูสึกของผูอานไดเปนอยางดี 
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กระบวนการเขียน  มี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกอนเขียน ข้ันลงมือเขียน และขั้นหลังเขียน โดยสรุปเปน
แผนภูมิ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (พิสมัย อําไพพันธุ, 2539) 
 

ระดมพลังสมอง 

กอนเขียน 

ขั้นเขยีน 

หลังเขียน 

เลือกเรื่อง 

ต้ังจุดมุงหมาย 

รวบรวมขอมูล     
ดวยวิธีตางๆ 

วางแผนการคิด
วางโครงเรื่อง 

เขียนตนรางขยายรายละเอยีด
ตามแผน 

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับผูอ่ืน(เพื่อน, อาจารย) 

ทบทวน ปรับแกตนราง ทํางานเขียนใหสมบูรณ 

สรางกลุมคําสมัพันธ 

สอบถาม สัมภาษณ 

ศึกษาสืบคนจากการอาน 

อ่ืนๆ 

ทําแผนภาพความคิด
สัมพันธของเรือ่ง 

ทําหัวขอโครง

ไดตนรางงานเขียน 

กระบวนการเขียน 
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การเขียนคํา 
 
 

ผูใชภาษาไทยโดยทั่วไปที่ไมใชนักภาษาหรือครูอาจารยผูสอนภาษาไทย มักไมใครเห็น
ความสําคัญของการเขียนสะกดคําภาษาไทยใหถูกตอง โดยสวนใหญมักคิดวาเขียนผิดไปก็ไมเปน
ปญหาในการสื่อสาร รานอาหารก็ยังคงขายอาหารได  รานขายของก็ยังคงขายของได  นักโฆษณา
ก็ยังสามารถดึงดูดใจใหคนมาซื้อสินคาหรือใชบริการได แมชื่อสินคาหรือสรรพคุณตาง ๆ จะสะกด
ผิดก็ตาม ผลที่ตามมาคือ คําผิดที่พบเห็นไดทั่วไปตามหางราน สินคา ส่ือโฆษณาตาง ๆ หรือแมแต
ในหนวยงานภาครัฐซึ่งนาจะเปนสถานที่เผยแพรภาษาไทยที่ถูกตอง เนื่องจากตองใชภาษาเขียนที่
เปนทางการในการติดตอส่ือสาร ก็ยังมีขอบกพรองเรื่องการเขียนคําปรากฏใหเห็น แทที่จริงแลวการ
เขียนสะกดคําใหถูกตองนั้นมีความสําคัญที่ผูใชภาษาไทยทุกคนไมควรมองขาม  

 
ความสําคัญของการเขียนสะกดคําใหถูกตอง  
 

1.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการสงสาร 
ในภาษาไทยจัดวา “คํา” เปนกลุมของเสียงที่เล็กที่สุดที่มีความหมาย ซึ่งใชติดตอ 

ส่ือสาร ส่ือความคิด อารมณความรูสึก หรือความตองการของผูสงสารไปยังผูรับสาร 
การสื่อความหมายของถอยคําตาง ๆ ไมคอยกอใหเกิดปญหามากนักหากเปนการ

ส่ือสารดวยเสียงหรือคําพูด เนื่องจากมักมีสถานการณรวมไปถึงการใชอวัจนภาษาของผูพูด เชน 
ทาทาง น้ําเสียง สีหนา แววตา ฯลฯ ประกอบการพูดเพื่อชวยสื่อความหมายใหเขาใจชัดเจนขึ้น 
และผูฟงก็สามารถซักถามไดทันทีเมื่อไมเขาใจ แตในกรณีที่เปนการเขียน ผูอานอาจไมมีโอกาสได
ซักถามผูเขียน ดังนั้นหากเขียนคําบางคําผิดพลาดไปก็อาจทําใหการสื่อสารไมถูกตองตรงตามเจตนา
ของผูสงสารได 

ตัวอยางที่ 1 
 

มีแวววาผลจากการทํางานหนักจะทําใหคุณรัตนไดดํารงตําแหนงประธานคนใหม 
 

เมื่อพิจารณาตัวอยางขางตน คําวา “แวว” จะทําใหผูอานเขาใจวา “มีเสียงคนพูดกัน
เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว” แตในความเปนจริงแลวผูเขียนตองการใชคําวา “แวว” ซึ่งหมายถึง “มี
ลักษณะสอใหเห็นวาจะเปนไปอยางนั้น” ซึ่งเปนการคาดการณของผูเขียนเอง ไมใชจากการไดยิน
คนอื่นพูด แสดงใหเห็นวาเพียงแคการใสรูปวรรณยุกตผิดก็ทําใหผูอานแปลความหมายผิดพลาดได 
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ตัวอยางที่ 2 
   

พิศพักตรทรามวัยวิลัยนัก วงพักตรคือแขไขในเวหา 
 

เมื่ออานคําประพันธขางตนทําใหแปลความหมายไดวา ดวงหนาของหญิงสาวเหมือน 
กับพระจันทรที่คนสมัยนี้มองเห็นคือมีรองหลุมตะปุมตะปา ไมใชดวงหนาที่งดงามดังพระจันทรที่ใช
เปรียบเปรยกันมา เนื่องจากคําวา “วิลัย” แปลวา “ความยอยยับ” หากตองการความหมายวา “งาม” 
ตองใชคําวา “วิไล” จึงเห็นไดวาการสะกดคําผิดสามารถเปลี่ยนเจตนาของผูประพันธที่ตองการชม
ความงามใหกลับกลายเปนการตําหนิได 
 

2.  เพื่อแสดงความเปนเอกภาพของคนในชาติ 
วัฒนธรรมที่มนุษยแตละกลุมชาติพันธุสรางขึ้นทั้งดานการกิน การแตงกาย การอยู

อาศัย การละเลน ความเชื่อ รวมถึงภาษา ลวนเปนปจจัยสําคัญที่หลอหลอมใหคนในกลุมเกิด
ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน สงผลใหกลุมชนที่ดํารงชีวิตอยูในวัฒนธรรมเดียวกันเกิดความมั่งคงเปน
ปกแผน และสามารถสรางชาติของตนขึ้นมาได 

เชนเดียวกับประเทศไทย แมวาจะมีคนหลากหลายกลุมชาติพันธุ ใชภาษาแตกตาง
กันไปในแตละทองถิ่น แตก็มีการกําหนดภาษามาตรฐานหรือภาษากลางใหใชเหมือนกันทั้งประเทศ 
และมีลักษณะถูกตองตามอักขรวิธีไทยซึ่งแสดงถึงเอกลักษณของชาติ การเขียนสะกดคําใหถูกตอง
ตามแบบแผนในพจนานุกรมจึงกอใหเกิดเอกภาพทางดานภาษาอันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ทาํ
ใหคนในชาติรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

ในทางตรงกันขาม หากกลุมคนแตละชาติพันธุ แตละทองถิ่นในประเทศไทยตางใช
ภาษาของตนเอง ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะเกิดขึ้นเฉพาะในกลุมของตน ความเปนชาติ
ไทยก็ไมอาจเกิดขึ้นได    ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองใสใจการใชภาษาไทยตั้งแตหนวยเล็กที่สุด คือ คํา 
ทั้งคําไทยแท คํายืม คําทับศัพท และคําศัพทบัญญัติ โดยเขียนใหถูกตองตามอักขรวิธีที่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 

การเขียนคําใหถูกตองจึงมีความสําคัญทั้งในดานการสื่อสารใหบรรลุวัตถุประสงค 
อันถือเปนหนาที่หลักของภาษา และดานการแสดงความเปนเอกภาพของคนในชาติ ซึ่งมีผล
สืบเนื่องถึงความมั่นคงของประเทศ 
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สาเหตุที่ทําใหเขียนสะกดคําผิด 
 

1.  ภาษาไทยมีคํายืมจากภาษาตางประเทศ 
คําไทยแทมักไมกอใหเกิดปญหาดานการเขียนคําเทาใดนัก เนื่องจากเสียง 1 เสียง

จะแทนดวยตัวอักษร 1 ตัว และมีการสะกดคําตรงตามมาตรา เชน นั่ง ไถ เสือ ไฟ ดี ชา ฯลฯ แต
ปญหาสวนใหญจะเกิดกับคํายืมภาษาตางประเทศโดยเฉพาะที่พบมากในภาษาไทย ไดแก คําภาษา
บาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร เนื่องจากมีการเขียนสะกดคําไมตรงตามมาตรา หรือมีอักษร
หลายตัวแทนเสียง 1 เสียง ดังตัวอยาง 

ภาษาบาลี     - พุทธ   มิจฉา   ธัญญาหาร   เภสัช   โอรส    
ภาษาสันสกฤต      - ศาสตร   สุพรรณ   ทฤษฎ ี  อุทยาน   หฤทัย     
ภาษาเขมร   - ทูล   เจริญ   ผลาญ  กังวล   เพ็ญ 
ในสมัยรัชกาลที่ 8 เมื่อป พ.ศ.2485 จอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงเคยออกประกาศ

ปรับปรุงตัวอักษรไทยใหกะทัดรัดขึ้น โดยตัดพยัญชนะบางตัวที่มีเสียงซ้ํากัน และตัดสระที่ใชนอยๆ 
ออก เชน ใชคําวา สมควน แทน สมควร , ประกาส แทน ประกาศ , ไน แทน ใน เปนตน แตเมื่อหมด
สมัยรัฐบาลนี้ ประชาชนก็กลับมาใชรูปศัพทแบบเดิมอีกครั้ง (อิงอร สุพันธุวณิช, 2527, หนา 660-
672) 
 

2.  ไมทราบความหมายของคํา 
สืบเนื่องจากการยืมคําภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรเขามาใชใน

ภาษาไทยเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดคําพองเสียง คือ คําที่ออกเสียงเหมือนกัน แตมีรูปเขียนตางกัน 
และมีความหมายตางกัน ทั้งที่เปนการพองเสียงของคําที่มาจากภาษาเดียวกันและตางภาษากัน เชน  

เชาว (ป.) หมายถึง      ว. เร็ว เชน ในคําวา เชาวไว 
เชาวน (ป.)     หมายถึง     น. ปญญาหรือความคิดฉับไว ปฏิภาณไหวพริบ  
        เชน ในคําวา เชาวนปญญา 
สดมภ (ส.)    หมายถึง น. เสา หลัก เชน ในคําวา จัตุสดมภ 
สะดม (ข.) หมายถึง ก. ขโมยโดยวางยาใหหลับ เชน ในคําวา ปลนสะดม 
มุก หมายถึง น. หอยทะเลชนิดหนึ่ง เชน ในคําวา ไขมุก 

 น. วิธีทําใหขบขัน เชน ในคําวา มุกตลก 
มุข (ป., ส.) หมายถึง   น. หนา ปาก ทาง หัวหนา สวนของตึกหรือเรือนที่ยื่น 

                                                                  ออกมาจากสวนใหญ เชนในคําวา หนามุข มุขมนตรี 
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คําพองเสียงที่มักเขียนผิดเนื่องจากไมทราบความหมายของคํา 
 

โจทกจําเลย    โจทยเลข    โจษจัน 
ทูลเกลาฯ    ทูลกระหมอม    ทูนหัว    เทิดทูน 
เวนคืน    ตระเวน    เขาเวร    เวรกรรม    จองเวร 
เพศหญิง    อาเพศ    สมเพช    เภทภัย    เบญจเพส  
อากาศ    อวกาศ    โอกาส    เกงกาจ    กาดสวนแกว     
วิไล(งาม)    วิลัย(ความยอยยับ)    บรรลัย    กําไล    พาไล  
ซึมทราบ(รูละเอียด)    ซึมซาบ(เอิบอาบ)    ซาบซาน    ซาบซึ้ง 
ญาติมิตร    อนุญาต    ไสยาสน    ยุรยาตร    ยาตรา    มารยาท     
พากยหนัง    วิพากษวิจารณ    จุลภาค    ภาคทัณฑ    ภาคเรียน     
สาปแชง    ทะเลสาบ    สาบสูญ    สาบเสื้อ    เหม็นสาบ    แมลงสาบ       
จัดสรร    เลือกสรร    สรางสรรค    รังสรรค    สีสัน    สัณฐาน    สัญญา         
ปราศรัย    อัธยาศัย    อัชฌาสัย    สงสัย    จิตพิสัย    ไสไม    ใสบริสุทธิ์ 
พิษสง    พิศวาส    พิสดาร    พิสมัย    จตุรพิธ    พิพิธภัณฑ    มหาบพิตร  
ขันหมาก   ขันชะเนาะ   ขันที   เขตขัณฑ    ขัณฑสกร   พระขรรค    ขันธ 5 
อารมณ    เจตนารมณ    ร่ืนรมย    เริงรมย    อภิรมย    ปรารมภ    รมควัน     
สารประโยชน    สารทุกขสุกดิบ    สาระสําคัญ    สาระบันเทิง    สาระสังเขป 
สัญญาณ    สัญชาตญาณ    วิญญาณ    ญาณวิเศษ    ยวดยาน    หยอนยาน 
ประพาส(เที่ยวไป)    ประภาษ(บอก)    ประภาส(แสงสวาง)    อาพาธ    อัมพาต     
วางมาด    มาตรแมน    สมมาตร    ไตรมาส    อธิกมาส    ปรามาส    เบญจมาศ 
โครงการ    การงาน    รูปการ    รักษาการ    เหตุการณ    ตรวจการณ    กลอนกานท     
ปฐมนิเทศ    ปจฉิมนิเทศ    สารนิเทศ    สารสนเทศ    เทศนา    มัคคุเทศก    ศึกษานิเทศก      
เครื่องหมายดอกจัน    จันอับ    อัศจรรย   อัฒจันทร    ดอกไมจันทน    จัณฑาล    จัญไร   

น้ําจัณฑ    จรรยามารยาท 
จักสาน    สืบสาน    ภาคอีสาน    แกนสาร    ชางสาร    ราชสาสน    ศาลพระภูมิ    ศานติ 
มีดบาด    บาดทะยัก    บาทหลวง    กากบาท    ตักบาตร    บิณฑบาต    อุกกาบาต    

อสนีบาต    ลูกบาศก    บวงบาศ     
รูปพรรณ    ผิวพรรณ    พรรณไม    พืชพันธุ    กรรมพันธุ    เกี่ยวพัน    ผูกพัน    พันทาง     

ครุภัณฑ 
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บัญชา    บัญชร    บันได    บันเทิง    บันดาล    บรรทุก    บรรทัด    บรรลัย    บรรณศาลา    
บัลลังก    บัณฑิต    บัณฑูร    บัณเฑาะก(กะเทย)    บัณเฑาะว(กลอง)    ปางบรรพ     
 

3.  ไมทราบหลักเกณฑการทับศัพท 
ในปจจุบันไทยรับคําศัพทภาษาตางประเทศเขามาใชเปนจํานวนมาก และเขียน

สะกดคําทับศัพทแตกตางกันไป ราชบัณฑิตยสถาน (ม.ป.ป.) จึงไดกําหนดหลักเกณฑการทับศัพท
เพื่อใชเขียนคํายืมภาษาตางประเทศตามอักขรวิธีไทย ดังนี้  

1.  การทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท และ
ใหเขียนในรูปที่อานไดสะดวกในภาษาไทย 

2.  การวางหลักเกณฑไดแยกกําหนดหลักเกณฑการทับศัพทภาษาตาง ๆ แตละ
ภาษาไป 

3.  คําทับศัพทที่ใชกันมานานจนถือเปนภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถานแลว ใหใชตอไปตามเดิม เชน ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เชิ้ต, กาซ, แกส 

4.  คําวิสามานยนามที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิม เชน Victoria = 
วิกตอเรีย, Louis = หลุยส, Cologne = โคโลญ 

5.  ศัพทวิชาการซึ่งใชเฉพาะกลุม ไมใชศัพททั่วไป อาจเพิ่มเติมหลักเกณฑข้ึนตาม
ความจําเปน 

สําหรับหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษซึ่งเปนคําศัพทที่คนไทยเขียนผิดกัน
มากนั้น ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดหลักเกณฑไว สรุปไดดังนี้ 

1.  สระและพยัญชนะใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ เชน 
blood = บลัด, necktie = เนกไท, fruit = ฟรุต, capsule = แคปซูล 

2.  พยัญชนะตัวที่ไมออกเสียงในภาษาไทย ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับ เชน 
bird = เบิรด, harbour = ฮารเบอร แตถามีพยัญชนะที่ไมออกเสียงอยูทั้งหนาและหลังตัวสะกดให   
ตัดพยัญชนะที่ไมออกเสียงตัวหนาออก และใสทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตัวสุดทาย เชน world = 
เวิลด, quartz = ควอตซ, Johns = จอนส, first = เฟสต 

3.  ใหใสไมไตคูในกรณีที่ใหผูอานเห็นแตกตางจากคําไทย เชน mob = ม็อบ (ให
ตางจากคําวา มอบ) หรือชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง เชน Okhotsk = โอค็อตสก 

4. การเขียนคําทับศัพท ไมตองใสเครื่องหมายวรรณยุกต ยกเวนในกรณีที่คํานั้นมี
เสียงซ้ํากับคําไทยจนทําใหเกิดความสับสน อาจใสเครื่องหมายวรรณยุกตได เชน coke = โคก 
(ไมใหซ้ํากับ โคก), coma = โคมา (ไมใหซ้ํากับ โคมา) 
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5.  คําที่มีพยัญชนะซอน (double letter) เปนตัวสะกด ถาเปนศัพททั่วไปใหตัดออก
ตัวหนึ่ง เชน boss = บอส, ball = บอล แตถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไวทั้ง 
2 ตัว โดยใสทัณฑฆาตไวที่ตัวทาย เชน cell = เซลล, James Watt = เจมส วัตต    

 
คําที่พบวาเขียนผิดกันมาก ไดแก คําศัพทภาษาอังกฤษที่สะกดดวยตัว -c, -k, -ck 

และ -t หลักการทับศัพทใหถอด -c, -k, -ck เปน -ก และถอด -t เปน -ต เชน 
-c picnic , clinic           =      ปกนิก, คลินิก 
-k   chalk , brake           =      ชอลก, เบรก 
-ck shock , lock ,           =      ช็อก, ล็อก 
-t   catwalk , battery      =      แคตวอลก, แบตเตอรี่ 

 
4.  คําบางคําไมมีกฎเกณฑกําหนด หรือมีขอยกเวนไมเปนไปตามกฎเกณฑ  

คําในภาษาไทยสวนใหญมีกฎเกณฑการเขียนที่ยึดถือเปนหลักได แตมีคําบางกลุมที่
ไมมีกฎเกณฑกําหนดตายตัว แตใชตามกันมาแตโบราณ ดังคําที่ข้ึนตนดวย กระ- และ กะ- เชน 

กระ-  กระงอนกระแงน  กระจอยรอย  กระดุกกระดิก  กระทบกระทั่ง  กระแอม 
กะ- กะดํากะดาง  กะเทาะ  กะปริบกะปรอย  กะเปบกะปาบ  กะหลุกกะหลิก 
คําบางคําโดยเฉพาะคําที่เกิดขึ้นใหมมีกฎเกณฑกําหนดไว แตการเขียนคํากลับไม

เปนไปตามกฎเกณฑนั้น โดยที่ไมมีเหตุผลอธิบายไดวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น ทําใหเกิดความลักลั่น
เร่ืองการสะกดคําขึ้น ดังตัวอยางคําทับศัพทภาษาอังกฤษ เชน 

intercom    =    อินเตอรคอม        กับ      internet     =    อินเทอรเน็ต 
internet      =    อินเทอรเน็ต กับ netball      =    เนตบอล 
plaster       =    ปลาสเตอร กับ plastic      =    พลาสติก 
หรือพยัญชนะตน p- ราชบัณฑิตยสถานกําหนดใหใช พ- เชน place = เพลส, part-

time = พารตไทม แตก็ยกเวนกลุมพยัญชนะบางกลุม เชน super-, -per, -pic, -py ที่ไทยนิยมใช 
ป- ใหใช ป- ดังตัวอยาง 

superman   =   ซูเปอรแมน  bumper   =   บัมเปอร  
topic     =   ทอปปก   hippy       =   ฮิปป 
ภาษาไทยมักมีลักษณะการใชตามความนิยม ดังนั้นการเขียนคําบางคําจึงนํา

กฎเกณฑมาใชไมได จําเปนตองอาศัยการฝกฝนและทบทวนอยูเสมอ เพื่อใหเขียนสะกดคําไดอยาง
ถูกตอง 
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5.  ไมทราบหลักภาษา   
การเขียนคําในภาษาไทยจําเปนตองทราบเกณฑการเขียนใหถูกตองตามหลักภาษา   

เชน หลักการผันรูปวรรณยุกต หลักการประวิสรรชนีย หลักการใช ศ, ษ, ส  หลักการใช ไอ, ใอ, อัย, 
ไอย  หลักการใช บรร, บัน หลักการใช อํา, อัม  หลักการใช -รร  หลักการเขียนคําสมาส เปนตน 
หากไมทราบหลักการเขียนก็อาจทําใหเขียนสะกดคําผิดได เชน 

คําที่เขียนผิด            คําที่เขียนถูก          หลักภาษา 
นะคะ , เชิ๊ต  นะคะ , เชิ้ต  หลักการผันวรรณยุกต 
ฉนั้น , คนึง   ฉะนั้น , คะนึง         หลักการประวิสรรชนีย 
พิสวาท , พิสมัย       พิศวาส , พิสมัย         หลักการใช ศ, ษ, ส 
อะหลั่ย , อาชานัย       อะไหล , อาชาไนย หลักการใช ไอ, ใอ, อัย, ไอย     
บรรดาล , บรรเทิง    บันดาล , บันเทิง         หลักการใช บรร, บัน 
อัมหิต , อํามพาต        อํามหิต , อัมพาต หลักการใช อํา, อัม 
กันแสง , กันโชก       กรรแสง , กรรโชก หลักการใช -รร   
อิสระภาพ , กาละเทศะ อิสรภาพ , กาลเทศะ      หลักการเขียนคําสมาส 

 
6.  ใชแนวเทียบผิด 

โดยปกติแลวเมื่อตองเขียนคําที่ไมคุนเคย คนจํานวนมากจะใชคําที่เคยพบเห็นและ
ออกเสียงอยางเดียวกันเปนแนวเทียบ จึงทําใหสะกดคําผิดหลักเกณฑและสื่อความหมายผิดไป
จากเดิม 

ตัวอยางคําที่มักเขียนผิดเนื่องจากใชแนวเทียบผิด 
แนวเทียบ                    คําที่เขียนผิด         คําที่เขียนถูก 
ใบพลู                     ถั่วพลู            ถั่วพู 
พืช              กําพืช               กําพืด 
เวรกรรม                           เวรคืน            เวนคืน 
เผลอ              เผลอเรอ   เผอเรอ 
ครีม              ไอศครีม            ไอศกรีม  
สงฆ               อานิสงฆ    อานิสงส 
บุคคล              บุคคลากร  บุคลากร 
สัณฐาน                    ปฏิสัณฐาน  ปฏิสันถาร 
ประจันหนา             ประจันบาน  ประจัญบาน  



 163

แนวเทียบ                   คําที่เขียนผิด                   คําที่เขียนถูก 
ประดิษฐ                   ประดิษฐประดอย          ประดิดประดอย 
พุทธศาสนา       คริสตศาสนา          คริสตศาสนา 
พุทธศาสนิกชน           คริสตศาสนิกชน          คริสตศาสนิกชน 

 
7.  เขียนตามการออกเสียง 

คนไทยสวนใหญออกเสียงคําบางคําผิดไปจากรูปเขียน เพื่อความสะดวกในการออก
เสียงหรือตามความนิยมซึ่งมี 2 แบบ ไดแก การออกเสียงพยางคแบบเบา-หนัก ดังที่พบในคํากรอน 
เชน หมากมวง กรอนเปน มะมวง, สายดึง กรอนเปน สะดึง, ตาวัน กรอนเปน ตะวัน, ตนขบ กรอน
เปน ตะขบ เปนตน และการออกเสียงพยางคแบบหนัก-เบา-หนัก เชน ชีผาขาว ออกเสียงเปน 
ชีปะขาว, ทุนทรัพย (ทุน-ซับ) ออกเสียงเปน ทุน-นะ-ซับ, ภรรยา (พัน-ยา) ออกเสียงเปน พัน-ระ-ยา 
เปนตน      

การออกเสียงตามความนิยมดังตัวอยางที่กลาวมาขางตน รวมไปถึงการออกเสียงผิด
เพราะความไมรู เปนสาเหตุที่ทําใหเขียนคําผิดไดทั้งในตําแหนงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต 

ตัวอยางคําที่มักเขียนผิดตามการออกเสียง 
1.  การออกเสียงพยางคแบบ เบา-หนัก 

                           คําที่เขียนผิดตามการออกเสียง  คําที่เขียนถูก 
  สล่ิม     ซาหริ่ม 
  มะเหมี่ยว    มาเหมี่ยว 

2.  การออกเสียงพยางคแบบ หนัก-เบา-หนัก 
  คําที่เขียนผิดตามการออกเสียง  คําที่เขียนถูก 
  ซาละเปา    ซาลาเปา 
  จาละเม็ด    จะละเม็ด      
  ผาคะมา     ผาขาวมา               

3.  การออกเสียงผิดเพราะความไมรู  
  คําที่เขียนผิดตามการออกเสียง  คําที่เขียนถูก 
  จั๊กจั่น     จักจั่น 
  กะจิ๊ดริด    กระจิริด  
  บังสกุล    บังสุกุล 
  มัคทายก    มัคนายก 
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  คําที่เขียนผิดตามการออกเสียง  คําที่เขียนถูก 
  หยิบโหยง    หยิบหยง 
  วันทยาหัตถ    วันทยหัตถ  

    ผมหยักโศก    ผมหยักศก 
 

8.  เคยชินกับรูปภาษาที่ผิด 
คําที่พบเห็นบอยครั้งมักทําใหเกิดความเคยชิน แมจะไมไดต้ังใจจดจําแตสมองก็เก็บ

คําเหลานั้นไวเปนคลังคําศัพทแลว ยิ่งพบเจอคําที่สะกดผิดบอยครั้ง ก็จะยิ่งทําใหคุนเคยมากขึ้น
และคิดวาเปนคําที่ถูกตอง สวนคําที่ถูกตองกลับเห็นวาผิดเพราะรูสึกวาไมคุนตา 

คํากลุมนี้มักเปนคําที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน พบเห็นไดตามรานคา ปายโฆษณา หรือ
ตามสื่อตาง ๆ เชน 

คําที่เขียนผิด    คําที่เขียนถูก 
กะทะ     กระทะ 

           ลาดหนา    ราดหนา 
ผัดไท     ผัดไทย 
กระเพรา    กะเพรา 
ลําใย     ลําไย 
ใสหมูสับ    ไสหมูสับ     
คุกกี้     คุกกี้ 
เครื่องสําอางค    เครื่องสําอาง 

 
9.  ผูเขียนละเลยวิธีการเขียนที่ถูกตอง 

ปญหาอีกประการหนึ่งของการเขียนสะกดคําผิดอักขรวิธีไทย เกิดจากตัวผูเขียนเอง
ที่แมวาจะทราบหลักเกณฑการเขียน แตก็ละเลยวิธีการเขียนที่ถูกตอง ความผิดพลาดมักเปนเรื่อง
การวางรูปวรรณยุกตและสระผิดตําแหนง ดังตัวอยาง 

คําที่เขียนผิด    คําที่เขียนถูก 
สวน     สวน 
แตงตัง     แตงตั้ง 
เพิมพนู     เพิ่มพูน 
กวยเตียว     กวยเตี๋ยว 
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ดังนั้น เพื่อใหสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึง
จําเปนที่ผูเขียนตองทราบหลักเกณฑการเขียนสะกดคํา มีความรอบรูเกี่ยวกับที่มาและความหมาย
ของคําศัพท มีความชางสังเกต ชางจดจํา และใหความสําคัญแกวิธีการเขียนที่ถูกตองตามหลัก
ภาษาไทย นอกจากนี้ยังควรอานและเขียนใหมาก โดยกระทําอยางสม่ําเสมอ เพราะเปนปจจัย
สําคัญในการฝกฝนทักษะทางภาษา.  
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การเขียนประโยค 
 
 
ความสามารถเขียนประโยคที่ดีเปนพื้นฐานของการเขียนขอความหรือเร่ืองราวที่ดี  โดย

ประโยคที่ดีคือประโยคที่แจมแจง  แสดงรายละเอียดตางๆ อยางเปนระเบียบ  ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ  ทําใหผูอานเขาใจตรงตามที่ผูเขียนตองการ  และสัมพันธกับประโยคอื่น ๆ อยาง
เหมาะสม (ปรีชา   ชางขวัญยืน, 2525, หนา 172) ทวากอนที่จะเรียนรูเร่ืองการเขียนประโยคที่ดี 
ควรศึกษาเรื่องความรูเกี่ยวกับประโยคเปนเบื้องตนกอน  ดังนี้ 
 
การสรางประโยคอยางงาย 

การสรางประโยคอยางงาย  เร่ิมตนที่ผูเขียนประโยคตองเขาใจวาขอความหนึ่งๆ  จะเปน
ประโยคไดก็ตอเมื่อประกอบดวย  2  สวนสําคัญ1 ไดแก ภาคประธานที่กลาวถึงผูทํา และภาคแสดง
ซึ่งกลาวถึงกิริยาอาการหรือส่ิงที่ประธานทํา2  จากนั้นก็เขียนประโยคใหมีองคประกอบดังกลาว
ครบถวน  เพราะขอความที่มีเพียงภาคประธานหรือภาคแสดงจะสื่อความไมสมบูรณ  เปนเพียง
กลุมคําหรือวลี  ไมใชประโยค  เชน 

ภาคประธาน ภาคแสดง 
ประธาน (สวนขยาย

ประธาน) 
กริยา กรรม (สวนขยาย

กรรม) 
(สวนขยายกริยา) 

1.)  คนสวน 
2.)      - 
3.)  คนสวน 
4.)  คนสวน 
5.)  คนสวน 

แก ๆ 
- 

แก ๆ 
- 
- 

- 
เก็บ 
เก็บ 
เก็บ 
เก็บ 

- 
มะมวง 
มะมวง 
มะมวง 
มะมวง 

- 
- 
- 

แก ๆ 
- 

- 
จากตนแก ๆ 
จากตน 
จากตน 

จากตนแก ๆ 
 
ตัวอยางที่  1  มีเพียงภาคประธาน  และตัวอยางที่  2  มีเพียงภาคแสดง ทั้งสองขอความ

ตางก็ส่ือความหมายอยางไมสมบูรณ  จึงไมนับวาเปนประโยค 

                                                 
1  ไมหมายรวมถึงประโยคไมเริ่ม (ตามแนวภาษาศาสตร) ที่อาจละบางสวนไป ไมตองกลาวเต็มประโยค เพราะมี
ประโยคเริ่มหรือสถานการณ ส่ิงแวดลอมชวยใหเขาใจ 
2  ตามหนังสือหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร 
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ตัวอยางที่  3 - 5  เปนประโยคที่ใชคําเหมือนกัน  จํานวนคําเทากัน  แตเรียบเรียงคํา
ตางกัน  จึงสื่อความหมายตางกัน 

เมื่อตองการตรวจสอบวาขอความที่เขียนเปนประโยคหรือไม  ก็เพียงวิเคราะหภาค
ประธานและภาคแสดงของประโยค  โดยสังเกตวาภาคแสดงจะเริ่มตนที่บทกริยาเปนตนไป  และ
ขอความทั้งหมดดานหนาภาคแสดงก็คือภาคประธาน 

อยางไรก็ตาม  บางกรณีที่ผูเขียนประโยคตองการเนนกริยาหรือกรรม  ก็สามารถนําคํา
นั้น ๆ  มาขึ้นตนประโยคแทนการขึ้นตนดวยคําหรือกลุมคําที่เปนประธานก็ได  โดยประโยคที่
ตองการเนนกริยาและนํากริยามาขึ้นตนประโยคเรียกวา “ประโยคกริยา” สวนประโยคที่ตองการ
เนนกรรมและนํากรรมมาขึ้นตนประโยคเรียกวา “ประโยคกรรม” ดังนี้ 

 
 ประโยคกริยา ประโยคปกติ 

มีขนมหมอแกงอรอยขายที่นี่   ขนมหมอแกงอรอยมีขายที่นี่ 
เกิดแผนดินไหวที่อินโดนีเซีย   แผนดินไหวเกิดที่อินโดนีเซีย 
 
 ประโยคกรรม ประโยคปกติ 
บริษัทนี้/สมชายกอต้ัง    สมชาย/กอต้ังบริษัทนี้ 
กระโปรงตัวนี้/แมซื้อให    แม/ซื้อกระโปรงตัวนี้ให 
 
นอกจากนี้  การเขียนประโยคควรระมัดระวังการวางตําแหนงของสวนขยายดวย  โดย

สวนขยายประธานและกรรมใหวางไวหลังคําที่มันขยาย  สวนขยายกริยาจะวางไวที่ตําแหนงใดใน
ประโยคก็ไดตามความจําเปน  ไมจําเปนตองอยู ติดกับคํากริยา (นิตยา  กาญจนะวรรณ , 
เสาวลักษณ  อนันตศานต และทิพยสุเนตร  อนัมบุตร, 2544, หนา 95) และหากมีสวนขยายอื่น ๆ 
ที่ซับซอนก็ใหยึดหลักวาสวนขยายตองอยูใกลกับคําที่ตองการขยายใหมากที่สุด  เพื่อใหการสื่อ
ความหมายชัดเจน และไมผิดพลาด  เชน 

 
คุณแมซื้อปลากระปองตราสามแมครัวจากหางสรรพสินคาราคาถูก 

 
วรเทพเปนนักขายที่ขยันที่สุดของบริษัทจึงไดรับคําชมจากเจานายคนเกงเสมอ 
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แมวาความรูเกี่ยวกับโครงสรางประโยคดังกลาวมาแลว  สามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การสรางประโยคอยางงายได  แตอาจยังไมครอบคลุมหรือพอเพียงสําหรับเปนแนวทางในการสราง
ประโยคที่ซับซอน  จึงควรศึกษาความรูเกี่ยวกับโครงสรางของประโยคประเภทตาง ๆ ตามหลัก
ไวยากรณเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 
ประเภทของประโยคตามหลักไวยากรณ 

ประโยคที่ใชส่ือสารโดยทั่วไปจําแนกตามหลักไวยากรณ โดยพิจารณาจากโครงสรางและ
จํานวนหนวยประโยค  แบงออกเปน  3  ประเภท (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, หนา 
157)3  ดังนี้ 

1.  ประโยคความเดียว4  เปนประโยคที่นําเสนอเนื้อความเพียงความเดียว  จึงสังเกต
ไดวามีกริยาสําคัญเพียงตัวเดียว  และมีโครงสรางดังนี้ 
  1.1  นาม/สรรพนาม  (สวนขยาย)  อกรรมกริยา  (สวนขยาย) 
   ดอกไมรวง 
   ดอกไมกลีบบางรวงเกลื่อนใตตน 
  1.2  นาม/สรรพนาม  (สวนขยาย)  สกรรมกริยา  กรรม  (สวนขยาย) 
   เขาซอมพัดลม 
   เขาซอมพัดลมเครื่องเกาของพอ 
  1.3  นาม/สรรพนาม  (สวนขยาย)  สกรรมกริยา  กรรมตรง  (สวนขยาย)    กรรม
รอง  (สวนขยาย) 
   เจาหนาที่สาธารณสุขแจกวิตามินซีนักเรียนอนุบาล 
   รัฐบาลมอบทุนการศึกษานิสิตเรียนดีแตยากจน 

ตามปกติประโยคความเดียวจะเปนประโยคที่ส้ัน งาย แตบางครั้งก็ยาวและซับซอน
เพราะมีสวนขยาย  ดังนั้น ผูเขียนจึงควรเรียบเรียงคําอยางระมัดระวัง  วางคําใหตรงตามตําแหนง
และหนาที่ของคํา  ตามโครงสรางของประโยค 

2.  ประโยคความรวม5  เปนประโยคที่เกิดจากการนําประโยคความเดียวที่มี
เนื้อความสมบูรณและเปนอิสระตอกันตั้งแต  2  ประโยคขึ้นไป  มาประกอบเปนประโยคเดียวกัน 

                                                 
3 ตรงกับแนวคิดของ ดร.นววรรณ  พันธุเมธา 
4 คือ “เอกรรถประโยค” ของพระยาอปุกติศิลปสาร หรอื “ประโยคสามัญ” ของ ดร.วิจินตน  ภาณุพงศ 
5  คือ “อเนกรรถประโยค” ของพระยาอุปกิตศิลปสาร หรือ “ประโยคผสม” ของ ดร.วิจินตน  ภาณุพงศ 
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จึงมีหนวยกริยาตั้งแต  2  หนวยขึ้นไป  โดยอาจมีสันธานเชื่อมประโยคหรือไมก็ได  ทั้งนี้เพื่อความ
ชัดเจน  จึงแบงประโยคความรวมเปน  3  ชนิด  ดังนี้ 

2.1  ประโยคความรวมที่มีโครงสรางพื้นฐาน  เปนประโยคที่เกิดจากการนํา
ประโยคความเดียว  2  ประโยคมาเรียงตอกัน  และเชื่อมดวยคําสันธาน เชน 

1.)  เธอตักขาวเหนียวใสหมอสีเขียวและเขาตักขาวเจาใสหมอสีขาว 
2.)  นิสิตขยันแตนิทราขี้เกียจ 
3.)  เธอจะไปดูหนังหรือเธอจะไปรองคาราโอเกะ 
4.)  พลไมไดไปสงภรรยาเพราะเพื่อนของเขาชวนมาดูนก 

2.2  ประโยคความรวมที่มีการละ หรือตัดทอนคําบางคําเพื่อความกระชับ เชน 
1.)  ฉันและเขามีภาระทางครอบครัว 
 (ฉันมีภาระทางครอบครัวและเขาก็มีภาระทางครอบครัว) 
2.)  เธออยากจะคืนดีกับเขาแตกลัวเสียหนา 
 (เธออยากจะคืนดีกับเขาแตเธอกลัวเสียหนา) 
3.)  มานพชอบรบัประทานไขเจียวเพราะไมเหม็นคาว 
 (มานพชอบรับประทานไขเจียวเพราะไขเจียวไมเหม็นคาว) 
4.)  นทจะอานหนังสือหรือนอนหลับ 
 (นทจะอานหนังสือหรือนทจะนอนหลับ) 

2.3  ประโยคความรวมที่เกิดจากการรวบความของประโยค  2 – 3  ประโยคเขา
ดวยกัน  โดยไมมีสันธานเชื่อม (ธเนศ  เวศรภาดา, ม.ป.ป., หนา 127) เชน 

1.)  พลอยนอนนับดาว 
 (พลอยนอน – พลอยนับดาว) 
2.)  นิตยาเขยงเอ้ือมมือเด็ดมะปราง 
 (นิตยาเขยง – นิตยาเอื้อมมือ - นิตยาเด็ดมะปราง) 
3.)  สุนัขกัดบุรุษไปรษณียรองโอย 
 (สุนัขกัดบุรุษไปรษณีย – บุรุษไปรษณียรองโอย) 

อยางไรก็ตาม  ในกรณีประโยคความรวมที่มี คํากริยาเรียงตอกันหลายคํา            
ดังตัวอยางนี้ ผูวิเคราะหประโยคควรสังเกตใหมั่นใจวากริยานั้น ๆ เปนคนละหนวยกัน  เพราะหาก
เปนหนวยเดียวกัน  1  หนวย  ประโยคนั้นจะเปนประโยคความเดียว  ไมใชประโยคความรวม  เชน 
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1.)  แกวนอนเลน 
2.)  เกงเดินเขยง 
ทั้งสองประโยคนี้เปนประโยคความเดียวเพราะมีหนวยกริยาเพียงหนวยเดียว  คือ  

นอนเลน และ เดินเขยง  “เลน และ เขยง”  เปนคําที่มาขยาย  “นอน และ เดิน”  จึงนับเปน  1  
หนวยกริยาเดียวกัน  ดังนั้น ทั้งสองประโยคนี้ไมใชประโยคความรวมที่เกิดจากการรวบความของ
ประโยคความเดียว  2  ประโยค คือ แกวนอน – แกวเลน และ เกงเดิน – เกงเขยง 

 
การเขียนประโยคความรวมนอกจากการคํานึงถึงโครงสรางของประโยคแลว  ผูเขียน

ประโยคควรสามารถเลือกใชคําเชื่อม (สันธาน)  ใหเหมาะกับความหมายที่ตองการสื่อดวย  เชน 
 และ     ใชเชื่อมประโยคที่คลอยตามกัน 
 แต    ใชเชื่อมประโยคที่ขัดแยงกัน 
 เพราะ , จึง ใชเชื่อมประโยคที่เปนเหตุเปนผลกัน 
 หรือ , ถา...ก็ ใชเชื่อมประโยคที่ความใหเลือก 

นอกจากนี้ ยังมีคําเชื่อมอ่ืนๆ  เชน  ดังนั้น , เวนแต , นอกจาก , เมื่อ , ถา , คร้ัน...จึง , ทั้ง
...และ , ถึง...แต , ไมอยางนั้น  เปนตน 

 
3.  ประโยคความซอน6  เปนประโยคที่มีลักษณะเชนเดียวกับประโยคความเดียว คือ

มีหนวยกริยา  1  หนวย  แตตางกันที่สวนขยายของประโยคความซอนเปนประโยคยอย ไมใชคํา  
จึงอาจกลาวไดวาประโยคความซอนเกิดจากการนําประโยคมาขยายหนวยนามหรือหนวยกริยาใน
ประโยคความเดียว (บรรเทา  กิตติศักดิ์ (บรรณาธิการ), 2542, หนา 98) แสดงใหเห็นความ
แตกตางไดดังนี้ 

1.)  มารวยกินเกาเหลาเนื้อ 
2.)  มารวยสุนัขตัวโปรดของสมชายกินเกาเหลาเนื้อ 
3.)  มารวยซ่ึงเปนสุนัขตัวโปรดของสมชายกินเกาเหลาเนื้อ 

ประโยคที่  1  เปนประโยคความเดียว 
ประโยคที่  2  เปนประโยคความเดียว  สังเกตจากการใชกลุมคํามาขยายประธาน 
ประโยคที่  3  เปนประโยคความซอน  สังเกตจากการใชประโยคยอยมาขยายประธาน  โดยมี
คําเชื่อมคือ “ซึ่ง” 
                                                 
6  คือ “สังกรประโยค” ของพระยาอปุกิตศิลปสาร หรอื “ประโยคซับซอน” ของ ดร.วิจินทน  ภาณุพงศ 
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ประโยคความซอนแบงเปน  3  ชนิด  ตามการขยายประโยค (บรรเทา  กิตติศักดิ์ 
(บรรณาธิการ), 2542, หนา 99-101) ดังนี้ 

3.1  ประโยคความซอนที่มีประโยคขยายในหนวยนาม มีคําเชื่อม “ที่ , ซึ่ง , อัน” เชน 
ประโยคความซอน ประโยคหลัก-ประโยคขยาย คําเชื่อม 

ขนมที่เธอซื้อมาใหอรอยมาก ขนม...อรอยมาก 
เธอซื้อ (ขนม) มาให 

ที ่
 

ประเทศไทยสงกุ งแชแข็ง ซ่ึงไมมี
สารพิษเจือปนไปขายตางประเทศ 

ประ เทศไทยส งกุ ง แช แข็ ง . . . ไปขาย
ตางประเทศ 
(กุงแชแข็ง) ไมมีสารพิษเจือปน 

ซึ่ง 
 

ประเทศไทยปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนพระประมุข 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยปกค ร อ ง โ ด ย ร ะบอบ
ประชาธิปไตย 
(ระบอบประชาธิปไตย) มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนพระประมุข 

อัน 
 
 
 

 
3.2  ประโยคความซอนที่มีประโยคขยายในหนวยกริยา  อาจมีคําเชื่อม วา , ที่ นําหนา

ประโยคขยาย  แตไมจําเปนตองอยูชิดกับกริยาที่เปนหนวยหลัก เชน 
ประโยคความซอน ประโยคหลัก-ประโยคขยาย คําเชื่อม 

พอบอกฉันวาพรุงนี้จะลางาน พอบอกฉัน 
พรุงนี้ (พอ) จะลางาน 

วา 

เราคิดวาควรปรึกษาที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจกอนเปดราน 

เราคิด... 
(เรา) ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางธุรกิจ
กอนเปดราน 

วา 

พิมรองไหที่สุนัขของเธอตาย พิมรองไห... 
สุนัขของเธอตาย 

ที ่

 
3.3  ประโยคความซอนที่มีหนวยขยายในหนวยนามและหนวยกริยา  ประโยคความซอน

ชนิดนี้ซับซอนมากกวาชนิดอื่น ๆ  เพราะมีสวนขยายหลายแหง  และบางครั้งก็มีการขยายซอน
ขยาย  เชน 
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ประโยคความซอน ประโยคหลัก-ประโยคขยาย คําเชื่อม 
ปติเขียนจดหมายที่มีใจความแสดงถึง
ความรักที่มีตออรพินซ่ึงเปนหญิงสาวที่
มีจิตใจงดงาม 

ปติเขียนจดหมาย... 
(จดหมาย) มีใจความแสดงถึงความรัก 
(ความรัก) มีตออรพิน 
(อรพิน) เปนหญิงสาว 
(หญิงสาว) มีจิตใจงดงาม 

ที่  ที่  ซึ่ง  ที่ 

ดอกไมสีขาวที่มานะเด็ดมาแซมผมให
ระรินเปนดอกไมสวยที่มีกลิ่นหอมซ่ึง
ระรินพอใจ 

ดอกไม สีขาว . . . . .เปนดอกไมสวย . . .
(ดอกไมสีขาว)...มานะเด็ดมาแซมผมให
ระริน 
ดอกไมสวย...มีกลิ่นหอม 
กลิ่นหอม...ระรินพอใจ 

ที่  ที่  ซึ่ง 

 
สังเกตวาแมประโยคความซอนมีโครงสรางทํานองเดียวกับประโยคความเดียว  คือมี

หนวยกริยาหลักเพียงหนวยเดียว  แตก็ยาวและซับซอนมากกวา  ทําใหวิเคราะหโครงสรางของ
ประโยคไดยากกวา  การเขียนประโยคความซอนจึงควรระมัดระวังการลําดับถอยคําใหถูกตองตาม
โครงสรางของประโยค  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวางตําแหนงของประโยคยอยที่มาขยาย  ควรใหอยู
ใกลกับหนวยที่ตองการขยายใหมากที่สุดในกรณีที่เปนการขยายหนวยนาม  แตหากเปนการขยาย
หนวยกริยาก็ใหพิจารณาวางตําแหนงของประโยคยอยที่มาขยายใหส่ือความหมายไดตรงตาม
ความตองการ  ที่สําคัญไมควรเพลิดเพลินกับการขยายความจนกระทั่งลืมผูกกริยาหลักเขาใน
ประโยค  เพราะจะทําใหการสื่อความหมายไมสมบูรณและไมเปนประโยค 

 
โดยสรุปจึงอาจกลาวไดวา  ความรูเร่ืองการเขียนประโยคตามหลักไวยากรณจะชวยใหผู

ส่ือสารสามารถเลือกใชประโยคทั้ง  3  ชนิด ไดตรงตามวัตถุประสงค กลาวคือ ถาตองการสื่อความ
ใหผูรับสารเขาใจไดรวดเร็ว  ก็เลือกใชประโยคสั้น  เชนประโยคความเดียวที่ไมซับซอน  แตหากใช
ประโยคความเดียว  2 – 3  ประโยคติดตอกันแลวรูสึกเยิ่นเยอ ไมเหมาะสม  ก็อาจเลือกใชประโยค
ความรวมแทน  และเมื่อตองการแสดงความคิดที่ซับซอนหรือใหรายละเอียดที่ซับซอนของสิง่หนึง่สิง่
ใด  ก็อาจเขียนเปนประโยคความซอน  ดังนั้นจึงสังเกตไดวาขอเขียนโดยทั่วไปจะประกอบดวย
ประโยคทั้ง  3  ชนิดนี้ผสมผสานกันตามความเหมาะสม 
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อนึ่ง เพื่อเปนแนวทางของการเขียนขอความหรือเร่ืองราวไดดี ผูส่ือสารควรทราบถึง
ลักษณะของประโยคที่ดี เพื่อสรางประโยคที่มีคุณภาพ สําหรับนําไปใชเรียบเรียงเปนขอความตอไป 
ดังนี้ 
 
1.  การเขียนประโยคสมบูรณตามไวยากรณ 

ความรูเร่ืองการเขียนประโยคใหสมบูรณตามหลักไวยากรณนี้ สวนที่เกี่ยวกับการเรียบ-
เรียงบทสําคัญของประโยคใหถูกตอง และการวางตําแหนงของสวนขยายรวมถึงอนุประโยคใหถูกที่ 
ไดกลาวไวแลวในบท  “ความรูเกี่ยวกับประโยค”  จึงขอกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการเขียนประโยค
ใหสมบูรณตามไวยากรณ ดังที่จุไรรัตน ลักษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมสําราญ (บรรณาธิการ) (2548, 
หนา 30-38) เสนอไวดังนี้ 

1.1  การสรางประโยคตามรูปประโยคของภาษาไทย 
รูปประโยคที่ใชในไวยากรณไทยมี  4  รูป คือ 
1.1.1  ประโยคประธาน  เปนประโยคที่ข้ึนตนดวยผูกระทํา เชน 

ฉันไปตลาด 
วิทยากินขนมหวานแสนอรอย 

1.1.2  ประโยคกรรม  คือประโยคที่ข้ึนตนดวยผูถูกกระทํา  เพราะตองการเนน
ผูถูกกระทํา เชน 

ขนมหวานแสนอรอยวิทยากินหมดเกลี้ยง 
วิภาวีถูกสุนัขกัด 
ประโยคกรรมเปนประโยคที่ควรใชอยางระมัดระวัง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ประโยคที่มีคํา  “ถูก”  เพราะในภาษาไทยจะใชคํานี้เมื่อกลาวถึงเรื่องที่ไมนาปรารถนา เชน ถูกดา 
ถูกปองราย  และจะใชคํา  “ไดรับ”  แทน หากเรื่องนั้นนายินดี เชน เขาไดรับรางวัลชนะเลิศการเขยีน
เรียงความ  วิชัยไดรับความไววางใจจากผูจัดการใหทํางานสําคัญ 

1.1.3  ประโยคกริยา  คือประโยคที่ข้ึนตนดวยคํากริยา  เพราะตองการเนนที่
กริยาจึงนําประธานมาไวขางหลัง  สวนมากจะใชคํา “เกิด , มี , ปรากฏ” ข้ึนตน  เชน 

เกิดพายุฤดูรอนที่ภาคเหนือตอนลาง 
มีความคืบหนาเกี่ยวกับคดีชิงทรัพย 
ปรากฏแสงประหลาดเหนือทุงนาที่สุพรรณบุรีเมื่อคืนนี้ 
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1.1.4  ประโยคประธานหรือประโยคกรรมที่มีผูรับใชอยูดวยหรือแทรก
เขามา  ประโยคชนิดนี้สังเกตไดที่มีคํา  “ให”  นําหนากริยา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2536, หนา 136) เชน 

แมใหพอลางจาน 
แมถูกใหลางรถ 
 

1.2  การเลือกใชคําตรงตามตองการและเลือกใชชนิดของคําไดถูกตอง 
การใชคําที่ถูกตองในการเขียนประโยค  มีสวนชวยใหประโยคแจมแจงชัดเจนและ

ไมผิดหลักไวยากรณ  ที่สําคัญคือไมควรใชคําผิดชนิด  เชน 
 

“เราจะตั้งใจทํางานใหดีที่สุดตามที่ไดปณิธานไว” 
ควรเขียนเปน   “เราจะตั้งใจทํางานใหดีที่สุดตามที่ไดต้ังปณิธานไว” 
เหตุผล ถาเติม “ปณิธาน” ซึ่งเปนคํานาม  ประโยคนี้ก็จะไมสมบูรณเพราะ

ประโยคยอยที่มาขยายไมมีหนวยกริยา  ดังนั้นจึงตองเติมกริยาดวยเปน 
“ต้ังปณิธาน” 

 
“ในวันเด็ก นายกรัฐมนตรีกลาวคําปราศรัยเรื่องการศึกษาของชาติเปนสิง่
สําคัญ” 

ควรเขียนเปน “ในวันเด็ก นายกรัฐมนตรีกลาวคําปราศรัยวาการศึกษาของชาติเปนสิ่ง
สําคัญ” 

เหตุผล เพราะประโยคนี้ตองการคําสันธาน  “วา”  มาเชื่อมประโยค  ไมไดตองการ
คํานาม  “เร่ือง”  มาขยาย 

 
1.3  หลีกเลี่ยงการใชสํานวนหรือรูปประโยคภาษาอังกฤษ 

เมื่อภาษาอังกฤษแพรหลาย  ผูใชภาษาไทยก็ซึมซับรูปประโยคและสํานวน
ภาษาอังกฤษและนํามาใชกันมากขึ้น  ทั้งที่รูปประโยคและสํานวนภาษาอังกฤษจํานวนมาก        
ส่ือความหมายไมแจมแจงชัดเจน  ผูเขียนประโยคจึงควรหลีกเลี่ยง  แลวใชรูปประโยคและสํานวน
แบบไทยดั้งเดิม ตามที่ อัลภา  เมืองศรี (2544, หนา 19-21) เสนอไวดังนี้ 
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1.3.1  การใชโครงสรางกรรม 
ประโยคที่ประธานเปนผูถูกกระทําซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษ  ใชคํา 

“ถูก”  ทั้งในเรื่องที่ไมนาปรารถนาและเรื่องที่นายินดี  ไมตรงตามหลักการใชภาษาไทยซึ่งจะใชคํา 
“ถูก”  กับเร่ืองที่ไมนาปรารถนาเทานั้น  ผูเขียนประโยคจึงควรหลีกเลี่ยงการใชโครงสรางกรรม  และ
ใชคํา  “ถูก”  แบบไทย  ดังนี้ 

โครงสรางกรรมในภาษาอังกฤษ คือ 
ผูรับการกระทํา ถูก กริยา โดย ผูกระทํา 
“นวนิยายเรื่องนี้ถูกเขียนโดยนักเขียนที่มีชื่อเสียง” 
“เขาถูกตําหนิโดยหัวหนา” 
ควรแกไขโดยใชโครงสราง ดังนี้ 
ผูกระทํา (ประธาน) กริยา ผูรับการกระทํา (กรรม) 
“นักเขียนที่มีชื่อเสียงเขียนนวนิยายเรื่องนี้” 
“หัวหนาตําหนิเขา” 

1.3.2  การบอกจํานวนโดยใชโครงสราง “จํานวนนับตามดวยคํานาม” แทน
การใชโครงสราง “คํานาม , จํานวนนับ , แลวตามดวยลักษณนาม”  ตามแบบไทย เชน 

สามแมคาขายกวยเตี๋ยว ควรเขียนเปน แมคาขายกวยเตี๋ยว  3  คน 
เกาตํารวจจับนักพนัน ควรเขียนเปน ตํารวจ  9  นายจับนักพนัน 
ส่ีโจรวิ่งหนีตํารวจ ควรเขียนเปน โจร  4  คนวิ่งหนีตํารวจ 

1.3.3  การใชสรรพนาม “มัน” โดยที่ไมไดแทนคําใดๆ เชน 
“มันเปนเรื่องยากที่จะขยายพันธุหมีแพนดา” 

ควรเขียนเปน   “การขยายพันธุหมีแพนดาทําไดยาก” 
“มันเปนเรื่องผิดกฎหมายที่เลนหวยเถื่อน” 

ควรเขียนเปน “การเลนหวยเถื่อนผิดกฎหมาย” 
1.3.4  การใชสํานวนแปลตรง ๆ จากภาษาอังกฤษ 

สํานวนการแปลตรง ๆ จากภาษาอังกฤษมักไมถูกตองตามหลักภาษาไทย  
และบางครั้งทําใหการสื่อความหมายคลาดเคลื่อน ไมแจมแจงชัดเจน  จึงควรหลีกเลี่ยง เชน 

“เขาสนใจในพระเครื่อง” 
ควรเขียนเปน “เขาสนใจพระเครื่อง” 

“ในความคิดเห็นของผมเขาทําไมได” 
ควรเขียนเปน “ผมคิดวาเขาทําไมได” 
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“นิสิตชั้นปที่  1  อยูภายใตการดูแลของดิฉัน” 
ควรเขียนเปน “ดิฉันดูแลนิสิตชั้นปที่ 1” 

“ความขี้เกียจของเขายากแกการแกไข” 
ควรเขียนเปน “ความขี้เกียจของเขาแกไขไดยาก” 
 
2.  การเขียนประโยคโดยคํานึงถึงความชัดเจน 

ประโยคชัดเจน คือ ประโยคที่ส่ือความหมายไดตรงตามความตองการของผูส่ือสารอยาง
แจมแจง ไมกํากวม  การเขียนประโยคที่ชัดเจนมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 
2.1  การเวนวรรคตอนใหถูกตอง 

การเวนวรรคตอนเปนวิธีการเขียนที่มีผลตอการสื่อความหมาย  จึงควรระมัดระวัง
การแบงวรรคตอนใหถูกตอง  มิเชนนั้นการสื่อความจะไมตรงตามตองการหรือกํากวมได เชน 

“ผูหญิงที่ถูกหามสงโรงพยาบาลทองเสียดวย” 
ประโยคนี้ถาตองการสื่อวาผูหญิงทองหรือต้ังครรภถูกหามสงโรงพยาบาล  ควร

แบงวรรคตอนดังนี้ 
“ผูหญงิที่ถูกหามสงโรงพยาบาลทอง เสียดวย” 

 
2.2  การเขียนประโยคใหจบกระแสความ 

ประโยคที่ไมจบกระแสความ คือ ประโยคที่ทําใหผูอานรูสึกวาผูเขียนยังแสดง
ความคิดไมหมด  ดังนั้นในการเขียนประโยค ผูเขียนควรอานทบทวนใหแนใจวา  ประโยคที่เขียนนั้น
ส่ือความหมายไดครบถวนสมบูรณตามที่ตองการแลว  เชน 

 “เคกที่แตงหนาดวยครีมสีสวยเปนรูปดอกไมบานสะพรั่ง” 
ประโยคนี้เปนประโยคความซอน  เพราะมีคํา  “ที่”  นําหนาประโยคยอยที่มาขยาย 

แตขอความหลังคํา  “ที่”  มีเนื้อความไมสมบูรณ  จึงอาจเขียนใหมโดยเติมภาคแสดงวา 
“เคกที่แตงหนาดวยครีมสีสวยเปนรูปดอกไมบานสะพรั่งสวยจนกระทั่งอยากจะ

เก็บไวดูอยางนั้น” 
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3.  การเขียนประโยคอยางกะทัดรัด 
การเขียนประโยคใหกะทัดรัด  ทําไดโดยใชหลักการใชคํานอยกินความมาก  ประหยัด

ถอยคํา  ใชเฉพาะคําที่ตรงตามความหมายที่ตองการสื่ออยางไมฟุมเฟอย  และอาจใชวิธีการ
ตอไปนี้รวมดวย 

 
3.1  การรวบความใหกระชับ 

ควรทําเมื่อประโยคนั้นมีบทประธานมากกวาหนึ่งและใชกริยารวมกัน  เมื่อเขียนให
หาคําที่เหมาะสมมาขมวดความใหกระชับ  เชน 

 
สุนัข แมว กระตาย  ลวนเปนสัตวเลี้ยงที่ฉันรัก 
ตนมะขาม ตนขนุน ตนมะยม  ไมมงคลทั้งสามนี้ควรปลูกไวที่บาน 
 

3.2  การใชคําที่มีความหมายรวมแทน 
วิธีการนี้มักใชเพื่อกลาวถึงของหลายสิ่งอยางไมเยิ่นเยอ  โดยการรวบความเขียน

เปนหมวดหรือประเภทของสิ่งเหลานั้น  แทนการกลาวถึงทีละอยาง เชน 
 
“รานโฮมโปรจําหนายโคมไฟ ปล๊ักไป กอกน้ํา สายยาง ชั้นวางของ ผามาน ฯลฯ” 

ควรเขียนเปน “รานโฮมโปรจําหนายอุปกรณและเครื่องใชภายในบานหลายชนิด” 
“วินัยรับประทานตมยํา น้ําพริกกะป ปลาทูทอด ลอดชอง หมอแกง ลองกอง 
แตงโมหมดในคราวเดียว” 

ควรเขียนเปน “วินัยรับประทานอาหาร ขนมหวาน และผลไมหลายชนิดหมดในคราวเดียว” 
 

อยางไรก็ตาม  ยังมีขอควรหลีกเลี่ยงบางประการเกี่ยวกับการเขียนประโยคใหกะทัดรัด  
ดังตอไปนี้ 

3.2.1  การใชคําที่มีความหมายซ้ํา ๆ  ในประโยค 
การใชคําที่มีความหมายซ้ํากันในประโยคอยางไมจําเปน  เปนสาเหตุ

สําคัญที่ทําใหประโยคเยิ่นเยอ ไมกะทัดรัด  ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง เชน 
 

“ฆาตกรโหดใชอาวุธปนจอยิงหญิงมายเสียชีวิตตายในที่เกิดเหตุ” 
ควรเขียนเปน “ฆาตกรโหดใชปนจอยิงหญิงมายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ” 
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“ผูบาวฆาแมวตาย” 
ควรเขียนเปน “ผูบาวฆาแมว” 

“ในโลกปจจุบันทุกวันนี้ทุกคนเรงรีบ” 
ควรเขียนเปน “ปจจุบันทุกคนเรงรีบ” 
 

3.2.2.  การใชคําอ่ืนแทนคําสามัญเพื่อใหเกิดความรูสึกถึงคุณสมบัติเดน
ของสิ่งนั้นๆ 

วิธีการนี้เปนการใชสมญาแทนการกลาวถึงสิ่งนั้นโดยตรง  แมจะชวยเพิ่ม
สีสันแกประโยค  แตในบางโอกาสก็ออมคอม ไมกะทัดรัด จึงควรหลีกเลี่ยง เชน 

 
  “กระดูกสันหลังของชาติรวมตัวกันประทวงที่หนาทําเนียบรัฐบาล” 
ควรเขียนเปน “ชาวนารวมตัวกันประทวงที่หนาทําเนียบรัฐบาล” 
  “การดูแลเทวดาและนางฟาตัวนอยๆ เปนหนาที่ของพอและแม” 
ควรเขียนเปน “การดูแลลูกเปนหนาที่ของพอและแม” 

 
3.2.3  การใชนามวลีแทนคํากริยา 

การนํากริยามาทําใหเปนนามวลีแลวใชกับกริยาใหมอีกคํา  ทาํใหประโยค
เยิ่นเยอ ไมกะทัดรัด  จึงควรหลีกเลี่ยง เชน 

 
 “พนักงานดับเพลิงกําลังทําการดับเพลิงที่ชุมชนคลองเตย” 
ควรเขียนเปน “พนักงานดับเพลิงกําลังดับเพลิงที่ชุมชนคลองเตย” 
 
 “พี่เบิรดกําลังอยูในระหวางการเตรียมตัวขึ้นเวทีรองเพลง” 
ควรเขียนเปน “พี่เบิรดกําลังเตรียมตัวขึ้นเวทีรองเพลง” 
 
 “ผมมีความวิตกกังวลดานความมั่นคงของประเทศ” 
ควรเขียนเปน “ผมวิตกกังวลดานความมั่นคงของประเทศ” 
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4.  ประโยคมีสัมพันธภาพ 
ประโยคที่ดีควรมีสัมพันธภาพ  กลาวคือ มีเนื้อความที่เกี่ยวของกันโดยตลอด  ดังนั้น เมื่อ

จะเขียนประโยคควรระมัดระวังใหเนื้อความสัมพันธกัน  อยาใหมีสวนที่เปนคนละเรื่องกันปรากฏ 
และเมื่อเขียนประโยคแลวควรอานทบทวน  หากพบวามีขอความที่ออกนอกเรื่องก็ใหแยกออกมาไว
คนละขอความ เชน 
 
ตัวอยางที่ 1 

“พอเปนตํารวจ แมเปนพยาบาล ฉันเรียนมัธยมปลาย นองชายเรียนมัธยมตน แตลุงกับ
ปาไมไดอยูบานนี้” 

ประโยคนี้อาจเขียนใหมใหมีสัมพันธภาพได  2  แบบ  แบบแรกตัดประโยคที่ไมเกี่ยวของ  
คือ “ลุงกับปาไมไดอยูบานนี้” ออกไป  แบบที่สองใหเติมอาชีพใหแกลุงกับปา  เพราะประโยค
ทั้งหมดกอนหนาลวนกลาวถึงอาชีพของสมาชิกในครอบครัว  ดังนี้ 

1.)  “ครอบครัวของเรามีสมาชิก  4  คน  แตละคนมีอาชีพตาง ๆ ดังนี้ พอเปนตํารวจ แม
เปนพยาบาล ฉันเรียนมัธยมปลาย และนองชายมัธยมตน” 

2.)  “ครอบครัวของเรามีสมาชิก 4 คน แตละคนมีอาชีพตาง ๆ ดังนี้ พอเปนตํารวจ แม
เปนพยาบาล ฉันเรียนมัธยมปลาย นองชายมัธยมตน ลุงเปนทหาร และปาเปนแมบาน” 
ตัวอยางที่ 2 

ฉันนั่งทํางานจนดึก  แตฝนไมตก 
ควรเขียนเปน ฉันนั่งทํางานจนดึก  แตไมงวง 
ตัวอยางที่ 3 

นองมดเรียนหนังสือเกง  และชอบไปเที่ยวทะเล 
ควรเขียนเปน นองมดเรียนหนังสือเกง  และชอบทํากิจกรรมที่โรงเรียนดวย 
 
 การเขียนประโยคที่ดี  มีแนวทางปฏิบัติและขอพึงหลีกเลี่ยงจํานวนมาก  ที่นาสงัเกตคอื  
ตัวอยางของประโยคที่ไมดีพบไดจริงในชีวิตประจําวัน  ผูเขียนประโยคจึงควรสามารถวิเคราะห
ความถูกตองตามหลักไวยากรณ    ความแจมแจงชัดเจน     ความกะทัดรัด  ความมีเอกภาพและ
สัมพันธภาพของประโยคที่พบเห็นได  เพื่อใชเปนแนวทางของการเขียนประโยคที่ดี  เมื่อเชี่ยวชาญ
แลว  ก็จะสามารถเลือกใชประโยคอยางหลากหลาย  โดยอาจแปลกตา สะดุดใจ เหมาะกับการ
เขียนเพื่อการสื่อสารในโอกาสอื่น ๆ เชน การพาดหัวขาว การโฆษณา หรือการเขียนเชิงสรางสรรค  
เปนตน 
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การเขียนยอหนา 
 
 

การเขียนยอหนาคือการเขียนเพื่อนําเสนอสาระสําคัญคราวละ 1 ประเด็น โดยทุกครั้งที่
จะขึ้นประเด็นใหมก็จะขึ้นบรรทัดใหมแลวเวนระยะวางของกระดาษเล็กนอย ราว 7-8 ตัวอักษร 
กอนที่จะเริ่มเขียน เมื่อนําเสนอเนื้อหาสาระสมบูรณครบถวน 1 ประเด็นนั้นแลว ก็ขึ้นยอหนาใหม 
ดังนั้น การเขียนยอหนาจึงชวยใหการนําเสนอเนื้อหาสาระชัดเจน ทําใหผูอานจับประเด็นสําคัญได
งาย ไดพักสายตาขณะอาน และหากผูอานสงสัยเกี่ยวกับประเด็นที่กลาวไวกอนหนา ก็สามารถ
ยอนกลับไปอานไดตามลําดับโดยงาย 

การเขียนเปนยอหนาจึงมีสวนสําคัญที่ชวยใหงานเขียนนาอาน นาสนใจ อีกทั้งยังทําให
เรียบเรียงเรื่องราวสะดวกอีกดวย 
 
ชนิดของยอหนา 

ยอหนามี 4 ชนิด ไดแก ยอหนานําความคิด ยอหนาโยงความคิด ยอหนาสรุปความคิด 
และยอหนาแสดงความคิด 

ยอหนา 3 ชนิดแรกเปนยอหนาที่ใชเมื่อเขียนเรื่อง กลาวคือ ยอหนานําความคิดเสนอ  
เนื้อความทํานองการเปดเรื่องหรือนําเขาสูเร่ือง ยอหนาโยงความคิดเปนยอหนาที่ไมไดมุงนําเสนอ
สาระสําคัญใด ๆ เปนเพียงชุดของขอความที่พยายามเชื่อมโยงเนื้อความของยอหนาหนึ่งกับอีก    
ยอหนาหนึ่งใหสละสลวย ไมใหขาดออกจากกันเปนหวง และยอหนาสรุปความคิดใชสําหรับสรุป
เร่ือง จึงมักปรากฏตอนทายเรื่อง เมื่อเร่ืองจะจบลง สําหรับยอหนาชนิดสุดทายคือ ยอหนาแสดง
ความคิด เปนยอหนาที่นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนรายละเอียดของเรื่องแตละประเด็น ซึ่งสามารถ
ปรากฏตามลําพัง ไมตองประกอบเปนเรื่องก็ได ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การเขียนยอหนาชนิดนี้มี
ความสําคัญหากสามารถเขียนยอหนาแสดงความคิดได ก็มีแนวโนมวาจะเขียนยอหนาชนิดอื่น ๆ 
ไดดวย เพราะการเขียนยอหนาแสดงความคิดไดแสดงถึงการที่ผูเขียนสามารถนําเสนอสาระสําคัญ
เปนประเด็นได ดังนั้นไมวาจะเขียนเพื่อนําเรื่อง สรุปเร่ือง หรือเชื่อมโยงเรื่องก็สามารถทําได 

ในบทนี้จึงขอเสนอความรูเกี่ยวกับการเขียนยอหนาแสดงความคิด ดังตอไปนี้ 
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องคประกอบของยอหนา 
กลาวโดยทั่วไปขอความ 1 ยอหนาจะประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 สวน ดังนี้ 
1.  ประโยคใจความสําคัญ 

ประโยคใจความสําคัญ (topic  sentence) คือ ประโยคที่แปรมาจากความคิด
สําคัญหรือความคิดหลัก (main idea) ที่ผูเขียนตองการนําเสนอ มีเนื้อความครอบคลุมทั้งยอหนา
หรือเปนตัวแทนของขอความทั้งยอหนา ในการเขียนยอหนาผูเขียนสามารถนําประโยคใจความ
สําคัญไปวางไวที่ตําแหนงใดของยอหนาก็ได เชน ตอนตน ตอนกลาง หรือตอนทาย เปนตน 

การเขียนยอหนาที่มีประโยคใจความสําคัญจะชวยใหผูอานสามารถสังเกตเห็น
ประเด็นสําคัญของยอหนานั้นไดชัดเจน จึงมีสวนชวยใหผูอานจับใจความสําคัญของยอหนาไดงาย 
อยางไรก็ตาม หากผูเขียนสามารถควบคุมเนื้อหาของยอหนาใหเปนเอกภาพหรือไมไดตองการเนน
ย้ําประเด็นสําคัญของยอหนาใหเดนชัด ก็อาจเขียนยอหนาโดยไมมีประโยคใจความสําคัญก็ได 

2.  ประโยคขยายความ 
ประโยคขยายความ คือ ประโยคที่มาขยายประโยคใจความสําคัญใหมีรายละเอียด

ครบถวนชัดเจน โดยเรียงตามลําดับที่วางแผนไวในโครงเรื่อง ประโยคขยายความจะขยายความคิด
หลักในประโยคใจความสําคัญใหกระจางชัดเจน 
 
รูปแบบของยอหนา 

ดานรูปแบบของยอหนานี้ จุไรรัตน  ลักษณะศิริ และบาหยัน  อ่ิมสําราญ (บรรณาธิการ) 
(2548, หนา 195-197) แบงออกเปน 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1.  ยอหนาที่มีประโยคใจความสําคัญอยูตอนตนของยอหนา 
การเขียนยอหนารูปแบบนี้งายและสะดวก เหมาะสําหรับผูเร่ิมฝกเขียน เพราะเขียน

โดยวางประโยคใจความสําคัญไวตอนตนของยอหนา แลวตามดวยประโยคขยายความที่ให
รายละเอียดของเรื่องไปจนจบ 

ขอดีของการเขียนยอหนาดวยวิธีนี้คือ ผูเขียนจะเห็นประโยคใจความสําคัญอยูเสมอ
ในตอนตนของยอหนา จึงอาจมีสวนชวยกํากับใหการเขียนประโยคขยายความไมวอกแวกออกนอก
เร่ือง และชวยใหการอานจับใจความสําคัญสะดวกและรวดเร็วดวย 
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ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.  ยอหนาทีม่ีประโยคใจความสาํคัญอยูตอนทายของยอหนา 
การเขียนยอหนารูปแบบนี้จะเขียนโดยกลาวถึงรายละเอียดตาง ๆ กอนที่จะ

กลาวถึงสาระที่สําคัญที่สุดในตอนทาย เปนยอหนาที่เราความสนใจใหผูอานคอย ๆ ติดตามอานได
ดี แตก็มีขอควรระวังในการเขียนคือ ผูเขียนควรวางโครงเรื่องเพื่อกําหนดประเด็นที่จะเขียนถึงกอน
การเขียน ไมเชนนั้นอาจเพลิดเพลินกับการใหรายละเอียดจนกระทั่งเปนยอหนาที่ยาวเกินไป ไมนา
อาน หรืออาจจะนําเสนอประเด็นที่ออกนอกเรื่อง เปนยอหนาที่ขาดเอกภาพได 
ตัวอยาง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
นเรศวรที่จัดขึ้นราวกลางเดือนธันวาคมของทุกปนาประทับใจ ในวันนั้น
มหาวิทยาลัยจัดทัศนียภาพอยางสวยงาม ทั่วบริเวณมีดอกไมนานาพรรณสีสัน
สดใส ทั้งยังมีการจัดตกแตงสถานที่สําคัญๆ เปนพิเศษ เชน ลานพระบรมรูปสมเด็จ
พระนเรศวร หอพระเทพรัตน อาคารมิ่งขวัญ ฯลฯ ทั้งหมดเพื่อตอนรับเหลาบัณฑิต
คืนสูเหยา พวกเขายิ้มแยมแจมใส รวมถายภาพกับบรรดาญาติมิตรและนองๆ รวม
สถาบันอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ 

 

 

แมการไดรับพระราชทานปริญญาบัตรจะเปนความภาคภูมิใจที่สําคัญ
ของบัณฑิต แตก็เปนเพียงจุดเริ่มตนของความภาคภูมิใจในชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชีวิตการทํางาน มหาวิทยาลัยนเรศวรปรารถนาใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถ
นําวิชาความรูที่ไดไปประกอบอาชีพที่สุจริต พัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา
ทั้งยังมุงหวังใหบัณฑิตมีคุณธรรมประจําใจ เปนคนดีของสังคม เปนด่ังดอกเสลา
ที่แมไกลจากตนก็ยังสามารถแตมแตงและบํารุงผืนดินทุกสถานใหสวยงาม
และอุดมสมบูรณ 
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3.  ยอหนาทีม่ีประโยคใจความสาํคัญอยูตอนตนและตอนทายของยอหนา 
การเขียนยอหนาวิธีนี้เสมือนการรวมวิธีแรกและวิธีที่ 2 เขาดวยกันคือ วางประโยค

ใจความสําคัญไวตอนตน จากนั้นเขียนใหรายละเอียดขยายความ ตอมาจึงคอย ๆ ขมวดความ แลว
จึงสรุปย้ําใจความสําคัญอีกครั้งหนึ่งในตอนทาย เปนวิธีการเขียนอยางมีชั้นเชิงที่มีขอดีทั้งในแงที่ให
ความรูสึกเปดเผยตรงไปตรงมา เราความสนใจของผูอานอยางตอเนื่อง และนาประทับใจ 

อยางไรก็ดี มีขอแนะนําเกี่ยวกับการเขียนประโยคใจความสําคัญทั้งสองของ      
ยอหนาชนิดนี้วา ตองเขียนเปนประโยคที่มีใจความสําคัญอยางเดียวกัน แตตางกันเล็กนอยที่
ถอยคําสํานวนและรายละเอียดของเนื้อความ 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ยอหนาทีม่ีประโยคใจความสาํคัญอยูกลางยอหนา 
วิธีการนี้เกิดจากการผสมผสานของการเขียนยอหนาที่มีประโยคใจความสําคัญ

ตอนทายกับการเขียนยอหนาที่มีประโยคใจความสําคัญตอนตน คือ เขียนโดยใหรายละเอียดของ
เนื้อความเปนลําดับในตอนตน เราใหผูอานติดตามอาน แลวเผยใจความสําคัญของเรื่องเปน
ประโยคใจความสําคัญในตอนกลาง โดยมีรายละเอียดใหติดตามอานตอไปจนจบ วิธีการนี้จึงดีใน
แงที่ชวยรั้งและเราความสนใจของผูอานใหติดตามอานจนกระทั่งจบยอหนา เปนวิธีการที่อาจใช
สําหรับการเขียนยอหนาขนาดยาวไดดี แตก็อาจยากสําหรับผูเร่ิมหัดเขียน 

 

ภาพบรรยากาศของมหาวิทยาลัยในวันสําคัญนี้นาประทับใจและ
กระตุนเตือนใหเหลาบัณฑิตหวนระลึกถึงความหลังครั้งยังเปนนิสิต อาทิ 
การไปเรียนโดยขี่รถจักรยานยนตหรือข้ึน “โดเรมอน” รถไฟฟาทรงกระปองสั้นปอม 
สีขาวคาดฟา ตกเย็นก็ไปออกกําลังกายที่บริเวณอางเก็บน้ําทายมหาวิทยาลัย หรือ
ไปเดินเลนที่ “เทเลแทบบี้” สวนสาธารณะที่มีเนินหญาเขียวคลายฉากของการตูน
โทรทัศนเร่ืองเทเลแทบบี้ ยามหิวฝากทองไวกับรานอาหารที่มีทั้งบริเวณหนา ขาง 
และหลังมหาวิทยาลัย ใกลสอบพากันไปจองโตะอานหนังสือที่หอสมุด ยามไม
สบายใจก็พากันไปกราบขอพรจากสมเด็จพระนเรศวร ณ “ลานสมเด็จฯ” ที่
ประดิษฐานของพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร เมื่อสอบเสร็จก็ไปชวยกันถูลาน
สมเด็จ ฯ อยางครึกครื้น เปนภาพแหงความสุขและความทรงจําอันสวยงาม ที่
เลาขานจากรุนสูรุนไดอยางไมรูเบื่อ 
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ตัวอยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.  ยอหนาทีไ่มมีประโยคใจความสําคัญ 

ยอหนาชนิดนี้ไมมีประโยคใจความสําคัญ เพราะผูเขียนไมกําหนดไว เนื้อความ
ของยอหนาจึงเปนรายละเอียดที่นําเสนอตามลําดับและสิ้นสุดลงเมื่อนําเสนอเนื้อความครบถวน
แลว ดังนั้นหากผูเขียนไมชํานาญการเขียน เนื้อความก็อาจจะขาดเอกภาพได กลาวอีกทางหนึ่งผูที่
ไมทราบเทคนิคการเขียนยอหนาก็อาจจะเขียนยอหนาชนิดนี้โดยไมรูตัว ทํานองเขียนตามใจไป 
เร่ือย ๆ ซึ่งก็มักจะทําใหเนื้อความของยอหนาขาดเอกภาพไดอีกเชนกัน 

การเขียนยอหนาชนิดนี้ใหเปนยอหนาที่ดีจึงคอนขางยาก และการอานยอหนาชนดิ
นี้ ก็ไมสะดวกนัก เพราะผูอานจะตองอานวิเคราะหและจับใจความสําคัญเอง จึงอาจจะเสียเวลาใน
การอานจับใจความสําคัญมากกวาการอานยอหนารูปแบบอื่น 
 
ตัวอยาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เบื้องหลังความสําเร็จในวันนี้ พวกเขาเคยเรียนอยางคร่ําเครง ทาํรายงาน
ฉบับแลวฉบับเลา อดหลับอดนอนอานตําราเรียน โดยที่บางคนซึ่งเปนนักกิจกรรม
ตองแบงเวลาใหแกกิจกรรมดวย ความพยายามในวันนั้น ทําใหพวกเขามีวันนี้ 
วันที่ไดรับพระราชทานปริญญาบัตรมาเปนเครื่องยืนยันความเปนบัณฑิต 
เปนปริญญาบัตรที่แลกมาดวยความวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาเนิ่นนานราว 4 
ปเปนอยางนอย นับเปนเครื่องประกาศความสําเร็จที่รอคอย ที่นํามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจ 

 

 

วันแหงความสําเร็จนี้เปนชวงเวลาพิเศษที่ไมเฉพาะเพียงบัณฑิตเทานั้นที่
รอคอย แตบรรดารุนนองก็ใจจดใจจอรอคอยดวย นอง ๆ เตรียมการตอนรับพี่
บัณฑิตทั้งดวยการจัดซุมสําหรับถายภาพ และการบูมหรือการที่นอง ๆ นิสิตวิ่งเขา
ไปโอบลอมพี่บัณฑิตแลวรองเพลงของสาขาวิชาหรือคณะของตนอยางพรอม-
เพรียงและเขมแข็ง สรางความประทับใจใหแกพี่บัณฑิตจนกระทั่งบางคนไมอาจ
กลั้นน้ําตาไวได 
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ขั้นตอนการเขียนยอหนา 
การคิดไปเขียนไป อยางไมมีการเตรียมการหรือลําดับข้ันตอน ไมใชแนวทางที่ดีของการ

เขียนยอหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบุคคลที่ไมคอยไดเขียนดวยแลว การเขียนขอความเพียง 1    
ยอหนาอาจจะยุงยากมาก ดังนั้นเพื่อใหการเขียนยอหนางายหรือสะดวก ผูเขียนควรเรียนรูข้ันตอน
และวิธีการเขียนในแตละขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การกําหนดความคิดสําคัญหรือความคิดหลัก 
การกําหนดความคิดสําคัญหรือความคิดหลัก (main idea) เปนขั้นตอนสําคัญ  

ข้ันแรกของการเขียนยอหนา งานเขียนจะเกิดขึ้นหรือลมเหลวก็ข้ึนอยูกับข้ันตอนนี้ ดังนั้น กอนลงมือ
เขียน ผูเขียนควรกําหนดเรื่องและแงมุมที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนอยางมีเอกภาพ คือมีเพียง 1 
เร่ืองหรือ 1 ประเด็น โดยในขั้นฝกหัดอาจเริ่มเขียนจากเรื่องงาย ๆ ใกลตัวกอน 
ตัวอยาง 

การเขียนขอความ 1 ยอหนาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบรรยากาศที่นาประทับใจของงาน
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร อาจกําหนดความคิดสําคัญหรือความคิดหลัก 
(main idea) ดังนี้ 

“ความประทับใจที่มีตองานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร” 
2.  การสรางประโยคใจความสําคัญ 

ประโยคใจความสําคัญมีสวนชวยใหการเขียนยอหนาสะดวกและรัดกุม ผูเขียนจึง
ควรสรางประโยคใจความสําคัญโดยดัดแปลงความคิดสําคัญหรือความคิดหลัก (main idea) ให
กลายเปนประโยคใจความสําคัญ (topic  sentence) แลวนําไปวางในยอหนาตามตําแหนงที่
ตองการ 

การสรางประโยคใจความสําคัญควรคํานึงใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.)  เปนประโยคที่บรรจุความคิดสําคัญเพียงหนึ่งเดียว  
2.)  เปนประโยคที่มีเนื้อความครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการนําเสนอทั้งหมด 
3.)  เปนประโยคที่สมบูรณ ไมมีการละคํา เปนวลี หรือเขียนไมจบประโยค และ

ควรเปนประโยคบอกเลาไมเปนประโยคคําถาม 
ตัวอยาง 

การนําความคิดสําคัญหรือความคิดหลักที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ไดแก “ความประทับใจที่มี
ตองานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร” มาดัดแปลงเปนประโยคใจความ
สําคัญไดวา 
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“บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดขึ้นราว
กลางเดือนธันวาคมของทุกป นาประทับใจ” 

โดยการเขียนครั้งนี้จะนําประโยคใจความสําคัญไปวางไวตอนตนของยอหนาซึ่งนับวา
เปนวิธีการที่เหมาะสําหรับผูเร่ิมฝกเขียน 

3.  การเขยีนโครงเรื่อง 
การเขียนโครงเรื่องคือ การกําหนดรายละเอียดที่ตองการนําเสนอ โดยเขียนเปน 

ขอความสั้น ๆ ทีละประเด็นตามลําดับ ใหครอบคลุม ครบถวนตามสังเขปของความคิดสําคัญหรือ
ความคิดหลัก และมีปริมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อไมใหยอหนานั้น ๆ ส้ันหรือยาวจนเกินไป 
ตัวอยาง  การเขียนโครงเรื่อง “ความประทับใจในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
นเรศวร” 

ประโยคใจความสําคัญ : 
“บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดขึ้นราว

กลางเดือนธันวาคมของทุกปนาประทับใจ” 
โครงเรื่อง 
1.)  ภาพบรรยากาศที่ทําใหบัณฑิตระลึกความทรงจํา 
2.)  การกระทําของรุนนองที่ทําใหบัณฑิตประทับใจ 
3.)  กิจกรรมของรุนนองที่ทําใหบัณฑิตรูสึกถึงความภาคภูมิใจ 
4.)  ความเขาใจของบัณฑิตที่มีงานทําแลวตอความภาคภูมิใจที่ไดรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
 
4.  การสรางประโยคขยายความ 

การสรางประโยคขยายความทําโดยการนําโครงเรื่องซึ่งเขียนเปนขอความสั้น ๆ 
มาปรับปรุงใหเปนประโยคที่สมบูรณ กอนที่จะนําไปเรียบเรียงเปนยอหนา 
ตัวอยาง  การนําโครงเรื่อง “ความประทับใจในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
นเรศวร” มาดัดแปลงเปนประโยคขยายความ ดังนี้ 

ประโยคใจความสําคัญ  : 
“บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดขึ้นราว

กลางเดือนธันวาคมของทุกป นาประทับใจ” 
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ประโยคขยายความ 
1.)  ภาพความสดใสรื่นเริงของนิสิตรุนนองในวันพระราชทานปริญญาบัตรทําใหบัณฑิต

ระลึกความหลัง 
2.)   รุนนองจัดเตรียมกิจกรรมตอนรับบัณฑิตไวอยางนาประทับใจ 
3.)  กิจกรรมของรุนนองทําใหบัณฑิตรูสึกภาคภูมิใจที่ไดรับพระราชทานปริญญาบัตร 
4.)  บัณฑิตที่ไดงานทําแลวพอจะเขาใจวาการไดรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนเพียง

จุดเริ่มตนของความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญกวา คือความสามารถรับผิดชอบตอสังคม 
 
5.  การเรียบเรียงเปนยอหนา 

ข้ันตอนนี้คือการนําประโยคใจความสําคัญและประโยคขยายความมาเรียบเรียง
เปนยอหนา โดยอาจเพิ่มเติมรายละเอียดบางเล็กนอย และใชคําเชื่อมเชื่อมบางประโยคอยาง
เหมาะสม เพื่อความกลมกลืนและสละสลวย ดังที่ สมพงศ  วิทยศักดิ์พันธุ (2524, หนา 51 อางอิง
ใน จุไรรัตน  ลักษณะศิริ และบาหยัน  อ่ิมสําราญ (บรรณาธิการ), 2548, หนา 199 ) แนะนําไวดังนี้ 

1.  คําเชื่อมแสดงการเสริมหรือย้ํา เชน  นอกจากนั้น , แลวก็ , ยิ่งกวานั้น 
2.  คําเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบ เชน  เหมือนกัน , ในทํานองเดียวกัน 
3.  คําเชื่อมที่แสดงการยอมรับ เชน  เมื่อเปนเชนนี้ , แสดงวา , เชื่อไดวา 
4.  คําเชื่อมที่แสดงการสรุป เชน  ดวยเหตุดังกลาว , ในที่สุด , กลาวโดยสรุป ,    

อีกนัยหนึ่ง 
5.  คําเชื่อมที่แสดงการเปรียบตางๆ เชน  ตรงกันขาม , แมวา , ทั้งๆ ที่ , แต 
6.  คําเชื่อมแสดงการขยายความ เชน จะเห็นไดวา , ตัวอยางเชน 
7.  คําเชื่อมบอกเวลาหรือสถานที่ เชน หลังจากนั้น , ตอมา , ตอไป , ในขณะนั้น  

ทางดานขวา , ในตอนทาย 
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ตัวอยาง การเรียบเรียงประโยคใจความสาํคัญและประโยคขยายความเปนยอหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  การตรวจทานและแกไขปรับปรุง 
การตรวจทานเปนกระบวนการขั้นสุดทายที่สําคัญมากของเขียนยอหนา ผูเขียนจึง

ไมควรละเลย  กอนจะนําเสนอขอความ  1 ยอหนาควรอานซ้ําแลวแกไขปรับปรุง หากพบ
ขอผิดพลาดหรือบกพรองก็ปรับปรุงแกไข จนกวาขอความหนึ่งยอหนานั้นจะถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ และสละสลวยเปนที่นาพอใจ แลวจึงนําเสนอ 
 
การเขียนอนุเฉท 

ปจจุบันมีผูนิยมเขียนขอความที่มีสาระสําคัญ 1 ประเด็นเปนยอหนาขนาดสั้นมากกวา 1 
ยอหนา โดยแตละยอหนานั้นเชื่อมโยงกันหรือเปนสวนหนึ่งของกันและกันอยางแยกไมได เรียก
วิธีการนี้วาการเขียนอยางเปนอนุเฉท ซึ่งมีลักษณะและตัวอยาง ดังที่ วนิดา  บํารุงไทย กลาวไวใน
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 001103 ทักษะภาษาไทย (ม.ป.ป., หนา 44-45) โดยสรุปดังนี้ 

1.  อนุเฉทเปนหนวยยอยของบทความหรือขอเขียนทั้งเรื่อง 
2.  อนุเฉท คือ กลุมของประโยคที่มีเนื้อความเกี่ยวเนื่องกัน อันแสดงใจความสําคัญ

อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียวและไมนอกเรื่อง 
3.  เครื่องหมายของอนุเฉท คือ การยอหนา แตในบางครั้งขอความ 1 อนุเฉทอาจมี 2-3 

ยอหนาก็ได 

 

บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
นเรศวรที่จัดขึ้นราวกลางเดือนธันวาคมของทุกป นาประทับใจ / การ
แวดลอมดวยนิสิตรุนนองที่มีความสุขและยิ้มแยมแจมใสกระตุนเตือนใหเหลา
บัณฑิตหวนระลึกถึงความสุขความทรงจําครั้งยังเปนนิสิต / วันสําคัญนี้เปนวันที่
เหลาบัณฑิตรอคอย และบรรดารุนนองก็ใจจดใจจอรอคอยดวยเชนกัน ดังจะเห็นได
จากการเตรียมกิจกรรมตอนรับพี่บัณฑิตไวมากมายอยางนาประทับใจ / ทุก
กิจกรรมสะกิดใจใหบัณฑิตทั้งหลายรูสึกตัววากําลังจะไดรับพระราชทานปริญญา
บัตรซึ่งเปนเครื่องยืนยันความเปนบัณฑิต ที่กวาจะไดมาตองแลกดวยความ
อุตสาหะพยายาม พวกเขาจึงรูสึกภาคภูมิใจเปนอยางมาก / ทวา บัณฑิตบางคนที่
ไดงานทําแลวก็พอจะเขาใจวาความภาคภูมิใจในครั้งนี้นาจะเปนเพียงจุดเริ่มตน
ของความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญกวา คือ ความสามารถรับผิดชอบตอสังคมได 
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4.  อนุเฉทที่ดีตองมีเอกภาพ สัมพันธภาพ สัมบูรณภาพ สารัตถภาพ และสุนทรียภาพ 
5.  อนุเฉทที่ดีไมควรยืดยาวเกินไป เพราะจะทําใหไมนาสนใจหรือจับใจความยาก 

 
ตัวอยาง  ขอความ 1 อนุเฉทที่มี 3 ยอหนา ซึ่งมีใจความสําคัญวา “ผูหญิงควรปฏิเสธไมยอมเสียตัว
ใหชายใด แมจะเปนชายคนรักก็ตาม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา ยอหนาทั้ง 3 มุงนําเสนอใจความสําคัญประการเดียวกัน คือ
“ผูหญิงควรปฏิเสธไมยอมเสียตัวใหชายใด แมจะเปนชายคนรักก็ตาม” โดยยอหนาที่ 1 เกริ่นนําถึง
ใจความสําคัญของเรื่อง ยอหนาที่ 2 และ 3 รวมกันกลาวถึงประเด็นที่มาขยายใจความสําคัญทีละ
ประเด็นอยางเกี่ยวเนื่อง โดยยอหนาที่ 2 กลาวถึงผลของการปฏิเสธ ไมยอมเสียตัวใหแกชายคนรัก 
คือการสูญเสียเขาไป และยอหนาที่ 3 มีเนื้อความเชื่อมโยงจากยอหนาที่ 2 วาถาตองสูญเสียเขาไป
ก็ไมตองเสียใจ เพราะเปนทางเลือกที่ถูกตอง ดีงาม และนาศรัทธา 

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตเกีย่วกับการเขียนอนุเฉทวา นอกจากประเด็นสําคัญของแตละ
ยอหนาในอนุเฉทเดียวกันจะมุงไปสูใจความสําคัญเดียวกันแลว ขอความในแตละยอหนายงัมีความ
เกี่ยวเนื่องกนัชนิดที่ไมสามารถแยกออกจากกนัได กลาวคือ ถาขาดเนื้อความยอหนาใดยอหนาหนึง่
ไป อนุเฉทก็จะสื่อความหมายไดไมครบถวน นอกจากนี ้การเชื่อมโยงของเนื้อความแตละยอหนาใน
อนุเฉทจะรอยตอกันเปนลูกโซ 

ที่นี้ สมมติวาคุณรักผูชายคนใดคนหนึ่งอยางจริงใจ แลวคุณยังจะปฏิเสธ
เขาอีกหรือ ? คําตอบของฉันก็คือ... แนนอน คุณจะตองปฏิเสธไมยอมตกเปนของ
เขา 

ถาคุณปฏิเสธ เขาอาจจะโกรธแลวเลิกกับคุณ หายหนาไปเลย ก็เปนสิ่งที่
ดี เพราะนั่นจะเปนการทดสอบวาอะไรคือส่ิงที่ดึงดูดใหคุณรักเขา หากเขาไป
ครุนคิดตามลําพัง ชั่วระยะหนึ่ง เขาอาจกลับมาคืนดีกับคุณ แลวขอแตงงานกับคุณ
ก็ได หากเขาไมกลับมาก็นับวาเปนสิ่งดีเชนกัน ที่ความสัมพันธของคุณยุติลงที่
ฟลอรเตนรําและที่โรงหนัง ซึ่งเปนสถานที่ที่ลืมงายกวาเตียงนอน 

ถาคุณสูญเสียชายคนรักไป เพราะสาเหตุที่คุณปฏิเสธไมยอมหลับนอน
กับเขา คุณก็จะสูญเสียเขาไปเพราะเงื่อนไขของคุณ ไมใชเงื่อนไขของเขา ที่สําคัญก็
คือ เงื่อนไขของคุณเปนสิ่งที่สูงสงที่มีศีลธรรมและเปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับนับถือ 

จอยซ  บราเธอร  : ผูหญิง 
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กลาวโดยสรุป การเขียนเปนอนุเฉทเหมาะสําหรับการนําเสนอเนื้อความที่มีรายละเอียด
มากหรือซับซอน ถาเขียนเปน 1 ยอหนาจะมีขนาดยาว ไมนาอาน หรืออาจนําเสนอประเด็นสําคัญ
ไดไมเดนชัด วิธีการเขียนเปนอนุเฉทสามารถชวยเราความสนใจของผูอานใหติดตามอานขอความ
นั้นเปนระยะ ๆ  อยางตอเนื่องโดยตลอด 

 
ลักษณะของยอหนาที่ดี 

เมื่อมีความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนยอหนา วิธีการ และขั้นตอนการเขียนแลว ก็จะทํา
ใหเขียนยอหนาได แตจะดียิ่งขึ้นถาทราบลักษณะของยอหนาที่ดีดวย เพื่อใชเปนแนวทางให        
ยอหนาที่เขียนนั้นสมบูรณ 

ยอหนาที่ดีมีลักษณะ ดังนี้ 
1.  มีเอกภาพ 

ยอหนาที่มีเอกภาพ คือยอหนาที่นําเสนอความคิดสําคัญเพียงประเด็นเดียว และ
ประโยคขยายความจะตองมีเนื้อหาสาระเปนเรื่องเดียวกับประโยคใจความสําคัญ 

2.  มีสัมพันธภาพ 
ยอหนาที่มีสัมพันธภาพ คือยอหนาที่ประกอบดวยประโยคหรือขอความที่ลวน

เกี่ยวเนื่องสัมพันธ เปนเรื่องเดียวกันโดยตลอด และมีการเชื่อมถอยคําใหเกี่ยวรอยอยางสละสลวย
ดวยคําเชื่อมที่เหมาะสมกับเนื้อความ ทําใหเร่ืองชัดเจน ผูอานเขาใจเรื่องไดงาย 

3.  มีสารัตถภาพ 
ยอหนาที่มีสารัตถภาพ คือยอหนาที่มีการเนนขอความหรือย้ําความใหมีน้ําหนัก

ชัดเจน ไมฟุงหรือเลื่อนลอย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการกําหนดประโยคใจความสําคัญ และประโยคขยาย
ความที่ตองใหรายละเอียดหรือตัวอยางที่สนับสนุนใหความคิดสําคัญเดนชัดขึ้นดวย 

4.  มีสัมบูรณภาพ 
ยอหนาที่มีสัมบูรณภาพหรือความสมบูรณ คือยอหนาที่มีความเหมาะสม

กลมกลืนครบถวนทั้งเนื้อหาและภาษา กลาวคือ มีการขยายความอยางชัดเจน และเขียนถูกตอง
ตามหลักภาษา 

5.  สุนทรียภาพ 
ยอหนาที่มีสุนทรียภาพ คือยอหนาที่เขียนโดยใชถอยคําภาษาอยางถูกตอง ส่ือ

ความหมายไดดี ราบร่ืน สละสลวย 
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ดังนั้น เพื่อใหสามารถเขียนยอหนาที่ ดี ผูเขียนควรระลึกถึงหลักความมีเอกภาพ       
สัมพันธภาพ สารัตถภาพ สัมบูรณภาพ และสุนทรีภาพทุกครั้งที่เขียน แลวปฏิบัติตามอยาง
สม่ําเสมอ ก็จะมีสวนชวยใหงานเขียนมีคุณภาพ นาอาน และนาประทับใจมากขึ้น 

เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติของยอหนาที่ ดีมากขึ้น จึงเสนอตัวอยางของยอหนาดี มี
คุณสมบัติครบทั้ง 5 ประการ ดังตอไปนี้ 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความนี้เปนบทวิจารณวรรณกรรมที่มีใจความสําคัญ คือ “เร่ืองสั้นชุดเจาหงิญ
นําเสนอสาระสําคัญตอผูอ านวา ความสุขที่แทจริงของชีวิตคือการใชชีวิตเรียบงาย” 

เมื่อพิจารณาคุณภาพของยอหนานี้ พบวาเปนยอหนาที่ดี มีคุณสมบัติครบทั้ง 5 
ประการ คือ ความมีเอกภาพ ซึ่งสังเกตไดจากประโยคขยายความทุกประโยคลวนสนับสนุน
ใจความสําคัญของยอหนาวา “ความสุขที่แทจริงของชีวิตคือการใชชีวิตอยางเรียบงายเปน
สาระสําคัญของเรื่องสั้นชุดเจาหงิญ” โดยมีประเด็นที่มาขยายความดังนี้ 

1.1  รูปแบบวิธีการใชชีวิตอยางเรียบงายซึ่งจะนําพาใหชีวิตมีความสุข 
1.2  การใชชีวิตอยางเรียบงายแลวมีความสุขเปนอุดมคติของผูแตง และเปน

สาระสําคัญที่เร่ืองสั้นชุดเจาหงิญตองการสื่อถึงผูอาน 

เจาหงิญ จึงบอกเราวา ความสุขแทจริงของชีวิตคือการใชชีวิตเรียบ-
งาย ไมสะสมภาระ ไมมุงเอาชนะหรือแขงขันกับผูอ่ืน ไปชาๆ ไมรีบเรงรอนรน แม
ยังไมรูวาจะถึงปลายทางแหงความฝนไดเมื่อไร แตก็ไดกําไรที่เก็บเกี่ยวความสุข
ระหวางเดินทางไวเต็มกระเปาแลว หากใครไดอานบทสัมภาษณผูเขียนรวมทั้ง
งานเขียนประเภทสารคดี จะพบวาสารความหมายจากเจาหงิญไมตางไปจาก
อุดมคติชีวิตของผูสรางสรรคผลงานเรื่องสั้นชุดนี้เลย ผูแตงไดกลาวไวในคํานํา
แสดงความตั้งใจที่จะใหเร่ืองสั้นชุดนี้เปนประหนึ่ง “นิทานกอนตื่น” นั่นคือ ให
กําลังใจ ใหขอคิด ใหผูอานอิ่มกับความสุขในการเลือกดําเนินชีวิตแบบประมาณ
ตน รูจักตนเอง เรียนรูประสบการณชีวิตบางสวนกอนที่จะตื่นขึ้นเผชิญหนากับ
มายาของโลกแหงการแขงขันและวัตถุนิยมตอไป 

 

(ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ, 2549, หนา 156) 
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เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมจะเห็นไดวาทั้งสองประเด็นมีความสัมพันธกัน โดยประเด็นแรก
นําเสนอรูปแบบวิธีการใชชีวิตที่เรียบงายซึ่งจะทําใหชีวิตมีความสุข แลวประเด็นที่สองก็ขยาย
ความเพิ่มเติมวาการใชชีวิตอยางเรียบงายนี้เปนอุดมคติในการใชชีวิตของผูแตงเรื่องเจาหงิญ 
และเปนสาระสําคัญที่ผูแตงตั้งใจสื่อไปยังผูอาน 

นอกจากเนื้อความจะสัมพันธกันแลว ยังมีการเชื่อมระหวางประโยคดวยคําเชื่อมที่
เหมาะสม สนับสนุนใหลําดับความชัดเจน ราบร่ืน และสละสลวยดวย เชนขอความ “แมยังไมรู
วาจะถึงปลายทางแหงความฝนไดเมื่อไร แตก็ไดกําไรที่เก็บเกี่ยวความสุขระหวางเดินทางไวเต็ม
กระเปาแลว” ดวยเหตุนี้จึงนับไดวายอหนานี้มีสัมพันธภาพ 

กลาวในดานของสารัตถภาพยิ่งเดนชัด เพราะยอหนานี้มีประโยคใจความสําคัญที่ตอน
เร่ิมตนของยอหนา คือ “เจาหงิญ จึงบอกเราวา ความสุขแทจริงของชีวิตคือการใชชีวิตเรียบงาย” 
จากนั้นการขยายความที่ตามมาก็ยังเกี่ยวเนื่องกับใจความนี้โดยตลอด ย้ําใหเห็นสาระสําคัญของ
เร่ืองอยูเสมอ 

อยางไรก็ตาม ยอหนานี้มีสุนทรียภาพอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการใชถอยคําที่เขาใจ
งาย และการใชโวหารภาพพจนที่เหมาะสม ชวยใหเขาใจสาระที่ตองการสื่ออยางเขมขนและ
ชัดเจน เชนในตอนที่กลาวถึงขอดีของการดําเนินชีวิตอยางไมเรงรอนวา “แมยังไมรูวาจะถึง
ปลายทางแหงความฝนไดเมื่อไร แตก็ไดกําไรที่เก็บเกี่ยวความสุขระหวางเดินทางไวเต็มกระเปา
แลว” หรือในตอนที่กลาวถึงวัตถุประสงคของการแตงเรื่องเจาหงิญวา ตองการให “เปนประหนึ่ง 
‘นิทานกอนตื่น’ ” คือเมื่ออานเรื่องเจาหงิญแลว ผูอานจะไดรูจักการใชชีวิตอยางเรียบงายและ
พอเพียง สามารถนําไปใชเมื่อตองตื่นหรือไปเผชิญกับชีวิตจริง นอกจากนี้ยังมีสุนทรียภาพดวย
การถอยคําที่มีสีสันนาสนใจเชน มายาของโลกแหงการแขงขันและวัตถุนิยม 

ดวยคุณสมบัติทั้งหมดที่กลาวมาทําใหยอหนานี้มีสัมบูรณภาพหรือความสมบูรณโดย
ปริยาย กลาวคือมีความเหมาะสมกลมกลืนครบถวนทั้งเนื้อหาและภาษา 
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การเขียนจดหมายราชการและการเขียนจดหมายสมัครงาน 
 
 
1.  การเขียนจดหมายราชการ 

การเขียนจดหมายราชการ คือการเขียนจดหมายโตตอบกันระหวางหนวยงานราชการไป
ยังหนวยงานราชการ หนวยงานราชการมีไปยังหนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานภาคเอกชนมี
จดหมายไปยังหนวยงานราชการ ทั้งนี้ใหเปนไปตาม “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบัญ พ.ศ. 2526 (ฉบับแกไขภาคผนวก พรอมคําอธิบาย พ.ศ.2539)”    โดยระเบียบดังกลาวนี้ 
มีสาระเกี่ยวกับเร่ือง ชนิดของหนังสือ วิธีปฏิบัติในการรับและสงหนังสือ การเก็บรักษา การยืม เปน
ตน โดยระเบียบดังกลาวนี้ไดเพิ่มภาคผนวก “เกี่ยวกับการกําหนดเลขที่หนังสือออก และ
หนังสือเวียนซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทายและคําที่ใชลงทาย” ไว
ดวย จึงนับเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูที่ตองการเขียนหนังสือติดตอกับหนวยราชการ 
 
ความหมายของ “สวนราชการ” 

หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม  สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  ทั้งในราชการ
บริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ราชการบริหารสวนทองถิ่น สวนราชการในตาง 
ประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
ขอยกเวน  1. สวนราชการใดมีความจําเปนจะตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได
กําหนดไวในระเบียบ ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบ 

2.  ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติหรือ
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปน
อยางอื่น ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
ลักษณะของหนังสือราชการ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ อันไดแก 
1.  หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2.  หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3.  หนังสือที่หนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวน

ราชการ 
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4.  เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5.  เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ  
6.  ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  หมายความวา  การรับสงขอมูลขาวสาร หรือ
หนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) 

หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
และสื่อกลางบันทึกขอมูลดวย  หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่
ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง กรม จะกําหนดขึ้นใช
ตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ 
แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน 

การติดตอราชการนอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารแลว ยังสามารถ
ดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได  ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้ง  และใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือได
จัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสงไมตองจัดสงหนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณี
เปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสารยืนยันตามไปทันที 
 
ชนิดของหนังสือราชการ 

หนังสือราชการมี ๖ ชนิด คือ 
1.  หนังสือภายนอก  
2.  หนังสือภายใน 
3.  หนังสือประทับตรา 
4.  หนังสือส่ังการ 
5.  หนังสือประชาสัมพันธ 
6.  หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 
1. หนังสือภายนอก  ไดแกหนังสือที่หนวยงานราชการทําขึ้นเพื่อใชในการตดิตอส่ือสาร

กับหนวยงานอื่น ทั้งหนวยงานราชการ และองคกรเอกชน หรือกับบุคคลภายนอกหนวยงานราชการ
นั้นๆ เชน มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหนังสือถึงองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะหใช
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สถานที่ประกอบกิจกรรม  หรือมหาวิทยาลัยนเรศวรมีหนังสือถึงกองทัพภาคที่ 3 เพื่อขอความ
อนุเคราะหใชรถขนสงทหารเพื่อขนสงนิสิตไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เปนตน 

2.  หนังสือราชการภายใน  ไดแก  หนังสือที่หนวยงานราชการทําขึ้นเพื่อใช
ติดตอส่ือสารภายในหนวยงาน กรม หรือกระทรวงเดียวกัน หรือภายในจังหวัดเดียวกัน เชน หนังสอื
ของสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย หรืออาจเปน
หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการทําถึงกรมวิชาการ ฯลฯ เปนตน 

หนังสือราชการภายในจะมีรายละเอียดของรูปแบบนอยกวาหนังสือภายนอก  โดย
จะเขียนในกระดาษบันทึกขอความ ซึ่งประกอบดวย  สวนราชการ  ที่  วันที่  เรื่อง  คําขึ้นตน 
ขอความ  ลงลายมือชื่อ  และตําแหนง  ขอแตกตางของหนังสือราชการภายในกับหนังสือ
ราชการภายนอกคือ หนังสือราชการภายในไมมีคําลงทาย 

3.  หนังสือประทับตรา ไดแก หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงนามของสวนราชการ
ระดับกรม  โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไปเปนผูรับผิดชอบลงนามยอกํากับตรา 

หนังสือประทับตราใชไดทั้งระหวางหนวยงานราชการ  หรือหนวยงานราชการกับ
บุคคลภายนอก  และใชในกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ เชน 

1.   การสงรายละเอียดเพิ่มเติม 
2.   การสงสําเนาหนังสือ  ส่ิงของ  หรือเอกสาร 
3.   การตอบรับเกี่ยวกับเร่ืองราชการที่ไมสําคัญ 
4.   การแจงผลการดําเนินงานใหกับสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
5.   การเตือนเรื่องที่คาง 
6.   เร่ืองอื่นๆที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดใหดําเนินการ 

4.  หนังสือสั่งการ ไดแก หนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหปฏิบัติตาม  มี  3 ชนิดไดแก 
คําสั่ง   คือขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย 
ระเบียบ  หนังสือที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช  โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไมก็ได เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติในแนวเดียวกัน 
ขอบังคับ  หนังสือที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช  โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย  

ที่บัญญัติใหกระทําได 
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5.  หนังสือประชาสัมพันธ ไดแกหนังสือที่ทางราชการทําขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ 
หรือแจงขาวสาร มี 3 ประเภท  ไดแก 

ประกาศ  คือขอความที่ทางราชการประกาศชี้แจง ใหทราบ หรือแนะแนวทางการ
ปฏิบัติ 

แถลงการณ  ขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง
ราชการหรือเหตุการณ หรือกรณีใดๆใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน 

ขาว  คือเร่ืองราวที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ 
6.  หนังสือที่ทางราชการทําขึ้นและรับไวเปนหลักฐาน  ไดแกหนังสือที่ทางราชการ

ทําขึ้น  หรือรับไวเปนหลักฐาน  นอกเหนือจากหนังสือตางๆ  ที่กลาวมาแลวขางตน  ไดแก 
หนังสือรับรอง  ซึ่งหนวยงานราชการออกใหเพื่อรับรองใหแกบุคคล  นติิบุคคล หรือ

หนวยงานเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ใหปรากฏแกบุคคลทั่วไป 
รายงานการประชุม  คือบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และ

มติของที่ประชุม  เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน  โดยจัดทําตามแบบที่กําหนด 
บันทึก  ขอความที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา  หรือผูบังคับบัญชาสั่ง

การแกผูใตบังคับบัญชา  หรือหนวยงานระดับกรมเพื่อติดตอกันในการปฏิบัติราชการโดยปกติ ใช
กระดาษบันทึกขอความ 

หนังสืออื่นๆ  หนังสือ  เอกสาร  อ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่  เพื่อเปนหลักฐานในราชการรวมถึงภาพถาย  ฟลม  คํารอง  ฯลฯ 
 
หนงัสือภายนอก 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กลาวถึงหนังสือ
ภายนอกไวดังนี้ 

หนังสือภายนอก  คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ 
เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  
หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ที่  ไดแกเลขเรียกหนังสือ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง  
ทับเลขทะเบียนหนังสือสง  สําหรับหนังสือของคณะกรรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มข้ึน
ได ตามความจําเปน  เชน  ที่ ศธ 0527.03/.....(เลขทะเบียนหนังสือสง) 

2.  สวนราชการเจาของหนังสือ  ใหลงชื่อสวนราชการ  หรือคณะกรรมการซึ่งเปน
เจาของหนังสือนั้น  และโดยปกติใหลงที่ต้ังไวดวย 
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3.  วัน เดือน ป  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

4.  เรื่อง  ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่อง  โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

5.  คําขึ้นตน  ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม  และคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก  แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 

6.  อางถึง (ถามี)  ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการ
ผูรับหนังสือไดรับมากอนแลว  จะจากสวนราชการใดก็ตาม  โดยลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ
และเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปพุทธศักราช ของหนังสือนั้น 

การอางถึง  ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว  เวนแตมี
เร่ืองอื่นที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา  จึงอางอิงหนังสือฉบับอ่ืนๆที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้น
โดยเฉพาะใหทราบดวย 

7.  สิ่งที่สงมาดวย  (ถามี)  ใหลงชื่อส่ิงของ  เอกสาร  หรือสารบรรณที่สงไปพรอม
กับหนังสือนั้น  ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันได  ใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 

8.  ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความ
ประสงคหลายประการใหแยกเปนขอๆ 

9.  คําลงทาย  ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคํา
ข้ึนตนสรรพนาม  และคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก ก 

10.  ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมอืชือ่
ไวใตลายมือชื่อ 

11.  ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
12.  สวนราชการเจาของเรื่อง  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่

ออกหนังสือ  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกระทรวง หรือทบวง  ใหลงชื่อสวนราชการ
เจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมา  ใหลงชื่อ
สวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

13.  โทร.  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่
ออกหนังสือและหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 
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14.  สําเนาสง (ถามี)  ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการ  หรือบุคคล
อ่ืนทราบ  และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว  ใหพิมพชื่อเต็ม  หรือชื่อยอ
ของสวนราชการหรือชื่อบุคคลที่สงสําเนาไปให  เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมี
รายชื่อที่สงมากใหพิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบ และแนบรายชื่อไปดวย 

กรณีที่จดหมายราชการมีการระบุชั้นของความเร็วและชั้นของความลับ สํานัก
นายกรัฐมนตรีระบุแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

ชั้นความเร็ว หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ  เปนหนังสือที่ตอง
จัดสงและดําเนินการทางสารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน  3 ประเภท คือ 

ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติทันทีเมื่อไดรับหนังสือนั้น 
ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ  เทาที่จะทําได 
ชั้นความลับ ผูที่เกี่ยวของกับหนังสือที่มีการประทับชั้นความลับตอง

ระมัดระวังเปนพิเศษ  เพราะหากความลับร่ัวไหลออกไป อาจเกิดผลเสียหายแกผูเกี่ยวของหรือแก
ทางราชการได  ชั้นความลับจะมีลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ลับที่สุด  ลับมาก  ลับ  และปกปด 
 
หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก  เปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดเดียวกัน  ใชกระดาษบันทึกขอความ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 

1.  สวนราชการ  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ  โดย
มีรายละเอียดพอสมควร  โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไป  ใหลงชื่อ
สวนราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง  หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลข
โทรศัพท (ถามี) 

2.  ที่  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวในภาคผนวก 
1  ทับเลขทะเบียนหนังสือสง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสพยัญชนะเพิ่มข้ึนได
ตามความจําเปน 

3.  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 

4.  เรื่อง  ใหลงเร่ืองยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือนั้น  ในกรณีที่เปนหนังสือ
ตอเนื่อง  โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม เชน การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  
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5.  คําขึ้นตน   ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม  และคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก 2 แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ ใหดูที่ภาคผนวก ก ประกอบ 

6.  ขอความ   ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอๆ  ในกรณีที่มีการอางอิงถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมา
ดวย  ใหระบุไวในขอนี้ 

7.  ลงชื่อและตําแหนง  ใหปฏิบัติตามขอ 10 และขอ 11 จากหนังสือราชการภายนอก 
 
ในกรณีที่กระทรวง  กรม หรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ  

เพื่อใชตามความเหมาะสมก็ใหกระทําได ดังตัวอยาง แบบหนังสือภายนอก ภายใน และหนังสือ
ประทับตรา ดังตอไปนี้ 
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แบบหนังสือภายนอก 
       ชั้นความลับ (ถามี) 
 
 
 
ชั้นความเร็ว (ถามี)  
ที่ ..........................................         (สวนราชการเจาของหนังสอื) 
 
 ( วัน  เดือน  ป ) 

 
เร่ือง  ................................................................ 
 
( คําขึ้นตน ) 
 
อางถึง     (ถามี) 
 
สิ่งที่สงมาดวย      (ถามี) 
 

( ขอความ.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 (คําลงทาย) 

 
                                                                          (ลงชื่อ) 
 

                        (พิมพชื่อเต็ม) 
                        (ตําแหนง) 

 
(สวนราชการเจาของเรื่อง) 
โทร ...................................... 
โทรสาร ............................... 
สําเนาสง (ถามี) 
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ตัวอยางหนังสือราชการภายนอก         ชั้นความลับ (ถามี) 
 
 
 
ที่  วธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๐๖๗๙                         สํานักงานวิจัยและสงเสริมวัฒนธรรมวิถีชน 
              สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
      ถนนรัชดาภิเษก  หวยขวาง  กทม. ๑๐๓๒๐ 
 

๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐ 
 
เร่ือง   การประชมุปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยวัฒนธรรม ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 
เรียน   ผศ.ประภาษ  เพ็งพุม 
 
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการประชมุปฏิบัติการเพื่อสมัมนาโครงการวิจัยวัฒนธรรม  ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 

ตามที่ทานไดเสนอโครงการวิจัยวัฒนธรรม  เรื่อง  วิเคราะหเพลงแหนาค  ในเขตภาคเหนือตอนลาง เพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวัฒนธรรม  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ นั้น 
บัดนี้สํานักงานฯ ไดพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยวัฒนธรรมเสร็จเรียบรอยแลว  และขอแจงใหทานทราบวาโครงการของทาน
ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย  เปนเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดย 
คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรม ไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการของทาน  ใหมีความสมบูรณและมี
คุณภาพ และโปรดเตรียมโครงการวิจัยที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว  จํานวน  ๑๐ ชุด  นําเสนอตอคณะอนุกรรมการการวิจัย
วัฒนธรรม  ในวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  หองมัณฑเลย  สถานวิชาการนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ถนนนิมมานเหมินทร  จังหวัดเชียงใหม  ตามรายละเอียดในกําหนดการดังแนบ   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมการเสนอโครงการวิจัยของทานตอคณะกรรมการพัฒนาโครงการวิจัย  ตามวัน 
เวลา  และสถานที่ดังกลาวขางตน จักขอบพระคุณยิ่ง 
       

ขอแสดงความนับถือ 
       
               (นางสนุันทา  มิตรงาม) 

             นักวชิาการวัฒนธรรม ๘ ปฏิบัติหนาที่ 
     ผูอํานวยการสาํนักวิจัยและสงเสริมวัฒนธรรมวิถีชน 

กลุมสนับสนุนและจัดการการวิจัย 
โทร. ๐ ๒๒๔๗  ๐๐๑๓ ตอ ๑๓๑๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๖๔๕ ๓๐๕๗ 
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แบบหนังสือภายใน 
                      
                                                                      ชั้นความลับ  (ถามี)                          
                                                                       

                              ชั้นความเร็ว  ( ถามี )  บันทึกขอความ 
สวนราชการ  ........................................................................................................................ 
ที่  ...................................................................วันที ่ ............................................................
เรื่อง ..................................................................................................................................... 
 
( คําขึ้นตน ) 
 

(ขอความ)..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

( ลงชื่อ ) 
                       ( พิมพชื่อเต็ม ) 
                                                      ( ตําแหนง ) 
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ตัวอยางหนังสือราชการภายใน 

 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ    คณะมนุษยศาสตร   สํานักงานเลขานุการ  งานบริการการศึกษา  โทร. 2052 
ที่     ศธ.0527.03.01(4)/827   วันที่   24  พฤษภาคม  2550 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร 
 
เรียน ผูชวยศาสตราจารยประภาษ   เพ็งพุม 
 

ดวย  คณะมนุษยศาสตร  ไดจัดโครงการพัฒนานิสิตกอนฝกงาน  โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหนิสิตไดเตรียมความพรอมกอนออกฝกงาน  เพื่อใหนิสิตสามารถปรับตัวเขาสูโลกของการทํางาน  
และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหนิสิตสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีความเขาใจผูอื่น  
SERVICE  MIND  ในการทํางาน และเพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน
ปลูกฝงทัศนคติในการทํางาน  ที่มีประมิทธิภาพ  และสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร  ไดพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถและมี
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือราชการ  การเขียนหนังสือติดตอหนวยงานการเขียนโครงการและ
กิจกรรม  การจัดเก็บเอกสาร และการจัดประชุม เปนอยางดี จึงใครขอเรียนเชิญเปนวิทยากรโครงการ
ดังกลาว ในวันเสารที่ 23  30  มิถุนายน และ 14 กรกฎาคม 2550  เวลา  09.00-12.00 น. รายละเอียด       
ดังตารางการอบรมฯ ที่แนบมาพรอมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

(รองศาสตราจารยพูนพงษ   งามเกษม) 
                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
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ตารางการอบรมโครงการพัฒนานิสิตกอนฝกงาน 
ประจําปการศึกษา 2550 

 
หลักสูตร วิทยากร วัน  /  เวลา  / หอง 

 
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏบิัติการ  
                  เกีย่วกับงานสํานักงาน 
     งานสารบรรณสํานักงาน 

- การจัดทําหนังสือราชการ 
- การเขียนหนังสือติดตอหนวยงาน 
- การเขียนโครงการและกิจกรรม 
- การจัดเก็บเอกสาร 
- การจัดประชมุ 

       

 
ผศ.ประภาษ  เพ็งพุม 

 
วันเสารที่ 23 มิถุนายน 2550 
วันเสารที่ 30 มิถุนายน 2550 
วันเสารที่  7  กรกฎาคม 2550 
วันเสารที่ 14 กรกฎาคม 2550 
 

เวลา 09.00-12.00 น. 
 

หอง HU 1103 
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ตัวอยางหนังสือประทับตรา 
 
 
 
ที่   นร 0204/ว31 
 
ถึง  ทบวงมหาวิทยาลัย 
 

ดวย สํานักราชเลขาธิการไดแจงการใชคําวา พระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ และอาคันตุกะ   
ซึ่งหมายถึง  แขกเมือง  ดังนี ้

1.  พระมหากษัตริย เสด็จไปเปน “แขกเมือง” เยือนประมุขประเทศที่เปนพระราชามหากษตัริย 
เรียกวา  “พระราชอาคันตุกะ” 

2.  พระมหากษัตริย  เสด็จไปเปน “แขกเมือง”  เยือนประมุขที่เปนประธานาธิบดี (คนสามญั) 
เรียกวา “อาคันตุกะ” 

3.  “แขกเมือง”  ที่เปนพระราชามหากษัตริย หรือประธานาธบิดี (คนสามัญ) ที่เสด็จมาหรือมา
เยือนประมุขประเทศที่เปนพระมหากษัตริย  เรียกวา “พระราชอาคันตุกะ” 

4.  ดังนั้น  ฯพณฯ ประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวทีจ่ะมาเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการ  ระหวางวันที่ 14 - 19  กุมภาพันธ 2538  จึงเรียกวา  

พระราชอาคันตุกะ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

      สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
                                                                         ประทับตรา 

  พรอมลงนามกํากับ 
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2.  การเขียนจดหมายสมัครงาน (Application  Letter) 
จดหมายสมัครงาน คือ การประชาสัมพันธตัวเราเองใหแกบริษัทที่เราสนใจจะรวมงานดวย

ดังนั้นเราจําเปนที่จะตองแนะนําตัวของเราเพื่อใหบริษัทรูจัก การที่สงประวัติสวนตัวไปโดยไมมี
จดหมายแนะนําตัวหรือจดหมายสมัครงานแนบไปนั้นเปนการแสดงใหเห็นวาคุณขาดทักษะเรื่อง
การเขียนและบริษัทมักจะไมใหความสนใจกับจดหมายของคุณ ดังนั้นจดหมายสมัครงานหรือ
จดหมายนํานี้จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งวา “Cover Letter” 

 
การจัดการกับความคิดในการเขียนจดหมายสมัครงาน 

เมื่อตัดสินใจสมัครงานกับหนวยงานใดแลว เราตองจัดกระบวนการคิดโดยจดลงใน
กระดาษกอนที่จะเริ่มเขียนจริง เพราะสมองที่สรางสรรคของคนเรานั้น จะไมมีการเรียงลําดับ
เหตุการณหรือความสําคัญใด ๆ เอาไว การไดมีเวลานั่งรางจดหมายจึงนับเปนการเรียบเรียงความ
คิดที่ดี 

 
สิ่งที่ควรจะทํากอนลงมือเขียน 

1.  ใชเวลาในการเขียนจดหมายใหเหมาะสม 
2.  ลองรางจดหมายดูแลวทิ้งไวหนึ่งวัน แลวคอยกลับมาอานใหมอีกครั้งหนึ่ง อาจจะทําให

ไดความคิดใหม ๆ หรือคนพบขอผิดพลาดที่ไมพบตอนเพิ่งเขียนเสร็จ 
3.  ลองเขียนใหมอีกครั้งหนึ่งถาจําเปน 
4.  ขอคําแนะนํา ความคิดเห็นจากเพื่อน ครอบครัว หรือคนที่เกี่ยวของ การเขียนจดหมาย

พึงระลึกไวเสมอวา จดหมายจะตองมีความชัดเจน ตรงจุดและกระชับ 
 

เนื้อความในการเขียนจดหมายสมัครงาน 
1.  หัวจดหมายและคําขึ้นตนของผูรับจดหมาย จดหมายสมัครงานทุกฉบับจะตองมีชื่อ ที่

อยูของผูสมัครโดยเขียนเยื้องไปทางมุมขวามือของกระดาษ และจะตองมีหมายเลขโทรศัพท เบอร
แฟกซ และอีเมลที่ติดตอไดโดยสะดวก  

2.  วันที่จะเปนสวนอยูตรงกลางของหนาถัดลงมาจากที่อยู  
3.  คําขึ้นตนของผูรับจะอยูทางดานซายมือเร่ิมจาก “เร่ือง” ซึ่งเปนการเขียนถึงเหตุผลใน

การเขียนจดหมาย ถาสมัครงานมักจะเขียนวา “เร่ือง ขอสมัครงาน”  “ เรียน ”  หมายถึงเราจะสง
จดหมายฉบับนี้ถึงใคร เชน “เรียน หัวหนาฝายบุคคล” และ “ ส่ิงที่แนบมาดวย” คือส่ิงที่เราสงมา
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พรอมกับจดหมายฉบับนั้นๆ เพื่อเปนหลักฐานในการสมัครงาน เชน รูปถาย ประวัติสวนตัว
(Resume หรือ CV) ใบรับรองการศึกษา เปนตน 

4.  ในเนื้อความของจดหมาย ควรบอกวาไดทราบเรื่องของการรับสมัครงานนี้มาจากที่ใด 
เพราะเหตุใดจึงสนใจสมัคร ตําแหนงอะไรที่คุณสนใจ และอะไรที่ทําใหคุณเหมาะสมกับสําหรับ
บริษัทนี้ พยายามแสดงใหบริษัทเห็นวาคุณมีความรูความสามารถตรงกับงานที่เขาตองการจะรับ
สมัคร นอกจากนี้อาจจะใสขอมูลที่คุณรูเกี่ยวกับบริษัทใหเขารูวาคุณสนใจในบริษัทและรูความ
เปนไปบางอยางของเขา ตลอดจนแสดงใหผูอานรูดวยวาความสามารถที่คุณมีนั้นจะชวยบริษัทเขา
ไดอยางไร 

5.  ยอหนาที่สองจะเปนสวนที่สามารถอธิบายวาทําไมคุณถึงเปนบุคคลที่เขาควรเรียกตัว
มาสัมภาษณงานนี้ โดยเนนไปที่จุดเดนของคุณในเรื่องที่เกี่ยวของ อาจจะมีการยกตัวอยางงานชิ้น
หนึ่งที่คุณเกี่ยวของ จงเจาะจงเฉพาะเทาที่จะทําใหคุณเขาไปเกี่ยวของในตําแหนงงานนั้น ส่ิงที่
สําคัญสําหรับการสมัครงานจึงอยูที่วา คุณจะตองสามารถปรับลักษณะของคุณใหตรงกับความ
ตองการของเขาใหไดมากที่สุด 

6.  ควรมีการระบุชื่อบุคคลที่นาเชื่อถือเพื่ออางอิงความรูความสามารถหรือความนาเชื่อถือ 
เชน อาจารยในสาขาวิชา หรือหัวหนาหนวยงานที่เคยไปฝกงาน เปนตน ทั้งนี้ไมควรอางอิงเกิน 3 
คน 

7.  ในยอหนาสุดทาย อาจจะบอกถึงความตองการกระทําของคุณในอนาคตตอไปวาคุณ
จะทําเชนไร เชน คุณจะขออนุญาตโทรศัพทติดตามวาเขาจะไดรับจดหมายของคุณหรือไม และ
เพื่อที่จะติดตามผลเรื่องการสัมภาษณตอไป หรืออาจจะเขียนสั้นๆเพียงตองการขอเขาพบนายจาง
เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งจุดมุงหมายก็คือการพยายามหาโอกาสใหผูวาจางไดเจอ
ตัวคุณเพื่อสัมภาษณ การที่คุณมีความสม่ําเสมอและแสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรนจะทําให
ผูวาจางสนใจคุณมากขึ้น 

8.  ในประโยคสุดทายคุณควรจะกลาวขอบคุณพรอมทั้งหวังวาเขาจะใหโอกาสคุณเพื่อการ
สัมภาษณ ลงทายดวยคําวา “ขอแสดงความนับถือ” ตอดวยลายเซ็นและวงเล็บชื่อ นามสกุลไวใต
ลายเซ็นเพื่อใหเขารูวาคุณเปนใคร 
 
สิ่งที่ควรทําและไมควรทําในการเขียนจดหมายสมัครงาน 
ส่ิงที่ควรทํา 

1.  เขียนใหส้ันและกระชับ โดยเขียนจดหมายสมัครงานไมเกิน 1 หนากระดาษ เพราะ  
ผูวาจางคงจะไมมีเวลามากพอที่จะอานรายยาวประวัติของคุณ  
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2.  จดหมายสมัครงานนั้น ควรพิมพใหสะอาดดวยกระดาษขนาด A4 แตหากผูรับสมัคร
ระบุวาใหเขียนดวยลายมือจึงเขียนดวยลายมือที่อานงาย สะอาด  

3. ดัดแปลงตามความเหมาะสม โดยเขียนจดหมายสมัครงานใหเกี่ยวของกับงานที่คุณ 
สมัคร กลาวถึงตัวอยางประสบการณที่เกี่ยวของที่คุณเคยทํามา 

4. มีการสรุปส้ัน ๆ วาทําไมคุณถึงเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้น สวนนี้จะทําใหมีความ 
ชัดเจนมากขึ้น วาคุณเหมาะสมกับตําแหนงที่คุณสมัครในดานใดบาง และสวนนี้จะเชื่อมโยงไป
เพื่อใหคนที่อานจดหมายคุณอานประวัติโดยยอ (Resume) ของคุณดวย 

5. ตรวจตราอยางละเอียดและถี่ถวน คุณตองระวังการใชภาษาและไวยากรณของคุณให 
ดี  เพราะทั้งนี้จะแสดงใหเห็นถึงความพิถีพิถัน รอบคอบและเปนผูมีการศึกษา 

6. ขอมูลของผูวาจาง โดยการเขียนที่อยูของผูที่ตองการจะสงไปสมัครดวยชื่อ ตําแหนง  
ชื่อบริษัท และที่อยูอยางถูกตอง เปนระเบียบเรียบรอย ใชกระดาษที่มีคุณภาพดี เหมือนกับที่คุณใช
เขียนประวัติยอ และซองจดหมาย 

7. เซ็นชื่อ คุณตองเซ็นชื่อในซองจดหมายสมัครงานทุกฉบับ ถึงแมวาคุณจะวงเล็บชื่อจริง 
ของคุณเอาไวในสวนทายของจดหมายแลว แตการที่คุณเซ็นชื่อดวยลายมือของคุณเองจะทําใหดู
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก 

8. พิมพดวยตัวอักษรขนาดใหญ อานงาย 
 
ส่ิงที่ไมควรทํา 

1.  ทําใหจดหมายดูสับสนยุงเหยิง ตัดขอมูลที่ไมมีความจําเปนออก เพราะจดหมายสมัคร
งานของคุณจะตองชัดเจนและเรียบงายที่สุด 

2.  เขียนซ้ําไปซ้ํามา จดหมายสมัครงานจะตองเพิ่มคุณคาใหกับประวัติยอ (Resume) ของ
คุณ เพราะฉะนั้นอยาเลาซ้ําถึงสิ่งที่คุณกําลังจะบอกในประวัติยอ แตถาสิ่งใดเปนจุดเดนที่คุณคิด
วาเขาจะรูที่สุด คุณอาจจําเปนตองใสลงไปในจดหมายดวย แตอยาลืมใสในประวัติยอดวยเชนกัน 
เพราะบางครั้งผูวาจางไมมีเวลาวางที่จะอานจดหมายของคุณ บางครั้งอาจจะหยิบ Resume ของ
คุณออกมาอานกอน 

3. ข้ึนตนจดหมายภาษาอังกฤษดวยคําวา “ Dear Sir”  ในปจจุบันนี้คุณนาจะรูวาผูที่จะ
อานจดหมายของคุณ อาจจะเปนผูหญิง ถาหากวาคุณไมรูวาใครจะเปนคนอานจดหมายของคุณ 
คุณอาจจะเขียนใสตําแหนงไปเลยวา “ Dear Human Resources Manager ” 



 211

4. แกไขจดหมายที่พิมพดวยปากกา หรือพิมพทับเปนสิ่งที่ไมควรทําอยางยิ่ง ถาหากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับจดหมายคุณ คุณจะตองพิมพใหม การแกไขจดหมายสมัครงานโดยขีด
ฆา ลบดวยน้ํายาลบคําผิด นั้นไมไดรับการยอมรับกันอีกตอไป 

5. สะกดคําผิด ในบางครั้งการสะกดคําผิดอาจทําใหความหมายเปลี่ยนไปเลยกไ็ดเชน“ผม
ตองการทํางานในฝายติดตอ” (ฝายประสานงาน) คุณคิดวาเขาสมควรจะไดทํางานในฝายนี้หรือไม 
ส่ิงเหลานี้จะทําใหคนอานจดหมายของคุณพิจารณาคุณได เพราะฉะนั้นจงเสียเวลาในการอาน
ตรวจทานหลายๆครั้ง 

6. เขียนจดหมายดวยลายมือเปนสิ่งที่ไมเปนทางการอยางยิ่ง จดหมายที่ใชในวงการธุรกิจ
ทุกฉบับตองพิมพเทานั้น รวมถึงการสมัครงานดวย ยกเวนที่มีการระบุวาใหเขียนดวยลายมือ 

7. ใชคําวา ดิฉัน หรือ กระผม มากเกินไป จดหมายบางฉบับมีการใชคําเหลานี้มากถึง 
20-30 คํา ภายในหนาเดียว จึงตองระวังสิ่งเหลานี้ใหดีเพราะมันอาจทําใหคนอานรําคาญได 

8. สงจดหมายดวยการแฟกซไปตามเบอรแฟกซโดยไมมีการโทรศัพทบอกบุคคลที่
รับผิดชอบในบริษัทที่จะสมัครงาน  ในปจจุบันนี้การสงจดหมายดวยแฟกซเปนเรื่องที่ยอมรับกันได 
แตคุณควรจะบอกใหใครที่บริษัทใหทราบเสียกอน เพื่อที่จดหมายของคุณจะไดรับการพิจารณา
ตอไป มิฉะนั้นอาจจะวางไวในที่รับแฟกซอีกนาน 

9. ลืมใสเบอรโทรศัพท บางคนเขียนในจดหมายสมัครงานวา “ถาคุณตองการขอมูล
เพิ่มเติมหรือตองการนัดดิฉันไปสัมภาษณ กรุณาโทรหาดิฉัน” แตไมไดใสเบอรโทรศัพทไวให จึงตอง
เสียโอกาสไปอยางนาเสียดายยิ่ง 

10. ใชศัพทสแลงตางๆที่ไมเปนทางการ เปนการไมสุภาพอยางยิ่ง 
11. ใหขอมูลมาไมเพียงพอ เชนบางคนเขียนวา “ ดิฉันไดสงประวัติสวนตัวมากับจดหมาย

นี้เพื่อสมัครงานในตําแหนงผูจัดการแลว ขอบคุณคะ” ซึ่งเปนที่ส้ันเกินไป 
12. การเขียนภาษาอังกฤษดวยตัวใหญทุกตัวทําใหอานยาก เชน WRITING IN ALL 

CAPS. IT’S HARD TO READ DON’T DO IT 
13. ใชตัวยอโดยไมจําเปน เชน ร.ร. คุณควรจะเขียนออกมาเต็มๆเลยวา โรงเรียน 
14. ลืมแนบ ประวัติยอ หรือ Resume ไปกับจดหมาย ถาคุณเขียนวาคุณไดแนบมาดวย 

คุณก็จะตองไมลืมทําสิ่งเหลานี้เด็ดขาด 
15. ไมไดเขียนวันที่ หรือคําขึ้นตน 
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16. ใชเครื่องพิมพที่อานยาก เชน แบบ dot matrix ซึ่งเปนเครื่องพิมพรุนเกาที่ ไมเปนที่
นิยมในปจจุบัน ซึ่งเมื่อพิมพออกมาแลวจะทําใหอานยาก ถาเปนไปไดคุณควรใชเครื่องพิมพเลเซอร 
(laser printer) 

17. เขียนจดหมายยาวประมาณ 20 ประโยค โดยไมมีการยอหนาเลย ทําใหไมนาอานควร
จํากัดความยาวของแตละยอหนาไวที่ 4-5 หนาบรรทัด หรือตามความเหมาะสม 

18. ลืมสอดซองจดหมายและจาหนาซอง ชื่อ-ที่อยู ของตน ไปในซองที่สงไปสมัครงาน 
ทั้งนี้บางบริษัทอาจจะตองการมีการตอบรับอยางเปนทางการดวยเอกสาร 
 
เรซูเม (RESUME) และ ซีวี (CV) คืออะไร 

ปจจุบันมีการใชคําทับศัพทวา Resume และ CV กันอยางแพรหลายในการสมัครงานจึง
สมควรทําความเขาใจกับทั้ง 2 คํานี้ใหชัดเจน และในบทเรียนนี้ก็จะใชคําวา “เรซูเม” 

Resume เปนศัพทภาษาฝรั่งเศส อานวา เร-ซู-เม หมายถึงประวัติสวนตัวของบุคคลสวน
คําวา CV มาจาก Curriculum Vitae อานวา เคอ-ริ-คิว-ลัม-วี-เต มีความหมายเชนเดียวกับ
Resume แตคําวา CV นั้น มักจะใชในภาษาอังกฤษ แต Resume มักจะใชในภาษาอังกฤษ-
อเมริกัน ผูสมัครงานควรใหความสําคัญกับการเขียน Resume ใหดูเสมือนเปนมืออาชีพ และนา
ประทับใจ เพราะมันจะทําใหผูสมัครงานดูโดดเดนมากกวาบุคคลอื่น  

การเขียนเรซูเม ก็คือการรวบรวมเอาประสบการณในอดีตที่เดน ๆ ของผูสมัครมาเขียนไว
อยางยอ ๆ เหมือนเปนการโฆษณาตัวเอง จึงจะตองพิถีพิถันกับส่ิงที่จะเขียนเปนอยางมาก เพราะ
มันเปนเอกสารชิ้นเดียวที่เปนตัวแทนของผูสมัครทั้งหมด เพื่อแนะนําใหนายจางรูจกั นอกจากนีย้งัมี
ความสําคัญอีกมากมาย ดังนี้ 

เรซูเม สามารถสรางความประทับใจไดในเวลาอันรวดเร็ว 
เรซูเม สามารถเนนความสามารถพิเศษใหตรงกับลักษณะที่นายจางตองการได 
เรซูเม สามารถดึงความสนใจ เพราะเปนบทสรุปความเปนตัวตนที่ส้ันและกระชับ 
เรซูเม อาจนําไปสูการสัมภาษณได 
เรซูเม ถือเปนสิ่งจําเปนและอาจจะจําเปนมากกวาจดหมายสมัครงานที่คุณแปะหนาเรซูเม 

ไปเสียอีก โดยเฉลี่ยแลวเวลาในการอานเรซูเมแตละแผนใชเวลาแค 30-60 วินาทีเทานั้นเอง เพราะ
ฉะนั้นเรซูเมของคุณตองกระชับและเจาะจงลงไปในสิ่งที่พิเศษที่คุณอยากใหผูวาจางไดอาน 
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รายละเอียดตางๆ ในเรซูเม 
1.  รายละเอียดสวนตัวของคุณ เชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมลแอดเดรส 

พยายามอยาเขียนชื่อยอ หรือวงเล็บชื่อเลน ซึ่งจะทําใหดูผิดกาลเทศะ ใหใสชื่อ นามสกุลเต็มๆ 
2.  จุดมุงหมายในงานอาชีพ การเขียนจุดมุงหมายทางอาชีพไว มักจะทําใหผูอานเกิด

ความรูสึกวาคุณเปนคนประเภทที่มีแบบแผนในชีวิต มีแผนในการทํางาน มีทิศทางไมปลอยใหชีวิต
ลองลอยไปเรื่อยๆ ซึ่งจะทําใหคุณเปนคนที่นาสนใจมากกวาคนอื่นๆ จุดมุงหมายในงานอาชีพมักมี
ความหมายถึงเปาหมายที่คุณมีในการทํางานของคุณ เชน “ตองการใชวิชาความรูในดานวิศวกรรม
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม” ในสวนนี้จะทําใหผูอานรูวาผูเขียนตองการอะไร มีความสามารถ
อยางไร และอยากจะทําอะไร การเขียนถึงจุดมุงหมายจะทําใหคุณเปนคนที่มีความกระตือรือรนอยู
เสมอ มีพลังในการสรางสรรค ซึ่งอาจจะประทับใจผูอานเพื่อที่จะเลือกคุณมาสัมภาษณก็เปนได ใน
สวนนี้ผูสมัครสามารถปรับเพื่อใหเขากับลักษณะงานที่คุณจะสมัครใหมากที่สุด เพื่อสรางภาพพจน
ในแงบวกใหแกนายจางไดรับทราบ 

3.  ประสบการณ เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งเพราะจะชี้ใหนายจางเห็นวาคุณมีประสบการณ
และความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับตําแหนงงานบาง คุณตองรวบรวมความสามารถเทาที่คุณมี
รวบรวมเอาไวใหส้ันและกระชับที่สุด แตตองแสดงใหเห็นถึงพลังใหไดมากที่สุด และควรแยก
ออกเปนหัวขอตางๆ ใหชัดเจน 

4.  ประวัติการทํางาน ผูที่เปนผูวาจางมักจะสนใจเรื่องนี้มากเปนพิเศษ เพราะหลายบริษัท
จะรับสมัครเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณการทํางานมาแลวเทานั้น สําหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม
ประสบการณในขอนี้อาจจะหมายถึงกิจกรรมตางๆ ที่คุณเคยทํา หรือเคยฝกงาน 

5.  ประวัติการศึกษา ถาคุณเปนผูที่ไมมีประสบการณในการทํางานมามากนัก คุณอาจจะ
ตองเนนประวัติการศึกษาของคุณใหมากพอสมควร การศึกษาในที่นี้หมายความถึงการศึกษาอื่นๆ 
ดวย เชน การเขาอบรมสัมมนาในดานตางๆ หรือแมกระทั่งผลงาน รางวัล ใบประกาศ บัตรเกียรติ-
นิยมเหรียญทอง หรือเกรดเฉลี่ยที่สูงของคุณ ก็สามารถใสไวไดเชนกัน 

6.  รายละเอียดสวนตัวอื่นๆ เชน งานอดิเรก ทักษะพิเศษ สุขภาพ ส่ิงเหลานี้จะบงบอกถึง
ความเปนตัวตนมากขึ้น เชน ถาคุณใสลงไปวาชอบเลนกีฬาทุกชนิด ภาพคุณจะออกมาแบบเปน
คนแข็งแรง เปนบุคคลที่เปดเผย มีมนุษยสัมพันธ เปนตน  แตทั้งนี้จะตองระมัดระวังไมใส
คุณลักษณะในทางลบ และควรพิจารณาใหดีวาสิ่งใดเปนการเขียนเพื่อเอื้อประโยชนใหตัวคุณดูดี
ที่สุด  นอกจากนี้ควรนําเสนอทักษะอื่นๆ ที่คุณมี เชน ความสามารถในการพูดไดมากกวา 1 ภาษา 
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมตางๆ ความเร็วในการพิมพ (จํานวนคําตอนาที) 
เปนตน 
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ขอบกพรองในการเขียนเรซูเม 
1.  ไมตรงไปตรงมา บางครั้งผูสมัครอาจจะเปนคนหนึ่งที่อยากจะพูดอะไรที่เกินจริงหรือ

โกหกไปบางในการเขียนเรซูเม ซึ่งเหตุผลก็เพราะคิดวาคนสวนใหญก็ทําแบบนี้ทั้งนั้น แตส่ิงที่เปน
ความจริงก็คือ อยาทําอยางนั้นเปนอันขาด เพราะมันแสดงถึงความไมจริงใจของคุณ บริษัทจะ
ยอมรับขอดอยหรือส่ิงที่ไมดีในตัวคุณได แตจะไมมีทางยอมรับการโกหกหลอกลวงจากคุณแนนอน 

2.  ยึดติดกับแบบแผนสมัยเกาๆ ความผิดอยางหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับทุกคนคือการใช
รูปแบบเกาๆ ที่คุณใชมานานแลว การเขียนเรซูเมที่จํากัดอยูแคหนาเดียวอาจจะไมจําเปนอีกตอไป
สําหรับคุณ คุณตองเรียนรูวาสิ่งใดจะเหมาะกับคุณเมื่อคุณเริ่มตนการเขียนเรซูเม 

3.  ติดยึดกับส่ิงที่คุณคิดวาแนนอนแลว กฎเกณฑตางๆที่คุณเคยไดยินมาหรือแมกระทั่งสิ่ง
ที่มีใครเคยเขียนบอกคุณอาจจะไมสามารถนํามาใชไดดีนัก เพราะมันก็เปนเพียงขอแนะนําตาม
แบบแผนเทานั้นไมใชกฎตายตัว กลวิธีการเขียนเรซูเม ดวยรูปแบบของคุณเองจะเปนสิ่งที่ทําใหคุณ
ภูมิใจและแสดงพลังในการเขียนออกมาไดอยางเต็มที่ 

4.  ใชเงื่อนงําเพื่อเรียกรองความสนใจ คุณไมควรใสส่ิงใดที่เปนความลับหรือเปนเงื่อนงํา
เพื่อชักจูงใหผูวาจางสนใจคุณ เพราะมันเปนสิ่งที่เขาใจยากและดูไรสาระ 

5.  ไมใชรูปแบบที่ไมเหมาะสมกับงานที่จะสมัคร ตองเรียนรูวางานที่สมัครนั้นเปนงาน
ลักษณะใด และในสายอาชีพนั้นเขาตองการลักษณะของคนในแบบใด เรซูเมที่คุณเขียนก็ตองมี
ความสอดคลองกับสายอาชีพดวย 

6.  เขียนอะไรที่กวางมากจนเกินพอดี ในบางครั้งที่ไมมั่นใจวาควรสมัครตําแหนงอะไรดี 
ผูสมัครจึงใสรายละเอียดในเรื่องราวของตนเองไวกวางๆ โดยหวังวาตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
อาจจะตรงกับความรูความสามารถของตน แตมันแสดงใหเห็นวาตนเองนั้นไมรูเลยวาตองการ
ทํางานลักษณะใด เรซูเมที่ไมมีทิศทางที่แนนอนมักจะไมมีใครสนใจจะอาน เพราะถาคุณยังไมรูเลย
วาอะไรที่เหมาะสมกับคุณที่สุดคุณก็อยาคาดหวังวาผูวาจางจะเห็นคุณเปนคนที่นาสนใจได 

7.  ไมยอมใหเรซูเมเหลือที่วาง ถาหากไมสามารถเขียนสิ่งดีๆ เกี่ยวกับตนเองไดมากไปกวา
ที่เขียนมาอีกแลว ก็จงปลอยมันไวอยางนั้น เรซูเมตองมีความนาอานมากที่สุดเทาที่จะทําได ผูวา
จางอาจจะคาดหวังวาผูสมัครจะตองทําทุกอยางไดดีที่สุด แตเมื่อคุณมีความรูความสามารถเทานีก้็
ไมเปนไร เพราะผูวาจางมักจะยอมรับเร่ืองนี้ไดมากกวาถูกหลอกวาเปนคนที่มีความสามารถสูง
มาก และเมื่อเรียกตัวมาสัมภาษณกลับไมพบวาไมสามารถทําอะไรไดเลย 

8.  ลืมใสส่ิงสําคัญในเรซูเม เชน ทักษะความสามารถที่มีอยู เพื่อใหผูวาจางไดรับรูต้ังแต
แรกวาบุคลิกลักษณะของผูสมัครจะเปนแบบใด ดังนั้นจึงควรจะบอกใหผูวาจางไดรูถึงสิ่งที่มี หรือ
ส่ิงที่สามารถทําเพื่อบริษัทได ส่ิงเหลานี้จะทําใหมีการพิจารณาตัวคุณไดงาย 
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9.  ลืมใสความสําเร็จของตัวเอง ผูวาจางตองการแสดงสิ่งที่แสดงถึงผลงานของคุณ ไมใช
แคการบรรยายวาคุณรับผิดชอบอะไรบาง แตเขาตองการรูวาสิ่งที่คุณรับผิดชอบนั้นคุณทําสิ่งใด
เสร็จบาง เพราะแสดงใหเห็นวาคุณเคยทําในส่ิงที่ดีมาแลว และคุณจะทําตอไปอีกในอนาคต หรือ
อาจจะใสเร่ืองของการทํางานในสวนตางๆ ที่มีความสําคัญกับคุณ หรือการตรวจสอบอะไรที่ดูแลว
ยิ่งใหญ เปนตน 

10.  ใสส่ิงที่เปนแงลบของคุณลงไปดวย อยาลืมวาคุณคือคนที่ควบคุมทุกสิ่งที่จะปรากฏ
ใน Resume ของคุณ ถึงแมวาทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในเรซูเมจะตองเปนสิ่งที่เปนความจริงทุกขอ    
แตคุณไมจําเปนตองใส “ทุกสิ่งทุกอยาง” ที่เกี่ยวกับตัวคุณลงไป เชน ขอมูลที่เปนขอเสียของคุณ 
เปนตน 

โปรดระลึกไวเสมอวา จดหมายสมัครงานและเรซูเม คือตัวแทนของเรา ดังนั้นจงมีความ
ระมัดระวัง ประณีต ละเอียดรอบคอบ ใหมากที่สุด และเมื่อเขียนเสร็จแลวก็ตองตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อความมั่นใจ  

พิจารณาตัวอยางการเขียนจดหมายสมัครงานและการเขียนเรซูเม ดังตอไปนี้ 
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.............ชื่อ สกุล………... 
..............ที่อยู…………... 
.............โทรศพัท……….. 

 
.......วัน  เดือน  ป…… 

เร่ือง  ขอสมัครงาน 
 

เรียน  ผูจัดการฝายบุคคล  บริษัท ………………………….. 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  ประวัติยอ 
2.  ใบรับรองการศึกษา 
3.  รูปถาย 

 

ผมไดทราบจากหนังสือพิมพ…………………………….ฉบับวันที่……………… วา
บริษัทเปดรับสมัครพนักงาน ตําแหนง…………..…….………… ผมมีความสนใจที่จะสมัครงานใน
ตําแหนงนี้อยางยิ่ง ดวยเหตุผล ดังนี้ คือ 

ผมรูสึกสนใจและชื่นชมกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัท และชื่อเสียงของบริษัท
ซึ่งเปนที่รูจักทั่วไปมานานแลว  เมื่อไดรับทราบขาวการขยายงานของบริษัท ผมจึงมีความประสงค
จะเขารวมงานกับบริษัทของทาน 

ในระหวางศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย  ผมไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานคือ  เปนประธานชมรม………………... ขณะ
ศึกษาอยูชั้นปที่ 4 ซึ่งชวยใหผมไดเรียนรูการทํางานดานการบริหาร การวางแผน การทํางานเปนทมี 
การแกปญหาและการตัดสินใจ 

นอกจากนี้ผมยังไดเลือกวิชาเฉพาะดาน……………….. เปนวิชาทีต่รงกับคุณสมบัติที่ทาน
ตองการ และในระหวางปดภาคเรียนไดฝกงานดาน……………กับบริษัท..................................... 
เปนเวลา…… จึงทําใหผมมีประสบการณการทํางานในระดับหนึ่ง 

ดวยเหตุนี้ผมจึงมีความมั่นใจเปนอยางมากวาผมสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงวิศวกร 
ไดดี        ผมหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการติดตอจากทานเพื่อสัมภาษณในรายละเอียดตาง ๆ 
และขอขอบคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
…………………………. 
(………………………) 
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ประวัติยอ (Resume) 
 
ชื่อ………………………..นามสกุล………………………………….. 
 
ขอมูลสวนตัว 
 
อายุ/ปเกิด   22 ป / 15 มีนาคม 25…. 
ศาสนา    พุทธ 
น้ําหนัก-สวนสูง  60 กก.  175 ซม. 
สัญชาติ/เชื้อชาติ  ไทย/ไทย 
สถานภาพทางทหาร  จบการฝกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ป 3 
สถานภาพสมรส  โสด 
สุขภาพ    แข็งแรงดีมาก / สมบูรณดี 
 
การศึกษา 
 
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร  สาขา................................................ 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ป พ.ศ.  …………. 
ม.6    แผนวิทยาศาสตร 
    โรงเรียน………………………  ป พ.ศ. ………………. 
 
ประสบการณ ฝกอบรมดาน………………………… เปนเวลา………………

สอบชิงทุน……………………………………………………… 
                          เปนประธานชมรม , กรรมการ, สมาชิก……………………….. 

เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยแขงขันทักษะ..................................... 
ฝกงานที่บริษัท..........................................ดาน..................... 

    ศึกษาดูงานที่บริษัท.............................ประเทศ...................... 
ทักษะพิเศษ   พูดและเขียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (แตจิ๋ว, จีนกลาง) ได 
    สามารถขับรถยนตได (มีใบขับข่ี) 
    สามารถใชคอมพิวเตอร (โปรแกรม…………………..) 
 
งานอดิเรก   สะสมของเกา, สะสมแสตมป, อานหนังสือ, อินเทอรเน็ต 
    เลี้ยงสัตว , ปลูกตนไม, เลนกีฬาเทนนิสและวายน้ํา 
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การเขียนบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

การประชุมเปนกลวิธีอยางหนึ่งในการทํางานสําหรับกลุมคนที่มีความรูความสามารถ      
มีความคิดเห็นและมีประสบการณที่แตกตางหลากหลายที่มาทํางานรวมกัน เปนงานที่สําคัญยิ่ง
เปนที่ที่ผูบริหารไดแสดงถึงความเปนผูนําในการดูแลกํากับงานในความรับผิดชอบและที่ประชุมก็
อาจกลายเปนแหลงที่สะทอนใหเห็นถึงความออนแอ ความลมเหลวของผูบริหารแตละคนได
โดยงาย เปนแหลงที่สะทอนถึงฝมือของตัวผูบริหารเอง แสดงถึงทัศนะตองาน ตอคน ตอ
ส่ิงแวดลอมในการทํางานและตอสังคมที่เกี่ยวของ นอกจากนี้การประชุมยังสะทอนใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพของหนวยงานตางๆไดเปนอยางดีอีกดวย 

การประชุมจึงเปนสิ่งที่คนสวนใหญทั่วไปไดมีโอกาสสัมผัส ไดมีสวนรวมในชวงระยะ
ตางๆ ของชีวิตอยูเสมอ ดังนั้นหากการประชุมที่ไรประสิทธิภาพก็จะเกิดการสูญเสียเวลาโดยไม
จําเปนทําใหคนเบื่องาน ไมเกิดความคิดสรางสรรคและความสัมพนัธของคนในองคกรไมดี 

จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบวา ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคาใชจายดานการ
ประชุมสูงถึงรอยละ 5-15 ของงบประมาณดานการจัดการบุคคล ผูบริหารระดับสูงใชเวลาถึง    
รอยละ 50 และผูบริหารระดับกลางใชเวลารอยละ 35 ของเวลาทํางานทั้งหมด เพื่อการประชุม 
ดังนั้นหากการประชุมไรประสิทธิภาพก็จะทําใหสูญเสียงบประมาณและเวลาโดยเปลาประโยชน 
  
ความหมายของการประชุม 

การประชุม หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกันเพื่อดําเนินงานขององคกรใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับ การสื่อความ การวางแผน การกําหนดนโยบาย 
การตัดสินใจและการสรางแรงจูงใจ 
 
ความสําคัญของการประชุม 

มนุษยจําเปนที่จะตองเ รียนรูถึงวิธีการจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ  ใน
สหรัฐอเมริกามีการศึกษาวิจัย คนพบวาการประชุมมีความสําคัญมากดังเหตุผลสนับสนุน
ดังตอไปนี้ 

 
 
 



 220

1.  การลงทุน 
  1.1  มนุษยแตละคนใชเวลาเพื่อการประชุมถึง 9000 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยตลอดอายุขัย  
ถาคิดวาวันหนึ่งโดยทั่วไปคนจะทํางานในสํานักงาน หรือมีชั่วโมงทํางานวันละ  8 ชั่วโมง เราตองใช
เวลาในการประชุมคนละประมาณ 3 ปกวา ซึ่งเปนเวลาไมนอย แสดงใหเห็นวาผูที่ใชเวลาในการ
ประชุมอยางมีประสิทธิภาพ ยอมไดเปรียบคูแขง ในทํานองเดียวกันการดําเนินการประชุมอยางไร
ประสิทธิภาพทําใหสูญเสียเวลาของทรัพยากรมนุษยถึงคนละ 3 ปกวา 

1.2  ประเทศตองลงทุนทรัพยากรไปมากมายกับการประชุม จากการศึกษาคนพบวา 
ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวมีการประชุมวันละ 11 ลานครั้ง ทั้งภาครัฐบาลแล ะเอกชน หากการ
ประชุมมีประสิทธิภาพจะมีโอกาสพัฒนาคนไดผลอยางมหาศาล 

1.3  คาใชจายในการประชุมสูงถึงรอยละ 5-15 ของงบประมาณดานการจัดการ
บุคคล งบประมาณดานนี้รวมถึงเงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายอื่นๆ ดานการจัดงานบุคคล
ทั่วไป แสดงวาคาใชจายในการประชุมยังเปนสัดสวนคอนขางสูงในยอดรวมของการจัดการงาน
บุคคล 

1.4  เวลาของผูบริหารจะสูญเสียไปกับการประชุมมาก ผูบริหารระดับสูงจะเสียเวลา
ไปกับการประชุมประมาณรอยละ 50 และผูบริหารระดับกลางประมาณรอยละ 35 ของเวลา
ทํางานทั้งหมด แสดงใหเห็นวาผูบริหารยิ่งมีตําแหนงสูงขึ้น จะเปนตองใชทักษะในการประชุมมาก
ข้ึน ตามสัดสวนของเวลาที่ใชไป มิฉะนั้นจะเสียเวลาและโอกาสไปโดยเปลาประโยชน 

2. ผลประโยชนหรือกําไร 
 2.1  เปนเครื่องมือที่ดีที่สุดของนักบริหาร เครื่องมือดังกลาวนี้ทําใหเกิด 
 2.1.1  พัฒนาคนการประชุมที่ดีเปนการเปดโอกาสใหคนฝกการสื่อความเรยีนรู 
ความคิดของคนอื่นฝกการแกปญหา ถายทอดขอมูลใหแกกัน เปนตน 
 2.1.2  ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ จากการประชุมที่ถูกวิธี เกิดการ
แสวงหาลูทางใหมๆ ในการแกปญหาหรือพัฒนาองคกร ซึ่งถือเปนการประชุมเชิงสรางสรรค
(Creative Meeting) 
 2.1.3  ฝกการทํางานเปนคณะ(Team Work) การประชุมที่ดีจะทําใหเกิดการ
ปฏิสังสรรค (Inter Action) ในบรรยากาศที่ดีทําใหเกิดความเหนียวแนนและเอกภาพขององคกร 
 2.1.4  ปรับความคิด การประชุมที่ดีจะเปนเครื่องมือในการปรับความคิดของ
คนสวนใหญใหอยูในระนาบเดียวกัน มีความเห็นรวมกัน สอดคลองกันซึ่งจะผลักดันใหองคกร
พัฒนาไปในทิศทางที่เห็นรวมกัน 
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 2.1.5  แกปญหารวมกัน ในที่ประชุมซึ่งมีคนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน ยอมชวย
ในการระบุปญหาตางๆ ขององคกรไดชัดเจนขึ้น การหาตัวเลือกหรือคําตอบในการแกปญหาและ
การตัดสินใจจะมีมากกวาและดีกวาความคิดของบุคคลคนเดียว 
 2.1.6  ชวยในการสรางแรงจูงใจ ในองคกรใหญๆ การสรางกระแสแรงจูงใจ  
จะทําไดงายในที่ประชุม 
 2.2  เปนเครื่องมือที่นักบริหารใชบอยที่สุด เปรียบเชนนักมวยใชหมัด ชาวนาใช
เครื่องจักรไถนา ชาวประมงใชอวน ผูบริหารก็ใชการประชุมเปนเครื่องมือในการทํามาหากินที่บอย
ที่สุด 
 2.3  ความเจริญกาวหนาขององคกรหรือกําไร เกิดจากการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
องคกรใดไมมีการประชุม หรือมีการประชุมนอยและการประชุมไมมีประสิทธิภาพ ยากที่จะพบกับ
ความเจริญหรือมีกําไรจากการทําธุรกิจ 
 2.4  ความกาวหนาของพนักงานขึ้นอยูกับพฤติกรรมในที่ประชุม พฤติกรรมของผูนํา
การประชุมและรวมประชุมจะเปนตัวคัดสรรไปสูตําแหนงสูงๆ ข้ึนไป เพราะฉะนั้นการแสดงความ
คิดเห็นเชิงบวก การรูจักฟง การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและมั่นคง การสนับสนุนความคิดเห็นที่ดี ฯลฯ 
เหลานี้จะชวยใหคนมีพฤติกรรมดังกลาวไดรับการสนับสนุนใหไดรับตําแหนงสูงขึ้นเรื่อยๆ            
ไดโดยงาย 
 2.5  สรางความรูสึกเปนเจาของอยางเปนรูปธรรม การประชุมจะชวยใหทุกคนรูสึก
วาเขามีสวนในการสรางแนวทางและชวยกันทําใหสําเร็จตามที่เขามีสวนกําหนดเอาไว จึงมีความ
มุงมั่นสูงและเมื่อสําเร็จแลวเขาจะมีสวนภูมิใจ ดังนั้นทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นเขาจะรูสึกจริงๆ       
วาเปนของเขา องคกรเปนของเขา และเพื่อนรวมงานก็คือพวกเดียวกัน 
 
คําศัพทเกี่ยวกับการประชุม  

1.  ญัตติ คือเสนอของกรรมการหรือสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติ       
โดยปกติสมาชิกตองเขียนเปนลายลักษณอักษร ผานเลขานุการในที่ประชุม แลวเลขานุการ
นําเสนอประธานเพื่อบรรจุเขาในระเบยีบวาระการประชุม  

2.  ระเบียบวาระการประชุม คือเร่ืองที่จะนําเขาปรึกษาหารือกันในที่ประชุม          
โดยเลขานุการจะตองหารือกับประธาน และจะเขียนหัวขอเรียงตามลําดับความสําคัญสงไปพรอม
กับจดหมายเชิญประชุมใหแกกรรมการหรือสมาชิกทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน 

3.  จดหมายเชิญประชุม คือจดหมายที่เลขานุการสงไปเชิญกรรมการหรือสมาชิก       
ที่เกี่ยวของเพื่อเขารวมประชุม โดยปกติจะสงใหสมาชิกทราบลวงหนาเปนเวลา 7 วัน 
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4.  มติ คือขอตกลงของที่ประชุมในญัตติตางๆ มติของที่ประชุมจะถือตามเสียงขางมาก
ซึ่งเรียกวามติโดยเสียงขางมาก  หรือหากสมาชิกเห็นพองกันทั้งหมดเรียกวามติโดยเอกฉันท  และ
ทุกคนตองปฏิบัติตามมติของที่ประชุมแมวาบางครั้งจะไมเห็นดวยก็ตาม  

5.  รายงานการประชุม คือบันทึกเรื่องราวตามที่ที่ประชุมไดปรึกษาหารือกันพรอมทั้ง
มติของที่ประชุม โดยทั่วไปรายงานการประชุมจะสอดคลองกับระเบียบวาระการประชุม  
 
แนวทางการดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  วางแผนการประชุมและกําหนดวัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจน 
2.  กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหเรียบรอย และแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา 
3.  ดําเนินการประชุมตามวาระอยางเครงครัด 
4.  เตรียมการประชุมใหพรอมเพรียงทั้งในดานกายภาพ เชน แสง เสียง อุณหภูมิ 

อุปกรณที่จําเปน เอกสารประกอบ ตลอดจนรายละเอียดหรือขอมูลตางๆ และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการประชุม 

5.  เนื่องจากผูนําการประชุมมีฐานะเปนประธานในที่ประชุม และการประชุมเปนการ
ประชุมที่เปนทางการเปนแบบแผน การพูดจาในที่ประชุมตองเปนไปตามกฎเกณฑในการประชุม 
คือ เปนการพูดระหวางสมาชิกกับประธานเทานั้น ดังนั้นการพูดทุกประโยค จึงตองผานประธานที่
ประชุมโดยเฉพาะ 

6.  เมื่อสมาชิกในที่ประชุมตองการพูด ตองการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย ตองยก
มือข้ึนเหนือศีรษะ เปนสัญญาณขออนุญาตจากประธาน และจะพูดไดตอเมื่อประธานช้ีใหพูด 
หมายความวา ถาประธานยังไมอนุญาตจะพูดตอในที่ประชุมไมได 

7.  ในขณะที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งพูดตามที่ประธานอนุญาต สมาชิกอื่นจะตองตั้งใจฟง 
หามพูดสอดแทรก และหามจับคูคุยกันเองหรือแยกอภิปรายกลุมกันเอง 

8.  ประธานมีหนาที่ตองตกลงเรื่องจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคของการประชุมแตละ
วาระใหชัดเจนวา วาระนั้นเปนเรื่องอะไร เชน เปนเรื่องแจงเพื่อทราบ เปนเรื่องที่ใหอภิปรายเพื่อให
ไดความคิดกวางขวาง เปนเรื่องตองมีการตัดสินใจใหแนชัด หรือในวาระนั้นๆ มีจุดมุงหมายอยางไร 
ตองแสดงเปาหมายของการประชุมแตละวาระใหชัดเจน 

9.  สมาชิกในที่ประชุมตองมีจิตสํานึกในเรื่องการชวยกัน หรือสามัคคีกัน ชวยกันทํางาน
ในกลุม และแสดงออกอยางสรางสรรค ไมสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของความแตกแยกขัดแยง 
แสดงออกแบบกาวราวรุนแรง หรือใชที่ประชุมเปนที่ระบายความทุกข ความไมพอใจของบุคคล     
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ที่ประชุมไมใชเวทีสําหรับการคิดบัญชีกัน แตเปนที่ที่แสวงหาความรวมมือ ความเห็น หรือขอตกลง
รวมกัน เปนที่ที่ชวยหาทางออก ชวยกันแกไขปญหา เปนที่ที่มีการปฏิบัติงานอยางเปนแบบแผน    
มีพิธีการ 

10.  ประธานตองแสดงบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกคนหา วิเคราะหปญหา 
แสดงความเห็น แถลงขอเท็จจริง หรือใหขอคิดเห็นจากประสบการณเพิ่มเติม ประธานมีหนาที่นํา
รองการพูดการอภิปราย และถือหางเสือในการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใหขอเสนอแนะ 
และดูแลกํากับใหการอภิปรายอยูในทิศทางที่นําไปสูวัตถุประสงคของการประชุมสําหรับวาระนั้นๆ  

บทบาทของประธานคือชักนําใหเกิดการพูดและกํากับทิศทางใหเปนไปในทิศทาง
สรางสรรค ดูแลการประชุมใหพิจารณาประเด็นตางๆ โดยมีเหตุผลที่ดี ไมดวนตัดสินใจ ดวยขอมูล
พื้นฐานหรือดวยเหตุผลไมเพียงพอ ไมถูกตอง 

11.  ประธานจะตองมีความสามารถในการใชภาษาในการพูด สรุปประเด็น ในการ   
แจกแจงมติในการประชุม รูจักใชภาษาไดรวบรัดชัดเจน ตองมีความสามารถสูงในการตั้งคําถาม
เพื่อวางแนวทางในการประชุมเพื่อนําไปสูวัตถุประสงคในการประชุมในเรื่องนั้นๆ ในลักษณะที่เปน
ความเห็นของกลุมมากกวาความคิดเห็นโดยความสรุปของตน 

12.  ประธานตองรูจักอดทน รูจักผอนหนักเปนเบา รูจักสรางบรรยากาศแบบผอนคลาย
หรือใชอารมณขันบางตามความเหมาะสม 

ในการประชุมแตละครั้งนั้นประธานในที่ประชุมเปนบุคคลที่มีความสําคัญมากจนเรียก
ไดวา “สําคัญมากที่สุด” ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการประชุม หากประธาน             
มีพฤติกรรมที่ผิดธรรมเนียม ผิดมารยาท และผิดบทบาทของการเปนประธานในการประชุม ความ
ลมเหลวของการประชุมจะปรากฏเดนชัด สมาชิกในที่ประชุมจะรูสึกเบื่อหนาย ไมยินดีใหความ
รวมมือ เกิดการกาวราวรุนแรง มีความเคียดแคนชิงชัง มีการระรานโจมตีกัน มีการใชที่ประชุมเปน
เวทีและทางออกที่สงผลรายตอตัวบุคคล ตอหนวยงาน หรือตอองคกร ตลอดจนอาจสงผลตอตัว
ประธานเองได บางกรณีประธานอาจกลายเปนตัวยั่วยุใหสมาชิกในที่ประชุมทะเลาะเบาะแวง
กันเอง หรือบางครั้งประธานจะกลายเปนคูกรณีเสียเอง ดวยเหตุนี้เองเมื่อพิจารณาถึงเรื่องการ
ประชุม คําแนะนํา ขอคิดเห็น และแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของการประชุมสวนใหญแลวก็มักจะเนน
ความสําคัญอยูที่ตัวประธานนั่นเอง 
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การบันทึกและการจัดทํารายงานการประชุม 
การจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเปนหนาที่ของเลขานุการโดยตรง การประชุมใน    

ทุกรูปแบบ ทุกครั้งจะตองมีการจดบันทึกไวเปนหลักฐาน รายงานการประชุมจะแสดงถึงขอวินิจฉัย
หรือขอตกลง (มติ) ของที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีรายละเอียดที่แสดงใหเห็นวาการ
ประชุมในวาระตางๆ นั้นมีรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญใดบาง ที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหใคร
รับผิดชอบไปดําเนินการเรื่องอะไร เมื่อใด งบประมาณเทาใด เปนตน รายงานการประชุมจึงเปน
เอกสารที่สําคัญและอาจใชเปนหลักฐานทางกฎหมายได 

บันทึกรายงานการประชุมเปนสิ่งที่อาจใชเปนหลักฐานเอกสารในการอางอิงในเรื่องที่
เกี่ยวของนั้นได สามารถจัดทําได 3 แบบ คือ 

1. การจดบันทึกในรายละเอียดทุกคําพูดของทุกคน 
2. การจดบันทึกแตสาระและประเด็นสําคัญที่นําไปสูมติ 
3. การจดบันทึกที่แสดง เร่ือง มติ และเหตุผล 
สวนใหญแลวการจัดทําบันทึกและรายงานการประชุมมักมีระเบียบกํากับไวคอนขาง

แนนอนชัดเจน คือ จะมีการระบุรายละเอียดเฉพาะที่ตองมีและสิ่งที่จะตองปรากฏในรายงานการ
ประชุม โดยปกติแลวในรายงานการประชุมทั่วๆ ไปมักจะประกอบดวย 3 สวน คือ สวนหัว สวน
กิจการประชุม และสวนทายของรายงานการประชุม ซึ่งแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สวนหัว เปนสวนซึ่งใหรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคร้ังนั้นวา เปนการประชุมของ
คณะกรรมการใด คร้ังที่เทาใดของป ประชุมในวันไหน เวลาใดและระบุสถานที่ประชุม 

อีกสวนหนึ่ง จะระบุถึงสมาชิกที่เกี่ยวของกับการประชุมคร้ังนั้น โดยแบงไดเปนกลุม
ใหญๆ 3 กลุม คือ ผูเขาประชุม ผูไมเขาประชุม และผูเขารวมการประชุม ในตอนทายของสวนหัว
ของรายงานการประชุมมักจะระบุเวลาเริ่มตนของการประชุม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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              รายงานการประชุมของคณะกรรมการ……… 
ครั้งที่ 10/25...... 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม ............ 
ณ หองประชมุสารสรวงสวรรค ตึกพิมานแมน 

 
ผูเขาประชุม  

1. ชื่อ ..............    ประธาน 
2. ...................    กรรมการ 
............................................................. 
20.....................    เลขานุการ 

 ผูไมเขาประชุม 
  1. ชื่อ ..............     (เหตุผลของการไมมาประชุม) 
  2. ................... 
 ผูเขารวมการประชุม 
  1.ชื่อ .............. 
  2. ................... 
 เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 
 

2. สวนกิจการประชุมหรือสวนเนื้อหาของการประชุม  ในสวนนี้จะเปนสาระ
รายละเอียด ซึ่งเปนผลมาจากการบันทึกการประชุมของเลขานุการหรือผูชวยหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหชวยบันทึก การสรุปสาระและการลงรายละเอียดของเนื้อหาในรายงานการประชุม 
จะลงตามระเบียบวาระการประชุมและตามหัวขอเฉพาะในวาระการประชุมแตละวาระเทานั้น เชน  
 วาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 (ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระที่แจง.......................) 
1.2 (ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระที่แจง.......................) 
1.3 (ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระที่แจง.......................) 
1.4 เร่ืองแจงอื่นๆ (เร่ืองที่ประธานเปดโอกาสใหผูเขารวมการประชุมนําเสนอ

ตอที่ประชุมได ปกติแลวดวยวิธีการที่ถูกตองและโดยมารยาทการประชุมแลว จะตองแจงแก
ประธาน หรือเลขานุการของที่ประชุมใหทราบกอนการดําเนินการประชุม) 
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วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ยกเวนการประชุมคร้ังแรก) 
( รับรอง หรือมีมติใหแกไขขอความสวนใด ใหเปนอยางไร ระบุเปนรายประเด็น

ตามนั้น ) 
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง (ถามี) 

3.1 ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 
3.2 ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 
3.3 ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 

วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 
4.2  (ระบุเร่ืองและรายละเอยีดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 
 

วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
5.1 ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 
5.2 ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 

 
รายละเอียดที่จะบรรจุในแตละเร่ือง แตละหัวขอ จะเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับ

วิธีการจัดทํารายงานการประชุมที่ยึดถือปฏิบัติ หรืออาจใชวิธีการสรุปเปนสาระและเปนประเด็น
ของการประชุมก็ได ถาที่ประชุมตกลงใหจัดทํารายงานการประชุมในลักษณะดังกลาว 

 
3.  สวนทายของรายงานการประชุม เมื่อการประชุมตามวาระการประชุมตางๆ เสร็จ

ส้ินลงแลว ประธานในที่ประชุมอาจมีคํากลาวลงทาย ใหขอคิดเพิ่มเติม ชี้แนะหรือกลาวคําขอบคุณ
สมาชิก และผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก เจาของสถานที่ ผูที่เอื้อเฟอตอกิจการ
ของที่ประชุมนั้น   หรือถาเปนการประชุมคร้ังสุดทาย ประธานอาจจะเชิญบุคคลสําคัญมาพบปะ 
ปราศรัยเปนการปดทายรายงานการประชุมก็ได 

ในสวนนี้ ผูบันทึก หรือผูจัดทํารายงานการประชุมจะตองรายงานสาระสําคัญของคํา
กลาวที่เพิ่มเติมไวใหครบถวน 

ปกติแลวในการประชุมโดยทั่วไป เมื่อเสร็จส้ินการประชุมในครั้งนั้นๆ แลว เมื่อถึง
เวลาจะปดการประชุม (เวนแตกรณีที่เปนการ ปดการทํางานของคณะกรรมการ ซึ่งเปนการประชุม
คร้ังสุดทายแลว) ประธานมักจะกลาวขอบคุณ กลาวยกยองใหเกียรติแกสมาชิกบางคน ที่ชวยให
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การประชุมประสบผลอยางดียิ่ง กลาวยกยองผูที่มาประชุมตามเวลา (ไมตําหนิผูที่มาสาย) หรือมี
คําปรารภที่สําคัญ ฝากแกสมาชิกที่ประชุมไว แลวนัดหมายการประชุมคร้ังตอไป 

จากนั้นจะเปนการระบุเวลาเลิก หรือเวลาที่ปดการประชุม และระบุผูจดบันทึกและ
จัดทํารายงานการประชุมไวใหปรากฏ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ…… 

ครั้งที่ 10/25...... 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม ............ 

ณ หองประชมุสารสรวงสวรรค ตึกพิมานแมน 
 

ผูเขาประชุม  
1. ชื่อ ..............    ประธาน 
2....................    กรรมการ 
............................................................. 
20.....................   เลขานุการ 

 ผูไมเขาประชุม 
  1. ชื่อ ..............    (ระบุเหตุผลของการไมมาประชุม) 
  2. ................... 
 ผูเขารวมการประชุม 
  1.ชื่อ .............. 
  2. ................... 
 เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 วาระที่ 1  เรื่องแจงจากประธาน 

1.1  (ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระที่แจง.......................) 
1.2  (ระบเุร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระที่แจง.......................) 

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง (ถามี) 

3.1  ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 
3.2  ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 
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วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 
4.2  (ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 

 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
5.1  ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 
5.2  ( ระบุเร่ืองและรายละเอียดเนื้อหาสาระจากการประชุม.......) 
เมื่อไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมแลว ประธานจึงไดกลาวขอบคุณสมาชิกที่

ประชุม และไดระบุวาการประชุมคร้ังตอไป จะมีที่หองประชุม Human 1307 คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 28 ตุลาคม.............. 
 
ปดประชุมเวลา 19.15 น.   วันที่ 24 กรกฎาคม........... 
รจนา  เลขาลาวัลย    ผูบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 
รองศาสตราจารย ดร.ปดิวรัดา  สุธาสินี                ผูตรวจบันทึกการประชุม  
 
นี่เปนเพียงตัวอยางโครงรางของการเขียนบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจะมีตัวอยาง

บันทึกรายงานการประชุมของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสถานการณจริง      
ในภาคผนวก ค 
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การเขียนโครงการ 
 
 

“งานทุกอยางยิ่งเปนงานในระดับชาติ จําเปนตองมีโครงการอันแนนอนสําหรับปฏิบัติ
ดําเนินการ และโดยปรกติโครงการตางๆ ที่ต้ังขึ้นนั้น จะตองอาศัยพื้นฐาน วิธีการ และวิชาการ    
เปนสวนประกอบที่สําคัญ พื้นฐานหมายถึงวัตถุประสงค กําลังทุน กําลังบุคคล พรอมทั้งเครื่องมือ
เครื่องจักรวัสดุอุปกรณทุกอยาง วิธีการนั้น ไดแก การวางรูปงาน กําหนดระยะดําเนินการเปนขั้น   
เปนตอน ใหเกี่ยวโยง ตอเนื่องกัน รวมถึงระเบียบปฏิบัติทั้งในตัวบุคคลทั้งในธุรการทั้งหมด สวน
วิชาการ ไดแก หลักความรูที่ถูกตองแทจริงในงานนั้นๆ ซึ่งนํามาปฏิบัติสงเสริมพื้นฐานและวิธีการ 
ใหไดผลที่สมบูรณแนนอน” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 14 กรกฎาคม 2515 

 
โครงการ (Project) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 

(2542, หนา270) วา “น. แผนหรือเคาโครงตามที่กําหนดไว” ซึ่งเปนการใหความหมายที่ยังไมเห็น
ภาพของโครงการชัดเจนนัก จึงขอขยายความเพื่อใหเขาใจยิ่งขึ้น ดังนี้ 

โครงการเปนกระบวนการจัดกิจกรรมที่เปนระบบเพื่อการปฏิบัติหนาที่ขององคกรใหบรรลุ
ถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โครงการที่ดีจะทําใหเกิดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และ
ผลตอบแทนอยางคุมคาตอองคกรหรือหนวยงาน และนําไปสูการพัฒนาของหนวยงานนั้นๆ 

นอกจากนี้ โครงการจะเปนแผนยอยๆ ที่กําหนดรายละเอียดของการปฏิบัติไว มี
วัตถุประสงคที่ชัดแจง กําหนดกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติไววามีอะไรบางและจะตองปฏิบัติอยางไร  
อีกทั้งยังเปนเอกสารหลักฐานการขออนุมัติการจัดกิจกรรมอีกดวย 
 
ลักษณะที่ดีของโครงการ 

1.  สามารถตอบสนองความตองการหรือแกปญหาขององคการหรือหนวยงานได 
2.  มีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน สามารถดําเนินงานและปฏิบัติได 
3.  รายละเอียดของโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกัน กลาวคือ วัตถุประสงคของ

โครงการตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค    
เปนตน 
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4.  รายละเอียดของโครงการสามารถเขาใจไดงาย สะดวกตอการดําเนินงานตามโครงการ 
5.  เปนโครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติได สอดคลองกับแผนงานหลักขององคการและ

สามารถติดตามประเมินผลได 
6.  โครงการตองกําหนดขึ้นจากขอมูลที่มีความเปนจริง และเปนขอมูลที่ไดรับการ           

วิเคราะหอยางรอบคอบ 
7.  โครงการตองไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากร และการบริหารอยางเหมาะสม 
8.  โครงการตองมีระยะเวลาในการดําเนินงาน กลาวคือตองระบุ ถึงวันเวลาที่เร่ิมตน และ 

ส้ินสุดโครงการ 
ขอสังเกต  โครงการที่กําหนดขึ้นแมจะเปนโครงการที่มีลักษณะดีเพียงใด แตแคโครงการก็ไมอาจ
แกไขปญหาตางๆขององคกร หนวยงาน หรือสังคมของชนกลุมใหญตามที่ไดเขียนไวในโครงการได
ทั้งหมด เพราะการดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญหาตางๆ นั้น ยังมีสวนประกอบหรือปจจัยอื่นๆ อีก
มากมายที่อาจจะทําใหการดําเนินโครงการดอยประสิทธิภาพ นอกจากนี้โครงการหนึ่งอาจ 
เปนโครงการที่ดีที่สุดในระยะหนึ่ง แตก็อาจจะเปนโครงการที่ใชประโยชนไดนอยในอีกเวลาหนึ่งก็ 
เปนไปได 
 
วิธีเขียนโครงการ 

ในการเขียนโครงการนั้นรูปแบบหรือแบบฟอรมในการเขียนโครงการมีอยู ด วยกัน      
หลายแบบ ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะคือ การเขียนโครงการแบบดั้งเดิม หรือการ
เขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) และการเขียนโครงการเชิงเหตุผล หรือ
การจัดทําโครงการแบบเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Logical Framework Method) ซึ่งในบทเรียนนี้      
จะศึกษาเฉพาะการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมเทานั้น 

การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) การเขียนโครงการใน
รูปแบบนี้เปนรูปแบบดั้งเดิมที่ทํากันมานานแลว ปจจุบันก็ยังเปนที่นิยมเขียนกันอยู  แตการเขียน
โครงการในรูปแบบนี้มีขอจํากัดที่สําคัญอยูหลายประการอันไดแก ลักษณะของโครงการมคีวามยาว
เกินความจําเปน มุงเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ ทําใหผูเขียนโครงการพยายามอธิบายถึง
หลักการและเหตุผลในการเขียนโครงการอยางมากมาย พรอมทั้งตั้งวัตถุประสงคไวอยางเลิศเลอ 
จนกระทั่งไมสามารถจะดําเนินงานบรรลุถึงวัตถุประสงคไดทั้งหมด ผลที่ตามมาคือไมกอใหเกิด  
ประโยชนอยางแทจริง  ผลของงานมักขาดประสิทธิภาพ การวางโครงการในลักษณะนี้มีตัวอยางให
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เห็นมากมาย เชน ขณะที่ขาดครูในสาขาที่ขาดแคลน แตรัฐบาลมีโครงการใหขาราชการครู
เกษียณอายุกอน 60 ป ทําใหขาราชการครูในสาขาขาดแคลนลาออกเปนจํานวนมาก เปนตน 

ถึงแมวาการเขียนโครงการในรูปแบบประเพณีนิยม จะมีขอบกพรองดังที่ไดกลาวมาแลว 
แตการเขียนโครงการในรูปแบบนี้ก็ยังมีผูนิยมเขียนอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากความคุนเคยของ
ทั้งผูเขียนและผูอานโครงการ และเมื่อมอบหมายใหเขียนโครงการจึงสามารถเขียนไดอยางรวดเร็ว 
ขณะเดียวกันผูมีอํานาจในการอนุมัติโครงการก็คุนชินกับโครงการในลักษณะนี้ จึงสามารถ
พิจารณาโครงการไดอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กที่ไมมีความเกี่ยวของ  หรือสงผล
กระทบตอดานอื่นๆ มากนัก การเขียนโครงการในลักษณะนี้ นับวาเปนรูปแบบที่เหมาะสมและยงัคง
มีประโยชนอยางมาก เพียงปรับแกจุดออนและขอจํากัดที่มีของวิธีการเขียนโครงการในลักษณะนี้ 

เมื่อรูปแบบการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมยังเปนรูปแบบที่สมาชิกในองคกร          
สวนใหญเขาใจได ดังนั้นจึงยังมีความจําเปนที่จะตองศึกษาองคประกอบและวิธีการเขียนโครงการ 
ไมวาโครงการจะมีขนาดเล็กใหญเพียงใด ชนิดหรือประเภทใด ยอมตองมีรูปแบบ (Form) หรือ   
โครงสราง (Structure) ในการเขียนที่เหมือนกัน ดังนี้ 

1.  ชื่อโครงการ 
2.  หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
4.  หลักการและเหตุผล 
5.  วัตถุประสงค  
6.  เปาหมาย 
7.  วิธีดําเนินการ 
8.  แผนปฏิบัติงาน 
9.  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

10.  งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใช 
11.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

12.  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
รูปแบบหรือหัวขอในการเขียนโครงการขางตน อาจจะมีหัวขอและรายละเอียดแตกตาง

กันไปตามลักษณะหรือประเภทของโครงการ บางโครงการมีรายละเอียดมาก บางโครงการมี
รายละเอียดนอย บางโครงการอาจตองเพิ่มเติมหัวขอที่มีความสําคัญเขาไป เชน โครงการทางดาน
วิชาการอาจตองมีการเพิ่มหัวขอเอกสารอางอิง เปนตน ทั้งนี้แลวแตผูเขียนโครงการจะพยายาม
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จัดทําขึ้นหรือยึดถือ โดยมุงหวังใหผูอานโครงการหรือผูปฏิบัติตามโครงการมีความชัดเจนและเขาใจ
โดยงายที่สุด 

 
1. ชื่อโครงการ 

การตั้งชื่อโครงการตองมีความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจงเปนที่เขาใจได
โดยงายสําหรับผูนําโครงการไปใชหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ ชื่อโครงการจะบอกใหทราบว
าจะทําสิ่งใดบาง ทําเพื่ออะไร ชื่อโครงการโดยทั่วไปควรจะตองแสดงลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 
ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุงหมายของโครงการ เชน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนเขียนโครงการ, โครงการขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ เปนตน นอกจากนี้การเขียน
โครงการบางโครงการ นอกจากจะมีชื่อโครงการแลว ผูเขียนโครงการอาจระบุชื่อแผนงานไวดวย 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงหลักการทั่วไปของการตั้งชื่อโครงการ แตสถานการณจริง
บางกรณี การตั้งชื่อโครงการอาจตองนํากลุมเปาหมายเขามาพิจารณาประกอบดวย เชน กลุม    
เปาหมายที่เปน วัยรุนอาจตองนําคําที่ดลใจวัยรุน หรือเมื่อวัยรุนเห็นชื่อโครงการแลวเกิดความ
สนใจตองการเขารวมโครงการ ในบางกรณีอาจตองพิจารณาแหลงทุนประกอบดวย เชน แหลงทุน
ที่สนับสนุนงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวกับการจัดทําแหลงการเรียนรู ดังนั้นการตั้งชื่อโครงการ   
ก็จําเปนตองมีคําสําคัญที่เกี่ยวของกับการเรียนรู อยู ในชื่อโครงการดวยจึงจะไดงบประมาณ
สนับสนุน เชน โครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน เปนตน 
 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
การเขียนโครงการจะตองระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําโครงการนั้นๆ โดย

จะตองระบุหนวยงานตนสังกัดที่จัดทําโครงการ พรอมทั้งระบุถึงหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ
โครงการ เหตุที่ตองมีการระบุหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการนั้นก็เพื่อสะดวกตอการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

การระบุหนวยงานควรระบุหนวยที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการโดยตรง และระบุ  
หนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติโครงการ เชน โครงการยุวเกษตรไทยใสใจส่ิงแวดลอม หนวยงาน
ที่รับผิดชอบดําเนินโครงการ คือ สโมสรนิสิตคณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติโครงการ คือ คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ดังนั้นในการเขียนหนวยงานที่รับผิดชอบจึงควรเขียนวา 
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หนวยงานที่รับผิดชอบ สโมสรนิสิตคณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม  คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
โครงการทุกโครงการจะตองมีผูทําโครงการรับผิดชอบดําเนินงาน ตามโครงการ        

ที่เขียนไวไมวาตนเองจะเปนผูเขียนโครงการนั้น หรือผูอ่ืนเปนผูเขียนโครงการก็ตาม จะตองระบุ      
ผูรับผิดชอบโครงการนั้นๆ ใหชัดเจนวาเปนใคร มีตําแหนงใดในโครงการนั้น เชน นายศักดิ์ชัย 
วิวัฒน มีตําแหนงเปน “หัวหนาโครงการยุวเกษตรไทยใสใจสิ่งแวดลอม” ก็ตองระบุตําแหนงใน
โครงการนั้นไปดวย สวนตําแหนงอื่นๆ รองลงมาในโครงการอาจจะเขียนรวมๆ วาเปนผูรวมโครงการ 
หรือจะระบุตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบจริงในโครงการดวยก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เชน           
นายชาติชาย  นิรันดร มีตําแหนงเปนเลขานุการของโครงการยุวเกษตรไทยใสใจส่ิงแวดลอม เปนตน 

ลําดับการเรียงชื่อผูรับผิดชอบใหเรียงลําดับจากหัวหนาโครงการเปนลําดับแรก และ 
ลําดับสุดทายควรเปนเลขานุการของโครงการ ตัวอยางเชน 

 
 

 
 
 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผล เปนสวนสําคัญที่แสดงถึงปญหาความจําเปนหรือความตองการ
ที่ตองมีการจัดทําโครงการขึ้นเพื่อแกปญหา หรือสนองความตองการขององคกร ชุมชน หรือทองถิ่น
นั้นๆ ดังนั้นในการเขียนหลักการและเหตุผลผูเขียนโครงการจําเปนตองเขียนแสดงใหเห็นถึงปญหา
หรือความตองการ พรอมทั้งระบุเหตุผลและขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดทํา
โครงการอยางชัดเจน นอกจากนี้อาจตองเชื่อมโยงใหเห็นวาโครงการที่เสนอนี้สอดคลองกับแผน   
กลยุทธ แผนยุทธศาสตร หรือนโยบายของชุมชน ทองถิ่น องคกร หรือหนวยงานเจาของโครงการ
และเปนการวางรากฐานไปสูสภาพที่พึงประสงคในอนาคตขององคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับโครงการที่ไดจัดทําขึ้น 

โดยสรุป ผูเขียนโครงการตองพยายามหาเหตุผล หลักการ และทฤษฎีตางๆ สนบัสนนุ
โครงการที่จัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจหนาที่

นายศักดิ์ชัย  วิวัฒน หัวหนาโครงการ 
นายรักชาติ  ยิ่งชีพ รองหัวหนาโครงการ 
นายชาติชาย  นิรันดร เลขานุการโครงการ 
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เห็นชอบและอนุมัติโครงการที่นําเสนอใหดําเนินการได พรอมทั้งใหการสนับสนุนในดาน  
งบประมาณ บุคลากร และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ เพื่อใหเห็นแนวทางการเขียนหลักการและเหตุผลได
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอนําตัวอยาง “โครงการฝกอบรมการสรางและเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนต” ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  วัตถุประสงค 
โครงการทุกโครงการจําเปนตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายเปนเครื่องชี้แนวทาง 

ในการดําเนินงานของโครงการ โดยวัตถุประสงคจะเปนขอความที่แสดงถึงความตองการที่จะ
กระทําสิ่งตางๆ ภายในโครงการใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ซึ่งขอความที่ใชเขียนวัตถุประสงคจะตอง
ชัดเจนไมคลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได โครงการแตละโครงการสามารถมีวัตถุประสงค

การสอนทางดานอิเล็กทรอนิกสและสมองกลใหแกนิสิตนักศึกษานั้น มักจะพบปญหา 
และอุปสรรคเสมอๆ ในการสรางแรงจูงใจ ทั้งเพื่อนําเขาสูการเรียนรู และการประยุกตใชงาน ทั้งนี้
เนื่องจากเนื้อหาสวนนี้นั้น มักจะเปนภาคทฤษฎีที่คอนขางยาก ทําใหผูเรียนไมมีมโนภาพที่ชัดเจน   
จนสามารถเรียนรูและเขาใจไดอยางแทจริง ยิ่งปจจุบันเทคโนโลยีดานนี้มีความกาวหนาและไดรับการ
พัฒนานําไปใชอยางหลากหลายมากขึ้น ทั้งในดานระบบการควบคุมและระบบการผลิตอัตโนมัติ   
ในวงการอุตสาหกรรม อีกทั้งมีการติดตั้งอุปกรณดังกลาวนี้ ไวในเครื่องมือเครื่องใชตางๆ อยางแพรหลาย
เพื่อควบคุมการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายแกผูใชงาน 

หุนยนต  (Robot) เปนอุปกรณประยุกตตัวหนึ่ง ประกอบดวยฮารดแวรที่มีกลไก 
ขับเคลื่อน ตัวตรวจจับ (Sensors) หนวยประมวลผล (Processor) เปนสมองกลที่สามารถโปรแกรม 
คําสั่งควบคุมการทํางานของกลไกได ซึ่งนับเปนสื่ออุปกรณการเรียนรูพื้นฐานที่สําคัญเพื่อเขาสูโลกของ
สมองกลและระบบอัตโนมัติที่ครูอาจารยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมในสาขาตางๆ 
จําเปนตองเรียนรู เพื่อที่จะนําไปถายทอดแกผูเรียน ใหสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเทคโนโลยี และเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑที่เปนเครื่องมือเครื่องจักรตางๆ และ
ที่สําคัญคือสามารถสรางความเขมแข็งทางดานเทคโนโลยีใหแกประเทศในอนาคตดวย 

ดวยภารกิจของภาควิชาและตระหนักในความสําคัญดังกลาวขางตน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
และคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จึงไดดําเนินการจัดทํา “โครงการฝกอบรมการสรางและ
เขียนโปรแกรมหุนยนต” ข้ึน เพื่อใหครูอาจารย ไดมีความรูพื้นฐานดานดังกลาวนี้ และไดมีโอกาส
เรียนรูระบบตางๆ ของกลไกควบคุมการทํางาน สามารถนําไปถายทอดแกนิสิตนักศึกษาใหมีความรูจน
สามารถประยุกตใชในงานไดตอไป 
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ไดมากกวา 1 ขอ ลักษณะของวัตถุประสงคข้ึนอยูกับระดับและขนาดของโครงการ เชน ถา 
เปนโครงการขนาดใหญ วัตถุประสงคก็จะมีลักษณะที่กวาง เปนลักษณะวัตถุประสงคทั่วไป หาก 
เปนโครงการขนาดเล็ก สามารถลงปฏิบัติการในพื้นที่เปาหมายหรือปฏิบัติงานในลักษณะที่แคบ
เฉพาะเรื่องเฉพาะอยาง วัตถุประสงคก็จะมีลักษณะเฉพาะ หรือโดยทั่วไปจะเรียกวา “วัตถุประสงค
เฉพาะ” 

การเขียนวัตถุประสงคจะตองสื่อหรือบอกความหมายอยางชัดเจน  เชน จาก
“โครงการฝกอบรมการสรางและเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต” ดังกลาว จะตองแสดงให
เห็นชัดเจนวาเมื่อผูเขารับการอบรมอบรมสําเร็จแลวสามารถทําอะไรไดบาง วัตถุประสงคเหลานี้จะ
นําไปใชในการประเมินความสําเร็จของโครงการในสวนของเนื้อหาวิชาการนั่นเอง ดังตัวอยาง 
การเขียนวัตถุประสงค 

 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้การเขียนวัตถุประสงคยังตองคํานึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ หรือจะตอง

กําหนดขึ้นดวยความฉลาด (SMART) ดังนี้ 
S = Sensible (เปนไปได) หมายถึง มีความเปนไปไดในการดําเนินงานโครงการ 

M = Measurable (วัดได) หมายถึง สามารถวัดและประเมินผลได 
A = Attainable (ระบุส่ิงที่ตองการ) หมายถึง ระบุส่ิงที่ตองการดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
R = Reasonable (เปนเหตุเปนผล) หมายถึง มีความเปนเหตุเปนผลในการปฏิบัติ 
T = Time (เวลา) หมายถึง มีขอบเขตของเวลาที่แนนอนในการปฏิบัติงาน 

คําศัพทที่ควรใชในการเขียนวัตถุประสงค เชน เพื่ออธิบายถึง (to explain), เพื่อ 
กลาวถึง (to state), เพื่อพรรณนาถึง (to describe), เพื่อเลือกสรร (to select), เพื่อระบุ (to 
identify), เพื่อจําแนกแยกแยะ (to distinguish), เพื่อลําดับ หรือเพื่อแจกแจง (to list), เพื่อประเมิน 

1.  เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถอธิบายกลไกการทํางานของฮารดแวร สามารถ
นําไปประกอบเปนตัวหุนยนตไดอยางถูกตอง 

2.  เพื่อใหผูเขารับการอบรมใชคําสั่งภาษาคอมไพเลอร เขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานบังคับกลไกของหุนยนตได 

3.  เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไปถายทอดแกนิสิตนักศกึษาจน
สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผลติภัณฑตางๆ ได 
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(to evaluate), เพื่อสรางเสริม (to construct), เพื่อกําหนดรูปแบบ (to design) หรือเพื่อแกปญหา 
(to solve) เปนตน 

คําศัพทที่ควรหลีกเลี่ยง เชน เพื่อเขาใจถึง (to understand), เพื่อทราบถึง(to know ), 
เพื่อคุนเคยกับ (to be familiar with), เพื่อซาบซึ้งใน (to appreciate), เพื่อรูซึ้งถึง (to be aware 
of), เพื่อสนใจใน (to be interested in), เพื่อเคยชินกับ (to be acquainted with), เพื่อยอมรับใน 
(to be recognize), เพื่อเชื่อถือใน (to believe), เพื่อสํานึกใน (to realize)  เปนตน 
 

6. เปาหมาย 
โครงการที่ดีจะตองมีการระบุเปาหมายของการดําเนินงานอยางชัดเจน โดยปกติ

มักจะเขียนเปาหมายเพื่อส่ือวา จะทําอะไร ใหแกใคร จํานวนเทาใด เปนตน ตัวอยางเชน 

นอกจากนี้โครงการประเภทฝกอบรม อาจจะตองมีการระบุคุณสมบัติของผูเขารับการ
อบรมดวย ทั้งนี้เพราะหากไมระบุอาจจะทําใหเกิดปญหาดานความรูพื้นฐานเฉพาะทางของผูเขารับ
การฝกอบรมได ตัวอยางเชน 
 
 
 
  

 
 
7.  วิธีดําเนินการ 

วิธีดําเนินการเปนงานหรือกิจกรรมที่กําหนดขึ้น เปนขั้นตอนตามลําดับกอนหลังเพื่อ
ใชปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ วิธีการดําเนินการจึงนําวัตถุประสงคมาจาํแนกแจก
แจงเปนกิจกรรมยอยหลายกิจกรรม โดยจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตตน จนจบกระบวนการ    
วามีกิจกรรมใดที่จะตองทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้จะนําไปอธิบายโดย
ละเอียดในสวนของแผนการปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง ตัวอยางในการเขียน 
 
 

ฝกอบรมใหแกครูอาจารยผูสอนสาขาวิชาไฟฟา อิเล็กทรอนิกส แมคคาทรอนิกส
คอมพิวเตอร หรือสารสนเทศ จํานวน 4 รุน รุนละ 20 คน รวมจํานวน 80 คน 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
ครูอาจารยสาขาวิชาไฟฟา อิเล็กทรอนิกส แมคคาทรอนิกส คอมพิวเตอรหรือ

สารสนเทศ ที่สอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับหุนยนต และมีความรูดานดิจิตอล และอะนาล็อก
อิเล็กทรอนิกส และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรบาง 
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รายละเอียดในการเขียนแตละโครงการจะแตกตางกันไป แตจะตองยืดหลักวากิจกรรม 
ตางๆ ที่กําหนดขึ้นจะตองเปนขั้นตอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
การเขียนแผนปฏิบัติงานเปนการนําเอาขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงานมาแจกแจง

รายละเอียดใหผูทําโครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได โดยจะเขียนรายละเอียดแตละงานที่ตอง
ทํา มีใครเปนผูรับผิดชอบในงานนั้นบาง จะทําเมื่อใด และมีวิธีการในการทําอยางไร ซึ่งในการเขียน
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหสะดวกและเขาใจไดงาย จึงมีการนํามาทําเปนตารางการปฏิบัติ          
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
 

 
โครงการฝกอบรมการสรางและเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต 

 
วิธีดําเนินการ 

1.  การเตรียมงาน 
1.1  เตรียมหลักสูตร และเอกสารการฝกอบรม 
1.2   ติดตอประสานงานกับวิทยากร 
1.3  ประชาสมัพันธโครงการพรอมประกาศรับสมัครผูเขารับการอบรม 
1.4  ติดตอประสานงานเรื่องอุปกรณและสถานที่ในการฝกอบรม 
1.5  ติดตอประสานงานประธานในพธิีปด เปด การฝกอบรม  

2. การเริ่มงาน 
2.1  ดูแลความเรียบรอยกอนการฝกอบรม 
2.2  ดําเนนิการฝกอบรมตามแผนทีว่างไว 
2.3  ประเมนิผลโครงการกอนการฝกอบรมเสร็จส้ิน 

3. หลังการฝกอบรม 
3.1   ประเมินผลและจัดทํารายงาน 
3.2   ดําเนนิการเรื่องเอกสารดานการเงนิ 
3.3  ทําหนงัสอืขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวของ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. รวบรวมขอมูล ม.ค. 25.... ดร.นิยม (หน.ภาควิชา)  

2. ประชุมวางแผนดําเนินโครงการ ภายใน 15 ก.พ. 25... ดร.นิยม และคณะ  
3. กําหนดหลักสูตร ภายใน 25 ก.พ. 25... อ.เสริม และคณะ  

4. เตรียมการฝกอบรม มี.ค. 25.... คณะกรรมการ  
5. ดําเนินการฝกอบรม 1 – 5 เม.ย. 25... ดร.ดํารงศักดิ์ และคณะ  

6. ติดตามประเมินผลการ ฝกอบรม 5 – 15 เม.ย. 25.... ผศ.ดร.เลิศลักษณ  
7. จัดทํารายงานผล ภายใน เม.ย. 25... ดร.นิยม และคณะ  

 
9.  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

การเขียนระยะเวลาฝกอบรม หมายถึงการระบุวา 
1.)  การดําเนินโครงการจะใชระยะเวลาตั้งแตวันที่ใด ถึงเมื่อใด ตรงกับวันอะไรบาง 

และรวมกันแลวเปนระยะเวลาเทาใด จํานวนกี่วันทําการหรือกี่ชั่วโมง 
2.)  ระบุดวยวาวันดําเนินโครงการตรงกับวันอะไรบาง (เชน วันจันทร-ศุกร) ทั้งนี้ 

เนื่องจากการดําเนินโครงการ อาจใชเวลาเปนระยะๆ ไมติดตอกัน เชน อาจเปนทุกวันจันทรและพุธ 
ของแตละสัปดาห โดยเริ่มต้ังแตวันที่เทานี้ จนถึงอีกวันที่หนึ่งก็ได ผูเขียนโครงการจําเปนตองระบุให
ชัดเจนเพื่อปองกันความเขาใจผิดดวยวา รวมแลวเปนระยะเวลากี่วัน 

3.)  ควรงดเวนชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน ปใหม สงกรานต และตรุษจีน เพราะเปน 
ชวงที่ทุกคนจะสงวนไวสําหรับการรื่นเริงหรือพักผอนกับครอบครัว แมกระทั่งชวงวันหยุดประจําป 
ตาง ๆ ก็ควรหลีกเลี่ยงการกําหนดวันฝกอบรม เพราะผูเขารวมโครงการอาจถือวาเปนความจาํเปนที่
จะตองอยูกับครอบครัว 
ตัวอยาง การเขียนระยะเวลาฝกอบรม 
ระยะเวลาฝกอบรม 

หลักสูตรที่ 1 : ฝกอบรมภาคทฤษฎีทุกวันจันทรและพฤหัสบดี โดยเริ่มต้ังแตวัน
จันทร ที่ 12 พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2550 เวนวันหยุดราชการ ซึ่งตรงกับ
วันที่ 10 ธันวาคม 2550  รวม 13 วันทําการ 
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10.  งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใช 
งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใชเปนการระบุถึงจํานวนเงิน จํานวนบุคคล จาํนวน

วัสดุครุภัณฑและปจจัยอื่น ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินโครงการนั้น ๆ 
หลักในการกําหนดงบประมาณและทรัพยากรในการเสนองบประมาณเพื่อ

ดําเนินงานโครงการนั้น ผูดําเนินโครงการควรคํานึงถึงหลักสําคัญ 4 ประการ โดยจะตองจัดเตรียม
ไวอยางเพียงพอและจะตองใชอยางประหยัด หลักการในการจัดทําโครงการดังกลาวไดแก 

1.)  ความประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณโครงการจะตองเปนไปโดย
มีความประหยัด ใชทรัพยากรทุกอยางใหคุมคาที่สุด และไดคุณภาพของผลงานดีที่สุด 

2.)  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการทุกโครงการจะตองมีคุณคาเปนที่
ยอมรับและทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้น โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด ประหยัดที่สุด และ
ไดรับผลตอบแทนคุมคา 

3.)  ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการทุกโครงการจะตองดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว นําผลที่เกิดขึ้นเทียบกับวัตถุประสงคที่ต้ังไวหาก
ไดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวก็ถือวามีประสิทธิผล 

4.)  ความยุติธรรม (Equity) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใชจาย
ทรัพยากรจะตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้เพื่อใหทุกฝายปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง      
คลองตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หลักการในการจัดทํางบประมาณโครงการและจัดสรรทรัพยากรโครงการดังกลาว 
บางครั้งเรียกวา 4E'S ซึ่งเปนหลักสําคัญของการบริหารงานโดยทั่วไปหลักการหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม ในการประมาณการคาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรม เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจะคิดเฉพาะเพียงคาใชจายของโครงการ หรืองบประมาณที่จายจริงเทานั้น หลักการ
ประมาณการคาใชจายนั้น ผูคิดประมาณการจะตองศึกษาและทําความเขาใจสิ่งตอไปนี้ 

1.)  รายละเอียดโครงการฝกอบรม แผนการดําเนินการฝกอบรม ตลอดจน 
กําหนดการฝกอบรมอยางละเอียด 

2.)  หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณตามระเบียบของหนวยงาน
โดยทั่วไปการประมาณการคาใชจายมักจะมีรายการดังตอไปนี้ 

กรณีการฝกอบรมในสถานที่ทํางาน อาจจะเบิกจายในเรื่องตางๆ ดังนี้      
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาใชจายในการตกแตง
สถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาพาหนะ
รับจางสําหรับวิทยากรภายนอก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดฝกอบรม 
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กรณีการฝกอบรมนอกสถานที่ทํางานรวมทั้งกรณีการจัดไปดูงานนอก
สถานที่ อาจจะตั้งงบประมาณในดานตางๆ ดังนี้ คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม               
คายานพาหนะคาเชาหรือคาใชสถานที่ฝกอบรม คาใชจายในการติดตอส่ือสาร คาสมนาคุณ
พนักงานขับรถยนต และคาสมนาคุณเจาหนาที่ชวยงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ฝกอบรม 
 
ตัวอยาง  การเขียนประมาณการคาใชจ ายจาก “โครงการฝกอบรมการสรางและเขียน
โปรแกรมควบคุมหุนยนต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใช 
1.  คาใชจายในการดําเนินการประกอบดวย คาที่พักและคาอาหารกลางวันสําหรับ 

ผูเขารับการอบรมและผูเขาประชุม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารมื้อกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุฝกปฏิบัติ และคาเอกสาร เบิกจายจากเงินงบประมาณ
ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดังนี้ 

หมวดคาใชสอย 
-  คาสมนาคุณวิทยากร ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

(800 บาท x 2 คน x 7 คาบ x 3 วัน) =  33,600  บาท 
-  คาที่พักผูเขารับการอบรม (350 บาท x 20 คน x 6 คืน) =  42,000  บาท 
-  คาอาหารมื้อกลางวัน (150 บาท x 30 คน x 5 วัน) =  22,500  บาท 
-  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40 บาท x 30 คน x 5 วัน) =    6,000  บาท 
หมวดคาวัสดุ 
-  คาวัสดุสํานักงาน, ส่ือ, โสต =    5,000  บาท 
-  คาเอกสารประกอบการฝกอบรม =    8,000 บาท 
-  คาวัสดุฝกภาคปฏิบัติ = 10,000 บาท 

รวมเปนเงิน 127,100 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
2.  ใชงบประมาณจากสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการอบรม

เพื่อเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาวัสดุฝกปฏิบัติ 
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11.  การประเมินผล 
ในสวนนี้จะแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การกํากับ และการประเมินผล

โครงการเพื่อใหโครงการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูเสนอโครงการ
ควรระบุวิธีการที่ใชในการควบคุม และประเมินผลโครงการไวใหชัดเจน ทั้งนี้อาจจะตองระบุบุคคล
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการประเมินโครงการ พรอมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ  
เชน ประเมินกอนดําเนินการ ขณะดําเนินการ หลังการดําเนินการ หรือจะระบุเวลาชัดเจนวาจะ
ประเมินทุกระยะ 3 เดือน เปนตน 

สําหรับการประเมินผลหรือติดตามผลโครงการฝกอบรมนั้น จะตองระบุวาจะตอง
ประเมินดวยวิธีใด โดยใชเครื่องมืออะไร เชน 

-  ประเมินผลดวยการใหผูเขาอบรมทําแบบทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม 
-  สังเกตการณการมีสวนรวม และการเรียนรูของผูเขาอบรมระหวางการฝกอบรม 
-  ใหผูเขาอบรมกรอกแบบประเมินรายวิชา เพื่อประเมินเนื้อหา วิธีการฝกอบรม 

และวิทยากรเมื่อเสร็จส้ินการอบรมทุกวิชา 
-  ใหผูเขาอบรมกรอกแบบประเมินโครงการ เมื่อเสร็จส้ินการอบรมแลว 
-  ใหผูเขาอบรมแบงกลุมทําแบบฝกปฏิบัติ (Assignment) ในชวงทายของการ

อบรม ฯลฯ 
ในขั้นตอนของการเขียนโครงการฝกอบรมนั้น เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการจะตอง

มีการดําเนินการตามกระบวนการประเมินผลโครงการฝกอบรมไปบางแลว คือ อยางนอยจะตองได
มีการกําหนดแลววา แผนการรวบรวมขอมูลในการประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรมจะเปน
อยางไร จะดําเนินการประเมินผลดวยวิธีการใด และใชเครื่องมืออะไร จึงจะสามารถนํามาระบุไว 
ในโครงการฝกอบรมดังกลาวขางตนได ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  
การประเมินผล 

1. ทําการทดสอบกอน-หลังการอบรมดวย "แบบทดสอบกอน - หลังการอบรม"  
2. ใหผูเขาอบรมกรอกแบบประเมินโครงการอบรม และประเมินผลการอบรมดวยวาจา

หลังจากสิ้นสุดการอบรมแลว 
3. เจาหนาที่สังเกตการณการฝกอบรม เพื่อประเมินการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูเขา

อบรม 
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12.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
เปนการระบุถึงประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากความสําเร็จของการจัด

โครงการฝกอบรม ทั้งผลทางตรง และผลทางออมที่ดีตาง ๆ และมีใครบาง (สวนใหญจะเปนผูเขา
อบรม) จะไดรับประโยชนอะไรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ นั่นคือ จะตองตรงตามวัตถุประสงค
ของโครงการฝกอบรมที่ไดกําหนดไวนั่นเอง 

วิธีการเขียน มักใชการเขียนแบบบรรยายความ แตเขียนเพียงยอหนาสั้น ๆ เนื้อหา
กระชับไดใจความเทานั้น หรืออาจเขียนเปน ขอ ๆ ก็ได ตัวอยางการเขียนประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจาก “โครงการฝกอบรมการสรางและเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต” ดังนี้ 

 
ครูอาจารย ที่ไดรับการถายทอดมีความรูและทักษะเกี่ยวกับระบบกลไกการ

ทํางานตาง ๆ ของหุนยนต และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อ
ยกระดับมูลคาทางเทคโนโลยีได 

 
นอกจากสวนประกอบทั้ง 12 รายการที่ไดกลาวแลว การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม 

ยังอาจมีสวนประกอบอื่นๆ อีกเชน 
1.  หนวยงานที่ใหการสนับสนุน หมายถึง หนวยงานที่ใหความรวมมือ หรือให

งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานเพื่อใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
2.  ผูเสนอรางโครงการ หมายถึง ผูเขียนและทําโครงการขึ้นเสนอใหผูมีอํานาจในการ

พิจารณาอนุมัติโครงการ ใชในกรณีที่ผูทําโครงการไมไดเปนผูเขียนโครงการเอง 
3.  เอกสารอางอิง หมายถึง เอกสารที่เปนแหลงคนควาอางอิงในการทําโครงการในเรื่อง

นั้น และใชสําหรับศึกษาคนควาเพิ่มเติมเมื่อผูปฏิบัติโครงการเกิดขอสงสัย  
จากรูปแบบการเขียนโครงการที่กลาวมาทั้งหมด เปนเพียงรูปแบบที่ใชกันโดยทั่วไป จึง

อาจจะมีลักษณะอยางอื่นที่แตกตางกันออกไปในสวนของรายละเอียด ข้ึนอยูกับแตละหนวยงาน
จะเปนผูกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูเขียนโครงการ 

สรุปแลวการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมจะตองมีเนื้อหาสาระที่ละเอียดชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง โดยรูปแบบของโครงการจะสามารถตอบคําถามดังตอไปนี้ได คือ 

1.  โครงการอะไร หมายถึง ชื่อโครงการ 
2.  ทําไมตองทําโครงการนั้น หมายถึง หลักการและเหตุผล 
3.  ทําเพื่ออะไร หมายถึง วัตถุประสงค 
4.  ทําในปริมาณเทาใด หมายถึง เปาหมาย 
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5.  ทําอยางไร หมายถึง วิธีดําเนินการ 
6.  ทําเมื่อใดและนานแคไหน หมายถึง ระยะเวลาดําเนินการ 
7.  ใชทรัพยากรอะไร เทาใด และไดจากไหน หมายถึง งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ 
8.  ใครทํา หมายถึง ผูรับผิดชอบโครงการ 
9.  ตองทํากับใคร หมายถึง หนวยงานหรือบุคคลที่ใหการสนับสนุน 

            10.  ทําไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม หมายถึง การประเมินผล 
            11.  เกิดอะไรขึ้นเมื่อส้ินสุดโครงการ หมายถึง ผลที่คาดวาจะไดรับ 
            12.  มีปญหาอุปสรรคหรือไม หมายถึง ขอเสนอแนะ 
 

โครงการทุกโครงการ หากผูเขียนโครงการสามารถตอบคําถามทุกคําถามดังกลาวได
ทั้งหมด อาจถือไดวาเปนการเขียนโครงการที่มีความสมบูรณในรูปแบบ และหากการตอบคําถามได
อยางมีเหตุผลและมีหลักการยอมถือไดวาโครงการที่เขียนขึ้นนั้นเปนโครงการที่ดี นอกจากจะไดรับ
การพิจารณาอนุมัติโดยงายแลว ผลของการดําเนินงานมักจะมีประสิทธิภาพดวย 
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การเขียนรายงานทางวิชาการ 
 
 

การเรียนการสอนปจจุบัน ผูสอนมักเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง
มากกวาการรับฟงคําบรรยายจากผูสอนเพียงอยางเดียว การทํารายงานทางวิชาการ (Report) จึงมี
บทบาทมากขึ้น และแมวาผูเรียนโดยทั่วไปจะมีประสบการณเขียนรายงานทางวิชาการ แตก็ยังคง
พบรายงานทางวิชาการที่มีความบกพรองอันสําคัญ ไดแก การเรียบเรียงขอมูลโดยการนําขอความ
จากตําราหลายๆ เลม หรือจากเว็บไซตตางๆ ทางอินเทอรเน็ตมาตัดปะติดปะตอกันอยางไมได
ลําดับความคิด ไมไดเรียบเรียงดวยภาษาทางการที่เปนสํานวนของตนเอง ทั้งยังไมมีการอางอิงถึง
แหลงที่มาของขอมูลอีกดวย 

ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการเขียนรายงานทางวิชาการที่ดี ผูเรียนควรศึกษาความรู
เกี่ยวกับการเขียนรายงานทางวิชาการ รวมทั้งสังเกตวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการที่จะแสดงใน
บทนี้ ดังตอไปนี้ 

 
ความหมายของรายงานทางวิชาการ 

รายงานทางวิชาการหมายถึง เอกสารรายงานผลการศึกษาคนควาเรื่องทางวิชาการเรื่อง
ใดเร่ืองหนึ่งอยางละเอียด ซึ่งเรียบเรียงดวยถอยคําสํานวนของผูทํารายงานตามระเบียบแบบแผน
สากล โดยมีการอางอิงถึงแหลงที่มาของขอมูล แลวเขียนหรือพิมพอยางถูกตองตามรูปแบบที่
สถาบันการศึกษานั้นๆ กําหนด1 
 
ความสําคัญของรายงานทางวิชาการ 

รายงานทางวิชาการเปนกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนที่นอกจากจะมีความสําคัญ
เกี่ยวของกับการประเมินผลการเรียนและสนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากเนื้อหา
ที่เรียนในชั้นเรียนแลว ยังมีความสําคัญอื่นๆ ดังที่ อําไพวรรณ  ทัพเปนไทย (2549, หนา 117) 
กลาวไวโดยสรุป ดังนี้ 

1.  ชวยใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลตางๆ และมีทักษะในการคนควารวบรวมขอมูลจาก
แหลงขอมูลนั้นๆ อยางถูกวิธี 

                                                 
1 รูปแบบการพิมพและตัวอยางการอางอิงในที่น้ี มีท่ีมาจาก คูมือการจัดทําสารนิพนธ มหาวิทยาลยันเรศวร ฉบับ พ.ศ. 2550 เปนสําคญั 
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2.  ชวยฝกทักษะการอาน ดานการอานจับใจความ การวิเคราะหความ การสรุปความ 
และการจดบันทึกสาระสําคัญจากการอาน 

3.  ชวยฝกทักษะการคิด สามารถวิเคราะหเร่ืองราวตางๆ ไดเอง อยางมีเหตุผลและมี
วิจารณญาณ และสามารถแสดงความคิดอยางมีเหตุผลโดยมีหลักฐานอางอิง แลวเรียบเรียงความ
คิดเปนขั้นตอนอยางมีระบบระเบียบ 

4.  ชวยฝกทักษะการเขียน ใหส่ือความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนและ
รูปแบบของการเขียนรายงาน ซึ่งเปนแนวทางของการเขียนรายงานทางวิชาการอื่นๆ เชน ภาค-
นิพนธ สารนิพนธ วิทยานิพนธ เปนตน 
 
ลักษณะสําคัญของรายงานทางวิชาการ 

เพื่อเปนแนวทางใหการเขียนรายงานทางวิชาการถูกตอง ในขั้นตนผูเขียนควรศึกษา
ลักษณะสําคัญของรายงานทางวิชาการ (อําไพวรรณ  ทัพเปนไทย, 2549, หนา 118) ดังนี้ 

1.  มีเนื้อหาสาระถูกตองตรงตามความเปนจริงทางวิชาการ แบงเปนบทหรือตอน โดยมี
ลําดับตอเนื่องสัมพันธกันตลอดทั้งเลม 

2.  มีรูปแบบการเขียนหรือการพิมพสวนประกอบถูกตองและครบถวน 
3.  มีการอางอิง คือ การบอกแหลงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน เพื่อความนาเชื่อถือและ

เพื่อใหผูอานสามารถคนควาเพิ่มเติมหรือตรวจสอบได โดยที่รูปแบบการอางอิงเปนระบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเลม 

4.  ใชภาษาทางการที่ถูกตอง ส่ือความหมายตรงไปตรงมา ส้ันกะทัดรัด เขาใจงายเพราะ
การเขียนรายงานทางวิชาการเนนที่ขอเท็จจริง 

 
ลักษณะของรายงานทางวิชาการที่ดี 

การเขียนรายงานทางวิชาการ ผูเขียนควรทราบลักษณะของรายงานทางวิชาการที่ดี เพื่อ
เปนแนวทางในการเขียน ดังที่ ม.ล. อัจจิมา  เกิดผล และอรทัย  วิมลโนธ (2540, หนา 167-173) 
เสนอไวโดยสรุปดังนี้ 

1.  รายงานที่ดีจะตองแสดงวาผูเขียนรายงานไดเรียนรูอยางมากและกวางขวางพอ 
การจะทําใหรายงานมีคุณลักษณะเชนนี้ได ผูเขียนรายงานตองสืบคนขอมูลตางๆ 

อยางกวางขวางและมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหมีขอมูลมากพอสําหรับการคัดสรรไปนําเสนอใน
เอกสารรายงาน 

2.  รายงานที่ดีจะตองแสดงวาผูเขียนรายงานไดเรียนรูอยางใชความคิดมากพอ 



 246

เมื่อมีขอมูลครบถวน ผูเขียนรายงานจะตองแสดงความคิดที่ลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆ โดย
การอธิบายอยางเปนเหตุเปนผลจนกระทั่งไมมีขอสงสัย และควรนําเสนอขอความรูนั้นอยาง
กวางขวาง คือ นําเสนอเรื่องที่รายงานในแงมุมที่สัมพันธกับชีวิต สังคม หรือส่ิงแวดลอมดวย 
นอกจากนี้ยังควรแสดงใหเห็นความคิดที่ยาวไกล กลาวคือ การมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่ง
สัมพันธกับเร่ืองที่ทํารายงาน ทั้งหมดนี้จะชวยใหรายงานมีความชัดเจน 

3.  รายงานที่ ดีจะตองแสดงวาผู เ รียนไดเ รียนรูอยางมีความคิดสรางสรรคและ
ขอเสนอแนะใหมมากเพียงพอ 

นอกจากการแสดงความรูความคิดที่ลึกซึ้ง กวางขวาง และกวางไกลในรายงานทาง
วิชาการแลว ผูเขียนรายงานควรนําเสนอความคิดที่ดีและใหมไวดวยจึงจะนับไดวาเปนรายงานที่มี
คุณคาอยางแทจริง 

 
ขั้นตอนการทํารายงานทางวิชาการ 
1.  ข้ันวางแผน 

กอนลงมือทํารายงานทางวิชาการผูทําควรวางแผนการทํางานกอนเสมอ ดังนี้ 
1.1  การเลือกเรื่อง 

หากผูสอนเปดโอกาสใหผูทํารายงานไดเลือกเรื่องที่จะทํารายงานเอง ส่ิงสําคัญที่
ผูทํารายงานควรคํานึงถึงคือ เร่ืองที่จะทํารายงานตองสัมพันธกับเนื้อหาวิชานั้นๆ โดยควรเลือกเรื่อง
ที่มีประโยชน และมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา (สิริวรรณ  นันทจันทูล (บรรณาธิการ), 2550, 
หนา 195) 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูสอนไดกําหนดเรื่องใหผูเรียนทํารายงาน ผูทํารายงานก็ควร
พิจารณาถึงจุดประสงคการเรียนรูของเรื่องที่ผูสอนมอบหมายใหทํารายงาน แลวทํารายงานใหมี
เนื้อหาสาระสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูของเรื่องนั้นใหครบถวน 

1.2  การคนควาและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
ในขั้นตอนนี้ใหผูทํารายงานคนควาหาเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ทํารายงานให

ไดมากที่สุดเทาที่จะหาได จากแหลงขอมูลที่มีมาตรฐานและนาเชื่อถือ ผูทํารายงานไมควรเห็นแก
ความสะดวกคนหาขอมูลจากเว็บไซตเทานั้น เพราะหากผูทํารายงานมีประสบการณดานการอาน
และวิเคราะหขอมูลที่ไมมากพอ ก็จะทําใหไดขอมูลที่ไมถูกตองหรือไมนาเชื่อถือ ผูทํารายงานควร
คนควาจากตําราหรือเอกสารอื่นๆ ที่นาเชื่อถือรวมดวย เพื่อสอบทานความถูกตองของขอมูล 

อนึ่ง การคนควาขอมูลจํานวนมากจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือจะชวยใหผูทาํรายงาน
พอจะเล็งเห็นขอบเขตเนื้อหาสาระของรายงาน และเขียนเปนโครงเรื่องไดตอไป 
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1.3  การทําโครงเรื่อง 
เมื่อคนควาขอมูลมาศึกษามากพอ ผูทํารายงานก็จะสามารถวางโครงเรื่องหรือ

กําหนดหัวขอที่จะนําเสนอในเรื่องเปนลําดับคราวๆ และใชเปนแนวทางในการรวบรวมขอมูลมา
วิเคราะหและเรียบเรียงตอไป 

โครงเรื่องนี้ภายหลังสามารถเปลี่ยนแปลง โดยอาจเพิ่มเติมหรือตัดทอนไดตามที่
เห็นสมควร 
 
ตัวอยาง โครงเรื่อง “การทํารายงานทางวิชาการ” ดังนี้ 

1.  ความหมายของรายงานทางวิชาการ 
2.  ความสําคัญของรายงานทางวิชาการ 
3.  ลักษณะของรายงานทางวิชาการที่ดี 
4.  ข้ันตอนการทํารายงานทางวิชาการ 

4.1  ข้ันวางแผน 
4.2  ข้ันบันทึกและรวบรวมขอมูล 
4.3  ข้ันวิเคราะหขอมูล 
4.4  ข้ันเรียบเรียงเนื้อหา 

5.  สวนประกอบของรายงานทางวิชาการ 
5.1  สวนประกอบตอนตน 
5.2  สวนเนื้อหา 
5.3  สวนประกอบตอนทาย 
 

2.  ข้ันบันทึกและรวบรวมขอมูล 
การอานขอมูลที่คนความา ผูทํารายงานจะตองบันทึกขอมูลและแหลงที่มาของขอมูลไว

สําหรับอางอิงและทําบรรณานุกรม เพื่อใหเกียรติแกเจาของขอความรูนั้นๆ และเพื่อใหสะดวกตอ
การรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลดวย 

การบันทึกขอมูลทางวิชาการควรบันทึกลงในบัตรบันทึกขนาด 4 x 6 นิ้ว หรือ 5 x 8 นิว้ โดย
ใชหนาเดียว บันทึกหัวขอเร่ือง แหลงที่มาของขอมูล ตามดวยขอความที่บันทึก หากบันทึกในบัตร 1 
ใบไมพอ ก็ใหบันทึกในบัตรใบตอไป โดยเขียนทายบัตรเดิมวา “ตอบัตรที่.....”สวนบัตรใหมใหลง
หัวขอเร่ืองเชนเดียวกับบัตรเดิม แตลงแหลงที่มาของขอมูลเพียงชื่อผูแตงและปที่พิมพ แลวตามดวย
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คําในวงเล็บวา “บัตรที่ ....” (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ และคณะ, 2540, หนา 187) เมื่อบันทึกขอความ
ครบแลวใหใชลวดเสียบรวมบัตรเร่ืองเดียวกันไวดวยกัน 

 
ตัวอยาง โครงสรางของบัตรบันทึกแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง โครงสรางของบัตรบันทึกตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................(หวัขอเร่ือง)..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(แหลงทีม่าของขอมูล :เขียนอยางบรรณานุกรม).. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...................................... 
...............(ขอความที่บันทึก) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
....................................................................................................................(ตอบัตรที่ 2) 

........................................................................(หวัขอเร่ือง)..xxxxxxxxxxxxxxxx 
ชื่อผูแตง. ปทีพ่ิมพ. (บัตรที.่....) 
...............(ขอความที่บันทึก) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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สําหรับวิธีการบันทึกขอความที่อานทําได 4 วิธี ตามแตวัตถุประสงคของการบันทึก ดังที่ 
อัลภา  เมืองศรี (2544, หนา 133) เสนอไวโดยสรุป คือ 

2.1  การบอกขอบเขตหรือแนวคิด เปนการจดบันทึกสาระหลักของเร่ืองที่อานไวเพื่อเตือน
ความจําสําหรับการสืบคนครั้งตอไป 

2.2  การสรุปความ เปนการสรุปยอสาระสําคัญของขอความที่อาน 
2.3  การถอดความ เปนการเขียนใหมดวยสํานวนของผูอานแตไดใจความครบตามเดิม 
2.4  การคัดลอกความ เปนการคัดขอความจากเรื่องที่อานไวสําหรับอางอิงในเครื่องหมาย

อัญประกาศ วิธีการนี้มักใชเมื่อเร่ืองนั้นสําคัญมาก ถาถอดความอาจไมดีเทาเดิม เปนขอความที่
ผูเขียนใชสนับสนุนความคิดของตน หรือเปนกฎระเบียบที่บิดเบือนไมได 
 
ตัวอยางขอความที่อานแลวจะจดบันทึก เรื่องการเขียนคํานําของรายงานทางวิชาการ 

 
คํานํา (Preface) ใหเขียนหรือพิมพคําวา “คํานํา” ดวยอักษรตัวใหญไมขีดเสนใตไวกลาง

หนากระดาษหางจากขอบบนลงมา 2 นิ้ว ผูเขียนรายงานเขียนขึ้นเพื่อบอกถึงเหตุผลหรือสาเหตุที่
สนใจจะทํารายงานในเรื่องนั้น บอกขอบเขตของเนื้อหา บอกวิธีการคนควาในเลม พรอมทั้งกลาว
ขอบคุณผูใหความชวยเหลือในการทํารายงานใหเสร็จสมบูรณ คํานําอาจมีเพียงยอหนาเดียว สอง 
หรือสามยอหนาก็ไดข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา และเมื่อเขียนจบแลวใหลงชื่อผูเขียน
พรอมลงวันที่ เดือน (เขียนเต็มไมเขียนยอ) ป (ไมตองมี พ.ศ.) กํากับไวดวย 
 
ที่มา : อําไพวรรณ  ทัพเปนไทย. การเขียนรายงานและการใชหองสมุด. กรุงเทพฯ :  โอเดียน 

สโตร, 2549. หนา 124. 
 
ตัวอยาง  การจดบันทึกขอความที่อานแบบบอกขอบเขตหรือแนวคิด 
 
 
 
 
 
 

การเขียนคาํนาํของรายงานทางวิชาการ 
อําไพวรรณ  ทพัเปนไทย. การเขียนรายงานและการใชหองสมุด. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 

2549. หนา 124. 
เปนขอความทีก่ลาวถึงรูปแบบ วิธกีารเขียน และเนื้อความของหนาคํานําในรายงาน

ทางวิชาการ ต้ังแตเร่ิมตนเขยีนตนจนกระทั่งสิน้สุดหนานั้น 
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ตัวอยาง  การจดบันทึกขอความที่อานแบบสรุปความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง  การจดบันทึกขอความที่อานแบบถอดความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง  การจดบันทึกขอความที่อานแบบคัดลอกความ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนคาํนาํของรายงานทางวิชาการ 
อําไพวรรณ  ทพัเปนไทย. การเขียนรายงานและการใชหองสมุด. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 

2549. หนา 124. 
การเขียนคาํนาํใหเขียนคํา “คํานํา”ดวยอักษรตัวใหญโดยไมขีดเสนใตแลววางไวกลาง

หนากระดาษ จากนั้นเขียนเนื้อความถึงเหตุผลที่สนใจทาํรายงานเรื่องนั้น ขอบเขตเนื้อหา 
วิธีการคนควา และขอบคุณผูที่ชวยเหลือใหการทํารายงานนั้นสาํเร็จ แลวลงชื่อผูเขียนและวนัที ่
เดือน (เขียนเต็ม) ป (โดยไมใสคํา พ.ศ.) ที่เขียน 

การเขียนคาํนาํของรายงานทางวิชาการ 
อําไพวรรณ  ทพัเปนไทย. การเขียนรายงานและการใชหองสมุด. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 

2549. หนา 124. 
“คํานํา  (Preface)  ใหเขียนหรือพิมพคําวา “คํานํา” ดวยอักษรตัวใหญไมขีดเสนใตไว

กลางหนากระดาษหางจากขอบบนลงมา 2 นิว้ ผูเขียนรายงานเขียนขึ้นเพื่อบอกถงึเหตุผลหรือ
สาเหตทุี่สนใจจะทาํรายงานในเรื่องนัน้ บอกขอบเขตของเนื้อหา บอกวธิีการคนควาในเลม 
พรอมทัง้กลาวขอบคุณผูใหความชวยเหลือในการทํารายงานใหเสร็จสมบูรณ คํานาํอาจมีเพียง
ยอหนาเดียว สอง หรือสามยอหนาก็ไดข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา และเมือ่เขียนจบ
แลวใหลงชื่อผูเขียนพรอมลงวันที่ เดือน (เขยีนเต็มไมเขียนยอ) ป(ไมตองมี พ.ศ.) กาํกบัไวดวย” 

การเขียนคาํนาํของรายงานทางวิชาการ 
อําไพวรรณ  ทพัเปนไทย. การเขียนรายงานและการใชหองสมุด. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 

2549. หนา 124. 
การเขียนคาํนาํในตําราเลมนี้บอกวธิีการเขียนไวอยางละเอียดตั้งแตเร่ิมตน คือเขียน

คํา “คํานํา”เปนอักษรตัวใหญและไมขีดเสนใต วางไวกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 2 นิว้ 
แลวเขียนเนื้อความของคาํนาํ ไดแก เหตุผลที่สนใจทํารายงานเรื่องนัน้ ขอบเขตเนื้อหา วธิีการ
คนควา และขอบคุณผูที่ชวยเหลือใหการทาํรายงานนัน้สาํเร็จ โดยเขยีนใหมีจาํนวนยอหนา
ตามความเหมาะสม ทายที่สุดใหลงชื่อผูเขยีนและวันที่ เดือน ปทีเ่ขียน ทัง้นี้ใหเขียนชื่อเต็มของ
เดือน และไมใสคํา “พ.ศ.” 
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3.  ข้ันวิเคราะหขอมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบถวนแลว ผูทํารายงานตองวิเคราะหขอมูลโดยอานทําความ

เขาใจขอมูลเหลานั้นอยางถี่ถวน แลวคัดเลือกและจัดระเบียบของขอมูลตามลําดับโครงเรื่องที่วาง
ไว เพื่อรอการเขียนเรียบเรียงเปนรายงานตอไป 
4.  ข้ันเรียบเรียงเนื้อหา 

ข้ันตอนนี้สําคัญมาก เปนขั้นตอนที่จะบงบอกถึงระดับความเขาใจเรื่องที่ทํารายงานและ
การลําดับความคิดของผูทํารายงาน เปนขั้นตอนที่ผูทํารายงานจะตองเขียนประมวลความรูที่ได
จากการอาน การวิเคราะห และการจัดระเบียบขอมูลตามโครงเรื่องที่วางไว แลวเรียบเรียงเปน
รายงานใหผูอานเขาใจ ดังที่ จุไรรัตน  ลักษณะศิริ และบาหยัน  อ่ิมสําราญ (บรรณาธิการ) (2548, 
หนา 233) แนะนําไวโดยสรุปวา การเรียบเรียงรายงานที่ดีไมใชการนําขอความที่คนควาจากแหลง
ตางๆ มาเรียงตอกัน แตผูทํารายงานจะตองเขียนรายงานดวยความเขาใจ เขียนเปนถอยคําสํานวน
ของตนเอง ตามแบบแผน ดวยภาษาที่เปนทางการและใชคําศัพททางวิชาการอยางถูกตอง โดยเนน
ใหเขียนอยางกระจาง ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมา ไมเขียนอยางพลิกแพลงหรือเลนสํานวน 

 
การเขียนอัญพจน (Quotation) 

อัญพจน คือ ขอความสารสนเทศที่ผูเรียบเรียงอางหรือนํามาจากขอเขียนหรือคําพูด
จากแหลงขอมูลตาง ๆ (สมพร  พุฒตาล  เบ็ทซ, 2546, หนา 85) มี 2 ประเภท  คือ 

1.  อัญพจนตรง (Direct  Quotation) คือขอความที่ผูทํารายงานนํามาอางโดยคัดลอก
มาจากขอความเดิม มีหลักการเขียน คือ 

1.1  ขอความที่มีความยาวไมเกิน 4 บรรทัด ใหเขียนตอเนื่องไปกับเนื้อความ
กอนหนา โดยเขียนไวในเครื่องหมายอัญประกาศคู “ - ” 

1.2  ขอความที่มีความยาวมากกวา 4 บรรทัด ใหเขียนแยกจากเนื้อความของ
รายงาน โดยเวนดานบนและลางของขอความที่คัดลอกไว 2 บรรทัด และเวนขอบซาย-ขวามากกวา
ปกติ 7 ชวงตัวอักษร (เร่ิมพิมพที่อักษรตัวที่ 8) และไมเขียนในเครื่องหมายอัญประกาศคู  “ - ” ถา
เปนขอความยอหนา บรรทัดแรกใหยอหนา 2.50 เซนติเมตร บรรทัดตอๆ ไปใหเวนขอบหนา 1.50 
เซนติเมตร แตถาขอความนั้นไมไดยอหนา  ใหเวนขอบหนา  1.50 เซนติเมตร ทุกบรรทัด 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550, หนา 25) 

1.3  บทรอยกรองใหพิมพกลางหนากระดาษ โดยเวนดานบนและลางของ
ขอความ 2 บรรทัด แลวระบุชื่อผูประพันธไวในวงเล็บทายบทรอยกรองนั้น 
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ทั้งนี้ หากมีการละขอความตอนใดในอัญพจน ใหใสจุดไขปลา 3 จุด ( ... ) 
แทนขอความที่ละนั้น 

2.  อัญพจนรอง (Indirect  Quotation) คือขอความที่ผูทํารายงานนํามาอาง โดยการแปล 
การถอดความ การจับใจความ หรือการสรุปความจากแหลงขอมูล แลวเรียบเรียงเปนถอยคําภาษา
ของตนเอง จากนั้นก็นําไปเรียบเรียงในเนื้อความ โดยไมตองเขียนใหอยูในเครื่องหมายอัญประกาศ
คู “ -” และไมตองขึ้นยอหนาใหม 

อยางไรก็ตาม ไมวาจะเขียนอัญพจนตรงหรืออัญพจนรอง ผูเขียนรายงานจะตองอางอิงถึง
แหลงที่มาของขอมูลไวในวงเล็บทายอัญพจนตามระเบียบวิธีการอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาที่
กําลังจะกลาวตอไป 

 
การอางอิง (References) 

การอางอิง คือ การระบุแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาอางในรายงานเปนอัญพจนตรง
หรืออัญพจนรอง ดังกลาวไวแลว 

ทั้งนี้ ในการเขียนรายงานทางวิชาการ การอางอิงสําคัญมาก เพราะชวยสนับสนุนความ
นาเชื่อถือของรายงาน แสดงการใหเกียรติตอเจาของขอความรู และที่สําคัญคือทําใหผูอานสามารถ
สอบทานหรือคนควาเพิ่มเติมได 

การอางอิงในเนื้อหารายงาน มี  2  วิธี คือ 
1.  การอางอิงโดยแทรกในเนื้อหาหรือระบบนาม-ป เปนการอางอิงเอกสารหรือ

หลักฐานในเนื้อหาของรายงานนั้น มีวิธีการเขียน  2  ระบบ คือ 
1.1  การอางอิงโดยใชเครื่องหมายวงเล็บ เปนการเขียนอางอิงถึงแหลงที่มาของ

ขอมูลไวในวงเล็บตอจากขอความที่นํามาอางอิง โดยระบุชื่อผูแตง ปที่พิมพ และหนาของขอความ 
 
รูปแบบ 
 (ผูแตง, ปที่พิมพ, / หนา / เลขหนาที่อางอิง) 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย  /  แทนการเวน 1 ชวงตัวอักษร 
 
ตัวอยาง 
 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมายถงึ กระบวนการในการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
และกรรมวิธทีางวิทยาศาสตรมาใชในการผลิต การจัดการ การบริหาร และการจาํหนาย 
(เปร่ือง  กจิรัตนภร, 2532, หนา 93) 



 253

ทั้งนี้ รูปแบบของการอางอิงจะเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนของผูแตง ประเภทของ      
ผูแตง และประเภทของแหลงขอมูลดวย อาทิ 

1.)  ผูแตงเปนบุคคล 
รูปแบบ 
(ผูแตง, / ปที่พิมพ, / หนา / เลขหนาที่อางอิง) 
ตัวอยาง 
ผูแตง 1 คน 
(กุหลาบ  มัลลิกะมาส, 2533, หนา 33) 
ผูแตง 2 คน 
(บันลือ  พฤกษะวัน และดํารง  ศิริเจริญ, 2532, หนา 82) 
ผูแตง 3 คน 
(พิชญา  พิทักษไพรวัน, เมธี  เผาบุญมี และสุธี  เผาบุญมี, 2539, หนา 1-9) 
ผูแตงมากกวา 3 คน 
(อารี  สัณหฉวี และคณะ, 2527, หนา 96) 

2.)  ผูแตงเปนหนวยงาน 
รูปแบบ 
(หนวยงาน, / ปที่พิมพ, / หนา / เลขหนาที่อาง) 
(หนวยงานแรก / และหนวยงานที่ 2, / ปที่พิมพ, / หนา / เลขหนาที่อาง) 
(หนวยงานแรก, / หนวยงานที่ 2 / และหนวยงานที่ 3, / ปที่พิมพ, / หนา / เลข

หนาที่อาง) 
ตัวอยาง 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2534, หนา 17) 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมวิชาการ, 2528, หนา 310 - 315) 
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, สมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแหง

ประเทศไทย และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536, หนา 36) 
3.)  การอางอิงจากเครือขายอินเทอรเน็ต เชนเว็บไซตและฐานขอมูลออนไลน 

รูปแบบ 
(ชื่อผูแตง, / ปที่จัดทํา) 
ตัวอยาง 
(จิรวัฒน  พิระสันต และวนิดา  บํารุงไทย, 2543) 
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4.)  การอางอิงจากการสัมภาษณ 
รูปแบบ 
(ชื่อผูใหสัมภาษณ, ผูใหสัมภาษณ, / วันที่ / เดือน / ปที่สัมภาษณ) 
ตัวอยาง 
(สุจินต  จินายน, ผูใหสัมภาษณ, 27 มีนาคม 2549) 

 
1.2  การอางอิงโดยระบุชื่อผูแตงในเนื้อหา เปนการอางอิงที่ระบุเฉพาะปที่พิมพ

และหนาของขอความ โดยระบุไวในวงเล็บหลังชื่อผูแตงซึ่งอยูในเนื้อความแลว เชน 
 
 
 
 

2.  การอางอิงแบบเชิงอรรถ (foot  note) เปนการอางอิงโดยใสหมายเลขไวทายเนื้อความ
ที่ตองการอางอิง แลวลงรายการอางอิงหรือรายละเอียดที่ตองการอางอิงไวตอนทายของแตละหนา 
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

2.1  เชิงอรรถอาง เปนเชิงอรรถบอกที่มาของขอมูลที่นํามาเขียนในรายงาน ดังนั้น
หากผูเขียนรายงานใชวิธีการอางอิงโดยแทรกในเนื้อหาแลว ตองงดใชเชิงอรรถชนิดนี้ กลาวอีกทาง
หนึ่งคือ ผูเขียนรายงานตองเลือกใชการอางอิงแบบเชิงอรรถอางหรือการอางอิงโดยแทรกปนใน
เนื้อหาเพียงอยางหนึ่งอยางใดตลอดทั้งฉบับรายงานนั้น ๆ 
รูปแบบ 

หมายเลข  ชื่อผูแตง,  ชื่อหนังสือ.  พิมพคร้ังที่.  (สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพ,   
ปที่พิมพ), เลขหนา. 
ตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 

เปร่ือง  กิจรัตนภร (2532, หนา 93) ใหความหมายของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไว
วาหมายถงึ กระบวนการในการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และกรรมวิธีทางวทิยาศาสตรมาใช
ในการผลิต การจัดการ การบริหาร และการจําหนาย 

วรรณคดี หมายถึง บทประพนัธที่สรางสรรคข้ึนอยางมีศิลปะและมีเนื้อเร่ืองที่เรา

ความรูสึกนึกคิดและอารมณ ไมใชเร่ืองทีใ่หความรูเพียงอยางเดียว 1 
 

1 เปลื้อง  ณ นคร, ประวัติวรรณคดีไทย. พิมพคร้ังที ่13. (กรุงเทพมหานคร :       
ไทยวัฒนาพานิช, 2545), หนา 1. 



 255

อยางไรก็ตาม หากมีการอางซ้ํา อัลภา  เมืองศรี (2544, หนา 142 – 143) แนะนําใหเขียน 
ดังนี้ 

1.)  การอางซ้ําโดยไมมีเอกสารอื่นมาคั่น ใหใชคําวา “เร่ืองเดียวกัน” แตถาเปนขอความ
ที่มาจากหนาอื่นของเอกสารเลมเดียวกัน ใหระบุเลขหนาดวย เชน เร่ืองเดยีวกัน, หนา 6. 

2.)  การอางซ้ําโดยมีเอกสารอื่นมาคั่น ใหลงรายการยอ เฉพาะชื่อผูแตง, ชื่อหนังสือ, หนา 
เลขหนา. 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเขียนเชิงอรรถอางนี้ จะเขียนไวทายหนา โดยขีดเสนยาวประมาณ 2 ½ นิ้ว ค่ันไว

ระหวางเนื้อความบรรทัดสุดทายของรายงานหนานั้นๆ กับเชิงอรรถ โดยเลขที่เชิงอรรถจะเริ่มที่ 1 
ทุกครั้งที่ข้ึนหนาใหม หรือเร่ิมตนที่ 1 แลวลําดับเร่ือยไปจนจบรายงานก็ได 

อยางไรก็ตาม ขอความในเชิงอรรถควรจะจบในหนาเดียวกัน หากยาวเกิน 2 บรรทัด ก็ให
ข้ึนบรรทัดใหมโดยเขียนเยื้องมาดานหนาของบรรทัดแรก 

2.2  เชิงอรรถอธิบาย เปนเชิงอรรถที่ชวยขยายความ สนับสนุนใหขอความหนึ่งๆ ใน
รายงานกระจางแจงยิ่งขึ้น2  

2.3  เชิงอรรถโยง เปนเชิงอรรถที่แจงใหผูอานดูขอความที่เกี่ยวของกันที่หนาอื่นหรือ
เอกสารอื่น ตัวอยางคือเชิงอรรถที่หนานี้ 

อนึ่ง นอกเหนือจากการลงรายการเอกสารอางอิงแลว ผูทํารายงานตองลงรายการ
บรรณานุกรม คือรายการวัสดุสารสนเทศที่ใชประกอบการศึกษาคนควา ทั้งนี้เพื่อความนาเชื่อถือ 
และเพื่อใหผูอานสามารถติดตามคนควาเพิ่มเติม ทั้งยังเปนการใหเกียรติแกเจาของขอมูลดวย 
                                                 
2 ตัวอยางคือ เชิงอรรถที่หนา 252 

 
1 เปลื้อง ณ นคร, ประวัติวรรณคดีไทย. พิมพคร้ังที ่13. (กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, 2545), หนา 1. 

2 ดวงใจ  ไทยอุบล, ทกัษะการเขียนภาษาไทย. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 73. 

3 เปลื้อง ณ นคร, ประวัติวรรณคดีไทย, หนา 11. 
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หลักการเขียนบรรณานุกรม 
การเขียนบรรณานุกรมมีหลักการโดยสังเขป ดังนี้ 
1.  เร่ิมตนเขียนหรือพิมพ “บรรณานุกรม” ไวกลางหนากระดาษโดยไมตองขีดเสนใต หาก

พิมพใหเปนตัวหนา 
2.  ใหเขียนเฉพาะรายการที่นํามาอางอิง แลวเรียงลําดับตามชื่อผูแตงของแตละรายการ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
3.  บรรณานุกรมแตละรายการใหเขียนหรือพิมพขอความบรรทัดแรกชิดขอบซาย ถาตอง

ข้ึนบรรทัดใหมใหยอหนาเขาไป 7 ตัวอักษร (เร่ิมพิมพที่อักษรตัวที่ 8) หากยังไมจบก็ใหข้ึนบรรทัด
ใหมโดยยอหนาตรงกับบรรทัดที่ 2 เร่ือยไป เมื่อจะลงรายการตอไปก็ใหขึ้นบรรทัดใหมโดยชิดขอบ
ซายอีกครั้งหนึ่ง 
 
การลงรายการบรรณานุกรม 
1.  หนังสือ 

1.1  รายการบรรณานุกรมที่ระบุชื่อผูแตง 
รูปแบบ 

ผูแตง. / (ปที่พิมพ)./ ชื่อเรื่อง (คร้ังที่พิมพ)3./ สถานที่พิมพ: / สํานักพิมพหรือโรงพิมพ. 
ตัวอยาง  ผูแตง  1  คน 

อุมาพร  ตรังคสมบัติ. (2543). จิตบําบัดและการใหคําปรึกษาครอบครัว (พิมพคร้ังที่ 4).  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ตัวอยาง  ผูแตง 2 คน 

ชูศักดิ์  เวชแพศย และสมศรี  ดาวฉาย. (2543). อวัยวะเทียม. นครปฐม: สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ตัวอยาง  ผูแตง 3 คน 

ผจงวาด  พูลแกว, พัชนี  ปเพราะ และสุวรรณี  โสประดิษฐ. (2551). การเขียนเรียงความ 
จดหมาย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
ตัวอยาง  ผูแตงมากกวา 3 คน 

อนุวัฒน  ศุภชุติกุล และคณะ. (2541). กาวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาล. นนทบุรี: 
โครงการสํานักพิมพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

                                                 
3

 ลงรายการ “ครั้งที่พิมพ” เฉพาะการพมิพครั้งที่ 2 เปนตนไป 
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1.2  รายการบรรณานุกรมที่มีบรรณาธิการหรือผูรวบรวม 
รูปแบบ 

บรรณาธิการหรือผูรวบรวม / (บรรณาธิการ). / (ปที่พิมพ). / ชื่อเรื่อง. / สถานที่พิมพ: /สํานักพิมพ
หรือโรงพิมพ. 
ตัวอยาง 

อําพล  จินดาวัฒนะ, นาฏวิมล  พรหมชนะ และสาลิกา  เมธนาวิน (บรรณาธิการ). (2541).      
สองกลองมองวิทยาลัย. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ  สถาบันพระบรมราชชนก. 

1.3  รายการบรรณานุกรมที่ผูแตงใชนามแฝงโดยทราบนามจริง 
รูปแบบ 

นามแฝง / [นามแฝง]. / (ปที่พิมพ). / ชื่อเรื่อง. / สถานที่พิมพ: / สํานักพิมพหรือโรงพิมพ. 
ตัวอยาง 

น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง]. (2525). สังคมไทยกับจิตรกรรมฝาผนัง. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

1.4  รายการบรรณานุกรมของหนังสือที่จัดพิมพในนามของนิติบุคคลหรือสถาบัน 
รูปแบบ 

หนวยงาน. / (ปที่พิมพ). / ชื่อหนังสือ. / สถานที่พิมพ: / สํานักพิมพหรือโรงพิมพ. 
ตัวอยาง 

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2543). รวมบทความปาฐกถา ณัฐ  ภมรประวัติ (ชุดที่ 2) ครั้งที่        
8–14.  นครปฐม: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

2.  บทความในหนังสือพิมพ 
2.1  บทความในหนังสือพิมพที่ปรากฏชื่อผูแตง 

รูปแบบ 
ผูแตง. / (วันที่ / เดือน / ปที่พิมพ). / ชื่อบทความ. / ชื่อหนังสือพิมพ, / เลขหนา. 

ตัวอยาง 
นิธิ  เอียวศรีวงศ. (23 มีนาคม 2544). พมากับยาเสพติด. มติชน, 6. 

2.2  ขาวในหนังสือพิมพที่ไมปรากฏชื่อผูแตง 
รูปแบบ 

ชื่อหัวขอขาว. / (วันที่ / เดือน / ปที่พิมพ). / ชื่อหนังสือพิมพ, / เลขหนา. 
ตัวอยาง 

เสนอ 4 แนวทางตั้งวิทยาลัยชุมชน. (23 มีนาคม 2544). มติชน, 10. 
 



 258

3.  เครือขายอินเทอรเน็ต 
3.1  บทความที่เผยแพรในสื่อออนไลนประเภทหนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ 
รูปแบบ 

ผูแตง. / (วันที่ / เดือน / ปที่เผยแพร). / ชื่อบทความ. / ชื่อสื่อออนไลน. / สืบคนเมื่อ / วันที่ / เดือน / 
ป, / จาก / แหลงที่อยูของไฟล (URL) 
ตัวอยาง 

แสมดํา [นามแฝง]. (7 เมษายน 2544). ขาวเกษตร: พฒ. (กรมพัฒนาที่ดิน) จับมือทางหลวงใช
หญาแฝกปองกันถนนถูกน้ํากัดเซาะทําลาย. เดลินิวส. สืบคนเมื่อ 8 เมษายน 2544, 
จาก http://www.dailynews.co.th/agriculture/agr_news1.html 

3.2  บทความออนไลนซึ่งเผยแพรโดยตรง ไมเปนสวนหนึ่งของสื่อใดๆ 
รูปแบบ 

ผูแตง. / (วันที่ / เดือน / ปที่เผยแพร). / ชื่อบทความ. / สืบคนเมื่อ / วันที่ / เดือน / ป, / จาก / แหลง
ที่อยูของไฟล (URL) 
ตัวอยาง 

จิรวัฒน  พิระสันต และวนิดา  บํารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมวิจารณพระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ความงดงามแหงวรรณกรรม
สยาม ความงดงามแหงน้ําพระราชหฤทัย เรื่องพระมหาชนก. สืบคนเมื่อ 10 
เมษายน 2544, จาก http://www.nu.ac.th/article/chanok.html 
 
อยางไรก็ตาม ถาบทความนั้นไมระบุบทหรือตอนก็ไมตองลงรายการ “ชื่อบทความ” ให

ลงรายการ “ชื่อสื่อออนไลน” และวันเวลาที่สืบคนเลย เชน 
ริฎอ อะหมัด สมะดี. (8 มิถุนายน 2546). เมื่อความจริงปรากฏ. สืบคนเมื่อ 26 มีนาคม 2550, 

จาก http://www.islaminthailand.com/text.php?id=99 
 
สวนประกอบของรายงานทางวิชาการ 

การจัดทํารายงานทางวิชาการ ผูเรียนควรจัดใหรายงานฉบับนั้นๆ มีสวนประกอบที่
ครบถวน เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
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1. สวนประกอบตอนตน ไดแก 
1.1  ปกหนา ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เอื้อตอการใหคะแนน มีแบบและสีสุภาพ

เรียบรอย โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อเร่ือง เขียนโดยไมมีคํา “รายงานเรื่อง”, ชื่อผูเขียนรายงาน       
ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ภาคเรียนที่ทํารายงาน และชื่อสถาบันที่ศึกษา 

1.2  ใบรองปก คือ กระดาษเปลาคั่น 1 แผน 
1.3  ปกใน เปนหนามีรายละเอียดเหมือนปกนอกทุกประการ 
1.4  คํานํา เปนสวนที่กลาวถึงเหตุผลที่สนใจทํารายงานเรื่องนั้น ขอบเขตเนื้อหา 

วิธีการคนควา และขอบคุณผูที่ชวยเหลือใหการทํารายงานนั้นสําเร็จ แลวลงชื่อผูเขียนและวันเดือน
ปที่เขียน โดยไมควรกลาวออกตัวหรือแกตัวไว เพราะจะบั่นทอนความนาเชื่อถือ 

1.5  สารบัญ เปนสวนที่เรียงลําดับหัวขอของรายงานโดยมีเลขหนากํากับ 
2.  สวนเนื้อหา 

2. 1  บทนํา กลาวถึงความสําคัญของเรื่องที่เขียน เหตุผล และวัตถุประสงคในการ
ทํารายงาน 

2.2  เนื้อหา เปนสวนที่ยาวที่สุดและสําคัญที่สุดของรายงาน ปกติมีหลายบท    
เรียบเรียงตามลําดับความคิด 

2.3  สรุป  เปนการสรุปผลการศึกษา  และอาจมีการอภิปรายหรือเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ตอไป 

3. สวนประกอบตอนทาย 
3.1  บรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อหนังสือ เอกสาร โสตทัศนวัสดุ และแหลง

อางอิงขอมูลอ่ืนๆ เชน อินเทอรเน็ต การสัมภาษณ ที่ผูเขียนใชเปนขอมูลในการทํารายงาน แลว
รวบรวมไวเพื่อใหผูอานที่สนใจคนควาเพิ่มเติมได 

3.2  ภาคผนวก หมายถึง เนื้อหาสวนที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่รายงาน และผูเขียนคิดวา
มีประโยชนตอผูอาน จึงรวบรวมแนบทายรายงานดวย 
 

เพื่อใหเห็นภาพรูปแบบของรายงานชัดเจน ในที่นี้เสนอรูปแบบและตัวอยางการพิมพ
สวนประกอบตอนตน ไดแก ปกหนา ปกใน คํานํา และสารบัญ ดังนี้ 
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รูปแบบปกหนาและปกในของรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                             3.75  ซม.                                      2.50 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.75  ซม.                         2.50  ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

                            2.50  ซม. 

ช่ือเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล  ผูเขียนรายงาน 
รหัสนิสิต........................ 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานนี้เสนอเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 
รายวิชา .....(รหัสวิชา........ชือ่วิชา.........) 

ภาคเรียนที.่........... ปการศึกษา ................. 
มหาวิทยาลยั.................. 

 

พิมพเปนอักษรหนา 
ขนาดไมตํ่ากวา 16 

ถาเปนกลุมใหเรียงชื่อ
ตามลําดับอักษร ตาม
พจนานุกรม 

เลขหนา
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ตัวอยางปกหนาและปกในของรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลักษณะของภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ขนิษฐา  เรือนใจดี 
รหัสนิสิต  50190022 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานนี้เสนอเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 
รายวิชา 001103  ทักษะภาษาไทย 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
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รูปแบบหนาคํานํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                             3.75  ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.75  ซม.                         2.50  ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

                           2.50  ซม. 

คํานํา
 

/ / / / / / / ................................................................................... 
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 

 
   ชื่อ – สกุล  ของผูเขียนรายงาน 

      วนัที ่เดือน ป 
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(ตัวอยางสารบัญ) 
สารบัญ 

 
บทที่                    หนา 
 

1 ความสาํคัญและประโยชนของรายงานทางวิชาการ…………………………………… 1 
ความสาํคัญของรายงานทางวิชาการ ……………………………………………….. 2 
ประโยชนของรายงานทางวชิาการ…………………………………………………… 2 

   2   ลักษณะที่ดีของรายงานทางวิชาการ........................................................................  4 
   3   ข้ันตอนการทาํรายงานทางวิชาการ ........................................................................ 5 

การกําหนดเรื่องและขอบเขตของเนื้อหา ............................................................. 5 
การสํารวจแหลงขอมูล ..................................................................................... 5 
การรวบรวมขอมูล ........................................................................................... 6 
การวิเคราะหขอมูล .......................................................................................... 9 
การเรียบเรียงเนื้อหาของรายงาน .......................................................................    11 

   4   สวนประกอบของรายงานทางวิชาการ ......................................................................   14 
สวนประกอบตอนตน .......................................................................................   15 
สวนเนื้อหา  .................................................................................................... 16 
สวนประกอบตอนทาย........................................................................................    18 

 
บรรณานุกรม ............................................................................................................ 25 
 
ภาคผนวก ....................................................................................................................  26 
 ตัวอยางรายงานทางวิชาการ.............................................................................   26 
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โอเดียนสโตร. 



การเขียนตอบขอสอบอัตนัย 
 
 

ขอสอบอัตนัยเปนขอสอบที่ตองการวัดระดับความรูจริง รูรอบ หรือรูลึกของผูสอบ      
รวมถึงความสามารถในการแกไขปญหา การจัดระเบียบขอมูล การสังเคราะหความรู และความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคดวย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543, หนา 115) ลักษณะของขอสอบชนิดนี้จึง
เปนแบบเขียนตอบโดยไมมีตัวเลือก ตางจากขอสอบปรนัยที่มีทั้งแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบ
เติมคํา หรือแบบจับคู ที่ผูเรียนสามารถเดาคําตอบและทําคะแนนไดบาง แมมีความรูอยางผิวเผิน 
ดังนั้นตามปกติผูเรียนจึงตองการสอบแบบปรนัยมากกวาแบบอัตนัย 

อยางไรก็ตาม การศึกษาระดับอุดมศึกษามักมีการสอบแบบอัตนัย เพื่อวัดประสิทธิภาพ
การเรียนรู ถึงความรูลึก รูจริง และรูรอบ ผูเรียนจึงควรศึกษาความรูเกี่ยวกับขอสอบอัตนัยและ
วิธีการเขียนตอบขอสอบชนิดนี้ ดังนี้ 
 
ลักษณะคําถามของขอสอบอัตนัย 

การจะตอบขอสอบอัตนัยใหไดคะแนนดีนั้น ประการสําคัญคือผูสอบควรสามารถ
วิเคราะหวัตถุประสงคของการถามตามลักษณะคําถาม เพื่อเปนแนวทางใหการตอบตรงตามที่    
คําถามตองการ ดังนี้ 

1.  คําถามใหอธิบาย เปนคําถามที่มีวัตถุประสงคใหผูตอบเขียนอธิบายสาระความรู 
คําถามของขอสอบอัตนัยจึงมีทั้งที่ตองการใหอธิบายคําจํากัดความ รายละเอียดที่เปนขอเท็จจริง 
หรือใหเปรียบเทียบ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543, หนา 116) ซึ่งแตละชนิดมีหลักการพิจารณา
และแนวทางการตอบดังนี้ 

1.1  การใหคําจํากัดความ เปนขอสอบที่ตองการใหผูตอบเขียนอธิบายความหมาย
ของคํา จึงมักถามวา “...คืออะไร” หรือ “...หมายความวาอยางไร” คําถามชนิดนี้ผูตอบควรตอบ
อยางกระชับชัดเจน โดยอาจมีตัวอยางประกอบดวยในกรณีที่ตัวอยางนั้นจะชวยใหเขาใจคําตอบได
งายหรือชัดเจนขึ้น 
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ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  การอธิบายตามลําดับขั้น เปนขอสอบที่ตองการใหผูตอบเขียนอธิบาย    
กรรมวิธีหรือกระบวนการที่มีข้ันตอน ดังนั้นเพื่อใหอานสะดวกผูตอบควรเขียนอธิบายถึงสิ่งนั้น
ตามลําดับข้ันตอนการกระทําอยางกระชับชัดเจน 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ถาม  “รักยาวใหบ่ัน รักสั้นใหตอ” หมายความวาอยางไร ? 
ตอบ  “รักยาวใหบ่ัน  รักสั้นใหตอ” เปนสุภาษิตไทยที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรักษา
ความสัมพันธระหวางบุคคลวา ถาตองการใหความรักความสัมพันธยั่งยืนบุคคลควรบั่น
หรือตัดความอาฆาตพยาบาทตอกันออกไป ในทางตรงกันขามถาบุคคลสานตอความ
อาฆาตพยาบาท ความสัมพันธก็จะไมยืนนาน 
 

  (เรียบเรียงคาํตอบจาก  สนทิ  สัตโยภาส, 2545, หนา 39) 
 

ถาม การฟงอยางมีวิจารณญาณมีกระบวนการอยางไร จงอธิบายพอสังเขป 
ตอบ การฟงอยางมีวิจารณญาณเปนการฟงที่มีความซับซอนและลึกซึ้งกวาการฟง
เพื่อจับใจความสําคัญ มักใชสําหรับการฟงสารประเภทโฆษณาชวนเชื่อ การปลุกระดม 
หรือการโตวาที มีวิธีการฟงอยางเปนขั้นตอนดังนี้ 

1.  วิเคราะหเจตนาของผูพูด 
2.  ไตรตรองสิ่งที่สารนั้นตองการสื่ออยางมีเหตุผล 
3.  วินิจฉัยความจริงใจของผูพูด 
4.  ประเมินคาความนาเชื่อถือและประโยชนตอการนําไปใช 
5.  นําประโยชนที่ไดรับจากการฟงอยางมีวิจารณญาณไปใช 
การฟงสารอยางมีวิจารณญาณตามขั้นตอนดังกลาว จะชวยใหผูฟงรูเทาทัน

ผูอ่ืน ไมประพฤติปฏิบัติตามสารอยางรูเทาไมถึงการณ และไมงมงายเชื่อในส่ิงที่ไมควร
เชื่อ 
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1.3  การแสดงความเปรียบเทียบ  เปนขอสอบที่ตองการใหผูตอบเขียนอธิบาย
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตางของสองสิ่งที่คําถามกําหนด คําถามจึงมักจะถามวา 
“....เหมือนหรือแตกตางกับ...อยางไร” หรือ “จงเปรียบเทียบความแตกตางของ...กับ...” ดังนั้นการ
ตอบขอสอบชนิดนี้ ผูตอบควรกลาวถึงความเหมือนหรือความแตกตางของสองสิ่งนั้นทีละประเด็น
ตามลําดับ เพื่อแสดงถึงการลําดับความคิดอยางดีของผูสอบ ที่ชวยใหคําตอบชัดเจนและเขาใจงาย 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แมวาคําถามของขอสอบอัตนัยแบบใหอธิบายจะมีความหลากหลาย แตโดยรวมจะ

สังเกตไดวา หลักการสําคัญของการตอบขอสอบอัตนัยแบบนี้ คือ การลําดับความคิด การเรียบเรียง
เนื้อความ และการเลือกใชถอยคํา กลาวคือ ผูเขียนตอบควรลําดับความคิดอยางตอเนื่อง เปน
ลําดับข้ันตอนอยางไมสับสนหรือวกวน เพื่อใหเขาใจงาย ทั้งยังตองเลือกใชถอยคําที่ถูกตองตรง

ถาม จงเปรียบเทียบความแตกตางของหนังสือราชการภายในกับหนังสือราชการ
ภายนอก 
ตอบ แมวาหนังสือราชการภายในและภายนอกจะเปนเอกสารที่ใชในการติดตอ
ราชการเชนเดียวกัน แตก็มีความแตกตางในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงคการใช หนังสือราชการภายในเปนหนังสือที่หนวยงาน
ราชการทําขึ้นเพื่อติดตอภายในหนวยงานเดียวกัน แตหนังสือราชการภายนอกเปน
หนังสือที่หนวยงานราชการทําขึ้นเพื่อติดตอระหวางสวนราชการ หนวยงานอื่น ๆ ที่ไมใช
หนวยงานราชการ หรือบุคคลภายนอก 

2.  รูปแบบการพิมพ ความแตกตางที่เห็นไดอยางชัดเจนในดานนี้มี 2 
ประการ ประการแรกคือ กระดาษที่ใชสําหรับพิมพหนังสือ กลาวคือ หนังสือราชการ
ภายในจะพิมพลงในกระดาษบันทึกขอความ แตการพิมพหนังสือราชการภายนอกจะ
พิมพลงในกระดาษตราครุฑ  ความแตกตางประการที่สองคือคําลงทาย กลาวคือ หนังสือ
ราชการภายในไมมีคําลงทาย แตหนังสือราชการภายนอกจะมีคําลงทาย เชน ขอแสดง
ความนับถือ เปนตน 

อยางไรก็ตาม แมวาหนังสือราชการภายในและภายนอกจะมีความแตกตางกัน     
ดังกลาว แตส่ิงที่เหมือนกันก็คือ การจัดทําหนังสือราชการทั้งสองประเภทนี้ ผูจัดทําควร
คํานึงถึงความถูกตองและความชัดเจนของถอยคําภาษาที่ใช รวมถึงความสะอาด
เรียบรอยของหนังสือเปนสําคัญ 
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ความหมาย ส่ือความอยางกระชับชัดเจน คําตอบที่ไดจึงจะนาอาน นาสนใจ โดยอาจยกตัวอยาง
หรือหลักฐานอางอิงประกอบตามแตจําเปน 

 
2.  คําถามใหแสดงความคิดเห็น เปนคําถามที่ตองการใหผูตอบแสดงความคิดเห็น

ของตน โดยมีหลักฐานอางอิงอยางนาเชื่อถือ มักถามดวยคําถามวา “ทําไม” หรือ “เห็นดวยหรือไม” 
หรือ “จงแสดงความคิดเห็น” 

การเขียนตอบขอสอบที่ตองการใหแสดงความคิดเห็น มีข้ันตอนโดยสรุป ดังนี้ 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543, หนา 122) 

1.)  อานและจับประเด็นคําถามใหทราบเรื่องและแงมุมที่คําถามตองการถามอยาง
ครบถวน แลวตอบคําถาม เพื่อใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดตรงตามคําถามทุกประเด็น 
ตามลําดับที่ถาม 

2.)  เขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโตแยงอยางชัดเจน และถาในคําถามมี
การเสนอความคิดเห็นมากอนแลวก็ใหสนับสนุนหรือหักลางความคิดเห็นนั้นอยางมีเหตุผลและ
หลักฐานใหครบถวนทุกประเด็น 

3.)  เขียนเสนอความคิดเห็นใหม ๆ ของผูตอบ ถาขอสอบเพียงกําหนดประเด็นให
แสดงความคิดเห็น แตถาขอสอบกําหนดเรื่องมาใหอานแลวใหแสดงความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองนั้น 
ผูตอบควรระวังอยาเสนอความคิดเห็นซ้ําซอนกับเร่ืองในขอคําถาม แลวลืมแสดงความคิดเห็นของตน 

4.)  สรุปประเด็นความคิดเห็นที่สําคัญไวอีกครั้งที่ทายเรื่อง เพื่อความสมบูรณของ
เร่ืองและเพื่อย้ําความ 

กลาวในดานรูปแบบของการเขียนตอบขอสอบที่ตองการใหแสดงความคิดเห็นนี้        
ผูตอบอาจเลือกตอบแบบความเรียงที่มีสวนคํานํา สวนเนื้อเร่ือง และสวนสรุป หรืออาจจะตอบตรง
ประเด็นก็ได ข้ึนอยูกับลักษณะของคําถาม กลาวคือ ถาคําถามถามหลายประเด็นและผูตอบตอง
อางอิงเหตุผลจํานวนมากเพื่อใหผูอานคลอยตาม ก็ควรใชวิธีความเรียง แตถาคําถามเจาะจงให
แสดงความคิดเห็นวา “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” ก็ไมตองมีบทเกริ่นนํา แตตองมีบทสรุปทาย
เร่ืองเพื่อย้ําประเด็นสําคัญดวย 
ตัวอยาง 
 
 
 
 

ถาม การเขียนสะกดคําไมควรเขียนคําตามการออกเสียงดังที่นิยมกัน เชน “ชั้นขอขาวผัด
จานนึงดายมั้ย” แตควรเขียนใหถูกตองตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับลาสุด 
เพื่อใหคนที่ออกเสียงสําเนียงตางกันเขาใจความหมายไดตรงกัน 

จากขอความนี้ ทานเห็นดวยหรือไม จงแสดงความคิดเห็นพรอมยกตัวอยางประกอบ 
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ตอบ คําแนะนําเกี่ยวกับการเขียนสะกดคําวาไมควรเขียนตามการออกเสียง แตควรเขียน
ใหถูกตองตามพจนานุกรมนี้ เปนคําแนะนําที่พบไดในตําราการเขียนโดยทั่วไปที่มักกลาววา 
การออกเสียงนั้นเปนไปตามจังหวะการพูดได แตการเขียนควรเขียนใหตรงตามที่ตกลงกันไว 
คือ เขียนใหถูกตองตามที่กําหนดไวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับลาสุด เพื่อให
คนที่ออกเสียงสําเนียงตาง ๆ กัน เขาใจความหมายไดตรงกัน 

จากขอความนี้ขาพเจาไมเห็นดวยที่จะเขียนสะกดคําในสารทุกประเภทตาม
พจนานุกรม เพราะการเขียนสะกดคําตามการออกเสียงจะชวยเพิ่มอรรถรสของสาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสารที่ตองการเนนความเปนกันเอง ความผอนคลาย หรือความบันเทิง เชน การ
เขียนบทสนทนาของนวนิยายบางเรื่องที่เขียน “เธอคิดวาเคารักชั้นมั้ย” แทนการเขียน “เธอคิด
วาเขารักฉันไหม” เปนตน 

อยางไรก็ดี สําหรับสารที่ไมไดมุงเนนดานความบันเทิง แตตองการนําเสนอ
ขอเท็จจริงอยางเปนแบบแผน เชน บทความหรือตําราวิชาการ ขาพเจาก็เห็นดวยที่จะเขียน
อยางถูกตองตามพจนานุกรม เพราะสารประเภทนี้ควรสื่อความหมายอยางชัดเจน หากเขียน
สะกดคําตามการออกเสียงบางคําอาจจะไมสามารถสื่อความไดเพราะลาสมัย กลาวคือ ถา
ขณะที่อานขอความนั้นผูอานนิยมอานออกเสียงคํานั้นเปนอยางอื่นไปแลว ก็จะไมสามารถ
เขาใจความหมายของคําได ทําใหการสื่อความหมายไมสมบูรณหรือไมชัดเจน 

กลาวโดยสรุป ขอดีของการเขียนสะกดคําตามการออกเสียง คือ ชวยเพิ่มอรรถรส
ของสาร แตก็มีขอเสียที่อาจลาสมัยแลวไมส่ือความ ผูเขียนจึงควรเลือกใชการเขียนสะกดคํา
ตามการออกเสียงใหเหมาะสมกับโอกาสและวัตถุประสงคของสาร กลาวคือ ถาสารเนนการให
ความบันเทิงก็เขียนสะกดคําตามการออกเสียงได แตถาสารตองการความเปนแบบแผนก็ควร
เขียนสะกดคําตามพจนานุกรม โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ถาตองการใหสารที่เปนแบบแผน
มีสีสันนาอาน ทําไดโดยการนําเสนอขอเท็จจริงที่นาสนใจและชวนติดตาม หรือเขียนสะกดคํา
ตามการออกเสียงไวในเครื่องหมายคําพูด เชน การเขียนถึงคําหยาบหรือคําที่สะกดผิดในตํารา
การใชภาษาอาจจะกลาววา ไมควรใชคําหยาบ เชน  “ตายหา” เปนตน และไมควรเขียนผิดวา 
“มั๊ย” ควรเขียนวา “มั้ย” แทนถาตองการเขียนตามเสียงพูด อนึ่ง ผูเขียนควรอธิบายเพิ่มเติมถึง
การเขียนคํานั้นอยางถูกตองตามพจนานุกรมไวดวย เชน “มั้ย”  หมายถึงคํา “ไหม” หรือ “ชัน้ขอ
ขาวผัดจานนึงดายมั้ย” หมายถึง “ฉันขอขาวผัดจานหนึ่งไดไหม” เปนตน 

 
     (เรียบเรียงจาก นิตยา  กาญจนะวรรณ, 2547, หนา 126-128) 
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3.  คําถามใหอภิปราย เปนคําถามที่ตองการใหผูตอบแสดงทัศนะที่มีตอเร่ืองที่ถาม
อยางกวางขวาง หรือตองการใหผูอานเปลี่ยนทัศนะ รูปแบบของคําถามมีทั้งที่ตองการใหอภิปราย
เร่ืองทั่ว ๆ ไป และที่ตองการใหอภิปรายปญหาของสังคม จึงมีแนวทางการตอบที่แตกตางกัน 

สําหรับคําถามที่ใหอภิปรายเรื่องทั่ว ๆ ไป ควรตอบโดยนําเสนอขอมูลและทัศนะอยาง
หลากหลาย พรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ สวนคําถามที่ใหอภิปรายปญหาของสังคมที่อาจ
ตองการใหผูอานเปลี่ยนทัศนะตามผูตอบดวยนั้น ควรตอบโดยพิจารณาประเด็นปญหาใหครบถวน
กอน แลวจึงหาขอสรุป พรอมทั้งแนะแนวทางปฏิบัติที่กอใหเกิดผลดี 

ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถนําเสนอทัศนะอยางกวางขวางเพียงพอ ควรเขียนตอบเปนความ
เรียง มีคํานํากลาวถึงความเปนมาของเรื่องหรือผลกระทบของปญหาที่อภิปรายถึง และมีสวน    
เนื้อเร่ืองที่แสดงทัศนะอยางหลากหลาย มีการอางอิงโดยใหรายละเอียดของขอมูล การเปรียบ-
เทียบ หรือการยกตัวอยางชวนใหผูอานคลอยตาม ถาเปนการอภิปรายปญหาของสังคมก็ควร
นําเสนอสาเหตุของปญหา วิธีแกไข และขอเสนอแนะตาง ๆ ไวดวย จากนั้นจึงเขียนสวนสรุป โดยย้าํ
ประเด็นสําคัญหรือบอกถึงผลดีของการปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแนะ 

ตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาม “สังคมไทยเสื่อมโทรมเพราะรับเอาวัฒนธรรมของตะวันตกเขามา” ใชหรือไม   
จงอภิปราย 
ตอบ 

การไมรูวัฒนธรรมนานาชาติจะทําใหคนไทยรูจักแตจะชื่นชมตนเองหรือมีความคิด   
ชาตินิยมอยางผิด ๆ คือ ชอบคิดวาตนเองรักความเปนไทยอยางมาก จนกระทั่งบางครั้งที่
วัฒนธรรมไทยเสื่อมโทรมก็โยนความผิดใหแกวัฒนธรรมตะวันตกวา “สังคมไทยเสื่อมโทรมก็
เพราะการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามา” ทั้งที่ไมสามารถระบุไดวาวัฒนธรรมใดของ
ตะวันตกที่ทําใหสังคมไทยเสื่อมโทรม ไดแตยกเรื่องความสําสอนทางเพศขึ้นมาอาง เชน การมี
เพศสัมพันธกอนการแตงงาน ซึ่งดูราวจะบิดเบือนไปจากความเปนจริง ในอดีตกอนที่สังคมไทย
จะไดรับอิทธิพลจากตะวันตก   คนไทยก็มีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน ยกตัวอยางจาก
วรรณคดีไทยเรื่อง “ขุนชาง ขุนแผน” ที่นับวาเปนภาพสะทอนของสังคมในสมัยนั้น เณรแกว 
พระเอกของเรื่องก็มีความสัมพันธที่ลึกซึ้งกับนางพิมต้ังแตยังไมไดแตงงานกัน และที่รายแรง
ยิ่งกวานั้นคือ ฝายชายยังเปนเณรซึ่งอยูในเพศบริสุทธิ์ แตกลับสึกออกมาชั่วคราวเพื่อมกีจิกรรม
ทางเพศแลวกลับไปบวชใหม ดังนั้นจึงไมอาจนับไดวาการรับเอาวัฒนธรรมของตะวันตกเขามา
เปนสาเหตุใหวัฒนธรรมไทยเสื่อมโทรม 
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เทคนิคการเขียนตอบขอสอบอัตนัย 

การสอบแบบอัตนัยดูจะเปนเรื่องยาก ขมขื่น และไมเปนที่ปรารถนาของผูเรียนจํานวน
ไมนอย แตก็หลีกเลี่ยงไดยากในปจจุบัน การเรียนรูแนวทางการทําขอสอบอัตนัยจึงเปนหนทางหนึ่ง
ที่จะชวยลดความประหมาและสรางความมั่นใจใหแกผูสอบได โดยผูสอบอาจจะเตรียมตัวสอบ     
อัตนัย โดยศึกษาจากคําแนะนําถึงปจจัยพื้นฐานที่จะชวยใหการตอบขอสอบอัตนัยประสบความ-
สําเร็จ ดังนี้ 

1.  ความพรอมของผูสอบ 
ตามปกติเมื่อจะมีการสอบแบบอัตนัย ผูสอนมักจะแจงใหผูเรียนทราบลวงหนา

เสมอ เพื่อเตรียมตัวสอบ ทั้งนี้เพราะลักษณะขอสอบอัตนัยที่ตองเขียนตอบนั้นผูเรียนตองมีความรู
ความเขาใจเนื้อหาสาระอยางถองแทจึงจะเขียนตอบได ดังนั้น ผูเรียนจึงควรเตรียมตัวสอบลวงหนา
เปนระยะเวลานานมากที่สุดเทาที่จะทําได หรืออานทบทวนตําราอยางสม่ําเสมอ โดยทําความ    
เขาใจเนื้อหาสาระสําคัญในแตละบทแตละตอนใหแมนยํา จึงจะมีขอมูลไปเขียนตอบได 

 
 

ในทํานองเดียวกัน ความไมมีน้ําใจ ไมเคารพผูใหญ ไมเลี้ยงดูพอแม หรือการชอบ
ความหรูหราฟุมเฟอย ก็ไมอาจนับวาเปนความไมดีที่เกิดขึ้นจากการรับวัฒนธรรมของตะวันตก 
เพราะคนไทยบางคนในวัฒนธรรมไทยก็เปนอยางนั้น ในขณะที่คนในวัฒนธรรมตะวันตกบางคน
ก็ไมไดเปนเชนนั้น แสดงใหเห็นวาความไมดีทั้งหลายที่ยกมาอางนี้เปนเรื่องเฉพาะบุคคล ไมได
เกิดดวยอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมตะวันตก 

กลาวโดยสรุป ความเสื่อมโทรมของสังคมไทยจึงเกิดขึ้นเพราะการกระทําของคนไทย 
บางคนหรือบางกลุม เปนการกระทําเฉพาะบุคคลที่อาจจะลุกลามใหญโตเปนปญหาระดับชาติ 
โดยไมไดมีสาเหตุมาจากการรับเอาวัฒนธรรมของชาติอ่ืนใดมาทั้งสิ้น 

ฉะนั้น คนไทยควรเปดโลกทัศนที่จะเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของนานาชาติ 
เพื่อที่จะไดไมตองโทษวาความเสื่อมโทรมของวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นเพราะการรับเอาวัฒนธรรม
ของชาติอ่ืน คนไทยจะเขาใจธรรมชาติแหงความเปนมนุษยและมีจิตใจที่กวางขวาง เปนหนทาง
ของการอยูรวมกันในสังคมโลกอยางมีความสุข 

 
             ( เรียบเรียงจาก นิตยา  กาญจนะวรรณ, 2547, หนา 24-27) 
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2.  การทําความเขาใจและการจับประเด็นคําถาม 
เมื่อไดรับขอสอบแลว ผูสอบควรอานคําถามใหถี่ถวน ใหทราบประเด็นปญหาและ

จํานวนของประเด็นปญหาอยางครบถวน ทั้งยังควรอานคําถามซ้ํา ๆ ใหแนใจวาเขาใจประเด็นที่   
ขอสอบตองการถามอยางถูกตองชัดเจน จากนั้นอาจทําสัญลักษณเชน ใสหมายเลขของประเด็น
ปญหาทุกประเด็นไวในขอคําถาม1 เพื่อเตือนใหผูสอบตอบใหครบทุกประเด็นที่ถามในขอนั้น ๆ เปน
การปองกันการเสียคะแนนไปอยางนาเสียดายเพราะความประมาท 

3.  การเรียบเรียงคําตอบ 
แมวาความพรอมของผูสอบ รวมถึงการทําความเขาใจและการจับประเด็นคําถาม

จะมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับการตอบขอสอบอัตนัย ทวาการเรียบเรียงคําตอบก็มี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน โดยจะเห็นไดจากการที่ผูสอบบางคนที่มีความรูความเขาใจใน
เร่ืองที่ขอสอบถามเปนอยางดีและตอบคําถามครบทุกประเด็น แตก็ยังไดคะแนนในระดับที่ไมนาพึง
พอใจหรือพลาดคะแนนที่คาดหมาย ในที่นี้จึงขอแนะนําเทคนิคการเรียบเรียงคําตอบ 3 ประการ ที่
อาจชวยใหคําตอบมีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

3.1  การเขียนโครงเรื่อง 
เมื่อผูสอบทําความเขาใจประเด็นปญหาและวิเคราะหประเด็นปญหาแลว 

ควรวางโครงเรื่อง เพื่อกําหนดและลําดับประเด็นที่จะเขียนตอบไวลวงหนา ก็จะชวยใหคําตอบที่ได 
เขาใจงาย เพราะมีลําดับดี ไมสับสนวกวน 

3.2  การเขียนคําตอบโดยใชหลักการเขียนยอหนาและการเขียนเรียงความ 
การเขียนคําตอบของขอสอบอัตนัยก็เปนเชนเดียวกับการเขียนรอยแกวชนิด

อ่ืน ๆ ที่ตองอาศัยการเรียบเรียงถอยคําและประโยคอยางมีระบบระเบียบ ดังนั้น เพื่อใหขอความที่
ไดสมบูรณ ชัดเจน และนาอาน ผูเขียนตอบขอสอบอัตนัยควรยึดหลักการเขียนยอหนาและการ
เขียนเรียงความตามแตกรณีดังนี้ 

3.2.1  คําตอบสั้น 
 ขอสอบอัตนัยที่ถามประเด็นเดียว เปนคําถามแคบ หรือไมลึกซึ้ง 

ผูตอบควรเขียนตอบอยางเปนยอหนาหรืออนุเฉทที่ดี กลาวคือ มีเอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ 
และสัมบูรณภาพ จึงจะชวยใหผูตรวจขอสอบเขาใจสิ่งที่ผูสอบตองการสื่อไดอยางชัดเจน ดังนั้นถา     
ขอมูลที่ตอบถูกตองและมีรูปแบบการเขียนเปนยอหนาที่ดี ก็จะทําใหผูตรวจขอสอบทราบวา     

                                                 
1

 ถาไมมีคําส่ังหามขดีเขียนลงในขอสอบ ซ่ึงสวนมากการสอบแบบอัตนัยมักไมหาม 
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นอกจากผูสอบจะมีความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนดีแลว ยังมีความสามารถดานการลําดับความ-
คิดและการเรียบเรียงขอมูล ซึ่งจะสนับสนุนใหไดคะแนนดีข้ึนอีกดวย 

3.2.2  คําตอบยาว 
 สําหรับกรณีที่ขอคําถามกวางขวาง ลึกซึ้ง หรือมีประเด็นปญหา

จํานวนมาก คําตอบก็มักจะยาว ดังนั้น เพื่อใหผูตรวจขอสอบอานเขาใจงายและประทับใจ นอกจาก
จะใชหลักการเขียนยอหนาที่ดีแลว ผูตอบควรนําวิธีการการเขียนเรียงความมาเรียบเรียงคําตอบ
ดวย กลาวคือ เขียนคําตอบอยางมีบทนํา เนื้อเร่ือง และบทสรุป นอกจากนี้ ถาคําตอบมีหลาย
ประเด็น เปนลําดับข้ันตอนหรือกระบวนการก็ควรเขียนแยกเปนขอ ๆ เพื่อแสดงถึงความคิดที่ชัดเจน 
เปนระเบียบเรียบรอย และอานงาย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536, หนา 253) 

3.3  การเลือกใชถอยคําภาษาที่ถูกตองเหมาะสม 
การเลือกใชถอยคําภาษาก็ควรคํานึงถึงในการเขียนตอบขอสอบอัตนัย 

เพราะมีสวนชวยใหคําตอบมีคุณภาพ ผูตอบขอสอบควรเลือกใชภาษาเขียนที่เปนแบบแผน
เชนเดียวกับการเขียนงานทางวิชาการอื่น ๆ ไมควรใชภาษาพูดมาปะปน และควรเลือกใชถอยคําที่     
ถูกตอง ตรงตามความหมายที่ตองการสื่อ เปนถอยคําที่เขาใจงาย สุภาพ และเปนปจจุบัน        
นอกจากนี้ควรใชประโยคสั้นกระชับเพราะเขาใจงายกวาประโยคยาว การเลือกใชถอยคําภาษาที่ดี 
ถูกตอง และเหมาะสมจะชวยใหการนําเสนอขอความรูถูกตองชัดเจน สนับสนุนใหคะแนนอยูใน
ระดับดีไดอีกทางหนึ่ง 
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การสรุปความ 
 
 

ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นมีการรับสารจากทั้งการฟงและการอาน ซึ่งขอมูลที่ไดรับ
สวนใหญมักมีรายละเอียดมากไมสามารถจดจําไดทั้งหมด หรืออาจวกวนสับสนโดยเฉพาะการรับ
สารจากบทสนทนา ดังนั้นการจะนําสาระสําคัญที่ไดรับไปใชประโยชนในดานตางๆ หรือถายทอด
ใหแกบุคคลอื่นตอไปนั้น จึงจําเปนตองรูจักวิธีการสรุปความ  
 
ความหมายของการสรุปความ (Summarization) 

สรุป, สรูป [สะหฺรุบ, สะหฺรูบ]  ก. ยอเอาเฉพาะใจความสําคัญของเรื่องเปนประเด็นๆ 
ไป เชน สรุปขาว สรุปสถานการณ, โบราณใชวา สรวป ก็มี  น. ประเด็นยอ ๆ ของเรื่อง เชน กลาว
โดยสรุป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 1137) 

ประเด็นสําคัญของการสรุปความ คือ การคนหาความคิดหลักหรือประเด็นสําคัญของ
เร่ือง มากลาวย้ําใหเดนชัด โดยใชประโยคที่ส้ัน และเรียบเรียงถอยคําใหอานเขาใจงาย  
(ไพรถ เลิศพิริยกมล, 2543, หนา 116)  
 
ความแตกตางระหวางการสรุปความและการยอความ  

การสรุปความและการยอความ มีกระบวนการเริ่มตนเหมือนกัน คือ การรับสารแลว
นํามาแยกแยะใจความสําคัญออกจากพลความ แตมีความแตกตางอยูที่ข้ันตอนการเรียบเรียง 
กลาวคือ ในการยอความนั้น ผูยอสามารถเพิ่มเติมใจความรองเขาไปไดเพื่อใหเนื้อความสมบูรณ
ชัดเจนและละเอียดขึ้น ซึ่งอาจทําใหเนื้อความที่ยอแลวมีความยาวไดถึงครึ่งหนึ่งของเนื้อความเดิม 
แตโดยมากมักยอใหเหลือประมาณ 1/3 ของเนื้อความเดิมซึ่งจัดเปนความยาวที่เหมาะสม  สวน
การสรุปความนั้นจะตัดสวนที่เปนใจความรองออกดวย นําเฉพาะใจความสําคัญเทานั้นมาเรียบเรียง 

ดังนั้น การสรุปความจึงเปนการยอความขนาดสั้นที่นําเฉพาะประเด็นหลักอันแทจริงของ
เร่ืองมาเรียบเรียงใหมใหเปนภาษาที่กระชับ สละสลวย 
 
ประโยชนของการสรุปความ 

การสรุปความ มีประโยชนตอผูคนทุกเพศทุกวัยทั้งวัยเรียนและวัยทํางานที่ยังตองติดตอ 
ส่ือสารกับบุคคลอื่น เพื่อใหรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน ตรงตามวัตถุประสงคของผูสง
สาร ตัวอยางเชน  
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นักเรียนนักศึกษา : มีหนาที่ศึกษาหาความรู ซึ่งไดจากทั้งการฟงบรรยายในชั้นเรียน และ
การศึกษาคนควาดวยตนเองจากเอกสารตําราและสื่อตางๆ แตผูเรียนคงไมสามารถจดจําความรู
เหลานั้นไดทั้งหมดในชวงเวลาอันจํากัด จําเปนตองอาศัยความเขาใจและสรุปประเด็นสําคัญมา
จดจํา เพื่อนําไปใชในการสอบวัดผลการเรียน รวมไปถึงชีวิตการทํางานในอนาคต 

แพทย  :  ตองสอบถามอาการของคนไขและสรุปอาการตางๆ เหลานั้น เพื่อวินิจฉัยวา
เปนอาการของโรคใด เนื่องจากขอมูลที่คนไขใหอาจวกวน หรือเปนอาการขางเคียงอันเนื่องมาจาก
ความเจ็บปวย ไมใชอาการของโรคโดยตรง นอกจากนั้นตองบันทึกขอมูลอาการ และยาที่ส่ังจายลง
ในใบประวัติคนไขเพื่อสงตอใหแกเภสัชกร หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอไป 

วิศวกร : เปนอาชีพที่ตองมีการทําโครงงาน และนําเสนอโครงงาน ซึ่งจําเปนตองอาศัย
การสรุปความในการนําเสนอผลงานตางๆ  

เลขานุการ  : เกี่ยวของการกับใชภาษาเพื่อการสรุปความโดยตรง เนื่องจากเลขานุการมี
หนาที่หลักในการจดบันทึกขอมูลตางๆ ทั้งจากหัวหนางาน และจากการเขาประชุม ซึ่งเปนขอมูลที่
ไดจากการฟง ดังนั้นการบันทึกขอมูลไมสามารถจดละเอียดทุกคําพูดได (นอกจากเปนการประชุม
สําคัญและมีการบันทึกเทปไว) ตองอาศัยการสรุปความเปนสวนใหญ 
 
ประเภทของการสรุปความ 
 

1.  การสรุปความจากการฟง  
เปนการสรุปความสารที่รับผานกระบวนการฟง ซึ่งอาจเปนสารประเภทบทบรรยาย 

ขาววิทยุโทรทัศน เพลง ละคร ภาพยนตร คําปราศรัย สุนทรพจน ฯลฯ ผูสรุปความมักไมมีโอกาส
กลับไปทบทวนสารที่ไดฟงยกเวนมีการบันทึกเสียงไว ดังนั้นจึงจําเปนตองมีสมาธิต้ังใจจับใจความ
สําคัญของสาร เพื่อไมใหพลาดสาระสําคัญ 

 
2.  การสรุปความจากการอาน  

เปนการสรุปความสารที่รับผานกระบวนการอาน ซึ่งอาจเปนสารประเภทตํารา บทความ 
ขาวหนังสือพิมพ นวนิยาย เร่ืองสั้น รวมถึงเอกสารอื่นๆ  ผูสรุปความสามารถอานทบทวนเนื้อหาได
หลายครั้ง จึงมักทําใหเนื้อความที่สรุปจากการอานมีสาระสําคัญถูกตองครบถวนมากกวาการสรุป
ความจากการฟง 
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ประเภทของสาร 
สาร อาจแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1.  สารใหความรู    เชน  ขาวสาร  สารคดี บทความเชิงวิชาการ 
2.  สารโนมนาวใจ  เชน  โฆษณา คําเชิญชวน คําขวัญ คําปราศรัยหาเสียง  
3.  สารจรรโลงใจ   เชน  ธรรมะ คําสอน ขอคิด คติเตือนใจ เพลง คําประพันธ บทละคร  

 
ความสัมพันธระหวางประเภทของสารกับการสรุปความ 

ประเภทของสารมีความสัมพันธและจําเปนตอการสรุปความ เนื่องจากสารแตละประเภท
มีวัตถุประสงคในการนําเสนอแตกตางกัน ซึ่งจะสงผลใหวิธีการจับใจความสารเพื่อนํามาสรุปความ
แตกตางกันไปดวย  

1.  สารใหความรู มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูแกผูรับสารเกี่ยวกับขอเท็จจริงบางประการ 
2.  สารโนมนาวใจ มีวัตถุประสงคเพื่อโนมนาวใจผูรับสารใหเห็นขอดีหรือไมดีของบางสิ่ง 

บางอยาง แลวกระทําตามหรืออาจเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามที่ผูสงสารตองการก็ได 
3.  สารจรรโลงใจ มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น มีการพูด

ถึงเหตุผลเพื่อนําไปสูประเด็นที่ตองการใหผูรับสารนําไปใชใหเกิดประโยชน และ (2) มีวัตถุประสงค
เพื่อใหความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ 
 
วิธีการสรุปความสารแตละประเภท 

เมื่อผานกระบวนการรับสารไมวาจะเปนจากการอานหรือการฟงก็ตาม การสรุปความ
สารแตละประเภทนั้นมีวิธีการหลักๆ ที่ตองอาศัยทักษะของผูเขียนอยู 3 ข้ันตอน ไดแก  

1.  การคนหาความคิดหลัก 
ความคิดหลัก คือ ส่ิงที่ผูเขียนตองการกลาวถึง อาจเปนรูปธรรม เชน สินคาโอทอป 

อาหารลดน้ําหนัก มูลนิธิชัยพัฒนา หรือเปนนามธรรม เชน ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร อุปทานหมู 
เปนตน  

2.  การคนหาใจความสําคัญ   
ใจความสําคัญ คือ ประเด็นที่ผูเขียนนําเสนอเกี่ยวกับความคิดหลักที่กลาวถึง อาจมี

เพียง 1 ประเด็น หรือมากกวานั้นก็ได ซึ่งในการคนหาใจความสําคัญจะมีวิธีการแตกตางกันไปตาม
วัตถุประสงคของสารแตละประเภท  
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การคนหาความคิดหลักและใจความสําคัญของสารแตละประเภท อาจใชวิธีการตั้งคําถาม 
ดังตอไปนี้ 

1.  สารใหความรู    
-  ใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองอะไร    (ความคิดหลัก) 
-  แบงเปนประเด็นอะไรบาง  (ใจความสําคัญ) 

2.  สารโนมนาวใจ   
-  กลาวถึงเรื่องอะไร     (ความคิดหลัก)  
-  เร่ืองนั้นมีขอดีหรือไมดีอยางไร   (ใจความสําคัญ) 
-  ตองการใหผูรับสารทําอะไร   (ใจความสําคัญ) 

3.  สารจรรโลงใจ 
3.1  วัตถุประสงคเพื่อยกระดับจิตใจ 

 -  ใหเหตุผลเกี่ยวกับเร่ืองอะไร   (ความคิดหลัก) 
                             -  ผูรับสารควรปฏิบัติตนอยางไร (ใจความสําคัญ) 

         3.2  วัตถุประสงคเพื่อใหความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ  กรณีเปนสารบันเทิงคดี 
มีตัวละครและการดําเนินเรื่อง 

                 -  กลาวถึงใครหรืออะไร   (ความคิดหลัก) 
 -  จุดเริ่มตน การดําเนินเรื่อง และจุดจบของเรื่องเปนอยางไร  (ใจความสําคัญ) 

 
3.  การเรียบเรียงเปนภาษาเขียนที่สละสลวย  

การเรียบเรียงเนื้อความที่สรุปแลวใหเปนภาษาเขียนที่สละสลวยและไดใจความนับวา
เปนขั้นตอนสุดทายของการสรุปความที่มีความสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากเปนขั้นการนําเสนอ
สารจากผูสรุปความไปยังผูอาน หากเรียบเรียงไมดีก็อาจทําใหประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลงไป 

 
ลักษณะภาษาที่ควรใชในการสรุปความ 

ภาษาที่ใชในการเขียนสรุปความนั้น นอกจากจะสั้นกระชับ ไดใจความตามเนื้อเร่ืองและ
เจตนาของผูเขียนแลว ยังควรเปนภาษาเขียนที่ดีซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1.  ถอยคําสํานวนตองเปนภาษาทางการ ไมใชคําสแลง (Slang) คําหยาบ คําต่ํา ภาษา
ถิ่น รวมไปถึงคําทับศัพทภาษาอังกฤษที่ไมจําเปน 

2.  ไมใชภาษาพูดหรือภาษาปาก แมวาจะเปนคําที่สุภาพ เชน คําลงทาย ครับ คะ จะ จะ  
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3.  ใชคําศัพทถูกตองตามพจนานุกรม ไมแปลงรูปศัพทตามแบบภาษาพูด เชน มั้ย (ไหม)  
นู (หนู)   จัย (ใจ)   เทอ (เธอ)   จิง (จริง)   หรอ (หรือ)   แวว (แลว)     

4.  ไมใสความคิดเห็นสวนตัวของผูสรุปความ นอกเหนือจากขอเท็จจริงหรือความคิดเห็น
ที่ปรากฏในสารที่ไดยินหรืออาน 

5.  ไมตีความเกินเนื้อความในสาร 
6.  ไมยอคํา ตัดคํา ใชคํากํากวม หรือใชภาษาฟุมเฟอย 
7.  เนื้อความตองชัดเจน อานแลวเขาใจประเด็นสําคัญหรือใจความหลักไดทันที 
8.  เรียบเรียงถอยคําใหสละสลวย มีการเชื่อมโยงเนื้อความดวยคําเชื่อมที่เหมาะสมกับ 

ใจความทั้งแบบคลอยตาม ขัดแยง เปนเหตุเปนผล เลือกอยางใดอยางหนึ่ง เชน อนึ่ง ทั้งนี้ แต หรือ 
อยางไรก็ตาม ฯลฯ ทั้งนี้ควรใชใหหลากหลายเพื่อไมใหเกิดถอยคําซ้ําซาก 
 
แผนภูมิข้ันตอนการสรุปความ 
 

 
 
 
 
 
 

 

  ใจความสําคญั  ใจความสาํคญั  ใจความสาํคญั 

  จัดระเบียบความคิดและเรือ่งราว 

  เรียบเรียงเปนภาษาเขียนที่กระชับและสละสลวย 

     ฟง / อาน 

     คนหาความคิดหลัก 

    คนหาใจความสําคัญ 
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ตัวอยางการสรุปความสารใหความรู 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มารูจัก “ทรานสแฟต” กันเถอะ 
 

 (1) เมื่อเร็วๆ นีม้ีขาววาทางการรัฐนิวยอรกกําลังพิจารณาประกาศหามธุรกจิอาหารทุกประเภท ไมวา
จะเปนรานอาหารหรือผูผลิตอาหารสําเร็จรูปทุกชนิด ใช “ทรานสแฟต” เปนสวนประกอบในการปรุงอาหาร
อยางเด็ดขาด เหมือนที่เคยประกาศหามสูบบหุรี่ในรานอาหารเมื่อสามปกอนนั่นเอง 
 (2) เราคงไมคอยคุนหูกับคําวา “ทรานสแฟต” (Trans Fat) นี้สักเทาไหร แตคงคุนหูกันดีกับคําวา 
“กรดไขมันอิ่มตัว” กบั “กรดไขมันไมอิม่ตัว” ซึ่งความจริงแลว “ทรานสแฟต” นั้นก็ไมตางจากกรดไขมันอิ่มตัว
ชนิดหนึ่งที่แฝงอยูในไขมันที่ถกูทําใหมีลักษณะขนหรือเปนกอน เชน พวกชอรตเทนนิ่งและมาการีน หรือน้ํามัน
ที่ใชสําหรับทอดสวนใหญ เราอาจพบวามี “ทรานสแฟต” ปริมาณเล็กนอยในอาหารตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด “ทรานสแฟต” คือกระบวนการเติมไฮโดรเจนลงไปใน
น้ํามันพืช อันเปนกระบวนการที่เรียกวา “ไฮโดรจีเนชั่น” (Hydrogenation) ซึ่งมีผลในการชวยยืดอายุของ
ผลิตภัณฑ และชวยใหอาหารที่ปรุงดวยไขมันชนิดนี้มีรสชาติดีขึ้น  

(3) “ทรานสแฟต” ก็เหมือนกรดไขมันอิ่มตวัซึ่งเปนตัวการสรางโคเลสเตอรอลอันเปนตนเหตุของโรค
หลอดเลือดหัวใจ เพราะเมื่อเราบริโภคไขมันชนิดนี้เขาไปมากๆ มันจะไมยอมออกจากรางกายของเราไปงายๆ 
และเที่ยวไดอาศัยเกาะอยูตามผนังหลอดเลือดเหมือนตะกรันในทอนํ้าประปา ที่เมือ่มปีริมาณมากขึ้นๆ ก็จะ
ปดชองทางไหลของน้ํา ทําใหทอน้ําตันได แตหลอดเลือดของคนเราไมใชทอนํ้าที่สามารถตัดตอซอมแซมกันได
งายๆ เมื่อใดที่หลอดเลือดของเราเกิดมีตะกรันไขมันจับหนามาก รางกายของเราก็จะไดรับความเดือดรอน 
เนื่องจากโลหิตในรางกายไมสามารถเดินทางผานเขาออกหัวใจไดสะดวก ทาํใหรางกายมีความผิดปกติหรือถึง
ขั้นเสียชีวิตไดโดยไมรูเนื้อรูตัว “ทรานสแฟต” เปนตัวการที่ทําใหคา LDL(กรดไขมันที่ไมดีตอรางกาย) สูงไดไม
แพกรดไขมันอิม่ตัว มักจะพบอยูในอาหารแปรรูปซึ่งมีสวนผสมของน้ํามนัพืชที่ผานกระบวนการไฮโดรจีเนชั่น 
เชน ชอรตเทนนิ่งที่สกัดจากพืช และมาการีนบางชนิด (โดยเฉพาะชนิดที่มีลักษณะแข็งตัวมาก) หรือขนมปง
กรอบประเภทแครกเกอร คุกกี้ ลูกอม ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ ขนมอบ และอาหารทอด 

(4) ดังนั้น วงการแพทยตางเห็นพองตองกันวา เจา ”ทรานสแฟต” นี้ไมดีอยางยิ่งตอสุขภาพ หนวยงาน
สาธารณสุขในนครนิวยอรกจึงเสนอใหมีการประกาศหามผูประกอบการดานธุรกิจอาหารกวา 24,600 แหง ใช
ไขมันหรือน้ํามนัประเภท “ทรานสแฟต” ซึ่งมีปรากฏอยูในฉลากแสดงสวนผสมของสินคาบริโภคเกือบทกุชนิด 
และเปนเครื่องปรุงชนิดหนึ่งที่มีอยูตามครัวเรือนของผูบริโภคทุกคน ถึงแมวาจะยังไมมกีารตัดสินใจอยางเปน
ทางการ แตขาวดังกลาวก็ไดสรางความปนปวนในหมูผูประกอบการ และทาํใหเกิดขอถกเถียงกันขึ้นมาไมนอย 
ผูประกอบการรายหนึ่งบอกวา การกําหนดใหติดฉลากแจงสวนประกอบและขอมูลในการบริโภคไวที่ตัวสินคา
นั้นยังเปนเรื่องที่พอรับได แตการประกาศหามใชสวนประกอบบางอยางที่มีอยูในสูตรอาหารชนิดนั้นๆ มาตั้งแต 
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การสรุปความสารใหความรู  เร่ือง มารูจัก “ทรานสแฟต” กันเถอะ 
 

1.  คนหาความคิดหลัก     
ถาม   :  บทความนี้ใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองอะไร      
ตอบ  :  ทรานสแฟต (ความคิดหลัก)    

สมัยปูยาตายายออกจะเปนเรื่องที่รับไดยากอยู เขามีความเห็นวาขอเสนอนี้อาจมีสวนทําใหบรรดาพอครัว   
แมครัวตองโยนตําราเกาแกทิ้ง    และหันมาใสใจคุณประโยชนและโทษของเครื่องปรุงอันเปนสวนประกอบของ 
อาหารชนิดตางๆ มากขึ้น และรานอาหารก็อาจตองถูกปรับถาเจาหนาที่ตรวจพบไขมันประเภท “ทรานสแฟต” 
ในหองครัวของตน นอกจากนั้น มันก็อาจจะสรางปญหาใหแกธุรกิจอาหารที่มีเครือขายทั่วโลก เมื่อตอง
ปรับเปล่ียนเครื่องปรุงในอาหารบางรายการ หรือไมก็ตองถกูตัดออกไปจากเมนู ขณะที่เจาหนาที่สาธารณสุข
ไดออกมาโตแยงวา มีกรดไขมนัไมอิ่มตัวชนิดอื่นๆ ที่สามารถนํามาใชทดแทนไขมันประเภท “ทรานสแฟต” ได 
โดยใหรสชาติที่ดีกวาและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และจะไมมีใครนึกถึง “ทรานสแฟต” อกี เมื่อไขมันประเภท
นี้หมดไปจากตลาด 
 (5) กอนหนานี้เคยมีการเสนอใหประกาศเลิกใชไขมันประเภท “ทรานสแฟต” ในนครชิคาโกมาแลว 
และยังเปนประเด็นที่พิจารณากันอยู แตก็มีบางกระแสที่เห็นวารัฐบาลไมจาํเปนตองยื่นมือเขามาเกี่ยวของดวย 
อยางไรก็ตาม นครชิคาโกมีแผนที่จะออกประกาศหามใช “ทรานสแฟต” กับธุรกิจอาหารที่มียอดจําหนาย 20 
ลานเหรียญตอปขึ้นไปเปนอันดับแรก ซึ่งเทากับเปนการพุงเปาไปที่ธุรกจิฟาสตฟูดรายใหญๆ โดยเฉพาะ แตก็มี
บางบริษัทที่เร่ิมนโยบายขจัด “ทรานสแฟต” ออกจากผลิตภัณฑของตนบางแลว เชน เวนดี้สซึ่งประกาศใน
เดือนสิงหาคมที่ผานมาวา ไดเปล่ียนมาใชน้าํมันที่ปราศจากกรดไขมันเรียบรอยแลว สวนผลิตภัณฑของคริสโก
ที่วางจําหนายในทองตลาดปจจุบันก็ไมมีสวนประกอบของ “ทรานสแฟต” อีกตอไป  ขณะที่ผลิตภัณฑโดริโตส
และชีโตส ของฟริโต-เลย ก็ปลอดจากสวนผสมที่เปน “ทรานสแฟต” และคราฟทก็เลิกใช “ทรานสแฟต” ใน
ผลิตภัณฑโอริโอของตน 
 (6) ตัวเลขจากผลการวิจัยพบวา ประชาชนชาวอเมริกันบริโภค “ทรานสแฟต” เฉลี่ยคนละ 5.8 กรัม
ตอวัน และในเฟรนชฟรายปรมิาณ 5 ออนซ มี “ทรานสแฟต” อยูถึง 8 กรัม แมภาครัฐจะพยายามรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงภัยของการบริโภค “ทรานสแฟต” และอบรมเจาของรานอาหารไปแลวมากกวา 7,800 แหง 
แตรานอาหารกวาครึ่งในนิวยอรกก็ยังคงเสิรฟอาหารที่มี “ทรานสแฟต” อยู ดังนั้น จึงตองมีการประกาศใช
มาตรการขั้นเด็ดขาดภายในปลายปนี้ เราจึงอาจจะเห็นประกาศอยางเปนทางการของรัฐนิวยอรกกําหนดให
อาหารที่บริการแกผูบริโภคจะตองมีปริมาณ “ทรานสแฟต” ไมเกินกวาครึ่งกรัม ทั้งนี้เพื่อสุขภาพอันดีและการมี
ชีวิตที่ยืนยาวขึน้ของประชาชนนั่นเอง.  
 

                                        (ขจรจันทร, 2550, หนา 23) 



 281

2.  คนหาใจความสําคัญ     
                     ถาม  :  บทความนี้แบงเปนประเด็นอะไรบาง 
                     ตอบ  :  ประเด็นที่เกี่ยวกับ “ทรานสแฟต” ปรากฏอยูในยอหนาตางๆ ดังนั้นการคนหา 
ใจความสําคัญตองพิจารณาไปตามแตละยอหนา ดังนี้ 

ยอหนาที่ 1     –   
                    (ยอหนานี้ไมมีใจความสําคัญ เปนเพียงบทนําเรื่องเพื่อเกร่ินถึงสิ่งที่ 
 ตองการพูดถึง คือ ทรานสแฟต)  

ยอหนาที่ 2    ทรานสแฟตมีคุณสมบัติเหมือนกรดไขมันอิ่มตัว เกิดจากกระบวนการ 
 เติมไฮโดรเจนลงไปในน้ํามันพืช 
ยอหนาที่ 3     ทรานสแฟตทําใหเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือด มักพบในอาหาร 
 แปรรูปจําพวกชอรตเทนนิ่ง มาการีน แครกเกอร คุกกี้ ลูกอม และ 
 อาหารทอด 
ยอหนาที่ 4    สาธารณสุขนครนิวยอรกเสนอใหออกประกาศหามใชทรานสแฟต 
 ในสินคาบริโภคเกือบทุกชนิด 
ยอหนาที่ 5      นครชิคาโกมีแผนที่จะออกประกาศหามใชทรานสแฟตในธุรกิจ 

 ฟาสตฟูดรายใหญ ขณะเดียวกันมีหลายบริษัทไดเลิกใชทรานสแฟต  
 ในอาหารแลว 

ยอหนาที่ 6      รานอาหารกวาครึ่งยังคงใชทรานสแฟตอยู รัฐนิวยอรกจึงจะประกาศ 
 ควบคุมปริมาณการใชทรานสแฟตภายในปลายปนี้                                   
 

3.  เรียบเรียงเปนภาษาเขียน  
“ทรานสแฟต” เปนไขมันแปรรูปที่เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนลงไปในน้ํามัน

พืช มักพบในอาหารแปรรูปจําพวกชอรตเทนนิ่ง มาการีน แครกเกอร คุกกี้ ลูกอม และอาหารทอด 
มีอันตรายตอสุขภาพเหมือนกรดไขมันอิ่มตัว คือทําใหเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือด นครชิคาโกจึง
มีแผนที่จะออกประกาศหามใชทรานสแฟตในธุรกิจฟาสตฟูดรายใหญ แตก็มีหลายบริษัทไดเลิกใช 
ทรานสแฟตในอาหารแลว สวนสาธารณสุขนครนิวยอรกเสนอใหออกประกาศหามใชทรานสแฟต
ในสินคาบริโภคเกือบทุกชนิด แตรานอาหารกวาครึ่งก็ยังคงใชไขมันชนิดนี้อยู รัฐนิวยอรกจึงจะ
ประกาศควบคุมปริมาณการใชทรานสแฟตภายในปลายปนี้                                   
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ตัวอยางการสรุปความสารใหความรู 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จตุคามรามเทพ 
  

  
 

ที่ 2 ของราชวงศศรีธรรมาโศกราช เชื่อวามพีระวรกายเปนสีเขม เปนกษัตริยนักรบท่ีแกรงกลา เมื่อสถาปนา
อาณาจักรศรีวิชัยไดอยางมั่นคงแลว จึงไดสมัญญานามวา " ราชันดําแหงทะเลใต " หรือมีอีกราชสมัญญานาม 
หนึ่งวา " พญาพังพกาฬ " และตอมาทรงบําเพ็ญบุญเพื่อสรางบารมอีธิษฐานจิตเปนพระโพธิสัตว เพื่อบรรเทา
ทุกขแกมนุษยทั้งปวง 
    (2) จตุคามรามเทพ มีบริวารเปนทหารกลา 4 นาย คือ พญาชิงชัย  พญาหลวงเมือง พญาสุขุม และ
พญาโหรา เปนกําลังหลักในการปราบพราหมณที่เคยปกครองเมืองอยูกอน เมื่อไดบานเมืองแลว ก็ไดสราง 
พระบรมธาตุ สถาปนาเมือง 12 นักษัตรศรีธรรมาโศกราช ฝงรากฐานพระพุทธศาสนาอยางถาวร จนไดรับ
เทิดพระเกียรติวา พญาศรีธรรมาโศกราช หรือ พระเจาศรีธรรมาโศกราช 

(3) ปจจุบัน จตุคามรามเทพ ไดรับความนับถืออยางกวางขวาง โดยเชื่อวาทรงฤทธานุภาพในทุกๆ 
ดาน ตามจารึกของชาวศรีวิชัยไดบอกวา "มีอานุภาพดุจดังพระอาทิตยและพระจันทร ที่ขจัดความมืดมัวในโลก" 
การอธิษฐานขอจากพระองคนั้นทําไดโดยมีเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1. อธษิฐานขอในสิ่งที่เปนไปได โดยไมขัด
ตอศีลธรรม 2. เมื่อไดรับส่ิงที่หวังแลว ตองรักษาสัจจะที่ไดใหไวกับพระองค 3. ควรจะสรางกุศลกรรมถวายแด
องคจตุคามรามเทพ  

(4) เงื่อนไขทั้งสามขอที่ผานมา หามีผลตอการอธิษฐานไม เนื่องจากองคจตุคามรามเทพเปนเพียง
บุคคลในประวตัิศาสตร มิใชเทพหรือเครื่องรางของขลังหลอกลวงประชาชน แตที่สําคัญ อยาลําพังเพียง
อธิษฐาน ตองสรางกุศลกรรมใหแกตนเองใหครบทุกดานดวย คือ ใหทาน รักษาศีล และบาํเพ็ญภาวนา 

(5) ภาพลักษณของจตุคามรามเทพ โดยมากจะปรากฏเปนองคเทพบุตรในทานั่ง มี 4 กร ถืออาวุธ
ตาง ๆ และนายทหาร 4 นาย นั้น จะปรากฏในรูปของหนุมาน 4 กร ถืออาวธุในทวงทาตาง ๆ ทั้งนี้ก็เปนไปตาม
ศิลปะศรีวิชัยที่มักสรางสัญลักษณขึ้นมาแทนความหมายตางๆ  

 

(จตุคามรามเทพ, ม.ป.ป.) 
 

       (1) จตคุามรามเทพ คือ เทพรักษาพระบรมธาตจุังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถิตอยูบนที่บานประตูทางขึ้นพระบรมธาต ุ  ในป พ.ศ.2530 เมื่อมีการตั้งดวง
เมืองนครศรีธรรมราชขึ้นใหม จึงมีการอัญเชญิจตุคามรามเทพไปสถิต ณ ที่นั้น
เปนตนมา เชื่อกันวาแตเดิม องคจตุคามรามเทพเปนกษัตริยในสมัยอาณาจกัร
ศรีวิชัย มีพระนามอยางเปนทางการวา พระเจาจันทรภาณุ เปนกษัตริยพระองค 
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การสรุปความสารใหความรู  เร่ือง จตุคามรามเทพ 
 

1.  คนหาความคิดหลัก     
ถาม   :  บทความนี้ใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองอะไร      
ตอบ  :  จตุคามรามเทพ (ความคิดหลัก)    

 
2.  คนหาใจความสําคัญ     

ถาม  :  บทความนี้แบงเปนประเด็นอะไรบาง 
                     ตอบ  :  ประเด็นที่เกี่ยวกับ “จตุคามรามเทพ” ปรากฏอยูในยอหนาตางๆ ดังนั้น 
การคนหาใจความสําคัญตองพิจารณาไปตามแตละยอหนา ดังนี้ 

ยอหนาที่ 1    จตุคามรามเทพ คือ เทพรักษาพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช  
                          เชื่อกันวาเปนกษัตริยในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย     

ยอหนาที่ 2     พระองคไดทรงสรางพระบรมธาตุและสถาปนาเมือง 12 นักษัตร 
  ศรีธรรมาโศกราชขึ้น จนไดรับการเทิดพระเกียรติวา พญาศรีธรรมา- 
   โศกราช  
ยอหนาที่ 3-4   จตุคามรามเทพ ไดรับความนับถืออยางกวางขวางดานฤทธานุภาพ 
  ในทุกดาน 
ยอหนาที่ 5      ภาพลักษณของจตุคามรามเทพ โดยมากจะปรากฏเปนองคเทพบุตร 
 ในทานั่ง มี 4 กร ถืออาวุธตาง ๆ ตามศิลปะศรีวิชัย 

 
3.  เรียบเรียงเปนภาษาเขียน  

จตุคามรามเทพ เปนเทพรักษาพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อวาเปน
กษัตริยในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งไดรับการเทิดพระเกียรติวา พญาศรีธรรมาโศกราช จากการสราง
พระบรม ธาตุและสถาปนาเมือง 12 นักษัตรศรีธรรมาโศกราชขึ้น จตุคามรามเทพ ไดรับความนับ
ถืออยางกวางขวางดานฤทธานุภาพในทุก ๆ ดาน มีลักษณะเปนองคเทพบุตรในทานั่ง มี 4 กร ถือ
อาวุธตาง ๆ ตามศิลปะศรีวิชัย 
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ตัวอยางการสรุปความสารโนมนาวใจ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันนี้คุณใชเงนิคุมคาแลวหรือยัง 
 

 สวัสดีปใหมคะ ยังไมสายเกินไปนะคะถาจะขอกลาวคําทกัทายเชนนี้ และในโอกาสเริ่มตนปใหมนี้ 
ขอใหคุณผูอานประสบพบเจอแตความสุขกันตลอดทั้งปเลยนะคะ 
 ไมทราบวาคุณๆ เคยเจอเหตุการณเหลานี้บางหรือไม เส้ือผามีอยูเต็มตู บางคนมีถึงตูที่ 2 แตก็ใสไม
ครบทุกตัว ซื้อโทรศัพทมือถือรุนใหมฟงกชันเพียบ แตใชไมเปน เครื่องออกกําลังกายที่ตั้งใจวาจะใชฟตหุนแต
กลับกลายเปนที่แขวนรมและเข็มขัดไปได หรือสมัครสมาชกิฟตเนสปละเปนหมื่น แตไปทั้งปไมถึง 10 ครั้ง 
รองเทามีอยู 10 กวาคู แตใชบอยๆ มีอยูคูเดียว ตกใจทุกทีเมื่อเห็นใบแจงหนี้บัตรเครดิต และนั่งคิดวาเอาไปใช
อะไรเนี่ย หากคุณผูอานเคยหรือกําลังเจอกับเหตุการณทํานองนี้ อาจเปนสญัญาณบางอยางที่บงบอกวา คุณ
กําลังใชเงินอยางไมคุมคา หรืออาจเสียเงินไปกับอะไรบางอยางที่ไมนาเสีย และนี่อาจเปนการตอบคําถามของ
หลายคนที่วาทําไมบางคนเก็บเงินเกง และบางคนเก็บเงินไมได ทั้งๆ ที่โอกาสในการหารายไดมีเทากัน นั่นเปน 
เพราะพฤติกรรมในการบริโภคตางกันนั่นเอง 

แลวจะกําจัดเหตุการณเหลานี้ใหหมดไปอยางไร วิธีงายๆ ก็คือ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคให
ตรงขามกับที่เปนอยู นั่นก็คือ 

ลดรายจายที่ไมจําเปน วธิีพจิารณางายๆ วาสินคาที่จะซื้อจาํเปนหรือไม ลองถามตัวเองวามันจําเปน
ตอการดํารงชีวติแคไหน และถาไมมจีะกระทบกับชวีิตของเรามากหรือไม ยกตัวอยางผูหญิงหลายคนคงเจอ
เหตุการณแบบนี้ เห็นเสื้อแลวสวยดีนะ แตตัวเล็กไปหนอย ไมเปนไรซื้อไวกอน เดี๋ยวผอมกวานี้ก็ใสไดเอง ที่ซื้อไว
กอนสวนใหญรอยละ 80% ไมไดใสเส้ือตัวนี้ แลวก็ไปกองอยูตามตูเส้ือผา แบบน้ีเรียกวาซือ้ไมคุมคาเงินคะ  
แตก็ไมไดหามนะคะวาไมใหซือ้เลย เอาเปนวาเราควรจํากัดวงเงินการใชจายสําหรับสินคาฟุมเฟอยจะดีกวา 
ตั้งงบประมาณเอาไวในแตละเดือน เชน ไมเกินเดือนละ 5,000 บาท แลวใชจายตามวงเงินเปาหมายจะสามารถ
ชวยบริหารเงินของคุณไดมากทีเดียว 

ลดการใชจายดวยบัตรเครดิตใหนอยลง เพราะเราอาจจะเพลิดเพลินกับการใชจาย ไมสามารถควบคุม
การใชจายไดเทาที่ควร กวาจะรูตัวก็กลายเปนหนี้กอนใหญซะแลว หลายคนที่ตกเปนหนี้บัตรเครดิตตองมานั่ง
กลุมใจหาเงินมาจายดอกเบี้ย เอาใบนี้มาโปะใบนูน แลวเอาใบนูนไปโปะใบนี้ กลายเปนวงเวียนภาระแบบนี้ไป
เร่ือยๆ แตลืมนึกไปวาแตละวันที่ผานไปตองเผชิญกับดอกเบี้ยมหาโหดรอยละ 18% ตอป ดงันั้น วิธีการใชบัตร
เครดิตไมใหปวดหัว เราควรหมั่นเช็คยอดคาใชจายอยางสม่ําเสมอ และไมควรมีหลายใบนักคะ มีใบหลักเพียง 1 
ใบก็เพียงพอ กันการลืมไปจายเงิน อีกทั้งเราสามารถคุมคาใชจายไดงายกวาคะ 

กันเงินไวเพื่อเก็บเหลือเทาไรคอยใชจาย เปนวิธีตัดไฟแตตนลมหักเงินเก็บไวกอนเลย จะดอียางยิ่งถา
สามารถหาวิธตีัดเงินจากบัญชีเงินเดือนฝากธนาคาร  ที่เดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบฝากเทากนัทุกเดือน  กําหนด 
ระยะเวลาในการไถถอน 2 ป 4 ป แลวแตเงื่อนไข แข็งใจฝากไมกี่ปกม็ีเงินเก็บเปนกอบเปนกํา หรือซือ้ประกัน 
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การสรุปความสารโนมนาวใจ  เร่ือง วันนี้คุณใชเงินคุมคาแลวหรือยัง 
 

1.  คนหาความคิดหลัก     
                     ถาม   :  บทความนี้กลาวถึงเรื่องอะไร     

         ตอบ  :  การใชเงินอยางคุมคา (ความคิดหลัก)    
 

2.  คนหาใจความสําคัญ     
                     ถาม  :  เร่ืองที่กลาวถึงมีขอดีหรือไมดีอยางไร 
                     ตอบ  :  การใชเงินอยางคุมคาทําใหมีเงินเก็บสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดี (ใจความสําคัญ)  

         ถาม  :  ผูเขียนตองการใหผูรับสารทําอะไร     
          ตอบ  :  ใชเงินใหคุมคาโดยลดรายจายที่ไมจําเปน ลดการใชจายบัตรเครดิต กันเงินไว 
เพื่อเก็บ และใหเงินทํางานโดยการลงทุน (ใจความสําคัญ) 
 

3.  เรียบเรียงเปนภาษาเขียน  
                     การใชเงินอยางคุมคาโดยลดรายจายที่ไมจําเปน ลดการใชจายบัตรเครดิต กันเงิน
สวนหนึ่งไวเพื่อเก็บ และลงทุนแสวงหาผลตอบแทน จะทําใหมีเงินเก็บซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ชีวิตก็เปนอีกวธิีหนึ่ง หรือซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพือ่การออมเงินระยะยาวก็นาสนใจไมนอยคะ 
ที่จะใหประโยชนถึง 3 ตอ ตอแรกไดออกเงิน ตอท่ี 2 เขาจะนําเงินที่ออมไปลงทุนเพื่อตอยอดเงิน และตอที่ 3 
เงินที่นําไปลงทุน สามารถนําไปลดหยอนภาษีไดอีกดวย 
 ใหเงินทํางานโดยการลงทุน เพื่อใหเงินทํางานอยางคุมคา อยาใหเงินอยูเฉยๆ สวนหนึ่งเก็บออมเพื่อ
ความมั่นคง อีกสวนหนึ่งควรนําไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทน โดยชองทางใหเงินทํางานก็มีอยูมากมาย แต
สําหรับผูที่ไมมีเวลาในการติดตามความเคลื่อนไหวมากนัก อยากเลนหุน แตไมอยากนัง่ลุนรายวัน อยากซื้อ
อสังหาริมทรัพย แตก็เงินไมพอ การลงทุนในกองทุนรวมนาจะเปนอีกชองทางหนึ่งคะ เพราะไมวาคุณจะมีเงิน
เล็กหรือเงินใหญก็ลงทุนไดหมด แถมยังมมีอือาชีพมาชวยจัดการบริหารเงินใหอีกดวย และที่สําคัญมีนโยบาย
การลงทุนใหเลือกหลากหลาย สามารถตอบโจทยทุกความตองการลงทุนในทุกรูปแบบการดํารงชีวิตของคุณคะ 
 ที่นี้พอจะมองออกกันบางแลวนะคะวา คุณจะใหเงินทํางานอยางคุมคาอยางไร เร่ิมตนบริหารเงินตั้งแต
ตนปนะคะ เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีกวาคะ. 
 

(วันนี้คุณใชเงินคุมคาแลวหรือยัง, 2550, หนา 15) 
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ตัวอยางการสรุปความสารโนมนาวใจ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสรุปความสารโนมนาวใจ  เร่ือง ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ตราหมอเส็ง 
 

1.  คนหาความคิดหลัก     
                     ถาม   :  บทความนี้กลาวถึงเรื่องอะไร  

ตอบ  :  ยาบํารุงโลหิตตราหมอเส็ง (ความคิดหลัก)    
 

2.  คนหาใจความสําคัญ     
                     ถาม   :  เร่ืองที่กลาวถึงมีขอดีหรือไมดีอยางไร 
                     ตอบ  :  ยาบํารุงโลหิตตราหมอเส็ง เปนยาสมุนไพรที่มีสารบํารุงกระดกู เสนเอน็ และ
กลามเนื้อใหแข็งแรงขึ้น การรักษาที่ตรงจุดไมเหมือนใครนี้ จะชวยใหหายจากอาการปวดเมื่อยได 
(ใจความสําคัญ) 
 

 

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ตราหมอเสง็ 
 

 ยาบํารุงโลหิตตราหมอเส็ง ยาสามัญประจําบาน เปนยาสมนุไพรที่ชวยเสริมใหโลหิตมีสารหลายชนิด
ไปบํารุงกระดูกที่เส่ือม เสนเอ็นที่ตึง กลามเนื้อท่ีไมแข็งแรง ทําใหกระดูก กลามเนื้อ และเสนเอ็นแข็งแรงขึ้น 
เมื่อแข็งแรงขึ้นแลว อาการปวดเมื่อยขัดในกระดูก เสนที่ตึง อาการเหน็บชาจะหายไป 
 การรักษาอาการปวดกระดูกหรือเสนตึง สวนใหญจะใชวิธรัีกษาที่ไมถูกตองจึงไมหาย หรือดีขึ้นได 
เพราะการที่คนเราปวดกระดูกเกิดจากการเสื่อมของรางกายที่ใชมานาน ทําใหกระดูกและเสนเอ็นไมแข็งแรง
เทาที่ควร 

หมอเส็งจึงเปลี่ยนวิธีรักษาแบบไมเหมือนใคร โดยใชสมุนไพรบํารุงหรือเสริมสรางกระดูก กลามเนื้อ 
เสนเอ็นที่เส่ือมใหแข็งแรงขึ้น อาการปวดเขา ปวดหลัง กระดูกทับเสนก็จะดีขึ้น และทําใหหายปวดเมื่อยไปได 

ยาบํารุงโลหิตตราหมอเส็ง จึงเปนยาชวยใหกระดูก กลามเนื้อตางๆ แข็งแรง จึงสามารถแกปวดเขา 
ปวดหลัง กระดูกทับเสน ปวดกลามเนื้อ เสนตึง แมแตคนทํางานหนัก มอีาการปวดเมื่อยทั่วไป เมื่อทานยา
ติดตอกัน 7-10 วัน อาการจะดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน 
 

(ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ตราหมอเส็ง, ม.ป.ป.) 
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         ถาม  :  ผูเขียนตองการใหผูรับสารทําอะไร     
                     ตอบ  :  ทานยาติดตอกัน 7-10 วัน อาการจะดีข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน (ใจความสําคัญ) 
 

3.  เรียบเรียงเปนภาษาเขียน  
ยาบํารุงโลหิตตราหมอเส็ง เปนยาสมุนไพรที่มีสารบํารุงกระดูก เสนเอ็น และ

กลามเนื้อใหแข็งแรงขึ้น การรักษาที่ตรงจุดไมเหมือนใครนี้ จะชวยใหหายจากอาการปวดเมื่อยได 
และหากทานยาติดตอกัน 7-10 วัน อาการจะดีข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน 
 
ตัวอยางการสรุปความสารจรรโลงใจ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชดํารสั 
พระราชทานแกคณะกรรมการจัดงานปใหม ๒๕๑๕ 

ขององคการนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วันที่ ๘ มนีาคม ๒๕๑๕ 

                                                                                           
     …ในขณะนี้นักศึกษาในเมืองไทยยังมีสมองที่แจมใส ที่มีเหตุผล ก็เชื่อวาถารักษาความมีเหตุผล 
ความมีเกียรติในสถาบันการศึกษา ก็จะทําใหมีชัยชนะที่ยิ่งใหญกวาชัยชนะใด ๆ ดวยความนับถือท่ีแทจริงโดย
ปราศจากการคลอยตามความยุแหยตางๆ ทั้งในดานความประพฤติทั้งในดานทําลายความตั้งใจที่จะเรียนรู ซึ่ง
ถารักษาดวยความตั้งใจ ดวยความอดทน จะไดทําประโยชนอยางที่ปรารถนาที่จะทําในเมื่อสําเร็จการศึกษา จะ
ไดทําเต็มที่และดวยความสามารถจริงๆ ที่กลาวเชนนี้ ก็ดวยผลวาเปนหวงนักศึกษาและผูที่สนใจในการเรียน 
วาเปนอยูในฐานะที่ลําบาก เพราะวาเต็มไปดวยความยุงยาก การลอลวงและการยุแหยคลายๆ วาเปนบคุคลที่
กําลังอยูในที่ทุกคนเพงเล็งทั้งในทางดีทางเลว จึงขอรองใหทุกคนประกอบดวยปญญาที่เฉียบแหลมจริงๆ ดวย
ความตั้งใจเขมแข็ง แข็งแกรงที่จะตอสู ทั้งในดานหลักวิชา คือการเรียน ซึ่งเปนสิ่งที่ยาก ทั้งในการตอสูกับ
ตนเองในความเหนื่อย ในความทอถอย คือบางทีก็อาจมคีวามไมดอียูในตัว บอกวาขี้เกียจเสียดีกวาที่จะ
ทํางาน เราตองเขมแข็ง ตองตั้งใจที่จะตอสูศัตรูทั้งภายนอกภายใน เพื่อท่ีจะใหสําเร็จตามจุดประสงคของการ
เปนนักศึกษา เพื่ออนาคตของตัว เพื่ออนาคตของบานเมือง... 
  

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2543, หนา 114) 
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การสรุปความสารจรรโลงใจ   พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

1.  คนหาความคิดหลัก     
                     ถาม   :  พระราชดํารัสองคนี้ใหเหตุผลเกี่ยวกับเร่ืองอะไร     

         ตอบ  :  การปฏิบัติตนของนักศึกษาใหประสบความสําเร็จในอนาคต (ความคิดหลัก)    
 

2.  คนหาใจความสําคัญ     
                     ถาม   :  ผูรับสารควรปฏิบัติตนอยางไร    
                     ตอบ  :  ตองเขมแข็ง ตองตั้งใจที่จะตอสูศัตรูทั้งภายนอกภายใน เพื่อที่จะใหสําเร็จ 
ตามจุดประสงคของการเปนนักศึกษา เพื่ออนาคตของตัว เพื่ออนาคตของบานเมือง (ใจความสําคัญ) 
 

3.  เรียบเรียงเปนภาษาเขียน  
                     นักศึกษาตองเขมแข็งและตั้งใจที่จะตอสูกับศัตรูทั้งภายนอกภายในที่เปนอุปสรรค
ตอการเรียน เพื่ออนาคตของตนและประเทศชาติ 
 
ตัวอยางการสรุปความสารจรรโลงใจ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“คุณนายเฉลา” 
                                                                                          ธูปหอม 
             
            เลือดแดงฉานเต็มคอหานชักโครก คุณนายเฉลาเอามอืกุมอก ใจส่ันหวิว หนาเซียว สามวันแลวที่เธอ
ถายเปนเลือดสดๆ นี่คืออาการของมะเร็งลําไสใหญหรือ? 
            ใจหนึง่เธอก็อยากไปใหหมอตรวจ แตอีกใจก็คาน เธอไมชอบโรงพยาบาลเอาเสยีเลย เมื่อยังเปนเด็ก
ตัวเล็กๆ เธอปวยกระเสาะกระแสะ สามวันดีส่ีวันไข เขาออกโรงพยาบาลเปนวาเลน ทุกครั้งที่ปวยเปนตองโดน
คุณหมอจบัฉีดยา เธอจึงกลัวเข็มฉีดยามาตั้งแตบัดนั้น เมื่อยางเขาวัยประถมเธอก็คอยหางหมอไป แตความ
กลัวนั้นไมไดหางจากใจเธอไปดวย เมือ่ไรที่เธอดื้อหนีแมไปเที่ยวตามประสา แมของเธอมักจะขูวา “ถาไมเชื่อ
ฟงจะจบัตัวไปใหหมอฉีดยา” คําขูของแมก็ทาํใหเธอไมกลาออกไปเที่ยวที่ไหนโดยไมขออนุญาตแมอีก 
            ระหวางที่เธอเรียนมหาวิทยาลัย  แมของเธอมักมีอาการปวดทองเปนระยะ จนเมื่อเธอเรียนจบ กอนเน้ือ 
รายที่ลุกลามในชองทองของแมก็สําแดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่ มนัมาพรากแมไปจากเธอตลอดกาล ภาพของแมยัง
ติดตา แมผอมยิ่งกวาผอม คาํวาหนังหุมกระดูกยังนอยไป แมซีดจนเขียว มีเพียงสวนทองเทานั้นที่นูนผิดปกติ  
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สายน้ําเกลือระโยงระยาง ผมรวงแทบหมดศีรษะ  เมื่อแมมีอาการโคมา แมพยายามอยางยิ่งที่จะเอยปากพูดกับ 
เธอ ริมฝปากของแมส่ันระริก เธอกุมมอืแมมัน่น้ําตาไหลพราก สะอื้นในอก พยายามเงี่ยหูฟงแตไมมีคําใดหลุด 
รอดออกมา เธอยิ่งเกลียดโรงพยาบาลมากขึน้เมื่อรูวามันไรเหตุผล สถานที่นี้พรากแมผูเปนที่รักยิ่งไปจากเธอ 
             แลวเวลานี้เธอถายเปนเลือด เลือดสดๆ แดงฉาน เธอรํ่ารองอยูในอก จะทําอยางไรดี? เธอยังใชชวีิตไม
คุม ไมไดทําอะไรอีกหลายอยางที่อยากจะทํา ยังไมไดเห็นหนาลูกสะใภวาหนาตาเปนอยางไร? หลานยายิ่งไม
ตองพูดถึง นายโตงลูกชายคนเดียวยังไมยอมมีแฟน ทั้งๆ ที่เรียนจบโรงเรียนนายเรือมาไดปกวาๆ เธอเฝาเพียร 
ถามเซาซี้ทุกวนั ลูกชายกม็ัวแตผัดผอนวายังไมเจอคนที่ถูกใจ สวนคุณศักดิ์ชัยสามีซึ่งเปนทหารเรือเคยคุยกัน
วา เกษียณแลวจะไปเที่ยวพักผอนดวยกัน เขายังไมทันเกษียณจากงาน เธอก็จะเกษียณอายุตัวเองเสียแลว 
เธอยังไมอยากตายตอนนี้ มันเร็วเกินไป!.... 

“แมครับ เปนอะไรหรือเปลา เงียบไป” คนพูดเคาะประตูเรียกเบาๆ 
            คุณนายเฉลารีบกดชักโครกมือไมส่ัน กอนเปดประตูเยี่ยมหนาออกมาแกลงทําเสียงเขียวดุลูกชาย 
            “นายโตง! แมเขาหองน้ําไปปลดทุกขสวนตัวนะ ไมใชเขาไปรองคาราโอเกะ” 

“โธ...แมครับก็โตงเปนหวง พักหลังๆ นี่แมดูผอมไปมาก ดูเพลียๆ ดวย โตงกลัวแมจะเปนลมใน
หองน้ํา” ลูกชายกอดเอวแมทาํทาประจบ 
         “นั่นสิ พักหลังนี่คุณดูซีดๆ ไปนะ นาจะไปใหหมอตรวจเสียหนอย” คุณศักดิ์ชัยสามีเดินเขามาสมทบ 
            “โอย! รอยไมไป พันไมไป คุณก็รูวาฉันไมชอบโรงพยาบาล เหม็นกลิ่นยา เวียนหัว” 
    “ทั้งๆ ที่พอเจอแมครั้งแรกก็ที่โรงพยาบาล แมคลอดผมที่โรงพยาบาล แมจะกลัวโรงพยาบาลทําไมละ
ครับ หมอที่โรงพยาบาลแมก็รูจักตั้งหลายคน” 

“แมเขากลัวเข็มฉีดยา ไมไดกลัวโรงพยาบาล” คุณศักดิ์ชัยอธิบายลูกชาย 
            “ใครบอกวา กลัว? ไมกล๊ัว...แตไมอยากไป” คุณนายเฉลาเสียงสูงปากแข็ง 
            สองพอลูกพยักพเยิดหัวเราะใหแกกัน ดวยรูวาคุณนายเฉลานั้นถาไมเจ็บหนักจนถึงขั้นแบกหาม จะไม
ยอมไปหาหมอเด็ดขาด ยาที่ไดมาก็ตอยคอยควบคุมใหกินอยางใกลชิด ไมเชนนั้นจะแอบทิ้งเสียบาง ทําเปน
ลืมไมรูไมชี้เสียบาง 
            คุณนายเฉลานอนกระสับกระสาย คิดวิตกกังวลตางๆ กอนตายเธอจะทรมานมากขนาดไหน? ทําไม
เร่ืองนี้ตองมาเกิดขึ้นกับเธอ? ใครจะชวยเธอไดบาง” เหลียวไปมองสามีซึ่งนอนหลับอยูขางๆ ก็สะทอนใจ ทุกข
ในอก ใครจะอยูดูแลสามีและลูก? เธอตัดสินใจยองลงจากเตียงไปโทรศัพทหาคุณหมอซึง่เคยดูแลแมของเธอ 
            “ดิฉันถายเปนเลือดมาสามสี่วันแลว กลัวจะเปนมะเร็งลําไสใหญ คุณแมของดิฉันที่เพิ่งเสียไปก็เปน
มะเร็งในชองทอง โรคนี้เปนกรรมพันธุหรือเปลาคะหมอ?” 
            “อยาเพิ่งใจเสีย อาจไมเปนอะไรก็ได” คนเปนหมอปลอบประโลม “พรุงนี้มาที่โรงพยาบาลสิ หมอจะได
ตรวจให” 
            “ดิฉันไมอยากไป” คุณนายเฉลาเสียงออน 
 



 290

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            “อาว!” คนเปนหมองงไป แลวนึกขึ้นไดวา เมื่อคร้ังที่คุณนายเฉลาเฝาไขคุณแม หมอจะฉีดยาแกปวด 
ใหคนไข  เธอจะขอออกไปคอยขางนอกอยางรวดเร็ว  เธอบอกวาแคเห็นเข็มฉีดยาแขงขาก็ส่ัน ใจหวิวๆ จะเปน 
ลมแลว ประโยคตอไปของหมอจึงเอยขําๆ “ยังกลัวเข็ม เกลียดโรงพยาบาลไมเลิก” 
            คุณหมอทั้งขูทั้งปลอบใหคุณนายเฉลามาตรวจ แตเธอก็บายเบี่ยง พยายามถามวาเธอเปนโรคมะเร็ง
ลําไสใหญใชหรือไม ซึ่งคุณหมอก็ไมสามารถใหคําตอบที่แนชัดกับเธอได บอกแควา 
            “พรุงนี้คอยดูที่ถายออกมา สังเกตใหดีวามีเลือดหรือมูกเลือดปนอยูในเนื้ออุจจาระหรือเปลา?  แลวชั่ง  
น้ําหนักดวยวาลดลงมั้ย สังเกตตัวเองวาเบื่ออาหารหรือไม? อาการที่ถายเปนเลือด อาจเปนริดสีดวงทวาร 
ลําไสโปงพอง หรือภาวะผิดปกติของหลอดเลือดเยื่อบุลําไสก็ได พรุงนี้มาหาหมอที่โรงพยาบาลดีกวา หมอไม
รับรักษาทางโทรศัพทนะ” คุณหมอดุสงทายกอนจะวางหูไป 
            คุณเฉลาคิดวาบางครั้งการไมรูอาจทําใหเปนทุกขนอยกวา อะไรมันจะเกิดมันก็เกิด ในเมื่อไปหามมัน
ไมได ก็พยายามดํารงชีวิตอยูอยางดีที่สุดก็แลวกัน ไมอยากใหสามีและลูกตองเปนทุกขไปกับเธอดวย เธอจํา
ไดวาเธอเปนทุกขแคไหนที่เห็นแมของเธอจากไปตอหนาตอตา โรงพยาบาลเปนสถานที่นากลัวสําหรับเธอ  มีแต
คนเจ็บปวย สีหนาของคนอมทกุข กล่ินยาเหม็นอบอวล เธอตดัใจ “ไวใหเขาหามไปตอนใกลตายก็แลวกัน” 

หลังจากตัดสินใจแนวแนวาจะไมไปหาหมอ ยอมไมรูดีกวารูแลวเปนทุกข เธอใชทุกๆวินาทีที่เหลือกับ
สามีและลูกอยางมีคาที่สุด กอดลูกมากขึ้น กอดใหสมรัก กอดเพราะรูวาเวลาที่เหลือนอยยิ่งกวานอย ใหเวลา
กับสามีและลูกมากขึ้น เวลาทีเ่ธอเคยคิดวามีอยางเหลือเฟอกลับนอยลงในพริบตาจนเธอใจหาย เสียดายเวลา
ในอดีตที่เธอใชไปอยางไมรูคา หยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาอานมากขึ้น ทั้งๆ ที่เคยคิดวาคอยอานตอนแกๆ  ก็ยัง
ทัน จนสามีแซววา 

“หมูนี้คุณเปนอะไรไป?” เธอไดแตยืนยิ้มรับ กอนหันกลับไปเปดวิทยุหมนุหาคลื่น เสียงนุมเนิบแหง   
สมณเพศแววเขามาชโลมใจ  
            “ชีวิตของคนเรามีแคเพียงลมหายใจเทานั้น หยุดหายใจก็ตาย ชวีิตของแตละคนไมไดมีมากไปกวานี้
เลย ยามเจ็บไขไดปวย อยากลุมใจคิดอยากจะหายจากโรคนั้น แตใหคิดวาจะรักษาโรคไปตามเรื่องของมัน 
บางทีก็หาย บางทีมันก็ไมหาย อยางไรก็ตาม ถึงแมไมเปนโรคนี้เราก็ตองตายอยูแลว ดังนั้นจึงไมจําเปนจะตอง
เสียใจหรือหวาดกลัวตอโรคนั้น” 
            “จงตามดูความรูสึกภายในจิตเสมอ ถาวิตกกังวลใหตัดทิ้งเลย ถาหงุดหงิดใหตัดทิ้งเสีย ถาหวงอะไรก็
ตองตัดทิ้งเลย ทําอยางนี้อยูเสมอปญญาก็จะสมบูรณเปนทรัพยอันประเสริฐ ระลึกไวเสมอวาเราทําตามหนาที่ 
แตอยาทําหนาที่นั้นใหเปนทุกข” 
            เธอฟงแลวคิดตาม สุดทายลงนั่งพบัเพียบเกบ็ขาเรียบรอย ยกมอืขึ้นพนมฟงอยูหนาวิทยุนั่นเอง ไมรูตัววา
สองพอลูกแอบซุมดอูยู การกระทําที่เปลีย่นไปทําใหคุณศักดิ์ชยัถึงกับปรารภกบัลูกวา “เหมือนจูๆ ไดเมยีคนใหม” 
          ความลับไมมีในโลก เมื่อคณุหมอโทร.มาถามขาวและเรงใหคุณศักดิ์ชัยพาคุณนายเฉลาไปตรวจที่
โรงพยาบาล สองคนพอลูกก็พยักหนาใหกันอยางเขาใจ 
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        “ไมคิดวาแมเราเขาจะกลัวหมอขนาดนี้” 
“จะทํายังไงแมถึงจะยอมไปโรงพยาบาล?” ลูกชายหารือพอดวยน้ําเสียงวิตก 

             พอนิ่งคิดกอนกมลงซุบซบิกับลูก ลูกพยักยิ้มชอบใจในแผนการ  วันรุงขึ้นลูกชายขอตัวออกไปทํางาน
แตเชา คุณศักดิ์ชัยโทร.ไปลางานแลวเดินวนเวียนอยูหนาเครื่องรับโทรศัพท จนสายจึงมีเสียงโทรศัพทเรียกดัง 
ขึ้นมา คุณศักดิ์ชัยรับรอนรนจงใจสงเสียงดังใหภรรยาไดยิน “ครับๆ จะรีบไป” 

“มีเร่ืองอะไรกันคะคุณ?” 
            “ตาโตงอยูโรงพยาบาล รถชนที่หนาโรงพยาบาล” 
            “ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยคุณ เร็ว!” คุณเฉลาควากระเปาวิ่งถลาขึ้นรถ  อกแมส่ัน  ใจจะขาดอยูรอนๆ 
            ถึงโรงพยาบาลเห็นนายโตงยืนยิ้มรอรับอยู คุณเฉลาก็หันมาตอวาคุณศักดิ์ชัยเสียงเขียว ตาขุน 

“คุณหลอกฉัน!” คุณนายเฉลาไดแตฮึดฮัดจะโวยวายก็อายผูคน ไดแตกัดฟนขู 
“กลับบานจะจดัการทั้งพอทั้งลูก เจาแผนการกันดีนัก” 

 “ผมไมไดหลอก...ผมบอกวา ตาโตงอยูโรงพยาบาลหนึ่งประโยค และบอกวารถชนกันที่หนาโรงพยาบาล
อีกหนึ่งประโยคตางหาก” คุณศักดิ์ชัยแกตัวน้ําขุนๆ สีหนายิ้มระร่ืนดีใจทีห่ลอกเมียใหมาหาหมอไดสําเร็จ 
            “เถอะนา...ใหหมอเขาตรวจเสียหนอย ผมกับลูกจะอยูเปนกาํลังใจใหคุณ” 
  คุณนายเฉลานั่งหนาบึ้งไมยอมลงจากรถ ทั้งความอึดอัดขดัใจและความกลัวประดังไหลทะลักเขามา 
ในจิตใจ ภาพของเข็มฉีดยาปลายแหลมคมแวววาวที่คอยๆ จรดลงบนผิวเนื้อ เธอหายใจติดขัด กลามเนื้อทุก
สวนเครียดเขม็งเกลียว คุณนายเฉลาหลับตาป มอืบบีกระชบั เม็ดเหงื่อซึมจนรูสึกเปยกชื้นที่แผนหลัง 

ลูกชายตัวดีไปเอารถเข็นสําหรับคนปวยมาจากไหนไมรู เข็นมารอรับแมถึงรถ คุณศักดิ์ชัยกมลงชอน
ตัวภรรยาซึ่งนั่งพึมพําสวดมนตใสรถเข็น คุณนายเฉลาอยากจะลุกขึ้นวิ่งหนี แตขาแขงไรเร่ียวแรง 
            คุณหมอหายเขาไปในหองตรวจกบัคุณนายเฉลา ทิ้งใหสองคนพอลูกคอยอยางกระสับกระสายเดิน
วนเวียนอยูหนาหอง หลังจากเวลาผานไปครูใหญ คุณหมอจึงไดออกมาเชญิทั้งสองคน 
            “เชิญเขามาในหองตรวจเพื่อฟงผลพรอมกันดีกวาคะ” 
            คุณเฉลาหนาซีด มอืเย็น ขาสั่น เอือ้มมือไปความือสามีและขอมือลูกใหมายืนขางๆ ตางบีบมือกระชับ 
สายตาถายทอดความรักความผูกพันใหแกกนั พรอมแลวทีจ่ะรับฟงผลการวินิจฉัยของแพทย พรอมแลวที่จะ
เผชิญทุกขสุขรวมกัน คุณศักดิ์ชัยบีบมือภรรยามั่นเหมือนแทนคําสัญญาวา “ผมจะไมทิ้งคุณ...อยากลัว” 
            คุณหมอหยิบยาออกมาจากลิ้นชักหลอดหนึ่งแลวยื่นใหคุณนายเฉลา กอนเอยชาๆ 
            “ยาหลอดนี้คุณเฉลาเอาไปทาที่ขอบทวารนะคะ เปนแผลฉีกประมาณครึ่งเซนติเมตร นาจะเกิดจาก
อาการทองผูก หมอแนะนําใหดื่มน้ําและทานผักมากๆ นะคะ จะไดไมเปนอีก ไมไดเปนมะเร็งอะไรเลย อายครู
ไมรูวิชา กลัวหมอก็ไมหายจากโรคนะคะ” 
            “เฮอ!” ทั้งสามคนถอนหายใจโลงอกพรอมกัน รอยยิม้เปอนหนา คุณนายเฉลาหัวเราะทั้งน้ําตา. 
 

(ธูปหอม, ม.ป.ป.) 
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การสรุปความสารจรรโลงใจ  เร่ือง คุณนายเฉลา 
 

1.  คนหาความคิดหลัก     
                     ถาม   :  เร่ืองสั้นนี้กลาวถึงใครหรืออะไร      

         ตอบ  :  เร่ืองราวชีวิตของคุณนายเฉลา (ความคิดหลัก)    
 

2.  คนหาใจความสําคัญ     
                     ถาม  :  เร่ืองสั้นนี้มีจุดเริ่มตน การดําเนินเรื่อง และจุดจบของเรื่องเปนอยางไร 
                     ตอบ  :  จุดเริ่มตน   คุณนายเฉลาถายเปนเลือด กลัววาจะเปนมะเร็งลําไสใหญแตก็ 
 ไมยอมไปตรวจที่โรงพยาบาล    
                                การดําเนินเรื่อง   คุณนายเฉลาไมบอกเรื่องนี้ใหคนในบานทราบ พยายามใช 
 เวลาอยูกับครอบครัวใหมากที่สุดและหันหนาเขาหาพระธรรม แตในที่สุดสามี 
 กับลูกก็ทราบและวางแผนพาคุณนายเฉลาไปตรวจอาการ 
                                 จุดจบของเรื่อง   ผลการตรวจปรากฏวาคุณนายเฉลาเปนเพียงแผลฉีกที่ขอบ 
 ทวาร  
 

3.  เรียบเรียงเปนภาษาเขียน  
คุณนายเฉลาถายเปนเลือด นึกกลัววาจะเปนมะเร็งลําไสใหญ แตก็ไมยอมไปตรวจ

ที่โรงพยาบาล และไมบอกเรื่องนี้ใหคนในบานทราบ เธอพยายามใชเวลาอยูกับครอบครัวใหมาก
ที่สุดและหันหนาเขาหาพระธรรม แตในที่สุดสามีและลูกก็ทราบและวางแผนพาคุณนายเฉลาไป
ตรวจที่โรงพยาบาลไดในที่สุด ผลการตรวจปรากฏวาเธอเปนเพียงแผลฉีกที่ขอบทวารเทานั้น 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย  ในหนังสือราชการ 
และคาํที่ใชในการจาหนาซอง 

 
ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําที่ใชในการจาหนาซอง 

1. พระราชวงศ 
   1.1  พระบาทสมเด็จพระ   
         เจาอยูหัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 สมเด็จพระบรม 
          ราชินนีาถ 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 สมเด็จพระบรม 
       ราชิน ี
 
      สมเด็จพระบรม 
      ราชชนน ี
 
      สมเด็จพระยพุราช      
      (สยามมกุฎราชกุมาร) 
 
      สมเด็จพระบรม 
      ราชกุมาร ี
 

 
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระ
บาทปกเกลาปก
กระหมอม 
   ขาพระพทุธเจา(ออกชื่อ
เจาของหนังสือ)ขอ
พระราชทานพระบรมราช
วโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝาละออง
ธุลีพระบาท 
 
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระ
บาทปกเกลาปก
กระหมอม 
   ขาพระพทุธเจา(ออกชื่อ
เจาของหนังสือ)ขอ
พระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝาละออง
ธุลีพระบาท 
 
 
 
ขอพระราชทานกราบ  
บังคมทูล .................... 
......(ออกพระนาม....... 
ทราบฝาละอองพระบาท 

 
ใตฝาละอองธุลีพระบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใตฝาละอองธุลีพระบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใตฝาละอองธุลีพระบาท 
 
 
ขาพระพทุธเจา 

 
ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพทุธเจา ...(ลงชื่อ).. 
(หรือจะเอาคําวา ขอเดชะ
มาไวทายชื่อเจาของ
หนังสือก็ได) 
 
 
 
ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพทุธเจา ...(ลงชื่อ).. 
(หรือจะเอาคําวา ขอเดชะ
มาไวทายชื่อเจาของ
หนังสือก็ได) 
 
 
 
 
 
ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพทุธเจา ...(ลงชื่อ).. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ขอพระราชทานทูลเกลา   
         ทูลกระหมอมถวาย   
         ขอเดชะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอพระราชทานกราบบังคม- 
ทูล......(ระบุพระนาม).......... 

ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําที่ใชในการจาหนาซอง 
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 1.4 สมเด็จเจาฟา 
 
 
 
  
1.5 พระบรมวงศ 
      ชั้นพระองคเจา 
 
 
 
 1.6 พระเจาวรวงศเธอ(ที ่ 
       มิไดทรงกรม) 
       พระอนวุงศชัน้พระ       
      วรวงศเธอ (ทีท่รง
กรม) 
 
 1.7 พระอนวุงศชัน้ 
       พระวรวงศเธอ (ที ่
       มิไดทรงกรม) 
 
 1.8 พระอนวุงศ 
      ชั้นหมอมเจา 
 
 
2. พระภิกษ ุ
 2.1 สมเด็จพระ 
       สังฆราชเจา 
 
 2.2 สมเด็จพระสงัฆราช 
 
 
 
 2.3 สมเด็จพระราชาคณะ   
       รองสมเด็จพระราชา    
       คณะ 
 
 2.4 พระราชาคณะ 

 
 

ขอพระราชทานกราบทลู 
.....(ออกพระนาม)............ 
ทราบฝาพระบาท 
 
 
ขอพระราชทานกราบทลู 
.....(ออกพระนาม)............ 
ทราบฝาพระบาท 
 
 
 
กราบทลู..(ออกพระนาม). 
ทราบฝาพระบาท 
 
 
ทูล.....(ออกพระนาม)...... 
ทราบฝาพระบาท 
 
 
ทูล.....(ออกพระนาม)...... 
 
 
 
 
ขอประทานกราบทูล 
.......(ออกพระนาม)........ 
 
กราบทลู .......................... 
 
 
 
 
นมัสการ........................... 
 
 
นมัสการ........................... 

ใตฝาพระบาท 
 
ขาพระพทุธเจา 
 
 
ใตฝาพระบาท 
 
ขาพระพทุธเจา 
 
 
 
ฝาพระบาท 
(ชาย) เกลากระหมอม 
(หญิง)เกลากระหมอมฉัน 
 
ฝาพระบาท 
(ชาย) กระหมอม 
(หญิง)กระหมอมฉัน 
 
ฝาพระบาท 
(ชาย) กระหมอม 
(หญิง)กระหมอมฉัน 
 
 
ใตฝาพระบาท 
ขาพระพทุธเจา 
 
ฝาพระบาท 
(ชาย) เกลากระหมอม 
(หญิง)เกลากระหมอมฉัน 
 
 
พระคุณเจา 
กระผม-ดิฉัน 
 
พระคุณทาน 
กระผม-ดิฉัน 
 

ควรมิควรแลวแตจะโปรด
เกลาโปรดกระหมอม  
ขอเดชะขาพระพทุธเจา 
.....(ลงชือ่)........ 
 
ควรมิควรแลวแตจะโปรด
เกลาโปรดกระหมอม  
ขอเดชะขาพระพทุธเจา 
.....(ลงชือ่)........ 
 
 
ควรมิควรแลวแตจะโปรด 
 
 
 
ควรมิควรแลวแตจะโปรด 
 
 
 
ควรมิควรแลวแตจะโปรด 
 
 
 
 
ควรมิควรแลวแตจะโปรด
เกลาโปรดกระหมอม 
 
ควรมิควรแลวแตจะโปรด 
 
 
 
 
ขอนมัสการดวยความ
เคารพอยางย่ิง 
 
ขอนมัสการดวยความ
เคารพอยางย่ิง 

ขอพระราชทานกราบทลู 
.........(ระบพุระนาม)............. 
 
 
 
ขอพระราชทานกราบทลู 
.........(ระบพุระนาม)............. 
 
 
 
 
กราบทลู.....(ระบพุระนาม).... 
 
 

 
ทูล........(ระบพุระนาม)......... 

 
 

 
ทูล........(ระบพุระนาม)......... 
 
 
 
 
ขอประทานกราบทูล ............. 
..........(ระบุพระนาม)............. 
 
กราบทลู.....(ระบพุระนาม).... 
 
 
 
 
นมัสการ................................. 
 
 
นมัสการ................................. 
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ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําที่ใชในการจาหนาซอง 
 2.5 พระภิกษุสงฆทั่วไป 

 
 
 
3. บคุคลธรรมดา 
 3.1 ประธานองคมนตรี 
       นายกรัฐมนตรี 
       ประธานรัฐสภา-      
       ผูแทนราษฎร 
       ประธานวุฒสิภา 
       ประธานศาลฎีกา 
       รัฐบุรุษ 
        
 3.2 บุคคลธรรมดา  
       นอกจาก 3.1 

นมัสการ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
กราบเรียน 
 
 
 
 
เรียน 

ขาพเจา-กระผม 
ผม-ดิฉัน 
ทาน 
 
 
 
 
 
ขาพเจา-กระผม 
ผม-ดิฉัน 
ทาน 
 
 
ขาพเจา – กระผม-ผม-
ดิฉัน-ทาน 

ขอแสดงความนบัถืออยาง
ย่ิง 
 
 
 
 
 
 
ขอแสดงความนบัถืออยาง
ย่ิง 
 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

กราบเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
กราบเรียน 
 
 
 
 
เรียน 

 
หมายเหตุ   (1)  ผูที่เชิญกระแสพระบรมราชโองการไปยังผูใด ไมตองใชคําลงทายในหนังสือนั้น 

(2) คําที่ใชในหนังสือถึงพระราชวงศ และพระภิกษุ ตาม 1 และ 2 ใหใชคําราชาศัพท หรือถอยคําสุภาพ ซึ่งเปนไปตาม 
       ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือตามที่ทางราชการกําหนด 
(3) ในกรณีที่มีหนังสือถึงผูรับระบุเฉพาะตําแหนง  ใหใชคําขึ้นตน  สรรพนาม  คําลงทายในหนังสือราชการและคําที่ใชใน 
         การจาหนาซอง ตามตําแหนง 

 
 



 298

ภาคผนวก ข คํายอของหนวยงานราชการระดับกระทรวง 
 

รหัสพยัญชนะประจํากระทรวง 
 

1. สํานักนายกรฐัมนตร ี     นร 
2. กระทรวงกลาโหม     กห 
3. กระทรวงการคลัง     กค 
4. กระทรวงการตางประเทศ     กต 
5. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กก 
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พม 
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ    กษ 
8. กระทรวงคมนาคม     คค 
9. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทส 
10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทก 
11. กระทรวงพลงังาน     พน 
12. กระทรวงพาณิชย     พณ 
13. กระทรวงมหาดไทย     มท 
14. กระทรวงยุติธรรม     ยธ 
15. กระทรวงแรงงาน     รง 
16. กระทรวงวฒันธรรม     วธ 
17. กระทรวงวทิยาศาสตร     วท 
18. กระทรวงศึกษาธิการ     ศธ 
19. กระทรวงสาธารณสุข     สธ 
20. กระทรวงอุตสาหกรรม     อก 
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ภาคผนวก ค ตัวอยางบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร 
ครั้งที่  3/2551 

วันศุกรที่  21  มีนาคม  2551 
ณ  หองประชุม HU 1307 อาคารคณะมนุษยศาสตร 

เวลา  13.30 น. 
ผูมาประชุม 

1.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร  (รองศาสตราจารยพูนพงษ   งามเกษม) ประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดีฝายบริหาร  (ดร.เสาวภาคย  กัลยาณมิตร) กรรมการ  
3.  รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ  (รองศาสตราจารย ดร.วัฒนา  พัดเกตุ) กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝายวิชาการ  (รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี  สิงหนอย) กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  (รองศาสตราจารยนุชนาฏ  ดีเจรญิ) กรรมการ 
6.  หัวหนาภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา (ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  มณีชูเกตุ) แทน กรรมการ 
7.  หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญพรรณ  ทิพยคง) กรรมการ 
8.  หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก  (ผูชวยศาสตราจารยเอกสัณห  ชินอัครพงศ) กรรมการ 
9.  หัวหนาภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  (อาจารยรัชดาพร  สุคโต)  แทน กรรมการ 

 10.  อาจารยโสภา  มะสึนาริ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 11.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร  (นางพิชญานนท   กรึมสูงเนิน) เลขานุการฯ 
 
ผูเขารวมประชุม 

1.  ผูอํานวยการศูนยพมาศึกษา   (ผูชวยศาสตราจารยวิรัช  นิยมธรรม) 
2.  รองหัวหนาภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา (รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ) 
3.  รองหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก     (ดร.ศศิธร  จันทโรทัย)  แทน 
4.  รองหัวหนาภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  (ผูชวยศาสตราจารยแกวกร เมืองแกว) 
5.  รองหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก  (ผูชวยศาสตราจารยอรนุช  นิยมธรรม) 
6.  รองหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก  (อาจารยสุวพรรณ  ครุฑเมือง) 
7  รองหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก  (อาจารยเกวลิน  ศรีมวง) 
8.  รองหัวหนาภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  (อาจารยสรายุทธ  อัมโร) 
9.  ผูชวยคณบดี     (อาจารยซอทอง  บรรจงสวัสดิ์) 

10.  ผูชวยคณบดี     (ดร.ศศิธร  จันทโรทัย) 
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ผูไมเขาประชุม 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีรักษ  มีแจง  ติดภารกิจ 

 
เริ่มเปดประชุมเวลา 13.30 น. 

เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ  กลาวตอนรับคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร  
ผูเขารวมประชุม และดําเนินการประชุมโดยเชิญรองศาสตราจารยพูนพงษ งามเกษม ประธานกรรมการ  และ
คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
วาระที่  1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องอนุมัติเปล่ียนแปลงไปราชการเพื่อเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาไทย
กับประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง ประจําปงบประมาณ  2551 (งานบริการการศึกษา) 

1.2 เรื่องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตางประเทศ  ประจําปงบประมาณ  2551 (งาน
บริการการศึกษา) 

1.3 เรื่องอนุมัติโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการครูอาจารยประจําการ  
ประจําปการศึกษา  2551  (งานบริการการศึกษา) 

1.4 เรื่องสรปุผลการดําเนินโครงการเสวนาวิชาการเพื่อสรางเสริมศักยภาพและพัฒนาหัวขอวิจัยของ
นิสิตระดับปริญญาเอก (สาขาวิชาภาษาศาสตร) เมื่อวันศุกรที่  8  กุมภาพันธ  2551 ณ หองประชุม HU 1307 
อาคารคณะมนุษยศาสตร  คาเฉลี่ยในภาพรวม 4.61 ระดับผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก (งานบริการการศึกษา) 

1.5 เรื่องโครงการสอนวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม  (Preparatory English) ในระหวางวนัที่  
21  เมษายน – 23  พฤษภาคม  2551 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (อาคาร QS)  (งาน
บริการการศึกษา) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  วาระที่  1.1-1.5 
  
วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ 2/2551 

เลขานุการ  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 
2/2551  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ  2551  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 
 
มติ รับรองโดยมีการแกไขการพิมพ ดังนี้   

-  หนาที่   1  บรรทัดที่   6  จากลาง  ตัด รองหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก  (ผูชวย
ศาสตราจารยอรนุช นิยมธรรม) ออก  ติดภารกิจไมไดเขารวมประชุม 
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-  หนาที่  2  บรรทัดที่ 10 จากลาง  คําวา สาขาวิชาภาษาไทย  ครั้งที่  5/2551  เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม  2550 แกไขเปน สาขาวิชาภาษาไทย ครั้งที่  4/2550 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2550 

-  หนาที่  7  บรรทัดที่  11  จากบน  ตัดคําวา นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ออก 
 
วาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

-  ไมมี  
 
วาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่องโครงสรางหนวยงานและขอบเขตงานของศูนยพมาศึกษา 
ตามที่  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  อนุมัติใหโอนยายศูนยพมาศึกษา  จากเดิมสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี ไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร  โดยใหมีสถานภาพเทียบเทาภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร  ตั้งแตวันที่  1  
ตุลาคม  2550 ตามมติที่ประชุมครั้งที่  134/2551  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2551  และใหคณะมนุษยศาสตร
พิจารณาขอบเขตงานของศูนยพมาศึกษา  ตามขอเสนอแนะของมหาวิทยาลัย  ศูนยพมาศึกษาขอสงโครงสราง
หนวยงานและขอบเขตงานของศูนยพมา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ     1.  รับทราบ มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 134/(1/2551) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551  ศูนยพมาศึกษา
โอนมาสังกัดคณะมนุษยศาสตรโดยมีสถานภาพเทียบเทาภาควิชา  

 2.  เห็นชอบโครงสรางหนวยงานภายในศูนยพมาศึกษาประกอบไปดวย 4 หนวยงานยอย คือ 
2.1  หนวยศึกษาวิจัย 
2.2  หนวยแปลวรรณกรรม 
2.3  หนวยขอมูลวิเทศคดี 
2.4  หนวยอบรมและสัมมนา 

3.  โครงสรางการบริหารงานของศูนยพมาศึกษา  ใหมีผูอํานวยการศูนยพมาศึกษาเปนผูบริหารงาน
และอาจใหมีคณะกรรมการศูนยฯ สําหรับสายการบังคับบัญชา ใหขึ้นตรงตอคณบดีและใหผูอํานวยการศูนย   
เขารวมประชุมในคณะกรรมการประจําคณะฯ ดวย 

4.  มอบผูอํานวยการศูนยพมาศึกษา  ปรับโครงสรางตามที่คณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอแนะ 
และมอบหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ ดําเนินการสรรหาผูอํานวยการศูนย โดยใชขอบังคับวาดวยการ    
สรรหาหัวหนาภาควิชา โดยอนุโลม 

4.2  เรื่องความตองการเลือกกลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชา ของนิสิตรหัส 50 
ตามแผนการศึกษาของนิสิตปริญญาตรี  ภาคปกติ  คณะมนุษยศาสตร  สาขาวิชากลุม

ภาษา  นิสิตชั้นปที่  2  ตองเรียนวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชา  ในภาคเรียนตน  ดังนั้น  เพื่อใหการเรียนการสอน
เปนไปดวยความเรียบรอย  งานบริการการศึกษา ไดสํารวจความตองการเลือกเรียนกลุมวิชาเลือกเฉพาะ
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สาขาวิชาของนิสิตรหัส  50  และสรุปความตองการเรียนกลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา สงมายังคณะฯ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
มติ ใหเปดกลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา ใหแกนิสิตรหัส 50 ในปการศึกษา 2551  กลุมสาขาวิชาละไมนอย-
กวา 10 คน  และไมเกิน 30 คน  หากนอยกวา 10 คน ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา วาจะเปดสอน
หรือไม  สําหรับในปการศึกษา 2551  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสไมขอเปด สวนสาขาวิชาอื่น ๆ ใหเปดสอนตามที่
นิสิตแจงความประสงค ดังนี้ 

1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 กลุม 
2.  สาขาวิชาภาษาจีน  2 กลุม 
3.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  2  กลุม 
4.  สาขาวิชาภาษาไทย  1 กลุม 
5.  สาขาวิชาภาษาเกาหลี 1 กลุม 
มอบงานบริการการศึกษาดําเนินการตอไป 

 
4.3  เรื่องรายงานการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิต ช้ันปที่  1 ประจําปการศึกษา 2550 

ตามที่  หนวยกิจการนิสิต  ไดรับมอบหมายใหสํารวจความตองการจําเปนของนิสิต ชั้นปที่ 1  
ประจําปการศึกษา  2550  อันเปนประโยชนแกนิสิตคณะมนุษยศาสตร  และเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนา
ใหบริการตางๆ ของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

หนวยกิจการนิสิต  ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว  ขอรายงานผลการสํารวจความ
ตองการจําเปนของนิสิต ชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2550 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
มติ 1.  รับทราบผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2550  และมอบ 
รองคณบดี สาขาวิชา นําผลการสํารวจในประเด็นที่เกี่ยวของไปจัดความตองการจําเปนใหแกนิสิตขั้นตอไป 

2.  มอบงานกิจการนิสิต สํารวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปที่ 1 รุนปการศึกษา 2550 ณ ส้ินป
การศึกษา  
 

4.4  เรื่องเสนอรายชื่อนิสิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ  รุนที่  5  
ประจําปการศึกษา  2551 

ตามที่  มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดดําเนินการโครงการสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ  รุนที่ 5 
ประจําปการศึกษา  2551  เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายสงเสริมใหนิสิตฝกปฏิบัติงาน และไดรับประสบการณ
จริง ณ ตางประเทศ 
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งานบริการการศึกษา ขอสงรายชื่อนิสิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ       
รุนที่  5  ประจําปการศึกษา 2551 ของสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา และนําเสนอ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
มติ ใหเสนอชื่อนิสิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศรุนที่ 5  ประจําปการศึกษา 2551 
ตามลําดับ ดังนี้ 

1.  นางสาวสิรินญา  ศรีชมภู นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ GPAX = 3.79  ฝกงานที่การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สํานักงานสิงคโปร) คาใชจายประมาณ 212,600 บาท 

2.  นายกฤษกร  เจียรมาศ  นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ GPAX = 2.69  ฝกงานที่การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สํานักงานสิงคโปร) คาใชจายประมาณ 212,600 บาท 

3.  นางสาวนพสรณ  จันทรฉาย นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาจนี  GPAX = 2.89  มอบงานบริการ
การศึกษา  ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยตอไป  โดยใหขออนุมัติเปนกรณีพิเศษสําหรับรายที่  2  หากไมไดรับ
อนุมัติใหเสนอรายที่  3  แทน 
 

4.5  เรื่องโครงการพัฒนานิสิตกอนฝกงาน 
งานบริการการศึกษา  กําหนดจะจัดโครงการพัฒนานิสิตกอนฝกงาน  โดยมีวัตถุประสงค  

ดังตอไปนี้ 
1. เพื่อใหนิสิตมีความพรอมกอนที่จะฝกงาน 
2. เพื่อใหนิสิตไดรับการอบรมความรูและทักษะเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
3. เพื่อใหนิสิตไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในสํานักงาน 
4. เพื่อใหนิสิตไดรับการอบรมความรูทักษะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในสํานักงาน 
5. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต 

ดังนั้น  งานบริการการศึกษา  ขอเสนอโครงการพัฒนานิสิตกอนฝกงาน  (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
มติ มอบสาขาวิชา และงานบริการการศึกษาพิจารณา  โดยเฉพาะชวงเวลาการอบรม  แลวนําเขา
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ครั้งตอไป  
 
วาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

-  ไมมี 
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ปดประชุม เวลา 16.30  น.  และกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร  ครั้งที่ 
4/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม HU 1307 
 
 
................................................              .........…………………………………. 
   (นางพิชญานนท   กรึมสูงเนิน)                         (ดร.เสาวภาคย กัลยาณมิตร) 
    ผูบันทึกรายงานการประชุม         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
...........………………………… 
      (นางรัตนาภรณ กุลจันทร) 
ผูชวยบันทึกรายงานการประชุม 


