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หาม จําหนาย
หนังสือเรียน เลม นี้ จัด พิมพดวย เงินงบประมาณ แผนดิน เพื่อ การ ศึกษา ตลอด ชีวิต สําหรับ ประชาชน

ลิขสิทธิ์ เปนของ สํานัก งาน กศน. สํานัก งาน ปลัด กระทรวง ศึกษาธิการ



หนังสือ เรียน สาระ ความรู พื้นฐาน
รายวิชาภาษาไทย (พท๑๑๐๐๑)
ระดับ ประถมศึกษา

เอกสาร ทาง วิชาการ หมายเลข  ๔/๒๕๕๔



 สํานัก งาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย  ได ดําเนินการ 
จัด ทําหนังสือ เรียนชุด ใหม นี้ ขึ้น เพื่อ สํา หรับ ใช ใน การเรี ยน การ สอน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา 
นอก ระบบ ระดบั การ ศกึษา ขัน้ พืน้ฐาน  พทุธ ศกั ราช  ๒๕๕๑  ที ่ม ีวตัถ ุประสงค ใน การ พฒันา 
ผูเรียน ให มี คุณธรรม  จริยธรรม  มี สติปญญา และ ศักยภาพ ใน การประกอบ อาชีพ  การ ศึกษา 
ตอ และ สามารถ ดาํรงชีวติ อยู ใน ครอบ ครัว ชมุชน สงัคม ได อยาง ม ีความ สขุ โด ย ผูเรียน สามารถ 
นาํ หนงัสอื เรยีน ไป ใช  ดวย วธิกีาร ศกึษา คนควา ดวย ตน เอง ปฏิบตั ิกจิกรรม รวม ทัง้ แบบ ฝกหดั 
เพือ่ ทดสอบ ความ รูความ เขาใจ ใน สาร ะ เนือ้หา  โดย เมือ่ ศกึษา แลว ยงั ไมเขาใจ สามารถ นาํ กลบั 
ไป ศึกษา ใหม ได  ผูเรียน อาจ จะ สามารถ เพิ่มพูน ความรู หลังจาก ศึกษา หน ังสือ เรียน นี้  โดย นํา 
ความรู ไป แลกเปลี่ยน กับ เพ ื่อน ใน ชั้นเรียน ศึกษา จาก ภูมิปญญา ทองถิ่น จา ก แหลง เรียน รู และ 
จาก สื่อ อื่นๆ
 ใน การ ดําเนินการ จัด ทําหนังสือ เรียน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา นอก ระบบ ระดับ การ ศึกษา 
ข้ัน พ้ืนฐาน  พทุธศกั ราช ๒๕๕๑ ได รบั ความ รวมมอื ที ่ด ีจาก ผูทรง คณุวฒุ ิและ ผู ที ่เกีย่วของ 
หลาย ทาน ที่ คนควา และ เรียบเรียง เนื้อหา สาระ จาก สื่อ ตางๆ  เพื่อ ให ได เนื้อ หา ที่ สอดคลอง 
กับ หลักสูตร  และ เปน ประโยชน ตอ ผูเรียน ที่อยู นอก ระบบ อยาง แทจริง  สํานัก งาน สงเสริม 
การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึก ษา ตาม อัธยาศัย ขอ ขอบคุณ คณะ ที่ปรึกษาคณะ ผู เรียบ เรียง  
ตลอด จน คณะ ผูจัดทํา ทุกทาน ที่ ได ให ความ รวมมือ ดวย ดี  ไว ณ โอกาส นี้
 สาํนกั งาน สงเสรมิ การ ศกึษา นอก ระบบ แและ การ ศกึษา ตาม อธัยาศยั  หวงั วา หนงัสอื 
เรียน ชุด นี้ จะ เปน ประโยชน ใน การ จัดการ เรียน การ สอน ตาม สมควร  หาก มี ขอเส นอ แนะ 
ประการ ใด  สํานัก งาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึก ษา ตาม อัธยาศยั  ขอ นอม รับ 
ไว ดวย ความ ขอบ คุณ ยิ่ง

  สํานักงาน  กศน.
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 หนังสือ แบบเรียน สาระ ความรู พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย ระดับ ประถมศึกษา เปน 
แบบเรียน ที่ จัด ทําขึ้น สําหรับ ผูเรียน ที่ เปน นักศึกษา นอก ระบบ
 ใน การ ศึกษา หนังสือ เรียน สาระ ความรู พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย ผูเรียน ควร ปฏิบัติ 
ดังนี้
 ๑. ศึกษา โครงสราง ให เขาใจ หัวขอ สาระสําคัญ ผล การ เรียนรู คาดหวัง และ ขอบขาย 
เนื้อหา
 ๒. ศึกษา รายละเอียด เนื้อหา ของ แตละ บท อยาง ละเอียด และ ทํา กิจกรรม ตามท่ี 
กําหนด และ ตรวจสอบ กับ แนว ตอบ กิจกรรม ที่ กําหนด ถา ผูเรียน ตอบ ผิด ควร กลับ ไป ศึกษา 
และ ทําความ เขาใจ เนื้อหา นั้น ใหม ให เขาใจ กอน ที่จะ ศึกษา เร่ือง ตอไป
 ๓. ปฏบิตั ิกจิกรรม ทาย เรือ่ง ของ แตละ เร่ือง เพือ่ เปนการ สรปุ ความรู ความ เขาใจ ของ 
เน้ือหา ใน เร่ือง นั้นๆ  อีกคร้ัง และ การ ปฏิบัติกิ จกรรม ของ แต ละ เนื้อหา แตละ เรื่อง ผูเรียน 
สามารถ นําไป ตรวจสอบ กับ ครู และ เพื่อนๆ ที่ รวม เรียน ใน วิชา และ ระดับ เดียวกัน ได
 ๔. แบบเรียน เลม นี้ มี ๖ บท คือ
  บท ที่  ๑  การ ฟง และ การ ดู
  บท ที่  ๒  การ พูด
  บท ที่  ๓  การ อาน
  บท ที่  ๔  การ เขียน
  บท ที่  ๕  หลักการ ใช ภาษา
  บท ที่  ๖  วรรณคดี และ วรรณกรรม

คํา แนะนํา ใน การ ใช หนังสือเรียน



โครงสรางรายวิชาภาษา ไทย (พท ๑๑๐๐๑)
ระดับ ประถม ศึกษา

สาระคัญ
 การ ฟง และ การ ดู การ พูด การ อาน การ เขียน หลักการ ใช ภาษา วรรณคดี และ 
วรรณกรรม เปน พืน้ฐาน ของ ทกัษะ ที ่ใช ใน ชวีติ ประจาํวนั ซึง่ ตอง ศกึษา อยาง เขาใจ จงึ นาํไปใช 
ประโยชน ไดดี

ผล การ เรียน รูที่คาดหวัง ผูเรียน สามารถ
 ๑. อธิบาย รายละเอียด ของ การ ฟง และ การ ดู ได
 ๒. อธิบาย การ พูด และ การ อาน ใน สถานการณ ตางๆ ได
 ๓. เขียน ได ถูกตอง ตามหลัก ภาษา
 ๔. ใช หลักการ ใช ภาษา ได ถูกตอง
 ๕. อธบิายความ หมาย คณุคา และ ประโยชน ของ นทิาน น ิทาน พืน้บาน วรรณกรรม 
ทองถิ่น และ วรรณคดี บางเรื่อง ได

ขอบขาย เนื้อหา
 บท ที่  ๑ การ ฟง และ การ ดู
 บท ที่  ๒ การ พูด
 บท ที่  ๓ การ อาน
 บท ที่  ๔ การ เขียน
 บท ที่  ๕ หลักการ ใช ภาษา
 บท ที่  ๖ วรรณคดี และ วรรณกรรม



รายวิชา ภาษา ไทย (พท ๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๑

สาระสําคัญ
 การ ฟง และ การ ดู เปน ทักษะ สําคัญ ที่ ตอง ใช ใน ชีวิต ประจําวัน หาก ฟง และ ดู ได อยาง 
เขาใจ จะ นําไปใช ประโยชน ได มาก

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง ผูเรียน สามารถ
 ๑. อธิบาย หลักการ ความ สําคัญ จุด มุงหมาย ของ การ ฟง และ การ ดู ได
 ๒. อธิบาย การ จับ ใจความ สําคัญ จาก การ ฟง และ การ ดู ได
 ๓. อธิบาย การ ฟง และ การ ดู เพื่อ สรุปความ ได
 ๔. บอก มารยาท ใน การ ฟง และ ดู ได

ขอบขาย เนื้อหา
 เรื่อง ที่  ๑ หลักการ ความ สําคัญ จุด มุงหมาย ของ การ ฟง และ การ ดู
 เรื่อง ที่  ๒ การ ฟง และ การ ดู เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ
 เรื่อง ที่  ๓ การ ฟง และ ดู เพื่อ สรุปความ
 เรื่อง ที่  ๔ มารยาท ใน การ ฟง และ การ ดู
 

การ ฟัง  การ ดู บท ที่  ๑



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒

การ ฟง  การ ดู 

บท ที่๑

 เรื่อง ที่ ๑  หลักการ ความ สําคัญ จุด มุงหมาย ของ การ ฟง และ ดู

๑. หลักการ ฟง และ ดู
 การฟงและการดูเปนการเรียนรูเรื่องราวตางๆ จากแหลงเสียงและภาพ ทั้งจากแหลงจริง 
และผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร คอมพิวเตอร หนังสือ เปนตน การฟงและ
การดูมีหลักการดังนี้
 ๑. การฟง และ ดู อยาง ตั้งใจ จะ ไดรับ เนื้อหา สาระ ถูกตอง และ ครบถวน
 ๒. มี จุด มุงหมาย ใน การ ฟง และ ดู เพื่อจะ ชวย ใหการ ฟง และ ดู มี ประโยชน และ มี คุณคา
 ๓. จดบันทึก ใจความ สําคัญ จะ ได ศึกษา ทบทวน ได
 ๔. มี พื้นฐาน ใน เรื่อง ที่ ฟง และ ดู มา กอน จะ ได ชวย ให เขาใจ เนื้อหา สาระ ได เร็ว ขึ้น

๒. ความ สําคัญ ของ การ ฟง และ การ ดู
 ๑. เพิ่ม ความรู และ ประสบการณ ที่จะ นําไปใช ประโยชน ได
 ๒. เปนการ สื่อสาร ระหวาง กัน ให เขาใจ และ ปฏิบัติ ตาม  ได
 ๓. เปนการ พัฒนา ชีวิต และ ความ เปนอยู โดย นํา ความรู ดาน วิทยาศาสตร สังคมศาสตร 
และ มนุษยศาสตร มา ใชได อยาง เหมาะสม

๓. จุด มุงหมาย ของ การ ฟง และ การ ดู
 ๑. เพื่อรับความรูและความบันเทิงจากการฟงและการดู
 ๒. เพื่อ นําไปใช ประโยชน ใน ชีวิต ประจําวัน อาจจะ ไป อธิบาย หรือ สอน ตอ หรือ จะ นําไป 
ประกอบ เปน อาชีพ ได
 ๓. เพือ่ ความ เพลดิเพลนิ หรอื เพือ่ การ ผอนคลาย เชน การ ฟงเพลง การ ด ูรายการ บนัเทงิ 
เปนตน
 ๔. เพื่อ ใชเวลา วาง ให เปน ประโยชน จุด มุงหมาย ของ แตละ ทาน อาจจะ เหมือนกัน หรือไม 
เหมือนกัน ก็ได และ อาจจะ มากกวา ๑ จุด มุงหมาย ก็ได
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บท ที่๑

ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
 ๑. ผูเรียนมีหลักการ ฟง และ การ ดู อยางไร
  ๑. __________________________________________________________
  ๒. __________________________________________________________  
  ๓.  _________________________________________________________  
  ๔.  _________________________________________________________  

 ๒. ผูเรียน เห็น วาการ ฟง และ การ ดู มี ความ สําคัญ อยางไร
  ๑.  __________________________________________________________  
  ๒.  _________________________________________________________  
  ๓.  _________________________________________________________  
  ๔.  _________________________________________________________  
 ๓. ทาน มี จุด มุงหมาย ของ การ ฟง และ การ ดูละครโทรทัศนอยางไร
  ๑.  __________________________________________________________  
  ๒.  _________________________________________________________  
  ๓. __________________________________________________________  
  ๔. __________________________________________________________  

 ๔. ผูเรียน นาํ ความรู เก่ียวกับ การ ฟง และ การ ด ูทีไ่ด ศกึษา ใน เรือ่ง ที ่๑ ไป ใช ประโยชน 
  ได อยางไรบาง
  ๑.  __________________________________________________________  
  ๒.  _________________________________________________________  
  ๓.  _________________________________________________________  
  ๔.  _________________________________________________________  
  ๕.  _________________________________________________________

กิจกรรม



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๔

การ ฟง  การ ดู 

บท ที่๑

 เรื่อง ที่  ๒  การ ฟง และ การ ดู เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ
 ใน เรื่อง ที่ ๒ นี้ มี เนื้อหา สาระ เปน ๒ สวน คือ
  ๑. การ ฟง เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ
  ๒. การ ดู เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ
 ทั้ง สองสวน มี รายละเอียด ดังนี้

  ๑. การ ฟง เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ
การ ฟง เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ ไมใช เรื่อง ยาก ถา ผูฟง ปฏิบัติ ดังนี้
   ๑. ฟง อยาง ตั้งใจ และ มี สมาธิ
   ๒. ฟง ให ตลอด จบความ
   ๓. ฟง อยาง มีวิจารณญาณ โดย ใช ความรู ประสบการณ ของ ตน มา พิจารณา 
ไตรตรอง ประกอบ เนื้อหา สาระ เพื่อ ความ ถูกตอง หรือ มี ประโยชน อยางไรบาง

  วิธีการ ฟง เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ
   ๑. ต้ังใจฟงวาเร่ือง อะไร ใคร ทํา ทํา เม่ือใด ทํา ท่ีไหน ทํา อยางไร และ เกิดผล อยางไร
   ๒. ทําความเขาใจ เนื้อ สาระ แยกแยะ ความ จริง และ ขอ คิดเห็นในเรื่องนั้นๆ
   ๓. ประเมินคา เร่ือง ท่ี ฟงวา เน้ือหา ถูกตอง เหมาะสม มาก หรือ นอย เพียงใด เหมาะสม
กับ เพศ และ วัย และ ชวงเวลา ของ กลุม ผูฟง หรือไม
   ๔. จดบันทึก ใจความ สาํคญัของเร่ือง ที ่ฟง เมือ่ทบทวน หรอื เผยแพร ให ผูอืน่ ตอไป

  ๒. การ ดู เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ
  หลักการ ดู
   ๑. ดู อยาง ตั้งใจ และ มี สมาธิ ใน การ ดู
   ๒. มี จุด มุงหมาย ใน การ ดูจะ ทํา ใหการ ดู ประสบผล สําเร็จ ได
   ๓. มี วิจารณญาณ ดูแล วคิด ไตรตรอง อยาง มี เหตุผล
   ๔. นําไปใช ประโยชน คือ อาจจะ มี การ ปรับ ให เหมาะสมกับ เวลา และ สถานการณ

  วิธีการ ดู เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ
   มองดูทีวีภาพรวมและรายละเอียด





รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๕
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 ดู 

บท ที่๑

กิจกรรม

ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้

 ๑. การ ฟง เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ มีวิธีการอยางไร
  ๑.  __________________________________________________________
  ๒.  __________________________________________________________
  ๓.  __________________________________________________________
  ๔.  __________________________________________________________
 ๒. การ ดู เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ มีวิธีการอยางไร
  ๑.  __________________________________________________________
  ๒.  __________________________________________________________
  ๓.  __________________________________________________________
  ๔.  __________________________________________________________
 ๓. ใหผูเรียนฝกฟงขาว หรือสารคดีจากภาพรายการวิทยุและบันทึกใจความสําคัญ
ของเรื่องที่ฟงนั้น
 ๔. ใหผูเรียนฝกดรูายการขาวประจาํวนัหรือขาวในพระราชสาํนกั จากสถานโีทรทศัน
ตางๆ และบันทึกใจความสําคัญจากการดู



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๖

การ ฟง  การ ดู 

บท ที่๑

 เรื่อง ที่ ๓  การ ฟง และ ดู เพื่อ สรุปความ
  การ ฟง และ ดู เพื่อ สรุปความ เปน ขั้น ตอนสุดทาย ของ กระบวนการ ฟง และ ดู การ สรุป
ความ เนน การ ประมวล เนื้อหา สาระ มา  และ ใช ประโยชนในชีวิตประจําวัน
  วิธีการ สรุปความ ควร ทํา ดังนี้
  การนํา สรุปความ ไป ใช ประโยชน ซึ่ง มี หลาย วิธีการ เชน
  ๒.๑ ใช ใน การ ศึกษา
  ๒.๒ ใช ใน การ เผยแพร โดย การ อธิบาย สอน เขียนปน เอกสาร และ ตํารา
  ตัวอยาง การ สื่อสาร ที่เปน การ สรุปความ ของ การ ฟง และ ดู เชน
   ๑. การ โฆษณา การ โฆษณาการ ใช ภาษา ใชเวลา นอย คาํ พดูนอย จะ เนน การ พดู 
ที่ สั้นๆ  ให ได ใจความ ดังนั้น การ ฟง และ การ ดูจะ ใช ทักษะ การ สรุปความ และ เขาใจ สาร นั้น
   ๒. การ ฟง ประกาศ จะ สรุปความ เนื้อหา สาระ นั้น มา ปฏิบัติ โดย จะ ใช หลัก 
ประกาศ เรื่อง อะไร เกี่ยวของ กับ เรา อยางไร และ นําไป ปฏิบัติ อยางไร
   ๓. สรุปการนํา ขอมูล มา ใช ประโยชน

กิจกรรม

  ใหผูเรียนดูขาวสารคดี และโฆษณาตางๆ จากรายการโทรทัศน ในรอบ
สัปดาห แลวสรุปความแตละรายการท่ีดูมานําเสนอในกลุม
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กิจกรรม

   ใหผูเรียนนําเสนอตัวอยางลักษณะปฏิบัติตนเปนผูฟง ผูดูที่มีมารยาท และ
ไมมีมารยาทมาอยางละ 1 ตัวอยาง 

 เรื่อง ที่ ๔  มารยาท ใน การ ฟง และ การ ดู

 การ มี มารยาท ใน การ ฟง และ การ ดู ปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. การ ฟง
  ๑. ตั้งใจฟง 
  ๒. ไม รบกวน สมาธิ ของ อื่น
  ๓. ควร ใหเกียรติ วิทยากร ไม คุย และ ไม ถาม ทดสอบ ความรู ผูพูด
  ๔. ฟง ให จบ

 ๒. การ ดู
  ๑. ตั้งใจ ดู
  ๒. ไม รบกวน สมาธิ ผูอื่น
  ๓. ไม ควร ฉีก หรือ ทําลาย ภาพ เอกสาร ที่ ดู
  ๔. ดู แลว ให รักษา เหมือน เปน สมบัติ ของ ตน เอง เชน นิทรรศการ คอมพิวเตอร
   หรือภาพถาย เปนตน



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๘

การ พูด บท ที่  ๒
สาระสําคัญ
 การ พดู เปนการ สือ่ ที ่ควบคู กบั การ ฟง การ เขาใจ หลกัการ การ เตรียมการ พดู การ พดู 
ใน หลายๆ โอกาส และ มารยาท ใน การ พูด จะ ทํา ใหการ พูด ประสบผล สําเร็จ

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง ผูเรียน สามารถ
 ๑. อธิบาย หลักการ ความ สําคัญ และ จุด มุงหมาย ของ การ พูด ได
 ๒. อธิบาย การ เตรียมการ พูด และ ลักษณะ การ พูด ได
 ๓. อธิบาย การ พูด ใน โอกาส ตางๆ ได

ขอบขาย เนื้อหา
 เรื่อง ที่ ๑ การพูด  ความ สําคัญ ของการพู ด
  เรื่อง ที่ ๒ การ เตรียม การพูด และ ลักษณะการพูด ที่ดี
 เรื่อง ที่ ๓ การพูด ใน โอกาส ตางๆ
 เรื่อง ที่ ๔ มารยาท ในการพูด
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บท ที่๒

  เรื่อง ที่ ๑ การ พูด ความ สําคัญ ของการพูด

 ๑. หลักการ พูด
  หลักการ พูด มี ดังนี้
  ๑. การ พูด ดวย ภาษา และ ถอยคํา ที่ สุถาพ ใหเกียรติ ผูฟง 
  ๒. พูด ให ตรงประเด็น และ ใช ภาษา ที่ งาย ตอ การ เขาใจ

 ๒. ความ สําคัญ ของ การ พูด
  ๑. ใช ใน การ สื่อสาร ให เขาใจ ตรงกัน
  ๒. เพื่อ ความรู ให ผูฟง มีความรู ได อยาง หลากหลาย และ ไป ใช ประโยชน ได
  ๓. ไดรับ ความ เพลิดเพลิน และ แลกเปลี่ยน เนื้อหา สาระ
  ๔. ใช ประโยชน ใน ชีวิต ได อยาง เหมาะสมกับ สภาพ ของ ตน

 ๓. จุด มุงหมาย ของ การ พูด
  ๑. เพื่อ สื่อสาร ให ผูอื่น เขา ใจความ ตองการ ของ ผูพูด
  ๒. เพื่อ แสดง ความ รูความ สามารถ ของ ตน เอง ให ผูอื่น ได รับทราบ และ นําไปใช 
   ประโยชน ได
  ๓. เพื่อ แสดง ความ คิดเห็น ใน เร่ือง ใด เร่ือง หนึ่ง ของ ตน เอง แก ผูอื่น

 

กิจกรรม

 ใหผูเรียนแบงกลุมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับความสําคัญ
ของการพูดในชีวิตประจําวัน หัวขอ “ พูดช่ัวตัวตาย  ทําลายมิตร”



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๑๐

การพูด 

บท ที่๒

 เรื่อง ที่ ๒ การ เตรียมการ พูด และ ลักษณะ การ พูด ที่ ดี
 ผูเรียน จะ ได ศึกษา รายละเอียด โดย แบง เปน ๒ สวน คือ
 ๑. การ เตรียมการ พูด
 ๒. ลักษณะ การ พูด ที่ ดี โดย มี รายละเอียด ดังนี้

การ เตรียมการ พูด
 ผูพูด จะ ตอง เตรียมตัว ให พรอม ดังนี้
 ๑. เตรียม สภาพรางกาย ให พรอมท่ีจะ พดู ซึง่ ผูพดู ควร จะ ทราบ กาํหนดการ ลวงหนา 
และ ตอง พรอมที่จะ พูด ใน วัน นั้น
 ๒. เตรียม เนื้อหา สาระ ที่จะ พูด ให ถูกตอง โดย เอา ความรู ประสบการณ ของ ตน หาก 
ไม เพียงพอ ตอง คนควา เพิ่มเติม
 ๓. เตรียม อุปกรณ เอกสาร หรือ สื่อ อื่นๆ ที่จะ ใช ประกอบการ พูด ให เสร็จ ทัน และ อยู 
ใน สภาพ พรอมที่จะ ใชงาน ได
 ๔. เตรียมการ แตงกาย ให สุภาพ และ เหมาะสมกับ ผูฟง ท้ังน้ี เพ่ือ เปนการ ใหเกียรติ ผูฟง

ลักษณะ การ พูด ที่ ดี
 การ พูด ที่ ดี จะ ตอง ดี ในดาน ตางๆ ดังนี้
 ๑. ดี ดวย เนื้อหา สาระ ถูกตอง เหมาะสมกับ ผูฟง
 ๒. ดี ดวย ลีลา การ พูด
  ๒.๑ น้ําเสียง ไม ดัง เกินไป หรือ เบา เกินไป การ เนน เสียง หรือ การ ใช เสียง สูง ต่ํา 
   เปนตน
  ๒.๒ พูด ถูกตอง ตาม หลักการ ใช ภาษา ใช คํา ควบกล้ํา อักษรควบ อักษร นํา
   คํา สมาส สนธิ เปนตน
  ๒.๓ การ แบง วรรคตอน การ ใช อักษรยอ หรือ การ ใช คํา ที่ เนน ให ถูกตอง
 ๓. ดี ดวย ความ พรอม ซึ่ง รายละเอียด ได กลาว มาแลว ขางตน

 ใหผูเรียนยกตัวอยาง ผูที่พูดดีทั้งจากที่พบเห็นในกลุม ชุมชน และจากรายการ
วิทยุ โทรทัศน พรอมใหความเห็นประกอบวาดีในลักษณะใด

กิจกรรม
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กา
รพ

ูด

บท ที่๒

 เรื่อง ที่ ๓ การ พูด ใน โอกาส ตางๆ
 การ พูด ใน โอกาส ตางๆ ใน ระดับ ประถมศึกษา จะ เปนการ ศึกษา การ พูด ใน โอกาส 
ตางๆ ดังนี้
  ๑. การ พูด อวยพร
  ๒. การ พูด ขอบคุณ
  ๓. การ พูด แสดง ความ ดีใจ และ เสียใจ
  ๔. การ พูด ตอนรับ
  ๕. การ พูด รายงาน

 ๑. การ พูด อวยพร
   การ พดู อวยพร เปนการ พดู แสดง ความ ในใจ ทีจ่ะ ใหพร ผูฟง ใน โอกาส ที ่เปน มงคล 
เชน อวยพร วันเกิด อวยพร ปใหม หรือ อวยพร ให กับ คูสมรส เปนตน
   การ พูด อวยพร มี วิธีการ ดังนี้
  ๑. ใช คําพูด งายๆ สั้น ได ใจความ และ น้ําเสียง สุภาพ นุมนวล
  ๒. ใช คํา และ ขอความ ที่ มีความหมาย ที่ ดี และ เหมาะสมกับ โอกาส และ ผูฟง
  ๓. อาง สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ อวยพร ให ผูฟง ใน โอกาส นั้นๆ
  ๔. พูด ให ผูฟง ประทับใจ

 ๒. การ พูด ขอบคุณ
   การ พูด ขอบคุณ เปนการ พูด ที่จะ ตอบแทน ผู ที่ ทําประโยชน ให เปนการ แสดง 
ความ กตัญู
   การ พูด ขอบคุณ มี วิธีการ ดังนี้
  ๑. บอก สาเหตุ ที่ ตอง ขอบคุณ ผู นั้น ทาน ได ชวยเหลือ หรือ ทําประโยชน อะไร ให 
กับ ผูพูด
  ๒. พูด ดวย น้ําเสียง ที่ สุภาพ นุมนวล นาฟง และ นา ประทับใจ
  ๓. หาก เปนผูแทน ของ กลุมคน ผูพูด ตอง เริ่มตน ดวย “ในนามของ กลุม ผม/
ดิฉัน ขอบคุณ ที่...................” โดย ตอง บอกวา ขอบคุณ ใคร และ ขอบคุณ เร่ือง อะไร
  ๔. การ พูด ขอบคุณ ควร ลงทาย ดวย หาก มี โอกาส ตอบแทน ผู ที่ ขอบคุณ บาง ใน 
โอกาสหนา

 ๓. การ พูด แสดง ความ ดีใจ และ เสียใจ
   การ พูด แสดง ความ ดีใจ และ เสียใจ เปนการ พูด เพื่อ แสดงออก ทาง อารมณ แสดง 
ความรูสึก ตอ ผูใด ผู หนึ่ง ใน เรื่อง ตางๆ
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การพูด 

บท ที่๒

   การ พูด แสดง ความ ดีใจ และ เสียใจ มี ดังนี้
  ๑. พูด ดวย การ แสดงออก อยาง จริงใจ หาม แกลง ทํา โดย เด็ดขาด
  ๒. แสดงออก ทาง สหีนา แววตา และ น้าํเสยีง ให สอดคลองกบั การ พดู แสดง ความ 
ดีใจ หรือ การ พูด แสดง ความ เสียใจ
  ๓. หาก เปนการ พดู แสดง ความ ดใีจ จะ ตอ ดวย การ อวยพร ให ด ียิง่ขึน้ หาก เปนการ 
พูด แสดง ความ เสียใจ จะ ตอง ปลอบใจ และ ทําให ลืม เหตุการณ นั้น โดย เร็ว

 ๔. การ พูด ตอนรับ
   การ พดู ตอนรับ เปนการ พดู ยนิดี ตอ สมาชิกใหม หรอื ยนิดี ตอนรับ ผู มาเย่ียม เยอืน 
ให ผูฟง สบายใจ และ รูสึก อบอุน ที่ ได มา สถาน ที่นี้
   การ พูด ตอนรับ มี วิธีการ ดังนี้
  ๑. การ พดู ในนามของ  กลุม หนวยงาน องคกร ใด จะ ตอง กลาว ขึ้นตน ดวยวา 
“ในนามของ.............ขอ ตอนรับ...........”
  ๒. การ พูด ดวย คํา ที่ สุภาพ นุมนวล และ นา ประทับใจ
  ๓. อาจ มี การ แนะนํา บุคคล สถานที่ ให ผู มา ได ทราบ หรือ รูจัก
  ๔. อาจ พูด ลงทาย ดวย ยินดี ตอนรับ ใน โอกาสหนา อีก

 ๕. การ พูด รายงาน
   การ พูด รายงาน เปนการ นําเสนอ เร่ืองราว ขอมูล สถานการณ หรือ ความ กาวหนา 
ใน การ ทํางาน ความ กาวหนา ของ การ ศึกษา คนควา
    การ พูด รายงาน มี วิธีการ ดังนี้
  ๑. เนื้อหา สาระ ที่จะ พูด ตอง ถูกตอง เชื่อถือ ได และ อางอิง ได
  ๒. การ นําเสนอ เนื้อหา สาระ ตอง เหมาะสมกับ ผูฟง และ สถานการณ ที่ พูด
  ๓. ใช ภาษา เปนทางการ เพราะ เปนงาน วิชาการ
  ๔. อุปกรณ เครื่องมือ หรือ เอก สารประกอบ ตอง เตรียม ให พรอม
  ๕. ควร เปดโอกาส ให ผู ฟงได ซักถาม ขอ สงสัย หรือ ให อธิบาย เพิ่มเติม เพื่อ 
   ความ เขาใจ

กิจกรรม

ฝกปฎิบัติการรางคํากลาวที่จะใชพูดตางๆ ดังนี้
๑. การพูดอวยพร ___________________________________________________
๒. การพูดขอบคุณ __________________________________________________
๓. การพูดตอนรับ ___________________________________________________
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กา
รพ

ูด

บท ที่๒

 เรื่อง ที่ ๔ มารยาท ใน การ พูด
 มารยาท ใน การ พูด มี ลักษณะ ดังนี้
 ๑. ใช คําพูด ที่ สุภาพ และ เหมาะสม กับ เวลา สถานที่ และ โอกาส
 ๒. หาก จะ พูด คัดคาน ตอง คัดคาน ดวย เหตุผล หาม ใช คําพูด ดวย อารมณ โมโห
  หรือ โกรธ
 ๓. ไม พูด ให ผูอื่น เดือดรอน และ ทําลาย ผูอื่น
 ๔. การ พูด ชม ผูอื่น จะ ตอง มี บาง เพื่อ เปนการ ใหกําลังใจ

กิจกรรม

 ใหผูเรยีนนาํเสนอตวัอยางผูทีไ่มมมีารยาทในการพดูพรอมอธิบายลกัษณะทีแ่สดงถงึ
การไมมีมารยาทและขอเสนอแนวทางแกไข
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การ อานบท ที่  ๓
สาระสําคัญ
 การ อาน นั้น เปนการ เปดประตู ไป สู โลก กวาง การ อาน รอยแกว และ รอยกรอง ได 
ตลอดจน การ เลือก หนังสือ อาน ได เหมาะสม จะ ทํา ใหการ อาน มี ประสิทธิ ภาพ ยิ่งขึ้น

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง ผูเรียน สามารถ
 ๑. อธิบาย หลักการ ความ สําคัญ และ จุด มุงหมาย ของ การ อาน ได
 ๒. อาน รอยแกว ได ถูกตอง ชัดเจน รวมทั้ง เก็บ ใจความ เมื่อ อาน ในใจ ได
 ๓. อาน บท รอยกรอง ที่ ใช ถอยคํา งายๆ ได
 ๔. เลือก หนังสือ อาน และ บอก ประโยชน ของ การ อาน ได
 ๕. บอก มารยาท ใน การ อาน และ สรางนิสัย รัก การ อาน ได

ขอบขาย เนื้อหา
  เรื่อง ที่ ๑  หลักการ ความ สําคัญ และ จุด มุงหมาย ของ การ อาน
  เรื่อง ที่  ๒  การ อาน รอยแกว
  เรื่อง ที่  ๓  การ อาน รอยกรอง
  เรื่อง ที่  ๔  การ เลือก อานหนังสือ และ ประโยชน ของ การ อาน
  เรื่อง ที่  ๕  มารยาท ใน การ อาน และ สรางนิสัย รัก การ อาน
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กา
รอ

าน

บท ที่๓

 เรื่อง ที่ ๑ หลักการ ความ สําคัญ และ จุด มุงหมาย ของ การ อาน
 ๑. หลักการ อาน
  ๑. ควร มี จุด มุงหมาย ใน การ อาน ทุกครั้ง เพื่อ เปนการ ประเมิน หลัง การ อาน จบ แลว วา 
ได บรรลุ ถึง จุด มุงหมาย หรือไม
  ๒. เลือก อานหนังสือ ตาม ความ สนใจ ของ ตน จะ ได ความรู และ ประสบการณ ตรง กับ 
ความ ตองการ และ กระ ตื้อ รือรน ที่จะ อาน
  ๓. อาน ถูกตอง ตาม อักขรวิธี ออกเสียง ร และ ล ชัดเจน รวมท้ัง การ เวนวรรค ท่ี ถูกตอง 
ซึ่ง การ อาน ประเภท นี้ จะ เปนการ อาน ออกเสียง
 ๒. ความ สําคัญ ของ การ อาน
  ๑. การ อาน เปนการ รับสาร โดย เนน เนื้อหา สาระ ที่ หลากหลาย ผูอาน เลือก ที่จะ อาน ได 
ตาม ความ ตองการ
  ๒. การ อาน ได ความรู ทักษะ และ ประสบการณ ที่ นําไปใช ประโยชน ได
  ๓. การ อาน เปนการ พัฒนา ความคิด ของ ผูอาน
  ๔. การ อาน เปนการ ใชเวลา ให เกิด ประโยชน ได ทั้ง ความรู และ ความ เพลิดเพลิน
 ๓. จุด มุงหมาย ของ การ อาน
  ๑. เพื่อให เกิด ความรู ตามที่ ผูอาน ตองการ เลือก เพราะ สามารถ อาน ได
  ๒. เพื่อให เพลิดเพลิน โดยเฉพาะ การ อาน ประเภท จรรโลง ใจ เชน นิทาน นิยาย 
นวนิยาย เปนตน
  ๓. เพื่อ นํา ความรู ไป ประยุกต ใช โดย ศึกษา จาก เนื้อหา สาระ หรือ ตัวอยาง ของ ผู ที่ 
ประสบ ความ สําเร็จ และ นําไป ปฏิบัติ
  ๔. เพื่อให เปน บุคคล ทันสมัย ทัน เหตุการณ มีความรู รอบดาน ซึ่ง จะ ได จาก การ อาน
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การอานู 

บท ที่๓

ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
 ๑. ใน การ อาน มี หลักการ อยางไรบาง
  ๑.  ________________________________________________________
  ๒.  ________________________________________________________
  ๓.  ________________________________________________________
 ๒. การ อาน มี ความ สําคัญ อยางไร
  ๑.  ________________________________________________________
  ๒.  ________________________________________________________
  ๓.  ________________________________________________________
 ๓. ผูเรียน มี จุด มุงหมาย ใน การ อาน อยางไรบาง
  ๑.  ________________________________________________________
  ๒.  ________________________________________________________
  ๓.  ________________________________________________________

แบบฝกหัด
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กา
รอ

าน

บท ที่๓

 เรื่อง ที่ ๒ การ อาน รอยแกว
 ๑. ความ หมาย ของ รอยแกว
   รอยแกว หมายถึง ขอความ ที่ เขียน ขึ้น โดย ไมได คํานึง การ สัมผัส ตัวอยาง เชน
การ เขียน ตําราเรียน การ เขียน ขาว การ เขียน ประกาศ และ การ เขียน ขอความ ทั่วๆไป
 ๒. การ อาน รอยแกว
  ๒.๑ การ อาน ออกเสียง มี หลักการ อาน ดังนี้
    -  อาน ออกเสียง ให ถูกตอง ตาม อักขรวิธี
    -  อาน อยาง มี จังหวะ แบง วรรคตอน ถูกตอง
    -  อาน อยาง เขาใจ เนือ้เร่ือง น้าํเสยีง จะ ได เหมาะสม เชน อาน เรือ่ง เกีย่วกบั ความ 
สุข เสียง จะ ตอง สดชื่น รื่นเริง หาก เปน เร่ืองเศรา น้ําเสียง จะ ตอง เศรา ตาม ไป ดวย เปนตน
    -  อาน เสียง ดัง ฟง ชัด
  ๒.๒ การ อาน ขอความ บทความ และ เร่ืองสั้น
    ขอความ บทความ และ เร่ืองส้ัน เปนการ อาน รอยแกว สวนใหญ เปนการ อาน ในใจ 
ซึง่ ผูอาน จะ ตอง จบั ใจความ สาํคญั ให ได วา เรือ่ง ที ่อาน คอื อะไร กลาว ถงึ ใคร ทีไ่หน และ เมือ่ไร 
เปน ตน
  ๒.๓ การ อาน จับ ใจความ สําคัญ
   การ อาน จับ ใจความ สําคัญ ผูอาน เมื่อ อาน จบ แลว จะ ตอง จับ ใจความ สําคัญ ได 
เชน เรื่อง อะไร เกิด กับ ใคร เมื่อใด และ มี ผล อยางไร

ตัวอยาง การ อาน จับ ใจความ สําคัญ

         
(หนังสือ พิมพ เดลิ นิวส ฉบับ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒)

นํารอง
นาย จติร พงษ กวาง สุข สถติ ประธาน เจาหนาท่ี ปฏบิติั การ กลุม ธุรกจิ ปโตรเลยีม ข้ันตน 
และ กาซ ธรรมชาติ บริษัท ปตท. เปดเผย วา ปตท. ได รวมกับ บริษัท เกษม ศักด์ิ เทรด ด้ิง 
ผู ประกอบการ ผล ติ เหล็ก เพือ่ ทดลอง ใช กาซ ธรรมชาติ ใน รปู ของ กาซ ธรรมชาติ อดั หรอื 
ซี เอน็ จ ีภายใน โรงงาน ซ่ึง เนน กลุม โรงงาน อตุสาหกรรม ที ่ไมมี แนว ทอ สง กาซฯ ผาน 
โดย จะ ทําให ภาคเอกชน ลด ตนทุน การ ผลิต จาก เดิม ที่ ตอง ใช น้ํามันเตา หรือ ดีเซล ที่ มี 
ราคาสูง



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๑๘

การอานู 

บท ที่๓

ใจความ สําคัญ
   ประธาน เจาหนาที่ ปฏิบัติ การ กลุม ธุรกิจ ปโตรเลียม เปดเผย วา ปตท. ได รวมกับ บริษัท 
เกษม ศักดิ์ เทรด ดิ้ง ทดลอง ใช กาซ ธรรมชาติ ใน รูป ของ กาซ เพื่อ ลด ตนทุน การ ผลิต
  ๒.๔ การ อาน เพื่อ แสดง ความ คิดเห็น และ สรุปความ
   การ อาน เพือ่ แสดง ความ คดิเหน็ ของ ผูอาน ตอ บทความ ขาว หรอื เร่ือง ที ่อาน การ แสดง 
ความ คดิเหน็ สวนมาก จะ แสดง ตอ เนือ้หา สาระ วา นาจะ จรงิ หรอืไม นา เปนไปได หรอืไม นาจะ 
เกิด ได เปนตน
   สวน การ อาน เพือ่ สรุปความ เปนการ อาน แลว นาํ ใจความ สาํคญั มา สรปุความ เปน สาํนวน 
ของ ตน เอง จะ เปนการ สรุป ดวยวาจา หรือ เขียน ก็ได

ตัวอยาง การ อาน เพื่อ แสดง ความ คิดเห็น และ สรุปความ

  

(หนังสือ เดลิ นิวส ฉบับ วันที่ ๑๑ กุมภา พันธ ๒๕๕๒)
ความ คิดเห็น และ สรุปความ
  นบั ได วา เปน การ เสนอ วธิกีาร แกไข และ ชวยเหลือ เกษตรกร ได เปนการ ยดื เวลา ชาํระหน้ี 
โดย ปรับ โครงสราง ของ การ ผลิต ใหม เนื่องจาก ฝนแลง ผล ผลิต อาจจะ ไมมีผล
  การ อาน จบั ใจความ นี ้ครู สามารถ ปรบั เปลีย่น โดย นาํ เหตกุารณ ปจจุบนั หรอื ที ่เกีย่วของ 
ทั้ง ชุมชน มา อาน แทน ได

ภัยแลง...ยืดเวลา ชําระหนี้
 นาย อนันต ภู สิทธิ กุล เลขาธิการ สํานักงาน การ ปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) เปดเผย วา ใน ทกุป พืน้ที ่เกษตรกรรม ในประเทศ ไทย จะ ประสบ กบั สถานการณ 
ภัย แลง ใน ชวง ฤดูหนาว คือ ตั้งแต เดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ และ ตอเนื่อง มา จนถึง ฤดู
รอน คอื ระหวาง เดอืน กมุภาพนัธ-พฤษภาคม โดยเฉพาะ อยางยิง่ เดอืน มนีาคม-เมษายน 
ที่ ทั่ว ทุก ภาค ของ ประเทศ ไทย ตอง ประสบปญหา ภัยแลง และ ใน บางที อาจ เกิด ภาวะ ฝน 
ทิ้งชวง ใน ชวง กลาง ของ ฤดูฝน คือ ตั้งแต ปลาย เดือน มิถุนายน-กรกฏา คม โดย จะ เปน
เวลา ประมาณ ๑-๒ สัปดาห หรือ อาจ ถึง ๑ เดือน
 “สถานการณ ภัยแลง ป ที่ ส.ป.ก. เตรียมพรอม แกไข ปญหา ใน เบื้องตน ไว คาดวา 
นอกจาก พชืไร และ ขาว นาป ที ่อาจจะ ประสบปญหา ขาดแคลน น้าํ หรอื ฝน ทิง้ชวง แลว พชื 
ชนดิ อืน่ คดิวา ไม นาจะ ม ีปญหา แตอยางใด สาํหรบั การ ดแูล ทรัพยากร ใน ชวง แลง อาจจะ 
ประสบปญหา บาง ใน บางพื้นที่ อยางไร ก็ตาม ส.ป.ก. ได เตรียมการ สนับสนุน แหลง ทุน 
เพื่อ การ ปรับ โครงสราง การ ผลิต ใหม และ เหนือ สิ่ง อื่น ใด ส.ป.ก.เช่ือมั่น วา องคความรู 
ที่ เกษตรกร ใน เขต ปฏิรูป ที่ดิน ได พัฒนา มา อยาง ตอเนื่อง จะ สามารถ ชวย ให พวกเขา 
รับมือ และ ผาน วิกฤติ ไป ได ดวย ในที่สุด” นาย อนันต กลาว



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๑๙

กา
รอ

าน

บท ที่๓

 ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
 ๑. ผูเรียน มี หลักการ อาน ออกเสียง อยางไร
  ๑.  _____________________________________________________________
  ๒.  _____________________________________________________________
  ๓.  _____________________________________________________________
  ๔.  _____________________________________________________________

 ๒. ให ผูเรียน ทุกคน อานในใจ เรื่องตอไปนี้ แลว จับ ใจความ สําคัญและ เขียน สรุปความ

               (หนังสือ พิมพ เดลิ นิวส ฉบับ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒)

 ใจความ สําคัญ และ สรุปความ ได ดังนี้
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________

ผูนํายุว เกษตรกร ไทย เตรียม ไป ญี่ปุน
  การ ประชุม คณะกรรมการ บริหาร โครงการฯ โดย มี ตัวแทน ของ ๕ หนวยงาน 
คือ กรม สงเสริม การ เกษตร สํานักงาน ปลัด กระทรวง เกษตร และ สหกรณ
กรม สงเสริม สหกรณ กรม ปศุสัตว และ สํานักงาน การ ปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ การ 
เกษตรกรรม ได มี มติ วา จะ ใหยุว เกษตร เขา รับ การ ฝกงาน ตาม โครงการฯ ณ 
ประเทศ ญี่ปุน ใน ปนี้ จํานวน ๒๑ คน
  ยุว เกษตร ที่ ผาน การ คัดเลือก จะ ตอง เขา รับ การอบรม พื้นฐาน การ เกษตร 
และ ภาษา ญี่ปุน โดย กรม สงเสริม การ เกษตร ใน ระหวาง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ ถ งึ ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๒ ณ ศนูย สงเสริม เยาวชน เกษตร จ. กาญจนบุร ี
และ กําหนด เดินทาง ไป ฝกงาน ณ ประเทศ ญี่ปุน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒

แบบฝกหัด



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒๐

การอานู 

บท ที่๓

 เรื่อง ที่ ๓ การ อาน รอยกรอง
  ๑. ความ หมาย ของ รอยกรอง
   รอยกรอง หมายถึง คํา ประพันธ แตงขึ้น โดย มี การ สัมผัส ให คลองจอง กัน
  ๒. การ อาน รอยกรอง
   ๒.๑ การ อาน คํา คลองจอง บท กลอม เด็ก และ เพลง พื้นบาน ใหอาน เปนจังหวะ 
หรือ ให คลองจอง มี การ เอื้อน คํา เปนตน
ตัวอยาง คํา คลองจอง
  ขงิกร็า ขากแ็รง, คน รกั เทา ผนื หนงั คน ชงั เทา ผนื เสือ่, โยกเยก เอย น้าํทวม เมฆ เปนตน
ตัวอยาง บท กลอม เด็ก
   โอ ละเห เอย แม จะเห ให นอนวัน
 ตื่นขึ้น มา จะ อาบน้ํา ทําขวัญ นอนวัน เถิด แมคุณ
   พอ เนื้อ เย็น เอย แม มิ ให เจา ไป เลน ที่ ทาน้ํา
 จระเข จะ มา มัน จะ คาบ เจา เขาถ้ํา
 เจา ทองคํา พอคุณ

ตัวอยาง เพลง พื้นบาน
เพลง เกี่ยวขาว

ควา เถิด หนา แม ควา รีบ ตะบึง ถึง คันนา จะ ได พูดจา กัน เอย
เกี่ยว เถิด หนา แม เกี่ยว อยา มัว แลเหลียว เคียว จะ บาด มือ เอย

   ๒.๒ การ อาน กลอนสุภาพ
    จังหวะ ใน การ อาน คํา ใน กลอนสุภาพ แบง คํา ตาม แผนผัง ดังนี้
       ๐๐๐/๐๐/๐๐๐/  ๐๐๐/๐๐/๐๐๐/
      ๐๐๐/๐๐/๐๐๐/  ๐๐๐/๐๐/๐๐๐/
    ภายใน ๑ วรรค มี ๘ คํา จะ อาน๓/๒/๓ หาก มี ๙ คํา จะ อาน ๓/๓/๓
    กลอนสุภาพ บท หนึ่ง จะ มี ๒ บาท
   บาท ที่ ๑  เรียกวา  บาท เอก มี ๒ วรรค คือ สดับ, รับ
   บาท ที่ ๒  เรียกวา  บาทโท มี ๒ วรรค คือ รอง และ สง ดังนี้

 สดับ รับ
บาท เอก ๐๐๐/๐๐/๐๐๐ ๐๐๐/๐๐/๐๐๐
 รอง สง
บาทโท ๐๐๐/๐๐/๐๐๐ ๐๐๐/๐๐/๐๐๐

๑ บท



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๒๑

กา
รอ

าน

บท ที่๓

ตัวอยาง กลอนสุภาพ
    ถึง บาง พูด พูดดี เปน ศรี ศักดิ์  มี คน รัก รส ถอย อรอย จิต
  แมน พูด ชั่ว ตัว ตาย ทําลาย มิตร   จะ ถูก ผิด ใน มนุษย เพราะ พูดจา
              (สุนทร ภู)

แบบฝกหัด

ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
๑. ความ หมาย ของ รอยกรอง คือ
 ______________________________________________________________
๒. การ อาน กลอนสุภาพ มี ดังนี้
 ______________________________________________________________

 เรื่อง ที่ ๔ การ เลือก อานหนังสือ และ ประโยชน ของ การ อาน
 ๑. การ เลือก อานหนังสือ
   ๑.  อานหนังสือ ตาม ความ สนใจ หรือ ความ ตองการ ซึ่ง สามารถ หา อาน ไดที่ หองสมุด 
ประชาชน หรือ ศูนย การ เรียนรู ชุมชน หรือ ที่อื่นๆ
   ๒. การ เลอืก อานหนังสอื กอน อืน่ จะ ตอง ด ูท่ี สารบัญ เพือ่ ด ูเนือ้ หาวา ตรง กบั ความ สนใจ 
และ ตองการ อาน หรือไม
   ๓. อาน เพื่อ หา สาระ ตรง กําหนด ความ ตองการ ให อาน รายช่ือ หนังสือ ใน หนา 
บรรณานกุรม เพราะ จะ ม ีรายช่ือ หนังสอื ที ่ประกอบการ เขยีน ซึง่ จะ ม ีเนือ้หา สาระ ใกลเคยีง กบั 
สิ่ง ที่ ตองการ
   ๔. พจิารณา จาก ผูเขยีน วฒุ ิการ ศกึษา หรอื ประสบการณ ทาํให เชือ่มัน่ ได วา เปน หนงัสอื 
ที่ มี คุณภาพ
   ๕. ด ูจาก ชือ่ หนังสอื ทีจ่ะ อาน นอกจาก พจิารณา เนือ้หา สาระ แลว จะ ตอง ด ูคณุภาพ การ 
พิมพ ตัวหนังสือ ภาพประกอบ และ ราคา วา เหมาะสม หรือไม
 ๒. ประโยชน ของ การ อาน
   ประโยชน ที่ ได
  ๑. ไดรับ ความรู ความคิด และ ประสบการณ ที่จะ นําไปใช ประโยชน ได
   ๒. ไดรับ ความ เพลิดเพลิน ผอนคลาย
  ๓. ใชเวลา วาง ให มี ประโยชน



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒๒

การอานู 

บท ที่๓  เรื่อง ที่ ๕ มารยาท ใน การ อาน และ สรางนิสัย รัก การ อาน
 ๑. มารยาท ใน การ อาน
   ๑. ไม อาน เสียง ดัง รบกวน ผูอื่น
   ๒. อาน เสร็จ แลว ควร เก็บ หนังสือ ไว ที่ เดิม
   ๓. ไม ควร อาน เรื่อง สวนตัว ของ ผูอื่น
   ๔. ไม ขีดเขียน ทําลาย หนังสือ ที่ เปน สมบัติ ของ สวนรวม
   ๕. ไม ชะโงก หนา ไป อาน ในขณะที่ ผูอื่น กําลัง อาน
 ๒. การ สรางนิสัย รัก การ อาน
   ๑. อานหนังสือ ที่ ตน เอง ชอบ
   ๒. อาน อยาง มี สมาธิ และ จับ ใจความ ได
   ๓. อานหนังสือ ทุกคร้ัง ที่วาง
   ๔. ควร มี หนังสือ ติดตัว เสมอ เพื่อ อาน ได ทุกครั้ง ที่ ตองการ
   ๕. ควร อาน และ จดบันทึก ขอความ คติ ที่ ตน เอง ชอบ

ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
 ๑. ผูเรียน จะ เลือก หนังสือ อาน ได อยางไร
   ๑.   _______________________________________________________
   ๒.  _______________________________________________________  
   ๓.  _______________________________________________________
 ๒.ประโยชน ของ การ อาน มี ดังนี้
   ๑.  _______________________________________________________
   ๒.  _______________________________________________________
   ๓.   _______________________________________________________

แบบฝกหัด

แบบฝกหัด
ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
๑. ผูเรียน จะ มี มารยาท ใน การ อาน อะไร บาง ที่ นอกเหนือ จาก การ ศึกษา ขางตน
  ๑.  __________________________________________________________  
  ๒.  __________________________________________________________  
  ๓.  __________________________________________________________



รายวิชา ภาษา ไทย (พท ๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๒๓

การ เขียนบท ที่  ๔
สาระสําคัญ
 การ เขียน เปน ทักษะ สําคัญ ที่ ฝกฝน ได การ เขียน อักษร ไทย และ การ เขียน สะกดคํา ได 
ถูกตอง จะ นําไปสู การ เขียน อื่นๆ ได เปน อยาง ดี

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง ผูเรียน สามารถ
 ๑. อธิบาย หลักการ และ ความ สําคัญ ของ การ เขียน ได
 ๒. อธบิาย การ เขยีน อกัษร ไทย สะกดคาํ เขยีน สือ่สาร และ เขยีน ตาม รปูแบบ ตางๆ ได
 ๓. อธิบาย การ เขียน รายงาน การ คนควา และ อางอิง ความรู กรอก รายการ ได
 ๔. บอก มารยาท ใน การ เขียน และ นิสัย รัก การ อาน

ขอบขาย เนื้อหา
  เรื่อง ที่  ๑  หลักการ เขียน และ ความ สําคัญ ของ การ เขียน
  เรื่อง ที่  ๒  การ เขียน ภาษาไทย
  เรื่อง ที่  ๓  การ เขียน สะกดคํา และ ประสม คํา
  เรื่อง ที่  ๔  การ เขียน สื่อสาร
  เรื่อง ที่  ๕  การ เขียน ตาม รูปแบบ
  เรื่อง ที่  ๖  การ เขียน รายงาน การ คนควา และ อางอิง ความรู
  เรื่อง ที่  ๗  การ เขียน กรอก รายการ
  เรื่อง ที่  ๘  มารยาท ใน การ เขียน และ นิสัย รัก การ เขียน



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒๔

การเขียน 

บท ที่๔

 เรื่อง ที่ ๑ หลักการ เขียน และ ความ สําคัญ ของ การ เขียน

 ๑. หลักการ เขียน
  ๑. ขอความ ที่ เขียน เรียบรอย และ สะอาด
  ๒. มีความรู ความ เขาใจ ใน เร่ือง ที่ เขียน
  ๓. เขียน ถูกตอง ตามหลัก ภาษา และ สะกด ถูกตอง
  ๔. มี จุด มุงหมาย ใน การ เขียน
  ๕. เขียน ดวย ความรู และ ความ สามารถ ที่ ถายทอด ความรู ความรูสึก
   ตาม ความ ตองการ ของ ตน ได

 ๒. ความ สําคัญ ของ การ เขียน
  ๑. เปนการ สื่อสาร ที่ จะแจง ให ผูอื่น ได ทํางาน หรือ ปฏิบัติ ตาม
  ๒. เปนการ เผยแพร ความรู วิทยา การ ใหผู อื่น ได ทราบ และ นําไปใช ประโยชน
  ๓. เปนการ บันทึก สาระสําคัญ เพื่อ เปน หลักฐาน และ นําไปใช ประโยชน
  ๔. เปนการ เขยีน ที ่สามารถ นาํไป ประกอบ อาชพี ได เชน การ เขยีน ขาว และ การ 
เขียน นวนิยาย หรือ การ เขียน บทละคร เปนตน

ตอบ คํา ถาม ตอ ไป นี้
 ๑. ผูเรียน มี หลักการ เขียนอยางไรบาง
   _______________________________________________________  
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________

 ๒. การ เขียน นําไปใช ประโยชน ได อยางไรบาง
   _______________________________________________________  
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________

แบบฝกหัด



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๒๕

กา
รเ
ขีย

น 

บท ที่๔

 เรื่อง ที่ ๒ การ เขียน ภาษาไทย
 ๑. พยัญชนะ
   ภาษาไทย มี พยัญชนะ  ๔๔  ตัว  คือ
   ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ 
ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
 ๒. สระ
   สระ มี ๒๑ รูป ดังนี้

   ะ เรียก วา วิสรร นีย
    ั เรียก วา ไมหันอากาศ
    ็  เรียก วา ไมไตคู
   า เรียก วา ลากขาง
    ิ เรียก วา  พินท อิ
    ุ เรียก วา ตีน เหยียด
    ู เรียก วา  ตีน คู
     เรียกวา ฝนทอง
    ํ เรียก วา นิคหิต, นฤคหิต
   “ เรียก วา ฟนหนู
   เ เรียก วา ไมหนา

 ๓. วรรณยุกต  มี ๔ รูป
  ๑.    เรียก วา ไมเอก
  ๒.    เรียก วา ไมโท
  ๓.    เรียก วา ไมตรี
  ๔.    เรียก วา ไมจัตวา
 ๔. เลข ไทย
  เปน ตัวอักษร ที่ ใช แทน การ นับ  คือ   ๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙

   ใ เรียก วา ไมมวน
   ไ เรียก วา ไมมลาย
   โ เรียก วา ไมโอ
   อ เรียก วา ตัวออ
   ย เรียก วา ตัวยอ
   ว เรียก วา ตัว วอ
   ฤ เรียก วา ตัว รึ
     เรียก วา ตัว รือ
   ฦ เรียก วา ตัว ลึ
     เรียก วา ตัว ลือ 



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒๖

การเขียน 

บท ที่๔

แบบฝกหัด

ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
 บอกชื่อ สระ ดังนี้ 
 ๑. ะ เรียก วา  ____________________________________
 ๒.  ุ เรียก วา  ____________________________________
 ๓.  ู เรียก วา  ____________________________________
 ๔. เ เรียก วา  ____________________________________
 ๕. ไ เรียก วา  ____________________________________
 ๖. โ เรียก วา  ____________________________________
 ๗. ย เรียก วา  ____________________________________
 ๘. ว เรียก วา  ____________________________________
 ๙. ฤ เรียก วา  ____________________________________
 ๑๐.   เรียก วา  ____________________________________

 เรื่อง ที่ ๓ การ เขียน สะกด และ ประสม คํา 

 ๑. การ เขียน สะกดคํา
  การ สะกดคํา หมายถึง การ ออกเสียง จําแนก คํา เพ่ือให ทราบ สวนประกอบ ของ คํา
  ๑.๑ คํา ที่ มี ตัวสะกด เปน คํา ที่ ประสม ดวย พยัญชนะ สระ และ พยัญชนะ ทาย คํา 
แบง เปน ๘ มาตรา
   ๑.๑.๑ มาตรา แมกง คือ  พยางค ที่ มี ตัว ง สะกด เชน จาง บาง
   ๑.๑.๒ มาตรา แมกม คือ  พยางค ที่ มี ตัว ม สะกด เชน ถม ดม
   ๑.๑.๓ มาตรา แม เกย คือ  พยางค ที่ มี ตัว ย สะกด เชน เลย ตาย
   ๑.๑.๔ มาตรา แม เกอว คือ  พยางค ที่ มี ตัว ว สะกด เชน สาว เลว แจว
   ๑.๑.๕ มาตรา แมกน    คือ  พยางค ที ่ม ีตวั น สะกด เชน กนิ นอน หรอื 
ที่ ตัว อื่นที่ ทําหนาที่ และ ออกเสียง เหมือน  น สะกด คือ ญ ณ ร ล ฬ เชน จรูญ คูณ ขจร 
มูล และ ทมิฬ
   ๑.๑.๖ มาตรา แมกก คือ  พยางค ที ่ม ีตวั ก สะกด เชน มาก จาก หรือ 
ตัว อื่น ที่ทําหนที่และ ออกเสียง เหมือน มี  ก  สะกด คือ ข ค ฆ เชน สุข พรรค และ เมฆ
   ๑.๑.๗ มาตรา แม กด คือ  พยางค ที่ มี ตัว ด สะกด เชน กด มด หรือ 
ตัว อื่น ที่ ทําหนาที่ และ ออกเสียง เหมือน มี ตัว ด สะกด  เชน จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ 



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๒๗

กา
รเ
ขีย

น 

บท ที่๔

ศ ษ และ ส เชน ดุจ ราช กาซ กฎ นาฏศิลป รัฐ ครุฑ วุฒิ มารุต รถ บาท พุทธ เพศ 
เศษ และ รส
  ๑.๒ คํา ที่ ไมมี ตัวสะกด เปน คํา ที่ ประสม ดวย พยัญชนะ ตน สระ หรือ คํา ที่ มี ตัว
สะกด ใน แม ก กา เชน จะ นํา ไป เปนตน

 ๒. การ ประสม คํา เปนการ สรางคํา โดย ใช พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต
 

คํา พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต
 บาน
ราน
งาม
ลิ้น

 บ
ร
ง
ล

า
า
า
ิ

น
น
ม
น

-

-


 การ อาน ออกเสียง สะกด เชน
 บาน อาน วา บอ –  อา –  นอ  –  บาน
 งาม อาน วา งอ  –  อา –  มอ  –  งาม
 ราน อาน วา รอ  –  อา –  นอ  –ราน– โท  –  ราน
 ลิ้น  อาน วา ล อ –  อิ  –  น  –  โท  –  ลิ้น





หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๒๘

การเขียน 

บท ที่๔

 ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
 ๑. ใหยกตัวอยางคํา ที่ สะกด ดวย แมกง  แมกน  แมกม  แม กบ และ  แม เกย
  อยาง ละ ๓ คํา
  แมกง 
   _____________________________________________________________
  แมกน  
   _____________________________________________________________
  แมกม 
   _____________________________________________________________
  แม กบ
   _____________________________________________________________
  แม เกย
   _____________________________________________________________
 ๒. ใหยกตัวอยางประสม คํา ที่ มี พยัญ ชนะ สระ และ วรรณยุกต มา ๕ ตัว
  ๑. ___________________________________________________________
  ๒.___________________________________________________________
  ๓. ___________________________________________________________
  ๔. ___________________________________________________________
  ๕. ___________________________________________________________

แบบฝกหัด



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๒๙

กา
รเ
ขีย

น 

บท ที่๔

 เรื่อง ที่  ๔  การ เขียน สื่อสาร
 การ เขียน สื่อสาร หมายถึง การ เขียน ที่ ผูอื่น อาน แลวไดความ ตาม จุด มุงหมายของ
ผูเขียน ใน ระดับ ประถมศึกษา นี้ ของ ผูเรียนกศน.ควร จะ เขียน สิ่ง ตางๆ เหลานี้ ได

 ๑. การ เขียน ประวัติ ตน เอง
  การ เขียน ประวัติ ตน เอง เปนการ เขียน ขอความ เพื่อ แสดงตน ให ผูอื่น รูจัก ราย
ละเอียด เกี่ยวกับ เจาของ ประวัติ หัวขอ หลักๆ ควร มี ดังนี้

ประวัติตนเอง

ชื่อ....................................................นามสกุล.........................................................
เกิด วันที่............เดือน ................................... พ.ศ. ....................อายุ ....................
สถานภาพ สมรส....................................................................................................
อาชีพ...................................................................................................................
ที่อยู......................................................................................................................
............................................................................................................................
สถาน ที่ทํางาน .........................................................................................................
..............................................................................................................................
ประวัติการ ศึกษา .....................................................................................................
..............................................................................................................................
ประสบการณ ใน การ ทํางาน ......................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
ความ รูความ สามารถ พิเศษ ......................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๓๐

การเขียน 

บท ที่๔

 ๒. การ เขียน บันทึก ประจําวัน
  การ เขยีน บนัทกึ ประจําวนั เปนการ เขยีน เกีย่วกับ สิง่ ที ่ทาํ ที ่พบ หรือ ที ่เกีย่วของ 
กับ ผูอื่น ใน วัน นั้นๆ  หลัก การ เขียน บันทึก ประจําวัน ไดแก
  ๑. บันทึก เปนประจํา ทุกวัน
  ๒. บันทึก ตาม ความ เปนจริง
  ๓. เลือก บันทึก เฉพาะ เร่ืองสําคัญ หรือ ที่ ตองการ จดจํา
  ๔. ใช ภาษา ถอยคํา งายๆ อยาง ไม เปนทางการ และ ขอความ กระชับ
  ๕. อาจ แทรก ความรูสึก และ ความ คิดเห็น ของ ผูบันทึก

ตัวอยาง การ เขียน บันทึก ประจําวัน

 ๓. การ เขียน เลา เรื่อง เกี่ยวกับ ขาว หรือ เหตุการณ
  การ เขียน เลา เรื่อง เปนการ เขียน จาก ประสบการณ ตรง ให ผูอื่น เขาใจ โดยมีหลัก
การเขียน ดังนี้
  ๑. เขียน ตาม ความ จริง
  ๒. ใช ภาษา ที่จะ ให ผูอื่น เขาใจ และ ละเอียด พอที่จะ อาน เขาใจ
  ๓. เขียน ให ถูกตอง ตามหลัก ภาษาไทย
  ๔. อาจจะ มี เนื้อหา สาระ แสดง ความ คิดเห็น หรือ ขอ เสนอแนะ อื่นๆ  ได

ตัวอยาง การ เขียน เลา เรื่อง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
 วันนี้ ตื่นนอน ตอนเชา ตอง รีบไป ทํางาน ที่ทํางาน มี การ ประชุม เกี่ยวกับ แผนการ 
ทํางาน ใน เดือน มีนาคม ตั้งแต เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ตอนบาย ทํางาน ที่ ยัง ไม เสร็จ 
ให เสร็จ กลับ บาน และ ถึง บาน เวลา ๑๘.๓๐ น. รถติด มาก ถึง ชา กวา ทุกวัน เหนื่อย กับ 
การ เดินทาง มาก

เหตุการณ ที่ ประทับใจ
 เมื่อหยุด งาน ได ไป เที่ยว ทะเล ที่ จังหวัด ระยอง เรียกวา บานเพ  ขณะ ที่ นั่งเลน
 ริม ชายหาด มี เด็ก ถูก มอเตอร ไซต ชน จึงเดิน ไป ดู เด็ก ไดรับ บาดเจ็บ เล็กนอย คงจะ ชน ไม 
แรง รถ มอเตอร ไซตขับ เลยไป แลว ไมยอมหยุด ดู เลย คง คิดวา ไม เปน อะไร มาก เรา จึง พา 
เด็ก ไป สงที่สถานีอนามัย ที่อยู ใกลๆ  เจาหนา ที่ ได ทําความสะอาดบาดแผล และ ใสยา ให 
เรา ได พา เด็ก ไป สง ที่ บาน และ เรา ก็ กลับ มา นั่ง ชม ทะเล ที่ บานเพ ตอ จนถึง บาย ๔ โมง เย็น 
จึง กลับ บาน
 วันนี้ ได ทําความดี เปน เหตุการณ ที่ ประทับใจที่ได ชวยเหลือ เพื่อน มนุษย
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ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
 ๑. ทาน คิดวา ใน การ เขียน ประวัติตนเอง ขอความ ใด สําคัญที่สุด
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
 ๒. ให ผูเรียนเขียน บันทึก ประจําวัน
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
 ๓. ให ผูเรียนเขียน เลา เรื่อง หรือ เหตุการณที่ประทับใจ
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________
   _______________________________________________________

แบบฝกหัด



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๓๒

การเขียน 

บท ที่๔

 เรื่อง ที่ ๕ การ เขียน ตาม รูปแบบ
 การ เขียน ตาม รูปแบบ เปนการ เขียน ตามแบบ ที่ กําหนด เชน การ เขียน เรียงความ   
 ๑. การ เขียน เรียงความ
   การเขียนเรียงความ  เปนการ แสดงออก ทาง ความคดิ และ ประสบการณ ของ ผูเขยีน
เพื่อ ให ผูอื่น ทราบ ซึ่ง มี รูปแบบ ใน การ เขียน 
  ๑. ชื่อเรื่อง จะ บอก เคา โครงเร่ือง ได เชน โรงเรียน ของ ฉัน ชุมชน ที่ ฉัน อยู เปนตน
  ๒. การเขียนเรียงความ จะ มีองคประกอบอยู ๓ สวน คอื
   ๑. คาํนาํ เปนการ เร่ิมตน ของ เรยีงความ ที ่เปน สวน ดงึดูดใจ ให สนใจ อาน ทัง้เร่ือง
   ๒. เนือ้เรือ่ง เปน เนือ้หา สาระ ของ เรียงความ ทัง้ เร่ือง จะ ตอง คดิ โครงเรือ่ง กอน จงึ
จะ เขียน และ เขียน รายละเอียด ตอไป
   ๓. บทสรุป เปนการ สรุป แกน ของ เร่ือง ไม ควร จะ ยาว มาก
  ๒. การ ยอความ
   การ ยอความ เปนการ สรปุ ใจ ความสาํคญั จาก เรือ่ง ที ่อาน ดวย ภาษา หรอืสาํนวน ของ 
ตน เอง
  หลักการ ยอความ
  ๑. ยอความ ตาม รูปแบบ ของ การ ยอความ
  ๒. อาน เรื่อง ที่จะ ยอ จน เขาใจ
  ๓. พิจารณา ใจความ สําคัญ และ นํามา เขียน เปน ภาษา หรือสํานวน ของ ตน เอง
  ๔. รปูแบบ ของ การ ยอความ จะ ม ีคาํนาํ เพือ่ เขียน ทีม่า เบือ้งตน ของ ยอความ นัน้ เชน
  ยอความ เร่ือง..............................ของ(ผูแตง).................................................
จาก หนังสือ ................................................ความ วา......................................................
ยอ ขาว เรือ่ง .....................................เขยีน โดย ..................................................................
  จาก หนังสือ ........................................ ความ วา.................................................
ยอหนา ตอมา จะ เปน ใจความ สาํคญั จาก การ อาน................................................................

ตัวอยาง ยอความ
เมือง โอง แนะ ระวัง ไฟปา
 นาย สุเมธ ชัย เลิศ วณิช กุล ผู วาราชการ จังหวัด ราชบุรี กลาว ถึง การ รณรงค ประชา สัมพันธ 
ปองกัน ไฟปา วา เน่ืองจาก ใน ขณะน้ี เขาสู ชวง ท่ี มี อากาศ แหงแลง และ มี ลมแรง อีก ท้ังเปน ระยะ
เวลา ที่ เกษตรกร เก็บเก่ียว พืชผล ทาง การ เกษตร แลว  และ มักจะ เผา ซากพืช ตอ ซัง ขาวฝา ง 
อนั เปน เหตุ ให เกดิ ไฟไหม ลกุลาม เขาไป ยงั พืน้ที ่ปาไม จน กลาย เปน ไฟปา   สราง ความ เสยีหาย 
แก พันธุไม และ สัตวปา รวมท้ัง ทําให สภาวะ โลก รอน รุนแรง ยิ่งขึ้น ดังนั้น จังหวัด ราชบุรี จึงขอ 
ความ รวมมือ จาก ประชาชน ใน จังหวัด อยาเผาวัส ดุ ส่ิงของ ใดๆ อัน เปน สาเหตุ ให เกิด ไฟปา ได 
และ หาก พบเห็น ไฟปา กรุณา แจง ให ศูนย ปฏิบัติ การ ควบคุม ไฟปา ภาคกลาง ทราบ ดวย

(หนังสือ พิมพ เดลิ นิวส ฉบับ วันท่ี ๑๑ กุมภา พันธ ๒๕๕๒) 
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  ยอ ขาว เร่ือง เมือง โอง แนะ ระวัง ไฟปา จาก หนังสือ พิมพ เดลิ นิวส ฉบับ วันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ หนา ๑๕ ความ วา
  นาย สุเมธ ชัย เลิศ วณิช กุล ผู วาราชการ จังหวัด ราชบุรี จัดให มี การ รณรงค ประชา สัมพันธ 
ให ประชาชน ระวงั ไฟปา เผา ซากพชื ตอ ซงั  ฟางขาว  จน เกดิเหตุ เปน ไฟปา สราง ความ เสยีหาย 
แก พันธุไม สัตวปา และ ทําให ภาวะ โลก รอน หาก พบเห็น ไฟปา แจง ศูนย ปฏิบัติ การ ควบคุม 
ไฟปา ภาค กลาง ทราบ

  ๓. การ เขียน จดหมาย
   จดหมาย ที ่ผูเรยีน ควร ศกึษา ใน ระดับ ประถมศึกษา คอื การ เขียน จดหมาย กจิธรุะ

  หลักการ เขียน จดหมาย
  ๑. เขียน ใหสะอาด เรียบรอย
  ๒. อาน และ เขา ใจความ ประสงค ชัดเจน
  ๓. ใช ภาษาสุภาพ และ ถูกตอง ตามหลัก ภาษา
  ๔. ถูกตอง ตาม รูปแบบ การ เขียน จดหมาย

รูปแบบ การ เขียน จดหมาย กิจธุระ

  สถานที่...................................................
  วัน..........เดือน.....................ป................ 
เรื่อง ........................................................................
เรียน .................................................................
 (ขอความ) ....................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
  คํา ลงทาย ..............................................
  ชื่อ ผูเขียน จดหมาย .................................



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๓๔

การเขียน 

บท ที่๔

ตัวอยาง การ เขียน จดหมาย กิจธุระ
 
      กลุม พัฒนา เศรษฐกิจ พอเพียง
      ต.บางใหญ อ. บางใหญ จ.นนทบรุ ี๑๑๑๔๐
      ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒
เรื่อง  ขอยืม อุปกรณ กีฬา
เรียน  ผู อํานวยการ กศน. อําเภอบางใหญ
 ดวย กลุม พัฒนา เศรษฐกิจ พอ เพีอง  จะ ให มี การ แขงขัน กีฬา ภายใน ใน วันที่ ๒๐  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ เวลา ๘.๐๐ –  ๑๗.๐๐ น. 
 จึง ใคร ขอยืม อุปกรณ กีฬา เพื่อ ใช ประกอบการ แขงขัน จํานวน ๕ รายการ ดังนี้
 ๑. ลูกฟุตบอล ๓ ลูก
 ๒. ลูก บาสเก็ต บอล ๒ ลูก
 ๓. ไม แบดมินตัน ๓ คู
 ๔. เซปก ตะกรอ ๘ ลูก
 ๕. นกหวีด ๕ ตัว
โดย จะ คืน อุปกรณ ดังกลาว ภายใน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 จึง เรียน มา เพื่อ โปรด ทราบ และ พิจารณา

      ขอ แสดง ความ นับถือ

 (นายเด ชา ไทย จง เจริญ)
 ประธาน กลุม พัฒนา เศรษฐกิจ พอเพียง

 ทาน คิดวา ใน การ เขียน ประวัติตนเอง ขอความ ใด สําคัญที่สุดเพราะเหตุใด
 1. เขียน เรียงความ เรื่อง ครอบครัว ของ ฉัน
 2. ยอ ขาว จาก หนังสือ พิมพ 1 เร่ือง โดย แนบ ตนฉบับ ขาว ดวย
 3. เขียน จดหมาย กิจธุระ 1 ฉบับ
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
   _______________________________________________________________

แบบฝกหัด
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 เรื่อง ที่ ๖ การ เขียน รายงาน การ คนควา และ อางอิง ความรู

  ๑. การ เขียน รายงาน การ คนควา
   การ เขียน รายงาน เปนการ เขียน ผล การ ศึกษา จากการ คนควา เพื่อ นําเสนอ 
ผู บังคับ บัญชา หรือ ผูสอน

  หลักการ เขียน รายงาน
  ๑. ขอมูล ที่ เขียน ตอง เปนความ จริง
  ๒. ขอมูล ใด ที่ นํามาจาก ผูรู อื่น ตอง เขียน เปน เชิงอรรถ และ บรรณานุกรม
  ๓. เขียน เปนทางการ ใช ภาษา ถูกตอง และ ชัดเจน

  สวนประกอบ ของ รายงาน
  ๑. ปก หนา ประกอบดวยสื่อ เร่ือง ชื่อ ผูเขียน และ นําเสนอ ผูใด
  ๒. คํานํา เปนความ เรียง มี ๓ สวน คือ ความ เปนมา และ วัตถุ ประสงค สาระ ของ 
รายงาน ประโยชน ที่ ไดรับ และ ขอบคุณ ผูมีสวน ชวยเหลือ
  ๓. สารบัญ
  ๔. เนื้อหา สาระ
  ๕. บรรณานุกรม

  ๒ . การ เขียน อางอิง ความรู
   การ เขียน อางอิง ความรู หมายถึง การ เขียน เชิงอรรถ และ บรรณานุกรม

   ๑. เชิงอรรถ
    เชิงอรรถ เปน ชื่อ ผูเขียน ป ที่ พิมพ และ เลข หนา หนังสือ ที่ นําไปใช ประกอบ
การ เขียน เชน อุทัย  ศิริ ศักดิ์ (๒๕๕๐, หนา ๑๖) การ ฟง หมายถึง การ รับสาร และ ตีความ 
สาร ที่ ไดยินหรืออาน การ เขียน อางอิง แบบนี้ จะ ไมได เขียน ชื่อ หนังสือ ชื่อ หนังสือ จะ เขียน ใน 
หนา บรรณานุกรม

   ๒. บรรณานุกรม
    บรรณานุกรม ประกอบดวย รายชื่อ หนังสือ ที่ ใช ประกอบการ เขียน โดย จะ 
ตอง เขียน เรียง ตาม ตัวอักษร ชื่อ ผูแตง โดย เขียน ชื่อ ผูแตง ชื่อ หนังสือ ชื่อ สถานที่ พิมพ
ชื่อ โรงพิมพ และ ป ที่ พิมพ เชน
    กนกอร  ทองคํา. การ ใช ภาษาไทย,  กรุงเทพฯ : ไทย วิวัฒน, ๒๕๔๙.
     ศิริอร  ทอง อําไพ. หลักการ ใช ภาษา,  นนทบุรี :ไทยเจริญ, ๒๕๕๐



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๓๖

การเขียน 

บท ที่๔

 เรื่อง ที่ ๗ การ เขียน กรอก รายการ
  การ กรอก รายการ เปนการ กรอก แบบฟอรม ของ หนวยราชการ หรอื หนวยงาน ตางๆ 
ที่ ให กรอก เพื่อ แสดง ขอมูล ที่ หนวยงาน นั้นๆ ตองการ ทราบ เชน การกรอกใบสมัครเรียน
การ กรอก แบบฟอรม การ ติดตั้ง โทรศัพท หรือ การ กรอก แบบฟอรม การ ขอ ใช ไฟฟา เปนตน
 หลักการ กรอก แบบ รายการ
  ๑. อาน ขอความ ใน แบบ รายการ นั้นๆ ให เขาใจ กอน จะ เขียน ขอความ
  ๒. เขียน ให ถูกตอง และ สะอาด
  ๓. กรอก ขอความ ตาม ความ จริง
  ๔. ใช ถอยคํา สั้นๆ และ กะทัดรัด
  ๕. ปฏิบัติ ตาม ขอบังคับ หรือ คํา แนะนํา ของ แบบ รายการ นั้นๆ
 แบบ รายการ ที่จะ ใช ใน ชีวิต ประจําวัน
  ๑. แบบฟอรมธนาณัติ
  ๒. แบบฟอรม สงพัสดุ ทาง ไปรษณีย

ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
 ๑. สวนประกอบ ของ รายงาน มี ดังนี้
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
 ๒. ขอความ ใน เชิงอรรถ บอก อะไร บาง
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
 ๓. บรรณานุกรม บอก ให เรา รู อะไร บาง
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________

แบบฝกหัด



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๓๗

กา
รเ
ขีย

น 

บท ที่๔

  ๓. แบบฟอรมสมัคร ตางๆ
  ๔. แบบฟอรม คํารอง
  ๕. แบบฟอรมสัญญา
  ๖. แบบฟอรมฝากเงิน แบบฟอรม ถอนเงิน ของ สถาบัน การเงิน

 เรื่อง ที่ ๘ มารยาท ใน การ เขียน และ นิสัย รัก การ เขียน
  ๑. มารยาท ใน การ เขียน
   ๑. เขียน ถูกตอง และ ชัดเจน ให ผูอื่น อาน ได
   ๒. เขยีน เชิง สรางสรรค ไม เขยีน เพือ่ ทาํลาย หรอื ทาํใหเกดิ ความ เสยีหาย แก ผูอืน่
   ๓. เขียน ใน สถานที่ ควร เขียน ไมได เขียน ในที่ ไมสมควร เชน สถาน ที่สาธารณะ
   ๔. เขียน ทุกอยาง ดวย ขอมูล ที่ เปนความ จริง
   ๕. ไม ขดี หรอื เขยีน ขอความ ใน หนงัสอื เอกสาร และ อืน่ๆ ที ่เปนของ ประชาชน 
โดย รวม เชน หนังสือ ใน ศูนย การ เรียน หรือ หองสมุด
  ๒. นิสัย รัก การ เขียน
   ๑. เริ่มตน ดวย การ เขียน สิ่งท่ี งาย และ ไม ใชเวลา มาก
   ๒. เขียน ตอ เนื่องจาก การ เขียน ครั้งแรก เชน การ เขียน บันทึก ประจําวัน
   ๓. เร่ิม เขยีน ดวย ขอความ ที ่งาย และ สัน้ และ กาํหนด เวลา กบั ตน เอง ให พยายาม 
เขียน ทุกวัน ตาม ระยะเวลา ที่ พอใจ จะ ทําให เขียน ได โดย ไม เบื่อหนาย

แบบฝกหัด

  ให ผูเรียน เลือก กรอก แบบ รายการ ขางลาง นี้ ๒ ชนิด โดย ใช แบบฟอรม จริง 
จาก หนวยงาน นั้นๆ และจัดเก็บไวในสมุดแบบฝกหัดหรือแฟมขอมูลวิชาภาษาไทย
  ๑. แบบฟอรมธนาณัติ
  ๒.  ใบสงพัสดุ ทาง ไปรษณีย
  ๓. ใบสมัคร ตางๆ
  ๔. ใบคํารอง
  ๕. หนังสือสัญญา
  ๖.  ใบฝากเงิน  ถอนเงิน ของ สถาบัน การเงิน



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๓๘

การเขียน 

บท ที่๔

ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
 ๑. มารยาท ใน การ เขียน ของ ผูเรียน มี อะไร บาง
  ๑.  ____________________________________________________  
  ๒.  ____________________________________________________
  ๓.  ____________________________________________________
  ๔.  ____________________________________________________
  ๕.  ____________________________________________________
 ๒. ผูเรียน จะ ปฏิบัติตน อยางไร  จึง จะถือวาเปนการ สรางนิสัย รัก การ เขียน
  ๑.  ____________________________________________________
  ๒.  ____________________________________________________
  ๓.  ____________________________________________________

แบบฝกหัด



รายวิชา ภาษา ไทย (พท ๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๓๙

หลักการ ใช ภาษาบท ที่  ๕
สาระสําคัญ
 หลักการ ใช ภาษา เปน การนํา ความรู ทาง ภาษา มา ใช จริง ตาม ลักษณะกฏ เกณฑ ของ ภาษา
ไทย ซ่ึง ประกอบดวย อักษร ไทย พยางค คํา ใน มาตรา ตัวสะกด ชนิด ของ คํา ประโยค และ อ่ืนๆ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถ
 ๑. อธิบาย เสียง รูปอักษรไทย พยัญชนะ สระวรรณยุกต และไตรยางคได
 ๒. อธบิายการใชคาํ ชนดิของคาํ หนาทีข่องคาํ ประโยค เครือ่งหมายวรรคตอนและ
การใชพจนานุกรมได
 ๓. อธิบายสํานวน คําพังเพย สุภาษิต คําราชาศัพท และคําสุภาพได
 ๔. อธิบายการใชภาษาอยางเหมาะสมตามกาละเทศะ บุคคล และสถานการณ

ขอบขายเนื้อหา
 เรื่องที่  ๑  เสียง รูปอักษรไทยและไตรยางค
 เรื่องที่  ๒  ความหมายและหนาท่ีของคํา กลุมคําและประโยค
 เรื่องที่  ๓  เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ
 เรื่องที่  ๔  หลักการใชพจานุกรม คําราชาศัพทและคําสุภาพ
 เรื่องที่  ๕  สํานวนภาษา 
 เรื่องที่  ๖  การใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
 เรื่องที่  ๗  ลักษณะของคําไทย คําภาษาถ่ินและคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๔๐

หลักการใชภาษา

บท ที่๕

 เรื่อง ที่ ๑ เสียง รูป อักษร ไทย และไต รยางค
  ผูเรียน ได ศึกษา รูป อักษร คือ พยัญชนะ ๔๔ ตัว สระ ๒๑ รูป วรรณยุกต ๔ รูป 
และ เลข ไทย ๐ – ๙ แลว ใน เรื่อง ที่ ๒ การ เขียน อักษร ไทย ซึ่ง อยู ใน บท ที่ ๔ การ เขียน
  ใน เรื่อง นี้ ผูเรียน จะ ได ศึกษา เสียงของ ภาษาไทย คือ เสียง พยัญชนะ เสยีงสระ และ 
เสียง วรรณยุกต ตาม รายละเอียด ดังนี้

  ๑. เสียง พยัญชนะ   เสียง พยัญชนะ มี ๒๑  เสียง

รูปพยัญชนะ เสียงพยัญชนะ
ก ก - กอ
ข ฃ ค ฅ  ฆ ค - คอ
ง ง - งอ
จ จ - จอ
ช ฌ ฉ ช - ชอ
ซ ส ศ ษ ซ - ซอ
ด ฎ ด - ดอ
ต ฏ ต - ตอ
ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ ท - ทอ
น ณ น - นอ
บ บ -บอ
ฟ ฟ - ฟอ
พ ภ ผ พ - พอ
ฟ ฝ ฟ - ฟอ
ม ม - มอ
ย ญ ย - ยอ
ร ร - รอ
ล ล - ลอ
ว ว - วอ
ฮ ห ฮ - ฮอ
อ อ - ออ



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๔๑

หล
ักก

าร
ใช

ภา
ษา

 

บท ที่๕

  พยัญชนะตนของคํา บาง คํา มี การนํา พยัญชนะ มารวมกัน แลว ออกเสียง พรอมกัน
เรียกวา “เสียง ควบกล้ํา” มี ที่ ใช กัน พอ ยก เปน ตัวอยาง ได ดังนี้
  ๑. กว    เชน   แกวง / ไกว
  ๒. กร   เชน   กรอบ /  กรุง
  ๓. กล  เชน   กลอง /  กลับ
  ๔. คว   เชน  ควาย / ควา
  ๕. คร   เชน  ใคร / ครวญ
  ๖. คล   เชน  คลอย / เคลิ้ม
  ๗. พร  เชน  พระ / โพรง
  ๘. พล  เชน  พลอย / เพลง
  ๙. ปร    เชน  ปราบ / โปรด
  ๑๐. ปล    เชน  ปลุก / ปลอบ
  ๑๑. ตร    เชน  ตรวจ / ตรอก
  ๑๒. ทร    เชน  จันทรา / ทรานซิสเตอร
  ๑๓. ฟร    เชน   เฟรน /  ฟรี
  ๑๔. ฟล    เชน  ฟลุก / แฟลต 
  ๑๕. บล    เชน  บล็อก / เบลอ
  ๑๖. ดร    เชน  ดราฟท 

 ๒. เสียงสระ มี  ๒๔ เสียง   โดย แบง เปน เสียง สั้น และ เสียง ยาว

สระเสียงสั้น  สระเสียงยาว
อะ อา
อิ อี
อุ อู
เอะ เอ
แอะ  แอ
โอะ โอ
เอาะ  ออ
เออะ เออ
เอียะ  เอีย
เอือะ เอือ
อัวะ อัว



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๔๒

หลักการใชภาษา

บท ที่๕

  ๓. เสียง วรรณยุกต มี ๕ เสียง คือ
   เสียง สามัญ เชน   กา 
   เสียง เอก      เชน   กา
   เสียงโท         เชน   กา 
   เสียง ตรี        เชน   กา 
   เสียง จัตวา     เชน   กา 
   คํา ไทย ทุก คํา มีเสียง วรรณยุกต แต อาจ ไมมี รูป วรรณยุกต เชน ขอ หนู หู ตัง
  ๔. ไต รยางศ  คือ อักษร ๓ หมู ซึ่ง แบง ตาม เสียง ดังนี้
   ๑. อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ  ข   ฃ   ฉ   ฐ   ถ   ผ   ฝ   ศ   ษ   ส   ห
   ๒. อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ  ก   จ   ฎ   ฏ   ด   ต   บ   ป   อ 
   ๓. อักษรตํ่า มี ๒๔ ตัว คือ  ค   ฅ   ฆ   ง   ช   ซ   ฌ   ญ   ฑ   ฒ   ณ  ท   ธ   
    น   พ   ฟ   ภ   ม   ย   ร   ล   ว   ฬ   ฮ 

  ตัวอยาง การ ผัน วรรณยุกต

อักษร 3  หมู เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา
อักษรกลาง กา

-
กา
กะ

กา
กะ

กา
กะ

กา
-

อักษรสูง -
-

ขา
ขะ

ขา
ขะ

-
-

ขา
-

อักษรตํ่า คา
-

-
-

คา
คะ

คา
คะ

-
-

 จงเติมคําและขอความใหถูกตอง
  ๑. เสียง พยัญชนะ มี__________________เสียง
  ๒. เสียงสระ มี______________________เสียง
  ๓. เสียง วรรณยุกต มี_________________เสียง
  ๔. นา   มีเสียง วรรณยุกต ______________________
   ห มา  มีเสียง วรรณยุกต ______________________
   กิน   มีเสียง วรรณยุกต ______________________
   สิน    มีเสียง วรรณยุกต ______________________
   พลอย  มีเสียง วรรณยุกต ______________________
  ๕. ไต รยางศ คือ______________________________________________

แบบฝกหัด



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๔๓

หล
ักก

าร
ใช

ภา
ษา

 

บท ที่๕

 เรื่อง ที่ ๒ ความ หมาย และ หนาท่ี ของ คํา กลุมคํา และ ประโยค

  คํา หมายถึง เสียง ที่ เปลง ออก มาแลว มีความหมาย จะ มี กี่ พยางค ก็ได เชน ไก ขนม 
นาิกา เปนตน
  พยางค หมายถึง เสียง ที่ เปลง ออกมา ครั้งหนึ่ง จะ มีความหมาย หรือ ไมมี ก็ได เสียง 
ที่ เปลง ออกมา ๑ คร้ัง ก็ นับวา ๑ พยางค เชน นาิกา มี ๓ พยางค แต มี ๑ คาํ แมน้ํา มี ๒ 
พยางค แต มี ๑ คํา มีความหมาย วา ลําน้ํา ใหญ ซึ่ง เปน ที่รวม ของ ลําธาร ทั้งปวง
   ชนิดของคํา คํา ที่ ใช ใน ภาษาไทย มี ๗ ชนิด คือ คํา นาม คํา สรรพนาม คํา กริยา คํา 
วิเศษณ คํา บุพบท คํา สันธาน และ คํา อุทาน ซ่ึง คํา แตละ ชนิด มี หนาท่ี แตกตางกัน ดังนี้

  ๑. คาํ นาม คอื คาํ ที ่ใช เรยีกชือ่ คน สตัว สิง่ของ สถานท่ีและคําทีบ่อก กริยิา อาการ 
หรือ ลักษณะ ตางๆ ทําหนาที่เปน ประธาน หรือ กรรม ของ ประโยค 

ตัวอยาง
   คํา ที่ ใช เรียกช่ือ
   ทั่วไป
  
  คํา ที่ ใช เรียกช่ือ
   เฉพาะบุคคล
   หรือ สถานที่
  
  คํา ที่ ใช แสดง 
   การ รวมกัน เปน
   หมวดหมู
  
  คํา ที่ ใช บอก อาการ
   หรือ คุณลักษณะ ที่ 
   ไมมี ตัวตน
  
  คํา ที่ บอก
  ลักษณะ

 

 

 บอก หมวดหมู =  ฝูง กรม กอง  โขลง

เรียกชื่อ สัตว =  แมว ชาง หมู
เรียกชื่อ สิ่งของ =  ดินสอ พัดลม โตะ

 = บอก อาการ หรือ บอก
คุณลักษณะ ที่ ไมมี ตัวตน

จะ มี คํา วา “การ” และ “ความ”
นําหนา คํา กริยา เชน ความ สุข
 ความ ดี การ ฟง

 = นาม ที่ ใช ตาม นาม อื่นๆ
เพื่อ บอก ลักษณะ ของ
นาม นั้น ให ชัดเจน

นาิกา 1 เรือน
วัว 3 ตัว บาน 3 หลัง
 

เรียกชื่อ สถาน ที่ =  โรงเรียน กรุงเทพมหานคร
เรียกชื่อ คน =  สมศักดิ์ พร ทิพย 



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๔๔

หลักการใชภาษา

บท ที่๕

  ๒. คาํ สรรพนาม คอื คาํ ที ่ใช แทน คาํ นาม หรอื ขอความ ที ่กลาว มาแลว ใน กรณทีี ่ไม 
ตองการ กลาว คํา นั้น ซ้ํา อีก ทําหนาที่ เชน เดียว กับ คํา นาม
 ตัวอยาง
   สรรพนาม แทน ขา ขาพเจา กระผม ผม เรา อาตมา ฉัน (แทน ผูพูด)
   ผูพูด/ผูฟง และ เธอ ทาน มึง เอ็ง พระคุณเจา (แทน ผู กําลัง พูด ดวย หรือ ผูฟง)
   ผู ที่ กลาว ถึง  เขา พวกเขา พวก มัน (แทน ผู ที่ ถูก กลาว ถึง)
  
  สรรพนาม ที่ กําหนด 
   ให รูความ ใกล ไกล
  
  สรรพนาม คํา ถาม ใคร อะไร ที่ไหน อัน ไหน
  

  ๓. คาํ กริยา คอื คาํ ที ่แสดง การ กระทํา อยาง ใด อยาง หนึง่ ของ คาํ นาม คาํ สรรพนาม 
หรือ แสดง การกระทํา ของ ประธาน ใน ประโยค ใช วาง ตอจาก คํา ที่ เปน ประธาน ของ ประโยค

ตัวอยาง คํา กริยา ไดแก วิ่ง ยืน เดิน นั่ง นอน พูด ไป กิน เลน ฯลฯ 
    คํา กริยา ที่ ตอง มี กรรม  
    มา รับ ขางทาย จึง จะ  
    ไดความ สมบูรณ
  
   คํา กริยา ไม ตอง มี   นก รอง
    กรรม มา รับ ขางทาย   เธอ รองไห
  
   คํา กริยา ที่ ตอง   ฉัน เปน แมบาน
    อาศัย สวน เติมเต็มหรือ   เธอ อยู ภูเก็ต
   ตองมีกรรมมารับ

  ๔. คํา วิเศษณ คือ คํา ที่ ใช ประกอบคํา นาม คํา สรรพนาม และ คํา กริยา เพื่อ บอก 
ลักษณะ หรือ รายละเอียด ของ คํา นั้นๆ  คํา วิเศษณ สวนมาก จะ วางอยู หลัง คํา ที่ ตองการ บอก 
ลักษณะ หรือ รายละเอียด
ตัวอยาง คํา วิเศษณ ไดแก สูง ต่ํา ดํา ขาว แก รอน เย็น เล็ก ใหญ ฯลฯ 
   เขา ใสเสื้อ สีแดง
    จิ๋ม เรียน หนังสือ เกง
   คน ตัว สูง วิ่งเร็ว

 

 

 

 

 

 

นี่ โนน โนน 

นักเรียน ซ้ือ หนังสือ
นาย แดง กิน  ขาว
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  ๕. คาํ บพุบท คอื คาํ ที ่แสดง ความ สมัพนัธ ระหวาง ประโยค หรอื คาํ หนา กบั ประโยค 
หรือ คํา หลัง
ตัวอยาง
    บอก สถานที่   ใน นอก บน ใต ลาง ไกล ใกล 
        นก เกาะ อยู บน ตนไม
    บอก ความ   แหง ของ
    เปน เจาของ   การ รถไฟ แหง ประเทศ ไทย

    แสดง ความ เปน
    ผูรับ หรือ แสดง  กับ แก แด ตอ โดย เพื่อ ดวย
    สิ่ง ที่ ทํา กริยา   

  ๖. คํา สันธาน คือ คํา ที่ ใช เชื่อม ขอความ หรือ ประโยค ให เปนเรื่อง เดียวกัน
ตัวอยาง
  
  เชื่อม ความ ขัด แยงกัน  

   เชื่อม ความ ที่  
   คลอย ตามกัน
  

  เชื่อม ความ ที่ เปน
   เหตุ เปนผล กัน

  ๗. คํา อุทาน คือ คํา ที่ เปลง ออกมา แสดงถึง อารมณ หรือ ความรูสึก ของ ผูพูด มัก 
อยู หนา ประโยค และ ใช เครื่องหมาย อัศเจรีย(!)กํากับ หลัง คํา อุทาน
ตัวอยาง คํา อุทาน ไดแก โธ! อุย! เอา! อา!

   กลุมคําวล ีคือ คํา ที่ เรียง กัน ตั้งแต ๒ คํา ขึ้น ไป สื่อ ความ ได แต ยัง ไม สมบูรณ 
ไม เปน ประโยค กลุมคํา สามารถ ทําหนาท่ี เปน ประธาน กริยา หรือ กรรม ของ ประโยค ได

   ประโยค คือ ถอยคํา ที่ เรียบเรียง ขึ้น ได ใจความ สมบูรณ ใหรูวา ใคร ทําอะไร 
อยางไร ใน ประโยค อยาง นอย ตอง ประกอบดวย ประธาน และ กริยา  

 

 

 

 

 

 

แต กวา...ก็ ถึง...ก็
กวา ถั่ว จะ สุกงา ก็ ไหม
พี่ ไป โรงเรียน แต นอง อยู บาน

กับ พอ...ก็ คร้ัน...ก็
พอ กับ แม ไป เท่ียว
พอ ฝน หาย ตก ฟา ก็ สวาง

เน่ืองจาก จึง ฉะน้ัน เพราะ
เน่ืองจาก ฉัน ต่ืน สาย จึง ไป ทํางาน ไมทัน
สาเหตุ ของ วัยรุน ติด ยาเสพติด เพราะ ครอบครัว 
แตกราว
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หลักการใชภาษา

บท ที่๕

การ ใช ประโยค ใน การ สื่อสาร
  ประโยค ท่ี ใช ใน การ ส่ือสาร ระหวาง ผู ส่ือสาร (ผูพูด) กับ ผู รับสาร (ผูฟง, ผูอานและผูดู) 
เพื่อให มี ความ เขาใจ ตรงกัน นั้น จําเปน ตอง เลือก ใช ประโยค ให เห มาะ สม กับ การ สื่อสาร ซึ่ง 
จําแนก ได ดังนี้
  ๑. ประโยค บอกเลา เปน ประโยค ที่ บอก เร่ืองราว ตางๆ ให ผูอื่น ทราบ วา ใคร ทํา 
อะไร ที่ไหน เมื่อใด ทํา อยางไร เชน คุณพอ ชอบ เลน ฟุตบอล
  ๒. ประโยค ปฏิเสธ เปน ประโยค ที่ มี ใจความ ไม ตอบรับ มัก มี คํา วา ไม ไมใช ไมได 
มิได เชน ฉัน ไมชอบ เดิน กลางแดด
  ๓. ประโยค คาํ ถาม  เปน ประโยค ที ่ม ีใจความ เปน คาํ ถาม ซึง่ ตองการ คาํ ตอบ มกัจะ 
มี คํา วา ใคร อะไร เมื่อไร เหตุใด เทาไร วางอยู ตน ประโยค หรือ ทาย ประโยค เชน ใคร ขโมย 
ปากกา ไป ปลาชอน ตัว นี้ มี น้ําหนัก เทาไร
  ๔. ประโยค แสดง ความ ตองการ เปน ประโยค ที่ มี ใจความ ที่ แสดง ความ อยากได 
อยาก มี หรือ อยาก เปน มักจะ มี คํา วา อยาก ตองการ  ปรารถ นา เชน นักเรียน ไม อยาก ไป 

โครงสราง ของ ประโยค 
  ประโยค จะ สมบูรณ ได จะ ตอง ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวน ที่ เปน ภาค ประธาน 
และ สวน ที่ เปน ภาคแสดง
  สวน ที่ เปน ภาค ประธาน แบงออก เปน ประธาน และ สวนขยาย
  สวน ที่ เปนการ แสดง แบงออก เปน กริยา สวนขยาย กรรม สวนขยาย

ตัวอยาง

ประโยค
ภาค ประธาน ภาคแสดง

ประธาน สวนขยาย กริยา สวนขยาย กรรม สวนขยาย
เด็ก เดิน
พอ กิน ขาว
พี่ คน โต กิน ขนม
แม ของ ฉัน วิ่ง 
ทุก เชา
สุนัข ตัว ใหญ 
ไล กัด สุนัข ตัวเล็ก
 นักเรียน หญิง เลน
ดนตรี ไทย

เด็ก
พอ
พี่
แม

สุนัข

 นักเรียน

-
-

คน โต
ของ ฉัน

ตัว ใหญ

 หญิง

เดิน
กิน
กิน
วิ่ง

ไล

 เลน

-
-
-

ทุก เชา

กัด

-

-
ขาว
ขนม

-

สุนัข

 ดนตรี

-
-
-
-

ตัวเล็ก

ไทย
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โรงเรียน หมอ ตองการ รักษา คนไข ให หาย เร็วๆ 
  ๕. ประโยค ขอรอง เปน ประโยค ที่ มี ใจความ ชักชวน ขอรอง มักจะ มี คํา วา โปรด 
วาน กรุณา ชวย เชน โปรดให ความ ชวยเหลือ อีกครั้ง ชวย ยก กลอง นี้ ไป ดวย
  ๖. ประโยค คํา สั่ง เปน ประโยค ที่ มี ใจความ ที่ บอก ให ทําสิ่งใด สิ่ง หนึ่ง หรือ หาม ทํา 
ไม ให ทํา เชน นาย สมศักดิ์ ตอง ไป จังหวัด ระยอง บุคคล ภายนอก หามเขา เด็ก ทุกคน อยา เลน 
เสียง ดัง 

จงสรางกลุมคําและประโยคที่กําหนดได ตอไปนี้
 ๑. สราง กลุมคําหรือวลี โดย ใช คํา ที่ กําหนด ให
  ๑. เดิน  ______________________________________________________
  ๒. ชน  ______________________________________________________
  ๓. แดง  ______________________________________________________
  ๔. น้ํา  ______________________________________________________
 ๒. สราง ประโยค โดย ใช กลุมคาํ จาก ขอ ๑ มา จาํนวน ๔ ประโยค พรอมกบั ระบ ุดวยวา 
เปน ประโยค ประเภท ใด
  ๑.  __________________________________________________________ 
  ๒.  __________________________________________________________ 
  ๓.  __________________________________________________________  
  ๔.  __________________________________________________________

แบบฝกหัด
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 เรื่อง ที่ ๓ เครื่องหมาย วรรคตอน และ อักษรยอ 

  ๑. เครื่องหมาย ววรค ตอน
   การ ใช เคร่ืองหมาย ใน ภาษาไทย นอกจาก จะ เขาใจ ใน เรือ่ง การ เวน วรรคตอน แลว 
ยังมี เครื่องหมาย อื่นๆ  อีก มากท้ังที่ ใช และ ไมคอย ได ใช ไดแก

เครื่องหมาย วิธีการ ใช
๑. , จุลภาค ใช คั่น ระหวาง คํา หรือ คั่น กลุมคํา หรือ คั่น ชื่อ เฉพาะ

เชน ดี, เลว
๒. . มหัพภาค ใช เขียน จบ ขอความ ประโยค และ เขียน หลัง ตัว อักษรยอ 

หรือ ตัวเลข หรือ กํากับ อักษร ขอ ยอย เชน มี.ค. , ด.ช. , 
๑. นาม, ก.คน  ข. สตัว, ๑๐.๕๐ บาท, ๐๘.๒๐ น.

๓. ?  ปรัศนี ใชกับ ขอความ ที่ เปน คํา ถาม เชน ปลา ตัว นี้ ราคา เทาไร?
๔. !  อัศเจรีย ใชกับ คํา อุทาน หรือ ขอความ ที่ แสดง อารมณ ตางๆ เชน 

อุย ตาย ตาย! พุทธ โธเอย! อนิจจา!
๕. ( )  นขลิขิต ใช คั่น ขอความ อธิบาย หรือ ขยายความ ขางหนา ให 

แจมแจง เชน นก มี หูหนู มี ปก (คางคาว) ธ.ค.(ธันวาคม)
๖. ___  สัญประกาศ ใช ขีด ใต ขอความ สําคัญ หรือ ขอความ ที่ ให ผูอาน สังเกต 

เปนพิเศษ เชน งาน เร่ิม เวลา ๑๐.๐๐ น.
๗. “  ” อัญประกาศ ใช สําหรับเขียนครอมคําหรือขอความ เพื่อแสดงวา

ขอความนั้นเปนคําพูดหรือเพื่อเนนความนั้นใหเดนชัด
ข้ึน เชน “พูดไปสองไพเบี้ย  นิ่งเสียตําลึงทอง”

๘. –  ยัติภังค ใชเขียนระหวางคําท่ี เขียนแยกพยางคกันเพื่อใหรูพยางค
หนากับพยางคหลังนั้นติดกันหรือเปนคําเดียวกัน คําท่ี
เขียนแยกนั้นจะอยูในบรรทัดเดียวกันหรือตางบรรทัด
กันก็ได เชน ตัวอยางคําวา  ฎีกา ในกรณีคําอยูใน
บรรทัดเดียว เชน คําวา สัปดาห อานวา สับ - ดา

๙. .....  เสน ไขปลา หรือ
 เสนปรุ

ใช แสดง ชองวาง เพื่อให เติม คํา ตอบ หรือ ใช ละ ขอความ ที่ 
ไม ตองการ เขียน เชน ไอ ........า ! หรือ ละ ขอความ ที่ ยก
มา เพียง บางสวน  หรือ ใช แสดง สวน สัมผัส ที่ ไม บังคับ ของ 
คํา ประพันธ
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เครื่องหมาย วิธีการ ใช
๑๐. ๆ  ไมยมก ใช เขียน เพื่อ ซ้ํา คํา ซ้ํา วลี ซ้ํา ประโยค สั้นๆ เชน ดําๆ 

แดงๆ วันหนึ่งๆ ทีละนอยๆ พอ มาแลวๆ
๑๑. ฯลฯ ไปยาล ใหญ

(เปยยาล ใหญ)
ใช ละ ขอความ ตอนปลาย หรือ ตอนกลาง เชน สัตว 
พาหนะ ไดแก ชาง มา วัว ควาย ฯลฯ

๑๒. ฯ ไปยาล นอย
(เปยยาล นอย)

ใช ละ บางสวน ของ คํา ที่ เนน ชื่อ เฉพาะ และ รูจัก กัน ดีแลว 
เชน อุดรฯ  กรุงเทพฯ

๑๓. ”  บุพ สัญญา ใช เขียน แทน คํา ที่ ตรงกันกับคํา ขางบน 
เชน  ซื้อ มา ๓ บาท
      ขาย ไป ๕”

๑๔. ๏  ฟองมัน ใช เขียน ขึ้น ตนบท ยอย ของ คํา รอยกรอง 
ปจจุบัน ไม นิยม ใช

๑๕. มหรรถ สัญญา 
หรือ ยอหนา

ขึ้น บรรทัด ใหม ให ตรง ยอหนา แรก

๑๖.  เวนวรรค ใช แยก คํา หรือ ความ ที่ ไม ตอเนื่อง กัน ซึ่ง แบง เปน 
เวนวรรค ใหญ จะ ใชกับ ขอความ ที่ เปน ประโยค ยาว หรือ 
ประโยค ความ ซอน และ เวนวรรค นอย ใชกับ ขอความ ที่ ใช 
ตัวเลข ประกอบ หนา หลัง อักษรยอ หรือ ยศ  ตําแหนง

 จง ใช เครื่องหมาย วรรคตอน ตาม ความ เหมาะสมกับ ขอความ ตอไปนี้
  ๑. วันนี้ ลูกสาว สั่งซื้อ ขนม ทองหยิบ ทองหยอด เม็ด ขนุน ฝอยทอง ฯลฯ
  ๒. นิทาน มี หลายชนิด เชน นิทาน ชาดก นิทาน ปรัมปรา นิทาน คติ สอนใจ
  ๓. คํา ตอบ ขอ นี้ ถูก ทั้ง ก ข ค ง
  ๔. เธอ นัด ให ฉัน ไป พบ ใน เวลา ๐๘.๐๐ น.

แบบฝกหัด
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  ๒ . อักษรยอ
   อกัษรยอ หมายถึง พยญัชนะ ที ่ใช แทน คาํ หรือ ขอความ ยาวๆ เพือ่ ประหยัด เวลา 
เนื้อที่ และ สะดวก ตอ การ เขียน การ พูด
   ประโยชน ของ การ ใช คาํ ยอ จะ ทาํให สือ่สาร ได สะดวก รวดเร็ว แต การ ใช จะ ตอง 
เขา ใจความ หมาย และ คํา อาน ของ คํา นั้นๆ คํา ยอ แตละ คํา จะ ตอง มี การ ประกาศ เปนทางการ 
ให ทราบ ทั่วกัน เพื่อ ความ เขาใจ ที่ ตรงกัน ปจจุบัน มี มากมาย หลาย คํา ดวยกัน
   วิธีการ อาน คํา ยอ  จะ อาน คํา ยอ หรือ คํา เต็ม ก็ได แลวแต โอกาส

ตัวอยาง
  ๑. อักษรยอ ของ เดือน
   ม.ค. ยอมาจาก มกราคม อาน วา มะ-กะ-รา-คม
   ก.พ. ยอมาจาก กุมภาพันธ อาน วา กุม-พา-พัน
   มี.ค. ยอมาจาก มีนาคม อาน วา มี-นา-คม

  ๒. อักษรยอ จังหวัด
   กบ. ยอมาจาก กระบี่
   กทม. ยอมาจาก กรุงเทพมหานคร
   ลย.  ยอมาจาก เลย

  ๓. อักษรยอ ลําดับ ยศ
   ทหารบก
   พล.อ. ยอมาจาก พลเอก อาน วา พน-เอก
   พ.ต. ยอมาจาก พันตรี อาน วา พัน-ตรี
   ร.ท. ยอมาจาก รอยโท อาน วา รอย-โท

   ทหารอากาศ
   พล.อ.อ. ยอมาจาก พลอากาศเอก อาน วา พน-อา-กาด-เอก
   น.ท. ยอมาจาก นาวาอากาศโท อาน วา นา-วา-อา-กาด-โท
   ร.ต. ยอมาจาก เรืออากาศ ตรี อาน วา เรือ-อา-กาด-ตรี

   ทหารเรือ
   พล.ร.อ.......ร.น. ยอมาจาก พลเรือเอก....แหง ราช นาวี
       อาน วา  พน-เรือ-เอก-แหง-ราด-ชะ-นา-วี
   น.ท....ร.น. ยอมาจาก นาวาโท....แหง ราช นาวี
   ร.ต.....ร.น. ยอมาจาก เรือตรี......แหง ราช นาวี
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   ตํารวจ
   พล.ต.อ  ยอมาจาก พลตํารวจเอก
   พ.ต.ท.  ยอมาจาก พันตํารวจโท
   ร.ต.ต.  ยอมาจาก รอย ตํารวจ ตรี

  ๔. อักษรยอ วุฒิ ทาง การ ศึกษา
   กศ.ม.  ยอมาจาก การ ศึกษา มหาบัณฑิต
   กศ.บ.  ยอมาจาก การ ศึกษา บัณฑิต
   ป.กศ.  ยอมาจาก ประกาศนีย บัตร วิชาการ ศึกษา
        อาน วา ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด-วิ-ชา-กาน-สึก-สา
   ป.วส.  ยอมาจาก ประกาศนีย บัตร วิชาชีพ ชั้นสูง
   ป.วช.  ยอมาจาก ประกาศนีย บัตร วิชาชีพ

  ๕. อักษรยอ มาตรา ชั่ง ตวง วัด
   กก.  ยอมาจาก กิโลกรัม
   ก.   ยอมาจาก กรัม   (มา ตราช่ัง)

   ล.   ยอมาจาก ลิตร (มาตรา ดวง)
   กม.   ยอมาจาก กิโลเมตร
   ม.   ยอมาจาก เมตร  มาตรา วัด
   ซม.  ยอมาจาก เซนติเมตร 

  ๖ . อักษรยอ บาง คํา ที่ ควร รู
   ฯพ ณฯ   ยอมาจาก พ ณ หัว เจา ทาน  อาน วา  พะ-นะ-หัว-เจา-ทาน
   โปรด เกลาฯ ยอมาจาก โปรดเกลา โปรด กระหมอม
   ทูลเกลาฯ  ยอมาจาก ทูล เกลา ทูลกระหมอม 
   นอม เกลาฯ ยอมาจาก นอม เกลา นอม กระหมอม

 ให ผูเรียน ฝก เขียน อักษรยอ ประเภท ตางๆ นอกเหนือ จาก ตัวอยาง ที่ ยกมา
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฝกหัด
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 เรื่อง ที่ ๔ หลักการ ใช พจนานุกรม คํา ราชาศัพท และ คําสุภาพ

  ๑. การ ใช พจนานุกรม
   การ ใช ภาษาไทย ให ถูกตอง ทั้ง การ พูด การ อาน และ การ เขียน เปน สิ่ง ที่ คน ไทย 
ทุกคน ควร กระทํา เพราะ ภาษาไทย เปน ภาษา ประจําชาติ แต บางคร้ัง เรา อาจ สับสน ใน การ ใช 
ภาษาไทยไม ถูกตอง เชน อาจจะ เขียน หรือ อาน คํา บาง คํา ผิด เขา ใจความ หมาย ยาก สิ่ง หนึ่ง 
ที่จะ ชวย  ให เราใชภาษาไทย ได ถูกตอง ก็ คือ พจนานุกรม พจนานุกรม เปน หนังสือ ที่ ใช คนควา 
ความ หมาย ของ คํา และ การ เขียน คํา ให ถูกตอง ซึ่ง เรียงลําดับ ตัวอักษร และ สระ ผูเรียน ควร ม ี
พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ไว ใช และ ควร เปน ฉบับ ลาสุด

  วิธีใช พจนานุ กรม การ ใช พจนานุกรม มี หลัก กวางๆ ดังนี้
   ๑. การ เรียงลําดับ คํา
    ๑.๑ เรียง ตามลําดับ พยัญชนะ ก ข ค ง.......ฮ
    ๑.๒ เรียงลําดับ ตาม รูปสระ  เชน  ะ    ั  า   ิ     ี    ึ   ุ    ู  เ  แ  โ  ใ  ไ
    ๑.๓ วรรณยุกต             และ   ็  (ไมไตคู) กับ      (ไมทัณฑฆาต) 
ไมไดจัด เปนลําดับ พจนานุกรม
   ๒. การ พิจารณา อักขรวิธี ใน พจนานุกรม จะ บอก การ พิจารณา อักขรวิธี โดย 
ละเอยีด เชน กรณทีี ่ตวัสะกด ม ีอกัขร ซ้าํ กนั หรอื ตวัสะกด ที ่ม ีอกัษรขร ซอนกนั ตลอดจน บอก 
ถึง หลักการประ วิสรรชนีย ฯลฯ
   ๓. การ บอก เสียง การ อาน คํา ที่ มี การสะกด ตรงๆ  จะ ไม บอก เสียง อาน แต จะ 
บอก เสียง อาน เฉพาะ คํา ที่ อาจ มี ปญหา ใน การ อาน
   ๔. การ บอก ความ หมาย ให ความ หมายไว หลายนัย โดย จะ ให ความ หมาย ที่ 
สําคัญ หรือ เดน ไวกอน
   ๕. บอก ประวตั ิของ คาํ และ ชนดิ ของ คาํ ใน เร่ือง ประวตั ิของ คาํ จะ บอก ทีม่า ไว 
ทาย คํา โดย เขียน เปน อักษรยอ ไว ใน วงเล็บ เพื่อ รูวา คํา นั้น มาจาก ภาษา ใด และ เพื่อให รูวา คํา 
นั้น เปน คํา ชนิด ใด ใน พจนานุกรม จะ มี ตัว อักษรยอ เล็กๆ หลัง คํา นั้น เชน ก. = กริยา
บ.= บุพบท เปนตน
  เพื่อให ผูเรียน ได รับประโยชน เต็มที่ จาก การ ใช พจนานุกรม ผูเรียน ควร อาน วิธีใช 
พจนานุกรม โดย ละเอียด กอน จะ ใช

  ประโยชน ของ พจนานุกรม
  พจนานกุรม ชวย ให อาน และ เขยีน ภาษาไทย ได อยาง ถกูตอง และ เขาใจ ภาษา ได อยาง 
ลกึซึง้ ทาํให เปน คน ที ่ม ีความ สามารถ ใน การ ใช ภาษา ได อยาง ด ีและ มัน่ใจ เมือ่ ตอง ตดิตอ ธรุกจิ 
การ งาน หรือ สื่อ ความ หมาย กับ บุคคล ตางๆ
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  ๒. คํา ราชาศัพท และ คําสุภาพ
   ชาติ ไทย มี ลักษณะ พิเศษ ใน การ ใช ภาษา กับ บุคคล ชั้น ตางๆ  ภาษา ที่ ใช จะ แสดง 
ความ สุภาพ และ คํานึงถึง ความ เหมาะสม เสมอ ภาษา ที่ ถือวา สุภาพ ไดแก คํา ราชาศัพท และ 
คําสุภาพ คํา ราชาศัพท หมายถึง คํา ที่ ใชกับ พระ มหา กษัตรย พระ บรมวงศานุวงศ ขาราชการ 
และ พระสงฆ สวน คาํสภุาพ หมายถงึ คาํ ที ่สภุาพชน ทัว่ไป นยิม ใช ไมใช คาํ หยาบ ไมใช คาํ สบถ
สาบาน เชน โกหก  ใช  พูดเท็จ  รู  ใช  ทราบ  หัว  ใช  ศีรษะ  กิน  ใช  รับประทาน   โวย-คะ 
ครับ ฯลฯ

ตัวอยาง คํา ราชาศัพท
   ๑. คํา นาม ราชาศัพท
    คํา ราชาศัพท    คํา แปล
    พระ ราช บิดา พระชนก นาถ  พอ
    พระ ราช มารดา พระ ราช ชนนี  แม
    สมเด็จ พระเจา ลูกยาเธอ พระ ราช โอรส  ลูกชาย
    สมเด็จ พระเจา ลูกเธอ พระ ราชธิดา  ลูกสาว
    พระ ตําหนัก     ที่พัก
    พระ บรม ฉายาลักษณ   รูปภาพ

   ๒. กริยา ราชาศัพท  
    ๒.๑  กริยา ไม ตอง มี คํา “ทรง” นํา
      คํา ราชาศัพท    คํา แปล
      ตรัส     พูด
      ประทับ    อยู นั่ง 
      รับสั่ง     สั่ง
      เสด็จ     ไป

    ๒.๒  คาํ กริยา ที ่เปน ภาษา ธรรมดา เมือ่ ตองการ ให เปน ราชาศพัท ตอง เติม 
“ทรง” ขางหนา เชน ฟง เปน ทรง ฟง ทราบ เปน ทรง ทราบ เปนตน
    ๒.๓  คํา กริยา สําหรับ บุคคล ทั่วไป ใชกับ พระเจาแผนดิน
      คํา ราชาศัพท    คํา แปล
      ถวายพระพร    ใหพร
      ขอ พระราชทาน   ขอ
      เฝา ทูล ละออง ธุลี พระบาท  ไปหา หรือ เขาพบ
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    ๒.๔  คํา กริยา เกี่ยวกับ พระสงฆ
      คํา ราชาศัพท    คํา แปล
      อาราธนา    เชิญ
      นมัสการ    ไหว
      อาพาธ    ปวย 
      ถวาย     ให

ดังนั้น สรุปไดวา
  ๑. การ ใช พจนานุกรม ให ได ประโยชน อยาง เต็มท่ี ควร อาน วิธีใช พจนานุกรม โดย 
ละเอียด กอน ใช
  ๒. การ เรียนรู การ ใช อักษรยอ เปนการ ประหยัด เวลา ใน การ สื่อ ความ หมาย ผูเรียน 
ควร จะ ศึกษา ไว เพื่อ ใช ให ถูกตอง ทั้ง การ อาน และ การ เขียน
  ๓. การ เรยีนรู คาํ ราชาศัพท เปน ประโยชน ตอ ผูเรยีน ใน การ เลอืก ใช คาํ ศพัท ให เหมาะ
สมกับ โอกาส และ บุคคล ระดับ ตางๆ

จงเติมคําหรือขอความใหถูกตอง
  ๑. วิธีการ ใช พจนานุกรม
   ๑.  _________________________________________________
   ๒.  _________________________________________________
   ๓.  _________________________________________________
   ๔.  _________________________________________________
   ๕.  _________________________________________________
  ๒. เขียนคํา ราชาศัพทมา ๗ คํา
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________
  ๓. เขยีนคําสุภาพมา ๗ คํา
    ____________________________________________________
    ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
 

แบบฝกหัด
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 เรื่อง ที่ ๕ สํานวน ภาษา

 สํานวน ภาษา
  สํานวน ภาษา หมายถึง ถอยคํา ที่ มี ลักษณะ พิเศษ ใช เพื่อ รวบรัด ความ ที่ ยาวๆ  หรือ 
เพื่อ เปรียบเทียบ เปรียบเปรย ประชด ประชัน หรือ เตือนสติ ทําให มีความหมาย ลึกซึ้ง ยิ่งกวา 
ถอยคํา ธรรมดา สํานวน ภาษา มีความหมาย คลาย กับ โวหาร ซึ่ง รวมถึง อุปมา และ อุปไมย
บางครั้ง จะ เรียก ซอนกัน วา สํานวน โวหาร คน ไทย ใช สํานวน หรือ สํานวน ภาษา มา นาน จนถึง 
ปจจุบัน จึง มี สํานวน ภาษา รุนเกา และ สํานวน ที่ เกิดขึ้น ใหม สํานวน ภาษา เปน วัฒนธรรม ทาง 
ภาษา ซึง่ เปน มรดกตกทอด มาถงึ ปจจบุนั และ สบืสาน มา เปน สาํนวน ภาษา รุนใหม อกี มากมาย
  ภาษาไทย ที ่เรา ใช พดูจา สือ่สาร กนั นัน้ ยอม ม ีสอง ลกัษณะ ลกัษณะ หนึง่ คอื เปน ถอย
คาํ ภาษา ที ่พดู หรอื เขยีน กนั ตรงไป ตรง มา ตาม ความ หมาย เปน ภาษา ที ่ทกุคน ฟง เขาใจกนั อกี 
ลกัษณะ หนึง่ คอื ถอยคํา ภาษา ที ่ม ีชัน้เชิง ผูฟง หรอื ผูอาน ตอง คดิ จงึ จะ เขาใจ แต บางคร้ัง ถา ขาด 
ประสบการณ ดาน ภาษา ก ็จะ ไมเขาใจ ภาษา ที ่ม ีชัน้เชิง ให อกี ฝาย หนึง่ ตอง คดิ นีเ่อง คอื สาํนวน 
ภาษา บางคน เรียกวา สําบัดสํานวน สํานวน ภาษา มีสั กษณะ ตางๆ ดังกลาว ขางตน นั้น เรียก 
แตกตางกัน ดังนี้
  ๑. สํานวน คือ สํานวน ภาษา ที่ ใช เพื่อ เปนการ รวบรัด ตัด ขอความ ที่ ตอง พูด หรือ 
อธิบาย ยาวๆ  ให สั้นเขา ใช เพียง สั้นๆ  ให กิน ความ หมาย ยาวๆ  ได เชน
   ปลา กระดี่ไดน้ํา   หมายถึง แสดง กิริยา ทาทาง ดีดด้ิน ราเริง
   ที่ เทา แมว ดิ้น ตาย  ที่ดิน หรือ เนื้อที่ เพียง เล็กนอย ไม พอ จะ ทํา
         ประโยชน อะไรได
   เลือดเย็น    ไม สะทกสะทาน เห้ียม
   แพแตก     พลดั พรากจากกนั อยาง กระจดั กระจาย ไม อาจ
         จะ มารวมกัน ได
   ไมมี ป มี กลอง ไมมี ป มี ขลุย ไมมี เคา มา กอน เลย วา จะ เปน เชนนี้ จูๆ ก็ เปน 
         ขึ้น มา หรือ ตัดสินใจ ทําทันที
   รักดี หาม จั่ว รัก ชั่ว หาม เสา หมายถึง ใฝด ีจะ ม ีสขุ ใฝ ชัว่ จะ พบ ความ ลาํบาก
   สวยแตรูป จูบ ไม ห มอม มี รูปราง หนาตา งาม แต ความ ประพฤติ และ 
         กิริยา มารยาท ไมดี
   อด เปรี้ยว ไว กิน หวาน  อดใจ ไวกอน เพราะ หวัง สิ่ง ที่ ดี สิ่ง ที่ ปรารถ นา 
         ขางหนา
                   ฯลฯ
  สํานวน ตางๆ ยอม มี ที่มา ตางๆ  กัน เชน จาก การ ดู ลักษณะ นิสัยใจคอ ของ คน จาก 
เหตุการณ แปลกๆ  จาก ความ เปนไป ใน สังคม จาก ส่ิงแวดลอม นิทาน ประวัติ ศาสตร ตํานาน ฯลฯ 
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สํานวน จึง เกิดขึ้น เสมอ เพราะ คน ชางคิด ยอมจะ นํา เร่ือง นั้น เร่ือง นี้ มา ผูก เปน ถอยคํา สํานวน 
สมัยใหม ที่ ไดยิน เสมอๆ  เชน
   เขี้ยว ลาก ดิน หมายถึง คน เจาเลห รูมาก ชํานาญ เชี่ยวชาญ
        (ใน เร่ือง ไมดี) ชั้นเชิง มาก
   สม หลน   หมายถึง ไดรับ โชคลาภ โดย ไมได คิด หรือ คาดหวัง 
        ไวกอน
   เด็ก เสน   หมายถึง มีคน ใหญ คน โต หรือ ผู มี อิทธิพล ที่ คอย 
        ชวยเหลือ หนุนหลัง อยู
   อม    หมายถึง แอบ เอา เสียคน เดียว ยักยอก ไว
          ฯลฯ
  ๒. คํา พังเพย คือ สํานวน ภาษา ที่ ใช เปรียบเทียบ หรือ เปรียบเปรย ประชด ประชัน 
มีความหมาย เปน คติ สอนใจ มี ลักษณะ คลาย กับ สุภาษิต อาจจะ เปน คํา กลาว ติชม หรือ แสดง 
ความ คิดเห็น คํา พังเพย เปน ลักษณะ หนึ่ง ของ สํานวน ภาษา เชน
   กิน บน เรือน ขี้ บน หลังคา หมายถึง เปรยีบกบั คน อกตัญู หรอื เนรคุณ
   ขาย ผา เอาหนา รอด หมายถึง ยอม เสียสละ แม สิ่งจําเปน ที่ ตน มี อยู 
         เพื่อ รักษา ชื่อเสียง ของ ตน ไว
   คางคก ข้ึนวอ แมง ปอ ใส ตุงต้ิง หมายถึง คน ที่ ฐานะ ต่ําตอย พอได ดิบ ไดดี 
         ก็ มัก แสดง กิริยา อวดดี
   ตํา ขาวสาร กรอก หมอ หมายถึง คน เกยีจคราน หา เพยีงพอ กนิ ไป มือ้ 
         หน่ึงๆ  ทํา พอใหเสร็จ ไป เพียง คร้ัง เดียว
   น้ําทวมปาก  หมายถึง พูดไมออก เพราะ เกรง จะ มี ภัย แก 
         ตน และ อื่น
   บอก หนังสือ สังฆราช หมายถึง สอน สิ่ง ที่ เขา รูอยู แลว
   ปล้ํา ผีลุก ปลุกผี นั่ง หมายถึง พยายาม ทําให เปนเร่ือง เปน ราว ข้ึน มา
   มั่งมีในใจ แลนใบบนบก หมายถึง คิดฝน ใน เร่ือง ที่ เปนไป ไมได
         คิด สมบัติ บาสรางวิมาน ใน อากาศ
   รํา ไมดี โทษ ป โทษ กลอง หมายถึง ทํา ไมดี หรือ ทําผิด แลว ไมรับผิด 
         กลับ โทษ ผูอื่น
   หา เลือด กับ ปู  หมายถึง เคี่ยวเข็ญ หรือ บบี บังคับเอา กับ ผู ที่ 
         ไมมี จะ ให
   เอา มือ ซุก หีบ  หมายถึง หาเร่ือง เดือดรอน หรือ ความ ลาํบาก 
         ใส ตัว โดย ใช ที่
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  ๓. สุภาษิต คือ สํานวน ภาษา ที่ ใช เปน เครื่อง เตือนสติ คํา กลาว สอนใจ ใน สิ่ง ที่ เปน
ความ จริง แท แนนอน เปน สัจธรรม มัก กลาว ให ทําความดี หลีกหนี ความ ชั่ว เชน
   กลา นัก มัก บิ่น  หมายถึง กลา หรือ หาวหาญ เกินไป มัก ได
         รับ อันตราย
   เขา เถื่อน อยาลืม พรา หมายถึง ให มี สติ อยา ประมาท เชน เดียว กับ 
         เวลา จะ เขา ปา ตองมี มีดพรา ติดตัว 
         ไป ดวย
   เดิน ตามหลัง ผูใหญ ห มา ไม กัด หมายถึง ประพฤติ ตาม ผูใหญ ยอม ปลอดภัย
   ตัด หนาม อยา ไว หนอ หมายถึง ทําลาย สิ่ง ชั่วราย ตอง ทําลาย ให ถึง 
         ตนตอ
   น้ําขึ้น ให รีบ ตัก  หมายถึง มี โอกาส ควร ฉวย ไว หรือ รีบทํา
   บัว ไม ช้ํา น้ําไมขุน หมายถึง รูจกั ผอนปรน เขาหา กนั ม ิให กระทบ 
         กระเทือน ใจ กันรูจัก ถนอมน้ําใจ กัน 
         มิ ให ขุนเคือง กัน
   ใฝ รอน จะ นอน เย็น หมายถึง ขยนั ขนัแข็ง ตัง้ใจ ทาํงาน จะ สบาย เมือ่ 
         ภายหลัง
   ใฝ เย็น จะ ดิ้น ตาย  หมายถึง เกยีจคราน จะ ลาํบาก ยากจน ภายหลงั
   แพเปนพระ ชนะเปนมาร หมายถึง การ รูจัก ยอมกัน จะ ทําให เร่ือง สงบ 
         มุงแตจะ เอาชนะจะ มี แต ความ
          เดือดรอน
   รัก ยาว ให บั่น รัก สั้น ให ตอ หมายถึง รัก จะ อยู ดวยกัน นานๆ ให ตัด 
         ความ โกรธ อาฆาตพยาบาท ออกไป 
         ถา ไมคิด จะ รัก กัน นาน ก็ ให โตเถียง
         เร่ือง ที่ โกรธ กัน และ ทําให ไมตรี 
         ขาดสะบ้ัน
   เอา พิมเสน ไป แลก เกลือ หมายถึง ลดตัว ลง ไป ทะเลาะ หรือ มี เร่ือง กับ 
         คน ที่ ต่ํากวา มี แตจะ เสีย

 สํานวน ภาษา นี้ เปน วัฒนธรรม อยาง หนึ่ง ของ คน ไทย จึง มี อยู ทุก ทองถิ่น เชน
 ภาคเหนือ
  ทํา มิชอบ เขา ลอบ ตน เอง หมายถึง กรรม ท่ี ผูใด ทํา ไว ยอม สงผลให แก ผู น้ัน
  คน รัก ใหญ เทา รอยตีน เสือ หมายถึง  คน รัก มี นอย คน ชัง มี มาก
  ขาว เหลือ เกลือ อิ่ม  หมายถึง  อยูดีกินดี
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ภาคใต
  ปากอี้ ฆา คอ   หมายถึง  ปลา หมอ ตาย เพราะ ปาก
  ใหญ พราว เฒา ลอกอ หมายถึง  อายุมาก เสียเปลา ไมได มี ลักษณะ เปนผู ใหญ
  ชาง แลน อยายุง หาง หมายถึง  อยา ขัดขวาง ผู ที่ มี อํานาจ หรือ เหตุการณ ที่ 
        กําลัง รุนแรง อยา ไปขัดขวาง
       ฯลฯ

ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ
  ตีกลอง แขง เสียง ฟา  ขี่ มาแขง   หมายถึง   แขงดี หรือ ผูมีอํานาจ วาสนา 
  ตา แวน(ตะวัน)  ไมมีทาง จะ สู ได
  น้ําขึ้น ปลา ลอย น้ํา บก หอย ไต หมายถึง  ทีใครทีมัน
  ตก หมู แฮง (แรง) เปน แฮง หมายถึง  คบ คนดี จะ พา ให ตน ดี ดวย
  ตก หมูกา เปนกา หมายถึง  คบ คน ชั่ว จะ พา ให ตน ชั่ว ตาม
       ฯลฯ
  การ รูจัก สํานวน ไทย มี ประโยชน ใน การ นํามาใช ใน การ พูด และ การ เขียน ทําให 
ไม ตอง พูด หรือ อธิบาย ยาวๆ  เชน ใน สํานัก แหง หนึ่ง จูๆ  ก็ เกิด มี ของ หาย ทั้งๆ ที่ ได มี การ 
รกัษา ปองกนั อยาง เขมง วด กวดขนั ไม ให ม ีคน ภายนอก เขามา ได แต ของ ก ็ยงั หาย ได เหตกุารณ  
เชนนี้ ก็ ใช สํานวน ภาษา สั้นๆ วา “เกลือ เปน หนอน” ได ซึ่ง หมาย ถึงคนใน สํานักงาน นั้น เอง 
เปนไสศึก ให คน ภายนอก เขามา ขโมย ของ หรือ เปน ขโมย เสีย เอง
  ถา จะ เตือนสติ คน ที่ กําลัง หลงรัก หญิง ที่ มี ฐานะ สูงกวา ซึ่ง ไมมีทาง จะ สมหวัง ใน 
ความ รัก ก็ ใช สํานวน ภาษา เตือน วา “ใฝสูง เกิน ศักดิ์”
  นอกจาก จะ ใช สํานวน ภาษา ใน การ ประหยัด คําพูด หรือ คํา อธิบาย ได แลว ยัง ทําให 
คําพูด หรือ ขอเขียน นั้น มี คุณภาพ แสดง ความ เปน ผู รูจัก วัฒนธรรม ของ ผูใช ดวย
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 ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
  ๑. ให เขียน สํานวน ๓ สํานวน
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________  
  ๒. ให เขียน คํา พังเพย ๓ คํา พังเพย
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
  ๓. ให เขียน สุภาษิต ๓ สุภาษิต
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________

แบบฝกหัด
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 เรื่อง ที่ 6 การ ใช ทักษะ ทาง ภาษา เปน เครื่องมือ การ แสวง หาความรู
  การ สือ่ ความ หมาย ของ มนษุย เปน สิง่ ที ่จาํ เปน อยางยิง่ และ การ สือ่สาร จะ ด ีหรอื ไมด ี
ขึ้นอยู กับ ทักษะ ทาง ภาษา ของ แตละคน ซึ่ง เกิดขึ้น ได จะ ตอง มี การ ฝก เปนประจํา เชน ทักษะ 
การ ฟง ทกัษะ การ พดู ทกัษะ การ อาน ทกัษะ การ เขยีน และ ทกัษะ ตางๆ เหลานี ้ได ม ีการ ซมึซบั 
อยู ใน คน ทุกคน อยู แลว เพียง แตวาผูใด จะ มี โอกาส ได ใชได ฝกฝน บอยๆ  ก็ จะ เกิด ทักษะ ที่ 
ชํานาญ ขึ้น
  ใน การ แลกเปลี่ยน ขอมูล ขาวสาร ความรู ความ เขาใจ ของ คน ในอดีต จะ เปน 
การ สื่อสาร โดย ตัวตอตัว เพราะ อดีต คนใน สังคม มี ไมมาก แต ปจจุบัน คนใน สังคม เร่ิม มากขึ้น 
กวาง ขึ้น การ แลกเปลี่ยน ขาวสาร ขอมูล จึง จําเปน ตอง ใช เครื่องมือ สื่อสาร ได รวดเร็ว กวางไกล 
และ ทั่วถึง ไดแก โทรศัพท โทรเลข โทรทัศน วิทยุ โทรสาร คอมพิวเตอร ซึ่ง เครื่องมือ แตละ 
ประเภท มี จุดเดน หรือ ขอจํากัด ที่ แตกตางกัน ไป
  การ ใช ภาษา ใน ชีวิต ประจําวัน ไมวา จะ เปน ภาษาพูด หรือ ภาษา การ เขียน จะ ตอง ให 
เหมาะสมกับ บุคคล และ สถานการณ เชน กิน เปน ภาษา ท่ี ใช กัน ใน กลุม เพ่ือน หรือ บุคคล คุนเคย 
แต ถา ใชกับ บุคคล ที่ เปน ผูใหญ หรือ คน ที่ ไมคุนเคย จะ ตอง ใช ภาษา ที่ สุภาพ วา ทาน หรือ
รับประทาน
  แม    คุณแม    มารดา   หมอ    คุณหมอ   แพทย    
เปนตน
  การ ใช ภาษาไทย นอกจาก จะ ตอง มคีวามรู ความ เขาใจ ของ ภาษา แลว สิง่ สาํคญั อยาง
ยิ่ง ประการ หนึ่ง คือ ความ มี คุณธรรม ใน การ ใช ภาษา ไมวา จะ เปน ภาษาพูด หรือ ภาษาเขียน
  วิธีการ ใช ภาษา ได เหมาะสม ดีงาม มี ดงันี้
  ๑. ใช ภาษา ตรงไป ตรง มา ตาม ขอเท็จจริง ที่ เกิดขึ้น ไม พูดโกหก หรือ หลอกลวง 
   ใหราย ผูอื่น
  ๒. ใช ภาษา ไพเราะ ไม ใช คํา หยาบ
  ๓. ใช ภาษา ให เหมาะสมกับ กาลเทศะ และ ระดับ ของ บุคคล ที่ สื่อสาร ดวย
  ๔. ใช ภาษา เพื่อให เกิด ความ สามัคคี ความ รัก ไม ทําใหเกิด ความ แตกแยก
  ๕. ใช ภาษา ให ถูกตอง ตาม หลักการ ใช ภาษา
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 เรื่อง ที่  ๗  ลักษณะ ของ คํา ไทย คํา ภาษาถ่ิน และ คํา ภาษา ตางๆ
      ประเทศ ใน ภาษาไทย

   การนาํ คาํ ภาษาถิน่ และ ภาษา ตางประเทศ มา ใช ใน ภาษาไทย จงึ ทาํให ภาษาไทย ม ีคาํ 
ที ่ใช สือ่ ความ หมาย หลากหลาย และ ม ีจาํนวน มากขึน้ ซึง่ ไมวา จะ เปน คาํ ไทย คาํ ภาษาถิน่ หรอื 
คํา ภาษา ตางประเทศ ตาง ก็ มี ลักษณะ เฉพาะที่ แตกตางกัน
  ๑. ลักษณะ ของ คํา ไทย มี หลักการ สังเกต ดังนี้
   ๑.๑ ม ีลกัษณะ เปน คาํ พยางค เดียว โดดๆ มคีวามหมาย ชดัเจน เปน คาํ ที ่ใช เรยีก
ชื่อ คน สัตว สิ่งของ เชน แขน ขา หัว พอ แม เดิน วิ่ง นอน ฯลฯ
     แต มี คํา ไทย หลาย คํา หลาย พยางค ซึ่ง คํา เหลานี้ มี สาเหตุ มาจากการกรอนเสียง
ของคาํหนาทีน่าํกรอนเปนเสยีงสัน้ (คาํหนากรอนเปนเสยีงสัน้) กลายเปนคาํทีป่ระวสิรรชนยี 
    เชน มะมวง  มาจาก หมาก มวง
      มะนาว   มาจาก หมาก นาว
      มะกรูด  มาจาก หมาก กรูด
      ตะขบ  มาจาก ตนขบ
      ตะขาบ  มาจาก ตัว ขาบ
   - การ แทรก เสียง หมายความวา เดิม เปน คํา พยางค เดียว ๒ คํา วางเรียง กัน 
ตอมา แทรก เสียง ระหวาง คํา เดิม ๒ คํา และ เสียง ที่ แทรก มักจะ เปน เสียง สระอะ เชน
       ผัก กะ เฉด มาจาก ผัก เฉด
      ลูกกระดุม มาจาก ลูกดุม
      ลูก กะ ทอน มาจาก ลูก ทอน 

 ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
  วิธีการ ใช ภาษา ได เหมาะสม มี อะไร บาง
  ๑.  _______________________________________________________
  ๒.  _______________________________________________________
  ๓.  _______________________________________________________
  ๔.  _______________________________________________________
  ๕.  _______________________________________________________

แบบฝกหัด
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หลักการใชภาษา

บท ที่๕

  - การ เตมิ เสียง หนา พยางค หนา เพือ่ให มคีวามหมาย ใกลเคยีง คาํ เดิม และ มคีวาม
หมาย ชัดเจน ขึ้น 
  เชน
     กระโดด  มาจาก โดด
     ประทวง  มาจาก ทวง
     ประทับ  มาจาก ทับ
     กระทํา  มาจาก ทํา
     ประเดี๋ยว  มาจาก เด๋ียว
  ๑.๒ ม ีตวัสะกด ตรง ตาม มาตรา เชน จง (แมกง) ตกั (แมกก) กบั (แม กบ) เปนตน
  ๑.๓ ไม นิยม มี คํา ควบกล้ํา เชน ทราบ ตราบ สรวง ประพฤติ เปนตน
  ๑.๔ ไมมี ตัวการันต คํา ทุก คํา สามารถ อาน ออกเสียง ได หมด เชน แม นารัก ไกล
  ๑.๕ คํา ไทย คํา เดียว อาจ มีความหมาย ได หลายอยาง เชน ขัน ตักน้ํา นกเขา ขัน 
    หัวเราะ ขบขัน
  ๑.๖ มี รูป วรรณยุกต กํากับ เสียง ทั้งที่ ปรากฏ รูป หรือ ไมปรากฏ รูป เชน นอน
    (เสียง สามัญ ไมปรากฏ รูป) คา (เสียง ตรี ปรากฏ รูป ไมโท)
  ๑.๗ คํา ที่ ออกเสียง ไอ จะ ใช ไมมวน ซึ่ง มี อยู ๒๐ คํา นอกนั้น ใช ไมมลาย
    ผูใหญ หา ผา ใหม  ให สะใภ ใช คลอง คอ
    ใฝใจ เอา ใส หอ   มิ หลงใหล ใคร ขอ ดู
    จะ ใคร ลง เรือใบ  ดู น้ํา ใส และ ปลาบู
    สิ่ง ใด อยู ใน ตู   มิใช อยู ใต ตั่ง เตียง
    บา ใบ ถือ ใยบัว   หู ตามัว มา ใกลเคียง
    เลา ทอง อยา ละ เลี่ยง  ยี่สิบ มวน จํา จง ดี

  ๒. ลักษณะ ของ คํา ภาษาถิ่น
    ภาษาถ่ิน หมายถึง คํา ที่ ใช ใน ทองถิ่น ตางๆ ของ ประเทศ ไทย ที่ มี ลักษณะ แตก
ตางจาก ภาษากลาง เชน ภาษาถิ่น ใต ภาษาถิ่น อีสาน ภาษาถิ่น เหนือ ซึ่ง ภาษาถิ่น เหลานี้ เปน 
ภาษา ที่ ใช กัน เฉพาะ คนใน ถิ่น นั้น
   ตัวอยาง เปรียบเทียบ ภาษากลาง และ ภาษาถิ่น

ภาษากลาง ภาษาถ่ิน เหนือ ภาษาถิ่น อีสาน ภาษาถิ่น ใต
พูด

มะละกอ
อรอย

สับปะรด
ผม/ฉัน

อู
 มะกวยเตด

ลํา
 มะขะ นัด
ขาเจา เฮา

เวา
หมาก หุง
แซบ

หมาก นัด
 ขอย

แห ลง
ลอกอ
หรอย
ยา นัด
ฉาน
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  3. ลักษณะ ของ คํา ภาษาถ่ิน ตางประเทศ ที่ ปรากฏ ใน ภาษาไทย
    คํา ภาษา ตางประเทศ ที่ ใช อยู ใน ภาษาไทย มี อยู มากมาย เชน ภาษาจีน ภาษา 
เขมร ภาษา อังกฤษ แต ที่ ใช กัน อยู สวนใหญ มาจาก ภาษาจีน และ ภาษา อังกฤษ ซ่ึง มี สาเหตุ 
มาจาก ประเทศ ไทย มี การ ติดตอ และ มี การเจริญสัม พันธไมตรี กับ ชาติ นั้นๆ จึง ยืม คํา มา ใช ซ่ึง 
ทําให ภาษาไทย มี คํา ใช ใน การ ติดตอ ส่ือสาร มากข้ึน
  ตัวอยาง

ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ตงฉิน แปะ เจ๊ียะ  กวยจั๊บ ชินแส 
กก อั้งโล เหลา ฮองเต ต้ัง ฉาย 
แซยิด ซี อิ้ว เซียน เตาฮวย  เตาหู

โฮม รูม  ซอส โชว แชมป คลินิก แท็กซ่ี ปม แสตมป 
มอเตอร ไซต ฟต อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร  คอรด

 ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
  ๑. ลักษณะ ของ คํา ไทยมีอะไรบาง
   ๑. _____________________________________________________
   ๒._____________________________________________________
   ๓. _____________________________________________________
  ๒. จงเขียนคําภาษาตางประเทศท่ีนํามาใชในภาษาไทยมา ๑๐ คํา
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________
    _______________________________________________________   
    _______________________________________________________   
    _______________________________________________________   
    _______________________________________________________   
    _______________________________________________________  

แบบฝกหัด
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วรรณคดี และ วรรณกรรมบท ที่  ๖

สาระสําคัญ
  วรรณคดี และ วรรณกรรม เปน สือ่ ที ่ม ีคณุคา ควร ได อาน และ เขาใจ จะ ม ีประโยชน ตอ 
ตน เอง และ ผูอื่น โดย การ อธิบาย และ เผยแพร นิทาน นิทาน พื้นบาน วรรณกรรม ทองถิ่น และ 
วรรณคดี เรื่อง นั้นๆ ตอๆ กัน ไป

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง ผูเรียน สามารถ
  ๑. อธิบายความ หมาย คุณคา และ ประโยชน ของ นิทาน นิทาน พื้นบาน และ 
วรรณกรรม ทองถิ่น ได
  ๒. อธบิายความ หมาย ของ วรรณคด ีและ ขอคดิ ที ่ไดรบั จาก วรรณคด ีที ่นาศกึษา ได

ขอบขาย เนื้อหา
  เรื่อง ที่  ๑  ความ หมาย คุณคา และ ประโยชน ของ นิทาน นิทาน พื้นบาน และ 
     วรรณกรรม ทองถิ่น
  เรื่อง ที่  ๒  ความ หมาย ของ วรรณคดี และ วรรณคดี ที่ นาศึกษา
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 เรื่อง ที่ ๑ ความ หมาย  คุณคา และ ประโยชน ของ นิทาน
     นิทาน พื้นบาน และ วรรณกรรม ทองถ่ิน
  ๑. ความ หมาย คุณคา และ ประโยชน ของนิ ทาน
   ๑.๑ นิทาน หมายถึง เร่ือง ที่ เลา สืบทอด กัน มา ไมมี การ ยืนยัน วา เปน เร่ืองจริง 
เชน นิทาน เด็ก เลี้ยงแกะ หรือ เทวดา กับ คน ตัด ไม เปน นิทาน สวนใหญ จะแฝง ดวย คติธรรม 
ซึ่ง เปนการ สรุปสาระ ให ผูฟง หรือ ผูอาน ปฏิบัติ ตาม
   ๑.๒ คุณคา
    ๑.๒.๑ ใช เปน ขอคิด เตือนใจ เชน ทําดี ไดดี ทําช่ัว ได ชั่ว
    ๑.๒.๒ เปน มรดก ของ บรรพบรุษุ ที ่เปนเรือ่งเลา ให ฟง ทัง้ไดรบั ความรู และ 
      ความ เพลิดเพลิน
    ๑.๒.๓ ได รับประโยชน จาก การ เลา และ การ ฟง นิทาน ทั้ง ดาน ภาษา และ 
      คติธรรม
   ๑.๓ ประโยชน ของ นิทาน
    ๑.๓.๑ ไดรับ ความรู เพิ่มเติม
    ๑.๓.๒ ไดรับ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนาน
    ๑.๓.๓ ได ขอคิด เตือนใจ นําไปใช ประโยชน
  ๒. ความ หมาย คุณคา และ ประโยชน จาก นิทาน พื้นบาน
   ๒.๑ นทิาน พืน้บาน หมายถงึ เรือ่งเลา ที ่เลา สบืทอด กนั มา สวนใหญ เนือ้หา จะ 
เปน ลักษณะ เฉพาะถิ่น โดย อางอิง จาก สถานที่ หรือ บุคคล ซึ่ง เปน ที่ รูจัก รวมกัน ของ คนใน ถิ่น 
นั้นๆ  เชน นิทาน พื้นบาน ภาค กลาง เรื่อง ลูก กตัญู นิทาน พื้นบาน ภาคใต เร่ือง พิษ งูเหลือม 
นิทาน พื้นบาน ภาคเหนือ เร่ือง เชียง เหมี้ยง ตํา พระยา และ นิทาน พื้นบาน ภาคอีสาน เรื่อง 
ผา แดง นาง ไอ
   ๒.๒ คุณคา
    ๒.๒.๑ เปน เร่ืองเลา ที่ เลา สืบทอด กัน มา ซึ่ง แสดงใหเห็น ถึง สิ่งแวดลอม 
      ชีวิต ความ เปนอยู ใน สมัยกอน
    ๒.๒.๒ ถือเปน มรดก สําคัญ ที่ บรรพบุรุษ มอบให แก คน
    ๒.๒.๓ ให ขอคิด เตือนใจ ที่จะ นําไปใช ประโยชน ได
   ๒.๓ ประโยชน
    ๒.๓.๑ ไดรับ ความรู และ ความ เพลิดเพลิน จาก การ เลา การ อาน และ การ ฟง
    ๒.๓.๒ ได นํา ความรู ไป ใช ประโยชน
    ๒.๓.๓ ใช เผยแพร ให เยาวชน รุนหลัง ได รู ได เขาใจ นิทาน พื้นบาน ของ 
      บรรพบุรุษ
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  ๓. ความ หมาย ความ สําคัญ และ ประโยชน จาก วรรณกรรม ทองถ่ิน
   ๓.๑ ความ หมาย
    วรรณกรรม ทองถ่ิน เปน เรือ่งราว ที ่ม ีมา นาน ใน ทองถ่ิน และ ม ีตวัละคร เปน 
ผู นําเสนอ เนื้อหา สาระ ของ เรื่องราว นั้น เชน เร่ือง สาว เครือ ฟา หรือ วัง บัว บาน เปน ตน
   ๓.๒ คุณคา
    ๓.๒.๑ แสดงถึง ชีวิต ความ เปนอยู สังคม และ วัฒนธรรม ของ ทองถ่ิน น้ัน
    ๓.๒.๒ เปนเรื่อง ที่ ให ขอคิด ขอ เตือนใจ
    ๓.๒.๓ เปน มรดก สําคัญ ที่ มี คุณคา
   ๓.๓ ประโยชน
    ๓.๓.๑ ได ความรู ความ เพลิดเพลิน 
    ๓.๓.๒ นํา ขอคิด ขอ เตือนใจ และ สรุป นํามา ใช ให เปน ประโยชน ตอ ตน เอง
    ๓.๓.๓ เปน ความรู ที่ เผยแพร ได

 ตอบ คํา ถาม ตอไปนี้
  ๑. คุณคา ของ นิทาน นิทาน พื้นบาน และ วรรณกรรม ทองถิ่น คือ อะไร บาง

   ๑.๑ นิทาน ______________________________________________ 

    ____________________________________________________
   ๑.๒ นิทาน พื้นบาน ________________________________________
    ____________________________________________________
       ๑.๓ วรรณกรรม ทองถิ่น ____________________________________
    ____________________________________________________
  ๒. ผูเรียน จะ นํา เรื่อง ของ นิทาน นิทาน พื้นบาน และ วรรณกรรม ทองถิ่น ไป ใช 
   ประโยชน อยางไร
   _________________________________________________________
   _________________________________________________________
   _________________________________________________________
   _________________________________________________________
   _________________________________________________________
   _________________________________________________________

แบบฝกหัด



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๖๗
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บท ที่๖

 เรื่อง ที่  ๒  ความ หมาย ของ วรรณคดี และ วรรณคดี ที่ นาศึกษา

  ๑. ความ หมาย ของ วรรณคดี
   วรรณคดี หมายถึง เร่ืองแตง ที่ ไดรับ ยกยอง วา แตง ดี เปน ตัวอยาง ดาน ภาษา 
แสดงใหเหน็ ถงึ วฒันธรรม ความ เปนอยู ใน ยคุ นัน้ ๆ   แตง โดย กว ีที ่ม ีชือ่เสยีง เชน วรรณคด ีเรือ่ง 
ขุน ชาง ขุนแผน พระ อภัย มณี และ สังข ทอง เปนตน
   วรรณคดี ที่ แตง ดี มี ลักษณะ ดังนี้
   ๑. เนื้อเรื่อง สนุกสนาน ให ขอคิด ขอ เตือนใจ ที่ ไม ลาสมัย
   ๒. ใช ภาษา ได เพราะ และ มีความหมาย ดี นําไป เปน ตัวอยาง ของ การ แตงคํา 
ประพันธ ได
   ๓. ใช ฉาก และ ตวัละคร  บรรยาย ลกัษณะ นสิยั และ ให ขอคิด ที ่ผูอาน ตคีวาม โดย 
ฉาก หรือ สถานที่ เหมาะสมกับ เรื่อง
   ๔. ไดรับ การ ยกยอง และ นําไป เปนเรื่อง ให ศึกษา ของ นัก เขียน และ นัก คิดได

  ๒. วรรณคดี ที่ นาศึกษา
   สาํหรบั ระดบั ประถมศึกษา นี ้ม ีวรรณคดี ที ่แนะนํา ให ศกึษา ๓ เร่ือง คอื สงัข ทอง
ซึง่เปน กลอนบทละคร พระ อภยั มณี เปน กลอน นทิาน และ ขนุ ชาง ขนุแผน เปน กลอนเสภา โดย 
ขอให นักศึกษา คนควา วรรณคดี ๓ เร่ือง และ สรุป เปน สาระสําคัญ ใน หัวขอ ตอไปนี้ (อาจ ให 
ผูเรียน นํา หัวขอ เหลานี้ แยก เขียน ภายนอก โดย ไม ตอง เขียน ลง ใน หนังสือ นี้ ได)

  ๑. สังข ทอง 
   ๑.๑ ผูแตง _________________________________________________
   ๑.๒ เนื้อเรื่อง โดย สรุป ยอ
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 

   ๑.๓ ขอคิด และ ความ ประทับใจ ที่ ไดรับ จาก เร่ือง นี้
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๖๘

วรรณ
คดีและวรรณ

กรรม

บท ที่๖

  ๒. พระ อภัย มณี
   ๒.๑ ผูแตง _________________________________________________
        ๒.๒ เนื้อเรื่อง โดย สรุป ยอ ______________________________________
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________
   ๒.๓ ขอคิด และ ความ ประทับใจ ที่ ไดรับ จาก เร่ือง นี้
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________
  ๓. ขุน ชาง ขุนแผน
   ๓.๑ ผูแตง _________________________________________________
   ๓.๒  เนื้อเรื่อง โดย สรุป ยอ
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________
   ๓.๓ ขอคิด และ ความ ประทับใจ ที่ ไดรับ จาก เร่ือง นี้
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
  
  (สถานท่ี คนควา คอื กศน.ตาํบล หองสมุด ประชาชน ศนูย การ เรยีน ชมุชน และ แหลง 
เรียนรู อื่นๆ   สําหรับ ขอคิด และ ความ ประทับใจ ผูเรียน แตละคน อาจ เขียน แตกตางกัน ซึ่ง ควร 
ได อาน และ พิจารณา ขอคิด เหลาน้ัน วา ถูกตอง เหมาะสมกับ เน้ือหา ของ แตละ เร่ือง เหลาน้ี หรือไม)



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๖๙
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บท ที่๖

เฉลย แบบฝกหัด
ใน การ เฉลย แบบฝกหัด ผูสอน สามารถ พิจารณา ปรับ เปลี่ยน ได ตาม ความ เหมาะสม
บท ที่ ๑  การ ฟง การ ดู
 เร่ือง ที่  ๑ ๑. หลักการ ฟง และ ดู
    ๑. ฟง และ ดู อยาง ตั้งใจ
    ๒. มี จุด มุงหมาย
    ๓. จดบันทึก ใจความ สําคัญ
    ๔. ศึกษา ความรู กอน ที่จะ ฟง และ ดู
   ๒. ความ สําคัญ ของ การ ฟง และ ดู
    ๑. เปนการ สื่อสาร ระหวาง กัน
    ๒. เพิ่ม ความรู และ ประสบการณ
    ๓. เปนการ เผยแพร ความรู
    ๔. เปนการ พัฒนา ชีวิต และ ความ เปนอยู
   ๓. มี จุด มุงหมาย ของ การ ฟง และ ดู
    ๑. เพื่อ ความรู
    ๒. เพื่อ รูเทาทัน เหตุการณ
    ๓. เพื่อ ความ เพลิดเพลิน
    ๔. เพื่อ ใชเวลา วาง ให เกิด ประโยชน
 เร่ือง ที่ ๒ ๑. วิธีการ ฟง เพื่อ จับ ใจความ สําคัญ
    ๑. ฟง อยาง ตั้งใจ และ มี สมาธิ
    ๒. ฟง ให ตลอด เร่ือง
    ๓. ฟง อยาง มี วิจารณญาณ
   ๒. วิธีการ ดู แลว จับ ใจความ สําคัญ
    ๑. ฟง แลว รู รายละเอียด
    ๒. เขาใจ เนื้อหา สาระ
    ๓. ประเมินคา เร่ือง ที่ ฟง
    ๔. จดบันทึก ใจความ สําคัญ
 เร่ือง ที่ ๓ ๑. วิธีการ ของ การ สรุปความ
    ๑. นํา ใจความ สําคัญ มา เขียน สรุป ดวย สํานวน ตน เอง
    ๒. การ ใช ประโยชน จาก สรุปความ โดย นํามา ศึกษา หรือ เผยแพร
   ๒. การนํา วิธีการ สรุปความ ไป ใช ประโยชน
    ๑. สรุป การ ฟง และ ดู ประจําวัน
    ๒. เผยแพร ความ รูเร่ือง จาก การ ฟง และ ดู



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๗๐

วรรณ
คดีและวรรณ

กรรม

บท ที่๖

 เร่ือง ที่ ๔ ๑. มารยาท ใน การ ฟง
    ๑. ตั้งใจฟง ผูอื่น
    ๒. ไม รบกวน สมาธิ ผูอื่น
    ๓. ใหเกียรติ วิทยากร 
    ๔. ฟง ให จบ
   ๒. มารยาท ใน การ ดู
    ๑. ตั้งใจ ดู
    ๒. ไม รบกวน สมาธิ ผูอื่น
    ๓. ไม ฉีก ทําลาย เอกสาร ที่ ดู
    ๔. ดู แลว ให รักษา เหมือน สมบัติ ของ ตน

บท ที่ ๒  การ พูด
 เร่ือง ที่ ๑ ๑. การนํา หลักการ และ ความ สําคัญ ของ การ พูด ไป ใช ดังนี้
    ๑. มีความรู เร่ือง ที่ พูด
    ๒. พูด ดวย คําสุภาพ
    ๓. สื่อสาร กับ ผูอื่น เขาใจ
    ๔. ใช แสดง ความ คิดเห็น
   ๒. จุด มุงหมาย ของ การ พูด
    ๑. เพื่อ สื่อสาร กับ ผูอื่น
    ๒. เพื่อ แสดง ความรู ความ สามารถ ของ ตน เอง
    ๓. เพื่อ แสดง ความเห็น
 เร่ือง ที่ ๒  ๑. การ เตรียม ตัวการ พูด
    ๑. การ แตงกาย
    ๒. เนื้อหา สาระ ที่ พูด
    ๓. เอกสาร อุปกรณ ประกอบการ พูด
    ๔. เตรียม พรอมทั้ง รางกาย และ จิตใจ
 เร่ือง ที่ ๓ ๑. วิธีการ พูด ใน สถานการณ ตางๆ
    ๑ การ พูด อวยพร ให มี ความ สุข ความ เจริญ โดย อาง ส่ิง ศักด์ิสิทธ์ิ 
     ให ผูฟง ประทับใจ
    ๒ การ พูด ขอบคุณ พูด ดวย ภาษาสุภาพ บอกเหตุ ที่ ตอง 
     ขอบคุณ และ หาก มี โอกาส จะ ตอบแทนบาง โอกาสหนา
    ๓  การ พูด ตอนรับ พูด ดวย คําสุภาพ นุ มนวล ประทับใจ
     พูด แนะนํา บุคคล หรือ สถานที่



รายวิชา ภาษา ไทย (พท๑๑๐๐๑)  <<ระดับประถมศึกษา>> ๗๑
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บท ที่๖

   ๒. การนํา ความรู ดาน การ พูด ไป ใช
    ๑. อวยพร วันเกิด
    ๒.  อวยพร วัน ขึ้น ปใหม
    ๓.  กลาว ตอนรับ ผู มาเย่ียม เยือน
    ๔.  กลาว ขอบคุณ ที่ ใหการ ตอนรับ อยาง ดี

 เรื่อง ที่ ๔  ๑.  มารยาท ใน การ พูด
    ๑. ใช คําพูด สุภาพ
    ๒. ไม พูด  วาราย ผูอื่น
    ๓. พูด คัดคาน ดวย เหตุผล
   ๒. มารยาทดี ใน การ พูด จะ มี ประโยชน
    ๑. เปน ที่รัก ของ ผูอื่น
    ๒. ผูอื่น ยินดี พูด ดวย
    ๓. ไดรับ ความ ไววางใจ จาก ผูอื่น

บท ที่ ๓  การ อาน
 เรื่อง ที่ ๑ ๑.  หลักการ อาน
    ๑. มี จุด มุงหมาย ใน การ อาน
    ๒. เลือก หนังสือ อาน ตาม ความ สนใจ
    ๓. อาน ถูกตอง ตาม อักขรวิธี
   ๒. ความ สําคัญ ของ การ อาน
    ๑. รับสาร เปน ความรู หลากหลาย
    ๒. ได ความรู ทักษะ และ ประสบการณ
    ๓. พัฒนา ความคิด ผูอาน
   ๓. จุด มุงหมาย ใน การ อาน
    ๑. ให มีความรู
    ๒. ให เพลิดเพลิน
    ๓. นํา ความรู ไป ประยุกต ใช
    ๔. เปน ผู ทันสมัย ทัน เหตุการณ

 เรื่อง ที่ ๒  ๑.  อาน ออกเสียง ได โดย
    ๑. ออกเสียง ถูกตอง
    ๒. อาน อยาง มี จังหวะ
    ๓. อาน อยาง เขาใจ เนื้อเรื่อง
    ๔. อาน เสียง ดัง ฟง ชัด



หนังสือเรียน สาระความ รู พื้นฐาน๗๒

วรรณ
คดีและวรรณ

กรรม

บท ที่๖

 ๒. ใจความ สําคัญ และ สรุปความ เร่ือง ผูนํายุว เกษตรกร ไทย  “ เตรียม ไป ญี่ปุน” 
  กรม สงเสริม การ เกษตร สํานักงาน ปลัด กระทรวง เกษตร และ สหกรณ กรม สง
เสรมิ สหกรณ กรม ปศสุตัว และ สาํนกังาน งาน ปฏิรปู ทีด่นิ เพือ่ เกษตรกรรม คดัเลอืกยวุ เกษตรกร 
เขา รับ การ ฝกงาน ตาม โครงการ จํานวน ๒๑ คน เขา รับ การ ฝกงาน ที่ญี่ปุน โดย เดินทาง
๖ เมษายน ๒๕๕๒ โดย จะ ตอง อบรม ดาน พื้นฐาน การ เกษตร และ ภาษา ญี่ปุน กอน ระหวาง 
วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ –  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

 เร่ือง ที่  ๓  ๑. รอยกรอง คือ คํา ประพันธท่ี แตง โดย มี การ สัมผัส ให คลองจอง กัน
   ๒. การ อาน กลอนสุภาพ ให แบง คํา แยก เปน ๓/๒/๓ หรือ บาง บท 
    อาจ เปน ๓/๓/๓ ก็ได
 เร่ือง ที่  ๔  ๑. เลือก หนังสือ อาน ได โดย
    ๑. อานหนังสือ ตาม ความ สนใจ พิจารณา จาก ชื่อ ผูเขียน หรือ 
     สารบัญ
    ๒. พิจารณา เนื้อหา สาระ ที่ เกี่ยวกับ ผูเขียน
    ๓. พิจารณา หนังสือ ประกอบการ เรียน บรรณานุกรม
   ๒. ประโยชน ของ การ อาน
    ๑. ไดรับ ความรู ความคิด
    ๒. ไดรับ ความ เพลิดเพลิน
    ๓. ใชเวลา วาง ให เปน ประโยชน
 เร่ือง ที่  ๕  ๑. มารยาท ใน การ อาน ที่ นอกเหนือ จากการ ศึกษา
    ๑. ไม อานหนังสือ ขณะ ฟง ผูอื่น พูด
    ๒. ไม อานหนังสือ ของ ผูอื่น ที่ ไม ไดรับ อนุญาต กอน ฯลฯ 
    ๒. การ มี นิสัย รัก การ อาน ที่ นอกเหนือ จาก การ ศึกษา
    ๑. พยายาม อาน ทุกอยาง ที่ พบเห็น แม จะ เปน ขอความ สั้นๆ 

บท ที่ ๔  การ เขียน
 เร่ือง ที่  ๑ หลักการ เขียน   ประโยชน ของ การ เขียน
   ๑. เขียน ดวย ความ เรียบรอย และ ถูกตอง ตามหลัก ภาษา
   ๒. มี จุด มุงหมาย ใน การ เขียน
 เร่ือง ที่ ๒ บอกชื่อ สระ ตอไปนี้
   ๑.     ะ เรียก วา วิสรร ชนีย
   ๒.   ุ เรียก วา ตีนเหยียด
   ๓.   ู เรียก วา  ตีน คู
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บท ที่๖

     ๔. เ เรียก วา  ไมหนา
     ๕. ไ เรียก วา  ไมมลาย
     ๖. โ เรียก วา ไม โอ
     ๗. ย เรียก วา ตัวยอ
     ๘. ว เรียก วา  ตัว วอ
     ๙. ฤ เรียก วา  ตัว รึ
     ๑๐.   เรียก วา ตัวลือ
 เร่ือง ที่ ๓  ๑. คํา สะกด ดวย
    - แมกง   เชน  งง  สรง   คง ฯลฯ 
    - แมกน   เชน  กล  คน  บน ฯลฯ 
    - แมกม   เชน  กลม  คม  ดม ฯลฯ 
    - แม กบ  เชน  กบ  ครบ  หลับ ฯลฯ 
    - แม เกย  เชน  เลย  เฉย  ตาย ฯลฯ 
    ๒. ประสม คํา ที่ มี พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต
    ๑. สิ้น
    ๒. ดาย
    ๓. ที่
    ๔. เตา
    ๕.  ตาย 
 เร่ือง ที่ ๔ ชื่อ นามสกุล เจาของ ประวัติ
 เร่ือง ที่  ๕ ๑. สวนประกอบ ของ รายงาน
    ๑. ปก หนา
    ๒. คํานํา
    ๓. สารบัญ
    ๔. เนื้อหา สาระ
    ๕. บรรณานุกรม
    ๒. เชิงอรรถ จะ มีช่ือ ผูเขียน ป ท่ี พิมพ และ เลข ท่ี หนา หนังสือ ท่ี 
    นํามาใช ประกอบการ เขียน
    ๓. บรรณานุกรม ประกอบดวย รายช่ือ ผูเขียน เรียง ตาม ตัวอักษร 
    ชื่อ หนังสือ ชื่อ สถานที่ พิมพ ชื่อ โรงพิมพ  และ ป ที่ พิมพ
 เร่ือง ที่  ๖ ๑. มารยาท ใน การ เขียน
    ๑. เขียน ถูกตอง ชัดเจน
    ๒. เขียน เชิง สรางสรรค
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วรรณ
คดีและวรรณ

กรรม

บท ที่๖

    ๓. เขียน ใน สิ่ง ที่ ควร เขียน ไม เขียน ใน สิ่ง ที่ ไม ควร เขียน
    ๔. เขียน ทุกอยาง ที่ เปนความ จริง
    ๕. ไม เขียน ขอความ ใน หนังสือ ที่ เปน สวนรวม
    ๒. นิสัย รัก การ เขียน
    ๑. เริ่มตน เขียน จาก งาย ไป ยาก
    ๒. เขียน ทุกๆ  วัน
    ๓. พยายาม เขียน ดวย ใจรัก

บท ที่ ๕  หลักการ ใช ภาษา
 เร่ือง ที่  ๑  ๑. เสียง พยัญชนะ มี ๒๑ เสียง
    ๒. เสียงสระ มี ๒๔ เสียง
    ๓. เสียง วรรณยุกต มี ๕ เสียง
    ๔. นา มีเสียง วรรณยุกต สามัญ
        ห มา มีเสียง วรรณยุกต จัตวา
        กิน มีเสียง วรรณยุกต สามัญ
        สิน  มีเสียง วรรณยุกต จัตวา
        พลอย มีเสียง วรรณยุกต สามัญ
    ๕. ไตรยางศ คือ อักษร ๓ หมู ไดแก อักษรสูง กลาง และ ต่ํา
 เร่ือง ที่ ๒ ๑. สราง กลุมคํา
    ๑. เดิน เดิน ไป โรงเรียน
    ๒. ชน ชน กัน อยาง แรง
    ๓. แดง แดง มาก
    ๔. น้ํา น้ําสกปรก
    ๒. สราง ประโยค
    ๑. บุญ ศรี เดิน ไป โรงเรียน (บอกเลา)
    ๒. รถโรงเรียน ชน กัน อยาง แรง (บอกเลา)
    ๓. เสื้อ ตัว นี้ แดง มากไป หรือ (คํา ถาม)
    ๔. อยา ดื่ม น้ําสกปรก (คํา สั่ง)
 เร่ือง ที่  ๓ ใช เครื่องหมาย วรรค ตอนที่ เหมาะสม
   ๑. วันนี้ ลูกสาว สั่ง ซื้อ ขนม ทองหยิบ  ทองหยอด  เม็ด ขนุน
    ฝอยทอง ฯลฯ 
   ๒. นิทาน มี หลายชนิด  เชน  นิทาน ชาดก  นทิาน ปรัมปรา
    นิทาน คติ สอนใจ
   ๓. คํา ตอบ ขอ นี้ ถูก ทั้ง ก. ข. ค. ง.
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บท ที่๖

   ๔. เธอ นัด ให ฉัน ไป พบ ใน เวลา ๐๘.๐๐ น.
     อักษรยอ
      พ.ศ.  ร.ร.  น.ส.
 เร่ือง ที่  ๔  ๑. วิธีการ ใช พจนานุกรม
    ๑. เรียงลําดับ คํา
    ๒. พิจารณา อักขรวิธี
    ๓. การ บอก เสียง อาน
    ๔. การ บอก ความ หมาย
    ๕. การ บอก ประวัติ ของ คํา และ ชนิด ของ คํา
    ๒. คํา ราชาศัพท ๗ คํา
     พระ ราช บิดา ตรัส พระราชทาน พระ บรม ฉายาลักษณ ประทับ 
    เสด็จ รับสั่ง
    ๓. คําสุภาพ ๗ คํา
     สุนัข รับประทาน ทราบ มูลดิน ไมตีพริก ครับ ศีรษะ
 เร่ือง ที่ ๕ ๑. สํานวน
     ใน น้ํา มี ปลา ใน นา มี ขาว
     คน รัก เทา ผืน หนัง คน ชัง เทา ผืน เสื่อ
     ฝน ทั่ง ให เปน เข็ม
      ฯลฯ 
    ๒. คํา พัง เพย
     รัก วัว ให ผูก รัก ลูก ให ตี
     สอนหนังสือ สังฆราช
     ชาง ตาย ทั้งตัว เอา ใบ บัว ปด
      ฯลฯ 
    ๓. สุภาษิต
     รัก ยาว ให บั่น รัก สั้น ให ตอ
     น้ํารอน ปลา เปน น้ําเย็น ปลา ตาย
     เห็นชางข้ี อยา ขี้ ตาม ชาง
      ฯลฯ 
 เร่ือง ที่  ๖ วิธีใช ภาษา ได อยาง เหมาะสม
   ๑. ใช ภาษา ตรงไป ตรง มา ไม โกหก หลอกลวง   ใหราย ผูอื่น
   ๒. ไม ใช คํา หยาบ
   ๓. ใช ภาษา ให เหมาะสมกับ กาลเทศะ และ ระดับ ของ บุคคล
   ๔. ใช ภาษา ให เกิด ความ รัก สามัคคี
   ๕. ใช ภาษา ให ถูกตอง ตามหลัก ภาษา
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วรรณ
คดีและวรรณ

กรรม

บท ที่๖

 เร่ือง ที่  ๗  ๑. ลักษณะ คํา ไทย
    ๑. เปน คํา เดียว โดดๆ มีความหมาย ชัดเจน
    ๒. ตัวสะกด ตรง ตาม มาตรา
    ๓. ไมมี ตัวการันต
       ฯลฯ
   ๒. คํา ภาษา ตางประเทศ ๑๐ คํา
     แปะเจี๊ยะ   กวยจ๊ับ   ซินแส  อั้งโล  โฮเต็ล   ปม  แชมป  แท็กซี่  

    แสตมป  ฟต

บทที่ ๖  วรรณคดี และ วรรณกรรม
 เร่ือง ที่  ๑  ๑. คุณคา
    ๑. คุณคา ของ นิทาน ไดแก ใช เปน ขอ คติ เตือนใจ เปน มรดก 
     ของ บรรพบุรุษ และ ได ประโยชน จาก การ เลา และ ฟง
    ๒. คณุคา ของ นทิาน พืน้บาน ไดแก เปน เร่ืองเลา ที ่แสดงใหเห็น 
     ถึง ชีวิต ความ เปนอยู ของ คน พื้นบาน ที่ เปนอยู กัน มา แต 
     ดั้งเดิม และ ได ขอคิด ขอ เตือนใจ รวมทั้ง ความ ภูมิใจ ของ 
     คน รุนหลัง ตอมา
    ๓. คุณคา ของ วรรณกรรม ทองถิ่น ไดแก การ แสดงถึง วิถี ชีวิต  
     ความ เปนอยู ของ ทองถ่ิน ให ขอคดิ ขอ เตอืนใจ เปน มรดก 
     ที่ ควร รักษา ไว
    ๒. นําไปใช ประโยชน ได โดย
    ๑. อาน เพิ่ม ความรู ความ เพลิดเพลิน
    ๒. ใชเวลา วาง ให เปน ประโยชน
    ๓. นํา ขอดี เปน ตัวอยาง ไป ใช
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บรรณานุกรม
  การ ศึกษา นอก โรงเรียน, กรม. ชุด วิชา ภาษาไทย ระดับ ประถมศึกษา, กรุงเทพฯ : 
คุรุสภา, ๒๕๔๖.
  เรอืง อไุร  อนิทร ประเสริฐ. ภาษาไทย ๑, กรงุเทพฯ : ศนูย สงเสรมิ วชิาการ, ๒๕๔๖.
   อัครา บุญ ทิพย และ บุปผา บุญ ทิพย. ภาษาไทย ๑, กรุงเทพฯ : ประสาน มิตร, 
๒๕๔๖.
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

รายช่ือผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
 

ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ บานทะเลสีครีมรีสอรท
จังหวัดสมุทรสงคราม

 ๑. นางสาวพิมพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบํานาญ
 ๒. นางพิมพาพร อินทจักร สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
 ๓. นางกานดา ธิวงศ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
 ๔. นายเริง กองแกว สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี

รายช่ือผูเขารวมประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

คร้ังท่ี ๑ ระหวางวันท่ี  ๗ – ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๒  ณ โรงแรมอูทองอินน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ๑. นางสาวพิมพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบํานาญ
 ๒. นายเริง กองแกว สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
 ๓. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คร้ังท่ี ๒ ระหวางวันท่ี  ๑๒ – ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓  ณ โรงแรมอูทองอินน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ๑. นางสาวพิมพใจ สิทธิสุรศักด์ิ ขาราชการบํานาญ
 ๒. นายเริง กองแกว สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี
 ๓. นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ที่ปรึกษา
๑. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.
๒. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน.
๓. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน.
๔. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
๕. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทํางาน
๑.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๒.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๓. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๔. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๕.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพิมพตนฉบับ
๑. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๒. นางเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๓. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๔. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
๕. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบปก
 นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 

คณะ ผูจัดทํา



บันทึก
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