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คํานํา 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้ดําเนินการจัดทํา
หนังสือเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน (ภาษาไทย) รายวิชาเลือก การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท ๓๒๐๐๖ 
ขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ สําหรับคนไทยในต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม       
มีสติปัญญาและศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจในสาระเนื้อหานี้  รวมทั้งหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หรือ  
สื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมได้ 

ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง
ที่ร่วมค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ได้สื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตร และเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้เรียนที่อยู่นอกระบบอย่างแท้จริง ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะเรียบเรียง ตลอดจนผู้จัดทําทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หวังว่าหนังสือเล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน หากมีข้อเสนอแนะประการใดจะขอน้อมรับไว้ด้วย
ความขอบคุณยิ่ง 

 
 

 
                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
                                                                  ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

สารบัญ 
 
        หน้า 

 

คํานาํ               
สารบัญ                 
คําแนะนําการใช้หนงัสือเรียน  
โครงสร้างรายวิชา   
แบบทดสอบกอ่นเรียน           ๑   
 

บทที่ ๑  การอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าและนาํไปใช้ในชีวิต       ๓ 
 

บทที่ ๒ การอา่นตีความ แปลความ และสรุปใจความสาํคัญ      ๘ 
  - การอ่านตีความ          ๘ 
  - การอ่านแปลความ        ๑๒ 
  - การอ่านสรุปใจความ        ๑๔ 
 

บทที่ ๓ การอ่านขา่ว         ๒๐ 
  - การอ่านข่าว         ๒๐ 

 - การตีความข่าว        ๒๐ 
 - การวิเคราะห์คุณค่าข่าว        ๒๑ 

 

บทที่ ๔ การอ่านบทความ        ๓๑ 
  - ส่วนประกอบของบทความ       ๓๑ 
  - ประเภทของบทความ        ๓๑ 
 

บทที่ ๕ การอ่านสารคด ี         ๔๕ 
  - ประเภทของสารคดี        ๔๕ 
  - แนวทางการพิจารณาคุณค่าของสารคดี      ๔๕ 
 

บทที่ ๖ การอ่านบทประพันธ์ / กวีนิพนธ ์       ๕๖ 
  - การอ่านบทประพันธ์        ๕๖ 
  - การอ่านกวีนิพนธ์        ๖๑ 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
        หน้า 

บทที่ ๗ การอ่านเพลง         ๗๒ 
  - การอ่านเพลงกล่อมเด็ก        ๗๒ 
  - การอ่านเพลงลูกทุ่งไทย        ๗๕ 
  - การวิเคราะห์บทเพลงของสุนทราภรณ ์      ๗๖ 
 

บทที่ ๘ การอ่านตําราเชิงวชิาการ        ๘๑ 
  - ส่วนประกอบของหนังสือเชิงวิชาการ      ๘๑ 
  - การเลือกอ่านหนังสือเชิงวิชาการ       ๘๒ 
  - แนวการอ่านตําราเชิงวิชาการ       ๘๓ 
 

บทที่ ๙ การอ่านและคน้ควา้หาความรู้ทางอินเตอรเ์น็ต     ๘๗ 
  - เว็บไซต์         ๘๘ 
  - ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์       ๙๑ 
  - ฐานข้อมูลออนไลน์        ๙๓ 
  - ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูล       ๙๖ 
 

บทที่ ๑๐ แหล่งคน้ควา้หาข้อมูลห้องสมุดประชาชน / ห้องสมุดเฉพาะ          ๑๐๐ 
  - ห้องสมุดประชาชนและเว็ปไซต์ห้องสมุด              ๑๐๐ 
  - สํานักงานอุทยานการเรียนรู้               ๑๐๒ 
  - หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดเฉพาะ              ๑๐๒ 
 

บทที่ ๑๑ การอ่านเพื่อการประกอบอาชพี              ๑๐๘ 
  - ช่างเชื่อม                 ๑๐๘ 
  - ช่างก่อสร้าง                 ๑๐๘ 
  - ช่างเครื่องปรับอากาศ                ๑๐๙ 
 

แบบทดสอบหลังเรียน                ๑๑๔ 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรยีน              ๑๑๖   
เฉลยแบบทดสอบ                ๑๑๗   
บรรณานุกรม                 ๑๒๐ 
คณะผู้จัดทาํ                    ๑๒๒ 
 

 



 
คําแนะนําการใช้หนังสือเรียน 

 หนังสือเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน (ภาษาไทย)  รายวิชาเลือก  การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
พท ๓๒๐๐๖ (๑ หน่วยกิต)   ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  สําหรับคนไทยในต่างประเทศ  ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี ้

ส่วนที่  ๑ คําช้ีแจงก่อนเรียนรู้รายวิชา 
ส่วนที่  ๒ เนื้อหาสาระและกิจกรรมท้ายบท 
ส่วนที่  ๓ แนวตอบกิจกรรมท้ายบท และหรือแบบทดสอบย่อยท้ายบท 

ส่วนที่  ๑   คําชี้แจงก่อนเรียนรู้รายวิชา  
ผู้เรียนต้องศึกษารายละเอียดในคํานําและคําแนะนําการใช้หนังสือเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ

และเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา ซึ่งการเรียนรู้เนื้อหาและการปฏิบัติกิจกรรมท้ายบท  
ควรปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. หารือครูประจํากลุ่ม / ครูผู้สอน เพื่อร่วมกันวางแผนการเรียน (ใช้เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง) 
 ๒. ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน หากมีข้อสงสัยเรื่องใดสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
สื่อต่าง ๆ  หรือหารือครูประจํากลุ่ม / ครูผู้สอน เพื่อขอคําอธิบายเพิ่มเติม 
 ๓. ทํากิจกรรมท้ายบทเรียนตามที่กําหนด 
 ๔. เข้าสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 
 ๕. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลรายวิชา  ซึ่งมีคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
โดยแบ่งสัดส่วนคะแนนเป็นระหว่างภาคเรียน ๖๐ คะแนน และปลายภาคเรียน ๔๐ คะแนน ดังนี้ 

๕.๑ คะแนนระหวา่งภาคเรียน  ๖๐  คะแนน    แบ่งส่วนคะแนนตามกิจกรรม ได้แก่                     
 ๑) ทํากิจกรรมท้ายบทเรียน  ๒๐  คะแนน   โดยทํากิจกรรมท้ายบทใหค้รบถ้วน 

๒) ทําบันทึกการเรียนรู้        ๒๐  คะแนน  โดยสรุปย่อเนื้อหาหรือวิเคราะห์เนื้อหาจาก
การศึกษาหนังสือแบบเรียนรายวิชานี้  เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ ประโยชน์ และการนําความรู้ไปใช้ 
โดยทําตามที่ครูกําหนด  และจัดทําเป็นรูปแบบเอกสารความรู้ ดังนี้ 

- ปก (รายละเอียดเก่ียวกับตัวผู้เรียน: ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว ระดับ
การศึกษา ศกร.กศน. ของผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ)  

- ส่วนบันทึกการเรียนรู้  (เนื้อหาประกอบด้วย  : หัวข้อ/เรื่องที่ศึกษา  และ
จุดประสงค์ที่ศึกษา  และขั้นตอนการศึกษาโดยระบุว่ามีวิธีรวบรวมข้อมูลอย่างไร นําข้อมูลมาใช้อย่างไร) 

- ส่วนสรุปเนื้อหา  (สรุปสาระความรู้สําคัญตามเนื้อหาที่ได้บันทึกการเรียนรู้) 

- ประโยชน์ที่เกิดกับตัวผู้เรียน (บอกความรู้ที่รับและนํามาพัฒนาตนเอง/การนําไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ  หรือในชีวิตประจําวัน) 



 
๓) ทํารายงานหรือโครงงาน  ๒๐ คะแนน  โดยจัดทําเนื้อหาเป็นรายงานหรือโครงงาน

ตามท่ีครูกําหนดรูปแบบเอกสารรายงาน หรือโครงงาน ดังนี้ 
๓.๑) การทํารายงานหรือโครงงานตามที่ครูมอบหมาย  ให้ดําเนินการตามรูปแบบ

กระบวนการทํารายงาน หรือโครงงาน  ตามรูปแบบเอกสาร ดังนี้ 

- ปก (เรื่องที่รายงาน  รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน : ช่ือ-นามสกุล       
รหัสประจําตัว  ระดับการศึกษา  ศกร.กศน. ของผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ)  

- คํานํา         

- สารบัญ 

- ส่วนเนื้อหา  (หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย)  

- ส่วนเอกสารอ้างอิง   
๓.๒) การทําโครงงาน  ตามท่ีครูมอบหมาย  และดําเนินการตามกระบวนการ       

ทํารายงาน  โดยจัดทําตามรูปแบบเอกสารดังนี้ 
                                  -  ปก  (ช่ือโครงงาน  รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน : ช่ือ-นามสกุล             
รหัสประจําตัว ระดับการศึกษา ศกร.กศน. ขอผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ)  
                                  -  หลักการและเหตุผล    
 -  วัตถุประสงค์  
 -  เป้าหมาย       
 -  ขอบเขตของการศึกษา 

 -  วิธีดําเนินงานและรายละเอียดของแผน  
 -  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 -  งบประมาณ     
 -  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๕.๒ คะแนนปลายภาคเรียน  ๔๐  คะแนน  ผู้เรียนต้องเข้าสอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน
โดยใช้เครื่องมือ (ข้อสอบแบบปรนัย หรือ อัตนัย)  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  

 

 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๒  เนื้อหาสาระและกิจกรรมท้ายบท  

ผู้เรียนต้องวางแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของรายวิชา  และต้องศึกษาเนื้อหาสาระ
ตามที่กําหนดในรายวิชาให้ละเอียดครบถ้วน  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา  ซึ่งใน
รายวิชานี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๑ บท  ดังนี้  

บทที่  ๑   การอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
บทที่  ๒  การอ่านตีความ แปลความ และสรุปใจความสําคัญ 
บทที่  ๓   การอ่านข่าว 
บทที่  ๔   การอ่านบทความ 
บทที่  ๕   การอ่านสารคดี 
บทที่  ๖  การอ่านบทประพันธ์ / กวีนิพนธ์ 
บทที่  ๗   การอ่านเพลง 
บทที่  ๘   การอ่านตําราเชิงวิชาการ 
บทที่  ๙   การอ่านและค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
บทที่  ๑๐  แหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลห้องสมุดประชาชน 
บทที่  ๑๑  การอ่านเพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ  
ส่วนกิจกรรมท้ายบทเรียน  เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาแต่ละบท/ตอนแล้ว  ต้องทํากิจกรรมท้าย

บทเรียนหรือแบบฝึกหัด ตามท่ีกําหนดให้ครบถ้วน  เพื่อสะสมเป็นคะแนนระหว่างภาคเรียน (๒๐ คะแนน)  

ส่วนที่  ๓   แนวตอบกิจกรรมท้ายบทเรียนหรือแบบฝึกหัด และหรือเฉลยแบบทดสอบย่อย (ถ้ามี) 
 แนวตอบกิจกรรมท้ายบทเรียนหรือแบบฝึกหัด และหรือเฉลยแบบทดสอบย่อย จัดทําแยกไว้     

เป็นบทเรียงลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชาการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต  รหัสวิชา  พท ๓๒๐๐๖ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
สาระสาํคญั 
 ศึกษากระบวนการอ่านและฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ อ่านเพื่อตีความ แปลความ  สรุป
ความและขยายความของเรื่องที่อ่าน โดยสามารถเลือกอ่านหนังสือ และสื่อสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าเรื่องที่อ่าน โดย
ศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านรูปแบบการเรียน เนื้อหา และศิลปะการใช้ภาษา รวมทั้งนําข้อความหรือบท
ประพันธ์ที่อ่านแล้วประทับใจ นําไปใช้ในการสื่อสาร อ้างอิงได้อย่างเหมาะสม พัฒนาทักษะการอ่าน เพื่อให้
เกิดความรอบรู้และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และมีนิสัยรักการอ่าน  
 
ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั 
 ๑. อธิบายความหมายของการอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าได้ 
 ๒. บอกความแตกต่างระหว่างการอ่านตีความ การอ่านแปลความ และการอ่านสรุปใจความได้ 
 ๓. บอกความหมายของการอ่านข่าว การตีความข่าว และการวิเคราะห์คุณค่าข่าวได้ 
 ๔. บอกส่วนประกอบและประเภทของบทความได้ 
 ๕. บอกประเภทของสารคดีและแนวทางการพิจารณาคุณค่าของสารคดีได้ 
 ๖. บอกความแตกต่างระหว่าง บทประพันธ์ กับ กวีนิพนธ์ ได้ 
 ๗. บอกความหมายของเพลงกล่อมเด็ก เพลงลูกทุ่งไทย ได้ 
 ๘. สามารถวิเคราะห์บทเพลงของสุนทราภรณ์ได้ 
 ๙. บอกประโยชน์และวิธีการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 ๑๐. สามารถบอกข้อมูลในการให้บริการของห้องสมุดประชาชน สํานักงานอุทนยานการเรียนรู้ 
หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมดุเฉพาะ ได้ 
 ๑๑. บอกคําศพัท์เฉพาะของอาชีพต่าง ๆ ได้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

บทที่  ๑   การอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
บทที่  ๒  การอ่านตีความ แปลความ และสรุปใจความสําคัญ 
บทที่  ๓   การอ่านข่าว 
บทที่  ๔   การอ่านบทความ 
บทที่  ๕   การอ่านสารคดี 
บทที่  ๖  การอ่านบทประพันธ์ / กวีนิพนธ์ 
 
 



 
บทที่  ๗   การอ่านเพลง 
บทที่  ๘   การอ่านตําราเชิงวิชาการ 
บทที่  ๙   การอ่านและค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
บทที่  ๑๐  แหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลห้องสมุดประชาชน 
บทที่  ๑๑  การอ่านเพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ  
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ค าชี้แจง ให๎นักศึกษาเลอืกข๎อที่ถูกต๎องที่สุดเพียงข๎อเดียว 
 

๑. การอํานเพื่อให๎ได๎ภาพรวมของเนื้อหาเรื่องตอนนั้น ๆ เรียกวําการอํานแบบใด 
 ก. การอํานอยํางต้ังใจและมีจุดมุํงหมาย 
 ข. การอํานแบบกวาดสายตา 
 ค. การอํานแบบครําว ๆ  
 ง. การอํานอยํางละเอียด 
 

๒. การอํานตีความ หมายถึงอะไร 
 ก. เป็นการอํานและความสามารถเฉพาะตัวผู๎เรียน ผู๎อําน 
 ข. เมื่ออํานแล๎ว สามารถน าไปเลําเรื่องให๎ผู๎อื่นฟ๓งได๎ 
 ค. การอํานอยํางละเอียด อาศัยการวิเคราะห๑แยกแยะได ๎
 ง. การรู๎เรื่องในการอํานหนังสือแตํละประเภท 
 

๓. “ขําว” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคือข๎อใด 
 ก. การตีพิมพ๑ในหนังสือพิมพ๑ทุกวัน 
 ข. ค าบอกเลําเรื่องโดยปกติมักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหมํที่นําสนใจ 
 ค. เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในอดีตที่นําสนใจมาให๎ผู๎อํานทราบ 
 ง. การคัดเลือกเหตุการณ๑ส าคัญจริง ๆ ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง 
 

๔. สํวนประกอบของบทความมี ๓ สํวน คือ 
 ก. สารคด-ีบทความ-หนังสือพิมพ๑ 
 ข. เนื้อเรื่อง-สรุป-บรรณานุกรม 
 ค. ค าน า-สารบัญ-เนื้อเรื่อง 
 ง. สํวนน า-เนื้อเรื่อง-สรุป 
 

๕. ข๎อใดไม่ใชป่ระเภทของสารคดี 
 ก. บทความ 
 ข. การค๎า 
 ค. วิชาการ 
 ง. การทํองเที่ยว 
 
 

แบบทดสอบกอ่นเรียน 
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๖. องค๑ประกอบที่ส าคัญของงานประพันธ๑ คืออะไร 
 ก. จุดมุํงหมายและภาษา 
 ข. แนวคิดและรูปแบบ 
 ค. เนื้อหาและรูปแบบ 
 ง. ภาษาและแนวคิด 
 

๗. เพลงกลํอมเด็กภาคใต๎เรียกวําอะไร 
    ก. เพลงชาน๎อง 
    ข. เพลงอ่ือ อื่อ จา จา 
    ค. เพลงสิกจุงจา 
    ง. เพลงร๎องเรือ 

๘. การอํานต าราเชิงวิชาการ เป็นการอํานตามข๎อใด 
    ก. การอํานเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ 
    ข. เป็นการอํานเพื่อสอบเลื่อนชั้นหรือระดับ 
    ค. เป็นการอํานเพื่อการศึกษาค๎นคว๎าด๎านวิชาการ 
    ง. การอํานเพื่อฝึกทักษะการเจริญเติบโตของรํางกาย 

๙. “อินเตอร๑เน็ต” มีข๎อเปรยีบเทียบได๎ตามข๎อใด 
    ก. เครื่องสมองกล 
    ข. การศึกษาตลอดชีวิต 
    ค. ขุมทรัพย๑ข๎อมูลขําวสาร 
    ง. ขุมทรัพย๑สุดขอบฟูา 

๑๐. สิ่งทีส่ าคญัที่สุดในการค๎นคว๎าหาความรู๎ที่ห๎องสมุดประชาชนคืออะไร 
    ก. ศึกษาเจา๎หน๎าที่บรรณารักษ๑ 
    ข. ระยะทางเดินทางไปห๎องสมุด 
    ค. จะต๎องมีความรู๎เรื่องแหลํงข๎อมูล 
    ง. จ านวนหนังสือของห๎องสมุด 

 

 
 
 



การอํานเพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต | ๓ 

 

 
 
 

 
 

 การอํานเพื่อการศึกษาค๎นคว๎าและน าความรู๎จากการอํานไปใช๎ในชีวิตประจ าวันนั้น ใน
ขั้นตอนแรก ควรกลําวถึงวิธีการอํานแบบตําง ๆ ๓ แบบ คือ 
 ๑. การอ่านแบบคร่าว ๆ  คือการอํานเพ่ือให๎ได๎ภาพรวมของเน้ือหา เรื่องตอนนั้น หรือส ารวจ
เนือ้หากว๎าง ๆ เป็นการอํานอยํางรวดเร็ว แตํต๎องจับใจความส าคัญของเนื้อหาตอนนั้น ๆ ได ๎ครบถ๎วน 
 ขั้นแรก คือ การส ารวจรูปเลํม เชํน ชื่อเรื่อง ชื่อผู๎แตํง เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ 
(ISBN) ครั้งที่พิมพ๑ ส านักพิมพ๑ ราคา และหัวข๎อเรื่อง เพื่อใช๎ในการเลือกหนังสือ 
 ขั้นตํอมา คือ การอํานเนื้อหาทั้งหมดอยํางรวดเร็ว โดยหาใจความส าคัญของเรื่องการอําน
แบบคราํว ๆ ท าให๎เราสามารถอํานหนังสือได๎จ านวนเลํมมากขึ้น 
 ๒. การอ่านแบบกวาดสายตา คือการอํานเพื่อค๎นคว๎าเรื่องที่อํานโดยใช๎วิธีกวาดสายตาอยําง
รวดเร็วทีละ ๒-๓ บรรทัด เพื่อหาแบบเจาะจงในสิ่งที่ตนต๎องการ เชํน การค๎นหาค าในพจนานุกรม 
การค๎นหาหัวข๎อหนังสือในสารบัญ การอํานแบบกวาดสายตาชํวยให๎หาสิ่งที่ต๎องการเร็วขึ้น 
 ๓. การอ่านอย่างละเอียด คือ การอํานอยํางละเอียด เป็นการอํานขั้นสุดท๎าย หลังจากที่
ผู๎อํานใช๎วิธีการแบบครําว ๆ การอํานแบบกวาดสายตา การอํานอยํางพินิจพิเคราะห๑ คือ การตีความ
เนื้อหาอยํางละเอียด 
 
การอ่านหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้า 
 หนังสือหรือเอกสารเพื่อศึกษาค๎นคว๎ามีหลักการอําน ดังนี ้
 ๑. ต าราเรียน ใช๎เป็นสื่อกลางระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน เพื่อประกอบการเรียนการสอน    
ควรเลือกต าราที่ทันสมัยและมีเนื้อหาครบถ๎วน ผู๎อํานควรมีสมาธิในการอําน และอํานมากกวําหนึ่ง
เที่ยวเพ่ือที่จะทบทวนและจดบันทึกสาระส าคัญไว๎ด๎วย 
 ๒. หนังสืออ่านประกอบ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับวิชาในหลักสูตรที่เรียน การอําน
หนังสือประกอบชํวยให๎ผู๎เรียนหรือผู๎อํานมีความรู๎ และมีโลกทรรศน๑กว๎างไกลมากกวําความรู๎ที่ได๎รับใน
ต าราเรียน การอํานควรเลือกอํานหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องหรือประโยชน๑ตํอวิชาที่เรียน รวมทั้งจดบันทึกที่มา
ของข๎อมูลไว๎ด๎วย 
 ๓. หนังสืออ้างอิง ได๎แกํ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม ดรรชนีวารสาร หนังสือ
ประจ าปี ฯลฯ ซึ่งผู๎อํานควรเลือกใช๎ตามความต๎องการ และตามความเหมาะสม เพื่อค๎นคว๎าข๎อมูล
น าไปเป็นหลักฐานอ๎างอิงการอํานหนังสือประเภทนี้ จึงจ าเป็นต๎องค๎นคว๎าและจดบันทึกข๎อมูลให๎
ถูกต๎องเป็นส าคัญ 

บทที่ ๑ 
การอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ในชีวิต 
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วิธีอ่านเพื่อต้องการศึกษาค้นคว้า 
 เมื่อเราต๎องการศึกษาค๎นคว๎า หนังสือที่ต๎องการ เราจะต๎องรู๎วําต๎องการศึกษาอะไร แล๎วจึง
เลือกหาหนังสือที่จะค๎นคว๎า โดยการพิจารณาจากประเภทของหนังสือ เมื่อได๎หนังสือที่ต๎องการแล๎ว
จะต๎องพิจารณาจากสํวนประกอบที่ส าคัญของหนังสือ เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ทางการศึกษาโดยตรง ดังนี ้
 ๑. ค าน า จะเป็นสํวนที่ผู๎แตํงหนังสือจะบอกถึงจุดมุํงหมายในการแตํง สาระส าคัญของเรื่อง
และบางครั้งยังบอกวิธีการใช๎หนังสือไว๎ในค าน า จึงท าให๎รู๎จักผู๎แตํงได๎มากขึ้น 
 ๒. สารบัญ จะเป็นตัวบอกขอบเขต ของเนื้อหา วํากลําวถึงอะไรบ๎างล าดับกํอนหลังของ
เนื้อหา และสํวนประกอบของหนังสือ เชํน ภาคผนวก ดัชนี เป็นต๎น ดังนั้น หน๎าสารบัญที่ละเอียดจึงมี
สํวนชํวยอ านวยความสะดวกในการศึกษาค๎นคว๎าแกํผู๎อําน 
 หนังสือไมํจ าเป็นจะต๎องมีสารบัญทุกเลํม แตํสารบัญจ าเป็นต๎องมีในหนังสือที่มีเนื้อหา
หลากหลายเรื่องรวมอยูํในเลํมเดียวกัน เชํน นิตยสาร วารสาร หรือหนังสือเพื่อการค๎นคว๎า เป็นต๎น 
หนังสือที่ไมํจ าเป็นต๎องมีสารบัญ เชํน นวนิยาย บทละคร นิทาน เป็นต๎น 
 ๓. บัญชีตารางและบัญชีภาพ มีหนังสือบางประเภท เชํน รายงานการวิจัย ต ารา และ
เอกสารทางวิชาการ เพื่อบอกให๎ผู๎อํานทราบวํา ตารางแสดงสถิติ ตัวเลข แผนภูมิ หรือภาพประกอบ 
อยูํในหน๎าใดของหนังสือ จะชํวยให๎ศึกษาได๎สะดวกยิ่งขึ้น 
 ๔. เนื้อหา ส าหรับการอํานเพื่อการศึกษาค๎นคว๎า ผู๎ศึกษาจะต๎องรู๎วํา ตนเองต๎อการที่จะ
ค๎นคว๎า อยํางละเอียดทั้งเรื่องหรือต๎องการค๎นคว๎าเฉพาะเรื่อง หากจะค๎นคว๎าทั้งเรื่อง ผู๎อํานจะต๎อง
พยายามจับใจความส าคัญในแตํละยํอหน๎าและแตํละบทให๎ได๎ เมื่ออํานจบต๎องสามารถสรุปเนื้อหาใน
แตํละยํอหน๎าเรียบเรียงเป็นหนึ่งบท และสามารถเรียบเรียงแตํละบทสรุปเป็นเรืองเด่ียวกันได๎ 
 การอํานที่ค๎นคว๎าเฉพาะเรื่อง หมายถึงเรื่องยํอย ๆ ที่กลําวในบางตอนของหนังสือหรือ
วารสารผู๎อํานต๎องเลือกเนื้อหาโดยอาศัยสารบัญเป็นส าคัญ สิ่งที่ควรจะฝึกให๎เป็นนิสัยคือ อํานให๎ตลอด
ทีละยํอหน๎า จับใจความของยํอหน๎านั้น ๆ ให๎ได๎เมื่ออํานจบจึงคํอยสรุปใจความส าคัญออกมาเป็นหนึ่ง
บท เชํนเดียวกับการค๎นคว๎าทั้งเรื่อง 
 การค๎นคว๎าทั้งสองแบบ นั้น ควรจะใช๎การบันทึกประกอบด๎วย เพื่อให๎เกิดการศึกษาที่เป็น
ระบบ จะชํวยอ านวยความสะดวกแกํการล าดับความส าคัญและการจดจ า 
 ๕. ภาคผนวก รวบรวมเนื้อหาที่อ๎างอิงและข๎อเขียนที่หาอํานได๎ยากไว๎ท๎ายเลํม แม๎ ไมํใช๎
เนื้อหาโดยตรงที่แท๎จริง แตํจะชํวยขยายความรู๎ ความเข๎าใจ และความคิด เกี่ยวกับเนื้อหาได๎มาก 
 ๖. บรรณานุกรม คือหนังสืออ๎างอิงที่ผู๎แตํงใ ช๎ประกอบในการเขียนหนังสือเรื่องนั้น 
เรียงล าดับไว๎ตามตัวอักษรชื่อผู๎แตํง ผู๎ศึกษาค๎นคว๎า ควรดูรายละเอียดในสํวนนี้ด๎วย 
 ๗. ดัชนี คือ สํวนสุดท๎ายของหนังสือ ชํวยการในการหาเนื้อหาที่ต๎องการศึกษา ส าหรับ        
ผู๎ศึกษาที่มีเวลาน๎อย จะรวบรวมเอาช่ือและค าตําง ๆ ที่มีในหนังสือ พร๎อมกับบอกหมายเลขหน๎าเอาไว ๎
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ค าชี้แจง จงเติมค าลงในชํองวํางให๎ได๎ใจความที่สมบูรณ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๑ 

๑. วิธีอํานมี ๓ รูปแบบ คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๒. การอํานหนังสือเพื่อศึกษาค๎นคว๎า มี ๓ อยําง คือ  

๒.๑………………………………………………………………………………………………………………………….........

๒.๒………………………………………………………………………………………………………………………….........

๒.๓………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๓. วิธีอํานเพื่อการศึกษาค๎นคว๎า มี ๗ ประการ คือ  
 ๓.๑…………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 ๓.๒…………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 ๓.๓…………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 ๓.๔…………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 ๓.๕…………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 ๓.๖…………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 ๓.๗…………………………………………………………………………………………………………………………......... 
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ค าชี้แจง จงเลอืกค าตอบที่ถกูต้องที่สุด 
๑. การอํานเพื่อให๎ได๎ภาพรวมของเนื้อหาเรื่องตอนนั้น ๆ เรียกวําการอํานแบบใด 
 ก. การอํานอยํางต้ังใจและมีจุดมุํงหมาย 
 ข. การอํานแบบกวาดสายตา 
 ค. การอํานแบบครําว ๆ  
 ง. การอํานอยํางละเอียด 
 

๒. การอํานแบบใดควรอํานทลีะ ๒-๓ บรรทดั 
 ก. การอํานอยํางต้ังใจ 
 ข. การอํานแบบกวาดสายตา 
 ค. การอํานแบบครําว ๆ  
 ง. การอํานอยํางละเอียด 
 

๓. การอํานแบบใดเป็นการอํานอยํางพินิจพิเคราะห๑ 
 ก. แบบครําว ๆ  
 ข. แบบกวาดสายตา 
 ค. การอํานอยํางต้ังใจ 
 ง. การอํานอยํางละเอียด 
 

๔. ถ๎าหากนักศึกษาจะเลือกอํานหนังสือเป็นสื่อกลางระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียนควรอํานตามข๎อใด 
 ก. ต าราเรียน 
 ข. หนังสืออ๎างอิง 
 ค. หนังสืออํานประกอบ 
 ง. หนังสือสารานุกรม 
 

๕. หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับวิชาในหลักสูตรที่เรียน แตํชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎เพิ่มขึ้นจาก 
    ต าราเรียน คือข๎อใด 
 ก. หนังสืออ๎างอิง 
 ข. หนังสือพจนานุกรม 
 ค. หนังสือสารานุกรม 
 ง. หนังสืออํานประกอบ 

แบบทดสอบบทที่ ๑ 

เรื่อง การอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ในชีวิต 
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๖. หนังสืออ๎างอิง ได๎แกํ หนังสือประเภทใด 
 ก. นามานุกรม 
 ข. วารสาร 
 ค. นวนิยาย-เรื่องสั้น 
 ง. หนังสืออํานประกอบ 
 

๗. การอํานหนังสือเพื่อการศึกษาค๎นคว๎า ควรอํานส่วนใดของหนังสือกํอน 
 ก. บรรณานุกรม-ดัชนี 
 ข. บัญชีตาราง 
 ค. ค าน า 
 ง. สารบัญ 
 

๘. หนังสือทีไ่ม่จ าเป็นต๎องมีสารบัญ คือเลํมใด 
 ก. วิทยานิพนธ๑ 
 ข. นวนยิาย 
 ค. วารสาร 
 ง. ต ารา 
 

๙. “บัญชีตารางและบัญชีภาพ” จะมีปรากฏอยูํในต าราประเภทใด 
 ก. ต าราอาหาร 
 ข. ท าเนียบรุํน 
 ค. วารสาร 
 ง. รายงานการวิจัย 
 

๑๐. ส่วนใดของหนังสือวิชาการใช๎ส าหรับอํานเพื่อศึกษาค๎นคว๎า 
 ก. สารบัญ 
 ข. เนื้อเรื่อง 
 ค. ภาคผนวก 
 ง. บรรณานุกรม 
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 การอํานตีความเป็นการอํานขั้นที่ต๎องใช๎ความคิดสูงอีกระดับหนึ่ง กลําวคือ เมื่ออํานวิเคราะห๑
แล๎ว ผู๎อํานจะต๎องพิจารณาอีครั้งหนึ่งวําสาระส าคัญที่สุดซึ่งผู๎เขียนตั้งใจจะบอกแกํผู๎อํานนั้นได๎แกํอะไร 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ทั้งนี้ผู๎เขียนอาจใช๎กลวิธีตําง ๆ กันไป เชํน อาจก าหนดให๎ตัวละครแสดง
พฤติกรรมตําง ๆ ออกมาแล๎วแตํการจินตนาการของผู๎เขียน อนึ่ง ในการอํานตีความ นอกจากจะต๎อง
ตีความทั้งเรื่องแล๎ว ในแตํละชํวงก็อาจต๎องตีความด๎วย โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎เขียนได๎แฝงจุดส าคัญที่
จ าเป็นจะต๎องตีความไว๎ แตํถ๎าในชํวงใดเป็นเพียงการบอกเรื่องราวที่เป็นข๎อเท็จจริงล๎วน ๆ มี
ความหมายตรงไป ตรงมา ก็ไมํจ าเป็นต๎องตีความ เพาะเน้ือความชัดเจนอยูํแล๎ว 
 

 
 
 
 การอํานตีความเป็นการอํานขั้นส าคัญที่ท าให๎เข๎าใจงานเขียนทุกชนิด เพราะเป็นการอํานละเอียด 
จะต๎องอาศัยความรู๎ การสังเกตประสบการณ๑และการวิเคราะห๑วิจารณ๑ของผู๎อํานใช๎จินตนาการชํวยใน
การแสวงหาความหมายซํอนเร๎นที่กวีแฝงไวใ๎นวรรณกรรม การอํานตีความ ผู๎อํานต๎องอาศัยความรู๎รอบตัว คือ
ต๎องเป็นคนทันโลก ทันเหตุการณ๑ ต๎องอาศัยความรู๎นอกเหนือจากเรื่องที่อํานด๎วยจึงจะเข๎าใจได๎งํายขึ้น 
 ลักษณะส าคัญของการอํานตีความ คือ การอํานอยํางละเอียดทุกตัวอักษรไมํข๎ามแม๎แตํ
บรรทัดเดียว และยังต๎องพยายามอําน “ความหมายระหวํางบรรทัด” รวมทั้งสามารถแยกแยะสิ่งที่
เป็นความคิดเห็น อารมณ๑ และความรู๎สึกของผู๎เขียนที่ปรากฏในงานเขียนให๎ชัดเจนอีกด๎วย ผู๎ที่อําน
หนังสือและรู๎จักการตีความจะไดร๎ับประโยชน๑จากการอํานอยํางคุ๎มคํา” 
 การอํานตีความจึงเป็นการอํานที่มีประโยชน๑ ท าให๎ผู๎อํานเข๎าใจเนื้อหาสาระของเรื่องได๎ถูกต๎อง
และลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะงานเขียนที่มีความหมายแฝงหรือความหมายหลายนัย ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นกวี
นิพนธ๑ เรื่องสั้น หรือนวนิยาย ถือวําเป็นงานเขียนที่มีคุณคําทางวรรณศิลป์ การตีความงานเขียน
ประเภทนี้อาจต๎องอาศัยอารมณ๑ น้ าเสียงและจินตนาการของผู๎เขียนประกอบ 
 
ความหมายของการอ่านตีความ 
 การอํานตีความ คือ การอํานที่ผู๎อํานจะต๎องใช๎สติป๓ญญาตีความหมายของค าและข๎อความ
ทั้งหมด โดยพิจารณาถึงความหมายโดยนัย ซึ่งผู๎อํานจะตีความหมายของค าส านวนได๎ถูกต๎องหรือไมํ
นั้นจ าเป็นต๎องอาศัยเนื้อความแวดล๎อมของข๎อความนั้น บางครั้งต๎องอาศัยความรู๎เกี่ยวกับเหตุการณ๑
ป๓จจุบัน เป็นเครื่องชํวยตัดสิน 

บทที่ ๒ 
การอ่านตีความ แปลความ และสรุปใจความส าคัญ 

การอ่านตีความ 
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หลักเกณฑ์การอ่านตีความ มีดังนี ้
 ๑. อํานเรื่องตีความนั้นให๎ละเอียด แล๎วพยายามจับประเดน็ส าคัญให๎ได๎ 
 ๒. ขณะอํานต๎องพยายามคิดหาเหตุผล และใครํครวญอยํางรอบคอบ แล๎วน ามาประมวลเข๎า
กับความคิดของตนเองวํา ข๎อความหรือเรื่องนั้นมีความหมายถึงสิ่งใด 
 ๓. พยายามท าความเข๎าใจกับถ๎อยค าที่เห็นวํามีความส าคัญและจะต๎องไมํลืม ตรวจดูบริบท
หรือสิ่งแวดล๎อมด๎วยวําได๎ก าหนดความหมายของค านั้น อยํางไร 
 ๔. ต๎องระลึกไว๎เสมอวํา การตีความไมํใชํการถอดค าประพันธ๑เพราะการตีความเป็นการจับ
เอาแตํใจความส าคัญและคงไว๎ซึ่งค าของข๎อความเดิม 
 ๕. การเขียนเรียบเรียงถ๎อยค าที่ได๎จากการตีความนั้น จะต๎องให๎มีความหมายชัดเจน 
 ๖. การตีความ ควรตีความตามความรู๎ ความคิดของเราเอง คนอื่นไมํจ าเป็นต๎องเห็นด๎วย 
 

 ตัวอย่างการตีความ 
 

 
 
 

 ตีความได๎วํา จะท าอะไรควรดูฐานะของตน ไมํควรเอาอยํางคนที่มีฐานะดีกวําเรา 
 

ตัวอย่างการตคีวามข่าว 
 เรื่อง “คนหัวคิดทันสมัย” 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อความตีความข่าว 
 คนหัวคิดทันสมัย  หมายถึง คนที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ทันยุคทันสมัยเหตุการณ๑ในงานที่ตนเอง
ท าอยู ํ
 ยอดนักขาย  หมายถึง ผู๎ที่มีอาชีพการขายประกันชีวิตที่มียอดขายตามเปูาหมายที่บริษัทได๎
ตั้งเกณฑ๑ไว๎ 
 รางวัลเกียรติยศ  หมายถึง รางวัลที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจ ากัดได๎จัดท าขึ้นเพื่อมอบให๎ 
ยอดนกัขายบริษัท ตามที่ก าหนดไว๎ 
 

“เห็นช๎างขี้ อยําขี้ตามช๎าง” 

 โพธิพงษ๑  ล่ าซ า  ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด และนางจันทรา  บูณฤกษ๑  
เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและดูแลสํงเสริมการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.)    
เป็นประธานในพิธีจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ฝุายขายประจ าปี ๒๕๕๓ ให๎แกํ ยอดนักขายบริษัท     
ที่โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
 

(ไทยโพสต์  ศกุร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔) 
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ตัวอย่างการตคีวามบทประพันธ ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การตีความ “เพราะฉันชื่อวทิยากร เชียงกูล” 
 งานประพันธ๑นี้เป็นงานกลอนเปลํา ใช๎ค าศัพท๑สามัญที่เข๎าใจงําย มีวิธีบอกสีที่แปลกไปจากภาษาที่
เข๎าใจกัน โดยทั่วไป ได๎แกํฟูาสีฟูา ทะเลสีทะเล เมฆสีเมฆ นกสีนก ดอกไม๎สีดอกไม๎ ก๎อนหินสีก๎อนหิน 
ทรายสีทราย กิ่งมะพร๎าวสีมะพร๎าว การใช๎ค าบอกสีเชํนนี้เป็นการอธิบายวํา ปรากฏการณ๑แหํงธรรมชาติ
ด าเนินไปตามภาวะธรรมชาติ และขยายความ ได๎วํา สรรพสิ่งในธรรมชาติเป็นไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน 
ผู๎ประพันธ๑จึงแสดงความหวังวํา คนควรปฏิบัติตํอกันเฉกเชํนนั้น มิใชํสภาพป๓จจุบันที่ “คนที่ไมํใชํสีคน”     
ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา มนุษย๑เบียดเบียนมนุษย๑ด๎วยกัน 
 ภาษาที่กลําวถึงในการตีความนั้น มิได๎ระบุเฉพาะภาษาที่ใช๎กันเทํานั้น แตํรวมถึงภาษาทําทาง 
โดยเฉพาะภาษาที่ใช๎ค าพูด (ภาษาทําทาง) บางครั้ง “เลําถึง” มากกวําถ๎อยค าค าบรรยาย ป๓จจุบันนัก

“เพราะฉันชื่อวิทยากร เชียงกูล” 
 เพราะฉันชื่อวทิยากร  เชียงกูล 
วันหนึ่ง ฉันนั่งอยูํที่เนินเขาลูกเล็ก ๆ  
บนเกาะและมองเห็นฟ้าสีฟ้า ทะเลสีน้ าทะเล 
เมฆสีเมฆ นกสีนก 
เมฆลอยไปช๎า ๆ นกบินอยํางมิรู๎เหน็ดเหน่ือย 
ทะเลไหวเป็นระลอกน๎อย ๆ ฟูาสวํางสดใส 
ทะเลอาจจะล้ าเข๎าไปในอาณาจักรของฟูา 
ดอกไม้สีดอกไมชู้ชํออยูํบนแผํนดนิ 
ก้อนหินสีก้อนหินที่ชายน้ า โผลํสํวนบนออกมารับ แสงแดดทรายสีทราย ระยับอยูํบนหาด 
กิ่งมะพร้าวสีมะพร้าวแกวํงไปตามสายลม 
ทุกสิ่งทุกอยํางดูชํางสะอาด ดูชํางงดงามราวกับยินด ี
ในคืนที่อากาศเย็นสบาย ไมํมีความขัดแย๎ง ไมํมีความเหลื่อมล้ า 
ไมํมีการรบกวน สอดแทรกกัน ตํางคนตํางสามารถที่จะอยูํอยํางที่เขาอยากอยู ํ
ตํางคนตํางมีสิ่งเกี่ยวข๎องพึ่งพากัน แตํตํางคนก็เป็นอิสระ 
แตํวันนี ้
ฉันนั่งอยํูบนอาคารคอนกรีตชั้นสี่ สีมัวซัว 
มองลงไปสูํความสับสับสนวุํนวายข๎างลําง และเห็นคนที่ไม่ใช่สีคน 
 

วิทยากร  เชียงกูล 
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ประดิษฐ๑บางคน น าภาษาทําทาง (อวัจนภาษา) และภาษาพูดมาสื่อสารรวมกัน ซึ่งเป็นความแปลก
ใหมํที่นําสนใจ 
ตัวอย่างการย่อความ ตีความและสรุปความ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยํอความ : ชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ล๎วนชอบเลํนจิ้งหรีดและมีค าเรยีกจิ้งหรีด
แตกตํางกันตามเสียงกรดีปีกที่ได๎ยิน 
 ตีความ : มนุษย๑สนใจสัตว๑ทีม่ีเสียงไพเราะ 
 สรุปความ : คนแตํละชาติ มีค าเรียกจิ้งหรีดตํางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข๎อความ: ฝรั่งชอบเลํนจิง้หรีด.....เรียกจิ้งหรีดวํา Cricket  
  คนจีนเรียกจิ้งหรีดวํา...ซีสวย 
  แต๎จิ้วเรียก...เล็กสุก 
  กว๎างต๎ุงเรียก...ซิกซดหรือเจ็กจ๏ด ที่เรียกกันตําง ๆ นานา นั้น ขึ้นอยูํกับวํา 

ใครจะได๎ยินจิ้งหรีดกรีดเสียงออกมาอยํางไร จากปีกของมันที่กระทบ 
จนเป็นเสียงดังลั่น 
 

(สุขสันต์  วิเวกเมธากร) 
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 การอ่านแปลความ คือ การเปลี่ยนแปลงจากความหนึ่งไปสูํอีกความหนึ่งโดยแปลงเรื่องที่ได๎
อํานหรือได๎ฟ๓งออกมาเป็นค าพูดใหมํหรือถ๎อยค าใหมํโดยยังรักษาเนื้อหาและความส าคัญของเรื่องเดิม
ไว๎ได๎อยํางครบถ๎วน การแปลความจะไมํค านึงถึงรูปแบบแผนเดิมของข๎อความด๎วย 
 ความสามารถในการแปลความหมาย เป็นพื้นฐานของความสามารถในการตีความ การขยาย
ความ การน าไปใช๎ การวิเคราะห๑และการสังเคราะห๑ กับการประเมินคํา ถ๎าอํานหรือฟ๓งแล๎วแปล
ความผิดไปจากเนื้อความเดิมก็จะท าให๎การตีความ ขยายความหรืออื่น ๆ ผิดไปด๎วย 
 ข๎อความ ถ๎อยค า เรื่องราวที่ได๎ยินได๎อํานที่เป็นถ๎อยค าสามัญธรรมดา ก็ไมํจ าเป็นต๎องแปล
ความ เพราะเป็นเรื่องงําย ๆ ที่ทุกคนสามารถท าความเข๎าใจเรื่องได๎ทันทีที่อําน จึงรู๎ความหมายได๎แจํม
แจ๎งตรงกัน 
 
 การแปลความหมายมีหลายรูปแบบ คือ 
 ๑. แปลศัพท์เฉพาะให้เป็นภาษาธรรมดา เป็นการแปลความหมายจากระดับหนึ่งไปสูํอีก
ระดับหนึ่ง เป็น 
 
 
 
 
 
 ถ๎าผู๎อํานไมํรู๎ความหมายของศัพท๑เฉพาะในข๎อความตอนใดก็อาจไมํรู๎ความหมายของข๎อความ
ตอนนั้นได๎ 
 ๒. แปลข้อความเดิมที่ เป็นส านวนโวหาร เป็นข๎อความใหมํที่ เข๎าใจได๎งํายขึ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงให๎เป็นอีกระดับหนึ่ง เชํน 
 
 
 
 
 
  
 
 

ทรงพระราชด าเนิน  = เดิน 
พระราชหัตถเลขา  = จดหมาย 
พระพักตร๑   = ใบหน๎า 
บุปผา    = ดอกไม๎ 

การอ่านแปลความ 
 

 ยิว – ปาเลสไตน์เจรจายังไม่ก้าวหน้า สหรัฐฯ ลุ้นจนสุดใจได้ “โอเค” 
 การเจรจาระหวํางอิสราเอลกับปาเลสไตน๑ไมํคืบหน๎า สหรัฐอเมริกา พยายามอยํางเต็มที่ใน
การไกลํเกลี่ยเพ่ือจะให๎ตกลงกันได ๎
 

 กระดูกสันหลังของประเทศเจอโรคจู๋ของข้าว 
 ชาวนาประสบป๓ญหาโรคข๎าวชะงักการเจริญเติบโต 
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 ๓. แปลส านวน สุภาษิต ค าพังเพย หรือค าร๎อยกรอง ค าภาษาบาลี สันสกฤตที่ไทยน ามาใช๎
ให๎เป็นภาษาสามัญหรือในทางกลับกัน เชํน 
 

  
 
 
 
 
 
 ๔. แปลสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ธมฺโม หเว รกขฺติ ธมฺมจารี  = ธรรมยํอมรักษาผู๎ประพฤติธรรม 
 พิศพักตร๑ผํองเพียงบุหลันฉาย = ใบหน๎ายุคผอํงราวกับแสงจันทร๑ 
 ความรู๎ทํวมหัวเอาตัวไมํรอด = มีวิชาความรู๎มากแตํไมํสามารถพาตนเองให๎ 

   รอดพ๎นจากความจนได ๎

  
   

 
 > หมายถึง มากกว่า 
 
 
    หมายถึง ตัว ก  
      (อักษรเบรลล์) 

  
    

หมายถึง  เพศหญิง 

หมายถึง เพศชาย 

•    • 
•    • 
°    ° 
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 การอ่านสรุปใจความส าคัญ คือ อํานแล๎วสามารถจับใจความส าคัญในเนื้อเรื่องที่อําน     
แล๎วสรุปสาระส าคัญเป็นข๎อความสั้น ๆ ได๎ และสามารถถํายทอดให๎ผู๎อํานเข๎าใจได๎โดยการพูดหรือ   
การเขียน 
 การสรุปความ คือ การยํอความชนิดหนึ่ง แตํเป็นการยํอโดยมีจุดมุํงหมายเฉพาะเรื่อง       
ซึ่งวิธีการใดที่ใช๎ในการยํอความ ก็อาจจะน ามาใช๎ได๎กับการสรุปความเหมือนกัน 
 วิธีสรุปใจความส าคัญ มีล าดับขั้น ตํอไปนี ้
 ๑. ขั้นอําน อํานข๎อความของเรื่องทั้งหมดให๎เข๎าใจตั้งแตํต๎นจนจบอยํางน๎อย ๒ เที่ยว เพื่อให๎
ได๎ใจความส าคัญที่ผู๎อํานจะต๎องจับประเด็นให๎ได๎ 
 ๒. ขั้นคิด 
  ๑) คิดออกมาเป็นค าถามในใจวําอะไร คือ จุดส าคัญของเรื่อง 
  ๒) คิดตํอไปวําจุดส าคัญของเรื่องมีความสัมพันธ๑กับสิ่งใดบ๎าง จดสิ่งนั้นไว๎เป็น
ข๎อความสั้น ๆ  
  ๓) คิดวิธีการที่จะเขียนสรุปความให๎กะทัดรัด และชัดเจน 
 ๓. ขั้นเขียน 
  ๑) เขียนรํางจากข๎อความสั้น ๆ ที่จดไว ๎
  ๒) ขัดเกลาและแตํงเติมแก๎ไขข๎อความที่สรุปให๎เป็นภาษาที่สละสลวย ใช๎สื่อ
ความหมายได๎แจํมแจ๎ง 
 

หลักการอ่านสรุปใจความส าคัญ 
 การอํานสรุปใจความส าคัญ เป็นทักษะเบื้องต๎นของการอํานหนังสือ เพื่อที่จะเข๎าถึงแกํนของ
เรื่องที่ผู๎เขียนต๎องการสื่อให๎ผู๎อํานทราบ ข๎อความที่ส าคัญที่สุดเราเรียกวํา ใจความและสํวนที่เป็น
ข๎อความประกอบเรียกวํา พลความ ผู๎อํานจึงควรพิจารณาถึงสิ่งนี้จะชํวยให๎การอํานเพื่อจับใจความ
ด๎วยความรวดเร็วขึ้น  
 วิธีสรุปใจความส าคัญ 
 ๑. สรุปใจความจากช่ือเรื่อง เพราะชื่อเรื่องมักจะสัมพันธ๑กับเนื้อเรื่อง 
 ๒. หาใจความส าคัญแตํละยํอหน๎า เพราะแตํละยํอหน๎ามักจะมีใจความส าคัญเพียงใจความ
เดียว หรืออาจไมํมีใจความส าคัญเลยก็ได๎ ทั้งนี้ใจความส าคัญมักจะอยูํที่ต๎นยํอหน๎าหรือไมํก็ท๎ายยํอ
หน๎า 
 ๓. น าใจความส าคัญ ของเรื่องมาเรียบเรียง เพื่อให๎ได๎เนื้อความที่สั้น ครบถ๎วนและเนื้อหา
สมบูรณ๑ 
 

การอ่านสรุปใจความ 
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 ตัวอย่างการสรุปความส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง เร่งวิจัยแมลงหนอนปลอกน้ าตรวจสอบคุณภาพน้ าชีวภาพ 
 

 การตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ใช๎อยูํในป๓จจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการวัดคําทางฟิสิกส๑
และเคมี รวมถึงการใช๎ข๎อมูลด๎านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ การตรวจสอบคุณภาพน้ าในเชิง
ชีวภาพ หรือ การตรวจสอบคุณภาพน้ าในเชิงชีวภาพ ซึ่งสามารถสะท๎อนคุณภาพโดยรวมของป๓จจัย
ในแหลํงน้ าได๎เป็นอยํางดี 
 ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพน้ าในเชิงชีวภาพนั้นสามารถใช๎สิ่งมีชีวิตเป็นตัวบํงชี้ คุณภาพน้ า 
โดยเฉพาะการใช๎แมลงน้ า ซึ่งเป็นสัตว๑ที่มีจ านวนและชนิดมากที่สุด เนื่องจากแมลงน้ าสามารถอยูํ
อาศัยได๎ในน้ าแหลํงน้ าทุกรูปแบบ มีความทนตํอสภาวะมลพิษได๎แตกตํางกัน ท าให๎ประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นในแตํละพื้นที่ได๎ บางชนิดมีวัฏจักรชีวิตที่ยาวนาน ท าให๎เห็นความแตกตํางของ
ป๓ญหามลพิษที่มีตํอสิ่งมีชีวิตในชํวงเวลาที่ตํางกัน 
 นักวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมเห็นความส าคัญดังกลําว จึงเรํงศึกษาชนิดของแมลงน้ าโดยเฉพาะ 
“แมลงหนอนปลอกน้ า” เพื่อความแมํนย าในการตรวจสอบคุณภาพน้ า หวังใช๎ข๎อมูลชีวภาพ 
ประเมินคุณภาพน้ ารํวมกับป๓จจัยกายภาพและเคมี และเป็นนโยบายในการตัดสินคุณภาพน้ าผิวดิน
ในอนาคต นางสาวเพ็ญศรี บรรลือ นักศึกษาปริญญาเอก ด๎านความหลากหลายของแมลงหนอน
ปลอกน้ า คณะวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํกลําววํา การใช๎แมลงหนอนปลอกน้ าตัวเต็มวัย ที่
สามารถระบุชนิดได๎จะท าให๎ข๎อมูลแมํนย าและเชื่อถือได๎มากยิ่งขึ้น  ซึ่งการศึกษาแมลงหนอนปลอก
น้ าในประเทศไทยถือวํามีก๎าวหน๎ามาก เมื่อเทียบกับแมลงกลุํมอื่น ๆ ป๓จจุบันสามารถจ าแนกชนิด
ของแมลงหนอนปลอกน้ าที่พบทั้งหมดในประเทศได๎ถึง ๑,๐๐๐ ชนิด กวํา ๗๕ % เป็นชนิดที่ค๎นพบ
ใหมํโดยสมาชิกในหนํวยวิจัยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ๎ม  
 ด๎าน นางสาวอรอุมา ศุภศรี นักศึกษาปริญญาโทด๎านแมลงน้ าและคุณภาพน้ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโยลีสิ่งแวดล๎อม สายวิชาวิทยาศาสตร๑ และคณะศิลปศาสตร๑และ
วิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตก าแพงแสน ได๎วิจัยความหลากหลายของชนิด
ของแมลงหนอนปลอกน้ าในบริเวณลุํมแมํน้ าแมํกลองตอนบน และตอนลําง ระหวํางเดือนกันยายน 
๒๕๕๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ๑ ๒๕๕๓ พบแมลงหนอนปลอกน้ าทั้งสิ้น ๖๙ ชนิด จาก ๑๒ วงศ๑ ๓๐ สกุล 
สามารถเชื่อมโยงตัวอํอนที่ไมํรู๎จักชนิดกับตัวเต็มวัยที่ทราบชนิดแล๎ว ๑๑ ชนิด ซึ่งเป็นการชํวยเติม
เต็มองค๑ความรู๎เกี่ยวกับตัวอํอนแมลงหนอนปลอกน้ า ที่ยังมีการศึกษาอยํางมากนักในประเทศไทย 
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 สรุปใจความส าคัญ เรื่อง “เร่งวิจัยแมลงหนอนปลอกน้ าตรวจสอบคุณภาพน้ า          
เชิงชีวภาพ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ไมํเพียงการเชื่อมโยงชนิดของตัวอํอนกับตัวเต็มวัยเทํานั้น แตํการส ารวจเก็บตัวอยํางครั้งนี้ ยังพบ
ความผิดปกติของสัญฐานวิทยาของกลุํมเหงือกในตัวอํอนของแมลงหนอนปลอกน้ า โดยเกิดมีจุดด า
ขึ้นบนกลุํมเหงือกและทีจ านวนเส๎นเหงือกลดลง ทั้งนี้ ความผิดปกติดังกลําวมีความสัมพันธ๑กับ
คุณภาพน้ าทางกายภาพและชีวภาพ เชํนคําการน าไฟฟูา ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า คําความเป็น
ดํางของน้ า ซึ่งยังต๎องมีการศึกษาป๓จจัยที่ท าให๎เกิดลักษณะผิดปกติเหลํานี้ตํอไป” อรอุมา กลําว 
 อรอุมา ยังได๎กลําวอีกวํา องค๑ความรู๎ในเรื่องของความหลากหลายของแมลงกลุํมนี้จะเป็น
ประโยชน๑ส าหรับผู๎ที่สนใจงานทางด๎านสิ่งแวดล๎อม เพราะได๎มีการประมวลความรู๎ในเรื่องของการใช๎
ข๎อมูลทางชีวภาพรํวมกับข๎อมูลทางกายภาพและเคมีในการประเมินคุณภาพน้ า 
 และถ๎ามีการท างานอยํางตํอเนื่องท าให๎ทราบข๎อมูลทางด๎านกายภาพ เคมีและชีวภาพของ
แหลํงน้ าที่เฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น ในอนาคตอาจจะน าไปใช๎เป็นนโยบายในการตัดสินคุณภาพน้ าผิว
ดินส าหรับประเทศไทยได๎บ๎าง 
 

 

(เดลินิวส๑  วันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) 

 

การตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ใช๎อยูํในป๓จจุบัน มีหลากหลายรูปแบบซึ่งการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าในเชิงชีวภาพนั้น สามารถใช๎สิ่งมีชีวิตเป็นตัวบํงชี้คุณภาพน้ า คือโดยใช๎แมลงน้ า ซึ่งเป็นสัตว๑ที่มี
จ านวนและชนิดมากที่สุด นักวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมเรํงศึกษา “แมลงหนอนปลอกน้ า” เพื่อความ
แมํนย าในการตรวจสอบคุณภาพน้ าด๎านชีวภาพ ประเมินคุณภาพน้ า องค๑ความรู๎ในเรื่องนี้จะเป็น
ประโยชน๑ส าหรับผู๎สนใจงานทางด๎านสิ่งแวดล๎อม และในอนาคตอาจจะน าไปเป็นนโยบายในการ
ตัดสินใจก าหนดคุณภาพน้ าผิวดินส าหรับประเทศไทย 
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ค าชี้แจง จงเติมค าในชํองวํางให๎ได๎ใจความที่สมบูรณ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๒ 

๑. การอํานตีความ คือ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒. หลักเกณฑ๑การอํานตีความ มีอะไรบ๎าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. จงบอกวิธีการสรุปความส าคญัตามล าดับให๎ครบทุกขั้นตอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง จงเลอืกค าตอบที่ถกูต้องที่สุด 
๑. การอํานตีความ หมายถึงอะไร 
 ก. เป็นการอํานและความสามารถเฉพาะตัวผู๎เรียน ผู๎อําน 
 ข. เมื่ออํานแล๎ว สามารถน าไปเลําเรื่องให๎ผู๎อื่นฟ๓งได๎ 
 ค. การอํานอยํางละเอียด อาศัยการวิเคราะห๑แยกแยะได ๎
 ง. การรู๎เรื่องในการอํานหนังสือแตํละประเภท 
 

๒. หลักเกณฑ๑การอํานตีความ ประการแรกจะต๎องท าตามข๎อใด 
 ก. อํานเรื่องนั้นให๎ละเอียด 
 ข. จดบันทึกการอํานอยํางละเอียด 
 ค. อํานเฉพาะตอนส าคัญของเรื่องเทํานั้น 
 ง. อํานเที่ยวเดียวและจดบันทึกความจ า 
 

๓. ข๎อใดไม่ส าคัญในการอํานตีความ 
 ก. การศึกษาภาษาตํางประเทศด๎วย 
 ข. สิ่งแวดล๎อมของถ๎อยค านั้น ๆ  
 ค. การเขียนเรียบเรียงถ๎อยค า 
 ง. น าความคิดมาใครํครวญอยํางรอบคอบ 
 

๔. จงตีความข๎อความตํอไปน้ี 
 “เห็นช๎างขี้ อยาํขี้ตามช๎าง” 
 ก. เห็นผู๎อื่นท าอะไรส าเร็จ ควรน ามาเป็นตัวอยํางได๎ 
 ข. การท าตามใครต๎องรอบคอบให๎ดี เพราะอาจผิดหวังได๎ 
 ค. การจะเรียนหนังสือให๎ฉลาด ควรเอาตัวอยํางผู๎อื่นด๎วย 
 ง. จะท าอะไรควรดูฐานะของตน ไมํควรเอาอยํางคนที่มีฐานะดีกวําเรา 
 

๕. การเปลี่ยนแปลงจากความหนึ่งไปสูํอีกความหนึ่ง คืออะไร 
 ก. การแปลความ 
 ข. การตีความ 
 ค. การขยายความ 
 ง. การสรุปใจความ 

แบบทดสอบบทที่ ๒ 

เรื่อง การอ่านตีความ การอา่นแปลความและการอ่านสรุปใจความส าคัญ 
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๖. “พระราชหัตถเลขา” แปลค าศัพท๑เป็นภาษาธรรมดาคือ 
 ก. การอํานหนังสือ 
 ข. เขียนหนังสือ 
 ค. หนังสือ 
 ง. จดหมาย 
 

๗. “ความรู๎ทํวมหัวเอาตัวไมํรอด” หมายถึงอะไร 
 ก. การลงทุนนอ๎ย แตํได๎ผลก าไรไมํมาก 
 ข. มีความรู๎มากแตํไมํสามารถพาตัวเองรอดพ๎นจากความจนได๎ 
 ค. การจบการศึกษาสูงแตํเกิดอุบัติเหตุรถยนต๑เสียหลัก 
 ง. มีความรู๎มากมายสามารถแนะน าผู๎อื่นจนสอบไลํได๎ 
 

๘. เครื่องหมาย              แปลวําอะไร 
 

 ก. ญาต ิ
 ข. เพศ 
 ค. ผู๎ชาย 
 ง. ผู๎หญิง 
 

๙. การอํานสรปุใจความส าคญัควรอํานให๎จบอยํางน๎อยกี่เที่ยว 
 ก. ๒ เที่ยว 
 ข. ๓ เที่ยว 
 ค. ๔ เที่ยว 
 ง. ๕ เที่ยว 
 

๑๐. ข๎อใดไม่ใช่วิธีสรุปใจความส าคัญ 
 ก. สรุปใจความจากช่ือเรื่อง 
 ข. สรุปใจความยิ่งยาว ยิ่งดี 
 ค. สรุปใจความส าคัญแตํละยํอหน๎า 
 ง. สรุปใจความส าคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม ํ                     
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 การอํานขําวเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันที่เราจะต๎องรู๎ขําวสารบ๎านเมืองของประเทศไทย
และของโลก ในบทนี้มีหัวข๎อส าคัญที่จะต๎องเรียนรู๎ ๔ ประเด็น คือ 
 ๑. การอํานขําว 
 ๒. การตีความขําว 
 ๓. การวิเคราะห๑ขําว 
 ๔. การสรุปใจความส าคัญของขําว 
 

 ตํอไปนี้จะได๎กลําวถึงหัวข๎อ ๔ ประเด็นในรายละเอียดดังตํอไปนี ้
 
 
 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ ให๎ความหมายของ “ขําว” วํา “ค าบอกเลําเรื่อง
โดยปกติ มักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหมํ หรือเป็นเรื่องที่นําสนใจ ค าบอกเลํา ค าเลําลือ” 
 การอํานขําว ท าให๎ผู๎อํานทราบเหตุการณ๑หรือเรื่องราวที่สาธารณชนผู๎อํานให๎ความสนใจ      
มีความส าคัญ และมีความใหมํสด รวดเร็วและทันสมัย เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต๎องพูดถึง ให๎ข๎อคิด 
แนวคิดใหมํกับผู๎อําน ความส าคัญของขําวก็ขึ้นอยูํกับสังคมหรือแตํละประเทศ 
 ลักษณะส าคัญของขําว มี ๕ ประเภท คือ 
 ๑. ขําวเป็นเหตุการณ๑หรือข๎อคิดเห็นของบุคคลที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่ง ๆ  
 ๒. ขําวเป็นสิ่งที่ผู๎คนในสังคมติดตามโดยมิได๎จ ากัดวําเป็นจ านวนเทําใด 
 ๓. ขําวเป็นข๎อเท็จจริงที่ได๎รับการรายงานจากหนังสือพิมพ๑ไปยังผู๎อําน 
 ๔. ขําวเป็นรายงานที่อยูํบนความสุจริตและมีความถูกต๎องครบถ๎วน 
 ๕. ขําวเป็นสิ่งที่นําสนใจอันเกิดจากความแปลกประหลาดของเหตุการณ๑ ความทันสมัยตํอ
เหตุการณ๑ที่น าเสนอ ความมีชื่อเสียงของบุคคลหรือสิ่งที่เป็นขําว 
  

 สรุปวํา “ข่าว” หมายถึง รายงานของเหตุการณ๑หรือความคิดเห็น ซึ่งผู๎สื่อ ขําวและ
บรรณาธิการในฐานะที่เป็นตัวแทนสาธารณชนได๎พิจารณาเลือกสรรแล๎ว ด๎วยความเชื่อมั่นวํา
เหตุการณ๑หรือความคิดเห็นดังกลําวจะเป็นที่สนใจของผู๎อํานหรือผู๎ได๎รับสาร 
  
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 
การอ่านข่าว 

๑. การอ่านข่าว 
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ข้อความข่าว 
 
 
 
 
 

การตีความข่าว : สัตว์โลกเรียนรู้ความอยู่รอด 
 
 
 
 

 สังคมในแตํละวันมีเหตุการณ๑ หรือ เรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย หากแตํจะมีเพียงไมํกี่เหตุการณ๑ที่
เกิดขึ้นแล๎วสี่อมวลชนให๎ความสนใจและจะท ามาตีพิมพ๑เผยแพรํแกํสาธารณะชนผู๎รับสาร ซึ่งเรื่องราวที่
ถูกคัดเลือกเหลํานั้นยํอมต๎องมีคุณคํา ความเป็นขําวสูงกวําเหตุการณ๑อื่น  ดังนั้นการวิเคราะห๑คุณคํา
ของขําว จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู๎รับสารจะต๎องพิจารณา 
 หลักหรือขอ๎ส าคัญของการวิเคราะห๑ขําว 
 (๑) ความสดใหม่และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งองค๑ประกอบน้ีเองท าให๎ผู๎รับสาร เกิดความรู๎สึกวํา
ขําวสารที่ได๎รับนั้นมีความใหมํสด และทันสมัย บางครั้งเรื่องราวทีน ามารายงานก็ไมํจ าเป็นวําต๎องเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นภายในเวลาไมํนานเทํานั้น แตํอาจเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานแล๎ว แตํพึ่งถูกค๎นพบ 
 (๒) ความมีชื่อเสียง ความส าคัญ หรือความเด่น สํวนใหญํแล๎วผู๎อํานหรือผู๎รับสารมักรู๎สึก
สนใจเรื่องราวที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียง สถานที่โดํงดัง รวมถึงชํวงเวลาที่ส าคัญที่เข๎าไปเกี่ยวข๎องมากกวํา 
เพราะถือวําเรื่องเหลํานั้นจะมีคุณคําของความเป็นขําวสูง 
 (๓) ความใกล้ชิด ถือเป็นองค๑ประกอบส าคัญที่มีผลตํอผู๎รับสารในแงํกายภาพ และความรู๎สึก 
ทั้งนี้วิสัยมนุษย๑ยํอมมีความสนใจในเรื่องที่ใกล๎ตัวมากกวําเรื่องหํางไกลจากตัวเอง 
 (๔) ข่าวกระทบกระเทือนความรู้สึก ประชาชนจะมีความตํอเนื่อง โดยพิจารณาเหตุการณ๑
ส าคัญกํอให๎เกิดความเสียหายหรือสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย๑สิน เสรีภาพ หรือสํงผลกระทบตํอสํวนรวม 
เชํน ขําวป๓ญหาโลกร๎อน น้ าทํวม แผํนดินไหว เป็นต๎น 
 (๕) ความมีเงื่อนง าลึกลับ เชํน ขําวอาชญากรรมตําง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสํวนรวม จน
ท าให๎ผู๎สื่อขําวต๎องรีบไปค๎นคว๎าหาค าตอบมาเปิดเผยให๎กระจํางอยํางรวดเร็ว 
 (๖) ความขัดแย้ง เป็นองค๑ประกอบที่มีโอกาสเกิดขึ้น ได๎ตั้งแตํระดับบุคคล ครอบครัว 
สถาบัน หรือประเทศ เชํน ความขัดแย๎งในสังคมไทย การแบํงฝุาย แบํงสี เป็นต๎น 

“นกกางเขนท ารังบนต๎นไม๎ 
  ไกํฟูาท ารังใต๎ต๎นไม๎ 
  นกกระจอกท ารังที่ชายคา” 

๒. การตีความข่าว 
 

๓. การวิเคราะห์คุณค่าข่าว 
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 (๗) เป็นข่าวที่ปุถุชนสนใจ ส าหรับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นแล๎ว สามารถไปกระตุ๎นความสนใจ 
และความรู๎สึกผู๎รับสารได๎ดี เชํน ขําวเรื่องเพศ ขําวพาดหัวประจ าวันในหนังสือพิมพ๑ฉบับตําง ๆ  
 (๘) ข่าวความส าเร็จและความก้าวหน้า ทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ถือเป็นขําวดี
ส าหรับคนสํวนใหญํ ยิ่งความส าเร็จนั้น น าประโยชน๑มาให๎คนสํวนใหญํ เชํน การค๎นพบความก๎าวหน๎า 
การรักษาโรคตําง ๆ ในวงการแพทย๑ การค๎นพบเมล็ดพันธ๑พืชใหมํที่สามารถเพิ่มผลผลิตได๎มากขึ้น เป็นต๎น 
 
 นอกจากนั้นหัวข๎อการวิเคราะห๑ขําว ควรให๎ความส าคัญคุณภาพของขําวด๎วย ซึ่งขําวที่ดี หรือ
คุณภาพของขําวมีคุณสมบัติที่เช่ือถือได๎ ดังนี ้
 (๑) ความถูกต้อง ผู๎สื่อขําว ต๎องรายงานขําวที่เป็นจริงของเหตุการณ๑อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน 
ค๎นหาแหลํงขําวบุคคลหรือเหตุการณ๑ต๎นตอของขําวที่มีความรู๎และนําเชื่อถือ เขียนขําวให๎มีความ
ชัดเจน ถูกกาลเทศะ และนําสนใจด๎วยการอ๎างอิงค าพูด หลักฐาน ตัวอยําง เป็นต๎น 
 (๒) ความสมดุล ควรให๎ความเสมอภาคในการเสนอข๎อเท็จจริงทุกด๎าน เพื่อให๎ผู๎รับสารเข๎าใจ
อยํางถูกต๎อง ให๎ความเป็นธรรมแกํบุคคลในขําว ในกรณีเสนอขําวที่มีความขัดแย๎ง ควรเปิดโอกาสให๎
ทั้งสองฝุายได๎มโีอกาสชี้แจงด๎วย 
 (๓) ความเป็นกลาง หมายถึง การรายงานขําวอยํางตรงไปตรงมา ไมํมีอคติ หรือใสํความ
คิดเห็นของผู๎เขียนลงไป พยายามเสนอขําวให๎ครบทุกแงํทุกมุมมากที่สุด ไมํเอาความรู๎สึกตัวเองเข๎าไป
ผูกพันกับเหตุการณ๑อยํางสิ้นเชิง  
 (๔) ความกระชับชัดเจน ขําวที่ดีควรเขียนสั้น กะทัดรัด ชัดเจนในตัวเอง เข๎าใจงําย ใช๎ภาษา
อยํางตรงไปตรงมา ต๎องให๎คนอําน เข๎าใจได๎ทันทีในเวลาอันรวดเร็ว 
 (๕) ความรวดเร็วของข่าวที่มีความทันสมัย ทางเทคโนโลยีในป๓จจุบัน 
 (๖) การอ้างอิง ผู๎สื่อขําวจะต๎องมีการอ๎างอิงโดยบุคคลผู๎เป็นแหลํงขําวเป็นผู๎กลําว มีถ๎อยค า
และข๎อมูลแหลํงขําว 
 (๗) การตรวจสอบ ผู๎สื่อขําว ตรวจสอบถ๎อยค าตําง ๆ ให๎ถูกต๎อง 
 (๘) การย่อเรื่องราว ควรมีวิธียํอเรื่องในการเขียนขําว โดยใช๎ค า จุดส าคัญของเหตุการณ๑
อยํางรวดเร็วในรูปของการสรุป 
 

 การวิเคราะห์ข่าว มีความส าคัญมากของผู๎อําน หรือผู๎รับสาร หลักที่ควรพิจารณาขําว คือ 
ความสดใหมํของขําว ความส าคัญ ความเดํน ความใกล๎ชิดกระทบกระเทือนใจตํอผู๎อําน ความมี
เงื่อนง าลึกลับ ความขัดแย๎ง อารมณ๑ความรูส๎ึก ขําวความส าเร็จ นอกจากนั้นควรพิจารณาคุณภาพของ
ขําวด๎วย คือ ความถูกต๎อง ความสมดุล ความเป็นกลาง ความกระซับชัดเจน ความชัดเจนของขําว 
และการตรวจสอบขําวกํอนจากหัวข๎อขําวดังกลําว ท าให๎ผู๎อํานหรือผู๎รับสารสามารถน ามาเป็นหัวข๎อ
การวิเคราะห๑ขําวได๎เป็นอยํางดี 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์คุณค่าข่าว เรื่อง “สิ่งที่ไม่มีในละครทีวีไทย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเป็นเงา 
“สิ่งที่ไม่มีในละครทีวีไทย” 
 ความจริงตั้งแตํหลายปีกํอน ที่สถานีโทรทัศน๑ชํอง ๓ น าหนังจีนชุดมาเผยแพรํภาพเป็นล่ า
เป็นสัน จนผู๎ชมคุ๎นเคยท าให๎เกิดการเปรียบเทียบ 
 เรื่องหนึ่งซึ่งเห็นได๎ชัดเจนจากหนังชุดหักเหลี่ยมในวงธุรกิจ หรือพฤติกรรมคมเฉือนคม
ระหวํางพี่น๎อง ท าให๎ย๎อนกลับมามองงานที่ดูกันในบ๎านตัวเอง ก็เห็นวํา ตัวละครไทยไมํเคยท างานให๎
เห็นเลย 
 จะมีฉากที่ (สํวนใหญํเป็น) พระเอกท างาน ก็คือฉากซึ่งนั่งอยูํในห๎องท างาน แล๎วมีเลขาฯ น า
แฟูมมาให๎อํานหรือลงช่ือ กํอนจะออกไปกินข๎าวเที่ยงข๎างนอกเพราะผู๎หญิงมารอ 
 หรือเช๎าขึ้นมา มีฉากถือกระเป๋าไปขึ้นรถหน๎าคฤหาสน๑เพื่อไปท างาน แล๎วฉากรถมาจอดหน๎าบ๎าน 
กลับจากที่ท างาน แตํจนแล๎วจนรอดก็ไมํรู๎วําวัน ๆ ท ามาหากินอะไร 
 จนหลัง ๆ ก็พยายามให๎มีขึ้นมาบ๎าง 
 สํวนผู๎หญิงที่เห็นเป็นสํวนใหญํก็คือ เป็นเลขาฯ ให๎ตัวอิจฉาโขกสับ หรือเป็นประชาสัมพันธ๑ 
หรือเป็นนักตกแตํงหรือขายดอกไม๎ วนเวียนอยูํอยํางนี้ 
 แม๎ฉากจะอยูํกลางทุํงตํางจังหวัด ก็ยากที่จะเห็นมีเนื้อหาให๎ลงแรงท าอะไร ถ๎าไมํถูกนักเลง
บ๎านนอกขํมเหง ก็จะมีชาวกรุงไปชํวยสู๎นักเลงบ๎านนอก 
 ท าให๎เห็นวําสิ่งที่ผู๎ชมต๎องการ ไมํวําจะโดยตรงหรือคํอย ๆ ซึมซับ คือสติป๓ญญาที่เป็นเนื้อหา
ในงานหรือที่แฝงอยูํในงานนั้น แทบไมํมีให๎เลย  
 นอกจากความมัน ความฮา ซึ่งหากร าลึกย๎อนไปเรื่อย ๆ ก็อาจเห็นวํา ความบันเทิง
สนุกสนานซึ่งมันและฮาอยูํนั้น ขาดเมตตากรุณาเป็นสํวนมากเสียด๎วยซ้ า 
 ยิ่งเห็นได๎ชัดหากเปรียบเทียบกับหนังสือชุดญี่ปุุน เกาหลีใต๎ที่นิยมกันอยํูมากสมัยนี้ 
 จับมาสักเรื่องคือ วิธีการที่ปฏิบัติตํอสตรี 
 การย่ ายีผู๎หญิงในละครหลังขําวไทยนั้น แทบเป็นเรื่องธรรมดาไปทีเดียว กระทั่งพระเอกก็ยัง
สามารถตบจูบ-นางเอก จนบางเรื่องฝุายชายถึงกับถีบฝุายหญิงกระเด็นตกเรือไปก็มี แตํพระเอกก็ยัง
เป็นพระเอกอยูํนั่นและนางเอกก็ต๎องรักพระเอกอยูํดี 
 ซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดมาก 
 ตัวละครฝุายผู๎ร๎าย หากต๎องการนางเอกก็สรรหาวิธีการหยาบช๎าตําง ๆ มา ตั้งแตํฉุดกระชาก
ลากถูไปจนวางยาเพ่ือมอมเมาขํมขืน 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ข่าว เรื่อง “สิ่งที่ไม่มีในละครทีวีไทย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท ากันจนเป็นเรื่องปกต ิ
 ซึ่งแทบจะไมํเห็นเลยในหนังชุดญี่ปุุนกับเกาหลี แม๎หนังโหดแบบมาเฟียของเกาหลีจะมี
เหี้ยมๆ อยูํบ๎าง ก็เป็นหนังอีกประเภทที่เข๎าใจได๎วําไมํใชํหนังชีวิตสามัญธรรมดา 
 จะเกี่ยวกันหรือไมํเกี่ยวก็ตาม แตํการที่สังคมไมํถูกหลํอหลอมมา (ด๎วยเงื่อนไขตําง ๆ )      
แตํต๎น ท าให๎ปราศจากสติป๓ญญาความคิดอําน ตลอดจนจิตใจที่เมตตากรุณา 
 เวลาพูดอะไรกัน ถกอะไรกันที ก็มีแตํจะให๎ถึงจุดแตกหักซึ่งสามารถตีรันฟ๓นแทงเกิดความ
รุนแรงระหวํางกันได๎ เพื่อเอาชนะกันเพราะไมํมีใครยอมแพ๎ ไมํอาจใช๎ป๓ญญาถึงจุดที่สามารถยุติ      
ในระดับเห็นพ๎องต๎องกันบ๎าง สละกันบ๎าง 
 อาจฟ๓งดูมั่วหรือจับแพะชนแกะไปหนํอย ที่ถือเอาละครหลังขําวเป็นตัวอยํางเดียว ทั้งที่มี
เงื่อนไขเรื่องอื่น ๆ ประกอบอยํูอีกเยอะ 
 แตํลองคิดเอางําย ๆ อยํางนี้ดูกํอนเถอะ ยังไมํต๎องคิดยาก ๆ   
 

 มติชน  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

 

๑. ความสดใหม่และทันต่อเหตุการณ์ 
  ขําวงานเป็นเงา เรื่อง สิ่งที่ไมํมีในละครทีวีไทยเป็นเรื่องสดใหมํ และทันตํอ
เหตุการณ๑ เพราะได๎ลงตีพิมพ๑ใน หนังสือพิมพ๑ มติชนรายวัน วันที่ ๘ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๔ นี่เอง 
 ๒. ความมีชื่อเสียง ความส าคัญ และความเด่น 
  ผู๎อํานได๎รับสาร เป็นค าบอกเลํานําสนใจของเรื่อง “สิ่งที่ไมํมีในละครทีวีไทย” ท าให๎
อํานแล๎ว มีความรู๎สึกวํานําสนใจ และอยากรู๎วําละครโทรทัศน๑หลังขําวของไทย ไมํมีสาระส าคัญ
อะไรบ๎าง เพราะคนไทยสํวนใหญํได๎ดูละครหลังขําวมาบ๎างแล๎ว จึงคิดวําเรื่องนี้นําจะเป็นเรื่องเดํนที่มี
ผู๎อํานสนใจและให๎ความส าคัญชวนติดตาม 
 ๓. ความใกล้ชิด 
  เรื่องละครทีวี เป็นเรื่องที่มีความใกล๎ชิดคนไทยสํวนใหญํมาช๎านาน คนไทยชอบดู 
และติดตามละครหลังขําวสองทุํมมาก สังเกตจากละครหลังขําว มีเกือบทุกชํองโทรทัศน๑ ดังนั้น    
เรื่องนี้จึงคิดวาํ เป็นเรื่องที่ใกล๎ชิดและใกล๎ตัวกับผู๎อําน 

๔. ข่าวกระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้อ่าน (ประชาชน) 
  ขําวนี้ถึงแม๎ไมํกระทบกระเทือนและรู๎สึกเหมือนขําวอุบัติเหตุ ไฟไหม๎ แผํนดินไหว 
หรือขําวอยํางการเกิดภัยธรรมชาติ น้ าทํวมในภาคใต๎ แตํเป็นเรื่องของความรู๎สึกวําละครไทย ด๎อยคํามาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกาหลี หรือญี่ปุุน เมื่อผู๎เขียนวิเคราะห๑ให๎ผู๎อํานดูกรณี การปฏิบัติตํอสตรี         
ก็ยังขาดความเป็นมนุษยธรรม ความเมตตา กรุณา ภาพที่ออกมีแตํตบตี เชํน 
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  “การย่่ายีผู้หญิงในละครหลังข่าวไทยนั้น แทบเป็นเรื่องธรรมดาไปทีเดียว กระทั่งพระเอก
ก็ยังสามารถตบจูบนางเอก จนบางเรื่องฝ่ายชายถึงกับถีบฝ่ายหญิงกระเด็นตกเรือไปก็มี...” 
  จากข๎อความนี้ ผู๎อํานอํานแล๎วรู๎สึกกระทบกระเทือนความรู๎สึกไมํใชํน๎อย และหาก
คิดตํอไปในทางสร๎างสรรสังคมไทยให๎นําอยูํปรองดองแล๎ว คิดวํา ยังนําเป็นหํวงมากอาจจะเป็น
ตัวอยํางที่ไมํดีตํอเยาวชนไทยในอนาคตได๎ 
 ๕. ความมีเงื่อนง าลึกลับ 
  แม๎ไมํใช๎เป็นเรื่อง อาชญากรรมที่ส าคัญที่ผู๎สื่อขําวต๎องไปสืบค๎น แสวงหาข๎อมูลมาตี
แผํให๎ผู๎อํานทราบอยํางไรก็ตาม แตํมีเงื่อนง าใน ละครเหลํานี้ ทั้ง ๆ ที่เป็นตัวอยํางไมํดีแกํเยาวชนไทย
แตํยังมภีาพตัวละครหลังขําวแสดงออกมาอยํางนี้อยูํอีก 
 ๖. ความขัดแย้ง 
  ความขัดแย๎งของผู๎เขียนในขําวนี้ ยังไมํมีให๎เห็น มีอยูํก็ คือความขัดแย๎งในสังคมไทย
มีมากอยูํแล๎วใน พ.ศ. นี้ แตํผู๎อํานอํานแล๎วตั้งค าถามวํา ท าไมละครไทยเหลํานี้ไมํท าเป็นตัวอยํางที่ดี
ในการสมานฉันท๑เสียเลํา ปลํอยให๎ผู๎อําน (ผู๎ดู) เห็นความไมํดีออกมาอยูํอยํางตํอเนื่อง ดังที่ผู๎เขียน
เรื่องนี้ได๎เสนอแนวคิดวํา 
  “เวลาพูดอะไรกัน ถกอะไรกันที ก็มีแต่จะให้ถึงจุดแตกหักซึ่งสามารถตีรันฟันแทง
เกิดความรุนแรงระหว่างกันได้ เพื่อเอาชนะกันเพราะไม่มีใครยอมแพ้....” 
 ๗. เป็นข่าวที่ปุถุชน สนใจหรือมีอารมณ์ความรู้สึก 
  ผู๎อําน อํานเรื่องนี้แล๎ว จะต๎องกลับไปคิดวิเคราะห๑วํา ท าไมเรื่องดี ๆ ในละครไทยยัง
ไมํคํอยปรากฏให๎เห็นมากเมื่อเปรียบเทียบกับละครของเกาหลีและญี่ปุุน จึงตั้งค าถามอะไรตํอมิอะไร
มากเรื่อย ๆ ดังที่ผู๎เขียนกลําวไว๎อยํางนําสนใจวํา 
  “เรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ ตัวละครไทยไม่เคยท่างานให้เห็นเลย จะมีฉากซ้่าๆ 
พระเอกท่างานก็คือฉากซึ่งนั่งอยู่ในห้องท่างาน แล้วมีเลขา  น่าแฟมมมาให้อ่านหรือลงชื่อ ก่อนจะ
ออกไปกินข้าวเที่ยงข้างนอกเพราะมีผู้หญิงมารอ...” 

๘. ความส าเร็จของข่าว 
  ผู๎อําน คิดวํา เรื่องนี้เป็นความส าเร็จอยํางยิ่งของผู๎เขียน งานเป็นเงา สิ่งที่ไมํมีใน
ละครทีวีไทย ความส าเร็จของขําวนี้ ถึงแม๎ไมํใชํความส าเร็จทางด๎านวิจัยทางวิทยาศาสตร๑หรือทาง
การแพทย๑ แตํผู๎อํานยกยํองในความกล๎าหาญและมีความสามารถในการชี้น าความคิด ปลุกจิตส านึก
ของคนท าละครไทยให๎สะดุ๎ง มีสติมากขึ้นในการท าละคร อยํางน๎อย ควรนึกถึงเยาวชนเด็กไทย      
ที่เติบโตเป็นผู๎ใหญํในวันหน๎า ให๎มีชํองทางสวําง บ ารุงสติป๓ญญาให๎เห็นตัวอยํางที่ดี ๆ  จากสื่อที่มา
จากละครทีวีบ๎าง จึงสรุปวําผู๎เขียนขําวนี้มีความส าเร็จในการเขียนขําวอยํางแนํนอน 

กล่าวสรุปในภาพรวมการเขียนชํวงนี้ให๎ผู๎อํานทราบข๎อมูลตําง ๆ เป็นความถูกต๎อง มีการ
เสมอภาคในการน าเสนอเพราะผู๎เขียนวิเคราะห๑จากละครสํวนใหญํในภาพรวมของสังคม มีความเป็น
กลาง และเขียนอยํางกระชับรัดกุม ชัดเจน ที่ส าคัญเป็นขําวสั้นแตํกินความลึกซึ้งตรงไปตรงมา 
ทันสมัยตํอเหตุการณ๑ควรที่จะน าเรื่องนี้เข๎าพิจารณาตํอประชาสังคม 
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 การอํานสรุปใจความส าคัญของขําวเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกเราจะต๎องอํานขําวเรื่องที่เราสนใจ
ตั้งแตํต๎นจนจบกํอน อยํางน๎อย ๒ เที่ยว เพื่อให๎ได๎ใจความส าคัญ เราจะต๎องคิดค าวําอะไรคือจุดส าคัญ
ของขําวเรื่องนั้น ๆ แล๎วให๎จดสิ่งนั้น ๆ เป็นข๎อความสั้น ๆ จากนั้นจึงสรุปใจความให๎กะทัดรัดและ
ชัดเจน เมื่อจะเขียนรํางจากขําวที่เราสนใจและจดไว๎ เอามาขัดเกลาและแตํงเติมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให๎
เป็นภาษาที่สละสลวย สามารถสื่อความหมายขําวได๎อยํางชัดเจน 
 
ตัวอย่างการสรุปใจความส าคัญข่าว เรื่อง “ดีทอกซ์ด้วยน้ า” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. การสรุปใจความของข่าว 
 

 

“ดีท็อกซ์ด้วยน้้า คืนความสดใสให้ ผิวสวย” 
 สร้างชีวิต ชีวาให้กับร่างกายและอารมณ์ด้วยการ “ดีท็อกซ์” หรือการล้างพิษออกจาก
ร่างกาย เพื่อปมองกันการเสื่อมก่อนวัยง่าย ๆ ด้วยการดื่มน้่า โดย “มิเนเร่” ได้เผยเคล็ดลับด้วยการ 
“เดลี-่ดีท็อกซ ์ด้วยน้่าแร่ธรรมชาต”ิ เพื่อเตรียมผิวให้สวยสดใสจากภายในสู่ภายนอก 
 นพ.กฤษดา  ศิรามพุช ผู้อ่านวยการศูนย์เวชาศาสตร์อายุรเวชกรรมนานาชาติ บอกว่า
อยากผิวสวยแลดูสุขภาพดี สามารถท่าได้ด้วยดีท็อกซ์ ซี่งไม่จ่าเป็นต้องไปสวนล้างล่าไส้หรือใช้
เครื่องมือราคาแพง ด้วยการดื่มน้่าแร่ธรรมชาติ ๑๐๐ % เพราะแร่ธาตุจากน้่าแร่ที่ดื่มเข้าไปจะช่วย
ลดการสะสมสารพิษและสร้างสมดุลใหม่ให้กับร่างกาย เนื่องจากในน้่าแร่จะมีส่วนผสมของแร่ธาตุ
หลัก ๆ อยู่ ๕ ชนิด คือ แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และก่ามะถัน 
 ด้าน ธิดารัตน์  วิเศษจินดาวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ บริษัท เนสเล่ (ไทย) จ่ากัด 
แนะน่าเคล็ดลับด้วยว่า ตอนเช้าหลังตื่นนอนให้ดื่มน้่าแร่ธรรมชาติ ๑๐๐ % จะช่วยล้างพิษใน
ร่างกาย คืนความสดใส เปล่งปลั่งสู่ผิวพรรณ และช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างสม่่าเสมอ ส่วน
ในขณะท่างานพยายามดื่มน้่าแร่เป็นประจ่า จะช่วยให้นัยน์ตาสดใส ผิวพรรณชุ่มชื่นเปล่งปลั่ง หาก
เครียด ลองหยุดพักแล้วหายใจเข้าออกลึก ๆ และดื่มน้่าแร่ธรรมชาติระหว่างวัน จะช่วยให้ความ
เหนื่อยล้าลดลง  
 “นอกจากนี้ น้่าแร่ธรรมชาติยังช่วยฟิตแอนด์ เฟิร์ม ให้ดื่มน้่าแร่ธรรมชาติสักแก้วก่อนทาน
อาหาร จะช่วยลดความรู้สึกอยากอาหารลงและแร่ธาตุในน้่าแร่ยังช่วยกระตุ้นให้ระบบการเผา
ผลาญไขมันท่างานได้ดีขึ้น พอถึงช่วงเวลานอน หากตื่นมากลางดึก ดื่มน้่าแร่สักแก้วเพื่อช่วยลด
อาการคอแห้ง พร้อมเติมแร่ธาตุให้ร่างกายด้วย” เพียงเท่านี้จะได้ผิวผ่องใสแล้ว 
  

   (มติชน  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔) 
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สรุปใจความส าคัญของขา่ว เรื่อง “ดีท็อกซ์ด้วยน้ า” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การรักษาสุขภาพรํางกายและอารมณ๑ ด๎วยการดีท็อกซ๑ หรือล๎างพิษออกจากรํางกาย เพื่อ
ปูองกันการเสื่อมกํอนวัยงําย ๆ ด๎วยการดื่มน้ าแรํธรรมชาติ ท าให๎ผิวสวยและสุขภาพดี เพราะแรํธาตุ
จากน้ าแรํธรรมชาติ ๑๐๐ % ชํวยลดการสะสมสารพิษ สร๎างสมดุลให๎รํางกายลดความเหนื่อยล๎า ลด
ความอยากอาหารลงและชํวยกระตุ๎นให๎ระบบการเผาผลาญไขมันท างานได๎ดีขึ้น 
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ค าชี้แจง จงเติมค าในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ ๓  

๑. ขําว  หมายถึง ........................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒. ลักษณะความส าคัญของขําว  ม ี๕ ประการ คือ 
๒.๑…………………………………………………………………………………………………………………………......

๒.๒………………………………………………………………………………………………………………………………

๒.๓……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.๔……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.๕……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. จงสรุปความส าคัญของขําวมา ๑ เรื่อง  
.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สดุ 
๑. “ขําว” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคือข๎อใด 
 ก. การตีพิมพ๑ในหนังสือพิมพ๑ทุกวัน 
 ข. ค าบอกเลําเรื่องโดยปกติมักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหมํที่นําสนใจ 
 ค. เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในอดีตที่นําสนใจมาให๎ผู๎อํานทราบ 
 ง. การคัดเลือกเหตุการณ๑ส าคัญจริง ๆ ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง 
 

๒. สาระส าคญัการเสนอขําวมี ๕ ประเภท ยกเว๎นข๎อใด 
 ก. เหตุการณ๑ส าคัญ 
 ข. สิ่งที่ผู๎คนติดตาม 
 ค. ข๎อเท็จจริง 
 ง. การคาดการณ๑ 
 

๓. ข๎อใดควรน ามาเป็นขําวมากที่สุด 
 ก. ขําวที่มชีื่อเสียงของบุคคลส าคัญ 
 ข. ขําวดังในอดีต 
 ค. ขําวจานบินนอกโลก 
 ง. ขําวจับการพนันในตํางประเทศ 
 

๔. หัวข๎อใดไม่ควรน ามาวิเคราะห๑ขําว 
 ก. ความสดใหมํ 
 ข. ขําวที่ขายด ี
 ค. ความมีชื่อเสียง 
 ง. ความใกล๎ชิดผู๎อําน 
 

๕. ขําวใดเป็นขําวความส าเร็จและความก๎าวหน๎า 
 ก. ขําวค๎นพบแก๎ไขห๎วัดนก 
 ข. ขําวการท าลายสัตว๑ติดเชื้อ 
 ค. ขําวแผํนดินไหว 
 ง. สถิติอาชญากรรม 
 
 

แบบทดสอบบทที่ ๓ เรื่อง การอ่านข่าว 



การอํานเพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต | ๓๐ 

 

๖. การอํานขําว “สิ่งที่ไมํมีในละครทีวีไทย” สาระส าคัญของเรื่องคืออะไร 
 ก. พฤติกรรมตัวละคร 
 ข. ละครญี่ปุุนและเกาหล ี
 ค. การลงทุนสร๎างละครที่ด ี
 ง. ละครไทยยงัไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑ 
 

๗. จากข๎อ ๖ ผู๎อํานควรจะเสนอแนวคิดอะไร 
 ก. ควรให๎พระเอกนางเอกไมํทะเลาะกัน 
 ข. ไมํควรมฉีากรบราฆําฟ๓นกันในละคร 
 ค. การปรับปรุงเน้ือหาละครให๎มีคุณภาพมากขึ้น 
 ง. การลงทุนที่น๎อยไมํต๎องการใช๎ตัวละครมาก 
 

๘. จากข๎อ ๓ ผู๎เขียนยกตัวอยํางเรื่องอะไรให๎ผู๎อํานทราบ 
 ก. การท างานของตัวละครและวิธีปฏิบัติตํอผู๎หญิง 
 ข. การชื่นชมละครประเทศเกาหลีและญี่ปุุน 
 ค. การตบตีจูบระหวํางพระเอก-นางเอก 
 ง. ตัวละครไมํชัดเจนเรื่องการท างาน 
 

๙. จากการอําน “ดีท็อกซ๑ด๎วยน้ า” หมายถงึข๎อใด 
 ก. การสร๎างชีวิตชีวาให๎กับรํางกาย 
 ข. การล๎างพิษออกจากรํางกายให๎สะอาด 
 ค. การล๎างพิษด๎วยการด่ืมน้ าแรํธรรมชาต ิ
 ง. การดื่มน้ ามาก ๆ ชํวยให๎รํางกายมีพลังงาน 
 

๑๐. ขําวใดที่ผูอ๎ํานควรอํานมากที่สุด 
 ก. ขําวสํงเสริมสุขภาพ 
 ข. ขําวการแยํงแฟนกัน 
 ค. ขําวการฉกชิงว่ิงราว 
 ง. การทํองเที่ยวตํางประเทศ 
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 บทความ หมายถึง การเขียนรูปแบบหนึ่งที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อสื่อสารไปยังผู๎อําน อาจเป็นการ
ให๎ความรู๎ตํางๆ หรือเป็นการเสนอแนวคิดของผู๎เขียน 
 

ส่วนประกอบของบทความ 
 บทความมีสํวนประกอบ ๓ สํวนด๎วยกันคือ  
 ๑. สํวนน าหรือสํวนเริ่มต๎น เป็นสํวนที่เขียนเพื่อเร๎าความสนใจให๎ผู๎อํานอยากอํานตํอไปหรือ
เป็นการชี้แนะให๎ผู๎อํานเข๎าใจบทความได๎งํายขึ้น  
 ๒. สํวนที่เป็นตัวเรื่องหรือเนื้อหา ประกอบด๎วยข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น 
 ๓. สํวนลงท๎าย เป็นการลงท๎ายกอํนจบบทความสํวนลงท๎าย หรือสรุปอาจเน๎นให๎เห็น
ความส าคัญของเรื่อง พร๎อมทั้งเสนอข๎อคิดให๎ผู๎อํานไปขบคิด 
 
ประเภทของบทความ 
 ๑. บทความบรรยาย หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นเพื่อเลําเรื่องหรือเหตุการณ๑ตําง ๆ ที่
ผู๎เขียนได๎ประสบมาเพื่อต๎องการให๎ผู๎อํานได๎มีสํวนรํวมรู๎เห็นประสบการณ๑ดังกลําว ภาษาที่ใช๎ในการ
เขียนบทความบรรยายจะเน๎นที่ความเรียบงําย เพื่อใหผ๎ู๎อํานเข๎าใจถูกต๎องชัดเจนตามเจตนาของผู๎เขียน 
 ๒. บทความเสดงความคิดเห็น หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องตําง ๆ บทความประเภทนี้ผู๎เขียนอาจเสนอความคิดเห็นเป็นเชิงโต๎แย๎งคัดค๎าน หรือสนับสนุนก็ได๎ 
แตํควรเป็นความคิดที่แปลกใหมํมีลักษณะสร๎างสรรค๑เพื่อให๎เกิดการปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงไปใน
แนวทางที่ดีขึ้น 
 ๓. บทความวิเคราะห์ หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห๑เรื่องราวหรือเหตุการณ๑ใด
เหตุการณ๑หนึ่ง ผู๎เขียนควรมีความรู๎ดีในเรื่องที่เขียน สามารถวิเคราะห๑แยกแยะประเด็นตําง ๆ ของ
เรื่องได๎อยํางละเอียด ภาษาที่ใช๎ควรเป็นภาษาที่ชัดเจนอํานเข๎าใจงําย 
 ๔. บทความวิจารณ์ หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นเพื่อจุดมุํงหมายวิจารณ๑เหตุการณ๑เรื่องราว
ตําง ๆ เชํน ขําววิจารณ๑การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาพยนตร๑ การเขียน
บทความวิจารณ๑ผู๎เขียนควรมีความรู ๎มีเหตุผลและหลักวิชา บทความนั้น ๆ จึงจะได๎รับความสนใจและ
นําเช่ือถือ 
 ๕. บทความสารคดี หมายถึง บทความที่มีเนื้อหาสาระมุํงเน๎นการให๎ทั้งความรู๎และ
สอดแทรกความเพลิดเพลินแกํผู๎อําน บทความสารคดีมีหลายประเภท เชํน สารคดีชีวประวัติ สารคดี
ทํองเที่ยว เป็นต๎น ในการเขยีนสารคดีน้ันผู๎เขียนต๎องมีความรู๎ มีประสบการณ๑ มีข๎อมูลที่ถูกต๎อง 

บทที่ ๔  
การอ่านบทความ 
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 ๖. บทความวิชาการ หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นเพื่อถํายทอดความรู๎ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยตรงแกํผู๎อําน ผู๎เขียนจะต๎องมีความรู๎ในด๎านนั้น ๆ ดีขึ้น มีข๎อมูล สถิติ เพื่อให๎บทความของตนเป็น
ที่นําเช่ือถือ มีการอ๎างอิง บรรณานุกรม เชิงอรรถ ภาษาที่ใช๎เป็นภาษาระดับแบบแผน ถูกต๎อง กระชับ 
ชัดเจน 
 
การอ่านวิเคราะห์บทความ 
 การอํานวิเคราะห๑บทความเป็นการอํานที่ต๎องใช๎ทักษะความช านาญ การอํานวิเคราะห๑
บทความ หมายถึง การอํานโดยการแยกแยะเนื้อความที่อําน ออกเป็นสํวนอื่น ๆ ซึ่งผู๎อํานต๎องเข๎าใจ
ตีความประเมินคําของสาร โดยใช๎วิจารณญาณของตน วิธีการอํานวิเคราะห๑บทความ มีดังน้ี 
 ๑. พิจารณาจุดประสงค๑ของผู๎เขียนบทความวําต๎องการเสนออะไรแกํผู๎อําน เชํน ความรู๎ 
ความคิด หรือข๎อเสนอแนะ 
 ๒. พิจารณาเสนอข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็นหรือความรู๎สึกของผู๎เขียน ซึ่งแตํละสํวนนั้นมีความ
แตกตํางกัน ผู๎อํานจึงควรแยกแยะข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็นและความรู๎สึกของผู๎เขียนออกจากกันด๎วย 
ตัวอยํางดังตํอไปน้ี 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และความรู้สึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี 
 วัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จัดกันทั่วไปวัดหนึ่งใน จ.เพชรบุรีคือ “วัดใหญํ
สุวรรณาราม” ไปเยือนเมืองเพชรแล๎วไมํไปชมวัดนี้ ก็เหมือนไปไมํถึงเพชรบุรี 
เพราะเหตุที่วัดนี้เป็นศูนย๑รวมสิ่งที่นําดูและประวัติศาสตร๑ที่ส าคัญไว๎หลายอยําง 
ชาวบ๎านนิยมเรียกกันวํา “วัดใหญํ” เป็นวัดที่มีบริเวณกว๎างขวางใหญํโตมาก 
เป็นพระอารามหลวงสร๎างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตัวพระอุโบสถมีพระวิหารครอบ
แบบวัดเบญจมบพติร 
 สิ่งที่นําชมที่สุดในวัดก็คือ “ศาลาการเปรียญ” ซึ่งสมเด็จเจ๎าแตงโมหรือ
พระสุวรณมุนี ได๎รับพระราชทานและน ามาประดิษฐานเป็นศาลาการเปรียญมา
จนป๓จจุบันนี้ ตัวศาลาเป็นหลังยาวเสาแปดเหลี่ยม เขียนลายรดน้ าไม๎ซ้ ากันทุกคูํ 
มีลวดลายและฝีมือการแกะสลักของชํางสมัยโบราณที่งดงามมาก ฝาประกบข๎าง
นอกเขียนลายทอง ข๎างในเขียนด๎วยสีฝุุน 
 ในศาลามีธรรมาสน๑และเตียงลังเค็ด เป็นของเกํา ที่บานประตูจ าหลัก
เป็นลายด๎านขดปิดทองงดงามยิ่ง ด๎านทิศตะวันออกมีรอยขวานฟ๓นแตกเป็นทาง
ยาวและยังคงรักษาไว๎เป็นรอยประวัติศาสตร๑จนทุกวันนี้ เพราะเป็นรอยที่พมํา
ฟ๓นไว๎ตั้งแตํครั้งตีเมืองเพชร และเที่ยวไลํจับผู๎คนชาวเมืองเอาไปเป็นเชลย และมี
พวกคนไทยหนีเข๎าไปซํอนอยูํในศาลานี้ พร๎อมปิดประตูลั่นดานแนํนหนา ทหาร
พมําเข๎าไมํได๎จึ้งใช๎ขวานฟ๓นประตู แตํก็ไมํส าเร็จเพราะทัพจากกรุงยกมาชํวยทัน 
พมําเลยแตกหนีไป 
 ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงพอพระทัยในวัดใหญํสุวรรณารามมาก ได๎เสด็จฯ 
ทอดพระเนตรวัดนี้หลายครั้ง นอกจากนี้ ในวัดยังมีสิ่งที่นําชื่นชมอีกอยํางคือ 
“หอไตร” ซึ่งเป็นของแปลก เพราะแทนที่จะมีเสา ๔ เสา ตามแบบหอไตรทั่ว ๆ 
ไป กลับมีเพียง ๓ เสา ตั้งเรียงกัน หอตั้งอยูํกลางสรพน้ ามีสะพานไม๎ทอดเป็น
ทางขึ้นไปบนบก และตั้งแตํสร๎างมายังไมํเคยปรากฏวําปลวกขึ้นเลย 

ความคิดเห็น 

ข้อเท็จจริง 

ความคิดเห็น 

ข้อเท็จจริง 

ความรู้สึก 

ความคิดเห็น 
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“ควายถอนสายบัว” 
 คนหลายคนอาจนึกภาพไมํออกวําควายจะถอนสายบัวได๎อยํางไร แตํส าหรับควายอยําง    
“คุณแรมเดือน” ความแมํลูกอํอนทึ่ผํานการฝึกฝนมาอยํางดี การถอนสายบัวนั้นท าไมํยาก เพียงแคํ
ทรุดขาหน๎าทั้งสองข๎างลงกับพื้น ตามที่ได๎รับการฝึกฝนมา ก็จะได๎รับค าชมวําเป็นควายที่ “เกํง” 
 ในมุมมองของคน “ควายถอดสายบัว” อาจเป็นเรื่องที่ฟ๓งดูข าๆ แตํความจริงแล๎วไมํใชํเรื่องที่
ท ากันเลํน ๆ เพราะนี่คือการทดสอบอยํางงํายๆ วําควายสามารถเชื่อฟ๓งค าสั่งของคนหรือไมํ ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานในการเลําเรียนวิชาตําง ๆ ของควายในชั้นสูงขึ้นตํอไป 
 ส าหรับคุณแรมเดือน การถอนสายบัวนั้นเป็นเรื่องงํายมากถ๎าเทียบกับการไถนา นวดข๎าว    
หีบอ๎อยที่ท ามาแล๎วอยํางโขกโชนจนอาจเรียกได๎วําเป็นควายที่มีวิชาความรู๎ในระดับปริญญาตัวหนึ่ง
ทีเดียว ครั้งหนึ่ง คุณแรมเดือนได๎รับโอกาสอันยิ่งใหญํซี่งไมํมีควายตัวใดในประเทศเคยได๎รับมากํอน นั่น
คือการท าหน๎าที่กระบือไถนาเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินไปในงานโคเนื้อและกระบือแหํงชาติ ครั้งที่ ๑  ที่จังหวัดนครราชสีมา และได๎ทรงไถนาเป็น
ครั้งแรกโดยมีคุณกุ๏กท าหน๎าที่กระบือไถนาภาพนั้นเป็นภาพที่ประทับอยูํในความทรงจ าของพี่น๎อง
เกษตรกรไทยอยํางไมํมีวันลืมเลือนด๎วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงใสํพระทัยในงานด๎าน
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง “การท านา” ซึ่งเปรียบเสมือนอูํข๎าวอูํน้ าของประเทศ 
 อาจารย๑ทองทวี ดีมะการ นายกสมาคมอนุรักษ๑และพัฒนาควายไทยและที่ปรึกษากรมปศุสัตว๑ 
เลําถึงที่มาของภาพประทับใจนี้วํา 
 “สืบเนื่องมาจากปีที่แล๎วที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ ปี 
ธนาคารโคกระบือ มีความคิดที่จะถวายเงิน ๘๑ ล๎านแดํพระองค๑ทําน หลังจากท าเรื่องไป ก็ได๎รับ
ค าตอบจากส านักพระราชวังวําพระองค๑ทํานโปรดฯให๎น าเงินจ านวนนี้ไปท าประโยชน๑เพื่อพี่น๎อง
เกษตรกร จากนั้นผมได๎เข๎าเฝูาฯ สมเด็จพระเทพฯ เพื่อทูลรายงานผลงานของธนาคารโคกระบือ 
พระองค๑ทํานก็รับสั่งวําพระเจ๎าอยูํหัวรับสั่งวํา ถ๎าจะให๎ควายเลี้ยวซ๎ายต๎องไถข๎างขวาใชํไหม แล๎ว
พระองค๑ทํานก็รับสั่ง ฉันจะลองไถนาดู เมื่อปี ๒๕๓๘ ที่ไปที่โคราช ที่ควายวิ่ง นึกวําฉันกลัวหรือ ที่
รับสั่งอยํางนี้เพราะปี ๒๕๓๘ พระองค๑เสด็จฯไปที่จังหวัดสุรินทร๑ เราก็เอาควายมาสาธิตเข๎าหีบอ๎อย 
พระองค๑ทํานเสด็จฯมาถึง ก าลังหีบอ๎อยกันอยูํ วงดนตรีปี่พาทย๑ก็ขึ้น นักขําวก็วิ่งมาถํายรูปทุกคนใสํเสื้อ
สีขาว ควายมันก็ตื่น วิ่งผํานหน๎าพระองค๑ทํานไปเลย 

รับสั่งวําเสด็จฯเมืองนอกเมืองนา ขี่อูฐมาแลว๎ ขับแทรกเตอร๑ไถนาก็เคยแล๎ว แตํยังไมํเคยทรง
ไถนาด๎วยควายเลย ลองดูสิ มีควาย-ไถนาได๎ไหม กรมปศุสัตว๑ก็รับใสํเกล๎ามา ผมก็ไปหาอยูํหลายจังหวัด 
ตอนทดลองบางตัวเชื่องนะ แตํพอเห็นกล๎องก็เอาไมํอยูํเลย มี ๒ ตัว คือคณุกุ๏กกับคุณแรมเดือนนี่แหละ
ที่ไมํตื่นกล๎อง ผลกเ็อาคุณกุ๏กกับคุณแรมเดือนมาให๎ทรงไถนาในงานโคกระบือแหํงชาติ ครั้งที่ ๑ ทรงไถ
ได๎ ๓ รอบ ก็ไมํมีป๓ญหาใด ๆ เกิดขึ้น 

ตัวอย่างบทความเรื่อง โรงเรียนกาสรกสิวทิย์ เชื่อมโยงชีวิต “คน” กับ “ควาย”... ใต้ร่มพระบารม ี
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ขณะนี้คุณแรมเดือน อาศัยอยูํในคอกใต๎รํมไม๎ใหญํที่สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ๑สัตว๑สระแก๎ว 
รํวมกับคุณกุ๏ก (น๎องสาว) คุณสร๎อยทอง-ลูกควายวัย ๘ เดือนของคุณกุ๏ก และเทพพร พํอพันธุ๑ตัวใหญํ
น้ าหนักเกือบหนึ่งพันกิโลกรัม แตํเดิมคุณกุ๏กและคุณแรมเดือนเป็นควายของ นายค า ปีวิไล เกษตรกร
และปราชญ๑ชาวบ๎านของจังหวัดสกลนคร ควายทั้งสองตัว เป็นควายที่เชื่อง มีลักษณะดีและได๎รับการ
ฝึกฝนมาแล๎วอยํางดีเยี่ยม จึงได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นกระบือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงใช๎ใน
การไถนาครั้งนั้น ซึ่งตํอมา นายค า ปีวิไล ได๎น๎อมเกล๎าฯถวายคุณกุ๏กและคุณแรมเดือนแดํ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวํางนี้คุณกุ๏กและคุณแรมเดือนรวมทั้งกระบือที่ได๎รับ
การน๎อมเกล๎าถวายอีกจ านวน ๑๖ ตัว อยูํในระหวํางปฏิบัติหน๎าที่ “ครูควาย” ใน “โรงเรียนกาสรกสิ
วิทย๑” ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให๎กํอตั้งขึ้นที่ต าบลศาลา
ล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก๎ว และโปรดเกล๎าฯให๎มูลนิธิชัยพัฒนาด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกาสร
กสิวิทย๑ให๎เป็นสถานที่ที่จะ “ติดป๓ญญา” ให๎แกํควายรวมทั้งให๎ความรู๎แกํ “คน” ในการใช๎ประโยชน๑
จากควายเพื่อประกอบอาชีพ 
 โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ตั้งอยูํบนพื้นที่เกือบ ๑๒๐ ไรํ ซึ่งนายสมจิตต์  และนางมณี  อิ่มเอิบ ได๎
น๎อมเกล๎าฯถวายแดํ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินไป
ที่จังหวัดสระแก๎วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ เวลานี้อยูํในระหวํางการด าเนินการกํอสร๎าง ทั้งนี้ คุณลลิต ถนอมสิงห์ 
ผู๎ชํวยเลขาธิการส านักงานมูลนิชัยพัฒนา ได๎กลําวถึงความเป็นมาของโครงการกํอนที่จะมาเป็น 
“โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑” วํา 
 “หลังจากที่คุณสมจิตต๑กับคุณมณีถวายที่ดินมา ทางมูลนิธิฯ ก็จะไปตรวจสอบตามขั้นตอนวํา
พื้นที่เป็นอยํางไร มีความเหมาะสมหรือไมํอยํางไร เรามีข๎อก าหนดของเราอยูํวําต๎องไมํติดขัดอยูํ ๔-๕ 
เรื่อง มีข๎อแม๎วําถ๎าเราจะรับที่ดินมาท าอะไรสักอยําง ต๎องมีพระราชวินิจฉัยแล๎วเราถึงท า ส าหรับที่ดิน
ตรงนีน้ับวําเป็นแปลงใหญํ ๑๐๐ กวําไรํตามโฉนด แตํของจริงคือ ๑๒๐ ไรํ รวมที่งอกตามริมคลอง เป็น
ที่ติดคลองพระสะทึง ป๓ญหามีอยูํวําเมื่อโปรดฯให๎รับที่มาแล๎ว จะต๎องน าที่ดินนั้นไปใช๎ประโยชน๑ การใช๎
ประโยชน๑ก็ต๎องดูวําภูมิสังคมแถวนั้นเป็นอยํางไร ในขั้นแรกคิดวําการท ากิจกรรมในด๎านการพัฒนาแบบ
ผสมผสานในเรื่องของโครงการในพระราชด าริ แตํปรากฏวําพอผู๎เชี่ยวชาญลงไปดู ทุกคนก็สํายหัว
เพราะถนนกับพื้นที่หํางกันเกือบ ๓ เมตร สอบถามละเอียดแล๎วพบวําที่ตรงนั้นเป็นทางน้ าผํานของ
สระแก๎ว ฝนตกมาก็จะไหลผํานพื้นที่ ท าให๎บริเวณเขาต๎องท าถนนสูงขึ้นมา ๓ เมตร จึงไมํสามารถท า
โครงการได ๎

ตํอมาเราพบวําสระแก๎วเป็นจังหวัดใหญํแล๎วเลี้ยงกระบือเยอะ ที่ที่เป็นทางน้ าผําน ตรงไหนที่
เป็นหลุมเป็นบํอ ก็จะมีน้ าทํวมขัง เหมาะแกํการเลี้ยงกระบือ ประกอบกับที่กรมปศุสัตว๑เขามีศูนย๑ใหญํ
ที่เกี่ยวกับปศุสัตว๑อยูํ ๒ ศูนย๑ อยํางธนาคารโค กระบือ ที่ทํากระบากก็เป็นธนาคารโคกระบือแหํงแรก 
ซึ่งเป็นโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว นําจะเป็นการตํอยอดที่ดี พระองค๑ทําน
จึงมีพระราชวินิจฉัยวําถ๎าท าเรื่องกระบือก็นําจะสมควร เพราะป๓จจุบันคนใช๎ประโยชน๑จากกระบือน๎อยลง  
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ก็เลยน าเรื่องนี้มาคุยกับทางกรมปศุสัตว๑ เขาบอกวําเหมาะสมเลย พื้นที่ท าได๎และมีแหลํงมีองค๑กรที่จะ
สนับสนุน หลังจากที่ได๎ตกลงกันวํานําจะเลี้ยงกระบือ เราก็ไปท าการบ๎านและถวายรายงานไปยัง
พระองค๑ทําน พระองค๑ทํานก็มีพระราชกระแสวํา สิ่ งเหลํานี้ เป็นสิ่งดี ได๎ทรงกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจา๎อยํูหัว ทรงเห็นชอบ เพราะเป็นโครงการตํอยอดจากที่ได๎ท าโครงการโค กระบือ 
 เดิมทีธนาคารโค กระบือ เขาท าเรื่องไถํชีวิตสัตว๑ คนที่ถวายเขาอยากให๎คนใช๎งานควายดีกวํา
เลี้ยงไปฆําเวลามีคนบริจาคเงินมาไถํโค เขาก็เก็บเงินไว๎ ถึงเวลาเขาก็ไปซื้อจากโรงฆํามา แล๎วก็ท าบัญชี
จํายคืนให๎เกษตรกร เมื่อเกษตรกรน าไปเลี้ยงก็ต๎องสํงคืนลูกโค กระบือ ให๎ธนาคาร ก็เป็นวงจร อยํางนี้
ไปเรื่อย ๆ แตํป๓ญหาคือในป๓จจุบันคนที่เลี้ยงกระบือเพื่อใช๎งานน๎อยลงเรื่อย ๆ คนรุํนหลังๆ  ก็ไมํรู๎จัก
ภูมิป๓ญญาในเรื่องนี้ ถ๎าไมํได๎รับการถํายทอดการที่ได๎กระบือใหมํ ๆ ไป เขาก็ไมํสามารถไปฝึกได๎พอฝึก
ไมํได๎เขาก็ท๎อก็ปลํอย ก็กลายเป็นกระบือเลี้ยงซึ่งไมํสามารถท างานได๎ ทั้ง ๆ ที่ศักยภาพของกระบือมีสูง
พอสมควร” 
 ป๓จจุบันการใช๎ควายในการท านา ท าไรํลดลงจากในอดีตมาก เนื่องจากเกษตรกรนิยมใช๎
เครื่องจักรทางการเกษตรเข๎ามาทดแทน แรงงานควายจนในบางพื้นที่เราแทบจะไมํเห็นการใช๎ควาย  
ท านาอีกแล๎ว ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วเป็นเรื่องนําเสียดายอยํางยิ่งหากเรามองข๎ามคุณคําของบรรดา
เหลํากระบือในท๎องทุํงนาทั้งหลายที่เป็นเสมือนทรัพย๑สินอันมีคําของแผนดิน หรือเป็น “ครุภัณฑ๑เดิน
ได”๎ ในค ากลําวของผู๎ชํวยเลขาธิการส านกังานมูลนิธิชัยพัฒนา 
 “จริง ๆ แล๎วการใช๎ควายไถนาดีกวําใช๎เครื่องจักร เพราะมูลคําเขาเป็นประโยชน๑ทางตรงกับ
ดิน เนื้อของการไถกับควายเนื้อมันเนียนผิดกันคนที่ท าบํอย ๆ จะรู๎วําตัวรายละเอียดของดิน ใช๎ควาย
ดีกวํารถไถ ประเด็นอีกอันหนึ่งก็ขึ้นอยูํกับคอนเซ็ปต๑ ถ๎าคุณใชเ๎พื่อการพาณิชย๑ อุตสาหกรรม ท านาเป็น
ร๎อยไรํ ก็ล าบากที่จะใช๎ควาย แตํถ๎ามองถึงความพอเพียง ใช๎ประโยชน๑จากควายให๎พอเพียงกับ
ครอบครัวระดับหนึ่ง ใช๎ความประหยัดกวําเยอะเพราะคุณไมํต๎องเสียคําน้ ามัน ไมํต๎องเสียคําบ ารุงรักษา 
หรืออาหารสัตว๑แพง ๆ เพราะควายไมํจ าเป็นต๎องกินของดี แล๎วก็มีผลผลิตคือมีลูกให๎อีกปีละตัวมันมีแตํ
ได๎จากการใช๎ ไมํมีเสีย เพราะฉะนั้นในครอบครัวขนาดพอเหมาะ ขนาด ๓๐-๔๐ ไรํ ก็เหมาะที่จะใช๎ควาย 
อยํางทางใต๎เขามีความสนใจมากที่จะใช๎ควาย เพราะวําปาล๑มน้ ามัน ยางพารา เวลาขนเขาต๎องใช๎รถ
หรือไมํก็ต๎องแบก การขนปาล๑มโดยการใช๎ควาย ก็ประหยัดได๎เยอะ ให๎ควายลาก ไมํต๎องเสียคําน้ ามัน 
แล๎วอาหารที่เขากินก็คือหญ๎าข๎างๆ นั่งกินไปเรื่อย ๆ เขาก็อยูํกันได๎ ของแบบนี้เป็นเรื่องที่ควรจะ
เผยแพรํให๎เกษตรกรเข๎าใจ มันเหมือนทรัพย๑สินนะ ปศุสัตว๑เขาขึ้นทะเบียนควายเป็นครุภัณฑ๑เดินได๎ ถือ
วําเปน็สิ่งมีคํา แตํคนไทยเราละเลยไมํได๎สนใจ 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑  เป็นชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี โดยความหมายของชื่อก็มีนัยะในตัวเองอยูํแล๎ว ในการเป็นโรงเรียนที่ให๎ความรู๎แกํควาย         
แตํขณะเดียวกันก็จะให๎ความรู๎แกํคนที่จะน าควายไปใช๎งาน รวมถึงการฝึกฝนบุคลากรให๎มีความรู๎ใน
การฝึกควายด๎วย วัตถุประสงค๑ของโครงการโดยหลัก ๆ มีอยูํ ๓ ประการ คือ 
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 ๑. ฝึกกระบือให๎กระบือมีความรู๎พอที่จะสั่งงานได๎ สามารถไถนาได๎ ยกรํอง และท างานที่เป็น
ประโยชน๑ในด๎านการเกษตร  
 ๒. ฝึกคนที่จะใช๎กระบือให๎สามารถใช๎กระบือท างานได๎ โดยมีหลักสูตรส าหรับฝึกการใช๎กระบือ 
 ๓. ฝึกคนให๎ฝึกกระบือได๎ โดยจะใช๎ชาวนา ชาวไรํ ที่มีภูมิป๓ญญาด๎านการฝึกกระบือมารํวม
ฝึกอบรมกับเกษตรกรที่สนใจจะฝึกกระบือด๎วยตนเอง 
 ๔. จัดตั้งผลิตภัณฑ๑เกี่ยวกับกระบือ ในลักษณะ Live Museum โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ 
เกี่ยวกับกระบือ เชํน คราดโบราณหรือเกวียนซึ่งสํวนใหญํเป็นของโบราณและมีคําจากผู๎มีจิตศรัทธาซึ่งได๎
น ามาทูลเกล๎าฯถวาย และในอนาคตจะพัฒนาเป็นสถานที่ทํองเที่ยวให๎เยาวชนหรือผู๎สนใจเข๎าเยี่ยมชมได๎ 
 ทั้งนี้ หลักสูตรของโรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ได๎จัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค๑ดังกลําวข๎างต๎นโดยแบํง
การเรียนการสอนเป็นหมวดหมูํ ดังนี้คือ การเรียนรู๎เรื่องการเลี้ยงควาย ซึ่งจะให๎ความรู๎ในเรื่องของพันธุ๑
และการคัดเลือกควาย อาหาร โรคและการดูแลสุขภาพควายด๎วยภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น การใช๎แรงงาน
ควาย ให๎ความรู๎ในเรื่องการคัดเลือกควายเพื่อฝึกใช๎งานตามภูมิป๓ญญาไทย ขั้นตอนการฝึกควายท างาน
ขั้นต๎น เชํน การสร๎างความคุ๎นเคยการฝึกควาย การฝึกควายให๎รู๎จักกับเชือก การบังคับ และการรับ
ค าสั่งงําย ๆ และการสนตะพาย จากนั้นจึงฝึกโดยอุปกรณ๑เทียม ฝึกเทียม การเข๎าไถ ตามด๎วย การฝึก
ขั้นสูงโดยใช๎อุปกรณ๑จริงและท างานจริง เครื่องมืออุปกรณ๑การใช๎แรงงานควาย ให๎ความรู๎ในการ
ประดิษฐ๑อุปกรณ๑ที่ใช๎แรงงานควาย การเรียนรู๎เรื่องอุปกรณ๑การเกษตรที่ใช๎แรงงานจากควาย เชํน การ
เข๎าระหัดวิดน้ า เครื่องหีบอ๎อย เป็นต๎น 
 ในความเห็นของ อาจารย๑ทองทวี ดีมะการ ซึ่งเป็นผู๎หนึ่งที่มีสํวนส าคัญในการรํางหลักสูตรนี้ คือ 
การฝึกควายไมํใชํเรื่องยากอยํางที่ใครๆ คิด เพราะคนสํวนใหญํมักมีทัศนคติวําควายเป็นสัตว๑ที่โงํเขลาและ
ดื้อ แตํความจริงแล๎วควายเป็นสัตว๑ที่ฉลาดเพียงแตํต๎องรู๎จักธรรมชาติของมัน และที่ส าคัญควายมักไมํชอบ
ให๎ดุดําวํากลําว 
 “จากประสบการณ๑ของผม ผลขอยืนยันวําควายฟ๓งภาษาคนรู๎เรื่อง รับรองพันเปอร๑เซ็นต๑เลย
คนจะฝึกมันได๎ต๎องใจเย็น ถ๎าไปตีหรือดุดําเรียกไอ๎ควาย เขาจะจ า แล๎วบางทีก็ไมํเชื่อฟ๓ง ต๎องยอเขาการ
เลี้ยงควายเราต๎องรู๎จักธรรมชาติของเขา พูดถึงแล๎วควายดีกวําวัว แรงควายตัวหนึ่งเทํากับวัว ๒ ตัว 
และอดทนมาก แตํต๎องให๎ควายท างานตั้งแตํเช๎า ตีห๎าซักแปดโมงนี่ต๎องหยุดแล๎วเพราะเขาไมํชอบแดด 
เวลาท างานตอนกลางวันต๎องหยุด แตํวัวอดทนแดดมากกวํา 

ขั้นตอนการฝึก กํอนจะมาฝึก อายุสัก ๑ ปี เราก็จะเจาะจมูก เมื่อเจาะแล๎ว กวําแผลจะหายก็
สักเดือนหนึ่ง แล๎วเราก็เอาเชือกสนสะพายใสํส าหรับบังคับให๎หยุด เลี้ยวขวา เลี้ยวซ๎าย คือเขารู๎แล๎ววํา
เขามีจุดอํอนแล๎ว พอเราจับตรงนี้เขาก็ไปไหนไมํได๎แล๎ว บอกให๎หยุดเขาก็หยุด เดินหน๎าก็เดิน แล๎วแตํ
เรากระตุก หลังจากสนตะพาย เอาเชือกมาผูก ขั้นตอนนี้ฝึกให๎เป็นเชือก ตํอมาก็ฝึกใช๎แรงงาน ฝึกให๎  
ไถนา ฝึกลากล๎อ ลากเกวียน ถ๎าไถนาได๎ อยํางอื่นมันจะงํายแล๎ว เบสิกขั้นพื้นฐาน เชํนให๎ลาก ก็เป็น
เบสิกขั้นพื้นฐานเหมือนกัน ถ๎าเราฝึกใช๎แรงงานไถนา ไถสวน แล๎วแตํแขนง เหมือนนักกีฬา คุณจะเลํน
ปิงปองหรือเตะบอล ถ๎าตัวไหนเป็นหลาย ๆ อยํางก็ถือวําตัวนั้นมีความสามารถพิเศษ เป็นควายที่มี
ความรู๎ระดับปริญญาตรี และอาจจะต๎องเพ่ิมคําวิชาชีพให๎เขาด๎วย 
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 ในปีการศึกษาแรกของโรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ที่จะเปิดในปีหน๎านั้น จะรับนักศึกษารุํนแรก
ประมาณ ๑๕-๒๐ ตัว โดยมีข๎อก าหนดวําจะต๎องเป็นกระบือที่มีอายุสองถึงสองปีครึ่ง และต๎องเป็นเพศ
เมียเทํานั้น เนื่องจากเกรงข๎อจ ากัดในเรื่องการผสมพันธุ๑หลังจากที่ควายผํานหลักสูตรการฝึกฝนจาก
โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑แล๎ว ก็จะสํงกลับไปยังธนาคารโค-กระบือ จากนั้นธนาคารก็จะแจกจํายให๎แกํ
เกษตรกรที่ต๎องการใช๎กระบือ ส าหรับเกษตรกรที่สนใจโรงเรียนจะเปิดรับเกษตรกรที่มีความสนใจจะ
เรียนรู๎ภูมิป๓ญญาในการฝึกควาย โดยสามารถติดตํอมาได๎ที่มูลนิธิชัยพัฒนา 
 เวลานี้โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ก าลังอยูํในระหวํางการกํอสร๎าง โดยเร็ว ๆ นี้ สมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได๎เสด็จพระราชด าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ๑อาคารอ านวยการของ
โรงเรียนไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ และได๎มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานค าแนะน าหลายประการเพื่อ
ความก๎าวหน๎าของโรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ด๎วย 
 “พระองค๑ทํานโปรดเกล๎าฯ ให๎นักศึกษาเรื่องพันธุ๑กระบือ ความเป็นไปได๎ที่จะน าควายจาก
ประเทศอ่ืน ๆ มาฝึก ดูวําพันธุ๑ตํางประเทศมีสํวนดีอยํางไร เมื่อมาผสมกับของเราแล๎วเป็นอยํางไรรับสั่ง
วําให๎น ามูลของกระบือมาใช๎ประโยชน๑ในการท าแก๏สชีวภาพ ซึ่งเราก็ได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจาก
กระทรวงพลังงาน อีกเรื่องหนึ่งคือรับสั่งให๎ไปศึกษาวํานกเอี้ยงมีปฏิสัมพันธ๑กับควายอยํางไร ท าไม
โบราณต๎องบอกวํานกเอ้ียงเลี้ยงควายเฒํา 
 ...อีกประการหนึ่ง กํอนหน๎านี้มูลนิธิฯ ได๎ขอพระราชทานตราส าหรับใช๎ท าเป็นของที่ระลึก
พระองค๑ทํานก็ได๎พระราชทานมา เป็นตราที่พระเจ๎าหลานเธอ พระองค๑เจ๎าอาทิตยาทรกิตติคุณ      
ทรงออกแบบด๎วยพระองค๑เอง ในวันที่เสด็จพระราชด าเนินมาวางศิลาฤกษ๑ มูลนิธิได๎จัดท าฉลอง
พระองค๑ซึ่งติดตรานี้ด๎วย อีกวันหนึ่งพวกเราไปเฝูาฯ  พระองค๑ทํานก็รับสั่งวํามีคนเขาอยากได๎เสื้อยืด
และของที่ระลึกอีก เมื่อไรจะท า พวกเราก็คิดกันวําจะท าของที่ระลึกออกมาโดยใช๎ตรานี้ ของที่ออกมา
ก็จะเป็นพวกของที่ระลึก เชํน แก๎วน้ า หมวก เสื้อ ฯลฯ ซึ่งเป็นการสร๎างให๎คนมีความรู๎สึกที่ดีตํอ 
กระบือมากขึ้น” คุณลลิตกลําว 
 อีกไมํช๎าไมํนาน เมื่อโรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ กํอสร๎างเสร็จสมบูรณ๑ ครอบครัวเล็ก ๆ ของคุณกุ๏ก 
คุณแรมเดือน สร๎อยทอง และเทพพร ก็จะได๎ย๎ายมาอยู๐ในบ๎านใหมํในเนื้อที่กว๎างนับร๎อยไรํของโรงเรียน
กาสรกสิวิทย๑เชํนเดียวกับเพื่อน ๆ “ครูควาย” อีก ๑๖ ตัว ความรู๎จากครูควายรุํนบุกเบิก ทั้งหมดนี้จะ
เป็นสํวนหนึ่งในการเชื่อมโยงชีวิตคนกับควายที่นับวันจะหํางจากกันไปทุกที ให๎กลับมาเป็นเหมือนเมื่อ
ครั้งหนึ่งในอดีตที่ท๎องทุํงนาในชนบท มีคนและควายเดินเคียงกันไปบนเส๎นทางของการเกื้อกูลชีวิตซึ่ง
กันและกัน ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เกิดขึ้นภายใต๎รํมพระบารมีและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นความส าคัญของชีวิตเล็ก ๆ กลางทุํงนา แตํมี
ความส าคัญอยํางยิ่งตํอวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย รวมถึงภูมิป๓ญญาของชาติที่ควรรักษาไว๎ให๎คงอยูํตํอไป 

...เพื่อที่วําวันหนึ่งลูกหลานของเราจะได๎เห็นและรู๎จักควายไทยในท๎องทุํงนาในฐานะ 
“ทรัพย๑สินล้ าคําของแผํนดิน” ไมํใช๎รู๎จักควายจากหนังสือหรือในพิพิธภัณฑ๑เทํานั้น... 

(พิชามญธุ๑  “โรงเรียนกาสรกสวิิทย๑....” สกุลไทยปีที่ ๕๔ ฉบับ ๒๗๙๐) 
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การวิจารณ์บทความ 
 วิธีการวิจารณ๑บทความคล๎ายกับการวิจารณ๑วรรณกรรม ตํางกันที่บทความสั้นกวํา และมี
ข๎อเสนอแนะมากกวํางานเขียนอยํางอื่น ๆ วิธีใช๎บทความจะต๎องพิจารณาดังนี้ 
 ๑. อํานบทความนั้น ๆ แล๎วเก็บใจความส าคัญให๎ได๎วําผู๎เขียนกลําวถึงเรื่องใดมีวัตถุประสงค๑
อยํางไรในบทความนั้น ที่ต๎องการให๎ผู๎อํานทราบ 
 ๒. วิเคราะห๑บทความ แยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นในบทความนั้น ๆ ออกมา 
 ๓. วิเคราะห๑ข๎อเท็จจริงที่มีอยูํในบทความ เชํน เขามีสถิติตัวเลขถูกต๎องหรือไมํ มีการบิดเบือน
ข๎อเท็จจริงหรือไมํ มีผู๎เชี่ยวชาญได๎กลําวถึงข๎อเท็จจริงเหลํานี้อยํางไร 
 ๔. วิจารณ๑ข๎อคิดเห็น หรือข๎อเสนอแนะของผู๎เขียนวําเห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วยอยํางไร 
ข๎อเสนอแนะ เสนอมาแล๎วท าได๎มากน๎อยเพียงใด มีหลักการเหตุผลนําเช่ือถือหรือไมํ 
 
 
ตัวอย่างการอ่านและวิเคราะห์บทความ เรื่อง “โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เชื่อมโยงชีวิต “คน” กับ 
“ควาย” ใต้ร่มพระบารมี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการอํานบทความเรื่อง โรงเรียนกาสรกสิวิทย์เชื่อมโยงชีวิต “คน” กับ “ควาย” ใต้ร่ม
พระบารมี ซึ่งเป็นบทความสารคดี สามารถวิเคราะห๑บทความนี้เป็น โดยใช๎หลักการวิเคราะห๑
บทความตามหัวข๎อดังนี ้
 ๑. ค าน า 
 ๒. เนื้อเรื่อง 
 ๓. ข๎อมูล 
 ๔. จุดมุํงหมาย 
 ๕. ป๓ญหาและข๎อขัดแย๎ง 
 ๖. การใช๎ภาษา 
 ๗. บทลงท๎าย 
 จากหัวข๎อหลักการวิเคราะห๑บทความทั้ง ๗ ข๎อ จะขอยกตัวอยํางรายละเอียด ดังตํอไปนี ้
 ๑. ค าน า ผู๎เขียนได๎เสนอน าเรื่องแกํผู๎อําน อยํางนําสนใจโดยเสนอพฤติกรรมของควายมาให๎
ผู๎อํานทราบวํา “ควายถอนสายบัว” ท าให๎ผู๎อํานคิดวําเป็นเรื่องดูข า ๆ การที่ผู๎เขียนยกภาพของควาย
ถอนสายบัว ท าให๎ผู๎อํานอยากอํานให๎จบเพราะเป็นเรื่องนําสนใจและติดตามมาก เพราะบางคนก็ยัง
ไมํทราบมากํอนวํา ควายสามารถถอนสายบัวได๎ 
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 ๒. เนื้อเรื่อง ผู๎เขียน ได๎เลําเรื่องนี้อยํางนําสนใจและครอบคลุมสาระส าคัญที่จะน าเสนอให๎
ผู๎อํานรับทราบความวํา การจัดตั้งโรงเรียนกาสากสิวิทย๑ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
มีพระราชด าริให๎จัดตั้งขึ้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก๎ว เนื้อที่ ๑๒๐ ไรํ ซึ่งนายสมจิตต์  และ     
นางมณี  อิ่มเอิบ ได้น้อมเกล้า ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี     
พ.ศ. ๒๕๔๔ และโปรดเกล๎าฯ ให๎มูลนิธิชัยพัฒนาด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนให๎เป็นสถานที่จะ       
“ติดปัญญา” ให๎แกํควาย รวมทั้งให๎ความรู๎แกํ “คน” ในการใช๎ประโยชน๑จากควายเพื่อการประกอบ
อาชีพ เพราะจากสภาพป๓ญหา คือ ในป๓จจุบันคนที่เลี้ยงกระบือเพื่อใช๎งานน๎อยลงเรื่อย ๆ คนรุํนหลัง
จึงไมํรู๎จักภูมิป๓ญญานี้ ดังนั้นวัตถุประสงค๑ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ เพื่อต๎องการฝึกกระบือให๎มี
ความรู๎พอที่จะสั่งงานได๎ ฝึกคนที่จะใช๎กระบือให๎สามารถใช๎งานได๎ ฝึกคนให๎ฝึกกระบือได๎ ตอนนี้
ก าลังด าเนินการกํอสร๎างโรงเรียนให๎สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ เพื่อวันหนึ่งในอนาคต ลูกหลานของเรา
จะได๎เห็นและรู๎จักกระบือในฐานะ “ทรัพย์สินล้่าค่าของแผ่นดิน” 
 กลําวโดยสรุป การเขียนเนื้อเรื่องมีความนําสนใจ ชวนให๎นําติดตาม ตั้งแตํต๎นจนจบ ผู๎อําน
ได๎ความรู๎และความบันเทิงด๎วย 
 ๓. ข้อมูล เรื่องนี้ผู๎เขียนมีข๎อมูลยืนยันเพื่อให๎ผู๎อํานสามารถแยกแยะได๎วําสํวนใดเป็นข๎อมูล
อ๎างอิงได๎ ซึ่งไมํได๎คิดเอาเองโดยตรงของผู๎เขียน แตํเป็นสิ่งที่ผู๎เขียนน ามาจากที่อื่น โดยน าข๎อมูลจาก
การสัมภาษณ๑จากผู๎รู๎ หรือผู๎ที่มีหน๎าที่โดยตรง เชํน ข๎อมูลจาก อาจารย์ทองทวี ดีมะการ นายก
สมาคมอนุรักษ๑และพัฒนาควายไทยและที่ปรึกษากรมปศุสัตว๑ ให๎ความรู๎ เรื่อง ประวัติความเป็นมา
ของธนาคาร โค-กระบือ คุณลีลิต  ถนอมสิงห์ ผู๎ชํวยเลขาธิการส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กลําวถึง
ความเป็นมาของโรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ อาจารย์ทองทวี  ดีมะการ มีสํวนรํวมรํางหลักสูตรของ
โรงเรียน ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการสอนกระบือและขั้นตอนการฝึกกระบือ 
 จะเห็นได๎วําผู๎เขียนเรื่องนี้ ได๎อ๎างอิงแหลํงที่มาข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑บุคคลที่เกี่ยวข๎องกับ
การกํอต้ังโรงเรียนนี้ ท าให๎ผู๎อํานได๎รับความรู๎และเช่ือถือข๎อมูล 
 ๔. จุดมุ่งหมาย บทความนี้เป็นประเภทบทความสารคดีที่มีเนื้อหาสาระมุํงเน๎นให๎ผู๎อํานมี
ความรู๎ โครงการพระราชด าริ ดังนั้น จุดมุํงหมายของบทความนี้ต๎องการให๎ผู๎อํานมีความรู๎เรื่อง
โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑เป็นประโยชน๑ของควายไทย การสํงเสริมการเลี้ยงควายไทยให๎แพรํหลายและ
ได๎แทรกอารมณ๑ขัน เพื่อความเพลิดเพลิน แกํผู๎อํานด๎วย ที่ส าคัญคือโครงการนี้เป็นโครงการที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให๎กํอต้ังขึ้นเป็นครั้งแรก 
 ๕. ปัญหาและข้อขัดแย้ง เมื่อได๎อํานเรื่องนี้จนจบแล๎ว คือวําผู๎อํานคงไมํมีป๓ญหา และ     
ข๎อขัดแย๎งในเชิงเนื้อหาสาระเพราะวําผู๎เขียนมีข๎อมูลอ๎างอิงบุคคลมาพร๎อมแล๎ว 
 ๖. การใช้ภาษา ผู๎ เขียนต๎องการให๎ผู๎อํานไมํรู๎สึกวําเป็นบทความวิชาการมากไป            
จึงสอดแทรกอารมณ๑ขัน ข๎อคิดอยํางนําสนใจ ตลอดจนการใช๎ภาษาที่เรียบงํายชวนให๎ผู๎อํานติดตาม
ตั้งแตํต๎นจนจบอยํางรวดเร็ว เพราะการใช๎ภาษาที่นําสนใจ ยกตัวอยําง เชํน 
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“ควายถอนสายบัว”  
การต้ังช่ือกระบือ นําสนใจ เชํน “คุณแรมเดือน”  

 “......เป็นควายทีม่วิีชาความรูใ๎นระดับปริญญาตัวหน่ึงทเีดียว” 
นอกจากนั้น ยังเขียนอารมณ๑ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตอนหนึ่งนําสนใจมาก 
 “รับสั่งวํา เสด็จเมืองนอกเมืองนามา ขี่อูฐมาแล๎ว ขับแทรกเตอร๑ไถนาก็เคยแล๎ว แตํยังไมํเคย
ทรงไถนาด๎วยควายเลย ลองดูซิ มีควายไถนาได๎ไหม…” 
 “ปศุสัตว๑เขาขึ้นทะเบียนให๎ควายเป็นครุภัณฑ๑เหมือนโต๏ะ เก๎าอี้ แตํผมเรียกวํา ครุภัณฑ๑เดินได๎..” 
 “....จากประสบการณ๑ของผม ผมขอยืนยันวําควายฟ๓งภาษาคนรู๎เรื่อง รับรองพันเปอร๑เซ็นต๑...” 
 ๗. บทลงท้าย ผู๎เขียนใช๎วิธีเขียนบทลงท๎ายโดยสรุปความส าคัญของเรื่องวํา อีกไมํช๎าเมื่อ
โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑กํอสร๎างแล๎วเสร็จสมบูรณ๑ ครอบครัวเล็ก ๆ ของคุณกุ๏ก คุณแรมเดือน 
สร๎อยทองและเทพพร จะได๎ย๎ายมาอยูํในบ๎านหลังใหมํในเนื้อที่กว๎างขวาง และได๎กลําวปิดท๎ายอยําง
นําสนใจ และยกความส าคัญของควายไทยวํา  
 “เพื่อที่ว่าวันหนึ่งลูกหลานของเราจะได๎เห็นและรู๎จักควายไทยในท๎องทุํงนาในฐานะ
ทรัพย๑สินล้ าคําของแผํนดินไทย ไมํใชํรู๎จักควายจากหนังสือหรือพิพิธภัณฑ๑เทํานั้น” ทั้งนี้ท าให๎ผู๎อํานมี
ความประทับใจบทความนี้เป็นอยํางมาก เพราะเป็นบทความที่แปลกใหมํ นําสนใจมาก 
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ค าชี้แจง จงเติมค าลงในชํองวํางให๎ได๎ใจความสมบูรณ๑และอธิบายการใช๎บทความ  
จ านวน ๑ บทความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๔ 

๑. บทความมีสํวนประกอบ ๓ สํวน คือ  
๑.๑……………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................ 
๑.๒……………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................ 
๑.๓……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒. ประเภทของบทความมี ๖ ประเภท อะไรบ๎าง 
๒.๑………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๒………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๓……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.๔……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.๕……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.๖............................................................................................................................................. 

 

๓. จงเลือกบทความ จ านวน ๑ เรือ่ง และวิเคราะห๑ตามแนวทางที่ได๎เรียนมาแล๎ว (๑ หน๎ากระดาษ) 
 

๔. จากการอํานบทความ “โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑  เชื่อมโยงชีวิตระหวํางคนกับควาย ใต๎รํม     
พระบารม”ี นักศึกษามีความประทับใจ เนื้อหาตรงไหนบ๎าง (อธิบาย) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ค าชี้แจง จงเลอืกค าตอบที่ถกูต้องที่สุด 
๑. สํวนประกอบของบทความมี ๓ ประเภท คือ 
 ก. สารคด-ีบทความ-หนังสือพิมพ๑ 
 ข. เนื้อเรื่อง-สรุป-บรรณานุกรม 
 ค. ค าน า-สารบัญ-เนื้อเรื่อง 
 ง. สํวนน า-เนื้อเรื่อง-สรุป 
 

๒. ข๎อใดไมํใชปํระเภทของบทความ 
 ก. บรรยาย 
 ข. แสดงความเห็น 
 ค. การทํองเที่ยว 
 ง. วิเคราะห๑ 
 

๓. การเขียนบทความประเภทใด ทีผู่๎เขียนเสนอความคิดโต๎แย๎งคัดค๎าน 
 ก. บทความบันเทิง 
 ข. บทความสารคด ี
 ค. บทความวิเคราะห๑ 
 ง. บทความแสดงความคิดเห็น 
 

๔. บทความที่มีเนื้อหาสาระมุํงเน๎นการให๎ทั้งความรู๎และความเพลิดเพลินแกํผู๎อํานคอืข๎อใด 
 ก. บทความสารคด ี
 ข. บทความวิเคราะห๑ 
 ค. บทความวิจารณ๑ 
 ง. บทความวิชาการ 
 

๕. การวิเคราะห๑บทความ ควรศึกษาประเด็นใดกํอน 
 ก. พิจารณาบทสรุป 
 ข. พิจารณาประสงค๑ของผู๎แตํง 
 ค. บรรณานุกรม หนังสืออ๎างอิง 
 ง. ส ารวจผู๎อํานวําสนใจหรือไมํ 
 
 

แบบทดสอบบทที่ ๔ เรื่อง การอ่านบทความ 
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๖. จากการอํานตัวอยํางการวิเคราะห๑บทความ เรื่อง วัดใหญํสุวรรณาราม ข๎อใดเป็นความคิดเห็น 
 ก. ฝาประกอบข๎างนอกเขียนลายทอง 
 ข. พร๎อมปิดประตูลั่นดานแนํนหนา 
 ค. วัดสํวนใหญํที่มีบริเวณกว๎างขวางมาก 
 ง. ไปเยือนเพชรบุรีแล๎วไมํไปชมวัดนี้ก็เหมือนไปไมํถึงเพชรบุรี 
 

๗. การเขียนบทความ เรื่อง โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ จัดเป็นบทความประเภทใด 
 ก. บทความวิจารณ๑ 
 ข. บทความวิเคราะห๑ 
 ค. บทความสารคด ี
 ง. บทความวิชาการ 
 

๘. “ค าน า” ของบทความ เรื่อง โรงเรียนกาสรกสิวิทย๑ ผู๎เขยีนใช๎แนวการเขียนแบบใด 
 ก. พฤติกรรมของกระบือ 
 ข. ประโยชน๑ของกระบือ 
 ค. ข๎อดีของกระบือ 
 ง. คนชอบเลี้ยงกระบือ 
 

๙. ผู๎เขียนใช๎ขอ๎มูลแบบใดในการเขียน เรื่อง โรงเรียนกาสรกสิวทิย๑  
 ก. จากประสบการณ๑การท างานในพื้นที่เป็นเวลานาน 
 ข. จากการสัมภาษณ๑ผู๎เกี่ยวข๎อง 
 ค. จากงานวิจัย 
 ง. จากวิทยานิพนธ๑ 
 

๑๐. การใช๎ภาษาบทความสารคดีเขียนอยํางไรให๎ผู๎อํานไมรํู๎สึกวําเป็นบทความวิชาการ 
 ก. ใสํอารมณ๑สะเทือนใจ 
 ข. สอดแทรกอารมณ๑ขัน 
 ค. เขียนตลกโปกฮา 
 ง. เขียนจินตนาการ 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให๎ความหมายของสารคดีไว๎วํา “สารคดี น. 
เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริงไมํใชํจิตนาการ เชํน สารคดีทํองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ” 
 สารคดีเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระที่เรียบเรียงข๎อเท็จจริงและมีจุดมุํงหมายต๎องการให๎ ผู๎อําน
ได๎รับข๎อมูลความรู๎ ความจริงและความถูกต๎อง ซึ่งกํอให๎เกิดความคิดและสาระประโยชน๑เป็นเบื้องต๎น
นอกจากนั้นสารคดียังให๎ความเพลิดเพลินและความรื่นรมย๑ 
 

ประเภทของสารคดี 
 ๑. บทความ ซึ่งมีอยูํในนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ๑ 
 ๒. สารคดีวิชาการ เชํน วารสารทางวิชาการของหนํวยงานราชการและเอกชน 
 ๓. สารคดีทํองเที่ยว เชํน วารสาร อ.ส.ท. 
 ๔. สารคดีชีวประวัติ/อัตชีวประวัติ เชํน เกิดวังปารุสก๑ ของ พระองค๑เจ๎าจุลจักรพงศ๑        
ฟื้นความหลังของพระยาอนุมานราชธน เป็นต๎น 
 ๕. จดหมาย จดหมายเหตุ บันทึกความทรงจ า เชํน หกรอบแหํงชีวิต ของทํานผู๎หญิงดิฐการภักดี 
(ส. บุณยรัตพันธุ๑)  
 ๖. หนังสืออ๎างอิง ได๎แกํ สารานุกรม นามานุกรม พจนานุกรม เชํน พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต๎น 
 

แนวทางการพิจารณาคุณค่าของสารคดี 
 สารคดีเป็นงานเขียนที่กลําวถึงเหตุการณ๑ สถานที่ชีวิตผู๎คนหรือความรู๎แนวตําง ๆ สารคดีเป็น
เรื่องเลําอยํางหนึ่งที่ผู๎เขียนอาจวางโครงเรื่องอยํางมีเอกภาพ มีบุคคลด าเนินเหตุการณ๑ตําง ๆ มีฉาก
สถานที่ มีภูมิหลังทางสังคมหรือประวัติศาสตร๑ เป็นต๎น การพิจารณาคุณคําของสารคดี อาจพิจารณา
ใน ๕ ประการ ดังนี ้
 ๑. ความถูกต๎อง ความนําเช่ือถือของข๎อมูล ความรู๎ ข๎อเท็จจริง ที่น าเสนอ 
 ๒. ความสนุกเพลิดเพลิน ชวนอําน 
 ๓. ทัศนะของผู๎แตํง 
 ๔. ข๎อคิดคุณประโยชน๑ที่ผู๎อํานจะได๎รับ 
 ๕. ศิลปะของการเขียนและลีลาภาษาที่ใช ๎
 
 
 

บทที่ ๕ 
การอ่านสารคด ี
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ตัวอย่างสารคดี เรื่อง“ปายในความเปลี่ยนแปลง” 
 

 บนเนื้อที่ ๓๓ ไรํ นอกเหนือจากบ๎านพักสถาป๓ตยกรรมแปลกตา รูปทรงคล๎ายกระโจมของชน
เผําแอฟริกันอันเรียงราย แวดล๎อมประดับประดาไปด๎วยสวนหยํอมที่จ าลองเอาบรรยากาศของท๎องทุํง
สะวันนา สะดวกสบายด๎วยรถกอล๑ฟไฟฟูาชั้นดีที่วิ่งรับสํง ที่พักสุดหรูหราระดับห๎าดาวแหํงใหมํนี้ยัง
พร๎อมไปด๎วยกิจกรรมนําสนใจส าหรับผู๎มาพักไมํวําจะเป็นสนามกีฬา ยิงธนูส าหรับทดสอบความ
แมํนย า สระวํายน้ ากลางแจ๎งที่มีระบบปรับอุณหภูมิน้ าให๎อุํนตลอดเวลา รวมไปถึงสนามกอล๑ฟในรํม 
ขนาด ๑๘ หลุม ระบบซิมูเลเตอร๑ ที่ใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างภาพทัศนคติให๎ผู๎เลํนมีความรู๎สึกเสมือน
กับได๎เลํนในสนามกอล๑ฟจริง (แบบเดียวกันที่ใช๎ในการฝึกบิน แตํนี่เป็นการประยุกต๑มาใช๎ในการเลํน
กอล๑ฟ) ทันสมัยไฮเทคสุด ๆ  
 อยูํในรีสอร๑ทแบบนี้แล๎ว บางทีผมยังเผลอลืมไปเลยครับวําก าลังอยูํที่ปาย 
 กาลเวลาท าให๎อะไรตํอมิอะไรเปลี่ยนแปลงไปได๎ขนาดนี ้
 
ปายในความทรงจ า 
 อาจเป็นเพราะวําผมอายุมากขึ้นหรือไรก็ไมํรู๎ละครับ เมื่อกํอนยังอายุน๎อย เดินทางไปไหน 
ความรู๎สึกที่ได๎มักจะเป็นความตื่นตาตื่นใจกับการได๎พบได๎เห็นอะไรใหมํๆ  แทบทุกครั้ง แตํหลายปีผําน
ไป หลังจากเดินทางบํอยเข๎า ไมํวําจะไปที่ไหน โดยเฉพาะในประเทศไทย สํวนใหญํจะรู๎สึกวําเป็นการ
เดินทางเพ่ือไปพบเห็นกับความเปลี่ยนแปลงซะมากกวํา 
 จะวําไปแล๎วก็อารมณ๑คล๎าย ๆ กับการไปงานเลี้ยงรุํนอยูํเหมือนกัน พักหลังนี่ผมก็ไปงานเลี้ยง
รุํนบํอย ซึ่งนําจะเป็นอานิสงส๑จากเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่ก าลังได๎รับความนิยมทั้งเลี้ยงรุํนเพื่อนสมัย
มัธยมฯ เพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย แตํไมํวําจะนัดบํอยแคํไหน ถ๎าไมํติดภารกิจส าคัญอะไรผมก็ไปทุก
ครั้ง ไมํรู๎เบื่อ เพราะได๎เจอเพื่อนเกํา ๆ ที่หํางหายกันไปนาน หน๎าตาเปลี่ยนไป อ๎วนขึ้นบ๎าง ผอมขึ้น
บ๎าง สวยขึ้นบ๎าง ขี้เหรํลงบ๎าง ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงของคนที่คุ๎นเคยที่ได๎เห็นกลายเป็นความ
สนุกสนาน 
 เมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ก็เหมือนกับเพ่ือนเกําคนหนึ่งของผม 
 หวนไปถึงความทรงจ าในวันวาน เมื่อสิบกวําปีกํอน ตอนที่ได๎มาเยือนอ าเภอเล็ก ๆ ของ
จังหวัดแมํฮํองสอนแหํงนี้เป็นครั้งแรก จ าได๎วําภาพประทับใจซี่งปรากฏตํอสายตา หลังจากนั่งรถเลี้ยว
เลาะผํานโค๎งคดเคี้ยวนับร๎อยบนถนนที่ตัดผํานเทือกดอยซับซ๎อนจากเชียงใหมํมาถึง ก็คือทิวทัศน๑ของ
เมืองเล็ก ๆ กับท๎องทุํงนาอันเขียวขจีกว๎างใหญํใจกลางอ๎อมกอดของขุนเขาที่รายรอบ หลํอเลี้ยงด๎วย
สายน้ าสวยของแมํน้ าปายที่ไหลผําน ดูสวยงามราวกับภาพวาด 
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 นอกจากสายลมหนาวซึ่งพัดโบกโบยอยูํทํามกลางแดดจ๎าและสีฟูาครามใส ความสงบเงียบ
เป็นอีกอยํางหนึ่งที่สัมผัสได ๎
 เข๎ามาในตัวเมืองซึ่งอาณาเขตไมํกว๎างใหญํ ผู๎คนน๎อย ดูโหรงเหรง ยังไมํมีวี่แววของร๎าน
สะดวกซื้อ ไมํวํายี่ห๎อไหน คํายใหญํคํายเล็ก หยิบโทรศัพท๑มือถือออกมาดู ก็ไมํมีสัญญาณ ทั้งระบบ 
๘๐๐ หรือ ๙๐๐ ซึ่งตอนนั้นก าลังแขํงขันในยุคแรก ยังไมํเข๎าสูํระบบดิจิตอล แตํยังดี เห็นมีตู๎โทรศัพท๑
สาธารณะอยูํทั่วไป ถือวําไมํตัดขาดจากโลกภายนอกเสียทีเดียว 
 ตอนนั้นนักทํองเที่ยวชาวไทยยังไมํมีมาเที่ยวกันเทําไหรํ อาจเป็นเพราะสายตาคนไทย เมือง
ปายไมํคํอยมีแหลํงทํองเที่ยวอะไร วัดอารามก็มีแตํวัดเล็ก ๆ อยูํไมํกี่แหํงชนิดนับจ านวนได ๎
 แตํในความเล็ก ๆ นั้น ความจริงที่เรื่องราวและความงดงามนําสนใจ อยํางวัดน้ าฮู๎ ที่อยูํนอก
เมืองไปทางตะวันตก ภายในวิหารประดิษฐานพระเจ๎าอุํนเมือง พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดยํอม ๆ สร๎าง
โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือภายในพระเศียรกลวงมีน้ าซึมออกมาตลอดเวลา 
เชื่อกันวําเป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์ หลังวิหารยังมีเจดีย๑บรรจุพระเกศาของพระสุพรรณกัลยา พระพี่นางของ
สมเด็จพระนเรศวร 
 นอกจากนั้นก็พอมีสถาป๓ตยกรรมแบบไทยใหญํและแบบพมําให๎ชมอยูํไมํน๎อยที่วัดหัวนา วัด
หลวง วัดปุาขาม และวัดกลาง กับอีกแหํงที่เป็นจุดชมทิวทัศน๑ของเมืองได๎เป็นอยํางดีก็คือวัดพระธาตุ
แมํเย็น ซึ่งต้ังอยูํบนยอดเขานอกเมือง  
 ความจริงแล๎วรอบนอกเมืองยังมีแหลํงทํองเที่ยวเล็ก ๆ แตํหลากหลายอยูํอีกหลายแหํง อยําง
บ๎านสันติชล ชุมชนจีนฮํอที่ถ๎าหิว ๆ ก็แวะเวียนไปกินอาหารจีนยูนานแกล๎มน้ าชากันได๎ หรือใครอยาก
เลํนน้ าคลายร๎อนก็มีธารน้ าขนาดไมํใหญํไมํโต แตํงดงามด๎วยลีลาการทิ้งสายขาวสะอาดลงมาตามหน๎า
ผาหินกว๎างใหญํที่ลาดเท ท าเลเหมาะกับการเลํนน้ าอยํางน้ าตกหมอแปง หรือหากไมํชอบเพราะหนาว 
อยากอาบน้ าแรํแชํน้ าร๎อน ก็ยังมีบํอน้ าพุร๎อนทําปาย แหลํงน้ าพุร๎อนธรรมชาติที่กรุํนกลิ่นอายน้ าร๎อนที่
พวยพุํงออกมาจากใต๎พิภพเป็นไอขาว อีกแหํงหนึ่งคือกองแลน หรือที่รู๎จักกันในสมญานาม “แกรนด๑
แคนยอนเมืองปาย” หรือ “ปายแคนยอน” ประติมากรรมธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝน
เกิดเป็นภูมิทัศน๑ที่แปลกประหลาดตา 
 นอกจากที่วํามาแล๎ว ปายยังมีแตํกิจกรรมทํองเที่ยวประเภทขี่ช๎าง ลํองแพแมํน้ าปาย ซึ่งคน
ไทยไมํคํอยสนใจกันอีกนั่นแหละ สํวนใหญํผํานมาแล๎วก็จะเลยไปแมํฮํองสอนเสียมากกวํา จึงไมํนํา
แปลกใจที่ในเมืองจะมีแตํนักทํองเที่ยวฝรั่งประเภทแบกเปูที่เข๎ามาพักอาศัยอยูํตามเกสต๑เฮาส๑ พวกนี้
ถ๎าไมํออกไปทํองเที่ยวพจญภัยขี่ช๎างลํองแพ ก็จะเห็นเดินเตร็ดเตรํไปมา บ๎างก็นั่งอาบแดดอํานหนังสือ
ทอดอารมณ๑อยูํตามหน๎าร๎านกาแฟ 
 นั่นคือภาพของเมืองปายที่ผมได๎รู๎จักในครั้งแรก 
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ปายในวันเปลี่ยนแปลง 
 มาชํวงหลายปีที่ผํานมานี่แหละครับ ชื่อเสียงของปายเริ่มฮิตมากขึ้นมาติดลมบน จะเรียกวํา
อยูํในระดับ “ท็อปเทน” ของประเทศไทยก็คงจะพูดได๎เต็มปาก เพราะอนุสาร อ.ส.ท. เราเคยโหวต 
๑๐ สุดยอด แหลํงทํองเที่ยวไทยในดวงใจจากผู๎อํานทั่วประเทศ เมื่อไมํนานนี้ปายก็มีรายชื่อติดอันดับ 
๑๐ พอดิบพอด ี
 ความฮิตของปายน้ันเป็นที่ถกเถียงกันมากในบรรดาผู๎สันทัดกรณี (และไมํสันทัดกรณีแตํอยาก
มีสํวนรํวม) บ๎างก็วํามาจากชื่อเสียงในความสงบงามของปายเอง บ๎างก็วําเกิดจากบรรดาศิลปินที่ติด
อกติดใจในบรรยากาศมาต้ังรกรากสร๎างงานศลิปะประเภทตําง ๆ  บ๎างก็วําจากการที่มีนายทุนใหญํเข๎า
มาลงทุน บ๎างก็วําจากการที่ปายได๎เป็นโลเกชั่นถํายภาพยนตร๑ดังหลายเรื่อง ไมํวําจะเป็น “รักจัง” หรือ
ลําสุด “ปายอินเลิฟ”  
 แตํไมํวําจะมีสาเหตุมาจากอะไร ปายในวันนี้ก๎าวเข๎าสูํความเป็นเมืองทํองเที่ยวยอดนิยมที่
คึกคักไปด๎วยนักทํองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งคนไทยละครับและนับจากนั้นปายก็เริ่มต๎น
การเปลี่ยนแปลงอยํางเป็นล่ าเป็นสันมาอยํางตํอเนื่อง 
 ดังสุดขีดก็เมื่อตอนที่เกิดปรากฏการณ๑ “ปายแตก” ในชํวงเทศกาลหยุดยาวปีใหมํ ปี ๒๕๕๓ 
ที่ผํานมา เป็นขําวใหญํเลยที่เดียว เนื่องจากนักทํองเที่ยวหลั่งไหลไปรับลมหนาวที่เมืองปายจนแออัด
ยัดเยียด ล๎นทะลัก แยํงกันอยูํแยํงกันกิน ถึงขนาดป๓ม๊น้ ามันไมํมีน้ ามันให๎เติม เป็นที่เข็ดขยาดของทั้งผู๎ที่
ได๎รํวมอยูํในเหตุการณ๑ และผู๎ที่ได๎รับรู๎ขําวสารผํานสื่อหลายคนถึงขนาดประกาศไมํยอมมาเที่ยวปายอีก
เลยก็ยังม ี
 แตํส าหรับผม ลมหนาวพัดมาเมื่อไหรํ ผมก็ยังคงนึกถึงภาพของปายที่อยูํในความทรงจ าทุกที
นั่นแหละครับ และทั้งมีโอกาสแวะเวียนมาเรื่อย ๆ ไมํหํางหายในครั้งน้ีด๎วย 
 มาทีไรก็ได๎เห็นความเปลี่ยนแปลงอยํูทุกทีไป รวมทั้งในครั้งนี้ด๎วย 
 บนเส๎นทางเข๎าสูํเมือง สะพานเหล็กประวัติศาสตร๑ปาย ที่เคยทิ้งร๎าง พื้นโหวํสนิมเขรอะ       
ใช๎การไมํได๎ มาคราวนี้เห็นการซํอมแซมทาสีใหมํเอี่ยม เขียวเข๎มอยํางกับสะพานพุทธที่ กรุงเทพ เลย
ครับ พื้นสะพานก็ปูไม๎อยํางดี เสียอยํางเดียวดันสร๎างศาลาอะไรก็ไมํรู๎ขึ้นมาตั้งขวางหน๎าสะพานอยูํ ดู
เกะกะชอบกล รอบข๎างก็ไมํเงียบเหงารกร๎างเหมืองเมื่อกํอน เพราะร๎านรวงตั้งขายของกันเป็นที่
ครึกครื้น 
 อีกฟากหนึ่งของสะพานเห็นนักทํองเที่ยวมุงกันถํายรูปเป็นกลุํมใหญํ เพํงมองไปปรากฏวําเป็น
ปูายบอกวําสะพานนี้เคยเป็นสถานที่ถํายท าภาพยนตร๑ เรื่องปายอินเลิฟแสดงให๎เห็นวําหนังไทยเราก็มี
อิทธิพลในเรื่องทํองเที่ยวไมํเบา ไมํแพ๎หนังเกาหลีเหมือนกัน...แฮํม 
 มาทางกองแลนหรือปายแคนยอน จากที่เคยเป็นปุารกร๎างข๎างทาง มีแคํปูายบอกไว๎เฉย ๆ 
ตอนนี้ก็ก าลังมีการสร๎างศาลาขายของสไตล๑ไทยใหญํพร๎อมลานจอดรถอยํางดีขึ้นตรงหน๎าทางเข๎า ลอง
ปีนปุายขึ้นด๎านบนก็ก าลังมีการสร๎างจุดชมวิวไว๎ด๎านบนอีกด๎วย และที่ขาดไมํได๎ ก็คือปูายบอกวําเป็น
สถานที่ถํายท าภาพยนตร๑เรื่องปายอินเลิฟ (อีกแล๎ว) เจาะชํองเป็นกรอบเอาไว๎ให๎เห็นวิวภูเขาด๎านหลัง 
นักทํองเที่ยวถํายรูปกันใหญํอีกตามเคย ไมํนําเช่ือวําปูายธรรมดาๆ  แผํนเดียวจะมีอานุภาพขนาดนี ้
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 ที่เพิ่มขึ้นหนาตาเห็นจะเป็นร๎านรวง โดยเฉพาะร๎านขายอาหารเครื่องดื่มดูจะเป็นร๎านที่มี
เพิ่มขึ้นมากที่สุด บางร๎านทั้งที่เพิ่งตั้งไมํนาน แตํกลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวส าคัญแหํงใหมํของปายไป
แล๎วก็มีครับ นั่นก็คือคอฟฟี่อินเลิฟ ร๎านกาแฟที่ตกแตํงอยํางเก๐ ผสานกับบรรยากาศรอบข๎างอยําง     
ลงตัว บนเนินเขากํอนถึงตัวเมืองปาย ใครมาใครไปต๎องแวะนั่งจิบเครื่องดื่ม ชมทิวทัศน๑เทือกเขาและ
ท๎องทุํงเหนือริมผาสูงในร๎าน ถํายภาพกับปูายชื่อที่ร๎านสะดุดตาด๎วยรูปแบบ ขนาด และสีสันยิ่งได๎หลักกิโลฯ 
ขนาดใหญํของร๎านมาเป็นที่หมายตาด๎วยแล๎ว นักทํองเที่ยวแวะมาถํายภาพกันชนิดหัวกระไดไมํแห๎ง
เชียวละครับ 
 เทําที่ตระเวนเตร็ดเตรํดูอยูํหลายวันจนทั่วเมืองปาย ก็เห็นวํามีร๎านกาแฟ ร๎านเครื่องดื่มเจ๎าอื่น  ๆ 
พยายามท าร๎านลักษณะคล๎าย ๆ กันแบบนี้หลายร๎านอยูํเหมือนกัน แตํก็ยังไมํได๎รับความนิยมเทําสํวน
หนึ่งก็คงเพราะท าเลที่ตั้งยังไมํดีเหมือนต๎นต ารับ ที่ตอนนี้ขนาดเพิ่มซุ๎มโลหะทรงแปลกตา รวมทั้งเพิ่ม
ระเบียงที่นั่งให๎ลูกค๎า ก็ยังแนํนเอียดแทบตลอดเวลา 
 แวะเวียนเข๎าไปไหว๎พระธาตุแมํเย็น ซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองปาย ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงได๎
ชัดเจน องค๑พระธาตุที่คร่ าครําสีทองอรําม พื้นที่เคยเป็นดินเทปูนตอนนี้ปูกระเบื้องอยํางดี ศาลาชมวิว
ที่เคยมุงสังกะสีผุ ๆ  ก็เปลี่ยนเป็นกระเบ้ืองลอนใหมํเอี่ยม 
 ตามถนนหนทางยังเห็นมีปูายประชาสัมพันธ๑วัดอีกหลายวัดของปาย ที่เปิดตัวออกมาใหมํ   
ลองตามไปดูก็ประทับใจครับ ไมํไกลจากวัดพระธาตุแมํเย็นมีวัดทุํงโปุง ประดิษฐานพระเจ๎าพาราละ
แขํงเมืองปาย งดงามอลังการละม๎ายองค๑ที่วัดหัวเวียง ในแมํฮํองสอน เหมือนกัน อีกวัดอยูํเลยเข๎าไป 
ทางบ๎านเวียงเหนือ คือวัดศรีดอนไชย วัดนี้เขาเป็นวัดแรกของอ าเภอปายเสียด๎วย มาตั้งหาบที่ไมํรู๎ข๎ามผําน
ไปได๎ยังไงสิครับ แตํสํวนหนึ่งคงเป็นเพราะวัดอยูํคํอนข๎างลึกลับลดเลี้ยวเข๎าในซอย ภายในวัดนอกจาก
พระธาตุแบบพื้นเมืองมีวิหารล๎านนาใหมํประดิษฐาน “พระสิงห๑ปาย” หรือพระพุทธสิหิงค๑งดงามอรําม
ตามนําแวะเวียนมาชมครับ 
 สํวนของวัดวาอารามในตัวเมืองปาย ไมํวําจะเป็นวัดหลวง วัดปุาขาม และวัดกลาง พัฒนาไป
จากแตํเดิมเยอะครับ จากที่เคยมีสภาพวัดสงบเงียบสมถะแบบวัดในชนบท ป๓จจุบันแตํละวัดปรับปรุง
ซํอมแซมทาสีใหมํไฉไลกวําเกํา ทวํา ยังคงเสนํห๑ของความเป็นพื้นบ๎าน กระนั้นยังเห็นบางวัดเปิดเป็น
ลานจอดรถเก็บคําบริการเสียด๎วย เรียกวําเปิดบริการทํองเที่ยวเต็มพิกัด 
 โดยเฉพาะในยามค่ าคืน ถนนรังสิยานนท๑เชื่อมตํอกับถนนชัยสงคราม ถนนสองสายหลัก     
ใจกลางเมืองปายแปรสภาพเป็นแหลํงทํองเที่ยวถนนคนเดินเมืองปาย อันเป็นเอกลักษณ๑ของเมือง 
ชนิดที่เรียกวําไมํมาเดินเที่ยวถือวํามาไมํถึงเมืองปาย ขนาดนั้นเลยทีเดียว สองฟากฝ๓่งถนนสวํางไสว
ด๎วยแสงไฟ เรียงรายไปด๎วยร๎านค๎าขายของที่ระลึก ร๎านอาหาร เครื่องดื่ม หรือแม๎กระทั้งผับบาร๑     
แตํงเติมสีสันยามราตรีให๎กับเมืองปาย 
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 เทําที่เดินดู ข๎าวของที่มาขายก็เปลี่ยนแปลงไปมากครับ จ าได๎วําสมัยแรกถนนในปายกลางคืน
จะเงียบ ๆ มีแตํชาวบ๎าน ชาวไทยภูเขาเอาของหัตถกรรมพื้นเมืองมาวางขายแบบแผงลอยแบกะดินอยูํ
ตามเสาไฟ แตํตอนนี้มีร๎านรวงเรียงรายแนํนขนัดสองฟากถนน ทั้งที่เป็นแผงลอย รถคลาสสิกดัดแปลง
เป็นร๎าน วางกันเต็มสูบ ติดไฟสํองประดับประดาดึงดูดใจด๎วยไอเดียกันเต็มที่ แม๎แตํข๎าวของสํวนใหญํ
ที่มาวางขาย ก็เป็นของมีดีไซน๑ ดูเป็นของที่ระลึกจริง ๆ ทั้งเสื้อผํา เครื่องประดับ ของกระจุกกระจิก 
นําช้ือไปทั้งนั้น ท าเป็นเลํนไปนะครับ ผมเดินเตร็ดเตรํมา หมดเงินเป็นพันและไมํรู๎ตัวทีเดียว พวกที่พัก
เองก็มากขึ้นตามจ านวนคนที่มาเที่ยว ทั้งยังมีหลากหลายระดับ ตั้งแตํเกสต๑เฮาส๑ราคาถูกปลูกงําย  ๆ    
ที่อยูํตามซอกซอยเล็ก ๆ  หาได๎ไมํยากไปจนถึงรีสอร๑ทเก๐ไก๐สไตล๑บูติก และในวันนี้แมํแตํรีสอร๑ทระดับ
ห๎าดาวก็มีให๎เลือกแล๎วส าหรับนักเดินทางกระเป๋าหนักที่อยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองปาย
ดูบ๎าง 
 “ปายยังขาดที่พักในสํวนตลาดไฮแอนด๑ เราก็พยายามเข๎ามาท าในสํวนนี้ โดยยึดหลักการให๎
กลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมมากที่สุด ไมํให๎เกิดความแปลกแยก ไมํขัดกับธรรมชาติ ไมํขัดกับท๎องถิ่น 
มอนทิสนี่ก็เป็นภาษาลาติน หมายถึง ภูเขา ปายนี่มันล๎อมรอบด๎วยภูเขา เราก็ไมํสร๎างอาคารสูงขึ้นมา 
พยายามสร๎างในแนวราบ ไมํให๎รบกวนทัศนียภาพ” คุณพิสิษฐ๑  ตระการศิริ เจ๎าของมอนทิส รีสอร๑ท 
บอกกับผมถึงแนวทางในการสร๎างสรรค๑รีสอร๑ท ซึ่งก็ถือเป็นอีกก๎าวหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงของ  
เมืองปาย 
 จากสารพัดความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้น หลายคนคาดการณ๑วันพรุํงนี้ของเมืองปายไป
ตําง ๆ นานา ที่มองในแงํร๎ายก็วําปายจะหมดสภาพ เสียบรรยากาศ ในขณะที่คนมองในแงํดีก็วําปาย
จะพัฒนาก๎าวหน๎าเป็นเมืองทํองเที่ยวในระดับนานาชาติตํอไป  
 ผมเองก็ไมํใชํหมอดูครับ ก็เลยไมํสามารถที่จะฟ๓นธงหรือคอนเฟิร๑มวําปายจะเป็นไปในแนว
ไหน ที่แนํ ๆ  ก็คือไมํวําจะยังไง ปายยังคงต๎องเปลี่ยนแปลงไปอีกตามกาลเวลาและผมเองก็ยังคง
จะต๎องกลบัมาเยือนปายอีกครั้งอยํางแนํนอน 
 มาดูความเปลี่ยนแปลงไงลํะครับ ก็อยํางที่บอกนั่นแหละวํา เหมือนมาเจอเพื่อนเกํา สนุกดี
ออกจะตาย 
 

(ภาคภูมิ  น้อยวัฒน์ “ปายในความเปลี่ยนแปลง” อนุสาร อ.ส.ท.  
ปีที่ ๕๑ ฉบบัที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔) 
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ตัวอย่างการสรุปความ เรื่อง “ปายในความเปลี่ยนแปลง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะเด่นของสารคดี “ปายในความเปลี่ยนแปลง” 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ผู้เขียนเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันของปาย 
 

อดีต ปัจจุบัน 
๑. ทิวทัศน๑เมืองเล็ก ๆ เป็นท๎องทุํงเขียวขจี ๑. สภาพเป็นตึกรามบ๎านชํองมากขึ้น 
๒. ร๎านค๎ายังเป็นวิถีชีวิตตามสภาพชนบททั่วไป ๒. มีร๎านอาหาร ร๎านกาแฟ ร๎านขายของตําง ๆ 

มากขึ้น 
๓. ประชากรน๎อย ๓. ประชากรมากขึ้น 
๔. นักทํองเทีย่วฝรั่งมาก ๔. นักทํองเที่ยวไทยมีเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว 
๕. คนไทยสํวนใหญํไปเที่ยวแมํฮํองสอนมากกวํา ๕. คนไปแวะเวียนมาเที่ยวปายมากขึ้น 
๖. สะพานเหลก็เคยปลํอยร๎าง ๖. สะพานเหลก็มีการปรับปรุงทาสี สวยงาม 
 
 
 

เมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน เมื่อสิบปีกํอน ยังเป็นเมืองเล็ก ๆ สภาพพื้นที่ยังเป็นธรรมชาติ   
สงบเงียบ อาณาเขตไมํกว๎างใหญํผู๎คนก็น๎อย ไมํมีเครื่องอ านวยความสะดวกมากมายเหมือนทุกวันนี้ 
นักทํองเที่ยวชาวไทยยังน๎อย มีแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญอันหลากหลาย เชํน ทั้งน้ าตก วัดวาอาราม บํอน้ าพุ
ร๎อน ชุมชนจีนฮํอ เป็นต๎น  
 ป๓จจุบัน ชื่อเสียงของปาย มีชื่อเสียงอยูํในระดับท็อปเท็นของเมืองไทย ดังนั้น  ความเจริญ     
ความสะดวกสบายเข๎ามาอยํางมากมาย เชํน ร๎านขายสินค๎าที่หลากหลายชนิด ที่พัก โรงแรม ร๎านอาหาร 
สภาพการทํองเที่ยวมีความแออัด นักทํองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทั้งคนไทยและตํางชาติสถานที่ตําง ๆ ที่ส าคัญ
และเป็นแหลํงทํองเที่ยว ได๎รับการพัฒนาให๎สวยงามและสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะยามค่ าคืน มีแหลํง
ทํองเที่ยวถนนคนเดิน ร๎านรวงเรียงรายแนํนขนัดสองฟาก ที่พักก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว จากสารพัดความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีทั้งฝุายเห็นด๎วยและไมํเห็นด๎วย ท๎ายสุดผู๎เขียนสรุปวํา “สนุกดีออกจะตาย” 
 

ลักษณะเดํนของสารคดี เรื่องปายในความเปลี่ยนแปลง คือผู๎เขียนได๎ชี้ให๎เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
ปายแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดแมํฮํองสอน ระหวํางอดีตและป๓จจุบันได๎อยํางเดํนชัดมาก ท าให๎
ผู๎อํานมีความรู๎สึกเห็นภาพพจน๑ สามารถตัดสินใจได๎วํา ข๎อดี ข๎อเสียถึงความเปลี่ยนแปลงคืออะไร อาจหา
ค าตอบไปปรับปรุง พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวแหํงนี้ให๎คงอยูํกับธรรมชาติอยํางยั่งยืน และมีเอกลักษณ๑ของตัวเอง 
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แนวทางการพิจารณาคุณค่าของสารคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กล่าวโดยสรุป คุณค่าของสารคดี  เรื่องนี้ ข๎อมูลถูกต๎อง เชื่อถือได๎ ผู๎เขียนน าเสนอไว๎อยําง
นําสนใจ มีความสนุกเพลิดเพลินในเนื้อหา โดยผู๎แตํงมีทัศนะให๎ข๎อคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของปาย
ไปสูํสิ่งที่ดีขึ้นกวําเดิม ไมํวําด๎านความสะอาด แหลํงทํองเที่ยว นักทํองเที่ยว เป็นต๎น  และมีข๎อคิดให๎
ผู๎อํานพิจารณาหลายประเด็น ในการตัดสินใจไปเที่ยวปายสักครั้งหนึ่ง 
 
 

เรื่อง “ปายในความเปลี่ยนแปลง” 
 จากการอํานสารคดี เรื่องนี้ ขอยกตัวอยํางการพิจารณาคุณคําของสารคดี เรื่องนี้ ดังน้ี 
 ๑. ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริงที่น าเสนอ 
 เมื่อผู๎เขียนได๎อํานสารคดี เรื่องปายในความเปลี่ยนแปลงแล๎ว ปรากฏวําข๎อมูล ความถูกต๎อง 
นําเชื่อถือได๎เพราะผู๎เขียนเคยเดินทางไปเมืองปาย เมื่อ ๑๐ ปีเศษ มาแล๎วสภาพสังคม เมืองปาย เป็น
ดินแดนสงบเงียบ นักทํองเที่ยวก็มีน๎อยมาก สํวนใหญํจะขับรถยนต๑ผํานไปเที่ยว จังหวัดแมํฮํองสอน
มากกวํา อีกประการหนึ่งจากการสอบถามผู๎ที่เคยเดินทางไปเที่ยว เมื่อสิบปีเศษมาแล๎ว กับการ
เดินทางครั้งลําสุด เมื่อต๎นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ พบวํา ข๎อมูลมีความถูกต๎องตรงกันกับผู๎เขียนเรื่องนี้ 
ประกอบกับการอํานหนังสือการทํองเที่ยว ได๎ข๎อมูลสอดคล๎องกัน 
 ๒. ความสนุกเพลิดเพลินชวนอ่าน สารคดีเรื่องนี้ดูเหมือนกับวําเป็นการเสนอเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของปายจะหนักไปทางด๎านวิชาการมากเกินไป แตํเมื่ออํานจบแล๎วก็ไมํถึงกั บรู๎สึกวํา
วิชาการมากท าให๎ผู๎อํานเห็นภาพความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงของปายอยํางชัดเจนมากขึ้น เชํน 
 “ไมํวําจะไปไหน โดยเฉพาะในประเทศไทย สํวนใหญํจะรู๎สึกวําเป็นการเดินทาง เพื่อไปพบกับ
ความเปลี่ยนแปลงซะมากกวํา..” 
 “...มาชํวงหลายปีหลังนี่แหละครับ ชื่อเสียงของปายฮิตติดลมบน..” 
 การใช๎ภาษาของผู๎เขียนอํานสนุก เพลิดเพลินไปกับสภาพของอ าเภอปาย ท าให๎ผู๎อํานสนุก
และคล๎อยตาม 
 ๓. ทัศนะของผู้แต่ง ทัศนะของผู๎แตํงในเรื่องนี้เป็นการน าเสนอมุมมองการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจริงตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน ผู๎แตํงพยายามเสนอแนวคิดให๎ผู๎อําน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
มองโลกในแงํดี ตามยุคสมัย ของปายในความเปลี่ยนแปลงถึงแม๎จะมีการเปลี่ยนแปลงก็มีสิ่งที่พัฒนา
ในหลาย ๆ ด๎าน เชํน ความสะดวก ปูายบอกทาง การทาสีก าแพง เป็นต๎น 
 ๔. ข้อคิดคุณประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ เรื่องนี้มีข๎อคิดให๎แกํผู๎อํานได๎พิจารณา เชํน 
 “กาลเวลาท าให๎อะไรตํอมิอะไรเปลี่ยนแปลงไปได๎ขนาดนี”้ 
 “เมื่อปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ก็เหมือนกันเพ่ือนเกําคนหนึ่งของผม” 
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ค าฃี้แจง  จงเติมค าและอธิบายให๎ได๎ใจความที่สมบูรณ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๕ 

๑. ประเภทของสารคดี มี ๖ ประเภท คือ 
๑.๑……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๒……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๓……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๔……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๕……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๖……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

๒. จงยกตัวอยํางสารคดี จ านวน ๑ เรื่อง และวิเคราะห๑ตามแนวทางที่ได๎เรียนมา 
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ค าชี้แจง จงเลอืกค าตอบที่ถกูต้องที่สุด 
๑. ข๎อใดไม่ใชป่ระเภทของสารคดี 
 ก. บทความ 
 ข. การค๎า 
 ค. วิชาการ 
 ง. การทํองเที่ยว 
 

๒. หนังสือสารานุกรม พจนานุกรม จัดอยูํประเภทใด 
 ก. วิชาการ 
 ข. วิจัย 
 ค. ภาษาศาสตร๑ 
 ง. หนังสืออ๎างอิง 
 

๓. การพิจารณาคุณคา่ของสารคดี ผู๎พิจารณาคือใคร  
 ก. ผู๎อําน 
 ข. ผู๎แตํง 
 ค. ผู๎ขายหนังสอื 
 ง. บรรณารักษ๑ 
 

๔. จากการอํานสารคดี เรื่อง ปายในความเปลี่ยนแปลง ขอ๎ใดเป็นการสรุปความที่สั้นที่สุด 
 ก. เมืองปายในอดีต มีความแตกตํางจากป๓จจุบันหลาย ๆ ด๎าน 
 ข. ปายเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดแมํฮํองสอน 
 ค. ปายมีแมํน้ าล าคลอง วัดวาอารามครบถ๎วน 
 ง. การทํองเที่ยวเป็นสิ่งทีค่วรอนุรักษ๑ไว ๎
 

๕. จากข๎อ ๔ ข๎อความใดถูกต๎อง 
 ก. ปายในอดีต ยังมีพื้นที่เล็ก ๆ   
 ข. ปายในป๓จจบุันมีนักทํองเที่ยวมากขึ้น 
 ค. ปายในอดีตมีนักทํองเที่ยวคนไทยมาก 
 ง. ปายในป๓จจุบันสภาพความเป็นอยูํของคนยังเหมือนอดีต 
 
 

แบบทดสอบบทที่ ๕ การอ่านสารคด ี
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๖. จากข๎อ ๔ จากอดีต สภาพปายเป็นท๎องทุํง ในป๓จจุบันอยูํในสภาพใด 
 ก. มีวัดน้ าฮู๎เป็นแหลํงทํองเทีย่ว 
 ข. สะพานข๎ามแมํน้ ามีการทาสีใหม ํ
 ค. นักทํองเที่ยวลํองแพแมํน้ าปาย 
 ง. มีตึกรามบ๎านชํองมากขึ้น 
 

๗. การที่ผู๎อํานพิจารณาคุณคํา เรื่อง “ปายในความเปลี่ยนแปลง” และมีความนําเชื่อถือเพราะเหตุใด 
 ก. ผู๎เขียนเป็นนักเขียนอาชีพจึงนําเช่ือถือ 
 ข. การที่ผู๎เขียนมาทํองเที่ยวปายหลายครั้งแล๎ว 
 ค. มีเพื่อน ๆ เลําให๎ผู๎เขียนฟ๓งเรื่องอ าเภอปาย 
 ง. ดูเอกสารหาความรู๎จากแหลํงทํองเที่ยว 
 

๘. จุดประสงค๑ผู๎เขียนเรื่องนี้ต๎องการเสนอแนวคิดให๎ผู๎อํานเห็นภาพอะไรมากที่สุด 
 ก. ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีและยอมรบัได๎ 
 ข. ไมํยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะดูวุํนวาย 
 ค. ชอบบรรยากาศของปายในอดีตมากกวํา 
 ง. ไมํชอบทั้ง อดีต และป๓จจุบันของปาย 
 

๙. เรื่องนี้ผู๎เขียนมีความรู๎สึกอยํางไร 
 ก. ใจเป็นกลาง 
 ข. ให๎ผู๎อํานตัดสินใจ 
 ค. มองโลกในแงํด ี
 ง. เฉย ๆ กับความเปลี่ยนแปลง 
 

๑๐. ข๎อความใดผู๎อํานรู๎สึกวําผู๎เขียนเป็นกันเอง 
 ก. หวนไปถึงความทรงจ าในวันวาน 
 ข. ท๎องทุํงนาอันเขียวขจีกว๎างใหญ ํ
 ค. ความสวยเงียบเป็นอีกอยํางหนึ่งที่สัมผัสได ๎
 ง. พระพุทธสิหิงค๑งดงาม อรํามตา นําแวะเวียนมาชมครับ 
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 งานประพันธ๑ หมายถึง งานที่มนุษย๑ได๎สร๎างสรรค๑ขึ้น โดยใช๎ภาษาที่สละสลวยสร๎างเรื่องราว
ขึ้นมีทั้งบทร๎อยแก๎ว ร๎อยกรองและงานสร๎างสรรค๑ที่ไมํได๎เขียนลงไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร เชํน         
ค ากลอนที่ใช๎เป็นบทร๎อยกรอง ที่มีผู๎จดจ าถํายทอดสืบตํอ ๆ กันมา ด๎วยเวลา เชํน เพลงกลํอมเด็ก 
เพลงพ้ืนบ๎าน เป็นต๎น 
  
องค์ประกอบที่ส าคัญของงานประพันธ ์
 องค๑ประกอบที่ส าคัญของงานประพันธ๑ คือ เนื้อหา และรูปแบบงานประพันธ๑ใดที่มีเนื้อหา
และรูปแบบเหมาะสม มีความกลมกลืนกันอยํางมีศิลปะเป็นที่นิยมของผู๎อําน งานประพันธ๑นั้นจัดได๎วํา
เป็นวรรณคดีแตํถ๎ายังไมํถึงขัน้วรรณคดี ก็จัดวําเป็นวรรณกรรม 
 ๑. เนื้อหาของงานประพันธ๑ หมายถึง เรื่องราวที่ผู๎ประพันธ๑แตํงขึ้นซึ่งอาจเป็นเรื่องราวที่ได๎รับ
จากประสบการณ๑ โลกทรรศน๑ หรือจินตนาการ รวมทั้ง “สาร” ที่ผู๎ประพันธ๑ต๎องการถํายทอดไปยัง
ผู๎อํานด๎วย 
 ๒. รูปแบบงานประพันธ๑ หมายถึง ประเภทงานประพันธ๑ที่ผู๎ประพันธ๑ใช๎ถํายทอดเนื้อหาไปสูํ
ผู๎อําน รูปแบบงานประพันธ๑มีทั้งร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง 
 ๓. สารคดี หมายถึง งานเขียนที่เป็นเรื่องจริง มุํงในการใหค๎วามรู๎ แตํก็ใหค๎วามเพลิดเพลินแกํ
ผู๎อํานด๎วย เชํน บันทึก บทความ จดหมายเหตุ เป็นต๎น 
 
คุณคา่ของานประพนัธ์/กวนีิพนธ ์
 แนวทางการพิจารณาคุณคําของงานประพันธ๑แบํงออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. คุณค่าดา้นวรรณศิลป ์เปน็การพิจารณาเฉพาะสํวนประกอบของงานประพันธ๑และ
ลักษณะรูปแบบงานประพันธ๑ชนิดนั้น ๆ ตัวอยํางเชํน 
 ถ๎าเป็นร๎อยกรอง ซึ่งใช๎รูปแบบในการประพันธ๑ตําง ๆ กัน ตั้งเกณฑ๑ในการพิจารณาโดย 

๑) มีรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
๒) มีกลวิธีการแตํงที่นําสนใจ 
๓) ใช๎ถ๎อยค าไพเราะสละสลวย 
๔) ให๎ความสะเทอืนอารมณ๑ 

บทที่ ๖ 
การอ่านบทประพันธ์/กวนีิพนธ ์

 
๑. การอ่านบทประพันธ์ 
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๕) ให๎สารที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ 
ถ๎าเป็นร๎อยแก๎ว ตั้งเกณฑ๑ในการพิจารณาโดย 

๑) มีรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
๒) มีวิธีเสนอเรื่องที่นําสนใจ ชวนติดตาม 
๓) ให๎ความรู๎ถูกตอ๎ง 
๔) ส านวนภาษากะทัดรัด สละสลวย สื่อความหมาย ได๎ชัดเจน 
๕) มีสารแสดงความคิดเห็นสร๎างสรรค๑ 

ถ๎าเป็นวรรณกรรมร๎อยแก๎ว ประเภทบันเทิงคดี มีรูปแบบเป็นเรื่องสั้นหรือนวนิยาย พิจารณา
โดยตั้งเกณฑ๑ ดังนี้ 

๑) เนื้อเรื่องส าคัญ สัมพันธ๑กับโครงเรื่องและตัวละคร 
๒) มีกลวิธีประพนัธ๑ที่แปลกใหมํ นําสนใจ 
๓) ในเรื่องมีจุดขัดแย๎งที่กํอให๎เกดิความสะเทือนอารมณ๑ 
๔) ใช๎ภาษาที่สละสลวยในการบรรยายและพรรณนาท าให๎ผู๎อาํนเห็นภาพพจน๑ 
๕) ใช๎ค าพูดที่เหมาะสมกับบุคลกิภาพของตัวละคร 
๖) ใช๎สารที่มีความคิดสร๎างสรรค๑เกี่ยวกับชีวิตและสังคม 

๒. คุณค่าดา้นสังคม ในวรรณคดขีองชาติที่เจริญแล๎ว นกัประพันธ๑จะสะท๎อนให๎เห็นชีวิต 
ความเป็นอยูํ คํานิยม จริยธรรมของคนในสังคมออกมาในวรรณคดีให๎ผู๎อํานได๎เห็นภาพอยํางชัดเจน 
 การพิจารณาคุณคําด๎านสังคม อาจวางเกณฑ๑ได๎ดังนี ้

๑) มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือจริยธรรมของสังคม 
๒) ชํวยจรรโลงหรือพัฒนาสังคม 
๓) ชํวยอนุรักษ๑สิ่งที่มีคุณคําของชาติในบ๎านเมือง 
๔) ชํวยสนับสนุนคุณคํานิยมอันดีงาม 

 
 ตัวอย่างบทประพนัธ์ร้อยกรองที่มีคุณค่าดา้นวรรณศิลปท์ี่มีการเล่นค า 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

สายหยุดสายกลิ่นสิ้น  หอมสลาย 
สายเสนํหามาหาย   หํางร๎าง 
สายแล๎วชั่ววันตาย   เป็นถําน 
หยุดอยูํคอยคูํสร๎าง   ชํางอ๎างว๎างแสน 

 

(อังคาร  กัลยาณพงศ์) 
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 ตัวอย่างคุณค่าวรรณศิลป์การใช้ภาษาประณีตงดงาม 
 

 โคลงบทนี้กวีเลํนค าตามขนบโดยน าชื่อดอกไม้ สายหยุดมากลําวถึงเพื่อโยงความหมายไปสูํ
ความรักในค าวํา สานเสน่หาและเวลา ในวรรคที่วํา สายแล้วชั่ววันตาย นอกจากนี้กวียังเลํนค าวํา 
หยุด ในความหมายที่วําดอกสายหยุดหมดกลิ่นในยามสาย สํวนตัวของเขาต๎องหยุดเพื่อรอคอยหญิง
ที่จะมาเป็นคูํครอง เป็นการรอคอยที่อ๎างว๎างเหลือเกิน 
  
 การใช๎ภาษาประณีตงดงาม จากตัวอยําง เรื่องสมบัติอมรินทร๑ค ากลอนซึ่งพรรณาความวิจิตร
อลังการของเจดีย๑พระจุฬามณีของสวรรค๑ชั้นดาวดึงส๑วิมานปราสาทและทิพยสมบัติของพระอินทร๑   
ดังตัวอยํางตํอไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หนึ่งเจดีย๑พระจุฬามณีสถิต อันไพจิตรด๎วยฤทธิ์สุเรนทร๑ถวาย 
สูงร๎อยโยชน๑โชติชํวงประกายพราย  ยิ่งแสงสายอสุนีในอัมพร 
เชิญเขี้ยวขวาเบื้องบนพระทนต๑ธาตุ  ทรงวิลาสไปด๎วยสีประภัสสร 
แทนสมเด็จพระสรรเพชญ๑ชิเนนทร  สถาวรไว๎ในห๎องพระเจดีย๑ 
ประดิษฐ๑บนพระมหาจุฬารัตน๑  เป็นที่แสนโสมนัสแหํงโกสีย๑ 
กับสุราสุรเทพนาร ี   ดั่งจะชี้ศิวโมกข๑ให๎เทวัญ 
ประดับด๎วยราชวัติฉัตรแก๎ว  พรายแพร๎วลายทรงบรรจงสรรค๑ 
ระบายห๎อยพลอยนลิสุวรรณพรรณ  เจ็ดช้ันเรียวรัดสันทัดงาม 
ดั่งฉัตรเศวตพรหมเมศร๑ครรไลหงส๑  เมื่อกั้นทรงพุทธาภิเษกสนาม 
ยิ่งดวงจันทร๑พันแสงสมัยยาม  อรํามทองแกมแก๎วอลงกรณ๑ 
ครั้งถ๎วนถึงวันครบอุโบสถ   ก าหนดพร๎อมด๎วยสุราสุรางค๑สมร 
บูชาเครื่องเสาวรสสุคนธร   ข๎าวตอกแก๎วแกมซ๎อนสมุามาลย๑ 
บ๎างเริงรื่นช่ืนชมประนมหัตถ๑  กระท าทักษิณาวัฎบรรณสาน 
ประนอมจบเคารพไตรทวาร  แล๎วลีลาศยังสถานพิมานจันทร๑ฯ 

  

(สมบัติอมรินทร์ค้ากลอน  ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
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ตัวอย่างบทประพนัธ์ที่มคีุณค่าด้านสังคม 
  

๑. สะท๎อนการเรียนรู๎หนังสือน ามาซึ่งความเจริญในชีวิต ดังเรื่องประถม ก กา  ดังความวํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. สะท๎อนการพูดดี เป็นประโยชน๑ตํอตนเองเป็นอยํางมากและการพูดชั่วเปรียบเหมือนดื่ม
บอระเพ็ด ดังความวํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เกิดมาเป็นคน 
หนังสือเป็นต๎น   วิชาหนาเจ๎า 
ถ๎าแม๎นไมํรู ๎   อดสูอายเขา 
เพื่อนฝูงเยาะเย๎า   วําเงําวําโงํ  

      ลางคนเกิดมา 
ไมํรู๎วิชา    เคอะอยูํจนโต 
ไปเป็นข๎าเขา   เพราะเงําเพราะโงํ 
บ๎างเป็นคนโซ   เที่ยวขอก็มี 

      ถ๎ารู๎วิชา 
ประเสริฐนักหนา   ชูหน๎าราศ ี
จะไปแหํงใด   มีคนปราน ี
ยากไร๎ไมํม ี   สวัสดีมงคล 

  

(ประถม ก กา  ฉบับหอสมุดแห่งชาติ) 

  สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน  ไมํเหมือนแม๎นพจมานที่หวานหอม 
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะน๎อมจิตโน๎มด๎วยโลมลม 
แม๎นล๎อลามหยามหยาบไมํปลาบปลื้ม ดังดูดด่ืมบอระเพ็ดต๎องเข็ดขม 
ผู๎ดีไพรํไมํประกอบชอบอารมณ๑  ใครฟ๓งลมเมินหน๎าระอาเอย 

 

(พระราชนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดนิทรไพศาลโสภณ) 



การอํานเพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต | ๖๐ 

 

๓. การใช๎ภาษางดงามมากในด๎านการบรรยายภาพการเหํเรือจากเรื่องกาพย๑เหํเรือ ดังนี ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   “ปางเสด็จประเวศด๎าว  ชลาลัย 
ทรงรัตนพิมานชัย   กิ่งแก๎ว 
พรั่งพร๎อมพวกพลไกร   แหนแห ํ
เรือกระบวนต๎นแพร๎ว   เพริศพริ้งพายทอง 

   พระเสด็จโดยแดนชล  ทรงเรือต๎นงามเฉิดฉาย 
กิ่งแก๎วแพร๎วพรรณราย   พายอํอนหยับจับงามงอน” 

 

เห่เป็นพื้นหรือมูลเห่ 
   “พระเสด็จโดยแดนชล  ทรงเรือต๎นงามเฉิดฉาย 

กิ่งแก๎วแพรวพรรณราย   หายอํอนหยับจับงามงอน 
นาวาแนํนเป็นขนัด   ล๎วนรูปสัตว๑แสนยากร 
เรือริ้วทิวธงสลอน   สาครลั่นครั่นครื่นฟอง 
เรือครุฑยุดนาคหิ้ว   ลิ้วลอยมาพาผันผยอง 
พลพายกรายพายทอง   ร๎องโหํเหํโอ๎เหํมา 
สรมุขมุขสี่ดา๎น     เพียงพิมานผํานเมฆา 
มํานกรองทองรจนา   หลังคาแดงแยํงมังกร 
สมรรถชัยไกรกาบแก๎ว   แสงแวววับจับสาคร 
เรียบเรียงเคียงคูํจร   ดั่งรํอนฟูามาแดนดิน 
สุวรรณหงส๑ทรงพํูห๎อย   งามชดช๎อยลอยหลังสินธุ๑ 
เพียงหงส๑ทรงพรหมินทร๑   ลินลาศเลื่อนเตือนตามชม 

 

(กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธเิบศร์) 
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 กวีนิพนธ๑ หมายถึง ค าประพันธ๑ที่สร๎างขึ้นด๎วยถ๎อยค า เสียง จังหวะและความหมายอยํางมี
ศิลปะอันกํอให๎เกิดจินตนาการกว๎างไกล และอารมณ๑ความรู๎สึกที่ลึกซึ้ง นอกจากนี้กวีนิพนธ๑ยังเป็นที่
รวมของประสบการณ๑อันเป็นสื่อกลางของความเข๎าใจระหวํางผู๎ประพันธ๑กับผู๎อํานด๎วยกลําวคือ 
ผู๎ประพันธ๑แทรกประสบการณ๑ของตนในกวีนิพนธ๑ สํวนผู๎อํานยํอมใช๎ประสบการณ๑ของตนในการ
ตีความกวีนิพนธ๑นั้น 
 

แนวทางการอ่านกวีนิพนธ์แบบสรุปตีความ 
 การอํานจับใจความและตีความแกํนเรื่อง ผู๎อํานจะต๎องจับใจความเนื้อหาของกวีนิพนธ๑ให๎ได๎
วํามีเนื้อหาเรื่องราวอยําไร จากนั้นจึงควรพิจารณาตีความ เพื่อหาแกํนเรื่อง การหาแกํนเรื่องในกวี
นิพนธ๑บางเรื่องนั้นอาท าได๎ยาก เพราะผู๎ประพันธ๑ ไมํได๎บอกตรง ๆ ผู๎อํานต๎องเข๎าใจความหมายของค า
ที่ผู๎ประพันธ๑เลือกมาใช๎ให๎ถํองแท๎ด๎วยการตีความ อยํางไรก็ตาม การตีความโดยค านึงถึงจุดประสงค๑
ของผู๎ปะพันธ๑มากเกินไป วําผู๎ประพันธ๑มีเจตนาจะจูงใจให๎กวีนิพนธ๑ เรื่องนั้นมีความหมายอยํางไร อาจ
ท าให๎การอํานกวีนิพนธ๑นั้นแคบเกินไป ดังนั้นผู๎อํานจึงควรมุํงเน๎นที่ตัวบทกวีเป็นหลัก นอกจากนี้ผู๎อําน
ต๎องจับน้ าเสียงที่ผู๎ปะพันธ๑สอดแทรกไว๎ด๎วยวํา ผู๎ประพันธ๑กลําวด๎วยน้ าเสียงอยํางไร เชํน สลดใจ ถาก
ถาง หรือเห็นอกเห็นใจ เป็นต๎น  
 

คุณค่าของกวีนิพนธ์ 
 กวีนิพนธ๑และบทบาทในฐานะเครื่องมือสื่อสารในหลวงโอกาส เชํน เป็นบทเพลงเพื่อความ
บันเทิง และปลุกใจ เป็นบทเพลงสดุดี เพื่อสรรเสริญหรือไว๎อาลัย เป็นค าขวัญเพื่อน าทางชีวิต เป็นบท
สะท๎อนและวิจารณ๑สังคมและเป็นอื่น ๆ อีก หลายประการ ซึ่งสามารถเห็นได๎ในวารสาร นิตยสารและ
หนังสือพิมพ๑รายวัน ด๎วยเหตุที่บทกวีนิพนธ๑เป็นงานสร๎างสรรค๑ที่มีคุณภาพด๎านความงดงามทางภาษา
และความคิด การพิจารณาคุณคําของบทกวีนิพนธ๑ จึงสามารถพิจารณาคุณสมบัติในด๎านตําง ๆ ได๎
ดังนี้ คือ รสความ รสค า และความสัมพันธ๑ระหวํางค ากับรสความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การอ่านกวีนิพนธ์ 
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 ตัวอย่าง การอ่านตีความงานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ 
 การอํานตีความงานเขียนประเภทกวีนิพนธ๑ ผู๎อํานควรศึกษาอารมณ๑และน้ าเสียงของผู๎เขียนที่
แฝงไว๎ โดยสังเกตจากการใช๎ถ๎อยค า ส านวนและทํวงท านองการเขียน จะสามารถค๎นหาความหมาย
ของงานเขียนนั้น ๆ และชํวยให๎ผู๎อํานรู๎จักตัวผู๎เขียนและเข๎าใจเรื่องที่อํานได๎ดียิ่งขึ้น 
 ตัวอยํางงานเขียนที่กลําวถึงอารมณ๑และน้ าเสียงของผู๎เขียนจะชํวยให๎ผู๎อํานตีความและเข๎าใจ
เรื่องของผู๎เขียนได๎ดีขึ้นด๎วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โคลงบทนี้ กลําวถึงธรรมชาติของพิมเสนและเกลือวําแตกตํางกัน พิมเสนนั้นมีคํากวําเกลือที่มี
กลิ่นหอมจึงไมํควรน าไปปะปนกับเกลือซึ่งไร๎กลิ่น ผู๎แตํงเปรียบเทียบถึงคนโงํที่ท าฉลาดเทียบ
นักปราชญ๑ก็เหมือนกับเกลือซึ่งไร๎กลิ่น หรือเหมือนลิงใสํเสื้อแตํไมํรู๎จักความงดงามของเสื้อ 
 น้ าเสียงของผู๎เขียนเมื่อกลําวถึงคนโงํนั้นดูถูกเหยียดหยาม เพราะน าคนประเภทนี้ไป
เปรียบเทียบกับสัตว๑เดรัจฉาน คือ ลิง และสารที่ไมํมีกลิ่น เชํน เกลือแตํเมื่อกลําวถึงนักปราชญ๑กลับ
เปรียบเทียบกับพิมเสนที่ทั้งมีคุณคําและมีกลิ่นหอมมีสรรพคุณเป็นตัวยาที่เอื้อประโยชน๑แกํมนุษย๑ 
ผู๎เขียนจึงกลําวถึงนักปราชญ๑ด๎วยความรู๎สึกชื่นชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   พิม เสนแสนรวยรส เ ร๎ า  เ ส าวคนธ๑  
กลั้ ว เ กลื อก เกลื อแกมกล   ใ ชํ เ ชื้ อ  
ทุ รชาติ โ ฉด เฉาฉงน    ท า เที ยบ  ปราชญ๑นา  
ดั งลิ ง ให๎ หํ ม เสื้ อ    หํ อนรู๎ ล วดลาย  

 

(โคลงโลกนิติ) 
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ตัวอย่าง การอ่านตีความงานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การอํานกวีนิพนธ๑บทนี้ให๎ได๎ “รส” ผู๎อํานจะต๎องรู๎จักสร๎างมโนภาพ ความหมายของค าวํา 
“สายฝนภายในหัวใจ” และ “หยาดน้ าฝนจากใจ” ไมํได๎มีความหมายถึงน้ าฝนตามธรรมชาติ เชํน 
“สายฝนภายนอกหน๎าตําง” และ “หยาดน้ าค๎างจากฟูา” แตํอาจ หมายถึง น้ าตา ความทุกข๑ ความ
เศร๎าหมอง ความขุํนมัว หรือความไมํบริสุทธิ์ของผู๎เขียน ถือเป็นสาเหตุที่ท าให๎ “น้ าฝน” ของหญิงสาว 
“ขุํน” ไมํ “ใส” คือบริสุทธิ์ ไร๎เดียงสาเป็นไปตามธรรมชาติ เชํน “เด็ก” นอกจากนี้ผู๎อํานต๎องอาศัย
มโนภาพสร๎างมโนภาพเพราะลักษณะการเขียนค าประพันธ๑นี้สัมพันธ๑กับรูป 
 
 
 
 
 
 
 

หยาดฝน 
เด็ก 

คนนั้น 
มองสายฝน 

ภายนอกหน้าตา่ง 
หยาดน้ าฝนจากฟ้า 

หลั่งมาเป็นสาย 
ดู ซิ จ๊ะ 
น้ าฝน 

ใส 
สาว 

คนนั้น 
มองสายฝน 
ภายในหัวใจ 

หยาดน้ าฝนจากใจ 
หลั่งมาเป็นสาย 

ดู ซิ จ๊ะ 
น้ าฝน 
ขุ่น 

 

(“ผกาดิน” : “หยาดฝน” , อจักลับ ; ๒๕๑๗) 
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ตัวอย่างการอ่านกวีนิพนธ์ เรื่อง รอยตีนกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยตีนกา 
 

รอยแยกยับในยามยิ้ม 
ท าให๎หน๎าอิ่มอิม่ดูหํอเหี่ยว 

เป็นรอยแยกยํนยํนจนเกินพอ 
ปรากฏตํอติดกับหางตา 

เกินความต๎องการของเนื้อหนัง 
แตํคืออนิจจังจากสีหน๎า 
เร๎นรอยเทําไรไมํลบรา 

กลับแยกยํนขึน้มามากกวําเดิม 
คิดแล๎วก็ชวนใจหาย 

มันมิใชํเครื่องหมายมาแตํเริม่ 
เป็นเส๎นยํอยํอมาตํอเติม 

และเพิ่มปริมาณเมื่อนานวัน 
เรียกรอยตีนกา-ถ๎าจะเรียก 

แตํไมํอยากส าเหนียกให๎ไหวหวั่น 
หากเป็นกาจริงจริงไมนํิ่งงัน 
จะฟาดฟ๓นตัดตีนที่แต๎มรอย 

ปุวยการคิดไปใชํเกิดผล 
รอยแยกยํนยํนมันเรื่องยํอย 
วันเวลาผํานไปใชํหยุดคอย 

จึงอยําพลอยคิดเปลําไมํเข๎าท ี
เปรียบรอยตีนกาเหมือจารึก 

จะตอกย้ าส านึกได๎ไหมนี ่
แต๎มรอยแตํละรอยก็หลายปี 
มากรอยก็มากมีประสบการณ๑ 
กลายเป็นสัญลกัษณ๑นักตํอสู ๎
แต๎มรอยให๎รู๎วาํแกรํงกร๎าน 

แต๎มรอยให๎รู๎วาํสู๎งาน 
จึงเป็นรอยจารจากเลือดเนื้อ 

กวํารอยตีนกาจะปรากฏ 
ก็สมบูรณ๑อยูํในบทมิรู๎เบื่อ 
แม๎รอยยับยํนจะเหลือเฟือ 

แตํสมบูรณ๑เหลือเชื่อทุกทุกรอย 
 

(แรค้า  ประโดยค้า) 
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 วิจารณ์ “รอยตีนกา” ของ แรค า ประโดยค า 
 ความแกํชรายํอมไมํเป็นที่ปรารถนาชองชนทั้งหลาย เพราะท าให๎รํางกายทรุดโทรม       
ถอยก าลัง ปราศจากความเปลํงปลั่ง มีแตํความซูบซีด เหี่ยวยํนไมํชวนมองมาแทนที่ ฉะนั้นบางคนจึง
ดิ้นรนและเสาะหาวิธีการที่จะท าให๎รํางกายรํวงโรยช๎าลง หรือหาสิ่งที่กลบเกลื่อนริ้วรอยแหํงความแกํ
ชรานั้น แตํผู๎ประพันธ๑ได๎ช้ีให๎คนทั้งหลายเห็นวําความชราและริ้วรอยของความชราอันได๎แกํ รอยตีนกา
บนใบหน๎า นั้นไมํใชํสิ่งที่นํารังเกียจ ในทางตรงกันข๎ามกลับเป็นรํองรอยแหํงความชัดเจนของชีวิตและ
รํองรอยของความเป็นคนที่สมบูรณ๑ เพราะได๎สร๎างสรรค๑สิ่งตําง ๆ  ที่มีคุณคําแกํชีวิตและโลก 
 ฉะนั้นจึงกลําวได๎วํากวีมีมุมมองที่ชํวยกลับความคิดที่หดหูํให๎ฮึกเหิมและภาคภูมิใจ เป็นการให๎
แงํคิดใหมํที่มีคุณคําให๎เห็นความเป็นธรรมดาของชีวิต นับเป็นบทกวีนิพนธ๑ที่ควรแกํการศึกษาและ
พิจารณาทบทวน เพราะส านวนภาษาที่คมลึก 
 ในด๎านของภาษาน้ัน กวีนิยมในการซ้ าค าและเลํนค าเพื่อให๎เกิดความหนักแนํนและสร๎างความ
ไพเราะในด๎านเสียงเป็นระยะ ๆ  
 แม๎เป็นค าประพันธ๑ประเภทกลอน แตํกวีก็ใช๎สัมผัสอักษรอยํางแพรวพราว ท าให๎เกิดการใช๎
เสียงที่ไพเราะ เชํน “รอยแยกยับยับในยามยิ้ม” 
 ฉะนั้นจึงกลําวได๎วํากวีนิพนธ๑บทนี้มีคุณคําทั้งด๎านความคิดและสุนทรียรสทางด๎านเสียง 
เพราะท าให๎เกิดความระลึกรู๎ที่ถูกต๎องและความบันเทิงใจควบคูํกันไป 
 กลําวโดยสรุป กวีนิพนธ๑สามารถเป็นเครื่องเสริมพลังชีวิตของผู๎อํานได๎ คือท าให๎ความหดหูํ
ท๎อแท๎กลายเป็นความภาคภูมิใจและทรนง ความสิ้นหวังกลายเป็นความหวังได ๎
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ตัวอย่างบทกวีที่มีการใช้เสียงธรรมชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

บทพรม ใบ ไผ่  
 

ไผํซออ๎อเอียดเบียดออด 
ลมลอดไล๎เลี้ยวเรียวไผ ํ
ออดแอดแอดออดยอดไกว 
กระเพ่ือมพลิ้วพลิ้วปลิวค๎าง 
เธอวางรํางปลํอยลอยลํอง 
บนแพใบไผํใยยอง 
แสงทองสํองทาบฉาบมา 
 

ลิ่วเฉือนเลื่อนฉิวผิวน้ า 
ระบ าใบไผํผวา 
นกน๎อยจุ๏บจิ๊บลิบลา 
วํายฟูาฟูอนคว๎างหํางไป 
 

หนาว 
ลมกราวเกลือกกลิ้งกิ่งไผํ 
มณีน้ าค๎างร าไร 
เหมือนใจเจ๎าหญิงยิ่งเลือน 
เธอคงหลงคอยคอยหาย 
เจ๎าชายไมํเห็นเป็นเพ่ือน 
สีแดงแสงแดดแผดเยือน 
เหมือนเหมือนเลือนลับดับลง 
 

แอดออดออดแอดแอดออด 
ไผํสอดพลอดซอพ๎อสํง 
นิยายน้ าค๎างร๎างคง 
เศษผงใบไผํไปลํปลิว 

 

(เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์) 
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 บนพรมใบไผํ  เป็นบทร๎อยกรองที่ กวี ใช๎การ เลียนเสียงธรรมชาติ ได๎อยํ า ไพเราะ               
สร๎างจินตนาการภาพด๎านเสียง เชํน เสียงของต๎นไผํเสียดสีกันเมื่อต๎องลมดัง “แอดออดออดแอดแอด
ออด” เสียงนกร๎อง “จุ๏บจิ๊บ” นอกจากนี้กวียังเลํนสัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะอยํางไพเราะ 
บางวรรคมีลักษณะใกล๎เคียงกับกลอน เชํน  
   

 “ลมลอดไลํเลี้ยวเรียวไผํ” 
 แสงทองสํองทางฉาบมา 
 ลิ่วเฉือนเลื่อนฉิวผิวน้ า 
 สีแดงแสงแดดแผดเยือน” 
   

 ใช้ค าง่าย ให้อารมณ์สะเทือนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แดํน๎องผู๎หิวโหย เป็นบทร๎อยกรองที่ใช๎ค างําย ๆ  พรรณนาความอยํางตรงไปตรงมาให๎
รายละเอียดเกี่ยวกับภาพของเด็กน๎อยที่ยากจน เชํน “มีทุกข๑ในเรือนกาย มีความตายในดวงตา” กวี
สามารถสร๎างอารมณ๑สะเทือนใจได๎เป็นอยํางดี โดยเฉพาะบทสุดท๎ายที่วอนขอความเมตตา “แดํน๎องผู๎
หิวโหย เพียงทํานโปรยความเมตตา” เพื่อตํอชีวิตเด็ก ๆ 

แด่น้ อ งผู้ หิ ว โหย  
 

   ที่ไร๎ก็ไร๎สิ้น   ที่มีก็เกินกิน 
ที่ใดจะพอด ี    คือค าถามประจ ามา 

มีทุกข๑ในเรือนกาย  มีความตายในดวงตา 
น้ านมแหํงมารดา    ในสายเลือดยังเหือดหาย 

   ทุกค าคือชีวิต   ทุกชีวิตมาเรียงราย 
คือคนที่เกิดกาย    มารํวมถิ่นแผํนดินเดียว 

   ริ้วนี้ใชํแพรพรรณ   เป็นริ้วอันซี่โครงเรียว 
ขานี้ใชํขาเปรียว    ที่เดินอวดประกวดกัน 

   ดินเอ๐ยโอ๎ดินนี้   ยังพอมีให๎แบํงป๓น 
เพียงเพื่อให๎อิ่มวัน   มิรู๎อันตรายมี 

   ซูบซีดและเหลอืงเซียว  ดูแหง๎เหี่ยวไมํมีด ี
อยํางนี้มานานปี    ที่ยากไร๎แตํไรมา 

   แดํน๎องผู๎หิวโหย   เพียงทํานโปรยความเมตตา 
น๎อยหนึ่งนะกรณุา   ตํอชีวา...ตาด าด า 

 

(วิสา  คัญทัพ) 
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ค าชี้แจง  จงเติมค าและอธิบายค าถามตํอไปนี้ให๎ได๎ใจความสมบูรณ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๖ 

๑. คุณคําของงานประพันธ๑ประเภทร๎อยกรอง คือ 
๑.๑ คุณคําด๎านวรรณศิลป ์คือ ……………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.๒ คุณคําด๎านสังคม คือ ……….…………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒. จงยกตัวอยํางวรรณกรรม มา ๑ เรื่อง พร๎อมวิเคราะห๑คุณคําด๎านวรรณศิลป์ และด๎านสังคม 

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

๓. วรรณกรรมอะไรที่นักศึกษาช่ืนชอบมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ค าชี้แจง จงเลอืกค าตอบที่ถกูต้องที่สุด 
๑. องค๑ประกอบที่ส าคัญของงานประพันธ๑ คืออะไร 
 ก. จุดมุํงหมายและภาษา 
 ข. แนวคิดและรูปแบบ 
 ค. เนื้อหาและรูปแบบ 
 ง. ภาษาและแนวคิด 
 

๒.  “สายหยุดสายกลิ่นสิ้น หอมสลาย 
  สายเสน่หามาหาย  ห่างร้าง 
  สายแล้วชั่วจนตาย  เป็นถา่น 
  หยุดอยู่คอยคู่สร้าง  ช่างอ้างว้างแสน” 
จากบทประพันธ๑นี้มีจุดเดํนตามข๎อใด 
 ก. คิดถึงอดีต 
 ข. จินตนาการ 
 ค. มีการเลํนค า 
 ง. เอาจริงเอาจัง 
 

๓. จากข๎อ ๒ จากโคลงบทนี้ผู๎แตํงน าชื่อของอะไรมาเชื่อมโยงความหมาย 
 ก. ดอกสายหยุด 
 ข. ดอกบัว 
 ค. ดอกแก๎ว 
 ง. ถํานไม ๎
 

๔. จากข๎อ ๒ กวีเรื่องนี้เปรียบเทียบเรื่องการรอคอย อยากทราบวําเป็นการรอคอยสิ่งใด 
 ก. รอความหวังจากเจ๎านาย 
 ข. รอดอกไม๎ในดวงใจ 
 ค. รอคอยหญงิที่จะมาเป็นคูํครอง 
 ง. รอคอยประชาธิปไตยที่ยังมาไมํถึง 
 
 
 

แบบทดสอบบทที่ ๖ การอ่านบทประพันธ/์กวีนิพนธ ์
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๕. จากการอํานวรรณคดี เรือ่ง สมบัติอมรินทร๑  ค ากลอนให๎คุณคําอะไรบ๎าง 
 ก. การบรรยายภูเขา ปุาไม๎และธรรมชาต ิ
 ข. การพรรณนาความวิจิตรอลังการของเจดีย๑พระจุฬามณี 
 ค. การพรรณนาความงดงามธรรมชาติบนสวรรค๑ 
 ง. การบรรยายการขึ้นสวรรค๑ของมนุษย๑ 
 

๖. จงเติมค าในชํองวํางให๎ได๎ใจความที่สมบรูณ๑ 
   “เกิดมาเป็นคน 
   หนังสือเปน็ต้น วิชาหนาเจ้า 
   ......................  อดสูอายเขา” 
 ก. มีคนปราน ี
 ข. ถ๎าแม๎นไมํรู ๎
 ค. เพื่อฝูงเยาะเยา 
 ง. ยากไร๎ไมํม ี
 

๗. ข๎อใดสะท๎อนการพูดด ี
 ก. สักวาหวานอ่ืนมีหมื่นแสน 
 ข. กลิ่นประเทยีบเปรียบดวงพวงพะยอม 
 ค. ไมํเหมือนแม๎นพจมานที่หวานหอม 
 ง. อาจจะน๎อมจิตโน๎มด๎วยโลมลม 
 

๘. จงเติมค าในชํองวํางให๎ได๎ใจความสมบูรณ๑ 
 “ปางเสด็จประเวศด้าว      ชลาลัย 
 ทรงรัตนพิมานชัย           ก่ิงแก้ว 
 ................................     แหนแห ่
   เรือกระบวนต้นแพร้ว       เพริศพริ้งพายทอง” 
 ก. พรั่งพร๎อมพลไกร 
 ข. กิ่งแก๎วแพร๎วพรรณราย 
 ค. พระเสด็จโดยแดนชล 
 ง. ทรงเรือต๎นงามเฉิดฉาย 
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๙. จากการอํานกวีนิพนธ๑ “รอยตีนกา” ให๎ฃ๎อคิดอะไร 
 ก. ความส าเร็จในชีวิต 
 ข. ท าให๎หดหูํเป็นความภาคภูมิใจ 
 ค. การตํอสูํในชีวิตในการท างานหนัก 
 ง. ความรักระหวํางชีวิตมนุษย๑ด๎วยกัน 
 

๑๐. บทกวีใดที่มีการเลียนเสียงธรรมชาติ 
 ก. บนแพใบไม๎ใยยอง 
 ข. ระบ าใบไผํผวา 
 ค. ไผํซออ๎อเอียดเบียดออด 
 ง. แพใบไลํน้ าล าคลอง  
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 เพลงไทย เป็นภูมิป๓ญญาของคนไทยประเภทหนึ่ง ซึ่งเพลงไทยเป็นองค๑ความรู๎ ความคิด 
ความสามารถและทักษะของคนไทยที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ๑ที่ผํานกระบวนการเลือกสรร 
เรียนรู๎ ปรุงแตํงและถํายทอดสืบตํอกันมา เพื่อใช๎แก๎ป๓ญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให๎สมดุลกับ
สภาพแวดล๎อมและเหมาะสมกับยุคสมัยนั้น ๆ 
 ดังนั้น การคัดสรรเพลงไทยทีม่ีอิทธิพลตํอสังคมไทยใหก๎ารยอมรับและรับรู๎คูํกับคนไทยมาโดย
ตลอด ในที่นี้จะขอยกตัวอยํางการอํานเพลงเป็น ๓ ประเภท เพื่อให๎ผู๎เรียนหรือผู๎อํานมองเห็นภาพของ
การศึกษาและวิเคราะห๑เพลง ดังนี ้

๑. การอํานเพลงกลํอมเด็ก 
๒. การอํานเพลงลูกทุํงไทย 
๓. การวิเคราะห๑บทเพลงสุนทราภรณ๑ 

 
 
 
 

    เพลงกลํอมเด็ก เป็นเพลงที่ใช๎เหํกลํอมให๎เด็กนอน เพื่อชํวยให๎เด็กหลับงํายและหลับอยําง
เป็นสุข เพลงกลํอมเด็กของไทยมีอยูํทุกภาค แตํเรียกชื่อตํางกัน ได๎แก ํ
     เพลงกลํอมเด็กภาคใต๎               เรียกวาํ     เพลงชาน๎องหรือช๎าน๎อง 
     เพลงกลํอมเด็กภาคเหนือ           เรียกวาํ      อื่อ – อื่อ – จา – จา 
     เพลงกลํอมเด็กภาคอีสาน           เรียกวาํ      เพลงสิก – จุง – จา 
     เนื้อร๎องเพลงกลํอมเด็กสํวนมากจะมีข๎อความสั้น ๆ โดยผู๎ร๎องจะร๎องเพลงพร๎อมกับ     
ไกวเปลไปมา และจะร๎องเรื่อยไปจนเด็กหลับ 
     เพลงกลํอมเด็กจัดเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ถํายทอดกันโดยวาจา และถํายทอดกันมา
หลายยุคหลายสมัย ใช๎ภาษางํายแกํการเข๎าใจและการจดจ า ทั้งยังเป็นการถํายทอดความรัก ความ
หํวงใย ของบิดามารดา ปูุ ยํา ตา ยาย และเป็นการแสดงถึงการเห็นเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคํายิ่ง ทั้งยัง
เป็นศูนย๑กลางความสนใจ ความรัก ความหํวงใยของทุกคนในครอบครัว 
     คุณคํา ข๎อคิด คติเตือนใจของเพลงกลํอมเด็ก 
     เพลงกลํอมเด็กเป็นเพลงที่มีคุณคํา ข๎อคิด คติเตือนใจ แงํมุมตําง ๆ ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑
ในการด าเนินชีวิตมากมาย ขอยกตัวอยํางเพลงกลํอมเด็ก ดังตํอไปนี้ 

บทที่ ๗ 
การอ่านเพลง 

 

๑. การอ่านเพลงกล่อมเด็ก 
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     ๑) เพลงกลํอมเด็กมีคุณคําในการเสริมสร๎างพัฒนาการด๎านรํางกาย ในวัฒนธรรมไทยนั้น 
จะเห็นได๎วํา เด็กทารกจะถูกจัดให๎นอนในเปล ส าหรับเปลที่ให๎เด็กนอนนั้น ยังบํงบอกฐานะของ
ครอบครัวอีกด๎วย เชํน ครอบครัวที่มีฐานะดีจะมีเปลที่ประดิษฐ๑โดยใช๎วัตถุที่มีราคา ที่มีจ าหนํายใน
ท๎องตลาด แตํบางครอบครัวอาจท าเองโดยการถักทอ และครอบครัวทั่วไปอาจใช๎ผ๎าขาวม๎า หรือผ๎าที่มี
ขนาดใหญํพอหํอหุ๎มตัวทารกและมีขนาดยาวพอควร แล๎วน ามาผูกไว๎ระหวํางเสาบ๎าน ๒ ต๎น หรืออาจ
ผูกไว๎ระหวํางต๎นไม๎สองต๎น เป็นต๎น ดังเพลงที่วํา 
     เชิญนอน 
 เชิญนอนเถิดเจ๎านอน               นอนให๎ระงับหลับใหล 
     อยําได๎สะด๎ุงอกตกใจ                          ความไข๎ของแมํอยํารู๎มี 
     ให๎อยูํดีกินดี                                    ความไข๎อยํามีมาเลย 
 
     ตบมือ 

     ตบมือเกํงเกํง                         เจ๎าตั๊กแตนเอย                                 
     ตบมือให๎เกํง                                    แมํจะซื้อนมให๎กิน 
                ตบมือหลายครั้ง                     ตั๊กแตน ผีเสื้อ ผีเสื้อ 
     ตบมือเกํงเกํง                                   จะจ๎างด๎วยนม 
 
     เชิญนอน 
                         นอนจาก็มานอนจา                 เสียเถอะลูกแก๎ว 
     เจ๎าหล๎าหลังแล๎ว                                เจ๎าก็มํอยหลับดี 
     แมเํลี้ยงเจ๎าไว๎                                   แมํบํได๎เคืองหมองศรี 
     ถึงพอดี                                          เมื่อเจ๎าตั้งไขํ 
              เจ๎ายืนได๎แล๎ว                                   คํอยยํางไปเนอ (ก๎าว,เดิน) 
            (เพลงกลํอมเด็กล๎านนา) 
 
 การแปลความ 
 จากเนื้อเพลงดังกลําวจะเห็นได๎วํามีการสอดแทรกความรักความหํวงใยของมารดาที่ต๎องการ
ให๎ทารก มีสุขภาพสมบูรณ๑แข็งแรง ไมํมีโรคภัยไข๎เจ็บ และเมื่อเห็นวํากล๎ามเนื้อเริ่มแข็งแรง สามารถ
บังคับกล๎ามเนื้อมือได๎ ก็จะร๎องเพลงให๎เด็กเลํนตบมือ ซึ่งเป็นการเสริมสร๎างระบบประสาทการ
เคลื่อนไหวให๎มีประสิทธิภาพ 
 การสรุปความ 
 เพลงกลํอมเด็ก มีการสอดแทรกความรักของมารดาที่มีตํอทารก เพื่อให๎มีสุขภาพดี            
มีพัฒนาการทางด๎านรํางกายให๎แข็งแรง 
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 ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
 ท าให๎สถาบันครอบครัวมีความรัก เอื้ออาทรตํอกัน จะท าให๎มีแตํความสงบสุข และความ
มั่นคงในสังคม 
 ๒) เพลงกลํอมเด็กกับการเสริมสร๎างพัฒนาการด๎านอารมณ๑ทารกคือ การให๎ความรัก     
ความอบอุํน ความมั่นคงและความปลอดภัยทั้งกายและใจ ดังนั้น การพูดคุยหรือร๎องเพลงให๎เด็กฟ๓ง     
ยํอมกํอให๎เกิดความรัก ความผูกพันกันและเติบโตด๎วยอารมณ๑ที่แจํมใส เต็มไปด๎วยความรัก        
ความหํวงใย ความหวงแหนและมีทํวงท านองที่เยือกเย็น นุํมนวล ผู๎ที่เคยได๎ยินเสียงเพลงกลํอมเด็ก   
คงยังสามารถจดจ าส าเนียงที่ไพเราะอํอนหวานนั้นได๎ ดังเชํนเพลงตํอไปน้ี 
 เจ้าเนื้อละมุน 
 เจ๎าเน้ือละมุนเอย                    เนื้อเจ๎าอุํนเหมือนส าล ี
 แมํมิให๎ผู๎ใดต๎อง                                     เนื้อเจ๎าจะหมองศรี 
 คนดีของแมํนี้คนเดียวเอย 
 

 นอนไปเถิด 
       นอนไปเถิดแมํจะกลํอม              นวลละมํอมแมํจะไกว 
 ทองค าแมํอยําร่ าร๎องไห๎                            สายสุดใจเจ๎าแมํเอย 
 จากเนื้อเพลงดังกลําว จะเห็นได๎วํา มีการสอดแทรกความรัก ความอบอุํนแกํทารก เพื่อให๎เด็ก
มีความรู๎สึกอบอํุน อันจะน าไปสูํการพัฒนาด๎านอารมณ๑ของเด็กให๎มีความสุข เจริญเติบโตตามวัย 
 ๓) เพลงกลํอมเด็กกับการเสริมสร๎างพัฒนาการด๎านสังคม 
      เพลงกลํอมเด็กของทุกภาคจะสะท๎อนความเป็นอยูํในชีวิตประจ าวันสังคมไทยในอดีต 
รวมทั้งการถํายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น ทั้งยังเป็นการอบรม   
บํมนิสัยเด็กให๎มีลักษณะที่พึงประสงค๑ เชํน การเป็นคนดีมีน้ าใจ ความกตัญ๒ูและสอดแทรกปรัชญา
ชีวิตไว๎อีกด๎วย ดังตัวอยํางเชํน 
      สอนขนบธรรมเนียมประเพณี 
               โอลูกเอยขวัญตาพํอแมํ                เจ๎าอยําทอดทิ้งแมํ 
      การคลอดเจ๎านั้นล าบาก                      วางเจ๎าบนพานทอง 
 

      ถ่ายทอดความเชื่อแม่ซื้อ  
       เชิญนอนเถิดเจ๎านอน                กลํอมให๎เจ๎านอนสบาย  
      แมํซื้อทั้งหลาย                                 อยําได๎หยิกหยอกหลอกหลอน 
      ขึ้นน้ าลงทํา                                    ชํวยพิทักษ๑รักษาทรามบังอร 
      อยําหยอกหลอกหลอน                        กลํอมให๎เจ๎านอนเปลเอย 
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     เพลงลูกทุํงไทย ถือเป็นผลผลิตจากสติป๓ญญาของคนไทย เป็นภูมิป๓ญญาไทยในสาขา
ศิลปกรรมด๎านวรรณกรรมและศิลปะการแสดง ที่บํงบอกถึงความรู๎ ความคิด ความสามารถของผู๎คน
สํวนใหญํแบบตรงไปตรงมา เข๎าใจงําย ไมํซับซ๎อน ยอกย๎อน ซํอนเงื่อนให๎ผู๎ฟ๓งต๎องตีความให๎ปวดหัว 
ฟ๓งแล๎วสนุกสนาน สบายใจ คลายเครียด และไดคุณธรรมเสริมสร๎างสติป๓ญญาแกํผู๎ฟ๓งได๎เป็นอยํางดี 
     ในที่นี้ จะขอยกตัวอยํางเพลงลูกทุํงที่นําสนใจ จ านวน ๒ เพลง เป็นกรณีตัวอยํางซึ่ง       
๒ เพลงนี้แสดงออกถึงภูมิป๓ญญาของคนไทยผํานออกมาทางเสียงเพลง โดยน าเสนอเฉพาะเพลงที่      
กรมสํงเสริมวัฒนธรรมได๎เคยรวบรวมพิมพ๑ไว๎ในเอกสาร ดังน้ี 
 

เพลงส้มต า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข๎อคิดคติเตือนใจเพลงส๎มต า 
 เพลงส๎มต าถือเป็นตัวอยํางของภูมิป๓ญญาไทยในเพลงลูกทุํงไทยที่สมบูรณ๑ที่สุด นับวําเป็น
เพลงที่แสดงถึงภูมิป๓ญญาในการปรุงอาหารส๎มต า ตั้งแตํเตรียมวัสดุ เครื่องปรุง รสชาติการกิน และข๎อ
ระวังในการกิน นับวําเป็นเพลงลูกทุํงที่เลําถึงต าราอาหารที่ครบเครื่องที่สุด 
 
 เพลงมอญซ่อนผ้า 
 
 
 
 คุณคําของเพลงมอญซํอนผ๎า บรรยายถึงประเพณีการละเลํนพื้นบ๎าน มอญซํอนผ๎ากลําวถึง
วิธีการเลํน กติกาการเลํน ความสนุกสนานและปฏิภาณไหวพริบ คุณคําที่ได๎จากการเลํนมอญซํอนผ๎า
อยํางชัดเจน 
 

๒. การอ่านเพลงลูกทุ่งไทย 
 

“ตํอไปนี้จะเลําถึงอาหารอรํอย คือส๎มต ากินบํอย รสชาติแซบจัง วิธีการก็งําย จะกลําวได๎
ดังนี้ มันเป็นวิธีพิเศษเหลือหลาย ไปซื้อมะละกอขนาดพอเหมาะเหมาะ สับสับเฉาะเฉาะไมํต๎อง
มากมาย ต าพริกกับมะเขือ ให๎ยอดเยี่ยมกลิ่นอาย มะนาว น้ าปลา น้ าตาลทราย น้ าตาลปี๊บถ๎ามี 
     ปรุงรสให๎เยี่ยมหนอ ใสํมะละกอลงไป อ๎ออยําลืมใสํกุ๎งแห๎งปุนของดี มะเขือเทศเร็วเข๎า 
ถัว่ฝ๓กยาวเร็วรี่ เสร็จสรรพแล๎วซี ยกออกจากครัว กินกับข๎าวเหนียว เที่ยวแจกให๎ทั่ว กลิ่นหอมยวน
ยั่ว นําน้ าลายไหล จดต าราจ า ส๎มต าลาว เอาต ารามา ใครหม่ าเกินอัตรา ระวังท๎องจะพัง ขอแถม
อีกนิด แล๎วจะติดใจใหญํ ไกํยํางด๎วยเป็นไร อรํอยแนํจริงเอย” 
 

“เลํนมอญซอํนผ๎า ถือตุ๏กตาวนรอบวง ถ๎าใครนั่งงง ระวังหลังให๎ดี เอ๎า.......ระวังข๎างหลัง
ให๎ด”ี 
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     จากการศึกษาวิจัย การใช๎ภาษาในบทเพลงของสุนทราภรณ๑ ของอุดมลักษณ๑ ระพีแสง 
นิสิตปริญญาโท คณะมนุษย๑ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ได๎ศึกษาเพลงสุนทราภรณ๑ระหวํางปี 
พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๕๒๕ พบวํา เพลงสุนทราภรณ๑มีการใช๎ค าที่สื่ออารมณ๑ของมนุษย๑ทุกด๎าน มีการใช๎ค า
ราชาศัพท๑ ค าซ้ า ค าซ๎อน เพื่อเน๎นย้ าความรู๎สึกและความหมายให๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการใช๎ค าภาษาถิ่น 
การใช๎โวหารภาพพจน๑ เปรียบเทียบสิ่งตําง ๆ มีหลายลักษณะ สํวนแนวคิดพบวํามีการแสดงแนวคิด
เกี่ยวกับการสรรเสริญพระมหากษัตริย๑ คุณธรรม จริยธรรมที่พึงกระท าด๎านชีวิตความเป็นอยูํ ความรัก 
ผู๎หญิง เป็นบทเพลงที่แสดงแนวคิดสะท๎อนสภาพสังคมให๎เห็นความเป็นจริงทุกด๎าน และเป็นคติ
สอนใจหญิง 
     คุณค่าข้อคิดจากบทเพลงของสุนทราภรณ์ 
     ๑) ค าที่สื่ออารมณ๑ สุข สดชื่น ยกตัวอยําง เชํน 
           .....ช) เพลินยามเมื่อเราเดินกันไปสองรักเราเคียงใกล๎ เพลินฤทัยสุขสันต๑ 
           .....ญ) ฟ๓งค าที่พึ่งพร่ าร าพัน น๎องคิดไปใจหว่ัน กลัวจะผันเปลี่ยนไป 
           ค าวํา “เพลินฤทัย สุขสันต๑” เป็นค าที่สื่ออารมณ๑ สุขสดชื่นในความรักในชํวงเวลาที่
อยูํด๎วยกัน แตํเมื่อยามหํางกัน ท าให๎รู๎สึกกลัววําชายหนุํมจะเป็นอื่น 
     ๒) ค าที่สํออารมณ๑ ปลุกเร๎าใจและความรู๎สึกที่จริงใจ ยกตัวอยํางเชํน 
           “.....เราน๎อมเกล๎าเกศี ถวายภูมีมอบศิระกราน เทิดบังคมภูบาล เอาไว๎เหนือฟูา     
โพธ์ิทองของชาวไทย อวยพรชัยให๎มหาราชา ชํวยกันเปลํงวาจา ขอพรพระเจริญ (ไชโย).....” 
           ค าวํา “เทิดบังคมภูบาล” เป็นค าที่สื่ออารมณ๑ ปลุกเร๎าจิตใจให๎ประชาชนชาวไทย 
แสดงความจงรักภักดีตํอองค๑พระมหากษัตริย๑ด๎วยการเทิดทูนไว๎เหนือหัวเหนือฟูาและใช๎ค าวํา ชํวยกัน
เปลํงวาจาเป็นค าที่สื่ออารามณ๑ ปลุกเร๎าจิตใจให๎รํวมกันถวายพระพร 
     ๓) ค าที่ใช๎สื่ออารมณ๑ ชื่นชม ยกยํอง สรรเสริญ ยกตัวอยําง เชํน 
           “.....ราชาเป็นทั้งมิ่งและขวัญ            ข๎าอภิวันท๑บังคมหวังชมศักดิ์ศรี 
           พระคืนมาเหลําปวงประชาภักดี           พระป่ินโมลีอยูํเป็นศรีไผท.....” 
                                                                    (เพลงราชาเป็นสงําแหํงแคว๎น) 
     ค าวํา “มิ่งและขวัญ” เป็นค าที่สื่ออารมณ๑ยกยํอง สรรเสริญพระมหากษัตริย๑ วําเป็นบุคคล
ที่เคารพรักและใช๎ค าวํา “อภิวันท๑บังคม” เน๎นให๎เห็นถึงการยกยํองพระบาทสมเด็จพระจ๎าอยูํหัว 
ต๎องการให๎เห็นวําพระองค๑เป็นบุคคลที่มีความส าคัญตํอชีวิตของพสกนิกรชาวไทย เมื่อเสด็จนิวัติ   
พระนครก็ท าให๎พสกนิกรมีความสุขและจงรักภักดี 
 
 

๓. การวิเคราะห์บทเพลงของสุนทราภรณ์ 
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     ๔) แนวคิดในการด ารงชีวิต 
           “.....เกิดมามีแตํทุยเป็นเพ่ือนกัน  ค่ าเช๎าท างานไมํทิ้งกันไมํหายไป 
           ข๎ามีข๎าวและน้ าน ามาให๎   อีกทั้งฟางกองใหญํ อยําช๎าใย  อยําช๎าใย 
           เจ๎าทุยเพ่ือนจ๐า    ออกไปไถนา 
           คงเหนื่อยอํอน    เหนื่อยนักพักผํอนกํอน 
           หิวจนอํอนใจ    ข๎าจะอาบน้ า ปูอนฟาง 
           ทั้งค าก าใหญํ ใหญํ   จะสุมไฟกองใหมํ ใหมํ ไว๎กันยุงมา” 
       (เพลงขวัญใจเจ๎าทุย) 
     จากเพลงขวัญใจเจ๎าทุย ข๎างต๎น แสดงถึงแนวคิด การด ารงชีวิตของมนุษย๑ที่ประกอบอาชีพ 
การท านา บรรยายให๎เห็นการใช๎ชีวิตของชาวนาคนหนึ่ง ที่มีควายเป็นเพื่อน อยูํด๎วยกันตั้งแตํเช๎า     
จรดเย็น โดยชาวนาก็จะเป็นผู๎หาฟางมาให๎เจ๎าทุย เจ๎าทุยก็คอยเป็นเพื่อนชาวนา ชํ วยกันท านา 
กลางคืนเมื่อถึงเวลานอนก็จะมาสุมไฟที่กองฟาง 
     คุณคําของเพลงขวัญใจเจ๎าทุย 

๑. สะท๎อนสภาพสังคมชาวนา ด๎วยการไถนา และวิถีชีวิตความเป็นอยูํ 
๒. ความมีเมตตาอารีตํอกัน ท าให๎สังคมชนบทดูสวยและเป็นกันเอง 
๓. การใช๎ภาษางําย สรุปความ แตํได๎ใจความและอารมณ๑เป็นอยํางดี ท าให๎ผู๎ฟ๓งแสนจะ

ประทับใจเพลงขวัญใจเจ๎าทุย 
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ค าฃี้แจง  จงเติมค าและอธิบายค าถามตํอไปนี้ให๎ได๎ใจความสมบูรณ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๗ 

๑. เพลงกลํอมเด็ก คืออะไร มีความส าคัญอยํางไร 
.....................................................................................................................................................

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

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

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

๒. จงยกตัวอยํางเพลงลูกทุํงไทย จ านวน ๑ เพลง 
.....................................................................................................................................................

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

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

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

๓. จงวิเคราะห๑บทเพลงสุนทราภรณ๑  จ านวน ๑ เพลง และสรุปใจความส าคัญ 
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ค าชี้แจง     จงเลือกข๎อที่ถูกต๎องที่สุด 
๑. เพลงกลํอมเด็กภาคใต๎เรียกวําอะไร 
    ก. เพลงชาน๎อง 
    ข. เพลงอ่ือ อื่อ จา จา 
    ค. เพลงสิกจุงจา 
    ง. เพลงร๎องเรือ 

๒. เพลงกลํอมเด็กมีประโยชน๑ตามข๎อใด 
    ก. สํงเสรมิการศึกษาตํอ 
    ข. สร๎างเสริมการมีงานท า  
    ค. สํงเสรมิด๎านอาชีพ 
    ง. เสริมสร๎างพัฒนาการด๎านอารมณ๑ 

๓. เพลงกลํอมเด็ก “ตบมือ” สํงเสริมให๎เด็กด๎านใด 
    ก. พัฒนาด๎านชุมชน 
    ข. พัฒนาด๎านรํางกาย 
    ค. พัฒนาด๎านจิตใจ 
    ง. พัฒนาด๎านสังคม 

๔. “โอลูกเอยขวัญตาพํอแม ํ    เจ๎าอยําทอดทิ้งแมํ 
    การคลอดเจ๎านั้นล าบาก     วางเจ๎าบนพานทอง” 
    จากบทเพลงกลํอมเด็กบทนี้สอนเกี่ยวกับข๎อใด 
    ก. การค๎าขาย 
    ข. ความน๎อยเน้ือต่ าใจของแม ํ
    ค. คํานิยมการเลี้ยงดูลูก 
    ง. ขนบธรรมเนียมประเพณี 

๕. ข๎อใดเป็นลักษณะเฉพาะของเพลงลูกทุํง 
    ก. เป็นค าตรงไปตรงมา เข๎าใจงําย 
    ข. เป็นภาษาเชิงสัญลักษณ๑ 
    ค. ใช๎ภาษาเป็นภาษาพูด 
    ง. เลียนเสียงธรรมชาติ 

แบบทดสอบบทที่ ๗ การอ่านเพลง 
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๖. คุณคําของเพลงส๎มต า คือข๎อใด 
    ก. วิธีขายสม๎ต า 
    ข. ภูมิป๓ญญาการปรุงอาหาร 
    ค. อาหารที่อรํอยคือส๎มต า 
    ง. การเอื้อเฟื้อเผื่อแผํในการกิน 

๗. ข๎อใดไม่ใชคุ่ณคําของเพลงมอญซํอนผ๎า 
    ก. วิธีการเลํน 
    ข. กรรมการตัดสิน 
    ค. ความสนุกสนาน 
    ง. ปฏิภานไหวพริบ 

๘. ค าใดสื่ออารมณ๑สุขสดช่ืนในความรัก 
    ก. เพลินยามเมื่อเราเดินกันไป 
    ข. ฟ๓งค าทีพ่ึงพร่ าร าพัน 
    ค. น๎องคิดไปใจหว่ันกลัวจะฝ๓น 
    ง. เพลินฤทัยสุขสันต๑ 

๙. การใช๎สื่ออารมณ๑ ชื่นชม ยกยํอง สรรเสริญ คือข๎อใด 
    ก. ราชาเป็นทั้งมิ่งและขวัญ 
    ข. ข๎ามขี๎าวและน้ าน ามาให๎ 
    ค. อักทั้งฟางกองใหญํ อยําช๎าใย 
    ง. พระคืนมาเหลําปวงประชา 

๑๐. คุณคําของเพลงขวัญใจเจ๎าทุย คืออะไร 
     ก. ความอดทน 
     ข. การท ามาหากิน 
     ค. ความเมตตาอารีตํอกัน 
     ง. วิธีการเลี้ยงควายให๎ถูกวิธี 
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 การอํานเพื่อการศึกษาและรวบรวมความรู๎เป็นการอํานงานเขียนที่มีเนื้อหาสาระประเทือง
ป๓ญญา ให๎ความรู๎ทางวิชาการ สภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยูํ เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแกํผู๎อําน ซึ่งงานเขียนที่จะให๎สารประโยชน๑ ท าให๎เกิดความรู๎ ความคิดแกํ
ผู๎อํานได๎เป็นอยํางดี ได๎แกํ งานเขียนประเภทต าราเชิงวิชาการ สารคดี บทความ เป็นต๎น 
 การอํานเพื่อให๎ได๎ประโยชน๑ทางวิชาการเป็นการอํานโดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อการศึกษาค๎นคว๎า
โดยตรง ผู๎อํานต๎องการอํานเพื่อแสวงหาความรู๎จากเอกสารทางวิชาการเหลํานั้น ดังนั้น การอํานเพื่อ
การศึกษาค๎นคว๎า จึงเป็นการอํานของผู๎ที่อยูํในวัยเรียน ตลอดจนผู๎ใหญํในวัยท างาน ผู๎อยูํในวัยเรียน
ต๎องการอํานต าราเพื่อให๎มีความรู๎ สอบไลํได๎ ผู๎ใหญํในวัยท างานต๎องการอํานเอกสารทางวิชาการใน
แขนงที่ตนท างานอยูํ ทั้งนี้เพื่อท าความรู๎เหลํานั้นไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของตนให๎
สูงขึ้น การอํานต าราเชิงวิชาการเป็นการศึกษาค๎นคว๎า จึงเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู๎ ท าให๎เกิด
พัฒนาการในการศึกษาวิชาการแขนงตําง ๆ 
 
 
  
 
 

 หนังสือเชิงวิชาการ เป็นหนังสือที่มีความจ าเป็นที่ทุกคนที่อยูํในวัยศึกษาเลําเรียน ครู อาจารย๑ 
นักวิชาการ นักค๎นคว๎าวิจัย อาชีพอิสระบางอาชีพ เชํน นักพูด นักเขียน นักวิจารณ๑ นักเขียนบทภาพยนตร๑ 
และวิทยุโทรทัศน๑ ตลอดจนผู๎สนใจความรู๎เชิงวิชาการทุกคน จ าเป็นต๎องอํานหนังสือต าราเชิงวิชาการ
เป็นสํวนส าคัญ เพื่อค๎นหาหลักทฤษฎีและข๎อเท็จจริงไปอ๎างอิง ดังนั้น การเลือกอํานหนังสือ          
เชิงวิชาการควรมีหลัก ดังน้ี 
 ๑. ชื่อผู้แต่งและวุฒิการศึกษา ถ๎าผู๎แตํงเป็นผู๎มีความรู๎ตรงกับสาขาวิชาที่แตํงหรือเป็นผู๎รู๎     
มีประสบการณ๑ในการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานก็จะมีผลท าใหห๎นังสือเลํมนั้นมีคุณคํานําเชื่อถือมากขึ้น 
 ๒. ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือที่ปรากฏอยูํโดยทั่วไปมักจะมีชื่อคล๎ายกันหรือเหมือนกัน ทั้งนี้ควร
สังเกตสํวนประกอบอื่น ๆ คือ พิจารณาจากหน๎าปกใน หน๎าค าน า หน๎าสารบัญ สารบัญ ภาพ สารบัญ
ตาราง เพื่อศึกษาเนื้อหาและหัวข๎อหลัก 
 ๓. ส่วนเนื้อหา (เนื้อเรื่อง) เป็นสํวนส าคัญของหนังสือ เพราะเนื้อหาจะชํวยให๎ความรู๎เรื่อง
รายละเอียด เนื้อเรื่องที่ดีจะต๎องมีการเรียงล าดับจากต๎นเรื่องไปสูํปลายเรื่อง อยํางมีระเบียบระบบ   
ท าให๎ผู๎อํานเข๎าใจได๎งําย 

บทที่ ๘  
การอ่านต าราเชิงวิชาการ 

 

เรื่องที่ ๑ ส่วนประกอบของหนังสือเชิงวิชาการ 
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 ๔. ส่วนอ้างอิง ควรสังเกตสํวนอ๎างอิงของหนังสือต าราเชิงวิชาการตําง ๆ เชํน เชิงอรรถ 
บรรณานุกรม ประกอบด๎วย เพื่อจะได๎ตรวจสอบดูวําผู๎เขียนมีการค๎นคว๎าข๎อมูลจากแหลํงเอกสารอื่นใด
ที่ควรนําเชื่อถือได๎หรือไม ํ
 ๕. ส่วนประกอบอื่น ๆ ได๎แกํ สํวนประกอบตอนท๎าย เชํน อภิธานศัพท๑ ภาคผนวก ดัชนี   
การใช๎ภาพประกอบและค าบรรยาย ถูกต๎องครบถ๎วนหรือไมํ 
 
 
 
 
 การเลือกอํานหนังสือเชิงวิชาการ งานเขียนประเภทนี้มุํงให๎ความรู๎แกํผู๎อํานเป็นส าคัญ ดังนั้น 
ผู๎อํานควรเลือกอํานหนังสือเชิงวิชาการให๎เหมาะสมกับความต๎องการอําน และการน าไปใช๎ประโยชน๑
เพื่อการศึกษา การท างาน ตลอดจนความรอบรู๎ในศาสตร๑แขนงตําง ๆ การเลือกอํานหนังสือเชิง
วิชาการสามารถแบํงได๎เป็น ๖ ประเภท ดังนี ้
 ๑. ต าราเรียน เป็นหนังสือที่ เรียบเรียงขึ้นเพื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น ๆ 
สํวนประกอบในหนังสือต ารา มาจากเนื้อหาสาระในวิชาแล๎วอาจมีแผนการสอนหรือบทสรุปของแตํละ
บทมีแบบทดสอบ ค าถามทบทวนหรือกิจกรรม ฯลฯ ต าราจึงเป็นสื่อการสอนที่ชํวยให๎การเรียนการ
สอนเป็นไปตามหลักสูตร 
 ๒. เอกสารประกอบการบรรยายหรือการสอนเป็นหนังสือที่ เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช๎
ประกอบการบรรยายหรือการสอนในระดับตําง ๆ นอกเหนือจากความรู๎ในต าราเรียน หรือผู๎สอนอาจ
เพิ่มเติมขยายความเนื้อหาในต าราเรียนเพ่ิมมากขึ้นกวําเดิม เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎เพิ่มขึ้น        
 ๓. หนังสือคู่มือ หนังสือประเภทนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการท าความรู๎ความเข๎าใจ
วิชาบางแขนง เชํน วิชาคอมพิวเตอร๑ คณิตศาสตร๑ ฟิสิกส๑ เป็นต๎น เหมาะส าหรับผู๎ที่ไมํมีเวลา และต๎อง
ศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ตําง ๆ ด๎วยตนเอง 
 ๔. หนังสืออ่านประกอบ หมายถึง หนังสือที่ผู๎สอนแนะน าให๎อํานประกอบการเรียนบางวิชา 
เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในวิชานั้น ๆ เพิ่มขึ้นทั้งในระดับกว๎างและระดับลึก 
 ๕. หนังสืออ้างอิง หนังสือประเภทนี้มีประโยชน๑ตํอนักศึกษาโดยตรง ทั้งในแงํการอํานและ
การเขียนในการศึกษาผลงานทางวิชาการ 
 ๖. หนังสือค้นคว้า หนังสือประเภทนี้จัดเรียบเรียงขึ้นเพื่อประโยชน๑ในการค๎นคว๎าเรื่องราว
ตําง ๆ โดยเฉพาะ เชํน พจนานุกรม สารานุกรมตําง ๆ สรุปผลงานวิจัย รายงานประจ าปี ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีหนังสือค๎นคว๎าประเภทอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ 
 
 
 

เรื่องที่ ๒ การเลือกอ่านหนังสือเชิงวิชาการ 
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 การอํานเอกสารต าราเชิงวิชาการเป็นการอํานเพื่อการศึกษา การอํานประเภทนี้จะต๎อง
รวบรวมสมาชิกและมีความตั้งใจเป็นอยํางมาก เพราะต๎องการอํานอยํางถี่ถ๎วน ต๎องวิเคราะห๑เนื้อหา
และท าความเข๎าใจกับเนื้อหาจนแจํมแจ๎งปราศจากข๎อสงสัย และหากมีข๎อสงสัยจะต๎องแสวงหา
ค าตอบตํอไป ขั้นตอนในการอํานต าราเชิงวิชาการ มีดังน้ี 
 ๑. อ่านอย่างส ารวจ เป็นการท าความรู๎จักสํวนประกอบตําง ๆของต ารา ได๎แกํ ค าน า 
สารบัญ บรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศัพท๑และดรรชนี ควรอํานค าน า สารบัญ ดูเนื้อหาในสํวนที่
เราสนใจอําน ถ๎าต๎องการรายละเอียดเพิ่มเติมควรอํานเอกสารในหนังสืออ๎างอิงได๎ 
 นอกจากนี้ เพื่อให๎ต าราเชิงวิชาการมีความทันสมัยมากขึ้น ควรดูเลํมลําสุด หรือได๎ไมํนาน
เกินไป โดยเฉพาะหนังสือที่มีความก๎าวหน๎าเชิงวิชาการเร็วและทันสมัยมาก ๆ เชํน คอมพิวเตอร๑ 
วิทยาศาสตร๑ วิชาด๎านการชํางตําง ๆ เป็นต๎น 
 ๒. อ่านอย่างวิเคราะห์ เมื่อส ารวจสํวนประกอบตําง ๆ ของหนังสือเชิงวิชาการจบแล๎ว ก็เริ่ม
อํานแตํละหัวข๎ออยํางละเอียด อํานอยํางช๎า ๆ อํานแล๎วคิดตั้งค าถามและพยายามหาค าตอบ ถ๎าติดขัด
ตอนใด ควรหาความรู๎เพิ่มเติมหรือสอบถามจากผู๎รู๎ทันที ควรมีวิจารณญาณในการน าความรู๎ไปใช๎ให๎
เกิดผล 
 ๔. เลือกจ าตอนที่ส าคัญ การอํานต าราเชิงวิชาการตํางกับการอํานหนังสือประเภทอื่น ๆ 
ตรงที่ผู๎อํานอํานด๎วยความจ าเป็นและต๎องจ าเนื้อหาสาระที่อํานให๎ได๎ เพื่อน าไปใช๎ในการสอบหรือ
น าไปใช๎ประโยชน๑อยํางอื่น วิธีการฝึกการจ าอยํางยํอ ๆ มีดังนี้ 
     ๓.๑ ท าเครื่องหมาย กํอนท าเครื่องหมายควรอํานกํอนอยํางน๎อย ๑ เที่ยว จึงท า
เครื่องหมายเพราะจะได๎ทราบข๎อความที่ควรจ าตอนส าคัญได๎ 
     ๓.๒ ท าบันทึกสรุปแนวคิดหลัก ของแตํละยํอหน๎า หรือแตํละข๎อความ กํอนบันทึกควร
อํานให๎จบกํอน ถ๎าข๎อความใดไมํเข๎าใจควรท าเครื่องหมายค าถามไว๎หรืออาจเขียนค าวิจารณ๑ไว๎ข๎าง ๆ 
ข๎อความนั้น และพยายามหาค าตอบให๎ได๎ 
     ๓.๓ การสร้างแผนภูมิ วิธีนี้เป็นวิธีที่สั้นที่สุด ครอบคลุมเนื้อหาได๎มากที่สุด และจ างํายที่สุด 
เหมือนการท าระบบความจ า แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางเน้ือหา หรือประเด็นยํอยกับประเด็นใหญํ 
     ๓.๔ อ่านบ่อย ๆ และอํานอยํางสม่ าเสมอ หนังสือต าราเชิงวิชาการอํานยากกวําหนังสือ
ประเภทอื่น ๆ เนื้อหามีหลักการตําง ๆ ลึกซึ้งและกว๎างขวาง การอํานสม่ าเสมอและทบทวนบํอย ๆ   
จึงท าให๎เข๎าใจมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

เรื่องที่ ๓ แนวการอ่านต าราเชิงวิชาการ 
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ค าฃี้แจง  จงเติมค าและอธิบายค าถามตํอไปนี้ให๎ได๎ใจความสมบูรณ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๘ 

๑. สํวนประกอบของหนังสือเชิงวิชาการ ประกอบด๎วยอะไรบ๎าง 

๑.๑.............................................................................................................................................. 

๑.๒.............................................................................................................................................. 

๑.๓.............................................................................................................................................. 

๑.๔.............................................................................................................................................. 

๑.๕.............................................................................................................................................. 
 
 
 

๒. แนวทางการอํานต าราเชิงวิชาการ ขั้นตอนในการอํานมี ๓ ประการคือ 

๒.๑..............................................................................................................................................

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

๒.๒..............................................................................................................................................

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

๒.๓..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ค าชี้แจง จงเลอืกค าตอบที่ถูกต๎องทีสุ่ด 
๑. การอํานต าราเชิงวิชาการ เป็นการอํานตามข๎อใด 
    ก. การอํานเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ 
    ข. เป็นการอํานเพื่อสอบเลื่อนชั้นหรือระดับ 
    ค. เป็นการอํานเพื่อการศึกษาค๎นคว๎าด๎านวิชาการ 
    ง. การอํานเพื่อฝึกทักษะการเจริญเติบโตของรํางกาย 

๒. การอํานหนังสอืต าราเชิงวิชาการ เหมาะส าหรับวัยใด 
    ก. วัยอนุบาล 
    ข. วัยเด็ก 
    ค. วัยเรียน 
    ง. วัยชรา 

๓. ข๎อใดไม่ใชห่ลักการเลือกอํานหนังสือเชิงวิชาการที่ดี 
    ก. ส านักพมิพ๑ – ตัวแทนจ าหนํายหนังสือเลํมนั้น ๆ 
    ข. ชื่อผู๎แตํง – วุฒิการศึกษา 
    ค. ชื่อหนังสือ – ชื่อเรื่อง 
    ง. เนื้อหาของหนังสือ 

๔. สํวนอ๎างอิงของหนังสือเชิงวิชาการคืออะไร 
    ก. ดัชน ี
    ข. สารบญั 
    ค. ค าน า 
    ง. เชิงอรรถ 

๕. สํวนเนื้อหาของหนังสือเชิงวิชาการ เขียนอยํางไร 
    ก. เขียนอยํางไรก็ได๎ให๎ผู๎อํานเข๎าใจแจํมแจ๎ง 
    ข. เขียนให๎อํานงําย ไมํหายากและมีการอธิบายตํอเนื่องกัน 
    ค. การเรียงล าดับเนื้อเรื่องจากต๎นเรื่องไปสูํปลายเรื่องอยํางมีระบบ 
    ง. การเขียนเนื้อเรื่องจากยากแล๎วอธิบายความหมายของค าให๎อํานงําย 

 

 

แบบทดสอบบทที่ ๘ การอ่านต าราเชิงวิชาการ 
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๖. การเขียนอ๎างอิงมีประโยชน๑กับผู๎อํานอยํางไรบ๎าง 
    ก. ผู๎อํานสามารถรับรู๎วําผู๎เขียนเกํงภาษาอังกฤษหรือไม ํ
    ข. สามารถตรวจสอบความถูกต๎องของเนื้อหาวํานําเชื่อถือหรือไมํ 
    ค. ผู๎อํานรู๎วํามีหนังสืออ๎างอิงกี่เลํม 
    ง. ผู๎อํานสามารถอํานหนังสืออ๎างอิงแทนได๎ 

๗. ข๎อใดไม่ใชห่นังสือเชิงวิชาการ 
    ก. ต าราเรียน 
    ข. หนังสือคูํมือ 
    ค. หนังสือพิมพ๑ 
    ง. เอกสารประกอบบรรยาย 

๘. หนังสือเชิงวิชาการประเภทหนังสือค๎นคว๎า คือข๎อใด 
    ก. โน๏ตบุ๏ค 
    ข. วารสาร 
    ค. หนังสือพิมพ๑ 
    ง. พจนานุกรม 

๙. การอํานหนังสืออํานประกอบเป็นหนังสือที่ผู๎สอนควรแนะน าให๎ผู๎อําน เพ่ือจุดประสงค๑ใด 
    ก. เพื่อชวํยให๎ผู๎อํานมีความรู๎ในวิชานั้น ๆ เพิ่มขึ้น 
    ข. เพื่อท าให๎สามารถสอบแขํงขันเรียนตํอได๎ 
    ค. เพื่อใหผ๎ู๎อํานเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
    ง. เพ่ือสํงเสริมการขายของส านักพิมพ๑ 

๑๐. การอํานตามข๎อใด ผู๎อํานได๎ความรูม๎ากที่สุด 
     ก. อํานอยาํงส ารวจ 
     ข. การอํานวเิคราะห๑ 
     ค. เลือกจ าตอนส าคัญ 
     ง. อํานบทสรุป 
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โทษ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ 

 

อินเตอร๑เน็ต 

 

เครื่องชํวยหา
ความรู ๎

 

เครื่องชํวยหา
ความรู ๎

คุณ   การติดตํอ 
   สื่อสาร 
 

 

เว็บไซต๑ 

   ห๎องสมุด 
อิเล็กทรอนิกส๑ 

   ฐานข๎อมูล 
    ออนไลน๑ 

 ต๎องอาศัย 

 
 
 
 
 
 ป๓จจุบันอินเตอร๑เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราใช๎เข๎าสูํแหลํงข๎อมลูที่ส าคัญยิ่ง ๓ แหลํง 
คือ 

๑. เว็บไซต๑ 
๒. ห๎องสมุดอิเล็คโทรนิกส๑ 
๓. ฐานข๎อมูลออนไลน๑ 
กํอนอื่นควรมีพื้นฐานความเข๎าใจเกี่ยวกับแหลํงข๎อมูลทั้ง ๓ ข๎อนี้ตามสมควร เพื่อจะได๎ใช๎

ประโยชน๑ให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต โปรดสังเกตผังมโนทัศน๑ตํอไปนี้ จะท าให๎เรามองเห็นต าแหนํง
ของเว็บไซต๑ห๎องสมุดอิเล็กโทรนิกส๑ และฐานข๎อมูลออนไลน๑ในเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 

 
ผังมโนทัศนเ์ครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช๎ผิดทางเป็น 
 มีความส าคัญในการเป็น 

 เป็น 

 ใช๎ถูกทางเป็น 
 ควรรู๎จักใช๎เพื่อ 

  กํอให๎เกิด 

บทที่ ๙ 
การอ่านและค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
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การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
 โลกป๓จจุบันอยูํในยุคข๎อมูลขําวสาร ในแตํละวันมีขําวสารแพรํกระจายออกมามากมายและ
รวดเร็ว หนํวยงานองค๑การตําง ๆ บริษัท ห๎างร๎าน ทั้งของรัฐและเอกชนจ าเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลขําวสารอยูํ
ตลอดเวลา ผู๎ใดมีโอกาสเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎อยํางถูกต๎องรวดเร็วก็จะได๎เปรียบผู๎อื่น อินเตอร๑เน็ต
นับวําเป็นแหลํงข๎อมูลขําวสารที่รวดเร็วกว๎างขวางและทันสมัยในป๓จจุบัน เทคโนโลยีด๎านขําวสาร
ข๎อมูลได๎รับการพัฒนาอยํางมาก 
 อินเตอร๑เน็ตเป็นเครือขํายคอมพิวเตอร๑ ที่มีขนาดใหญํที่สุด ครอบคลุมพื้นที่กว๎างขวางที่สุด   
มีอัตราการขยายตัวเร็วที่สุด เป็นแหลํงรวบรวมสารสนเทศจากทั่วโลกเข๎าด๎วยกัน จึงเป็นเหมือน
ขุมทรัพย๑ข๎อมูลขําวสาร สามารถหาข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็วและมากมายมหาศาล ภายในอินเตอร๑เน็ต
ประกอบด๎วยเครือขํายยํอยจ านวนมากที่กระจายอยูํทั่วโลก เครือขํายเหลํานี้เชื่อมโยงเข๎าหากันภายใต๎
หลักเกณฑ๑และมาตรฐานเดียวกัน ท าให๎ผู๎ใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑สามารถติดตํอแลกเปลี่ยนขําวสาร
ข๎อมูลกันได๎ กับผู๎ใช๎คอมพิวเตอร๑เครือขํายอื่น ๆ ได๎สะดวกรวดเร็ว 
 จะเห็นได๎วําการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต เป็นเครื่องมือในการค๎นควา๎หาความรู๎ที่นําสนใจ 
เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วและความกว๎างของข๎อมูล World Wide Web คือระบบให๎บริการด๎าน
การค๎นหาและน าเสนอข๎อมูลขําวสารบนอินเตอร๑เน็ตที่ได๎รับความนิยมที่สุด ผู๎ใช๎บริการจะต๎องมี
โปรแกรมสืบค๎นแหลํงข๎อมูลที่เรียกวํา Web browser แหลํงข๎อมูลที่มีเจ๎าของสร๎างไว๎ส าหรับให๎บริการ 
คือ หน๎าแรกของ Web site เรียกวํา Home page ชํวยให๎สามารถค๎นหาข๎อมูลได๎งําย 
 
 
 
 
 ค าวํา เว็บไซต๑ เป็นค าทับศัพท๑ภาษาอังกฤษ web site หมายถึงที่ตั้งเครือขํายข๎อมูล          
ที่เชื่อมโยงติดตํอถึงกันได๎ทุกหนแหํงทั่วโลก 
 ผู๎ที่เรียนรู๎วิธีใช๎คอมพิวเตอร๑ เพื่อเข๎าสูํเว็บไซต๑มาแล๎ว และทราบวําข๎อมูลที่ต๎องการท า       
อยูํในเว็บไซต๑ช่ืออะไร ก็อาจท าได๎ทันที เชํน หากเราต๎องการหาข๎อมูลเกี่ยวกับภาษาไทย การใช๎ค าและ
ความหมายควรเปิดเว็บไซต๑ของราชบัณฑิตยสถานคือ www.royin.go.th เราก็สามารถเข๎าสูํเว็บไซต๑นี้
ได๎เลย อนึ่ง เว็บไซต๑ตําง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ เราจึงควรติดตามขําวสารข๎อมูลให๎เป็นป๓จจุบัน
อยูํเสมอ 
 การค๎นหาเว็บไซต๑เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลตรงกับที่เราต๎องการ อาจท าได๎ ๒ วิธี คือ 
 ๑. ใช๎ค าค๎น ค าค๎นในที่นี้หมายถึง ค าหลัก (keyword) หรือค าที่มีความส าคัญเป็นหลัก      
ในเรื่องที่เราต๎องการ เชํน ต๎องการข๎อมูลเรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อ ค าหลักก็คือ “ผีเสื้อ” ข๎อมูลเรื่อง
การศึกษานอกโรงเรียน ค าหลักก็คือ “การศึกษานอกโรงเรียน” ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ   
ในจังหวัดชัยนาท ค าหลักก็คือ “ชัยนาท” 

๑. เว็บไซต์ 
 

http://www.royin.go.th/
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การค้นหาเว็บไซต์โดยใช้ค้าค้น “ผีเสื้อ” 
  

 
 

ตัวอย่างการคน้หาเว็บไซต์ โดยใช้ค้าค้น ภาษาอังกฤษ ค้าว่า butterfly 
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๒. ค๎นหาตามหมวดหมูํ วิธีนี้ใช๎ได๎เฉพาะบริการค๎นหาที่ได๎จัดหมวดหมูํเว็บไซต๑ประเภทตําง ๆ 
ไว๎เทํานั้น การจัดหมวดหมูํนี้ แตํละแหํงอาจจัดไมํเหมือนกัน บางแหํงก็แบํงหมวดหมูํไว๎กว๎าง ๆ    
เพียงไมํกี่หมวดหมูํ เชํน พืช สัตว๑ สิ่งประดิษฐ๑ เศรษฐกิจสังคม การเมือง ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา
ประวัติศาสตร๑ เป็นต๎น แตํบางแหํงก็จัดแบํงอยํางละเอียดซอยออกไปมากมาย โดยมักเขียนตาม
ตัวอักษร เพื่อให๎ผู๎ใชค๎๎นหาได๎รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาตามหมวดหมู่อย่างละเอียด 
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 ห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส๑ ห๎องสมุดประเภทนี้จะแตกตํางจากห๎องสมุดทั่วไป เพราะสามารถใช๎
บริการผํานทางอินเตอร๑เน็ต การค๎นหาข๎อมูลสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถค๎นคว๎าได๎จากชื่อเรื่อง     
หัวเรื่อง ชื่อหนังสือ ชื่อผู๎แตํง เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ ( ISBN) เลขมาตรฐานสากลประจ า
วารสาร (ISBN) ส านักพิมพ๑ ปีที่พิมพ๑ เป็นต๎น ซึ่งการค๎นคว๎าในห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส๑สามารถระบุ
ข๎อมูลหรือเงื่อนไขเฉพาะได๎ชัดเจน เชํน ต๎องการทราบผลงานของเจ๎าพระยาคลัง (หน) เฉพาะเกี่ยวกับ
สามก๏ก ราชาธิราช ก็สามารถระบุเงื่อนไขที่เกี่ยวกับชื่อผู๎แตํง คือ เจ๎าพระยาคลัง(หน) และระบุหัวข๎อ
เรื่องคือ สามก๏ก ราชาธิราช ระบบสามารถประมวลผลงานของเจ๎าพระยาคลัง(หน) เฉพาะเรื่องที่เป็น
สามก๏กราชาธิราช เทํานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหน้าจอขณะคน้หาเอกสารสิ่งพิมพ์จากห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

๒. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
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ผลการค้นหาเอกสารสิ่งพิมพ์จากห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ฐานข๎อมูลออนไลน๑ ฐานข๎อมูล คือ แหลํงจัดเก็บข๎อมูลหัวข๎อใดหัวข๎อหนึ่ง หรือหลายหัวข๎อ   
ที่รวบรวมมาจากแหลํงข๎อมูลหลาย ๆ แหลํง จ านวนข๎อมูลในฐานข๎อมูลมีมากมายนับหมื่น แสนหรือ
ล๎านรายการ 
 ออนไลน๑ (online) หมายถึง การเชื่อมโยงผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 
 การสืบค๎นข๎อมลูจากฐานข๎อมลูออนไลน๑ให๎ได๎ตรงตามความต๎องการ อาจใช๎เทคนิคงําย ๆ 
ดังนี้ 
 ๓.๑ ท าความเข๎าใจความหมายของค าเช่ือมที่ส าคัญ ๓ ค า คือ  
       “และ”......  ระบุวํา “สุนทรภู”ํ และ “นิราศภูเขทอง”ข๎อมูลที่ไดจ๎ะเน๎นขอ๎มูลของสุนทรภูํ 
เฉพาะที่เกี่ยวกับ “นิราศภูเขาทอง” จะไปปรากฏเรื่องราวด๎านอ่ืน ๆ เลย 
       “หรือ” ใช๎เพื่อเพิ่มขอบเขตของข๎อมูลให๎กว๎างขึ้น 
       ตัวอยาํง 
       ระบุวํา “ไมตรี ลิมปิชาต”ิ หรือ “พนมเทียน” ข๎อมลูที่ได๎จะเน๎นข๎อมูลที่เกี่ยวกับ “ไมตรี 
ลิมปิชาติ” หรอื “พนมเทียน” ทั้งหมดทีม่ีอยูํในฐานข๎อมลูน้ัน 
       “ไมํ” ใช๎เพื่อลดขอบเขตของข๎อมูล 
       ตัวอยําง 
       ระบุวํา “พนมเทียน” ไมํ “ประวัติ” ข๎อมลูที่ได๎จะเน๎นเรื่องราวของพนมเทียนทุกด๎านจะ
ไมํมีเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพนมเทียนเลย 
 ๓.๒ ใช๎สญัลักษณ๑หากไมํทราบวิธีสะกดค าที่ถูกต๎อง เครื่องหมายค าถาม ? ใช๎แทนอักษร ๑ 
ตัว เครื่องหมาย * ใช๎แทนอักษรหลายตัว 
       ตัวอยําง  
       ต๎องการคน๎เรื่องวิญญาณ แตํไมํแนํใจตัวการันต๑ให๎พิมพ๑ “วิญญา?” 
       ต๎องการคน๎เรื่อง “ป๓ญจวัคคีย๑” แตํไมแํนํใจหรือไมํทราบวําตัวสะกด ให๎พิมพ๑ ป๓ญจวัคคี* 
 ๓.๓ ฐานข๎อมลูอีริก (ERIC database) ซึ่งเป็นฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาให๎ใช๎ค าวํา NEAR 
ส าหรับการค๎นคว๎าที่รวมค าที่ต๎องการด๎วย 
 การค๎นหาข๎อมูลจากฐานข๎อมลูออนไลน๑ที่มีขอ๎มูลอยูํเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต๎องระบุขอบเขต
ของข๎อมูลที่ต๎องการอยํางชัดเจน โดยวิธีเช่ือมค าหลักหลาย ๆ ค า เพื่อกรองให๎ได๎เฉพาะข๎อมูลที่ตรงกับ
ความต๎องการ 

 
 

 
 

๓. ฐานข้อมูลออนไลน์ 
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ภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้ค าเชื่อม 
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ภาพหน้าจอแสดงการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้ค้าเชื่อม 
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 ผู๎ที่มีข๎อมูลมากหรือมีระบบการสืบค๎นข๎อมลูที่ดี ย๎อมมีโอกาสที่จะเข๎าถึงข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑
และน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎ การสืบค๎นข๎อมูลมีประโยชน๑ ดังตํอไปนี้ 

๑. ใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
๒. การพัฒนาตนเอง 
๓. การประกอบอาชีพ 
๔. การพัฒนาอาชีพ 
๕. การธ ารงสังคมให๎เจริญก๎าวหน๎า 
๖. การพัฒนาสังคมให๎เจรญิก๎าวหน๎า 
๗. เรียนรู๎เพ่ือการศึกษาและบันเทิงใจ 
จะเห็นได๎วําข๎อมูลขําวสารมีความส าคัญทั้งตํอตนเองและสํวนรวม มีการพัฒนาอาชีพและ

สังคม ผู๎ที่รู๎จักน าข๎อมูลไปใช๎อยํางเหมาะสม ยํอมได๎รับประโยชน๑จากข๎อมูลมากกวําผู๎อื่น ในโลกยุค
ข๎อมูลขําวสารในป๓จจุบันนั้น มีข๎อมูลขําวสารจ านวนมากที่แพรํหลายทั่วถึงกันทั้งที่มีประโยชน๑และไมํมี
ประโยชน๑ มีแหลํงข๎อมูลขําวสารที่กว๎างขวางทันสมัย รวดเร็วแตํในขณะเดียวกันก็ไมํมีขอบเขตจ ากัด 
จึงควรเลือกข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ ใช๎วิจารณญาณในการกลั่นกรองข๎อมูล เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง
เหมาะสม และมีประโยชน๑มากที่สุดทั้งตํอตนเองและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูล 
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ค าฃี้แจง  จงเติมค าและอธิบายค าถามตํอไปนี้ให๎ได๎ใจความสมบูรณ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๙ 

๑. เว็บไซต๑ หมายถึง 

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

๒. ห๎องสมุดอิเล็คโทรนิกส๑  คืออะไร จงอธิบาย 

.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
๓. ฐานข๎อมูลออนไลน๑  หมายถึง 

.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ค าชี้แจง  เลือกค าตอบที่ถูกต๎องที่สุด 
๑. “อินเตอร๑เน็ต” มีข๎อเปรยีบเทียบได๎ตามข๎อใด 
    ก. เครื่องสมองกล 
    ข. การศึกษาตลอดชีวิต 
    ค. ขุมทรัพย๑ข๎อมูลขําวสาร 
    ง. ขุมทรัพย๑สุดขอบฟูา 

๒. “Web browser” มีความส าคัญอยํางไร 
    ก. โปรแกรมสืบค๎นข๎อมลู 
    ข. โปรแกรมหาข๎อมูลภายในประเทศ 
    ค. โปรแกรมหาข๎อมูลสํวนบุคคล 
    ง. โปรแกรมหาข๎อมูลบรษิัท 

๓. ที่ตั้งเครือขํายข๎อมูลที่เชื่อมโยงติดตํอถึงกันได๎ทุกหนแหํงทั่วโลก เรียกวําอะไร 
    ก. ห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส๑ 
    ข. ฐานข๎อมูลออนไลน๑ 
    ค. เว็บไซต๑ 
    ง. โฮมเพจ 

๔. ถ๎าต๎องการฐานข๎อมูลเรื่อง “วงจรชีวิตของผีเสื้อ” ค าหลกัคือออะไร 
    ก. วงจร 
    ข. ผีเสื้อ 
    ค. ชีวิต 
    ง. ถูกทุกขอ๎ 

๕. ห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส๑ตํางจากห๎องสมุดทั่วไปอยํางไร 
    ก. มีส านักงานอยูํในชุมชน 
    ข. มีบรรณารักษ๑คอยให๎บริการ 
    ค. ยืม – คืนหนังสือที่ห๎องสมุดได๎ 
    ง. ใช๎บริการผํานอินเตอร๑เน็ต 
 
 

แบบทดสอบบทที่ ๙ การอ่านและค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
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๖. ถ๎านักศึกษาต๎องการศึกษา e-learning online หลักสูตร กศน. ควรเปิดค าหลักตามข๎อใด 
    ก. กศน. 
    ข. กรม กศน. 
    ค. สถาบัน กศน. 
    ง. ส านักงาน กศน. 

๗. ฐานข๎อมลูออนไลน๑ หมายถึงอะไร 
    ก. การเก็บข๎อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
    ข. แหลํงจดัเก็บข๎อมูลโดยเช่ือมโยงผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 
    ค. แหลํงจดัเก็บข๎อมูลทางเว็บไซต๑ตําง ๆ มารวมกัน 
    ง. การเก็บข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือส ารองไว๎ใช๎ในยามจ าเป็น 

๘. การสืบค๎นข๎อมูลจากฐานข๎อมูลออนไลน๑ มีค าเชื่อมที่ส าคัญ ๓ ค า คืออะไร 
    ก. และ – หรือ – ไม ํ
    ข. เป็น – อยูํ – คือ 
    ค. ไม ํ– คือ – ถ๎า 
    ง. หรือ – ถ๎า – เป็น 

๙. ถ๎าเราต๎องการค๎นคว๎าเรือ่งวิญญาณ แตํไมํแนํใจตัวสะกด-การันต๑ ให๎พมิพ๑ค าวําอะไร 
    ก. พิมพ๑วิญ........... 
    ข. พิมพ๑ “วิญญาณ” 
    ค. พิมพ๑ ? “วิญญา” 
    ง. พิมพ๑ “วิญญา?” 

๑๐. ประโยชน๑ของการสืบค๎นข๎อมูล หมายถงึข๎อใด 
     ก. ใช๎พัฒนาตนเองและด าเนินชีวิต 
     ข. ใช๎ในการสอบไลํปลายภาค 
     ค. การค๎นหาบุคคลต๎องสงสัย 
     ง. ใช๎ในการกลั่นแกล๎งคูํตํอสู๎ 
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 การศึกษาค๎นคว๎าหาข๎อมูลเพื่อการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู๎เรียนจะต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับ
แหลํงข๎อมูล โดยเฉพาะห๎องสมุดประชาชนและห๎องสมุดเฉพาะเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ผู๎เรียนต๎องทราบ
แหลํงข๎อมูลที่มีอยูํเป็นจ านวนมาก ซึ่งแตํละแหํงจะให๎ความรู๎ในเรื่องตําง ๆ กัน ดังนั้น เพื่อความ
สะดวกในการค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูล แหลํงข๎อมูลตําง ๆ ที่ส าคัญ คือ 

๑. ห๎องสมุดประชาชนและเว็บไซต๑ห๎องสมุด 
๒. อุทยานการเรียนรู ๎
๓. หอสมุดแหํงชาติและห๎องสมุดเฉพาะ 

 
 
 

 เป็นสถานที่รวบรวมความรู๎ตําง ๆ เกือบครบถ๎วน เชํน หนังสือ ต ารา เอกสาร สิ่งพิมพ๑      
สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุทุกประเภท ห๎องสมุดมีอยูํทั่วไป ทั้งห๎องสมุดแหํงชาติ ห๎องสมุด
ประชาชนของกรุงเทพมหานคร ห๎องสมุดของส านักงาน กศน. ตลอดจนห๎องสมุดสถานศึกษาแตํละแหํง 
  
เว็บไซต์ห้องสมุด 
 ห๎องสมุดในป๓จจุบันที่ทันสมัย จะต๎องมีเว็บไซต๑ (web site) และโปรแกรมจัดระบบงาน
ห๎องสมุด ลักษณะส าคัญ 

๑. มีเนื้อหาความรู๎ที่เป็นประโยชน๑ตํอผู๎ใช๎ 
๒. มีเครื่องมือสืบค๎นหาข๎อมูลในลักษณะ Library Catalog หรือ Online Public Access 

Catalog 
๓. มีข๎อมูลที่ผู๎ใช๎ต๎องการ 
๔. สืบค๎นออนไลน๑ได๎ ๒๔ ชั่วโมง 
ป๓จจุบันการสร๎างเว็บไซต๑และเว็บบล็อก (Blog หรือ Weblog) เป็นเรื่องงํายเนื่องจาก         

มีโปรแกรมส าเร็จรูปชํวย ท าให๎งํายตํอการสร๎างเองโดยผู๎ ใช๎ทั่วไป เป็นการประชาสัมพันธ๑              
ผํานอินเตอร๑เน็ตที่สะดวกที่สุด เชํน การพัฒนาเว็บบล็อกและการสร๎างเว็บไซต๑ด๎วยตนเอง 

นอกจากนี้ยังมี rss feed ที่สร๎างบริการข๎อมูลขําวสารผํานเว็บไซต๑ห๎องสมุดได๎โดยงําย        
ดูตัวอยํางการบริการดังกลําวได๎ที ่

http://Library.spy.ac.th 
http://www.dekkid.com/dekkid.htm 

บทที่ ๑๐  
แหล่งค้นคว้าหาขอ้มูลห้องสมุดประชาชน/ห้องสมุดเฉพาะ

เฉพาะ 

 

๑. ห้องสมุดประชาชนและเว็ปไซต์ห้องสมุด 
 

http://library.spy.ac.th/
http://www.dekkid.com/dekkid.htm
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และเทคโนโลยอีินเตอร๑เน็ตที่มีการบริการสื่อดิจิตัลออนไลน๑ ท าให๎มีการพัฒนามาตรฐาน DOI  
( Digital Object Identifier) ซึ่งเป็นการใช๎รหัสเอกลักษณ๑แกํสื่อดิจิทัล ซึ่งใช๎หลักการเดียวกับรหัส 
ISBN ซึ่งเป็นรหัสเอกลักษณ๑ประจ าหนังสือ แตํมีการขยายขีดความสามารถของการใช๎งานได๎มากกวํา 
 ตัวอย่าง เวบ็ไซต๑ห๎องสมุดประชาชนและอื่น ๆ 
 ๑. ห๎องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 
     www.bfybook.com 
     http://www.th.tripadvisor.com 
 ๒. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัด 
     http://www.dnfe๕.nfe.go.th 
 ๓. ห๎องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธาน ี
     http://www.udonlibrary.freehostia.com 
 ๔. ห๎องสมุดมหาวิทยาลัย 
     - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
       http://www.lib.ku.ac.th/ 
     - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
       http://www.libraru.cmu.ac.th/ 
     - ส านักหอสมุดกลาง มศว. 
       http://www.lib.swu.ac.th/ 
     - หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหิดล 
       http://www.li.mahhidol.ac.th/ 

 

เว็บไซต์ของส านักงาน กศน. 
 ห๎องสมุดประชาชนของส านักงาน กศน. มีอยูํทั่วประเทศ ทุกจังหวัดและทุกอ าเภอ การหา
ข๎อมูลทางเว็บไซต๑ของส านักงาน กศน. มีดังนี ้

๑. เว็บไซต๑ ส านักงาน กศน.   www.nfe.go.th 
๒. สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

http://www.esan.nfe.go.th 
๓. สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

http://www.northeducation.ac.th 
 ๔.  สถาบัน กศน. ภาคกลาง 
      http://www.๒๐๒.๑๔๓.๑๔๘.๘๓/lg๓/Index.php 

๔. สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 
http://eastern.nfe.go.th/etraining/ 

http://www.bfybook.com/
http://www.th.tripadvisor.com/
http://www.dnfe5.nfe.go.th/
http://www.udonlibrary.freehostia.com/
http://www.lib.ku.ac.th/
http://www.libraru.cmu.ac.th/
http://www.lib.swu.ac.th/
http://www.li.mahhidol.ac.th/
http://www.nfe.go.th/
http://www.esan.nfe.go.th/
http://www.northeducation.ac.th/
http://www.202.143.148.83/lg3/Index.php
http://eastern.nfe.go.th/etraining/
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๕. สถาบัน กศน. ภาคใต๎ 
http://south.nfe.go.th/etraining/ 
 

 
 
 
 ส านักงานอุทยานการเรียนรู๎ สังกัดส านักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎ (องค๑กรมหาชน) 
สํวนบริการชั้น ๘ Dazzie Zone ศูนย๑การค๎าเซ็นทรัลเวิลด๑ เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย๑ เวลา ๑๑.๐๐ 
– ๒๐.๐๐ น. (ปิดวันจันทร๑) โทร. ๐๒-๒๕๗-๔๓๐๐ / www.tkpark.or.th มีกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
สนใจ ยกตัวอยําง กิจกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ เชนํ 
 ๑. กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ IT เชํน มีการอบรม IT Workshop เรื่อง การใช๎งาน
อินเตอร๑เน็ตเบื้องต๎นส าหรับผู๎พิการ อบรมการใช๎คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น การใช๎โปรแกรม เรียนรู๎การใช๎
โปรแกรม Dreamweaver เป็นต๎น 
 ๒. นิตยสารออนไลน๑ Read Me Egazine บนเว็บไซต๑ www.tkpark.or.th 
 ๓. ติดตามขําวสารกิจกรรม Tk park ได๎ที่ www.facebook.com/tkparkclub 
 ๔. ตารางการฉายภาพยนตร๑ ณ ห๎องมินิเธียเตอร๑ โครงการความรํวมมือระหวํางส านักอุทยาน
การเรยีนรู๎และหอภาพยนตร๑ (องค๑การมหาชน) 
 ๕. ห๎องสมุดมีชีวิตเคลื่อนที่ Tk Mobile Library สนใจกิจกรรมติดตํอสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติม
ที่ ๐๒-๒๕๗-๔๓๐๐ ตํอ ๔๐๘ 
 
 
 
 
 หอสมุดแหํงชาติ สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยูํที่ ถนนสามเสน เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  Website www.nlt E-mail nlt.go.th โทรศัพท๑ ๐๒-๒๘๑-๕๒๑๐ , ๐๒-๒๘๑-
๕๓๑๓ , ๐๒-๒๘๑-๗๕๔๓ 
 มีอะไร อยูํที่ไหนในหอสมุดแหํงชาต ิ
 เวลาเปิดบริการ     วันจันทร๑ – วันศุกร๑     ๐๙.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. 
                       วันเสาร๑ – วันอาทิตย๑   ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
                                หยุดวันนักขัตฤกษ๑ วันหยุดชดเชย และวันหยุดพิเศษอื่น ๆ 
 
 
 

๒. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
 

๓. หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดเฉพาะ 

 

http://south.nfe.go.th/etraining/
http://www.tkpark.or.th/
http://www.tkpark.or.th/
http://www.facebook.com/tkparkclub
http://www.nlt/
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 ชั้นที่ ๑  
๑. บริการรับฝากของ 
๒. บริการตอบค าถาม และประชาสัมพันธ๑ 
๓. บริการสืบค๎นสารสนเทศ ฐานข๎อมูลห๎องสมุด 

- IPAC 
- INTERNET 
- CD-ROM 
- (ห๎อง ๑๐๔) 

๔. ห๎องจัดนิทรรศการ 
๕. ห๎องบริการวารสารและหนังสือพิมพ๑ กฤตภาค จุลสาร (ห๎อง ๑๐๓) 
๖. ห๎องดอกไม๎สด (ห๎อง ๑๓๑) 

ชั้นที่ ๒ 
๑. บริการหนังสือสังคมศาสตร๑และภาษาศาสตร๑ (ห๎อง ๒๐๔) 
๒. บริการหนังสือวิทยาศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑ (ห๎อง ๒๐๕) 
๓. บริการหนังสือเบ็ดเตล็ด ปรัชญา และศาสนา (ห๎อง ๒๑๓) 
๔. บริการหนังสือแบบเรียน มุม มสธ. มุมรามค าแหง เกาหลี (ห๎อง ๒๑๔) 

ชั้นที่ ๓ 
๑. บริการหนังสือศิลปะ วรรณคดี ภูมิศาสตร๑ และประวัติศาสตร๑ (ห๎อง ๓๐๒) 
๒. บริการหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย หนังสืออนุสรณ๑ และงานนิพนธ๑ของหลวงวิจิตร

วาทการ (ห๎อง ๓๐๓) มุมสารสนเทศภาษาจีน 
๓.  บริการหนังสือสํวนตัวและงานนิพนธ๑ของพระยาอนุมานราชธน (ห๎อง ๓๐๔) 
๔. บริการหนังสือหายาก (ห๎อง ๓๑๓) 
๕. บริการผลิตโสตทัศนวัสดุ ถํายไมโครฟิล๑ม ไมโครฟิช อัดขยายภาพ (ห๎อง ๓๐๘) 

ชั้นที่ ๔ 
๑. บริการหนังสือตัวเขียนและจารึก (ห๎อง ๔๐๒) 
๒. บริการวารสารและหนังสือพิมพ๑ฉบับย๎อนหลัง 
๓. บริการมุมเอกสาร วารสารและหนังสือภาษาจีน (ห๎อง ๔๐๓) 

ชั้นที่ ๕ 
๑. บริการวิทยานิพนธ๑ 
๒. บริการรายงานการวิจัย 
๓. บริการศึกษา ค๎นคว๎าต๎ูไทยโบราณ 
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ห้องสมุดเฉพาะ 
 ห๎องวชิราวุธานุสรณ๑ 

๑. บริการพระราชนิพนธ๑ รัชกาลที่ ๖ 
๒. ห๎องนิทรรศการถาวร 
๓. ห๎องทดลองประชาธิปไตย (ดุสิตธานี) 
๔. ห๎องสมุดกล๎วยไม๎ ระพี สาคริก 

ห๎องสมุดดนตรี ทูลกระหมํอมสิรินธร 
๑. บริการหนังสือวารสารเกี่ยวกับดนตร ี
๒. โน๎ต เพลง 
๓. โสตทัศนศึกษาด๎านดนตรีทุกประเภท 

หอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๙ 
      บริการโน๎ตเพลงและเพลงพระราชนิพนธ๑ 
หอเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช 
      ๑. บริการหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ๑ 
      ๒. เอกสารประชามติถวายพระราชสมัญญานาม “ภูมิพลมหาราช” 
      ๓. บริการข๎อมูลและเอกสารรัฐสภา 
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ค าฃี้แจง  จงเติมค าและอธิบายค าถามตํอไปนี้ให๎ได๎ใจความสมบูรณ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๑๐ 

๑. ห๎องสมุดประชาชน คืออะไร 

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

๒. ส านักอุทยานการเรียนรู๎ มีกิจกรรมอะไรบ๎าง 

.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓. หอสมุดแหํงชาติมีกิจกรรมอะไรบ๎าง 

.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ค าชี้แจง     จงเลือกค าตอบที่ถูกต๎องที่สุด 
๑. สิ่งที่ส าคญัที่สุดในการค๎นคว๎าหาความรู๎ที่ห๎องสมุดประชาชนคืออะไร 
    ก. ไปศึกษากับเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด 
    ข. ระยะทางเดินทางไปห๎องสมุด 
    ค. จะต๎องมีความรู๎เรื่องแหลํงข๎อมูล 
    ง. จ านวนหนังสือของห๎องสมุด 

๒. ห๎องสมุดประชาชน คืออะไร 
    ก. สถานทีร่วบรวมความรู๎ด๎านตําง ๆ 
    ข. สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือเรียน 
    ค. สถานทีท่ างานของเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมดุ 
    ง. สังกัดส านักงาน กศน. 

๓. ห๎องสมุดที่ทันสมัยในป๓จจบุัน จะต๎องมีอะไรเป็นส าคัญ 
    ก. มีสถานที่เป็นของตัวเอง 
    ข. เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด 
    ค. ผู๎ใช๎บริการ 
    ง. เว็บไซต๑ 

๔. เครื่องมือสบืค๎นหาข๎อมูลในลักษณะ Library Catalog คืออะไร 
    ก. A-Net 
    ข. OPAC 
    ค. APAC 
    ง. O-Net 

๕. ข๎อใดเป็นเว็บไซต๑ห๎องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 
    ก. www.bfybook.com 
    ข. www.dnfe๕.nfe.go.th 
    ค. www.lib.ku.ac.th 
    ง. www.library.cmu.ac.th 
 

แบบทดสอบบทที่ ๑๐  
แหล่งค้นควา้หาข้อมูลห้องสมุดประชาชน/ห้องสมุดเฉพาะ 

 

http://www.bfybook.com/
http://www.dnfe5.nfe.go.th/
http://www.lib.ku.ac.th/
http://www.library.cmu.ac.th/
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๖. ถ๎าเราต๎องการหาข๎อมูลเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยมหิดล ควรเข๎าไปที่ 
    ก. www.li.mdol.ac.th 
    ข. www.li.usmd.ac.th 
    ค. www.library.mahi.ac.th 
    ง. www.li.mahhidol.ac.th 

๗. ส านักอุทยานการเรียนรู๎ เปิดบริการอะไรบ๎าง 
    ก. ห๎องสมุดประชาชนสี่มุมเมือง 
    ข. กิจกรรมการเรียนรู๎ IT 
    ค. หนังสือรายวันออนไลน๑ 
    ง. TV ออนไลน๑ ๒๔ ชั่วโมง 

๘. หอสมุดแหงํชาติ บริการประชาชนอะไรบ๎าง 
    ก. CD-ROM 
    ข. อบรม IT 
    ค. นิทรรศการเคลื่อนที ่
    ง. ห๎องสมุดเคลื่อนที ่

๙. ข๎อใดไม่ใชห่๎องสมุดเฉพาะของหอสมุดแหํงชาติ 
    ก. ห๎องดอกไม๎สด 
    ข. ห๎องระพีสาคริก 
    ค. ห๎องพระยาอนุมานราชธน 
    ง. ห๎อง ดร.ประเสริฐ ณ นคร 

๑๐. ข๎อใดเป็นห๎องสมุดเฉพาะ 
      ก. ห๎องสมุดประชาชนอ าเภอปากเกร็ด 
      ข. ห๎องสมุดประชาชนเขตประเวศ 
      ค. หอสมุดแหํงชาติ 
      ง. หอวชิราวุธานุสรณ๑  
 
 
 
 
 
 

http://www.li.mdol.ac.th/
http://www.li.usmd.ac.th/
http://www.library.mahi.ac.th/
http://www.li.mahhidol.ac.th/
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๑. การอ่านเพือ่น าไปใช้การประกอบอาชพีช่างตา่ง ๆ 
 ป๓จจุบันประเทศไทยมีการประกอบอาชีพด๎านชํางตําง ๆ เป็นจ านวนมาก เชํน ชํางไฟฟูา    
ชํางเครื่องปรับอากาศ ชํางเครื่องยนต๑ ชํางเชื่อม เป็นต๎น ดังนั้น การอํานเพื่อการประกอบอาชีพชํางนั้น   
มีมากมาย จะขอยกตัวอยําง ชํางเชื่อม ชํางกํอสร๎างและชํางเครื่องปรับอากาศ เชํน 
 
 
 
  

 ถ๎าหากเราจะประกอบอาชีพด๎านการเชื่อม ควรท าความรู๎จักศัพท๑เทคนิคตําง ๆ ที่ใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ ดังนั้นการอํานเรื่องศัพท๑การเชื่อม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จึงเป็นสิ่งที่ควรท า 
ยกตัวอยําง ศัพท๑ชํางเช่ือม ยกตัวอยําง เชํน 

- เครื่องก าเนิดไฟฟูา เชื่อมกระแสสลับ 
- แรงดันเข๎า 
- การเช่ือมขั้วสลับ 
- หัวตัดวงแหวน 
- เวลาพัลส๑ 
ศัพท์การเชื่อม (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
- เวลาอาร๑ก (arcing eime) 
- การเช่ือมจุดอาร๑ก (arc spot welding) 
- เขตรอยเชื่อม (weld junction) 

 
 
 

เอกสารที่ควรศึกษา เชํน คูํมือชํางกํอสร๎าง ซึ่งมีอยูํที่ห๎องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยตําง ๆ 
หรือ ห๎องสมุดประชาชนตําง ๆคูํมือชํางกํอสร๎าง ซึ่งกองบรรณาธิการท าเนียบชํางเป็นผู๎รวบรวม     
เป็นหนังสือที่ควรจะศึกษา หาความรู๎กํอนการประกอบอาชีพชํางกํอสร๎าง เพราะได๎รวบรวมการ
ปฏิบัติงานกํอสร๎าง หลักการ เทคนิค และรูปแบบของการท างาน หลักการและวิธีการส าหรับงานนั้น ๆ 
ข๎อมูลในเลํมประกอบด๎วยข๎อมูลทั่วไป งานดิน งานไม๎ งานปูน งานคอนกรีต งานเหล็ก งานไฟฟูา  
งานประปา งานสี 
(หนังสือเลํมนี้เป็นหนังสืออ๎างอิง อยูํที่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

บทที่ ๑๑ 
การอ่านเพื่อการประกอบอาชีพ 

 

ช่างเชื่อม 

ช่างก่อสร้าง 
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 เอกสารที่ควรศึกษาส าหรับการอํานเพื่อการประกอบอาชีพชํางเครื่องปรับอากาศ กํอนอื่น   
ขอแนะน าให๎รู๎จักพจนานุกรม ศัพท๑เครื่องปรับอากาศ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ๑ครั้งที่ ๑ 
พ.ศ.๒๕๔๑ ให๎ผู๎สนใจทราบ เชํน เครื่องปรับอากาศ, เครื่องเปุาลม, จานใบพัด, ชุดควบแนํน,      
เรื่องอากาศ  เป็นต๎น 
  
 
 

ศัพท์เครื่องดื่ม 
คาปูชิโน       -     เป็นภาษาอิตาเลียน หมายถึง กาแฟ 
เครื่องดื่มแชมเปญ     -     คือ ไวน๑ที่มีการหมัก ๒ ครั้ง จนเกิดมีฟอง มีกลิ่นและรสชาติที่ 
         นุํมลิ้น มีฟองที่ละเอียดอํอน 
ไวน๑อํุน (Mulled Wine) -     คือ การน าสมุนไพรและสํวนผสมตําง ๆ มาต๎มให๎ขึ้นฟองแล๎ว 
         หรี่ไฟอํอน ๆ  อุํนตํออีก ๕-๑๐ นาที แล๎วน าเอาสมุนไพรออก, 

      เทไวน๑ใสํลงไป น ามาดื่มในขณะที่ยังอํุน 
 
 

๒. การอ่านเพื่อน าไปประกอบอาชีพค้าขาย 
 การอํานเพื่อน าไปใช๎การประกอบอาชีพค๎าขาย ในยุคป๓จจุบันนับวํามีมาก อยํางกว๎างขวาง   
ทั้งสื่อเอกสาร วารสาร หนังสือ ประมวลศัพท๑ธุรกิจ อินเตอร๑เน็ต ฯลฯ ในที่นี้ จะขอยกตัวอยํางสื่อ
เอกสารที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ ค๎นคว๎า ส าหรับผู๎ที่จะประกอบอาชีพค๎าขาย ขอแนะน าให๎อําน ดังตํอไปน้ี 
 ๑. หนังสือค าอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ โดย ม.ร.ว. สฤษดิคุณ   
กิติยากร โดยส านักพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย เป็นหนังสืออ๎างอิง ในห๎องสมุดตําง ๆ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับศัพท๑ทางธุรกิจที่ใช๎ทั่วไป เชํน การโฆษณา การประกันภัย การจัดการงานบุคคล การบริหาร 
เป็นต๎น ขอยกตัวอยํางค าศัพท๑ที่เกี่ยวกับการค๎าขาย มีดังนี้ การบริหารเวลา การศึกษาเวลาปฏิบัติงาน        
คํา (คําซึ่งคิดเป็นเงิน) เงินสดเก็บในธนาคาร คําจ๎าง เงินทุนหมุนเวียน สมุดบัญชีเงินสด เป็นต๎น 
 ๒. หนังสือรู้เฟื่องเรื่องศัพท์ การบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน๑และ
คณะ เป็นหนังสือที่นําอํานเลํมหนึ่ง ส าหรับผู๎ที่จะประกอบอาชีพการค๎าขาย เพราะมีข๎อมูลครบถ๎วน
เกี่ยวกับบัญชี โฆษณา การเงิน การพัฒนาบุคคล บริหาร การตลาด พฤติกรรมคนในองค๑กร การผลิต 
การปฏิบัติตน รวมถึงการวิจัย ถ๎าหากผู๎สนใจจะประกอบอาชีพค๎าขาย ควรศึกษาเป็นอยํางยิ่ง จะเป็น
ข๎อมูลประกอบการพิจารณาการประกอบอาชีพและตัดสินใจ ค๎าขายได๎  
๓. การอ่านเพื่อน าความรู้ไปประกอบอาชีพการเกษตร 
 ศัพท์เกษตร สาขาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นหนังสือพจนานุกรมศัพท๑เกษตรอังกฤษ – 
ไทย ที่นําสนใจมาก จัดท าโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง เป็นศัพท๑

ช่างเครื่องปรับอากาศ 
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ทางด๎านชํางกลเกษตร จ านวน ๑๕๒ หน๎า มีค าศัพท๑ที่นําสนใจมากมาย เชํน fail/เฟล/vt นวดธัญพืช  
๑) ทํอนไม๎ หรือทํอนวัสดุผูกตํอกันด๎วยเชือกหรือหมุด ท าให๎หมุนได๎อิสระใช๎ตีนวดให๎เมล็ดธัญพืชหลุด
ออกจากลวงหรือต๎น 
 หนังสือร้อยพรรณพฤกษา ไม้กระถาง เป็นหนังสือเกี่ยวกับพรรณไม๎ ปลูกแล๎วเป็นมงคลตํอ
ชีวิต วิธีการดูแลรักษาต๎นไม๎กระถาง อาํนแล๎วสามารถน าไปประกอบอาชีพได๎ เพราะไม๎กระถางเป็นไม๎
ยอดนิยมส าหรับผู๎รักต๎นไม๎ รายละเอียดของเนื้อหาภายในเลํม เชํน ไม๎กระถาง กระถางแพตําง ๆ วิธี
ปลูก การดูแลไม๎กระถาง ป๓ญหาโรค และแมลง การเลือกพรรณไม๎ ฯลฯ 
 หนังสือแคลตัส ไม้ดอกไม้ประดับ ของ วชิรพงศ๑ หวลบุตตา ส านักพิมพ๑บ๎านและสวน เป็น
หนังสือที่อํานแล๎วสามารถได๎ความรู๎ท าการเกษตรไม๎ดอกไม๎ประดับ มีภาพสี่สีสวยงาม 
 หนังสือข้อมูลจ านวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๒ ของกรมปศุสัตว๑ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑ ก็เป็นหนังสือที่นําอํานส าหรับผู๎ที่จะประกอบอาชีพปศุสัตว๑ เพราะมีข๎ อมูลและ
น าเสนอข๎อมูลปศุสัตว๑ในประเทศไทย ข๎อมูลนี้จะเป็นประโยชน๑และสามารถใช๎ประกอบการตัดสินใจ 
วางแผนทางด๎านการประกอบอาชีพปศุสัตว๑ ตํอไป 
 การประกอบอาชีพทางการเกษตรผู๎สนใจควรอํานหนังสือวารสารและสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพเกษตร โดยเฉพาะรายงานผลการวิจัยโดยการน ารํองเพื่อพัฒนา  การเกษตรกรรม
ยั่งยืนของเกษตรรายยํอย ประจ าปีงบประมาณ (๒๕๔๔-๒๕๔๕) ได๎รายงานถึงผลการวิจัยในด๎านตําง ๆ  
เชํน การปรับปรุงบ ารุงดิน สารเคมีการเกษตร และการใช๎สมุนไพรแทนสารเคมี พันธุกรรมพื้นหินใน
ระบบเกษตรยั่งยืน เกษตรกรรมยั่งยืนที่เหมาะสม การเลี้ยงสัตว๑ในระบบเกษตรยั่งยืน เป็นต๎น 
 ตํอไปนี้เป็นตัวอยําง หนังสือหรือเอกสาร การประกอบอาชีพการเกษตรที่มีขายในท๎องตลาด
ป๓จจุบัน เชํน 
 ๑. หนังสือไมํดอก ไม๎ประดับ เชํน การปลูกลีลํวดี, กุหลาบ เป็นต๎น 
 ๒. หนังสือการปลูกยางพาราหรือพืชเศรษฐกิจตําง ๆ  
 ๓. หนังสอืเกษตรอินทรีย๑หรือการปลูกพืชไมํใช๎สารเคมี 
 นอกจากนั้น ยังมีวารสารเกี่ยวกับการเกษตรที่นําสนใจ ของกรมวิชาการเกษตร คือ 
หนังสือพิมพ๑กสิกร ออกราย ๒ เดือน มีเนื้อหาที่นําสนใจมาก ยกตัวอยํางปีที่ ๘๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม 
– กุมภาพันธ๑  ๒๕๕๔ มีเนื้อหา เกี่ยวกับกาแฟสด ผ๎าไหมยกล าพูน การดูแลสวนยางพาราหลังน้ าทํวม 
อาหารปลอดภัย : สวนสละสุมาลีเจ๏ตุํม การใช๎ประโยชน๑จากสมุนไพรมหัศจรรย๑ น้ ามันมะพร๎าว ฯลฯ 
นอกจากนั้นยังมี จดหมายขําวผลิใบของกรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับก๎าวใหมํการวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เชํน จดหมายขําว “ผลิใบ” ฉบับปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเรื่องที่
นําสนใจ เชํน ศูนย๑ต๎นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ๑พืช : ความหวังของชาวนา กรมวิชาการ
เกษตรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา เป็นต๎น สํวนวารสารธุรกิจอาหารสัตว๑ของสมาคม
ผู๎ผลิตอาหารสัตว๑ไทย ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว๑ที่นําศึกษาและอํานประดับความรู๎  
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ค าฃี้แจง  จงเติมค าและอธิบายค าถามตํอไปนี้ให๎ได๎ใจความสมบูรณ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๑๑ 

๑. จงยกตัวอยํางศัพท๑ทางชํางมา ๑๐ ค า 
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๒. ถ๎าหากนักศึกษาค๎นคว๎าความรู๎ทางด๎านการเกษตรควรอํานหนังสืออะไรบ๎าง 
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ค าชี้แจง     จงเลือกค าตอบที่ถูกต๎องที่สุด 
๑. ศัพท๑ชํางเช่ือมคือข๎อใด 
    ก. แรงดันเรํง 
    ข. งานประปา 
    ค. เครื่องเปุาลม 
    ง. ชุดควบแนํน 

๒. “........งานปูน งานไม๎ งานคอนกรีต......” หมายถึงชํางใด 
    ก. งานบ๎าน 
    ข. งานกํอสร๎าง 
    ค. งานโยธา 
    ง. งานทางหลวง 

๓. ข๎อใดไม่ใชศ่ัพท๑ชํางเช่ือม 
    ก. เวลาอาร๑ก 
    ข. การเช่ือมจุดอาร๑ก 
    ค. เขตรอยเชื่อม 
    ง. จุดเชื่อมตํอกัน 

๔. การที่เราจะประกอบอาชีพชํางหรือค๎าขาย สิ่งแรกที่ตอ๎งท ากํอนคือข๎อใด 
    ก. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ๎ง 
    ข. ปรึกษาเพื่อน 
    ค. จ๎างนักออกแบบ 
    ง. สั่งสินค๎ามาขาย 

๕. อาชีพใดจะต๎องมีประสบการณ๑ การเงิน- บัญชี ประกอบด๎วย 
    ก. ชํางฝมีือ 
    ข. ค๎าขาย 
    ค. การเกษตร 
    ง. เลํนกีฬา 
 

แบบทดสอบบทที่ ๑๑  
การอ่านเพื่อการประกอบอาชีพ 
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๖. ความรู๎ใดไม่เกี่ยวข้องกับการค๎าขาย 
    ก. การตลาด 
    ข. การเงิน 
    ค. บัญชี – พัสด ุ
    ง. วิทยาศาสตร๑ – เทคโนโลย ี

๗. ศัพท๑เกษตร สาขาเครื่องจักรกลทางการเกษตร หนํวยงานใดเป็นผู๎จัดท าขึ้น 
    ก. สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย 
    ข. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
    ค. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
    ง. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร 

๘. หนังสืออะไรควรอํานประกอบอาชีพ ขายไม๎ดอกไม๎ประดับ 
    ก. หนังสือคูํสร๎างคูํสม 
    ข. หนังสือ ค.ฅน 
    ค. หนังสือแคลตัส 
    ง. หนังสือเที่ยวรอบโลก 

๙. ถ๎าเราจะประกอบอาชีพปศุสัตว๑ ควรศึกษาข๎อใดจากหนังสือใด 
    ก. หนังสือข๎อมูลจ านวนปศุสัตว๑ในประเทศไทย 
    ข. รายงานผลการท างานของกรมปศุสัตว๑ 
    ค. แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๐ ของกรมปศุสัตว๑ 
    ง. แผนของงบประมาณ กรมปศุสัตว๑ ปี ๒๕๕๓ 

๑๐. ถ๎าเราจะประกอบอาชีพการเกษตร ควรแนะน าหนังสืออํานประเภทใด 
     ก. หนังสือรายป ี
     ข. หนังสือราย ๒ ปี 
     ค. หนังสือแผนปฏิบัติ ๕ ปี 
     ง. หนังสือรายเดือน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

ค าชี้แจง ให๎นักศึกษาเลอืกค าตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียงข๎อเดียว 
 

๑. การอํานแบบใดอํานทีละ ๒-๓ บรรทัด 
 ก. การอํานอยํางต้ังใจ 
 ข. การอํานแบบกวาดสายตา 
 ค. การอํานแบบครําว ๆ  
 ง. การอํานอยํางละเอียด 
 

๒. หลักเกณฑ๑การอํานตีความ ประการแรกจะต๎องท าตามข๎อใด 
 ก. อํานเรื่องนั้นให๎ละเอียด 
 ข. จดบันทึกการอํานอยํางละเอียด 
 ค. อํานเฉพาะตอนส าคัญของเรื่องเทํานั้น 
 ง. อํานเที่ยวเดียวและจดบันทึกความจ า 
 

๓. สาระส าคญัการเสนอขําวมี ๕ ประเภท ยกเว๎นข๎อใด 
 ก. เหตุการณ๑ส าคัญ 
 ข. สิ่งที่ผู๎คนติดตาม 
 ค. ข๎อเท็จจริง 
 ง. การคาดการณ๑ 
 

๔. ข๎อใดไม่ใชป่ระเภทของบทความ 
 ก. บรรยาย 
 ข. แสดงความเห็น 
 ค. การทํองเที่ยว 
 ง. วิเคราะห๑ 
 

๕. หนังสือสารานุกรม พจนานุกรม จัดอยูํประเภทใด 
 ก. วิชาการ 
 ข. วิจัย 
 ค. ภาษาศาสตร๑ 
 ง. หนังสืออ๎างอิง 
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๖.  “สายหยุดสายกลิ่นสิ้น หอมสลาย 
  สายเสน่หามาหาย  ห่างร้าง 
  สายแล้วชั่วจนตาย  เป็นถา่น 
  หยุดอยู่คอยคู่สร้าง  ช่างอ้างว้างแสน” 
จากบทประพันธ๑นี้มีจดุเดํนตามข๎อใด 
 ก. คิดถึงอดีต 
 ข. จินตนาการ 
 ค. มีการเลํนค า 
 ง. เอาจริงเอาจัง 
 

๗. เพลงกลํอมเด็กมีประโยชน๑ตามข๎อใด 
    ก. สํงเสรมิการศึกษาตํอ 
    ข. สร๎างเสริมการมีงานท า  
    ค. สํงเสรมิด๎านอาชีพ 
    ง. เสริมสร๎างพัฒนาการด๎านอารมณ๑ 

๘. การอํานหนังสือต าราเชิงวิชาการ เหมาะส าหรับวัยใด 
    ก. วัยอนุบาล 
    ข. วัยเด็ก 
    ค. วัยเรียน 
    ง. วัยชรา 

๙. “Web browser” มีความส าคัญอยํางไร 
    ก. โปรแกรมสืบค๎นข๎อมลู 
    ข. โปรแกรมหาข๎อมูลภายในประเทศ 
    ค. โปรแกรมหาข๎อมูลสํวนบุคคล 
    ง. โปรแกรมหาข๎อมูลบรษิัท 

๑๐. ห๎องสมุดประชาชน คืออะไร 
    ก. สถานทีร่วบรวมความรู๎ด๎านตําง ๆ 
    ข. สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือเรียน 
    ค. สถานทีท่ างานของเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมดุ 
    ง. สังกัดส านักงาน กศน. 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

๑ ค ๑ ข 
๒ ค ๒ ก 
๓ ข ๓ ง 
๔ ง ๔ ค 
๕ ข ๕ ง 
๖ ค ๖ ค 
๗ ก ๗ ง 
๘ ค ๘ ง 
๙ ค ๙ ก 

๑๐ ค ๑๐ ก 
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เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๑ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๑ หน๎า ๓ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๑ หน๎า ๓ 
 ข๎อ ๓ เฉลยอยูบํทที่ ๑ หน๎า ๔ 
 
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๒ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๒ หน๎า ๘ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๒ หน๎า ๙ 
 ข๎อ ๓ เฉลยอยูบํทที่ ๒ หน๎า ๑๐ 
 
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๓ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๓ หน๎า ๒๐ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๓ หน๎า ๒๐ 
 ข๎อ ๓ เฉลยอยูบํทที่ ๓ หน๎า ๒๓-๒๗ 
 
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๔ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๔ หน๎า ๓๑ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๔ หน๎า ๓๑-๓๒ 
 ข๎อ ๓ เฉลยอยูบํทที่ ๔ หน๎า ๓๔-๔๑ 
 
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๕ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๕ หน๎า ๔๕ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๕ หน๎า ๔๖-๕๒ 
 
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๖ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๖ หน๎า ๕๖-๕๗ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๖ หน๎า ๕๗-๖๐ 
 ข๎อ ๓ เฉลยอยูบํทที่ ๖ หน๎า ๕๗-๖๐ 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดทบทวนบทที่ ๑ – บทที่ ๑๑ 
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เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๗ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๗ หน๎า ๗๒ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๗ หน๎า ๗๕ 
 ข๎อ ๓ เฉลยอยูบํทที่ ๗ หน๎า ๗๖-๗๗ 
 
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๘ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๘ หน๎า ๘๑-๘๒ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๘ หน๎า ๘๓ 
 
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๙ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๙ หน๎า ๘๘ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๙ หน๎า ๙๑ 
 ข๎อ ๓ เฉลยอยูบํทที่ ๙ หน๎า ๙๓ 
 
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๑๐ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๑๐ หน๎า ๑๐๐ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๑๐ หน๎า ๑๐๒ 
 ข๎อ ๓ เฉลยอยูบํทที่ ๑๐ หน๎า ๑๐๒ 
 
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๑๑ 
 ข๎อ ๑ เฉลยอยูบํทที่ ๑๑ หน๎า ๑๐๘-๑๐๙ 
 ข๎อ ๒ เฉลยอยูบํทที่ ๑๑ หน๎า ๑๐๙-๑๑๐ 
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เฉลยแบบทดสอบ บทที่ ๑- บทที่ ๑๑ 
 

ข้อ 
บทที่ 
๑ 

บทที่ 
๒ 

บทที่ 
๓ 

บทที่ 
๔ 

บทที่ 
๕ 

บทที่ 
๖ 

บทที่ 
๗ 

บทที่ 
๘ 

บทที่ 
๙ 

บทที่ 
๑๐ 

บทที ่
๑๑ 

๑ ค ค ข ง ข ค ก ค ค ค ก 
๒ ข ก ง ค ง ค ง ค ก ก ข 
๓ ง ก ก ง ก ก ข ก ค ง ง 
๔ ก ง ข ก ก ค ง ง ข ข ก 
๕ ง ก ก ข ข ข ก ค ง ก ข 
๖ ก ง ง ง ง ข ข ข ง ง ง 
๗ ค ข ค ค ข ค ข ค ข ข ง 
๘ ข ง ก ก ก ก ง ง ก ก ค 
๙ ง ก ค ข ค ข ก ก ง ง ก 

๑๐ ข ข ก ข ง ค ค ข ก ง ง 
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บรรณานุกรม (การอ่าน) 
 

กอง บ.ก. ท าเนียบช่าง คู่มือช่างก่อสร้าง ม.ป.ป. 

กองเทพ เคลือบพณิยกุล การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร๑ ๒๕๕๒. 

ดนยา วงศ๑ธนะชัย การอ่านเพื่อชีวิต โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนษุย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑      
          สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม, (ม.ป.ป.)  

ธนู ทดแทนคณุ ภาษาไทย๑ พิมพ๑ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร๑, ๒๕๔๙ 

นพพร  สุวรรณพาณิช  พจนานุกรมเครื่องดื่ม กรุงเทพฯ : แสงแดด, ๒๕๔๒ 

นววรรณ  พันธ๑เมธา พินิจภาษา เล่ม ๓ กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๙ 

นักบัญชีและผูส๎อบบัญช,ีสมาคม ศัพทบ์ัญช ีพิมพ๑ครั้งที่ ๖ กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิง่, ๒๕๓๘ 

นิภาพรรณ  ศรีพงษ๑ ทักษะการใช้ภาษา มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา, (ม.ป.ป.) 
บุญศิริ  ภิญยาธินันท๑ การอ่าน พิมพ๑ครั้งที ่๔ กรุงงเทพฯ : โครงการต ารามาตรฐาน  
          มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย, ๒๕๔๙ 

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว, ๒๕๔๖ 

ปศุสัตว๑,กรม,ข๎อมูลจ านวนปศุศัตว๑ในประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๒ กรุงเทพฯ :  
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑, ม.ป.ป. 

ปานมนัส  ศิรสิมบูรณ๑และชวนทิศ ผลวัฒนะ พจนานุกรมศัพท์เกษตรอังกฤษ-ไทย กรุงเทพฯ :  
          โอเดียนสโตร๑, ๒๕๓๗ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมศัพท์ปรับอากาศ อังกฤษไทย กรุงเทพฯ :  
          อรุณการพิมพ๑ ๒๕๔๑ 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) สานสรรค์ความรู ้สู่เกษตรยั่งยนื กรุงเทพฯ :  
          ศรีเมอืงการพิมพ๑, ๒๕๔๖ 
ราชบัณฑิตยสถาน ศัพท์การเชื่อม กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ๑, นิธิยา รัตนาปนนท๑และวิบูลย๑ ๒๕๔๒  
          รัตนปนนท๑  

รื่นฤด ี สัจจาพันธ๑ สารคด ีกรงุเทพฯ : ส านักพิมพ๑มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๓ 

วัฒน ี ภูวทิศ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว พิมพ๑ครั้งที่ ๖ กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ๑มหาวิทยาลัย 
          กรุงเทพฯ ๒๕๕๓ 

วิชาการ,กรม หนังสือคู่มือภูมิพลังแห่งปัญญา กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว, ๒๕๔๒ 
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ศิริวรรณ  เสรีรัตน๑และคณะ รู้เฟื่องเรื่องศพัท์การเงินบรหิารธรุกิจ การบริหารรัฐกิจ (ฉบับปรับปรงุใหมํ)  
          กรุงเทพฯ : ธนรัชการพิมพ๑, ๒๕๓๘ 

ศึกษาธิการ, กระทรวง ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าวฯ ๒๕๕๐ 

เศรษฐมันตร๑ กาญจนกุล ร้อยพรรณพฤกษา “ไม้กระถางแสนสวย” กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, ๒๕๕๑ 

สฤษดิคุณ กิตยิากร , ม.ร.ว. ค าอธบิายศัพท์ธุริจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ กรุงเทพฯ :  
         ส านักพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๘ 

สามารภ  จันทร๑สูรย ฺภูมิปัญญาไทยในเพลงลูกทุ่งไทย กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑การศาสนา, ๒๕๔๒. 

สุวรรณา  ตั้งทฆีะรักษ๑ การอา่น พิมพ๑ครั้งที ่๔ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๔๓ 

หอการค๎าไทย, มหาวิทยาลัย. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ โรงพิพม๑สามัคคีสาร  
          (ดอกหญ๎า), ๒๕๔๑. 
อุดมลักษณ๑ ระพีแสง ศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาษาในบทเพลงสนุทราภรณ์ ระหวา่งปี  
          พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๔ สารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ปีที่ ๑ ฉบับที ่๑  
          มิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐  

เอกรัตน๑ อดุมพร พจนานุกรม ค าสมาส-สนธิ. กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, ม.ป.ป. 
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คณะผู้จัดท า 

๑. นางศิริกาญจน๑  ธนวัฒน๑เดชากุล 

๒. นางสาวสุภัสสร  โห๎ยุขัน 

๓. นายบุญชนะ  ล๎อมสิริอุดม 

๔. นางสาวฐิตาพร  จินตะเกษกรณ๑ 

๕. นางสาวอัญชิษฐา  สุขกาย 

๖. นายสุพจน๑  เชี่ยวชลวิชญ๑ 
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