
 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านจับใจความส าคัญ 

รอบรู้ใจความ 

สาระการเรียนรู้ 
1. การอ่านจับใจความส าคัญ 
2. การอ่านร้อยแก้ว 
3. การอ่านร้อยกรอง 
4. ค าประพันธ์ประเภทกลอน   
5.  แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ 
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ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
สาระท่ี 1 การอ่าน  
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือนําไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปัญหาใน การดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอําน 

1. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว และบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องและเหมาะสมกับเรื่องที่อําน     (1)                   
3. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของข๎อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อําน    (2) 
4. อํานเรื่องตํางๆ แล๎วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยํอความและรายงาน   (3) 
7. วิจารณ๑ความสมเหตุสมผลการลําดับความ และความเป็นไปได๎ของเรื่อง     (4) 
8. ตีความและประเมินคุณคําและแนวคิดที่ได๎จากงานเขียนอยํางหลากหลายเพ่ือนําไปใช๎  (5) 

แก๎ปัญหาในชีวิต            
สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช๎กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียนเรื่องราว 
ในรูปแบบตํางๆ  เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ 

1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด         (6)                   
4. เขียนยํอความ           (7) 
7. เขียนวิเคราะห๑ วิจารณ๑ และแสดงความรู๎ ความคิดเห็น หรือโต๎แย๎ง  ในเรื่องตํางๆ    (8) 

สาระท่ี 3  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู๎ ความคิด และ

ความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ  อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค๑      
2. วิเคราะห๑และวิจารณ๑เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนําข๎อคิดมาประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินชีวิต   (9)                                 
4. พูดในโอกาสตําง ๆได๎ตรงตามวัตถุประสงค๑                         (10)                   
5. พูดโน๎มน๎าวใจโดยมีหลักฐานตามลําดับเนื้อหาอยํางมีเหตุผลและนําเชื่อถือ             (11)                   
3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดู และการสนทนา  (12) 

 
 
 

รหัสวิชา ท 23102 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน จ านวน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
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สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ                      
1. จําแนกและใช๎คําภาษาตํางประเทศ ที่ใช๎ในภาษาไทย     (13) 
4. ใช๎คําทับศัพท๑และศัพท๑บัญญัติ        (14)  
5. อธิบายความหมายคําศัพท๑ทางวิชาการและวิชาชีพ               (15) 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคํา

และนํามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
2. วิเคราะห๑วิถีไทยและคุณคําจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน     (16)  
3. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอําน เพ่ือนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง    (17) 
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ชุดฝึกทักษะที่  1  เรือ่งรอบรู้ใจความ 
ตอนที่ 1 การอ่านจับใจความส าคัญและการอ่านร้อยแก้ว 

 
การอ่านและการอ่านจบัใจความส าคัญ 

 
การอําน คือ การออกเสียงตามตัวหนังสือ(พยัญชนะ/สระ/วรรณยุกต๑) หรือ  การดู การเข๎าใจ 

ข๎อความในหนังสือ  
การอํานเป็นกระบวนการรับสารจากลายลักษณ๑อักษรมาแปลเป็นความรู๎ความเข๎าใจโดยผํานการคิด

ประสบการณ๑ ความเชื่อ เพ่ือพัฒนาตนเองด๎านสติปัญญา อารมณ๑ และทางสังคม    
การอํานเป็นทักษะที่ใช๎แสวงหาความรู๎ตํางๆ คนที่มีนิสัยรักการอํานและมีทักษะการอํานดีจะสามารถ

แสวงหาความรู๎และศึกษาเลําเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพสามารถนําความรู๎ที่ได๎จากการอํานไปใช๎ในการพูด
และการเขียนได๎ฯลฯดี 

การอํานสิ่งตํางๆแล๎วได๎ผลดี ผู๎อํานต๎องรู๎กํอนวําอํานเพ่ืออะไร     
การอํานของแตํละคนจะได๎ผลไมํเทํากันทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความเร็ว+ประสบการณ๑ในการอํานของคนๆนั้น 

         การอ่าน จับใจความส าคัญ คือ การอํานเพ่ือจับใจความหรือข๎อคิด ความคิดสําคัญหลักของข๎อความ 
หรือเรื่องที่อําน เป็นข๎อความที่คลุมข๎อความอ่ืน ๆ ในยํอหน๎าไว๎ทั้งหมด 
           ใจความส าคัญ  หมายถึง ใจความที่สําคัญ และเดํนที่สุดในยํอหน๎า เป็นแกํนของยํอหน๎าที่สามารถ
ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอ่ืนๆ ในยํอหน๎านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของยํอหน๎านั้นได๎ ถ๎าตัด
เนื้อความของประโยคอ่ืนออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยวๆ ได๎ โดยไมํต๎องมีประโยคอ่ืน
ประกอบ ซึ่งในแตํละยํอหน๎าจะมีประโยคในความสําคัญเพียงประโยคเดียว หรืออยํางมากไมํเกิน  2 ประโยค 
           ใจความรอง หรือพลความ หมายถึง ใจความ หรือประโยคที่ขยายความประโยคใจความสําคัญ เป็น
ใจความสนับสนุนใจความสําคัญให๎ชัดเจนขึ้น  อาจเป็นการอธิบายให๎รายละเอียด ให๎คําจํากัดความ ยกตัวอยําง 
เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอยํางถี่ถ๎วน เพ่ือสนับสนุนความคิด สํวนที่มิใชํใจความสําคัญ และมิใชํ                    
ใจความรอง แตํชํวยขยายความให๎มากขึ้น คือ รายละเอียด 

หลักการจับใจความส าคัญ 
          1. ตั้งจุดมุํงหมายในการอํานให๎ชัดเจน 
          2. อํานเรื่องราวอยํางครําวๆ พอเข๎าใจ และเก็บใจความสําคัญของแตํละยํอหน๎า 
          3. เมื่ออํานจบให๎ตั้งคําถามตนเองวํา เรื่องท่ีอําน มีใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหรํ อยํางไร 
          4. นําสิ่งที่สรุปได๎มาเรียบเรียงใจความสําคัญใหมํด๎วยสํานวนของตนเองเพ่ือให๎เกิดความสละสลวย 
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วิธีจับใจความส าคัญ 
          วิธีการจับใจความมีหลายอยําง ขึ้นอยูํกับความชอบวําอยํางไร เชํน การขีดเส๎นใต๎ การใช๎สีตํางๆ กัน 
แสดงความสําคัญมากน๎อยของข๎อความ การบันทึกยํอเป็นสํวนหนึ่งของการอํานจับใจความสําคัญที่ดี แตํผู๎ที่ยํอ
ควรยํอด๎วยสํานวนภาษาและสํานวนของตนเองไมํควรยํอด๎วยการตัดเอาข๎อความสําคัญมาเรียงตํอกัน              
เพราะอาจทําให๎ผู๎อํานพลาดสาระสําคัญบางตอนไปอันเป็นเหตุให๎การตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได๎           
วิธีจับใจความสําคัญมีหลักดังนี้ 
           1. พิจารณาทีละยํอหน๎า หาประโยคใจความสําคัญของแตํละยํอหน๎า 
           2. ตัดสํวนที่เป็นรายละเอียดออกได๎ เชํน ตัวอยําง สํานวนโวหาร อุปมาอุปไมย (การเปรียบเทียบ) 
ตัวเลข สถิติ ตลอดจนคําถามหรือคําพูดของผู๎เขียนซึ่งเป็นสํวนขยายใจความสําคัญ 
           3. สรุปใจความสําคัญด๎วยสํานวนภาษาของตนเอง 
การพิจารณาต าแหน่งใจความส าคัญ 
         ใจความสําคัญของข๎อความในแตํละยํอหน๎าจะปรากฏดังนี้ 
                   1.  ประโยคใจความสําคัญอยูํตอนต๎นของยํอหน๎า 
                   2.  ประโยคใจความสําคัญอยูํตอนกลางของยํอหน๎า 
                   3.  ประโยคใจความสําคัญอยูํตอนท๎ายของยํอหน๎า 
                   4. ประโยคใจความสําคัญอยูํตอนต๎นและตอนท๎ายของยํอหน๎า 
                   5. ผู๎อํานสรุปขึ้นเอง จากการอํานทั้งยํอหน๎า (ในกรณีใจความสําคัญหรือความคิดสําคัญอาจอยูํ 
รวมในความคิดยํอย ๆ โดยไมํมีความคิดที่เป็นประโยคหลัก) 

 
จุดประสงค์ของการอ่าน 

1. อํานเพื่อรู๎     
2. อํานเพื่อคิด   
3. อํานเพื่อให๎เกิดความบันเทิงเพลิดเพลินจรรโลงใจ  
4. อํานเพื่อปฏิบัติตาม  

การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอํานเพ่ือค๎นหาความคิดสําคัญของเรื่องหรือสารที่ผู๎เขียนมุํงเสนอตํอผู๎อําน 
 

ขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญ 
1. อํานชื่อเรื่อง ยํอหน๎าแรก ยํอหน๎าสุดท๎ายเพ่ือดู แนวคิดสําคัญของเรื่อง วําเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
2. อํานเรื่องครําวๆ ให๎เข๎าใจความคิดรวมของเรื่อง 
3. อํานอยํางละเอียด พิจารณาข๎อความทีละยํอหน๎า เพ่ือหาใจความสําคัญซึ่งอาจจะเป็นความรู๎หรือ 

ความคิดของผู๎เขียน ( อาจจะอยูํตอนต๎น/ตอนท๎าย /ตอนกลาง /ตอนต๎นและตอนท๎ายของยํอหน๎าฯลฯ ) 
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4. อํานอยํางละเอียดทีละยํอหน๎าเพ่ือหาใจความรอง       
-  การอธิบายให๎รายละเอียดเพ่ิมเติม (การให๎ข๎อมูลเพิ่มเติม) 
-  การยกตัวอยําง ( เชํน เป็นต๎นได๎แกํ.....เป็นต๎น  อาทิ  ฯ    ฯลฯ ) 
-  การให๎เหตุผล  ( เพราะ  เนื่องจาก  เพราะฉะนั้น ทําให๎ ) 
-  การให๎คํานิยามคําจํากัดความ    (การอธิบายความหมาย   หมายถึง  แปลวํา ) 
-  การเปรียบเทียบ (เหมือนกัน ตํางกัน  คล๎ายกัน  มากกวํา ที่สุด ) 

5. หากพบศัพท๑ยากไมํเคยรู๎จักมากํอน ควรพิจารณาความหมายโดยอาศัยคําแวดล๎อม 
6. เมื่ออํานเรื่องจนจบแล๎วควรทบทวนความเข๎าใจในการอํานทุกครั้งวําเป็นเรื่องอะไร ใคร ทําอะไร              

ที่ไหน เมื่อไร อยํางไรและทําไม  และควรกลับไปอํานเพ่ิมเติมอีกครั้งเมื่อมีโอกาส 
 
ค าชี้แจง ให๎ลองฝึกขีดเส๎นใต๎ใจความสําคัญจากข๎อความที่กําหนด 
 

1) ควายปุาเป็นสัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยนมขนาดใหญํชนิดหนึ่งซึ่งเคยมีอยูํมากในปุาของประเทศไทย  ลักษณะ 
ทั่วไปของควายปุาไมํแตกตํางไปจากควายบ๎านแตํจะมีรูปรํางปราดเปรียวและตัวโตกวํา   อาหารหลักของควาย
ปุาคือหญ๎าชนิดตํางๆ ยอดไม๎ ใบไม๎อํอน หนํอไม๎ ต๎นพงซึ่งข้ึนอยูํริมห๎วยขาแข๎งคือพืชที่ควายปุาชอบ    

ดังนั้นในชํวงเช๎าๆ เราจึงมักพบเห็นรํองรอยการกัดกินต๎นพงในชํวงกลางคืนของฝูงควายปุาอยูํเสมอ 
( “สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตรักษาพันธ์สัตว์ห้วยขาแข้ง”    บุญชู ธงน าชัยมา และ โรเบิร์ต มาเธอร์ ) 

 

2) ศิลปะกลุํมคอบร๎าเกิดจากการรวมตัวของศิลปินในสามประเทศซึ่งนําชื่อเมืองหลวงของแตํละประเทศ 
มารวมกันตั้งเป็นชื่อกลุํมได๎แกํโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร๑ก กรุงบลัสเซลส๑ประเทศเบลเยี่ยม และกรุง
อัมสเตอร๑ดัมประเทศเนเธอร๑แลนด๑  ชื่อคอบร๎าได๎ถูกเอํยถึงครั้งแรกโดยนักเขียนชาวเบลเยียมที่ชื่อ คริสเตียน 
โดทรีมอนต๑  ในปีค .ศ 1948  ซึ่งเป็นปีที่ศิลปินกลุํมคอบร๎าจัดแสดงงานศิลปะรํวมกันขึ้นเป็นครั้งแรก                      
ที่กรุงอัมสเตอร๑ดัมและได๎ใช๎ชื่อดังกลําวในการแสดงงานครั้งนี้ 

(“พิพิธภัณฑ์ศิลปะกลุ่มคอบร้า”  อ าพร อรุณนภาพร ) 
 

3) ขยะเป็นปัญหาของโลกสมัยใหมํ   เหตุอยํางหนึ่งก็เพราะเรามีคนอยูํในโลกมากข้ึน  คนโบราณก็มี 
ขยะหรือของไมํเอาเหมือนกัน แตํเขาสามารถขจัดมันไปได๎เพราะปริมาณของขยะมีน๎อยกวําปัจจุบัน  นี่เป็น
เหตุผลที่เห็นชัดเจนและงํายดีแตํความจริงแล๎วการที่ขยะเป็นปัญหาของโลกสมัยใหมํไมํได๎เกิดข้ึน                    
เพราะมีประชากรโลกมากขึ้นเทํานั้น   มีปัจจัยที่สําคัญเสียยิ่งกวํานั้นอีกสองอยํางซึ่งเป็นเรื่องที่ไมํเกิดข้ึนในโลก
ยุคกํอน หนึ่งก็คือการเติบโตของเมือง และสองคือลัทธิบริโภคนิยมของปัจจุบัน                       
                                         ( “โลกขยะ” ของ รังรอง) 
 



                                                                                          
 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจบัใจความส าคญั                                                      วรรณคดีวิจักษ์   - วิวิธภาษา 
 

 

7 
 

4) คนไทยนั้นถือวําบ๎านเป็นสิ่งสําคัญตํอชีวิตตั้งแตํเกิดไปจนตาย  เพราะคนไทยโบราณนั้นใช๎บ๎านเป็นที่ 
เกิด การคลอดลูกจะกระทํากันที่บ๎านโดยมีหมอพ้ืนบ๎านที่เรียกวํา หมอตําแย เป็นผู๎ทําคลอด  มิได๎ใช๎
โรงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภ๑อยํางในปัจจุบันนี้   และท่ีสุดของชีวิตเมื่อมีการตายเกิดขึ้น คนไทยก็จะเก็บศพ
ของผู๎ตายที่เป็นสมาชิกของบ๎านไว๎ในบ๎านกํอนที่จะทําพิธีเผา เพ่ือทําบุญ     และเป็นการใกล๎ชิดกับผู๎ตายเป็น
ครั้งสุดท๎าย   ดังนั้นบ๎านจึงเป็นสถานที่ท่ีคนไทยใช๎ชิวิตอยูํเกือบตลอดเวลาตั้งแตํเกิดจนตาย  
                  

(บ้านไทย ของ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ) 

 
5) เมื่อจะต๎องกลําวถึงบางสิ่งที่มิอาจกลําวได๎ตรงๆ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอํอน หรืออาจกลายเป็นเรื่อง 

ไมํงามได๎ถ๎ามองผิดมุม เชํน ฉากพิศวาสระหวํางชายหญิง เป็นต๎น  กวีที่มีความสามารถจะใช๎ภาพพจน๑เป็นสิ่ง
กําบังความไมํงาม และสร๎างภาพเปรียบเทียบที่งดงามด๎วยการใช๎สัญลักษณ๑แทน  การใช๎ภาพพจน๑ลักษณะนี้
เรียกวํา สมาโสกติ เป็นวิธีที่พบมากในบทอัศจรรย๑ในวรรณคดีไทย 

(ด่ังรัตนะแห่งโกสินทร์ ของ กุสมุา  รักษมณี) 

 
6) ขนบประเพณี คือ ประเพณีท่ีวางเป็นระเบียบแบบแผนไว๎โดยตรงหรือโดยปริยาย  โดยตรงคือวาง 

เป็นระเบียบพิธีการไว๎แจ๎งชัด  โดยปริยายคือรู๎กันเองและไมํได๎วางเป็นระเบียบแบบแผนไว๎วําควรจะประพฤติ
และปฏิบัติกันอยํางไร  ขนบแปลวําระเบียบแบบแผน เชํน ขนบราชการคือระเบียบแบบแผนของราชการ  
ขนบประเพณีบางทีก็เรียกวําระเบียบประเพณีซึ่งเป็นคําเกิดใหมํ เมื่อลืมคําแปลของคําวํา ขนบเสียแล๎ว  
          (ราชบัณฑิตยสถาน ของ เสฐียรโกเศศ) 

 
7) มะลิเป็นไม๎ที่ไมํใชํของพ้ืนเมืองของไทย เข๎าใจกันวําจะมาจากประเทศจีนตอนใต๎หรือประเทศอินเดีย  

ในเมืองไทยเรามีอยูํหลายชนิด เชํน มะลิลา มะลิซ๎อน มะลิวัลย๑ มะลิถอด  ลักษณะของดอกไม๎เหมือนกัน อยําง
มะลิซ๎อนก็จะมีกลีบซ๎อนกันหนาเหมือนอยํางดอกดาวเรือง   สํวนมะลิถอดก็มีลักษณะเหมือนเอาดอกมะลิลา 
ซึ่งมีกลีบชั้นเดียววางซ๎อนกันขึ้นไป และจะถอดออกมาได๎เป็นดอกๆจึงเรียกวํามะลิถอด     

(พฤกษนิยาย ของ ส. พลายน๎อย) 

 
8) สัญลักษณ๑ในวรรณคดีมีความหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักจะเป็นรูปธรรมที่เป็นเครื่องแทนนามธรรม เชํน  

ดอกไม๎ใช๎แทนหญิงงาม น้ําค๎างมักแทนความบริสุทธิ์ พระเพลิงใช๎แทนความร๎อนแรง หรืออาจใช๎ตัวละครใน
นิยายหรือบทละครเป็นตัวแทนนามธรรม เชํน ทศกัณฐ๑เป็นตัวแทนของความเลวร๎ายของผู๎มีอํานาจที่ไมํมี
ธรรมะ  สีดาเป็นตัวแทนของหญิงที่ซื่อตรงตํอสามี  

 (วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย ของ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ) 
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9) คันสุนเป็นเครื่องมือยิงสัตว๑ขนาดเล็กมักพูดกันวํายิงนกยิงหนู คือไมํเชิงเจาะจงวําจะจับสัตว๑ใดโดยตรง   
เป็นเครื่องใช๎ติดไม๎ติดมือที่ยิงสัตว๑ก็ได๎ ใช๎เป็นอาวุธปูองกันตัวก็ได๎  เครื่องมือนี้เปรียบได๎กับยาสามัญประจําบ๎าน 
เครื่องมือในกลุํมนี้ก็เชํนหนังสติ๊กซึ่งใช๎ลูกดินใช๎วิธีเล็งยิงเเบบเดียวกับคันสุอน   เเตํหนังสติ๊กเกิดขึ้นหลังคันสุน
เพราะใช๎หนังยางซึ่งผลิตไมํกี่สิบปีมานี้ เครื่องมืออีกอยํางคือหน๎าไม๎ ซึ่งใช๎ลูกยิงเเบบ ลูกธนู  เเละยิงสัตว๑ขนาด
ใหญํได๎ดีกวํา 

( “คันสนุ : เคร่ืองมือพ้ืนๆ ความต้องการพ้ืนๆ” พรศิริ บูรณเขตต์ ) 

 
10) เด็กวัยรุํนสมัยนี้มีความรับผิดชอบมากวําเด็กสมัยกํอน   จะเห็นได๎จากการที่เด็กนักเรียนสมัยนี้มี 

รถยนต๑ขับขี่เอง ผิดกับสมัยกํอนผู๎ที่ได๎รับอนุญาตให๎ขับรถได๎มีน๎อยคน นอกจากนี้ในสังคมปัจจุบันพํอแมํที่
ร่ํารวยมักให๎เงินลูกใช๎อยํางเต็มท่ี สํวนครอบครัวที่ยากจนลูกก็สามารถทํางานหาเงินมาใช๎เองได๎บ๎าง ตรงกันข๎าม
ระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2 เด็กวัยรุํนสมัยนั้นไมํรู๎จะไปหางานทําในเวลาวํางได๎จากที่ไหน  พํอแมํก็ไมํใครํมี
รายได๎ เด็กจึงได๎เงินจากพํอแมํน๎อย  อีกประการหนึ่งโรงเรียนสมัยนี้ดูเหมือนจะเน๎นหนักถึงการสอนให๎เด็กรู๎จัก
รับผิดชอบ  บางโรงเรียนถึงกับหัดให๎นักเรียนทุกคนรับผิดชอบในงานของโรงเรียนเทําที่ตนจะสามารถทําได๎  
นับวํานโยบายนี้ตํางกับสมัยกํอนมาก เพราะในสมัยกํอนนั้นครูเป็นผู๎บริหารกิจการของโรงเรียนทุกอยําง              
แทบจะเรียกได๎วํานักเรียนไมํมีเสียงในกิจการตํางๆของโรงเรียนเลย 

(การเขียนย่อหน้า ของ ศรีนวล  บุณยวัฒน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



                                                                                          
 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจบัใจความส าคญั                                                      วรรณคดีวิจักษ์   - วิวิธภาษา 
 

 

9 
 

ตอนที่ 2  
ความรู้การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง 

 
             การวิจักษ์และการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 

 
 

วรรณคดีวิจักษ์ 
มนุษย์กับศิลปะ 
 มนุษย๑นอกจากมีความต๎องการทางกายแล๎วยังต๎องการทางใจ ความไพเราะ ความสวยงาม ที่เรียกวํา 
“ศิลปะ”ถํายทอดมาจากชีวิต อารมณ๑ ความรู๎สึก ความรู๎ ประสบการณ๑ ความประทับใจ ความสะเทือนใจ 
ความสุขใจถํายทอดออกเป็นสื่อตําง ๆรับรู๎ผํานสาย ใช๎จมูก ปากและฟังถ๎อยคํา  
 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 วรรณกรรม คือ งานศิลปะสื่อทางการเขียน เกิดจากความรู๎สึกและความคิดของมนุษย๑ (งานเขียนทุก
ชนิด) 
 วรรณคดี คือ วรรณคดีที่ดีทั้งเนื้อหาภาษา เป็นที่นิยมมาช๎านานเหมาะแกํการศึกษา 
 วรรณคดีมรดก คือ ว รรณคดีที่บรรพบุรุษไทยได๎สร๎างสืบตํอรุํสูํรุํนลูกหลาน 
การจ าแนกวรรณคด ี

1. จ าแนกตามการถ่ายทอด 
 วรรณคดีมุขปาฐะ คือ วรรณคดีที่เลําสืบตํอกันมาแบบปากตํอปาก 
 วรรณคลีลายลักษณ๑ คือ วรรณคดีที่บันทึกในสมุดไทย ใบลาน ศิลา ตํารา เอกสาร 
2. จ าแนกตามแหล่งที่สร้างสรรค์ 

  วรรณคดีท๎องถิ่น เชํน นิทานภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต๎ 
  วรรณคดีราชสํานัก เชํน อิเหนา ลิลิตตะเลงพําย  
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จินตนาการในวรรณคดี 

 
 จินตนาการ หมายถึง การสร๎างภาพในใจให๎เกิดควานึกคิดที่ลึกซึ้ง  การสร๎างสรรค๑วรรณกรรมชวนให๎
ติดตาม เทียบเคียงชีวิตจริง เนื้อหาตื่นเต๎นเร๎าใจตัวละครมีลักษณะพิเศษมากกวําความเป็นจริง ควรคํานึงถึง
คุณคําที่พิเศษ 
 
คุณค่าของวรรณคดี 
 วรรณคดีให๎ความบันเทิงใจ ความจรรโลงใจ กลํอมเกลาจิตใจให๎รู๎จักความงดงาม ความดีและความเป็จ
ริงของชีวิต  

1. คุณคําด๎านอารมณ๑ ยกระดับจิตใจของคน อ่ิมอารมร๑ ชวนติดตามและเพลิดเพลินด๎วยเสียงอัน
ไพเราะ 
 2. คุณคําด๎านคุณธรรม แนะนําในการดําเนินชีวิต เป็นคติ การวางตนในสังคมโดยการพินิจจากตัว
ละครเพื่อเป็นอุทาหรณ๑ในการเตือนใจผู๎สอน มีคํานิยม ความเชื่อ เป็นต๎น 
 
ศิลปะในการประพัน์วรรณคดีไทย 
 1. การเล่นเสียง คือ การเลํนเสียงสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะเป็นพิเศษกวําปกติ 
  1.1 การเลํนเสียงพยัญชนะ (การใช๎พยัญชนะซํ้ากันมาก) 
    ฉับฉวยชกฉกช้ํา  ฉุบฉับ 
   โถมทุบทุํมถองทับ  ถีบท๎าว 
   เตะตีตํอยตุบตับ   ตบตัก 
   หมดหมูํเมงมอญม๎าว  มํานเมื้อหมางเมิน  

(พงศาวดาร : 9 ตอนนายขนมต๎มถวามตัวอังวะ) 
  1.2 การเลํนเสียงสระ (สระเดียวกันหลายพยางค๑ติดกันหากสระใดมีตัวสะกดต๎องมาตรา
เดียวกัน) 
   กระโดดเผาะเกาะผับขยับคืบ  สุดกระทืบมิใครํหลุดสุดแสยง  
  ปลดที่ตีนติดที่ขาระอาแรง    ทั้งขาแข๎งเลือดโซมชโลมไป 
  1.3 การเลํนเสียงวรรณยุกต๑ คือ การใช๎คําไลํระดับเสียงวรรณยุกต๑2 หรือ 3 เสียงขึ้นไป 
   จะจับจองจํองจ๎องสิ่งใดนั้น  ดูสําคัญคั่นคั้นอยําฉงน 

อยําลามลวงลํวงล๎วงดูเลศกล   คํอยแคะคนข๎นค๎นให๎ควรการ  
(กลบทสุภาษิต ถึก จิตรถึก) 
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 2. การเล่นค า คือ การสรรคํามาเรียงร๎อยให๎เกิดการพลิกแพลงเกิดความหมายพิเศษมากกวํา 
ที่ใช๎อยูตํามความหายปกติหรือตามความหมายโดยตรง 
  2.1 การเลํนคําพ๎อง คือ การใช๎คําให๎คูํกันแล๎วเกิดความหมาย เชํน พ๎องรูป พ๎องเสียง 
  2.2 การเลํนคําซ้ํา คือ การนําคําคําเดียวกันมาซ้ําให๎เกิดความหมายเพื่อย้ําให๎หนักแนํน 
  2.3 การเลํนคําเชิงถาม คือ การเจตนาให๎เกิดคถามแตํไมํต๎องการคําตอบ 
 
 3. การใช้ภาพพจน์ คือ การใช๎ถ๎อยคําเพ่ือสร๎างจินตภาพ (ภาพในใจ) 
  3.1 อุปมา คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง โดยใช๎คํา ดุจ ดัง เฉก ดั่ง เชํน ประหนึ่ง ปาน 
เพียง เพี้ยง ราว ราวกับ เหมือน เป็นต๎น 
  3.2 อุปลักษณ๑ คือ การเปรียบเป็น โดยใช๎คําวํา เป็น คือ อยูํด๎วย แตํบ๎างครั้งอาจละคําสองคํา
นี้ก็ได๎ 
  3.3 บุคคลวัต บุคลาธิษฐานหรือบุคคลสมมุติ คือ การแสดงวําสิ่งอื่นที่ไมํใชํมนุษย๑แสดงอาการ 
ความรู๎สึก ความคิดอยํางมนุษย๑ เชํน พืช สัตว๑ สิ่งของ ธรรมชาติ ปุา ท๎องฟูา ภูเขา 
  3.4 สัทพจน๑ คือ การเลียนเสียงที่เกิดขึ้น เชํน กรอบแกรบ โครมคราม เปรี้ยง เป็นต๎น 
  3.5 นามนัย คือ การกลําวชื่ออ่ืนที่เชื่อมโยงถึง เชํน เมืองยําโม จังหวัดนครราชสีมา  
เมืองโอํง ราชบุรี 
  3.6 สัญลักษณ๑ คือ สิ่งแทนแตํมีความหมายลึกซ้ึงต๎องตีความ เชํน ดอกบัว ความดี  
สีดํา ความชั่ว 
  3.7 ปฏิพากย๑ คือ การใช๎ถ๎อยคําขัดแย๎งในบทเดียวกัน เชํน ความชั่วสีขาว ในห๎องเงียบที่
อึกทึก 
  3.8 อติพจน๑ คือ การกลําวเกินความจริงจนเหลือเชื่อ เชํน รักคุณเทําฟูา  
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เนื้อหาของวรรณคด ี
1. วรรณคดีศาสนา เชํน มหาชาติคําหลวง ไตรภูมิพระรํวง 
2. วรรณคดีคําสอน เชํน สุภาษิตพระรํวง กฤษณาสอนน๎อง อิศรญาณภาษิต 
3. วรรณคดีประเพณี พิธีกรรม เชํน ลิลิตโองการแชํงน้ํา พระราชพีสิบสองเดือน 
4. วรรณคดีประวัติศาสตร๑ เชํน ลิลิตตะเลงพําย โคลงภาพพระราชพงศาวดารพระสุริโยทัยขาดคอ

ช๎าง 
5. วรรณคดีบันเทิง เชํน พระอภัยมณี อิเหนา รามเกียรติ์ 
6. วรรณคดีการเดินทาง เชํน นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง นิราศนรินทร๑  
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การอ่านร้อยแก้ว 
 

ข่าว 
 

ความหมายของข่าว 
 ขําว  คือ  การรายงานข๎อเท็จจริงของเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสําคัญ 
ซึ่งเป็นเรื่องราวที่นําสนใจ ซึ่งประชาชนให๎ความสําคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบตํอผู๎คนจํานวนมาก 
  
คุณสมบัติของขําว 
 ในการพิจารณาคัดเลือกเรื่องราวที่จะนํามาตีพิมพ๑เป็นขําวนั้น นอกจากจะต๎องพิจารณาเรื่อง
องค๑ประกอบของขําวแล๎ว ยังต๎องพิจารณาด๎านคุณภาพของขําวด๎วย ขําวที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1.  มีความถูกต๎องครบถ๎วน (Accurracy) ทุกรายละเอียดของขําวไมํวําจะเป็นชื่อแหลํงขําว 
ตําแหนํง หรือความคิดเห็น จะต๎องถูกรายงานอยํางถูกต๎องครบถ๎วน เป็นข๎อเท็จจริง ไมํถูกบิดเบือน 
 2.  มีความสมดุลและเป็นธรรม (Balance and Fairness) ผู๎รายงานขําวต๎องนําเสนอขําวทุกแงํ
ทุกมุมอยํางสมดุล เชํน เรื่องท่ีเสนอความขัดแย๎ง ก็ต๎องนําเสนอความคิดเห็นของทั้งสองฝุายที่โต๎แย๎งกันอยําง
สมดุลและเป็นธรรม 
 3.  มีความเที่ยงตรง (Objectivity) รายงานขําวอยํางตรงไปตรงมาอยํางปราศจากอคติใดๆ ไมํ
สอดแทรกความคิดเห็นสํวนตัวของผู๎รายงานขําวเข๎าไปในขําว 
 4.  เข๎าใจงําย กะทัดรัด และชัดเจน (Simplicity, Concise, and Clear) การรายงานขําวต๎อง
เข๎าใจงําย ให๎ผู๎อํานสามารถจับประเด็นได๎เร็ว ด๎วยประโยคกะทัดรัด แจํมแจ๎ง 
 5.  ความใหมํสดทันตํอเหตุการณ๑ (Recentness) ขําวที่นําเสนอต๎องใหมํ สด ทันเหตุการณ๑ 
เหมาะสมกับสถานการณ๑ปัจจุบัน หนังสือพิมพ๑แตํละฉบับจึงแขํงขันกันในเรื่องความรวดเร็วของการนําเสนอ
ขําว ให๎ถึงมือผู๎อํานเร็วที่สุด 
6.  ขําวต๎องมี 5W 1H ได๎แกํ Who What Where When Why และ How เพ่ืออธิบายวําใคร ทําอะไร ที่ไหน 
เมื่อใด ทําไมจึงเกิดเหตุการณ๑นั้นขึ้น และเหตุการณ๑นั้นเกิดขึ้นอยํางไร 
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ประเภทของข่าว 
การแบํงประเภทของขําวสามารถพิจารณาได๎หลายแงํมุมด๎วยกัน ได๎แกํ 
 1.  ประเภทของขําวซึ่งพิจารณาในแงํระดับขําว ซึ่งแบํงเป็น “ขําวหนัก” ซึ่งเน๎นเนื้อหาสาระ
ความรู๎มากกวําความบันเทิง และ “ขําวเบา” ซึ่งเน๎นความบันเทิง หรือผลตํออารมณ๑ความรู๎สึกของผู๎อํานเป็น
หลัก 
 2.  ประเภทของขําวซึ่งพิจารณาในแงํระดับความรู๎สึกตอบสนองของผู๎อํานได๎แกํ ขําวที่ผู๎อําน
รู๎สึกตอบสนองได๎ทันที แตํเป็นการตอบสนองในระยะสั้นๆ ได๎แกํ ขําวบันเทิง อาชญากรรม อุบัติเหตุ และขําวที่
ผู๎อํานรู๎สึกตอบสนองช๎า เพราะต๎องใช๎ความคิดพิจารณาเนื้อหาให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎ ได๎แกํ ขําวการเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต๎น 
 3.  ประเภทของขําวซึ่งพิจารณาจากวิธีการนําเสนอขําว ซึ่งแบํงเป็น ขําวที่เสนอโดยเน๎น
เหตุการณ๑ คือ เสนอเฉพาะข๎อเท็จจริง และขําวที่เสนอโดยเน๎นที่กระบวนเกี่ยวเนื่องของขําว คือเน๎นการอธิบาย 
ตีความ ใช๎ลีลาการเขียนแบบสารคดี เพ่ือให๎รายละเอียดที่เร๎าใจ ดึงดูดความสนใจผู๎อําน 
  
โครงสร้างของข่าวและการใช้ภาษา 
ขําวประกอบด๎วยสํวนสําคัญ 4 สํวน ซึ่งแตํละสํวนมีลักษณะการใช๎ภาษาดังนี้คือ 
 1.  พาดหัวขําว (Headline )  คือการนําประเด็นสําคัญของขําวมาพาดหัวหนังสือพิมพ๑ เพ่ือให๎
ผู๎อํานทราบวําวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ๎าง โดยใช๎ตัวอักษรตัวใหญํกวําธรรมดา ใช๎เพียงข๎อความสั้นๆ แตํสามารถเสนอ
สาระสําคัญให๎แกํผู๎อํานได๎พิจารณาเลือกอํานรายละเอียดขําวที่ตนสนใจได๎ ทั้งยังสามารถบอกภาพลักษณ๑ของ
หนังสือพิมพ๑ฉบับนั้นๆ ด๎วย การพาดหัวขําวจะต๎องใช๎ทักษะการเลือกถ๎อยคําภาษาอยํางมาก เพราะต๎องดึงดูด
ความสนใจและกระทบตํอความรู๎สึกของผู๎อํานไปพร๎อมๆ กับการใช๎ถ๎อยคําที่สั้นที่สุดให๎สามารถอธิบาย
เนื้อความขําวได๎มากที่สุด โดยอาจใช๎คําที่รุนแรง คําแสลง ภาษาเฉพาะกลุํม ใช๎สํานวน หรือเครื่องหมายวรรค
ตอนตํางๆ  เชํน “ปรับครม.เละ ‘กร’ ลุยสุวัจน๑”,  “ตื่นทารกประหลาด 3 หัว 2 ขา” เป็นต๎น 
 2.  ความนําขําว (Leads) หรือวรรคนํา คือสาระสําคัญของเนื้อหาขําวที่เขียนโดยยํอเพ่ือสร๎าง
ความเข๎าใจทั่วๆ ไปแกํผู๎อําน แบํงเป็น“ความนําขําวแบบสรุป” จะต๎องตอบคําถาม 5W 1H ได๎ การเขียน 
ความนําขําวที่มีเนื้อหาเดียวจะใช๎วิธีการนี้ แตํในกรณีขําวนั้นๆ มีหลายเนื้อหา จะใช๎วิธีสรุปเรื่งอราวของทุก
เนื้อหาแล๎วนํามาเรียงร๎อยเข๎าด๎วยกัน การเขียนความนําแบบสรุปจะใช๎ภาษากระชับรัดกุม ตรงไปตรงมา ใช๎คํา
สั้นแตํมีเนื้อความมาก  
 3.  สํวนเชื่อมความนําขําวกับเนื้อเรื่อง (Neck) เป็นข๎อความสั้นๆ ที่เชื่อมระหวํางความนําขําว
กับเนื้อเรื่อง เพ่ือให๎การเขียนขําวนั้นเชื่อมโยงอยํางตํอเนื่อง อาจจะมีหรือไมํมีก็ได๎ 
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 4. เนื้อเรื่องหรือเนื้อขําว (Body) คือสํวนที่อธิบายหรือขยายรายละเอียดของสํวนประกอบอ่ืนๆ 
ข๎างต๎น เพ่ือให๎ผู๎อํานทราบเรื่องราวและเข๎าใจลําดับความสําคัญของเหตุการณ๑ท่ีเกิดขึ้นอยํางชัดเจน 
   4.1 การเขียนเนื้ อเรื่องขําวที่ เสนอข๎อเท็จจริ ง  จะใช๎ถ๎อยคํากระชับรัดกุม 
ตรงไปตรงมา เสนอเฉพาะข๎อเท็จจริงโดยใช๎วิธีบรรยายโวหาร ระดับภาษาตั้งแตํก่ึงทางการถึงระดับทางการ 
   4.2 การเขียนเนื้อเรื่องขําวที่แสดงความเคลื่อนไหว ผู๎เขียนต๎องสร๎างภาพโดยใช๎
ถ๎อยคําพรรณนาให๎เห็นภาพเหตุการณ๑อยํางชัดเจน  เน๎นที่คํากริยา เพ่ิมคําแสดงอารมณ๑ ความรู๎สึก                    
ความคิดเห็นของผู๎เขียน เข๎าไปในรายงานข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด๎วย ข๎อควรระวังคือ ผู๎เขียนไมํควรสร๎างภาพเกิน
ความจริง 
   4.3 การเขียนเนื้อเรื่องขําวที่เป็นคําพูด ข๎อความสํวนหนึ่งจะเป็นถ๎อยคําที่เป็น           
ความคิดเห็นของผู๎ให๎สัมภาษณ๑หรือแหลํงขําว ผู๎เขียนจะใช๎ถ๎อยคํากระชับรัดกุม ภาษางํายๆ สื่อความหมาย
ตรงไปตรงมา อาจจะมีถ๎อยคําแสดงความรู๎สึก อารมณ๑ของผู๎ให๎สัมภาษณ๑ปรากฏอยูํด๎วย 
 
 นิทานหมายถึง นิทาน (ภาษาบาลี: นิทาน, ภาษาอังกฤษ: Fable) ในภาษาไทย มีใช๎อยํางน๎อย 2 
ความหมาย คือ 
 1. นิทาน เป็นเรื่องเลําสืบตํอกันมา กลําวได๎วําเป็นวรรณกรรมที่เกําแกํที่สุด นิทานอาจมีกําเนิด
พร๎อม ๆ กับครอบครัวของมนุษยชาติ มูลเหตุที่มาแตํเริ่มแรก คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล๎วเลําสูํกันฟัง                
มีการเพ่ิมเติมเสริมแตํงให๎พิสดารมากยิ่งขึ้น จนหํางไกลจากเรื่องจริง กลายเป็นนิทานไป การเขียนนิทาน             
ในความหมายแรก อาจเป็นการเขียนจากจินตนาการก็ได๎ 
 2. นิทาน (บาลี) เป็นเรื่องต๎นเหตุของเหตุการณ๑ในปัจจุบัน เชํน เจ๎าชายสิทธัตถะ ก็จัดเป็นอวิทูเร
นิทานของพระพุทธเจ๎า เพราะเจ๎าชายสิทธัตธะเป็นเรื่องต๎นเหตุของเหตุการณ๑ที่พระพุทธเจ๎าได๎ตรัสรู๎ ถ๎าไมํมี
เจ๎าชายสิทธัตธะที่ออกบวช พระพุทธเจ๎าพระนามวําโคดมก็มีไมํได๎ เป็นต๎น 
 ความหมายอยํางที่สองเป็นความหมายที่ยืมเอาคําในภาษาบาลีในพระพุทธศาสนามาใช๎นั่นเอง 
เพราะนิทานในพระพุทธศาสนาจะกลําวถึงเรื่องต๎นเหตุย๎อนหลังไปนานมาก จนบางอยํางที่เคยมีในยุคนั้น ๆ  
ไมํปรากฏให๎คนในยุคนี้ได๎พบเห็นอีกแล๎ว ทํานจึงอนุโลมเอาศัพท๑มาใช๎เทียบกับนิยายปรัมปราให๎เรียกวํา นิทาน 
ไปด๎วย แตํความจริงแล๎ว คําวํา "นิทาน" ดังเดิมที่มาจากพระพุทธศาสนานั้นจะหมายถึงเรื่องที่เคยมีอยูํจริง ๆ 
เทํานั้น ไมํใชํเรื่องแตํงขึ้นแตํประการใด นิทานนั้นยังแบํงเป็นประเภทได๎หลากหลาย เชํน นิทานสั้น ,นิทาน
ภาษาอังกฤษ,นิทานอีสป  เป็นต๎น 
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 การแบํงประเภทของนิทานพ้ืนบ๎านนั้น กระทําโดยจัดกลุํมนิทานที่มีเนื้อหาหรือรูปแบบคล๎ายกัน
ซึ่งแบํงเป็น 7 ประเภทคือ 
 1. นิทานมหัศจรรย๑ 
 2. นิทานวีรบุรุษ 
 3. นิทานประจําถ่ิน 
 4. นิทานอธิบายเหตุ 
 5. เทพนิยายหรือนิทานเทวปกรณ๑ 
 6. นิทานสอนใจ 
 7. นิทานมุขตลก 
 8. นิทานเบ็ดเตล็ดอื่นๆอีก เชํน 
 นิทานเข๎าแบบ เป็นนิทานที่สร๎างเรื่องเข๎าแบบไว๎ เพื่อความสนุกสนานแกํผู๎เลําและผู๎ฟังได๎มี
โอกาสตํอเนื้อความกัน หรือลองเชาวน๑ปัญญากันด๎วย เชํน 
 นิทานลูกโซํ เนื้อเรื่องของนิทานจะเลําวนเวียนกลับมาที่เรื่องเดิม เชํน เรื่องยายกับตาปลูกถ่ัว
ปลูกงาให๎หลานเฝูา เป็นต๎น 
 นิทานหลอกคนฟัง นิทานที่ผู๎เลําและผู๎ฟังโต๎ตอบกันตามแบบแผน เชํน 
   ผู๎เลํา : มีหญิงสาวผู๎เฉิดโฉมคนหนึ่ง 
   ผู๎ฟัง : นั่นฉันเอง (ตอบทุกประโยคเหมือนกัน) 
   ผู๎เลํา : เธอสวยงามยิ่งนัก 
   ผู๎ฟัง : นั่นฉันเอง 
    ฯลฯ 
   ผู๎เลํา : เธออ๎ุมลิงตัวหนึ่ง 
   ผู๎ฟัง : นั่นฉันเอง 
 
 นิทานไมํรู๎จบ เป็นนิทานหลอกคนฟังอีกแบบหนึ่ง คือเริ่มต๎นเรื่องให๎มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม        
ที่ต๎องทําทุกวัน เพ่ือหลอกคนฟังให๎คอยเนื้อความที่จะดําเนินเรื่องตํอไป แตํผู๎เลําก็พยายามเลําซ้ําๆอยูํนั่นเอง 
เชํน“วันหนึ่งฉันเห็นนกคาบเม็ดข๎าว 1 เมล็ด วันที่สองฉันเห็นนกคาบเมล็ดข๎าว 2 เมล็ด…” เลําไปเรื่อยๆจนคน
ฟังเบื่อหนํายเอง 

  หนังสือนิทานพ้ืนบ๎าน กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภทของนิทาน 
 1. ประเภทเทพนิยายหรือปรัมปรา (Fairy tale) เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา นางฟูา เรื่อง
มหัศจรรย๑เหนือธรรมชาติ เป็นความฝันและจินตนาการของผู๎แตํง เรียกหลายอยํางเชํน นิทานมหัศจรรย๑ นิทาน
บรรพบุรุษ เรื่องราวมักเกี่ยวข๎องกับราชสํานัก เจ๎าหญิง เจ๎าชาย มีแมํมด มียักษ๑ สัตว๑ประหลาดตัวละครที่ดีจะ
เป็นฝุายชนะ  
 2. ประเภทชีวิตจริง (Novella) เป็นเรื่องที่ดําเนินอยูํในโลกของความจริง มีการบํงสถานที่ 
และตัวละครชัดเจน อาจมีปาฏิหาริย๑อิทธิฤทธิ์แตํเป็นไปในลักษณะที่เป็นไปได๎ โดยใช๎สถานที่ เวลา ตัวละคร
ที่มาจากความจริง  
 3. ประเภทวีรบุรุษ (Hero tale) เป็นเรื่องที่มีหลายตอนขนาดยาว อาจคล๎ายชีวิตจริงหรือ
จินตนาการ เป็นเรื่องเลําที่กลําวถึงวีรบุรุษท่ีต๎องผจญภัยที่มีลักษณะเหนือมนุษย๑ 
 4. ประเภทนิทานประจ าถิ่น (Sage) มักเป็นเรื่องแปลกพิสดารซึ่งเชื่อวํา เคยเกิดขึ้นจริง           
ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง บํงบอกสถานที่และตัวละครชัดเจน อาจมาจากประวัติศาสตร๑ อาจเป็นไปได๎ทั้ง
มนุษย๑ สัตว๑ เทวดา ผี  
 5. ประเภทเล่าอธิบายเหตุ (Explanatory tale) เป็นเรื่องอธิบายกําเนิด ความเป็นมาของสิ่ง 
ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ กําเนิดของสัตว๑วําเหตุใดจึงมีรูปรํางลักษณะ ตําง ๆ กําเนิดของพืช มนุษย๑ ดวงดาวตําง ๆ 
เป็นต๎น เชํน  
 6. ประเภทเทพปกรณัมหรือเทวปกรณ์ (Myth) เป็นเรื่องอธิบายถึงกําเนิดของจักรวาล มนุษย๑ 
สัตว๑ ปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติ เชํน ลม ฝน กลางวัน กลางคืน ฟูาร๎อง ฟูาผํา แสดงถึงความเชื่อทางศาสนา  
มีเรื่องของเทพที่เรารู๎จักกันด ี
 7. ประเภทสัตว์ (Animal tale) เป็นเรื่องที่มีสัตว๑เป็นตัวเอก โดยจะแสดงให๎เห็นความฉลาด
และความโงํเขลาของสัตว๑ โดยเจตนาจะมุํงสอนจริยธรรมหรือคติธรรม ซึ่งจัดเป็นเรื่องประเภทให๎คติสอนใจ 
เชํน นิทานอีสป 
 8. ประเภทมุขตลก (Merry tale) เป็นเรื่องขนาดสั้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย๑ หรือสัตว๑ 
จุดสําคัญของเรื่องอยูํที่ความไมํนําเป็นไปได๎ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับความโงํ ความฉลาด การใช๎กลลวง การแขํงขัน  
การปลอมแปลง ความเกียจคร๎าน 
 9. ประเภทศาสนา (Religious tale) เป็นเรื่องเก่ียวกับศาสนา ซึ่งไมํมีในพระไตรปิฎกอยูํหลาย
เรื่อง ซึ่งทรรศนะของผู๎เลํามักถือวําเป็นเรื่องจริง 
 10. ประเภทเรื่องผี เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีต่าง ๆ ซึ่งไมํปรากฏชัดวํามาจากไหน เกิดอยํางไร ผีบ๎า
บ๎องและผีปกกะโหล๎งของไทยภาคเหนือ หรือผีที่เป็นคนตายแล๎วมาหลอกด๎วยรูปรํางวิธีการตําง ๆ 
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 11. ประเภทเข้าแบบ (Formular tale) เป็นเรื่องที่มีโครงเรื่องสําคัญเลําเพื่อความสนุกสนาน
ของผู๎เลํา และผู๎ฟังอาจมีการเลํนเกม แบํงเป็นนิทานลูกโซํ 
 
 

บทความ 
ความหมายของบทความ 
            บทความคือ ความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข๎อเท็จจริง และในเนื้อหานั้นผู๎เขียนได๎แทรก
ข๎อเสนอแนะเชิงวิจารณ๑หรือสร๎างสรรค๑เอาไว๎ด๎วย บทความเป็นงานเขียนที่ปรากฏคูํกับหนังสือพิมพ๑                  
เพราะบทความเผยแพรํทางหนังสือพิมพ๑เป็นสํวนใหญํเพ่ิงนิยมกันในหมูํนักอํานและ  ผู๎ เขียนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวนี้เอง แตํก็แพรํหลายอยํางรวดเร็ว รูปแบบการเขียนบทความคล๎ายกับ
เรียงความมากและถึงแม๎เนื้อหาสาระของบทความสํวนใหญํจะได๎จากขําวสด แตํวิธีเขียนบทความก็ตํางจากวิธี
เขียนขําวเชํนเดียวกัน 
ลักษณะเฉพาะของบทความ 
 1. ต๎องเป็นเรื่องท่ีผู๎อํานสํวนมากกําลังสนใจอยูํในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่คนกําลังอยากรู๎วําจะ
ดําเนินตํอไปอยํางไร หรือมีผลอยํางไร หรือเป็นเรื่องท่ีเข๎ายุคเข๎าสมัย 
            2. ต๎องมีแกํนสาร มีสาระอํานแล๎วได๎ความรู๎หรือความคิดเพ่ิมเติมมิใชํเรื่องเลื่อนลอยไร๎สาระ 
             3. ต๎องมีข๎อทรรศนะ ข๎อคิดเห็น ตลอดจนข๎อเสนอแนะของผู๎เขียนแทรกอยูํด๎วย 
             4. มีวิธี เชิญชวนให๎ อําน อํานแล๎วท๎าทายความคิด และสนุกเพลิดเพลินจากความคิด                   
ในเชิงถกเถียงโต๎แย๎งนั้น 
             5. เนื้อหาสาระ และสํานวนภาษาเหมาะสําหรับผู๎อํานที่มีการศึกษาอยูํในเกณฑ๑ดี เพราะผู๎อําน           
ที่มีการศึกษาน๎อย นิยมอํานขําวสดมากกวําบทความ 
 
ประเภทของบทความ  
 บทความนั้นมีลักษณะหลากหลายในการเขียน ดังนั้นในการระบุประเภทของบทความยํอม
สามารถพิจารณาได๎หลายลักษณะ แตํในที่นี้จะจําแนกเป็น 10 ประเภทดังนี้ 
 1. บทความเชิงบรรยาย (Narrative Article) เป็นบทความท่ีบรรยายประสบการณ๑ตําง ๆ           
ที่เกิดขึ้นในลักษณะแปลกใหมํ ต๎องบอกแกํผู๎อํานเทําท่ีตนทราบ โดยบอกได๎อยํางถูกต๎อง ไมํนําเบื่อ กลําวคือ
การบรรยายให๎ผู๎อํานสนใจ ประทับใจ เขียนให๎เห็นจริงเห็นจัง โดยละเอียด ใช๎ภาษาเรียบ งําย ไมํกํากวม ไมํ
วกวน 
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 2. บทความเชิงแสดงบุคลิกภาพ (Personality Sketch Article) เป็นบทความที่มุํงให๎ผู๎อําน
ทราบคุณลักษณะบุลิกภาพของบุคคลที่ทําให๎บุคคลนั้นมีชื่อเสียง สิ่งซึ่งทําให๎บุคคลมีจุดเดํน นําสนใจ การเขียน
จะยึดหลักข๎อเท็จจริงที่ถูกต๎อง และใช๎ความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนประกอบ ทั้งต๎องระลึกเสมอวําไมํใชํเป็นการ
เขียนชีวประวัติบุคคล 
 3. บทความเชิงสัมภาษณ์ (Interview Article)เป็นบทความแสดงความคิดเห็นของบุคคลตํอ
ปรากฏการณ๑ใด โดยปกติบทความประเภทนี้มักจะมีคําถาม คําตอบสลักกับแกนรูปแบบการเขียนลักษษณะ
ร๎อยแก๎ว เหมือนกับบทความประเภทอ่ืน ๆ อยํางก็ดีในการเขียนผู๎เขียนควรแทรกเกร็ดของเรื่องหรือแตํละประ
เด็ในบางตอนเพื่อขจัดความนําเบื่อ 
 4. บทความเชิงสาธิตวิธีการ (How-to-do-it Article) เป็นบทความที่เขียนเพ่ืออธิบาย                
การกระทําตามขั้นตอนหรือกระบวนการอยํางใดอยํางหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแตํต๎นจนสิ้นสุดขั้นตอน หรือครบ
กระบวนการ เพื่ผู๎อํานอํานจนสามารถนําไปปฏิบัติได๎ การเขียนบทความประเภทนี้จะต๎องเขียนให๎รายละเอียด
มากกวําการเสนอเพียงข๎อมูลเทํานั้น 
 5. บทความความเรียง (Easay Article) เป็นบทความที่คํอนข๎างสั้น จะต๎องจัดการลําดับ
ข๎อเท็จจริง การเสนอประเด็นที่จัดกุม เพราะมีประเด็นในการเขียนเพียงประเด็นเดียว การเขียนบทความความ
เรียงนี้ จะแตกตํางกับการเขียนเรียงความธรรมดํามาก ดังนั้น ผลงานเขียนบทความประเภทนี้จะสะท๎อนให๎เห็น
สมรรถนะหรือบุคลิกลักษณะการเขียนของผู๎เขียนแตํละคน เพราะวําบทความเชิงความเรียงนี้ยังแยกตาม
วัตถุประสงค๑การเขียนได๎อีก 5 ลักษณะ คือ 
   5.1 บทควาเพื่อให้ข่าวสาร (Information Article) เป็นบทความที่มุํงให๎ข๎อมูล
เพ่ิมเติมจากขําว แตํการเขียนรูปแบบตํางกับการเขียนขําว กลําคือ เขียนตามเนื้ อหาสาระตามลําดับที่ผู๎เขียน
ต๎องการให๎ผู๎อํานได๎ทราบ ดังนั้นบรรณาธิการ ไมํสามารถตัดข๎อความในตอนท๎ายของบทความออกได๎ 
   5.2 บทความเพื่อแสดงความเห็น (Opinion Article) เป็นบทความที่เสนอควา
คิดเห็นของผู๎เขียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด๎วยเหตุผล และข๎อเท็จจริงแกํผู๎อําน ความคิดเห็นดังกลําวจะต๎องแปลก
กวําที่เคยมีมา และเป็ฯในทางสร๎างสรรค๑มีความเป็นไปได๎ นําสนใน แตํต๎องไมํใชํความคิดเห็นเป็นลักษณะ
โฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) ประการสําคัญความคิดเห็นนั้นจะต๎องมากจากการบูรณการของข๎อเท็จจริง 
   5.3 บทความเพื่อการอธิบาย (Interprete Article) เป็นบทความที่มีลักษณะที่
ใกล๎เคียงกับบทความเพ่ือการให๎ขําวสาร และบทความเพ่ือแสดงควาเห็น แตํมีวามแตกตํางกันตรงที่ ทความ
เพ่ือการอธิบายจะให๎แงํมุมที่ลึกซึ้งกวํา โดยเฉพาะจะเป็ฯการตอบคําถามของคําถามเหลํานี้ คือ ใคร อะไร 
เมื่อไหรํ ที่ไหน ทําไม และอยํางไร ซึ่งจะเน๎นตอบคําถามอยํางไรมากกวํา 
   5.4 บทความชวนขัน (Humorous Article) เป็นบทความที่คํอนข๎างเขียนยาก
เพราะวํา การเขียนบทความชวนขัน ในที่นี้ไมํใชํเป็นการเขียนมุขตลกขบขัน แตํเป็นการเขียนจากข๎อเท็จจริง 
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โดยใช๎ข๎อมูลในบางเรื่อง อตจเป็นข๎อเท็จจริงที่หนักสมองแตํนํามาเขียนให๎ชวนขัน ซึ่งในขณะขบขันนั้น              
จะมีความรู๎สึกบางอยํางขึ้นพร๎อมกัน เชํน ขบขันทั้งน้ําตา การเขียนบทความลักษณะนี้ จะเริ่มต๎นจากการเขียน
ที่มีลีลาที่สุภาพเรื่อยไปจนกระทั่งมีบางตอนบางแหํงหรือหลายแหํงจะมีถ๎อยคําหรือข๎อความเป็นลักษณะหยิก
แกมหยอก ยั่วยุ เสียดสี ฯลฯ โดยใช๎คภชวนขัน 
   5.5 บทความกระตุ้นจิตส านึก (Inspirational Article) เป็นบทความที่ผู๎เขียนมุํง
เสนอประสบการณ๑ของตนเองหรือผู๎ อ่ืนเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา การตัดสินใน ความมานะ พยายาม               
ความอดทน ความเจ็บปุวย ฯลฯ เพ่ือกระตุ๎นหรือปลุกระดมให๎ผู๎อํานมีความสํานึกในบางเรื่องบางสถานการณ๑ 
 6. บทความเชิงโต้แย้ง (Controyersial Article) เป็นบทความที่มีประเด็นปัญหาที่แตกตําง
กันในเชิงความคิด ผู๎เขียนเสนอข๎อเท็จจริงและเหตุผลให๎มีความสมดุลระหวํางประเด็นที่แตกตํางกัน แล๎วปลํอย
ให๎ผู๎อํานได๎พิจารณาตัดสินเอง 
 7. บทความเชิงวิจารณ์ (Critical Article) เป็นบทความที่เกี่ยวกับวรรณกรรมหรือศิลปกรรม 
บทความประเภทนี้มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เป็นการเขียนแนะนําให๎ทราบแม๎จะมีการวิจารณ๑ก็ไมํคํอย            
จะรุนแรงมาก สํวนอีกลักษณะเป็นการเขียนวิจารณ๑ที่รุแรงเพ่ือวินิจแัยคุณคําของผลงานนั้น ๆ การวิจารณ๑
อาศัยหลักแลกฎเกณฑ๑ทั้งทางฟฤษฎีและเหตุผลข๎อเท็จจริงเป็นหลัก เพ่ือการประเมินคุณคําอยํางเป็นธรรม 
 8. บทความเชิงวิเคราะห์ (Analytical Article) เป็นบทความที่มุํงเสนอการวิเคราะห๑
เหตุการณ๑ใด ๆ โดยเน๎นประเด็นสําคัญของเรื่อง ซึ่ ง ไมํจํ า เป็นต๎องมีการประเมินคุณคํา เสมอไป                   
แตํควรมีข๎อเสนอที่วําสิ่งที่เกิดขณะนั้นจะนําไปสูํเหตุการณ๑อะไรในอนาคตได๎บ๎าง ซึ่งการวิเคราะห๑จะต๎องมี
ความสมเหตุสมผลในการเขียน นอกจากนั้นอาจสรุปเป็นแนวคิดแกํผู๎อํานก็ได๎ 
 9. บทความเชิงสารคดี (Feature Article) เป็นบทความที่เขียนแบบสารคดีมีการวิเคราะห๑
วิจารณ๑ควบคูํกันไป ทําให๎มีสาระมากกวําบันเทิง กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเอาข๎อเท็จจริงที่มีสารมาเขียน             
ในรูปแบบของสารคดีนั่นเอง 
 10. บทความเชิงวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่มุํงเสนอความรู๎เรื่องใด             
เรื่องหนึ่งโดยตรง ได๎ แกํ รายงานทางวิชาการ รายผลการวิจัย รายงานการประชุมเชิงวิชาการเป็นต๎น บทความ
ประเภทนี้มีการเสนอสาระอยํางตรงไปตรงมา แตํบางครั้งอาจมีการอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือความกระจํางแกํผู๎ อําน
ในบางสํวนเทําที่จําเป็นก็ได๎ 
 
ลักษณะท่ีแตกต่างและเหมือนกันของบทความ เรียงความ และข่าว 
            1. รูปแบบ เรียงความและบทความมีรูปแบบการเขียนเหมือนกัน คือ มีโครงสร๎าง อันประกอบด๎วย
สามสํวนใหญํ ๆ ได๎แกํ คํานํา เนื้อเรื่อง และสรุปหรือคําลงท๎าย การตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข๎อเรื่องอาจจะเหมือนกัน
หรือคล๎ายคลึงกัน สํวนขําวที่เป็นการเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ๑ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง สาระสําคัญของ
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ขําวอยูํที่ความนําอันเป็นยํอหน๎าแรกของการเขียนขําว สํวนยํอหน๎าตํอ ๆ มามีความสําคัญลดหลั่นกันลงมา
ตามลําดับ จนกระท่ังถึงยํอหน๎าสุดท๎ายอาจ ตัดทิ้งไปได๎โดยไมํเสียความถ๎าเนื้อที่กระดาษจํากัด 
            2. ความมุํงหมาย  บทความนั้นเขียนขึ้นเพ่ือเสนอข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง หรือเหตุการณ๑นั้น ๆ   
สํวนเรียงความเป็นการเขียนเพื่อแสดงความรู๎เกี่ยวกับหัวข๎อเรื่องนั้นแตํเพียงอยํางเดียว 
            3. เนื้อเรื่อง หัวข๎อเรื่องของบทความต๎องทันสมัย ทันตํอเหตุการณ๑ อยูํในความสนใจของ ผู๎อําน
ขณะนั้น เวลาผํานไปเพียงสัปดาห๑หนึ่งหรือมากกวํานั้นก็อาจล๎าสมัยไป สํวนเรียงความ จะหยิบยกเอาเรื่องใด ๆ 
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมาเขียนก็ได๎  และหัวข๎อเรื่องเดียวกันนี้ จะเขียนเมื่อไรก็ได๎ไมํถือวําล๎าสมัย           
แตํขําวมีอายุอยูํ 24 ชั่วโมงเทํานั้น ถ๎าเสนอขําวช๎าไปสักวันหรือสองวันก็ไมํนําสนใจเสียแล๎ว 
            4. วิธีเขียน เรียงความเขียนด๎วยทํวงทํานองการเขียนแบบเรียบ ๆ ไมํโลดโผน ตํางจากวิธีเขียน
บทความที่ต๎องการใช๎สํานวนโวหารอันชวนให๎อําน ให๎คิดตามเนื้อเรื่อง การเขียนขําวต๎องตอบคําถาม 5 ข๎อ คือ 
ใคร ทําอะไร  ที่ไหน เมื่อไร และทําไม เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น  เขียนสั้น ๆ ตรงไปตรงมา ไมํมีความ
คิดเห็นของผู๎เขียน ไมํมีชื่อผู๎เขียนขําว ใช๎ภาษาที่ชนทุกชั้นอํานได๎ ไมํมีข๎อความใดที่บํงอารมณ๑และความโน๎ม
เอียงของผู๎เขียน 
 
ลักษณะของบทความ 
             บทความ  คือ ความเรียงประเภทหนึ่งที่เขียนเพ่ือความรู๎ ความคิด มีรูปแบบการเขียนคล๎ายกับ
เรียงความ  แตํการเขียนบทความจะต๎องมีเรื่องราวมาจากข๎อเท็จจริงหรือขําวประจําวันมีความทันสมัย ทันตํอ
เหตุการณ๑  อยูํ ในความสนใจของผู๎ อํานและผู๎ เขียน  และจะต๎องสอดแทรกข๎อเสนอเชิงวิชาก าร                              
หรือความคิดเห็นเชิงสร๎างสรรค๑ไว๎ด๎วย บทความมีลักษณะดังตํอไปนี้ 
  1.     เรื่องที่เขียนต๎องเป็นเรื่องที่มีสาระ   เป็นเรื่องจริง มีหลักฐานที่นําเชื่อถือ เมื่ออํานแล๎ว           
จะได๎ความรู๎หรือความคิดเพ่ิมข้ึน 
 2.     ต๎องเสนอเรื่องที่ผู๎อํานสํวนมากกําลังสนใจอยูํในขณะนั้น  ทันตํอเหตุการณ๑  หรือเรื่อง              
ที่เป็นปัญหา   และมีความสําคัญเป็นพิเศษ 
  3.     ต๎องมีสํวนเป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของผู๎เขียน  โดยนําเสนอแนวคิดที่นําสนใจชวนให๎
ผู๎อํานคิดตามหรือคิดตํอ 
 4.     ควรใช๎ภาษาให๎นําอําน  และสร๎างความสนใจ 
  5.     ความยาวของบทความควรสั้น กะทัดรัด เพ่ือให๎ผู๎อํานสามารถอํานได๎ในเวลาจํากัด 
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บทความวิชาการ 
 

บทความวิชาการหรือกึ่งวิชากาหรือเชิงวิชาการ 
             บทความวิชาการ  เป็นบทความที่เขียนเพื่อเผยแพรํความรู๎โดยตรง ผู๎เขียนจึงต๎องค๎นคว๎าจาก 
 เอกสาร  จากการสังเกต  การสัมภาษณ๑  การทดลอง  มีการวิเคราะห๑อยํางเป็นระบบ  มีหลักฐานอ๎างอิง 
 ที่เชื่อถือได๎ และจะต๎องมีบรรณานุกรม และเอกสารอ๎างอิงท๎ายเรื่องเสมอ 
                 สํวนบทความกึ่งวิชาการหรือเชิงวิชาการมีลักษณะคล๎ายบทความวิชาการ คือ เขียนขึ้นเพ่ือ
เผยแพรํความรู๎เป็นสําคัญ  แตํมีความแตกตํางกันในเรื่องการใช๎ภาษา กลําวคือ บทความวิชาการมีลักษณะ 
การใช๎ภาษาท่ีเป็นทางการ  และเป็นภาษาท่ีถูกต๎องตามหลักภาษา 
             
ขั้นตอนในการเขียนบทความวิชาการ 
                 การเขียนบทความมีขั้นตอนตํอไปนี้ 
              1.  การเลือกเรื่อง ควรเลือกเรื่องที่คนกําลังสนใจและเป็นเรื่องที่ผู๎เขียนมีความรู๎การเสนอเรื่องราว
และความคิด  ควรกําหนดขอบเขตให๎แคบเพ่ือให๎สมบูรณ๑และลึกซึ้ง หรือพยายามเลือกเฉพาะตอนที่เดํน                 
และนําสนใจเป็นพิเศษมาเขียน 
                 2.  การรวบรวมข๎อมูล ผู๎เขียนบทความจะต๎องหาความรู๎ ข๎อมูล ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง             
ที่จะเขียน  การรวบรวมความรู๎อาจจะทําได๎หลายวิธีและจะต๎องพิจารณาด๎วยวําข๎อมูลนั้นจะต๎องเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อเถือได ๎
                 3. การกําหนดจุดมุํงหมาย ควรกําหนดจุดมุํงหมายให๎ชัดเจนวําบทความที่จะเขียนนี้ต๎องการ
เขียนให๎ใครอําน  ต๎องการสื่อสารกับคนกลุํมใดหรือต๎องการให๎ผู๎อํานมีความคิดอยํางไร 
                 4. การวางโครงเรื่อง การวางโครงเรื่องถือวําเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับงานเขียนทุกประเภท               
เพราะจะทําให๎เขียนได๎ตรงตามจุดมุํงหมายและลําดับความคิดได๎ตํอเนื่อง 
                 5.  การลงมือเขียน   ควรเขียนด๎วยความตั้งใจโดยลําดับความคิดตามโครงเรื่องที่กําหนดและใช๎
ภาษาท่ีสื่อความหมายชัดเจนชวนให๎ผู๎อํานสนใจติดตาม 
                 6.   การทบทวน ควรอํานทบทวนบทความที่เขียนเสร็จแล๎วอยํางน๎อย 2 ครั้งเพ่ือพิจารณาวํา
เนื้อหาสาระสอดคล๎องกับชื่อเรื่องหรือไมํ แล๎วทบทวนแก๎ไขข๎อบกพรํองในการใช๎ภาษา 
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กลวิธีในการเขียนบทความ 
           การเขียนบทความมีกลวิธีที่ทําให๎บทความนั้นนําสนใจดังนี้ 
                 1.  การตั้งชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องนับวําเป็นสํวนสําคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผู๎อํานเพราะเป็นสิ่ง
แรกที่ผู๎อํานจะอํานกํอนเสมอ  ดังนั้น  จะต๎องเลือกคําหรือข๎อความที่สามารถสื่อสาร  หรือแนวคิดให๎ดีที่สุด  
ชวนให๎อยากอํานเนื้อหาในบทความนั้นตรงหลักวิชาการ 
                 2. การเขียนบทนํา บทนําเป็นสํวนสําคัญอีกสํวนหนึ่งที่ชํวยสร๎างความสนใจจากผู๎อํานดังนั้น  
ผู๎เขียนบทความจะต๎องใช๎กลวิธีการเขียนบทนํา เพราะถ๎าสามารถขึ้นต๎นบทความได๎ดีก็เทํากับวําได๎รับ
ความสําเร็จไปแล๎วครึ่งหนึ่ง  
                 3.  การเขียนเนื้อเรื่อง เนื้อเรือ่งเป็นสํวนที่ยาวและสําคัญท่ีสุด เพราะรวบรวมความคิดและข๎อมูล
ทั้งหมด  ยํอหน๎าแตํละยํอหน๎าในเนื้อเรื่องจะต๎องมีสัมพันธภาพคือ ร๎อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันและมีลําดับ
ขั้นตอน  ผู๎เขียนอาจจะลําดับเนื้อเรื่องตามเวลา  ลําดับตามเหตุผล หรือลําดับตามความสําคัญก็ได๎ 
                 5.  การเขียนบทสรุป 
                 การเขียนบทสรุปเป็นสํวนที่มีความตํอเนื่องจากเนื้อเรื่อง   และเป็นสํวนที่ผู๎เขียนต๎องการบอกให๎
ผู๎อํานทราบวําข๎อมูลทั้งหมดที่เสนอมาได๎จบลงแล๎ว  ผู๎เขียนควรมีกลวิธีที่จะทําให๎ผู๎อํานพอใจ  ประทับใจ    
และได๎รับความคิดที่ผู๎อํานสามารถนําไปใช๎ได๎  การเขียนบทสรุปของบทความมีกลวิธีเรียนเลํมเชํนเดียวกับการ
เขียนบทสรุปเรียงความซึ่งได๎อธิบายแล๎วในหนังสือกํอน 
 
การประเมินคุณค่างานเขียนด้านการใช้ถ้อยค าส านวน โวหารและกลวิธีในการเขียน 
     1. การอํานงานเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 รายงานเชิงวิชาการ เป็นรายงานที่ได๎จากการศึกษา ค๎นคว๎าวิจัย ซึ่งมีระเบียบวิธีการที่เป็นระบบ 
และมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร๑ เนื้อหาของรายงานมุํงเสนอแตํผลที่ได๎จากการศึกษา ค๎นคว๎า ไมํมีการตํอเติม 
เสริมแตํงความรู๎สึกนึกคิดของผู๎รายงานรวมเข๎าไปด๎วยแตํอยํางใด  รายงานประกอบด๎วย 3 สํวนสําคัญ 
 1.1 สํวนนํา (Preliminary Materials) เป็นสํวนประกอบที่เกี่ยวข๎องกับการนําเสนอรายงานเชิง
วิชาการนั้น 
 1.2 สํวนเนื้อเรื่อง (Body of Report) เป็นสํวนที่จะกลําวถึงเนื้อเรื่องของรายงานเชิงวิชาการ  
 1.3 สํวนอ๎างอิง (Reference Materials) เป็นสํวนประกอบเพ่ิมเติมให๎รายงานเชิงวิชาการนั้น
ครบถ๎วนสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน 
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การพิจารณาจากขั้นตอนการเขียนรายงาน 
         ผู๎อํานงานเขียนรายงานวิชาการ ควรเริ่มการดําเนินการ อยํางเป็นขั้นตอน ตามลําดับเพ่ือสะดวก
ในการศึกษางานเขียน ได๎แกํ  สังเกตกําหนดหัวข๎อเรื่อง  กําหนดขอบเขตและทําความเข๎าใจกับหัวข๎อเรื่อง วาง
โครงเรื่อง รวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร/แหลํงสารสนเทศตํางๆ รวบรวมข๎อมูลภาคสนาม เขียนฉบับรําง แก๎ไข
และขัดเกลา สํงให๎เพื่อน และผู๎รู๎อําน เพ่ือวิจารณ๑ และข้ันสุดท๎าย คือ เขียนฉบับสมบูรณ๑ 
การพิจารณาโดยอาศัยหลักการเขียนรายงาน 
  1. การจัดรูปแบบ หมายถึง ถูกต๎องตามหลักวิชาการ ตามมหาวิทยาลัย/สถาบันได๎กําหนด 
โดยมีหัวข๎อใหญํ หัวข๎อรอง หัวข๎อยํอย โดยจัดวางสอดคล๎องกันทั้งเลํม เชํน กําหนดเลข -ตัวอักษรกํากับหัวข๎อ
ในรูปแบบเดียวกันทั้งเลํม 
  หัวข๎อใหญํ (ตัวอักษรหนาดํา 16 Point) 
   1. หัวข๎อรอง (ตัวอักษรหนาดํา 16 Point) 
    1.1 หัวข๎อยํอย 
     1.1.1 หัวข๎อยํอย 
      1.1.1.1 หัวข๎อยํอย 
       ก. 
       ข. 
        1) 
        2) 
        3) 
 
 2. ความเป็นเอกภาพของเนื้อหา หมายถึง การเรียบเรียงเนื้อหาในรายงานตั้งแตํต๎นจนจบ
จะต๎องดําเนินไปอยํางสอดคล๎องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอด ไมํวําจะแบํงเป็นบท หรือเป็นหัวข๎อ แตํละบท 
แตํละหัวข๎อจะต๎องสอดคล๎องตํอเนื่องกันกับบทหรือหัวข๎ออ่ืนๆ ตํอๆ กันไป ไมํควรนําเพียงแตํข๎อมูล เนื้อหา
ตํางๆ มาปะติดปะตํอกัน 
 3. ความแจ่มแจ้งชัดเจน หมายถึง ข๎อความทุกประโยค ทุกหัวข๎อ ทุกตอนจะต๎องแจํมแจ๎ง   
และอํานได๎ใจความชัดเจน เขียนด๎วยประโยคสมบูรณ๑ สั้นกระทัดรัด ได๎ใจความ และการใช๎ภาษาในการเขียน
รายงาน มีความถูกต๎อง ได๎สาระสมบูรณ๑ ชัดเจน กะทัดรัด ลําดับความดี แตํละวรรคตอนเป็นเอกภาพ ความ
แตํละวรรคตอน เชื่อมโยงกลมกลืนสัมพันธ๑กันดี คงเส๎นคงวา ตรงประเด็นตรงจุด ถ๎อยคํามีเหตุผลนําเชื่อถือได๎ 
สุภาพ และลื่นไหล ไมํสะดุด-ติดขัด 
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 4. ความถูกต้อง หมายถึง เนื้อหา ภาษาท่ีใช๎จะต๎องถูกต๎องตามหลักวิชาและมีเหตุมีผล 
 5. ตรงประเด็น หมายถึง เรียบเรียงข๎อความ เนื้อหาให๎ตรงประเด็นที่ต๎องการเสนอ ต๎องการ
อะไร ให๎นําเสนอไปอยํางนั้น ไมํต๎องเขียนวกวนไปเวียนมา จนหาข๎อสรุปไมํได๎ และไมํควรตั้งหัวข๎ออยํางหนึ่ง 
แล๎วเขียนไปอีกอยํางหนึ่ง 
 6. ความส ารวม หมายถึง ข๎อความทุกข๎อความ ทุกประโยค หรือทุกตัวอักษรที่เขียนในรายงาน
ต๎องสํารวม ระมัดระวัง พิจารณาไตรํตรองอยํางละเอียดถี่ถ๎วน และรอบคอบแล๎ววํา มีความถูกต๎อง มีเหตุผล
เพียงพอ และไมํขัดแย๎งกัน 
 7. การอ้างอิง หมายถึง การอ๎างอิงต๎องทําอยํางถูกต๎องตามสากลนิยม ถูกต๎องตามหลักการ ทั้งนี้
ให๎ยึดเกณฑ๑ของมหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด และผู๎เขียนรายงาน พึงตระหนักถึงจรรยาบรรณ เมื่อมีการ
อ๎างอิงผลงานของผู๎อื่นต๎องอ๎างอิงถึงเจ๎าของผลงานทุกครั้ง 
 8. ยึดผู้อ่าน หมายถึง การเขียนรายงานที่ผู๎เขียนต๎องพยายามอธิบาย บรรยายด๎วยภาษาที่งําย 
และให๎มีเนื้อหาอยํางเพียงพอที่ผู๎อ่ืนมาอํานแล๎วเขาจะสามารถทําความเข๎าใจได๎ พึงระลึกวํา “เราเขียนให๎ผู๎อ่ืน
อํานมิใชํให๎ตนเองอําน” 
 9. ทันสมัย หมายถึง เนื้อหาสาระในรายงานมีความทันสมัย ทันกาล มีการปรับเปลี่ยนให๎ถูกต๎อง 
เป็นปัจจุบันในเชิงวิชาการ การพัฒนาในศาสตร๑สาขานั้นๆ 
         การเขียนรายงานเชิงวิชาการให๎มีคุณภาพได๎นั้น ผู๎เขียนจําเป็นต๎องดําเนินการเป็นขั้นตอนตามลําดับ 
ศึกษา ค๎นคว๎าสารสนเทศจากแหลํงที่นําเชื่อถือได๎ เชํน เป็นผลงานของสถาบัน/องค๑กรที่เชื่อถือได๎ เป็นผลงาน
ของบุคคลที่ได๎รับการยอมรับในศาสตร๑สาขานั้นๆ ฯลฯ และผู๎เขียนรายงานจะต๎องหมั่นฝึกฝนทักษะในการอําน 
วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และทักษะการเขียน และทําการเขียนรายงานโดยยึดหลักการเขียนรายงานที่ถูกต๎อง 
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บทความปกิณกะ 
 

 คําวํา ปกิณกะตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครนั้น  ปกิณกะ [ปะ-กิน-นะ-กะ] 
(มค. ปกิณฺณกสก. ปฺรกีรฺณก) เป็นคําวิเศษณ๑ ว. เบ็ดเตล็ด , กระจาย, ระคนกัน, คละกัน, มักใช๎ประกอบหน๎า
ศัพท๑อ่ืน เชํน ปกิณกคดี หมายถึง เรื่องตํางๆ. 
การพิจารณาบทความ 
  
องค์ประกอบของบทความปกิณกะ บทความปกิณกะสํวนใหญํคือมีองค๑ประกอบ 4 สํวน คือ 
  1.  ชื่อเรื่อง   เป็นสํวนแรกของบทความที่สร๎างความสนใจแกํผู๎อําน บทความในหนังสือพิมพ๑ 
หรือนิตยสาร อาจตีพิมพ๑ชื่อเรื่องด๎วยตัวอักษรขนาดใหญํเพ่ือสร๎างความสนใจ 
  2. บทนํา คือ สํวนที่อยูํยํอหน๎าแรกของบทความ มีลักษณะเป็นการกลําวนําเรื่อง โดยให๎ความรู๎
เบื้องต๎น บอกเจตนาและผู๎เขียนหรือตั้งคําถามซึ่งผู๎เขียนจะใช๎กลวิธีตํางๆ ในการเขียนให๎ผู๎อํานสนใจ 
 เนื้อเรื่อง 
  3. เนื้อหา เป็นสํวนสําคัญที่สุดของบทความ เพราะเป็นสํวนที่รวบรวมความรู๎ สาระตํางๆ                  
และความคิดเห็นของผู๎เขียน 
  4. บทสรุป คือ สํวนสุดท๎ายของบทความที่ผู๎เขียนใช๎สรุปเนื้อหาและสร๎างความประทับใจแกํ
ผู๎อํานโดยใช๎กลวิธีหลายประการ เชํน การชักจูงใจให๎ดําเนินการอยํางใดอยํางหนึ่ง การให๎ข๎อคิดการหาแนวรํวม 
  
ประเภทของบทความปกิณกะ บทความในหนังสือพิมพ๑ หรือนิตยสาร  อาจแบํงได๎เป็นประเภทตํางๆ ดังนี้ 
  1. บทความบรรยายเหตุการณ๑ เป็นบทความที่บรรยายเรื่องราวตํางๆที่ เป็นเหตุการณ๑                      
ในความสนใจของคนสังคมมีจุดมุํงหมายเพ่ือรายงานให๎ผู๎อํานทราบความเป็นไปของบ๎านเมือง และมีสํวนรํวม
รับรู๎ในเหตุการณ๑นั้น 
  2. บทความเชิงวิเคราะห๑ เป็นบทความที่ผู๎เขียนนําเสนอเรื่องราวตําง ๆที่เป็นขําว หรืออยูํใน
ความสนใจของประชาชน โดยจําแนกออกเป็นประเด็นตํางๆ อยํางชัดเจน เพ่ือให๎ผู๎อํานเข๎าใจเรื่องราวได๎ 
 ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
  3. บทความเชิงวิจารณ๑เป็นบทความที่ผู๎ เขียนต๎องการเสนอความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับ
เหตุการณ๑ที่เป็นขําวหรือเรื่องที่กําลังอยูํในความสนใจของประชาชนสํวนใหญํ การเสนอความคิดเห็นอาจ
เป็นไปในลักษณะโต๎แย๎ง ไมํเห็นด๎วย เสนอแนะแนวทาง หรือชี้ให๎เห็นข๎อบกพรํอง 
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  4. บทความเชิงวิชาการ เป็นบทความทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง บทความเชิง
วิชาการที่นําเสนอในหนังสือพิมพ๑หรือนิตยสาร สํวนใหญํไมํมีความยาวมากนัก นอกจากนี้ ข๎อมูลยังมีความ
ถูกต๎องนําเชื่อถือน๎อยกวําบทความวิชาการในวารสารวิชาการ 
 หลักการอ่านและพิจารณาบทความในการอํานและพิจารณาบทความ ควรพิจารณาในประเด็นตํอไปนี้ 
  1. ข้อเท็จจริง ควรพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
    1.1 ข๎อเท็จจริงในบทความเป็นข๎อมูลที่ถูกต๎องทันสมัยและนําเชื่อถือหรือไมํ 
     1.2 ผู๎เขียนนําข๎อมูลมาจากแหลํงใด 
     1.3 มีการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลให๎ผู๎อํานสืบค๎นตํอไปหรือไมํ แหลํงข๎อมูลนั้นนําเชื่อถือ 
  2. ข้อคิดเห็น ควรพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
    2.1 ข๎อคิดเห็นของผู๎เขียนสอดคล๎องกับข๎อเท็จจริงหรือไมํ 
    2.2 ผู๎เขียนเสนอข๎อคิดเห็นที่มีประโยชน๑ในเชิงสร๎างสรรค๑หรือไมํ 
    2.3 ข๎อคิดเห็นของผู๎เขียนมีความเป็นไปได๎หรือไมํ 
    2.4 ข๎อคิดเห็นของผู๎เขียนสามารถนําไปปฏิบัติได๎หรือไมํ 
  3.   กลวิธีน าเสนอ ควรพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
   3.1 ผู๎เขียนนําเสนอบทความได๎นําสนใจหรือไมํ โดยพิจารณาจากองค๑ประกอบตํางๆ
ของบทความ 
    3.2 องค๑ประกอบตํางๆ ของบทความมีความสอดคล๎องและเชื่อมโยงตํอเนื่องกัน 
   3.3 การนําเสนอของผู๎เขียน ทําให๎ผู๎อํานเข๎าใจได๎งําย หรือเกิดความสับสน 
   3.4 ผู๎เขียนนําเสนอเรื่องด๎วยถ๎อยคําสํานวนที่เข๎าใจงําย และชัดเจนหรือไมํ 
   4.  ประโยชน์ที่ได้รับ ควรพิจารณารายละเอียดตํอไปนี้ 
           4.1 ผู๎อํานได๎รับประโยชน๑จากการอํานบทความนี้มากน๎อยเพียงใด 
    4.2 ข๎อคิดหรือทรรศนะของผู๎เขียนสามารถนําไปปฏิบัติได๎หรือไมํ 
   4.3 บทความนี้มีประโยชน๑กับบุคคลเฉพาะกลุํมหรือบุคคลสํวนใหญํในสังคม 
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เรื่องสั้น 
ความหมายของเรื่องสั้น 
          เรื่องสั้น  คือ  เรื่องท่ีเลําอยํางสั้น ๆ  มีขนาดความยาวของเรื่องที่ไมํกํานดตายตัว  แตํต๎องใช๎คําไมํมาก
นัก  โครงเรื่องก็ต๎องไมํมีความซับซ๎อนจนเกินไป  สามารถอ๎นจบได๎ในเวลาอันสั้น  แนวคิดของเรื่องก็มีเพียง
แนวคิดเดียว 
 
ลักษณะของเรื่องส้น 
          เรื่องสั้นเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีท่ีเกิดข้ึนในเมืองไทยประมาณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 4)  โดยได๎แบบอยํางมาจากตะวันตก  จึงมีลักษณะ  ด๎งนี้ 
ความยาว  เรื่องสั้นต๎องมีความยาวพอประมาณ  อํานจบได๎ในเวลาไมํเกิน  50  นาที  ตามขาดมาตรฐานของ
เรื่องสั้นรุํนเกําควรมีจํานวนตํา  4,000 - 5,000  คํา  แตํถ๎าเป็นเรื่องสั้นสมัยใหมํ  จัดเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวอาจ
มีจํานวนคําได๎ถึง  10,000  คํา 
          ต๎องมีความหนาแนํน  หมายถึง  ต๎องใช๎สํานวนโวหาร  การสร๎างฉาก  ตัวละคร  บทสนทนา  ฯลฯ   
ให๎กระชับรัดกุมและมีประโยชน๑ต๎อการดําเนินเรื่องมากที่สุด 
          โครงเรื่อง  (Plot)  เรื่องสั้นควรมีโครงเรื่องเดียว  ไมํซับซ๎อนเป็นข๎อขัดแย๎งกันระวํางตัวละครและต๎อง
จบลงด๎วยผลอยํางใดอยํางหนึ่ง 
          แก่นของเรื่องหรือแนวคิด  เรื่องสั้นควรมุํงสอนแนวคิดหรือแกํนของเรื่องเพียงอยํางเดียว 
          ตัวละคร  เรื่องสั้นควรมีตัวละครน๎อยตัวคือไมํควรเกิน  4  ตัว 
          ฉาก  เรื่องสั้นมีฉากที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวละคร  คือเหมาะกับตัวละคร  และสภาพแวดล๎อม 
          ตอนจบของเรื่อง  (Climax)  ตอนจบของเรื่องสั้นมักให๎ความรู๎แกํผู๎อํานถึงความสมบูรณ๑ของเนื้อหา  
มี  2  แบบ  คือ  จบอยํางธรรมดา  และจบแบบหลีกความคาดหมาย  หรือจบแบบห๎กมุม       
ชนิดของเรื่องสั้น   
 เรื่องสั้นแบํงออกเป็น  4  ชนิด  คือ 
          1.  เรื่องสั้นประเภทแสดงแนวคิด  (Theme Story)  คือ  ผู๎เขียนมีอุดมคติหรือต๎องการชี้ใผู๎อํานเห็น
ความจริงอยํางใดอยํางหนึ่งของชีวิต 
          2.  เรื่องสั้นประเภทผูกเรื่อง  (Plot Story)  เรื่องสั้นประเภทนี้มีโครงเรื่องซับซ๎อนนําฉงน  และจบ
ชนิดที่ผู๎อํานคาดคิดไมํถึง  หรือนึกไมํถึงวําจะจบแบบนั้น 
          3.  เรื่องสั้นประเภทที่เพํงเล็งจะแสดงลักษณะของตัวละคร  (Character Story)  เป็นเรื่องสั้นประภท
ที่ผู๎เขียนถือตังละครเป็นใหญํ  และต๎องการจะเสนอลักษณะอยํางหนึ่งชองคนเป็นสําคัญ 
          4.  เรื่องสั้นประเภทที่ถือฉากเป็นสําคัญ  (Atmophere Story)  เป็นการเขียนนวนิยาย 
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นวนิยาย 

 
ความหมายของนวนิยาย 
         นวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษวํา Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คํานี้ใช๎เป็นครั้งแรกเพ่ือ
เรียกนวนิยายอยํางใหมํของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แตํงเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซ่ึงแตํงข้ึนราว ค.ศ. 
1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได๎รับการกลําวขวัญจากคนสมัยนั้นวําเป็นนิยายแบบใหมํหรือนวนิยายนั้น 
เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช๎กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกลําวคือ เขียนเลําเป็นเรื่องสั้น ๆ 
เกี่ยวกับชีวิตมนุษย๑ในแงํมุมตําง ๆ อยํางสมจริง แตํขณะเดียวกันก็ทําให๎ผู๎อํานเห็นวําเรื่องราวดังกลําวใน
วรรณกรรมนั้นเป็นเรื่องสมมุติไมํใชํเรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให๎ยอกย๎อนชวนติดตาม และมี
แนวคิดกว๎างขวาง มีลักษณะตํางไปจากการเขียนนิทานนิยายแตํเดิมท่ีมักสร๎างเรื่องจากจินตนาการ และอุดม
คติของผู๎เขียน  
 
ความส าคัญของนวนิยาย  
 ตั้งแตไํทยรับวรรณกรรมรูปแบบใหมํอันได๎แกํเรื่องสั้น และนวนิยายจากตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 
5 เป็นต๎นมา นวนิยายและเรื่องสั้นก็ได๎รับความนิยมแพรํหลาย อีกทั้งมีบทบาทสําคัญ ตํอสังคม โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งนวนิยายนั้นสามารถมีบทบาทเป็นสื่อสะท๎อนความคิดของสังคมได๎ เพราะนวนิยายนอกจากจะให๎ความ
บันเทิงแล๎ว ยังมีสาระที่สัมพันธ๑กับสังคมอีกด๎วย และในนวนิยายแนวสะท๎อนสังคมจึงนําสนใจศึกษาเพราะ
ผู๎ประพันธ๑ได๎นําเรื่องใกล๎ตัวของคนในสังคมมานําเสนอ ซึ่งถือเป็นสาระที่สอดแทรกอยูํในเนื้อหาของนวนิยาย  
 
ประเภทของนวนิยาย 
 คลาสสิก หมายถึง เรื่องที่เขียนตามแนวคิดแบบเดิม โดยอาศัยเค๎าโครงเรื่องจากประวัติศาสตร๑ 
หรือวรรณคดีของชาติตําง ๆ เชํน กรีก โรมัน จีน อินเดีย นวนิยายของไทยที่เขียนตามแนวคลาสสิค มักจะเป็น
เรื่องสมมุติไมํเสมือนชีวิตจริง  
  โรแมนติก หมายถึง เรื่องที่มุํงให๎ความสําคัญของอารมณ๑ (emotion) ความรู๎สึก (sentiment) 
และญาณสังหรณ๑ (intuition) มากกวําคุณคําทางปัญญา บางครั้งก็เรียกวํา "นวนิยายพาฝัน" เนื้อหามัก
เกี่ยวกับ รัก โลภ โกรธ หลง และความอิจฉาริษยาของมนุษย๑ นวนิยายแนวนี้จึงได๎รับความนิยมจากผู๎อํานมา
ทุกยุคทุกสมัย  
  สัจนิยมหรือ อัตถนิยม หมายถึง เรื่องที่เลียนแบบเหตุการณ๑ จริง ๆ ในสังคมแล๎วสอดแทรก
จินตนาการของผู๎เขียนลงไป โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือตีแผํแงํมุมตําง ๆ ของชีวิตมนุษย๑อยํางตรงไปตรงมา โดย
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กลําวถึงคนในลักษณะตําง ๆ ในวงการอาชีพตําง ๆ และคนในฐานะตําง ๆ อยํางสมจริง เพ่ือแสดงให๎เห็นแกํน
แท๎ของชีวิตในสังคม 
  ธรรมชาตินิยม หมายถึง เรื่องที่มุํงแสดงความสําคัญของธรรมชาติวํามีความจําเป็นตํอชีวิต
มนุษย๑ เรืองประเภทนี้จึงเสนอแนวคิดที่สมจริงเชํนเดียวกับเรื่องประเภทสัจนิยม ตํางกันตรงที่ประเภท
ธรรมชาตินิยมมีแนวโน๎มที่จะกลําวถึงธรรมชาติฝุายต่ําของมนุษย๑มากกวําธรรมชาติฝุายสูงของมนุษย๑  
  เหนือธรรมชาติ เรื่องที่แสดงความคิดเห็นของผู๎แตํงในลักษณะฝันเฟ่ือง โลดโผน หรือเกี่ยวกับ
ภูตฝีปีศาจ ผีดิบคืนชีพ วิญญาณพยาบาท เวทมนตร๑คาถา สิ่งลึกลับมหัศจรรย๑  
 สัจนิยมใหม่ เรื่องที่สะท๎อนสภาพชีวิตในสังคมที่แท๎จริง มีรายละเอียดสอดคล๎องกับเปูาหมาย
ของการดํารงชีวิต พร๎อมทั้งสอดแทรกแนวคิดในการพัฒนาสังคมอยํางมีอุดมการณ๑ แนวคิดนี้พัฒนามาจาก
แนวคิดสัจนิยม  
  สัญลักษณ์นิยม เรื่องที่มีกลวิธีการเขียนในลักษณะเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นรูปธรรม แทนนามธรรม 
ไมํกลําวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะตรงไปตรงมา กลับใช๎สัญลักษณ๑แทนบางสิ่ง 
องค๑ประกอบของนวนิยายที่จะต๎องมี 6 ประการ ดังนี้ คือ 
        1. โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดข้ึนในเรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ๑ตํอเนื่องเป็นเหตุผลตํอกัน 
โดยมีความขัดแย๎งที่กํอให๎เกิดการตํอสู๎ทําให๎เรื่องดําเนินไปอยํางนําสนใจและติดตาม โครงเรื่องของนวนิยาย          
มี 2 ชนิด คือ โครงเรื่องใหญํ (main plot) คือ แนวที่ผู๎ประพันธ๑ ต๎องการให๎เรื่องดําเนินไป ต๎องมีการผูกปม
เรื่องให๎ซับซ๎อนและคลี่คลายเงื่อนปมเหลํานี้ในตอนจบ และโครงเรื่องยํอย (sub plot) คือ เรื่องที่แทรกอยูํใน
โครงเรื่องใหญํมีความสําคัญน๎อยกวํา แตํเป็นสํวนที่เพ่ิมความสนุกสนานแกํเนื้อเรื่อง ฉะนั้นในนวนิยายเรื่องหนึ่ง
อาจมีโครงเรื่องยํอยได๎หลายโครงเรื่อง 
        2. ตัวละคร (Character) คือผู๎ทําให๎เกิดเหตุการณ๑ในเรื่อง หรือเป็นผู๎แสดง พฤติกรรมตําง ๆ ในเรื่อง 
ตัวละครนี้นับเป็นองค๑ประกอบสําคัญสํวนหนึ่งของนวนิยาย เพราะถ๎าไมํมีตัวละครแล๎ว เรื่องราวตําง ๆ ในนว
นิยายก็จะเกิดข้ึนไมํได๎ ตัวละครของนวนิยาย มี 2 ประเภท คือ ตัวละครเอก (the major character) คือตัว
ละครซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่องโดยตลอด หรือ เป็นศูนย๑กลางของเรื่อง และ ตัวละครประกอบหรือ
ตัวละครยํอย (the minor character) คือตัวละครซึ่งมีบทบาทในฐานะเป็นสํวนประกอบของการดําเนินเรื่อง
เทํานั้น แตํก็ต๎องมีสํวนชํวยเสริมเนื้อเรื่องและตัวละครสําคัญให๎เดํนขึ้นด๎วย 
        3. บทสนทนา (Dialogue) คือ การสนทนาโต๎ตอบระหวํางตัวละครในนวนิยาย เป็นสํวนที่ทําให๎นว
นิยายมีลักษณะคล๎ายความจริงมากที่สุดบทสนทนาที่ดีต๎องเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวละคร ต๎องสอดคล๎อง
กับบรรยากาศในเรื่องและที่สําคัญต๎องมีลักษณะสมจริง คือ มีคําพูดที่เหมือนกับบุคคลในชีวิตจริงใช๎พูดจากัน 
        4. ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่รวมทั้งสิ่งแวดล๎อมอ่ืน ๆ ที่ชํวยบอกให๎ผู๎อํานรู๎วําเหตุการณ๑นั้น
เกิดข้ึนเมื่อใดที่ไหน ที่นั้นมีลักษณะอยํางไร นวนิยายโดยทั่วไปจะสร๎างฉากให๎เป็นสํวนประกอบของเรื่อง เพ่ือ
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ชวํยให๎ผู๎อํานเกิดความเข๎าใจในเหตุการณ๑และเวลาที่ทําหนดไว๎ในเนื้อเรื่อง หรือชํวยกําหนดบุคลิกลักษณะของ
ตัวละคร ชํวยสื่อความคิดของผู๎แตํง หรือชํวยให๎เรื่องดําเนินไป 
        5. ความคิดเห็นของผู้แต่ง (Point of View) คือ ความคิดเห็น ทัศนะ หรือปรัชญา ของผู๎เขียน              
ซึ่งสอดแทรกอยูํในพฤติกรรมของตัวละคร หรือ คําพูดของตัวละคร ในการเสนอความคิดเห็นหรือแนวคิดนี้              
ผู๎แตํงจะไมํเสนอออกมาโดยตรง มักจะสอดแทรกซํอนเร๎นอยูํในพฤติกรรมของตัวละคร 
        6. ท านองแต่ง (Style) คือแบบแผนและลักษณะทํวงทํานองในการแตํง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของ
ผู๎ประพันธ๑ เชํน การเลือกใช๎คํา ทํวงทํานองโวหาร และน้ําเสียงของผู๎แตํง (แตํงแบบแสดงอารมณ๑ขัน อํอนโยน 
ล๎อเลียน ) เป็นต๎น 
 
ประเภทของนวนิยาย 
การแบํงประเภทของนวนิยาย มี 2 ลักษณะ คือ 
 1. แบํงตามแนวคิดในการเขียน ดังนี้ คือ 
           1.1) คลาสสิค (Classicism) คือ เรื่องที่เขียนตามแนวคิดแบบเดิม โดยอาศัยเค๎า
โครงเรื่องจากประวัติศาสตร๑ หรือวรรณคดีของชาติตําง ๆ เชํน กรีก โรมัน จีน อินเดีย          
   1.2) โรแมนติก หรือ จินตนิยม (Romanticism) คือ เรื่องที่มํุงให๎ความสําคัญของ
อารมณ๑ (emotion) ความรู๎สึก (sentiment) และญาณสังหรณ๑ (intuition) มากกวําคุณคําทางปัญญา 
บางครั้งก็เรียกวํา "นวนิยายพาฝัน" เนื้อหามักเกี่ยวกับ รัก โลภ โกรธ หลง และความอิจฉาริษยาของมนุษย๑          
นวนิยายแนวนี้จึงได๎รับความนิยมจากผู๎อํานมาทุกยุคทุกสมัย            
   1.3) สัจนิยม หรือ อัตถนิยม (Realism) คือเรื่องที่เลียนแบบเหตุการณ๑ จริง ๆ             
ในสังคมแล๎วสอดแทรกจินตนาการของผู๎เขียนลงไป         
   1.4) ธรรมชาตินิยม (Naturalism) คือเรื่องที่มุํงแสดงความสําคัญของธรรมชาติวํามี
ความจําเป็นตํอชีวิตมนุษย๑ เรืองประเภทนี้จึงเสนอแนวคิดที่สมจริงเชํนเดียวกับเรื่องประเภทสัจนิยม ตํางกัน
ตรงที่ประเภทธรรมชาตินิยมมีแนวโน๎มที่จะกลําวถึงธรรมชาติฝุายต่ําของมนุษย๑มากกวําธรรมชาติฝุายสูงของ
มนุษย๑ คือมุํงท่ีจะเสนอถึงชีวิตที่ถูกรังแก กดขี่ ความทุกข๑ยาก แร๎นแค๎น ทรมานใจ ซึ่งมีเปูาหมายที่จะตีแผํแกํน
แท๎ของชีวิตมนุษย๑อีกมุม         
   1.5) เหนือธรรมชาติ (Surrealism) คือเรื่องที่แสดงความคิดเห็นของผู๎แตํงใน
ลักษณะฝันเฟ่ือง โลดโผน หรือเก่ียวกับภูตฝีปีศาจ ผีดิบคืนชีพ วิญญาณพยาบาท เวทมนตร๑คาถา สิ่งลึกลับ
มหัศจรรย๑ เชํน พระจันทร๑แดง ทิพย๑ ของ ทมยันตี วิมานมะพร๎าว ของแก๎วเก๎า ภาพอาถรรพณ๑ ของ ศรีทอง 
ลดาวัลย๑ และ เคหาสน๑ภูต ของ จินตวีร๑ วิวชัน๑ เป็นต๎น 
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           1.6) สัจนิยมใหมํ (Neo-realism) คือเรื่องที่สะท๎อนสภาพชีวิตในสังคมท่ี 
แท๎จริง มีรายละเอียดสอดคล๎องกับเปูาหมายของการดํารงชีวิต พร๎อมทั้งสอดแทรกแนวคิดในการพัฒนาสังคม
อยํางมีอุดมการณ๑ แนวคิดนี้พัฒนามาจากแนวคิดสัจนิยม  
           1.7) สัญลักษณ๑นิยม (Symbolism) คือ เรื่องที่มีกลวิธีการเขียนในลักษณะ
เปรียบเทียบสิ่งที่เป็นรูปธรรม แทนนามธรรม ไมํกลําวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะตรงไปตรงมา กลับใช๎
สัญลักษณ๑แทนบางสิ่งบางอยํางที่ต๎องการจะกลําวถึง อาจใช๎แทนบางสํวนหรือใช๎เรื่องทั้งเรื่องเป็นสิ่งแทนก็ได๎  
 2) แบํงตามลักษณะของเนื้อเรื่อง แบํงได๎ดังนี้ คือ 
          2.1) นวนิยายเชิงชีวประวัติ (Biographical Novel) ได๎แกํ นวนิยายที่กลําวถึง
เรื่องราวของตัวละครเอก ซึ่งมักได๎เค๎าโครงเรื่องมาจากเรื่องราวในชวิตจริงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง         
   2.2) นวนิยายอิงประวัติศาสตร๑ (Historical Novel) เป็นนวนิยายที่กลําวถึง
เหตุการณ๑ตําง ๆ ในอดีตยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง         
   2.3) นวนิยายแสดงข๎อคิด (Themetic Novel) ได๎แกํนวนิยายที่เนื้อหามุํงแสดง
ความคิดอยํางใดอยํางหนึ่ง โดยให๎ตัวละครเอกแสดงความคิดเห็นที่นําสนใจ 
          2.4) นวนิยายล๎อเลียน (Satires Novel) ได๎แกํ นวนิยายที่เนื้อหามุํงล๎อเลียน เยาะ
เย๎ย หรือเสียดสีประชดประชันความเลวร๎ายและความยุํงยากใน         
   2.5) นวนิยายผจญภัย (Novel of Adventure) ได๎แกํนวนิยายที่มีเนื้อหากลําวถึง
เรื่องการตํอสู๎ผจญภัยของตัวละครเอกในรูปแบบตําง ๆ จนได๎รับความสําเร็จโดยไมํคาดหมาย แล๎วมีเรื่องสตรี
และความรักเข๎ามาเก่ียวข๎องด๎วย         
   2.6) นวนิยายมหัศจรรย๑ หรือ จินตนิยม (Novel of Fantasy) คือ นวนิยายที่มีโครง
เรื่องลึกลับ โดยผู๎เขียนอาจจะจินตนาการเอาเอง         
   2.7) นวนิยายเกี่ยวกับท๎องถิ่น (Novel of Soil) ได๎แกํ นวนิยายที่มีเนื้อหากลําวถึง
สถานที่สําคัญแหํงใดแหํงหนึ่ง ซึ่งเป็นบํอเกิดของเหตุการณ๑และตัวละครในเรื่อง         
   2.8) นวนิยายเป็นตอนตํอเนื่องกัน (Episodic Novel) ได๎แกํ นวนิยายที่กลําวถึง
เรื่องเหตุการณ๑ตําง ๆ ซึ่งไมํเกี่ยวข๎องกัน แตํมีความสัมพันธ๑กันด๎วยการใช๎ตัวละครชุดเดียวกัน หรือมีแกนกลาง
ของเรื่องเป็นแกนเดียวกัน         
   2.9) นวนิยายเชิงจิตวิทยา (Psychological Novel) ได๎แกํ นวนิยายที่มีเนื้อหากลําว
บรรยายถึงความรู๎สึกและจิตใจของตัวละครเอกท่ีมีตํอเหตุการณ๑ตําง ๆ ในชีวิต         
   2.10) นวนิยายเชิงปัญหา (Problem Novel) ได๎แกํนวนิยายที่มีเนื้อหากลําวถึง
ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึน้ในสังคม ทั้งด๎านการเมือง เศรษฐกิจและปัญหาชีวิตครอบครัว         
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    ตอนที่ 2  
ความรู้การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง 

 
กวีนิพนธ์ 

 
 กวีนิพนธ์ (อังกฤษ: Poetry, Poem, Poesy) คือ รูปแบบทางศิลปะที่มนุษย๑ใช๎ภาษา เพ่ือ
คุณประโยชน๑ด๎านสุนทรียะ ซึ่งเพ่ิมเติมจากเนื้อหาทางความหมาย นับเป็นสํวนหนึ่งของวรรณกรรม โดยเป็นคํา
ประพันธ๑ที่กวีแตํงเป็นงานเขียนที่มีวรรณศิลป์ เร๎าให๎สะเทือนอารมณ๑ได๎ คําท่ีมีความหมายทํานองเดียวกันได๎แกํ 
ร๎อยกรอง ซึ่งหมายถึง ถ๎อยคําที่เรียบเรียงให๎เป็นระเบียบตามบัญญัติแหํงฉันทลักษณ๑ 
 นอกจากนี้ยังมีคําอ่ืน ๆ อีกหลายคําที่มีความหมายทํานองเดียวกับ กวีนิพนธ๑ และร๎อยกรอง 
ได๎แกํ บทกวี บทประพันธ๑ คําประพันธ๑ กวีวัจนะ ลํานํา บทกลอน กาพย๑กลอน กลอนกานท๑ กานท๑ รวมทั้งคํา
วํา ฉันท๑ กาพย๑ และกลอน ซึ่งในปัจจุบันหมายถึงคําประพันธ๑ที่มีรูปแบบตํางกัน ก็เคยใช๎ในความหมาย 
เดียวกันกับ กวีนิพนธ๑ และ ร๎อยกรอง มาในยุคสมัยหนึ่ง ผลงานที่จัดเป็นกวีนิพนธ๑เรียกวํา บทกวี สํวนผู๎                  
ที่สร๎างสรรค๑ผลงานดังกลําว เรียกวํา กวี หรือ นักกวี 
 บทกวี คือ ภาษาของอารมณ๑ความรู๎สึกนึกคิด คือเครื่องมือที่จะนําสิ่งที่เรารู๎สึกวํา เป็นขําวสาร
ออกมาแสดงให๎ประจักษ๑ ตระหนัก ตระหนก สะทก สะท๎อน กวีอาจไมํมีหน๎าที่สรุปหรือฟันธงความจริง แตํกวี
อาจหมุนแปรคําและความให๎เห็นความจริงใหมํ ๆ ของชีวิตหลายด๎าน ทั้งเรื่องที่บางทีคนทั่วไปคิดไมํถึง                
และแม๎แตํตัวกวีเองก็เพ่ิงจะคิดถึง 
 แบํงตามประเภทของกวีและวรรณกรรมที่ปรากฏเป็น 2 รูปแบบ คือ กวีนิพนธ๑ฉันทลักษณ๑ กวี
นิพนธ๑ไร๎ฉันทลักษณ๑ 
   
การถอดค าประพันธ์    
 กํอนที่จะสามารถจับใจความสําคัญของงานเขียนประเภทกวีนิพันธ๑ได๎ต๎องสามารถเข๎าใจเนื้อหา
ของบทประพันธ๑ ซึ่งการถอดใจความสําคัญเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาทักษะการอํานจับใจวามสําคัญได๎
ครบถ๎วน ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 
    กลีบหนึ่งมีเทพธิดา             เจ็ดองค๑โสภา 
                       แนํงน๎อยลําเพานงพาล  
                                 นางหนึ่งยํอมมีบริวาร          อกีเจ็ดเยาวมาลย๑  
                       ล๎วนรูปนิรมิตมายา 
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          บทพากย๑เอราวัณ อาจจะรู๎สึกวําใช๎คําได๎สวย มีสัมผัสไพเราะ แตํถ๎าจะให๎แปลร๎อยกรองมาเป็นร๎อยแก๎ว 
ตั้งแตํเริ่มต๎น แปลกลอนหรือบทประพันธ๑ตํางๆ ให๎ 6 วิธีแปลบทกลอนงํายๆ (ฉบับเด็กมัธยม) 
 1. รู้ว่าก าลังเรียนเรื่องอะไร 
            ถ๎าเป็นบทประพันธ๑ในหนังสือเรียน กํอนที่จะมาถึงในสํวนของบทประพันธ๑ ต๎องรู๎กํอนวํา 
กําลังเรียนเรื่องอะไร ซึ่งสําคัญมาก บทประพันธ๑นี้มาจากเรื่องอะไร ตอนไหนของเรื่อง ก็จะทําให๎สามารถถอด
คําประพันธ๑นั้นได๎งํายขึ้น หรือทําให๎รู๎วําเรื่องราวที่เกิดข้ึนในคําประพันธ๑นั้น เป็นเรื่องราวหรือคําพูดระหวํางใคร
กับใคร เชํน 
 
                         "ลูกก็แลดูแมํแมํดูลูก         ตํางพันผูกเพียงวําเลือดตาไหล 
                         สะอ้ืนร่ําอําลาด๎วยอาลัย      แล๎วแข็งใจจากนางตามทางมา" 

                                    (ขุนช๎างขุนแผน ตอน กําเนิดพลายงาม) 
 
          จากบทประพันธ๑มีคําที่พูดถึงความเป็นแมํ และความเป็นลูก รู๎วําบทประพันธ๑นี้เป็นเรื่องขุนช๎าง 
ขุนแผน ตอน กําเนิดพลายงาม น๎องๆ ก็นําจะเดาได๎เบื้องต๎นใชํไหมคะ วําลูกในคําประพันธ๑นี้นําจะหมายถึง
พลายงามแนํนอน 
           2. หาค าที่รู้ความหมาย + รู้ความหมายนัยตรง นัยประหวัด 
            ถึงแม๎วําทั้งบทกลอน อาจจะถอดคําประพันธ๑ออกมาได๎ไมํหมด แตํใน 1 บท หรือ 1 วรรค 
จะต๎องมีคําที่น๎องๆ รู๎ความหมายอยูํแล๎วแนํนอน คําศัพท๑เหลํานี้จะเป็นจุดเริ่มต๎นที่ทําให๎น๎องๆ สามารถแปลบท
ประพันธ๑ยากๆ ได๎ เพราะถ๎ามีคําศัพท๑ที่เรารู๎ ก็สามารถเดาเรื่องราว หรือความหมายของบทประพันธ๑นั้นใน
เบื้องต๎นได๎คํะ  
          และนอกจากคําศัพท๑พ้ืนฐานที่ทําให๎เราตํอยอดในการถอดคําประพันธ๑ได๎แล๎ว ต๎องรู๎จักความหมายนัย
ตรง นัยประหวัดด๎วย วําข๎อความท่ีให๎มาเป็นความหมายตรงๆ เลยมั้ย หรือ ต๎องคิดอีกชั้นนึง เพราะเป็น
ความหมายเปรียบเทียบ พี่อีฟขอยกตัวอยํางบทนี้  
                               
                     "แล๎วสอนวําอยําไว๎ใจมนุษย๑       มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 
                     ถึงเถาวัลย๑พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด       ก็ไมํคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน" 

                                                    (พระอภัยมณี) 
 ตัวอยํางกลอนบทนี้ วรรคแรกก็ตรงตัวเลยคํะ แปลวํา อยําไว๎ใจมนุษย๑ วรรคที่สองถึงจะแปลหรือ
รู๎ความหมายของคําวํา ลึกล้ํา คําเดียว ก็สามารถแปลได๎ครําวๆ  แล๎ววํา ที่บอกวําอยําไว๎ใจ เพราะจิตใจของ
มนุษย๑นั้นลึกล้ํา 



                                                                                          
 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจบัใจความส าคญั                                                      วรรณคดีวิจักษ์   - วิวิธภาษา 
 

 

35 
 

         วรรคที่สาม มี เถาวัลย๑ คือพืชที่เจริญเติบโตโดยการพันเกาะเกี่ยวต๎นไม๎ สํวน พัน เกี่ยว เลี้ยวลด ก็เป็น
ลักษณะรูปแบบหนึ่งที่ไมํใชํลักษณะพุํงตรง หรือมาในแนวตรง 
         วรรคสุดท๎าย คําวํา ก็ไมํคด เหมือน น้ําใจคน ถ๎าเราแปลตรงๆ ก็อาจจะงงวําหัวใจคนเรามันจะไปคดได๎
ยังไง แตํถ๎ามองในมุมของการเปรียบเปรย ก็ทําให๎เราเดาได๎วํามีการเปรียบเทียบลักษณะของเถาวัลย๑กับใจของ
คนนั่นเองคํะ วําขนาดเถาวัลย๑ที่พันต๎นไม๎ไปมาดูยุํงเหยิง ก็ยังไมํเทํากับจิตใจคนที่อาจคดไปคดมา คาดเดาไมํได๎ 
        ดังนั้น นอกจากรู๎ความหมายของคําศัพท๑แล๎ว ลองสังเกตการใช๎คําเปรียบเปรย เปรียบเทียบ                  
ในบทกลอนตํางๆ เพราะสิ่งเหลํานี้ทําให๎วรรณคดีมีความสวยงาม และเป็นลักษณะทางวรรณศิลป์  
  
           3. ดูบริบทรอบข้าง  
          ปัญหานึงของการถอดคําประพันธ๑แล๎วเละไมํเป็นทําคือ แปลออกมาจบเรื่อง แตํความหมายไปคนละ
ทิศคนละทาง เหมือนอยูํคนละเรื่อง แล๎วกํอนเริ่มถอดคําประพันธ๑ ควรอํานเรื่องทั้งหมดกํอนสัก 1-2 รอบ             
เพ่ือหาไอเดีย ใจความของเรื่องนั้นๆ เพราะการถอดคําประพันธ๑ทีละวรรค โดยไมํดูภาพรวม เราอาจได๎เมดเลํย๑
วรรณคดี 
         เมื่ออํานจบ เรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัว มีสถานที่อะไร แล๎วบทไหนมีอารมณ๑แบบไหน ใครพูดกับใครบ๎าง 
เพราะการถอดคําประพันธ๑วรรณคดี การรู๎วําใครพูดกับใครเป็นเสมือนคีย๑เวิร๑ดของเรื่อง จากนั้นก็คํอยแปลทีละ
บทๆ เมื่อถอดได๎ครบบท กํอนไปบทตํอไป ก็ควรอํานอีกรอบ แล๎วดูความเชื่อมโยง เพ่ือให๎เนื้อเรื่องดําเนินไปไมํ
มีสะดุด 
           4. มีคลังศัพท์เป็นเพื่อน 
          ปัญหาใหญํ ในการแปลบทกลอนหรือคําประพันธ๑ไมํได๎ คือ การเจอคําศัพท๑ยากๆ แล๎วถอดใจ ทั้งที่
จริงๆ แล๎ว ถ๎าแปลคําศัพท๑นั้นออกมา ก็จะกลายเป็นคําศัพท๑งํายๆ ที่จะแปลออกมาแล๎วเข๎าใจทันทีวิธีที่แนะนํา
เลยก็คือ ควรมีคลังศัพท๑ที่รู๎จักเพ่ิมมากข้ึน นั่นก็คือ คําไวพจน๑ หรือ คําที่มีความหมายเหมือนกันนั่น เชํน คําวํา 
เทวดา มีคําที่มีความหมายเดียวกัน ได๎แกํ เทพ เทว เทวินทร๑ หรือ คําวํา น้ํา มีคงคา นที ธารา สมุทร วารี ลอง
คิดดูวําถ๎าบทกลอนนั้นมีแตํคําวําน้ํา น้ํา น้ํา ซ้ําไปมาทั้งบทกลอน ก็คงจะไมํคํอยสละสลวย ลองมาดูตัวอยํางกัน 
 
                     " ครั้นอํานสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธิ์      ถอนฤทัยคิดแล๎วสงสัย 
                      บุษบาจะงามสักเพียงใด                   จึงต๎องใจระตูทุกบุรี" 

                                          (อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง) 
 
          คําศัพท๑ที่ในบทนี้ นําจะเป็น พระทรงฤทธิ์ ฤทัย บุรี ซึ่งเป็นคําที่เป็นคําไวพจน๑ทั้ง 3 คํา โดยคําวํา พระ
ทรงฤทธิ์ คือ พระผู๎มีอํานาจ หรือผู๎ครองเมือง (ในเรื่องหมายถึงอิเหนา) สํวนคําวํา ฤทัย ก็มีความหมาย
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เหมือนกับคําวํา ใจ และคําวํา บุรี ก็มีความหมายเดียวกันกับคําวํา เมือง ถ๎าเรารู๎จักคําศัพท๑มากขึ้น ก็ไมํต๎องมา
สับสนการเข๎าใจก็จะงํายมากขึ้น 
           5.  พจนานุกรมคือทางเลือกสุดท๎าย 
           ทางเลือกสุดท๎ายกํอนที่จะให๎คนอ่ืนชํวยเหลือ เชํน ถามครู ถามเพ่ือน ควรจะมีทางเลือกสุดท๎าย
ที่เราได๎ลองลงมือทําด๎วยตัวเองกํอนนะคะ ถ๎าลองดูบทกลอนแล๎วไมํมีคําที่รู๎ความหมาย  ชนิดที่วําคลังศัพท๑ใน
หัวเราก็หมดแล๎ว แนะนําให๎เปิดพจนานุกรม ยิ่งเลํมใหญํแคํไหน คําศัพท๑ที่มีในเลํมก็ยิ่งละเอียด 
 ค๎นหาคําศัพท๑ที่เราสงสัย จากท๎ายบทเรียนกํอน ถ๎ายังไมํเจอก็รีบหยิบพจนานุกรมมาเปิดได๎ทันที
เพราะในนั้นจะมีทุกคําศัพท๑รวมกัน ตั้งแตํคํางํายๆ ใช๎กันทุกวันไปจนถึงคํายากๆ เชํน อาสน๑ โสรจสรง ภูวไนย 
สีหนาท ณรงค๑ ที่ไมํคํอยได๎เห็นใครใช๎ และที่สําคัญ การลงมือค๎นหาด๎วยตัวเอง จะทําให๎น๎องๆ จดจําคําศัพท๑ได๎
แมํนยํากวําเดิม คราวหน๎าไปเจอคําศัพท๑นี้ในบทกลอนไหน ก็ไมํต๎องเสียเวลามาเปิดพจนานุกรมบํอยๆ  
           6. อํานเยอะ สังเกตมาก 
           ใครที่ไมํเคยเจอบทประพันธ๑ คํากลอน วรรณคดีมากํอน คงจะต๎องใช๎เวลาในการถอดคํา
ประพันธ๑นานกวําคนที่อํานเป็นประจํา ดังนั้น อีกหนึ่งวิธีที่อยากจะแนะนํามือใหมํที่อยากแปลบทกลอนเกํงๆ 
คือ อํานบทประพันธ๑ชนิดนี้ให๎มากข้ึน ยิ่งเยอะเทําไหรํยิ่งดี  
           การสังเกตคําที่ใช๎ เรื่องราวที่เลํา วํามีความเกี่ยวข๎องกันอยํางไร ถ๎าเรื่องราวเลําถึงตัวละครหรือ
บุคคลนี้ สามารถใช๎คําศัพท๑ไหนแทนได๎ หรือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร มีคําศัพท๑แปลกคําไหนบ๎างที่ใช๎ในเรื่อง
นี้ มีบริบทอยํางไรหากต๎องใช๎คํานี้ หรือคํานี้เราเคยเจอในบทประพันธ๑ไหนมากํอนหรือไมํ ซึ่งการอํานเยอะ    
และสังเกตมาก จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชํวยให๎แปลบทกลอนที่ต๎องเจอในอนาคตได๎งํายขึ้น 
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กลอน 

 

กลอน 
เป็นคําประพันธ๑ที่เชื่อวํามีมาแตํสมัยโบราณและเป็นที่นิยมมาในแถบภาคกลางและภาคใต๎เป็นสํวน

หนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ๎านในลักษณะของบทร๎องเลํน  ร๎องเกี้ยวพาราสี  ร๎องกลํอมเด็ก  นอกจากนี้ยังปรากฎใน
วัฒนธรรม  ประเพณี  เชํน  เพลงเรือ  เพลงฉํอย  ลําตัด  เพลงเกี่ยวข๎าว  ฯลฯ  ที่พบวํากลอนมีการพัฒนามา
นานที่มีหลักฐานก็คือปรากฎอยูํในหนังสือจินดามณี  กลอนที่เป็นที่นิยมแพรํหลายมากก็คือ  กลอนสุภาพหรือ
กลอนแปด  บางครั้งอาจจะเรียกงําย ๆ  วํา  กลอนตลาด 

แผนผังของกลอนสุภาพ 
    
บทที่  1 บาทเอก    O  O  O  O  O  O  O  O                O O O O O O O O 
 
  บาทโท     O  O  O  O  O  O  O  O                O O O O O O O O 
 
บทที่  2 บาทเอก   O  O  O  O  O  O  O  O              O O O O O O O O 
 
  บาทโท    O  O  O  O  O  O  O  O              O O O O O O O O 
 

ลักษณะของกลอนสุภาพ 
 จ านวนค าและจ านวนวรรค 

1. หนึ่งวรรคมี  8  คํา  แตํสามารถอนุโลมให๎ใช๎  7  -  8  -  9  คําได๎ 
2. สองวรรคเป็น  1  บาท 
3. สองบาทเป็น  1  บท  (สองบาท  -  บาทแรกวําบาทเอก   

บาทที่  2  เรียกวําบาทโท) 
 
 
 

(สัมผสันอก) 
วรรครอง วรรคสํง 

วรรคสดับหรือสลบั 
(สัมผสันอก) 

วรรครับ 

(สัมผสัระหวํางบท) 
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ในแตํละวรรคจะมีชื่อเรียกคือ  วรรคแรก  เรียก  วรรคสดับหรือวรรคสลับ  วรรคที่  2  เรียก  
วรรครับ  วรรคที่  3  เรียก  วรรครอง  วรรคที่  4  เรียก  วรรคสํง 

สัมผัส  มี  2  ประเภทคือ 
1. สัมผัสนอก  เป็น  สัมผัสสระ  ใช๎เสียงสัมผัสบังคับโดยเป็นสัมผัสระหวําง 

วรรคและเป็นสัมผัสระหวํางบท  (สัมผัสระหวํางบทจะเป็นสัมผัสของคําสุดท๎ายของวรรคที่  4  ของบทกํอน
หน๎าไปสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่  2  ในบทถัดไป) 

2. สัมผัสใน  เป็น  สัมผัสสระหรือสัมผัสพยัญชนะก็ได๎  เป็นสัมผัสภายในวรรคซึ่งไมํ
บังคับ  จะมีหรือไมํมีก็ได๎  แตํหากวํามีจะทําให๎กลอนนั้นมีความไพเราะมากขึ้น 

ลักษณะของสัมผัส 
1. สัมผัสพยัญชนะ  ได๎แกํคํา  2  คําท่ีมีเสียงพยัญชนะต๎นเหมือนกัน   

เชํน  ดวง  -  ดาว,  แชํม  -  ช๎อย 
2. สัมผัสสระ  ได๎แกํคํา  2  คําท่ีมีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกัน  เชํน  จันทร๑  

-  อัน,  แจํม  -  แอรํม 
เสียงของค าท้ายวรรค 
 กลอนที่มีเสียงวรรณยุกต๑ของคําท๎ายวรรคจะทําให๎กลอนนั้นเพ่ิมความไพเราะยิ่งขึ้นจึงมีความ

นิยมในการใช๎เสียงวรรณยุกต๑ท๎ายวรรค  ดังนี้ 
 นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์    ไม่นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ 

ท้ายวรรคสดับ     สามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา                            - 
ท้ายวรรครับ  เอก  โท  จัตวา     สามัญ  ตรี 
ท้ายวรรครอง  สามัญ  ตรี     เอก  โท  จัตวา 
ท้ายวรรคส่ง  สามัญ  ตรี     เอก  โท  จัตวา 

ค าเรยีกชื่อกลอน 
กลอนมีชื่อเรียกแตกตํางกันไปตามลักษณะเฉพาะของข๎อบังคับในการประพันธ๑  ดังนี้ 

1.  เรียกตามจ านวนค าในวรรค ได๎แกํ 
1. กลอนสี่  กลอนที่กําหนดให๎  1  วรรค  มี  4  คํา 
2. กลอนหก  กลอนที่กําหนดให๎  1  วรรค  มี  6  คํา 
3. กลอนแปด  กลอนที่กําหนดให๎  1  วรรค  มี  8  คํา 

2. เรียกตามการก าหนดค าในวรรคสดับ ได้แก่ 
1. กลอนสักวา  ขึ้นต๎นด๎วยวรรคสดับวํา  “สักวา”   

อีกท้ังกําหนดให๎มรบทละ  4  บาทและลงท๎ายด๎วยคําวํา  “เอย” 
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2. กลอนดอกสร๎อย  กําหนดให๎วรรคสดับมี  4  คํา  และคําที่  2  เป็นคําวํา   
“เอ๐ย”  หรือ  “เอย”  กําหนดให๎หนึ่งบทมี  4  บาท  และลงท๎ายด๎วยคําวํา  “เอย” 

3. กลอนบทละคร  ขึ้นต๎นในวรรคสดับวํา  “มาจะกลําวบทไป”  (เม่ือเริ่มเรื่องขึ้น 
ตอนใหมํ)  “เมื่อนั้น”  (เม่ือกลําวถึงตัวละครที่เป็นกษัตริย๑หรือตัวละครผู๎สูงศักดิ์)  “บัดนั้น”  (เม่ือกลําวถึงตัว
ละครที่เป็นคนธรรมดา) 

3.  เรียกตามจุดประสงค์ของการน ากลอนไปใช้ การนํากลอนไปใช๎มีจุดประสงค๑ 2   
อยําง  คือ  นําไปใช๎ขับร๎อง  เชํน  กลอนดอกสร๎อย  กลอนสักวา  กลอนเสภา  และนําไปใช๎อําน  เชํน  กลอน
นิราศ  กลอนเพลงยาว  กลอนนิราศ  ฯลฯ   

  

บันทึกช่วยจ า 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 

. 
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แผนผังกลอน 4 
 

 
ตัวอย่าง บทประพันธ์ประเภทกลอน 4 

เด็กไทยวันนี้  ต๎องดีต๎องเก่ง 
ต๎องต๎องชํวยตัวเอง  ต๎องเร่งก๎าวไป 
ซื่อสัตย๑อดทน   ฝึกฝนวินัย 
เรารักเมืองไทย   รํวมใจทําด ี

(นภาลัย  สุวรรณธาดา, รักเมืองไทย ) 
ฉันทลักษณ์ 

คณะ   
1. 1  บท  มี 4 วรรค 
2. 1  บท  มี 2 บาท (หรือ 2 คํากลอน) 
3. 1 บาทมี 2 วรรค 
4. 1 วรรค มี 4 คํา 

0000           0000  
       0000          0000     
 
สัมผัส   

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 1 (วรรคสดับ) สํงสัมผัสไปยังคําที่ 2  ของวรรคที่ 2 (วรรครับ) 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 2 (วรรครับ)   สํงสัมผัสไปยังคําสุดท๎ายของวรรคที่ 3  (วรรครอง) 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 3 (วรรครอง)  สํงสัมผัสไปยังคําที่ 2 ของวรรคที่ 4  (วรรคสํง) 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 4 (วรรคสํง)    สํงสัมผัสไปยังคําสุดท๎ายของวรรคที่ 2  ในบทตํอไป  (สัมผัส
ระหวํางบท) 

การอ่าน  นิยมแบํงอํานวรรคละ 2 ชํวง  ชํวงละ 2 คํา 
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แผนผังกลอน 6 

 
 
ตัวอย่าง บทประพันธ์ประเภทกลอน 6 

   เมืองใดไมํมีทหาร เมืองนั้นไมํนานเป็นข๎า 
  เมืองใดไร๎จอมพารา  เมืองนั้นไมํช้าอับจน 
  เมืองใดไมํมีพาณิชเลิศ  เมืองนั้นยํอมเกิดขัดสน 
  เมืองใดไร๎ศิลป์โสภณ  เมืองนั้นไมํพ้นเสื่อมทราม 
       (ถนอม  อัครเศรณี, เมืองกังวล) 
ฉันทลักษณ์ 

  
000000   000000  คณะ 

   000000           000000   1.  1  บทมี  4 วรรค 

       2. 1  บทมี 2 บาท (หรือ 2 คํากลอน) 
       3.  1  บาทมี 2 วรรค 
       4.  1  วรรค มี 6 คํา 
 
สัมผัส 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 1 (วรรคสดับ)  สํงสัมผัสไปยังคําที่ 2  หรือ 4 ของวรรคที่ 2 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 2 (วรรครับ)   สํงสัมผัสไปยังคําสุดท๎ายของวรรคที่ 3 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 3 (วรรครอง)  สํงสัมผัสไปยังคําที่ 2  หรือ 4 ของวรรคที่ 4 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 4 (วรรคสํง)    สํงสัมผัสไปยังคําสุดท๎ายของวรรคที่ 2 ในบทตํอไป 
การอ่าน  นิยมอํานวรรคละ 3 ชํวง  ชํวงละ 2 คํา 
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แผนผังกลอน 8  
  
 
ตัวอย่าง บทประพันธ์ประเภทกลอน 8 
  กลอนสุภาพพึงจํามีกําหนด  กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร 

วรรคละแปดพยางค๑นับศัพท๑สุนทร   อาจยิ่งหย่อนเจ็ดหรือเก๎าเข๎าหลักการ 
ห๎าแหํงคําคล๎องจองต๎องสัมผัส   สดับจัดรับรองสํงประสงค๑สมาน 
เสียงสูงต่ําต๎องเรียงเยี่ยงโบราณ   เป็นกลอนกานท์ครบครันฉันนี้เอย 
     (ฐะปะนีย๑  นาครทรรพ และม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ) 

 

ฉันทลักษณ ์
 
กลอนแปด                                                                                      คณะ 

      00000000              00000000  1. 1 บทมี 4 วรรค

00000000             00000000  2. 1 บทมี 2 บาท  
                   3. 1 บาท มี 2 วรรค 
             4.  1 วรรคมี 8 คํา ( 7 - 9 คํา) 

 สัมผัส 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 1 (วรรคสดับ)  สํงสัมผัสไปยังคําที่   3 หรือ 5 ของวรรคที่ 2 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 2 (วรรครับ)   สํงสัมผัสไปยังคําสุดท๎ายของวรรคที่ 3 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 3 (วรรครอง)  สํงสัมผัสไปยังคําที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่ 4 

- คําสุดท๎ายของวรรคที่ 4 (วรรคสํง)    สํงสัมผัสไปยังคําสุดท๎ายของวรรคที่ 2 ในบทตํอไป 
การอ่าน  นิยมอํานวรรคละ 3 ชํวง  ชํวงละ 3 คํา  2 คํา และ 3 คํา ตามลําดับ 
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แผนผังกลอนสักวา 
 

 
ตัวอย่าง บทประพันธ์ประเภทกลอน สักวา 

สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน  ไมํเหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม 
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะน้อมจิตโน๎มด๎วยโลมลม 
แม๎นล๎อลามหยามหยาบไมํปลาบปลื้ม ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต๎องเข็ดขม 
ผู๎ดีไพรํไมํประกอบชอบอารมณ์  ใครฟังลมเมินหน๎าระอาเอย 

      (พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมหลวงบดินทร๑ไพศาลโสภณ) 
 
ฉันทลกัษณ์ 

สักวา00000       00000000 
          00000000        00000000 
          00000000               00000000 
          00000000               0000000 เอย 
 
มีลักษณะบังคับเหมือนกลอนสุภาพ  ใช๎สําหรับขับร๎องโดยมีลักษณะพิเศษดังนี้ 

1. กลอนสักวา 1 สํานวน จะมี 8 วรรค 4 คํากลอน (4 บาท) 
2. กลอนแตํละวรรคมี 6 - 9คํา 
3. กลอนวรรคแรก  ขึ้นต๎นด๎วยคําวํา “สักวา” 
4. กลอนวรรคสุดท๎าย  ลงท๎ายด๎วยคําวํา “ เอย” 

การอ่าน  นิยมอํานวรรคละ 3 ชํวง  ชํวงละ 3 คํา  2 คํา และ 3 คํา ตามลําดับ 
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แผนผังกลอนดอกสร้อย 
 

 
ตัวอย่าง บทประพันธ์ประเภทกลอนดอกสร้อย 

กาเอ๐ยกาด า   รู๎จ ารู๎จักรักเพื่อน 
ได๎เหยื่อเผื่อแผํไมํแชเชือน   รีบเตือนพวกพ๎องร๎องเรียกมา 
เกลื่อนกลุ๎มรุมล๎อมพร๎อมพรัก  นํารักน้ําใจกระไรหนา 
การเผื่อแผํนะพํอหนูจงดูกา  มันโอบอารีรักดีนักเอย 

       ( นายแก๎ว ,ดอกสร๎อยสุภาษิต) 
 
ฉันทลักษณ์ 

             0 เอ๐ย 00          00000000 
      0000000        00000000 
           0000000          00000000 
           0000000           0000000เอย 
 
มีลักษณะบังคับเหมือนกลอนสุภาพ  แตํมีข๎อบังคับพิเศษดังนี้ 

1. คําสุดท๎ายของวรรคแรกสัมผัสกับคําที่ 2  3  4  หรือ 5  ของวรรคที่ 2  
2. กลอนดอกสร๎อย 1 บทจะมี 8 วรรค 4 คํากลอน (4 บาท) 
3. กลอนวรรคแรกมี 4 คํา และคําที่ 2 ใช๎คําวํา “เอ๐ย” 
4. กลอนวรรคอื่นๆมีวรรคละ 6 - 8 คํา 
5. กลอนวรรคสุดท๎ายลงท๎ายด๎วยคําวํา “เอย” 
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แผนผังกลอนบทละคร 

 
 
ตัวอย่าง บทประพันธ์ประเภทกลอนบทละคร 

เมื่อนั้น    นวลนางสีดาดวงสมร 
ได๎ฟังดังใจจะขาดรอน    สองกรค๎อนอุราโศกาลัย 
แล๎วแข็งขืนกลืนกลั้นกันแสง    หรือมันแกล้งลวงเลํนเป็นไฉน 
จึ่งตรัสชวนตรีชฎายาใจ     มาจะไปให๎รู๎ดูร๎ายดี ฯ  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย , บทละครเรื่อง รามเกียรติ์) 
ฉันทลักษณ์ 
 

0000000                 0000000 
  0000000                0000000 
 
มีลักษณะบังคับเหมือนกลอนบทละคร  แตํมีข๎อบังคับพิเศษดังนี้ 

1. กลอนบทละคร  1  บทมี  4 วรรค 
2. 1  บทมี 2 คํากลอน (2 บาท)   1  บาท  มี 2  วรรค   
3. วรรคหนึ่งอาจมี 6 – 9 คําก็ได๎  แตํที่นิยมมักเป็น 6 หรือ 7 คํา 
4. คําในแตํละวรรคมีไมํเทํากันเพราะยึดถือทํานองเพลงที่จะใช๎ร๎องเป็นข๎อกําหนด 
5. การสัมผัสเหมือนกลอนสุภาพทั่วไป 
6. กลอนบทละครต๎องอิงอาศัยดนตรีปี่พากย๑  เสียงนิยมที่ใช๎ท๎ายวรรคจึงไมํคํอยเครํงครัดมากนัก 
7. วรรคแรกของกลอนบทละครนิยมใช๎คํานําหรือคําข้ึนต๎น เชํน  เมื่อนั้น  บัดนั้น  (ไมํต๎อง สัมผัสกับ

วรรคที่ 2) 
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ตอนที ่3 
 

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
บทอ่านชาวนาไทย : สมพงษ์ อ้นชาวนา ผู้น าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

นางสมพงษ๑เลําวําเดิมทีชาวนาทุกคนจะเฝูารอตํอการเก็บเกี่ยวข๎าว โดยจะได๎รายได๎ปีละ 3 -4 ครั้ง
ขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ ซึ่งชาวบ๎านเหลํานี้ไมํมีการทําบัญชี เมื่อได๎เงินมาก็ใช๎จนหมดกํอนจะถึงชํวงฤดูเก็บเกี่ยว
ครั้งตํอไป ทั้งยังมีปัญหาเรื่องคําใช๎จํายฟุุมเฟือย ซึ่ง สว. อิเฎลคิดวําเรื่องคําใช๎จํายฟุุมเฟือยนี้ไมํได๎เกิดเฉพาะกับ
คนตํางจังหวัดเทํานั้น แตํเกิดกับคนในเมืองด๎วย นั่นคือ ดื่มเหล๎า สูบบุหรี่ เลํนการพนัน และคํานิยมที่ผิด ๆ ติด
กับวัตถุนิยม สมัยที่  ผ.อ. ธงชัย ชิวปรีชา ยังดํารงค๑ตําแหนํงเป็นผู๎อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ๑ ทําน
ปลูกฝังเสมอวําให๎สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ๎าน และอนุรักษ๑วัฒนธรรมไทย มีผู๎ปกครองคนหนึ่งยกมือขึ้นถาม
ทํานวํา หากชาวบ๎านเอาเงินที่ได๎จากชนชั้นกลางอยํางพวกเขา ไปใช๎กับสิ่งฟุุมเฟือยที่ต๎องนําเข๎าจาก
ตํางประเทศ คําตอบของคําถามนั้นอยูํที่นี่ หากชาวบ๎านรู๎จักใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงแล๎ว ทุกปัญหาของสังคมและ
ชาติบ๎านเมืองก็จะไมํเกิด 

สมัยที่นางสมพงษ๑ อันชาวนาติดหนี้ถึง 600,000 บาท เริ่มจากน้ําทํวมที่นา และตามมาด๎วยภัยแล๎ง
ตลอดปี นอกจากนี้ยังมีปัญหาเพลี้ยกระโดด เขาไมํมีวิธีหารายได๎อ่ืนต๎องกู๎เงินมาใช๎ จนในที่สุดก็ต๎องกู๎นอก
ระบบซึ่งคิดดอกเบี้ยสูงมาก เงิน 600,000 บาทนั้นมากมายสําหรับชาวนา เทียบได๎กับการเก็บเกี่ยวข๎าวบนที่นา
ถึง 100 ไรํจึงจึงใช๎หนี้หมด ความรู๎สึกของคนติดหนี้คือไมํมีชีวิตเป็นของตนเอง นายสมพงษ๑ตัดสินใจเข๎าอบรม
เรื่องเศรษฐกิจอยํางพอเพียง   ซึ่งความตั้งใจของเขาคือต๎องพยายามที่จะพ่ึงพาตนเองให๎ได๎ 

เดิมทีท่ีนายสมพงษ๑จะเข๎าไปทํางานในเมืองในระหวํางรอข๎าวออกรวง ชาวนาบางคนทําอาชีพเผาถําน
ไปขายในเมืองและได๎เงินวันละ 300 บาท แตํการเข๎ามือง 

สภาพแวดล๎มทําให๎ชาวนาเกิดกิเลศ มีความต๎องการทางวัตถุ อยากรวยเร็วจนติดหวย อีกทั้งคํารถไป
กลับและคําอาหารในเมืองมีราคาแพงมื้อละ 30-50 บาท นายสมพงษ๑เปลี่ยนเวลาเหํงการรอคอยดังกลําวมาทํา
กสิกรรมควบคูํกับการเกษตรชนิดอ่ืน ๆ คือ เลี้ยงวัว 

อิเฎลถึงกับอ้ึงมากที่นายสมพงษ๑เผยวําเขาสามารถปลดหนี้ทั้งหมดได๎ภายในเวลา 2 ปี เมื่อนายสมพงษ๑
ไปเลําเรื่องของตนให๎ชาวบ๎านคนอ่ืน ๆ ฟัง ชาวบ๎านก็ไมํเชื่อ โดยให๎เหตุผลวํา พวกเขาอยูํกันอยํางธรรมดายัง
ยากจนอดอยากขนาดนี้         และถ๎าจะให๎พวกเขาอยูํกันอยํางพอเพียงเขาจะอดอยากขนาดไหน ซึ่งชาวบ๎าน
เหลํานี้มีความเข๎าใจผิด ๆ เกี่ยวกับคําวํา เศรษฐกิจอยํางพอเพียง นายสมพงษ๑ทราบถึงความสําเร็จของตนเอง
โดยการจดบัญชีรายรับรายจําย เขาจึงแนะนําให๎ชาวบ๎านคนอ่ืน ๆ ทําบัญชีด๎วย แตํพวกชาวบ๎านไมํยอมทํากัน
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เทําที่ควร นายสมพงษ๑จึงเปิดบ๎านของต๎น เพ่ือเป็นต๎นแบบให๎กับชาวบ๎านคนอ่ืน ๆ เขาแนะนําการเก็บออม
อยํางถาวร โดยต๎องปลดหนี้ที่ทุกคนมีได๎ภายใน 5 ปี 
  นายสมพงษ๑ลดคําใช๎จํายอาหาร โดยเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา และเพาะเห็ด ซึ่งสิ่งเหลํานี้เห็นผลได๎เร็ว 
เพราะมันจะขยายพันธุ๑ไปเอง อีกทั้งต๎นทุนต่ํา อิเฎลเห็นการปลูกเห็ดในโอํงที่นายสมพงษ๑มีอยูํที่บ๎าน ก็อยาก
ปลูกบ๎าง เพราะได๎เห็ดกินทุกวัน นายสมพงษ๑เอาโอํงที่แตกแล๎วมาเป็นภาชนะเพาะพันธุ๑เห็ด ทั้งกันแดดในตัว 
และรักษาความชื้นได๎ดี เขาบอกกัยพวกนักเรียนวํา ถ๎าอยากทําตาม ก็ไมํต๎องไปหาเรื่องทําโอํงให๎แตก เพราะ
เขาหมายถึงเอาโอํงเกํามาใช๎ (reused) ซึ่งที่จริงสามารถใช๎โอํงใหมํได๎ ในโอํงใบหนึ่ง ๆ จะเรียงก๎อนเชื้อได๎ 25 
ก๎อน การที่จะเริ่มปลูกเปูนครั้งแรก ให๎เอาผ๎าคลุมโอํงและเอาน้ํารดทุกวัน ทําเชํนนี้เพียงสัปดาห๑เดียวเห็ดชํอ
แรกก็จะงอกข้ึน และหลังจากนั้นมันจะงอก 5-6 ชํอทุกวัน จนมีเหลือแบํงปันให๎กับเพ่ือนบ๎าน 

สํวนเรื่องเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไกํ เลี้ยงปลา นั้นสามารถทําควบคูํกันได๎เป็นอยํางดี เหมือนกับที่พวกเรารู๎กัน
วําขี้เป็ดและขี้ไกํเป็นอาหารของปลา นายสมพงษ๑ซื้อเป็ดและไกํมา 10 ตัว รอไมํนานมันก็ออกไขํจนได๎มา 70 
ตัว หลังจากนั้นก็ได๎รายได๎จากไขํของเป็ดและไกํมาเลี้ยงชีพโดยไมํต๎องรอฤดูเก็บเกี่ยว การเลี้ยงปลา มิใชํได๎ปลา
เป็นอาหารเทํานั้น ชาวบ๎านยังสามารถหมักน้ําปลาเองได๎อีกด๎วย 

กล๎วยถือวําเป็นพืชผลทางการเกษตรอีกชนิดที่สามารถปลูกได๎ดีในอําเภอบางกระทุํม อําเภอนี้สํงออก
กล๎วยตาก และกล๎วยเชื่อม ได๎ประมาณสวนละ 3 ตันตํอวัน เมื่อชาวบ๎านที่ทําสวนกล๎วยเหลือเปลือกกล๎วย ก็จะ
นํามาให๎กลุํมเลี้ยงวัวและเลี้ยงปลา เปลือกกล๎วยสามารถเป็นอาหารของวัวได๎ และเอาไปบดเป็นอาหารปลา  
ขี้วัวที่ได๎ จะนํามาตากแห๎งและเอาเข๎าเครื่องปั่นกับไอน้ําจนจับตัวกันเป็นก๎อน เพ่ือเป็นปุ๋ยในการเพาะปลูก
ตํอไป สํวนกลุํมเลี้ยงสุกร ก็จะได๎อาหารจากรําข๎าว ซึ่งได๎มาหลังการสี ขี้หมูและขี้วัวเหลํานี้สามารถนํามาหมัก
เพียง 15 วันก็จะได๎แก๏สมีเทน เอามาใช๎เป็นแก๏สหุงต๎ม ติดไฟได๎ดีมาก 

อิเฎลชอบภูมิปัญญาชาวบ๎านที่พบเห็นในการศึกษาดูงานครั้งนี้มาก น้ําขวดหนึ่งคว่ําลงใต๎ต๎นพริกและ
เอาผ๎าคลุมไว๎ สามารถรดต๎นพริกได๎ทั้งสัปดาห๑ นาย สนอง สินไหม เป็นหนึ่งในผู๎พาดูงาน คําพูดประโยคหนึ่ง
ที่อิเฎลขนรุกทันทีที่ได๎ยิน และยังจําได๎เสมอมา คือเขาจะหยุดเผาฟางเพ่ือจะคืนแผํนดินอันอุดมสมบูรณ๑ให๎แกํ
ในหลวง เดิมทีชาวนาจะเผาฟางเพราะไมํได๎เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เอาแตํจ๎างให๎คนเอารถมาไถนา นาย สนอง ยัง
แนะนําให๎หลีกเลี่ยงการทําลายทรัพยากรดินวิธีอ่ืน ๆ เชํน ไมํใช๎ปุ๋ ยเคมี และไมํใช๎ยาฆําแมลง ปุ๋ยที่นายสนอง
สาธิตวิธีการทําให๎ดู ได๎มาจากการผสมกันของ ขี้วัว ขี้ค๎างคาว และกากน้ําตาล สํวนน้ําหมักซึ่งนํามาใช๎แทนยา
ฆําแมลง ได๎มาจากการหมักผักเนํา อิเฎลจึงลองมาทําที่บ๎าน และพยายามจะทําปุ๋ยพืชสดด๎วย เพราะที่บ๎านมีขี้
สุนัขมากมาย นาย สนอง แนะนําให๎หมัก 3 เดือน แตํอิเฎลหมักได๎ไมํถึงสัปดาห๑ คนที่บ๎านก็ไลํให๎ไปเททิ้งให๎
หมด เพราะอิเฎลไมํรู๎จะจัดการกับกลิ่นของมันอยํางไร 
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ในระหวํางที่นายสมพงษ๑ชักชวนชาวบ๎านคนอ่ืน ๆ ให๎ดําเนินรอยตามพระราชดํารัชเศรษฐกิจพอเพียง 
เขาได๎พบกับคนหลาย ๆ ประเภท ซึ่ง นายสมพงษ๑พูดถึงเสมอ เพ่ือ ให๎คนเรามีความกระตือรือร๎น ที่จะพัฒนา
แผํนดิน คนเหลํานี้ได๎แกํ 

1. หัวไวใจสู๎คนพวกนี้กล๎าที่จะลองอะไรใหมํ ๆ เพราะสิ่งที่ในหลวงทรงสอนและให๎แกํชาวไทยเป็นสิ่งที่
ดีเสมอ 

2. คอยดูทีทําคนพวกนี้จะคอยดูคนกลุํมแรก ถ๎าสําเร็จก็จะทําตามทันที ซึ่งชาวบ๎านสํวนใหญํอยูํในกลุํม
นี้ เขาไมํเชื่อท่ีคําพูด แตํเชื่อเมื่อมีการปฏิบัติจริง 

3. เบิ่งตาลังเลคนพวกนี้จะคอยดูวําจะมีอะไรเหลือมาให๎ตน ไมํลงมือทําเองตั้งแตํต๎น 
4. หันเหหัวดื้อคืออยํางไรก็ไมํทําตาม จะเอาแตํทําการเกษตรแบบเกํา เอาแตํใช๎รถไถ เอาแตํใช๎อาฆํา

แมลง ไมํพัฒนาเสียที 
5. งอมือจับเจําไมํเอาไหนเลยคนพวกนี้จะมีหนี้สินพอกพูนไมํรู๎จบ และไมํเคยคิดปลดหนี้ 
หลังจากที่ชาวบ๎านอําเภอบางกระทุํมหันมาใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง ทํามาหากินในที่ดินของตนเอง โดย

ไมํจําเป็นต๎องลงไปดิ้นรนในเมือง พวกเขาก็มีเวลาไปมาหาสูํกันมากขึ้น และเกิดสังคมชาวบ๎านแบบไทย ๆ ขึ้น
อีกครั้ง พวกเขาจะประชุมกันทุกวันที่ 6 ของเดือนเพ่ือชํวยกันคิดแก๎ปัญหาให๎กับเพ่ือนบ๎าน ที่บ๎านของกํานัน
สมพงษ๑มีเครื่องสีข๎าว สีข๎าวให๎แกํชาวบ๎านโดยไมํคิดคําใช๎จําย โดยชาวบ๎านจะนําข๎าวเปลือกที่เก็บไว๎กินเอง  
มาให๎สี ทั้งนี้เป็นนโยบาย    การเก็บออมข๎าวเปลือก มิให๎ชาวบ๎านขายไปจนหมด เมื่อชาวบ๎านได๎คุยกันอยําง
ใกล๎ชิดแล๎ว ปัญหาตําง ๆ ก็ได๎รับการแก๎ไขด๎วยน้ําใจของคนไทย ทุกคนมีความมุํงมั่นเพ่ือเป็นแบบอยํางในการ
พัฒนาประเทศชาติ พวกเขาเข๎ารํวมโครงการ To be No.1 ใน ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตน๑ราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี โดยชุมชนนี้เป็นแหลํงปลอดยาเสพติด นอกจากนี้ยังได๎รางวัลในโครงการอนุรักษ๑ควายไทย  
ปี 2550 ของสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสมพงษ๑บอกวําเดิมที  
คนชอบกินควาย ตอนนี้พวกชาวบ๎านไมํใชํแคํเอาควายมาไถนา ยังเอามาเดินเลํ น พาผู๎ที่มาศึกษาดูงาน 
ชมหมูํบ๎าน และยังเปิด Home Stay ให๎ผู๎ที่ดูงานเหลํานี้ได๎พักอยูํกับชาวบ๎านและสัมผัสวิถีชาวบ๎าน      
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ค าชี้แจง อํานบทอํานชาวนาไทย : สมพงษ๑ อ๎นชาวนา ผู๎นําชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแล๎วตอบคําถาม 
 

1. นายสมพงษ์ มีแนวคิดอย่างไรในการปลดหนี้ 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
2. อาชีพเกษตรกร หรือชาวนาต้องมีหนี้เสมอ จงแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ 

ว่าจริงหรือไม่อย่างไรให้อธิบาย 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
3. การด าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องเริ่มที่ใครและท าอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  

 

4. ข้อคิดส าคัญของเรื่องคืออะไรระบุมาอย่างน้อย 3 ข้อ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  

 
5. สรุปใจความส าคัญของเรื่องด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 5 บรรทัด 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
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แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
 

ค าชี้แจง จงวิเคราะห๑ บทร๎อยแก๎วตํอไปนี้มีประโยคใจความสําคัญอยูํตอนต๎น  ตอนกลาง ตอนท๎ายหรือมีทั้ง
ตอนต๎นและตอนท๎าย 
1. ความสมบูรณ๑ของชีวิตมาจากความเข๎าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน คือ เข๎าใจธรรมชาติ เข๎าใจความเป็นมนุษย๑ และ
ความสัมพันธ๑ที่เกื้อกูลกันระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑ และมนุษย๑กับธรรมชาติ มีความรัก ความเมตตาตํอเพ่ือน
มนุษย๑และธรรมชาติอยํางจริงใจ 
  ใจความสําคัญ คือ..............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. ความเครียดทําให๎เพ่ิมฮอร๑โมนอะดรีนาลีนในเลือด ทําให๎หัวใจเต๎นเร็ว เส๎นเลือดบีบตัว กล๎ามเนื้อเขม็งตึง 
ระบบยํอยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัว ปวดท๎อง ใจสั่น แข๎งขาอํอนแรงความเครียดจึงเป็นตัวการให๎แกํเร็ว 
 ใจความสําคัญ  คือ............................................................................................................. ............................. 
.................................................................................................... ...................................................................... 
 
3. เมื่อคนอยูํกับคนด๎วยกันก็ยังต๎องมีศีลมีวินัยวางไว๎แล๎วเวลานอยูํรํวมกับหมาซึ่งไมํใชํคนจึงต๎องกําหนด
ศีลธรรมกําหนดวินัยไว๎เชํนเดียวกันมิฉะนั้นจะอยูํรํวมกันไมํได๎การที่จะให๎หมาอยูํในศีลนั้นก็จําเป็นต๎องมีผู๎ให๎
ศีลผู๎ที่จะให๎ศีลหมาได๎ก็คือผู๎ที่หมาเคารพเหมือนกับคนไมํยอมรับศีลจากฆราวาสด๎วยกันแตํยอมรับศีลจาก
พระ ฉะนั้นกํอนที่ใครจะหัดหมาให๎อยูํในกําหนดใดๆได๎ผู๎นั้นจะต๎องอยูํในฐานะที่เคารพของหมาเสียกํอน 
 

ใจความสําคัญ  คือ............................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 

ใจความสําคัญ  คือ.......................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................ ................................................................. 

4. ความแตกตํางของมนุษย๑และสัตว๑อีกประการหนึ่งที่เห็นเดํนชัด คือเรื่องของการใช๎ภาษา  มนุษย๑สามารถ
ถํายทอดความรู๎ความคิดออกมาเป็นตัวเขียน คือ เป็นภาษาหนังสือสําหรับให๎ผู๎อ่ืนอํานและเข๎าใจตรงตามที่
ต๎องการ  แตํสัตว๑ใช๎ได๎แตํเสียงเทํานั้นในการสื่อสาร     แม๎แตํเสียงหลายทํานก็ยังมีความเห็นวําสัตว๑จะทํา
เสียงเพ่ือแสดงความรู๎สึก  เชํน   โกรธ  หิว  เจ็บปวด เทํานั้น เสียงของสัตว๑ไมํอาจสื่อความหมายได๎
ละเอียดลออเทําภาษาพูดของมนุษย๑ 
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ใจความสําคัญ  คือ.......................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
 

6. ปะการังเป็นแหลํงพักพิงของปลาตัวเล็ก แตํปัจจุบันถูกพํอค๎าปลาตู๎ทําลายโดยใช๎วิธีฉีดพํนยาสลบไปตามคอ
ปะการัง เพ่ือจับปลาสีสวยๆไปขาย มีผลทําให๎ปะการังตายไปด๎วย เมื่อปะการังตาย ปลาเล็กปลาน๎อยซึ่งเป็น
อาหารของปลาใหญํก็ถูกทําลาย ปะการังเปรียบเสมือนหม๎อข๎าวของชาวประมง การทําลายปะการังจึงเทํากับ
เป็นการทุบหม๎อข๎าวของชาวประมงจํานวนมาก 
 

ใจความสําคัญ  คือ.......................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

7. ทุกคนล๎วนมีประสบการณ๑อันเป็นบทเรียนให๎รู๎วําอะไรควรทําอะไรไมํควรทํา อะไรทําแล๎วถูก อะไรที่ทําให๎
ผิดพลาด อะไรที่ดี อะไรที่เลว สิ่งใดท่ีทําให๎ทุกข๑และสิ่งใดที่ให๎ความสุขประสบการณ๑ทั้งนั้นที่สอนเรา ชีวิตคน
อ่ืนสอนชีวิตเรา ชีวิตเราเองสอนชีวิตตัวเอง ชีวิตเราเองก็เป็นบทเรียนแกํชีวิตอ่ืนเชํนกัน และจะเป็นเชํนนี้จวบ
จนวันตาย 
    

ใจความสําคัญ  คือ............................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

8. ภาษาเป็นเรื่องของการเรียนรู๎ ยํอมจะมีสิ่งแวดล๎อมเข๎ามาเกี่ยวข๎องเสมอ  สิ่งแวดล๎อมในที่นี้คือสังคมหรือ
กลุํมของผู๎ใช๎ภาษา เชํน เด็กไทยคนหนึ่งเมื่อเกิดใหมํๆ ให๎ไปอยูํในประเทศอังกฤษซึ่งไมํมีคนไทยอยูํเลย  เด็กคน
นั้นเมื่อเติบโตขึ้นยํอมจะพูดภาษาอังกฤษได๎และถ๎าไมํมีใครฝึกพูดภาษาไทยให๎ ก็ยํอมจะพูดภาษาไทยไมํได๎ นี่
แสดงวําภาษาเป็นเรื่องของการเรียนรู๎ที่มีสิ่งแวดล๎อมเข๎ามาเป็นองค๑ประกอบ  ถ๎าภาษาเป็นเรื่องของพันธุกรรม
หรือสัญชาตญาณเด็กไทยที่ไปอยูํในประเทศอังกฤษและไมํเคยพบคนไทยมากํอน  ควรพูดภาษาไทยได๎
เหมือนกับภาษาแมํของตนเอง 
 

  ใจความสําคัญ  คือ...................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

5. ปัจจุบันนี้ชีวิตของเยาวชนตกอยูํทํามกลางสิ่งแวดล๎อมที่เป็นอบายมุขได๎แกํ สุรา  ยาเสพติด  การพนัน  
และสถานเริงรมย๑ตํางๆ ถ๎าเยาวชนมีเวลาวํางมากเกินไปก็อาจถูกชักจูงไปสูํอบายมุขได๎โดยงํายหากเยาวชน
ตกเป็นทาสของอบายมุขแล๎วก็อาจจะกลายเป็นอาชญากรในที่สุดกีฬาจึงเป็นกิจกรรมยามวํางที่สําคัญซึ่งจะ
ชํวยปูองกันไมํให๎เยาวชนหันเหไปสูํอบายมุขได๎ 
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9. คาเวียร๑  ไมํใชํชื่อปลาแตํเป็นชื่อไขํปลาชนิดที่เอามาดองเค็มแล๎ว และไขํปลาที่จะนํามาดองเค็มได๎นั้นไมํใชํ
ใช๎ได๎ทุกชนิด ชนิดที่มาทําไขํคาเวียร๑ต๎องเป็นปลาใหญํชนิดโบราณมีอายุมาในโลกตั้ง 400 ล๎านปี  สมัยยุคเดโว
เนียนนั่นแหละครับ  ปลาโบราณนี้เรียกกันวํา   ปลาสเตอร๑เจียน 
 
   ใจความสําคัญ  คือ............................................................................................................. .............................. 
................................................................................. ............................................................................................  
 
10.  มีคํากลําวกันวํา "คนเรานี้เกิดมาเปลํา แล๎วก็ตายไปเปลํา"  แตํก็มีคนที่ไมํตายเปลําๆ แตํตายไปแล๎วยังมีคํา 
เขาเหลํานั้นอาจเป็นเพียงคนๆ หนึ่ง คนที่ยากจนไมํเคยมีใครรู๎จัก ไมํเคยมีชื่อเสียงไมํมีมรดกใดๆ ที่จะทิ้งเอาไว๎
ให๎ลูกหลาน แตํเขาก็ท้ิงมรดกอันมีคํามหาศาลไว๎ให๎แกํพลโลก 

ใกล๎ๆ จะสิ้นเรื่องการตายมีกี่วิธี  ที่ตั้งใจเขียนเอาไว๎นี้แล๎ว ก็คิดวําควรจะได๎พูดเรื่องการตายที่มีคํานี้ไว๎  
เพ่ือวําใครจะคิดตายอยํางไมํสูญเปลํานี้บ๎าง   

การตายแบบไหนก็ตาม ดังที่กลําวมานับร๎อยๆ อยํางนั้นแล๎ว  อาจตายอยํางมีคํานี้ได๎เสมอ คือ การให๎
โรงพยาบาลทําการตรวจศพ หรือยิ่งไปกวํานั้นให๎ศพของตนแกํโรงเรียนแพทย๑ 
   
   ใจความสําคัญ  คือ..................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ใจความส าคัญจากพระราชด ารัส 
 

ค าชี้แจง เลือกอํานและเขียนสรุปใจความสําคัญจากการศึกษาแล๎วมาประยุกต๑ใช๎กับบทอํานตํอไปนี้ ระบุวํา
ใจความของพระราชดํารัสอยูํในสํวนใดของข๎อความ เชํน สํวนหน๎า สํวนกลางและสํวนท๎าย เป็นต๎น 
 
พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

“...เศรษฐศาสตร๑เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต๎องใช๎รถไถต๎องไปซื้อ เราต๎องใช๎ต๎องหาเงินมาสําหรับ
ซื้อน้ํามันสําหรับรถไถ เวลารถไถเกําเราต๎องยิ่งซํอมแซม แตํเวลาใช๎นั้นเราก็ต๎องปูอนน้ํามันให๎เป็นอาหาร เสร็จ
แล๎วมันคายควัน ควันเราสูดเข๎าไปแล๎วก็ปวดหัว สํวนควายเวลาเราใช๎เราก็ต๎องปูอนอาหาร ต๎องให๎หญ๎าให๎
อาหารมันกิน แตํวํามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล๎วก็ใช๎ได๎สําหรับให๎ที่ดินของเราไมํเสีย...” 

พระราชดํารัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ณ ศาลาดุสิดาลัย  
วันที่ 9 พฤษภาคม 2529 

 
 
  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 “...เราไมํเป็นประเทศร่ํารวย เรามีพอสมควร พออยูํได๎ แตํไมํเป็นประเทศท่ีก๎าวหน๎าอยํางมาก เราไมํ
อยากจะเป็นประเทศก๎าวหน๎าอยํางมาก เพราะถ๎าเราเป็นประเทศก๎าวหน๎าอยํางมากก็จะมีแตํถอยกลับ 
ประเทศเหลํานั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก๎าวหน๎า จะมีแตํถอยหลังและถอยหลังอยํางนํากลัว แตํถ๎าเรามี
การบริหารแบบเรียกวําแบบคนจน แบบที่ไมํติดกับตํารามากเกินไป ทําอยํางมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะ
อยูํได๎ตลอดไป...” 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลาดุสิดาลัย  
วันที่ 4 ธันวาคม 2534 

 
  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
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“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ๑ในทางดี ที่เขาเรียกวําเล็งผลเลิศ ก็เห็นวําประเทศไทย เรานี่
ก๎าวหน๎าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค๎าดี มีกําไร อีกทางหนึ่งก็ต๎องบอกวําเรากําลังเสื่อมลงไปสํวนใหญํ 
ทฤษฎีวํา ถ๎ามีเงินเทํานั้นๆ มีการก๎ูเทํานั้นๆ หมายความวําเศรษฐกิจก๎าวหน๎า แล๎วก็ประเทศก็เจริญมีหวังวําจะ
เป็นมหาอํานาจ ขอโทษเลยต๎องเตือนเขาวํา จริงตัวเลขดี แตํวําถ๎าเราไมํระมัดระวังในความต๎องการพ้ืนฐานของ
ประชาชนนั้นไมํมีทาง...” 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2536 
 

  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ................................ ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  

 
 “...เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ยังอยูํดีพอสมควร ใช๎คําวํา พอสมควร เพราะเดี๋ยวมีคนเห็นวํามีคนจน คน

เดือดร๎อน จํานวนมากพอสมควร แตํใช๎คําวํา พอสมควรนี้ หมายความวําตามอัตตภาพ...” 
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2539 

 
  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ........................................... .... 
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... .......................................................................... 
 

“...ที่เป็นหํวงนั้น เพราะแม๎ในเวลา 2 ปี ที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได๎เห็นสิ่งที่ทําให๎เห็นได๎วํา ประชาชน
ยังมีความเดือดร๎อนมาก และมีสิ่งที่ควรจะแก๎ไขและดําเนินการตํอไปทุกด๎าน มีภัยจากธรรมชาติกระหน่ํา ภัย
ธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเทาได๎หรือแก๎ไขได๎ เพียงแตํวําต๎องใช๎เวลาพอใช๎ มีภัยที่มาจากจิตใจของคน 
ซึ่งก็แก๎ไขได๎เหมือนกัน แตํวํายากกวําภัยธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งนอกกายเรา แตํนิสัยใจคอของคนเป็น
สิ่งที่อยูํข๎างใน อันนี้ก็เป็นข๎อหนึ่งที่อยากให๎จัดการให๎มีความเรียบร๎อย แตํก็ไมํหมดหวัง...” 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2539 

  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ................................... ............ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
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“...การจะเป็นเสือนั้นไมํสําคัญ สําคัญอยูํที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 
หมายความวํา อุ๎มชูตัวเองได๎ ให๎มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไมํได๎หมายความวําทุกครอบครัวจะต๎อง
ผลิตอาหารของตัวเอง จะต๎องทอผ๎าใสํเอง อยํางนั้นมันเกินไป แตํวําในหมูํบ๎านหรือในอําเภอ จะต๎องมีความ
พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยํางผลิตได๎มากกวําความต๎องการก็ขายได๎ แตํขายในท่ีไมํหํางไกลเทําไร ไมํต๎อง
เสียคําขนสํงมากนัก...” 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2539. 

  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ........................................... .... 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ .................................................. 

 
“...เมื่อปี 2517 วันนั้นได๎พูดถึงวํา เราควรปฏิบัติให๎พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลวํา เศรษฐกิจ

พอเพียงนั่นเอง ถ๎าแตํละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช๎ได๎ ยิ่งถ๎าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็
เริ่มจะเปน็ไมํพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมํมีเลย...” 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 

  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ........................................... .... 
............................................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

“...พอเพียง มีความหมายกว๎างขวางยิ่งกวํานี้อีก คือคําวําพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคํนั้นเอง คนเราถ๎าพอ
ในความต๎องการก็มีความโลภน๎อย เมื่อมีความโลภน๎อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน๎อย ถ๎าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มี
ความคิดวําทําอะไรต๎องพอเพียง หมายความวําพอประมาณ ซื่อตรง ไมํโลภอยํางมาก คนเราก็อยูํเป็นสุข 
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได๎ แตํวําต๎องไมํไปเบียดเบียนคนอ่ืน...”  

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 

  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
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“...ไฟดับถ๎ามีความจําเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไมํเต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช๎ปั่นไฟ หรือถ๎าข้ันโบราณ
กวํา มืดก็จุดเทยีน คือมีทางที่จะแก๎ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แตํจะบอกวําเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ ให๎พอเพียงเฉพาะตัวเองร๎อยเปอร๑เซ็นต๑นี่เป็นสิ่งทําไมํได๎ จะต๎องมีการแลกเปลี่ยน ต๎องมีการชํวยกัน 
ถ๎ามีการชํวยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไมํใชํพอเพียงแล๎ว แตํวําพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให๎สามารถที่จะ
ดําเนินงานได๎...” 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2542 

  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ........................................ ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... .....................................................................................................  
 
“...โครงการตํางๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญํ ต๎องมีความสอดคล๎องกันดีที่ไมํใชํเหมือนทฤษฎีใหมํ ที่ใช๎ที่ดินเพียง 15 
ไรํ และสามารถท่ีจะปลูกข๎าวพอกิน กิจการนี้ใหญํกวํา แตํก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คนไมํเข๎าใจวํา
กิจการใหญํๆ เหมือนสร๎างเขื่อนปุาสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกวําเป็นเศรษฐกิจสมัยใหมํ เป็น
เศรษฐกิจที่หํางไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แตํที่จริงแล๎ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2542 

  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ........................................... .... 
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทําอะไรให๎เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทําจากรายได๎ 200-
300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาคําพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ 
เศรษฐกิจพอเพียง คือทําเป็น Self-Sufficiency มันไมํใชํความหมายไมํใชํแบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-
Sufficiency of Economy เชํน ถ๎าเขาต๎องการดูทีวี ก็ควรให๎เขามีดู ไมํใชํไปจํากัดเขาไมํให๎ซื้อทีวีดู เขา
ต๎องการดูเพื่อความสนุกสนาน ในหมูํบ๎านไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแตํใช๎แบตเตอรี่ เขาไมํมีไฟฟูา แตํถ๎า 
Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุุมเฟือย เปรียบเสมือนคนไมํมีสตางค๑ไปตัดสูทใสํ และยังใสํเนคไทเวอร๑ซาเชํ อันนี้ก็
เกินไป...”  

พระตําหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  
17 มกราคม 2544 

   
  ใจความสําคัญ อยูํในสํวน ..............................  สรุปใจความสําคัญได๎ความวํา  ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจบัใจความส าคญั                                                      วรรณคดีวิจักษ์   - วิวิธภาษา 
 

 

58 
 

แบบทดสอบย่อยที่ 1 หน่วยการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญ 
 
ค าชี้แจง ให๎นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียง 1 ข๎อ 
1. ข้อใดเป็นความหมายของใจความส าคัญ 

1. แกํนของยํอหน๎าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความ 2. สํวนท๎ายของข๎อความที่บรรทัดสุดท๎าย 
3. แกํนสารสาระท่ีเป็นตัวอยํางของข๎อความ  4. คําอธิบายรายละเอียดที่สํวนหน๎าของข๎อความ

  
2. ใจความรองหรือพลความ มีความหมายตรงกับข้อใด 

1. แกํนของยํอหน๎าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความ 2. ประโยคที่ขยายความประโยคใจความสําคัญ 
3. แกํนสารสาระท่ีเป็นตัวอยํางของข๎อความ  4. ประโยคที่อยูํในสํวนใจความสําคัญของเรื่อง 

3. ข้อใดไม่ใช่หลักของการอ่านจับใจความส าคัญ 
1. ตั้งจุดมุํงหมายในการอํานให๎ชัดเจน 
2. อํานเรื่องราวอยํางครําวๆ พอเข๎าใจ และเก็บใจความสําคัญของแตํละยํอหน๎า 
3. เมื่ออํานจบให๎ตั้งคําถามตนเองวํา เรื่องท่ีอําน มีใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหรํ อยํางไร 
4. นําสิ่งที่สรุปได๎มาเรียบเรียงใจความสําคัญใหมํด๎วยสํานวนภาษาตามเรื่องเดิมท่ีปรากฏ 

4. ข้อใดไม่ใช่วิธีการอ่านจับใจความส าคัญในข้อใด 
1. พิจารณาทีละยํอหน๎า หาประโยคใจความสําคัญของแตํละยํอหน๎า 
2. ตัดสํวนที่เป็นรายละเอียดออกได๎ ซึ่งเป็นสํวนขยายใจความสําคัญ 
3. สรุปใจความสําคัญด๎วยสํานวนภาษาของตนเอง 
4. อํานเฉพาะสํวนที่ตนสนใจ 

5. “...การจะเป็นเสือนั้นไมํสําคัญ สําคัญอยูํที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความ 
วํา อ๎ุมชูตัวเองได๎ ให๎มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไมํได๎หมายความวําทุกครอบครัวจะต๎องผลิตอาหาร
ของตัวเอง จะต๎องทอผ๎าใสํเอง อยํางนั้นมันเกินไป แตํวําในหมูํบ๎านหรือในอําเภอ จะต๎องมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิ่งบางอยํางผลิตได๎มากกวําความต๎องการก็ขายได๎ แตํขายในที่ไมํหํางไกลเทําไร ไมํต๎องเสียคํา
ขนสํงมากนัก...” 

ข้อใดเป็นส่วนใจความส าคัญของข้อความจากพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่  9  
  1. ให๎มีพอเพียงคืออุ๎มชูตนได๎ 
  2. การจะเป็นเสือนั้นไมํสําคัญ 
  3. บางอยํางผลิตได๎มากกวําความต๎องการก็ขายได๎ 
  4. ความพอเพียงนี้ไมํได๎หมายความวําทุกครอบครัวจะต๎องผลิตอาหารของตัวเอง 
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6. “...ที่เป็นหํวงนั้น เพราะแม๎ในเวลา 2 ปี ที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได๎เห็นสิ่งที่ทําให๎เห็นได๎วํา ประชาชนยังมี            
ความเดือดร๎อนมาก และมีสิ่งที่ควรจะแก๎ไขและดําเนินการตํอไปทุกด๎าน มีภัยจากธรรมชาติกระหน่ํา ภัย
ธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเทาได๎หรือแก๎ไขได๎ เพียงแตํวําต๎องใช๎เวลาพอใช๎ มีภัยที่มาจากจิตใจของคน 
ซึ่งก็แก๎ไขได๎เหมือนกัน แตํวํายากกวําภัยธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งนอกกายเรา แตํนิสัยใจคอของคนเป็น
สิ่งที่อยูํข๎างใน อันนี้ก็เป็นข๎อหนึ่งที่อยากให๎จัดการให๎มีความเรียบร๎อย แตํก็ไมํหมดหวัง...” ข้อใดเป็นส่วนของ
ข้อความจากพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่  9 ที่เป็นส่วนที่พระองค์ทรงอยากให้เกิด 

  1. ภัยธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งนอกกายเรา แตํนิสัยใจคอของคนเป็นสิ่งที่อยูํข๎างใน 
  2. ภัยธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเทาได๎หรือแก๎ไขได๎ 
  3. เพียงแตํวําต๎องใช๎เวลาพอใช๎ มีภัยที่มาจากจิตใจของคน 
  4. นิสัยใจคอของคนเป็นสิ่งที่อยูํข๎างใน อันนี้ก็เป็นข๎อหนึ่งที่อยากให๎จัดการให๎มีความเรียบร๎อย 

7. “...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ๑ในทางดี ที่เขาเรียกวําเล็งผลเลิศ ก็เห็นวําประเทศไทย เรานี่ก๎าวหน๎า 
ดี การเงินการอุตสาหกรรมการค๎าดี มีกําไร อีกทางหนึ่งก็ต๎องบอกวําเรากําลังเสื่อมลงไปสํวนใหญํ ทฤษฎีวํา ถ๎า
มีเงินเทํานั้นๆ มีการกู๎เทํานั้นๆ หมายความวําเศรษฐกิจก๎าวหน๎า แล๎วก็ประเทศก็เจริญมีหวังวําจะเป็น
มหาอํานาจ ขอโทษเลยต๎องเตือนเขาวํา จริงตัวเลขดี แตํวําถ๎าเราไมํระมัดระวังในความต๎องการพ้ืนฐานของ
ประชาชนนั้นไมํมีทาง...”      ข้อใดกล่าวถึงใจความส าคัญของพระบรมราโชวาท 

  1. การพัฒนาที่เป็นเลิศยํอมศึกษาจากตัวเลขท่ีรวบรวมไว๎ในระบบ 
  2. การค๎ากําไรทางเศรษฐกิจแหลํงเงินก๎ูเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา 
  3. เมื่อกําลังเราเสื่อม การเงินถดถอยแสดงให๎เห็นประเทศนั้นด๎วยพัฒนา 
  4. สิ่งที่สําคัญที่สุดในด๎านเศรษฐกิจคือความเป็นอยูํพื้นฐานของประชาชน 

8. “...เราไมํเป็นประเทศร่ํารวย เรามีพอสมควร พออยูํได๎ แตํไมํเป็นประเทศท่ีก๎าวหน๎าอยํางมาก เราไมํ
อยากจะ 

เป็นประเทศก๎าวหน๎าอยํางมาก เพราะถ๎าเราเป็นประเทศก๎าวหน๎าอยํางมากก็จะมีแตํถอยกลับ ประเทศ
เหลํานั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก๎าวหน๎า จะมีแตํถอยหลังและถอยหลังอยํางนํากลัว แตํถ๎าเรามีการบริหาร
แบบเรียกวําแบบคนจน แบบที่ไมํติดกับตํารามากเกินไป ทําอยํางมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยูํได๎
ตลอดไป...” ข้อใดกล่าวถึงใจความส าคัญของพระบรมราโชวาท 

 1. การพัฒนาที่ด๎วยสามัคคีและเมตตาจะอยูํได๎ตลอดไป 
 2. ความสามัคคีเป็นบํอเกิดแหํงการเรียนรู๎การอยูํในสังคมร่ํารวย 
 3. ประเทศท่ีก๎าวหน๎าโดยมากไมํถอยหลังกลับจะพัฒนาเหมือนเชํนเคย 
 4. ความหน๎ากลัวคือความกลัวการพัฒนาที่เป็นไปอยํางช๎าๆ และเมตตา 
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9.  “...เศรษฐศาสตร๑เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต๎องใช๎รถไถต๎องไปซื้อ เราต๎องใช๎ต๎องหาเงินมาสําหรับซื้อ
น้ํามัน 

สําหรับรถไถ เวลารถไถเกําเราต๎องยิ่งซํอมแซม แตํเวลาใช๎นั้นเราก็ต๎องปูอนน้ํามันให๎เป็นอาหาร เสร็จแล๎วมัน
คายควัน ควันเราสูดเข๎าไปแล๎วก็ปวดหัว สํวนควายเวลาเราใช๎เราก็ต๎องปูอนอาหาร ต๎องให๎หญ๎าให๎อาหารมัน
กิน แตํวํามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล๎วก็ใช๎ได๎สําหรับให๎ที่ดินของเราไมํเสีย...”  

ข้อใดเป็นใจความส าคัญของพระบรมราโชวาทท่ีครอบคลุมมากที่สุด 
 1. เศรษฐกิจชี้นําให๎ใช๎รถไถมากกวําควาย   2. ใช๎แรงงานควายไมํเกิดมลพิษ 
 3. หันมาใช๎ควายจะได๎ไมํปวดหัว    4. ปุ๋ยจากควายสร๎างรายได๎ในสังคม 

10. “...ไฟดับถ๎ามีความจําเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไมํเต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช๎ปั่นไฟ หรือถ๎าข้ัน 
โบราณกวํา มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก๎ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แตํจะบอกวํา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให๎พอเพียงเฉพาะตัวเองร๎อยเปอร๑เซ็นต๑นี่เป็นสิ่งทําไมํได๎ จะต๎องมีการแลกเปลี่ยน ต๎องมี
การชํวยกัน              ถ๎ามีการชํวยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไมํใชํพอเพียงแล๎ว แตํวําพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ 
คือให๎สามารถที่จะดําเนินงานได๎...”  

ส านวนข้อใดสอดคล้องกับใจความส าคัญของพระบรมราโชวาทมากที่สุด 
 1. ตกกระไดพลอยโจร     2. น้ํานิ่งไหลลึก 
 3. คมในฝัก      4. นกน๎อยทํารังแตํพอตัว 
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11. ข้อใดคือความหมายใจความส าคัญ 
1. สํวนต๎นของข๎อความที่ขาดมิได๎   2. สํวนหลักของข๎อความที่ขาดมิได๎ 
3. สํวนเสริมเรื่องการยกตัวอยํางประกอบ  4. สํวนประกอบของข๎อความที่ขาดไมํได๎ 

12. ข้อใดเป็นใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้  
“สุราเป็นเครื่องดื่มที่เชื่อกันมาช๎านนานวําใช๎ดื่มเพ่ือเข๎าสังคม แตํปัจจุบันความรู๎เรื่อวพิษสุราทําให๎คนทั่วไป
เห็นวํา การดื่มสุราทําให๎เสียสุขภาพ เสียบุคลิกภาพ ทําให๎เสียทรัพย๑โดยไมํจําเป็น และทําให๎เกิดอันตราย
เกิดข้ึนได๎งําย คนจํานวนมากจึงงดดื่มสุรา” 

1. พิษของสุราอันตรายคนจึงงดดื่มสุรา  2. สุราเป็นเหตุของความมึนเมาและอุบัติเหตุ 
3. การดื่มสุราเป็นความเชื่อท่ีเชื่อกันมาช๎านาน 4. พิษของสุราทําให๎เสียทรัพย๑โดยไมํจําเป็น 

13. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นใจความส าคัญ 
“ศัพท๑ทางวิชาการ หมายถึง  คําศัพท๑ที่กลําวถึงหรือใช๎อธิบายเรื่องราวที่เป็นความรู๎ทางวิชาการแขนงตําง 
ๆ มักเป็นคําที่ไมํใช๎กันทั่วไป เชํน คําศัพท๑วิทยาศาสตร๑ คําศัพท๑ธุรกิจ ศัพท๑กฎหมาย ฯลฯ ศัพท๑วิชาการ
เป็นคําที่ผู๎ศึกษาวิชานั้น ๆ เข๎าใจเป็นอยํางดี สํวนที่ไมํได๎ศึกษาอาจไมํเข๎าใจ คําศัพท๑วิชาการสํวนมากเป็น
คําภาษาตํางประเทศ” 

1. คําศัพท๑วิทยาศาสตร๑ คําศัพท๑ธุรกิจ ศัพท๑กฎหมาย     
2. คําศัพท๑วิชาการสํวนมากเป็นคําภาษาตํางประเทศ    
3. ผู๎ศึกษาวิชานั้น ๆ เข๎าใจเป็นอยํางดี สํวนที่ไมํได๎ศึกษาอาจไมํเข๎าใจ 
4. คําศัพท๑ที่กลําวถงึหรือใช๎อธิบายเรื่องราวที่เป็นความรู๎ทางวิชาการแขนงตําง ๆ 

14. “การโน้มน้าวใจในโฆษณาบางเรื่องใช้กลวิธีเร้าความรู้สึกให้เกิดอารมณ์ร่วมกับคนอ่ืนๆ ที่เป็นคนส่วน
ใหญ่ เช่น การโน้มน้าวใจให้รักชาติ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เห็นใจคนจน เห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สารเคมี ฯลฯ”ข้อความข้างต้นมีใจความส าคัญอยู่ท่ีส่วนใดของข้อความ  

1. สํวนต๎นของข๎อความ    2. สํวนท๎ายของข๎อความ 
3. สํวนกลางข๎อความ    4. ทุกสํวนของข๎อความ 

15. การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรม มีความเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความส าคัญอย่างไร 
1. การวิเคราะห๑แสดงวําผู๎อํานเข๎าใจเรื่องราวลําดับเหตุการณ๑     
2. ใจความสําคัญกับการวิเคราะห๑เป็นคนละสํวนไมํสามารถนํามารวมกันได๎ 
3. ใจความสําคัญของข๎อความมีความจําเป็นตํอการวิเคราะห๑คุณคําวรรณกรรม   

 4. ในเนื้อเรื่องล๎วนแตํเป็นใจความสําคัญของเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ 
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16. ค าว่า “อ่านให้เกิดความจรรโลงใจ” หมายความตามพฤติกรรมของนักเรียนคนใดถูกต้องท่ีสุด 

  1. ยุพารัตน๑ อํานหนังสือภาพมัมมี่        2. ณัฐกานต๑ อํานนิยายสงครามนองเลือด 
  3. จันทิมา อํานวรรณกรรมซํอนเงื่อน        4. รัฐพงค๑ อํานหนังสือธรรมะ ของพระมหาสมปอง 

17. คุณค่าของวรรณคดีข้อใดที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านเนื้อหาของเรื่องได้ถูกต้องท่ีสุด 
 1. การดําเนินเกิดจินตนาการ ความซาบซึ้งกินใจ 2. การใช๎โวหารในการเขียนอยํางอุปมาโวหาร 
 3. การดําเนินเรื่องแสดงถึงวัฒนธรรมของชุมชุน 4. นําคุณคําของเรื่องมาประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน 

18. นิทานค ากลอนนายสมพงษ์ มีแนวคิดอย่างไรในการปลดหนี้ 
1. พัฒนาที่ดินตามแนวคิดของโครงการแกล๎งดิน  
2. เรียนรู๎การเกษตรด๎วยตนเองไมํพ่ึงพาบุคคคลอ่ืน 
3. ดําเนินตามรอยพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9   
4. อบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบอาชีพ 

19. ข้อใดเป็นสรุปใจความส าคัญของเรื่องข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับเรื่อง 
1. ประหยัดโดยการรู๎จักอดออม   2. ปลดหนี้บุคคลที่เรียนรู๎ด๎วยกันภายใน 5 ปี 
3. ทําบัญชีรายรับรายจําย ทุกสัปดาห๑  4. เรียนรู๎ พัฒนาตนแลกเปลี่ยนความรู๎ 

20. ข้อใดที่แสดงให้เห็นประเด็นส าคัญของเรื่องด้านสังคมและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 
1. การใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2. การพัฒนาการเรียนรู๎จากการเสาะแสวง 
3. การเสียสละและทุํมเทหน๎าที่เป็นสิ่งดี  4. ชีวิตยํอมเกิดจากการเรียนรู๎ 
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เฉลยแบบทดสอบย่อยที่ 1 หน่วยการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญ 
 
ค าชี้แจง ให๎นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียง 1 ข๎อ 
1. ข้อใดเป็นความหมายของใจความส าคัญ 

1. แกํนของยํอหน๎าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความ 2. สํวนท๎ายของข๎อความที่บรรทัดสุดท๎าย 
3. แกํนสารสาระท่ีเป็นตัวอยํางของข๎อความ  4. คําอธิบายรายละเอียดที่สํวนหน๎าของข๎อความ

  
2. ใจความรองหรือพลความ มีความหมายตรงกับข้อใด 

1. แกํนของยํอหน๎าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความ 2. ประโยคที่ขยายความประโยคใจความสําคัญ 
3. แกํนสารสาระท่ีเป็นตัวอยํางของข๎อความ  4. ประโยคที่อยูํในสํวนใจความสําคัญของเรื่อง 

3. ข้อใดไม่ใช่หลักของการอ่านจับใจความส าคัญ 
1. ตั้งจุดมุํงหมายในการอํานให๎ชัดเจน 
2. อํานเรื่องราวอยํางครําวๆ พอเข๎าใจ และเก็บใจความสําคัญของแตํละยํอหน๎า 
3. เมื่ออํานจบให๎ตั้งคําถามตนเองวํา เรื่องท่ีอําน มีใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหรํ อยํางไร 
4. นําสิ่งที่สรุปได๎มาเรียบเรียงใจความสําคัญใหมํด๎วยสํานวนภาษาตามเรื่องเดิมที่ปรากฏ 

4. ข้อใดไม่ใช่วิธีการอ่านจับใจความส าคัญในข้อใด 
1. พิจารณาทีละยํอหน๎า หาประโยคใจความสําคัญของแตํละยํอหน๎า 
2. ตัดสํวนที่เป็นรายละเอียดออกได๎ ซึ่งเป็นสํวนขยายใจความสําคัญ 
3. สรุปใจความสําคัญด๎วยสํานวนภาษาของตนเอง 
4. อํานเฉพาะสํวนที่ตนสนใจ 

5. “...การจะเป็นเสือนั้นไมํสําคัญ สําคัญอยูํที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความ 
วํา อ๎ุมชูตัวเองได๎ ให๎มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไมํได๎หมายความวําทุกครอบครัวจะต๎องผลิตอาหาร
ของตัวเอง จะต๎องทอผ๎าใสํเอง อยํางนั้นมันเกินไป แตํวําในหมูํบ๎านหรือในอําเภอ จะต๎องมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิ่งบางอยํางผลิตได๎มากกวําความต๎องการก็ขายได๎ แตํขายในที่ไมํหํางไกลเทําไร ไมํต๎องเสียคํา
ขนสํงมากนัก...” 

ข้อใดเป็นส่วนใจความส าคัญของข้อความจากพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่  9  
  1. ให๎มีพอเพียงคืออุ๎มชูตนได๎ 
  2. การจะเป็นเสือนั้นไมํสําคัญ 
  3. บางอยํางผลิตได๎มากกวําความต๎องการก็ขายได๎ 
  4. ความพอเพียงนี้ไมํได๎หมายความวําทุกครอบครัวจะต๎องผลิตอาหารของตัวเอง 
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6. “...ที่เป็นหํวงนั้น เพราะแม๎ในเวลา 2 ปี ที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได๎เห็นสิ่งที่ทําให๎เห็นได๎วํา ประชาชนยังมี            
ความเดือดร๎อนมาก และมีสิ่งที่ควรจะแก๎ไขและดําเนินการตํอไปทุกด๎าน มีภัยจากธรรมชาติกระหน่ํา ภัย
ธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเทาได๎หรือแก๎ไขได๎ เพียงแตํวําต๎องใช๎เวลาพอใช๎ มีภัยที่มาจากจิตใจของคน 
ซึ่งก็แก๎ไขได๎เหมือนกัน แตํวํายากกวําภัยธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งนอกกายเรา แตํนิสัยใจคอของคนเป็น
สิ่งที่อยูํข๎างใน อันนี้ก็เป็นข๎อหนึ่งที่อยากให๎จัดการให๎มีความเรียบร๎อย แตํก็ไมํหมดหวัง...” ข้อใดเป็นส่วนของ
ข้อความจากพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่  9 ที่เป็นส่วนที่พระองค์ทรงอยากให้เกิด 

  1. ภัยธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งนอกกายเรา แตํนิสัยใจคอของคนเป็นสิ่งที่อยูํข๎างใน 
  2. ภัยธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเทาได๎หรือแก๎ไขได๎ 
  3. เพียงแตํวําต๎องใช๎เวลาพอใช๎ มีภัยที่มาจากจิตใจของคน 
  4. นิสัยใจคอของคนเป็นสิ่งที่อยูํข๎างใน อันนี้ก็เป็นข๎อหนึ่งที่อยากให๎จัดการให๎มีความเรียบร๎อย 

7. “...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ๑ในทางดี ที่เขาเรียกวําเล็งผลเลิศ ก็เห็นวําประเทศไทย เรานี่ก๎าวหน๎า 
ดี การเงินการอุตสาหกรรมการค๎าดี มีกําไร อีกทางหนึ่งก็ต๎องบอกวําเรากําลังเสื่อมลงไปสํวนใหญํ ทฤษฎีวํา ถ๎า
มีเงินเทํานั้นๆ มีการกู๎เทํานั้นๆ หมายความวําเศรษฐกิจก๎าวหน๎า แล๎วก็ประเทศก็เจริญมีหวังวําจะเป็น
มหาอํานาจ ขอโทษเลยต๎องเตือนเขาวํา จริงตัวเลขดี แตํวําถ๎าเราไมํระมัดระวังในความต๎องการพ้ืนฐานของ
ประชาชนนั้นไมํมีทาง...”      ข้อใดกล่าวถึงใจความส าคัญของพระบรมราโชวาท 

  1. การพัฒนาที่เป็นเลิศยํอมศึกษาจากตัวเลขท่ีรวบรวมไว๎ในระบบ 
  2. การค๎ากําไรทางเศรษฐกิจแหลํงเงินก๎ูเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา 
  3. เมื่อกําลังเราเสื่อม การเงินถดถอยแสดงให๎เห็นประเทศนั้นด๎วยพัฒนา 
  4. สิ่งที่สําคัญที่สุดในด๎านเศรษฐกิจคือความเป็นอยูํพื้นฐานของประชาชน 

8. “...เราไมํเป็นประเทศร่ํารวย เรามีพอสมควร พออยูํได๎ แตํไมํเป็นประเทศท่ีก๎าวหน๎าอยํางมาก เราไมํ
อยากจะ 

เป็นประเทศก๎าวหน๎าอยํางมาก เพราะถ๎าเราเป็นประเทศก๎าวหน๎าอยํางมากก็จะมีแตํถอยกลับ ประเทศ
เหลํานั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก๎าวหน๎า จะมีแตํถอยหลังและถอยหลังอยํางนํากลัว แตํถ๎าเรามีการบริหาร
แบบเรียกวําแบบคนจน แบบที่ไมํติดกับตํารามากเกินไป ทําอยํางมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยูํได๎
ตลอดไป...” ข้อใดกล่าวถึงใจความส าคัญของพระบรมราโชวาท 

 1. การพัฒนาที่ด๎วยสามัคคีและเมตตาจะอยูํได๎ตลอดไป 
 2. ความสามัคคีเป็นบํอเกิดแหํงการเรียนรู๎การอยูํในสังคมร่ํารวย 
 3. ประเทศท่ีก๎าวหน๎าโดยมากไมํถอยหลังกลับจะพัฒนาเหมือนเชํนเคย 
 4. ความหน๎ากลัวคือความกลัวการพัฒนาที่เป็นไปอยํางช๎าๆ และเมตตา 
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9.  “...เศรษฐศาสตร๑เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต๎องใช๎รถไถต๎องไปซื้อ เราต๎องใช๎ต๎องหาเงินมาสําหรับซื้อ
น้ํามัน 

สําหรับรถไถ เวลารถไถเกําเราต๎องยิ่งซํอมแซม แตํเวลาใช๎นั้นเราก็ต๎องปูอนน้ํามันให๎เป็นอาหาร เสร็จแล๎วมัน
คายควัน ควันเราสูดเข๎าไปแล๎วก็ปวดหัว สํวนควายเวลาเราใช๎เราก็ต๎องปูอนอาหาร ต๎องให๎หญ๎าให๎อาหารมัน
กิน แตํวํามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล๎วก็ใช๎ได๎สําหรับให๎ที่ดินของเราไมํเสีย...”  

ข้อใดเป็นใจความส าคัญของพระบรมราโชวาทท่ีครอบคลุมมากที่สุด 
 1. เศรษฐกิจชี้นําให๎ใช๎รถไถมากกวําควาย   2. ใช๎แรงงานควายไมํเกิดมลพิษ 
 3. หันมาใช๎ควายจะได๎ไมํปวดหัว    4. ปุ๋ยจากควายสร๎างรายได๎ในสังคม 

10. “...ไฟดับถ๎ามีความจําเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไมํเต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช๎ปั่นไฟ หรือถ๎าข้ัน 
โบราณกวํา มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก๎ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แตํจะบอกวํา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให๎พอเพียงเฉพาะตัวเองร๎อยเปอร๑เซ็นต๑นี่เป็นสิ่งทําไมํได๎ จะต๎องมีการแลกเปลี่ยน ต๎องมี
การชํวยกัน              ถ๎ามีการชํวยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไมํใชํพอเพียงแล๎ว แตํวําพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ 
คือให๎สามารถที่จะดําเนินงานได๎...”  

ส านวนข้อใดสอดคล้องกับใจความส าคัญของพระบรมราโชวาทมากที่สุด 
 1. ตกกระไดพลอยโจร     2. น้ํานิ่งไหลลึก 
 3. คมในฝัก      4. นกน๎อยทํารังแตํพอตัว 
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11. ข้อใดคือความหมายใจความส าคัญ 
1. สํวนต๎นของข๎อความที่ขาดมิได๎   2. สํวนหลักของข๎อความที่ขาดมิได๎ 
3. สํวนเสริมเรื่องการยกตัวอยํางประกอบ  4. สํวนประกอบของข๎อความที่ขาดไมํได๎ 

12. ข้อใดเป็นใจความส าคัญของข้อความต่อไปนี้  
“สุราเป็นเครื่องดื่มที่เชื่อกันมาช๎านนานวําใช๎ดื่มเพ่ือเข๎าสังคม แตํปัจจุบันความรู๎เรื่อวพิษสุราทําให๎คนทั่วไป
เห็นวํา การดื่มสุราทําให๎เสียสุขภาพ เสียบุคลิกภาพ ทําให๎เสียทรัพย๑โดยไมํจําเป็น และทําให๎เกิดอันตราย
เกิดข้ึนได๎งําย คนจํานวนมากจึงงดดื่มสุรา” 

1. พิษของสุราอันตรายคนจึงงดดื่มสุรา  2. สุราเป็นเหตุของความมึนเมาและอุบัติเหตุ 
3. การดื่มสุราเป็นความเชื่อท่ีเชื่อกันมาช๎านาน 4. พิษของสุราทําให๎เสียทรัพย๑โดยไมํจําเป็น 

13. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นใจความส าคัญ 
“ศัพท๑ทางวิชาการ หมายถึง  คําศัพท๑ที่กลําวถึงหรือใช๎อธิบายเรื่องราวที่เป็นความรู๎ทางวิชาการแขนงตําง 
ๆ มักเป็นคําที่ไมํใช๎กันทั่วไป เชํน คําศัพท๑วิทยาศาสตร๑ คําศัพท๑ธุรกิจ ศัพท๑กฎหมาย ฯลฯ ศัพท๑วิชาการ
เป็นคําที่ผู๎ศึกษาวิชานั้น ๆ เข๎าใจเป็นอยํางดี สํวนที่ไมํได๎ศึกษาอาจไมํเข๎าใจ คําศัพท๑วิชาการสํวนมากเป็น
คําภาษาตํางประเทศ” 

1. คําศัพท๑วิทยาศาสตร๑ คําศัพท๑ธุรกิจ ศัพท๑กฎหมาย     
2. คําศัพท๑วิชาการสํวนมากเป็นคําภาษาตํางประเทศ    
3. ผู๎ศึกษาวิชานั้น ๆ เข๎าใจเป็นอยํางดี สํวนที่ไมํได๎ศึกษาอาจไมํเข๎าใจ 
4. คําศัพท๑ที่กลําวถึงหรือใช๎อธิบายเรื่องราวที่เป็นความรู๎ทางวิชาการแขนงตําง ๆ 

14. “การโน้มน้าวใจในโฆษณาบางเรื่องใช้กลวิธีเร้าความรู้สึกให้เกิดอารมณ์ร่วมกับคนอ่ืนๆ ที่เป็นคนส่วน
ใหญ่ เช่น การโน้มน้าวใจให้รักชาติ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เห็นใจคนจน เห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สารเคมี ฯลฯ”ข้อความข้างต้นมีใจความส าคัญอยู่ท่ีส่วนใดของข้อความ  

1. สํวนต๎นของข๎อความ    2. สํวนท๎ายของข๎อความ 
3. สํวนกลางข๎อความ    4. ทุกสํวนของข๎อความ 

15. การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรม มีความเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความส าคัญอย่างไร 
1. การวิเคราะห๑แสดงวําผู๎อํานเข๎าใจเรื่องราวลําดับเหตุการณ๑     
2. ใจความสําคัญกับการวิเคราะห๑เป็นคนละสํวนไมํสามารถนํามารวมกันได๎ 
3. ใจความสําคัญของข๎อความมีความจําเป็นตํอการวิเคราะห๑คุณคําวรรณกรรม   

 4. ในเนื้อเรื่องล๎วนแตํเป็นใจความสําคัญของเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ 
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16. ค าว่า “อ่านให้เกิดความจรรโลงใจ” หมายความตามพฤติกรรมของนักเรียนคนใดถูกต้องท่ีสุด 

  1. ยุพารัตน๑ อํานหนังสือภาพมัมมี่        2. ณัฐกานต๑ อํานนิยายสงครามนองเลือด 
  3. จันทิมา อํานวรรณกรรมซํอนเงื่อน        4. รัฐพงค๑ อํานหนังสือธรรมะ ของพระมหาสมปอง 

17. คุณค่าของวรรณคดีข้อใดที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านเนื้อหาของเรื่องได้ถูกต้องท่ีสุด 
 1. การดําเนินเกิดจินตนาการ ความซาบซึ้งกินใจ 2. การใช๎โวหารในการเขียนอยํางอุปมาโวหาร 
 3. การดําเนินเรื่องแสดงถึงวัฒนธรรมของชุมชุน 4. นําคุณคําของเรื่องมาประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน 

18. นิทานค ากลอนนายสมพงษ์ มีแนวคิดอย่างไรในการปลดหนี้ 
1. พัฒนาที่ดินตามแนวคิดของโครงการแกล๎งดิน  
2. เรียนรู๎การเกษตรด๎วยตนเองไมํพ่ึงพาบุคคคลอ่ืน 
3. ดําเนินตามรอยพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9   
4. อบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบอาชีพ 

19. ข้อใดเป็นสรุปใจความส าคัญของเรื่องข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับเรื่อง 
1. ประหยัดโดยการรู๎จักอดออม   2. ปลดหนี้บุคคลที่เรียนรู๎ด๎วยกันภายใน 5 ปี 
3. ทําบัญชีรายรับรายจําย ทุกสัปดาห๑  4. เรียนรู๎ พัฒนาตนแลกเปลี่ยนความรู๎ 

20. ข้อใดที่แสดงให้เห็นประเด็นส าคัญของเรื่องด้านสังคมและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 
1. การใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2. การพัฒนาการเรียนรู๎จากการเสาะแสวง 
3. การเสียสละและทุํมเทหน๎าที่เป็นสิ่งดี  4. ชีวิตยํอมเกิดจากการเรียนรู๎ 
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเขียนสื่อความโดยใช้เทคนิค 5 W 1H 

 
5 W 1H  คืออะไร 
        1. Who ใคร (ในเรื่องนั้นมีใครบ๎าง) 
        2. What ทําอะไร (แตํละคนทําอะไรบ๎าง) 
        3. Where ที่ไหน (เหตุการณ๑หรือสิ่งที่ทํานั้นอยูํที่ไหน) 
        4. When เมื่อไหรํ (เหตุการณ๑หรือสิ่งที่ทํานั้นทําเม่ือวัน เดือน ปี ใด) 
        5.  Why  ทําไม (เหตุใดจึงได๎ทําสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ๑นั้นๆ) 
        
 How  อยํางไร  (เหตุการณ๑หรือสิ่งที่ทํานั้นทําเป็นอยํางไรบ๎าง) 

การพัฒนาทักษะการอํานจับใจความสําคัญเพ่ือพัฒนาสูํการคิดวิเคราะห๑ การเขียนสื่อความ ให๎ประสบ
ผลสําเร็จต๎องดําเนินการให๎เป็นระบบเริ่มตั้งแตํนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงนักเรียน ชั้นสูงสุดใน
โรงเรียน โดยปฏิบัติอยํางจริงจังและตํอเนื่องซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ใช๎สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คือ 
กิจกรรม “น๎องน๎อยเขียนขําว” โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

ครูหาภาพ “บุคคลในขําว” ควรเป็นภาพที่ใกล๎ตัวนักเรียน หรือนักเรียนรู๎จักบุคคลในภาพเป็นอยํางดี 
สนทนาซักถามข๎อคําถามที่กําหนดให๎ ตาม  5 W 1H   จนนักเรียนเข๎าใจถูกต๎อง 

นักเรียนออกสัมภาษณ๑บุคคลในขําว แล๎วตอบคําถาม 5 w  คือ 5 ข๎อคําถาม สํวนคําถามที่ 6 คือ H   
(กรณีเด็กเขียนหนังสือไมํเกํง ไมํคลํอง   ให๎บุคคล ในภาพบอก) ให๎นักเรียนกลับมาเลําขําวและเรียบเรียง
ถ๎อยคํากับครูผู๎สอน 

จากนั้นให๎นักเรียนอํานขําวให๎ครูฟัง กรณีนักเรียนอํานคํายากไมํได๎ ครูสอนอําน แล๎วบันทึกผลการ
เขียน การอํานออกเสียงตามเกณฑ๑ที่กําหนดขึ้นกํอนทํากิจกรรมใหมํ ให๎นักเรียนนําขําวของตนเองขึ้นมาอําน
กํอนทุกครั้ง เพ่ือทบทวนขําวและคํายาก ปฏิบัติเชํนนี้เป็นประจํานักเรียนจะเขียนและอํานหนังสือได๎อยําง
คลํองแคลํว 
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การคิดแบบ Six Thinking Hats หรือ การคิดแบบหมวก 6 ใบ นั้น คิดขึ้นโดย 

ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบ โน เป็นปรมาจารย์ทางด้านการคิดชาวอังกฤษ 
 
 เขาเห็นวํา คนสํวนใหญํนั้น มักจะเอาข๎อเท็จจริง อารมณ๑ หรือเหตุผลสํวนตัว มาปะปนกัน                

ในการถกเถียงเพ่ือหวังเป็นผู๎ชนะ 
ซึ่งวิธีการคิด การหาเหตุผลดังกลําวข๎างต๎นเป็นวิธีที่ผิดและเสียเวลา ดังนั้นในชํวงต๎นศตวรรษที่ 1970 

เขาจึงเสนอวิธีคิดแบบ การคิดแบบหมวก 6 ใบขึ้น โดยแยกกรอบความคิดออกเป็นด๎านๆ อยํางชัดเจน จากนั้น
จึงวิเคราะห๑หา เหตุผลภายในกรอบความคิดนั้นๆ อันจะชํวยพิจารณาสิ่งตํ างๆ ได๎ครอบคลุม และมีคุณภาพ
มากขึ้น แทนที่จะคิดทุกด๎านในเวลาเดียวกัน ซึ่งมักกํอให๎เกิดความสับสน 

 เรามาลองดุกันวํา หมวกทั้ง 6 ใบ มีวิธีใช๎ยังไงกันบ๎างจากการจําลองสถานการณ๑ในห๎องเรียนแหํงหนึ่ง 
มีอาจารย๑กําลังสอนอยุํ โดยมีนักเรียนยิงมุขแขํงข้ึนมา ในชั้นระหวํางการเรียนการสอน 

หมวกสีขาว - หมวกสีขาวนี้จะให๎เราคิดถึงข๎อมูลเทํานั้น  เป็นข๎อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ล๎วนๆ 
หาก คิดโดยใช๎หมวกสีขาวก๎จะเข๎าใจเพียงแคํ  อาจารย๑สอนหนังสือในห๎องและมีนักเรียนคุยกันเทํานั้น 
หมวกสีแดง - หมวกสีแดงนั้นตรงกันข๎ามกับสีขาว คือไมํสนใจ ข๎อมูล แตํจะเน๎นด๎านอารมณ๑                  

และความรู๎สึกเทํานั้น 
หมวกสีด า - หมวกดําจะเน๎น คิดโดยโจมตีจุดอํอน หรือข๎อเสีย ในเรื่องนั้น ผู๎คิดตั้งข๎อสงสัยกับสิ่งที่

เกิดข้ึน ประโยชน๑ของหมวกดําจะทําให๎เราเข๎าใจจุดอํอนของสิ่งๆนั้น(หรือตนเอง) เพ่ือ มองเห๎นปัญหาได๎ 
 หมวกสเีหลือง - จะมองไปในด๎านดีของสิ่งที่เราจะคิด พยายามหาสิ่งดีๆในสิ่งที่เกิดขึ้น  
หมวกสีเขียว - คือความคิดที่สร๎างสรรค๑ นํามาซึ่งทางเลือกใหมํและวิธีแก๎ปัญหาใหมํ เราต๎องไมํตัดสิน 

แตํต๎องตั้งข๎อเสนอแนะความคิด ไอเดีย หรือมุมมองใหมํๆขึ้นมา 
หมวกสีฟ้า -  เป็นหมวกคิดของการวางแผน การจัดลําดับขั้นตอน หมวกสีฟูาจะเป็นเหมือนประธาน

ของที่ประชุมเป็นผู๎บอกวํา เมื่อไรควรสวม หมวกสีใดหรือเปลี่ยนสวมหมวกสีใด 
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นําทฤษฎีหมวก 6 ใบ ซึ่งเป็นกลยุทธ๑เพื่อการตัดสินใจ ดังนี้ จะเรียกวําสิ่งสุดท๎ายของกระบวนการคิด 
และเป็นสิ่งที่สําคัญของการเป็นผู๎บริหาร ที่ไมํสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได๎ นั่นก็คือ "การตัดสินใจ" ซึ่งต๎องกระทบ
ตํอสิ่งอื่นด๎วยความรอบคอบ เพราะการตัดสินใจใด ๆ อาจสํงผลกระทบทั้งใน ด๎านบวกและด๎านลบได๎ เพ่ือให๎
การตัดสินใจเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จึงสามารถนํา เรื่อง "ทฤษฎีหมวก 6 ใบ" ของ ดร.เอดเวิร๑ด เดอ โบโน 
มาประยุกต๑ใช๎โดยให๎มีการพิจารณาเรื่องราวตําง ๆ ในหลายมุมมอง ตามหมวก 6 ใบ ที่มีสีสันตําง ๆ กัน เพื่อ
แทนความคิดในมุมมองนั้น ๆ 

Six thinking hats คือ เทคนิคการคิดอยํางมีระบบ คิดอยํางมีโฟกัส มีการจําแนกความคิดออกเป็น
ด๎าน ๆ และคิดอยํางมีคุณภาพ เพื่อชํวยจัดระเบียบการคิด ทําให๎การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดหลัก 
"การคิด" เป็นทักษะชํวยดึงเอาความรู๎และประสบการณ๑ของผู๎คิดมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด อยํางเหมาะสม
กับสถานการณ๑ทักษะความคิดจึงมีความสําคัญที่สุด... 

หมวกสีขาว (White Hat) หมายถึง ข๎อมูลเบื้องต๎นของสิ่งนั้น เป็นความคิดแบบไมํใช๎อารมณ๑และมี
เปูาประสงค๑ที่ชัดเจนแนํนอน ตรงไปตรงมา ไมํต๎องการความคิดเห็น สีขาวเป็นสีที่ชี้ให๎เห็นถึงความเป็นกลาง จึง
เกี่ยวข๎องกับข๎อเท็จจริง จํานวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ จะหมายความวํา ที่ประชุมต๎องการข๎อเท็จจริงเทํานั้น 
โดยปกติเรามักจะใช๎หมวกขาวตอนเริ่มต๎นของกระบวนการคิด เพ่ือเป็นพื้นฐานของความคิดท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 
แตํเราก็ใช๎หมวกขาวในตอนท๎าย ของกระบวนการได๎เหมือนกัน เพื่อทําการประเมิน อยํางเชํนข๎อเสนอโครงการ
ตําง ๆ ของเราเหมาะสมกับข๎อมูลที่มีอยูํหรือไมํ...  

เป็นตัวแทนของข๎อเท็จจริง ซึ่งได๎แกํ ตัวเลขและข๎อมูลตําง ๆ ที่มีประโยชน๑ในการวิเคราะห๑ เพื่อหา
ข๎อสรุปโดยไมํคํานึงถึงทัศนคติหรือความคิดเห็นใด ๆ 

หมวกสีแดง (Red Hat) หมายถึง ความรู๎สึกสัญชาตญาณและลางสังหรณ๑ เมื่อสวมหมวกสีนี้ เรา
สามารถบอกความรู๎สึกของตนเองวําชอบ ไมํชอบ ดี ไมํดี มีการใช๎อารมณ๑ ความคิดเชิงอารมณ๑ ซึ่งสํวนใหญํการ
แสดงอารมณ๑จะไมํมีเหตุผลประกอบ หรือการตระหนักรู๎ โดยฉับพลัน นั่นก็คือ เรื่องบางเรื่องท่ีเคยเข๎าใจ ใน
แบบหนึ่ง อยูํ ๆ ก็เกิดเข๎าใจในอีกแงํมุมหนึ่ง ซึ่งการตระหนักรู๎แบบนี้จะทําให๎เกิดงานสร๎างสรรค๑ การค๎นพบทาง
วิทยาศาสตร๑ หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตร๑แบบ ก๎าวกระโดด ความคิดความเข๎าใจในสถานการณ๑โดยทันที เป็น
ผลจาการใครํครวญอันซับซ๎อนที่มีพ้ืนฐานจากประสบการณ๑ เป็นการตัดสินใจที่ไมํอาจให๎ รายละเอียด หรือ
อธิบายได๎ด๎วยคําพูด เชํนเวลาที่คุณจําเพ่ือนคนหนึ่งได๎ คุณก็จําได๎ในทันที  

เป็นตัวแทนของอารมณ๑และความรู๎สึกที่มีตํอเรื่องราวนั้น ๆ โดยไมํจําเป็นต๎องอธิบายเหตุผลใด ๆ... 
หมวกสีด า (Black Hat) หมายถึง ข๎อควรคํานึงถึงสิ่งที่ทําให๎เราเห็นวํา เราไมํควรทํา เป็นการคิดใน

เชิงระมัดระวัง หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติ และสอดคล๎องกับวิธีการคิดของตะวันตกมาก หมวกสี
ดําชํวยชี้ให๎เราเห็นวําสิ่งใดผิด สิ่งใดไมํสอดคล๎องและสิ่งใดใช๎ไมํได๎ มันชํวยปกปูองเราจาการเสียเงิน และ
พลังงาน ชํวยปูองกันไมํให๎เราทําอะไรอยํางโงํเขลาเบาปัญญาและผิดกฎหมาย หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่มีเหตุ
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มีผลเสมอ เพราะในการวิพากษ๑วิจารณ๑ หรือวิเคราะห๑สิ่งใดจะต๎องมีการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลรองรับ ไมํมี
อารมณ๑มาเก่ียวข๎อง ในการประเมินสถานการณ๑ในอนาคตของเรานั้น ต๎องขึ้นอยูํกับ ประสบการณ๑ของเราเอง
และของผู๎อื่นด๎วย  

เป็นตัวแทนของความระมัดระวัง ซึ่งจําเป็นต๎องไตรํครองและยับยั้งการดําเนินการ ถ๎าอาจทําให๎ความ
เสียหาย หรือล๎มเหลวได๎ ผู๎บริหารจะใช๎หมวกสีดํา เพื่อพิจารณาวําสิ่งที่จะทํานั้นเหมาะสมกับประสบการณ๑และ
มโนธรรมที่เคยมีมา 

หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) หมายถึง การคาดการณ๑ในทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลก
ในแงํดี การมองที่เป็นประโยชน๑ เป็นการคิดท่ีกํอให๎ เกิดผล หรือทําให๎สิ่งตําง ๆ เกิดขึ้นได๎ การคิดเชิงบวกเป็น
การเปิดโอกาสให๎พัฒนาและสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ ๆ ความคิดเชิงลบอาจปูองกันเราจาก ความผิดพลาด ความ
เสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การคิดเชิงบวกต๎องผสมผสานความสงสัยใครํรู๎ ความสุข ความต๎องการ
และความกระหายที่จะทําสิ่งตําง ๆ ให๎เกิดขึ้นหรือไมํ  

เป็นตัวแทนของการแสงหาทางเลือกอยํางมีความหวัง พร๎อมทั้งทดลองปฏิบัติเพ่ือหาข๎อมูล
ประกอบการตัดสินใจ 

หมวกสีเขียว (Green Hat) หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มีความสัมพันธ๑กับความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑และเก่ียวข๎องโดยตรงกับ การเปลี่ยนแปลงแนวคิด และมุมมอง ซึ่งปกติมักถูกกําหนดจากระบบ
ความคิดของประสบการณ๑ดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนั้น จะอาศัยข๎อมูลจาก ระบบของตัวเราเอง โดยเมื่อ
สวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหมํ ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การคิดอยํางสร๎างสรรค๑  

เป็นตัวแทนของความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ใหมํ ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนต๎นไม๎ที่ให๎ความสดชื่น ผู๎บริหารจะใช๎
หมวกสีนี้เมื่อมีความคิดใหมํ ๆ แตกตํางจากแนวทางเดิม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให๎กับการปรับปรุง สร๎างสรรค๑
และพัฒนา 

หมวกสีน้ าเงิน (Blue Hat) ...บางตํารา เรียกวํา "หมวกสีฟูา"... หมายถึง การควบคุมและการบริหาร
กระบวนการ การคิดเพ่ือให๎เกิดความชัดเจน ในเรื่องของความคิดรวบยอด ข๎อสรุป การยุติข๎อขัดแย๎ง การ
มองเห็นภาพและการดําเนินการที่มีข้ันตอนเป็นระบบ เมื่อมีการใช๎หมวกน้ําเงิน หมายถึง ต๎องการให๎มีการ
ควบคุมสิ่งตําง ๆ ให๎อยูํในระบบระเบียบที่ดีและถูกต๎องหมวกสีน้ําเงินมักเป็นบทบาทของหัวหน๎า ทําหน๎าที่
ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดําเนินการประชุม การอภิปราย การทํางาน ควบคุมการใช๎
กระบวนการคิด การสรุปผล เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ต๎องการ อยํางไรก็ตามสมาชิก ก็สามารถสวมหมวกสีน้ํา
เงิน ควบคุมบทบาทของหัวหน๎าได๎เชํนกัน 

เป็นตัวแทนของการควบคุมความคิดทั้งหมด หรือมุมมองในทางกว๎างที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งซึ่ง
เปรียบเหมือนท๎องฟูา ผู๎บริหารที่ใช๎หมวกนี้จะต๎องอาศัย ประสบการณ๑เป็นอยํางมาก 
 


