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จุดประสงครายวิชา เพื่อให

 ๑. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในการสื่อสาร

 ๒. สามารถเลอืกใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลกัการใชภาษา เหมาะสมกับบคุคล กาลเทศะ 

  โอกาส และสถานการณ

 ๓. สามารถนําความรูและทักษะการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน ไปใชสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวันไดถูกตองตามหลักการ

 ๔. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา

 ๑. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการใชภาษาไทยในการฟง การดู การพูด การอาน และ

  การเขียน

 ๒. วิเคราะห ประเมินคาสาร จากการฟง การดู การอานตามหลักการ

 ๓. พูดติดตอกิจธุระ และในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม

 ๔. เขียนขอความเพื่อติดตอกิจธุระ  สรุป อธิบาย บรรยายและกรอกขอมูลตามหลักการ

 ๕. เขียนรายงานเชิงวิชาการ และโครงการตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

 ศกึษาเก่ียวกับ การรบัสารและการสงสารดวยภาษาไทย เขยีนสะกดคาํ การใชถอยคํา สาํนวน 

ระดับภาษา การฟง การดูและการอานขาว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรม

หรือภูมิปญญาทองถ่ินดานภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส การกลาวทักทาย 

แนะนําตนเองและผูอื่น การพูดในโอกาสตาง ๆ ตามมารยาทของสังคม การตอบรับและปฏิเสธ 

การแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดตอกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น 

การเขียนขอความติดตอกิจธุระ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอรม เขียนประวัติยอ 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ๒-๐-๒

รหัสวิชา ๒๐๐๐๐-๑๑๐๑

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ภาษาไทยพื้นฐาน
ตารางวิเคราะหสมรรถนะ

รายวิชา ๒๐๐๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน
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๑. การใชภาษาไทยในการสงสารและรบัสาร 

๒. การเลือกใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

๓. การรับสารในชีวิตประจําวัน  

๔. การอานวรรณกรรมทองถิ่น  

๕. การพูดในโอกาสตาง ๆ  

๖. การพูดติดตอกิจธุระ  

๗. การพูดสรุปความ  

๘. การพูดแสดงความคิดเห็น 

๙. การเขียนเพื่อติดตอกิจธุระ  

๑๐. การเขียนขั้นพื้นฐาน  

๑๑. การกรอกแบบฟอรมและเขียนประวัติยอ   

๑๒. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  

๑๓. การเขียนโครงการ   

สมรรถนะ

รายวิชา

หนวยที่
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คํานํา

 หนังสือแบบเรียน วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา ๒๐๐๐๐-๑๑๐๑ หมวดวิชาสมรรถนะ

แกนกลางเปนวิชาเรียนรวมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน มีจุดประสงคใหผูเรียนมีความรูความเขาใจใน

การใชภาษาไทย สามารถเลือกใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เหมาะสมกับบุคคล 

กาลเทศะ โอกาส และสถานการณ สามารถนําความรูและทักษะการฟง การดู การพูด การอาน 

และการเขียน ไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวันถูกตองตามหลักการ ตลอดจนเห็นคุณคาและ

ความสาํคญัของการใชภาษาไทย เนนใหผูเรยีนแสดงความรูเก่ียวกับหลกัการใชภาษาไทยในการฟง 

การดู การพูด การอาน และการเขียน วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอาน 

ตามหลกัการพูดตดิตอกิจธุระ พูดในโอกาสตาง ๆ  ตามหลกัการและมารยาทของสังคม เขยีนขอความ

ตดิตอกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ

 เน้ือหารายละเอียดประกอบดวย บทเรียนจํานวน ๑๓ หนวย ครอบคลุมและตรงตาม

คาํอธิบายรายวิชา จดุประสงครายวชิา และสมรรถนะรายวชิา แตละหนวยมแีบบประเมนิหลังเรยีน 

แผนภูมิความคิดรวบยอด สาระสําคัญ สมรรถนะ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ตลอดจนกิจกรรม

ฝกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งการฟง การอาน การพูด และการเขียน

แกวกานต ภูมิศรีแกว
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หนวยที่ ๑ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร ๑
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๒

 ๑.๑ การใชภาษาไทยในการรับสาร ๓

 ๑.๒ การใชภาษาไทยในการสงสาร ๕

 ๑.๓ ปญหาการใชภาษาไทยและแนวทางแกไข ๕

 ๑.๔ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ๑๕

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๑ ๑๗

หนวยที่ ๒ การเลือกใชภาษาไทยในการสื่อสาร ๒๑
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๒๒

 ๒.๑ ความหมายของคําและกลุมคํา ๒๓

 ๒.๒ ว�ธีการใชคําและกลุมคํา ๓๑

 ๒.๓ ระดับภาษา ๓๘

 ๒.๔ การใชสํานวน  ๔๒

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๒ ๔๕

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๒ ๔๘

หนวยที่ ๓ การรับสารในชีว�ตประจําวัน ๔๙
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๕๐

 ๓.๑ ความหมายของการรับสารในชีว�ตประจําวัน ๕๑

 ๓.๒ ลักษณะของสารในงานอาชีพ ๕๑

 ๓.๓ การรับสารดวยการฟ�งอยางมีประสิทธิภาพ ๕๔

 ๓.๔ การรับสารดวยการดูอยางมีประสิทธิภาพ ๖๗

 ๓.๕ การรับสารดวยการอานอยางมีประสิทธิภาพ ๖๙

 ๓.๖ การอานนิทานพ�้นบาน เร�่องผาแดงนางไอ ๘๐

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๓ ๘๓

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๓  ๘๖

หนวยที่ ๔ การอานวรรณกรรมทองถิ�น ๘๗
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๘๘

 ๔.๑ ความหมายของวรรณกรรมทองถิ�น ๘๙

 ๔.๒ ความสําคัญของวรรณกรรมทองถิ�น ๘๙

สารบัญ
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 ๔.๓ ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ�น ๘๙

 ๔.๔ ประเภทของวรรณกรรมทองถิ�น ๙๐

 ๔.๕ อิทธิพลของวรรณกรรมทองถิ�นที่มีตอสังคม ๙๑

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๔ ๙๗

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๔  ๑๐๐

หนวยที่ ๕ การพ�ดในโอกาสตาง ๆ ๑๐๑
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๑๐๒

 ๕.๑ ความหมายของการพ�ดในโอกาสตาง ๆ ๑๐๓

 ๕.๒ ความสําคัญของการพ�ดในโอกาสตาง ๆ ๑๐๓

 ๕.๓ ประเภทของการพ�ดโอกาสตาง ๆ ๑๐๔

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๕ ๑๑๗

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๕  ๑๒๐

หนวยที่ ๖ การพ�ดติดตอกิจธุระ ๑๒๑
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๑๒๒

 ๖.๑ ความหมายของการพ�ดติดตอกิจธุระ ๑๒๓

 ๖.๒ ความสําคัญของการพ�ดติดตอกิจธุระ ๑๒๓

 ๖.๓ ประเภทของการพ�ดติดตอกิจธุระ ๑๒๔

 ๖.๔ หลักทั่วไปของการพ�ดติดตอกิจธุระ ๑๒๖

 ๖.๕ ลักษณะของการพ�ดติดตอกิจธุระ ๑๒๖

 ๖.๖ ขอควรปฏิบัติในการใชภาษาสื่อสารติดตอกิจธุระ ๑๓๐

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๖ ๑๓๑

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๖  ๑๓๔

หนวยที่ ๗ การพ�ดสรุปความ ๑๓๕
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๑๓๖

 ๗.๑ ความหมายของการพ�ดสรุปความ ๑๓๗

 ๗.๒ ความสําคัญของการพ�ดสรุปความ  ๑๓๗

 ๗.๓ โอกาสที่สามารถนําการสรุปความไปใช ๑๓๘

 ๗.๔ จ�ดประสงคของการพ�ดสรุปความ ๑๓๘

 ๗.๕ คุณสมบัติของผูพ�ดสรุปความ ๑๓๙

 ๗.๖ ประเภทของการพ�ดสรุปความ ๑๓๙

 ๗.๗ หลักการพ�ดสรุปความ ๑๔๐

 ๗.๘ ขอเสนอแนะในการพ�ดสรุปความ ๑๔๐

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๗ ๑๔๓

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๗ ๑๔๕
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หนวยที่ ๘ การพ�ดแสดงความคิดเห็น ๑๔๗
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๑๔๘

 ๘.๑ ความหมายของการพ�ดแสดงความคิดเห็น ๑๔๙

 ๘.๒ ความสําคัญของการพ�ดแสดงความคิดเห็น ๑๔๙

 ๘.๓ ลักษณะของการแสดงความคิดเห็น ๑๕๐

 ๘.๔ ประเภทของการพ�ดแสดงความคิดเห็น ๑๕๑

 ๘.๕ โอกาสที่มีการพ�ดแสดงความคิดเห็น ๑๕๒

 ๘.๖ หลักการพ�ดแสดงความคิดเห็น  ๑๕๓

 ๘.๗ มารยาทในการแสดงความคิดเห็น ๑๕๓

 ๘.๘ การใชภาษาในการแสดงความคิดเห็น ๑๕๔

 ๘.๙ ขอควรระวังในการพ�ดเสนอความเห็น ๑๕๔

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๘ ๑๕๗

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๘ ๑๕๙

หนวยที่ ๙ การเข�ยนเพ�่อติดตอกิจธุระ ๑๖๑
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๑๖๒

 ๙.๑ การเข�ยนบันทึก ๑๖๓

 ๙.๒ การเข�ยนจดหมายกิจธุระ ๑๗๕

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๙ ๑๘๕

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๙ ๑๘๘

หนวยที่ ๑๐ การเข�ยนขั้นพ�้นฐาน ๑๘๙
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๑๙๐

 ๑๐.๑ การเข�ยนสรุปความ ๑๙๑

 ๑๐.๒ การเข�ยนอธิบาย ๑๙๖

 ๑๐.๓ การเข�ยนบรรยาย    ๒๐๐

 ๑๐.๔ การเข�ยนสะกดคํา ๒๐๓

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๑๐ ๒๐๗

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๑๐ ๒๐๙

หนวยที่ ๑๑ การกรอกแบบฟอรม และเข�ยนประวัติยอ ๒๑๑
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๒๑๒

 ๑๑.๑ การกรอกแบบฟอรม ๒๑๓

 ๑๑.๒ การเข�ยนประวัติยอ ๒๑๙

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๑๑ ๒๒๒

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๑๑  ๒๒๕
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หนวยที่ ๑๒ การเข�ยนรายงานเชิงว�ชาการ ๒๒๗
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๒๒๘

 ๑๒.๑ ความหมายของการเข�ยนรายงาน ๒๒๙

 ๑๒.๒ สวนประกอบของรายงาน ๒๒๙

 ๑๒.๓ ขั้นตอนการเข�ยนรายงาน ๒๓๒

 ๑๒.๔ การอางอิงและการเข�ยนเอกสารอางอิง ๒๓๖

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๑๒ ๒๓๙

กิจกรรมการเร�ยนรูเพ�่มเติม กิจกรรมที่ ๑๒ ๒๔๑

หนวยที่ ๑๓ การเข�ยนโครงการ ๒๔๓
แผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ๒๔๔

 ๑๓.๑ ความหมายของโครงการ ๒๔๕

 ๑๓.๒ ประเภทของโครงการ ๒๔๕

 ๑๓.๓ วัตถุประสงคของโครงการ ๒๔๕

 ๑๓.๔ สวนประกอบของโครงการ ๒๔๖

 ๑๓.๕ การเข�ยนโครงการตามลําดับขั้นตอน ๒๔๖

 ๑๓.๖ ลักษณะของโครงการที่ดี ๒๔๙

 ๑๓.๗ การใชภาษาในการเข�ยนโครงการ ๒๔๙

แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๑๓ ๒๕๔

บรรณานุกรม ๒๕๗
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที่ ๑

สาระสําคัญ

 ภาษาเปนวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้นมา เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสาร การใชภาษาใน

การส่ือสารเปนกระบวนการทักษะทางภาษาประกอบดวย การใชภาษาไทยในการรับสาร ไดแก 

ทักษะการฟง ทักษะการเขียน และกระบวนการในการใชภาษาไทยในการสงสาร ไดแก ทักษะ

การพดู และทักษะการอาน

สมรรถนะ

 แสดงความรูเก่ียวกบัหลกัการใชภาษาไทยในการฟง การด ูการพูด การอาน และการเขยีน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ๑. อธิบายการใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

 ๒. สํารวจปญหาการใชภาษาไทย

 ๓. ยกตัวอยางแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทย

 ๔. อธิบายความสําคัญของภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที ่๑
การใชภาษาไทย

ในการสงสารและรับสาร
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PED PED 

๒ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หน
วย

ที่ 
๑

แผนภูมิความคิดรวบยอด
(Concept Mapping)

การใชภาษาไทย                              

ในการสงสารและรับสาร

ปญหาการใชภาษาไทย                             

และแนวทางแกไข

การใชภาษาไทย 

ในการสงสาร

การพูด   

การเขียน   

การฟง 

การอาน   

การใชภาษาไทย 

ในการรับสาร
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๓การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที่ ๑

๑.๑ การใชภาษาไทยในการรับสาร

 กระบวนการทักษะทางภาษาประกอบดวย ทกัษะการฟง ทกัษะการเขียน เปนกระบวนการ

ในการใชภาษาไทยในการรับสาร และทักษะการพูดและทักษะการอาน เปนกระบวนการในการใช

ภาษาไทยในการสงสาร

 ดงัน้ันการใชภาษาในการสงสารและรับสารจงึมคีวามจาํเปนตอการส่ือสารในชวิีตประจาํวัน 

โดยเฉพาะอยางย่ิง การฟง ซึ่งเปนทักษะท่ีมีความสําคัญและใชมากที่สุดในชีวิตประจําวัน 

การฟงมีความสําคัญมากท้ังในดานการศึกษาและการดํารงชีวิตอยูในสังคม เปนสวนหนึ่งของ

การคิดและการพูด ผูมีความสามารถในการฟงยอมชวยใหการคิด การพูด ตลอดจนการเขียน

มีประสิทธิภาพตามไปดวย การฟงนอกจากจะใหความรู  ยังชวยใหผู ฟงเกิดสติปญญา มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค การฟงยังชวยใหไดรับความเพลิดเพลิน เกิดความซาบซึ้ง มีอารมณรวม

ในสิ่งที่ไดฟง 

 ความสาํคัญของการใชภาษาไทยในการสงสารและรับสารของนักเรียนอาชวีศกึษา

 ปจจุบันสังคมไทยเปนยุคขอมูลขาวสาร มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําให

การสื่อสารในสังคมไทยไดรับอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม ในการรับสารและสงสารในสิ่งท่ีมี

ประโยชน เพื่อเปนประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ นักเรียนอาชีวศึกษา

จึงตองรูจักเลือกใชภาษาไทย การใชถอยคํา สํานวน ระดับภาษา ในการสงสารและรับสาร 

ใหเหมาะสม ถูกตองตามหลักการใชภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ การฟง การดู และ

การอานขาว บทความ สารคด ีโฆษณา บนัเทิงคด ีจากสือ่สิง่พิมพและสือ่อเิลก็ทรอนิกส วรรณกรรม

หรือภูมิปญญาทองถ่ิน มีทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ ตามมารยาทของสังคม การพูดติดตอ

กิจธุระ พูดสรปุความ พูดแสดงความคดิเหน็ การเขยีนขอความตดิตอกิจธุระ เขยีนสะกดคาํ สรปุความ 

อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอรม เขยีนประวัตยิอ เขยีนรายงานเชงิวิชาการและเขยีนโครงการ

 การใชภาษาไทยในการรับสาร ไดแก การฟงและการอาน

 การฟง หัวใจนักปราชญ ไดแก สุ. จิ. ปุ. ลิ. พระยาอุปกิตศิลปสาร ไดอธิบายไว วา สุ. 

(สุตะ) การฟง ผูที่ฟงมาก ยอมไดชื่อวาเปน พหูสูต (สุตะ = การฟง พหุ = มาก) หัวใจนักปราชญ

ใหความสําคัญกับการฟงเปนอันดับแรก คือผูที่ไดชื่อวาเปนนักปราชญ หรือ ผูรู ตองมี สุ. (สุตะ) 

๑. การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร : นักเรียนอาชีวศกึษากบัการใชภาษาไทย
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๔ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หน
วย

ที่ 
๑

การฟง ไดแก ฟงอยางมีวิจารณญาณ ไมมีอคติ (ลําเอียงเพราะรัก หรือ ลําเอียงเพราะเกลียด) 

ในขณะที่ฟง ตองนํามาคิดใครครวญคือ จิ. (จินตะ) การคิด ไดแก คิดตามไปดวยอยางมีเหตุผล 

หากมขีอสงสยั คลางแคลงใจ ป.ุ (ปจุฉา) การถาม ไดแก ซกัถาม และเมือ่กระจางแจงแลว ล.ิ (ลขิติ) 

การเขียน ไดแก เมื่อเขาใจดีแลว ควรจะจดบันทึกไวเพ่ือจะไดไมลืม จึงจะทําใหการฟงนั้น

เกิดประโยชน เกิดสติปญญา

 การรบัสาร นอกจากทกัษะการฟงแลว ปจจบุนัทักษะการด ูและทักษะการอาน เปนทักษะ

การรับสารที่สําคัญสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา การฟงและการดูชวยใหเราเรียนรู จดจําและเขาใจ

สิ่งตาง ๆ เชน ถอยคําภาษา วิชาความรู หรือแนวคิดใหม ๆ เปนตน การฟงและการดูที่ดีทําใหเรา

ไดรับความรูเพ่ิมพูน ทําใหเกิดความคิด เปนการพัฒนาความรู สติปญญา มีความสามารถใน

การใชถอยคําภาษา สํานวน และสามารถนําไปเปนแบบอยางในการเขียนและการพูดได

 การอาน การอานเปนทักษะอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญ และมีประโยชนโดยตรงในชีวิต

ประจําวัน ตลอดจนในงานอาชีพ เพราะนอกจากจะทําใหไดรับรูถึงความรูสึกนึกคิดของผูอื่นแลว 

ยังเปนการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ เหมือนการเปดโลกในแงมุมตาง ๆ ของผูอานใหกวางขึ้น 

 ปญหาที่สําคัญของนักเรียนอาชีวศึกษาในดานการอาน ไดแก การอานคําใหถูกตองตาม

หลักภาษา การอานออกเสียง การอานจับใจความสําคัญ การอานตีความ การอานสรุปความ 

การอานจะเปนประโยชนอยางย่ิงถาผูอาน อานอยางวิเคราะหวิจารณ เพราะจะทําใหผูอานเกิด

ปญญา เกิดความคิดสรางสรรค ไดความรู ไดรูจักใชสํานวนโวหารและกลวิธีการเขียน การอาน

เพื่อใหไดแงคิดจากหนังสือ 

 การใชภาษาในการรับสาร ทั้งจากการฟง การดูสาร และการอานขาว บทความ สารคดี 

โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิป ญญาทองถ่ินดานภาษาจากสื่อส่ิงพิมพและ

สื่ออิเล็กทรอนิกส ใหสัมฤทธิผล เปนการสื่อสารที่มุงใหไดรับความสําเร็จตามความมุงหมายใน

การสื่อสาร การฟง การดู และการอานอยางครบถวน พิจารณาความนาเชื่อถือของสารเพ่ือนํา

ความรูจากการฟง การดู และการอานมาเปนแนวทางตัดสินใจแกไขปญหา เพ่ือพัฒนาตน

และสังคม รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสารที่ไดฟง ไดดู และไดอานอยางมีเหตุผล

ตลอดจนไดรู ถึงความคิดเห็นที่แตกตางกันไป สามารถประเมินคาเรื่องท่ีอานและสามารถ

นําประโยชนท่ีไดรับจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และนําไปใชในงานอาชีพของ

ตนได
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๕การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที่ ๑๑.๒ การใชภาษาไทยในการสงสาร

๑.๓ ปญหาการใชภาษาไทยและแนวทางแกไข

 การใชภาษาในการสงสาร ไดแก การพูดและการเขียน

 การพูด การพูดในชีวิตประจําวันที่บุคคลทั่วไปใชพูดจากันระหวางสมาชิกในครอบครัว 

รวมทัง้บคุคลในสงัคม ไดแก การพูดสนทนาท่ัวไป การพูดแนะนําตวัเอง แนะนําผูอืน่ รวมถึงการพดู

ในงานอาชีพ การพูดอธิบาย การพูดบรรยาย การพูดเพ่ือขาย การพูดสาธิต การทําหนาท่ีพิธีกร 

ผูพูดตองคํานึงถึงหลักการพูดแตละประเภท รวมท้ังการใชภาษา สํานวน และการใชถอยคําให

เหมาะสมกับระดับของบุคคล กาลเทศะ ซึ่งเปนเรื่องที่นักเรียนอาชีวศึกษาตองไดรับการฝกเพื่อให

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตอไป 

 การเขียน เปนทักษะท่ีมีความสําคัญสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และนับวาเปนเร่ืองท่ี

เปนปญหามาก โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขียนสะกดคาํใหถูกตองตามหลกัภาษา การเลอืกใชถอยคาํ

สํานวนใหเหมาะสม การเขยีนเคาโครงการพูดในชวิีตประจาํวัน และในงานอาชพี การเขยีนโครงการ 

การเขยีนรายงานการปฏิบตังิาน รายงานเชงิวิชาการ การเขยีนจดหมายกิจธุระ จดหมายสมคัรงาน 

รวมทัง้จดหมายธุรกิจ การฝกทกัษะการเขยีนจงึเปนสิง่ทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบันักเรยีนอาชวีศกึษา

 ปญหาการใชภาษาในปจจบุนั มขีอบกพรองในการใชภาษา ไดแก การใชภาษาผิด การใช

ภาษาไมเหมาะสม การใชภาษาไมกระจาง ตลอดจนการใชภาษาไมสละสลวย

๑.๓.๑ การใชภาษาผิด

 การใชภาษาผิด ไดแก การใชคําผิดความหมาย หรือ ใชภาษาผิดหลักไวยากรณ 

 ๑) การใชคําผิดความหมาย

  ไดแก การใชคําที่มีความหมายแฝง คําท่ีเสียงคลายคลึงกัน คําท่ีมีความหมาย

คลายคลึงกัน และคําไวยากรณ เชน ลักษณนาม บุพบท สันธาน ไมถูกตอง

ตัวอยาง

 • มาตรการ - มาตรฐาน

  - ตอไปนี้เปน มาตรฐาน แกไขและปรับปรุงการจราจรตามความคิดเห็นของผูมี

   ประสบการณ

ควรใช  - ตอไปนี้เปน มาตรการ แกไขและปรับปรุงการจราจรตามความคิดเห็นของผูมี

   ประสบการณ
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๖ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หน
วย

ที่ 
๑

  “มาตรฐาน” หมายความวา สิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด 

  “มาตรการ” หมายความวา วิธีการที่กําหนดใหใช

 • วิสัย - นิสัย

  - ตาม นิสัย ของสัตวโลกยอมรักและหวงแหนลูกของตน 

ควรใช  - ตาม วิสัย ของสัตวโลกยอมรักและหวงแหนลูกของตน 

  “นิสัย” หมายความวา ความประพฤติที่เคยชิน 

   “วิสัย” มีความหมายวา ลักษณะที่เปนอยู

 • ระบอบ - ระบบ

  - อยาลืม 2 กุมภาพันธ นี้ ไปใชสิทธิเลือกตั้งตาม ระบบ ประชาธิปไตย

ควรใช  - อยาลืม 2 กุมภาพันธ นี้ ไปใชสิทธิเลือกตั้งตาม ระบอบ ประชาธิปไตย

  “ระบอบ” ความหมายวา ระเบียบการปกครอง

  “ระบบ” หมายความวา ทํานอง ลําดับ ระเบียบที่รวมสวนตาง ๆ เขาดวยกัน 

 • หวง - ชวง

  - ใน หวง เวลาที่ตองดําเนินการ

ควรใช  - ใน ชวง เวลาที่ตองดําเนินการ

  “หวง” น. ระยะ ตอน ใชกับทะแล หรือแมนํ้าที่กวางใหญ เชน หวงทะเล หวงนํ้า

  “ชวง” ระยะ ใชกับเวลา เชน ชวงเวลา 12.00 - 13.00 น

 • คบคิด - หารือ

  - เขาได คบคิด กับเพื่อน ทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเขาประกวด

ควรใช  - เขาได หารือ กับเพื่อน ทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเขาประกวด

   “คบคิด” มักใชกับการกระทําที่ไมเปดเผยหรือไมสูดี 

   “หารือ” หรือ “ปรึกษา” 

 • กีดกัน - กัน

  - คนดูแนนขนัด เจาหนาที่พยายาม กีดกัน เทาไรก็ไมไดผล

ควรใช  - คนดูแนนขนัด เจาหนาที่พยายาม กัน เทาไรก็ไมไดผล
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๗การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที่ ๑

 ๒) การใชลักษณนาม บุพบท สันธานผิด 

  “ความประสงค” ควรใชลักษณนาม “ขอ” “อยาง” หรือ “ประการ” แตไมใช “อัน”

    เชน   - ความประสงคอีกอันหนึ่งของเขา คือ การไดรับรางวัลการแขงขัน

ทักษะฝมือระดับชาติ

    ควรใช  - ความประสงคอีกประการหน่ึงของเขา คือ การไดรับรางวัลการ

แขงขันทักษะฝมือระดับชาติ

       - เขาสนใจในหนังสือเลมนี้มาก

     ควรใช  - เขาสนใจหนังสือเลมนี้มาก

    “ใน” ใชนําหนาคํานามแสดงสถานท่ี หรือนําหนาคํานามที่หมายถึงบุคคลที่

เคารพนับถือ 

     เชน   - ปลาในนํ้า ถวายในเจาตางกรม ประโยคน้ีใช “ใน” เกินเขามา 

คํากริยา “สนใจ” ไมตองใชบุพบท “ใน” เหมือนภาษาอังกฤษ

       - แสงอาทิตยใหความอบอุนกับเราอยูตลอดเวลา

     ควรใช  - แสงอาทิตยใหความอบอุนแกเราอยูตลอดเวลา

     “แก” ใชนําหนาคํานามที่เปนผูรับ เชน ใหเงินแกบุตร ครูใหความรูแกศิษย และ

ใชเปนสํานวน

    เชน   - ประทุษรายแกมิตร เห็นแกชาติบานเมือง

    “กับ” ใชนําหนาคํานามเพื่อใหรูวาคํานามนั้นเปนเครื่องอาศัยทํากริยา 

    เชน   - ไดยินกับหู เปนการสื่อสารแบบ Two way communication เชน 

ครูพูดกับนักเรียน นายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณกับผูสื่อขาว

  “กีดกัน” หมายถึง ขัดขวาง เพราะแรงริษยาหรือเกรงตนเองจะเสียประโยชน

  “กัน” หมายถึง ไมใหเขาถึง
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๘ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หน
วย

ที่ 
๑

    “แด” ผูใหอาวุโสมากกวาผูรับ ใช แด เชน ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุ 

       - ในนิตยสารฉบับนี้ มีทั้งเรื่องของชาวบานธรรมดาหรือเรื่องที่

เกี่ยวของกับรัฐบาลสมัยนั้น

    ควรใช  - ในนิตยสารฉบับน้ี มีท้ังเรื่องของชาวบานธรรมดาและเรื่องท่ี

เกี่ยวของกับรัฐบาลสมัยนั้น

 คําสันธาน “ทั้ง” ใชคูกับคําวา “และ” ไมใชคําวา “หรือ”

 ๓) การใชกลุมคําและสํานวนผิด

  - เขาพยายามกดขี่จํากัดเสรีภาพของเรา ไมใหเราลืมหนาอาปากไดเลย

  ควรใชสํานวน “ลืมตาอาปาก” หรือ “เงยหนาอาปาก”

  - เขาพยายามเขียนดวยความเจ็บชํ้านอยใจเปนอยางยิ่ง

  ควรใชสํานวน “เจ็บชํ้านํ้าใจ” หมายถึง “เจ็บชํ้าใจ” ความรูสึกชํ้าใจอาจไมเกี่ยวกับ

ความรูสึกนอยใจก็ได

  - ผูเขียนพยายามชี้ใหเห็นวาทางไปสูความสําเร็จไมไดปูลาดดวยกุหลาบ

  ควรใชสํานวน “ทางที่ปูลาดดวยกลีบกุหลาบ” เปนการใชภาษาในเชิงเปรียบเทียบ 

  - หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ผูอานจะอานอยางวางมือไมลงทีเดียว

  ควรใช  - หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ผูอานจะอานอยางวางไมลงทีเดียว

  สํานวน “วางไมลง” ใชกับหนังสือ หมายความวา เปนหนังสือนาอานมากจนอยาก

อานรวดเดียวจบ 

  สํานวน “วางมือ” หมายความวาไมเอาเปนธุระ

 ๔) การเรียงคําหรือกลุมคําผิดลําดับ

  การเรียงคําผิดลําดับ คือ เรียงคําในลําดับที่ทําใหความหมายไมตรงกับที่ตองการ

หรือเรียงคําไมถูกตองตามหลักภาษา มีสาเหตุจากการวางกลุมคําขยาย ผิดคํา ตําแหนง เชน

  - ฉันขยับขึ้นลุกนั่ง

  “ขึ้น” เปนสวนของหนวยกริยาที่ตองวางไวหลังคํากริยา “ลุก”

  ควรใช “ฉันขยับลุกขึ้นนั่ง”
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๙การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที่ ๑  - นกพรูบินออกจากรังเพื่อหาอาหาร

  ควรใช - นกบินพรูออกจากรังเพื่อหาอาหาร

  “พรู” เปนคําขยายกริยา ตองวางไวหลังกริยา “บิน”

  - 2 กุมภา จงมาเลือกตั้งลงคะแนนเสียงกันเถิด

  ควรใช - 2 กุมภา จงมาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกันเถิด

  เราลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง คําวา ลงคะแนนเสียง จึงควรอยูหนาคําวาเลือกตั้ง

  - วิชามุงใหนักศึกษาฝกทักษะในการคิด โดยใชภาษาเปนเครื่องชวยอยางมีเหตุผล

  ควรใช - วิชาน้ีควรมุงใหนักศึกษาฝกทักษะในการคิดอยางมีเหตุผลโดยใชภาษา

เปนเครื่องชวย

  “อยางมีเหตุผล” เปนกลุมคําทําหนาท่ีขยาย “การคิด” จึงควรวางไวหลังคําวา 

“การคิด”

 ๕) การใชประโยคไมสมบูรณ

  โครงสรางของประโยคผิดไป เชน ประโยคที่ขาดสวนสําคัญของประโยคและประโยค

ที่มีสวนเกินเขามาทําใหซํ้าซอน 

 

  - การลําดับความควรขึ้นตนดวยจุดของเรื่องที่สําคัญ

ควรแกเปน - การลําดับความควรขึ้นตนดวยจุดสําคัญของเรื่อง

ประโยคนี้ตองเติมคําขยาย “สําคัญ” หลังคําวา “จุด” จึงจะสมบูรณ

  - นักศึกษาแผนกชางยนตพรอมที่จะออกเดินทางที่ซึ่งไดนัดหมายไว

ควรแกเปน - นักศึกษาแผนกชางยนตพรอมที่จะออกเดินทางไปที่ซึ่งไดนัดหมายไว

ประโยคนี้ตองเติมคํากริยา “ไป” เขาขางหลังกลุมคําวา “เดินทาง” เพื่อบอกทิศทางใหชัดเจน

  - ทางกรมตํารวจจึงควรวางระเบียบกฎจราจร...

ควรแกเปน  - ทางกรมตํารวจจึงควรวางกฎจราจร...

“ระเบียบจราจร” ไมมี เปลี่ยนเปน “กฎจราจร”
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑๐ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หน
วย

ที่ 
๑

๑.๓.๒ การใชภาษาไมเหมาะสม ไดแก

 ๑) การใชภาษาพูดในภาษาเขียน

  - รถไฟออกจากจังหวัดกาญจน 

แกเปน  - รถไฟออกจากจังหวัดกาญจนบุรี 

 

  - วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองอยูหางจากสนามบินดอนเมืองประมาณ 4-5 กิโล

แกเปน  - วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองอยูหางจากสนามบินดอนเมืองประมาณ 4-5 กิโลเมตร

  - ผมมาสายเพราะรถดันมายางแตก (จําเพาะ)

แกเปน  - ผมมาสายเพราะรถยางแตก หรือ ผมมาสายเพราะรถจําเพาะมายางแตก

 

  - หากนักเรียนสงงานไมทันจะโดนหักคะแนน

แกเปน  - หากนักเรียนสงงานไมทันจะถูกหักคะแนน

 ๒) การใชคําตางประเทศในภาษาเขียน

  - เขาเปนคนแอนตี้สังคม (ตอตาน)

  - บริษัททัวรสงเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยวทั่วไทย (ทองเที่ยว)

  - นักเรียนอาชีวศึกษามีระบบซีเนียริตี้ ในการดูแลรุนนอง (ระบบอาวุโส)

  - หองประชุมอาคารอเนกประสงคยังไมติดแอร (เครื่องปรับอากาศ)

  การเขียนภาษาไทย ไมควรใชคําตางประเทศโดยไมจําเปน ถาคําตางประเทศนั้น

ไดมีผูบัญญัติคําไทยขึ้นใชจนเปนท่ีรูจักแพรหลายแลว แตถาคําตางประเทศน้ันยังไมมีคําไทย

บัญญัติไว หรือมีศัพทบัญญัติแตไมนิยมใชทั่วไป สามารถใชคําตางประเทศ จนกวาจะมีคําไทยซึ่ง

เปนที่ยอมรับและนิยมใชแพรหลาย เชน เอกซเรย คอมพิวเตอร เมาส 

 ๓) การใชคําไมเหมาะสมกับความรูสึก

  - ความรูของอาจารยทําเงินใหอาจารยไมรูจักหมด

  สํานวน “ทําเงิน” แปลจากศัพทภาษาอังกฤษวา “make money” ควรเปลี่ยนใหเปน

ภาษาทางการ
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑๑การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที่ ๑  - ความรูของอาจารยทําใหอาจารยมีรายไดตลอดไป

  - คณุลงุเจบ็กระเสาะกระแสะมาปกวาแลว เมือ่สามวันกอน ทานตองเขาโรงพยาบาล

อีก เราคาดหวังกันวา เจ็บคราวนี้ทานคงอยูไดไมนาน

ควรใชวา เชน คาด คาดคะเน คาคคิด 

  - ญาติของผมเจ็บกระเสาะกระแสะมาปกวาแลว เมื่อเชาทานตองเขาโรงพยาบาล

อีก เราคาดกันวา เจ็บคราวนี้ทานคงอยูไดไมนาน

  - ผมรูสึกไมพอใจในการที่ไดทําหนาที่หัวหนาหอง แตผมก็ไมสามารถปฏิเสธได

  ถาผูพูดไมพอใจหรือจําใจทําหนาที่นั้นใชคําวา “ตอง” จะเหมาะสมกวา 

  - ผมรูสึกไมพอใจในการที่ตองทําหนาที่หัวหนาหอง แตผมก็ไมสามารถปฏิเสธได

 ๔) การใชคําไมเหมาะกับเนื้อความ

  - ขอเชิญชวนคนไทยสละเวลาเพียงเล็กนอยเดินไปที่หนวยเลือกตั้ง

  การใชคํากริยา “เดิน” เปนการเจาะจงเกินไป 

  การไปที่หนวยเลือกตั้ง จะไปโดยวิธีใดก็ได ดังนั้นจึงควรตัดคําวา “เดิน” ออกไป

ควรใช  - ขอเชิญชวนคนไทยสละเวลาเพียงเล็กนอยไปที่หนวยเลือกตั้ง

 ๕) การใชคําตางระดับ

  - สตรีแตละคนนั้นมีทาทีเขมแข็งและเปนนักตอสูทางการเมืองไมแพผูชาย

  ใชคําตางระดับ คือใช “สตรี” คูกับ “บุรุษ” หรือ “ผูหญิง” คูกับ “ผูชาย”

  - ประเทศไทยยังมีสถานที่ใหเที่ยวชมหลายแหงลวนแตนาทัศนาและนาศึกษา

  ควรเลือกคําที่อยูในระดับเดียวกันมาใช คือ เปลี่ยนคําวา “ทัศนา” เปน “นาดู”

ควรใช  - ประเทศไทยยังมีสถานที่ใหเที่ยวชมหลายแหงลวนแตนาดูและนาศึกษา

 ๖) การใชคําไมเหมาะกับโวหาร

  - รถยนตของเขาคอย ๆ ไคลคลาเขามาใกลทีละนอย ๆ 

  เปนการบรรยายภาพธรรมดา ควรใชคําวา “เคลื่อน” แทน

  - รถยนตของเขาคอย ๆ เคลื่อนเขามาใกลทีละนอย ๆ 
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑๒ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หน
วย

ที่ 
๑

  - สายลมออน ๆ โชยมากระทบใบไมปลิวไสว

  สายลมออน ไมสามารถทําใหใบไมปลิวไสวได จึงใชคําวา พลิ้ว

  - สายลมออน ๆ โชยมากระทบใบไมพลิ้วไสว

  - คํ่าแลว มืดสนิท นกสีตาง ๆ บินกลับรัง 

  คํ่าแลว มืดสนิท ไมสามารถเห็นนกสีตาง ๆ ได จึงใช นกชนิดตาง ๆ แทน

  - คํ่าแลว มืดสนิท นกชนิดตาง ๆ บินกลับรัง 

 ๒) การแสดงความคิดไมสอดคลองกัน

  - ปญหาที่เกิดขึ้น ครูคิดวาแกยาก แตถาจะแกก็งายนิดเดียว

  ในประโยคแรกกลาววา ปญหานั้นแกยาก แตประโยคหลังกลับบอกวาแกงาย จึงไมรู

วาปญหานั้น แกยากหรือแกงาย ควรเปลี่ยนใหชัดเจนวา 

  “ปญหาดังกลาวดูเหมือนจะแกยาก แตถาจะแกก็งายนิดเดียว”

๑.๓.๓ การใชภาษาไมกระจาง

 ๑) การใชคําไมชัดเจน

  ไดแก การใชคําท่ีมคีวามหมายไมแนนอน เชน คาํท่ีมคีวามหมายแสดงความรูสกึตาง ๆ  

หรือประเมินคาวา ดี เลว เปนตน

  - ฉันอยากจะซื้อหนังสือดี ๆ สักเลม

  ควรพูดใหชดัเจนวา ฉนัอยากซือ้หนังสือท่ีใหความรูสักเลม หรอื ฉนัอยากซือ้หนังสือ

ที่อานสนุกสักเลม

  - ผมรูสึกดีที่ไดไปดูงานที่โรงกลั่นบางจาก

  ควรพูดใหชัดเจนวา ผมรูสึกวาไดประสบการณจากการไปดูงานท่ีโรงกลั่นน้ํามัน

บางจาก

  - นายจุมพลถูกไลออกเพราะไมซื่อสัตย

  ควรพูดใหชดัเจนวา นายจมุพลถกูไลออกเพราะยักยอกเงนิของบรษิทัไป 3 หมืน่บาท
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑๓การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที่ ๑  - สินคานําเขาราคาไมถูกเทาไรนัก นับวาแพงเอาการทีเดียว

  ประโยคแรกบอกวาราคาสินคาไมถูกนัก แปลความไดวา ราคาอยูในเกณฑ

สินคาถูก แตประโยคหลงักลบับอกวา ราคาแพงเอาการทเีดยีว ควรตดัคาํวา “เทาไรนัก” ในประโยค

แรกออกเปน สินคานําเขาราคานับวาแพงเอาการทีเดียว

 ๓) การใชประโยคกํากวม คือสามารถแปลความไดหลายอยาง

  - งานเกษตรแฟรปนี้มีการแสดงตนไมชนิดตาง ๆ ที่มีชื่อในวรรณคดี

  “มีชื่อ” มีความหมายหลายประการ อาจหมายถึง เปนที่รูจักแพรหลาย หรือหมายถึง 

มีคําใชเรียก 

  ควรแกไขใหชัดเจนวา “งานเกษตรแฟรปนี้มีการแสดงตนไมชนิดตาง ๆ ท่ีกลาวถึง

ในวรรณคดี” หรือ “งานเกษตรแฟรปนี้มีการแสดงตนไมชนิดตาง ๆ ที่ปรากฏชื่อในวรรณคดี

  - นายสมศักดิ์ ขับรถชนหมาตาย

   อาจจะหมายถึง นายสมศักดิ์ ขับรถชนหมาจนตัวเองตาย หรือ

  - นายสมศักดิ์ ขับรถชนหมาทําใหหมาตาย

  - การแขงชักกะเยอคนที่จับเชือกควรจะเปนคนสาว

  “คนสาว” อาจจะหมายถึง ผูที่ทําหนาที่สาวเชือก หรือ ผูหญิงที่อายุนอย 

  เพิ่มคําวา “เชือก” ไวหลังคําวา “สาว” 

  - การแขงชักกะเยอคนที่จับเชือกควรจะเปนคนสาวเชือก

 

  - การเดินทางใหความรูแกผูเดินทางทางออม

  - การเดินทางใหความรูทางออมแกผูเดินทาง

  - ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานอบรมวิชาการแมบานชาวตางประเทศ

  - ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานอบรมวิชาการแมบานใหชาวตางประเทศ หรือ

  - ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานอบรมวิชาการใหแมบานชาวตางประเทศ

 

  - เด็กอะไรนิสัยเสีย ใชไมได

  อาจหมายถึง เด็กคนนี้ใครใชไมไดไมยอมทํา หรือ ใชไมได นิสัยเสีย
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑๔ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หน
วย

ที่ 
๑

๑.๓.๔ การใชภาษาไมสละสลวย

 - นายอิศเรศ เปนลูกโทนคนเดียวของพอแม

แกเปน - นายอิศเรศ เปนลูกคนเดียวของพอแม หรือ นายอิศเรศ เปนลูกโทนของพอแม

 - สุณัฐพงษเปนลูกกําพราพอแมตายหมด

แกเปน - สุณัฐพงษเปนลูกกําพรา 

 - เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลา เพ่ือเปนการประหยัดเวลา ขอเชิญทานประธานกลาวเปด

การอบรม

แกเปน - เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา ขอเชิญทานประธานกลาวเปดการอบรม

 - เครื่องบินตกที่ยูเครน ผูโดยสารตายหมด ไมมีใครรอด

แกเปน - เครื่องบินตกที่ยูเครนผูโดยสารตายหมด หรือ เครื่องบินตกที่ยูเครนไมมีใครรอด

 - แผนดินไทยเปนของคนไทยทุกคน ถาเราไมชวยกันรักษาพสุธาดลนี้ไว เราก็ไมมีธรณี

จะอยูอีกตอไป

แกเปน - แผนดินไทยเปนของคนไทยทุกคน ถาเราไมชวยกันรักษาแผนดินนี้ไว เราก็ไมมีแผนดิน

จะอยูอีกตอไป

 - จึงเปนปญหาเรงดวนที่การจราจรในกรุงเทพฯ ควรจะไดรับการแกไข

แกเปน - การจราจรในกรุงเทพฯ เปนปญหาเรงดวนที่ควรจะไดรับการแกไข

 - อยามีอคติกับการเลือกตั้งเสียจนยอมสละสิทธิ์ของเรา หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง

แกเปน - อยามีอคติกับการเลือกตั้งเสียจนยอมสละหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของเรา 

 - การยุติความรุนแรงในประเทศไทยอยูภายใตการควบคุมขององคการสหประชาชาติ

แกเปน - องคการสหประชาชาติควบคุมการยุติความรุนแรงในประเทศไทย 

 - คุณนิพนธจะมาในเพลงคิดถึง

แกเปน - คุณนิพนธจะมารองเพลงคิดถึง 
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑๕การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที่ ๑ - มันเปนเวลาบาย ที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟตกราง

แกเปน - เวลาบายโมงเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกราง 

 

 - เกาะหลีเปะแหงนี้ไดรับความสนใจและการรูจักของคนเปนจํานวนมาก

แกเปน - คนจํานวนมากรูจักและสนใจเกาะหลีเปะ 

 - จากการที่ไดเกิดสภาวะนํ้าทวม ทําใหนาขาวไดรับความเสียหายอยางมาก

แกเปน - นํ้าทวมทําใหนาขาวเสียหายอยางมาก

 - ขอเสนอของชาวนากําลังเจรจาในรายละเอียด

แกเปน - กําลังมีการเจรจารายละเอียดขอเสนอของชาวนา

 - การประทวงของม็อบชาวนาเปนการปนปวนเสถียรภาพของรัฐบาล

แกเปน - การประทวงของม็อบชาวนาทําใหเสถียรภาพของรัฐบาลปนปวน

๑.๔.๑ คุณธรรมในการสื่อสาร มีดังนี้

 ๑) ความจริงใจ เปนการแสดงออกถึงความจริงใจในการสื่อสารสามารถรับรูไดทาง 

สีหนา ทาทาง นํ้าเสียง และอากัปกิริยาขณะที่สื่อสาร ในการสื่อสื่อดวยความจริงใจ ผูสงสาร

ควรแสดงความรูสึกที่มีอยูในใจใหตรงกับความรูสึกที่แทจริงโดยไมเสแสรง 

 ๒) การยอมรับ เปนการแสดงออกในการยอมรับฟงความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่งอยาง

มีเหตุมีผล ในการสื่อสารทั้งผูรับสารและผูสงสารควรมีใจเปดกวางนอมรับฟงคําวิจารณตาง ๆ ได 

โดยไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม 

 ๓) ความรับผิดชอบ ผูสงสารท่ีมีความรับผิดชอบจะไมพยายามปฏิเสธคําพูดหรือ

ขอเขียนของตนที่ไดสื่อสารออกไป ดังนั้น ผูสงสารควรจะคิดใหรอบคอบกอนที่จะสื่อสารออกไป

 ๔) ความมมีนุษยสมัพนัธ ผูทีม่มีนุษยสมัพันธอนัดตีอกันยอมเขาใจกัน และสือ่สารกัน 

รูเรื่อง ความมีมนุษยสัมพันธทําไดโดยสรางความเขาใจ สรางความคุนเคย ความสนิทสนม

กับอีกฝายหนึ่ง และตองมีความจริงใจ

๑.๔ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑๖ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หน
วย

ที่ 
๑

๑.๔.๒ มารยาทในการสื่อสาร มีดังนี้

 ๑) ความสุภาพ ผูสงสารไมควรแสดงความโกรธหรือมีอารมณฉุนเฉียวขณะส่ือสาร 

ไมวางอํานาจเหนือผูอื่น ควรใชนํ้าเสียงที่สุภาพ นุมนวล ชวนฟง 

 ๒) การใหเกียรต ิการใหเกยีรตผิูฟงหรอืคูสนทนาในขณะสือ่สารจะชวยสรางบรรยากาศ

ในการสื่อสารไดเปนอยางดี 

 ๓) การรูจักกาลเทศะ ในการส่ือสารผูสงสารจะตองคาํนึงถึงกาลเทศะท้ังในดานการใช

ภาษาและการแสดงออกดานตาง ๆ การรูจักกาลเทศะจะทําใหการสื่อสารเปนไปอยางราบร่ืน

และบรรลุจุดมุงหมาย

แหลงเรียนรูเพิ่มเติม

 ๑. หองสมุดประชาชน

 ๒. หองสมุดโรงเรียน

 ๓. สื่ออินเทอรเน็ต

 ๔. สื่อวิทยุ - โทรทัศน
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑๗การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที่ ๑แบบประเมินผลการเร�ยนรู หนวยที่ ๑

๑. ขอใดไมใชความหมายของการสื่อสาร

 ก. กระบวนการที่ผานสื่อตาง ๆ  ข. กระบวนการถายทอดสาร  

 ค. กระบวนการรับสารและสงสาร ง. กระบวนการรับสารผานผูสงสาร

๒. ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริง

 ก. ทักษะทางภาษาประกอบดวยการสงสารและการรับสาร

 ข. การอานเปนทักษะการสงสารที่ชวยใหมีความเขาใจและเปดโลกในแงมุมตาง ๆ

 ค. การฟงและการดูสามารถนําไปเปนแบบอยางในการพูดและการเขียนได

 ง. การพูดและการเขียนเปนทักษะการสงสารทีส่าํคญัในงานชวีติประจาํวันและในงานอาชพี

๓. ตอไปนี้ขอใดเปนขอบกพรองของการใชภาษาไทยในการสื่อสาร

 ก. การใชคําผิดความหมาย

 ข. การใชภาษาไมเหมาะสมไมกระจาง

 ค. การใชภาษาไมสละสลวย

 ง. ทุกขอเปนขอบกพรองของการใชภาษาไทยในการสื่อสาร

๔. ขอใดเปนการใชภาษาไทยในสื่อสารถูกตอง

 ก. หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเพื่อระบบประชาธิปไตย

 ข. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองมีมาตรฐานการดูแลความเรียบรอย

 ค. สัตวมีนิสัยที่รักและหวงแหนลูกของมัน

 ง. ขณะนี้เปนชวงเวลาที่นักเรียนตองเตรียมตัวออกฝกงาน

๕. ขอใดเปนขอบกพรองของการใชภาษาไทยในการสื่อสาร

 ก. อาจารยกาญจนาใหความรูแกนักเรียน

 ข. พงษพันธสนใจในกิจกรรมรถประหยัดเชื้อเพลิงมาก

 ค. แผนกชางไฟฟารวมถวายเทียนพรรษาแดพระสงฆ

 ง. กฤษฎายื่นคํารองตองานทะเบียนเพื่อขอจบการศึกษา

ตอนที่ ๑ จงกาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรคําตอบที่ถูกที่สุด 
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑๘ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หน
วย

ที่ 
๑

๖. ตอไปนี้ขอใดเปนการใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสม

 ก. ชณรรทนเปนเอนจิเนียรที่บริษัทในเครือบางกอกกลาส

 ข. แผนกเทคนิคสถาปตยมีระบบซีเนียรริตี้เขมแข็งมาก

 ค. ชณาภัทรมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดดี

 ง. แผนกการขายไปฝกงานที่บริษัททัวร

๗.  ขอใดแตกตางจากขออื่น

 ก. เกศทิพยจะมาในเพลงขอเบอรแทนใจ 

 ข. สมชัยเปนลูกโทนคนเดียวของพอแม 

 ค. สมหญิงทําธุรกิจสปาไดกําไรไมขาดทุนเลย 

 ง. อุบัติเหตุครั้งนี้ ผูโดยสารเสียชีวิตหมดไมมีใครรอด

๘. การสื่อสารในขอใดตองใชความรอบคอบเปนพิเศษ

 ก. การแสดงทรรศนะเกี่ยวกับขาวสาร ข. การเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ

 ค. การเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนเกา ง. การเสนอขอมูลขาวสารทั่วไป

๙. ขอใดจัดเปนมารยาทในการสื่อสาร

 ก. ความสุภาพ ข. ความจริงใจ

 ค. ความตั้งใจ ง. ความรับผิดชอบ

๑๐. ขอใดจัดเปนคุณธรรมในการสื่อสาร

 ก. ความสุภาพ ข. การใหเกียรติ

 ค. ความรับผิดชอบ ง. การรูจักกาลเทศะ
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๑๙การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หนวยที่ ๑

๑. จงอธิบายหลักการใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

๒. ปญหาการใชภาษาไทยในการสื่อสารของนักเรียนมีอะไรบาง

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

๓. ยกตัวอยางแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยในการสื่อสาร

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

๔. การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสารมีความสําคัญอยางไร

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

๕. เหตุใดภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง 

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

ตอนที่ ๒ ใหตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณ 
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ภาษาไทยพื้นฐาน

PED PED 

๒๐ การใชภาษาไทยในการสงสารและรับสาร

หน
วย

ที่ 
๑
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