อ่านคําแนะนํา

ทดสอบก่อนเรี ยน

ศึกษาบทเรี ยน
ไม่ผา่ นการทดสอบ

ทดสอบหลังเรี ยน

ผ่านการทดสอบ

ศึกษาเรื่ องใหม่/
ตอนใหม่

๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

บทเรี ยนนี้เป็ นบทเรี ยนแบบโปรแกรมแบบเส้นตรง
ให้นอ้ ง ๆ ศึกษาไปที่ละขั้นตอนตามลําดับ
ก่อนจะทําการศึกษา ให้ทาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและตรวจคําตอบจากเฉลย
ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ก่อนเริ่ มเรี ยน
ขณะศึกษาบทเรี ยนและปฏิบตั ิกิจกรรม ไม่เปิ ดดูเฉลยคําตอบก่อน ควรมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
๖. เมื่อศึกษาจบบทเรี ยนแล้ว ให้ทาํ แบบทดสอบหลังเรี ยน และตรวจคําตอบจาก
เฉลยเพือ่ ทราบความก้าวหน้าของน้อง ๆ
๗. เมื่อเข้าใจคําแนะนําดีแล้ว ศึกษาบทเรี ยนกันเลยค่ะ

๓

สาระที่ ๑ : การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดไปใช้
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสยั ทัศน์ในการดําเนินชีวติ
และมีนิสยั รักการอ่าน
สาระที่ ๒ : การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ
ย่อความ และเขียนเรื่ องราวในรู ปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาระที่ ๓ : การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู้ ความคิด ความรู ้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์

ในการศึกษาเล่าเรี ยน ไม่วา่ จะระดับใด นอกเหนือจากการศึกษาหาความรู ้ใน
ห้องเรี ยนแล้ว ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องศึกษาหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่างๆ นอก
ห้องเรี ยนอย่างมีระบบและเป็ นแบบแผนเสมอ โดยเฉพาะเรื่ องส่ วนประกอบใน
การเขียนรายงานทางวิชาการเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทําความเข้าใจด้วย จึงจะทําให้การรายงาน
ผลการรวบรวมข้อมูลซึ่งนํามาเรี ยบเรี ยงใหม่มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

๔

๑. สามารถเขียนเชิงวิชาการโดยใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน
๒. เรี ยบเรี ยงงานเขียนโดยมีการอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้องรวมทั้ง
รู้จกั ขัดเกลางานเขียนของตน
๓. มีมารยาทในการเขียน
๔. สามารถนําความรู้จากการฟัง และดูสื่อรู ปแบบต่างๆ มาใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา มีการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วจิ ารณ์ได้
๕. เลือกอ่านหนังสื อจากแหล่งความรู ้ และสื่ อสารสนเทศเพื่อความรอบรู ้และ
เป็ นประโยชน์ในการศึกษาต่อ ทํางาน และประกอบอาชีพได้

เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเขียนรายงานทางวิชาการทางวิชาการได้ถูกต้องตาม
แบบแผนโดยการอ้างอิงข้อมูล และสารสนเทศได้ถูกต้องเหมาะสม

๕

จงเลือกคําตอบทีเ่ ห็นว่ าถูกต้ องและเหมาะสมทีส่ ุ ด
๑. ลักษณะสําคัญที่สุดในการเขียนรายงานคืออะไร
ก. ต้องชัดเจน
ข. ต้องถูกต้อง
ค. ต้องสมบูรณ์
ง. ต้องมีความต่อเนื่อง
๒. ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน ควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. ใช้ภาษาสนทนาที่เข้าใจง่าย
ข. ใช้ภาษาพิธีการอ่านเข้าใจง่าย
ค. ใช้ภาษาทางการอ่านเข้าใจง่าย
ง. ใช้ภาษากึ่งทางการอ่านเข้าใจง่าย
๓. ข้อใดเป็ นลักษณะสําคัญของรายงานเชิงวิชาการ
ก. ข้อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยมีหลักฐานอ้างอิง
ข. ข้อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอย่างกะทัดรัดและมีระบบ
ค. ข้อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยมีระบบและหลักฐานอ้างอิง
ง. ข้อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดชัดเจนและมีระบบ
๔. ผูเ้ ขียนรายงานทางวิชาการ ควรปฏิบตั ิส่ิ งใดเป็ นอันดับแรก
ก. วางโครงเรื่ อง
ข. เลือกหัวข้อเรื่ อง
ค. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
ง. กําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่ อง
๕. ข้อใดสําคัญที่สุดในการเลือกหัวข้อการเขียนรายงานทางวิชาการ
ก. ขอบเขตของเรื่ อง
ข. ข้อมูลในการค้นคว้า
ค. ความถนัดของผูเ้ ขียน
ง. ความน่าสนใจของเรื่ อง

๖

๖. ขั้นตอนการเขียนรายงานทางวิชาการอันดับสุ ดท้ายในคําตอบ ๔ ข้อนี้
ควรเป็ นขั้นตอนอะไร
ก. การเลือกหัวข้อเรื่ อง
ข. การกําหนดขอบเขต
ค. การกําหนดจุดมุ่งหมาย
ง. การเรี ยงลําดับข้อมูล
๗. การเขียนรายงานทางวิชาการ เมื่อได้ขอ้ มูลและโครงร่ างแล้ว ควรทํา
อย่างไรต่อไปตามลําดับ
ก. พิจารณาความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อ แก้ไขภาษา เรี ยงลําดับหัวข้อ
ตามลําดับก่อนหลัง
ข. แก้ไขภาษา พิจารณาความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อ เรี ยงลําดับหัวข้อ
ตามลําดับก่อนหลัง
ค. เรี ยงลําดับหัวข้อตามลําดับก่อนหลัง แก้ไขภาษา พิจารณา
ความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อ
ง. เรี ยงลําดับหัวข้อตามลําดับก่อนหลัง พิจารณาความสัมพันธ์ของแต่ละ
หัวข้อ แก้ไขภาษา
๘. การเขียนรายงานทางวิชาการขั้นตอนใด ควรมีการบันทึกข้อมูลและบอก
ที่มาของข้อมูล
ก. การวางโครงเรื่ อง
ข. การเลือกหัวข้อเรื่ อง
ค. การค้นคว้าและการรวบรวมความรู ้
ง. การกําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่ อง
๙. การเลือกหัวข้อเรื่ องเพื่อเขียนรายงานทางวิชาการนั้น ควรเป็ นหัวข้อที่มี
ลักษณะอย่างไร
ก. ผูเ้ ขียนรายงานสนใจมากที่สุด
ข. ผูเ้ ขียนรายงานเห็นว่าหาข้อมูลง่าย
ค. ผูเ้ ขียนรายงานเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ทนั สมัย
ง. ผูเ้ ขียนรายงานทราบว่ายังไม่ค่อยมีผใู ้ ดเขียน

๗

๑๐. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ควรเรี ยงลําดับขั้นตอนอย่างไร
๑. วางโครงเรื่ อง
๒. การเลือกหัวข้อเรื่ อง
๓. การกําหนดจุดมุ่งหมายของเรื่ อง
๔. การกําหนดขอบเขตของเรื่ อง
๕. การค้นคว้าและรวบรวมความรู ้
ก. ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ข. ๒ ๓ ๔ ๕ ๑
ค. ๓ ๔ ๕ ๑ ๒
ง. ๔ ๕ ๑ ๒ ๓
๑๑. หากท่านได้รับมอบหมายให้เขียนรายงานเชิงวิชาการเรื่ องหนึ่ ง ท่านควรจะ
กระทําข้อใดเป็ นอันดับแรก
ก. ปรึ กษากับครู เรื่ องแหล่งที่จะค้นคว้า
ข. จัดช่วงเวลาให้เหมาะสมกับการรวบรวมความรู ้
ค. วางโครงเรื่ องและจัดลําดับโครงเรื่ องให้เหมาะสม
ง. กําหนดจุดมุ่งหมายว่าจะเขียนในขอบเขตเนื้อหาเพียงใด
๑๒. ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ควรปฏิบตั ิตามขั้นตอนอย่างไร
ก. เลือกหัวข้อเรื่ อง กําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่ อง ค้นคว้า
และรวบรวมความรู้ วางโครงเรื่ อง
ข. เลือกหัวข้อเรื่ อง วางโครงเรื่ อง กําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของ
เรื่ อง ค้นคว้าและรวบรวมความรู ้
ค. เลือกหัวข้อเรื่ อง ค้นคว้าและรวบรวมความรู ้ กําหนดจุดมุ่งหมายและ
ขอบเขตของเรื่ อง วางโครงเรื่ อง
ง. ค้นคว้าและรวบรวมความรู ้ เลือกหัวข้อเรื่ อง กําหนดจุดมุ่งหมายและ
ขอบเขตของเรื่ อง วางโครงเรื่ อง

๘

๑๓. การคัดลอกข้อความสั้นๆ หรื อเฉพาะบางตอน มาใช้ประกอบการเขียน
รายงานของเราต้องปฏิบตั ิตามข้อใด จึงจะไม่ผดิ กฎหมาย
ก. ไม่ตอ้ งขออนุญาต ไม่ตอ้ งอ้างชื่อผูแ้ ต่ง
ข. ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิ ทธิ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครั้ง
ค. ถ้าเจ้าของลิขสิ ทธิ์เป็ นคนไทย ต้องขออนุญาต ถ้าเป็ นคนต่างประเทศ
ไม่ตอ้ งขออนุญาต
ง. ไม่ตอ้ งขออนุญาต แต่ตอ้ งทําเชิงอรรถหรื อแสดงไว้ให้ปรากฏว่า คัดลอก
มาจากแหล่งความรู้ใด ใครเป็ นผูแ้ ต่ง
๑๔. โครงเรื่ องรายงานทางวิชาการเรื่ อง “เครื่ องจักสานไทย” ควรจัดเรี ยงลําดับตาม
ข้อใด
๑. ประเภทของเครื่ องจักสาน
๒. เอกลักษณ์เครื่ องจักสานของแต่ละท้องถิ่น
๓. วัตถุดิบที่ใช้ทาํ เครื่ องจักสาน
๔. เครื่ องจักสานกับวิถีชีวติ ของไทย
๕. วิธีทาํ เครื่ องจักสาน
ก. ๑ ๕ ๔ ๓ ๒
ข. ๔ ๑ ๓ ๕ ๒
ค. ๑ ๔ ๓ ๒ ๕
ง. ๑ ๒ ๔ ๓ ๕
๑๕. โครงเรื่ องรายงานวิชาการเรื่ อง “สิ่ งเสพติดในประเทศไทย” ต่อไปนี้ควร
จัดเรื่ องตามข้อใดจึงจะถูกต้อง
๑. โทษของสิ่ งเสพติด
๒. ปัญหาสิ่ งเสพติดในประเทศไทย
๓. สาเหตุของการติดสิ่ งเสพติด
๔. ประเภทและชนิดของสิ่ งเสพติด
๕. การป้ องกันมิให้เป็ นทาสสิ่ งเสพติด
ก. ๑ ๕ ๔ ๓ ๒
ข. ๔ ๒ ๕ ๓ ๑
ค. ๒ ๔ ๓ ๑ ๕
ง. ๓ ๔ ๑ ๒ ๕

๙

๑๖. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมที่สุดในการเขียนรายงาน
ก. หัวใจมีหน้าที่สูบฉี ดโลหิ ตไปทัว่ สรรพางค์กาย
ข. ทุกคนอยากให้สุขภาพแข็งแรงและให้หวั ใจแข็งแรงด้วย
ค. ปัจจุบนั พบว่าผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจมีจาํ นวนมากขึ้น
ง. หัวใจเป็ นอวัยวะที่ทาํ งานหนักที่สุด หัวใจหยุดเมื่อใดชีวติ ก็หยุด
เมื่อนั้น
๑๗. ข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด
ก. การได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เพียงพอไม่ใช่ปัญหาสําคัญที่สุดของ
มหาวิทยาลัย
ข. คนทัว่ ไปอาจคิดไม่ออกว่าเหตุใดการศึกษาจึงจะไปโยงใยกับเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ค. ความอ่อนแอของอุดมศึกษาไทย คือสาเหตุใหญ่ที่ทาํ ให้ประเทศไทย
เสื่ อมทรุ ดลงเรื่ อย
ง. ประเทศไทยต้องสร้างทีมระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศกับ
นักวิชาการต่างประเทศ
๑๘. เราสามารถบันทึกจากการอ่านได้มากที่สุดจากแหล่งใด
ก. การบรรยาย
ข. หนังสื อพิมพ์
ค. การสัมภาษณ์
ง. วิทยุโทรทัศน์
๑๙. สิ่ งสําคัญในการจดบันทึกคืออะไร

๑๐

๒๑. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการจดบันทึกข้อความจากการอ่าน
ก. จดสาระสําคัญของข้อความนั้นด้วยถ้อยคําของเราเองให้ตรงกับความเดิม
ข. จดถ้อยคําสําคัญจากต้นฉบับประสมกับถ้อยคําของเราเองให้ตรงกับ

อัญประกาศ
ง. จดถ้อยคําสําคัญจากต้นฉบับประสมกับถ้อยคําของเราเองให้ตรงกับ

๒๓. การใช้อกั ษรย่อหรื อเครื่ องหมายในการจดบันทึกมีหลักสําคัญอย่างไร
ค. ใช้ตามแบบที่คิดขึ้นเอง

ง. ใช้ตามแบบที่นิยมกันทัว่ ไป

๑๑

๒๔. ข้อใดใช้อกั ษรย่อได้ถูกต้องเหมาะสม
ก. คลังใจปํ้ า ยืนยันขึ้นเงินเดือน ขรก.
ข. ผบก.ภ.๑ ยืนยันสองคดีน้ ีอย่างเที่ยงธรรม
ค. ทส.ปช. ๒๕ จว. ภาคกลางชุมนุมสวนสนาม
ง. ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่ องนี้ กบว. พิจารณาแล้ว
๒๕. คํา นายกรัฐมนตรี ควรใช้อกั ษรย่อในการจดบันทึกอย่างไร
ก. น.ม.
ข. น.ร.ม.
ค. น.ร.ม.ต.
ง. นายก ร.ม.ต.
๒๖. การจดบันทึกจากการฟังทัว่ ไปมีหลักสําคัญอย่างไร
ก. จดเฉพาะประเด็นสําคัญ
ข. จดประเด็นสําคัญและพลความบางส่ วน
ค. จดแยกประเด็นสําคัญและพลความออกจากกัน
ง. จดประเด็นสําคัญโดยใช้อกั ษรย่อหรื อเครื่ องหมายตามความเหมาะสม
๒๗. การจดบันทึกการสัมภาษณ์มีหลักสําคัญอย่างไร
ก. จดเฉพาะคําตอบ
ข. จดทั้งคําถามและคําตอบปะปนกัน
ค. จดทั้งคําถามและคําตอบโดยแยกจากกัน
ง. จดเฉพาะคําตอบหรื อทั้งคําถามและคําตอบตามความเหมาะสมแก่กรณี
๒๘. การจดบันทึกการอภิปรายเป็ นคณะมีหลักสําคัญอย่างไร
ก. จดเฉพาะผลสรุ ปของการอภิปราย
ข. จดเฉพาะคําพูดตอนที่สาํ คัญของผูอ้ ภิปรายแต่ละคน
ค. จดข้อความทั้งหมดของผูอ้ ภิปรายที่มีเหตุผลดีทุกครั้งที่พดู
ง. จดเฉพาะข้อความสําคัญของผูอ้ ภิปรายแต่ละคนทุกครั้งที่พดู

๑๒

๒๙. การจดบันทึกการประชุมมีหลักสําคัญอย่างไร
ก. จดไปตามระเบียบวาระ
ข. จดมติหรื อข้อยุติของการประชุม
ค. จดข้อความสําคัญของคําพูดของผูเ้ ข้าประชุมเป็ นคนๆ ไปทุกครั้งที่พดู
ง. ทุกข้อรวมกัน
๓๐. การวางรู ปแบบในการจดบันทึกควรเรี ยงลําดับรายการอย่างไร
ก. หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย เลขหน้า แหล่งที่มา
ข. หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย แหล่งที่มา เลขหน้า
ค. แหล่งที่มา หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย เลขหน้า
ง. แหล่งที่มา หัวข้อย่อย หัวข้อใหญ่ เลขหน้า
๓๑. การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่บนั ทึกได้จากหนังสื อพิมพ์ตอ้ งบอก
รายการต่างๆ โดยเรี ยงลําดับอย่างไร
ก. ชื่อเรื่ อง ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อหนังสื อพิมพ์ วัน เดือน ปี เลขหน้า
ข. ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อหนังสื อพิมพ์ ชื่อเรื่ อง วัน เดือน ปี เลขหน้า
ค. ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่ อง ชื่อหนังสื อพิมพ์ วัน เดือน ปี เลขหน้า
ง. ชื่อหนังสื อพิมพ์ ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่ อง วัน เดือน ปี เลขหน้า
๓๒. การจดบันทึกข้อความวิธีใดใช้กนั โดยทัว่ ไปมากที่สุด
ก. จดสาระสําคัญโดยใช้ถอ้ ยคําของตนเองให้ตรงกับความเดิมโดย
ไม่ต่อเติม
ข. จดสาระสําคัญโดยใช้ถอ้ ยคําบางคําที่สาํ คัญจากต้นฉบับประสมกับ
ถ้อยคําของตนเองโดยไม่ต่อเติม
ค. จดข้อความตอนใดตอนหนึ่งเพื่อใช้อา้ งอิง โดยจดให้ตรงตามต้นฉบับและ
ใส่ เครื่ องหมายอัญประกาศกํากับ
ง. ใช้วธิ ีใดวิธีหนึ่งใน ๓ วิธีขา้ งต้น และ แสดงความคิดเห็น หรื อ ข้อสังเกต
เพิม่ เติม โดยแยกเขียนไว้ต่างหาก

๑๓

๓๓. การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่บนั ทึกที่ได้จากหนังสื อเล่ม ต้องบอก
รายการต่างๆ โดยเรี ยงลําดับอย่างไร
ก. ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่ อง ปี ที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์
เลขหน้า
ข. ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่ อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ปี ที่พิมพ์
เลขหน้า
ค. ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่ อง สํานักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปี ที่พิมพ์
เลขหน้า
ง. ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่ อง ปี ที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ สํานักพิมพ์
เลขหน้า
๓๔. การจดบันทึกข้อใดมีเนื้อความคลาดเคลื่อนจากคําบรรยายต่อไปนี้
จากภาษิตต่างๆ เหล่านี้คงทําให้ท่านผูฟ้ ังเห็นความสําคัญของการพูด ซึ่ งเป็ น
ลักษณะหนึ่งของการใช้ภาษา ถ้าเรามีศิลปะในการใช้ภาษาหรื อใช้ภาษาได้ดี
ประโยชน์กจ็ ะเกิดขึ้นแก่เรา และแก่ผอู ้ ื่นด้วย ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นก็คือ ผูท้ ี่ฟังเราพูด
นั้นก็จะมีแต่ความสบายใจ
ก. ถ้าเราพูดดีคนฟังก็จะสบายใจและรักเรา
ข. การพูดสําคัญเพราะเป็ นการใช้ภาษาลักษณะหนึ่ง
ค. ภาษิตหลายๆ ภาษิตแสดงว่าการพูดมีความสําคัญ
ง. การพูดอย่างมีศิลปะเป็ นประโยชน์แก่ผพู ้ ดู และผูฟ้ ัง
๓๕. ในการจดบันทึกจากประสบการณ์ตรง ควรเรี ยงลําดับรายการใดไว้ตน้
และท้าย
ก. สถานที่ ความคิดเห็น
ข. วันเวลา ความคิดเห็น
ค. ชื่อเรื่ อง ความคิดเห็น
ง. ชื่อเรื่ อง ชื่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

๑๔

๓๖. การจดบันทึกข้อใด ไม่ตรง กับข้อเท็จจริ งในข้อความต่อไปนี้
เขาต้องการให้เราเปิ ดตลาดให้แก่บุหรี่ ต่างประเทศมากขึ้น เพราะเท่าที่เป็ นอยู่
นั้นไม่เป็ นธรรมเราตอบเขาว่าไม่ใช่เรื่ องความเป็ นธรรมทางการค้าอย่างเดียว แต่เป็ น
เรื่ องของคุณธรรม และมนุษยธรรมด้วย เพราะบุหรี่ ทาํ ลายสุ ขภาพ
ก. เราต้องการปิ ดตลาดบุหรี่
ข. เขาต้องการขยายตลาดบุหรี่
ค. เราพูดถึงสุ ขภาพของประชาชน
ง. เขาพูดถึงความยุติธรรมทางการค้า
๓๗. ข้อใดใช้เป็ นคํานําได้เหมาะสมที่สุด
ก. ปัจจุบนั มนุษย์กาํ ลังเข้าสู่ ยคุ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่ยคุ อุตสาหกรรม
ข. อาการของไข้หวัดที่เป็ นกันมากในขณะนี้เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่
ค. นักวิจยั ในปัจจุบนั หาสาเหตุของโรคต่างๆ โดยศึกษาจากพืชกันมากขึ้น
ง. ผูใ้ หญ่ตอ้ งรี บหาทางแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนก่อนที่
จะสายเกินแก้
๓๘. ข้อความที่กล่าวถึงจุดประสงค์ ขอบเขต เนื้อหา อาจกล่าวขอบคุณผูม้ ีส่วน
ช่วยเหลือ เป็ นส่ วนประกอบในการเขียนรายงานคือส่ วนใด
ก. หน้าคํานํา
ข. หน้าสารบัญ
ค. หน้าบอกตอน
ง. หน้าบรรณานุกรม
๓๙. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของรายงาน
ก. ส่ วนต้นเล่ม
ข. ส่ วนปกนอก
ค. ส่ วนท้ายเล่ม
ง. ส่ วนโครงเรื่ อง
๔๐. ข้อใดเป็ นส่ วนสําคัญที่สุดของการเขียนรายงานทางวิชาการ
ก. สรุ ป
ข. คํานํา
ค. เนื้อหา
ง. ส่ วนนํา

๑๕

๔๑. ข้อใดเป็ นการเขียนเชิงอรรถ
ก. แดง เมืองนนท์. “จัตุรัสการศึกษา” เดลินิวส์ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๗) : ๒.
ข. โกวิทย์ วรพิพฒั น์. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สัมภาษณ์, ๑๒ มีนาคม
๒๕๓๕.
ค. อุปถัมภ์นรากร, ขุน. “ประวัติมโนห์รา”. ศิลปากร ๑๙ (มีนาคม ๒๕๑๙) :
๔๙ – ๕๑.
ง. สัมภาษณ์ กระมล ทองธรรมชาติ, คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ๒ กันยายน ๒๕๒๑.
จากเชิงอรรถต่อไปนี้ ตอบคําถามข้อ ๔๒ – ๔๔
๑

บุญส่ง เลขะกุล. ธรรมชาตินานาสัตว์, หน้า ๓๑
ผ่อง เล่งอี้ และคณะ, สัตว์ปาสงวนและสัตว์ปาคุ้มครอง, หน้า ๓๕๔
๓
บุญส่ง เลขะกุล. เรื่องเดิม, หน้า ๔๐
๔
ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมไทย เล่ม ๗, หน้า ๔๓๘๙
๕
วิภา กงกะนันทน์. วรรณคดีศึกษา, หน้า ๑๐
๖
เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
๗
ผ่อง เล่งอี้ และคณะ. เรื่องเดิม, หน้าเดียวกัน
๘
ท.กล้วยไม้ ณ อยุธยา. สองร้อยปแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, หน้า ๗
๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕
๒

๔๒. คํา เรื่ องเดิม ในเชิงอรรถที่ ๓ หมายถึงหนังสื อเรื่ องใด
ก. วรรณคดีศึกษา
ข. สารานุกรมไทย
ค. ธรรมชาตินานาสัตว์
ง. สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุม้ ครอง
๔๓. คํา เรื่ องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน ในเชิงอรรถข้อ ๖ หมายถึงหนังสื อเรื่ อง
ใด ตามข้อ ๔๒
ข. ข้อ ข
ค. ข้อ ค ง. ข้อ ง
ก. ข้อ ก

๑๖

๔๔. เรื่ องเดียวกัน, หน้ า ๑๕ ในเชิงอรรถข้อ ๙ หมายถึงหนังสื อใด
ก. สารานุกรมไทย
ข. ธรรมชาตินานาสัตว์
ค. สองร้อยปี แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ง. สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุม้ ครอง
๔๕. “คําศัพท์บางคําไม่จาํ เป็ นต้องมีในการเขียนบรรณานุกรม” ยกเว้ น คําว่า
อะไร
ก. พ.ศ.
ข. โรงพิมพ์
ค. พิมพ์ครั้งที่
ง. สํานักพิมพ์
๔๖. คุณสมบัติในข้อใด ไม่ เกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรม
ก. เป็ นส่ วนที่อยูถ่ ดั จากเนื้อเรื่ อง
ข. เป็ นส่ วนที่เขียนรายชื่อเอกสารอ้างอิง
ค. เป็ นส่ วนอ้างอิงที่อยูห่ น้าสุ ดท้ายของรายงาน
ง. เป็ นส่ วนที่นบั ว่าเป็ นหัวใจของการเขียนรายงาน
๔๗. ส่ วนที่อยูห่ น้าสุ ดท้ายของรายงานเรี ยกว่าอะไร
ก. ดรรชนี
ข. เชิงอรรถ
ค. หนังสื ออุเทศ
ง. บรรณานุกรม
๔๘. การเขียนเชิงอรรถจะทําให้ผอู ้ ่านทราบอะไร
ก. แหล่งที่มาของข้อมูล
ข. การขยายความให้ชดั เจนขึ้น
ค. การอธิบายเพิ่มเติมของเนื้อหา

๑๗

ง. การเขียนเชิงอรรถ

๑๘

๑๙

รายงาน (Report) คือ การเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
นอกเหนือไปจากเรื่ องที่ได้ศึกษาในชั้นเรี ยนอย่างมีระบบ และอ้างอิงหลักฐานที่มา
อย่างมีแบบแผนแน่นอน รายงานเป็ นงานเขียนที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการค้นคว้าหา
ข้อมูล ต้องประมวลความรู้ดว้ ยวิธีการต่างๆ และมีหลักฐานอ้างอิง จึงจะเป็ นการ
นําเสนอผลการค้นคว้าอย่างมีระบบ ซึ่ งอาจทําเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะ
การเขียนรายงานทางวิชาการนี้ การอ้างอิงหลักฐานที่มาเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก
จะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจน และผูเ้ ขียนรายงานจะต้องมี
ความสามารถในการจดบันทึกข้อมูลหลักฐานต่างๆ ด้วย

๒๐

๒. สิ่ งที่สาํ คัญที่สุดของการเขียนรายงานทางวิชาการ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

๒๑

เฉลยแนวคําตอบ
๑. รายงานทางวิชาการ หมายถึง
แนวคําตอบ : การเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งนอกเหนือ
จากที่ได้ศึกษาในชั้น เรี ยนอย่างมีระบบและอ้างอิงหลักฐานที่มาอย่างมีแบบแผน
แน่นอน

๒. สิ่ งทีส่ ํ าคัญทีส่ ุ ดของการเขียนรายงานทางวิชาการ
แนวคําตอบ : การอ้างอิงหลักฐานที่มา

เป็ นอย่างไรครับ
เพิ่งเรี ยนมา ทําได้
ไหมครับ?

๒๒

ประเภทของรายงาน
รู ้หรื อไม่วา่ วิธีเสนอรายงาน
ทีน่ ิยมในโรงเรียน มี ๒
แบบ คือ

๑. การเสนอรายงานโดยปากเปล่ า (Oral Report) คือ นักเรี ยนแต่
ละคนหรื อแต่ละกลุ่มนําเรื่ องที่คน้ คว้าตามที่ครู ผสู ้ อนกําหนดให้หรื อนักเรี ยน
กําหนดเองมาเสนอโดยการพูดที่หน้าชั้นเรี ยนในเวลาอันจํากัด ประมาณ ๑๐ – ๑๕
นาที นักเรี ยนจะต้องเตรี ยมงานที่คน้ คว้ามาอย่างดี และพูดแต่ละประเด็นสําคัญ
เท่านั้น หลังจากพูดจบแล้วอาจเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนคนอื่นๆ ซักถามเพิม่ เติม เป็ น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปในตัว
๒. การเสนอรายงานโดยการเขียน (Written Report) คือนักเรี ยน
เรี ยบเรี ยงข้อมูลที่คน้ คว้ามาในเรื่ องที่ครู ผสู ้ อนกําหนดให้หรื อนักเรี ยนกําหนดเอง
โดยจัดทําอย่างมีแบบแผนตามลําดับโครงเรื่ องที่วางไว้และนําไปเข้าปกเป็ นรู ปเล่ม
รายงานที่สมบูรณ์

ชักอยากลองเขียนรายงาน
แล้วสิ แต่เรามีข้ นั ตอนการ
เขียนยังไงนะ ศึกษาจาก
บทเรี ยนต่อไปได้เลย

๒๓

อย่ารอช้า
มาตรวจคําตอบเลยค่ะ

๒๔

เฉลยแนวคําตอบ
๑. รายงานประเภทใดไม่ จาํ เป็ นต้ องใช้ แบบแผนของรายงาน
แนวคําตอบ : การรายงานปากเปล่า

๒. รายงานประเภทใดทีจ่ ดั ทําเป็ นรู ปเล่ ม และคํานึงถึงแบบแผนตามลําดับ
โครงเรื่อง
แนวคําตอบ : การรายงานโดยการเขียน

๒๕

ขั้นตอนการเขียนรายงาน
๑. เลือกหัวข้ อในการเขียนรายงาน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
๑.๑ เป็ นเรื่ องที่ผรู้ ายงานมีความสนใจ จุดนี้สาํ คัญมาก เพราะถ้าผูท้ าํ
รายงานขาดความสนใจในเรื่ องที่จะทํารายงานแล้ว ผูท้ าํ รายงานจะขาดความ
กระตือรื อร้น ผลที่ตามมาก็คือรายงานขาดคุณภาพ
๑.๒ ควรเป็ นเรื่ องที่ผทู ้ าํ รายงานมีความรู ้อยูพ่ อสมควร ถ้ามีความรู ้
ในเรื่ องนั้นมากก็จะเป็ นผลดีเพราะจะรายงานได้ง่าย และผูท้ าํ รายงานก็ไม่ตอ้ งเหน็ด
เหนื่อยมาก
๑.๓ เป็ นเรื่ องที่มีประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน
๑.๔ เป็ นเรื่ องที่คนทัว่ ไปสนใจ ทันสมัย น่าค้นคว้า หรื อเป็ นเรื่ องที่
คนทัว่ ไปกล่าวถึง ไม่ควรค้นคว้าเรื่ องที่คนอื่นๆ ทําไว้มากแล้ว เพราะก่อให้เกิดความ
ซํ้าซากจําเจ ไม่กระตุน้ ให้ผฟู้ ังหรื อผูอ้ ่านเกิดความสนใจ
๑.๕ เป็ นเรื่ องที่แปลกใหม่ หรื อเป็ นเรื่ องที่ไม่เคยมีการทํารายงานมา
ก่อน
๑.๖ เป็ นเรื่ องที่สามารถหาข้อมูลได้ รายงานบางเรื่ องอาจค้นหา
เอกสาร หรื อตําราอ้างอิงได้ยาก ซึ่งจะเป็ นอุปสรรคในการทํารายงาน ดังนั้นก่อนทํา
รายงาน ควรสํารวจแหล่งข้อมูลให้ละเอียดก่อนเสมอ
๑.๗ หัวข้อไม่ควรเป็ นเรื่ องที่หาข้อยุติได้ยาก เช่น “ไก่หรื อไข่ที่เกิด
ก่อนกัน” ไม่ควรเลือกเรื่ องที่กว้างเกินไป เพราะการรายงานทําได้หลายแนว ขาด
ความเป็ นเอกภาพ และการจบจะต้องใช้เวลานาน ทําให้เกิดความเบื่อหน่าย ส่ วนเรื่ อง
ที่แคบเกินไป จะทําให้เนื้อหาน้อย ไม่เป็ นที่สนใจของผูอ้ ื่น

๒๖

๒. พิจารณาตีความหมายของหัวข้ อเรื่อง

เมื่อได้หวั ข้อเรื่ องมาแล้ว ผูท้ าํ รายงานจะต้องตีความหมายของ
หัวข้อเรื่ องเพื่อวางขอบข่ายให้ตรงกับหัวข้อ และจะได้วางจุดมุ่งหมายการรายงานไป
ในแนวทางใด ตัวอย่างเช่น เขียนรายงานเรื่ อง การจักสานกระเป๋ าจากผักตบชวา
“การจักสาน” คือ การนําวัสดุจากธรรมชาติมาทําเป็ นเส้นบางยาว แล้วนํามา
วางสลับกันให้เชื่อมต่อกันเป็ นแผ่น
“กระเป๋ า” คือ ภาชนะใส่ ของ มีหู ๑ – ๒ ข้าง
“ผักตบชวา” คือ พืชนํ้า ใบมีลกั ษณะใหญ่ แพร่ พนั ธุ์ได้ง่าย มาจากชวา
และมักจะกีดขวางทางเดินเรื อ
“การจักสานกระเป๋ าจากผักตบชวา” คือ เป็ นวิธีการจักสานผักตบชวาให้
เป็ นกระเป๋ ารู ปทรงต่างๆ ด้วยมือ
หัวข้ อควรเป็ น
๑. ความเป็ นมาของการทํากระเป๋ าจากผักตบชวา
๒. แหล่งผลิตกระเป๋ าผักตบชวา
๓. การจําหน่ายกระเป๋ า
๔. การรักษาสภาพความคงทนของกระเป๋ าจากผักตบชวา

เอ๊.. แล้วขั้นตอนต่อไปต้องทํายังไง
เอ่ย?

๒๗

๓. การวางโครงเรื่อง
อย่าลืมว่าต้องมี คํานํา
เนือ้ เรื่อง และสรุปนะครับ

การวางโครงเรื่ องในการเขียนรายงาน ก็คล้ายคลึงกับการวางโครงเรื่ องในการเขียน
เรี ยงความ กล่าวคือ มีคาํ นํา เนื้อเรื่ อง และสรุ ป หากไม่มีการวางโครงเรื่ อง ก็จะ
ก่อให้เกิดความสับสนได้ เรื่ อง
“การจักสานกระเป๋ าจากผักตบชวา”
คํานํา
สิ นค้าหัตถกรรมมักจะมีคุณค่าในปั จจุบนั
เนือ้ เรื่อง
๑. การนําผักตบชวามาใช้เป็ นวัตถุดิบ
๒. แหล่งผลิตกระเป๋ าผักตบชวาที่มีชื่อเสี ยง
๓. ขั้นตอนการผลิตกระเป๋ าผักตบชวา
๔. การรักษาสภาพความคงทนจากกระเป๋ าผักตบชวา
๕. ตลาดจําหน่ายผักตบชวา
สรุป
ควรช่วยกันอนุรักษ์สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
กรณีทเี่ รื่องยาวมาก เราควรเปลี่ยนหัวข้อให้เป็ นบท เช่น บทที่ ๑ – ๕ และในแต่ละ
บทก็แบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อย คํานําก็เปลี่ยนเป็ นบทนํา ส่ วนสรุ ป เปลี่ยนเป็ น บทสรุ ป
เพื่อให้การจัดหมวดหมู่เป็ นระเบียบ

๒๘

๔. การค้ นคว้ าและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สามารถค้นคว้าได้จากห้องสมุด โดยดําเนิน วิธีการตามบทเรี ยนที่เรี ยน
มาแล้วคือ การเลือกหนังสื อ การค้นหนังสื อ การอ่าน การบันทึก และการเรี ยบเรี ยง
รายงาน (ดูรายละเอียดเรื่ องการบันทึกหน้าถัดไป)

๕. จัดข้ อมูลทีไ่ ด้ มาให้ เป็ นระเบียบ
จะต้องทําการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนว่า ข้อมูลไหนควรมาก่อน
ข้อมูลไหนควรมาทีหลัง แล้วจึงทําการเรี ยงลําดับข้อมูลให้เป็ นระบบ

๖. การเขียนรายงาน
ก็คือการเรี ยบเรี ยงรายงานตามลําดับหัวข้อที่วางไว้ในโครงเรื่ อง
ให้ครบถ้วน โดยเรี ยบเรี ยงใหม่ดว้ ยภาษาของตนเอง

๗. การทํารูปเล่ มรายงานตามรู ปการเขียนรายงาน
(ดูรายละเอียดเรื่ องส่ วนประกอบของการเขียนรายงานเพิ่มเติม)
ง่ายนิดเดียวฮับ

๒๙

การจดบันทึก การเขียนรายงานเชิงวิชาการ เป็ นการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีระบบ โดยอ้างอิงหลักฐานที่มาอย่างมีแบบแผนแน่นอน ฉะนั้นจึงจําเป็ นต้อง
รู ้จกั การจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็ นระบบ การจดบันทึกจําแนกได้ดงั นี้
๑. จดบันทึกจากการฟัง
๑) จดบันทึกจากการฟังทัว่ ไป จดเฉพาะประเด็นสําคัญ
๒) จดบันทึกการสัมภาษณ์ ควรแยกบันทึกคําถามผูส้ มั ภาษณ์ และคําตอบที่ผใู ้ ห้
สัมภาษณ์ ไม่ให้ปะปนกัน
๓) จดบันทึกการอภิปรายเป็ นคณะ ควรจดเฉพาะข้อความสําคัญของคําพูดของ
ผูอ้ ภิปรายเป็ นคน ๆ ไปทุกครั้งที่พดู
๒. จดบันทึกจากการอ่ าน
๑) บอกแหล่งที่มา ได้แก่ ผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่ อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์
ปี ที่พิมพ์ จํานวนหน้า ถ้าเป็ นหนังสื อพิมพ์หรื อวารสาร บอกชื่อหนังสื อ ฉบับ
และ วัน เดือน ปี ด้วย
๒) จดบันทึกข้อความ ทั้งนี้ให้จบั สาระสําคัญ และจดโดยใช้สาํ นวนของเราเอง
บางครั้ง อาจใช้ถอ้ ยคําที่สาํ คัญของต้นฉบับประสมกับถ้อยคําของเรา โดยไม่ต่อเติม
ถ้าจดข้อความจากเอกสารที่อ่าน ควรจดให้ตรงตามต้นฉบับจริ ง ใส่ เครื่ องหมาย
อัญประกาศกํากับไว้ ตอนใดที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แยกเขียนให้ชดั เจน

๓๐

คําถามเรื่ องการเลือกหัวข้อในการเขียนรายงาน (ขั้นตอนฯ)
๑. การกําหนดเรื่ องที่จะรายงานมาจากใครบ้าง
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
๒. หากผูท้ าํ รายงานไม่สนใจเรื่ องที่จะทํารายงาน จะเกิดผลตามมาอย่างไร
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
๓. ถ้าสามารถเลือกหัวข้อการเขียนรายงานได้ หัวข้อที่ควรเลือกที่สุดคือหัวข้อ
ลักษณะใด เพราะเหตุใด
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
๔. การสํารวจแหล่งข้อมูลก่อนทํารายงาน มีประโยชน์อย่างไร
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
๕. เรื่ อง “การวิจกั ษ์องค์ประกอบของงานประพันธ์” ควรจะมีการตีความคําใดบ้าง
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................... ………………........................

๓๑

๖. จงเรี ยงลําดับโครงเรื่ อง เรื่ อง “นักเขียนซี ไรต์” โชคชัย บัณฑิต” จากหัวข้อ
ต่อไปนี้ใหม่ โดยมีตวั เลขลําดับที่หน้าข้อความ
.................. ผลงานด้านวรรณกรรม
.................. ประวัติส่วนตัว
.................. ประวัติการทํางาน
.................. ประวัติการศึกษา
.................. ข้อคิดในการดําเนินชีวติ
๗. ในการเขียนรายงานนั้น ควรเรี ยบเรี ยงเนื้อหาอย่างไร
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
๘. การจดบันทึก แบ่งเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
๙. เหตุผลที่ตอ้ งบอกแหล่งที่มาของข้อความที่บนั ทึกทุกครั้งคืออะไร
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
๑๐. การจดบันทึกมีประโยชน์ต่อการทํางานอย่างไร
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

๓๒

๑. การกําหนดเรื่องทีจ่ ะรายงานมาจากใครบ้ าง
แนวคําตอบ : ครู หรื อนักเรี ยน
๒. หากผู้ทาํ รายงานไม่ สนใจเรื่องทีจ่ ะทํารายงาน จะเกิดผลตามมาอย่ างไร
แนวคําตอบ : รายงานขาดคุณภาพ / บกพร่ อง
๓. ถ้ าสามารถเลือกหัวข้ อการเขียนรายงานได้ หัวข้ อทีค่ วรเลือกทีส่ ุ ดคือหัวข้ อ
ลักษณะใด เพราะ เหตุใด
แนวคําตอบ : เป็ นเรื่ องที่ผรู ้ ายงานมีความสนใจ เพราะหากผูส้ นใจขาดความ
สนใจ จะทําให้รายงานบกพร่ อง
๔. การสํ ารวจแหล่ งข้ อมูลก่ อนทํารายงาน มีประโยชน์ อย่ างไร
แนวคําตอบ : ทําให้หาข้อมูลได้ง่าย
๕. เรื่อง “การวิจกั ษ์ องค์ ประกอบของงานประพันธ์ ” ควรจะมีการตีความคําใดบ้ าง
แนวคําตอบ :
- การวิจกั ษ์
- องค์ประกอบ
- งานประพันธ์
- การวิจกั ษ์องค์ประกอบของงานประพันธ์

๓๓

๖. จงเรียงลําดับโครงเรื่อง เรื่อง “นักเขียนซีไรต์ ...โชคชัย บัณฑิต” จากหัวข้ อ
ต่ อไปนีใ้ หม่ โดยมีตวั เลขลําดับทีห่ น้ าข้ อความ
แนวคําตอบ :
............๔......ผลงานด้านวรรณกรรม
.............๑..... ประวัติส่วนตัว
.............๓..... ประวัติการทํางาน
.............๒.... ประวัติการศึกษา
.............๕..... ข้อคิดในการดําเนินชีวติ
๗. ในการเขียนรายงานนั้น ควรเรียบเรียงเนือ้ หาอย่ างไร
แนวคําตอบ : เรี ยบเรี ยงใหม่ดว้ ยภาษาของตนเอง
๘. การจดบันทึก แบ่ งเป็ นกีป่ ระเภท อะไรบ้ าง
แนวคําตอบ :
- มี ๓ ประเภท
๑. จดบันทึกจากการฟัง
๒. จดบันทึกจากการอ่าน
๓. จดบันทึกจากประสบการณ์ตรง
๙. เหตุผลทีต่ ้ องบอกแหล่ งทีม่ าของข้ อความทีบ่ ันทึกทุกครั้งคืออะไร
แนวคําตอบ : เพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าของเรื่ อง และสะดวกแก่ผทู ้ ี่
ประสงค์จะติดตามเรื่ องนั้นๆ ต่อไป
๑๐. การจดบันทึกมีประโยชน์ ต่อการทํางานอย่ างไร
แนวคําตอบ : เราสามารถรวบรวมความรู ้ที่ได้มากําหนดหัวข้อ, โครงเรื่ อง
ได้ง่าย และสะดวก ในการอ้างอิง

๓๔

ส่ วนประกอบของรายงาน
การเขียนรายงานทางวิชาการ
ควรแบ่งเป็ น ๓ ส่ วน ดังนี้
๑. ส่ วนนํา
๒. ส่ วนกลาง (เนือ้ หา)
๓. ส่ วนท้ าย (สรุ ป)

ส่ วนนํา
ส่ วนนํา ได้แก่ ส่ วนที่อยูต่ อนต้นของรายงาน ซึ่ งประกอบด้วย
ปกหน้า ใบรองปก ปกใน คํานํา และสารบัญ
๑. ปกหน้ า ได้แก่ ปกหุม้ รายงานด้านหน้า ควรเขียนชื่อเรื่ อง
ชื่อผูท้ าํ รายงาน ประเภทของรายงาน รายวิชา ระดับชั้น สถานที่ศึกษา และ ปี
การศึกษา (รวมทั้งภาคเรี ยน)

ปกหน้ า แบ่งเป็ น ๓ ส่ วน
ดังนี้

๓๕

๓๖

๑.๑ ส่ วนบน เขียนชื่อเรื่ องของรายงาน ห่างจากขอบกระดาษ
ปกด้านบนลงมาประมาณ ๒ นิ้ว และวางตัวอักษรแรกและตัวสุ ดท้ายของชื่อเรื่ อง
ให้ห่างจากขอบริ มกระดาษทั้ง ๒ ด้านเท่ากัน ไม่ตอ้ งมีคาํ ว่า “รายงาน, เรื่ อง”
ขึ้นต้น
๑.๒ ส่ วนกลาง เขียนชื่อผูท้ าํ รายงาน ให้เขียนอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างชื่อเรื่ อง
กับข้อความส่ วนล่าง และให้อยูก่ ่ ึงกลางระหว่างขอบริ มกระดาษทั้งสองด้าน
๑.๓ ส่ วนท้ าย เขียนข้อความว่า
รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ ______(ชื่อและรหัสวิชา)____________
ชั้น _____________________สถานที่ศึกษา____________________
ภาคเรี ยนที่______________ ปี

ตัวอย่ างปกหน้ า
๒ นิ้ว

ตํานานชาวไทลือ้
ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
ชั้น ม. ๖ / ๑๕ เลขที่ ๕๐
รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ท ๓๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ โรงเรี ยนเชียงคําวิทยาคม
ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๑
๑ นิ้ว

๓๗

๒. ใบรองปก เป็ นกระดาษเปล่า อยูถ่ ดั จากปกหน้า มีไว้เพื่อความ
สวยงาม และป้ องกันเนื้อหากรณี ที่ปกหน้าฉี กขาด
๓. ปกใน คือ ส่ วนที่อยูถ่ ดั จากใบรองปก เหมือนปกหน้าแต่เพิ่ม
ชื่อผูต้ รวจรายงานต่อจากผูท้ าํ รายงานในส่ วนกลาง

มาดูตวั อย่ างปกในกันเถอะ

๒ นิ้ว

ตํานานชาวไทลื้อ

โดย
ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
ชั้น ม. ๖ / ๑๕ เลขที่ ๕๐
เสนอ
คุณครู กสุ ุ มา ศรี จนั ทร์

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ท ๓๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ โรงเรี ยนเชียงคําวิทยาคม
ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๑
๑ นิ้ว

๓๘

ข้ อสั งเกต กรณี ที่เป็ นรายงานของ
กลุ่มคณะ ให้เขียนชื่อเรี ยงลําดับตัวอักษรทั้ง
ปกหน้าและปกใน ถ้ามีสุภาพสตรี ให้เขียน
ชื่อสุ ภาพสตรี ก่อน ถ้ารายชื่อของกลุ่มคณะมี
จํานวนมากจนปกหน้าไม่มี ที่วา่ งพอ ให้
เขียนชื่อหัวหน้ากลุ่มต่อท้ายด้วยคําว่า “และ
คณะ” ส่ วนที่ปกในจะต้องเขียนรายชื่อ
ผูจ้ ดั ทําทั้งหมด

อย่าลืมข้ อสั งเกต
เหล่านี้นะครับ

๓๙

๔. คํานํา คือ ข้อความที่ผเู ้ ขียนกล่าวกับผูอ้ า่ น ถึงวัตถุประสงค์และ
ความสําคัญ ขอบเขตของเรื่ องที่ทาํ รายงาน คําขอบคุณผูท้ ี่มีส่วนช่วยเหลือในการทํา
รายงาน ด้านล่างของคํานําควรระบุชื่อผูจ้ ดั ทํา
และวันที่เขียนคํานํา
ตัวอย่างการเขียนคํานํา

คํานํา
มูลเหตุที่ทาํ ให้ขา้ พเจ้าทําการศึกษาเรื่ อง “ตํานานชาวไทลื้อ” ก็เพราะมองเห็น
ว่า ชาวไทลื้อในท้องถิ่นอําเภอเชียงคํามีจาํ นวนมาก และมีภาษาพูดที่มีสาํ เนียงแตกต่าง
กันในแต่ละหมู่บา้ น ข้าพเจ้าต้องการทราบถึงความเป็ นมาของชาวไทลื้อว่ามาจากที่ใด
และมีวฒั นธรรม พิธีกรรม ประเพณี ความเชื่อ อย่างไร มีพฒั นาการทั้งด้านชีวติ ความ
เป็ นอยูจ่ นกระทัง่ ปัจจุบนั อย่างไร
ในการศึกษาค้นคว้า ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าจากตําราหลายเล่ม สื บค้นจากทาง
อินเทอร์เน็ต สัมภาษณ์ผสู้ ู งอายุชาวไทลื้อจากหมู่บา้ นต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดจาก
หน่วยราชการต่างๆ จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเหล่านี้ มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
๕ กันยายน ๒๕๕๑

ข้ อสั งเกต ในคํานําไม่ควรแสดงความไม่ มั่นใจในตนเองในการศึกษา
ค้นคว้า หรื อผลการค้ นคว้ าทีล่ ้ มเหลว, บกพร่ อง เป็ นอันขาด

๔๐

หน้า
ก

คํานํา
บทนํา
ไทลื้อคือใคร

๑
๑

ความเชื่อหลัก
ประเพณี วัฒนธรรม การละเล่น

๕
๑๑

ประชากรชาวไทลื้อในปัจจุบนั
สรุ ป
บรรณานุกรม

๑๘
๒๐
๒๒

ข้ อสั งเกต หน้าคํานําและสารบัญไม่ควรใส่
เลขหน้า ควรระบุเป็ นตัวอักษร โดยคํานําเป็ น
“ก” , สารบัญเป็ น “ข”

๔๑

ส่ วนกลาง (เนือ้ หา) คือ ส่วนที่อยูก่ ลางเล่ม เป็ นส่ วนสําคัญที่สุด

๑.๑ บทนํา กล่าวถึงความเป็ นมาหรื อความสําคัญของเรื่ องที่ทาํ

ข้ อสั งเกต สําหรับส่ วนที่มาจาก
การศึกษาค้นคว้า ผูเ้ ขียนต้องนํามา
เขียนเรี ยบเรี ยง โดยใช้สาํ นวน
โวหารของผูเ้ ขียนเอง

๔๒

๒. อัญประภาษหรืออัญพจน์ (Direct Quotation) คือ ข้อความที่

แบบแผนในการเขียนอัญประภาษ มีดงั นี้

๓) ถ้าข้อความมีการละเว้นข้อความที่ยกมา ให้ใส่ เครื่ องหมายไข่ปลา
รวม ๓ จุด (. . .) ตัวอย่างเช่ น

ตามไว้ทา้ ยข้อความที่คดั มา โดยตัวเลขลอยอยูเ่ หนื อบรรทัดเล็กน้อย เริ่ มให้เลขลําดับ
ตั้งแต่เลข ๑ เป็ นต้นไป แล้วจึงเขียนเชิงอรรถไว้ทา้ ยหน้านั้นโดยใช้หมายเลข
เดียวกัน และจะขึ้นต้นเลข ๑ ทุกครั้งที่ข้ ึนหน้าใหม่ หรื อจะเขียนเลขต่อๆกันไปเมื่อ
ขึ้นหน้าใหม่จนจบเรื่ องก็ได้

๔๓

แบบแผน
“กกกกกกกก” (ชื่อผูแ้ ต่ง ปี ที่พิมพ์ : เลขหน้า)
ตัวอย่าง
ดนตรี ไทยในปั จจุบนั ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทะนุบาํ รุ งอยูต่ ลอดเวลาสาเหตุเพราะ “. . .
ด้วยใจรักทางดนตรี ก็พยายามส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนดนตรี ในระดับต่างๆ ตั้งแต่
เด็กเล็กๆ จนถึงระดับผูใ้ หญ่ . . .” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ ๒๕๓๐ : ๕)

๔๔

๓. เชิงอรรถ (Footnote) การเขียนเชิงอรรถ ให้เขียนใส่ ไว้ตอน

เรามาดู รู ปแบบการวาง

๔๕

๔

เพื่อนๆเข้าใจตัวอย่างแล้วใช่รึ
เปล่าคะ

๔๖

วิธีการลงแทรกเชิงอรรถโดยใช้ คอมพิวเตอร์ – Microsoft Word
(ซึ่งครจะเขียนคําศัพท์ คอมฯ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษนะคะ) มีคงั นี้

ขั้นแรกต้องทํา
อะไรคะ

๑. คลิกท้ายข้อความที่ตอ้ งการให้มีหมายเลขกํากับ

แล้วขั้นที่สองทําอย่างไร
คะคุณครู ?

๔๗

๒. ไปที่แถบ Menu bar แล้วเลือก Insert (แทรก) แล้วไปที่ Reference (การอ้างอิง)
และ Footnote (เชิงอรรถ)

แล้วขั้นต่อไป ต้องทํายังไงน๊า...

๔๘

๓. จะปรากฏ กล่อง Footnote and Endnote (เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่ อง)
ขึ้นมา
- ตรง Location (ตําแหน่ งทีต
่ ้งั ) เลือก Footnotes
(เชิงอรรถ) เพื่อให้แสดงเป็ นเชิงอรรถ (จะแสดงอยูใ่ นหน้าเดียวกับข้อความที่เลือก)
หรื อเลือก Endnotes (อ้างอิงท้ายเรื่ อง) เพื่อแสดงเป็ นบรรณนานุกรม (จะแสดงอยู่
ในหน้าสุ ดท้ายของเอกสาร)
- ตรง Format (รู ปแบบ) ใน Number Format (รู ปแบบ
ลําดับ) เลือกเพื่อกําหนดตัวเลขกํากับท้ายข้อความและหน้าเชิงอรรถอ้างอิง, ใน
Custom mark (เครื่ องหมายที่กาํ หนดเอง) เพื่อกําหนดเป็ นสัญลักษณ์, ใน Start at
(เริ่ มที่) เลือกเพื่อกําหนดลําดับ และใน Numbering (ลําดับเลข) เลือก Continuous
(ต่อเนื่อง) เพื่อให้ลาํ ดับต่อเนื่องกับส่ วนที่แล้ว หรื อเลือก Restart each section (เริ่ ม
นับใหม่ในแต่ละส่ วน) เพื่อให้เริ่ มต้นใหม่เมื่อเริ่ มหน้าใหม่ หรื อเลือก Restart each
page (เริ่ มนับใหม่ในแต่ละหน้า) เพื่อให้เริ่ มต้นใหม่เมื่อเริ่ มหน้าใหม่
- ตรง Apply changes (นําการเปลี่ยนแปลงไปใช้) ใน
Apply changes to (นําไปใช้กบั ) เลือก Whole document (ทั้งเอกสาร) เพื่อใช้ได้ท้ งั
เอกสาร หรื อเลือก Selected text (เฉพาะเนื้อหาที่เลือกอยู)่ เพื่อใช้ได้เฉพาะเนื้อหาที่
เลือกอยูค่ ลิ๊ก Insert (แทรก) เมื่อต้องการทํารายการต่อไป หรื อ Cancel (ยกเลิก) หาก
ไม่ตอ้ งการทํารายการต่อไป

๔๙

๔. เมื่อคลิก Insert (แทรก) แล้ว จะมีตวั เลขขึ้นที่ดา้ นล่างของหน้านั้น ให้พิมพ์
เชิงอรรถตามแบบแผนเข้าไปหลังตัวเลขนั้น

๕๐

หากต้องการทําเพิ่มในหน้าเดียวกันก็ทาํ วิธีการเดียวกันนี้อีก ตัวเลขที่ข้ ึนมาจะเป็ น
๒, ๓, ...ต่อไปเอง จนพิมพ์ต่อไม่ได้แล้วในหน้านั้น เช่น

๕๑

หมายเหตุ

การลงแทรกเชิงอรรถที่มีหมายเลขกํากับนั้น หากใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ จะ
มีวธิ ีการที่ทาํ ให้ผพู้ ิมพ์สามารถพิมพ์ได้สะดวกยิง่ ขึ้น โดยไม่ตอ้ งประมาณระยะ
ด้วยตนเอง

ง่ายๆ แค่น้ ี เพื่อนๆ
ทําได้อยูแ่ ล้วค่ะ

๕๒

เอ๊ ...แล้ วเราจะ
เขียนเชิงอรรถไป
เพือ่ อะไรกันน๊ า ?

โดยทัว่ ไปการเขียนเชิงอรรถ มีความมุ่งหมาย ๕ ประการ คือ
๑. เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความที่นาํ มากล่าวในรายงาน ทําให้สามารถ
ตรวจสอบหลักฐานจากต้นตอได้ และทําให้รายงานเป็ นที่น่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
๒. เพื่ออธิบายขยายความเพิ่มเติม ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องมากยิง่ ขึ้น
๓. เพื่อชี้แนะผูอ้ ่านให้หารายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าอื่น ซึ่งเขียนไว้แล้ว
เป็ นการลดการเขียนซํ้าซ้อน
๔. เพื่อให้เกียรติและการแสดงความรับรู ้ลิขสิ ทธิ์ของผูส้ ร้างสรรค์หรื อ
ผูป้ ระพันธ์เดิม ตาม พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งกําหนด ให้ผศู ้ ึกษา
ค้นคว้าต้องแสดงความรับรู้ลิขสิ ทธิ์ (Copyright) จะได้ไม่เป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของ
ผูส้ ร้างสรรค์หรื อผูแ้ ต่ง (Author)
๕. เพื่อช่วยให้ผอู้ ่านติดตามเนื้อหาได้ติดต่อกัน ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาค้นหาความรู ้
หรื อเกิดความสงสัย

๕๓

๕๔

แบบแผนการเขียนข้ อความเชิงอรรถและเครื่องหมายกํากับ

๑) ผูแ้ ต่ง ในเชิงอรรถจะบันทึกรายการผูแ้ ต่งเรื่ องตามลําดับชื่อและนามสกุล
ผูแ้ ต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ใส่ ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์
สมณศักดิ์น้ นั ๆ ไว้หน้าชื่อ ส่ วนหลังชื่อผูแ้ ต่งใส่ เครื่ องหมายจุลภาค ( , )

๒) ชื่อเรื่ อง ถ้าอยูข่ า้ งหน้าสถานที่พิมพ์ ไม่ตอ้ งใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค ( . )
ในกรณี มีชื่อบทความข้างหน้าชื่อเรื่ อง ให้ใช้เครื่ องหมายอัญประกาศ ( “.......”) และ
ใส่ เครื่ องหมายจุลภาค ( , ) หลังชื่อบทความ

๓) สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ปี ที่พิมพ์ ให้ใส่ ท้งั หมดในวงเล็บ ( ) และมี
เครื่ องหมายทวิภาค ( : ) จุลภาค ( , ) คัน่ และใส่ เครื่ องหมายจุลภาค
( , ) หลังวงเล็บ

๕๕

๔) เลขหน้า ให้ระบุเลขหน้าเฉพาะที่อา้ งถึงเท่านั้น สําหรับ
หนังสื อ, บทความในหนังสื อวิทยานิพนธ์และเอกสารอื่นๆ ให้ระบุคาํ ว่า “หน้ า” ไว้
ข้างหน้าเลขหน้าด้วย และใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค ( . ) หลังเลขหน้าด้วย

หนังสื อทีม่ ีหลายเล่ มจบ ให้อา้ งเฉพาะเล่ มทีแ่ ละเลขหน้ า ซึ่ งได้นาํ มาใช้
เท่านั้น เช่น ๑ : ๓๑ หรื อ ๒ : ๖๒ – ๖๕ (หมายถึง เล่ม ๑ หน้า ๓๑ หรื อ เล่ม ๒
หน้า ๖๒ – ๖๕)

ต่ อไป..

๕๖

๒. แบบแผนการใช้ เชิงอรรถสํ าหรับเอกสารอ้ างอิงครั้งแรก
(ซึ่งครู จะแยกแบบแผนตามชนิดของสิ่ งที่นาํ มาอ้างอิงนะคะ)
๒.๑ เชิงอรรถอ้ างถึงหนังสื อ
๒.๑.๑ ผู้แต่ ง ๑ – ๓ คน
แบบแผน

ตัวอย่าง

๒.๑.๒ ผู้แต่ ง ๓ คนขึน้ ไป
แบบแผน

ฃ
ตัวอย่าง

๒.๒ เชิงอรรถอ้ างถึง

๕๗

บทความจากหนังสื อสารานุกรม

แบบแผน
๑

ชื่อผูเ้ ขียนบทความ, “ชื่อบทความ”, ชื่อหนังสื อสารานุกรม, เลขที่เล่ม

ตัวอย่าง

๒.๓ เชิงอรรถอ้ างถึงราชกิจจานุเบกษา
แบบแผน

ตัวอย่าง

๒.๔ เชิงอรรถอ้ างถึงบทความจากวารสารและหนังสื อพิมพ์
แบบแผน

ตัวอย่าง

๕๘

๒.๕ เชิงอรรถอ้ างถึงสิ่ งทีไ่ ม่ ใช่ หนังสื อและวารสาร เช่น
วิทยานิพนธ์หรื อเอกสารที่เป็ นแผ่นได้แก่ ใบปลิวโฆษณา จดหมายส่ วนตัว หนังสื อตอบ
ราชการ ไม่ ต้องขีดเส้ นใต้ หรือตัวทึบ ชื่อหนังสื อ
ตัวอย่าง

๒.๖ เชิงอรรถอ้ างถึงการสั มภาษณ์
แบบแผน

ตัวอย่าง
๑

สัมภาษณ์ มณี ทรัพย์ เหลืองอําพัน, ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมณี ทรัพย์วทิ ยา,
๑๘ มกราคม ๒๕๔๘.

มาดูกนั ต่อค่ะ

๕๙

๑. การอ้างถึงเอกสารฉบับเดิมที่เคยอ้างถึงมาแล้วติดต่อกัน โดยไม่มี
เอกสารอื่นมาคัน่ และตอนที่อา้ งถึงเป็ นคนละหน้ากับเอกสารเดิม ใช้คาํ ว่า “เรื่ องเดียวกัน”
(ภาษาอังกฤษใช้ Ibid) แล้วตามด้วยเลขหน้าที่อา้ งถึง
ตัวอย่าง
๑

เจตนา นาควัชระ, จิตวิทยาวัยรุ่ น (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สุทธิ สารการพิมพ์,
๒๕๑๘), หน้า ๖๕.

๒. การอ้างถึงเอกสารฉบับเดิมในรายงานหน้าต่อไป และไม่มี
เอกสารอื่นมาคัน่ ให้ใช้ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อหนังสื อ และ เลขหน้าที่อา้ งถึง
ตัวอย่าง
๑

เจตนา นาควัชระ, จิตวิทยาวัยรุ่ น, หน้า ๓๕.

๓. การอ้างถึงเอกสารฉบับเดิมแต่มีเอกสารอื่นมาคัน่ หากจะ
อ้างถึงอีกครั้ง ให้ใช้ชื่อผูแ้ ต่ง ตามด้วยคําว่า “เรื่ องเดิม” (ภาษาอังกฤษใช้ Op. Cit.) และ
ตามด้วยเลขหน้าที่อา้ งถึง
ตัวอย่าง
๑

ฉลวย สุ รสิ ทธิ์, วิชาการพูด (กรุ งเทพฯ : แพร่ พิทยา, ๒๕๑๗), หน้า ๓๒.
๒
ปราณี บานชื่น, การแปลชั้นสู ง (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒), หน้า ๔๘.
๓
ฉลวย สุ รสิ ทธิ์ , เรื่องเดิม, หน้า ๔๐.

๖๐

๔. การอ้างถึงเอกสารหลายเรื่ องของผูแ้ ต่งคนเดียวกัน ให้ใช้
ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่ อง และหน้า
ตัวอย่าง
๑

ปรี ชา ช้างขวัญยืน, ศิลปะการเขียน (กรุ งเทพฯ : เคล็ดไทย, ๒๕๒๕), หน้า ๒๐.
๒
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒
๓
เจตนา นาควัชระ, จิตวิทยาวัยรุ่ น (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สุทธิ สารการพิมพ์,
๒๕๑๘), หน้า ๙๐.
๔
ปรี ชา ช้างขวัญยืน, เรื่องเดิม, หน้า ๘๐.
๕
ปรี ชา ช้างขวัญยืน, ศิลปะการฟัง การอ่ าน (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์เทพประทาน
พร, ๒๕๒๕), หน้า ๔๐
๖
เจตนา นาควัชระ, เรื่องเดิม, หน้า ๑๓๕.
๑
ปรี ชา ช้างขวัญยืน, ศิลปะการเขียน, หน้า ๑๙๓.
๕. การอ้างถึงเอกสารที่เคยอ้างถึงติดต่อกันโดยไม่มีเอกสาร
อื่นมาคัน่ และอ้างถึงเอกสารหน้าเดิม ให้ใช้เรื่ องเดียวกัน หน้าเดียวกัน แต่ถา้ มีเอกสาร
อื่นมาคัน่ ให้ใช้ชื่อผูแ้ ต่ง เรื่ องเดียวกัน หน้าเดียวกัน (ภาษาอังกฤษใช้ Loc.Cit.)
ตัวอย่าง
๑

เจตนา นาควัชระ, จิตวิทยาวัยรุ่ น (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สุทธิ สารการพิมพ์,
๒๕๑๘), หน้า ๙๕.
๒
เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน
๓
ปรี ชา ช้างขวัญยืน, ศิลปะการเขียน (กรุ งเทพฯ : เคล็ดไทย, ๒๕๒๕), หน้า
๘๐.
๔
ปรี ชา ช้างขวัญยืน, เรื่องเดิม, หน้า ๘๐.
๕๗
๕
เจตนา นาควัชระ, เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
ข. เชิงอรรถอธิบายความ ให้ส้ นั แค่ได้ใจความ
ตัวอย่าง

๖๑

ข. เชิงอรรถอธิบายความ

พยายามอธิ บายความให้ส้ นั แต่ได้ใจความ

ตัวอย่าง

ค. เชิงอรรถโยง
หลวงวิจิตรวาทการได้กล่าวไว้ในหนังสื อประชุมพงศาวดารฉบับ
ความสําคัญ๒ ซึ่ งให้คุณประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจเรื่ องประวัติศาสตร์เป็ นอย่างยิง่
๒

ดูรายละเอียดหน้า ๑๐ – ๑๑ ในหนังสื อเล่มนี้

๖๒

การกําหนดขอบกระดาษ
ขอบกระดาษ ส่ วนที่เป็ นเนื้อหานี้ เมื่อขึ้นหน้าแรกของแต่ละบทให้จดั หน้า
ดังนี้คือ ห่างจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว, จากขอบซ้าย ๑.๕ นิ้ว (เผือ่ ไว้สาํ หรับการเย็บเป็ น
รู ปเล่ม), จากขอบขวา ๑ นิ้ว และจากขอบล่าง ๑ นิ้ว
ตัวอย่าง
หากยังไม่ค่อยเข้าใจ เพื่อนๆ
ลองมาดูตวั อย่างกันก่อนก็ได้
นะครับ

๑.๕ นิ้ว
ชื่อเรื่อง

๖๓

ส่ วนหน้าอื่นๆ ให้จดั หน้าปกติ คือ ห่างจากขอบบน ๑ นิ้ว, จากขอบซ้าย ๑.๕ นิ้ว,
...จากขอบขวา ๑ นิ้ว และจากขอบล่าง ๑ นิ้ว

ต่อไปพวกเราจะได้ศึกษา

๖๔

ส่ วนการแทรกเลขหน้านั้น ให้
แทรกเลขหน้ าได้ต้ งั แต่บทนําและหน้าแรก
ที่ข้ ึนแต่ละบทนั้นจะไม่ใส่ เลขหน้า แต่ให้นบั หน้านั้นด้วยตามลําดับ เช่น ในบทนํา หน้า
แรกไม่ใส่ เลขหน้า หน้าที่ ๒ ให้ใส่ เลข ๒ ลงไป... ดังตัวอย่าง
(หน้า ๑)
(หน้า ๒)
จะไม่ใส่ เลขหน้า
บทนํา
กกกกกกกกกกกก

(หน้า ๓)
จะไม่ใส่ เลขหน้า

(หน้า ๔)
๔
กกกกกกกกกกกก

สรุป คือ เราจะไม่ใส่เลขหน้า
เฉพาะ หน้ าทีข่ นึ้ ต้ นบท เท่านั้น
ถึงไม่มีเลขหน้า แต่ให้ นับเป็ น
หน้ า ด้วยนะครับ

๖๕

ข้ อสั งเกต

เนือ้ หาทีด่ คี วรประกอบด้ วยสั ดส่ วน ดังนี้
๑. บทนํา
: ๑ ใน ๕ ส่ วน (ควรเป็ น ๑ บท)
๒. เนือ้ เรื่อง : ๓ ใน ๕ ส่ วน (อาจมีกี่บทก็ได้)
๓. สรุป
: ๑ ใน ๕ ส่ วน (ควรเป็ น ๑ บท)

๖๖

ส่ วนท้ าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก(ถ้ามี) ใบรองปก(กระดาษ
ขาวเปล่า) และปกหลัง(ที่เป็ นกระดาษเหมือนปกหน้าและไม่มีขอ้ ความ)
บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายชื่อของแหล่งความรู ้ที่ใช้ศึกษาค้นคว้า
จัดเรี ยงตามลําดับอักษรชื่อผูแ้ ต่ง แหล่งความรู ้ดงั กล่าวรวมทั้งสิ่ งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์
เพื่อให้ผอู้ ่านได้ศึกษาเพิ่มเติมหรื อตรวจสองหลักฐานอ้างอิงได้

ส่ วนท้ ายจะประกอบด้วย
อะไรบ้างนะ บอกหน่อยเถอะ
อยากรู ้...

๖๗

ประเภทของผู้แต่ ง มีดงั นี้
๑.๑ ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นบุคคล หรื อ ผูร้ วบรวมหรื อบรรณาธิการที่เป็ นบุคคล
ธรรมดา ให้ใส่ ชื่อและสกุล โดยไม่ตอ้ งใช้คาํ นําหน้านาม เช่น นาย ศาสตราจารย์
ดร. เป็ นต้น แต่ ถ้า เป็ นผูม้ ีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้คงไว้ทา้ ยชื่อ
หลังจุลภาค ( , )
และถ้าเป็ นผูร้ วบรวมหรื อบรรณาธิ การ ให้เขียนคําว่า
“ผูร้ วบรวม หรื อ บรรณาธิ การ” ไว้ทา้ ยชื่อและหลังจุลภาค ( , )
ถ้าผูแ้ ต่ง ๒ คน ใส่ ท้ งั สองชื่อโดยมี “และ” เชื่อม
ถ้าผูแ้ ต่ง ๓ คน ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรก คัน่ ด้วยจุลภาค ( , ) ใส่ ชื่อผู ้
แต่งคนที่ ๒ เชื่อมด้วย “และ” แล้วใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ ๓
ถ้าผูแ้ ต่งมากกว่า ๓ คน ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรก ตามด้วย
คําว่า “และคณะ”
๖๔
ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นชาวต่างประเทศ ให้เขียนนามสกุล แล้วคัน่ ด้วยจุลภาค (
, ) แล้วตามด้วยชื่อต้น
และทั้งหมดให้จบด้วย มหัพภาค ( . )

๖๘

สัจภูมิ ละออ, ผูร้ วบรวม.

ภาสกร เกิดอ่อนและคณะ.

๑.๒ ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นสถาบันหรือหน่ วยงาน ให้ใส่ ชื่อสถาบันในรายการ
ผูแ้ ต่งคัน่ ด้วยจุลภาค ( , ) แล้วตามด้วยฐานะ หรื อ ชนิดของหน่วยงาน เช่น กรม กอง
กระทรวง สถาบัน สมาคม เป็ นต้น โดยเรี ยงจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย
หลังจากนั้นใช้มหัพภาค ( . )

ตัวอย่าง
วิชาการ, กรม. กระทรวงศึกษาธิ การ. (๒๕๒๘). ทักษะพัฒนา เล่ ม ๑ ท๔๐๑,

๖๙

๒.๑ ปี ทีพ่ มิ พ์ ใส่ ตวั เลขโดยไม่มีคาํ ว่า “พ.ศ.” คล่อมด้วยวงเล็บ ( )และใส่
มหัพภาค ( . ) หลังปี ที่พมิ พ์ หากไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ ให้ใช้คาํ ว่า [ม.ป.ท.]

๒.๕ ชื่อชุดหนังสื อ ระบุชื่อชุดและลําดับที่ เช่น นวัตกรรมการศึกษา ชุด

๗๐

-อักษรย่อ [ม.ป.พ.] ย่อมาจาก ไม่ปรากฎสํานักพิมพ์

๗๑

วิธีการเขียนบรรณานุกรม

จะต้องเขียนอย่างไร
ถึงจะถูกต้องนะ

ยังมีต่อนะ
ครับ

๗๒

...... ๒๕๓๔ข

๗๓

ตัวอย่ าง การเขียนบรรณานุกรม หลาย
เล่ มทีเ่ ป็ นผู้แต่ งคนเดียวกัน

เสนีย ์ วิลาวรรณ. (๒๕๔๗). การเขียน ๒ ช่ วงชั้นที่ ๔ ตามหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๒. กรุ งเทพฯ: วัฒนาพานิช.
. (๒๕๔๗). ประวัตวิ รรณคดีไทย สมัยธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ – ๖ ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๔. กรุ งเทพฯ: วัฒนาพานิช.
. (๒๕๔๒). ปริทศั น์ วรรณลักษณวิจารณ์ สมบูรณ์ แบบเล่ ม ๑
ภาษาไทย ท๖๐๕ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ หลักสู ตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓). กรุ งเทพฯ:
วัฒนาพานิช.

๗๔

๑. หนังสื อทัว่ ไป
แบบแผน

ผูแ้ ต่ง . (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่ อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง

๒. หนังสื อทีพ่ มิ พ์ ในโอกาสพิเศษ ให้ใส่ รายละเอียดของหนังสื อโอกาสพิเศษ
นั้นๆ ไว้ในวงเล็บ ( ) ข้างท้าย
ตัวอย่าง

๒๔๘๑. กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์การพิมพ์. (กระทรวงศึกษาธิ การจัดพิมพ์

๗๕

๓. หนังสื อแปล
แบบแผน
สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง

ในกรณี ที่ไม่ได้ระบุชื่อผูแ้ ต่ง ให้ใช้ชื่อผูแ้ ปลในรายการผูแ้ ต่ง ใส่ เครื่ องหมาย
จุลภาค ( , ) แล้วตามด้วยคําว่า “ผูแ้ ปล” และใส่ มหัพภาค ( . ) หลังคําว่า “ผูแ้ ปล”
ตัวอย่าง

๔. บทความในหนังสื อ
แบบแผน
บรรณาธิการหรื อผูร้ วบรวม (ถ้ามี). หน้าของบทความนั้น. สถานที่

ตัวอย่าง

๗๖

๕. บทความในวารสาร
แบบแผน
ผูเ้ ขียนบทความ. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปี ที่ หรื อ เล่มฉบับที่ (เดือน, ปี ):

ตัวอย่าง

๖. บทความในหนังสื อพิมพ์
แบบแผน

ตัวอย่าง

๗๗

๗. บทความในสารานุกรม
แบบแผน

ตัวอย่าง

๘. ราชกิจจานุเบกษา
แบบแผน

ตัวอย่าง

๙. วิทยานิพนธ์
แบบแผน

ตัวอย่าง

๗๘

๑๐. สั มภาษณ์
แบบแผน

ตัวอย่าง

๑๑. เอกสารประกอบการสั มมนาหรือเอกสารอืน่ ๆ
แบบแผน

ตัวอย่าง

๑๒. จุลสาร
แบบแผน

๗๙

ตัวอย่าง
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักอํานวยการ.
ขั้นพืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ประจําปี การศึกษา ๒๕๔๘”.

๑๓. รายการวิทยุหรือโทรทัศน์
แบบแผน
ชื่อผูบ้ รรยาย. “ชื่อเรื่ องเฉพาะตอน” ชื่อรายการ. สถานที่ออกอากาศ. วัน เดือน
ปี . เวลาออกอากาศ.
ตัวอย่าง
พจน์ สารสิ น. “ความอยูร่ อดของเศรษฐกิจไทย” บทวิทยุอออกอากาศทาง
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย. ๑๓ เมษายน ๒๕๒๐.

๘๐

๑๔. โสตทัศนวัสดุ
เช่น แถบบันทึกเสี ยง แถบบันทึกภาพ ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง หรื ออื่นๆ เขียน
ชื่องานเป็ นรายการหลักแล้วตามด้วยชนิดของโสตทัศนวัสดุน้ นั ๆ
แบบแผน
ชื่องาน, ชนิดของโสตทัศนวัสดุ.
ตัวอย่าง
นิทานและบทชวนหัวพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ,
แถบบันทึกภาพ.

๑๕. ข้ อมูลทีม่ ีเนือ้ หาเต็มบนอินเทอร์ เน็ต
แบบแผน
ชื่อผูแ้ ต่ง. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่ อที่เข้าถึง]. เข้าถึงได้จาก: แหล่งข้อมูล /
สารนิเทศ (ชื่อเวบ). ปี (หรื อ วัน เดือน ปี ที่เข้าถึง).
ตัวอย่าง
นุชนาถ สื อรี . การเขียนรายงานทางวิชาการ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://thai–sj.Igetweb.com/index.php?mo = 3&Art =78466. ๒๕๔๘.

๘๑

............. ๕. ในส่ วนเนื้อเรื่ อง เวลาขึ้นต้นบททุกบาท ต้องใส่ เลขหน้าทุกครั้ง

วิธีใหม่ สําหรับใช้ สระและเขียนหนังสือไทย. พระนคร: ไทยเกษม.

๘๒

...... /...... ๑.
...... X......๒.
......../..... ๓.
.......X.... ๔.
.......X.... ๕.
...... /..... ๖.
.......X..... ๗.
...... X......๘.
.......X..... ๙.

ในการทํารายงาน จําเป็ นต้องมีคาํ นําเสมอ
ปกหน้าจําเป็ นต้องมีชื่อ – สกุล ของสมาชิกกลุ่มครบทุกคน
ชื่อเรื่ องในปกหน้าและปกใน ไม่ตอ้ งมีคาํ ว่า “รายงาน, เรื่ อง”
ในคํานําสามารถแสดงความไม่มนั่ ใจในการทํารายงานได้
ในส่ วนเนื้อเรื่ อง เวลาขึ้นต้นบททุกบาท ต้องใส่ เลขหน้าทุกครั้ง
ในการทํารายงาน จําเป็ นต้องมีบรรณานุกรมท้ายเรื่ อง
การเรี ยงบรรณานุกรม จะเรี ยงตามลําดับสํานักพิมพ์เสมอไป
การทําเชิงอรรถ นิยมใช้ตวั อักษรกํากับ
กรณี ที่มีขอ้ ความคัดลอกมาไม่เกิน ๓ บรรทัด ให้ใส่ ใน
อัญประกาศ ( “...”) และทําเป็ นย่อหน้าใหม่
.......X.... ๑๐. บรรณานุกรมหนังสื อต่อไปนี้เขียนได้ถูกต้องแล้ว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั . (๒๔๙๓). พระบรมราชาธิบาย
วิธีใหม่ สําหรับใช้ สระและเขียนหนังสื อไทย. พระนคร: ไทยเกษม.

๘๓

ตอนที่ ๒

๘๔

ราชบัณฑิตยสถาน. ๑๒ (๒๕๑๖ – ๒๕๑๗), ๗๗๖๑ – ๗๗๖๙.

Hambyn.

ไปดูเฉลยกัน

๘๕

.

.....๗.....พูนพิสมัย ดิศกุล, ม.จ. หญิง. (๒๕๐๗). “ธงกระบี่ธุชพระครุ ฑพ่าห์
และพระแสงศรกําลังราม.” ในสารคดีทนี่ ่ ารู้ . หน้า ๑๕ – ๒๓.
พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.
.....๔.....ชิน อยูด่ ี. (๒๕๒๒). คนก่ อนประวัตศิ าสตร์ ในประเทศไทย.
กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร.
....๙......สวนะ สุ ภวรรณกิจ. (๒๕๑๑). เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไทย. พระนคร:
โรงพิมพ์สาํ นักทําเนี ยบนายกรัฐมนตรี .
......๕....นริ ศรานุวดั ติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยา. (๒๕๐๖). บันทึกเรื่อง
ความรู้ ต่างๆ ประทานพระยาอนุมานราชธน เล่ ม ๕. พระนคร:
มหาวิทยาลัย.
..... ๘.....เลขาธิการคณะรัฐมนตรี , กรม. (๒๔๙๔). ประวัตกิ รมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี. พระนคร: โรงพิมพ์บาํ รุ งนุกลู กิจ.
......๑๐..สุ ภทั รดิศ ดิสกุล, ม.จ. (๒๕๒๑). ศิลปะอินเดีย เล่ ม ๑. พระนคร:
องค์การค้าของคุรุสภา.
......๒.....ฉวีงาม มาเจริ ญ. (๒๕๒๐). ธงไทย. กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร.
........๑....ขจร สุ ขพานิช. (๒๕๐๖). ออกญาวิไชเยนทร์ หรือการต่ างประเทศใน
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ . กรุ งเทพฯ: ก้าวหน้า.
......๖..... เปลื้อง ณ นคร. (๒๕๑๖). พจนะ - สารานุกรม เล่ ม ๑. นครหลวง:
ไทยวัฒนาพานิช.
......๓.....ชวน ณ นคร. (๒๕๒๐). เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไทย. พระนคร: บริ ษทั
เสนาการพิมพ์.
......๑๓...อดิศกั ดิ์ ทองบุญ. “ตันตรยาน.” สารานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. ๑๒ (๒๕๑๖ – ๒๕๑๗), ๗๗๖๑ – ๗๗๖๙.
......๑๒...เสถียร ลายลักษณ์, ร.ต.ท. และคณะ. (๒๔๗๗). “พระราชบัญญัติ
และพระราชลัญจกร ร.ศ. ๑๓๐.” ในการประชุมกฎหมายประจําศก
เล่ ม ๒๔. พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์.

๘๖

.....๑๔...อนุมานราชธน, พระยา. (๒๔๙๓). พระราชลัญจกรและตราประจํา
ตําแหน่ ง. พระนคร: กรมศิลปากร.
.....๑๕...Inos, Veronica. (1967). Indian Mythology. London: Paul Hambyn.
.....๑๑...เสถียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) และ นาคะประทีป (พระสาร
ประเสริ ฐ). (๒๔๙๖). ลัทธิของเพือ่ น. พระนคร: จําหน่ายอุดม.

คงไม่ ยากเกินความสามารถ
เพื่อนๆ ใช่ไหมครับ ?
จบบทเรียนแล้ วเรามาดู
ตัวอย่ างรู ปเล่ มรายงานและ
ทดสอบหลังเรียนกัน
หน่ อยครับ
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ลักษณะวรรณกรรมไทยปัจจุบัน

พัชราภา ไชยเชื้อ
เลขที่ ๑๙ ชั้น ม.๖/๑๔

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ท๓๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๕๑

ปกใน
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ลักษณะวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
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พัชราภา ไชยเชื้อ
เลขที่ ๑๙ ชั้น ม. ๖/๑๔
เสนอ
คุณครู กสุ ุ มา ศรีจนั ทร์

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ท๓๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๕๑

๘๙
ก

คํานํา
ปัจจุบนั นี้ ตลาดหนังสื อของไทยมีหนังสื อใหม่ๆ ออกสู่ผอู้ ่านเป็ นจํานวนมาก และได้รับการต้อนรับจาก
ผูอ้ ่านอย่างกว้างขวาง แสดงให้เห็นว่า ความนิยมในการอ่านของคนไทยสูงขึ้น จึงเป็ นที่น่ายินดีที่วงการ
วรรณกรรมของไทยได้กา้ วหน้าไปโดยรวดเร็ ว
การทํารายงานเรื่ องลักษณะวรรณกรรมไทยปัจจุบนั นี้ มุ่งหมายให้ผอู้ ่านเข้าใจความหมายและความ
เปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทย จากเดิมมาเป็ นลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบนั ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนวิชา
นี้
รายงานนี้สาํ เร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาของ คุณครู กุสุมา ศรี จนั ทร์ ครู ประจําวิชา ซึ่ งผูท้ าํ รายงาน
ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย.

พัชราภา ไชยเชื้อ
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑

๙๐
ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
๑. วรรณกรรมปัจจุบนั คืออะไร
๑.๑ ความหมายของวรรณกรรมปัจจุบนั
๑.๒ ประเภทของวรรณกรรมปัจจุบนั
๒. การรับอิทธิพลทางวรรณกรรมจากตะวันตก
๒.๑ อิทธิพลจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒.๒ การรับความรู้แบบตะวันตก
๒.๓ การเปลี่ยนแปลงลักษณะวรรณกรรมจากแบบเก่าเข้าสู่
วรรณกรรมปัจจุบนั
๒.๔ ลักษณะอิทธิพลตะวันตกในวรรณกรรมไทย
๓. ลักษณะวรรณกรรมไทยปัจจุบนั
๓.๑ วรรณกรรมร้อยแก้ว
๓.๒ วรรณกรรมร้อยกรอง
๔. บรรณานุกรม

หน้า
ก
ข
๑
๑
๓
๓
๓
๔
๕
๖
๗
๗
๙
๑๑

๙๑

วรรณกรรมไทยในปัจจุบัน
๑. วรรณกรรมปัจจุบันคืออะไร
๑.๑ ความหมายของวรรณกรรมปัจจุบัน
คําว่า “วรรณกรรม” มีปรากฏเป็ นหลักฐานครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุม้ ครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม พ.ศ. ๒๔๘๕ คํานี้ใกล้เคียงกับคําว่า “วรรณคดี” เพราะแปลมาจากคํา Literature เช่นเดียวกัน แต่คาํ
ว่า “วรรณกรรม” โดยทัว่ ไปนั้นหมายถึงสิ่ งซึ่ งเขียนทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นรู ปใด หรื อเพื่อความมุ่งหมายอย่างใด เช่น
คําอธิบายวิธีใช้กล้องถ่ายรู ป การใช้เตารี ดไฟฟ้ า หม้อหุงข้าวไฟฟ้ า เสื้ อเชิ้ต รวมทั้งใบปลิว หนังสื อพิมพ์ นวนิยาย
ก็ลว้ นแต่เรี ยกว่า Literature ทั้งสิ้ น 1
นายเปลื้อง ณ นคร ได้อธิบายความหมายของคําว่า “วรรณกรรม” ไว้ในหนังสื อพจนะ – สารานุกรม
ว่า “วรรณกรรม” คือ การแต่งหนังสื อ งานประพันธ์ของกวี และนักเขียน
ดร. สิ ทธา พินิจภูวดล ได้แสดงความคิดเห็นว่า “วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนในรู ปบทกวีนิพนธ์
ร้อยกรอง และข้อเขียนทั้งหมดที่ใช้ภาษาร้อยแก้ว ได้แก่ บทความ สารคดี นวนิยาย เรื่ องสั้น เรี ยงความ บทละคร
2
บทภาพยนตร์ บทโทรทัศน์ ตลอดจนคอลัมน์ต่างๆ ในหนังสื อพิมพ์”
จากการสัมมนาของชุมนุมวรรณศิลป์ ๖ สถาบันการศึกษา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
และวิทยาลัยการค้า เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ได้กาํ หนดความหมายของวรรณกรรมว่า “วรรณกรรม” คือ งาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะที่ใช้ภาษาเป็ นสื่ อกลางไม่วา่ จะมีเนื้อหาแบบใดก็ตาม มีขอบเขตถึงงานเขียนทุกชนิด เช่น
วรรณคดี นวนิยาย เรื่ องสั้น บทความ รวมทั้งวรรณกรรมที่เล่าสื บต่อกันมาด้วยปาก เช่น นิทานพื้นบ้าน บท
เพลงต่างๆ

1
2

กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณกรรมไทย (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๑๕), หน้า ๑.

สิ ทธา พินิจภูวดล และ นิตยา กาญจนะวรรณ, ความรู้ ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๑๕), หน้า ๓๕.

๙๒

๒

วรรณกรรมปัจจุบนั 3 มาจาก Contemporary Literature หมายความรวมเอาวรรณกรรมที่แต่ง
ขึ้นอันมีรูปแบบ ความคิด เนื้อเรื่ อง และปรัชญา แตกต่างจากวรรณกรรมในอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ขึ้นไป
คําว่า “ปั จจุบนั ” แปลว่า เวลาเดี๋ยวนี้ เวลาระหว่างอดีตกับอนาคต (Contemporary of the present time)
คําว่า Contemporary ยังอาจแปลได้อีกว่า “Living or happening in the same period
of the time” ดังนั้น จึงมีผแู ้ ปลคําว่า Contemporary Literature ว่า วรรณกรรมร่ วมสมัยอีกคําหนึ่ งด้วย
แม้วา่ Contemporary อาจจะแปลได้ท้ งั “ปัจจุบนั ” และ “ร่ วมสมัย” แต่คาํ แปลทั้งสองก็มิได้
หมายความอย่างเดียวกัน วรรณกรรมร่ วมสมัย. อาจจะหมายถึงวรรณกรรมใดๆ ในอดีตที่แต่งขึ้นในระยะใกล้เคียง
ก็ได้ เช่น ศิลาจารึ กของพ่อขุนรามคําแหง ไตรภูมิพระร่ วง ตํารับท้าวศรี จุฬาลักษณ์ และสุ ภาษิตพระร่ วง จัดว่า
เป็ นวรรณกรรมร่ วมสมัย หรื อไตรภูมิพระร่ วงของพระมหาธรรมราชาลิไท กับเรื่ อง Davine Comedy ของ
Dante ซึ่ งแต่งห่ างกันประมาณ ๓๐ ปี ก็อาจจะนับว่าเป็ นวรรณกรรมร่ วมสมัยได้ แต่วรรณคดีท้ งั สองนี้ มิใช่
วรรณกรรมปัจจุบนั ถ้ามีนกั เขียนที่มีชีวิตร่ วมสมัยในเวลานี้ แต่เขียนบทนิราศด้วยลักษณะครํ่าครวญแบบที่กวีเคย
แต่งในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ก็ยอ่ มยากที่จะตัดสิ นได้วา่ นักเขียนร่ วมสมัยคนนั้น เขียนวรรณกรรมปัจจุบนั
หรื อไม่
T.S. Eliot นักเขียนนักวิจารณ์ที่มีชื่อเสี ยง เคยกล่าวว่างานศิลปะที่สร้างขึ้นในสมัยใดก็ตาม ถ้ายัง
เป็ นที่นิยมกันอยูก่ ย็ อ่ มนับได้วา่ วรรณกรรมนั้นยังมีลกั ษณะเป็ นปั จจุบนั เพราะฉะนั้น Eliot จึงถือว่า
Gulliver’s Travels ของ Jonathan Swift ที่เขียนขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๘๒๗ เป็ น “วรรณกรรมปั จจุบน
ั ” หรื อ
เป็ นวรรณกรรมร่ วมสมัยกับงานของนักเขียนในเวลานี้ 4

3

กุหลาบ มัลลิกะมาส, “วรรณกรรมปั จจุบนั ,” รายงานการสั มมนาเรื่องวรรณกรรมไทยปัจจุบัน (เชียงใหม่ : คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๖), หน้า ๑.
4

Joseph T. Shipley, World Literature, 1960.

๙๓

๓
ลักษณะที่เป็ นวรรณกรรมปั จจุบนั และวรรณกรรมร่ วมสมัย จึงไม่อาจจัดให้เป็ นสิ่ งเดียวกันได้ อย่างไรก็
ตาม พอจะสรุ ปได้วา่ การที่จะตัดสิ นใจว่า วรรณกรรมเรื่ องใดเป็ นวรรณกรรมปัจจุบนั นั้น ต้องอาศัยปัจจัย ๒
ประการ คือ 5
๑. ลักษณะของวรรณกรรมเป็ นเครื่ องกําหนด นัน่ คือ วรรณกรรมประเภทต่างๆ เช่น สารคดี นวนิยาย
เรื่ องสั้น ร้อยกรอง บทละคร และบทวิจารณ์ วรรณกรรมซึ่ งได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรม หรื อความคิดของ
ชาวตะวันตก ตลอดจนพิจารณาถึงกลวิธีในการแต่งแนวคิด และปรัชญาในการแต่ง
๒. ใช้เวลาเป็ นเครื่ องกําหนด ซึ่ งอาจนับทวนถอยขึ้นไปจากขณะนี้ทุกรอบ ๑๐ ปี จนถึงประมาณ
พ.ศ. ๒๔๐๐
๑.๒ ประเภทของวรรณกรรมปัจจุบัน
๑. ร้อยแก้ว ได้แก่ สารคดี บทความ บทละคร นวนิยาย เรื่ องสั้น บทวิจารณ์
๒. ร้อยกรอง (โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน) ได้แก่
ร้อยกรองสั้น ร้อยกรองเรื่ องยาว บทละครรํา บทเพลงแบบต่างๆ
๒. การรับอิทธิพลทางวรรณกรรมจากตะวันตก
๒.๑ อิทธิพลจากความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์กบั ชาติต่างๆ ทางตะวันตกมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง ตลอดมาจนถึงสมัย
รัตนโกสิ นทร์ การติดต่อกับประเทศตะวันตกระยะนี้เนื่องด้วยเหตุผลทางนโยบายทางการเมือง และการปกป้ อง
รักษาเอกราชของประเทศเป็ นสําคัญ เป็ นการดําเนินนโยบายเปิ ดประตูรับการติดต่อกับชาวตะวันตกทุกชาติท่ี
ต้องการเข้ามาเป็ นไมตรี ดว้ ย เพื่อให้เป็ นการถ่วงดุลอํานาจกันเอง เมื่อมีเรื่ องกระทบกรทัง่ กันเราก็ยอมเสี ย
ดินแดนส่ วนน้อย เพื่อรักษาดินแดนส่ วนใหญ่ของประเทศไว้
การใช้นโยบาย “เดินเข้าหา” ตะวันตกนี้เอง ทําให้เราได้ถ่ายทอดวิทยาการแขนงต่างๆ เอาไว้ ซึ่ งเป็ น
ส่ วนสําคัญยิง่ ในการเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมครั้งยิง่ ใหญ่ของไทย

5

กุหลาบ มัลลิกะมาส, เรื่ องเดิม, หน้า ๑๓.

๙๔

๔

๒.๒ การรับความรู้แบบตะวันตก
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์) ได้มีการหล่อ
ตัวพิมพ์ข้ ึนเองในเมืองไทย ซึ่ งเป็ นสื่ อนําความเจริ ญในด้านต่างๆ มาสู่วงวรรณกรรมไทยเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
ได้ริเริ่ มการทําหนังสื อพิมพ์และการพิมพ์หนังสื อเล่ม ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญในการกระจายการศึกษา ตอนแรกเป็ น
6
การดําเนินการของพวกมิชชันนารี ท้ งั สิ้ น โดยหมอบรัดเลออกหนังสื อพิมพ์เล่มแรกชื่อ Bangkok Recorder
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๔) กิจการการพิมพ์รุ่งเรื องขึ้น เพราะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสนพระทัยในเรื่ องการพิมพ์มาตั้งแต่ยงั ทรงผนวชอยู่ ทรงเป็ นคนไทย
คนแรกที่ริเริ่ มการพิมพ์หนังสื อของไทยขึ้น โดยโปรดให้ต้ งั โรงพิมพ์หลวงขึ้นที่วดั บวรนิเวศ เรี ยกว่าโรงพิมพ์
อักษรพิมพ์ไทย ทรงออกหนังสื อพิมพ์เล่มแรกของไทย คือ ราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศข่าวในราชสํานัก และ
ข่าวทัว่ ไปที่ประชาชนควรจะทราบ พระองค์ทรงเห็นประโยชน์ของการศึกษาภาษา และวิทยาการใหม่ๆ ของ
ชาวตะวันตก จึงทรงสนับสนุนให้คนรุ่ นหลังเรี ยนภาษาตะวันตก โดยจ้างมิชชันนารี มาสอนภาษาอังกฤษแก่
เจ้านายในวัง และส่ งนักเรี ยนไปศึกษาในทวีปยุโรป
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๕) มีการติดต่อกับต่างประเทศมาก
ขึ้น เสด็จประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้ง และต่อมาก็ทรงส่ งพระราชโอรสและเจ้านายต่างๆ ไปศึกษาวิชาการใน
ต่างประเทศ เพื่อนําความรู้มาปฏิรูปการศึกษา นอกจากเจ้านายแล้วยังพระราชทานโอกาสแก่บุตรข้าราชการ และ
สามัญชนในการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยโปรดเกล้าฯ ให้สมัครสอบไล่ประจําปี เพื่อคัดเลือกนักเรี ยนที่
เรี ยนดีได้รับพระราชทานทุนเล่าเรี ยนหลวง (King’s Scholarship) ตั้งแต่น้ นั มาจึงมีผไู้ ปศึกษาวิชาการ
ต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก ทั้งผูท้ ี่ได้รับพระราชทานทุน และผูท้ ี่ไปศึกษาด้วยทุนส่ วนตัว บุคคลเหล่านี้ต่าง
กลับมามีบทบาทสําคัญในการปรับปรุ งประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็ นสื่ อนําวัฒนธรรมและความคิดแบบ
ตะวันตก แบบแผนวรรณกรรมอย่างใหม่ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ เรื่ องสั้น นวนิยาย และละครแบบใหม่มาเผยแพร่
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อําไพ จันทร์จิระ, วิวฒ
ั นาการพิมพ์หนังสื อในประเทศไทย. (พระนคร : วรรณศิลป์ , ๒๕๑๕), หน้า ๑๔๒ - ๑๔๔

๙๕
๕
๒.๓ การเปลีย่ นแปลงลักษณะวรรณกรรมจากแบบเก่าเข้ าสู่ วรรณกรรมปัจจุบัน
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๖) กิจการหนังสื อพิมพ์เจริ ญก้าวหน้า
สูงสุ ด เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นประโยชน์และใช้หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อกลางในการปลูกฝังประชาชนให้รู้จกั สิ ทธิ
และเสรี ภาพในทางความคิด ซึ่ งเท่ากับริ เริ่ มระบอบประชาธิปไตยขึ้น หนังสื อพิมพ์ที่พระองค์ทรงเป็ นเจ้าของมีอยู่
๓ ฉบับ คือ ดุสิตธานีรายวัน ดุสิตปักษ์รายวัน และดุสิตสมิตรายสัปดาห์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เองทรงเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญยิง่ ในการนําเอาวรรณกรรมตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ รัชสมัยของพระองค์นบั เป็ นหัว
เลี้ยวสําคัญที่ทาํ ให้วรรณกรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทสําคัญอยูจ่ นทุกวันนี้ ซึ่ งนับเป็ นการเปลี่ยนแปลง
วรรณกรรมไทยแบบเก่าเข้าสู่ ยคุ วรรณกรรมในสมัยปัจจุบนั
สรุ ปแล้วจะเห็นได้วา่ อิทธิ พลทางวรรณกรรมจากตะวันตกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน
วรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นต้นมา ความเปลี่ยนแปลงนั้นอาศัยปั จจัยหลาย
ประการ ได้แก่
๑. การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕
๒. การส่ งนักเรี ยนไปศึกษาต่างประเทศ
๓. ความเจริ ญด้านการพิมพ์ และกิจการหนังสื อพิมพ์
๔. การส่ งเสริ มการประพันธ์
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แม้จะเริ่ มมีมาแล้วตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์แต่ได้รับ
การสนับสนุนอย่างยิง่ ถึงขีดสุ ดในสมัยรัชกาลที่ ๕ และที่ ๖ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระปรี ชาสามารถมากในด้านการประพันธ์ทุกประเภท ได้ทรงส่ งเสริ มการประพันธ์หลายอย่าง ทั้ง
ในด้านร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละคร และสื่ อมวลชน ทั้งทรงรักษาแบบแผนทางวรรณคดีของเก่า และสนับสนุน
อิทธิพลอย่างใหม่ไปด้วยพร้อมกัน ซึ่ งจะสังเกตได้จากงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์มีหลายประเภท ทั้งนว
นิยาย เรื่ องสั้น บทละครเรื่ องศาสนา บทความปลุกใจ ฯลฯ นอกจากจะทรงแสดงพระปรี ชาสามารถด้วยพระองค์
เองแล้ว ยังทรงสนับสนุนส่ งเสริ มข้าราชบริ พารและบุคคลโดยทัว่ ไปในเรื่ องการแต่งหนังสื อด้วย

๙๖
๖
ในระยะหลังรัชกาลที่ ๖ เป็ นต้นมา ปั จจัยที่ช่วยส่ งเสริ มอิทธิพลตะวันตกให้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อ
วรรณกรรมไทย ได้เพิ่มขึ้นอีกหลายประการ เช่น สภาพสังคม และเหตุการณ์บา้ นเมือง ความเจริ ญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ภาพยนตร์ ฯลฯ
๒.๔ ลักษณะอิทธิพลตะวันตกในวรรณกรรมไทย
อิทธิพลตะวันตกที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยมีหลายลักษณะ 7 ที่สาํ คัญ ได้แก่
๑. แปลมาโดยตรง (Translation) มีมาก และทุกประเภททั้งเรื่ องสั้น เรื่ องยาว
บทความเชิงวิชาการ
๒. ดัดแปลงมา (Adaptation) ได้แก่ นวนิยายในยุคแรก เช่น กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ทรงนิพนธ์เรื่ อง สาวเครื อฟ้ า โดยดัดแปลงมาจากอุปรากรเรื่ อง Madame Butterfly นวนิยาย
ของ John Luther Long อุปรากรของ Giacomo Puccini หลวงวิลาศปริ วตั ร ดัดแปลงเรื่ อง ความ
พยาบาท ซึ่ งพระยาสุ รินทรราชา (แม่วนั ) แปลจาก Vendetta ของ Marie Correlli เป็ นเรื่ องความไม่
พยาบาท
๓. นําเค้าเรื่ องมาแต่งใหม่ พระราชนิพนธ์นิทานทองอินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงได้เค้าเรื่ องมาจากชุดนักสื บ Sherlockholm “ทมยันตี” นําเค้าเรื่ อง The Sorrow of
Satan มาแต่งเรื่ อง เงา
๔. นําแนวความคิดมา เช่น เรื่ องสั้นบางเรื่ องของลาวคําหอม มีแนวความคิดแบบเสี ยดสี
สังคม ชี้ความยากแค้นในการดํารงชีวิต เรื่ องของ “ดอกไม้สด” มีแนวความคิดแบบสัจนิยม เสนอชีวิตครอบครัว
หรื อความก้าวหน้าในการวางตัวของสตรี ในสังคม หรื อความคิดแบบเกินความจริ ง (Surrealism) ในงานกวี
นิพนธ์บางบทของ อังคาร กัลป์ ยาณพงศ์ เป็ นต้น
๕. นํารู ปแบบการประพันธ์มาจากตะวันตก ที่เห็นได้ชดั คือ นวนิยาย เรื่ องสั้น นอกจากนี้ยงั มีสาร
คดีประเภทต่างๆ เช่น บทความ บทวิจารณ์ ชีวประวัติ และในด้านร้อยกรอง คือ กลอนเปล่า (Blank Verse)
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รื่ นฤทัย สัจจพันธ์, อิทธิพลต่ างประเทศในวรรณคดีไทย, เอกสารการสอน ชุด วิชาภาษาไทย ๔ หน่วยที่ ๑๓ (กรุ งเทพฯ :
สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๖), หน้า ๒๙๐.

๙๗

๗

๖. ใช้สาํ นวนต่างประเทศ
การใช้คาํ ภาษาอังกฤษทับศัพท์ในบทสนทนา การใช้สาํ นวนที่แปลตรงตัวจากภาษาต่างประเทศ
เช่น ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น (Warm Welcome) การเรี ยกชื่อตัวละครด้วยชื่อสกุล อย่างเช่น นางสุ ริยาบดี
๗. ใช้เทคนิคในการแต่งของตะวันตก ได้แก่ การเสนอเรื่ อง การวางโครงเรื่ อง เทคนิค
ในการเปิ ด – ปิ ด เรื่ อง การเล่าย้อนหลัง (Flash back) การใช้กระแสสํานึก (Stream of Conciousness)
การเขียนในรู ปของจดหมายโต้ตอบ
๓. ลักษณะวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
ภายหลังได้รับอิทธิพลตะวันตกแล้ว วงวรรณกรรมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่ องต่อไปนี้
๓.๑ วรรณกรรมร้ อยแก้ว
๑. เปลี่ยนแปลงในเรื่ องรู ปแบบ (Form) สมัยก่อนรัชกาลที่ ๔ เป็ นแบบนิทาน พงศาวดาร และสาร
คดี อันเป็ นหลักฐานทางบ้านเมือง เช่น จดหมายเหตุ กฎหมาย หรื อตํารับตําราต่างๆ เมื่อได้รับอิทธิพลตะวันตก
แล้วได้เปลี่ยนไปมีรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น สารคดีแบบประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ ท่องเที่ยว ด้านบันเทิง มี นว
นิยาย เรื่ องสั้น และเริ่ มนิยมใช้เครื่ องหมายวรรคตอนต่างๆ เช่น เครื่ องหมายอัญประกาศในนวนิยายและเรื่ องสั้น
เพื่อแสดงว่าเป็ นบทสนทนา
๒. เปลี่ยนแปลงด้านเนื้อเรื่ อง เนื้อเรื่ องโดยเฉพาะของนวนิยายได้ขยายออกกว้างเป็ น
แนวจิตวิทยา
เช่น
เรื่ องจันดารา
ของ อุษณา เพลิงธรรม
แนวการเมือง
เช่น
ระย้า
ของ สด กูรมะโรหิ ต
แลไปข้างหน้า
ของ ศรี บูรพา
แนวเสี ยดสี สังคม เช่น
สามก๊กฉบับนายทุน
ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
แนวอุดมการณ์สังคม
เช่น
เรื่ องปิ ศาจ
ของ เสนีย ์ เสาวพงศ์
ดร. ลูกทุ่ง
ของ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุ วรรณ
ด้านความคิดในการผูกเรื่ อง ก็ขยายกว้างขวางออก เช่น การใช้สุนขั เป็ นสื่ อความรัก (บางคนเรี ยกว่า
ปล่อยหมาอุปการ) เช่น เรื่ องนิกกับพิม ของ ว.ณ ประมวญมารค การสมสู่กบั สัตว์ เช่น เรื่ อง สัญชาตญาณมืด ของ
อ. อุดากร

๙๘

๘
๓. เปลี่ยนแปลงด้านแนวความคิดหรื อปรัชญาของเรื่ อง ได้มีแนวความคิดทางวรรณกรรมของตะวันตก
เช่น แนวความคิดสัจนิยม (Naturalism) คือ การกล่าวถึงชีวติ เฉพาะด้านลําบากยากแค้น ตัวอย่าง คือ ฟ้ าบ่ก้ นั
ของ ลาวคําหอม หรื อแบบสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) ในคลื่นลูกใหม่ เป็ นต้น แสดงว่านักเขียนได้สนใจที่
จะแสวงหาแนวทางในการเขียนให้แปลกแตกต่างออกไป
๔. ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคในการเปิ ด ปิ ดเรื่ อง ในการดําเนินเรื่ องให้น่าสนใจ
ยิง่ ขึ้น เช่น การเล่าย้อนหลัง เทคนิคในการใช้บทสนทนา ใช้สัญลักษณ์ การแสดงทรรศนะต่างๆ โดยใช้ตวั ละคร
เหล่านี้เป็ นตัวอย่าง นวนิยายเรื่ อง เขาชื่อกานต์ ของ สุ วรรณี สุ คนธา ซึ่ งได้รับรางวัลของ สปอ. ว่าเป็ นนวนิยาย
ดีเยีย่ มประจํา พ.ศ. ๒๕๑๔ ก็ได้รับการพิจารณาว่าเป็ นเรื่ องที่แสดงฝี มือด้านเทคนิคการแต่งเป็ นอันมาก
๕. การเผยแพร่ ในสื่ อสารมวลชน วารสาร นิ ตยสารต่างๆ ซึ่ งมีเนื้อเรื่ องที่ช่วยให้ความรู้ความ
เคลื่อนไหว ข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้ความรู้ ความคิด ความเห็นต่างๆ ตลอดจนเรื่ อง
บันเทิง ขนาดสั้น ขนาดยาวไว้ดว้ ย ปรากฏอยูใ่ นสื่ อสารมวลชนเหล่านี้ ขยายตัวอย่างกว้างขวางในด้านจํานวน
ผูอ้ ่าน ผูส้ นใจ
ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ก็เป็ นสื่ อสารมวลชนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่ งได้เผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้
ความคิด และการบันเทิง ในรู ปของเสี ยงและภาพ แต่กม็ ีบทอันเป็ นวรรณกรรมประกอบอยูด่ ว้ ย จึงทําให้การ
เปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไปถึงประชาชนโดยรวดเร็ วและกว้างขวาง
๖. การวิจารณ์ นับเป็ นแนวการเขียนแบบสารคดีที่เริ่ มมีมาแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบนั มี
นักวิจารณ์เพิ่มขึ้นและมีหลักสู ตรการศึกษาวรรณคดีวจิ ารณ์ในมหาวิทยาลัย
๗. อาชีพนักเขียน แต่เดิมนักเขียนเขียนด้วยใจรัก เขียนด้วยความพอใจที่จะเขียน
ค่าตอบแทนตํ่า ต่อมาการเขียนค่อยๆ เปลี่ยนแปลงได้รับความนิยมสูง ค่าตอบแทนสูง นักเขียนหลายคนถือการ
เขียนเป็ นอาชีพหลักได้ จึงนับว่า การเขียนหนังสื อเป็ นอาชีพอิสระ มีความสําคัญ และจะขยายตัวสูงขึ้นตามระดับ
การศึกษาของประชาชน

๙๙
๙
๘. การรวมกลุ่มนักเขียน มีการรวมกันเข้าเป็ นสมาคม เป็ นชมรม เป็ นกลุ่มของนักเขียน
เช่น สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งมีบทบาทสําคัญมากในวงการนักเขียน
นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มหรื อสมาคมที่สนับสนุนวรรณกรรมโดยตรงหลายประเภท เช่น สมาคมภาษาและหนังสื อ
ชุมนุมภาษาไทย หรื อชุมนุมวรรณศิลป์ ของสถาบันต่างๆ สมาคมห้องสมุด ฯลฯ
๓.๒ วรรณกรรมร้ อยกรอง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยโบราณ ดังนี้
๑. มีขนาดสั้นและเสนอข้อคิดอันใดอันหนึ่งเป็ นทํานองสื่ อสาร (Message) โคลงกลอน
ของครู เทพ เรี ยกได้วา่ เริ่ มลักษณะวรรณกรรมปัจจุบนั ประเภทร้อยกรองอย่างแท้จริ ง เป็ นกาพย์กลอนแห่ง
ความคิดมากกว่ากาพย์กลอนแห่งอารมณ์ การประพันธ์บทร้อยกรองเรื่ องยาวยังมีอยูบ่ า้ ง แต่นอ้ ยมาก ส่ วนมากมัก
เป็ นเรื่ องยาวแต่แยกเป็ นบทสั้นๆ บทหนึ่งความคิดหนึ่ง เช่น ลํานําภูกระดึง ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ เรื่ องยาว
แบบโบราณมีบา้ ง เช่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ของ กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
ลิลิตสมเด็จพระเจ้าตากสิ น ของ พิศาล เสนะเวส
๒. สนใจเรื่ องฉันทลักษณ์นอ้ ยกว่าความคิด เช่น งานของ อังคาร กัลยาณพงศ์ ซึ่ งเขียน
ผิดแบบแผนไปบ้าง หรื อวางรู ปให้แปลก เช่น ร้อยกรองของ จ่าง แซ่ต้ งั
๓. เนื้อเรื่ องกว้างขวางออก มีท้ งั การเมือง สังคม สภาพการณ์ปัจจุบนั กล่าวถึง
พฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อมแท้จริ งของมนุษย์ มากกว่าเรื่ องไกลตัว หรื อในอุดมคติ เช่น เรื่ องจันทร์เจ้า ของ กุล
ทรัพย์ รุ่ งฤดี มีเนื้อเรื่ องกล่าวถึงยานอวกาศไปสู่ ดวงจันทร์
๔. การใช้ถอ้ ยคํา มีลกั ษณะกร้าวแกร่ ง ถึงขั้นก้าวร้าวก็มี มีการนําคําที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันมาใช้ในร้อยกรอง ส่ วนความคิดมักรุ นแรง มุ่งให้สะเทือนใจด้านสัจธรรมมากกว่าความไพเราะ
๕. ยอมรับอิทธิ พลร้อยกรองของต่างประเทศ เช่น ไฮกุ ของญี่ปุ่น กลอนเปล่า ของ
อังกฤษ
๖. บทละคร บทละครร้อยกรองมีวิธีแสดงและบทเป็ นแบบตะวันตก เช่น บทละครเรื่ อง
มัทนะพาธา เรื่ องเงาะป่ า โรเมโอและจูเลียต ต่อๆ มานิยมบทละครประเภทร้อยแก้วซึ่ งมักแปลงจากเรื่ องของ
ต่างประเทศ เช่น หลวงจําเนียรเดินทาง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั การเมืองเรื่ อง
รัก ของหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล รถรางคันนั้นชื่อปรารถนา ของ มัทรี รัตนิน

๑๐๐
๑๐
สรุ ปได้วา่ ลักษณะวรรณกรรมไทยในปัจจุบนั โดยเฉพาะร้อยแก้วได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
ลักษณะวรรณกรรมไทยโบราณ โดยได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตก ทั้งในด้านรู ปแบบและแนวความคิด
ส่ วนร้อยกรองนั้นยังคงดํารงรักษารู ปแบบฉันทลักษณ์ของไทยไว้ค่อนข้างมัน่ คง แต่วธิ ีเสนอเรื่ องแนวความคิด
และปรัชญาในวรรณกรรมร้อยกรอง ได้เปลี่ยนแปลงกว้างขวางขึ้นตามแนวทางของตะวันตก

๑๐๑
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ข. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗

ความเดิม

ค. การบรรยาย

ง. ใช้เท่าที่จาํ เป็ น

ง. การประชุม

๑๐๘

ก. ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่ องนี้ กบว. พิจารณาแล้ว
ข. ทส.ปช. ๒๕ จว. ภาคกลางชุมนุมสวนสนาม
ค. ผบก.ภ.๑ ยืนยันสองคดีน้ ีอย่างเที่ยงธรรม

๒๕. คํา นายกรัฐมนตรี ควรใช้อกั ษรย่อในการจดบันทึกอย่างไร
ค. น.ร.ม.

ง. น.ม.

ค. จดประเด็นสําคัญและพลความบางส่ วน

๒๗. การจดบันทึกการสัมภาษณ์มีหลักสําคัญอย่างไร
ข. จดทั้งคําถามและคําตอบโดยแยกจากกัน

๒๘. การจดบันทึกการอภิปรายเป็ นคณะมีหลักสําคัญอย่างไร
ก. จดเฉพาะข้อความสําคัญของผูอ้ ภิปรายแต่ละคนทุกครั้งที่พดู

๑๐๙

๒๙. การจดบันทึกการประชุมมีหลักสําคัญอย่างไร

๓๑. การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่บนั ทึกได้จากหนังสื อพิมพ์ตอ้ งบอก
ก. ชื่อหนังสื อพิมพ์ ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่ อง วัน เดือน ปี เลขหน้า

ถ้อยคําของตนเองโดยไม่ต่อเติม

๑๑๐

จากภาษิตต่างๆ เหล่านี้คงทําให้ท่านผูฟ้ ังเห็นความสําคัญของการพูด ซึ่ งเป็ น
ลักษณะหนึ่งของการใช้ภาษา ถ้าเรามีศิลปะในการใช้ภาษาหรื อใช้ภาษาได้ดี
ประโยชน์กจ็ ะเกิดขึ้นแก่เรา และแก่ผอู ้ ื่นด้วย ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นก็คือ ผูท้ ี่ฟังเราพูด
นั้นก็จะมีแต่ความสบายใจ

๑๑๑

๓๖. การจดบันทึกข้อใด ไม่ตรง กับข้อเท็จจริ งในข้อความต่อไปนี้
เขาต้องการให้เราเปิ ดตลาดให้แก่บุหรี่ ต่างประเทศมากขึ้น เพราะเท่าที่เป็ นอยู่
นั้นไม่เป็ นธรรมเราตอบเขาว่าไม่ใช่เรื่ องความเป็ นธรรมทางการค้าอย่างเดียว แต่เป็ น
เรื่ องของคุณธรรม และมนุษยธรรมด้วย เพราะบุหรี่ ทาํ ลายสุ ขภาพ
ก. เขาพูดถึงความยุติธรรมทางการค้า
ข. เราพูดถึงสุ ขภาพของประชาชน
ค. เขาต้องการขยายตลาดบุหรี่
ง. เราต้องการปิ ดตลาดบุหรี่
๓๗. ข้อใดใช้เป็ นคํานําได้เหมาะสมที่สุด
ก. ผูใ้ หญ่ตอ้ งรี บหาทางแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนก่อนที่
จะสายเกินแก้
ข. อาการของไข้หวัดที่เป็ นกันมากในขณะนี้เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่
ค. นักวิจยั ในปัจจุบนั หาสาเหตุของโรคต่างๆ โดยศึกษาจากพืชกันมากขึ้น
ง. ปัจจุบนั มนุษย์กาํ ลังเข้าสู่ ยคุ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่ยคุ อุตสาหกรรม
๓๘. ข้อความที่กล่าวถึงจุดประสงค์ ขอบเขต เนื้อหา อาจกล่าวขอบคุณผูม้ ีส่วน
ช่วยเหลือ เป็ นส่ วนประกอบในการเขียนรายงานคือส่ วนใด
ก. หน้าบรรณานุกรม
ข. หน้าบอกตอน
ค. หน้าสารบัญ
ง. หน้าคํานํา
๓๙. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ วนประกอบของรายงาน
ก. ส่ วนโครงเรื่ อง
ข. ส่ วนท้ายเล่ม
ค. ส่ วนปกนอก
ง. ส่ วนต้นเล่ม
๔๐. ข้อใดเป็ นส่ วนสําคัญที่สุดของการเขียนรายงานทางวิชาการ
ก. ส่ วนนํา
ข. เนื้อหา
ค. คํานํา
ง. สรุ ป
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๔๑. ข้อใดเป็ นการเขียนเชิงอรรถ
ก. สัมภาษณ์ กระมล ทองธรรมชาติ, คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ๒ กันยายน ๒๕๒๑.
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๔๙ – ๕๑.
ค. โกวิทย์ วรพิพฒั น์. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สัมภาษณ์, ๑๒ มีนาคม
๒๕๓๕.
ง. แดง เมืองนนท์. “จัตุรัสการศึกษา” เดลินิวส์ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๗) : ๒.
จากเชิงอรรถต่อไปนี้ ตอบคําถามข้อ ๔๒ – ๔๔
๑

บุญส่ง เลขะกุล. ธรรมชาตินานาสัตว์, หน้า ๓๑
๒
ผ่อง เล่งอี้ และคณะ, สัตว์ปาสงวนและสัตว์ปาคุ้มครอง, หน้า ๓๕๔
๓
บุญส่ง เลขะกุล. เรื่องเดิม, หน้า ๔๐
๔
ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมไทย เล่ม ๗, หน้า ๔๓๘๙
๕
วิภา กงกะนันทน์. วรรณคดีศึกษา, หน้า ๑๐
๖
เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
๗
ผ่อง เล่งอี้ และคณะ. เรื่องเดิม, หน้าเดียวกัน
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ท.กล้วยไม้ ณ อยุธยา. สองร้อยปแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, หน้า ๗
๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕

๔๒. คํา เรื่ องเดิม ในเชิงอรรถที่ ๓ หมายถึงหนังสื อเรื่ องใด
ก. สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุม้ ครอง ข. ธรรมชาตินานาสัตว์
ค. สารานุกรมไทย
ง. วรรณคดีศึกษา
๔๓. คํา เรื่ องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน ในเชิงอรรถข้อ ๖ หมายถึงหนังสื อเรื่ อง
ใด ตามข้อ ๔๒
ก. ข้อ ง
ข. ข้อ ค
ค. ข้อ ข
ง. ข้อ ก
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อะไร
ก. สํานักพิมพ์
ข. พิมพ์ครั้งที่
ค. โรงพิมพ์
ง. พ.ศ.
๔๖. คุณสมบัติในข้อใด ไม่ เกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรม
ก. เป็ นส่ วนที่นบั ว่าเป็ นหัวใจของการเขียนรายงาน
ข. เป็ นส่วนอ้างอิงที่อยูห่ น้าสุ ดท้ายของรายงาน
ค. เป็ นส่วนที่เขียนรายชื่อเอกสารอ้างอิง
ง. เป็ นส่วนที่อยูถ่ ดั จากเนื้อเรื่ อง
๔๗. ส่ วนที่อยูห่ น้าสุ ดท้ายของรายงานเรี ยกว่าอะไร
ก. บรรณานุกรม
ข. หนังสื ออุเทศ
ค. เชิงอรรถ
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ก. การอธิบายเพิ่มเติมของเนื้อหา
ข. การขยายความให้ชดั เจนขึ้น
ค. แหล่งที่มาของข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อ
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การเขียนรายงานเรี ยกว่าอะไร
ก. การเขียนเชิงอรรถ
ข. อัญประภาษ
ค. อัญประกาศ
ง. เชิงอรรถ
๕๐. ข้อใดเขียนบรรณานุกรมของหนังสื อ ไม่ ถูกต้อง
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