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The objective of this thesis is to study and classify the categories and 
composition of non-fiction for children of ages 6-11. In addition to this, the thesis 
studies the style of language use in non-fiction for children by examining the 34 non-
fiction stories which have received awards from National Committee for Book 
Development in the period 1986-1999. 

The thesis shows that non-fiction for children can be divided into 6 
categories : Animal, Plant, Personal, Place, Object and General.  It also shows that the 
non-fiction employs 2 strategies of presentation : performer presentation strategy and 
non-performer presentation strategy. 

The study of composition of the non-fiction for children found that it 
consists of 3 parts : an introduction part, an information part, and a conclusion.  The 
introduction employs one of 8 tactics of story opening. The conclusion utilises one of 
11 possible tactics of story closing. 

The study of the language use in non-fiction for children found that 9 
different styles of word use are applied.  The majority of the sentences used is 
compound sentence.  There are 11 kinds of cohesions,  5 kinds of discourses. Tactical 
writing is used for narration most and figure of speech used simile. 

The thesis concludes that what makes non-fiction for children outstanding, 
is the writer’s ability to select a language composition that is suitable for the target 
group, making children read with interest and curiosity. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร  โทรทัศน  วิทยุ เขามามีบทบาทตอการ
รับความรู ขาวสาร และขอมูลของเราเปนอยางมาก  เนื่องจากเปนสื่อที่รวดเร็วและทันสมัย 
สามารถเขาถึงผูรับไดอยางสะดวก รวดเร็ว  แตส่ือเหลานี้ก็ไมอาจลดบทบาท และความสําคัญของ
หนังสือซึ่งเปนสื่ออีกประเภทหนึ่งลงไปได เพราะหนังสือเปนสื่อที่ไมจํากัดเวลาและสถานที่ในการ
รับรู ไมจําเปนตองมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส     ไมจําเปนตองมีความรูศาสตรอ่ืนๆ    หรือการใช
เครื่องมือ  เพียงแตอานออกก็สามารถแสวงหาความรูได  นอกจากนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การพิมพ สงผลใหมีการพิมพหนังสือเผยแพรเปนจํานวนมาก เพื่อสนองความตองการของผูที่รัก
การอานทั้งเด็กและผูใหญ  ดังนั้นสํานักพิมพตางๆ จึงผลิตหนังสือหลายประเภทออกมาจําหนาย
มากมาย เพื่อตอบสนองความตองการ  และส่ิงที่นาสังเกตคือ ในปจจุบันมีหนังสือสําหรับเด็กพิมพ
เผยแพรมากกวาสมัยกอน ทําใหเด็กสามารถเลือกอานหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจ
ของตน 

หนังสือสําหรับเด็กเปนหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเด็กใชในการฟง  การอาน  และการ
เรียนรู ดวยเนื้อหาสาระที่มุงใหความรู ความคิด และสาระอันเปนประโยชนตอเด็ก  หรือใหความ
เพลิดเพลินและจรรโลงจิตใจของเด็กอยางใดอยางหนึ่ง  หรือใหทั้งความรูและความเพลิดเพลิน  
เด็กจึงควรอานหนังสือสําหรับเด็กที่เหมาะสมกับวัยของตน  ทั้งในดานเนื้อหา  แนวการเขียน  
ภาษา  และรูปลักษณของหนังสือ๑ การที่เด็กไดอานหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของตน  นอกจากจะ
ชวยเสริมสรางประสบการณใหมๆ ชวยเปดโลกทัศน ฝกการใชภาษา  และสรางนิสัยรักการอาน
ใหแกเด็กแลว ยังอาจชวยใหเด็กเติบโตขึ้นอยางมีความคิด  วิจารณญาณ  เปนผูใหญที่ดี 

นับต้ังแตป พ.ศ.๒๕๒๒  ซึ่งเปนปที่องคการสหประชาชาติประกาศใหเปนปเด็กสากล
เปนตนมา จนกระทั่งปจจุบันรัฐบาลและเอกชน ไดสนใจและรวมมือกันอยางจริงจังในการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก      ทั้งนี้เพราะตระหนักถึงความสําคัญวาหนังสือดีมี

                                                  
๑ จินตนา  ใบกาซูยี, เทคนิคการเขียนหนงัสือสําหรับเด็ก  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา 

ลาดพราว, ๒๕๔๒ ), ก. 
๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒
 

                                                 

คุณภาพจะชวยใหเด็กเติบโตเปนพลเมืองที่ดีในอนาคต และชวยพัฒนาการเรียนรูดานภาษาของ
เด็กใหเจริญงอกงามได  หนังสือสําหรับเด็กที่ผลิตและจําหนายในปจจุบันนี้จึงมีการพัฒนาทั้ง
ทางดานคุณภาพ  และปริมาณการผลิตอยางตอเนื่อง  สงผลใหหนังสือสําหรับเด็กมีอยูหลาย
ประเภท  หากจําแนกประเภทหนังสือสําหรับเด็กตามเกณฑในการประกวดหนังสือดีเดนในงาน
สัปดาหหนังสือแหงชาติ จะเห็นวามีอยู ๕ ประเภท  ไดแก  หนังสือสําหรับเด็กเริ่มหัดอาน  หนังสือ
สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ( อายุ ๖ - ๑๑ ป )      แบงเปนบันเทิงคดี และสารคดี  หนังสือสําหรับ
เด็กกอนวัยรุน ( อายุ ๑๒ - ๑๔ ป ) แบงเปนบันเทิงคดี สารคดี และคําประพันธ   หนังสือการตูน
และนวนิยายภาพสําหรับเด็ก  และหนังสือสวยงาม  ทั้งนี้หนังสือแตละประเภทยังสามารถจําแนก
ตามเกณฑอ่ืนเปนประเภทยอยอีกหลายประเภท๒          

 ผูศึกษาพบวามีการศึกษาวิจัยหนังสือสําหรับเด็กหลายเรื่อง เชน กรรณิการ นาคอยู 
ศึกษาเรื่อง“การวิเคราะหหนังสือสําหรับเด็กวัย ๖-๙ ป ที่พิมพในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๐ 
- ๒๕๒๒“     วรรณี  ศิริสุนทร ศึกษาเรื่อง“การวิเคราะหหนังสือภาษาไทยสําหรับเด็กฉบับชนะการ
ประกวดตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓“     วรรณา  ชัยเลิศ ศึกษาเรื่อง“การวิเคราะหสารคดี
สําหรับเด็กกอนวัยรุน ที่ชนะการประกวดหนังสือของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ 
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๘“    พัชรีย  จําปา ศึกษาเรื่อง“วัจนลีลาในวรรณกรรมสําหรับเด็ก” 
การศึกษาสองเรื่องแรกเปนการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา ลักษณะรูปเลม ภาพประกอบ และการใช
ภาษา  การศึกษาเรื่องที่สามเปนการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง กลวิธีการนําเสนอ และคุณคาที่
เหมาะสมควรไดรับรางวัล  สวนเรื่องที่ส่ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการใชภาษาในหนังสือสําหรับ
เด็กประเภทบันเทิงคดีอายุ ๖–๑๑ ป ฉบับชนะการประกวดงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๕ โดยงานวิจัยของพัชรีย จําปา ไดชี้ใหเห็นวา การใชภาษาในหนังสือสําหรับ
เด็กควรใชภาษางาย  ส่ือความหมายตรงตัว  คําที่กอใหเกิดภาพและความรูสึก  คําที่มุงใหเกิด
ความสนุก และควรใชประโยคสั้น  ประโยคเปรียบเทียบ  รวมทั้งมีการใชภาพพจนดวย  ดังนั้น
งานวิจัยเรื่องนี้นับวาเปนแรงบันดาลใจใหผูศึกษาสนใจจะศึกษาลีลาการใชภาษาในหนังสือสําหรับ
เด็กประเภทอื่นๆ 

เมื่อพิจารณาหนังสือสําหรับเด็กประเภทอื่นๆผูศึกษาเห็นวาหนังสือสารคดีมีบทบาท
ในการสงเสริมความรูสําหรับเด็ก เปนอาหารสมองที่มีคุณคา และเสริมสรางสติปญญา เพื่อใหกาว
ไปสูความเปนผูใหญที่มีคุณภาพ  การที่สารคดีมีลักษณะเปนหนังสือกึ่งวิชาการ คือเปนงานเขียน

 

 
๒ ดูรายละเอียดในบทที่ ๒ ไดจากหนา ๑๘ 
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เพื่อมุงใหความรู ความคิด และเนื้อหาสาระที่เปนขอเท็จจริงซึ่งสามารถอางหลักฐานหรือระบุ
แหลงที่มาได   ผูเขียนจะตองมีกลวิธีที่สามารถายทอดเนื้อหาสาระ     และขอเท็จจริงตางๆไดอยาง
เหมาะสม  ทําใหเด็กซึ่งเปนวัยที่มีวุฒิภาวะไมสูงเกิดความอยากอานหนังสือที่มีลักษณะกึง่วชิาการ 
โดยที่เปดอานตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทายอยางไมเบื่อหนาย 

นักวิชาการหลายทานกลาวถึงการใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กไวดังนี้ 
ปราณี  เชียงทอง๓ กลาวถึงการเขียนเรื่องประเภทสารคดีสําหรับเด็กสรุปไดวา “การ

ใชภาษาเปนสิ่งจําเปนมากที่จะตองใหถูกตองตรงความหมาย  หลีกเลี่ยงการใชคําศัพทหรือคําที่
ยากเกินไป  ใชคําส้ัน  งาย  กระชับรัดกุม  การสะกดการันตถูกตอง” 

นอกจากนี้จินตนา  ใบกาซูยี๔    ยังกลาวถึงภาษาที่ใชในหนังสือสําหรับเด็กประเภท
สารคดีไววา 
         หนังสือสําหรับเด็กตองใชคํางาย ที่ไมตองแปลซ้ําอีกครั้งหนึ่งหลีกเลี่ยงคําศัพทยากๆ  
         หรือคําศัพททางวิชาการตาง ๆ    ใชประโยคสั้น ๆ    หนังสือสําหรับเด็กเล็กใชคําและ 
         ประโยคซ้ําๆ กันใหมาก…     เด็กเขาใจเรื่องราวจากคําที่อาน      ถาเขาใจคําก็เขาใจ 
         ประโยค    และเขาใจเรื่อง    หนังสือสําหรับเด็กจึงตองใชคําและประโยคที่เด็กวัยนั้น 
         ไดเรียนรูและทราบความหมายแลว 
 

จากแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา  ภาษาที่ใชในการเขียนหนังสือสารคดี
สําหรับเด็กนั้นควรใชคํางายๆ  ประโยคสั้นๆ  การเชื่อมโยงความไมตองมีมากเหมือนหนังสือ
สําหรับผูใหญ  แตถึงแมวาหนังสือสารคดีสําหรับเด็กจะมีลักษณะการใชภาษาดังกลาว  แตจาก
การศึกษาขอมูลเบื้องตน ผูศึกษาพบวา  หนังสือสารคดีสําหรับเด็กมีลีลาการใชภาษา ที่แสดงถึง
ลีลาทางวรรณศิลปเพื่อการสื่อสารที่ใหอารมณ  ความรูสึกในลักษณะตางๆ ของผูเขียนสอดแทรก
อยู  ทั้งนี้เพื่อใหงานเขียนที่มีลักษณะกึ่งวิชาการนาสนใจยิ่งขึ้น ดังตัวอยางการใชภาษาตอไปนี้ 

การใชคํากริยาแสดงสภาพเพื่อแสดงสภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่สงผลใหผูอานเกิดภาพ 
และเห็นสภาพของสิ่งที่กลาวถึงไดอยางชัดเจน ดังตัวอยาง 

นกยูงชอบนอนบนที่สูง เพราะมันมีหางยาวเปนมันระยับ 
       ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๓) 

                                                  
๓ ปราณี  เชียงทอง, วรรณกรรมสําหรับเด็ก ( กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๒๖ ), ๑๓๕ - ๑๓๖. 

 
๔ จินตนา  ใบกาซูยี,  เทคนิคการเขียนหนงัสือสําหรับเด็ก , ๑๔. 
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แตนหมอด… ปกบางใสแจวคลุมตลอดลําตัว 
             ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๑๐)  
 

การใชประโยค จะพบวาประโยคนั้นมีลักษณะการเชื่อมโยงความ เชนการเชื่อมโยง
ความโดยใชคําเชื่อมที่แสดงความเปนเหตุเปนผล ดังตัวอยาง 

นกยูงทุกชนิดมีจํานวนลดนอยลงจนเปนสัตวที่หายาก 
เพราะถูกไลลาไปเปนอาหาร แลวนําขนหางของมันไป 
ทําเครื่องประดับที่สวยงาม มีราคาแพงอีกดวย 

       ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๑๔ ) 
 

การใชอธิบายโวหาร  เพื่ออธิบายถึงลําดับข้ันตอน  ทําใหผูอานเขาใจและเห็นภาพ 
ดังตัวอยาง 

อีกพวกหนึ่งเรียกวา “ตัวเบียน”  มีวิธีการลาเหยื่อที่พิสดาร 
ออกไปคือ สามารถฆาเหยื่อไดอยางงายดาย แมวาจะมอง 
ไมเห็นตัวเหยื่อเลยก็ตาม  โดยจะใชหนวดสอดเขาไปตามรู 
หรือโพรงไม จนพบที่หลบซอน…ทันทีที่พบมันจะวางไขบน 
ตัวหรือใกลๆ ตัวหนอนนั้น   เมื่อตัวออนฟกออกมาจากไขก็ 
จะเริ่มกัดกินตัวหนอนทีละเล็กละนอย  จนเหยื่อคอยๆตาย 
ไปอยางชาๆ 

                ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๗) 
 

การใชภาพพจนความเปรียบแบบอุปมา  เพื่อใชในการบอกลักษณะรูปรางใหผูอาน
เห็นภาพไดชัดเจนขึ้น ดังตัวอยาง 
  บางตัวมีลักษณะพิเศษอยางคาดไมถึง  มีหนวดเรียวยาว 
  เปรียบเสมือนเรดารที่สามารถคนพบแหลงที่หลบซอน… 
                ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๕) 
 

จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา การใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กถึงแม
จะเปนการใชภาษาที่งาย  แตก็ยังคงมีลีลาทางวรรณศิลปสอดแทรกอยู ทั้งดานการใชคํา ประโยค 
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โวหาร และภาพพจน ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงมีความสนใจและตองการศึกษาลีลาการใชภาษาใน
หนังสือสารคดีสําหรับเด็ก เพื่อศึกษาวาหนังสือสารคดีสําหรับเด็กที่มีเนื้อหาวิชาการนั้นมีลีลาการ
ใชภาษาที่นาสนใจที่สงผลใหเด็กสามารถอานไดอยางไมรูสึกเบื่อ  โดยหนังสือสารคดีสําหรับเด็กที่
ผูศึกษานํามาศึกษาไดแก     หนังสือเร่ืองที่ชนะการประกวดของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ
แหงชาติ เพราะผูศึกษาเห็นวาหนังสือที่ชนะการประกวดเปนหนังสือที่ดีที่คนทั่วไปยอมรับ 
 
ความมุงหมายของการศึกษา 

๑.  ศึกษาเนื้อหา  องคประกอบ  และจําแนกประเภทหนังสือสารคดีสําหรับเด็กอายุ 
๖ - ๑๑  ป 

๒. ศึกษาลีลาการใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กอายุ ๖ - ๑๑ ป  ไดแก  คํา  
ประโยค  โวหาร  และภาพพจน   
 
สมมติฐานของการศึกษา 

ลีลาการใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กอายุ  ๖ - ๑๑  ป  มีบทบาทสําคัญใน
การถายทอดเรื่องราวและขอมูลที่เปนขอเท็จจริง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

๑.  ศึกษาลีลาการใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กอาย ๖–๑๑ ป เฉพาะเรื่องที่
ไดรับรางวัลของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ  ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๒ จํานวน ๓๔ 
เร่ือง 

๒.  ไมศึกษาเรื่องคุณคา และทัศนคติของผูเขียน 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 

๑.  การสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
๒. การคัดเลือกหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก โดยผูศึกษามีเกณฑในการคัดเลือกหนังสือ

คือ 
๒.๑  ตองเปนหนังสือสารคดีสําหรับเด็กอายุ ๖ - ๑๑ ป  ฉบับชนะการประกวด

ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๒  ทั้งที่ไดรับรางวัลดีเดน 
และรางวัลชมเชย  เหตุผลที่เลือกหนังสือซ่ึงไดรับรางวัลต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๙  เนื่องจากเปนปแรกที่

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖
 

มีการจําแนกประเภทหนังสือสําหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ป     ที่สงเขาประกวดเปนบันเทิงคดี และ
สารคดี 

๒.๒ หนังสือสารคดีสําหรับเด็กที่เลือกมาศึกษา ตองเปนหนังสือสารคดีสําหรับ
เด็กที่เขียนเปนรอยแกวเทานั้น 

 หนังสือสารคดีสําหรับเด็กที่คัดเลือกมาศึกษามีจํานวน ๓๔ เร่ืองดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง ผูแตง รางวลั ป 
๑ พืชที่เปนพิษ สิรินทร  ชวงโชติ ดีเดน ๒๕๒๙ 
๒ กีฬาโอลิมปกสัตว พลับพลงึ  มูลศิลป ชมเชย ๒๕๒๙ 
๓ นกยงู กิ่งบุญ  ธีรชาติ ชมเชย ๒๕๒๙ 
๔ สัตวใตทะเล นิเชษฐ  ตุลาทพิย ชมเชย ๒๕๒๙ 
๕ นกเงือกไทย  ภู  ตะนาวศร ี ดีเดน ๒๕๓๐ 
๖ ธง ปรีดา  ปญญาจันทร ชมเชย ๒๕๓๐ 
๗ เพื่อนชาวดอย ทัศนีย  ศรีมงคล ชมเชย ๒๕๓๐ 
๘ สัตวเล็กๆที่มพีิษ สิรินทร  ชวงโชติ 

นันทนา ประจวบเหมาะ 
ชมเชย ๒๕๓๐ 

๙ ตัวไหมของกะพอ สมนึก  พานิชกิจ ดีเดน ๒๕๓๑ 
๑๐ คาวคาวกิตติไทย ภู  ตะนาวศร ี ชมเชย ๒๕๓๑ 
๑๑ นกขุนทองไทย ภู  ตะนาวศร ี ชมเชย ๒๕๓๑ 
๑๒ เลี่ยงภัยใกลตวั พญ. ลลิตา  ธรีะศิริ ชมเชย ๒๕๓๑ 
๑๓ ถุงทอง เทพธดิาแหงปาสยาม วินัย  รอดจาย ชมเชย ๒๕๓๒ 
๑๔ บางแสน ปรีชา  สุวรรณพินิจ ชมเชย ๒๕๓๒ 
๑๕ แมวเอยแมวเหมียว วิริยะ  สิริสิงห ชมเชย ๒๕๓๒ 
๑๖ สวนมะมวงจากดวงดาว สมนึก  พานิชกิจ ชมเชย ๒๕๓๒ 
๑๗ ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร พลโทดาํเนิร  เลขะกุล ดีเดน ๒๕๓๔ 
๑๘ กระเต็นนอยหลงรัง พีระพล  ธนะพานิช ชมเชย ๒๕๓๔ 
๑๙ กวางสามเขา และกวางหาเขา พิสุทธิ ์ เอกอํานวย ชมเชย ๒๕๓๔ 
๒๐ สมสูกลูกไม วรวัฒน  อินอากร ชมเชย ๒๕๓๔ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง ผูแตง รางวลั ป 
๒๑ แมวไทย ศรี  เกศมณ ี ชมเชย ๒๕๓๕ 
๒๒ นกแตวแรวทองดํา  วาว  เจาพระยา ชมเชย ๒๕๓๕ 
๒๓ หิ่งหอย เพชรประดับไพร พลโทดาํเนิร  เลขะกุล ชมเชย ๒๕๓๕ 
๒๔ ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว พลโทดาํเนิร  เลขะกุล ชมเชย ๒๕๓๖ 
๒๕ ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก สุภกานต  อินอากร ชมเชย ๒๕๓๖ 
๒๖ แมงมุม พรานกลางอากาศ พลโทดาํเนิร  เลขะกุล ชมเชย ๒๕๓๖ 
๒๗ แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ครรชิต  มนูญผล ชมเชย ๒๕๓๗ 
๒๘ ผีเสื้อหนอนแกวสม    เจาแกวลาย  

เจาแกวเขยีว ผูนาสงสาร 
จีรนุช  เอกอํานวย ชมเชย ๒๕๓๗ 

๒๙ ศรีสัชนาลัย  จุฬรักษ  ดําริหกุล ดีเดน ๒๕๓๘ 
๓๐ กําเนิดจักรวาล สิบมิติ ชมเชย ๒๕๓๘ 
๓๑ เครื่องตามประทีป วุฒิพงศ  คีรีวงศ ชมเชย ๒๕๓๘ 
๓๒ สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย วลัญช  เวสารัช ชมเชย ๒๕๓๘ 
๓๓ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทิพยวรรณ  แสวงศร ี ชมเชย ๒๕๔๐ 
๓๔ โทรศัพทที่เราใช สิรินทร  ชวงโชติ ชมเชย ๒๕๔๒ 

 
หมายเหตุ  ในป พ.ศ. ๒๕๓๓  ๒๕๓๙  ๒๕๔๑ และ ๒๕๔๓ ไมมีหนังสือสารคดีสําหรับเด็กไดรับ    

รางวัล 
 

๓.  การเก็บขอมูล 
๓.๑  ขอมูลเนื้อเรื่อง  ผูศึกษาอาน และสรุปเร่ืองทุกเรื่อง  จากนั้นจัดประเภท  

ตามเนื้อหา  เชน สัตว  พืช  สถานที่  บุคคล  ส่ิงของ และทั่วไป 
๓.๒  ขอมูลภาษา ผูศึกษาคัดลอกขอมูลจากทุกหนา และทุกเรื่อง โดยพิจารณา

จาก 
๓.๒.๑   การใชคํา 
๓.๒.๒  การใชประโยค 
๓.๒.๓  การใชโวหาร 
๓.๒.๔  การใชภาพพจน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘
 

๔.  การวิเคราะหขอมูล 
 ๔.๑  จําแนกประเภทเนื้อหาของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก 
 ๔.๒ วิเคราะหองคประกอบของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก  ไดแก  สวนนําเรื่อง  

สวนเนื้อเร่ือง  และสวนสรุปเร่ือง 
 ๔.๓ วิเคราะหลีลาการใชภาษา โดยพิจารณาจากปริมาณการใชคําตางๆ  การใช

ประโยค  การเชื่อมโยงความ  การใชโวหาร  และการใชภาพพจน  โดยพิจารณารวมกับ
องคประกอบของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก และเนื้อหาของเรื่องที่แบงประเภทไว 

๕.  สรุปและอภิปรายผล 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑. ทําใหเห็นวาหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก ที่เปนงานเขียนกึ่งวิชาการมิไดมุงใหความรู
เพียงอยางเดียว แตใหความบันเทิงดวยเพราะลีลาการใชภาษาที่ชวนอาน 

๒.  เปนแนวทางในการศึกษาลีลาการใชภาษาในวรรณกรรมประเภทอื่น 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กรรณิการ  นาคอยู  ศึกษาเรื่อง“การวิเคราะหหนังสือสําหรับเด็กวัย ๖-๙ ป  ที่พิมพ
ในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒“ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ศึกษาเฉพาะหนังสือประเภท
บันเทิงคดีสําหรับเด็กวัย ๖-๙ ป  ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๒๒  โดยแบงเปนหนังสือสําหรับเด็กวัย ๖-๗ ป จํานวน ๒๔ เร่ือง  หนังสือสําหรับเด็กวยั ๘-๙ ป 
จํานวน ๕๖ เร่ือง  โดยศึกษาดานเนื้อหา  ลักษณะรูปเลม  และการใชภาษา  โดยกําหนดเกณฑข้ึน 
ไดแก ดานเนื้อหา เชน หนังสือใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน  หนังสือใหขอคิดหรือคติธรรม  ดาน
ลักษณะรูปเลม เชน ภาพอธิบายเรื่องได  ตัวอักษรไมทับภาพ   ดานการใชภาษา เชน ใชคําสุภาพ  
ใชภาษาถูกตอง   จากนั้นตรวจสอบผลของการศึกษาวิเคราะหทั้ง ๓ ดาน โดยใหเด็กวัย ๖-๙ ป 
อานหนังสือที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุด และต่ําสุดทั้ง ๓ ดาน  แลวถามความคิดเห็นของเด็กทีม่ตีอหนงัสอืที่
อาน     ผลการวิจัยปรากฏวา คาเฉลี่ยของหนังสือสําหรับเด็กวัย ๖-๙ ป ตามเกณฑทั้ง ๓ ดาน  
สวนใหญอยูในระดับดี  สวนผลการตรวจสอบโดยการสัมภาษณเด็ก สอดคลองกับการวิเคราะห

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙
 

ของผูวิจัย คือ หนังสือที่ไดรับคาเฉลี่ยสูงสุดจะมีจํานวนเด็กที่ชอบมากที่สุด และหนังสือที่ไดรับ
คาเฉลี่ยต่ําลงมา จํานวนเด็กที่ชอบจะลดลงเชนเดียวกัน๕ 

 
สุนทรี  มีพรอม ศึกษาเรื่อง“วิเคราะหหนังสือสําหรับเด็กฉบับชนะการประกวดในงาน

สัปดาหหนังสือแหงชาติระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๕ - พ.ศ. ๒๕๑๙“ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนการ
วิเคราะหหนังสือบันเทิงคดี ๑๓ เลม    สารคดี ๔ เลม  โดยเฉพาะสารคดีไดแก   เร่ืองพระราชวัง
บางปะอิน   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัฒนธรรมโบราณบานเชียง  และแมโพสพ  โดย
วิเคราะหดานเนื้อเร่ือง  การวางโครงเรื่อง  การเสนอเรื่อง  สํานวนภาษา  องคประกอบที่เราใจใน
การอาน  และสารประโยชน  ผลการวิเคราะหปรากฏวา เนื้อหาของหนังสือประเภทสารคดีสวน
ใหญใหความรูทางวิชาการโดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเปนไทย แต
ขณะเดียวกันก็ไดรับความเพลิดเพลินดวย  การเสนอเรื่องเปนไปตามลําดับข้ันตอนที่เด็กควรจะรู   
ไมสับสน  สํานวนภาษามักเปนการอธิบายและบรรยาย ซึ่งไดใจความและชวยใหเขาใจเรื่องราวได
ดีข้ึน  ภาพประกอบเปนองคประกอบสําคัญที่เราใจใหผูอานสนใจและติดตาม  ภาพสวนใหญเปน
ภาพถายของจริง มีสีสวยสดใส ชวยทําใหเด็กสนใจ๖ 

 
วรรณี  ศิริสุนทร ศึกษาเรื่อง“การวิเคราะหหนังสือภาษาไทยสําหรับเด็กฉบับชนะการ

ประกวดตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓“ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยใชขอมูลจากหนังสือจํานวน ๔๖ 
เร่ือง  แลวพิจารณาดานเนื้อหา  ภาพประกอบ  และการใชภาษาตามเกณฑการวิเคราะหที่กําหนด  
นอกจากนี้ยังใชแบบสอบถามในการถามความคิดเห็นของเด็กที่มีตอหนังสือที่ไดรางวัล  ผล
การศึกษาพบวา หนังสือภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มหัดอานทั้ง ๑๓ เร่ือง มีเนื้อหาสวนใหญอยูใน
ระดับดี ภาพประกอบอยูในระดับดี และดีมากใกลเคียงกัน  การใชภาษาอยูในระดับดีมาก และดี
มากที่สุด  หนังสือภาษาไทยในระดับประถมศึกษาจํานวนทั้งหมด ๑๗ เร่ือง มีเนือ้หา ภาพประกอบ 
                                                  

๕ กรรณิการ นาคอยู , “การวิเคราะหหนังสือสําหรับเด็กวัย ๖ - ๙ ป ที่พิมพในประเทศไทยตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒” ( ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต    สาขาวิชาการสอนภาษาไทย    มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร , ๒๕๒๓ ). 

๖ สุนทรี มีพรอม , “วิเคราะหหนังสือภาษาไทยสําหรับเด็กฉบับชนะการประกวดตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๒๐ - ๒๕๒๓“  ( ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย       มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร , ๒๕๒๓ ). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐
 

                                                 

และการใชภาษาอยูในระดับดีเปนสวนใหญ สวนหนังสือภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทั้ง 
๑๖ เร่ือง  พบวาเกณฑทั้ง ๓ ดาน อยูในระดับดี  นอกจากนี้ผลการวิเคราะหของผูวิจัยสอดคลอง
กับความคิดเห็นของเด็กทุกเรื่อง๗ 
 

พัชรีย  จําปา  ศึกษาเรื่อง “วัจนลีลาในวรรณกรรมสําหรับเด็ก“ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย
ศึกษาวัจนลีลาทางดานกลวิธีการใชภาษาในวรรณกรรมสําหรับเด็กประเภทบันเทิงคดีที่เปนรอย
แกว จํานวน ๓๖ เลม   ที่ชนะการประกวดในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ - 
๒๕๓๕ ผลการศึกษาสรุปไดวา  วัจนลีลาในวรรณกรรมสําหรับเด็กมีกลวิธีการใชภาษาที่เหมาะสม
กับวัยของเด็ก คือ ใชคํางายสื่อความหมายตรงตัว   คําที่กอใหเกิดภาพและความรูสึก  เชน 
คํากริยาแสดงประสบการณเกี่ยวกับความทุกขและความไมพอใจ  การเลือกใชคําตางๆที่มุงใหเกิด
ความสนุกสนาน  คําพิเศษณ  คําบอกสี เชน สีเขียวเปนสีที่สดใสใหความรูสึกสดชื่น  คําอุทาน เชน 
แสดงความตื่นเตน  คําเลียนเสียง  คําที่แสดงความสุภาพออนนอม  และการเลนคํา เชน การซ้ําคํา  
การหลากคํา  นอกจากนี้ยังพบวามักใชประโยคสั้น และใชประโยคที่มีคําบอกความตาง 

สวนการศึกษากลวิธีการใชภาษาที่มุงปลูกฝงแนวคิดดานคุณธรรมพบวา  มีการสื่อ
ความหมายเชิงคุณธรรมโดยใชคําที่เกี่ยวของกับศาสนาและความเชื่อ     ใชคําที่มีความหมาย
เกี่ยวกับส่ิงที่ดีและมีคุณคา    ดานการใชประโยคมักใชประโยคถาม – ตอบ    และประโยค
เปรียบเทียบ  ดานการใชภาพพจนไดแก  บุคลาธิษฐาน  อุปมา  และใชสัญลักษณ๘ 
 

วรรณา  ชัยเลิศ  ศึกษาเรื่อง“การวิเคราะหสารคดีสําหรับเด็กกอนวัยรุนที่ชนะการ
ประกวดหนังสือของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๘“ เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๑    โดยศึกษาดานเนื้อเร่ือง  กลวิธีการนําเสนอ  และคุณคาที่เหมาะสมไดรับรางวัล  
ผลการวิจัยสรุปไดวาหนังสือประเภทสารคดีสําหรับเด็กกอนวัยรุนมีเนื้อหาที่ใหความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพเปนสวนใหญการเสนอเรื่องสวนมากเปนไปตามขั้นตอน  ผูเขียน

 
๗ วรรณี ศิริสุนทร , “การวิเคราะหหนังสือภาษาไทยสําหรับเด็ก ฉบับชนะการประกวดตั้งแตป 

พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓“  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต     ภาควิชาบรรณรักษศาสตร     บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ๒๕๒๗ ). 

๘ พัชรีย จําปา , “วัจนลีลาในวรรณกรรมสําหรับเด็ก“ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชา
ภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ๒๕๓๙ ). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑
 

                                                 

เสนอเรื่องโดยใชวิธีการบรรยาย และอธิบายเปนหลัก  ใชภาพประกอบเสริมความเขาใจเนื้อหา 
และเราความสนใจผูอาน   คุณคาที่เหมาะสมไดรับรางวัลไดแก ดานความรูที่ถูกตองมีหลักฐาน
อางอิง  ดานความบันเทิง  ดานศิลปะการประพันธ   ดานการคิดเนื้อเร่ือง  และดานศีลธรรม
จรรโลงใจ๙ 

 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหนังสือสําหรับเด็ก สงผลใหผูศึกษาเห็นวา

หนังสือสําหรับเด็กนั้น ถึงแมจะตองใชภาษาในการนําเสนอเรื่องราวที่งาย    แตก็จะตองมีวิธีการ
ดึงดูดความสนใจใหเด็กอานจนจบ   โดยเฉพาะหนังสือสําหรับเด็กประเภทสารคดีที่มีเนื้อหาเชิง
วิชาการ ที่มุงใหความรูเปนหลัก ยอมจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกเบื่อไดหากใชภาษาที่เปนทางการ
มากเกินไป ดังนั้นผูเขียนจึงตองใชกลวิธีการใชภาษาที่นาสนใจ และดึงดูดใจ เพื่อใหการนําเสนอ
ขอมูลตามความเปนจริงกระทบความรูสึกผูอาน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของทําใหเห็นวา
ผูเขียนจะพยายามเลือกใชคํา   ประโยค   โวหาร รวมทั้งภาพพจน เพื่อใหเด็กอานอยางสนุกสนาน   
ดังนั้นผูศึกษาจึงเกิดแนวคิดวาหนังสือสารคดีสําหรับเด็กที่อายุยังนอยนั้นนาจะมีลีลาการใชภาษา
ที่ดึงดูดใหเด็กสามารถอานไดตั้งแตตนจนจบ  

 
 

 
 

 
๙ วรรณา  ชัยเลิศ , “การวิเคราะหสารคดีสําหรับเด็กกอนวัยรุนที่ชนะการประกวดหนังสือของ

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๘“  ( ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร , ๒๕๔๑). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒
 

                                                 

 
บทที่ ๒ 

 
ความรูเกี่ยวกับสารคดีและหนังสือสาํหรับเด็ก 

 
๑.  ความรูเกี่ยวกับสารคดี 

๑.๑  ความหมายของสารคดี 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน     ใหคําจํากัดความคําวา   “สารคดี“    ไววา  

“เร่ืองที่เขียนขึ้นจากเคาความจริง ไมใชจินตนาการ“๑๐ 
 

  สวนนักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของสารคดีไวหลายทาน ดังนี้ 
ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  กลาวถึงความหมายของสารคดีไววา 

   งานเขียนที่ไมมีตัวละครสมมุติ     สารคดีถึงแมวาจะเปนงานเขียนที่ผูเขียน 
 เจตนาจะใหความรูแกผูอาน    แตก็เพงเล็งจะใหความพึงพอใจ  อันเกิดมาจากการ 
 ประกอบรูป ประกอบแบบเพงเล็งเลือกเฟนการใชถอยคําในภาษาทําใหเกิดอารมณ 
 ตามสมควร   งานเขียนที่เพงเล็งเชิงความรู  เพงเล็งจะสอน  โดยไมคํานึงถึงอารมณ 
 ไมถือเปนสารคดี  ถือเปนหนังสือความรู หรือหนังสือวิชาการ  ทั้งนี้อาจมีงานเขียนที่ 
 ผูเขียนเจตนาจะใหความรู    แตโดยบังเอิญ  งานเขียนนั้นทําใหเกิด   “รส”   กระทบ 
 อารมณผูอานดวย    ส่ิงสุนทรีบางอยาง   หรือส่ิงที่เกิดมาจากความงามของรูป หรือ 
  แบบที่ประกอบขึ้น  หนังสือความรูกลายเปนศิลปกรรมขึ้นมา  ดวยเหตุที่ผูเขียนเปน 
 ศิลปนโดยธรรมชาติ    หนังสือความรูบางเลมนั้น     ขาพเจาอาจถือวาเปนวรรณคดี 
 ประเภทสารคดีก็ได๑๑ 
 
  ม.ล.เสริมแสง  พันธุมสุต ใหความหมายของสารคดีไดวา  
   สารคดี หมายถึง งานเขียนหรือวรรณกรรมที่ผูเขียนมีเจตนาที่จะเสนอสาระ 

 
๑๐ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕, พิมพครั้งที่ ๖ 

(กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๙ ), ๘๓๑. 

 

๑๑ ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ,วิเคราะหรสวรรณคดีไทย ( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๑๗ ), ๖ - ๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓
 

 ที่เปนจริง  ตามขอเท็จจริง  และเหตุการณที่ปรากฏขึ้นจริง  เพื่อใหผูอานไดรับความรู 
 ความคิด   ความกระจาง    แตในขณะเดียวกันผูเขียนก็จะตองสรางสรรคผลงานของ 
 ตนอยางมีศิลปะ    มีวิธีการเสนอเรื่องใหเกิด   “รส”   เสมือนหนึ่งผูอานมีสวนรวมรูใน 
 เร่ืองหรือเหตุการณนั้นๆ  จนกอใหเกิดความบันเทิงใจหรือความประทับใจ๑๒ 

 
จากความหมายของสารคดีดังกลาวสามารถสรุปไดวา สารคดีคืองานเขียนที่มีเนื้อหา

สาระ และมีจุดมุงหมายเพื่อใหความรู ความคิด ขอเท็จจริงแกผูอาน แตในขณะเดียวกันผูเขียนก็
จะตองสรางสรรคผลงานอยางมีศิลปะ จนทําใหผูอานเกิดอรรถรสและความเพลิดเพลิน 
 

๑.๒  จุดมุงหมายของสารคดี 
 การเขียนสารคดีเหมือนกับการเขียนรอยแกวชนิดอืน่ๆ คือผูเขียนตองตั้งจุดมุง-

หมายในการเขียน เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายที่แตกตางกนั ดงันัน้การเขียนสารคดีจึงตองเขียน
ใหมีความดึงดดูใจมากที่สุด พรอมกบัควรพิจารณาวาจะใหผูอานไดรับอะไรบางหลงัจากการอาน
สารคดีเร่ืองนัน้   

 จุดมุงหมายของสารคดีมีนักวิชาการกลาวไวดังนี้ 
 ชลอ  รอดลอย๑๓กลาวถึงจุดมุงหมายของสารคดีที่ผูเขียนควรพิจารณาวา มีอยู ๔  

ประการ คือ 
 

                                                 

๑. ใหความรู ขอเท็จจริง และเนื้อหาสาระแกผูอาน 
    ผูเขียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเขียนอยางละเอียดและลึกซึ้งพึง 

คํานึงอยูเสมอวา   ในการใหความรูแกผูอานนั้น  ผูใหจะตองมีความรูอยางกวางขวาง 
และแมนยํา     ถาหากผูเขียนใหความรูที่ถูกตอง   และแมนยําแลว     ผูอานก็จะไดรับ 
ประโยชน และผูเขียนก็จะไดรับความเชื่อถือ… 

 ๒. ใหคําแนะนําแกผูอานในการนําไปปฏิบัติไดจริง 
สารคดีบางเรื่องมีการเสนอวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่งดวย     เมื่อ 

 
๑๒ ม.ล.เสริมแสง  พันธุมสุต, ”การเขียนสารคดี,”     ใน   เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย ๖ 

( การเขียนสําหรับครู ) หนวยที่ ๑๒ ( นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙ ), ๗๔๗. 

 

๑๓ ชลอ  รอดลอย, การเขียนสารคดี ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ๒๕๔๔ ), ๑๕ - 
๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔
 

ผูอานมีความคิดเห็นคลอยตามแลว          ตองการจะนําวิธีที่อานนั้นไปปฏิบัติใหเปน 
รูปธรรมจริงๆ   …ผูเขียนสารคดีจึงตองมีความรูอยางละเอียด และมีความชํานาญใน 
การปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองที่เขียนดวย    เพื่อจะไดคําแนะนําแกผูอานโดยถูกวิธี และถูก 
ข้ันตอน… 

  ๓. ใหความเพลิดเพลินแกผูอาน 
สารคดีเปนงานประพันธที่มุงเนนที่เสนอความรู    เนื้อหาสาระ     และขอ 

 เท็จจริงเปนหลัก   แตผูเขียนจะตองทําใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินดวย   วิธีจะให 
ความเพลิดเพลินแกผูอานนั้นเปนสิ่งสําคัญมาก ผูเขียนสารคดีจะตองมีความสามารถ 
เฉพาะตัวดวยประการตาง   ๆ  เชน    การใชสํานวนภาษาที่ชวนใหผูอานมีความสนุก- 
สนาน    หรือใชสํานวนภาษาที่ทําใหผูอานมีความคิดเห็นคลอยตามตลอดเวลา   และ 
ไดรับความรูโดยไมรูสึกตัว… 

 ๔. ใหความจรรโลงใจแกผูอาน 
…เร่ืองที่จะสามารถจรรโลงใจของผูอานไดนั้นตองเปนเรื่องที่ดี    เปนเรื่อง 

ที่สรางสรรค เมื่อผูอานไดอานแลวก็เกิดความสบายใจ และพอใจกับสารที่ได… 
 
  เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต๑๔

                                                 

 กลาวถึงจุดมุงหมายของสารคดีดังนี้ 
  ๑.  เพื่อการใหความรู    ความรูที่ไดจากการอานสารคดีอาจจะเปนความรู 

เฉพาะสาขาวิชา หรือความรูทั่วไป 
  ๒. เพื่อการใหขอเท็จจริง   โดยความจริงนั้นอาจจะไดมาจากประสบการณ 

ที่ผูเขียนคนควา  รวบรวมมา  ประสบดวยตนเองหรือไดรับการบอกเลาโดยมีหลักฐาน 
นาเชื่อถือ ซึ่งผูเขียนนํามาเรียบเรียง หรือเลาในรูปสารคดี 

  ๓.  เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือแนวคิด  สารคดีบางประเภทยังมีการแสดง 
ความคิดเห็น        หรือใหแนวคิดที่เปนประโยชน      เพื่อสงเสริมใหผูอานมีความคิดที่ 
กวางขวางยิ่งขึ้น 

  ๔.  เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินกลาวคือไมเขียนใหเปนวิชาการมากเกินไป 
คือใหทั้งสาระความรู    ขอเท็จจริง   และความคิดเห็น   ควบคูไปกับความเพลิดเพลิน 

 

 

๑๔ เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต , การเขยีนสําหรับส่ือการสื่อสาร, พิมพครั้งที่ ๒ ( กรุงเทพฯ : ศูนย
การพิมพดวงกมล, ๒๕๓๔ ) , ๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕
 

ความสนุกสนาน 
 

ดังนั้น จึงสรุปไดวาจุดมุงหมายที่สําคัญของการเขียนสารคดี คือ ใหความรู ขอเท็จจริง 
และเนื้อหาสาระแกผูอาน นอกจากนี้ยังใหคําแนะนําในการปฏิบัติที่เปนประโยชน ใหความ
เพลิดเพลิน และใหความจรรโลงใจแกผูอานอีกดวย 
 

๑.๓  ประเภทของสารคดี 
 ในทางวิชาการ นักวิชาการหลายทาน  อาทิ  ถวัลย  มาศจรัส๑๕   ชลอ  รอดลอ๑๖  

ทวีศักดิ์  ญาณประทีป๑๗

                                                 

   ไดจําแนกประเภทของสารคดี สรุปไดดังนี้  
 ๑.  สารคดีบุคคล เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตที่นาสนใจของบุคคลทั่วไปในแงมุม

ตางๆ  
 ๒.  สารคดีโอกาสพิเศษ เปนเรื่องที่เขียนตามเทศกาลสําคัญตางๆของแตละชาติ 

ไดแกวันสําคัญ เดือนที่มีความหมายพิเศษ วันพิเศษ ปพิเศษตางๆ เชน วันขึ้นปใหม  วันเขาพรรษา  
วันออกพรรษา  วันจักรี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ปรณรงควัฒนธรรมไทย ฯลฯ เปนตน 

 ๓.  สารคดีประวัติศาสตร เปนเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่นํามาเขียนขึ้นเพื่อย้ํา
เตือนจิตสํานึกของอนุชนรุนหลัง  หรือเพื่อเนนย้ําใหเห็นความสําคัญของเรื่องราวตางๆใหผูคนใน
ชาติไดตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องราวดังกลาวนั้น เชน สงครามยุทธหัตถี การเสียกรุงศรี-
อยุธยา   การสรางกรุงเทพมหานคร เปนตน 

 ๔.  สารคดีทองเที่ยว เปนการนําเรื่องราวที่พบเห็นจากการทองเที่ยวมาเขยีนถงึใน
แงมุมตางๆ ตามแตทรรศนะของแตละคน  

 ๕.  สารคดีแนะนําวิธีทํา  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เชน การผลิตกีตาร  การทําขนม  การตัดเย็บเสื้อผา  หรืออาหารพิเศษตางๆ เปนตน 

 ๖. สารคดีเด็ก เปนเรื่องที่เขียนถึงเรื่องราวของเด็ก อาจจะเปนจิตวิทยาเด็ก การ
เลี้ยงดู  การใชแรงงานเด็ก หรือเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กโดยตรง 

 
๑๕ ถวัลย มาศจรัส, สารคดีและการเขียนสารคดี ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมิติใหม, ๒๕๓๘ ), 

๒๔ –๒๗. 
๑๖ ชลอ  รอดลอย, การเขียนสารคดี, ๔๙ - ๕๐. 

 

๑๗ ทวีศักดิ์  ญาณประทีป, การเขยีนสารคดี( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๕ ), 
บทนํา. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖
 

 ๗. สารคดีสตรี เปนเรื่องที่เขียนถึงสตรีในแงมุมตางๆ  
 ๘. สารคดีเกี่ยวกับสัตว เปนเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับสัตวในแงของการใหความรูที่เปน

สาระ  
 ๙. สารคดีความทรงจํา เปนเรื่องราวของความทรงจําในอดีตที่มีความสําคัญ

สําหรับสังคมที่ผูเลาไดฟนความทรงจําในอดีตที่มีความสําคัญสําหรับสังคมที่ผูเลาไดฟนความหลัง
ใหผูเขียนนํามาเขียนเผยแพร หรืออาจจะเขียนเองจากความทรงจําของตนก็ได 

 ๑๐. สารคดีจดหมายเหตุ เปนเรื่องของการบันทึกเหตุการณสําคัญทางประวัติ-
ศาสตร  อาจจะเปนทางราชการหรือกึ่งราชการก็ได 

 
๒.  ความรูเกี่ยวกับหนังสือสําหรับเด็ก 

๒.๑  ประวัติความเปนมาของหนังสือสําหรับเด็ก 
หนังสือสําหรับเด็กของไทยนั้นเกิดขึ้นมานานแลว   แตปรากฏในรูปแบบของบท

เหกลอม  ปริศนาคําทาย  นิทาน  นิยายพื้นบานและตํานานตางๆ ที่ใชวิธีการถายทอดดวยการ
บอกเลาตอกันมา โดยมิไดจดบันทึกลงเปนลายลักษณอักษร  เนื่องจากการพิมพยังไมแพรหลาย 
ตอมาไดปรากฏหลักฐานวา มีหนังสือที่แตงขึ้นสําหรับเด็กคือ จินดามณี แตงโดยพระโหราธิบดี ใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ซึ่งถือวาเปนหนังสือแบบเรียนเลมแรกของไทยที่มีไวเพื่อใชสอน
อานใหแกกุลบุตรกุลธิดา 

การผลิตหนังสือสําหรับเด็กในสมัยที่การพิมพยังไมเจรญิ จะเหน็วาสวนใหญผลิต
ออกมาเพื่อใชเปนหนงัสือแบบเรียนทั้งสิน้  แตเปนการคัดลอกตอๆ กันมา  ไดแก  ประถม ก กา  
ประถมมาลา  สุบินทกุมาร  ประถมจนิดา เลม ๑  และประถมจินดา เลม ๒  ตอมาเมื่อมีการจัดตัง้
โรงพิมพในสมยัรัชกาลที่ ๓ จึงไดนําหนงัสอืเหลานี้มาจัดพิมพ 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เร่ิมมีการจัดการศึกษาแบบใหม 
ไดมีแบบเรียนหลวงเกิดขึ้น มีทั้งหมด ๖ เลม คือ มูลบทบรรพกิจ  วาหนิติ์นิกร  อักษรประโยค  
สังโยคพิธาน  ไวพจนพิจารณ  และพิศาลการันต  จากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในครั้งนี้จึง
สงผลใหหนังสือสําหรับเด็กมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น จึงไดเกิดหนังสือแบบเรียนเร็วขึ้น 
เพื่อใชสอนในโรงเรียนแทนแบบเรียนหลวง  นอกจากนี้กรมศึกษาธิการยังไดจัดพิมพแบบสอนอาน
ข้ึน เพื่อใชเปนหนังสืออานประกอบ  ซึ่งตัดตอนมาจากวรรณคดีที่สําคัญๆ เชน รามเกียรติ์  สามกก  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗
 

ราชาธิราช เปนตน  อีกทั้งกรมราชบัณฑิตยังไดจัดพิมพหนังสือสําหรับเด็ก ซึ่งเปนหนังสือแปลขึ้น 
เชน เร่ืองนายแย็คผูฆายักษ  เร่ืองความลึกลับของรูปเทานกอินทรีย  เปนตน 

ในยุคที่หนังสือสําหรับเด็กมีพัฒนาการขึ้นอยางรวดเร็วนี้ สงผลใหโรงเรียนตางๆ 
เขามามีบทบาทในการผลิตหนังสือสําหรับเด็กดวย กลาวคือไดเกิดหนังสือพิมพสําหรบัเดก็ ทีจ่ดัทาํ
ในโรงเรียนเลมแรก คือ จดหมายเหตุแสงอรุณ ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  จึงเปนแนวทางใหกับ
โรงเรียนอื่นๆ   ที่จะผลิตหนังสือในโรงเรียน เชน   กุมารวิทยา  ของโรงเรียนราชกุมาร   สวนกุหลาบ
วิทยา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เปนตน 

นอกจากเกิดหนังสือสําหรับเด็กในโรงเรียนแลว ยังมีเอกชนใหความสนใจผลิต
นิตยสารสําหรับเด็ก โดยนิตยสารสําหรับเด็กเลมแรกที่จัดทําโดยเอกชน คือ เด็กไทย โดยโรงพิมพ
เจริญผล  ตอมามีหนังสือพิมพนักเรียน โดย นายแช  เศรษฐบุตร  หนังสือพิมพเด็ก โดย นายเพียว  
แตตระกูล   และดรุณเกษม โดย สวัสด์ิ  จุฑะรพ 

เมื่อถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประกอบกับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา 
เปนเหตุใหหนังสือสําหรับเด็กผลิตออกสูตลาดนอย    แตก็ยังคงมีอยูบางโดยมีการนาํนวนยิายเรือ่ง
ยาวสําหรับเด็กมาลงพิมพในนิตยสารตางๆ ซึ่งมีทั้งเรื่องที่แตงขึ้นเองและเรื่องแปล  นอกจากนี้ไดมี
การนํานิทานไทยประเภทเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ มาเขียนเปนการตูนใหคําบรรยายเปนกลอนงายๆ   ลง
พิมพเผยแพรในหนังสือพิมพฉบับตางๆ เชน  สังขทอง  หลวิชัย 

จากขอมูลการศึกษาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาหนังสือสําหรับเด็กของไทยไดมี
การพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนเรื่อยๆ  ผูที่เกี่ยวของทั้งทางดานการผลิตและจําหนาย ตางเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของหนังสือสําหรับเด็ก จึงพรอมใจกันสงเสริมและกระตุนใหเด็กมีนิสัยรักการอาน  
เร่ิมจากป พ.ศ. ๒๔๙๕  กรมวิชาการไดสงเสริมใหจัดทําหนังสือสําหรับเด็กโดยจัดการประกวดและ
สงเสริมใหเอกชนแตงหนังสือ เปนผลใหมีหนังสืออานสําหรับเด็กเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ตอมาในป 
พ.ศ. ๒๕๑๕ และป พ.ศ. ๒๕๒๒ องคการศึกษาวิทยา-ศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
(UNESCO) ไดกําหนดใหเปนปหนังสือสากลและปเด็กสากลตามลําดับ สงผลใหหนังสือสําหรับ
เด็กไดรับการสงเสริมใหมีการจัดทําแพรหลาย มีการปรับปรุงทั้งดานเนื้อหาสาระและรูปเลม ดังจะ
เห็นไดจากปริมาณการผลิตหนังสือสําหรับเด็กเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งยังมีสํานักพิมพที่ตั้งขึ้นใหมซึ่งมุง
ผลิตและจําหนายเฉพาะหนังสือสําหรับเด็ก เชน สํานักพิมพชมรมเด็ก  สํานักพิมพแพรวเพื่อนเด็ก  
สํานักพิมพตนออ เปนตน  นอกจากนี้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแหงก็ไดเปดสอน
วิชาเกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็กกันอยางกวางขวาง  พรอมทั้งไดสนับสนุนใหนิสิต   นักศึกษา
คนควา และวิจัยเกี่ยวกับหนังสือสําหรับเด็กในประเทศไทย    ทั้งในดานรูปเลม  ภาพประกอบ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘
 

เนื้อหา  และความสนใจของเด็กตอหนังสือประเภทตางๆ ทําใหหนังสือสําหรับเด็กไดรับการพัฒนา
ทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ    อยูในเกณฑที่นาพอใจจนถึงปจจุบัน 
 

๒.๒  ประเภทของหนังสือสําหรับเด็ก 
หนังสือสําหรับเด็กในปจจุบัน มีการแบงประเภทตางๆ ตามเกณฑที่ชัดเจนขึ้น  

เกณฑทั่วไปที่ใชในการแบงประเภทหนังสือสําหรับเด็กมีดังนี้ 
   ๒.๒.๑  หนังสือสําหรับเด็กที่แบงตามเกณฑอายุ แบงได ๕ ระดับ 
     ๑.  อายุ ๐ - ๓ ป 
     ๒.  อายุ ๓ - ๖ ป 
     ๓.   อายุ ๖ - ๑๑ ป 
     ๔.   อายุ ๑๑ - ๑๔ ป 
     ๕.   อายุ ๑๔ - ๑๘ ป 
   ๒.๒.๒  หนังสือสําหรับเด็กที่แบงตามเกณฑระดับการศึกษา แบงได ๓ ระดับ 
     ๑.  ระดับวัยเริ่มหัดอาน 
     ๒.  ระดับวัยประถมศึกษา 
     ๓.  ระดับวัยมัธยมศึกษา 
   ๒.๒.๓  หนังสือสําหรับเด็กที่แบงตามวัตถุประสงคการแตง แบงได ๒ ประเภท 
     ๑.  บันเทิงคดี 
    ๒.  สารคดี 
  ๒.๒.๔  หนังสือสําหรับเด็กที่แบงตามรูปแบบการประพันธ แบงได ๒ ประเภท 
    ๑.  รอยแกว 
    ๒.  รอยกรอง 

นอกจากเกณฑดังกลาวแลว ยังมีเกณฑการแบงประเภทของหนังสือซ่ึงใชตัดสิน
ในการประกวดหนังสือดีเดนของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ มีดวยกัน ๙ กลุม ดังนี้ 

 ๑.  หนังสือสารคดีทุกประเภท ( ที่มิใชตําราหรือหนังสือเรียน   หรือหนังสือที่มี
วัตถุประสงคโดยเฉพาะจะใหเปนตําราหรือหนังสือเรียน ) 

  ๒.  หนังสือนวนิยาย 
  ๓.  หนังสือกวีนิพนธ 
  ๔.  หนังสือรวมเรื่องสั้น 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙
 

  ๕.  หนังสือสําหรับเด็กเริ่มหัดอาน ( อายุ ๓ - ๕ ป ) 
  ๖.  หนังสือสําหรับเด็กเล็ก ( อายุ ๖ - ๑๑ ป ) มี ๒ ประเภท 
   ๖.๑  หนังสือบันเทิงคดี 
   ๖.๒  หนังสือสารคดี 
  ๗.  หนังสือสําหรับเด็กกอนวัยรุน ( อายุ ๑๒ - ๑๔ ป ) มี ๓ ประเภท 
   ๗.๑  หนังสือบันเทิงคดี 
   ๗.๒  หนังสือสารคดี 
   ๗.๓  หนังสือคําประพันธ 
  ๘.  หนังสือการตูน 
  ๙.  หนังสือสวยงาม มี ๒ ประเภท 
   ๙.๑  หนังสือสวยงามประเภททั่วไป 
   ๙.๒  หนังสือสวยงามสําหรับเด็ก 
 

๒.๓  ลักษณะที่ดีของหนังสือสําหรับเด็ก 
ลักษณะที่ดีของหนังสือสําหรับเด็ก นอกจากจะเนนประโยชนและคุณคาที่เด็กพึง

จะไดรับแลว องคประกอบสําคัญทางดานเนื้อเรื่อง  วิธีการเขียน  สํานวนภาษา  ภาพประกอบ 
และรูปเลม    ก็เปนสวนหนึ่งที่ใชในการตัดสินและประเมินลักษณะที่ดีของหนังสือสําหรับเด็กได
เชนกัน    จากการศึกษาของผูรูหลายทานในวงการหนังสือสําหรับเด็กอาทิ    จินตนา  ใบกาซูยี ๑๘  
ณรงค  ทองปาน๑๙  สามารถสรุปลักษณะที่ดีของหนังสือสําหรับเด็ก  ดังนี้ 

  ๑.  เนื้อเร่ือง  ตรงกับความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก  มีสาระ  สนุกสนาน  
ตื่นเตน  นาสนใจ  ใหความรู  ความเพลิดเพลิน  สงเสริมจินตนาการ  สอดแทรกคุณธรรม  เคาโครง
เร่ืองไมซับซอน  มีแนวคิดหรือแกนของเรื่องที่เดนชัด  เด็กสามารถเขาใจไดงาย 
  ๒.  วิธีการเขียน  อาจจะใชแบบเลาเร่ือง หรือใหตัวละครสนทนากัน แตตองเปน
บทสนทนาสั้นๆ อาจมีการพรรณนาสลับบาง แตดําเนินเรื่องกระชับ ไมเยิ่นเยอ 

                                                  
๑๘ จินตนา  ใบกาซูยี, เทคนิคการเขียนหนงัสือสําหรับเด็ก , ๑๐–๑๙. 

 

๑๙ ณรงค  ทองปาน , การสรางหนังสือสําหรับเด็ก ( กรุงเทพฯ : กรมการฝกหัดครู , ๒๕๒๖ ), 
๖๑–๖๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐
 

                                                 

  ๓.  สํานวนภาษา  เปนภาษางายๆ ตรงไปตรงมา  เด็กสามารถทําความเขาใจได  
ระดับภาษาเหมาะสมกับวัยและชั้นเรียนของเด็ก และเรียบเรียงไดเหมาะสม  การสะกดการันต
ถูกตองตามหลักภาษา 

  ๔.  ภาพประกอบ  นับเปนหัวใจสําคัญของหนังสือสําหรับเด็ก เพราะภาพจะชวย
เลาอธิบายเรื่องราวตางๆ  ภายในเลมใหเด็กเขาใจไดงายขึ้น  ดังนั้นภาพประกอบที่ดีจึงตองเปน
ภาพที่มีความรูสึก  มีชีวิต  มีความเคลื่อนไหวสอดคลองกับเนื้อเร่ือง และอธิบายเรื่องได  สีของภาพ
ควรเนนความสดใสสวยงาม เพื่อชวยเราความสนใจของเด็ก 

  ๕.  รูปเลม  มีรูปลักษณะภายนอกที่นาจูงใจ  ขนาดรูปเลมกะทัดรัดเหมาะมือเด็ก  
กระดาษมีคุณภาพดี  ใชตัวหนังสือขนาดใหญเหมาะกับวัยของเด็ก  การพิมพชัดเจน  ขอความใน
แตละบรรทัดไมยาวเกินไป  การเย็บเลมตองแข็งแรง และควรเปนปกแข็งเพื่อจะไดทนทานตอการ
หยิบถือของเด็ก 

 
๒.๔  คุณคาของหนังสือสําหรับเด็ก 

  จินตนา  ใบกาซูยี๒๐ กลาววาหนังสือสําหรับเด็กจัดทําขึ้นโดยมุงหวังใหเด็กอาน
ดวยตนเอง ในขณะที่อานเด็กก็จะไดรับประโยชนและคุณคาควบคูไปดวย ดังตอไปนี้ 

  ๑.  ชวยใหเด็กไดรับความบันเทิง  สนุกสนานเพลิดเพลิน  สนองความตองการ
ของวัยเด็ก 

  ๒.   ชวยสรางความคิดคํานึง และความคิดสรางสรรคของเด็ก 
  ๓.  ชวยพัฒนาการเรียนรูดานภาษาใหเจริญงอกงาม  เด็กยิ่งอานมากยิ่งมีความ

แตกฉานในดานภาษา โดยเฉพาะในเรื่องคํา  ประโยค  และขอความเปนอยางมาก 
  ๔.  ชวยปลูกฝงคุณธรรม  เจตคติ และแบบอยาง อันนาพึงปรารถนาใหบังเกิดแก

เด็ก  คุณธรรมที่แทรกแอบแฝงอยูในเนื้อหา  เร่ืองราวที่สนุกสนาน  มีสวนปลูกฝงสรางเสรมินสัิยทีด่ี
ใหบังเกิดแกเด็กผูอาน 

  ๕.  ชวยใหเด็กรูจักเลือกอานหนังสือ  อานหนังสือเปน  อานหนังสือเกง  และเกิด
นิสัยรักการอาน  รวมทั้งดํารงนิสัยรักการอานใหอยูตลอดชีวิต ซึ่งอํานวนประโยชนตอเด็กมาก  ใน
แงที่รูจักใชการอานเปนเครื่องมือแสวงหาความรู 

 

 
๒๐ จินตนา  ใบกาซูยี, เทคนิคการเขียนหนงัสือสําหรับเด็ก, ๘ - ๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑
 

                                                 

  ๖.  ชวยทดแทนความรูสึกของเด็กที่ขาดหายไป เชน ขาดความรัก  ความวาเหว  
มีปมดอย  หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ จะชวยปลอบประโลมจิตใจของเด็กและเปนเพือ่น
กับเด็กได 

  ๗.  ชวยใหเด็กอานหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัย เปนการปองกันไมให
เด็กหันไปอาน และสนใจเรื่องของผูใหญเร็วกวาวัย อันจะเปนสิ่งชักนําใหเด็กประพฤติตนในสิ่งที่ไม
สมควร 

 
๒.๓ ลักษณะของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก 

  วินัย รอดจาย๒๑ ไดกลาวถึงลักษณะของหนังสือสารคดีสําหรับเด็กวาตองเปน
หนังสือที่ใหเนื้อหาวิชาและความรูแกผูอาน โดยไมไดเนนรสชาติในการอานหรือความสนุกสนาน
เพลิดเพลินโดยเฉพาะ ดังนั้นหนังสือสารคดีสําหรับเด็กจึงมีลักษณะเฉพาะของตนที่แตกตาง
ออกไป คือ 

  ๑. เปนงานเขียนที่มุงแสดงขอมูล  เนื้อหาสาระ  ความรูแกผูอานโดยตรง  ทําให
รูปแบบของการเขียนเปนไปในลักษณะวิชาการ มีชื่อบท มีการลําดับข้ันของเนื้อหาเพื่อความเขาใจ
ที่งายและถูกตอง ไมมีตัวละครเดินเรื่อง หากมีแตการบรรยายถึงขั้นตอนการทํางานและ
วิวัฒนาการของเรื่องราวอยางละเอียด สารคดีไมมีจุดสะเทือนใจ แตก็มีแกนของเรื่องหรือความคิด
รวบยอดวาจะบอกเลาอะไรใหแกคนอาน ประการสําคัญที่สุดจะตองมีแหลงขอมูล ที่มาของเนื้อหา 
สาระและเรื่องราวที่สามารถตรวจสอบ พิสูจนได ถาเปนงานที่คัดลอกมาจากหนังสือฉบับอ่ืนก็ตอง
มีบรรณานุกรมไวทายเลม 

  ๒. ภาษาที่ใชในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก เปนภาษาเฉพาะมีรูปแบบและลีลาใน
ตัวเอง ไมสามารถเลือกหยิบอยางมีอิสระเหมือนงานบันเทิงคดีได   สวนใหญนิยมทํากันในลักษณะ
ดังนี้ 
  ภาษาที่ใชในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก ควรใชภาษาที่ถูกตองตามหลักการใช
ภาษา และตัวสะกดการันต  หลีกเลี่ยงการใชคําศัพทที่ยากเกินกวาระดับความรูของผูอาน  ใช
สํานวนเรียบงาย  ส่ือความหมายตรง  เหมาะสมกับเนื้อเร่ือง  การบรรยายเหตุการณ หรือเร่ืองราว
ตองใหภาพที่ชัดเจน     บอกเลาเนื้อหาและใจความสําคัญอยางกระชับไมเยิ่นเยอ 

 

 

๒๑วินัย  รอดจาย, การเขียนและจัดทําหนงัสือสําหรับเด็กและเยาวชน ( กรุงเทพฯ : ตะเกียง, 
๒๕๓๔ ), ๑๗–๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒
 

 ๓. ดานการนําเสนอเนื้อเร่ือง   การเขียนสารคดีสําหรับเด็ก     นิยมเขียนเปน
ความเรียง เนื่องจากเปนแนวการเขียนที่เปนลักษณะการเรียบเรียงขอความขึ้นเปนเรื่องราว  โดยใช
ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วไปเพื่อแสดงความรูสึก  ความตองการและความคิดใหผูอ่ืนทราบ  
ในการเขียนเรียงความนั้น มีโวหารหรือวิธีเรียบเรียงที่นิยมใชไดดังนี้ 

๑. การบรรยาย 
๒. การพรรณนา 
๓. การอธิบาย 
๔. การอภิปราย 
๕. การเปรียบเทียบ 
๖. การถาม – ตอบ 
๗. การวิเคราะห 
๘. การใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริง 
๙. เร่ืองเลา 
๑๐. จดหมายหรือบันทึกเหตุการณ 
๑๑. สาระบันเทิง 
 

๔.  ดานการจัดรูปเลม  การจัดรูปเลมหนังสือโดยทั่วไป แบงออกเปน  ๓ สวน   
คือ   สวนหนา  สวนเนื้อหา  และสวนทาย 

๑. สวนหนา ประกอบดวย  ปกหนา  ปกหลัง  สันปก  หนาปกในชื่อเรื่อง  
หนาลิขสิทธิ์  หนาคํานิยม  หนาคํานํา  และหนาสารบัญ 

๒. สวนเนื้อหา ประกอบดวย บทนํา และเนื้อเร่ือง 
๓. สวนทาย   ประกอบดวย   หนาบรรณานุกรม   ภาคผนวก     และหนา

กิจกรรมอ่ืนๆ 
 

๕. ดานรูปเลม   การกําหนดรูปเลมและขนาดหนังสือ พิจารณาจากขนาด  
จํานวนหนา  ปก  และภาพประกอบ 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓
 

๒.๔ คุณคาของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก 
คุณคาของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก มีนักวิชาการผูที่อยูในแวดวงหนังสือสําหรับ

เด็กหลายทาน ไดกลาวถึงไว ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
๑. เด็กไดรับความรู  ประโยชน หรือขอคิดที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
๒. เด็กไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
๓. สงเสริมใหเด็กมีความคิดที่กวางขวางยิ่งขึ้น 
๔. เปนแหลงคนควา สืบคนเรื่องตางๆที่สําคัญของมนุษย 
๕. ตอบสนองความอยากรู ความสนใจของเด็ก 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔
 

 
บทที่ ๓ 

 
วิเคราะหประเภทและองคประกอบของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก 

 
ในบทนี้จะแบงหัวขอในการศึกษาเปน  ๒ หัวขอ  ไดแก  ประเภทของหนังสือสารคดี

สําหรับเด็ก     และองคประกอบของหนังสือสารคดีสําหรับเด็กซึ่งจะจําแนกเปน ๓ สวน คือ สวน
นําเรื่อง   สวนเนื้อเร่ือง   และ สวนสรุปเร่ือง   ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
๑. ประเภทของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก 

หนงัสือสารคดีสําหรับเด็กทีน่ํามาศึกษานัน้สามารถแบงไดทั้งหมด ๖  ประเภท ดังนี ้
๑.๑ สารคดีประเภทสัตว   สารคดีประเภทสัตวเปนประเภทที่พบมากที่สุดในหนังสือ

สารคดีสําหรับเด็ก เนื่องจากเปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและเปนสิ่งมีชีวิตที่ใกลตัวเด็กมากที่สุด 
จากการศึกษาพบวามีดวยกัน  ๒๒ เร่ือง  ไดแก   

 กีฬาโอลิมปกสัตว      นกยูง        
สัตวใตทะเล       นกเงือกไทย     
สัตวเล็กๆที่มีพิษ      ตัวไหมของกะพอ  
 คางคาวกิตติไทย       นกขุนทองไทย  
 ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม    แมวเอยแมวเหมียว 
 ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร     กระเต็นนอยหลงรัง 
 กวางสามเขาและกวางหาเขา    แมวไทย 
 นกแตวแรวทองดํา      หิ่งหอยเพชรประดับไพร    
 ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว      ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก 
 แมงมุม พรานกลางอากาศ              แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร   

           ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียวผูนาสงสาร  
          สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย 

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 
๑.๑.๑  รูปรางลักษณะ 

ผูเขียนกลาวถึงขนาด ลักษณะรูปราง สี ของสัตว ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕
 

“ นั่นไงละ ปรอดจุกเคราแดง หรือพิชหลิวที่เธอเรียกนั่นละ”    นกแพรด 
กระซิบบอก…พื้นหลังปกเปนสีเหลืองเทาหมนๆ สวนทองตั้งแตคอลงมาเปนสขีาว
มีแตมสีแดงตรงโคนหาง ตรงหัวมีจุกเปนหงอนสีดําตัดกับสีแดงและสีขาวขางคอ 
ดูงามนัก 

( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๑๖ ) 
 
กะทางหรือจักกิ้มน้ํา เปนสัตวปาคุมครองประเภทที่ ๑ ในวงศซาลาแมน

เดอรชนิดเดียวที่พบในประเทศไทย ซึ่งจัดเปนสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบก มีขนาดลําตัว
เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ ๑๓–๑๕ เซนติเมตร มีสีลําตัวเปนสีน้ําตาลคล้ํา แตมสี
สมเหลืองบนสวนปากและปุมบนแผนหลัง และหางสีสมดานใตทองมีสีออกสีสม
จนถึงสีน้ําตาลเหลือง 

( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๑  ) 
    

แตนหมาบา  เปนชนิดตัวเบียน  ขนาดลําตัวเล็ก  ยาวประมาณ  ๘ 
มิลลิเมตร สีดําเปนมัน หนวดสั้น ปกบางคลุมลําตัว… 

( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๑๑ ) 
 

หอยขมเปนหอยฝาเดียว เปลือกมีลักษณะเปนรูปกรวย ขดเปนเกลียว
เวียนขวาขึ้นไปหายอดแหลม สีของเปลือกมีสีเขียวปนน้ําตาล หรืออาจจะมีสีเขม
จนเกือบดํา…  

(สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๕ ) 
 

๑.๑.๒  อาหาร 
ผูเขียนกลาวถึงอาหารที่สัตวกินเพื่อยังชีพ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
อาหารที่มันชอบ มีทั้งพืชและสัตว เชน กลวยสุก เมล็ดพืช มะละกอ ผัก

ตางๆ ยอดไมออนๆ ขาวเปลือก และกุงเล็กๆ 
 ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๔) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖
 

แมงกะพรุน กินสัตวทะเลเล็กๆจําพวก กุง  ปลา เปนอาหาร… 
    ( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ : ๑๓) 
 
…กะพอชวยพอเก็บใบหมอนจากสวน วันละหลายกระบุง เพื่อใหแม

นําไปเลี้ยงตัวไหมเล็กๆที่ยังเปนตัวหนอนอยูเรียกกันวา ตัวหมอน  
( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๒) 

 
…อาหารของนกแตวแรวทองดําและลูกนก ไดแก ไสเดือน  ตัวออนแมลง 

หอยทาก  กบ และแมลงอื่นๆ เปนตน  
( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๔ : ๑๓ ) 
 

๑.๑.๓  แหลงที่อยูอาศัย 
ผูเขียนกลาวถึงลักษณะที่อยูของสัตววามีลักษณะอยางไร ใชวัสดุอะไร

ทําที่อยู หรือมักอาศัยอยูที่ใด หรือพบบริเวณใด ดังตัวอยางตอไปนี้ 
…บานของแมนกเขาใหญมีที่นอนจริงๆ แตเปนที่นอนปูดวยหญาแหงๆ 

สามสี่ชิ้นเทานั้น ชางไมรับกันเลยกับตัวบานที่ทําดวยกิ่งไมเล็กๆวางขัดกันไป
ขัดกันมา… 

( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๘ ) 
 

   ปลากระโหชอบอาศัยอยูตามวังน้ําลึกในแมน้ํา โดยเฉพาะที่มีกองหินใต
น้ํา ในแมน้ําเจาพระยา  พบในบริเวณจังหวัดสิงหบุรี ชัยนาท และอยุธยา     ใน
แมน้ําแมกลองพบที่สุพรรณบุรี และราชบุรี 

    ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๕) 
 

หอยขมอาศัยอยูในน้ําจืด ตามแหลงน้ําธรรมชาติทั่วๆไป เชน สระ  คู  บอ  
คลอง  หนอง  บึง  นาขาว ที่มีระดับน้ําตั้งแต ๑๐ เซนติเมตร  ถึง  ๒ เมตร พื้น
แหลงน้ําเปนดินทราย หรือโคลนตม…  

( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๕ ) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗
 

๑.๑.๔  ลักษณะเฉพาะตัว 
ผูเขียนกลาวถึงลักษณะเฉพาะของสัตววามีลีลาทาทางอยางไร หรือมี

อะไรที่เดนกวาสัตวชนิดอื่น  เชน  ความเร็ว  ทาทางการบิน เปนตน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
นกยูงมีความสามารถพิเศษอยางหนึ่ง คือ สามารถคลี่หางของตนเองให

กางออกเต็มที่คลายพัด เราเรียกวา นกยูงรําแพน  
( นกยูง ๒๕๒๙ : ๙) 

 
   นกขุนทองไทย พันธุอีสาน เปนพันธุที่มีชื่อเสียงที่สุด ที่ทั่วโลกรูจักดี 

จัดเปนนกที่พูดเกงที่สุด และเปนนกที่เลียนแบบเสียงไดเหมือนมากกวานกทีพ่ดูได
ทุกชนิด นอกจากชางพูดแลวยังชางจําอีกดวย สามารถพูดไดประโยคยาวๆ 
สามารถเลียนเสียงหัวเราะของคน ทําเสียงสุนัขเหา ผิวปากเปนเพลงก็ได… 

       ( นกขุนทองไทย ๒๕๓๑ : ๓) 
 
กระเต็นนอยหันไปมองก็เห็นนกสีดําทองขาวตัวเล็กๆ กําลังกระโดดโลด

เตนอยางราเริงบนกิ่งไผขางทาง ประเดี๋ยวหนึ่งก็บินโฉบลงไปจับแมลงที่พื้นดิน 
แลวก็ข้ึนมาเกาะที่กิ่งไผอีกครั้ง ทาโฉบบินฉวัดเฉวียนราวกับนกเตนรํา แลวก็แพน
หางหมุนตัวปุบปบ…  ”… เฮอ เอาละ เอาละ ฉันชื่อแพรด…”  

( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๑๑ - ๑๒) 
 

แมวมีการทรงตัวดีเยี่ยมเพราะโครงสรางกระดูกสันหลัง  ขอเทา  ขา นิ้ว-
เทา จะเชื่อมตอกันและโคงงอได แมวเคลื่อนไหวตัวโดยทิ้งน้ําหนักทั้งหมดไวที่อุง
ฝาเทา ทําใหการทรงตัวเกิดความสมดุล ศีรษะหมุนพลิกไปทางดานหลังไดดี ขา
หลังแข็งแกรง ทําใหแมวกระโดดไดเปนเยี่ยมเมื่อเทียบกับบรรดาสัตวส่ีเทาอื่นๆ…  

( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๑๘ ) 
 

๑.๑.๕  ลักษณะนิสัย 
ผูเขียนกลาวถึงลักษณะนิสัยตามธรรมชาติของสัตว ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘
 

นกยูงเปนนกที่รักสวยรักงาม ไมชอบความสกปรกและชื้นแฉะ…นกยูง
ชอบนอนบนที่สูง… และชอบอยูรวมกันเปนฝูงเชนเดียวกับฝูงไก  นกยูงไมมีนิสัย
ดุราย เลี้ยงเชื่องงาย… 

( นกยูง ๒๕๒๙ : ๒-๓ ) 
 
ถึงแมวาแมวทั้งหลายอยางเหมียวนี้จะฝกหัดได แตเราก็ยังมีนิสัยสวนตัว

ที่พิเศษตางจากสัตวเลี้ยงชนิดอ่ืนๆอยูอยางหนึ่ง นั่นก็คือ พวกเราเปนสัตวเลี้ยงที่
รักอิสระเสรีเปนที่สุด ชอบออกไปเที่ยวนอกบาน อยูไมคอยติดบานกันหรอกคะ  

( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๑๖) 
 

๑.๑.๖  ศัตรู 
ผูเขียนกลาวถึงศัตรู หรือสัตวอ่ืนที่ตองระมัดระวัง เนื่องจากกอใหเกิด

อันตรายได ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   ศัตรูรองลงมาก็คือ พวกหมีขอ  หมาไม  พญากระรอก  ซึ่งมักแอบเขามา

ที่รังเมื่อพอนกไมอยู เพื่อขโมยลูกและกัดแมนก แตถาพอนกอยูก็จะเกิดการตอสู
กัน 

       ( นกเงือกไทย ๒๕๓๐ : ๙) 
 
   …ศัตรูสําคัญของตั๊กแตนตําขาว คือ มด มดจะสงแมวมองมาคอยดอมดู

รังของตั๊กแตนตําขาวเสมอ… 
นอกจากนั้นก็มีเจาจิ้งจกหรือไมก็กิ้งกาคอยรังควานอีก… 

     ( ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร ๒๕๓๓ : ๒๕,๒๗) 
 
…ควรระมัดระวังคางคก  จิ้งจก  ตุกแก  กิ้งกา จะมาทําอันตรายผึ้ง   

 (สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๗) 
    

๑.๑.๗  พันธุ  
ผูเขียนกลาวถึงพันธุตางๆ ของสัตว  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙
 

นกยูงมีหลายชนิด เชน นกยูงเขียว พบมากในปาแถบพมา…นกยูง
ธรรมดา … นกยูงขาวซึ่งมีขนสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง  

( นกยูง ๒๕๒๙ : ๗-๘) 
 

…คุณของเหมียวเลี้ยงแมวไวแยะแตก็เปนแมวไทยทั้งหมดนะคะ เหมียว
จะเลาใหฟงทีละพันธุ ดีไหมคะ  นี่คะ แมวพันธุวิเชียรมาศ… 

นี่เปนเพื่อนของเหมียวอีกพันธุหนึ่งคะ…ที่เรียกวา ขาวมณี หรือ ขาว
ปลอด…  

( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๔,๖) 
 

…พันธุกบที่นิยมเลี้ยงในปจจุบันคือ กบนา เปนกบขนาดกลาง…กบจาน 
เปนกบขนาดใหญ…กบบลูฟร็อกมีถิ่นกําเนิดอยูในแอฟริกา...  

  (สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๓๕๓๗ : ๓) 
 

๑.๑.๘  วงจรชีวิต  
ผูเขียนกลาวถึงการหาคู  ฤดูผสมพันธุ  การผสมพันธุ ระยะเวลาในการ

ตั้งครรภ  การออกลูก ดังตัวอยางตอไปนี้ 
เมื่อถึงเวลาหาคู ตัวผูจะกรีดรองเสียงแหลมยาว เรียกหาตัวเมียประมาณ 

๒ วัน เพื่อใหตัวเมียสนใจ เมื่อตัวเมียเดินเขามาใกล ตัวผูจะเร่ิมรําแพนเตนไปมา
ชาๆขางๆตัวเมีย… เมื่อถึงเวลาวางไข แมนกยูงจะออกไขไปเร่ือยๆ โดยเอาทาง
แหลมลง และเอาทางปานขึ้น จะวางไขเรียงชิดกัน ไมซอนทับกัน…ตัวเมียจะฟก
ไขนานประมาณ ๒๘ วัน … 

( นกยูง ๒๕๒๙ : ๑๐–๑๒) 
 

…จระเขจะโตเต็มที่เมื่อมีอายุ ๑๐–๑๒ ป ฤดูผสมพันธุจะเริ่มในเดือน
ธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคม และจระเขตัวเมียจะวางไขในชวงเมษายนและเดือน
พฤษภาคม วางไขคร้ังละ ๑๐–๔๐ ฟอง ไขจะฟกออกมาเปนตัวในเวลา ๖๗–๖๘ 
วัน 

  ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๒๐) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐
 

หลังจากผีเสื้อวางไขได ๑๐ วัน ไขจะฟกออกมาเปนตัวหนอน เรียกกันวา 
“ หนอนไหม” หนอนไหมกินใบหมอนเปนอาหาร และเจริญเติบโตไดรวดเร็ว ดวย
การลอกคราบเปนระยะๆ  

เมื่อเติบโตเต็มที่ หนอนไหมจะหยุดลอกคราบ หยุดกินอาหาร แลวพน
ของเหลวออกมาพันซอนกันเปนชั้นๆ หุมตัวไว เรียกกันวา ”รังไหม” หนอนไหมที่
อยูในรังไหม จะเจริญเติบโตเปนดักแด เมื่อโตเต็มที่ก็จะเจาะออกจากรัง และ
เจริญเปนผีเสื้อ … 

(สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๘-๙) 
 

๑.๑.๙  วิธีการหาอาหาร 
ผูเขียนกลาวถึงวิธีการหาอาหาร  หรือ  การลาเหยื่อของสัตว   ดงัตวัอยาง

ตอไปนี้ 
แมงกระพรุนกินสัตวทะเลเล็กๆจําพวกกุง ปลา เปนอาหาร โดยวิธีใช

หนวดแตะสัตวที่วายน้ําเขามาใกลๆ แลวปลอยพิษทําใหสัตวออนกําลัง แลวจึง
กินอาหาร 

    ( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ : ๑๓) 
 

 การหาอาหารของนกแตวแรวทองดํา…พฤติกรรมในการหานั้น จะ
กระโดดอยางคลองแคลวไปตามพื้นดิน แลวหยุดใชปากจิก หรือพลิกใบไมเพื่อหา
อาหาร หรือใชปากขุดหาไสเดือน เมื่อไดอาหารแลวก็จะกลืนกิน… 
     ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๔ : ๑๒ ) 

นอกจากเนื้อหาดังกลาวขางตน         ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตสัตวตามธรรมชาติแลว
ผูศึกษายังพบวาหนังสือที่กลาวถึงสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อการคา และเลี้ยงไวดูเลน    มีเนื้อหาเพิ่มจาก
เนื้อหาขางตน  ดังตอไปนี้ 

๑.  วิธีเลี้ยง  
สารคดีประเภทสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อการคาจะกลาวถึงวิธีการเลี้ยงวามีวิธี

เลี้ยง   การดูแล  สถานที่เลี้ยงอยางไร และปญหาที่พบในขณะเลี้ยง ดังตัวอยางตอไปนี้ 
แมพูดพลางใชมือชอนตัวหมอนที่หิวจัด…  แลวนํามาวางลงบนใบหมอน 

ที่แมปูเรียงไวแลวอยางเบามือ เกลี่ยเบาๆใหตัวหมอนกระจายไปทั่วกระดง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑
 

จากนั้นใชใบหมอนเรียงทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง ใชผาขาวผืนเดิมหอรอบกระดง มัดให
ตึง ขอดเปนปมไวดานลาง…ยกขึ้นวางบนชั้นที่มีกระดงลักษณะเดียวกันเรียงเปน
ตับ   

( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๕) 
 

…แมวจะเรียนรูไดดีในขณะที่ยังเปนลูกแมวเล็กๆอยู ส่ิงที่ควรฝกใหแมว 
ก็คือ ใหรูจักชื่อตัวเอง เวลาเรียกจะไดเดินเขามาหา   และเรื่องสําคัญคือฝกหัดให
รูจักขับถายใหเปนที่เปนทาง  

( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๑๔) 
 

สวนปญหาในการเลี้ยงกบคือ การกินกันเองในระยะที่เปนลูกออด เปน
แผลที่ปาก เพราะกบกระโดดชนขอบบอ ผนังบอ  ปลายนิ้วสึก เพราะพื้นบอหยาบ
และสาก ไขมันหรือลําไสทะลุเพราะกระโดดลงกระแทกกับพื้นบอ ซึ่งปญหา
เหลานี้แกไขได เชน สรางบอใหมีรองน้ํารอบบอ ขัดพื้นบอใหเรียบ เปนตน 

     ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๔) 
 

ผูเล้ียงผึ้งโพรง จะตองเตรียมอุปกรณการเลี้ยง และกะสถานที่ที่จะเล้ียง
ใหเหมาะสม ซึ่งอุปกรณในการเลี้ยงผึ้งที่สําคัญคือ หีบเลี้ยงผึ้ง  คอนหรือกรอบ
รวง แผนรังเทียม…ในหีบเลี้ยงผึ้งมีแผนรังเทียมประมาณ ๙–๑๑ รวง 

จากนั้นใหจับผ้ึงโพรงจากธรรมชาติมาเลี้ยง…ควรเลือกรวงผึ้งที่มีหลอด
รวงตัวออนระยะดักแดมากๆ แลวนํามาผูกติดกับคอนหรือกรอบรวง…แลวปดฝา
หีบไว ๑ คืน รุงเชาใหเปดปากรัง เพื่อใหผ้ึงออกไปหาอาหาร… 

ขณะเลี้ยงตองหมั่นตรวจตราสภาพภายในรังเสมอ ถาขาดน้ําหวานใหใช
น้ําเชื่อม หรือน้ําหวาน ถาประชากรผึ้งมากใหเสริมแผนรังเทียม… 

( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๖-๗) 
 

๒.  ประโยชนที่ไดรับ   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๒
 

สารคดีประเภทสัตวที่เล้ียงไวเพื่อการคาจะกลาวถึงประโยชนที่ไดรับจาก
สัตว คือ ใชเปนอาหาร  เครื่องประดับ  เครื่องใช หรือผลิตภัณฑที่ไดจากสัตว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

“หนูอยายุงดีกวา คอยกินดักแดก็พอแลว”  ยายหาม 
 ฝกไหมที่ถูกตม และดึงเสนใยออกหมดแลว จะเหลือเพียงตัวดักแดแสน

อรอย อุดมดวยโปรตีน… 
 ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๘) 

 
คนเรานําครั่งมาใชประโยชนตั้งแตสมัยโบราณ เชน ชาวจีนใชสีแดงจาก

ตัวครั่ งยอมผาไหม   หนังฟอก   ผาขนสัตว   และใชทําสีแตงอาหาร  หรือ
เครื่องสําอางเสริมสวย  ชาวอินเดียใชเปนสมุนไพรรักษาโรคโลหิตจาง  

ในปจจุบัน เราใชคร่ังทําน้ํามันชักเงา (เชลแล็ก) ทาพื้นไมและเครื่องเรือน 
เพื่อใหไมเปนเงางาม ใชทําเปนแกนภายในเครื่องเงิน เครื่องทอง ที่ใชเปน
เครื่องประดับ หรือเครื่องใชไมสอยตางๆ เชน ดามมีด… 

( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๑–๑๒) 
   

สรุปไดวาเนื้อหาของสารคดีประเภทสัตวจะกลาวถึง รูปรางลักษณะ  อาหาร แหลงที่
อยูอาศัย ลักษณะเฉพาะตัว  ลักษณะนิสัย  ศัตรู  พันธุ  วงจรชีวิต  วิธีการหาอาหาร  นอกจากนี้
หนังสือที่กลาวถึงสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อการคายังมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีเลี้ยง  และประโยชนที่ไดรับ 
 

๑.๒  สารคดีประเภทพืช   สารคดีประเภทพืชมีทั้งพืชที่ปลูกไวเพื่อการคา ปลูกไว
บริโภค  และพืชที่เปนพิษ    จากการศึกษาพบวามี ๓ เร่ือง ไดแก สมสูกลูกไม   สวนมะมวงจาก
ดวงดาว   และพืชที่เปนพิษ  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ 

๑.๒.๑   รูปรางลักษณะ  
ผูเขียนกลาวถึง ลักษณะ   รูปราง  สี ขนาดตนของพืช ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ลําโพงขึ้นอยูตามสวน ดอกเปนรูปเหมือนกับลําโพง ใบและผลคลายกับ

มะเขือ แตผลเปนหนามขรุขระ ในผลมีเมล็ดเล็กๆมากมาย… 
( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๑๘) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓
 

ทองดํา มะมวงกินสุก ผลเม่ือแกจัดจะมีผิวเขียวออกดํา แตเนื้อในเหลือง
ประดุจทอง ผลใหญ เนื้อหนา เม็ดแบน  

( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๒๙) 
…สมบางมดผลคอนขางกลมแปนเล็กนอย ผิวสีเขียวอมเหลืองถึงเหลือง

เขม ผิวเรียบ สีผิวสม่ําเสมอ เปลือกบางลอน ปอกงาย กลีบแยกออกจากกันงาย 
ฉํ่าน้ํา  เนื้อผลสีสม…  

(สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๒๘) 
   

๑.๒.๒  สภาพดิน หรือพื้นที่ 
ผูเขียนกลาวถึงสภาพดินหรือพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช

ทั้งพืชที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ และพืชที่ปลูกเอง  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตีนเปดน้ํา เปนตนไมใหญ ชอบอยูตามที่ชื้น เชน ตามขางลําหวย ลําธาร 

หรือตามทองรองในสวนผลไม … 
( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๑๗ ) 

 
“ก็นี่แหละที่พออยากแนะนําใหลูกไปเสนอคุณครูใหปลูกมะมวง… มันยัง

เปนพืชที่ปลูกงาย ข้ึนไดกับดินทุกสภาพ โดยเฉพาะที่แหงแลง…”  
( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๗) 
 

…องุนสามารถขึ้นไดดีในสภาพดินทั่วๆไป ดินที่เหมาะสําหรับปลูกองุน
ใหไดผลดี คือ ดินเหนียวที่มีอาหารพืชอยูมาก… 

(สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๓๑) 
 

๑.๒.๓  รสชาติ 
ผูเขียนกลาวถึงรสชาติของพืชวามีรสชาติเปนอยางไร โดยเฉพาะพืชที่ผล

สามารถรับประทานได คือ ผลไม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
“หนูก็เห็นมีแตมะมวงเยอะแยะไปหมดเลยนี่คะ แตละตนก็มีลักษณะของ

ผลตางๆกันไป อยางตนที่หนูชอบทานผลดิบมันๆ ของมันนะก็มีผลเรียวๆยาวๆ 
อยางตนโนนมีผลปอมๆ สุกแลวสีสวยเชียว รสก็หวานฉ่ําดวย…” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔
 

(สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๗) 
 
 
…มะเฟองมีรสเปร้ียว เปร้ียวอมหวานจนถึงรสหวานสนิท    

(สมสูกลูกไม  ๒๕๓๓ : ๑๗) 
 

๑.๒.๔  อันตรายจากพิษที่ไดรับ หรือ สวนที่มีพิษ 
ผูเขียนกลาวถึงสวนตางๆของพืชแตละชนิดวามีพิษอยูที่สวนใด และโทษ

ของพิษที่อยูในพืช  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตนรักมียางเปนพิษ ยางอยูที่ลําตน ตามกิ่งกานและใบ    ยางถูกผิวหนัง

ทําใหคัน  
( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๑๐ ) 
 

…พิษของอุตพิดอยูที่หัว ถากินสดๆจะทําใหคันคออยางแรง นานหลาย
ชั่วโมง แตไมถึงตาย  

( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๒๑) 
 

…เมล็ดของเงาะมีพิษ แมวาจะคั่วจนสุกแลวก็ไมควรรับประทาน เพราะ
จะทําใหมีอาการปวดทอง เวียนศีรษะ มีไข คลื่นไส อาเจียน  

(สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๖) 
 

๑.๒.๕  สภาพภูมิอากาศ แหลงที่เพาะปลูก   
ผูเขียนกลาวถึงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ซึ่งสงผลใหพืชเจริญเติบโต

ไดดี และแหลงหรือทองที่ที่เหมาะแกการเพาะปลูก  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
…ตําแยงอกงามมากในฤดูฝน และจะแหงตายไปในฤดูรอน…  

( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๘ ) 
 
ลําไยเปนไมผลยืนตนขนาดกลาง   สามารถปลูกไดตลอดทั้ งป    

เจริญเติบโตไดดีในเมืองรอน แตจะปลูกไดดีในเขตกึ่งรอนกึ่งหนาว…จังหวัดที่

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕
 

ปลูกมาก คือ เชียงใหม  รองลงมาคือ ลําพูน  เชียงราย ลําปาง… และบางจังหวัด
ในภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 (สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๒๕ ) 
๑.๒.๖   พันธุ  

ผูเขียนกลาวถึงพืชแตละชนิดวามีกี่พันธุ      พันธุใดที่นิยมปลูก         หรือ 
รับประทาน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

“ แตหากจะแบงตามการรับประทานแลวจะไดสองชนิด คือ ชนิดทานผล
ดิบมีหลายพันธุ เชน มะมวงแรด  มะมวงพิมเสนมัน  เขียวเสวย  หนองแซง… 
สวนอีกชนิดหนึ่งเปนชนิดทานผลสุก เชน มะมวงอกรอง  มะมวงน้ําดอกไม  
มะมวงทองดํา  หนังกลางวัน เปนตน“  

( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๘) 
 

ฝร่ังมีหลายพันธุ แบงตามลักษณะของผล คือ ลักษณะผลกลม ไดแก 
กลมสาลี่  กลมทูลเกลา  กลมอัมพร  ขาวเสวย บางกอกแอปเปล  เย็นสอง เปน
ตน  ลักษณะผลยาว ไดแก ยาวเศวต  ขาวบุญสม เปนตน… 

(สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๑๒) 
 

๑.๒.๗  ประโยชนที่ไดรับ  
ผูเขียนกลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากพืชวาสวนตางๆของพืชมีประโยชน

ในทางใดบาง ไดแก  
 ๑.  ประโยชนตอรางกาย  พืชสามารถชวยรักษาหรือปองกันการเกิดโรค 

หรือเปนประโยชนตอรางกายอยางไรไดบาง  พบเพียงตัวอยางเดียวคือ เร่ืองสม
สูกลูกไม 

ในการแพทยแผนโบราณถือวา ลําไยเปนผลไมบํารุงรางกายที่ดี มี
สรรพคุณบํารุงหัวใจ บํารุงเลือด บํารุงประสาท และชวยยอยไดอยางดีทีเดียว  

(สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๒๕) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๖
 

เด็กๆรูหรือไมวาน้ําจากผลสับปะรดมีฤทธิ์ลดอาการอักเสบและอาการ
บวม ทําใหแผลหายเร็ว     สวนผลสับปะรดก็ใชรักษาโรคลักปดลักเปดได   เมื่อ
รับประทานเปนประจํา  

(สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๓๐) 
  

๒.  ประโยชนเพื่อการแปรรูป  การนําสวนตางๆของพืชไปแปรรูปเพื่อให
เก็บพืชนั้นไวรับประทานไดนาน หรือเพื่อไมใหพืชนั้นตองเนาเสียไปโดยเปลา
ประโยชน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ผลสุกของมะมวงในสวนมีมากมายบางทีก็เก็บขายไมทัน คุณแมดาวของ
ดาราก็ไมเคยทิ้งใหสูญเปลา แมจะนํามาปอกเปลือกขูดเอาแตเนื้อ ตั้งไฟใหรอน
กวนจนน้ําแหงไปหมด นําไปแผเปนแผนบางๆ ตากแดดจะไดมะมวงแผนรสหวาน
อรอย เก็บไวไดนานๆอีกดวย  

( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๙ ) 
 
มะยมรับประทานสดๆ…หรือนําไปแปรรูปไดหลายอยาง เชน มะยมดอง  

มะยมกวน  มะยมแชอ่ิม…  
 (สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๑๙) 
 

๓. ประโยชนตอการนําไปใช  สวนตางๆของพืชสามารถนําไปประกอบ
หรือดัดแปลงเปนอาหาร หรือไปทําเปนสิ่งของเครื่องใช  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

“…ใบออนและชอดอกของมะมวง บางพันธุใชจิ้มน้ําพริกอรอยมาก
ทีเดียว ใหคุณคาทางอาหารสูง ไมมะมวงตนใหญๆนําไปสรางบานเรือนก็ยังไดอีก
ดวยนะ…” 

( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๗) 
 
…ใบตอง นํามาใชหอของ  หอขนม เชน ขนมกลวย  ขนมใสไส  ขนม

เทียน เปนตน  กาบกลวยก็นํามาทําเชือกกลวย ใชมัดของ หรือนํามาถักกระเปา 
สวนดอกของกลวยที่เราเรียกวา ปลี ก็นํามาประกอบอาหารได เชน นํามาแกง
กะทิหัวปลี  หรือกินกับกวยเตี๋ยวผัดไทย เปนตน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๗
 

(สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๔) 
 

นอกจากเนื้อหาดังกลาวขางตนซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับพืชที่ปลูกไวเพื่อบริโภค และพืชที่มี
ตามธรรมชาติแลว  ผูศึกษายังพบวาเรื่องสวนมะมวงจากดวงดาวมีเนื้อหาเพิ่มจากเนื้อหาขางตน  
เนื่องจากเปนเรื่องเกี่ยวกับพืชที่ปลูกไวเพื่อการคา    โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

๑. วิธีการปลูก 
ผูเขียนอธิบายถึงวิธีการปลูก และการเตรียมอุปกรณ 

 การเตรียมเพาะมะมวงในเรือนเพาะชําจึงเกิดขึ้น โดยใชกะบะทรายผสม
ข้ีเถา แกลบ อัตราสวนหนึ่งตอหนึ่ง คลุกเคลากับปุยอินทรีย รดน้ําใหชุม ใชเมล็ดที่
แกะเปลือกหุมออกแลวปกชําลงไป…  

( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๑๙ ) 
 
๒. การดูแลรักษา 

ผูเขียนกลาวถึงการดูแลรักษา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการปลูกพืช เนื่องจาก
จะสงผลใหพืชมีการเจริญเติบโตไดดี   
 …เดือนมีนาคมรดน้ําใหมากๆ หาเศษฟาง เศษหญาคลุมผิวดิน คอยดแูล
แมลงวันทองมาทําลายผล เดือนพฤษภาคมหลังจากเก็บผลหมดแลวตัดแตงกิ่ง 
ใสปุยรอบโคนตน เดือนอื่นๆก็คอยกําจัดวัชพืชตามความจําเปน… 
    ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๒๖) 
 

สรุปไดวา เนื้อหาของสารคดีประเภทพืชจะกลาวถึง  รูปรางลักษณะ  สภาพดินและ
พื้นที่    รสชาติ  อันตรายจากพิษที่ไดรับหรือสวนที่มีพิษ  สภาพภูมิอากาศแหลงที่เพาะปลูก  พันธุ  
และประโยชนที่ไดรับ  นอกจากนี้หนังสือที่กลาวถึงพืชที่ปลูกไวเพื่อการคายังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
วิธีการปลูก  และการดูแลรักษา 

 
๑.๓ สารคดีประเภทบุคคล   จากการศึกษาพบวามี ๒ เร่ือง ไดแก เพื่อนชาวดอย  

และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ซึ่งเนื้อหาของทั้งสองเรื่องมีความแตกตางกัน   คือ   เร่ืองเพื่อน-
ชาวดอยมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนกลุมหนึ่งที่อาศัยอยูในประเทศไทย  สวนเรื่องสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติ  โดยผูศึกษาจะแยกศึกษาเนื้อหาของทั้งสองเรื่อง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๘
 

 ๑.๓.๑ สารคดีประเภทบุคคล เร่ืองเพื่อนชาวดอย มีเนื้อหาดังนี้ 
๑.  ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ   
ผูเขียนกลาวถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญของชนแตละกลุมวามี

ความสามารถและเชี่ยวชาญในเรื่องใด  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
 
ชาวลีซอนับเปนชางเหล็ก ชางเงินที่ชํานาญมาก และชอบลาสัตว… 

( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๑๐) 
 

ชาวเยาเปนนักธุรกิจ ขยันขันแข็ง ทําไรเกง มีฝมือในการทําเครื่องเงิน ทํา
กระดาษฟาง ทําเครื่องประดับ จอบ   ขวาน    และปน … 

( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๑๒ ) 
 

๒.  ลักษณะที่อยูอาศัย   
ผูเขียนกลาวถึงลักษณะที่อยูอาศัยวาชนแตละกลุมต้ังถิ่นฐานอยูที่ใด 

และมีลักษณะการปลูกบานเปนอยางไร  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ชาวเขาเผากะเหรี่ยงจะตั้งบานเรือนบนภูเขาที่ไมสูงนัก บานของชาว

กะเหรี่ยงจะยกสูง ใชไมไผทําฝาบานและพื้นเรือน หลังคามุงแฝกหรือตองตึง … 
( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๒) 

 
ทําเลที่ตั้งหมูบานของชาวเยา จะเปนที่ราบตามลาดเขาใกลปา     และ

ลําธาร  สรางบานแบบครอมพื้นดิน ฝาบานทําดวยไมหรือไมไผ หลังคามุงแฝก 
ใบตองตึงหรือไม… 

( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๑๑ ) 
 
   ๓.  การแตงกาย 

ผูเขียนกลาวถึงลักษณะการแตงกายของชนแตละกลุมวามีการแตงกาย
อยางไร  ดังตัวอยางตอไปนี้  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๙
 

หญิงแมวขาวจะใสกางเกงจีนทรงหลวมสีดํา สวมเสื้อผาหนา แขนยาว 
รอบๆคอเสื้อจะปกตกแตง ดานหนาจะหอยผาสีดําขลิบสีฟา ผูกเอวดวยผาสีผืน
ใหญ ทําผมทรงสูงมีผาโพกปกลวดลายคลุมผมอีกทีหนึ่ง   

( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๔) 
    

เด็กชายและชายชาวอีกอ จะสวมเสื้อแขนยาวผาหนา ดานหลังเสื้อปก
ลวดลายสวยงาม นุงกางเกงขากวย บางครั้งจะโพกศีรษะดวยผาดําหรือผาสีอ่ืนๆ  

 ( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๘ ) 
 
   ๔.   ความเชื่อ 

   ผูเขียนกลาวถึงความเชื่อของชนกลุมแตละกลุมที่มีมาตั้งแตโบราณ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

…ชาวแมวเชื่อวาผีฟาเปนผูสรางสรรคทุกสิ่งในโลก ผีฟายังเปนผูบัญญัติ
ประเพณีตางๆ อีกดวย  

( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๖ ) 
 

ทางเขาหมูบานและทายหมูบานของอีกอจะมีประตูประจําหมูบาน ที่
ประตูนี้จะประดับดวยรูปสลักตางๆ เพื่อปองกันภูตผีและสิ่งชั่วรายที่จะลวงล้ําเขา
ไปในหมูบาน… 

( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๗ ) 
 

๕.  ลักษณะนิสัย 
ผูเขียนกลาวถึงลักษณะนิสัยของชนกลุมแตละกลุมวามีนิสัยหรือพื้นฐาน

ทางความคิดเปนอยางไร ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ชาวแมวเปนคนขยัน  อดทน ชํานาญการทําไร เชื่อถือโชคลางและสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ รักอิสระ… 
( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๖) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๐
 

ชาวเยาเปนพวกที่มีระเบียบแบบแผน ผูชายจะไดรับการยกยองเปน
พิเศษ คนแกจะไดรับความนับถือยกยองเพราะถือวาเปนผูมีความรูในเรื่องชีวิต
และพิธีกรรม นอกจากนี้ชาวเยายังเปนพวกรักสันต ิ  

 ( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๑๒) 
 
 

 ๑.๓.๒  สารคดีประเภทบุคคล เร่ือง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีเนื้อหาดังนี้ 
๑. ความสามารถ 
ผูเขียนกลาวถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    ดัง

ตัวอยางตอไปนี้ 
หลังสงครามยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรทรงแผพระราชอํานาจเขาไปใน

ดินแดนของประเทศเพื่อนบาน โดยทรงสามารถตีเมืองมอญ ลานนา ลานชาง 
และเขมรมาเปนเมืองประเทศราช ทําใหอาณาเขตและอํานาจของกรุงศรีอยุธยา
แผขยายออกไปอยางกวางขวางอีกครั้ง  

( สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕๔๑ : ๑๔) 
 

๒. สถานการณหรือเหตุการณ 
ผูเขียนกลาวถึงเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 ปลาย พ.ศ. ๒๑๒๙ พมายกทัพใหญมาลอมกรุงศรีอยุธยาเอาไว พระ
นเรศวรทรงวางแผนตอตานพมาแบบกองโจร จนทหารพมาเกิดความระส่ําระสาย 
กองทัพพมาลอมกรุงศรีอยุธยาได ๕ เดือนก็ตองยกทัพกลับเพราะเสบียงเริ่มขาด
แคลน และเกรงวาถาลอมตอไปจะลําบากเพราะชวงนั้นยางเขาฤดูฝนแลว 
    ( สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕๓๐ : ๙) 

 
๑.๔  สารคดีประเภทสถานที่  จากการศึกษาพบวามี  ๒  เร่ือง  ไดแก   บางแสน  

ศรีสัชนาลัย เนื้อหากลาวถึงเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้  
 ๑.๔.๑  สถานที่ตั้ง   

ผูเขียนกลาวถึงสถานที่วาตั้งอยูที่ใด เชน อําเภอ  ตําบล   หรือทิศ และตั้ง
ใกลเคียงกับสถานที่หรือบริเวณใดบาง   ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๑
 

   ที่จริงนกกับหนูอยากเที่ยวทะเลมากกวามาพบผูคนมากมายอยางนี้ คุณ
พอคุณแมจึงตกลงกันวาจะพานกกับหนูไปที่ศูนยวิทยาศาสตรทางทะเล ที่ตั้งอยู
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ … 

( บางแสน ๒๕๓๒ : ๒๐) 
  
   เมืองศรีสัชนาลัยหรือเมืองเชียงชื่นที่คงเหลืออยูในปจจุบัน ตั้งอยูในเขต

สุขาภิบาล ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย โดยตั้งอยูทางทศิ
เหนือของจังหวัดสุโขทัยตามทางหลวงหมายเลข ๑๐ ที่เชื่อมตอระหวางจังหวัด
สุโขทัยและอุตรดิตถ ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร 

       ( ศรีสัชนาลัย ๒๕๓๗ : ๓๑) 
 

๑.๔.๒  สถานที่ทองเที่ยว   
ผูเขียนกลาวถึงสถานที่ทองเที่ยวตางๆที่นาสนใจวามีอะไรเปนจุดเดนของ

สถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ เชน บรรยากาศดี   ของฝาก  หรือแหลงโบราณสถาน  ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

เมื่อลงจากเขา คุณพอคุณแมพานกกับหนูไปแหลมแทน ที่นั่นมีโขดหิน
ใหญๆ มากมาย  คุณพอบอกวาสมัยกอนมีหินสวยๆมากกวานี้    แตระยะหลัง
ชาวบานทุบหินเอาไปวางเลี้ยงหอยนางรม จนหินรอยหรอไปหมด 
      ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๕) 
 
  วัดเจดียเจ็ดแถว เปนกลุมโบราณสถานที่อยูกลางเมือง อยูถัดจากวัดชาง
ลอมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต บริเวณวัดมีคูน้ํา และกําแพงศิลาแลงสองชั้น
ลอมรอบ เจดียประธานของวัดนี้เปนเจดียทรงพุมขาวบิณฑ มีมณฑปและเจดีย
บริวารแบบตางๆ อีก ๓๓ องค เจดียแตละองคนั้นมีลักษณะและรูปแบบแตกตาง
ไป เชน เจดียทรงกลมแบบลังกา และเจดียทรงพุมขาวบิณฑแบบสุโขทัย เปนตน 
      ( ศรีสัชนาลัย ๒๕๓๗ : ๓๘) 

 
 ๑.๔.๓  อุทยานประวัติศาสตร 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๒
 

  สถานที่ที่เปนอุทยานประวัติศาสตรมีเร่ืองราวบางสวนเพิ่มเติม ไดแก ประวัติ
ความเปนมาที่กลาวถึงเหตุการณ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสถานที่นั้น   หลักฐานทาง
ประวัติศาสตรและลักษณะโบราณสถานและโบราณวัตถุดังตัวอยางตอไปนี้ 

   พระบรมธาตุเมืองเชลียงนั้นจะสรางแตครั้งใด และใครเปนผูสรางนั้น 
จากหลักฐานที่พบไดในขณะนี้ปรากฏขอความอยูในศิลาจารึกวัดศรีชุม ซึ่งถือวา
เปนจารึกที่มีอายุเกาแกที่สุดหลักหนึ่งของสุโขทัย  กลาวไวในตอนตนวาในสมัย
พอขุนศรีนาวนัมถมนั้น มีการสรางพระบรมธาตุข้ึน ณ เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย 
และสระหลวง สองแคว… 
      ( ศรีสัชนาลัย ๒๕๓๗ : ๘) 

 
   อาณาเขตของเมืองโบราณศรีสัชนาลัยครอบคลุมพื้นที่ไมต่ํากวา ๒,๐๐๐ 

ไร ดังนั้น องคประกอบของเมืองที่ประกอบไปดวยโบราณสถานและสิ่งกอสรางที่
เปนศาสนสถาน  คูน้ํ า  คันดิน  บอน้ํ า  สระน้ํ า  และแหล ง อุตสาหกรรม
เครื่องปนดินเผา จึงกระจายอยูทั่วไป จากการสํารวจพบวาโบราณสถานที่อยูทั้ง
ภายในตัวเมืองและนอกเมืองจะมีอยูไมต่ํากวา ๑๓๘ แหง ซึ่งโบราณสถานสวน
ใหญจะเปนศาสนสถานที่มีโครงสรางเปนศิลาแลงที่ตัดมาจากบอศิลาแลง
ธรรมชาติบริเวณนอกเมือง แลวฉาบผิวนอกและปนตกแตงลวดลายดวยปูน… 
      ( ศรีสัชนาลัย ๒๕๓๗ : ๓๔) 

 
 สรุปไดวาเนื้อหาของสารคดีประเภทสถานที่จะกลาวถึง สถานที่ทองเที่ยว  สถานที่ตั้ง

และอุทยานประวัติศาสตรซึ่งมีเร่ืองราวบางสวนเพิ่มเติม  ไดแก   ประวัติความเปนมาที่กลาวถึง
เหตุการณ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสถานที่นั้น   หลักฐานทางประวัติศาสตร  และลักษณะ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

 
๑.๕ สารคดีประเภทสิ่งของ  สารคดีประเภทสิ่งของ จะเปนสิ่งของที่มีประโยชนใช

สอยและใชงานได  จากการศึกษาพบวามี ๓ เร่ือง คือ ธง  เครื่องตามประทีป  และโทรศัพทที่เราใช  
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 

๑.๕.๑  การใชงาน  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๓
 

ผูเขียนกลาวถึงลักษณะการใชงาน  วิธีการใชงาน    หลักการทํางาน หรือ 
กลาววาสิ่งนั้นเหมาะกับงานลักษณะใด ขอแนะนําในการใช  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

…ธงตะขาบนี้ใชในพิธีทางศาสนา ใชในงานบุญ งานวัดเปนสวนมาก  
(  ธง ๒๕๓๐ : ๔) 
 

ธงเยาวราชใหญ ใชสําหรับชักขึ้นบนเสาใหญในเรือพระที่นั่ง หรือ เรือรบ
ที่สมเด็จพระยุพราชเสด็จโดยพระราชอิสริยยศเปนเครื่องหมายวาไดเสด็จโดยเรือ
ลํานั้น  

( ธง ๒๕๓๐ : ๑๖)  
 

เมื่อเสียงเดินทางผานแมเหล็กไฟฟา ก็จะเปลี่ยนไปเปนคลื่นไฟฟา 
คลื่นไฟฟานี้อาจเคลื่อนที่ไปไดตามเสนลวดยังที่ไกล และเมื่อถึงที่หมายปลายทาง
ก็อาจเปลี่ยนใหกลับมาเปนเสียงโดยใหผานแมเหล็กไฟฟาอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีนี้ 
คนสองคนที่อยูหางไกลก็อาจพูดจาโตตอบกันไดผานเสนลวด นี่คือหลักการของ
โทรศัพทที่ใชกันทุกวันนี้  

( โทรศัพทที่เราใช ๒๕๔๒ : ๑๐-๑๑) 
 

…ตะเกียงลานเปนเครื่องตามประทีป ซึ่งมีกังหันหมุนดวยกําลังลานซอน
อยูภายในฐานตะเกียง ทําหนาที่ระบายลมขึ้นมาเปาไฟไมใหมีควัน ทําใหแสง
สวางนวล…  

( เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ : ๑๗) 
 

๑.๕.๒  วัสดุที่ใชทําส่ิงของ 
ผู เขียนกลาวถึงวัส ดุที่ ใชทําสิ่ งของวาทํามาจากวัสดุใด  หรือ  มี

สวนประกอบใดบางที่นํามาประกอบเปนสิ่งนั้นๆ  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ธงตะขาบคือธงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ทําดวยผาหรือวัสดุอยางอื่น เชน ไม  

แผนเงิน  หรือแผนสังกะสีก็ได…  
( ธง ๒๕๓๐ : ๔ ) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๔
 

…”ตะเกียงหลอด”  ดวงตะเกียงทําดวยแกวหลอ มีสีตางๆ หัวตะเกียงทํา
ดวยทองเหลือง ไสทอดวยดายดิบ… 

(  เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ : ๑๙) 
 

เจาหมีนอยกับเจากระตายนอยทดลองโทรศัพทกระปองทําเอง เขาใช
กระปองสองใบเจาะรูรอยไวดวยลวด…นี่คือ เครื่องโทรศัพทอยางงายๆ 

( โทรศัพทที่เราใช ๒๕๔๒ : ๙ ) 
 

๑.๕.๓  ลักษณะรูปราง 
ผูเขียนกลาวถึง ลักษณะ ขนาด  รูปทรง สี ของสิ่งของ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ธงปลายเสาคือธงที่ทําดวยผา ใชชักขึ้นสูปลายเสา มีทั้งรูปส่ีเหลี่ยมผนืผา 

ส่ีเหลี่ยมจตุรัส และรูปสามเหลี่ยม… 
 ( ธง๒๕๓๐ : ๖) 
 

…ธงชาติไทยยุคแรกจึงเปนธงพื้นแดง  มีรูปชางสีขาวหันหนาเขาหาเสา
ธง…  

(ธง ๒๕๓๐ : ๑๒) 
 

…”ชวาลา”  ทําดวยทองเหลืองรูปทรงคลายหมอ มีพวยสําหรับสอดดาย
ไสชวาลาสามพวยติดอยูที่ขางดวง มีหลักจานรอง และบังเพลิงประกอบพรอม… 

( เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ : ๑๕) 
 

๑.๕.๔  ขอสันนิษฐาน  ประวัติความเปนมา  
ผูเขียนกลาวถึงขอสันนิษฐาน     หรือประวัติความเปนมาของสิ่งนั้นวามี

ที่มา  แหลงที่มา แหลงที่คนพบ  หรือเกิดขึ้นมาไดอยางไร  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
…ธงปลายเสาเปนธงที่ใชมากที่สุด… เดิมนั้นธงปลายเสาใชในการ

สงครามไมวาจะเปนการรบทางบกหรือทางน้ํา ตอมาจึงมีการนําธงปลายเสาไป
ใชในเรือสินคา นํามาชักและประดับตามสถานที่สําคัญๆ และในที่สุดก็ใชในทุกที ่   

( ธง ๒๕๓๐ : ๖ ) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๕
 

 
…เครื่องตามประทีปชนิดที่ทําดวยโลหะสัมฤทธิ์ ซึ่งขุดคนพบจากแหลง

โบราณคดีสมัยทวาราวดี ที่ตําบลพงตึก  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี เปน
เครื่องตามประทีปรุนเกาซึ่งทําตามแบบตะเกียงของชนชาวโรมัน ตะเกียงแบบนี้
นักวิชาการโบราณคดีสันนิษฐานวา คงจะไดรับการนําเขาโดยพอคาทางซีกโลก
ตะวันตก  

( เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ : ๕ ) 
 

มีนักวิทยาศาสตรหลายคนพยายามคิดประดิษฐเครื่องโทรศัพทที่ใชได
จริง แตไมมีผูใดทําไดสําเร็จ 

จนถึงป พ.ศ.๒๔๑๙ คือ เมื่อประมาณรอยยี่สิบปกอนหนานี ้ อเล็กซาน-
เดอร เกรแฮม เบลล จึงสามารถประดิษฐเครื่องโทรศัพทเครื่องแรกขึ้นได เขาไดรับ
การยกยองไปทั่วโลก   

( โทรศัพทที่เราใช ๒๕๔๒ : ๑๓) 
 

สรุปไดวา เนื้อหาของสารคดีประเภทสิ่งของจะกลาวถึง  การใชงาน วัสดุ รูปราง
ลักษณะ    และขอสันนิษฐาน ประวัติความเปนมา 

  
๑.๖ สารคดีประเภททั่วไป  ในกลุมนี้เปนสารคดีที่ไมสามารถแบงเปนประเภทใดได 

จึงจัดใหอยูในกลุมทั่วไป ซึ่งประกอบดวยเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ  และเรื่องทางวิทยาศาสตร ไดแก
เร่ืองเลี่ยงภัยใกลตัว   และ เร่ืองกําเนิดจักรวาล   ดังนั้นเนื้อหาจึงตางกัน ดังนี้ 

๑ .๖ .๑   สารคดีประเภททั่วไป เ ร่ืองเล่ียงภัยใกลตัว  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ระมัดระวังภัยในบาน  ในโรงเรียน  ในรถยนต  ตลอดจนภัยรอบตัว อาจเกิดขึ้นไดใน
ชีวิตประจําวัน  นอกจากนี้ยังกลาวถึงความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย  การปฐมพยาบาล
เบื้องตน  และขอปฏิบัติตางๆเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   “ เวลาจะขามถนน ตองกดปุมตรงนี้กอน แลวตองยืนรอกอนจนกวาเห็น

ไฟเขียวที่ฝงตรงขาม แลวเห็นวารถจอดแลวจึงจะขามถนนได ไมตองรีบรอน” 
“ถาไมมีรถวิ่งเลย เราตองกดสัญญาณไหมพอ“  ปองถามดวยความ

สงสัย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๖
 

   “ ตองกดลูก เพราะบางทีรถอาจจะวิ่งมาเร็วหรือบางทีเราอาจจะไมทัน
สังเกตวามีรถวิ่งมาก็เปนได การกดสัญญาณไฟจะทําใหเราปลอดภัยมากกวา” 

( เลี่ยงภัยใกลตัว ๒๕๓๑ : ๖๒ ) 
เนื้อหาดังกลาวขางตนเปนเรื่องของความปลอดภัยบนทองถนน 

   การปฐมพยาบาลสําหรับบาดแผลฟกช้ําใหใชน้ําแข็งประคบ เพื่อให
หลอดเลือดหดตัวหยุดภาวะเลือดออกใตผิวหนัง ความเย็นจะทําใหหายปวด  วัน
ตอมาใหประคบน้ําอุน เพื่อใหเลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นดีข้ึน พาเลือดเสียให
กระจาย การทายาเฮรูดอยด ก็มีประโยชนทําใหยุบอาการบวมเร็วขึ้น 

( เลี่ยงภัยใกลตัว ๒๕๓๑ : ๒๒ ) 
   เนื้อหาดังกลาวขางตนเปนเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องตนวาควร

ปฏิบัติอยางไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 
 ๑.๖.๒  สารคดีประเภททั่วไป เร่ืองกําเนิดจักรวาล  มีเนื้อหาเกี่ยวกับจุดกําเนิด 
และลักษณะการเกิดของจักรวาล อนาคตของจักรวาล  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   ในจักรวาล หรือเอกภพ ประกอบดวยแกแลกซี นับจํานวนไมถวน ความ

กวางของจักรวาลนี้ ประมาณวาอยางนอยเทากับระยะทางที่แสงเดินทางวินาทีละ 
๑๘๖,๐๐๐ ไมล ใชเวลาในการเดินทาง ๑๕,๐๐๐ ลานป และก็ยังขยายตัวออกไป
เร่ือยๆ 

   จักรวาลที่กวางขวางสุดประมาณนี้ เต็มไปดวยดวงดาวนับลานดวง มีจุด
กําเนิด และมีความเปนมาอยางไร 

   นักวิทยาศาสตรเชื่อวา เอกภพนี้มีกําเนิดมาราว ๑๕,๐๐๐ ลานปมาแลว 
จุดเริ่มตนของจักรวาลเล็กอยางไมนาเชื่อ… 

       ( กําเนิดจักรวาล ๒๕๓๗ : ๔-๕ ) 
 

สรุปไดวาเนื้อหาของสารคดีประเภททั่วไปซึ่งมี  ๒  เร่ือง  คือ เร่ืองเลี่ยงภัยใกลตัว มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการระมัดระวังภัยในบาน  ในโรงเรียน รถยนต  และภัยรอบตัว    รวมทั้งความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัย     การปฐมพยาบาลเบื้องตน   และขอปฏิบัติตางๆ  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
เร่ืองกําเนิดจักรวาลมีเนื้อหาเกี่ยวกับจุดกําเนิด และลักษณะการเกิดของจักรวาล อนาคตของ
จักรวาล  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๗
 

                                                 

 
๒.  องคประกอบของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก 

การเขียนเรื่องประเภทสารคดีสําหรับเด็ก ไมวาจะเปนเรื่องที่เขียนขึ้นสําหรับเด็กเล็ก
หรือเด็กโต ยอมมีจุดมุงหมายสําคัญเหมือนกันคือ ใหผูอานไดรับความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ  
ความรูเกี่ยวกับเหตุการณ  สถานที่  ส่ิงของ หรือบุคคล  ถาเปนหนังสือที่เขียนขึ้นสําหรับเด็กเล็ก
อาจจะประกอบดวยรูปภาพจํานวนมากเพื่อใหผูอานเขาใจดีข้ึน  สวนหนังสือสําหรับเด็กโตอาจจะ
มีเนื้อหามากขึ้นและมีภาพประกอบนอยลง แตอยางไรก็ตามไมวาหนังสือสารคดีสําหรับเด็กนั้นจะ
เขียนขึ้นสําหรับเด็กเล็กหรือเด็กโต ก็ยังคงมีส่ิงหนึ่งที่เหมือนกันคือองคประกอบของหนังสือสารคดี
สําหรับเด็ก  

จากการศึกษา ผูศึกษาไดจําแนกองคประกอบของหนังสือสารคดีสําหรับเด็กไวเปน ๓ 
สวน  คือ   สวนนําเรื่องหรือการเปดเรื่อง   สวนเนื้อเร่ืองหรือการดําเนินเรื่อง  และสวนสรุปเร่ืองหรือ
การปดเรื่อง  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๒.๑  สวนนําเรื่อง 
 สวนนําเรื่อง หรือ การเปดเรื่อง   เปนสวนที่สําคัญของงานเขียน เพราะเปนสวนที่จะ

ดึงดูดผูอานใหเกิดความสนใจและติดตามอานเรื่องตอไปจนจบ  สวนนําเรื่องมักจะเปนสวนที่เกริ่น
นําใหผูอานทราบวา สารคดีเร่ืองนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  มีสาระสําคัญอยางไร ผูเขียนจะเสนอ
เนื้อหาหรืออภิปรายในแงหนึ่งแงใดเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ๒๒  เร่ืองนั้นมีความสําคัญอยางไร  และผูอาน
อาจจะไดรับประโยชนอะไรบางจากการอานเรื่องนั้น ซึ่งกลวิธีที่ผูแตงเลือกนํามาใชในสวนนําเร่ือง
ของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก มีอยูหลายลักษณะ เชน การเปดเรื่องอยางตรงไปตรงมา  การใชคํา
จํากัดความ  การเสนอปญหาเพื่อนําไปสูการอภิปราย  เปนตน 

สวนนําเรื่องหรือการเปดเรื่องในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กอาจใชกลวิธีตางๆดังกลาว
ไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้จะตองใหมีความกระชับรัดกุมไมเยิ่นเยอเพราะเด็กมักไมชอบการ
บรรยายที่ยืดยาว  ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูล พบวากลวิธีที่ใชในสวนนําเรื่องหรือเปดเรื่องของ
หนังสือสารคดีสําหรับเด็กมี ๘ วิธี คือ  การเปดเรื่องดวยการบรรยายภาพรวม   การเปดเรื่องแบบ
ตรงไปตรงมา  การเปดเรื่องดวยการบรรยายพฤติกรรม  การเปดเรื่องดวยการบรรยายเหตุการณ
การเปดเรื่องดวยการบรรยายลักษณะรูปราง  การเปดเรื่องดวยการบอกความเปนมา   การเปด

 
๒๒ สมพร จารุนัฐ , คูมือการเขียนเรื่องบันเทิงคดแีละสารคดีสําหรับเด็ก  ,  พิมพครั้งที่ ๒ 

( กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา , ๒๕๔๑ ), ๗๘. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๘
 

เร่ืองดวยการใชคําประพันธ     และการเปดเรื่องดวยการใหคําจํากัดความ      โดยการเปดเรื่อง
แบบบรรยายภาพรวมพบมากที่สุดในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก 

 
 

๒.๑.๑ การเปดเรื่องดวยการบรรยายภาพรวม  
ผูเขียนกลาวถึงภาพรวมของเรื่องที่ตองการนําเสนอ เชน ลักษณะนิสัย  

ความเปนอยู  แหลงที่พบ พันธุ ประโยชน เปนตน เพื่อเปนการใหขอมูล หรือใหความรูใน
เบื้องตนกับผูอาน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

พืชที่เปนพิษ มีสวนตางๆเหมือนกับพืชทั่วไป แตอาจมีพิษสะสมอยูที่ใบ  
ที่ดอก  ที่ผล  ที่เม็ด หรือที่ลําตนก็ได  พืชที่เปนพิษบางชนิดมีดอกสวยมาก จน
บางคนนํามาปลูกไวหนาบาน หรือริมทางเดิน 

  พืชที่เปนพิษมีหลายชนิด ตําแยมีพิษอยูที่ใบ  หมามุยมีพิษอยูที่ฝก… 
 พิษในพืชอาจเปนพิษออน เพียงแตทําใหคันถาถูกผิวหนังหรืออาจเปน
พิษรายแรง ทําใหวัวควายที่กินเขาไปถึงตายก็ได… 

      ( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๒,๔,๖) 
 

การวัดความเร็วของพวกสัตว วามีความสามารถวิ่งไดเร็วกี่กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงนั้น ไมอาจวัดไดเหมือนกับการวัดความเร็วในการวิ่งของมนุษย  ดังนั้นสถิติ
ตางๆในการวิ่งของสัตวเหลานี้ ไดจากการใชรถยนตและเครื่องบินขนาดเล็ก เฝา
ติดตามการวิ่งของสัตวแตละชนิด ส่ิงที่นาสังเกต คือ สัตวที่อาศัยอยูในที่ราบโลง 
หรือทุงหญาบริเวณกวางจะวิ่งไดเร็วกวาสัตวที่อาศัยอยูในปา หรือพื้นที่ซึ่งมีตนไม
ข้ึนเบียดเสียด 

      ( กีฬาโอลิมปกสัตว ๒๕๒๙ : ๒) 
 

สวนที่เปนพื้นน้ําบนผิวโลก ที่เราเรียกวา ทะเล  มหาสมุทร  เกิดขึ้นมา
นาน นับเปนพันลานปมาแลว 

ทะเล เปนที่เกิดและที่อาศัยของพืชและสัตว จํานวนมาก หลายรอย 
หลายพันชนิด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๙
 

สัตวทะเลมีชีวิตอยูทุกหนทุกแหงในทะเล นับต้ังแตผิวน้ํา ไปจนถึงบริเวณ
ที่มีน้ําลึกที่สุด ที่แสงแดดสองลงไปไมถึง ซึ่งเปนที่ที่พืชไมสามารถมีชีวิตอยูได แต
สัตวทะเลมีชีวิตอยูได   

( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ : ๓) 
 

กวารอยปมาแลว  ชนพวกหนึ่งไดอพยพจากประเทศจีนตอนใต  มาตั้ง
ถิ่นฐานในเขตพมา ลาว เวียดนาม และไทย  พวกที่อพยพเขาประเทศไทยไดตั้ง
ถิ่นฐานอยูตามเทือกเขาทางเหนือและชายแดนตะวันตกของประเทศ  ชนพวกนี้
เราเรียกวาชาวเขา มี ๖ เผาใหญ คือ กะเหรี่ยง  อีกอ  แมว  ลีซอ  เยา  และมูเซอ  
อาชีพหลักของชาวเขาคือการเพาะปลูก พวกนี้ชอบอพยพยายที่ทํากินจากภูเขา
ลูกหนึ่งไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่ง แตละเผามีความเชื่อประเพณี  ภาษา และเครื่อง
แตงกายของตน 

      ( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๑) 
 

สัตวเล็กๆที่มีพิษมีอยูทั่วไป ในน้ํา และในอากาศ เราจะพบสัตวเหลานี้ได
ในบริเวณที่อยูอาศัย และที่ซึ่งเปนแหลงอาหารของมัน 

แมงปอง ตะขาบ พบอยูบนดิน ในซอกหิน ซอกไม และโพรงไม 
ตัวตอ และแตน พบอยูตามตนไม… 
สัตวเล็กๆที่มีพิษ มีปาก ฟน เขี้ยว เงี่ยง หรือขนแหลมๆ เปนอาวุธ สําหรับ

ตอสูศัตรู อาวุธเหลานี้อาจอยูตรงสวนใดของลําตัวสัตวก็ได 
  แมงปอง  มีหนามแหลมอยูที่ปลายหาง 
  ตะขาบ มีเขี้ยวแหลมอยูที่หัว…   

( สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๐ : ๒-๓) 
 

บานของกะพออยูที่อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร  ชาวบานสวนใหญ
มีอาชีพทํานาและเลี้ยงไหม 

กะพอคุนเคยดีกับการเลี้ยงไหม เพราะบานของกะพอก็เลี้ยงไหม กะพอ
ชวยพอเก็บใบหมอนจากสวน วันละหลายกระบุง เพื่อใหแมนําไปเลี้ยงตัวไหม
เล็กๆ ที่ยังเปนตัวหนอนอยู เรียกกันวา ตัวหมอน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๐
 

 ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๒) 
 

ผีเสื้อ จัดไดวาเปนแมลงที่สวยที่สุดในโลกของแมลงดวยกัน สวนที่สวย
ที่สุดของผีเสื้อก็คือปก ปกของผีเสื้อมีอยูดวยกันสองคู เมื่อยามโบยบินไปใน
อากาศหรือเกาะอยูบนดอกไมหลากหลายสี เพื่อดูดกินน้ําหวาน เปนภาพที่งาม
จับตานาดูยิ่งนัก ในโลกนี้มีผีเส้ือทั้งกลางวันกลางคืนรวมกันมากกวา ๑๔๐,๐๐๐ 
ชนิด…ผีเสื้อในปาสวนมากมักอยูรวมกลุมกันในปริมาณมากๆ ในชวงตนฤดูฝน…  

( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๒ ) 
 

หลังโรงเรียนเลิกวันหนึ่ง เด็กหญิงดาราตรงไปหาแม ซึ่งกําลังทํามะมวง
กวนอยูอยางขะมักเขมน บริเวณใกลๆกับแมนั้น มีแผนมะมวงกวนผลงานของแม
ตากบนราวเรียงรายมากมาย…  

( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๖) 
 

ดวงปกแข็งหรือแมลงปกแข็ง จัดเปนแมลงที่มีมากที่สุดในโลก มีผูคาด
กันวา ดวงปกแข็งที่จําแนกชนิดแลวทั่วโลกมีไมต่ํากวา ๓๗๐,๐๐๐ ชนิด  

ดวงสะคาแรบ เปนชื่อสามัญที่นิยมเรียกดวงกวางสามเขา กวางหาเขา 
หรือดวงขี้ชาง เปนตน โดยเรียกตามชื่อวงศสะคาราบิดี้ ซึ่งเปนวงศที่ใหญที่สุด
ของดวง   

( กวางสามเขา และกวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๓ ) 
 

 ประเทศไทยของเราเปนประเทศเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณไปดวยพืช
พันธุธัญญาหารจนเหลือบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมเมืองไทย ซึ่งเปนที่เล่ือง
ลือไปทั่วโลก เพราะมีรสชาติที่อรอยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทาน อุดมไป
ดวยคุณคาทางอาหาร  เชน  วิตามิน  เกลือแร  น้ําตาล  ฯลฯ   ที่มีประโยชนตอ
รางกาย… 

ผลไมไทยนอกจากจะนิยมนํามารับประทานกันสดๆแลว ยังมีการนํามา
แปรรูปไดหลายอยาง เชน นํามาดอง  กวน…เปนตน  อีกทั้งยังมีสรรพคุณเปนยา
สมุนไพรรักษาโรคตางๆไดอีกดวย… 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๑
 

      ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๑) 
 

ในโลกนี้มีนกแตวแรวอยู ๒๘ ชนิด กระจัดกระจายอยูในทวีปแอฟริกา  
ออสเตรเลีย และเอเชีย สวนในประเทศไทยนั้น มีนกแตวแรวอยู ๑๑ ชนิด คือ นก
แตวแรวอกเขียว   นกแตวแรวลาย … 

นกแตวแรวทั่วๆไปจะมีรูปรางลําตัวอวนสั้น  คอและหางสั้น  ขาเรียวเล็ก
ยาว แตแข็งแรง  ชอบกระโดดหรือวิ่งบนพื้นดิน เปนนกที่มีสีฉูดฉาดสะดุดตา
หลายสี เชน น้ําเงิน  เขียว… เวลาสงเสียงรองจะรองกระชั้นถี่ๆ เสียงดังคลายชื่อ 
คือ “แตวแรว แตวแรว”… 

       ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๔ : ๒,๔) 
 

ผีเสื้อหนอนแกวสมตัวเต็มวัย เปนผีเสื้อขนาดกลาง ปกกวางประมาณ 
๗๕–๙๐ มิลลิเมตร พบมากแถบประเทศอินเดียถึงจีน และเวียดนามเหนือ ทางใต
ลงไปถึงมาเลเซีย อินโดนีเซีย และทางเหนือของออสเตรเลีย เปนผีเสื้อที่มีความ
สวยงาม ไมมีโทษหรือพิษภัยใดๆ แตเมื่อเปนตัวหนอนหรือระยะตัวออน หนอน
ของผีเสื้อชนิดนี้เปนศัตรูพืชที่สําคัญชนิดหนึ่งของพืชตระกูลสมและมะนาวใน
ประเทศไทย  

(ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียวผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๒) 
 

เราอาศัยอยูบนโลกที่เปนดาวเคราะหดวงหนึ่งในระบบสุริยะ และมีดวง
อาทิตยเปนศูนยกลาง ซึ่งดวงอาทิตยก็เปนดาวดวงหนึ่งในจํานวนนับแสนนับลาน
ดวง ที่รวมกันเปนแกแลกซีทางชางเผือก หรือแกแลกซีของเรา 

ในจักรวาล หรือเอกภพ ประกอบดวยแกแลกซีนับจํานวนไมถวน ความ
กวางของจักรวาลนี้ ประมาณวาอยางนอยเทากับระยะทางที่แสงเดินทางวินาที
ละ ๑๘๖,๐๐๐ ไมล ใชเวลาในการเดินทาง ๑๕,๐๐๐ ลานป และก็ยังขยายตัว
ออกไปเร่ือยๆ 

      ( กําเนิดจักรวาล ๒๕๓๗ : ๓-๔) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๒
 

นอกจากนี้จากการศึกษาผูศึกษาพบวามีหนังสือสารคดีสําหรับเด็กบางเรื่องที่มีเนื้อหา
แบงเปนหัวขอ หรือมีเนื้อหาจบเปนตอนๆโดยแตละตอนไมมีความเกี่ยวของกันนั้น ไมมีการเปด
เร่ืองรวม  แตจะมีการเปดเรื่องในแตละตอนๆ ในลักษณะนี้เชนเดียวกัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
 
 

หาน 
หาน เปนสัตวเศรษฐกิจพื้นบานที่ทวีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆ เปนสัตวที่

เลี้ยงไดทุกภาคของไทย ไมวาจะเปนในที่ดอน  หรือในที่ลุม มีความทนทาน เลี้ยง
งาย และส้ินเปลืองคาอาหารนอย 

       ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๓) 
หอยขม 
หอยขม เปนสัตวเศรษฐกิจพื้นบานที่นารูจักอีกชนิดหนึ่ง พบไดในทุกภาค

ของไทย อาจเรียกชื่อแตกตางกันไปบาง เชนหอยจุบ หรือหอยดูด เปนตน 
       ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๕) 
 

 ๒.๑.๒ การเปดเรื่องแบบตรงไปตรงมา   
ผูเขียนตองการใหเนื้อเร่ืองกระชับไมเยิ่นเยอ เพื่อไมใหเด็กเกิดความเบื่อ

หนาย ดังตัวอยางตอไปนี้ 
มีสัตวชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามอยางนาตื่นตะลึง และดึงดูดความสนใจ

เปนอยางมาก มันเปนสัตวปาที่มีความปราดเปรียว และสงา สัตวชนิดนี้คือ นกยูง 
 ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๑) 
 

ในบรรดานกเงือกทั้งหลายนั้น “กาฮัง” จัดเปนนกเงือกที่มีลักษณะ
สวยงามที่สุดของเมืองไทย และมีผูนิยมเลี้ยงมาก เพราะสามารถฝกใหเชื่องได 
เวลาอยูในปาจะไดยินเสียงรองของนกกาฮังกองไปทั้งหุบเขาเลย และนกเงือก
พันธุนี้จัดเปนสัตวปาคุมครอง นักอนุรักษธรรมชาติหวั่นเกรงวามันอาจสูญพันธุ 
ถาไมเรงชวยกันหาทางปองกันนกเงือกพันธุนี้ใหอยูคูปาเมืองไทยตอไป 

      ( นกเงือกไทย ๒๕๓๐ : ๒-๓ ) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๓
 

 
นกขุนทองเปนนกที่พบทั่วไปในทวีปเอเชีย  การพบนกขุนทองแตละแหง

นั้น จะมีขนาดเล็กใหญตางกันออกไป คือ มีลําตัวยาวประมาณ ๑๐–๑๕ นิ้ว มีขน
สีดําเปนเงาและสีมวงเขม มีสีขาวคาดที่ปลายปก เหนียงสีเหลืองที่ตนคอและทีห่วั 
เปนลักษณะที่สังเกตไดงายของนกขุนทอง ปากและขาก็เปนสีเหลืองเชนเดียวกัน  
นกขุนทองมี ๓ ชนิด ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือนกขุนทองภาคใต และ
นกขุนทองอีสาน  อีกชนิดหนึ่งมีอยูในอินโดนีเซีย คือนกขุนทองชวา ซึ่งมีลําตัว
ใหญกวานกขุนทองไทย  

 ( นกขุนทองไทย ๒๕๓๑ : ๒) 
 

วันอาทิตย คุณพอคุณแมพานกกับหนูไปบางแสน เพราะอยูไมไกล
กรุงเทพฯ ไป-กลับไดในวันเดียว ถึงบางแสนคุณแมบอกคุณพอใหพานกกับหนู
แวะขึ้นไปชมทิวทัศนบนเขาสามมุข… 

 ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๓ ) 
   

คุณสนใจเหมียวหรือคะ  เหมียวมีชื่อจริงวา “สีสวาด” เพราะเหมียวเปน
แมวสีสวาด แมวไทยพันธุโคราชที่ข้ึนชื่อลือชา คนที่นิยมเล้ียงแมวมักจะอยากได
แมวอยางเหมียวมาเลี้ยงไวเปน  ”เพื่อน” และบางทียังชวยเชิดหนาชูตาใหเจาของ
อีกดวยนะคะอยาง  ”คุณ”  ของเหมียวไง   มีแมวรวมยี่สิบตัวไดกระมัง รูปราง
หนาตา สีสัน แตกตางกันไปหมด ดูแลวเพลินดี   

 ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๑) 
 

สมัยทวาราวดี พ.ศ. ๑๑๐๐–๑๔๐๐  เครื่องตามประทีปในสมัยทวาราวดี 
ชนิดที่ทําขึ้นดวยดินเผาเปนเครื่องตามประทีปที่มีรูปแบบตางออกมาจากชนิดที่
ทําดวยโลหะสัมฤทธิ์ เคร่ืองตามประทีปแบบที่ทําดวยดินเผานี้ มักพบตามแหลง
โบราณคดี อันเปนที่ตั้งชุมชนแตสมัยทวาราวดี สันนิษฐานวาคงจะเปนเครื่องใช
แพรหลายในหมูชนชาวบานทั่วไป 

( เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ : ๓) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๔
 

๒.๑.๓ การเปดเรื่องดวยการบรรยายพฤติกรรม   
ผูเขียนกลาวถึงพฤติกรรมของสิ่งที่ตองการกลาวถึงวากําลังทําอะไรอยู  

เพื่อใหผูอานเกิดความสนใจใครรูและอยากติดตามตอไปจนจบ  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
“ ปอง เรามาเลนบานกันไหม ปองเปนคนทําบานนะ ปอยจะไปขนเอา

ถวยกับหมอมา นองแปงไปหาอาหาร เดี๋ยวเสร็จแลว เราจะกินขาวกัน“ 
ปอย เด็กหญิงวัย ๘ ป เจากี้เจาการสั่งใหปองกับแปงลูกพี่ลูกนองที่อยู

บานบริเวณเดียวกันเลน “บาน” อยูใตตนชมพูพันธทิพยตนใหญกลางสนาม 
      (เลี่ยงภัยใกลตัว ๒๕๓๑ : ๖) 
 

คืนวันหนึ่งขณะที่ผมกําลังเขียนหนังสือเพลินอยูที่โตะทํางานตรงหนาตาง 
มีแมลงเล็กๆตัวหนึ่งบินวูบเขามาทางหนาตาง วนรอบโคมไฟอยูสักรอบครึ่ง แลว
ถลาลงมาเกาะที่กองหนังสือขางหนาของผม… แตเจาแสงวาบๆตรงกนของเจา
แมลงตัวนี้นะซิ ไดดึงความสนใจของผมใหหันมาจองดูอยางพิจารณา 

เกือบจะไมตองบอกก็ไดวา  เจาแมลงตัวนอยนี้   คือ  “ หิ่งหอย”   ทีเ่ดก็ ๆ 
รูจักดี … 

      ( หิ่งหอย เพชรประดับไพร ๒๕๓๔ : ๔) 
 

วันหนึ่ง ขณะที่ผมพักการเดินทางในปา เหนือบางโลงขอด อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม บนทางเกวียนนั้นผมสังเกตเห็นกอนอะไรกลมๆ ติดทรายรอบ
กอนกลิ้งขลุกขลักอยูกลางทาง 2 กอน ไมหางจากกองขี้วัวใหมที่อยูกลางทาง
เทาใดนัก นึกแปลกใจจนตองลุกไปนั่งยองๆดูใกลๆใหถนัดตา จึงรูวากอนกลมๆ
นั้นเปนกอนขี้วัวเคลื่อนที่ไดดวยแมลงปกแข็งสีดํา ใชเทาหลังถีบเข็นใหกอนขี้วัว
นั้นกลิ้งไปขางหลัง 

ผมเรียกคนที่มาดวยใหมาดู แลวถามวาเปนตัวอะไร เขาบอกวา “แมง
ข้ีควาย”…ชื่อที่เปนทางการขึ้นมาอีกหนอยก็คือ “ แมลงขี้วัว” หรือ “ดวงขี้วัว” 
นั่นเอง…   

( ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ : ๔) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๕
 

ออกจะเปนการเหมาะอยูมากที่เราเรียกเจาสัตวเล็กๆชนิดนี้วา “ แมงมุม” 
เพราะเจาสัตวตัวเล็กๆนี้ชอบเก็บตัว  สรางบาน และกางอวนดักเหยื่ออยูตามมุม
ในหองครัว  หองเก็บของ หรือแมแตหองนอนก็เถอะ หากไมขยันปดกวาด 

     ( แมงมุม พรานกลางอากาศ ๒๕๓๕ : ๔) 
 

“แตน” แมลงตัวเล็กๆที่ชื่ออาจจะไมคุนหูกันเทาไรนัก แตก็มีผลงานอัน
เปนคุณประโยชนตอเกษตรกร มาชานานแลว 

เชาจรดค่ํา เหลาฝูงแตนตางพากันบินวนเวียน อยูเหนือทองทุงนาและ
สวนผลไม สายตาทุกคูพากันจับจอง คนหาอาหารอันโอชะ นั่นคือหนอนนานา
ชนิด ศัตรูพืชตัวสําคัญ ที่เกาะอยูตามสวนตางๆของพืช กัดกินใบและกิ่งกานของ
พืชเหลานั้นเปนอาหาร โดยหารูไมวา อีกไมชาไมนานตนก็จะตองตกเปนอาหาร
ของฝูงแตนดวยเชนกัน 

     ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๓) 
 
 ๒.๑.๔  การเปดเรื่องดวยการบรรยายเหตุการณ   

ผูเขียนกลาวถึงเหตุการณที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะกลาวถึงหรือบรรยาย
บรรยากาศ  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

วันนี้อากาศแจมใสจริง กระเต็นนอยนึกในใจขณะกําลังบินเลนลมเหนือ
สายน้ําใหญใกลรังริมน้ําอยางเพลิดเพลิน วันนี้เปนวันที่สามแลวที่แมนกปลอยให
กระเต็นนอยออกหากินตามลําพัง “ตอนนี้ เจาก็ปกกลาขาแข็งพอที่จะตอสูชีวิตได
เองแลว เจาตองไมทําใหแมผิดหวังนะ ลูกรัก” นึกถึงคําของแมแลว ทําใหกระเต็น
นอยตองขยับปกบินเรงความเร็วอยางลืมตัว ดวยความภาคภูมิใจและมั่นใจใน
พละกําลังของตัวเองเปนยิ่งนัก 

       ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๓) 
 

หลังจากที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จสวรรคตแลว       พระมหินทรา-
ธิราชพระราชโอรสก็เสด็จข้ึนครองราชสมบัติ บานเมืองในรัชกาลนี้ตองเกิดศึก
มากมายทั้งภายในภายนอก สาเหตุเพราะพมาตองการจะยึดเอากรุงศรีอยุธยามา
เปนเมืองประเทศราชของพมาใหได จึงพยายามทําใหคนไทยแตกความสามัคคี  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๖
 

       (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕๔๑ : ๑ ) 
 
 
 
 

อินดียนแดงแอดกับอินเดียนแดงอูดขี่มาไปตามทาง อินเดียนแดงแอด
เขาใจวามีใครคนหนึ่งกําลังเดินทางตรงมา จึงสั่งใหอินเดียนแดงอูดลงจากหลังมา
แนบหูกับพื้นดินฟงเสียง 

       ( โทรศัพทที่เราใช  ๒๕๔๑ : ๒ ) 
 

๒.๑.๕  การเปดเรื่องดวยการบรรยายลักษณะรูปราง   
ผูเขียนกลาวถึงลักษณะรูปรางของสิ่งที่จะนําเสนอ เพื่อใหผูอานไดเห็น

ภาพในเบื้องตนวา ส่ิงที่จะพบตอไปมีรูปทรง  สี  ขนาด ลักษณะโดยรวมเปนอยางไร  ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

 เมื่อคร้ังที่เรายังไมทราบถึงความเปนมาและเปนไปของชีวิตตั๊กแตนตํา-
ขาวดีพอนั้น เราไดเคยหลงชมเชยเปนนักหนาวา เจาแมลงชนิดนี้ชางนารักนาชัง 
ลําตัวยาวเรียวสะโอดสะอง บนหลังมีปกสีเขียวออนโปรงบางคลุมยาวลงไปจน
เลยลําตัว  คอยาวระหงรองรับหัวรูปสามเหลี่ยมเขาไวอยางเหมาะเจาะ ดวงตาคูที่
โปนโตอยูบนหัวของมันนั้นก็ชางแจวแหวว…สวนอวัยวะที่เกงกางไมนาดูเห็นจะ
ไดแกขาหลัง ซึ่งคอนขางยาวเกะกะ เฉพาะขาหนา หรือแขนจะมีขอแหลมอยูที่
ปลายสุด    และมีหนามแหลมคมคลายฟนปลาอยูที่แขนทอนที่ ๒-๓…     

( ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร ๒๕๓๓ : ๔-๕) 
 

นอกจากนี้จากการศึกษา    ผูศึกษาพบวามีหนังสือสารคดีสําหรับเด็กบางเรื่อง ที่มี
เนื้อหาแบงเปนหัวขอ หรือมีเนื้อหาจบเปนตอนๆ  โดยแตละตอนไมมีความเกี่ยวของกันนั้น ไมมี
การเปดเรื่องรวม  แตจะมีการเปดเรื่องในแตละตอนๆในลักษณะนี้เชนเดียวกัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ปลาหางไหม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗
 

  ปลาหางไหม เปนปลาที่พบอาศัยอยูในแมน้ํา    และลําธารทั่วไปในลุม
แมน้ําเจาพระยา และแมน้ําโขง เปนปลาที่ชอบอยูรวมกันเปนฝูงใหญๆ มีรูปราง
เรียวแบนดานขาง มีขนาดลําตัวยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร  … 

( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑) 
 
 
 

เตาตนุ 
  เตาตนุ เปนเตาทะเลที่มีขนาดใหญ อาศัยอยูทั่วไปในแถบรอนของโลก มี

ความยาวของกระดองถึง ๑ เมตร  เตาตนุสังเกตไดงายตรงที่มีเกล็ดบนหัวตอน
หนาของลูกตาเพียงคูเดียว และมีเกล็ดดานขางบนกระดองหลังเพียง ๔ คู 

      ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๔) 
 

๒.๑.๖  การเปดเรื่องดวยการบอกความเปนมา  
ผูเขียนตองการบอกถึงประวัติ  ที่มา เพื่อใหผูอานทราบถึงประวัติ หรือ

ที่มาของสิ่งที่กลาวถึงวาสิ่งนั้นมาจากแหลงใด หรือพบที่ไหน การเปดเรื่องในลักษณะนี้พบ
เพียงตัวอยางเดียว  ดังนี้ 

ในเดือนตุลาคมป พ.ศ.๒๕๑๖ คณะสํารวจจากศูนยรวบรวมวัสดุอุเทศ…
ไดเดินทางเขาไปสํารวจชีวิตสัตวปาในบริเวณน้ําตกไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี…
คนกลุมนี้มี คุณกิตติ ทองลงยาเปนหัวหนา… 

นอกจากศึกษาสัตวปาทั่วๆไปแลว ก็จับคางคาวได ๘ ชนิด…และ๑ใน๘ 
ชนิดที่จับไดที่ถ้ําวังพระ อําเภอไทรโยค เปนคางคาวที่มีขนาดเล็กมาก เล็กจนนา
อัศจรรยใจ เพราะมีน้ําหนักเพียง ๒ กรัมเทานั้น … เปนคางคาวที่เล็กที่สุดในโลก
และยังจัดเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งไดตั้งชื่อวา คางคาวกิตติ 
มากระทั่งบัดนี้ เพื่อเปนอนุสรณแกผูคนพบเปนคนแรกคือ คุณกิตติ ทองลงยา…   

( คางคาวกิตติไทย ๒๕๓๑ : ๑) 
 

๒.๑.๗  การเปดเรื่องดวยคําประพันธ   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘
 

ผูเขียนใชบทประพันธที่มีความเกี่ยวของกับเร่ืองที่กลาวถึง      พบเพียง
ตัวอยางเดียว ดังนี้ 

  เมืองนี้เชองใชดวย ภุชพล  งานนา 
เบญจทูรดาการ   พางถวน 
มรรคาสวนสถลสฐิร  ทุกที่ 
พลพวกชางมาลวน   โจษแจ ฯ 

  บางเมงเปนขื่หนา ขวางขนนน  กอนแฮ 
มีแมยม เปนแย   แกงกนน 
เชาสามเกือบกนนกรร  เมืองมิ่ง  เขาแฮ 
คูคอบสามชนนซรึ้ง  ขวากแขวงฯ 

  เรงหมนนเหลือหมนนยิ่ง วยงเหลก 
มีกําแพงแลงเลือน  ตอตาย 
หัวเมืองแตกสยงกลาว  แกบาว 
ทงงขวา  ทงงซายถวน  หมูหมายฯ 
 
  คําโคลงที่พรรณนาไวในวรรณกรรมลิลิตยวนพายที่แตงขึ้นแตคร้ังกรุงศรี
อยุธยา ไดสะทอนใหเห็นภาพของเมืองศรีสัชนาลัยหรือเชียงชื่น…   

( ศรีสัชนาลัย ๒๕๓๗ : ๑)  
 

๒.๑.๘  การเปดเรื่องดวยการใหคําจํากัดความ  
 ผูเขียนใหคําจํากัดความสิ่งที่กลาวถึงเพื่อชวยใหผูอานเขาใจความหมาย

ของสิ่งที่กลาวถึงไดถูกตอง และเพื่อใหผูอานเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนและไมสับสน
คลุมเคลือ  พบเพียงตัวอยางเดียว ดังนี้ 

แผนผาพลิ้วสบัดอยูบนยอดเสา หรือแผนกระดาษหลากสีรูปสามเหลี่ยม
ที่ปลิวระบัดบนราวเชือกและแผนผาวาดลายตัวตะขาบใหญที่ไหวคลายมีชีวิตบน
เสาหงสกลางลานวัดสิ่งเหลานี้คือ ธง  บางครั้งธงเปนเครื่องหมายแหงชัยชนะ แต
บางคราวธงก็เปนเครื่องหมายของการพายแพ ธงยังเปนเครื่องหมายของความรื่น
เริง  เปนเครื่องหมายแสดงความเศราโศกและในบางครั้งธงก็เปนสิ่งปลุกเราจิตใจ
ใหฮึกเหิม  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๙
 

      ( ธง ๒๕๓๐ : ๒) 
 

๒.๒  สวนเนื้อเรื่อง 
สวนเนื้อเร่ือง หรือการดําเนินเรื่องเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะเปนสวนที่ให

ขอมูลความรู   เนื้อเร่ืองอาจจะสั้นหรือยาวขึ้นอยูกับขอบขายของเนื้อหาสาระตามจุดมุงหมายของ
ผูเขียน     ที่สําคัญคือสวนเนื้อเร่ืองนี้เมื่อผูอานอานจบแลวควรจะไดสาระประโยชนครบถวนตาม
จุดมุงหมายของผูเขียน และการเสนอเนื้อเร่ืองของผูเขียนก็ควรมีลักษณะที่ชวยผูอานใหเขาใจและ
เขาถึงสาระประโยชนไดเปนอยางด๒ี๓ 

งานเขียนประเภทสารคดีที่มีจุดประสงคเพื่อเสนอความรู  ความคิด  เปนความรูทาง
วิชาการ โดยทั่วไปมักมีการเสนอเนื้อหาแบบวิชาการคือบรรยายไปตามลําดับ   แตจากการศึกษา
หนังสือสารคดีสําหรับเด็กพบวากลวิธีการนําเสนอเนื้อหามี  ๒   วิธี  คือ  กลวิธีการนําเสนอแบบไม
มีตัวละคร  และกลวิธีการนําเสนอแบบมีตัวละคร   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๒.๒.๑  กลวิธีการนําเสนอแบบไมมีตัวละคร   
กลวิธีนี้ผูเขียนนิยมใชเพื่อนําเสนอเนื้อหามากที่สุด เนื่องจากเปนวธิทีีมุ่งสู

ความรูที่จะนําเสนอไดโดยตรง จากการศึกษาพบวาผูเขียนมีวิธีการนําเสนอเนื้อหา ๓ วิธี 
คือ การนําเสนอแบบเปนเรื่องๆ  การนําเสนอแบบแบงเปนหัวขอยอยเพื่อแจกแจง
รายละเอียด   และ การนําเสนอแบบบรรยายไปตามลําดับ  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การนําเสนอแบบเปนเรื่องๆ โดยไมมีการแบงเปนหัวขอยอย  เปนวิธีที่
พบมากที่สุด เปนเพราะวาทําใหผูอานเขาใจงายขึ้น และเห็นหัวขออยางชัดเจน การ
นําเสนอวิธีนี้จะเปนในกรณีที่เนื้อหาภายในเลมมีเนื้อหาที่ไมสัมพันธกัน   แตอยูในหัวเรื่อง
เดียวกัน มีดวยกัน ๑๐ เร่ือง  ไดแก เร่ือง   พืชที่เปนพิษ   กีฬาโอลิมปกสัตว    สัตวใตทะเล    
ธง   เพื่อนชาวดอย   สัตวเล็กๆที่มีพิษ    สมสูกลูกไม    ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก    
เครื่องตามประทีป      และสัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย   ดังตัวอยางตอไปนี้ 

เร่ือง ธง มีเนื้อหาเกี่ยวกับธงชนิดตางๆ  เชน 
 ๑. ธงราว 
   ธงราวทําดวยผาหรือกระดาษ ตัดเปนรูปสามเหลี่ยมหรือส่ีเหลี่ยมผืนผา
… 

                                                  
๒๓ เร่ืองเดียวกัน, ๘๐. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๐
 

 ๒. ธงตะขาบ 
        ธงตะขาบคือธงรูปส่ีเหลีย่มผืนผา ทําดวยผาหรือวัสดุอยางอืน่… 

( ธง ๒๕๓๐ : ๓–๔) 
นอกจากนีย้ังกลาวถึงธงชนดิอื่นๆอีก คือ ธงปลายเสา  ธงไชย  ธงชาติ  และธง

ประจําพระองค 
 
  เร่ือง เพื่อนชาวดอย มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุมชนชาวเขาในประเทศไทย  เชน 
   เยา 

      ทําเลที่ตัง้หมูบานของชาวเยา จะเปนที่ราบตามลาดเขาใกลปา   และ
ลําธาร 
 มูเซอหรือลาซู 
       ชาวมูเซอจะตั้งบานเรือนบนภูเขาสงู คําวามูเซอแปลวา “พราน” 

( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๑๑,๑๓) 
 
เร่ือง สมสูกลกูไม มีเนื้อหาเกี่ยวกบัผลไมที่มีในประเทศไทย  เชน 

ละมุด 
ละมุดเปนไมผลยืนตนขนาดกลาง สามารถปลูกไดทุกภาคในเมืองไทย 

เปนไมผลพืน้เมืองของทวีปอเมริกาแถบประเทศเม็กซโิก… 
ลางสาด / ลองกอง 
ลางสาด เปนไมผลยืนตนขนาดกลาง ข้ึนไดดีในดินที่อุดมสมบูรณ ผล

ของลางสาดคอนขางกลม ออกติดกันเปนชอ… 
( สมสูกลูกไม ๒๕๓๔ : ๒๓–๒๔) 

  
 เร่ือง ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึง่บกหายาก มเีนื้อหาเกีย่วกบัสัตวประเภทตางๆเชน 

กะทางหรือจกักิ้มน้าํ 
กะทางหรือจักกิ้มน้ํา เปนสัตวปาคุมครองประเภทที่ ๑ ในวงศซาลามาน

เดอรชนิดเดียวที่พบในประเทศไทย ซึ่งจัดเปนสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบก มีขนาดลําตัว
เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ ๑๓–๑๕ เซนติเมตร … 

กบอกหนาม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๑
 

กบอกหนาม จัดเปนสัตวปาที่มีอยูเฉพาะในประเทศไทย และพบอยูใน
จังหวัดจันทบุรีเทานั้น เปนกบที่มีรูปรางคลายคลึงกับคางคกมาก…. 

( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๑-๑๒) 
 

 ๒.  การนําเสนอแบบแบงเปนหัวขอยอยเพื่อแจกแจงรายละเอียด  คือ 
การแจกแจงรายละเอียดเพื่อแบงประเภท  ชนิด  หรือเพื่อใหเห็นรายละเอียดในเรื่องที่
ตองการนําเสนออยางชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการแบงรายละเอียดเปนหัวขอยอยๆจนจบเรื่อง
ซึ่งจะพบในเรื่องที่มีเนื้อหาสัมพันธกันตลอดทั้งเลม    มีดวยกัน  ๕  เรื่อง   ไดแก     เร่ือง 
ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม    กวางสามเขาและกวางหาเขา    แตน เพื่อนที่แสนดีของ
เกษตรกร    ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร     และศรีสัชนาลัย   
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

เร่ือง กวางสามเขา และกวางหาเขา มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตดวงชนิดหนึ่ง  เชน 
ระยะไข  หนอน  ดักแด  สําหรับดวงปกแข็งทั่วไป เปนระยะที่คอนขาง

ลึกลับและยากสําหรับการศึกษาติดตาม เนื่องจากมีดวงจํานวนมากที่เราไมเคย
พบแมแตตัวหนอน… 

ขนาดและลักษณะของเขา  กวางสามเขาและกวางหาเขามีลักษณะ
ของเขาหลายแบบที่แตกตางกัน… 

ความแตกตางของกวางสามเขา  กวางสามเขาเมืองจันทนพบทาง
ภาคตะวันออกของไทย แถบจังหวัดจันทบุรี  ระยอง  ชลบุรี และตราด… 

     (กวางสามเขา และกวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๗-๙) 
   
  เร่ือง แตนเพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของแตนประเภทตางๆ
เชน 

ชนิดของแตนที่สําคัญ และสามารถพบเห็นไดในปจจุบันมีดังนี้ 
แตนลายเสือ 

   ขนาดลําตัวยาวประมาณ ๑.๓ เซนติเมตร ลําตัวมีสีดําเปนพื้น… 
แตนลิ้นหมา 
ขนาดลําตัวยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร ลําตัวมีสีน้ําตาลแดงแตมสี

เหลือง… 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๒
 

     ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๗-๙) 
 
  เร่ือง ศรีสัชนาลัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองศรีสัชนาลัย  

… สําหรับโบราณสถานที่มีความสําคัญ       และเปนจุดเดนของเมืองศร-ี
สัชนาลัยจะตั้งอยูเปนกลุม…ดังจะกลาวถึงประวัติและความสําคัญของแตละวัด
โดยสังเขปได ดังนี้ 

   วัดชางลอม 
   ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาพนมเพลิง บริเวณกลางเมืองศรีสัชนาลัย… 
   วัดเจดียเจ็ดแถว 

 เปนกลุมโบราณสถานที่อยูกลางเมือง อยูถัดจากวัดชางลอมไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต… 

       ( ศรีสัชนาลัย ๒๕๓๙ : ๓๔,๓๖,๓๘) 
 

๓. การนําเสนอแบบบรรยายไปตามลําดับ เปนกลวิธีที่นิยมใชในการ
นําเสนอเนื้อหาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก เนื่องจากสามารถใหความรูไดอยางตอเนื่อง
ตั้งแตตนจนจบ โดยไมมีการแบงเปนหัวขอ     และสามารถแทรกความคิดและความรูสึก
ของผูเขียนไดอยางไมสะดุด  มี ๑๒ เร่ือง ไดแก เร่ือง นกยูง   นกเงือกไทย   คางคาวกิตติ
ไทย   นกขุนทองไทย  แมวเอยแมวเหมียว   ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร    นกแตวแรว
ทองดํา    หิ่งหอย เพชรประดับไพร      ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว       แมงมุม พราน
กลางอากาศ    กําเนิดจักรวาล   และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    ดังตัวอยางตอไปนี้ 

นกยูงมีรูปรางคลายไก แตตัวโตกวาไก มันสามารถจิกกินเม็ดกรวด เม็ด
ทรายเขาไปได เพราะเม็ดกรวดเม็ดทรายเหลานั้นไปชวยยอยอาหารในกระเพาะ
ของมัน 

เมื่อมีแสงแดดจา นกยูงชอบนอนผึ่งแดด พรอมกับคุยดินคุยทรายขึ้นไป
รดตัวเอง แลวมันจะสะบัดขนไปมา เปนการทําความสะอาดขนใหมันละเลื่อม
มากขึ้น 

        ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๕-๖ ) 
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นกขุนทองชอบอาศัยอยูตามภูเขาเตี้ยๆ หรือตามพื้นที่สูงๆที่มีตนไม
ใหญๆ ไมผลัดใบในปาเขตรอน หลังจากฤดูผสมพันธุแลว มันจะออกหากินตามไร
กาแฟหรือไรพืชพันธุชนิดอื่น 

ปาที่นกขุนทองชอบอาศัยไดทั้งปาทึบและปาโปรง ตลอดจนชายปาที่มี
ตนไมสูงๆ 

 ( นกขุนทองไทย ๒๕๓๑ : ๔-๕) 
    

นักวิทยาศาสตรเชื่อวา เอกภพนี้มีกําเนิดมาราว ๑๕,๐๐๐ ลานปมาแลว 
จุดเริ่มตนของจักรวาลเล็กอยางไมนาเชื่อ อัดแนนดวยพลังงาน มีความรอนมาก
จนกระทั่งทุกๆอยางดูเหมือนถูกหลอหลอมใหกลายเปนสิ่งเดียวกัน ไมมีกาลเวลา
และอวกาศอยางที่รูจัก กอนหนาการกําเนิดของจักรวาล 

ทันใดนั้นเอง… ไดเกิดสิ่งที่นักดาราศาสตรเรียกวา “การระเบิดใหญ” 
พลังงานเขมขนที่เกือบไมมีมวลอะไรไดเกิดระเบิดขึ้นมา 

      ( กําเนิดจักรวาล ๒๕๓๗ : ๕-๗ ) 
 

พระมหาอุปราชาวางแผนใหพระยาเกียรติ   พระยาราม     รวมมือกับ
พระองคกําจัดพระนเรศวร บังเอิญแมทัพทั้งสองมาพบพระมหาเถรคันฉองซึ่งเปน
อาจารยจึงเลาเรื่องทั้งหมดใหฟง พระมหาเถรคันฉองเปนมอญที่เกลียดชังพมา
มาก จึงพยายามเกลี้ยกลอมแมทัพทั้งสองไมใหปฏิบัติตามคําสั่งของพระมหาอุป-
ราชา… 

( สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕๔๑ : ๖) 
 

๒.๒.๒ กลวิธีการนําเสนอแบบมีตัวละคร   
กลวิธีนี้เปนวิธีหนึ่งที่ผูเขียนนิยมใชเพื่อเสนอเรื่องราวความรูที่ตนตองการ

กลาวถึง  การใหตัวละครเปนผูนําเสนอเนื้อหาสามารถชวยใหเด็กอานเรื่องราวความรูที่
เปนวิชาการไดอยางไมรูสึกเบื่อ อีกทั้งยังกอใหเกิดความใกลชิดกับเนื้อเร่ือง รูสึกวาเร่ืองที่
นําเสนอนั้นไมนาเบื่อและนาติดตาม หนังสือสารคดีสําหรับเด็กที่นํามาศึกษา ซึ่งมีกลวิธี
การนําเสนอเนื้อหาแบบนี้ ไดแก สารคดีประเภทสัตว   พืช   ส่ิงของ   สถานที่  และทั่วไป  
จากการศึกษาพบวามี ๒ วิธี  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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๑. ตัวละครเปนผูเสนอเนื้อหา คือ ผูเขียนไดสมมติใหสัตวที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองเปนผูนําเสนอเนื้อหา  มี ๑ เร่ือง  ไดแก  เร่ืองแมวไทย  ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับแมวพันธุ
ตางๆ ผูเขียนกําหนดใหแมวสีสวาดเปนตัวนําเสนอเนื้อหา  โดยการแนะนาํเพือ่นพนัธุตางๆ  
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ก็อยางที่บอกแหละคะ คุณของเหมียวเลี้ยงแมวไวแยะแตก็เปนแมวไทย
ทั้งหมดนะคะ เหมียวจะเลาใหฟงทีละพันธุ ดีไหมคะ 

นี่คะ แมวพันธุวิเชียรมาศ เขาชื่อเลนวา “มงคล” แฟนเขาชื่อ “แตมทอง” 
แลวยังมีลูกๆอีกหลายตัวนะคะ เขาเปนดาราเดนไมแพเหมียวหรอกคะ ใครๆก็
นิยมเลี้ยงเขา โดยเฉพาะชาวตางประเทศ (ฝร่ัง) รูจักเขาวาเปนแมวไทย สีขนของ
พวกเขาสวยมาก เปนสีครีมออนๆ และมีสีเขม ๙ แหง 

( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๔) 
 

 ๒. ผูเขียนเปนผูนําเสนอเรื่องโดยผานตัวละคร  คือ  ผูเขียนทําหนาที่เปน
ผูนําเสนอเนื้อหาใหผูอานไดรับรูดวยการใชสรรพนามบุรุษที่ ๓      หรือการใชคําเรียกชื่อ
ตัวละคร      โดยมีทั้งผานและไมผานบทสนทนา    จากการสังเกตพบวาการนําเสนอผาน
ตัวละครในลักษณะนี้จะเปนการดําเนินเรื่องราวที่เปนครอบครัวซึ่งประกอบดวย พอ แม 
ลูก และเครือญาติ นั่นอาจเปนเพราะวากลวิธีการเสนอเนื้อหาแบบนี้ผูแตงอาจมุงใหเห็น
ถึงความสัมพันธในครอบครัวซึ่งเปนพื้นฐานในชีวิตของเด็กและใกลตัวเด็กมากที่สุด อีกทั้ง
ยังสื่อความไดงายอีกดวย  ตัวละครนั้นก็มีทั้งตัวละครสมมติใหพูดไดเชนเดียวกับคน  
ไดแก  เร่ืองกระเต็นนอยหลงรัง    ตัวละครที่เปนคน ไดแก เร่ือง   บางแสน  โทรศัพทที่เรา
ใช     สวนมะมวงจากดวงดาว   ตัวไหมของกะพอ      และตัวละครสมมติพูดจาโตตอบกับ
คน ไดแก เร่ือง เลี่ยงภัยใกลตัว  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  “ ยายจา… ใหหนูชวยสาวไหม นะยายนะ “  
  กะพอเปลี่ยนใจ หางานใหม 

 ยายนั่งอยูบนมานั่งหนาเตาไฟ ซึ่งมีหมอตมน้ําเดือดปุดๆ ฝกไหมลอย
ฟองในหมอน้ําเดือดนั้น มือขวายายก็สาวเสนใยสีเหลืองลงในตะกราที่รองรับอยู
ขางๆอยางคลองแคลว สวนมือซายถือไมงามเล็กๆ คอยกด คอยเขี่ย ไมใหฝกไหม
ติดเสนใยขึ้นไปถึงรอกที่ติดอยูเหนือปากหมอ 

  “หนูอยายุงดีกวา คอยกินดักแดก็พอแลว“   ยายหาม 
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      ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๘) 
 

พี่เหมียวพาเด็กๆ เขาไปในครัว ไฟจากเตาแกสกําลังลุกโชนอยูใตกะทะ 
พี่เล็กคนครัวที่บานกําลังทอดปกไกอาหารจานโปรดของนองแปงอยูพอดี 

“โอโฮ หอมนากินจังเลย”   นองแปงอุทาน 
  “สวัสดีแกส“  พี่เหมียวทัก  “นองๆเขาอยากมาดูแกสทํางานแนะ“ 
  “แลวมองเห็นผมไหมละ“  แกสวา 
  “เห็นซิ ไฟนี่ไง สีน้ําเงินปนสีสมๆ“  ปอยวา 

 “ไมใชหรอก ตัวผมนั้นโปรงใส ไมมีสี ถาไมมีไฟมาจุดใหเห็นเปนเปลวละ
กอ นองๆ ไมมีทางเห็นตัวผมเลย ถาผมออกมาจากถังไดจะลองลอยไปที่ไหนๆ ก็
ไมมีใครรู “ 

      ( เลี่ยงภัยใกลตัว ๒๕๓๑ : ๒๘–๒๙) 
 

ออกจากศูนยวิทยาศาสตรทางทะเล คุณพอคุณแมพานกกับหนูแวะซื้อ
ของที่ตลาดหนองมน คุณพอเลือกขาวหลามไดมัดใหญ นกกับหนูซื้อกลวยฉาบ
กันคนละถุง สวนคุณแมสนใจพวกกับขาวมากกวา อยางปลาเค็ม กุงแหง กะป 
น้ําปลา แลวยังไมลืมชวนคุณพอซ้ือหอหมกไปฝากคุณยาอีกดวย คุณพอวาถา
ใครไปบางแสนแลวไมแวะตลาดหนองมน เหมือนไมไดไปบางแสน พี่นกจึงบอก
นองหนูวาก็คงคลายๆกับคนที่ไปทะเล แลวไมเห็นสัตวทะเลอยางที่นกกับหนูได
เห็นนั่นเอง 

       ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๒๙)  
 

“คุณแมคะ ที่โรงเรียนของหนูจะทําโครงการปลูกไมผล คุณครูใหหาพันธุ
ไมไปปลูกคะ“ 

“แมเขากําลังยุงลูกมาทางนี้ดีกวา“  เสียงของพอดังมาจากสวนหลังบาน 
ดาราจึงวิ่งไปหาพอและเลาใหพอฟงถึงโครงการไมผลของนักเรียนชั้นประถมปที่ 
๕ 

“คุณครูลินดา ยังไมตกลงใจนะคะวาจะปลูกตนอะไรดี คุณครูใหพวก
นักเรียนชวยกันไปศึกษากันดูกอนวา ตนอะไรจึงจะเหมาะกับดินรวนปนทราย
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อยางที่โรงเรียนของเรานี้ ตองเปนตนไมที่ปลูกงาย บํารุงรักษางาย โตเร็ว และมี
ประโยชนมากดวยนะคะ“ ดาราอธิบาย 

     ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๖-๗) 
 

“สวัสดีจะ” กระเต็นนอยโผเขาไปทักอยางดีใจ “เธอเปนใครกันจะ” 
กระเต็นนอยเพิ่งไดเห็นวานกที่เขาเขาไปทักดูสวยงามไมนอยเลย มีหัวและลําคอ
สีดํา ใตทองขาว หลังและปกเปนสีน้ําตาลเหลือบเขียวเขม แถมที่ดวงตายังมีติ่งสี
แดงคาดราวกับหนากาก ชางตัดกับแตมยาวสีขาวขางหูดีแทๆ 

“สวัสดีจะ  กระเต็นนอย  ฉันชื่อตอยตีวิด  บางทีใครๆก็ เ รียกฉันวา 
กระแตแตแวด ตามเสียงรองของฉัน เธอทาจะเพิ่งออกมาหากินกระมัง ถึงไมรูจัก
ฉัน“  นกตอยตีวิดตอบ 

( กระเต็นนอยหลงรัง๒๕๓๓ : ๖) 
 

อินเดียนแดงแอดกับอินเดียนแดงอูดขี่มาไปตามทาง อินเดียนแดงแอด
เขาใจวามีใครคนหนึ่งกําลังเดินทางตรงมา จึงสั่งใหอินเดียนแดงอูดลงจากหลังมา
แนบหูกับพื้นดินฟงเสียง 

  อินเดียนแดงอูดรายงานวา “ มีคนขี่มาตามมา” 
 อินเดียนแดงแอดรออยูไมนานก็เห็นคนขี่มาตรงมา “ อินเดียนแดงอน
นั่นเอง” อินเดียนแดงแอดพูดดวยความดีใจ  

      ( โทรศัพทที่เราใช ๒๕๔๑ : ๒-๕) 
 

๒.๓  สวนสรุปเรื่อง  
สวนสรุปเร่ือง หรือ การปดเรื่อง เปนขอความที่ผูเขียนเขียนปดเรื่องภายหลังจากที่ได

กลาวเนื้อเร่ืองครบทุกเรื่องแลว ผูเขียนอาจใชกลวิธีเขียนสรุปเร่ืองหรือปดเรื่องตางๆกัน๒๔ เชน การ
สรุปความคิดสําคัญหรือสาระสําคัญของเรื่อง  การใหขอเสนอแนะ  การชักชวนใหปฎิบัติตาม เปน
ตน  จากการศึกษาพบวากลวิธีที่ใชในสวนสรุปเร่ืองหรือการปดเรื่องมี   ๑๐ วิธี ดังรายละเอียด
ตอไปนี้   

 
๒๔ เร่ืองเดียวกัน, ๘๐–๘๑. 
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๒.๓.๑ การปดเรื่องดวยสภาพการณปจจุบัน   
ผูเขียนปดเรื่องดวยการชี้ใหเห็นสภาพการณปจจุบันของสิ่งที่กลาวถึง 

เชน จํานวนที่ลดลง  การสูญพันธุ   ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
 
 
ปจจุบัน นกยูงทุกชนิดมีจํานวนลดนอยลงจนเปนสัตวที่หายาก เพราะถูก

ลาไปเปนอาหาร แลวนําขนหางของมันไปทําเครื่องประดับที่สวยงาม มีราคาแพง
อีกดวย 

      ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๑๔) 
 

ชาวเขาเผาตางๆนี้ ปจจุบันไดรับความชวยเหลือและพัฒนาในดานการ
ประกอบอาชีพ ใหมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง ไดรับการสงเสริมใหความรูดานการ
เพาะปลูกพืชไรตางๆแทนการปลูกฝน ไมตัดไมทําลายปา ชาวเขาสวนใหญพูด
ไทยไดและไดรับสัญชาติคนไทยดวย 

      ( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๑๕) 
 

ชื่อเสียงในความสามารถของการเลียนแบบเสียงของนกขุนทองที่เหมือน
มากกวานกทุกชนิดตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันนี้เปนที่เลื่องลือไปทั่ว ความนิยม
ในการเลี้ยงนกขุนทองไวดูเลน ไดแผออกไปทั่วโลก ทําใหราคานกขุนทองมีราคา
สูง แพงกวาไกฟาเสียอีก จึงทําใหนกขุนทองถูกลาเพื่อนํามาขายเปนจํานวนมาก 
ทั้งที่นกขุนทองเปนสัตวปาคุมครองประเภทที่ ๑ จากสถิติในปหนึ่งๆ มกีารลกัลอบ
สงออกนกขุนทองนับเปนแสนๆตัว นกขุนทองในปาของประเทศจึงแทบจะไมมีให
ดู เราจึงควรชวยกันอนุรักษนกขุนทองไวกอนที่มันจะหมดสิ้นไปจากประเทศไทย 

      ( นกขุนทองไทย ๒๕๓๑ : ๙) 
 

แมจะมีการพบนกแตวแรวทองดํา ตามธรรมชาตินับสิบคูบริเวณภาคใต
ของประเทศไทย เปนที่ยินดีของชาวไทย และชาวโลก ที่นกชนิดนี้ไมสูญพันธุ แต
สถานการณทุกวันนี้ ก็ยังนาเปนหวงที่อาจจะสูญพันธุ ศัตรูที่สําคัญที่สุดของนก

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๘
 

แตวแรวทองดํา คือ มนุษย ที่ชอบตัดไมทําลายปา เปนการทําลายถิ่นอาศัยของ
นกโดยตรง เมื่อมีการตัดไมมากๆ ก็เทากับทําลายตนน้ําลําธาร ทําใหลําธารที่ไหล
รินตลอดปตองแหงไป เปนผลใหแหลงอาหารของนกไมมี และในไมชานกแตวแรว
ทองดําก็จะตองตาย และสูญพันธุไปจากโลกนี้จริงๆ 

      ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๔ : ๑๖) 
 

หนวยงานตางๆ ไดเล็งเห็นคุณประโยชนของแตนไมนอย จึงไดพยายาม
คนควา เพื่อขยายพันธุเพิ่มจํานวนประชากรแตนใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหแตนกลับมา
มีบทบาทสําคัญในการลดปริมาณศัตรูพืชตามวิถีทางธรรมชาติ และยับยั้งการใช
สารพิษ ถนอมรักษาทุกชีวิตบนโลกใบนี้ 

( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๒๔) 
นอกจากนี้ จากการศึกษา ผูศึกษาพบวามีหนังสือสารคดีสําหรับเด็กบางเรื่องที่มี

เนื้อหาแบงเปนหัวขอ หรือมีเนื้อหาจบเปนตอนๆ โดยแตละตอนไมมีความเกี่ยวของกันนั้น ไมมีการ
ปดเรื่องรวม แตจะมีการปดเรื่องในแตละตอนๆ ในลักษณะนี้เชนเดียวกัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ปลาตะลุมพุกนิยมจับมาบริโภคกันมากเพราะมีรสชาติอรอย และมีการ
จับปลาในชวงที่วางไขตอเนื่องกันเปนประจําทุกป  ประกอบกับสภาพเสื่อมโทรม
ของแหลงน้ําที่อาศัยในธรรมชาติ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหจํานวนปลา
ตะลุมพุกลดจํานวนลงไปอยางรวดเร็ว 

      ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๙) 
 

ในปจจุบัน เตาตนุไดลดจํานวนลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุที่สําคัญคือ 
การใชประโยชนจากไขเตาและตัวเตาเปนการคา โดยตัวเตาตนุจะใหเนื้อ  น้ํามัน 
และหนัง อีกทั้งชาวประมงยังดักจับในขณะขึ้นมาวางไข โดยใชเบ็ดราวเรียงกันไว
ถี่ๆ จึงทําใหโอกาสการดํารงชีวิตอยูของเตาตนุนอยลงไปทุกที 

      ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๔) 
 

๒.๓.๒   การปดเรื่องดวยการใชคําถาม   
 ผูเขียนปดเรื่องดวยการใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูอานไดคิด  หาวิธีแกไข  

หรือใหผูอานอยากปฏิบัติตาม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๙
 

ฟามืดแลว ใครนะจะรูไดวาค่ําคืนนี้ กระเต็นนอยมีเรื่องเลาใหแมฟง
มากมายแคไหน… 

      ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๔๖ ) 
 

เหมียวจึงวานอนสอนงาย  และรักคุณของเหมียวมากที่สุด แลวคุณๆที่
อานเรื่องของเหมียวละคะ จะไมลองเลี้ยงแมวไทยอยางเหมียวไวเปน ”เพื่อน” ดู
บางหรือ 

      ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๔๐) 
 

ความจริงที่เกี่ยวกับธรรมชาติของผีเสื้อชนิดนี้ เมื่อเปนที่รูจักกันดี จึงนา
คิดวาควรจะจํากัดขอบเขตใหผีเสื้อหนอนแกวสม มีปริมาณอยูมากนอยเพียงใด 
ที่จะไมสรางความเสียหายแกพืชมากนัก  คือทําลายพืชบาง   แตไมสรางความ
เสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ยังมีผีเสื้อตัวเต็มวัยบินใหเห็นเสมอ 
ลองชวยกันคิดสักนิดวา ควรจะทําอยางไรดีกับเจาแกวลาย เจาแกวเขียวผูนา
สงสารนี้ 

  (ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๒๓) 
 

ส่ิงที่นาพิศวงในจักรวาลกวาสิ่งอื่นใดก็คือ จะเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีปญญา
เหมือน หรือเหนือกวามนุษยในอวกาศอันเวิ้งวางนี้หรือไม 

      ( กําเนิดจักรวาล ๒๕๓๗ : ๑๘) 
 

๒.๓.๓   การปดเรื่องดวยการชี้ถึงประโยชน  
 ผูเขียนปดเรื่องดวยการชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากสิ่งนั้น เชน ความ

สะดวกสบาย  ผลผลิต  เปนตน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
สมัยนี้ คนมีธุระจะพูดจากัน ไมตองเดินทางไปพบกันเหมือนแตกอน 

เพียงแตยกหูโทรศัพทข้ึนพูดก็ติดตอกันไดทันที 
คนอยูตางเมืองกันก็พูดติดตอกันไดโดยใชโทรศัพท  คนที่อยูตางประเทศ

ก็พูดติดตอกันไดโดยใชโทรศัพท และคนที่อยูตางทวีปก็พูดติดตอกันไดโดยใช
โทรศัพท สะดวกดีจริงๆ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๐
 

  โทรศัพทจึงเปนเครื่องมือที่ใหประโยชนมากสําหรับทุกคน 
      ( โทรศัพทที่เราใช ๒๕๔๑ : ๑๕–๑๖) 

นอกจากนี้จากการศึกษาผูศึกษาพบวามีหนังสือสารคดีสําหรับเด็กบางเรื่องที่มีเนื้อหา
แบงเปนหัวขอ หรือมีเนื้อหาจบเปนตอนๆ โดยแตละตอนไมมีความเกี่ยวของกันนั้น ไมมีการปด
เร่ืองรวม แตจะมีการปดเรื่องในแตละตอนๆ ในลักษณะนี้เชนเดียวกัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ประโยชนจากกบมีมากมาย นอกจากใชรับประทานเปนอาหารแลว กบ
ยังชวยเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ทําลายแมลง หนังใชทํากระเปา กระดูกใชทํา
ปุย เปนตน 

      ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๔) 
 

คร่ังจัดเปนสัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทยมานาน ทํารายไดใหแกผูเลี้ยง
ปละไมนอย  แลวยังนํามาใชประโยชนไดทั้งทางตรง และทางออมนานัปการ 

      ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๒) 
 

๒.๓.๔   การปดเรื่องดวยการเฉลยคําตอบ   
ผูเขียนปดเรื่องดวยการเฉลยใหผูอานทราบวาสิ่งที่กลาวมาตั้งแตตนคือ

อะไร  พบเพียงตัวอยางเดียว ดังนี้ 
ผีเสื้อแสนสวย ออกมาเกาะอยูกับคราบดักแดของมันไดสักครู ก็บินปรอ

ทีเดียว พอกะพอเปดกลอง มันก็บินออกไปลิบๆ สูดงดอกไมหลากสีในสวน ปกสี
เหลืองสลับดําของมันขยับพลิ้วอยูทามกลางดงดอกไม 

( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๑๕) 
  

 ๒.๓.๕  การปดเรื่องดวยการยกยอง   
ผูเขียนปดเรื่องดวยการยกยองคุณความดี พบเพียงตัวอยางเดียว ดังนี้ 
สมเด็จพระนเรศวรทรงเปนยอดนักรบที่ประสูติมาเพื่อกูชาติไทยโดยแท 

ประชาชนชาวไทยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันลนเกลาฯ จึงไดพรอมใจกัน
ถวายพระนามของพระองควา “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 

(  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕๔๑ : ๑๕) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๑
 

๒.๓.๖  การปดเรื่องดวยการสรุปใจความสําคัญ   
ผูเขียนจะสรุปสาระสําคัญของเรื่องเพื่อเนนใหผูอานตระหนัก และเขาใจ

เร่ืองราวที่นําเสนอไดชัดเจนมากขึ้น หรือเพื่อยืนยันความคิดที่กลาวมาทั้งหมดอีกครั้ง  ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

ในป พ.ศ. ๒๕๒๓ กรมปาไม ประกาศใหบริเวณปารอบๆ น้ําตกไทรโย
คซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ตารางกิโลเมตร เปนอุทยานแหงชาติไทรโยคในบัด
นั้นเอง ประชาชนผูเร่ิมไดรูจักชื่อเสียงของคางคาวที่เล็กที่สุดในโลกของเมืองไทย 
รวมทั้งชาวตางประเทศและนักคนควาอีกมากมาย ก็ไดเดินทางเขาไปคนหา 
คางคาวกิตติ กันมากมาย  อยางปราศจากการควบคุมดูแลอยางถูกตอง   ตาม
หลักการคุมครองและการอนุรักษธรรมชาติซึ่งนับวาเปนการบุกรุกที่อยูอาศัยของ
คางคาวตัวเล็กที่สุดในโลกของเมืองไทย  จนกระทั่งบัดนี้ชุมชนของ “คางคาวที่
เล็กที่สุดในโลกของเมืองไทย” ก็แตกกระเจิงไปหมดสิ้นจากบริเวณปาไทรโยคและ
ยังไมพบโฉมหนาของคางคาวกิตติ อีกเลยจนบัดนี้ นอกจากนักอนุรักษสัตวปา
บางทานที่พบถ้ําที่อยูอาศัยของคางคาวกิตติแตตองปดเปนความลับเพื่อปองกัน
การถูกรบ-กวนจากมนุษย 

      ( คางคาวกิตตไิทย ๒๕๓๑ : ๑๒) 
 

ไมชาก็ทราบทิศทาง จึงลองยืนขึ้น ยกตัวขึ้นเต็มที่ ขยับปกกระพือดู ออ 
เรียบรอยแลวก็บินตรงไปยังกองขี้วัวอยางไมผิดพลาด เมื่อพบกองอาหารอันโอชะ
แลว ก็ลงมือกินจนอ่ิมเสร็จจากกินก็ปนกอนกลมเพื่อกลิ้งไปเก็บที่โพรงซึ่งจะตอง
สรางขึ้นในโอกาสหนา ดีไมดีในระหวางที่ปวนเปยนอยูที่กองขี้วัว บังเอิญพบหนุม
หรือสาวที่ถูกใจขึ้น เกิดเกี้ยวพาราสีจนกลายเปนคูรักกันไปในขณะนั้นก็มี แลว
เร่ืองราวในชีวิตของดวงขี้วัวก็จะวนเวียนดังที่เลาใหเด็กๆฟงตั้งแตตนจนจบอยาง
นั้นเร่ือยไป 

      ( ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ : ๓๑) 
 

บัดนี้ อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัยไดมีพิธีเปดอยางเปนทางการแลว 
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓… และอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัยไดเปด

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๒
 

บริการเพื่อให เปนแหลงศึกษาหาความรู  การทองเที่ยว  และเปนมรดก
ประวัติศาสตรแหงความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคน 

นอกเหนือจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ
มรดกโลกขององคการยูเนสโก ณ เมืองคารเทจ ประเทศตูนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๓๔ ไดประกาศยกยองใหแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของไทย จาํนวน 
๒ แหลง เปน”มรดกโลก” ไดแกนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา สุโขทัย และ
เมืองบริวาร  คือ  กําแพงเพชรและศรี สัชนาลัย  ซึ่ งก็มีความหมายวาทั้ ง
พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย กําแพงเพชร และศรีสัชนาลัย มิเพียงแตจะเปนมรดก
ทางประวัติศาสตรของคนไทย แตยังเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สมควรไดรับ
การทํานุบํารุงรักษาใหเปนสมบัติวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติอีกดวย 

      ( ศรีสัชนาลัย ๒๕๓๗ : ๕๘) 
 

๒.๓.๗  การปดเรื่องดวยการชักชวนใหทํา 
  ผูเขียนปดเรื่องดวยการชักชวนใหผูอานทําตาม เปนการปดเรื่องที่สงผล

ใหผูอานสนใจใครรู และลองปฏิบัติตาม เพื่อพิสูจนวาสิ่งที่ผูเขียนชวนใหทํานั้นเปนไปได
จริง  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

…ปากับผีเสื้อมีความสัมพันธคอนขางแนนแฟนและลึกซึ้ง ผีเสื้อจะหมด
ไปอยางรวดเร็วเมื่อปาถูกทําลาย  มาชวยกันรักษาปาและเผาพันธุ ผี เสื้อ
สวยๆงามๆกันเถอะ แมแตดอกไมดอกเดียวที่มีน้ําหวานสําหรับเปนอาหารของ
ผีเสื้อ เราก็ไมควรเด็ดหรือทําลาย ผีเสื้อไมมีอันตรายตอมนุษยมีแตมนุษยเทานั้น 
ที่เปนอันตรายตอผีเสื้อผูที่ประดับความงามของโลกนี้ตามธรรมชาติ 

      ( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๑๖) 
 

ในสมัยที่ผูเขียนยังเปนเด็กๆ เคยไดรับคําแนะนําวา ถาบังเอิญไปหลง
ทางอยูในที่แปลกถิ่นแลว ใหจับต๊ักแตนตําขาวมาวางบนมือสักตัวหนึ่งแลวถามวา 
“ นี่แนะพอโหรจา ชวยชี้บอกหนทางใหทีนะจะ ฉันไปไมถูกแลว” แลวตั๊กแตนเจา
เลหจะบิดขี้เกียจนิดหนึ่ง แลวยกมือชี้ทางไปอยางเสียไมได คราวนี้ก็ตั้งตนเดินไป
ตามทิศนั้นเถิด มักไมผิด หากเด็กๆ จะลองบางตองไมลืมระวังขา และปากของ
เจาตั๊กแตนตําขาวนี้ไวใหมาก มันอาจสรางความเจ็บปวดใหไมรูลืมไดเลยทีเดียว 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๓
 

      ( ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร ๒๕๓๓ : ๓๑) 
 

๒.๓.๘  การปดเรื่องดวยการบรรยายบรรยากาศ   
ผูเขียนปดเรื่องดวยการแสดงใหเห็นบรรยากาศของความสุข    พบเพียง

ตัวอยางเดียว ดังนี้ 
นักเรียนทุกคนยิ้มอยางเปนสุข มองยอดมะมวงพลิ้วไสวตามสายลม 

ดอกดาวเรืองและบานชื่นหลากสีแซมสลับแสนสวยสวางไสว มองเหมือนสวน
มะมวงจากดวงดาวจริงๆ 

      ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๓๐) 
 

 ๒.๓.๙   การปดเรื่องดวยขอควรระวัง   
ผูเขียนกลาวถึงขอควรระวัง พบเพียงตัวอยางเดียวดังนี้ 

   เพื่อใหปลอดภัยจากสัตวเล็กๆที่มีพิษ เราควรปฏิบัติตัวดังนี้ 
- ไมใชมือ หรือนิ้วแหย หรือลวงไปในซอกหิน โพรงไม หรือ โพรงใต

กอนหิน เพราะอาจมีสัตวมีพิษแอบซอนตัวอยู 
- การเก็บรังผึ้งเพื่อเอาน้ําผึ้ง หรือข้ีผ้ึง อาจทําใหถูกผึ้งทั้งรังรุมตอยได 

จําเปนตองรูวิธีเก็บอยางถูกตอง และใชความระมัดระวังใหมาก 
( สัตวเล็กๆ ที่มีพิษ ๒๕๓๐ : ๑๖) 

 
นอกจากลักษณะการปดเรื่องดังกลาวขางตนแลว ผูศึกษาพบวาสารคดีสําหรับเด็ก

สวนใหญไมมีการปดเรื่อง ผูเขียนจบเรื่องทันทีโดยไมมีขอสรุปใดๆทั้งสิ้น   อาจเปนเพราะวาหนังสือ
สารคดีสําหรับเด็กมีเนื้อหาไมมากนัก   หรือเปนตอนสั้นๆ  จึงไมจําเปนตองปดเรื่องดวยการทิ้งทาย
เพื่อทบทวนความเขาใจอีกครั้ง   จากการศึกษาพบวามี   ๑๓  เร่ือง ไดแก   เร่ืองพืชที่เปนพิษ   
กีฬาโอลิมปกสัตว     สัตวใตทะเล    นกเงือกไทย     ธง    เลี่ยงภัยใกลตัว    บางแสน    แมวเอย-
แมวเหมียว   กวางสามเขาและกวางหาเขา   สมสูกลูกไม     หิ่งหอยเพชรประดับไพร   แมงมุม-
พรานกลางอากาศ   และเครื่องตามประทีป  ดังตัวอยางตอไปนี้  

เห็ดเมาขึ้นอยูตามพื้นดิน หรือขอนไมผุ มีรูปรางเหมือนเห็ดที่กินได แตมี
สีสันแปลกไป เห็ดเมามีพิษมาก ทําใหคนกินถึงตายได ดังนั้นเมื่อจะเก็บเห็ด 
จะตองระวังใหมาก ตองเก็บแตเห็ดที่รูจักแนนอนวาไมเปนพิษเทานั้น 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๔
 

       ( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๒๐) 
 
ส่ิงที่นาสลดใจที่สุดในชีวิตของนกเงือกก็คือ ในระหวางที่นกเงือกตัวเมีย

อยูในโพรงกับลูกๆ ถาหากตัวผูซึ่งออกไปหาอาหารถูกมนุษยยิงตาย ทั้งตัวเมีย
และลูกๆ ซึ่งอยูในโพรง ก็จะพลอยอดตายไปดวย เพราะมันยังไมแข็งแรงพอที่จะ
ออกไปหากินเองได 

        ( นกเงือกไทย ๒๕๓๐ : ๑๒) 
 

สมัยรัตนโกสินทร ตะเกียงจากตางประเทศที่นําเขามาเปนตะเกียงตั้งโตะ 
ฐานโลหะ กระปุกน้ํามันแกวสีแดงสวมใสในฐานโลหะโปะจีบ 

( เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ : ๒๓) 
 
   พี่เหมียวรองเรียกเด็กๆ เสียงหลงวา “เดี๋ยว เดี๋ยวซิ อยาเพิ่งไป” 
   แตไมมีใครสนใจฟงอีกแลว เด็กทุกคนอยูบนรถ 
   พี่เหมียวจะลุกขึ้นตามก็ไมได จึงไดแตบนวา “เราลําบากอีกตามเคย” 

( เลี่ยงภัยใกลตัว ๒๕๓๑ : ๘๗) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๕
 

บทที่ ๔ 
 

วิเคราะหลีลาการใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก  
 

ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร  ใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน ดังนั้นภาษาจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหการสื่อสารดําเนินไปได โดยเฉพาะงานเขยีนนัน้ 
ผูเขียนจะตองรูจักเลือกภาษาใหเหมาะกับงานเขียน  เพื่อใหผูอานรับรูเร่ืองราวไดอยางเขาใจ และ
ชัดเจนแจมแจงจึงจะทําใหการสื่อสารบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ดังนั้นการใชภาษาในหนังสือสําหรับเด็กจึงเปนองคประกอบสําคัญ ทั้งนี้เพราะภาษา
ที่ใชในการเขียนเรื่องประเภทสารคดีใหเด็กอาน  ไมเพียงแตจะเปนเครื่องมือที่ผูแตงใชส่ือสารมายัง 
ผูอานเทานั้น หากภาษายังมีบทบาทตอพัฒนาการทางดานความคิด  จิตใจ  และสติปญญาของ
เด็กอีกดวย  ดังนั้นการเลือกใชภาษาของหนังสือสําหรับเด็กจึงควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัย
ของผูอานที่ยังมีประสบการณการอานไมมากนัก  ภาษาที่เรียบงาย  ชัดเจน  และสละสลวย จะ
ชวยใหเด็กเขาใจเรื่องราวไดงายขึ้น   โดยไมตองคิดหาคําแปลใหยุงยากซับซอน  เพราะเมื่อเด็ก
สะดุดที่ภาษา อารมณของเด็กก็จะขาดชวงลง แลวอาจเลิกลมการอานเสียกลางคัน เนื่องจากเด็ก
จะใชใจนําหนาตนเองอยูเสมอ สมองหรือความคิดจะตามมาภายหลัง  ดังนั้น การใชภาษาที่
สามารถกระทบใจเด็ก กระทบอารมณเด็กไดยอมประสบความสําเร็จ 

ในบทนี้ผูศึกษาจะศึกษาเรื่องลีลาการใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก ในเร่ือง
ของ การใชคํา  ประโยค  โวหาร  และภาพพจน  ดังหัวขอตอไปนี้ 
 
๑. การใชคํา  

คําเปนหนวยที่เล็กที่สุดในภาษาที่มีความหมายสมบูรณและใชส่ือสารได คําจึงเปน
เครื่องมือสําคัญที่นักเขียนใชเพื่อถายทอดความรู หรือประสบการณออกมาเปนเรื่องราวใหผูอาน
ทราบ ดังนั้นนักเขียนรูคํามากเทาใดก็จะสามารถสื่อสารงานออกมาไดมากเทานั้น  

การใชคําในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กก็เชนเดียวกัน ถึงแมวางานเขียนจะเปนงานทาง
วิชาการ ที่มุงเสนอความรู ความคิด และขอเท็จจริงเปนสําคัญ  แตผูเขียนสามารถเลือกใชคําที่
กอใหเกิดอารมณความรูสึก หรือสรางความเพลิดเพลินใหแกเด็กได  จากการศึกษาพบวา การใช
คําในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก ถาผูเขียนสามารถเลือกใชคําไดเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาที่
ตองการนําเสนอก็จะทําใหสามารถสื่อความออกมาไดอยางชัดเจน โดยที่เด็กไมตองตีความ แต
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เนื่องจากเปนหนังสือสารคดีดังนั้นจึงหลีกเลียงไมไดที่จะตองมีศัพทวิชาการ ซึ่งผูเขียนก็สามารถนํา
คําเหลานั้นมาจัดวางไดอยางเหมาะเจาะ   การศึกษาเรื่องการใชคํามีหัวขอดังตอไปนี้ 

๑.๑  คํามูล 
 เร่ืองของคํามูล มีผูกลาวไวดังนี้ 

พระยาอุปกิตศิลปสาร  กลาวถึงคํามูลไววา 
คํามูล    คําที่เราตั้งขึ้นเฉพาะคําเดียวๆ     จะเปนคําที่มาจากภาษาไหนก็ดี  

หรือคําที่ตั้งขึ้นใหมในภาษาไทยเฉพาะคําหนึ่งๆ ก็ดี   เรียกวา  คํามูล  คําเหลานี้บางที 
ก็มีความหมายพองกัน  เชน   “ขัน”   หมายความวานาหัวเราะก็ได    เครื่องตักน้ําก็ได   
ไกหรือนกบางอยางทําเสียงอยางหนึ่งก็ได เปนตน       ดังนี้นับวาเปนคํามูลเหมือนกัน 
เพราะเปนคําเดียวโดดๆ๒๕ 

  
  เรืองเดช  ปนเขื่อนขัติย   กลาวถึงคํามูลไววา 

คํามูล ( Simple words )   ไดแก   คําที่เปนคําหลัก หรือ คําที่มีความหมาย 
เดียว   หรือหนวยคําเดียว    คํามูลอาจมีพยางคเดียว    ( Monosyllabic  monomor- 
phemic form )    สองพยางคหรือหลายพยางค   ( Poloysyllabic monomorphemic 
form ) ก็ได   แตตองมีความหมายเดียวหรือหนวยคําเดียว    ไมสามารถแบงแยกเปน 
สองหนวยคําหรือหลายหนวยคําได  และไดใหขอสังเกตไวดังนี้ 

คํามูลพยางคเดียวไดแกคํามูลที่มีพยางคเดียวและมีความหมายเดียว เชน  
กิน นอน เขียน เปนตน 

คํามูลสองพยางค   ไดแก   คําที่มีสองพยางคแทหรือสองพยางคเทียมแตมี 
ความหมายเดียว  เชน    สะพาย     สบู    กะทิ  กระทะ  เปนตน 

คํามูลหลายพยางค     ไดแก    คําหลายพยางคแตมีความหมายเดียว เชน  
นาฬิกา  อนามัย  โสเภณี  เปนตน   

คํามูลที่เปนคําซ้ํา  ไดแก คําซ้ําพยางคที่มีความหมายเดียวโดยไมสามารถ 
แยกออกพูดเปนสวนๆ ได เชน  ปุดๆ  ยองๆ    มะงุมมะงาหรา  กุลีกุจอ  เปนตน 

คํามูลที่เปนคําสัมผัส       ไดแก    คําหลายพยางคที่มีลักษณคลองจองกัน 

 
๒๕ พระยาอุปกิตศิลปสาร , หลักภาษาไทย ( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , ๒๕๔๑) , ๖๐. 
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แตไมสามารถแยกกลาวเปนสวนๆ ได เชน อีลุยฉุยแฉก  อีรุงตุงนัง เปนตน๒๖ 
 

ในวิทยานิพนธเร่ืองนี้ไดกําหนดวาคํามูล หมายถึง คําที่มีความหมายเดียวหรือ
หนวยคําเดียวที่ไมสามารถแบงแยกเปนสองหนวยคําหรือหลายหนวยคําได จากการศึกษาพบวา
หนังสือสารคดีสําหรับเด็กมีการใชคํามูลที่เปนคํางาย  คํางายคือ คําที่ส่ือความหมายตรงตัวและ
มักเปนคําที่ใชพูดกันอยูทั่วไปในชีวิตประจําวัน การใชคํางายในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กเพื่อให
เด็กเกิดความเขาใจ และใหเด็กไดเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและไมคิดวาเปนหนังสือที่มุงให
ความรูเปนสําคัญ ซึ่งการใชคํางายจะทําใหเด็กสามารถอานเรื่องตอไปไดจนจบ   

จากการศึกษาพบวาคํามูลที่เปนคํางายในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก มี ๓ ลักษณะ คอื 
คําที่ใชในการดําเนินเรื่องทั่วไป  คําที่ใชเพื่อหลีกเลี่ยงคํายาก  และคําที่ใชในการเปรียบเทียบ ซึ่ง
การใชคําในลักษณะนี้ตรงกับเร่ืองของการใชคําในหนังสือสําหรับเด็ก  วาตองเปนคําที่เรียบงาย 
ชัดเจน ไมตองหาคําแปลใหยุงยากซับซอน เพื่อใหเด็กเขาใจเนื้อเร่ืองไดงายขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้ 

๑. คําที่ใชในการดําเนินเรื่องทั่วไป ดังตัวอยาง 
แลวกะพอก็ไดตัวไหมชนิดใหมมาเลี้ยงไวในกลองกระดาษ เปนตัวไหมที่

กินใบมะนาวเปนอาหาร 
     ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๑๑) 
 

ดาราจึงเอาเรื่องมะมวงไปเสนอคุณครูเมื่อถึงชั่วโมงวิชาเกษตรในวัน
ตอมา 

    ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๙) 
  

“…ตอนนี้ก็ไดเวลากกเจาตัวเล็กแลว…” 
“…พอกระจาบแฟนฉันหรอกที่เกง…” 

       ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๘,๒๒) 
 

ละมุดนิยมปลูกเปนสวน ปลูกกันมากที่จังหวัดราชบุรี… 

 
๒๖ เรืองเดช  ปนเขื่อนขัติย , ภาษาศาสตรภาษาไทย   ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย , ๒๕๔๑ ) , ๑๕๖. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๘
 

     ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๒๓) 
 

 …แมวเหมือนหมาตรงที่สามารถฝกได และตองฝกดวยความรัก ความ
อดทน… 

     ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๑๔) 
 
๒. คําที่ใชเพื่อหลีกเลี่ยงคํายาก  ดังตัวอยาง 

“ แมครับ ดูลูกฝร่ังสองคนนั่นซิ แขนไหมเลย“  ปองชี้ใหแมดูเด็กฝร่ัง ๒ 
คน ที่วิ่งเลนอยูแถวนั้น 

    ( เลี่ยงภัยใกลตัว ๒๕๓๑ : ๗๗) 
ผูแตงใชคําวา “ฝร่ัง” แทนคําวา “ คนตางประเทศ “ 
 
“ใชจะ แลวตอนนี้ฉันก็กําลังหลงทางดวย เธอจะชวยบอกทางกลับบาน

ใหฉันทีไดไหม“ 
( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๖) 

ผูแตงใชคําวา “บาน“   แทนคําวา  รัง  ที่อยูอาศัย 
 
แมวจะเรียนรูไดดีในขณะที่ยังเปนลูกแมว… และเรื่องสําคัญคือฝกหัดให

รูจักขับถานใหเปนที่เปนทาง เพราะกลิ่นฉี่และอึของพวกเหมียวนั้นเหม็นที่สุดเลย
เชียวนะ 

    ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๑๗) 
ผูแตงใชคําวา “ฉ่ี” และ “อึ” แทนคําวา “ปสสาวะ” และ “อุจจาระ” 
 
หากผูที่ยื่นมือ ( เทา ) เขามาชวยเปนแมดวงหรือพอดวงแปลกหนาละกอ 

แมดวงผูเปนเจาของกอนกลมจะไมสบายใจเลย 
   ( ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ : ๒๐) 
ผูแตงใชคําวา“ แมดวง“ และ “พอดวง”  แทนคําวา “ ตัวเมีย” และ “ตัวผู” 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๙
 

ตัวผูมีกลเม็ดในการจีบสาวโลดโผนกวาชนิดอื่น คือเมื่อเห็นแมงมุมสาว
เดินมาแตไกล จะแอบซอนขางทางที่สาวจะผาน 

   ( แมงมุม พรานกลางอากาศ ๒๕๓๕ : ๒๘) 
ผูแตงใชคําวา “ แมงมุมสาว “ แทนคําวา แมงมุมตัวเมีย 

 
๓. คําที่ใชในการเปรียบเทียบ 

 นกยูงมีความสามารถพิเศษอยางหนึ่ง คือสามารถคลี่หางของตนเองให
กางออกเต็มที่คลายพัด 

      ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๑๕) 
 

 ลําโพงขึ้นอยูตามสวน ดอกเปนรูปเหมือนกับลําโพง ใบและผลคลายกับ
มะเขือ 

      ( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๑๘) 
 

มะปรางมีผลคลายไข คือ คอนขางยาวรี ผิวสวยเรียบ 
       ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๑๕) 
 

ดวงขี้วัวมีหนวดปลายแบนเหมือนไมตีกอลฟติดขางปากอยูขางละเสน 
   ( ดวงแมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ : ๑๒) 

 
   หานจีน ซึ่งเปนหานพันธุที่แพรหลายที่สุดในโลก มีรูปรางสงาคลายหงส 
      ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๓) 
 

๑.๒ คําซอน 
คําซอน  เปนลักษณะสําคัญของการสรางคําขึ้นใชในภาษาอีกวิธีหนึ่งที่ชวยใหมีคํา

เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก มีผูสนใจศึกษาไดกลาวไวดังนี้ 
บรรจบ  พันธุเมธา  ไดกลาวถึงเรื่องคําซอนไววา 
คําซอน คือ คําที่มีคําเดี่ยว ๒ คํา    อันมีความหมายหรือเสียงคลายกันหรือ 

ทํานองเดียวกันซอนเขาคูกันแลวจะมีความหมายใหมเกิดขึ้น    มีความหมายและที่ใช 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๐
 

                                                 

ตางออกไป     คําซอนแบงเปน ๒ประเภท คือ คําซอนเพื่อความหมาย  และคําซอนเพื่อ 
เสียง  คําซอนเพื่อความหมายมีลักษณะพอสรุปไดคือ    ความหมายปรากฏที่คําใดคํา 
เดียว   สวนอีกคําหนึ่งไมมีความหมาย  เชน   ใจคอ    คอเหนียง คําซอนชนิดที่คําหนึ่ง 
ไมมีความหมายแตชวยเนนความหมายของอีกคําหนึ่ง เชน เงียบเชียบ  ดื้อดึง  คําซอน 
ที่เปนคําตรงกันขาม เชน เท็จจริง  ผิดชอบ   คําซอนที่มีความหมายปรากฏที่คําทั้งสอง   
เชนพี่นอง   ลูกหลาน   คําซอนที่มีความหมายตางจากคําเดียว   เชน จัดจาน  จัดเจน   

คําซอนที่มีความหมายกวางออก เชน เจ็บไข  ทุบตี  คําซอนที่มีความหมาย 
เชิงอุปมา    เชน    ค้ําจุน     อยูกิน    และคําซอนซึ่งมีคํากําหนดเปน ๔ คํา หรือ ๖ คํา      
เชน  ยากดีมีจน   อดตาหลับขับตานอน เปนตน๒๗ 

 
พระยาอนุมานราชธน  ไดกลาวถึงเรื่องคําซอนวา 
คําซอน  คือ  เอาคําเต็ม  ๒  คําซึ่งตางเสียง      แตมีความหมายเหมือนกนั  

หรือคลายคลึงกันมาควบใหซอนกนั  แลวมีความหมายเทาเดิมหรือความหมายเพี้ยน 
จากเดิมไปบาง สวนใหญเพือ่ไขความอีกคําหนึ่งใหชัดขึ้น คําซอนบางคูเปนคําไทยเดมิ   
 เชน    ใหญโต   เลก็นอย    รักใคร   บานเรือน… เปนตน  หรือ เปนคาํจากภาษาตาง- 
ประเทศ   เชน  คําเขมร   บาลีสันสกฤต เปนตน  เรานําคาํไทยมาซอนเพื่อขยายความ- 
หมายใหเขาใจ   เชน   ตนเดิม   เด็ดขาด    หนองบงึ …เปนตน …คําซอนที่เปน  ๒  คู 
ก็มี  เชน  พูดจาวาขาน    เกบ็หอมรอมริบ  เกี่ยวดอง  หนองยุง… เปนตน๒๘ 

 
เรืองเดช  ปนเขื่อนขัติย  ไดกลาวถึงคําซอนวาเปนคําประสมประเภทหนึ่ง  
คําซอน  เปนคาํประสมประเภทหนึง่   แตนยิมเรียกวาคําซอน เพราะเอาคํา 

ที่มีความหมายเหมือนกนั  ใกลเคียงกัน หรือมีความหมายเดียวกนัแตใชในทองถิน่ตาง 
กัน  บางครั้งตางภาษากนักม็ี เอามาประสานกนัเปนคาํซอน ดังตัวอยางตอไปนี ้

๑. คําซอนที่มีความหมายเหมือนกัน เชน  คําวา บอกกลาว  เร็วไว  ฟอนรํา   

 
๒๗ บรรจบ พันธุเมธา , ลักษณะภาษาไทย( กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง , 

๒๕๒๕ ),๘๑–๑๐๓. 

 

๒๘ พระยาอนุมานราชธน , นิรุกติศาสตรภาค ๒ ( พระนคร : โรงพิมพศูนยการทหารราบ , 
๒๕๑๓ ), ๒๑๘–๒๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๑
 

ขับรอง เปนตน 
๒. คําซอนที่มีความหมายคลายกันเชนคําวา เปลี่ยนแปลง  รีบเรง  ถูกตอง   

เจ็บปวด  รูปราง  โครงราง  กลับคืน เปนตน 
๓. คําซอนที่มีความหมายเดียวกัน   แตใชตางทองถิ่นกันหรือตางภาษากัน 

 เชน ดูแล ( ดู ใชในภาษาไทยกลาง สวน แล ใชในทองถิ่นใต)  ตัดสิน ( ตัด ใชในภาษา- 
ไทย สวน สิน หมายถึง ตัดใหเรียบ ใชในทองถิ่นเหนือ ) ….ฯลฯ 

๔. คําซอนที่เปนคําไทยกับภาษาอื่น      เชน    จิตใจ     พื้นฐาน    เขตแดน   
ถนนหนทาง  รูปราง  ชั่วราย ฯลฯ๒๙ 
 

คําซอน จึงเปนคําที่เกิดจากการนําหนวยคําอิสระต้ังแต ๒ หนวยขึ้นไปมาประกอบเขา
ดวยกัน ทั้งนี้หนวยคําที่นํามาประกอบเขาดวยกันนั้น จะมีความหมายเหมือนกัน หรือเปนไปใน
ทํานองเดียวกัน หรืออาจเปนหนวยคําที่มีความหมายตางกัน ในลักษณะตรงกันขามกันก็ได 

จากการศึกษาผูศึกษาพบวาหนังสือสารคดีสําหรับเด็กมีการใชคําซอนที่โดดเดน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะคําซอนสวนใหญสามารถสื่อความหมายไดหนักแนน และกอใหเกิดอารมณ
ความรูสึกคลอยตามได อีกทั้งทําใหเด็กมองเห็นภาพไดชัดเจนดี    จากการวิเคราะหพบวา 
ลักษณะของคําซอนที่พบในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กสามารถแบงเปนลักษณะตางๆไดดังนี้ 

๑.๒.๑ คําซอนมีเสียงสัมผัส คือ คําที่ประกอบขึ้นจากคําที่มีเสียงสัมผัสกัน ทั้ง
ชนิดสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ   ที่สามารถชวยเพิ่มความไพเราะรื่นหูใหแกผูอาน 
อีกทั้งยังชวยกระตุนความสนใจของเด็กใหใจจดจอกับเร่ืองที่อานไดดี รวมทั้งชวยสราง
อารมณ ความรูสึก และสรางภาพในใจเด็กไดเปนอยางดี   จากการศึกษาพบวาคําซอน
ในลักษณะนี้มีทั้งเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงเดียวกัน  คําที่มีเสียงสัมผัสกลางคาํ  และคาํ
ที่ ๑ กับ คําที่ ๓เปนคําเดียวกันหรือเรียกวาคูซอนคํา  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

๑. พยัญชนะตนเปนเสียงเดียวกัน 
อาศัยรวมกันเปนฝูงอยูใกลแหลงน้ํา บางทีอยูปะปนกับฝูงสัตวอ่ืนๆ 

      ( กีฬาโอลิมปกสัตว ๒๕๒๙ : ๘) 
 

                                                  
๒๙ เรืองเดช  ปนเขื่อนขัติย , ภาษาศาสตรภาษาไทย : ระบบคําภาษาไทย ( กรุงเทพฯ :   

 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๑ ), ๑๖๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๒
 

ปาดงดิบขนาดใหญ มีบริเวณพื้นที่อันกวางขวาง 
     ( นกเงือกไทย ๒๕๓๐ : ๖) 

 
ทันใดก็ไดยินเสียงหึ่งดังออกมา พรอมกับฝูงแมลงเล็กๆพากันพรั่งพรู

ออกมาอยางโกรธเกรี้ยว 
 ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๑๑) 
 

  หนามเหลานี้อาจขีดขวนผิวหนังของเราใหเปนแผลไดงาย 
      ( พืชที่เปนพิษ๒๕๒๙ : ๕  ) 
 

เชาจรดค่ํา เหลาฝูงแตนตางพากันบินวนเวียนอยูเหนือทองทุงนาและ
สวนผลไม 

    ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ :๓) 
 

 แตนมีอยูมากมายหลายชนิดทั้งที่อาศัยอยูรวมกันเปนฝูงและที่อาศัยอยู
อยางโดดเดี่ยว 

    ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๕) 
 

การเตรียมเพาะมะมวง…คลุกเคลากับปุยอินทรีย รดน้ําใหชุม 
     ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๑๙) 
 
  แตบางคราวธงก็เปนเครื่องหมายของการพายแพ 
      ( ธง ๒๕๓๐ : ๒) 
 

แตระยะหลังชาวบานทุบหินเอาไปวางเลี้ยงหอยนางรม จนหินรอยหรอไป
หมด 

      ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๔) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๓
 

ที่ประตูนี้จะประดับดวยรูปสลักตางๆเพื่อปองกันภูตผีและสิ่งชั่วรายที่จะ
ลวงล้ําเขาไปในหมูบาน 

( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ :๗) 
 

กลาวจบ ตอยตีวิดก็วิ่งดุกๆ ไปไมกี่กาว พลางใชปากและเทาคุยเขี่ยพื้น
ทรายไมกี่คร้ัง 
     ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๖) 
 

๒. คําที่มีเสียงสัมผัสกลางคํา 
ประเทศไทยของเราเปนประเทศเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณไปดวยพืช

พันธุธัญญาหาร 
     ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๑) 
 

และเมื่อถึงที่หมายปลายทางก็อาจเปลี่ยนใหกลับมาเปนเสียงโดยใหผาน
แมเหล็กไฟฟาอีกครั้งหนึ่ง 

      ( โทรศัพทที่เราใช ๒๕๔๑ : ๑๐–๑๑) 
 

นกยูงเปนนกที่รักสวยรักงาม ไมชอบความสกปรกชื้นแฉะ เปนสัตวที่มี
สีสันแตงแตมบนขนอยางวิจิตรพิสดารทีเดียว 

      ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๒ ) 
 
  เจาก็ปกกลาขาแข็งพอที่จะตอสูชีวิตไดเองแลว 
      ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๓ ) 
 
  นกขุนทองเปนนกที่มีความแคลวคลองวองไว 

( นกขุนทองไทย ๒๕๓๑ : ๕) 
 

  บังเอิญพบหนุมหรือสาวที่ถูกใจขึ้น เกิดเกี้ยวพาราสีจนกลายเปนคูรัก… 
     ( ดวงแมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ : ๓๑) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๔
 

 ๓. คําที่ ๑ กับ คําที่ ๓ เปนคําเดียวกัน    
แมคางคาวจะพาลูกออกไปดวยทุกหนทุกแหง 

       ( คางคาวกิตติไทย ๒๕๓๑ : ๘) 
 

หากเจาของเผลอมัวหยุดชมนกชมไมเสียขางทางแลว ตัวที่เขาชวยจะรีบ
ผลักกอนกลมนั้นไปทางรังของตัวเองทันที 

      ( ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ : ๒๑) 
 

แมวาลูกตั๊กแตนตําขาวจะฟกออกมาคราวหนึ่งๆตั้งพันตัว แตรอดตาย
พนปากเหยี่ยวปากกาไปจนถึงจับคูผสมพันธุกันไดสัก ๒-๓ คู 
    ( ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร ๒๕๓๓ : ๒๕) 
 

ปจจุบันนี้ธงราวนิยมใชในงานรื่นเริง…เพราะเมื่อประดับธงราวแลวจะทํา
ใหเกิดสีสันงดงาม ตื่นตาตื่นใจแกผูชมยิ่งขึ้น 

      ( ธง ๒๕๓๐ : ๒ ) 
 

คุณจึงดูแลเหมียวเปนอยางดี มาแตออนแตออกดวยการใหอาหารเหมียว
พอประมาณ 
     ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๒๒) 
 

เมื่อกลาวถึงผึ้ง เราคงนึกถึงเหล็กใน และพิษปวดแสบปวดรอน 
     ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานไทย ๒๕๓๗ : ๖) 
 

พอนกและแมนกจะชวยกันกกไข ขามวันขามคืนประมาณ ๑๐–๑๔ วัน 
       ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๔ : ๑๕ ) 
 

๑.๒.๒ คําซอนไมมีเสียงสัมผัส   
คําซอนในลักษณะนี้ คือ คําที่มีความหมายคลายกัน หรือเปนไปใน

ทํานองเดียวกัน ซึ่งจะชวยเนนความหมายใหดูหนักแนนขึ้น  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๕
 

ทั้งนี้เพราะขาทั้งสี่ของมันมีทั้งพละกําลังและแข็งแรงมาก 
    ( กีฬาโอลิมปกสัตว ๒๕๒๙ :๕) 
 
นกยูงธรรมดา เปนสัตวพื้นเมืองของอินเดียและศรีลังกา มีลวดลายบนตวั

สวยงามมาก 
     ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๘) 
 

ถาถูกแมงปองตอย เราจะรูสึกเจ็บปวดมาก 
     (สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๐ : ๔) 
 

  นกเงือกเปนนกที่แปลกที่สุดในโลก คือตัวเมียปดขังตัวเองอยูแตในโพรง 
      ( นกเงือกไทย ๒๕๓๐ : ๘ ) 

แมปองเปนหมอจึงจัดการบาดแผลทั้งหมดไดเอง 
      ( เลี่ยงภัยใกลตัว ๒๕๓๑ :๑๑) 
 

คางคาวกิตติตองยายแหลงที่อยูอาศัย และสูญหายไปจากถิ่นเดิมเร่ือยๆ 
      ( คางคาวกิตติไทย ๒๕๓๑ :๑๐) 

 
วันที่กะพอรอคอยใกลมาถึงแลว 

     ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ :๑๒) 
 

เราจึงควรชวยกันอนุรักษนกขุนทองไวกอนที่มันจะหมดสิ้นไปจาก
ประเทศไทย 

       ( นกขุนทองไทย ๒๕๓๑ : ๙) 
 

ทานวาเนื้อที่สิบกวาไรหลังโรงเรียนทิ้งรกรางวางเปลามานาน 
    ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ :๑๐) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๖
 

  หากไมระวังจะถูกปลายเทาคูนี้สับเกี่ยวและปกเขาไปในเนื้อลึกๆ 
      ( ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร ๒๕๓๓ : ๗) 
 

ที่สวนหัวมีเขาหนาอีก ๑ เขา กระดกขึ้นลงไดเพื่อหนีบจับศัตรูหรือไวตอสู
ปองกันตัวเองได 
    ( กวางสามเขา และกวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๑๕) 
 

ตัวผูมีกลเม็ดในการจีบสาวโลดโผน…จะแอบซอนขางทางที่สาวจะผาน
… 
    ( แมงมุม พรานกลางอากาศ ๒๕๓๕ : ๒๘) 
 

เมื่อลูกออดเจริญเติบโตเปนลูกกบ 
     ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานไทย ๒๕๓๗:๓) 
 

 พระมหาเถรคันฉองเปนมอญที่เกลียดชังพมามาก 
      ( สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ๒๕๔๑ : ๖) 
 

จากการศึกษาคําซอนดังกลาวขางตน สรุปไดวาผูแตงมักเลือกใชคําซอนเมื่อตองการ
ส่ือถึงอารมณความรูสึก หรือเพื่อเนนย้ําความใหหนักแนนขึ้น หรือเพื่อใหเห็นภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
จึงทําใหเห็นวาหนังสือสารคดีสําหรับเด็กถึงแมวาจะมีเนื้อหาที่มุงใหความรูเปนสําคัญ ก็สามารถ
ใชคําที่มุงเนนอารมณความรูสึกไดเชนกัน ซึ่งสงผลใหงานเขียนนั้นมีความนาสนใจและติดตาม 
 

๑.๓  คําซํ้า 
คําซ้ําเปนวิธีการสรางคําวิธีหนึ่งในภาษาไทย โดยมีผูกลาวถึงไวดังนี้ 
พระยาอุปกิตศิลปสาร  กลาวถึงคําซ้ําไววา 
คําประสมที่เอาคํามูลมีรูป หรือเนื้อความซ้ํากันมารวมเปนคําเดียว  คําเหลา 

นี้บางทีก็มีเนื้อความคลายกับคํามูลเดิม    บางทีก็เพี้ยนออกไปบางเล็กนอย   เชน ดําๆ-  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๗
 

แดงๆ   เร็วๆ ชาๆ ดังนี้๓๐ 
 

บรรจบ  พันธุเมธา  ไดกลาวถึงเรื่องคําซ้ําไววา 
คําซ้ํา  คือ  คําคําเดียวกันนํามากลาว  ๒  คร้ัง   มีความหมายเนนหนักหรือ 

บางทีตางกันไปกับคําเดี่ยวเพียงคําเดียว…    และเพื่อใหรูวาคําที่กลาว ๒ คร้ังนั้นเปน 
คําซ้ําไมใชคําเดี่ยวๆ  เรียงกันจึงตองคิดเครื่องหมายกํากับไว   ในภาษาไทยใชไมยมก 
แทนคําทายที่ซ้ํากับคําตน๓๑ 

 
คําซ้ํา ในวิทยานิพนธเร่ืองนี้ คือ คําที่เกิดจากการออกเสียงหนวยคําเดียวกัน ๒ ครั้ง 

เมื่อกลาวซ้ําแลวความหมายของคําอาจเนนหนักหรือเบาลง ตางไปจากความหมายของคําเดิมคํา
เดียว โดยใชเครื่องหมายไมยมกแทนคําทายที่ซ้ํากับคําตน  

จากการศึกษา ผูศึกษาพบวาผูเขียนมักใชคําซ้ําในลักษณะนี้เปนจํานวนมาก เพื่อใช
เนนความใหหนักแนนขึ้น หรือเพื่อใชเนนในดานจํานวนที่มิสามารถประมาณคาได และเพื่อใหเห็น
ภาพไดชัดขึ้น  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ปลาใตทะเลลึกๆ  บางชนิดสามารถเปลี่ยนสีของตัวเอง   ใหเขากับส่ิง-
แวดลอมไดหลายๆสี 

ปะการังชอบอาศัยอยูกันเปนกลุมใหญๆ จํานวนมาก โดยแตละตัวจะ
สรางโขดหินปูนเปนที่อยูอาศัยตอๆกัน 

       ( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ : ๕,๑๘ ) 
   
  เมื่อถึงเวลาวางไข แมนกยูงจะออกไขไปเร่ือยๆ 
      ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๑๑ ) 
 
 
 

                                                  
๓๐ พระยาอุปกิตศิลปสาร , หลักภาษาไทย, ๖๑. 

๓๑ บรรจบ พันธุเมธา , ลักษณะภาษาไทย, ๑๐๒. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๘
 

กลาวกันวา “นกเงือก” คือสัญลักษณแหงปาดงดิบ เพราะปาที่มีขนาด
ใหญมากๆ เทานั้นที่จะมีนกเงือกอาศัยอยู 

      ( นกเงือกไทย ๒๕๓๐ : ๕) 
 
  …เกลี่ยเบาๆ ใหตัวหมอนกระจายไปทั่วกระดง 
  มันก็บินออกไปลิบๆ สูดงดอกไมหลากสีในสวน 
      ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๕,๑๕) 

 
  สีขนของพวกเขาสวยมาก เปนสีครีมออนๆ  
  คุณเคยเลาใหเพื่อนๆฟงวา แมววิเชียรมาศเปนแมวไทยโบราณ 
      ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๔,๕ ) 
  
  ปลาตะพัดชอบอาศัยอยูในลําธารที่มีน้ําไหลเอื่อยๆ  

 ปลาหมากผางชอบอาศัยอยูรวมกันเปนฝูงใหญ ในตอนกลางของลําน้ํา
ตรงบริเวณที่มีความกวางมากๆ 

    ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๓,๑๐) 
 
  พื้นที่ปลูกสมนับเปนแสนๆ ไรของทุงรังสิต นครนายก… 
  ( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียวผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๒๐) 
 

ฝร่ัง นําสินคาแปลกๆใหมๆ เขามาขายที่มหานครถี่ข้ึน 
      ( เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ : ๑๗) 

 
๑.๔ คํากริยาแสดงอาการ  

คํากริยาแสดงอาการ คือคํากริยาที่แสดงอาการที่เคลื่อนที่หรืออาการที่อยูกับที่๓๒   

                                                  

 

๓๒ นววรรณ  พันธุเมธา,  ไวยากรณไทย , พิมพครั้งที่ ๒ ( กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพรุงเรือง-สาสน,
๒๕๒๗)๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๙
 

การใชคํากริยาแสดงอาการนั้น  ผูเขียนมุงใหเด็กนึกเห็นภาพอาการเคลื่อนไหว
ของสิ่งที่กลาวถึงที่ปรากฏในงานเขียนไดอยางแจมชัด   คํากริยาแสดงอาการมีปริมาณการใชมาก
ที่สุด เนื่องจากเนื้อหาสวนใหญของหนังสือสารคดีสําหรับเด็กเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต  ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

 ธงปลายเสาคือธงที่ทําดวยผา ใชชักข้ึนสูปลายเสา 
     ( ธง ๒๕๓๐ : ๖) 
 

พี่นกวาเลนน้ําที่บานคุณยาที่อางศิลายังดีกวาตั้งเยอะ 
    ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๘) 
 
มันก็บินออกไปลิบๆ สูดงดอกไมหลากสีในสวน 

      ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๕,๑๕) 
 

ที่สวนหัวมีเขาหนาอีก ๑ เขา กระดกขึ้นลงไดเพื่อหนีบจับศัตรูหรือไวตอสู
ปองกันตัวเองได 
    ( กวางสามเขา และกวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๑๕) 
 

  มันจะคลานมุดลอดตามใบกลวยเพื่อคนหาเหยื่อแลววางไข 
    ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๑๖) 
 

บางครั้งอาจพบผีเสื้อลงดูดกินน้ําเกลือแรตามดินแฉะ ตามพื้นทรายริม
ลําธาร หรือตามลานบาน  
( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๕) 
 
 ชางทรงของสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถกําลังตกมัน 
เมื่อเห็นขาศึกวิ่งหนจีึงไลตามอยางเมามัน 
     ( สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕๔๑ : ๑๒) 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๐
 

๑.๕ คํากริยาแสดงสภาพ    
คํากริยาแสดงสภาพ  คือคํากริยาที่มีความหมายแสดงสภาพของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนสภาพจิตใจหรือสภาพรางกาย ๓๓ผูเขียนเลือกคํากริยาแสดง
สภาพมาใชในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก เพื่อตองการใหผูอานเกิดภาพและความรูสึกสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ไมกอใหเกิดความเบื่อหนาย เนื่องจากหนังสือสารคดีสําหรับเด็กมีเนื้อหาที่เปนวิชาการ
ดังนั้นการใชคํากริยาแสดงสภาพในการนําเสนอเนื้อหาจึงชวยใหงานเขียนมีความนาสนใจและนา
ติดตามมากยิ่งขึ้น โดยคํากริยาแสดงสภาพที่ผูเขียนนํามาใชนั้นจะเกี่ยวของกับสภาพความงาม
ของธรรมชาติ    ลักษณะรูปราง  และลักษณะนิสัยของสัตว     รวมทั้งลักษณะของสิ่งของดวย  ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

ปจจุบันนี้ธงราวนิยมใชในงานรื่นเริง…เพราะเมื่อประดับธงราวแลวจะทํา
ใหเกิดสีสันงดงาม 
     ( ธง ๒๕๓๐ : ๓) 

 
พอชี้ชวนใหดาราดูสวนอันกวางใหญและรมร่ืนไปดวยไมผล 
…ปหนาบริเวณนั้นก็จะเขียวชอุมรมร่ืนทําเปนสวนพักผอนได… 
นักเรียนทุกคนยิ้มอยางเปนสุข มองยอดมะมวงพริ้วไสวตามสายลม ดอก

ดาวเรืองและบานชื่นหลากสีแซมสลับแสนสวยสวางไสว 
   ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๗,๑๐,๓๐ ) 
 

นกกับหนูสามารถมองเห็นสวนหนึ่งของอาวไทย เปนทองทะเลกวางสุด
ตา 
     ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๓,๔ ) 

 
เมื่อยามโบยบินไปในอากาศหรือเกาะอยูบนดอกไมหลายหลากสี เพื่อดูด

กินน้ําหวาน เปนภาพที่งามจับตานาดูยิ่งนัก 
ผีเสื้อกลางวันนั้นจะมีสีสันสวยงามสดใส 
 

                                                  
๓๓ เร่ืองเดียวกัน , ๘. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๑
 

 
ผีเสื้อชนิดนี้มีชื่อสามัญภาษาไทยวา ผีเสื้อถุงทอง แตลักษณะการบิน

อยางเชื่องชาคลายกับนก บางคนก็เรียกวา ผีเสื้อนกปกทอง 
   ( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๒,๔ ) 
 

บนหลังมีปกสีเขียวออนโปรงบางคลุมยาวลงไปจนเลยลําตัว 
 ดวงตาคูที่โปนโตอยูบนหัวของมันนั้นก็ชางแจวแหววแวววาวนารักเสีย
เหลือเกิน 

   สัตวตะกละตัวนี้กินจุเสียดวยสิ 
   ( ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร ๒๕๓๓ : ๔,๑๕) 

 
   พอทองเขาเปนแมวสงาคอนขางจะดุนิดๆ 
   เหมียวจะราเริงในวันที่อากาศแจมใสแสงแดดอุน  
       ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๑๐,๒๐  ) 
 

หนอนคอนขางอืดอาด ไมตื่นตกใจงายแมจะจับเลนดวยมือก็ไมแสดง
อาการตื่นกลัว 

   ( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียวผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๑๑) 
 

นอกจากคํากริยาแสดงสภาพดังกลาวขางตน ที่ผูเขียนชี้ใหเห็นสภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แลวนั้น จากการศึกษายังพบวา ผูเขียนมักเลือกใชคํากริยาแสดงสภาพเพื่อนํามาขยายคํานาม 
เพื่อใชส่ือสารในดานของลักษณะ  รูปทรง ขนาด ของสิ่งที่ตองกลาวถึง เพื่อใหผูอานเกิดภาพได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ตัวตอมีหัว อก และทองเปนสีเหลืองสลับดํา ปกบางใสสองปก 
       ( สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๐ : ๖) 
 

นกแตวแรวทั่วๆไปจะมีรูปรางลําตัวอวนสั้น คอและหางสั้น ขาเรียวเล็ก
ยาว 

       ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๕ : ๔) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๒
 

หนอนแกวสมวัยสุดทาย จะกินอาหารเพื่อสะสมพลังงานจนตัวอวนใหญ 
   ( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียวผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๑๑) 
 

๑.๖  กริยาแสดงประสบการณ 
คํากริยาแสดงประสบการณ คือ คําที่มีความหมายแสดงประสบการณไดแก 

กริยาที่แสดงการรู  การรูสึก  ประสาทสัมผัส๓๔ 
นกยูงชอบนอนบนที่สูง เพราะมันมีหางยาวเปนมันระยับ 

     ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๓ ) 
 

ชาวกะเหรี่ยงเปนพวกรักความสามัคคี จะอยูรวมกันอยางสันติ โอบออม
อารี 

    ( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๓ ) 
 
 กะพอเดินลงจากบานอยางขุนเคืองใจ มองปาใหญที่นั่งทอผาบนกี่ที่ใต
ถุนบานอยางเฉยเมย แลวก็เลยผานไป 

  ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๖ ) 
 

 พี่นกรูสึกหัวเสีย และหงุดหงิดที่ไมพบสัตวทะเลที่อยากดูสักตัว 
     ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๑๘) 
 
 ขณะนั้นเอง ก็เหลือบไปเห็นนกตัวหนึ่งแขงขายาว กําลังเดินเลนอยูที่
ชายหาดอยางสบายใจ 
     ( กระเต็นนอยหลงรัง๒๕๓๓ : ๔ ) 
 
 ฝร่ังคนเดียวกันนี้ ไดเคยเห็นแมลงภูตัวหนึ่งกําลังบรรทุกน้ําหวานกลับรัง
อยางราเริง โดยไมทันสังเกตเห็นตั๊กแตนตําขาว… 
    ( ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร ๒๕๓๓ : ๑๖) 

                                                  
๓๔ เร่ืองเดียวกัน , ๘. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๓
 

 ปลาตะพัดชอบอาศัยอยูในลําธารที่มีน้ําไหลเอื่อยๆ 
  ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๓ ) 
 

พระมหาเถรคันฉองเปนมอญที่เกลียดชังพมามาก จึงพยายามเกลี้ย
กลอมแมทัพทั้งสองไมใหปฏิบัติตามคําสั่งของพระมหาอุปราชา 
     ( พระนเรศวรมหาราช ๒๕๔๑ : ๖) 

 
จากการศึกษาพบวาการใชคํากริยาแสดงประสบการณนั้นมีใชบางในหนังสือสารคดี

สําหรับเด็ก โดยเฉพาะเรื่องที่มีตัวละคร และเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นจะพบไดมากกวาสารคดี
ประเภทอื่น   เนื่องจากเนื้อหาที่มีตัวละครหรือที่เกี่ยวกับบุคคลยอมตองมีอารมณความรูสึกแทรก
อยู  ดังนั้นผูเขียนจึงเลือกใชคํากริยาแสดงประสบกาณเพื่อใหผูอานมีอารมณรวม และคลอยตาม 
 

๑.๗  คําพิเศษณ   
 คําพิเศษณ๓๕คือคําที่ชวยขยายความหมายของคํากริยาใหชัดเจนยิ่งขึ้น๓๖ ผูเขียน

เลือกนํามาใชขยายคํากริยาชนิดตางๆ ไดแก คํากริยาแสดงอาการ  คํากริยาแสดงประสบการณ  
เพื่อตองการขยายรายละเอียดตางๆใหชัดเจนขึ้น  ทั้งยังชวยกระตุนความสนใจของเด็กใหเกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว โดยผูเขียนมักเลือกใชคําที่มีเสียงที่แปลก หรือมีความหมายที่ขยายคํากริยานั้นได ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

แมพูดพลางใชมือชอนตัวหมอนที่หิวจัด ซึ่งชูคอสลอนอยูในกระดงใบที่
กะพอดึงผาขาวออก 
 ผีเสื้อแสนสวย ออกมาเกาะอยูกับคราบดักแดของมันไดสักครู ก็บินปรอ
ทีเดียว 

  ปกสีเหลืองสลับดําของมันขยับพลิ้วอยูทามกลางดงดอกไม 
      ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๕,๑๕) 
 

                                                  
๓๕ คําพิเศษณ โดยทั่วไปใชวา “คําวิเศษณ” 
๓๖ เร่ืองเดียวกัน, ๔๑. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๔
 

จนกระทั่งบัดนี้ชุมชนของ “คางคาวที่เล็กที่สุดในโลกของเมืองไทย” ก็
แตกกระเจิงไปหมดสิ้นจากบริเวณปาไทรโยค… 

      ( คางคาวกิตติไทย ๒๕๓๑ : ๑๒  ) 
 
  นักเรียนทุกคนยิ้มอยางเปนสุข มองยอดมะมวงพริ้วไสวตามสายลม 

( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๓๐) 
 

แตหากพอมีแมลงอะไรผานแวบมา อาการที่ซึมเซื่องคอยโคลงหัวไปมา
… 

…แตตั๊กแตนตําขาวก็คงยืนจังกาอยูราวกับวา ไมมีอะไรเกิดขึ้น 
 เมื่อออกจากไขทีแรกลูกเล็กๆ มีรูปรางหัวแหลมทายแหลม ดิ้นขยุกขยิก
โผลออกมาตามชองของรังที่เผยอไว 

     ( ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร ๒๕๓๓ :๙,๑๒,๒๓) 
 

…แตพบวากวางชนิดนี้ไมคอยทํารายหรือตอสูกันเอง คงเดินพลานไป
มา.. 

      ( กวางสามเขา กวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๑๗) 
 

…ซึ่งโดยธรรมดารอยนี้จะเกิดขึ้นเสมอเมื่อหอยทากหดตัว หลบซอนลง
กลอน และหลับตาปอยูในเปลือก 
 หอยทากก็จะถือโอกาสเดินทางไตกระดุบกระดิบไปอยางเชื่องชานา
เหนื่อยใจ 

     ( หิ่งหอย เพชรประดับไพร ๒๕๓๔ : ๑๔,๑๗) 
 

…อดมองไปรอบๆ อีกครั้งไมไดดวยความหวาดระแวงและแลวก็ตองใจ
หายวาบ 

  กลาวจบ ตอยตีวิดก็วิ่งดุกๆ ไปไมกี่กาว 
  ทาโฉบบินฉวัดเฉวียนราวกับนกเตนรํา แลวก็แพนหางหมุนตัวปุบปบ 

กระเต็นนอยบินตรงเขาไปทันที แตแลวก็ตองหยุดกึก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๕
 

…ก็พอดีไดเห็นนกนอยตัวเหลืองๆ มีลายขาวสลับดํา บนหัวมีหงอกเปน
แฉกๆ บินหวือตรงไปที่โพรง 

ตรงโคนพุมไมนั้นเอง เงาดําๆสลับลายสีน้ําเงินแกมแดง ไหวตัวพรึ่บ
ออกมา 

( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๔ : ๔,๖,๑๔,๒๖,๓๓) 
 
   ปลาตะพัดชอบอาศัยอยูในลําธารที่มีน้ําไหลเอื่อยๆ 
     ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๓) 
 
   นอกจากนี้ยังมีแสงแดดสองรําไรในวันที่มีอากาศดี 
       ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๕ : ๑๔ ) 
 

 ผมสังเกตเห็นกอนอะไรกลมๆติดทรายรอบกอนกลิ้งขลุกขลักอยูกลาง
ทาง ๒ กอน 

เจาหัวขโมยที่คอยโอกาสตอนนั้นอยู จะลุกพรวดพราดเขาผลักเข็นกอนขี้
วัวนั้นหนีไปทันที 

    ( ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ : ๔,๒๒) 
 

มันจะรีบวิ่งโยงเยงจากขายใยออกไปยืนขยมตัวพะเยิบๆอยูขางฝาหอง 
ทีแรกรูสึกเจ็บแปลบ ตอมา ๒-๓ นาที รูสึกเมื่อยและปวดที่ตอมรักแร 

    ( แมงมุม พรานกลางอากาศ๒๕๓๕ : ๙,๑๙ ) 
 

แตนเบียนไขมวนลิ้นจี่…พบเห็นกระโดดกระยองกระแยงเพื่อคนหาไข
มวนลิ้นจี่ 

     ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๑๔) 
 

๑.๘ คําเลียนเสียง   
คําเลียนเสียง คือ คําที่ใชเลียนเสียงสิ่งที่อยูรอบตัว ซึ่งอาจเปนเสียงที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ หรือเปนสิ่งที่เกิดจากการกระทําของคนและสัตว เชน เสียงนกรอง เสียงแกวแตก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๖
 

เปนตน การใชคําเลียนเสียงในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก จะชวยใหเด็กเกิดภาพและความรูสึก
เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น  จากการศึกษาพบวาการใชคําเลียนเสียงที่พบนั้นมี ๓ ลักษณะคือ คําเลียน
เสียงสัตว    คําเลียนเสียงธรรมชาติ  และคําเลียนเสียงที่เกิดจากการกระทําของคน หรือเกิดขึ้นเอง
จากวัตถุส่ิงของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.๘.๑ คําเลียนเสียงสัตว  คําเลียนเสียงสัตวมักปรากฏในบริบทที่กลาวถึงเสียง
ของสัตว เพื่อใหผูอานไดทราบถึงลักษณะเสียงวาเปนเชนไร ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ดักแดสามารถทําเสียงไดดวยการบีบรัดตัวเองและขยับตัวไปมาดังออด 
ออด เพื่อไลศัตรูเมื่อถูกรบกวน 

( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๑๔) 
 

“ กุก  กุก  กรู  กุก…  กุก  กุก  กรู  กุก…“  กระเต็นนอยไดยินเสียงรองดัง
มาจากตนไมนั้น แมนกเขาใหญนั่นเอง 

      ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๘) 
 

เวลาสงเสียงรองจะรองกระชั้นถี่ๆ เสียงดังคลายชื่อ คือ “แตวแรว  
แตวแรว “ 

      ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๕ : ๔ ) 
 

๑.๘.๒ คําเลียนเสียงธรรมชาติ  คําเลียนเสียงธรรมชาติคือเสียงที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติอาจเปนเสียงลม  เสียงฟา  หรือเสียงที่เกิดจากลักษณะอาการตางๆของสัตวซึ่ง
ประกอบอยูในธรรมชาติ การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติจะชวยสรางความเพลิดเพลินใหแก
เด็กไดอยางดี  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ฟาแลบแปลบปลาบสลับกับเสียงฟารองครืนครืนเปนพักๆ 
ทันใดนั้นเสียงฟาก็ดังขึ้นสนั่นกวาทุกครั้ง เสียงมันเปรี้ยงจนแกวหูแทบจะ

แตก 
เมื่อนกไปแลวมันนี่กับเจาตูบก็พากันทําจมูกฟุดฟดดมกอนหิน 

    ( เลี่ยงภัยใกลตัว ๒๕๓๑ : ๔๒,๔๗,๗๐) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๗
 

คุณแมคอยๆเอามือชอนมันขึ้นมาจากทราย แลวบอกใหนกกับหนูดูกาม
ของมันที่กําลังดีดเสียงดังเปาะๆ 
     ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๘) 
 

ทันใด ก็ไดยินเสียงหึ่งดังออกมา พรอมกับฝูงแมลงเล็กๆ…. 
      ( กระเต็นนอยหลงรัง๒๕๓๓ : ๑๑ ) 

 
แตกําลังจะเอยปากขอบคุณนกกะปูดอีกครั้ง ก็ไดยินเสียงคึ่กๆดัง

สะเทือนเลื่อนลั่นอยูใกลๆ 
     ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๓๔ ) 

 
๑.๘.๓ คําเลียนเสียงที่เกิดจากการกระทําของคน หรือเกิดขึ้นเองจากวัตถุส่ิงของ  

การใชคําเลียนเสียงลักษณะนี้เพื่อมุงใหเกิดความสมจริง และเพื่อใหเด็กเกิดความรูสึกรวม 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ไฟจากกานไมขีดก็เลยติดกองกระดาษ ไฟลุกพึ่บพั่บข้ึนมา 
ทุกคนไดยินเสียงรถเบรคดังเอี๊ยดที่หนารานไอศกรีม 
รถคันนั้นคงกลัววาพี่เหมียวจะวิ่งล้ําออกไปในถนนจึงบีบแตรใสดัง ปน 

ปน 
( เลี่ยงภัยใกลตัว ๒๕๓๑: ๒๖,๖๒) 

 
“ ฮิ ฮิ พี่เหมียวบาดเจ็บสาหัสเลย นอนลงซิพี่เหมียวอยาลุก…” 

     ( เลี่ยงภัยใกลตัว ๒๕๓๑ : ๘๗) 
 

พลับ… กระดงใบหนึ่งตกลงมา เมื่อกะพอพยายามจะปนขึ้นไปยก 
ยายนั่งอยูบนมานั่งหนาเตาไฟ ซึ่งมีหมอตมน้ําเดือดปุดๆ 

      ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๗,๘) 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๘
 

เด็กหญิงจันทรแดงชวยสนับสนุน แลวก็มีเสียงจอกแจกแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียนทั้งชั้น… 

     ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๑๐–๑๑) 
 

เขาไดยินเสียงพูดของเจาหมีดัง โหวง…โหวง มาตามสายอยางชัดเจน 
      ( โทรศัพทที่เราใช ๒๕๔๑ : ๙) 

 
๑.๙ คําบอกสี   
สี หมายถึง ลักษณะความเขมของแสงที่ปรากฏแกตาซึ่งมีอิทธิพลตอการชวยสราง

ความรูสึกใหแตกตางกัน  การใชคําบอกสีในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กจะชวยใหเด็กเห็นภาพและ
ลักษณะของสีไดชัดเจนขึ้น  จากการศึกษาพบวาคําบอกสีที่ใชนั้น มีทั้งสีที่เปนสีเดียวโดดๆ ไมมีสี
อ่ืนปน  มีทั้งสีที่มีสีอ่ืนปนโดยใชคํากริยาเปนตัวคั่นระหวางสีสองสี  และการใชคําขยายบอกสี
เพื่อใหเห็นถึงความเขม  ออน  หรือลักษณะ  สีซึ่งจะชวยใหเห็นถึงภาพที่ตองการสื่อไดชัดเจนขึ้น 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.๙.๑ คําบอกสีที่เปนสีเดียว   ซึ่งเปนสีที่เด็กพบเห็นไดทั่วไป และคุนเคย ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

   ผลของตีนเปดน้ําเปนลูกกลมรี มีเปลือกสีเขียว 
       ( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๑๗ ) 
 

โดยเฉพาะขนหางของมัน จะมีแววขนซอนกันถึง 3 วง คือ วงในเปนสี
กรมทา… 

       ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๒ ) 
 

แตนมีรูปรางคลายตัวตอ แตตัวเล็กกวา หัวและลําตัวตอนทายเปนสี
เหลือง 

( สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๐ : ๗) 
 
   หญิงและเด็กชาวลีซอจะสวมเสื้อผาบางสีฟาหรือสีเขียว 

( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๙) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๙
 

๑.๙.๒ คําบอกสีที่เปนสองสี  ผูเขียนจะใชคํากริยา เปนตัวชวยบอกวาสีที่สองที่ใช
นั้นคือสีใด คําที่ปรากฏไดแก   ปน   สลับ   อม   แตม   ออก    แกม   และเหลือบ  หรือไม
มีคํากริยาชวยโดยเรียงคําบอกสีติดกันไป  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

จิงโจแดง…มีขนเปนสีน้ําตาลแดง 
     ( กีฬาโอลิมปกสัตว ๒๕๒๙ : ๖) 
 

เนื้อทรายชนิดหนึ่ง…ขนสีเหลืองแกมเทา 
     ( กีฬาโอลิมปกสัตว ๒๕๒๙ : ๒) 
 

เมื่อลูกนกยูงออกจากไขแลว ขนของมันจะออนนิ่ม ปุกปุย เปนสีเทาแกม
ดํา 
     ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๑๓) 

 
   ดอกมีสีมวงปนน้ําตาล กลิ่นเหม็นมาก 

( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๒๑) 
 

   ตัวตอมีหัว อก และทองเปนสีเหลืองสลับดํา 
       ( สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๐ : ๖) 
 

คราวนี้มีปกเต็มที่ ตัวมีสีแดงปนขาว 
      ( ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ : ๒๙) 
 
   หางและขนคลุมหลังดานบนเปนสีฟาอมเขียว 
   บริเวณสวนลางของลําตัวมีสีขาวอมเหลือง 

      ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๕ : ๙) 
 

สีลําตัวเปนสีเทาออกแดงทางดานหลังแลวคอยๆไลสีกลายเปนสีเทาแกม
ฟาทางดานขาง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๐
 

กระดองหลังมีลักษณะคอนขางเรียบและแบน มีสีน้ําตาลออกเขียวจนถึง
สีขาวออกเหลือง 
   ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๖,๑๘) 
 

ลูกนกก็มีขนสีดําเทาปรากฏใหเห็นเต็มตัว 
( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๕ : ๑๕) 

 
แตนลิ้นหมา ขนาดลําตัว…ลําตัวมีสีน้ําตาลแตมสีเหลืองสลับกันเปน

ปลองๆ 
    ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๙) 
 

ยางครั่งที่กลั่นออกมาจากตอม จะมีลักษณะเหนียวสีเหลืองทอง 
      ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๖ : ๑๑) 
 
   แตนหมอด…ลําตัวสีเขียวเหลือบน้ําเงิน 
   แตนฉองขาว…ลําตัวสีน้ําตาลเหลือง 
     ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๑๐,๑๒) 
 

กบนา เปนกบขนาดกลาง ลําตัวมีสีน้ําตาลปนดํา 
     ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๓) 

  
๑.๙.๓ คําบอกสีที่มีคําขยาย    ผูเขียนใชเพื่อใหเห็นถึงความเขม   ออนของสีได

ชัดเจนขึ้น   คําขยายที่ใชขยายคําบอกสีที่ปรากฏ คือ  คําขยายที่บอกถึงลักษณะสีออน  
ไดแก  ออน   นวล  ใส  เรื่อ    จาง  สดใส  สด   และคําขยายที่บอกถึงลักษณะสีเขม ไดแก  
จัด  คล้ํา   หมน   สนิท   เขม   ขลับ   ไหมดังตัวอยางตอไปนี้ 

รักมีดอกสวยเปนสีขาว หรือสีมวงออน 
     ( พืชที่เปนพิษ๒๕๒๙ : ๑๐ ) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๑
 

   กระโปรงทําดวยผาบาติก สีน้ําเงินเขมหรือดํา 
       ( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๕) 

 
…ตัวหนอนที่คลายตัวหมอนของแม ผิดแตวาตัวนี้อวนสั้นกวา และเปนสี

เขียวจัดกวาเทานั้น 
       ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๑๐) 
 

ผีเสื้อเบิรดวิง ปกคูบนจะมีสีดํา มีแถบสีขาวจางบริเวณใกลเสนปก ปกคู
ลางจะมีสีเหลืองทองสดใส… 

      ( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๔) 
 

กวางซางสยาม…เปนกวางหาเขาสีน้ําตาลไหม ปกเปนมัน 
      ( กวางสามเขา และกวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๑๗) 
 

กระเต็นนอยจึงเห็นวานกพวกนี้สวยงามไมนอยเลย พื้นหลังปกเปนสี
เหลืองเทาหมนๆ 
     ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๑๘) 
 

ผลของลิ้นจี่คอนขางกลม มีหนามเล็กๆอยูทั่วผล เมื่อแกจัดมีสีแดงเรื่อ 
แดงสด หรือแดงคล้ํา จนเปนสีน้ําตาลแดง 

ลักษณะผลขององุนจะกลม มีสีเขียวใส สีแดงอมมวง ตามชนิดของแตละ
พันธุ 
     ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๒๖,๓๗) 

 
   ลําตัวเปนสีทองสดใส มีแถบสีดําพาด 7 แถบ 
      ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๘) 
 

หัวและทายทอยจะมีสีน้ําเงินสด  ปากสีดํา  บริเวณหนาและหนาผากสี
ดําสนิท  คอสีขาวครีม  อกสวนบนเปนแถบสีเหลืองสด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๒
 

ไขจะมีสีขาวนวลแตมดวยจุดสีน้ําตาลเล็กๆ 
      ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๕ : ๘,๑๕) 
 

   นาแปลกที่เจาตัวแมลงปกแข็งสีดําขลับ มีเทาคูหนาแบน 
   ตัวคอยๆเหลืองขึ้นๆ จนเปนสีน้ําตาลออนคลายสีน้ําผึ้ง 
     ( ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ : ๖,๒๙) 
 

ไขเมื่อถูกวางใหมๆจะมีสีเหลืองนวล 
   ( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๘) 
 

นกกระทา ตัวไมใหญนัก ขนาดเทากําปนผูใหญ สีขนลวดลายน้ําตาลเขม 
      ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๕) 
 

…ทําดวยดินปนเคลือบผิวภายนอกเปนสีขาวหมน 
       ( เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ : ๙) 
    

๑.๑๐  คําศัพทเฉพาะ  
คําศัพทเฉพาะ คือคําที่ใชเรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ และจะตองมีการแปล หรือ

อธิบายความของคํานั้นๆหนังสือสารคดีนั้นยอมหลีกเลี่ยงคําศัพทเฉพาะไมได เนื่องจากเนื้อหามุง
ไปทางใหสาระความรูเปนสําคัญ ดังนั้นผูเขียนจึงตองใชคําศัพทเฉพาะดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ธงตะขาบคือธงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ทําดวยผาหรือวัสดุอยางอื่น เชน ไม 
แผนเงินหรือแผนสังกะสีก็ได เขาจะวาดรูปตะขาบลงบนแผนวัสดุที่ใชทําธงแลว
นําไปแขวนไวบนปลายเสา 

    ( ธง ๒๕๓๐ : ๔) 
 

ระยางคคลายขน หนามนิ่มๆรอบตัว มีสีน้ําตาล ยกเวนระยางคที่ปลองที่ 
๔ คอนขางจางเหมือนแถบสีทแยงที่พาดบริเวณนั้น 

   ( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๑๑) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๓
 

กลุมของจันทรแดง ไดไปคนควาเรื่องการปลูกโดยวิธีตอนกิ่ง  
   ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๑๖) 

 
ในชวง ๓ แสนปตอมา เอกภพไดขยายตัวเพิ่มข้ึน และมีความเย็นลดลง

ไปอีก  อะตอมของไฮโดรเจน  ( Hydrogen )    ฮีเลียม ( Helium )  และ ลิเธียม   
( Lithium ) เกิดขึ้นทั่วไป 

( กําเนิดจักรวาล ๒๕๓๗ : ๑๑) 
 

 เมื่อเสียงเดินทางผานแมเหล็กไฟฟา ก็จะเปลี่ยนเปนคลื่นไฟฟา  
     ( โทรศัพทที่เราใช  ๒๕๔๑ : ๑๐) 
 

ขณะที่ประทับอยูเมืองหาง สมเด็จพระนเรศวรประชวรเปนหัวระลอก ( ฝ 
หรือโรคผิวหนังมีเม็ดเปนหนอง ) ที่พระพักตร 

     ( สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ๒๕๔๑ : ๑๕) 
 
๒. การใชประโยค 

ประโยคโดยทั่วไปมักประกอบดวยคําหลัก ๒ คํา คือคํานามกับคํากริยา ขนาดของ
ประโยคอาจสั้นหรือยาวตางกันไดตามความตองการของผูที่สงสาร  ประโยคมีผูใหความหมายไว
ดังนี้ 
 ธนรัชฏ  ศิริสวัสด์ิ  ไดอธิบายความหมายของ ประโยค ไววา 

ประโยค  หมายถึง ขอความที่มีใจความสมบูรณ ประกอบดวยภาคประธาน  
และภาคแสดง     ประโยคจึงมีคุณคาในการสื่อความหมายชวยใหทุกคนเขาใจตรงกัน 
ไดอยางดี หากผูเรียบเรียงมีความสามารถในการเรียบเรียงประโยคใหเปนประโยคที่ด๓ี๗ 

 
  วัลยา  ชางขวัญยืน ไดอธิบายความหมายของ ประโยค ไววา 

ประโยค   คือ  กลุมคําที่นํามาเรียบเรียงกันขึ้นใหไดใจความสมบูรณ คําแต 

                                                  

 

๓๗ ธนรัชฏ  ศิริสวัสดิ์ , “การใชประโยค”, ใน ภาษาไทย ๖ ( การเขยีนสําหรับครู) หนวยที่ ๑-๘ 
(นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๒๙ ) ๑๔๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๔
 

ละคําในภาษาสามารถสื่อความหมายไดดังกลาวมาแลว             แตคําจะแสดงความ 
คิดเห็นอารมณไดอยางแจมแจง ก็ตอเมื่อประกอบกันเปนประโยค ประโยคจึงทําหนาที่ 
เปนหนวยพื้นฐานของความคิด       กลาวคือในการแสดงความคิดที่สมบูรณแตละครั้ง  
อยางนอยตองใชประโยคหนึ่งประโยค๓๘ 

 
  นววรรณ  พันธุเมธา ไดสรุปความหมายของประโยคไววา 

ประกอบดวยถอยคําซึ่งแสดงความคิดที่เกี่ยวของสัมพันธกันบางครั้งเราก็รู 
ความสัมพันธของความคิดไดจากสถานการณ   บางครั้งเราก็รูจากถอยคําในประโยค 
นั้นๆ เอง ประโยคที่สมบูรณจะมีสวนประกอบซึ่งเรียกวาหนวยประโยคอยู ๒ ชนิด  คือ      
หนวยนามและหนวยกริยา      และบางประโยคจะมีหนวยประโยคอีกชนิดหนึ่งเพิ่มข้ึน  
เรียกวา หนวยเสริม   ประโยคหลายๆ ประโยค    เมื่อเรียงติดตอกันไปจะมีหนวยเชื่อม 
ประโยคเหลานั้นเขาดวยกัน       หนวยประโยคจึงมีทั้งหมด  ๔  ชนิด  คือ   หนวยนาม  
หนวยกริยา  หนวยเสริม และหนวยเชื่อม๓๙ 

 
การศึกษาเรื่องการใชประโยคจะแบงหัวขอในการศึกษาดังตอไปนี้ 

๒.๑ ชนิดของประโยคที่แบงตามโครงสราง 
ประโยคในภาษาไทยแบงได ๔ ชนิด คือประโยคความเดียว  ประโยคความรวม 

ประโยคความซอน และประโยคความรวมซับซอน จากการศึกษาพบวาประโยคในหนังสือสารคดี
สําหรับเด็กที่พบนั้นมี ๓ ชนิด ประโยคความเดียว  ประโยคความรวม  และประโยคความซอน โดย
ประโยคที่ปรากฏการใชมากที่สุดคือประโยคความรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๒.๑.๑  ประโยคความรวม 

                                                  
 

๓๘ วัลยา  ชางขวัญยืน , “ความรูเกี่ยวกับประโยค,”  ใน ภาษากับการส่ือสาร (นครปฐม :  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , ๒๕๔๐) , ๒๖. 

๓๙ นววรรณ  พันธุเมธา , ไวยากรณไทย, ๑๐๘. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๕
 

 จากการศึกษาพบวาประโยคความรวมเปนประโยคที่พบมากที่สุดใน
หนังสือสารคดีสําหรับเด็ก นั่นเปนเพราะวาเนื้อหานั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการให
ความรู  ความคิด  ดังนั้นประโยคจึงตองมีความตอเนื่อง  แตถึงแมวาจะเปน
ประโยคความรวม  โครงสรางที่รวมกันเปนประโยคความรวมก็ยังใชประโยค
ความเดียวอยู คือเปนประโยคที่งายไมซับซอน โดยประโยคความรวมที่พบมีทั้งที่
มีคําเชื่อมและไมมีคําเชื่อม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ชาวแมวเปนคนขยัน ๐๔๐อดทน  ๐ชํานาญการทําไร  ๐เชื่อถือโชคลาง
และส่ิงศักดิ์สิทธิ์  ๐รักอิสระ 

    ( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๖) 
ประธานของประโยค คือ ชาวแมว  คํากริยาคือ “เปน ชํานาญ  เชื่อถือ  

รัก”   โดยในประโยคตอๆมาละประธานไว คือ “ชาวแมว” 
 
หนอนไหมกินใบหมอนเปนอาหาร และ ๐เจริญเติบโตไดรวดเร็ว ดวยการ

ลอกคราบเปนระยะๆ 
   ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๘) 
ประธานของประโยคแรกคือ “ หนอนไหม “  กริยา คือ “ กิน “  มีคําเชื่อม 

“ และ “  ประธานประโยคสอง คือ “หนอนไหม“ แตละไว  คํากริยา คือ “ 
เจริญเติบโต” 

 
๒.๑.๒ ประโยคความซอน 

ประโยคความซอน เปนประโยคอีกชนิดหนึ่งที่พบวามีการใชเชนเดียวกัน 
โดยผูเขียนจะเลือกใชเมื่อตองการขยายความใหละเอียดมากขึ้น      หรือการให
ขอมูลที่เฉพาะเรื่อง โดยจะมีทั้งที่ขยายนาม และกริยา ดังตัวอยางตอไปนี้ 

หนังสือ กิสเนสบุค   ที่มีชื่อเสียงของโลกก็ไดบันทึกไวในป   ค.ศ. ๑๙๗๗ 
( พ.ศ. ๒๕๒๐ ) วา คางคาวกิตติ เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่เล็กที่สุดในโลก 

    ( คางคาวกิตติไทย ๒๕๓๑ : ๗) 
 

                                                  
๔๐สัญลักษณ  ๐ หมายถึง การละคํา  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๖
 

ผีเสื้อหนอนแกวสมที่อยูตามสวนสมมักดํารงชีวิตอยูไดดวยการดูดกิน
น้ําหวานตามดอกไม ที่ข้ึนอยูตามคันคู  คันนา 

( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๕) 
 
เมืองศรีสัชนาลัยหรือเมืองเชียงชื่นที่คงเหลืออยูในปจจุบัน ตั้งอยูในเขต

สุขาภิบาล  ตําบลศรีสัชนาลัย  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
    ( ศรีสัชนาลัย ๒๕๓๗ : ๓๑) 
 
เครื่องตามประทีปแบบที่ทําดวยดินเผานี ้มักพบตามแหลงโบราณคดี อัน

เปนที่ตั้งชุมชนแตสมัยทวาราวดี 
    ( เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ : ๓) 
 
ปลาพะยูนที่วายน้ําเร็ว ๑๓ กิโลเมตรตอช่ัวโมง อยูในตระกูลดูกอง  
    ( กีฬาโอลิมปกสัตว ๒๕๓๙ : ๔) 
  

  ๒.๑.๓  ประโยคความเดียว 
ประโยคความเดียวที่พบในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก       มักใชในการ

ส่ือสารทั่วๆไปที่ไมตองการรายละเอียดในการบรรยาย หรืออธิบาย ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

ปกติแลว พืชประเภทกระเชาถุงทอง จะมีมากตามจังหวัดเชียงใหม  
ลําปาง  ตาก  เลย  ขอนแกน  ชัยภูมิ  ลพบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  ชลบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ 

   ( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๑๐) 
 
กวางสามเขาเมืองจันทนพบทางภาคตะวันออกของไทย แถบจังหวัด

จันทบุรี  ระยอง  ชลบุรี และตราด 
   ( กวางสามเขาและกวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๙) 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๗
 

แตนชนิดนี้มีอายุในชวงตัวเต็มวัยประมาณ ๓-๔ วันเทานั้น 
  ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๑๕) 
 
นกกระทาตัวเมียแตละตัวจะใหไข ๒๓๐ ฟอง ถึง ๓๐๐ ฟองตอป 
   ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๕) 

จากการศึกษาพบวาชนิดประโยคในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กที่ใชมากที่สุดคือ
ประโยคความรวม เปนเพราะวาเนื้อหามีความตอเนื่อง จึงตองใชประโยคชนิดนี้ในการใหขอมูลแต
ก็พบวาประโยคที่นํามารวมเปนประโยคความรวมนั้นมักเปนประโยคที่งาย และสั้น ดังนั้นถึงแมวา
ประโยคที่ใชจะมีการเชื่อมโยงความตอๆกัน ก็มิไดเปนอุปสรรคในการอานของเด็กเพราะเปน
ประโยคที่ไมซับซอนมากนัก  
  

๒.๒  ชนิดของประโยคที่แบงตามความมุงหมายในการสื่อสาร 
ประโยคที่แบงตามความมุงหมายในการสื่อสารของผูเเขียนที่พบในหนังสือสารคดี

สําหรับเด็กแบงไดเปนประโยคบอกเลา  ประโยคคําถาม  และประโยคขอรอง 
  ๒.๒.๑  ประโยคบอกเลา 

ประโยคบอกเลาที่พบในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กนั้น      เปนประโยคที่
ผูเขียนใชมากที่สุดในการเขียนหนังสือสารคดีสําหรับเด็กทีมีทั้งเลาเรื่องไปตาม
ข้ันตอน การชี้ใหเห็นถึงประโยชนของสิ่งที่กลาวถึง  หรือชี้ใหเห็นความสําคัญของ
ส่ิงนั้นๆ ซึ่งจะทําใหผูอานไดเห็นหรือตระหนักถึงความสําคัญ หรือคลอยตามดวย  
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ส่ิงที่นาสลดใจที่สุดในชีวิตของนกเงือกก็คือ ในระหวางที่นกเงือกตัวเมีย
อยูในโพรงกับลูกๆ ถาหากตัวผูซึ่งออกไปหาอาหารถูกมนุษยยิงตาย ทั้งตัวเมีย
และลูกๆซึ่งอยูในโพรง ก็จะพลอยอดตายไปดวย เพราะมันยังไมแข็งแรงพอที่จะ
ออกไปหากินเองได 

    ( นกเงือกไทย ๒๕๓๐ : ๑๒) 
 
ธงชาติสวนใหญจะใชเปนธงปลายเสา เร่ิมใชตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเปนตน

มา ธงชาติเปนเครื่องหมายแสดงความเปนชาติ นอกจากนี้ยังใชในกองทัพ คือ
กองทัพจะใชธงสีตางๆเปนเครื่องหมายประจําทัพ หรือไมก็เปนสีตามวันนั้นๆ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๘
 

    ( ธง ๒๕๓๐ : ๘) 
ผูเขียนใชประโยคบอกเลาเพื่อบอกถึงการใชธง 
 
นับไดวา แมลงผึ้งเปนสัตวเศรษฐกิจพื้นบาน ที่มีประโยชนตอมนุษย

นานัปการ แลวทํารายไดใหแกผูเลี้ยงปละหลายพันบาททีเดียว 
   ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๘) 
ผูเขียนชี้ใหเห็นถึงประโยชนของผึ้ง 
 
ผูเขียนชี้ใหเห็นถึงสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนกเงือกสูญพันธุ โดยใชประโยค

บอกเลา ซึ่งทําใหผูอานมีความรูสึกสงสารกับส่ิงที่เกิดขึ้น โดยใชคําวา “สลดใจ” 
“อดตาย” ทําใหเห็นวานกที่อยูในโพรงไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 

สมัยนี้ คนมีธุระจะพูดจากัน ไมตองเดินทางไปพบกันเหมือนแตกอน 
เพียงแตยกหูโทรศัพทข้ึนพูดก็ติดตอกันไดทันที 

คนอยูตางเมืองกันก็พูดติดตอกันไดโดยใชโทรศัพท และคนที่อยูตางทวีป
ก็พูดติดตอกันไดโดยใชโทรศัพท สะดวกดีจริงๆ 

    ( โทรศัพทที่เราใช ๒๕๔๑ : ๑๕) 
ผูเขียนบอกถึงประโยชนของการมีโทรศัพท ทําใหเห็นวามันมีประโยชน

จริงๆ 
 
  ๒.๒.๒  ประโยคคําถาม 

 ประโยคคําถามที่พบในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กมักจะพบในชวงทาย
เร่ือง   เพื่อใหผูอานไดขบคิด หรือไดทบทวนเนื้อหาอีกครั้งวาสิ่งที่อานไปผูอานได
อะไรจากการอาน หรือเปนการชักชวนใหปฏิบัติตาม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 คราวนี้เด็กๆคงรูจักชมพูพันธุตางๆกันแลว และคิดวาชอบรับประทาน
ชมพูพันธุไหนมากที่สุด 
     ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๗) 
 ผูเขียนใชประโยคคําถามเพื่อใหผูอานไดคิดตามวาจากสิ่งที่ไดอานนั้นจะ
สามารถเลือกไดหรือไม 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๙
 

 คุณๆที่อานเรื่องของเหมียวละคะ จะไมลองเลี้ยงแมวไทยอยางเหมียวไว
เปน “เพื่อน” ดูบางหรือ 
     ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๒๔) 
 ผูเขียนใชประโยคคําถามเพื่อชักชวนใหเลี้ยงแมว 
 
 ส่ิงที่นาพิศวงในจักรวาลกวาสิ่งอื่นใดก็คือ จะเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีปญญา
เหมือน หรือเหนือกวามนุษยในอวกาศอันเวิ้งวางนี้หรือไม 
     ( กําเนิดจักรวาล ๒๕๓๗ : ๑๘) 
 ผูเขียนใชประโยคคําถามเพื่อใหผูอานไดขบคิดตอ 
  

  ๒.๒.๓  ประโยคขอรอง 
ประโยคขอรองเปนประโยคที่ใชเพื่อตองการขอรอง หรือออนวอนให

ปฏิบัติตาม หรือมีความเห็นคลอยตาม ซึ่งประโยคขอรองนี้ผูแตงใชก็ตอเมื่ออยาก
ใหผูอานมีความเห็นคลอยตาม และนําไปสูการปฏิบัติตาม ซึ่งจะพบในชวงทาย 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ชื่อเสียงในความสามารถของการเลียนแบบเสียงของนกขุนทองที่เหมือน
มากกวานกทุกชนิด ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันนี้เปนที่เลื่องลือไปทั่ว  ความ
นิยมในการเลี้ยงนกขุนทองไวดูเลน ไดแผออกไปทั่วโลก ทําใหราคานกขุนทองมี
ราคาสูง แพงกวาไกฟาเสียอีก จึงทําใหนกขุนทองถูกลาเพื่อนํามาขายเปนจํานวน
มาก  ทั้งที่นกขุนทองเปนสัตวปาคุมครองประเภทที่ ๑ จากสถิติในปหนึ่งๆมีการ
ลักลอบสงออกนกขุนทองนับเปนแสนๆตัว นกขุนทองในปาของประเทศจึงแทบจะ
ไมมีใหดู เราจึงควรชวยอนุรักษนกขุนทองไวกอนที่มันจะหมดสิ้นไปจากประเทศ
ไทย 

    ( นกขุนทองไทย ๒๕๓๑ : ๙) 
ผูเขียนชี้ใหเห็นถึงลักษณะเดนของนกขุนทองที่เปนสาเหตุใหใกลสูญพนัธุ 

ดังนั้นผูแตงจึงใชประโยคขอรองเพื่อใหทุกคนชวยอนุรักษเพื่อรักษานกขุนทองไว 
 
ปากับผีเส้ือมีความสัมพันธคอนขางจะแนนแฟนและลึกซึ้ง ผีเสื้อจะหมด

ไปอยางรวดเร็วเมื่อปาถูกทําลาย  มาชวยกันรักษาปาและเผาพันธุ ผี เสื้อ

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๐
 

สวยๆงามๆกันเถอะ แมแตดอกไมดอกเดียวที่มีน้ําหวานสําหรับเปนอาหารของ
ผีเสื้อ เรา 
 
 
ก็ไมควรเด็ดหรือทําลาย ผีเสื้อไมมีอันตรายตอมนุษย มีแตมนุษยเทานั้นที่เปน
อันตรายตอผีเสื้อผูที่ประดับความงามของโลกนี้ตามธรรมชาติ 

   ( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๑๖) 
ผูเขียนชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของปากับผีเส้ือ ซึ่งใชคําวา “ แนนแฟน “ 

“ลึกซึ้ง” จึงเปนการชี้ใหเห็นวาทั้งสองสิ่งนี้แยกจากกันไมได ทําใหผูอานตระหนัก
ถึงความสําคัญ กอนที่จะนําไปสูการชี้ใหเห็นโทษของปาถูกทําลาย จากนั้นจึงใช
ประโยคขอรองตามมา ซึ่งผูแตงใชประโยคนี้ไดเหมาะสม  

 
เราควรหันมาเอาใจใสกับปญหาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนี้ใหมาก

ยิ่งขึ้น และหากมีความจําเปนตองใชสารเคมี ก็ควรเลือกเฉพาะเจาะจงตอชนิด
ของศัตรูพืชเทานั้น ไมควรใชสารเคมีที่มีคุณสมบัติเปนยาฆาแมลงเพราะสารเคมี
เหลานั้นจะฆาแมลงทุกชนิด ทุกตัว และมีสารพิษตกคางเปนอันตรายอยางใหญ
หลวง ตอส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกอีกดวย 

  ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๒๓) 
ผูเขียนเลือกใชประโยคขอรองเพื่อใหผูอานไดตระหนักถึงพิษภัยของ

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชวาเปนปญหาตอส่ิงแวดลอม ดังนั้นถาจะใชสารเคมีก็ควร
เลือกชนิดที่เหมาะกับแมลงชนิดนั้นๆ 

 
จากการศึกษาสรุปไดวา ผูแตงมักเลือกใชประโยคบอกเลาในหนังสือสารคดีสําหรับ

เด็ก นั่นเปนเพราะวาเนื้อหาที่มุงสาระ และขอเท็จจริงจึงตองเปนการเลาที่เปนไปตามความเปนจริง 
สวนประโยคคําถามและประโยคขอรองนั้นผูแตงจะใชก็ตอเมื่อตองการใหขบคิดตอ หรืออยากให
ปฏิบัติตาม 

 
๒.๓  ลักษณะการเชื่อมโยงความ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๑
 

การเชื่อมโยงความในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก ผูแตงสามารถเรียงลําดับความ
ในบริบท หรือเนื้อหาที่ตองการนําเสนอไดเปนอยางดี ทําใหเนื้อหามีความสอดคลอง เด็กอานไดไม
รูสึกเบื่อ ลักษณะการเชื่อมโยงความมีลักษณะดังตอไปนี้ 

๒.๓.๑ การเชื่อมโยงความโดยการแสดงเหตุและผล การเรียงลําดับความใน
ลักษณะนี้มุงใหเด็กเขาใจ หรือรูที่มาที่ไปไดดีข้ึน คําเชื่อมที่พบ เชน จึง  เนื่องมาจาก  
เพราะ  ดังนั้น เปนตน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

หินปะการังบางแหง มีขนาดใหญมาก จนทําใหเกิดอันตรายในการ
เดินเรือ 

    ( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ : ๙) 
 
ระยะไข หนอน ดักแด สําหรับดวยปกแข็งทั่วไป เปนระยะที่คอนขาง

ลึกลับและยากสําหรับการศึกษาติดตาม เนื่องจากมีดวงจํานวนมากที่เราไมเคย
พบแมแตตัวหนอน 

   ( กวางสามเขา และกวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๗) 
 

ปลาหมากผางจัดเปนปลาเฉพาะถิ่นที่หาไดยากมาก เพราะมีเขตแพร
พันธุกระจายจํากัดอยูในบริเวณแมน้ําโขงที่กั้นระหวางประเทศไทยกับประเทศ
ลาว 

สาเหตุที่จระเขชนิดนี้ใกลจะสูญพันธุไปจากประเทศไทย เนื่องมาจากการ
ลาอยางหนักและระยะฟกไขที่ใชเวลานานผิดปรกติจึงงายตอการถูกสัตวผูลา
ชนิดอื่นๆเขาทําลายได 

  ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๐,๒๒) 
 
ตัวเมียมีอวัยวะวางไขที่ยาวมาก จึงสามารถวางไขบริเวณที่แตนชนิดอ่ืน

ไมสามารถเขาไปวางไขได 
เราควรหันมาเอาใจใสกับปญหาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนี้ใหมาก

ยิ่งขึ้น และหากมีความจําเปนตองใชสารเคมี ก็ควรเลือกเฉพาะเจาะจงตอชนิด
ของศัตรูพืชเทานั้น ไมควรใชสารเคมีที่มีคุณสมบัติเปนยาฆาแมลง เพราะสารเคมี

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๒
 

เหลานั้นจะฆาแมลงทุกชนิด ทุกตัว และมีสารพิษตกคางเปนอันตรายอยางใหญ
หลวง ตอส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกอีกดวย 

( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๒๓) 
 
หนอนแกวสมจัดเปนศัตรูพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ

ไทย ผูปลูกสม มะกรูด มะนาว จึงมักหาทางกําจัดอยูตลอดเวลา ดังนั้นเจาหนอน
แกวลายและเจาหนอนแกวเขียวจึงเปนหนอนที่นาสงสาร 
( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๒๓) 

 
๒.๓.๒  การเชื่อมโยงความโดยการแสดงความขัดแยง  คําเชื่อมที่พบ เชน แต  

อยางไรก็ตาม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ขนาดของผีเสื้อถุงทองเกือบเรียกไดวาใหญที่สุดของผีเส้ือในประเทศไทย 

ถาไมมีผีเสื้อนางพญาที่คอนขางหายากมากมาชิงความใหญของปกเปนที่หนึ่งไป
กอน อยางไรก็ตามผีเสื้อที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกก็ยังคงเปนผีเสื้อที่อยูในกลุม
ผีเสื้อเบิรดวิงนี้นั่นเอง 

( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๕) 
 

แตถึงกระนั้นตัวเมียเหลานี้ก็มิไดอาภัพไปเสียทุกอยาง เพราะนอกจาก
รางกายจะใหญโตแข็งแรงกวาตัวผูเพื่อเหมาะแกภาระที่ตองออกไขตามธรรมชาติ
แลว… 

   ( หิ่งหอย เพชรประดับไพร ๒๕๓๔ : ๗) 
 

พื้นที่ดังกลาวนับเปนแหลงของพืชอาหารแหลงใหญมากของหนอนแกว
สม แมวาเกษตรกรจะมีการพนสารฆาแมลงกันอยูเปนประจําก็ตาม แตก็ยังมี
ชวงเวลาปลอดสารฆาแมลงที่นานพอที่หนอนแกวจะเจริญเติบโตเปนผีเสื้อหนีไป
ไดกอน 
( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๒๐) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๓
 

ในอดีต ประเทศไทยมีปลาผักพราชุกชุมมากในบริเวณแมน้ําในภาค
กลางของประเทศไทย  แตในปจจุบันจํานวนของปลาผักพราลดจํานวนลง 
เนื่องจากนักตกปลานิยมนํามาประกอบอาหารกันเปนจํานวนมาก 

  ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๖ : ๒) 
 

๒.๓.๓  การเชื่อมโยงความโดยการแสดงเงื่อนไข  คําเชื่อมที่พบ เชน  ถา  หาก  
ถึงแมวา   ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ปกติแมคางคาวกิตติมักไมพาลูกออนบินไปหากินดวย โดยทิ้งใหลูกเกาะ
อยูที่ผนังถ้ํา นอกจากจะมีอันตราย แมคางคาวจึงจะพาเกาะตัวบินหนี 

( คางคาวกิตติไทย ๒๕๓๑ : ๙) 
 

 ถึงแมวาแมวทั้งหลายอยางเหมียวนี้จะฝกหัดได แตเราก็ยังมีนิสัยสวนตัว
ที่พิเศษตางจากสัตวเลี้ยงชนิดอ่ืนๆอยูอยางหนึ่ง นั่นก็คือ พวกเราเปนสัตวเลี้ยงที่
รักอิสระเสรีเปนที่สุด 

    ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๑๖) 
 

ถาเรามีโอกาสไปเที่ยวตามปาเขา     อุทยานแหงชาติ     เชน   เขาใหญ 
ภูกระดึง  ลานสาง…เราจะพบกับความมหัศจรรยของผีเสื้อหลายชนิด… 

( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๖ : ๒๓) 
 

 เราควรหันมาเอาใจใสกับปญหาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนี้ใหมาก
ยิ่งขึ้น และหากมีความจําเปนตองใชสารเคมี ก็ควรเลือกเฉพาะเจาะจงตอชนิด
ของศัตรูพืชเทานั้น 

( แตน เพื่อนที่แสนดีของ ๒๕๓๖ : ๒๓) 
 

 หนอนคอนขางอืดอาด ไมตื่นตกใจงาย แมจะจับเลนดวยมือก็ไมแสดง
อาการตื่นกลัว 
( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๑๑) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๔
 

๒.๓.๔  การเชื่อมโยงความโดยการบอกจุดมุงหมาย  คําเชื่อมที่พบ เชน  เพื่อ  
สําหรับ  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

หนอนวัยที่ ๑ หนอนเริ่มแทะเปลือกไขเปนชองดานบนสําหรับลอด
ออกมาสักพักใหญ จากนั้นจะหันหลังกลับไปกินเปลือกไขของตัวเอง 

( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๑๒) 
เตาเดือยหรือเตาควะถูกลาอยางหนักเพื่อเอาเนื้อมาเปนอาหารที่นิยมกัน

วามีรสชาติที่อรอย อีกทั้งยังนํากระดองที่สวยงามไปขายตามรานเครื่องยาจีนเพื่อ
นําไปเปนสวนผสมในการปรุงยาอีกดวย 

  ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๙) 
 

แตนเบียนไขมวนลิ้นจี่ ขนาดลําตัวประมาณ ๕ มิลลิเมตร สีดํา ปกบางใส 
พบเห็นกระโดดกระยอยกระแยง   เพื่อคนหาไขมวนลิ้นจี่ ศัตรูพืชตัวสําคัญ มันจะ 
วางไขเพื่อทําลายกลุมไขศัตรูพืชเหลานั้น 

( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๑๔) 
 

อวัยวะปลายทองของตัวเมียจะมีลักษณะเปนรูกลมสําหรับวางไข แตของ
ตัวผูปลายทองจะเปนแผน ๒ แผนประกบกัน ซึ่งแผนประกบนี้จะกางออกเพื่อ
หนีบจับปลายทองตัวเมียเวลาผสมพันธุ 

( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๓) 
 

๒.๓.๕  การเชื่อมโยงความโดยการขยายความ    คําเชื่อมที่พบไดแกคําวา “ คือ “  
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

นกยูงมีความสามารถพิเศษอยางหนึ่ง คือ สามารถคลี่หางของตนเองให
กางออกเต็มที่คลายพัด เราเรียกวา นกยูงรําแพน 

    ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๙) 
 
ผีเสื้อ จัดไดวาเปนแมลงที่สวยที่สุดในโลกของแมลงดวยกัน สวนที่สวย

ที่สุดของผีเสื้อก็คือปก ปกของผีเสื้อมีอยูดวยกันสองคู 
( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๓) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๕
 

 
ในปจจุบัน เตาตนุไดลดจํานวนลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุที่สําคัญ 

คือ การใชประโยชนจากไขเตาและตัวเตาเปนการคา 
  ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๔) 
 
อีกพวกหนึ่งเรียกวา “ตัวเบียน” มีวิธีการลาเหยื่อที่พิสดารออกไป คือ 

สามารถฆาเหยื่อไดอยางงายดายแมวาจะมองไมเห็นตัวเหยื่อเลยก็ตาม โดยจะใช
หนวดสอดเขาไปตามรู หรือโพรงไม จนพบที่หลบซอนของเหยื่อ… 

( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๗) 
 
รังไหมที่สมบูรณคือ มีรังโต เสนใยมาก สาวงาย เสนเล็กเรียบ 
   ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๐) 
 

 ๒.๓.๖  การเชื่อมโยงความโดยการแสดงความตาง คําเชื่อมไดแกคําวา “ สวน”  
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

มือขวายายก็สาวเสนใยสีเหลืองลงในตะกราที่รองรับอยูขางๆอยาง
คลองแคลว สวนมือซายถือไมงามเล็กๆ… 

    ( ตัวไหมของกะพอ ๒๕๓๑ : ๘) 
 
ผีเส้ือถุงทองธรรมดาตัวผูนี้ มีนิสัยชอบบินอยูตามสวนดอกไม ตามตน

หางนกยูง บริเวณชายปา ใกลลําธาร สวนตัวเมียมักบินอยูบนที่สูงๆ  
( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๖) 
 

แตนชนิดตัวห้ําจะสามารถลาเหยื่อไดในระยะที่เปนตัวเต็มวัยเทานั้น 
สวนแตนชนิดตัวเบียนจะทําลายเหยื่อไดมากในระยะที่เปนตัวหนอน 

( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๑๙) 
 

ในปจจุบันนั้น รังไหมตางประเทศจะขายไดราคาดีกวารังไหมพื้นเมือง 
สวนไหมพื้นเมืองนิยมสาวเปนเสนดาย แลวจึงสงขาย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๖
 

   ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๐) 
 

๒.๓.๗  การเชื่อมโยงความโดยการใหเลือก    คําเชื่อมที่พบไดแกคําวา “หรือ “  
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

เกษตรกรจะไดรับผลผลิตเพิ่มข้ึน โดยไมตอยพึ่งสารเคมี หรือประสบ
ปญหาสารพิษตกคางในพืชผล 

( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๒๐) 
 

ผีเสื้อจะมุดออกมาเกาะที่คราบดักแดหรือเกาะที่กิ่งไมที่อยูใกลๆ เพื่อให
ปกกางออก 
( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๑๔–๑๕) 

 
ในขณะเลี้ยงไหม ตองรักษาความสะอาด ไมสูบบุหร่ี เผาขยะ หรือใชยา

ฆาแมลงในบริเวณเลี้ยง หรือบริเวณที่ใกลเคียงกับที่เลี้ยง 
   ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๐) 
 

  ๒.๓.๘  การเชื่อมโยงความโดยการแสดงตัวอยาง  คําที่พบคือ    “ เชน “      ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

 อาหารที่มันชอบ มีทั้งพืชและสัตว เชน กลวยสุก เมล็ดพืช มะละกอ ผัก
ตางๆ ยอดไมออนๆ ขาวเปลือก และกุงเล็กๆ 
     ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๔) 

 
 กะทางหรือจักกิ้มน้ําที่พบในประเทศไทยจะอาศัยอยูตามภูเขาสูงใน
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชน ดอยอินทนน  ดอยเชียง
ดาว  ดอยสุเทพ  ดอยปุย  และดอยอางขาง ในจังหวัดเชียงใหม 

  ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๑) 
 

 หนอนผีเสื้ออ่ืนๆที่ใชใบพืชตระกูลสมเปนอาหารมีหลายชนิด เชน ผีเสื้อ
หางติ่งธรรมดา  และผีเสื้อหางติ่งนางละเวง เปนตน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๗
 

( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๖) 
 
 คนเรานําครั่งมาใชประโยชนตั้งแตสมัยโบราณ เชน ชาวจีนใชสีแดงจาก
ตัวครั่งยอมผาไหม หนังฟอก ผาขนสัตว และใชทําสีแตงอาหาร หรือเครื่องสําอาง
เสริมสวย  ชาวอินเดียใชเปนสมุนไพรรักษาโรคโลหิตจาง 

   ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๑) 
 
๒.๓.๙  การเชื่อมโยงความโดยการแสดงการคลอยตาม  คําเชื่อมที่ใช เชน  และ  

รวมทั้ง  นอกจากนี้  อีกทั้ง เปนตน   ดังตัวอยางตอไปนี้ 
สวนตัวเมียไมมีเขา อีกทั้งผิวตัวทั้งที่อกและที่ปกยังขรุขระ ไมเปนมัน

เรียบสะทอนแสงเหมือนตัวผู 
   ( กวางสามเขา และกวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๙) 

 
นอกจากการทรงตัวที่ดีของเหมียวแลว หู ตา จมูก ของเหมียวยังมี

ประสาทรับรูไวเปนพิเศษนะคะ 
    ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๑๘) 
 
สาเหตุที่เตาปูลูใกลจะสูญพันธุ เนื่องมาจากนิยมนําเตาปูลูมาเลี้ยงเปน

เตาเลี้ยง จึงไดมีการจับเพื่อสงขายเปนจํานวนมาก นอกจากนี้   การทําลายปาดิบ 
เขาและสภาพของลําธารไปอยางรวดเร็วนั้น ทําใหโอกาสการดํารงชีวิตอยูของเตา 
ปูลูลดนอยลงไปทุกวัน 

  ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๓) 
 
ผีเสื้อตัวเมียมีอายุประมาณ ๗–๑๐ วัน ระหวางเปนผีเสื้อจะกินน้ําหวาน

น้ําเกลือแรตางๆรวมทั้งปสสาวะเปนอาหาร 
( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๑๖) 
 

พฤติกรรมการลาเหยื่อของแตนนั้น เสมือนหนึ่งคอยตรวจตรา และให
ความคุมครองแกตนไมนานาพันธุ รวมทั้งควบคุมการแพรระบาดของศัตรูพืช 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๘
 

( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๒๐) 
 
นอกจากนี้ยังมีปญหากบหายระหวางเลี้ยง เพราะกบกระโดดหนี กิน

กันเอง นกหรือศัตรูอ่ืนมารบกวน แมลงมีพิษ พยาธิในกบ ตลอดจนน้ําที่เลี้ยงไม
สะอาดมีธาตุเหล็กมากเกินไป เปนตน 

   ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๔) 
 

๒.๓.๑๐ การเชื่อมโยงความโดยการบอกเวลา  คําเชื่อมที่พบ เชน  จนกระทั่ง  
เมื่อ  แลว  ตอจากนั้น เปนตน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

เมื่อมีแสงแดดจา นกยูงชอบนอนผึ่งแดด พรอมกับคุยดินคุยทรายขึ้นไป
รดตัวเอง 
     ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๖) 
 

วิธีกินอาหารของฟองน้ํา มันจะจับตัวแพลงตอนกิน ขณะที่น้ําทะเลไหล
เขาไปตามรูพรุนๆ รอบๆตัว แลวปลอยน้ําที่เหลือออกทางรูดานบนของลําตัว 

    ( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ : ๑๑) 
 

ปจจุบันที่อยูอาศัยไดโดนบุกรุกทําลายไปจึงทําใหคางคาวกิตติตองยาย
แหลงที่อยูอาศัย และสูญหายไปจากถิ่นเดิมเร่ือยๆ จนกระทั่งบัดนี้ เหลือถิ่นที่อยู
อีกไมกี่แหง 

       ( คางคาวกิตติไทย ๒๕๓๑ : ๑๐) 
 

ระยะไขใชเวลาประมาณ ๗ วัน จากนั้นตัวหนอนวัยแรกก็จะเจาะเปลือก
ไขถือกําเนิดมาในตอนเชาตรู 

( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๑๑) 
 

ตอจากนั้นก็ถายฟองเหนียวๆ นั้นออกมาคนและแผคลุมแพไขไวตรง
กลางจนมิดหมด 

   ( ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร ๒๕๓๓ : ๒๐) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๙
 

 
หนอนจะชูอวัยวะนี้ออกมาอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นเหม็น

ฉุนเหมือนกลิ่นใบมะนาวถูกปลอยออกมาเพื่อไลศัตรู 
( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๕ : ๔) 

 
สวนการเลี้ยงในกระชัง ใหใชกระชังผามุงไนลอนอยาใหกนกระชังติดดิน 

แลวใสทางมะพราวสด ขนาดยาวประมาณ ๑ เมตร ลงในกระชัง ๒-๓ ทาง 
   ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๕) 

  
๒.๔ ความสัมพันธระหวางประโยค 
ความคิดที่เราแสดงออกมาเปนถอยคํามักจะไมใชประโยคๆเดียว แตเปนประโยค

หลายประโยคกลาวติดตอกันไป  ประโยคที่สัมพันธกันจะกลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวของกันหรือเหตกุารณที่
สัมพันธกันจึงมักมีคําที่เกี่ยวของกันหรือซํ้ากัน และอาจมีคําเชื่อมชวยแสดงความสัมพันธของ
ประโยคในกรณีที่มีคําซ้ํากัน ผูพูดบางคนอาจจะคงคําที่ซ้ําไว บางคนก็ละไป บางคนก็ใชคาํอืน่แทน 
ประโยคที่สัมพันธกันจึงมีลักษณะตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ไดแก การมีคําที่
สัมพันธกัน  การซ้ําคํา  การละคํา  การแทนคํา  และการใชคําเชื่อม 

จากการศึกษาหนังสือสารคดีสําหรับเด็กพบวา มีลักษณะวิธีการที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางประโยคอยู ๕ ลักษณะคือ 
 ๒.๔.๑ การละคํา 

การละคําบางคําในประโยคอาจจะละไปได โดยผูฟงหรือผูอานจะรู
ความหมายไดจากปริบท คําที่ละไปอาจจะเปนคําในหนวยนามหรือหนวยกริยาก็
ได  การแสดงความสัมพันธระหวางประโยคโดยการละคําที่พบในหนังสือสารคดี
สําหรับเด็ก มีอยู ๒ ลักษณะคือ   ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  ๑. การละคํานามในตําแหนงประธาน   
ผูชายลีซอแตงตัวดวยเสื้อผาหนังสีดํา เอวลอย  ๐สวมกางเกงขากวยเปา

ยาน  กางเกงทําดวยผาสีเขียวหรือสีฟา  ๐สวมสนับแขงสีดํา  ๐คาดเอวดวยผา
แดงประดับพูหอยสีสดสวยที่ชายผา ๐สวมหมวกสีขาวทรงสูง๐สะพายยามสีสวย 

       ( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๑๐) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๐
 

 นกแตวแรวทั่วๆไป จะมีรูปรางลําตัวอวนสั้น คอและหางสั้น ขาเรียวเล็ก
ยาว แตแข็งแรง ๐ชอบกระโดดหรือวิ่งบนพื้นดิน  ๐เปนนกที่มีสีฉูดฉาดสะดุดตา
หลายสี เชน น้ําเงิน เขียว แดง น้ําตาล เหลือง อยูในตัวเดียวกัน  ๐จัดไดวาเปน
นกที่งามนารักชนิดหนึ่ง 

       ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๔ : ๔) 
 

ผีเสื้อหนอนแกวสมตัวเต็มวัย เปนผีเส้ือขนาดกลาง ปกกวางประมาณ 
๗๕ - ๙๐ มิลลิเมตร  ๐พบมากแถบประเทศอินเดียถึงจีน และเวียดนาม ทางใต
ลงไปถึงมาเลเซีย อินโดนีเซียและทางเหนือของออสเตรเลีย ๐เปนผีเส้ือที่มีความ
สวยงาม ๐ไมมีโทษหรือพิษภัยใดๆ 

( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๒) 
 

คร่ังเปนสัตวเศรษฐกิจพื้นบานที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง ๐จัดเปนแมลงที่มี
ขนาดเล็กมาก ๐มีสีแดง ๐อาศัยอยูบนตนไม ๐ทํารังเปนยางแข็งหุมกิ่งไมไว เพื่อ
ปองกันตนเองจากศัตรู 

   (สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๐) 
 
ชมพูเปนไมผลยืนตนขนาดกลาง  ๐เจริญเติบโตไดดีในสภาพดินเกือบทกุ

ชนิด  ๐นิยมปลูกกันทั่วๆไปในทุกภาพของประเทศ 
       ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๗ : ๗) 
    
  ๒. การละคํานามในตําแหนงกรรม 

 ปลิงทะเล ไมมีผูนิยมนํามารับประทานสดๆ เขาจะนํา ๐มาผาทอง ควัก
เครื่องในออกทิ้ง  นํา๐ไปตากแหง 
     ( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ : ๒๐) 
 
 เมื่อดวงปกแข็งเปนตัวเต็มวัยแลว จะไมมีการลอกคราบอีก ดังนั้นแมวา
จะนํา๐มาเลี้ยงไวอีกหลายสิบวัน ขนาดของดวงก็ไมเพิ่มข้ึนอีก 
    ( กวางสามเขาและกวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๖) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๑
 

กระตายแร็กซ กระตายชนิดนี้…ปจจุบันนี้มนุษยนํา ๐มาเลี้ยงเพื่อ
ตองการใชขนมัน 

       ( กีฬาโอลิมปกสัตว ๒๕๓๖ : ๖) 
   
  ๒.๔.๒ การแทนคํา 
  การแทนคํา คือ ผูพูดอาจใชคําอื่นแทนทําที่ซ้ําก็ได คําที่ใชแทน   ไดแก 

คําบอกบุรุษ  คําบงชี้  และคําบอกความตาง๔๑  จากการศึกษาพบวามี ๒ 
ลักษณะคือ 

   ๑. การแทนดวยคําบอกบุรุษ 
คุณพอยกกอนหินขนาดเขื่องกอนหนึ่งขึ้นมาจากแองน้ํา กุงตัวเล็กๆดีด

ตัวออกมาเบาๆ คุณแมคอยๆเอามือชอนมันข้ึนมาจากทราย แลวบอกใหนกกับ
หนูดูกามของมันที่กําลังดีดเสียงดังเปาะๆ 

    ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๘) 
 
นักเรียนทั้งหมดจึงเงียบเสียงลง ตางทําสีหนาเศราดวยความผิดหวัง 
   ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๑๑) 
 
ตัวตออยูรวมกันหลายรอยตัวในรังใหญ มันชวยกันทํารังโดยบินไปกัดไม

แหงเอามาเคี้ยวผสมกับน้ําลาย ละเลงเปนแผน กั้นเปนหอง 
( สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๓ : ๖) 

 
ชาวอินเดียนแดงรูวิธีตรวจฟงเสียงฝเทาที่สะเทือนมาตามพื้นดินไดนาน

มาแลว  
เขารูวาเสียงเดินทางไปในของแข็งและของเหลว 
    ( โทรศัพทที่เราใช ๒๕๔๑ : ๖-๗) 
 
 

                                                  

 
๔๑ นววรรณ พันธุเมธา , ไวยากรณไทย , ๒๑๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๒
 

๒. การแทนดวยคําบงชี้ มีทั้งการแทนคํา และแทนประโยคที่กลาวมาแลว
ขางตน 

สัตวเล็กๆที่มีพิษมีอยูทั่วไป ในน้ํา และในอากาศ เราจะพบสัตวเหลานี้ได
ในบริเวณที่อยูอาศัย และที่ซึ่งเปนแหลงอาหารของมัน 

       ( สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๐ : ๒) 
 

อาชีพหลักของชาวเขาคือการเพาะปลูก พวกนี้ชอบอพยพที่ทํากินจาก
ภูเขาลูกหนึ่งไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่ง 

    ( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๑) 
 
ธงพื้นแดงมีรูปจักรสีขาวอยูตรงกลางธง แตจะใชธงนี้กับเรือหลวงเทานั้น

เพราะรูปจักรเปนเครื่องหมายของพระเจาแผนดิน 
       ( ธง ๒๕๓๐ : ๑๐) 
 

เมื่อลงจากเขา คุณพอคุณแมพานกกับหนูไปแหลมแทน ที่นั่นมีโขดหิน
ใหญๆมากมาย 

    ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๔) 
 
วัดสวนแกวอุทยานนอย  อยูหางจากวัดเจดียเจ็ดแถวไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนีม้ีคูน้ําและกําแพงศิลาแลงลอมรอบเชนกัน 
    ( ศรีสัชนาลัย ๒๕๓๗ : ๔๔) 
 
เมื่อเสียงเดินทางผานแมเหล็กไฟฟา ก็จะเปลี่ยนไปเปนคลื่นไฟฟา 

คลื่นไฟฟานี้อาจเคลื่อนที่ไปไดตามเสนลวดยังที่ไกล และเมื่อถึงที่หมายปลายทาง
ก็อาจเปลี่ยนใหกลับมาเปนเสียงโดยใหผานแมเหล็กไฟฟาอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีนี ้
คน 
สองคนที่อยูหางไกลก็อาจพูดจาโตตอบกันไดผานเสนลวด นี่คือหลักการของ
โทรศัพทที่ใชกันทุกวันนี้ 

    ( โทรศัพทที่เราใช ๒๕๔๑ : ๑๐–๑๑) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๓
 

 
ขณะที่อยูเมืองพมานั้น พระนเรศวรไดเรียนรูนิสัยใจคอของขุนนาง

เจานายพมา และศึกษาการรบแบบพมาจนชํานาญ เมื่อกลับมากรุงศรีอยุธยา 
พระองคจึงทรงนําการรบแบบใหมมาฝกใหกับเหลาทหาร 

   ( สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕๔๑ : ๓) 
 

๒.๔.๓ การซ้ํา   
ผูเขียนเลือกการซ้ําคํา หรือการซ้ําขอความ เพื่อเปนการย้ําความรูสึก 

หรือทําใหเนื้อหามีความนาสนใจขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้ 
พืชที่เปนพิษมีหลายชนิด ตําแยมีพิษอยูที่ใบ  หมามุยมีพิษอยูที่ฝก  ยี่โถ

และรําเพยมีพิษอยูที่ใบและยอด ตีนเปดน้ํามีพิษอยูที่ผล และอุตพิดมีพิษอยูที่หัว
ซึ่งอยูใตดิน 

    ( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๒) 
 

 บางครั้งธงเปนเครื่องหมายแหงชัยชนะ แตบางคราวธงก็เปนเครื่องหมาย
ของการพายแพ  ธงยังเปนเครื่องหมายของความรื่นเริง เปนเครื่องหมายแสดง
ความเศราโศก 
     ( ธง ๒๕๓๐ : ๒) 
 

คุณๆเคยไปบานที่ชอบเลี้ยงแมวไทย  ก็มักจะพบพวกแมสําลี เปน
สวนมาก แมสําลีเปนแมวที่เรียกวา ขาวมณี หรือขาวปลอด เพราะมีขนสีขาว
สะอาดตลอดตัว ที่นี่พวกแมสําลีมีอยูหลายตัวเชนกัน 

จมูกของเหมียวยิ่งวิเศษใหญ ไดกลิ่นและแยกกลิ่นไดตั้งแตเกิด เหมียวจึง
เดินมาดูดนมแมไดทั้งๆที่ยังไมลืมตา และสิ่งที่เหมียวชอบทํา คือเอาหัวไปถูไปมา
กับส่ิงของตางๆในบาน นั่นคือการปลอยกลิ่นของเหมียวไวกับส่ิงของนั้นๆ 

      ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๖-๗,๑๙) 
 
หนอนของผีเสื้อหนอนแกวสมมีอวัยวะคลายหนวดสีแดง ปกติอวัยวะนี้

จะถูกเก็บซอนไวใตอกปลองแรก เมื่อหนอนตกใจหรือถูกทําราย หนอนจะชู

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๔
 

อวัยวะนี้ออกมาอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นเหม็นฉุนเหมือนกลิ่นใบ
มะนาวถูกปลอยออกมาเพื่อไลศัตรู หนอนจะชูอวัยวะคลายหนวดนี้ออกมาชั่วครู
เดียวเทานั้น 

บางครั้งอาจพบผีเสื้อลงดูดกินน้ําเกลือแรตามดินแฉะ ตามพื้นทรายริม
ลําธาร หรือตามลานบาน 

 ( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๔-๕) 
คนที่อยูตางเมืองกันก็พูดติดตอกันไดโดยใชโทรศัพท  คนที่อยู

ตางประเทศก็พูดติดตอกันไดโดยใชโทรศัพท และคนที่อยูตางทวีปก็พูดติดตอกัน
ไดโดยใชโทรศัพท สะดวกดีจริงๆ 

( โทรศัพทที่เราใช  ๒๕๔๑ : ๑๕) 
 
  ๒.๔.๔ การมีคําที่สัมพันธกัน  

การใชคําที่อยูในกลุมเดียวกัน และทําใหเนื้อเร่ืองสัมพันธ หรือเชื่อมโยง 
หรือเปนเรื่องเดียวกัน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ทันใดนั้นเอง ไดเกิดสิ่งที่นักดาราศาสตรเรียกวา “การระเบิดใหญ” 
พลังงานเขมขนที่เกือบไมมีมวลอะไรไดเกิดระเบิดขึ้นมา 

ภายในระยะเวลาไมถึง ๑ วินาที ไดเกิดปรากฏการณที่นามหัศจรรยข้ึน
มากมายไดแก การเกิดแรงโนมถวงข้ึน  การเกิดแรงที่ยึดนิวเคลียสของอะตอม  
จักรวาลไดขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงนี้ มากยิ่งกวาการขยายตัวอีก ๑๕,๐๐๐ 
ลานปตอมา มีการเกิดของอนุภาคควาก ซึ่งตอมาไดรวมตัวกันเปนโปรตรอนและ
นิวตรอน  เกิดแรงแมเหล็กไฟฟาและแรงสลายตัวของอะตอม (weak force ) 

    ( กําเนิดจักรวาล ๒๕๓๗ : ๗) 
 
จากตั วอย างข างตนคํ าที่ ขีด เสนใตแสดงให เห็นว า  มี ลักษณะ

ความสัมพันธของประโยคที่มีคําที่สัมพันธกันเกี่ยวกับ “ ปรากฏการณที่เกี่ยวของ
กับการระเบิดใหญ “ 

 
“ ตะเกียงหลอด “ ดวงตะเกียงทําดวยแกวหลอ มีสีตางๆ หัวตะเกียงทํา

ดวยทองเหลือง ไสทอดวยดายดิบ ใชน้ํามันกาดเปนเชื้อเพลิง ดานหลังมีขาคีบ

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๕
 

ดวงตะเกียงสําหรับแขวนกับขางฝา โดยมีแผนบังเพลิงกันรอนติดอยูที่ดานหลัง
หลอดแกว  

    ( เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ : ๑๙) 
จากตั วอย างข างตนคํ าที่ ขีด เสนใตแสดงให เห็นว า  มี ลักษณะ

ความสัมพันธของประโยคที่มีคําที่สัมพันธกันเกี่ยวกับ “ สวนประกอบของตะเกียง
หลอด “ 

 
  ๒.๔.๕ การใชคําเชื่อม   

การใชคําเชื่อมเปนสวนชวยใหประโยคหรือความมีความสัมพันธ
ตอเนื่องกัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

หนอนวัยที่ ๑ หนอนเริ่มแทะเปลือกไขเปนชองดานบนสําหรับลอด
ออกมาสักพักใหญ จากนั้นจะหันหลังกลับไปกินเปลือกไขของตัวเอง 

( ถุงทอง เทพธิดาแหงปาสยาม ๒๕๓๒ : ๑๒) 
 
สับปะรดนิยมรับประทานสดๆ หรือนําไปแปรรูปไดหลายอยาง เชน 

สับปะรดกวน  สับปะรดกระปอง  ทําน้ําสับปะรด  น้ําสมสายชู  เปนตน 
       ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๓๐) 

 
แตถึงกระนั้นตัวเมียเหลานี้ก็มิไดอาภัพไปเสียทุกอยาง เพราะนอกจาก

รางกายจะใหญโตแข็งแรงกวาตัวผูเพื่อเหมาะแกภาระที่ตองออกไข… 
   ( หิ่งหอย เพชรประดับไพร ๒๕๓๔ : ๗) 
 

๓.  โวหารการเขียน 
โวหาร คือ ถอยคําที่ใชในการสื่อสารดวยการเรียบเรียงอยางมีวิธีการ มีชั้นเชิงและมี

ศิลปะ เพื่อใหเขาในเรื่องราว เกิดจินตภาพและความรูสึกตรงตามที่ผูสงสารตองการ๔๒ 

                                                  
๔๒ ชุมสาย  สุวรรณชมภู . “ความรูเกี่ยวกับโวหารและภาพพจน,”  ใน ภาษากับการสื่อสาร  

 
( นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , ๒๕๔๐), ๓๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๖
 

                                                 

ในการเขียนอาจใชโวหารตางๆกัน โดยจะตองเลือกใชใหตรงกับความหมายของ
ขอความที่เขียน ซึ่งจะตองขึ้นอยูกับผูอานวาจะรับรูและเขาใจโวหารนั้นไดมากนอยเพียงใด การใช
โวหารจึงถือวาเปนการใชภาษาอยางมีศิลปะ   จากการศึกษาพบวาโวหารการเขียนที่พบในหนังสือ
สารคดีสําหรับเด็กมี ๓ ลักษณะ ดังตอไปนี้ 

๓.๑  บรรยายโวหาร 
บรรยายโวหาร คือ โวหารเลาเรื่องซึ่งเปนการกลาวถึงเหตุการณที่ตอเนื่องกัน โดย

ชี้ใหเห็นถึงสถานที่ที่เกิดเหตุการณ สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณ สภาพแวดลอม บุคคลที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณนั้น เนื้อหาที่บรรยายอาจเปนเรื่องที่สมมุติหรือเร่ืองจริงก็ได๔๓ 

หนังสือสารคดีสําหรับเด็กจะมีการนําเสนอเรื่องที่มีบรรยายโวหารมากที่สุด นั่นเปน
เพราะวาหนังสือสารคดีสําหรับเด็กมีเนื้อหาที่มุงใหความรู และขอเท็จจริงเปนสําคัญ ที่ไมตองมี
การสอดแทรกอารมณ ความรูสึกของผูแตงลงไปในงานเขียน ดังนั้นโวหารที่เหมาะสมที่สุดคือ
บรรยายโวหาร  โดยผูแตงมักใชบรรยายโวหารเมื่อตองการบรรยายสถานที่  เร่ืองราวเกี่ยวกับ
บุคคล  ชีวิตความเปนอยูของคนหรือสัตว เหลานี้เปนตน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

บานชาวแมวจะหันหนาไปทางที่ลาดลงเขา พื้นบานเปนดิน แตจะทําเปน
ชั้นลอยไวในบาน ชั้นลอยนี้ใชเก็บเมล็ดพืชและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในบานจะ
มีเตาไฟสําหรับประกอบอาหารและใชผิงในฤดูหนาว  ฝาบานและหลังคาทําดวย
แผนไมถากพอเรียบ แมวจะยายหมูบานเมื่อที่ทํากินขาดความอุดมสมบูรณ 

       ( เพื่อนชาวดอย ๒๕๓๐ : ๔) 
 

ล้ินจี่เปนไมผลยืนตนที่มีอายุยืนนาน เปนไมผลในแถบอบอุน ข้ึนไดดีในที่
ที่มีความชุมชื้นสูง ลินจี่จะเจริญเติบโตไดดีในดินทรายจนถึงดินเหนียว ล้ินจี่มี
แหลงกําเนิดอยูในประเทศจีน เปนตนไมพื้นเมืองที่ข้ึนอยูตามปาเขา 

    ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๒๖) 
 
แหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของนกแตวแรวทองดํา จะพบที่จังหวัด

กระบี่  ตรัง และสุราษฎรธานี จะอาศัยอยูในปาที่ราบต่ํา ซึ่งมีระดับความสูง ๗๐ - 
๑๕๐ เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  พื้นที่ปาต่ํานั้นๆจะตองมีลําธารเล็กๆไหลผาน

 
๔๓ เร่ืองเดียวกัน, ๓๙. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๗
 

                                                 

ตลอดทั้งป  บริเวณใกลๆสายธารนั้น มักจะมีไมจําพวกตนหวาย เตยหนาม ระกํา 
พอ ชิง ไผ หรือตนไมหนามชนิดอื่นๆขึ้นปะปนกัน 

    ( นกแตวแรวทองดํา ๒๕๓๔ : ๑๐) 
 

 มีนักวิทยาศาสตรหลายคนพยายามคิดประดิษฐเครื่องโทรศัพทที่ใชได
จริง แตไมมีผูใดทําไดสําเร็จ 

จนถึงป พ.ศ. ๒๔๑๙ คือ เมื่อประมาณรอยยี่สิบปกอนหนานี้ อเล็กซาน-
เดอร เกรแฮม เบลล จึงสามารถประดิษฐเครื่องโทรศัพทเครื่องแรกขึ้นได เขาไดรับ
การยกยองไปทั่วโลก 

       ( โทรศัพทที่เราใช  ๒๕๔๑ : ๑๓) 
 

พระเจาบุเรงนองกษัตริยพมากรีธาทัพใหญมาตีกรุงศรีอยุธยา แตไม
สําเร็จ  พมาจึงสงพระยาจักรีซึ่งถูกของตัวเอาไปไวในเมืองพมามาเปนไสศึก 
สมเด็จพระมหินทราธิราชหลงเชื่อและไววางพระทัยพระยาจักรี กรุงศรีอยุธยาจึง
ตองเสียแกพมาในพ.ศ. ๒๑๑๒ 

หลังแพสงคราม กษัตริยพมาทรงอภิเษกพระมหาธรรมราชาเปนกษัตริย
ปกครองกรุงศรีอยุธยาโดยใหเปนประเทศราชขึ้นตรงตอพมา การเสียกรุงครั้งนี้ 
พมาไดริบทรัพยและกวาดตอนผูคนไปเปนจํานวนมาก 

   ( สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕๔๑ : ๒) 
 

๓.๒  อธิบายโวหาร 
อธิบายโวหาร คือ โวหารที่ทําใหความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งกระจางชัดเจนขึ้น มักใชใน

งานเขียนทางวิชาการและตํารับตําราตางๆ โดยมีจุดประสงคจะนําประเด็นที่สงสัยมาอธิบายใหเขา
ในแจมแจง อธิบายโวหารนี้มักใชในการอธิบายกระบวนการ  การวิเคราะห หรือจําแนกเนื้อหา
ออกเปนประเภท หรือเปนพวก และการอธิบายความหมายของคํา๔๔   จากการศึกษาพบวาอธิบาย
โวหารที่ปรากฏในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กมี ๔ ลักษณะ คือ  

 
๔๔ เร่ืองเดียวกัน ,๔๐. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๘
 

๓.๒.๑  อธิบายดวยการเปรียบเทียบ   
การเขียนอธิบายใหความรูวาสิ่งของ บุคคล สัตว หรือเหตุการณตางๆ

เหมือนหรือตางกันอยางไร ซึ่งทําใหผูอานรูจักหรือเขาใจมากยิ่งขึ้น อธิบายโวหาร
ในลักษณะพบมาก เนื่องจากเปนสิ่งที่ทําใหผูอานที่เปนเด็กเห็นภาพไดมากยิ่งขึ้น   
โดยสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบนั้นมักเปนสิ่งที่เด็กเคยเห็นหรือคุนเคย ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

ลักษณะรูปรางของเมนทะเล มีลักษณะคลายเข็มหรือขนเมนสีดําปกอยู
รอบๆหมอนปกเข็ม ที่มีขนาดสั้นยาวไมเทากัน 

    ( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ : ๑๖) 
 

ลําโพงขึ้นอยูตามสวน ดอกเปนรูปเหมือนกับลําโพง ใบและผลคลายกับ
มะเขือ แตผลเปนหนามขรุขระ 

      ( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ : ๑๘) 
 

ยุงกินเลือดของคนและสัตว มันใชปากแหลมเหมือนเข็มแทงทะลุผิวหนัง 
เพื่อดูดเลือด แลวปลอยเชื้อโรค 

    ( สัตวเล็กๆที่มีพิษ๒๕๓๐ : ๑๐ ) 
 
น้ําลดลงมากจนเห็นรอยคราบสกปรกเกาะอยูอยางชัดเจน คุณพอช้ีให

นกกับหนูดูเพรียงหิน ที่มีรูปรางคลายภูเขาไฟ 
    ( บางแสน ๒๕๓๒ : ๗) 
 
เตามะเฟอง เปนเตาทะเลที่มีขนาดใหญที่สุด และจัดเปนสัตวปาคุมครอง

ประเภทที่ ๑ มีขนาดความยาวของลําตัวถึง ๑.๘ เมตร ไมมีแผนกระดองหลังและ
กระดองใตทองเชนเตาทะเลทั่วไป แตกระดองหลังมีลักษณะคลายแทงยางแข็งๆ 
ที่มีสันนูนขึ้นตามยาวจํานวน ๗ สัน รูปรางคลายผลมะเฟอง 

    ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๕) 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๙
 

๓.๒.๒  การอธิบายดวยการขยายความ    
การเขียนที่มีรายละเอียดมาเสริมความคิดหลักหรือประเด็นที่สําคัญของ

เร่ืองใหชัดเจนแจมแจงขึ้น อาจเปนการใหขอมูลเพิ่มเติม  ใหเหตุผล หรือตัวอยาง
ประกอบเพื่อทําใหเกิดความรูความเขาใจแกผูอานอยางกระจางแจงในเรื่องนั้น๔๕ 

จากการศึกษาพบวาการอธิบายดวยการขยายความเปนอีกลักษณะหนึ่ง
ที่ผูเขียนเลือกใชในงานเขียนหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก เปนเพราะวาการขยาย
ความนั้นเปนวิธีการใหขอมูลเพิ่มเติมไดดี ซึ่งจะชวยใหผูอานเขาในเรื่องราวหรือ
ขอมูลตางๆไดดีข้ึน ซึ่งการอธิบายดวยการขยายความที่ปรากฏในหนังสือสารคดี
สําหรับเด็กนั้นมีทั้งการแสดงเหตุและผล  การยกตัวอยาง หรือการวิเคราะห  ซึ่ง
ลักษณะดังกลาวสามารถปรากฏรวมกันได  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 ชื่อเสียงในความสามารถของการเลียนแบบเสียงของนกขุนทองที่เหมือน
มากกวานกทุกชนิด ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันนี้เปนที่เล่ืองลือไปทั่ว ความนิยม
ในการเลี้ยงนกขุนทองไวดูเลน ไดแผออกไปทั่วโลก ทําใหราคานกขุนทองมีราคา
สูง แพงกวาไกฟาเสียอีก จึงทําใหนกขุนทองถูกลาเพื่อนํามาขายเปนจํานวนมาก 
ทั้งที่นกขุนทองเปนสัตวคุมครองประเภทที่ ๑ จากสถิติในปหนึ่งๆมีการลักลอบ
สงออกนกขุนทองนับแสนๆตัว นกขุนทองในปาของประเทศจึงแทบไมมีใหดู เรา
จึงควรชวยกันอนุรักษนกขุนทองไวกอนที่มันจะหมดสิ้นไปจากประเทศไทย 
     ( นกขุนทองไทย ๒๕๓๑ : ๙) 
 
 ระหวางถ้ําที่อยูอาศัยและปาผลัดใบ ในแตละวันคางคาวกิตติ จะออกหา
กิน ๒ คร้ัง คือ เวลาเชากอนพระอาทิตยข้ึน ๔๐ นาที และตอนค่ําหลังพระอาทิตย
ตกแลว ๑๐ นาที 

      ( คางคาวกิตติไทย ๒๕๓๑ : ๕) 
 
 

                                                  

 

๔๕ ฐะปะนีย นาครทรรพ  และประภาศรี สีหอําไพ , ภาษาไทยสําหรับครู ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาวัย , ๒๕๒๐ ) , ๑๐๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๐
 

นอกจากผลกลวยจะมีประโยชนใชรับประทานไดแลว สวนตางๆของตน
กลวยก็มีประโยชนมากมาย เชน ใบกลวย ที่เราเรียกวา ใบตอง นํามาใชหอของ 
หอขนม เชน ขนมกลวย ขนมใสไส  ขนมเทียน เปนตน  กาบกลวยก็นํามาทําเชือก
กลวย ใชมัดของ หรือนํามาถักกระเปา  สวนดอกของกลวยที่เราเรียกวา ปลี ก็
นํามาประกอบอาหารได เชน นํามาแกงกะทิหัวปลี  หรือกินกับกวยเตี๋ยวผัดไทย 
เปนตน 
     ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๔) 
 

ไขผึ้ง ไดมาจากรวงผึ้ง นํามาใชประโยชนไดมาก เชน ปนหุน หรือ
โครงสรางจําลองตางๆ อุดเรือกันร่ัว ทําฉนวนในเครื่องมือไฟฟา และเครื่องมือของ
ทันตแพทย  นอกจากนี้ยังใชทําเปนสวนผสมในเครื่องสําอางไดอีกดวย 
    ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๗) 

 
๓.๒.๓ การอธิบายดวยการแสดงกระบวนการ   

การเขียนอธิบายใหผูอานเขาใจกระบวนการหรือวิธีการในการทํางานของ
คน สัตว หรือส่ิงของที่มีการทํางานของตัวมันเอง วามีข้ันตอนหรือกระบวนการ
อยางไร การอธิบายวิธีนี้มักจะมีข้ันตอนและเวลาเขามาเกี่ยวของ  ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

การเตรียมเพาะมะมวงในเรือนเพาะชําจึงเกิดขึ้น โดยใชกะบะทรายผสม
ข้ีเถา   แกลบ อัตราสวนหนึ่งตอหนึ่ง คลุกเคลากับปุยอินทรีย รดน้ําใหชุม ใชเมล็ด 
ที่แกะเปลือกหุมออกแลวปกชําลงไป โดยใชสวนทองของเมล็ดตั้งลงทํามุม ๔๕ 
องศา ใหสวนหัวของเมล็ดโผลข้ึนมาเหนือทรายเล็กนอย 
    ( สวนมะมวงจากดวงดาว ๒๕๓๒ : ๑๙) 

 
อีกพวกหนึ่งเรียกวา “ตัวเบียน” มีวิธีการลาเหยื่อที่พิสดารออกไป คือ

สามารถฆาเหยื่อไดอยางงายดาย แมวาจะมองไมเห็นตัวเหยื่อเลยก็ตาม โดยจะ
ใชหนวดสอดเขาไปตามรู หรือโพรงไม จนพบที่หลบซอนของเหยื่อ ไมวาจะหลบ
ซอนอยูตรงสวนใดของพืชก็ตามที ทันทีที่พบ มันจะวางไขบนตัวหรือใกลๆตัว

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๑
 

หนอนนั้น เมื่อตัวออนฟกออกมาจากไข ก็จะเร่ิมกัดกินตัวหนอนทีละเล็กละนอย 
จนเหยื่อคอยๆตายไปอยางชาๆ 

   ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๗) 
 
สวนการเลี้ยงในกระชัง ใหใชกระชังผามุงไนลอน อยาใหกนกระชังติดดิน 

แลวใสทางมะพราวสด ขนาดยาวประมาณ ๑ เมตร ลงในกระชัง ๒–๓ทาง ใส
หอยขมประมาณ ๒ กิโลกรัม ลงในกระชังขนาด ๔ เมตร กวาง ๑.๘๐ เมตร 
ประมาณ ๒-๓ วัน ลูกหอยขมจะมาเกาะตามทางมะพราว ใชเวลาในการเลี้ยง
ประมาณ ๒ เดือน ก็เลือกเก็บหอยขมตัวใหญข้ึนมาจําหนาย 

( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๕) 
 

เมื่อเสียงเดินทางผานแมเหล็กไฟฟา ก็จะเปลี่ยนไปเปนคลื่นไฟฟา 
คลื่นไฟฟานี้อาจเคลื่อนที่ไปไดตามเสนลวดยังที่ไกล และเมื่อถึงที่หมายปลายทาง
ก็อาจเปลี่ยนใหกลับมาเปนเสียงโดยใหผานแมเหล็กไฟฟาอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีนี้ 
คนสองคนที่อยูหางไกลก็อาจพูดจาโตตอบกันไดผานเสนลวด นี่คือหลักการของ
โทรศัพทที่ใชกันทุกวันนี้ 

    ( โทรศัพทที่เราใช  ๒๕๔๑ : ๑๑) 
 

๓.๒.๔ การอธิบายดวยการแบงประเภท   
การจัดแยกบุคคล  สถานที่  หรือสัตว เหลานี้เปนตน เขาเปนกลุมหรือ

ประเภทตางๆกัน ซึ่งจะชวยใหผูอานเขาใจสิ่งตางๆที่มีความซับซอนไดงายขึ้น  ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

ลําไยแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
๑. ลําไยพันธุพื้นเมือง มีผลเล็ก เมล็ดโต เนื้อในบาง ใหผลดก 
๒. ลําไยพันธุกะโหลก เปนละไยที่นิยมบริโภคกันมาก มีหลายพันธุ เชน 

พันธุอีดอ  แหว  สีชมพู  และเบี้ยวเขียว… 
    ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๒๕) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๒
 

สัตวเล็กๆที่มีพิษ มีปาก  ฟน  เขี้ยว  เงี่ยง หรือขนแหลมๆ เปนอาวุธ 
สําหรับตอสูศัตรู อาวุธเหลานี้อาจอยูตรงสวนใดของลําตัวสัตวก็ได 

แมงปอง มีหนามแหลมอยูที่ปลายหาง 
ตะขาบ มีเขี้ยวแหลมอยูที่หัว 
ผ้ึงและตัวตอ มีเหล็กแหลมอยูที่กน 
    ( สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๓ : ๓) 
 
เราแบงชนิดของแตนตามลักษณะการลาเหยื่อไดเปน ๒ ประเภท คือ 

พวกแรก เรียกวา “ ตัวห้ํา “ ลาเหยื่อโดยการใชเหล็กในตอย… 
 อีกพวกหนึ่งเรียกวา “ ตัวเบียน “ มีวิธีการลาเหยื่อที่พิสดารออกไป… 

  ( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๖) 
 

ตามกําแพงเมืองชั้นในจะมีประตูเมืองอยู ๗ แหง และปอม ๓ ปอม อยู
รายรอบในแตละดาน ดังนี้ 

ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีประตูเตาหมอ ( ประตูมอ ) และประตูไชย
พฤกษ 

ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีประตูพระราชวังเปนประตูทางลงแมน้ํายม 
ดานทิศตะวันออกเฉียงใตมีประตูดอนแหลม ประตูรามณรงค และปอม

อีกสองปอม คือ ปอมหาเหลี่ยมที่กอสรางยื่นจากแนวกําแพงเมืองออกมา และ
ปอมบริเวณปากประตูรามณรงค 

ดานทิศตะวันตกเฉียงใตมีประตูสะพานจันทร ประตูชนะสงคราม และมี
ปอมประตูเมืองอยูดานในหนึ่งปอม 

    ( ศรีสัชนาลัย ๒๕๓๗ : ๓๒) 
 

๓.๓  พรรณนาโวหาร 
พรรณนาโวหาร คือ โวหารที่ใชกลาวถึงเรื่องราว สถานที่ บุคคล ส่ิงของ หรืออารมณ 

และอาจแทรกความรูสึกของผูเขียนลงไปดวย เพื่อใหผูอานเกิดจินตภาพ หรือเกิดอารมณคลอย

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๓
 

                                                 

ตาม๔๖  จากการศึกษาพบวาหนังสือสารคดีสําหรับเด็กเลือกใชพรรณนาโวหารเมื่อผูเขียนตองการ
ใหผูอานไดรับรูถึงภาพ รส เสียง และความรูสึก  โดยเฉพาะงานเขียนที่มีกลวิธีการนําเสนอแบบมี
ตัวละครที่เลาเรื่องผานคน หรือสัตวที่สมมติใหมีชีวิต ผูเขียนจะแทรกโวหารประเภทนี้เปนชวงๆ 
เพื่อใหผูอานไดรับรูความรูสึก และสัมผัส ทําใหการอานมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

นกยูงเปนนกที่รักสวยรักงาม ไมชอบความสกปรกและชื้นแฉะ เปนสัตวที่
มีสีสันแตงแตมบนขนอยางวิจิตรพิสดารทีเดียว โดยเฉพาะขนหางของมัน จะมี
แววขนซอนกันถึง ๓ วง คือ วงในเปนสีกรมทา  วงกลางเปนสีฟาปนเขียว  และวง
นอกเปนสีน้ําตาลออนปนเหลือง อยูบนพื้นขนที่เปนมันสีเขม 

    ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๒) 
 

กระเต็นนอยคอยๆถอยหางออกมาอยางซึมเศรา นี่ไมมีบานของใครเลย
หรือที่พอจะเปนที่พักอาศัยได ทุกบานก็มีแบบของตัวเองซึ่งไมเหมาะสักนิด
สําหรับเรา  กระเต็นนอยถอนสะอื้น แลวโผบินขึ้นสูงบนทองฟาดวยความนอยใจ 
นึกในใจวา จะไมรบกวนใครอีกตอไป 

    ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ : ๔๑) 
 

ผลของลิ้นจี่คอนขางกลม มีหนามเล็กๆ อยูทั่วผล เมื่อแกจัดมีสีแดงเรื่อ 
แดงสด หรือแดงคล้ํา จนเปนสีน้ําตาลแดง เนื้อในมีสีขาวเหลือบคลายมุก เมล็ด
ในสีน้ําตาลออนหรือน้ําตาลดํา ไมติดเนื้อ มีรสหวานหอมชวนรับประทานมาก 

    ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๒๖) 
 

 จากการศึกษาเรื่องการใชโวหารในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กจะพบวา    โวหารที่
ผูเขียนเลือกใชมากที่สุดคือบรรยายโวหาร นั่นเปนเพราะวาหนังสือสารคดีนั้นมีเนื้อหาที่ตองชี้แจง
ขอเท็จจริง ที่เปนความรูเปนหลัก ดังนั้นบรรยายโวหารจึงเปนลักษณะที่เหมาะที่สุด  และอธิบาย
โวหารเปนโวหารที่ใชรองลงมา เนื่องจากบางครั้งการใหขอมูล หรือเนื้อหาบางครั้งตองการความ
ละเอียดหรือคําอธิบายเพื่อใหเขาใจไดกระจางแจง   จึงตองแทรกอธิบายโวหารดวยเพื่อใหผูอาน

 

 
๔๖ ชุมสาย  สุวรรณชมภู ,ภาษากับการส่ือสาร ,๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๔
 

เขาใจไดมากยิ่งขึ้น  สวนพรรณนาโวหารนั้นจะใชก็ตอเมื่อผูเขียนตองการใหผูอานไดรับรูถึงรูป  รส  
กลิ่น  เสียง หรือสัมผัส อารมณ   
 
๔.  การใชภาพพจน 

ภาพพจน หรือบางทานอาจใชวา ความเปรียบ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Figure 
of Speech  หมายถึง คําหรือกลุมคําที่เกิดจากกลวิธีการใชคําเพื่อใหเกิดภาพที่แจมชัด และลึกซึ้ง
ข้ึนในใจของผูอาน การใชภาพพจนในงานวรรณกรรม นอกจากจะชวยใหขอความมีความกระจาง
ชัดและกระชับคมคายขึ้นแลว ยังชวยเพิ่มคุณคาใหแกงานเขียนในเชิงวรรณศิลปไดอีกทางหนึ่ง  
การใชภาพพจนในวรรณกรรมทั่วๆไปอาจเลือกนํามาใชไดหลายแบบตางๆกัน ตามความเหมาะสม  
หนังสือสารคดีสําหรับเด็กที่มุงใหความรู ความคิดเปนสําคัญนั้น ก็เลือกใชภาพพจนดวย
เชนเดียวกัน เนื่องจากเปนวิธีหนึ่งที่ชวยดึงความสนใจของเด็กใหอานหนังสือนั้นตั้งแตตนจนจบ 
และชวยใหเด็กเห็นภาพมากขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดความเขาใจเนื้อเร่ืองที่เปนวิชาการมากขึ้น  จาก
การศึกษาพบวาการใชภาพพจนที่พบในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กเปนลักษณะอุปมาทั้งสิ้น 

อุปมา ( Simile ) คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชาติแลวมี
สภาพที่แตกตางกัน แตมีลักษณะเดนรวมกันและใชคําที่มีความหมายวา เหมือน หรือ คลาย เปน
คําแสดงการเปรียบเทียบ เพื่อเนนใหเห็นจริงวา เหมือนอยางไรในลักษณะใด๔๗  จากการศึกษา
พบวา  การใชความเปรียบแบบอุปมามี  ๗ ลักษณะ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๔.๑  เปรียบกับสัตว   
ผูเขียนใชการเปรียบชนิดนี้  เพราะเปนสิ่งที่เด็กรูจัก  คุนเคย    สงผลใหเด็กเห็นภาพ

ชัดเจนขึ้น สัตวตางๆที่นํามาเปรียบเทียบมักเปนสัตวที่มีรูปรางลักษณะ หรืออยูในสายพันธุ
เดียวกัน หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของสัตว หรือผลิตผลจากสัตว ดังตัวอยางตอไปนี้  

ปะการังชอบอาศัยอยูกันเปนกลุมใหญๆ จํานวนมาก โดยแตละตัวจะ
สรางโขดหินปูนเปนที่อยูอาศัยตอๆกัน เปนรูปรางลักษณะตางๆ กันตามธรรมชาติ
ดูสวยงามมาก เชน มีรูปรางคลายกิ่งไมที่มีกิ่งกานสาขา  มีรูปรางกลมเหมอืนกอน
หิน มีรูปรางคลายดอกเห็ดขนาดตางๆ  มีรูปรางคลายเขาสัตว 

      ( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ : ๘) 

                                                  
๔๗ เร่ืองเดียวกัน ,๔๔. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๕
 

  นกยูงมีรูปรางคลายไก แตตัวโตกวาไก 
       ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๕) 
 

ปลากะโทงรม ปลาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคลายปลาทูลัง แตมีปากยาว
แหลมและกลม 

แมวปา แมวชนิดนี้แตกตางจากแมวบาน ลักษณะทั่วไปคลายเสือ 
      ( กีฬาโอลิมปกสัตว ๒๕๒๙ : ๓,๖) 

 
บึ่งเปนแมลงขนาดเล็ก ตัวสีดํา ปกบางใสสองปก ลักษณะคลายแมลง

หวี่ 
      ( สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๐ : ๑๑) 
 

มะปรางมีผลคลายไข คือ คอนขางยาวรี ผิวสวยเรียบ 
       ( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๑๕) 
 

เตากระ เปนเตาขนาดกลาง… เกล็ดกระดองที่เรียงซอนกันปากงุมลงดู
คลายจะงอยปากเหยี่ยว และขอบกระดองดานทายมีเกล็ด ขอบกระดองลักษณะ
คลายฟนเลื่อย 

เตาเดือยหรือเตาควะ…บริเวณโคนขาหลังแตละขางจะพบมีเดือยแหลม
คลายเดือยไกอยูขางละอัน 

    ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๗,๑๙) 
 

   ลักษณะโดยทั่วไปของแตนคลายกับตัวตอ แตแตนขนาดเล็กกวา 
แตนลิ้นหมา ขนาดลําตัวยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร… สรางรังขนาด

เล็กกวาฝามือ มีลักษณะรังเรียวยาวคลายล้ินหมา 
( แตนเพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๕,๙) 
 

 หานจีน ซึ่งเปนหานพันธุที่แพรหลายที่สุดในโลก มีรูปรางสงาคลายหงส 
      ( สัตวเศรษฐกิจพื้นบานของไทย ๒๕๓๗ : ๑๓) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๖
 

๔.๒  เปรียบเทียบกับวัตถุ ส่ิงของ   
วัตถุส่ิงของที่นํามาเปรียบนี้ เปนสิ่งที่อยูใกลตัวเด็ก ซึ่งสามารถพบเห็นไดทั่วไป หรือ

เปนที่รูจักดีของเด็ก หรือเด็กเคยใชอยูเปนประจํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ปะการัง เปนสัตวทะเลชนิดหนึ่ง มีรูปรางลักษณะลําตัวคลายถุง 
รูปรางแมงกะพรุนสวนใหญลําตัวสวนมากมีลักษณะกลม คลายรมเล็กๆ 

ขณะกําลังกาง 
( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ : ๘,๑๓) 
 

นกยูงธรรมดา เปนสัตวพื้นเมืองของอินเดียและศรีลังกา มีลวดลายบนตวั
สวยงาม มีหงอนคลายมงกุฎ 

นกยูงมีความสามารถพิเศษอยางหนึ่ง คือสามารถคลี่หางของตนเองให
กางออกเต็มที่คลายพัด 

      ( นกยูง ๒๕๒๙ : ๘,๙) 
 

ปลาพะยูน ปลาเลี้ยงลูกดวยนม…ครีบมีลักษณะคลายใบพาย 
สัตวที่อาศัยอยูตามบริเวณภูเขาที่เปนหินผา และสวนใหญจะมีเทาเปน

กีบ ายรองเทาเตนบัลเลยคล  
การกระโดดไกลของสัตวเหลานี้ จะเกี่ยวพันกับการยืดหยุนตัวได

เหมือนกับสปริง 
      ( กีฬาโอลิมปกสัตว  ๒๕๒๙ :๔,๕,๘) 
 

รําเพย มีชื่ออีกชื่อหนึ่งวา กระบอก เพราะมีดอกรูปรางเหมือนกับ
กระบอกตักน้ํา 

หญาคาขึ้นอยูตามที่รกราง…ผิวของใบคายราวกับกระดาษทราย 
ลําโพงขึ้นอยูตามสวน ดอกเปนรูป ือนกับลําโพงเหม  

      ( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ :๑๓,๑๕,๑๘) 
 

หางของแมงปองยาวกวาลําตัว เวลาเดิน จะมวนปลายหางชูข้ึน ที่ปลาย
หางมีหนามแหลมเหมือนเข็ม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๗
 

รังแตนมีรูปรางคลายโองดินกลมๆ เกาะติดอยูกับกิ่งไม 
( สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๐ :๔,๗ ) 

 
รังของนกกะปูดอยูตรงโคนพุมไมนั่นเอง เปนรูปกลมๆคลายลูกฟุตบอล 
บานของนกพริกทําดวยจอกแหนมาเรียงๆกัน คลายจานแบนๆ ผูกยึดไว

หลวมๆกับกอหญาน้ํา ดูคลายกับแพเล็กๆ ที่ลอยอยูกับที่ 
     ( กระเต็นนอยหลงรัง ๒๕๓๓ :๓๔,๓๘) 
 

ดานหลังของขาทอนกลางและปลายมีหนามแหลมคมยาวขึ้นมา ายคล
ฟนเลื่อย ไวคอยดักสัตวอ่ืนเปนอาหาร ปลายขาทอนลางมีขอบปลายแหลมคลาย
มีดสองคม 

เจาตั๊กแตนหัวโตแผปกออกตั้งตรงอยูบนหลังเต็มที่ ดูคลายใบเรือ  
    ( ตั๊กแตนตําขาว นักชกจอมเกเร ๒๕๓๓ : ๗,๑๒) 
 

ถาไดพบหอยทากในขณะที่กําลังคืบคลานอยูในลักษณะแผหัวยืดกน
และชูตาที่เปนกานยาวออกไปอยางไมตีกลองเชนนั้น 

นอกจากจะมีแสงแรงกวาตัวผูแลวในทองยังมีจุดแสงอีก ๒ จุด คลายไฟ
ทายรถยนตสมัยใหม 

( หิ่งหอย เพชรประดับไพร ๒๕๓๔ :๑๗,๒๑) 
 

เตาสาหรายตาแดงหรือเตาสังกะสี เปนเตาที่มีขนาดเล็ก…เกล็ดแตละ
แผนมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผาคลายแผนสังกะสี 

เตากระอาน… ปลายปากแหลมยื่นออกมีลักษณะคลายหลอดกาแฟ 
( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ : ๑๖,๑๘) 
 

ดวงขี้วัวมีหนวดปลายแบนเหมือนไมตีกอลฟติดขางปากอยูขางละเสน 
ไมชาลูกดวงที่มีขาเล็กๆนี้จะอวนโตเกือบเทาหัวแมมือ หนังจะเปนสีใส

ราวกับหุมดวยพลาสติกบางๆ 
( ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ :๑๒,๒๙) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๘
 

 
… ตองการจะใหเปนเสนขนาดไหน ก็บังคับใหไหลออกมาทางปุมขนาด

นั้น พอพนจากปุมซึ่งทําหนาที่คลายกอกน้ํา ถูกอากาศเขาจะแข็งตัว 
ขึงเปนตาขายขวางชองทางคลายๆเนตแบดมินตันอยางหนึ่ง 

( แมงมุม พรานกลางอากาศ ๒๕๓๕ :๑๓,๑๔) 
 

ลักษณะโดยทั่วไปของแตนคลายกับตัวตอ แตแตนขนาดเล็กกวา…บาง
ตัวมีลักษณะพิเศษอยางคาดไมถึง มีหนวดเรียวยาวเปรียบเสมือนเรดารที่
สามารถคนพบแหลงที่หลบซอนตัวของหนอนศัตรูพืชไดอยางงายดาย  

( แตน เพื่อนที่แสนดีของเกษตรกร ๒๕๓๖ : ๕) 
 

สวนปลายทองก็มีอวัยวะคลายตะขอ เกาะเกี่ยวกับกลุมเสนใยที่หนอน
สรางเตรียมไวที่กิ่งไม 

 ( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๑๓) 
 

เครื่องตามประทีปชนิดที่เรียกวา ชวาลา ทําดวยทองเหลืองรูปทรงคลาย
หมอ 

      ( เครื่องตามประทีป ๒๕๓๘ :๑๕) 
  

๔.๓  เปรียบเทียบกับพืชผัก ผลไม  และส่ิงที่มีอยูตามธรรมชาติ 
ผูเขียนเลือกใชความเปรียบลักษณะนี้ เนื่องจากเปนสิ่งที่อยูรอบๆตัวเด็ก  ดังตัวอยาง

ตอไปนี้ 
ปะการังชอบอาศัยอยูกันเปนกลุมใหญๆ จํานวนมาก โดยแตละตัวจะ

สรางโขดหินปูนเปนที่อยูอาศัยตอๆกัน เปนรูปรางลักษณะตางๆ กันตามธรรมชาติ
ดูสวยงามมาก เชน มีรูปรางคลายกิ่งไมที่มีกิ่งกานสาขา  มีรูปรางกลมเหมือน
กอนหิน มีรูปรางคลายดอกเห็ดขนาดตางๆ  

( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ :๘) 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๙
 

ลําโพงขึ้นอยูตามสวน ดอกเปนรูปเหมือนกับลําโพง ใบและผลคลายกับ
มะเขือ 

      ( พืชที่เปนพิษ ๒๕๒๙ :๑๘ ) 
 

แตที่เราเรียกวาปลาดาว เพราะเปนสัตวทะเล ที่มีรูปรางเหมือนดาว 
( สัตวใตทะเล ๒๕๒๙ :๑๖) 

 
เตามะเฟอง เปนเตาทะเลที่มีขนาดใหญที่สุด…รูปรางคลายผลมะเฟอง 

    ( ปลาและสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกหายาก ๒๕๓๕ :๑๕) 
 

รูปทรงของวัตถุที่อุตสาหปนขึ้นใหม จึงมีรูปรางคลายลูกน้ําเตาคอขวด 
( ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ :๒๖) 

 
๔.๔  เปรียบเทียบกับกลิ่นของพืช   
การเปรียบเทียบลักษณะนี้ทําใหเด็กไดรับรูถึงกลิ่นมากขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้ 

วัตถุสีขาวนี้มีกลิ่นเหม็นเขียวเหมือนใบไมและมีแสงเรืองออนๆ 
     ( หิ่งหอย เพชรประดับไพร ๒๕๓๔ : ๒๓) 
 

เมื่อหนอนตกใจหรือถูกทําราย หนอนจะชูอวัยวะนี้ออกมาอยางรวดเร็ว 
ในขณะเดียวกันก็มีกล่ินเหม็นฉุนเหมือนกล่ินใบมะนาวถูกปลอยออกมาเพื่อไล
ศัตรู 

 ( ผีเสื้อหนอนแกวสม เจาแกวลาย เจาแกวเขียว ผูนาสงสาร ๒๕๓๖ : ๔) 
 

๔.๕  เปรียบเทียบกับรูปทรง   
การใชความเปรียบในลักษณะนี้ ทําใหเด็กเห็นลักษณะรูปรางของสิ่งที่กลาวถึงชัดเจน

ข้ึน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
แมสําลีมีขนาดรูปรางหนาตาคลายๆเหมียวนี่แหละคะ คือมีรูปรางไมเล็ก 

ไมใหญ ขนาดปานกลาง ศีรษะคลายรูปหัวใจ หนาผากใหญ    
 ( แมวไทย ๒๕๓๔ : ๗) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๐
 

สวนกลางของเขาคูนี้แยกจากกัน… สวนเขาที่อกอีกคูหนึ่งคลายแผน
สามเหลี่ยมชี้ไปขางหนา 

     ( กวางสามเขา และกวางหาเขา ๒๕๓๓ : ๒๑) 
 
  ลักษณะชมพูทั่วๆ ไปมีลักษณะคลายสามเหลี่ยมที่มีฐานกวาง 

( สมสูกลูกไม ๒๕๓๓ : ๗) 
 

๔.๖  เปรียบเทียบกับลักษณะอาการของคน   
การใชภาพพจนในลักษณะนี้ทําใหเด็กเขาใจมากขึ้น เนื่องจากลักษณะอาการตางๆที่

นํามาเปรียบเทียบสอดคลองกับอากัปกิริยาของคนทั่วไป ดังตัวอยางตอไปนี้   
ถาเราจับหรือไปถูกตัวมันเขา ก็จะถูกขนแหลมเหลานี้แทงผิวหนัง แลวหกั

ฝงอยูในเนื้อ ทําใหรูสึกเจ็บปวดเหมือนมีเศษแกวตํามือ 
      ( สัตวเล็กๆที่มีพิษ ๒๕๓๐ : ๘) 

 
จากนั้นลูกเปยกๆ จะผละออกจากไขหากินเอง และหลังจากไดลอกคราบ 

คลายๆเราถอดเสื้อซับในออกทิ้งไปหลายหนแลว 
แมงมุมเสือจะใชวิธีกระโดดโลดเตนไปรอบๆ ตัวสาวรัก คลายกับเตน

แท็ป 
พอถึงระยะพอสมควร จะยกเทาที่มีลายพราวของตนขึ้นกรีดไปมาใหสาว

ชมทีละขาง เหมือนคุณๆที่สวมแหวนเพชรเม็ดโตๆ แลวคอยกรีดนิ้วใหประกาย
เพชรวูบวาบเขาตาคนเลนอยางนั้นแหละ 

    ( แมงมุม พรานกลางอากาศ ๒๕๓๕ : ๑๑,๒๑–๒๗) 
 

เมื่อออกมาใหมๆ ตัวยังไมแข็งแรงพอ ตาก็ยังฝาฟางเพราะอยูในที่มืดมา
นาน…จนกระทั่งทองรองอุทธรณขออาหาร จึงไดเร่ิมกระดิกหนวดไปมา เพื่อหา
ทิศทางของกองขี้วัว คลายการหมุนเครื่องรับคลื่นเรดารรอบๆตัว 

     ( ดวง แมลงที่คนเคยกราบไหว ๒๕๓๕ : ๓๐) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๑
 

๔.๗  เปรียบเทียบกับอวัยวะในรางกาย   
อวัยวะในรางกายเปนสิ่งที่เด็กคุนเคยที่สุด เนื่องจากเปนสิ่งที่อยูกับเด็กมาตั้งแตเกิด 

สามารถเห็นไดทันที ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ปลายเทาแบงเปน ๒ งาม  งามหนึ่งเปนขอเล็กๆ ายนิ้วคล สําหรับเกี่ยว

เสนใยไมใหหลุด 
     ( แมงมุม พรานกลางอากาศ ๒๕๓๕ : ๑๖) 
 

จากการศึกษาเรื่องวิเคราะหการใชภาษาในสารคดีสําหรับเด็ก ทําใหเห็นวาผูเขียน
เลือกเฟนการใชภาษาเพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา และเพื่อใหการสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผล และมีความ
นาติดตาม  สรุปไดวาถึงแมสารคดีสําหรับเด็กจะเปนงานเขียนเกี่ยวกับเร่ืองที่ใหความรู ความคิด
เปนสําคัญ แตมีลีลาการใชภาษาที่มีศิลปะ จึงทําใหเนื้อหาที่เปนเชิงวิชาการมีความนาสนใจ และ
สามารถดึงดูดใหเด็กอานตอไดจนจบ 

 
๕. ลีลาการใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กประเภทตางๆ 

จากการศึกษาลีลาการใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก จะเห็นวามีลีลาการใช
ภาษาที่ชัดเจน เหมาะสมกับวัยของเด็ก ผูเขียนสามารถเลือกใชภาษาไดดี และสามารถดึงดูดความ
สนใจของเด็กได  แตจากการสังเกต ผูศึกษาพบวาหนังสือสารคดีสําหรับเด็กในแตละประเภทมีลีลา
การใชภาษาที่โดดเดนแตกตางกัน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๕.๑ สารคดีประเภทสัตว    สารคดีประเภทสัตวมีลีลาการใชภาษาที่โดดเดน คือ 
สารคดีประเภทสัตวมักเลือกใชคํากริยาแสดงอาการ  คําพิเศษณ  คําเลียนเสียงธรรมชาติ และคํา
บอกสี     การใชประโยคเพื่อการสื่อสารมักใชประโยคบอกเลา และประโยคขอรอง    การใชโวหาร
ผูเขียนเลือกใชบรรยายโวหารแบบขยายความ และแทรกดวยอธิบายโวหาร  การใชภาพพจนจะ
พบวาสารคดีประเภทสัตวมีการเปรียบเทียบที่โดดเดนมากกวาสารคดีประเภทอื่นมากเนื่องจาก
ผูเขียนตองการใหผูอานเห็นลักษณะรูปรางของสัตวไดชัดเจนขึ้น 

 
๕.๒   สารคดีประเภทพืช  สารคดีประเภทพืชมีลีลาการใชภาษาที่โดดเดน คือ การ

ใชคําผูเขียนเลือกใชคํากริยาแสดงสภาพ และคําบอกสี เนื่องจากสารคดีประเภทพืชนี้ตองมีเร่ือง
ของสีสันเขามาเกี่ยวของในการอธิบายของรูปรางลักษณะ   การใชประโยคผูเขียนมักใชประโยค
บอกเลารวมกับประโยคคําถาม และขอรอง สวนลักษณะการเชื่อมโยงความนั้น เลือกใชการ

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๒
 

เชื่อมโยงความแบบการบอกเวลา เนื่องจากเปนเรื่องเกี่ยวกับพืชที่ตองกลาวถึงระยะเวลาการปลูก  
การเติบโต จึงตองมีลําดับเวลาเขามาเกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีการใชการเชื่อมโยงความแบบเหตุ
และผล และแสดงเงื่อนไข เพื่อเปนการเชิญชวน หรือเพื่อใหเห็นคลอยตาม  โวหารมักเปนบรรยาย
โวหาร แทรกดวยพรรณนาโวหาร และอธิบายโวหารแบบขยายความและแยกประเภท เหตุที่ผูเขียน
เลือกใชพรรณนาโวหารรวมดวยเนื่องมาจากบางครั้งเนื้อหาในบางชวงกลาวถึงรสชาติ สีสัน หรือ
ความรูสึก ภาพพจนก็นิยมใชเชนเดียวกันเพื่อใหเห็นลักษณะชัดเจนขึ้น  
  

๕.๓  สารคดีประเภทสถานที่   สารคดีประเภทสถานที่มีลีลาการใชภาษาที่โดดเดน
คือ การใชประโยคที่ผูเขียนมักใชประโยคบอกเลา เนื่องจากสารคดีประเภทนี้เปนการกลาวถึง
สถานที่ตางๆ  โดยโวหารที่เลือกใชคือบรรยายโวหารเพราะเนื้อหามักดําเนินเรื่องไปตามลําดับข้ัน 
ลําดับเวลา และแทรกดวยอธิบายโวหารแบบขยายความ เพื่อใหขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติม 

 
๕.๔  สารคดีประเภทบุคคล สารคดีประเภทบุคคลมีลีลาการใชภาษาที่โดดเดน  คือ 

การใชคํามักเปนคํากริยาแสดงประสบการณ และคํากริยาแสดงอาการ เนื่องมาจากเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับบุคคลยอมตองเกี่ยวของกับการแสดงออก และความรูสึก  การใชประโยคเปนประโยคบอก
เลา เพราะเปนการพูดถึงเหตุการณที่เกี่ยวของ หรือเปนการเลาถึงชีวิตความเปนอยู  สวนลักษณะ
การเชื่อมโยงความเปนแบบการบอกเวลา และการแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนเรื่องของเหตุการณที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังนั้นเพื่อใหผูอานไดรูลําดับเหตุการณจึงตองเลือกใชการเชื่อมโยงความใน
ลักษณะนี้  โวหารเลือกใชบรรยายโวหารแทรกดวยอธิบายโวหารแบบขยายความ 

นอกจากลีลาการใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กประเภทตางๆแลว ผูศึกษา
พบวาองคประกอบของหนังสือสารคดีสําหรับเด็กที่ประกอบดวย สวนนําเรื่อง  สวนเนื้อเร่ือง และ
สวนสรุปเร่ืองนั้น  จะมีลีลาการใชภาษาที่โดดเดนแตกตางกัน 

สวนนําเรื่อง มักจะใชคํามูลงายๆ  ที่เรียบเรียงดวยประโยคบอกเลาเปนหลัก และใช
บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร 

สวนเนื้อเร่ือง มักใชคําซอนเปนสวนมากโดยเฉพาะคําซอนที่ไมมีเสียงสัมผัส  โดยมักมี
การแทรกประโยคคําถามเปนระยะ  ใชบรรยายโวหารและอธิบายโวหารเปนหลัก  และมักใชอุปมา
ในการสรางจินตภาพ  

สวนสรุปเร่ือง มักใชคํากริยาแสดงอาการเปนหลัก  และมักใชประโยคขอรองในการ
ปดเรื่อง  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๓
 

 
บทที่ ๕ 

 
สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 

 
ผูศึกษาไดศึกษาลีลาการใชภาษาในสารคดีสําหรับเด็ก ฉบับชนะการประกวดของ

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ   ตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๒  จํานวน  ๓๔  เลม  ผล
การศึกษาสรุปไดดังนี้ 
๑. ประเภทของหนังสือสารคดีสําหรับเด็ก  แบงได ๖ ประเภท ดงันี ้

๑.๑  สารคดีประเภทสัตว  เนื้อหาประกอบดวย   รูปรางลักษณะ  อาหาร  แหลงที่อยู
อาศัย  ลักษณะเฉพาะตัว  ลักษณะนิสัย  ศัตรู  พันธุ  วงจรชีวิต  วิธีการหาอาหาร  วิธีเลี้ยง
ประโยชนที่ไดรับ 

๑.๒  สารคดีประเภทพืช  เนื้อหาประกอบดวย  รูปรางลักษณะ  สภาพดินหรือพื้นที่  
รสชาติ  อันตรายจากพิษที่ไดรับ หรือสวนที่มีพิษ  สภาพภูมิอากาศ แหลงที่เพาะปลูก  พันธุ  
ประโยชนที่ไดรับ 

๑.๓  สารคดีประเภทบุคคล เนื้อหาประกอบดวย ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ  
ลักษณะที่อยูอาศัย  ความเชื่อ 

๑.๔  สารคดีประเภทสถานที่  เนื้อหาประกอบดวย สถานที่ทองเที่ยว  สถานที่ตั้ง และ
อุทยานประวัติศาสตร 

๑.๕  สารคดีประเภทสิ่งของ  เนื้อหาประกอบดวย  การใชงาน  วัสดุ 
๑.๖  สารคดีปรทั่วไป  ประกอบดวยเรื่อง กาํเนิดจกัรวาล  และเรื่องเลี่ยงภัยใกลตัว 

 
๒.  องคประกอบของสารคดีสําหรับเด็ก  ประกอบดวย ๓ สวน คือ 

๒.๑  สวนนําเรื่อง หรือการเปดเรื่อง  มกีลวิธีการเปดเรื่อง ๘ วิธ ีคือ 
๑. การเปดเรื่องดวยการบรรยายภาพรวม 
๒. การเปดเรือ่งอยางตรงไปตรงมา 
๓.การเปดเรื่องดวยการบรรยายพฤติกรรม 
๔. การเปดเรือ่งดวยการบรรยายเหตุการณ 
๕. การเปดเรือ่งดวยการบรรยายลักษณะรูปราง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๔
 

๖. การเปดเรื่องดวยการบอกความเปนมา 
  ๗. การเปดเรือ่งดวยการใชคําประพนัธ 
  ๘. การเปดเรือ่งดวยการใหคําจํากัดความ 
 

๒.๒  สวนเนื้อเร่ือง 
สวนเนื้อเร่ืองนั้นพบวามีกลวิธีการนําเสนอ ๒ ลักษณะ คือ กลวิธีการนําเสนอแบบ

ไมมีตัวละคร และกลวิธีการนําเสนอแบบมีตัวละคร   
กลวิธีการนําเสนอแบบไมมีตัวละคร มี ๓ แบบ คือ การนําเสนอแบบเปนหัวขอ  

การนําเสนอแบบแบงหัวขอเพื่อแจกแจงรายละเอียด  และการนําเสนอแบบไมมีหัวขอ 
กลวิธีการนําเสนอแบบมีตัวละครนั้น มี ๒ แบบ คือ ตัวละครเปนผูเสนอเนื้อหา  

และผูเขียนเปนผูเสนอเรื่องโดยผานตัวละคร 
 

๒.๓  สวนสรปุเร่ือง หรือการปดเรื่อง มีกลวิธีการปดเรื่อง ๑๐ วธิี  คือ 
๑.  การปดเรื่องดวยสภาพการณปจจุบัน 
๒.  การปดเรื่องดวยการใชคําถาม 
๓. การปดเรื่องดวยการชี้ถงึประโยชน 
๔. การปดเรื่องดวยการเฉลยคําตอบ 
๕. การปดเรื่องดวยการยกยอง 
๖. การปดเรื่องดวยการสรุปใจความสาํคัญ 
๗. การปดเรื่องดวยการชักชวนใหทาํ 
๘. การปดเรื่องดวยการบรรยายบรรยากาศ 
๙. การปดเรื่องดวยขอควรระวัง 
๑๐.  การปดเรื่องแบบไมมีการทิ้งทาย 

 
๓. ลีลาการใชภาษาในหนังสือสารคดสีําหรบัเด็ก 

๓.๑  การใชคํา  พบวามีทั้งการใชคํามูลที่เปนคํางาย  คําซอนที่มีทั้งคําซอนที่มีเสียง
สัมผัสคลองจอง และไมมีเสียงสัมผัส    คําซ้ํา    คํากริยาแสดงอาการ   คํากริยาแสดงสภาพ    
คํากริยาแสดงประสบการณ    คําพิเศษณ    คําเลียนเสียง คําบอกสี  และคําศัพทเฉพาะ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๕
 

๓.๒  การใชประโยค  ชนิดของประโยคที่แบงตามโครงสราง พบ ๓ ชนิด ไดแก  
ประโยคความรวม  ประโยคความซอน  และประโยคความเดียว   

ชนิดของประโยคที่แบงตามความมุงหมายในการสื่อสาร พบวา มีทั้งประโยคบอกเลา  
ประโยคคําถาม และประโยคขอรอง   

สวนลักษณะการเชื่อมโยงความมีทั้งหมด ๑๐ ลักษณะ ไดแก  การเชื่อมโยงความโดย
การบอกเวลา  คลอยตาม  แสดงตัวอยาง  ใหเลือก  บอกความตาง  ขยายความ  บอกจุดมุงหมาย  
แสดงเงื่อนไข  ขัดแยง  เหตุและผล 

ความสัมพันธระหวางประโยคมี ๕ ลักษณะ ไดแก การละคํา  การแทนคํา  การซ้ํา  
การใชคําเชื่อม  และการมีคําที่สัมพันธกัน 
 
๔. โวหารการเขียน 

การใชโวหารการเขียนในสารคดีสําหรับเด็กมี ๓ ลักษณะคือ 
๔.๑  บรรยายโวหาร 
๔.๒  อธิบายโวหาร 
๔.๓  พรรณนาโวหาร 

 
๕. การใชภาพพจน 

การใชภาพพจนในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กพบวามักใชภาพพจนอุปมาเปนเพราะวา
เปนการเปรียบเทียบที่ชัดเจน  โดยผูแตงเลือกนําสิ่งที่ใกลตัวเด็ก หรือส่ิงที่ เด็กคุนเคยมา
เปรียบเทียบทําใหเด็กเห็นภาพและเขาใจไดมากยิ่งขึ้น 
 
๖.  ลีลาการใชภาษาในหนังสือสารคดีสําหรับเด็กประเภทตางๆ 

จากการศึกษาสรุปไดวา      ลีลาการใชภาษาในสารคดีสําหรับเด็กแตละประเภท  
และแตละองคประกอบของหนังสือ ไดแก สวนนําเร่ือง  สวนเนื้อเร่ือง และสวนสรุปเร่ือง  ผูเขียน
สามารถเลือกใชภาษาไดเหมาะสม  จึงสงผลใหสารคดีมีลีลาการใชภาษาที่โดดเดนแตกตางกันไป  
ซึ่งทําใหงานเขียนเชิงวิชาการมีความนาสนใจและนาติดตาม  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๖
 

ขอเสนอแนะ 
๑. ศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงความในหนังสือสําหรับเด็ก เพราะผูศึกษาพบวาหนังสือ

สําหรับเด็กมีการเชื่อมโยงความมาก 
๒. ศึกษากลวิธีการใชภาษาในหนังสือแปลสําหรับเด็ก โดยการเปรียบเทียบกับ

ตนฉบับภาษาอังกฤษ 
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