ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร

ค�ำน�ำ
การศึกษาระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย นอกจากมุง่ เน้นเพือ่ ศึกษาค�ำสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว  ยังเน้นเพือ่ น�ำวิชาความรูไ้ ปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวันให้ถกู ต้องและเหมาะสม
ด้วย  ภาษาไทยเป็นภาษาประจ�ำชาติไทย ทุกคนพูดไทย อ่านไทย และเขียนไทย ภาษาไทยเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นใช้ในการสื่อสารประจ�ำวัน ใช้ศึกษาค้นคว้าวิชาการอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนั้น     
ภาษาไทยยังเป็นวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่ง  คือเป็นวัฒนธรรมทางภาษา หากใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง          
ก็ถือว่าใช้ภาษาผิดวัฒนธรรมไปด้วย  ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องฝึกทักษะทางภาษาไทย  ฝึกการใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้องตามหลักภาษา ตามความนิยม ตามกาลสมัย และตามวัฒนธรรมทางภาษาไทย
ภาษาไทยชุดนี้ เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นในการศึกษาเอง และฝึกทักษะทางภาษา ฝึกการสื่อสาร
ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  และหลักภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน สามารถน�ำไปใช้
เพือ่ ศึกษาวิชาอืน่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะส�ำหรับครูใช้เป็นคูม่ อื สอนเหมาะส�ำหรับนักศึกษาทีศ่ กึ ษา
และฝึกฝนด้วยตนเองให้ประสบผลส�ำเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หากท่านผู้รู้อ่านแล้วพบเห็นข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด โปรดได้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
คณะกรรมการประจ�ำชุดวิชาภาษาไทย
     มกราคม ๒๕๖๐

ค�ำน�ำ   (ก)

สารบัญ
หัวข้อ

     หน้า

คำ�นำ�
สารบัญ

         (ก)
(ข)

									
บทที่ ๑ หลักการภาษาและการใช้ภาษา
๑.๑ ความสำ�คัญของภาษาไทย
๑.๒ ลักษณะเด่นของภาษาไทย
๑.๓ ถ้อยคำ�ในภาษาไทย
๑.๔ การอ่านและการเขียนคำ�ไทย
๑.๕ รูป เสียง สระ พยัญชนะ
๑.๖ การสร้างคำ�
๑.๗ ประโยคในภาษาไทย
๑.๘ สำ�นวนไทย
๑.๙ โวหารในภาษาไทย
๑.๑๐ ปัญหาการใช้ภาษาไทย

          ๑  
๓
๓
๕
๘
๙
๑๑
๑๔
๑๘
๒๒
๒๔

บทที่ ๒ มารยาทในการใช้ภาษาไทย
๒.๑ มารยาทในการฟัง
๒.๒ มารยาทในการพูด
๒.๓ มารยาทในการอ่าน
๒.๔ มารยาทในการเขียน

๓๓
๓๕
๓๖
๓๗
๓๗

บทที่ ๓ ภาษาไทยกับการสื่อสาร
๓.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
๓.๒ ภาษาไทยกับประสิทธิภาพการสื่อสาร
๓.๓ ธรรมชาติของภาษา
๓.๔ ประโยชน์ของภาษา
๓.๕ หลักพื้นฐานในการใช้ภาษา
๓.๖ ปัญหาการใช้ภาษาที่ขาดประสิทธิภาพ

๓๙
๔๑
๕๐
๕๒
๕๖
๕๗
๕๘
สารบัญ      (ข)

สารบัญ
หัวข้อ

      หน้า

บทที่ ๔ ทักษะการสื่อสารด้วยการฟัง
๔.๑ ความสำ�คัญของการฟัง
๔.๒ จุดมุ่งหมายในการฟัง
๔.๓ รูปแบบของการฟัง
๔.๔ การใช้วิจารณญาณในการฟัง
๔.๕ มารยาทในการฟัง
๔.๖ ประโยชน์ของการฟัง
๔.๗ การฟังที่มีประสิทธิภาพ
๔.๘ แนวปฏิบัติในการฟัง
๔.๙ อุปสรรคในการฟัง
๔.๑๐ การพัฒนาทักษะการฟัง
๔.๑๑ บันทึกประเด็นสำ�คัญหลังการฟัง (อ่าน)

     

บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารด้วยการพูด
๕.๑ การพูดเพื่อการสื่อสาร
๕.๒ ประเภทของการพูดเพื่อการสื่อสาร
๕.๓ ขั้นตอนในการพูดต่อที่ประชุมชน
๕.๔ การพูดต่อที่ประชุมชนบางประเภท                                       
๕.๕ มารยาทในการพูด
๕.๖ หลักการพูดตามแนวทางพระพุทธศาสนา
๕.๗ หลักการสนทนา   
๕.๘ ปัญหาอุปสรรคในการพูด
๕.๙ การพัฒนาทักษะการพูด
๕.๑๐ ตัวอย่างการพูดสุนทรพจน์บนเวที
๕.๑๑ ตัวอย่างการพูดบทพิธีกรคู่
บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารด้วยการอ่านหรือดู
๖.๑ ความสำ�คัญของการอ่าน
๖.๒ ความหมายของการอ่าน
(ข)

สารบัญ

๕๙
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๖๒
๖๓
๖๓
         ๖๖
๖๖
๖๘
๖๘
๖๙
๖๙
๗๐
๗๓
๗๕
๗๗
๘๑
๘๒
๘๖
๘๗
๘๘
๙๐
๙๐
๙๑
๙๓
๙๗
๙๙
       ๑๐๐

สารบัญ
หัวข้อ

      หน้า
๖.๓ จุดมุ่งหมายในการอ่าน
๖.๔ ประเภทของการอ่าน
๖.๕ องค์ประกอบของการอ่าน
๖.๖ ประเภทของสารที่อ่าน
๖.๗ ระดับของการอ่าน
๖.๘ การอ่านวินิจสาร
๖.๙ แนวปฏิบัติในการอ่าน
๖.๑๐ ปัญหาและอุปสรรคของการอ่าน
๖.๑๑ การพัฒนาทักษะการอ่าน
๖.๑๒ สรุปหลักการเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน
๖.๑๓ ตัวอย่างคำ�ที่มักเขียนผิด ๑๐๐ คำ�

บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารด้วยการพูด
๗.๑ ความสำ�คัญของการเขียน        
๗.๒ ความหมายของการเขียน
๗.๓ ประเภทของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๗.๔ ขั้นตอนในการเขียน
๗.๕ คุณสมบัติพื้นฐานของผู้เขียน
๗.๖ ปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการเขียน
๗.๗ มารยาทในการเขียน
๗.๘ วิธีการเขียนเพื่อการสื่อสารบางประเภท
๗.๙ ปัญหาและอุปสรรคในการเขียน
๗.๑๐ การพัฒนาทักษะการเขียน
๗.๑๑ การคัดลายมือ (เนื้อหาอยู่ในแบบฝึกหัด)
๗.๑๒ หลักการเขียนสะกดคำ�  
๗.๑๓ หลักการเขียนเรียงความ  
๗.๑๔ หลักการเขียนย่อความและสรุปใจความสำ�คัญ
๗.๑๕ หลักการเขียนวิเคราะห์
๗.๑๖ หลักการเขียนวิจารย์
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       ๑๐๓
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       ๑๔๓
       ๑๔๓
สารบัญ      (ข)

สารบัญ
หัวข้อ

      หน้า
๗.๑๙ ตัวอย่างคำ�ที่ใช้ลักษณะนามถูกต้อง (รายละเอียดในภาคผนวก บทที่ ๗)
๗.๒๐ ภาษาวิบัติ

       ๑๔๓
       ๑๔๓

ภาคผนวก
       ๑๔๗
ภาคผนวก บทที่ ๑
       ๑๔๙
- ๑.๗ สำ�นวนไทย
                ๑๕๑
- ๑.๑๑ คำ�ภาษาบาลีที่นำ�มาใช้ในภาษาไทย
                    ๑๕๗
ภาคผนวก บทที่ ๗
       ๑๖๓
- ๗.๑๗ ตัวอย่างคำ�ที่ไม่สุภาพและคำ�สุภาพ  
       ๑๖๕
- ๗.๑๘ ตัวอย่างประโยคหรือข้อความที่เปลี่ยนคำ�ภาษาพูดเป็นภาษาเขียน ๕๐ คำ�            ๑๖๗
- ๗.๑๙ ตัวอย่างคำ�ที่ใช้ลักษณะนามถูกต้อง
       ๑๖๙
บรรณานุกรม

(ข)

สารบัญ

   

       ๑๗๗

บทที่ ๑
หลักภาษาและการใช
ภาษาไทย

บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๑

๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๑
หลักภาษาและการใชภาษาไทย
๑. หลักภาษาและการใชภาษาไทย
๑.๑ ความสําคัญของภาษาไทย
ภาษาไทย คือ ระบบสัญลักษณที่คนไทยสราง หรือกําหนดขึ้นเพื่อใชสื่อสารกัน ในสวน
ที่เปนภาษาพูดนั้นมีมานาน ไมปรากฏวาเริ่มมีภาษาไทยตั้งแตเมื่อใด แตในภาษาเขียนแบบปจจุบันนั้น
ปรากฏหลักฐานวา พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐตวั อักษรไทยขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. ๑๘๒๖ มีการปรับ
เปลี่ยนพัฒนาและใชกันมานานกวา ๗oo ป จนเปนภาษาประจําชาติ และปรากฏเปนลักษณะเฉพาะขึ้น
หลายประการ

๑.๒ ลักษณะเดนของภาษาไทย
ผูเ ชีย่ วชาญทางภาษาไทยหลายๆ ทาน เชน กําชัย ทองหลอ (๒๕๕o) ผะอบ โปษะกฤษณะ
(๒๕๔๑) กําธร สถิรกุล (๒๕๓o) ไดกลาวถึงลักษณะที่โดดเดนของภาษาไทย พอประมวลได ดังนี้
๑. มีตวั อักษรเปนของตนเอง ภาษาไทยของเรานอกจากจะมีภาษาพูดของตนเองแลวยัง
มีตัวอักษรไทยซึ่งประกอบดวย สระ พยัญชนะ และวรรณยุกตอีกดวย และที่พิเศษกวาอีกหลายภาษา คือ
เรามีตวั เลขไทยของเราเองดวย ซึง่ กลุม ชนหลายกลุม มีแตภาษาพูด ไมมภี าษาเขียน และหลายภาษาทีใ่ ช
กันอยูในโลกนี้ มีภาษาเขียนแตไมมีตัวอักษรของตนเอง เชน ภาษาเวียดนาม ใชตัวอักษรโรมัน เปนตน
๒. มีตวั อักษรจํานวนมาก ตัวอักษรในภาษาไทยของเราทีน่ าํ มาสรางเปนเสียงและถอยคํา
เพื่อใชสื่อสารกันมีรวมกันถึง ๖๙ ตัว ไดแก พยัญชนะ ๔๔ ตัว สระอีก ๒๑ รูป (นํามาสรางเปนเสียงสระได
๓๒ เสียง) และวรรณยุกต อีก ๔ รูป ซึ่งมากกวาตัวอักษรในภาษาอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษ มีตัวอักษรทั้ง
สระ และพยัญชนะรวมกัน ๒๖ ตัวเทานั้น และไมมีวรรณยุกต
๓. เปนภาษาในตระกูลคําโดด ภาษาในตระกูลคําโดด หมายถึง ภาษาที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปคําไปตามคําอื่นๆ เมื่อนํามาเขาประโยค คือ แตละคําเปนอิสระ ไมวาจะใชทําหนาที่ใดๆ
ในประโยคก็จะยังคงเปนคําเดิมไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งตางจากภาษาตระกูลอื่นๆ จะมีการเปลี่ยนรูปคําเมื่อใช
ในประโยค เชน กุมาร กุมารา กุมารี กุมารัสสะ ในภาษาบาลี do does did done ในภาษาอังกฤษ เปนตน
๔. คําไทยแทสวนมากเปนคําพยางคเดียว คําไทยที่ใชกันมาแตเดิมสวนมากจะมีพยางค
เดียว เชน ตา หู คิ้ว แขน ขา ตับ ปอด ไป มา ทํา แบก ขุด จับ วิ่ง วัว ควาย ชาง มา หมู เปด เรือ
เกวียน ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม พูด คิด คน พอ แม พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย เปนตน
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๓

๕. คําไทยแทมีตัวสะกดตรงตามมาตรา การสะกดคําในภาษาไทย มี ๙ แม คือ แม ก
กา และมีเสียงตัวสะกดทายเสียงอีก ๘ แม ไดแก กก กง กด กน กบ กม เกย และ เกอว ซึ่งตัวสะกดใน
แตละแมมีดังนี้ แมกก ไดแก ก ข ค ฆ แมกง ไดแก ง แมกด ไดแก จ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด
ต ถ ท ธ ศ ษ ส แมกน ไดแก ญ ณ น ร ล ฬ แมกบ ไดแก บ ป พ ฟ ภ แมกม ไดแก ม แม
เกย ไดแก ย และแมเกอว ไดแก ว
คําไทยแทจะมีตัวสะกดตรงตามมาตรา คือ แมกก ใช ก เปนตัวสะกด แมกง ใช ง แม
กด ใช ด แมกน ใช น แมกบ ใช บ แมกม ใช ม แมเกย ใช ย และแมเกอว ใช ว เปนตัวสะกด เชน
แบก วิ่ง ขุด แขน จับ มุม ควาย นิ้ว คําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราเปนคําที่เรายืมมาจากภาษาอื่น
คําไทยแทจงึ มีตวั สะกดทายพยางคเพียงตัวเดียว และเมือ่ นําคําในภาษาอืน่ ทีม่ เี สียงตัวสะกดหลายเสียงมา
ใชเราก็ใสเครื่องหมาย ทัณฑฆาต ฆาเสียงที่ไมตองการออกหรือที่เราเรียกวาตัวการันตนั่นเอง
๖. มีลักษณนาม คําในภาษาไทยเมื่อเปนจํานวนนับ จะมีคํานามที่บอกถึงลักษณะ เชน
จาน ๒ ใบ, กระดาษ ๔ แผน, ฟุตบอล ๕ ลูก, ป ๑ เลา, พลุ ๖ ดอก, งาชาง ๒ กิ่ง, ไขเปด ๑o ฟอง,
ไก ๒ ตัว, เข็มกลัด ๔ อัน ฯลฯ
๗. เปลีย่ นตําแหนงคํา ความหมายเปลีย่ น ดังทีก่ ลาวแลว ภาษาไทยเปนภาษาในตระกูล
คําโดด คือ ไมวา จะอยูใ นตําแหนงใดของประโยค หรือ ทําหนาทีใ่ ดก็จะเขียนสะกดคงเดิม การวางตําแหนง
คําจึงมีความสําคัญตอความหมาย เมื่อตําแหนงคําเปลี่ยน ความหมายของประโยคจะเปลี่ยนดวย เชน
เขาทํางานใหเธอ เธอทํางานใหเขา
เขาใหเธอทํางาน เธอใหเขาทํางาน
เธอใหงานเขาทํา เขาใหงานเธอทํา ฯลฯ
๘. คําเดียวมักมีหลายความหมาย มีคําหลายคําในภาษาไทยที่มีความหมายหลายอยาง
ซึ่งจะรูความหมายไดจากคําแวดลอม หรือ บริบท เชน กา อาจหมายถึง ภาชนะชนิดหนึ่ง นกชนิดหนึ่ง
การทําเครื่องหมาย ดังในประโยคตอไปนี้ มีกาตมนํ้าอยูบนเตา กาบินมาไวๆ เขากาเครื่องหมายถูกหนา
ขอความ
๙. อักษรบางตัวสื่อความหมายได มีตัวอักษรบางตัวจะมีความหมายไปในทางเดียวกัน
เชน
คําที่ประสม กับสระ เ มักมีความหมายวา “ไมตรง” เชน เก เข เฉ เซ เป เห ฯลฯ
คําที่มี คล เปนพยัญชนะตน มักมีความหมายที่บอกถึงอาการ “ไมนิ่ง” เชน คลี่
คลาย คลึง คลํา โคลง คลาน คลอเคลีย ฯลฯ
คําที่มี ง เปนพยัญชนะตน มักมีความหมายไปในทางลบ เชน งก งง โง งุนงาน
งวง เหงา หงอย ฯลฯ
๑o. มีคําขยายมาก ในภาษาไทยจะมีคําวิเศษณที่บอกอาการ ลักษณะ หรือสภาพที่ตาง
กันไดมาก ดังตัวอยางตอไปนี้
คําบอก รส เชน เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม กรอย ฝาด เฝอน ปรา ขม ขื่น เปนตน และ
๔
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อาจมีคําขยายตอไปอีก เชน เปรี้ยวจี๊ด หวานเจี๊ยบ เค็มป หวานปะแลมๆ ฯลฯ
คําที่บอกถึงกลิ่นเหม็น เชน เหม็นเปรี้ยว เหม็นบูด เหม็นเนา เหม็นหืน เหม็นเขียว
เหม็นสาบ เหม็นตุๆ เปนตน
คําบอกถึงลักษณะการตีระนาด เชน กรอ เก็บ ขยี้ เปนตน
๑๑. เปนภาษาเสียงดนตรี ภาษาไทย เสียงวรรณยุกตจะบอกความหมาย คําในภาษา
ไทยจึงมีระดับเสียงสูง ตํ่า คลายลักษณะของเสียงดนตรี เชน เขาเคยพาเด็กๆ ไปเที่ยวดูดอกไมสวยๆ
ขายนานานา สมศรีเปนสาวสวยชอบใสรองเทาสนสูง สวมเสื้อสีสม
๑๒. มีระดับของภาษา ระดับภาษาในภาษาไทย นอกจากจะมีระดับของความเปน
ทางการเหมือนภาษาทั่วไปแลว ยังมีระดับทางสังคม หรือระดับบุคคลอีกดวย เชน มีราชาศัพท มีศัพท
สําหรับพระ การเรียกสรรพนามแบบญาติ นอกจากนี้ยังมีภาษาที่ใชในบทรอยกรอง หรือบทกวี เปนภาษา
อีกระดับหนึ่งดวย

๑.๓ ถอยคําในภาษาไทย
ถอยคํา คือ เสียงที่มีความหมาย เกิดจากหนวยเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกตมา
ประสมกันแลวเกิดเปนเสียงที่มีความมายขึ้น เชน /บ/ /เ/ /น/ เสียงวรรณยุกตสามัญออกเสียงวา เบน
หมายถึง ออกจาก หรือทําใหออกจากแนวเดิม ฉะนั้น ถอยคําจึงประกอบดวยเสียงกับความหมาย
๑. เสียง เสียงของคําในภาษาไทยเกิดจากหนวยเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ซึ่งทํา
หนาที่ตางๆ ดังนี้
๑.๑ หนวยเสียงพยัญชนะ ในภาษาไทยทําหนาที่เปนพยัญชนะตน และตัวสะกด
ในการประสมคํา หนวยเสียงพยัญชนะพื้นฐานในภาษาไทยมี ๒๑ หนวยเสียง ไดแก /ก/ /ค/ /ง/ /จ/ /
ช/ /ย/ /ด/ /ต/ /ท/ /น/ /บ/ /ป/ /พ/ /ฟ/ /ม/ /ร/ /ล/ /ว/ /ส/ /ฮ/ /อ/
หนวยเสียงพยัญชนะ เมื่อทําหนาที่เปนพยัญชนะตน อาจมีการรวมกันเปน
หนวยเสียงเดียวที่ตองออกเสียงพรอมกัน คือ คําที่เปนคําควบกลํ้าตางๆ เชน กราบ /กร/ กลุม/กล/
แกวง/กว/ ครับ/คร/ คลอง/คล/ ขวิด/ขว/ เปรี้ยว/ปร/ เปนตน
หนวยเสียงพยัญชนะ เมื่อทําหนาที่เปนตัวสะกด จะเปนตัวสะกดได ๘ เสียง ไดแก
เสียง /ก/ มี ๔ ตัว ไดแก ก ข ค ฆ
เสียง /ง/ มี ๑ ตัว คือ ง
เสียง /ด/ มี ๑๖ ตัว ไดแก จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ
ษ ส
เสียง /น/ มี ๖ ตัว ไดแก ญ ณ น ร ล ฬ
เสียง /บ/ มี ๕ ตัว ไดแก บ ป พ ฟ ภ
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๕

เสียง /ม/ มี ๑ ตัว คือ ม
เสียง /ย/ มี ๑ ตัว คือ ย
เสียง /ว/ มี ๑ ตัว คือ ว
๑.๒ หนวยเสียงสระ ในภาษาไทยทําหนาที่ประสมกับหนวยเสียงพยัญชนะ ใหออกมา
เปนเสียงหรือพยางคได มีหนวยเสียงพื้นฐาน ๑๘ เสียง ดังนี้
ระดับริมฝปาก/ตําแหนงลิ้น
หนา
สูง
/อิ/ /อี/
กลาง
/เอะ/ /เอ/
ตํ่า
/แอะ/ /แอ/

กลาง
/อึ/ /อื/
/เออะ/ /เออ/
/อะ/ /อา/

หลัง
/อุ/ / อู/
/โอะ/ /โอ/
/เอาะ/ /ออ/

นอกจากหนวยเสียงสระพื้นฐาน ๑๘ เสียง ดังกลาวแลว ยังมีหนวยเสียงสระที่เกิดจาก
การประสมของสระสูงทั้ง ๖ เสียง กับหนวยเสียง /อะ/ /อา/ เปนเสียงสระอีก ๖ เสียง ไดแก /เอียะ/,
/เอีย/, /เอือะ/, /เอือ/ , /อัวะ/ และ /อัว/ ซึ่งเกิดจาก /อิ/+/อะ/,/อี/+/อา/, /อึ/+/อะ/, /อื/+/อา/, /
อุ/+/อะ/, /อู/+/อา/ ตามลําดับ
๑.๓ หนวยเสียงวรรณยุกต เปนหนวยเสียงที่ทําใหเกิดระดับสูงตํ่าในการออกเสียงของ
พยางค ในภาษาไทยมี ๕ หนวยเสียง คือ /สามัญ/ /เอก/ /โท/ /ตรี/ และ /จัตวา/
เมื่อนําหนวยเสียงทั้งสามชนิดมาประสมกันก็จะเกิดเปนเสียง หรือพยางคขึ้น เสียง
ที่มีความหมายใชสื่อสารในภาษาได เรียกวา ถอยคํา แตถาไมมีความหมาย ก็ไมนับวาเปนถอยคํา
๒. ความหมาย ความหมายของถอยคํา เกิดจากการตกลงและยอมรับของคนสวนใหญใน
สังคม ความหมายของถอยคํามีทั้งที่สัมพันธกับเสียง และไมสัมพันธกับเสียง
ภาษาไทยเปนภาษาในตระกูลคําโดด คําคําเดียวมักมีหลายความหมายและอาจทําหนาที่
ไดหลายอยาง ตองดูที่บริบท (ขอความแวดลอม)
ความหมายของถอยคําอาจแบงเปน ๒ แบบ ดังนี้
๑) ความหมายเฉพาะ คือ ความหมายประจําคํานั้นๆ แบงเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ ๑ ความหมายตามตัวกับความหมายเชิงอุปมา คําในภาษาไทยนอกจาก
คําๆ หนึง่ จะมีหลายความหมายแลวยังมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบหรือความหมายอุปมาอีกดวย เชน
คําวา กา นอกจากจะมีความหมายวา ภาชนะชนิดหนึ่ง นกชนิดหนึ่ง และ การทําเครื่องหมาย แลว ยัง
หมายถึงผูที่ตํ่าศักดิ์ ไดอีกดวย เชน ในประโยคที่วา “เธอเปนหงส ฉันเปนกา” หรือ “เดี๋ยวนี้เธอเปนดาว
ไปแลว” ดาว ในประโยคนี้หมายถึงคนเดน เทียบกับความเดนของดวงดาว เปนตน
ตัวอยางคําที่มีความหมายในเชิงอุปมาที่เปนที่รูจักกันแพรหลาย เชน
เรือจาง
หมายถึง ครู
รั้วของชาติ
หมายถึง ทหาร
๖
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กระดูกสันหลังของชาติ
หมายถึง ชาวนา
สาวฉันทนา
หมายถึง พนักงานหญิงในโรงงาน
แมงดา
หมายถึง ชายที่อาศัยผูหญิงเลี้ยงชีวิต
กาฝาก
หมายถึง ผูที่อาศัยและเอาเปรียบคนอื่น
ลักษณะที่ ๒ ความหมายนัยตรงกับความหมายนัยประหวัด ถอยคําที่ใชกันในภาษาไทย
นอกจากจะสื่อความตรงตามความหมายที่ระบุไวในพจนานุกรมเปนที่เขาใจกันโดยทั่วๆ ไป บางครั้งอาจ
เกิดความหมายที่ทําใหสื่อไปในทางอื่น หรือเปนอยางอื่นได ทั้งโดยเจตนาของผูสงสาร หรือโดยความคิด
ของผูรับสารเองก็ได เชน
เขามีบานเล็ก
มีนัยวา เขามีภรรยานอย
เขาถางขานั่งเกาอี้สองตัว มีนัยวา เขาควบ ๒ ตําแหนงหนาที่
๒) ความหมายเทียบเคียง คือ ความหมายที่เปรียบเทียบกับคําอื่น ซึ่งอาจเทียบกับคํา
ใน ๔ กลุม ดังนี้
กลุมที่ ๑ เทียบกับกลุมที่มีความหมายเหมือนกัน เชน กิน เสวย รับประทาน ฉัน
บริโภค ฯลฯ คําที่มีความหมายเหมือนกัน ดังกลาวอาจจะใชตางกันตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑) ระดับของความเปนทางการ เชน คําวา โรงหนัง ถาภาษาทางการใชวา
โรงภาพยนตร เปนตน
๒) ความสุภาพ เชน คําวา หัว ถาคําสุภาพใชวา ศีรษะ เปนตน
๓) วัยและสถานภาพของบุคคล เชน คําวา “หมํา่ ” ในความหมายวา กิน ใชเฉพาะ
กับเด็กๆ เทานั้น หรือเรามีคําราชาศัพท คําที่ใชเฉพาะพระภิกษุ เปนคําที่ใชกับบุคคลตามสถานภาพ
๔) ภาษาการประพันธ คําบางคําใชในภาษาของการประพันธเทานั้น เชน วิหค,
สุริยา, มาลี, นภา, มัจฉา, กระแสสินธุ, ธารธารา เปนตน
กลุมที่ ๒ เทียบกับคําที่มีความหมายตรงขาม มี ๒ แบบดังนี้
๑) ตรงขามกันโดยความหมาย เชน ทิวา–ราตรี, สุจริต–ทุจริต, ดี-ชั่ว ฯลฯ
๒) ตรงขามกันโดยเติมปฏิเสธ เชน ได-ไมได, เปน-ไมเปน, ธรรม-อธรรม, กตัญูอกตัญู, มนุษย-อมนุษย ฯลฯ
กลุมที่ ๓ เทียบกับคําที่มีความหมายรวมกัน เปนกลุมคําที่มีความหมายตางกันอยู
บาง แตมีลักษณะบางอยางรวมกันอยู เชน
ตัด-หั่น-สับ-เฉือน-บาด-แล-เถือ
ลักษณะรวมคือ ทําใหขาด
ดัน-ผลัก-ไส-ถีบ
ลักษณะรวมคือ ทําใหหางออกไป
ออนโยน ออนหวาน ออนชอย ลักษณะรวมคือ ความไมแข็งกระดาง
กลุมที่ ๔ เทียบกับกลุมคําที่มีความหมายกวางหรือแคบตางกัน เปนคําที่อยูในกลุม
ของคําที่มีความหมายครอบคลุมคําอื่นๆ เชน
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๗

ชีวิตชนิดหนึ่ง

คะนา-ผัก-พืช-สิ่งมีชีวิต คะนาเปนผักชนิดหนึ่ง ผักคือพืชชนิดหนึ่ง พืชคือสิ่งมี

ดินสอ ยางลบ ปากกา เปนคําที่มีความหมายในกลุม เครื่องเขียน
จะเห็นไดวา ความหมายของคําในภาษาไทยมีความซับซอนอยูม าก การใชถอ ยคํา
จึงตองเรียนรู ศึกษาใหเขาใจความหมายที่ถูกตองและใชใหตรงตามวัตถุประสงค

๑.๔ การอานและการเขียนคําไทย
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา การที่จะอาน เขียน ภาษาไทยใหถูกตองทุกคํานั้นเปนเรื่องที่
ยากมาก เพราะภาษาไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีการรับเอาถอยคําในภาษาอื่นๆ เขา
มาใชในภาษาไทยอยูเสมอ ทําใหเกิดหลักการในการอาน และการเขียนขึ้นหลายประการ เชน
กําเนิด อานวา กํา-เหนิด
กําราบ อานวา กํา-หราบ ตามหลักอักษรนํา
คณบดี อานวา คะ-นะ-บอ-ดี
สมณะ อานวา สะ-มะ-นะ ตามหลักการอานเรียงพยางค
พลศึกษา อานวา พะ-ละ-สึก-สา
อุบัติเหตุ อานวา อุ-บัด-ติ-เหด ตามหลักการอานคําสมาส
พลความ อานวา พน-ละ-ความ
รอมรอ อานวา รอม-มะ-รอ ตามหลักตามความนิยม
ผรุสวาท อานได ๒ แบบ อานวา ผะ-รุ-สะ-วาด ตามหลักการอานเรียงพยางค
หรือจะ อานวา ผะ-รุด-สะ-วาด ตามหลักการอานตามความนิยมก็ได
จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวา มีหลักการในการอานอยูห ลายประการซึง่ ยอมสรางปญหา
แกผใู ชวา คําใดควรใชในหลักการอานใด ซึง่ ราชบัณฑิตยสถานผูม หี นาทีก่ าํ หนดมาตรฐานในการอาน และ
การเขียนหนังสือไทย ไดเขียนถึงปญหา และไดแนะนําไวในหนังสือ “อานอยางไรและเขียนอยางไร” วา
“...ภาษาไทยมีทงั้ ภาษาพูดและภาษาเขียน โดยเฉพาะภาษาเขียนนัน้ ไดมภี าษาตางประเทศ
เขามาปะปนอยูมาก ทั้งภาษาบาลี สันสกฤต มอญ เขมร จีน อาหรับ ภาษาฝรั่ง และภาษาอังกฤษ
ฯลฯ บางคําเราก็ออกเสียงตามสําเนียงเดิมของเขา บางคําเราก็นํามาปรับใชใหเขากับลิ้นของเรา บางคํา
เราก็อานตามหลัก บางคําเราก็อาน ตามความนิยม หรือบางคําก็อานทั้งตามหลัก และตามความนิยม
เชน ภรรยา อานวา พัน-ยา (ตามหลัก) หรือ พัน-ระ-ยา (ตามความนิยม) ก็ได แตโดยทั่วๆ ไปแลว เรา
ควรยึดหลักไวกอนเพื่อใหเกิดเอกภาพในการอาน...” (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑)
สวนในเรื่องการเขียนนั้น ราชบัณฑิตยสถานก็ไดมีคําชี้แจง ไวดังนี้
“...ในระหวางภาษาพูด กับภาษาเขียนนั้น ปญหาที่มีมากที่สุดก็คือ ภาษาเขียน วาควรจะ
เขียนอยางไรจึงจะถูกตามพจนานุกรม ในการพูดนั้น แมจะพูดผิดเพี้ยนกันไปบางก็พอฟงเขาใจ แตในการ
๘

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เขียน กอนที่จะมี ปทานุกรม หรือพจนานุกรมออกมาเปนทางราชการ คําบางคําอาจเขียนไมเหมือนกัน
หรือเขียนไมตรงกัน เชนคําวา ละคร เดิมเขียนกันเปนหลายรูป คือ เขียนเปน ละคร ก็มี ลคร ก็มี ละ
คอน ก็มี เพื่อใหเกิดเอกภาพในการเขียนเปนมาตรฐานเดียวกัน ไมลักลั่น และถูกตองตามอักขรวิธีของ
ไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จึงกําหนดใหเขียนเพียงรูปเดียวคือ ละคร...” (ราชบัณฑิตยสถาน
๒๕๕๔ : ๘๖)
จากคําชี้แจงของราชบัณฑิตยสถานทั้งสองเรื่องดังกลาว สรุปไดวา นอกจากผูใชภาษา
ไทยจะตองศึกษาอักขรวิธี และหลักการอาน การเขียนภาษาไทยตางๆ แลว ควรที่จะไดตรวจสอบกับ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานดวย
อนึ่ง การอานมากๆ การตรวจสอบแกไขบอยๆ ยอมจะชวยใหการอานและการเขียนได
ถูกตอง คลองแคลว ชํานาญมากขึ้น

๑.๕ รูป เสียง สระ พยัญชนะ
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทย เปนเอกลักษณของชาติโดดเดนกวาภาษาอื่นใด คน
ไทยจําเปนตองศึกษาภาษาไทยใหเขาใจ สามารถนําไปใชอยางถูกตอง เบื้องตนควรศึกษาเรื่อง สระ
พยัญชนะ และวรรณยุกตใหเขาใจ และจดจําไดดังนี้
สระ อานวา สะ – หระ พจนานุกรมแปลวา เสียง หรือ ตัวอักษรที่เปนคนละพวกกับ
พยัญชนะ สระมีเสียงเปนของตัวเอง แตไมสามารถอยูโ ดดเดีย่ วได ตองอาศัยพยัญชนะเปนทีอ่ ยู (พยัญชนะ
อยูโดดเดี่ยวได แตไมมีเสียงเปนของตัวเอง ตองอาศัยเสียงจากสระ)
๑. ะ
๒. อั
๓. ก็
๔. า
๕. อิ
๖. อ
๗. อํ
๘. อื
๙. อุ
๑๐. อู
๑๑. เ

สระภาษาไทย มี ๒๑ รูป ๓๒ เสียงดังนี้
เรียกวา วิสรรชนีย
๑๒. โ
เรียกวา
,,
ไมผัด, ไมหันอากาศ
๑๓. ใ
,,
,,
ไมไตคู
๑๔. ไ
,,
,,
ลากขาง
๑๕. อ
,,
,,
พินทุอิ
๑๖. ว
,,
,,
ฝนทอง
๑๗. ย
,,
,,
หยาดนํ้าคาง
๑๘. ฤ
,,
,,
ฟนหนู
๑๙. ฤา
,,
,,
ตีนเหยียด
๒๐. ฦ
,,
,,
ตีนคู
๒๑. ฦา
,,
,,
ไมหนา

ไมโอ
ไมมวน
ไมมลาย
ตัว ออ
ตัว วอ
ตัว ยอ
ตัว รึ
ตัว รือ
ตัว ลึ
ตัว ลือ

บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๙

เสียงสระในภาษาไทยมี ๓๒ เสียง คือ
สระเดี่ยว (สระแท ๑๘ เสียง ) มี ๙ คูดังนี้
เสียงสั้น
เสียงยาว
อะ
อา
อิ
อี
อึ
อื
อุ
อู
เอะ
เอ
เอาะ
ออ
เออะ
เออ
แอะ
แอ
โอะ
โอ
สระประสม มี ๖ เสียง คือ
เสียงสั้น
เสียงยาว
เอียะ (อิ + อะ)
เอีย (อี + อา)
เอือะ (อึ + อะ)
เอือ (อือ + อา)
อัวะ (อุ + อะ)
อัว (อู + อา)
สระเกิน (มีเสียงพยัญชนะประสมอยูดวย) มี ๘ เสียง ดังนี้
อํา
อะ กับ มะ
ไ, ใอ
อะ กับ อี และ ย
เอา
อา กับ อู และ ว
ฤ
ร กับ อึ
ฤา
ร กับ อื
ฦ
ล กับ อึ (ไมมีใชแลว)
ฦา
ล กับ อื (ไมมีใชแลว)
พยัญชนะ พยัญชนะไทยแบงไดดังนี้
พยัญชนะไทย มี ๔๔ รูป (ใชจริง ๔๒ รูป) ๒๑ เสียง คือ
๑. ก
๒. ข ค ฆ
๓. ง
๔. จ
๕. ฉ ช ฌ
๖. ด ฎ
๑๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๗. ต ฏ
๘. ถ ท ธ ฑ ฐ ฒ
๙. น ณ
๑๐. บ
๑๑. ป
๑๒. ผ พ ภ
๑๓. ฝ ฟ
๑๔. ม
๑๕. ย ญ
๑๖. ร
๑๗. ล ฬ
๑๘. ว
๑๙. ส ซ ศ ษ
๒๐. ห ฮ
๒๑. อ (ถือวาไมมีเสียง ใหเปนที่อาศัยของสระ)
พยัญชนะควบกลํ้า (อักษรควบ) มี ๓ ตัว คือ ร ล ว มี ๒ อยาง
๑. อักษรควบแท คือ ออกเสียงทั้งสองตัวพรอมกัน
๒. อักษรควบไมแท คือ ออกเสียงตัวหนาตัวเดียว หรือเปลี่ยนเสียงเปนเสียง
พยัญชนะอื่น เชน จริง ศรี ทราบ ทราย สราง สรอย เปนตน
พยัญชนะที่ทําหนาที่เปนตัวสะกดมี ๘ แม คือ แม กง กน กม เกย เกอว กก กด
กบ

๑.๖ การสรางคํา
๑. คํามูล คือ คําเดียวที่ไมไดประสมกับคําอื่น มีความหมายชัดเจน ความหมายเดียวมี
๑ พยางค หรือมากพยางคก็ได เชน
คํามูล ๑ พยางค หมู หมา กา ไก ชาง มา วัว ควาย คน เรา เขา ฉัน เธอ ทาน
พี่ ปา นา อา พอ ลุง ปู ยา ตา ยาย ผม ขน เล็บ ฟน แขน ขา มือ เทา
คํามูล ๒ พยางค เชน จมูก ศีรษะ วิหค วิฬาร มูสิก บิดา มารดา เสมอ สะดวก
สบาย กระทะ ทะเล มหา เสมอ สติ เสวย อาหาร คณะ คะเน คะนึง สนุก สนาน
คํามูล ๓ พยางค เชน นาฬกา วิทยา สุนิสา วิหิงสา รัตนา อานุภาพ อธิบาย
คํามูล ๔ พยางค เชน กระบุม กระบาม กระบิดกระบวน กระปรีก้ ระเปรา กระปอ กระแป
กระปุมกระปา ขยะแขยง ละลํ่าละลัก ทะมัดทะแมง
๒. คําประสม คือ การนําคํามูลตั้งแต ๒ คํามารวมกันเกิดคําใหม ความหมายใหม เชน
ลูกเสือ แมบาน พอบาน พอเลี้ยง แมครัว หางเสือ (เรือ) หลักฐาน ทุนทรัพย กองเพลิง นายหาง
เด็กปม
๓. คําซอน คือ คํามูล ๒ คําที่มีความหมายคลายกันมารวมกันซอนเขาคูกัน เชน
๑) คําชอนเพื่อความหมาย
(ความหมาย อุปมา) เชน อยูกิน อุมชู คํ้าจุน เลี้ยงดู
(ความหมายกวางขึ้น) เชน พี่นอง เงินทอง ลูกหลาน
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๑๑

(ความหมายแคบลง) เชน ใจคอ ดื้อดึง เงียบเชียบ
(ความหมายคงเดิม) เชน อวนพี ผูคน ภูเขา
๒) คําซอนเพื่อเสียง
๑. เสียงสระระดับเดียวกัน เชน จริงจัง ชิงชัง ขึงขัง ทึกทัก รุงรัง ซุม ซาม
๒. ซอนกับคําภาษาอื่นๆ เชน ซากศพ สินทรัพย ถิ่นฐาน นงเยาว ใบ
หวย เจาสัว เด็กปม สุขสงบ นักธรรม
๔. คําซํ้า คือ คําเดียวกัน ๒ คํา ทั้งเสียงและความหมายใหใชๆ แทนคําที่มาประสม
เชน เด็กๆ หนุมๆ สาวๆ ดําๆ แดงๆ ขาวๆ นุมๆ เบาๆ ปลาเปนๆ นํ้าอุนๆ ผาขาดๆ เราๆ
ทานๆ งายๆ ชาๆ เร็วๆ เฉยๆ ดีๆ สดๆ รอนๆ ซํ้าประโยค เชน ซื้อเปนรอยๆ แกวแตกเปน
เสี่ยงๆ วัดที่เปนตอนๆ
๕. คําพองเสียง คือ คําที่อานเสียงเหมือนกัน แตความหมายตางกัน เชน กัน กรรณ
กัณฑ กัลป กัณฐ การ กาล กาฬ กาน กานต กาญจน จัน จันทน จันทร จรรย บาด บาตร
บาตร บาท พัน พันธ พันธุ พรรณ
๖. คําพองรูป คือ คําที่มีรูปเหมือนกัน คือ เขียนเหมือนกันแตอานตางกัน และความ
หมายตางกัน เชน
กรอด อานวา กรอด
หมายถึง ผอมลง เซียวลง
อานวา กะ-หรอด หมายถึง ชื่อนกชนิดหนึ่ง เรียกวา นกกรอด
กรี อานวา กรี
หมายถึง กระดูกแหลมที่หัวกุง เชน กุงมีกรีอยูที่หัว
อานวา กะ-รี
หมายถึง ชาง เชน พญากรีมีงายาวงาม
เสมา อานวา เส-มา
หมายถึง ใบเสมาบอกเขตโบสถ
อานวา สะ-เหมา หมายถึง หญา
เขมา อานวา เข-มา
หมายถึง สบายใจ
อานวา ขะ-เหมา หมายถึง ชื่อโกศ ชนิดหนึ่ง เปนเครื่องยาไทย
๗. คําสมาส คือ คําที่เกิดจากการนําคําบาลี หรือสันสกฤตตั้งแต ๒ คําขึ้นไปมาประสม
กันตามวิธกี ารของคําสมาส โดยไมมกี ารเปลีย่ นแปลงคําศัพท และเกิดความหมายใหมแตยงั รักษาเคาความ
เดิมอยู คําสมาสที่ใชในภาษาไทย มีหลักสังเกตดังนี้
๑) เกิดจากคําภาษาบาลี ทั้ง ๒ คํา แปลจากคําหลังไปคําหนา เชน
สาธุชน
แปลวา คนดี
ปยราช
แปลวา พระราชาผูเปนที่รัก
ราชธานี
แปลวา เมืองแหงพระราชา
วีรชน
แปลวา คนเกงคนกลา
สังฆเภท เอกภาพ สหกรณ สุนทรพจน มหาราช วีรชน มหาชน วรพจน
๑๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จิตวิทยา โจรกรรม

๒) คําสมาสที่เกิดจากคําภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต เชน
ปยมิตร
แปลวา มิตรผูเปนที่รัก
ทศมาส
แปลวา เดือนสิบ
หัตถกรรม แปลวา การงานที่ทําดวยมือ
ราชบุตร
แปลวา บุตรของพระราชา
พุทธบุตร
แปลวา บุตรของพระพุทธเจา
กิจกรรม พุทธธรรม จิตแพทย สังฆกรรม บรมศาสดา ธุรกรรม มหกรรม

๓) คําสมาสที่เปนภาษาสันสกฤตทั้ง ๒ คํา เชน
มนุษยศาสตร แปลวา ความรูเรื่องมนุษย
ทศพักตร
แปลวา สิบหนา
ทศกัณฐ
แปลวา สิบคอ
ทศกัณฑ
แปลวา ตอนที่สิบ ( กัณฐที่สิบ )
๔) คําภาษาบาลี หรือ สันสกฤต ที่มีคําวา พระ นําหนา ถือวาเปนคําสมาส เชน
พระธรรม พระชนก
พระมหา
พระราช
พระพักตร
พระเนตร
พระกรรณ พระอุระ
พระนาม
พระอินทร
๘. คําสนธิ คือ คําภาษาบาลี หรือภาษาสันสกฤตตั้งแต ๒ คําขึ้นไปมาประสมกันตาม
วิธีการของสนธิ คือเชื่อมเขาดวยกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงคําศัพท แบงเปน ๓ ประเภท มีหลักการสังเกต
ดังนี้
๑) สระสนธิ คือ การเชื่อมดวยสระ คือคําหนามีสระหลัง เชื่อมกับ คําหลังที่มีสระ
หนา เชน
วิทย กับ อาลัย
เปน วิทยาลัย
คุรุ กับ อุปกรณ
เปน คุรูปกรณ
รังสี กับ อากร
เปน รังสิยากร
ดารา กับ อากร
เปน ดารากร
ภูมิ กับ อินทร
เปน ภูมินทร
คช กับ อินทร
เปน คชินทร
เทว กับ อินทร
เปน เทวินทร
พรหม กับ อินทร
เปน พรหมินทร
นร กับ อินทร
เปน นรินทร
๒) พยัญชนะสนธิ คือ การเชื่อมคําดวยพยัญชนะ ศัพทที่มี น การันต เมื่อสนธิกับคํา
อื่น ใหตัด น ทิ้งเสีย เชน
ราชนฺ กับ ปุตร เปน ราชบุตร
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๑๓

กามนฺ กับ เทพ เปน กามเทพ
๓) นิคหิตสนธิ คือ การเชื่อมคําที่มีนิคหิต อยูคําหนา เชน
สํ
กับ เกต เปน สังเกต
สํ
กับ ขาร เปน สังขาร
สํ
กับ ญา เปน สัญญา
สํ
กับ จร เปน สัญจร
สํ
กับ ฐาน เปน สัณฐาน
สํ
กับ ดาน เปน สันดาน
สํ
กับ พันธ เปน สัมพันธ

๑.๗ ประโยคในภาษาไทย
๑. ความหมายของประโยค
ประโยค (ประโหฺยก) หมายถึง คําพูดหรือขอความที่ไดความบริบูรณตอนหนึ่งๆ,
อาการสําหรับประกอบ, ความเพียร (ส. ปฺรโยค) ประโยคนักธรรม, ชั้นนักธรรม เชน นักธรรมตรี, ประโยค
บาลี ชั้นแหงความรูภาษาบาลีแบงเปนชั้นๆ มี ๙ ชั้น เชน เปรียญ ๓ ประโยค,
ประโยคประธาน, ประโยคสัมปทา การถึงพรอมดวยความเพียร (พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน)
สรุปไดวา
ประโยค หมายถึง คําพูดหลายๆ คํารวมกันเปนกลุมคํา ถาใจความไมสมบูรณเรียก
วากลุมคํา ถาใจความสมบูรณเรียกวา ประโยค เชน นกบิน นกสีนํ้าตาลบิน สะพานลอยอยูตรงสี่แยก
สะพานลอยสูงและยาวอยูตรงสี่แยก เปนตน
๒. องคประกอบของประโยค
ประโยค คือ ขอความที่ประกอบดวยสวนสําคัญ ๒ สวน คือ ภาคประธานและ
ภาคแสดง และนอกจากนั้น ประโยคยังประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
บทประธาน บทขยายประธาน บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม บทขยายกรรม
คําเชื่อม คําบุพบท บทเติมเต็ม
ประโยค แบงเปน ๓ ประเภท คือ
๑. ประโยคความเดียว (เอกัตถประโยค)
๒. ประโยคความรวม (อเนกัตถประโยค)
๓. ประโยคความซอน หรือประโยคคาบเกี่ยว (สังกรประโยค สัง-กอ-ระ)

๑๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๑. เอกัตถประโยค
เอกัตถประโยค คือ ประโยคที่มีเนื้อความเดียว มีบทกริยาสําคัญเพียงบทเดียว
หมายถึง มีประธานตัวเดียว มีกริยาตัวเดียว เชน นกบิน นกบินบนฟา คนกินขาว ฉันกําลังเดิน เขา
กําลังวิ่ง
ประโยคความเดียวแบงตามประเภทของประโยคได ๕ รูป ดังนี้
๑) ประโยคกรรตุ คือ ประโยคประธาน หมายถึง มีบทประธานขึ้นกอน เชน
ฝนตก ฝนตกนานมาก นํ้าทวม นํ้าทวมทุง นกบิน นกบินสูง ไกขัน ไกขันแตเชา
๒) ประโยคกรรม หมายถึง มีบทกรรมขึ้นกอน เชน เขาถูกตี (ละบทประธาน)
ลูกถูกแมตี โจรถูกตํารวจจับ ชางถูกรถชน และนอกจากนี้ยังแบงประโยคตามลักษณะของคําพูด เชน
๑. ประโยคบอกเลา หมายถึงประโยคที่บอกกลาวใหรูใหเขาใจ เชน ฉัน
อยูบาน พี่ของฉันไปตลาด เขากลับจากตางประเทศ เธออานหนังสือ
๒. ประโยคคําถาม เชน เธอทําอะไร เธอจะไปไหน พอของเธอทําอะไร
นอนหรือยัง (ละบทประธาน) ไปวัดไหม (ละบทประธาน)
๓. ประโยคคําสั่ง เชน จงไป กินสิ นอนสิ นั่งลง อยูนิ่งๆ อยาเดินลัด
สนาม (ละบทประธาน)
๔. ประโยคขอรอง หรือ ออนวอน เชน โปรดฟงทางนี้ กรุณาฟงฉัน
กอน นอนเสียเถอะ โปรดเมตตาฉัน (ละบทประธาน)
๕. ประโยคปฏิเสธ โดยมีคําวิเศษณบอกความปฏิเสธ (ถาปฏิเสธซอน
ปฏิเสธ ถือวาไมปฏิเสธ) ใชคําเหลานี้ ไม หามิได ไมได ไมใช หาไม เชน
เธอไมชอบฟงเพลง
เขาไมใชคนเอาแตใจ
เธออยากอยูคนเดียวก็หาไม
เธอไมชอบฟงเพลงก็หาไม ประโยคนี้ไมปฏิเสธ แปลวา ชอบฟงเพลง
เขาไมใชคนเอาแตใจตัวเองก็หาไม ประโยคไมปฏิเสธ แปลวา เอาแต
ใจ
๓) ประโยคกริยา คือ เอาคํากริยาขึ้นกอน (มี ๓ คํา คือ เกิด ปรากฏ มี) เชน
เกิดการปฏิวัติครั้งใหญในเมืองไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว
๔) ประโยคการิต คือ ประโยคกรรตุ หรือ ประโยคกรรม ที่มีผูรับใชแทรกเขา
มา เชน ครูใหนักเรียนอานหนังสือ นักเรียนถูกครูใหอานหนังสือ
๕) ประโยคกริยาสภาวมาลา คือ ประโยคซึ่งมีกริยาสภาวมาลานําหนาประโยค
เชน เดินเลนในตอนเชาเปนการออกกําลังกาย กินมากไมใชทําใหอวนเสมอไป (กริยาสภาวมาลา คือ คํา
กริยาที่ทําหนาที่คลายกับนาม อาจเปนประธาน เปนกรรม หรือเปนบทขยายสวนใดสวนหนึ่งของประโยค
ก็ได)
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๑๕

๒. อเนกัตถประโยค
อเนกัตถประโยค คือ ประโยคความรวม คือประโยคทีม่ ใี จความตัง้ แต ๒ ใจความ
ขึ้นไป โดยมีคําสันธานเปนตัวเชื่อม เชน
๑) ประโยคที่มีใจความคลอยตามกัน ใชสันธาน และ แลว...ก็ แลว....จึง
กับทั้ง...และ พอ...แลวก็ ครั้น...ก็ (คําวา แลว เปนกริยาชวย ไมใชสันธานโดยตรง) เชน
พีแ่ ละนองไปตลาด ทัง้ พีแ่ ละนองชอบทําบุญมาก พอนองเรียนจบมหาวิทยาลัย
แลวก็ชวยพี่ทําธุรกิจ
๒) ประโยคทีม่ ใี จความขัดแยงกัน ใชสนั ธาน แต แลว...แต หาก....แต กวา....
ก็ เปนตัวเชื่อม เชน
พี่ทํางาน แตนองเรียนหนังสือ
พี่สอนแลว แตนองไมเชื่อ
เธอคิดวาเขาทําได แตแลวเขาก็พลาด
เธอตองการทําบุญนี้มาก หากแต เขาไมมีปจจัยพอ
๓) ประโยคที่มีความใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง ใชสันธาน หรือ หรือไมก็ มิ
ฉะนั้น มิฉะนั้นก็ มิฉะนั้น....ก็ ไมเชนนั้น ไมเชนนั้น...ก็ เชน
คุณจะเรียนหนังสือหรือทํางาน
เธอจะไปขางนอกหรือจะอยูในบาน
๔) ประโยคมีความเปนเหตุเปนผลกัน ใชสันธาน จึง เพราะฉะนั้นจึง เพราะ
ฉะนั้น...จึง เชน
เขาอยากพูดภาษาอังกฤษไดจึงยอมไปอยูตางประเทศ
เขาใฝฝนพรหมจรรย เพราะฉะนั้นเขาจึงอุปสมบท
๓. สังกรประโยค
สังกรประโยค คือ ประโยคความซอน หมายถึงประโยคหลักประกอบดวยประโยค
ความเดียว ๑ ประโยคเปนประโยคหลัก เรียกวา มุขยประโยค และมีประโยคยอย เรียกวา อนุประโยค
ประกอบเปนสวนหนึ่งของประโยคหลัก
สังกรประโยค แบงเปน ๓ ประโยค คือ
๑) นามานุประโยค
๒) คุณานุประโยค
๓) วิเศษณานุประโยค
๑) นามานุประโยค คือ ประโยคยอย เปนคํานามทําหนาที่เปนประธานของ
ประโยคหลัก เชน
๑. นามานุประโยคทําหนาที่ประธาน เชน
คนประพฤติธรรมมีความสุข เปนประโยคหลัก
๑๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คนประพฤติธรรม เปนประโยคยอยและทําหนาที่เปนประธานของ

ประโยคหลัก
๒.
๓.

ได
ประโยคหลัก

คนมักโกรธยอมเศราหมอง เปนประโยคหลัก
คนมักโกรธ เปนประโยคยอยทําหนาทีเ่ ปนประธานของประโยคหลัก
นามานุประโยคทําหนาที่เปนบทกรรม เชน
ใครๆ ไมชอบคนโกหก เปนประโยคหลัก
คนโกหก เปนประโยคยอยทําหนาที่เปนกรรมของประโยคหลัก
นามานุประโยคทําหนาที่สวนเติมเต็ม เชน
หมอมราโชทัยเปนกวีแตงนิราศลอนดอน เปนประโยคหลัก
กวีแตงนิราศลอนดอน เปนประโยคยอยทําหนาที่สวนเติมเต็ม
ประโยคยอยอาจใชคําวิเศษณ คือ ที่ ที่วา ซึ่ง อัน เชื่อมขางหนา

๒) คุณานุประโยค คือ ประโยคยอยทําหนาที่ขยายคํานาม หรือ คําสรรพนามใน

๑. ใชสรรพนามเชื่อมความแทนคํานาม หรือ คําสรรพนาม โดยมีคํา
ประพันธ-สรรพนาม ที่ ซึ่ง อัน เชื่อม เชน
คนที่ทําความผิดยอมถูกลงโทษ
คนยอมถูกลงโทษ เปนประโยคหลัก
คนทําความผิด เปนประโยคยอย
๒. ใชคําสรรพนาม หรือคําประพันธสรรพนาม คือ ซึ่ง เปนตัวเชื่อม เชน
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม ซึ่งไดแก อริยสัจ ๔ และอนุปุพพิกถา
เปนประจํา
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม เปนประโยคหลัก
ไดแก อริยสัจ ๔ และอนุปุพพิกถาเปนประจํา เปนประโยคยอย
๓. ใชคําสรรพนาม หรือประพันธสรรพนาม เปนสวนเติมเต็ม คือ อัน เปน
ตัวเชื่อมความ เชน
พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนคําสอน อันทรงคามาก
พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนคําสอน เปนประโยคหลัก
ทรงคามาก เปนประโยคยอย และทําหนาที่ขยายสวนเติมเต็ม
๓) วิเศษณานุประโยค คือ ประโยคยอยทําหนาที่อยางคําวิเศษณ โดยใชสันธาน
ตอไปนี้ คือ เมือ่ ขณะที่ ตัง้ แต กอน จน หลังจาก เพราะ เพราะวา เนือ่ งจาก จนกระทัง่ อยางที่ ราวกับ
เหมือน ดังนี้
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๑๗

เตรียมทัพไปรบเขมร

และคณะ)

๑. ประโยคยอยทําหนาที่ขยายคํากริยา เชน
ขาวศึกพมามาถึงกรุงศรีอยุธยาขณะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง
ขาวศึกพมามาถึงกรุงศรีอยุธยา เปนประโยคหลัก
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเตรียมทัพไปรบเขมร ประโยคยอย
๒. ประโยคยอยทําหนาที่ขยายวิเศษณ เชน
ทัพพมามีกําลังมากจนทัพหนาของไทยตานทานไมไหว
ทัพพมามีกําลังมาก เปนประโยคหลัก
ทัพหนาของไทยตานทานไมไหว เปนประโยคยอย...........
(จากหนังสือเรียนหลักการใชภาษาไทย ม. ๔ - ๖ ของเสนีย วิลาวรรณ

๑.๘ สํานวนไทย
ภาษาไทยนอกจากรํา่ รวยถอยคําแลว บรรพบุรษุ ไทยยังไดสรางสรรคกลุม คําทีม่ คี วามหมาย
ในเชิงเปรียบเทียบไวในภาษาไทยอีกมากมาย ซึ่งเปนกลุมคําเพียงสั้นๆ แตมีความหมายกวาง ทําใหเขาใจ
งาย และกินใจ ซึ่งกลุมคํานี้เราเรียกวา สํานวน
สํานวน คือ กลุมคําประเภทหนึ่งที่เรียงไวตายตัว มีความหมายเปนเชิงเปรียบเทียบ ซึ่ง
เปนที่เขาใจและยอมรับกันทั่วไป เปนกลุมคําสั้นๆ แตมีความหมายกวาง หรือลึกซึ้ง สํานวนในภาษาไทย
อาจแบงออกเปน ๒ แบบ ดังนี้
๑. แบบที่มีเสียงสัมผัส จะมีจํานวนคําเปนคู ตั้งแต ๔ - ๑๒ คํา ดังนี้
สํานวน ๔ คํา คําที่สัมผัสกันจะเปนคําตําแหนงที่ ๒ กับ ๓ เชน กอกรรมทําเข็ญ
ขาเกาเตาเลี้ยง ขาวแดงแกงรอน จับตนชนปลาย ทาดีทีเหลว อกไหมไสขม ฯลฯ
สํานวน ๖ คํา คําที่สัมผัสกันจะเปนคําตําแหนงที่ ๓ กับ ๔ เชน ชาเปนการ นานเปน
คุณ ตื่นแตดึก สึกแตหนุม พลัดที่นา คาที่อยู บานเคยอยู อูเคยนอน มือถือสาก ปากถือศีล ฯลฯ
สํานวน ๘ คํา คําที่สัมผัสกันจะเปนคําตําแหนงที่ ๔ กับ ๕ หรือ ๖ เชน ความวัว
ไมทนั หายความควายเขามาแทรก ชักนํา้ เขาลึก ชักศึกเขาบาน ตอหนามะพลับ ลับหลังตะโก ถีล่ อดตาชาง
หางลอดตาเล็น ทําบุญเอาหนา ภาวนากันตาย นอนหลับไมรู นอนคูไมเห็น ฯลฯ
สํานวน ๑๐ คํา คําที่สัมผัสกันจะเปนคําตําแหนงที่ ๕ กับ ๗ เชน ดูชางใหดูหาง ดู
นางใหดูแม นํ้ามาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง มีทองเทาหนวดกุง
๑๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นอนสะดุงจนเรือนไหว เสร็จนาฆาโคถึก เสร็จศึกฆาขุนพล ฯลฯ
สํานวน ๑๒ คํา คําที่สัมผัสกันจะเปนคําตําแหนงที่ ๖ กับ ๘ เชน ปลูกเรือนตามใจ
ผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน ไมเห็นนํ้าตัดกระบอก ไมเห็นกระรอกโกงหนาไม มีเงินเขานับวานอง มีทองเขา
นับวาพี่ ฯลฯ
มีสํานวนที่มีเสียงสัมผัส มากกวา ๑๒ คํา อยูบางแตไมมากนัก เชน ไมรูจักเสือเอาเรือเขา
มาจอด ไมรูจักมอดเอาไมเขามาขวาง เปนตน

อุมคอม ฯลฯ

๒. แบบที่ไมมีเสียงสัมผัส จะมีจํานวน ตั้งแต ๒-๘ คํา ดังนี้
สํานวน ๒ คํา เชน ของสูง ควํ่าบาตร ชักไย ดําดิน ตบตา นกรู ฯลฯ
สํานวน ๓ คํา เชน กินนํ้าตา คมในฝก งูกินหาง ขวานผาซาก ตาเปนมัน เตี้ย

สํานวน ๔ คํา เชน ขนทรายเขาวัด ขี้ราดโทษลอง ตกเปนเบี้ยลาง ตีตนกอนไข
จับงูขางหาง ตาเฟองตาสลึง ฯลฯ
สํานวน ๕ คํา เชน เก็บดอกไมรวมตน ขี่ชางจับตั๊กแตน กินนํ้าไมเผื่อแลง ตกกระ
ไดพลอยโจน ชักหนาไมถึงหลัง ตักบาตรอยาถามพระ ฯลฯ
สํานวน ๖ คํา เชน กินที่ลับ ไขที่แจง กินบนเรือนขี้บนหลังคา ขี้กอนใหญใหเด็ก
เห็น เขียนดวยมือ ลบดวยตีน คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล เอามะพราวหาว ไปขายสวน ฯลฯ
สํานวน ๗ คํา เชน ไมมีมูลฝอย หมาไมขี้ ขมเขาโคขืนใหกินหญา ถมนํ้าลายแลวก
ลับกลืนกิน นิ้วไหนรายก็ตัดนิ้วนั้น พออาปากก็เห็นลิ้นไก มะกอกสามตะกรา ปาไมถูก ฯลฯ
สํานวน ๘ คํา เชน เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม ผีบานไมดี ผีปาก็พลอย ไม
ออนดัดงาย ไมแกดัดยาก หัวลานไดหวี ตาบอดไดแวน ฯลฯ
สํานวน เปนกลุมคําเฉพาะที่จะตองใชใหถูกตอง และเขาใจความหมายใหชัดเจน
หากไมศึกษาหรือใชอยางไมระมัดระวังอาจทําใหใชสํานวนผิด เกิดความเขาใจผิด ทําใหเกิดปญหาในการ
สื่อสารได และนอกจากนี้ยังมีสํานวนไทน สํานวนธรรม คําพังเพย สุภาษิตไทย ดังนี้
๑) สํานวนไทย อยูในลักษณะของคําสํานวน คําพังเพย และคําสุภาษิต คําวา
สํานวน ใหความหมายดังนี้
สํานวน คือ ถอยคําที่เรียบเรียงโวหาร คดี การแสดงถอยคําเปนขอความ
พิเศษลักษณะนามใชเรียกขอความรายหนึ่งๆ เชน ขอความ ๒ สํานวน สํานวนโวหาร เปนภาษาที่กระทบ
อารมณหรือความรูสึก
คําพังเพย หมายถึง คํากลางๆ ที่กลาวไวใหตีความเขากับเรื่อง ตีความ สรุป
เหตุการณ บุคลิก อารมณ ใหเขากับเรื่อง เชิงสั่งสอน ติติง เสียดสี ประชด แตใหความหมายเชิงดีมากกวา
สุภาษิต หมายถึง คําพูดที่เปนคติ คําจูงใจ คําสอน คําพูดดี (พจนานุกรมฉบับ
เฉลิมพระเกียรติ : ๒๕๓๐) (ศึกษาตัวอยางในภาคผนวก บทที่ ๑ หนา ๑๔๙)
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๑๙

๒) สํานวนธรรม
๑. ปญญากับทรัพย
มีทรัพยมากแตอับปญญารับรองตองมีปญหา
ทรัพยแมมากก็ลมจมลงไดในพริบตา
แมชีวิตยังเอารอดไดยาก
ถึงสิ้นทรัพยแตมีปญญา ไมมีปญหา
แมไมสะดวกแตก็ดํารงชีวิตอยางสบาย
เพราะปญญาจะแปลงเปนทรัพยไดในภายหลัง
ผูแสวงหาทรัพยยอมไดแคทรัพย
ผูแสวงหาปญญายอมไดทุกอยาง
ปญญาจึงเปนตัวชี้ถึงความเจริญรุงเรือง......
๒. คําเลว คนเลว คําดี คนดี
คําเลว
พูดเกทับถม
พูดนิยมแตได
พูดรายพูดกด
พูดหยาบปดเพอเจอ
พูดเวอรสอเสียด พูดเบียดเบียนบาดหมาง
พูดระรานจับผิด พูดยาพิษเคืองหู
หดหูเมื่อไดฟง
ใหชิงชังอาฆาต พยาบาทแตกแยก.........
ถอยคําเหลานี้เปนคําเลวของคนเลว
คําดี
พูดใหเกียรติผูอื่น พูดระรื่นหวานหู
พูดเชิดชูสามัคคี พูดแตดีมีประโยชน
พูดไรโทษจริงแท พูดแนๆ ถูกกาล
พูดสําราญการุณย พูดเจือจุนมีเมตตา
ถอยเหลานี้เปนคําดีของคนดี
(สองธรรม ลํ้าภาษิต พระณรงค ทนฺตจิตฺโต วัดพระธรรมกาย)
๓) พุทธศาสนสุภาษิต
๑. อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย.
๒. อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.
๓. อปฺปมาโท มจฺจุโน ปทํ.
๔. อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย.
๒๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชนะตนนั่นแหละ เปนดี
ตนแล เปนที่พึ่งแหงตน
ความไมประมาท เปนทางไมตาย
ความชั่วไมทําเสียเลยดีกวา

ตองหวังได

๕. โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ.
ฆาความโกรธได ยอมอยูเปนสุข
๖. ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา.
ขันติ คือ ความอดทน เปนตบะอยางยิ่ง
๗. จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา. เมื่อจิตไมเศราหมองแลว สุคติเปนอัน
๘. สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ. การใหธรรม ยอมชนะการใหทั้งปวง
๙. ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ.
ผูให ยอมผูกไมตรีไวได
๑๐. ธมฺมปติ สุขํ เสติ.
ผูมีปติในธรรม ยอมอยูเปนสุข
(พุทธสาสนสุภาษิต เลม ๑ ปพัฒนาการศึกษาสงฆ : ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙)

๔) ราชาศัพท
ราชาศัพทสําหรับพระภิกษุสงฆ
ไทยเรามีคําพูดที่ใชกับพระภิกษุสงฆโดยเฉพาะอยูประเภทหนึ่ง บางทีก็เปนคําที่
พระภิกษุใชเอง เชน คําวา อาตมาภาพ หรือ อาตมภาพ มีความหมายเทากับ ฉัน ผม และบางคํา
ฆราวาสใชกับพระ เชนคําวา ฉัน หมายถึง กิน จําวัด หมายถึง นอน กอนจะพูดถึงคําราชาศัพทสําหรับ
พระภิกษุ จําเปนตองทราบราชทินนามเรียกพระภิกษุผูทรงสมณศักดิ์ เรียงตามลําดับดังนี้
๑. สมเด็จพระสังฆราช
๒. สมเด็จพระราชาคณะ หรือ ชั้นสุพรรณบัฏ คือ พระภิกษุที่มีราชทินนามนํา
หนาดวยคําวา “สมเด็จพระ” เชน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย, สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
๓. พระราชาคณะชั้นรอง คือ ชั้นหิรัญบัฏ เปนชั้นที่รองจากชั้นสมเด็จพระราชา
คณะลงมาชั้นหนึ่ง หรือถาไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์อีกครั้ง ก็จะไดเปนสมเด็จพระราชาคณะ
เชน พระวิสุทธิวงศาจารย พระศาสนโสภณ พระมหาโพธิวงศาจารย พระพรหมดิลก พระพรหมเวที
พระพรหมโมลี พระพรหมคุณาภรณ
๔. พระราชาคณะชั้นธรรม มีคําวา “พระธรรม” นําหนา เชน พระธรรมโกศาจารย พระธรรมปฎก พระธรรมปาโมกข พระธรรมคุณาภรณ พระธรรมกิตติวงศ
๕. พระราชาคณะชั้นเทพ จะมีคําวา “พระเทพ” นําหนา เชน พระเทพสุวรรณ
โมลี พระเทพญาณมหามุนี พระเทพสุธี พระเทพเมธี พระเทพเวที
๖. พระราชาคณะชั้นราช จะมีคําวา “พระราช” นําหนา เชน พระราชเมธี
พระราชสุธี พระราชภาวนาจารย พระราชวรเมธี พระราชสีมาจารย
๗. พระราชาคณะชั้นสามัญ เชน พระศรีสุทธิโมลี พระวิสุทธิเมธี พระกวีวรญาณ
๘. พระครูสัญญาบัตร พระครูชั้นประทวน พระครูฐานานุกรม
๙. พระเปรียญ ตั้งแตชั้นประโยค ๓ - ๙
(ศึกษาศัพทที่ใชสําหรับพระภิกษุใน ภาคผนวก บทที่ ๑ หนา ๑๕๑)
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๒๑

๑.๙ โวหารในภาษาไทย
โวหาร หมายถึง ชั้นเชิงหรือสํานวนในการเขียนหรือการพูด เปนทวงทํานองในการใช
ภาษา ซึ่งมีหลายลักษณะ ดังนี้
๑. โวหารแบบบรรยาย เปนสํานวนภาษาทํานองเลาเรื่องที่ไดประสบพบเจอ เปนการ
บอกวาไดพบเห็น ไดยิน ไดรูอะไร บอกรูปราง ลักษณะ สภาพที่ปรากฏ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน
“.....เมื่อเสียกรุงพระมหานครแกพระเจาหงสาวดีนั้น ณ วันเสารเดือนเกา แรมสิบเอ็ดคํ่า
ศักราช ๙๑๘ ปมะโรง อัฐศก เพลาเชาสามนาฬกา ขณะนั้นพระมหาอุปราชากับสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราชเจา ก็เสด็จเขามายืนชางพระทีน่ งั่ หนาพระราชวัง จึงสมเด็จพระมหินทราธิราชเจาแผนดิน ก็เสด็จ
ดวยพระราชยานออกไปยังพระมหาธรรมราชาธิราชเจา จึงพระมหาอุปราชาก็ใหรบั สมเด็จพระมหินทราธิ
ราชเจาแผนดิน ออกไปถวายพระเจาหงสาวดี ณ พลับพลาวัดมเหยงคณ สมเด็จพระเจาหงสาวดีทอด
พระเนตรเห็นจึงตบพระหัตถลงทีร่ าชอาสน แลวเชิญพระมหินทราธิราชใหเขามานัง่ สมเด็จพระมหินทราธิ
ราชเจาก็คลานเขาไปตามรับสัง่ แตทวาถึงทีต่ บพระหัตถไม สมเด็จพระเจาหงสาวดียกพานพระศรีเลือ่ นมา
ใหสมเด็จพระมหินทราธิราชเจาเสวย สมเด็จพระมหินทราธิราชเจามิไดเสวย สมเด็จพระเจาหงสาวดีกห็ ยิบ
เอาพระศรีในพานประทานให สมเด็จพระมหินทราธิราชเจาก็รับมากําไวหนอยหนึ่งแลวจึงเสวย สมเด็จพระเจาหงสาวดีจึงหยิบบวนพระโอษฐสงให สมเด็จพระมหินทราธิราชก็มิไดบวนลง สมเด็จพระเจาหงสาวดีจึงตรัสวา ซึ่งเรายกมากระทําสงครามทั้งนี้ เปนประเพณีกษัตริยขัตติยราช จะขอชัยไวเกียรติยศ
แผขอบขัณฑเสมาอาณาจักรใหกวางขวาง ในทิศานุทิศทั้งปวง เจาอยาโทมนัสนอยพระทัยเลย จะเชิญขึ้น
ไปอยูกรุงหงสาวดีดวยกัน แลวสมเด็จพระเจาหงสาวดีก็ตรัสแกพระมหาธรรมราชา ใหนําสมเด็จพระมหิ
นทราธิราชไปทํานุบํารุงไว พระเจาหงสาวดีก็ใหเทเอาครัวอพยพชาวพระนครและรูปภาพทั้งปวงในหนา
พระบัญชรชั้นสิงหนั้นสงไปเมืองหงสาวดี แลวทรงพระราชดําริการซึ่งจะราชาภิเษกสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราชเจา ใหครองพระนครศรีอยุธยา จึงใหพระยานครศรีธรรมราช พระศรีอัครราช ขุนเกษตราธิบดี
ขุนรักษมณเฑียร หมื่นนริทรเสนีและขุนหมื่นทั้งปวงรอยหนึ่ง และไพรพลชายหญิงอพยพหมื่นหนึ่งใหอยู
สําหรับกรุงศรีอยุธยา” (พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบลัดเลย, ม.ป.ป. ๙๒ - ๙๓)
๒. โวหารเชิงอธิบาย เปนสํานวนภาษาที่ใชบอกใหผูฟง หรือผูอานเกิดความเขาใจ เห็น
ถึงความเกี่ยวของสัมพันธ เปนเหตุเปนผลตอกัน เขาใจในลําดับขั้นตอนกอนหลัง หรือกระบวนการ เชน
“...พอเสร็จจากการประชุมแลว โจโฉก็ถอนตัวออกจากคณะ ยกทัพ กลับไปเมืองเองจิ๋ว
สวนกองซุนจาน ก็พา เลาป กวนอู เตียวหุย ยกทัพกลับเมือง พวกกองทัพหัวเมืองที่เหลือนั้น ในที่สุด ก็เกิด
การรบพุง กันเองและตางคนตางก็ยกทัพกลับ การรัฐประหารทีโ่ จโฉไดคดิ กอเริม่ ขึน้ เพือ่ ปราบอธรรมในบาน
เมืองก็มาสิ้นสุดลงดวยประการฉะนี้
อันการปฏิวัติรัฐประหารนั้น มักจะลงเอยดวยอาการที่กลาวเสียเปนสวนมาก ที่เปนดังนี้
เพราะขณะเริม่ แรก ผูท เี่ ริม่ คิดอานขณะทํางานมักจะเปนผูท มี่ จี ติ ใจสูง ดัง่ เชนโจโฉคิดปฏิวตั หิ รือรัฐประหาร
๒๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มิใชเพื่อตนเอง แตดวยเจตนาดีตอบานเมืองโดยแท ครั้นเริ่มคิดการ ก็จําเปนตองคบหาสมัครพรรคพวก
ดวยคนเพียงสองสามคนจะทําการใหญไดสําเร็จนั้นหาไดไม แตคนที่จะมาเขารวมเปนจํานวนมากนั้น มิใช
จะเปนคนที่มีจิตใจสูงเสียทุกคนไป สวนมากก็มักจะเปนคนสิ้นคิด ไมมีหนทางทํามาหากินแลวบาง หรือ
คนที่มักใหญใฝสูง คอยฉวยโอกาสแสวงหาโชคลาภทางการเมืองบาง ยิ่งการปฏิวัตินั้นมีทาทางวาจะสําเร็จ
คนทีไ่ มดนี นั้ ก็จะยิง่ มาเขาดวยมาก...... เมือ่ ตอนแรกทีม่ ารวมดวย พวกนีม้ กั จะยอมตัวเปนผูต ามของผูท เี่ ริม่
คิดการ เมือ่ สําเร็จลงแลวจะตีตวั เสมอเรียกรองสิทธิผลประโยชนตา งๆ ในฐานะเปนผูร ว มการดวยกันมา คน
ดีๆ ทีม่ าพลอยเสียชือ่ กับการปฏิวตั ริ ฐั ประหารนีก้ ม็ มี ากดวยเหตุผลทีก่ ลาวมานี.้ ..” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
๒๕๕๖ : ๘๐ - ๘๑)
๓. โวหารเชิงเปรียบเทียบ เปนสํานวนภาษาที่ใชบอกใหผูฟง หรือผูอานเกิดความรู
เกิดความเขาใจ ที่ชัดเจนขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบใหเห็นอยางเปนรูปธรรม เชน
ดังนี้เจาจะเห็นไดวา เมียที่พอจัดหาใหมีตระกูล สมชาติ สมเชื้อกันดี เพราะตระกูลของ
เราก็มงั่ มี มีคนนับหนาถือตา ญาติพนี่ อ งทัง้ ฝายบิดามารดาของนางก็บริบรู ณ รูปรางงามหาตําหนิมไิ ด ผม
ดําราวกับแมลงผึ้ง หนาเปลงปลั่งดั่งดวงจันทร เนตรประหนึ่งตากวาง จมูกแมนดอกงา ฟนเทียบไขมุก
ริมฝปากเพียงผลตําลึงสุก เสียงหวานปานนกโกกิลา ขาคือลํากลวย เอวเหมาะเจาะไมอวนเกิน เวลายาง
เดินแคลวคลองมีสงาเสมอชางทรง เพราะฉะนัน้ เจาจะหาทางตําหนิขดั ของมิไดเลย...(เสฐียรโกเศศ : กาม
นิต) เขาถึงไดจาก http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter5-10.html (๕ มีนาคม ๒๕๕๘)
๔. โวหารเชิงสั่งสอน (เทศนาโวหาร) เปนสํานวนภาษาที่ใชบอกใหผูฟง หรือผูอาน
เกิดความเชื่อถือคลอยตาม มองเห็นผล ที่เกิดจากปฏิบัติ เชน
“...เด็กๆ ทําอะไรตองหัดใหรูตัว การรูตัวอยูเสมอจะทําใหเปนคนมีระเบียบ และคน
ที่มีระเบียบดีแลว จะสามารถเลาเรียน และทําการงานตางๆ ไดโดยถูกตอง รวดเร็ว จะเปนคนที่สราง
ความสําเร็จและความเจริญใหแกตนเองแกสวนรวมในอนาคตไดอยางแนนอน”.... พระบรมราโชวาท
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ ป ๒๕๒๑ เขาถึงไดจาก http://www.powerjustice.com/article/
article_20-05-50-3.pdf (๕ มีนาคม ๒๕๕๘)
๕. โวหารเชิงสาธก เปนสํานวนภาษาที่ใชบอกใหผูฟง หรือผูอานเกิดความเขาใจโดยมี
เรื่องราวมาเปนตัวอยาง เชน (หนุมเมืองจันท, 2558 เขาถึงไดจาก http://botkwamdee.blogspot.
com/2012/04/bybigts.html )
“...สังเกต “ตนไมใหญ” ไหมครับ
เวลาพูดถึง “ตนไมใหญ” ที่เราชอบ ตนไมตนนั้นจะไมใชตนไมที่สูงที่สุด
แตเปนตนไมที่แผกวางที่สุด
ไมมีใครนึกถึงตนไมใหญที่เปนตนอโศก หรือตนสนที่สูงลิบลิ่ว
แตมักจะนึกถึงตนจามจุรี หรือตนไมใหญที่ไมตองสูงมาก
ทวา แผกวางใหรมเงากับผูคนที่ผานไปผานมา
ไมเลือกวาเปนใคร
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๒๓

ไมดูชื่อ ไมดูนามสกุล ไมดูฐานะ
ใครผานมาก็รมเย็นทุกคน
สิ่งที่เราจดจําตนไมใหญจึงไมใช “ความสูงสง”
แตกลับเปน “ความกวาง”
คงเหมือนกับ “คน”
ชวงหนุมสาว เราอาจคิดเหยียดกายใหสูงที่สุด
แตเมื่อเวลาผานไป
เราตองรูจักแผกิ่งกานเพื่อใหรมเงาแกคนอื่น
เพื่อใหคนจดจําในวันที่รวงโรย”
๖. โวหารเชิงพรรณนา เปนสํานวนภาษาที่เนนใหผูฟงหรือผูอานเกิดอารมณความ
รูสึก เชน (ศรีนาถ สุริยะ, ๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/siam/topicstock/2007/10/F5952709/F5952709.html)
“...เปลวแดดรอนแรงตั้งแตเชาจนสาย เที่ยงจนบาย แผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ยว
โรย แตหวั ใจรักภักดีของหญิงชรายังเบิกบาน เมือ่ เสด็จฯ มาถึงตรงหนา แมเฒาไดยกดอกบัวสายโรยราสาม
ดอกนั้นขึ้นจบเหนือศีรษะแสดงความจงรักภักดีอยางสุดซึ้ง
พระเจาแผนดินทรงโนมพระองคอยางตํา่ ทีส่ ดุ จนพระพักตรแนบชิดกับศีรษะของแมเฒา
ทรงแยม พระสรวลอยางเอ็นดู พระหัตถแตะมือกรานคลํ้าของเกษตรกรชราชาวอีสานอยางออนโยน เปน
คําบรรยายเหมือนไมจําเปน สําหรับภาพที่ไมจําเปนตองบรรยาย ไมมีใครรูวา ทรงกระซิบคําใดกับแมเฒา
แตแนนอนวาแมเฒาไมมีวันลืม...”
การจะเลือกใชโวหารชนิดใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับเนื้อหา และจุดมุงหมายที่ตองการใหเกิด
ขึ้นแกผูรับสาร

๑.๑๐ ปญหาการใชภาษาไทย
จากลักษณะตางๆ ของภาษาไทยทีก่ ลาวมาขางตน จะเห็นถึงความซับซอน ความละเอียด
ประณีต และวัฒนธรรมในการใชภาษาไทยที่ผูใชควรระมัดระวังและคํานึงถึง มิฉะนั้น อาจเกิดปญหาใน
การใชภาษาไทยในดานตางๆ ดังนี้
๑. ปญหาดานการใชคํา จากที่ไดกลาวแลววา คํา หรือถอยคํา ประกอบดวยเสียง
และความหมาย ปญหาดานการใชคําในภาษาไทย ในสวนของเสียง ปญหาที่พบ ในการพูดและการอาน
คือ การอานไมออก อานหนังสือไมแตก อานออกเสียงผิด ออกเสียงไมชัดเจน เสียง ร. ล. ไมชัด เชน
ออกเสียง เจก เปน เจก ครั้งคราว เปน คั้งคาว คะ เปน คะ หรือ คะ เปน คะ ปลา เปน ปา ชุมชื่น
เปน ชุมชื้น ขุด เปน ขูด รูปราง เปน ลูบลาง เปนตน
๒๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สวนปญหาในการเขียนที่พบคือ เขียนตัวอักษรไมชัดเจน เชน น- บ - ม ล - ส ว - อ
ฯลฯ และการเขียนสะกดคําผิด เชน ญาณ - ฌาน ฟน - ควั่น คั่ว - ขั้ว คลุม - คุม โซม - โทรม ฯลฯ
ซึ่งเปนคําที่มีความหมายแตกตางกัน ยังมีคําอื่นๆ ที่มักมีผูเขียนสะกดผิดอีกจํานวนมาก เชน โงเหงา
(โงเงา) เดินเหิร (เดินเหิน) บังสกุล (บังสุกุล) บิดพริ้ว (บิดพลิ้ว) พันธุทาง (พันทาง) จรดพระนางคัล
แรกนาขวัญ จรดพระนังคัลแลกนาขวัญ (จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) เปนตน
ในสวนของความหมาย ปญหาที่พบสวนมากเปนการใชคําผิดความหมาย ผูใชขาดความ
ระมัดระวัง และไมตรวจสอบใหถูกตอง เชน
๒. ปญหาการใชสํานวน สํานวนเปนกลุมคําเฉพาะที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ
การใชสํานวนเปนความสามารถทางภาษาอยางหนึ่ง ทําใหผูอานหรือผูฟงเขาใจไดงาย กระจางชัดเจน
และเกิดความประทับใจแตมักจะพบวามีการใชสํานวนผิด หรือคลาดเคลื่อน เชน
กงกํากงเกวียน
สํานวนที่ถูกตองคือ กงเกวียนกําเกวียน
กินบนเรือนขี้รดหลังคา
สํานวนที่ถูกตองคือ กินบนเรือนขี้บนหลังคา
ยิ้มดวยปาก ถากดวยตา
สํานวนที่ถูกตองคือ ขุดดวยปาก ถากดวยตา
ตกกระไดพลอยโจร
สํานวนที่ถูกตองคือ ตกกระไดพลอยโจน
ฝนสั่งฟา ปลาสั่งนํ้า
สํานวนที่ถูกตองคือ ฝนสั่งฟา ปลาสั่งหนอง
ลืมตาอาปาก
สํานวนที่ถูกตองคือ เงยหนาอาปาก
หัวมงกุฏทายมังกร
สํานวนที่ถูกตองคือ หัวมังกุทายมังกร
ไมรูจักเสือเอาเรือเขามาจอด สํานวนที่ถูกตองคือ ไมรจู กั เสือพายเรือเขามาจอด
ไมรูจักมอดเอาไมเขามาขวาง
ไมรจู กั มอดเอาไมเขามาวาง
๓. ปญหาการใชประโยค ปญหาในการใชประโยคที่พบคือ การใชประโยคผิด
ไวยากรณ เชน ขาดประธาน ขาดกริยา หรือขาดกรรม ขาดคําเชื่อม ขาดสวนขยายที่จําเปน ลําดับคํา
ในประโยคไมถูกตอง หรือมีคําที่ไมจําเปนอยูในประโยค สื่อความไมชัดเจน เชน
เมื่อวานอยูบานคนเดียวรูสึกกลัวมาก
ขาดประธาน - เขา เธอ ฯลฯ
บางคนแววตาสดใสดวยความตื่นเตน
ขาดกริยา - มี
พอแมเปนเหมือนเทวดาคอยปกปกรักษาไมใหเกิดอันตราย ขาดกรรม - ลูก
เขามาสงเธอจนหัวบันไดบาน
ขาดคําเชื่อม - ถึง
เขาถูกดูหมิ่นเหยียดหยามในวันนั้นจึงมีวันนี้ ขาดสวนขยายที่จําเปน คือ จึงมีความ
สําเร็จ ความเจริญกาวหนาอยาง ฯลฯ
เพื่อนฉันคนนี้อาหารแปลกๆ ชอบกิน ลําดับคําผิด ควรลําดับใหมเปน
เพื่อนฉันคนนี้ชอบกินอาหารแปลกๆ
เพื่อนของเขามาที่บานของเขา แลวพบวาหมาของเขากําลังกัดรองเทาของเขา
มีคําที่ไมจําเปน คือ “ของเขา” หลายแหงทําใหสื่อความไดไมชัดเจน วา บาน หมา
และรองเทา เปนของใคร
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๒๕

๔. ปญหาการเวนวรรคตอน ภาษาไทยเรียบเรียงคําติดตอกันไป ไมแยกคําเหมือน
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ บางภาษา ฉะนั้น การเวนวรรคตอนจึงมีความสําคัญมากทัง้ การอาน และ
การเขียน เชน
ตากลม อานไดวา ตา-กลม และ ตาก-ลม
แบบนอก อานไดทั้ง แบบ-นอก และ แบ-บน-อก
มะยมดองหมดหรือยัง อานไดทั้ง มะยมดอง หมดหรือยัง และ มะยม ดองหมด
หรือยัง
รานนี้ขายเนื้อหมูไขปลา ความหมายตางจาก รานนี้ขาย เนื้อ หมู ไข ปลา เปนตน
๕. ปญหาการลําดับความ ปญหาทีพ่ บในการเรียบเรียงประโยคเปนเรือ่ งราว คือ การ
ลําดับความสับสน ขาดเอกภาพหรือมีขอความอื่นที่ไมจําเปนแทรกเขามา และขาดคําเชื่อมที่จําเปน เชน
เธอเปนคนรูปรางสูงโปรง แววตาเปนประกาย ผมดําขลับ แกมอิ่มแดงระเรื่อ ผิว
ขาวผุดผอง ริมฝปากเหมือนจะยิ้มอยูตลอดเวลา
ขอความนี้ลําดับความสับสน ที่เหมาะสมควรกลาวถึงรูปราง ผิวพรรณ ผม ตา แกม
ปาก ตามลําดับ
ขาพเจามีความจําเปนตองเดินทางไปเยีย่ มญาติ ทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุทจี่ งั หวัดชัยนาท
ซึ่งมีเขื่อนเจาพระยา เปนจุดเริ่มตนของแมนํ้าเจาพระยา อันเปรียบเหมือนเสนเลือดใหญหลอเลี้ยง
ประเทศไทย
ขอความนี้กลาวถึงอุบัติเหตุ แลวกลาวถึงเรื่องอื่นๆ หาเอกภาพไมไดวาตองการ
กลาวถึงเรือ่ งใดเปนสําคัญ คนจํานวนมากเบือ่ กับการจราจรทีต่ ดิ ขัดในเมืองใหญ พากันออกไปซือ้ บานอยู
แถวชานเมือง และซื้อรถขับเขามาทํางาน การจราจรยิ่งแออัดติดขัดมากขึ้น
ขอความนี้ ขาดคําเชื่อมที่จําเปน ควรแกไขเปน คนจํานวนมากเบื่อกับการจราจร
ทีต่ ดิ ขัดในเมืองใหญ จึงพากันออกไปซือ้ บานอยูแ ถวชานเมือง แตแลวก็ตอ งซือ้ รถขับเขามาทํางาน จึงทําให
การจราจรยิ่งแออัดติดขัดมากขึ้น
๖. ปญหาการใชภาษาไมเหมาะสม ความเหมาะสมในการใชภาษามีองคประกอบ
หลายอยาง ปญหาที่พบในเรื่องของการใชภาษาไมเหมาะสม ไดแก ไมเหมาะสมกับระดับของภาษา ไม
เหมาะสมกับความรูสึก และไมเหมาะสมกับบุคคล เชน
ฉันอยากเลี้ยงสุนัขก็เลี้ยงไมได เพราะมารดาของดิฉันแพขนหมา
ขอความนี้ ใชสรรพนามไมคงที่ ควรใชคําวา ฉัน หมา และแม จึงเปนภาษาระดับ
เดียวกัน
ฉันไมคิดไมฝนมากอนเลยวา เพื่อนที่เปนคนดีๆ จะมาประสบอุบัติเหตุกอนวัยอัน
ควร จนเสียชีวิตเชนนี้
คําวา ไมคิดไมฝนมากอน มักใชกับเรื่องราวในดานดี ไมควรนํามาใชในกรณีนี้และ
คําวา อุบัติเหตุกอนวัยอันควร เปนการใชคําที่ไมเหมาะสม เพราะอุบัติเหตุไมควรกับวัยใดๆ ทั้งสิ้น ควร
๒๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

แกไขเปน ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตกอนวัยอันควร
คุณตาทานไมพอใจเดินตุปดตุปองออกจากหองไปทันที
คําวา ตุปดตุปอง เปนกิริยาของผูหญิง และมักใชกับเด็กๆ หรือหญิงสาว
ภาษาไทยนั้น เปนเอกลักษณอยางหนึ่งของชาติไทย จึงควรอยางยิ่งที่คนไทยจะได
ศึกษา ทําความเขาใจลักษณะตางๆ และใชใหถูกตองเหมาะสม
ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ปนเอกลักษณของชาติ มีความโดดเดน ละเอียด
ออนและมีความงดงามอยางมาก แตก็มีหลักการที่ซับซอนอยูไมนอยเชนกัน ผูที่จะใชภาษาไทยใหไดดี จึง
จําเปนตองศึกษาทําความเขาใจหลักการตางๆ รวมทั้งฝกฝนทักษะทางภาษาทั้งการฟง พูด อาน เขียน ให
คลองแคลวชํานาญ

๑.๑๑ คําบาลีทนี่ าํ มาใชในภาษาไทย (รายละเอียดในภาคผนวก บทที่ ๑ หนา ๑๕๕)
๑.๑๒ หลักการพิมพงานวิชาการเบื้องตน
๑. หลักการพิมพควรใชอักษรอังสนานิว ๑๖ หรือ ๑๘
๑.๑ / ๑ เคาะ คือ วรรค เล็กนอย เชน ตัวเลขหางจากตัวหนังสือ และตัวหนังสือ
หางจากตัวเลข ๑ เคาะ เชน เด็กชาย ๒ คน และในประโยคเดียวกันมีชื่อหลายชื่อ เชน มะนาว มะมวง
มังคุด สม แตงโม
๑.๒ // ๒ เคาะ คือ วรรคขอความ ในประโยคเดียวกันอาจเปนประโยคยาวๆ ควร
๑ ครั้ง หรือ ๒ ครั้ง
๑.๓ /// ๓ เคาะ คือ วรรคแตละประโยค
๑.๔ ขอตัวเลข ใสจุดแลวเคาะ ๓ ครั้ง จึงพิมพขอความ
๑.๕ ตัวเลขขอยอย ใหตรงกับพยัญชนะตัวแรกของขอความบรรทัดบน เชน
บทที่ ๑
ความรูเบื้องตนวิชาจักรวาลวิทยา
๑. ความรูเบื้องตนวิชาจักรวาลวิทยา (นํามาตั้งเปนหัวขอที่ ๑ ใหม)
๑.๑ ศัพทสําคัญที่ตองศึกษา
๑.๑.๑ จักรวาลวิทยา คือ อะไร
๑.๑.๒ โลก คือ อะไร
(๑.๑ จึงจะเปนขอยอยของขอ ๑ ใหญนั้นได ไมควรเปนขอยอยของบทที่ ๑ )
๑.๑ ////สมทรง เลข ๑ ลงทาย ใหเคาะ ๔ ครั้ง (ถาเลขอารบิก เคาะ ๓ ครั้งจะตรงกันทุก
ขอ)
๑.๒ ///สมสวน เลข ๒ เปนตนไปใหเคาะ ๓ ครั้ง จึงจะตรงกับขอ ๑.๑
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๒๗

๑.๖ ขอความที่ควรอยูโดดเดี่ยว คือ ใหวรรคหนาวรรคหลัง เชน ฉะนั้น เมื่อ
นั้น บัดนั้น เพราะฉะนั้น นอกจากนั้น นอกจากนี้ ความวา มิฉะนั้น คือ เชน ณ สรุปวา สมัยหนึ่ง
กาลครั้งหนึ่ง วันหนึ่ง อยูมาวันหนึ่ง สมัยหนึ่ง ลําดับนั้น ลําดับตอไป เปนตน (เปนตนดวย)
๑.๗ การเขียน ไมยมกๆ แทนคําซํ้าใหติดกับคําแรก ใหวรรค คําหลัง เชน มี
คนผิวดําๆ หลายคน มีคนหนาขาวๆ สองคน
๑.๘ การเขียนหมายเลขโทรศัพท เขียนยอวา โทร. อานวา โทรศัพท เชน รหัส
ทางไกลของกรุงเทพฯ ปริมณฑล (โทร.ตั้งโตะ หรือ สํานักงาน) ใหวรรค ๑ เคาะ มี ๒ วรรค ดังนี้
๐ ๒๔๕๓ ๖๕๐๘, ๐ ๒๙๘๗ ๖๕๔๓ หรือ ๐๒ ๔๕๓ ๖๕๐๘, ๐๒ ๙๘๗
๖๕๔๓
รหัสทางไกลทั่วประเทศ (โทรศัพทสวนบุคคล หรือ มือถือ) เขียนดังนี้
๐๘ ๙๕๖๗ ๘๔๓๒, ๐๘ ๒๓๔๕ ๙๘๗๖ หรือ ๐๙ ๒๓๔๕ ๙๘๗๖ (แยก
เปน ๓ กลุม)
รหัสทางไกลกลุมตางจังหวัด เชน ภาคกลางแบงออกเปน ๓ กลุมจังหวัด
มี
ประจวบฯ เพชรบุรี ราชบุรี ใช รหัสทางไกล ๐๓๒ ตอดวยหมายเลขโทร. เชน ๐๓๒ ๕๔๖
๓๓๒ วรรคครั้งละ ๓ ตัว (๓ กลุมๆ ละ ๓ ตัว)
ภาคกลาง กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ใชรหัสทาง
ไกล ๐๓๔ นําหนา
ภาคกลาง สุพรรณบุรี อยุธยา อางทอง ใชรหัสทางไกล ๐๓๕ นําหนา
ภาคตะวันออก ใชรหัสทางไกล ๐๓๗ ๐๓๘ ๐๓๙ นําหนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชรหัสทางไกล ๐๔๒ ๐๔๓ ๐๔๔ นําหนา
ภาคเหนือใชรหัสทางไกล ๐๕๓ ๐๕๔ ๐๕๕ นําหนา
ภาคใตใชรหัสทางไกล ๐๗๓ - ๐๗๗ (สุดทาย) นําหนาหมายเลขโทรศัพท
เปนตน
๑.๙ การยอหนาบรรทัดแรก ใหยอโดยเวนจากขอบซายไป ๙ - ๑๐ ตัวอักษร
๑.๑๐ การพิมพเครื่องหมายอัญประกาศ “.....” วรรคหนา วรรคหลัง หนึ่งเคาะ
๑.๑๑ การพิมพวงเล็บ (...) วรรคหนา วรรคหลัง หนึ่งเคาะสวนขอความในวงเล็บ
ใหติดกับวงเล็บไมตองวรรค เชน บิดา (พอ) ของใครหรือ
๑.๑๒ เอกสารภาษาไทย ควรพิมพเลขไทย
๑.๑๓ ขอยอยที่มีตัวเลข ๓ หลักแลว ถายังมีขอยอยตอไปอีก ก็ควรเริ่มตน ๑)
และ ๑.
๑.๑๔ ตั้งคาบรรทัดไมเกิน ๑.๐
๑.๑๕ เครื่องหมาย/ (ทับ) ไมเวนทั้งกอนและหลัง เชน ๓๓/๕๖
๑.๑๖ การพิมพเชิงอรรถ หรือ บรรณานุกรม จะมีรายละเอียดมากขึ้น
๒๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สนทนา

๑.๑๗ หัวขอหลัก ควรพิมพตัวหนา และตัวขนาดใหญกวาปกติ
๑.๑๘ ใชสํานวนภาษาทางการ หรือกึ่งทางการ ไมควรใชภาษาพูด ยกเวนบท

๑.๑๙ การเอยสรรพนาม ตองมีชื่อจริงกอนหากตอนนั้นๆ ยังไมเอยนามจริงก็ไม
ควรเอยสรรพนาม เชน ตองมีคําวา พระสัมมาสัมพุทธเจา หรือ พระตถาคต ฯลฯ กอนบรรทัดตอไปจึงจะ
ใชวา พระองค หรือ พระพุทธองคได
๑.๒๐ ในหนึ่งหนากระดาษ ควรมีการยอหนาวรรคตอน อยางนอย ๒ ครั้ง
๒. หลักการเขียนเวนวรรค
การเวนวรรคแบงออกเปนสองขนาด คือ เวนเล็กเทากับ ๑ ตัวอักษร หรือใช
เครื่องหมาย// สองขีดแทน เวนวรรคใหญเทากับสองตัวอักษร หรือใชเครื่องหมายสามขีด/// แทน (เวน
วรรคคําตอคํา ๑ เคาะ เวนวลีกับวลี ๒ เคาะ เวนประโยคกับประโยค ๓ เคาะ / ๑ ขีดเทากับ ๑ เคาะ
// ๒ ขีดเทากับ ๒ เคาะ /// ๓ ขีดเทากับ ๓ เคาะ)
๒.๑ เวนวรรคในระดับประโยค
๑. เวนวรรคใหญ เมื่อจบประโยคสมบูรณ เชน
การเขียนตองอาศัยทั้งหลักวิชาและศิลปะ///การหมั่นศึกษาหลักการเขียน//
และรูจักสังเกตวิธีเขียนของผูมีความสันทัด//จะเปนแนวทางสําหรับผูเขียน///นอกจากนี้การฝกฝนอยู
เสมอ//ฝกอยางถูกวิธีจะชวยใหเกิดความชํานาญ
๒. ในประโยครวมที่มีสันธาน และ หรือ ตอ เพราะ แต ฯ เชื่อม ใหเวนวรรค
เล็กหนาประโยคที่ขึ้นตนดวยสันธาน เชน
สมสวนตื่นนอนแตเชา//และไปทํางานทุกวัน//แตเขาไมต้ังใจทํางาน//ฉะนั้น//
เขาจึงไมเจริญในหนาที่
๒.๒ เวนวรรคในระดับกลุมคํา (วลี) ใหเวนวรรคเล็ก ดังนี้
๑. เวนวรรคระหวางชื่อกับนามสกุล ๑ เคาะ (คํานําหนาชื่อกับชื่อไมตองเวน
วรรค) เชน
นายจํานงค/ทองประเสริฐ (นายจํานงค ทองประเสริฐ)
นายสมทรง/พรมโณภาส (นายสมทรง พรมโณภาส)
๒. เวนวรรคระหวางชื่อกับตําแหนง เชน
นางสาวยิ่งลักษณ/ชินวัตร/นายกรัฐมนตรี
๓. เวนวรรคระหวางยศกับชื่อ เชน
พ.ต.ท./ทักษิณ/ชินวัตร
๔. เวนวรรคระหวางตัวหนังสือกับตัวเลข ๑ เคาะ เชน
การกราบเบญจางคประดิษฐ คือ การกราบโดยใหอวัยวะทัง้ ๕ คือ เขาทัง้ ๒ มือ
บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๒๙

ทัง้ ๒ และหนาผากจรดลงกับพื้น (/ แทน ๑ เคาะ // แทน ๒ เคาะ /// แทน ๓ เคาะ)
อริยทรัพย คือ ทรัพยอันประเสริฐ มี ๗ ชนิด คือ ศรัทธา/ศีล/หิริ/โอตตัปปะ/
พาหุสัจจะ/จาคะ/ปญญา
๕. เวนวรรคระหวางวันเดือน ๑ เคาะ เชน วันจันทร เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ คํ่า
๖. เวนวรรคระหวางชือ่ สถานทีต่ า ง เชน ถนน ตําบล อําเภอ แขวง เขต จังหวัด
ใหเวนวรรค ๑ เคาะ เชน วัดพระธรรมกาย/ถนนคลองหลวง ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
๗. เวนระหวางกลุมอักษรยอ (๑ เคาะ) เชน
นายปญญา วิชาเลิศ กศ.บ. กศ.ม. ค.ด.
๘. เวนวรรคคํานําหนานามกับตําแหนงทางวิชาการ เชน
ศาสตราจารย นายแพทยอุดมพร มหาราช
๙. เวนวรรคพระนามกับฐานันดรศักดิ์ เชน
สมเด็จเจาฟาจาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ
๑๐. เวนวรรคชื่อบริษัท ธนาคาร กับคําวา จํากัด เชน
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด, ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
๒.๓ เวนวรรคในระดับคําตอคํา
๑. เวนวรรคทั้งหนาและหลังของคําวา ณ ธ เชน
ประกาศ ณ วันที่ ..... ผลพระคุณ ธ รักษา
๒. หัวขอธรรมที่มีหลายขอบอกทีละขอใหเวนวรรค เชน
พรหมวิหารธรรมมี ๔ อยาง คือ เมตตา/กรุณา/มุทิตา/อุเบกขา
๓. สิ่งของมีหลายชนิด เชน
ในสวนมีผลไมหลากหลาย เชน มะมวง/มะนาว/มะละกอ/มะขาม เปนตน
๒.๔ กรณีที่ไมตองเวนวรรค
๑. ไมเวนวรรคระหวางคํานําหนาชื่อ นาย นาง นางสาว เด็กหญิง เด็กชาย
เชน
นายประเสริฐ ณ นคร
นางกาญจนา นาคสกุล
คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ
ทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา
๒. ไมเวนวรรคระหวางบรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ กับนาม หรือ
ราชทินนาม เชน
พระยาอนุมานราชธน
(พระยา เปนบรรดาศักดิ์ อนุมานราชธน เปนราชทินนาม)
๓๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

พระเทพญาณมหามุนี
(พระเทพ เปนสมณศักดิ์ ญาณมหามุนี เปนราชทินนาม)
หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช
(หมอมราชวงศ เปนฐานันดรศักดิ์ คึกฤทธิ์ เปนชื่อ)
๓. ไมเวนวรรคระหวางชื่อนิติบุคคลกับชื่อหนวยงาน เชน
มูลนิธิสายใจไทย
มูลนิธิธรรมกาย
สมาคมบัณฑิตรัตน
สมาคมสรางสรรคสังคมไทย
สํานักพิมพพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. ประโยชนการใชภาษาไทย
ภาษาไพเราะ หรือภาษาหยาบยอมมีอิทธิตอผูใช บุคคลใดใชภาษาหยาบๆ
เปนประจําจนเคยชินก็สรางนิสัยที่เลวใหตัวเองได บุคคลใดใชภาษาดีๆ สุภาพ ไพเราะ เหมาะสม
เปนประจําจนเคยชิน ก็สรางนิสัยที่ดีแกตัวเองได
ประโยชนโดยตรง คือ ใชพูด อาน เขียน ไดถูกตองเหมาะสม ใชเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมตัวอยางการใชภาษาที่สุภาพ คําสุภาพเปนคําที่ใชกับบุคคลทั่วไป เชน ผูใหญมีอายุมาก
หรือบุพการีบุคคล ผูมีพระคุณ ผูที่เราเคารพนับถือ ผูมีหนาที่การงานสูง ขาราชการ บุคคลทั่วไป ตองเลือก
ใชคําสุภาพใหเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ เชน
๑) คําพูดที่ฟงแลวไพเราะรื่นหู ไมเปนคําหยาบ เชน ขี้ เยี่ยว อาย อี ใช
แลวไดประโยชนนอยรังแตจะมีโทษมากกวา ควรเปลี่ยนเปน อุจจาระ ปสสาวะ คุณ ทาน เธอ
๒) คําหวน หรือคํากระดาง เชน โวย เออ หา หือ ควรเปลี่ยนเปน
มิได หามิได เปลา และพูดดวยสําเนียงที่ไพเราะออนหวาน ไมพูดกระชากหางเสียงอยางหวนๆ
๓) คําพูดที่ไมชวนใหคิดถึงสิ่งไมดี หรือคําเปรียบเทียบกับของหยาบ
เชน ปลาชอน สากกะเบือ ปลาสลิด ควรเปลี่ยนเปน ปลาหาง ไมตีพริกและปลาใบไม
๔) ไมใชคําผวนที่ผวนแลวเปนคําหยาบคาย เชน แปดตัว เปลี่ยน
เปน สี่คู หัวดี เปนคิดดี สมองดี ผักบุง เปนผักทอดยอด เห็นควรดวย เปนเห็นสมควรดวย แตทั้งนี้คํา
เหลานี้กถ็ ือวาเปนวัฒนธรรมทางภาษาเชนเดียวกัน
๕) ประโยชนสูงสุด คือ การใชภาษาไดถูกตองตามอักขรวิธี สละ
สลวยใหความหมายดีชัดเจนโดยคํานึงถึงบุคคล กาลเทศะ โอกาส เวลา สถานที่เปนสําคัญ

บทที่ ๑ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ๓๑

๓๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๒
มารยาท
ในการใชภาษาไทย

บทที่ ๒ มารยาทในการใชภาษาไทย ๓๓

๓๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๒
มารยาทในการใชภาษาไทย
๒. มารยาทในการใชภาษาไทย
๒.๑ มารยาทในการฟง
๒.๒ มารยาทในการพูด
๒.๓ มารยาทในการอาน
๒.๔ มารยาทในการเขียน
หลักเกณฑการฟง การพูด การอาน และการเขียน เมื่อนํามาปฏิบัติ ก็ถือวาเปนมารยาทอยาง
หนึ่ง เพราะการฟงที่ดี การอานที่ดี และการเขียนที่ดี ตองคํานึงถึงหลักเกณฑ ซึ่งมีหลักการดังตอไปนี้

๒.๑ มารยาทในการฟง
๑. เลือกเรื่องที่ฟง
๑.๑ เลือกฟงแตเรื่องที่สนใจมากที่สุด
๑.๒ เลือกฟงเรื่องที่เหมาะกับสถานการณในปจจุบัน
๑.๓ เลือกฟงเรื่องที่จะเกิดประโยชนแกตนสูงสุด
๑.๔ เลือกฟงทั้งเรื่องวิชาการและเรื่องบันเทิง
๒. เลือกผูพูด
๒.๑ เปนนักพูดดีมีชื่อเสียงทั้งทางวิชาการ และการบันเทิง
๒.๒ เปนนักพูดที่มีขอมูลดีถูกตอง วิเคราะหอยางมีเหตุมีผล
๒.๓ เปนนักพูดที่มีศิลปะในการพูดไดทั้งสาระและความบันเทิง
๒.๔ เปนนักพูดที่มีนํ้าเสียงดี มีลีลาการพูดเราความสนใจ
๓. สิ่งที่ควรทําในขณะฟง
๓.๑ ตั้งใจฟงอยางมีสมาธิ
๓.๒ ฟงอยางมีวิจารณญาณ
๓.๓ ฟงใหเขาใจ จับประเด็นสําคัญได
๓.๔ จดบันทึกสาระสําคัญได

บทที่ ๒ มารยาทในการใชภาษาไทย ๓๕

๔. มารยาทในการฟง
๔.๑ แตงกายสุภาพเรียบรอย เลือกที่นั่งใหเหมาะสม
๔.๒ ตั้งใจฟงโดยไมพูดคุยกันใหเปนที่รบกวนผูอื่น
๔.๓ ปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เพื่อไมใหมีเสียงดังรบกวนผูอื่น
๔.๔ ไมทํากิจกรรมอื่นที่แสดงวาไมสนใจฟงผูพูด

๒.๒ มารยาทในการพูด
๑. วางแผนการพูดใหดี
๒. พูดดวยนํ้าเสียงหนักแนน
๓. ไมพูดโออวดตัวเอง
๔. พูดดวยเสียงและทาทางเปนธรรมชาติ
๕. พูดดวยใบหนายิ้มนอยๆ
๖. พูดใหความรู ขอคิด วิเคราะหอยางเปนกลาง
๗. มีมุขบางเพื่อคลายเครียด
๘. พูดใหผูฟงเกิดสํานึกในหนาที่เพื่อความรักความสามัคคี
๙. ใชภาษาสุภาพ แตงกายสุภาพ
๑๐. พูดเชิงสรางสรรคมากกวาเชิงลบ
๑๑. ตอบคําถามดวยความเต็มใจอยางไมมีอคติ
ฉะนั้นผูมีมารยาทในการพูดตองคํานึงถึง บุคคล กาล สถานที่ โอกาส หรือรูกาลเทศะ ดัง
นัน้ เบือ้ งตนจึงควรทราบหลักการวาการพูดภาษาไทยนัน้ แบงเปน ๕ ระดับ เมือ่ จะพูดหรืออานจึงตองคํานึง
ถึงระดับการพูดทั้ง ๕ และระดับบุคคล ๕ จําพวกดวย
หากพูดไมตรงกับระดับภาษาหรือระดับบุคคล ก็ถือวาพูดผิดมารยาทและผิดวัฒนธรรม
ทางภาษาดวย ดังนั้นควรเลือกใชภาษาใหตรงกับระดับของภาษา ๕ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับพิธีการ
๒. ระดับทางการ
๓. ระดับกึ่งทางการ
๔. ระดับสนทนา
๕. ระดับกันเอง
และสรุปได ๓ ระดับ คือ
๑. ระดับทางการ (ระดับแบบแผน)
๒. ระดับกึ่งทางการ (ระดับกึ่งแบบแผน)
๓. ระดับกันเอง
(ระดับสนทนา)
๓๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การใชถอ ยคําในการพูดก็ดหี รือการอานก็ดตี อ งคํานึงถึงระดับของภาษาเพือ่ ใชใหเหมาะสมกับระดับ
บุคคลดวย เชน การใชคําราชาศัพทก็หมายถึงมารยาทในการใชถอยคําใหเหมาะสมกับบุคคล ๕ กลุม คือ
๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๒. พระบรมวงศานุวงศ
๓. พระภิกษุ
๔. ขาราชการ
๕. สุภาพชนทั่วไป

๒.๓ มารยาทในการอาน
การอานหนังสือ เปนมารยาทเบื้องตนในชีวิตประจําวัน เชน
๑. ไมอานเสียงดังรบกวนผูอื่น
๒. ออกเสียงถูกตองชัดเจน ตามอักขรวิธี
๓. อานหนังสือในหองสมุด ตองไมทําเสียงดังรบกวนผูอื่น
๔. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนแกตนเองและสังคม
๕. อานอยางมีวิจารณญาณ มีเหตุผล ไมหลงเชื่อในสิ่งไรเหตุผล
๖. ไมอานออกเสียงลอเลียนคนอื่น
๗. ไมอานออกเสียงเพี้ยน หรือที่เรียกวาดัดจริตในการอาน
๘. อานหนังสืออยางระมัดระวังไมใหชํารุดเสียหาย
๙. ไมมีอคติในการอาน
๑๐. อานเพื่อความรูความเขาใจ
๑๑. ควรสรางนิสัยรักการอานหนังสือที่เปนประโยชน
๑๒. อานเพื่อพัฒนาความรูและพัฒนานิสัยในทางที่ดี

๒.๔ มารยาทในการเขียน
การเขียน คือ การบรรยายความรู ความรูส กึ นึกคิด การแสดงความคิดเห็นออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อสรางสรรคและพัฒนาตนเองและสังคม ดังนั้นการเขียนจึงตองคํานึงถึงมารยาทในการ
เขียน ดังตอไปนี้
๑. เขียนใหถูกตองตามอักขรวิธี
๒. การนําขอความของคนอื่นมาเขียน ควรอางอิงแหลงที่มา
๓. ขอเขียนตองไมใหรายทําลายผูอื่น ไมทําใหผูอื่นเสียหาย
๔. เขียนตามความเปนจริง ไมบิดเบือนขอมูล
บทที่ ๒ มารยาทในการใชภาษาไทย ๓๗

๕. เขียนขอความจากความคิดที่สรางสรรค
๖. ไมมีอคติในการเขียน
๗. เขียนเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
๘. เขียนแตสิ่งที่เปนประโยชนแกตนเองและสังคม
๙. ศึกษารูปแบบการเขียนใหถูกตองตรงตามหลักการ
๑๐. คํานึงถึงวัฒนธรรมทางภาษา
๑๑. มีความยุติธรรมและสุจริตใจในการเขียน
๑๒. เขียนดวยลายมือที่สวยงามเหมาะสมและรักษาความสะอาดเรียบรอย
๑๓. ฝกฝนตนเองในการเขียนอยางสมํ่าเสมอ
๑๔. ใชกระดาษ ใชสีปากกาที่เหมาะสม
๑๕. เขียนโดยคํานึงถึงระดับภาษาทั้ง ๕ ระดับ หรือ ๓ ระดับ
๑๖. ศึกษาหลักการเขียน หลักการพิมพมียอหนาวรรคตอนถูกตอง

๓๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๓
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๓ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓๙

๔๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๓
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร
๑. ความสําคัญของการสื่อสาร
การสื่อสารเปนพฤติกรรมสําคัญอยางหนึ่งของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตวและมนุษย แต
ในความหมายโดยทัว่ ไปมักใหความสําคัญเฉพาะการสือ่ สารของมนุษย อริสโตเติล นักปราชญคนสําคัญของ
โลก ไดเคยกลาวไววามนุษยเปนสัตวสังคมและการที่มนุษยตองอยูรวมกันเปนสังคมนั่นเอง จึงทําใหการ
สื่อสารมีความสําคัญแกมนุษยมาก
๒. ความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสารเปนคําในภาษาไทยที่บัญญัติตามคําวา Communication ในภาษา
อังกฤษ ซึง่ นํามาจากคําวา Communi ในภาษาละติน ซึง่ มีความหมายวา “ความรวมมือกันหรือคลายคลึง
กัน” การสื่อสารจึงมีความหมายสนับสนุนคํากลาวที่วามนุษยเปนสัตวสังคม ดังนั้นการกระทําใดๆ ที่กอให
เกิดการ กระทําตามอยางหรือเปนขอมูลในการตัดสินใจระหวางมนุษย จึงเปนรูปธรรมของการสื่อสาร
ทัง้ หมด อยางไรก็ตามนักวิชาการดานการสือ่ สารก็ยงั ไดใหนยิ ามของการสือ่ สารไวอยางกวางขวาง ดังนี้ (ปร
มะ สตะเวทิน ๒๕๔๐ อางอิงใน วิภาวี ฝายเทศ ๒๕๔๙ : ๔-๖)
อริสโตเติล ใหความหมายวา การสื่อสาร คือการแสวงหาวิธีการจงใจที่พึงมีอยูทุก
รูปแบบ สวนเอ็ดเวิรด สะเฟยร (Edward Sapir) นิยามวา การสื่อสารคือ “การตีความโดยสัญชาตญาณ
ตอทาทางที่แสดงเปนสัญลักษณโดยไมรูตัว ตอความคิดและพฤติกรรมของวัฒนธรรมบุคคล”
จอรจ เอ มิลเลอร (George A. Miller) นิยามวา การสื่อสาร หมายถึง “การ
ถายทอดขาวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง” สอดคลองกับ คารล ไอ โฮฟแลนด (Carl I. Hrvland) และ
คณะทีน่ ยิ ามวา การสือ่ สารคือ “กระบวนการทีบ่ คุ คลหนึง่ สงสิง่ เราเพือ่ เปลีย่ นพฤติกรรมของบุคคลอืน่ ๆ”
นอกจากนี้ ยังมีนิยามคําวา การสื่อสารของนักวิชาการอีกจํานวนมาก ซึ่งใหความ
หมายไมแตกตางกันนัก โดยสรุปแลวการสื่อสารคือ “กระบวนการที่บุคคลสองฝายมีอิทธิพลตอกัน โดย
มีสื่อหรือสัญลักษณเปนตัวกลางและเกิดความเขาใจรวมกัน”
ตัวอยางการสื่อสารที่มีอายุมากกวาพันปขอความหนึ่งคือ สุภาษิตรอยบทของ กรร
ตฤทธิ์ ซึ่งนาคะประทีป แปลจากภาษาสันสกฤต มีใจความดังนี้

บทที่ ๓ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๔๑

“ในปาก็ตาม ในทีร่ บก็ตาม ทามกลางศัตรูกต็ าม ในนํา้ ก็ตาม ในไฟก็ตาม ในมหาสมุทร
ก็ตาม บนยอดภูเขาก็ตาม หลับก็ตาม ประมาทก็ตาม อยูในทุกขก็ยาก ตีความ บุญที่เขาทําไวกอนแลวยอม
รักเขา”
ปจจุบัน การสื่อสารไดกาวขามขอจํากัดของพื้นที่ เวลาและตัวบุคคล เนื่องจาก
เปนการสื่อสารออนไลน ความหมายของการสื่อสารจึงกวางขวางยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงคของการสื่อสาร
ดังไดกลาวแลววาการสือ่ สาร คือ ปฏิสมั พันธระหวางบุคคลสองฝายโดยมีสญ
ั ลักษณ
หรือสื่อตางๆ เปนตัวกลาง ดังนั้นจึงอาจแบงวัตถุประสงคออกตามลักษณะของผูรับและผูสงไดดังนี้ (กิติ
มา สุรสนธิ ๒๕๕๗ : ๘ - ๙)
๑. วัตถุประสงคของผูสงสาร
๑.๑ เพื่อแจงใหทราบหรือบอกใหรู หมายถึง ผูสงสารตองการจะบอก
หรือแจงขอมูลขาวสารใหแกผูรับสารไดทราบ เชน มนุษยสมัยโบราณใชการเขียนรูปลูกศร (
)
เพื่อบอกใหแก ผูพบเห็นวา มีสัตวที่จะลาเปนอาหารไดอยูในทิศทางดังกลาว ตอมาในยุคปจจุบันการแจง
ใหทราบ มีทั้งสัญลักษณที่เปนภาษาและไมใชภาษา สามารถเปนเครื่องมือในการแจงใหทราบไดจํานวน
มหาศาล เชน ขาวในหนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน หรืออินเทอรเน็ต ประกาศตางๆ ฯลฯ เปนตน
๑.๒ เพื่อใหการศึกษา การศึกษา คือ กระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม
ในความหมายอยางแคบ เชน การเรียนการสอนของครูกับศิษยในชั้นเรียนเปนตัวอยาง พอแมสอนลูก
เปนตน กับในความหมายโดยกวาง การสื่อสารทําหนาที่ใหการศึกษาแกผูรับสารที่ไมจํากัดเฉพาะใน
หองเรียน เชน รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา หนังสือ วารสารตางๆ รวมทั้งเว็บไซตที่จัดทําขึ้นเพื่อการ
ศึกษาจํานวนมาก ลวนแลวแตตอบสนองวัตถุประสงคของผูสงสารในลักษณะนี้ทั้งหมด
๑.๓ เพื่อชักจูงใจหรือโนมนาวใจ ผูสงสารมุงเนนใหผูรับสารมีความ
เปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ ความรูสึก ความคิดเห็น ตลอดจนพฤติกรรมที่ผูสงสารมีความคาดหวังใหเกิด
ขึ้นในตัวหรือฝายผูรับสาร ตัวอยางการสื่อสารประเภทนี้ เชน การโฆษณาในสื่อประเภทตางๆ เชน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน กับสื่อออนไลนซึ่งมีอิทธิพลอยางสูงในโลกปจจุบัน การชักจูงหรือโนมนาวใจ
จะไดผลมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความพยายามของผูสงสาร ความนาเชื่อถือของสาร รวมทั้งการใช
หลักจิตวิทยาวิเคราะหหาจุดสนใจ จุดออน จุดแข็งของผูรับสาร อีกดวย
๑.๔ เพื่อใหความบันเทิง ผูสงสารมีความประสงคที่จะสรางความสนุกสนาน
ความบันเทิง ความพึงพอใจใหแกผูรับสาร ทุกกิจกรรมการสื่อสารที่พบเห็นไดทั่วไป เชน การเลานิทาน
ตํานาน นิยาย ภาพยนตร เพลง บทกวี วรรณคดี ละคร ฯลฯ ปจจุบันการสื่อสารในลักษณะนี้ไดกลายมา
เปนธุรกิจความบันเทิงอยางแพรหลายไปแลว

๔๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๒. วัตถุประสงคของผูรับสาร
๒.๑ เพื่อทราบ เปนวัตถุประสงคของผูรับสารที่ตองการทราบขอมูล เรื่องราว
ที่ตอบสนองตอความอยากรูของตนและสังคม จึงแสวงหาโดยการดู ฟง หรืออาน เชน การดูเรื่องราวของ
สัตวบางชนิดในรายการโทรทัศน การฟงขาวจากวิทยุ หรือการอานจากหนังสือ หนังสือพิมพ เปนตน
๒.๒ เพื่อเรียนรู เปนวัตถุประสงคที่ผูรับสารตองการศึกษาหรือแสวงหาความ
รูใ นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือหลายเรือ่ ง เชน นักเรียนฟงหรืออานเรือ่ งเกีย่ วกับประวัตศิ าสตรจนี แมบา นตองการ
ศึกษาเกีย่ วกับการถนอมอาหารโดยวิธกี ารดอง ก็มคี วามจําเปนทีต่ อ งฟง อาน หรือดู สารทีอ่ ยากศึกษาจาก
สื่อที่สามารถหาได
๒.๓ เพื่อการตัดสินใจ วัตถุประสงคนี้ จัดวามีความสําคัญมากตอผูรับสาร
เพราะการไดรับขอมูลขาวสารที่มากพอ มีความเที่ยงตรง ถูกตองเทานั้น ที่วาจะทําใหผูรับสารสามารถ
ตัดสินใจไดอยางถูกตอง รวดเร็ว นอกจากนั้นความเชี่ยวชาญ ความสามารถระดับสูงของผูที่สามารถตัดสิน
ใจไดอยางดี ยังมีปจจัยดานเวลา คือการสั่งสมขอมูล ขาวสารที่มีนํ้าหนักสูงอีกดวย ยกตัวอยางเชน การ
ตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อสินคา หรือบริการอยางใดอยางหนึ่ง ผูรับสารตองศึกษาหาขอมูล เปรียบเทียบ
วิเคราะหจึงจะนําไปสูการตัดสินใจ ผูรับสารที่สะเพรา หรือเชื่องายจากขอมูลที่นอยนิดหรือไมตรง ยอม
นําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาด
๒.๔ เพื่อความบันเทิง เปนวัตถุประสงคที่สําคัญของผูรับสารอีกอยางหนึ่ง
เพราะธรรมชาติของมนุษยยอมตองการความรื่นรมย ความจรรโลงใจ หรือสุนทรียภาพทั้งทางการดู การ
ฟงหรือการอาน ดังนั้นจึงมีผูคนเขาคิวซื้อตั๋วเพื่อเขาชมคอนเสิรต ชมภาพยนตร ละคร อานนวนิยาย
นิทาน ฟงเรื่องตลกโปกฮามาโดยตลอด
ดังนั้นจึงเปนขอสรุปเบื้องตนไดวา ผูรับสารก็ดี ผูสงสารก็ดี จําเปนตองมี
วัตถุประสงคเปนตัวกําหนดเสมอ หากผูสงและผูรับสารมีวัตถุประสงคไมสอดคลองกันก็เปนอันวาการ
สื่อสารในครั้งนั้นๆ จะประสบผลไดยาก แตหากทั้งสองฝายมีวัตถุประสงคตรงกัน การสื่อสารยอม
สัมฤทธิผลไปมากแลว
๔. องคประกอบของการสื่อสาร
การสื่อสารเปนกระบวนการที่มีองคประกอบสําคัญอยางนอย ๔ อยาง คือ ผูสงสาร
สาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร องคประกอบทั้ง ๔ ดานมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันดังภาพ
ผูสงสาร

สาร

ชองทางการสื่อสารหรือสื่อ

ผูรับสาร

ปฏิกิริยาตอบกลับ

ภาพประกอบ ๑ องคประกอบของการสื่อสาร
(กิติมา สุรสนธิ ๒๕๕๗ : ๑๘)
บทที่ ๓ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๔๓

องคประกอบทั้ง ๔ ดาน มีรายละเอียดดังนี้
๑) ผูสงสาร เปนองคประกอบของการสื่อสารที่มีความสําคัญเปนลําดับแรก ผูสงสาร
จะประสบผลสําเร็จในการสงสารหรือไม มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ เชน
๑.๑ จํานวนผูสงสาร ผูสงสารอาจมีตั้งแต ๑ คน จนกระทั่งเปนจํานวนมาก เชน
องคกรตางๆ ก็ได ตัวอยาง ผูส ง สาร ๑ คน เชน ผูป ระกาศขาวในวิทยุ โทรทัศน พระสงฆทเี่ ทศนาแกญาติโยม
ในวัดหรือทางวิทยุ โทรทัศน ครูที่กําลังสอนนักเรียนในชั้นเรียนหรือเพื่อนสมศักดิ์เลาประสบการณของตน
เมือ่ ตอนเปนเด็กใหเพือ่ นสมยศฟง เปนตน สวนผูส ง สารทีม่ จี าํ นวนมาก เชน การอภิปรายบนเวทีหรือบุคคล
ในองคกรที่รวมทํากิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธใหสังคมรูจักองคกรแหงนั้นๆ เปนตน
๑.๒ ความตั้งใจของผูสงสาร ความตั้งใจหรือเจตนาของผูสงสาร เปนอีกปจจัยที่
มีอาจสงผลหรือไมมีผลตอการสื่อสาร ยกตัวอยาง ผูหญิงคนหนึ่งตกนํ้าโดยที่วายนํ้าไมเปนจึงชูมือขึ้นและ
สงเสียงรองเรียกใหคนบนฝงชวยดวยเสียงอันดังวา “ชวยดวยๆ” เปนการสงสารที่มีเจตนาอยางแรงกลาที่
จะขอความชวยเหลือจากผูที่เห็นเหตุการณ เปรียบเทียบกับนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะที่ตั้งใจจะหลอกชาว
บานใหชวยเพราะเห็นเปนเรื่องสนุกสนาน ความตั้งใจหรือเจตนาของผูสงสารจึงเปนปจจัยที่สําคัญตอ
สัมฤทธิผลของการสื่อสาร
๑.๓ ความเปนทางการหรือไมเปนทางการ ปจจัยในขอนี้หมายถึงสถานภาพ
ของผูสงสารและรูปแบบของการนําเสนอ ขอมูล ขาวสาร ผูสงสารที่เปนทางการ เชน โฆษกของรัฐบาล
หนวยงานองคกรภาครัฐ หรือเอกชนที่ทํางานตามขอตกลงของกฎหมายสังคม รูปแบบการสื่อสาร เชน
จดหมายราชการ ประกาศ คําสั่ง ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่องคกรนั้นๆ กําหนดขึ้นตามพันธกิจ
สวนผูสงสารที่ไมเปนทางการจะมุงเนนความเปนกันเอง ความบันเทิง รวมทั้งขอมูล ขาวสารที่ไม
เครงเครียด จริงจัง เชน รายการทอลคโชว การเทศนแบบตลกโปกฮา การตูน นวนิยาย นิทาน การแสดง
ตางๆ เปนตน
๑.๔ คุณสมบัติที่ดีของผูสงสาร นอกเหนือจากปจจัยขางตนที่กลาวแลว ยังมี
ปจจัยเฉพาะดานคุณสมบัติของผูสงสารที่ดีอีก ๕ ประการ ของแมคครอสกี (McCroskey ๑๙๘๗, p.๒๘)
อีกดังนี้
๑) ความสามารถ หมายถึงความรูความสามารถดานขอมูล ขาวสารที่มี
ความนาเชือ่ ถือ ความลุม ลึก ความถูกตอง ทีผ่ สู ง สารมีอยู นอกนัน้ ยังหมายถึงความสามารถทีเ่ กีย่ วของ เชน
ความสามารถในการจัดระเบียบขอมูล ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของผูรับสาร ความสามารถ
ในการใชเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการสงสาร
๒) บุคลิกลักษณะ หมายถึงปรากฏการณที่ผูรับสารสามารถประเมินได
จากภายนอก เชน การแตงกาย ทรงผม การใชทาทาง สายตาในลักษณะที่เปนความสะอาด เฉลียวฉลาด
สุขมุ นาไววางใจ จะทําใหผรู บั สารเกิดความศรัทธาในตัวผูส ง สาร หากเปนไปในทิศทางตรงกันขามก็จะทําให
ผูรับสารขาดความเลื่อมใส และไมกอใหเกิดผลในการสื่อสาร
๔๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๓) ความคลอง หมายถึงการที่ผูสงสารมีความราบรื่นหรือรื่นไหลในการ
สื่อสาร ไมติดขัด เออๆ อาๆ หรือผูสงสารมีความพะวงตอสิ่งที่เตรียมมามากเกินไป ประหนึ่งภาพยนตรที่
ตะกุกตะกัก การอานที่ไมคลองก็ยอมจะทําใหผูรับสารเกิดความหงุดหงิดหรือเบื่อหนายตอผูสงสารไปใน
ที่สุด
๔) ความมีชื่อเสียง หมายถึงสถานภาพของผูสงสารซึ่งเปนที่รูจักในสังคม
นั้นๆ เชน ผูสงสารเปนนักเขียนที่ไดรับรางวัลโนเบล พระภิกษุซึ่งทีผลงานการเผยแพรพระพุทธศาสนา
แพทยผสู ามารถรักษาผูป ว ยหนักใหหายได ฯลฯ ผูส ง สารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาวยอมสรางแรงจูงใจใหแกผรู บั
สารไดตั้งแตตน ในทางกลับกันหากผูรับสารเปนผูไรชื่อเสียงหรือไมมีใครรูจักในวงการนั้นๆ ผูรับสารก็มัก
จะไมใหความสนใจและไมเกิดการสื่อสารตามที่ผูสงสารตองการ
๕) การเปนคนเปดเผย หมายถึงการแสดงออกของผูสงสาร เชน การให
ขอมูล การใชสายตา การบอกสถานภาพตัวตนของผูสงสารอยางชัดเจน เปนเหตุใหผูรับสารเกิดความไว
วางใจและยินดีรับสารที่สงใหดวยความเต็มใจ แตหากผูสงสารขาดความจริงใจไมเปดเผยตัวตนอันไดแก
ความรู ความคิดทัศนคติหรือประสบการณอยางตรงไปตรงมา ก็ยอมทําใหผูรับสารเกิดความเคลือบแคลง
ไมไววางใจ และเปนผลเสียตอการสื่อสาร
๑.๕ ความเหมือนหรือความคลายคลึงกัน หมายถึงคุณลักษณะของผูสงสารกับ
ผูรับสาร ถามีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชน พูดภาษาเดียวกัน แตงตัวอยางเดียวกันหรือใชสัญลักษณ
อยางเดียวกันก็จะทําใหการสือ่ สารราบรืน่ นอกจากนัน้ ความเหมือนหรือความคลายคลึงกันทีเ่ ปนนามธรรม
เชน ระบบคุณคา ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ศาสนา ก็เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะเกื้อกูลประสิทธิภาพ
ของการสื่อสารระหวางผูสงสารกับผูรับสาร หากเปนไปในทางกลับกันหรือแตกตางกันก็จะเปนอุปสรรค
หรือบัน่ ทอนประสิทธิภาพระหวางผูส ง สารกับผูร บั สาร ดังนัน้ ผูส ง สารจึงจําเปนตองศึกษาผูร บั สารและสราง
ความรูสื่อของการเปนพวกเดียวกันใหมากที่สุด เพื่อความสําเร็จของการสื่อสาร
๒) สาร หมายถึงขอมูลหรือเรือ่ งราวอันมีความหมาย มีคาํ ทีใ่ ชในความหมายเดียวกัน
กับcคําวา สาร คือ ขาว ขอมูล ความคิดเห็น สารจะเปนตัวเราใหผูสงสารและผูรับสารมีปฏิกิริยาหรือ
ปฏิสัมพันธตอกันซึ่งสารมีสวนประกอบสําคัญ ๓ สวนคือ
๑. รหัสสาร คือ ภาษา สัญลักษณ หรือสัญญาณที่มนุษยคิดขึ้นเพื่อแสดงออก
แทนขอมูล ความคิดเห็นหรือเรื่องราวตางๆ รหัสดังกลาวในทางภาษาเรียกวา วจนสาร ไดแก เสียงและ
ตัวอักษร ซึ่งประกอบกันเปนคําพูดหรือการเขียน อีกอยางหนึ่งคือ อวจนสาร คือรหัสที่มิใชภาษา เชน
สัญลักษณ รูปภาพ ทาทาง แสง สี รหัสดังกลาวขึน้ อยูก บั วัฒนธรรม สิง่ แวดลอม เวลาและสถานทีท่ แี่ ปรผัน
ไปแตมรี หัสจํานวนมากทีเ่ ขาใจกันไดในระดับสากล เชน การพยักหนา การใชนวิ้ ชี้ เครือ่ งหมายกาชาดหรือ
เสียงรถสัญญาณฉุกเฉิน เปนตน

บทที่ ๓ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๔๕

๒. เนื้อหาของสาร หมายถึง สาระ ประเด็นสําคัญของสารที่ผูสงสารและผูรับ
สารมีจุดมุงหมาย เชน สารประเภทขอเท็จจริง ไดแก ขาว ตํารา ประกาศตางๆ สารประเภทบันเทิง เชน
นิทาน นิยาย สารคดี การแสดงตางๆ เปนตน
๓. การจัดสาร หมายถึงการจัดกระทําตัวสารใหมคี วามนาสนใจหรือจัดระเบียบ
กําหนดทิศทางรูปแบบของสารใหผูสงสารและผูรับสารบรรลุวัตถุประสงครวมกัน ตัวอยางเชน ในการ
เขียนเรียงความจะตองมีคาํ นํา เนือ้ เรือ่ งและสรุป จดหมายก็จะมีระเบียบการจัดสารอีกแบบหนึง่ ภาพยนตร
หรือเพลงก็มักจะตองมี Title หรือ Introduction กอนที่จะเขาสูตัวสารสําคัญ แตหนังสือพิมพจะจัดสาร
ที่ดึงดูดผูอานดวย พาดหัวขาวแลวจึงตามมาดวยสวนเชื่อมและรายละเอียดของขาว เปนตน การจัดสาร
จึงเปนวิธีการที่ผูสงสารตองศึกษาเรียนรูตอไป
๓) ชองทางหรือสื่อ หมายถึง พาหนะที่จะนําพาสารจากผูสงไปยังผูรับสาร โดยผาน
ประสาทสัมผัสทางใดทางหนึง่ หรือหลายๆ ทาง เชน ทางการเห็น (ตา) ทางการไดยนิ (หู) ทางการไดกลิน่
(จมูก) ทางการสัมผัส (กาย) หรือทางการลิ้มรส (ลิ้น)
การแบงประเภทของสื่อมีเกณฑอยูหลายลักษณะ ในที่นี้จะแบงสื่อออกเปน ๒ ประเภท
คือ
๑. สื่อบุคคล ไดแก บุคคลที่เปนผูนําหรือสงสารไปยังผูรับสารใหไดรับรูหรือ
เขาใจในสิ่งที่บุคคลนั้นๆ ตองการโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออก เชน ครูสอนศิษยในชั้นเรียน
ครูเขียนหนังสือและพิมพขายหรือแจก ปจจุบันที่วิทยาการดานการสื่อสารกาวหนาไปอยางมาก บุคคล
หนึ่งสามารถสื่อสารไปยังบุคคลอื่นๆ ไดงายและรวดเร็วกวาในอดีตมาก เชน ไลน เฟสบุค โทรศัพท อีเมล
เปนตน
๒. สื่อที่มิใชบุคคล หมายถึง สื่อที่ประดิษฐขึ้นเพื่อสงขอมูล ขาวสารเรื่องราว
ไปยังคนจํานวนมากโดยลดขอจํากัดดานเวลาและระยะทางลงไป สื่อประเภทนี้นับวามีอิทธิพลตอมนุษย
และสังคมในวงกวาง ตัวอยางสื่อประเภทนี้ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนและอินเทอรเน็ต
อยางไรก็ตามสื่อทุกประเภทมีจุดเดนและจุดออนในตัวเอง จึงมีความจําเปนที่ผูสง
สารและผูรับสารตองพิจารณาเลือกใชสื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเปนสําคัญ
๔) ผูรับสาร เปนองคประกอบสําคัญปลายทางของการสื่อสาร อาจเรียกเปนถอยคํา
ทั่วไป เชน ผูชม ผูฟง ผูอาน ผูรับ ซึ่งก็หมายถึงผูรับสารทั้งสิ้น ผูพูดที่ไมมีผูฟง หนังสือ ประกาศที่ไมมีผูอาน
ภาพยนตรที่ไมมีคนดู กระบวนการสื่อสารยอมเกิดไมได ผูรับสารอาจแบงประเภทไดหลายลักษณะ แตใน
ที่นี้จะแบงผูรับสารออกเปน ๒ ประเภทไดแก
๑. ผูรับสารทั่วไป หมายถึง ผูรับสารที่ผูสงสารไมสามารถเจาะจงหรือกําหนด
หลักเกณฑหรือขอตกลงใดๆ รวมทั้งไมสามารถคาดคะเนจํานวนได เชน การโฆษณาขายยาในโทรทัศน
การติดปายโฆษณาตามราวสะพานลอย ที่มีผูคนเดินผานไปมาตลอดทั้งวัน ผูรับสารประเภทนี้จึงมีความ
แตกตางหลากหลายทั้งเพศ วัย การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนคานิยม ความเชื่อ ศาสนา
๔๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๒. ผูรับสารเปาหมาย หมายถึงผูรับสารที่มีวัตถุประสงคและความตองการตรง
ตามที่ผูสงสารตองการ ผูสงสารจึงตองศึกษากลุมเปาหมายเปนอยางดีและจัดการสื่อและสารใหตรงกับวัย
เพศ วุฒิ การศึกษา คานิยม ความเชื่อ ฯลฯ ของผูรับสารใหมากที่สุด ผูรับสารจึงจะมีการรับรูหรือตัดสินใจ
ตามที่ผูสงสารประสงค
อนึ่งนักวิชาการดานการสื่อสารยังระบุถึงคุณลักษณะที่ดีของผูรับสารไวบางประเภทดังนี้
๑. เปนผูพยายามรับรูเรื่องราว ขาวสารตางๆ อยูเปนนิจ หมายถึงการที่บุคคลเปนผูเปด
ตา เปดหู เปดใจที่จะรับรูเรื่องราวขอมูลตางๆ อยูอยางสมํ่าเสมอ ไมปดกั้นตนเอง ดังหัวใจนักปราชญขอ
แรกที่ระบุถึง “สุต” คือการเปนผูฟงและพหูสูต คือการเปนผูฟงมาก ซึ่งอาจหมายความรวมถึง การดู การ
อานดวย ผูรับสารที่มีคุณสมบัติขอนี้ยอมทําใหการสื่อสารบรรลุผลโดยงาย
๒. เปนผูมีความรูสึกไว รวดเร็วและถูกตอง หมายถึงการมีปฏิกิริยาตอสิ่งเราที่ผานเขา
มาทัง้ การไดเห็น ไดฟง และสามารถรับรู วิเคราะห ตีความสารตางๆ เหลานัน้ อยางวองไวผิดกับผูท สี่ มั ผัสชา
รูสึกชายอมรับสารไดนอยกวาผูรับสารประเภทแรก
๓. เปนผูที่สามารถควบคุมตนเองได ผูรับสารที่ดีจะตองมีความตั้งใจและจดจอ แนวแน
กับสารหรือผูสงสาร จึงจะสามารถสงสารไดอยางครบถวนถูกตอง หากขาดคุณสมบัติขอนี้ถึงแมวา
กระบวนการสือ่ สารจะครบถวนตัง้ แตองคประกอบแรก คือ ผูส ง สาร สาร และสือ่ แลวแตผรู บั สารขาดสมาธิ
ไมสนใจ ไมฟง ไมอาน แตกลับไปคิดเรื่องอื่น การสื่อสารครั้งนั้นยอมไมบรรลุผล
๕. อุปสรรคของการสื่อสารและแนวทางแกไข
ดังไดกลาวถึงองคประกอบของกระบวนการสือ่ สารแตตน แลววาประกอบดวย ผูส ง สาร สาร
ชองทางหรือสื่อและผูรับสาร ดังนั้นความสําเร็จหรืออุปสรรคของการสื่อสารจึงเกิดจากสาเหตุสําคัญตาม
องคประกอบของการสื่อสาร ดังนี้
๑) จากผูสงสาร เปนองคประกอบสําคัญลําดับตนๆ ของกระบวนการสื่อสาร เพราะผู
สงสารคือผูที่ทําหนาที่ในการคัดเลือกสารและสื่อ ตลอดจนองคประกอบอื่นๆ เชน เวลา สถานที่ รวมถึง
ผูรับสาร อุปสรรคของผูสงสารที่สําคัญ ไดแก
๑. ความรูความสามารถ หมายถึง ความเชี่ยวชาญในสารที่ตองการสื่อ หากผูสง
สารขาดความรู ขอมูล ความเขาใจอยางแทจริง ยอมไมสามารถถายทอดใหผรู บั สารรูห รือเขาใจได นอกจาก
นัน้ ยังรวมถึง ความรู ความสามารถในการจัดระเบียบสาร การใชเครือ่ งมือ อุปกรณทเี่ กีย่ วของ การใชภาษา
ทั้ง วจนภาษาและอวจนภาษาที่เหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะ และผูรับสาร ดังนั้นผูสงสารที่ดี จึงตอง
คํานึงถึงอุปสรรคตางๆ ที่กลาวแลวพิจารณาไตรตรอง วางแผนและถาเปนการสงสาร ก็จะลดอุปสรรคดัง
กลาวลงได
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๒. บุคลิกลักษณะ อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผูสงสาร คือ ทัศนคติ
ตอตนเอง ทัศนคติตอตัวสารและทัศนคติตอผูรับสาร ถาผูสงสารมีทัศนคติเปนไปในทางลบ เชน
ไมมั่นใจในตนเอง ไมชอบเรื่องที่จะสงสาร ไมชอบผูฟง ก็จะสงผลเสียตอบุคลิกภาพของผูสงสารและเปน
อุปสรรคอยางใหญหลวงในการสื่อสาร ดังนั้นเพื่อขจัดอุปสรรคดังกลาวผูสงสารจึงตองวิเคราะหตนเอง
เปนเบื้องตนและปรับทาทีความรูสึกไปในทิศทางบวก หากไมสามารถทําไดก็ยังไมสมควรที่จะทําหนาที่ผู
สงสาร
๓. สภาพรางกายและจิตใจ อุปสรรคที่สําคัญของผูสงสารในสวนนี้ ไดแก ความ
ไมพรอมของรางกาย เชน ปวย หิว งวง เมื่อยลา ดานจิตใจ เชน ความกังวล เศรา เสียใจ โมโห หงุดหงิด
ฯลฯ ก็จะสงผลใหการสื่อสารดอยประสิทธิภาพ ดังนั้นหากผูสงสารมีอาการไมพรอมดังกลาว ก็ตองรีบ
แกไขหรือชะลอการสงสารออกไป
๔. เจตนา ผูสงสารที่ไมมีเจตนา ขาดศรัทธาหรือความตั้งใจในการสงสาร เชน
พูด เขียนโดยไมคิด ไมคนควาหาความรูอยางแทจริงก็จะสงผลใหสารไมมีความหมาย ผูที่จะทําหนาที่สง
สารจึงตองมีความศรัทธา ความตั้งใจและมีวัตถุประสงคที่แจมชัด จึงจะสามารถสรางประสิทธิภาพใน
กระบวนการสื่อสารได
๒) จากสาร เกิดจากการเขารหัสและถอดรหัส ไมตรงกันระหวางผูรับสารกับผูสงสาร
เชน ผูสงสาร เขียนวา “นั่งตากลม” โดยตองการแจงวา นั่งตาก-ลม แตผูถอดรหัส (ผูอาน) กลับ อานวา
นั่งตา-กลม สารดังกลาวจึงคลาดเคลื่อนไป เสียงไกขันซึ่งเปนเสียงธรรมชาติเหมือนกันทั้งโลก แตคนฟง
ถอดรหัสเสียงไกออกมาแตกตางกันออกไป ตัวสารที่ไมชัดเจน เชน เสียง ดัง คอย ทุม แหลม เกินไป ตัว
หนังสือ ตัวเล็ก เขียนผิด เขียนไมชัด ก็ทําใหสารนั้นๆ เกิดปญหา
อุปสรรคถัดมาคือ เนือ้ หาของสารถาสารนัน้ มีความยากหรือละเอียดมากไป นอยไป เนือ้ หา
ไมสอดคลองกับบริบทของผูรับ มีคําศัพทเฉพาะจํานวนมากก็ไมสามารถกอใหเกิดการสื่อสารได นอกจาก
นั้นความเปนลําดับขั้นตอนหรือการจัดสารที่ขาดระบบระเบียบ วกวน สับสน ยังเปนอุปสรรคสําคัญในการ
สือ่ สารอีกดวย แนวทางการแกไขหรือการวิเคราะหตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขสารใหรอบคอบกอนทีจ่ ะ
สงออกไป
๓) จากสื่อ สื่อเปรียบเหมือนพาหนะที่จะนําสารจากผูสงไปยังผูรับ ซึ่งมีทั้งจากมนุษยเอง
และไมใชจากมนุษย อุปสรรคที่เกิดจากสื่อ เชน
๑. ไมเหมาะกับผูส ง สาร เชน ผูส ง สารพูดภาษาอังกฤษไมคลอง แตพยายามจะอธิบาย
ดวยภาษาอังกฤษแทนทีจ่ ะใชลา มหรือภาษาใบ ผูส ง สารไมชาํ นาญในการใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอเรือ่ ง
ราวตางๆ ผานคอมพิวเตอรการสงและรับสารยอมไมราบรื่น
๒. ไมเหมาะกับเนื้อหา สื่อแตละประเภทจะมีประสิทธิภาพในการสื่อสารที่แตกตาง
กัน เชน สื่อที่จะเสนอขอมูล ขาวสารปจจุบันทันดวนดีที่สุดคือ วิทยุ โทรศัพทและโทรทัศนมากกวา
หนังสือพิมพหรือจดหมาย ในขณะทีส่ อื่ สิง่ พิมพจะใหรายละเอียดของขอมูลขาวสารไดมากกวา สวนแมคา
๔๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ในตลาดตองการโฆษณาสินคาในรานของตน การใชสื่อคําพูดบอกรายละเอียดสินคาแกลูกคา ก็นาจะเปน
สื่อที่เหมาะสมที่สุด
๓. ไมเหมาะกับผูรับสาร ธรรมชาติของผูรับสารยอมมีความแตกตางกัน ทั้งดานเพศ
อายุ ฐานะ หนาที่การงานและความสนใจเฉพาะดาน การใชสื่อที่ไมคํานึงถึงความแตกตางดังกลาว เชน
ใหการตูนแกเด็กๆ อาน ยอมดีกวาใหคนชราอาน
๔. ไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอม สื่อแตละชนิดจําเปนตองใชใหเหมาะสมกับเวลา
สถานที่และบุคคลจึงจะไดผลในการสื่อสาร เชน ใชภาพยนตรในหองหรือโรงภาพยนตรที่ควบคุมแสงได
ใชตวั อักษรหรือหนังสือเปนสือ่ ในทีม่ เี สียงดังอึกทึกไดหรือในทีๆ่ ไมมสี ญ
ั ญาณโทรศัพทการใชวทิ ยุเปนเครือ่ ง
มือสือ่ สาร ดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงใชเปนประจํา ก็จะมีประสิทธิภาพสูงกวาสือ่ ประเภทอืน่ ๆ
การจะขจัดอุปสรรคดานสื่อจึงเปนหนาที่ของผูสงสารที่จะตองวิเคราะหองคประกอบ
หรือปจจัยที่เกี่ยวของทั้งในสวนดีและขอดอย จากนั้นจึงเลือกหรือตัดสินใจใชสื่อที่เหมาะสมที่สุด
๔) จากผูรับสาร ผูรับสารถือเปนองคประกอบสวนทายของกระบวนการสื่อสาร ดังนั้น
หากผูร บั สารขาดความสนใจ ไมไดความรู ไมไดความสามารถหรือทัศนคติทเี่ ปลีย่ นไปอยางใด ก็นบั วาการ
สื่อสารครั้ง - นั้นๆ ไมสัมฤทธิผล ซึ่งอุปสรรคที่สําคัญของผูรับสารจะมาจากปจจัยใหญๆ ๒ ปจจัยคือ
๑. ปจจัยดานกายภาพ หมายถึง ผูรับสารมีสภาพรางกายที่ไมพรอม เชน ตาบอด
หูหนวก เจ็บปวย หนาวหรือรอนเกินไป สิ่งตางๆ เหลานี้ยอมบั่นทอนความสามารถของผูรับสารโดยตรง
๒. ปจจัยดานจิตภาพ หมายถึง สภาพจิตใจที่เปนแรงตานการรับสาร อุปมาเหมือน
ประตูทถี่ กู ปดไวหรือแกวทีม่ นี าํ้ เต็มเปย ม กระบวนการสือ่ สารทีอ่ าจเริม่ ตนมาดวยดีกอ็ าจไมบรรลุผลไดเชน
กัน สภาพจิตใจที่เปนอุปสรรคของผูรับสาร ไดแก ความเปนผูมีจิตใจคับแคบ ไมยอมฟง ไมยอมรับสาร
ใดๆ ที่ตางไปจากที่ตนคิดหรือคาดหวัง ผูรับสารบางคน บางกลุมไดมีลักษณะเชื่อมั่นตนเองสูง ไมมีใครรู
ใครดี ใครเกงไปกวาตนเอง การรับสารก็เกิดขึ้นไดยาก นอกจากนั้น ไดแก ความกาวราว คอยจับผิด
รวมไปถึงความกังวลใจ ขาดสติ มีทศั นคติทไี่ มดตี อ ผูส ง สาร ตัวสาร ความเปนผูม เี ลหเ หลีย่ ม หลอกลวง ฯลฯ
สภาพจิตใจทีเ่ ปนภาพลบดังกลาวมาเปนอุปสรรคใหญหลวงในกระบวนการสือ่ สาร การ
จะแกอปุ สรรคจึงตองเกิดจากการวิเคราะหผรู บั สาร สาร สือ่ รวมถึงตัวผูส ง สารใหสอดคลองกัน กระบวนการ
สื่อสารจึงจะสัมฤทธิผล
การสื่อสารเปนวัฒนธรรมพื้นฐานอยางหนึ่งที่ทุกสังคมตองมี ถาสังคมใดมีการสื่อสาร
ที่ดีสังคมนั้นยอมเกิดการพัฒนา คนในสังคมมีความเขาใจอันดีตอกัน กอใหเกิดสันติสุข ซึ่งการสื่อสารที่ดี
ตองมีองคประกอบที่ดีดวย นั่นคือ ผูสงสาร สาร สื่อและชองทาง ผูรับสารและการตอบสนอง
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๓.๒ ภาษาไทยกับประสิทธิภาพการสื่อสาร
การสือ่ สารจะมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีหรือไม ยอมขึน้ อยูก บั องคประกอบของการสือ่ สาร
ซึง่ ก็ไดแกผสู ง สาร สาร สือ่ และชองทางการสือ่ สาร ผูร บั สาร และการตอบสนองของผูร บั สารแตหวั ใจสําคัญ
ของการสื่อสารก็คือ “สาร” เพราะเปนเปาหมายของการสื่อสารที่ผูสงสารจะสื่อไปยังผูรับสาร
ในสวนของสารหรือเนื้อหาสาระที่ผูสงสาร ตองการสื่อไปยังผูรับสาร จําเปนตองมี “ภาษา”
ซึ่งเปนรหัสของสารที่ผูสงและผูรับตองเขาใจตรงกันจึงจะสามารถรับสารนั้นไดอยางถูกตอง
ความหมายของภาษา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ (๒๕๕๖ : ๘๖๘) ใหความหมายของภาษาไววา “น.
ถอยคําที่ใชพูด หรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความ
เฉพาะวงการ เชน ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม ; เสียง ตัวหนังสือ กิริยาอาการที่สื่อความได
เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทาทาง ภาษามือ ; (โบ) คนหรือชาติที่พูดภาษานั้นๆ เชน มอญ ทะวาย
นุงหมและแตงตัวตามภาษา (พ.ศ. ร. ๓.) ; (คอม) กลุมของชุดอักขระ สัญนิยม และกฎเกณฑที่กําหนดขึ้น
เพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร เชน ภาษาซี ภาษาจาวา โดยปริยาย หมายความวา สาระ, เรื่องราว, เนื้อความที่
เขาใจกัน, เชน ตกใจจนพูดไมเปนภาษา เขียนไมเปนภาษา ทํางานไมเปนภาษา” และมีผูใหความหมาย
ของภาษาไวสอดคลองกัน เชน
กําชัย ทองหลอ ไดกลาวถึงภาษาวา เปนคําสันสกฤต (บาลีเปน ภาสา) มาจากรากเดิมวา ภาษ
แปลวา กลาว พูด หรือบอก เมือ่ นํามาใชเปนคํานามมีรปู เปน ภาษา แปลตามรูปศัพทวา คําพูด หรือถอยคํา
แปลเอาความวา เครือ่ งมือสือ่ สารระหวางมนุษย ใหสามารถกําหนดรูค วามประสงคของกันและกันได โดย
มีระเบียบคํา หรือจังหวะเสียงเปนเครื่องกําหนด
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนยิ ามความหมายของภาษาไววา “ภาษา
หมายถึง เครื่องมือที่มนุษย ใชติดตอสื่อสารทําความเขาใจระหวางกัน ทั้งที่เปนถอยคํา ไดแก ภาษาพูด
และภาษาเขียน กับที่ไมใชถอยคํา เชน นํ้าเสียง กิริยาทาทาง สีหนา สายตา เปนตน
(ความดีสากล พระราชภาวนาจารย (เผด็จ ทตฺตชีโว) : ๖๒ - ๖๔) ใหความหมายของคําวา ภาษา
วา ทุกประเทศในโลก ภาษา มี ๓ ประเภท คือ
๑. ภาษาใจ หรือภาษาความรูสึก
ภาษาใจ หรือภาษาความรูสึก คือ อารมณ ความรูสึกนึกคิดที่เกิดขึ้นอยางเต็มที่ เมื่อไปสัมผัส
สิ่งตางๆ มา แตเต็มที่ของคนสะอาดก็อยางหนึ่ง เต็มที่ของคนสกปรกก็อีกอยางหนึ่ง ตัวอยาง ภาษาใจ เชน
ไปเที่ยวมาเห็นอะไรสวยงาม ก็เก็บมาฝนหวานไปสามวันแปดวัน หรือไปเห็นอะไรมานากลัว
เก็บมาคิดหลอกหลอนตนเองจนผมรวง

๕๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ไปทานอะไรมารสอรอย คิดทีไร หนาตาเคลิบเคลิ้มวา อรอยลิ้นขนาดนั้น ภาษาวัยรุนบอกวา
“ฟน” หรือทานแลวรสชาติไมอรอยลิ้น เกิดภาษาใจขึ้นมาอยากจะอวกออกมาทุกครั้ง
ไปไดยินเสียงดนตรีไพเราะมา รูสึกโลกนี้สดใสเสียงยังกองเสนาะหูไมรูลืม หรือไปฟงเสียงดา
อยางหยาบคายมาเกิดภาษาใจสุดๆ รูสึกเจ็บจี๊ดที่ใจไดขนาดนั้น
ภาษาใจเกิดจากการไดยิน ไดเห็น ไดดม ไดดื่ม ไดกิน ไดสัมผัส ไดจับตองอะไรมาก็จะ
เกิดภาษาที่เปนความรูสึกขึ้นจะมากจะนอยขึ้นอยูกับใจแตละคน ใครสะอาดใครสกปรกไมเทากันเหมือน
คนใสแวน ถาแวนสะอาดเช็ดไวดีแลวจะเห็นชัดเจนเทานั้น
๒. ภาษาพูด
ภาษาพูดตองมีคําศัพท หากใครใจใสก็สามารถนําคําพูดที่พอเหมาะพอควรมาใชได ถา
ใครใจขุนคําศัพทที่พอเหมาะพอดีก็เริ่มหายาก เลยเริ่มจะพูดไมเขาทาเขาทางเกิดขึ้นจากภาษาใจพอจะ
ถายทอดตองเปนภาษาพูด ภาษาพูดนี้จะพูดใหไดเทาภาษาใจยอมทําไมได มันถูกยอสวนลงใครเปนคน
สะอาดมาก ภาษาใจก็ไดกวางขึ้นใครเปนคนสกปรกมากภาษาใจก็จะถูกยอสวนลงมา
คนโบราณทานยังใหความสําคัญกับคําพูด ดังทีพ่ ระสุนทรโวหาร (ภู) กวีเอกของโลกแตง
กลอนเปนสุภาษิตสอนหญิงไววา
“จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น
อยาตะคั้นตะคอกใหเคืองหู
ไมควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู
คนจะหลูลวงลามไมขามใจ”
“เปนมนุษยสุดนิยมที่ลมปาก
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
แมนพูดดีมีคนเขาเมตตา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ” สุภาษิตสอนหญิง
๓. ภาษาเขียน
ภาษาเขียนติดปญหาไวยากรณ ฟงเขาพูดแลวเหมือนเรื่องเพิ่งเกิด ที่จริงเรื่องเกิดเมื่อ
รอยปที่แลว เพราะเขียนผิดไวยากรณ หรือฟงเขาพูดนึกวาทําเสร็จแลว ที่จริงกําลังชวนใหไปทําปหนา
ผิดไวยากรณ ยิง่ สกปรกเทาไรก็ยงิ่ ผิดมากเทานัน้ ตกลงภาษาของมนุษยยงั ขึน้ อยูก บั ความสะอาดและความ
เปนระเบียบ สรุปไดวา ภาษา คือระบบสัญลักษณที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชในการสื่อสาร

บทที่ ๓ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๕๑

๓.๓ ธรรมชาติของภาษา
๑.

ลักษณะและคุณสมบัติของภาษา
ลักษณะและคุณสมบัติของภาษาตางๆ ที่มนุษยในโลกใชสื่อสารอยูในปจจุบันนี้ มี
สวนที่เหมือนกัน จึงถือไดเปนธรรมชาติของภาษา ซึ่งพอจะสรุปได ดังนี้
๑) ภาษาเปนเครื่องมือที่มนุษยใชสื่อสารกัน มนุษยแตละชาติแตละกลุมไดสราง
ระบบสัญลักษณขนึ้ เพือ่ ใชในการสือ่ สาร แมวา สัญลักษณหรือระบบทีส่ รางขึน้ มานัน้ จะแตกตางกันไป เชน
ภาษาไทย เปนภาษาตระกูลคําโดด มีตัวอักษร สระ พยัญชนะ วรรณยุกต รวมแลว ๖๙ ตัว ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตระกูลมีวิภัตปจจัย มีตัวอักษร ๒๖ ตัว แตก็ใชสื่อสารกันในกลุมหรือสังคมที่ใชภาษานั้นๆ ซึ่ง
ในโลกนี้มีภาษาที่มนุษยใชสื่อสารกันหลายรอยภาษา
๒) ภาษามีระบบกฎเกณฑที่ผูใชรับรูรวมกัน ภาษาทุกภาษามีระบบกฎเกณฑ ที่
ผูใชเขาใจตรงกัน เชน ระบบการสรางคํา ระบบการเรียงคําในประโยค ระบบการออกเสียง ฯลฯ แตละ
ภาษาอาจจะมีระบบที่แตกตางกันแตผูใชภาษาเดียวกันจะรูและเขาใจระบบของภาษานั้น
๓) ภาษาประกอบดวยสัญลักษณและความหมาย ทุกภาษาจะตองมีสัญลักษณซึ่ง
ไดแก เสียง ตัวอักษร เครื่องหมาย หรือกิริยาอาการตางๆ ฯลฯ ซึ่งมีความหมายเปนที่เขาใจตรงกันของ
คนผูใชภาษานั้นๆ วาหมายถึงอะไรหรือหมายความวาอยางไร
๔) ภาษาสรางคําและประโยคไดมากมายไมมีขีดจํากัด แมวาภาษาตางๆ ในโลก
จะมีสัญลักษณ เชน ตัวอักษรที่จํากัดแนนอน เชน ภาษาอังกฤษ มีตัวอักษร ๒๖ ตัว ภาษาไทย มีพยัญชนะ
๔๔ ตัว สระ ๒๑ รูป วรรณยุกต ๔ รูป แตทุกภาษาก็สามารถสรางคําไดอยางไมจํากัดสรางประโยคเพื่อใช
สื่อสารไดอยางไมสิ้นสุด ยกตัวอยางในภาษาไทย เชน
เขากลับไปบาน
เขากลับไปบานของเขาที่ตางจังหวัด
เขากลับไปบานของเขาที่ตางจังหวัดตั้งแตเมื่อวาน
เขาและภรรยากลับไปบานของเขาแลว
เขากลับไปบานเพื่อเยี่ยมมารดาซึ่งปวยหนัก
ฯลฯ
จะเห็นไดวา เราสามารถสรางประโยคตางๆ ไดอยางไมมีสิ้นสุด
๕) ภาษาเปนวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนสังคม ยอมจะตอง
สรางวิถกี ารดําเนินชีวติ เพือ่ การอยูร ว มกัน หรือทีเ่ รียกวา วัฒนธรรมขึน้ ซึง่ ทุกๆ สังคมจะตองมีภาษาเพือ่
ใชในการสื่อสาร เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่มนุษยจะตองสราง หรือกําหนดขึ้นดวย และภาษานี้เองที่จะ
ชวยใหวฒ
ั นธรรมดานอืน่ ๆ ดําเนินไปดวยดีเกิดการเรียนรูแ ละถายทอดสืบตอๆ กันไป นอกจากนีภ้ าษายัง
ชวยบันทึกและสืบทอดวัฒนธรรมของสังคมดวย เชน ในวรรณคดีไทย เรือ่ งขุนชางขุนแผนไดบนั ทึกวัฒนธรรม
๕๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ไทยเกือบครบทุกดาน ทั้งประเพณีตั้งแตเกิดจนตาย ความเชื่อ คานิยม การปกครอง กฎหมาย ศิลปะ
สถาปตยกรรม ฯลฯ
๖) ภาษามีการเปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากภาษาเปนวัฒนธรรมหรือองคประกอบของสังคม
ยอมตองมีการเปลีย่ นแปลงตามสังคมไปดวย ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทางภาษา อาจจะปรากฏใหเห็นไดหลาย
อยาง เชน เกิดหนวยเสียงและคําใหม คําเดิมบางคําเลิกใชไป โครงสรางของประโยคเปลี่ยนไป มีคําใน
ภาษาอื่นๆ เขามาปะปน เปนตน
ตัวอยางทีช่ ดั เจนทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ ในภาษาไทย เชน เรามีหนวยเสียง /บล/ /ฟร/
ฯลฯ เกิดขึ้นใหม เชนในคํา เบลอ บล็อก ฟรี ฟรักโทส เปนตน ซึ่งหากเราศึกษายอนกลับไปกอนสมัย
รัตนโกสินทรเราจะไมพบวามีการใชคําที่มีหนวยเสียง /บล/ หรือ /ฟร/
๗) ภาษาเปนทัง้ ศาสตรและศิลป การใชภาษาสือ่ สารในแตละสังคมยอมตองมีระเบียบ
วิธีกฎเกณฑที่ผูใชจะตองยึดถือ เชน วิธีสะกดคํา การออกเสียง การเรียบเรียงคําในประโยค ฯลฯ ผูใช
แตละคนก็มีลักษณะการใชภาษาเปนของตนเอง การเลือกใชคํา การเรียงคําในประโยค การลําดับความ
รวมทัง้ วิธกี ารนําเสนอเนือ้ หาความคิด ถือเปน “ศิลปะ” ในการใชภาษาของแตละบุคคล ตัวอยางทีช่ ดั เจน
เชน สํานวนกลอนของสุนทรภู สํานวนภาษาของ พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ของยาขอบ
หรือ ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ลวนไดรับการยกยองวา มีศิลปะในการใชภาษาขั้นสูง ฉะนั้น ภาษาจึง
เปนทั้งศาสตรคือมีระเบียบกฎเกณฑที่แนนอน ชัดเจน และศิลปคือความละเอียดประณีต ความงดงาม ที่
ผูใชแตละคนจะทําไดไมเหมือนกัน
๒.

ชนิดของภาษา
ภาษาที่ใชสื่อสารกันอยูทั่วไปอาจแบงออกไดเปน ๒ ชนิด คือ ภาษาที่เปนถอยคํา
หรือวัจนภาษาและภาษาที่ไมเปนถอยคํา หรือ อวัจนภาษา
๑) ภาษาที่เปนถอยคํา หรือ วัจนภาษา (Verbal language) คือ ภาษาที่เปน
ถอยคําอันประกอบดวยเสียงและความหมาย ไดแก ภาษาทีพ่ ดู หรือเขียนออกมาเปนถอยคําหรือเรือ่ งราว
ตางๆ ในภาษาตางๆ
๒) ภาษาที่ไมเปนถอยคํา หรือ อวัจนภาษา (Nonverbal language ) คือ ภาษา
ที่ไมเปนถอยคํา เปนรหัสหรือสัญลักษณอยางอื่นที่ใชในการสื่อสารแทนภาษาพูดหรือภาษาเขียน เชนที่
(สวนิต - ยมาภัย ๒๕๕๐ : ๓๓-๓๗) ไดจําแนกไว สรุปไดดังนี้
๑. อาการภาษา (Kinesies) ใชการเคลื่อนไหวรางกาย หรือ บางสวนของ
รางกายในการสือ่ สาร (Body Movement) เชน สายศีรษะ พยักหนา โบกมือ การไหว การโคงคํานับ เปนตน
๒. กาลภาษา (Chonemies)ในบางกรณี แตละชวงเวลาก็มีความหมาย
ตางกัน ดังคํากลาวทีว่ า “เวลาพูดได” กลางวันมีความหมายอยางหนึง่ กลางคืนมีความหมายอยางหนึง่
การตรงตอเวลานัดหมายการใชเวลา ชวงเวลา การเลือกเวลาก็ทําใหสื่อความหมายไดตางกัน เชน ใน
การบอกความในใจของคูห นุม สาว การเลือกเวลาทีเ่ หมาะสมยอมทําใหการสือ่ สารบรรลุวตั ถุประสงค การ
บทที่ ๓ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๕๓

พบปะกันในเวลาที่ตางกัน ก็ใหความรูสึกตางกัน เปนตน
๓. เทศภาษา (Proxemies) หมายถึง การใชสถานที่เปนตัวแสดงเจตนาในการ
สือ่ สาร เชน การเลือกหองทีม่ ดิ ชิดลับตาคนยอมแสดงใหเห็นวา การสือ่ สารครัง้ นัน้ นาจะเปนความลับ สถาน
ที่โออาหรูหรา มีความหมายวาใหเกียรติ หรือ โออวด เปนตน
๔. สัมผัสภาษา (Hapties) หมายถึง การใชกายสัมผัสเพื่อสื่อความหมาย เชน
การจับมือ การโอบกอด การผลักไส เปนตน
๕. เนตรภาษา (Oculesies) หมายถึง การใชสายตา เชน การจองตา การชําเลือง
การคอน การถลึงตา การหลบตา เปนตน
๖. วัตถุภาษา (Objecties) หมายถึง การเลือกใชวัสดุ หรือวัตถุเปนสัญลักษณ
ในการสื่อความหมาย เชน การมอบดอกกุหลาบสีแดงในวันวาเลนไทน การสง ส.ค.ส. ในวันปใหม การ
เลือกใชเครื่องประดับ การแตงกาย รูปแบบ รูปทรง คุณภาพของสิ่งของเครื่องใช เปนตน
๗. ปริภาษา (Paralanguage) คือ สิ่งที่แนบติดมากับภาษาพูด หรือภาษาเขียน
เชน ระดับเสียงสูง-ตํ่า การเปลงเสียง จังหวะ ความดัง ความเบา ความกระดาง ความออนโยนของเสียง
ฯลฯ ในภาษาพูด หรือการเวนวรรคตอน ยอหนา ขนาดของตัวหนังสือ การเวนชองไฟ ความชัดเจน ลายมือ
ฯลฯ ในภาษาเขียน เปนตน
๓. ความคิดกับภาษา
ความคิด คือ ผลที่ไดจากกระบวนการทํางานของสมองเพื่อแกปญหา หรือหาทางออก
ในเรื่องตางๆ ของมนุษย หรืออาจกลาวไดวา ความคิดคือผลที่ไดจากการคิด ซึ่งเมื่อมนุษยนําความคิดมา
ใชก็จะเกิดเปนการกระทําขึ้น เชน การเคลื่อนไหวของรางกาย การทํางาน การพูด การเขียน การประดิษฐ
การสรางสรรคสิ่งตางๆ
ความคิดเปนเพียงนามธรรม ซึ่งมนุษยโดยทั่วไปไมอาจรูไดวา ผูอื่นกําลังคิดอะไรอยู
จนกวา เขาผูนั้นจะแปรเปลี่ยนความคิดนั้นเปนการกระทํา หรือสื่อสารออกมาเทานั้น ฉะนั้นความคิดกับ
ภาษาจึงแยกออกจากกันไมได เราอาจสรุปความสัมพันธของความคิดกับภาษาเปน ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑) ภาษาเกิดจากการคิด มนุษยเมือ่ อยูเ ปนกลุม เปนสังคมจําเปนทีจ่ ะตองสือ่ สาร
กันจึงไดคิดระบบสัญลักษณขึ้นใชในการสื่อสาร ระบบสัญลักษณนี้ก็คือภาษานั่นเองไมวาจะเปนภาษาพูด
ภาษาเขียนทีเ่ ปนวัจนภาษาหรือพฤติกรรมอืน่ ๆ อันเปนอวัจนภาษาก็ตาม ลวนเกิดจากการคิดเพือ่ ใชในการ
สื่อสารทั้งสิ้น
๒) ภาษาชวยถายทอดความคิด ดังที่กลาวแลววา ความคิดเปนเพียงนามธรรม
ทีผ่ อู นื่ ไมอาจจะลวงรูไ ด มนุษยจงึ ตองอาศัยภาษาชวยถายทอดออกมาใหผอู นื่ ไดรบั รู ซึง่ อาจถายทอดเปน
ภาษาพูด ภาษาเขียน หรืออวัจนภาษาตางๆ
๓) ภาษาชวยในการคิด ในการคิดของมนุษยนั้น หากเปนเรื่องที่ยุงยาก ซับซอน
หรือในเรือ่ งทีต่ อ เนือ่ งกันมากๆ ยอมเปนเรือ่ งยากทีจ่ ะสามารถคิดใหสาํ เร็จลุลว งไปได เพราะสมองของมนุษย
๕๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มีขีดจํากัดในการจําไมสามารถจะจําทุกสิ่งทุกอยางได การเขียน การจดจารึกเปนถอยคําหรือสัญลักษณ
ตางๆ ชวยใหสามารถคิดไดรวดเร็วคิดไดงาย และถูกตองมากขึ้นเห็นไดชัดเจน เชน ในการแตงคําประพันธ
หรือการคิดคํานวณตางๆ ถามีการเขียนก็ชวยใหคิดไดงายขึ้น เปนตน
๔) ภาษาชวยในการพัฒนาความคิด โดยทั่วไปแลวความคิดของมนุษยจะพัฒนา
ขึ้นตามวัย คือ เมื่อเติบโตขึ้นมนุษยยอมพัฒนาความคิดใหกวางขวาง ลึกซึ้ง หรือซับซอนมากขึ้นเพราะ
เมือ่ มีประสบการณมาก ยอมเกิดการเรียนรูม ากขึน้ ดวย ซึง่ ในการเรียนรูน นั้ ยอมตองอาศัยภาษาเปนเครือ่ ง
มือ เชน การอาน การฟง คนทีอ่ า นมาก ฟงมาก ยอมพัฒนาความคิดไดมาก คนทีม่ คี วามสามารถทางภาษา
ดีจึงมีโอกาสพัฒนาความคิดไดดีเชนเดียวกัน
๔. ระดับของภาษา
ความสัมพันธของมนุษยในสังคมมีระยะหางและระดับทีต่ า งกัน รวมถึงโอกาสในการสือ่ สาร
ก็ตางกัน การสื่อสารจึงตองคํานึงถึงระดับของภาษาที่จะใชใหเหมาะสมดวย ระดับของภาษาโดยทั่วไป
อาจแบงไดเบือ้ งตนเปน ๓ ระดับ คือ ระดับทางการ กึง่ ทางการ และไมเปนทางการหรืออาจแบงใหละเอียด
ขึ้นอีกไดเปน ๕ ระดับ ดังนี้
๑) ระดับพิธีการ เปนการใชภาษาในงานพิธีตางๆ ภาษาที่ใชจะมีรูปแบบพิเศษมักจะ
ใชการเขียนรางประกอบการพูด ตองระมัดระวังและมีความละเอียดประณีตมาก เชน คํากราบบังคมทูล
คํากลาวรายงาน คํากลาวเปดงาน หรือปดงานในพิธกี ารตางๆ หรือในการประชุมระดับนานาชาติ เปนตน
๒) ระดับทางการ เปนภาษาที่ใชในโอกาสที่สําคัญหรือการสื่อสารอันเปนสาธารณะที่ผู
สงสารกับผูรับสารไมมีความใกลชิดกัน เชน ภาษาในเอกสารสื่อสารของทางราชการ การเขียนตําราทาง
วิชาการ เปนตน
๓) ระดับกึ่งทางการ เปนภาษาที่สื่อสารในโอกาสที่คอนขางเปนกันเอง ผูสงสารกับ
ผูร บั สาร มีความสัมพันธทคี่ อ นขางใกลชดิ กัน หรือผูส ง สารตองการความเปนกันเองกับผูร บั สาร เชน การ
สื่อสารในชั้นเรียน ในการบรรยายในที่ประชุมที่ไมเปนพิธีการมากนัก หรือการสื่อสารของผูคนในสังคม
โดยทั่วๆ ไป มีการใช “ภาษาพูด” เขามาประกอบ
๔) ระดับไมเปนทางการ เปนภาษาที่ใชส่ือสารในบรรยากาศที่มีความเปนกันเองคอน
ขางสูง มีลกั ษณะของการพูดคุย สนทนา แตยงั คงมีความสุภาพ เชน การพูดคุยของสุภาพชนในทีส่ าธารณะ
หรือในกลุมคนที่รวมงานกัน
๕) ระดับกันเอง เปนภาษาที่ใชสื่อสารเฉพาะกลุมที่สนิทสนม เปนกันเองสูงอาจจะมี
คําหยาบ คําดา คําที่ใชเฉพาะกลุม เปนที่รูและเขาใจเฉพาะ เชน ในกลุมเพื่อน กลุมคนที่ทํากิจกรรมรวม
กัน สนิทสนมกัน

บทที่ ๓ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๕๕

ตัวอยางภาษาระดับตางๆ
ระดับภาษา
ระดับพิธีการ
ระดับทางการ
ระดับกึ่งทางการ
ระดับไมเปนทางการ
ระดับกันเอง

ขอความ
พบกันเวลา ๑๑.๐๐ น.
พบกันเวลา ๑๑.๐๐ น.
พบกันตอน ๑๑.๐๐ น.
เจอกันตอนสิบเอ็ดโมง
เจอกันตอนเพล

๓.๔ ประโยชนของภาษา
ภาษานอกจากจะใชประโยชนเพื่อการสื่อสารโดยตรงแลว ยังมีประโยชนที่สําคัญอื่นๆ อีก
หลายประการ เชน
๑) ภาษาชวยธํารงสังคม มนุษยทใี่ ชภาษาเดียวกัน ยอมรูส กึ วาเปนพวกเดียวกัน สามารถ
สื่อสารกันไดรูเรื่อง เขาใจกันไดงาย แกปญหาความขัดแยงไดดี รวมถึงชวยใหเขาใจในวัฒนธรรม หรือวิถี
การดําเนินรวมกันของสังคมไดถูกตองตรงกัน จึงทําใหอยูรวมกันเปนสังคมไดอยางสันติสุข
๒) ภาษาชวยพัฒนาบุคคลและสังคม บุคคลและสังคมจะพัฒนาไดตองเกิดจากการเรียน
รูการถายทอดวิทยาการจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ซึ่งการเรียนรู
สวนมากตองใชภาษาเปนสื่อในการถายทอด หรือสื่อความคิดวิทยาการ ตัวอยางที่ชัดเจน เชน การเรียน
การสอนในโรงเรียน การทําแผน หรือ โครงการพัฒนาสังคมตางๆ จะเขียนไวเปนลายลักษณอักษร หรือมี
การกําหนดเปนนโยบายแลวเผยแพรเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษร เปนตน
๓) ภาษาทําใหเกิดความรักความสามัคคี ประโยชนของภาษาในขอนีค้ ลายกับขอ ๑) ภาษา
ชวยธํารงสังคม คนที่พูดภาษาเดียวกันยอมรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน ทําใหเกิดความรักความสามัคคีกัน
มากขึน้ หรืออาจใชภาษาชวยสรางเสริมความรักความสามัคคีขนึ้ ในสังคมในลักษณะอืน่ ๆ อีกเชน คําขวัญ
คติพจน หรือเพลงประจําองคกรก็มีภาษาเปนสวนประกอบที่สําคัญ
๔) ภาษาเปนเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ มนุษยหลายกลุม หลายเชื้อชาติ หรือหลายชาติ
ในโลกนี้มีภาษาเปนของตนเอง เมื่อสื่อสารกันดวยภาษานั้นๆ ยอมแสดงถึงเอกลักษณของความเปนเชื้อ
ชาติ หรือกลุมชนนั้น เชน คนที่สื่อสารกันดวยภาษาไทย หรือภาษาจีน ก็แสดงถึงความเปนคนไทย หรือ
คนจีน
นอกจากนี้ ภาษายังแสดงถึงเอกลักษณสวนบุคคลไดดวย เชน การพูด ของแตละคนก็จะ
มีนํ้าเสียง ทวงทํานอง สําเนียง และสํานวน ที่สามารถแยกแยะเปนเอกลักษณบุคคลได เชนเดียวกับภาษา
เขียน แตละคนก็จะมีลักษณะของลายมือ ลีลาหรือทวงทํานองการเขียน การใชถอยคําสํานวนเฉพาะตน
สามารถบงบอกถึงเอกลักษณสวนบุคคลได
๕๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๕) ภาษาชวยกําหนดอนาคต ประโยชนของภาษาขอนี้คลายกับขอ ๒) ภาษาชวยพัฒนา
สังคม แตมีลักษณะเฉพาะที่ตางไปออกคือ เปนภาษาในกลุมที่เปนหลักในการอยูรวมกันของสังคม ที่มัก
จะกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรใหยึดถือและปฏิบัติตอไปในอนาคต เชน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนตน
๖) ภาษาชวยจรรโลงใจ ประเทศทีม่ อี ารยธรรมทัง้ หลายยอมมีวรรณคดีเปนเครือ่ งจรรโลง
ใจ วรรณคดี คือหนังสือ หรือเรื่องราวที่ “แตงดี” นั้นคือ หนึ่ง มีเนื้อหาดี เนื้อเรื่องสรางอารมณสะเทือน
ใจ ใหขอคิดที่เปนประโยชนในการดําเนินชีวิต และสองสํานวนภาษาดี มีการใชถอยคําที่มี “วรรณศิลป”
ทําใหเกิดความไพเราะงดงามของเสียง ความหมาย และกลวิธีการเขียน
ตัวอยางที่เดนชัดอีกประการหนึ่งของภาษาชวยจรรโลงใจคือบทเพลงตางๆ ที่ใหความ
สนุกสนาน มีความไพเราะ ลวนมีภาษาเปนสวนประกอบที่สําคัญทั้งสิ้น
๗) ภาษาเปนอาชีพเลี้ยงชีวิตได มีอาชีพตางๆ จํานวนมากที่ใชความสามารถทางภาษา
เปนสิ่งสําคัญในการประกอบอาชีพ เชน อาชีพนักเขียน นักแตงเพลง นักรอง นักแสดง ศิลปนเพลงพื้น
บาน ลาม นักแปล เปนตน

๓.๕ หลักพื้นฐานในการใชภาษา
ภาษาเปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร เมื่อจะใชภาษาจึงจําเปนตองนึกถึงกระบวนการและ
องคประกอบของการสื่อสาร เพื่อใหการใชภาษาสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
หลักพื้นฐานในการใชภาษา ดังนี้
๑) รูจ ดุ มุง หมายของการใชภาษา ภาษาเปนองคประกอบสําคัญของการสือ่ สาร เปนสวน
ของสารที่ถายทอดเนื้อหา เรื่องราว สาระ ความคิดจากผูสงสารไปยังผูรับสารกอนที่จะเลือกใชภาษาใน
การสื่อสาร ผูสงสารควรจะตองคํานึงวา ตองการใหเกิดอะไรขึ้นกับผูรับสาร เชน เกิดความรู ความเขาใจ
เกิดขอคิด คติธรรม เกิดความความสํานึก ตระหนัก เกิดความสนุกสนาน ความปลื้มปติ เกิดกําลังใจ หรือ
เกิดความรัก ความเชือ่ ถือศรัทธา ฯลฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ จะไดเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับจุดมุง หมายและผูร บั สาร
๒) รูโอกาสและระดับของภาษา การสื่อสารในสังคมโดยทั่วไปมีทั้งการสื่อสารกับบุคคล
ใกลชิดที่เสมอกันมีสถานภาพที่สูงกวา และตํ่ากวา รวมทั้งโอกาสที่สื่อสารก็มีทั้งสภาวะที่เปนกันเอง คอน
ขางเปนกันเอง และที่เปนพิธีการซึ่งแตละโอกาสจะใชระดับภาษาที่แตกตางกัน
๓) เขาใจในวัฒนธรรมของการใชภาษา ในแตละสังคมยอมมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ภาษาก็เปนวัฒนธรรมอีกอยางหนึง่ ทีเ่ ปนเอกลักษณ เชน ในภาษาไทย มีคาํ ใชสาํ หรับพระมหากษัตริยแ ละ
พระบรมวงศานุวงศ ทีเ่ รียกวา ราชาศัพท มีศพั ทเฉพาะบางคําสําหรับพระภิกษุ การใชสรรพนามกับบุคคล
สถานภาพตางๆ ที่แตกตางกัน เหลานี้ เปนตัวอยางของวัฒนธรรมในการใชภาษา
๔) ใชคําใหถูกตอง ทั้งการออกเสียง การสะกดคํา และความหมาย ถอยคําประกอบ
ดวยเสียงและความหมาย การเขียนหรือการออกเสียงทีต่ า งกัน ความหมายก็จะตางกันดวย เชน รัก กับ ลัก
บทที่ ๓ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๕๗

ขริบ กับ ขลิบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีคําพองรูป คําพองเสียง คําไวพจน ซึ่งในการใชถอยคําตองพิจารณาให
สอดคลองกับขอความแวดลอมหรือบริบทดวย
๕) รูว ธิ ใี นการเรียบเรียงถอยคํา การลําดับความใหถกู ตองตรงตามวัตถุประสงค นอกจาก
จะรูจ กั ใชถอ ยคําใหถกู ตองแลว ผูใ ชภาษาจําเปนจะตองรูร ะเบียบวิธใี นการเรียบเรียงถอยคําใหเปนประโยค
เรียบเรียงประโยคใหเปนเรือ่ งราวทีส่ อื่ ความหมายไดตรงตามวัตถุประสงคอกี ดวย เพราะถาลําดับคําผิดอาจ
ทําใหผรู บั สารไมเขาใจหรือเขาใจผิดอีกดวย เชน ประโยคตอไปนี้ ฉันอยูก บั แมสองคน (ผูร บั สารอาจเขาใจ
วา มีแมสองคน) เขาจูงหมามาหนาตาดุมาก (บางคนเขาใจวา เขาหนาดุ แตบางคนเขาใจวา หมาหนาดุ)
เปนตน
๖) มีคุณธรรมในการใชภาษา คุณธรรม คือ ธรรมอันมีคุณคา เปนคุณ เปนประโยชน
หมายถึงความดีงามตางๆ เชน ความซื่อสัตย ความกตัญู ความเมตตา เปนตน หากผูใชภาษามีคุณธรรม
ในการใชภาษา ยอมทําใหการสือ่ สารนัน้ สัมฤทธิผล เกิดความรูส กึ ทีด่ งี ามกับผูส อื่ สาร คุณธรรมทีเ่ กีย่ วของ
กับการใชภาษามีหลายประการ เชน ความสัตยสุจริต ความสุภาพออนโยน ความเมตตา ความละเอียด
ประณีต ความมีสัมมาคารวะ ความออนนอมถอมตน ความรอบรู เปนตน

๓.๖ ปญหาการใชภาษาที่ขาดประสิทธิภาพ
เปนที่ปรากฏใหเห็นอยูเสมอถึงปญหาในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งในสังคมกลุมเล็กๆ
ไปจนถึงระดับชาติ ระดับโลกทีเ่ กิดความเขาใจไมตรงกัน สือ่ ความหมายผิดหรือใชภาษาทําใหเกิดการเกลียด
ชัง เบียดเบียน สรางความแตกแยกขึ้นในสังคม เกิดจากสาเหตุสําคัญดังตอไปนี้
๑) ขาดความรูความเขาใจ ไมคํานึงถึงหลักพื้นฐานในการใชภาษา ดังที่กลาวแลวการใช
ภาษาใหสามารถสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค ตองคํานึงถึงหลักพื้นฐานในการใชภาษา ไดแก การรูจุด
มุงหมายของการใชภาษา รูโอกาสและระดับของภาษา เขาใจในวัฒนธรรมของการใชภาษา ใชคําใหถูก
ตอง ทั้งการออกเสียง การสะกดคํา และความหมาย รูวิธีในการเรียบเรียงถอยคํา การลําดับความใหถูก
ตองตรงตามวัตถุประสงค และมีคุณธรรมในการใชภาษา
๒) ขาดการฝกฝนทักษะทางภาษา ภาษาเปนทักษะ คือกิจกรรมที่ตองทําตองฝกฝน
บอยๆ ใหเกิดความชํานาญโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอาน และการฟงอันเปนทักษะฝายรับสาร การ
อานมาก ฟงมาก ยอมทําใหเรามีขอมูลและเห็นแบบอยางของการใชภาษาที่ดี สามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓) ไมเปดใจใหกวาง การไมรจู กั อดทนไมยอมรับความคิดเห็นตาง ไมยอมฟงการวิพากษ
วิจารณ ทําใหไมรขู อ บกพรองของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูท เี่ ปนนักเรียนนักศึกษาควรทําใจใหนอ มรับคํา
แนะนําของผูรูแลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาของตนเอง

๕๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๔
ทักษะการสื่อสาร
ดวยการฟง

บทที่ ๔ ทักษะการสื่อสารดวยการฟง ๕๙

๖๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๔
ทักษะการสื่อสารดวยการฟง
๔. ทักษะการสื่อสารดวยการฟง
๔.๑ ความสําคัญของการฟง
การฟง เปนการรับรูทางโสตประสาท หรือทางหู เปนทักษะทางภาษาฝายรับสาร การฟง
เปนทักษะแรกทีม่ นุษยใชในการสือ่ สาร โดยเด็กทารกจะไดฟง คนรอบขางพูดสือ่ สารดวย และใชเวลาเรียน
รูระยะหนึ่งจนสามารถพูดได จึงสื่อสารดวยทักษะตางๆ เพิ่มขึ้น การฟงเปนทักษะทางภาษาที่ใชมากที่สุด
ในชีวิตประจําวัน
ในชีวิตประจําวันของมนุษย ใชทักษะการฟงมากกวาทักษะอื่นๆ เรามีความจําเปนตอง
ฟงขาวสาร จากสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ฟงเสียงประกาศตามสถานที่ตางๆ เชน สถานีรถไฟ ทา
อากาศยาน โรงพยาบาล ฟงเทศน ฟงปาฐกถา ฟงการบรรยาย หรือฟงการสนทนาในชีวิตประจําวัน
การฟง และการไดยิน แตกตางกัน การฟง ตางจากการไดยิน การไดยินเปนเพียง
กระบวนการทางรางกาย สวนการฟงเปนกระบวนการทางสมอง ซึ่งเปนความสามารถทางสติปญญา การ
ไดยินเปนเพียงขั้นตอนของเสียงมากระทบประสาทหู ใหรับรูวาเปนเสียงเทานั้น แตการฟงเปนกระบวน
การทํางานของสมองหลายขัน้ ตอนตอเนือ่ งจากการไดยนิ ซึง่ เปนความสามารถในการรับรูส งิ่ ตางๆ จากเสียง
นั้น จนตีความได จับใจความได เขาใจความหมาย และจดจํา อันเปนความสามารถทางปญญา
การฟงทีม่ ปี ระสิทธิภาพดี จําเปนตองมีการฝกฝนใหเกิดทักษะ จึงจะจับใจความไดถกู ตอง
เมื่อเก็บขอมูลไดถูกตองแลว ก็จะคิดพิจารณาและวินิจฉัยไดอยางรอบคอบ เมื่อคิดไดถูกตองแลว จึงจะ
เขาใจความหมายไดถูกตอง ชื่อวาเกิดปญญาอยางแทจริง พรอมที่จะนําไปใชประโยชนไดอยางสมบูรณ
ผูร ทู งั้ หลายมีความเห็นตรงกันวา การฟงมีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ทําให
เกิดความรู เกิดปญญา ดังที่พุทธภาษิตกลาวไววา สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ แปลวา ผูฟงดวยดี ยอมไดปญญา
หรือในหลักธรรมที่กลาวถึงสิ่งที่ทําใหเกิดปญญา ๓ อยาง ไดแก โดยการสดับตรับฟง การศึกษาเลาเรียน
(สุตมย-ปญญา) โดยการคิดคน การตรึกตรอง (จินตามยปญญา) และโดยการอบรมจิต การเจริญภาวนา
(ภาวนา-มยปญญา)
คนที่ฟงมาก เรียกวา พหูสูต ซึ่ง พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ไดอธิบายลักษณะความรู
ของพหูสูตไวสรุปไดวา ผูเปนพหูสูต คือ ผูที่ฉลาดรู รูลึก คือ รูลึกซึ้งถึงเหตุผลความเปนมา รูถึงสาเหตุ รู
รอบ คือรูจักองคประกอบ รูถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น รูกวาง คือ รูถึงความสัมพันธกับสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
และรูไกล คือรูถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บทที่ ๔ ทักษะการสื่อสารดวยการฟง ๖๑

การฟงเปนขอแรกของหัวใจนักปราชญ ซึ่งไดแก สุ จิ ปุ ลิ โดย สุ มาจาก สุตะ การ
ฟง จิ มาจาก จินตนะ การคิด ปุ มาจาก ปุจฉา การถาม และ ลิ มาจาก ลิขิต การเขียน
มีสํานวนไทยหลายสํานวนที่เกี่ยวกับการฟง เชน ฟงความขางเดียว ฟงเสียงนกเสียงกา
ฟงไมไดศัพทจับมากระเดียด เขาหูซายทะลุหูขวา ฟงแตไมไดยิน ฟงหูไวหู หูเบา ฯลฯ ซึ่งสํานวนเหลานี้
หลายสํานวนแสดงถึงปญหาของการฟง จึงเปนสิ่งยืนยันวา การฟงมีความสําคัญมาก คนที่ฟงมาก ฟงเปน
ยอมไดประโยชนจากการฟง จนเปนผูที่มีความรอบรู มีความสามารถเปนที่ยอมรับวาเปนนักปราชญ เปน
ที่ยอมรับวา เปนคูสนทนาที่ดี ในทางตรงกันขาม คนที่ไมฟง หรือฟงไมเปนยอมเสียโอกาสในการพัฒนา
ชีวิต และมีปญหาในการสื่อสาร

๔.๒ จุดมุงหมายในการฟง
ดังนี้

ในชีวิตประจําวันของคนโดยทั่วไป มีจุดมุงหมายในการฟงเรื่องตางๆ ซึ่งอาจจัดกลุมได

๑. ฟงเพือ่ ติดตอสือ่ สารในชีวติ ประจําวัน เปนการฟงเพือ่ สือ่ สารโตตอบกลับไป เปนการ
มีปฏิสัมพันธกับผูพูด ซึ่งอาจจะเปนการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท หรือ พบปะสื่อสารกันตอหนา ทั้งใน
ครอบครัว และในสังคมทั่วๆ ไป เชน จากการพูดคุย ซักถาม พอแม ครูอาจารย เพื่อน เจาหนาที่ หรือ
พนักงานที่ใหบริการตางๆ เปนตน
๒. ฟงเพือ่ ใหเกิดความรูห รือขอคิด เปนการฟงเพือ่ ใหไดขอ มูลทีเ่ ปนความรู ขอคิด หรือ
คติธรรมเพือ่ ทีจ่ ะนําไปใช อาจจะเปนการฟงจากบุคคล คณะบุคคล สือ่ หรือ รายการตางๆ ทีม่ กี ารบรรยาย
ชี้แจง อธิบาย บอกเลา เชน ฟงปาฐกถา ฟงพระธรรมเทศนา ฟงบรรยายทางวิชาการ เปนตน
การฟงการหาเสียง ฟงการโฆษณาขายสินคา หรือบริการตางๆ เปนการฟงเพื่อใหเกิด
ความรู เพื่อใหไดขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ
๓. ฟงเพื่อความบันเทิง เปนการฟงเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินหรือผอน
คลายอาจจะเปนการฟงเรื่องราว หรือเสียงดนตรี หรือเสียงอื่นๆ เชน ฟงนิทาน ฟงละครวิทยุ ฟงเพลง ฟง
ดนตรี ฟงเสียงนกรอง เปนตน
๔. การฟงเพื่อความจรรโลงใจ เปนการฟงเพื่อใหจิตใจสงบ เกิดอารมณที่เปนสุนทรียภาพ
งดงาม เชน ฟงบทกวี ฟงโอวาท ฟงพระธรรมเทศนา ฟงสุนทรพจน ฟงเพลงบางประเภท ฯลฯ เปนตน
การตัง้ จุดมุง หมายในการฟง หรือรูจ ดุ มุง หมายวา จะฟงเพือ่ อะไร หรือกําลังฟงเพือ่ อะไร
จะสัมพันธกับการเลือกประเภทของสารที่ฟง ทําใหสามารถไดรับประโยชนจากการฟงไดถูกตอง ชัดเจน
และรวดเร็วมากขึ้น

๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๔.๓ รูปแบบของการฟง
การฟงแบงไดเปน ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. การฟงที่เปนการสื่อสารทางเดียว เปนการฟงที่ผูฟงไมสามารถสื่อสารกลับไปยังผูพูด
หรือผูสงสารได เชน การฟงจากวิทยุ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ฟงการชี้แจง ฟงบรรยาย ฟงคําสั่ง ฯลฯ
ที่ไมใหโอกาสไดสื่อสารกลับไป
๒. การฟงทีเ่ ปนการสือ่ สารสองทาง เปนการฟงทีผ่ ฟู ง สามารถสือ่ สารกลับไปยังผูพ ดู หรือ
ผูสงสารได เชน การฟงในการพูดคุย สนทนา ซักถาม ทักทาย ฟงการชี้แจง ฟงบรรยาย ฟงคําสั่ง ฯลฯ ที่
ใหโอกาสไดสื่อสารกลับไป หรือซักถามได
๓. การฟงที่ประกอบกับการดู เปนการฟงที่ตองดูภาพหรือสื่อตางๆ ขณะที่ฟงดวย เชน
การชมรายการทางโทรทัศน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ฟงและชมการสาธิตตางๆ เปนตน
การเลือกรูปแบบการฟงที่เหมาะสม หรือรูวาขณะที่ฟงนั้นเปนการฟงรูปแบบใด จะมีสวน
ชวยในการเลือกใชอวัจนภาษา วางตัวไดถูกตองและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

๔.๔ การใชวิจารณญาณในการฟง
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ : ๑๑๗) ไดใหนิยามของ วิจารณญาณ วา
ปญญาทีส่ ามารถรู หรือใหเหตุผลทีถ่ กู ตองได การใชวจิ ารณญาณในการฟง จึงหมายถึงการใชปญ
 ญาพิจารณา
เหตุผลเพื่อใหไดคุณคาจากการฟงอยางครบถวน ซึ่งเปนการฟงอยางมีประสิทธิภาพ
๑. ประเภทของสารที่ฟง กอนที่จะใชวิจารณญาณในการฟงนั้น ควรจะไดรูจักประเภท
ของเรื่องราว หรือสารที่ฟง ซึ่ง เรื่องราว ขาวสาร ขอมูลตางๆ ที่ฟงนั้น อาจแบงตามเจตนาของผูพูด หรือผู
สงสารเปน ๓ ประเภทใหญๆ ดังนี้
๑.๑ สารที่ใหความรูใหขอเท็จจริง คือเรื่องที่เปนขอเท็จจริงตางๆ ผูพูดมุงที่จะใหผู
ฟงเกิดความรูความเขาใจเปนสําคัญ เชน รายการขาว สารคดี การบรรยาย อธิบาย ชี้แจง หรือการตอบ
คําถามเกี่ยวกับขอมูลตางๆ เปนตน
๑.๒ สารโนมนาวใจ เปนเรื่องที่ผูพูดหรือผูสงสาร มีจุดมุงหมายใหผูฟงเชื่อถือ คลอย
ตาม ใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระทํา หรือดําเนินการตางๆ ตามที่ผูพูดตองการ เชน การโฆษณาขาย
สินคาและบริการตางๆ การชักชวนใหรวมกิจกรรม การหาเสียงเลือกตั้ง เปนตน
๑.๓ สารจรรโลงใจ เปนเรื่องที่ผูพูด หรือผูสงสาร มุงใหผูฟงสะเทือนใจ เกิดอารมณ
ความรูสึก เกิดขอคิด หรือความคิดที่ชวยยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น เชน ฟงเรื่องเลาที่สนุกสนาน ขบขัน ฟง
เพลง ฟงดนตรี บทกวี โอวาท ฟงสุนทรพจน และฟงปาฐกถาธรรม เปนตน
การรูจักประเภทของสารที่ฟง จะชวยใหสามารถใชวิจารณญาณในการฟงไดถูกตอง
และไดประโยชนจากการฟงครบถวน สมบูรณมากขึ้น
บทที่ ๔ ทักษะการสื่อสารดวยการฟง ๖๓

๒. กระบวนการใชวิจารณญาณในการฟง การใชวิจารณญาณในการฟง มีองคประกอบ
๒ อยางคือ การฟง กับ การใชวิจารณญาณ ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้
๒.๑ การฟง ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑.๑ การไดยิน คือการที่เสียงมากระทบกับประสาทหู แลวเกิดการรับรู
วามีเสียงเกิดขึ้น
๒.๑.๒ การรับรู เปนการที่สมองรับรู และแปลผลวาเปนเสียงของอะไร อยางไร
๒.๑.๓ การเขาใจ เปนความสามารถทางสมอง หรือการคิดที่สามารถบอก
ไดถึงเนื้อหาสาระ เรื่องราว และความสัมพันธตางๆ ของสิ่งที่ฟง
การฟงจะเริ่มจากการไดยิน คือ เมื่อโสตประสาทรับสัมผัสจากเสียง จากนั้นสมองก็
จะแปรและประมวลผลวาเปนเสียงอะไรสามารถเขาใจรูเรื่องไดหรือไม
ในชีวิตประจําวันคนเราสวนใหญไดยินเสียงตางๆ มากมาย แตบอยครั้งที่เราไมไดเอา
จิตไปจดจอหรือไมไดรับรูวาเสียงนั้นเปนเสียงอะไร มีความหมายวาอะไรและก็บอยครั้งที่เราไดยินรับรูวา
เปนเสียงอะไรแตเราก็ไมเขาใจ เชน คําพูดของคนตางชาติตางภาษาหรือเรื่องราวที่เราไมมีสวนรวม ไมมี
พื้นฐาน ความรูเราจึงเพียงไดยิน รับรูเทานั้นแตไมเขาใจ
การฟงจะครบถวนสมบูรณ นําไปสูขั้นตอนการใชวิจารณญาณได ตองครบทั้ง ไดยิน
รับรู และเขาใจ
๓. การใชวิจารณญาณ การใชวิจารณญาณในการฟงมีขั้นตอนดังนี้
๓.๑ การวิเคราะห เปนการพิจารณาแยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งที่ฟงวา
เรื่องที่ฟงนั้นมีรูปแบบเปนอะไร เนื้อหา ภาษา และสวนประกอบตางๆ ของสิ่งที่ฟง เชน ความคิด
ขอเท็จจริง อารมณความรูสึก อยางไรบาง
ตัวอยางการวิเคราะห เมื่อเราฟงเพื่อนเลาเรื่องไปเดินธุดงคปฏิบัติธรรม เราอาจ
วิเคราะหไดวา รูปแบบเปนเรือ่ งเลาขณะสนทนากันเนือ้ หากลาวถึงการธุดงคปฏิบตั ธิ รรมบนภูเขาทีส่ งบเงียบ
หางไกล เลาดวยภาษาแบบเปนกันเอง ผูเลาเลาไปตามความจริงที่เกิดขึ้นเปนลําดับถูกตอง ดวยอารมณ
สนุกตื่นเตน ฯลฯ
๓.๒ ใครครวญ เปนการนําสิ่งที่วิเคราะหมาพิจารณาวา มีความเปนไปได สมเหตุ
สมผลหรือไม ผูพูดมีเจตนาอยางไร เชน โออวด บอกเลา โนมนาวใจ ใหความรู ขอเท็จจริง หรือตองการ
ใหเกิดความสนุกสนานตื่นเตนฯลฯ
๓.๓ วินิจฉัย เปนการตัดสินวาถูกหรือผิด ควรเชื่อถือหรือไม เมื่อวิเคราะห
องคประกอบตางๆ ของเรื่องที่ฟง และใครครวญถึงความเปนไปได ความสอดคลองความสมเหตุสมผล
แลวก็ตัดสินวา เรื่องที่ฟงนั้นจริงหรือเท็จ ถูกหรือผิด เชื่อถือไดหรือไม
๓.๔ ประเมินคา เปนการนําสิ่งที่วินิจฉัยมาพิจารณาวาจะนําสิ่งใดไปใชประโยชนได
อยางไรบาง ปฏิบัติแลวจะไดประโยชนคุมคาหรือไม เพียงใด
๖๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การตางๆ

๓.๕ นําไปใช คือการนําสิ่งที่ประเมินคาไปปฏิบัติ เชน ตอบรับ ปฏิเสธ หรือดําเนิน

๔. หลักการใชวิจารณญาณในการฟงสารประเภทตางๆ
๔.๑ สารที่ใหความรู ขอเท็จจริง ควรตั้งใจฟงคิดพิจารณาตามขอมูลตางๆ บันทึก
สาระสําคัญถาไมกระจางชัดเจนหรือมีขอสงสัยควรสอบถาม หรือคนควาเพิ่มเติมหากเปนเรื่องที่ซับซอน
ขอมูลขอคิดเห็นหลากหลายก็วิเคราะห ใครครวญ วินิจฉัย ประเมินคา ตามหลักการใชวิจารณญาณ
๔.๒ สารที่โนมนาวใจ เปนสารที่ตองใชวิจารณญาณในการฟงมาก โดยพิจารณา
เจตนาที่แทจริงของผูพูดเปนสําคัญวาตองการใหเราเชื่อ หรือปฏิบัติอยางไร ผูพูดจะไดประโยชนแอบแฝง
หรือไม ผูพ ดู ใชกลวิธกี ารโนมนาวใจอยางไรบาง ขอเสนอตางนัน้ สนองความจําเปน หรือกระตุน ใหเกิดความ
ตองการมากขึ้น ประเมินคุณคาของการเชื่อถือหรือคลอยตามวาจะเกิดผลดี ผลเสียอยางไร
๔.๓ สารจรรโลงใจ ควรทําใจใหสบายๆ คิดและจินตนาการเรือ่ งทีฟ่ ง ดวยวาจรรโลง
ใจดานบันเทิงหรือคุณธรรมหรือทั้งสองอยาง รวมถึงวิธีการใชภาษาดวย
ตัวอยางการใชวิจารณญาณในการฟง เมื่อเพื่อนชวนเราไปรวมเดินธุดงคปฏิบัติธรรม
และ โดยเลาประสบการณที่ไดไปรวมเมื่อครั้งที่แลว
ขั้นวิเคราะห เราอาจวิเคราะหไดวารูปแบบเปนเรื่องเลาขณะสนทนากัน เนื้อหากลาว
ถึงการธุดงคปฏิบัติธรรมบนเสนทางที่ยาวไกลและอากาศรอน เลาดวยภาษาแบบเปนกันเอง ผูเลาเลาไป
ตามความจริงที่เกิดขึ้นเปนลําดับถูกตอง ดวยอารมณสนุก ตื่นเตน และภาคภูมิใจ ฯลฯ
ขั้นใครครวญ พิจารณาวามีความเปนไปได เกิดขึ้นไดจริง ทุกอยางเปนเหตุเปนผล
ทัง้ เรือ่ งเวลา สถานที่ สภาพแวดลอม และกิจกรรม ผูเ ลามีความภาคภูมใิ จทีท่ าํ เรือ่ งยากๆ ไดสาํ เร็จ มีเจตนา
ใหเราไดประสบการณดีๆ อยางที่ตนไดรับดวย ไมมีผลประโยชนแอบแฝงใดๆ ขั้นวินิจฉัยเปนกิจกรรมที่ดี
เกิดประโยชนในการพัฒนารางกายและจิตใจ
ขั้นประเมินคา เมื่อพิจารณาดานสุขภาพ เวลา และคาใชจายแลวอยูในวิสัยที่ทําได
ซึง่ จะทําใหไดประสบการณทสี่ าํ คัญเปนประโยชนแกตนเอง และสวนรวมอยางคุม คาควรทีจ่ ะไดรว มกิจกรรม
นี้ขั้นนําไปใชตกลงรับคําชวนจากเพื่อน
การฟงทีด่ ี คือการฟงดวยใจเปนสมาธิ (ใจนิง่ รวมเปนหนึง่ ไมวอกแวก) มีความเคารพ
จึงจะเกิดปญญาสามารถแยกสวนดีสวนไมดีได แลวนําไปใชพัฒนาตนเองและสังคมไดตอไป สรุปวิธีปฏิบัติ
ไดดังนี้
๑. ตั้งวัตถุประสงคในการฟงใหถูกตอง
๒. ฟงอยางมีสมาธิ
๓. มีโยนิโสมนสิการ
๔. ฟงดวยความกระตือรือรน
๕. ฟงอยางไมมีอคติ
บทที่ ๔ ทักษะการสื่อสารดวยการฟง ๖๕

๔.๕ มารยาทในการฟง
มารยาทในการฟง หมายถึง อาการกิริยาหรือวาจาที่แสดงออกขณะฟงที่จะทําใหผูที่
สื่อสารดวย หรือผูพูดเกิดความรูสึกที่ดี เกิดความพึงพอใจซึ่งมีหลักการสําคัญ ๒ ประการ คือ
๑. ใหเกียรติ เปนการแสดงออกที่ทําใหผูพูดหรือผูที่สื่อสารดวยรูสึกวา ผูฟงใหความ
สําคัญทั้งตอผูพูด และเรื่องที่กําลังพูดซึ่งอาจแสดงใหปรากฏไดตั้งแตการแตงกายที่สุภาพเหมาะสม มาถึง
กอนเวลา ไมลุกออกไปหรือทํากิจกรรมอื่นขณะฟง ถามีการโตตอบก็ใชคําพูดที่สุภาพ มีคารวะ เปนตน
๒. ใหกําลังใจแกผูพูด เปนการแสดงออกที่ทําใหผูพูดหรือผูที่สื่อสารดวยรูสึกวา
ผูพูดพูดในสิ่งที่ นาสนใจ ผูฟงตองการฟงและตั้งใจฟง เชน แสดงความสนใจ มีทาทีตั้งใจฟงสบตาบอยๆ
พยักหนารับ ยิ้ม ตอบคําถาม ซักถาม ปรบมือ ใหความรวมมือตางๆ ไมแสดงกิริยาหรือคําพูดใดๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการพูด เปนตน

๔.๖ ประโยชนของการฟง
๑. ประโยชนหรือผลระยะตน สรุปไดดังนี้
๑.๑ บอกจุดมุงหมายของเรื่องได
๑.๒ บอกสาระสําคัญของเรื่องได
๑.๓ บอกประโยชนที่ไดรับจากเรื่องได
๑.๔ บอกหลักธรรมในเรื่องได
๑.๕ บอกคําศัพท สํานวนคําและสํานวนโวหารในเรื่อง
๑.๖ บอกขอเท็จจริง และขอคิดเห็น
๑.๗ วิเคราะหแนวทางการนําประโยชนที่ไดรับไปพัฒนาตนเองและสังคมได
๑.๘ บอกคําภาษาบาลี หรือสันสกฤต ในเรื่อง
๑.๙ จดบันทึกตามแบบบันทึกไดถูกตอง
๒. ประโยชน หรือผลระยะยาว สรุปไดดังนี้
๒.๑ ยอมไดฟงสิ่งที่ไมเคยฟง เปนการเพิ่มพูนความรูใหม
๒.๒ ยอมเขาใจชัดในสิ่งที่เคยฟงแลว เปนการทบทวนความรูเดิม
๒.๓ ยอมบรรเทาความสงสัยเสียได เปนการปลดเปลื้องความสงสัย
๒.๔ ยอมทําความเห็นใหตรง เปนการปรับความเห็นใหตรงมากขึ้น
๒.๕ จิตของผูฟงยอมเลื่อมใส
๓. วัตถุประสงคของการฟงที่ดี
๓.๑ ฟงใหตรงตามความมุงหมาย เชน ฟงเพื่อความเพลิดเพลินเปนการฟง
๖๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายใหหายจากความเครียด เชน ฟงดนตรี ฟงเพลง ฟงการ
โตวาที ฟงสารคดี
๓.๒ ฟงเพื่อความรู ตองตั้งใจฟง มีสมาธิในการฟง เปนการฟงเพื่อใหเกิดสติ
ปญญา มีสาระ เชน การฟงพระธรรมเทศนา การฟงปาฐกถา การฟงการบรรยายใหความรู การฟงครูสอน
การฟงโอวาท เปนตน
๓.๓ ฟงเพื่อใหไดคติชีวิต หรือเพื่อความจรรโลงใจ เชน ฟงเรื่องที่เปนความดี
ความงาม ความดีทาํ ใหจติ ใจสูงขึน้ ทางศีลธรรม ความงามหรือสุนทรียภาพทําใหจรรโลงใจแตการฟงแตละ
ครัง้ อาจไดประโยชนหลายดานพรอมๆ กัน เชน ฟงนิยาย ฟงชาดกตางๆ ไดทงั้ ความรู ความเพลิดเพลินและ
จรรโลงใจ
๔. การพัฒนาสมรรถภาพการฟง สรุปไดดังนี้
๔.๑ เตรียมตัวกอนฟง
๔.๒ เลือกที่นั่งใหเหมาะสม
๔.๓ ตั้งใจฟง
๔.๔ ปรับตัวใหเขากับบรรยากาศสิ่งแวดลอม
๔.๕ สรางอารมณรวมกับผูพูด
๔.๖ จดบันทึกสรุปใจความใหถูกตอง
ดังที่กลาวแลวขางตนถึงความสําคัญของการฟงวา คนที่ฟงมาก ฟงเปนยอมได
ประโยชนจากการฟง จนเปนผูท มี่ คี วามรอบรูม คี วามสามารถ เปนทีย่ อมรับวาเปนนักปราชญ เปนทีย่ อมรับ
วาเปนคูสนทนาที่ดีจึงอาจสรุปประโยชนของการฟงได ดังนี้
๑. ประโยชนตอตนเอง การฟงชวยใหผูฟงไดประโยชน ดังนี้
๑.๑ ไดรับขอมูลขาวสาร ความรูและขอคิดที่จะนําไปใชในอนาคต ผูที่ฟง
มากยอมมีความรอบรูเกิดขอคิดตางๆ ที่จะนําไปใชประโยชนไดมาก
๑.๒ ไดความเพลิดเพลิน สนุกสนานเปนทีย่ อมรับวามีเรือ่ งราวทีส่ นุกสนาน
เพลิดเพลินมากมายที่ไดรับจากการฟง ตัวอยางที่ชัดเจนคือการฟงนิทานของเด็กๆ
๑.๓ ชวยในการเขาสังคม การเปนผูฟงที่ดีทําใหคูสนทนาพึงพอใจ เกิดความเปน
มิตร มีไมตรีตอกัน ทําใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางดี
๑.๔ ชวยพัฒนาทักษะการใชภาษาดานอื่น การฟงที่ดีนอกจากจะทําให
ไดขอมูลที่เปนประโยชนแลว ยังทําใหเกิดทักษะทางภาษาที่สามารถนําไปใชพูด เขียน และประกอบการ
อานไดดวย
๑.๕ ชวยในการตัดสินใจการฟงมากทําใหมีขอมูล มีตัวอยาง และมี
ประสบการณมาก ชวยใหสามารถตัดสินไดถูกตองรวดเร็วมากขึ้น
๑.๖ ชวยในการประกอบอาชีพ การอาชีพโดยทั่วๆ ไป ยอมตองพบปะ
สนทนาติดตอกับผูรับบริการ ซึ่งการเปนผูฟงที่ดีนั้นเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพอยางแนนอน
บทที่ ๔ ทักษะการสื่อสารดวยการฟง ๖๗

นอกจากนี้ยังมีบางอาชีพที่ตองอาศัยทักษะในการฟงเปนพิเศษ เชน อาชีพเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา การ
สอบสวน พิธีกรในการสัมภาษณและเลขานุการ เปนตน
๒. ประโยชนตอสังคม หากคนในสังคมเปนผูฟงที่ดีมีวิจารณญาณยอมทําใหสังคมนั้นๆ
เปนสังคมของการเรียนรู ใหเกียรติผูอื่น เกิดความเจริญพัฒนาและสุขสงบ

๔.๗ การฟงที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพในการฟงคือการฟงที่สามารถนําไปใชใหเกิดผลได ซึ่งไดแก
๑. เขาใจเรื่องที่ฟง คือ สามารถตอบไดวา เรื่องที่ฟงนั้นกลาวถึง อะไร ใคร ทําอะไร
อยางไร เกิดผลอะไรบาง ฯลฯ ซึ่งก็คือการสรุปเรื่อง หรือเลาเรื่องยอไดนั่นเอง
๒. จับประเด็นได คือ สามารถบอกสาระสําคัญของเรื่องที่ฟงไดวา ประเด็นสําคัญของ
เรื่องที่ฟงคืออะไร ซึ่งในการปฏิบัติการฟง ผูฟงจะบันทึกสวนนี้ไว เพราะถือวาเปนสิ่งสําคัญ
๓. วิเคราะหได คือ สามารถแยกองคประกอบไดวา เรื่องที่ฟงนั้น มีรูปแบบ เนื้อหา
รวมทั้งสวนประกอบตางๆ เชน ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น เหตุผล อารมณ ความรูสึก การนําเสนอ สํานวน
ภาษา ฯลฯ
๔. ตีความได คือ สามารถบอกถึงเจตนาของผูพูด และคุณประโยชนของเรื่องที่ฟงได
๕. ประเมินคาได คือ สามารถระบุวามีสวนใดที่สามารถจะนําไปใชใหเกิดประโยชนได

๔.๘ แนวปฏิบัติในการฟง
ในการที่จะฟงใหเกิดประสิทธิภาพนั้น มีแนวทางปฏิบัติเบื้องตน ดังนี้
๑. มีจุดมุงหมายในการฟง ตองตั้งเปาหมายใหชัดเจนวาจะฟงเพื่อใหไดขอคิด ความ
รู ความบันเทิง หรือเพื่อจรรโลงใจเพื่อจะไดจัดองคประกอบตางๆ ในการฟงใหเหมาะสม เชน สถานที่
เวลา สื่อที่ฟง สภาพแวดลอม อุปกรณการจดบันทึก ฯลฯ
๒. วางใจใหเปนกลาง อยามีอคติตอผูพูด ไมคาดหวังสูงวาจะตองไดฟงเรื่องที่ถูกใจ
ผูพูดคนนี้ตองพูดดีหรือไมชอบผูพูดคนนี้แลวคอยจับผิดตางๆ
๓. ตั้งใจฟง หากตองการประโยชนอยางครบถวนก็จําเปนตองตั้งใจฟง เพื่อจะไดยิน
รูเรื่อง เขาใจสิ่งที่ฟงไดอยางถูกตอง
๔. มีความอดทนในการฟง เปนเรื่องปกติธรรมดาที่ยอมจะเกิดความไมพอใจ ความ
ไมถูกใจขึ้นในขณะฟงบาง ซึ่งอาจจะเปนเพราะสภาพแวดลอม สื่อ ผูพูด ฯลฯ หรือเกิดจากเนื้อหาสาระ
เรื่องราวที่ฟงหากตองการประโยชนจากการฟงก็จําเปนที่จะตองอดทน
๕. มีมารยาทในการฟง การฟงทีม่ มี ารยาทยอมทําใหผพู ดู เกิดความรูส กึ ทีอ่ ยากสือ่ สาร
ชวยใหเกิดบรรยากาศที่ดี สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการฟง
๖๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๖. ใชวิจารณญาณในการฟง ดังที่ไดกลาวแลว การใชวิจารณญาณในการฟงจะทําให
ไดประโยชนจากการฟงอยางครบถวน คุมคา
๗. จดบันทึก เปนการชวยจําและเก็บรวบรวมสิ่งที่ไดจากการฟงไวเปนหลักฐาน เพื่อ
จะนําไปใชประโยชนตอไป

๔.๙ อุปสรรคในการฟง
อุปสรรคในการฟง หมายถึง สิ่งที่ทําใหการฟงขาดประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถใช
วิจารณญาณในการฟงไดอยางถูกตองครบตามกระบวนการ ซึ่งอาจเกิดจากความบกพรองที่องคประกอบ
ใดองคประกอบหนึ่ง หรือหลายๆ องคประกอบ ดังนี้
๑. ผูพูดหรือผูสงสาร เชน เสียงเบา พูดไมชัดเจน ลําดับความวกวนสับสน ขาดความ
ตั้งใจในการสื่อสาร ฯลฯ
๒. สื่อและสภาพแวดลอม เชน ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง โทรศัพท เสียงดัง
หรือเบาเกินไป เสียงขาดๆ หายๆ ไมตอ เนือ่ ง มีเสียงแทรกหรืออยูใ นสภาพแวดลอมทีร่ อ นหรือหนาวเกินไป
มีเสียงอื่นรบกวนทําใหขาดสมาธิไดยินไมครบถวนชัดเจน ฯลฯ
๓. ผูฟง เชน ขาดความพรอมทางรางกาย หรือจิตใจ ไมมีสมาธิ มีอคติ ไมตั้งใจฟง
ขาดพื้นฐานความรู ไมมีมารยาทในการฟง ไมจดบันทึก ฯลฯ

๔.๑๐ การพัฒนาทักษะการฟง
การฟงเปนทักษะการสือ่ สารอยางหนึง่ ยอมจําเปนทีจ่ ะตองมีการฝกฝนเชนเดียวกับทักษะ
ทางภาษาดานอื่นๆ การพัฒนาทักษะการฟง มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นที่ ๑ กอนฟง กอนที่จะฟงเรื่องใดๆ ผูฟงควรเตรียมความพรอม ดังนี้
๑.๑ ฝกการไดยิน ใหสามารถไดยิน รับรู และเขาใจไดชัดเจน
๑.๒ ฝกสมาธิ ตั้งใจฟง พยายามบังคับจิตใจใหจดจออยูกับเรื่องที่จะฟง
๑.๓ เปดใจใหกวาง ไมมีอคติ ไมคาดหวัง หรือตอตานผูพูด และเรื่องที่ฟง
๑.๔ หาขอมูลหรือความรูลวงหนา หากรูวาจะฟงอะไรจากใคร การรูจักผูพูดและ
เรื่องที่จะฟงชวยใหสามารถเขาใจไดงาย กวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้น
๑.๕ ปองกันปญหาหรืออุปสรรคบางอยางอาจเกิดขึ้นขณะฟง เชน การเลือกที่
นั่งใหเหมาะสม เตรียมอุปกรณที่จําเปนใหถูกตองครบถวน อยูหางจากเสียงรบกวน ฯลฯ
๑.๖ กําหนดจุดมุงหมายวา ตองการฟงเพื่อใหไดความรู ขอคิดความบันเทิง หรือ
เพื่อการจรรโลงใจ
บทที่ ๔ ทักษะการสื่อสารดวยการฟง ๖๙

๒. ขั้นที่ ๒ ขณะฟง ขณะที่ฟง ผูฟงพึงปฏิบัติดังนี้
๒.๑ พิจารณาวา เปนสารประเภทใด ใชวิจารณญาณ หรือไม ใชในระดับใด
๒.๒ ใชวิจารณญาณในการฟง
๒.๓ จดบันทึกสาระ หรือขอมูลที่เปนประโยชนไว
๓. หลังฟง หลังจากฟงเรื่องใดแลว ผูฟงควรปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่สงสัย หรือยังไมเขาใจ เพื่อซักถามหรือ
หาความรูเพิ่มเติม
๓.๒ ทบทวนบันทึก ตรวจสอบความเขาใจกับสิ่งที่ไดบันทึกไววาตรงกันหรือไม
อยางไร
๓.๓ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผูที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง หรือกับผูที่ฟงรวม
กันวามีความคิดเห็นแตกตางหรือเหมือนกันหรือไมอยางไร
๓.๔ นําความรูหรือขอคิดที่ไดไปใชประโยชน
การฟงเปนทักษะการรับสาร ที่อํานวยประโยชนแกผูฟง ทั้งในสวนของการเพิ่มพูน
ความรู และเพิม่ พูนความสัมพันธกบั ผูอ นื่ แตผฟู ง ตองรูจ กั ใชวจิ ารณญาณและมีมารยาทในการฟงดวย ซึง่
จําเปนจะตองฝกฝนตามหลักการและปรับใชอยางเหมาะสม

๔.๑๑ บันทึกประเด็นสําคัญหลังการฟง (อาน)
๑. หลักการจดบันทึก
การจดบันทึกขอความจากเรื่องที่ฟง หรืออาน
คําวา “บันทึก” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา บันทึก
น. ขอความที่จดยอๆ วาเพื่อความทรงจํา หรือเปนหลักฐาน, ยนยอ, ทําใหสั้น ในที่นี้บันทึก คือ การจด
เรื่องราวที่ฟง ที่อาน ที่พบเห็นลงในสมุด อาจเปนบันทึกรายวัน หรือบันทึกเฉพาะเรื่องที่ตองการ บันทึกนี้
ถาเขียนดีๆ ก็นาอาน จัดเปนวรรณกรรมที่นาสนใจ แตการบันทึกก็ตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลป
การจดบันทึกทั่วไปแบงเปน ๒ วิธี คือ
๑.๑ จดบันทึกจากการฟง เชน ฟงคําสอน ฟงโอวาท ฟงการบรรยาย ฟงการ
อภิปราย ฟงการประชุม ฟงวิทยุ หรือฟงจากการสัมภาษณ
๑.๒ จดบันทึกจากการอาน การดู เชน อานหนังสือ อานภาพโฆษณา อาน
ไมโครฟลม ดู เชน ดูนิทรรศการ ดูภาพยนตร
๑. วิธีจดบันทึกการฟง
วิธีนี้ตองใชประสาทหู และใชมือจดบันทึกไปพรอมๆ กันอยางรวดเร็ว
แตควรมีวิธีชวยใหสามารถจดบันทึกไดเร็วขึ้น และไดใจความสําคัญครบถวนตามที่ตองการ ดังนี้
๗๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เปนตัวชวย เชน

เพิ่มเติม
คําลงทันที

๑.๑ เลือกจดแตถอยคํา หรือ ประโยคที่สําคัญ
๑.๒ ฟงใหจบเปนตอนๆ แลวสรุปใจความสําคัญ
๑.๓ จดใหไดมากที่สุด โดยใชอักษรยอแทนคํายากหลายพยางค
พระมหากษัตริยไทย ใชคํายอวา k
ประชาธิปไตย
ใช ป. ไตย
หนังสือพิมพไทย
ใช น.ส.พ.
กรุงเทพมหานคร
ใช กทม.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช ม.จ.ร.
กระทรวงศึกษาธิการ ใช ศธ.
กระทรวงสาธารณสุข ใช สธ.
พระสัมมาสัมพุทธเจา ใช พ. เจา หรือ พ.
พระอัครสาวก
ใช อ.สาวก ฯลฯ
๑.๔ ถาจดไมทัน เวนไวกอน แลวสอบถามภายหลัง หรือคนควา
๑.๕ ใหรีบทบทวน เมื่อฟงจบ และรีบเขียนขยายความ หรือเติม

๒. วิธีจดบันทึกจากการอาน เชน อานหนังสือพิมพ วารสาร บทความ
ตางๆ เพื่อความสะดวกควรใชบัตรคําหรือเตรียมบัตรคําใหพรอมเสมอ ถารูลวงหนาวาจะอานเรื่องใดให
เตรียมบัตรคําไว ดังนี้

บทที่ ๔ ทักษะการสื่อสารดวยการฟง ๗๑

ตัวอยางการเตรียมแบบการบันทึกยอ
เรื่อง...................................................................
ผูแตง หรือผูพูด/ผูอาน.....................................
ในโอกาส...........................................................
วัน เดือน ป เวลา..........................................
ณ (บอกสถานที่)..............................................
เรื่อง ยอ/สาระสําคัญ ดังนี้
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................ผูบันทึก
วัน............เดือน..............................ป..................

๗๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๕
ทักษะการสื่อสาร
ดวยการพูด

บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๗๓

๗๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๕
ทักษะการสื่อสารดวยการพูด
๕. ทักษะการสื่อสารดวยการพูด
๕.๑ การพูดเพื่อการสื่อสาร
๑. ความสําคัญของการพูด
การพูด เปนทักษะการสื่อสารฝายสง คือ ผูพูดจะเปนผูสงสารซึ่งอาจจะเปนไดทั้งผู
สงสารเริ่มตน และผูสงสารที่เปนผูรับสารกอนแลวตอบสนองสื่อสารกลับไปยังผูสงสารเดิมก็ได
การพูด เปนวัจนภาษา ประการแรกที่มนุษยใชในการสื่อสาร เปนทักษะทางภาษา
ฝายสง มนุษยใชการพูดเพื่อสงสารไปยังผูฟงที่เปนผูรับสาร เปนการสงสารที่สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมาก แตอยางไรก็ตามก็มขี อ จํากัดทีผ่ พู ดู พึงระมัดระวังอยูม าก เพราะทําใหเกิดความเสียหาย
ไดมากเชนเดียวกัน
การพูดเปนการจัดระเบียบความคิดของตนเอง ใหเปนคําพูดสงตอไปยังผูอื่นเพื่อให
เขาเขาใจตรงตามความคิดของเราจัดเปนความยากอีกชัน้ หนึง่ ถาเรายังจัดระเบียบทาทางตนเองไมไดยอ ม
ไมสามารถจัดระเบียบการพูด การเขียนที่พอเหมาะกับผูอื่นได ความสุภาพในการพูดจึงเริ่มจากการจัด
ระเบียบการใชคําพูดที่พอเหมาะพอควร
คําพูดแบบนี้ควรพูดกับลูก
ไมใชพูดกับพอ
คําพูดแบบนี้ควรพูดกับเพื่อน
ไมใชพูดกับเจานาย
คําพูดแบบนี้ควรพูดกับเพื่อน
ยอมไมไปพูดกับพระภิกษุ
นํ้าเสียงอยางนี้ ควรพูดกับสามีภรรยายอมไมไปพูดกับคนอื่น (ความดีสากล
พระราชภาว- นาจารย (เผด็จ ทตฺตชีโว) : ๖๑)
(พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ์ ๒๕๓๐) ใหความหมายของคําวา พูด ไววา
ก. เปลงเสียงออกมาเปนถอยคํา วิรัช ลภิรัตนกุล (อางใน จารึก สงวนพงษ ๒๕๕๒ : ๒๕)
ใหความหมายของการพูดไววา “การพูด หมายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยที่ใชถอยคําและไมใช
ถอยคํา เพื่อถายทอดความคิด ความรู ความรูสึก และความตองการของผูพูดใหผูฟงรับรู และเกิดการตอบ
สนองตามจุดมุงหมายของผูพูด สรุปไดวา การพูดคือการสงสารโดยใชเสียงที่เปลงออกมาเปนถอยคํา การ
พูด เปนทักษะทางการสื่อสารที่อาจถือไดวาสําคัญที่สุด ดังที่มีผูกลาวไว เชน
“ปากเปนเอกเลขเปนโทโบราณวา
หนังสือเปนตรีมีปญญาไมเสียหาย
ถึงรูมาก ไมมีปาก ลําบากกาย
มีอุบาย พูดไมเปน เห็นปวยการ
บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๗๕

ถึงเปนครู รูวิชา ปญญามาก
เปนแตฟง นั่งซื่อ อือรําคาญ
อยาพูดมาก ปากกลา เวลาโกรธ
ตองสะกด อดกลั้น มีขันตี

ไมรูจักใชปากใหจัดจาน
วิชาชาญ ปากเปลา ไมเขาที
เสียประโยชนโทษหนักเสียศักดิ์ศรี
พูดใหดี มีประโยชน ไมโกรธกัน
(ร.๖)

“เปนมนุษยสุดนิยมที่ลมปาก
แมพูดดีมีคนเขาเมตตา
อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก
ถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนยังแคลนคลาย

จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ
แตลมปากหวานหูมิรูหาย
เจ็บจนตายไมเทาเหน็บใหเจ็บใจ”
(สุนทรภู)

นอกจากนี้ยังมีสํานวน สุภาษิต และคําพังเพยที่เกี่ยวกับพูดอีกจํานวนมาก เชน ปลาหมอตาย
เพราะปาก คารมเปนตอ รูปหลอเปนรอง คิดวันนีพ้ ดู พรุง นี้ ปากกลา ปากแข็ง ปากคม ปากคัน ปากจัด
ปากดี ปากตลาด ปากตะไกร ปากตําแย ปากบอน ปากเบา ปากปราศรัยนํ้าใจเชือดคอ ปากปลารา
ปากเปนชักยันต ปากเปราะ ปากเปราะเราะราย ปากเปลา ปากเปยกปากแฉะ ปากโปง ปากพระรวง
ปากพลอย ปากมา ปากมาก ปากไมมีหูรูด ปากราย ปากรายใจดี ปากลําโพง ปากวาตาขยิบ ปากวา
มือถึง ปากสวาง ปากเสีย ปากหนัก ปากหมา ปากหวาน ปากหวานกนเปรี้ยว ปากหอยปากปู เปนตน
จากที่กลาวมาอาจสรุปเปนความสําคัญของการพูดได ดังนี้
๑.๑) การพูดเปนวิธีการการสงสารไปยังผูรับสารไดสะดวก รวดเร็วที่สุด และอธิบาย
ขยายความไดงาย ผูสงสารเพียงเปลงเสียงออกมาใหผูฟงไดยิน อาจจะผานสื่อตางๆ หรือพูดเฉพาะหนา
กับผูฟ ง โดยตรง ก็สามารถสงสารไปยังผูร บั สารไดแลว และหากผูฟ ง ตองการรายละเอียดเพิม่ เติมก็สามารถ
อธิบายขยายความ หรือตอบคําถามไดในทันที่
๑.๒) การพูดแสดงใหเห็นถึงลักษณะและคุณสมบัติตางๆ ของผูพูด ภาษาที่ใชพูดออก
มาสามารถบงบอกไดถึงสัญชาติ เชื้อชาติ ความรูความสามารถ การศึกษาอบรม และอาจแสดงใหเห็นได
ถึงทัศนคติบุคลิกภาพอารมณความรูสึกนึกคิดไดดวย ดังเชน ที่โคลงโลกนิติไดกลาวไววา
กานบัวบอกลึกตื้น
ชลธาร
มารยาทสอสันดาน
ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะคําขาน
ควรทราบ
หญาหยอมเหี่ยวแหงเรื้อ
บอกรายแสลงดิน
คําพูดเปนสวนหนึ่งของมารยาท ซึ่งในโคลงบทนี้ กลาววา มารยาท ที่แสดงใหเห็นอุปนิสัย การ
ฝกฝนอบรม ชาติเชือ้ เผาพันธุ และถอยคําทีพ่ ดู ออกมานัน้ บอกใหทราบถึงความเปนคนดีคนเลว หรือคนโง
คนฉลาดไดดวย
๗๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๑.๓) การพูดเปนการสื่อสารที่มีโอกาส หรือเวลาในการจัดการสารอยางจํากัด การพูด
ยอมมีเวลาในการคิดเรียบเรียงเนื้อหา หรือเลือกรูปแบบ เลือกใชถอยคํา เลือกวิธีการนําเสนอไดนอยกวา
การเขียน ซึง่ อาจทําใหเกิดขอผิดพลาด หรือเกิดความบกพรองไดงา ย จึงมีภาษิตใหระมัดระวัง หรือใชเวลา
คิดนานๆ กอนที่จะพูดออกมา เชน คิดวันนี้ พูดพรุงนี้ คําพูดเหมือนลูกธนูพุงออกจากแหลง เรียกกลับมา
ไมได คําพูด เวลาและโอกาสเรียกกลับมาไมได ออกจากปากก็เขาหูคน เปนตน
๑.๔) การพูดจะมีอวัจนภาษา รวมสื่อสารไปดวยเสมอ การพูดนอกจากจะมีถอยคําอัน
เปนวัจนภาษาแลวยังมีนํ้าเสียง สําเนียง ทวงทํานอง การหยุด การเวนวรรค ฯลฯ รวมอยูดวยและหาก
เปนการพูดเฉพาะหนาผูฟ ง หรือผูร บั สารยอมไดเห็นสีหนา แววตา กิรยิ าอาการตางๆ ซึง่ อาจจะชวยสงเสริม
ใหสารมีความชัดเจนขึน้ หรือบัน่ ทอนความชัดเจน ความนาเชือ่ ถือหรืออาจทําใหเขาใจไขวเขวไปจากถอยคํา
ที่พูดไดดวย
๑.๕) การพูดในบางโอกาสผูฟงสามารถโตตอบไดในทันที ในการพูดเฉพาะหนา เชน
การปฏิสันถาร การสนทนา การพูดในที่ประชุมที่มีผูฟงอยูตรงหนา เปนสถานการณที่ผูฟงสามารถโตตอบ
หรือสงสารกลับมาไดทันที ผูพูดจึงจําเปนที่จะตองคํานึงสถานการณเชนนี้ดวย เพราะหากพูดแลวผูฟงเกิด
ความไมพอใจอาจถูกทําราย หรือตอบโตทําใหเกิดความเสียหายทั้งตอรางกาย และเกียรติยศชื่อเสียงได

๕.๒ ประเภทของการพูดเพื่อการสื่อการ
ในชีวติ ประจําวันของคนโดยทัว่ ไปมักใชการสงสารดวยวิธพี ดู เพือ่ สือ่ สารมากกวาวิธกี ารอืน่ ๆ
ซึง่ การสือ่ สารดวยการพูดในชีวติ ประจําวันอาจแบงไดเปน ๓ ประเภท คือ การปฏิสนั ถาร การสนทนา และ
การพูดตอที่ประชุมชน
๑. การปฏิสันถาร การปฏิสันถาร คือการทักทายเปนวัฒนธรรมของสังคมโดยทั่วไป ทุก
ชาติ ทุกกลุมสังคม เมื่อพบปะกันจะมีการทักทายกัน การทักทายนอกจากเปนมารยาทของสังคมแลว ยัง
แสดงออกถึงวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ดวย ซึ่งการทักทายมีขอควรคํานึงถึง ดังนี้
๑.๑ มุง แสดงถึงอัธยาศัยไมตรี การทักทายกันควรมีคาํ พูด และกิรยิ า ทาทาง สีหนา
แววตาที่แสดงออกดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร มีไมตรีตอกัน
๑.๒ ธรรมเนียมนิยม ทุกสังคมจะมีธรรมเนียมนิยมในการทักทายที่ตางกัน เชน
คนไทยนิยมการไหว ผูช ายควรทักผูห ญิงกอน เด็กควรทักผูใ หญกอ น ฝรัง่ หลายชาติทกั ทายกันดวยการจับ
มือ โอบกอดหรือจูบกัน ถอยคําที่ใชกลาวทักทายก็เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเชนกัน คนไทยเรานิยมทักวา ไป
ไหน ไปไหนมาซึ่งคําทักทายเชนนี้ บางชนชาติถือเปนการไมเหมาะสมเปนการกาวกายเรื่องสวนตัว
๑.๓ มารยาท กิรยิ าอาการทีใ่ ชประกอบคํากลาวทักทายกันนัน้ ควรแสดงออกอยาง
สุภาพ ใหเกียรติ และเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลดวย

บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๗๗

๒. การสนทนา การสนทนาหรือการพูดคุยกันนั้นเปนวิถีชีวิตของคนในทุกสังคม เมื่อ
คนเราตองอยูดวยกันเปนเวลานานๆ ยอมจะตองมีการพูดคุยกันธรรมดา แมแตผูที่ยังไมรูจักกันมากอน
แตเมื่อตองอยูรวมกัน เชน ทํางานรวมกัน เดินทางดวยกัน หรือรอเวลาเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ก็มักจะตอง
สนทนาพูดคุยกัน ซึ่งการสนทนาหรือพูดคุยกันมีขอควรคํานึงถึง ดังนี้
๒.๑ เรื่องที่สนทนาควรเปนเรื่องที่คูสนทนาสนใจรวมกัน ไมควรพูดคุยเฉพาะเรื่อง
ที่ตนเองชอบหรือสนใจเทานั้น ควรสังเกตดวยวาคูสนทนาสนใจ พอใจที่จะสนทนาในเรื่องที่พูดคุยอยูหรือ
ไม
๒.๒ เปนผูฟงที่ดี คือ เปนผูฟงที่ใหเกียรติ ใหกําลังใจ รับฟงคูสนทนาดวยดี มี
ปฏิกิริยาตอบสนองที่เหมาะสม เชน สบตาบอยๆ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามถึงเรื่องที่คูสนทนากําลัง
พูดอยูบาง
๒.๓ ไมพูดเรื่องสวนตัวโดยไมจําเปน การพูดถึงเรื่องสวนตัว ถาเปนเรื่องในดานดี
เชน ความรํ่ารวย การประสบความสําเร็จ มีตําแหนงหนาที่การงานดี ฯลฯ ถาพูดบอยหรือมากๆ อาจจะ
ทําใหคูสนทนารูสึกวาเปนการโออวด ถาเปนเรื่องในดานไมดี ความเจ็บปวย ความยากจน ขาดแคลน หรือ
คดีความที่กําลังมีอยู ก็อาจทําใหคูสนทนาไมมีความสุข อึดอัด หรือวิตกกังวลกับเราไปดวย
๒.๔ ไมกลาวราย นินทาผูอื่น การกลาวรายหรือนินทาผูอื่นนั้น นอกจากแสดงถึง
นิสยั ทีไ่ มดแี ลวยังอาจเปนภัยแกตวั เพราะคูส นทนาอาจจะเปนญาติมติ รหรือใหความเคารพบุคคลทีเ่ รากลาว
รายนินทาอยูก็ได หรืออาจทําใหคูสนทนาอึดอัดใจที่จะตองรับฟงเรื่องที่ไมเหมาะสม
๒.๕ ควรเปลี่ยนเรื่องอยางมีศิลปะ เมื่อคูสนทนาพูดนินทา หรือกลาวรายผูอื่น ไม
ควรสนับสนุนการกลาวรายนินทาผูอ นื่ เพราะการสนับสนุนหรือรับฟงก็เทากับเปนการรวมนินทาดวย ซึง่
ไมเปนการสรางสรรค แตการขัดแยง กลาวตําหนิ หรือบอกอยางตรงๆ วา อยานินทาผูอื่น ก็เปนสิ่งที่
ไมควรทํา ควรที่จะคอยๆ เปลี่ยนไปสนทนาเรื่องอื่น
๓. การพูดในทีส่ าธารณะ หมายถึง การพูดตอหนาคนอืน่ ๆ ในทีส่ าธารณะ เชน ในตลาด
ในรานคา หางสรรพสินคา ในรถ ในเรือหรือในเครือ่ งบินโดยสารฯลฯ ซึง่ อาจจะเปนการทักทาย การสนทนา
การสอบถามราคา การถามขอมูลผูใ หบริการตางๆ หรือการพูดสือ่ สารทางโทรศัพท มีขอ ทีค่ วรคํานึงถึงดังนี้
๓.๑ สื่อสารดวยความสุภาพ ทั้งถอยคํา นํ้าเสียง และกิริยาอาการ ตองมีมารยาท
แสดงออกถึงความมีวฒ
ั นธรรมทีด่ งี าม ระมัดระวังไมใหผอู นื่ ไดยนิ คําพูด หรือไดเห็นกิรยิ าอาการทีไ่ มเหมาะ
สม
๓.๒ ใชเสียงที่ไดยินพอเหมาะกับผูที่สื่อสารดวยเทานั้นและใชเวลาใหนอยที่สุดเพื่อ
ไมใหรบกวนผูอื่น
๓.๓ หากเปนการสอบถามขอมูลจากผูใหบริการตางๆ ควรเตรียมคําถามที่ตรงประเด็น
ชัดเจน ถามอยางสุภาพ และไมลืมขอบคุณเมื่อไดรับบริการแลว
๓.๔ ควรคุมอารมณ ไมโตตอบกับผูที่ขาดมารยาท
๗๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๔. การพูดตอที่ประชุมชน การพูดตอที่ประชุมชน หมายถึง การพูดใหคนจํานวนมาก
ที่มาชุมนุมกันอยูฟง ซึ่งสําหรับคนทั่วๆ ไป ในชีวิตประจําวันอาจจะมีไมบอยนัก แตกับผูที่ทํางานรวมกับ
ผูอื่น หรือผูที่เปนหัวหนา เปนผูนํากลุมอาจจะตองพูดตอที่ประชุมชนบอยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทํา
หนาที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาอบรมแกผูอื่น จําเปนที่จะตองพูดตอที่ประชุมชน ซึ่งมีหลักการ วิธีการ
รายละเอียดและขอจํากัดที่จําเปนจะตองศึกษาเรียนรู และปฏิบัติใหพูดจึงจะสามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิผล
ดังที่ไดกลาวแลววา การพูดตอที่ประชุมชน คือ การพูดใหคนจํานวนมากที่มาชุมนุมกัน
อยูฟ ง จึงเปนการยากทีผ่ พู ดู จะรูข อ มูลตางๆ ของผูฟ ง ทุกคนอยางละเอียดถีถ่ ว น และผูฟ ง อาจมีความแตก
ตางกันในเรื่องตางๆ เชน เรื่องเพศ วัย ความรู สถานภาพ อาชีพ ฯลฯ ฉะนั้น การพูดตอที่ประชุมชนจึงมี
ขอจํากัด และตองระมัดระวังในการพูด ดังนี้
๑) ขอจํากัดในการพูดตอที่ประชุมชน ผูพูดตอที่ประชุมชน พึงหลีกเลี่ยงเรื่องที่มี
ลักษณะดังตอไปนี้
๑. เรื่องที่เปนความลับ การพูดตอที่ประชุมชน มีผูฟงจํานวนมาก ยอมเปน
เรื่องยากที่จะควบคุมเรื่องที่เปนความลับไมใหแพรกระจายออกไปได การนําเรื่องลับมาพูดยอมเกิดผลเสีย
หายตอสิง่ ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งทีเ่ ปนความลับนัน้ และแกตวั ผูพ ดู ซึง่ บางเรือ่ งอาจตองไดรบั โทษทางกฎหมาย
ดวย
๒. เรื่องที่เปนความเท็จ เรื่องเท็จ หรือเรื่องที่ไมเปนความจริง เปนเรื่องที่
ไมมใี ครตองการไดฟง การพูดตอทีป่ ระชุมชน มีผฟู ง จํานวนมาก อาจจะมีผฟู ง บางคน หรือหลายคนรูค วาม
จริงเกีย่ วกับเรือ่ งทีน่ าํ มาพูดนัน้ การนําเรือ่ งเท็จมาพูดเทากับเปนการดูหมิน่ และหลอกลวงผูฟ ง จึงอาจนํา
ความเสียหายอยางยิ่งมาสูตัวผูพูด ทําใหขาดความเชื่อถือ และอาจตองไดรับโทษทางกฎหมายดวย
๓. เรื่องที่เกี่ยวของกับผูฟงเฉพาะกลุม การพูดตอที่ประชุมชน ผูฟงทุกคน
ยอมคาดหวังวาจะไดฟงเรื่องที่ตนเองมีสวนเกี่ยวของ หรือเรื่องที่สามารถจะนําไปใชประโยชนไดอยางเทา
เทียมกับผูฟงคนอื่นๆ เมื่อผูพูดนําเรื่องที่ผูฟงสวนหนึ่งไมมีสวนเกี่ยวของมาพูด ยอมทําใหผูฟงกลุมนี้เกิด
ความรูสึกไมดี เสียเวลา ไมเกี่ยวของ ไมมีประโยชน จึงเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม
๔. เรื่องที่พาดพิงผูอื่นในทางเสียหาย การพูดพาดพิงผูอื่นในทางเสียหาย
นอกจากเปนมารยาทที่ไมดี เพราะเทากับเปนการนินทาลับหลัง โดยผูที่ถูกพาดพิงไมมีโอกาสไดรับรูและ
ชี้แจงแลว อาจจะมีผูฟงบางคนเปนเปนญาติ มิตร หรือเคารพนับถือในตัวบุคคลที่ถูกกลาวราย พาดพิงนั้น
จึงอาจนํามาซึ่งความวุนวาย และเกิดความเสียหายแกผูพูดดวย
๒) ประเภทของการพูดตอทีป่ ระชุมชน การแบงประเภทของการพูดตอทีป่ ระชุม
ชนอาจทําไดหลายแบบ เชน
๑. แบงตามจุดหมาย เปนการแบงตามเจตนาของผูพูดวาตองการใหเกิดอะไร
ขึ้นกับผูฟง หรือตองการใหผูฟงไดอะไร อาจแบงไดเปน ๓ ประเภท คือ
บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๗๙

(๑) การพูดเพื่อใหความรู ขอเท็จจริง เชน การบรรยายทางวิชาการ การ
ชี้แจง ตอบขอสงสัย หรือ การพูดเลาเรื่องราวที่ประสบพบเห็น เปนตน
(๒) การพูดเพื่อจรรโลงใจ เห็นการพูดเพื่อใหผูฟงมีความสุข หรือเกิดแรง
บันดาลใจ เชน การกลาวแสดงความยินดีตางๆ การใหโอวาท การบรรยายธรรม การเลานิทาน เปนตน
(๓) การพูดเพือ่ โนมนาวใจ เปนการพูดเพือ่ ใหผฟู ง เชือ่ ถือ คลอยตาม หรือ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เชน การโฆษณาขายสินคา การหาเสียงเลือกตัง้ การชักจูงใหเขาเปนสมาชิก
การรณรงคตางๆ เปนตน
๒. แบงตามโอกาส เปนการแบงตามสถานการณที่สัมพันธ กับเวลา สถานที่
บุคคล แบงได ๓ ประเภทคือ
(๑) โอกาสที่เปนทางการ เปนการพูดในเวลา สถานที่ หรือกับบุคคลที่
ตองระมัดระวังอยางมาก อาจเปนงานพิธกี าร หรืองานทีต่ อ งการความศักดิส์ ทิ ธิ์ มีเกียรติยศ มีความนาเชือ่
ถือ เชน พิธีการตางๆ การประชุมระดับสูง การบรรยายทางวิชาการมีบุคคลสําคัญรวมฟงดวย เปนตน
(๒) โอกาสกึ่งทางการ เปนการพูดในเวลา สถานที่ หรือกับบุคคลที่จะ
ตองระมัดระวังอยูบ า ง ผูพ ดู กับผูฟ ง อาจจะมีความสัมพันธกนั หรือมีเปาหมายเดียวกัน เชน การกลาวตอนรับ
ผูมาเยี่ยมชม การบรรยายหรือการอภิปรายในการประชุมสัมมนา การพูดหนาชั้นเรียน เปนตน
(๓) โอกาสไมเปนทางการ เปนการพูดในเวลา สถานที่ หรือกับบุคคลที่
คุน เคย ไมตอ งระมัดระวัง มีความใกลชดิ เปนกันเอง ไมมผี อู นื่ อยูด ว ย เชน ในงานเลีย้ งสังสรรคในกลุม เพือ่ น
เปนตน
๓. แบงตามการนําเสนอ เปนการแบงตามวิธีนําเสนอขอมูล แบงไดเปน ๓
ประเภทดังนี้
(๑) การพูดแบบอานจากราง เปนการพูดที่ผูพูดอานตามเอกสาร หรือ
อุปกรณทเี่ ตรียมมา มักใชในโอกาสทีม่ คี วามเปนทางการสูง หรืองานพิธกี าร เชน การพระราชทานพระบรม
ราโชวาทในงานพระราชทานปริญญาบัตร การกลาวเปด – ปดงานตางๆ การกลาวสุนทรพจนของผูนํา
ประเทศ การกลาวปราศรัยที่เผยแพรทางสื่อมวลชน เปนตน
(๒) การพูดแบบอาศัยราง เปนการพูดที่ผูพูดขยายความจากหัวขอ หรือ
ประเด็นทีจ่ ดไวในเอกสารหรือทีเ่ ตรียมไวในอุปกรณตา งๆ มักใชในโอกาสทีเ่ ปนการพูดแบบกึง่ ทางการ เชน
การบรรยาย การอภิปรายในการประชุมสัมมนา การสอนในชั้นเรียน เปนตน
(๓) การพูดแบบฉับพลัน เปนการพูดที่ผูพูดไมไดมีเอกสาร หรือเครื่อง
ชวยจําใดๆ นึกหรือคิดสิ่งใดก็พูดออกมาโดยทันที มักเปนการพูดในโอกาสที่ไมเปนทางการ หรือเปนการ
พูดกับผูฟงที่ใกลชิด สนิทสนม หรืองานที่ตองการความเปนกันเองตางๆ เชน กลาวอวยพรวันเกิด งาน
แตงงาน ฯลฯ กลาวตอนรับ กลาวขอบคุณ ที่ไมเปนพิธีการมากนัก
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๔. แบงตามรูปแบบ เปนการแบงตามจํานวนและลักษณะของผูพ ดู ทีพ่ ดู เพียงลําพังผูเ ดียว
หรือมีผูอื่นรวมพูดดวยในลักษณะใด อยางไร ซึ่งแบงไดเปน ๔ ประเภท
(๑) การพูดแบบปาฐกถา เปนการพูดเพียงลําพังผูเดียว เชน การบรรยายธรรม การ
บรรยายทางวิชาการ การกลาวสุนทรพจน การอภิปรายในที่ประชุม การนําเสนองานตอที่ประชุม เปนตน
(๒) การอธิปรายเปนคณะ เปนการพูดรวมกับผูอื่น โดยมีผูดําเนินการอภิปรายจัด
ลําดับใหพูดทีละคน การจะแทรก เสริม หรือเพิ่มเติม จะทําไดเมื่อผูดําเนินการอนุญาตเทานั้น
(๓) การสนทนาหนาที่ประชุม เปนการพูดรวมกับผูอื่น คลายกับการอภิปรายเปน
คณะ มีผูดําเนินการสนทนาแตพูดในลักษณะสนทนา พูดคุยกัน อาจจะมีการแทรก การเสริม ในขณะที่
ผูอื่นกําลังพูดอยูได
(๔) การโตวาที เปนการพูดรวมกับผูอื่น โดยมีการแบงฝาย มีการกําหนดประเด็น
หรือญัตติ ที่ทั้งสองฝาย จะตองโตแยงกัน หรือหาประเด็นมาพูดตามญัตติ หรือหัวขอที่กําหนด ซึ่งสวน
มากจะเปนการแขงขัน โตตอบหรือหักลางกัน
๕. แบงตามลักษณะการพูด เปนการแบงตามลักษณะของจุดมุง หมาย เนือ้ หา และวิธกี าร
พูด ซึง่ มีหลายลักษณะ เชน การแนะนําตัว การเลาเรือ่ ง การอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสัมภาษณ
การตอบปญหา การพูดเชิญชวน การโตวาที การพูดแบบพิธีกร เปนตน

๕.๓ ขั้นตอนในการพูดตอที่ประชุมชน
การพูดตอที่ประชุมชนมีขอจํากัดและมีความสําคัญดังที่กลาวแลว ฉะนั้น ผูที่จะพูดตอที่
ประชุมชนจึงจําเปนทีจ่ ะตองมีการเตรียมตัวทีด่ ี เพือ่ ใหการพูดเปนไปโดยราบรืน่ บรรลุวตั ถุประสงคตามจุด
มุงหมาย ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
๑. กําหนดจุดมุงหมาย ผูพูดตองมีจุดมุงหมายวา จะพูดเพื่อใหผูฟงไดอะไร คือ เพื่อให
ความรูขอเท็จจริงเพื่อโนมนาวใจ หรือเพื่อจรรโลงใจ
๒. วิเคราะหผูฟง นอกจากผูพูดจะตองรูวา พูดเรื่องอะไร ใหใครฟง จํานวนเทาไร ที่ไหน
เวลาเทาไรแลว ควรจะตองทราบดวยวา ผูฟงเปนคนกลุมใด เปนหญิง หรือชายหรือมีทั้งหญิงและชาย มี
วัยการศึกษา ความสนใจ สถานภาพ ฯลฯ อยางไร เพื่อจะไดเตรียมเนื้อหา และภาษาไดเหมาะสม
๓. กําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะพูด หลังจากกําหนดจุดมงหมาย และวิเคราะหผูฟงแลว
ผูพูดจะตองกําหนดวา จะพูดกวาง แคบ ละเอียด หรือสังเขปเพียงไร เพื่อใหเหมาะกับผูฟงและเวลา
๔. คนควารวบรวมขอมูล ผูพูดตอที่ประชุมชน จําเปนจะตอง “รูดี รูจริง รูลึก” ในเรื่อง
ที่พูดมากกวาผูฟงโดยทั่วไป การพูดจึงจะมีคุณคา ผูฟงจึงจะไดประโยชนคุมกับที่ตองมาฟง ฉะนั้น จึงตอง
คนควารวบรวมขอมูลใหละเอียด กวางขวาง และสอบทานความถูกตองของขอมูลตางๆ ดวย
๕. วางโครงเรื่อง หลังจากไดขอมูลครบถวนแลว ควรมีการจัดลําดับวาจะพูดในประเด็น
ใด กอน – หลัง ควรเริ่ม และจบอยางไร
บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๘๑

๖. ฝกซอม ควรมีการฝกซอมเพื่อดูวา มีขอบกพรองเรื่อง บุคลิกภาพ เวลา การใชภาษา
ฯลฯ หรือไม ซึ่งอาจทําไดโดยฝกพูดหนากระจก โดยจับเวลาดวย หรือพูดใหผูอื่นชวยฟงพิจารณาขอที่ตอง
ปรับปรุงแกไข

๕.๔ การพูดตอที่ประชุมชนบางประเภท
๑) การพูดเลาเรื่อง
การเลาเรื่อง เปนการพูดเพื่อใหผูฟงไดรับรูเรื่องราวตางๆ ซึ่งอาจเปนเรื่องที่ชวยใหผู
ฟงเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่ยังไมเคยไดรับรู หรือเปนเรื่องสนุกสนาน ตลกขบขัน หรือเรื่องที่ใหขอคิด
คติธรรม เชน นิทานตางๆ เปนตน
การเลาเรื่อง ผูพูดนอกจากจะตองเขาใจ หรือมีประสบการณตรง ในเรื่องที่เลาแลว
ยังจําเปนจะตองสามารถลําดับเรื่องราว และเหตุการณใหถูกตอง นาสนใจ และสรุปเรื่องใหตรงกับจุดมุง
หมายอีกดวย ผูที่เลาเรื่องไดดียอมสามารถนําไปใชประกอบการพูดในเรื่องอื่นๆ ใหเกิดประสิทธิผล อีกทั้ง
เปนเสนหอยางหนึ่งที่คนทั่วไปชื่นชมอีกดวย
หลักการพูดเลาเรื่อง โดยสรุป มีดังนี้
๑. กําหนดจุดมุงหมายวา จะเลาเรื่องเพื่ออะไร เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เพื่อ
ใหเปนตัวอยางที่ใหขอคิดคติธรรม เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเพื่อคลายเครียด เกิดความขบขัน
๒. เลือกเรื่องที่จะเลาใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย ความสนใจของผูฟง กาลเทศะ
และโอกาส
๓. เลือกกลวิธีที่เหมาะสมกันกับผูฟง โอกาส กาลเทศะ และเนื้อหา
๔. ลําดับเรื่องใหเหมาะสม อยาใหวกวนสับสน
๕. ในบางโอกาส บางสถานการณ อาจตองใชนํ้าเสียง กิริยาทาทางประกอบ เพื่อให
ผูฟงเกิดอารมณความรูสึกรวมดวย เชน การเลานิทานใหเด็กๆ ฟง
๖. หากเปนการเลาเรื่องที่ใหขอคิด คติธรรม ควรมีการสรุป ซึ่งอาจใหผูฟงชวยสรุป
ดวยวา เรื่องที่เลามานั้นใหขอคิดวาอยางไร นําไปใชประโยชนอยางไรไดบาง
๒) การพูดอธิบาย
การอธิบาย เปนการพูดเพื่อใหผูฟงเกิดความรูความเขาใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยาง
แจมแจง ดังนัน้ ผูอ ธิบายจําเปนตองเขาใจขัน้ ตอน หรือ องคประกอบ และความสัมพันธของเรือ่ งทีอ่ ธิบาย
อยางชัดเจน ถองแท อีกทั้งสามารถถายทอดใหผูฟงเกิดความเขาใจไดถูกตองชัดเจนดวยเชนกัน ทั้งนี้การ
ใชตวั อยาง หรืออุปกรณประกอบการอธิบาย ยอมชวยใหผฟู ง เกิดความสนใจและเขาใจไดงา ย ชัดเจนยิง่ ขึน้
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การอธิบาย เปนทักษะการพูดที่ใชมากในชีวิตประจําวัน เปนทักษะที่ควรฝกฝนใหพูดได
อยางชัดเจน ถูกตอง และตรงกับความตองการ มีหลักการโดยสรุป ดังนี้
๑. ศึกษาทําความเขาใจรายละเอียด ขั้นตอน และองคประกอบตางๆ ของเรื่องที่
จะอธิบายอยางถองแท หากมีขอสงสัย ติดขัด ตองรีบศึกษาคนควาหาคําตอบใหกระจาง
๒. ลําดับขัน้ ตอน หรือเชือ่ มโยงองคประกอบของเรือ่ งทีจ่ ะอธิบายใหถกู ตอง ชัดเจน
ไมสบั สน สามารถตอบไดวา เพราะเหตุใดจึงตองลําดับเชนนัน้ มีเหตุผลอยางไร หากไมเปนไปตามลําดับ
นั้นจะเกิดผลอยางไร
๓. จัดหาสื่อ หรืออุปกรณประกอบการอธิบาย การใชสื่อที่ถูกตองเหมาะสม จะชวย
ทําใหผูฟงสนใจ เขาใจไดงาย และรวดเร็วขึ้น
๔. ควรมีการฝกซอม และตรวจความเรียบรอยของสื่อและอุปกรณกอน เพื่อหาขอ
บกพรอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข
๕. เลือกใชวิธีอธิบายที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผูฟง ซึ่งอาจจะใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายๆ วิธี เชน การใหนิยาม คําจํากัดความ การยกตัวอยาง การเปรียบเทียบ การชี้ใหเห็นถึงเหตุผล
ความสัมพันธเชื่อมโยง การลําดับขั้นตอน การใชอุปกรณประกอบ เปนตน
๖. ควรสรุปขั้นตอน องคประกอบสําคัญ และสาระสําคัญดวยทุกครั้ง
๓) การพูดชี้แจง
การพูดชี้แจง เปนการพูดเพื่อแกขอสงสัย หรือขอกลาวหา ที่มีผูตั้งประเด็นขึ้น ซึ่ง
อาจเปนเรือ่ งจริงทีผ่ ฟู ง ตองการการยืนยัน หรือเปนเรือ่ งทีย่ งั มีขอ เคลือบแคลงสงสัยทีผ่ ฟู ง ตองการคําอธิบาย
ก็ไดการชี้แจง ผูชี้แจงจะตองจับประเด็นของขอสงสัย หรือขอกลาวหาใหได วิเคราะหที่มาของขอสงสัยนั้น
และควบคุมอารมณทอี่ าจเกิดจากขอสงสัยทีเ่ ปนไปในทางเสียหายดวย ผูท สี่ ามารถชีแ้ จงไดดี ยอมทําใหเกิด
ความเขาใจอันดีตอกัน และเปนโอกาสดีที่จะไดแกขอสงสัย หรือขอกลาวหาที่มีผูเคลือบแคลงอยู การพูด
ชี้แจง มีหลักการและวิธีการโดยสรุป ดังนี้
๑. จับประเด็นของขอกลาวหา หรือขอสงสัยใหถูกตอง ชัดเจนวา ขอกลาวหาหรือ
ขอสงสัยนั้นมีกี่ประเด็น แตละประเด็นมีวาอยางไร
๒. ควบคุมอารมณใหปกติ อยาโกรธ หรือฉุนเฉียวกับการใหรายปายสี หรือการตั้ง
ขอสงสัยใหอับอาย ควรถือหลักวา เปนโอกาสดีที่เราจะไดแกขอสงสัยตางๆ ใหกระจางชัดเจนหรือโตแยง
หากขอสงสัยนั้นเกิดจากเจตนาที่ทําใหเกิดความเสียหาย
๓. วิเคราะหสาเหตุของปญหา ควรตัง้ ขอสังเกต หรือคนหาทีม่ าของการตั้งขอสงสัย
วา เกิดจากอะไร เชน เกิดจากการเขาใจผิด เขาใจคลาดเคลื่อน เกิดจากพูดตอๆ กันไปแลวผิดพลาด หรือ
เกิดจากอคติ มีเจตนาไมดี หรือเปนเหตุการณบังเอิญที่คาดไมถึง
๔. ใหรายละเอียดที่เปนขอเท็จจริงใหกระจาง และตรงประเด็น วาขอมูลที่ถูกตอง
นั้นคืออะไร อยางไร
บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๘๓

๕. ควรสรุปประเด็นการชี้แจงสั้นๆ อีกครั้งหลังจากการอธิบายรายละเอียดแลว
๔) การอภิปราย
การอภิปราย เปนการพูดแสดงความคิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามประเด็นที่
กําหนดโดยมีขอ มูลและเหตุผลประกอบ ผูอ ภิปรายหรือวิทยากรนัน้ ถือวาเปนผูเ ชีย่ วชาญ มีความรู มีความ
สามารถ มีประสบการณอันมีคา มีประประโยชนเปนที่ประจักษซึ่งผูจัดการอภิปรายไดเชิญมา ฉะนั้นจึง
ตองเตรียมตัวศึกษาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ของหัวขอหรือประเด็นที่ไดรับเชิญใหอภิปรายอยางกวาง
ขวางและลึกซึ้ง รูจักวิธี หลักการ และมารยาทของการอภิปราย รวมถึงอภิปรายใหถูกตองตามหลักการ
เหลานั้น
การพูดอภิปราย มีหลักการและวิธีการโดยสรุป ดังนี้
๑. ตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องที่ หรือประเด็นที่อภิปรายเปนอยางดี
๒. แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต มีเหตุผล มีขอมูลประกอบที่เหมาะสม ถูกตอง
สมเหตุสมผล
๓. มีความคิดสรางสรรค มองปญหา และองคประกอบอยางรอบดาน ไมแสดง
ความคิดเห็นดวยอคติ
๔. หากมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกับผูอภิปรายอื่น ตองเลือกใชวิธีการ และภาษา
ที่สุภาพ สรางสรรค เชน ใชคําวา “มีความเห็นตาง..” “มุมมองอีกมุมหนึ่ง....” แทนคําวา “ไมเห็นดวย
กับ....” เปนตน
๕. ไมอภิปรายนอกประเด็น อยูใ นกรอบทีก่ าํ หนด เชือ่ มโยงเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ
เทานั้น
๖. รักษาเวลา และมารยาทในการพูด
การอภิปรายเปนคณะ เปนวิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว ยสรางเสริมความรู ความคิด และสติปญ
 ญา
ใหเกิดแกผูฟงอยางกวาง การไดเปนผูดําเนินการอภิปราย เปนวิทยากร หรือเปนผูฟง ก็ตาม ลวนแตมี
เกียรติ และเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวมทั้งสิ้น
๕) การพูดเชิญชวน
การพูดเชิญชวน เปนการพูดเพื่อโนมนาวใจใหผูฟงเชื่อถือ คลอยตาม หรือกระทํา
ตามความประสงคของผูพูด เปนการพูดที่ตองอาศัยวาทศิลป และวิธีการที่แยบคาย เหมาะสมกับผูฟง
อาจตองใชการพูดชีแ้ จง การเลาเรือ่ งเพือ่ เปนตัวอยาง หรือตองใชการอธิบาย ถึงขัน้ ตอนหรือองคประกอบ
ตางๆ ดวย เพือ่ ใหผฟู ง เชือ่ ถือหรือคลอยตาม อยางไรก็ตามสิง่ สําคัญทีค่ วรตระหนักคือความมีเหตุผลทีเ่ ปน
ประโยชนตอสวนรวม หรือตอผูฟงและการโนมนาวใจไปในทางสุจริต จึงอาจสรุปเปนหลักการพูดเชิญชวน
ไดดังนี้
๘๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๑. สรางความตระหนัก ความสนใจ หรือกระตุนความตองการ ซึ่งมีวิธีการที่
หลากหลาย เชน อาจนําภาพมาใหชม นําตัวอยางมาใหดู เลาถึงเรื่องราวของบุคคล หรือเหตุการณ
ตัวอยางใหฟง ฯลฯ เปนตน
๒. ใหเหตุผลและรายละเอียด ที่จะเปนประโยชนแกการพิจารณาของผูฟง ชี้ให
เห็นวา ผูฟงจะตองทํา จะตองลงทุน หรือไดพบไดเห็น หรือรับทราบ รับรู ไดประสบการณอะไรบางจาก
การทําตามที่เชิญชวน
๓. สรุปใหเดนชัดวา ผูฟงหรือสังคมสวนรวม จะไดรับประโยชนอะไรบาง จาก
การทําตามการเชิญชวน โดยอาจเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผูฟงตองลงทุน ชี้ใหเห็นวา คุมคาหรือไม เพียงใด
ตองสูญเสียอะไรหรือไมอยางไร และผลที่จะเกิดขึ้นแกตนเอง แกสวนรวม ทั้งในระยะสั้น ระยะยาวมีบาง
หรือไม อยางไร
มีขอควรคํานึงอีกประการหนึ่งคือ นอกจากจะตองเชิญชวนไปในทางที่ถูกตอง ดีงามโดย
สุจริตแลว เรื่องที่เชิญชวนนั้น ไมควรจะขัดกับบุคลิกภาพหรืออุปนิสัยของผูเชิญชวน เชน ผูพูดอวนมากก็
ไมเหมาะที่เชิญชวนใหลดความอวน หรือผูพูดเลนดนตรีไมเปน ก็ไมเหมาะที่จะเชิญชวนใหผูอื่นเลนดนตรี
เปนตน
๖) การสัมภาษณ
การสัมภาษณ เปนการพูดในที่ประชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งที่สนองความสนใจ และ
เกิดประโยชนแกผูฟงไดมาก จะพบเห็นไดบอยๆ ในรายการทางโทรทัศน โดยผูสัมภาษณจะเชิญบุคคล
ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณหรือผูอยูในเหตุการณมาซักถามขอสงสัย หรือสิ่งที่ตองการ
รับฟงตางๆ ทําใหผูฟงไดความรู ความเขาใจ ขอมูล ขอคิดคติธรรมหรือทัศนคติตางๆ ไปดวย ดังนั้นความ
สามารถและประสบการณของผูสัมภาษณ จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ดังกลาว ในการสัมภาษณ
ควรมีการดําเนินการดังนี้
๑. การเตรียมตัวกอนการสัมภาษณ ผูสัมภาษณจําเปนที่จะตองเตรียมตัวอยางดี
โดยเริ่มตั้งแต การคิดหาบุคคลที่จะเชิญมาเปนวิทยากรใหสัมภาษณ ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ
ประสบการณพิเศษที่นาสนใจ และเกิดประโยชนแกผูฟง จากนั้นตองคิดเตรียมคําถาม คัดเลือก แลวนํา
มาจัดลําดับ เมือ่ เห็นวาไดคาํ ถามทีเ่ หมาะสมแลว จึงไปติดตอวิทยากร นัดหมายวัน เวลา สถานทีใ่ หชดั เจน
ประสานกับผูเกี่ยวของ อาจจะใหคําถามวิทยากรไดทราบลวงหนากอน
๒. ขณะสัมภาษณ ควรสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนกันเอง แนะนําตัววิทยากร
อยางใหเกียรติดวยความเหมาะสม ถามคําถามที่ใหผูฟงไดเห็นถึงความสําคัญ ความรูความสามารถของ
วิทยากรกอน จากนั้นจึงเปนรายละเอียดตามจุดประสงคที่เชิญมาสัมภาษณ หากวิทยากรพูดออกนอก
ประเด็นตองรูวิธีการตัดเขาสูประเด็น ในทางตรงขามหากวิทยากรพูดนอย ใหรายละเอียดไมเพียงพอ ตอง
ถามนํา ถามกระตุนใหวิทยากรไดแสดงความรู ความคิดที่เหมาะสม และกอนจบการสัมภาษณ ควรให
วิทยากรไดมีโอกาสเสนอความคิดอยางอิสระบางพอสมควร
บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๘๕

๓. เมื่อจบการสัมภาษณ ควรขอบคุณทั้งวิทยากรและผูฟง ควรมีของที่ระลึก
ตอบแทนวิทยากร รวมถึงการสงวิทยากรกลับอยางเหมาะสม

๕.๕ มารยาทในการพูด
การพูดมีหลายรูปแบบ หลายสถานการณดังที่กลาวแลวขางตน หลักการพื้นฐานเกี่ยว
กับมารยาท ในการพูด ที่ใชกับการพูดทั้งหมด ทั้งการทักทาย หรือปฏิสันถาร การพูดคุย หรือสนทนา และ
การพูดตอที่ประชุมชน คือ “การเอาใจเขามาใสใจเรา” นั่นคือ กอนจะพูดอะไรออกไปควรคิดพิจารณาวา
หากเปนผูฟงจะเกิดความคิด และความรูสึกอยางไร ไดประโยชนอะไรหรือไม
นอกจากการปฏิบัติตามขอจํากัดในการพูดตอที่ประชุมชน คือไมพูดเรื่องที่เปนความลับ เรื่องเท็จ
เรื่องที่เกี่ยวของกับผูฟงเฉพาะกลุม และเรื่องที่พาดพิงผูอื่นในทางเสียหายแลว ผูพูดพึงปฏิบัติดังนี้
๑. ใหเกียรติผฟู ง ดวยการเตรียมตัวใหพรอม ผูพ ดู ควรมีขอ มูลเกีย่ วกับสิง่ ตอไปนีอ้ ยาง
ถูกตองชัดเจน
๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับประเด็น หัวขอ และขอบเขตของเรื่องที่จะพูด
๑.๒ ชื่อบุคคล ตําแหนง ฯลฯ และสถานที่ที่เกี่ยวของกับโอกาสที่พูด
๑.๓ รูจักผูฟงวาเปนบุคคลกลุมใด เพศ วัย สถานภาพ มีอาชีพ บทบาท หนาที่ ฯ
๑.๔ โอกาสที่พูด เพื่อจะไดเตรียม การแตงกาย อุปกรณ เนื้อหา และตัวอยางที่
เหมาะสม
๑.๕ ถึงสถานที่ที่กําหนดอยางชาไมควรนอยกวา ๑๕ นาที เพื่อเตรียมตัว และ
ตรวจความเรียบรอยของอุปกรณและสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๖ ไมทําใหผูฟงตองอับอาย ผูพูดไมควรใชถอยคํา นํ้าเสียง สําเนียง สํานวน
เนื้อความ หรือวิธีการใดๆ ที่ทําใหผูฟงแมเพียงคนใดคนหนึ่ง ตองรูสึกอับอาย
๒. ปฏิบัติตามวัฒนธรรม เชน การแตงกาย การใชกิริยาทาทาง การเคารพสัญลักษณ
บุคคลทางศาสนากอนการพูด การเริ่มตนดวยการกลาวทักทายผูฟง โดยใชถอยคําใหเหมาะสม ตามลําดับ
ความสําคัญของสถานภาพและตําแหนงหนาที่ของผูฟง
๓. ควบคุมอารมณใหปกติ หากมีปญหาขอขัดของใดๆ เกิดขึ้น เชน เครื่องเสียงไมดัง
อุปกรณบางอยางชํารุด ใชการไมได หรือมีผูแสดงกิริยาวาจาไมเหมาะสม เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเหลานั้น เปน
ความบกพรองของผูอื่น ซึ่งควรที่จะใหกําลังใจ หรือใหผูเกี่ยวของดําเนินการแกไข
๔. ไมใชคําหยาบ คําไมสุภาพตางๆ ไมควรใชตอที่ประชุมชน หากจําเปนตองใชเพราะ
เปนงานเชิงวิชาการ ควรกลาวขออภัยตอที่ประชุมกอน
๕. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม นอกจากการแตงกายแลว การวางกิริยาทาทาง การใชคํา
พูด นํ้าเสียง และการควบคุมอารมณ ตองเหมาะสมกับสถานการณดวย
๖. รักษาเวลา เริ่มการพูด และจบตามเวลาที่กําหนด
๘๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๕.๖ หลักการพูดตามแนวทางพระพุทธศาสนา
การพูดมีความสําคัญอยางยิ่ง ดังที่ไดกลาวแลวในเบื้องตน ผูพูดจึงควรจะตองยึดถือ
และคํานึงถึงหลักในการพูดไวเสมอ ซึง่ สมเด็จพระผูม พี ระภาคเจาไดกลาวถึงหลักทีพ่ ระองคทรงยึดถือไวดงั
ปรากฏใน
อภัยราชกุมารสูตรในพระไตรปฎก ม.ม. (ไทย) ๒๕๔๙ : ๑๓/ ๑๐๐ – ๑๐๑) ดังนี้
๑. ตถาคตรูวา วาจาใดไมจริง ไมแท และไมมีประโยชน ทั้งวาจานั้นไมเปนที่รัก ที่
ชอบใจของคนอื่น ตถาคต ก็จะไมกลาววาจานั้น
๒. ตถาคตรูวา วาจาใดจริงแท แตไมมีประโยชน และวาจานั้นไมเปนที่รัก ที่ชอบใจ
ของคนอื่น ตถาคต ก็จะไมกลาววาจานั้น
๓. ตถาคตรูวา วาจาใดจริง แท และมีประโยชนทั้งวาจานั้นไมเปนที่รัก ที่ชอบใจ
ของคนอื่น ตถาคต ยอมรูกาลที่จะกลาววาจานั้น
๔. ตถาคตรูวา วาจาใดไมจริง ไมแท และไมมีประโยชน แตวาจานั้นเปนที่รัก ที่
ชอบใจของคนอื่น ตถาคต ก็จะไมกลาววาจานั้น
๕. ตถาคตรูวา วาจาใดจริงแท แตไมมีประโยชน และวาจานั้นเปนที่รัก ที่ชอบใจ
ของคนอื่น ตถาคต ก็จะไมกลาววาจานั้น
๖. ตถาคตรูวา วาจาใดจริงแท และมีประโยชน ทั้งวาจานั้นเปนที่รัก ที่ชอบใจ
ของคนอื่น ในขอนั้น ตถาคต ยอมรูกาลที่กลาววาจานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคตมีความเอ็นดู
ในสัตวทงั้ หลายนอกจากหลักการดังกลาวแลว ก็ยงั มีพระธรรมคําสอนทีใ่ ชยดึ ถือเปนหลักทีส่ าํ คัญในการ
พูดไดอกี คือ สัมมาวาจา จากพระอริยมรรคมีองค ๘ และวาจาสุภาษิต จากมงคลสูตรขอที่ ๑๐ สัมมาวาจา
มีคําอธิบายไวใน พระสูตรดังนี้ สัมมาวาจา คือ วาจาชอบนั้น ไดแก
๑. เจตนาเปนเหตุเวนจากมุสาวาท (พูดเท็จ)
๒. เวนจากปสุณาวาจา (พูดสอเสียด)
๓. เวนจากผรุสวาจา (พูดหยาบคาย)
๔. เวนจากสัมผัปปลาปะ (พูดเพอเจอ)
สําหรับวาจาสุภาษิตจากมงคลสูตรขอที่ ๑๐ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ อธิบายไว
วา “วาจาสุภาษิต หมายถึง คําพูดที่ผูพูดไดกลั่นกรองไวดีแลว ดวยใจที่ผองใส มิใชสักแตพูด...ลักษณะ
คําพูดที่พอเหมาะพอดี เปนคุณทั้งแกตัวผูพูดและผูฟง” และไดกลาวถึงองคประกอบของวาจาสุภาษิตไว
สรุปไดดังนี้
๑. ตองเปนคําจริง ไมใชคําพูดที่ปนแตง บิดเบือนคลาดเคลื่อนจากความจริง ไม
เสริมความ หรืออําความไวจนผิดขอเท็จจริง
๒. ตองเปนคําสุภาพ เปนคําพูดไพเราะ มาจากใจบริสุทธิ์ สะอาด ไมใชคําดา คํา
หยาบคาย คําประชดประชัน เสียดสี
บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๘๗

๓. กอใหเกิดประโยชน เกิดผลดีแกผูพูดและผูฟง แมคําพูดนั้นจริง สุภาพ แตเกิด
โทษกับผูพูด หรือผูฟงก็ไมควรพูด
๔. พูดดวยจิตเมตตา มุงหวังที่จะใหผูฟงมีความสุข ประสบความสําเร็จ เจริญกาว
หนายิ่งๆ ขึ้นไป ไมพูดเพราะอิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาท
๕. ถูกกาลเทศะ คือ พูดถูกเวลา ถูกสถานที่ เหมาะกับสถานการณ แมวาจะพูด
ความจริงดวยถอยคําที่สุภาพ มุง ถึงประโยชนและพูดดวยจิตเมตตา แตถาผิดกาลเทศะก็อาจกลายเปนการ
ประจานได จากที่กลาวมานี้ อาจสรุปเปนหลักในการพูดไดวา
๑. พูดเรื่องที่เปนจริง
๒. พูดเรื่องที่เปนประโยชน
๓. พูดใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
๔. พูดดวยจิตเมตตา ปรารถนาดีตอผูฟง
๕. คิดกอนพูดเสมอ

๕.๗ หลักการสนทนา
๑. การเลือกเรื่องสนทนา
๑.๑ เรื่องที่นาสนใจรวมกัน
๑.๒ เรื่องเปนเหตุการณปจจุบัน
๑.๓ เรื่องที่เหมาะแกวัย เพศ อายุ กาลเทศะ
๑.๔ เรื่องที่ไมทําใหเครงเครียด
๑.๕ ไมสนทนาเรื่องที่นาขยะแขยง ในวงอาหาร
๒. คุณลักษณะของผูรวมสนทนาที่ดี
๒.๑ หนาตายิ้มแยม
๒.๒ ใชถอยคํางายๆ สุภาพ ชัดเจน ไมวกวน
๒.๓ เปนนักฟงที่ดีดวย
๒.๔ ขัดแยง หรือขัดจังหวะไดบาง เพื่อใหเกิดรสชาติ
๒.๕ เปลี่ยนเรื่อง เมื่อผูฟงไมสนใจ
๒.๖ พูดตรงประเด็น ไมออมคอม แทรกอารมณขันบาง
๒.๗ เปดโอกาสใหคูสนทนาพูดบาง
๒.๘ ควบคุมอารมณใหดีตลอดการสนทนา
๒.๙ กลาวคําอําลา และแสดงความหวังวาจะไดพบกันอีก

๘๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๓. การเลาเหตุการณ
๓.๑ ตั้งชื่อที่นาเราใจ เริ่มจากผล หรือจากตนเหตุก็ได
๓.๒ ระบุวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ
๓.๓ กลาวถึงบุคคลสําคัญในเหตุการณ
๓.๔ เลาตามลําดับเรื่องตอเนื่องกันไมสับสน
๓.๕ ใชภาษางายๆ ที่เขาใจ สรางมโนภาพไดดี
๓.๖ นํ้าเสียงแจมใส ชัดเจน ไดอารมณ
๓.๗ แสดงสีหนา ทาทาง กิริยา ใหเหมาะสมกับเรื่อง
๓.๘ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมพอสมควร
๓.๙ ไมแสดงอาการลําเอียงจนเกินงาม
๓.๑๐ มุงสรางสรรคเปนหลัก
๔. การพูดระหวางบุคคล
การพูดเปนทักษะการสงสารที่สําคัญ เพื่อใหการพูดสัมฤทธิ์ผล ควรคํานึงถึง
มารยาทการใชถอยคํา มีหลักการดังนี้
๔.๑ การทักทายปราศรัย มีหลักสังเกตดังนี้
๑) หลีกเลี่ยงการถามเรื่องสวนตัว
๒) ยิ้มแยมแจมใส แสดงความยินดีที่ไดพบกัน
๓) กลาวคําทักทายที่เหมาะสมในสังคม เชน สวัสดีครับ
๔) แสดงอาการและอารมณที่เหมาะสมกับฐานะ เชน การยิ้ม การผงก
ศีรษะ การสัมผัสมือ การจับแขน การตบไหล การพนมมือไหว การกมศีรษะ และการกลาวสวัสดี สบายดี
หรือ เปนตน
๕) คําทักทายเปนที่สบายใจแกผูรับฟง
๔.๒ การแนะนําตนเอง คนไทยไมคุนกับการแนะนําตัวเองแตจะสงยิ้มไปกอน
หรือใหการบริการเล็กๆ นอยๆ มีหลักการแนะนําตัวเอง ดังนี้
๑) เมื่อพบปะสนทนากับบุคคลอื่นในที่สาธารณะ ควรเจรจากันเล็กๆ
นอยๆ กอนแลวจึงแนะนําตัวเอง หนาที่การงาน ที่อยูตามความเหมาะสม
๒) ในการติดตอธุรกิจ มักจะพบกับบุคคลที่รูจักกอน และนัดหมายลวง
หนา เมื่อพบแลวแนะชื่อตัว ชื่อสกุล หนาที่การงาน และธุรกิจ
๓) ในการไปสัมภาษณผูสูงวัยกวา แนะนําตัวอยางสุภาพ พรอมบอก
ขอบขายของการสัมภาษณ
๔) แนะนําตนเองในการเปนวิทยากร บอกชื่อ สกุล การศึกษา หนาที่
การงานประสบการณตางๆ
๕) การแนะนําตัวเองในกลุมยอย บอกชื่อ ชื่อสกุล สถาบัน ที่ทํางาน
บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๘๙

๕.๘ ปญหาอุปสรรคในการพูด
การพูดเปนการสื่อสาร ฝายสงโดยใชเสียงที่เปนถอยคํา ปญหาที่เกิดขึ้นจึงขึ้นอยูกับ
องคประกอบในการสื่อสาร ๓ อยาง ผูสงสาร คือผูพูด สาร และสื่อกับชองทาง
๑. ผูสงสาร หรือผูพูด ออกเสียงไมชัด ออกเสียงผิด พูดเสียงเบาเกินไป บุคลิกภาพ
ไมดี ควบคุมอารมณไมได มีเจตคติไมดี ไมยึดหรือคํานึงหลักในการพูด ไมใชวาจาสุภาษิต ขาดความรูทาง
วัฒนธรรม ไมมีความสารถทางจิตวิทยา และขาดมารยาทในการพูด
๒. สาร เปนเรื่องที่ยาก ซับซอน เปนเรื่องที่ไมเหมาะสมกับผูฟง หรือกาลเทศะ ขาด
การจัดการที่ดี ทั้งการใชรหัสของสาร (วัจนภาษาและอวัจภาษา) และเนื้อหาของสาร วางโครงเรื่อง ลําดับ
หัวขอ หรือประเด็นไมเหมาะสม
๓. สื่อกับชองทาง ใชสื่อและชองทาง หรือวิธีการที่ไมเหมาะสม อุปกรณชํารุด ไม
สมบูรณ ทําใหผูฟงรับสารไดไมชัดเจน ไมตอเนื่อง หรือรับสารไมได

๕.๙ การพัฒนาทักษะการพูด
ดังนี้

การพูดเปนทักษะทางการสื่อสารที่สําคัญมาก ควรที่จะไดฝกฝนบอยๆ ซึ่งอาจทําได

๑) ฝกออกเสียงถอยคําใหถูกตองชัดเจน ชัดถอยชัดคํา รวมทั้งความดังของเสียง
และทวงทํานองในการพูดใหเหมาะสม
๒) อานและฟงมากๆ จะชวยใหมีขอมูลในการพูด และไดแบบอยางการพูดที่ดี
๓) ฝกการวางโครง จัดลําดับความคิด การนําเสนอความคิดใหเปนระบบไมวกวน
สับสน
๔) ศึกษาและปฏิบัติตามหลักและมารยาทในการพูดเสมอ
๕) หาโอกาสฝกการพูดบอยๆ หลายๆ รูปแบบ
๖) หาโอกาสสนทนากับบัณฑิตบอยๆ เพื่อซึมซับสิ่งดีงาม
๗) ประเมินและปรับปรุงการพูดทุกครั้ง
การพูดเปนการสงสารที่สะทอนถึงความเปนตัวตนของผูพูด อาจบงบอกไดถึงความคิด จิตใจ
คุณธรรม มารยาท การศึกษาอบรม ชาติเชื้อเผาพันธุ เปนการสื่อสารที่ใชบอยในชีวิตประจําวัน มีหลาย
ระดับ หลายโอกาส มีขอจํากัดและหลักการที่จําเปนจะตองศึกษาและพัฒนาอยูมาก แตถาพูดไดดีก็ยอม
นําความสุขความเจริญมาสูชีวิตไดมาก ดังที่สุนทรภูไดกลาวไวในนิราศภูเขาทอง วา
ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์
มีคนรักรสถอยอรอยจิต
แมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา
๙๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๕.๑๐ ตัวอยางการพูดสุนทรพจนบนเวที
เด็กไทยกาวไกลสูเวทีอาเซียน
เรียน ทานประธานและทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทานครับ/คะ
ในชวงป ๒๕๐๐ ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต ไดแพรเขามาสูภ มู ภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ทําใหเกิดความกังวลดานเสถียรภาพทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และประเทศมหาอํานาจ ไม
สนับสนุนไมชว ยเหลือเทาทีค่ วร ทําใหประเทศในกลุม เอเชีย หันมาหาความรวมมือซึง่ กันและกัน “สมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” จึงอุบัติขึ้นโดยมีสมาชิกกอตั้ง ๕ ประเทศ ไดแก ประเทศไทย
ประเทศอินโดนีเชีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศมาเลเชีย และประเทศสิงคโปร ไดลงนามใน “ปฏิญญา
กรุงเทพฯ” ที่พระราชวังสราญรมย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ความเขาใจอันดีใหมีความมั่นคงธํารงไวซึ่งสันติภาพและใหมีเสถียรภาพทุกดาน
ประชาคมอาเซียน คืออะไร
ประชาคมอาเซียน ประกอบดวยความรวมมือ ๓ เสาหลัก คือ ๑. ประชาคมการเมืองความ
มั่นคงอาเซียน ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งแตละ
เสาหลักก็มีวัตถุประสงคแตกตางกันไป
ตอมาประเทศเพื่อนบานไดเขารวมเปนสมาชิกเพิ่มอีก คือ ประเทศบรูไน สปป.ลาว ประเทศเมีย
นมา (พมา) และประเทศกัมพูชา ประชาคมอาเซียนมุงเนนวัตถุประสงคหลักๆ ดังตอไปนี้
๑. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
๒. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสวนภูมิภาค
๓. สงเสริมความเจริญรุงเรือง
๔. สงเสริมคุณภาพชีวิต และสงเสริมการศึกษา
๕. สงเสริมประสิทธิภาพทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทั้งนี้โดยใชกฎบัตรอาเซียน ทําหนาที่เปนธรรมนูญในการบริหารปกครองกลุมประเทศอาเซียนทั้ง
๑๐ ประเทศ ตามสโลแกนที่วา “สิบชาติ หนึ่งอาเซียน” สําหรับการศึกษานั้น ประชาคมอาเซียนไดเนน
ยํ้าความสําคัญของการศึกษา โดยมีวิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๐ ซึ่งไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนา
มนุษย โดยใหประชาชนมีการศึกษา มีการเรียนรูต ลอดชีวติ มีการฝกอบรม มีนวัตกรรมการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร เปนตน
ดังนั้น บทบาทสําคัญของอาเซียนที่นาสนใจเชน
๑. ความรวมมืออาเซียนดานการศึกษา
๒. การจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓. การสงเสริมทุนอาเซียนและเครือขายการศึกษา
บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๙๑

มีดังนี้

๔. การสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน
๕. การพัฒนาเยาวชนอาเซียน
๖. การขับเคลื่อนการศึกษาในประเทศ
๗. การพัฒนาผูนําเยาวชน
๘. การประชุมวิชาการระดับชาติ
๙. บทบาทการศึกษาตอเสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง
๑๐. บทบาทการศึกษาตอเสาหลักดานเศรษฐกิจ
๑๑. บทบาทการศึกษาตอเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม
๑๒. การขับเคลื่อนเยาวชนเพื่อรวมสรางประชาคมเอเชียตะวันออก
ภาคปฏิบตั หิ รือแนวทางการปฏิบตั ปิ ระชาคมอาเซียนไดกาํ หนดโครงการใหเยาวชนปฏิบตั ทิ นี่ า สนใจ

๑. โครงการเสียงจากเยาวชนเอเชียตะวันออกสูการปฏิบัติ
๒. แตงแตมประชาคมอาเซียนในฝน ดวยปลายพูกันเยาวชน
ดังนัน้ พอสรุปหลักการใหญๆ ไดดงั นีค้ วามรวมมืออาเซียนดานการศึกษาเปนสวนหนึง่ ของการจัด
ตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งมีเปาหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอยาง
ยั่งยืน โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
สําหรับประเทศไทย ประโยชนที่จะไดรับในกรอบความรวมมือกับอาเซียน ไดแก ความชวยเหลือ
ดานวิชาการ และเทคนิคภายใตโครงการตางๆ รวมทัง้ การกําหนดนโยบายทีอ่ าศัยการผลักดันรวมกัน ความ
รวมมือระหวางประเทศในดานการศึกษา ซึ่งเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษา ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น ในฐานะที่เราเปนนักเรียน เปนเยาวชน จําเปนตองรูและเขาใจความเปลี่ยนแปลงทางการ
ศึกษาของอาเซียน รูและเขาใจทิศทางการสงเสริมการศึกษาของอาเซียน แลวปรับตัวใหสามารถนําพา
ตัวเองกาวไปสูเวทีอาเซียนไดอยางมั่นใจ และมั่นคง........
สวัสดีครับ/คะ
ลงชื่อผูพูด....................................................

๙๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๕.๑๑ ตัวอยางการพูดบทพิธีกรคู
สรางบรรยากาศงานตักบาตรขาวสาร-อาหารแหง

ณ .........................................
วันที่ ..................เดือน.............................พ.ศ. ......................................................................
ชวงที่ ๑
พิธีกร ๑ แนะนําตัว สวัสดีครับ / สวัสดีคะ กระผม บอกชื่อ ชื่อสกุล...............................................
พิธีกร ๒ แนะนําตัว เชนเดียวกัน ............................................................
พิธกี ร ๑ สวัสดีครับ / ทานผูม บี ญ
ุ ทุกทาน เชาวันนีพ้ วกเราจะไดสงั่ สมบุญดวยการทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง แดพระภิกษุสงฆจาํ นวน............ ผูเ ปนเนือ้ นาบุญอันประเสริฐ เปนเนือ้ นาบุญอันเลิศ ไมมเี นือ้
นาบุญอื่นใดที่จะประเสริฐที่จะเลิศอยางนี้อีกแลว
พิธีกร ๒ ผูมีบุญทุกทาน ตางก็ไดเตรียมขาวสารอาหารแหงอันดีเลิศ ซึ่งจะเปนเสบียงเลี้ยงชีพ เพื่อใหมี
พลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวดีแลว ดังนั้นขอเรียนเชิญทุกทานโปรดได
นั่งหลับตา กลั่นกาย วาจา และใจใหสะอาด บริสุทธิ์ ผองใส เพื่อรองรับบุญใหญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
พิธีกร ๑ เมื่อดวงตะวันทอแสงเรืองรองจับขอบฟา ยอมเปนนิมิตหมายบอกใหทราบวา เปนวันใหม วัน
แหงการสรางความดี วันแหงการสรางบุญบารมี เพือ่ เสริมสรางชีวใี หมแี ตความสุขแสงแหงดวงตะวันบอก
เตือนใหมนุษยชาติไดกระทําหนาที่ แมดวงตะวันก็ไดทาํ หนาที่ “ ผูใ ห”ดวงตะวัน....ใหความสวางแกทอ งฟา
ดวงตะวัน.....ใหแสงสวางแกพื้นพระสุธา.....
กัลยาณมิตรก็กําลังทําหนาที่เปนผูให กัลยาณมิตร....ใหความสวางแกดวงใจ พระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสวา จิตมนุษยนนั้ เปนประภัสสร คือมีความสวางในตัวเองดุจแสงแหงดาวฤกษ แตเนือ่ งจากถูกกิเลสคือ
โลภ โกรธ หลง เขาครอบงําดวงใจ ดวงใจดวงนี้จึงตองหมนหมองไป มีวิธีเดียวที่จะกําจัดใหความโลภ
ความโกรธ และความหลง หมดสิน้ ไปจากใจไดนนั้ คือ “การให” ก็คอื การใหทาน การทําทาน นัน่ เอง.............
พิธีกร ๒ การให..... มิใชเปนการเสียประโยชน พระทานสอนวา ใหคือได ตระหนี่นั้นเสียหรือ ตระหนี่
คือไล ใหคือเอา แทที่จริงแลวการที่เราใหทรัพยสิ่งของ ของเราแกผูอื่น ยอมเปนการใหแกตัวเอง เราให
ความรักความเมตตาแกคนอื่น เราก็ยอมไดรับความรักความเมตตาจากเขา ถาเราไมใหความรัก เราก็ไม
ไดความรักกลับมา หรือเหมือนการที่เราประพรมนํ้าหอมแกผูอื่น เราก็ไดรับกลิ่นหอมนั้นดวย....ผูใหยอม
เปนที่รัก ผูใหยอมผูกไมตรีไวได ผูให...ยอมไดรับสิ่งตอบแทนที่ควรคาแกดวงใจอันประเสริฐเสมอ สิ่งนั้น
ก็คือ “ บุญ”.......
พิธีกร ๑ บุญ.... คําเดียวสั้นๆ แตทรงคุณคาและความหมาย
บุญ.... ซึ่งกลั่นกาย วาจา ใจ ของผูให ใหบริสุทธิ์ผองใส
บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๙๓

บุญ.... คือ ความสุขความสมปรารถนา
บุญ.... คือ ผลแหงการทําความดี เปนสิง่ เดียวทีเ่ ปลีย่ นแปลงมนุษยธรรมดา ใหเปนมนุษยผปู ระเสริฐ
ใหเปนอริยบุคคล ใหเปนพระอรหันต ใหเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
บุญ.....เทานั้นที่จะมอบมนุษยสมบัติ ทรัพยสมบัติ สวรรคสมบัติ และพระนิพพานสมบัติแกผูใหได
พิธกี ร ๒ บุญ....เปนสิง่ เดียว ทีห่ นุนเนือ่ งอยูเ บือ้ งหลังทุกสิง่ ทุกอยาง ทําใหประสบความสําเร็จความสมหวัง
ความกาวหนา มีอายุ มีวรรณะ มีความสุขทุกประการ
( เปดเพลงบุญนั้นไมมีขาย )
พิธีกร ๑ นํ้าสะอาด....สามารถชําระลางสรรพสิ่งนานัปการใหสะอาดไดฉันใด
บุญ...ก็สามารถชําระลาง กาย วาจา ใจ ใหสะอาดไดฉันนั้น
เงา...สามารถติดตามเราไปไดทุกยางกาว ไมเคยคลาดคลา
บุญ...ก็สามารถติดตามเราไปไดทุกยางกาว แมขามภพขามชาติก็ติดตามได ฉันนั้น
พิธีกร ๒ มหาสมุทร เปนแหลงรวมของทุกสายนํ้า ฉันใด
บุญ ....ก็เปนแหลงรวมแหงโภคทรัพยสมบัติทั้งหลาย ฉันนั้น
บุญ......เปนแหลงปองกันภัยในวัฏสงสาร
บุญ......เปนปจจัยสนับสนุนใหเขาถึงบรมสุข คือ พระนิพพาน
บุญ......จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับทุกชีวิต และตองหมั่นสะสมอยางตอเนื่องเพราะหากใชบุญเกาทุก
วัน บุญก็หมดไดเหมือนกัน เรงสรางบุญใหมวนั นีเ้ พือ่ ชีวติ ทีส่ ดใส และเปนบุญเกาตอไปในวันหนา การสัง่ สม
บุญเปนนิจ คือ สั่งสมความสุขใหกับชีวิต
สุโข ปฺุญัสสะ อุจฺจะโย การสั่งสมบุญนําสุขมาให
พิธีกร ๑ การตักบาตร มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย มาตั้งแตครั้งบรรพกาล นิสัยรักการ
ให รอยยิ้มที่ออกมาจากใจ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ลวนไดรับการหลอหลอม เกี่ยวเนื่องมา
จากดวงใจที่รักการให ชาติไทยชาวไทยจึงคงความเปนไทย สืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้
พิธกี ร ๒ การใหการตอนรับ ดวยขาวปลาอาหารหวานคาว พรอมพรัง่ อยางเต็มอกเต็มใจกลายเปนประเพณี
วัฒนธรรมไทย ทําใหคนไทยอยูใ นสังคมอันอบอุน สมบูรณดว ยความสงบสุขทัง้ กายและใจ ดวยเหตุนจี้ งึ ไมมี
ใครปฏิเสธที่จะกลาววา ชนชาติไทยมีประเพณีการใหดวยความโอบเอื้ออารี ก็เพราะลวนเกิดมาจากการ
ตักบาตรแดพระสงฆ จนสามารถกลาวไดวา การตักบาตรเปนตนแบบประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ความเปนไทยเทานั้น...
พิธีกร ๑ เมื่อเวลาตักบาตร หากพระภิกษุสงฆเดินผานมาในระยะใกล ควรนอมตัวลงยกมือไหว แลวกลาว
นิมนตใหทา นไดยนิ วา “นิมนตครับ / นิมนตคะ ” เพือ่ แสดงความเต็มใจทีจ่ ะถวายอาหาร และเปนการบอก
ใหทานทราบดวย
กอนตักบาตร ควรถอดรองเทากอน เพื่อเปนการแสดงความเคารพตอพระสงฆ
พิธีกร ๒ เมื่อตักบาตรแลว หากมีดอกไมธูปเทียนจะถวายหากเปนฝายชายก็นอมถวายที่มือทานไดเลย
หากเปนฝายหญิงตองวางไวบนฝาบาตร หรือนําลงในยามของทานได
๙๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เมือ่ ตักบาตรเสร็จแตละรูป ควรนอมตัวลงไหว หรือนัง่ ลงไหว ๑ ครัง้ แตไมควรไหวทกุ ครัง้ ทีต่ กั บาตร
แตละอยางในบาตรเดียว
พิธีกร ๑ ผูมีบุญทุกทานครับ / คะ ...อานิสงสที่เกิดจากการถวายทานที่ถูกอาหุเนยยบุคคลที่ถูกปาหุเนยย
บุคคล และที่ถูกทักขิเณยยบุคคลนั้น ยอมมีอานิสงสอเนกอนันตจะนับจะประมาณมิได อํานาจของบุญ
กุศลทั้งหลายที่บําเพ็ญไวดีแลว หากทําดวยความศรัทธา ทําดวยความเพียร ทําดวยความพยายามมาก
ทําดวยวัตถุอนั ประณีตและบริสทุ ธิ์ ทําดวยความเคารพ คือ เคารพในทาน เคารพในพระรัตนตรัย ทําดวย
มือตนเอง อานิสงสแหงทานนี้มิอาจจะนับจะประมาณได จะสงผลไปเปนรอยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ และ
แสนชาติ
ผูใหความสุข ยอมไดรับความสุข
ผูใหสิ่งที่ชอบใจ ยอมไดสิ่งที่ชอบใจ
ผูใหสิ่งประเสริฐ ยอมไดสิ่งประเสริฐ
ผูใหสิ่งที่เลิศ ยอมไดสิ่งที่เลิศ
พิธกี ร ๒ เมือ่ ใดดวงใจนีเ้ ปดกวาง มีจติ คิดจะให เมือ่ นัน้ กระแสแหงความบริสทุ ธิจ์ ะมาหลอเลีย้ งใจใหแชม
ชื่นเบิกบาน กวางขวาง ดุจดังใจที่ไดอิสระ พนจากที่คุมขังอันคับแคบ ทะยานสูโลกกวางอันโอฬารไมมี
ประมาณฉะนั้น
พิธีกร ๑ นับเปนโอกาสอันดียิ่งของพวกเราทุกคนแลว ที่ไดถวายทานอันเลิศเชนนี้จึงขอใหทุกทานโปรดได
นั่งใหสบาย หลับตาเบาๆ รักษาใจใหหยุดนิ่ง สบายๆ เพื่อใจของเราจะไดสะอาด บริสุทธิ์ผองใส เหมาะสม
ที่จะเปนภาชนะรองรับบุญใหญครั้งนี้สืบตอไป............
ชวงที่ ๒ พิธีถวายทาน
(จุดธูป เทียน รับศีล กลาวคําถวาย รับฟงโอวาท รับพร แปรแถวรับบิณฑบาต อธิษฐานจิตกอน
ตักบาตร เปดเพลง อรุณอุนไอธรรม )
ชวงที่ ๓ พิธีกรพูดสรางเสริมบรรยากาศขณะพระสงฆกําลังรับบิณฑบาต
พิธกี ร ๑ ครัง้ หนึง่ ทีเ่ รานําอาหารมาตักบาตร บุญก็เกิดขึน้ ในใจเราครัง้ หนึง่ ยิง่ เราตักบาตรมากครัง้ เทาไร
บุญก็ยิ่งทับทวีมากขึ้นเทานั้น จนสามารถรับรูไดถึงความรูสึกปติที่คอยๆ เออลนขึ้นมาในใจจนเต็มเปยม
และความสุขฉายใหเห็นบนใบหนาแววตา เปนความรูสึกที่ผูใหเทานั้นสามารถรับรูไดวา นี่คือความสุขที่
บริสทุ ธิ์ นีค่ อื ความสุขซึง่ ไมอาจหาซือ้ มาได และขอใหทกุ ทานไดตรึกระลึกถึงบุญทีท่ า นไดตกั บาตรแดพระ
ภิกษุสงฆในวันนี้ไวเสมอ เพราะทุกครั้งที่นึกถึงบุญ... บุญก็จะยิ่งเกิดในดวงใจของเราทุกครั้งเสมอ
พิธีกร ๒ นึกถึงดวยความปติวา ทานซึ่งเปนผูไดถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆในครั้งนี้ ไดชื่อวาเปนผูให
อายุพระพุทธศาสนา เพราะพระภิกษุสงฆเมือ่ ฉันภัตตาหารทีท่ า นนํามาตักบาตรในครัง้ นีแ้ ลว ทานจะมีกาํ ลัง
กาย กําลังใจที่สมบูรณ แข็งแรง แลวนํากําลังกายกําลังใจนั้น มากลั่นเปนกําลังความดี ดวยการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ใหวัฒนาถาวรสืบตอไป
บทที่ ๕ ทักษะการสื่อสารดวยการพูด ๙๕

พิธีกร ๑ พิธีตักบาตรอันเปนการบําเพ็ญบุญสรางทานกุศลในครั้งนี้ จึงทรงคุณคายิ่งตอชีวิตของเรา คือ
นอกจากจะสรางความสุขใจในฐานะเปนผูใหแลว บุญนี้ยังติดตัวเราไปทุกหนแหงดุจเงาติดตามตัวไปทุกที่
ฉะนั้น จนกวาเราจะเขาสูพระนิพพาน
พิธกี ร ๒ การใหทานเปนเรือ่ งของความชุม เย็น ผูใ หทานอยูเ สมอยอมมีจติ ใจผองใสเยือกเย็น เปนทีร่ กั ของ
ทุกคน ทานจะสงผลใหเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก ไดอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
ในทุกภพทุกชาติที่เกิดเปนมนุษย เปนผูมีเสนหเปนที่รักของทุกคนทั่วไป
พิธีกร ๑ ผูใหทานยอมเปนที่นาคบหาของคนดี มีชื่อเสียงเกียรติคุณดีงาม มีคนเคารพยกยอง แกลวกลา
อาจหาญราเริงในชุมชน มีรูปงาม ผิวพรรณงาม นารัก นานิยม มีบุตรภรรยาบริวารที่อยูในโอวาท เปน
ผูมีรสนิยมสูง สามารถใชทรัพยใหเกิดประโยชนไดเต็มที่ ยอมไดทรัพยสมบัติตามใจปรารถนา ภัยพิบัติใดๆ
ไมมากรํา้ กราย ไมมอี ะไรสามารถทําลายทรัพยสมบัตเิ ราได โจรภัย อัคคีภยั วาตภัย ราชภัย ไมอาจทําลาย
ทรัพยเราได ผลของทานจะหนุนนําใหสําเร็จมรรคผลนิพพานไดโดยงายตลอดไป...............
(เปดเพลงอนุโมทนา)
ชวงที่ ๔ บทพูดหลังจากเสร็จงานตักบาตร
พิธีกร ๑ - ๒ กลาวพรอมกัน ...... ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกทานดวยนะครับ / คะ สาธุชนทานใดยังไม
รีบกลับ หรือไมตดิ ธุระอืน่ ใด โปรดไดรบั บุญตอโดยการชวยกันเก็บอุปกรณการสรางบุญบารมีดว ยกันกอน
นะครับ และรวมรับประทานอาหารวาง เครือ่ งดืม่ ทีค่ ณะกรรมการไดจดั เตรียมไวกอ นนะครับ .........................
เปดเพลงเพราะๆ
พูดโนมนาวการเก็บงาน
ทีมงานสัมภาษณแขกที่มารวมงาน
จบพิธีการตักบาตร
.....................................................

๙๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๖
ทักษะการสื่อสาร
ดวยการอานหรือดู

บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู

๙๗

๙๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๖
ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู
๖. ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู
๖.๑ ความสําคัญของการอาน
การอานเปนทักษะในการสื่อสารอยางหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแลว เปนการรับสาร แตบาง
กรณีอาจเปนการสงสารได เชน การอานออกเสียงใหผูอื่นไดรับรู หรือกรณีที่ผูประกาศขาวทางโทรทัศน
ทางวิทยุอานขาวใหผูชมผูฟงไดทราบ เปนตน การอานเปนวิธีแสวงหาความรู และเปนการพัฒนาชีวิตที่มี
ประสิทธิภาพมาก ทําใหเกิดความเจริญงอกงามทางปญญา การอานมีหลายระดับ ระดับทีส่ งู ทีส่ ดุ คือ การ
อานวินิจสาร
มีผูกลาวถึงความสําคัญ และคุณคาของการอานไวสอดคลองกัน เชน คณาจารยสาขาวิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (๒๕๕๒ : ๔๙) (ประเวศ วะสี ๒๕๔๒ : ๑) (พระมหาสมชาย ฐาน
วุฑฺโฒ ๒๕๕๓ : ๒๗) สรุปได ดังนี้
๑. การอานเปนเครื่องมือแสวงหาความรู สื่อตางๆ ที่อาน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนงาน
วิชาการยอมเกิดจากผูที่มีความรู ความสามารถเปนผูเขียนหรือจัดทําขึ้น การอานมากจึงชวยใหผูอานเกิด
ความรอบรูอ ยางกวางขวาง การอานจึงเปนเครือ่ งมือแสวงหาความรูท ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ในปจจุบนั มีหลาย
องคกรไดสรางระบบการจัดหมวดหมูความรูในสื่อตางๆ ทั้งที่เปนสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ทําให
การแสวงหาความรูดวยการอานรวดเร็วกวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้น
๒. เปนเครื่องมือพัฒนาความคิด การไดอานหนังสือหรือสื่อตางๆ ยอมไดเห็นความคิด มุม
มอง ทัศนคติของผูเขียน ทําใหผูอานไดเกิดการเรียนรู และพัฒนาความคิดของตนเองไปดวย โดยเฉพาะ
หนังสือหรือสื่อที่เกี่ยวกับสุภาษิต คุณธรรมจริยธรรม วรรณคดี ชีวประวัติ บทความแสดงทัศนะ เปนตน
๓. เปนเครื่องมือพัฒนาบุคลิกภาพ การอานหนังสือตองใชกระบวนการทางสมองในการรับ
รูตัวอักษร สัญลักษณ แลวนํามาแปลเปนความหมายตางๆ ซึ่งตองอาศัยสมาธิ ความสงบ อีกทั้งการอาน
มาก ความรู ความคิดยอมเกิดการพัฒนาสงผลใหเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี คนที่อานหนังสือมากจึงมักเปนผู
ที่สุภาพ ไมเอะอะโวยวาย ควบคุมจิตใจ อารมณ ในการแสดงออกและเพิ่มมนุษยสัมพันธที่ดี
๔. เปนเครื่องมือพัฒนาอาชีพ จากที่กลาวแลว การอานชวยใหเกิดความรู ความคิดไดกวาง
ขวางลึกซึ้งมากขึ้นและชวยพัฒนาบุคลิกภาพดวย ทั้งสามประการนี้ยอมสงผลตอการพัฒนาอาชีพ ผูที่มี
บุคลิกภาพดี มีความรอบรู มีความคิด ยอมทําใหอาชีพการงานกาวหนา พัฒนาไดรวดเร็ว
๕. เปนเครื่องมือพัฒนาจิตใจ สื่อสวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือที่เปนวรรณคดี เปน
มรดกของชาติ หรือของโลก เปนวรรณกรรมที่ไดรับการยกยองและเปนที่นิยมมาอยางยาวนาน เปนสื่อที่มี
บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู

๙๙

คุณคาชวยพัฒนาจิตใจใหดีงาม ชวยจรรโลงใจใหแชมชื่นเบิกบาน ผูที่อานหนังสือมาก และรูจักเลือกอาน
จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจไดมาก
๖. ทําใหเกิดความเขาใจอันดีทางสังคม หนังสือและสื่อการอานตางๆ ที่เปนที่นิยมแพร
หลายยอมตองเปนหนังสือที่มีคุณคา ใหประโยชนแกผูอาน ชวยใหผูอานมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้น อยูรวม
กับคนในสังคมได ตัวอยางที่ชัดเจนคือหนังสือวรรณคดี วรรณกรรมทางศาสนา ยอมนอมนําจิตใจใหสงบ
เกิดความรัก ความปรารถนาดีตอผูอื่น ทําใหเกิดความเขาใจอันดีทางสังคม
๗. ทําใหสังคมและประเทศชาติเจริญกาวหนา เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาประเทศชาติที่
เจริญ ทีพ่ ฒ
ั นาแลว ประชาชนคนในชาติจะมีความเปนนักอานมากกวาประเทศดอยพัฒนา เพราะประเทศ
ชาติยอ มประกอบดวยบุคคล เมือ่ บุคคลในชาติเปนนักอาน ยอมเปนผูม คี วามรู มีความคิด มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ มีจิตใจที่สงบสุขอยูรวมกับผูอื่นไดดี เมื่อเปนเชนนี้สังคมหรือประเทศชาติจึงเจริญ
กาวหนาอยางแนนอน
ดังนัน้ การอานเปนพฤติกรรมของการรับสาระสําคัญไมนอ ยกวาการฟง นักวิชาการและนักเขียน
นําเสนอความรู ขอมูล ขาวสาร และงานสรางสรรคตางๆ ตีพิมพในหนังสือและสิ่งพิมพอื่นๆ มาก เพื่อให
คนศึกษาคนควาไดโดยวิธีการอาน
การอานจําแนกไดหลายวิธี เชน อานเพื่อความรู อานเอาสาระ อานตีความ อานวิเคราะห อาน
ประเทืองอารมณ อานเพื่อผอนคลาย อานเพื่อความไพเราะ เปนตน
การตระหนักถึงหลักเกณฑการอาน และการฝกฝนการอานใหเกิดทักษะความชํานาญ จึงเปน
สิง่ สําคัญและจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะแสวงหาความรูท ถี่ กู ตอง เพือ่ ความเปนพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพในสังคมปจจุบนั

๖.๒ ความหมายของการอาน
(พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๓๐ : ๖๐๕) ใหความหมายของคําวา อาน ไววา
ก. วาตามตัวหนังสือ ออกเสียงตามตัวหนังสือ ดู หรือ เขาใจความจากตัวหนังสือ พิจารณาดูเพื่อใหเขาใจ
คิด นับถามีเสียง เรียกวาอานออกเสียง ถาไมออกเสียงเรียกวา อานในใจ สังเกต หรือพิจารณาดูเพื่อ
ใหเขาใจ เชน อานสีหนา อานริมฝปาก อานใจ ตีความ เชน อานรหัส อานลายแทง
คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (๒๕๕๒ หนา ๔๙)
ไดสรุปความหมายของการอานวา คือการมองเห็นหรือการสัมผัสอักษร (อักษรเบรลของคนตาบอด) แลว
ผานกระบวนการทางสมอง โดยอาศัยประสบการณชีวิตและประสบการณทางภาษา เพื่อทําความเขาใจ
คําศัพท สํานวน ประโยคและขอความนั้น แลวเลือกนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค
(จารึก สงวนพงษ ๒๕๕๒ : ๔๕) ไดใหความหมายของการอานวา การอานคือกระบวนการ
ทางสมองที่มนุษยสามารถแปลสัญลักษณ ซึ่งไดแก ตัวอักษร กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ ออกมาเปนถอยคําเพื่อ
ใหความเขาใจความหมาย เรื่องราว ความคิด ความรูสึกตางๆ ในขอเขียน สวนการอานในระดับสูงขึ้นไป
๑๐๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นัน้ ผูอ า นตองนําความเขาใจมาประสมประสานกับความรู ความคิดเดิม ทําใหผอู า นเกิดวิจารณญาณ สามารถ
วิเคราะหและประเมินคุณคาของเรื่องราวไดถูกตอง
สรุปไดวา การอาน คือการรับสารโดยการแปลความหมายของตัวอักษร เครือ่ งหมาย หรือ
สัญลักษณตางๆ ซึ่งอาจแสดงออกมาเปนเสียง หรือไมก็ได

๖.๓ จุดมุงหมายในการอาน
การอานมีประโยชน และมีความสําคัญดังที่กลาวแลว ฉะนั้น เพื่อที่จะใหไดประโยชน
หรือคุณคาที่ชัดเจนจากการอานจึงควรการกําหนดจุดมุงหมายในการอาน เชน
๑. อานเพื่อหาความรู เปนการอานเพื่อศึกษาคนควา เพื่อใหมีความรูที่กวางขวาง ลึก
ซึ้งมากยิ่งขึ้น เชน การอานสารคดี อานตําราวิชาการ อานขาวจากหนังสือพิมพ อานเรื่องตางๆ ใน
สารานุกรม ฯลฯ
๒. อานเพื่อหาคําตอบ เปนการอานเพื่อบรรเทา หรือขจัดปญหาขอสงสัยตางๆ โดย
คนควาหาคําตอบจากการอาน เชน การสืบคนจากพจนานุกรม การอานคูม อื ปฏิบตั ติ า งๆ หรือคนควาเรือ่ ง
ที่สงสัยจากสื่อตางๆ เปนตน
๓. อานเพื่อพัฒนาอาชีพ เปนการอานเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ เชน งานวิจัย
บทความทางวิชาการในสาขาอาชีพ นวัตกรรมตางๆ รวมถึงเรื่องราวตางๆ ที่นํามาปรับใชเพื่อใหอาชีพ
การงานพัฒนาขึ้น
๔. อานเพื่อพัฒนาจิตใจ เปนการอานเพื่อจรรโลงใจ อานแลวเกิดความสงบ ความสุข
ความปลืม้ ปติ ความซาบซึง้ ในสิง่ ดีงาม เชน การอานหนังสือเกีย่ วกับศาสนา สุภาษิต วรรณคดี ชีวประวัติ
บุคคลสําคัญ บทกวี เปนตน
๕. อานเพื่อความบันเทิง เปนการอานเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน เชน การ
อานนิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย เรื่องเลา เรื่องขําขัน เปนตน
๖. อานเพือ่ การสมาคม เปนการอานเพือ่ ใหมขี อ มูลในการรวมพบปะพูดคุย หรือประชุม
รวมกับผูอ นื่ เชน การอานรายงานการประชุม การอานเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการอภิปราย หรือการฟงบรรยาย
หรือการสนทนา เปนตน
ในการอานแตละครัง้ แมวา ผูอ า นอาจจะตัง้ จุดมุง หมายอยางเดียว แตเรือ่ งทีอ่ า นบางเรือ่ ง
อาจจะใหประโยชนอื่นๆ ดวย เชน ในนวนิยาย ที่อานเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ผูเขียนอาจจะแทรก
ความรู สุภาษิต ขอคิดคติธรรม และศิลปะในการใชถอยคําไวดวย นอกจากจะทําใหผูอานไดความบันเทิง
แลว ยังไดความรูและการพัฒนาจิตใจดวย

บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู ๑๐๑

๖.๔ ประเภทของการอาน
การอานแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ การอานออกเสียง และการอานในใจ
๑. การอานออกเสียง (Oral Reading) เปนการแปลตัวอักษรหรือสัญลักษณออกมา
เปนเสียง ทัง้ นีอ้ าจจะเปนการอานออกเสียงเพือ่ ทดสอบความถูกตองของการออกเสียง การสะกดคํา เพือ่
ใหจําไดงายและรวดเร็ว เพื่อรับรสไพเราะของถอยคําและทวงทํานองของบทรอยกรอง หรืออานเพื่อสง
สารไปยังผูฟงก็ได
๒. การอานในใจ (Silent Reading) เปนการแปลความหมายจากตัวอักษร เครือ่ งหมาย
หรือสัญลักษณตางๆ เปนความคิด ความเขาใจ ซึ่งผูอานเทานั้นที่รูตัวเอง ผูอื่นจะไมอาจทราบได โดย
ปกติการอานในใจทําใหอานไดรวดเร็วกวาการอานออกเสียง

๖.๕ องคประกอบของการอาน
การอานจะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบ ๓ ประการ ดังตอไปนี้
๑. ผูอาน หรือคนอาน คนที่จะอานไดจําเปนตองเรียนรูหลักเกณฑทางภาษา รูจักตัว
อักษร สัญลักษณ เครื่องหมายตางๆ รูจักการออกเสียง การสะกดคํา รูความหมายของคํา เขาใจวิธีการ
เรียบเรียงประโยค สามารถแปลความหมายได รูจักไวยากรณของภาษา นอกจากนี้ ผูอานจะตองมีความ
พรอมทั้งในสวนของรางกายและจิตใจ ในสวนของรางกาย เชน มีสายตาดี หรือมีอุปกรณชวยสําหรับคนที่
สายตาบกพรอง รูวิธีการหยิบ จับ เปดหนังสือ หรือสื่อในการอาน ไมอยูในสภาพที่เหน็ดเหนื่อย หรือเจ็บ
ปวย เปนตน ในสวนของจิตใจ เชน มีทัศนคติที่ดีในการอาน อยากที่จะอาน ไมอยูในอารมณโศกเศรา ตื่น
เตนโกรธแคน โมโห จนควบคุมอารมณไมได เปนตน
๒. สื่อการอาน เมื่อมีผูอานก็ตองมีสื่อใหอาน ซึ่งในปจจุบันมีทั้งสื่อที่เปนลายมือเขียน
สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสื่อในการอานเหลานี้เกิดจาก ผูที่มีความรู ความคิดเขียน สราง หรือ
เรียบเรียงขึ้นเปนขอความ เรื่องราวตางๆ ขึ้น สื่อที่แพรหลายมากในปจจุบันนี้มี ๒ ประเภท ไดแก สื่อสิ่ง
พิมพ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส
๑) สื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อการอานที่มีการทําสําเนาขึ้นจํานวนมาก ผานระบบการพิมพ
เชน หนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ จดหมายขาว แผนพับ เปนตน
๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนสื่อการอานที่ตองใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสจึงสามารถ
เปดอานได เชน คอมพิวเตอร เครื่องเลนซีดี โทรทัศน เครื่องฉายตางๆ เปนตน
สื่อการอานที่เหมาะสมจะชวยกระตุนใหผูอานอยากอาน อานแลวไดประโยชน ได
รับคุณคาจากการอาน ชวยใหเกิดการอานที่แพรหลาย กวางขวางมากขึ้น

๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๓. บรรยากาศ การอานเปนกระบวนการรับรูที่เปนระบบ เริ่มจากตามองเห็น หรือ
รางกายสัมผัส (เชน กรณีของคนตาบอดอานอักษรเบรล) ตัวอักษร เครื่องหมาย สัญลักษณ แลวประสาท
สัมผัสสงไปยังสมองเพื่อแปลความ กระบวนการเหลานี้จําเปนตองใชบรรยากาศ เชน มีแสงสวางที่เหมาะ
สม มีความสงบ อยูในสภาพแวดลอมที่ไมวุนวาย อึกทึกเกินไป หรือไมอยูในสภาพที่แสงจาเกินไป แสงไม
นิ่ง รอน หรือหนาวเกินไป เปนตน
การจัดบรรยากาศที่ดี ที่เหมาะสม จึงมีสวนชวยสงเสริมการอานที่สําคัญ ทําใหผูอาน
อยากอาน อานไดนาน และอานไดอยางมีความสุข

๖.๖ ประเภทของสารที่อาน
ประเภท ดังนี้

ในสื่อการอานจะมีสาร หรือเรื่องราว ที่โดยทั่วไปเรียกวา วรรณกรรม ซึ่งแบงออกเปน ๒

๑. เรือ่ งจริง (non ﬁction) หรือสารคดี เปนวรรณกรรมทีไ่ มใชเรือ่ งแตงหรือเรือ่ งสมมติ
คือวรรณกรรมทีน่ าํ เสนอเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ หรือทีป่ ระสบพบเห็น ผูเ ขียนมุง ใหความรู ขอเท็จจริงแกผอู า น
เชน ตําราวิชาการ บทความ สารคดี ชีวประวัติ ขาว และบันทึกตางๆ เปนตน
๒. เรื่องแตง (ﬁction) หรือบันเทิงคดี เปนวรรณกรรมที่แตง หรือสมมติขึ้น อาจจะ
ทัง้ หมด หรือบางสวน ผูเ ขียนมุง ใหความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ใหความบันเทิงแกผอู า น เชน นิทาน ตํานาน
เรื่องสั้น นิยาย นวนิยาย เรื่องเลาตางๆ เปนตน

๖.๗ ระดับของการอาน
มีผกู ลาวถึงระดับของการอานไวสอดคลองกัน เชน คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแบงระดับของการอานไว สรุปได ดังนี้
๑. การอานจับใจความ (Comprehension Reading) เปนการอานเพื่อเขาใจเรื่อง
โดยสังเขป หรือสรุปเรื่องได ซึ่งมีขอสังเกตวา ใจความสําคัญของแตละยอหนามักจะอยูที่ตน หรือกลาง
หรือทายของยอหนา
๒. การอานเชิงวิเคราะห (Analytical Reading) เปนการอานเพื่อพิจารณา องค
ประกอบตางๆ ของเรื่อง เชน รูปแบบ เนื้อหา ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น การนําเสนอ ลักษณะการใชภาษา
ประเภทของวรรณกรรม เปนตน
๓. การอานตีความ (Interpretative Reading) เปนการอานเพื่อคนหาเจตนาผู
เขียนวา ตองใหความรู ขอเท็จจริง ใหขอคิด คติธรรม หรือความบันเทิงสนุกสนานอยางไร ซึ่งเปนจุด
มุงหมายสําคัญที่ผูอานควรจะคนใหพบ
บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู ๑๐๓

๔. การอานประเมินคุณคา (Evaluative Reading) เปนการอานเพื่อที่จะนําสิ่งที่
ไดมาใช โดยวินิจฉัยใหไดวาดี หรือบกพรองอยางไร สามารถนําไปใชไดหรือไม
(สุพัฒน สุกมลสันต ๒๕๓๗ : ๑๕๕) กลาวถึงการวิจัยเกี่ยวกับลําดับขั้นความเขาใจใน
การอานภาษาอังกฤษของ ฮิล (Hill) วาสอดคลองกับการศึกษาของแอนดริช (Andrich) และ กอดเฟรย
(Godfrey) ที่พบวา ลําดับขั้นความเขาใจในการอานเรียงจากตํ่าที่สุดไปยังสูงที่สุด คือ การเขาใจเนื้อหา
ความหมายของศัพท ถอยคําสํานวน โครงเรือ่ ง กลวิธกี ารเขียน อารมณ แนวคิด และจุดมุง หมายของผูแ ตง
ดังนี้
๑) การเขาใจเนื้อเรื่องที่อานที่ระบุไวอยางชัดเจน
๒) การเขาใจเนื้อเรื่องที่ตองสรุปนัยของขอความ
๓) การสรุปเรื่องที่อาน
๔) การวินิจฉัยความหมายของศัพทจากเนื้อเรื่อง
๕) การจําแนกความหมายของศัพท
๖) การติดตามโครงเรื่องของเนื้อหาที่อาน
๗) การระบุวิธีเขียนของผูแตง
๘) การเขาใจอารมณ แนวคิด และจุดมุงหมายของผูแตง
จากที่กลาวมา เมื่อนับรวมการอานออกเสียงแลวอาจสรุประดับของการอาน เปน ๔
ระดับ ดังนี้
๑. อานออก หมายถึง ความสามารถในการสะกดคํา สามารถอานออกเสียงไดถูก
ตองวา คําๆ นั้นออกเสียงอยางไร รูความหมายของถอยคําที่อานวามีความหมายวาอยางไร
๒. อานจับใจความ เปนความสามารถในการเขาใจเรือ่ งวากลาวถึงเรือ่ งอะไร กลาว
ถึงใครอยางไร สรุป หรือยอความไดนั่นเอง
๓. อานวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะองคประกอบตางๆ ของเรื่อง
เชน บอกไดวา เรื่องที่อานมีรูปแบบเปนรอยแกวหรือรอยกรองชนิดใด เนื้อหาของเรื่องกลาวถึงอะไร เปน
สารคดีหรือบันเทิงคดี ประกอบดวยขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความรูสึก หรือจินตนาการ ผูเขียนใชภาษา
ระดับใด มีกลวิธีการเขียน หรือการนําเสนออยางไร
๔. อานวินิจสาร เปนความสามารถในการคนหาสาระ หรือคุณคาของเรื่องที่อาน
โดยเริ่มจาก ทราบเจตนาของผูเขียน คุณคาของเรื่องที่อาน สารสําคัญ และสารรองๆ ที่ไดรับจากการอาน

๖.๘ การอานวินิจสาร
(ธิดา โมสิกรัตน ๒๕๓๓ : ๕๖๖) ดัลลแมน (Dallman) และคณะ (อางถึงในสุวรรณา รัตน
เมธี ๒๕๓ : ๖) (กรมวิชาการ ๒๕๓๔ : ๑๓๘ - ๑๓๙) และ (กาญจนา วิชญาปกรณ ๒๕๓๔ : ๑๕๕) ได
กลาวถึงความหมายและขั้นตอนของการอานวินิจสาร (critical -reading) ไวสอดคลองกัน สรุปไดวา การ
๑๐๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อานวินจิ สารเปนการอานขัน้ สูงทีม่ งุ พิจารณาองคประกอบ เจตนาของผูเ ขียน คนหาสาระสําคัญสูงสุด และ
คุณคาตางๆ ที่ไดจากการอาน รวมทั้งความคิดแทรก ความคิดเสริมตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยที่การอานวินิจ
สารจะตองผานขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของเรื่องที่อานมากอน ซึ่งสามารถสรุปเปนขั้น
ตอนได ดังนี้
๑. ขัน้ วิเคราะหองคประกอบ คือการแยกองคประกอบของวรรณกรรมทีอ่ า นวามีรปู แบบ
เปนอะไร เนื้อหากลาวถึงอะไร อยางไร เปนวรรณกรรมบันเทิงคดีหรือสารคดี ผูเขียนนําเสนอขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ/หรือความรูสึกอยางไร ดวยกลวิธีการเขียนแบบไหน ระดับและสํานวนภาษาเปนแบบใด
๒. ขั้นวินิจสาร คือการใครครวญ วินิจฉัย และประเมินคาวา องคประกอบที่ไดพิจารณา
นั้น ถูกตองเหมาะสมหรือไม ผูเขียนมีเจตนาอยางไร เรื่องที่อานมีคุณคาอยางไรบาง ซึ่งอาจแยะเปนขอๆ
ไดดังนี้
๑.๑ ขั้นวิจารณองคประกอบ โดยพิจารณาวา องคประกอบตางๆ ที่วิเคราะหนั้น
มีความถูกตองสมเหตุสมผล เหมาะสมหรือไม
๑.๒ ขั้นระบุเจตนาผูเขียน โดยพิจารณาจากเนื้อหา อารมณความรูสึก ความคิด
และสํานวนภาษา วาผูเ ขียนมีเจตนาอยางไร ตองการสือ่ สารอยางตรงไปตรงมา หรือมีนยั กระทบไปถึงผูอ นื่
เรื่องอื่นอยางไรหรือไม
๑.๓ ขั้นประเมินคุณคา โดยพิจารณาวา สาระสําคัญที่สุดที่ผูเขียนตองการจะสื่อ
ออกมานัน้ คืออะไร และมีคณ
ุ คาดานตางๆ อยางไรหรือไม ซึง่ คุณคาจากเรือ่ งทีอ่ า นอาจแบงออกไดเปนสาม
ดานคือ ดานความรู ขอเท็จจริง ดานความคิดคติธรรมและดานอารมณความรูสึก
ตัวอยางการวินิจสารเรื่อง “คุณพระเศวตฯ ตกมัน”
เนื้อเรื่อง คุณพระเศวตฯ ตกมัน (คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., ๒๕๔๙ หนา ๓๘ - ๔๓)
เขียนเรื่องคุณพระเศวตฯ ที่เขาดินไปเมื่อวันกอน ปรากฏวามีผูสนใจติดตามเรื่องนี้มาก และได
สงจดหมายแสดงความวิตกหวงใยในตัวคุณพระเศวตฯ ที่เขาดินมายังผมเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน
ดวยความหวงใยในคุณพระเศวตฯ ที่เขาดิน ผมจึงไดไปเขาดินมาเมื่อวานซืนนี้เพื่อเยี่ยมเยียน
และถามขาวคราว
ตอไปนี้เปนขอเท็จจริงที่ไดทราบจากเขาดิน
คุณพระเศวตฯ และชางพลายอื่นๆ ที่เขาดินนั้นตกมันปละครั้งไมขาดได สําหรับคุณพระเศวตฯ นั้น บางป
ก็ตกมันมาก บางปก็ตกมันนอย
ระยะเวลาตกมันของคุณพระเศวตฯ นั้น มีอยูระหวาง ๑ เดือนถึง ๒ เดือน
ตามปกติคุณพระเศวตฯ จะเริ่มตกมันตั้งแตกลางเดือนตุลาคม
บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู ๑๐๕

เมื่อผมไปถึงเขาดินนั้น ปรากฏวาคุณพระเศวตฯ หายตกมันเปนปกติดีแลว และเปนปกติมา
นานแลวดวย ขณะที่เปนขาววาตกมันนั้น คุณพระเศวตฯ ไมไดตกมัน
แผลรอบขอเทาคุณพระเศวตฯ ที่เห็นจากภาพในหนังสือพิมพนั้น ความจริงไมใชแผล ที่แลเห็น
ในภาพนั้นคือยารักษาแผล ซึ่งไดแก ขี้ผึ้งสีเหลือง จึงดูทําใหนากลัวในภาพ เมื่อไดเห็นคุณพระเศวตฯ ตัว
จริงที่เขาดินขณะที่ไมไดทาขี้ผึ้งนั้น ไมปรากฏวา มีแผลดังที่ผมไดถายภาพมาลงไวในบทความนี้แลว
ผมไดสอบถามเจาหนาที่หลายฝาย รวมทั้งตัวผูอํานวยการองคการสวนสัตวเขาดินดวย ปรากฏ
วาคุณพระเศวตฯ เวลาตกมันนั้นออกจะดุรายยิ่งกวาชางพลายอื่นๆ ที่มีอยูในเขาดิน
เหตุที่เปนเชนนี้กเ็ พราะคุณพระเศวตฯ ไดรับการเลี้ยงดูอยางพระยาชางตนมาตัง้ แตแรกเริ่มเมื่อ
อายุยังนอยอยู
ควาญที่ดูแลคุณพระเศวตฯ นั้นจะสั่งเสียอยางไรก็ตองพูดจาอยางดี เรียกวาคุณพระ และเรียก
ตัวเองวาผมทุกครั้งไป จะพูดจาขึ้นมึงกูเชนเดียวกับชางอื่นๆ นั้นไมได
การลงขอเพื่อบังคับบัญชานั้น ก็ทําไดแตเพียงเอาขอแตะ หรือสะกิดที่หัวเบาๆ ไมเคยลงขอสับ
เขาไปในเนื้อเชนที่ทํากับชางอื่นๆ เลย
คุณพระเศวตฯ จึงเปนเหมือนเด็กที่ถูกตามใจมามากจนเติบโตขึ้นก็รูตัววา ตนนั้นเปนผูมียศ
วาสนา
เมื่อถึงคราวตกมันก็ดุเดือดกวาชางพลายธรรมดา ซึ่งควาญโขกสับเอาไดเต็มที่
เพราะฉะนั้น เมื่อเวลาคุณพระเศวตฯ ตกมัน ก็จําเปนที่จะตองมัดเอาไว กับเสาตะลุงอยางแนน
หนา เพื่อมิใหอาละวาดทํารายคน และทํารายชางตัวอื่นๆ การมัดนั้น ตองมัดดวยโซ เพราะโซไมบาดเนื้อ
หากใชเชือกตามปกติแลว เชือกจะบาดเนื้อเปนแผลใหญ และเชือกนั้น ถึงจะใหญเพียงไร ก็ไมมีกําลังที่จะ
ทานคุณพระเศวตฯ ได คุณพระเศวตฯ อาจดึงเชือกจนขาด
หลุดออกมาไดแลวจะเปนอันตรายมาก
ในระยะเวลาทีค่ ณ
ุ พระเศวตฯ ตกมันนัน้ ไมมที างอืน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด นอกจากเก็บตัวคุณพระเศวตฯ
ไวใหอยูดวยความสงบ ไมมีสิ่งใดมากวนตากวนใจ และที่สําคัญที่สุดก็คือ ตองลดอาหารลง
ถาเลี้ยงดูใหอิ่มหมีพีมันเชนในยามปกติแลว คุณพระเศวตฯ ก็จะยิ่งอาละวาดหนักขึ้นไปอีก
ที่มีเสียงวา ควรจะตอนคุณพระเศวตฯ นั้น ไมมีทางที่จะทําได และก็ไมเคยมีผูใดทํากับชางมา
แตกอน
ที่วาการตกมันเปนอาการทางเพศนั้นก็ไมแนนัก เพราะชางผสมพันธุไดทั้งป เชนเดียวกับมนุษย
แตชางก็ยังตกมันในฤดูหนาวอยูนั่นเอง
มิไดมีความตองการที่จะผสมพันธุ หรือผสมพันธุแตในระยะเวลาที่ตกมันเทานั้น
ถึงแมวา จะใหคุณพระเศวตฯ ผสมพันธุกับนางชางก็ไมมีอะไรที่จะรับรองไดวา คุณพระเศวตฯ
จะไมตกมันอาละวาดตอไป
เพราะการตกมันมาละวาด และการผสมพันธุเปนคนละเรื่องกัน
๑๐๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ถึงแมวาทางองคการสวนสัตวเขาดินจะตกลงใหคุณพระเศวตฯ ไดผสมพันธุกับนางชาง อุปสรรคก็
ยังมีอีกมากคือ จะใหไปผสมพันธุที่ไหน
การใหผสมพันธุในยามที่ตกมันอาละวาดนั้น ก็จะตองปลอยคุณพระเศวตฯ ออกจากเครื่องรัดรึง
ตางๆ เมื่อผสมพันธุแลว จะเอาตัวคุณพระเศวตฯ กลับมาไดอยางไร
ในการผสมพันธุนั้น ก็ตองมีชางพังเปนธรรมดา คุณพระเศวตฯ อาจไมตองใจในนางชางที่ทาง
องคการสวนสัตวเขาดินหาใหกไ็ ด และเมือ่ ไมตอ งใจแลว ก็อาจไลแทงนางชางนัน้ บาดเจ็บยับเยินไปจะทํา
อยางไร
ความจริงทางองคการสวนสัตวเขาดินไดศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอด จากผูที่มีความรูในทางนี้ทั้งเกา
ทั้งใหมคือจากเจาพนักงานกรมชางตนที่ยังมีตัวอยู และจากสัตวแพทยปจจุบัน และก็ไดปฏิบัติไปตามคํา
แนะนําและความเห็นดีเห็นชอบของทานเหลานั้นในทุกกรณี
พูดงายๆ วา การตกมันนั้น เปนกรรมของชาง เมื่อถึงคราวก็ตองเปนไป
ถาเปนชางธรรมดาสามัญ เจาของก็จะตองใชทาํ งานใหหนัก เพือ่ ใหพลังในตัวชางในยามตกมันนัน้
ลดนอยลงไป หรือหมดไป ชางก็จะไมอาละวาด
แตคุณพระเศวตฯ เปนพระยาชางตน จะเอาไปทําเชนนั้นก็ไมได และถึงอยางไรก็ไมมีงานหนัก
ขนาดนั้นที่จะใหคุณพระเศวตฯ ทําในเขาดิน
ในยามทีต่ กมันนัน้ คุณพระเศวตฯ ก็ลมื หมอ ลืมควาญ ใครเขาไปใกลไมไดทงั้ สิน้ ถาหากวาเขาไป
ใกลในระยะเอื้อมถึง ก็จะใชงวงทุบตีเอาเปนอันตรายได ทางหมอควาญก็ไดแตระมัดระวัง คอยผอนหนัก
ใหเปนเบาเทานั้น
ชางตกมันนั้น ถาใชออกศึกไดอยางที่เคยกระทํากันในสมัยโบราณแลวเปนดีแน เพราะการเดินทัพ
ไปในทางไกล ยอมจะตองผอนกําลังชางลงทําใหไมอาละวาดมาก และการรบสูกับขาศึกนั้น ก็เปนสิ่งที่ชาง
ตกมันตองการจะกระทําอยูแลว เพราะเมื่อตกมันแลว ก็ยอมอยากจะอาละวาดทําอันตรายคนอื่น
มีขาศึกไวใหไลแทงเลน จึงเปนของดีสําหรับชางตกมัน
แตเดี๋ยวนี้จะหาขาศึกมาจากไหน
ผมไปเยี่ยมคุณพระเศวตฯ ที่เขาดินมาแลว ก็กลับมาดวยความคลายใจ
เพราะไดไปเห็นดวยตนเองวา คุณพระเศวตฯ ไดรบั การเลีย้ งดูอยางดีทกุ อยางในยามปกติ บาดแผล
ที่จะเปนมลทินแกรางกายก็ไมมี และขณะนี้ คุณพระเศวตฯ ก็เปนชางตนที่รูดีรูชั่ว รูผิดรูชอบ รูจักวา ใคร
เปนใคร เขาไปเยี่ยมเยียนไตถามทุกขสุขกันไดอยางเรียบรอย พูดจากันเปนปกติ
ไมมีเหตุที่จะตองวิตกกังวลอยางใดทั้งสิ้น
ถึงปหนา พอเขาหนาหนาว คุณพระเศวตฯ ก็จะตองตกมันอีกตามธรรมดาของชางพลายทีม่ อี านุภาพ
มาก
ซึง่ ก็จะตองถือเสียวา เปนอาการอันดี เพราะถาตกมันแตนอ ย หรือไมตกมันเลยเสียอีก จะแสดงให
เห็นวา คุณพระเศวตฯ ชางตนคูบารมีพระเจาอยูหัวนั้น เจ็บปวยออนแอลงไปเสียแลว
บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู ๑๐๗

เมื่อถึงคราวที่คุณพระเศวตฯ ตกมัน ทางองคการสวนสัตวเขาดินก็จะตองปฏิบัติตอคุณพระเศวตฯ
อยางที่แลวๆ มา เพราะไมมีทางอื่นที่จะทําได
การผูกมัดเอาไวใหอยูกับที่ และการลดอาหารลงมานั้น ก็มิใชเรื่องทารุณโหดรายอะไรนัก ใครๆ ก็
ทํากันได
ผมเองก็ทํากับตนเองอยูบอยๆ
ที่ไมตกมันเที่ยวอาละวาดหนักไปกวานี้ ก็เพราะไดตกปลอกตนเอง ลดอาหารตนเองมาบอยๆ นั่น
แหละครับ
การวินิจสาร
ขั้นการวิเคราะหองคประกอบ
รูปแบบวรรณกรรมของเรื่องคุณพระเศวตฯ ตกมันนี้ เปนรอยแกว ประเภทบทความแสดงทัศนะ
ประกอบเรื่องเลา
เนือ้ หา กลาวถึงการดูแลควบคุมชางตน ชือ่ คุณพระเศวตฯ ในสวนสัตวเขาดินทีเ่ ปนขาววา บัดนี้
ไดหายจากอาการตกมันเปนปกติแลว บาดแผลที่เทาที่เปนขาวทางหนังสือพิมพนั้น ความจริงเปนขี้ผึ้ง
ไมมีบาดแผลใดๆ การดูแลควบคุมคุณพระเศวตฯ ขณะตกมันโดยจะใหทํางานหนัก ใหไดผสมพันธุ หรือ
ออกศึกเปนสิง่ ทีท่ าํ ไมได การใชโซตรึงเทา และลดอาหารทีท่ างองคการสวนสัตวเขาดินกระทํานัน้ เปนการ
ถูกตองแลว ทั้งตามหลักวิชาโบราณและวิชาการในปจจุบัน
เรื่องนี้จัดเปนสารคดี นําเสนอโดยการเลาเรื่องตามขอเท็จจริง ที่ผูเขียนไดพบเห็นและไดรูมา
ผูเ ขียนสรุปความคิดเห็นวา การใชโซตรึงเทา และลดอาหารคุณพระเศวตฯ ขณะทีต่ กมัน ตามทีท่ างองคการ
สวนสัตวเขาดินไดกระทํานัน้ เปนการกระทําทีถ่ กู ตองแลว ในตอนทายผูเ ขียนไดแสดงอารมณขนั โดยเปรียบ
เทียบวา ตนเองก็เชนกัน ที่ไมตกมันอาละวาด ก็เพราะไดมีการควบคุมไวและลดอาหารดวย ภาษาที่ใช
เปนการเลาเรื่องแบบเปนกันเองกับผูอาน ใชภาษาระดับกึ่งทางการ
ขั้นการวินิจสาร
ขั้นวิจารณองคประกอบ ผูเขียนใชรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมกับเนื้อหา ขอมูลขอเท็จจริงที่นํา
เสนอมีเหตุผลนาเชื่อถือ ทําใหความคิดเห็นมีนํ้าหนักควรคลอยตาม มีความสามารถในการใชภาษาไดดี
ทําใหนาอานนาติดตาม รวมทั้งแทรกอารมณขันในตอนจบเรื่องไดอยางนาประทับใจ
ขั้นระบุเจตนาผูเขียน ผูเขียนมีเจตนาเสนอขอเท็จจริงใหผูอานไดรู และเขาใจอยางถูกตองเกี่ยว
กับการตกมันของชาง และเห็นดวยกับการปฏิบตั ขิ องทางองคการสวนสัตวเขาดินทีก่ ระทําไดเหมาะสมถูก
ตองตอชางตนชื่อ คุณพระเศวตฯ ที่ตกมัน
ขัน้ ประเมินคุณคา สาระสําคัญของเรือ่ งนีค้ อื การใชโซตรึงเทา และลดอาหารคุณพระเศวตฯ ขณะ
ที่ตกมัน ตามที่ทางองคการสวนสัตวเขาดินกระทําอยูนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมแลว
๑๐๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คุณคาตางๆ ที่จะไดรับจากเรื่องนี้
ดานความรู ผูอานไดความรูเกี่ยวกับชางตกมันหลายเรื่อง เชน ชางตกมันในฤดูหนาว การตกมัน
ไมเกีย่ วกับการผสมพันธุเ สมอไป ชางตนทีข่ นึ้ ระวางมีบรรดาศักดิเ์ ปน พระยา เรียกแบบลําลองวา คุณพระ
ในสมัยโบราณใชชางตกมันออกศึก ฯลฯ
ดานขอคิดคติธรรม อาจเกิดขอคิดได ดังนี้ เชน การใชความรูอันเปนภูมิปญญาดั้งเดิมผสมกับ
วิทยาการสมัยใหมชว ยใหแกปญ
 หาไดถกู ตองเหมาะสม การลดอาหารชวยใหเกิดความสงบมากขึน้ ได การ
ดูแลเลี้ยงสัตวตองใชทั้งความรู ความเขาใจ และความเมตตา ฯลฯ
ดานอารมณความรูส กึ ไดความสนุกสนานจากอารมณขนั ของผูเ ขียนทีเ่ ปรียบเทียบวา ตัวเองก็เหมือน
ชางที่ไมตกมันอาละวาดก็เพราะไดควบคุมไวและลดอาหาร เหมือนที่มีการปฏิบัติตอคุณพระเศวตฯ

๖.๙ แนวปฏิบัติในการอาน
เพือ่ ใหไดประโยชนจากการอานอยางคุม คากับเวลาทีเ่ สียไปควรปฏิบตั ติ ามแนวทางตอไปนี้
๑. กอนอาน จัดองคประกอบในการอานใหพรอม คือตัวผูอานเองตองมีความพรอม
ทั้งทางรางกาย และจิตใจ มีความตองการที่จะอาน สื่อที่จะอานตองพรอม และเหมาะสม
บรรยากาศ สภาพแวดลอมเอื้ออํานวยตอการอาน
๒. ขณะอาน มีสมาธิจดจอกับการอาน คิดพิจารณา และจิตนาการตามเรื่องที่อาน หาก
มีขอสงสัย ควรบันทึกไวเพื่อคนควาหาคําตอบ จดบันทึกประเด็นสําคัญ ขอสังเกต หรือคุณคาสาระที่ไดรับ
๓. เมื่ออานจบ คิดทบทวน จดบันทึกสาระสําคัญและคุณคาตางๆ ที่ไดรับ สรางแผนภูมิ
หรือผังความคิด

๖.๑๐ ปญหาและอุปสรรคของการอาน
ปญหาและอุปสรรคในการอานนั้น เมื่อพิจารณาจากองคประกอบมักจะพบปญหา ดังตอไปนี้
๑. ผูอาน หรือคนอาน มักจะพบปญหาหรือขอบกพรองในการอาน ดังนี้
๑.๑ ขาดความรูในหลักเกณฑทางภาษา ทําใหออกเสียงผิด สะกดคําหรือออกเสียง
ไมได ไมรู ไมเขาใจความหมายของคํา หรือสํานวน ไมเขาใจวิธกี ารเรียบเรียงประโยค ทําใหแปลความหมาย
ผิด ไมเขาใจเรื่องราวของวรรณกรรมที่อาน หรือเขาใจผิด
ในกรณีการอานรอยกรอง การไมมีความรูในกฎเกณฑทางฉันทลักษณของรอยกรอง
ชนิดนั้นๆ ทําใหแยกพยางคผิด อานผิดจังหวะ และทํานองอานผิด และอาจมีผลใหไมเขาใจเนื้อหาของคํา
ประพันธดวย

บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู ๑๐๙

๑.๒ ขาดความรูพื้นฐานในเรื่องที่อาน เชน เปนงานเขียนทางวิชาการเฉพาะดาน
หรือเรื่องที่ตองใชความรูขั้นสูงเกินพื้นฐานความรูของตน ทําใหเขาใจเรื่องที่อานไดยาก หรือไมสามารถ
ทําความเขาใจได
๑.๓ ขาดความพรอมทางรางกายหรือจิตใจ ทําใหขาดสมาธิในการอาน จับประเด็น
ไมได ไมสามารถคิด หรือจินตนาการตามเรื่องราวที่อานได
๑.๔ ขาดเจตคติที่ดีตอการอาน ผูอานไมเห็นคุณคาของการอาน ไมมีนิสัยรักการ
อาน
ไมชอบที่จะอาน ทําใหเกิดความรูสึกไมดีตอการอาน จิตใจยอมอึดอัด ขัดเคือง จนไมมีสมาธิ
เกิดเปนความบกพรองทางจิตใจ
๑.๕ ขาดการฝกฝน หรือขาดทักษะในการอาน การอานเปนทักษะทางภาษาอยาง
หนึ่ง
ไมวาจะเปนการอานออกเสียง หรืออานในใจ จําเปนจะตองมีการฝกฝนใหคลองแคลวชํานาญ
ถาขาดการฝกฝน ยอมทําใหการอานติดขัด อานไดชาเกิดความผิดพลาดไดงาย
๒. สื่อการอาน ในสวนของสื่อที่จะอานมักพบอุปสรรคหรือปญหา ดังนี้
๒.๑ สื่อไมเหมาะสม อาจเปนไดทั้งรูปแบบและเนื้อหาในดานรูปแบบ เชน ขนาดเล็ก
หรือใหญเกินไป นํ้าหนักมากเกินไป ไมมีภาพประกอบ อยูในสภาพชํารุด ฯลฯ สวนเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
เชน ไมสรางสรรค ชักนําไปในทางเสื่อม เกา ลาสมัย ยากเกินไป ฯลฯ
๒.๒ สื่อไมเพียงพอ มีนอย หรือไมมีใหอาน
๒.๓ สื่อเขาถึงไดยาก เชน สื่อราคาแพง เปนสื่อที่ตองใชเทคโนโลยี หรือเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส ถูกกีดกันหวงหาม อยูไกล ไมสะดวก หรือมีระบบที่ซับซอน เปนตน
๓. บรรยากาศ การจัดบรรยากาศใหนาอาน ยอมมีสวนสงเสริมใหเกิดการอานที่ดี กวาง
ขวาง และแพรหลาย มีสว นชวยใหเกิดนิสยั รักการอานไดมาก ในทางตรงขาม หากบรรยากาศไมเอือ้ อํานวย
ก็ทําใหการอานบกพรองไปดวย เชน ไมมีมุมหนังสือ แสงสวางไมเพียงพอ มีเสียงดังรบกวน มีกลิ่นไมพึง
ประสงค ผูค นพลุกพลาน ไมมหี อ งสมุด ไมมกี จิ กรรมทางการอาน เชน สัปดาหหนังสือ สัปดาหการอาน พอ
แมผูปกครองไมเปนแบบอยาง ฯลฯ
การแกปญหาและอุปสรรคในการอานมีทั้งที่ผูอานตองแกเอง และผูมีหนาที่เกี่ยวของตองคิด
พิจารณาแกปญหาโดยอาศัยความรวมมือจากหลายๆ ฝาย

๖.๑๑ การพัฒนาทักษะการอาน
การอานมีคณ
ุ คา และมีประโยชน อยางยิง่ ดังทีไ่ ดกลาวแลวขางตน (พระมหาสมชาย ฐาน
วุฑฺโฒ ๒๕๕๓ : ๒๓) กลาวไววา “หนังสือดีๆ ที่ไดรับความนิยม ผูเขียนมีสติปญญามาก มีความสามารถ
มาก หนังสือเลมนั้นเหมือนกลั่นเอาความคิดสติปญญาระดับโลกมารวมบรรจุไว ถาเราไดอาน และได
ไตรตรองอยางดี ก็จะเปนการยนเวลาใหตัวเองอยางมหาศาลเลยทีเดียว” ฉะนั้น การพัฒนาทักษะการ
อานจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางมาก
๑๑๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาทักษะการอาน สามารถทําไดหลายแนวทาง ในที่นี้ขอนําแนวทางของ พระมหาสมชาย
ฐานวุฑฺโฒ ซึ่งเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอยางสูง มีผลงานอันทรงคุณคาจํานวนมากที่เกิดจากการ
เปนนักอาน โดยทานไดเลาถึงการพัฒนาทักษะทางการอานของทานไวดังนี้ (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
๒๕๕๓ : ๒๔ - ๒๕)
อาตมาภาพยังจําไดสมัยเด็กๆ ความที่ทุกคนในบานเปนนักอาน โยมพอก็ชอบอานหนังสือ โยมแม
ก็เปนนักอาน พี่ๆ ทุกคนไดดูพอแมเปนแบบอยาง ก็เปนนักอานเหมือนๆ กัน อาตมาภาพก็เลยสนใจใน
การอานตั้งแตยังเล็ก ในขณะที่ยังอานหนังสือไมออกก็นอนหนุนตักโยมแม ฟงทานเลานิทาน เนื้อหาใน
นิทานสวนใหญเปนคติธรรมทั้งนั้น เรื่องความเคารพบาง ความกตัญูบาง ความเสียสละบาง ซึ่งทานก็
นํามาจากหนังสือที่ทานอาน ตัวเราก็รอวา เมื่อไหรจะอานหนังสือออก จะไดไปอานใหหนําใจเลย พอขึ้น
ป.๑ พอเริ่มจะอานหนังสือออกก็รีบไปหาหนังสือมาอานแรกๆ หนังสือที่อานก็มักจะเปนนิทานกอนนอน
ตามประสาเด็ก ตอมาเปนนิยายกําลังภายใน นิยายไทย นิยายจีนก็อาน อานมากเขาก็คอยๆ พัฒนาตอ
ไปจนถึงเรื่องในเชิงพงศาวดาร สามกกเอย เปาบุนจิ้นเอย ซองกั๋งเอย ก็อานไปเรื่อยๆ จนถึงรามเกียรติ์
ตามดวยขุนชางขุนแผนก็คอยๆ พัฒนาไป พออานมากเขาๆ จะมีความคุนเคยกับการอาน โดยไมจํากัด
อยูเฉพาะนิยาย ทั่วๆ ไป แตเริ่มเขาสูหนังสือที่เปนวิชาการและมีสาระมากขึ้น
จากขอความนี้ อาจสรุปเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะในการอานได ดังนี้
๑. ครอบครัวควรเปนแบบอยางในการปลูกฝงลักษณะนิสัยรักการอาน โดยเริ่มจากพอแมควรมี
นิสัยรักการอาน อานหนังสือ หรือเลานิทานใหลูกฟง ตั้งแตลูกยังอานหนังสือไมออก รวมทั้งการจัดสภาพ
แวดลอม และสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยในการอาน
๒. อานหนังสือที่ชอบ เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการอาน ควรไดอานหนังสือที่ชอบ ที่เหมาะกับ
วัย ศักยภาพ และความสนใจของผูอาน
๓. อานหนังสือใหหลากหลาย อานหนังสือหลายๆ ประเภท จะทําใหไดรับคุณคาจากการอาน
หลาย ๆ ดาน ไดรับขอมูลที่กวางขวาง ลึกซึ้ง ซึ่งอาจใชเปนรากฐานในการอานหนังสือที่สูงขึ้นไปดวย
๔. อยูในสิ่งแวดลอม และบรรยากาศที่สงเสริมการอาน การมีมุมหนังสือ มีมุมสงบสําหรับการ
อานการเขียนในบาน นอกจากจะชวยสรางนิสัยรักการอานแลวยังชวยใหการอานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเขาหองสมุดของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หองสมุดประชาชน การเขารานขายหนังสือ เขาชมงาน
นิทรรศการตางๆ เชน งานสัปดาหหนังสือ ฯลฯ ก็มีสวนชวยสงเสริมนิสัยรักการอาน และพัฒนาศักยภาพ
ในการอาน นอกจากแนวทางที่ปรากฏ ๔ ประการขางตนแลว การพัฒนาทักษะการอานอาจกระทําไดอีก
ดังนี้
๕. จดบันทึกสาระสําคัญ คุณคาที่ไดจากการอาน รวมทั้งความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่อาน
เพราะนอกจากจะชวยในการจําและใชทบทวนไดแลว ยังเปนการวิเคราะห วินจิ สารเรือ่ งทีอ่ า นอันเปนการ
อานขั้นสูงดวย
๖. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมคนที่อานหนังสือเรื่องเดียวกัน เพราะจะทําใหไดเห็น
มุมมอง ความคิดที่กวางขวางออกไป เปนการทําใหความรู ความคิด ความเห็นแตกฉาน ลึกซึ้งมากขึ้น
บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู ๑๑๑

๗. ศึกษาและฝกทักษะการอานตางๆ การอานมีหลายประเภท หลายระดับ เชน การอานออก
เสียง การอานทํานองเสนาะ การอานเอาเรื่อง หรืออานจับใจความ การอานวิเคราะหวินิจสาร ฯลฯ ซึ่ง
แตละประเภท แตละระดับมีวิธีการเฉพาะที่ควรจะไดศึกษาและฝกปฏิบัติ การอานถือไดวาเปนพื้นฐาน
สําคัญที่สุดของการสื่อสาร ผูที่จะพูด และเขียนไดดี จําเปนจะตองมีความเปนนักอานที่ดีเปนพื้นฐานดวย
เพราะการอานนอกจากจะทําใหมีความรู มีขอมูลอยางมหาศาลแลว ยังทําใหไดเห็นแบบอยางของวิธีการ
พูด การเขียน กลวิธีการนําเสนอ และการใชภาษาที่ดีอีกดวย

๖.๑๒ สรุปหลักการอานเพื่อพัฒนาศักยภาพการอาน (สนิท ตั้งทวี)
๑. การอานในใจ
๑.๑ อานแลวรูเรื่อง สรุปใจความสําคัญได
๑.๒ เขาใจความคิดรวบยอด และบอกคนอื่นได
๑.๓ ตีความหมายของคํา หรือขอความไดตามเจตนาของผูเขียน
๑.๔ อธิบายความรูสึก ความคิดที่ไดจากการอาน
๑.๕ วิจารณเรื่องได
๑.๖ มีเจตคติที่ดีตอการอาน
๑.๗ สามารถเลือกอานหนังสือที่เปนประโยชน
๑.๘ มีอัตราเวลาการอานเร็วขึ้น
๑.๙ สามารถบันทึกยอความรูจากการอาน
๒. การอานออกเสียง
๒.๑ ออกเสียงถูกตอง ตามอักขรวิธี
๒.๒ ใหความรูและความบันเทิง
๒.๓ อานยอหนา และวรรคตอนไดถูกตอง
๒.๔ อานไดเหมือนเสียงพูด
๒.๕ อานคลองแคลว
๒.๖ อานไมติดขัด ไมสะดุด
๒.๗ อานไมตกวรรค ไมหลงวรรค
๒.๘ อานชัดถอยชัดคํา
๒.๙ แสดงทาทาง อารมณไดเหมาะสม
๓. อานทํานองเสนาะ
๓.๑ ใหไดรสไพเราะของคํา
๓.๒ ใหรูรสไพเราะของวรรณศิลป
๓.๓ ออกเสียงไดชัดและนุมนวล
๑๑๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อาจเบาลง

๓.๔ รูจักอานอยางมีจังหวะและวรรคตอน
๓.๕ อานใหถูกตองตามลักษณะของคําประพันธ
๓.๖ แสดงสีหนาทาทาง อารมณไดเหมาะสม
๓.๗ อานถูกอักขรวิธี
๓.๘ อานถูกตามวรรคตอน
๓.๙ อานถูกตามทํานองและจังหวะ
๓.๑๐ อานไมชาไมเร็วเกินไป
๓.๑๑ อานไมดัง ไมเบาเกินไป
๓.๑๒ เนนเสียงหนัก เบา ไดเหมาะสม
๓.๑๓ ใหอารมณสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
๓.๑๔ นํ้าเสียงเนนจังหวะไดดี
๔. อานดวยความเขาใจและรูเรื่อง
๔.๑ สรุปใจความสําคัญได
๔.๒ อานอยางมีความคิดรวบยอดได
๕. รูจุดมุงหมายของการอานรอยแกว
๕.๑ อานใหผูฟงรูและเขาใจเนื้อหาสาระ
๕.๒ อานใหผูฟงเกิดอารมณคลอยตาม
๕.๓ อานเพื่อโนมนาวจิตใจ
๕.๔ อานเพื่อจรรโลงใจ
๖. รูสัญลักษณแทนจังหวะการอาน
๖.๑ / ๑ ขีด หมายถึง หยุดจังหวะสั้นๆ
๖.๒ // ๒ ขีด หมายถึง การหยุดชวง ๒ จังหวะ
๖.๓ ขีดเสนใต หมายถึง การอานใหเนนเสียง เพิ่มนํ้าหนังเสียงใหดังขึ้น หรือ

๖.๔ อาน วงเล็บ ( ) วงเล็บเปด....... วงเล็บปด
๖.๕ อานเครื่องหมายอัญประกาศ “.......” อานอัญประกาศเปด....... อัญประกาศ
ปด (หากเปนบทสนทนาของตัวละครไมตองอานอัญประกาศก็ได)
๖.๖ อานไมยมกๆ ใหอานคํานั้นซํ้า หรืออานซํ้าขอความ เชน ดําๆ อานวา ดํา
ดํา ขาวๆ อานวา ขาวขาว แดงๆ อานวา แดงแดง วันรุงขึ้นๆ อานวา วันรุงขึ้น วันรุงขึ้น
๗. การอานคํายาก
๗.๑ คําไทยที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต มีหลักการออกเสียงดังนี้
๑) อานเรียงพยางค เชน
สมณ
อาน สะ-มะ-นะ
บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู ๑๑๓

กรกฎาคม อาน กะ-ระ-กะ-ดา-คม
อรหันต
อาน อะ-ระ-หัน
กรณีย
อาน กะ-ระ-นี
อานแบบไทย เชน
กรณีย
อาน กอ-ระ-นี
สมรภูมิ
อาน สะ-หมอ-ระ-พูม
ปรปกษ
อาน ปอ-ระ-ปก
ปรโลก
อาน ปอ-ระ-โลก
๒) ไมอานออกเสียงตัวสะกด เชน
สัปดาห
อาน สับ-ดา
วิตถาน
อาน วิด-ถาน
ปรัชญา
อาน ปรัด-ยา
วรวิหาร
อาน วอ-ระ-วิ-หาร
อาสาฬหบูชา อาน อา-สาน-หะ-บู-ชา
อุณหภูมิ
อาน อุน-หะ-พูม
อาชญา
อาน อาด-ยา
๓) การอานคําสมาส อานออกเสียงสระที่พยางคทายของคําหนา เชน
จิตแพทย
อาน จิต-ตะ-แพด
เมรุมาศ
อาน เม-รุ-มาด
ฉัตรมงคล อาน ฉัด-ตระ-มง-คน
วิทยา
อาน วิด-ทะ-ยา
ประวัติศาสตร อาน ประ-หวัด-ติ-สาด
ศาสนา
อาน สาด-สะ-หนา
๔) คําสมาสแตไมอานแบบสมาส เชน
รสนิยม
อาน รด-นิ-ยม
ปรากฏการณ อาน ปรา-กด-กาน
๕) คําสมาสอานอยางสมาส หรืออานตามความนิยม ก็ได เชน
เพชรบุรี
อาน เพ็ด-ชะ-บุ-รี หรือ เพ็ด-บุ-รี
ราชบุรี
อาน ราด-ชะ-บุ-รี หรือ ราด-บุ-รี
๗.๒ การอานคําแผลง
แผลงมาจากพยัญชนะตนตัวเดียว เขียนอยางไร อานอยางนั้น
เชน แจก แผลงเปน
จําแนก อาน จํา-แนก
ติ
แผลงเปน
ตําหนิ อาน ตํา-หนิ
๑๑๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ยกเวน

เดิม เชน

เกิด แผลงเปน
กําเนิด อาน กํา-เนิด หรือ กํา-เหนิด
แผลงมาจากพยัญชนะตนสองตัว อานออกเสียงวรรณยุกตพยางคที่สอง ตามคํา

กราบ
แผลงเปน
กําราบ
อาน กํา-หราบ
ตํารับ
แผลงเปน
ตํารับ
อาน ตํา-หรับ
ยกเวน ปราศ แผลงเปน บําราศ
อาน บํา-ราด
๗.๓ การอานอักษรควบแท และควบไมแท
อักษรควบแท ออกเสียงพยัญชนะตนพรอมกันทั้งสองตัว เชน
กราบ กลาย ขลาด ความ พลาด ไกว ครับ ปรับ
อักษรควบไมแท มี ๒ ลักษณะ
๑. ออกเสียงพยัญชนะตัวที่ ๑ เชน
จริง (จิง)
สรง (สง)
สรอย (สอย)
ไซร (ไซ)
๒. เปลี่ยนเสียง เชน
ทรง
อาน ซง
ทราย
อาน ซาย
ทราบ
อาน ซาบ
ทรวดทรง อาน ซวด-ซง
๗.๔ การอานอักษรนํา
๑. อานออกเสียง ๑ พยางค “ห” นําอักษรเดี่ยว เชน หวาน, อาน,
หวาน, ไหม, แหวน, ไหน, หนํา “อ” นํา “ย” มี ๔ คํา คือ อยา, อยู, อยาง, อยาก
๒. อานออกเสียงเปน ๒ พยางค พยางคที่ ๑ ออกเสียงสระ อะ
พยางคที่ ๒ ออกเสียงเหมือนมี ห นํา เชน
อักษรกลางนําอักษรเดี่ยว เชน
ตลาด อาน ตะ-หลาด
อรอย อาน อะ-หรอย
จรัส อาน จะ-หรัด
จรวจ อาน จะหรวด

บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู ๑๑๕

อักษรสูงนําอักษรเดี่ยว เชน
ไสว อาน สะ-ไหว
ถนน อาน ถะ-หนน
๘. การอานเพื่อพัฒนาตนเอง
๘.๑ การอานใหผูอื่นฟง มีหลักการดังนี้
๑) อานชัดถอยชัดคํา เสียงดัง ฟงชัด
๒) ควรทําความเขาใจเนื้อเรื่องกอน
๓) มีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ
๔) เนนเสียงสูง ตํ่า หนัก เบา ตามเนื้อหา และอารมณ
๕) การทรงตัว การจับหนังสือ และการแสดงกิริยาใหถูกตอง
๖) ใชเสียงอยางมีประสิทธิภาพ ระวังจังหวะเร็ว หรือชาใหเหมาะสม
๗) เวนวรรคตอนใหถูกตอง
๘) เมื่ออานผิดพลาด ควรกลาวคําวา “ขออภัย” แลวอานใหม
๘.๒ การอานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
๑) เพื่อพัฒนาดานความรูทั่วไป ควรอานหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร
เอกสาร สารคดี
๒) เพื่อพัฒนาดานความรูทางวิชาการ ควรอานหนังสือทางวิชาการ ตํารา
ตามแขนงวิชาที่สนใจ พจนานุกรม สารานุกรม วิทยานิพนธ
๓) เพื่อพัฒนาดานศีลธรรม คุณธรรม เพื่อยกระดับจิตใจ ควรอานหนังสือ
ธรรมะ พุทธประวัติ พุทธสาวก ศิลปะ สุภาษิต โครงโลกนิติ ชีวประวัติบุคคลสําคัญ
๔) เพื่อพัฒนาทางอารมณ เพื่อปรับปรุงอารมณ เสริมสรางอารมณ ควร
อานนิยาย นวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน บทกวี โคลง กลอน
รอยแกว หมายถึง ขอเขียนทั่วไป เชน บทความ ความเรียง จดหมาย คํา
สอน โอวาท วรรณคดี วรรณกรรม สารคดี บทแสดงพระธรรมเทศนา เปนตน
รอยกรอง หมายถึง คําประพันธประเภทหนึ่ง มีลักษณะการบังคับแตกตาง
กันตามชนิดของคําประพันธ มีคณะเปนตัวกําหนดจํานวนคําในวรรค ในบาทกําหนดวรรณยุกตเอก โท
กําหนดคําครุ คําลหุ กําหนดเสียงสัมผัสทั้งสัมผัสสระหรือสัมผัสพยัญชนะ เชน โคลงใชจํานวนบาทบอก
คณะ กลอน ใชจํานวนคําในวรรคบอกคณะ กาพย ราย ฉันท ใชจํานวนพยางคบอกคณะ เปนตน ดังนั้น
จึงมีหลักการอาน ดังตอไปนี้
๘.๓ หลักการอานบทรอยแกว
๑) ใหรับรสไพเราะ ทางเสียงเปนสําคัญ
๒) ใหรับรสไพเราะดานวรรณศิลปจากโวหารตางๆ
๑๑๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๓) ใหอานออกเสียงไดชัดเจน และนุมนวล ชวนฟง
๔) ใหอานอยางมีจังหวะวรรคตอน การทอดเสียง ทอดจังหวะ
๕) ใหเนนเสียงเพื่อสรางอารมณตางๆ ตามโวหารนั้นๆ
๘.๔ หลักการอานบทรอยกรอง
๑) ตองรูลักษณะบังคับของบทประพันธนั้นๆ เชน เอก โท พยางค และสัมผัส
๒) ตองรูจักจังหวะ และการแบงวรรคตอนของบทประพันธนั้นๆ
๓) คําทีร่ บั สัมผัสกัน ตองเนนเสียงใหชดั สัมผัสนอกตองทอดเสียงยาวกวาธรรมดา
๔) คําที่มีพยางคเกินใหอานเร็ว รวบ และเบา เพื่อใหเสียงตกไปคําที่ตองการ
๕) เสียงวรรณยุกตจัตวา ตองอานเปดเสียงใหสูงและดังกอง
๖) อานคําควบกลํ้าและเสียง ร ล ใหชัดเจน
๗) อานเอื้อสัมผัส เชน ไมมีกษัตริยครองปฐพี อาน ปด –ถะ –พี
เคารพอภิวันท อาน เคารพ อบ-พิ-วัน
๘) ไมหยุดหายใจระหวางวรรค ชองระหวางวรรค และระหวางคํา ใหทอดเสียง
เอื้อน จะหยุดหายใจไดก็ตอเมื่อจบทายวรรค
๙) เมื่ออานถึงตอนจะจบตองเอื้อนเสียง ทอดจังหวะใหชาลง จนจบบท
๑๐) ตองรูจักการอานสระเต็มมาตรา หรือกึ่งมาตราหรือสรุปไดวา การอานออก
เสียงบทรอยกรองนั้น อานได ๒ แบบดังนี้
๑. อานออกเสียงตามปกติ หรืออานทํานองสามัญ คืออานบทรอยกรองเปน
พูดตามปกติเหมือนอานรอยแกว แตจะมีจังหวะวรรคตอน มีการเนนสัมผัส ตามลักษณะบังคับของคํา
ประพันธ
๒. อานทํานองเสนาะ คือ อานเปนทํานองเหมือนเสียงดนตรี มีการเอื้อน
เสียง เนนสัมผัส ตามจังหวะลีลาและทวงทํานองที่แตกตางไปตามลักษณะบังคับของบทประพันธ ผูอาน
ตองใสเทคนิคในการทอดเสียงเอื้อน มีลูกคอ ลูกเลน ลูกเก็บ อยางมีศิลปะ

บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู ๑๑๗

๖.๑๓ ตัวอยางคําที่มักอานผิด ๑๐๐ คํา
ที่

คํา

คําอาน

ที่

คํา

คําอาน

๑

กรกฎาคม

กะ-ระ-กะ-ดา-คม

๒๖

คุณประโยชน

คุน-นะ-ประ-โหยด

๒

กรณี

กะ-ระ-นี, กอ-ระ-นี

๒๗

คุณวิเศษ

คุน-นะ-วิ-เสด

๓

กรณียกิจ

กะ-ระ-นี-ยะ-กิด, กอ-ระ

๒๘

คุณวุฒิ

คุน-นะ-วุด-ทิ

๔
๕

กรมทา
กรรมวิธี

กรม-มะ-ทา
กัม-มะ-วิ-ที

๒๙
๓๐

คุณสมบัติ
โฆษณา

คุน-นะ-สม-บัด
โคด-สะ-นา

๖

กรรมาธิการ

กํา-มา-ทิ-กาน

๓๑

จันทรคติ

จัน-ทระ-คะ-ติ

๗

กลไก

กน-ไก

๓๒

จันทรุปราคา

จัน-ทะ-รุบ-ปะ-รา-คา

๘

กลวิธี

กน-ละ-วิ-ที

๓๓

จิตแพทย

จิด-ตะ-แพด

๙

กักขฬะ

กัก-ขะ-หละ

๓๔

จิตวิทยา

จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา

๑๐

กัลปาวสาน

กัน-ละ-ปา-วะ-สาน

๓๕

เจตคติ

เจ-ตะ-คะ-ติ

๑๑

กาฬโรค

กา-ระ-โรค, กาน-ระ

๓๖

เจรจา

เจ-ระ-จา, เจน-ระ-จา

๑๒

กุลสตรี

กุน-ละ-สะ-ตรี

๓๗

ฉัตรมงคล

ฉัด-ตระ-มง-คน

๑๓

เกษตรกร

กะ-เสด-ตระ-กอน

๓๘

พระชนมพรรษา

พระ-ชน-มะ-พัน-สา

๑๔

ขมุกขมัว

ขะ-หมุก-ขะ-หมัว

๓๙

ชนนี

ชน-นะ-นี

๑๕

ขวนขวาย

ขวน-ขวาย

๔๐

ชลประทาน

ชน-ละ-ประ-ทาน

๑๖

ขะมักเขมน

ขะ-มัก-ขะ-เมน, หมัก

๔๑

ชาตินิยม

ชาด-นิ-ยม

๑๗

ขัดสมาธิ

ขัด-สะ-หมาด

๔๒

ดาษดา

ดาด-สะ-ดา

๑๘

คณนา

คะ-นะ-นา

๔๓

ดาษดื่น

ดาด-ดื่น

๑๙

คณิตศาสตร

คะ-นิด-ตะ-สาด

๔๔

ดําริ

ดํา-หริ

๒๐

คมนาคม

คะ-มะ-นา-คม

๔๕

ดุลพินิจ

ดุน-ละ-พิ-นิด

๒๑

ครหา

คะ-ระ-หา,คอ-ระ

๔๖

ดุลยพินิจ

ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด

๒๒

คฤหัสถ

คะ-รึ-หัด

๔๗

ถาวรวัตถุ

ถา-วอ-ระ-วัด-ถุ

๒๓

คุณคา

คุน-คา, คุน-นะ-คา

๔๘

ดุลอํานาจ

ดุน-อํา-นาด

๒๔

คุณภาพ

คุน-นะ-พาบ

๔๙

ทศนิยม

ทด-สะ-นิ-ยม

๒๕

คุณลักษณะ

คุน-นะ-ลัก-สะ-หนะ

๕๐

ตุกตา

ตุก-กะ-ตา

๑๑๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ที่

คํา

คําอาน

ที่

คํา

คําอาน

๕๑

ทิวทัศน

ทิว-ทัด

๗๖

ปรักหักพัง

ปะ-หรัก-หัก-พัง

๕๒

เทพธิดา

เทบ-ทิ-ดา

๗๗

ปรัชญา

ปรัด-ยา, ปรัด-ชะ-ยา

๕๓

เทพนิยาย

เทบ-นิ-ยาย

๗๘

ปรัมปรา

ปะ-รํา-ปะ-รา

๕๔
๕๕

เทศบาล
เทศนา

เทด-สะ-บาน
เท-สะ-นา, เทด-สะ-หนา

๗๙
๘๐

ปรากฏการณ
ปราชัย

ปรา-กด-กาน, กด-ตะ
ปะ-รา-ไช

๕๖

ธนบัตร

ธะ-นะ-บัด

๘๑

สุคติ

สุ-คะ-ติ,สุก-คะ-ติ

๕๗

นาฏดนตรี

นา-ตะ-ดน-ตรี

๘๒

ปจฉิมลิขิต

ปด-ฉิม-ลิ-ขิด

๕๘

นามธรรม

นาม-มะ-ทํา

๘๓

ผรุสวาท

ผะ-รุด-สะ-วาด, ผะ-รุ-สะ-วาด

๕๙

นิทรา

นิด-ทรา

๘๔

ผลผลิต

ผน-ผะ-หลิด

๖๐

บรรพชา

บัน-พะ-ชา

๘๕

เปตพลี

เป-ตะ-พะ-ลี

๖๑

บรรยาย

บัน-ยาย, บัน-ระ-ยาย

๘๖

พฤหัสบดี

พรึ-หัด-สะ-บอ-ดี

๖๒

บุคลิกภาพ

บุก-คะ-ลิก-กะ-พาบ

๘๗

พลกาย

พน-ละ-กาย

๖๓

บุรพบท

บุ-ระ-พะ-บด

๘๘

พลการ

พะ-ละ-กาน

๖๔

โบราณวัตถุ

โบ-ราน-นะ-วัด-ถุ

๘๙

พลความ

พน-ละ-ความ

๖๕

โบราณสถาน

โบ-ราน-นะ-สะ-ถาน

๙๐

พลีชีพ

พลี-ชีบ

๖๖

ปกติ

ปะ-กะ-ติ

๙๑

สัปดาห

สับ-ดา

๖๗

ปรกติ

ปรก-กะ-ติ

๙๒

อนุสติ

อะ-นุ-สะ-ติ

๖๘

ปฐมนิเทศ

ปะ-ถม-มะ-นิ-เทด

๙๓

อรหันต

อะ-ระ-หัน

๖๙

ปฐมวัย

ปะ-ถม-มะ-วัย

๙๔

ศีลธรรม

สีน-ทํา,สีน-ละ-ทํา

๗๐

ปรนัย

ปะ-ระ-ไน, ปอ

๙๕

ศาสนพิธี

สา-สะ-นะ-พิ-ที

๗๑

ปรปกษ

ปอ-ระ-ปก

๙๖

มกราคม

มะ-กะ-รา

๗๒

ประกาศนียบัตร

ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด

๙๗

อาสาฬหบูชา

อา-สาน-หะ, อา-สาน-ละ

๗๓

ประชาธิปไตย

ประ-ชา-ทิ-ปะ-ไต, ทิบ

๙๘

อุบัติเหตุ

อุ-บัด-ติ-เหด

๗๔

ประถมศึกษา

ประ-ถม-มะ-สึก-สา

๙๙

มูลนิธิ

มูล-ละ-นิ-ทิ

๗๕

ประวัติการณ

ประ-วัด-ติ-กาน

๑๐๐

อุปโลกน

อุ-ปะ-โหลก, อุบ-ปะ

บทที่ ๖ ทักษะการสื่อสารดวยการอานหรือดู ๑๑๙

๑๒๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๗
ทักษะการสื่อสาร
ดวยการเขียน

บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๒๑

๑๒๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บทที่ ๗
ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน
๗. ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน
๗.๑ ความสําคัญของการเขียน
การเขียนเปนทักษะการสื่อสารขั้นสูง เปนการสงสารที่ผูสงสารจะตองมีความรูผานการ
เรียนการศึกษาทางดานภาษาถึงระดับที่สามารถอานออก และเขียนได ซึ่งการเขียนเปน ๑ ใน ๔ ขอของ
หัวใจนักปราชญ คือ ลิ มาจาก ลิขติ หมายถึง การเขียน นัน้ คือ บุคคลจะเปนผูม กี ารศึกษา เปนผูร อบรู หรือ
นักปราชญได จะตองเขียนได และมีนิสัยรักในการเขียนดวย
มีคาํ กลาววา “การอานทําใหคนเต็มคน แตการเขียนทําใหเปนคนสมบูรณแบบ” (Reading
makes the full man, But writing makes the perfect man) ในเรื่องหัวใจนักปราชญ ซึ่งไดแก สุ จิ
ปุ ลิ ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ปราชญทางภาษาไทยไดยกยองใหหัวใจขอ ลิ หรือ ลิขิต คือ การเขียน
นัน้ สําคัญทีส่ ดุ เพราะเปนการรวม สรุปผล ของหัวใจนักปราชญทกุ ขอลงบันทึกไวเปนหลักฐานและสามารถ
ทําใหผูอื่นไดนําไปใชไดดวย ซึ่งความสําคัญของการเขียนนั้น อาจสรุปไดดังนี้
๑. เปนหลักฐานทางกฎหมาย ที่เชื่อถือไดมากที่สุด กระบวนการทางกฎหมายหลักฐาน
ที่เปนเอกสารมีความสําคัญมาก จะเห็นไดวา การทํานิติกรรม หรือขอตกลงตางๆ จะทําเปนลายลักษณ
อักษรในคดีความตางๆ การพิจารณาของศาลจะถือวา หลักฐานที่เปนเอกสารจะมีความนาเชื่อถือมาก
๒. เปนหลักฐานยืนยันที่คงอยูตรวจสอบ อางอิงไดหลายครั้ง หลักฐานที่เปนการเขียนสามารถ
ตรวจสอบไดงาย สะดวก และใชอางอิงกี่ครั้งก็ได เทาที่เอกสารการเขียนนั้น ยังปรากฏอยู
๓. เปนหลักฐานที่ตอเนื่องยาวนาน จารึกในรูปแบบตางๆ ทําใหเราสามารถรูเรื่องราว
ในประวัติศาสตรไดอยางตอเนื่อง ยาวนานมาถึงปจจุบัน ตัวอยางที่ชัดเจนของไทยเราคือ ศิลาจารึกหลักที่
๑ หรือ ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช ทําใหเราทราบถึงเรื่องราวตางๆ ของชาวสุโขทัยในอดีตได
๔. เปนพื้นฐานเพื่อการตอยอดและพัฒนา ความรูที่ไดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
ทําใหชนรุนหลังไดเรียนรู และนํามาพัฒนาตอยอด ทําใหเกิดความกาวหนาในดานตางๆ
๕. ทําใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง สิ่งที่ไดบันทึกไวทําใหชนรุนหลังไดเรียนรูกวาง
ขวางออกไป ยิ่งมีการทําสําเนาเผยแพร ก็ยิ่งทําใหเกิดการเรียนรูที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น
๖. เกิดการสื่อสารที่ประณีต งดงาม การเขียนเปนการสงสารผานตัวอักษรหรือสัญลักษณ
ตางๆ ซึง่ มีกระบวนการขัน้ ตอนทีค่ อ นขางละเอียดซับซอน จึงทําใหผสู ง สารมีเวลาพิจารณาสรรหา ประดิษฐ
เรียบเรียงถอยคําอยางประณีตงดงามไดมาก
บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๒๓

๗. เปนเครื่องสะทอนถึงความเจริญงอกงาม การเขียนเปนงานที่ละเอียดซับซอน ตอง
 ญามาก งานเขียนจึงเปนการสะทอนถึงความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม บุคคล
ใชความรูแ ละสติปญ
ที่เขียนไดดียอมเปนผูมีความรูความสามารถที่กวางขวางลึกซึ้ง และหากคนในสังคมเขียนถายทอดความรู
ความคิดตางๆ ออกมามาก ยอมทําใหสังคมเจริญงอกงาม
๘. เปนอาชีพเลี้ยงชีวิตได ปจจุบันอาชีพนักเขียน นอกจากจะเปนอาชีพที่ทํารายไดเลี้ยง
ชีวิตไดแลว ยังเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีการกอตั้งเปนสมาคม ชมรม ฯลฯ มีการประกาศยกยอง
เชิดชู เปนอาชีพที่มีเกียรติ และมีความสําคัญในสังคม มีงานหลายอยางที่อาศัยการเขียนเปนหัวใจสําคัญ
เชน งานที่เกี่ยวกับ หนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสารตางๆ เปนตน

๗.๒ ความหมายของการเขียน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔ (๒๕๕๖ : ๒๑๒) ใหความหมายของคําวา เขียน
ไววา “ก. ขีดใหเปนตัวหนังสือหรือเลข, ขีดใหเปนเสน หรือรูปตางๆ, วาด, แตงหนังสือ” (จารึก สงวนพงษ
๒๕๕๒ : ๖๙) ใหความหมายของการเขียนไววา “การเขียน หมายถึง การถายทอดความรูส กึ ความคิด ความ
รู ประสบการณ จินตนาการ ออกมาเปนลายลักษณอักษรไปสูผูอาน” จากความหมายดังกลาวอาจสรุปได
วา การเขียน เปนการสงสารผานตัวอักษรหรือสัญลักษณตางๆ

๗.๓ ประเภทของการเขียนเพื่อการสื่อการ
การสื่อสารดวยการเขียนแบงตามจุดมุงหมาย ไดเปน ๕ ประเภทหลักๆ ดังนี้
๑. เขียนเลาเรื่อง เปนการเขียนเพื่อบันทึกสิ่งที่ไดประสบพบเห็น หรือไดรับรูเก็บไวเปน
หลักฐานตรวจสอบ เผยแพร หรือเพื่อสื่อสารใหผูอื่นไดเกิดความรูความเขาใจในเหตุการณ เรื่องราวตางๆ
ทีป่ ระสบพบเห็น เชน การเขียนบันทึกเหตุการณ การเขียนอนุทนิ หรือการเขียนบันทึกประจําวัน การเขียน
จดหมาย เลาเรื่องราวตางๆ เปนตน
๒. เขียนอธิบาย เปนการเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในเหตุผล ขั้นตอน วิธีการ หลักการ
ตาง ๆ เชน วิธีการปฏิบัติในการทําธุรกรรม ขั้นตอนการติดตองานราชการ วิธีทําอาหาร การประกอบ
ชิ้นสวน การทํางานประดิษฐ รวมทั้งการเขียนตําราตางๆ เปนตน
๓. เขียนแสดงความคิดเห็น แสดงทัศนะ วิพากษ วิจารณ เปนการเขียนเพื่อเสนอ หรือ
แสดงออกถึงความคิดเห็น มุมมอง อารมณ ความรูสึกที่มีตอสิ่งตางๆ ซึ่งจะตองมีเหตุผล หรือขอมูลมา
ประกอบดวยวา เพราะอะไรจึงคิดเห็นอยางนั้น เชน การเขียนวิพากษวิจารณขาว เรื่องราวที่เกิดขึ้น การ
แสดงความคิดเห็นของคอลัมนิสตตางๆ ในหนังสือพิมพ การตําหนิ การยกยอง ชื่นชมตางๆ เปนตน
๔. เขียนโนมนาวใจ เปนการเขียนในลักษณะเชิญชวน ใหเชือ่ ถือ คลอยตาม ใหปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม โดยผูเขียนจะพยายามชี้ใหเห็นถึงขอดี หรือประโยชน และขอเสียหรือโทษของการปฏิบัติ หรือ
๑๒๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ไมปฏิบัติในกรณีตางๆ เชน การเขียนบทความในสื่อตางๆ การโฆษณา เชิญชวนรวมกิจกรรม หรือใหใช
สินคาและบริการตางๆ เปนตน
๕. เขียนจินตนาการ และการเขียนเชิงสรางสรรค เปนการเขียนที่ผูเขียนสังเคราะห ความ
รู ความคิด อารมณ ความรูส กึ และจินตนาการ ออกมาเปนเรือ่ งราวตางๆ ทัง้ นีอ้ าจเพือ่ ใหขอ คิดคติธรรม
ใหความบันเทิงสนุกสนาน หรือเพื่อแสดงอารมณความรูสึกตอสิ่งตางๆ เชน การเขียนบทรอยกรอง การ
แตงเรื่องนวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน ตํานาน เรื่องเลาตางๆ เปนตน

๗.๔ ขั้นตอนในการเขียน
การเขียนเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป ผูเขียนควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. กําหนดจุดมุงหมาย การเขียนเปนการสื่อสารฝายสง ฉะนั้นผูเขียนตองมีจุดมุงหมายวา
จะสงสารถึงใคร หรือเขียนใหใครอาน ผูอ า นจะไดอะไร ควรจะเกิดอะไรขึน้ หลังจากการอาน ซึง่ การกําหนด
จุดมุงหมาย อาจแบงเปน ๔ ประการ ดังนี้
๑.๑ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เปนการเขียนเพื่อใหผูอานไดความรูเพิ่มขึ้น หรือ
ไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน สามารถนําความรูไปใชปฏิบัติได เชน การเขียนตํารา หรือบทความทางวิชาการ
การเขียนอธิบายวิธีการตางๆ เขียนชี้แจงขอเท็จจริง เขียนเลาเรื่องที่ไดประสบพบเห็น เปนตน
๑.๒ เพื่อใหขอคิดคติธรรม เปนการเขียนเพื่อใหผูอานนําแนวคิด แนวทาง หรือตัวอยาง
ที่เกิดขึ้นไปปรับใชเปนหลัก เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เชน การเขียนบทความ การเขียนเลาเรื่อง
การเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน เปนตน
๑.๓ เพื่อโนมนาวใจ เปนการเขียนจูงใจใหผูอาน เชื่อถือ คลอยตาม นําไปปฏิบัติ หรือ
ละเลิกสิ่งที่ไมควรทําตางๆ ซึ่งการเขียนโนมนาวใจนั้น อาจตองใชการเขียนที่ใหขอมูลความรู หรือเรื่อง
ราวที่เปนขอคิดคติธรรม ประกอบดวย เชน การเขียนเชิญชวนใหบริจาคโลหิต การโฆษณาสินคา บริการ
ตางๆ เปนตน
๑.๔ เพือ่ ใหความบันเทิง เปนการเขียนเพือ่ ใหผอู า นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
หรือเกิดอารมณ ความรูส กึ ตางๆ เชน การเขียนนิทาน เรือ่ งเลา เรือ่ งขําขัน เรือ่ งสัน้ นวนิยายบางประเภท
เปนตน และอาจรวมไปถึงการเขียนรอยกรอง การเขียนภาพการตนู ทีม่ ขี อ ความ หรือเรือ่ งราวประกอบดวย
อยางไรก็ตาม แมวาการเขียนจะมีจุดหมายหลักเพียงอยางเดียว แตผูเขียนอาจแทรกจุดหมายอื่นๆ ไปดวย
เชน ใหขอคิดคติธรรมและความสนุกเพลิดเพลิน ใหความรูและความสนุกสนาน ใหความรูและโนมนาวใจ
ดวย เปนตน
๒. เลือกภาษา เมื่อกําหนดเปาหมายวาจะเขียนเพื่อผูอานกลุมใด ไดอะไรแลว ผูเขียน
จําเปนตองเลือกภาษาทีผ่ อู า นอานได เขาใจได เลือกใชระดับภาษา ถอยคําสํานวนทีเ่ หมาะสมกับผูอ า นและ
เนื้อหา
บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๒๕

๓. เลือกรูปแบบและวิธีการนําเสนอ จากการกําหนดจุดมุงหมายวาเขียนใหใครอาน
เพื่อใหผูอานไดอะไร และใชภาษาอะไร อยางไรแลว สิ่งที่ผูเขียนจะตองทําตอไปคือ เลือกรูปแบบการเขียน
วาจะเขียนเปนรอยแกว หรือรอยกรองชนิดใด เชน เขียนเปนจดหมาย เขียนบทความ เขียนประกาศ เขียน
เรื่องสั้น นิทาน นวนิยาย ฯลฯ หรือแตงเปน โคลง ฉันท กาพย กลอนชนิดใด
๔. กําหนดเคาโครงเรื่อง เพื่อใหผูอานรับรูเรื่องราวที่เขียนไดอยางถูกตองตามจุดมุงหมาย
ผูเขียนจําเปนตองกําหนดโครงเรื่องวา จะเขียนเรื่องนั้นๆ ในประเด็นใดบาง จะลําดับความอยางไร ซึ่ง
นับเปนเรือ่ งสําคัญมากสําหรับการเขียน เทียบไดกบั โครงสรางของอาคารบานเรือนทีก่ อ สราง ถาโครงสราง
ดี มีรายละเอียดมาก ชัดเจน จะชวยใหการเขียนงาย ถูกตอง บรรลุตามจุดมุงหมายไดงายขึ้น
๕. ศึกษาหาขอมูล งานเขียนเปนหลักฐานที่จะคงอยูไปยาวนาน ความถูกตองทั้งดาน
เนื้อหา และการใชภาษาจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ถาผูอานพบวา มีขอมูลแมบางสวนผิด หรือใชภาษา
ผิด ยอมขาดความเชือ่ มัน่ วา เรือ่ งทัง้ หมดนัน้ จะมีอะไรทีผ่ ดิ อีกหรือไม การหาขอมูล ตรวจสอบใหถกู ตองจึง
เปนเรื่องสําคัญมาก
๖. เขียน เปนขั้นตอนที่จะทําใหเกิดผลเปนงานเขียนขึ้น ซึ่งอาจเทียบไดกับการสรางงาน
ศิลปะ เนือ้ หาทีเ่ ขียน กลวิธกี ารเขียน และภาษาทีใ่ ช รวมทัง้ ลายมือ ในกรณีทใี่ ชมอื เขียนแทนการพิมพ จะ
เปนสิ่งที่สะทอนถึงคุณภาพ ความรูความสามารถของผูเขียน และคุณคาของงานเขียน งานที่เขียนดวย
ลายมือทีง่ ดงามยอมชวนอาน กลวิธที ดี่ ยี อ มชวนใหตดิ ตาม การใชสาํ นวนภาษาดีเหมาะสมทําใหเกิดอารมณ
ความรูส ึก เนือ้ หาทีด่ ี ยอมมีคณ
ุ คา นําไปใชใหเกิดประโยชนได ขัน้ ตอนนีจ้ ึงเปนขัน้ ตอนทีส่ ําคัญและตองใช
เวลามาก
๗. ทบทวน ตรวจสอบเปนเรื่องปกติ ที่จะตองทบทวนและตรวจสอบงานเขียนทุกครั้ง
กอนสงถึงผูอาน เพราะหากมีขอผิดพลาดยอมสงผลเสียหายไดมาก อีกทั้งงานเขียนเปนเสมือนงานศิลปะ
ที่เก็บไวเปนหลักฐานบงบอกถึงตัวตนของผูเขียนไดเปนอยางดี การอานทบทวน ตรวจทาน ตรวจสอบจึง
เปนสิ่งจําเปน ซึ่งถามีผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบใหจะเปนการดีอยางยิ่ง

๗.๕ คุณสมบัติพื้นฐานของผูเขียน
การเขียน นับเปนการสื่อสารที่ยากและสําคัญมาก ดังพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏ-เกลาเจาอยูหัว ไดมีพระราชนิพนธไววา
นานาประเทศลวน นับถือ
คนที่รูหนังสือ
แตงได
ใครเกลียดอักษรคือ
คนปา
ใครเยาะกวีไซร
แนแทคนดง
ฉะนั้น ในการที่จะเขียน ผูเขียนจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๒๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๑. รูจักคํา การเขียนเปนการเรียบเรียงคําใหเปนขอความหรือเรื่องราวเพื่อสื่อความ ผูเขียน
จึงจําเปนตองรูวิธีการสะกดคําวา คําแตละคํานั้นสะกดอยางไร รูความหมายวา มีความหมายวาอยางไร
รูจ กั หนาทีข่ องคําวา เมือ่ อยูใ นตําแหนงนีข้ องประโยคจะทําหนาทีใ่ ด มีความหมายวาอยางไร และรูว ธิ ใี ชคอื
ใชอยางไรใหสามารถสื่อความหมายไดถูกตองตรงตามจุดมุงหมาย
๒. รูจักภาษา ผูเขียนตองมีความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมของสังคม รวมทั้งจิตวิทยาในการ
สือ่ สาร สามารถใชระดับของภาษาใหเหมาะสมกับเนือ้ หา ผูอ า น โอกาส กาลเทศะ และจุดมุง หมายของการ
สื่อสาร
๓. รูจักการเรียบเรียงประโยค เมื่อสามารถเรียบเรียงคําเปนประโยคไดแลว ผูเขียนจําเปน
ตองรูจ กั การเรียบเรียงประโยคใหสอื่ ความเปนเรือ่ งราวทีถ่ กู ตองเหมาะสม ตองเขาใจวาประโยคใดเปนเหตุ
เปนผล เปนเงือ่ นไข เปนประโยคหลัก ประโยคขยาย ฯลฯ ตองใชคาํ เชือ่ มใหเปนเรือ่ งราวทีส่ อื่ ความไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม
๔. รูจักการใชสํานวนโวหาร และศิลปะในการใชภาษา ผูเขียนตองรูจักเลือกวิธีการนํา
เสนอ รูจักใชแงงามของถอยคํา สํานวน วิธีการเรียบเรียง การเวนวรรค จังหวะ การยอหนา ฯลฯ
๕. รูจักจิตวิทยาในการสื่อสาร รูจักการเขียนบทนํา การดําเนินเรื่อง บทสรุป การใช
ตัวอยาง เพื่อใหผูอานไดรับ หรือเกิดความรู ความคิด ความรูสึกตามที่ตองการ

๗.๖ ปญหาที่พบบอยๆ ในการเขียน
การอานและการเขียนเปนทักษะทางภาษาที่ผูใชจะตองเรียน ผูที่ไมไดเรียนจะไมสามารถที่
จะอานและเขียนได ตางจากการพูดและการฟง ผูที่จะเขียนหนังสือไดดี ตองผานการเรียนรู และฝกฝน
ควบคูไปกับการอาน อยางไรก็ตาม คนที่อานหนังสือไดดี อาจจะเขียนหนังสือไมดีก็ได ปญหาที่พบบอยๆ
ในการเขียน พอสรุปได ดังนี้
๑. ปญหาเกี่ยวกับรูปแบบ งานเขียนแตละชนิดยอมมีรูปแบบกําหนดไว เชน เรียงความ
จดหมาย บทรอยกรอง ฯลฯ จะมีขอ กําหนดวาตองยอหนา จัดวรรค เวนระยะ วางตําแหนงของคํา ขอความ
ตางๆ ฯลฯ อยางไร ปญหาที่เกี่ยวกับรูปแบบทั่วๆ ไปที่พบ เชน การเขียนไมครบบรรทัด ยอหนาผิดระยะ
ไมมียอหนา ยอหนาผิดที่ การจัดยอหนา การจัดวรรคไมถูกตามชนิดของงานเขียน เปนตน
๒. ปญหาเกี่ยวกับคํา คํา หรือ ถอยคํา เปนกลุมตัวอักษรที่มีความหมาย ถาใชผิด หรือ
ไมชัดเจน ยอมทําใหการสื่อความหมายผิด หรือไมชัดเจนไปดวย ปญหาที่พบเกี่ยวกับการใชคํา เชน เขียน
ตัวอักษรไมชัด สะกดผิด วางคําขยายผิด ใชคําผิดความหมาย เปนตน
๓. ปญหาเกี่ยวกับประโยค ประโยค คือกลุมคําที่สื่อความหมายไดสมบูรณวาผูกระทําได
ทําอาการกิริยาใด อยางไร ซึ่งเปนสวนของเรื่องราวที่สื่อสาร การใชประโยคผิด ทําใหเรื่องราวที่จะสื่อสาร
ผิด ไมตรงตามที่ตองการ ปญหาที่พบเกี่ยวกับประโยค เชน ใชประโยคที่ไมสมบูรณ ลําดับคําในประโยคผิด
บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๒๗

การใชประโยคผิดจุดประสงค ประโยคมีความหมายกํากวม เปนตน
๔. ปญหาเกี่ยวกับการลําดับความ ในการเขียนที่เปนเรื่องราว จําเปนที่จะตองมีการลําดับ
ความใหถกู ตอง เพือ่ ไมใหผอู า นสับสน หรือลําดับความใหนา สนใจ นาติดตาม การลําดับความผิด ไมเหมาะ
สม อาจทําใหเขาใจเรื่องราวผิด ไมนาอาน ไมนาติดตาม ซึ่งการจะลําดับความอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับ ชนิด
ของงานเขียนเนื้อหาจุดมุงหมาย และกลุมผูอานเปนสําคัญ
๕. เขียนไมครบตามที่กําหนด การเขียนที่มีขอกําหนดเปนความยาว หรือประเด็นตางๆ ไว
ผูเ ขียนจํานวนมากไมสามารถเขียนไดครบตามทีก่ าํ หนด ทําใหสอื่ สารไดไมครบถวนสมบูรณตามจุดประสงค
ซึง่ วิธแี กไขคือ ตองมีการวางโครงเรือ่ ง และกําหนดประเด็นตางๆ ใหครบถวน การวางโครงเรือ่ ง นอกจาก
จะชวยใหเขียนไดครบตามที่กําหนดแลว ยังชวยใหเรื่องที่เขียนเปนเอกภาพ อยูในกรอบที่กําหนดอีกดวย

๗.๗ มารยาทในการเขียน
การเขียนนอกจากจะเปนการสื่อสารฝายสงสาร ซึ่งมีเปาหมายที่ผูรับสารเปนสําคัญแลว ยังเปน
หลักฐานที่ชัดเจน มั่นคง สะทอนและผูกมัดตัวผูเขียนไวหลายๆ ดาน เชน ดานกฎหมาย ดานคุณลักษณะ
ดานความนาเชื่อถือและดานคุณธรรมจริยธรรม เปนตน ฉะนั้นผูเขียนจึงจําเปนที่จะตองคํานึงถึงผลกระ
ทบทั้งตอตนเองและผูอื่น ซึ่งอาจสรุปเปนมารยาทในการเขียน ได ดังนี้
๑. ใหเกียรติผูอาน ไมวาผูอานจะเปนกลุมเปาหมายใด ผูเขียนจําเปนจะตองใหเกียรติ
ไมนําเสนอขอมูล วัสดุ ภาษาและเนื้อหาที่ไมมีคุณภาพ ไมกระทําอยางสุกเอาเผากิน มักงาย ขอมูลใดที่ไม
มั่นใจวาถูกตอง ตองตรวจสอบกอน ไมมีลักษณะของการดูหมิ่นเหยียดหยามผูอาน เชน กระดาษที่ใชตอง
สะอาดเรียบรอย ลายมืออานงาย ชัดเจน รูปแบบเหมาะสม ไมมีภาษา และเนื้อหาที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ
๒. ใหเกียรติเจาของขอมูลเดิม หากมีการนําขอมูลจากผูอ นื่ มาใชในงานเขียน ไมวา กรณี
ใดๆ จําเปนจะตองอางอิงถึงเจาของขอมูลเดิมอยางถูกตองเหมาะสม หากไมสามารถคนควาอางอิงได ก็
ตองแจงวา ขอมูลนั้นไมใชความคิดอาน หรือขอมูลความรูความคิดของตนเอง เปนขอมูลที่ไดรับมาอีกตอ
หนึ่ง
๓. สุจริต ผูเ ขียน ตองเขียนโดยใจสุจริต ไมมจี ติ มุง รายตอผูอ า น หรือผูอ นื่ ไมเอาเปรียบ
เขียนเพื่อหาประโยชนที่ไมควรจะไดจากผูอาน
๔. สรางงานที่มีคุณภาพและสรางสรรค มารยาทในการเขียนอีกอยางหนึ่งคือ ขอมูล
ที่นําเสนอควรเปนขอมูลที่มีคุณภาพ สรางสรรค ตรวจสอบอยางถูกตอง ชัดเจน เปนประโยชนตอผูอาน
๕. สุภาพ ความสุภาพเปนคุณสมบัตสิ าํ คัญในการสือ่ สาร ทุกคนชอบการปฏิบตั ทิ ส่ี ภุ าพ
งานเขียนก็เชนกัน ภาพ ภาษา เนื้อหา จําเปนที่จะตองนําเสนออยางสุภาพและสรางสรรค

๑๒๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๗.๘ วิธีการเขียนเพื่อการสื่อสารบางประเภท
งานเขียนพื้นฐานที่ผูมีการศึกษาควรที่จะเขียนได เพื่อใชในการดําเนินชีวิต เพื่อเปนหลักฐาน
หรือเพื่อฝกทักษะการสื่อสาร เพื่อใชในโอกาสตางๆ เชน
๑. การเขียนเลาเรื่อง เปนการเขียนเพื่อใหผูอานไดรับรูเรื่องราวตางๆ ซึ่งอาจเปนเรื่อง
ที่ชวยใหผูอานเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่ยังไมเคยไดรับรู หรือ เปนเรื่องสนุกสนาน ตลกขบขัน หรือ
เรื่องที่ใหขอคิด คติธรรม เชน นิทานตางๆ เปนตน การเขียนเลาเรื่องมีวิธีการเขียน ดังนี้
๑.๑ กําหนดจุดมุงหมายวาจะเลาเรื่องเพื่ออะไร คือ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
เพื่อใหเปนตัวอยางที่ใหขอคิดคติธรรม เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเพื่อการตลกขบขัน
๑.๒ เลือกเรื่องที่จะเลาใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย ความสนใจของผูอาน
๑.๓ เลือกกลวิธีการเขียนที่เหมาะสมกันกับผูอาน
๑.๔ ลําดับเรื่องใหเหมาะสม อยาใหวกวนสับสน อานเขาใจยาก
๑.๕ หากเปนการเลาเรื่องที่ใหขอคิด คติธรรม อาจมีการสรุปดวยวาเรื่องที่เลามา
นั้นใหขอคิด วาอยางไร
๒. การเขียนอธิบาย เปนการเขียนเพื่อใหผูอานเกิดความรูความเขาใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอยาง แจมแจง ดังนั้น ผูอธิบายจําเปนตองเขาใจขั้นตอน หรือ องคประกอบ และความสัมพันธของ
เรื่องที่อธิบายอยางชัดเจน ถองแท อีกทั้งสามารถถายทอดใหผูอานเกิดความเขาใจไดถูกตอง ชัดเจนดวย
เชนกัน ทัง้ นี้ การใชตวั อยาง หรืออุปกรณประกอบการอธิบาย ยอมชวยใหผอู า นเกิดความสนใจและเขาใจ
ไดงาย ชัดเจนยิ่งขึ้น การเขียนอธิบายมีวิธีการเขียน ดังนี้
๒.๑ ศึกษาทําความเขาใจรายละเอียด ขั้นตอนและองคประกอบตางๆ ของเรื่อง
ที่จะอธิบายใหชัดเจนถองแท หากมีขอสงสัย ติดขัด ตองรีบศึกษาคนควาหาคําตอบใหกระจาง
๒.๒ ลําดับขั้นตอน หรือเชื่อมโยงองคประกอบของเรื่องที่จะอธิบายใหถูกตอง ชัดเจน
ไมสับสน สามารถตอบไดวา เพราะเหตุใดจึงตองลําดับเชนนั้น มีเหตุผลอยางไร หากไมเปนไปตามลําดับ
นั้นจะเกิดผลอยางไร
๒.๓ ควรสรุปขั้นตอน องคประกอบสําคัญ และสาระสําคัญๆ อีกครั้ง
๓. การเขียนโนมนาวใจ เปนการชักจูง เชิญชวนใหเชื่อถือ คลอยตาม หรือกระทําตาม
ความประสงคของผูเชิญชวน เปนการเขียนที่ตองอาศัยศิลปะ และวิธีการที่แยบคาย เหมาะสมกับผูอาน
อาจตองใชการชี้แจงขอสงสัย การเลาเรื่องเพื่อเปนตัวอยาง หรือตองใชการอธิบายถึงขั้นตอนหรือองค
ประกอบตางๆ ดวย เพื่อใหผูอานเชื่อถือหรือคลอยตาม
๓.๑ สรางความตระหนัก ความสนใจหรือกระตุน ความตองการซึง่ มีวธิ กี ารทีห่ ลาก
หลาย เชน เสนอขอมูลตัวเลขที่เปนปญหา อาจนําภาพมาใหชม นําตัวอยางมาใหดู เลาถึงเรื่องราวบุคคล
หรือเหตุการณตัวอยางใหฟง ตั้งคําถามใหคิด ใหทดลองลงมือปฏิบัติ ฯลฯ เปนตน
บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๒๙

๓.๒ ใหเหตุผลและรายละเอียดที่จะเปนประโยชนแกการพิจารณาของผูอาน ชี้ให
เห็นวาผูอานจะตองทําจะตองลงทุน ไดพบไดเห็น หรือรับทราบรับรู ไดประสบการณอะไรบางจากการทํา
ตามที่เรา เชิญชวน
๓.๓ ใชกลวิธีในการโนมนาวใจ เชน เสนอเงื่อนไข ชี้แจงถึงผลประโยชนที่จะได
รับ เลาเรื่องตัวอยางใหผูอานรวมคิดรวมทําเปรียบเทียบสวนดี สวนเสียใหทดลอง ฯลฯ
๓.๔ สรุปใหเดนชัดวา ผูอานหรือสังคมสวนรวมจะไดรับประโยชนอะไรบางจาก
การทําตามการเชิญชวนของเรา โดยอาจเปรียบเทียบกับสิง่ ทีผ่ อู า นตองลงทุน ชีใ้ หเห็นวาคุม คาหรือไมเพียง
ใด ตองสูญเสียอะไรหรือไมอยางไร และผลที่จะเกิดขึ้นแกตนเอง แกสวนรวม ทั้งในระยะสั้น ระยะยาวมี
บางหรือไม อยางไร
๔. การเขียนอนุทิน หรือ บันทึกประจําวัน เปนการเขียนบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง หรือที่ไดพบเห็นรับรูในแตละวัน เปนงานเขียนที่ทุกคนควรทําเปนประจําทุกวันใหเปนนิสัย
เพราะนอกจากจะชวยฝกทักษะในการเขียน เก็บไวเปนหลักฐานตรวจสอบแลว ยังทําใหผเู ขียนไดเกิดความ
ตระหนักดวยวา ชีวิตในแตละวันไดใชเวลาทําอะไรบาง เกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่นหรือไม
วิธีเขียนใชลักษณะการเขียนแบบเลาเรื่อง เขียนถึงเรื่องราวและความรูสึกที่นาสนใจ รวม
ทั้งอาจจะสะทอนขอคิดเห็น ความรูสึก ขอสังเกตตางๆ ไวดวย
๕. การเขียนยอความ เปนการเขียนสรุปเรื่องราวที่ไดอานหรือฟงไวเปนประเด็นสั้นๆ
หรืออาจบันทึกสาระสําคัญตางๆ ไวดวย โดยปกติจะใชในการเขียนเรื่องราวในการทํางานตางๆ และอาจ
จะใชในการเขียนอนุทินดวย
วิธีเขียนใชการเขียนเลาเรื่อง แบบสรุปความ จับสาระสําคัญวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร
อยางไร ฯลฯ
๖. การเขียนแสดงความคิดเห็น เปนการเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
ไดประสบพบเห็น หรือที่รูสึกนึกขึ้นมา เชน การเขียนแสดงความคิดเห็น (comment) ในสังคมออนไลน
ตางๆ หรือแสดงความคิดเห็นในการเขียนจดหมายเปดผนึก รวมทั้งการใชในการเขียนอนุทินดวย
วิธีเขียนใชการเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนโนมนาวใจ ตองใชเทคนิค วิธีการสื่อสาร
และการนําเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหา และผูอาน
๗. การเขียนโครงการ เปนการเขียนเพื่อเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจ หรือเขียนเพื่อ
เปนกรอบและแนวทางในการทํางาน หรือทํากิจกรรมตางๆ โดยเสนอรายละเอียดใหเห็นถึงความสําคัญ
ความจําเปน เปาหมายหรือจุดประสงค ขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งรายละเอียดตางๆ เชน กําหนดเวลา งบ
ประมาณที่ใช บุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวของ เปนตน
โครงการ เปนการเขียนขึ้นเพื่อการปฏิบัติ จึงมักมีอํานาจผูกพันการใชงบประมาณ สถานที่
บุคลากร และวิธีการปฏิบัติ การเขียนโครงการจึงมีลักษณะและรูปแบบเฉพาะ จากงานเขียนทั่วๆ ไป ซึ่ง
แตละองคกรอาจจะแตกตางกันบาง แตจะมีองคประกอบพื้นฐานที่เหมือนกัน ดังนี้
๑๓๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๑) ชื่อโครงการ เปนเสมือนกับชื่อเรื่อง ควรเปนชื่อสั้นๆ สละสลวย บอกไดเบื้องตนวา
จะทําอะไร เชน โครงการสัญจรปลอดภัย โครงการฟนฟูคลองสงนํ้า ฯลฯ
๒) หลักการและเหตุผล เปนสวนที่ระบุที่มา เหตุผล หรือความจําเปนที่จะตองทํา
โครงการขึ้น อาจจะมีขอมูลทางสถิติที่แสดงถึงปญหา ความจําเปน หรือเปนนโยบาย เปนบทบาทหนาที่
ฯลฯ
๓) จุดประสงค คือจุดมุง หมายของโครงการ เปนสวนสําคัญทีส่ ะทอนถึงความสําเร็จ
ของโครงการ เปนสิ่งที่บอกวาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะมี หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร อยางไรขึ้น จุด
ประสงคของแตละโครงการควรระบุเปนขอๆ ไมควรมากเกินไปแตละขอสามารถวัดพิสูจนไดเปนรูปธรรม
หรือมีสงิ่ บงชีใ้ หเห็นได เชน ลดปญหา ลดคาใชจา ย ลดอุบตั เิ หตุ ฯลฯ เพิม่ ผลสัมฤทธิ์ เพิม่ รายได ฯลฯ สราง
ความสามัคคี สรางความตระหนัก พัฒนาประสิทธิภาพ ฯลฯ เปนตน
๔) เปาหมาย หมายถึง กลุม เปาหมาย วาโครงการนีจ้ ดั ทําเทาไร กับอะไร เปนบุคคล
หนวยงาน สถานที่ หรือวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ เชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๐๐๐ คน วัดในเขต
อําเภอคลองหลวงทุกวัด รถบรรทุกสิบลอ ๒๐๐ คัน เปนตน
๕) ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารดําเนินงาน เปนรายละเอียดขัน้ ตอนของการทํางาน หรือการ
ปฏิบตั เิ พือ่ ใหบรรลุตามจุดประสงค โดยจะบอกขัน้ ตอนตัง้ แตเริม่ จนจบโครงการวาจะทําอะไร อยางไร เมือ่
ไหร ใครเปนผูปฏิบัติ อาจทําเปนตาราง ดังนี้
ขั้นตอน
๑. ประชุม วางแผน
๒. ติดตอผูเกี่ยวของ

กิจกรรม
แบงงาน

วันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

ผูรับผิดชอบ
ประธานกลุม
รองประธาน

๖) งบประมาณ คือจํานวนเงินทีต่ อ งใชทาํ กิจกรรม ควรระบุแหลงทีม่ าวาไดมาจากไหน
จํานวนเทาไร เปนคาใชจายอะไรบาง
องคประกอบอื่นๆ ของโครงการ นอกจาก ๖ ประเด็นดังกลาวแลว ในโครงการอาจระบุ
รายละเอียดอืน่ ๆ อีก เชน ระยะเวลาเริม่ และสิน้ สุดโครงการ สถานทีด่ าํ เนินโครงการ วิธกี ารวัดและประเมิน
ผลโครงการ รวมถึง ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนตน
๘. การเขียนชีวประวัติ เปนการเขียนเรื่องราวของชีวิตบุคคล ซึ่งอาจจะเปนของตนเอง
ทีเ่ รียกวา อัตชีวประวัติ หรือของบุคลอืน่ ๆ ทีต่ อ งเกีย่ วของสัมพันธดว ย โดยมากการเขียนชีวประวัตเิ ปนการ
เขียนเพื่อบันทึกหรือเผยแพรเกียรติคุณความดีงามของเจาของประวัติ เชน ในโอกาสที่จะใชเปนขอมูล
ประกอบใหพิจารณามอบรางวัล หรือประเมินเพื่อความกาวหนาตางๆ เปนอนุสรณในวันครบรอบอายุ
หรือเพื่อรําลึกถึงผูวายชนมในงานศพ เปนตน

บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๓๑

การเขียนชีวประวัติ มีแนวทางที่หลากหลาย แตโดยทั่วไปที่นิยมใชแบงเปน ๔ สวน ดังนี้
๑) กําเนิดและครอบครัว กลาวถึงวัน เดือน ปเกิด บิดามารดา พี่นอง สภาพครอบครัว
และทองถิ่นที่เกิด
๒) การศึกษา ลําดับการเขารับการศึกษาตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นสูงสุด
๓) การประกอบอาชีพ อาจจะลําดับตัง้ แตเริม่ แรกจนถึงปจจุบนั หรือกลาวละเอียดเฉพาะ
อาชีพที่สําคัญที่ประสบความสําเร็จ แลวแตกรณี
๔) อุปนิสัย และเกียรติคุณความดี เขียนถึงอุปนิสัย หรือคุณลักษณะตางๆ ที่สงผลทําให
เกิดผลงาน หรือเกียรติคุณตางๆ

๗.๙ ปญหาและอุปสรรคในการเขียน
การเขียนนับเปนงานที่ยากที่สุดในบรรดาทักษะการสื่อสาร ผูคนสวนมากจึงมักเกิดปญหา
เมื่อจะตองเขียน ทั้งนี้เปนเพราะขาดการเรียนรู และฝกฝน อีกสาเหตุหนึ่งคือ การไมชอบอาน ไมมีนิสัยรัก
การอาน ทําใหไมมขี อ มูลทีจ่ ะเขียน และไมไดซมึ ซับการใชภาษาจากงานเขียนทีไ่ ดอา น ปญหาและอุปสรรค
ในการเขียนที่พบบอยๆ เชน
๑. ไมรักการเขียน ไมชอบเขียน ไมเห็นคุณคาวาจะเขียนไปเพื่ออะไร ไมเห็นประโยชน
ของการเขียน ไมเห็นความสําคัญของการเขียน อาจเปนเพราะขาดการฝกฝนใหมีนิสัยรักการเขียน หรือ
มีกิจกรรมอื่นที่เห็นวาสําคัญ และจําเปนมากกวา
๒. ไมรูจะเขียนอะไร ไมมีขอมูลที่จะเขียน เปนเพราะไมมีนิสัยรักการอาน อานนอย ฟง
นอย วางแผนในการเขียนไมเปน ขาดการเรียนรู ขาดการฝกฝน
๓. ไมกลาทีจ่ ะเขียน มีความคิดวาตัวเองเขียนไมดี เขียนแลวเหมือนประจานตัวเอง ไมมี
คนอาน ไมนาอาน กังวลกับความสามารถของตนเอง
๔. ไมมีแรงบันดาลใจ งานเขียนเปนเสมือนงานศิลปะ เปนการนําถอยคํามาสรางสรรค
เปนเรือ่ งราว ผูท รี่ กั งานเขียน จําเปนจะตองเปนคนรักการอาน ชางสังเกต ละเอียดออน มากกวาคนทัว่ ๆ
ไป สามารถมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองขาม และมีความรูสึกอยากเก็บ หรือถายทอดออกมาเปนตัวอักษร
เปนเรื่องราว
๕. ไมมีสมาธิ งานเขียนจําเปนตองใชสมาธิสูง การอยูในบรรยากาศที่วุนวาย หรือภาวะ
จิตใจที่ไมสงบยอมทําใหเขียนไดไมตอเนื่อง งานเขียนขาดคุณภาพ หรือทําใหเขียนไมออก
๖. ลายมืออานยาก หรือลายมือไมสวย เปนเพราะขาดการฝกที่ถูกตอง หรือเปนคน
ใจรอน เขียนหวัดเกินไป ทําใหงานเขียนขาดเสนห ไมนา อาน คนทีล่ ายมืออานยาก ลายมือไมสวยมักไมชอบ
เขียน

๑๓๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๗.๑๐ การพัฒนาทักษะการเขียน
ตามที่ไดกลาวแลววา การเขียน เปนทักษะทางภาษาขั้นสูง เปนการสื่อสารฝายสงที่ผูเขียน
จะตองถายทอดความรู ความคิด ความสามารถหลายๆ ดานทีม่ อี ยูใ นตัวออกมา การทีจ่ ะเขียนไดดี จึงจําเปน
ตองมีการฝกฝนอยางตอเนื่องใหเปนนิสัย ซึ่งอาจทําไดดังนี้
๑. เปนนักอาน คนที่จะเขียนหนังสือไดดี จําเปนตองอานมาก ฟงมาก อยูตลอดเวลา
เพราะนอกจากจะทําใหไดความรูเ ปนขอมูลในการเขียนแลว ยังทําใหไดเห็นแบบอยางการใชภาษา เทคนิค
การเขียนของนักเขียนอื่นๆ ดวย
๒. เปนนักคิด ผูที่เขียนหนังสือจําเปนจะตองเปนนักคิด เมื่อไดอาน ไดฟง ไดรับรูสิ่งใด
มักจะนํามาตั้งเปนคําถามถึงความสําคัญ ที่ไปที่มา เหตุผล ความสัมพันธตางๆ ของสิ่งที่รับรู
๓. เปนคนชางสังเกต นักเขียน จําเปนตองเปนคนประณีต ละเอียดออนมองสิ่งตางๆ
อยางพินิจพิเคราะห มากกวาปกติ
๔. มีความคิดสรางสรรค การมอง หรือคิดในแงมมุ ใหมๆ และดีงามเปนคลังขอมูลสําคัญ
ของการเขียน ผูที่มีความคิดสรางสรรคจะชวยใหเขียนไดงาย และมีคุณคามากขึ้น
๕. เปนนักจดบันทึก การจดบันทึกเปนสิง่ จําเปนสําหรับนักเขียน เพราะนอกจากจะชวย
ฝกทักษะการเขียนเบื้องตนแลว ยังทําใหมีขอมูลสําหรับการเขียน และทําใหขอมูลตางๆ ครบถวน ไม
หลงลืม สามารถอางอิงไดถูกตอง ชัดเจนดวย
๖. ฝกเขียนอยางตอเนื่อง การเขียนเปนทักษะการใชภาษาอยางหนึ่ง จําเปนตองมีการ
ฝกฝนอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับทักษะอื่นๆ
๗. ใจกวาง ยอมรับการวิพากษวิจารณ ผูที่ตองการพัฒนาทักษะการเขียนจําเปนตอง
เปดใจใหกวางยอมรับคําติชม คําแนะนําจากคนอื่นๆ แลวนํามาแกไขปรับปรุง
การเขียนเปนการสื่อสารที่ตองใชความสามารถขั้นสูง ผูเขียนตองผานการศึกษา เลาเรียน
จึงจะสามารถเขียนได การไดฝกฝนทักษะการสื่อสารอื่นๆ ทั้งการพูด การฟง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอาน
จะชวยใหสามารถพัฒนาการเขียนไดดี มีคณ
ุ ภาพ อีกทัง้ ผูเ ขียนควรจะตองมีใจรัก หมัน่ สังเกตงานเขียนของ
ผูอื่นจากที่ไดอาน และหมั่นฝกเขียนบอยๆ จะชวยพัฒนาการเขียนไดดีขึ้น

๗.๑๑ การคัดลายมือ (เนื้อหาอยูในแบบฝกหัด)
๗.๑๒ หลักการเขียนสะกดคํา
การสะกดคํา จะมีปญหาตอเมื่อตัวสะกดที่อานออกเสียงเดียวกัน เชน การ กาล การณ
กานต แตความหมายตางกัน จะเขียนไดถกู ตองอยูท คี่ าํ บริบทและความตองการของการสือ่ สาร จึงควรระวัง
บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๓๓

ใหดแี ละการนําคําภาษาบาลีสนั สกฤตมาใชในไทยก็มปี ญ
 หามาก ขึน้ อยูห ลักเกณฑของคําประเภทนัน้ มีหลัก
การสังเกตดังนี้
๑. หลักการเขียนคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
๑.๑ ตัวสะกดที่มีอักษรซํ้า ถาตัวหลังมีรูปสระกํากับ หรือมีตัวสะกด ใหคงไวทั้งสอง
ตัว เชน จิตตานุภาพ บุคคล อัคคี กินนร ราชกิจจานุเบกษาแตถาคําหลังไมมีรูปสระกํากับและไมมีตัว
สะกดใหตดั ออกตัวหนึง่ เชน จิตแพทยบคุ ลากรบุคลาธิษฐาน บุคลิกภาพ อัคโยภาส กินรี กิจการ จิตวิทยา
๑.๒ ตัวสะกดที่มีอักษรซอน เฉพาะในวรรค ฏ (ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) ถาตัวหลังมีรูปสระ
กํากับ (ยกเวนรูปสระ อิ) หรือมีตัวสะกด ใหคงไวทั้งสองตัว เชน รัฏฐาภิบาล กุฏฐัง แตถาตัวหลังไมมีรูป
สระกํากับหรือมีรปู สระ อิ กํากับและไมมตี วั สะกด ใหตดั ตัวหนา (ตัวสะกด) ออก เอาตัวหลังไปเปนตัวสะกด
แทน เชน รัฏฐบาล เปน รัฐบาล อัฑฒจันทร เปน อัฒจันทร อัฏฐบาน เปน อัฐบาน วัฑฒนธรรมเปน
วัฒนธรรม วุฑฒิ เปน วุฒิ กุฏฏิ เปน กุฏิ ทิฏฐิ เปน ทิฐิ อัฏฐิ เปน อัฐิ
ศัพทบัญญัติ เชน วิปสสนาธุระ วิปสสก วิปสสนา จิตตวิสุทธิ จิตตนิยม จิตตภาวนา
จิตตวิเวก จิตตสมบัติ จิตตสังขาร เปนตน
๒. หลักการประวิสรรชนีย
๒.๑ คําประสมที่พยางคหนากรอนเปนสระ อะ ใหประวิสรรชนีย เชน หมากมวง
เปน มะมวง, เฌอเอม เปน ชะเอม, ตาวัน เปน ตะวัน, ตาปู เปน ตะปู, หมากนาว เปน มะนาว,
หมากขาม เปน มะขาม, หมากตูม เปน มะตูม เปนตน
๒.๒ คําที่มาจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต พยางคสุดทายออกเสียง อะ ให
ประวิสรรชนีย เชน ศิลปะ สาธารณะ สุขะ พละ ปยะ ธรรมะ
๒.๓ เสียง สะ ที่แผลงเปน ตะ เปน กระ ได ใหประวิสรรชนีย เชน สะใภ
เปน ตะใภ สะพาน เปน ตะพาน สะทอน เปน กระทอน สะเทือน เปน กระเทือน
๒.๔ คําที่แผลงโดยการแทรก “ร” ถาเดิมประวิสรรชนีย ก็ใหประวิสรรชนียตาม
คําเดิม เชน จะเข เปน จระเข ทะนง เปน ทระนง (ทอระนง) ถาเดิมไมประวิสรรชนียเมื่อแทรก ร
แลวก็ไมตองประวิสรรชนีย เชน สลาย เปน สรลาย ตลบ เปน ตรลบ (ตะระหลบ)
๓. การใชไมไตคู
๓.๑ คําที่แผลงมาจากคําภาษาบาลีสันสกฤต ไมตองใชไมไตคู เชน อเนจอนาถ
เพชร เพชฌฆาต เบญจะ
๓.๒ คําไทยที่ออกเสียงสั้นใหใชไมไตคู เชน ก็ เก็ง เก็บ แข็ง เจ็บ เต็ม เปน
เม็ด เม็ง เร็ว เย็น เส็ง เสร็จ สําเร็จ เห็น เหม็น เอ็น
๓.๓ ความหมายของคํา การรูความหมายของคํา จะทําใหใชคําไดถูกตองตรงตาม
ตองการ ไมฟุมเฟอย

๑๓๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๓.๔ การใชคําในสถานการณตางๆ คําที่มีความหมายเหมือนกันแตใชสถานการณ
ตางกันไปก็มีมาก เชนคําหนึ่งใชในภาษาพูด อีกคําหนึ่งใชในภาษาเขียน คําหนึ่งใชในรอยแกว อีกคําใช
ในรอยกรอง

๗.๑๓ หลักการเขียนเรียงความ
เรียงความเปนคํากริยา ตามพจนานุกรม หมายถึง เอาคํามาประกอบแตงเปนเรื่อง, เขียน
เรื่องใหไดใจความ ก็คือการนําถอยคํามาเรียบเรียงผูกประโยคใหสละสลวย ไดเนื้อหาสมบูรณเพื่อแสดง
ความคิดเห็น แสดงความรู เปนทีน่ า สนใจตามหลักเกณฑและหัวขอทีก่ าํ หนดใหความเรียงเปนคํานาม หมาย
ถึง ตัวเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่เรียบเรียงจบแลว (หมายถึงเรียงความ ๑ เรื่องนั่นเอง )
๑. สวนประกอบของเรียงความมีดังนี้
๑.๑ คํานํา
คํานํา คือ ขอความขึ้นตนที่กลาวเปนแนวทางถึงเรื่องที่จะเขียน เพื่อเราความสนใจ
อยากติดตามตอไป
๑.๒ เนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่อง คือ ขอความที่กลาวถึง เนื้อหาของเรื่องซึ่งเรียบเรียงเปนเรื่องราวตอเนื่อง
กันหลายตอน หลายยอหนา ตามลําดับของโครงเรื่อง ใชภาษาที่กระชับรัดกุม ไมวกวนเลือกใชโวหารที่
เหมาะสมกับเรื่อง
๑.๓ สรุป
สรุป คือเนื้อหาตอนทาย หรือบทสงทายเรื่อง มีคติธรรม สํานวนไพเราะ ขอคิด ขอ
เสนอแนะ ที่สอดคลองกับเนื้อเรื่อง
๒. ลักษณะของเรียงความมี ๓ ประการ
๒.๑ มีเอกภาพ
๒.๒ มีสัมพันธภาพ
๒.๓ มีสารัตถภาพ
๓. หลักการเขียนเรียงความ
๓.๑ เขียนชื่อเรื่องไวกลางหนากระดาษ
๓.๒ ลายมือสวยงาม ชัดเจน อานงาย ถูกตอง
๓.๓ เวนหนากระดาษทั้งทางขวาและทางซาย พองาม ไมชิดขอบ
๓.๔ วางโครงเรื่องกอนเขียน เพื่อไมใหสับสน
๓.๕ ตองมียอหนาอยางนอย ๓ ยอหนา คือ คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป
๓.๖ ชื่อเรื่องกับเนื้อเรื่องตองสัมพันธกัน
บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๓๕

๔. หลักการวางโครงเรื่อง
โครงเรื่อง คือ หัวขอสําคัญของเรื่องที่เรียงลําดับไวดีแลว โดยมีใจความเปนเรื่อง
เดียวกันสัมพันธกันตลอดเรื่อง ตั้งจุดมุงหมายใหชัดเจน เตรียมบทขยายใหสอดคลองกัน เตรียมความรู
หลักฐานอางอิง เตรียมขอคิดเห็น เตรียมขอเสนอแนะ (เตรียมไวขางนอก)
การวางโครงเรื่อง มีหลักเกณฑดังนี้
๔.๑ มีจุดมุงหมาย
๔.๒ มีความสมบูรณ
๔.๓ มีความอิสระ ไมซํ้าซอนกัน
๔.๔ ตองอยูในขอบขายของชื่อเรื่อง
๔.๕ มีนํ้าหนักใกลเคียงกัน หรือเสมอภาคกัน
๔.๖ มีความเชื่อมโยงตอเนื่องกัน
๕. ประเภทของเรียงความ
๕.๑ ใหความรู ใหขอเท็จจริง
๕.๒ โนมนาวใจ เชิญชวน ปลุกเรา
๕.๓ ใหความบันเทิง
๕.๔ ใหขอคิด เตือนใจ
๕.๕ วิเคราะห วิจารณ
๖. หลักการเขียนคํานํา
๖.๑ ชี้ชวนใหสนใจติดตามเรื่อง
๖.๒ ปูพื้นฐานความเขาใจไวลวงหนา
๖.๓ เกริ่นใหเห็นความสําคัญของเรื่อง
๖.๔ กําหนดขอบเขตของเรื่อง
๖.๕ นิยามความ บอกความหมายใหถูกตอง
๖.๖ ชี้ใหเห็นจุดประสงค
๗. หลักการเขียนสรุป (บทสงทาย)
๗.๑ สรุปสาระสําคัญของตัวเรื่อง
๗.๒ ยํ้าสวนสําคัญของเรื่องใหหนักแนน
๗.๓ เลือกสุภาษิต คําโคลง คํากลอน คําคม ที่เหมาะสม นาเชื่อถือ
๗.๔ ฝากขอคิดใหพิจารณา หรือนําไปปฏิบัติ
๗.๕ เปดชองใหผูอานคิดคํานึงตอไปเอง โดยไมเสนอขอยุติที่ปดตาย
๘. ตัวอยางโวหารที่ใชในการเขียนเรียงความ
๘.๑ บรรยายโวหาร
๘.๒ อธิบายโวหาร
๑๓๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๘.๓ เทศนาโวหาร
๘.๔ สาธกโวหาร
๘.๕ พรรณนาโวหาร
๘.๖ อุปมาโวหาร
สํานวนโวหารตางๆ ที่ใชเขียนบทความหรือเรื่องราวตางๆ โวหาร ตามพจนานุกรมฉบับ
เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหความหมายวา โวหาร สํานวน ถอยคํา ชั้นเชิงการแตงหนังสือ
๑) บรรยายโวหาร
บรรยายโวหาร คือ โวหารที่เลาเรื่อง บอกเลา หรือ อธิบายเรื่องราวไปตามลําดับ
เหตุการณเพื่อบอกใหรูวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร โดยใชภาษางายๆ ตรงไปตรงมา ตัวอยางการ
เขียนโวหาร ตางๆ
๑. แผวผานธารนํ้าไหล
เมือ่ มาถึงสถานีไชยานัน้ ยังดึกอยูม าก ดินเปยกชืน้ เพราะฝนพรํา เราจัดแจงขึงเชือก
เขากับกิ่งตนอินทรียหนาสถานี เอารมกลดเล็กๆ แขวนหอย แลวกางมุงกลดรูดครอบเปนวงกลม เอาผา
พลาสติกมาปูบนพื้นหญา แลวใชผาปูลาดอีกชั้น ใชสังฆาฏิทบหนุนหัว เครื่องบริขารทั้งหลายทับชาย มุง
ไวแลวเอนลงนอน คิดถึงความหลังครัง้ เคยเทีย่ วตะลอนๆ อยูใ นกรุงเทพฯ ขึน้ มาจับใจ ฟูกหนาหมอนนุม ใน
โฮเต็ล ควันบุหรี่และฟองเบียรในบาร
นี่เราจะมาทรมาทรกรรมทําไมกับสภาพอยางนี้ เนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะ
เพราะไมไดอาบนํ้า รูสึกโดดเดี่ยวเหมือนถูกทอดทิ้งแลวเราก็หลับไป
รีบตื่นแตมืด ครองผาแลวนั่งรอใหสวาง คิดแผนการจะออกเดินบิณฑบาตโดย
กะวาจะตองเดินตามแถวพระที่นี่ เพื่อใหถูกสายเสนทางบิณฑบาตเขา
เอาเขาจริง เราก็เหงื่อแตก เพราะพระที่นี่เขาไมเดินเปนแถวๆ อยางบานเรา
ตางองคตางจํ้าอาวไมรีรอกันละ เราตองเอากับเขาดวย เดินไดถนนเดียวก็กลับมาหนาสถานี ไดขาวเปลา
มาครึ่งบาตรกับขนมเปยะหนึ่งอัน...........................................................
(แผวผานธารนํ้าไหล โดย เนาวรัตน พงษไพบูลย)
๒. รูไวไขชีวิต
“ฟาทะลายโจรเปนพืชตระกูลเดียวกับตนตอยติง่ และทองพันชัง่ ลําตนเปนลักษณะ
คลายสี่เหลี่ยม สูงประมาณ ๑ ศอก ๑ แขน ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม สีเขียวเขมเปนมัน ขอบใบมี
รอยหยักเล็กนอยเกือบเรียบ ใบแตกออกเปนคู ใบยายขนาดปลายนิ้วกอย มีดอกเล็กสีขาว ดานในมีรอย
กระสีมวงแดง ฝกคลายตอยติ่ง เวลาแกจะมีสีนํ้าตาล.....หลักภาษาไทย รศ.วิเชียร เกตประทุม

บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๓๗

๒) อธิบายโวหาร
อธิบายโวหาร คือ การเขียนเชิงอธิบาย ชี้แจงขั้นตอนการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อ
ใหผูอานเขาใจสิ่งที่เขียน
ตัวอยางอธิบายโวหาร
๑. ขาวนาสวน
ขาวนาสวน เปนขาวที่ตองการนํ้าหลอเลี้ยงระหวางเจริญเติบโต มักปลูกกันเปน
สวนมาก ทนความลึกของนํา้ ไดไมเกิน ๑ เมตร การทํานาก็ทาํ วิธดี าํ เปนสวนใหญ บริเวณทํานาสวนมีประมาณ
๘๔% ของเนื้อที่นาในประเทศไทย
ขาวนาเมือง เปนขาวที่ปลูกในแหลงนํ้าที่มีระดับสูงกวา ๑ เมตรขึ้นไป เปนพันธุ
ขาวพิเศษที่เรียกกันวา ขาวขึ้นนํ้า หรือขาวลอย หรือขาวฟางลอย เพราะเปนพันธุที่มีลําตนยาว และทอด
ออกไปแตกแขนงตามขอ และออกรากตามขอได ลําตนเจริญเติบโตไดรวดเร็วกวาพันธุน าสวน ในเมือ่ ระดับ
นํา้ เปลีย่ นแปลงสูงขึน้ ขาวนาเมืองจึงปลูกกันบริเวณทีล่ มุ มาก ๆ ในภาคกลาง เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิจติ ร สุพรรณบุรี ลพบุรี อางทอง ชัยนาท สิงหบรุ ี เปนตน รวมทัง้ บริเวณทีล่ มุ มากๆ ในภาคอืน่ ทีไ่ มสามารถ
ปลูกขาวนาสวนได การปลูกขาวนาเมือง ใชวิธีหวานและปลูกในเนื้อที่นาประมาณ ๑๖% ของเนื้อที่นาใน
ประเทศไทย.........
(สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
๒. ไวรัสตับอักเสบ เอ
ไวรัสตับอับเสบ เอ เปนโรคที่พบมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ และมีเพิ่มขึ้นตาม
วัยจนถึงวัยหนุมสาว ระยะเริ่มตนของโรค คือ มีไข ปวดเมื่อยตามตัว ออนเพลีย เบื่ออาหารคลื่นไสอาเจียน
ตอมาอีก ๒-๓ วัน ปสสาวะจะสีเขม ตาเหลือง ตัวเหลือง ปวดทองบริเวณชายโครงขวา ระยะฟกตัว
ประมาณ ๖ วันถึง ๖ สัปดาห.....
หลักภาษาไทย รศ.วิเชียร เกตประทุม
๓) เทศนาโวหาร
เทศนาโวหาร คือ สํานวนเขียนในลักษณะแนะนําสั่งสอนอยางมีเหตุผล เพื่อชักจูงให
ผูอาน ผูฟงเห็นคลอยตาม และอยากปฏิบัติตาม เชน
๑. ธรรมะคือคุณากร
พระพุทธศาสนาเนนหนักใหพาใจหนีไกลจากโลภะหรือราคะ โทสะ และโมหะ
เพราะทั้งสามอยางนี้เปนเหตุแหงความเศราหมองหรือสกปรกของจิตใจโดยแท ความเดือดรอนวุนวายที่
หนักหนายิ่งขึ้นเปนอันมากในโลกปจจุบัน เปนอาการของจิตใจผูคนพลเมืองของโลก สองใหเห็นความ
สกปรกเศราหมองของจิตใจวา มีมากมายยิ่งกวากอนเปนอันมาก
เมื่อนึกถึงความสกปรกของจิตใจ ก็นาจะนึกถึงความสกปรกของแมนํ้าลําคลอง
ทีท่ กุ วันนีม้ ขี ยะลงไปเนาเหม็น ไมเปนนํา้ ใสสะอาดทีใ่ หความเจริญตาเจริญใจใหประโยชนไดแมใน การอาบ
๑๓๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

กินเชนในอดีตกาลนานมา เปนเพราะวาพวกเราพากันขาดสติไมนกึ ใหไดเสียแตแรก ไมระวังเสียแตแรกวา
จะตองรักษาแมนํ้าลําคลองมิใหเนาเหม็นเสียแตตน คนในบานในเมืองมิไดมีเพียงคนสองคน แตมีจํานวน
เปนพันเปนหมื่น ทิ้งเศษขยะตางๆ ลงในแมนํ้าลําคลองคนละเล็กละนอยทุกวันทุกคืน ไมเทาไรก็จะสุมกัน
แนนเนาเสียไปทั้งหมด นํ้าทั้งแมนํ้าลําคลองจะมีแตเชื้อโรค มีแตกลิ่นเหม็นไมมีประโยชนใดอีกตอไป การ
ทีเ่ ราพากันปลอยปละละเลยจิตใจใหตกอยูใ ตอาํ นาจความชัว่ รายนานาประการ ทัง้ ทีเ่ ปนความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ก็ไมแตกตางจากการทิง้ ขยะลงแมนาํ้ ลําคลอง วันหนึง่ ไมเร็วก็ชา จะไดพบความเนาเสียเชน
เดียวกัน
เชื้อโรคและกลิ่นเนาเหม็นของแมนํ้าลําคลอง แมจะรุนแรงเปนที่นารังเกียจเพียงใดก็
หาเปรียบไดไม กับพิษรายที่กลืนความชั่วรายของจิตใจ ยิ่งพากันปลอยปละละเลยใหเปนโรคมากเพียงไร
พิษรายก็จะอบอวลมากขึ้นเพียงนั้น ดังที่นับวันไดปรากฏมากมายขึ้นทุกที ไมเพียงในบานเมืองเรา แต
ตลอดไปถึงโลกดวย...........
(ธรรมะคือคุณากร)
๒. พระบรมราโชวาท
เงินทองที่ใชสอยในคากินอยูนุงหม หรือใชสอยเบ็ดเตล็ดทั้งปวง จงเขม็ดแขมใช
แตเพียงพอที่อนุญาตใหใช อยาทําใจโตมือโตสุรุยสุราย โดยถือเปนเจานายมั่งมีมาก หรือถือวาพอเปน
เจาแผนดินมีเงินทองถมไป............หลักภาษาไทย รศ.วิเชียร เกตประทุม
๔) สาธกโวหาร
สาธกโวหาร คือ การยกตัวอยางมาอางใหเห็น เพื่อใหผูอานหรือผูฟงเขาใจเรื่องราว
ไดงายขึ้น ยกตัวอยางประกอบเรื่อง เชน
๑. มิจฉาชีพ
มิจฉาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพ หรือประกอบอาชีพในทางที่ผิด เชน คายาเสพย
ติดนําคนตางดาวเขาเมืองคาของหนีภาษี ถึงแมจะทําใหมเี งินพอใชจา ยคลองมือ แตในทีส่ ดุ คนเหลานีก้ ม็ กั
หลีกหนีกฎแหงกรรมไปไมพน ตองโดนเจาหนาที่ตํารวจตามจับตามลาเขาคุกเขาตารางหมดอนาคตไป
มากมาย ดังเชนเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม เจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมผูตองหา ๔ คน คือ ๑. นางบุญตา ปู
ใหม อายุ ๔๒ ป ชาวอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ๒. นายสม พูนสมบัติ อายุ ๕๐ ป ชาวอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ๓. นายมะทุย หรือมะทวย และ ๔. นายทง ชาวพมาทั้งหมดไดลักลอบนําชาวพมาจํานวน ๓๐
คน เขามาทํางานในไทยคิดคาหัวรายละ ๔,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท โดยลอบเขามาทางอําเภอแมสอด เมื่อ
วันที่ ๔ มีนาคม ที่ผานมาจากนั้นนางบุญตาและนายสมไดนําคนพมาทั้ง ๓๐ คนยัดทะนานใสรถบรรทุก
โดยใช ผ  า ใบป ด ทั บ แล ว ใช ด อกกุ ห ลาบป ด ทั บ อี ก ชั้ น เพื่ อ อํ า พรางสายตาเจ า หน า ที่ มุ  ง หน า เข า สู 
กรุงเทพมหานคร โดยใชบริเวณคลองเจ็ด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปนจุดนัดหมายสงตอลูกคาใหกบั
ผูวาจาง ปรากฏวาเมื่อมาถึงจุดนัดหมายพบวาชาวพมาที่แออัดอยูในรถเสียชีวิต ๑๓ คน เนื่องจากขาด
บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๓๙

อากาศหายใจ รอดชีวิตเพียง ๑๗ ราย จึงไดแยกยายกันหลบหนี จากนั้นนางบุญตากับพวกไดนําศพชาว
พมาทั้ง ๑๓ คน ยัดใสกระสอบนําไปทิ้งที่บอลูกรัง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม แลวแยกยายกันหลบหนีกระทั่ง
มีผูมาพบศพ และเจาหนาที่ตํารวจไดขยายผลจนสามารถจับกุมผูตองหาได ๔ คน และกําลังลาเพื่อนรวม
แกงซึ่งคาดวายังเหลืออีก ๓ รายตอไป....
(จากหนังสือพิมพรายวัน)
๒. ตีเมืองจันทบุรี
แพของเราไมคอยแข็งแรงแลว การขามแกงนี้ไปใหไดในเวลาอยางนี้ลําบากมาก
พวกเราทุกคนตองตัง้ ใจทําใหดที สี่ ดุ เพือ่ ชีวติ ของพวกเราเองและเพือ่ ครอบครัวทีร่ อเราอยู ขอใหคดิ ถึงเรือ่ ง
ของพระเจาตากสินตีเมืองจันทบุรีเปนตัวอยาง พระองคสั่งใหทหารทุบหมอขาวหมอแกงทั้งหมดกอนเขา
ตีเมืองจันทบุรี เพื่อใหทหารตีเมืองจันทบุรีใหได มิฉะนั้นจะไมมีอาหารยังชีพในวันรุงขึ้น เมื่อทหารมีเปา
หมายอันเดียวกันก็สามารถตีเมืองจันทบุรีได...
หลักภาษาไทย รศ.วิเชียร เกตประทุม
๕) พรรณนาโวหาร
พรรณนาโวหาร คือ การเขียนเชิงพรรณนา ใหผอู า นมองเห็นภาพ และเกิดจินตนาการ
ตามความไพเราะของสํานวนนั้น เชน
๑. ตนไมพลัดใบ
เธอกอดอกหอไหล เดินเคียงคํางาย ผานตนไมใบดอก ออกไปทางหลังบานลม
หนาวเริ่มมาไดหลายวันแลวเมื่อเดินทะลุถึงเนินโลง ก็เห็นกลุมหมอกลอยเรี่ยคลุมยอดเนินจนหนาทึบขาว
โพลนไปทั่ว
ทัง้ สองเดินตรงขึน้ ขางบน เทาระหญาเปยกนํา้ คางแทรกตัวเขาในความขาวนวล
รูสึกเย็นขึ้นที่ผิวหนาเธอและเขานั่งลงบนแครไผใตตนไมบนยอดเนิน เบิ่งตาอยูกับละอองละเอียดที่
กระจัดกระจายรอบตัว มันระเสนผม เคลียใบหนา หอหุมรางไวมิดชิดรูสึกถึงสัมผัสของความออนละมุน
บางเบาและสะอาด
ตนไมติดแครนั้นมีสีเขียวสดแผกิ่งใบเหนือหัว เห็นตะคุมรางๆ บางเวลาหายลับ
บางเวลาจะเห็นแวบตามรอยตอของกลุมหมอกที่ลอยผาน ตนมันสูงใหญ มีใบทรงพุม ทีแรกเขาไมรูวาจะ
มีดอก มันบานปละครั้งในตนฤดูรอนบานขึ้นอยางฉับพลันแลวหายวับ ทําใหคํางายงงตนไมสีเขียว ปุบปบ
ใบก็รวงหมดแลวทันทีทันใดสีเหลืองสดแตกกลีบผลิบาน หอกิ่งกานและลําตนหนาแนน เหลืองอรามสวาง
โพลงสะทอนแสงนวลใย กระจายไปรอบ ๆ ตน เขานิ่งมองอยูนานทุกครั้งที่เห็นมันโรยอยางรวดเร็ว กลีบ
รวงลงกองโคนตน จนพื้นดินกลายเปนสีเหลืองสด ครั้นตอมาอีกหนึ่งวัน จะไมเห็นริ้วรอยของสีเหลืองบน

๑๔๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ตนเลย มีแตกงิ่ กานทีเ่ กลีย้ งโกรนทามกลางแดดลม หลังจากนัน้ ตุม ตาเล็กๆ จึงคอยแตกสีเขียวออน ระบัด
ใบระบายเต็ม........
(ตลิ่งสูงซุงหนัก, นิคม รายยวา)
๒. ผักบุงปาบนธารนํ้า
แดดรําไรลับลอสองลอดหลืบไมเปนลํารัศมี รังสีแสงแรงกลาสองฝาฝอยนํ้า
เกิดเปนรุงงามลํ้าเลื่อมพรายพริบพรอยลอยพรองในหุบ สองฟากหอยเปนผาชันตั้งดิ่ง มีผักบุงปาทอดเถา
บานดอกดกมวงหอยยอยลอยรวงลงมาเลนกับธารนํ้า......
หลักภาษาไทย รศ.วิเชียร เกตประทุม

๗.๑๔ หลักการเขียนยอความ และสรุปใจความสําคัญ
การยอความ คือ การเก็บใจความสําคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหมดวยสํานวนของตัวเอง
(ไมใชตัดตอ) และเก็บขอความตอไปนี้ใหไดมากที่สุด
๑. สวนประกอบของขอความ
๑.๑ ใจความ เปนสวนสําคัญของเรื่อง ควรเก็บมาใหครบถวน
๑.๒ พลความ เปนขอความที่ทําหนาที่ขยายใจความใหชัดเจน ตัดออกได
๑.๓ ขอเท็จจริง เปนขอความที่เนนความจริงมากกวาความเท็จ
๑.๔ ขอคิดเห็น เปนขอความที่แสดงความคิด ความเขาใจ ความคาดหวัง
๑.๕ ขอแสดงอารมณ โกรธ รัก ราเริง สนุกสนาน เศรา เพลิดเพลิน
๒. หลักการคิดในการยอความ
๒.๑ วิเคราะหประเภทของบทความนั้นๆ
๒.๒ วิเคราะหองคประกอบ
๒.๓ ตีความ บอกความหมายของคํา หาจุดประสงคของการเขียน
๒.๔ หาใจความสําคัญ มาเรียบเรียงใหสัมพันธกัน
๒.๕ เรียบเรียงขอความ โดยใชถอยคํา การผูกประโยค ใหเปนสํานวนของตัวเอง
๓. หลักการเขียนยอความ
๓.๑ อานเรื่องอยางนอย ๒ เที่ยว แลวจับใจความสําคัญใหได
๓.๒ หาสาระสําคัญ แยกสวนประกอบหรือสวนขยาย (พลความ) ออก
๓.๓ กําหนดสัดสวนของการยอความ ประมาณ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๕
๓.๔ ใชกลุมคําใหมที่มีความหมายเหมือนเดิมมาแทน เชน มีคําวา ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ก็ควรใชคําวา “พุทธบริษัทสี่”
๓.๕ คําพูดโตตอบกัน ใหยอความเขากัน ไมแยกกลาว และไมใช เครื่องหมายคํา
พูด หรือเครื่องหมายใดๆ
บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๔๑

๓.๖ ถามีสรรพนามบุรุษที่ ๑, ๒ ใหเปลี่ยนเปนบุรุษที่ ๓ ทั้งหมด
๓.๗ ถามีคําราชาศัพท ก็ใหคงไวเหมือนเดิม
๓.๘ บางตอนอาจใชคําสันธานชวย จะทําใหขอความกระชับขึ้น
๓.๙ ไมใชคํายอ หรืออักษรยอแทนการยอความ ควรใชคําเต็มเหมือนเดิม
๓.๑๐ เขียนตอเนื่องกันไป มีวรรคตอน แตไมควรมียอหนาใหม เวนแตขอความที่มี
ความสัมพันธตางกันก็ยอหนาได
๓.๑๑ ถาเปนบทรอยกรอง ใหยอเปนบทรอยแกว (ไมคง โคลง กลอน ไว)
รูปแบบการขึ้นตนของการเขียนยอความ
๑. ถาเปน นิทาน นิยาย ประวัติ ตํานาน วางรูปแบบและยอหนาดังนี้
ยอนิทานเรื่อง .................ของ..............จาก.....................ความวา....................................................
......................................................................................................................................................................
๒. ถาเปน แจงความ แถลงการณ คําสั่ง
ยอประกาศเรื่อง ..............ของ..............ลงวันที่...............ความวา....................................................
......................................................................................................................................................................
๓. ถาเปน จดหมาย สาร สาสน หนังสือราชการ (สาสน คําสั่ง)
ยอหนังสือราชการฉบับที่................ของ.................ถึง..............ลงวันที่...........ความวา....................
......................................................................................................................................................................
๔. ถาเปน รายงาน คําปราศรัย สุนทรพจน
ยอสุนทรพจน ของ.................เนื่องใน..................ที่................ณ วันที่ ...........ความวา .................
......................................................................................................................................................................
๕. ถาเปน คํากลอน คําบรรยาย ปาฐกถา ถอยแถลง
ย อ คํ า บรรยายของ.......................เรื่ อ ง.....................แก . ..............เนื่ อ งใน...................
ที่........................เวลา.........................ความวา.............................................................................................

๑๔๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๗.๑๕ หลักการเขียนวิเคราะห
วิเคราะห พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๓๐ ใหความหมายวา ใครครวญแยกออก
เปนสวนๆ โดยการพิจารณา หรือใครครวญดูจากใจความสําคัญในเรื่องวาตรงไหนมีความสําคัญมากนอย
เพียงใด จะนําไปใชประโยชนอยางบาง ในแงคณ
ุ ธรรมหรือในแงศลิ ปะความงามความไพเราะของเรือ่ ง แลว
แยกออกมาเปนสวนๆ หรือแยกเปนขอๆ ก็ได อาจสรุปหรือไมสรุปก็ไดวา มีขอดีขอเสียอยางไร

๗.๑๖ หลักการเขียนวิจารณ
วิจารณ พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๓๐ ใหความหมายวา ตัดสินสิ่งที่เปน
ศิลปกรรมและวรรณกรรมในเรือ่ งของความงาม ความไพเราะ วาดีอยางไร ติชม ตรวจตรา ใครครวญ สืบคน
ดังนั้นการวิจารณจึงใชคําสําคัญอยู ๓ คํา คือ ชม ติ เสนอแนะ หมายความวา กอนจะวิจารณเรื่องใด ควร
พิจารณาดูวามีขอดีอะไรบาง แยกออกมาเหมือนวิเคราะห แลวชมยกยองสรรเสริญหรือหาขอบกพรองที่
ควรติเพื่อกอ ไมใชติเพื่อทําลาย แลวแสดงขอเสนอแนะวา ควรเปนอยางไร นาจะทําอยางไร จึงจะเกิด
ประโยชนสูงสุด สมารถกําหนดไดวา มีประโยชนมาก หรือมีประโยชนนอย

๗.๑๗ ตัวอยางคําที่ไมสุภาพและคําสุภาพ ๑๐๐ คํา
(รายละเอียดใน ภาคผนวก บทที่ ๗)
๗.๑๘ ตัวอยางประโยคหรือขอความที่เปลี่ยนคําภาษาพูดเปนภาษาเขียน ๕๐ คํา
(รายละเอียดใน ภาคผนวก บทที่ ๗)
๗.๑๙ ตัวอยางคําที่ใชลักษณนามถูกตอง
(รายละเอียดใน ภาคผนวก บทที่ ๗)
๗.๒๐ ภาษาวิบัติ
จากเว็บไซตวิกิพีเดีย รวบรวมภาษาวิบัติไว ดังนี้
๑. ความหมาย
คําวาวิบตั ิ มาจากภาษาบาลี แปลวา พินาศฉิบหาย หรือความเคลือ่ นทําใหเสียหาย และ
คําวา อุบัติ เปนภาษาบาลีเชนกันแปลวา เกิดขึ้น
บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๔๓

ภาษาวิบัติ หรือ ภาษาอุบัติ เปนคําเรียกภาษาไทยที่มีการดัดแปลง ไมตรงกับภาษา
มาตรฐานตามหลักภาษาไทยในการพูด การเขียนสะกดคํา เปนคําที่ไมอยูในพจนานุกรม
ปจจุบันเด็กไทยใหความสําคัญกับการเรียนภาษาไทยนอยลง แตจะไปเนนภาษาอื่น วิชา
อื่นๆ มากกวาภาษาไทย ภาษาเหลานี้นอกจากจะวิบัติทางการเขียนแลวยังวิบัติในความหมาย และเสียง
สําเนียงพูดก็วิบัติดวย
๒. ที่มาของภาษาไทยวิบัติ
ภาษาวิบตั ิ เปนภาษาทีน่ ยิ มใชในหมูว ยั รุน ปจจุบนั มีจดุ เริม่ ตนจากการสงขอความสัน้ ๆ ทาง
โทรศัพท การสงอีเมล การสนทนาออนไลน การสงไลน และทางอินเตอรเน็ต วัยรุนจึงนิยมใชกันมาก หาก
วัยรุนทราบที่มาของภาษาวิบัตินี้อาจจะละอายใจไมอยากใชตอไปก็ได คือ ภาษาวิบัตินี้เริ่มตนมาจากการ
ตอรองคาตัวของ โสเภณี
นิธิ เอี่ยวศรีวงศ วาภาษาวิบัติเปนการเปลี่ยนแปลงของภาษา ผูใหญในสังคมไทยไมชอบ
แมภาษาจะมีการเปลีย่ นแปลงอยูเ สมอ แตผใู หญไมชอบใหมกี ารเปลีย่ นแปลงใหเหตุผลวาภาษาไทยไมควร
เปลี่ยนแปลง เพราะเปนภาษาประจําชาติไทย มีความศักดิ์สิทธิ์ นิธิเห็นวาเปนเหตุผลทางไสยศาสตรไม
คอยนาฟง แตปญ
 หาอยูท กี่ ารใชภาษาไทยไมคอ ยมีประสิทธิภาพทัง้ ไวยากรณ การออกเสียง การเขียน และ
การพูด จึงเปนเหตุใหเกิด ภาษาวิบัติ
๓. ลักษณะของภาษาไทยวิบัติ แบงเปนหมวดหมูดังนี้
๑) คําที่สะกดผิดไดงาย เชน
ภาษาวิบัติ
ภาษาไทยที่ถูกตอง
สนุเกอร
สนุกเกอร
โนตบุก
โนตบุก
๒) คําสะกดผิดเพื่อใหแปลกตา เชน
นู
หนู
ชะมะ, ชิมิ
ใชไหม
ชะ, ใชปะ, ใชเปลา
ใชหรือเปลา
มวากกกก
มาก
ปะ, ปาว, ปลาว
เปลา
คัย, ไค, ครัย
ใคร
เตง, ตะเอง
ตัวเอง
เกา, เกาท
เขา
เทอ, เทอร
เธอ

๑๔๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชั้น, ชาน
ฉัน
คะ, คระ
คา, คะ
คราบ, คับ คัฟ คราฟ
ครับ
บระ
พระ
วาน
วัน
จิง
จริง
กํา
กรรม
๓) คําที่สะกดผิดเพื่อแสดงอารมณ
เปงราย, เปนรัย, เปงรัย
เปนอะไร
ทามมาย, ทามมัย
ทําไม
จังรุย, จังเยย, จุงเบย
จังเลย
บองตง
บอกตรงๆ
นิสนึง, นิสนุง
นิดนึง
คีบับ, เคบับ
คือแบบ
นามคาน
นารําคาญ
นารอคอา
นารักอะ
ฝุดๆ
สุดๆ
มะรู
ไมรู
ไรเหรอ, ไรหรา, ไรเหลอ, อาไยหยอ อะไรหรือ
อัลไล
อะไร
หยั่มมา
อยามา
ขออําไพ
ขออภัย
ไรแว
อะไรวะ
โอปะเตง
โอเคหรือเปลาตัวเอง

บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๔๕

๑๔๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาคผนวก

ภำคผนวก บทที่ ๑ หลักภำษำและกำรใช้ภำคผนวก
ภำษำไทย ๑๔๗

๑๔๘ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

ภาคผนวก
บทที่ ๑

ภำคผนวก บทที่ ๑ หลักภำษำและกำรใช้ภำษำไทย ๑๔๙

๑๕๐ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

๑.๗ สํานวนไทย
สํานวน
ไก่กินข้ำวเปลือก
ไก่แก่แม่ปลำช่อน
ไก่งำมเพรำะขนคนงำมเพรำะแต่ง
ไก่ได้พลอย
ไก่ตำฟำง
ไก่รองบ่อน
ไก่หลง
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นตีนไก่
ไก่อ่อน
กินน�้ำตำ
กินน�้ำใต้ศอก
บุญมำวำสนำส่ง
บุญท�ำกรรมแต่ง
ทองแผ่นเดียวกัน
ปำกปลำร้ำ
ปำกไม่สิ้นกลิ่นน�้ำนม
ปำกปรำศรัยใจเชือดคอ
ปำกว่ำตำขยิบ
ปำกหวำนก้นเปรี้ยว
ปลำข้องเดียวกัน
ปลำติดหลังแห, ปลำติดร่ำงแห
ปลำหมอตำยเพรำะปำก
ผีเข้ำผีออก
ผีซ�้ำด�้ำพลอย
ผีถึงป่ำช้ำ
ผีบ้ำนไม่ดีผีป่ำก็พลอย
วัวลืมตีน
วัวพันหลัก
วัวหำยล้อมคอก

ความหมาย
กินสินบน
หญิงค่อนข้ำงมีอำยุ มีมำรยำ มีเล่ห์เหลี่ยม
พูดเปรียบเทียบชมคนที่รู้จักแต่งตัว
คนไม่เห็นคุณค่ำของสิ่งที่มีค่ำ
หญิงสำวที่หลงทำง
ผู้ที่อยู่ในฐำนะตัวส�ำรอง
หญิงสำวที่หลงทำง (ใช้กับหญิงโสเภณี)
ต่ำงฝ่ำยต่ำงรู้ควำมลับของกันและกัน
อ่อนหัด ยังไม่ช�ำนำญ
ร้องไห้
จ�ำต้องยอมเปนรอง
เมื่อมีบุญ อ�ำนำจวำสนำก็มำเอง
บุญหรือบำปที่ท�ำไว้แต่ชำติก่อน เปนผลถึงชำตินี้
เกี่ยวดองกันโดยกำรแต่งงำน
ชอบพูดค�ำหยำบ ปำกไม่ดี พูดไม่เพรำะ
ยังเปนเด็ก
พูดดีแต่ใจคิดร้ำย
พูดอย่ำงหนึ่งแต่ท�ำอย่ำงหนึ่ง
พูดจำอ่อนหวำนแต่ไม่จริงใจ
อยู่ร่วมกัน พวกเดียวกัน
พลอยได้รับเครำะห์ร่วมกับผู้อื่น
คนพูดพล่อยจนได้รับอันตรำย
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ำย
ถูกซ�้ำเติมเมื่อพลำดพลั้ง
ยอมท�ำเพรำะไม่มีทำงเลือก
คนในบ้ำนช่วยให้คนนอกบ้ำนเข้ำมำท�ำควำมเสียหำย
ได้ดีแล้วลืมตัว
ย้อนกลับเข้ำหำที่เริ่มต้น
ของหำยแล้วจึงคิดปองกัน

ภำคผนวก บทที่ ๑ หลักภำษำและกำรใช้ภำษำไทย ๑๕๑

คําพังเพย
คบคนให้ดูหน้ำซื้อผ้ำให้ดูเนื้อ

ความหมาย
(ตีควำมเข้ำกับเรื่องที่พูด)

เดินตำมผู้ใหญ่หมำไม่กัด
ตักน�้ำใส่กะโหลกชะโงกดูตัว
พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียต�ำลึกทอง
รักดีหำมจั่วรักชั่วหำมเสำ
รักสนุกทุกข์ถนัด
รักง่ำยหน่ำยเร็ว
เสียน้อยเสียยำกเสียมำกเสียง่ำย

สุภาษิต
เข้ำเถื่อนอย่ำลืมพร้ำ
คบคนพำลพำลพำไปหำผิด
คบบัณฑิตบัณฑิตพำไปหำผล
น�้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ
ไฟในอย่ำน�ำออก ไฟนอกอย่ำน�ำเข้ำ
ไปเรือนท่ำนอย่ำนั่งนำน
เมื่อน้อยให้เรียนวิชำ ให้หำสินเมื่อใหญ่
อย่ำใฝ่สูงเกินศักดิ์
รักนวลสงวนตัว
รักลูกให้ถูกทำง
รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

๑๕๒ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

ความหมาย
(ตีควำมตำมประโยคที่พูด)

ศัพท์ที่ใช้สําหรับพระภิกษุ
คําไทย
กิน
กินอำหำรเช้ำ
กินอำหำรกลำงวัน
กินยำ
โกนผม
โกนหนวด
ของถวำยพระสงฆ์
ขอให้
ขอร้องให้กระท�ำ
ค�ำขึ้นต้นจดหมำย
ค�ำปฏิสันถำร
ค�ำรับ
เจ้ำค่ะ
ค�ำแทนตัวพระ เวลำพูด
ค�ำปฏิสันถำรกับฆรำวำส เวลำพูด
ฆรำวำสกล่ำวปฏิสันถำรกับพระ
เงิน
จดหมำย
แจ้งให้สงฆ์ทรำบ
เชิญ
ซักย้อมผ้ำ
ตำย
แต่งตัว
ถวำยของแด่พระสงฆ์
ถ่ำยอุจจำระ
ที่นั่ง
ที่อยู่

คําที่ใช้กับพระสงฆ์
ฉัน
ฉันเช้ำ
ฉันเพล
ฉันยำ
ปลงผม
ปลงหนวด
ไทยธรรม
ขอถวำย
อำรำธนำ, นิมนต์
ขอนมัสกำร หรือ กรำบเรียน (ฆรำวำสใช้)
ขอเจริญพร เจริญพรมำยัง... (พระสงฆ์ใช้)
ขอถวำยพระพร (พระสงฆ์ใช้กับพระรำชำ, รำชวงศ์)
นมัสกำร (ฆรำวำสใช้กับพระ)
เจริญพร (พระสงฆ์ใช้กับฆรำวำส)
ขอรับ, ขอรับกระผม, ครับผม, ครับ (โยมใช้กับพระ)
เจ้ำข้ำ, เจ้ำค่ะ, ค่ะ, จะ (โยมหญิงใช้กับพระ)
อำตมำ, อำตมภำพ
เจริญพร
นมัสกำร
ปจจัย
ลิขิต
เผดียงสงฆ์
นิมนต์
สุผ้ำ
มรณภำพ
ครองผ้ำ, ห่มจีวร
ประเคน
ไปถำน
อำสนะ
กุฏิ, กุฎี, กุฏฏิ

ภำคผนวก บทที่ ๑ หลักภำษำและกำรใช้ภำษำไทย ๑๕๓

คําไทย
นอน
บอก
บอก
ญำติผู้ใหญ่
บิดำ
มำรดำ
บุรุษผู้นับถือพระพุทธศำสนำ
สตรีผู้นับถือพระพุทธศำสนำ
ป่วย
พระเจ้ำแผ่นดิน
พระเจ้ำแผ่นดิน
รับเชิญ
ลำ
ส้วม
ไหว้
ให้
อำบน�้ำ
อำหำรเช้ำ
อำหำรกลำงวัน

๑๕๔ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

คําที่ใช้กับพระสงฆ์
จ�ำวัด
ถวำยพระพร (พระใช้กับพระรำชำ หรือเจ้ำนำย)
เจริญพร
โยม
โยมผู้ชำย
โยมผู้หญิง
อุบำสก
อุบำสิกำ
อำพำธ
สมเด็จพระบรมบพิตร หรือ พระรำชสมภำรเจ้ำ
บพิตรพระรำชสมภำร, มหำบพิตร
รับนิมนต์
กรำบลำ (ใช้กับพระสงฆ์ที่นับถือ)
ถำน
นมัสกำร
ถวำย
สรงน�้ำ
ภัตตำหำรเช้ำ
ภัตตำหำรเพล

คําไทย

ศัพท์ที่ใช้สําหรับสมเด็จพระสังฆราช

โกนผม

ปลงพระเกศำ

โกนหนวด

ปลงพระมัสสุ

กิน

เสวย

ขอ

ขอประทำน

ให้ (แด่พระสังฆรำช)

ขอประทำนถวำย

ขออนุญำต

ขอประทำนพระอนุญำต

ค�ำสอน

พระโอวำท

จดหมำย

ลำยพระหัตถ์

พูด

ตรัส, ด�ำรัส, รับสั่ง

ตำย

สิ้นพระชนม์

แต่งตัว

ทรงสบง, ทรงจีวร

ธรรมำสน์

พระแท่น

นอน

บรรทม

นิมนต์ไป

กรำบทูลเชิญเสด็จ

ค�ำสั่ง

พระบัญชำ

จดหมำย

พระลิขิต

ป่วย

ประชวน

รับเชิญ

ทรงรับนิมนต์

ลำ

กรำบลำ

ให้ (พระสังฆรำชให้)

ประทำน

บอก

ถวำยพระพร (พระสังฆรำชใช้กับพระรำชำ)

หมายเหตุ สมเด็จพระสังฆรำชใช้รำชำศัพท์

อย่ำงเดียวกับพระองค์เจ้ำที่เปนพระรำชนัดดำ

ภำคผนวก บทที่ ๑ หลักภำษำและกำรใช้ภำษำไทย ๑๕๕

หลักเกณฑ์การเขียนจดหมายถึงพระสงฆ์
๑. ผู้รับ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ค�ำขึ้นต้น

ขอประทานกราบทูล

สรรพนาม

ข้าพระพุทธเจ้า, ใต้ฝ่าพระบาท

ค�ำลงท้าย
การจ่าหน้าซอง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ขอประทานกราบทูล.......(ระบุพระนาม)
๑. ผู้รับ

สมเด็จพระสังฆราช

ค�ำขึ้นต้น

กราบทูล......

สรรพนาม

(ชาย) เกล้ากระหม่อม (หญิง) เกล้ากระหม่อมฉัน

ค�ำลงท้าย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

การจ่าหน้าซอง

กราบทูล.........(ระบุพระนาม)
๑. ผู้รับ

สมเด็จพระราชาคณะ, รองสมเด็จพระราชาคณะ

ค�ำขึ้นต้น

นมัสการ

สรรพนาม
ค�ำลงท้าย

กระผม, ดิฉัน, พระคุณเจ้า
ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

การจ่าหน้าซอง

นมัสการ
๑.ผู้รับ

พระราชาคณะ

ค�ำขึ้นต้น

นมัสการ

สรรพนาม

กระผม, ดิฉัน, พระคุณท่าน

ค�ำลงท้าย

ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

การจ่าหน้าซอง

นมัสการ
๑.ผู้รับ

พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป

ค�ำขึ้นต้น

นมัสการ

สรรพนาม

ผม, ดิฉัน, ท่าน

ค�ำลงท้าย

ขอนมัสการด้วยความเคารพ

การจ่าหน้าซอง

นมัสการ

หมายเหตุ ส�ำหรับค�ำสรรพนามที่ใช้ในการพูดกับพระสงฆ์ ก็ยังคงใช้เหมือนสรรพนามในการเขียนจดหมาย ในกรณีที่
พระภิกษุสามเณรพูดกับพระเจ้าแผ่นดิน ใช้ค�ำแทนตัวเองว่า อาตมภาพ ใช้ค�ำแทนพระเจ้าแผ่นดินว่า สมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจ้า หรือในฐานะธรรมดา ใช้ว่า บพิตรพระราชสมภาร หรือ มหาบพิตร ใช้ค�ำลงท้ายทุกตอนว่า ถวาย
พระพร.................................................
(ราชาศัพท์ และพระราชประวัติฯ รศ.วิเชียร เกษประทุม : ๑๐๔ - ๑๐๙)

๑.๑๑ คําภาษาบาลีที่นํามาใช้ในภาษาไทย
ที่

คําภาษาบาลีที่นํามาใช้ในภาษาไทย
คําภาษาบาลี

คงรูป

เปลี่ยนรูป

๑

กตัญู

กตัญู

รู้คุณ

๒

กำล

กำล

เวลำ

๓

กำญจน

กำญจน

๔

กุมำร

กุมำร

เด็กชำยเล็กๆ

๕

กุมำรี

กุมำรี

เด็กหญิงเล็กๆ

๖

กุล

กุละ

ตระกูล

๗

ขันติ ขันตี

ขันติ ขันตี

ควำมอดทน

๘

ครุ

ครุ

๙

คณ

คณะ

๑๐

จักขุ

จักษุ

ดวงตำ

๑๑

จันท

จันทร์, จันทรำ

พระจันทร์

๑๒

เจตนำ

เจตนำ

เจตน์

ควำมคิด

๑๓

ฉวิ

ฉวี (หวี)

ผิวพรรณ

๑๔

ชน

ชน

ชนะ คน

๑๕

ชล

ชล

น�้ำ

๑๖

ตำรำ

ดำรำ

ดำว

๑๗

เตช

เตชะ

ไฟ เดช อ�ำนำจ

๑๘

ตัณหำ

ตัณหำ

ควำมอยำก

๑๙

ทำรก

ทำรก

เด็กชำยเล็กๆ

๒๐

ทำริกำ

ทำริก

เด็กหญิงเล็กๆ

๒๑

ทูต

ทูต

ผู้รับใช้ไปเจรจำแทน

๒๒

เทว, เทวำ, เทพ

เทว, เทวำ, เทพ

เทวดำ

๒๓

ทิวำ

ทิวำ

กลำงวัน

กำญจนะ, กำญจนำ

ครู

ความหมาย

ทอง

ผู้สอน หนัก
หมู่ กลุ่ม

ภำคผนวก บทที่ ๑ หลักภำษำและกำรใช้ภำษำไทย ๑๕๗

ที่

คําภาษาบาลีที่นํามาใช้ในภาษาไทย
คําภาษาบาลี

คงรูป

เปลี่ยนรูป

ความหมาย

โทษ, โทษะ

ควำมโกรธ ควำมผิด

๒๔

โทสะ

๒๕

ธำรำ

ธำรำ

น�้ำ

๒๖

ธำนี

ธำนี

เมือง

๒๗

ธน

ธน

เงิน ธนบัตร

๒๘

นร

นร

คน

๒๙

นำรี

นำรี

ผู้หญิง

๓๐

นิธิ

นิธิ

ขุมทรัพย์

๓๑

นุช

นุช

น้อง

๓๒

ปุริโส

บุรุษ

ผู้ชำย

๓๓

ปตำ

บิดำ

พ่อ

๓๔

ปณฑิต

บัณฑิต

นักปรำชญ์, ผู้รู้

๓๕

ปำลี

บำลี

ผู้รักษำ

๓๖

ปย

ปยะ

๓๗

ปฐวี

ปฐวี

๓๘

เปนที่รัก
ปฐพี

แผ่นดิน

ปุรำณ

โบรำณ

เก่ำแก่

๓๙

ปวร

บวร

ประเสริฐ

๔๐

ปรม

บรม

อย่ำงยิ่ง, ที่สุด

๔๑

ปญจ

เบญจะ

ห้ำ

๔๒

ปญญำ

ปญญำ

๔๓

ปณหำ

ปณหำ

๔๔

ปโยชนะ

๔๕

ปโยค

๔๖

ปชำ

๑๕๘ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

ปรม

ปญญำ
ปณหำ, บัญหำ
ประโยชน์

ปโยค

ประโยค
ประชำ

ค�ำถำม, สงสัย

ที่

คําภาษาบาลีที่นํามาใช้ในภาษาไทย
คําภาษาบาลี

คงรูป

เปลี่ยนรูป

ความหมาย

๔๗

พรหม

พรหม

๔๘

วีส, เวส

เพส

๒๐

๔๙

พุทโธ

๕๐

ภริยำ

๕๑

เภท

๕๒

ภำส

๕๓

ภย

ภัย

๕๔

เมธำ

เมธำ

๕๕

เมธี

เมธี

๕๖

มำตำ

๕๗

มน

มน

๕๘

มโน

มโน

๕๙

ยุว

ยุวะ

เยำว์

๖๐

มำตำ

มำตำ

มำรดำ

๖๑

รำชำ

รำชำ

๖๒

รตน

รัตนะ

๖๓

รัตติ

๖๔

รำค

รำคะ

๖๕

รำหุล

รำหุล

๖๖

โรโค

โรคะ, โรคำ

๖๗

ลัทธิ

ลัทธิ

๖๘

โลภ

โลภะ, โลภ

๖๙

วร

วร

พุทธะ
ภรรยำ
เภทะ
ภำษำ

มำรดำ

รำตรี

โรค

พระ

ภำคผนวก บทที่ ๑ หลักภำษำและกำรใช้ภำษำไทย ๑๕๙

ที่

คําภาษาบาลีที่นํามาใช้ในภาษาไทย
คําภาษาบาลี

คงรูป

เปลี่ยนรูป

๗๐

วิชำ

วิชำ

วิทยำ

๗๑

วิชชำ

วิชชำ

๗๒

วิชัย

วิชัย

๗๓

วชิระ

๗๔

วิหำร

๗๕

วิปำก

๗๖

วิมุตติ

วิมุตติ

วิมุติ

๗๗

วิชำญ

วิชำญ

พิชำญ

๗๘

วิสุทธิ

วิสุทธิ์

พิสุทธิ์

๗๙

วิเวก

วิเวก

๘๐

วำรี

วำรี

๘๑

วจี

วจี

๘๒

วินย

วินัย

๘๓

วิญู

วิญู

๘๔

เสฏฐี

เศรษฐี

๘๕

สำลำ

ศำลำ

๘๖

สิลำ

ศิลำ

๘๗

สุข

๘๘

สุวัณณ

๘๙

สระ

สระ

๙๐

สำวก

สำวก

๙๑

สังฆ

สงฆ์

๙๒

สำมี

สำมี

๑๖๐ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

ควำมตรัสรู้ธรรมชั้นสูง
พิชัย
วิเชียร, เพชร

วิหำร

พิหำร
วิบำก

สุขะ

ความหมาย

วำจำ

สุข
สุวรรณ

ที่

คําภาษาบาลีที่นํามาใช้ในภาษาไทย
คําภาษาบาลี

คงรูป

๙๓

สันติ

สันติ

๙๔

สนธิ

สนธิ

๙๕
๙๖

หัตถี

หัตถี

๙๗

อำจำริย, อำจริย
อัคคี

อัคคี

๙๘

อริ

อริ

๙๙

อัจฉรำ

อัจฉรำ

๑๐๐

อำรำธนำ

อำรำธนำ

๑๐๑

โอชำ

โอชำ

๑๐๒

อิทธิ

อิทธิ

๑๐๓

อังค

องค์

๑๐๔

อุทร

อุทร

๑๐๕

อรหันต์

อรหันต์

๑๐๖

อำวุโส

อำวุโส

๑๐๗

เอก

เอก

๑๐๘

อักขร

๑๐๙

อัคร

อัคระ

๑๑๐

อุทำหรณ

อุทำหรณ์

๑๑๑

อุเปกขำ

๑๑๒

อุปมำ

อุปมำ

๑๑๓

อุปมย

อุปมัย

๑๑๔

อุทย

อุทัย

๑๑๕

อุทำน

อุทำน

เปลี่ยนรูป

ความหมาย

อำจำรย์

ฤทธิ์

อักษร

อุเบกขำ

ภำคผนวก บทที่ ๑ หลักภำษำและกำรใช้ภำษำไทย ๑๖๑

ที่

คําภาษาบาลีที่นํามาใช้ในภาษาไทย
คําภาษาบาลี

คงรูป

เปลี่ยนรูป

๑๑๖

อุทิส

อุทิศ

๑๑๗

อุตตร

อุดร

๑๑๘

อุตม

อุดม

๑๑๙

อัตตำ

อัตตำ

๑๒๐

อำตม

อัตตำ

๑๖๒ ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

ความหมาย

ภาคผนวก
บทที่ ๗

ภาคผนวก บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๖๓

๑๖๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๗.๑๗ ตัวอยางคําที่ไมสุภาพและคําสุภาพ
คําไมสุภาพ
กลวยไข
กลวยบวชชี
กะป
ขี้
ขี้กลาก
ขี้เกลื้อน
ขี้ควาย, ขี้ดิน
ขี้ผึ้ง
ขี้เรื้อน
ขี้สัตว
ขนมขี้หนู
ขนมจีน
ขนมเทียน
ขนมใสไส
ตากแดด
ควาย
วัว, งัว
ดอกสลิด
ผักบุง
ดอกซอนชู
ดอกมะลิ
ดอกยี่หุบ
ดอกนมแมว
ดอกลั่นทม
ดอกขี้เหล็ก
ตนพุงดอ
ตนทองหลาง
ตนทองกวาว
ตนตําแย

คําสุภาพ
กลวยเปลือกบาง
นารีจําศีล
เยื่อเคย
อุจจาระ
โรคกลาก
โรคเกลื้อน
มูลควาย, มูลดิน
สีผึ้ง
โรคเรื้อน
มูลสัตว
ขนมทราย
ขนมเสน
ขนมบัวสาว
ขนมสอดไส
ผึ่งแดด
กระบือ
โค
ดอกขจร
ทอดยอด
ดอกซอนกลิ่น
ดอกมัลลิกา
ดอกมณฑาขาว
ดอกถันวิฬาร
ลั่นทม
ดอกเหล็ก
ตนหนามรอบขอ
ตนปาริชาต
ตนปาริฉัตร
ตนอเนกคุณ

คําไมสุภาพ
ตีน
แตงโม
ถั่วงอก
ถั่วดําตมหวาน
เถาหัวลิง
เถาตูดหมา
เถายานาง
เถาหมามุย
ที่หา
ที่หก
ปลาชอน
ปลาสลิด
ปลาไหล
ปลารา
ปลาลิ้นหมา
ปลิง
ผักกระเฉด
ผักอีนูน
ฟกทอง
แมว
มะเขือกะหําแพะ
ลูกขี้กา
ลิง
สัตวขี้
สากกระเบือ
ไสเดือน
หัวปลี
อีเลิ้ง
ออกลูก

คําสุภาพ
เทา
ผลิอุลิด
ถั่วเพาะ
จรกาลงสรง
เถาศีรษะวานร
เถากระพังโหม
เถาวัลยเขียว
เถามุย
ครบหา
ครบหก
ปลาหาง
ปลาใบไม
ปลายาว
ปลามัจฉะ
ปลาลิ้นสุนัข
ชัลลุกา
ผักรูนอน
ผักนางนูน
ฟกเหลือง
วิฬาร, วิฬาร
มะเขือเผา
ผลมูลกา
วานร
สัตวถายมูล
ไมตีพริก
รากดิน
ปลีกลวย
นางเลิ้ง
คลอดบุตร

ภาคผนวก บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๖๕

คําไมสุภาพ
ตนเถานมชาง
ใสบาตร
ใสหมวก
ใสเสื้อ
ใสแหวน
ใสรองเทา
ใสกําไล
ใสปน
ใสดุม
ใสสรอย, ใสจี้
ใสโซ, ใสตรวน
ใสขื่อ, ใสคา
ใสคุก
ใสตะราง
ใสเลา, ใสกรง
ใสหมอ, ใสไห
ใสขวด
ใสคลัง
ใสหีบ, ใสตู, ใสถุง
ใสยุง
ใสฉาง

คําสุภาพ
ตนเถาถันหัตถินี
ตักบาตร
สวมหมวก
สวมเสื้อ
สวมแหวน
สวมรองเทา
สวมกําไล
ปกปน
ขัดดุม
ผูกสรอย, ผูกจี้
จําโซ, จําตรวน
จําขื่อ, จําคา
จําคุก, สงจํา, ขังคุก
ขังตะราง
ขังเลา, ขังกรง
กรอกหมอ, กรอกไห
กรอกขวด
สงคลัง, เขาคลัง
เขาหีบ, เขาตู, เขาถุง
ขึ้นยุง
ขึ้นฉาง

๑๖๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คําไมสุภาพ
ออกลูก (สัตว)
ใสเรือ, ใสรถ
ใสชาง, ใสเกวียน
ใสตาง
ใสกระบุง
ใสตะกรา
ใสกุญแจ
ใสกลอน
ตักนํ้าใสตุม, ถัง
ใสหมุดแผง
ใสหมุดตรึง
ใสหมุดขัด
ใสยา
บวนใสกระโถน
คนปวย
คุณสวย
คุณดวย
หัว
เตา
หมอตําแย
หอยอีรม

คําสุภาพ
ตกลูก
บรรทุกเรือ
บรรทุกชาง
บรรทุกตาง
ไวในกระบุง
ไวในตะกรา
ลั่นกุญแจ
ลั่นกลอน
ขังตุม, ขังถัง
สอดหมุด
ตรึงหมุด
ขัดหมุด
ทายา, ปดยา, พอกยา
บวนลงกระโถน
คนเจ็บ คนไข
คุณงาม
คุณอีกคนหนึ่ง
ศีรษะ
จิตรจุล
หมอผดุงครรภ
หอยนางรม

๗.๑๘ ตัวอยางประโยคหรือขอความที่เปลี่ยนคําภาษาพูดเปนภาษาเขียน ๕๐ คํา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ประโยคภาษาพูด
สมพรเคาจะไปเที่ยวเชียงใหม
เธอจะไปทํางานจริงๆ รึ
ไมตองใชเงินซักบาท
เรื่องนี้เธอรูแลวใชมั้ย
วันนี้มีคนมาวัดเยอะแยะเลย
ฉันชอบดูหนังเรื่องผีๆ
แปดโมงเชาเจอกันครับ
ปากกาดามนี้ราคาเทาไหร
แมอยากใหผมเรียนจบปริญญา
เมื่อรูยังงี้แลวเธอยังจะทําอีกเหรอ

เปลี่ยนเปนประโยคภาษาเขียน
สมพรเขาจะไปเที่ยวเชียงใหม
เธอจะไปทํางานจริงๆ หรือ
ไมตองใชเงินสักบาท
เรื่องนี้เธอรูแลวใชไหม
วันนี้มีคนมาวัดจํานวนมาก
ฉันชอบดูภาพยนตรเรื่องผีๆ
แปดนาฬกาพบกันครับ
ปากกาดามนี้ราคาเทาไร
แมประสงคใหผมเรียนจบปริญญา
เมื่อรูอยางนี้แลวเธอยังจะทําอีกหรือ

๑๑ บานกํานันหลังเบอเริ่ม

บานกํานันหลังใหญมาก

๑๒ คุณพอซื้อคอมใหผมแลว

คุณพอซื้อคอมพิวเตอรใหผมแลว

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

เธอทําอยางไรคุณปูจึงรักเธอมาก
หลอนไมควรทําอยางนั้นอีกตอไป
เด็กวัยรุนขับรถจักรยานยนตเร็วมาก
บานเรามีรถโดยสารประจําทางวิ่งผานมาก
เราไมควรดูโทรทัศนทั้งวัน

เธอทํายังไงคุณปูจึงรักเธอมาก
หลอนไมควรทําอยางงั้นอีกตอไป
เด็กวัยรุนขับรถเครื่องเร็วมาก
บานเรามีรถเมลวิ่งผานมาก
เราไมควรดูทีวีทั้งวัน

๑๘ ฉันชอบนอนหองแอรมาก

ฉันชอบนอนหองปรับอากาศมาก

๑๙ สมัยนี้มีแบงกปลอมมาก
๒๐ คุณลุงมีลูกหลายคน

สมัยนี้มีธนบัตรปลอมมาก
คุณลุงมีบุตรหลายคน

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ทุกคนควรขยันทํางานอยาเกียจคราน
เวลารับประทานอาหารควรเคี้ยวใหละเอียด
ตํารวจจับใหไปเสียคาปรับที่สถานีตํารวจ
คุณยายอาเจียนในรถบอยๆ
กลางคืนฉันตื่นมาปสสาวะบอยมาก

ทุกคนควรขยันทํางานอยาขี้เกียจ
เวลากินอาหารควรเคี้ยวใหละเอียด
ตํารวจจับใหไปเสียคาปรับที่โรงพัก
คุณยายอวกในรถบอยๆ
กลางคืนฉันตื่นมาฉี่บอยมาก

๒๖ อาทิตยหนาเขาหยุดทํางาน

สัปดาหหนาเขาหยุดทํางาน

๒๗ เรื่องนี้เกมไปนานแลว

เรื่องนี้จบไปนานแลว

ภาคผนวก บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๖๗

ที่
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

ประโยคภาษาพูด
เธอจับไดเบอรอะไร
ฉันชอบดูกีฬาลูกหนัง
เรื่องนี้จิ๊บจอยสําหรับฉัน
ฉันซื้อผักมา ๔ โล
เขาเปนคนขี้ตืดมาก
เธอแตงตัวจาบจริงๆ
โชเฟอรคนนี้ขับรถดีมาก
ฉันอยากจะเจอหนาเธอมาก
รอฉันแปบเดียวนะครับ
เดี๋ยวนี้เด็กไทยกาวไกลมาก
ฉันอยากไปศึกษาตอที่เมืองนอก
เรื่องจบเพียงแคนี้ครับ
เดินทางโดยเครื่องบินถึงไวมาก
เจาหนาที่ทํางานอืดอาดมาก
พรุงนี้เจอกับผมใหมครับ
ทํางานอีกหนอยเดียวก็เสร็จแลว
ขอสอบภาษาไทยกลวยมาก
ขอสอบชุดนี้หินจริงๆ
เขาตื่นตั้งแตไกโห
อาหารมื้อนี้อรอยจัง
เดินไวๆ ถึงที่หมายกอน
สมชายใชรถถีบมาทํางาน
โรงหนังนี้คนแนนทุกวัน

๑๖๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เปลี่ยนเปนประโยคภาษาเขียน
เธอจับไดหมายเลขอะไร
ฉันชอบดูกีฬาฟุตบอล
เรื่องนี้เล็กนอยสําหรับฉัน
ฉันซื้อผักมา ๔ กิโลกรัม
เขาเปนคนตระหนี่มาก
เธอแตงตัวทันสมัยจริงๆ
พนักงานขับรถคนนี้ขับรถดีมาก
ฉันอยากจะพบหนาเธอมาก
รอฉันสักครูเดียวนะครับ
ปจจุบันนี้เด็กไทยกาวไกลมาก
ฉันอยากไปศึกษาตอที่ตางประเทศ
เรื่องจบเพียงเทานี้ครับ
เดินทางโดยเครื่องบินถึงเร็วมาก
เจาหนาที่ทํางานชามาก
พรุงนี้พบกับผมใหมครับ
ทํางานอีกเล็กนอยก็เสร็จแลว
ขอสอบภาษาไทยงายมาก
ขอสอบชุดนี้ยากจริงๆ
เขาตื่นตั้งแตเชาตรู
อาหารมื้อนี้อรอยมาก
เดินเร็วๆ ถึงที่หมายกอน
สมชายใชรถจักรยานสองลอมาทํางาน
โรงภาพยนตรนี้คนแนนทุกวัน

๗.๑๙ ตัวอยางคําที่ใชลักษณนามถูกตอง
คํา

ที่

ลักษณนาม

ที่

คํา

ลักษณนาม

๑

กงจักร, กงลอ

กง, วง

๒๔ กะละมัง, กะโล

ใบ, ลูก

๒

กฎหมาย

ฉบับ

๒๕ กังหัน

ตัว

๓

กบไสไม

ตัว

๒๖ กันสาด

ดาน, อัน

๔

กบเหลาดินสอ

ตัว, อัน

๒๗ กุญแจ (เครื่องมือ)

อัน, ตัว, ชุด

๕

กรง

กรง, ลูก, ใบ

๒๘ กุญแจ (ลูก)

ดอก, ลูก

๖

กรงขัง

กรง

๒๙ กุญแจ (แม)

แม, ตัว

๗

กรด (สารเคมี)

ตัว

๓๐ กุญแจมือ

คู

๘

กรมธรรม

ฉบับ

๓๑ ขนมครก

ฝา, คู

๙

กรรไกร

เลม

๓๒ ขนมจีน

จับ, หัว

๑๐ กรวย

กรวย, อัน

๓๓ ขบวน

ขบวน

๑๑ กระจก

แผน

๓๔ ขมิ้น

แงง, หัว

๑๒ กระจกเงา

บาน

๓๕ ขลุย

เลา

๑๓ กระจัง (ลาย)
๑๔ กระจับ (นักมวย)

ตัว, แถว, แผน

๓๖ ขวาน

เลม

อัน

๓๗ ขอหา

กระทง

๑๕ กระจับป

คัน

๓๘ ขาวตมมัด

กลีบ, มัด

๑๖ กระเชา, กระทะ

ใบ, ลูก

๓๙ ขาวตอก

ดอก

๑๗ กระดิ่ง, กระดึง

ใบ, ลูก

๔๐ ขาวตัง

ชิ้น, แผน

๑๘ กระดุม

เม็ด, สํารับ

๔๑ ขาวตู

กอน

๑๙ กระทรวง

กระทรวง

๔๒ ขีปนาวุธ

ลูก

๒๐ กระดูก

ทอน, ชิ้น, ซี่

๔๓ ขาวโพด

ดอก, ฝก

๒๑ กระบอกนํ้า

ใบ

๔๔ เข็ม

เลม

๒๒ กระบุง, กระปุก

ใบ, ลูก

๔๕ เข็มกลัด (ประดับ)

อัน

๒๓ กลด

คัน, หลัง

๔๖ เข็มกลัด (ซอนปลาย)

ตัว

ภาคผนวก บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๖๙

ที่

คํา

ลักษณนาม

ที่

คํา

ลักษณนาม

๔๗ กลอง

กลอง, ใบ, ลูก

๗๑ เข็มขัด

สาย, เสน

๔๘ กลองถายรูป

กลอง

๗๒ ไขควง

อัน, เลม, ดาม

๔๙ กษัตริย

องค, พระองค

๗๓ ไขปลา

เม็ด, ฝก

๕๐ กองทัพ

กองทัพ

๗๔ คณะ

คณะ

๕๑ กองพัน

กองพัน

๗๕ คดี

คดี

๕๒ คติธรรม

ขอ, ประการ

๗๖ ชาง (บาน)

เชือก

๕๓ คติพจน

บท

๗๗ ชาง (ปา)

ตัว

๕๔ คนโท (ใสนํ้า)

ใบ, ลูก

๗๘ เชิงเทียน

อัน, ขาง, คู

๕๕ กุณโฑ (ใสนํ้า)

ใบ, ลูก

๗๙ เชิงอรรถ

แหง

๕๖ คนธรรพ

ตน

๘๐ ฌาปนสถาน

แหง

๕๗ คลินิก

แหง

๘๑ ฎีกา (ใบเบิกเงิน)

ฎีกา

๕๘ คลื่น

ลูก

๘๒ ฎีกา (ใบบอกบุญ)

ใบ

๕๙ คัมภีร

คัมภีร

๘๓ เณร, สามเณร

รูป

๖๐ คําฟอง

คดี, ฉบับ, เรื่อง

๘๔ ดวงตราไปรษณียากร

ดวง

๖๑ คํารอง

ฉบับ

๘๕ ดอกจัน

ตัว

๖๒ โคม

ดวง, ใบ, ลูก

๘๖ ดอกสวาน

ดอก

๖๓ เครื่องบิน

เครื่อง, ลํา

๘๗ ดอกไม

ดอก, ชอ, พวง

๖๔ โคลง

บท

๘๘ ตราตั้ง, ตราสาร

ฉบับ

๖๕ ฆอง

ใบ, ลูก

๘๙ ตรายาง

อัน

๖๖ ฆองวง

ลูก, วง

๙๐ ตลับ

ใบ, ลูก, เถา

๖๗ จักรเย็บผา

หลัง

๙๑ ตะพด, ตะหลิว

เลม, อัน

๖๘ จักร (เครื่องจักร)

ตัว

๙๒ ตาลปตร

เลม

๖๙ จักร (อาวุธ)

อัน, วง

๙๓ ตํานาน

เรื่อง

๗๐ จักร (กีฬา)

อัน

๙๔ เต็นท

หลัง

๑๗๐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ที่

คํา

ลักษณนาม

ที่

คํา

ลักษณนาม

๙๕ จามร

คัน

๑๑๘ เตารีด (ใสถาน)

ลูก, ใบ

๙๖ จีวร

ผืน

๑๑๙ เตารีดไฟฟา

อัน

๙๗ จุลสาร

ฉบับ, เลม

๑๒๐ ไตฝุน

ลูก

๙๘ เจดีย

องค

๑๒๑ ถุงยาม

ใบ, ลูก

๙๙ แจกัน

ใบ

๑๒๒ โถสวม

โถ

๑๐๐ โฉนด

ฉบับ

๑๒๓ ทองแทง

แทง

๑๐๑ ชอน

คัน

๑๒๔ ทองมวน

อัน, มวน, แผน

๑๐๒ ชอนสอม

คู

๑๒๕ ทางมาลาย

แหง

๑๐๓ ชอฟา

ตัว

๑๒๖ ที่นอน

ลูก, ผืน, แผน

๑๐๔ เทพบุตร, เทพธิดา

องค

๑๒๗ ใบหุน

ฉบับ

๑๐๕ เทวดา, เทวรูป

องค

๑๒๘ ปฏิทิน

แผน, ฉบับ, อัน

๑๐๖ เทศน

กัณฑ

๑๒๙ ประกาศนียบัตร

ฉบับ, ใบ

๑๐๗ เทียนพรรษา

ตน

๑๓๐ ปริญญาบัตร

ฉบับ

๑๐๘ แท็งกนํ้า

ใบ, ลูก

๑๓๑ ปลั๊กไฟ

ตัว, ปลั๊ก, อัน

๑๐๙ โทรสาร

เครื่อง

๑๓๒ ปาทองโก

ขาง, คู, ตัว

๑๑๐ ธนบัตร

ฉบับ, ใบ

๑๓๓ ปนโต

ใบ, ลูก, เถา, สาย

๑๑๑ ธนาคาร

ธนาคาร, แหง

๑๓๔ ปพาทย

วง, ราง

๑๑๒ ธนาณัติ

ฉบับ, ใบ

๑๓๕ ปศาจ, เปรต

ตน, ตัว

๑๑๓ ธรรมจักร

วง

๑๓๖ เปล

เปล

๑๑๔ ธรรมาสน

ธรรมาสน, หลัง

๑๓๗ แปบ

ทอน

๑๑๕ นวนิยาย

เรื่อง

๑๓๘ แปรง

อัน

๑๑๖ นอต

ตัว

๑๓๙ โปงลาง

ผืน

๑๑๗ นักบวช, นักพรต

รูป

๑๔๐ ผอบ

ใบ, ลูก

ภาคผนวก บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๗๑

ที่

คํา

ลักษณนาม

ที่

คํา

ลักษณนาม

๑๔๑ นักสิทธิ์

ตน

๑๖๔ ผาบังสุกุล

ผืน

๑๔๒ นางฟา

องค

๑๖๕ ผาไตร

ไตร

๑๔๓ นางไม

ตน

๑๖๖ ผาปา

กอง, ตน

๑๔๔ นางระบํา

คน, นาง, ตัว

๑๖๗ ผี

ตน, ตัว

๑๔๕ นามบัตร

แผน

๑๖๘ แผนที่

แผน, เลม

๑๔๖ นาฬกา

เรือน

๑๖๙ แผนผัง

ผัง

๑๔๗ บันได

อัน, แหง

๑๗๐ แฝก

ตับ

๑๔๘ เนกไท

เสน

๑๗๑ แผนภูมิ

แผน

๑๔๙ บัลลังก

บัลลังก

๑๗๒ พนัง (กั้นนํ้า)

แหง

๑๕๐ บาตร

ใบ, ลูก

๑๗๓ พยัญชนะ

ตัว

๑๕๑ บุษบก

หลัง

๑๗๔ พยาน

ปาก

๑๕๒ โบสถ, อุโบสถ

หลัง

๑๗๕ พระเครื่อง

องค

๑๕๓ ใบเสมา

ใบ

๑๗๖ พระเจาอยูหัว

องค

๑๕๔ ใบสุทธิ, ใบเสร็จ

ฉบับ, ใบ

๑๗๗ พระพุทธรูป

องค

๑๕๕ พระสงฆ

รูป

๑๗๘ มุง

หลัง

๑๕๖ พระสนม

องค, คน

๑๗๙ มูลนิธิ

มูลนิธิ

๑๕๗ พวงมาลัย (รถ)

อัน

๑๘๐ แมนํ้า

สาย

๑๕๘ พวงมาลัย (ดอกไม)

พวง

๑๘๑ แมพิมพ

ชิ้น, อัน

๑๕๙ พวงหรีด

พวง

๑๘๒ แมยานาง

ตน

๑๖๐ พัด, พัดยศ

เลม

๑๘๓ ไมกวาด

อัน

๑๖๑ พัดลม

เครื่อง, ตัว, อัน

๑๘๔ ไมคาน

เลม, อัน

๑๖๒ พันธบัตร

ฉบับ

๑๘๕ ไมแคะหู

เลม

๑๖๓ พาน

พาน, ใบ, ลูก

๑๘๖ ไมจิ้มฟน

อัน

๑๗๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ที่

คํา

ลักษณนาม

ที่

คํา

ลักษณนาม

๑๘๗ พิทยาธร, วิทยาธร

ตน

๒๑๐ ไมตีพริก

อัน

๑๘๘ พิมาน, วิมาน

องค

๒๑๑ ไมเทา

อัน

๑๘๙ พูกัน

ดาม, เลม

๒๑๒ ไมบรรทัด

เลม, อัน

๑๙๐ ฟน

ซี่, แถว, ชุด

๒๑๓ ไมหมอน

ทอน

๑๙๑ ฟนยาง

อัน

๒๑๔ ยักษ

ตน

๑๙๒ ฟลม

แผน, มวน

๒๑๕ ยาม

ใบ, ลูก

๑๙๓ ฟูก

แผน, ลูก, หลัง

๒๑๖ โยคี

ตน

๑๙๔ ภัตตาคาร

แหง

๒๑๗ ระฆัง

ใบ, ลูก

๑๙๕ ภาคนิพนธ

ฉบับ

๒๑๘ รัดประคด (อก)

ผืน

๑๙๖ ภิกษุ, ภิกษุณี

รูป, องค

๒๑๙ รัดประคด (เอว)

สาย, เสน

๑๙๗ ภูเขา

ลูก

๒๒๐ ริบบิ้น

เสน, แถบ, มวน

๑๙๘ ภูตผี

ตน, ตัว

๒๒๑ รุงกินนํ้า

ตัว

๑๙๙ ภูษาโยง

สาย

๒๒๒ รูปปน, รูปหลอ

ชิ้น, อัน, รูป

๒๐๐ มณฑป

หลัง

๒๒๓ ฤษี

ตน

๒๐๑ มรณบัตร

ฉบับ

๒๒๔ ล็อกเกต

อัน

๒๐๒ มอเตอร

ตัว, ลูก

๒๒๕ ลูกนิมิต, ลูกบอล

ลูก

๒๐๓ มัมมี่

ศพ

๒๒๖ โล

โล, อัน

๒๐๔ มัสยิด

มัสยิด, หลัง

๒๒๗ โลง (มีศพ)

โลง

๒๐๕ มาตรา

มาตรา

๒๒๘ โลง (ไมมีศพ)

ใบ, ลูก

๒๐๖ มาน

ผืน, คู

๒๒๙ วิหาร

หลัง

๒๐๗ มือ

ขาง, มือ

๒๓๐ วุฒิบัตร

ฉบับ

๒๐๘ ศาล

ศาล

๒๓๑ หอพัก

หอ, หลัง

๒๐๙ ศาลเจา

ศาล

๒๓๒ หอประชุม

หลัง

ภาคผนวก บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๗๓

ที่

คํา

ลักษณนาม

ที่

คํา

ลักษณนาม

๒๓๓ ศาลพระภูมิ

ศาล, หลัง

๒๕๖ หอสมุด

แหง

๒๓๔ ศาสดา

องค

๒๕๗ หัวเทียน

หัว, ตัว

๒๓๕ สงฆ (4 รูป)

คณะ, หมู

๒๕๘ หางเสือเรือ

อัน, เลม

๒๓๖ สงฆ (สวดอภิธรรม)

สํารับ

๒๕๙ หางหงส

ตัว

๒๓๗ สถูป

องค

๒๖๐ องคกฐิน

องค

๒๓๘ สบง, สไบ

ผืน

๒๖๑ อนุสาวรีย

แหง

๒๓๙ สบู

กอน

๒๖๒ อรหันต

องค

๒๔๐ สมภาร

รูป

๒๖๓ อสุรกาย

ตน

๒๔๑ สมาคม

สมาคม

๒๖๔ อัฐบริขาร

ชุด

๒๔๒ สวม

สวม, หอง

๒๖๕ อัฒจันทร

อัฒจันทร

๒๔๓ สอม

คัน

๒๖๖ อัปสร

นาง

๒๔๔ สังข

ขอน

๒๖๗ อาศรม

หลัง

๒๔๕ สัปคับ

ตัว, หลัง

๒๖๘ อาสนสงฆ

ที่

๒๔๖ สัปทน

คัน

๒๖๙ อาสนะ

ผืน, ที่

๒๔๗ สํานัก

สํานัก

๒๗๐ อําเภอ

อําเภอ

๒๔๘ สํานักงาน

แหง

๒๗๑ อิฐ

กอน, แผน

๒๔๙ สูจิบัตร

แผน, ฉบับ, เลม

๒๗๒ อุทยาน

แหง

๒๕๐ สูติบัตร

ฉบับ

๒๗๓ อุกกาบาต

กอน, ลูก

๒๕๑ เสียม

เลม

๒๗๔ อุบะ

ขา, พวง

๒๕๒ เสื่อ

ผืน

๒๗๕ อุโมงค

อุโมงค

๒๕๓ เสื้อ

ตัว

๒๗๖ อู

อู

๒๕๔ แสตมป

ดวง

๒๗๗ เอี๊ยม

ตัว, ผืน

๒๕๕ หนังสือ

เลม

๒๗๘ แอก

อัน, ตัว

๑๗๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ที่

คํา

ลักษณนาม

ที่

คํา

ลักษณนาม

๒๗๙ หนังสือพิมพ

ฉบับ

๒๘๔ แอง

แอง

๒๘๐ หนามุข

มุข

๒๘๕ โอง

ใบ, ลูก

๒๘๑ หนาไม

คัน

๒๘๖ ฮวงซุย

ฮวงซุย

๒๘๒ หองชุด

หนวย

๒๘๗ เฮลิคอปเตอร

เครื่อง, ลํา

๒๘๓ หองแถว

หอง, แถว

๒๘๘ ไฮโกรมิเตอร

ตัว, อัน

ภาคผนวก บทที่ ๗ ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน ๑๗๕

๑๗๖ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม ๑๗๗
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รามคําแหง.
๑๗๘ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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