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บทที ่ 11 
การใช้ภาษาในการพูด 

 

 

  การพูดเป็นวิธีการส่ือสารท่ีมีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมากต่อชีวิตมนุษย ์ คนท่ีใชภ้าษาพูด
ไดดี้  มีประสิทธิภาพในการพดู  ยอ่มจะประสบความส าเร็จในการติดต่อส่ือสารน้ี  ไม่วา่จะเป็นการ
พดูระหวา่งบุคคล  หรือการพดูต่อหนา้สาธารณชน 
 ภาษาพดู  คือภาษาท่ีตอ้งใชเ้สียง  ประกอบดว้ยสีหนา้และท่าทาง  ภาษาพูดธรรมดาโดยทัว่ไป
ถือวา่เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเขา้ใจ  เพียงแต่พูดให้ไดค้วาม  ใชว้รรคตอนในการพูดให้ถูกตอ้ง  ก็
ส่ือสารกนัไดผ้ลแลว้  แต่ตามความเป็นจริงแลว้  ภาษาพดูเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและจะตอ้งใชอ้ยา่ง
ระมัดระวงั  เพราะปัจจุบันน้ี  การพูด  เป็นการส่ือสารท่ีทวีความส าคัญมากข้ึน  เพราะโลก
เจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว  มนุษยเ์ราสามารถส่ือสารผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยไม่ตอ้งพูดจากนั
แบบเผชิญหน้ากันก็ได้  อุปกรณ์เหล่าน้ีก็คือ  โทรศัพท์  วิทยุ  โทรทัศน์  ภาพยนตร์  แถบ
บนัทึกเสียง  วดิีทศัน์  เป็นตน้  ภาษาท่ีใชพ้ดูจึงมีความส าคญั 
 

ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกบัภาษาเขยีน 
 สมทรง  บุรุษพฒัน์ (2537, 2-3)  กล่าวถึงความแตกต่างระหวา่งภาษาพูดกบัภาษาเขียนไว้
ดงัน้ี 

1. วากยสัมพนัธ์ (ความเก่ียวขอ้งของค าในประโยค)  ของภาษาพูดจะมีโครงสร้างท่ีสมบูรณ์
น้อยกว่าภาษาเขียน  เช่น  มีประโยคท่ีมีโครงสร้างไม่สมบูรณ์เป็นจ านวนมาก  มักจะเป็นวลีท่ี
ติดต่อกนั  จะมีการใชป้ระโยคความรองนอ้ยกวา่ภาษาเขียน 

2. ภาษาเขียนมกัจะมีการใชค้  าหรือส านวนท่ีแบ่งขอ้ความออกเป็นตอน ๆ  เช่น  อันดับแรก  
ส่ิงท่ีส ำคัญคือ  สรุปว่ำ  เป็นตน้ 

3. ภาษาเขียนมกัจะมีโครงสร้าง  ประธาน  และภาคแสดง (subject-predicate form)  
ในขณะท่ีภาษาพูดมกัจะเร่ิมตน้ดว้ยโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยหวัขอ้และความเห็น (topic-comment 
structure)  เช่น 

กะทะนั้น  ต้องตั้งไฟให้ร้อนก่อน 
topic  + comment 
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4. ภาษาพูดจะเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มตอนท่ีพูดนั้น (immediate environment)  เช่น  
คนสองคนก าลงัเดินผา่นร้านก๋วยเต๋ียวแห่งหน่ึง  คนคนหน่ึงก็พูดข้ึนวา่  ร้ำนนีก๋้วยเต๋ียวอร่อย  การท่ี
ผูฟั้งจะตีความวา่  ร้ำนนี ้ คือร้านไหนก็ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มตอนท่ีพูดนั้น  ในกรณีท่ีคนทั้งสอง
ไม่ไดเ้ดินผา่นร้านก๋วยเต๋ียว  แต่ก าลงันัง่คุยกนัอยูใ่นบา้น  ถา้คนคนหน่ึงพูดวา่  ร้ำนนีก๋้วยเต๋ียวอร่อย
นะ  อีกคนก็จะตีความไม่ไดว้า่  ร้ำนนี ้ คือร้านไหน 

5. ภาษาพดูอาจมีการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้ความท่ีพดูในขณะท่ีก าลงัพดูได ้ เช่น   
ฉันไม่ชอบเดก็ซน  เด็กทีอ่ยู่ไม่น่ิงน่ะ 

6. ภาษาพดูมกัจะมีค าแทรก (fillers)  เช่น  แบบว่ำ  รู้ไม๊  ท่ีนี ้
 

คุณสมบัติของผู้ใช้ภาษา 
 ภาษาพูดท่ีดี  คือภาษาท่ีแสดงความคิดไดแ้จ่มแจง้ชดัเจนทุกขั้นตอนของการพูด  ถึงแมว้่า
การพดูจะไม่ค่อยเคร่งครัดในระเบียบและกฎเกณฑข์องภาษาเท่าไรนกั  ผูใ้ชภ้าษาก็ควรจะระมดัระวงั
ใชภ้าษาพดูใหถู้กตอ้ง  โดยค านึงถึงความรู้ดา้นต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้ในเร่ืองหลกัภาษา  ผูใ้ชภ้าษาพดูควรมีความรู้พอสมควรในดา้นการสร้างประโยค  
การใชถ้อ้ยค า  ความหมายของค า  และรู้จกัเลือกใชภ้าษาท่ีแสดงอารมณ์  ความรู้สึก  ภาษาจะเป็น
เคร่ืองแสดงใหเ้ห็นสติปัญญา  การศึกษา  ความรู้  และความสามารถของแต่ละบุคคล 

การพูดมีเวลาจ ากดั  ดงันั้นการใช้ภาษาก็ควรจะสั้ น  กะทดัรัด  กินความ  และพูดได้
ประทบัใจผูฟั้ง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพูดในท่ีสาธารณะ  ผูพู้ดจะตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการใชถ้อ้ยค า
ให้มากเป็นพิเศษ  เพราะลกัษณะของภาษาไทยนั้นมีปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดความผิดพลาดอย่างง่ายดาย
อยูม่าก  บางคร้ังก็ตอ้งอาศยัขอ้ความแวดลอ้มหรือบริบทมาช่วยท าให้เขา้ใจไดอ้ยา่งแจ่มแจง้  การใช้
ภาษาในการพดูจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและควรเอาใจใส่ 

2. ความรู้ในเร่ืองการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม  การใช้ภาษาในสังคมไทยมี
ความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมด้วย  ทั้งน้ีเพราะชาติไทยเราเป็นชาติท่ีมีวฒันธรรมสูงมาตั้งแต่สมยั
โบราณ  การใชภ้าษาพูดของเราท าให้มองเห็นความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม  เช่นการพูดกบับุคคล
ท่ีมีอาวุโส  คนไทยนิยมใช้ค  าสรรพนามแทนบุคคลท่ีอาวุโสกว่าในลกัษณะท่ียกยอ่ง  คือเรียกว่าพี่  
ป้า  ลุง  ยาย  ฯลฯ  ถา้บุคคลนั้นอายุน้อยกว่า  ก็เรียกวา่  น้อง  ส่วนภาษาพูดท่ีใช้กบับุคคลบางคน
หรือบางกลุ่ม  ก็จะมีการก าหนดภาษาให้ใช ้อย ่าง เหมาะสมถูกตอ้ง  เช่น  ค  าพ ูดที ่ใช ้กบั
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พระมหากษตัริย ์ ใช้กบัพระราชวงศ ์ ใชก้บัพระภิกษุ  ท าให้เกิดมีถอ้ยค ากลุ่มหน่ึงข้ึนมาในการใช้
ภาษาไทย  เรียกวา่ค าราชาศพัทแ์ละค าสุภาพ  ซ่ึงเป็นเร่ืองของวฒันธรรมในการใชภ้าษานัน่เอง 
 

องค์ประกอบทีท่ าให้เกดิวฒันธรรมในการใช้ภาษาพูด 
 ผูใ้ช้ภาษาพูดจะตอ้งใช้ภาษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบับุคคล  โอกาส  สถานท่ี  ฯลฯ  ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

1. เพศ  การใชภ้าษาพูดของเพศหญิงและเพศชายจะต่างกนัในบางคร้ังซ่ึงท าให้แยกเพศได้
ชดัเจน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ค าสรรพนาม เพศชายใชผ้ม  กระผม 
   เพศหญิงใชฉั้น  ดิฉัน 
ค าลงท้าย  เพศชายใชค้รับ  ครับผม  ขอรับ 
   เพศหญิงใชค่้ะ  เจ้ำค่ะ  คะ 
ค าขานรับ  เพศชายใชค้รับ  ครับผม  ขอรับ 
   เพศหญิงใชข้ำ  คะ 
นอกจากน้ี  เพศชายยงัมักใช้ค  าพูดท่ีแสดงถึงความเป็นผูช้าย  ซ่ึงเป็นค าสั้ น ๆ  มี

ลกัษณะแข็งกร้าว  หรือห้วน  โผงผาง  ส่วนเพศหญิงมกัใชค้  าพูดท่ีนุ่มนวล  อ่อนไหว  อ่อนหวาน
กวา่  และมีลกัษณะจุกจิกกวา่  ค  าบางค าก็แสดงลกัษณะท่ีแบ่งแยกเพศชดัเจน  เช่น  หล่อ  บึกบึน  
องอาจ  ล ่าสัน  เป็นค าท่ีใชก้บัเพศชาย  ส่วนค าเช่น  อรชร  ออ้นแอน้  อวบ  สะบดัสะบิ้ง  เป็นค าท่ี
ใชก้บัเพศหญิง  เป็นตน้ 

2. วัย  การใชภ้าษาพูดของคนต่างวยักนัยอ่มจะไม่เหมือนกนั  เด็กใชภ้าษาพูดท่ีแตกต่าง
จากผูใ้หญ่  และรู้จกัถอ้ยค าในการพูดน้อยกว่าผูใ้หญ่  การใช้ภาษาของผูท่ี้มีประสบการณ์ต่างกนั
ยอ่มไม่เหมือนกนั  ผูท่ี้อายุน้อยกวา่ย่อมใชภ้าษาท่ีแสดงความเคารพนบัถือผูท่ี้อาวุโสกวา่  เช่น  ใช้
สรรพนามแทนตวัเองว่าหนู  กระผม  ดิฉัน  แต่จะใช้สรรพนามอีกอย่างหน่ึงกบัคนในวยัเดียวกนั  
เช่น  เรา  ฉนั  ผม  ส่วนคนท่ีเป็นผูใ้หญ่เวลาพูดกบัเด็ก  ก็จะใชส้รรพนามอีกอย่างหน่ึง  เช่นอาจใช้
ค  าแทนตวัเองวา่ฉนั  พี่  ลุง  ป้า  อา  เป็นตน้ 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  การส่ือสารจะประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมา
พูดจากัน  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลย่อมท าให้ลักษณะของการใช้ภาษาพูดต่างกันไปด้วย  ผูท่ี้
ใกลชิ้ดกนั  สนิทสนมกนัมาก  จะใชภ้าษาพดูแตกต่างไปจากคนท่ีเพิ่งรู้จกักนั  บุคคลเหล่าน้ีมีทั้งคน
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ท่ีเป็นญาติพี่น้องกนั  สามีภรรยา  เพื่อนฝูง  พ่อแม่  ลูก  ฯลฯ  อย่างไรก็ตาม  การส่ือสารระหว่าง
บุคคลน้ีก็ข้ึนอยู่กบัโอกาสและสถานท่ีดว้ย  เช่นคนท่ีเป็นเพื่อนสนิทกนั  สามารถใช้ค  าสรรพนาม
แทนตวัไดอ้ย่างสนิทสนม  เช่น  กู  มึง  ขา้  เอ็ง  ล้ือ  อัว๊  ก็ควรใช้พูดในโอกาสท่ีเป็นส่วนตวัเท่านั้น  
ไม่ควรใช้พูดต่อหน้าคนท่ีไม่รู้จกั  หรือในสถานท่ีท่ีมีการประชุม  หรือในท่ีชุมนุมชน  เพราะเป็น
เร่ืองท่ีไม่สมควร 

4. โอกาสและสถานที ่ ในการส่ือสารกบับุคคลไม่วา่จะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่หรือกบั
คนเพียงคนเดียว  เราจะใชภ้าษาพูดที่ต่างกนัโดยข้ึนอยูก่บัโอกาสและสถานที่เป็นส าคญั  เช่นการ
ส่ือสารกบับุคคลกลุ่มใหญ่ในงานเล้ียงสังสรรค์  ย่อมใชภ้าษาพูดต่างกบัการส่ือสารกบับุคคลกลุ่ม
ใหญ่ในหอ้งประชุมขณะท่ีมีการประชุม  นอกจากน้ีก็มีการพูดจากนัในท่ีท างาน  ท่ีบา้น  ท่ีตลาด  ท่ี
ร้านขายของ  ขา้งถนน  ท่ีโรงภาพยนตร์  ฯลฯ  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวา่การพดูนั้นพดูในโอกาสท่ีเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ 

สถานการณ์ในการพดูก็เป็นส่ือท่ีท าใหก้ารใชภ้าษาพดูต่างกนัเช่นเดียวกนั  สถานการณ์
การมาพบกนัโดยบงัเอิญ  ย่อมไม่เหมือนกบัสถานการณ์การนดัหมายมาพบกนัเพื่อพูดเร่ืองกิจธุระ
กนั  การสนทนากนัในบา้น  ย่อมต่างจากการสนทนากนัในตลาด  การพูดจึงข้ึนอยู่กบัโอกาสและ
สถานท่ีดว้ย 

5. อาชีพ  บุคคลแต่ละคนมีอาชีพต่างกนั  บางอาชีพจะมีภาษาเฉพาะท่ีรู้จกักนัอยูใ่นวงการ
นั้น  เช่น  ภาษาของแพทย ์ ภาษาของนกักฎหมาย  ภาษาของนกัวิทยาศาสตร์  นกัธุรกิจ  นกัการศึกษา  
ฯลฯ  ภาษาเฉพาะเหล่าน้ีถา้น าไปใชน้อกวงการ  อาจจะท าให้ผูรั้บสารไม่เขา้ใจก็ได ้ แต่ในการพูด
นั้นหากจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาเหล่าน้ี  ผูพ้ดูก็สามารถอธิบายใหช้ดัเจนได ้

6. สถานภาพทางสังคม  บุคคลแต่ละคนจะมีสถานภาพทางสังคมต่างกนั  เพราะต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงานไม่เหมือนกนั  นอกจากน้ีก็ยงัมีคุณวฒิุและชาติวฒิุต่างกนั  ซ่ึงก็ท  าให้การใชภ้าษาของ
แต่ละบุคคลต่างกนัไปดว้ย  เช่นผูท่ี้มีสถานภาพนกัเรียน  นกัศึกษา  เวลาท่ีพูดกบัครูอาจารย ์ ก็มกัจะ
ตอ้งใชค้  าสรรพนามแทนตวัเองว่าหนู  หรือดิฉนั  หรือผม  ครูอาจารยก์็มกัใช้ค  าบอกอาชีพของตน
แทนตวัเอง  สถานภาพท่ีต่างกนัจะท าใหก้ารใชภ้าษาพดูต่างกนั 

7. เนื้อหาในการพูด  ลกัษณะของเน้ือหาก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยูไ่ม่นอ้ย  เน้ือหาท่ีเป็นเร่ือง
ส่วนตวั  เวลาท่ีน ามาส่ือสาร  ยอ่มตอ้งใชภ้าษาระดบัท่ีเป็นกนัเอง  ไม่ใช่ภาษาระดบัสูงหรือระดบัท่ี
เป็นแบบแผน  นอกจากเราจะน าภาษาระดบัสูงนั้นมาพูดในลกัษณะประชดประชนั  ส่วนเน้ือหาท่ี
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เป็นทางการหรือก่ึงทางการ  เวลาส่ือสารก็ตอ้งใชภ้าษาท่ีเป็นทางการ  แต่ถา้เป็นการสนทนากนัใน
ระหวา่งบุคคลท่ีคุน้เคยกนั  ก็สามารถใชภ้าษาไดทุ้กระดบั 

หลกัในการใช้ภาษาในการพูดให้ได้ผลดี 
 ดร.นิพนธ์  ศศิธร  กล่าวว่า  ในการร้อยกรองถอ้ยค าเป็นส านวนในการพูดนั้น  มีขอ้ควร
พิจารณาอยูห่ลายประการ  คือ  (นิพนธ์  ศศิธร  2524, 169) 

1. ภาษาท่ีใชต้อ้งใหเ้หมาะท่ีจะใชพ้ดูโดยตรง  เป็นภาษาท่ีมุ่งจะใหไ้ดย้นิไม่ใช่ใหอ่้าน 
2. ภาษาท่ีใชต้อ้งเหมาะสมกบับุคลิกภาพของผูพ้ดู  ผูฟั้ง  และโอกาส 
3. ภาษาท่ีใชต้อ้งมีความชดัเจน 
4. ภาษาท่ีใชต้อ้งสมเหตุสมผล 
5. ภาษาท่ีใชต้อ้งมีชีวติชีวาและกินใจ 
6. ภาษาท่ีใชต้อ้งมีค าต่อ  วลีเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกบัการพดูมากพอ 
7. ภาษาท่ีใชต้อ้งร้อยกรองเป็นประโยคท่ีชดัเจนและหลากหลาย 
8. ภาษาท่ีใชจ้ะตอ้งเหมาะกบัการพดู 
สรุปใจความไดด้งัน้ี  (2524, 169-172) 
1. ภาษาที่ใช้ต้องให้เหมาะที่จะใช้พูดโดยตรง  เป็นภาษาที่มุ่งจะให้ได้ยินไม่ใช่ให้อ่าน  ภาษา

ท่ีมุ่งให้ไดย้ินอย่างดี  คือภาษาพูดท่ีมีลกัษณะเป็นกนัเอง  และใช้ระหว่างผูพู้ดกบัผูฟั้งในขณะนั้น
โดยตรง  เน่ืองจากผูพู้ดมีความใกลชิ้ดกบัผูฟั้งมาก  การพูดเป็นเหมือนการสนทนาโดยตรงระหวา่ง
ผูพ้ดูกบัผูฟั้ง  จึงตอ้งใชภ้าษาพดูท่ีชดัเจน  เขา้ใจไดท้นัที  หากใชค้  าท่ีผูฟั้งไม่คุน้เคยมากเกินไป  คนฟัง
อาจจะติดตามเร่ืองไดไ้ม่ตลอด  จึงควรใชป้ระโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ มากที่สุด  และกล่าวประโยคหรือ
ใจความส าคญัซ ้ า  หรือย  ้าใหเ้กิดความเขา้ใจแจ่มแจง้อยูเ่สมอ 

2. ภาษาทีใ่ช้ต้องเหมาะสมกบับุคลกิภาพของผู้พูด  ผู้ฟัง  และโอกาส  คือตอ้งเลือกใชถ้อ้ยค า
ให้เหมาะกบัตวัผูพู้ดเอง  ไม่ควรเลียนส านวนของนกัพูดท่ีมีช่ือเสียง  เพราะนกัพูดแต่ละคนต่างก็มี
ส านวนเป็นของตนเอง  ยกเวน้แต่ว่าจะใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกฝนตนเอง  ส่วนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั 
ผูฟั้งนั้นให้วิเคราะห์ทศันคติและความสนใจของผูฟั้ง  เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้ศพัท์แสง  
ส านวน  ตวัอยา่ง  ฯลฯ  วา่ควรจะมีมากนอ้ยเพียงใด  ทั้งน้ีควรค านึงถึงโอกาสในการพูดดว้ยวา่เป็น
ทางการมากนอ้ยเพียงใด 

3. ภาษาทีใ่ช้ต้องชัดเจนแจ่มแจ้ง  ภาษาพดูท่ีชดัเจนแจ่มแจง้จะช่วยให้เขา้ใจเร่ืองราวไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง  ภาษาท่ีชดัเจนแจ่มแจง้ในท่ีน้ีคือ  ภาษาท่ีมีความหมายแน่นอนในตวัเอง  ไม่มีเง่ือนง าหรือ
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ตีความหมายไดห้ลายทาง  เป็นค าง่าย ๆ ไม่มีศพัทพ์ิเศษมากมายเกินความเขา้ใจของคนฟัง  ไม่ใช่ภาษา
ท่ีสลบัซบัซอ้น  และเป็นภาษาท่ีท าใหเ้ห็นภาพได ้ คือจากความไม่มีตวัตนใหเ้ห็นเป็นตวัตนท่ีชดัเจน 

เร่ืองของความแจ่มแจง้ชดัเจนของภาษาน้ี  จะไดก้ล่าวถึงอยา่งละเอียดในโอกาสต่อไป 
4. ภาษาทีใ่ช้ต้องสมเหตุสมผลไม่มีอารมณ์ล าเอยีง  ในการใชภ้าษาควรใชใ้ห้มีความหมาย

ในตวัของมนัเอง  ไม่ควรใชภ้าษาท่ีบ่งบอกถึงอารมณ์ล าเอียง  เช่น  ค  ากล่าวหา  ค  าประชด  และค า
เปรียบเปรย  เป็นตน้  ตวัอยา่งคือ  เรียกผูมี้ต  าแหน่งส าคญัในราชการวา่  พวกศกัดินา  เรียกพวกท่ีไม่
ชอบความเปล่ียนแปลงวา่  พวกไดโนเสาร์  พวกถอยหลงัเขา้คลอง  ฯลฯ  ภาษาพวกน้ีเป็นภาษาท่ีไม่
มีเหตุผล  ผูฟั้งฟังแลว้อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ดีได ้

5. ภาษาที่ใช้ต้องมีชีวิตชีวาและกินใจ   การใชภ้าษานอกจากจะตอ้งให้ชดัเจนเพื่อ
ก่อให้เกิดความเขา้ใจแลว้  ยงัควรใชภ้าษาท่ีมีชีวิตชีวาเพื่อก่อให้เกิดความสนใจและประทบัใจดว้ย  
ภาษาแบบน้ีคือถอ้ยค าส านวนท่ีท าให้ผูฟั้งเกิดจินตนาการ  ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะอาศยัสภาพแวดลอ้ม
และประสบการณ์ต่าง ๆ  ภาษาท่ีมีชีวติชีวาอาจประกอบดว้ย  ภาพพจน์  อุปมาอุปไมย  ฯลฯ  ไดเ้ช่นกนั 

6. ภาษาทีใ่ช้ต้องมีค าต่อและวลเีพิม่เติมให้เหมาะสมกับการพูด  ตามปกติภาษาพูดจะมีค า
ต่อและวลีเช่ือมมากกวา่ภาษาเขียน  เพื่อท าให้เกิดความต่อเน่ืองไม่ขาดสาย  เช่น  ค  าวา่  ทีน้ี  แลว้ก็  
อน่ึง  ในเวลาเดียวกนั  ตรงกนัขา้ม…  นอกจากน้ี  ยิง่กวา่นั้น  ฯลฯ 

7. ภาษาทีใ่ช้ต้องเรียบเรียงเป็นประโยคทีชั่ดเจนและหลากหลาย  ในการพูด  นกัพูดมกัจะ
มีโอกาสเรียบเรียงประโยคเพียงคร้ังเดียว  โดยเฉพาะการพูดโดยฉบัพลนั  ดงันั้นจึงมีโอกาสมากท่ี
จะผกูประโยคสับสน  ผิดไวยากรณ์  หรือไม่หลากหลายพอท าให้ประโยคมีลกัษณะเหมือนกนัจน
รู้สึกจ าเจ  นกัพูดควรใช้วิธีผูกประโยคสั้น ๆ  และใช้ประโยคยาว ๆ บา้งในบางคร้ัง  นอกจากน้ียงั
ควรผกูประโยคหลาย ๆ แบบและใชป้ระโยคแปลก ๆ บา้ง  เพื่อไม่ใหจ้  าเจจนน่าเบ่ือ 

8. ภาษาที่ใช้จะต้องเหมาะกับการพูด  ภาษาพูดกบัภาษาเขียนมีส่วนท่ีผิดเพี้ยนกนัอยูบ่า้ง  
ซ่ึงนกัพูดจะตอ้งใช้ความสังเกตความแตกต่างน้ี  ขอ้ส าคญัคือภาษาพูดจะตอ้งมีลกัษณะเป็นกนัเอง  
มีชีวติชีวา  มีความประทบัใจ  และก่อใหเ้กิดความสนใจมากกวา่ภาษาเขียน 
 

ปัญหาในการใช้ภาษาพูด 
 การใชภ้าษาในการพูด  ไม่วา่จะเป็นการสนทนา  หรือการพูดต่อหนา้สาธารณชน  ยอ่มจะ
เกิดปัญหาทั้งนั้น  ปัญหานั้นเกิดจากตวัผูพู้ดนัน่เอง  คือในท่ีท่ีควรจะใชภ้าษาท่ีสุภาพเรียบร้อยเป็น
ทางการ  ก็กลบัไปใชภ้าษาแบบเดียวกบัการสนทนาระหวา่งเพื่อน  ท าให้ผิดกาลเทศะไป  นอกจากน้ี
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ก็มีขอ้บกพร่องในการพดูคือ  ไม่อาจพดูให้ผูอ่ื้นเขา้ใจตามท่ีตนคิดไดอ้ยา่งแจ่มแจง้เท่าท่ีควร  คิดไว้
อยา่งหน่ึง  แต่กลบัพดูอีกอยา่งหน่ึง  พูดไม่ชดัเจน  ผูฟั้งไม่ทราบวา่ผูพู้ดตอ้งการบอกกล่าวเร่ืองอะไร  
ท าใหผู้ฟั้งล าบาก  หรือมิฉะนั้นก็พดูอธิบายหรือโตแ้ยง้อยา่งไม่ตรงประเด็น  เพราะขาดความรู้  ขาด
ประสบการณ์  ขอ้บกพร่องเหล่าน้ีไม่ใช่เร่ืองของการพูดอยา่งเดียว  แต่เป็นเร่ืองของการใชภ้าษาใน
การพดูดว้ย 
 ปัญหาในการใชภ้าษาในการพดู  แยกไดเ้ป็นเร่ืองใหญ่ ๆ  2 เร่ืองดงัน้ี 

1. การออกเสียง 
2. การใชถ้อ้ยค า 
การออกเสียง 

 การส่ือสารดว้ยการพูดมีความส าคญัอยู่ท่ีการออกเสียงไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ถึงแมว้า่ภาษาไทย
เป็นภาษาของเราเอง  เราพูดภาษาไทยเป็นมาตั้งแต่เป็นเด็ก  แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่คนไทยทุกคน
จะออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  หรือสามารถพูดไดดี้  หรือใชภ้าษาพูดไดอ้ยา่งเหมาะสม  สาเหตุท่ีพูด
ได้ไม่ดีนั้นก็อาจเป็นเพราะความไม่เอาใจใส่  ไม่เห็นความส าคญั  ขาดความระมดัระวงั  ไม่สนใจ
ฝึกฝน  ความผดิพลาดเหล่าน้ีแมจ้ะเล็กนอ้ยก็จริง  แต่ก็อาจกลายเป็นเร่ืองใหญ่ได ้
 เสียงพูดท่ีเปล่งออกมามีจ านวนมากมาย  เพราะคนเราสามารถออกเสียงไดอ้ย่างไม่จ  ากดั  
แต่การสร้างตวัอกัษรและเคร่ืองหมายต่าง ๆ  ข้ึนมาแทนเสียงเหล่าน้ี  เพื่อใชใ้นการเขียนเป็นเร่ืองท่ี
จ ากดั  ภาษาพดูจึงกวา้งและหลากหลายกวา่ภาษาเขียนมาก  คนไทยก็มีภาษาพูดท่ีใชแ้ตกต่างไปตาม
กลุ่มยอ่ย  เช่น  ภาษาถ่ินในภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และภาคใต ้ ส่วนภาษาภาคกลางก็
นบัวา่เป็นภาษาถ่ินได ้ แต่เป็นภาษาถ่ินท่ีใชเ้ป็นภาษาทางการทัว่ไป  และในจงัหวดัต่าง ๆ ของแต่
ละภาค  ก็อาจจะพดูไม่เหมือนกนั  ออกเสียงต่างกนัไปอีก 
 การออกเสียงท่ีมีปัญหามากส าหรับภาษาไทยปัจจุบนั  คือเสียง ร  ท่ีเป็นเสียงพยญัชนะตน้  
และเสียง ร  ล  ว  ท่ีเป็นเสียงควบกล ้ า  การพูดอกัษร  ร  ไม่ชดั  เป็นปัญหาใหญ่ในการพูด  ปัญหา
การออกเสียง  ร  ไม่ชดัเจน  อาจเกิดจากการพูดเร็วเกินไป  ออกเสียงให้ชัดไม่ทนั  หรือในท่ีนั้น
จะตอ้งออกเสียง  ร  หลายคร้ังหลายค าจนออกไดไ้ม่หมด  แต่การออกเสียง  ร  กบั  ล  ให้ถูกตอ้ง
เป็นความจ าเป็นในการรักษาแบบแผนและความหมายของค า  เพราะถา้หากเราออกเสียงค าท่ีใช ้ ร  
กบั  ล  เป็นพยญัชนะตน้  ประสมกบัสระเดียวกนั  และถอ้ยค าท่ีแวดลอ้มไม่อาจระบุความหมายได้
ชดัเจนแลว้  จะท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจผดิได ้ ตวัอยา่งเช่น 
 เขาเป็นคนรักของฉนั  ความหมายคือ  เขาเป็นคนท่ีมีความสัมพนัธ์แบบคนรักกบัฉนั 
 เขาเป็นคนลกัของฉนั  ความหมายคือ  เขาเป็นคนท่ีขโมยของของฉนั 
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 เขาชอบเรียนวธีิสอนของฉนั  ความหมายคือ  เขาเป็นนกัเรียน  ชอบเรียนกบัฉนัซ่ึงเป็นครู 
 เขาชอบเลียนวิธีสอนของฉัน  ความหมายคือ  เขาเป็นครู  ฉนัก็เป็นครู  เขาเอาอยา่งวิธีการ
สอนของฉนั 
 นอกจากการออกเสียงไม่ถูกตอ้งแลว้  ส่ิงท่ีพบมากก็คือ  ความสับสนในการออกเสียง  ร  
กบั  ล  คือผูพ้ดู  (และบางคร้ังก็ผูเ้ขียนดว้ย)  ออกเสียงสลบักนั  เช่น 
 ก๋วยเต๋ียวราดหนา้ ออกเสียงเป็น ก๋วยเต๋ียวลาดหนา้ 
 คลาคล ่า   ออกเสียงเป็น คลาคร ่ า 
 ลอดหูลอดตา  ออกเสียงเป็น รอดหูรอดตา 
 เลิกลา   ออกเสียงเป็น เลิกรา 
 ไล่เลียง   ออกเสียงเป็น ไล่เรียง 
 ไล่เล่ีย   ออกเสียงเป็น ไล่เร่ีย 
 ลดราวาศอก  ออกเสียงเป็น ลดลาวาศอก 
 กระตือรือร้น  ออกเสียงเป็น กระตือรือลน้ 
 ละล ่าละลกั  ออกเสียงเป็น ระล ่าระลกั 
 ล ่าลา   ออกเสียงเป็น ร ่ าลา 
         ฯลฯ 
 ส าหรับเร่ืองน้ี  ขอยกค าประพนัธ์ของศาสตราจารยฐ์ะปะนีย ์ นาครทรรพ  (อา้งถึงใน เพียรศกัย ์ 
ศรีทอง  2537, 109)  มากล่าวไวด้งัน้ี 
  เรำตัว  ร  ขอเพรียกเรียกสหำย 
  โปรดอย่ำให้  ร  ตำยจำกภำษำ 
  แม้สูญ  ร  ไทยระก ำช ำ้อุรำ 
  ลองคิดว่ำมีแต่  ล  ขอเขียนดู 
  พระลำมลักสีดำน่ำสงสัย 
  ทศพักตร์ลักไปท ำไขหู 
  เลำลีบล้อนไปโลงเลียนเพียรฟังครู 
  เลยไม่ลู้ เล่ืองอะไรเพรำะใจลอย 
 การออกเสียงท่ีมีปัญหาอีกประการหน่ึง  คือการออกเสียงควบกล ้า  หน่วยเสียงควบกล ้าใน
ภาษาไทยมีดงัน้ีคือ 
 / กร / เช่น กรอก  กรึง  กรอง 
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 / กล / เช่น กลอก  กลึง  กลอง 
 / ขร / เช่น ขริบ 
 / ขล / เช่น ขลิบ 
 / คร / เช่น ครอก  ครอง  คร่ัง 
 / คล / เช่น คลอก  คลอง  คลัง่ 
 / ตร / เช่น ตรอก  ตรวจ 
 / ปร / เช่น ปราบ  ปรุ 
 / ปล / เช่น ปลวก  ปล่อง 
 / ผล / เช่น ผลิ  ผลุง 
 / พร / เช่น พราย  พรู 
 / พล / เช่น พลาย  พลู 
 เสียงควบกล ้าท่ีมาจากค าทบัศพัทภ์าษาอ่ืน 
 / ดร / เช่น ดราฟต ์(draft)  ดรัมเมเยอร์ (drum major) 
 / ทร / เช่น ทรัสต ์(trust)  ทรัมเป็ต (trumpet)  ทรานซิสเตอร์ (transistor) 
 / บร / เช่น บรีส (breeze)  แบรนด ์(brand) 
 / บล / เช่น บล็อก (block) 
 / ฟร / เช่น ฟรี (free)  ฟรุตสลดั (fruit salad) 
 / ฟล / เช่น แฟลต (flat)  ฟลุก (fluke)  ฟลอร์โชว ์(floor show) 
 นอกจากเสียง  ร  และ ล แลว้  ยงัมีเสียง  ว  ท่ีควบกล ้ากบัพยญัชนะ  ก  ข  และ ค  ท่ีจะตอ้ง
ระวงัออกเสียงใหถู้กตอ้ง  ตวัอยา่งเช่น 
 กวกั  มกัออกเสียงผดิเป็น ฝัก 
 กวาง  มกัออกเสียงผดิเป็น ฟาง 
 ไขวเ้ขว  มกัออกเสียงผดิเป็น ไฝ้เฝ 
 ขวญั  มกัออกเสียงผดิเป็น ฝัน 
 ขวาก  มกัออกเสียงผดิเป็น ฝาก 
 ขวนขวาย มกัออกเสียงผดิเป็น ฝนฝาย 
 ควาย  มกัออกเสียงผดิเป็น ฟาย 
 ควาน  มกัออกเสียงผดิเป็น ฟาน 
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 ควา้ไขว ่ มกัออกเสียงผดิเป็น ฟ้าไฝ่ 
 ควนัด า  มกัออกเสียงผดิเป็น ฟันด า 
                ฯลฯ 
 การออกเสียงท่ีผิดแบบอีกอย่างหน่ึงก็คือ  เสียงสูงต ่าเพี้ยนไป  เสียงพูดของคนเราบางคร้ัง
จะไม่ตรงกบัภาษาเขียน  และการพูดของคนบางคนก็จะผิดไปจากคนอ่ืน ๆ  พอมาเขียนเป็นภาษา
เขียน  ก็เขียนตามเสียงท่ีตนเองพูดจนชิน  เช่นค าวา่  เขา  ก็จะเขียนเป็น เคา้  การออกเสียงแบบน้ีมี
มาก  ดงัตวัอยา่ง 
 เขา  ออกเสียงเป็น  เคา้ 
 ฉนั  ออกเสียงเป็น  ชั้น 
 ดิฉนั  ออกเสียงเป็น  ดิชั้น  เด๊ียน  ดัน๊ 
 เร็ว  ออกเสียงเป็น  เร้ว  ร้ิว 
 สิบเอด็  ออกเสียงเป็น  สิบเบด็ 
 หนงัสือ  ออกเสียงเป็น  นงัสือ  นั้งสือ 
 อยา่งไร  ออกเสียงเป็น  ยงัไง 
 อยา่งนั้น ออกเสียงเป็น  ยงังั้น 
 ขา้งน้ี  ออกเสียงเป็น  คางน้ี 
 ซี  ออกเสียงเป็น  เซ่ 
 เอาซิ  ออกเสียงเป็น  เอาเด่ะ 
 หน่ึง  สอง  สาม ออกเสียงเป็น  นึง  ส่อง  ซ ้ า 
 หนวกหู  ออกเสียงเป็น  หนกข ู
 เสีย  ออกเสียงเป็น  ซะ 
 ภาษาไทย ออกเสียงเป็น  ภาซะไทย 
 แยกล าสาลี ออกเสียงเป็น  แยกล าซะลี 
 ไม่ใช่  ออกเสียงเป็น  ไมใ้ช ้
 ไม่มี  ออกเสียงเป็น  ไมมี้ 
 สวสัดีค่ะ ออกเสียงเป็น  สวสัดีคะ 
 ขอบคุณค่ะ ออกเสียงเป็น  ขอบคุณคะ 
        ฯลฯ 
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 นอกจากการออกเสียงสูงต ่าเพี้ยนแลว้  ก็ยงัมีการออกเสียงไม่เตม็เสียง  ไม่เตม็ค าดงัตวัอยา่ง 
 มหาวทิยาลยั ออกเสียงเป็น  มหา’ลยั 
 วนัพฤหสั ออกเสียงเป็น  วนัพระหสั 
 สนามหลวง ออกเสียงเป็น  หนามหลวง 
 โรงพยาบาล ออกเสียงเป็น  โรงบาล 
 รัฐศาสตร์ ออกเสียงเป็น  รัดสาด 
         ฯลฯ 
 เร่ืองของการออกเสียงให้ถูกตอ้งตามลกัษณะของภาษาไทย  เป็นเร่ืองท่ีฝึกได ้ การออกเสียง
ให้ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทยเป็นเร่ืองท่ีควรระมดัระวงั  เพราะการออกเสียงผิดนั้นนอกจากจะท า
ใหเ้ขา้ใจความหมายผดิไปแลว้  ยงัท าให้ความไพเราะของภาษาหมดไปดว้ย  การออกเสียงให้ชดัเจน  
ไม่พูดเร็วรัว  ไม่พูดตดัค า  ลงเสียงหนักเบาให้ถูกตอ้ง  ออกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกตอ้งตามภาษา
มาตรฐาน  เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก 
 การใช้ถ้อยค า 
 ในการพูดทุกคร้ัง  การใชถ้อ้ยค าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก  หากผูพู้ดตอ้งการใชภ้าษาพูดให้ดี  
จะตอ้งทราบก่อนวา่  ตนเองตอ้งการพดูถึงอะไร  ถึงแมว้า่จะพูดไดดี้มาก  มีบุคลิกภาพดี  มีท่าทางท่ี
ดึงดูดความสนใจ  มีโสตทศันูปกรณ์ประกอบการพดู  แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะไม่ส าคญัเท่ากบัส่ิงท่ีเราพดู 
 ภาษาในการพูดท่ีดีคือภาษาท่ีผูพู้ดส่ือให้ผูฟั้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นถอ้ยค าท่ีชดัเจน  
ส่ือความหมายได้ดี  ถูกตอ้งและเหมาะสม  ซ่ึงผูท่ี้จะใช้ภาษาได้ดีนั้นจะตอ้งเป็นคนท่ีรู้จกัสังเกต  
ชอบสะสมค า  และฝึกฝนการใชถ้อ้ยค าอยูเ่ป็นประจ า 
 ปัจจุบนัน้ีมีคนจ านวนมากท่ีชอบพูดตามสบาย  ไม่ระมดัระวงัในการใช้ถอ้ยค า  บางคร้ังก็
ไม่คิด  ไม่รอบคอบ  เม่ือพูดแลว้ก็ละให้ผูฟั้งตีความเอาเองวา่  เน้ือความท่ีพูดไปนั้นคนพูดตอ้งการ
หมายความวา่อยา่งไรกนัแน่  ท าให้เกิดปัญหาวา่ผูส่้งสารตอ้งการส่ือสารอย่างหน่ึง  แต่ผูรั้บสารเขา้ใจ
ไปอีกอยา่งหน่ึง  ผูท่ี้ตระหนกัในความส าคญัของภาษา  จึงควรสามารถใชภ้าษามาตรฐานซ่ึงมีคุณสมบติั
โดยทัว่ไปคือ  ความชดัเจน  ความแม่นตรง  ความกระชบัรัดกุม  และควรเป็นถอ้ยค าท่ีสละสลวย
ดว้ย  เพื่อส่ือสารไดต้รงกบัจุดประสงค ์
 เราทราบกันดีแล้วว่า  การพูดบางคร้ังแก้ไขไม่ได้  หรือแก้ไขไม่ทนั  หรือค าพูดท่ีพูด
ออกไปแล้ว  น ากลับคืนมาไม่ได้  ดังนั้นจึงควรระมัดระวงัในการใช้ถ้อยค าท่ีพูด  ซ่ึงในการ
เลือกสรรถอ้ยค าควรพิจารณาขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
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1. การใช้ถ้อยค าที่ง่ายต่อการเข้าใจ   ถ้อยค าท่ีง่ายต่อการเข้าใจคือถ้อยค าท่ีสั้ น  
ตรงไปตรงมา  ชดัเจนแจ่มแจง้  นกัพดูบางคนชอบใชค้  าพูดท่ีท าให้ผูฟั้งเกิดความงุนงง  เพราะเขา้ใจ
วา่การพูดท่ีใชถ้อ้ยค ายากนั้นเป็นค าพูดของคนท่ีมีความรู้สูง  ซ่ึงเป็นความคิดท่ีผิด  ตามความเป็นจริง
แลว้  นกัพูดท่ีดี  คือนกัพูดท่ีสามารถใช้ถอ้ยค าท่ีเขา้ใจได้ง่าย  แต่มีความหมายลึกซ้ึงกินใจ  น่า
ประทบัใจ 

ถอ้ยค าท่ีใชพ้ดู  ตอ้งเป็นถอ้ยค าท่ีชดัเจน  เขา้ใจไดท้นัที  ผูพู้ดตอ้งตระหนกัวา่ในการพูด
ของเรานั้น  หากผูฟั้งไม่เขา้ใจ  เขาไม่สามารถท่ีจะกลบัไปทบทวนขอ้ความท่ีเขายงัไม่เขา้ใจได ้ จึงตอ้ง
ใชภ้าษาท่ีมีความหมายแน่นอน  ไม่มีเง่ือนง าหรือตีความหมายไดห้ลายทาง  ค  าท่ีใชเ้ป็นค าท่ีรู้จกักนั
ทัว่ไป  ผูพ้ดูไม่ควรใชศ้พัทย์ากโดยไม่จ  าเป็น  ไม่ควรใชค้  าท่ีคิดข้ึนใหม่  หรือค าท่ีเขา้ใจกนัในวงแคบ  
ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  ศพัทเ์ฉพาะ  เพราะผูฟั้งจะไม่เขา้ใจ  หากจ าเป็นตอ้งใชค้  าเหล่าน้ีก็ควร
จะอธิบายใหช้ดัเจน   

การใชค้  ายากเหล่าน้ีจะไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 
2. การใช้ถ้อยค าที่ถูกต้องและตรงตามความหมาย  การใชค้  าพูดแต่ละคร้ัง  ผูพู้ดจะตอ้ง

เลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง  เพื่อไม่ใหก้ารส่ือความหมายลม้เหลว  เพราะหากผูพู้ดใชค้  าผิดความหมายแลว้  
ผูฟั้งอาจไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีพดู  หรือเขา้ใจผดิได ้

ค าในภาษาไทยมีจ านวนมากท่ีมีความหมายหลายอยา่ง  ทั้งความหมายตรง  ความหมาย
โดยนยั  ความหมายแฝง  ค าบางค าเม่ืออยูต่ามล าพงัจะมีความหมายอยา่งหน่ึง  แต่พอน าไปเขา้ประโยค  
ก็จะมีความหมายอีกอยา่งหน่ึง  ค  าบางค ามีความหมายใกลเ้คียงกนั  แต่ใชแ้ทนกนัไม่ได ้

การพิจารณาความหมายของค า  แยกออกเป็น 4 กลุ่ม  ดงัน้ี 
2.1 ความหมายโดยตรง  คือความหมายตามปกติของค า  เป็นความหมายตามพจนานุกรม  

ผูพ้ดู  ผูฟั้ง  ผูเ้ขียน  ผูอ่้าน  เขา้ใจตรงกนั  ตวัอยา่งคือ 
คืนน้ีดาวเต็มฟ้าเลย  ดาว  หมายถึง  ส่ิงท่ีเห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยบัในทอ้งฟ้า

เวลามืด  นอกจากดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ 
ตน้ไมดู้เป็นสีเขียวสดใส  เขียว  หมายถึง  สี 
นกัเรียนสวมเส้ือสีขาวสะอาด  สีขาว  หมายถึง  สี 

2.2 ความหมายโดยนัย  คือความหมายท่ีเปล่ียนไปจากความหมายเดิม  โดยใชน้ยัแห่ง
ความเดิมมาเปล่ียนความหมาย  บางทีก็เรียกวา่  ความหมายเชิงอุปมา  คือการน าค าท่ีใชส้ าหรับส่ิง
หน่ึงตามปกติ  ไปใชก้บัอีกส่ิงหน่ึงท่ีเห็นวา่มีลกัษณะคลา้ยกนัหรือเขา้กนัได ้ ตวัอยา่งคือ 
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พอเธอเป็นดาว  ก็ดูเหมือนจะลืมตวัไปหน่อย ๆ แลว้  ดาว  หมายถึง  ผูท่ี้มีช่ือเสียง 
อีสานเขียวเป็นผลจากการพฒันาของบุคคลหลายฝ่าย  เขียว  หมายถึงอุดมสมบูรณ์

ดว้ยพืชผล 
เราตอ้งช่วยกนัรณรงคใ์หมี้โรงเรียนสีขาวมาก ๆ  สีขาว  หมายถึงการปลอดยาเสพติด  

ปลอดภยัจากยาเสพติด 
2.3 ความหมายแฝง  ค าในภาษาไทยหลายค าท่ีมีความหมายโดยตรงอยูแ่ลว้  และมี

ความหมายท่ีแฝงเร้นอยู ่ ท  าให้เรามีค าใชม้าก  และสามารถใชค้  านอ้ยแต่กินความหมายมาก  ใชค้  า
ใหเ้ห็นภาพได ้ การใชค้  าท่ีมีความหมายแฝง  ตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งและเหมาะสมดว้ย  ความหมาย
แฝงอาจแสดงอาการต่อไปน้ี 

การเคล่ือนท่ีออกห่าง เช่น  ผลกั  ดนั  รุน  ไส  ดุน 
การเคล่ือนท่ีเขา้มาใกล ้ เช่น  ดึง  ฉุด  ลาก  ร้ัง  เหน่ียว 
การเคล่ือนท่ีข้ึนขา้งบน เช่น  พอง  ฟู  โป่ง  อืด 
การเคล่ือนท่ีลงขา้งล่าง เช่น  ฟุบ  แฟบ  ยุบ  ยวบ  ฮวบ  ตก  ร่วง  หยด  หล่น  

ยอ้ย  ทรุด 
การเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็ว เช่น  ฉิว  ปลิว  ล่ิว 

2.4 ความหมายตามบริบท  คือความหมายท่ีข้ึนอยูก่บัขอ้ความในประโยค  ถา้ขอ้ความ
เปล่ียนไป  ความหมายจะเปล่ียนไป  ตวัอยา่งเช่น 

นอ้งใส่เส้ือสีแดง  (สีอยา่งสีเลือดหรือสีชาด) 
แดงไปดูหนงักบัด า  (ช่ือคน) 
ใครจะลืมขา้วแดงแกงร้อนได ้ (บุญคุณ  ขา้วแดงแกงร้อนเป็นส านวน) 
เร่ืองแดงออกมาแลว้วา่ใครผดิใครถูก  (ลกัษณะท่ีความลบัท่ีปกปิดไวป้รากฏออกมา) 

3. การใช้ถ้อยค าทีสุ่ภาพ  ภาษาท่ีไม่สุภาพส่ือให้เห็นบุคลิกภาพของผูพู้ดวา่ไม่ดี  ไม่น่านิยม  
ไม่วา่จะเป็นการพูดอยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม  ผูพู้ดควรหลีกเล่ียงภาษาแบบน้ี  ภาษา
ท่ีไม่สุภาพ  คือค าต ่า  ค  าหยาบ  ค าสแลงท่ีหยาบคาย  ค  าตลาด  ค าผวน  ค าด่าต่าง ๆ  ค  าสบถสาบาน  
ฯลฯ  เช่น  ค  าวา่  กู  มึง  อี  ไอ ้ ฉิบหาย  เฮงซวย  เห่ย  ห่วย  เป็นตน้  การใช้ภาษาท่ีสุภาพน้ีรวมไปถึง
การไม่พดูเร่ืองสัปดน  การไม่พูดห้วน ๆ  กระโชกโฮกฮาก  การไม่ใชค้  าพูดท่ีข่ม  ดูถูกเหยียดหยาม  
และแสดงตวัวา่เหนือกวา่คนฟัง  เพราะเป็นการพูดท่ีแสดงถึงนิสัยท่ีไม่น่านิยมของผูพู้ด  แสดงพื้นฐาน
จิตใจท่ีต ่า  ไม่น่าคบคา้สมาคม  ขาดคุณธรรม  และการอบรมบ่มนิสัย 
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การใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพจะท าให้เกิดความเหมาะสมถูกตอ้งทางมารยาทและวฒันธรรม  
เกิดความรู้สึกท่ีดีระหวา่งผูพ้ดูกบัผูฟั้ง 

ตวัอยา่งถอ้ยค าท่ีไม่ควรใช ้
ไอ้คนท่ีมันไม่ไดเ้ขา้มานัง่ฟังผมพดูน่ะ  มันเสียโอกาสไปจมเลย 
แหม  นอ้งหนู  เดินซุ่มซ่ามจงั  ระวงัหน่อยซิจะ๊ 
ลูกสาวของคุณน่ะ  หัวทบึจะตาย  จะเรียนอะไร้ 
ตายจริง  ตัวโตจนป่านนีแ้ล้วยงักินนมอยูอี่ก 
ท าไมปล่อยเนือ้ปล่อยตัวอยา่งน้ีล่ะ  อ้วนจนน่าเกลยีดแลว้นะ 
โอโ้ฮ  จ๋อม  ท าไมโทรมอยา่งน้ี  ไปท าอะไรมา 
ผมแน่ใจวา่ท่านไม่เคยรู้เร่ืองนีม้าก่อน  พดูแลว้เข้าใจไหมครับ 
แม่เธอไม่เรียกสินสอดเลยเหรอ  กลวัลูกสาวขายไม่ออกละซิ 
ลูกคุณกินนมอะไรคะน่ี  ตัวเลก็จงั 
ลูกเธอน่ะอยากจะเล่นกบัลูกฉนัจนตัวส่ัน 
สวสัดีค่ะ  คุณปุ้ย  ท าไมหน้าซีดยงักะผตีายยงังั้นคะ 
ตายละ  คุณแม่เธอมีลูกตั้งหา้คนเชียวหรือ  เรียงกนัเป็นนิว้มือเลยนะ 
   ฯลฯ 

4. การใช้ค าไวพจน์  ไวพจน์  คือค าท่ีเขียนต่างกนัแต่มีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียง
กนัมาก  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  ให้ตวัอย่างค าไวพจน์ไวว้่า  มนุษยก์บัคน  บา้นกบั
เรือน  รอกบัคอย  ป่ากบัดง  เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  ค  าพอ้งความ 

ค าไวพจน์มีประโยชน์ส าหรับนกัพดู  และนกัเขียนอยา่งมาก  โดยเฉพาะนกัพูด  เพื่อจะ
ไดไ้ม่ตอ้งใช้ค  าซ ้ า ๆ ซาก ๆ  จนผูฟั้งเกิดความเบื่อหน่าย  ในภาษาไทยมีค  าไวพจน์อยู่มากมาย  
ตวัอยา่งเช่น 

ดาว  มี  ดารา  ดารก  ดารกา  ฯลฯ 
พระจันทร์  มี  เดือน  นิศากร  นิศานาถ  นิศาบดี  นิศามณี  นิศารัตน์  ศศธร  ศศพินทุ ์ 

ศศลกัษณ์  ศศิ  ศศิน  ศศี  ศศิธร  ฯลฯ 
ม้า  มี  สินธพ  อศัว  อสัดร  ฯลฯ 
บัว  มี  บงกช  สโรช  ปทุม  กมล  กระมล  โกมล  ตาราไต  ฯลฯ 
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การใช้ค  าไวพจน์  เป็นความรู้ความสามารถของผูใ้ช้ค  า  ซ่ึงเม่ือผูฟั้งได้ยินไดฟั้งแล้ว  
จะเกิดความช่ืนชม  เพราะวิสัยของคนยอ่มไม่ชอบความซ ้ าซาก  แต่จะชอบไดย้ินค าแปลกใหม่ท่ี
ไม่ใช่ค าศพัทย์าก 

5. การใช้ถ้อยค าที่เหมาะสม  การใชถ้อ้ยค าให้เหมาะสมก็คือ  ใชใ้ห้เหมาะสมกบับุคคล  
กาลเทศะ  หรือโอกาส  และสถานการณ์แวดลอ้ม  ค าในภาษาไทย  มีจ  านวนมากมาย  แต่ผูใ้ชค้  าควร
จะมีความรู้และรู้จกัเลือกใชค้  าไดต้ามความเหมาะสม  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการส่ือสาร  เพราะค า
ทุกค าไม่ใช่ว่าจะใช้ไดเ้หมาะสมในทุกสถานการณ์  ความหมายของค าบางค าอาจจะเปล่ียนไปได ้ 
หากสถานการณ์ในการใชค้  าเปล่ียนแปลงไป 

การใชถ้อ้ยค าใหเ้หมาะสม  แยกตามวธีิใชด้งัน้ี 
5.1 การใช้ถ้อยค าให้ถูกต้องเหมาะสมกบับุคคล  เร่ืองส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงเร่ืองหน่ึงคือ  

ฐานะ  หรือสถานภาพของบุคคล  ในการพดูมีค าสรรพนามท่ีเป็นค าแทนตวัผูพ้ดู  ผูพู้ดเป็นใคร  เพศ
หญิงหรือเพศชาย  ผูฟั้งเป็นใคร  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูพ้ดูกบัผูฟั้งเป็นอยา่งไร  สถานการณ์ในการ
พดูเป็นทางการ  หรือไม่เป็นทางการ  เป็นตน้  ค  าสรรพนาม  เป็นค าแสดงระดบัชั้นของบุคคลท่ีพูด  
บุคคลท่ีฟัง  และบุคคลท่ีถูกพดูถึง  มีค  าใชต่้างกนัดงัน้ี 

บุรุษที ่1  ฉนั  ผม  กระผม  หนู  ก ู ขา้  เรา  ขา้พเจา้  อัว๊  กระหม่อม  เกลา้กระหม่อม  
ขา้พระพุทธเจา้  ดิฉนั  อิฉนั  อีฉนั  หม่อมฉนั  ขา้นอ้ย (อีสาน)  ขา้เจา้ (พายพั)  เขา (เคา้)  ค าท่ีบอก
อาชีพ  เช่น  ครู  อาจารย ์ หมอ  ผูใ้หญ่  ผูก้อง  ค  าท่ีบอกความเป็นเครือญาติ  เช่น  พ่อ  แม่  พี่  น้า  
ลุง  ป้า  ค  าท่ีพระภิกษุใชคื้ออาตมา  อาตมภาพ  ค าท่ีเป็นช่ือเล่น  หรือช่ือจริง  ใชแ้ทนตวัผูพู้ด  เช่น  
อ๋อย  อุ๋ย  นอ้ย  เดือน  น ้าหวาน  นิชา  เป็นตน้ 

บุรุษที่ 2  คุณ  เธอ  หล่อน  ท่าน  แก  เอ็ง  มึง  เจา้  ล้ือ  ตวั  ตวัเอง  ใตเ้ทา้  ฝ่าพระ
บาท  ฝ่าบาท  ค าท่ีบอกอาชีพ  เช่น  ครู  อาจารย ์ หมอ  ผูก้อง  สารวตัร  ผูใ้หญ่  ก านนั  ค  าท่ีบอก
ความเป็นเครือญาติ  เช่น  พ่อ  แม่  พี่  นอ้ง  นา้  ป้า  ลุง  ช่ือเล่นหรือช่ือจริงท่ีใชแ้ทนตวัผูฟั้ง  ค  าท่ี
แสดงบรรดาศกัด์ิ  เช่น  คุณหญิง  ท่านผูห้ญิง  ค  าท่ีแสดงการยกยอ่ง  เช่น  คุณนาย  เถา้แก่  เป็นตน้ 

บุรุษที่ 3  เขา  มนั  แก  ท่าน  ตะแก  ค าท่ีบอกอาชีพ  ค าท่ีบอกความเป็นเครือญาติ  
ช่ือเล่น  ช่ือจริง  ค  าท่ีแสดงบรรดาศกัด์ิ  ค  าท่ีแสดงการยกยอ่ง 

ค าท่ีใช้กบับุคคล  ยงัมีค าเฉพาะ  บางค าใช้กบัผูช้าย  บางค าใช้กบัผูห้ญิง  ดงัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ 
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5.2 การใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  การใช้ค  าในการพูด  นอกจากจะตอ้ง
ค านึงถึงฐานะของบุคคลท่ีส่ือสารกนัแลว้  ยงัตอ้งค านึงถึงโอกาสดว้ย  ภาษาไทยมีลกัษณะแตกต่าง
กันเป็นระดับ  ถ้าผูพู้ดใช้ภาษาท่ีเป็นระเบียบแบบแผน  ใช้ค  าถูกต้อง  การใช้ถ้อยค าไม่แสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูพู้ดกับผูฟั้งเลย  ภาษาท่ีใช้ก็มีลักษณะเป็นทางการมาก  แต่ถ้าผูพู้ดไม่
เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผน  ใชค้  าท่ีแสดงความรู้สึกส่วนตวั  หรือแสดงความสัมพนัธ์กบัผูฟั้งบา้ง  
ภาษาก็มีลกัษณะเป็นทางการน้อยลง  โอกาสการใช้ค  าที่เป็นทางการกบัไม่เป็นทางการ  มี
ตวัอย่างเช่น  ภาพยนตร์-หนงั  ใบอนุญาตขบัรถยนต-์ใบขบัข่ี  รถประจ าทาง-รถเมล ์ เป็นตน้ 

5.3 การใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับสถานการณ์  สถานการณ์ในการพูดจะเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลและกาลเทศะดว้ย  ผูพ้ดูตอ้งระวงัในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งผูพู้ดกบัผูฟั้ง  ระดบัการศึกษา  
สถานภาพทางสังคม  เพศ  วยั  วฒิุ  ของผูพ้ดูกบัผูฟั้ง  ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองช่วยก าหนดการใชถ้อ้ยค า  
ตวัอยา่งสถานการณ์การพบปะกนัโดยบงัเอิญ  ผูพ้ดูพดูกบับุคคลดงัต่อไปน้ี 

ผูใ้หญ่ฐานะสูงกวา่     - ผม (กระผม  ดิฉนั)  ไม่ไดพ้บท่านตั้งนานแลว้นะครับ (คะ) 
คนฐานะเท่ากนั         -     ผม (ดิฉนั  ฉนั)  ไม่ไดพ้บคุณตั้งนานแลว้นะครับ (คะ) 
คนฐานะต ่ากวา่          - ผม (ฉนั  เรา)  ไม่ไดพ้บเธอ (ตวั)  ตั้งนานแลว้นะ 
   ฯลฯ 

6. การใช้ถ้อยค าที่ท าให้เกิดภาพพจน์  ถอ้ยค าท่ีก่อให้เกิดภาพพจน์ (Figure of Speech)  
จะชกัน าใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิด  จินตนาการ  ส่ือความหมายให้ผูฟั้งเขา้ใจไดง่้าย  และมองเห็นภาพ
เด่นชดัข้ึน 

การใช้ถ้อยค าท่ีท าให้เกิดภาพพจน์  คือการใช้ค  าท่ีมีส าเนียงรุกเร้า  มีจงัหวะจะโคน  
และใชค้  าใหมี้น ้าหนกั  มีการเปรียบเทียบ  เพื่อใหผู้ฟั้งเกิดความสนใจ  ตวัอยา่งคือ 

การพดูท่ีหนกัแน่น  หรือใชค้  าท่ีมีเสียงพยญัชนะเดียวกนั  หรือใชค้  าซ ้ า  ค  าซอ้น   
เราจะไม่ยอมและไม่ยอมใหป้ระเทศไทยถูกรุกรานอยา่งเด็ดขาด 
เม่ือปรับปรุงแลว้ก็ตอ้งเปลีย่นแปลงซีครับ 
ก่อนจะทาบทาม  ก็ตอ้งดูท่าทเีสียก่อนนะ 
ทุกวนัน้ีคนจนยงัอดอยากปากแห้งอยู ่
การเนน้เสียง  เนน้ค า  และใชค้  าที่ท  าให้เห็นภาพประกอบการพูด  ท าให้ผูฟั้งสนใจ   

ไม่น่าเบ่ือ  ตวัอยา่งเช่น 
ด ๊าด า   เบ๊าเบา   ซ้วยสวย   ง้ามงาม   ฮ้อมหอม   ร้วยรวย   ฯลฯ 
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ขาวผ่อง   ด าทะมื่น   หวานเจ๊ียบ  ตรงแหนว   สั้นจู๋   ผอมกงโก้   ฯลฯ 
การเปรียบเทียบ  ตวัอยา่งเช่น 
ดุเหมือนเสือ 
ร้อนเหมือนไฟ 
ใจกวา้งเป็นแม่น ้า 
สวยราวกบันางฟ้า 
   ฯลฯ 

7. การใช้ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค าพังเพย  และค าคม  ค าเหล่าน้ี  ถ้าผูพู้ดน ามาใช้
ประกอบการพดูในท่ีท่ีเหมาะสม  จะท าใหก้ารพดูคมคาย  ประทบัใจผูฟั้ง  ผูฟั้งจดจ าไดง่้าย  อยา่งไร
ก็ตาม  การใช้ค  าเหล่าน้ีต้องมีหลักเกณฑ์  ไม่ใช่ว่าจะน าไปใช้ได้อย่างพร ่ าเพร่ือ  ผูพู้ดจะต้อง
พิจารณาวา่  ส านวน  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และค าคมใดท่ีควรจะน ามาใช ้ โดยมีหลกัเกณฑ์ทัว่ ๆ ไป
วา่  ใชใ้หต้รงกบัเร่ือง  ไม่ขดักบัเน้ือความท่ีพูด  ใชใ้ห้เหมาะกบัระดบับุคคล  และเช่ือมโยงกบัเร่ือง
ท่ีพดู  ไม่ยกมากล่าวลอย ๆ 

สุภาษิต  หรือค าพงัเพยบางค า  บางบท  เป็นเร่ืองท่ีตอ้งตีความ  หากผูพู้ดวิเคราะห์ผูฟั้ง
ว่าระดบัการศึกษาไม่สูงพอท่ีจะเขา้ใจ  ก็ไม่ควรใช้  เพราะจะท าให้ผูฟั้งเขา้ใจไม่ชดัเจน  สุภาษิต
หรือค าพงัเพยบางบทก็ไม่เหมาะกบัยุคสมยั  จึงควรระมดัระวงัในการหยิบยกมากล่าว  ถา้ไม่เหมาะ
กบัเร่ืองท่ีพูดก็ไม่ควรน ามาใช ้ เพราะไม่มีประโยชน์แต่อยา่งใด  ตวัอยา่งการใชสุ้ภาษิต  ค  าพงัเพย  
และค าคมมีดงัน้ี 

ในยคุข้าวยากหมากแพงอยา่งทุกวนัน้ี  พวกเราควรร่วมมือร่วมใจกนัช่วยแกไ้ข  เพื่อให้
คนไทยมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นมากส าหรับทุกคน  เหมือนอยา่งท่ีท่านสุนทรภู่กล่าวไวว้า่  “รู้ส่ิง
ไรไม่สู้รู้วชิา  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” 
 

ถ้อยค าทีไ่ม่ควรใช้ในการพูด 
 ค าท่ีไม่ควรใชใ้นการพูด  นอกจากค าต ่า  ค  าหยาบ  ค าผวนท่ีหยาบคายแลว้  ก็มีค  าท่ีใชก้นั
อยูใ่นวงแคบ  หรือค าเฉพาะกลุ่ม  นอกจากน้ีก็มีค  ายาก  ซ่ึงหากจ าเป็นตอ้งใชก้็จะตอ้งอธิบายให้ผูฟั้ง
เขา้ใจ  มีค  าต่อไปน้ี 
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1. ค าสแลง  ค าสแลงเป็นค าพดูเฉพาะกลุ่ม  หมายถึงถอ้ยค าหรือส านวนท่ีเขา้ใจกนัเฉพาะ
กลุ่มหรือชัว่ระยะเวลาหน่ึง  ไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับกนัวา่ถูกตอ้งตามหลกัภาษา  ค  าสแลงจะนิยมใชก้นั
อยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง  ค  าไหนไม่เป็นท่ีนิยมก็เลือนหายไป  ค าไหนไดรั้บความนิยมก็อยูไ่ดน้าน 

2. ค าเฉพาะอาชีพ  หรือค าเฉพาะกลุ่ม  เป็นค าท่ีบุคคลในกลุ่มเดียวกนัหรืออาชีพเดียวกนั
คิดข้ึนมาใช ้ เช่น  ติดโปร  เป็นค าพูดของนกัศึกษามหาวิทยาลยั  หมายถึงถูกภาคทณัฑ์เร่ืองการเรียน  
ค าท่ีใชใ้นอาชีพหนงัสือพิมพ ์ เช่น  เลยเ์อาต ์ อาร์ตเวร์ิก  ตรวจหนา้แท่น  เป็นตน้ 

3. ศัพท์บัญญตัิ  เป็นค าท่ีสร้างข้ึนใชใ้นภาษาไทยเน่ืองจากเรามีการติดต่อกบัต่างประเทศ  
ความเจริญดา้นการศึกษาท าให้เรามีความตอ้งการการใชค้  าเพิ่มข้ึน  จึงตอ้งบญัญติัศพัทข้ึ์นมาใชใ้ห้
เพียงพอกบัการส่ือสาร  โดยมากเป็นศพัทท์างวิชาการที่คนทัว่ไปไม่รู้  ไม่เขา้ใจ  นอกจากผูที้่มี
ความรู้ในสาขาวิชานั้น  การบญัญติัศพัท์ท าไดโ้ดยการน าค าภาษาต่างประเทศมาใช้ทบัศพัท์  เช่น  
เทคโนโลย ี(Technology)  หรือน าค าไทยมาประสมกนัเป็นค าใหม่  หรือค าบาลีสันสกฤตมาประสม
กนัเป็นค าใหม่  มีความหมายครอบคลุมภาษาต่างประเทศมาใช ้ เช่น  ไฟฟ้า (Electric)  มโนภาพ 
(Concept)  เป็นตน้ 

4. ภาษาถิ่น  เป็นภาษาท่ีใชก้นัเฉพาะในทอ้งถ่ิน  ในภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ภาคใต ้ และมีภาษาของชนกลุ่มนอ้ย  ค  าเหล่าน้ีหากน ามาใชใ้นการพูด  อาจท าให้ผูฟั้งไม่เขา้ใจหรือ
เขา้ใจผดิไป 

5. ค าภาษาต่างประเทศ  ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศมีทั้งภาษาองักฤษ  ภาษาฝร่ังเศส  
ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่น  ค าท่ีมาจากภาษาองักฤษและภาษาจีนมีจ านวนมาก  ถา้เป็นค าท่ีรู้จักกนัอยา่ง
แพร่หลาย  ก็จะปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  เช่น  ภาษาองักฤษ  มี  เกม (game)  
คริสตม์าส (Christmas)  โจก๊ (joke)  ดีเปรสชนั (depression)  ไอศกรีม (ice-cream)  ฯลฯ  ภาษาจีนมี  
กวยจับ๊  ก๋วยเต๋ียว  ฮวงซุย้  ฯลฯ 
 

ข้อควรปฏบัิติในการใช้ภาษาพูด 
 การใชภ้าษาพดูท่ีดีและส่ือสารไดผ้ล  ในขณะท่ีพดู  ผูพ้ดูควรปฏิบติัตามขอ้แนะน าต่อไปน้ี 

1. รู้จักเว้นจังหวะในการพูด  การพดูติดต่อกนัไปเร่ือย ๆ  ไม่ใช่ศิลปะการพูดท่ีดี  เวลาพูด
จะตอ้งมีการเวน้วรรค  และเวน้วรรคตรงขอ้ความท่ีควรจะหยดุ  การเวน้วรรค  หรือเวน้จงัหวะ  เป็น
ลีลาของการพูดให้ถูกจงัหวะ  เพื่อไม่ให้การพูดสะดุด  หรือตะกุกตะกกั  การเวน้จงัหวะโดยทัว่ไป  
คือการหยุดพูดเมื่อพูดจบหัวขอ้หน่ึง ๆ  ก่อนที่จะพูดหัวขอ้ใหม่ต่อไป  นอกจากน้ีก็ให้หยุดทา้ย
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ค าถาม  หยุดทา้ยกลุ่มค า  หยุดก่อนท่ีจะกล่าวค าหรือเร่ืองส าคญั  หยุดเม่ือถึงค าสันธาน  ทั้งน้ีผูพู้ด
ควรฝึกหดัเวลาท่ีซอ้มพดู  แต่การหยดุนั้นไม่ควรหยดุนานเกินไป  ใหใ้ชเ้วลาประมาณ 1-2 วนิาที 

2. ขจัดค าพูดทีไ่ม่จ าเป็น  ค าพดูท่ีไม่จ  าเป็นคือค าพูดท่ีไร้สาระ  ซ ้ าซาก  วกไปวนมา  เช่น  
ค  าวา่  เออ้  อา้  อืมม ์ ค  าลงทา้ยวา่  นะครับ  นะคะ  แทบทุกประโยค  ค าพูดเหล่าน้ีจะท าให้ผูฟั้งเบ่ือ  
และขาดความเล่ือมใสศรัทธาในตวัผูพ้ดู 

3. การพูดค าทีใ่ช้ในภาษาเขียน  ค าในภาษาเขียนท่ีเป็นค ายอ่  เวลาพูดตอ้งพูดให้ครบและ
ถูกตอ้ง  เช่น 

ม.จ.  พดูวา่  หม่อมเจา้  ไม่ใช่  มอจอ 
รศ.  พดูวา่  รองศาสตราจารย ์ ไม่ใช่  รอศอ 
พ.ศ. 2500  พดูวา่  พุทธศกัราชสองพนัหา้ร้อย  ไม่ใช่  พอศอสองหา้ศูนยศ์ูนย ์
น.พ. เดชา  พดูวา่  นายแพทยเ์ดชา  ไม่ใช่  หมอเดชา 
พ.ต.ท. ทกัษิณ  พดูวา่  พนัต ารวจโททกัษิณ  ไม่ใช่  พอตอทอทกัษิณ 
    ฯลฯ 

 

ค าทีม่กัใช้ผดิความหมายหรือใช้สลบักนั 
 ค าในภาษาไทยหลายค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั  หรือเสียงใกลเ้คียงกนั  บางค าก็ใชแ้ทน
กนัได ้ บางค าก็ใชแ้ทนกนัไม่ได ้ มีตวัอยา่งดงัน้ี 
 

 กบ  เตม็มาก  เตม็แน่น  เช่น  ขา้วกบหมอ้  มะพร้าวมีลูกกบคอ 
 กลบ  กิริยาท่ีเอาส่ิงท่ีเป็นผงโรยทบัขา้งบนเพื่อปิดปัง  เอาดินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ใส่ลง 

ไปในท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อหรือแอ่ง    เพื่อใหเ้ตม็หรือไม่เห็นร่องรอย     โดย     
 ปริยายหมายความวา่  ปิดบงั 

 

 กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว  กระปร้ีกระเปร่า  ตรงขา้มกบัเง่ืองหงอย  เฉ่ือยชา 
 กระชุ่มกระชวย มีผวิพรรณสดใสหรือมีอาการกระปร้ีกระเปร่า 
 กระปร้ีกระเปร่า คล่องแคล่ววอ่งไว  เพราะมีก าลงัวงัชา  กระฉบักระเฉงไม่เนิบนาบ 
 

 กระตือรือร้น รีบร้อน  เร่งรีบ  ขมีขมนั  มีใจฝักใฝ่เร่งร้อน 
 กุลกีุจอ  ช่วยจดัช่วยท าอยา่งเอาจริงเอาจงั 
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 แก้เผด็  ท าตอบแก่ผูท่ี้เคยท าความเจบ็ปวดใหแ้ก่ตวัไวเ้พื่อใหส้าสมกนั 
 แก้ล า  ใชช้ั้นเชิงตอบโตใ้หเ้ท่าเทียมกนัหรือหนกัมือข้ึน 
 ไกล่เกลีย่ พดูจาใหป้รองดองกนั  พดูจาใหต้กลงกนั 
 เกลีย้กล่อม ชกัชวนจูงใจใหร่้วมพวก  พดูจูงใจใหค้ลอ้ยตามหรือปฏิบติัตาม 
 

 กะปริดกะปรอย อาการออกหรือไหลออกนอ้ย ๆ  หยดุบา้งออกบา้ง  อาการท่ีฝนตกนอ้ย ๆ 
   ตก ๆ หยดุ ๆ  โดยปริยายหมายถึงอาการท่ีท า ๆ หยดุ ๆ ไม่เป็นล ่าเป็นสัน 
 กะปริบกะปรอย ออกมาทีละเล็กละนอ้ย 
 

 ขัด  ใหติ้ดขวางไวไ้ม่ใหห้ลุดออก  เช่น  ขดักระดุม  ไม่ท าตาม  ฝ่าฝืน  ขืนไว ้  
   เช่น  ขดัค าสั่ง  แยง้กนั  ไม่ลงรอยกนั 
 ขัดขวาง  ท าใหไ้ม่สะดวก  ท าใหติ้ดขดั 
 ขัดขืน  ไม่ประพฤติตาม  ไม่ท าตาม 
 

 ขัดคอ  พดูแยง้ขวางเขา้มา  พดูแทรก  ไม่ใหท้  าไดโ้ดยสะดวก 
 ขัดจังหวะ แทรกเขา้มาในขณะท่ีคนอ่ืนก าลงัท าอะไรอยู ่
 ขัดบท  แทรกเขา้มาเม่ือเขาพดูยงัไม่จบ  ขดัคอ  ขดัจงัหวะ 
 

 ขมีขมัน  รีบเร่งในทนัทีทนัใด 
 ขะมักเขม้น ตั้งใจท าอยา่งรีบเร่งเพื่อใหแ้ลว้เสร็จไป  กม้หนา้กม้ตาท า 
 

 คิดค้น  ตริตรองเพื่อหาความจริง 
 คิดอ่าน  ตริตรองหาทางแกไ้ข 
 

 คับคั่ง  มากจนตอ้งเบียดเสียดยดัเยยีดกนั 
 หนาแน่น คบัคัง่  แออดั 
 แน่นหนา มัน่คง  เช่น  ใส่กุญแจแน่นหนาแขง็แรง  ประตูหนา้ต่างแน่นหนา 
 

 จนตรอก ไม่มีทางไป  หมดทางไป  ไม่มีทางหนี 
 จนแต้ม  ไม่มีทางเดิน  หมดทางสู้ 
 จนมุม  ไม่มีทางหนี  หมดทางสู้ 
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 จนใจ  หมดทางท่ีจะไดอ้ยา่งคิด 
 

 จุกจิก  รบกวน  จูจ้ี้  เล็ก ๆ นอ้ย ๆ คละกนั  กระจุกกระจิกก็วา่ 
 จุบจิบ  การกินนอ้ย ๆ  ไม่เป็นม้ือเป็นคราว  กินพร ่ าเพร่ือทีละเล็กทีละนอ้ย   

กระจุบกระจิบก็ใช ้
  

 ชดเชย  ใชแ้ทนท่ีเสียไป  เพิ่มเติมใหคุ้ม้ 
 ชดใช้  ใชแ้ทนท่ีเสียไป  ใชห้น้ีท่ีทดรองจ่าย  ใชท้ดแทนค่าเสียหาย 
 ทดแทน  ตอบแทน  ชดใช ้
  

 ซาบซ้ึง  อาการท่ีรู้สึกจบัใจอยา่งลึกซ้ึง  อาการท่ีรู้สึกปีติปลาบปล้ืม 
 ทราบซ้ึง รู้หรือเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง  ไม่สงสัยอะไรอีกแลว้ 
 

 ตายใจ  หลงเช่ืออยา่งไม่สงสัย 
 นอนใจ  มัน่ใจ  วางใจ  ไม่รีบร้อน 
 วางใจ  นอนใจ  เช่ือใจ 
 ไว้ใจ  เช่ือใจ  วางใจ  เช่ือถือ  มอบความเช่ือถือให้ 
 

 ไต่ถาม  สอบถาม 
 ไต่สวน  สอบสวน 
 

 ทศันคติ  แนวความคิดเห็น 
 เจตคติ  ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  (อ. attitude) 
 

 นอกรีตนอกรอย ไม่ประพฤติตามจารีตประเพณี 
 นอกลู่นอกทาง ไม่ประพฤติตามแนวทางท่ีพอ่แม่ครูอาจารยไ์ดเ้คยด าเนินมา 
 

 เปิดโปง  เปิดเผยความลบัท่ีเขาปิดไว ้ เปิดเผยความจริง 
 เปิดเผย  ขยายเร่ืองราวใหท้ราบ  ไม่มีความลบัลมคมใน 
 

 ผดั  ยา้ยไปยา้ยมา  ขอเล่ือนเวลาไป  เช่น  ผดัวนัประกนัพรุ่ง (ขอเล่ือนเวลา 
ออกไปคร้ังแลว้คร้ังเล่า)    ผดัผอ่น  (ผดัพอใหทุ้เลาหรือเล่ือนเวลาไป)   
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ผดัเพี้ยน (ขอเล่ือนเวลาใหผ้ดิไป) 
 ผลดั  เปล่ียนแทนท่ีกนั  เปล่ียนเส้ือผา้  ผลดัเปล่ียน 
 ผุด  โผล่ข้ึน  ทะล่ึงข้ึน  สูงเด่นข้ึน 
 ผลุด  หลุดเขา้หรือหลุดออกโดยเร็ว  มุดเขา้หรือมุดออกโดยเร็ว 
 ผลุบ  อาการท่ีด าลง  มุดลง  หรือลบัหายเขา้ไปทนัที 
 

 เผลอ  หลงลืมไปชัว่ขณะ  เผลอไผล  หลง ๆ ลืม ๆ 
 เผอเรอ  ขาดความเอาใจใส่ในส่ิงท่ีตอ้งท า 
 

 เผยแผ่  ท าใหข้ยายออกไป  ขยายออกไป 
 เผยแพร่  โฆษณาใหแ้พร่หลาย 
 

 พฤติกรรม การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ  ความคิดและความรู้สึก 
   เพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
 พฤติการณ์ เหตุการณ์ท่ีเป็นไป  การกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ 
 

 ภาพพจน์ ค าพดูท่ีเป็นส านวนโวหารท าใหนึ้กเห็นเป็นภาพ 
 ภาพลกัษณ์ ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือท่ีคิดวา่ควรจะเป็นเช่นนั้น  จินตภาพ  ก็วา่ 
   (อ. image) 
 

 ยดืยาว  ยาวมาก  ใชป้ระกอบถอ้ยค า  ขอ้ความหรือเร่ืองราวต่าง ๆ 
 ยดืยาด  ชกัชา้  นานเวลา 
 ยดืเยือ้  ยาวนาน  ไม่ใคร่จะจบส้ิน 
 

 โลกาภิวตัน์ การแพร่กระจายไปทัว่โลก  การท่ีประชาคมโลกไม่วา่จะอยู ่ณ จุดใดสามารถ 
รับรู้   สัมพนัธ์   หรือรับผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา้งขวาง   
ซ่ึงเน่ืองมาจากการพฒันาระบบสารสนเทศเป็นตน้ (อ. globalization) 

 โลกานุวตัร ความประพฤติตามโลก 
 

 แวว  มีลกัษณะเป็นผูช่้างสังเกตเห็นส่ิงใดไดไ้วอยา่งคนมีตาแหลม  มีลกัษณะ 
   ส่อใหเ้ห็นวา่  จะเป็นคนชนิดไร 
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 วีแ่วว  เคา้เง่ือนท่ีตามมา  ร่องรอย 
 

 สอบปากค า ซกัถามเพื่อใหบุ้คคลใหก้ารโดยพนกังานสอบสวน  หรือพนกังานอยัการ 
   เช่น  สอบปากค าพยาน  สอบปากค าผูต้อ้งหา 
 สอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานและด าเนินการอยา่งอ่ืน  ซ่ึงพนกังานสอบสวนได ้
   ท าไปเก่ียวกบัความผดิท่ีกล่าวหา    เพื่อท่ีจะทราบขอ้เทจ็จริง   หรือพิสูจน์ 

ความผดิ   และเพื่อจะเอาตวัผูก้ระท าผดิมาฟ้องลงโทษ   ไต่ถามไล่เลียงหา 
ขอ้เทจ็จริง 

 สอบถาม ไต่ถาม  ขอทราบขอ้สงสัยแคลงใจ 
 สืบสวน  แสวงหาขอ้เทจ็จริงซ่ึงพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจไดป้ฏิบติัไปตาม 

อ านาจและหนา้ท่ี  หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  และเพื่อ 
ท่ีจะทราบรายละเอียดแห่งความผดิ 

 สืบสาวราวเร่ือง คน้ควา้ใหไ้ดเ้ร่ือง 
 สืบเสาะ  คน้หา  แสวงหา 
 

แบบฝึกหัดการออกเสียง 
 ลองหดัอ่านบทกลอนและบทความต่อไปน้ี  โดยพยายามอ่านชา้ ๆ  ออกเสียงให้ชดัเจน  ระวงั
ตวัสะกด  และรักษาจงัหวะการหยุดช่วงหายใจเวลาอ่าน  จะช่วยให้การพูดของเรามีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 

บทกลอนและบทสักวา 
  ร้อยส่ิงสมบติัพสัถาน  ค่าลา้นคนรับจบัจ่าย 
 ทุกวนัทุกวนัจนบั้นปลาย   อาจคลายค่าของทองเงิน 
  แต่สรรพปั์ญญาค่ายิง่  จกัวิง่วอ่งไวไม่ขดัเขิน 
 ยิง่ใชย้ิง่ช านาญจ าเริญ   ยิง่เกินเกินทวตีรีคูณ 
        “พ. พันธวงศ์” 
 

  โกรธะละโมบโลภหลง  ยงัใหเ้วยีนวงสงสาร 
 ส้ินสุขทุกขท์อ้โรมรัน   ชีวนัอาภพัอบัจน 
  หากแมน้มากดว้ยปัญญา  จะพาล่วงลุอกุศล 
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 เหมือนแกว้กระจ่างสวา่งกมล  ดาลดลชีวาตมป์ราศทุกข ์
        “ศรีอักษร” 
  สังคมสงครามความรัก  จมปลกักองทุกขข์กุเขญ็ 
 แน่แทแ้กไ้ขไม่เป็น   ช่ือวา่ไม่เห็นปัญญา 
  ทุกคนพน้ทุกขโ์ดยแท ้  ถา้รู้จกัแกปั้ญหา 
 ละโลภโกรธหลงนานา   ยอ่มพาสมหวงัย ัง่ยนื 
        “สำยแก้ว 2” 
 

   สักวาข่าวสังคมชมช่ืนกนั 
   วา่คนนั้นคนน้ีอยูท่ี่ไหน 
   กินขา้วปลาอาหาร  ณ  ร้านใด 
   หรือท่องไปต่างประเทศเขตสุดตา 
   บา้งตดัเคก้ฉลองกนัในวนัเกิด 
   บา้งฉายเฉิดเล้ียงรุ่นวุน่นกัหนา 
   ภาพสังคมฉายยอ้นสะทอ้นมา 
   คนยงับา้ความหรูกนัอยูเ่อย 
     “ป. ดิฐกมล” 
 

บทความเร่ืองก าเนิดยุงน้อย 
 ฉนัเป็นลูกน ้ าท่ีอาศยัอยูใ่นหนองน ้ าน่ิงแห่งหน่ึง  หลงัจากฉันอยูใ่นไข่ 4 วนั  ไข่นั้นจึงฟัก
ออกเป็นลูกน ้าคือตวัฉนั  ฉนัอาศยัอยูใ่นน ้ าท่ามกลางพี่ ๆ ของฉนั  ถึงแมพ้วกเราจะอยูใ่นน ้ า  แต่เรา
ก็ตอ้งการอากาศส าหรับหายใจ  ลูกน ้าอยา่งพวกเราจึงชอบท่ีจะลอยอยูบ่นผวิน ้า  หายใจโดยผา่นทาง
หางเล็กๆ ของเรา  เราตอ้งห้อยหัวลง  เพื่อให้ส่วนหางชูข้ึนใช้หายใจ  อาหารของเราคือ  พืชหรือ
สัตวเ์ล็ก ๆ ท่ีอยู่ในน ้ า  ฉันแลไปรอบ ๆ เห็นพวกพี่ ๆ  ของฉันก าลงัขยบัตวัหนีกนัอลหม่าน  หนี
อะไร  หนี…ปลาน่ีนา  อ๋าย…ปลา…งั้นก็ตอ้งรีบไปละ  ขอหลบใกล ้ๆ ผกัน่ีแหละนะคงปลอดภยั  
เจา้ปลาพวกน้ีมนัช่างร้ายเหลือ  มากนัเป็นโขยงทีเดียว  กินพวกเราเสียเกือบหมด  พี่ ๆ  ของฉนัเขา้
ไปในทอ้งมนัตั้งหลายตวัแล้ว  ดูซิ  มนัเขา้มาใกล้ฉันแล้ว  อ๊อย…หนีดีกว่า  ดีนะท่ีมีผกัรกรุงรัง
พอท่ีจะหลบพวกมนัได ้  ออ้… พวกมนัว่ายน ้ าไปท่ีอ่ืนกนัแลว้  เลยเหลือพวกเราอยู่เพียงไม่ก่ีตวั
เท่านั้น  “หนีเร็วนอ้ง  มีเด็กคนนึงมาชอ้นลูกน ้ าแถวน้ี  ระวงัเขาจะชอ้นเราไปดว้ย”  พี่ตวัเดิมเตือน
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อีก  ฉันจึงตอ้งรีบหนีตามพวกพี่ ๆ  ไปดว้ย  คราวน้ีพวกเราก็เลยเหลืออยู่ร่อยหรอเต็มที  โชคดีท่ี
ไม่ไดช้อ้นเอาตวัฉันไปดว้ย  ฉันสงสารพวกพี่ ๆ ท่ีถูกปลากินและถูกเด็กช้อนข้ึนไปเหลือเกิน  แต่
ฉนัก็ไม่รู้วา่จะช่วยอยา่งไรได ้
 หน่ึงสัปดาห์กว่า ๆ ผ่านไป  ฉันและพี่ ๆ ท่ีเป็นลูกน ้ าธรรมดา ๆ ก็ลอกคราบอีกคร้ัง  
หลงัจากท่ีลอกคราบมาแลว้ 3 คร้ัง  คราวน้ีเราไดก้ลายเป็นลูกน ้ าหวัโตสักที  ตอนเป็นลูกน ้ าหวัโตน่ี  
ฉนัรู้สึกวา่ตวัฉนักระฉบักระเฉงข้ึน  เคล่ือนไหวไดร้วดเร็วข้ึนมาก  และฉนัไม่รู้สึกอยากกินอาหาร
เลย  สามวนัต่อมา  ลูกน ้ าหัวโตอย่างฉันก็พร้อมท่ีจะกลายเป็นยุงแล้ว  ลอกคราบคราวน้ีเป็นคร้ัง
สุดทา้ยแลว้สินะ  จากนั้นฉนัก็จะกลายเป็นยุงเป็นร่างท่ีถาวรเสียที  อะฮา้…ฉันเป็นยุงแลว้สินะทีน้ี  
ฉนัมีปากแหลม  มีขา 6 ขา  และมีปีกดว้ย  โอโ้ฮ…มีปีก  คราวน้ีฉนัจะไดบิ้นไปในอากาศเหมือนพวก
พี่ ๆ  ซ่ึงบินทิ้งฉนัไปหมดแลว้  ในขณะน้ี  โอ…้คงสนุกพิลึกละทีน้ี  ฉนัเกาะอยูบ่นผิวน ้ าสักครู่  ปีก
ของฉนัแห้งดีละ  ฉนัพร้อมท่ีจะบินแลว้  เอ๊ิบ…ฉนัไหวปีกพาตวัข้ึนจากน ้ าในท่ีสุด  แลว้ก็บินไป  
และบินไป  ชีวติขา้งหนา้จะเป็นอยา่งไร  ยงุนอ้ยอยา่งฉนัยงัไม่รู้เลย 
         “ขวญัจิตต์” 
 

แบบทดสอบ 
จงเลือกตอบขอ้ท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 
1. ขอ้ใดใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์การแข่งขนัชกมวย 

1) นกัมวยมุมแดงสาดแขง้ใส่คู่ต่อสู้ไปจูบพื้นไม่ยอมลุก 
2) นกัมวยฝ่ายแดงกระหน ่าแขง้ถูกฝ่ายน ้าเงินลงนอนนบัสิบ 
3) ฝ่ายแดงหวดแขง้ถล่มคู่ชกจนงอข้ีกลอ้งหมดทางสู้ 

2. ขอ้ใดเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นการพูดคุยกบับุคคลท่ีคุน้เคยกนัเป็นพิเศษ 
1) วนัน้ีอัว๊ซวย  รถถูกเสยกน้  บั้นทา้ยเสียโฉมหมดเลย 
2) ผมโชคร้ายจริง ๆ  วนัน้ีถูกรถชนทา้ย  ตวัถงัยบุเป็นแถบ 
3) วนัน้ีผมรับเคราะห์  รถยนตถู์กชน  ตวัถงัช่วงทา้ยยบุมาก 
4) วนัน้ีผมโชคไม่ดี  รถยนตส่์วนตวัถูกชนดา้นหลงั  จนกระโปรงหลงัยบุเสียหายมาก 

3. จากขอ้ 2  ตวัเลือกขอ้ใดเหมาะกบัการพดูคุยกบับุคคลท่ีคุน้เคยกนันอ้ยท่ีสุด 
1)   ขอ้ 1  2)   ขอ้ 2  3)   ขอ้ 3  4)   ขอ้ 4 
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4. ภาษาในขอ้ใดเหมาะแก่การพูดคุยอยา่งเป็นกนัเองส าหรับประชาชนทัว่ไป 

1) ในหลวงทรงเยีย่มชาวสกลฯ 
2) พระเจา้อยูห่วัเสด็จเยีย่มเยยีนชาวสกลนคร 
3) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จเยีย่มเยยีนชาวจงัหวดัสกลนคร 
4) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จเยีย่มเยยีนพสกนิกรท่ีจงัหวดัสกลนคร 

5. จากขอ้ 4  ตวัเลือกขอ้ใดเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นภาษาในการรายงานข่าวอยา่งเป็นทางการ 
1)   ขอ้ 1  2)   ขอ้ 2  3)   ขอ้ 3  4)   ขอ้ 4 

6. จากขอ้ 4  ตวัเลือกขอ้ใดเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นภาษาก่ึงแบบแผน 
1)   ขอ้ 1 กบั 2 2)   ขอ้ 2  กบั 3  3)   ขอ้ 3  กบั 4  4)   ขอ้ 4  กบั 1 

7. ขอ้ใดเป็นภาษาพดูทุกค า 
1)   ประกาศ  แถลง  เปิดเผย  ช้ีแจง  2)   ไขข่าว  กุเร่ือง  ตีแผ ่ ตีป๊ีบ 
3)   รายงาน  ช้ีแจง  ไขข่าว  แฉเร่ือง  4)   ประกาศ  ไขข่าว  ตีแผ ่ เปิดเผย 

8. จากขอ้ 7  ตวัเลือกในขอ้ใดเป็นภาษาเขียนทุกค า 
1)   ขอ้ 1  2)   ขอ้ 2  3)   ขอ้ 3  4)   ขอ้ 4 

9. จากขอ้ 7  ตวัเลือกในขอ้ใดมีทั้งภาษาพดูและภาษาเขียนปนกนั 
1)   ขอ้ 1 กบั 2 2)   ขอ้ 2 กบั 3  3)   ขอ้ 3 กบั 4  4)   ขอ้ 4 กบั 1 

10. ขอ้ใดใชภ้าษาระดบัราชการ 
1) แดงโทรศพัทคุ์ยกบัด าทุกเชา้ 
2) ดร.วทิิตก าลงับรรยายเร่ืองยาเสพติดในหอประชุม 
3) สันทดัไปงานแต่งงานเพื่อนของเขา 
4) ผูอ้  านวยการกองคิดไม่ตกวา่จะท าอยา่งไรกบัลูกนอ้ง 

 

เฉลย 
 1.   (4)  2.   (1)  3.   (4)  4.   (1)  5.   (4) 
 6.   (2)  7.   (2)  8.   (1)  9.   (3)  10. (2) 
 
 


