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  ปัญหาภาษาไทยเป็นหวัขอ้ทีมีครูบาอาจารยแ์ละผูส้นใจยกขึนมากล่าวถึงกนัมากมาย  

โดยเฉพาะมีผูแ้สดงความเห็นในสือต่างๆดว้ยความห่วงใยมากเช่นเดียวกนั.  ปัญหาทีพบเห็นใน

ฐานะทีผูเ้ขียนตอ้งทาํงานเกียวขอ้งกบัหน่วยงานราชการหลายแห่งกค็ือ  ผูป้ฏิบติังานในภาครัฐ

จาํนวนมากสรุปประเดน็เรืองต่างๆไม่เป็น,  เขียนรายงานการประชุมไม่ได,้  อธิบายเรืองราวต่างๆ

ไม่เป็น,  ไม่เขา้ใจความหมายของคาํไทยและคาํทีเกิดขึนใหม่อยา่งรวดเร็ว  ทาํใหเ้กิดความผิดพลาด

ในการนาํคาํเหล่านนัมาใช,้  การไม่รู้จกัใชค้าํทีเหมาะสมใหถู้กกบัสถานการณ์และบริบท ฯลฯ.  

ผูเ้ขียนเชือวา่อาจจะเคยมีผูศึ้กษาวิจยัจาํแนกปัญหาการใชภ้าษาไทยเอาไวแ้ลว้  แต่ผูเ้ขียนไม่มีเวลาจะ

สืบคน้วา่มีใครศึกษาไปบา้งแลว้.  ถา้ยงัไม่มีใครวิจยั  กข็อเสนอใหเ้ป็นงานวิจยัสาํคญัทีควรจะรีบเร่ง

ทาํเพือหาทางแกไ้ขโดยเร็ว.   

  ก่อนจะอ่านบทความนีต่อไป  ผูเ้ขียนขออธิบายก่อนวา่  บทความนีตงัใจเขียนโดยใช้

เครืองหมายวรรคตอน.   บทความและหนงัสือภาษาไทยจาํนวนมาก  โดยเฉพาะทางดา้นวิชาการนนั 

เมือไม่ไดใ้ชเ้ครืองหมายวรรคตอนกาํกบัแลว้  ทาํใหอ่้านเขา้ใจไดย้ากมาก.  ยงิหนงัสือทีแปลมาจาก

ภาษาต่างประเทศดว้ยแลว้  การไม่ใชเ้ครืองหมายวรรคตอนทาํใหส้ับสนไดง่้าย  เพราะเป็นการแปล

จากตน้ฉบบัทีละประโยค.  เมือนาํประโยคมาเรียงต่อกนัโดยไม่ใชเ้ครืองหมายวรรคตอน ก็ทาํให้

เนือความทีต่อเนืองกนันนัเกิดความสับสนวา่เป็นเรืองของประโยคแรกหรือประโยคหลงั.   

  บทความนีตอ้งการวเิคราะห์ปัญหาการใชภ้าษาไทยของคนไทยปัจจุบนันีในอีก

แง่มุมหนึง  โดยเฉพาะประเด็นทีผูเ้ขียนเห็นวา่เป็นสาเหตุสาํคญัทีทาํใหเ้กิดปัญหาภาษาไทย. 

ต่อจากนนัผูเ้ขียนจะนาํเสนอแนวทางในการแกไ้ขสาเหตุของปัญหาดงักล่าวดว้ย.  อยา่งไรกต็าม  



การแกไ้ขประเดน็ปัญหาทีกล่าวถึงในบทความนีอาจจะยงัไม่เพียงพอทีจะทาํใหปั้ญหาภาษาไทย

หมดไป  แต่ผูเ้ขียนเชือวา่ วธีิการทีเสนอแนะนีน่าจะช่วยแกไ้ขใหค้นไทยสือสารกนัดว้ยภาษาไทย

ไดช้ดัเจนและตรงกบัสาระทีตอ้งการสือสารจริงๆดว้ย. 

ประเด็นปัญหาการใช้ภาษาไทยเพือการสือสาร 

  คนไทยใชภ้าษาไทยเป็นเครืองมือสาํหรับสือสารระหวา่งกนัมานานแลว้.  ตงัแต่อดีต

มาจนถึงปัจจุบนั  คาํทีใชใ้นภาษาไทยไดเ้พิมพูนมากขึนจนอาจกล่าวไดว้า่ หากคนไทยยคุรัชกาลที

หา้มีชีวิตอยูแ่ลว้คงไม่สามารถอ่านข่าวในหนงัสือพิมพทุ์กวนันีรู้เรือง.  คาํไทยทีรับมาจากคาํใน

ภาษาต่างประเทศนนัปรากฏมีตงัแต่เมือคนไทยเริมรู้จกัจารึกเรืองราวต่างๆลงในศิลาจารึกแลว้. คาํ

ในภาษาต่างประเทศทีคนไทยยอมรับมาใชม้ากทีสุดคือ คาํภาษาบาลี, ภาษาสนัสกฤต ภาษาเขมร 

และ ภาษาจีน.  เหตุผลทีเป็นเช่นนีกรู้็กนัดีอยูแ่ลว้ว่าเป็นอิทธิพลของศาสนา วฒันธรรม และ คนเชือ

ชาติต่างๆ ทีเขา้มาอยูใ่นสังคมไทยนนัเอง.  คาํไทยเพิมพูนมากขึนเมือถึงยคุเปลียนแปลงการ

ปกครอง  ซึงตอ้งเริมคิดคาํใหม่ๆ สาํหรับใชใ้นดา้นการเมืองการปกครอง.  คาํเหล่านีแมจ้ะมาจาก

แนวคิดการเมืองทีมาจากทางประเทศตะวนัตก  แต่กมี็ทงัทีเป็นคาํไทยแท ้ เช่น นกัการเมือง, ฝ่าย

คา้น, การออกเสียง  และคาํทีบญัญติัขึนจากภาษาอืน เช่น รัฐสภา, รัฐธรรมนูญ, รัฐมนตรี, ญตัติ.  

ครันมาถึงปัจจุบนันี  เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสือสารโทรคมนาคมทีกา้วหนา้ทาํใหค้นไทย

ไดรั้บรู้วทิยาการใหม่,  อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ,  การพาณิชยแ์ละธุรกิจ,  การรักษาพยาบาล 

และ วฒันธรรมทีเกียวกบัชีวติต่างๆ นานา ตงัแต่แฟชนั, อาหาร, ดนตรี, ภาพยนตร์ ฯลฯ.  ผลของ

การรับรู้เหล่านีทาํใหค้นไทยตอ้งยอมรับภาษาต่างประเทศทีเกียวกบัเรืองเหล่านีมาใชโ้ดยการ

เขียนทบัศพัทเ์ดิมบา้ง  หรือบญัญติัคาํไทยขึนใชใ้หม่บา้ง.  คาํไทยทีคณะกรรมการบญัญติัศพัทข์อง

ราชบณัฑิตยสถานในอดีตบญัญติัขึนโดยไม่ทบัศพัทเ์ดิมนนัมีทงัทีบญัญติัโดยใชค้าํไทยแท ้เช่น 

reengineering บญัญติัวา่ รือปรับระบบ  ส่วน ทีบญัญติัโดยใชค้าํภาษาบาลีกคื็อ globalization ซึง

บญัญติัวา่ โลกาภิวตัน.์  อยา่งไรกต็าม มีคาํใหม่จาํนวนมากทีตอ้งใชว้ิธีทบัศพัทเ์พราะสือสารได้

ชดัเจนกวา่การบญัญตํิคาํขึนใหม่ เช่น software บญัญติัวา่ ซอฟตแ์วร์ และ hardware บญัญติัวา่ 

ฮาร์ดแวร์.  สองคาํหลงันีมีผูท้ีเล่าลือกนัต่อๆไปวา่  คณะกรรมการบญัญตัิศพัท ์ไดบ้ญัญติัวา่ ละมุน



ภณัฑ ์และ กระดา้งภณัฑ.์  เรืองนีไม่เป็นความจริงแต่ประการใด.   อยา่งไรกต็าม  การทีเล่าลือกนัใน

เชิงขบขนันนัยงัสะทอ้นปัญหาการใชภ้าษาไทยอีกประการหนึง นนักค็ือ การไม่ตรวจสอบกบั

หลกัฐานทีแทจ้ริงคือหนงัสือบญัญติัศพัทแ์ละพจนานุกรมของราชบณัฑิตยสถาน.  

  การทีภาษาไทยตอ้งยอมรับคาํภาษาต่างประเทศมาบญัญตัิขึนมาเป็นคาํไทย หรือ 

นาํมาทบัศพัทเ์พือเขียนโดยใชต้วัอกัษรไทยนนั  อาจจะกล่าวไดว้า่เป็นเพราะตอ้งการใหค้นไทย

สามารถสือสารเรืองเหล่านีใหเ้ขา้ใจตรงกนันนัเอง.   เมือพิจารณาจากวตัถุประสงคว์า่  การมีภาษาใช ้

กเ็พอืใหสื้อสารกนัไดแ้ลว้  เรากอ็าจจะกล่าวต่อไปไดว้า่  ปัญหาของการใชภ้าษากคื็อปัญหาทีทาํให้

เราไม่สามารถใชภ้าษาในการสือความหรือสือสาระใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมายทีตอ้งการสือ

ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารนนัเอง.   

  ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้นีมีอยูห่ลายประเดน็ดว้ยกนั  แต่ในทีนีขอกล่าวถึงเพียง 6 

ประเดน็ ดงันี... 

1. การใชสื้อสังคมมีผลกระทบต่อการสือสารภาษาไทยโดยตรง 

2. การไม่เขา้ใจความหมายของคาํไทย โดยเฉพาะคาํใหม่ๆ 

3. การขาดพจนานุกรมภาษาไทยทีใหค้วามหมายของคาํต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน 

4. การขาดความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

5. การไม่ใชเ้ครืองหมายวรรคตอน 

6. การใชโ้ปรแกรมประมวลคาํพิมพข์อ้ความ 

ต่อไปนีจะไดน้าํปัญหาขา้งตน้นีมาขยายความว่าเป็นสาเหตุทีทาํใหเ้กิดความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหวา่ง

ผูส่้งสารเป็นภาษาไทยและผูรั้บสารนนัไดอ้ยา่งไร. 

การใช้สือสังคมมีผลกระทบต่อการสือสารภาษาไทยโดยตรง 

  ความกา้วหนา้ทางดา้นระบบสือสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์  ทาํใหเ้กิดระบบ

อินเทอร์เน็ตทีทาํใหค้นทวัโลกสามารถสือสารและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว.  



ความกา้วหนา้ของระบบอินเทอร์เน็ต  ทาํใหเ้กิดระบบเวิลดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web) ทีทาํให้

หน่วยงานหา้งร้านสามารถใหข่้าวสาร, ภาพถ่าย, ภาพวดิีทศัน์ และเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่างๆของ

ตนใหแ้ก่หน่วยงานภายนอก, พนัธมิตร, คู่คา้, ลูกคา้ และ ประชาชนทวัไปรับทราบดว้ย.  การมี

ระบบเวิลด์ไวดเ์วบ็ ไดท้าํใหเ้กิดธุรกิจแนวใหม่ทีเรียกวา่ ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ ซึงในภาษาองักฤษ

เขียนยอ่ๆ วา่ e-Business และ e-Commerce.  นอกจากนนัยงัทาํใหเ้กิดนวตักรรมการสือสาร

เชือมโยงกนัเป็นกลุ่มระหวา่งเพือนฝงู, ระหวา่งผูท้าํงานร่วมกนั, ระหวา่งผูส้นใจเรืองเดียวกนั, 

ระหวา่งผูต้อ้งการแลกเปลียนข่าวสารรูปภาพระหว่างกนั ฯลฯ. นวตักรรมนีกคื็อเครือข่ายสังคม 

(Social network) และ สือสังคม (Social media).  การใชเ้ครือข่ายสังคมยคุแรกๆ นนัเนน้อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทงัทีเป็นแบบตงัโต๊ะและแบบถือติดตวัไปใชง้านในทีต่างๆได.้  ครันต่อมา เมือมี

ผูพ้ฒันา สมารตโฟน หรือ โทรศพัทเ์คลือนทีซึงใชว้งจรคอมพิวเตอร์เป็นตวัประมวลผลและมี

ความสามารถในการทาํงานส่วนตวัไดม้ากมายหลายอยา่งแลว้  ผูส้นใจใชเ้ครือข่ายสังคมจึงเปลียน

มาใชส้มารตโฟนเป็นเครืองมือมากยงิกว่าการใชค้อมพิวเตอร์.   ทีสาํคญักค็ือการเกิดงานประยุกต์

ใหม่ๆ ในเครือข่ายสังคมทีเออืต่อการใชส้มารตโฟนเพิมมากขึน เช่น ระบบไลน ์ซึงอาจกล่าวไดว้า่

ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลือนทีลว้นแลว้แต่ใชร้ะบบไลนก์นัอยา่งกวา้งขวาง.  

  การใชโ้ทรศพัทเ์คลือนทีซึงมีขนาดเลก็ทงัส่วนทีเป็นหนา้จอแสดงผล และ ส่วนทีใช้

เป็นแป้นพิมพน์นั  มีผลกระทบต่อการสือสารยคุใหม่มาก.  ประเดน็สาํคญักคื็อ  ผูต้อ้งการส่ง

ขอ้ความผ่านระบบไลนน์นั ตอ้งการสือความคิดเห็นต่างๆไดร้วดเร็ว  ดงันนัจึงนิยมส่งเป็นภาพ

การ์ตูนหรือภาพถ่าย.  ถา้หากภาพเหล่านนัสือความคิดเห็นทีตอ้งการไม่ได ้ ผูส่้งสารกต็อ้งส่งเป็น

ขอ้ความซึงทาํไดส้องวธีิ.  วธีิหนึงคือพิมพข์อ้ความลงในอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ (หรือ

คอมพิวเตอร์) ดว้ยตวัเอง  และ วธีิทีสองกคื็อการพูดเป็นภาษาไทยเพือใหโ้ปรแกรมรู้จาํเสียงพูด

แปลงเสียงนนัเป็นขอ้ความ.   การใชว้ิธีทีสองนนั  ขอ้ความจะถูกตอ้งหรือไม่ขึนอยูก่บัความสามารถ

ของโปรแกรมทีใช.้  ส่วนการใชว้ธีิแรกนนั  ความถูกตอ้งของขอ้ความ ขึนอยูก่บัความรู้เกียวกบั

ภาษาไทยของผูส่้งสาร  รวมกบัความสามารถทีจะใชมื้อ (หรือปากกา) จิมปุ่มอกัษรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ตามอกัขระวิธี.  ผูส่้งสารทีชอบพิมพข์อ้ความเองนนันิยมใชค้าํยอ่เพอืลดเวลาพิมพข์อ้ความ.  คาํยอ่นี



มีทงัส่วนทีเป็นชือยอ่ทีรู้จกักนัทวัไป  เช่น ชือยอ่ของหน่วยงาน  และ ชือยอ่ทีตกลงใชก้นัในกลุ่ม.  

การใชค้าํหรือชือยอ่ในกลุ่มเลก็ๆ นนั  บางครังกแ็พร่ออกไปนอกกลุ่ม  จนเป็นทีรู้จกักนัแพร่หลาย

และในทีสุดกก็ลายเป็นคาํใหม่ในสังคมไทยไป. 

  การยอ่คาํยาวๆใหส้ันลง, การเปลียนคาํเดิมเป็นคาํใหม่, การคิดคาํแปลกใหม่ขึนใน

การใชไ้ลน,์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสือสังคมนนั   มีผูก้ล่าววา่เป็นปัญหาของภาษาไทย.  แต่ใน

ความเป็นจริงแลว้   เรืองเหล่านีเป็นการคลีคลายตามปกติของทุกภาษา.   ถา้หากเราตอ้งการใชภ้าษา

ในการสือสารใหเ้ขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  วิธีการของราชบณัฑิตยสถาน ( ปัจจุบนั 

เปลียนชือเป็น ราชบณัฑิตยสภา)  กถู็กตอ้งแลว้ คือจดัทาํพจนานุกรมศพัทใ์หม่ขึนใหท้นัต่อความ

คลีคลายและการใชค้าํใหม่ๆ เหล่านนั.  

  ปัญหาทีอาจจะสาํคญักวา่กคื็อ การพยายามใหผู้ใ้ชไ้ลน,์ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์, 

และ สือสังคม สามารถสือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง, มีจริยธรรม, และ มีวิจารณญาณในการส่ง

ขอ้ความต่อใหค้นอืน.  ทสีาํคญัเหนืออืนใดกค็ือ  จะตอ้งทาํใหผู้รั้บสารจากสือสังคมเหล่านี  มี

ความสามารถในการอ่านอยา่งวิเคราะห์วิจารณ์ว่า  ขอ้ความทีไดรั้บนนัน่าเชือถือแค่ไหน และ 

หาทางป้องกนัไม่ใหผู้ใ้กลชิ้ดเชือถือในขอ้ความเหล่านนั. 

  หนา้ทีนีคงจะตอ้งกาํหนดใหเ้ป็นความรับผดิชอบของครูบาอาจารยใ์นโรงเรียนทุก

แห่งโดยเฉพาะทีมีผูใ้ชสื้อสังคมกนัมาก.  นนักค็ือ จะตอ้งพฒันาวิชาวา่ดว้ยการใชสื้อสังคมอยา่งมี

วจิารณญาณและไม่เกิดความเสียงทีจะเกิดภยัอนัตรายต่างๆทีมาจากผูไ้ม่หวงัดีหรือผูที้ตอ้งการปอก

ลอกหลอกลวง.   

การไม่เข้าใจความหมายของคําไทย โดยเฉพาะคาํใหม่ 

  คาํในภาษาไทยจาํนวนมากประกอบดว้ยการนาํอืนๆมาเรียงต่อกนัเขา้เป็นคาํใหม่.  

บางคาํกน็าํมาเรียงต่อกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  แต่บางคาํอาจจะมีปัญหาได ้ เช่น “รถโดยสารประจําทาง

ปรับอากาศ”.   ในตอนแรกนนัมีคาํวา่ รถ ก่อน.  คาํนีทุกคนทราบความหมายแน่.  ต่อมากมี็คาํวา่ รถ

โดยสาร ซึงหากกระจายคาํออกมา กจ็ะไดค้าํว่า รถ, โดย, และ สาร.   คาํวา่ โดย นนัพจนานุกรมฉบบั



ราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมายวา่ ดว้ย, ตาม และ ใหค้วามหมายของคาํวา่ โดยสาร ว่า อาศยัไป

ดว้ย, เดินทางไปโดยยานพาหนะโดยเสียค่าเดินทาง.  ดว้ยเหตุนี  รถโดยสาร จึงหมายความว่า รถที

รับส่งผูค้นโดยเกบ็ค่าเดินทาง.   ต่อมาเมือมีรถโดยสารแล่นประจาํเส้นทางต่างๆ   กเ็ลยเรียกใหช้ดัวา่

เป็น  รถโดยสารประจาํทาง.  ขอใหส้ังเกตดว้ยวา่  ยงัมีรถโดยสารอีกประเภทหนึงทีแล่นไปไหนมา

ไหนโดยไม่ไดป้ระจาํทาง.  ตวัอยา่งทีเห็นชดั กคื็อรถสองแถวทีใหบ้ริการในต่างจงัหวดั.  รถเหล่านี

มีชือเรียกเป็นทางการวา่ รถโดยสารไม่ประจาํทาง.   รถโดยสารประจาํทางยคุแรกยงัไม่ไดติ้ด

เครืองปรับอากาศ  ต่อมากมี็การติดตงัเครืองปรับอากาศในรถโดยสารประจาํทางเพือใหผู้โ้ดยสาร

นงัรถดว้ยความสบายขึน  ดงันนัจึงเกิดคาํว่า  รถโดยสารประจาํทางปรับอากาศ. 

  ถา้ไม่คิดอะไรมากกไ็ม่มีปัญหาอะไร.  แต่ถา้หากคิด กจ็ะเกิดคาํถามวา่  รถโดยสารที

ปรับอากาศดว้ยแต่ไม่ประจาํทางจะเรียกอยา่งไร.   ในกรณีเช่นนี  การเรียก รถโดยสารประจาํทางไม่

ปรับอากาศ กอ็าจจะไม่ถูกตอ้ง.  เพราะคาํว่า ปรับอากาศ นนัเป็นส่วนทีเกียวขอ้งกบั รถ ไม่ได้

เกียวขอ้งกบั  ทาง.  คาํทีถูกตอ้งกวา่น่าจะเป็น รถโดยสารปรับอากาศประจาํทาง  เพราะเราสามารถ

นาํมาใชเ้ป็นคาํวา่ รถโดยสารปรับอากาศไม่ประจาํทาง ไดด้ว้ย. 

  นีเป็นตวัอยา่งของการไม่เขา้ใจความหมายของคาํ และ การนาํมาเรียงต่อกนัเป็นคาํ

ใหม่ใหสื้อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง. 

  คราวนีมาพิจารณาคาํใหม่ทีใชก้นักวา้งขวางบา้ง.  มีคาํถามว่า  จะมีคนไทยสักกีคนที

เขา้ใจความหมายของคาํ โลกาภิวตัน,์  สมชัชา, อนุญาโตตุลาการ, ปรองดอง, หรือ ประชาพิจารณ์ 

อยา่งแทจ้ริง .  คนไทยจาํนวนมากลว้นเคยไดย้นิ และ อาจจะใชค้าํเหล่านีโดยไม่เขา้ใจความหมายที

แทจ้ริง.  เมือพูดออกมานนั ผูพู้ดกค็งจะใชค้าํเหล่านีในความหมายทีตนเขา้ใจ ส่วนผูไ้ดฟั้งกอ็าจจะ

คิดตามความหมายทีตนเขา้ใจ  ซึงอาจจะแตกต่างออกไปกไ็ด.้  เมือเป็นเช่นนี  ต่างคนต่างกจ็ะ

สือสารไม่เขา้ใจกนั และ อาจจะเกิดปัญหาได.้ 

  ความจริงแลว้  ปัญหานีไม่ไดเ้กิดกบัเฉพาะคาํใหม่เท่านนั.   คาํไทยทีใชม้านานนนัมี

จาํนวนมากทีมีความหมายลึกซึง แต่เรากอ็าจจะไม่ทราบความหมายทีครอบคลุมหรือลึกซึงมากนกัก็



ได.้  ยกตวัอยา่งเช่น คาํว่า เสียง นนั  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้หค้วามหมายค่อนขา้ง

ยดืยาววา่  

 เสียง ๑น. ส่วนยอ่ยทีแตกออกจากส่วนใหญ่ เช่น เขาทาํแจกนัตกแตกเป็นหลายเสียง.  

เสียง ๒. ก. ลองเผชิญดู, ลองทาํดูในสิงทีอาจใหผ้ลได ้๒ ทาง คือ ดีหรือไม่ดี  แต่หวงัว่าจะ

ไดผ้ลทางดี เช่น งานนีไม่แน่ใจวา่จะทาํสาํเร็จหรือไม่ ตอ้งเสียงทาํดู.  เสียงบุญเสียงกรรม  ก. ลองทาํ

โดโดยเชือวา่สุดแต่บุญหรือบาปจะบนัดาลใหเ้ป็นไป เช่น ลองเสียงบุญเสียงกรรมขอเดก็กาํพร้ามา

เลียงดู  ถา้เขามีบุญก็จะไดดิ้บไดดี้ต่อไป.  

เสียง  ๓. ก. มีโอกาสจะไดรั้บทุกขห์รืออนัตรายเป็นตน้ เช่น พูดอยา่งนีเสียงคุกเสียงตะราง.  

เสียงชีวติ ก. ยอมทาํสิงทีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต เช่น ทหารเสียงชีวติเขา้กูก้บัระเบิด.  เสียงภัย ก. 

ทาํลงไปโดยไม่เกรงอนัตราย เช่น ตาํรวจดบัเพลิงเสียงภยัเขา้ไปช่วยคนทีติดอยูใ่นบา้นทีไฟกาํลงั

ไหม.้   

เสียง ๔. ก. ตงัจิตอธิษฐานใชสิ้งใดสิงหนึงเป็นเครืองเสียงเพอืทราบความเป็นไปในอาคต

ของตนหรือผูอื้น, ถา้ใชเ้ทียนเสียง เรียกวา่ เสียงเทียน, ถา้ใชด้อกบวัเสียงเรียกวา่ เสียงดอกบวั, โดย

ปริยาย หมายถึงอาการทีคลา้ยคลึงเช่นนนั  เช่น เสียงบุญ, เสียงบารมี, เสียงโชค, เสียงวาสนา,  เสียง

ทาย ก. หาคาํทาํนายโชคชะตาของตนจากสลากหรือใบเซียมซีโดยการสันติวหรือโยนไมเ้สียงทาย

เป็นตน้.  

 น่าสนใจว่า  ในดา้นการเงิน, การประกนัภยั และการรักษาความมนัคงปลอดภยันนั  

ไดบ้ญัญติัวา่คาํวา่ เสียง นีตรงกบัคาํวา่ risk ในภาษาองักฤษ.  อยา่งไรกต็าม คาํทงัสองนีมีความหมาย

ไม่ตรงกนัเสียทีเดียว.  เพราะ risk นนั  มุ่งหมายถึง ภยั, อนัตราย หรือ ปัญหา ทีมีโอกาสจะเกิดขึน.  

  วธีิการแกไ้ขปัญหานีกค็ือ  คนไทยทีมีหนา้ทีสือสารใหค้นอืนเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งจึง

ควรมีพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานสาํหรับใชป้ระจาํตวั.  เมือพบศพัทที์อ่านแลว้ไม่เขา้ใจ

ชดัเจน  กค็วรเปิดพจนานุกรมเพือศึกษาความหมายของคาํนนัๆใหเ้ขา้ใจก่อน.  คนไทยเหล่านีไดแ้ก่ 



ผูบ้ริหาร, ครูบาอาจารย,์ นกัศึกษา, นกัการเมือง. นกัข่าว, นกัเขียน, นกัหนงัสือพิมพ,์ นกั

ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ.   

 

การขาดพจนานุกรมภาษาไทยทีให้ความหมายของคาํต่างๆได้อย่างชัดเจน 

  เมือกล่าวถึงคาํไทยกบัคาํภาษาองักฤษในหวัขอ้ทีผ่านมาแลว้  กข็อตงัขอ้สังเกตวา่  

การใหค้วามหมายของคาํในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานนนัยงัค่อนขา้งแคบไปบา้ง.  ขอ

ยกตวัอยา่งเช่น คาํวา่ “จดัการ” ในพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (ชือเดิม) นนั  ไดน้าํไปไวเ้ป็น คาํ

ยอ่ย ของคาํ จดั ซึงไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี (แสดงเฉพาะทีเกียวขอ้ง). 

  จัด ๒  ก. ตกแต่ง เช่น จดับา้น, ทาํใหเ้รียบ, วางระเบียบ, เรียงตามลาํดบั เช่น จดัแถว, 

จดัหนงัสือ, นบั เช่น จดัวา่เป็นความดี.  จัดการ ก. สังงาน, ควบคุมงาน, ดาํเนินงาน.... 

  เวลานีเป็นทียอมรับและเขา้ใจกนัทวัไปว่า คาํวา่ จดัการ นนัตรงกบัคาํวา่ manage.  

แต่ความหมายในพจนานุกรมไทยนนัยงัไม่ไดร้ะบุรายละเอียดกิจกรรมสาํคญัทีถือวา่จาํเป็นสาํหรับ

การจดัการเอาไวค้รบถว้นนกั.  กิจกรรมสาํคญัในการจดัการเรืองใดๆ ประกอบดว้ย การวางแผน, 

การสงัการ, การกาํกบัดูแลใหง้านดาํเนินไปตามแผน, การตรวจสอบคุณภาพของงาน, และการส่ง

มอบผลงาน.  กิจกรรมเหล่านีถา้หากนาํมารวมอธิบายใหค้รบแลว้จะทาํใหผู้ต้อ้งการทราบ

ความหมาย ไดรั้บความรู้เพิมเติมครบถว้นไปดว้ย. 

  คราวนีลองดูคาํทีมีความหมายคลา้ยกนัคือ บริหาร พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้หค้วามหมายวา่ 

  บริหาร ก. ออกกาํลงั เช่น บริหารร่างกาย, ปกครอง เช่น บริหารส่วนทอ้งถิน, 

ดาํเนินการ, จดัการ, เช่น บริหารธุรกิจ, กล่าวแก.้ น. ดาํรัสสัง เช่น ราชบริหาร,  คาํแถลงไข เช่น พระ

พุทธบริหาร.  



  เป็นทีทราบดีวา่  คนไทยนิยมใชค้าํ จดัการ และ บริหาร ในแบบแปลกๆ.  ทีนิยมกนั

มากกค็ือใชค้วบกนัเป็น การบริหารจดัการ  แต่เมือกล่าวถึงผูท้าํหนา้ทีนี  เรานิยมใชค้าํวา่ ผูบ้ริหาร 

ในความหมายกวา้งๆ และ คาํวา่ ผูจ้ดัการ ในความหมายทีแคบและเป็นชือตาํแหน่งงานมากกวา่.   

สาํหรับพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถานนนั  ไดใ้หค้วามหมายคาํ ผู้จัดการวา่  น. บุคคลทีมีหนา้ที

บริหารและควบคุมดูแลกิจการ.  สาํหรับคาํวา่ ผูบ้ริหาร นนั พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถานไม่ได้

อธิบาย แต่อธิบายคาํ ผู้บริหารท้องถิน วา่ น. ผูซึ้งไดรั้บเลือกตงั หรือ แต่งตงัโดยความเห็นชอบของ

สภาทอ้งถินใหท้าํหนา้ทีบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เช่น นายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั, นายกเทศมนตรี.  

  แมว้่าปัจจุบนันีจะมีผูจ้ดัทาํพจนานุกรมออกมาจาํหน่ายหลายราย  และบางรายกอ็า้ง

วา่ดีกวา่ฉบบัของราชบณัฑิตยสถานดว้ย  แต่โดยทีราชบณัฑิตยสภายงัทาํหนา้ทีดูแลมาตรฐาน

ภาษาไทยอยู ่ ราชบณัฑิตยสภาจึงควรจดัทาํพจนานุกรมใหเ้ป็นแหล่งความรู้มาตรฐานทีน่าเชือถือ 

และเป็นคู่มือสาํหรับใหค้นไทยใชไ้ดจ้ริง.  พจนานุกรมอีกรูปแบบหนึงทีขอเสนอใหจ้ดัทาํ คือ

พจนานุกรมทีเกบ็เฉพาะคาํทีใชม้ากในปัจจุบนัโดยรวมทงัคาํทีใชท้วัไป, ใชใ้นดา้นธุรกิจ, การ

พาณิชย,์ การคลงั, การบญัชี, การบริหารจดัการ, การแพทยแ์ละสุขภาพ, สิงแวดลอ้ม, วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีฯลฯ เพือใหเ้ป็นคู่มือสาํหรับการใหค้วามรู้ในการประกอบอาชีพและพฒันาประเทศ

ไทยใหเ้จริญกา้วหนา้มากยงิขึน. 

 

 

 

การขาดความสามารถในการเขยีนภาษาไทย 

  เป็นทีตระหนกักนัมานานแลว้ว่าคนไทยทวัไปมีความสามารถในการเขียนนอ้ยลง.  

เราไดย้นิคาํปรารภบ่อยครังว่า  คนไทยเขียนหนงัสือไม่เป็นเพราะเวลาสอบกมี็แต่ขอ้สอบปรนยัให้



เลือกคาํตอบ หรือ ขีดถูกขีดผิดเท่านนั.  ความจริงแลว้ยงัมีปัจจยัอืนๆอีกทีทาํใหค้นยคุใหม่ไม่

สามารถเขียนหนงัสือใหผู้อ่้านเขา้ใจได.้  ปัจจยัอยา่งแรกกค็ือ โทรทศันซึ์งแพร่หลายออกไปทวัทุก

หวัระแหงนนัทาํใหค้นไทยไดเ้พลิดเพลินกบัภาพยนตร์และละครโทรทศันซึ์งส่วนใหญ่ลว้นแต่

แสดงอารมณ์ออกอยา่งชดัเจนโดยไม่ตอ้งอาศยัจินตนาการใดๆ.  ผูช้มไดรั้บสือเกียวกบัอารมณ์ทาง

ภาพและเสียงพูดโดยตรง.  แต่ในทางกลบักนั  ผูช้มเหล่านีกลบัไม่สามารถเขียนบอกไดว้า่อารมณ์ที

เกิดขึนเมือไดเ้ห็นภาพและไดย้นิเสียงเหล่านนัเป็นอยา่งไร.  ปัจจยัทีสองกคื็อ  ความแพร่หลายของ

การ์ตูนญีปุ่น กมี็ลกัษณะเดียวกบัภาพยนตร์และละครโทรทศัน.์   แต่ทีเป็นปัญหาหนกักว่า คือ

การ์ตูนนนัแมจ้ะแสดงภาพทีเลือนไหลตามเนือเรือง  แต่ถอ้ยคาํในการ์ตูนนนัมกัจะแยกเป็นส่วนๆ 

และ ไม่ปะติดปะต่อกนั.  ผลกค็ือ นกัเรียนนกัศึกษาทีนิยมอ่านการ์ตูนญีปุ่นก็จะมีนิสัยในการเขียน

แบบแยกส่วนและไม่ปะติดปะต่อกนัตามไปดว้ย.  

  ปํญหาสาํคญัต่อมา กคื็อรูปแบบของภาษาไทยเองทีไม่ไดเ้ขม้งวดดา้นการใชป้ระโยค

ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ คือ มี ประธาน กริยา กรรม เหมือนภาษาตะวนัตก.  การใชภ้าษาไทยนัน  

บางครังกส็ามารถละส่วนประกอบต่างๆ ไวใ้นฐานทีเขา้ใจได.้  ยกตวัอยา่งเช่น ประโยคแรกในยอ่

หนา้ทีผา่นมานนั  ไม่ไดร้ะบุวา่ ใครคือผูต้ระหนกั.  รูปแบบอีกอยา่งหนึงกคื็อ ความสามารถในการ

เชือมต่อวลีต่างๆ ใหย้ดืยาวออกไปดว้ยคาํสันธาน.  บางครังการเชือมต่อไปเรือยๆ นีทาํใหผู้อ่้าน

สับสนเพราะไม่ทราบวา่อะไรคือประธาน กริยา และ กรรม.   

  ในทีนีขอยกตวัอยา่ง การเขียนผลการวจิยัของนกัวิจยั (ขอสงวนนามและชือสถาบนั) 

ซึงผูเ้ขียนจะตอ้งประเมินผลงานวจิยัมาใหพ้ิจารณาวา่อ่านแลว้เขา้ใจยากเพียงใด.   

  “จากการศึกษาโครงการวิจยัในครังนี  ผูว้จิยัพบวา่ 1) สภาพปัญหาอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ของเดก็และเยาวชนในปัจจุบนัเกิดจากการทีเด็กและเยาวชนมีความรู้ทางเทคโนโลยใีน

การเขา้ถึงขอ้มูลทางเขา้คอมพิวเตอร์มีเสรีภาพในการแสดงออกและคิดวา่เป็นเรืองปกติทวัไปทาํให้

เดก็และเยาวชนมีพืนทีส่วนตวัทีทาํใหพ้่อแม่หรือผูป้กครองไดรั้บทราบขอ้มูลของเดก็และเยาวชน

นอ้ยลง กลายเป็นความเสียงต่อการชกัจูงใหก้ระทาํความผิดไดง่้ายดาย เมือมีการใชเ้ทคโนโลยทีาง



คอมพิวเตอร์ทีไม่เหมาะสม จึงก่อใหเ้กิดการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเดก็และเยาวชนในการ

สือสาร (Freedom of speech)  ในทางทีผดิ อนัส่งผลกระทบต่อสังคมและวฒันธรรมในการดาํเนิน

ชีวติทีดี (norm of life) ส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางวฒันธรรม (culture change) และทาํใหก้ารรับ

ฟังเหตุผลต่อกนันอ้ยลงไปดว้ยนอกจากนี ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่พบวา่ผูใ้หญ่

มกัใชเ้ดก็และเยาวชนเป็นตวัแทนในการกระทาํความผิด เพราะทาํใหเ้จา้หนา้ทีของรัฐจบักุมไดย้าก

กว่า ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นทงัผูก้ระทาํผิดและเป็นเหยอืของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ใน

ขณะเดียวกนัดว้ย...” (ในทีนีไดเ้วน้วรรคตามตน้ฉบบัทุกประการ). 

  ทางแกปั้ญหาการเขียนภาษาไทยนนัง่ายนิดเดียว  คือพยายามใหน้กัเรียนตงัแต่

ระดบัชนัล่างๆ ฝึกหดัเขียนใหบ่้อยขึน และ มีเนือหายาวมากขึน.   ปัจจุบนันีผูเ้ขียนยงัมีโอกาสสอน

หวัขอ้สนัๆ ของวิชาระดบัปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลยัหลายแห่ง. บางครังเมือสอนเสร็จแลว้

ผูเ้ขียนกจ็าํเป็นตอ้งออกขอ้สอบดว้ย.  กระดาษคาํตอบทีไดรั้บจากนกัศึกษาบางคนนนัมีขอ้ความ

เขียนยาวติดกนัทงัหนา้โดยไม่มีการแบ่งยอ่หนา้เป็นหวัขอ้ตามคาํถาม.  ทีน่าเป็นห่วงคือ  เนือหา

คาํตอบทีเขียนมานนัอ่านไม่รู้เรือง. 

  การฝึกเขียนใหเ้ป็นนีอาจจะตอ้งทาํเป็นขนัเป็นตอน.  หากกระทรวงศึกษาธิการจะ

กาํหนดใหค้รูสอนวชิาการเขียนใหน้กัเรียนทุกคนเรียนแลว้เขียนเป็นจริงๆนนั  จาํเป็นทีกระทรวงฯ 

จะตอ้งฝึกอบรมครูผูส้อนก่อน.  ดงันนัขนัแรกสุดของการแกปั้ญหา กค็ือการฝึกครูทุกคนใหเ้ขา้ใจ

รูปแบบของการเขียนประเภทต่างๆ และเขียนเป็นจริง.  ต่อจากนัน  กจ็ะตอ้งใหค้รูเรียน วิชาการ

สอนการเขยีน ดว้ย.  เพราะการเขยีนเป็น กบั การสอนการเขยีน นนั ตอ้งใชท้กัษะความสามารถที

ต่างกนั.  ต่อจากนนัจึงเป็นหนา้ทีทีครูจะตอ้งไปสอนนกัเรียนใหเ้ขียนใหเ้ป็นต่อไป.  

 

 

การไม่ใช้เครืองหมายวรรคตอน 



 ครูและผูเ้ชียวชาญภาษาไทยทงัหลายบอกผูเ้ขียนว่าการเขียนภาษาไทยนนัไม่จาํเป็นตอ้งใช้

เครืองหมายวรรคตอนใหรุ้งรัง.  เครืองหมายวรรคตอนทีเรารู้วา่ใชก้นัในภาษาองักฤษ  มีอยูห่ลาย

เครืองหมายดว้ยกนั เช่น จุลภาค (,), มหพัภาค (.), ปรัศนี (?), อฒัภาค (;), มหพัภาคคู่ (:), อศัเจรีย ์(!), 

เครืองหมายคาํพูด (“).  ภาษาไทยแต่เดิมนนัไม่ไดใ้ชเ้ครืองหมายวรรคตอนกจ็ริงอยู ่ แต่กไ็ม่น่าจะ

เป็นขอ้ขดัขอ้งอะไรถา้จะมีผูน้าํเครืองหมายวรรคตอนมาใชใ้นการเขียนภาษาไทยเพือใหก้ารสือสาร

นนัเขา้ใจตรงกนัไดง่้ายขึน.  โดยปกติแลว้อาจารยภ์าษาไทยมกัสอนวา่  เวลาพิมพเ์อกสารนนัใหก้ด

แป้นเวน้วรรคครังเดียวหากตอ้งการแยกวลี  และ ใหเ้วน้วรรคสองครังเมือตอ้งการขึนประโยคใหม่.  

ในยคุทีเราใชเ้ครืองพิมพดี์ดในการพิมพเ์อกสารนนั  วิธีการทีอาจารยไ์ทยสอนนนัใชไ้ดจ้ริง.  ครัน

ถึงสมยัปัจจุบนั ทีใชโ้ปรแกรมประมวลคาํ (word processing program) ซึงเราสามารถตงัให้

คอมพิวเตอร์แสดงผลการพิมพแ์ต่ละบรรทดัใหเ้สมอกนัทงัทางดา้นซา้ยและดา้นขวาของกระดาษ

แลว้  วธีิการทีอาจารยไ์ทยสอนนนักใ็ชไ้ม่ได ้ เพราะโปรแกรมอาจจะเลือกเวน้วรรคใหต้รงจุดใดใน

ขอ้ความกไ็ด ้และ เวน้ห่างเท่าใดกไ็ด.้  นอกจากนนัยงัมีปัญหาการตดัคาํทีอยู่ทา้ยบรรทดัเพือขึน

บรรทดัใหม่อีกดว้ย.  เมือเป็นเช่นนี  การไม่ใชเ้ครืองหมายวรรคตอนกาํกบัในการเขียนภาษาไทย  

จึงทาํใหผู้อ่้านตอ้งใชเ้วลานานในการทาํความเขา้ใจเนือหาทีพิมพอ์ยูบ่นกระดาษ. 

  ทางแกง่้ายๆ กคื็อวธีิทีผูเ้ขียนใชใ้นทีนี  กคื็อใชเ้ครืองหมายวรรคตอนเขา้ช่วยเพือให้

เห็นวา่แต่ละประโยคนนัจบลงทีใด.   ผูเ้ขียนหนงัสือหลายคนเคร่งครัดต่อการไม่ใชเ้ครืองหมาย

วรรคตอนมาก.  แมแ้ต่เวลาเขียนชือชาวต่างชาติเป็นภาษาไทยกไ็ม่ใชเ้ครืองหมายวรรคตอนคนั

ระหวา่งชือของแต่ละคน.  ผูเ้ขียนหนงัสือลกัษณะนีอาจจะลืมไปวา่  ชาวต่างชาติ บางคนกมี็ชือเพียง

ชือเดียว, บางคนกมี็ทงัชือตวัและนามสกุล, และ บางคนยงัมีชือตวั และ ชือสกุลอีกหลายชือดว้ย.  

ยกตวัอยา่งเช่น  สุดยอดนกัมวยสากลของโลก  ไดแ้ก่  แมนนี บาเกียว รอคกี มาเซียโน โจ หลุยส์ 

โมฮมัหมดั อาลี โจ ฟราเซียร์.  รายชือเหล่านีหากใชเ้ครืองหมายจุลภาคคนัแลว้กจ็ะอ่านง่ายขึนมาก.  

อยา่งไรกต็ามการอ่านจะง่ายกวา่  หากเปลียนวธีิเขียนภาษาไทยใหมี้เครืองหมายวรรคตอนเหมือนที

ใชใ้นการเขียนบทความนี. 



  การใชเ้ครืองหมายวรรคตอนนนั  ความจริงกมี็ใชอ้ยูแ่ลว้ในพจนานุกรม

ราชบณัฑิตยสถาน  เพราะถา้หากไม่ใชแ้ลว้กค็งไม่มีใครอ่านพจนานุกรมรู้เรืองแน่. 

  การแกไ้ขการเขียนขอ้ความภาษาไทยใหมี้เครืองหมายวรรคตอนนนัไม่ใช่เรืองง่าย.  

ก่อนหนา้ทีผูเ้ขียนจะเขียนภาษาไทยดว้ยเครืองหมายวรรคตอนไดค้ล่องนนั  ตอ้งลองผิดลองถูก

หลายครัง.  ทีเป็นเช่นนีกเ็พราะอตัลกัษณ์ของภาษาไทยทีสามารถละประธานและกรรมในประโยค

ต่างๆ ไดน้นัเอง.  ผูเ้ขียนไม่บงัอาจเสนอใหเ้ปลียนวิธีการเขียน แต่ใคร่ขอเสนอให้เป็นทางเลือก

สาํหรับผูที้อยากจะใชเ้ครืองหมายวรรคตอน.  ไม่ใช่ปฏิเสธหมดว่าบทความทีใชเ้ครืองหมายวรรค

ตอนเป็นบทความทีผดิมาตรฐาน. 

 

การใช้โปรแกรมประมวลคํา 

  การใชโ้ปรแกรมประมวลคาํสาํหรับพิมพเ์อกสาร, ขอ้ความ, หนงัสือราชการ, 

เรืองราวต่างๆ ฯลฯ เป็นเรืองทีจาํเป็นสาํหรับปัจจุบนันีอยูแ่ลว้.  การทีโปรแกรมประมวลคาํ

กลายเป็นปัญหาในทีนีนนัมาจากวิธีการใชข้องผูพิ้มพเ์อกสารต่างหาก.  การทาํความเขา้ใจปัญหานี

ตอ้งเริมตน้พิจารณาจากความสามารถสาํคญัของโปรแกรมประมวลคาํต่อไปนี... 

 ความสามารถในการเกบ็แฟ้มเอกสารทีพิมพแ์ลว้ไวใ้นหน่วยเกบ็ขอ้มูล และสามารถนาํแฟ้ม

เอกสารนนัมาใชใ้หม่ได.้ 

 ความสามารถในการแกไ้ข, คดัลอก, ตดัต่อ, ตดัแปะ หรือ เปลียนแปลงขอ้ความ. 

 ความสามารถในการตรวจคาํสะกดการันตแ์ละแสดงว่าคาํใดพิมพผ์ิดบา้ง.  

 ความสามารถในการนาํภาพต่างๆมาวางในเอกสาร  เช่นนาํภาพลายมือชือทีจดัเกบ็ไวใ้น

หน่วยเกบ็ขอ้มูลมาวางไวใ้นช่องลายมือชือในจดหมายหรือหนงัสือราชการ. 

ความสามารถเหล่านีทาํใหม้ีปัญหาในการพิมพห์นงัสือราชการในปัจจุบนั.  ปัญหา

แรกกค็ือ  พนกังานทีไดรั้บร่างหนงัสือราชการมาพิมพน์นั  เมือเห็นวา่เคยพิมพห์นงัสือราชการ



ลกัษณะนีมาแลว้ กม็กัจะเรียกแฟ้มเดิมจากหน่วยเกบ็ขอ้มูลขึนมาแกไ้ข.  ปัญหาคือหากพนกังานไม่

รอบคอบพอ  กอ็าจจะลืมแกไ้ขชือผูรั้บ หรือ แกไ้ขขอ้ความสาํคญัทีไม่ตรงกนั. หากหวัหนา้ส่วน

ราชการไม่ไดพ้ิจารณาและลงลายมือชือไปกอ็าจจะเกิดความเสียหายได.้  ปัญหาคลา้ยกนันียงัเกิดขึน

ในวงการศึกษา  เมือนกัศึกษาคดัลอกรายงานโครงการหรือวิทยานิพนธ์จากแฟ้มต่างๆมาตดัแปะ

เพอืใหดู้เหมือนเป็นผลงานของตนเอง  ทงัๆทีนกัศึกษาทาํเป็นแต่เพียงการตดัแปะเท่านนั. 

ปัญหาของการพิมพป์ระการทีสองกคื็อ การทีพนกังานตรวจทานเฉพาะคาํหรือ

ขอ้ความทีโปรแกรมประมวลคาํขีดเส้นใตด้ว้ยสีแดงเพือเตือนวา่เป็นคาํทีสะกดผดิ.   หากพนกังาน

แกไ้ขจุดทีสะกดผดิเรียบร้อยและไม่พบทีผดิอืนแลว้  กม็กัจะไม่ตรวจทานเอกสารนนักบัตน้ฉบบัอีก

และอาจจะไม่ทราบวา่ตนไม่ไดพิ้มพค์าํบางคาํเช่น ไม่.  การตกคาํสาํคญันีไปอาจทาํใหเ้กิดความ

เสียหายอยา่งใหญ่หลวงได.้ 

การทีผูบ้ริหารลงลายมือชือและสแกนเกบ็เป็นแฟ้มภาพสาํหรับใชว้างบนจดหมาย

หรือเอกสารราชการนนั  แมจ้ะเป็นความสะดวก  แต่กจ็ะตอ้งควบคุมการใชแ้ฟ้มภาพลายมือชือ 

รวมทงัควบคุมการใชใ้หดี้  เพราะพนกังานทีไม่สุจริตอาจแอบนาํแฟ้มลายมือชือไปใชใ้นทางทีผดิ

ได.้ 

แนวทางแกไ้ขปัญหานีกค็ือทุกหน่วยงานจะตอ้งกาํหนดกระบวนงานทีเกียวขอ้งกบั

การพิมพเ์อกสารต่างๆใหมี้ความรัดกมุและไม่เปิดช่องใหพ้นกังานกระทาํการทีไม่สุจริต หรือ 

ทาํงานอยา่งเลินเล่อจนเกิดปัญหาได.้   เมือกาํหนดกระบวนงานทีชดัเจนแลว้  ผูบ้ริหารกต็อ้งจดัให้

พนกังานทีเกียวขอ้งกบัการพิมพเ์อกสารทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมใหส้ามารถจดัเตรียมเอกสารต่างๆ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามกระบวนงาน และ ตอ้งตรวจทานเอกสารต่างๆอยา่งรอบคอบ. 

 

สรุป 



  ภาษามีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการสือสารของมนุษย.์  ปัญหาทีเกิดขึนในการใช้

ภาษาไทยทีนาํเสนอทงัหกประเดน็ขา้งตน้นนั  อาจสรุปไดว้่าเป็นเพราะคนไทยไม่สนใจใช้

ภาษาไทยอยา่งถูกตอ้งทงัในดา้นการรู้จกัความหมายของคาํต่างๆอยา่งแทจ้ริง, การรู้จกัเลือกคาํมาใช้

ใหถู้กกาละเทศะ และ การสะกดการันตใ์หถู้กตอ้ง.    ปัญหาเหล่านีเกิดจากการไม่ใส่ใจของคนไทย

โดยรวมทีจะศึกษาความหมายของคาํจากพจนานุกรม.   การสือสารของคนไทยจึงมกัจะไม่ชดัเจน  

ทาํใหผู้รั้บสารไม่เขา้ใจว่าผูส่้งสารตอ้งการอะไร.  ผลกคื็อทาํใหเ้ป็นการง่ายทีผูไ้ม่หวงัดีสามารถ

หลอกลวงผูอื้นได ้ หรือ ผูรั้บคาํสังปฏิบติังานผดิพลาดเพราะเขา้ใจความหมายของคาํคลาดเคลือน.   

การแกไ้ขเรืองนีเป็นงานทีตอ้งอาศยัครูอาจารยทุ์กคนไม่วา่จะเกียวขอ้งกบัการสอนภาษาไทยหรือไม่  

ทีจะตอ้งพยายามผนวกวธีิการใชค้าํไทยทีถูกตอ้งเขา้ไวใ้นบทเรียน และ จะตอ้งเนน้ใหน้กัเรียน

นกัศึกษารู้จกัการใชค้าํอยา่งถูกตอ้งดว้ย.  อนึง  ครูอาจารยทุ์กคนจะตอ้งมีพจนานุกรมฉบบัมาตรฐาน

ของราชบณัฑิตยสภาเป็นเครืองมือสาํคญั  หากขอ้งใจความหมายของคาํใด กจ็ะตอ้งเร่งรีบคน้หา

และทาํความเขา้ใจคาํนนัๆก่อนใชทุ้กครัง.  หากทาํไดเ้ช่นนี   กจ็ะทาํใหก้ารใชภ้าษาของคนไทยดีขึน  

และ คนไทยเองกจ็ะสามารถคิดวิเคราะห์เรืองต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึนดว้ย.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    


