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ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
๓ เมษายน ๒๕๖๐

ปัญหาภาษาไทยเป็ นหัวข้อทีมีครู บาอาจารย์และผูส้ นใจยกขึนมากล่าวถึงกันมากมาย
โดยเฉพาะมีผแู ้ สดงความเห็นในสื อต่างๆด้วยความห่วงใยมากเช่นเดียวกัน. ปัญหาทีพบเห็นใน
ฐานะทีผูเ้ ขียนต้องทํางานเกียวข้องกับหน่วยงานราชการหลายแห่งก็คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานในภาครัฐ
จํานวนมากสรุ ปประเด็นเรื องต่างๆไม่เป็ น, เขียนรายงานการประชุมไม่ได้, อธิบายเรื องราวต่างๆ
ไม่เป็ น, ไม่เข้าใจความหมายของคําไทยและคําทีเกิดขึนใหม่อย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดความผิดพลาด
ในการนําคําเหล่านันมาใช้, การไม่รู้จกั ใช้คาํ ทีเหมาะสมให้ถูกกับสถานการณ์และบริ บท ฯลฯ.
ผูเ้ ขียนเชือว่าอาจจะเคยมีผศู ้ ึกษาวิจยั จําแนกปัญหาการใช้ภาษาไทยเอาไว้แล้ว แต่ผเู ้ ขียนไม่มีเวลาจะ
สื บค้นว่ามีใครศึกษาไปบ้างแล้ว. ถ้ายังไม่มีใครวิจยั ก็ขอเสนอให้เป็ นงานวิจยั สําคัญทีควรจะรี บเร่ ง
ทําเพือหาทางแก้ไขโดยเร็ ว.
ก่อนจะอ่านบทความนีต่อไป ผูเ้ ขียนขออธิ บายก่อนว่า บทความนี ตังใจเขียนโดยใช้
เครื องหมายวรรคตอน. บทความและหนังสื อภาษาไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะทางด้านวิชาการนัน
เมือไม่ได้ใช้เครื องหมายวรรคตอนกํากับแล้ว ทําให้อ่านเข้าใจได้ยากมาก. ยิงหนังสื อทีแปลมาจาก
ภาษาต่างประเทศด้วยแล้ว การไม่ใช้เครื องหมายวรรคตอนทําให้สับสนได้ง่าย เพราะเป็ นการแปล
จากต้นฉบับทีละประโยค. เมือนําประโยคมาเรี ยงต่อกันโดยไม่ใช้เครื องหมายวรรคตอน ก็ทาํ ให้
เนือความทีต่อเนืองกันนันเกิดความสับสนว่าเป็ นเรื องของประโยคแรกหรื อประโยคหลัง.
บทความนีต้องการวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยของคนไทยปั จจุบนั นี ในอีก
แง่มุมหนึง โดยเฉพาะประเด็นทีผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีทําให้เกิดปั ญหาภาษาไทย.
ต่อจากนันผูเ้ ขียนจะนําเสนอแนวทางในการแก้ไขสาเหตุของปัญหาดังกล่าวด้วย. อย่างไรก็ตาม

การแก้ไขประเด็นปัญหาทีกล่าวถึงในบทความนีอาจจะยังไม่เพียงพอทีจะทําให้ปัญหาภาษาไทย
หมดไป แต่ผเู ้ ขียนเชือว่า วิธีการทีเสนอแนะนีน่าจะช่วยแก้ไขให้คนไทยสื อสารกันด้วยภาษาไทย
ได้ชดั เจนและตรงกับสาระทีต้องการสื อสารจริ งๆด้วย.

ประเด็นปัญหาการใช้ ภาษาไทยเพือการสื อสาร
คนไทยใช้ภาษาไทยเป็ นเครื องมือสําหรับสื อสารระหว่างกันมานานแล้ว. ตังแต่อดีต
มาจนถึงปั จจุบนั คําทีใช้ในภาษาไทยได้เพิมพูนมากขึนจนอาจกล่าวได้วา่ หากคนไทยยุครัชกาลที
ห้ามีชีวิตอยูแ่ ล้วคงไม่สามารถอ่านข่าวในหนังสื อพิมพ์ทุกวันนี รู ้เรื อง. คําไทยทีรับมาจากคําใน
ภาษาต่างประเทศนันปรากฏมีตงแต่
ั เมือคนไทยเริ มรู ้จกั จารึ กเรื องราวต่างๆลงในศิลาจารึ กแล้ว. คํา
ในภาษาต่างประเทศทีคนไทยยอมรับมาใช้มากทีสุ ดคือ คําภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร
และ ภาษาจีน. เหตุผลทีเป็ นเช่นนีก็รู้กนั ดีอยูแ่ ล้วว่าเป็ นอิทธิพลของศาสนา วัฒนธรรม และ คนเชื อ
ชาติต่างๆ ทีเข้ามาอยูใ่ นสังคมไทยนันเอง. คําไทยเพิมพูนมากขึนเมือถึงยุคเปลียนแปลงการ
ปกครอง ซึ งต้องเริ มคิดคําใหม่ๆ สําหรับใช้ในด้านการเมืองการปกครอง. คําเหล่านี แม้จะมาจาก
แนวคิดการเมืองทีมาจากทางประเทศตะวันตก แต่กม็ ีทงที
ั เป็ นคําไทยแท้ เช่น นักการเมือง, ฝ่ าย
ค้าน, การออกเสี ยง และคําทีบัญญัติขึนจากภาษาอืน เช่น รัฐสภา, รัฐธรรมนูญ, รัฐมนตรี , ญัตติ.
ครันมาถึงปั จจุบนั นี เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื อสารโทรคมนาคมทีก้าวหน้าทําให้คนไทย
ได้รับรู ้วทิ ยาการใหม่, อุตสาหกรรมหลากหลายรู ปแบบ, การพาณิ ชย์และธุรกิจ, การรักษาพยาบาล
และ วัฒนธรรมทีเกียวกับชีวติ ต่างๆ นานา ตังแต่แฟชัน, อาหาร, ดนตรี , ภาพยนตร์ ฯลฯ. ผลของ
การรับรู ้เหล่านีทําให้คนไทยต้องยอมรับภาษาต่างประเทศทีเกียวกับเรื องเหล่านีมาใช้โดยการ
เขียนทับศัพท์เดิมบ้าง หรื อบัญญัติคาํ ไทยขึนใช้ใหม่บา้ ง. คําไทยทีคณะกรรมการบัญญัติศพั ท์ของ
ราชบัณฑิตยสถานในอดีตบัญญัติขึนโดยไม่ทบั ศัพท์เดิมนันมีทงที
ั บัญญัติโดยใช้คาํ ไทยแท้ เช่น
reengineering บัญญัติวา่ รื อปรับระบบ ส่ วน ทีบัญญัติโดยใช้คาํ ภาษาบาลีกค็ ือ globalization ซึ ง
บัญญัติวา่ โลกาภิวตั น์. อย่างไรก็ตาม มีคาํ ใหม่จาํ นวนมากทีต้องใช้วิธีทบั ศัพท์เพราะสื อสารได้
ชัดเจนกว่าการบัญญํติคาํ ขึนใหม่ เช่น software บัญญัติวา่ ซอฟต์แวร์ และ hardware บัญญัติวา่
ฮาร์ดแวร์. สองคําหลังนีมีผทู ้ ีเล่าลือกันต่อๆไปว่า คณะกรรมการบัญญัติศพั ท์ ได้บญั ญัติวา่ ละมุน

ภัณฑ์ และ กระด้างภัณฑ์. เรื องนีไม่เป็ นความจริ งแต่ประการใด. อย่างไรก็ตาม การทีเล่าลือกันใน
เชิงขบขันนันยังสะท้อนปั ญหาการใช้ภาษาไทยอีกประการหนึ ง นันก็คือ การไม่ตรวจสอบกับ
หลักฐานทีแท้จริ งคือหนังสื อบัญญัติศพั ท์และพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน.
การทีภาษาไทยต้องยอมรับคําภาษาต่างประเทศมาบัญญัติขึนมาเป็ นคําไทย หรื อ
นํามาทับศัพท์เพือเขียนโดยใช้ตวั อักษรไทยนัน อาจจะกล่าวได้วา่ เป็ นเพราะต้องการให้คนไทย
สามารถสื อสารเรื องเหล่านีให้เข้าใจตรงกันนันเอง. เมือพิจารณาจากวัตถุประสงค์วา่ การมีภาษาใช้
ก็เพือให้สือสารกันได้แล้ว เราก็อาจจะกล่าวต่อไปได้วา่ ปัญหาของการใช้ภาษาก็คือปัญหาที ทําให้
เราไม่สามารถใช้ภาษาในการสื อความหรื อสื อสาระให้ผรู ้ ับสารเข้าใจความหมายทีต้องการสื อ
ระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารนันเอง.
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนีมีอยูห่ ลายประเด็นด้วยกัน แต่ในทีนีขอกล่าวถึงเพียง 6
ประเด็น ดังนี...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การใช้สือสังคมมีผลกระทบต่อการสื อสารภาษาไทยโดยตรง
การไม่เข้าใจความหมายของคําไทย โดยเฉพาะคําใหม่ๆ
การขาดพจนานุกรมภาษาไทยทีให้ความหมายของคําต่างๆได้อย่างชัดเจน
การขาดความสามารถในการเขียนภาษาไทย
การไม่ใช้เครื องหมายวรรคตอน
การใช้โปรแกรมประมวลคําพิมพ์ขอ้ ความ

ต่อไปนีจะได้นาํ ปั ญหาข้างต้นนีมาขยายความว่าเป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง
ผูส้ ่ งสารเป็ นภาษาไทยและผูร้ ับสารนันได้อย่างไร.

การใช้ สือสั งคมมีผลกระทบต่ อการสื อสารภาษาไทยโดยตรง
ความก้าวหน้าทางด้านระบบสื อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ทําให้เกิดระบบ
อินเทอร์เน็ตทีทําให้คนทัวโลกสามารถสื อสารและส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกันได้อย่างรวดเร็ว.

ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต ทําให้เกิดระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ทีทําให้
หน่วยงานห้างร้านสามารถให้ข่าวสาร, ภาพถ่าย, ภาพวีดิทศั น์ และเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
ตนให้แก่หน่วยงานภายนอก, พันธมิตร, คู่คา้ , ลูกค้า และ ประชาชนทัวไปรับทราบด้วย. การมี
ระบบเวิลด์ ไวด์เว็บ ได้ทาํ ให้เกิดธุรกิจแนวใหม่ทีเรี ยกว่า ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ งในภาษาอังกฤษ
เขียนย่อๆ ว่า e-Business และ e-Commerce. นอกจากนันยังทําให้เกิดนวัตกรรมการสื อสาร
เชือมโยงกันเป็ นกลุ่มระหว่างเพือนฝูง, ระหว่างผูท้ าํ งานร่ วมกัน, ระหว่างผูส้ นใจเรื องเดียวกัน,
ระหว่างผูต้ อ้ งการแลกเปลียนข่าวสารรู ปภาพระหว่างกัน ฯลฯ. นวัตกรรมนี ก็คือเครื อข่ายสังคม
(Social network) และ สื อสังคม (Social media). การใช้เครื อข่ายสังคมยุคแรกๆ นันเน้นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทงที
ั เป็ นแบบตังโต๊ะและแบบถือติดตัวไปใช้งานในทีต่างๆได้. ครันต่อมา เมือมี
ผูพ้ ฒั นา สมารตโฟน หรื อ โทรศัพท์เคลือนทีซึ งใช้วงจรคอมพิวเตอร์เป็ นตัวประมวลผลและมี
ความสามารถในการทํางานส่ วนตัวได้มากมายหลายอย่างแล้ว ผูส้ นใจใช้เครื อข่ายสังคมจึงเปลี ยน
มาใช้สมารตโฟนเป็ นเครื องมือมากยิงกว่าการใช้คอมพิวเตอร์. ทีสําคัญก็คือการเกิดงานประยุกต์
ใหม่ๆ ในเครื อข่ายสังคมทีเอือต่อการใช้สมารตโฟนเพิมมากขึน เช่น ระบบไลน์ ซึงอาจกล่าวได้วา่
ผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลือนทีล้วนแล้วแต่ใช้ระบบไลน์กนั อย่างกว้างขวาง.
การใช้โทรศัพท์เคลือนทีซึ งมีขนาดเล็กทังส่ วนทีเป็ นหน้าจอแสดงผล และ ส่วนทีใช้
เป็ นแป้ นพิมพ์นนั มีผลกระทบต่อการสื อสารยุคใหม่มาก. ประเด็นสําคัญก็คือ ผูต้ อ้ งการส่ ง
ข้อความผ่านระบบไลน์นนั ต้องการสื อความคิดเห็นต่างๆได้รวดเร็ว ดังนันจึงนิยมส่ งเป็ นภาพ
การ์ตูนหรื อภาพถ่าย. ถ้าหากภาพเหล่านันสื อความคิดเห็นทีต้องการไม่ได้ ผูส้ ่ งสารก็ตอ้ งส่ งเป็ น
ข้อความซึงทําได้สองวิธี. วิธีหนึงคือพิมพ์ขอ้ ความลงในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (หรื อ
คอมพิวเตอร์) ด้วยตัวเอง และ วิธีทีสองก็คือการพูดเป็ นภาษาไทยเพือให้โปรแกรมรู ้จาํ เสี ยงพูด
แปลงเสี ยงนันเป็ นข้อความ. การใช้วิธีทีสองนัน ข้อความจะถูกต้องหรื อไม่ขึนอยูก่ บั ความสามารถ
ของโปรแกรมทีใช้. ส่ วนการใช้วธิ ีแรกนัน ความถูกต้องของข้อความ ขึนอยูก่ บั ความรู ้เกียวกับ
ภาษาไทยของผูส้ ่ งสาร รวมกับความสามารถทีจะใช้มือ (หรื อปากกา) จิมปุ่ มอักษรได้อย่างถูกต้อง
ตามอักขระวิธี. ผูส้ ่ งสารทีชอบพิมพ์ขอ้ ความเองนันนิยมใช้คาํ ย่อเพือลดเวลาพิมพ์ขอ้ ความ. คําย่อนี

มีทงส่
ั วนทีเป็ นชือย่อทีรู ้จกั กันทัวไป เช่น ชือย่อของหน่วยงาน และ ชือย่อทีตกลงใช้กนั ในกลุ่ม.
การใช้คาํ หรื อชือย่อในกลุ่มเล็กๆ นัน บางครังก็แพร่ ออกไปนอกกลุ่ม จนเป็ นทีรู ้จกั กันแพร่ หลาย
และในทีสุ ดก็กลายเป็ นคําใหม่ในสังคมไทยไป.
การย่อคํายาวๆให้สันลง, การเปลียนคําเดิมเป็ นคําใหม่, การคิดคําแปลกใหม่ขึนใน
การใช้ไลน์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื อสังคมนัน มีผกู ้ ล่าวว่าเป็ นปัญหาของภาษาไทย. แต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้ว เรื องเหล่านีเป็ นการคลีคลายตามปกติของทุกภาษา. ถ้าหากเราต้องการใช้ภาษา
ในการสื อสารให้เข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้องแล้ว วิธีการของราชบัณฑิตยสถาน ( ปัจจุบนั
เปลียนชือเป็ น ราชบัณฑิตยสภา) ก็ถูกต้องแล้ว คือจัดทําพจนานุกรมศัพท์ใหม่ขึนให้ทนั ต่อความ
คลีคลายและการใช้คาํ ใหม่ๆ เหล่านัน.
ปัญหาทีอาจจะสําคัญกว่าก็คือ การพยายามให้ผใู ้ ช้ไลน์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์,
และ สื อสังคม สามารถสื อความหมายได้อย่างถูกต้อง, มีจริ ยธรรม, และ มีวิจารณญาณในการส่ ง
ข้อความต่อให้คนอืน. ทีสําคัญเหนืออืนใดก็คือ จะต้องทําให้ผรู ้ ับสารจากสื อสังคมเหล่านี มี
ความสามารถในการอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ว่า ข้อความทีได้รับนันน่าเชือถือแค่ไหน และ
หาทางป้องกันไม่ให้ผใู ้ กล้ชิดเชือถือในข้อความเหล่านัน.
หน้าทีนีคงจะต้องกําหนดให้เป็ นความรับผิดชอบของครู บาอาจารย์ในโรงเรี ยนทุก
แห่ งโดยเฉพาะทีมีผใู ้ ช้สือสังคมกันมาก. นันก็คือ จะต้องพัฒนาวิชาว่าด้วยการใช้สือสังคมอย่างมี
วิจารณญาณและไม่เกิดความเสี ยงทีจะเกิดภัยอันตรายต่างๆทีมาจากผูไ้ ม่หวังดีหรื อผูท้ ีต้องการปอก
ลอกหลอกลวง.
การไม่ เข้ าใจความหมายของคําไทย โดยเฉพาะคําใหม่
คําในภาษาไทยจํานวนมากประกอบด้วยการนําอืนๆมาเรี ยงต่อกันเข้าเป็ นคําใหม่.
บางคําก็นาํ มาเรี ยงต่อกันได้อย่างถูกต้อง แต่บางคําอาจจะมีปัญหาได้ เช่น “รถโดยสารประจําทาง
ปรับอากาศ”. ในตอนแรกนันมีคาํ ว่า รถ ก่อน. คํานีทุกคนทราบความหมายแน่. ต่อมาก็มีคาํ ว่า รถ
โดยสาร ซึ งหากกระจายคําออกมา ก็จะได้คาํ ว่า รถ, โดย, และ สาร. คําว่า โดย นันพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า ด้วย, ตาม และ ให้ความหมายของคําว่า โดยสาร ว่า อาศัยไป
ด้วย, เดินทางไปโดยยานพาหนะโดยเสี ยค่าเดินทาง. ด้วยเหตุนี รถโดยสาร จึงหมายความว่า รถที
รับส่ งผูค้ นโดยเก็บค่าเดินทาง. ต่อมาเมือมีรถโดยสารแล่นประจําเส้นทางต่างๆ ก็เลยเรี ยกให้ชดั ว่า
เป็ น รถโดยสารประจําทาง. ขอให้สังเกตด้วยว่า ยังมีรถโดยสารอีกประเภทหนึ งทีแล่นไปไหนมา
ไหนโดยไม่ได้ประจําทาง. ตัวอย่างทีเห็นชัด ก็คือรถสองแถวทีให้บริ การในต่างจังหวัด. รถเหล่านี
มีชือเรี ยกเป็ นทางการว่า รถโดยสารไม่ประจําทาง. รถโดยสารประจําทางยุคแรกยังไม่ได้ติด
เครื องปรับอากาศ ต่อมาก็มีการติดตังเครื องปรับอากาศในรถโดยสารประจําทางเพือให้ผโู ้ ดยสาร
นังรถด้วยความสบายขึน ดังนันจึงเกิดคําว่า รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ.
ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ไม่มีปัญหาอะไร. แต่ถา้ หากคิด ก็จะเกิดคําถามว่า รถโดยสารที
ปรับอากาศด้วยแต่ไม่ประจําทางจะเรี ยกอย่างไร. ในกรณีเช่นนี การเรี ยก รถโดยสารประจําทางไม่
ปรั บอากาศ ก็อาจจะไม่ถูกต้อง. เพราะคําว่า ปรั บอากาศ นันเป็ นส่ วนทีเกียวข้องกับ รถ ไม่ได้
เกียวข้องกับ ทาง. คําทีถูกต้องกว่าน่าจะเป็ น รถโดยสารปรับอากาศประจําทาง เพราะเราสามารถ
นํามาใช้เป็ นคําว่า รถโดยสารปรั บอากาศไม่ ประจําทาง ได้ดว้ ย.
นีเป็ นตัวอย่างของการไม่เข้าใจความหมายของคํา และ การนํามาเรี ยงต่อกันเป็ นคํา
ใหม่ให้สือสารได้อย่างถูกต้อง.
คราวนีมาพิจารณาคําใหม่ทีใช้กนั กว้างขวางบ้าง. มีคาํ ถามว่า จะมีคนไทยสักกีคนที
เข้าใจความหมายของคํา โลกาภิวตั น์, สมัชชา, อนุญาโตตุลาการ, ปรองดอง, หรื อ ประชาพิจารณ์
อย่างแท้จริ ง . คนไทยจํานวนมากล้วนเคยได้ยนิ และ อาจจะใช้คาํ เหล่านี โดยไม่เข้าใจความหมายที
แท้จริ ง. เมือพูดออกมานัน ผูพ้ ูดก็คงจะใช้คาํ เหล่านีในความหมายทีตนเข้าใจ ส่ วนผูไ้ ด้ฟังก็อาจจะ
คิดตามความหมายทีตนเข้าใจ ซึงอาจจะแตกต่างออกไปก็ได้. เมือเป็ นเช่นนี ต่างคนต่างก็จะ
สื อสารไม่เข้าใจกัน และ อาจจะเกิดปัญหาได้.
ความจริ งแล้ว ปัญหานีไม่ได้เกิดกับเฉพาะคําใหม่เท่านัน. คําไทยทีใช้มานานนันมี
จํานวนมากทีมีความหมายลึกซึง แต่เราก็อาจจะไม่ทราบความหมายทีครอบคลุมหรื อลึกซึงมากนักก็

ได้. ยกตัวอย่างเช่น คําว่า เสี ยง นัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายค่อนข้าง
ยืดยาวว่า
เสี ยง ๑น. ส่ วนย่อยทีแตกออกจากส่ วนใหญ่ เช่น เขาทําแจกันตกแตกเป็ นหลายเสี ยง.
เสี ยง ๒. ก. ลองเผชิญดู, ลองทําดูในสิ งทีอาจให้ผลได้ ๒ ทาง คือ ดีหรื อไม่ดี แต่หวังว่าจะ
ได้ผลทางดี เช่น งานนี ไม่แน่ใจว่าจะทําสําเร็จหรื อไม่ ต้องเสี ยงทําดู. เสี ยงบุญเสี ยงกรรม ก. ลองทํา
โดโดยเชือว่าสุ ดแต่บุญหรื อบาปจะบันดาลให้เป็ นไป เช่น ลองเสี ยงบุญเสี ยงกรรมขอเด็กกําพร้ามา
เลียงดู ถ้าเขามีบุญก็จะได้ดิบได้ดีต่อไป.
เสี ยง ๓. ก. มีโอกาสจะได้รับทุกข์หรื ออันตรายเป็ นต้น เช่น พูดอย่างนีเสี ยงคุกเสี ยงตะราง.
เสี ยงชีวติ ก. ยอมทําสิ งทีอาจเป็ นอันตรายต่อชีวิต เช่น ทหารเสี ยงชีวติ เข้ากูก้ บั ระเบิด. เสี ยงภัย ก.
ทําลงไปโดยไม่เกรงอันตราย เช่น ตํารวจดับเพลิงเสี ยงภัยเข้าไปช่วยคนทีติดอยูใ่ นบ้านทีไฟกําลัง
ไหม้.
เสี ยง ๔. ก. ตังจิตอธิ ษฐานใช้สิงใดสิ งหนึงเป็ นเครื องเสี ยงเพือทราบความเป็ นไปในอาคต
ของตนหรื อผูอ้ ืน, ถ้าใช้เทียนเสี ยง เรี ยกว่า เสี ยงเทียน, ถ้าใช้ดอกบัวเสี ยงเรี ยกว่า เสี ยงดอกบัว, โดย
ปริ ยาย หมายถึงอาการทีคล้ายคลึงเช่นนัน เช่น เสี ยงบุญ, เสี ยงบารมี, เสี ยงโชค, เสี ยงวาสนา, เสี ยง
ทาย ก. หาคําทํานายโชคชะตาของตนจากสลากหรื อใบเซียมซีโดยการสันติวหรื อโยนไม้เสี ยงทาย
เป็ นต้น.
น่าสนใจว่า ในด้านการเงิน, การประกันภัย และการรักษาความมันคงปลอดภัยนัน
ได้บญั ญัติวา่ คําว่า เสี ยง นีตรงกับคําว่า risk ในภาษาอังกฤษ. อย่างไรก็ตาม คําทังสองนีมีความหมาย
ไม่ตรงกันเสี ยทีเดียว. เพราะ risk นัน มุ่งหมายถึง ภัย, อันตราย หรื อ ปั ญหา ทีมีโอกาสจะเกิดขึน.
วิธีการแก้ไขปั ญหานีก็คือ คนไทยทีมีหน้าทีสื อสารให้คนอืนเข้าใจอย่างถูกต้องจึง
ควรมีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสําหรับใช้ประจําตัว. เมือพบศัพท์ทีอ่านแล้วไม่เข้าใจ
ชัดเจน ก็ควรเปิ ดพจนานุกรมเพือศึกษาความหมายของคํานันๆให้เข้าใจก่อน. คนไทยเหล่านีได้แก่

ผูบ้ ริ หาร, ครู บาอาจารย์, นักศึกษา, นักการเมือง. นักข่าว, นักเขียน, นักหนังสื อพิมพ์, นัก
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ.
การขาดพจนานุกรมภาษาไทยทีให้ ความหมายของคําต่ างๆได้ อย่างชัดเจน
เมือกล่าวถึงคําไทยกับคําภาษาอังกฤษในหัวข้อทีผ่านมาแล้ว ก็ขอตังข้อสังเกตว่า
การให้ความหมายของคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนันยังค่อนข้างแคบไปบ้าง. ขอ
ยกตัวอย่างเช่น คําว่า “จัดการ” ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (ชือเดิม) นัน ได้นาํ ไปไว้เป็ น คํา
ย่อย ของคํา จัด ซึงได้ให้ความหมายไว้ดงั นี (แสดงเฉพาะทีเกียวข้อง).
จัด ๒ ก. ตกแต่ง เช่น จัดบ้าน, ทําให้เรี ยบ, วางระเบียบ, เรี ยงตามลําดับ เช่น จัดแถว,
จัดหนังสื อ, นับ เช่น จัดว่าเป็ นความดี. จัดการ ก. สังงาน, ควบคุมงาน, ดําเนินงาน....
เวลานีเป็ นทียอมรับและเข้าใจกันทัวไปว่า คําว่า จัดการ นันตรงกับคําว่า manage.
แต่ความหมายในพจนานุกรมไทยนันยังไม่ได้ระบุรายละเอียดกิจกรรมสําคัญทีถือว่าจําเป็ นสําหรับ
การจัดการเอาไว้ครบถ้วนนัก. กิจกรรมสําคัญในการจัดการเรื องใดๆ ประกอบด้วย การวางแผน,
การสังการ, การกํากับดูแลให้งานดําเนินไปตามแผน, การตรวจสอบคุณภาพของงาน, และการส่ ง
มอบผลงาน. กิจกรรมเหล่านีถ้าหากนํามารวมอธิ บายให้ครบแล้วจะทําให้ผตู ้ อ้ งการทราบ
ความหมาย ได้รับความรู ้เพิมเติมครบถ้วนไปด้วย.
คราวนีลองดูคาํ ทีมีความหมายคล้ายกันคือ บริหาร พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า
บริหาร ก. ออกกําลัง เช่น บริ หารร่ างกาย, ปกครอง เช่น บริ หารส่ วนท้องถิน,
ดําเนินการ, จัดการ, เช่น บริ หารธุรกิจ, กล่าวแก้. น. ดํารัสสัง เช่น ราชบริ หาร, คําแถลงไข เช่น พระ
พุทธบริ หาร.

เป็ นทีทราบดีวา่ คนไทยนิยมใช้คาํ จัดการ และ บริ หาร ในแบบแปลกๆ. ทีนิยมกัน
มากก็คือใช้ควบกันเป็ น การบริ หารจัดการ แต่เมือกล่าวถึงผูท้ าํ หน้าทีนี เรานิ ยมใช้คาํ ว่า ผูบ้ ริ หาร
ในความหมายกว้างๆ และ คําว่า ผูจ้ ดั การ ในความหมายทีแคบและเป็ นชือตําแหน่งงานมากกว่า.
สําหรับพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนัน ได้ให้ความหมายคํา ผู้จัดการว่า น. บุคคลทีมีหน้าที
บริ หารและควบคุมดูแลกิจการ. สําหรับคําว่า ผูบ้ ริ หาร นัน พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานไม่ได้
อธิ บาย แต่อธิ บายคํา ผู้บริ หารท้องถิน ว่า น. ผูซ้ ึ งได้รับเลือกตัง หรื อ แต่งตังโดยความเห็นชอบของ
สภาท้องถินให้ทาํ หน้าทีบริ หารกิจการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เช่น นายกองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด, นายกเทศมนตรี .
แม้ว่าปัจจุบนั นีจะมีผจู ้ ดั ทําพจนานุกรมออกมาจําหน่ายหลายราย และบางรายก็อา้ ง
ว่าดีกว่าฉบับของราชบัณฑิตยสถานด้วย แต่โดยทีราชบัณฑิตยสภายังทําหน้าทีดูแลมาตรฐาน
ภาษาไทยอยู่ ราชบัณฑิตยสภาจึงควรจัดทําพจนานุกรมให้เป็ นแหล่งความรู ้มาตรฐานทีน่าเชือถือ
และเป็ นคู่มือสําหรับให้คนไทยใช้ได้จริ ง. พจนานุกรมอีกรู ปแบบหนึ งทีขอเสนอให้จดั ทํา คือ
พจนานุกรมทีเก็บเฉพาะคําทีใช้มากในปัจจุบนั โดยรวมทังคําทีใช้ทวไป,
ั ใช้ในด้านธุ รกิจ, การ
พาณิ ชย์, การคลัง, การบัญชี, การบริ หารจัดการ, การแพทย์และสุ ขภาพ, สิ งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฯลฯ เพือให้เป็ นคู่มือสําหรับการให้ความรู ้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศ
ไทยให้เจริ ญก้าวหน้ามากยิงขึน.

การขาดความสามารถในการเขียนภาษาไทย
เป็ นทีตระหนักกันมานานแล้วว่าคนไทยทัวไปมีความสามารถในการเขียนน้อยลง.
เราได้ยนิ คําปรารภบ่อยครังว่า คนไทยเขียนหนังสื อไม่เป็ นเพราะเวลาสอบก็มีแต่ขอ้ สอบปรนัยให้

เลือกคําตอบ หรื อ ขีดถูกขีดผิดเท่านัน. ความจริ งแล้วยังมีปัจจัยอืนๆอีกทีทําให้คนยุคใหม่ไม่
สามารถเขียนหนังสื อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้. ปัจจัยอย่างแรกก็คือ โทรทัศน์ซึงแพร่ หลายออกไปทัวทุก
หัวระแหงนันทําให้คนไทยได้เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ซึงส่ วนใหญ่ลว้ นแต่
แสดงอารมณ์ออกอย่างชัดเจนโดยไม่ตอ้ งอาศัยจินตนาการใดๆ. ผูช้ มได้รับสื อเกียวกับอารมณ์ทาง
ภาพและเสี ยงพูดโดยตรง. แต่ในทางกลับกัน ผูช้ มเหล่านีกลับไม่สามารถเขียนบอกได้วา่ อารมณ์ที
เกิดขึนเมือได้เห็นภาพและได้ยนิ เสี ยงเหล่านันเป็ นอย่างไร. ปัจจัยทีสองก็คือ ความแพร่ หลายของ
การ์ตูนญีปุ่ น ก็มีลกั ษณะเดียวกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์. แต่ทีเป็ นปั ญหาหนักกว่า คือ
การ์ตูนนันแม้จะแสดงภาพทีเลือนไหลตามเนือเรื อง แต่ถอ้ ยคําในการ์ตูนนันมักจะแยกเป็ นส่ วนๆ
และ ไม่ปะติดปะต่อกัน. ผลก็คือ นักเรี ยนนักศึกษาทีนิยมอ่านการ์ตูนญีปุ่ นก็จะมีนิสัยในการเขียน
แบบแยกส่ วนและไม่ปะติดปะต่อกันตามไปด้วย.
ปํ ญหาสําคัญต่อมา ก็คือรู ปแบบของภาษาไทยเองที ไม่ได้เข้มงวดด้านการใช้ประโยค
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ คือ มี ประธาน กริ ยา กรรม เหมือนภาษาตะวันตก. การใช้ภาษาไทยนัน
บางครังก็สามารถละส่ วนประกอบต่างๆ ไว้ในฐานทีเข้าใจได้. ยกตัวอย่างเช่น ประโยคแรกในย่อ
หน้าทีผ่านมานัน ไม่ได้ระบุวา่ ใครคือผูต้ ระหนัก. รู ปแบบอีกอย่างหนึ งก็คือ ความสามารถในการ
เชือมต่อวลีต่างๆ ให้ยดื ยาวออกไปด้วยคําสันธาน. บางครังการเชือมต่อไปเรื อยๆ นีทําให้ผอู ้ ่าน
สับสนเพราะไม่ทราบว่าอะไรคือประธาน กริ ยา และ กรรม.
ในทีนีขอยกตัวอย่าง การเขียนผลการวิจยั ของนักวิจยั (ขอสงวนนามและชื อสถาบัน)
ซึ งผูเ้ ขียนจะต้องประเมินผลงานวิจยั มาให้พิจารณาว่าอ่านแล้วเข้าใจยากเพียงใด.
“จากการศึกษาโครงการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั พบว่า 1) สภาพปัญหาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบนั เกิดจากการทีเด็กและเยาวชนมีความรู ้ทางเทคโนโลยีใน
การเข้าถึงข้อมูลทางเข้าคอมพิวเตอร์มีเสรี ภาพในการแสดงออกและคิดว่าเป็ นเรื องปกติทวไปทํ
ั
าให้
เด็กและเยาวชนมีพืนทีส่ วนตัวทีทําให้พ่อแม่หรื อผูป้ กครองได้รับทราบข้อมูลของเด็กและเยาวชน
น้อยลง กลายเป็ นความเสี ยงต่อการชักจูงให้กระทําความผิดได้ง่ายดาย เมือมีการใช้เทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์ทีไม่เหมาะสม จึงก่อให้เกิดการเรี ยกร้องสิ ทธิเสรี ภาพของเด็กและเยาวชนในการ
สื อสาร (Freedom of speech) ในทางทีผิด อันส่ งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมในการดําเนิน
ชีวติ ทีดี (norm of life) ส่ งผลต่อการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม (culture change) และทําให้การรับ
ฟังเหตุผลต่อกันน้อยลงไปด้วยนอกจากนี ปั ญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่พบว่าผูใ้ หญ่
มักใช้เด็กและเยาวชนเป็ นตัวแทนในการกระทําความผิด เพราะทําให้เจ้าหน้าทีของรัฐจับกุมได้ยาก
กว่า ทําให้เด็กและเยาวชนเป็ นทังผูก้ ระทําผิดและเป็ นเหยือของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ใน
ขณะเดียวกันด้วย...” (ในทีนีได้เว้นวรรคตามต้นฉบับทุกประการ).
ทางแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยนันง่ายนิดเดียว คือพยายามให้นกั เรี ยนตังแต่
ระดับชันล่างๆ ฝึ กหัดเขียนให้บ่อยขึน และ มีเนือหายาวมากขึน. ปัจจุบนั นีผูเ้ ขียนยังมีโอกาสสอน
หัวข้อสันๆ ของวิชาระดับปริ ญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง. บางครังเมือสอนเสร็ จแล้ว
ผูเ้ ขียนก็จาํ เป็ นต้องออกข้อสอบด้วย. กระดาษคําตอบทีได้รับจากนักศึกษาบางคนนันมีขอ้ ความ
เขียนยาวติดกันทังหน้าโดยไม่มีการแบ่งย่อหน้าเป็ นหัวข้อตามคําถาม. ทีน่าเป็ นห่ วงคือ เนือหา
คําตอบทีเขียนมานันอ่านไม่รู้เรื อง.
การฝึ กเขียนให้เป็ นนีอาจจะต้องทําเป็ นขันเป็ นตอน. หากกระทรวงศึกษาธิการจะ
กําหนดให้ครู สอนวิชาการเขียนให้นกั เรี ยนทุกคนเรี ยนแล้วเขียนเป็ นจริ งๆนัน จําเป็ นทีกระทรวงฯ
จะต้องฝึ กอบรมครู ผสู ้ อนก่อน. ดังนันขันแรกสุ ดของการแก้ปัญหา ก็คือการฝึ กครู ทุกคนให้เข้าใจ
รู ปแบบของการเขียนประเภทต่างๆ และเขียนเป็ นจริ ง. ต่อจากนัน ก็จะต้องให้ครู เรี ยน วิชาการ
สอนการเขียน ด้วย. เพราะการเขียนเป็ น กับ การสอนการเขียน นัน ต้องใช้ทกั ษะความสามารถที
ต่างกัน. ต่อจากนันจึงเป็ นหน้าทีทีครู จะต้องไปสอนนักเรี ยนให้เขียนให้เป็ นต่อไป.

การไม่ ใช้ เครื องหมายวรรคตอน

ครู และผูเ้ ชียวชาญภาษาไทยทังหลายบอกผูเ้ ขียนว่าการเขียนภาษาไทยนันไม่จาํ เป็ นต้องใช้
เครื องหมายวรรคตอนให้รุงรัง. เครื องหมายวรรคตอนทีเรารู ้วา่ ใช้กนั ในภาษาอังกฤษ มีอยูห่ ลาย
เครื องหมายด้วยกัน เช่น จุลภาค (,), มหัพภาค (.), ปรัศนี (?), อัฒภาค (;), มหัพภาคคู่ (:), อัศเจรี ย ์ (!),
เครื องหมายคําพูด (“). ภาษาไทยแต่เดิมนันไม่ได้ใช้เครื องหมายวรรคตอนก็จริ งอยู่ แต่กไ็ ม่น่าจะ
เป็ นข้อขัดข้องอะไรถ้าจะมีผนู ้ าํ เครื องหมายวรรคตอนมาใช้ในการเขียนภาษาไทยเพือให้การสื อสาร
นันเข้าใจตรงกันได้ง่ายขึน. โดยปกติแล้วอาจารย์ภาษาไทยมักสอนว่า เวลาพิมพ์เอกสารนันให้กด
แป้ นเว้นวรรคครังเดียวหากต้องการแยกวลี และ ให้เว้นวรรคสองครังเมือต้องการขึนประโยคใหม่.
ในยุคทีเราใช้เครื องพิมพ์ดีดในการพิมพ์เอกสารนัน วิธีการทีอาจารย์ไทยสอนนันใช้ได้จริ ง. ครัน
ถึงสมัยปั จจุบนั ทีใช้โปรแกรมประมวลคํา (word processing program) ซึ งเราสามารถตังให้
คอมพิวเตอร์แสดงผลการพิมพ์แต่ละบรรทัดให้เสมอกันทังทางด้านซ้ายและด้านขวาของกระดาษ
แล้ว วิธีการทีอาจารย์ไทยสอนนันก็ใช้ไม่ได้ เพราะโปรแกรมอาจจะเลือกเว้นวรรคให้ตรงจุดใดใน
ข้อความก็ได้ และ เว้นห่างเท่าใดก็ได้. นอกจากนันยังมีปัญหาการตัดคําทีอยู่ทา้ ยบรรทัดเพือขึน
บรรทัดใหม่อีกด้วย. เมือเป็ นเช่นนี การไม่ใช้เครื องหมายวรรคตอนกํากับในการเขียนภาษาไทย
จึงทําให้ผอู ้ ่านต้องใช้เวลานานในการทําความเข้าใจเนื อหาทีพิมพ์อยูบ่ นกระดาษ.
ทางแก้ง่ายๆ ก็คือวิธีทีผูเ้ ขียนใช้ในทีนี ก็คือใช้เครื องหมายวรรคตอนเข้าช่วยเพือให้
เห็นว่าแต่ละประโยคนันจบลงทีใด. ผูเ้ ขียนหนังสื อหลายคนเคร่ งครัดต่อการไม่ใช้เครื องหมาย
วรรคตอนมาก. แม้แต่เวลาเขียนชือชาวต่างชาติเป็ นภาษาไทยก็ไม่ใช้เครื องหมายวรรคตอนคัน
ระหว่างชือของแต่ละคน. ผูเ้ ขียนหนังสื อลักษณะนี อาจจะลืมไปว่า ชาวต่างชาติ บางคนก็มีชือเพียง
ชือเดียว, บางคนก็มีทงชื
ั อตัวและนามสกุล, และ บางคนยังมีชือตัว และ ชือสกุลอีกหลายชือด้วย.
ยกตัวอย่างเช่น สุ ดยอดนักมวยสากลของโลก ได้แก่ แมนนี บาเกียว รอคกี มาเซียโน โจ หลุยส์
โมฮัมหมัด อาลี โจ ฟราเซียร์. รายชือเหล่านีหากใช้เครื องหมายจุลภาคคันแล้วก็จะอ่านง่ายขึนมาก.
อย่างไรก็ตามการอ่านจะง่ายกว่า หากเปลียนวิธีเขียนภาษาไทยให้มีเครื องหมายวรรคตอนเหมือนที
ใช้ในการเขียนบทความนี .

การใช้เครื องหมายวรรคตอนนัน ความจริ งก็มีใช้อยูแ่ ล้วในพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน เพราะถ้าหากไม่ใช้แล้วก็คงไม่มีใครอ่านพจนานุกรมรู ้เรื องแน่.
การแก้ไขการเขียนข้อความภาษาไทยให้มีเครื องหมายวรรคตอนนันไม่ใช่เรื องง่าย.
ก่อนหน้าทีผูเ้ ขียนจะเขียนภาษาไทยด้วยเครื องหมายวรรคตอนได้คล่องนัน ต้องลองผิดลองถูก
หลายครัง. ทีเป็ นเช่นนี ก็เพราะอัตลักษณ์ของภาษาไทยทีสามารถละประธานและกรรมในประโยค
ต่างๆ ได้นนเอง.
ั
ผูเ้ ขียนไม่บงั อาจเสนอให้เปลียนวิธีการเขียน แต่ใคร่ ขอเสนอให้เป็ นทางเลือก
สําหรับผูท้ ีอยากจะใช้เครื องหมายวรรคตอน. ไม่ใช่ปฏิเสธหมดว่าบทความทีใช้เครื องหมายวรรค
ตอนเป็ นบทความทีผิดมาตรฐาน.
การใช้ โปรแกรมประมวลคํา
การใช้โปรแกรมประมวลคําสําหรับพิมพ์เอกสาร, ข้อความ, หนังสื อราชการ,
เรื องราวต่างๆ ฯลฯ เป็ นเรื องทีจําเป็ นสําหรับปัจจุบนั นีอยูแ่ ล้ว. การทีโปรแกรมประมวลคํา
กลายเป็ นปั ญหาในทีนีนันมาจากวิธีการใช้ของผูพ้ ิมพ์เอกสารต่างหาก. การทําความเข้าใจปัญหานี
ต้องเริ มต้นพิจารณาจากความสามารถสําคัญของโปรแกรมประมวลคําต่อไปนี ...
 ความสามารถในการเก็บแฟ้มเอกสารทีพิมพ์แล้วไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล และสามารถนําแฟ้ม
เอกสารนันมาใช้ใหม่ได้.
 ความสามารถในการแก้ไข, คัดลอก, ตัดต่อ, ตัดแปะ หรื อ เปลียนแปลงข้อความ.
 ความสามารถในการตรวจคําสะกดการันต์และแสดงว่าคําใดพิมพ์ผิดบ้าง.
 ความสามารถในการนําภาพต่างๆมาวางในเอกสาร เช่นนําภาพลายมือชื อทีจัดเก็บไว้ใน
หน่วยเก็บข้อมูลมาวางไว้ในช่องลายมือชือในจดหมายหรื อหนังสื อราชการ.
ความสามารถเหล่านี ทําให้มีปัญหาในการพิมพ์หนังสื อราชการในปัจจุบนั . ปัญหา
แรกก็คือ พนักงานทีได้รับร่ างหนังสื อราชการมาพิมพ์นนั เมือเห็นว่าเคยพิมพ์หนังสื อราชการ

ลักษณะนีมาแล้ว ก็มกั จะเรี ยกแฟ้มเดิมจากหน่วยเก็บข้อมูลขึนมาแก้ไข. ปั ญหาคือหากพนักงานไม่
รอบคอบพอ ก็อาจจะลืมแก้ไขชือผูร้ ับ หรื อ แก้ไขข้อความสําคัญทีไม่ตรงกัน. หากหัวหน้าส่ วน
ราชการไม่ได้พิจารณาและลงลายมือชือไปก็อาจจะเกิดความเสี ยหายได้. ปัญหาคล้ายกันนี ยังเกิดขึน
ในวงการศึกษา เมือนักศึกษาคัดลอกรายงานโครงการหรื อวิทยานิพนธ์จากแฟ้มต่างๆมาตัดแปะ
เพือให้ดูเหมือนเป็ นผลงานของตนเอง ทังๆทีนักศึกษาทําเป็ นแต่เพียงการตัดแปะเท่านัน.
ปัญหาของการพิมพ์ประการทีสองก็คือ การทีพนักงานตรวจทานเฉพาะคําหรื อ
ข้อความทีโปรแกรมประมวลคําขีดเส้นใต้ดว้ ยสี แดงเพือเตือนว่าเป็ นคําทีสะกดผิด. หากพนักงาน
แก้ไขจุดทีสะกดผิดเรี ยบร้อยและไม่พบทีผิดอืนแล้ว ก็มกั จะไม่ตรวจทานเอกสารนันกับต้นฉบับอีก
และอาจจะไม่ทราบว่าตนไม่ได้พิมพ์คาํ บางคําเช่น ไม่ . การตกคําสําคัญนีไปอาจทําให้เกิดความ
เสี ยหายอย่างใหญ่หลวงได้.
การทีผูบ้ ริ หารลงลายมือชือและสแกนเก็บเป็ นแฟ้มภาพสําหรับใช้วางบนจดหมาย
หรื อเอกสารราชการนัน แม้จะเป็ นความสะดวก แต่กจ็ ะต้องควบคุมการใช้แฟ้มภาพลายมือชื อ
รวมทังควบคุมการใช้ให้ดี เพราะพนักงานทีไม่สุจริ ตอาจแอบนําแฟ้มลายมือชือไปใช้ในทางทีผิด
ได้.
แนวทางแก้ไขปั ญหานีก็คือทุกหน่วยงานจะต้องกําหนดกระบวนงานทีเกียวข้องกับ
การพิมพ์เอกสารต่างๆให้มีความรัดกุมและไม่เปิ ดช่องให้พนักงานกระทําการทีไม่สุจริ ต หรื อ
ทํางานอย่างเลินเล่อจนเกิดปัญหาได้. เมือกําหนดกระบวนงานทีชัดเจนแล้ว ผูบ้ ริ หารก็ตอ้ งจัดให้
พนักงานทีเกียวข้องกับการพิมพ์เอกสารทุกคนได้รับการฝึ กอบรมให้สามารถจัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องตรงตามกระบวนงาน และ ต้องตรวจทานเอกสารต่างๆอย่างรอบคอบ.
สรุป

ภาษามีความสําคัญอย่างยิงต่อการสื อสารของมนุษย์. ปัญหาทีเกิดขึนในการใช้
ภาษาไทยทีนําเสนอทังหกประเด็นข้างต้นนัน อาจสรุ ปได้ว่าเป็ นเพราะคนไทยไม่สนใจใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้องทังในด้านการรู ้จกั ความหมายของคําต่างๆอย่างแท้จริ ง, การรู ้จกั เลือกคํามาใช้
ให้ถูกกาละเทศะ และ การสะกดการันต์ให้ถูกต้อง. ปั ญหาเหล่านีเกิดจากการไม่ใส่ ใจของคนไทย
โดยรวมทีจะศึกษาความหมายของคําจากพจนานุกรม. การสื อสารของคนไทยจึงมักจะไม่ชดั เจน
ทําให้ผรู ้ ับสารไม่เข้าใจว่าผูส้ ่ งสารต้องการอะไร. ผลก็คือทําให้เป็ นการง่ายทีผูไ้ ม่หวังดีสามารถ
หลอกลวงผูอ้ ืนได้ หรื อ ผูร้ ับคําสังปฏิบตั ิงานผิดพลาดเพราะเข้าใจความหมายของคําคลาดเคลือน.
การแก้ไขเรื องนีเป็ นงานทีต้องอาศัยครู อาจารย์ทุกคนไม่วา่ จะเกียวข้องกับการสอนภาษาไทยหรื อไม่
ทีจะต้องพยายามผนวกวิธีการใช้คาํ ไทยทีถูกต้องเข้าไว้ในบทเรี ยน และ จะต้องเน้นให้นกั เรี ยน
นักศึกษารู ้จกั การใช้คาํ อย่างถูกต้องด้วย. อนึง ครู อาจารย์ทุกคนจะต้องมีพจนานุกรมฉบับมาตรฐาน
ของราชบัณฑิตยสภาเป็ นเครื องมือสําคัญ หากข้องใจความหมายของคําใด ก็จะต้องเร่ งรี บค้นหา
และทําความเข้าใจคํานันๆก่อนใช้ทุกครัง. หากทําได้เช่นนี ก็จะทําให้การใช้ภาษาของคนไทยดีขึน
และ คนไทยเองก็จะสามารถคิดวิเคราะห์เรื องต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึนด้วย.

