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 ช่ือบทความแยกกล่าวตามประเด็นส าคญัได้เป็นสองหวัข้อใหญ่ คือ การเขียนเชิงวิชาการและการ
ใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการ 

๑. การเขียนเชิงวิชาการ 
 การเขียนเชิงวิชาการมีวตัถุประสงค์และลกัษณะแตกต่างไปจากการเขียนประเภทอื่นๆ กล่าวคือ 
เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการด้านใดด้านหนึ่งขึน้กับวัตถุประสงค์นัน้ๆ เช่น ครูอาจารย์
ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาจัดท ารายทางวิชาการเพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
เช่นเดียวกบัการศกึษาค้นคว้าอิสระเพื่อจดัท าภาคนิพนธ์ของนกัศกึษา หรือการท าวิทยานิพนธ์หรือปริญญา
นิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการสอนและเขียนต าราและบทความทาง
วิชาการของครูอาจารย์ในสถานศึกษาต่างๆ  เหล่านีเ้ป็นตวัอย่างส่วนหนึ่งของการเขียนที่เรียกว่า “การ
เขียนเชิงวิชาการ” ทัง้สิน้ 
 นอกจากค า “การเขียนเชิงวิชาการ”  ยังมีค า “ผลงานทางวิชาการ” “หนังสือวิชาการ” 

“เอกสารทางวิชาการ” และค าอื่นๆที่ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกนั คือหมายถงึการเขียนหรืองานเขียนที่
มีวตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ โดยมีลกัษณะ รูปแบบและประเภทแตกต่างกนั 
 ในด้านลกัษณะและรูปแบบของการเขียนเชิงวิชาการที่มีลกัษณะหลกัตรงที่เป็นผลงานที่เกิดจาก
การศกึษา ค้นคว้าแล้วเรียบเรียงขึน้อย่างเป็นระบบ เป็นแบบแผนตามข้อก าหนดของการเขียนเชิงวิชาการ
แต่ละประเภท โดยมีเนือ้หาสาระเอือ้สนองต่อวตัถปุระสงค์ของการเขียนนัน้ๆ 
 ที่กล่าวว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าแล้วเรียบเรียงขึน้อย่างเป็นระบบ เป็นแบบแผน
หมายความว่า การเขียนเชิงวิชาการแต่ละประเภทจะประกอบด้วยลักษณะที่มีโครงสร้างแตกต่างกัน  
แม้อาจมีโครงสร้างหลกัๆ คล้ายคลึงกนั เช่น ถ้าเป็นการเขียนเชิงวิชาการหรือผลงานทางวิชาการประเภท
ต ารา หนังสือ งานวิจัยหรือเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอนก็จะต้องจัดท าเป็นรูปเล่ม  
มีโครงสร้างประกอบด้วย ค าน า สารบญั เนือ้หา การอ้างอิงและบรรณานุกรม และอาจมีโครงสร้างอื่นๆ 
ประกอบด้วย เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภมิู แผนภาพ เป็นต้น 
 การเขียนเชิงวิชาการมีลกัษณะเฉพาะที่ส าคญัประการหนึง่คือ การใช้ภาษาวิชาการ ซึ่งเป็นภาษาที่
มีลักษณะแตกต่างไปจากภาษาทั่วไปอื่นๆ และมักไม่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ลักษณะของภาษาวิชาการจะ
กล่าวรายละเอียดในหวัข้อที่ ๒ 
 ส่วนประเภทของการเขียนเชิงวิชาการมีหลากหลาย แล้วแต่วตัถปุระสงค์ขององค์กร หรือหน่วยงาน
และปัจเจกบคุคล ที่สามารถเลือกเขียนและจดัท าขัน้ตอนตามแบบแผน และตามประเภทของการเขียนเชิง
วิชาการแต่ละประเภท 



๒ 
 

 การเขียนเชิงวิชาการจึงครอบคลุมทัง้การจดบนัทึกเชิงวิชาการ การเขียนโครงการวิชาการ การ
เขียนรายงานวิชาการ การเขียนบทความวิชาการ ตลอดจนต ารา หนงัสือวิชาการ เอกสารประกอยการสอน 
เอกสารค าสอน รายงานผลการวิจยั และรายงานการประเมินโครงการ 
 ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดค าจ ากัดความหรือค านิยามและรูปแบบ
ของการเขียนเชิงวิชาการที่เรียกว่า “ผลงานทางวิชาการ” ไว้ดงันี ้
 
 ต ารา 

ค านิยาม 

          ผลงานทางวิชาการที่ เรียบเรียงขึน้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนือ้หาสาระของวิชา                 
เป็นส่วนหนึง่ของวิชา หรือของหลกัสตูรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอด
วิชาในระดบัอดุมศกึษา ในการเรียนการสอนในหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
          เนือ้หาสาระของต าราจะต้องมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันที่ผู้ ขอยื่นเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
          ทัง้นีผู้้ ขอต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการด้วย 
          ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี ้อาจได้รับการพัฒนาจากเอกสารค าสอนจนถึง
ระดบัที่มีความสมบรูณ์ที่สดุ ซึง่ผู้อ่านอาจเป็นบุคคลที่มิใช่ผู้ เรียนวิชานัน้ แต่สามารถอ่านและ
ท าความเข้าใจในสาระของต ารานัน้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศกึษาในวิชานัน้ 

รูปแบบ 

เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบญั เนือ้หา การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การ
อ้างอิงและบรรณานกุรม ทัง้นีอ้าจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมลูที่ทนัสมยัและครบถ้วนสมบรูณ์ 
          การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือ
กรณีศกึษาประกอบ จนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคญันัน้ได้โดยเบด็เสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 หนังสือ 

ค านิยาม 

ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึน้ โดยมีรากฐานทางวิชาการที่มัน่คง และให้ทศันะศึกษาของ
ผู้ เขียน ที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และแฝงความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ๆ 
และ/หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงในเชิงเนือ้หาและครอบคลุมโดยไม่
จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งใน
หลกัสตูร และไม่จะเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทัง้นีเ้นือ้หา
สาระของหนงัสือต้องมีความทนัสมยั เมื่อพิจารณาถงึวนัที่จดัพิมพ์  

รูปแบบ 

เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบญั เนือ้หา การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การ
อ้างอิงและบรรณานกุรม ทัง้นีอ้าจอ้างอิงแหล่งข้อมลูที่ทนัสมยัและครบถ้วนสมบรูณ์ 
          การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือ
กรณีศกึษาประกอบ จนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคญันัน้ได้โดยเบด็เสร็จ 

 

 งานวิจยั 

ค านิยาม 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศกึษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย ที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ และมีวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลู ค าตอบหรือข้อสอบ 
ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอือ้ต่อการน าวิชาการนัน้ๆไปประยกุต์ 

รูปแบบ 

จดัได้เป็น ๒ รูปแบบดงันี ้
          ๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดถึงกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์  การท าวรรณกรรม
ปริทัศน์ สมมุติฐาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมติฐาน  การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประมวลสรุปผล และให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิงและอื่นๆ 
          ๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยให้มีความกระชับและ
สัน้ ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

 บทความทางวิชาการ 

ค านิยาม 

การเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 
ทัง้นีมี้การวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน
ประเด็นนัน้ได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆมาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ โดยที่ผู้ เขียนแสดงทศันะทางวิชาการของตนไว้อย่างชดัเจนด้วย 

รูปแบบ 

เป็นบทความที่มีความยาวไม่มากนกั ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของ
ประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการ
อ้างอิงและบรรณานกุรมที่ครบถ้วนและสมบรูณ์ 

 

 เอกสารประกอบการสอน 

ค านิยาม 

ผลงานวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา ที่
สะท้อนให้เห็นเนือ้หาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จดัเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผู้สอนใน
การใช้ประกอบการสอน 

รูปแบบ 

เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน หวัข้อบรรยาย 
(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ ต่อไปนีเ้พิ่มขึน้อีกก็ได้ เช่น รายช่ือ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคดัย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ (Chart) 
แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) 

 

 เอกสารค าสอน 

ค านิยาม 

ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาที่จะสะท้อน
ให้เห็นเนือ้หาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึน้จากเอกสาร
ประกอบการสอน จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเคร่ืองมือส าคัญ
ของผู้ เรียนที่น าไปศกึษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึน้จากการเรียนในวิชานัน้ๆ 

รูปแบบ 

เป็นเอกสารรูปเล่ม หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน หวัข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนีเ้พิ่มขึน้ เช่น รายช่ือ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคดัย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ (Chart) 
แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย 
แบบฝึกปฏิบัติการ รวมถึงการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และ
บรรณานกุรมที่ทนัสมยั 

(ประกาศของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒) 
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 ตามประกาศข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเขียนเชิงวิชาการที่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ ส าหรับผู้สอน

ใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีหลายประเภท ซึ่งมีความแตกต่างที่ลกัษณะและรูปแบบ

การจดัท า ประกอบด้วยโครงสร้างอย่างเป็นระบบตามระเบยีบและข้อก าหนด ของส านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษานัน้ๆ 

 กล่าวโดยสรุป การเขียนเชิงวิชาการหมายถงึการเขียนที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

ประการใดประการหนึ่ง มีหลายประเภทแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ และมีการก าหนดลักษณะและ

รูปแบบให้เหมาะสมกับการเขียนเชิงวิชาการแต่ละประเภท การเขียนเชิงวิชาการตามข้อก าหนดของ

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เรียกว่า “ผลงานทางวิชาการ” ส าหรับใช้ขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการนัน้ประกอบด้วยต ารา หนงัสือ งานวิจยั บทความทางวิชาการ เอกสารประการสอน และเอกสารค า

สอน ซึง่มีค านิยามและรูปแบบแตกต่างกนัดงักล่าวแล้ว 

 

๒. การใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการ 
 ก่อนกล่าวถงึรายละเอียดของแนวการปฏิบตัิในการใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการ ควรท าความ

เข้าใจเป็นพืน้ฐานเกี่ยวกบัภาษาตามล าดบัดงัต่อไปนี ้ 

 ๒.๑ ความหมายของภาษา 

 ตามพจนานุกรรมฉบบับณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ค าอธิบายความหมายของค าว่า “ภาษา” 

ว่า “น. ถ้อยค าที่ใช้พดูหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อใช้

สื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม ; เสียง ตวัหนงัสือ หรือกิริยาอาการที่

สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ ;   (โบ) คนหรือชาติที่พูดภาษานัน้ๆ เช่น 

มอญ ลาว ทะวาย นุ่งห่มและแต่งตัวตามภาษา (พงศ. ร.๓) (คอม) กลุ่มของชุดอักขระ สัญนิยมและ

กฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึน้เพื่อสัง่งานคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา ; โดยปริยายหมายความว่าสาระ, 

เร่ืองราว, เนือ้ความที่เข้าใจกัน, เช่น ตกใจจนพูดไม่เป็นภาษา เขียนไม่เป็นภาษา ท างานไม่เป็นภาษา 

(ราชบณัฑิตยสถาน. ๒๕๕๖ : ๘๖๘-๘๖๙) 

 ความหมายของค าว่า “ภาษา”  ตามพจนานุกรรมข้างต้นที่สอดคล้องกบัการเขียนในเชิงวิชาการ 
คือ เป็นถ้อยค าที่ใช้เขียนเพื่อสื่อความ การสื่อความในที่นีห้มายถึงความรู้ ความคิด  ความเห็นและการ 
ท าความเข้าใจกบัผู้อ่านเกี่ยวกบัสาระส าคญัของเนือ้หาที่น าเสนอด้วยการเขียน  และเนือ้หาที่เสนอในกรณี
นีมี้ความแตกต่างไปจากการสื่อความหรือการสื่อสารประเภทอื่น ๆ ในชีวิตประจ าวนัของบคุคลโดยทัว่ไป 
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๒.๒  ประเภทของภาษาที่ใช้ในชีวติประจ าวัน 
เนื่องจากภาษา คือ ถ้อยค าที่ใช้พดูหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายในกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง  แต่ผู้ ใช้

ภาษาในแต่ละกลุ่มชนก็สามารถเลือกใช้ถ้อยค า เรียบเรียงถ้อยค าและปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้เหมาะสมกบั
วัตถุประสงค์  สถานการณ์และบุคคลได้หลากหลาย นอกจากจะปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ 
สถานการณ์และบคุคลแล้ว การใช้ภาษาของบคุคลยงัมีอิทธิพลตามสภาพภูมิศาสตร์ สถานภาพทางสงัคม
ของผู้ใช้  รวมทัง้เพศ  อาย ุอาชีพ และการศกึษา  การใช้ภาษาในลกัษณะเฉพาะของปัจเจกบคุคลท าให้เกิด
ภาษาขึน้เป็นเฉพาะกลุ่ม  เฉพาะวงการใช้ในชีวิตประจ าวนั  เรียกว่า “ภาษาย่อย”  ซึ่งสามารถแยกได้เป็นสี่
ประเภท ดงันี ้
 ๒.๒.๑ ภาษาถิ่น  เป็นภาษาย่อยที่เกิดจากการใช้ภาษาตามถิ่นที่อยู่ของผู้พูด  เช่น ภาษา
ถิ่นเหนือ  ภาษาถิ่นตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาษาถิ่นใต้ เป็นต้น  ภาษาถิ่นมีรูปลกัษณะเฉพาะตวัทัง้ถ้อยค า
และส าเนียง 

๒.๒.๒ ภาษามาตรฐาน   คือ ภาษาถิ่นใดถิ่นหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นภาษา
มาตรฐาน  และใช้ภาษามาตรฐานนัน้เป็นภาษากลางส าหรับติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนในสังคม  เช่น 
ภาษาถ่ินกรุงเทพฯ เป็นภาษามาตรฐานของภาษาไทย  ภาษาถิ่นปักก่ิงเป็นภาษามาตรฐานของภาษาจีนใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น 
  ๒.๒.๓ ภาษาเฉพาะวงการ  เป็นภาษาย่อยที่เกิดจากการใช้ภาษาตามต าแหน่งหน้าที่
การงานของกลุ่มชนผู้ ใช้ภาษา  เช่น  ภาษาวิชาการ  ภาษาราชการ  ภาษาโฆษณา  ภาษาหนังสือพิมพ์  
ภาษาการเมือง เป็นต้น 

๒.๒.๔ ภาษาเฉพาะกลุ่ม  เป็นภาษาย่อยที่เกิดจากการใช้ภาษาของกลุ่มคนบางกลุ่มใน
สงัคม มีลกัษณะเฉพาะของคนกลุ่มนัน้ เช่น  ภาษาคะนองหรือภาษาสแลงของกลุ่มวยัรุ่น  (วรรณา บวัเกิด 
และศรีสดุา จริยากลุ. ๒๕๒๘ : ๒๑๙.)  

เห็นได้ว่าบุคคลแต่ละคนอาจเลือกใช้ถ้อยค าในภาษาย่อยแต่ละภาษาได้ตามวัตถุประสงค์  
สถานการณ์และกาลเทศะ  รวมทัง้บคุคลที่สื่อสารด้วย ตามโอกาสที่เหมาะสม  คือ มีทัง้การเลือกใช้ภาษา
ถิ่นเม่ือสื่อสารกบัคนในถิ่นเดียวกนั  จ าเป็นต้องใช้ภาษามาตรฐาน  เม่ือเป็นการสื่อสารที่เป็นทางราชการ
หรือเป็นกิจจะลกัษณะ ตลอดจนมีโอกาสที่จะใช้ภาษาเฉพาะวงการ แม้แต่ในบางครัง้ก็อาจใช้ภาษาเฉพาะ
กลุ่มด้วย 

๒.๓ หน้าที่ของภาษาในการเขียน 
ในการเขียนทุกประเภท ผู้ เขียนจะใช้ภาษาท าหน้าที่สื่อหรือถ่ายทอดความคิด  ความเห็นหรือ

ความรู้สกึต่าง ๆ  เช่นเดียวกบัการพูด ผู้พูดก็ใช้ถ้อยค าในภาษาเพื่อสื่อสารหรือถ่ายทอดความคิด  การสื่อ
หรือถ่ายทอดความคิดจึงมีความสมัพนัธ์กบัการใช้ภาษาอย่างแยกกนัไม่ออก 
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การถ่ายทอดความคิดในที่นีห้มายถึง การถ่ายทอดกระบวนการที่เกิดขึน้ในสมอง โดยการนึกหรือ
ระลกึตรึกตรองเร่ืองราวต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาจากภายนอกโดยการรับรู้ แล้วเกิดเป็นความคิดออกมาเป็นค า
และตวัหนงัสือ หรือโดยการใช้สญัลกัษณ์ รูปภาพ ลายเส้น เป็นต้น สิ่งเหล่านีเ้ป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ภายนอกและแรงกระตุ้ นจากภายใน  การถ่ายทอดความคิดมีลักษณะต่าง ๆ กันขึน้กับความต้องการ  
ความรู้สกึนกึเห็นและสภาวะทางอารมณ์ของผู้ถ่ายทอด  บางครัง้อาจมีรายละเอียดเป็นค า วลี ประโยคหรือ
ข้อความก็ได้  แต่การถ่ายทอดความคิดจะดีหรือไม่ดี  เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้ถ่ายทอดได้มากน้อยหรือตืน้
ลึกเพียงไรนัน้  ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเป็นหลัก  (เบญจมาศ พลอินทร์.  
๒๕๓๐ :๕.) 

เมื่อไรที่ยงัไม่ต้องการสื่อสารหรือถ่ายทอดความคิด  ความเห็นหรือความรู้สึกใด ๆ  ไปยงัผู้อื่น  เม่ือ
นัน้ก็จะไม่มีการใช้เคร่ืองมือในการสื่อสารหรือถ่ายทอด  นั่นคือไม่ต้องใช้ภาษา  บรรดาความคิดความเห็น
หรือความรู้สกึต่าง ๆ นัน้ก็จะเก็บง าอยู่ภายในใจหรืออยู่ในสภาพของความคิดค านงึเท่านัน้ 

๒.๔ ประเภทของภาษาที่ใช้ถ่ายทอดความคดิ 
ภาษามนุษย์ที่ประกอบด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา  ซึ่งใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารหรือ

ถ่ายทอดความคิด  ความรู้สกึ อารมณ์อื่น ๆ ของมนษุย์ จ าแนกได้เป็นสองประเภทตามลกัษณะต่าง ๆ ดงันี  ้
๒.๔.๑ ภาษาตามลักษณะของส่ือ  ภาษาตามลกัษณะนี ้เช่น ภาษาเขียนของสื่อสิ่งพิมพ์ 

จ าพวกภาษาหนงัสือพิมพ์ ภาษานิตยสาร ภาษาหนังสือ ภาษาการ์ตูน ภาษาภาพเขียน ภาษาภาพถ่าย 
ภาษาพดูของสื่อวิทย ุเช่น ภาษาในสื่อวิทยกุระจายเสียง วิทยสุื่อสารทางราชการ วิทยสุื่อสารแบบสมคัรเล่น 
ภาษาภาพและภาษาพูดและเสียงของสื่อภาพยนตร์ เช่น ภาษาการ์ตูน ภาษาภาพยนตร์เร่ืองยาว  ภาษา
ภาพและภาษาพดู และเสียงของสื่อโทรทศัน์ เช่น ภาษาละครโทรทัศน์ ภาษารายการทอล์กโชว์  ภาษาพูด
และภาษาเขียนทางโทรคมนาคม เช่น ภาษาพดูทางโทรศพัท์ ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๒.๔.๒ ภาษาตามลักษณะของเนือ้หาในการส่ือสาร  ภาษาตามลักษณะนี ้ได้แก่ 
ภาษาที่ใช้บอกเล่าข้อเท็จจริง  เช่น ภาษาข่าวหนงัสือพิมพ์ ภาษาข่าววิทยุและภาษาข่าวโทรทัศน์  ภาษาที่
บอกเล่าความคิดเห็น เช่น บทความ บทวิจารณ์ และบทวิเคราะห์ในสื่อต่าง ๆ  จดหมายถึงบรรณาธิการ 
ภาษาที่บอกเล่าความรู้ เช่น ต ารา บทความวิชาการ  สารคดีในสื่อต่าง ๆ  ภาษาที่บอกถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก เช่น ภาษาในร้อยกรอง ดนตรีและเพลงร้อยแก้ว เร่ืองแต่งประเภทต่าง ๆ มิวสิกวิดีโอ  รวมทัง้
ภาษาที่บอกเล่าถึงความคิดและอารมณ์ความรู้สึกโดยอาศยัจินตนาการ เช่น เร่ืองสัน้ นวนิยาย บทละคร 
บทภาพยนตร์  (อวยพร พานิช และคนอื่น ๆ. ๒๕๔๓ : ๙๑-๙๒) 

ความแตกต่างของประเภทของภาษาข้างต้น อยู่ที่ประเภทแรกเน้นที่ลักษณะหรือประเภทของ
เคร่ืองมือสื่อสารที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประเภทของภาษาประเภทหลงัเน้นที่เนือ้หา
สาระหรือเร่ืองราวที่มาจากความคิดของผู้สื่อสารหรือผู้ถ่ายทอด 

 



๘ 
 

๒.๕ รูปแบบการถ่ายทอดความคดิ 
การถ่ายทอดความคิดมีรูปแบบหรือกลวิธีที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ สื่อสารหรือผู้

ถ่ายทอดดงัต่อไปนี ้
๒.๕.๑ การบอกเล่าข้อเทจ็จริง  เป็นการถ่ายทอดข้อเท็จจริงโดยใช้วิธีการขยายความคิด

หรือสิ่งที่ถูกแทนได้ชัดเจน  จ าเพาะเจาะจงและแม่นตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  อาจเป็นการบรรยาย
ลกัษณะสิ่งของ ลกัษณะบคุคล  เหตกุารณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตวัสอดแทรกลงไป
ในเนือ้หา  การบอกเล่าข้อเท็จจริงมกัปรากฏในรายงานทางวิทยาศาสตร์ ค าแนะน า เร่ืองราวทางวิชาการ 
บนัทกึเหตกุารณ์ การเสนอข่าวสารของหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 

๒.๕.๒ การสร้างความเช่ือหรือการแสดงความคิดเห็น เป็นความคิดที่ถ่ายทอดโดย
การผสมผสานระหว่างความเช่ือกบัความคิดเห็นของผู้ถ่ายทอดความคิด แต่มีผลต่อผู้ รับสาร โดยมากมัก
เป็นถ้อยค าที่ก่อให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึกเกี่ยวกบัจิตใจ การถ่ายทอดความคิดในรูปแบบนีพ้บได้ใน
หนงัสือพิมพ์และสื่อมวลชนต่าง ๆ  

๒.๕.๓ การบอกความเปรียบเทียบ เป็นการถ่ายทอดความคิดที่มีรูปแบบคล้ายกบัการ
อปุมา อาจท าได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบเหตุการณ์ วตัถุ หรือความคิดกบัโลกของสรรพสิ่ง หรือขอบเขต
ของความจริงที่ปรากฏให้เห็น การบอกความเปรียบเทียบกบัความจริง คือ น าสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่ือมโยง
กบัสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น “ด าเหมือนถ่าน”  “ขาวเหมือนหยวก”  “แข็งยงักบัหิน”  เป็นต้น 

๒.๕.๔ การบอกความหมาย เป็นการถ่ายทอดความคิดให้ผู้ รับสารค้นหาความหมายที่
สร้างขึน้จากประสบการณ์และซ่อนอยู่ในถ้อยค า  การบอกความหมายอาจบอกตรง ๆ หรืออาจมี
ความหมายแฝงเร้นที่ผู้ รับสารจะต้องตีความเอง  ขณะที่ผู้ ถ่ายทอดความคิดอาจบอกความหมายโดยใช้
สญัลกัษณ์ ซึง่อาจควบคู่ไปกบัการเปรียบเทียบ และอาจมีการเสนอภาพพจน์ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการ
ใช้สัญลักษณ์ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ รับสารจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการ
ตีความหมายของสารที่ผู้ถ่ายทอดสื่อออกมา 

๒.๕.๕ การบอกอารมณ์ เป็นการถ่ายทอดความคิดที่มีองค์ประกอบหลายอย่าง คือ 
ความรู้สกึทางอารมณ์ ซึง่อาจอ่านความรู้สกึได้จากสีหน้าและถ้อยค า  หรือดจูากภาพประกอบถ้อยค า อาจ
เป็นกิริยาท่าทางตลอดจนความเคลื่อนไหว โดยการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพวาดหรือสญัลกัษณ์
อื่นๆ รวมทัง้การใช้เสียงและภาษาเพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ (เบญจมาศ พลอินทร์.
๒๕๓๐: ๑๓-๑๙.)  
 อย่างไรก็ตาม รูปแบบและกลวิธีการถ่ายทอดความคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้ สื่อสารหรือถ่ายทอด
ความคิดสามารถเสนอโดยผ่านการใ ช้ภาษาเ ป็นทางการ คือทางภาษาพูดและภาษาเขียนที่
ประกอบด้วยวจันภาษาและอวจันภาษา ซึง่จะช่วยให้การสื่อสารหรือการถ่ายทอดความคิดมีความครบถ้วน
สมบูรณ์และชัดเจน น่าอ่าน น่าฟังมากขึน้ เช่น การน าเสนอความคิดโดยผ่านภาษาเขียนของสื่อสิ่งพิมพ์ 



๙ 
 

คือ ภาษาหนังสือพิมพ์ จะเห็นว่ามีการพาดหัวข่าวด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน ขนาดของ
ตัวอักษรในการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์จัดเป็นอวัจนภาษาประเภทหนึ่ง นอกจากนี  ้ลักษณะของ
เสียงพูดต่างๆ ที่ปรากฏในโทรทศัน์ ภาพยนตร์  ซึ่งแม้จะมีบทวิทยุ บทโทรทัศน์ และบทภาพยนตร์ที่เป็น
ภาษาเขียน แต่บรรดาสรรพเสียงที่ระบุในบทวิทยุ บทโทรทศัน์และบทภาพยนตร์ ก็จัดเป็นอวจันภาษาที่ใช้
ประกอบวจันภาษาที่เป็นภาษาเขียน 
 ๒.๖ ลักษณะของภาษาวชิาการ  
 ในการเขียนเชิงวิชาการทกุประเภทจ าเป็นต้องใช้ภาษาวิชาการ ซึ่งเป็นภาษาเฉพาะวงการประเภท
หนึง่ จึงควรท าความรู้จกักบัภาษาวิชาการว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร แตกต่างกบัภาษาประเภทอื่นๆ อย่างไร 
 ภาษาวิชาการเป็นภาษาที่ใช้ในแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือ
แขนงวิชาด้านต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากวิชาการตะวนัตก ภาษาวิชาการที่แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทย 
จนเกิดการเปลี่ยนเสียง เพีย้นเสียงกลายเป็นค าพนัทางมากมาย อนัเป็นที่มาของศพัท์วิชาการในฐานะเป็น
ภาษาวิชาการที่ใช้ในการเขียนเชิงวิชาการโดยเฉพาะ 
 ถ้าพิจารณาว่าภาษาวิชาการมีลกัษณะเป็นอย่างไร อาจพิจารณาลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
 ๒.๖.๑ ใช้ภาษาแบบแผน ภาษาวิชาการต้องใช้ค าระดับที่เรียกว่า “ภาษาแบบแผน” 
เนื่องจากภาษามีหลายระดบัตัง้แต่ระดบัภาษาปากหรือภาษาพดู ระดบักึง่แบบแผนและระดบัแบบแผน อนั
เป็นระดบัที่ค่อนข้างเป็นกิจจะลกัษณะ เป็นทางราชการเอาการเอางานและเป็นพิธีรีตอง  
 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายของภาษาแบบแผนไว้ว่า “น. ภาษา
ที่ถือเป็นแบบฉบบัที่จะต้องใช้เป็นแบบเดียวกนัในโอกาสอย่างเดียวกบั...ภาษาที่ใช้เป็นทางการในโอกาส
ส าคญั หรือใช้แก่บคุคลส าคญัหรือบคุคลส าคญัเป็นผู้ใช้ เช่น ค าประกาศเกียรติคณุในการประกาศปริญญา
บัตร กิตติมศักดิ์  ค าปราศ รัยของนายก รัฐมนต รี ในวันขึ น้ ปี ให ม่  ภาษาระดับพิ ธีการ ก็ เ รียก ” 
ราชบณัฑิตยสถาน. ๒๕๕๖:๘๖๙.)  
 การให้ค าจ ากดัความหรือนิยามข้างต้นค่อนข้างมีความหมายแคบ เป็นการเน้นเฉพาะภาษาที่ต้อง
ใช้เป็นการเฉพาะกิจเท่านัน้ แต่ตามความเป็นจริง ภาษาแบบแผนมีความหมายกว้างกว่านี ้คือหมายถึง
ภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่ใช้กบับุคคลทัว่ๆ ไป ที่มุ่งความจริงจัง เป็นงานเป็นการ โดยมีลกัษณะน า้เสียง 
เคร่งขรึม สภุาพ ตรงไปตรงมา ไม่มีลกัษณะของการสอดแทรกอารมณ์ ความรู้สกึในลกัษณะต่างๆ  
 
 ตัวอย่างการใช้ภาษาแบบแผน 

  อย่างไรก็ตาม นิทานทัง้สองเร่ืองมีลกัษณะที่แตกต่างกนั ประการแรกตวัละครเอกทัง้สอง
มีสถานภาพทางสงัคมแตกต่างกนั ทิลล์ ออยแลนชปีเกลเป็นนกัพเนจร ไม่มีครอบครัวและเลี้ยงชีพ
ด้วยการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในงานหลากหลายอาชีพ ส่วนศรีธนญชัยอาศัยอยู่ในเมืองหลวง               
มีครอบครัว และเลี้ยงชีพดว้ยการเป็นขนุนางรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน ด้วยเหตทีุ่ตวัละครเอกทัง้สองมี
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สถานภาพทางสงัคมแตกต่างกนัท าใหแ้รงจูงใจในการสร้างมขุตลกแตกต่างกนัด้วย ประการที่สอง 
บริบททางสงัคมและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัระหว่างสงัคมเยอรมนักบัสงัคมไทย เป็นปัจจัยส าคญั
ที่ท าให้นิทานประเภทเดียวกันมีความแตกต่างกันเนื่องจากผู้เรียบเรียงได้น าองค์ประกอบและ
สภาพแวดล้อมในสงัคมของตนสอดใส่ในนิทานดว้ย ดว้ยเหตนีุ ้ผูวิ้จยัจึงสนใจทีจ่ะศึกษาเร่ือง ทิลล์ 
ออยแลนชปีเกลกบัศรีธนญชยั (ศิริพร ศรีวรกานต์. ๒๕๔๔: ๓-๔.)  

 
 ตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้ภาษาแบบแผนในหนังสือที่ปรับปรุงจากงานวิจัยระดับปริญญา
มหาบณัฑิต คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบศรีธนญชยักบัทิลล์ 
ออยแลนชปีเกลในฐานะนิทานมุขตลก” ในหัวข้อ “ความเป็นมาของปัญหา” มีรูปแบบการถ่ายทอด
ความคิดด้วยการเปรียบเทียบตวัละครเอกในนิทานสองเร่ืองที่ใช้ในการศกึษา 
 ๒.๖.๒ ใช้ภาษาราชการ ภาษาราชการคือภาษาที่ใช้สื่อสารในวงราชการและวิชาการ 
เช่น จดหมายติดต่อราชการ รายงานการประชุมของหน่วยงาน รายงานการวิจัย รายงานวิชาการสาขา
ต่างๆ ภาษาระดบัทางการหรือภาษากึ่งแบบแผนก็เรียก ภาษาที่รัฐบาลประกาศให้ใช้เป็นทางราชการ เช่น 
ประเทศไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฮินดี และ
ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ (ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔: ๘๖๙.)  
 ลักษณะของภาษาราชการคล้ายคลึงกับภาษาแบบแผน หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ภาษา
ราชการคือการใช้ภาษาแบบแผนโดยตรงนัน่เอง เนื่องจากภาษาราชการไม่อาจใช้ภาษาระดับอื่นได้ด้วย
สาเหตทุี่มีศกัดิ์ต ่าไม่เหมาะสมกบัภาษาที่ใช้ในราชการ ที่จ าเป็นต้องมีลกัษณะเอาการเอางาน จริงจัง เป็น
ทางการ โดยเฉพาะบรรดาประกาศและค าสั่งที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐหรือบุคคล
ผู้ เกี่ยวข้องกบัราชการงานเมืองจะต้องใช้ภาษาราชการ ครอบคลุมถึงพระบรมราชโองการด้วย เช่น พระ
บรมราชโองการที่เป็นประกาศ เร่ือง ลาออกจากฐานนัดรศักดิ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ 
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีข้ อความ 
ดงัต่อไปนี ้
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ประกาศ 
เร่ือง  ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ 

 
ภูมิพลอุดลยเดช ปร. 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร     
สยามินทราธิราช บรมนาฤบพิตร 
 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้น า
ความข้ึนกราบบงัคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรว่า ขอพระราชทานกราบบงัคมทูลลาออกจากฐานนัดรศกัด์ิแห่งพระราชองค์ ความทราบ
ฝ่าละอองธลีุพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานญุาต 
 
  ประกาศ ณ วนัที ่๑๑ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ เป็นปีที ่๖๙ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 
ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา 
       นายกรัฐมนตรี 

 
 ในกรณีเดียวกันนี ้สื่อมวลชนได้เผยแพร่เอกสารข่าวของกระทรวงการคลัง ฉบบัที่ ๑๐๖/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  เร่ือง การชีแ้จงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน
กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรณีการพระราชทานเงินให้ท่านผู้หญิงศรีรัศม์ิ สวุะดี ข้อความว่า 
 

 ตามที่มีข่าวว่าท่านผู้หญิงศรีรัศม์ิ สุวะดี ได้รับเงินพระราชทานจากส านกังานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์นัน้ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ในฐานะประธาน
กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ชี้แจงว่า ส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้
ด าเนินการตามทีส่มเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระ
ราชประสงค์ขอรับเงินพระราชทานจากส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพือ่พระราชทาน
ใหท้่านผูห้ญิงศรีรัศม์ิ สวุะดี ใช้ในการด ารงชีพและดูแลครอบครัวต่อไปแล้ว อน่ึง ขอให้สื่อมวลชน
ทัง้หลายโปรดงดการน าเอกสารใดๆ ซ่ึงไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ลงในสื่อทุกชนิดด้วย (“เอกสาร
รัฐมนตรีคลงัแจง ๒๐๐ ล้าน พระราชทานศรีรัศม์ิ” ไทยรัฐ; ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๗: ๑๖.) 

  



๑๒ 
 

ข้อสงัเกตส าหรับการใช้ภาษาราชการข้างต้น นอกจากการใช้ภาษาแบบแผนแล้ว  เนื่องจากเป็น
เร่ืองราวเกี่ยวกบัพระราชส านกัและพระราชวงศ์ จึงมีการใช้ค าราชาศพัท์ซึ่งจัดเป็นภาษาราชการประเภท
หนึง่ด้วย 
 ๒.๖.๓ ใช้ศัพท์วิชาการ ค าว่า “ศพัท์วิชาการ” หรือ “ศพัท์เทคนิค” (Technical term) เป็น
ค าศพัท์ที่ใช้ในแวดวงวิชาการ ในการเขียนเชิงวิชาการจ าเป็นต้องใช้ภาษาวิชาการ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงจาก
การใช้ศพัท์วิชาการหรือศพัท์เทคนิค เนื่องจากศิลปวิทยาการใหม่ๆ ที่เผยแพร่มาจากต่างประเทศนัน้ ไม่มี
ค าเรียกขานในภาษาไทย เม่ือจะกล่าวถึงค าภาษาต่างประเทศนัน้ๆ เร่ิมแรกก็ใช้วิธีทบัศัพท์ แต่ออกเสียง
เป็นภาษาไทย เช่น “กดัฟันมนัสยาม” มาจาก “Goverment of Siam” โดยเฉพาะช่ือชาวต่างประเทศเพีย้น
เสียงจนเกือบไม่รู้ว่าช่ือเดิมคืออะไร เช่น “แมกฟ้าลัน่” มาจาก “Macfalan” หรือค า “ตะแล็ปแก็ป” มาจาก
ค า “Telegraph” ซึง่ในสมยัหลงัมีศพัท์บญัญัติว่า “โทรเลข” เป็นต้น 
  นอกจากการทับศัพท์ การใช้ศัพท์บัญญัติที่หมายถึงค าที่ตรา หรือก าหนดขึน้ไว้ให้มี
ความหมายเฉพาะเป็นเร่ืองๆ ไปนัน้ ก่อนการจดัตัง้ราชบณัฑิตยสถาน ในปี พ.ศ.๒๔๗๕  การบญัญัติศพัท์
ขึน้ใช้ในแวดวงวิชาการตัง้แต่สมยัต้นรัตนโกสินทร์ยงัไม่เป็นระบบเท่าที่ควร กล่าวคือในรัชสมยัรัชกาลที่ ๔ 
ใช้วิธีทบัศพัท์เป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกบัในรัชสมยัรัชกาลที่ ๕ แต่มีการน าค าในภาษาบาลี-สนัสกฤตมาใช้
แทนค าทบัศพัท์บ้าง ในรัชสมยัรัชกาลที่ ๖ มีการบญัญัติศพัท์ด้วยค าภาษาบาลี-สนัสกฤตและค าไทยด้วย 
ส่วนในรัชกาลที่ ๗ ก็ยงัมีทัง้การทบัศพัท์และใช้ศพัท์บญัญัติ 
  หลังจากจัดตัง้ราชบัณฑิตยสถานแล้ว รัฐบาลได้มอบหมายให้ท าหน้าที่บัญญัติศัพท์
วิชาการเป็นภาษาไทย โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๘ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาบญัญัติศพัท์ภาษาไทยขึน้ และมอบหมายให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิป
พงศ์ประพนัธ์ ทรงเป็นผู้ด าเนินการ (มงคล เดชนครินทร์.๒๕๕๕: ๑-๓)  
  อยา่งไรก็ตาม น่าสงัเกตว่าศพัท์บญัญัติบางค าไม่เป็นที่นิยมใช้หรือไม่ “ติดตลาด” เช่น มี
เร่ืองเล่าว่า ค า“ฟตุบอล” (Football) เคยบญัญัติศพัท์ว่า “หมากแข้ง” แต่ผู้คนนิยมใช้ค าทบัศพัท์จนค าว่า 
“หมากแข้ง” ต้องหายไป เช่นเดียวกบัศพัท์บญัญัติสมยัหลงัที่ใช้แทน ค าว่า “คอมพิวเตอร์” (Computer) คือ 
“สมองกล” และ “คณิตกรณ์” ก็นิยมทบัศพัท์จนไม่มีผู้ใดใช้ศพัท์บญัญัติอีกต่อไป 
  การใช้ศพัท์วิชาการจึงเป็นลกัษณะส าคญัประการหนึ่งของภาษาวิชาการที่ท าให้มีความ
แตกต่างกบัภาษาทัว่ ๆ ไป 
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  ตัวอย่างการใช้ศัพท์วิชาการ 
 

ปฏวิัติ, ปฏรูิป 
  เมือ่เกิดความไม่พอใจข้ึนจนเป็นภยัแก่ความสงบ แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นเหตนุัน้ ภาษาองักฤษ 

เรียกว่า Unrest ไทย ใช้ว่า ระส ่าระส่าย 
  ถา้เกิดเป็นเหตทุ าลายความสงบ แต่ไม่จ าเป็นจะขดัขืนอ านาจของแผ่นดินแล้ว องักฤษ 

เรียกว่า riot ไทย ใช้ว่า จลาจล 
  ถา้ขดัอ านาจของแผ่นดิน แมแ้ต่เพียงการคิดคดยงัไม่ไดคิ้ดร้ายก็เข้าในเกณฑ์กบฏ ซ่ึง

ศพัท์แปลว่า คด องักฤษ ใช้ว่า treason คดหรือคิดคด = false ทรยศ = treacherous กบฏ = 
treason  

  ถา้ท าลายความสงบและขดัอ านาจปกครอง ในขัน้ตน้ เรียกว่า rising = ฮือข้ึน ถา้ขยาย
เขตกวา้งออกไป เรียกว่า insurrection = ลกุลาม ถา้ขดัอ านาจอย่างจริงจงั จึงเรียกว่า rovolt = 
กระดา้งข้ึน ถา้ทหารกระดา้งข้ึน เรียกว่า muting ถา้เหตกุลายเป็นการรบพุง่กนัใหญ่โต เรียกว่า 
rebellion = แข็งเมือง ถ้ารบกนัเป็นระเบียบอย่างสงคราม เรียกว่า civil war = ศึกกลางเมือง 

  นีเ่ป็นวิธีเรียนค าทีดี่อย่างหน่ึง เพราะหดัใช้ชัง่น ้าหนกัของค า และหดัใหพิ้จารณาลกัษณะ
แห่งความหรือนิยติัศพัท์ (definition)  

  ส่วนค าว่า ปฏิรูป นัน้ล าบากหน่อยหน่ึง เพราะในภาษาบาลีใช้เป็นคณุศพัท์อย่างที่เราได้
กล่าวแล้ว และเราเอามาใช้เป็นยากิน เพราะในภาษาไทยเราไม่สูจ้ะนิยมสร้อยทา้ยค าเป็นเคร่ือง
จ าแนกวจีวิภาค 

  ในค านี้อีกนะแหละ  มีท่านนักภาษาบอกเรา re-แปลว่า “ท าใหม่” ไม่ใช่ท าให้ดีข้ึน  
เพราะฉะนัน้ควรใช้ว่า “ปนุรูป” แต่เป็นด้วยท่านเข้าใจภาษาองักฤษผิด เพราะว่า ตัง้รูปใหม่ หรือ
ปนุรูป  องักฤษใช้ว่า re-form แบ่งออกเป็น ๒ ตอน มีเส้นขีดติดกนั  และเขาอ่านว่า “ริฟอร์ม” แต่
ค าทีเ่ขาแปลนัน้ คือ ค าว่า reform อ่านว่า “รีฟอร์ม” แปลว่า แก้รูปให้ดีข้ึน หรือแก้ให้ดีข้ึน (พลตรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพนัธ์ ๒๕๔๔ : ๒๖๙ – ๒๗๐) 

 
การใช้ศพัท์วิชาการในการเขียนข้างต้น ท าให้เป็นการเขียนเชิงวิชาการ ด้วยการใช้ภาษาวิชาการใน

การอธิบายและเปรียบเทียบค าต่าง ๆ ที่ใช้ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ค าที่น ามาอธิบายและ
เปรียบเทียบมีความแตกต่างของความหมายตามน า้หนกัของค าที่ไม่เท่ากนั 

๒.๖.๔  ใช้ศัพท์เฉพาะวิชา  นอกจากการใช้ศัพท์วิชาการดังกล่าวแล้ว  ยังมีศัพท์อีก
ประเภทหนึง่ซึง่มีความคล้ายคลงึกนักบัศพัท์วิชาการ  ถ้าพิจารณาเพียงผิวเผินจะเห็นว่าไม่มีความแตกต่าง
กนั และน่าจะใช้แทนกนัได้  แม้แต่เป็นราชบณัฑิตยสถานก็ยงัให้ค านิยามความหมายของ “ค าศพัท์เฉพาะ



๑๔ 
 

วิชา” และ “ศพัท์บญัญติั” ซึ่งเป็นศัพท์วิชาการไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  จนมีลกัษณะใกล้เคียงกนั  กล่าวคือ 
“ศัพท์เฉพาะวิชา” มีความหมายว่า “น.  ค าที่ตราหรือก าหนดขึน้ใช้ในแต่ละวิชา  เช่น ปฏิชีวนะ  
ประสบการณ์ มลพิษ ส่วน “ศพัท์บญัญติั”  หมายถึง “น. ค าที่ตราหรือก าหนดขึน้ไว้ให้มีความหมายเฉพาะ
เป็นเร่ือง ๆ ไป  เช่น โทรทศัน์  ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ”  (ราชบณัฑิตยสถาน. ๒๕๕๖ : ๑๑๓๙) 

การใช้ศัพท์เฉพาะวิชาจะปรากฏในการเขียนเชิงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ที่จ าเป็นต้องใช้ศัพท์
เฉพาะวิชานัน้ ๆ   ไม่เช่นนัน้เนือ้หาสาระอาจไม่ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งเท่าที่ ควร           
จนผู้ รับสารไม่สามารถรับสารหรือการถ่ายทอดได้ตามวตัถปุระสงค์ 

เมื่อเขียนงานวิชาการในสาขาวิชาใดหรือศาสตร์แขนงใด  การใช้ศพัท์เฉพาะวิชาจึงมีความจ าเป็น  
เช่น ถ้าเป็นวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์  ก็ใช้ศัพท์เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์  ขณะที่ถ้าเป็นวิชาการสาขา
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ก็หลีกเลี่ยงศพัท์เฉพาะวิชาในสาขาวิชานัน้ ๆ มิได้ แม้แต่เนือ้หาเกี่ยวกบั
โหราศาสตร์ ก็จะเต็มไปด้วยศพัท์เฉพาะวิชาโหราศาสตร์ ที่ไม่สามารถใช้ศพัท์วิชาการทัว่ ๆ ไปทดแทนได้  
เช่น  การท านายหรือพยากรณ์ว่า  “ถ้าลัคนาจรไปอยู่ในราศีอมัพ ุและลัคนาแทรกไปตกอยู่ในราศีอมัพ ุ 
และลคันาแทรกไปตกอยู่ในราศีกีตะ หรือราศีนระ ชะตาผูน้ ัน้เสมอตวัคือเป็นสถานกลาง”  (ห้องโหรศรีมหา
โพธ์ิ. ๒๕๒๐ : ๓๗๐.)  ค าศัพท์เฉพาะวิชาในข้อความนี ้คือ ค าว่า “ลัคนาจร” “ราศีอมัพ”ุ  “ราศีกีตะ” 
“ราศีนระ”  ซึง่มีใช้ในโหราศาสตร์โดยตรง  แม้ค าบางค าอาจเป็นศพัท์วิชาการทัว่ไป  แต่เม่ือน ามาใช้ในวิชา
โหราศาสตร์ก็กลายเป็นศัพท์เฉพาะวิชาไป  เช่น  ค า “อตัถะ”  “กะฎุมพะ”  “สุหชัชะ”  “พนัธุ”  “ปตุตะ”  
“อริ” “ปัตนิ”  “หินะ” เป็นต้น 

ตัวอย่างการใช้ศัพท์เฉพาะวิชา 
 

ในความคิดของข้าพเจ้าแล้วกลบัมีความคิดเห็นว่า 
 ๑. ค าว่า “อมร”  หรือ  “อมรา”  ในพจนานกุรมไทยนัน้  น่าจะเป็นค าทบัศพัท์ที่ได้มาจาก
พระนามของเทพเจ้าอะมอน-รา (Amon-Ra)  ซ่ึงเป็นทัง้พระอินทร์และพระสุริยเทพของชาว     
ไอยคปุต์  ทีช่าวอารยนัน ามาใช้ในภาษาสนัสกฤต  และมีการยืมค ามาใช้ในภาษาไทยอีกต่อหน่ึง 
คือ 

อะมอน-รา (Amon-Ra)   
(ออกเสียงว่า  อมั-มอน-รา น่าจะถูกตอ้งกว่า) 

อมรา   (ในพจนานกุรมออกเสียง  อ่านว่า อะมะรา แต่น่าจะออกเสียงว่า อมัมะรา   
            จะถูกตอ้งกว่า) 
อมร   (พจนานกุรมออกเสียง อ่านว่า  อะมอน  เป็นการย่อเสียงลงมาจากค าเดิม) 
หากค า อมรา, อมร เป็นค าทบัศพัท์ที่เกิดจากค าว่า อะมอน-รา (Amon-Ra) ค าศพัท์บาง

ค าในพจนานกุรมไทย  ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปบา้งดงันี ้ คือ 



๑๕ 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
อมรา, อมร พระนามหน่ึงของพระอินทร์ 
อมราวด ี ชื่อเมืองของพระอินทร์หรือพระสริุยเทพ 
อมรโคยานทวีป 
(อมร+โค+ยาน+ทวีป) 

ทวีปแห่งศาสนาหรือลัทธิบูชาพระอาทิตย์
หรือพระสริุยเทพ 

อมรบดี พระอินทร์หรือพระสริุยเทพผูเ้ป็นใหญ่ 
อมรราช พระอินทร์หรือพระสุริยเทพผู้เป็นราชาแห่ง

เทวดา 
อมรินทร์ พระอินทร์หรือพระสริุยเทพผูเ้ป็นใหญ่ 
(ชาญ   ศรีเจริญ. ๒๕๕๕ : ๔๘ – ๔๙.) 
 

ตวัอย่างข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ที่มาของค าว่า “อมร” และ “อมรา”  ในพจนานุกรมภาษาไทย ที่
ผู้ เขียนเห็นว่าน่าเป็นค าทบัศพัท์จากค า “อะมอน-รา”  (Amon-Ra) ของชาวไอยคปุต์  แล้วกลายมาเป็นพระ
อินทร์ในศาสนาพราหมณ์ของชาวอารยนั  และพระอินทร์ในคติของชาวพุทธ  การวิเคราะห์นี มี้การใช้ศพัท์
เฉพาะวิชาในสาขาภาษาศาสตร์ เพื่ออธิบายความเป็นมาและความน่าจะเป็นของค าปัญหา คือ “อมร”  
และ  “อมรา”   

ลกัษณะของภาษาวิชาการสี่ประการดงักล่าว  จัดเป็นลกัษณะส าคญัที่สามารถเห็นได้เด่นชัด  ท า
ให้ภาษาวิชาการมีความแตกต่างจากภาษาเฉพาะวงการอื่น ๆ  

 
๒.๗ แนวปฏบิัตกิารใช้ค าให้มีประสิทธิผล   
การใช้ค ามีความส าคญัต่อการเขียนทกุประเภท  ไม่เฉพาะการเขียนในเชิงวิชาการเท่านัน้  ยิ่งเป็น

การเขียนเชิงวิชาการยิ่งมีความส าคัญที่ผู้ เขียนต้องมีความสามารถในการเลือกสรรถ้อยค าที่จะใช้ให้
เหมาะสมกบัการเขียนแต่ละประเภท  การเขียนเชิงวิชาการมิได้หมายความว่าจะต้องใช้ถ้อยค าส านวนให้
เป็นวิชาการเกินไป  จนยากแก่การท าความเข้าใจ หรือใช้ค าง่าย ๆ พืน้ ๆ ก็อาจไม่สามารถสนองตอบ
วตัถปุระสงค์ของการเขียนเชิงวิชาการนัน้ ๆ ได้เช่นเดียวกนั 

ต่อไปนีเ้ป็นแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการเลือกใช้ค าให้เหมาะสมในการเขียนเชิงวิชาการ 
๒.๗.๑ ใช้ค าให้ตรงความหมายและชัดเจน  ค า คือ เสียงที่มีความหมาย  ถ้าเสียงที่ไม่

มีความหมายเป็นเพียง “พยางค์”  ค าแต่ละค ามีความหมายไม่เหมือนกัน  มีทัง้ความหมายตรงตาม
ตวัอักษรและความหมายในเชิงเปรียบเทียบหรืออุปมา  เช่น ค าว่า “กิน” มีความหมายว่า “โกง”  และ 
“ครอง”  เช่น “กินเมือง” ก็ได้ ค าบางค ามีความหมายที่กว้างและแคบ  เช่น  ค า “รับประทาน”  หมายถึง  
“กิน”  และ  “รับส่ิงของจากเจ้านายชั้นพระองค์เจ้า”  ขณะที่บางค าก็มีความหมายใกล้เคียงกัน  เช่น 



๑๖ 
 

“เกี่ยวข้อง  เกี่ยวพนั   เกี่ยวเนื่อง”  รวมถึงค าที่มีความหมายต่างกันแต่พ้องเสียงกัน  เช่น “กาน  การ  
กานต์  กาฬ  กาล  การณ์  กาญจน์”  ตลอดจนค าที่มีรูปลักษณ์และเสียงต่างกัน  แต่มีความหมาย
เหมือนกัน  เช่น  ค า “ผู้หญิง”  อาจใช้ค าอื่นได้อีกหลายค า คือ “สตรี  อิสตรี  อรนุช ทรามวัย  นงเยาว์         
ยพุยง  ยพุา เยาวเรศ  พธู  นงคราญ  นงนุช  นงพะงา  นงนาล นงโพธ  นงราม  นงลกัษณ์  นารี”  เป็นต้น  
การเลือกใช้แต่ละค าให้ตรงกบัความหมายและความต้องการจะสื่อสารหรือถ่ายทอดความคิดได้ชดัเจน 

๒.๗.๒ ใช้ค าให้ถูกต้องตามประเภทของค า  นอกจากมีความหมายต่างกนั  ค าต่าง ๆ 
ยงัมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามประเภทของค า  กล่าวคือ มีทัง้ค ามลู  ค าประสม  ค าซ า้ ค าซ้อน ค าสมาส 
และค าสนธิ ในภาษาบาลีและสนัสกฤต ปัจจุบนัมีการสนธิค าขึน้ใช้ในการเขียนค่อนข้างมาก  เกิดค าใหม่ ๆ 
ในภาษา แต่อาจต้องระมัดระวังมิให้เฝือเกินไป  เช่น เกิดค าว่า  “ธนาธิปไตย”  “อ ามาตยาธิปไตย”         
“บาทาธิปไตย”  ก่อนหน้านีเ้กิดค าว่า  “เพทิโคทาธิปไตย”  มาจากค า “เพทิโคท”  กบัค า  “อธิปไตย”  ค า 
เพทิโคท  (Petticoat)  คือ ซบัในที่ใช้กบักระโปรงของสตรี ความหมายของค าสนธินี ้คือ “ความเป็นใหญ่ของ
เพทิโคท”  ซึ่งหมายถึงสตรีนั่นเอง  เ ช่นเดียวกับค าว่า  “ภริยาธิปไตย”  นอกจากนี  ้ยังมีค าสนธิ                   
“ทกัษิโณมิกส์” ปรากฏในบทความและพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์  น่าเป็นค าสนธิระหว่างค าภาษา
สันสกฤต คือ “ทักษิณ”  ซึ่งเป็นช่ือนายกรัฐมนตรีในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙  กับค า  “อิโคโนมิกส์” 
(Economics)  ค าสนธินีจ้ึงมีความหมายถงึ “สภาพเศรษฐกิจแบบทกัษิณ” หรือ “เศรษฐกิจของทกัษิณ” 

 
ตัวอย่างการใช้ค าประเภทต่างๆ 
๑. ค าซ า้ เช่น  ลกู ๆ หลาน ๆ เบือ่ ๆ  อยาก ๆ   ดี ๆ ชัว่ ๆ   ไป ๆ มา ๆ  เป็นต้น 
๒. ค าซ้อน  เช่น  บ้านเมือง  แก่นสาร  เปิดเผย  เบื่อหน่าย    ชั่วดี  ถี่ห่าง  ยากดี  มีจน  ข้าวปลา  

บาปบุญคุณโทษ  รักนวลสงวนตวั บอกเก้าเล่าสิบ  (ใช้เพีย้นเป็น  บอกเล่าเก้าสิบ)  ศึกเหนือเสือใต้  (ใช้
เพีย้นเป็น ศกึเสือเหนือใต้)  ลดวาราศอก  (ใช้เพีย้นเป็น ลดราวาศอก) รู้แจ้งเห็นจริง   กู้หนีย้ืมสิน  เป็นต้น 

๓. ค าประสม  เช่น  วงแขน  ที่นอน  กันชน  เลือกตัง้  ขวัญหาย  บานไม่รู้โรย  แก้มแหม่ม  
สรรพสินค้า  เป็นต้น 

๔. ค าสมาส  เช่น  ประกาศนียบัตร  นิติบุคคล  เจตคติ  (Attitude)  ภาพพจน์  (Figure of 
Speech) มลพิษ  (Pollution)  มานุษยวิทยา  (Anthropology)  อิสรภาพ  (Freedom)  เป็นต้น  ค าสมาส
เหล่านีล้้วนเป็นศพัท์บญัญัติ  เป็นศพัท์วิชาการและเป็นศพัท์เฉพาะวิชาในขณะเดียวกนั 

๕. ค าสนธิ  เช่น  “สโุขทยั  อรุโณทยั  โลกาภิวตัน์”  (โลกา+อภิวตัน์)  หมายถึง  ความเป็นไปหรือ
ความเป็นอยู่ของโลก  หรือการกระจายไปทั่วโลกอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  เป็นศัพท์บัญญัติของค า  
“Globalization” “โสตทศันูปกรณ์”  (โสต+ทศัน+อปุกรณ์) 

ข้อสงัเกต คือมีค าในภาษาแบบแผนและภาษาราชการจ านวนมากที่มีลกัษณะเป็นทัง้ค าสมาสและ
ค าสนธิรวมกนัอยู่ในค าเดียวกนั  เช่น  “พระบรมราชูปถมัภ์”  (พระ+บรม+ราช+อุปถมัภ์)  ค าสมาส  คือ  



๑๗ 
 

“พระบรมราช”  (พระ+บรม+ราช)  สนธิกบัค า  “อุปถมัภ์”  ค า  “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  แยกเป็น
ค าสนธิ  คือ  “จุฬาลงกรณ์”  (จุฬา+อลงกรณ์)  และค าสมาส  คือ  “มหาวิทยาลยั”  (มหา+วิทยาลยั)  และ  
ค า  “วิทยาลยั”  ในค าสมาสก็เป็นค าสนธิด้วย  คือ  “วิทย+อาลยั”  เป็นต้น 

๒.๗.๓  ใช้ค าให้เหมาะสมกับประเภทของการเขียน  ข้อนีห้มายความว่า  ถ้าเขียน
ผลงานวิชาการประเภทใดต้องใช้ถ้อยค าภาษาให้สอดคล้องกบัผลงานนัน้ ๆ  เนือ้หาผลงานวิชาการแต่ละ
ประเภท  แม้จะได้ช่ือว่าเป็นการเขียนเชิงวิชาการเหมือนกัน  แต่ก็มีลักษณะแตกต่างกันดังกล่าวมาแล้ว  
เช่น  ถ้าเป็นต าราและหนังสือวิชาการจะมีผู้ อ่านค่อนข้างกว้างขวางกว่าเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารค าสอน  ซึ่งมีเนือ้หาสาระเกี่ยวข้องกับวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งเช่นเดียวกนั  แต่การใช้ถ้อยค า
ภาษาจะไม่เฉพาะเจาะจงมากเท่ากบัที่ใช้ในเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน  ที่มุ่งให้นิสิต
นกัศกึษาใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยเฉพาะ  เช่นเดียวกบัการใช้ถ้อยค าภาษาในบทความวิชาการจะ
ไม่เน้นการใช้ศพัท์วิชาการ  ศพัท์บญัญัติหรือศพัท์เฉพาะวิชาโดยไม่จ าเป็น  หรือใช้เท่ากบัต าราหรือหนงัสือ
วิชาการ  เนือ้หาบทความวิชาการมกัเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เน้นความเรียบง่ายมากกว่า  แ ม้จะเป็น
ผลงานวิชาการเช่นเดียวกนั  ขณะที่ถ้าเป็นรายงานผลการวิจัยก็จะใช้ถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัย  เช่น  
ค าประเภทสมมตุิฐาน  ตวัแปร  ตวัแปรต้น  ตวัแปรตาม  ค าส าคญั  นิยามศพัท์  การวิเคราะห์ข้อมลู  การ
น าเสนอข้อมลู  อภิปรายผล  เป็นต้น 

๒.๗.๔  ใช้ค าให้ถูกต้องตามหลักภาษา  ข้อนีแ้ตกต่างจากข้อ  ๒.๗.๒  ที่ให้ใช้ค าให้
ถูกต้องตามประเภทของค า  เช่น  การใช้ค าบุพบท  ค าสันธานที่มกัใช้สับสนปนเปกัน  จนแยกไม่ออกว่า  
ค าใดควรใช้อย่างไร  เป็นต้นว่า  ค าบพุบท  “แก่  แด่  ต่อ” 

๑. พวกเราถวายภตัตาหารแกพ่ระสงฆ์ 
๒. อย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแด่ท่าน  แต่จงถามว่าท่านจะให้อะไรแด่

ประเทศของท่านบ้าง 
๓. อยัการสูงสุดมีมติสั่งฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรีต่อศาลฎีกาในแผนกคดีอาญา

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตวัอย่างข้างต้น  ประโยคที่  ๑  ต้องใช้  “แด่”  ขณะที่ประโยคที่  ๒  ใช้  “แก่”  ส่วนประโยคที่  ๓  

ใช้  “ต่อ”  ถกูต้องแล้ว  แต่ไม่ต้องมีค า  “ใน”  มีข้อสงัเกตในการใช้ค าบพุบท  “โดย”  ที่แปลว่า  “ด้วย  ตาม”  
เช่น  ใช้ค า  “โดย”  แทนค าภาษาองักฤษ  “by”  ในประโยคที่ว่า  “นวนิยาย  เร่ือง  “เกมลูกแก้ว”  แต่งโดย
เฮอร์มานน์  เฮสเส  และแปลโดย  “สดใส” “ ประโยคที่ถูกคือ  เฮอร์มานน์  เฮสเส  เป็นผู้แต่งนวนิยายเร่ือง  
“เกมลกูแก้ว”  และ  “สดใส”  เป็นผู้แปล 

ในขณะที่นกัเขียนบางคนติดใช้ค าว่า  “โดย”  โดยไม่จ าเป็น  แต่กลายเป็นความเคยชิน  เช่น  
คอลมันิสต์อาวโุส  “ซูม”  แห่ง “ไทยรัฐ” 

 



๑๘ 
 

ที่นี้ก็มาถึงสถาบนัระดบัอุดมศึกษาที่กลุ่ม  ปตท.  ได้ลงมือสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ของวิทยาเขตขนาด  ๗๐๐  กว่าไร่  จนใกล้แล้วเสร็จพร้อมจะเปิดรับนกัศึกษาเช่นกนั   

แต่ก็จะเป็นการสอนในระดบัปริญญาโทกบัปริญญาเอกเท่านัน้  ไม่รับในระดบัปริญญาตรี 
โดยวัตถุประสงค์ก็อย่างที่เ รียนไว้บ้างแล้ว...ว่าจะเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีเ่ลิศในระดบัโลก   เพือ่ขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศและสร้างความ
เจริญอย่างยัง่ยืน 

……………………………………. 
รับอาจารย์คุณภาพระดับโลกได้มาแล้วจ านวนหน่ึง  รวมถึงอาจารย์  ผู้ช่วยสอนหรือ

ผูช่้วยวิจยัอีกจ านวนหน่ึง  และขัน้ต่อไปคือการรับนกัศึกษาเข้าเรียน  ทัง้ระดบัปริญญาโทและเอก 
โดยจะใช้สูตร  ๑ : ๓ : ๕  คือ  อาจารย์  ๑  คน  นกัวิจัยหลงัปริญญาเอก  ๓  คน  และ

นกัศึกษา  ๕  คน  เกาะกลุ่มเรียนกนัเป็นทีม  คงจะเป็น  ๓  ปี  หรือ  ๕  ปี (“ซูม” ๒๕๕๘ : ๕) 
 
ค าว่า  “โดย”  ที่อยู่ต้นย่อหน้าในข้อความข้างต้น  เห็นได้ว่าน่าเป็นค าที่เกินเข้ามาโดยไม่จ าเป็น  

และไม่มีความหมายเพิ่มเติมแต่ประการใด  เป็นความเคยชินของผู้ เขียนมากกว่าที่จะเจาะจงใช้  จึงควรตดั
ออก  ยิ่งเขียนน าหน้าย่อหน้าด้วย  ยิ่งไม่เหมาะสม  เพราะค านีส้มควรซ่อนอยู่ภายในประโยคหรือข้อความ  
แทนออกหน้าเม่ือขึน้ย่อหน้าใหม่ 

นอกจากนี ้ มีข้อน่าสงัเกตค าว่า  “โดย”  มกัใช้คู่กบัค าอื่นและมีความหมายกว้างขวางออกไปอย่าง
หลากหลาย  เช่น  “โดยเจตนา”  ในภาษากฎหมาย  “โดยทจุริต”  ก็เป็นภาษากฎหมาย  คือ  เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้ อื่น  “โดยปริยาย”  คือ  โดยอ้อม  โดย
ความหมายเปรียบเทียบ  โดยขยายความหมายออกไป  “โดยพยญัชนะ”  หมายถึงตามตวัหนังสือ  ตาม
ศพัท์  “โดยสงัเขป”  โดยย่อ  โดยใจความย่อ  เช่น  กล่าวโดยสงัเขป  “โดยสาร”  หมายถึง  เดินทางไปด้วย  
เช่น  โดยสารรถเมล์  คนโดยสาร  “โดยส้ินเชิง”  หมายถึง  ทัง้หมด  ทัง้สิน้  ทุกประการ  “โดยสจุริต”  เป็น
ภาษากฎหมายเช่นกนั  หมายถึง  โดยบริสุทธ์ิใจ  ประพฤติชอบ  โดยไม่รู้ถึงข้อมลูที่เป็นเหตุไม่ชอบ  “โดย
เสด็จ”  เป็นค าราชาศพัท์  หมายถงึ  ติดตามพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์  “โดยอรรถ”  หมายถึง  ตาม
เนือ้ความ  เช่น  “แปลภาษาบาลีโดยอรรถ”  (ราชบณัฑิตยสถาน.  ๒๕๕๖  :  ๔๔๘.) 

อีกค าหนึง่ที่มีการใช้กนัคือ  “โดยดษุณี”  ค าว่า  “ดษุณี” หรือ  “ดษุณีภาพ”  แปลว่า  อาการนิ่งซึ่ง
แสดงถึงการยอมรับ  เช่น  “ผูใ้ช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  อย่างเพ่ิงกระหย่ิมย้ิมย่องว่าผู้ถูกกระท าจะต้อง
ศิโรราบโดยดษุณี”   

๒.๗.๕  ใช้ค าพังเพย  ค าคม  สุภาษิตและส านวนประกอบให้เหมาะสม   แม้การ
เขียนเชิงวิชาการจะเป็นความจริงจัง  เอาการเอางาน  ตรงไปตรงมา  จึงใช้ค าที่มีความหมายตรงตวัอกัษร
เป็นด้านหลกั แต่บางครัง้ในบางบริบทของข้อความที่เป็นวิขาการก็ได้สอดแทรกถ้อยค าที่เป็นค าพงัเพย ค า
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คม หรือสุภาษิต ตลอดจนส านวนต่างๆ ลงไปในข้อความนัน้ๆ ให้เหมาะสม นอกจากมีส่วนเสริมให้การ
เขียนเชิงวิชาการน่าสนใจมีสาระเพิ่มขึน้แล้ว ยงัสะท้อนถึงความรอบรู้ในการใช้ศิลปะทางภาษาได้อย่างน่า
ยกย่องด้วย 

๒.๗.๖ ใช้ค าให้หลากหลาย ไม่ใช้ค าซ า้ๆ กันในบริบทเดียวกัน ข้อแนะน านีห้มายถึง
การเขียนเชิงวิชาการที่หวงัประสิทธิผลต้องหมัน่เลือกสรรใช้ถ้อยค าให้มีความหลากหลายที่เรียกว่า “การ
หลากค า” คือไม่ใช้ค าซ า้ซากหรือค าเดิมๆ ที่มีสาเหตุมาจากการไม่หาค าที่เหมาะสมมาใช้แทนค าเดิม เช่น 
ในการเรียบเรียงบทที่ ๒ ของรายงานการวิจัยที่ว่าด้วย “เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” หรือ “แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ผู้วิจัยบางคน อ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีกล่าวเรียงล าดับ โดยใช้
รูปแบบและถ้อยค าเดียวกนั ดงัตวัอย่าง 

จีรบณุย์  ทศันบรรจง (๒๕๓๔) ไดศึ้กษาเร่ือง................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 

มาณิษา พิศาลบตุร(๒๕๓๓) ไดศึ้กษาเร่ือง................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

พรทิพย์ ทว้มเริงรมย์ (๒๕๓๖) ไดศึ้กษาเร่ือง................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 

แม้จะเป็นรูปแบบหรือข้อก าหนดของการเรียบเรียงรายงานผลการวิจัยโดยทั่วไปก็ตาม แต่อาจ
หลีกเลี่ยงการใช้ค าเดิมๆ ด้วยวิธีใช้ค าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกนัหรือมีความหมายเดียวกนัมาใช้แทนได้ เช่น ใช้ค า 
“คน้ควา้” “วิจยั” “วิเคราะห์” “อภิปราย” “อธิบาย” “สงัเคราะห์” หรือค าอื่นๆ แทนค าว่า “ศึกษา” นอกจากนี ้
หน้าช่ือเจ้าของงานวิจัยแต่ละช่ืออาจใช้ถ้อยค าน าหน้าให้น่าสนใจ ซึ่งจะท าให้มีลกัษณะเป็นการเช่ือมโยง
เนือ้หาในแต่ละย่อหน้า หรืองานวิจัยแต่ละเร่ืองให้บูรณาการเข้าด้วยกัน อันเป็นหลักการส าคัญของ
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องไม่ใช่การศึกษาแบบแยกส่วนหรือแยกกล่าวเป็นเฉพาะเร่ืองๆ ไป ซึ่ง
อาจปรับเปลี่ยนดงันี ้

ขณะทีม่าณิษา พิศาลบตุร(๒๕๕๓) คน้ควา้เร่ือง........................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
  เช่นเดียวกบัพรทิพย์ ทว้มเริงรมย์ (๒๕๓๖)วิจยัเร่ือง....................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 ในการเรียบเรียงเนือ้หาผลงานทางวิชาประเภทอื่นๆ ที่มีการอ้างอิงข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่างๆ ก็
ควรใช้ค าที่หลากหลาย เพื่อเช่ือมโยงให้ข้อมลูได้หลอมรวมเกี่ยวเนื่องกนั ซึ่งถ้าเป็นการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของแหล่งข้อมูล การใช้ค าที่หลากหลายจะช่วยให้การเปรียบเทียบนัน้ ๆ เด่นชัดยิ่งขึน้ พิจารณา
ตวัอย่างต่อไปนี ้

วชัระ ชีวะโกเศรษฐ (๒๕๕๔ : ๒๐.) กล่าวว่า................................................................ 



๒๐ 
 

.......................................................................................................................................................... 
 บญุชยั  ใจเย็น (๒๕๕๕: ๕๐-๕๑) กล่าวว่า.................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 
 พลาดิศยั สิทธิธญักิจ (๒๕๕๕: ๑๑๙) กล่าวว่า............................................................ 

.......................................................................................................................................................... 
 ศภุาศิริ สพุรรณเภสชั (๒๕๕๗: ๑๗๙) กล่าวว่า............................................................ 

.......................................................................................................................................................... 
 การใช้ค าซ า้ๆ ว่า “กล่าวว่า” เป็นความน่าเบื่อ ไม่น่าสนใจและขาดความเช่ือมโยงเนือ้หาเข้า
ด้วยกนั ควรปรับเปลี่ยนดงันี ้

วชัระ ชีวะโกเศรษฐ (๒๕๕๔: ๒๐.) กล่าวถึงประเด็นนีว้่า................................................ 
.......................................................................................................................................................... 

 เช่นเดียวกบับญุชยั  ใจเย็น (๒๕๕๕: ๕๐-๕๑) ทีมี่ความเห็นสอดคล้องว่า....................... 
.......................................................................................................................................................... 

 ตรงกนัข้ามกบัพลาดิศยั สิทธิธญักิจ (๒๕๕๕: ๑๑๙) ทีก่ลบัมีความเห็นว่า...................... 
.......................................................................................................................................................... 

 ส่วนศภุาศิริ สพุรรณเภสชั (๒๕๕๗: ๑๗๙) วิเคราะห์มมุกลบัของประเด็นนี้ไปอีกทางหน่ึง
ว่า. ........................................................................................................................................... 
 จะเห็นได้ว่ากลวิธีการใช้ค าให้มีความหลากหลายในบริบทเดียวกนั จัดเป็นเสน่ห์ส่วนหนึ่งของการ
เขียนเชิงวิชาการ ที่ท าให้ผลงานมีประสิทธิผล 
  ๒.๗.๖ ไม่ใช้ค าภาษาถิ่น ค าเฉพาะวงการและค าเฉพาะกลุ่มโดยไม่จ าเป็น ดงักล่าว
แล้วว่าการเขียนเชิงวิชาการเน้นการใช้ภาษาแบบแผน ภาษาราชการและภาษาวิชาการ ที่ประกอบด้วย
ศพัท์บญัญัติ ศพัท์เฉพาะวงการและศัพท์เฉพาะกลุ่ม แต่ก็ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ไม่ใช้มากจนเฝือ 
จนท าให้การเขียนเชิงวิชาการด้อยค่าลงได้ เนื่องจากเต็มไปด้วยศพัท์แสงจนหนกัสมอง ไม่เชิญชวนให้อ่าน 
โดยเฉพาะการทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศที่มีหลักการว่า ให้เขียนค าภาษาต่างประเทศนัน้เป็น
ภาษาไทย แล้ววงเล็บค าต่างประเทศ การวงเล็บให้ท าเพียงครัง้แรกที่กล่าวถึงค าต่างประเทศนัน้ ไม่ต้อง
ตามวงเล็บทกุครัง้ ถ้าเป็นข้อมลูที่แปลมาก็ให้วงเล็บเฉพาะค าหรือข้อความที่จ าเป็นตามความเหมาะสม 
 

  เร่ืองล้อข้างต้นมีเจตนาล้อเลียน เทพนิยายเยอรมนั เร่ือง “สโนว์ไวท์กบัคนแคระทัง้เจ็ด” 
ของ “พี่น้องตระกูลกริมม์” (Brothers Grimm) ซ่ึงประกอบด้วย จาคอบ ลุดวิก คาร์ล กริมม์
(Jacob Ludwig Carl Grimm) และ วิลเฮล์ม คาร์ล กริมม์(Wilhelm Carl Grimm) ผู้เป็นเจ้าของ
เพลงพืน้บา้น และนิทานพืน้บา้นในชื่อ “เทพนิยายกริมม์” (Grimm's Fairy Tales) ผลงานเหล่านี้
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ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในช่วง ค.ศ.๑๘๑๒-๑๘๑๕ ต่อมามีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงเจ็ดครั้งระหว่างปี  
ค.ศ. ๑๘๑๙ และ ค.ศ. ๑๘๕๗ เมื่อมีการแปลเป็นภาษาองักฤษในชื่อเร่ืองว่า “นิทานเยอรมัน
เป็นที่นิยม” (German  Popular Tales) ในช่วง ค.ศ.๑๘๒๓-๑๘๒๖ หลงัจากนัน้ก็มีการแปลอีก
มากมายในชื่อต่างๆ เทพนิยายกริมม์ประกอบดว้ยนิยายและนิทานต่างๆราว ๒๐๐ เร่ือง ส่วนใหญ่
ดดัแปลงจากข้อมูลที่เป็นมขุปาฐะ นิยายที่มีชื่อเสียงที่สดุ เช่น เร่ือง  “สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง
เจ็ด” (Snow White) “หนูน้อยหมวกแดง” (Little Red Riding Hood) “เจ้าหญิงนิทรา” 
(Sleeping Beauty) และ “ห่านทองค า” (The Golden Goose) เป็นต้น (Merriam-Webster’s 
Encyclopedia of Literature.๑๙๙๕ : ๔๙๔) 
 

 ข้อมลูข้างต้นแปลจากภาษาองักฤษ มีวงเล็บช่ือเฉพาะทัง้ที่เป็นช่ือบุคคลและช่ือหนงัสือ หลงัจาก
เขียนเป็นภาษาไทย น่าสงัเกตว่าค า “เทพนิยายกริมม์” วงเล็บภาษาองักฤษเฉพาะค าแรก ค าต่อมาไม่ต้อง
วงเล็บอีก 
 ในกรณีของค าภาษาถิ่น ถ้าจ าเป็นก็สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ใช้ในกรณีเป็นตวัอย่าง
ประกอบเนือ้หา 
 

  สาวคูณตกใจ มองหน้าทิดเม้าผู้เป็นผวั แต่พอจะเอ่ยปากถาม ก็มีเสียงพ่อตาร้องถาม
ลูกสะใภด้งัออกมาจากหอ้งนอน 

  "อีนาง เสียงอีหยงัตก” (เสียงอะไรตกหรือลูก) 
  "พีเ่ม้าจักเป็นอีหยงัดอกพ่อ ย่างมาเตะด้งม้อนข้อยจนหลุดมือ" (พีเ่ม้าเป็นอะไรก็ไม่รู้พ่อ
เดินมาเตะกระดง้ไหมฉนัจนหลดุมือ) สาวคูณตอบพอ่ 
  "ดีแล้วบักทิดเม้า มึงเฮ็ดถืกแล้ว" (ดีแล้วทิดเม้า มึงท าถูกแล้ว) เสียงพ่อตาพูดเข้าข้าง
ลูกเขย  
  "เตะด้งม้อนเมียมึงแล้ว ไปเตะด้งม้อนแม่เฒ่ามึงให้กูน าแน"(เตะกระด้งไหมเมียมึงแล้ว    
ไปเตะกระด้งไหมแม่ยายมึงให้กูด้วยนะ) พ่อตาทิดเม้าตะโกนออกมาจากห้องด้วยอารมณ์เสีย 
(“ดอนเจดีย์”(นามแฝง) ๒๕๕๕ : ๑๔๓) 
 

 ข้อความนีเ้ป็นตวัอย่างประกอบเนือ้หาที่เกี่ยวกบัการแสดงอารมณ์ขนัด้วยวิธีหกัมมุและพลิกความ
คาดหมาย แทนที่พ่อตาจะโกรธลูกเขย ที่เดินเข้าไปเตะกระด้งไหมจนหลุดจากมือลูกสาว กลบัพูดเข้าข้าง
และยสุ่งให้ไปเตะกระด้งไหมของแม่ยายด้วย เพราะทัง้พ่อตาและลกูเขยนอนรอสองแม่ลูกจนดึกดื่น ก็ยงัไม่
มีทีท่าจะเข้านอนเสียที 



๒๒ 
 

  ๒.๗.๗ ไม่ใช้ค าสองแง่สองง่าม และค าหยาบคาย เช่นเดียวกบัการใช้ภาษาถิ่น ในการ
เขียนเชิงวิชาการ ถ้าไม่จ าเป็นจะไม่ใช้ค าประเภทมีความหมายสองแง่สองง่าม หรือค าที่มีลกัษณะเช่นนัน้ 
โดยเฉพาะค าไม่สุภาพ ค าหยาบโลนหรือหยาบคาย จัดเป็นค าต้องห้ามส าหรับการเขียนทัว่ไป แต่ในกรณี
จ าเป็นต้องยกเป็นตวัอย่างประกอบเนือ้หาทางวิชาการก็อาจอนโุลมได้บ้าง ดงัตวัอย่าง 
 
 เท่ง  นอ้งเป็นแม่คา้หมอ้ เหอนอ้ง 
 หนูแหง  ไม่ใช่ค่ะ 
 เท่ง  คิดว่าขายหมอ้ เห็นหมอ้วางอยู่ข้างหนา้หนวยใหญ่ๆ (หนวย-ใบ) 
 หนูแหง  ไม่ใช่ขายหมอ้ค่ะเหอ ขายข้าวแกง 
 เท่ง  พีเ่นือยอยู่พอดี มีกบัไหรมัง่ (เนือย-ก าลงัหิว กบัไหรมัง่-กบัข้าวอะไรบา้ง) 
 หนูแหง  มีหลายอย่างค่า มีแกงเนื้อ แกงไก่ แกงปลาไหล ไข่พะโล้ หนมจีบ หนมโจ หนม
   โกง้โคง้ หนมลอดช่อง หนมฝอยทอง หนมตรวจ หนมตรวย หนมกล้วย ทอดมนั 
 เท่ง  ของหวานพีไ่ม่ชอบ ชอบแต่ข้าว ขายจานเท่าใดนอ้ง 
 หนูแหง  ข้างราดแกงจาน ๔ บาทค่ะ ข้าวเปล่าจาน ๒ บาท ถา้ใส่ไข่ จาน ๖ บาท 
 เท่ง   ถา้ไข่พี ่เข้านอ้ง เอาเท่าใด 
 หนูแหง  ก็สองบาทแหละค่ะ 
 เท่ง   ออ้...ถูกจงัเลย 
 หนูแหง  แล้วคณุตม้มาแล้วเหอคะ 
 เท่ง   หม่าย...ไข่ดิบ ไข่พีต่ม้ไม่ได ้
 หนูแหง  พนัพรือคะ ถึงตม้ไม่ได ้(พนัพรือ-ท าไม) 
 เท่ง   ฮึ กลวัพอม (พอม-พอง)  
  หนูแหง  ออ้...ไข่อบุาทว์ ตดัหวัพอ่ 
 (มานพ แก้วสนิท. ๒๕๔๐ : ๕๙-๖๑.) 
  ตวัอย่างข้างต้น เป็นบทสนทนาในการแสดงหนงัตะลุงระหว่าง “เท่ง” และ “หนูแหง” เห็นได้ว่ามี
การใช้ค าสองแง่สองง่าม โดยตลอด ตัง้แต่ค าว่า “หม้อ” “เข้า” “ไข่” “ไข่ดิบ” ค าพูดของเท่งท าให้หนูแหง
เข้าใจผิด เพราะมีความหมายก ากวม ไม่ชดัเจน สามารถตีความได้หลายแง่ นอกจากนี ้บทสนทนาดงักล่าว
ยงัเป็นตวัอย่างการใช้ภาษาถ่ินในการเขียนเชิงวิชาการด้วย ตวัอย่างนีใ้ช้ประกอบเนือ้หาเกี่ยวกบัการแสดง
อารมณ์ขันด้วยวิธีท าให้เป็นเร่ืองสปัดนและเร่ืองทางเพศ จึงสามารถใช้ค าประเภทสองแง่สองง่ามและไม่
สภุาพได้ 



๒๓ 
 

 แม้แตค่ าที่ถือว่าหยาบคายเพราะเกี่ยวกบัอวยัวะเพศ และการสมัพนัธ์ทางเพศ ถึงจะเขียนเป็นค า
ผวนเพื่อลดความหยาบคาย แต่เม่ือผวนแล้วก็ไม่พ้นเป็นค าหยาบคาย เม่ือน ามาประกอบเนือ้หาเชิง
วิชาการ ก็อาจต้องมองข้ามความหยาบคายหรือความไม่เหมาะสม ดงัตวัอย่าง 
  ทา้วเอือ้มกรจีหบัไม่หลบัลง 
  กลีเร่ืองหุม้ดมุขาดกระดาษปะ 
  ปอกบัดะคืนนีไ้ดบี้หง 
  พลางยวนยีอีแหบล้มแนบลง 
  นอนเล็ดยงกอดรัดยกดดังอ 
  เหมือนเอายางวางใส่ในกระบอก 
  ขบไม่ออกปล ้ากนัปลายดนัสอ 
  ฝ่ายเห็กหลีไม่เหนือ่ยเดือยไม่นอ 
  เด็ดค่อยยอหยดุพกัไวส้กัคราว 
  ถา้สีแหบแสบตบัหลบัเสียเถิด 
  อย่าปีเหิดแมลงหมีจะคลี้หาว 
  เห็ดใหห้มอหอเด็นเป็นครั้งคราว 
  ต่อเร่ืองราวข้างทา้ยแม่หายนี 
  (วรรณคดีปกปิดสรรพลีห้วน (ของเก่า) ม.ป.ป : ๒๖-๒๗) 
 
 ค าประพนัธ์นีเ้ป็นกลอนแปดใช้ค าผวนเป็นหลกั ปรากฏในวรรณกรรมของกวีชาวนครศรีธรรมราช 
ตามตวัอย่างข้างต้นเป็นบทอศัจรรย์ ระหว่าง “ทา้งโบตกั” กบั “นางเห็กหลี” เห็นได้ว่าเป็นค าผวนที่เม่ือผวน
แล้วจะกลายเป็นค าหยาบคาย สมกบัช่ือ “สรรพลี้หวน” 
  ๒.๗.๘ ไม่ใช้ค าย่อและอักษรย่ออย่างฟุ่มเฟือย การย่อ ค า คือ การลดรูปของค าให้
เหลือแค่ส่วนหน้า ส่วนหน้าที่เหลือนัน้อาจเป็นค าหรืออกัษรก็ได้ ถ้าเป็นค าเรียกว่า “ค าย่อ” และถ้าเป็น
ตวัอกัษร เรียกว่า “อกัษรย่อ” แต่ค าว่า “ค าย่อ” มีความหมายได้สองอย่าง ความหมายแรก หมายถึงค าที่มี
หลายพยางค์ แล้วลดรูปค าให้สัน้ลง เช่น “เมษายน” ย่อเหลือ “เมษ” “สิงหาคม” ย่อเหลือ “สิงห์” เป็นต้น 
  อีกความหมายหนึง่ หมายถึงการย่อค าหรือกลุ่มค าที่มีจ านวนค ามาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การพดูและการเขียน จึงย่อค าให้มีจ านวนน้อยลง  โดยใช้เคร่ืองหมายไปยาลน้อย (ฯ)  ต่อท้ายข้อความหรือ
กลุ่มค า  ค าย่อในความหมายที่ ๒ จะใช้กบัพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ช่ือราชธานี และค าราชาศพัท์บาง
ค า เช่น  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”  
ย่อเป็น “สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี” 



๒๔ 
 

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ย่อเป็น “นครฯ”  เป็นจงัหวดัเดียวในประเทศไทยที่ย่อเช่นนีไ้ด้  ส่วนจังหวดั
อื่น ๆ ที่มีค าว่า “นคร” น าหน้า คือ  นครปฐม  นครพนม  นครนายก  นครสวรรค์  นครราชสีมา ไม่ย่อเหลือ 
“นครฯ”  ดังนัน้เม่ือเขียนว่า “นครฯ” หรือพูดถึง “นคร”  จึงหมายถึงจังหวดันครศรีธรรมราชเท่านัน้  และ
จะต้องย่อว่า “นครฯ” ไม่ใช่ “นครศรีฯ” เช่นที่มีผู้ย่อผิด ๆ 
 ค าราชาศพัท์ที่นิยมใช้เคร่ืองหมายไปยาลน้อยต่อท้าย แต่เวลาอ่านต้องอ่านเต็มค า คือ “โปรดเกล้าฯ” 
อ่านว่า โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม “ทูลเกล้าฯ” อ่านว่า ทลูเกล้าทลูกระหม่อม เป็นต้น 
 ในด้านวิธีย่อค า  อาจใช้วิธีย่อค าหลกัเหลือค าหน้า เช่น “มกราคม” เป็น “มกร.”  หรือ “กนัยายน” 
ย่อเป็น “กันย์”  อาจใช้วิธีย่อทัง้ค าหน้าและค าหลัง เหลือเฉพาะพยัญชนะหน้าโดยไม่ลดรูปสระ เช่น  
“มีนาคม”  ย่อเป็น “มี.ค.”  “มิถนุายน”  ย่อเป็น “มิ.ย.”  วิธีต่อมาอาจย่อทัง้ค าหน้าและค าหลัง  เหลือไว้
เฉพาะพยญัชนะตวัหน้าของแต่ละค า  แต่ลดรูปสระหมด เช่น  “สิงหาคม”  ย่อเป็น “ส.ค.”  “นางสาว”  ย่อ
เป็น “น.ส.”  “หม่อมเจ้า”  ย่อเป็น “ม.จ.”  เป็นต้น 
  ยศทหารและต ารวจ เช่น “พลเอก” ย่อเป็น “พล.อ.”  “จ่าสิบต ารวจ”  ย่อเป็น “จ.ส.ต.”  ไม่ใช่ย่อจาก      
“จ่าสิบตรี”  เช่นที่มีผู้ เข้าใจผิด  ช่ือปริญญา  เช่น  “ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต”  ย่อเป็น  “ศศ.ม.”  และน่า
สงัเกตว่าช่ือปริญญาเป็นค าสมาสทัง้สิน้  จะต้องไม่มีการันต์ (  ์์ )  ที่ค าว่า  “ศาสตร” เช่นที่เขียนผิด ๆ 
 ปัจจุบนัมีการใช้อกัษรย่อกนัมากในเกือบทุกวงการ  จนกลายเป็นค่านิยมที่ถือปฏิบตัิตาม ๆ กนัว่า
จะต้องมีอกัษรย่อประจ าองค์กรหรือหน่วยงาน  ทัง้นีด้้วยเหตุผลว่าเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเรียก
ขาน หรือสื่อสารระหว่างกัน เช่น  “ป.ป.ช.” ย่อจาก “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ”  “อสส.” ย่อจาก “อยัการสูงสดุ”  “คสช.”  ย่อจาก “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ”  “สนช.”  ย่อ
จาก “สภานิติบญัญติัแห่งชาติ”  “สปช.”  ย่อจาก “สภาปฏิรูปแห่งชาติ”  ก่อนวนัที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ก็มี “นปช.”  ย่อจาก “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ”  “กปปส.”  ย่อจาก “คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ”  “กกต.”  ย่อจาก 
“คณะกรรมการการเลือกตัง้”  เป็นต้น 
  มีมขุตลกกล่าวถงึการใช้อกัษรย่อโดยล้อเลียนอกัษรย่อข้างต้นว่า มีผู้ ใหญ่ให้โอวาทแก่คู่บ่าวสาวคู่
หนึ่งเม่ือเร็ว ๆ นีว้่า “เม่ือแต่งงานกันแล้วก็ขอให้มี “คสช.”  สามีต้องไม่ “กปปส.”  ฝ่ายภรรยาก็ต้องไม่ 
“นปช.”  เพราะถ้าสามีคิด “กปปส.”  ภรรยาก็ต้องบอกว่า “กอ.รมน.” หรือถ้าสามีแอบไปมีกิ๊กก็ต้อง “กกต.”  
และ “สปช.” 
 อกัษรย่อข้างต้นถกูแปลงสารจากความหมายเดิมโดยสิน้เชิง กล่าวคือ   
  “คสช.”   คือ ความสขุชัว่ชีวิต 
  “กปปส.”   คือ กลบัไปเป็นโสด 
  “นปช.”  คือ หนีไปกบัชู้  
  “กอ.รมน.”  คือ กเูอาเร่ืองมงึแน่ 



๒๕ 
 

  “กกต.”   คือ แกกบักิ๊กต้องตาย 
  “สปช.”   คือ สบัให้เป็ดชิม 
 
  อย่างไรก็ตาม มีข้อสงัเกตว่าการใช้อกัษรย่อของบางองค์กรยงัสบัสนไม่เป็นระบบหรือแนวเดียวกนั  
เช่น  ช่ือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)  แต่ละแห่งจะใช้อักษรย่อต่างกัน อย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี ใช้ “มรส.”  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  ใช้ “มรด.”  ขณะที่มหาวิทยาลยัราชภฏัอื่น ๆ ใช้
เฉพาะ “มรภ.”  และเติมช่ือเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนัน้ ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้ 
“มรภ.สข.”  ทัง้ ๆ ที่ถ้าใช้ “มรส.”  อาจสบัสนกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีได้  รวมทัง้อาจหมายถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยก็ได้  เหล่านีจ้ัดเป็นปัญหาการใช้อักษรย่อในยุคที่ต้องการความ
สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร 
  แนวปฏิบตัิการใช้ค าให้มีประสิทธิผลดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการใช้ค าให้ตรงความหมายและ
ชดัเจน  การใช้ค าให้ตรงตามประเภทของค า ใช้ค าให้เหมาะสมกบัประเภทของการเขียน  ใช้ค าให้ถูกต้อง
ตามหลกัภาษา ใช้ค าพงัเพย  ค าคม  สุภาษิตและส านวน ใช้ค าให้หลากหลาย  ไม่ใช้ค าซ า้ ๆ กนัในบริบท
เดียวกนั  ไม่ใช้ค าภาษาถ่ิน  ค าเฉพาะวงการและค าเฉพาะกลุ่มโดยไม่จ าเป็น  ไม่ใช้ค าสองแง่สองง่ามและ
ค าหยาบคาย  และไม่ใช้ค าย่อและอักษรย่ออย่างฟุ่ มเฟือย  ถ้าผู้ เขียนผลงานทางวิชาการตระหนักถึง
ความส าคญัของการใช้ค าประเภทต่าง ๆ เหล่านี ้จะส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิผล 
 
  ๒.๘  แนวปฏบิตัิการเขียนประโยคให้บรรลุผล 
  การเขียนประโยคคือการเรียงค าให้มีความหมายอย่างเป็นระบบตามโครงสร้างของประโยคแต่ละ
ประเภท โดยมีโครงสร้างรวมร่วมกันเป็นสองภาค  คือภาคประธานและภาคแสดง  แต่ละภาคอาจมีบท
ขยายตามความเหมาะสม  และตามวตัถปุระสงค์ในการสื่อสาร 
  ลองพิจารณาประโยคต่อไปนี ้
   ๑.  คางคกข้ึนวอเป็นส านวนไทยส านวนหนึง่ 
   ๒.  เขาพดูภาษาองักฤษได้เพียงงู ๆ ปลา ๆ 
   ๓.  ใคร ๆ ก็มองว่า ตอนนีเ้ขาท าตวัเป็นจระเข้ขวางคลอง 
   ๔.  สามีภรรยาคู่นัน้อยู่กนักน้หมอ้ไม่ทนัด า ก็หย่ากนัเสียแล้ว 
  ประโยคต่าง ๆ ข้างต้น มีส านวนสอดแทรกอยู่ทกุประโยค  แต่ท าหน้าที่ในประโยคแตกต่างกนั ดงันี ้
 
 
 
 



๒๖ 
 

ภาคประธาน ภาคแสดง หน้าที่ของส านวน 
๑.  คางคกข้ึนวอ 
๒.  เขา 
๓.  ใคร ๆ ก็มองว่าตอนนี ้
๔.  สามีภรรยาคู่นัน้ 

เป็นส านวนไทยส านวนหนึง่ 
พดูภาษาองักฤษได้เพียงงู ๆ ปลา ๆ 
เขาท าตวัเป็นจระเข้ขวางคลอง 
อยู่กนักน้หมอ้ไม่ทนัด า ก็หย่ากนัเสีย
แล้ว 

ประธานของประโยค 
บทขยายกริยา “พดู” 
บทขยายกริยา “เป็น” 
บทขยายกริยา “อยู่” 

 
  ประโภคในภาษาไทยแบ่งตามโครงสร้างได้เป็นสามประเภท คือ ประโยคความเดียว  ประโยค
ความรวม  และประโยคความซ้อน  ทัง้นีข้ึน้กบัวตัถุประสงค์และกลวิธีการเรียงล าดับค าในประโยค ว่ามี
ความเรียบง่ายหรือซับซ้อนเพียงไร  แม้จะมีความคิดหรือประเด็นเดียวกันแต่ผู้ เขียนแต่ละคนก็อาจ
เรียงล าดบัแตกต่างกนั  ดงัตวัอย่างข้างต้นที่เรียงล าดบัส านวนไทยในประโยคในที่ต่าง ๆ กนั  ท าให้มีหน้าที่
แตกกนัไปด้วย  ซึง่อาจปรับเปลี่ยนต าแหน่งการเรียงค าเข้าประโยคเสียใหม่ดงันี ้
  ๑.  ส านวนไทยส านวนหนึง่คือ คางคกข้ึนวอ 
  ๒.  งู ๆ ปลา ๆ เป็นความสามารถพดูภาษาองักฤษของเขา 
  ๓.  ตอนนีใ้คร ๆ ก็มองว่าเขาท าตวัเป็นจระเข้ขวางคลอง หรือเขาท าตวัเป็นจระเข้ขวางคลองจน
ตอนนีใ้คร ๆ ก็มอง 
  ๔.  สามีภรรยาคู่นัน้หย่ากนัเสียแล้ว อยู่กนักน้หมอ้ไม่ทนัด าเลย 
  การรู้จักเรียบเรียงประโยคต่าง ๆ ด้วยการเรียงล าดบัค าให้แตกต่างกนั  จะช่วยให้การใช้ภาษาไม่
น่าเบือ่  มีรสชาติ และจดัเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ส าคญัประการหนึง่ของการใช้ภาษา 
  อย่างไรก็ตาม มีข้อควรค านงึในการเรียงค าเข้าประโยค เพื่อให้บรรลุผลสองประการ คือความยาว
ของประโยคและหน้าที่ของประโยค 
        ๒.๘.๑  ความยาวของประโยค  ประโยคจะแตกต่างกนัอยู่ที่ความสัน้ยาว  ประโยคจะยืด
ยาวออกไปได้ต่อเม่ือผู้พูดหรือผู้ เขียนเพิ่มรายละเอียดให้มากขึน้  อาจเกี่ยวกับสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์  
เวลา ต้นเหต ุหรืออาจเกี่ยวกบัผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นัน้ ๆ เป็นต้น  และอาจหาค ามาขยายนามหรือกริยาใน
ประโยค  ท าให้ประโยคยืดยาวขึน้ แต่ถ้าไม่ต้องการให้ประโยคยาวเกินไป ก็อาจแยกรายละเอียดไว้ในอีก
ประโยคหนึ่งหรือหลายประโยคก็ได้  เนื่องจากประโยคยิ่งยาว ยิ่งมีความซบัซ้อนมาก และท าให้ผู้อ่านจับ
ใจความส าคญัได้ยากขึน้ 
  ลองพิจารณาประโยคต่อไปนี ้
  ๑.  ประธาน กกต. ศิริธรรมนคร  ขนบตัรเลือกตัง้นับหม่ืนใบให้ส่วนกลางตรวจสอบบตัรปลอม  
ก่อนยื่นใบลาออก อ้างทนเสียงด่าขีโ้กงไม่ไหว 



๒๗ 
 

  ๒.  วงศ์เทวญัลงทนุขายที่บางส่วนและมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์คนัสดุท้าย  หวงัน าเงินมาปลุกโครงการ
ในฝัน... สร้างเวทีคอนเสิร์ตเล็ก ๆ กลางไร่คล้ายศูนย์วฒันธรรม  กว่าฝันนัน้จะเป็นจริง เขาคงต้องต่อสู้ดิน้
รนฝ่าอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบความเข้มแข็งอดทนเป็นระยะ ๆ ระหว่างทางฝัน... เขาฝันอะไรอีกมากมาย
หลายอย่าง  ฝันถงึกระทิง  ฝันถงึเขาแผงม้า  ฝันว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยผ่านเวทีคอนเสิร์ต 
  ประโยคที่ ๑  เป็นประโยคความรวม  ประกอบด้วยประโยคความเดียวสามประโยค  และมีสนัธาน 
“ก่อน”  เช่ือมประโยคเข้าด้วยกนั คือ 
 ประธาน กกต. ศิริธรรมนครขนบตัรเลือกตัง้นบัหมื่นใบให้ส่วนกลางตรวจสอบบตัรปลอม 
  ประธาน กกต. ศิริธรรมนครลาออก 
  ประธาน กกต. ศิริธรรมนครอ้างทนเสียงด่าขีโ้กงไม่ไหว 
 ประโยคที่ ๒  เป็นประโยคความซ้อน  ประกอบด้วยประโยคความรวมต่อไปนี ้
  ๒.๑  ประโยคความรวม คือ “วงศ์เทวญัลงทุนขายที่บางส่วนและมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์คนัสุดท้าย  
หวงัน าเงินมาปลุกโครงการในฝัน”  ใช้สนัธาน “และ”  มีบทขยายคือ “หวงัน าเงินมาปลุกโครงการในฝัน...
สร้างเวทีคอนเสิร์ตเล็ก ๆ กลางไร่คล้ายศนูย์วฒันธรรม”  ท าหน้าที่ขยายกริยา “ลงทนุขายที่...” 
  ๒.๒  ประโยคความรวม  แล้วรวมกบัประโยคความรวมประโยค ๒.๑ กลายเป็นประโยคความซ้อน  
ประโยคความรวมประโยคหลงัแสดงความสมัพนัธ์ที่ขดัแย้งกนั โดยใช้สนัธาน “กว่า” คือ “กว่าฝันนัน้จะเป็น
จริง เขาคงต้องต่อสู้ดิน้รนฝ่าอปุสรรคที่เข้ามาทดสอบความเข้มแข็งอดทนเป็นระยะ ๆ” 
  ๒.๓  ประโยคความรวม  “ระหว่างทางฝัน...เขาฝันอะไรอีกมากมายหลายอย่าง ฝันถึงกระทิง  ฝัน
ถงึเขาแผงม้า ฝันว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยผ่านเวทีคอนเสิร์ต”  ประโยคความรวมนีล้ะสนัธาน “และ” ไว้
ในฐานที่เข้าใจ  ซึง่แยกเป็นประโยคความเดียวได้สี่ประโยคดงันี ้
   ๑.  ระหว่างทางฝัน...เขาฝันถงึอะไรอีกมากมายหลายอย่าง 
   ๒.  (เขา)  ฝันถงึกระทิง 
   ๓.  (เขา) ฝันถงึเขาแผงม้า 
   ๔.  (เขา) ฝันว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยผ่านเวทีคอนเสิร์ต 
  เห็นได้ว่าการเขียนประโยคที่ยืดยาวและซบัซ้อนเกินไป ท าให้เข้าใจยาก แม้จะสามารถจับใจความ
ได้ก็ตาม  การเขียนที่ดีจึงไม่ควรมีประโยคที่ยืดยาวและซบัซ้อนเกินไป  มีหลกัการว่าประโยคความรวมและ
ประโยคความซ้อนที่ดี  ไม่ควรประกอบด้วยประโยคย่อยมากกว่าสองหรือสามประโยค 
        ๒.๘.๒  หน้าที่ของประโยค  ประโยคที่ใช้พดูหรือเขียนอาจพิจารณาได้ว่ามีหน้าที่ส าคญั
สองประการ คือ 
              ๑.  หน้าที่ของประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร แบ่งหน้าที่ได้เป็นสามประเภท  คือ
ประโยคแจ้งให้ทราบ ทัง้ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ เช่น นักศึกษาบางคนชอบเล่นไลน์มากกว่า
อ่านหนงัสือ  ถ้าคุณแม่ไม่อนุญาต ผมก็จะไม่ไปหาคุณพรุ่งนี ้ ประโยคถามให้ตอบ เช่น ใครไม่อยากเขียน



๒๘ 
 

งานวิชาการบ้าง  ประโยคบอกให้ท า เช่น  อย่าบอกนะว่าอาจารย์จะไม่เขียนงานวิชาการ  ประชาชนต้อง
เห็นแก่ความสงบของบ้านเมือง  ไม่เห็นแก่ความศรัทธาต่อบคุคล 
       ๒.  หน้าที่ของประโยคตามลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประโยค 
พิจารณาจากหน้าที่และวตัถุประสงค์ของประโยคในการสื่อความหมายให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ของผู้ เขียน 
แบง่เป็นสามประเภท ดงันี ้
                   ๒.๑  ประโยคที่มีหน้าที่อิสระ คือประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง  
ไม่ต้องอาศยัประโยคแวดล้อมประกอบ ประโยคประเภทนีท้ าหน้าที่ในการนิยาม  จ าแนก  กล่าวสรุปทัว่ไป 
อธิบาย รายงาน ระบแุละคาดการณ์  เช่น  “เสรีภาพของคนเรามกัแยกไม่ออกจากความรับผิดชอบ  ความ
หวาดกลัว  ความกังวล และความกระวนกระวายใจ   คนไม่น้อยจึงละทิง้เสรีภาพเพื่อขจัดความรู้สึก
ดงักล่าวเสีย”  (การจ าแนก) 
                    ๒.๒  ประโยคที่มีหน้าที่สมัพนัธ์กบับริบทของเนือ้เร่ือง  คือประโยคที่ต้องอาศยั
ข้อความแวดล้อมในเนือ้เร่ืองเป็นตวับ่งชีใ้จความส าคัญ หรือขยายรายละเอียดของความคิดให้เด่นชัดขึน้ 
จึงจะครบถ้วนสมบรูณ์ และสื่อความหมายตามวตัถปุระสงค์ได้ ประโยคประเภทนีท้ าหน้าที่ในการกล่าวอ้าง 
ยืนยัน การกระตุ้นจูงใจ การขยายความ การเสนอแนะเชิงวิจารณ์ การขยายตัวอย่างและการกล่าวนัย
สมมตุิฐาน  เช่น ประโยคเหล่านี ้

  ในโรงงานอตุสาหกรรม  ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างงานต่างชนิดกนั ท าให้ทกุฝ่ายต้อง
พึ่งกนั  หากคนงานทีจุ่ดหน่ึงมาสาย  คนงานที่เหลือจะป่ันป่วนไปหมด  งานหยดุไปแล้วที่จุดหน่ึง
ไม่สามารถสืบต่อไปได้  ความตรงต่อเวลาจึงส าคัญมากในโลกอุตสาหกรรมยิ่งกว่าโลก
เกษตรกรรม  นาฬิกาคือความส าคัญในชีวิตประจ าวัน  ลทัธิอตุสาหกรรมต้องการความพร้อม
เพรียงกนัย่ิงกว่าทีเ่คยมีมาก่อน 

 
  ประโยคข้างต้นเป็นประโยคที่มีหน้าที่สัมพันธ์กับบริบทของเนือ้เร่ือง  ท าหน้าที่กระตุ้ นจูงใจ  
ข้อความที่เป็นตวัเอนหนา คือประโยคแวดล้อมที่กระตุ้นจูงใจ 
                    ๒.๓  ประโยคที่มีหน้าที่แสดงปฏิสมัพนัธ์จากผู้ เขียน  เป็นประโยคหรือข้อความ
ที่แสดงความหมายตามนัยที่เป็นวัตถุประสงค์ของผู้ เขียน  อาจเป็นประโยคแสดงความรู้สึกหรือความ
คิดเห็นร่วมกบัผู้อ่าน ประโยคประเภทนีมี้หน้าที่กล่าวเชิงชีช้วน  กล่าวเชิงแนะน า  กล่าวเชิงถ่อมตน  กล่าว
เชิงท้อแท้ และกล่าวเชิงประเมินค่า  ตวัอย่างเช่น การกล่าวเชิงถ่อมตน 

  พ่อต้องออกตวัเสียก่อนว่า การได้พบอะไรเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยและผิวเผินน้ัน 
ย่อมจะผิดพลาดได้ง่าย เพราะฉะนัน้ เอาเป็นว่าความเหน็ต่อไปน้ีเป็นทัศนะส่วนตัวของพ่อก็
แล้วกัน  จะผิดหรือถูกประการใด ขออย่าได้ถือสาเลย (หนงัสือเรียนภาษาไทยทกัษะสื่อสาร ๑. 
๒๕๓๓ : ๑๐๐-๑๐๔) 



๒๙ 
 

  ข้อความตวัเอนหนาท าหน้าที่สื่อความหมายให้เข้าใจเจตนาด้านความรู้สกึของผู้ เขียน   
 
  ๒.๙  แนวปฏบิตัิการใช้โวหารให้เหมาะสม 
  การใช้โวหารหรือกระบวนความในการเขียนมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่าการเลือกใช้ค าและการ
เรียบเรียงค าเป็นประโยค  เนื่องจากประโยคต่าง ๆ จะเรียงร้อยเป็นกระบวนความหรือโวหารแต่ละประเภท 
แม้การเขียนเชิงวิชาการจะเน้นกระบวนความเชิงบรรยายหรือบรรยายโวหารมากกว่าโวหารประเภทอื่ น 
เพราะมีลกัษณะเป็นการอธิบายหรือบรรยายความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง
เป็นส าคญั  แต่ในการบรรยายความรู้หรืออธิบายแขนงวิชาการต่าง ๆ นัน้ ในบางบริบทก็มีความจ าเป็นต้อง
สอดแทรกกระบวนความหรือโวหารประเภทอื่น ๆ ประกอบ เพื่อให้เนือ้หาหรือสาระนัน้ ๆ มีความชัดเจน 
หรือครบถ้วนสมบรูณ์ยิ่ง ๆ ขึน้ 
  ค าว่า “โวหาร”  ในย่อหน้าต้น หมายถงึ “ถอ้ยค า, ชัน้เชิง หรือกระบวนแต่งหนงัสือหรือพูด, ถ้อยค า
เกินเหตผุล”  ในที่นีห้มายถงึ “ชัน้เชิงหรือกระบวนแต่งหนงัสือ” 
 
 ๒.๙.๑  ประเภทของโวหาร 
             ในด้านประเภทของโวหารมีการแบ่งตามลักษณะของกระบวนความเป็นห้าประเภท คือ 
บรรยายโวหาร  พรรณนาโวหาร  เทศนาโวหาร  สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร ดังจะกล่าวรายละเอียด
ต่อไป 
    ๑.  กระบวนความเชิงบรรยายหรือบรรยายโวหาร (Narration) 
     การบรรยายคือการอธิบายอย่างถ่ีถ้วน  หรือชัน้เชิงในการอธิบายเร่ืองราวอย่างถี่
ถ้วนตามความรู้และความคิดของผู้ เขียน  เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านได้รับความรู้เป็นส าคญั จึงมกัไม่แสดงความรู้สึก
ลงไปด้วย เช่น เล่าเร่ืองตามที่รู้เห็น  การเล่าประวัติบุคคล  สถานที่  การบรรยายอาจท าได้ทัง้บรรยาย
ตามล าดบัเหตุการณ์  และไม่ตามล าดับเหตุการณ์ (พรพรรณ  ธารานุมาศ ๒๕๑๘ : ๑๑๖  และ James 
A.W. Heffernan and John E. Lincoln. 1982 : 54 – 55.)  การบรรยายตามล าดบัเวลาจดัเป็นการบรรยาย
ที่ง่ายกว่า 
     หลักการและขัน้ตอนการเขียนกระบวนความเชิงบรรยาย ให้ใช้ภาษาง่ายๆ มี
ความรู้ที่จะบรรยายเป็นอย่างดี  กล่าวเร่ืองราวให้เหมาะกับเหตุการณ์และเวลา พิจารณาว่าเนือ้ความใด
ควรกล่าวเพียงสังเขป หรือต้องมีรายละเอียด แล้วเรียบเรียงความคิดให้ล าดับต่อเนื่องกันให้ตรงประเด็น
หรือตรงจุด  และยกตัวอย่างหรือข้อเปรียบเทียบเพื่อให้เร่ืองหรือเนือ้หาที่เขียนเด่นชัดยิ่งขึ น้  (ประสิทธ์ิ  
กาพย์กลอน. ๒๕๑๘ : ๑๒๗) 
  ตวัอย่างการใช้กระบวนความเชิงบรรยายหรือบรรยายโวหารในการเล่าเร่ือง 
 



๓๐ 
 

  กลบัมาในเร่ืองความจ าในวยัเด็กทีย่งัเล็กมากของผมอีกนิด 
  พีเ่ลี้ยงที่ชื่อ “แข”  คงจะเลี้ยงผมอยู่นานหลายปีเหมือนกนั เพราะจากในวยัที่ผม “ยงัถูก
นอนกล่อม”  จนถึงในวยัทีเ่ร่ิมจะเรียนเตรียมประถมฯ  พีเ่ลี้ยงแขก็ยงัเลี้ยงผมอยู่และก่อนที่คุณแม่
จะส่งผมไปเข้าประจ าอยู่ในชัน้ ป.๑ ทีโ่รงเรียนเขมะฯ อย่างทีเ่ล่าใหฟั้งไปแล้ว  ผมถูกส่งไปเรียนชัน้
เตรียม ป.๑ ก่อนแล้ว ๑ ปี ทีโ่รงเรียนประสานอกัษร พีเ่ลี้ยงแขก็ไปคอยเฝ้าอยู่ด้วย ในขณะที่อยู่ใน
โรงเรียนจนกว่าโรงเรียนจะเลิกแล้วเอากลบับ้าน  ส่วนเวลาไปเรียนในตอนเช้าก็ไปส่งที่โรงเรียน 
พร้อมทัง้ห้ิวป่ินโตอาหารกลางวนัไปใหผ้มดว้ยพีเ่ลี้ยงแขจะไปจากผมเมือ่ไหร่ผมจ าไม่ได้  รู้แต่เพียง
ว่าเมือ่ผมไปอยู่โรงเรียนเขมะสิริอนสุรณ์ในชัน้ ป.๑ แล้ว เมื่อกลบัมาบ้าน ผมไม่เห็นพีเ่ลี้ยงแขแล้ว 
แต่น้าสายยังคงอยู่ เพราะท่านเป็นน้องสาวแท้ ๆ ของคุณแม่ผม  และอยู่กับคุณแม่มาตลอด  
จนกระทัง่ผมมาเรียนชัน้ ป.๔ นัน่แหละ นา้สายจึงแยกไปอยู่ทีอื่น่  (“พนมเทียน”. ๒๕๕๗ : ๓๓.) 

 
  ตวัอย่างนีเ้ป็นการเล่าเร่ืองถึงเหตุการณ์ตอนเป็นเด็กเล็กในช่วงหนึ่ง  โดยเรียงตามล าดบัเวลา ใน
การเขียนเชิงวิชาการ ผู้ เขียนก็ใช้วิธีการเดียวกนันีบ้รรยายหรืออธิบายเรียงล าดบัตามเนือ้หาหรือเร่ืองราวที่
ได้จัดหัวข้อตามประเด็นต่าง ๆ ตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง  เพื่อป้องกันมิให้บรรยายหรืออธิบาย
เนือ้หาสบัสน วกวนไปมา 
          ๒.  กระบวนความเชิงพรรณนาหรือพรรณนาโวหาร (Description) 
    มีนกัวิชาการให้ความเห็นว่ากระบวนความเชิงพรรณนาหรือพรรณนาโวหาร คือ 
การเขียนเป็นท านองร าพนั  กล่าวถงึสิ่งที่พบเห็นอย่างพิสดาร มกัแทรกความรู้สกึของผู้ เขียนไว้ด้วย  เหมาะ
ที่จะใช้ส าหรับกล่าวชมความงาม  เขียนสดุดีคุณความดี เขียนเพื่อให้เกิดความรู้สึก เกิดมโนภาพ  มกัปรุง
ถ้อยค าให้มีรสชาติยิ่งขึน้ พยายามวาดภาพให้ผู้ อ่านรู้สึกเสมือนว่าได้อยู่ในสถานที่นัน้ๆ ซึ่งผู้ เขียนควรรู้
หลักการพรรณนาลักษณะส่วนรวมและลักษณะส่วนย่อย และแสดงความรู้สึกประกอบ  (สุธิวงศ์  พงศ์
ไพบลูย์. ๒๕๒๒ : ๗๑.) 
    การกล่าวเช่นนีมิ้ได้หมายความว่ากระบวนความเชิงพรรณนาหรือพรรณนาโวหาร 
จะจ ากดัใช้เฉพาะในเร่ืองอ่านเล่นหรือบนัเทิงคดีเท่านัน้  แต่มีความส าคญัต่อการเขียนสารคดีด้วย  เพราะ
เป็นการเขียนเชิงพรรณนาเร่ืองราวที่เป็นจริง  เป็นการเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าความบนัเทิง  เหนืออื่นใด 
ข้อเขียนนัน้ ๆ ต้องชดัเจนและถกูต้อง  จึงมีลกัษณะเป็นงานเป็นการและค่อนข้างเป็นวิชาการ  ซึ่งต้องการ
อธิบายง่าย ๆ ส าหรับบคุคลทัว่ ๆ ไป  (เดวิด บ.ี วูดเวิร์ด. ๒๕๒๖ : ๑๓๒ – ๑๓๓)  หมายความว่าการเขียน
ในเชิงวิชาการก็จ าเป็นต้องใช้กระบวนความเชิงพรรณนาหรือพรรณนาโวหารในบางครัง้  ในบริบทและใน
เนือ้หาที่เหมาะสมด้วย 
  ตวัอย่างการใช้กระบวนความเชิงพรรณนาหรือพรรณนาโวหาร ในสารคดีชีวประวตัิ 
 



๓๑ 
 

  เท่าที่ฉนัจ าได้  แม่ชอบคุยกบันก ที่ด้านหลงับ้านมีเฉลียงซ่ึงพวกผู้หญิงใช้ที่เป็นที่รวมตวั
กนั  เรารู้ดีว่าความหิวเป็นเช่นไร  แม่จึงมกัท าอาหารไวม้ากเป็นพิเศษ  เพือ่แจกจ่ายให้ครอบครัวที่
ยากจน และถา้มีเหลือแม่จะใหน้กกิน  ในพชัโต เราชอบร้องเพลงตาปายซ่ึงเป็นกลอนพืน้บ้านของ
ชาวพชัตนุ ความยาว ๒ บรรทดั ตอนที่แม่โปรยข้าวให้นก  แม่จะร้องเพลงไปด้วย “อย่าฆ่าพิราบ
ในสวน คณุฆ่าไปหน่ึงทีเ่หลือจะไม่บินมาอีก” 
  ฉนัชอบนัง่บนดาดฟ้า  เหม่อมองเทือกเขาและจินตนาการ ภูเขาสูงที่สดุคือภูเขาอีลุมที่มี
รูปทรงเหมือนพีระมิด ส าหรับพวกเรามนัเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ สูงมากจนมีปยุเมฆคล้องเป็นสร้อยคอ
อยู่ตลอด  แมแ้ต่ในหนา้ร้อนก็ยงัมีหิมะหนาวเหน็บ... 
  จากดาดฟ้า ฉนัเห็นเทือกเขาเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในฤดูใบไม้ร่วง  ลมเย็น ๆ จะโชยพดั
มา ส่วนฤดูหนาวทกุส่ิงจะขาวโพลนด้วยหิมะ  แท่งน ้าแข็งห้อยย้อยลงมาจากดาดฟ้าเหมือนกริช  
พวกเราชอบหกัมนัเล่น  พวกเราว่ิงเล่นไปรอบ ๆ ป้ันตุ๊กตาหิมะ  หมีหิมะ  และไล่คว้าเกล็ดหิมะ  
เมือ่ฤดูใบไมผ้ลิมาถึง  สวตัจะกลายเป็นสีเขียวขจี  ดอกยูคาลิปตสัปลิวเข้าบา้น  เกาะตามที่ต่าง ๆ 
จนขาวไปหมด  สายลมหอบเอากล่ินเขียวของนาข้าวมาด้วย  ฉนัเกิดในฤดูร้อน ซ่ึงบางทีอาจเป็น
เหตผุลว่าท าไมฉนัจึงชอบช่วงเวลานีข้องปี  แมว้่าหนา้ร้อนของบิงโกราจะร้อนและแหง้  และล าธาร
ทีค่นโยนขยะท้ิงใส่จนส่งกล่ินเหม็น  (มาลาลา ยูซฟัไซ. ๒๕๕๗ : ๒๔-๒๕) 
 

  สารคดีข้างต้นเป็นสารคดีชีวประวัติประเภทอัตชีวประวัติของ มาลาลา ยูซัฟไซ เด็กสาวชาว
ปากีสถานผู้ได้รับรางวลัโนเบล  สาขาสนัติภาพในปี ๒๕๕๗  ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง ๑๗ ปี เป็นข้อความที่
กล่าวถงึสภาพบ้านเกิดด้วยการบรรยายและสอดแทรกความรู้สกึ อารมณ์และจินตนาการลงไปด้วย  ผู้อ่าน
สามารถมองเห็นภาพสถานที่และบรรยากาศต่าง ๆ  วาดภาพตามการบรรยายและพรรณนาของผู้ เขียน  
และน่าจะเกิดความรู้สกึคล้อยตาม พลอยได้กลิ่นต่าง ๆ ทัง้กลิ่นดอกยูคาลิปตสั  กลิ่นนาข้าวและกลิ่นขยะ  
นอกจากภาพเด็กหญิงเล็ก ๆ พากนัเล่นหิมะในฤดหูนาวอย่างสนกุสนาน 

  ๓. กระบวนความโน้มน้าวใจ (Persuasion) 
   การโน้มน้าวใจหรือชักจูงใจ เป็นการเขียนที่ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจ
หลายเร่ือง โดยเฉพาะต้องใช้จิตวิทยาประกอบ วตัถุประสงค์ของการโน้มน้าวใจคือการท าให้ใครท าอะไร
บางอย่าง หรือท าให้ผู้คนเต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิดจิตใจของเขา ในประเด็นนีก้ารโฆษณาจัดเป็นการโน้ม
น้าวใจที่ธรรมดาที่สดุ รวมทัง้การโต้วาที (James A.W. Heffernan and John E. Lincoln. 1982: 235) 
   ตามวตัถปุระสงค์ของการโน้มน้าวใจข้างต้น เห็นได้ว่ามีลกัษณะเช่นเดียวกบัการ
ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ รวมทัง้การให้ข้อคิดเห็นในเชิงสั่งสอน เป็นคติเตือนใจผู้ อื่น หรือที่เรียกว่า
กระบวนความหรือโวหารเชิงเทศนา หรือเทศนาโวหารนัน่เอง ในการใช้กระบวนความประเภทนีจ้ะต้องใช้
เหตผุลประกอบให้น่าเช่ือถือ เพื่อผู้ รับสารจะได้เห็นจริงและเห็นคล้อยตาม และควรใช้กระบวนความอื่นๆ 



๓๒ 
 

ประกอบเพื่อให้น่าสนใจและติดตาม โดยเฉพาะการยกตัวอย่างและการเปรียบเทียบที่ชัดเจน จะช่วย
ส่งเสริมให้การใช้เทศนาโวหารหรือกระบวนความโน้มน้าวใจประสบความส าเร็จมากขึน้ 
 ตวัอย่างกระบวนความโน้มน้าวใจหรือเทศนาโวหารที่น่าสนใจ เหมาะแก่การศึกษาและพิจารณา
ถึงคุณค่าอย่างยิ่ง ได้แก่บรรดาพระบรมราโชวาทและพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
พระราโชวาทของพระบรมวงศานวุงศ์ในวโรกาสต่างๆ ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้
 

ค าว่า พอสมควร นัน้ เป็นหัวใจของประชาธิปไตย เพราะว่าการเลือกตัง้ก็ตาม หรือ
การถกเถียงอะไรทกุส่ิงทกุอย่างก็ตาม ตอ้งไดผ้ลพอสมควรทัง้นัน้ ถา้ไม่ได้ผลพอสมควร ได้ผลร้อย
เปอร์เซ็นต์ เชื่อได้ เพราะทกุคนมีผลประโยชน์มีความต้องการแตกต่างกนั และก็มีเสรีภาพ ความ
แตกต่างนัน้อาจท าให้เบียดเบียนกนัได้ ก็ต้องมีผลพอสมควร จึงจะมีความสงบเรียบร้อย มีความ
เงียบสงบ แต่ถา้แต่ละคนเห็นแก่ตวั มีแต่จะเอาผลเต็มที่ส าหรับตวั เชื่อว่าอีกคนหน่ึงเขาเดือดร้อน 
ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสงัคมของชาติ อยู่ที่แต่ละคนมีความสขุพอสมควร จะได้ไม่
เบียดเบียนกนัอย่างเปิดเผย ก็หมายความว่าทกุคนก็ต้องร่วมมือช่วยกนัท า ตวัใครตวัมนัก็ไม่ได้ ก็
ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันท า ผู้ที่มีความคิดความรู้ก็ควรที่จะคิดให้มากหน่อย แล้วก็
พยายามทีจ่ะจดัการหรือท าใหเ้ปลี่ยนแปลงในทางทีดี่พอสมควร 

หลกัส าคญัของประชาธิปไตยแบบนี ้อาจไม่ใช่หลกัของประชาธิปไตยของอเมริกาหรือของ
องักฤษ หรือของฝรั่งเศส หรือของจีนแดง พวกนัน้ทกุฝ่ายเขามีหลกัประชาธิปไตยทัง้นัน้ เขาเป็น 
Democracy ทัง้นั้น บางทีทางกลุ่มฝ่ายแดง ฝ่ายคอมมิวนิสต์ เขาเรียกว่าประชาธิปไตยของ
ประชาชน ส่วนอีกฝ่ายเขาก็เรียกว่าประชาธิปไตย เสรีประชาธิปไตย แต่เร่ืองอะไรก็ตามเราก็อาจ
ไม่จ าเป็นทีจ่ะเอาอย่างเขาก็ได้ ประชาธิปไตยน้ันที่แท้ก็คือประเทศที่มีประชาชนมีความคิด 
มีความพิจารณาที่รอบคอบเพื่อให้บ้านเมืองม่ันคง ให้บ้านเมืองอยู่ โดยไม่เบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน แล้วก็เช่ือว่ามีทางทีจ่ะปฏบัิติได้ โดยเฉพาะเมืองไทย... (วิลาศ  มณีวติั. ๒๕๕๓: 
๕๘-๕๙) 

  
กระบวนความข้างต้นมีลกัษณะเป็นกระบวนความโน้มน้าวใจหรือเทศนาโวหาร พิจารณาได้จาก

วัตถุประสงค์ที่มุ่งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเกี่ยวกับเ ร่ืองประชาธิปไตย ที่ต้องยึดหลัก 
“พอสมควร” ถือ เป็นหวัใจของประชาธิปไตย จะต้องไม่ยดึผลประโยชน์ส่วนตวั ท าให้เกิดการเบียดเบียนกนั 
ซึง่เข้าลกัษณะมีความพอเพียง ทรงให้ข้อคิดต่อไปว่า ไม่ว่าประเทศใดต่างก็อ้างว่ามีประชาธิปไตยกนัทัง้นัน้ 
แต่หลกัการส าคญั “ประชาธิปไตยที่แท้ก็คือประเทศที่มีประชาชนมีความคิด มีความพิจารณาที่รอบคอบ
เพือ่ใหบ้า้นเมืองมัน่คง ใหบ้า้นเมืองอยู่ไดโ้ดยไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั” 



๓๓ 
 

แม้พระราชด ารัสข้างต้นจะพระราชทานแก่อาจารย์และนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือ
วนัที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๑ แต่สาระส าคญัที่ปรากฏในพระราชด ารัสก็ยงัคงทนัสมยั เหมาะสมที่จะอญั เชิญ
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้ได้ตระหนักรู้ถึง “ประชาธิปไตยตามพอสมควรหรือ
ประชาธิปไตยพอเพียง” และ ”ประชาธิปไตยที่แท้” เพื่อจะได้เห็นถึงโทษของประชาธิปไตยที่เกินสมควร 
ประชาธิปไตยจอมปลอมที่ปรากฏในประเทศไทยมาตลอดกว่า ๘๒ ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จาก “ระบอบราชาธิปไตย” มาเป็น “ประชาธิปไตย” 

   ๔. กระบวนความยกตัวอย่างหรือสาธกโวหาร (Illustration) 
ค าว่า “สาธก” แปลว่ายกตวัอย่างมาอ้างให้เห็น ดงันัน้สาธกโวหาร จึงหมายถึงส านวนเขียนหรือ

กระบวนความที่มีการยกตวัอย่างมาอ้างให้เห็น ส่วนค าว่า “สาธิต” คือ แสดงตวัอย่าง เช่น สาธิตการสอน 
สาธิตการท าขนม และหมายถงึ สถานที่ที่แสดงเป็นตวัอย่าง เช่น แปลงสาธิต โรงเรียนสาธิต เป็นต้น 

การยกตวัอย่างมาอ้างให้เห็นอาจเป็นอทุาหรณ์ คติสอนใจ นิทานต่างๆ จากชาดก นิทานอีสป หรือ
แหล่งข้อมลูประเภทต านาน วรรณคดี และอื่นๆ  ตวัอย่างต่างๆ ที่ยกขึน้มาอ้างเพื่อประกอบเนือ้หาส่วนมาก
มักจะยกตามหลังการใช้กระบวนความโน้มน้าวใจหรือเทศนาโวหาร คือสาธกโวหารมักมีเทศนาโวหาร
น าหน้า เพื่อปพูืน้เป็นประเด็นหลกั ผู้ เขียนจึงมกัขึน้ต้นด้วยย่อหน้าที่เป็นข้อสมมตุิหรือประเด็นเกี่ยวกบัเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งก่อน แล้งจึงขยายให้ผู้ อ่านเข้าใจความคิดหลกัที่จะกล่าวถึงต่อไป หลงัจากนัน้จึงยกตวัอย่าง
ประกอบ ตัวอย่างที่ยกขึน้มาอ้างนัน้อาจเรียงตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง ตามล าดับเวลาที่เกิด
เหตกุารณ์ก่อนหลงั หรืออาจเรียงตามความใกล้ไกลของสถานที่ก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม การยกตัวอย่างในกระบวนความประเภทนีก้็ควรมีข้อค านึงบางประการ เพื่อให้
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ดี กล่าวคือ ตวัอย่างที่ยกมาประกอบเร่ืองราวต้องสอดคล้องหรือเข้ากบัเร่ือง
นัน้ๆ ควรเป็นเร่ืองจริงหรือเร่ืองใกล้ตวั สามารถพิสจูน์ได้ด้วยเหตผุล มีความชัดเจน น่าสนใจ สมเหตุสมผล 
และประการส าคัญควรยกตัวอย่างเท่าที่จ าเป็น เร่ืองราวที่เข้าใจกันแล้วไม่ควรยกตัวอย่างประกอบให้
เสียเวลา (สธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย์. ๒๕๒๒: ๑๓๐) 

ตวัอย่างการใช้กระบวนความยกตวัอย่างหรือสาธกโวหาร 
 
๓. ให้ความจริง 

คนตะวันออกกล่าวว่าเงื่อนไขพื้นฐานของงานศิลปะ มี ๓ ประการ คือ มีความดี 
(goodness) ความงาม (beauty) และความจริง (truth) หนงัสือดีก็นบัว่าเป็นงานศิลปะอย่างหน่ึง 
จึงควรน าเสนอความงาม ความดี และความจริงให้ประจักษ์แก่ผู้อ่าน หนงัสือดีย่อมเปิดเผยให้
ผูอ้่านไดร้ับทราบความจริงของสงัคมและแก่นแท้ของชีวิต ในขณะที่หนงัสือเลวมกับิดเบือน ปิดง า
ใหภ้าพบิดเบีย้วของสงัคม และไม่ชี้ใหเ้ห็นความจริงของชีวิต ความจริงในที่นี้ ไม่ได้หมายความถึง
ข้อเท็จจริงของเหตกุารณ์หรือเร่ืองราวเท่านัน้ เพราะอนัทีจ่ริงข้อเท็จจริงก็เป็นเพียง “วตัถดิุบ” อย่าง



๓๔ 
 

หน่ึงที่นกัเขียนจะต้องคัดเลือกจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่หลากหลาย เหมือนอย่างที่แม็กซิม กอร์กี ้
นกัเขียนชาวรัสเซีย เคยกล่าวไว้ว่า “อย่าเอาขนไก่ผดักบัเนื้อไก่” นอกจากคดัเลือกข้อเท็จจริงแล้ว 
ผูเ้ขียนยงัตอ้งน าไปย่อยเสียก่อน แล้วกลัน่กรองเอาแต่เนือ้แทม้าหล่อหลอมเป็น “ความจริง” หรือที่
แม็กซิม กอร์กี้ เรียกว่า “ความเป็นจริงที่จริงแท้” (Actual Real) ความเป็นจริงที่จริงแท้นี้ จึง
หมายถึงสจัจะแห่งโลกและชีวิต เป็นความจริงที่เน้นอกาลิโก คือไม่ข้ึนกบักาลเวลา เป็นสากล คือ
ไม่ผูกติดอยู่กับกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือวัฒนธรรมใดวฒันธรรมหน่ึง (ร่ืนฤทยั  สจัจพนัธุ์ . 
๒๕๔๔: ๒๒-๒๓) 
 
ตวัอย่างข้างต้นเป็นกระบวนความยกตัวอย่างหรือสาธกโวหาร เพื่อให้ประเด็นที่ว่าด้วยเงื่อนไข

พืน้ฐานของงานศิลปะในส่วนที่เป็น “ความจริง” ชัดเจนยิ่งขึน้ ผู้ เขียนจึงยกค ากล่าวของแม็กซิม  กอร์กี ้
นักเขียนชาวรัสเซีย มาเป็นตัวอย่างสนับสนุนให้มีน า้หนักน่าเช่ือถือ นอกจากยกตัวอย่างค ากล่ าวของ 
แม็กซิม กอร์กี ้ยงัยกข้อสรุปของนกัเขียนไทยอย่าง นิคม  รายวา และพระด ารัสของพระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน
นราธิป พงศ์ประพนัธ์ มาเป็นตวัอย่างประกอบเพิ่มเติมด้วย 

   ๕. กระบวนความเปรียบเทยีบหรืออุปมาโวหาร (Comparision) 
กระบวนความประเภทนี ้เป็นการเขียนที่ยกข้อความมาเปรียบเทียบ เพื่อให้สิ่งที่กล่าวถึงมีความ

ชดัเจนยิ่งขึน้ สิ่งที่ยกขึน้มาส าหรับเปรียบเทียบ เรียกว่า “อปุไมย” ส่วนที่น ามาเปรียบเทียบ เรียกว่า “อปุมา” 
ซึง่มกัเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ตามธรรมดาและธรรมชาติ 

การเปรียบเทียบมีสองลกัษณะ ลกัษณะแรกมีค าเปรียบเทียบหรือค าอุปมาปรากฏอยู่ เช่น เหมือน 
เสมือน ดั่ง ดงั ดุจ เสมอ ปาน ราวกับ ยังกับ เป็นต้น และอีกลักษณะหนึ่งไม่ปรากฏค าเปรียบเทียบ การ
เปรียบเทียบลกัษณะแรก เช่นข้อความที่ว่า “ธรรมดาภรรยาอปุมาเหมือนอย่างเสื้อผ้า ขาดแลหายแล้วก็หา
ได ้พีน่อ้งเหมือนแขนซ้ายขวา ขาดแล้วยากที่จะต่อได้” เป็นข้อความที่ปรากฏในพงศาวดารจีนเร่ือง “สาม
ก๊ก” มีลักษณะเป็นอุปมาโวหารลักษณะแรก คือมีค าเปรียบเทียบว่า “อุปมา” และค า “เหมือน” ในที่นี ้
“ภรรยา” และ “พีน่อ้ง” เป็นอปุไมย ส่วน “เสือ้ผา้” และ “แขนซ้ายขวา” เป็นอปุมา 

ตวัอย่างกระบวนความเปรียบเทียบที่ไม่ปรากฏค าเปรียบเทียบ 
 

การทีภ่าษาไทยถ่ินใตต้่างจากภาษาไทยถ่ินอืน่ๆ ก็เพราะภาษาไทยถ่ินใตไ้ดร้ับอิทธิพลจาก
ภาษาต่างๆ ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย เช่น ภาษามาเลย์ ภาษาทมิฬ และภาษาอื่นๆ ใน
ตระกูลออสโตรนีเซียน ภาษาไทยถ่ินเหลือมีลักษณะเฉพาะ เพราะได้ยืมหลายลักษณะจาก
ภาษาจีน ภาษาชาวเขา และภาษาตระกูลอื่นๆ ในบริเวณภาคเหนือ ส่วนภาษาไทยถ่ินภาคอีสาน
นัน้ เป็นที่ยอมรับว่ามีลกัษณะเด่นอยู่มาก เหตผุลที่อธิบายข้อเท็จจริงนี้ก็ คือ ภาษาไทยถ่ินอีสาน
ไดร้ับอิทธิพลอย่างมากจากภาษาตระกูลมอญ-เขมร 



๓๕ 
 

ในทางกลบักนั ภาษาเขมรถ่ินไทย ภาษามาเลย์ถ่ินไทย และภาษาจีต่างๆ ที่พูดในประเทศ
ไทย ย่อมมีลกัษณะต่างจากภาษาเขมรในประเทศกมัพูชา ภาษามาเลย์ในประเทศมาเลเซีย และ
ภาษาจีนในประเทศจีนตามล าดบั ทัง้นีเ้พราะภาษาถ่ินของภาษาเหล่านีใ้ช้พดูในประเทศไทยมาช้า
นาน จนไดซึ้มซบัอิทธิพลจากภาษาไทยเข้าไปจนท าใหแ้ตกต่างจากภาษาแหล่งเดิมของตน (อมรา  
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์. ๒๕๔๒: ๑๑๑) 

 
กระบวนความข้างต้นกล่าวถงึลกัษณะของภาษาถิ่นต่างๆ ในประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกนั ว่า

สาเหตทุี่ท าให้ภาษาถิ่นแต่ละถิ่นมีความแตกต่างกนัเพราะเหตุใด ในขณะเดียวกนัก็เปรียบเทียบกบัภาษา
เขมร ภาษามาเลย์ และภาษาจีนที่ใช้พดูกนัในประเทศไทย ก็มีความแตกต่างจากภาษาเขมร ภาษามาเลย์
และภาษาจีนที่พดูกนัในประเทศนัน้ๆ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยนัน่เอง 

การเขียนเชิงวิชาการจึงจ าเป็นต้องใช้กระบวนความหรือโวหารประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม 
ทัง้โวหารเชิงบรรยาย โวหารเชิงพรรณนา โวหารโน้มน้าวใจหรือเทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร 
ดงักล่าวแล้ว 

 

๓. สรุป 
การเขียนเชิงวิชาการมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ และมีรูปแบบแตกต่างไปตาม

ประเภทของการเขียนเชิงวิชาการนัน้ๆ เช่น ต ารา หนังสื อวิชาการ บทความทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน รายงานทางวิชาการ เป็นต้น ลกัษณะส าคญัประการหนึ่งของการเขียน
เชิงวิชาการก็คือมีการใช้ภาษาเชิงวิชาการ 

ส าหรับการใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการ ควรท าความเข้าใจกบัความหมายของภาษา ประเภท
ของภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งมีสามประเภท คือ ภาษาถิ่น ภาษาเฉพาะวงการ ภาษาเฉพาะกลุ่ม 
หน้าที่ของภาษาก็คือการถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาตามลกัษณะของสื่อ และภาษาตามลกัษณะของ
เนือ้หาในการสื่อสาร  และมีรูปแบบการถ่ายทอดความคิดตามวตัถุประสงค์ของผู้ถ่ายทอดเป็นห้ารูปแบบ 
คือ บอกเล่าข้อเท็จจริง สร้างความเช่ือหรือแสดงความคิดเห็น บอกความเปรียบเทียบ บอกความหมาย 
และบอกอารมณ์ 

ลกัษณะของภาษาวิชาการที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเขียนเชิงวิชาการนัน้ ประกอบด้วยการใช้ภาษา
แบบแผน การใช้ภาษาวิชาการ การใช้ศพัท์วิชาการและการใช้ศพัท์เฉพาะวิชา 

ส่วนแนวปฏิบตัิการใช้ค าให้มีประสิทธิผล มีข้อควรค านงึคือใช้ค าให้ตรงความหมายและชัดเจน ใช้
ค าให้ถูกต้องตามประเภทของค า ใช้ค าให้เหมาะสมกับประเภทของการเขียน ใช้ค าให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา ใช้ค าพงัเพย ค าคม สุภาษิต และส านวนประกอบให้เหมาะสม นอกจากนีค้วรใช้ค าให้หลากหลาย 



๓๖ 
 

ไม่ใช้ค าซ า้ๆ กันในบริบทเดียวกัน ไม่ใช้ค าภาษาถิ่น ค าเฉพาะวงการ และค าเฉพาะกลุ่มโดยไม่จ าเป็น 
รวมทัง้ไม่ใช้ค าสองแง่สองง่าม และค าหยาบคาย ตลอดจนไม่ใช้ค าย่อและอกัษรย่ออย่างฟุ่ มเฟือย 

ในส่วนของแนวปฏิบตัิการเขียนประโยคให้บรรลุผล ควรท าความเข้าใจกบัโครงสร้างและประเภท
ของประโยค ความยาวของประโยคและหน้าที่ของประโยคซึ่งมีหน้าที่ส าคญัสองประการ คือ หน้าที่ของ
ประโยคตามเจตนาของผู้ สื่อสาร และหน้าที่ของประโยคตามลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประโยค 

ส าหรับแนวปฏิบตัิการใช้โวหารในการเขียนให้เหมาะสม ประกอบด้วยการใช้โวหารหรือกระบวน
ความห้าประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร กระบวนความโน้มน้าวใจหรือเทศนาโวหาร กระบวน
ความยกตวัอย่างหรือสาธกโวหาร และกระบวนความเปรียบเทียบหรืออปุมาโวหาร 
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