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ค าน า 

 
  ในยุคของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ท าให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล องค์กร และสถาบัน ล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์ (Image) ทั้งสิ้น ดังนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบองค์กร สถาบัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร และขั้นตอนการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก ได้อย่างถูกต้องตามกาละและเทศะ  
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  การพูดเสียงตามสายนั้น หากมิได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่าย หรือเป็น
เรื่องธรรมดา แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงจะพบว่าขั้นตอนการด าเนินการมีมากมาย และเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
ไม่ตั้งใจ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสนอแนะ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติงานด้าน 
“การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย” อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
“นักประชาสัมพันธ์” ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ  ตลอดจนภาพลักษณ์องค์กรได้เป็นอย่างดี กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงได้จัดท า “คู่มือการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่าง
สร้างสรรค”์ ขึ้น เพื่อให้ผู้ศึกษาคู่มือมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของเสียงตามสาย วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
องค์ประกอบของการสื่อสาร ข้อแนะน าการใช้ภาษาเพ่ือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เทคนิคใน
การเป็นผู้ประกาศเสียงตามสาย เทคนิคการใช้ไมโครโฟน การอ่านออกเสียง ลีลาของการประกาศ การฝึก
ปฏิบัติส าหรับการเป็นผู้ประกาศท่ีดี การใช้ภาษาในการพูด ข้อดีและข้อเสียของสื่อเสียงตามสาย 
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ความหมายของเสียงตามสาย 
  

  เสียงตามสาย (sound public address) หรือ (digital sound matrix public address system) 
หมายถึง สื่อเฉพาะกิจที่มีลักษณะกึ่งกลางระหว่างสื่อวิทยุและสื่อบุคคล ระบบการผลิตสื่อเสียงตามสายมี
ศูนย์กลางการแพร่เสียงผ่านสายไปสู่ล าโพงขยายเสียงไปยังผู้รับสารมีอาณาเขตการกระจายเสียงจ ากัดเฉพาะที่
ใดที่หนึ่ง รูปแบบการจัดรายการสดครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ขนาดเล็กมี ระยะเวลาในการท าสั้นลงทุนต่ าการผลิต
เนื้อหาแบ่งรายการเป็นช่วงเน้นความบันเทิง ประกาศคนหาย ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร เพ่ือประโยชน์
สาธารณะจุดมุ่งหมายหลักของสื่อเสียงตามสาย คือ เพ่ือต้องการให้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความบันเทิงโดยการ
แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางสื่อในรูปแบบเสียงผ่านไปตามสายเพ่ือตอบสนองการรับรู้ของผู้ฟังเฉพาะกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากหอกระจายข่าว 

 
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

การประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายในองค์กรทราบถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน  องค์การ  สถาบัน กลุ่ม ในบางหน่วยงาน 
จะต้องมีบุคลากรที่คอยท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ เตือน (เข้างาน, ออกงาน) ให้ตรงเวลา ประจ าสม่ าเสมอ 
โดยข้อมูลการประกาศในรูปแบบของเสียง 

 
องค์ประกอบของการสื่อสาร  การติดต่อสื่อสารมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
 1. ผู้ส่งสาร (Sender) คือ ผู้ที่เริ่มต้นกระบวนการสื่อสาร อาจจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือ
สถาบันก็ได ้
 2. ข่าวสาร (Message) คือ เนื้อหาสาระที่ผู้ส่งสารต้องการส่ง ซึ่งเนื้อหาสาระดังกล่าวนี้สามารถสื่อ
ความหมาย หรือตีความหมายให้เกิดความเข้าใจได้ 
 3. สื่อ หรือ ช่องทาง (Media or Channel) คือ หนทางหรือวิถีทางที่จะน าเอาข่าวสารจากผู้ส่งสารไป
ยังผู้รับ หากปราศจากสื่อหรือ ช่องทางแล้ว ข่าวสารก็ไม่อาจไปถึงผู้รับได้ ช่องทางในการสื่อสารมีมากมาย ใน
ที่นี้คือการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายนั่นเอง  
 4. ผู้รับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการสื่อสาร และเป็นจุดหมาย
ปลายทางของ การสื่อสาร โดยเป็นผู้รับข่าวสารที่ผู้ส่งสารส่งมาให้โดยผ่านทางสื่อหรือช่องทาง ผู้รับสารจึงเป็น
ผู้ที่ผู้ส่งสาร พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจตามที่ผู้ส่งสารประสงค์หรือปรารถนาในการสื่อสาร 
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ข้อแนะน าการใช้ภาษาเพื่อการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
 

1. เขียนด้วยภาษาแบบการสนทนาหรือพูดคุยกัน ไม่จ าเป็นต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทุกประการ  
2. ใช้ค าที่ผู้ฟังคุ้นเคย เมื่อฟังแล้วเข้าใจและเกิดภาพพจน์ที่ชัดเจน  
3. ใช้ประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่ยืดยาว ไม่วกวน ชัดเจน เข้าใจได้ทันที  
4. เลี่ยงประโยคยาว ๆ ที่เต็มไปด้วยค าเชื่อมต่าง ๆ เช่น ค าว่า ….. ที่ ซึ่ง หรือ กับ ต่อ เพราะท าให้

ประโยคเยิ่นเย้อ จนไม่รู้ว่าความส าคัญของประโยคนั้นอยู่ตรงไหน  
5. ใช้ประโยคบอกเล่าให้มากกว่าประโยคปฏิเสธ  
6. เลี่ยงการใช้ค าที่มีเสียงท าให้ลิ้นพันกันเวลาเปล่งเสียง เช่น ค าที่มีเสียงคล้ายกัน ค าซ้ าในประโยค

เดียวกัน ค าท่ีมีอักษรซ้ ากันหรือการเล่นค าอ่ืน ๆ  
7. ใช้ภาษาที่บรรยายให้เกิดภาพหรือจินตนาการ เช่น การบอกล าดับขั้นตอนว่าอะไรก่อนอะไรหลัง 

การบอกสีสัน การบอกต าแหน่ง การใช้ภาษาเปรียบเทียบ เป็นต้น  
8. ประโยคแต่ละประโยค ควรมีแนวความคิดเดียว ควรเป็นประโยคสั้น ๆ มีความหมายจบในประโยค

นั้นและให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ เมือ่ขึ้นประเด็นหรือเนื้อหาใหม่ การย่อหน้า คือ การแสดงให้ทราบว่า ความคิดส าคัญ
หรือตอนใหม่กาลังเริ่มข้ึน ย่อหน้าหนึ่ง ๆ ต้องพูดถึงเรื่อง ๆ เดียวเท่านั้น  

9. อย่ายัดเยียดความคิดมากเกินไป  
10. ควรยกตัวอย่างประกอบความคิดให้เห็นอย่างชัดเจน  
11. ย้ าความคิดส าคัญได้บ่อย ๆ โดยใช้การพูดท่ีไม่ซ้ ากัน  
12. ค าเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นกันเอง สามารถแทรกลงในการเขียนได้บ้าง เพ่ือให้อ่านออกเสียงได้ จะช่วย

ให้บทรื่นหูชวนฟังขึ้นมาก เช่น ค าว่า นะคะ นะครับ แต่อย่าให้มากเกินไป  
13. จัดวรรคตอนให้ดี (ภาษาไทยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน)  
14. ถ้าต้องกล่าวถึงตัวเลขให้ใช้ตัวเลขโดยประมาณ เช่น 995 บาท ใช้ว่าประมาณ 1,000 บาทหรือ 

1,968,590 บาทใช้ว่าประมาณ 2 ล้านบาท แต่ถ้าตัวเลขมีความส าคัญและมีจ านวนมาก ควรวงเล็บค าอ่านไว้
ด้วย เช่น หนึ่ง - ล้าน - เก้า - แสน - หก - หมื่น - แปด - พัน - ห้า - ร้อย - เก้า - สิบ - บาท  

15. อย่าใช้ค าย่อ ให้ใช้ค าเต็ม (ยกเว้นค าที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป) เพ่ือมิให้เกิดปัญหาใน
การอ่าน การฟังที่จะท าให้เกิดความผิดพลาดได้ (ส าหรับชื่อย่อหน่วยงานราชการไทย แนะน าให้ใช้ค าเต็ม แม้
จะเป็นค าท่ีรู้จักกันดีแล้วก็ตาม)  

16. อย่าใช้ค าที่ไม่จ าเป็นหรือค าฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้สื่อความหมายอะไรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
17. ค าที่อ่านยาก ชื่อเฉพาะ ต้องวงเล็บค าอ่านไว้ให้ชัดเจน เช่น มณีชลขัณฑ์ ( มะ - นี - ชน - ละ - 

ขัน )  แม่แปรก ( แม่ - ปะ - แหรก )  
18. การยกข้อความหรือค าพูดของผู้อ่ืนมา ควรเขียนให้ชัดเจนว่า ค าพูดที่ยกมานั้นเป็นค าพูดของใคร 

พูดอะไร โดยเปลี่ยนสรรพนามจากบุรุษท่ี 1 เป็นบุรุษท่ี 3 แล้วเรียบเรียงประโยคใหม่  
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19. บทส าหรับการพูดเพ่ือแสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ได้แก่ ร้องไห้ ร าคาญ โกรธ      ควรวงเล็บ
ไว้ ให้ผู้พูดเปล่งเสียงและแสดงความรู้สึกได้ถูกต้อง การแสดงอารมณ์ การเปล่งเสียง การเน้น       การ
ทอดเสียง การกระแทกเสียงเหล่านี้แตกต่างกัน ผู้เขียนบทต้องระบุไว้ด้วย  
 

เทคนิคในการเป็นผู้ประกาศเสียงตามสาย 
 1.  การเตรียมตัว 

            1.1 การเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง (น้ าเสียงต้องไม่เป็นหวัด) 
                      1.2 การเตรียมเนื้อหาที่จะพูดหรือเล่า    
                      1.3 เลือกภาษาท่ีจะใช้ให้เหมาะสม  เช่น ภาษาพ้ืนเมือง หรือ  ภาษากลาง 
                      1.4 ต้องฝึกซ้อมเพื่อรักษาเวลา 

2. น  าเสียง  
       2.1 ชัดเจน 
                      2.2 อักขระ วิธีถูกต้อง 
                      2.3 ลีลาการน าเสนอน่าฟัง 
                      2.4 ให้อารมณ์ 
                      2.5 สื่อความหมายได้ 

 
เทคนิคการใช้ไมโครโฟน 
  1. ไม่เป่า หรือ เคาะ / ขูดไมโครโฟน 
  2. ยิ้ม กับไมโครโฟนก่อนอ่าน 
  3. ไม่พูดหรืออ่านชิดไมโครโฟน 
  4. ไม่พูดหรืออ่านห่างไมโครโฟน 
  5. พูดให้ตรงกับไมโครโฟน 
  6. ตั้งระยะนั่งให้ห่างไมโครโฟน ประมาณ 8 - 10 นิ้ว 
 
การอ่านออกเสียง 
  1. รู้จักระดับเสียงของตนเองให้ถ่องแท้ 
  2. ออกเสียงอักขระวิธี ร, ล ค าควบกล้ าให้ถูกต้อง 
  3. อย่าทอดลมหายใจนานระหว่างค า 
  4. อย่าอ่านช้าไป หรือเร็วไป                               
  5. ให้อ่านออกเสียงอย่างชัดถ้อยชัดค า 
  6. อ่านให้เป็นธรรมชาติ ปรุงแต่งเสียงบ้าง 
  7. ไม่อ่านลากเสียง หรือ เสียงแปร่ง 
  8. อ่านแบ่งวรรคตอนให้เหมาะสม 
  9. เวลาอ่านกวาดตาดูบทให้ทั่วและรวดเร็ว 
  10. ไม่ต่อเติมบทโดยไม่จ าเป็น 
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การฝึกปฏิบัติส าหรับการเป็นผู้ประกาศเสียงตามสายที่ดี 
 

  1. ฝึกลดอาการประหม่า 
  2. ฝึกออกเสียง ร ล และค าควบกล้ า 
  3. ฝึกอ่านค ายาก 
  4. ฝึกท่าอ่านบท โดยนั่งตัวตรง ไม่ก้มมาก ช าเลืองอ่าน ตั้งศีรษะตรง 
  5. หมั่นฝึกฝนตนเองเป็นประจ า 
  6. ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการอ่าน/ประกาศ 
  7. ขยันอ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์  
 
การใช้ภาษาในการพูด  
 การพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ คนที่ใช้ภาษาพูดได้ดี มี
ประสิทธิภาพในการพูด ย่อมจะประสบความส าเร็จในการติดต่อสื่อสารนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดระหว่างบุคคล 
หรือการพูดต่อหน้าสาธารณชน  
 ภาษาพูด คือภาษาที่ต้องใช้เสียง ประกอบด้วยสีหน้าและท่าทาง ภาษาพูดธรรมดาโดยทั่วไปถือว่าเป็น
ภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าใจ เพียงแต่พูดให้ได้ความ ใช้วรรคตอนในการพูดให้ถูกต้อง ก็สื่อสารกันได้ผลแล้ว แต่
ตามความเป็นจริงแล้ว ภาษาพูดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะปัจจุบันนี้ การ
พูด เป็นการสื่อสารที่ทวีความส าคัญมากขึ้น เพราะโลกเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์เราสามารถสื่อสาร
ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องพูดจากันแบบเผชิญหน้ากันก็ได้ อุปกรณ์เหล่านี้ก็คือ โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ เป็นต้น ภาษาท่ีใช้พูดจึงมีความส าคัญ 
 
คุณสมบัติของผู้ใช้ภาษา  
 ภาษาพูดที่ดี คือภาษาที่แสดงความคิดได้แจ่มแจ้งชัดเจนทุกขั้นตอนของการพูด ถึงแม้ว่าการพูดจะไม่
ค่อยเคร่งครัดในระเบียบและกฎเกณฑ์ของภาษาเท่าไรนัก ผู้ใช้ภาษาก็ควรจะระมัดระวังใช้ภาษาพูดให้ถูกต้อง 
โดยค านึงถึงความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 1. ความรู้ในเรื่องหลักภาษา ผู้ใช้ภาษาพูดควรมีความรู้พอสมควรในด้านการสร้างประโยค การใช้
ถ้อยค าความหมายของค า และรู้จักเลือกใช้ภาษาที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ภาษาจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็น
สติปัญญา การศึกษา ความรู้ และความสามารถของแต่ละบุคคล  
 การพูดมีเวลาจากัด ดังนั้นการใช้ภาษาก็ควรจะสั้น กะทัดรัด กินความ และพูดได้ประทับใจผู้ฟัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดในที่สาธารณะ ผู้พูดจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ถ้อยค าให้มากเป็นพิเศษ  เพราะ
ลักษณะของภาษาไทยนั้นมีปัจจัยที่จะท าให้เกิดความผิดพลาดอย่างง่ายดายอยู่มาก บางครั้งก็ต้องอาศัย
ข้อความแวดล้อมหรือบริบทมาช่วยท าให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง การใช้ภาษาในการพูดจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและ
ควรเอาใจใส่  
 2. ความรู้ในเรื่องการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม การใช้ภาษาในสังคมไทยมีความสัมพันธ์
กับวัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้เพราะชาติไทยเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงมาตั้งแต่สมัยโบราณ การใช้ภาษาพูดของเรา
ท าให้มองเห็นความสอดคล้องกับวัฒนธรรม เช่นการพูดกับบุคคลที่มีอาวุโส คนไทยนิยมใช้ค าสรรพนามแทน
บุคคลที่อาวุโสกว่าในลักษณะที่ยกย่อง คือเรียกว่าพ่ี ป้า ลุง ยาย ฯลฯ ถ้าบุคคลนั้นอายุน้อยกว่า ก็เรียกว่า น้อง 
ส่วนภาษาพูดที่ใช้กับบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม ก็จะมีการก าหนดภาษาให้ใช้อย่างเหมาะสมถูกต้อง เช่น 
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ค าพูดที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ ใช้กับพระราชวงศ์ ใช้กับพระภิกษุ ท าให้เกิดมีถ้อยค ากลุ่ มหนึ่งขึ้นมาในการใช้
ภาษาไทย เรียกว่าค าราชาศัพท์และค าสุภาพ ซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในการใช้ภาษานั่นเอง  
 
องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดวัฒนธรรมในการใช้ภาษาพูด  
 

 ผู้ใช้ภาษาพูดจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานที่ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบต่อไปนี้  
  1. เพศ การใช้ภาษาพูดของเพศหญิงและเพศชายจะต่างกันในบางครั้งซึ่งท าให้แยกเพศได้
ชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
ค าสรรพนาม     เพศชายใช้ ผม กระผม  
                     เพศหญิงใช้ ฉัน ดิฉัน  
ค าลงท้าย        เพศชายใช้ ครับ ครับผม ขอรับ  
              เพศหญิงใช้ค่ะ เจ้าค่ะ คะ  
ค าขานรับ  เพศชายใช้ครับ ครับผม ขอรับ  
                 เพศหญิงใช้ ขา คะ  
  นอกจากนี้ เพศชายยังมักใช้ค าพูดที่แสดงถึงความเป็นผู้ชาย ซึ่งเป็นค าสั้น ๆ มีลักษณะแข็ง
กร้าว หรือห้วน โผงผาง ส่วนเพศหญิงมักใช้ค าพูดที่นุ่มนวล อ่อนไหว อ่อนหวานกว่า และมีลักษณะจุกจิกกว่า 
ค าบางค าก็แสดงลักษณะที่แบ่งแยกเพศชัดเจน เช่น หล่อ บึกบึน องอาจ ล่ าสัน เป็นค าที่ใช้กับเพศชาย ส่วนค า
เช่น อรชร อ้อนแอ้น อวบ สะบัดสะบิ้ง เป็นค าที่ใช้กับเพศหญิง เป็นต้น  
  2. วัย การใช้ภาษาพูดของคนต่างวัยกันย่อมจะไม่เหมือนกัน เด็กใช้ภาษาพูดที่แตกต่างจาก
ผู้ใหญ่ และรู้จักถ้อยค าในการพูดน้อยกว่าผู้ใหญ่  การใช้ภาษาของผู้ที่มีประสบการณ์ต่างกันย่อมไม่เหมือนกัน 
ผู้ที่อายุน้อยกว่าย่อมใช้ภาษาที่แสดงความเคารพนับถือผู้ที่อาวุโสกว่า เช่น ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าหนู 
กระผม ดิฉัน แต่จะใช้สรรพนามอีกอย่างหนึ่งกับคนในวัยเดียวกัน เช่น เรา ฉัน ผม ส่วนคนที่เป็นผู้ใหญ่เวลาพูด
กับเด็ก ก็จะใช้สรรพนามอีกอย่างหนึ่ง เช่นอาจใช้ค าแทนตัวเองว่าฉัน พ่ี ลุง ป้า อา เป็นต้น  
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารจะประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาพูดจา
กัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลย่อมท าให้ลักษณะของการใช้ภาษาพูดต่างกันไปด้วย ผู้ที่ใกล้ชิดกัน สนิทสนม
กันมาก จะใช้ภาษาพูดแตกต่างไปจากคนที่เพ่ิงรู้จักกัน บุคคลเหล่านี้มีทั้งคนที่เป็นญาติพ่ีน้องกัน สามีภรรยา 
เพ่ือนฝูง พ่อแม่ ลูก ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารระหว่างบุคคลนี้ก็ข้ึนอยู่กับโอกาสและสถานที่ด้วย เช่นคนที่
เป็นเพ่ือนสนิทกัน สามารถใช้ค าสรรพนามแทนตัวได้อย่างสนิทสนม เช่น กู มึง ข้า เอ็ง ลื้อ อ๊ัว ก็ควรใช้พูดใน
โอกาสที่เป็นส่วนตัวเท่านั้น ไม่ควรใช้พูดต่อหน้าคนที่ไม่รู้จัก หรือในสถานที่ที่มีการประชุม หรือในที่ชุมนุมชน 
เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควร  
  4. โอกาสและสถานที่ ในการสื่อสารกับบุคคลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่หรือกับคน
เพียงคนเดียว เราจะใช้ภาษาพูดที่ต่างกันโดยขึ้นอยู่กับโอกาสและสถานที่เป็นส าคัญ เช่นการสื่อสารกับบุคคล
กลุ่มใหญ่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ย่อมใช้ภาษาพูดต่างกับการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มใหญ่ในห้องประชุมขณะที่มีการ
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ประชุม นอกจากนี้ก็มีการพูดจากันในที่ท างาน ที่บ้าน ที่ตลาด ที่ร้านขายของ ข้างถนน ที่โรงภาพยนตร์ ฯลฯ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับว่าการพูดนั้นพูดในโอกาสที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  
  5. อาชีพ บุคคลแต่ละคนมีอาชีพต่างกัน บางอาชีพจะมีภาษาเฉพาะที่รู้จักกันอยู่ในวงการนั้น 
เช่น ภาษาของแพทย์ ภาษาของนักกฎหมาย ภาษาของนักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจ นักการศึกษา ฯลฯ ภาษา
เฉพาะเหล่านี้ถ้าน าไปใช้นอกวงการ อาจจะท าให้ผู้รับสารไม่เข้าใจก็ได้ แต่ในการพูดนั้นหากจ าเป็นต้องใช้ภาษา
เหล่านี้ ผู้พูดก็สามารถอธิบายให้ชัดเจนได้  
  6. สถานภาพทางสังคม บุคคลแต่ละคนจะมีสถานภาพทางสังคมต่างกัน เพราะต าแหน่ง
หน้าที่การงานไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ก็ยังมีคุณวุฒิและชาติวุฒิต่างกัน ซึ่งก็ท าให้การใช้ภาษาของแต่ละบุคคล
ต่างกันไปด้วย เช่นผู้ที่มีสถานภาพนักเรียน นักศึกษา เวลาที่พูดกับครูอาจารย์ ก็มักจะต้องใช้ค าสรรพนามแทน
ตัวเองว่าหนู หรือดิฉัน หรือผม ครูอาจารย์ก็มักใช้ค าบอกอาชีพของตนแทนตัวเอง สถานภาพที่ต่างกันจะท าให้
การใช้ภาษาพูดต่างกัน  
  7. เนื้อหาในการพูด ลักษณะของเนื้อหาก็เป็นเรื่องที่ส าคัญอยู่ไม่น้อย เนื้อหาที่เป็นเรื่อง
ส่วนตัว เวลาที่น ามาสื่อสาร ย่อมต้องใช้ภาษาระดับที่เป็นกันเอง ไม่ใช่ภาษาระดับสูงหรือระดับที่เป็นแบบแผน 
นอกจากเราจะน าภาษาระดับสูงนั้นมาพูดในลักษณะประชดประชัน  ส่วนเนื้อหาที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
เวลาสื่อสารก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ แต่ถ้าเป็นการสนทนากันในระหว่างบุคคลที่คุ้นเคยกัน ก็สามารถใช้
ภาษาได้ทุกระดับ 
 
หลักในการใช้ภาษาในการพูดให้ได้ผลดี  
 

 ดร.นิพนธ์ ศศิธร กล่าวว่า ในการร้อยกรองถ้อยค าเป็นส านวนในการพูดนั้น มีข้อควรพิจารณาอยู่หลาย
ประการ คือ (นิพนธ์ ศศิธร 2524, 169)  
 1. ภาษาที่ใช้ต้องให้เหมาะที่จะใช้พูดโดยตรง เป็นภาษาที่มุ่งจะให้ได้ยินไม่ใช่ให้อ่าน ภาษาที่มุ่งให้ไ ด้
ยินอย่างดี คือภาษาพูดที่มีลักษณะเป็นกันเอง และใช้ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังในขณะนั้นโดยตรง เนื่องจากผู้พูดมี
ความใกล้ชิดกับผู้ฟังมาก การพูดเป็นเหมือนการสนทนาโดยตรงระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง จึงต้องใช้ภาษาพูดที่
ชัดเจน เข้าใจได้ทันที หากใช้คาที่ผู้ฟังไม่คุ้นเคยมากเกินไป คนฟังอาจจะติดตามเรื่องได้ไม่ตลอด จึงควรใช้
ประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ มากที่สุด และกล่าวประโยคหรือใจความส าคัญซ้ า หรือย้ าให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งอยู่
เสมอ  
 2. ภาษาที่ใช้ต้องเหมาะสมกับบุคลิกภาพของผู้พูด ผู้ฟัง และโอกาส คือต้องเลือกใช้ถ้อยค าให้เหมาะ
กับตัวผู้พูดเอง ไม่ควรเลียนส านวนของนักพูดที่มีชื่อเสียง เพราะนักพูดแต่ละคนต่างก็มีส านวนเป็นของตนเอง 
ยกเว้นแต่ว่าจะใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนตนเอง ส่วนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ ผู้ฟังนั้นให้วิเคราะห์ทัศนคติและความ
สนใจของผู้ฟัง เพ่ือประโยชน์ในการเลือกใช้ศัพท์แสง ส านวน ตัวอย่าง ฯลฯ ว่าควรจะมีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
ควรค านึงถึงโอกาสในการพูดด้วยว่าเป็นทางการมากน้อยเพียงใด  
 3. ภาษาที่ใช้ต้องชัดเจนแจ่มแจ้ง ภาษาพูดที่ชัดเจนแจ่มแจ้งจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่อง 
ภาษาที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในที่นี้คือ ภาษาที่มีความหมายแน่นอนในตัวเอง ไม่มีเงื่อนง าหรือตีความหมายได้หลาย
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ทาง เป็นค าง่าย ๆ ไม่มีศัพท์พิเศษมากมายเกินความเข้าใจของคนฟัง ไม่ใช่ภาษาที่สลับซับซ้อน และเป็นภาษา
ที่ท าให้เห็นภาพได้ คือจากความไม่มีตัวตนให้เห็นเป็นตัวตนที่ชัดเจน  
 4. ภาษาที่ใช้ต้องสมเหตุสมผลไม่มีอารมณ์ล าเอียง ในการใช้ภาษาควรใช้ให้มีความหมายในตัวของมัน
เอง ไม่ควรใช้ภาษาที่บ่งบอกถึงอารมณ์ล าเอียง เช่น ค ากล่าวหา ค าประชด และค าเปรียบเปรย    เป็นต้น 
ตัวอย่างคือ เรียกผู้มีต าแหน่งส าคัญในราชการว่า พวกศักดินา เรียกพวกที่ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงว่า พวก
ไดโนเสาร์ พวกถอยหลังเข้าคลอง ฯลฯ ภาษาพวกนี้เป็นภาษาท่ีไม่มีเหตุผล ผู้ฟังฟังแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกไม่
ดีได้  
 5. ภาษาที่ใช้ต้องมีชีวิตชีวาและกินใจ การใช้ภาษานอกจากจะต้องให้ชัดเจนเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจ
แล้ว ยังควรใช้ภาษาที่มีชีวิตชีวาเพ่ือก่อให้เกิดความสนใจและประทับใจด้วย ภาษาแบบนี้คือถ้อยค าสานวนที่
ท าให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอาศัยสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ต่าง ๆ ภาษาท่ีมีชีวิตชีวาอาจ
ประกอบด้วย ภาพพจน์ อุปมาอุปไมย ฯลฯ ได้เช่นกัน  
 6. ภาษาที่ใช้ต้องมีค าต่อและวลีเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับการพูด ตามปกติภาษาพูดจะมีค าต่อและวลี
เชื่อมมากกว่าภาษาเขียน เพ่ือท าให้เกิดความต่อเนื่องไม่ขาดสาย เช่น ค าว่า ทีนี้ แล้วก็ อนึ่ง ในเวลาเดียวกัน 
ตรงกันข้าม… นอกจากนี้ ยิ่งกว่านั้น ฯลฯ  
 7. ภาษาท่ีใช้ต้องเรียบเรียงเป็นประโยคที่ชัดเจนและหลากหลาย ในการพูด นักพูดมักจะมีโอกาสเรียบ
เรียงประโยคเพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะการพูดโดยฉับพลัน ดังนั้นจึงมีโอกาสมากที่จะผูกประโยคสับสน ผิด
ไวยากรณ์ หรือไม่หลากหลายพอท าให้ประโยคมีลักษณะเหมือนกันจนรู้สึกจ าเจ นักพูดควรใช้วิธีผูกประโยคสั้น 
ๆ และใช้ประโยคยาว ๆ บ้างในบางครั้ง นอกจากนี้ยังควรผูกประโยคหลาย ๆ แบบและใช้ประโยคแปลก ๆ 
บ้าง เพื่อไม่ให้จ าเจจนน่าเบื่อ  
 8. ภาษาที่ใช้จะต้องเหมาะกับการพูด ภาษาพูดกับภาษาเขียนมีส่วนที่ผิดเพ้ียนกันอยู่บ้าง ซึ่งนักพูด
จะต้องใช้ความสังเกตความแตกต่างนี้ ข้อส าคัญคือภาษาพูดจะต้องมีลักษณะเป็นกันเอง มีชีวิตชีวา มีความ
ประทับใจ และก่อให้เกิดความสนใจมากกว่าภาษาเขียน 
 
ปัญหาในการใช้ภาษาพูด 
  

 การใช้ภาษาในการพูด ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา หรือการพูดต่อหน้าสาธารณชน ย่อมจะเกิดปัญหา
ทั้งนั้น ปัญหานั้นเกิดจากตัวผู้พูดนั่นเอง คือในที่ที่ควรจะใช้ภาษาที่สุภาพเรียบร้อยเป็นทางการ ก็กลับไปใช้
ภาษาแบบเดียวกับการสนทนาระหว่างเพ่ือน ทาให้ผิดกาลเทศะไป นอกจากนี้ก็มีข้อบกพร่องในการพูดคือ ไม่
อาจพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจตามที่ตนคิดได้อย่างแจ่มแจ้งเท่าที่ควร คิดไว้อย่างหนึ่ง แต่กลับพูดอีกอย่างหนึ่ง พูดไม่
ชัดเจน ผู้ฟังไม่ทราบว่าผู้พูดต้องการบอกกล่าวเรื่องอะไร ท าให้ผู้ฟังล าบาก หรือมิฉะนั้นก็พูดอธิบายหรือโต้แย้ง
อย่างไม่ตรงประเด็น เพราะขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ข้อบกพร่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของการพูดอย่างเดียว 
แต่เป็นเรื่องของการใช้ภาษาในการพูดด้วย  
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 ปัญหาในการใช้ภาษาในการพูด แยกได้เป็นเรื่อง ใหญ่ ๆ 2 เรื่อง
ดังนี้  
  1. การออกเสียง  
  2. การใช้ถ้อยค า  
 
 

การออกเสียง     
 การสื่อสารด้วยการพูดมีความส าคัญอยู่ที่การออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าภาษาไทยเป็นภาษา
ของเราเอง เราพูดภาษาไทยเป็นมาตั้งแต่เป็นเด็ก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนไทยทุกคนจะออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้อง หรือสามารถพูดได้ดี หรือใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสม สาเหตุที่พูดได้ไม่ดีนั้นก็อาจเป็นเพราะความไม่
เอาใจใส่ ไม่เห็นความส าคัญ ขาดความระมัดระวัง ไม่สนใจฝึกฝน ความผิดพลาดเหล่านี้แม้จะเล็กน้อยก็จริง แต่
ก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ เสียงพูดที่เปล่งออกมามีจ านวนมากมาย เพราะคนเราสามารถออกเสียงได้อย่างไม่
จากัด แต่การสร้างตัวอักษรและเครื่องหมายต่าง ๆ ขึ้นมาแทนเสียงเหล่านี้ เพ่ือใช้ในการเขียนเป็นเรื่องที่จ ากัด 
ภาษาพูดจึงกว้างและหลากหลายกว่าภาษาเขียนมาก คนไทยก็มีภาษาพูดที่ใช้แตกต่างไปตามกลุ่มย่อย เช่น 
ภาษาถ่ิน 

 การออกเสียงที่มีปัญหามากส าหรับภาษาไทยปัจจุบัน คือเสียง ร ที่เป็นเสียงพยัญชนะต้น และเสียง ร 
ล ว ที่เป็นเสียงควบกล้า การพูดอักษร ร ไม่ชัด เป็นปัญหาใหญ่ในการพูด ปัญหาการออกเสียง ร ไม่ชัดเจน 
อาจเกิดจากการพูดเร็วเกินไป ออกเสียงให้ชัดไม่ทัน หรือในที่นั้นจะต้องออกเสียง ร หลายครั้งหลายคาจนออก
ได้ไม่หมด แต่การออกเสียง ร กับ ล ให้ถูกต้องเป็นความจ าเป็นในการรักษาแบบแผนและความหมายของค า
เพราะถ้าหากเราออกเสียงค าที่ใช้ ร กับ ล เป็นพยัญชนะต้น ประสมกับสระเดียวกัน และถ้อยคาที่แวดล้อมไม่
อาจระบุความหมายได้ชัดเจนแล้ว จะท าให้ผู้ฟังเข้าใจผิดได้ ตัวอย่างเช่น  

เขาเป็นคนรักของฉัน ความหมายคือ เขาเป็นคนท่ีมีความสัมพันธ์แบบคนรักกับฉัน  

เขาเป็นคนลักของฉัน ความหมายคือ เขาเป็นคนท่ีขโมยของของฉัน  
เขาชอบเรียนวิธีสอนของฉัน ความหมายคือ เขาเป็นนักเรียน ชอบเรียนกับฉันซึ่งเป็นครู  
เขาชอบเลียนวิธีสอนของฉัน ความหมายคือ เขาเป็นครู ฉันก็เป็นครู เขาเอาอย่างวิธีการสอน

ของฉัน 

 

นอกจากการออกเสียงไม่ถูกต้องแล้ว สิ่งที่พบมากก็คือ ความสับสนในการออกเสียง ร กับ ล คือผู้พูด 
(และบางครั้งก็ผู้เขียนด้วย) ออกเสียงสลับกัน เช่น  

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ออกเสียงเป็น ก๋วยเตี๋ยวลาดหน้า  คลาคล่ า ออกเสียงเป็น คลาคร่ า ฯลฯ  
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การออกเสียงที่มีปัญหาอีกประการหนึ่ง คือการออกเสียงควบกล้ า หน่วยเสียงควบกล้ าในภาษาไทยมี
ดังนี้คือ  

/ กร / เช่น กรอก กรึง กรอง  
/ กล / เช่น กลอก กลึง กลอง  
/ ขร / เช่น ขริบ  
/ ขล / เช่น ขลิบ  
/ คร / เช่น ครอก ครอง ครั่ง  
/ คล / เช่น คลอก คลอง คลั่ง  
/ ตร / เช่น ตรอก ตรวจ  
/ ปร / เช่น ปราบ ปรุ  
/ ปล / เช่น ปลวก ปล่อง  
/ ผล / เช่น ผลิ ผลุง  
/ พร / เช่น พราย พรู  
/ พล / เช่น พลาย พลู  

เสียงควบกล้าที่มาจากค าทับศัพท์ภาษาอ่ืน  
/ ดร / เช่น ดราฟต์ (draft) ดรัมเมเยอร์ (drum major)  
/ ทร / เช่น ทรัสต์ (trust) ทรัมเป็ต (trumpet) ทรานซิสเตอร์ (transistor)  
/ บร / เช่น บรีส (breeze) แบรนด์ (brand)  

 
การออกเสียงที่ผิดแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือ เสียงสูงต่ าเพ้ียนไป เสียงพูดของคนเราบางครั้งจะไม่ตรงกับ

ภาษาเขียน และการพูดของคนบางคนก็จะผิดไปจากคนอ่ืน ๆ พอมาเขียนเป็นภาษาเขียน ก็เขียนตามเสียงที่
ตนเองพูดจนชิน เช่นค าว่า เขา ก็จะเขียนเป็น เค้า การออกเสียงแบบนี้มีมาก ดังตัวอย่าง  

เขา ออกเสียงเป็น เค้า  
ฉัน ออกเสียงเป็น ชั้น  
ดิฉัน ออกเสียงเป็น ดิชั้น เดี๊ยน ดั๊น  
เร็ว ออกเสียงเป็น เร้ว ริ้ว ฯลฯ  

นอกจากการออกเสียงสูงต่ าเพ้ียนแล้ว ก็ยังมีการออกเสียงไม่เต็มเสียง ไม่เต็มค าดังตัวอย่าง  
- มหาวิทยาลัย ออกเสียงเป็น มหา’ลัย  
- โรงพยาบาล ออกเสียงเป็น โรงบาล  
- รัฐศาสตร์ ออกเสียงเป็น รัดสาด ฯลฯ  

 
เรื่องของการออกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะของภาษาไทย เป็นเรื่องที่ฝึกได้ การออกเสียงให้ถูกต้อง

ตามหลักภาษาไทยเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวัง เพราะการออกเสียงผิดนั้นนอกจากจะท าให้เข้าใจความหมายผิด
ไปแล้ว ยังท าให้ความไพเราะของภาษาหมดไปด้วย การออกเสียงให้ชัดเจน ไม่พูดเร็วรัว ไม่พูดตัดค า  ลงเสียง
หนักเบาให้ถูกต้อง ออกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามภาษามาตรฐาน เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 
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การใช้ถ้อยค า 
 ในการพูดทุกครั้ง การใช้ถ้อยค าเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หากผู้พูดต้องการใช้ภาษาพูดให้ดี จะต้องทราบ
ก่อนว่า ตนเองต้องการพูดถึงอะไร ถึงแม้ว่าจะพูดได้ดีมาก มีบุคลิกภาพดี มีท่าทางที่ดึงดูดความสนใจ มี
โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการพูด แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ส าคัญเท่ากับสิ่งที่เราพูด  
 ภาษาในการพูดที่ดีคือภาษาที่ผู้ พูดสื่อให้ผู้ ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นถ้อยค าที่ชัดเจน สื่อ
ความหมายได้ดี ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งผู้ที่จะใช้ภาษาได้ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่รู้จักสั งเกต ชอบสะสมค า และ
ฝึกฝนการใช้ถ้อยค าอยู่เป็นประจ า 
 ปัจจุบันนี้มีคนจ านวนมากที่ชอบพูดตามสบาย ไม่ระมัดระวังในการใช้ถ้อยค า บางครั้งก็ไม่คิด ไม่
รอบคอบ เมื่อพูดแล้วก็ละให้ผู้ฟังตีความเอาเองว่า เนื้อความที่พูดไปนั้นคนพูดต้องการหมายความว่าอย่างไร
กันแน่ ท าให้เกิดปัญหาว่าผู้ส่งสารต้องการสื่อสารอย่างหนึ่ง แต่ผู้รับสารเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง ผู้ที่ตระหนักใน
ความส าคัญของภาษา จึงควรสามารถใช้ภาษามาตรฐานซึ่งมีคุณสมบัติโดยทั่วไปคือ ความชัดเจน ความแม่น
ตรง ความกระชับรัดกุม และควรเป็นถ้อยคาที่สละสลวยด้วย เพ่ือสื่อสารได้ตรงกับจุดประสงค์ เราทราบกันดี
แล้วว่า การพูดบางครั้งแก้ไขไม่ได้ หรือแก้ไขไม่ทัน หรือค าพูดที่พูดออกไปแล้ว น ากลับคืนมาไม่ได้ ดังนั้นจึง
ควรระมัดระวังในการใช้ถ้อยค าที่พูด ซึ่งในการเลือกสรรถ้อยค าควรพิจารณาข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
 1. การใช้ถ้อยค าที่ง่ายต่อการเข้าใจ ถ้อยค าที่ง่ายต่อการเข้าใจคือถ้อยค าที่สั้น ตรงไปตรงมา ชัดเจน
แจ่มแจ้ง เข้าใจได้ทันที ผู้พูดต้องตระหนักว่าในการพูดของเรานั้น หากผู้ฟังไม่เข้าใจ เขาไม่สามารถที่จะกลับไป
ทบทวนข้อความที่เขายังไม่เข้าใจได้ จึงต้องใช้ภาษาที่มีความหมายแน่นอน ไม่มีเงื่อนง าหรือตีความหมายได้
หลายทาง ค าที่ใช้เป็นค าที่รู้จักกันทั่วไป ผู้พูดไม่ควรใช้ศัพท์ยากโดยไม่จ าเป็น ไม่ควรใช้ค าที่คิดขึ้นใหม่ หรือค า
ที่เข้าใจกันในวงแคบ ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ ศัพท์เฉพาะ เพราะผู้ฟังจะไม่เข้าใจ หากจ าเป็นต้องใช้ค า
เหล่านี้ก็ควรจะอธิบายให้ชัดเจน  
 2. การใช้ถ้อยค าที่ถูกต้องและตรงตามความหมาย การใช้ค าพูดแต่ละครั้ง ผู้พูดจะต้องเลือกใช้ค าที่
ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้การสื่อความหมายล้มเหลว เพราะหากผู้พูดใช้ค าผิดความหมายแล้ว ผู้ฟังอาจไม่เข้าใจในเรื่อง
ที่พูด หรือเข้าใจผิดได้ การพิจารณาความหมายของค า แยกออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

2.1 ความหมายโดยตรง คือความหมายตามปกติของค า เป็นความหมายตามพจนานุกรม ผู้พูด ผู้ฟัง 
ผู้เขียน ผู้อ่าน เข้าใจตรงกัน ตัวอย่างคือ  

คืนนี้ดาวเต็มฟ้าเลย ดาว หมายถึง สิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลามืด  
ต้นไม้ดูเป็นสีเขียวสดใส เขียว หมายถึง สี  
นักเรียนสวมเสื้อสีขาวสะอาด สีขาว หมายถึง สี  

2.2 ความหมายโดยนัย คือความหมายที่เปลี่ยนไปจากความหมายเดิม โดยใช้นัยแห่งความเดิมมา
เปลี่ยนความหมาย บางทีก็เรียกว่า ความหมายเชิงอุปมา คือการน าค าที่ใช้ส าหรับสิ่งหนึ่งตามปกติ ไปใช้กับอีก
สิ่งหนึ่งที่เห็นว่ามีลักษณะคล้ายกันหรือเข้ากันได้ ตัวอย่างคือ  

พอเธอเป็นดาว ก็ดูเหมือนจะลืมตัวไปหน่อย ๆ แล้ว ดาว หมายถึง ผู้ที่มีชื่อเสียง  
อีสานเขียวเป็นผลจากการพัฒนาของบุคคลหลายฝ่าย เขียว หมายถึงอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผล  
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เราต้องช่วยกันรณรงค์ให้มีโรงเรียนสีขาวมาก ๆ สีขาว หมายถึงการปลอดยาเสพติด 
ปลอดภัยจากยาเสพติด  
2.3 ความหมายแฝง ค าในภาษาไทยหลายค าที่มีความหมายโดยตรงอยู่แล้ว และมีความหมายที่แฝง

เร้นอยู่ ท าให้เรามีค าใช้มาก และสามารถใช้ค าน้อยแต่กินความหมายมาก ใช้ค าให้เห็นภาพได้ การใช้ค าที่มี
ความหมายแฝง ต้องค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมด้วย ความหมายแฝงอาจแสดงอาการต่อไปนี้  
การเคลื่อนที่ออกห่าง เช่น ผลัก ดัน รุน ไส ดุน  
การเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ เช่น ดึง ฉุด ลาก รั้ง เหนี่ยว  
การเคลื่อนที่ข้ึนข้างบน เช่น พอง ฟู โป่ง อืด  
การเคลื่อนที่ลงข้างล่าง เช่น ฟุบ แฟบ ยุบ ยวบ ฮวบ ตก ร่วง หยด หล่น ย้อย ทรุด  
การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เช่น ฉิว ปลิว ลิ่ว  

2.4 ความหมายตามบริบท คือความหมายที่ขึ้นอยู่กับข้อความในประโยค ถ้าข้อความเปลี่ยนไป 
ความหมายจะเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น  

น้องใส่เสื้อสีแดง (สีอย่างสีเลือดหรือสีชาด)  
แดงไปดูหนังกับดา (ชื่อคน)  
ใครจะลืมขา้วแดงแกงร้อนได้ (บุญคุณ ข้าวแดงแกงร้อนเป็นส านวน)  
เรื่องแดงออกมาแล้วว่าใครผิดใครถูก (ลักษณะที่ความลับที่ปกปิดไว้ปรากฏออกมา)  

 
3. การใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ภาษาที่ไม่สุภาพสื่อให้เห็นบุคลิกภาพของผู้พูดว่าไม่ดี ไม่น่านิยม ไม่ว่าจะ

เป็นการพูดอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ผู้พูดควรหลีกเลี่ยงภาษาแบบนี้ ภาษาท่ีไม่สุภาพ คือค า
ต่ า  ค าหยาบ ค าสแลงที่หยาบคาย ค าตลาด ค าผวน ฯลฯ เช่น ค าว่า กู มึง อี ไอ้ ฉิบหาย เฮงซวย เห่ย ห่วย 
เป็นต้น  

4. การใช้ค าไวพจน์  คือค าที่ เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ตัวอย่างค าไวพจน์ไว้ว่า มนุษย์กับคน บ้านกับเรือน รอกับคอย ป่ากับดง 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ค าพ้องความ  
 ค าไวพจน์มีประโยชน์ส าหรับนักพูด และนักเขียนอย่างมาก โดยเฉพาะนักพูด เพ่ือจะได้ไม่ต้องใช้ค าซ้ า 
ๆ ซาก ๆ จนผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย ในภาษาไทยมีค าไวพจน์อยู่มากมาย ตัวอย่างเช่น  

ดาว มี ดารา ดารก ดารกา ฯลฯ  
พระจันทร์ มี เดือน นิศากร นิศานาถ นิศาบดี นิศามณี นิศารัตน์ ศศพินทุ์ ศศลักษณ์ ศศิ 
ศศิน ศศี ศศิธร ฯลฯ  
ม้า มี สินธพ อัศว อัสดร ฯลฯ  
บัว มี บงกช สโรช ปทุม กมล กระมล โกมล ฯลฯ  

 การใช้ค าไวพจน์ เป็นความรู้ความสามารถของผู้ใช้ค า ซึ่งเมื่อผู้ฟังได้ยินได้ฟังแล้ว จะเกิดความชื่นชม 
เพราะวิสัยของคนย่อมไม่ชอบความซ้ าซาก แตจ่ะชอบได้ยินคาแปลกใหม่ท่ีไม่ใช่ค าศัพท์ยาก  
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 5. การใช้ถ้อยค าที่เหมาะสม การใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมก็คือ ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ หรือ
โอกาส และสถานการณ์แวดล้อม ค าในภาษาไทย มีจ านวนมากมาย แต่ผู้ใช้ค าควรจะมีความรู้และรู้จักเลือกใช้
ค าได้ตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร เพราะค าทุกค าไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เหมาะสมในทุก
สถานการณ์ ความหมายของค าบางค าอาจจะเปลี่ยนไปได้ หากสถานการณ์ในการใช้ค าเปลี่ยนแปลงไป การใช้
ถ้อยค าให้เหมาะสม แยกตามวิธีใช้ดังนี้  

5.1 การใช้ถ้อยค าให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล เรื่องส าคัญที่ต้องค านึงถึงเรื่องหนึ่งคือ ฐานะ หรือ
สถานภาพของบุคคล ในการพูดมีค าสรรพนามที่เป็นค าแทนตัวผู้พูด ผู้พูดเป็นใคร เพศหญิงหรือเพศชาย ผู้ฟัง
เป็นใคร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังเป็นอย่างไร สถานการณ์ในการพูดเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ 
เป็นต้น ค าสรรพนาม เป็นค าแสดงระดับชั้นของบุคคลที่พูด บุคคลที่ฟัง และบุคคลที่ถูกพูดถึง มีค าใช้ต่างกัน
ดังนี้  

บุรุษท่ี 1 ฉัน ผม กระผม หนู กู ข้า เรา ข้าพเจ้า อ๊ัว กระหม่อม เกล้ากระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ดิฉัน 
อิฉัน อีฉัน หม่อมฉัน ข้าน้อย (อีสาน) ข้าเจ้า (พายัพ) เขา (เค้า) ค าที่บอกอาชีพ เช่น ครู อาจารย์ หมอ ผู้ใหญ่ 
ผู้กอง ค าที่บอกความเป็นเครือญาติ เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้า ลุง ป้า ค าที่พระภิกษุใช้คืออาตมา อาตมภาพ ค าทีเ่ป็น
ชื่อเล่น หรือชื่อจริง ใช้แทนตัวผู้พูด เช่น อ๋อย อุ๋ย น้อย เดือน น้าหวาน นิชา เป็นต้น  

บุรุษที่ 2 คุณ เธอ หล่อน ท่าน แก เอ็ง มึง เจ้า ลื้อ ตัว ตัวเอง ใต้เท้า ฝ่าพระบาท ฝ่าบาท คาที่บอก
อาชีพ เช่น ครู อาจารย์ หมอ ผู้กอง สารวัตร ผู้ใหญ่ ก านัน ค าที่บอกความเป็นเครือญาติ เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง 
น้า ป้า ลุง ชื่อเล่นหรือชื่อจริงที่ใช้แทนตัวผู้ฟัง ค าที่แสดงบรรดาศักดิ์ เช่น คุณหญิง ท่านผู้หญิง ค าที่แสดงการ
ยกย่อง เช่น คุณนาย เถ้าแก่ เป็นต้น  

บุรุษที่ 3 เขา มัน แก ท่าน ตะแก ค าที่บอกอาชีพ ค าที่บอกความเป็นเครือญาติ ชื่อเล่น ชื่อจริง ค าที่
แสดงบรรดาศักดิ์ ค าที่แสดงการยกย่อง  

5.2 การใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การใช้ค าในการพูด นอกจากจะต้องค านึงถึงฐานะของ
บุคคลที่สื่อสารกันแล้ว ยังต้องค านึงถึงโอกาสด้วย ภาษาไทยมีลักษณะแตกต่างกันเป็นระดับ ถ้าผู้พูดใช้ภาษาที่
เป็นระเบียบแบบแผน ใช้ค าถูกต้อง การใช้ถ้อยค าไม่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังเลย ภาษาที่ใช้ก็มี
ลักษณะเป็นทางการมาก แต่ถ้าผู้พูดไม่เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผน ใช้ค าที่แสดงความรู้สึกส่วนตัว หรือแสดง
ความสัมพันธ์กับผู้ฟังบ้าง ภาษาก็มีลักษณะเป็นทางการน้อยลง โอกาสการใช้ค าที่เป็นทางการกับไม่เป็น
ทางการ มีตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์-หนัง ใบอนุญาตขับรถยนต์-ใบขับข่ี รถประจ าทาง-รถเมล์ เป็นต้น  

5.3 การใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สถานการณ์ในการพูดจะเกี่ยวข้องกับบุคคลและ
กาลเทศะด้วย ผู้พูดต้องระวังในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม 
เพศ วัย วุฒิ ของผู้พูดกับผู้ฟัง สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องช่วยก าหนดการใช้ถ้อยค า ตัวอย่างสถานการณ์การพบปะ
กันโดยบังเอิญ ผู้พูดพูดกับบุคคลดังต่อไปนี้  
ผู้ใหญ่ฐานะสูงกว่า - ผม (กระผม ดิฉัน) ไม่ได้พบท่านตั้งนานแล้วนะครับ (คะ)  
คนฐานะเท่ากัน - ผม (ดิฉัน ฉัน) ไม่ได้พบคุณตั้งนานแล้วนะครับ (คะ)  
คนฐานะต่ ากว่า - ผม (ฉัน เรา) ไม่ได้พบเธอ (ตัว) ตั้งนานแล้วนะ ฯลฯ  
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6. การใช้ถ้อยค าที่ท าให้เกิดภาพพจน์ ถ้อยค าที่ก่อให้เกิดภาพพจน์ (Figure of Speech) จะชักน า

ให้เกิดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ สื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย และมองเห็นภาพเด่นชัดขึ้น การใช้
ถ้อยค าที่ท าให้เกิดภาพพจน์ คือการใช้ค าที่มีส าเนียงรุกเร้า มีจังหวะจะโคน และใช้ค าให้มีน้ าหนัก มีการ
เปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ ตัวอย่างเช่น   

เมื่อปรับปรุงแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงซีครับ  
ก่อนจะทาบทาม ก็ต้องดทู่าทเีสียก่อนนะ  
ทุกวันนี้คนจนยังอดอยากปากแห้งอยู่  

 การเน้นเสียง เน้นค า และใช้ค าที่ท าให้เห็นภาพประกอบการพูด ท าให้ผู้ ฟังสนใจ ไม่น่าเบื่อ 
ตัวอย่างเช่น เบ๊าเบา ซ้วยสวย ง้ามงาม ฮ้อมหอม ร้วยรวย ฯลฯ การเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น ดุเหมือนเสือ 
ร้อนเหมือนไฟ สวยราวกับนางฟ้า ฯลฯ  
 7. การใช้ส านวนโวหาร สุภาษิต ค าพังเพย และค าคม ค าเหล่านี้ ถ้าผู้พูดน ามาใช้ประกอบการพูดใน
ที่ที่เหมาะสม จะท าให้การพูดคมคาย ประทับใจผู้ฟัง ผู้ฟังจดจ าได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การใช้ค าเหล่านี้ต้องมี
หลักเกณฑ์ ไม่ใช่ว่าจะน าไปใช้ได้อย่างพร่ าเพรื่อ ผู้พูดจะต้องพิจารณาว่า ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย และค าคม
ใดที่ควรจะน ามาใช้ โดยมีหลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไปว่า ใช้ให้ตรงกับเรื่อง ไม่ขัดกับเนื้อความที่พูด ใช้ให้เหมาะกับ
ระดับบุคคล และเชื่อมโยงกับเรื่องที่พูด ไม่ยกมากล่าวลอย ๆ  หากผู้พูดวิเคราะห์ผู้ฟังว่าระดับการศึกษาไม่สูง
พอที่จะเข้าใจก็ไม่ควรใช้ เพราะจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจไม่ชัดเจน ตัวอย่างการใช้สุภาษิต ค าพังเพย และค าคมมีดังนี้  
ในยุคข้าวยากหมากแพงอย่างทุกวันนี้ พวกเราควรร่วมมือร่วมใจกันช่วยแก้ไข เพ่ือให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี 
การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับทุกคน เหมือนอย่างที่ท่านสุนทรภู่กล่าวไว้ว่า “รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัว
รอดเป็นยอดดี”  
 
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ภาษาพูด  
 การใช้ภาษาพูดที่ดีและสื่อสารได้ผล ในขณะที่พูด ผู้พูดควรปฏิบัติตามข้อแนะน าต่อไปนี้  
 1. รู้จักเว้นจังหวะในการพูด การพูดติดต่อกันไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่ศิลปะการพูดที่ดี เวลาพูดจะต้องมีการ
เว้นวรรค และเว้นวรรคตรงข้อความที่ควรจะหยุด การเว้นวรรค หรือเว้นจังหวะ เป็นลีลาของการพูดให้ถูก
จังหวะ เพ่ือไม่ให้การพูดสะดุด หรือตะกุกตะกัก การเว้นจังหวะโดยทั่วไป คือการหยุดพูดเมื่ อพูดจบหัวข้อหนึ่ง 
ๆ ก่อนที่จะพูดหัวข้อใหม่ต่อไป นอกจากนี้ก็ให้หยุดท้ายค าถาม หยุดท้ายกลุ่มค า หยุดก่อนที่จะกล่าวค าหรือ
เรื่องส าคัญ หยุดเมื่อถึงค าสันธาน ทั้งนี้ผู้พูดควรฝึกหัดเวลาที่ซ้อมพูด แต่การหยุดนั้นไม่ควรหยุดนานเกินไป ให้
ใช้เวลาประมาณ 1-2 วินาที  
 2. ขจัดค าพูดที่ไม่จ าเป็น ค าพูดที่ไม่จ าเป็นคือค าพูดที่ไร้สาระ ซ้ าซาก วกไปวนมา เช่น ค าว่า เอ้อ อ้า 
อืมม์ ค าลงท้ายว่า นะครับ นะคะ แทบทุกประโยค ค าพูดเหล่านี้จะท าให้ผู้ฟังเบื่อ และขาดความเลื่อมใสศรัทธา
ในตัวผู้พูด  
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 3. การพูดค าที่ใช้ในภาษาเขยีน ค าในภาษาเขียนที่เป็นค าย่อ เวลาพูดต้องพูดให้ครบและถูกต้อง เช่น                                                                                               
ม.จ. พูดว่า หม่อมเจ้า ไม่ใช่ มอจอ  
รศ. พูดว่า รองศาสตราจารย์ ไม่ใช่ รอศอ                                                                                                
พ.ศ. 2500 พูดว่า พุทธศักราชสองพันห้าร้อย ไม่ใช่ พอศอสองห้าศูนย์ศูนย์                       
น.พ. เดชา พูดว่า นายแพทย์เดชา ไม่ใช่ หมอเดชา ฯลฯ  

 
ข้อดีและข้อเสียของสื่อเสียงตามสาย  

ข้อดี  
 1. สามารถครอบคลุมพ้ืนที่เฉพาะเจาะจง ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง (mass coverage public address) 

เพราะสื่อเสียงตามสายเป็นสื่อที่มีขอบเขตชัดเจนจึงสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. ระบบเสียงในพ้ืนที่มีลักษณะโดดเด่นตรงที่มีล าโพงขนาดใหญ่ติดตั้งรอบทิศทางทั่วพื้นที่  
 3. สื่อโฆษณาที่ผ่านระบบเสียงตามสายเป็นสื่อเฉพาะพ้ืนที่เน้นสถานที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก

จึงสามารถเข้าถึง (reach) กลุ่มผู้บริโภคได้ชัดเจนและทั่วถึง  
 4. มีความถี่และต่อเนื่องในการรับสารจากสื่อได้สูง (high frequency) ผู้รับสารเกิดการฟังซ้ า และไม่

สามารถเปลี่ยนช่องรับสารหรือคลื่นหนีได้อย่างวิทยุ  
ข้อเสีย  
1. เป็นสื่อที่มีลักษณะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบทางอากาศ อาจจะท าให้ผู้รับสารไม่สามารถ

จดจ าได้ทันทีทันใดต่างจากสื่อประเภทอ่ืนที่มี ภาพ และอักษร จึงอาจท าให้ผู้รับสารลืมข้อความสารได้ง่าย  
 2. กลุ่มเป้าหมายขาดสมาธิในการจดจ าสาร  
 3. หากผู้รับสารจะไม่สนใจฟังสื่อเสียงตามสาย และสามารถปิดการรับสื่อโดยการเดินหนีออกจาก

สถานที่นั้นได้ทันที  
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สรุป  

  การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเป็นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือแจ้งให้ทราบ 
  2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา 
  3. เพ่ือสร้างความพอใจ 
  4. เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ 
  5. เพ่ือเรียนรู้ 
  6. เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ 
  ผู้ประกาศเสียงตามสายต้องศึกษาการใช้ภาษาในการพูด เพราะคนที่ใช้ภาษาพูดได้ดี          
มีประสิทธิภาพในการพูด ย่อมจะประสบความส าเร็จในการติดต่อสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นการพูดระหว่างบุคคล 
หรือการพูดต่อหน้าสาธารณชน รวมทั้งต้องมีความรู้ในเรื่องหลักภาษา  การใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม      
ผู้ประกาศเสียงตามสายควรจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานที่ การใช้ถ้อยค าที่ง่าย
ต่อการเข้ า ใจ  มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมก่อนการพูด  การเตรียมเนื้ อหาที่ จะพูด   น้ า เสียงชัด เจน                      
อักขระ วิธีถูกต้อง ลีลาการน าเสนอน่าฟัง  ให้อารมณ์ สื่อความหมายได้   และที่ต้องฝึกฝนให้ช านาญ คือ การ
ออกเสียงควบกล้ า ร เรือ ล ลิง 
    

 
 
 




