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หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
 
  เพื่อใหเขากับยคุสมัย คุยกบัหมอภาษาฉบับน้ีจะขออภิปรายไมไววางใจการใชภาษาไทยในรัฐสภา 

ชวงสัปดาหที่ผานมา คือเม่ือวันท่ี ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗  ไดมีการประชุมสภาผูแทนราษฎร  เพ่ืออภิปรายการ

ทํางานของรัฐบาลทําใหเกิดเวที  “ทอลคโชว”  ประคารมกันระหวาง ส.ส. ฝายรัฐบาล กับ ฝายคาน เทคนิคการพูด ของ

นักพูดระดับชาติ  ที่ตางก็ออกมาสาธิต การใชคารมคมคายเสียดสี  กระทบกระทั่ง พาดพิง โตแยง ซึง่กันและกันอยาง

มีชั้นเชิงระดับเซียน ที่พรั่งพรอมไปดวยวิทยายทุธอยางทวมทน ทําใหลูกเจ็กเด็กแดง ไดจดจําตัวอยางการใชภาษาทั้ง

อยางสรางสรรค และเสื่อมโทรม ของผูใหญระดับชนชั้นภูมิปญญาของชาติบานเมือง  ซึ่งอาจจะไมตรงกับทฤษฎีหรือ

หลักการพูดท่ีเคยไดเรียนรูกันมาเทาใดนัก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องมารยาทของการพูดในที่ประชุม  แตวาไปแลวก็มี

หลายดานที่เปนประโยชน บางทานก็มีวิธีการพูดท่ีดี มีการจัดประเด็นและขั้นตอนที่จะพูด จัดระเบียบความคิด เปน

ลําดับ พูดไดตรงตามวัตถุประสงค  มีการชี้แจงแสดงเหตุผล หาหลักฐานมาอางอิงอยางสมเหตุสมผล  ใชสํานวนภาษา

ที่เฉียบคม มีอุปมาอุปไมย ยกคําพังเพยและภาษิตมาเปรียบเทียบ ทําใหการพูดมีรสชาติ มีวาทศิลป แสดงความชาญ

ฉลาดของผูพูดอยางนาชมเชย  แตสําหรับตัวอยางทีไ่มควรนําไปเปนแบบอยาง ก็มีใหเห็นอยูมาก เชน การพูดท่ีไมมี

ควบกล้ํา ไมมี ร เรือ  “ทานลัดถะมนตรีวาการกะทรวงการคัง”  “ทานปะธานที่เคาลพ”   “การปฏิลูบละบบลาชการ”  “คู

และนักเลียนมาคอยตอนลับทานลองนายกที่โลงเลียน”    “ขอสอบเอ็นทานลั่ว”  ฯลฯ  ก็พดูกันไดโดยไมระคายลิ้น  

บางก็ใชคําฟุมเฟอย  เชน  “แบบวา”  “ประมาณวา”  “อะไรประมาณนั้น”  ซึ่งเด๋ียวน้ีกลายเปนคําแหงยุคสมัยไปแลว  

บางก็พูดติดสําเนียงภาษาถิ่น  เชน  ไรประสิทธภิาพ ก็จะกลายเปน  รายประสิทธิภาพ  ไวลาย  เปนวายลาย  พิจารณา  

เปน พิดนา  สนับสนุน  เปน  สับหนุน  บางก็พูดสลับเสียงกันเพราะกลวัคนแยงพูด  เชน  สัญลักษณ  เปน   

สัลญักษณ  บางก็พูดเขากับฤดูกาล  คือ  นํ้าทวมทุงผักบุงโหรงเหรง  มีแตนํ้าไมมีเน้ือ  บางก็พูดมีแตเน้ือลวน ๆ ไม
มีนํ้า  บางก็พูดมีทั้งนํ้ามีทั้งเน้ือ  แถมน้ําจิ้ม แลวยงัใสผงชูรสดวย  เรียกวาพูดไดอยาง  “หรอยเฮาะ”  
  ตัวอยางที่สงัเกตเห็นเรื่องการใชคําฟุมเฟอยกย็ังมีอีก  ดังเชน คําวา “อาทิ เชน”  ที่นาจะใชเพียงคํา
ใดคําหน่ึงก็ไดความแลว  แตกลับนิยมใชควบคูกัน  ที่จริงคําวา “อาทิ”  แปลวา  ที่แรก หรือขอตน  “เปนอาทิ”  ก็คือ 
เปนเบื้องตน  แตปจจุบันนิยมนํามาใชดวยกัน แลวหมายความวา  “เชน”  กรณี  คําวา “ทําการ”  ที่มักใชกันอยาง
ฟุมเฟอยเกอืบทุกสถานการณ ครูไปทําการสอน  หมอทําการรักษา  บานหลังน้ีไดทําการซื้อขายกันเรียบรอยแลว  ซึ่ง
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ไดทรงฝากบทกลอนที่แตงเชิงเสียดส ีเรื่องการใชคําวา  “ทําการ”  อยางพร่ําเพรื่อไวดังน้ี 
 
 



  “  สงสารคําทําการมานานแลว  ดูไมแคลวตาไปในหนังสือ 
  มันถูกใชทุกอยางไมวางมือ   แตลงม้ือลําบากยากเต็มที 
  ตํารวจเห็นโจรหาญทําการจับ  โจรมันกลับวิ่งทะยานทําการหนี 
  ทําการปวยเปนลมลมพอดี   ทําการซี้จีนหมายวาตายเอย” 
  จึงไดวาบทกลอนบทนี้ ไดเคยอานเคยเรียนคนมาตั้งแตเม่ือสมัยที่ผูเขียนยังเปนนักเรียน  นักศึกษา
อยู หลายสิบปมากแลว  แตเด๋ียวนี้คําวา  “ทําการ”  ก็ยังคงใชกันอยางฟุมเฟอยเหมือนเดิม โดยเฉพาะในวงการแปล
หนังสือ ซึ่งเปนสํานวนการแปลมาจากภาษาตางประเทศ และยังมีอกีหลายคําท่ีมักใชกันอยางไมเหมาะสม ไมใช

ภาษาไทยที่ดี เชน  “หนาตางถูกเปดออกโดยโจร”  “เธอมาในชุดราตรีสวยหรู”  “เขามาในเพลงฝากผันวันงาน”  “เธอ
กาวเขามาพรอมกับใบหนาท่ีโปรยไปดวยรอยยิม้ท่ีหวานซึ้งตรึงใจ”  เม่ือพูดถึงคําวา “ถูก”  ถานํามาใชในหนาท่ีของ
กระยานุเคราะห รือกริยาชวยทาํหนาคํากริยา  มักจะมีความหมายไปในทางที่ไมดี เชน ถูกทําโทษ ถูกปลด ถูกอุม ถูก
ตําหนิ  ถูกปลน  ถูกดูหม่ิน  ฯลฯ  แตก็ยังมีคนใช “ถูกเชิญ”  ถูกแตงตั้ง”  ซึ่งที่ถูกควรจะใชวา  “ไดรับเชิญ “ และ  
“ไดรับการแตงตัง้”  เพราะความหมายเปนไปในทางดี แตถา “ถูก”  ไมไดนําหนาคํากริยา  เชน  “ถูกหวย”  “ถูกล็อ
ตเตอรี่”  หรือ “ถูกอกถกูใจ”  ก็คงจะไมเขาประเด็นของขอสรุปดังกลาว  ยังมีคําวา  “รับฟง”  “รับชม”  ก็เชนกัน  
ตัด “รับ”  ออก เหลือแต ฟง กับ ชม  ก็เขาใจกันดีอยูแลว  ไมเปลืองคําดวย   คําวา “ใหการอารักขา”  “ใหการ
ตอนรับ”  ก็ฟุมเฟอย โดยใชเหตุ  ควรที่จะตัดคําวา  “ใหการ”  ออกเสีย  พูดไปพูดมาก็เผลอแวะออกไป  นอกสภา
จนได  เด๋ียวจะโดน  “ทานผูทรงเกียรติ”  ประทวงเอา  ที่พูดกันอยูไมขาดปากในสภา   เลยพอดีวกเขามาหาคําวา  
“ทาน”   ก็นึกขึ้นมาไดวาเม่ือตนเดือนไดมีโอกาสไปเยี่ยมคุณรงค  วงษสวรรค  ศิลปนแหงชาติสาขาวรรณกรรม ถึง
บานบนดอยโปงแยง  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชยีงใหม  ที่ใหความรูสึกเม่ือแรกเห็นราวกับเปนอุทยาสวรรคมากกวาบาน
คนธรรมดา  เพราะอยูทามกลางปาเขาลําเนาไพร  ธารนํ้าท่ีใสเย็น มองเห็นปลาวายแหวกไปมา ลอดเลี้ยวสายบัวที่ชู
กานออกตระการอวดแขกที่มาเยือนไดกลิ่นอวลของเกสรไมปานานนาพรรณ หอมระรื่นชื่นใจ  โขดหินเปนเชิงชั้น

ลดหลั่นราวบันไดธรรมชาติ ประปรายดวยใบเฟรน ภูเขาหลากชนิด  ตัดกับสีสวยของดอกกลวยไมปาและดอกธรรม
รักษา ที่ออกดอกดกรับฤดูฝน บวกกับความชืน้ชุมของอากาศในดงดอยที่บริสุทธิ์สะอาด  ทําใหผูที่ไดพบเห็นหลงใหล
และเฟลอพรรณนาออกมาจนเกือบลืมจุดประสงควาจะมาเยี่ยมเจาของบาน  มัวแตเพลินชมสวนสวรรค อยูจนนาน 
กวาจะไดเขาไปทักทายกับคุณรงค วงษสวรรค ซึ่งจะรับแขกในหองกระจกเลก็ ๆ ที่เต็มไปดวยผลงานเขียนของทาน 
และวัตถุดิบทางปญญาที่ใชในการผลิตหรือรังบสรรคงานเขียน ออกมาสูสายตามของผูบริโภค วรรณกรรมอยางเรา ๆ 
ทาน ๆ เม่ือทักทายกันพอสมควรก็เขาสูการสนทนาประโยคแรกจึงเริ่มขึ้น 
  : ชวงนี้สุขภาพของทานเปนอยางไรบางคะ 
  : ขอโทษ  อยามาเรียกผมวา  “ทาน”  ผมไมใชทาน  ผมไมชอบเปนทาน  ทานนะ  เอาไวเรียก
พวก  
                      นักการเมือง  (ทาทางขึงขังเลก็นอย) 
 



 
  : ขอโทษคะ ถาทานไมชอบ แตดิฉันคิดวาคําวา “ทาน”  เปนสรรพนามที่ใชกับผูที่มีเกียรติ หรือผู 
                      อาวุโส ผูทรงคงคุณวุฒิ ผูที่เรายกยองทานเปนศิลปนแหงชาต ิ  มีผลงานที่คนทั้งชาติยกยองจึง
สม 
                      ควรจะเรียกทานวา “ทาน” 
  : เด๋ียวนี้ความหมายของคําวา  “ทาน”  มันเปลี่ยนไปแลวคุณ  (พูดแลวทานก็หัวเราะ  ทาทาง 
                      อารมณดีขึ้น  เราจึงสนทนากันตอไป  และยังคงเรียกทานวาทาน เหมือนเดิม) 
  ดิฉันเพิ่งจะมาถึงบางออ  เอาเม่ือตอนมีการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลวา คําวา  “ทาน”  น้ัน
ความหมายลดความสําคัญลง หรือต่ําลงไปจรงิ ๆ  เพราะ  “ทาน”  ผูทรงเกียรติทั้งหลาย ก็ไมไดใหเกียรติ  “ทาน”  
ประธานที่เคารพทั้ง ๆ ท่ีปากก็พูดอยูตลอดวา  “ทานประธานที่เคารพ”  แตก็ไมเห็นจะไดเคารพประธาน  ประธาน
บอกใหน่ังลงก็ไมน่ัง  บอกใหหยุดพูดก็ไมหยุด  บอกใหถอนคําพูดก็ไมคอยจะยอมถอน  จนบางครั้งประธานถึงกับ
ตองยืนขึ้น  ซึ่งถือวาเปนสถานการณืที่รุนแรงอยางมากไมคอยเคยเห็นก็ไดเห็น  และยังไดเห็นอะไรตอมิอะไรอีกหลาย
อยางที่ไมเคยไดเห็นมากกอน เชน เห็นการประทวงที่ไมสมเหตุสมผล เห็นการเดินออกจากที่ประชุมในขณะที่ประธาน
กําลังดําเนินการประชุม ไดยินการโหรองแบบที่ไมควรจะไดยนิในสถานที่อันทรงเกียรติเชนน้ัน  ไดเห็นพฤติกรรมการ
แสดงออก และวาจาที่ไมเหมาะสมอยางสุดท่ีจะพรรณนาไดถูกโดยลืมคิดไปวา เด็ก ๆ และอนาคตของชาติกาํลังดูกัน
อยู คุยกับหมอภาษาฉบับน้ีจึงขอถอืโอกาสนี้นําเสนอ บทประพันธจากกวีหลาย ๆ ทานท่ีไดกลาวไวเกีย่วกับ

ความสําคัญของการพูด เพ่ือเปนคติเตือนใจนักพูด ผูทรงเกียรติทั้งหลาย ดังน้ี 
บทพระราชนิพนธ  ร.๖ 

  “ ปากเปนเอกเลขเปนโทโบราณวา  หนังสือตรีมีปญญาไมเสียหลาย 

  ถึงรูมากไมมีปากลําบากกาย   มีอุบายพูดไมเปนเห็นปวยการ” 
  “ อันพูดน้ันไมยาก    ปานใด  เพื่อนเอย 
  ใครที่มีลิ้นอาจ     พูดได 
  สําคัญแตในคํา    ที่พูด  น่ันเอย 
  อาจจะทําใหชอบ    และชงั 
บทกวีของสุนทรภู 

  “เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก  จะไดยกโหยหวิเพราะชิวหา 

  แมนพูดดีมีคนเขาเมตตา   จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ” 
 
  “จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น   อยาตะค้ันตะคอกใหเคืองหู 
  ไมควรพูดอื้ออึงขึ้นมึง ก   คนจะหลูลวงลามไมขามใจ 
  แมจะเรียนวิชาทางคาขาย   อยาปากรายพูดจาอัชฌาสัย 



  จะซื้องายขายดีมีกําไร   ดวยเขาไมเคืองจิตระอิดระอา” 
 
  “อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก    แตลมปากหวานหูไมรูหาย 
  แมนเจ็บอื่นหม่ืนแสนจะแคลนคลาย  เจ็บจนตายก็เพราะเหน็บใหเจ็บใจ” 
 

  “ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักด์ิ   มีคนรักรสถอยอรอยจิต 
  แมนพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร  จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา” 
 
สักวาของกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ  

  “สักวาหลานอื่นมีหม่ืนแสน    ไมเหมือนแมนพจมานที่หวานหอม 
  กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม  อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม 
  แมนลอลามหยามหยาบไมปลาบปลื้ม  ดังดูดด่ืมบอระเด็ดตองเข็ดขม 
  ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ  ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย” 
 
  จะเห็นวาทุกทานใหความสําคัญกับการพูดท้ังสิ้น ฉะน้ันเม่ือจะพูดอะไรออกไปโดยเฉพาะตอหนาท่ี

ประชุมชน  ก็ยอมจะตองระวงัคําพูด ระวังกิรยิาอาการที่ประกอบการพูด สีหนา ทาทาง นํ้าเสียง และมารยาท กอนพูด
ตองคิดใหมาก ๆ และเมื่อพูดแลวก็ตองรับผิดชอบและตองรักษาคําพูดวย  มนุษยเราใชการพดูเพื่อวัตถุประสงคหลาย
อยางมีทั้ง พูดใหเจ็บใจ พูดใหปลาบปลื้มใจ  พูดใหดีใจหรือเสียใจ พูดใหงง พูดใหหลง  พูดใหเพอ  พูดใหลมเหลว  
หรือพูดใหประสบความสําเร็จ  พูดใหเปน  พูดใหตาย  พูดใหผิด   พูดใหถูก  ไดทั้งหมด  หรือวา  พูดจากถูกให
เปนผิด  พูดจากผิดใหเปนถูก  พูดจากขาวใหเปนดํา  หรือพูดจากไมมีอะไรเลยจนกลายเปนเรื่องราวใหญโต  ที่
เรียกวา ปนนํ้าเปนตัว  พูดใหหมูเปนชาง  เชนพวกขาวลอืตาง ๆ ก็มีอยูมาก  ฉะน้ันเม่ือทุกคนตองตกอยูในฐานะผูฟง  
ก็จะตองตั้งสติใชปญญาพิจารณา ไตรตรองกลั่นกรองสาร ที่ไดฟงอยางมีเหตุผลจําแนกขอเท็จจริงกอนที่จะเชื่อวาอะไร
จริง อะไรเท็จ  กอนท่ีไววางใจอะไร  และตองอยูในฐานะผูพูด ก็ยิ่งตองระมัดระวัง ทุกถอยคําท่ีจะพูด   โดยปฎิบตัิ
ตามวัฒนธรรมและมารยาทไทยที่งดงาม จะไดไมพูดผิดหู ผดิใจหรือผิดทํานองครองธรรม  และจะขอสักเรื่องวาควร
ระวังอยาพูดใหผิด หลักการใชภาษาไทยดวยนะคะ จึงจะไดรับความไววางใจจากประชาชน 
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