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 สวัสดีคะ  ทานผูอานไทยทาวนทุกทาน กอนอ่ืนตองขอขอบคุณในความสนใจที่มีใหแกคอลัมภ “คุยกับหมอ
ภาษา” ในแตละสัปดาหเปนประจํา เทากับวาเราไดอาศัยหนังสือพิมพไทยทาวน เปนสื่อทําหนาที่ ทูตวัฒนธรรม ใหแก
คนไทยในตางแดน โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา และสิ่งหนึ่งที่ผูเขียนดีใจอยางยิ่งก็คือ เมื่อคนไทยที่กลับมาจาก 
แอล. เอ. ไดนําหนังสือพิมพไทยทาวนมาฝาก และบอกวาเมื่ออยูที่ลอสแองเจลิส ไดอานคอลัมภคุยกับหมอภาษาเปน
ประจํา ซ่ึงเราก็ไดเขียนคุยกันมาในคอลัมภนี้เปนปที่ ๒ แลว วันนี้ก็จะคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพนี่แหละคะ 
เพราะหนังสือพิมพเปนส่ือมวลชนที่สําคัญ และจําเปนตอคนเราอยางยิ่ง สําหรับคนที่รักการอาน คงจะถือเปนปจจัยที่
สําคัญตอชีวิตในลําดับตนๆ วันนี้จึงจะขอยกบทความทางวิชาการ ของ ทานศาสตราจารย ดร. สุจริต เพียรชอบ ที่เขียน
ไวในหนังสือที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติ ครูภาษาไทยดีเดนของคุรุสภา ป ๒๕๔๘ ซ่ึงไดกลาวถึงความสําคัญของ
หนังสือพิมพ ที่มีตอการใชภาษาไทย ไวดังตอไปนี้   
 

ประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน         เห็นแนชัดขาวสารทันสมัย       
เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งใกลไกล                     รูรวดเร็วทันใจทั้งโลกา 
ควรนําส่ือเหลานั้นเอามาใช   เพื่อเรียนรูภาษาไทยใหแกกลา 
หนังสือพิมพโทรทัศนนับนานา   วิทยุถือวาเปนสิ่งดี 
 นํามาใชจับใจความวิพากษวิจารณ  วิเคราะหความคิดอานไดเต็มที่ 
ความรูลวนหลายหลากมากมวลมี   ทั้งขอคิดดีดีมีถมไป 
บางครั้งส่ือนั้นใชภาษาพลาด   เราก็อาจนํามาคิดแกไข 
ถือเอาผิดเปนครูรูระวังระไว   เวลาใชภาษาไทยตองไตรตรอง 

 
ประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตนนี้ การติดตอส่ือสารเปนไปอยางกวางขวาง รวดเร็ว เราสามารถรับรูเหตุการณ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไดในระยะเวลาสั้นๆ หลังจากเกิดเหตุการณนั้น ทั้งนี้เพราะความเจริญทางดานเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารมวลชน ส่ือมวลชนนั้นประกอบไปดวยส่ือหนังสือพิมพ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกสอันไดแก วิทยุและโทรทัศน  ปจจุบันสื่อทั้งสองประเภทนี้เสนอความรูที่นาสนใจเปนอยางมาก ใน
บรรดารายการดีๆ ก็มีเนื้อหาความรูที่เกี่ยวกับภาษาไทยรวมอยูดวย จากผลการวิจัยปรากฏวา หนังสือพิมพ วิทยุ และ
โทรทัศน มีอิทธิพลตอชีวิตคนไทยเปนอันมาก เพราะใหทั้งความรู ความบันเทิง ตลอดจนกระตุนใหเกิดความคิด 



วิเคราะหวิจารณตางๆ ดวย การนําสื่อมวลชนมาใชฝกฝนภาษาไทยจึงเปนสิ่งที่นาสนใจอยางยิ่ง ผูเขียนใครขอเสนอ
วิธีการที่อาจนําส่ือมวลชนมาใชฝกฝนภาษาไทยดังตอไปนี้  
 
สื่อหนังสือพิมพกับการฝกฝนภาษา 

คนไทยในปจจุบันเปนผูที่มีความตื่นตัวที่จะรับฟงขาวสารตางๆ ไมวาจะเปนขาวภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ จึงนิยมอานหนังสือพิมพกันมากขึ้น หนังสือพิมพมีอยูหลายประเภท ทั้งหนังสือพิมพคุณภาพและ
หนังสือพิมพที่มุงตลาดทั่วไป หนังสือพิมพคุณภาพที่เนนหนักในขาวที่เกี่ยวกับความรูความเขาใจในปญหาตางๆ 
โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมนั้น มักจะมีสถิติการจําหนายไมสูง แตหนังสือพิมพที่มุงตลาดทั่วไปมี
สถิติจําหนายสูง  มักจะเนนหนักไปในดานที่เสนอขาวครึกโครม เชน ขาวอาชญากรรมหรือขาวที่เราความรูสึกอ่ืนๆ แม
บางครั้งมีการเสนอขาวผิดก็ยังมีคนซื้ออาน ปฏิกิรกยาที่คนไทยในฐานะผูอานมีตอหนังสือพิมพ ก็เปนไปในทํานอง
อะลุมอลวย ไมถือสาตอความผิดพลาดหรือการใชภาษาที่ไมถูกตอง ทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามใชหนังสือพิมพใหเปน
ประโยชนตอการสอนภาษาไทยใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ในที่นี้ขอเสนอวิธีการตางๆดังตอไปนี้  

 
การแสวงหาความรู หนังสือพิมพนั้น ไมวาจะเปนหนังสือพิมพคุณภาพ หรือหนังสือพิมพที่มุงตลาดทั่วไป จะ

เสนอขอเท็จจริงและขาวสารตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และอ่ืนๆ อยูมาก เราอาจฝกฝนการใชภาษา
ดวยการสรุปขาว อาจสรุปดวยวาจาหรือขอเขียนก็ได นอกจากนั้นอาจฝกแยกขอเท็จจริงจากความคิดเห็น ฝกอานออก
เสียงทํานองผูอานขาวทางวิทยุหรือโทรทัศนก็ได 

 
การตระหนักในความสําคัญของขาวสาร เราอาจฝกฝนตนเองใหเปนผูที่ใครรูใครเรียน ติดตามความ

เคลื่อนไหวตางๆ ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อเกิดการตระหนักใครที่จะทราบขาวสารแลว ก็จะเปน
แรงผลักดันใหอานหนังสือพิมพหรือวารสารตางๆ เปนประจํา 

 
การวิเคราะหขาว การวิเคราะหนั้นเปนสิ่งที่ควรฝกฝนเพราะจะทําใหเปนคนละเอียดลออ วิธีการฝกฝนการ

วิเคราะหอาจทําไดดังนี้คือ 
- อานบทบรรณาธิการ หรือบทความในหนังสือพิมพหรือในวารสาร แลวแยกขอเท็จจริงกับความ

คิดเห็นออกจากกัน 
- เปรียบเทียบขาวจากหนังสือพิมพหลายๆ ฉบับ โดยตัดขาวเรื่องเดียวกันออกจากหนังสือพิมพ

ประมาณ ๒-๓ ฉบับ จับใจความสําคัญหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น วิเคราะหการเสนอขาวของแตละ
ฉบับวาแตกตรางกันอยางไร ทั้งหัวขาว เนื้อหา ตลอดจนภาษาที่ใช บางครั้งจะพบวาชื่อของบุคคล 
อายุ ยศ ตลอดจนสถานที่เกิดเหตุอาจแตกตางกันออกไป ทําใหทราบวาเวลาอานขาวนั้นไมควร
เชื่อถืออะไรงายๆ ควรพิจารณาใหถองแทเสียกอน 

- วิเคราะหการพาดหัวขาวหนังสือพิมพ โดยนําหนังสือพิมพคุณภาพกับหนังสือพิมพที่มุงตลาดทั่วไป
มาเปรียบเทียบกัน และวิจารณการพาดหัวขาวนั้นๆ 



- วิเคราะหการใชสํานวนภาษาที่ปรากฏในหนังสือพิมพวาฉบับใดใชสํานวนภาษาถูกตองหรือมี
ขอผิดพลาดอยางไร 

- รวบรวมคําที่มักจะสะกดผิด ใชคําผิด และรูปประโยคผิดจากหนังสือพิมพ รวมทั้งการใชคําไมสุภาพ 
ตลอดจนการใชคําที่ชักจูงไปในทางที่ผิดศีลธรรมและกระทบกระเทือนตอระบบคุณธรรมของ
สวนรวม 

- ตัดขาวจากหนังสือพิมพแลววิเคราะหการเสนอขาวนั้น วาเปนการเสนอขอเท็จจริงลวนๆ หรือใส
ความคิดเห็นวิพากษวิจารณของผูเขียนเอง 

- หาบทความหรือบทวิเคราะหขาวที่มีผูทําขึ้น รวมทั้งการวิเคราะหขาวจากวิทยุหรือโทรทัศนมา
พิจารณา  เชน  การวิเคราะหขาวการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ             
การวิเคราะหขาวของ นายสมัคร สุนทรเวช กับ นายดุสิต ศิริวรรณ เปนตน นํามาเปนแนวในการฝก
วิเคราะหของตนเอง 

 
การวิจารณขาว การฝกการวิพากษวิจารณนับวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง การฝกวิจารณขาวอาจทําไดดังนี้ 
- จับกลุมกับเพื่อนๆ ๒-๓ คน วิพากษวิจารณการพาดหัวขาว การเสนอหัวขาวยอย วิธีการเสนอขาว 

ตลอดจนการใชภาษาของหนังสือพิมพแตละฉบับ 
- อภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) หรืออภิปรายแบบ ปาฐกถาหมู (Symposium) เกี่ยวกับ

การสรางเสริมหรือการทําลายคุณธรรมในสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการพาดหัวขาว และการเสนอภาพ
ในหนังสือพิมพ 

- วิจารณภาพที่ใชโฆษณาในหนังสือพิมพ 
- วิจารณืการเสนอขาวตางๆ เชน การเสนอขาวอาชญากรรม การเมือง สังคม ธุรกิจ ขาวกีฬา บทความ 

บทบันเทิง มีสัดสวนกันอยางไร 
 
ความซาบซึ้งในคุณคาของหนังสือพิมพ  ทุกคนควรจะซาบซึ้งในคุณคาของหนังสือพิมพในฐานะที่เปนแหลง

ขาวสาร ขอเท็จจริง ความรู และความบันเทิง ตลอดจนบริการในดานอุปโภคบริโภคตางๆ อาจจะอภิปรายกันถึงคุณคา
ของหนังสือพิมพที่มีตอสังคมและสวนรวม หากจะเขาใหถึงจริงๆ ผูที่เปนนักเรียนและนักศึกษาอาจจะลงมือทํา
หนังสือพิมพในสถาบันการศึกษา จะทําใหเขาใจซึ้งถึงคุณคาของหนังสือพิมพดียิ่งขึ้น การปลูกฝงรสนิยมในการอานก็
เปนสิ่งสําคัญ นอกจากการวิเคราะหวิพากษวิจารณแลว การรูจักเลือสรรหนังสือพิมพคุณภาพมาอานก็นับเปนสิ่งที่เปน
ประโยชนอยางยิ่ง 
 

ความสามารถในการเขียน เราควรรูจักการใชหนังสือพิมพเปนเครื่องสงเสริมทักษะในการเขียน ซ่ึงอาจทําได
ดังนี้ 

- ฝกเขียนขาว อาจจะเปนขาวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ ขาวบันเทิง หรือขาวกีฬาก็ได 
- ฝกเขียนบทความ อาจเปนบทวิจารณหรือสารคดีส้ันๆ ก็ได 
- ฝกเขียนบทบรรณาธิการ ซ่ึงมีทั้งการเสนอขอเท็จจริงและความคิดเห็นไปในขณะเดียวกัน 



- ฝกเขียนประกาศและโฆษณาสินคาตางๆ 
- ฝกเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย โดยเขียนตอกันไปเปนตอนๆ ทํานองเรื่องที่เขียนในนิตยสารหรือวารสาร

ก็ได 
 
จริงอยูในหลายกรณีส่ือทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนอาจใชภาษาพลาดไปบาง เชน ใชคําผิด ใชลักษณ

นามผิด การเรียงประโยคมีลักษณะเลียนภาษาตางประเทศ การโฆษณาอาจเกินจริง แตเราก็อาจนําสิ่งผิดพลาดนั้นมาฝก
แกไขใหเปนภาษาที่ถูกตองได ในทํานอง ผิดเปนครูนั่นเอง ติดตามอานตอฉบับหนาคะ 
    -------------------------------------------------- 
 
                              


