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หลกัการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
 

การใชภ้าษาท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งสามารถส่ือสารใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละสร้างความประทบัใจ 
แก่ผูรั้บสาร ปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งคือการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัการส่ือสาร ดงันั้นผูส่ื้อสารควรศึกษาและพฒันาทกัษะ
การใชภ้าษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองประเภทของภาษา ความหมายของค าและประเภทของประโยค 
 
ภาษา 
 ภาษา หมายถึง วิธีท่ีมนุษยใ์ช้แสดงความรู้สึกและส่ือความคิดให้ผูอ่ื้นเข้าใจ ภาษาจ าแนกตามวิธีการ
แสดงออกได ้๒ ประเภท คือ 

๑. วจันภาษา คือ ภาษาท่ีใชถ้อ้ยค า เสียงพูดหรือเคร่ืองหมายแทนเสียงพูดท่ีมนุษยต์กลงใชร่้วมกนัในสังคมหน่ึง ๆ  
๒. อวัจนภาษา คือ ภาษาท่ีไม่ใช่การพูดเป็นถอ้ยค า หรือเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่เป็นส่ิงท่ีสามารถส่ือให้

เกิดความหมาย ความรู้สึกนึกคิด ความเขา้ใจตรงกนั เช่น ภาษาท่าทาง ภาษาใบ ้ภาษากาย มี ๗ ประเภท คือ 
       ๒.๑ เทศภาษา  อวจันภาษาท่ีรับรู้ไดจ้ากระยะห่างระหวา่งบุคคลและสถานท่ีท่ีใชใ้นการส่ือสารกนั เช่น การ

โนม้ตวัเดินผา่นผูใ้หญ่ใหห่้างมากท่ีสุดเพื่อแสดงความมีสัมมาคารวะ 
       ๒.๒ กาลภาษา อวจันภาษาท่ีรับรู้จากช่วงเวลาในการส่ือสาร เช่น นกัศึกษาเขา้เรียนตรงเวลา แสดงถึงความ

ตั้งใจ เอาใจใส่ และใหเ้กียรติผูส้อน 
      ๒.๓ เนตรภาษา อวจันภาษาท่ีรับรู้ไดจ้ากสายตา เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก เช่น การหลบสายตา เพราะ

กลวั หรือเขินอาย หรือมีความผดิไม่กลา้สู้หนา้ 
      ๒.๔ สัมผสัภาษา อวจันภาษาท่ีรับรู้จากการสัมผสั เช่น การโอบกอด การจบัมือ 
      ๒.๕ อาการภาษา อวจันภาษาท่ีรับรู้จากการเคล่ือนไหวของร่างกาย เช่น การไหว ้การยิม้ การเมม้ปาก การนัง่

ไขวห่า้ง การยนืเคารพธงชาติ 
      ๒.๖ วัตถุภาษา อวนัภาษาท่ีรับรู้จากการเลือกใชว้ตัถุเพื่อส่ือความหมาย เช่น เคร่ืองประดบั  การแต่งบา้น การ

มอบดอกไม ้การ์ดอวยพร 
      ๒.๗ ปริภาษา อวจันภาษาท่ีรับรู้ไดจ้ากการใช้น ้ าเสียงแสดงออกพร้อมกบัถอ้ยค านั้น ท าให้สามารถเขา้ใจ

ความหมายของถอ้ยค าไดช้ัดเจนยิ่งข้ึน ช่วยเน้นให้เห็นถึงเจตนา หรือลกัษณะของผูส่้งสารว่าพอใจ โกรธ ฯลฯ เช่น 
ความเร็ว จงัหวะ การเน้นเสียง ลากเสียง ความดงั ความทุม้แหลม ในกรณีของภาษาเขียนอวจันภาษาท่ีปรากฏได้แก่ 
ลายมือ การเวน้วรรคตอน การยอ่หนา้ ขนาดตวัอกัษร ฯลฯ 

 



 ๒ 

    การส่ือสารแต่ละคร้ังย่อมใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาควบคู่กันไป ซ่ึงอวัจนภาษาที่ใช้สัมพันธ์กับวัจนภาษา
ใน ๕ ลกัษณะด้วยกนั คือ 
๑. ตรงกนั อวจันภาษามีความหมายตรงกบัถอ้ยค า เช่น การส่ายหนา้ปฏิเสธพร้อมพูดวา่ “ไม่ใช่” 
๒. แย้งกนั อวจันภาษาท่ีใชข้ดัแยง้กบัถอ้ยค า เช่น การกล่าวชมวา่ วนัน้ีแต่งตวัสวย แต่สายตามองท่ีอ่ืน 
๓. แทนกนั อวจันภาษาท าหนา้ท่ีแทนวจันภาษา เช่น การกวกัมือแทนการเรียก การปรบมือแทนการกล่าวชม 
๔. เสริมกนั อวจันภาษาท่ีช่วยเพิ่มหรือเสริมน ้าหนกัของถอ้ยค าเช่นเด็กบอกวา่รักแม่เท่าฟ้าพร้อมกบักางแขนออก 
๕. เน้นกนั อวจันภาษาช่วยเนน้หรือเพิ่มน ้าหนกัใหถ้อ้ยค า เช่น การบงัคบัเสียงใหด้งัหรือค่อยกวา่ปกติ 

 
ค า         

การใชภ้าษาใหไ้ดผ้ลดีจึงควรเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาเร่ืองค า เพราะเป็นหน่วยส าคญัขั้นมูลฐานทางไวยกรณ์ 
พยางค์ หมายถึงเสียงท่ีเปล่งออกมาประกอบดว้ยพยญัชนะ สระและวรรณยกุตโ์ดยจะมีความหมายหรือไม่ก็ได ้
ค า หมายถึง  เสียงท่ีมีความหมาย (พยางค ์+ ความหมาย) ในภาษาไทย ค าๆเดียวจะมีก่ีพยางคก์็ได ้
การศึกษาเร่ืองค านั้นควรมีความรู้พื้นฐานเร่ือง ความหมายของค า ใหช้ดัเจนเพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถน าไปใช้

อยา่งถูกตอ้ง ในหวัขอ้น้ีจึงจะกล่าวถึงเร่ืองความหมายของค าพอเป็นพื้นฐาน ดงัน้ี 
๑. ความหมายเฉพาะของค า 

๑.๑ ความหมายโดยตรง เช่น 
เด็กๆไม่ชอบแม่มดในนิทานเลย 
ฉนัชอบกินก๋วยเต๋ียวลูกช้ินหมู 
ในคลองหนา้บา้นคุณยายมีปลาซิวมากมาย 

๑.๒ ความหมายโดยนัย (ความหมายเชิงอุปมา) 
วนัน้ียายแม่มดไม่มาท างานหรือ 
ขอ้สอบวชิาภาษาไทยหมูจนหนา้เกลียด 
ฉนัชอบเพลงใจปลาซิวมากๆเลย 

๑.๓ ความหมายแฝง 
ร่วง ตก หล่น 
ล่ิวปลิว ฉิว 
เซ เก  เฉ เบ ้โยเย ้

๑.๔ ความหมายตามบริบท 
ค ากริยา ติด มีความหมายวา่ จุดไฟ ใกลบ้า้น แปะ ฯลฯ 

ไฟบางดวง ติด บางดวงดบั 
บา้นเราอยู ่ติด กนั 



 ๓ 

ติด รูปบนบตัรใหเ้รียบร้อย 
ฉนั ติด กาแฟมานานแลว้ 

๑.๕  ความหมายนัยประหวดั 
ปัง /สีขาว / สีด า / กา / หงส์ น ้า / ไฟ 

๒. ความหมายของค าเม่ือเทยีบเคียงกบัค าอ่ืน 
๒.๑ ค าทีม่ีความหมายเหมือนกนั (ค าไวพจน์) 

สุนขั – หมา 
 เทา้ –ตีน 
ภรรยา – เมีย 
ดวงอาทิตย ์– พระอาทิตย ์– ทินกร – ไถง – สุรีย ์

ค าท่ีมีความหมายเหมือนกนับางคร้ังก็ใช้แทนกนัไม่ได ้เน่ืองจาก เป็นค าสุภาพ – ไม่สุภาพ / ระดบัาษา / รูปแบบหรือ
ท่วงท านองการเขียน ฯลฯ 

๒.๒ ค าทีม่ีความหมายตรงกนัข้าม 
สะอาด – สกปรก  

       เช่ืองชา้ – วอ่งไว 
๒.๓ ค าทีม่ีความหมายร่วมกนั 

     ส่งเสริม – สนบัสนุน 
    โปรด – กรุณา 
    ตดั – ปาด – แล่ –  หัน่ – ฝาน 
    แผ ่– เผยแผ ่– แพร่ – เผยแพร 

         ๒.๔ ค าทีม่ีความหมายแคบ – กว้างต่างกนั 
    เคร่ืองครัว กระทะ จาน ชาม เขียง ฯลฯ 
    เคร่ืองประดบั แหวน สร้อย ก าไล ฯลฯ 
    สัตว ์  ชา้ง มา้ ววั ควาย อ่ึงอ่าง คางคก 

ประโยค 
ประโยค คือ ถอ้ยค าท่ีมีเน้ือความสมบูรณ์ 
ประโยคโดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนส าคญั ๒ ส่วน คือ ภาคประธาน และภาคแสดง 
ภาคประธาน คือ  ส่วนท่ีเป็นผูก้ระท ากริยาอาการ 
ภาคแสดง คือ  ส่วนท่ีแสดงกริยาหรือส่วนท่ีแสดงอาการของภาคประธานใหไ้ด ้
                                    ความสมบูรณ์ อาจประกอบดว้ยกริยาค าเดียว หรือกริยาและกรรม 

ต.ย. นกบิน  นก (ภาคประธาน) บิน (ภาคแสดง) 
 หมากดัแมว หมา (ภาคประธาน) กดั (ภาคแสดง) และแมว (กรรม) 



 ๔ 

การจ าแนกประโยคในภาษาไทย 
 ประโยคในภาษาไทยแบ่งไดเ้ป็น ๓ ลกัษณะ คือประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอ้น 

๑. ประโยคความเดียว คือ ประโยคท่ีมีใจความเดียว ประกอบดว้ยภาคประธานและภาคแสดง เช่น   
 -    เขาร้องไห ้
- เด็กนอน  

- นกัศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีท่ี ๑ ร่วมกนัจดันิทรรศการ เร่ืองส่ิงตีพิมพก์บัการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
๒. ประโยคความรวม คือ ประโยคท่ีรวมเอาประโยคความเดียว ๒ ประโยคข้ึนไปไวด้ว้ยกนั โดยมีสันธานเช่ือม

ประโยค ประโยคท่ีรวมกนันั้นอาจมีเน้ือความ 
คลอ้ยตามกนั (และ   แลว้.....จึง   เม่ือ.....จึง   พอ.....ก็   ทั้ง.....และ) 
ขดัแยง้กนั (แต่   ส่วน   กวา่.....ก็   แม.้....ก็   ถึง.....ก็) 
ใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง  (หรือ   มิฉะนั้น   ไม่.....ก็.....) 
เป็นเหตุเป็นผลกนั (เพราะ.....    เน่ืองจาก.....จึง     ดงันั้น.....จึง) 
เช่น   ฉนัไปดูหนงั และทานอาหารท่ีสยามสแควร์ จากนั้นก็กลบับา้น  

                  กวา่ฉนัจะรักเขา เขาก็จากฉนัไปแลว้  
                  เธอตอ้งตั้งใจเรียนมิฉะนั้นจะสอบตก  

๓. ประโยคความซ้อน คือ ประโยคท่ีมีประโยคยอ่ยเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของประโยคหลกั 
เช่น. ฉนัเห็นคนถูกรถชนกลางถนน 
 - ฉนัเห็น   - - ประธาน + กริยา - - 
 - คนถูกรถชนกลางถนน  - - กรรม – 
เช่น  คนขายดอกไมเ้ป็นป้าของฉนั 

แม่เห็นลูกอ่านหนงัสือ 
ผูพ้ิพากษาท่ีฉนัเคารพเป็นคนดีมาก 
คนไทยหวงแหนแผน่ดินไทยอนัเป็นแผน่ดินเกิด 
พอ่ท างานหนกัจนลม้ป่วย 
แม่สั่งใหฉ้นัรับกลบับา้น 

-------------------------------------------------- 
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