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บทคัดย่อ 

 ในการพูดหรือเขียน บางครั7งจะมีถ้อยคําซึ@งฟังแปลก สะดุดหู หรือรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง ที@ เป็น
เช่นนั7นอาจเป็นเพราะการใช้ส่วนขยายที@สื@อความซํ 7าซ้อน การสร้างคําและสํานวนผิดแปลกไปจากที@เคย
ใช้กันมา การใช้ถ้อยคําที@ไม่สื@อความหมายหรือสื@อความที@เป็นไปไม่ได้ การใช้ถ้อยคําที@คิดว่าจะทําให้
ข้อความสุภาพยิ@งขึ 7น หรือการใช้ถ้อยคําสํานวนที@ไม่ใช่สํานวนภาษาไทยที@ใช้มาแต่เดิม 
 



 ผู้ เขียนเป็นคนหนึAงทีAชอบฟังวทิยุ ดโูทรทศัน์และอ่านหนงัสือพิมพ์ เมืAอได้ยินได้ฟังคําพูดทีAแปลก ๆ  สะดดุหู 
หรืออ่านพบข้อความทีAแปลก ๆ  รู้สึกว่าจะไม่ถูกต้อง ก็มกัจะจดเอาไว้ แล้วนํามาพิจารณาว่าข้อความทีAแปลกสะดดุ
หู หรือทีAรู้สึกว่าไม่ถูกต้องนั Rนเป็นเพราะเหตใุด หากจะแก้ไขควรแก้ไขอย่างไร 
 

 ข้อความแรกทีAจะนํามาพิจารณาเป็นข้อความทีAได้จากข่าวหนงัสือพิมพ์ 

 “คนจํานวนมาก เบียดเสียด เข้าไป อย่างไม่เป็นแถว” 
 คําว่า เบียดเสียด บ่งให้รู้ว่าไม่มีความเป็นระเบียบ ฉะนั Rน จึงไม่ต้องมีส่วนขยาย อย่างไม่เป็นแถว เพราะ
ส่วนขยายจะสืAอความซํ Rาซ้อนกับ เบียดเสียด 
 

 “พายุ คร่าชีวิต ชาวประมง ตาย” 
 พายุคร่าชีวิตชาวประมง บ่งความหมายชดัเจนอยู่แล้วว่าชาวประมง ตาย ฉะนั Rน จึงไม่ต้องมีส่วนขยาย 
ตาย ซํ Rาซ้อนอีก หากต้องการยํ Rาความหรือเน้นความ ก็ควรแยกเป็น ๒ ประโยคคือบอกว่าพายุคร่าชีวิตชาวประมง
ประโยคหนึAง แล้วอาจยํ Rาว่าชาวประมงตายไปหลายคนอีกประโยคหนึAงแต่จะไม่พูดว่า “คร่าชีวิต...ตาย” 
 

 ข่าวหนงัสือพิมพ์อีกข่าวหนึAงมีว่า “อุบติัเหตรุ้ายแรงครั Rงนี Rคร่าชีวิตไปกว่าหลายร้อยคน” 
 คําว่า หลาย บอกการประมาณกว้าง ๆ  อยู่แล้ว หลายร้อย อาจจะเป็น สาม...สีA...หก...แปดร้อยก็ได้ ฉะนั Rน 
จึงไม่ต้องมีคําว่า กว่า ขยาย เป็น “กว่าหลายร้อย กว่าหลายพนั กว่าหลายหมืAน” 
 

 “ฝ่ายวิชาการจะจดัให้มีการอภิปรายหมู่” 
 การอภิปราย คือ การพูดชี Rแจงแสดงความคิดเห็น โดยทัAวไปจะหมายถึงการพูดแบบหนึAงซึAงมีผู้ พูด
อภิปรายอย่างน้อย ๒ คน และมีผู้ ดําเนินการอภิปราย ถึงแม้ว่าจะมีผู้ พูดหลายคน ก็เรียกว่าการอภิปราย ไม่
เรียกว่า “การอภิปรายหมู่” หากจดัให้มีการอภิปรายหมู่ คือ อภิปรายหลายกลุ่มหลายเรืAองในเวลาเดียวกัน ก็คงจะ
ฟังไม่ได้ศพัท์เป็นแน่ 

 

 รายการโทรทัศน์รายการหนึAง ผู้ ร่วมรายการจะต้องทายตัวอักษร ตัวอักษรตัวหนึAง ผู้ ร่วมรายการทายว่า 
“ษ ฤษี” แต่พิธีกรบอกว่าไม่ถูก ขอให้พูดใหม่ให้ถูกต้อง ผู้ ร่วมรายการก็ตอบเหมือนเดิมว่า “ษ ฤษี” พิธีกรจึงพูดว่า 
“เอาเป็นว่าถูกก็แล้วกนั ที=จริงเข้าเรียกว่า ษ บอ ฤษี ตอบว่า ษ ฤษี ก็อนโุลมให้ถูก” 
 

 ตวัอกัษร ศ ษ ส นั Rน เรียกว่า ตวัสอเหมือนกัน จึงมีชืAอกํากับให้เข้าใจตรงกันว่า ศ ศาลา หรือ ศ คอ (คือ ศ 
ทีAเขียนเหมือน ค แต่มีหาง) ษ ฤษี หรือ ษ บอ (คือ ษ ทีAเขียนเหมือน บ แต่มีรูป  ◌ั ทีAเส้นหลงั) ส เสือ หรือ ส ลอ (คือ 
ส ทีAเขียนเหมือน ล แต่มีหาง) การเรียกชืAอกํากับจะเรียกชืAอใดชืAอหนึAงเท่านั Rน ไม่เรียกพร้อมกัน ถ้าเรียกว่า “ศ คอ 
ศาลา” “ษ บอ ฤษี” หรือ “ส ลอ เสือ” จะฟังแปลกมาก 

 

 ข้อความทีAยกมาเป็นตวัอย่างข้างต้นเป็นข้อความทีAผู้เขียนรู้สกึว่าแปลก และทีAทําให้รู้สึกเช่นนั Rนเป็นเพราะ
การใช้คําขยายทีAสืAอความซํ Rาซ้อนกัน 

 

 ในการพูดหรือเขียน บางคนนิยมสร้างคําหรือสํานวนขึ Rนใหม่โดยเลียนถ้อยคําสํานวนเดิม แต่เปลีAยนคํา
บางคําให้ผิดแปลกไปจากทีAนิยมใช้กันอยู่โดยทัAวไป เช่น ใช้ว่า ฉ้อประชาบงัรัฐ แทน ฉ้อราษฎร์บงัหลวง 
 

 การสร้างคําหรือสํานวนใหม่ให้เพียงพอแก่ความต้องการนบัว่าเป็นความเจริญงอกงามของภาษา ถ้ามีคํา
หรือสํานวนใช้อยู่แล้ว การสร้างคําหรือสํานวนใหม่โดยไม่มีความหมายแปลกใหม่ไปจากเดิม ก็อาจจะทําได้ และ
ถ้าถ้อยคําสํานวนนั Rนเป็นทีAนิยมแพร่หลาย ก็จะมาแทนทีAถ้อยคําสํานวนเก่า แต่ถ้าคําหรือสํานวนทีAสร้างขึ Rนใหม่นั Rน
ไม่มีผู้ใช้ตามหรือเป็นทีAนิยมเพียงชัAวระยะสั Rน ๆ ถ้อยคําสํานวนใหม่เหล่านั Rนก็จะสญูไปในทีAสดุ 
 

 ตัวอย่างถ้อยคําสํานวนทีAสร้างขึ Rนใหม่ทําให้รู้สึกว่าแปลก สะดุดหู ตัวอย่างแรกได้มาจากการวิจารณ์
ภาพยนตร์ไทยเรืAองหนึAง ผู้วิจารณ์เขียนว่า “ดูหนงัเรื=องนี(แล้วจะหัวเราะตลอด ๙๐ นาที หัวเราะจนเจ็บหน้าพงุไป
หมด” 



 ภาษาไทยมีคําว่า พุง และ หน้าท้อง แต่ไม่มี “หน้าพุง” หน้าพุง เป็นคําทีAสร้างขึ Rนใหม่แต่มีความหมาย
อย่างเดียวกับ พุงหรือหน้าท้อง 
 

 อีกตวัอย่างหนึAงคือการใช้คําว่า โยกเย้ ในความหมายว่า “อย่ามวั โยกเย้ อยู่เลย” 
 

 คําซ้อนทีAมีคําว่า โยก อยู่ด้วย มีหลายคํา เช่น โยกย้าย หมายความว่า ‘ย้ายทีAไป’ โยกเยก หมายความว่า 
‘โอนเอนไปมา’ โยกโย้ หมายความว่า ‘ไม่ทําอย่างตรงไปตรงมาทําให้ขดัข้อง ไม่ตดัสินใจให้แน่นอน เปลีAยนใจไปมา
ทําให้เสียเวลาหรือเสยีประโยชน์’ แต่ไม่มีคําซ้อน “โยกเย้”  คํา โยกเย้ ทีAสร้างขึ Rนใหม่นี Rมีความหมายเหมือนกับ โยก
โย้ นัAนเอง 

 

 บทสมัภาษณ์ในหนงัสือพิมพ์ฉบบัหนึAงมีข้อความว่า “เขาเคยทํางานเป็น ลูกครัว มา ก่อน” 
 ภาษาไทยมีคําว่า พ่อครัว แม่ครัว แต่ไม่มี “ลูกครัว” คําทีAหมายถึงผู้ ช่วยทําครัว คือคํา ลูกมือ ลกูครัวก็เป็น
อีกคําหนึAงซึAงสร้างขึ Rนใหม่โดยเลียนแบบคําว่า พ่อครัวแม่ครัว  

 

 พิธีกรรายการโทรทศัน์รายการหนึAงกล่าวว่า “กระผมหวงัเป็นอย่างยิ=งวา่ท่านผู้ชมคงจะได้รับ ความเพลิด
พอใจไม่มากก็น้อย” 
 ภาษาไทยมีคําว่า เพลิดเพลินใจ พึงพอใจ และ พอใจ “เพลิดพอใจ” เป็นคําทีAสร้างใหม่ อาจจะมี
ความหมายอย่างเดียวกับเพลิดเพลินใจ หรือ พึงพอใจ หรือ อาจจะรวมความหมายของทั Rงสองคําไว้ในคําทีA
สร้างใหม่นี R 
 

 ผู้แสดงในละครโทรทศัน์เรืAองหนึAงพูดว่า “จะต้องตามไปเหยียบ ยอดหน้า มนั” 
 ภาษาไทยมีคําว่า หน้า และ ยอดอก ถ้าพูดว่า ไปเหยียบหน้า หรือ เหยียบยอดอก ก็จะเข้าใจได้ว่าเป็น
ส่วนใดของร่างกาย แต่ถ้าพูดว่าเหยียบ “ยอดหน้า” ไม่ทราบว่าหมายถึงส่วนใดของใบหน้า 
 

 คําพูดอีกตอนหนึAงมีว่า “ผมจะไป ยื=นคําร้องเรียน ขอเปลี=ยนนามสกุล” 
 การไปติดต่อขอเปลีAยนนามสกุลนั Rน ผู้ขอต้องไป ยื=นคําร้อง แต่ถ้าไปเสนอเรืAองราวร้องทุกข์และขอความ
ช่วยเหลือ จะใช้ว่า ไปร้องเรียน หรือ ไปยื=นหนงัสือร้องเรียน แต่จะไม่ใช้ว่า “ยืAนคําร้องเรียนขอเปลีAยนนามสกุล” 
 

 อีกตวัอย่างหนึAงทีAพบในหนงัสือพิมพ์คือ “เรืAองนี Rมี แนวโน้มเอียง ว่าจะสําเร็จ” 
 ภาษาไทยมีคํากริยา โน้มเอียง และ คํานาม แนวโน้ม แต่ไม่มีคํานาม “แนวโน้มเอียง” แนวโน้มเอียงเป็น
คําทีAสร้างขึ Rนมาใหม่ไม่ได้มีความหมายต่างจากคําว่า แนวโน้มทีAใช้กันอยู่ทัAวไป 
 

  ผู้แสดงในละครโทรทศัน์เรืAองหนึAงพูดว่า “ถึงพวกเธอจะไม่สนใจ ก็ควรจะสดบัฟังเอาไว้บ้าง”  
 ภาษาไทยมีคําว่า ฟัง และ สดบั เมืAอใช้เป็นคําซ้อน จะใช้ว่า สดบัตรับฟัง แต่ไม่มีคําซ้อน “สดบัฟัง” เป็น
คําทีAสร้างใหม่ ไม่มีความหมายต่างไปจากคําว่า ฟัง 
 

 ผู้จดัรายการทางวิทยุพูดว่า “เรืAองการผสมเสียงหรือมิกซ์เสียงเพลงชุดนี Rอยู่ใน ดลุพิจารณา ของคณุ...” 
 ภาษาไทยมีคําว่า พิจารณา และ พินิจพิจารณา มีความหมายว่า ‘ตรวจตรา ตริตรอง’ และมีคํานาม 
ดลุพินิจ หรือ ดลุยพินิจ หมายความว่า ‘การวินิจฉัยทีAเห็นสมควร’ แต่ไม่มีคําวา่ “ดลุพิจารณา” ดลุพิจารณาเป็นคํา
ทีAสร้างใหม่ มีความหมายไม่ต่างจากคําว่า ดลุพินิจ 
 

 หนังสือพิมพ์ได้แสดงความคิดเห็นเกีAยวกับการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึAงว่า “การจัด
ถ่ายทอดสดอย่างทนัฟืนทนัควนั อย่างนี Rดีมาก ควรชมเชย” 
 ทนัควนั และ ทนัทีทนัควนั เป็นคําทีAมีอยู่แล้วในภาษา แต่ไม่มี “ทนัฟืนทนัควนั” ทนัฟืนทนัควนัเป็นสํานวน
ทีAสร้างใหม่ มีความหมายเหมือน ทนัควนั นัAนเอง 
 



 คอลมัน์หนึAงในหนงัสือพิมพ์ลงข้อความว่า “เรืAองเช่นนี RจะกลบเกลืAอนหรือจะสร้างสนัปั(นสี อย่างไรก็ได้” 
 ภาษาไทยมีคําว่า เสกสรรปั(นแต่ง หมายความว่า ‘แต่งเรืAองขึ Rนเอาเองตามใจชอบ’ และมีคําว่า ใส่ร้ายป้าย
สี หมายความว่า ‘เอาความชัAวความร้ายไปป้ายผู้อืAน’ แต่ไม่มีคําว่า “สร้างสนัปั Rนสี” สร้างสนัปั Rนสี เป็นคําสร้างใหม่ 
มีความหมายไม่ต่างจาก เสกสรรปั(นแต่ง หรือ ปั(นนํ(าเป็นตวั และถ้าจะใช้คําทีAสร้างใหม่นี Rก็ควรเขยีน “สร้างสรรค์
ปั Rนสี”  

 การเขียนหรือพูดโดยมีความเปรียบเทียบในทีAอนัควร จะช่วยให้ความชดัเจนขึ Rน แต่ถ้าใช้ถ้อยคําสํานวน
เปรียบเทียบผิด ก็จะทําให้เสียความหรือทําให้ข้อความเสียรสไป 
 

 หนงัสือพิมพ์ฉบบัหนึAงมีข้อความว่า “อย่าถือคติว่า เข้าเมืองตาบอด ต้องบอดตาตาม” 
 การเปลีAยนแปลงในภาษานั Rนย่อมต้องมีอยู่เป็นธรรมดา แต่การเปลีAยนแปลงจนผิดลกัษณะของภาษานั Rน
ไม่ควรทํา สํานวนทีAมีอยู่เดิม คือ เข้าเมืองตาหลิ=ว ต้องหลิ=วตาตาม การเปลีAยนจาก ตาหลิ=ว เป็น ตาบอด อาจทําได้
ไม่ผิดลักษณะของภาษา แต่การเปลีAยนจากหลิ=วตา เป็น บอดตา นั Rน ไม่ได้ เพราะกิริยา “บอดตา” ไม่มีใช้ใน
ภาษาไทย 
 

 ในบทวิจารณ์ข่าวต่างประเทศมีข้อความวา่ “ผู้แทนของรัสเซียได้ประณามการกระทํานี Rว่า ‘ปากถือศีล ตีน
ถือสาก’ ของอเมริกา”  
 สํานวนไทยมีว่า มือถือสาก ปากถือศีล มีความหมายว่า ‘แสดงตวัเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่กลบัประพฤติชัAว’ 

สํานวนทีAสร้างใหม่นั Rนฟังคล้องจองกัน มีสัมผัสระหว่างคําว่า ศีล กับ ตีน แต่สํานวนไทยใช้ว่า “มือถือสาก” ไม่ใช้ 
“ตีนถือสาก” 
 ข้อความในหนงัสือพิมพ์ฉบับหนึAงมีว่า “ผมจะไม่ตอหลดตอแหลอะไรมาก เขียนไปแล้วบอกไม่ได้เขียน 
ชาวบ้านจะรุมด่าว่า ไอ้ตะกร้าใส่มะกอก” 
 สํานวนไทยทีAมีความหมายว่า ‘ปลิ Rนปล้อน กลบักลอก ตลบแตลง พูดหลบเลีAยงไปมา’ มีอยู่หลายสํานวน 
สํานวนหนึAง คือ มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก ไม่ใช่ “ตระกร้าใส่มะกอก” 

 

 ข้อความอีกตอนหนึAงมีวา “ผมยอมรับว่าปัญญาเท่าฝาหอย” 
 การเปรียบเทียบขนาดของอวยัวะเท่าฝาหอยนั Rนมีสํานวนเปรียบเทียบว่า ตีนเท่าฝาหอย หรือ เท้าเท่าฝา
หอย ส่วนการเปรียบเทียบว่ามีปัญญาน้อย จะเปรียบว่า ปัญญาแค่หางอึ=ง ไม่ใช่ “ปัญญาเท่าฝาหอย” 
 

 จากตัวอย่างที@กล่าวมานี 7 จะเห็นว่าข้อความที@ฟังแปลก หรือรู้สึกว่าไม่ถูกต้องนั7นเกิดจากการ
สร้างคําและสํานวนขึ 7นมาใหม่ ผิดแปลกไปจากถ้อยคําสํานวนที@ใช้กันมาแต่เดิม 
 

 นอกจากสาเหตุ ๒ ประการที@กล่าวมาแล้ว ยังมีสาเหตุอีกประการหนึ@งคือ การใช้ถ้อยคําที@ไม่สื@อ
ความหมายอย่างที@ต้องการ หรือสื@อความที@เป็นไปไม่ได้ เช่น 

 

 โฆษกรายการโทรทัศน์รายการหนึAงกล่าวว่า “โปรดเก็บหางบัตรไว้ แล้วเราจะแจ้งให้ทราบว่า ท่านจะมี
ประโยชน์อะไรต่อห่างบตัรนั(น” 
 ผู้ พูดต้องการจะบอกให้เก็บหางบตัรไว้แล้วจะแจ้งให้ทราบว่าหางบตัรนั Rนจะมีประโยชน์อย่างไร แต่ถ้าพูด
อย่างข้างต้น จะมีความหมายว่า ‘หางบตัรจะได้ประโยชน์อะไรจากท่าน’ ซึAงไม่ได้ความ ต้องเปลีAยนคําพูดเสียใหม่
เป็นดงันี R 
 “...เราจะแจ้งให้ทราบว่าท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากหางบตัรนั(น” หรือ  

“...หางบตัรนั(นจะให้ประโยชน์อะไรแก่ท่าน” หรือ 

“...หางบตัรนั(นจะมีประโยชน์อย่างไร” 
 

หนงัสือพิมพ์ลงข่าวเกีAยวกับการชกมวยว่า “...เตะเข้าทีAหน้าตรงท้อง พอดี” 



เมืAออ่านแล้วไม่ทราบว่า เตะเข้า ที=หน้า หรือ ที=ท้อง หรือ หน้าท้อง ถ้าต้องการจะสืAอความหมายอย่างไร ก็
ต้องเลือกใช้คําให้ตรงตามทีAต้องการ 

 

อีกตวัอย่างหนึAง โฆษกถามผู้ ร่วมรายการว่า “คุณยงัทํางานอยู่หรือว่ายงัเป็นนกัเรียนอยู่ครับ” 
การถามว่า “คณุยงัเป็นนกัเรียนอยู่หรือ” ใช้ได้ ผู้ตอบอาจจะตอบรับหรือปฏิเสธก็ได้ 

การถามว่า “คณุยงัทํางานอยู่หรือ” ก็ใช้ได้ แต่จะใช้ถามในกรณีทีAผู้ถามได้ข่าวมาว่าผู้นั Rนไม่ได้ทํางานแล้ว 
ลาออกจากงานแล้ว หรือถามยํ Rาแสดงความแปลกใจ ในทีAนี R โฆษกไม่ได้รู้จกัผู้ ร่วมรายการมาก่อน ต้องการจะทราบ
เพียงว่าผู้ ร่วมรายการเป็นนกัเรียน ยงัเรียนหนงัสืออยู่ หรือมีงานทําแล้ว ฉะนั Rน ก็ควรจะถามว่า “คุณทํางาน(แล้ว)
หรือว่ายงัเป็นนกัเรียนอยู่” แต่จะไม่ถามว่า “คุณยงัทํางานอยู่หรือว่ายงัเป็นนกัเรียนอยู่” 

 

หนังสือพิมพ์ลงข่าวสังคมว่า “ความปลาบปลื(มเป็นล้นพ้นของคุณหญิง...คือกระเช้าดอกไม้ที=...นํามา
เยี=ยม” 

ประโยคข้างต้นนี R ถ้าลองตดัส่วนขยายออกแล้ว จะได้ประโยคว่า “ความปลาบปลื(ม...คือกระเช้าดอกไม้
...” ซึAงไม่ได้ความ ควรแก้ไขให้สืAอความหมายตามทีAต้องการดงันี R 

“คุณหญิง...ปลาบปลื(มเป็นล้นพน้ที=...นํากระเช้าดอกไม้มาเยี=ยม” หรือ  
“สิ=งที=นําความปลาบปลื(มมาให้คุณหญิง...คือกระเช้าดอกไม้ที=...นํามาเยี=ยม” 
 

อีกตวัอย่างหนึAงเป็นการเล่าเกีAยวกับอุบติัเหตรุถยนต์ชนกัน ความตอนหนึAงมีว่า “เลือดนองเต็มถนน ย้อม
สีฟ้าของตวัถงัรถ...จนเป็นสีแดง” 

การย้อมสีนั Rน ปริมาณของนํ Rาสีต่าง ๆ  ทีAใช้ย้อมจะต้องมากพอทีAจะชุบหรืออาบให้เปลีAยนสีไปจากเดิม เช่น 
การย้อมผ้าสีต่าง ๆ เป็นสีดําเมืAอย้อมแล้ว สีก็จะเปลีAยนไปเป็นสีดํา แต่เลือดทีAสาดกระจายหรือนองเต็มพื Rนถนนไม่
น่าจะมีปริมาณมากถึงขนาดจะ “ย้อม” สีฟ้าของตวัถังรถให้กลายเป็นสีแดงไปได้ และเมืAอล้างเลือดออกไป ตวัถัง
รถก็จะคงสีฟ้าตามเดิม ไม่ได้เปลีAยนสีไปอย่างการย้อมผ้า หรือย้อมผม 

 

สถานีวิทยุแห่งหนึAงเสนอข่าวชาวบ้านว่า “ลูกทรพีปราดเข้าวางมวยพ่อ จนพ่อบาดเจ็บแผลถลอก” 
การวางมวยน่าจะเกิดความบอบชํ Rาภายในหรือภายนอกพอควร ถ้ามีบาดแผลก็น่าจะเป็นแผลแตก ไม่ใช่

เพียงแต่แผลถลอกเท่านั Rน ถ้าใช้คําว่า วางมวย อาการน่าจะสาหัสกว่า “บาดเจ็บแผลถลอก” แต่ถ้าจะคงคําว่า 
บาดเจ็บแผลถลอก ก็ไม่ควรใช้คําว่า “วางมวย” 

 

นกัวิชาการคนหนึAงกล่าวว่า “มี...วิวฒันาการทั(งทางเจริญขึ(นและเสื=อมลง” 
วิวฒันาการ มีความหมายว่า ‘ความเจริญรุ่งเรือง ความคลีAคลายไปในทางเจริญ’ จึงไม่ควรจะมี เสื=อมลง 

มาขยาย ถ้าต้องการจะคงเจริญขึ RนและเสืAอมลงเอาไว้ ก็ควรจะเปลีAยนคําว่า วิวฒันาการ เป็น การเปลี=ยนแปลง ถ้า
จะคงคําว่า วิวัฒนาการไว้ ก็ควรตัด เสืAอมลง ออกเพราะไม่เข้าความ ส่วน เจริญขึ(น ก็ไม่จําเป็นต้องมีเพราะ
วิวฒันาการจะสืAอความหมายดงักล่าวอยู่ในตวัแล้ว 

 

นกัวิชาการอีกคนหนึAงได้บรรยายทางโทรทศัน์ว่า “ปัญหามีมากมาย เช่น ปัญหาไร้ที=อยู่ ปัญหาไร้อาหาร
ไม่พอ” 

ไร้ มีความหมายว่า ‘ไม่มี’ ส่วน ไม่พอ นั Rน หมายความว่า ‘มีอยู่บ้าง แต่ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการ’ 

เมืAอคํามีความหมายต่างกันเช่นนี R ผู้ พูดควรจะเลือกว่าจะใช้คําใดจึงจะสืAอความต้องการ 
 

โฆษกรายการโทรทศัน์รายการหนึAงบอกผู้ เข้าชมรายการในห้องส่งว่า “วันนี R ผู้ เข้าชมรายการทุกท่านจะ
ได้รับการดื=มนํ(าจากบริษัท...” 

สิAงทีAผู้ชมรายการจะได้รับคือ “นํ Rา” ไม่ใช่ “ได้รับการดืAมนํ Rา” การใช้ถ้อยคําดังประโยคตัวอย่าง จึงทําให้
ประโยคไม่สืAอความหมายตามต้องการ 



 

ประโยคบางประโยคฟังแปลก เพราะผู้พูดใช้คําที@คิดว่าจะทําให้คําพูดสุภาพมากยิ@งขึ 7น แต่การ
ทําเช่นนั7นกลับทําให้ข้อความไม่ถูกต้อง เช่น 

 

ในการสมัภาษณ์ทางโทรทศัน์ ผู้สมัภาษณ์พูดว่า “ต่อไปนี Rผมก็จะสมัภาษณ์คณุ...แล้วเราลองมาทราบดซิู
ว่าทําไมทีมนี Rถึงชนะเลิศ” 

ผู้ พูดใช้คําว่า ทราบ เพืAอให้สุภาพ แต่การใช้คําว่า ทราบ ในตัวอย่างนี Rทําให้ข้อความไม่ถูกต้อง หาก
เปลีAยนคําว่า ทราบ เป็น รู้ คือ “เราลองมารู้ดูซิว่า...” ผู้สมัภาษณ์ก็คงจะรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง และจะไม่พูดเช่นนั Rน คง
จะพูดแค่เพียงว่า “เราลองมาดูซิว่า...” 

 

อีกตวัอย่างหนึAง ผู้สมัภาษณ์กล่าวว่า “ผมขอเรียนสนทนา ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ” 
การบอกให้ผู้ ฟังทราบนั Rน อาจจะใช้ว่า เรียนให้ทราบ หรือ แจ้งให้ทราบ วิธีบอกให้ทราบอาจใช้วิธีพูดคุย

ซักถามแทนการพูดคนเดียว การบอกให้ทราบโดยวิธีพูดคยุซักถามนั Rน ก็ไม่ใช้ว่า “เรียนสนทนา” แต่อาจจะต้อง
ขยายความว่า จะให้ผู้ ฟังทราบเรืAองอะไร และจะใช้วิธีพูดคยุหรือสนทนากัน 

 

อีกคําหนึAงซึAงเข้าใจว่าจะเกิดจากการพยายามทําให้ข้อความสภุาพยิAงขึ Rน คือ คําว่า เรียนสาย ซึAงหมายถึง
การขอพูดโทรศพัท์กับบุคคลใดบุคคลหนึAง ปัจจุบนันิยมใช้กันมากขึ Rน โดยเฉพาะเวลาทีAต้องการจะพูดโทรศพัท์กับ
ผู้ มีอาวโุสกว่าหรือผู้ ทีAมีตําแหน่งหน้าทีAการงานสงู ทีAนิยมใช้คําว่า เรียนสายคงเป็นเพราะรู้สึกไปว่าการ “ขอพูด” นั Rน
ไม่สภุาพพอ 

 

ผู้ ร่วมรายการโทรทศัน์รายการหนึAงกลา่ววา่ “เรืAอง...ท่านพิธีกรได้เรียนกล่าวไปแล้ว ผมก็ขอความกรุณาไม่
เรียนซํ Rาอีก” 

เรียนกล่าว ก็มีลักษณะการใช้ทํานองเดียวกันกับ “เรียนสนทนา” ทีAถูกควรใช้ เรียน หรือ กล่าว คําใดคํา
หนึAงเท่านั Rน ไม่ใช่ “เรียนกล่าว” 

ส่วน ขอความกรุณานั(น เป็นคําขอร้อง ขอความอนุเคราะห์ ขอความเห็นใจ ในทีAนี Rผู้ พูดเพียงแต่จะบอกวา่
จะไม่กล่าวซํ Rาอีก การไม่กล่าวซํ Rาก็เป็นการกระทําทีAเหมาะสม เพราะพิธีกรเพิAงจะกล่าวจบไป หากกล่าวซํ Rาก็จะน่า
เบืAอ เมืAอการกระทําดงักล่าวเป็นการกระทําทีAเหมาะสม ไม่ใช่สิAงทีAจะต้องขอร้องหรือขอความเห็นใจ ผู้ พูดก็ไม่ควร
จะใช้ “ขอความกรุณา” ในประโยคนี R 

 

ข้อเขียนในหนงัสือพิมพ์ฉบบัหนึAงมีว่า “เราจะต้องทราบตวัเองว่ามีความต้องการอะไร” 
ภาษาไทยมีคําว่า รู้ตวั ซึAงใช้ในความหมายว่า ‘รู้หรือเข้าใจว่าตนคิดอย่างไร ต้องการอะไร’ อาจใช้ว่า รู้จกั

ตวัเอง ก็ได้ คําว่า รู้ อาจจะใช้ ทราบ แทนได้ในบางกรณี เช่น ไม่รู้ ใช้ว่า ไม่ทราบ ได้ แต่ “รู้ตวั” หรือ “รู้จกัตวัเอง” 
ไม่ใช้ว่า “ทราบตวั” หรือ “ทราบตวัเอง” 

 

ลักษณะอีกประการหนึ@งซึ@งทําให้ข้อความฟังแปลกไป ก็คือการใช้ถ้อยคําสํานวนที@ไม่ใช่สํานวน
อย่างไทย ๆ อาจะเป็นสํานวนที@แปลจากภาษาต่างประเทศ หรืออาจสร้างสํานวนใหม่ที@ไม่ใช่สํานวน
ภาษาไทย เช่น 

“สําหรับผมแล้ว เรื=องนี(เป็นที=พออกพอใจอย่างยิ=ง” 
สํานวนภาษาอย่างไทย ๆ ก็คือ “ผมพอใจเรื=องนี(อย่างยิ=ง” หรือ “เรื=องนี(ผมพอใจอย่างยิ=ง” 
“สําหรับพิธีฝังศพ จะได้รับการจดัขึ(นในตอนเช้าวนันี(” 
ควรใช้สํานวนอย่างไทย ๆ ว่า “พิธีฝังศพจะจัดขึ(นในตอนเช้าวนันี(” หรือ “...จะจัดพิธีฝังศพในตอนเช้า

วนันี(” 
 

การใช้สํานวนภาษาทีAฟังไม่เป็นไทย ๆ  โดยการทําคํากริยาให้เป็นนาม ด้วยการเติม “การ” หน้ากริยานั Rน 
เช่น จดั เป็น การจดั แล้วหาคํากริยาอืAนมานําหน้าอีกทีหนึAง เป็น ได้รับการจดั นั Rนมีตวัอย่างอยู่มากมาย เช่น 

 



“ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีให้การทกัทายแก่ผู้มารอต้อนรับ” ใช้ “ให้การทกัทาย” แทนคํากริยา ทกัทาย 

“การสนทนาในวนันี(...จะมาร่วมให้การสนทนาอยู่ด้วย” ใช้ “ให้การสนทนา” แทนคํากริยา สนทนา 

“คุณ...มีการแต่งตวัแปลก ๆ ทกุที” ใช้ “มีการแต่งตวั” แทนคํากริยา แต่งตวั 

“ทหารได้รับการบาดเจ็บจากการสู้รบ” ใช้ “ได้รับการบาดเจ็บ” แทนคํากริยา บาดเจ็บ 

“พ่อดีใจที=ลูกมีการตดัสินใจอย่างนั(น” ใช้ “มีการตดัสินใจ” แทนคํากริยา ตดัสินใจ 
 

นอกจากนี R ยงัมีถ้อยสํานวนซึAงฟังไม่เป็นไทย ๆ อีกมาก เช่น 

“ภาพยนตร์ภายใต้ฝีมือการสร้างของ...” ใช้ภายใต้ฝีมือการสร้างแทนทีAจะใช้สํานวนภาษาอย่างไทย ๆ  วา่ 
ภาพยนตร์ที=ใครสร้าง 

“งานอย่างนี(เราไม่จดับ่อยนกั จะจดัครั(งหนึ=งใน ๓ ปี เท่านั(น” ผู้ พูดต้องการจะบอกว่าจะจดังานอย่างนี R ๓ 
ปี ครั(ง แต่ใช้สํานวนภาษาทีAไม่เป็นไทย ๆ ว่า “จดัครั(งหนึ=งใน ๓ ปี” 

“การบรรยายรับเชิญโดยมิสเตอร์...” ควรใช้สํานวนไทยว่า เชิญมิสเตอร์...มาบรรยาย 

“ง่ายต่อการทําความเข้าใจ” ควรใช้ว่า เข้าใจง่าย 

“อยู่ในเครื=องแบบ” ควรใช้ว่า แต่ง หรือ สวมเครื=องแบบ 

“หลงัคําถามของผม เขาเปิดเผยว่า..” ควรใช้สํานวนภาษาอย่างไทย ๆ  ว่า “หลงัจากที=ผมถาม  เขาเปิดเผย
ว่า...” หรือ “เมืAอผมถาม เขาเปิดเผยว่า...” 

 “เขามาถึงในรถสีขาว” ผู้ พูดต้องการจะบอกว่า เขานั=งหรือขับรถสีขาวมา แต่ใช้สํานวนภาษาทีAแปลกไป
จากสํานวนภาษาอย่างไทย ๆ  

“เขาถูกฆ่าตายด้วยตนเอง” ถ้าจะพูดอย่างไทย ๆ และเป็นคําพูดทีAไม่ “สวิงสวาย” ก็ควรพูดว่า เขาฆ่าตวั
ตาย 

สํานวนแปลก ๆ ทีAเรียกกันว่า สํานวน “สวิงสวาย” นั Rน มีตวัอย่างอยู่มากมาย เช่น 

“เธอที=บงัเอิญพบของผมคือ...” 
“หลงัการสนทนาบนมื(อนํ(าชา...” 
“บนเวลาของการสนทนา...” 
 

ถ้อยคําทีAใช้ในการพูดหรือเขยีนซึAงฟังแปลก สะดดุหู หรือมีลกัษณะบางประการทีAทําให้รู้สกึว่า ข้อความไม่
ถูกต้องนั Rน อาจเกิดจากสาเหตตุ่าง ๆ กันดงัทีAได้กล่าวมาแล้ว หากการสร้างถ้อยคําสํานวนแปลก ๆ ใหม่ ๆ และใช้
ถ้อยคําสํานวนเหล่านั Rน ทําให้ภาษางอกงามก็เป็นเรืAองทีAควรกระทํา แต่ถ้าให้เสียความหรือเสียรสไป ก็ควรทีAจะ
หลีกเลีAยงการใช้ถ้อยคําสํานวนเหล่านั Rน 

 
 
ทีAมา:  ดษุฎีพร ชํานิโรคศานต์. สงัเกตภาษา. ภาษาและวรรณคดีไทย 1, 3 (สิงหาคม 2527): 24-33. 

 

 
 
 
 

 


