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ชาติไทยเปนชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม สั่งสมและสืบทอดกันมาชานานจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน เปนมรดก 

ตกทอดที่รับปฏิบัติตอ ๆ กันมาจนเปนเอกลักษณประจําชาติ หน่ึงในวัฒนธรรมอันดีงามนั้น ก็คือ วัฒนธรรมทางภาษา 

ภาษาไทยของเรามีวัฒนธรรมในการใชภาษาที่สะทอนถึงอุปนิสัยใจคอ หรือบุคลิกภาพของคนในชาติ คนไทยเปนคน  

ออนนอมถอมตน เคารพผูอาวุโสกวา ทั้งดานคุณวุฒิ และวัยวุฒิ มีนํ้าใจไมตรี นับญาติกับคนงาย พูดจากับใครก็จะใช

คําสรรพนามแทนตัววาพี่วานอง  อายุมากหนอยก็เรียกวา ลุง ปา นา อา ฯลฯ  พูดกับผูใหญก็จะใหเกียรติเปน “ทาน”  

พูดกับคนที่ไมคุนเคยก็ใชคําวา “คุณ”  พูดกับพระสงฆ พูดกับเจานายในราชวงค ก็ตองใชคําพิเศษที่เรียกวา ราชาศัพท 

ซึ่งแสดงถึงระดับของภาษา ความประณีตละเอียดออนของภาษาไทยนี้ ทานศาสตราจารย ดร. สุจริต  เพียรชอบ 

ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาไทย ไดเขียนบทความไวในหัวขอเรื่อง “คําสุภาพ เอกลักษณของความเปนไทย”  ซึ่งจะขอยกมา

ใหทานไดอานดังน้ี  

คนไทยเปนคนมีอัธยาศัย หนาตายิ้มแยม พูดจาไพเราะออนหวาน จะพูดอะไรจะทําอะไรก็ระมัดระวังที่จะไมทํา

ใหกระทบกระเทือนใจผูที่อยูรอบขาง คนไทยเปนคนฉลาดจึงหาวิธีพลิกแพลงที่จะใชถอยคําใหรื่นหูผูฟง การใชภาษาไทย

เพ่ือแสดงความสุภาพจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรศึกษาและใหความสนใจเปนอยางยิ่ง 

ลักษณะของคําสุภาพ 

๑.  ไมเปนคําหยาบคําต่ํา เชน คําอาย อี ขี้ เยี่ยว เม่ือจะใชใหเปนคําสุภาพก็เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม เชน   
อายน่ัน อายน่ี ก็เปน สิ่งน้ัน สิ่งน้ี ขี้ เยี่ยว ก็ใชอุจจาระ ปสสาวะแทน บางทีก็เลี่ยงวาไปหองนํ้า ไปเก็บดอกไม ไปยิง
กระตาย เปนตน บางคําก็ใช อี นําหนา เชน อีกา อีเลิ้ง ปลาอายบาก็เปลี่ยนเปน กา นางเลิ้ง ปลาบา เปนตน 

๒. ไมเปนคําหวนคํากระดาง ซึ่งเม่ือพูดออกไปแลวดูเปนการไมใหความเคารพ เชน ขานรับวาโวย หา เออ   
ใชแทนตัวเองวา กู ขา เรียกผูที่พูดดวยวา เอ็ง มึง เวลากลาวปฏิเสธก็พูดวา เปลา ไมรู ไมใช หากจะกลาวใหสุภาพก็
กลาววา มิได หามิได ไมทราบ มิใช เปนตน  

๓.  เปนคําที่สรางความสบายใจ คําสุภาพจะเปนคําที่ผูที่เกี่ยวของดวย หรือผูฟงชินหู เกิดความสบายใจ 
๔. เปนคําท่ีใหเกียรติผูฟง การใชคําสุภาพจะทําใหผูฟงรูสึกวาตนเองไดรับการยกยอง ผูพูดใหเกียรติ ใหความ

เคารพ ไมระคายเคืองหู 
๕.  เปนคําที่ไมเผลอพลั้งเปนคําผวน อน่ึงเมื่อผวนแลวมักจะหยาบคายหรือกระเดียดไปในทางเพศ เชน  เห็นหมี 

ก็จะพูดวา ปะหมี หรือ พบหมี หอยเหม็นก็จะใชวาหอยมีกลิ่น ตากแดดก็เลี่ยงไปใชเปน  ผึ่งแดด  
๖.  เปนคําท่ีชวนเปรียบเทียบกับของหยาบ เชน สาก หรือสากกระเบือ ก็เปลี่ยนเปนใชคําอื่น เชน ไมตีพริก 

เสือครัว  ปลาสลิดมีลักษณะชวนใหคิดไปถึงอวัยวะเพศของหญิงก็เปลี่ยนเปนปลาใบไม  ปลาชอนเปนปลาหาง เปนตน 

 



 ๒ 

ความเปนมาของคําสุภาพ 

 ดังที่ไดกลาวมาแลววาคนไทยเปนคนที่มีจิตใจออนโยน สุภาพ ออนนอมถอมตน ในขณะเดียวกันก็คงจะเปน

คนที่มีจิตใจออนไหวงาย เม่ือไดฟงคําพูดท่ีไมระมัดระวัง ก็เกิดอาการเคืองระคายหู ไมสบายใจจึงพยายามสรรหาถอยคํา

ที่เหมาะสมมาใช เพ่ือใหเกียรติผูที่ตนเองพูดดวย ในขณะเดียวกันก็แสดงความสุภาพไปดวยในตวั 

 การใชคําสุภาพสันนิษฐานไดวาคงจะเกิดมาพรอมกับภาษาของไทยเรา  ภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง    

คอยเปนคอยไปอยูตลอดเวลา จริงอยูในสมัยสุโขทัยเราใชภาษางาย ๆ ธรรมดาไมมีคําศัพทมากนักแตเราก็มี

พระมหากษัตริยเปนประมุข เม่ือเราจะเรียกชื่อพระมหากษัตริย เราก็กลาวถึงพระองคดวยความเคารพเชนเรียกวา    

พอขุนรามคําแหง เปนตน พอเปนคําธรรมดาแตก็ใชเปนเครื่องแสดงความจงรักภักดี ความยกยองใหเกียรติเสมอหรือ

อาจจะยิ่งกวาพอของตน  

ภาษาไทยเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร เริ่มตนต้ังแตรัชกาลท่ี ๔  พระองคทรงออก

ประกาศเกี่ยวกับการใชภาษาใหถูกตอง เชน ประกาศใหใชคํา กับ แก แต ตอ แด ใน ยัง ในที่ควร เปนตน 

 ในสมัยรัชกาลที่ ๕  ไดทรงประกาศตั้งสมาคมรักษาภาษาไทยเพราะมีภาษาใหม ๆ เกิดขึ้นในสมัยน้ันมากมาย 

ทําใหภาษาไทยเสื่อมลงเปนอันมาก คุณสมบัติของสมาชิกประกอบดวย 

 ๑.  ตองตั้งใจที่จะใชภาษาใหถูกตอง ไมใชภาษาอยางเลวทราม คือ ไมใชคําหยาบไมใชภาษาต่ํา 

 ๒.  เม่ือมีผูมาพูดดวย และใชภาษาผิด ๆ จะไมยอมรับผูใชภาษาผิด ๆ น้ัน  

 ๓.  ชวยแนะนําเพ่ือนฝูงและบุคคลที่อยูรอบขางใหใชภาษาที่ถูกตอง ไมใชคําพูดท่ีผิด ๆ  

 ๔.  เม่ือมีผูใชภาษาผิด ๆ ตองใหกลับไปแกไขใหถูกตอง 

 ในสมัยรัชกาลท่ี ๖  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยในการเปลี่ยนแปลงของสํานวน 

ภาษาไทยเชนเดียวกัน พระองคจึงทรงตั้งวรรณคดีสโมสรขึ้น เม่ือ พ.ศ.๒๔๕๗  เพ่ือสงเสริมการแตงหนังสือ โดยทรงตั้ง

กรรมการไวตรวจหนังสือ ท่ีแตง ดี เปนภาษาไทยที่ถูกตองตามที่ เคยใชมาแต โบราณกาล  ไม ใชภาษาซึ่ ง                

เลียนภาษาตางประเทศ หรือใชวิธีผูกประโยคตามภาษาตางประเทศ เชน ใชวา ไปขึ้นรถไฟหรือโดยสารรถไฟ แทน คําท่ี

เลียนภาษาตางประเทศวา ไปจับรถไฟ ใชมาชาแทน มาสาย มาลา เปนตน 

 ในสมัยรัชกาลท่ี ๘  จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี  พยายามท่ีจะปฏิวัติภาษาไทยใหมีลักษณะเปน

เอกลักษณแบบไทย ๆ คือ ใหเขียนงาย และอานงายขึ้น แตก็ไมใครไดรับความนิยม 

 ในสมัยปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระทัยและทรงหวงใยในความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย 

ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไวในหลายโอกาสดวยกัน ทั้งในที่ประชุมครูภาษาไทยในชุมนุมภาษาไทย             

คณะอักษรศาสตร และแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องการใชภาษาผิด ๆ ภาษาฟุมเฟอย 

การใชคําไมตรงความหมาย ตลอดจนการออกเสียงที่ไมถูกตองตามอักขรวิธี โดยทรงปรารภวาไมควรปลอยใหเปนไป

เชนน้ัน เพราะจะทําใหภาษาทรุดโทรม เรามีภาษาใชเองนับวาประเสริฐอยูแลว การที่เรามีภาษาเปนมรดกอันมีคาตกทอด

มาถึงเราทุกคน จึงมีหนาท่ีที่จะตองรักษาไว 

ผลของการใชภาษาเพื่อแสดงความสุภาพ 

 ผูเขียนขอเสนอผลของการใชภาษาไทยเพื่อแสดงความสุภาพ เปนขอความที่คลองจองกันดังน้ีคือ บุคลิกภาพดี 

มีสัมมาคารวะ รูกาลเทศะ สังคม และบุคคล เปนผลดานมนุษยสัมพันธ พิถีพิถันในการใชคํา นําไปใชไดคลอง         

ไมตองวิตกกังวล เปนผลใหประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน และอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 



 ๓ 

 ๑.  บุคลิกภาพดี คนที่รูจักเลือกสรรถอยคําใช ในขณะเดียวกันก็เปนคําสุภาพท่ีควรใชในโอกาสและสถานการณ

ตาง ๆ กันดวย จะชวยสงเสริมใหผูพูดเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี ดูเปนคนสุภาพออนนอมถอมตนแตในขณะเดียวกันก็

แสดงภูมิรู มีความภูมิฐาน ทําใหเปนคนท่ีมีบุคลิกภาพดี 

 ๒.  มีสัมมาคารวะ ปจจุบันน้ีปรากฏวามีผูสนใจในเรื่องกิริยามารยาท และการใชถอยคําเปนอยางมาก การใช

ภาษาคําสุภาพ เปนการแสดงมารยาทและการมีสัมมาคารวะ ภาษาไทยของเราแตกตางจากภาษาตางประเทศ ที่วาเราไม

ใชคําเดียวกันตอบุคคลที่ตางวุฒิหรือตางวัยกัน เรามีมารยาทในการเลือกใชถอยคําใหเหมาะสม ทําใหเกิดความไพเราะ   

มีความออนนอม ออนหวานแทรกอยูดวย ตัวอยางเชน คําแทนชื่อตัวเองในภาษาอังกฤษใชไอ (I)  ซึ่งแปลวา ผมและฉัน 

แตในภาษาไทยจะมีความหลายระดับซึ่งฟงแลวจะรูสึกวาคนพูดมีมารยาท เชน ผม กระผม ขาพเจา ฉัน เกลากระหมอม 

เกลากระผม ขาพระพุทธเจา คําเหลาน้ี เราจําเปนจะตองใชใหถูกตองตามกาลเทศะ สังคม และบุคคลที่เราพูดดวย 

 ๓.  รูกาลเทศะ สังคม และบุคคล คนท่ีเลือกใชคําสุภาพไดเหมาะสม จะมีคนยกยองชมเชยวารูกาลเทศะ คือรู

วาจะพูดกับใครอยางไร ใชแทนตัวเองวาอยางไร เม่ือเราพูดกับพระก็จะตองใชคําศัพทเฉพาะ เชน ฉัน หมายถึงกิน 

อาบนํ้า ใชสรงน้ํา นอน ใชจําวัด ไมสบาย ใชอาพาธ เปนตน เวลาที่จะกลาวขอบคุณถาเปนคนเสมอกันใช ขอบใจ 

ขอบคุณ ถาผูนอยพูดกับผูใหญก็จะใชขอบพระคุณ ถาเปนผูใหญมาก ๆ ก็ใชกราบขอบพระคุณพรอมกับแสดงอาการ

กราบพรอมกับการใชคําพูดดวย 

 ๔.  เปนผลดานมนุษยสัมพันธ ผูที่รูจักเลือกใชคําสุภาพไดเหมาะสม จะเขากับคนไดดี เพราะมนุษยก็มักจะ

ชอบคนที่สุภาพออนนอม และใชถอยคําท่ีไพเราะอยูแลว การติดตอกับบุคคลตาง ๆ ทั้งในดานสวนตัว ธุรกิจ การงาน

ตาง ๆ ก็เปนไปไดโดยงายดังบทสักวาที่วา 

 

สักวาหวานอื่นมีหม่ืนแสน   ไมเหมือนแมนพจมานที่หวานหอม 
กลิ่นประทีปเปรียบดวงพวงพยอม   อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม 

อันลอลามหยามหยาบไมปลาบปลื้ม   ดังดูดด่ืมบอระเพ็ดใหเข็ดขม 

ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ   ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย 

    ติดตามอานตอฉบับหนานะคะ 
 


	ลักษณะของคำสุภาพ 

