
คุยกับหมอภาษา 
“คําสุภาพ” เอกลักษณของความเปนไทย (ตอ) 

 

โดย  ศิริวรรณ  ฉายะเกษตริน 

ศึกษานิเทศก สพท. กทม. ๑ 
หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 

 

สวัสดีคะ กอนที่จะคุยกันตอในฉบับน้ี ขอขอบคุณพี่นองคนไทยใน แอล. เอ. ที่ไดสงธารน้ําใจมาชวยผูประสบ

ธรณีวิบัติภัย ที่จังหวัดภาคใตของไทยเรา คนไทยไมวาจะอยูที่ไหนก็หวงใย และรําลึกถึงกันอยูเสมอ ขอขอบคุณมาดวย

ความซาบซึ้งจริงๆคะ 

คุยกับหมอภาษาฉบับที่แลว มีพิสูจนอักษรพลาดไปคําหน่ึงในบทสักวา ฉบับน้ีจึงขอแกไขใหถูกตอง และจะคุย

กันเรื่องคําสุภาพตอจากฉบับที่แลวนะคะ 

“สักวาหวานอื่นมีหม่ืนแสน   ไมเหมือนแมนพจมานที่หวานหอม 
กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม   อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม 
แมลอลามหยามหยาบไมปลาบปลื้ม   ดังดูดด่ืมบอระเพ็ดท่ีเข็ดขม 

ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ   ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย” 

   

 ๕.  พิถีพิถันในการใชคํา ผูที่ใชคําสุภาพจนติดเปนนิสัยจะเปนผูที่พิถีพิถันในการใชคํา จะไมพูดโพลงออกไป 

โดยไมคิด คือ จะตองคิดกอนพูดออกไปเสมอ คือ มีการกลั่นกรองถอยคํากอนใช เชน เม่ือจะกลาววาเกลียดคนน้ันคนน้ี 

ก็ใชคําวาฉันไมชอบคนนั้นคนน้ีแทน จะกลาววา สุดาขี้เกียจมาก ก็ใชวาสุดาขยันนอยไปหนอยแทน 

 ๖.  นําไปใชไดคลอง ในปจจุบันเรามีความจําเปนจะตองเขาสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมซึ่งเจริญแลวดวย

วัฒนธรรม จึงจําเปนจะตองใชถอยคําใหสุภาพ ไพเราะ แสดงวาเราเปนผูมีวัฒนธรรมผูที่มีมารยาทในการพูด ใชคําสุภาพ

อยูเปนประจําจะทําใหใชคําสุภาพไดคลองมาก สามารถใชโดยอัตโนมัติคือ ใชคําสุภาพไดในทุกโอกาสอยางคลองแคลว 

 ๗.  ไมตองวิตกกังวล ดังที่ไดกลาวขางตนวาในปจจุบัน คนตองเขาสังคมมากขึ้น การมีทักษะในการเลือกสรร 

คําใช จึงมีความสําคัญมาก เพราะจะสามารถพูดจาติดตอสื่อสารไดอยางคลองแคลวทําใหไรกังวล เขาสังคมไดโดยไม

เคอะเขิน 

 ๘.  เปนผลใหประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน คนท่ีใชคําสุภาพอยูเสมอ จะทําใหเขาสังคมไดงาย การติดตอ

ธุระการงานก็เปนไปอยางสะดวกสบาย เราจะพบวาคนที่มีความสามารถในการพูด ใชถอยคําไดเหมาะสมมีมารยาท     

ทําใหประสบความสําเร็จในการงาน ผูที่ใชภาษาดีบางคนไดรับแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี หรือไดรับการ  

ยกยองใหไดทํางานในตําแหนงสูง ๆ  

 ๙.  อนุรักษสืบสานวัฒนธรรม คําสุภาพเปนเอกลักษณของความเปนไทย การใชคําสุภาพ เทากับเปนการ

อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมไทยไปดวยในตัว  

 

ลักษณะการใชคําสุภาพ 

 การใชคําสุภาพจะใชในลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ  



 ๒ 

 ๑.  การใชสรรพนามแทนตัวผูพูดเอง แทนผูที่พูดดวยและแทนผูที่เรากลาวถึง การใชสรรพนามแทนชื่อตัวเอง

น้ัน คือ สรรพนามบุรุษที่ ๑  ไดแก ผม กระผม ขาพเจา ดิฉัน เกลากระหมอม ขาพระพุทธเจา เปนตน บางทีก็ใชเพื่อ

แสดงความออนนอมใชแทนตัวเองวา ลูก หนู หรือใชชื่อเลน เชน แดง ตอย เก ติ๋ม เปนตน  สรรพนามบุรุษที่ ๒  ไดแก 

คุณ เธอ ทาน ฝาพระบาท ใตเทา บางครั้งก็เรียกผูที่เรานับถือวา คุณลุง คุณปา คุณนา คุณอา คุณพี่ เปนตน แมแตเรียก 

บริกร บางครั้งคนสวนใหญก็จะเรียกวา นอง สรรพนามบุรุษที่ ๓ คือ บุคคลที่เรากลาวถึงก็ใชวา ทาน พระคุณทาน    

บางกรณีมีการสนทนาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน ผูพูดเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี หนาตาดี แตเม่ือ

กลาวถึง ครู อาจารย หรือบิดามารดา จะใชแทนวา “แก” ทําใหเสียบุคลิกภาพเปนอยางมาก 

 ๒.  คําขานและคําตอบรับ คําขานและคําตอบรับมีความสําคัญอยางยิ่งในการแสดงความสุภาพในการใชภาษา 

ตัวอยางเชน เม่ือมีผูเรียกแลวตองมีการขานรับ ถาเปนคําขานแบบดาด ๆ ไมสุภาพก็มักจะเปนทํานอง อะไร ทําไม หือ 

เออ แตถาเปนคําขานท่ีสุภาพก็จะขานรับวา จา ขา ครับ ครับกระผม เม่ือมีการขานแลวพูดจาสื่อสารกันตอไป โดยมีการ

ตอบรับดวย การตอบรับที่แสดงความสุภาพก็ไดแก จะ คะ ครับ ครับกระผม มิไดครับ (แทนเปลาครับ) หามิไดคะ มิใช 

เชนน้ันคะ (แทนไมใชคะ) 

 ๓.  คําลงทายประโยคที่แสดงความสุภาพ ในการพูดจาสื่อสารกันท่ีมิใชการตอบรับ อาจเปนการบรรยาย พรรณนา 

อธิบาย ถาพูดตอไปเรื่อย ๆ โดยไมมีคําลงทายประโยคแลวก็จะเปนการพูดหวน ๆ แสดงอาการไมสุภาพ หรือไมให

เกียรติผูฟง คําลงทายประโยคหรือขอความ เชน คะ ครับ จึงมีความจําเปนในการแสดงความสุภาพในการใชภาษา 

 ๔.  การตัดคํา คําบางคํามีคําท่ีไมสุภาพปนอยูก็ตัดคําออกเสียบาง เพ่ือแสดงความสุภาพ เชน 

  กา      แทน  อีกา   ดิฉัน  แทน อีฉัน 

  เกง      แทน  อีเกง   รุง  แทน อีรุง 

  มีดโต      แทน  อีโต   นางเลิ้ง  แทน อีเลิ้ง 

  นางนูน      แทน  อีนูน   นางแอน  แทน อีแอน  

  เรือเปด      แทน  อีเปด   กระเห็นหรือนางเห็น  แทน อีเห็น 

  กระแปะ      แทน  อีแปะ   นางรม  แทน อีรม 

  มอญซอนผา  แทน  อีมอญซอนผา  ปลัดขิก  แทน อายขิก 

  บางนางรา     แทน บางอีรา   แรง  แทน อีแรง 

  ปลาบา      แทน  ปลาอายบา   

 ๕.  คําที่อาจผวนไดก็เปลี่ยนแปลงไปบาง เพื่อไมใหผวนหางเสียงกลับมาเปนคําหยาบ หรือคําที่สอไปในทาง

เพศ เชน 
ผักทอดยอด  แทน  ผักบุง    ผูปวย  แทน คนปวย 

  ถั่วเพาะ      แทน  ถั่วงอก   ครบหา  แทน ที่หา 

  ครบหก      แทน  ที่หก   สี่คู      แทน แปดตัว 

  ผึ่งแดด      แทน  ตากแดด   สี่ครั้ง      แทน สี่หน      

  เจ็ดประการ   แทน เจ็ดอยาง   บางชี้โพน          แทน บางชี้หน  

  สองพันแปดรอยเสน  แทน เจ็ดโยชน   ดอกมณฑาขาว แทน ดอกย่ีหุบ 

 ๖.  คําที่มีลักษณะนาเกลียด เสียงไมไพเราะหรือสอไปในทางเพศก็เปลี่ยนคํา สรางคําขึ้นใหมเพ่ือใหสุภาพ เชน 

  อุจจาระ       แทน  ขี้     ปสสาวะ  แทน เยี่ยว 



 ๓ 

  เถามุย        แทน  เถาหมามุย  ผลมูลกา  แทน ลูกขี้กา 

  ฟอง       แทน  ไข    ผักรูนอน  แทน ผักกระเฉด 

  โรคเรื้อน      แทน ขี้เรื้อน   โรคเกลื้อน แทน ขี้เกลื้อน 

  กลาก         แทน  ขี้กลาก   ผักสามหาว        แทน ผักตบ   

  ดอกขจร      แทน  ดอกสลิด   ปลาใบไม แทน ปลาสลิด 

  ปลาหาง       แทน  ปลาชอน        ขนมทราย แทน ขนมขี้หนู 

  ตนอเนกคุณ  แทน ตนตําแย     ศิลา  แทน หิน    

  ดอกซอนกลิ่น  แทน  ดอกซอนชู          รากดิน   แทน ไสเดือน        

  ตกลูก         แทน ออกลูก          

 ๗.  การลดความหมายของคํา เพื่อไมใหสะเทือนใจผูฟงหรือผูที่เกี่ยวของ ก็มีวิธีการแสดงความสุภาพดวยการ

ลดความหมายของคํา เชน ใช 
  ผูสูงอายุ      แทน  คนชรา คนแก  ขยันนอย  แทน ขี้เกียจ 

  ไมชอบ      แทน  เกลียด   เขาไมชอบจายเงิน แทน คนขี้เหนียว  

  ฉันทนเธอไมได  แทน เธอเปนคนเลวราย  คนไมใครดี      แทน คนเลว      

  พูดไมจริง     แทน โกหก    ซูบ              แทน ผอม    

 ๘.  การลดเสียง การอานเสียง การลดเสียง หรือการทําเสียงใหออนลง ไมกระดาง ไมหวนก็เปนการแสดง

ความสุภาพไดอีกวิธีหน่ึง 

 ๙.  การใชทาทางประกอบ เชน การพูดพรอมกับกมศีรษะ การคอมตัว ก็เปนการแสดงความสุภาพอีกประการ

หน่ึงดวย  
หวังวาบทความทางวิชาการ ของ ศาสตราจารย ดร. สุจริต เพียรชอบ ที่สงมาใหอานน้ี คงเปนประโยชน และ

ถือวาเปนของขวัญปใหม สําหรับคนไทยที่มีหัวใจอนุรักษความเปนไทยทุกคนนะคะ คุยกับหมอภาษาฉบับน้ีก็ขอจบลง

ดวย บทกลอนของทานสุนทรภู กวีเอกของไทย ที่ฝากไวเปนของขวัญแกคนไทยทุกยุค ทุกสมัยวา 
    ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักด์ิ 
มีคนรักรสถอยอรอยจิต 
    แมนพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร 
จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา 

          สวัสดีคะ 

 

  

  
 

 

  

 

  



 ๔ 

 


