
คุยกับหมอภาษา 
“คิดกอนใชภาษาไทยวัฒนา” (ตอน ๒)  

 
โดย ศิริวรรณ   ฉายะเกษตริน 
ศึกษานิเทศก ๙ สพท. กทม. เขต ๑ 
หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 

 
 สวัสดีคะ ที่ทําใหตองคอยเฉลยชาไปอาทิตยหนึ่ง เพราะเมื่อสัปดาหที่แลว ไดเกิดขาวรายของวงการ
ภาษาและวัฒนธรรม ที่เราตองสูญเสียศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปการแสดง (หุนกระบอก) ไปทานหนึ่งคือ          
แมช้ืน สกุลแกว  ทานผูอํานวยการกองกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม (นายสมโภชน   ฉายะเกษตริน)            
จึงไดเขียนมาคุยกับทานแทน ฉบับนี้เราจะมาวิเคราะหความถูกตองของภาษาในประโยคหรือขอความที่ยก 
มาให เรามาดูดวยกันไปทีละขอเลยนะคะ 

๑. “นอกจากเขาจะมีหนาตาอัปลักษณแลวยังมีนิสัยหยาบกรานอีกดวย” คําวา “หยาบกราน” ใชกับ
ผิวหนัง ไมใชกับนิสัย ถาใชกับนิสัย ควรจะใชคําวา มีนิสัย “หยาบชา”  ซ่ึงแปลวา มีนิสัยเลวทราม,ต่ําชา 
  ๒. “เขาพาลูก ๆ ไปวัดเพื่อถวายอาหารแกพระสงฆ”  ขอนี้เปนการใชคําบุพบทหรือคําเชื่อมที่ไม
เหมาะสมกับระดับภาษา คําวา “แก” ที่ทําหนาที่เชื่อมคําระหวาง “ถวายอาหาร” กับ “พระสงฆ” นั้น ควรใช
คําสุภาพ คือ “แด”  แทน เหมือนกับการที่ผูนอยหรือเด็ก จะใหของผูใหญ ก็ควรใชคําวา “แด” แทน “แก” 
เชน “นักเรยีนนําชอดอกไมไปมอบแดทานอาจารยใหญ”  
 ๓. “เธอถูกเชิญไปบรรยายใหนิสิตฟงทุกป”  คําวา “ถูก” มักจะใชในความหมายที่ไมคอยดี เชน            
ถูกตําหนิ  ถูกทําโทษ ถูกรถชน ถูกทําราย ถูกไลออกจากงาน ฯลฯ ที่ยกเวนก็มีบาง เชน ถูกหวย ถูกเบอร 
ถูกล็อตเตอรี่ ที่ความหมายเปนไปในทํานองที่ดี แตในที่นี้คําวา “ถูกเชิญไปบรรยายฯ” ถือวาเปนสิ่งที่ดี                  
มีเกียรติ จึงควรใชคําวา “เธอไดรับเชิญไปบรรยายฯ” จึงจะถูกตอง  
 ๔. “นักโทษถูกประหารชีวิตถึงแกความตายไปแลว” ประโยคนี้ดูผาน ๆ ก็อาจจะไมเห็นวามีอะไรผิด 
แตถาวิเคราะหดูใหดี จะเห็นวาใชภาษาฟุมเฟอย  เพราะนักโทษถูกประหารชีวิต ก็คงตองถึงแกความตาย
แนนอน จึงไมควรใชซํ้าซอนกันใหยืดยาว นาจะใชเพียง “นักโทษถูกประหารชีวิตแลว”  ก็จะไดความเทากัน 
 ๕. “พบศพผูตายลอยอยูในแมน้ํา”  ประโยคนี้ก็จัดไดวาใชคําฟุมเฟอยอีก เพราะหากเปนศพ               
แลวคงไมมีศพคนเปน เปนแน  หากเปนศพแลวก็ตองตายไปแลวทุกคน ประโยคนี้จึงควรแกไขเปน “พบ          
ศพลอยอยูในแมน้ํา”  ก็นาจะพอแลว อนึ่งคําวา “ศพ” ก็ไมควรใชกับซากสัตว จะใชก็แตเฉพาะศพคนเทานั้น 
เชน “นักเดินปาพบซากเสือดาว  อยูปากเหวริมทาง”   

๖. “คุณครูทําการสอนนักเรียนอยางเครงเครียดตลอดทั้งวัน” ประโยคนี้ก็อยูในกรณีใชคําฟุมเฟอยอีก
เชนกัน เพราะใชคําวา “ทําการ” อยางไมจําเปน ควรใชวา “คุณครูสอนนักเรียนอยางเครงเครียดตลอดทั้งวัน” 
สําหรับคําวา “ทําการ” นี้ คนมักติดและนํามาใชกันอยางพร่ําเพรื่อ จน น.ม.ส. (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ)       
ไดทรงพระนิพนธบทประพันธลอเลียน เร่ือง การใชคําวา “ทําการ” ของคนไทยไวดังนี้  

 



 ๒ 

 
“สงสารคําทําการมานานแลว ดูไมแคลวตาไปในหนังสือ 

มักถูกใชทุกอยางไมวางมือ แตละมื้อลําบากยากเต็มที 
ตํารวจเห็นโจรหาญทําการจับ โจรมันกลับวิ่งทะยานทําการหนี 
ทําการปวยเปนลมลมพอดี ทําการซี้  จีนหมายวา ตายเอย”  

 ๗. “เร่ืองที่เขาทําการเจรจากัน  ยังทําความตกลงกันไมได”  ประโยคนี้ยิ่งฟุมเฟอยเขาไปใหญ               
มี  “ทําการ  แลวยังมี  “ทําความ” อีก  ควรประหยัดคํา  ใหเหลือเพียง  “เร่ืองที่เขาเจรจากันยังตกลงกันไมได”   
 ๘. “รานทองถูกมือมืดเขามาฉกทองกลางวันแสก ๆ ”  ประโยคนี้ไมมีอะไรผิด แตบางคนอาจจะนึก
เอะใจวา  “มือมืด”  แตทําไมฉกทองในเวลากลางวันแสก ๆ  คําวา “มือมืด” มีความหมายวา ผูที่ลอบทํา
ความผิดอยางใดอยางหนึ่ง แลวไมมีใครจับได  ไมรูวาใครทําผิด  จึงเรียกวา มือมืด  ไมจําเปนวา จะตองทํา
ความผิด  ในเวลากลางคืนเทานั้น 
 ๙. “ตนไมตนใหญมากทําเอาเล่ือยหักไปหลายอัน” ขอนี้ใชลักษณนามผิด เพราะ เล่ือย มีลักษณนาม
เปน “ปน”  ไมใช  “อัน”  
 ๑๐. “เขาเปนคนมีมานะไมเคยยอทอกับการทํางานหนัก” ขอนี้ใชคําบุพบทที่มาเชื่อมไมถูกตอง                 
ที่ถูก ควรเชื่อมดวย “ตอ” จะไดความชัดเจน แตในบางกรณีก็อาจใชไดทั้ง “กับ” และ “ตอ” มาเชื่อมก็จะได
ความหมายที่เหมือนกัน เชน “เขาดีกับฉันมาก” และ “เขาดีตอฉันมาก” แตถาบางประโยคก็ไมสามารถใช
แทนกันได เชน “เราดีตอกันมาก” ซ่ึงจะใชวา “เราดีกับกันมาก” ไมไดเลย เพราะจะไมไดความคือ ไมเปน
ภาษาเอาเสียเลย  การใชคําบุพบทมาเชื่อมคํานั้นจําเปนตองพิจารณาทั้งบริบท คือ ขอความโดยรอบดวย             
วาเมื่อเชื่อมกันแลว ไดใจความหรือไม 
 ๑๑. “ผูที่ปรารถนาการกาวหนายอมตองแสวงหาความรูใหมาก ๆ” ประโยคนี้ที่ถูกควรใชคําวา 
ความกาวหนา  เพราะเปนการแสดงสภาพของคํากริยาหรือคําวิเศษณที่อยูขางหลัง เชน ความสุข ความรัก 
ความปลอดภัย ฯลฯ จะใช การสุข การรัก  การปลอดภัยไมได สวนคําวา “การ” เมื่อใชนําหนา คํานาม               
จะหมายความวา เร่ือง ธุระ หนาที่ เชน การบาน การเมือง ถานําหนากริยาจะทําใหกริยากลายเปนคํานาม เชน 
การกิน การนอน การทํามาหากิน ฯลฯ ซ่ึงจะใชความกิน ความนอน ความทํามาหากิน ก็ยอมไมได  
 ๑๒. “คนกระตือรอลนยอมไมลาหลังคนอื่น” ประโยคนี้มีคําที่สะกดผิด คือ “กระตือรือลน” ที่ถูกคือ 
“กระตือรือรน” 

๑๓. “โบราณวาหามหยิบดอกไมจันทร สําหรับเผาศพใหแกกัน” คําวา ดอกไมจันทร ในที่นี้      
สะกดผิด ที่ถูกคือ “ดอกไมจันทน” เปนเนื้อไมจันทน ซ่ึงเปนไมเนื้อหอมไสเปนแถบบาง ๆ นํามาประดิษฐ
เปนชอขนาดเล็ก ใชในการเผาศพ 

๑๔. “ขาราชการไทยจะเกษียนอายุ เมื่อมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ” คําวา “เกษียนอายุ” สะกดผิด          
ที่ถูกคือ “เกษียณอายุ” “เกษียณ” แปลวา   ส้ินไป ถา “เกษียน”  แผลงมาจาก “เขียน” แปลวา ขอความที่เขียน
แทรกไวหรือเขียนไวบนหัวกระดาษคําสั่งหรือหนังสือราชการ และคําพองเสียงที่อานเหมือนกันยังมี 
“เกษียร” แปลวา น้ํานม เชน เกษียรสมุทร คือ ทะเลน้ํานม  จึงควรพิจารณากอนใชใหถูกตอง  

 



 ๓ 

 
๑๕. “มะมวงทวายจะออกลูกใหกินตลอดป” คําวา มะมวงทวาย สะกดผิด คํานี้ตองเขียนวา “มะมวง

ทะวาย” แปลวา มะมวงที่ออกผลไมตรงตามฤดูกาล 
๑๖. “หมากทลายหนึ่งก็กินไปไดเปนเดือน ๆ” ก็ผิดในลักษณะเดียวกับขอ ๑๕ คือ สะกดคําวา 

“ทลาย"”ผิด คํานี้ที่ถูก คือ “ทะลาย” แปลวา ชอของหมาก มะพราว ตาล หรือพืชที่ออกลูกเปนกลุมรวมอยูใน
ชอเดียวกัน เชน ทะลายหมาก  ทะลายมะพราว 

๑๗. “คูสมรสมากคูพากันไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ทําการเขตบางรัก” ประโยคนี้ใชคําวิเศษณที่มา
ขยายไมเหมาะสม ควรใชวา “หลายคู” จะไมนิยมใชคําวา “มากคู” แตถา “มากมายหลายคู” จะใชไดเฉพาะใน
ภาษาพูด 

๑๘. “คนใกลชิดทําใหเขาเดือดรอนใจอยูเสมอเหมือนตีวัวกระทบคราด” ประโยคนี้ใชคําพังเพย            
ไมถูกตอง ที่ถูกควรใชวา “เหมือนหอกขางแคร” เพราะการตีวัวกระทบคราด หมายถึง ตองการกระทํากับ          
คนหนึ่งแตกลับกระทํากับอีกคนหนึ่ง เพื่อเปนการประชดประชัน  
 

ติดตามอานตอฉบับหนานะคะ  
 

สวัสดีคะ 


