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             ฉบับที่แลวไดเขยีนมาคุยกันถึงเรื่อง       อานผิด....สะกิดใจ         วันนีจ้ึงอยากจะคุยตอถึงเรื่องการพูด 
และการเขยีนบาง      เพราะการใชคําในภาษาไทยของเรา จําเปนที่จะตองฝกฝนใหใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม    
ทั้งในดานการพูด    การอาน การเขียน  รวมท้ังการฟงดวย ถือวาเปนทกัษะทั้ง ๔ ในการใชภาษาในชีวิตประจําวนั
ของเรา  ตั้งแตลืมตาขึ้นมาในตอนเชาไปจนถึงหลับตาลงในยามค่ําคืนเราใชภาษากันอยางนับไมถวน  หากถอยคํา
ในภาษาหมดเปลืองไปไดเหมือนขาวของเครื่องใชปานนีค้งเดือดรอนไปตามๆ กัน  แตกลับกันภาษายิ่งใชยิ่งทําให 
งอกงาม      ยิ่งเพิ่มพูน     ยิ่งรํ่ารวย      ภาษาที่ไมมีผูใชเสียอีกที่ตองตายไป     หายไป        ดังนั้นภาษาที่ยังมีผูใชอยู      
ถือวาเปนภาษาที่มีชีวิต     ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปไดทั้งทางดีขึ้น  เจริญขึ้นและเสือ่มลง   ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับคนทีใ่ช
ภาษานัน่เอง 
                     ในฐานะที่ทุกคนเปนเจาของภาษาของชาตติน    ก็ควรที่จะมีหนาทีเ่ปนผูพิทักษปกปอง    เชิดชูภาษา 
ของตนเองไว  ไมใหส้ินไป   เสื่อมไปหรือผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐาน  การใชคําในการพูดและเขียนอยางถูกตอง
เหมาะสมจึงปนปจจยัที่สําคัญอยางยิ่งในการอนุรักษ         รักษาภาษาใหดํารงอยู            การรูจักเลอืกสรรคํามาใช 
โดยพิจารณาถึงความหมายทีถู่กตองตรงตามความตองการไมใชเร่ืองงายนัก  มกัเกดิการผิดพลาดกนัได เพราะคาํ
บางคํามีหลายความหมายบางคําก็มีความหมายโดยตรง    บางคําก็มีความหมายโดยนยั     บางครั้งผูใชตองพิจารณา
ทั้งบริบท     หรือขอความโดยรอบจึงจะรูความหมายที่ถูกตองของคําๆ นั้น         การใชคําบางคําก็ตองพิจารณา
โอกาสในการใชหรือกาลเทศะดวย โดยเฉพาะภาษาไทยของเรามีระดับของการใชภาษาที่ถือเปนเอกลักษณและ
เปนวัฒนธรรม ทางภาษา คําในภาษาไทยมีระดับไมเทากัน ขึน้อยูกับกาลเทศะและบุคคล เราจะใชกบัใคร             
ที่ไหนอยางไร เปนทางการหรือไม ก็ตองเลือกใชคําใหเหมาะกับระดบั  ตัวอยางเชน คําวา“กิน”ใชไดในโอกาสที่
ไมเปนทางการเปนภาษาปาก  ถาจะใชคําสุภาพหรือเปนทางการ ก็ใชวา   “รับประทาน”     ถาเปนคําราชาศัพท   
ก็ใช “เสวย” ถาใชกับพระสงฆ    ก็ใช    “ฉัน”    ซ่ึงถาเปนภาษาอีกระดับหนึง่ที่เรียกวา   “คําหยาบ”  หรือ   
“คําต่ํา”  ก็อาจใชวา  อุด  ยดั  สวาปาม  ฯลฯ  หรืออีกนัยหนึ่ง  คําวา “กิน” ก็ยังมีความหมายวา “โกง” หรือ   
“คอรัปชั่น” ไดอีกดวย   หรือถานําไปประสมกับคําอ่ืนก็ยังจะมีความหมายแตกลกูกันออกไปอกีมาก เชน กนิใจ  
กินนอกกินใน กินบานกนิเมอืง กินดิบ กินดอง กินขาด  กินรวบ   กินเสน  กินโตะ  แคคําวา “กิน” คําเดียวกม็ี
ความหมาย  และมีที่ใชกันไปไดรอยแปดประการ ทานลองไปศึกษาดเูถอะคะ  นาสนุกทีเดยีว 
 
 
 
                   
 



 
                    ที่จริงยังมีคํา    สแลง   อีกอยางหนึ่ง     ซ่ึงเปนคําที่ใชในหมูคนกลุมใดกลุมหนึ่งนิยมใชกันเปนยุคๆ  
แลวก็เลิกใชไป  เชนในกลุมของวัยรุนที่ชอบคิดประดิษฐคําขึ้นใหมมาใชพูดกนัเฉพาะในกลุมของตน     เชน   อ๋ึม  
โปะเชะ สยึมกึ๋ย หนอมแนม เทงทึง โหลยโทย ฯลฯ  ซ่ึงคําเหลานี้ก็ถือวาไมสุภาพไมควรนําไปใชอยางเปนทางการ  
พอพูดถึงเรื่องคํา   สแลง   คํานี้ตองระวังเรื่องของการสะกดการันตดวย     เพราะมักเขยีนผิดๆเปน  “แสลง”  กัน  
ถาเขียน  “แสลง”  จะตองอานวา  “สะ –แหลง”  คะ  ไมใช  “สะ-แลง” 
                   วันนี้จะขอยกตวัอยางคําและประโยคที่มักใชกันไมถูกตองหรือไมเหมาะสมในลักษณะตางๆ   เพื่อเปน
ขอสังเกต  เชน   
     คําวา  “สาหัส”  ใชเฉพาะกับความทุกข  จะใชกับความสุขไมได 
    ตัวอยาง  “เขาไดรับความทุกขทรมานอยางแสนสาหสั”  จะใชวา  “เขาไดรับความสุขอยางแสนสาหัส” ไมได 
    คําวา  “รับประทาน”  ใชเฉพาะกับคน  ไมควรใชกับสัตว  ในกรณนีี้มีตัวอยางใกลตัวมากคะ คอืที่บานของดฉิัน      
เล้ียงสุนัขไวหลายตัว เวลาพาไปพบสัตวแพทยพอเขาใหยาก็จะบอกวิธีใช  และเขาก็จะใหเกยีรติสุนขัของดิฉันมาก      
อาจเปนเพราะถือวาเปนลูกคารายใหญ   เขาก็จะบอกวา  “ใหสุนัขรับประทานเวลานัน้  เวลานี้....”  ฟงดูก็ขําๆ ด ี
                   คําวา     “ละเลิง”    กับ   “ระเริง”    สองคํานี้มักพบวาใชกันสับสนเสมอ         เพราะมีที่ใชทั้งสองคํา  
 ถา “ละเลิง”  หมายถึง  เหลิงลืมตัว  ลําพอง  คึกคะนอง  ใชกับ  หลง  เชน  หลงละเลิง    สวน  “ระเรงิ”    
หมายถึง   บันเทิงใจจนเกินไป   ใชกับ  ระเริงร่ืน                    
                   คําวา “คลอด”    ก็ใชกับคนเทานั้น    ไมใชกบัสัตว      แตเราจะพบในภาษาหนังสือพิมพเปนประจํา 
วา  “ชางพังสมศรีคลอดลูกเปนเพศผู”  หรือ  “ใหกําเนดิทายาทเปนเพศผู”  ซ่ึงไมถูกตองและไมเหมาะสมดวย 
                   คําวา  “วิสัยทัศน”  กับ  “ทัศนวิสัย”  ก็ใชตางกันมาก  พบวามักใชผิดกนัเสมอ  เรามักจะเห็นประโยค
ที่วา “ผูบริหารการศึกษาควรเปนผูที่มีทัศนวิสัยกวางไกล” ที่ถูกตองคือ  “มีวิสัยทัศนกวางไกล”  เพราะทัศนวิสัย       
ใชกับสภาพดนิฟาอากาศ       ใชกับคนไมได      เชน          “วันนี้ฝนนาจะตกเพราะทัศนวิสัยไมคอยกระจางเลย” 
                 ทานลองพิจารณาคําในประโยคตอไปนี้ดวูา  ใชคําไดอยางถูกตองเหมาะสมแลวหรือยงั  และลองนําไป
ใหลูกๆ  หลานๆ  อานแลวพิจารณาดวยกนั  เปนการวิเคราะหภาษานะคะ 

- นอกจากเขาจะมีหนาตาอัปลักษณแลวยังมีนิสัยหยาบกรานอีกดวย 
- เขาพาลูกๆ  ไปวัดเพื่อถวายอาหารแกพระสงฆ 
- เธอถูกเชิญไปบรรยายใหนิสิตฟงทุกป 
- นักโทษถูกประหารชีวติถึงแกความตายไปแลว 
- พบศพผูตายลอยอยูในแมน้ํา 
- คุณครูทําการสอนนักเรียนอยางเครงเครียดตลอดทั้งวัน 
- เร่ืองที่เขาทําการเจรจากัน  ยงัทําความตกลงกันไมได 
- รานทองถูกมือมืดเขามาฉกทองกลางวันแสกๆ 
- ตนไมตนใหญมากทําเอาเลื่อยหักไปหลายอัน 
- เขาเปนคนมีมานะไมเคยยอทอกับการทํางานหนกั 
- ผูที่ปรารถนาการกาวหนา  ยอมตองแสวงหาความรูใหมากๆ 
- คนกระตือรือลนยอมไมลาหลังคนอื่น 



- โบราณวาหามหยิบดอกไมจนัทรสําหรับเผาศพใหแกกนั 
- ขาราชการไทยจะเกษยีนอายุ  เมื่อมีอายุครบ  ๖๐  ป  บริบูรณ 
- มะมวงทวายจะออกลูกใหกนิตลอดป 
- หมากทลายหนึ่งก็กนิไปไดเปนเดือนๆ 
- คูสมรสมากคูพากันไปจดทะเบียนสมรส  ณ ที่ทําการเขตบางรัก 
- คนใกลชิดทําใหเขาเดือดรอนใจอยูเสมอ  เหมือนตีววักระทบคราด 
- ดิฉันรูสึกมีความละอายใจทีไ่มไดใหความชวยเหลือเขาเลย 
- หลอนเดินเขามาในงานอยางสงางามพรอมกับรอยยิ้ม 
- คืนนี้คุณ ดาวใจ  ไพจิตร  เธอจะมาในเพลงทําไมถึงทํากับฉันได 
- ทานรัฐมนตรจีะไปทําการเปดโรงเรียนมธัยมประจําตําบล 
- เขาเปนคนมีอุดมการณ  และไดตั้งปฏิภานไววาเขาจะกลับไปพัฒนาบานเกิดเมืองนอน 
- เขาไดวางแผนการแกปญหาไวอยางแยบคายมาก 
- เมื่อตื่นขึ้นเขาก็พบตัวเองอยูในรางกายที่เปลือยเปลา 
- ตํารวจลิ้นหอยไลตะครุบสาวบุกทําเนยีบ 
- ดูหุนก็แมนดี  กลายเปนประเทืองไปเสียได 
- เขาถือคติวา  เขาเมืองตาบอดตองบอดตาตาม 
- สถานีโทรทัศนชองนี้เขาจัดการถายทอดไดอยางทันฟนทันควันดีมาก 
- ความรักที่เขามีตอเธอนั้นฝงลึกเขาไปในดวงจิต  ตดิแนนถึงกระดกูดํา 
- ผูปวยตองรับประทานอาหารละเอียดออน 
- ฉันชอบปวดทองเวลาตื่นเตนเสมอ 
- ภาคใตมีผูกอการรายชุกชุม 
- ประชาชนสวดรัฐบาลเรื่องขึ้นราคาน้ํามัน 
- เขาบินกลับจากญี่ปุน  แลวจบัรถไฟไปเชียงใหมเลยทนัท ี
- เร่ืองที่รองเรียนก็ยังเงียบเหมือนเปาสาก 
- เขาเปนเซลสแมน  มานําเสนอเครื่องซีร็อกซ 
- ดวยอานิสงฆแหงความดี  ทาํใหเขาประสพความสําเร็จในชีวิตอยางนาชื่นชม 
- แมมิไดเปนจนัทรอันสะกาว   จงเปนดาวดวงแจมแอรมตา 

             หวังวาเด็กๆ             ที่กําลังรํ่าเรียนภาษาไทยอยูในตางประเทศคงจะไดประโยชนจากการวเิคราะห
ตัวอยางการใชภาษา    ในประโยคตางๆ ที่ยกมานี้  และถาจะใหดยีิ่งขึ้นควรศึกษาวิเคราะหจากประเดน็ปญหาตางๆ   
ที่พบจากการใชภาษาในชีวติประจําวนัคะ (ถามีโอกาสใชภาษาไทย)    ฉบับหนาเราจะมาตรวจสอบการใชภาษา 
 ในประโยคดงักลาวกันตอนะคะ  สวัสดคีะ 
 
 
 


