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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 

 
 ภาษาไทยของเรา รํ่ารวยคําที่จะนํามาใช คือ มีคํามาใหเลือกใชไดอยางมากมายตามความเหมาะสม             
ตามเจตนารมณของผูใช ตามระดับภาษาหรือรูปแบบที่ตองการใช เชน ในภาษาพูดธรรมดาหรือภาษาปากใช
อยางหนึ่ง ในภาษาที่เปนทางการใชอีกอยางหนึ่งหรือรอยแกวใชอยางหนึ่ง พอเปนรอยกรองก็ควรเลือกคํามา
ใชอีกอยางหนึ่ง เพื่อใหไดรสไดอารมณตามความตองการของกวี ซ่ึงบางครั้งลึกซึ้งมากไปกวานั้น นอกจาก
จะดูความหมายหรือระดับภาษาแลวยังเลือกเสียงของคําที่ใหอารมณและ ความรูสึกที่แตกตางกันอีกดวย เชน           
เวลาที่จะแตงบทประพันธอารมณโกรธ หรือตองการใหผูฟงเขาใจถึงความรูสึกอึดอัด ไมสบายใจ                     
ก็จะเลือกใช คําตาย หรือ ลหุ  เชน “เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร ทุทาสถุลฉะนี้ไฉนก็มาเปน......” หรือ  
“เจ็บจิตคิดวิตกอัดอกอึด  เทวศนักรักจะหยุดสุดจะยึด....” 

ความร่ํารวย หลากหลายคําของภาษาไทย จึงทําใหผูใชภาษาตองรูจักการเลือกสรรคํามาใชใหถูกตอง
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น อยางเชนถาตองการคําในความหมายหนึ่งก็จะมีคํามาใหเลือกใชเปนจํานวนมาก เชน           
คําที่มีความหมายวา “ผูหญิง” ก็มี สตรี บังอร นารี นงเยาว นงลักษณ สมร นงราม เยาวภา เยาวลักษณ อนงค 
คําที่มีความหมายวา “น้ํา” ก็มีมากเชน นที ธาร ธารา ชล ชลาลัย ชลาสินธุ อุทก คําที่มีความหมายวา.ดอกบัว 
ก็มี สโรชา ปทุมา อุบล นิลุบล กชกร กมล โกมล โกเมศ บงกช บุษกร บุณฑริกชาติ  คําที่มีความหมายวา 
“ทองฟา” เชน นภาลัย นภากาศ อัมพร ทิฆัมพร โพยม เวหา  เวหน คัคนานต คัคนัมพร  คําที่หมายความวา 
“งาม” เชน โสภา โสภิต เฉิดโฉม พะงา พบู เพริศพร้ิง พร้ิมเพรา คําที่มีความหมายวา “ปา” เชน พงพี พนา 
อรัญ ชัฏ วนาลัย ไพร ดง คําที่มีความหมายวา “ดวงอาทิตย” เชน ทินกร สุรีย สุริยศรี อังศุมาลี สุริยา สุริยัน 
ฯลฯ 

คําบางคําก็มีความหมายใกลเคียงกัน จนบางครั้งคิดวา นาจะใชแทนกันได แตถาพิจารณาดู
ความหมายใหดีจะเห็นความแตกตาง ถานํามาใชแทนกัน อาจเกิดความสับสน หรือผิดความหมายไป เชน          
คําวา เพิ่ม กับ เติม  เพิ่ม  มีความหมายวาทําใหมากขึ้น เชน คาครองชีพทุกวันนี้เพิ่มขึ้นอยางมากมาย   สวน 
“เติม” มีความหมายวา ทําใหสวนที่ขาดหายไปหรือพรองไปใหเต็ม เชน  ถาเติมเครื่องปรุงอีกสักนิดก็จะ
อรอยไดที่เลย หรือถาเอารถไปขับแลวชวยเติมน้ํามันใหดวยนะ 

คําวา นํา กับ พา ก็มักมีผูใชกันอยางสับสนอยูเสมอ เชน คนทางจังหวัดภาคใตของเรามักจะพูดวา 
“ไปกรุงเทพฯคราวหนาจะพาสะตอไปฝาก” ซ่ึงที่ถูกควรใชวาจะนําสะตอไปฝาก หรือ “เขานําภรรยาไปจด
ทะเบียนสมรส” “เขานําลูก ๆ ไปเที่ยวสวนสนุก” คําวา “นํา” ในประโยคเหลานี้ควรเปลี่ยนเปนใช “พา” 



 ๒ 

จึงจะเหมาะสม เพราะ “นํา” กับ “พา” มีความหมายตางกัน “นํา” หมายถึง ส่ิงที่เอาไปตองมีลักษณะเปน           
วัตถุที่สามารถนําติดตัวไปได หรือถาเปนบุคคล ก็ตองชวยเหลือตัวเองไมได สวน “พา” ใชกันสิ่งที่มี
ลักษณะเปนวัตถุหรือส่ิงของที่เอาติดตัวไปไมได หรือชวยตนเองได แตที่ตองพาไปเพราะกลัววาจะเกิด
อันตราย ถาจะใหไปเองตามลําพัง  
 ยังมีคําที่พบวา  มักใชสับสนหรือไมถูกตองอีกมาก  เชน  ในประโยคหรือขอความตอไปนี้              
“ยุคนี้เราตองการผูนําที่มีทัศนวิสัยกวางไกล” ที่ถูกตองใช  “วิสัยทัศน” เพราะ “ทัศนวิสัย” แปลวา ระยะ
ทางไกลที่สุด ซ่ึงสามารถมองเห็นวัตถุดวยตาเปลา สวน “วิสัยทัศน” แปลวา การมองการณไกล แมวามีทั้ง
คําวา “วิสัย” และคําวา “ทัศน” เหมือนกันเพียงแต สลับที่กัน ก็ตางความหมายกันแลว คําในทาํนองนีก้ม็อีีก
มาก เชน “แนนหนา” กับ “หนาแนน” “เหลวแหลก” กับ “แหลกเหลว” แนนหนา มีความหมายวา 
แข็งแรง มั่นคง เปนปกแผน เชน อาคารหลังนี้ใชวัสดุดีดูแนนหนามาก สวนหนาแนนมีความหมายวามาก 
เชนมีคนมาฟงการปราศรัยกันอยางหนาแนน ชางปาโขลงใหญบุกมากินสับปะรดของชาวไรจนแหลกเหลว , 
วัยรุนใจแตกทําตัวเหลวแหลกมั่วสุมเสพยา จะเห็นวาเมื่อสลับที่กันแลว ความหมายก็แตกตางกันไปดวย แตก็
มีบางคําที่สลับที่กัน แตความหมายก็ยังคงเหมือนกันใชแทนกันได เชน หลากหลายกับหลายหลาก             
ขัดขืนกับขืนขัด   คิดคนกับคนคิด  จัดเจนกับเจนจัด  ควรคูกับคูควร แต ควงคูกับคูควงสลับกันแลว
ความหมายไมเหมือนกันนะคะ เพราะคนที่เดินควงคูกันไมจําเปนตอง เปนคูควงกันเสมอไป “คูควง” มักจะ
ใชเมื่อเปนคูรักกัน 
 สวนคําที่เขียนคลาย ๆ กัน หรือมีความหมายใกลเคียงกัน แตมีที่ใชตางกันก็สามารถสรางความ
สับสนไดเสมอ เชน “แก” กับ “แด” 
          “แด” ใชกับผูที่เคารพนับถือ พระมหากษัตริย พระราชวงศ พระภิกษุ เชน ประชาชนเขาเฝาทูลเกลาฯ 
ถวายเงินแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

“แก” ใชกับผูที่มีฐานะหรือวัยเทากันหรือต่ํากวา เชน คุณครูใหรางวัล แกลูกศิษย   
“หมกมุน  กับ  งมงาย” 
หมกมุน  หมายถึง ฝกใฝหรือใฝใจ จดจอกับสิ่งหนึ่งส่ิงใดเพียงอยางเดียว สวน งมงาย หมายถึง           

การฝงใจเชื่อเร่ืองหนึ่งเรื่องใด โดยไมคํานงึถึงเหตุผล เชน คนรุนใหม มักหมกมุนอยูกับคอมพิวเตอร สวนคน
โบราณมัก งมงายอยูกับไสยศาสตร 

“ถือดี” กับ  “อวดดี” แมความหมายจะคลายกันมาก แตก็ใชในนัยที่ตางกัน เชน “เขาถือดียังไง จึง
กลาเถียงอาจารยอยางนั้น”  “เขาอวดดีทั้ง ๆ ที่ไมมีดีจะอวด” 

“ลม”  กับ “ตาย” ที่ใชในความหมายวา ตาย เหมือนกัน แตก็มีที่ใชตางกัน เชน ลม (ตาย) ใชกับ              
สัตวใหญตาย เชน ชางลม มาลม ใชกับยักษใหญตาย เชน ทศกัณฐ ตาย จะใชคาํวา ทศกัณฐลม 

“นึก” กับ “คิด” มีความหมายคลายกันมาก แตมีความตางอยูที่ “นึก” นั้น คือ การ หวนนึกถึง
ความหลัง นึกถึงเรื่องเกา ๆ ในอดีต สวน “คิด” นั้น จะใชเมื่อไมมีความเกี่ยวของกับความหลัง หรือเรื่องเกา ๆ 
เชน คิดสรางวิมานในอากาศ คิดวางแผนชีวิต คิดถึงอนาคตขางหนา 



 ๓ 

“ชดใช”  กับ “ชดเชย”  
ชดใช หมายถึง การใหทดแทนสิ่งที่ใชไปหรือเสียไป เชน เขาควรชดใชคาเสียหายที่เขาขับรถชนรถของ

คุณจนพัง 
ชดเชย หมายถึง การใชแทนสิ่งที่เสียไป โดยหาของใหมมาชดเชยให เพื่อใหคุมกับสิ่งที่เสียไป เชน 

โรงเรียนหยุดชดเชยวันแม หรือ มีประกาศใหโรงเรียนปดชั่วคราว เนื่องจากเกิดธรณีวิบัติภัย จึงตองเรียน
ชดเชยในวันเสาร  

“โศลก”  กับ  “โฉลก”  สองคํานี้เขียนคลายกัน แตความหมายไมเหมือนกันเลย 
โศลก  หมายถึง คําประพันธ หรือคําขับรอง สรรเสริญ เปนภาษาสันสกฤต เชน โศลก บทแรกที่ฤาษี

วาลมิกิเปลงออกมา เปนตํานานของเรื่องรามายณะ  แต โฉลก หมายความวา โชค หรือโอกาส เชน เขาเชื่อวา 
พลอยสีน้ําเงิน หรือไพลินเปนเครื่องประดับนําโชค ที่ถูกโฉลกกับเขา  

เร่ืองคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน หรือคิดวาใชไดเหมือนกัน โดยไมไดพิจารณาไตรตรองกอนใช
หรือใชอยางสนุกปาก บางก็นํามาสับเสียงกัน หรือบางก็เพิ่มเติมเสียงเขาไป อยางที่ไดยินไดฟงจากการ
โฆษณาสินคาประเภทหนึ่งทางโทรทัศน ที่ใชคําวา “รสจัดจาน”  กับ อาหารชนิดหนึ่ง ซ่ึงไมถูกตอง คําวา 
“จัดจาน” เราจะใชกับการพูดจา เชน ปากคอจัดจาน ถาเปนอาหารจะใชวา “รสจัด” เทานั้น จากสื่อนี้มีผล
ทําใหคนไทยใชคําวา “รสจัดจาน” กันจนติดปาก และกลายเปน แฟชั่น ถึงแมวาจะรูวาใชผิด แตก็ยังพอใจ
จะใช เพราะรูสึกวา เก หรือทันสมัย ทันส่ือ อะไรทํานองนั้น ขอรองเถอะคะ อยาใชอยางสนุกปากจนทําให
ภาษาผิดเพี้ยนไป ควรใชดวยความระมัดระวัง ใชดวยความภาคภูมิใจยิ่งมีคํามาใหเลือกใชมากเทาใด ก็ยิ่ง
จะตองเลือกสรรกลั่นกรองถอยคํามาใชอยางเหมาะสม สุภาพ และปราณีต งดงาม ดวยจึงจะเรียกวาเปน
เจาของภาษาอยางเต็มภาคภูมิ  

 
 

สวัสดีคะ 


