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บทที ่ 4 
ค ำและกำรใช้ค ำ 

 

 

  การเขียนและการพดู  คือการแสดงความคิด  การน าความคิดมาส่ือสารแก่ผูอ่้านและผูฟั้งได้
นั้น  จ  าเป็นตอ้งอาศยัค าหรือถอ้ยค า  ผูอ่้านมากและฟังมากยอ่มไดเ้ปรียบในการใชค้  า  ผูเ้ขียนคนใด
สามารถใชค้  าอยา่งชดัเจน  กระชบั  และตรงความหมาย  ยอ่มท าใหก้ารแสดงความคิดมีประสิทธิภาพ  
และการส่ือสารมีประสิทธิผล 
 

1. ค ำคอือะไร 
1.1 ค าคือเสียงพดู  เขา้ใจกนัดว้ยการเปล่งเสียงพดูจา  เรียกวา่การส่ือสารดว้ยภาษาพูด  หรือ

การใชอ้กัษรเป็นสัญลกัษณ์  เรียกวา่การส่ือสารดว้ยภาษาเขียน 
1.2 ค าตอ้งมีความหมาย  จึงจะส่ือสารเขา้ใจกนัได ้  ความหมายของค ามีหลายประการ  

จะอธิบายในหวัขอ้ต่อไป 
1.3 ค าคือหน่วยเล็กท่ีสุดในภาษา  ในภาษาไทยค าประกอบดว้ยพยญัชนะ  สระ  และ

วรรณยกุต ์
1.4 ค าไม่จ  ากดัพยางค ์ มีอยา่งนอ้ยตั้งแต่หน่ึงพยางคข้ึ์นไป  ส าคญัอยูท่ี่ค  าแต่ละค าตอ้งมี

ความหมาย  และส่ือสารเขา้ใจกนัไดช้ดัเจน 
 

ตวัอยา่งความสัมพนัธ์ระหวา่ง  พยางค ์ ค  า  และความหมาย 
จ ำนวนพยำงค์ ค ำ ควำมหมำย 

1 
 

2 
3 
4 
5 

ทอง 
 
ทองหยอด 
ทองปลายแขน 
ทองนพคุณ 
ทองวทิยาศาสตร์ 

ธาตุแทช้นิดหน่ึง  เน้ือแน่นมากสีเหลือง
สุกปลัง่  เป็นโลหะมีค่า 
ช่ือขนมชนิดหน่ึง 
เคร่ืองประดบัชนิดหน่ึง  สวมรัดขอ้มือ 
ทองเน้ือเกา้  เป็นทองค าแท ้
โลหะชุบทอง  บา้งเรียกทองชุบ 
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จ ำนวนพยำงค์ ค ำ ควำมหมำย 
1 
2 
3 
4 
5 

นา 
นาที 
นาฬิกา 
นานาประการ  หรือนานปัการ 
นาวกิโยธิน 

พื้นท่ีส าหรับปลูกขา้ว 
หน่วยของเวลา 
เคร่ืองบอกเวลา 
มีหลายอยา่ง 
ทหารเรือฝ่ายบก 

 

2. ควำมหมำยของค ำ 

ค ามีความหมายหลายประการ  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงความหมายของค า 3 ประการ  คือ 
2.1   ความหมายโดยตรง (denotation) 
2.2 ความหมายโดยแฝง (connotation) 
2.3 ความหมายโดยปริบท  หรือบริบท (context) 

 

2.1   ควำมหมำยโดยตรง (denotation) 
หมายถึงความหมายเดิม  ความหมายประจ า (lexical meaning)  หรือความหมายกลาง 

(central meaning) 
ตวัอยา่งเช่น 

(1) เสือถูกพรานยงิ 
(2) หนอนกินใบไม ้
 
(3) หมูกินอาหารจุ 

เสือ       :  สัตว ์4 เทา้  ดุร้าย  ชอบกินเน้ือสัตวเ์ป็นอาหาร 
หนอน  :  ช่ือสัตว ์  ไม่มีกระดูก  สันหลงัท่ีมีล าตวัยาวอ่อนนุ่ม 
                มกัเกิดในของบูดเน่า 
หมู       :  สัตว ์4 เทา้  ในจ าพวกเทา้มีกีบ 

 

2.2 ควำมหมำยโดยแฝง (connotation) 
หมายถึงความหมายโดยนยั  ความหมายเปรียบเทียบ (metaphorical meaning)  

ความหมายเพิ่ม  หรือความหมายสมทบ (marginal) 
ตวัอยา่งเช่น 

(4) เขาท าตวัเหมือนเสือจ ำศีล 
(5) เธอเป็นหนอนหนังสือ 
(6) ฟุตบอลทีมน้ีเป็นหมูสนำม 

เสือจ ำศีล           :  คนสงบเสง่ียมแต่มีเล่ห์เหล่ียมมาก 
หนอนหนังสือ  :  คนท่ีชอบหมกมุ่นอยูก่บัหนงัสือ 
หมูสนำม          :  ผูมี้ฝีมือดอ้ย  แพไ้ดง่้าย 
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2.3 ควำมหมำยโดยปริบท  หรือบริบท (context) 
หมายถึงความหมายดูจากค าหรือขอ้ความแวดลอ้ม  หรือใกลเ้คียงค านั้น ๆ  
ตัวอย่ำงที ่1 
(1) เขำชอบด่ืมกาแฟ 
(2) เขำขนัขานจบัใจ 
(3) เขำน้ีสวยจริงไวป้ระดบัฝาบา้น 
(4) เขำสามร้อยยอดอยูท่ี่ประจวบคีรีขนัธ์ 
เม่ืออ่านแต่ละประโยค  โดยสังเกตค าหรือขอ้ความท่ีตามหลงัค าวา่ “เขา”  จึงบอก

ความหมายค าวา่ “เขา”  ดงัน้ี 
(1) เขำ  เป็นสรรพนาม  บุรุษท่ี 3 
(2) เขำ  เป็นค านาม  หมายถึงนกเขา 
(3) เขำ  เป็นค านาม  หมายถึงเขาสัตว ์
(4) เขำ  เป็นค านาม  หมายถึงภูเขา 
ตัวอย่ำงที ่2 
(1) พอ่คา้ตั้งราคาสินคา้ไวสู้งมาก 
(2) เธอตั้งครรภเ์ม่ือเดือนท่ีแลว้ 
(3) ชาวบา้นตั้งอยูใ่นศีลธรรม 
เม่ืออ่านแต่ละประโยค  โดยสังเกตค าหรือขอ้ความแวดลอ้มค าวา่ “ตั้ง”  จึงบอก

ความหมายค าวา่ “ตั้ง”  ดงัน้ี 
(1) ตั้ง  หมายถึง  ก าหนด 
(2) ตั้ง  หมายถึง  เร่ิมตน้ 
(3) ตั้ง  หมายถึง  ด ารงอยู ่
 

3. ข้อค ำนึงในกำรใช้ค ำ 
การใชค้  าไม่วา่จะเป็นการเขียนหรือการพดู  จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งค านึงในการใชค้  า

เพื่อใหไ้ดผ้ลตามความตอ้งการของผูเ้ขียนหรือผูพู้ด  อาทิเช่น 
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3.1 ใช้ค ำให้ตรงควำมหมำย 
ค าบางค ามีความหมายคลา้ยคลึง  หรือใกลเ้คียงกนั  ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งเลือกใชค้  าให้ตรง

ความหมายเฉพาะค านั้น ๆ  จึงจะท าใหข้อ้ความชวนอ่าน  ตวัอยา่งเช่น 
ตัวอย่ำงที ่1 
ความหมายค าวา่ “มาก”  มีหลายค าเช่น  ชุก  ชุม  ชุกชุม  คลาคล ่า  สลอน  และย ั้วเยี้ย  

เป็นตน้ 
แต่ละค ามีความหมายโดยตรง  และใชเ้ฉพาะความหมายค านั้น  คือ 
(1)  ชุก  ใชก้บั  ฝน, ผลไม ้ เช่น   ปีน้ีฝนชุก  หนา้น้ีทุเรียนชุก 
(2)  ชุม, ชุกชุม  ใชก้บั โจร, ยงุ, เสือ  เช่น  หมู่บา้นขา้งโรงพกัโจรชุกชุม 

       พอใกลค้  ่ายงุเร่ิมชุม 
(3)  คลาคล ่า  ใชก้บั  ปลา, ฝงูชน  เช่น   ฝงูปลาวา่ยน ้าคลาคล ่า 

       ท่ีสนามคลาคล ่าดว้ยฝงูชน 
(4)  สลอน  ใชก้บั  หนา้ตา, จ านวนท่ีมา  เช่น  เด็ก ๆ หนา้ตาสลอน 

       บนอฒัจนัทร์กองเชียร์ 
มากนัสลอน 

(5)  ย ั้วเยี้ย  ใชก้บั  หนอน, ฝงูคน  เช่น   ปลาเน่ามีหนอนยั้วเยี้ย 
       ท่ีศูนยก์ลางมีคนย ั้วเยี้ยไปหมด 

ตัวอย่ำงที ่2 
ความหมายค าวา่ “ขาด”  มีหลายค าเช่น  กุด  ดว้น  แหวง่  แต่ละค ามีความหมายโดยตรง  

และใชเ้ฉพาะความหมายค านั้น ๆ คือ 
(1) กุด  ใชก้บั  มือ, เล็บ, น้ิว, เทา้  เช่น  คนขอทานมือกุด 
(2) ดว้น  ใชก้บั  แขน, ขา, หาง, หางเปีย, ยอดไม ้ เช่น  ชายชราแขนดว้น  ตาลยอดดว้น 
(3) แหวง่  ใชก้บั  ปาก, จมูก, ใบหู  เช่น  หกเขยจมูกและใบหูแหวง่ 

3.2 หลกีเลีย่งค ำทีใ่ห้ควำมรู้สึกไม่ดี 
การใช้ค  าควรค านึงถึงมารยาท  และจิตวิทยาในการใช้ภาษาเพื่อให้ผูอ่้านหรือผูฟั้งมี

สัมพนัธภาพและความรู้สึกท่ีดี  เช่น 
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ใหค้วามรู้สึกท่ีไม่ดี ใหค้วามรู้สึกท่ีดี 
(1) เธอเป็นเด็กสกปรก 
(2) ท่านน าของมาแจกคนจน 
(3) เจา้หนูเป็นเด็กปัญญาทึบ 
(4) เขาเป็นคนหวัลา้น 

(1) เธอเป็นเด็กรักษาความสะอาดนอ้ยเกินไป 
(2) ท่านน าของมามอบใหผู้ก้  าลงัเดือดร้อน 
(3) เจา้หนูเป็นเด็กเรียนชา้ 
(4) เขามีผมค่อนขา้งบาง 

 

3.3  ไม่ควรใช้ค ำซ ้ำใกล้ ๆ กนั 
การใชค้  าซ ้ าใกลก้นั  ตั้งแต่สองค าข้ึนไป  ดูซ ้ าซากไม่ชวนอ่าน  จึงตอ้งแกด้ว้ยวธีิหลาก

ค า  โดยเปล่ียนค าซ ้ าเป็นค าใหม่  แต่ความหมายยงัคงเดิม  เช่น 
(1) เส้ือผา้ลูกเป้ือนโคลน  กางเกงเป้ือนหมึก  และรองเทา้เป้ือนคราบน ้ามนั   

เปล่ียนเป็น  เส้ือผา้ลูกเป้ือนโคลน  กางเกงเลอะหมึก  และรองเทา้เปรอะคราบน ้ามนั 
(2) ประชำถูกสงสัยวา่ยกัยอกเงิน  และประชำถูกสงสัยวา่เป็นผูป้ลุกป่ันพนกังาน   

เปล่ียนเป็น  ประชำถูกสงสัยวา่ยกัยอกเงิน  และประชำถูกระแวงวา่เป็นผูป้ลุกป่ัน 
พนกังาน 

3.4  เลอืกค ำให้ตรงกบัระดับภำษำ  และระดับบุคคล 
ภาษามี 3 ระดบั  คือ 
(1) ภาษาแบบแผน  ใชเ้ขียนหนงัสือราชการ  ต าราต่าง ๆ  และเรียงความ  หรือใชพู้ด

กบัผูอ้าวโุส 
(2) ภาษาก่ึงแบบแผน  ใชเ้ขียนสารคดี  บทความ  หรือใชพ้ดูกบับุคคลท่ีรู้จกัทัว่ไป 
(3) ภาษาปาก  ใชเ้ขียนขอ้ความส่วนตวั  หรือใชเ้ป็นภาษาโฆษณา  รวมทั้งการพดูของ

ตวัละครบางตวัในหนงัสือประเภทบนัเทิงคดี  ภาษาปากมกัใชเ้ฉพาะกลุ่ม  เช่น 
กลุ่มวยัรุ่น  กลุ่มคนชั้นต ่า  ภาษาประเภทน้ีมกัเรียกวา่  ภาษาสแลง  หรือค าสแลง 

ภาษาแบบแผน ภาษาก่ึงแบบแผน ภาษาปาก 
ถึงแก่กรรม 
จ านวนมาก 
ประจบ 
เป็นท่ีนิยม 
มคัคุเทศก ์

ตาย 
มากมาย 
เอาใจ 
ติดอนัดบั 
ผูน้ าเท่ียว 

ม่อยกระรอก 
เยอะแยะ 
ชเลียร์ 
ฮิต 
ไกด ์
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ตวัอยา่งการใชค้  าตรงกบัระดบับุคคล 
 จากเร่ืองกามนิตวาสิฏฐี  เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป  แปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ  มี
ค าหน่ึง  คือค าวา่ mat แปลวา่  เส่ือ  น ามาใชส้อดคลอ้งกบัฐานะของตวัละคร  ดงัน้ี 
 กามนิตนัง่บนเส่ือ 
 พระพุทธเจา้ประทบับนพระนิสีทนสันถัต 
 กามนิตเป็นสามญัชน  จึงใชค้  าพื้น ๆ ธรรมดา  ต่างกบัพระพุทธองค ์ ซ่ึงเป็นพระภิกษุจึงใช้
พระนิสีทนสันถตั  หมายถึง  เคร่ืองปูลาด  หรือผา้รองนัง่ของพระภิกษุ  ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้เหมาะสม
กบัระดบับุคคล  จึงท าใหเ้ร่ืองน่าอ่าน 
 การเขียนเชิงวชิาการและการเขียนเป็นทางการ  นิยมใชภ้าษาแบบแผน  ไม่นิยมใชค้  าซ ้ า
และนิยมใชค้  าศพัทบ์าลี  สันสกฤต  หรือเขมร  แทนค าไทยท่ีเป็นภาษาพดู  เช่น 
 

ค าท่ีเป็นภาษาพดูหรือภาษาก่ึงแบบแผน ค าเชิงวชิาการและเป็นทางการใชภ้าษาแบบแผน 
นอ้ยอกนอ้ยใจ 
ถูกอกถูกใจ 
ซ ้ า ๆ ซาก ๆ 
มีลูกมีเตา้ 
ไม่รู้เร่ืองรู้ราว 
กุลีกุจอ 
มีความตอ้งการ 
พดูโกหก 
ยายแก่ 
บอกใหรู้้ 

นอ้ยใจ 
ถูกใจ 
ซ ้ าซาก 
มีบุตร 
ไม่ทราบขอ้เท็จจริง 
เร่งรีบ, รีบร้อน 
มีความประสงค ์
พดูเทจ็ 
หญิงชรา 
เรียนใหท้ราบ 

 

3.5 ใช้ค ำอย่ำงประหยดั 
ถึงแมเ้ราร ่ ารวยถอ้ยค า  แต่จ าเป็นประหยดัค าเพื่อใชค้  ากระชบั  ไม่ฟุ่มเฟือย  เช่น 
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ใชค้  าฟุ่มเฟือย ใชค้  าประหยดั 
(1) เขาตกอยูใ่นสภาพมึนเมาสุรา 
(2) ผูอ้  านวยการมีลกัษณะของคนเอางานเอาการ 
(3) อดีตท่ีล่วงมาแลว้ขออยา่ไดน้ ามาคิด 
(4) เท่าท่ีดูดว้ยตาผมคิดวา่เขายงับกพร่อง 
(5) ทางมหาวทิยาลยัก าลงัรับนกัศึกษาใหม่ 
(6) นกัมวยฝ่ายแดงใชเ้ทา้เตะคู่ต่อสู้ 
(7) ศพผูต้ายยงัอยูท่ี่วดั 
(8) หา้มไม่ใหต้กปลาในสระน้ี 

(1) เขามึนเมาสุรา 
(2) ผูอ้  านวยการเอางานเอาการ 
(3) อดีตขออยา่ไดน้ ามาคิด 
(4) เท่าท่ีดูผมคิดวา่เขายงับกพร่อง 
(5) มหาวทิยาลยัก าลงัรับนกัศึกษาใหม่ 
(6) นกัมวยฝ่ายแดงเตะคู่ต่อสู้ 
(7) ศพยงัอยูท่ี่วดั 
(8) หา้มตกปลาในสระน้ี 

 

3.6 ใช้ค ำคงที ่ และมีระดับเดียวกัน 
ค าบางค าถึงแมมี้ความหมายตรงกนั  แต่ระดบัต่างกนั  ตวัอยา่งค าบาลี  สันสกฤต  ยก

ยอ่งใหเ้ป็นค าระดบัสูงเพราะเดิมใชเ้ก่ียวกบัศาสนา  ดงันั้นถา้จะใชค้  าบาลี  สันสกฤต  ก็ควรใชใ้ห้
คงท่ีเพราะมีระดบัเดียวกนั  หรือถา้ใชค้  าไทยก็ควรใชค้  าไทยดว้ยกนั  เช่น 

สตรีท างานเขม้แขง็ไม่แพผู้้ชำย 
แกเ้ป็น 
สตรีท างานเขม้แขง็ไม่แพบุ้รุษ 
หรือ 
ผู้หญิงท างานเขม้แขง็ไม่แพผู้้ชำย 

3.7 ใช้ค ำไทยหลกีเลี่ยงค ำต่ำงประเทศ 
ค าต่างประเทศในท่ีน้ีมกัเป็นภาษาองักฤษ  บางคนอาจเคยชินมกัพดูภาษาไทยและมี

ภาษาองักฤษปน  เม่ือใชภ้าษาเขียนก็มีลกัษณะเดียวกนั  กรณีใชภ้าษาองักฤษและมีค าแปลหรือค า
บญัญติัศพัทเ์ป็นภาษาไทยใชแ้พร่หลายอยูแ่ลว้ก็ควรใชภ้าษาไทย  เช่น 

เท่าท่ีเธอคอมเมนต์  ฟังแลว้ซีเรียส  ขาดไอเดียและวช่ัินเม่ือพิจารณาแบ็คกรำวด์  เธอยงั
บกพร่องเร่ืองระบบซิเนียร์ริตี ้ ไม่รู้จกัเสิร์ฟและเทคแคร์ผูค้น  เธอควรรู้จกัลอ็บบีเ้พื่อสร้างอมิเมจให้
ดีข้ึน 

แกเ้ป็น 
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เท่าท่ีเธอตั้งข้อสังเกต  ฟังแลว้เคร่งเครียด  ขาดควำมคิดและวิสัยทัศน์  เม่ือพิจารณา
ภูมิหลงัเธอยงับกพร่องเร่ืองระบบอำวุโส  ไม่รู้จกับริกำรและเอำใจใส่ผูค้น  เธอควรรู้จกัสนับสนุน  
เพื่อสร้างภำพลกัษณ์ใหดี้ข้ึน 

ราชบณัฑิตยสถานบญัญติัศพัทภ์าษาองักฤษเป็นภาษาไทย  เราจ าเป็นตอ้งสนใจและ
ติดตามเพื่อการเขียนภาษาไทยท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั  เช่น 

Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) =   กลุ่มอาการภูมิคุม้กนัเสีย 
Video   =   วดิีทศัน์ 
Public hearing  =   ประชาพิจารณ์ 
Globalization  =   โลกาภิวตัน์ 
Re-engineering  =   การร้ือปรับระบบ 
Infrastructure  =   โครงสร้างพื้นฐาน 
Landscape   =   ภูมิทศัน์ 
Faxi mile   =   โทรสาร 

  ฯลฯ 
3.8 ใช้ค ำธรรมดำ  หรือค ำพืน้ ๆ 

การเขียนโดยทัว่ไปมกัใชค้  าธรรมดา  ไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้  าศพัทท่ี์เขา้ใจยาก  ยกเวน้แต่การ
เขียนในวงวชิาการโดยเฉพาะ  หรือใชศ้พัทเ์ก่ียวกบัตวัละครชั้นสูงในบนัเทิงคดี 

ตวัอยา่งการใชค้  าธรรมดาและค าศพัทย์าก 
ค าธรรมดา ค าศพัทย์าก 

(1) แมมี้วธีิรักษาหลำยประกำร  แต่อวยัวะส่วน
น้ีพึงรักษาอย่ำงยิง่ 

(2) ยามดวงตะวนัจะลบัฟ้ำ  เรือแล่นไปตาม
สำยน ำ้ 

(1) แมมี้วธีิรักษาอเนกนัย  แต่องคำพยพส่วนน้ี
พึงรักษาอยา่งอุกฤษฎ์ 

(2) ยามสุริยำนิรำศนภำ  ดรณแีล่นไปตาม   
ชโลธร 

 

3.9   ใช้ค ำให้ถูกต้องตำมอกัขรวธีิ  และถูกต้องตำมพจนำนุกรม 
ค าท่ีใชต้อ้งเขียนใหถู้กตอ้ง  ถา้เขียนคลาดเคล่ือนยอ่มท าใหค้วามหมายต่างออกไป 

 สาเหตุท่ีเขียนผิดเพราะ 
(1) ใชแ้นวเทียบผดิ  เช่น 
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ยอ่มเยา  มกัเขียนเป็น  ยอ่มเยาว ์ เพราะใชว้ยัเยาวเ์ป็นแนวเทียบ   
ผาสุก  มกัเขียนเป็นผาสุข  เพราะใชค้วามสุขเป็นแนวเทียบ   
เกร็ดความรู้  มกัเขียนเป็นเกล็ดความรู้  เพราะใชเ้กล็ดปลาเป็นแนวเทียบ 

(2) การออกเสียงผดิ  คือผูเ้ขียนเขียนตามเสียงพดูท่ีคลาดเคล่ือนท าใหก้ารใชค้  าพลอย
ผดิพลาดไปดว้ย  เช่น 

เคร่ืองราง       เขียนเป็น เคร่ืองลาง 
ชกัเยอ่    ” ชกักะเยอ่ 
ซ่าหร่ิม    ” สล่ิม 
ผมหยกัศก   ” ผมหยกัโศก 
หยบิหยง่   ” หยบิโหยง่ 

(3) ไม่ทราบความหมายค าศพัท ์  และค าศพัทน์ั้น ๆ มกัเป็นค ายมื  เช่น  ค  าบาลี  
สันสกฤต  และเขมร  เช่น 

เบญจเพส  แปลวา่  ยีสิ่บหา้  มกัเขียนเป็น  เบญจเพศ  แปลวา่  หา้เพศ 
ปรานี  แปลวา่  เอน็ดู  เผื่อแผ ่ มกัเขียนเป็น  ปราณี  แปลวา่  ผูมี้ชีวติ 
ปลน้สะดม  แปลวา่  การขโมยโดยวางยาใหห้ลบั  มกัเขียนเป็นปลน้สดมภ ์ 
แปลวา่  ปลน้เสา  หรือปลน้หลกั  เพราะสดมภ ์  แปลวา่  เสาหลกั  หลกั  เช่น  
จตุสดมภ ์ แปลวา่  เสาส่ีเสา  หรือหลกัส่ีหลกั 

3.10  ใช้ค ำให้ถูกต้องตำมหลกัภำษำ 
 หลกัภาษา  หรือไวยากรณ์  หมายถึง  ระเบียบของถอ้ยค าท่ีก าหนดไว ้ ดงัตวัอยา่งการ

เขียนลกัษณนาม  บุพบทท่ีมกัคลาดเคล่ือน  แต่บางคร้ังภาษาในวงการโฆษณา  หรือธุรกิจเร่งด่วน
มกัเล่ียงหลกัไวยากรณ์  เพื่อการส่ือสารอยา่งรวดเร็ว 

(1) ลกัษณนาม 
ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

(1) ชายหนุ่มหา้คน 
(2) รถบรรทุกส่ีคัน 
(3) เจดียห์า้องค์ 

หา้หนุ่ม 
ส่ีรถบรรทุก 
หา้เจดีย ์

(2)  ค าบุพบท 
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ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 
(1) สะพานน้ีมีประโยชน์แก่ชาวบา้น 
(2) ฉนัเห็นกบัตา  วา่เธอขยนัมาก 
(3) เขาปฏิบติัตำมกฎหมาย 

(1) สะพานน้ีมีประโยชน์กบัชาวบา้น 
(2) ฉนัเห็นแก่ตาวา่เธอขยนัมาก 
(3) เขาปฏิบติัโดยกฎหมาย 

ขอ้ (1)  ใชบุ้พบทถูกตอ้ง  เพราะ แก่ บอกลกัษณะเป็นผูรั้บ 
ขอ้ (2)  ใชบุ้พบทถูกตอ้ง  เพราะ กบั บอกอาการร่วมกนั  หรือตามกนั 
ขอ้ (3)  ใชบุ้พบทถูกตอ้ง  เพราะ ตำม บอกอาการร่วมกนั  หรือตามกนั 

(3)  ค ากริยา  ประโยคขาดค ากริยา  ภาษาพดูถึงแมส่ื้อสารเขา้ใจกนั  แต่ภาษาเขียนถือวา่
ผดิหลกัไวยากรณ์  เช่น 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 
       เขามีจินตนาการ 
       เขาส่งวทิยถึุงต ารวจ 

       เขาจินตนาการ 
       เขาวทิยถึุงต ารวจ 

ในช่องท่ีไม่ถูกตอ้ง  ประโยคทั้งสองขาดค ากริยา  เพราะจินตนาการ  และวทิยเุป็นค านาม 
 การใชค้  าในภาษาเขียนยอ่มพิถีพิถนัมากกวา่ภาษาพดู  ภาษาพดูมุ่งส่ือเพื่อความเขา้ใจระหวา่ง
กนัอยา่งรวดเร็ว  อาจไม่ค  านึงถึงหลกัไวยากรณ์มากนกั  แต่ภาษาเขียนไม่มองขา้มถึงเร่ืองน้ี  ยิง่
ภาษาเขียนระดบัแบบแผนดว้ยแลว้  ผูเ้ขียนยอ่มทบทวนกนัอยา่งละเอียด  เพื่อใชค้  าให้หมดจด 
 

แบบทดสอบ 
จงเลือกตอบขอ้ท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 
1. ขอ้ใดใชค้  าอยา่งประหยดั 

(1) ถนนคลาคล ่าเตม็ไปดว้ยผูค้น 
(2) ทางบริษทัก าลงัลม้ละลาย 
(3) ผมมีความจ าเป็นตอ้งไปเชียงใหม่ 
(4) เขาช่วยกนัหามศพผูต้ายไปท่ีเชิงตะกอน 

2. ขอ้ใดใชค้  าอยา่งประหยดั 
(1) เขาเดินมาคนเดียวปราศจากผูติ้ดตาม 
(2) นกัมวยฝ่ายแดงใชเ้ทา้เตะคู่ต่อสู้อยา่งหนกัหน่วง 
(3) นกัส ารวจวางแผนล่วงหนา้ในการเดินทาง 
(4) เกิดตึกถล่มท่ีสหรัฐอเมริกา 
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      ขอ้ 3-8  ขอ้ใดบกพร่องตามขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
 (1)  ใชค้  าฟุ่มเฟือย  (2)  ใชร้ะดบัค าไม่คงท่ี 
 (3)  ใชค้  าไม่ชดัเจน  (4)  ใชค้  าไม่ตรงความหมาย 
3.    คนท่ีจบัเชือกควรเป็นคนสาว 
4. เท่าท่ีดูดว้ยตาแลว้  ผวิพรรณเธอสวยมาก 
5. อนนัตมี์บุตร 6 คน  แต่ไม่มีลูกสาว 
6. เขามีเกล็ดความรู้มาก  จึงเล่าเร่ืองไดช้วนฟัง 
7. ท่ีน้ีตอ้งการนางแบบสตรีมีบุคลิกดี 
8. นิดเถียงกบันอ้ย  ในท่ีสุดเธอเป็นฝ่ายใชก้ าลงั 
      ขอ้ 9-17  จงเลือกค าตอบท่ีมีความหมายเหมาะสมกบัขอ้ความแต่ละขอ้ 
9. แมมี้รายไดน้อ้ยแต่เขาพยายาม__________เงินเป็นค่าซ้ือต ารา 

(1)  เจียด    (2)  ประหยดั 
(3)  ออม    (4)  สงวน 

10. สอบตกคร้ังน้ีผมคง__________ไปอีกนาน 
(1)  หวาด    (2)  คร่ัน 
(3)  หวัน่    (4)  คร้าม 

11. ขอ้ใดหมายถึง “พดูใหต้อ้งใจ” 
(1)  ตีกิน    (2)  ตีคอ 
(3)  ตีความ    (4)  ตีหนา้ 

12. เขาเป็นคน__________เกินไปไม่เหมาะท่ีจะเป็นผูน้ า 
(1)  คร ่ าเครอะ   (2)  คร ่ าครึ 
(3)  คร ่ าคร่า    (4)  คร ่ าหวอด 

13. ไม่วา่ใครแสดงทศันะอยา่งไร  เขาพยายาม__________ไวเ้สมอ 
(1)  ขดัขืน    (2)  ขดัเคือง 
(3)  ขดัคอ    (4)  ขดัใจ 

14. มีการส่งเสริมปลูกตน้ยางพาราใหม่__________ตน้ยางพาราเก่า 
(1)  ชดใช ้    (2)  ชดเชย 
(3)  ทดแทน    (4)  ทดรอง 



                                                                                                                                              TH 103 120 

15. คดีเร่ืองน้ี__________มานานแลว้  เม่ือไรจะยติุ 
(1)  ยดืยาด    (2)  ยดืยาว 
(3)  ยดืเยื้อ    (4)  อืดอาด 

16. คนเราตอ้งมีศาสนาเป็นเคร่ือง__________จิตใจ 
(1)  เหน่ียวน า   (2)  เหน่ียวร้ัง 
(3)  ยดึน า    (4)  ยดึเหน่ียว 

17. ขอ้ใดใชส้ านวนถูกตอ้ง 
(1)  ปลาติดร่างแห   (2)  ปลาติดขา้งแห 
(3)  ปลาติดหลงัแห   (4)  ปลาติดใตแ้ห 

      ขอ้ 18-25  ค าท่ีพิมพด์ว้ยตวัหนาและบอกตวัเลขก ากบั  คือค าถามแต่ละขอ้  จงพิจารณาและเลือก
ค าถามแต่ละขอ้  ใหต้รงกบัค าตอบ 1 ใน 4 ขอ้ขา้งล่างน้ี 
      ค ำตอบ 1.   ความหมายโดยตรง 
  2.   ความหมายโดยแฝง 
  3.   ความหมายโดยบริบท 
  4.   ไม่ตรงกบัความหมายใด ๆ 
      ค ำถำม คือค าท่ีพิมพด์ว้ยตวัหนาตามเลขล าดบัขอ้ 18-25 
 “น่ีแกอยา่ยวิ18ใหม้ากนกัเลย”  เสียงแม่แรด19  หญงิจัดจ้ำน20คนนั้นบ่นอยา่งหัวเสีย21 
 “ฉนัไม่กลา้กินมัน22มาก  กลวัเป็นหมู23”  เพื่อนของเธอตอบทนัควนั 
 “แต่ฉนัชอบกินปลำไหล24ผดัเผด็”  แม่แรดพดูเร่ืองกินต่อไป 
 เพื่อนของเธอยิม้  “นัน่น่ะซี  เม่ือเชา้เห็นเธอตั้งท่าเอาจริงเอาจงักบัเจา้นายยิง่กวา่ปลาไหล” 
 “ยิง่กวา่ปลำไหลใส่สะเกต็เสียอกี25”  เพื่อนคนหน่ึงเสริม 
เฉลย 
 1. (3) 

2. (4) 
3. (3) 
4. (1) 
5. (2) 
6. (4) 

7. (1) 
8. (2) 
9. (1) 
10. (3) 
11. (2) 
12. (2) 

13. (3) 
14. (3) 
15. (3) 
16. (4) 
17. (3) 
18. (2) 

19. (2)                  25. (2) 
20. (1) 
21. (2) 
22. (3) 
23. (1) 
24. (1) 
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