
 75 TH 244 

 

 

 

 

 

 

หวัข้อ 

 ๑. ลกัษณะภาษาในการเขยีน 

 ๒. ระดบัภาษาในการเขยีน 

 ๓. ขอ้บกพรอ่งของการใชภ้าษาในการเขยีน 

แนวคิด 

 ๑. ภาษาเขยีนที่ดตี้องประกอบด้วยลกัษณะสําคญั ๒ ประการ คอื มคีวามชดัเจน

ถูกตอ้ง และชวนอา่น 

 ๒. ระดบัภาษาในการเขยีนม ี๓ ระดบั คอื ๑) ภาษาปากหรอืภาษาพูด ๒) ภาษากึ่ง

แบบแผนหรอืกึง่ทางการ และ ๓) ภาษาแบบแผน หรอืภาษาทางการ 

 ๓. ขอ้บกพร่องของการใชภ้าษาในการเขยีนม ี๒ ประการสําคญั คอื ขอ้บกพร่องใน

การใชค้าํ และขอ้บกพรอ่งในการใชป้ระโยค 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ศกึษาบทที ่๓ จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 ๑. อธบิายลกัษณะภาษาเขยีนทีด่ไีด ้

 ๒. บอกระดบัภาษาในการเขยีนได ้

 ๓. ใชภ้าษาในการเขยีนไดด้แีละถูกตอ้ง 

 

 

บทท่ี ๓ 

ภาษาในการเขียนและข้อบกพร่องของการใช้ภาษา 

ในการเขียน 
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เน้ือหา 

 ภาษาเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหผู้อ้่านรบัรูข้อ้เขยีนทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสื่อมายงัผูอ้่าน ดงันัน้

การใช้ภาษาในการเขยีนจงึเป็นเรื่องที่นักศกึษาควรใหค้วามระมดัระวงัและสนใจเป็นพเิศษ 

โดยเฉพาะในเรือ่งลกัษณะภาษา ระดบัภาษา และขอ้บกพรอ่งของการใชภ้าษา 

 ๑. ลกัษณะภาษาในการเขียน 

  ภาษาในการเขียนที่ดีจะต้องมีลักษณะสําคัญ ๒ ประการ คือ มีความชดัเจน

ถูกตอ้งและชวนอา่น 

  ๑. มีความชดัเจนถกูต้อง คอื สื่อความหมายไดช้ดัเจนและมคีวามถูกต้อง ทํา

ใหผู้อ้า่นเขา้ใจความหมายตรงตามทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสือ่มายงัผูอ้่านได ้หากเขยีนกํากวมหรอืไม่

ชดัเจนอาจทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจคลาดเคลื่อนได ้

  ตวัอย่าง 

  ๑. “ใหน้กัศกึษาทีม่ปีญัหา เขยีนคาํรอ้งต่อแผนกทะเบยีนดว่น” 

   ขอ้ความในประโยคทีย่กมาน้ีมขีอ้บกพร่องเพราะภาษา ไม่ชดัเจน มชี่องว่าง 

ไมม่กีรรมมารบัวา่นกัศกึษามปีญัหาเรือ่งอะไร และใหม้าเขยีนคาํรอ้งภายในวนัเวลาใด 

   ดงันัน้จงึควรแกไ้ขประโยคน้ีใหช้ดัเจน ดงัน้ี 

   “ใหน้ักศกึษาทีม่ปีญัหาในการลงทะเบยีนเรยีน เขยีนคํารอ้งต่อแผนกทะเบยีน

ภายในวนัที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๒” 

  ๒. “ครอบครวัเป็นจุดเริม่ต้น เพราะหากครอบครวัเขม้แขง็ย่อมส่งผลต่อประเทศ 

ชาต”ิ 

   ขอ้ความในประโยคทีย่กมาน้ีมขีอ้บกพร่องในเรื่องการใชภ้าษาไม่ชดัเจน ทํา

ใหย้ากต่อการเขา้ใจ 

   ดงันัน้จงึควรแกไ้ขประโยคน้ีดว้ยการเขยีนขยายความใหช้ดัเจน ดงัน้ี 

   “ครอบครวัเป็นจุดเริม่ต้นของการพฒันาไปสู่สงัคมที่ด ีเพราะหากครอบครวั

เขม้แขง็ สงัคมกเ็ขม้แขง็ และสดุทา้ยสง่ผลใหป้ระเทศชาตเิขม้แขง็ไปดว้ย” 

 

  ๓. “ใหน้กัศกึษาเขยีนเรยีงความคนละ ๑ เรือ่ง ความยาว ๒ หน้ากระดาษ” 
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   ข้อความในประโยคที่ยกมาน้ีกว้างเกินไป ขาดรายละเอียดและขอบเขตที่

ชดัเจน โดยไมไ่ดบ้อกวา่ใหเ้ขยีนเรยีงความเรือ่งอะไร ทาํใหผู้ไ้ดร้บัคาํสัง่ตอ้งขบคดิต่อไป 

   จงึควรแกไ้ขประโยคน้ีใหช้ดัเจน ดงัน้ี 

   “ใหน้กัศกึษาเขยีนเรยีงความคนละ ๑ เรื่อง โดยมเีน้ือหาเกีย่วกบัเรื่องราวหรอื

เหตุการณ์ที่ประทบัใจครัง้หน่ึงในชวีติของนักศกึษา ความยาวประมาณ ๑ หน้ากระดาษ A๔ 

พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อเรือ่งดว้ย” 

  ๒. ชวนอ่าน คอืมลีลีาหรอืการใชส้าํนวนภาษาทีด่ ีไมอ่อ้มคอ้ม วกวน รูม้ารยาท 

กาละเทศะ และใหเ้กยีรตผิูอ้า่น 

  ตวัอย่าง 

  ๑. “ปีหน่ึงม ี๓๖๕ วนั วนัหน่ึงม ี๒๔ ชัว่โมง ชัว่โมงหน่ึงม ี๖๐ นาท ีนาทหีน่ึงม ี

๖๐ วนิาท ีแต่ละวนิาทมีคี่า มคี่าจนไม่อาจหาค่าได้ เราพงึตระหนักถึงคุณค่าของเวลา อย่า

ปล่อยใหเ้วลาแต่ละวนั แต่ละชัว่โมง แต่ละนาที ่แต่ละวนิาท ีล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ โดย

ทีเ่ราไมไ่ดห้ยบิจบัทาํอะไรเลย” 

  ภาษาทีใ่ชใ้นขอ้ความทีย่กมาน้ีค่อนขา้งเยิน่เยอ้วกวน ควรแกไ้ขดว้ยการเขยีนให้

สัน้กระชบั ชวนอา่น ดงัน้ี 

   “เวลามคี่าจนไมอ่าจประมาณได ้เราพงึตระหนกัถงึคุณค่าของเวลาดว้ยการใช้

เวลาแต่ละวนิาททีีผ่า่นไปใหเ้กดิประโยชน์มากทีส่ดุ” 

  ๒. “คนเราทุกคนล้วนมเีรื่องที่น่าประทบัใจ คงไม่มนุษย์หน้าไหนที่ไม่มเีรื่องที่

ประทบัใจสกัครัง้ในชวีติ และคงไมส่มองน่ิมปล่อยใหเ้รื่องทีป่ระทบัใจผา่นพน้ไปโดยจดจาํอะไร

ไมไ่ด ้จรงิไหม หรอืวา่คุณเป็นคนหน่ึงทีจ่ดจาํอะไรไมไ่ด”้ 

  ภาษาในขอ้ความน้ีไม่สุภาพ และไม่ใหเ้กยีรผิูอ้่าน ควรปรบัปรุงใหสุ้ภาพและชวน

อา่น ดงัน้ี 

   “เราทุกคนต่างมเีรือ่งทีน่่าประทบัใจในครัง้หน่ึงในชวีติแตกต่างกนัออกไป และ

เรือ่งนัน้มกัอยูใ่นความทรงจาํของของเราตลอดไป” 

 

  ๓. “ถา้ไมใ่ชอ่ยา่งหนาตราชา้ง กค็วรเสยีสละทีน่ัง่ใหแ้ก่เดก็ สตร ีและคนชรา” 
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  ภาษาในขอ้ความน้ีไม่เหมาะสม เพราะเป็นภาษาที่ใชใ้นที่สาธารณะ และยงัเป็น

การขอความรว่มมอืรว่มใจจากผูอ้า่น จงึควรใชภ้าษาทีจ่ะก่อใหเ้กดิความรูส้กึทีด่แีก่ผูอ้า่น ดงัน้ี 

   “สภุาพชน พงึเสยีสละทีน่ัง่ใหแ้ก่เดก็ สตร ีและคนชรา” 

 ๒. ระดบัภาษาในการเขียน 

  ระดบัภาษาในการเขยีนม ี๓ ระดบั คอื  

  ๑. ระดบัภาษาปากหรือภาษาพูด เป็นภาษาที่ใชต้ดิต่อสื่อกบัคนสนิทหรอืคน

ใกลช้ดิ รวมทัง้การเขยีนยอ่เพือ่ใหเ้กดิความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร เช่น การเขยีนสง่ขอ้ความ

สัน้ทางเครื่องมอืสื่อสารอเิลก็ทรอนิกส ์(SMS หรอื Short Messages) การเขยีนจดหมายหรอื 

E-mail ถงึเพือ่นสนิท การเขยีนสัง่อาหาร เป็นตน้ ภาษาปากหรอืภาษาพดูนัน้มกัปรากฏคาํทีม่ี

ลกัษณะยน่ยอ่หรอืภาษาสแลงปะปนอยูด่ว้ย 

  ๒. ภาษาก่ึงแบบแผนหรือก่ึงทางการ เป็นภาษาทีใ่ชใ้นงานเขยีนทัว่ๆ ไป ทัง้

สารคดแีละบนัเทงิคด ีอาท ิเรยีงความ บทความ นวนิยายและเรื่องสัน้ ภาษาในระดบัน้ีคํานึงถงึ

ผู้อ่านที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดกบัผู้เขยีน จึงไม่ใช้ภาษาปากหรือภาษาพูด ยกเว้นในบทสนทนา 

(Dialogue) ของงานประพนัธป์ระเภทบนัเทงิคดอีาจปรากฏคําภาษาปากเพื่อความสมจรงิของ

อารมณ์หรอืความรูส้กึของตวัละครได ้

  ๓. ภาษาแบบแผนหรือภาษาทางการ เป็นภาษาที่ใช้ในงานเขียนที่เป็น

ทางการ เช่นรายงานทางวชิาการ รายงานการวจิยั ประกาศของทางราชการ ร่างคํากล่าว

รายงาน รา่งสนุทรพจน์ เป็นตน้ 

 ตวัอย่างภาษา 

 ๑. ภาษาปาก - น.ศ. มหา’ลยัเหอ่แฟชัน่แต่งตวัตามนกัรอ้งหล ี

  ภาษาก่ึงแบบแผน - นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่นชอบการแต่งกายแบบ

นกัรอ้งเกาหล ี

  ภาษาแบบแผน - นกัศกึษามหาวทิยาลยันิยมแต่งกายตามแบบนกัรอ้ง

ของประเทศเกาหล ี

 

 ๒. ภาษาปาก - ธงชยัรอ้งเพลงไดเ้จง๋มาก แถมท่าเต้นงีพ้ล้ิวไปหมด 
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  ภาษาก่ึงแบบแผน - ธงชยัร้องเพลงได้เพราะมาก แถมยงัเต้นได้เก่งอีก

ดว้ย 

  ภาษาแบบแผน - ธงชยัเป็นนกัรอ้งทีม่คีวามสามารถทัง้การรอ้งเพลงและ

ลลีาการเตน้ 

 ๓. ภาษาปาก - ฝนกระหน่ํากรงุฯ ทาํใหร้ถตดิหนึบ 

  ภาษาก่ึงแบบแผน - ฝนตกอย่างหนักในกรุงเทพฯ ทําใหร้ถตดิเป็นจํานวน

มาก 

  ภาษาแบบแผน - ฝนตกหนกัในกรงุเทพมหานคร ทาํใหก้ารจราจรตดิขดั 

 ภาษาทัง้ ๓ ระดบัน้ีหากใชไ้มเ่หมาะสมกบัโอกาส อาจทาํใหภ้าษาทีใ่ชน้ัน้ไมสุ่ภาพ จงึ

ไม่สมควรนํามาใช้ ดงัตวัอย่างภาษาปากที่ไม่ควรใช้ในงานเขยีนทัว่ๆ ไป เช่น เรยีงความ 

บทความ การเขยีนคาํรอ้ง การตอบขอ้สอบ ฯลฯ 

 ตวัอย่างท่ี ๑ 

 ภาษาปาก 

 ชวีติคอืการต่อสู ้คนเราตอ้งต่อสูต้ ัง้แต่อแุว้มาจากทอ้งแมย่นัม้วยมรณา ในวยัเดก็เรา

ตอ้งต่อสูเ้พื่อการอยู่รอด เราตอ้งกิน กิน และกกิ็นเพื่อใหร้่างกายแขง็แรง เมื่อโตขึน้ตอ้งเขา้

โรงเรยีน เริม่รูจ้กัการแขง่ขนักบัสงัคมดว้ยการสอบเข้า บางคนพ่อแมมี่ตงัคห์น่อย ยอมเสยี

ค่าแป๊ะเจ๊ียแพงๆ ลูกกส็อบเข้าไดส้บายบรื๋อ เมื่อพน้วยัเรยีนสู่วยัทํางาน กต็้องแข่งขนัอกี 

เก้าอ้ีในทีท่ํางานมน้ีอย แถมยงัไม่ค่อยว่างอีก กว่าจะเปิดรบัทลีะตําแหน่งตอ้งคอยแล้วคอย

อีก เมื่อเข้าไปทํางาน กต็้องแข่งขนักบัเพื่อนร่วมงาน ใครประจบสอพลอเลียเจา้นายเก่งก็

อาจได้ดิบได้ดี ส่วนพวกทํางานเป็นแต่ประจบไม่เป็นแถมเจา้นายเหมน็ขี้หน้า กอ็ย่าหวงั

ว่าจะได้ดิบได้ดีเหมอืนคนอื่นเค้า เมื่อมคีรอบครวั ต้องต่อสู้ทาํมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า 

กว่าลูกๆ จะเตบิโตได้ เรากแ็ก่จนจะเข้าโลง วยัแก่กต็้องต่อสูก้บัโรคภยัไข้เจบ็อกี ครัน้พน้

จากเจบ็ ถงึคราวตายนึกว่าจะพน้เวรพน้กรรม หนอยแน่...วดัทีจ่ะจดัพธิศีพไมว่่างซะอีก ตอ้ง

ย้ายวดั หากจะเผาวดัเดมิกต็้องรอคิวศาลาว่าง เหน็ไหมถงึไดพู้ดว่าชวีติคนเราต้องสูต้ ัง้แต่

เกดิยนัตาย หรอืญาติโยมวา่ไมจ่รงิ 
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 จากตวัอย่างที่ยกมาน้ีจะเหน็ว่าเป็นการเขยีนที่ใชภ้าษาปากเป็นส่วนใหญ่ แมจ้ะดูอ่าน

เขา้ใจง่าย ไดอ้ารมณ์แสดงถงึการประชดประชนัชวีติ แต่เป็นภาษาที่ไม่เหมาะสมกบัการเขยีนที่

ตอ้งใชภ้าษากึง่แบบแผนหรอืเป็นแบบแผน จงึควรแกไ้ขภาษาใหด้สูละสลวย ดงัน้ี 

 ภาษาแบบแผน 

 ชวีติคอืการต่อสู ้คนเราตอ้งต่อสูต้ ัง้แต่เกดิจนตาย ในวยัเดก็เราตอ้งต่อสูเ้พื่อการมชีวีติ

รอด เราตอ้งรบัประทานอาหารเพื่อใหร้า่งกายแขง็แรง เมื่อโตขึน้ตอ้งเขา้โรงเรยีน เริม่รูจ้กัการ

แขง่ขนักบัสงัคมดว้ยการสอบคดัเลอืก บางคนพอ่แมม่ฐีานะด ียอมเสยีเงนิกนิเปล่าจาํนวนมาก

ลูกกผ็่านการสอบคดัเลอืกไดง้่าย เมื่อพน้วยัเรยีนสู่วยัทํางาน กต็้องแข่งขนัอกี ตําแหน่งในที่

ทํางานมน้ีอย และมกัไม่ค่อยว่าง ต้องใชเ้วลารอกว่าจะเปิดรบัทลีะตําแหน่ง เมื่อไดท้ํางาน ก็

ต้องแข่งขนักบัเพื่อนร่วมงาน ใครเอาใจเจ้านายเก่งอาจได้ด ีส่วนคนที่ทํางานเป็นแต่เอาใจ

เจ้านายไม่เป็น แถมเจ้านายไม่ชอบคงไม่ได้ดีเหมอืนคนอื่นเขา เมื่อมคีรอบครวั ต้องต่อสู้

ทาํงานเลีย้งครอบครวั กวา่ลกูๆ จะเตบิโต เรากเ็ขา้สูว่ยัชรา วยัชราตอ้งต่อสูก้บัโรคภยัอกี ครัน้

พน้จากการเจบ็ไข ้ถงึคราวตาย กย็งัไมห่มดเวรหมดกรรม วดัทีจ่ดัพธิศีพไมว่่างอกี ตอ้งหาวดั

ใหม ่หากจะจดังานทีว่ดัเดมิกต็อ้งรอใหศ้าลาว่าง  ถงึกล่าวไดว้่าชวีติคนเราตอ้งต่อสูต้ ัง้แต่เกดิ

จนตาย หรอืทา่นวา่ไมจ่รงิ 

 ตวัอย่างท่ี ๒ 

 ภาษาปาก 

 รามเป็นมหาลยัทีเ่ปิดโอกาสทางการศกึษาแก่ทุกคน หากใครเอน็ไม่ติดกส็ามารถมา

ลงเรียนท่ีรามคาํแหงได ้มหีลายคณะใหเ้ลอืกเรยีนทัง้นิติ รฐัศาสตร ์บริหาร เศษศาสตร ์

มนุษย ์วิด และศึกษา ค่าเรยีนกไ็ม่แพง หน่วยละ ๒๕ บาท เทอมนึงลงไดป้ระมาณ ๗ ตวั 

หรอื ๒๑ หน่วย พนัหน่ึงกอ็ยู่แล้ว 

 จากตวัอย่างภาษาปากที่ยกมาน้ีเป็นภาษาที่นักศกึษามกันําภาษาพูดมาใช้ในภาษา

เขยีนอยู่เสมอ แมจ้ะเป็นภาษาใกลต้วัและเป็นเรื่องทีน่ักศกึษาต้องใชเ้ขยีนในการสื่อสาร เช่น

การเขยีนคํารอ้งกบัทางมหาวทิยาลยั การตอบขอ้สอบ หรอืการเขยีนแสดงความรูส้กึ เป็นต้น 

นกัศกึษาไม่ควรนําภาษาปากเหล่าน้ีมาใชใ้นภาษาเขยีน เพราะเป็นการใชภ้าษาไมถู่กกาละเทศะ 

ดงันัน้จงึควรใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามตวัอยา่งภาษาแบบแผนทีแ่กไ้ขน้ี 
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 ภาษาแบบแผน 

 รามคําแหงเป็นมหาวทิยาลยัที่เปิดโอกาสทางการศกึษาแก่ทุกคน หากใครสอบเขา้

มหาวทิยาลยัปิดไม่ได ้กส็ามารถมาสมคัรเรยีนที่มหาวทิยาลยัรามคําแหงได ้มหีลายคณะให้

เลอืกเรยีน ทัง้นิตศิาสตร ์รฐัศาสตร ์บรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตร ์มนุษยศาสตร ์วทิยาศาสตร ์

และศกึษาศาสตร ์ค่าเรยีนกไ็ม่แพง หน่วยกติละ ๒๕ บาท ภาคการศกึษาหน่ึงๆ ลงทะเบยีน

เรยีนได ้๗ รายวชิาหรอื ๒๑ หน่วยกติ เป็นเงนิประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 

 อน่ึงนอกจากภาษาใกล้ตัวในสถานศึกษาที่นักศึกษามกันํามาใช้ในงานเขยีนแล้ว 

ภาษาใกลต้วัทีน่กัศกึษาอาจพบเหน็อยูเ่สมอ เช่นภาษาจากหนงัสอืพมิพ ์นิตยสารบนัเทงิ หรอื

ขอ้ความโฆษณาสนิคา้ต่างๆ ฯลฯ นักศกึษาไม่ควรนําภาษาเหล่านัน้ซึง่มกัเป็นภาษาพูดหรอื

ภาษาปากมาใชใ้นงานเขยีนของนกัศกึษา 

 ตวัอย่าง 

 ๑. ภาษาปากจากหนงัสอืพมิพ ์

  “หงสด์บัซ่าสผ์ซีวิ ๒ เมด็” 

  ตวัอย่างน้ีเป็นภาษาพาดหวัข่าวหนังสอืพมิพ์เกี่ยวกบัข่าวกฬีา เป็นการพาดหวั

ขา่วทีเ่น้นความหวอืหวาไม่เหมาะแก่การนํามาใชใ้นงานเขยีนทีต่อ้งใชภ้าษาแบบแผน ซึง่หาก

นํามาใช ้ควรแกไ้ขเป็น “ทมีลเิวอรพ์ลูชนะทมีแมนเชสเตอรย์ไูนเตด็ ๒ ประตูต่อ ๐” 

 ๒. ภาษาปากจากนิตยสารบนัเทงิ 

  “จ๊ะอุ๊ยส.์..นางเอกสาวเซ็กซี่ชื่อเล่น น. แอบหนุงหนิงกบัพระเอกหนุ่มคาสโนวา

เรยีกพีท่ีร่า้นอาหารดงัยา่นทองหล่อ” 

  ตวัอยา่งน้ีเป็นภาษาทีใ่ชใ้นการเขยีนขา่วบนัเทงิ ซึง่ตอ้งการรสชาตใินการนําเสนอ

ขา่ว จงึเล่นคําดว้ยการใชภ้าษาปากทีช่วนอ่าน ไม่เหมาะแก่การใชใ้นงานเขยีนทีต่อ้งใชภ้าษา

แบบแผน ซึ่งหากนํามาใช้ควรแก้ไขเป็น “นางเอกสาวสวยชื่อเล่น น. แอบนัดรบัประทาน

อาหารกบัพระเอกนกัรกัทีร่า้นอาหารมชีื่อเสยีงยา่นซอยทองหล่อ” 
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 ๓. ภาษาปากจากการโฆษณาสนิคา้ 

  “คุณจะนอนตพีุงอยู่บา้นอย่างสบายใจเฉิบ หากไดร้่วมธุรกจิกบัเรา กําไรเหนาะๆ 

เดอืนละหมื่นกว่าบาท สมคัรเป็นสมาชกิวนัน้ี ลดกระหน่ําค่าสมคัร ๕๐% แถมพกดว้ยกิฟ๊เซต็

อือ้ซ่าส”์  

  ตวัอย่างน้ีเป็นภาษาโฆษณาทีใ่ชภ้าษาปากเพื่อสรา้งสสีนั ไม่เหมาะทีจ่ะนํามาใช้

ในงานเขยีนทีใ่ชภ้าษาแบบแผน ซึง่หากนํามาใชค้วรแกไ้ขเป็น 

  “คุณจะนอนอยู่บา้นอย่างสบายใจ หากไดร้ว่มธุรกจิกบัเรา กําไรเดอืนละหมื่นกว่า

บาท สมคัรเป็นสมาชกิวนัน้ี ลดคา่สมคัร ๕๐% พรอ้มชุดของขวญัอกีมากมาย” 

 ภาษาปากดงัทีไ่ดก้ล่าวมาน้ี หา้มนักศกึษานํามาใชเ้ขยีนในวชิา TH ๒๔๔ การพฒันา

ทกัษะการเขยีน เพราะวชิาน้ียดึภาษาระดบัที่ ๒ และ ๓ คอืภาษากึ่งแบบแผนและแบบแผน

เป็นแนวทางในการเขยีนเทา่นัน้ 

 ๓. ข้อบกพร่องของการใช้ภาษาในการเขียน 

  ขอ้บกพร่องของการใชภ้าษาในการเขยีนม ี๒ ประการสําคญั คอืขอ้บกพร่องใน

การใชค้าํ และขอ้บกพรอ่งในการใชป้ระโยค 

  ๑. ข้อบกพร่องในการใช้คาํ ขอ้บกพร่องในการใชค้ําทีม่กัพบในงานเขยีนของ

นกัศกึษามดีงัน้ี 

   ๑.๑ บกพร่องเพราะสะกดคาํผิด คําบางคําเป็นคําที่คุ้นเคยและมกัใช้อยู่

เสมอๆ ในชวีติประจาํวนั แต่ยงัปรากฏการเขยีนผดิ ทัง้น้ีอาจเกดิจากการทีน่กัศกึษา ไมจ่ดจาํจาก

การอา่นและขาดความระมดัระวงัในการเขยีน 

    คาํทีน่กัศกึษามกัสะกดผดิเกดิขึน้ไดห้ลายกรณ ีเชน่ 

    ๑.๑.๑ สะกดผดิเพราะใชแ้นวเทยีบผดิ เชน่ 

    คาํสะกดผิด  คาํสะกดถกู  แนวเทียบ 

    โลกาภวิฒัน์  โลกาภวิตัน์  ววิฒันาการ 

    สงัเกตุ    สงัเกต   หมายเหตุ 

    อนุญาต ิ   อนุญาต   ญาตพิีน้่อง 

    รสชาด    รสชาต ิ  กาชาด 

    ลาํใย    ลาํไย   หว่งใย 
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    ๑.๑.๒ สะกดผดิเพราะไมท่ราบความหมายของคาํ เชน่ 

     สรรค ์หมายถงึ สรา้ง เช่น สรา้งสรรค ์สงัสรรค ์(การมารวมกนั

เพือ่สรา้ง) 

     สรร หมายถงึ เลอืก เชน่ จดัสรร คดัสรร 

     ฉนั หมายถงึ สรรพนามบุรุษที ่๑ แทนผูพ้ดู เช่น ฉนัเป็นเพื่อน

กบัเธอ 

     ฉนั หมายถงึ กนิ เชน่ พระภกิษุฉนัอาหาร 

     ฉนั หมายถงึ เสมอเหมอืน เชน่ ฉนัญาต ิฉนัใด ฉนันัน้ 

     ฉนัท ์หมายถงึ คาํประพนัธ ์เชน่ ฉนัทลกัษณ์ 

     ฉันท์ หมายถึง ความพอใจ ความคิดเห็นร่วม เช่น เอกฉันท ์

สมานฉนัท ์

    ๑.๑.๓ สะกดผดิเพราะใชพ้ยญัชนะผดิ เชน่ 

     คาํสะกดผิด   คาํสะกดถกู 

     ปรากฎ    ปรากฏ 

     อนุลกัษณ์    อนุรกัษ์ 

     โอกาศ    โอกาส 

     วพิากย ์   วพิากษ์ 

    ๑.๑.๔ สะกดผดิเพราะใสว่รรณยกุตผ์ดิ เชน่ 

     คาํท่ีสะกดผิด   คาํท่ีสะกดถกู 

     เตน้ท ์   เตน็ท ์

     แทก้ซี ่   แทก็ซี ่

     มอ้บ    มอ็บ 

     เชิต๊    เชิต้ 

     จัก๊จัน่    จกัจัน่ 

     ป ัม้น้ํามนั    ป ัม๊น้ํามนั 
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    ๑.๑.๕ สะกดผดิเพราะใสต่วัการนัตผ์ดิ เช่น 

     คาํท่ีสะกดผิด   คาํท่ีสะกดถกู 

     สาํอางค ์   สาํอาง 

     ยอ่มเยาว ์   ยอ่มเยา 

     สาสน์    สาสน์ 

     กอปร ์   กอปร (ประกอบ) 

     โครงการณ์   โครงการ 

     เซน็ตช์ื่อ    เซน็ชื่อ 

   ๑.๒ ใช้คาํท่ีไม่ใช่ภาษาแบบแผน ปญัหาการใชค้าํทีไ่มใ่ช่ภาษาแบบแผนที่

มกัพบในงานเขยีนของนกัศกึษา ไดแ้ก่ 

    ๑.๒.๑ ใชค้าํภาษาปาก เชน่ 

     คาํภาษาปาก   คาํภาษาแบบแผน 

     แซ่บ    อรอ่ย 

     เยอะแยะ    มาก 

     แป๊บเดยีว    เดีย๋วเดยีว 

     เซง็    เบื่อ, น่าเบื่อ 

     ซื่อบือ้    ซื่อไมท่นัคน 

     สอบเอน็ท ์   สอบเขา้มหาวทิยาลยั 

     ตวิ    เรยีนเพิม่, เรยีนพเิศษ 

     หว่ยแตก    ไมไ่ดเ้รือ่ง 

     หิว้หวิ    หวิมาก 

     น้าวหนาว    หนาวมาก 

    ๑.๒.๒ ใช้คําที่มเีสยีงต่างจากภาษาแบบแผน คอืการใช้คําตามเสยีง

ภาษาพดู เชน่ 

     คาํเสียงภาษาพดู   คาํภาษาแบบแผน 

     ทางนู้น    ทางโน้น 

     ยงังัน้    อยา่งนัน้ 
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     ยงังี ้   อยา่งน้ี 

     ยงัไง    อยา่งไร 

     อยา่งเน่ีย    อยา่งน้ี 

     เชยีวแหละ   เชยีวหรอื 

     อ๊ะปา่ว    หรอืเปล่า 

     ซกัครู ่   สกัครู ่

     เกอ้    ก ็

     นึง    หน่ึง 

     เคา้    เขา 

    ๑.๒.๓ ใชค้าํสแลง ไดแ้ก่ 

     คาํสแลง    คาํภาษาแบบแผน 

     ชวิ ชวิ    สบายๆ งา่ยๆ ธรรมดา 

     จีด๊    รูส้กึพอใจอยา่งยิง่ 

     ติส๊ต ์ คนที่มีอารมณ์และจินตนา- 

การทางศลิปะ มกัมคีวามคดิ 

ทีแ่ปลกจากคนทัว่ไป 

     นงักอ กะเทย เพศที่สาม ผู้ชายที่

มจีติใจและจรติเป็นหญงิ 

     ก่งก๊ง มนึๆ งงๆ 

     กิก๊ เพือ่นสนิทต่างเพศซึง่อาจจะ

มคีวามสมัพนัธฉ์นัชูส้าว 

     กิบ๊เก๋ น่ารกั เท ่

     เก๊กชงค,์ เก๊กแมน วางท่าทางเป็นผู้ชายแท้ๆ 

ทัง้ๆ ทีป่รกตเิป็นตุ๊ด 

     ขาโจ๋, วยัโจ๋ วยัรุน่ 

     จอแบน หน้าอกเลก็มาก 
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     คาํสแลง คาํภาษาแบบแผน 

     จิน้ นกัฝนั นกัสรา้งภาพ 

     เจ๊ดนั ผู้หญิงที่ส่งเสริมให้ผู้อ่อน

ประสบการณ์ประสบความ 

สาํเรจ็ 

     ชะนี คาํทีก่ะเทยใชเ้รยีกผูห้ญงิ 

     ชิง่ หลบฉาก หลบไปอีกทาง

หน่ึง 

     ซกมก สกปรก ซอมซ่อ 

     เนียน กลมกลนื แนบเนียน 

     ป๊อด ไมก่ลา้ ไมสู่ ้

     มัว่น่ิม ฉวยโอกาสปะปนเขา้ไปทํา

ใหแ้ยกไมอ่อก 

     เริด่ สวยหรูดูเด่นเลอเลิศ มกัมี

ลกัษณะเกนิพอด ี

     วนิ วนิ ชนะหมดทุกฝ่าย ทุกฝ่าย

ไดป้ระโยชน์ 

     วนีแตก แสดงอารมณ์โกรธใส่ผู้อื่น

อยา่งรนุแรงในทนัท ี

     เหยีก ขีเ้หร ่

     อนิดี ้ เป็นอิสระ มีความเป็นตัว

ของตวัเอง 

     อนิเทรนด ์ ทาํตวัตามกระแสนิยม 

     เอ๊าต ์ ลา้สมยั ตกรุน่ 

     แอ๊บแบ๊ว แสร้งทํา ให้ดู เ ป็นเด็กไร้

เดยีงสา 

  (คดัจากหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั ฉบบัวนัอาทติยท์ี ่๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๐ หน้า ๑๒) 
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     นอกจากนัน้ยงัมคีาํอื่นๆ อกี เชน่ 

     งานเขา้ มเีรือ่งใหต้อ้งทาํ 

     เดก็แวน้ วัยรุ่นชายที่ชอบขี่มอเตอร ์

ไซคส์ง่เสยีงดงัแวน้ๆ 

     สาวสก๊อย เด็กสาวที่นัง่ซ้อนท้ายมอ-

เตอรไ์ซดเ์ดก็แวน้ 

     แหว้ หมดหวงั, ผดิหวงั 

    ๑.๒.๔ ใชค้าํภาษาหนงัสอืพมิพ ์เชน่ 

     คาํภาษาหนังสือพิมพ ์ คาํภาษาแบบแผน 

     เปา่คด ี ทําให้คดีจบหรอืเรื่องเงยีบ

ไป 

     ว ิ วสิามญัฆาตกรรม 

     ซลัโว ยงิประตู 

     ซุก ปิดบงั 

     อว่มอรทยั อาการหนกั 

     น่วม ชํ้า 

     บิก๊ บุคคลสาํคญั, ผูม้อีาํนาจ 

     โฉ่ เกดิเรือ่งไมด่ ีไมง่าม 

     โมแ่ขง้ แขง่ขนัฟุตบอล 

     เมอืงผูด้ ี ประเทศองักฤษ 

     เมอืงน้ําหอม ประเทศฝรัง่เศส 

     เมอืงเบยีร ์ ประเทศเยอรมนี 

     เมอืงชา้ง จงัหวดัสรุนิทร ์

   ๑.๓ ใช้คําฟุ่ มเฟือย คําฟุ่มเฟือยคือคําส่วนเกิน ไม่มีความหมายใหม ่

สามารถตดัออกไดเ้พื่อความสละสลวยของคํา ซึ่งคําฟุ่มเฟือยน้ีรวมทัง้คําซํ้าและคําซอ้นดว้ย 

ตวัอยา่งคาํฟุม่เฟือย เชน่ 
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     คาํฟุ่ มเฟือย   คาํภาษาแบบแผน 

     ทาํการกนิ    กนิ 

     มกีารชว่ยเหลอื   ชว่ยเหลอื 

     แบบวา่ด ี   ด ี

     อนาคตขา้งหน้า   อนาคต 

     อดตีแต่หนหลงั   อดตี 

     จากประสบการณ์ทีผ่า่นมา  จากประสบการณ์ 

     จากการวางแผนล่วงหน้า  จากการวางแผน 

     คนแก่ชรา    คนแก่, คนชรา 

     มากมายอเนกอนนัต ์ มาก 

     สบายอก สบายใจ   สบายใจ 

     รถรา    รถ 

     ขา้วปลา    ขา้ว 

     เสือ่ สาด    เสือ่ 

     ครบูาอาจารย ์  คร,ู อาจารย ์

     ศษิยานุศษิย ์  ศษิย ์

     ถนนหนทาง   ถนน 

   ๑.๔ ใช้คาํลกัษณนามไม่ถกูต้อง เชน่ 

    คาํ  คาํลกัษณนามท่ีไม่ถกูต้อง คาํลกัษณนามท่ีถกูต้อง  

    เทยีน  แทง่ เล่ม 

    ไข ่ ใบ ฟอง 

    โทรศพัท ์ อนั เครือ่ง 

    ซดี ี ชิน้ แผน่ 

    ดนิสอ  ดา้ม แทง่ 

    ตูเ้ยน็  เครือ่ง หลงั 

    โทรทศัน์ หลงั เครือ่ง 
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    คาํ       คาํลกัษณนามท่ีไม่ถกูต้อง         คาํลกัษณนามท่ีถกูต้อง 

    สถานีรถไฟ ที ่ สถานี 

    ปรญิญาบตัร ใบ ฉบบั 

    วชิา  ตวั วชิา 

    โครงการ เรือ่ง โครงการ 

    ชา้งบา้น ตวั เชอืก 

    เกา้อี ้ ที ่ ตวั 

   ๑.๕ ใช้คาํภาษาต่างประเทศ คาํภาษาต่างประเทศบางคาํมศีพัทบ์ญัญตัใิช ้

ควรใชค้าํศพัทท์ีบ่ญัญตัขิึน้ ยกเวน้คาํบางคาํทีใ่ชท้บัศพัทภ์าษาต่างประเทศ เชน่  

    คาํภาษาต่างประเทศ  คาํภาษาไทยท่ีควรใช้ 

    รถเมล ์  รถประจาํทาง  

    มอเตอรไ์ซค ์ รถจกัรยานยนต ์

    ทอลก์ออฟเดอะทาวน์  พดูกนัทัง้เมอืง 

    อนิ   เขา้ถงึ 

    เชค็อนิ   ลงทะเบยีนเขา้ 

    เชค็เอาท ์ ลงทะเบยีนออก 

    ซฟู้ีด   อาหารทะเล 

    ฟาสตฟู้์ด  อาหารจานดว่น 

    มเีดยี (Media)  สือ่, ชอ่งทางในการนําสาร 

    รเีครสท ์(Reguest)  ขอรอ้ง 

    โหวต (Vote)  ออกเสยีง, ลงคะแนน 

    โพล (Poll)  การสอบถาม 

    ซมัเมอร ์ หน้ารอ้น, ฤดรูอ้น 

    คาํภาษาต่างประเทศบางคาํใชท้บัศพัท ์เชน่ เทคนิค (Technic) ฟุตบอล 

(Football) คลนิิก (Clinic) แบดมนิตนั (Badminton) โอลมิปิก (Olimpic) คอมพวิเตอร ์(Computer) 

อเีมล ์(E-mail) เวบ็ไซต ์(Website) อนิเทอรเ์น็ต (Internet) เป็นตน้ 
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   ๑.๖ ใช้คาํไม่ตรงความหมาย การใชค้ําไม่ตรงความหมายมหีลายลกัษณะ 

เชน่  

    ๑.๖.๑ ไมใ่ชค้าํทีม่คีวามหมายตรง เชน่ 

     คาํ ความหมายตรง  ความหมายโดยนัย 

     กนิ รบัประทาน โกง 

     หนิ แรข่องแขง็ชนิดหน่ึง ยาก 

     กดั การใชฟ้นักดั การพดูจาถากถาง 

     รม่ เครือ่งป้องกนัแดดหรอืฝน   หนีเรยีน 

    ควรใชค้าํทีม่คีวามหมายตรง เขยีนประโยค เชน่ 

     คาํท่ีไม่ควรใช้ คาํท่ีควรใช้ 

     เขากนิบา้นเมอืง เขาโกงบา้นเมอืง 

     ขอ้สอบหนิมาก ขอ้สอบยากมาก 

     เขาชอบกดัคน เขาชอบพดูจาถากถางผูอ้ื่น 

    ๑.๖.๒ ใชค้าํทีไ่มถู่กตอ้งกบับุคคล เชน่ 

     คาํท่ีไม่ถกูต้อง คาํท่ีถกูต้อง 

     เชญิพระ นิมนตพ์ระ 

     มอบของแก่อาจารย ์ มอบของแดอ่าจารย ์

     คนยัว้เยีย้ คนเตม็ไปหมด 

    ๑.๖.๓ ใชค้าํไมถู่กตอ้งกบัสภาพธรรมชาตหิรอืสิง่ของ เชน่ 

     คาํท่ีไม่ถกูต้อง คาํท่ีถกูต้อง 

     ถนนปลอดโปรง่ ถนนโล่ง 

     อากาศโล่ง อากาศปลอดโปรง่ 

     อากาศสดใส อากาศสดชื่น 

     ทอ้งฟ้าสดชื่น ทอ้งฟ้าสดใส 
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    ๑.๖.๔ ใชส้าํนวนเปรยีบเทยีบไมถู่กตอ้ง เชน่ 

     สาํนวนท่ีผิด สาํนวนท่ีถกูต้อง 

     ตาเป็นตาขา่ย ตาเป็นสบัปะรด 

     แกผ้า้เอาหน้ารอด ขายผา้เอาหน้ารอด 

     มทีองเทา่หวักุง้ มทีองเทา่หนวดกุง้ 

     งา่ยเหมอืนกนิขนม งา่ยเหมอืนปอกกลว้ยเขา้ปาก 

     หายากเหมอืนเขน็ครกขึน้ภเูขา หายากเหมือนงมเขม็ในมหา- 

สมทุร 

    ๑.๖.๕ ใชค้าํตรงกนัขา้มเปรยีบเทยีบกนัไมถู่กตอ้ง เชน่ 

     คาํเปรียบเทียบท่ีผิด คาํเปรียบเทียบท่ีถกู 

     ดาํกบัแดง ดาํกบัขาว 

     เขยีวกบัขาว เขยีวกบัแดง 

     คนโกงกบัคนเก่ง คนโกงกบัคนซื่อสตัย ์

     คนเก่งกบัคนขีเ้กยีจ คนขยนักบัคนขีเ้กยีจ 

     พลบคํ่ากบักลางวนั พลบคํ่ากบัเชา้มดื 

    ๑.๖.๖ ใชค้ําทีม่เีสยีงใกลเ้คยีงกนั บางคํามเีสยีงใกล้เคยีงกนัแต่ความ 

หมายไมเ่หมอืนกนั จงึควรใชค้าํใหถู้กตอ้งตามความหมาย เชน่ 

     คาํท่ีมีเสียงใกล้เคียง คาํท่ีถกูต้อง 

     ปา่ทนึทกึ ปา่ทมึทบึ 

     คนแก่ทมึทกึ คนแก่ทนึทกึ 

     เขารูส้กึขม่ขนื เขารูส้กึขมขืน่ 

   ๑.๗ ใช้คาํย่อ การใช้คําย่อควรใช้กบัคําที่เป็นที่รู้จกักนัด ีหรอืคําที่คําเต็ม

ยาวมาก ไมค่วรใชค้าํยอ่กบัคาํทีไ่มเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดหีรอืคาํสัน้ๆ เชน่ 

    -  คาํย่อท่ีไม่ควรใช้ เชน่ 

    คาํย่อ   คาํเตม็ 

    ร.ร.   โรงแรม 

    จยย.   รถจกัรยานยนต ์
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    คาํย่อ   คาํเตม็ 

    น.ร.   นกัเรยีน 

    น.ศ.   นกัศกึษา 

    -  คาํย่อท่ีควรใช้ เชน่ 

    ท.ท.ท.   การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

    กทม.   กรงุเทพมหานคร 

    สสส. จชต.  กองอํานวยการเสรมิสรา้งสนัตสิุข 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

    พ.ร.บ.   พระราชบญัญตั ิ

    ส.ส.   สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

    ส.ว.   สมาชกิวุฒสิภา 

   ๑.๘ ใช้คาํต่างระดบั ในการเขยีนข้อความแต่ละประโยคหรอืแต่ละเรื่อง 

ควรใชค้าํทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนั ไมค่วรใชค้าํต่างระดบักนั เชน่ 

    คาํต่างระดบั  คาํระดบัเดียวกนัท่ีควรใช้ 

    ดวงอาทติย ์จนัทรา ดวงอาทติย ์ดวงจนัทร,์ 

       สรุยินั จนัทรา 

    พอ่ มารดา  พอ่ แม,่ บดิา มารดา 

    ลกูชาย ธดิา  บุตร ธดิา, ลกูชาย ลกูสาว 

    สภุาพบุรษุ ผูห้ญงิ สภุาพบุรษุ สภุาพสตร,ี 

       ผูช้าย ผูห้ญงิ 

   ๑.๙ ใช้คาํสรรพนามไม่เสมอกนั ในการเขยีนแต่ละครัง้ควรใชส้รรพนาม

ใหส้มํ่าเสมอกนัตลอดทัง้เรื่อง เช่น หากใชส้รรพนามบุรุษที ่๑ ว่า “ผม” กค็วรใช ้“ผม” หรอืใช ้

“กระผม” กใ็ช ้“กระผม” ตลอดไป หรอืใช ้“ฉัน” หรอื “ดฉิัน” อย่างใดอย่างหน่ึงตลอดทัง้เรื่อง 

อยา่ใช ้“ผม” บา้ง “กระผม” บา้ง หรอื “ฉนั” บา้ง “ดฉินั” บา้ง 

    วิธีแก้ปญัหาการใช้สรรพนามไม่สมํ่ าเสมอ คือการใช้สรรพนาม 

“ขา้พเจา้” ซึง่เป็นคาํสรรพนามทีเ่ป็นคาํกลางๆ และสามารถใชไ้ดส้มํ่าเสมอ 
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   ๑.๑๐ ใช้คาํท่ีมีความหมายกาํกวม คาํบางคาํมคีวามหมายกํากวม อาจทาํ

ใหผู้อ้า่นตคีวามหมายไมช่ดัเจน ดงันัน้จงึควรหลกีเลีย่งการใชค้าํกาํกวม เชน่ 

    คาํกาํกวม  ความหมายไม่แน่ชดั 

    ๓ โมง  ตคีวามหมายไดท้ัง้ ๓ โมงเชา้หรอื ๓  

       โมงเยน็ ควรเขยีนใหช้ดัเป็น ๙.๐๐ น.  

       หรอื ๑๕.๐๐ น. 

     ขา้วเยน็  ขา้วทีเ่ยน็หรอืขา้วมือ้เยน็ 

     ซือ้ทีใ่คร  ตีความได้ทัง้ซื้อที่ดินของใคร หรือซื้อของ

ชิน้นัน้ไดท้ีใ่คร 

   ๑.๑๑ ใช้คาํท่ีก่อให้เกิดความหมายไม่ดีหรือความหมายในแง่ลบ คาํบาง

คาํอาจทาํใหผู้อ้า่นเกดิความรูส้กึไมด่ ีจงึไมค่วรใช ้ควรใชค้าํทีก่่อใหเ้กดิความรูส้กึในแงบ่วกแก่

ผูอ้า่น เชน่ 

    คาํท่ีมีความหมายในทางไม่ดี  คาํท่ีควรใช้ 

    คนจน    ผูม้รีายไดน้้อย 

    คนบา้นนอก   คนต่างจงัหวดั 

    ชาวสลมั   ชาวชุมชนแออดั 

    ผูป้ว่ยใกลต้าย   ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย 

    นกัศกึษาตกคา้ง  นกัศกึษาทีย่งัเรยีนไมจ่บ 

    คนผวิดาํ   คนผวิส ี

    คนแก่    ผูส้งูอาย ุ

    ออ่นหดั   มอืใหม ่

   ๑.๑๒ ใช้คาํผิดเป็นคาํถกู คําหลายคําในภาษาไทย เป็นคําทีเ่ขยีนผดิ แต่

มกันิยมนํามาใชพ้ดูหรอืเขยีนจนเขา้ใจวา่คาํนัน้เป็นคาํทีถู่กตอ้ง เชน่ 

    คาํผิดท่ีคิดว่าถกู  คาํท่ีถกูต้อง 

    ปิต ิ   ปีต ิ

    ปีศาจ    ปิศาจ 
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    คาํผิดท่ีคิดว่าถกู  คาํท่ีถกูต้อง 

    เคราะหด์ ี  โชคด ี

    โชครา้ย    เคราะหร์า้ย 

   หมายเหตุ เคราะห์เป็นคําที่นิยมใช้ในทางไม่ด ีเช่นมเีคราะห์ ฟาดเคราะห ์

เคราะหร์า้ย เป็นตน้ สว่นโชคเป็นคาํทีนิ่ยมใชใ้นทางด ีเชน่ มโีชค โชคด ีเป็นตน้ 

   ขอ้บกพร่องในการใชค้ําทัง้ ๑๒ ประการน้ี หากนักศกึษาพถิพีถินัเลอืกใชใ้ห้

ถูกตอ้ง จะชว่ยใหก้ารใชค้าํในการเขยีนดขีึน้ 

  ๒. ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค 

   ขอ้บกพรอ่งในการเขยีนประโยคทีม่กัพบอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ 

   ๒.๑ ใจความของประโยควกวนหรือกาํกวม อนัเกดิจากการเขยีนไมก่ระชบั

รดักุม เชน่  

   ตวัอย่างท่ี ๑ 

   ประโยควกวน - ความกตญั�เูป็นเครื่องหมายของคนด ีคนดคีอืคน

มคีวามกตญั� ู

   ข้อบกพร่อง  - จะเหน็ไดว้่าใจความสําคญัของประโยคน้ีคอืความ

กตญั�ูเป็นเครื่องหมายของคนด ีผูเ้ขยีนเขยีนถึง 

๒ ประโยค แต่ใจความยงัอยูเ่ทา่เดมิ 

   ประโยคท่ีถกูต้อง - ความกตญั�เูป็นเครือ่งหมายของคนด ี

   ตวัอย่างท่ี ๒ 

   ประโยคกาํกวม - นิดเป็นคนใชแ้ดง 

   ข้อบกพร่อง  - ประโยคน้ีตคีวามได ้๒ ความหมาย 

       ๑.  นิดเป็นคนรบัใชข้องแดง 

       ๒.  นิดเป็นนายของแดง หรอืมฐีานะเหนือกว่าแดง

จงึใชใ้หแ้ดงทาํงานให ้

   ดงันัน้ตอ้งเขยีน ๒ ประโยคน้ี โดยมคีาํบุรพบทใหช้ดัเจน 
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   ประโยคท่ีถกูต้อง  ๑.  นิดเป็นคนใชข้องแดง 

    หรอื   ๒.  นิดเป็นคนทีใ่ชแ้ดง 

   ๒.๒ เขียนประโยคท่ีมีข้อความขดัแย้งกนั เช่น 

   ตวัอย่าง 

   ประโยคท่ีมีข้อความขดัแย้ง - วนัน้ีพระจนัทรเ์ตม็ดวง ทอ้งฟ้ามดืมดิ 

   ข้อบกพร่อง  - ใจความขดักนัเพราะพระจนัทรเ์ตม็ดวง 

ท้องฟ้าน่าจะสว่างไสว นอกจากนัน้ยงั

ระบุเวลาเป็นวนัน้ีแทนทีจ่ะเป็นคนืน้ี 

   ประโยคท่ีถกูต้อง - คนืน้ีพระจนัทรเ์ตม็ดวง ทอ้งฟ้าสวา่งไสว 

   ๒.๓ เขียนประโยคยาวเกินไป เกิดจากการเขยีนประโยคที่มีส่วนขยาย

ออกไปเรือ่ยๆ ไมจ่บความในประโยคเดยีว 

   ตวัอย่าง 

   ประโยคยาวเกินไป - ความรกัเปรยีบเสมอืนดาบสองคม อาจ

นํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข์แก่ผู้

ส ัมผัสกับคําว่ารักอันเป็นคําที่ยากแก่

การจาํกดัความหมาย 

   ข้อบกพร่อง  - ประโยคที่ยกมาน้ีประกอบด้วย ๔ ประ- 

โยค คอื 

1. ความรกัเปรยีบเสมอืนดาบ ๒ คม 

2. ความรกัอาจนํามาซึ่งความสุขหรอื

ความทุกข ์

3. ผูส้มัผสักบัความรกัย่อมไดรู้ร้สชาติ

ของคาํวา่รกั 

4. ความรกัเป็นคําที่ยากแก่การให้คํา

จาํกดัความ 

   แต่เมือ่นําทัง้ ๔ ประโยคมารวมเหลอืเพยีงประโยคเดยีว ทาํใหป้ระโยคทีเ่ขยีน

ยดืยาวไมก่ระชบัรดักุม ดงันัน้จงึควรแบ่งประโยคดงักล่าวเหลอืเพยีง ๒ ประโยค 



 96 TH 244 

   ประโยคท่ีถกูต้อง  ๑. ความรกัเปรียบเสมือนดาบ ๒ คม 

อาจนํามาซึ่งความสุขหรือความ

ทุกข ์

   และ    ๒. ผู้ส ัมผัสกับความรักย่อมรู้รสชาติ

ของคาํวา่รกั ซึง่เป็นคาํทีย่ากแก่การ

ใหค้าํจาํกดัความ 

   ๒.๔ เขียนประโยคห้วนสัน้เกินไป ประโยคหว้นสัน้อาจเกดิความไมช่ดัเจน 

ทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจความหมายไมถู่กตอ้ง จงึควรเขยีนประโยคใหไ้ดใ้จความครบถว้นไมห่ว้นสัน้ 

   ตวัอย่าง 

   ประโยคห้วนสัน้ - รบัประทานอาหารดี มีประโยชน์ เกิด

ผลดแีก่รา่งกาย 

   ข้อบกพร่อง  - ประโยคดังกล่าว น้ีพยายามจะบอก

คุณประโยชน์ของการรบัประทานอาหาร

ที่มีคุณภาพดีและมีประโยชน์แต่ขาด

คําเชื่อมและคําขยายที่ชัดเจนเพราะ

ผูเ้ขยีนรวบรดัเกนิไป 

   ประโยคถกูต้อง - การรบัประทานอาหารทีม่คีุณภาพดแีละ

มปีระโยชน์จะก่อใหเ้กดิผลดแีก่รา่งกาย 

   ๒.๕ เขียนประโยคไม่สมบูรณ์ คอืขาดคําบุรพบท นําหน้าคําหรอืเชื่อมคํา

หรอืขาดคาํสนัธานประโยคใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 

   ตวัอย่าง 

   ประโยคไม่สมบรูณ์ - ใจของฉนัเป็นเธอ 

   ข้อบกพร่อง  - ประโยคน้ีขาดคําบุรพบทนําหน้าคําให้

ชดัเจน 

   ประโยคท่ีถกูต้อง - ใจของฉนัเป็นของเธอ 

   ประโยคไม่สมบรูณ์ - เธอหวัเราะ กาํลงัรอ้งไห ้
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   ข้อบกพร่อง  - ประโยคน้ีขาดคําสนัธานเชื่อมความให้

สมบรูณ์ 

   ประโยคท่ีถกูต้อง - เธอหวัเราะทัง้ๆ ทีก่าํลงัรอ้งไห ้

   ๒.๖ วางส่วนขยายของประโยคไม่ถกูตาํแหน่ง คาํหรอืใจความทีเ่ป็นสว่น

ขยายของประโยคควรอยูห่ลงัหรอือยูต่ดิกบัคาํทีถู่กขยาย หากไปอยูห่ลงัคาํอื่นจะกลายเป็นการ

ขยายคาํผดิและทาํใหค้วามหมายของประโยคผดิไปดว้ย เชน่ 

   ตวัอย่าง 

   ประโยคท่ีวางส่วนขยายไม่ถกูต้อง - ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมชซึ่งใหค้วามรู้

เกีย่วกบัสงัคมไทยสมยัรชักาลที ่๕-๘ 

แต่งนวนิยายเรือ่งส่ีแผน่ดิน 

   ข้อบกพร่อง  - ประโยคน้ีกลายเป็นการเน้นที่ผู้แต่ง

คอื ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช เป็นผูใ้ห้

ความรู ้ไมใ่ชน่วนิยายเรือ่งส่ีแผน่ดิน 

   ประโยคถกูต้อง - ม .ร .ว .  คึกฤทธิ  ์ปราโมช แ ต่ ง         

นวนิยายเรือ่งส่ีแผน่ดิน ซึง่ใหค้วามรู้

เกีย่วกบัสงัคมไทยสมยัรชักาลที ่๕-๘ 

   ๒.๗ วางโครงสร้างประโยคแบบภาษาองักฤษ คือไม่เรียงลําดบัคําใน

ประโยคตามคําทีนํ่าหน้าทีป่ระธาน กรยิา และกรรม แต่วางโครงสรา้งประโยคตามภาษาองักฤษ 

โดยเอากรรมของประโยคมาเป็นประธาน เชน่ 

   ตวัอย่าง 

   ประโยคภาษาองักฤษ ๑. ธนาคารถูกโจรปลน้ 

๒. ๓ นกัศกึษาชนะการแขง่ขนัตอบปญัหา 

๓. ผู้ร้ายอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของ

ตํารวจ 

   ข้อบกพร่อง  - ประโยคที่ ๑ นํากรรมไว้ตอนต้นประ- 

โยค 
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- ประโยคที ่๒ ไม่ใชค้ําลกัษณนามตาม 

หลงัคาํนอกจาํนวนนบั 

- ประโยคที่ ๓ มาจากคําภาษาองักฤษ 

Under และนํากรรมมาไวห้น้าประโยค 

   ประโยคท่ีถกูต้อง ๑. โจรปลน้ธนาคาร 

๒. นักศกึษา ๓ คน ชนะการแข่งขนัตอบ

ปญัหา 

๓. ตํารวจควบคุมตวัผูร้า้ย 

   ๒.๘ เว้นวรรคตอนไม่ถกูต้อง การเวน้วรรคตอนไม่ถูกต้องเกดิจากการไม่

เวน้วรรคในสว่นทีค่วรเวน้ และการเวน้วรรคในสว่นทีไ่มค่วรเวน้ เชน่ 

   ตวัอย่าง 

   ๑. ไม่เว้นวรรคในส่วนท่ีควรเว้น - การตัง้ใจเรยีนขยนัอ่านหนงัสอืทบทวน

ความรู้ จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเน้ือ 

หาวชิาไดด้ขีึน้ 

   ข้อบกพร่อง  - การตัง้ใจเรียน ขยนัอ่านหนังสือทบ 

ทวนความรู้ เป็นวิธีการ ๓ วิธีที่จะ

ช่วยใหน้กัศกึษาเขา้ใจเน้ือหาวชิาไดด้ี

ขึน้ ดงันัน้ควรเวน้วรรคใหถู้กตอ้ง  

   ประโยคท่ีถกูต้อง - การตัง้ใจเรยีน ขยนัอ่านหนังสอื และ

ทบทวนความรู้ จะช่วยให้นักศึกษา

เขา้ใจเน้ือหาวชิาไดด้ขีึน้ 

   ๒. เว้นวรรคในส่วนท่ีไม่ควรเว้น - ในสงัคมมทีัง้ คนด ีและคนไมด่ ี

   ข้อบกพร่อง  - ประโยคน้ีมีใจความเดียวไม่ควรเว้น

วรรคเลย 

   ประโยคท่ีถกูต้อง - ในสงัคมมทีัง้คนดแีละคนไมด่ ี
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   ทัง้ ๘ ประการน้ี ถือเป็นขอ้บกพร่องในเรื่องการใช้ประโยค ซึ่งนักศกึษาพงึ

ระมดัระวงัไมค่วรใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการเขยีน 

   ภาษาในการเขียนทัง้ในเรื่องลกัษณะภาษา ระดบัภาษา และปัญหาการใช้

ภาษาดงัท่ีได้กล่าวมาน้ี นับเป็นแนวทางเบื้องต้นท่ีนักศึกษาควรนํามาใช้ประกอบการ

เขียน ตลอดจนใช้เป็นหลกัในการสาํรวจและพินิจพิเคราะห์ข้อบกพร่องในงานเขียนของ

นักศึกษาอนัจะเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการเขียนต่อไป 

 

กิจกรรมการเรียนบทท่ี ๓ 

ข้อ ๑ ให้นักศึกษาเติมคาํในช่องว่างให้ได้ใจความสมบรูณ์ถกูต้อง 

 ๑. ลกัษณะของภาษาเขยีนทีด่ ีคอื ๑)__________________ ๒) ______________ 

 ๒. ระดบัภาษาในการเขยีนม ี๓ ระดบัคอื ๑)___________________ ๒) ________ 

_______________________________ ๓) ___________________________________ 

 ๓. ภาษาปากหรอืภาษาพดูเหมาะแก่การตดิต่อสือ่สารกบับุคคล________________ 

 ๔. งานเขยีนทัว่ๆ ไปทัง้บนัเทงิคดแีละสารคดคีวรใชภ้าษาในระดบั______________ 

 ๕. รายงานทางวชิาการ ประกาศของทางราชการ ควรใชภ้าษาในระดบั__________ 

 ๖. ระดบัภาษาทีไ่มค่วรนํามาใชใ้นการฝึกเขยีนในวชิาการเขยีนคอื______________ 

 ๗. คาํวา่ “ยงัไง” ถา้เขยีนเป็นภาษาเขยีนทีถู่กตอ้งคอื_______________________ 

 ๘. “วนัน้ีน้องอยูบ่า้นตามลาํพงัคนเดยีว” ขอ้บกพรอ่งของประโยคน้ีคอื___________ 

__________________เพราะ______________________________________________ 

 ๙. คาํฟุม่เฟือยคอื_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ๑๐. การใชค้าํยอ่ควรใชก้บัคาํที_่__________________หรอื__________________ 

ไมค่วรใชค้าํยอ่กบัคาํที_่___________________________________________________ 

 ๑๑. การใชค้าํสรรพนามสมํ่าเสมอคอื_____________________________________ 

 ๑๒. คาํวา่ “ผูป้ว่ยใกลต้าย” บกพรอ่งเพราะ________________________________ 

_______________________ควรแกไ้ขเป็น___________________________________ 
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 ๑๓. “ทมีแมนเชสเตอรย์ไูนเตด็ชนะทมีลเิวอรพ์ลูอยา่งทว่มทน้ ๑ ประตูต่อ ๐”  ประโยค

น้ีมขีอ้บกพรอ่งเพราะ_____________________________________________________ 

 

 ๑๔. “เชญิฟงัคอนเสริต์ ชัน้ ๕ ฟร”ี  ประโยคน้ีมขีอ้บกพรอ่งเพราะ_______________ 

___________________________ควรแกไ้ขเป็น________________________________ 

 ๑๕. คาํขยายควรอยู_่_____________หรอื_________________คาํทีถู่กขยาย 

ข้อ ๒ ใหน้กัศกึษาเขยีนเครือ่งหมาย √ หน้าคาํทีถู่กตอ้ง สว่นคาํทีไ่มถู่กใหก้าเครือ่งหมาย X 

 _____  ๑) ขะมกุขะมวั _____  ๑) ขมกุขมวั 

 _____  ๒) ขมกัเขมน้ _____  ๒) ขะมกัเขมน้ 

 _____  ๓) ขะมกุขะมอม _____  ๓) ขะมกุขมอม 

 _____  ๔) กระทะ _____  ๔) กะทะ 

 _____  ๕) กะท ิ _____  ๕) กระท ิ

 _____  ๖) กะทนัหนั _____  ๖) กระทนัหนั 

 _____  ๗) กะดุกกะดกิ _____  ๗) กระดุกกระดกิ 

 _____  ๘) กลัปาวสาน _____  ๘) กลัป์ปาวสาน 

 _____  ๙) สมันา _____  ๙) สมัมนา 

 _____ ๑๐) โลกาภวิฒัน์ _____ ๑๐) โลกาภวิตัน์ 

 _____ ๑๑) สปัะรด _____ ๑๑) สบัปะรด 

 _____ ๑๒) สวดมนตร ์ _____ ๑๒) สวดมนต ์

 _____ ๑๓) สายสณิ _____ ๑๓) สายสญิจน์ 

 _____ ๑๔) โชคลาง _____ ๑๔) โชคราง 

 _____ ๑๕) เครือ่งราง _____ ๑๕) เครือ่งลาง 

 _____ ๑๖) อศัดง _____ ๑๖) อสัดง 

 _____ ๑๗) อนัตทาน _____ ๑๗) อนัตรธาน 

 _____ ๑๘) นานบัประการ _____ ๑๘) นานปัการ 

 _____ ๑๙) ทะมดัทะแมง _____ ๑๙) ทมดัทแมง 
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 _____ ๒๐) พสิวาศ _____ ๒๐) พศิวาส 

 _____ ๒๑) ผกูพนั _____  ๒๑) ผกูพนัธ ์

 _____ ๒๒) ผลดัวนัประกนัพรุง่ _____ ๒๒) ผดัวนัประกนัพรุง่ 

 _____ ๒๓) นัง่ขดัสมาธ ิ _____ ๒๓) นัง่ขดัสหมาด 

 _____ ๒๔) ฉนัเพือ่น _____ ๒๔) ฉนัทเ์พือ่น 

 _____ ๒๕) ลาํใย _____ ๒๕) ลาํไย 

 _____ ๒๖) หลบัไหล _____ ๒๖) หลบัใหล 

 _____ ๒๗) หลงใหล _____ ๒๗) หลงไหล 

 _____ ๒๘) หว่งไย _____ ๒๘) หว่งใย 

 _____ ๒๙) ไมไ่ยด ี _____  ๒๙) ไมใ่ยด ี

 _____ ๓๐) บณิฑบาต _____ ๓๐) บณิฑบาตร 

 _____ ๓๑) ตกับาตร _____ ๓๑) ตกับาต 

 _____ ๓๒) แกงบวช _____ ๓๒) แกงบวด 

 _____ ๓๓) กลว้ยบวชช ี _____ ๓๓) กลว้ยบวดช ี

 _____ ๓๔) บาดทะยกั _____ ๓๔) บาททะยกั 

 _____ ๓๕) ควกัไขว ่ _____ ๓๕) ขวกัไขว ่

 _____ ๓๖) ขนัฑสกร _____ ๓๖) ขณัฑสกร 

 _____ ๓๗) มหาวทิยาลยัราชภฎั _____ ๓๗) มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 _____ ๓๘) จงัหวดัศรีสะเกษ _____ ๓๘) จงัหวดัศรสีะเกษ 

 _____ ๓๙) ศกึษานิเทศ _____ ๓๙) ศกึษานิเทศก ์

 _____ ๔๐) มคัคุเทศก ์ _____ ๔๐) มคัคุเทศ 

 _____ ๔๑) การะเวก _____ ๔๑) การเวก 

 _____ ๔๒) เกษยีนหนงัสอื _____ ๔๒) เกษยีณหนงัสอื 

 _____ ๔๓) เกษยีนอาย ุ _____ ๔๓) เกษยีณอาย ุ

 _____ ๔๔) หน้าปดันาฬกิา _____ ๔๔) หน้าปทัมน์าฬกิา 

 _____ ๔๕) เครือ่งราชอศิรยิาภรณ์ _____ ๔๕) เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

 _____ ๔๖) เครือ่งสาํอาง _____ ๔๖) เครือ่งสาํอางค ์
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 _____ ๔๗) จมปรกั _____ ๔๗) จมปลกั 

 _____ ๔๘) ปรกัปราํ _____ ๔๘) ปลกัปลาํ 

 _____ ๔๙) พระนาคปลก _____ ๔๙) พระนาคปรก 
 _____ ๕๐) ปรานีปราศรยั _____ ๕๐) ปรานีปราศยั 

ข้อ ๓   ใหน้กัศกึษาบอกขอ้บกพรอ่งของประโยคทีย่กมาน้ี พรอ้มทัง้แกไ้ขภาษาทีบ่กพรอ่งนัน้

ใหถู้กตอ้งและสละสลวย (แต่ละประโยคอาจมขีอ้บกพรอ่งมากกวา่ ๑ แหง่) 

 ๑) รถตุ๊กตุ๊กคนัน้ีเก๊าเก่าแถมยงัขบัซิง่อกี 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๒) สงัคมปจัจุบนัทุกวนัน้ีมกัทอดทิง้ใหค้นชราอยูก่นัตามลาํพงั ดแูลว้น่าสมเพชเวทนา 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๓) เหตุการณ์กลบัโอละพอ่ เรือ่งสาวกุขา่วถูกผวัตวัเองแบลค็เมล ์

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๔) ตร. เปา่ ๓ โจรคา้ยานรกแดดิน้ 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 
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 ๕) เจา้หน้าทีจ่ดัใหม้กีารทดสอบน.ร. ก่อนนําไปฟงัปฐมนิเทศก ์

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๖) ชายหนุ่มกบัสภุาพสตรคีูน่ัน้ชา่งเหมาะสมกนัราวขนมผสมน้ํายา 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๗) วนัน้ีถนนปลอดโปรง่ รถรายวดยานวิง่ลิว่ไมต่ดิขดัเลย 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๘) สมศรทีีพ่ึง่มาทาํงานวนัน้ีเน่ียเหรอ เป็นเพยีงเดก็ลองงานเทา่นัน้เอง 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๙) จงชว่ยกนัประหยดัไฟดว้ยการปิดแอรใ์นชว่งเวลาเทีย่งถงึบ่ายโมง 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 
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 ๑๐) ผกัถูกนํามาลา้งก่อนพอ่ครวันําไปปรงุอาหาร 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๑๑) ฉนัเหน็สดุานัง่เล่นอยูใ่นบา้น 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๑๒) แดงดาํไปทาํธุระตจว. 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๑๓) สมชายกบัสมศรคีงไปดว้ยกนัไมไ่ด ้เพราะฐานะต่างกนัราวฟ้ากบัน้ํา 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

 ๑๔) การอา่นหนงัสอืถอืเป็นงานอดเิรกชนิดหน่ึงในยามวา่ง 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 
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 ๑๕) โจรลิน้แขง็อดิเอือ้นไมต่อบคาํถามตํารวจ 

  ข้อบกพร่อง...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ประโยคท่ีแก้ไข................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

ข้อ ๔ ให้นักศึกษาอ่านข้อความที่ยกมาน้ี แล้วแก้ไขคําที่เขียนผิดหรือเขยีนบกพร่องให้

ถูกตอ้ง โดยเขยีนคาํทีแ่กไ้ขทบัขอ้ความทีย่กมาน้ี 
 นอกจากการปิดโอกาสทางการศกึษาแก่พอ่แมพ่ีน้่องประชาชนคนไทยแลว้ 

รามคาํแหงยงัประจกัษ์ถงึการขายโอกาสดงักล่าวแก่ผูไ้รโ้อกาสทางการศกึษาใหไ้ดร้บั 

อยา่งเทา่ทนักนัอยา่งเตม็ทีท่ีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้มหา’ลยัจงึม ีPolicy ขยายโอกาสทาง 

การศกึษาไปนอกเมอืงหลวง เป็นการนําความรูสู้ป่ระชาชนชาวไทยในทุกภมูอิากาศทัว่ 

ประเทศ คนไทยทุกคนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในเขตภมูภิาคของตนได ้โดยไมต่อ้งมา 

ศกึษาหรอืมาสอบทีม่หาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ อนัเป็นนโยบายจดัใหม้กีารศกึษาใน 

ลกัษณะทีเ่รยีกวา่ “เรยีนใกลบ้า้น สอบใกลบ้า้น” 

ข้อ ๕ ใหน้ักศกึษาอ่านเรยีงความทีย่กมาน้ี แลว้บอกขอ้บกพรอ่งในการใชภ้าษาของเรยีงความ

เรื่องน้ีมาพอสงัเขป พร้อมทัง้เรียบเรียงเรียงความเรื่องน้ีใหม่โดยใช้ภาษาเขยีนที่ถูกต้อง

สละสลวย 

เกดิมาเพือ่อะไร 

 อนัที่จรงิกไ็ม่ค่อยไดฟ้งัเทศน์ฟงัธรรมกบัเขาเท่าไหร่ ไม่ใช่เป็นคนนอกศาสนานะคะ 

แต่ว่าทําแต่งานจนไม่มเีวลา ส่วนใหญ่ทุกคนจะพูดแบบน้ีเหมอืนกนัหมด “ไม่ว่าง ไม่ค่อยมี

เวลา” ทัง้ๆ ที่ พลวงพ่อท่านก็เทศน์อยู่ปาวๆ ได้ฟงักนัทัว่ประเทศละมัง้ (ขออภยัค่ะดฉิันใช้

ภาษาไทยผดิ) แต่มนัเป็นอยา่งนัน้จรงิๆ  

 ในวถิชีวีติประจําวนัของแต่ละคนและแต่ละวยัไม่เหมอืนกนั ถา้จะตัง้คําถามว่าเกดิมา

ทาํไม หรอืเกดิมาเพือ่อะไร กค็งจะตอบกนัไปต่างๆ นาๆ 
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 แต่ดฉินัว่า ถา้เกดิมาแลว้ปล่อยชวีติไปตามเวลาใหม้นัหมดไปวนัๆ โดยไม่ไดท้ําอะไร

ใหเ้กดิประโยชน์ต่อมวลมนุษยแ์ละสตัวโ์ลกกอ็ยา่เกดิมาเสยีดกีวา่ อยา่งทีเ่ขาว่าเสยีชาตเิกดิอยู่

ไปกอ็ายสนุขัเปล่าๆ 

 สุนัขมนัอยู่บา้นไม่เคยอยู่เฉยหรอกค่ะ มนัช่วยเป็นหูเป็นตาใหเ้จา้นาย คอยระแวดระวงั

ทรพัยส์นิธุใ์หเ้จา้นาย กลางคํ่ากลางคนืไม่เคยหลบันอนสง่เสยีงเหา่เวลามผีูแ้ปลกปลอมเขา้มา

ในบ้าน เหน็ไหมคะสุนัขมนัยงัรูจ้กัทําตวัใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูอ้ื่น แล้วเราเป็นคนกค็วรจะทํา

ประโยชน์ให้ส่วนรวม เกิดมาแล้วอย่าทําตัวให้อายสุนัข มีมือมีเท้ามีมนัสมองครบอาการ

สามสบิสอง ควรจะสรา้งสรรคส์งัคม เวลาเป็นสิง่มคีา่ เราเกดิมาใชว่่าจะอยูค่ํ้าฟ้า อกีไมน่านเรา

กต็อ้งจากโลกน้ีไปตามวฐัจกัร เวยีนวา่ยตายเกดิ กนัทุกคนนัน่แหละ 

 เพราะฉะนัน้ ถามตวัเองให้ดวี่าวนัน้ีเราทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์บ้าง 

และกไ็มค่วรทีจ่ะละเลยอบรมบุตรและคนในครอบครวัใหเ้ป็นคนดขีองสงัคมดว้ย ทุกคนเป็นคน

ดสีงัคมจะดตีามและโลกกค็งสงบสุข ไม่ตอ้งมามาเขน่ฆ่ากนัใหธ้รรมชาตเิขน่ฆ่าเรากเ็พยีงพอ

แลว้ แคน้ี่กจ็ะตายกนัไปไมเ่วน้แต่ละวนัแลว้ล่ะค่ะ ขอใหทุ้กรกักนัเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเกดิ

มาในโลกมนุษย ์ตลอดไปดว้ยเถอคะ่ 

 ข้อบกพร่อง______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

เรียงความท่ีเรียบเรียงใหม่ 

เกิดมาเพ่ืออะไร 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ข้อ ๖ ใหน้กัศกึษาฝึกปฏบิตัเิขยีน 

 ๖.๑  ใหน้ักศกึษาเขยีนขอ้ความ ๑ ย่อหน้าความยาวประมาณ ๑๐ บรรทดั พรอ้มทัง้

ตัง้ชื่อเรือ่งดว้ย ตามประโยคใจความสาํคญัทีย่กมาน้ี 

 การคดิด ีทาํด ีจะชว่ยใหเ้ราประสบผลด_ี_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 ๖.๒  ใหน้ักศกึษาเขยีนเรยีงความ ๑ เรื่องความยาวประมาณ ๑ หน้ากระดาษ พรอ้ม

ทัง้ตัง้ชื่อเรือ่งดว้ย โดยมใีจความสาํคญัเกีย่วกบัเพลงโปรดของนกัศกึษา 
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---------------------------------------------- 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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x 

√ x 
x 
x 
x 

√ 

√ 

√ 

เฉลยและแนวตอบกิจกรรมการเรียนบทท่ี ๓ 

เฉลยข้อ ๑ 

 ๑. ๑) มคีวามชดัเจนถูกตอ้ง        ๒) ชวนอา่น 

 ๒. ๑) ระดบัภาษาปากหรอืภาษาพดู        ๒) ภาษากึง่แบบแผนหรอืกึง่ทางการ 

  ๓) ภาษาแบบแผนหรอืภาษาทางการ 

 ๓. ใกลช้ดิหรอืสนิทสนม 

 ๔. ภาษากึง่แบบแผนหรอืภาษาทางการ 

 ๕. ภาษาแบบแผนหรอืภาษาทางการ 

 ๖. ภาษาปากหรอืภาษาพดู 

 ๗. อยา่งไร 

 ๘. ใชภ้าษาฟุม่เฟือย เพราะคาํวา่ลาํพงักบัคนเดยีวมคีวามหมายเดยีวกนั 

 ๙. คําส่วนเกนิ เป็นคําทีม่คีวามหมายเดยีวกนั ไม่มคีวามหมายใหม่ สามารถตดัคําใด

คาํหน่ึงออกไดเ้พือ่ความสละสลวย 

 ๑๐. เป็นทีรู่จ้กักนัดหีรอืคาํเตม็ยาวมาก, ไมเ่ป็นทีรู่จ้กั หรอืคาํเตม็สัน้ๆ 

 ๑๑. การใชค้าํสรรพนามคาํใดคาํหน่ึงในการเขยีนตลอดทัง้เรือ่ง 

 ๑๒. เป็นการใช้คําที่ก่อให้เกิดความหมายไม่ดีหรือความหมายในแง่ลบ, ผู้ป่วยระยะ

สดุทา้ย 

 ๑๓. เป็นการใชภ้าษาทีม่คีวามขดัแยง้กนั เพราะการชนะ ๑ ประตูต่อ ๐ ควรใชค้าํว่าชนะ

อยา่งหวุดหวดิ 

 ๑๔. วางสว่นขยายไมถู่กตอ้ง,   เชญิฟงัคอนเสริต์ฟร ีชัน้ ๕ 

 ๑๕. ตดิ, หลงั 

เฉลยข้อ ๒ 

 _____  ๑) ขะมกุขะมวั _____  ๑) ขมกุขมวั 

 _____  ๒) ขมกัเขมน้ _____  ๒) ขะมกัเขมน้ 

 _____  ๓) ขะมกุขะมอม _____  ๓) ขะมกุขมอม 

 _____  ๔) กระทะ _____  ๔) กะทะ 

 _____  ๕) กะท ิ _____  ๕) กระท ิ

√ 
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x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 

√ x 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 _____  ๖) กะทนัหนั _____  ๖) กระทนัหนั 

 _____  ๗) กะดุกกะดกิ _____  ๗) กระดุกกระดกิ 

 _____  ๘) กลัปาวสาน _____  ๘) กลัป์ปาวสาน 

 _____  ๙) สมันา _____  ๙) สมัมนา 

 _____ ๑๐) โลกาภวิฒัน์ _____ ๑๐) โลกาภวิตัน์ 

 _____ ๑๑) สปัะรด _____ ๑๑) สบัปะรด 

 _____ ๑๒) สวดมนตร ์ _____ ๑๒) สวดมนต ์

 _____ ๑๓) สายสณิ _____ ๑๓) สายสญิจน์ 

 _____ ๑๔) โชคลาง _____ ๑๔) โชคลาง 

 _____ ๑๕) เครือ่งราง _____ ๑๕) เครือ่งราง 

 _____ ๑๖) อศัดง _____ ๑๖) อสัดง 

 _____ ๑๗) อนัตทาน _____ ๑๗) อนัตรธาน 

 _____ ๑๘) นานบัประการ _____ ๑๘) นานปัการ 

 _____ ๑๙) ทะมดัทะแมง _____ ๑๙) ทมดัทแมง 

 _____ ๒๐) พสิวาศ _____ ๒๐) พศิวาส 

 _____ ๒๑) ผกูพนั _____  ๒๑) ผกูพนัธ ์

 _____ ๒๒) ผลดัวนัประกนัพรุง่ _____ ๒๒) ผดัวนัประกนัพรุง่ 

 _____ ๒๓) นัง่ขดัสมาธ ิ _____ ๒๓) นัง่ขดัสหมาด 

    √   ๒๔) ฉนัเพือ่น _____ ๒๔) ฉนัทเ์พือ่น 

 _____ ๒๕) ลาํใย _____ ๒๕) ลาํไย 

 _____ ๒๖) หลบัไหล _____ ๒๖) หลบัใหล 

 _____ ๒๗) หลงใหล _____ ๒๗) หลงไหล 

 _____ ๒๘) หว่งไย _____ ๒๘) หว่งใย 

 _____ ๒๙) ไมไ่ยด ี _____  ๒๙) ไมใ่ยด ี

 _____ ๓๐) บณิฑบาต _____ ๓๐) บณิฑบาตร 

 _____ ๓๑) ตกับาตร _____ ๓๑) ตกับาต 

 _____ ๓๒) แกงบวช _____ ๓๒) แกงบวด 
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 _____ ๓๓) กลว้ยบวชช ี _____ ๓๓) กลว้ยบวดช ี

 _____ ๓๔) บาดทะยกั _____ ๓๔) บาททะยกั 

 _____ ๓๕) ควกัไขว ่ _____ ๓๕) ขวกัไขว ่

 _____ ๓๖) ขนัฑสกร _____ ๓๖) ขณัฑสกร 

 _____ ๓๗) มหาวทิยาลยัราชภฎั _____ ๓๗) มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 _____ ๓๘) จงัหวดัศรีสะเกษ _____ ๓๘) จงัหวดัศรสีะเกษ 

 _____ ๓๙) ศกึษานิเทศ _____ ๓๙) ศกึษานิเทศก ์

 _____ ๔๐) มคัคุเทศ _____ ๔๐) มคัคุเทศ 

 _____ ๔๑) การะเวก _____ ๔๑) การเวก 

 _____ ๔๒) เกษยีนหนงัสอื _____ ๔๒) เกษยีณหนงัสอื 

 _____ ๔๓) เกษยีนอาย ุ _____ ๔๓) เกษยีณอาย ุ

 _____ ๔๔) หน้าปดันาฬกิา _____ ๔๔) หน้าปทัมน์าฬกิา 

 _____ ๔๕) เครือ่งราชอศิรยิาภรณ์ _____ ๔๕) เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

 _____ ๔๖) เครือ่งสาํอาง _____ ๔๖) เครือ่งสาํอางค ์

 _____ ๔๗) จมปรกั _____ ๔๗) จมปลกั 

 _____ ๔๘) ปรกัปราํ _____ ๔๘) ปลกัปลาํ 

 _____ ๔๙) พระนาคปลก _____ ๔๙) พระนาคปรก 

 _____ ๕๐) ปรานีปราศรยั _____ ๕๐) ปรานีปราศยั 

เฉลยข้อ ๓ 

 ๑) รถตุก๊ตุก๊คนัน้ีเกา๊เก่า แถมยงัขบัซ่ิงอกี 

  ข้อบกพร่อง ใช้คําภาษาพูด – รถตุ๊กตุ๊ก, ใช้คําซ้อน - เก๊าเก่า, ใช้คําเชื่อม

ประโยคไมถู่กตอ้ง – แถม และใชค้าํสแลง – ซิง่ 

  ประโยคแก้ไข รถสามลอ้เครือ่งคนัน้ีเก่ามาก แต่ยงัขบัเรว็อกี 
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 ๒) สงัคมปัจจุบนัทุกวนัน้ี มกัทอดทิ้งให้คนแก่อยู่กันตามลําพงั ดูแล้วน่าสมเพช

เวทนา 

  ข้อบกพร่อง ใชค้ําฟุ่มเฟือย – ปจัจุบนัทุกวนัน้ี, ใชค้ําที่ใหค้วามหมายในทาง

ไมด่คีอืคนแก่ และสมเพชเวทนา 

  ประโยคท่ีแก้ไข สงัคมทุกวนัน้ี มกัทอดทิง้ใหค้นชราอยูก่นัตามลาํพงัดแูลว้น่าเหน็ใจ 

 ๓) เหตุการณ์กลบัโอละพ่อ เรือ่งสาวกขุ่าว ผวัตวัเองแบลค็เมล ์

  ข้อบกพร่อง ใช้คําพูด - โอละพ่อ, กุข่าว, ผัว, ใช้คําภาษาต่างประเทศ -  

แบลค็เมล ์

  ประโยคท่ีแก้ไข เหตุการณ์พลกิกลบั เรือ่งสาวสรา้งขา่วถูกสามตีวัเองหกัหลงั 

 ๔) ต.ร. เป่า ๓ โจรคา้ยานรกแดด้ิน 

  ข้อบกพร่อง ใช้คําย่อ – ต.ร., ใช้ภาษาหนังสือพิมพ์เป่า ๓ โจร, ใช้คําไม่ตรง

ความหมาย – ยานรก, ใชค้าํภาษาปาก - แดดิน้ 

  ประโยคท่ีแก้ไข ตํารวจยงิโจรคา้ยาเสพตดิเสยีชวีติ ๓ คน 

๕) เจา้หน้าทีจ่ดัให้มีการทดสอบ น.ร. ก่อนนําไปฟงัปฐมนิเทศก ์

 ข้อบกพร่อง ใชค้าํฟุม่เฟือย – จดัใหม้กีาร, ใชค้าํยอ่ น.ร., สะกดคาํผดิ ปฐมนิเทศ 

 ประโยคท่ีแก้ไข เจา้หน้าทีท่ดสอบนกัเรยีนก่อนนําไปฟงัปฐมนิเทศ 

 ๖) ชายหนุ่มกบัสภุาพตรีคูน่ัน้ชา่งเหมาะสมกนัราวขนมผสมน้ํายา 

  ข้อบกพร่อง ใช้คําต่างระดบั – ชายหนุ่มกบัสุภาพสตร,ี ใช้สํานวนผดิ - ขนม 

ผสมน้ํายา 

  ประโยคท่ีแก้ไข ชายหนุ่มกบัหญงิสาวคูน่ัน้ชา่งเหมาะสมกนัราวกิง่ทองใบหยก 

 ๗) วนัน้ีถนนปลอดโปรง่ รถรายวดยานวิง่ล่ิวไม่ติดขดัเลย 

  ข้อบกพร่อง ใชค้าํผดิ - ปลอดโปรง่ - ใชค้าํฟุม่เฟือย – รถรายวดยานลิว่ไมต่ดิ 

ขดั 

  ประโยคท่ีแก้ไข วนัน้ีถนนโล่ง รถวิง่ลิว่ 

 ๘) สมศรทีีพ่ึ่งมาทาํงานวนัน้ีเน่ียเหรอ เป็นเพยีงเดก็ลองงานเทา่นัน้เอง 

  ข้อบกพร่อง ใชส้าํเนียงภาษาพดู - พึง่ เน่ียเหรอ, ใชค้าํภาษาปาก - เดก็ลองงาน 
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  ประโยคท่ีแก้ไข สมศรีที่เพิ่งมาทํางานวนัน้ีน่ีหรือ เป็นเพียงพนักงานทดลองงาน

เทา่นัน้เอง 

 ๙) จงชว่ยกนัประหยดัไฟดว้ยการปิดแอรใ์นชว่งเวลาเท่ียงถึงบา่ยโมง 

  ข้อบกพร่อง ใชค้าํภาษาต่างประเทศ - แอร,์ ใชค้าํภาษาปาก - เทีย่งถงึบ่ายโมง 

  ประโยคท่ีแก้ไข จงช่วยกนัประหยดัไฟด้วยการปิดเครื่องปรบัอากาศในช่วงเวลา 

12.00 - 13.00 น. 

 ๑๐) ผกัถูกนํามาลา้งก่อนพอ่ครวันําไปปรงุอาหาร 

  ข้อบกพร่อง โครงสรา้งประโยคเป็นแบบภาษาองักฤษ 

  ประโยคท่ีแก้ไข พอ่ครวัลา้งผกัก่อนนําไปปรงุอาหาร 

 ๑๑) ฉนัเหน็สดุานัง่เล่นอยูใ่นบา้น 

  ข้อบกพร่อง ใชป้ระโยคกาํกวม 

  ประโยคท่ีแก้ไข ฉนัเหน็สุดานัง่เล่นอยู่ในบา้นของเธอ หรอืฉันเหน็สุดานัง่เล่นอยู่ใน

บา้นของฉนั (หรอืบา้นของคนอื่นกไ็ด)้ 

 ๑๒) แดงดาํไปทาํธรุะตจว. 

  ข้อบกพร่อง ใชป้ระโยคหว้นสัน้, ใชค้าํยอ่ 

  ประโยคท่ีแก้ไข แดงกบัดาํไปทาํธุระทีต่่างจงัหวดั 

 ๑๓) สมชายกบัสมศรคีงไปด้วยกนัไมไ่ด ้เพราะฐานะต่างกนัราวฟ้ากบัน้ํา 

  ข้อบกพร่อง ใชค้าํภาษาปาก, ใชค้าํเปรยีบเทยีบไมถู่กตอ้ง 

  ประโยคท่ีแก้ไข สมชายกบัสมศรคีงคบกนัต่อไปไม่ได ้เพราะฐานะต่างกนัราวฟ้ากบั

ดิน 

 ๑๔) การอา่นหนงัสอืถอืเป็นงานอดเิรกชนิดหน่ึงในยามวา่ง 

  ข้อบกพร่อง วางตําแหน่งขยายของประโยคไมถู่กตอ้ง 

  ประโยคท่ีแก้ไข การอา่นหนงัสอืในยามวา่งถอืเป็นงานอดเิรกชนิดหน่ึง 

 ๑๕) โจรล้ินแขง็อิดเอ้ือนไมต่อบคาํถามตํารวจ 

  ข้อบกพร่อง ใชส้าํนวนผดิ, ใชค้าํผดิเพราะมเีสยีงใกลเ้คยีงกนั 

  ประโยคท่ีแก้ไข โจรปากแขง็อดิออดไมต่อบคาํถามตํารวจ 
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เฉลยข้อ ๔ 

 นอกจากการปิดโอกาสทางการศกึษาแก่พอ่แมพ่ีน้่องประชาชนคนไทยแลว้  รามคาํแหง 

                               เปิด                           ประชาชนชาวไทยแล้ว มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ยงัประจกัษถ์งึการขายโอกาส ดงักล่าวแก่ผูไ้รโ้อกาสทางการศกึษาใหไ้ดร้บัอยา่งเทา่ทนักนัอยา่ง 

    ตระหนัก          ขยาย                              ด้อย                                                 เท่าเทียม 

 

เตม็ทีท่ีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้ มหา’ลยัจงึม ีPolicy ขยายโอกาสทางการศกึษาไปนอกเมอืงหลวง เป็น 

มาก                              มหาวิทยาลยั  นโยบาย                                                   สู่ภมิูภาค 

 

การนําความรูสู้ป่ระชาชนไทยในทุกภมูอิากาศทัว่ประเทศ คนไทยทุกคนสามารถสมคัรเขา้ศกึษา   

                                                             ภมิูภาค                                                    

 

ในเขตภมูภิาคของตนได ้โดยไมต่อ้งมาศกึษาหรอืมาสอบในกรงุเทพฯ อนัเป็นนโยบายจดัใหม้ ี

การศกึษาในลกัษณะทีเ่รยีกวา่ “เรยีนใกลบ้า้น สอบใกลบ้า้น” 

แนวตอบข้อ ๕ 

 เรยีงความเรือ่งน้ีมขีอ้บกพรอ่งในเรือ่งการใชภ้าษาดงัน้ี 

 ๑. ใชร้ะดบัภาษาในการเขยีนไมเ่หมาะสม โดยใชภ้าษาปากหรอืภาษาพดูเป็นสว่นใหญ่ ทาํ

ใหภ้าษาในเรยีงความเรื่องน้ีค่อนขา้งไม่สุภาพ ต้องใชภ้าษากึ่งแบบแผนจะทําใหดู้สุภาพนุ่มนวล

ขึน้ 

 ๒. บกพรอ่งเรือ่งการใชค้าํไดแ้ก่ 

  ๒.๑ ใชค้าํภาษาปาก เชน่ เทศน์อยูป่าวๆ (เทศน์อยูทุ่กวนั) เป็นหเูป็นตา (ดแูล) 

  ๒.๒ สะกดคําผดิ เช่น สรา้งสรร (สรา้งสรรค์) ต่างๆ นาๆ (ต่างๆ นานา) ทรพัยส์นิธุ ์

(ทรพัยส์นิ) วฐัจกัร (วฏัจกัร) 
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  ๒.๓ ใชค้าํฟุม่เฟือย เชน่ ฟงัเทศน์ฟงัธรรม (ฟงัเทศน์) กลางคํ่ากลางคนื (กลางคนื) 

 ๓. บกพรอ่งเรือ่งการใชป้ระโยค  

  ๓.๑ เขยีนประโยคไมก่ระชบัรดักุม เชน่ 

   “อนัทีจ่รงิกไ็มไ่ดค้อ่ยฟงัเทศน์ฟงัธรรมกบัเขาเทา่ไหร”่ 

   ควรแกไ้ขเป็น 

   “ทีจ่รงิดฉินัไมค่อ่ยไดม้โีอกาสฟงัเทศน์นกั” 

  ๓.๒ เขยีนประโยคยาวเกนิไป เชน่ 

   “มนัช่วยเป็นหูเป็นตาใหเ้จา้นาย คอยระแวดระวงัทรพัยส์นิธุ์ใหเ้จา้นายกลางคํ่า

กลางคนืไมเ่คยหลบันอน สง่เสยีงเหา่เวลามผีูแ้ปลกปลอมเขา้มาในบา้น” 

   ควรแกไ้ขเป็น 

   “สุนัขช่วยดูแลแทนเจา้นาย ระแวดระวงัทรพัยส์นิ ไม่หลบันอนทัง้กลางวนัหรอื

กลางคนื สนุขัจะสง่เสยีงเหา่เวลามผีูแ้ปลกปลอมเขา้มาในบา้น” 

 เรียงความท่ีเรียบเรียงใหม่ 

เกิดมาเพ่ืออะไร 

 ทีจ่รงิดฉินัไมค่อ่ยไดม้โีอกาสฟงัเทศน์บ่อยนกั ทัง้น้ีเพราะตอ้งทาํงานจนไมม่เีวลาว่าง 

ซึ่งเป็นคําที่คนส่วนใหญ่มกัใชเ้ป็นขอ้อ้างว่าไม่ว่าง ไม่มเีวลา ทัง้ๆ ที่หลวงพ่อจรญั วดัอมัพวนั 

จงัหวดัสงิหบุ์ร ีท่านคงเทศน์ใหค้นไดย้นิกนัทัง้ประเทศแลว้กเ็ป็นได ้แต่ความจรงิกเ็ป็นเช่นนัน้ที่

แต่ละคนจะอา้งวา่ไมว่า่งไมม่เีวลา 

 ชวีติประจําวนัของแต่ละคนแต่ละวยัไม่เหมอืนกนั ถ้าจะถามว่าเกดิมาทําไม เกดิมา

เพื่ออะไร คําตอบกค็งจะแตกต่างกนัออกไปต่างๆ นานา สําหรบัดฉิันคดิว่า ถ้าเกดิมาแลว้ปล่อย

ชวีติใหล้่องลอยหมดไปตามวนัเวลา โดยไมท่าํประโยชน์ต่อมวลมนุษยแ์ละสตัวโ์ลก คงเป็นสิง่ทีน่่า

ละอายนกั อยา่งคาํพดูทีว่า่เสยีชาตเิกดิ หรอืจะใหแ้รงหน่อยกค็งพดูวา่เกดิมาแลว้อายสุนขั สุนขัจะ

ไมอ่ยูบ่า้นโดยเปล่าประโยชน์ ชว่ยเป็นหเูป็นตาระแวดระวงัทรพัยส์นิใหเ้จา้นาย จะสง่เสยีเหา่เวลา

มผีูแ้ปลกปลอมเขา้มาในบา้นทัง้กลางวนั และกลางคนื  
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 สุนัขยงัรูจ้กัทําประโยชน์ใหผู้อ้ื่น เราเป็นคนควรรูจ้กัทําประโยชน์ใหส้่วนรวม มนุษย์

ได้ชื่อว่าเป็นสตัว์ประเสริฐมอีวยัวะครบ ๓๒ ประการ มสีมองไว้คิด ควรรู้จกัสร้างสรรค์สงัคม 

เพราะเวลาเป็นสิง่มคีา่ ทุกคนไมส่ามารถหนีวฏัจกัรชวีติ เกดิ แก่ เจบ็ ตายไปได ้

 ฉะนัน้ทุกคนควรถามตวัเองใหด้วี่า วนัน้ีเราทําประโยชน์อะไรใหแ้ก่เพื่อนมนุษยบ์า้ง 

นอกจากนัน้ยงัควรอบรมบุตรหลานและคนในครอบครวัใหเ้ป็นคนดดีว้ย เมื่อคนในครอบครวัเป็น

คนด ีสงัคมกจ็ะด ีโลกกพ็ลอยสงบสุข ไมต่อ้งมาเขน่ฆา่กนัเอง ใหธ้รรมชาตเิขน่ฆา่เรากพ็อ เพราะ

ขณะน้ีคนเรากล็ม้ตายไมเ่วน้แต่ละวนัแลว้ ขอใหทุ้กคนรกักนัไวเ้พื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเกดิ

ในโลกมนุษยต์ลอดไป 

แนวตอบข้อ ๖ 

 ๖.๑ ใหน้ักศกึษาศกึษารูปแบบการเขยีนย่อหน้า พรอ้มทัง้ศกึษากลวธิกีารเขยีนย่อหน้า 

ในบทที ่๔ ก่อนลงมอืเขยีน 

 ๖.๒ ใหน้ักศึกษาศกึษารูปแบบการเขยีนเรยีงความที่ถูกต้อง พร้อมทัง้ศึกษากลวธิีการ

เขยีนเรยีงความในบทที ่๕ ก่อนลงมอืเขยีน 

 

 

     

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 


