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          ๑ 

 

 
 

 

การใช้ค าให้ถูกความหมาย 
 ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนั้นควรคํานึงถึงเร่ืองการสะกดคําให้ถูกต้อง เพราะการสะกดคําที่
ต่างกัน ทําให้คํานั้นมีความหมายที่ต่างกัน เช่น กําไร กําไล ทดรอง ทดลอง นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงการ
ใช้คําให้ถูกต้องตามความหมายอีกด้วย เช่น ดก ชุกชุม หนาแน่น ทั้ง ๓ คํานี้ต่างก็มีความหมายว่ามาก แต่มี
ที่ใช้ต่างกัน คือ ดก ใช้กับ ผลไม้ ชุกชุม ใช้กับ สัตว์ และหนาแน่น ใช้กับ คน  
 นอกจากใช้คําผิดความหมายแล้ว  ยังมีข้อบกพร่องในเร่ืองการใช้คํา ในการพูดและเขียน ซึ่งจะได้
นํามาเป็นตัวอย่าง  ดังนี้ 

การใช้ค าที่ขัดแย้งกัน 

๑.  “กุ้งทะเลเป็นสัตว์น้้ำจืดที่ราคาแพงมาก”   แก้เป็น  สัตว์น้ าเค็ม 

๒. “รถค่อยๆ เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว”  แก้เป็น  ช้าๆ 

๓. “ดวงตำของหล่อนวาววามราวกับหมู่ดาวในท้องฟ้า”  แก้เป็น  นัยน์ตา 

๔. “โจรยิงกรำด ๒ นัดซ้อน”  แก้เป็น  “โจรยิง ๒ นัดซ้อน”  เพราะคําว่ากราดจะต้องยิงหลายนัด  
 นี่แค่ ๒ นัด ไม่ต้องใช้กราด โจรประเทศไหนยิงกราดทีละ ๒ นัด มีไหมนักเรียน 

๕. “เมฆคร้ึมแล้วฝนก็ตกกระหน่ําโปรยลงมา”  แก้เป็น  “เมฆคร้ึมแล้วฝนก็ตกกระหน่ําลงมา”  
 ไม่ต้องใส่โปรย เพราะจะขัดแย้งกัน  โปรย = ฝนเม็ดเล็กๆ 

๖. “ลมโชยมาอ่อนๆ พัดกิ่งไม้ แหวกเผยให้เห็นท้องฟ้า”  แก้เป็น  ตัด “แหวก” ทิ้งไป  
 เพราะลมแค่อ่อนๆ จะทําอาการแหวกได้เหรอ มันขัดแย้งกัน  

๗. “มองเข้าไปในห้อง ม. ๖/๒ ห้องครูวารีซิเห็นนักเรียนคนหนึ่งวิ่งอยู่ขวักไขว่”  แก้เป็น นักเรียน 
 คนเดียว ทํากริยาขวักไขว่ได้ไหม เอา “ขวักไขว่” ตัดทิ้งไป 

๘. “น้ําท่วมครั้งนั้นมีชาวบ้านเดือดร้อนมากมาย พอสมควร”  แก้เป็น  เดือดร้อนมากมาย  
 แล้วไปเติมพอสมควร (ไม่มาก) มันจะงงๆ อยู่นา เอา “ พอสมควร” ตัดทิ้ง 

๙. “น้องสาวฉันกุลีกุจอ เดินออกจากบ้านไปเมื่อกี้”  แก้เป็น  “กุลีกุจอ” = hurry รีบมาก  
 ฉะนั้นจะเดินไหม ก็ต้องเปลี่ยนเป็น “ วิ่ง” ถึงจะถูก 
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๑๐. “นักแสดงส่วนมากชอบเที่ยวกลางคืน กันทุกคน”  แก้เป็น  “ส่วนมาก” = almost ไม่ใช่ทุกคน  
  คือยังมีบางคนไม่เที่ยว แต่เราใส่ทุกคนลงท้ายประโยคทําไม  

๑๑. “ฉัน ขึ้นเรือที่โป๊ะศิริราชแล้วไปลงที่ท่าน้ํานนทบุร”ี  แก้เป็น  การเร่ิมต้นเดินทางเรือเราจะใช้ลง  
  แล้วถึงที่หมายเราจะใช้ว่า ขึ้น ถูกไหมลองคิดดูซิ 

๑๒. “หนังสือเล่มนี้รวมเร่ืองสั้นไว้หลายประเภทมีทั้งแนวสืบสวนหรือแนวรักหวานซึ้ง”  แก้เป็น  คําเชื่อม 
  มันต้องคล้อยตามกัน ไม่ใช่ “ หรือ” ต้องเปลี่ยนเป็น “และ” เพราะสันธานคล้องตามกัน  ท้ัง......และ 

๑๓. “ภาษาหนังสือพิมพ์ควรใช้ภาษาที่ถูกไวยากรณ์ แต่สละสลวย”  แก้เป็น  “และ” 

๑๔. “เราลดราคาแบบสุดๆ จาก ๘,๐๐๐ บาทเหลือ เพียง ๗,๕๐๐ บาท เท่ำนั้น”  แก้เป็น   
  คําว่า เพียง.....เท่านั้น  จะต้องใช้กับราคาน้อยต่ําจริงๆ แต่นี่ลดแค่ ๕๐๐ บาท แล้วยังใช้ เพียง....เท่านั้น 
  อย่างนี้จะลดแบบสุดๆ หรือ  

----------------------------------------------- 
 

ใช้ค าผิดความหมาย 
๑. “ข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์ร้ายแรงนี้จะ วิบัติขึ้นในบ้าน”  แก้เป็น  “อุบัติ”  
 วิบัติ แปลว่า ฉิบหาย   อุบัติ แปลว่า เกิดขึ้น  

๒. “การสร้างสะพานลอยตามถนนจะช่วยคลี่คลำยความคับคั่งของการจราจร”  แก้เป็น  “ผ่อนคลาย” 
 คลี่คลายใช้กับคดีปมซ่อนเงื่อนลึกลับ ผ่อนคลายใช้กับการทุเลาดีขึ้น  

๓. “เธอจงสะกดรอยตามอย่าให้เขาคลำดเคลื่อนสายตาไปได้”  แก้เป็น  “คลาดสายตา” 
 คลาดเคลื่อน ใช้กับเวลา  คลาดเคลื่อน = ผิดไปจากเดิม 

๔. “เขาเรียนเชิญเพื่อนๆ ไปที่บ้านของเขา”  แก้เป็น “ชวน”  เป็นเพื่อนกันแค่ชวนพอแล้วไม่ต้องเรียนเชิญ  
 จะโอเวอร์ไป 
๕. “นักเรียนทุน ๓ คนนี้มีสติปัญญาแหลมคมมาก”  แก้เป็น  “เฉียบแหลม”  แหลมคม ใช้กับอาวุธ 

๖. “ที่บ้านคุณคนเยอะถ้าสะดวกไป อยู่กินบ้านผมก็ได้”  แก้เป็น  “กินอยู”่  อยู่กิน ใช้กับสามีภรรยาที่ 
 แต่งงานกันแล้ว  กินอยู่ ใครก็ได้กับใครก็ได้ อยู่ด้วยกัน  

๗. “เพื่อนในกลุ่มหึงหวงสมชายมากไม่อยากให้รีบแต่งงาน”  แก้เป็น  “เป็นห่วง”  หึงหวง ใช้กับสามี
ภรรยากันมีสิทธิ์หึงหวง แต่นี่เป็นแค่เพื่อน 

๘. ลูกปลางัวเงียมากแล้วพาไปนอนซะ”  แก้เป็น  “ง่วงนอน”  งัวเงีย ใช้กับเพิ่งตื่นนอน 
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๙. “ประชาชนในทิเบตไม่ควร ก้ำวร้ำวสิทธิของกันและกัน”  แก้เป็น  “ก้าวก่าย”  ก้าวร้าว ใช้กับกริยา
อาการไม่สุภาพ ไม่เกรงใจกัน = Aggressive 

๑๐. “ฉันเห็นพระธาตุดอยสุเทพ มำแต่ไกล”  แก้เป็น ตัด “มา” ทิ้งไป “ฉันเห็นพระธาตุดอยสุเทพแต่ไกล”  
  จึงจะถูก เพราะ มาแต่ไกล จะหมายถึงวัตถุเคลื่อนหาตัวเรา แต่พระธาตุดอยสุเทพเคลื่อนที่ไม่ได้  

๑๑. “กระเป๋าใบนี้ หนักหนำอะไรน้องหมิวถือได้” แก้เป็น  “หนัก”  หนักหนา ใช้กับภาระปัญหา 

๑๒. “พี่ชายเธอลักลอบชอบพี่สาวฉัน”  แก้เป็น “แอบชอบ”  ลักลอบ ใช้กับขโมยสิ่งของวัตถุแบบผิด 
  กฎหมาย แต่พี่สาวของฉันเป็นคนจึงต้องใช้ แอบชอบ 

๑๓. “คุณลุงเป็นคน ใจปล้้ำ คุณป้าจึงแต่งงานด้วย”  แก้เป็น “ใจป ้า”  ใจป้้า หมายถึง ใจกว้าง ทุ่มกล้าได้ 
  กล้าเสีย ใจปล้ํา ไม่มีในภาษาไทย แต่ ปล้ํา คําเดียวมี  

๑๔. “น้ําร้อน คลอกมือแม่ครัว”  แก้เป็น “ลวก”  คลอก ใช้กับไฟคลอก น้ําเป็นของเหลว ใช้ ลวกจะดีกว่า 

๑๕. “ลมว่าวพัดจัดจ้ำนมาก”  แก้เป็น “พัดจัด” จัดจ้าน ใช้กับแม่ค้าปากตลาด การพูด การด่า 

๑๖. “สมชายชอบรับประทานอาหาร จุกจิก”  แก้เป็น “จุบจิบ” จุกจิก ใช้กับอาการของคนที่จู้จี้ขี้บ่น ชอบ  
         ยุ่งกับคนอ่ืน 
๑๗. “พี่ปุ๋ยอยากให้คนไทยมีสัดส่วนในการช่วยเหลือเด็กๆ”  แก้เป็น “มีส่วน”   
  สัดส่วน ใช้กับรูปร่างของคน เช่น ๓๖-๒๔-๓๖   

๑๘. “น้องชายของฉันได้ สร้ำงสรรค์ความผิดทุกวัน”  แก้เป็น “ท าความผิด”  สร้างสรรค์ ใช้กับสิ่งที่ดีมี 
  คุณค่าเจริญงดงาม 

๑๙. “ตํารวจพยายาม กีดกันผู้ต้องหาไม่ให้โดนประชาทัณฑ์จากชาวบ้าน”  แก้เป็น “กัน”  
  กีดกัน ใช้กับขัดขวางการไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าตนเอง 

๒๐. “ผู้จัดการได้คบคิดกับเจ้าของโรงงานเร่ืองการลาหยุดของพนักงาน”  แก้เป็น “ปรึกษา”  
  คบคิด ใช้กับการกระทําที่ไม่ค่อยดี 

๒๑. “เธอจะให้วินัยเข้าบ้านฉันเหรอ ไม่ได้นะ เพราะคุณพ่อฉันไม่ ชอบพอเขา”  แก้เป็น “ชอบ”  
  ชอบพอ ใช้กับ ชายหนุ่มกับหญิงสาว 

๒๒. “คุณครูเข้าไปในห้องพบว่ามีคนร้ือข้าวของกระจัดกระจำย”  แก้เป็น “กระจุยกระจาย”   
  กระจัดกระจาย ใช้กับ การวางสิ่งของ ไม่เป็นระเบียบ ตั้งใจวาง 

๒๓. “คุณแม่คะ! ชมเชยธรรมชำติอยู่หรือคะ”  แก้เป็น “ชมธรรมชาติ”  ชมเชย ใช้กับ ยินดี ชื่นชม 

๒๔. “คลองหลอดถูกทับถมแล้ว”  แก้เป็น “ถูกถม” ทับถม ใช้กับ สมน้ําหน้า การเหยียบย่ําซ้ําเติมคนอื่น 



เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ท๔๐๑๐๕ หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน    

 

  นายสมศักดิ์  ทองช่วย  สาขาวิชาภาษาไทย  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

          ๔ 

๒๕. “ที่ซาอุดิอาระเบียตอนกลางวันร้อนระงมเหลือเกิน”  แก้เป็น “ร้อนระอุ” ระงม ใช้กับร้องไห้ระงม 

๒๖. “ในเมืองซานดิเอโก้ มีผู้คนอาศัยอย่างแน่นหนำ”  แก้เป็น “หนาแน่น” แน่นหนา ใช้กับแข็งแรง เช่น  
  รั้วบ้านเธอแน่นหนา 

๒๗. “เจ้าหน้าทีส่ืบสวนบุคคลหลายฝ่ายกรณีโรงงานถล่ม”  แก้เป็น “สอบสวน”  
    “สืบสวน” ใช้กับ  ยังหาผู้ต้องหามีได้จึง สืบ  
    “สอบสวน” ใช้กับ ได้ผู้ต้องหาแล้ว จึงสอบปากคํา  
    “ไต่สวน” ใช้กับ ศาลซักถามจําเลย 

๒๘. “ธรรมเป็นเคร่ืองเหนี่ยวร้ังจิตใจให้เป็นคนมีสต”ิ  แก้เป็น “ยึดเหนี่ยว”   
    “เหนี่ยวรั้ง” ใช้กับ  คนกระทําภายนอก เช่น เพลงของศรัญย่า “อยู่นานๆ ได้ไหม”  
    “ยึดเหน่ียว” ใช้กับ ทางด้านจิตใจ  

๒๙. “พี่ว่าน้องอย่าปล่อยให้ลูกๆ อยู่โดยล้ำพังนะ”  แก้เป็น “ตามล าพัง”  

๓๐. “นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด ต้องยื่นคําร้อง กับเจ้ำหน้ำท่ี”  แก้เป็น “ต่อเจ้าหน้าท่ี”  

๓๑. “โครงการน้ีสอดคล้อง แก่เจตนาของผู้บริหาร”  แก้เป็น “กับ”  

๓๒. “สินค้าเหล่านี้เป็นหัตถกรรมจำกชาวบ้านทั่วประเทศ”  แก้เป็น “ของ”  

๓๓. “เด็กพวกนี้ก้าวร้าว แม้กระทั่งต่อครู”  แก้เป็น “กับ”  

๓๔. “ผู้ที่จะไปประชุมโปรดแจ้งความจํานงล่วงหน้า ซึ่งรำยละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง”  แก้เป็น  
  “ ส่วนรายละเอียด”  

๓๕. “ขณะนี้ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจํานวนผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียนก็เพิ่มขึ้น  

         ด้วย”  แก้เป็น “และ”  

๓๖. “ผมพร้อมที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์ทุกรูปแบบ”  แก้เป็น “กับ”  

๓๗. “วีรกรรมของทหารหาญเหล่านี้สมควรต่อการยกย่อง”  แก้เป็น “แก”่  

๓๘. “เขาลาออกเพราะขัดแย้งต่อผู้บังคับบัญชา”  แก้เป็น “กับ”  

๓๙. “ตาม หมำยก้ำหนดกำรผู้อํานวยการโรงเรียนจะมอบรางวัล เวลา ๑๗.๐๐ น.”  แก้เป็น “ก าหนดการ”  

    “หมายกําหนดการ” ใช้กับ  พระราชพิธีที่พระเจ้าแผ่นดิน กับพระประยูรวงศ์ จะ     
                                                                                 ใช้มีตารางเวลากําหนด 
    “กําหนดการ”  ใช้กับ สามัญชนทั่วไป  

๔๐. “ต้นไม้ประดิษฐ์ดู หวั่นไหวเหมือนของจริง”  แก้เป็น “ไหว”  หวั่นไหว ใช้กับอาการของมนุษย์ 
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          ๕ 

๔๑. “นักเรียนไม่ควร มั่วสุมกับตํารามากเกินไป”  แก้เป็น “คร่ าเคร่ง” มั่วสุม ใช้กับสิ่งเสพติด การพนัน 
   อบายมุข 

๔๒. “ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ผมจะฉวยโอกำสเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้มากที่สุด”  แก้เป็น  
  “ ถือโอกาส”  จะดีกว่า เพราะคําว่า ฉวยโอกาส ใช้กับสิ่งไม่ดี 

๔๓. “ท่านที่เป็นโรคชักอยู่แล้ว หากมีอาการแพ้ยาที่รับประทานอำจชักต่อไปอย่ำงไร้จุดหมำย”  แก้เป็น  
  “ อาจชักต่อไปอย่างต่อเนื่อง” เพราะไร้จุดหมายค่อนข้างใช้กับ นามธรรม เช่น เขาและหล่อนต้อง 
  เคว้งคว้างอย่างไร้จุดหมาย 

๔๔. “พระเอกในภาพยนตร์เร่ืองนี้เป็น อำชญำกรรม สําคัญที่ทางการกําลังต้องการตัว”  แก้เป็น  
  “ อาชญากร” เพราะ อาชญากรรมเป็นการกระทํา อาชญากรเป็นตัวตน 

----------------------------------------------- 
 

ใช้ส านวนเปรียบเทียบไม่เหมาะสม 

๑. “พอทราบความจริง สุเมธก็ โกรธจัดเป็นไฟสุมขอน”  แก้เป็น “โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ”  ไฟสุมขอน  

๒. “ถ้าเธอขืนมาแตะต้องตัวฉัน ฉันจะร้องให้บ้ำนแตกสำแหรกขำดเลย”  แก้เป็น “บ้านแตก”  บ้านแตก 
 สาแหรกขาด ใช้กับครอบคัวแตกแยกกัน 

๓. “ฉันเคยบอกเธอว่า หนทางไปสู่ความสําเร็จไม่ได้ปูลำดด้วยดอกกุหลำบ”  แก้เป็น “โรยด้วยกลีบ  

      กุหลาบ” 

๔. “หน้าของเธอ ซีดยังกับพื้นซีเมนต์”  แก้เป็น “ซีดราวกับไก่ต้ม” 

๕. “ความยินดีเหล่านี้มันแฝงอยู่แล้วในทุกตัวลำยลักษณ์อักษร”  แก้เป็น “ทุกตัวอักษร” 

๖. “นิยายเล่มนี้อ่านแล้ว วำงมือไม่ลงเลย”  แก้เป็น “วางไม่ลง”  วางมือไม่ลง ไม่มีใช้ในประเทศ  
 วางไม่ลง = น่าอ่าน สนุกมาก 

๗. “พวกมัน พยายามกดขี่จํากัดเสรีภาพของเรา ไม่ให้เราลืมตำอ้ำปำก”  แก้เป็น “เงยหน้าอ้าปาก”   
 ลืมตาอ้าปาก ใช้กับเด็กทารก   เงยหน้าอ้าปาก ใช้กับ เร่ิมมีโอกาสที่ดี 

๘. “ฉันรักเธอ เข้ำกระดูกด้ำ เลยจ๊ะแม่ศร”ี  แก้เป็น ตัด “กระดูกด า” ทิ้งไป  ภาษาไทย ใช้กระดูกดํากับ  
 “เกลียดเข้ากระดูกดํา” 

๙. “พี่สาวเธอกับพี่ชายของฉันสมกันเหมือน ขมิ้นกับปูน”  แก้เป็น “กิ่งทองใบหยก”  ขมิ้นกับปูน ใช้กับ 
 คนไม่ถูกกัน เพราะขมิ้นกับปูนเมื่อไรก็เข้ากันไม่ได้ 
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๑๐. “ถ้ากลัวแฟนหนีไปเที่ยวเธอก็ วัวหำยล้อมคอกซิ”  แก้เป็น ตัด “วัวหายล้อมคอก” ทิ้งไป   
  วัวหายล้อมคอก ใช้อย่างนี้ไม่ได้ เพราะวัวหายล้อมคอก = เกิดเหตุร้ายแล้วจึงคิดป้องกัน 

๑๑. “การที่ความลับรั่วไหลไปถึงฝ่ายตรงข้ามได้แสดงว่าเผอเรอ กระเชอก้นร่ัว”  แก้เป็น ตัด “กระเชอก้น  

        ร่ัว”  ทิ้งไป  เพราะสํานวนน้ีใช้กับการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย 

๑๒. “เมื่อทราบว่าทุกคนในชั้นสอบผ่านหมด ทุกคนดีใจยังกับปลำกระดี่ได้น้้ำ”  แก้เป็น “ดีใจดังได้แก้ว”   
  ปลากระดี่ได้น้ํา ใช้กับผู้หญิงที่ค่อนข้างเป็นแม่รีแม่แรด 

๑๓. “พี่คนโตชอบล้อน้องชายคนเล็กแรงๆ เหมือน หมำหยอกไก่”  แก้เป็น ตัด “หมาหยอกไก่” ทิ้งไป   

        เพราะ  สํานวนน้ี ใช้กับชายเกี้ยวหญิงทีเล่นทีจริงสองแง่สองง่าม 

๑๔. “ดึกแล้ว เรากลับบ้านกันดีกว่า เด๋ียวแวะบอก ศำลำเจ้าภาพ”  แก้เป็น “บอกลา” เพราะบอกศาลา  
  ใช้กับการเลิกคบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน ที่ถูกต้องบอกว่า บอกลา 

๑๕. “ผมเป็นครูมานาน ใครๆ ก็เรียกผมว่า พ่อพิมพ์ของชาต”ิ  แก้เป็น “แม่พิมพ์” ถึงแม้ครูจะเป็นผู้ชาย  
  เขาก็เรียกว่า แม่พิมพ์ ทุกเพศ 

๑๖. “ขณะที่ลูกอยู่ในห้องผ่าตัด แม่กระวนกระวายจน นั่งไม่ติดเก้ำอี้”  แก้เป็น “นั่งไม่ติด” ไม่ต้องใส่ เก้าอี้  
  กระวนกระวาย คนไทยบอกว่านั่งไม่ติด 

๑๗. “ถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็น น้้ำหน่ึงอันเดียวกัน งานนี้คงสําเร็จลงด้วยดี”  แก้เป็น “น้ าหน่ึงใจ  

          เดียว” น้ําหนึ่งอันเดียว ใครพูดก็บ้าละซิ 

----------------------------------------------- 

ใช้ค าฟุ่มเฟือย 

๑. “เกิดอุทกภัย น้้ำท่วมคร้ังใหญ่ที่ประจวบคีรีขันธ์”  แก้เป็น ตัด “น้ าท่วม” ทิ้งไป 

๒. “ในอนาคตข้ำงหน้ำคนไทย คงมีเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”  แก้เป็น ตัด “ข้างหน้า” ทิ้งไป 

๓. “ในเดือนหน่ึง เขามีรายได้อย่างน้อยไม่ต่้ำกว่ำ ๑๐,๐๐๐ บาท”  แก้เป็น ตัด “ไม่ต่ ากว่า” ทิ้งไป 

๔. “เขาถูกจับในข้อหาลักทรัพย์ของผู้อื่น”  แก้เป็น ตัด “ของผู้อื่น” ทิ้งไป 

๕. “เขามีควำมจําเป็นต้องรีบเดินทาง”  แก้เป็น ตัด “มีความ” ทิ้งไป 

๖. “ครู ท้ำกำรสอนหนังสือ ๖ ชั่วโมงโดยไม่พักเลย”  แก้เป็น ตัด “ท าการ” ทิ้งไป 

๗. “ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งห้ามไม่ใหป้ระชาชนออกจากบ้านเรือน   แก้เป็น ตัด “ไม่ให”้ ทิ้งไป  เพราะหลัก 
 ภาษาไทย ไม่นิยม ปฏิเสธ ซ้อน ปฏิเสธ 
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๘. “เขาใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย เกินควำมจ้ำเป็น”  แก้เป็น ตัด “เกินความจ าเป็น” ทิ้งไป เพราะใครๆ ก็รู้อยู่ 
 แล้วว่า สุรุ่ยสุร่าย มันเกินความจําเป็น 

๙. “วันน้ีมีผู้นําประเทศต่างๆ มาประชุมที่ อำท ิเช่น กษัตริย์จากบรูไน”  แก้เป็น ตัด “อาทิ” หรือ “เช่น”  
 ออกสักตัว เพราะมันมีความหมายเหมือนกัน  

๑๐. “เคร่ืองบินตกที่เวียดนาม ผู้โดยสารตายหมด ไม่มีใครรอด”  แก้เป็น ตัด “ไม่มีใครรอด” ทิ้งไป  
  เพราะตายหมดก็สื่อสารรู้เร่ืองแล้วว่า ไม่มีใครรอดชีวิต 

๑๑. “บ้านเรือนของ ผู้คนมีอยู่เป็นระยะๆ”  แก้เป็น ตัด “ของผู้คน” ทิ้งไป เพราะบ้านเรือนเป็นที่อยู่ของ  

         มนุษย์ 

๑๒. “ฉันมีน้องสาวอำยุอ่อนกว่ำฉันคนหน่ึง”  แก้เป็น ตัด “อายุอ่อนกว่า” ทิ้งไป เพราะน้องสาวก็รู้อยู่แล้ว  

       ว่า  อายุอ่อนกว่าพี่ ไม่มีน้องประเทศไหนหรอก อายุแก่กว่าพี่ 

๑๓. “ ส้ำหรับในประเทศอเมริกาเคร่ืองมือชนิดนี้จะเป็นที่แพร่หลาย”  แก้เป็น ตัด “ส าหรับ” ทิ้งไป สําหรับ  
  เป็น บุพบท ห้ามใช้บุพบทนําหน้าประโยคของไวยากรณ์ไทย 

๑๔. “คุณแม่ มีควำมเสียใจที่ลูกสอบไม่ติด”  แก้เป็น ตัด “มีความ” ทิ้งไป  

๑๕. “ข้าพเจ้า ท้ำกำรศึกษาค้นคว้ามาแล้วเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี”  แก้เป็น ตัด “ท าการ” ทิ้งไป 

๑๖. “ปัจจุบันเทคโนโลยี และเทคนิควิทยำกำรเกือบทุกด้านก้าวหน้าขึ้นมา”  แก้เป็น ตัด “เทคนิค   

          วิทยาการ”  ทิ้งไป เพราะว่า เทคนิควิทยาการ = เทคโนโลยี 

๑๗. “เขาเล่าเร่ือง ท้ังสิ้นให้เราฟังทั้งหมด”  แก้เป็น ตัด “ท้ังสิ้น” ทิ้งไป 

๑๘. “ผลสืบเนื่อง ท่ีตำมมำคือการจราจรติดขัด”  แก้เป็น ตัด “ท่ีตามมา” ทิ้งไป 

๑๙. “ผ่าศพ คนตำยพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวช”  แก้เป็น ตัด “คนตาย” ทิ้งไป เพราะศพก็คือคนที่ตายแล้ว 

๒๐. “เขาได้รับควำมพอใจในการที่ได้รับเลือกเป็นประธาน”  แก้เป็น ตัด “ได้รับความ” ทิ้งไป 

----------------------------------------------- 

ใช้ส านวนภาษาต่างประเทศ 

๑. “นวนิยายเร่ืองคู่กรรมแต่งโดยทมยันตี”   
 แก้เป็น  “ทมยันตีแต่งนิยาย เร่ืองคู่กรรม” 

๒. “มันเป็นสิ่งท่ีผิดหวังอยู่บ้างที่เราได้หลักฐานน้อยเกินไป”   
 แก้เป็น  “เราผิดหวังอยู่บ้างที่ได้หลักฐานน้อยเกินไป” 
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๓. “มันเป็นเวลำบ่ำยที่ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงสยามสแควร์”   
 แก้เป็น  “ข้าพเจ้ามาถึงสยามสแควร์เวลาบ่าย” 

๔. “สมควรถูกเชิญไปโต้วาทีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”   
 แก้เป็น  “สมควรได้รับเชิญไปโต้วาทีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพราะถูก + ความไม่ดี  
 จึงจะเป็นสํานวนไทย  ถ้า ถูก +ความหมายดี = สํานวนต่างประเทศ (Passive) 

๕. “๒ โจรถูกจับเมื่อวานนี้ที่ชลบุรี”   
 แก้เป็น  “โจร ๒ คน ถูกจับเมื่อวานนี้ที่ชลบุรี” เพราะสํานวนไทยต้องมีลักษณะนาม 

๖. “ ไม่เป็นกำรยำกที่เราจะส่งประวัติของเขา”   
 แก้เป็น “เราจะส่งประวัติของเขาไม่ยากเลย” 

๗. “จำกกำรท่ีได้เกิดสภาวะน้ําท่วมทําให้เรือกสวนไร่นาเสียหายมาก”   
 แก้เป็น  “สภาวะน้ําท่วมทําให้เรือกสวนไร่นาเสียหายหมด” 

๘. “ในควำมคิดของผม ผมคิดว่าหล่อนเหมาะจะลงปกนวลนาง”   
 แก้เป็น  “ผมคิดว่าหล่อนเหมาะจะลงปกนวลนาง” 

๙. “เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่า ปัญหาน้ี น้ำมำซึ่งปัญหาอีกหลายๆ ด้าน”   
 แก้เป็น  “เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่า ปัญหาน้ีก่อให้เกิดปัญหาอีกหลายๆ ด้าน” 

๑๐. “ รัฐบำลภำยใต้กำรน้ำของนายบรรหาร ศิลปอาชา ทํางานกันอย่างแข็งขัน”   
  แก้เป็น “คณะรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา ทํางานกันอย่างแข็งขัน” 

๑๑. “ แดงเข้ำใจผิดด้ำมาก”  แก้เป็น “แดงเข้าใจดําผิดมาก” 

๑๒. “เขาเสียใจกับกำรสอบไล่ตกของเพื่อน”  แก้เป็น “เขาเสียใจที่เพื่อนสอบไล่ตก” 

๑๓. “ห้องน้ํา เต็มไปด้วยฝุ่น”  แก้เป็น “ห้องน้ํามีฝุ่นมาก” 

๑๔. “หล่อน พบตัวเองอยู่ในห้องคนเดียว”  แก้เป็น “หล่อนอยู่ในห้องคนเดียว” 

๑๕. “หล่อนซ่อนร่ำงในชุดนอนสีขาว”  แก้เป็น “หล่อนใส่ชุดนอนสีขาว” 

๑๖. “พี่เบิร์ด จะมำในเพลงหนูไม่รู้”  แก้เป็น “พี่เบิร์ดจะร้องเพลงหนูไม่รู”้ 

๑๗. “ภาษาที่ใช้ทางหนังสือพิมพ์เป็นภาษาที่ ง่ำยแก่กำรท้ำควำมเข้ำใจ”   
  แก้เป็น  “ภาษาที่ใช้ในทางหนังสือพิมพ์เป็นภาษาที่เข้าใจยาก” 

๑๘. “ก่อนออกกําลังกาย ต้องอบอุ่นร่ำงกำยเสียก่อน”   
  แก้เป็น  “ก่อนออกกําลังกายต้องทําร่างกายให้อบอุ่นเสียก่อน” 



เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ท๔๐๑๐๕ หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน    

 

  นายสมศักดิ์  ทองช่วย  สาขาวิชาภาษาไทย  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

          ๙ 

๑๙. “ กำรส่งออกข้ำวไทย ในปีนี้ได้กําไรถึง ๑๐๐ ล้านบาท”   
  แก้เป็น “การส่งข้าวออกในปีนี้ได้กําไรถึง ๑๐๐ ล้านบาท” 

๒๐. “ภำยใต้บรรยากาศแห่งอดีตกาล”  แก้เป็น “ในบรรยากาศแห่งอดีตกาล” 

๒๑. “การเดินขบวนกำรประท้วงของนักศึกษาพม่าเป็นกำรปั่นป่วนเสถียรภำพของรัฐบาล”   
  แก้เป็น “การเดินขบวนประท้วงของนักศึกษาพม่า ทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลปั่นป่วน” 

๒๒. “สถานตากอากาศแห่งนี้ ได้รับควำมสนใจและกำรรู้จักของคนเป็นจํานวนมาก”   
  แก้เป็น  “คนเป็นจํานวนมากสนใจและรู้จักสถานตากอากาศแห่งนี้” 

๒๓. “ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชนานมาก”  แก้เป็น “ฉันอยู่โคราชนานมาก” 

๒๔. “มหีกโรคร้ำยที่คุกคามชีวิตของทารกนับล้านในแต่ละปี”   
  แก้เป็น  “มีโรคร้ายหกโรคที่คุกคามชีวิตของทารกนับล้านในแต่ละปี”  

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 
 
 

 


