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การใชถ้อยค�า
ส�านวน	และประโยค

	 การใช้ภาษาไทยในเชิงสร้างสรรค์	 ผู้ใช้ภาษาจะต้องเข้าใจ

ความหมายของถ้อยค�า	แนวทาง	และข้อควรระวังในการใช้ถ้อยค�า	

ส�านวนก่อนน�ามาเรยีบเรยีงเปน็ประโยคทีถ่กูต้อง	เหมาะสม	ส่ือความ

ได้ครบถ้วนตรงเจตนา	และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมเพราะเหตุใด
จึงควรเลือกใชถอยคํา
สํานวน และประโยคให
ถูกตองตามบริบทของ

การสื่อสาร

????

ประเด็นที่จะศึกษา
๑.	ถ้อยค�า

๒.	ส�านวน

๓.	ประโยค

ผลการเรียนรู้
๑.	อธิบายความส�าคัญของการเลือกใช้ถ้อยค�า	ส�านวน	และประโยคได้

๒.		เลือกใช้ถ้อยค�า	ส�านวน	และเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้อง

	 ตามความหมายและบริบทของการสื่อสารได้

๑
หนวยการเรยีนรูที่
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ตัวอย่าง

เหวี่ยง	:	โยนไป	ซัดไป เหวี่ยง	:	แสดงกิริยาฉุนเฉียว	โกรธเกรี้ยว	

ชาวประมงเหวี่ยงแหเพื่อจับปลา

ในแม่น�้า

ถ้อยค�ำ
ถ้อยค�า	หมายถึง	ค�ากล่าว	ทั้งท่ีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน	ซึ่งมนุษย์	ใช้ส่ือสารเพื่อให้		

เกิดความเข้าใจตรงกันในการติดต่อกิจธุระหรือกิจการอื่น	ๆ 	ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	

การใช้ถ้อยค�าเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ	ผู้	ใช้ภาษาควรปฏิบัติ	ดังนี้

๑.๑	 ใช้ค�ำให้ถูกต้องตำมควำมหมำย	
การเลือกใช้ถ้อยค�า	ผู้	ใช้ควรมีความรู้	และเข้าใจความหมายของถ้อยค�าที่จะสื่อสารเพราะ

ค�าบางค�ามทีัง้ความหมายโดยตรงและโดยนยั	บางค�าเขยีนสะกดเหมือนกนั	อ่านออกเสียงเหมอืนกัน

แต่มีหลายความหมาย	ซึ่งถ้าเลือกใช้ถ้อยค�าผิดความหมาย	ผลของการสื่อสารอาจไม่สอดคล้อง

กับเจตนาที่ต้องการสื่อสาร

ค�าที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย

• 	ค�าท่ีมีความหมายโดยตรง	 หมายถึง	 ค�าท่ีมี

ความหมายประจ�ารปู	หรอืมคีวามหมายตรงตัวเป็น

ที่รับรู้โดยทั่วไป	ไม่ต้องตีความตามบริบท	

• 	ค�าท่ีมีความหมายโดยนัย	หมายถึง	ค�าท่ีมีความหมาย

ไม่ปรากฏตามรูปค�า	 แต่มีความหมายอีกนัยหนึ่ง

แฝงอยู	่ผูร้บัสารจะเข้าใจเจตนาของผูส่้งสารหรอืไม่	

ขึน้อยูก่บัพืน้ฐานความรู	้ ประสบการณ์	 และบรบิท

ของการสือ่สาร

ค�าทีม่หีลายความหมาย	ค�าบางค�าแม้เขยีน

เหมือนกัน	 อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมาย

ของค�าจะเปลีย่นแปลงไปตามบรบิท

ค�าที่มีความหมายโดยตรง ค�าที่มีความหมายโดยนัย
เพราะหล่อนเหวี่ยงอยู่เสมอ	

เพื่อนฝูงจึงไม่กล้าเข้าใกล้เหวี่ยง

ค�าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน	 ในภาษา

ไทยปรากฏค�าที่มีความหมายใกล้เคียงกันอยู่เป็น

จ�านวนมาก	ซ่ึงค�าเหล่านีม้ทีัง้รปูค�าทีแ่ตกต่างกนัและ

ใกล้เคยีงกนั

๑

๒



ตัวอย่าง

	พี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันประจ�า	ฉันต้องไกล่เกลี่ย	

	 อยู่เสมอ

	คุณต้องขันนอตให้แน่น

	เธอใช้วธิไีหนถงึเกลีย้กล่อมให้พพัิฒน์มาร่วมทนุได้

 เสียงไก่ขันในตอนเช้าเป็นสัญญาณว่าวันใหม่	
	 ได้เริ่มขึ้นแล้ว

ภาชนะส�าหรับตักน�้า

ท�าให้ตึงหรือแน่นด้วยวิธีหมุนเข้าไป

อาการร้องอย่างหนึ่งของไก่

	ใครน�าขันไปจากห้องน�้า	โปรดน�ามาคืนด้วย

พูดจาให้ปรองดองกัน	
พูดจาให้ตกลงกัน

ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก	พูดจูงใจให้คล้อยตาม
หรือปฏิบัติตาม

๑.๒	 ใช้ค�ำให้ถูกต้องตำมไวยำกรณ์
การใช้ค�าให้ถกูต้องตามไวยากรณ์	หมายถงึ	การเลอืกใช้ค�าเพือ่เรยีบเรยีงเรือ่งราวต่าง	ๆ 	ให้

ถูกต้องตามชนิดและหน้าที่ของค�า	ผู้เขียนจะต้องระวังเลือกใช้	ให้ถูกต้อง	ดังนี้

๑)	การใช้ค�านาม	ค�านามเป็นค�าท่ีใช้เรียกส่ิงต่าง	ๆ 	ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต	ทั้งที่เป็น 

รูปธรรมและนามธรรม	ทั้งชื่อเฉพาะและไม่เฉพาะ	เช่น	ชาวนา	แม่น�้า	ปากกา	กรุงเทพมหานคร	

โรงพยาบาลบางสะพาน	ค�านามมีหลายชนิด	ได้แก่	ค�านามทั่วไป	ค�านามเฉพาะ	ค�านามบอก

ลักษณะ	ค�านามบอกหมวดหมู	่ค�านามบอกกริยาอาการ	และค�านามจะท�าหน้าที่ต่าง	ๆ 	ในประโยค	

ได้แก่	ผู้ท�ากริยาหรือประธานในประโยค	ผู้ถูกกระท�าหรือกรรมในประโยค	และส่วนขยายค�านาม	

ค�านามที่ใช้ผิดไวยากรณ์	คือ	การใช้ค�านามทั่วไปแทนค�านามบอกลักษณะ	ถ้าผู้	ใช้ภาษา 

จะต้องเรียบเรียงงานเขียน	หรือพูดในโอกาสที่เป็นทางการ	ควรระมัดระวังในการใช้

๑๐	โรงเรยีนอนบุาลช่ือดงั	ท่ีมค่ีาเทอมแพงทีสุ่ด

ประโยคนี้ใช้ค�านามบอกลกัษณะไม่ถูกต้อง	เพราะค�านามบอกลกัษณะ
ต้องอยู่หลงัจ�านวนนบั	เพือ่บอกลกัษณะของค�านามทีอ่ยูข้่างหน้า

ต้องใช้ว่า	  โรงเรยีนอนบุาลทีม่ช่ืีอเสยีง	๑๐	แห่ง	ทีม่อีตัราค่าเล่าเรยีนสูงทีส่ดุ

ค�าที่มี
หลายความหมาย

ค�าที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน
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๓)	การใช้ค�ากริยา	ค�ากริยา	คือ	ค�าที่แสดงกริยาอาการ	หรือสภาพของสิ่งต่าง	ๆ 	เป็นหัวใจ

ส�าคัญของประโยค	ข้อความที่ขาดค�ากริยาจะเป็นประโยคไม่ได้

ค�ากริยา	บางค�าต้องมีค�านามมาต่อท้าย	เช่น	น้องกินข้าว	ท�าหน้าที่เป็นกรรม	แต่บางค�าไม่

ต้องมีค�านามมาต่อท้ายเพื่อท�าหน้าที่เป็นกรรม	ก็สามารถสื่อความได้ครบถ้วน	เช่น	เธอยิ้ม	นกบิน

นอกจากนี	้ยังมีค�ากริยาที่ช่วยให้ค�ากริยาอื่นมีความหมายชัดเจนขึ้น	เช่น	ค�าว่า	คง	จะ	น่า	

แล้ว	อาจ	นะ	ต้อง	รวมถงึค�ากรยิาทีต้่องอาศัยส่วนเติมเตม็เพือ่ให้มคีวามหมายสมบรูณ์		เช่น	ค�าว่า 

เป็น	เหมือน	คล้าย	เท่า	คือ	ซึ่งการจะใช้ค�ากริยาเพื่อสื่อความหมายควรค�านึงถึงความเหมาะสม

ถูก	โดน

ได้รับ

มักใช้ในความหมายเชิงลบ	 เช่น	 นักเรียนถูกนักเลงรีดไถเงิน	 

รถของสมิตโดนเฉี่ยวที่หน้าปากซอย

มักใช้ในความหมายเชิงบวก	 เช่น	 เขาได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์	มณีได้รับคัดเลือกเป็นประธานรุ่น			

ค�ากริยาช่วย	

๒)	การใช้ค�าสรรพนาม	ค�าสรรพนาม	คือ	ค�าที่ใช้แทนค�านาม	เพื่อไม่ต้องกล่าวถึงค�านาม 

นั้น	ๆ 	ซ�้าอีก	การใช้ค�าสรรพนามควรใช้ให้ถูกต้องตามลักษณะของค�าสรรพนามแต่ละชนิด

แบ่งออกเป็น	แทนผู้พูด	เช่น	ฉัน	ข้าพเจ้า
แทนผู้ฟัง	เช่น	คุณ	เธอ	
แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง	เช่น	เขา	ท่าน

ใช้แทนค�านามที่ไม่ชีเ้ฉพาะ	โดยไม่ต้องการค�าตอบ	
เช่น	ไม่ว่าอยูท่ี่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา	ใดใดใน
โลกล้วนอนิจจัง

ใช้แทนค�านามหรือค�าสรรพนามที่อยู ่ข้างหน้า 
เพ่ือแสดงว่ามีหลายฝ่ายหลายส่วน	 เช่น	 ต่าง	
บ้าง	กัน

เช่น	ใคร	อะไร	ที่ไหน

ใช้บอกระยะ	 ใกล้	ไกล 
เช่น	นี	่นั่น	โน่น	นี	้นั้น	
โน้น	นู้น

เช่น	เธอรูจ้กัสมชายไหม
ฉันได้ยินมาว่า	เขาเป็น
นักกฬีา	ผูม้พีรสวรรค์เลยนะ

ไม่
ชี้เฉพาะ

ใช้แสดง
การถาม

เชือ่ม
ประโยคความ

ซ้อน

ชี้เฉพาะ

แยกฝ่าย

ชนิดของค�ำ สรรพนำมสรรพนำม

ใช้แทน
บุคคล

ตัวอย่าง
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๔)	การใช้ค�าวิเศษณ์	ค�าวิเศษณ	์คือ	ค�าที่ท�าหน้าที่ขยายค�าอื่น	ๆ 	ให้มีเนื้อความชัดเจนขึ้น	

โดยค�าวิเศษณ์จะปรากฏหลังค�ากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ	เช่น	นกบินสูง	ฝนตกหนัก	แต่หาก 

ค�ากริยาท่ีอยู่ข้างหน้าเป็นค�ากริยาท่ีต้องมีกรรมมารับ	ค�าวิเศษณ์จะปรากฏหลังนามวลีท่ีท�าหน้าท่ี

เป็นกรรมของค�ากริยาที่มาข้างหน้า	เช่น	ชาวนาฉีดยาฆ่าแมลงอย่างระมัดระวัง	การใช้ค�าวิเศษณ์

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อความ

ชนิดของค�ำ วิเศษณ์วิเศษณ์

เก่ียวกับการกระท�าว่ากระท�าไปเพราะ 
เหตุผลอะไร	 เวลาใด	 ลักษณะใด	 เช่น	
ท�าไมนักเรียนจึงไม่ยอมเข้าเรียนใน
ช่วงบ่าย

เช่น	คมกรบิ	ยาวเฟ้ือย	ด�าป๋ี	ส�านวน
บางส�านวนกท็�าหน้าทีเ่ป็นค�าวเิศษณ์
เช่น	พ่อท�างานหามรุ่งหามค�า่

ทีเ่กดิเหตกุารณ์หรอืการกระท�า	เช่น	 
เช้า	ๆ 	มักมีคนมาออกก�าลังกาย
ที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นประจ�า
เพราะธรรมชาติที่ร่มรื่น

ขยายกริยา
ทั่วไป

ใช้แสดง
ค�าถาม

ขยาย
กริยาค�าใด
ค�าหน่ึง

บ่งบอก
เวลา

เช่น	ต�ารวจจับผู้ต้องหาได้โดยละม่อม

๕)	การใช้ค�าบุพบท	ค�าบุพบท	คือ	ค�าที่ท�าหน้าที่เชื่อม	โดยวางหน้าค�านามเพื่อแสดง							

ให้เห็นว่าค�านามที่ตามมาสัมพันธ์กับค�านามหรือค�ากริยาข้างหน้าในลักษณะใด	การใช้ค�าบุพบท 

ที่ถูกต้องควรใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อความ

เช่น	คุณยายให้ของขวัญแก่

หลาน

ค�าบุพบทใช้
แสดงการให้ 

ค�าบุพบทใช้
บอกเวลา 

ค�าบุพบทใช้
บอกความ

เป็นเจ้าของ	

เช่น	น้องอ่านหนงัสอืเตรยีมสอบ

จนดึก

เช่น	บ้านของผมอยูต่ดิถนนใหญ่	

แก่	แด่	
ส�าหรับ	เพื่อ

เมื่อ	จน	กระทั่ง	
แต่	ตั้งแต่

ของ	แห่ง	ใน

ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง

๗)	การใช้ค�าอุทาน	ค�าอุทาน	คือ	ค�าที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์	ความรู้สึกต่าง	ๆ 	ของ

ผู้พูด	เช่น	สะเทือนใจ	ตกใจ	เห็นใจ	ประหลาดใจ	สงสาร	สงสัย	เจ็บปวด	ค�าอุทานจะปรากฏหน้า

ประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีย์	 (!)	 ก�ากับหลังค�าอุทานนั้น	 ควรใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ 

การสื่อสาร

โอ๊ย!	ท�าไม

มันเจ็บขนาดนี้	

โอ้โฮ!	ท�าไมบ้านของเธอ

กว้างขวางอย่างนี้

๖)	การใช้ค�าสันธาน	ค�าสันธาน	คือ	ค�าที่ใช้เชื่อมประโยค	หรือข้อความให้มีความต่อเนื่อง	

ตามลักษณะที่สัมพันธ์กัน	 ท�าให้ข้อความสละสลวย	 ค�าสันธานมีทั้งค�าเดียวและค�าที่ต้องใช้คู่กับ	

ค�าอื่น	การใช้ค�าสันธานลักษณะใดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของประโยคที่น�ามาเชื่อม

ใช้เชื่อมประโยคที่มี
เนือ้ความคล้อยตาม
กัน

ใช้เชื่อมประโยคที่มี 
เนือ้ความเป็นเหตุ
เป็นผล

ใช้เชื่อมประโยคที่มี
เนือ้ความให้เลือก
อย่างใดอย่างหนึง

ใช้เชื่อมประโยคที่มี
เนือ้ความขัดแย้งกัน

และ	ทั้ง...และ
เมื่อ...ก็	พอ...ก็

จึง	เพราะ	เพราะ...จึง	
ดังนั้น	เพราะฉะนั้น...จึง

แต	่แต่ทว่า	
ทว่า	กว่าก็

หรือ	หรือไม่ก็	ไม่...ก็	
มิฉะนั้น	ไม่เช่นนั้น

เช่น	ทัง้คนกรงุเทพฯ	และคนต่างจงัหวดัเดนิทางไปยงั 
ท้องสนามหลวง

เช่น	เขาเป็นคนดีจึงมีคนนับถือ

เช่น	 ฉันอยากท�าการบ้านให้เสร็จแต่เพื่อนชวนไป
ดูหนัง

เช่น	 ไม่ดาวก็เดือนต้องออกไปน�าเสนอผลงานหน้า 
ห้องเรียน

ตัวอย่าง

6



ตัวอย่าง

๑.๓	 ใช้ค�ำให้ถูกต้องตำมระดับบุคคล
การใช้ค�าได้เหมาะสมกับบุคคลท่ีติดต่อสื่อสารด้วย	แสดงให้เห็นว่าผู้	ใช้ภาษาเป็นผู้มี

วัฒนธรรม	 หรือเป็นผู้มีความเจริญในการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์	คนในสังคมมีข้อแตกต่างกัน

ทั้งด้านฐานะทางสังคม	เพศ	วัย	การศึกษา	ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลต่อการเลือกใช้ถ้อยค�า

นักเรียนจึงควรเลือกใช้	ให้เหมาะสม

	หน้าทีป่ระการหนึง่ของราชบณัฑติยสถาน	คอื	จดัท�า
พจนานุกรม	สารานุกรม	และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์	ในการใช้ภาษาไทย	เพื่อให้ประชาชนใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๑.๔	 ใช้ค�ำถูกต้องตำมรำชบัณฑิต
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลต่อ

ภาษาไทยมากขึ้นเร่ือย	ๆ 	เพื่อไม่ให้เกิดความ

เปลีย่นแปลงของภาษา	และเพือ่ให้ผูใ้ช้ภาษาสามารถ

ใช้ได้ถูกต้องเป็นที่เข้าใจตรงกัน	 จึงต้องก�าหนด

หลกัเกณฑ์การใช้ค�าทับศัพท์ภาษาองักฤษไว้	รวมถงึ

บัญญัติศัพท์ภาษาไทยเพื่อใช้แทนค�าทับศัพท์	

ดังนี้

๑)	การใช้ค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ	 การ

ทบัศพัท์เป็นวิธกีารที่ใช้เมือ่ยมืค�าจากภาษาองักฤษ

มาใช้ในภาษาไทย	โดยการถ่ายเสยีงและถอดอกัษร	

ไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้

หลวงพ่อไม่รับเชิญไปงานท�าบุญขึ้นบ้านใหม่	เพราะป่วยมาก

ควรเรียบเรยีงว่า

หลวงพ่อไม่รบักจินมินต์	ไปงานท�าบญุขึน้บ้านใหม่	เพราะอาพาธหนกั

ประโยคนี้ใช้ไม่เหมาะสม	เพราะ	ค�าว่า	“รับเชิญ”	และ	“ป่วย”	ใช้กับบุคคล

ทั่วไป	

๗



กำรทับศัพท์กำรทับศัพท ์ภำษำอังกฤษ

แม้ว่าราชบัณฑติจะบัญญติัศัพท์ภาษาองักฤษบางค�าเป็นค�าไทยแล้ว	แต่คนไทยจ�านวนมาก

ก็นิยมใช้ค�าทับศัพท์ในการสื่อสารมากกว่า	เนื่องจากสื่อความหมายได้ทันที	เช่น

ค�าภาษาอังกฤษ ค�าทับศัพท์

alcohol		 แอลกอฮอล์

bacteria	 แบคทีเรีย

browser	 เบราว์เซอร์

ค�าภาษาอังกฤษ ค�าทับศัพท์

game		 เกม

catalog	 แค็ตตาล็อก

download	 ดาวน์โหลด

	พยัญชนะและสระในภาษา 
อังกฤษให้ถอดเป็นพยัญชนะ 
ภาษาไทย	เช่น	b	=	บ	m	=	ม	
f	=	ฟ	

พยัญชนะ
และสระ

ไม้ไต่คู้

วรรณยุกต์

พยัญชนะซ้อน

เครื่องหมายยัติภังค์

เครื่องหมายทัณฑฆาต

	ใช้เครือ่งหมายทณัฑฆาตก�ากับพยญัชนะที่ไม่ออกเสยีงในภาษาไทย	 
	 เช่น	horn	=	ฮอร์น
	ค�าที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามหลายตัวให้	ใส่เคร่ืองหมายทัณฑฆาต	 

	 พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวสุดท้าย	เช่น	Barents	=	แบเร็นตส์
	ค�าท่ีมพียญัชนะไม่ออกเสยีงอยูห่น้าตัวสะกดทีม่พียญัชนะตามหลงั 

	 มาอีก	 ให้ตัดพยัญชนะที่อยู่หน้าตัวสะกดออก	 และใส่เครื่องหมาย 
	 ทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัวสุดท้าย	เช่น	world	=	เวิลด์

	ใส่ไม้ไต่คู้กรณีคล้ายกับค�าที่
	 มี อยู ่ ในภาษาไทย	 เช ่น	 
	 log	=	ล็อก

	ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต	์ 
	 กรณีที่ค�านั้นมีเสียงซ�้ากับ 
	 ค�าไทย	เช่น	coma	=	โคม่า

	ค�าท่ีมพียญัชนะซ้อนเป็นตวัสะกด	ถ้าเป็นศพัท์ทัว่ไปให้ตดัออกหนึง่ตวั 
	 ยกเว้นศัพท์ทางวิชาการให้ไว้เหมือนเดิม	 และใส่เครื่องหมาย 
	 ทัณฑฆาตไว้ที่ตัวท้าย	เช่น	cell	=	เซลล์

	ค�าประสมทีม่เีครือ่งหมายยัติภังค์	 (-)	 เมื่อทับศัพท์ให้เขียนติดกัน 
	 ยกเว้นศัพท์ทางวิชาการ	 เช่น	cross	-	stitch	=	 ครอสสติตช	์ 
	 cobalt	-	60	=	โคบอลต	์-	๖๐
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๒)	การใช้ศัพท์บัญญัติ	ค�าศัพท์บัญญัติ	หมายถึง	ค�าศัพท์ภาษาไทยที่ก�าหนดขึ้น	ใช้แทน

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยืมเข้ามาใช้	เพื่อให้ศัพท์บัญญัตินั้นถูกต้องตามหลักภาษา	รูปค�ากะทัดรัด	 

ออกเสียงสะดวก	มีความหมายตรงตามศัพท์เดิมมีขั้นตอน	ดังนี้

กำรบัญญัติกำรบัญญัต ิ ศัพท์

หาค�าไทยมาประกอบเป็นค�าศัพท์
ท่ีมีความหมายตรงกบัความหมาย
เดมิของศพัท์ภาษาองักฤษ		

เช่น

หากหาค�าในภาษาไทยไม่	ได้	กจ็ะ
สร้างศพัท์บัญญัตด้ิวยค�ายืมภาษา
บาล	ี-	สนัสกฤต	 แต่ต้องเป็นค�าที่
มีใช้ในภาษาไทยอยูแ่ล้ว	สามารถ
ออกเสียงได้ง่าย		

เช่น

ค�าภาษาอังกฤษไฟฟ้า	 electricity

น�้าแข็งแห้ง	 dry	ice

ค�าศัพท์บัญญัติ ค�าภาษาอังกฤษ

นิทรรศการ	 exhibition

จิตรกรรม	 painting

หากไม่สามารถบัญญัติศัพท์	โดย
วิธีการข้างต้นให้ใช้ค�าทับศัพท์
ภาษาต่างประเทศนัน้ไปก่อน		

เช่น
เนกไท	 necktie

ฟุตบอล		 football

ชวน คิด
๑.		ค�าที่มีความหมายโดยตรง	และค�าที่มีความหมายโดยนัยต่างกันอย่างไร	 จงอธิบายพร้อม

ยกตัวอย่างประกอบ

๒.	ยกตัวอย่างค�าที่มีหลายความหมายมา	๒	ตัวอย่าง	แล้วน�าค�านั้นมาแต่งประโยค

๓.	เพราะอะไรเราจึงควรใช้ค�าศัพท	์ให้ถูกต้องตามที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้

๔.	การเลือกใช้ถ้อยค�าในภาษาไทยให้ถูกต้องส่งผลดีอย่างไรต่อคู่สื่อสาร

๕.	นักเรียนสามารถน�าความรู้เกี่ยวกับการใช้ถ้อยค�าไปสร้างสรรค์สิ่งใดบ้าง

ค�าศัพท์บัญญัติ ค�าภาษาอังกฤษ

ค�าศัพท์บัญญัติ ค�าภาษาอังกฤษ
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ตัวอย่าง

	 ส�ำนวน
ส�านวน	หมายถึง	ถ้อยค�าเปรียบเทียบที่มีความหมายลึกซึ้ง	ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา	แต่มี 

ความสละสลวยและคมคาย	มักใช้จ�านวนค�าน้อยแต่กินความหมายมาก	ผู้รับสารต้องอาศัย 

การตีความจึงจะเข้าใจความหมาย

๒.๑	 ลักษณะส�ำนวนไทย
ส�านวนไทยที่ปรากฏใช้ในปัจจุบันมีลักษณะ	ดังนี้

๑)	ส�านวนที่มีเสียงสัมผัส	ส�านวนที่มีเสียงสัมผัสคล้องจอง	ทั้งสัมผัสสระ	และสัมผัสอักษร	

ท�าให้เกิดเสียงที่ไพเราะน่าฟัง	ส�านวนที่มีเสียงสัมผัสมีหลายรูปแบบ

๒)	ส�านวนที่ไม่มีเสียงสัมผัส	 ส�านวนบางส�านวนอาจมีลักษณะเป็นกลุ่มค�าหรือประโยค 

โดยไม่มีเสียงสัมผัสคล้องจองภายใน

ผักชีโรยหน้า			

การท�าความดีเพียงผิวเผิน

ชิงสุกก่อนห่าม			

ท�าสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลา

กลุม่ค�าซ้อน	

๔	ค�า 

กลุม่ค�าซ้อน	

๖	ค�า	

ข้าวเหลือเกลืออิ่ม ขิงก็ราข่าก็แรง

บ้านเมอืงทีบ่รบิรูณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร ต่างคนต่างอารมณ์ร้อน	ไม่ยอมกัน

๒

๒.๒	 แนวทางการใช้ส�านวน
ส�านวนเป็นถ้อยค�าทีม่คีวามหมายไม่ตรงตวั	มลัีกษณะเปรยีบเทยีบ	ต้องตีความเพือ่ให้ทราบ

ความหมายที่แท้จริง	ดังนั้น	จึงต้องเลือกส�านวนให้ตรงกับความหมายที่ต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจ	

เพื่อให้สื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์	

เข้าใจ	ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัท่ีมาและความหมายของส�านวนท่ีมคีวามหมายใกล้เคยีงกนั

“ช้างตายทั้งตัว	เอาใบบัวมาปิด” “น�้าลดตอผุด”

ความผดิความช่ัวทีรู่ก้นัโดยทัว่ไป	จะปิดอย่างไรกไ็ม่มดิ เมือ่หมดอ�านาจ	ความชัว่ท่ีท�าไว้ก็ปรากฏ

กบัส�านวน

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

10


	CTP ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ม.4-6
	3011015_แบบเรียนเพิ่มเติม ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ม.4-6_W

