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วฒันธรรมในการใช้ภาษา: การใช้ภาษา สุภาพ-ไม่สุภาพ* 
 
          นิชาพร   ยอดมณี 

อาจารยป์ระจ าสายวชิาภาษา คณะศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 
  “วฒันธรรม” เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติของคนเรานบัแต่เกิดจนตาย   พระยาอนุมานราชธน 
นักปราชญ์และนักการศึกษาคนส าคญัของไทย ได้กล่าวไวว้่า “วฒันธรรม” คือ ส่ิงท่ีมนุษยเ์ปล่ียนแปลง
ปรับปรุงหรือผลิตข้ึน สร้างข้ึนเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวม ถ่ายทอดกันไว ้เอาอย่างกันไว ้
รวมทั้งผลิตผลของส่วนรวมท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกนัมา ตลอดจนความรู้สึก 
ความคิดเห็น และกิริยาอาการ หรือการกระท าใดๆ ของมนุษยใ์นส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพเ์ดียวกนั และส าแดง
ออกมาไดป้รากฏเป็นศิลปะ ความเช่ือ ระเบียบประเพณี ทั้งน้ีรวมถึง “ภาษา” ดว้ย 
 
วฒันธรรมกบัภาษา 

เราอาจมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง “วฒันธรรม” กบั “ภาษา” ได้หลายลกัษณะด้วยกนั   
อาจมองในลกัษณะ “การใช้ภาษาอย่างมีวฒันธรรม” หรือ “วฒันธรรมท่ีแสดงออกในภาษา” ก็ได้ ตวัอย่าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและภาษา  เช่น   คนจีนเม่ือเวลาพบกนัจะถามว่า   “เจ๊ียะ ฮอ้ บ่วย”  แปลว่า 
ทานขา้วหรือยงั  คือทกักนัดว้ยเร่ืองกิน  เพราะเมืองจีนคนมากอาหารการกินอตัคดั เร่ืองท่ีห่วงใยกนัหรือท่ีตอ้ง
คิดถึงก่อนก็คือเร่ืองการกิน   หรือเจา้ของบา้นญ่ีปุ่น มกัจะคะย ั้นคะยอให้แขกรับประทานอาหาร เพื่อแสดง
ความตั้ งใจจะเล้ียงจริงๆ และแสดงความเต็มใจต้อนรับ  ในขณะท่ีคนอเมริกันกลับเฉยๆ กับเร่ืองการ
คะย ั้นคะยอดงักล่าว ท าให้ดูเหมือนวา่คนอเมริกนัไม่ไดห่้วงใยหรือตั้งใจเชิญให้แขกรับประทานอาหารจริง   
เป็นตน้     ส่ิงเหล่าน้ีเป็นวฒันธรรมท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากการใชภ้าษา และเป็นวฒันธรรมของแต่ละชาติ ท่ี
ท าใหค้นชาตินั้นๆ พดูประโยคอะไรหรือไม่พดูประโยคอะไร ซ่ึงแต่ละชาติก็มกัจะมีความแตกต่างกนัไป 

 
การใช้ภาษาสุภาพ-ไม่สุภาพ  

ประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีแสดงออกในภาษาหลายประการ   ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงวฒันธรรมท่ี
เก่ียวกบั ค าสุภาพ ไม่สุภาพ ซ่ึงปรากฏชดัในการใชค้  าราชาศพัท์ ซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีเป็นระเบียบแบบแผน เป็น
ตวัอยา่งการใช้ภาษาสุภาพท่ีชดัเจน   นอกจากนั้นคนไทยยงัก าหนดรายละเอียดวา่เร่ืองใด ถอ้ยค าใดท่ีควรพูด
หรือไม่ควรพูด   หยาบคายหรือสุภาพ   เป็นค าพูดอย่างข้ีขา้หรืออย่างผูดี้อีกด้วย   ซ่ึงการใช้ค  าพูดอย่างข้ีขา้
หรือผูดี้ในท่ีน้ี   ไม่ไดเ้ป็นการวดักนัดว้ยฐานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจแต่อยา่งใด   แต่วดักนัดว้ยวฒันธรรม 
วดักนัดว้ยความรู้มากกวา่ วา่อะไรควรพดู อะไรไม่ควรพดู อะไรเสียหาย อะไรไม่เสียหาย  
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ในปัจจุบนัคนไทยจะค านึงถึงการใชภ้าษาสุภาพ ไม่สุภาพนอ้ยลง   ทั้งน้ีอาจเกิดจากความไม่
สนใจ   และไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัวฒันธรรมในการใชภ้าษาไทยมากนกั   อีกทั้งอาจเกิดจากสภาพสังคมท่ี
เร่งรีบในปัจจุบนัมีส่วนท าให้คนในสังคมสนใจแต่เฉพาะสารท่ีตอ้งการส่ือเท่านั้น เพราะตอ้งการความรวดเร็ว
ในการส่ือสาร วฒันธรรมในการใชภ้าษา โดยเฉพาะการใชภ้าษาสุภาพ ไม่สุภาพ จึงถูกละเลยไป    ทั้งน้ีหาก
การใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพนั้น เกิดจากความไม่รู้หรือความสับสน เพราะไม่เคยใช้หรือไม่มีโอกาสใช้ภาษา
ดงักล่าว ผูใ้ช้ก็สามารถเรียนรู้การใช้ภาษาอย่างสุภาพต่อไปได ้  แต่การใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพ ท่ีเกิดจากเจตนา
ของผูใ้ช้ตั้งใจใช้เพราะคิดว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งนั้น เป็นส่ิงท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขและควรปรับปรุงเป็นอย่างยิ่ง   
และผูใ้ชก้็ควรจะปรับเปล่ียนทศันคติและท าความเขา้ใจภาษาให้ถูกตอ้งต่อไปดว้ย   ทั้งน้ีจะเป็นการช่วยธ ารง
ภาษาไทยอนัดีงามไวไ้ดท้างหน่ึง 

 
ตัวอย่างการใช้ภาษาสุภาพ-ไม่สุภาพ 

การใชภ้าษาท่ีไม่สุภาพนั้น เราอาจเรียกไดว้า่เป็น “มลพิษทางภาษา” เป็นมลพิษอยา่งหน่ึงท่ี
ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง แต่ไดส่้งผลกระทบต่อจิตใจของคนไทยอยูทุ่กวนัน้ี   มลพิษทางภาษาน้ี
ปรากฏอยูท่ ัว่ไปตามท่ีสาธารณะ เช่น ค าด่า ค  าหยาบ ค าทา้ทายท่ีบรรดามือท่ีชัว่ชา้ของสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
เขียนตามท่ีสาธารณะบา้ง ร้ัวบ้าน ประตูบา้นของผูอ่ื้นบา้ง   เป็นทั้งการประจานตวัเองและท าให้บ้านเมือง
สกปรกทัว่ไปหมด นอกจากน้ียงัท าร้ายจิตวิญญาณของลูกหลานไทยอีกด้วย    มลพิษทางภาษามีมากมาย 
สามารถแบ่งไดเ้ป็นประเภทต่างๆ ตามแหล่งท่ีพบการใชภ้าษาไม่สุภาพ ดงัน้ี 

๑. สถานที่สาธารณะต่างๆ   อยา่งจารึกของบรรดานกัเรียนนกัศึกษาท่ีจารึกไวต้ามร้ัวบา้น และ
สถานท่ีราชการ ตลอดจนตูโ้ทรศพัท์สาธารณะและท่ีอ่ืนๆ อนัพอจะขีดเขียนหรือพ่นเป็นตวัหนงัสือได ้  โดย
ส่วนมากผูใ้ชภ้าษามกักล่าววา่ โรงเรียนน้ีเป็นพ่อโรงเรียนนั้น โรงเรียนโนน้เป็นพวกสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีคนไทย
รังเกียจ เป็นตน้   นอกจากน้ีตามทอ้งถนนยงัพบวรรณกรรมประเภทหน่ึง เรียกวา่ “วรรณกรรมรถบรรทุก” คือ 
ถ้อยค าท่ีเขียนไวต้ามส่วนต่างๆ ของรถบรรทุก  ซ่ึงมีทั้ งการใช้ภาษาท่ีดี อย่างคติต่างๆ เช่น  “สุขใจแต่ไร้
เกียรติ” “ขบัชา้ถึงท่ีหมาย ขบัไวถึงป่าชา้”  “เงินจางนางจร”  เป็นตน้ และก็มีขอ้ความเป็นจ านวนมากเช่นกนัท่ี
เป็นการใช้ภาษาไม่สุภาพ เช่น การใช้ค  าแสดงอารมณ์ฉุนเฉียว เช่น “ตามล่าอีตอแหล” “แซงไม่ว่า ปาดหน้า
โดนเหยียบ” หรือการใชค้  าลามกต่างๆ อยา่งเบาท่ีสุด เช่น “อยา่จูบตูดหนู” เป็นตน้   ค  าหยาบค าลามกดงักล่าว
ไม่ใช่แต่ถูกปล่อยปละละเลยให้เขียนข้ึนเท่านั้น ยงัปล่อยให้เผยแพร่ตามเส้นทางท่ีรถวิ่งทัว่ทั้งประเทศไทยอีก
ดว้ย นบัเป็นระบบการสอนทางไกลแบบหน่ึงก็วา่ได ้  นอกจากน้ีตามโรงภาพยนตร์ชั้นสอง ก็มกัจะไดเ้ห็นช่ือ
ภาพยนตร์หรือค าโฆษณาท่ีอาจท าให้วยัรุ่นเสียคนได ้เช่น “ระเริงเรียน ระเริงรัก ฉายวนัน้ี ควบกบั ไฟสวาท
สาวใหญ่”  “ทีเด็ดรสสวาท” เป็นตน้  

๒. หนังสือการ์ตูน  หนงัสือการ์ตูนเป็นแหล่งท่ีเด็กและวยัรุ่นรู้จกัเป็นอยา่งดี หนงัสือเหล่าน้ี
จ  านวนไม่นอ้ยท่ีมีทั้งภาพและค าบรรยายท่ีลามกอนาจารเต็มขั้น   ผูป้กครองบางคนอาจคิดวา่เป็นเด็กเพียงแต่
อ่านการ์ตูน แต่ไม่อาจรู้เลยวา่การ์ตูนหลายเร่ืองท่ีลูกติดนั้นเต็มไปดว้ยค าด่า ค  าบรรยายเร่ืองเพศอยา่งหยาบๆ 
จนเด็กเหล่านั้ นน ามาเลียนแบบพูดค าหยาบ พูดค าลามกตามกันท่ีโรงเรียน และเลยมาพูดท่ีบ้านด้วย   
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นอกจากน้ียงัมีหนงัสือประเภททะล่ึงทะเลน้ท่ีวางขายอยูบ่นแผงหนงัสือทัว่ไปเช่นกนัท่ีท าให้เยาวชนน าภาษา
ไม่สุภาพเหล่าน้ีไปใช้ เช่น “คุณตะกวนไช กรามใหญ่ จะเดินทางไปตีหมอ้ท่ีโรงแรม ๘๐๐ เยน็น้ี... หายแลว้ 
คุณนายชูวบั ขยบัรู หลงัจากท่ีนอนป่วยมานาน...” เป็นตน้   หนงัสือเหล่าน้ีจะเป็นตวัสอนและแพร่ค าพดูท่ีไม่ดี
ให้แก่เด็กๆ ได ้  เม่ือเด็กไดพู้ดกนัจนชินปาก ฟังกนัจนชินหูแลว้ ก็ไม่รู้สึกวา่เสียหาย   บา้นเมืองหรือโรงเรียน
จะอบรมอยา่งไรก็จะไม่ไดผ้ล 
  ๓. โทรทัศน์ โทรทศัน์เป็นแหล่งมลพิษทางภาษาอีกแหล่งหน่ึง เม่ือก่อนมกัพบอยูใ่นโฆษณา 
เช่น โฆษณาน ้ายาเติมหมอ้น ้ ารถยนตว์า่ “ใชแ้ลว้หมอ้น ้ าของหนูเยน้เยน็”   โฆษณาขายตูเ้ยน็ท่ีแถมผา้ขนหนู มี
ผูห้ญิงนุ่งผา้ขนหนูออกมาโฆษณาว่า “หนูแถมหมดเน้ือหมดตวัเลยค่ะ” เป็นตน้   ถ้านักโฆษณายงัไม่เลิก
โฆษณาแบบมีพิษเช่นน้ีแลว้ ก็ควรท่ีจะตอ้งมีผูค้วบคุมอย่างเขม้งวดดว้ย  นอกจากน้ีละครโทรทศัน์ เร่ืองท่ีมี
การกล่าวค าหยาบคายหรือท่ีเรียกกนัวา่ “ด่าแหลก” นั้น ก็เป็นแหล่งมลพิษทางภาษาอีกแหล่งหน่ึง ท่ีเป็นแหล่ง
เผยแพร่ภาษาไม่สุภาพไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพเช่นกนั   แมแ้ต่รายการโทรทศัน์ก็เกิดมลพิษทางภาษา
ข้ึนได ้  มกัเป็นการใชค้  าผดิซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากการใชค้  าจนติดหรือเพื่อสร้างความเร้าใจ หรือความแปลกใหม่ 
เช่น ในรายการโทรทศัน์รายการหน่ึงผูด้  าเนินรายการตอ้งการให้อาจารยม์หาวิทยาลัย ๔ คน ตอบปัญหา
เดียวกนั ผูด้  าเนินรายการไดใ้ชค้  าพดูวา่ “ต่อไปน้ีผมจะตอ้งข่มขืนอาจารยท์ั้ง ๔ ท่าน ใหต้อบปัญหาขอ้น้ีใหไ้ด”้ 
การใช้ค  า “ข่มขืน” หรือแมแ้ต่ค าว่า “บงัคบั” ถือเป็นการใช้ค  าท่ีผิดมารยาทอยา่งมาก ฟังแลว้เหมือนจะมีการ
ข่มขืนกนัจริงๆ   การลดมลพิษทางภาษาลกัษณะเช่นน้ี นอกจากผูด้  าเนินรายการจะพิจารณาเปล่ียนแปลงแกไ้ข
การใชภ้าษาของตนแลว้ ผูป้กครองท่ีดูรายการอยูก่็ควรแนะน าการใชภ้าษาดงักล่าวให้แก่เด็กๆ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งดว้ย  

๔. หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะพาดหวัข่าวหนงัสือพิมพ ์  การพาดหวัข่าวนั้นมีขอ้จ ากดัเร่ืองเน้ือ
ท่ี และการท่ีตอ้งสร้างความน่าสนใจแก่ผูอ่้านก็จริง เช่น มีการตดัค า มีการใช้ภาษาสแลง เช่น “ฝ่ายคา้นอดั
รัฐบาลยบั” “ชวนโยนระเบิดบรรหาร” “ดนัสุชาติ...” เป็นตน้   แต่มกัปรากฏการใชค้  าพูดโกหกและค าหยาบ 
ซ่ึงเป็นการใชภ้าษาท่ีไม่สุภาพ ขดัจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพหนงัสือพิมพแ์ละท าลายศกัด์ิศรีของหนงัสือพิมพอ์ยู่
ดว้ยเสมอ เช่น เพียงแต่พบรอยเสือใกลห้มู่บา้นก็พาดหวัวา่ “เสือโคร่งบุกหมู่บา้น”   หรือมีการใชค้  าหยาบ เช่น
พาดหวัข่าวเก่ียวกบัการแข่งขนัฟุตบอลโลกวา่ “หมูเตะสก็อตกระโปรงแหก” ข่าวการเมือง เช่น “ถีบหัวปชป. 
ไล่ออกจากรัฐบาล” เป็นตน้   การใช้ค  าว่า “แหก” และ “ถีบ” ในบริบทดังกล่าวแมจ้ะเป็นการใช้ค  าท่ีสร้าง
ความสนใจ แปลก และท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกไดแ้ต่ก็ถือว่าเป็นการใชค้  าไม่สุภาพ    จากลกัษณะการใช้
ภาษาเช่นน้ีจึงน่าจะเป็นตวัอย่างในการพิจารณาเพื่อตั้งขอ้สังเกตไดว้่า ภาษาส่ือมวลชนนั้น เราจะยอมรับให้
แปลก หรือให้อารมณ์อยา่งไม่มีขีดจ ากดัโดยถือวา่เป็นความสร้างสรรคดี์หรือไม่ หรือน่าจะมีกฎเกณฑ์กนับา้ง
วา่อยา่งไรสร้างสรรค ์อยา่งไรไม่สร้างสรรค ์
  ๕. การพูดจาในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับการกล่าวชม    ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีค าใช้เป็น
จ านวนมาก   เม่ือเราตอ้งการกล่าวช่ืนชมใคร เราก็มกัจะสรรหาถอ้ยค าท่ีมีความหมายไปในทางบวก ซ่ึงเป็น
ถอ้ยค าท่ีดีท่ีคิดวา่จะท าใหผู้ฟั้งพอใจได ้  แต่ในบางคร้ังกลบัพบวา่ถอ้ยค าดงักล่าวก็อาจท าใหผู้ฟั้งรู้สึกไม่พอใจ
ไดเ้ช่นกนั หากเป็นการใช้ท่ีไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกบุคคลหรือสถานท่ี นบัเป็นการใช้ภาษาไม่สุภาพประการ
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หน่ึง   ตัวอย่างเช่น   ผูใ้หญ่คราวพ่อชมเด็กสาวคราวลูกว่า สวย ขาว เนียน แม้ค  าดังกล่าวจะเป็นค าท่ีมี
ความหมายไปในทางท่ีดีก็ตาม แต่นบัวา่การใชภ้าษาในสถานการณ์เช่นน้ีเป็นการใชท่ี้ไม่เหมาะสม เพราะการ
พูดจาเร่ืองเก่ียวกบัร่างกายหรืออวยัวะต่างๆ ของผูห้ญิงไทยนั้นถือเป็นการละลาบละลว้ง จากค าชมว่า สวย 
ขาว เนียน จึงอาจถูกผูฟั้งตีความเอาวา่เป็นการจอ้งมองส ารวจดูผวิพรรณ ซ่ึงยอ่มจะแฝงความปรารถนาทางเพศ
ไวด้ว้ย ผูฟั้งอาจไม่พอใจได ้  และยิง่เป็นค าพดูของผูใ้หญ่ดว้ยแลว้ก็อาจจะท าใหผู้ฟั้งดูหม่ินผูพู้ด ผูใ้หญ่คนนั้น
อาจ “ถูกเด็กถอนหงอก” ได ้  จะเห็นไดว้า่ค  าพูดท่ีเราพูดกนันั้นมกัจะแฝงวฒันธรรมของชาติไว ้   ความหมาย
ของค าถา้เปิดตามพจนานุกรมอาจจะมีไม่มากนัก แต่เม่ือค านึงถึงนัยของวฒันธรรมแลว้ จะพบความหมาย
ลึกซ้ึงท่ีซ่อนเร้นอยูอี่กมากมาย 
 
ข้อสังเกตเกีย่วกบัวฒันธรรมไทยในการใช้ภาษาบางประการ 
  ๑. ธรรมเนียมไทยถือว่าผูใ้หญ่ล้อเล่นหรือให้ความสนิทสนมกบัเด็กนับเป็นการให้ความ
เมตตา   ถา้เด็กถือเอาความเมตตานั้นเป็นโอกาสให้พูดลอ้ผูใ้หญ่เล่น   แมจ้ะดว้ยความรัก ท่านก็ถือวา่ไม่งาม 
เป็นเร่ืองเสียมารยาท   เด็กสมยัใหม่มกัจะขาดมารยาทขอ้น้ี มกัไม่รู้จกัความพอดี ท าให้พดูล่วงเกินผูใ้หญ่ หรือ
พดูจาตีเสมอผูใ้หญ่   แมจ้ะเป็นการพดูโดยไม่ไดมี้เจตนาร้ายก็ตาม  
  ๒. ธรรมเนียมไทยนั้น ผูใ้หญ่ท่ีดีท่านยอ่มรู้ตวัวา่ท่านท าอะไรดีหรือไม่ ท่านแกไ้ขตวัเองได ้  
ไม่ใช่หนา้ท่ีผูน้อ้ยท่ีจะต าหนิ ยิง่เป็นผูใ้หญ่ของบา้นเมืองถา้ท่านท าอะไรผดิ ผลงานจะเป็นตวัต าหนิท่านเอง 
  ๓. วฒันธรรมไทยนั้นถือวา่ส่ิงท่ีไม่งาม ส่ิงท่ีน่ารังเกียจไม่ควรน ามาแสดง   การน าส่ิงท่ีไม่ดี
ของผูอ่ื้นออกมาแสดงนั้น ถือเป็นการประจานผูอ่ื้น เป็นเร่ืองเสียมารยาทอยา่งยิง่ 
  ๔. การค านึงถึงการใชภ้าษาให้สุภาพนั้น บางคร้ังท าให้เกิดความฟุ่มเฟือยข้ึน มกัเป็นการใช้
ค  ามากแต่กินความนอ้ย   ทั้งน้ีเพราะความพยายามสุภาพ และแสดงความเกรงใจจนท าให้ลืมเน้ือหาท่ีตอ้งการ
ส่ือสารไป เช่นตวัอยา่งการเขียนขอ้ความบอกอาจารยข์องนกัศึกษาท่ีกล่าววา่ “ดิฉนัมากราบรบกวนอาจารย ์จะ
รบกวนถามเร่ือง... ถ้าจะมากราบเรียนอีก อาจารยจ์ะสะดวกวนัไหน โปรดกรุณาเขียนวนัท่ีให้ทราบด้วย 
ขอบพระคุณค่ะ” เป็นตน้   ในการเขียนนั้นควรเขียนให้กระชบั ตรงไปตรงมาไม่เยิ่นเยอ้ และไดส้าระส าคญั  
ทั้งไม่ควรใชภ้าษาท่ีผดิธรรมเนียมหรือวฒันธรรมไทยดว้ย  
 ภาษาจึงไม่ใช่แค่เพียงส่ือท่ีท าหน้าท่ีล าเลียงสารหรือขอ้มูลไปยงัผูรั้บสารเท่านั้น ภาษายงัสะทอ้น
วฒันธรรมของผูส่้งสารออกมาด้วย   แม้สารจะถูกต้องชัดเจนแต่หากขาดความสุภาพความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ บุคคล หรือเวลาแลว้ การส่ือสารนั้นก็สัมฤทธ์ิผลไดย้าก  ดงันั้นลองนึกทบทวนสักนิดวา่เราไดใ้ช้
ภาษาสุภาพหรือยงั หากยงัควรปรับเปล่ียนทศันคติและท าความเขา้ใจภาษาให้ถูกตอ้ง ไม่เช่นนั้นท่านอาจเป็น
คนหน่ึงท่ีเพิ่ม “มลพิษทางภาษา” ใหก้บัสังคมและลูกหลานไทยก็เป็นได ้
 
 
* หมายเหตุ   สรุปความและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากบทความเร่ือง “ชมอย่างข้ีข้า ด่าอย่างผู้ดี”   “ เขาจะ
ข่มขืนกันทางทีวี”   “มลพิษทางภาษา”   “ใช้ภาษาอย่าลืมวัฒนธรรมไทย ”  จากหนังสือวิพากษ์การใช้
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ภาษาไทย  ของ ศาสตราจารย์ ปรีชา ช้างขวญัยืน  และ บทความเร่ือง “ฟุ่มเฟือยอย่างสุภาพ”  จากหนังสือ
หนงัสือชุดความรู้ภาษาไทย อนัดบัท่ี ๑๗ สมพร จารุนฎั สถาบนัภาษาไทย  กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
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