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การใชภาษาท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการใชคํานามหรือวลีท่ีเปนรูปธรรม (concrete nouns or phrases) 

แทนการใชคํานามหรือวลีท่ีเปนนามธรรม (abstract nouns or phrases) การใชคําท่ีรัดกุมและมีความหมาย
เฉพาะเจาะจงแทนการใชคําท่ีมีความหมายคลุมเครือและอาจตีความหมายไดหลายอยาง และการใชคําหรือ
วลีท่ีส้ัน งาย และมีความหมายตรงกับความหมายแทจริงท่ีตองการแทนใชคําหรือวลีท่ีเปนภาษาเฉพาะแวด
วงวิชาการ/วิชาชีพท่ีหรูหราและเขาใจยาก 
 
 

 
 
 
 
คํานามหรือวลีท่ีเปนนามธรรมจะหมายถึงความคิด แนวคิด คุณสมบัติ หรือภาวะจิตใจ ซ่ึงยากตอ

การแสดงออกหรือส่ือความ ดังนั้น หากใชคํานามหรือวลีท่ีเปนนามธรรมอยางไมระมัดระวัง อาจสงผลให
ไมสามารถส่ือความตามท่ีตองการไดอยางแทจริงและผูรับหนังสือตองใชความพยายามอยางมากในการทํา
ความเขาใจหรือตีความ ดังตัวอยางตอไปนี้ท่ีนําเสนอเปรียบเทียบระหวางการใชคํานามท่ีเปนนามธรรมท่ี
ควรหลีกเล่ียง (คําท่ีพิมพเปนตัวเขม) และการใชคํานามท่ีเปนรูปธรรมท่ีพึงกระทําเพ่ือความชัดเจนมากขึ้น 
(The Collins Good Writing Guide, 2005) 
 

 Poor    Better  
the major aspect of the campaign the important part of the plan 
he adopted a menacing attitude he looked menacing 
supplies will be subject to limited availability supplies will be limited/scarce 
she worked on a part-time basis 
คําวา basis สามารถใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
และชัดเจนเม่ือใชในความหมายท่ีแทจริงของคํา
วา basis คือ a foundation, a beginning หรือ 
main ingredient ดังในขอความ the general 
marshalled his troops on the basis of the spy’s 
information หรือ the basis of their romance was 
a shared love of music 

she worked part-time 
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การใชคํานามหรือวลีที่เปนรูปธรรม (concrete nouns or phrases) 
พยายามหลีกเลี่ยงคํานามหรือวลีที่เปนนามธรรม (abstract nouns or phrases) 
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Iraq has a chemical warfare 
capability/capacity 

Iraq has chemical weapons 
 

a cessation of hostilities was hoped for it was hoped hostilities would end/cease/stop 
the parcel was of a suspect character the parcel was suspect 
she displayed a high degree of restraint she showed great restraint 
they had no plans of any description they had no plans 
he questioned the desirability of the proposals he asked whether the proposals were desirable 
there was a rebel element in the village there were rebels in the village 
the government’s expectation was for an 
optimistic outcome 

the government expected an optimistic 
outcome 

do not forget the unemployment factor do not forget unemployment  
the general level of conduct was satisfactory generally, conduct was satisfactory 
he drove in a reckless manner he drove recklessly 
they made arrangements of a temporary nature they made temporary arrangements 
the automatic doors were not in operation the automatic doors were not working 
there was enthusiastic participation on the part 
of the members 

the members took part enthusiastically 

please let me know about the present state of 
the situation 

please let me know how things are/stand 

 
 

 


