
  
1 

 
  

 
การเขียนท่ีตรงประเด็น โดยใชคําหรือวลีท่ีส้ัน กระชับ และกะทัดรัด สามารถทําใหอานแลวเขาใจ

ไดงายขึ้น ไมเกิดความสับสนจากขอความท่ียาวและเยิ่นเยอ อยางไรก็ดี ตองระมัดระวังมิใหเปนขอความท่ี
เถรตรงหรือขวานผาซากจนไมเหมาะสม เพราะบอยครั้งการเขียนแบบออมคอมดวยขอความท่ียาวและ
ขอความเกริ่นนําหรืออารัมภบทนั้น ก็มีจุดประสงคเพ่ือใหฟงดูเปนทางการ นุมนวล และสุภาพมากขึ้น 
ดังนั้นในการเขียนอยางมีประสิทธิผลนั้น จําเปนตองพิจารณาบริบทและความเหมาะสมกับโอกาสและ
สถานการณเปนปจจัยประกอบดวย 

 
                     
 
เชน แทนท่ีจะใชวลีท่ีเยิ่นเยอ apart from the fact that ก็ควรใชคําวา but หรือ except เพียงคําเดียว 

เพราะมีความหมายเดียวกัน แตส้ัน กระชับ และกะทัดรัดมากกวา 
ตัวอยางคําหรือวลีท่ียาวและออมคอม (circumlocution) ซ่ึงสามารถทําใหส้ัน กระชับ และกะทัดรัด

ไดดวยคําเพียงคําเดียวหรือวลีส้ันๆ แตสามารถคงความหมายเดิมไวได (The Collins Good Writing Guide, 
2005: 452-454) มีดังนี้ 

 Poor   Better  
apart from the fact that but, except 
as a consequence of because (of) 
as yet yet 
at the time of writing now, at present 
at this moment, at this point in time now, at present 
avail ourselves of the privilege accept 
  
be of the opinion that  think, believe 
because of the fact that because (of) 
beg to differ disagree 
by means of by 
by virtue of the fact that because (of) 
  
consequent upon because (of)  

บทที่ 11  การใชภาษาที่สั้น กระชับ กะทัดรัด 

การใชคําหรือวลีสั้นๆ แทนคําหรือวลีที่ยาวและเยิ่นเยอ 
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 Poor   Better  
consonant with agreeing, matching 
could hardly be less propitious is bad/unfortunate/unpromising 
  
due to the fact that because (of) 
during such time as while 
during the course of during 
  
except for the fact that except, but  
  
few in number few 
for the reason that, for the very good reason 
that 

because (of) 

  
give up on (it) give up 
go in to bat for defend, help, represent 
  
in accordance with under, according to, following 
in addition to which besides  
in a majority of cases usually 
in all probability probably 
in anticipation of  expecting 
inasmuch as  since 
in association with with 
in close proximity to near 
in connection with about 
in consequence of because (of) 
in contradistinction to compared to, compared with 
in excess of over, more than 
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 Poor   Better  
in isolation alone 
in less than no time soon, quickly 
in many cases/instances often 
in more than one instance more than once 
in order to to 
in respect of about, concerning 
in spite of the fact that although, even though 
in the absence of without 
in the amount of for 
in the event that if 
in the light of the fact that because (of) 
in the near future soon 
in the neighbourhood of, in the vicinity of near, about 
in the recent past recently 
in view of, in view of the fact that because (of) 
irrespective of the fact that although 
  
large in size/stature large, big  
  
make a recommendation that recommend that   
  
nothing if not very 
notwithstanding the fact that even if 
  
of a delicate nature/character delicate 
of a high order high, great, considerable 
of the opinion that think, believe 
on account of the fact that  because (of) 
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 Poor   Better  
on a temporary basis temporary, temporarily 
on the grounds that because (of) 
on the part of by 
owing to the fact that because (of) 
  
pink, purple, puce, etc. in colour pink, purple, puce, etc.  
prior to before 
provide a contribution to contribute to, help 
  
regardless of the fact that although   
  
subsequent to after   
  
there can be little doubt that no doubt, clearly 
there is a possibility that possibly, perhaps 
to the best of my knowledge and belief as far as I know, I believe 
  
until such time as until 
  
with a view to to 
with reference to about 
with regard to about 
with respect to about, concerning 
with the exception of  except 
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เชน แทนท่ีจะใชสํานวน free gift ก็ควรใชคําวา gift เพียงคําเดียว เพราะคําวา gift หมายถึง ของขวัญ

หรือส่ิงท่ีใหดวยความสมัครใจหรือเปนอภินันทนาการ จึงเปนส่ิงท่ีไมเสียคาใชจายอยูแลว หรือ แทนท่ีจะใช
สํานวน funeral obsequies ก็ควรใช obsequies เพียงคําเดียว เพราะคําวา obsequies หมายถึง พิธีฌาปนกิจศพ
หรือพิธีฝงศพ (funeral rites) อยูแลว 

ตัวอยางวลีหรือสํานวนท่ีใชคําซํ้าท่ีมีความหมายเดียวกันโดยไมจําเปน (tautology) (The Collins 
Good Writing Guide, 2005: 455-457) และมักเปนสํานวนท่ีใชพูดกันจนติดปาก ซ่ึงสามารถทําใหส้ัน 
กระชับ และกะทัดรัดไดดวยการตัดสวนขยายออกและเลือกใชคําหลัก (ซ่ึงในท่ีนี้ไดทําเปนอักษรตัวเขมไว) 
เพียงคําเดียวเทานั้น มีดังนี้ 

 Poor   Poor   Poor  
absolute certainty actual/true facts added bonus/extra 
adequate/sufficient enough a downward plunge advance warning 
appear on the scene attach together audible click 
   
burn down, burnt up   
   
circle round/around collaborate together connect together 
consensus of opinion couple together crisis situation 
   
divide it up, divide off   
   
each and everyone early beginnings enclosed herewith 
enclosed herein end result  
   
file away final completion final upshot 
follow after forward planning free gift 
funeral obsequies future prospects  
   

การใชคําหรือวลีสั้นๆ แทนวลีหรือสํานวนที่ใชคําซํ้าที่มีความหมายเดียวกันโดยไมจําเปน 
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 Poor   Poor   Poor  
gather together general consensus grateful thanks 
   
have got hoist up hurry up 
   
important essentials in between inside of  
indirect allusion I saw it with my own eyes  
   
join together joint cooperation just recently 
   
lend out link together lonely isolation 
   
meet together merge together mix together 
mix things together more preferable mutual cooperation 
   
necessary requisite new beginner new beginning 
new creation new innovation new invention 
   
original source other alternative outside of  
over with (for ended, finished)   
   
pair of twins past history penetrate into 
personal friend polish up proceed onward 
   
raze to the ground really excellent recall back 
reduce down refer back relic of the past 
renew again repeat again revert back 
rise up   
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 Poor   Poor   Poor  
   
safe haven seldom ever set a new world record 
settle up sink down still continue 
sufficient enough swallow down  
   
totally complete totally finished tiny little child 
   
quite/absolutely unique unexpected surprise unite together 
unjustly persecuted usual habit  
   
very pregnant viable alternative  
   
warm 75 degrees whether or not widow woman 
   

 
 


