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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอน  “หลักภาษาส าหรับครูภาษาไทย” เล่มนี้  จัดท าขึ้น เพ่ือ
ประกอบการสอนวิชา หลักภาษาส าหรับครูภาษาไทย (TH02102) ซึ่งเป็นวิชาบังคับของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิชาหลักภาษาไทยถือเป็น
วิชาแนวไวยากรณ์ที่มีเนื้อหาค่อนข้างมากและยากส าหรับนักศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการเรียน
รายวิชาดังกล่าว ผู้จัดท าจึงพยายามรวบรวมเนื้อหาและตัวอย่างประกอบเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการ
วิเคราะห์ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้จัดท ายึดต าราหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสารเป็นหลัก
ในการวิเคราะห์ โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องเสียง พยางค์ ค า วลี  และประโยค ตลอดจนหลักการอ่านและ
เขียนค าไทย เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของการวิเคราะห์ภาษาไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณเจ้าของต าราและหนังสือทุกท่านที่ผู้จัดท าใช้ในการค้นคว้าและเรียบ
เรียง ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ด้านหลักภาษาไทยให้แก่ผู้จัดท า จนสามารถท าให้
ผู้จัดท าสามารถเขียนเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ส าเร็จลงได้ 
 

           

  

         โศรยา  วิมลสถิตพงษ์ 
              ตุลาคม 2557
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาหลักภาษาส าหรับครูภาษาไทย 

 

รหัสวิชา  TH02102 

รายวิชา   หลักภาษาส าหรับครูภาษาไทย                 3(3-0-6) 
   (Grammar for Thai Language Teachers)    

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของหลักภาษาไทย ลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง 
พยางค์ ค า วลี  และประโยค ตลอดจนหลักการอ่านและเขียนค าไทย และสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย 

  

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 1. อธิบายความหมายและขอบข่ายของหลักภาษาไทยได้ 
 2. สามารถวิเคราะห์ภาษาไทยทั้งทางด้านเสียง พยางค์ ค า วลี ประโยค  

 3. สามารถอ่านและเขียนค าไทยได้ถูกต้องตามหลัก 

 4. สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา 
 

เนื้อหา 
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา    6 ชั่วโมง 
 ความหมายของภาษา 
 ก าเนิดภาษา 
 การจ าแนกภาษา 
 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 ขอบข่ายของวิชาหลักภาษาไทย 
 ค าถามท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 2 เสียงในภาษาไทย    9 ชั่วโมง 
 สระ  
 พยัญชนะ 

 มาตรา 
 ค าเป็นค าตาย 
 วรรณยุกต์ 
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 อักษรประสม 
 ตัวการันต์ 
 วิธีประสมอักษร 

 ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
บทที่ 3 ค าในภาษาไทย      9 ชั่วโมง 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับค า 

 ชนิดของค าในภาษาไทย  
 การสร้างค าในภาษาไทย  
 ค าถามท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 

 
บทที่ 4 วลแีละประโยคในภาษาไทย     9 ชั่วโมง 
 วลี 
 ประโยค 
 ค าถามท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
 
บทที่ 5 การอ่านค าภาษาไทย     6 ชั่วโมง 
 การอ่านแบบเรียงพยางค์ 
 การอ่านเป็นเสียงสระ –อ 
 การอ่านพยางค์ที่มีตัว ฑ 
 การอ่านค าที่มีตัว ฤ 
 การอ่านค าที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว 
 การอ่านอักษรน า 
 การอ่านเลียนแบบอักษรน า 
 การอ่านค าแผลง 
 การอ่านพยางค์ท่ีมี รร (ร หัน) 
 การอ่านพยางค์ท่ีมีพยัญชนะหรือสระไม่ออกเสียง 
 การอ่านค าพิเศษ 
 การอ่านเครื่องหมาย 
 การอ่านตัวเลข 

 ค าถามท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 6 การเขียนค าภาษาไทย     6 ชั่วโมง 
 การใช้สระในการเขียนค าภาษาไทย 
 การใช้พยัญชนะในการเขียนค าภาษาไทย 
 การใช้วรรณยุกต์ในการเขียนค าภาษาไทย 
 การเขียนค าพิเศษ 
 การใช้เครื่องหมายประกอบค า 

 ค าถามท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

 1. บรรยายประกอบ power point ในชั้นเรียน 
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

 3. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
 4. แบบฝึกหัด 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

 การวัดผล  
     1. คะแนนระหว่างภาคเรียน    60% 
  1.1 กิจกรรม / แบบฝึกหัด  10% 
  1.2 การเข้าชั้นเรียน   10% 

  1.3 สอบย่อย   10% 
  1.4 สอบกลางภาค   30% 
     2. คะแนนสอบปลายภาค    40% 
 

 การประเมินผล  
  คะแนน  80 - 100   ระดับผลการเรียน  A 
  คะแนน  75 - 79   ระดับผลการเรียน  B+ 
  คะแนน  70 - 74   ระดับผลการเรียน  B 
  คะแนน  65 - 69   ระดับผลการเรียน  C+ 
  คะแนน  60 - 64   ระดับผลการเรียน  C 
  คะแนน  55 - 59   ระดับผลการเรียน  D+ 
  คะแนน  50 - 54   ระดับผลการเรียน  D 
  คะแนน  0 - 49   ระดับผลการเรียน  F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา 
 

เวลาเรียน  6 ชั่วโมง 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 1. ความหมายของภาษา 
 2. ก าเนิดภาษา 
 3. การจ าแนกภาษา 
 4. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 

 5. ขอบข่ายของวิชาหลักภาษาไทย 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. สามารถบอกความหมายและการก าเนิดภาษาได้ 
 2. สามารถอธิบายวิธีการจ าแนกภาษาได้ 
 3. สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะและขอบข่ายของหลักภาษาไทยได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. อธิบายภาพรวมรายวิชาและก าหนดข้อตกลงภายในชั้นเรียน 

 2. บรรยายประกอบ power point  

 3. นักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 4. ตอบค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. power point “บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา” 

 2. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
 3. เอกสารประกอบการสอน 
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การวัดผลและการประเมินผล 
 1. ตรวจค าถามท้ายบท 

 2. สังเกตพฤติกรรม 

 3. การตอบค าถามของนักศึกษา 
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บทท่ี 1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา 
 ภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของมนุษย์ในการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ทุก
ยุคทุกสมัยต่างต้องอาศัยภาษาในทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ดังนั้นภาษาจึงมีความส าคัญ
กับมนุษย์เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในแต่ละสังคมจะมีภาษาที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ท าให้มนุษย์
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขคือ ความเข้าใจ ซึ่งล้วนต้องอาศัย  “ภาษา” ทั้งสิ้น 
ดังนั้นในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเนื้อหาในบท
ต่อๆ ไป 

 

ความหมายของภาษา 
  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 868) ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า
“ภาษา” ว่าหมายถึง “ถ้อยค าที่ใช้พูดหรือเขียนเพ่ือสื่อความหมายของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น 
ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพ่ือสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; 

เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการท่ีสื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ”  
 

 ก าชัย ทองหล่อ (2550: 1) ได้ให้ค านิยามของภาษาไว้ว่า เครื่องสื่อความหมายระหว่าง
มนุษย์ให้ก าหนดรู้ความประสงค์ของกันและกันได้ โดยมีระเบียบค าหรือจังหวะเสียงเป็นเครื่องก าหนด 
 

 กาญจนา นาคสกุล (2551: 6-8) ได้ให้นิยามของค าว่า “ภาษา” ในหลายลักษณะดังนี้ 
 1. ภาษา หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร อาจเป็นอะไรก็ได้เท่าที่มนุษย์

ก าหนดขึ้น เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น 

 2. ภาษา หมายถึง ระบบสัญลักษณ์ซึ่งมนุษย์ใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารกัน เป็นสิ่งที่ต้องมีการ
เรียนรู้กันในสังคม ตามความหมายนี้ภาษาจึงหมายถึง ค าพูด ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในสังคม
เท่านั้น 
 

 โดยสรุปค าว่า “ภาษา” หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสาร สื่อความหมาย ความคิด
หรือความรู้สึกจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้ โดยอาจอยู่ในรูปของภาษาเขียน ภาษาพูด กิริยา
ท่าทาง ตลอดจนสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เป็นที่ตกลงและเข้าใจร่วมกันในสังคมนั้นๆ  
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ก าเนิดภาษา 
 

 เปรมจิต ชนะวงศ์ (2543: 5-8) ได้กล่าวไว้ว่า ก าเนิดของภาษาหรือก าเนิดค าในภาษา
เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด เนื่องมาจากภาษาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับเป็นเวลาพันปี
มาแล้ว จึงยากต่อการค้นหาหลักฐานมายืนยัน นักปราชญ์ทางภาษาบางท่านลงความเห็นว่าภาษาใน
ครั้งแรกคงเป็นภาษาใบ้ และเมื่อมนุษย์พัฒนาขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาษาให้กว้างขวางขึ้น 
นักปราชญ์ทางภาษาได้สันนิษฐานและเสนอทฤษฎีและแนวคิดหลายแนวคิด ดังนี้ 
 

 1. ทฤษฎีความเชื่อเกี่ยวกับคัมภีร์โบราณของคริสต์ศาสนา แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า 
อาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกของโลกได้ตั้งชื่อสัตว์ต่างๆ ที่เดินผ่านเขาไปเมื่อเขาอยู่ในสวนสวรรค์อิเดน 
แต่ไม่มีใครทราบว่าเมื่ออาดัมตั้งชื่อสัตว์เหล่านั้นเขาใช้ภาษาอยู่แล้วหรือเมื่อเขาเห็นสัตว์ก็เกิด
ความรู้สึกอยากเรียกชื่อแล้วก็พูดเป็นชื่อออกมา และก็ไม่สามารถสันนิษฐานได้เช่นกันว่าอาดัมใช้
ภาษาได้เพราะความสามารถพิเศษที่พระผู้เป็นเจ้าให้มาหรืออาดัมอาจจะหัดพูดนานแล้ว แต่ก็มีอีก
แนวคิดกล่าวว่า เมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมก็ได้สร้างเสียงพูดขึ้นด้วย เพ่ือว่าเมื่อพระเจ้าพูดอาดัมจะได้
ตอบได ้
 

 2. ทฤษฎีเบาเวา (Bow Wow Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าค าในภาษาเกิดจากการเลียน
เสียงสัตว์ร้อง กล่าวคือ เมื่อมนุษย์ได้ยินเสียงร้องของสัตว์ก็เลียนเสียงร้องนั้น และเรียกชื่ อสัตว์นั้นๆ 
ตามเสียงที่เลียนได้ ค าในภาษาไทยที่สันนิษฐานว่าเกิดจากแนวคิดนี้ เช่น กา กาเหว่า แกะ ตุ๊กแก 
แพะ แมว  เป็นต้น การได้ยินเสียงร้องของสัตว์นี้มนุษย์จะได้ยินแตกต่างกันออกไป ท าให้เลียนเสียงได้
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามค าที่เกิดจากแนวคิดนี้มีไม่มากนัก 
 

 3. ทฤษฎีดิงดอง (Ding Dong Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ค าในภาษาเกิดจากการเลียน
เสียงธรรมชาติ เสียงธรรมชาติหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น เสียงลมพัด 
ฟ้าร้อง เสียงน้ าตก เสียงคลื่น เสียงฝน เสียงที่เกิดจากการพังทลายของหิน เสียงวัตถุกระทบกัน หรือ
เสียงธรรมชาติอ่ืนๆ มึลเลอร์ (F.Max MÜller) ผู้คิดทฤษฎีนี้ เชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์มี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเสียงบางเสียงกับสิ่งของหรือการกระท าบางอย่างอยู่
แล้ว ดังนั้นจากเสียงธรรมชาติที่มนุษย์ได้ยิน มนุษย์ก็สามารถสร้างค าโดยการเลียนเสียงเหล่านั้นได้ 
โดยพยายามให้เสียงกับความหมายมีความสัมพันธ์กัน ค าในภาษาไทยที่สันนิษฐานว่าเกิดจากแนวคิดนี้ 
เช่น หวือ หวิด หวิว พัด อู้ ซ่า โกรก แปะ ปึง ปัง ตูม โครม ครืน เหง่งหง่าง เป็นต้น 
 

 ในเรื่องของการเลียนเสียงสัตว์ร้องและเลียนเสียงธรรมชาตินี้ เมื่อน าไปใช้เป็นค าในภาษา
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลียนเสียงให้ตรงกับเสียงนั้นเลยทีเดียว แต่อาจจะเลียนเสียงมาเพียง
บางส่วน ประกอบกับการได้ยินต่างกัน ดังนั้นค าที่มาจากเสียงเดียวกัน อาจจะเลียนเสียงผิดเพ้ียนกัน
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ไป เช่น ค าว่า “นกกระเรียน” ในภาษาไทยกลาง เป็น “นกเขียน” ในภาษาไทยถิ่นเหนือ เป็น       
“เกราญจ” ในภาษาสันสกฤต เป็น “โกญจ” ในภาษาบาลี เป็น “crane” ในภาษาอังกฤษ และเป็น 
“grue” ในภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น 
 

 การเลียนเสียงเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าเสียงไหนเลียนเสียงได้ชัดและตรงกับเสียงเดิม 
เสียงไหนไม่ตรงและไม่ชัด เนื่องจากเสียงเป็นเรื่องซับซ้อน เราอาจฟังเสียงหนึ่งเป็นอีกเสียงหนึ่งก็ได้ 
ดังนั้นคนต่างกลุ่มชนจึงฟังเสียงเดียวกันต่างกัน เช่น เสียงไก่ขัน ในภาษาไทยเป็นเสียง “เอ๊ก-อ๊ี-เอ๊ก-

เอ๊ก ในภาษาอังกฤษเป็น “ค้อก-อะ-ดูเดิล-ดู” (cock-a-doodle-doo) ในภาษาฝรั่งเศสเป็น “โกกุรี
โก” (coquerico) และในภาษาเยอรมันเป็น “คีคีรีคี” (kikiriki) ดังนั้น ค าในภาษาต่างๆ จึงไม่
เหมือนกัน ภาษาในโลกนี้จึงมีมากมายหลายภาษา 
 4. ทฤษฎีพูพู (Pooh Pooh Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ค าในภาษาส่วนหนึ่งเกิดจาก
เสียงอุทานหรือเวทนารมณ์ของมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อมนุษย์ตกอยู่ในอารมณ์บางประการ เช่น ดีใจ 
เสียใจ ตกใจ ประหลาดใจ หรือเจ็บปวดอย่างกะทันหันก็จะท าให้เปล่งเสียงออกมา เสียงที่เปล่ง
ออกมานี้ได้น ามาใช้เป็นค าพูดในภาษาส่วนหนึ่ง ตัวอย่างค าในภาษาไทย เช่น อุ๊ย โอ๊ะ ว้าย โอ้โฮ เอ๊ะ 
โอ๊ย อ้าว เป็นต้น 
 

 5. ทฤษฎีโยเฮโฮ (Yo He Ho Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าค าในภาษาส่วนหนึ่งเกิดจาก
เสียงที่เปล่งออกมาในขณะท ากิจกรรมร่วมกันในสังคม ได้แก่ การท างาน การเกร็งกล้ามเนื้อในขณะ
ยกของหนัก การเปล่งเสียงในขณะท างาน เช่น กรรมกรที่ต้องท างานหนัก ขณะท างานอาจจะเปล่ง
เสียง   ฮุย-เล-ฮุย หรือขณะพายเรือจะเปล่งเสียง ฮ้า-ไฮ้ หรือเสียงอ่ืนๆ เช่น ฮึด-ฮือ-ฮึด เป็นต้น 
 

 6. แนวคิดเกี่ยวกับภาษาเด็กทารก แนวคิดนี้เชื่อว่าค าในภาษาเกิดจากเสียงเด็กทารก 
เช่น ในภาษาไทย ค าว่า “ว้าก แว้ ว้า อ้อ แอ้ อือ ออ” เสียงอ้อแอ้ในเด็กทารกเป็นเสียงที่เกิดจากการ
ใช้อวัยวะต่างๆ ในช่องปากท าเสียง ได้แก่ ลิ้น เพดาน โดยในระยะแรกเด็กจะสามารถท าเสียงสระได้
ก่อน เนื่องจากเสียงสระเป็นเสียงก้องจึงสามารถออกเสียงได้ง่าย ต่อมาจึงออกเสียง เสียงพยัญชนะ 
การใช้อวัยวะท าเสียงพยัญชนะนั้น ส่วนใหญ่เด็กจะออกเสียงพยัญชนะที่เกิดจากการใช้ฐานกรณ์    
ริมฝีปาก คือ บ ป ผ พ ฟ ม ได้ก่อน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าค าเรียก “พ่อ แม่” ในภาษาต่างๆ แม้จะเป็น
คนละกลุ่มคนละตระกูลก็มักใช้เสียงพยัญชนะที่เกิดจากฐานกรณ์นี้ ดังตัวอย่างในตารางเช่น 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงการเปรียบเทียบค าว่า “พ่อ” และ “แม่” ในภาษาต่างๆ 
 

ภาษา พ่อ แม่ 

ไทย 

มลายู 
ทมิฬ 

จีน 

อังกฤษ 

อิตาเลียน 

ฝรั่งเศส 

เยอรมัน 

พ่อ 

ปะ-ป๊ะ 

อับปะ 

อาเป๋ 
ปาปะ 

ปาเดร 

แปร์ 
ฟาเตอร์ 

แม่ 

อะ-มะ 

อัมมะ 

อาบ๋อ 

มามะ 

มาเดร 

แมร์ 
มุตเตอร์ 

 
ที่มา (เปรมจิต ชนะวงศ์, 2543, หน้า 7)  

 

 นอกจากนั้นค าว่า หม่ า มูมมาม ก็อาจจะมาจากภาษาเด็ก เนื่องจากเป็นพฤติกรรมของ
เด็กทารก หรือค าว่า barbarian ซึ่งแปลว่า ป่าเถื่อน ก็อาจจะมาจากการออกเสียง บ๊าๆ ไม่เป็นภาษา
อย่างภาษาเด็กๆ หมายความว่าเป็นชาติพูดอย่างเด็กๆ ร้องบ๊าๆ ไม่เป็นภาษาอย่างเดียวกับเด็ก จึง
น ามาตั้งเป็นค าในภาษาว่า barbarian หรือค า baby ในภาษาอังกฤษก็มาจาก บ๊าบี๊ ที่เด็กออกเสียง 
 

 7. แนวคิดเกี่ยวกับภาษาสมองและภาษาช่องคอ แนวคิดนี้ถือว่าค าหรือภาษามาจาก
วิวัฒนาการทางสมองของมนุษย์ ภาษาเริ่มมีก าเนิดเมื่อสมองของมนุษย์พัฒนาเติบโตมีปริมาตรมากข้ึน 
และมีส่วนที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับภาษา โดยเฉพาะสมองส่วนที่ท างานเกี่ยวกับภาษาคือสมองด้านซ้าย 
และแนวคิดเกี่ยวกับภาษาช่องคอคือ ภาษาของมนุษย์เริ่มก าเนิดเมื่อวิวัฒนาการของช่องคอมีรูปร่าง
และขนาดเท่ากับช่องคอของมนุษย์ในปัจจุบัน หมายความว่าอวัยวะในช่องคออยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสมส าหรับการพูด เมื่อสมองและช่องคอมีความพอเหมาะจึงท าให้เกิดภาษาข้ึน 
 

 8. แนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดค าขึ้นใช้ ก าเนิดของค าหรือภาษาตามแนวคิดนี้ เป็นผล
มาจากความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อสังคมมนุษย์ได้วิวัฒนาการและพัฒนาให้ก้าวหน้า
ขึ้นก็เกิดความจ าเป็นต้องติดต่อเพ่ือสื่อความคิด ความต้องการ ความเข้าใจ  เสียงสัตว์ร้องเสียง
ธรรมชาติที่เคยมีอยู่ไม่เพียงพอในการใช้สื่อสารความคิด มนุษย์จึงได้ก าหนดสัญลักษณ์หรือค าส าหรับ
เป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆ ขึ้น โดยสังเกตจากรูปร่าง สี ลักษณะ ขนาด และเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยพบเคย
ใช้ นักภาษากล่าวว่ามนุษย์ก าหนดค าตั้งเป็นภาษาโดยอาศัยประสาทสัมผัส คือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย 
และใจ และก าหนดความหมายของค านั้นให้เป็นที่เข้าใจของสังคม สิ่งที่เห็นด้วยตา เช่น ใหญ่ เล็ก 
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เขียว แดง กลม สูง เป็นต้น ถ้าเป็นสิ่งที่ใช้สายตาเห็นไม่ได้ก็ใช้ความรู้สึกทางจมูก ลิ้น กาย และใจเป็น
เครื่องก าหนด เช่น หอม เหม็น เปรี้ยว หวาน ร้อน หนาว เย็น รัก ชอบ เกลียด เป็นต้น ค าที่เกิดข้ึนใน
ลักษณะเช่นนี้ หากมีผู้นิยมใช้กว้างขวางก็จะเป็นค าที่ติดอยู่ในภาษานั้นตลอดไป แต่ถ้าไม่เป็นที่นิยมก็
จะเสื่อมสูญหายไป เกิดค าใหม่ข้ึนมาแทนที่เช่นนี้เรื่อยไป 
 

 จะเห็นได้ว่า มีหลายแนวคิดทฤษฎีที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับก าเนิดของภาษาที่แตกต่างกัน
ไป แต่หากใช้เพียงแนวคิดทฤษฎีใดเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถอธิบายการก าเนิดของภาษาได้
ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากเป็นเพียงการสันนิษฐานและค าที่ เราใช้ก็มีมากมาย
หลากหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามการสันนิษฐานดังกล่าวก็ช่วยท าให้การศึกษาภาษากว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น  

 

การจ าแนกภาษา 
 

 ภาษาที่เราใช้สื่อสารกันในแต่ละสังคมทุกวันนี้มีอยู่เป็นจ านวนมากมายมหาศาล บาง
ภาษาอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่บางภาษาก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อ
ศึกษาเรื่องภาษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้ว่ามีการจ าแนกภาษาอย่างไร เพ่ือจะได้เห็นถึงความ
เหมือนและความแตกต่างของแต่ละภาษาซึ่งท าให้ทราบถึงวิวัฒนาการของภาษาด้วย ในปัจจุบันมี
วิธีการจ าแนกภาษาที่นิยมใช้กัน 2 วิธี คือ 
 

 1.  การจ าแนกตามรูปลักษณะภาษา 

      เปรมจิต ชนะวงศ์ (2543: 9-15) ได้กล่าวว่า การจ าแนกตามรูปลักษณะภาษาเป็น
การจ าแนกโดยพิจารณาลักษณะของค าในภาษาเป็นเกณฑ์ ผู้คิดการจ าแนกคือ August Schlegel คือ 
พิจารณาการประกอบค าว่าหน่วยค าในภาษาประกอบขึ้นได้อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยค า
หรือไม่ และแต่ละหน่วยสื่อความหมายอย่างไร รวมทั้งพิจารณาการสื่อความหมายของหน่วยค าด้วย 
วิธีนี้จะจ าแนกภาษาออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 

      1.1 ภาษาค าโดด (Isolative) หมายถึง ภาษาที่มีหน่วยค าคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายในหน่วยค าเพ่ือสื่อความหมาย ค าในภาษาประกอบด้วยหน่วยค าเพียงหน่วยเดียว และหน่วยค า
ในแต่ละหน่วยเป็นหน่วยค าอิสระ สามารถสื่อความหมายได้ทันที โดยไม่ต้องผูกพันกับหน่วยอื่น ภาษา
ลักษณะนี้สามารถแยกหน่วยค าในประโยคออกได้ง่าย เนื่องจากค าไม่ผูกพันกัน เช่น ภาษาไทย ค าใน
ภาษาไทยเป็นหน่วยค าอิสระหน่วยเดียว เช่น กิน ข้าว ดิน ไถ นา ปลา แม่ เป็นต้น หรือในประโยค 
“แม่กินข้าว” จะเห็นได้ว่าหน่วยค าแต่ละหน่วยในประโยคมีเสียงและรูปค าคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ใน
การสื่อความหมาย ต าแหน่งของค าจะเป็นตัวก าหนดหน้าที่ของค าและรวมไปถึงความหมายของค า 
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ดังนั้นการเรียงค าในประโยคจึงถือเป็นลักษณะส าคัญ จากประโยค “แม่กินข้าว” แม่ปรากฏหน้า
ค ากริยาในต าแหน่งประธานของประโยค ท าหน้าที่เป็นผู้กระท าคือเป็นประธาน และ “กิน” ปรากฏ
ในต าแหน่งกริยาของประโยคท าหน้าที่เป็น “กริยา” ส่วน “ข้าว” ปรากฏหลังค ากริยาท าหน้าที่เป็น
ผู้ถูกกระท าคือเป็น “กรรม” เมื่อเราต้องการสื่อความหมายให้ “แม่” เป็นผู้กระท า “แม่”ก็ต้อง
ปรากฏหน้าค ากริยา “กิน” และต้องการให้ “ข้าว” เป็นผู้ถูกกระท า “ข้าว” ก็ต้องปรากฏหลัง
ค ากริยา ถ้าการเรียงค าไม่เป็นไปตามต าแหน่งนี้  การสื่อความหมายก็ไม่เกิดขึ้นตามที่ต้องการ       
การเรียงค าของภาษาค าโดดจึงถือเป็นลักษณะส าคัญยิ่ง เพราะความหมายจะเกิดตามลักษณะการ
เรียงค า 
 

      1.2  ภาษามีวิภัตติปัจจัย (Inflective) หมายถึง ภาษาที่มีหน่วยค าไม่คงที่ เมื่อน า
ค าไปเข้าประโยคจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยค าเพ่ือสื่อความหมาย ค าในภาษาประกอบขึ้นด้วย
หน่วยค าหลายหน่วย แต่ละหน่วยเมื่อน ามาประกอบเป็นค าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียงภายใน
หน่วยค า อันเนื่องมาจากอิทธิพลของเสียงข้างเคียง ท าให้ไม่สามารถแยกหน่วยค าแต่ละหน่วยออกมา
ได้ และหน่วยค าที่ประกอบกันขึ้นเป็นค าส่วนใหญ่จะประกอบข้างหลังหน่วยค าเดิม ค าในภาษากลุ่มนี้
เป็นหน่วยค าไม่อิสระ จะผูกพันกับหน่วยค าอ่ืนๆ การประกอบค าของภาษาลักษณะนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญ  
เพราะความหมายจะเกิดขึ้นตามลักษณะการประกอบค า ภาษาที่จัดว่าเป็นภาษามีวิภัตติปัจจัย ได้แ ก่ 
ภาษาบาลี สันสกฤต กรีก ละติน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย เป็นต้น  
            ตัวอย่างในภาษาอังกฤษ เมื่ อจะน าค าไปใช้ ในประโยคก็จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปค าตามพจน์และกาล เช่น ค านาม เมื่อจะน าไปใช้จะต้องทราบก่อนว่าต้องการสื่อ 
“พจน์” อะไร หากเป็นเอกพจน์จะใช้รูปค าแบบหนึ่ง ถ้าเป็นพหูพจน์ก็จะเปลี่ยนแปลงรูปไปโดยการน า
หน่วยค า –s หรือ –es มาประกอบข้างหลังโดยมีเงื่อนไขก ากับ เช่น  
 

              เอกพจน์                พหูพจน์  

  girl   girls 

  bus   buses 

  lady   ladies 

  knife   knives 

  tooth   teeth 
 

      1.3 ภาษาค าติดต่อ (Agglutinative) หมายถึง ภาษาที่ค าในภาษาประกอบด้วย
หน่วยค าหลายหน่วยประกอบกัน โดยการน าหน่วยค าต่างๆ มาเติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือข้างหลัง
หน่วยค าเดิม ค าในภาษาจึงมีลักษณะติดต่อกัน แต่หน่วยค าเดิมและหน่วยค าเติมจะยังคงรูปหรือเสียง
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ไม่เปลี่ยนแปลง และสามารถแยกหน่วยค าออกจากกันได้ง่าย ภาษาที่จัดว่าเป็นภาษาค าติดต่อ ได้แก่ 
เขมร ชวา มลายู ทมิฬ ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ  
 

            หน่วยค าเติมจะสามารถเติมได้ทั้งหน้าค า กลางค า และหลังค า ดังนี้ 
 

  หน่วยค าเติมหน้า เรียกว่า อุปสรรค (prefix) 

  หน่วยค าเติมกลาง เรียกว่า อาคม (infix) 

  หน่วยค าเติมหลัง เรียกว่า ปัจจัย (suffix) 
 

            ตัวอย่างเช่น ค าว่า “happy” (ค าคุณศัพท์) ในภาษาอังกฤษ แปลว่า มีความสุข 
เติมหน่วยค า un ข้างหน้าเป็น unhappy แปลว่า ไม่มีความสุข หรือเติมหน่วยค า ness ข้างหลังเป็น 
happiness (ค านาม) แปลว่า ความสุข ส่วนการเติมหน่วยค ากลางค าเช่น ค าว่า “ตรวจ” ในภาษา
เขมร แปลว่า พิจาณาความเรียบร้อย เมื่อเติมหน่วยค า – ำ ตรงกลางเป็น ต ารวจ แปลว่า ผู้มีหน้าที่
รักษาความเรียบร้อย เป็นต้น 
 

      1.4 ภาษาค ามากพยางค์ (Incorporating) หมายถึง ภาษาที่มีค าหลายค าเรียงต่อ
กันเป็นค าเดียวทั้งค าหลักและค าแสดงหน้าที่ไวยากรณ์ โดยกรรมและลักษณะทางไวยากรณ์อีก
หลายๆ อย่างจะไปรวมอยู่ที่ค ากริยาและนับเป็นค าๆ เดียวกัน ดังนั้นค าในภาษาค ามากพยางค์จะมี
ลักษณะเป็นประโยคในภาษาอ่ืน ภาษาที่จัดว่าเป็นค ามากพยางค์ ได้แก่ ภาษาเม็กซิโก ภาษาเอสกิโม 
ภาษาชาวอินเดียนแดง และภาษาพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกาใต้ ตัวอย่างเช่น 

 

 ภาษาเม็กซิโก archichillachocan ที่ซึ่งคนร้องไห้เพราะน้ าตาแดง 
 ประกอบด้วย alt  น้ า 
   chichiltic  แดง 
   tlacatl  คน 

   chorea  ร้องไห้ 
 

           ในการจ าแนกภาษาตามลักษณะที่กล่าวมานี้มีสิ่งที่จะต้องพิจารณาคือ เราจะไม่
พบภาษาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว แม้จะมีลักษณะรูปภาษาที่ต่างกันจนเห็นได้ชัด    
ก็ตาม แต่ในแต่ละภาษาจะมีลักษณะรูปภาษาที่ปะปนกัน เช่น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีทั้งลักษณะ
วิภัตติปัจจัยและลักษณะค าติดต่อ เป็นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือเป็นลักษณะธรรมชาติของภาษา 
 2.  การจ าแนกภาษาตามตระกูลภาษา 

     เปรมจิต ชนะวงศ์ (2543: 16-24) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การจ าแนกภาษาตามตระกูล
ภาษา เป็นการจ าแนกโดยยึดความสัมพันธ์ของภาษาเป็นหลัก จากการจ าแนกภาษาโดยวิธีการนี้ท าให้
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เกิดภาษาตระกูลต่างๆ เป็นจ านวนมาก ตระกูลภาษาที่เกิดขึ้นจะไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติ การจ าแนกจะใช้
วิธีการเปรียบเทียบเสียงภาษาที่สันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์กันหรือสืบทอดมาจากภาษาโบราณ
เดียวกัน มีประวัติและวิวัฒนาการร่วมกันมา แล้วจึงวิเคราะห์การวิวัฒนาการของเสียงเพ่ือหาเสียง
เทียบ (sound correspondence) ซ่ึงกระท าได้โดยเก็บค าดั้งเดิมในภาษาที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน หรือ
ค าร่วมเชื้อสาย (cognate) มาวิเคราะห์วิวัฒนาการของเสียง ถ้าเสียงมีความสัมพันธ์กันเป็นระบบ คือ 
สามารถบอกได้ว่าในค าเดียวกัน ภาษาไหนจะใช้เสียงอะไร ภาษานั้นๆอาจสืบทอดมาจากภาษาดั้งเดิม
หรือภาษาแม่ (proto-language) เดียวกัน ก็จัดเป็นภาษาในตระกูลเดียวกัน 
 

      2.1 ภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเพียน เป็นภาษาในทวีปยุโรปเกือบทั้งหมด และรวม
ภาษาในอินเดีย อิหร่าน นับเป็นภาษาตระกูลใหญ่และครอบคลุมภาษาเกือบทั้งโลก ภาษาตระกูลนี้มี
ลักษณะเป็นวิภัตติปัจจัย จ าแนกสาขาได้ดังนี้ 
 

            2.1.1 สาขากรีก ได้แก่ ภาษากรีกโบราณ และกรีกสมัยใหม่ 
            2.1.2 สาขาเคลติก ได้แก่ ภาษาบรีตัน เวลซ์ สกอตซ์ และไอริช 

            2.1.3 สาขาอิตาลิก ได้แก่ ภาษาละติน อิตาเลียน ฝรั่งเศส สแปนิช ปอร์ตุกีส  
            2.1.4 สาขาเยอรมันนิก แบ่งเป็น 3 สาขาคือ 

     2.1 .4 .1 เยอรมัน เหนื อ ได้แก่  ภาษาสวีดิช  เดนนิช  นอร์วิ เจียน          
ไอซ์แลนดิก 

     2.1.4.2 เยอรมันตะวันออก ได้แก่ ภาษาคอธิก 

     2.1.4.3 เยอรมันตะวันตก แยกเป็นเยอรมันสูง ได้แก่ ภาษาเยอรมันสูง
สมัยใหม่ ยิดดิช และเยอรมันต่ า ได้แก่ ภาษาแอฟริกัน ดัตซ์ ภาษาอังกฤษ และเยอรมันต่ าสมัยใหม่ 
            2.1.5 สาขาโทเคเรียน เป็นภาษาตาย 

            2.1.6 สาขาอนาโทเลียน ได้แก่ ภาษาฮิตไตท์ เป็นภาษาตาย 

            2.1.7 สาขาแอลบาเนียน เป็นภาษาตาย 

            2.1.8 สาขาอาร์มิเนียน เป็นภาษาตาย 

            2.1.9 สาขาบอลโต-สลาวิก แยกเป็น 2 สาขาย่อยคือ 

     2.1.9.1 บอลติก มีภาษาลัตเวียน ลิทัวเนียน ปรัสเซียนเก่า 

     2.1.9.2 สลาวิก มี 3 สาขาย่อยคือ 
 

                 1) สลาวิกตะวันตก มีภาษาโพลิช เชค สโลวัก 

                 2) สลาวิกใต้  มีภาษาบุลกาเรียน สโลเวเนียน เซอร์ โบ -       
โครเอเทียน  
                                3) สลาวิกตะวันออก มีภาษาอุกราอิเนียน และรุสเซียน 
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           2.1.10 สาขาอินโด-อิราเนียน แยกเป็น 2 สาขาคือ 

      2.1.10.1 สาขาอินดิก คือ กลุ่มภาษาสันสกฤต ได้แก่ เบงคาลี ปัญจาบี 
ฮินดี อูรดู มราฐี คุชราฐี และโรมานี และกลุ่มทาร์ดซึ่งมีภาษาแคชเมียร์และภาษาท้องถิ่นของฮินดู 
      2.1.10.2 อิราเนียน มีภาษาเปอร์เซียน อเวสตัน ปะลาวี 
      2.2 ภาษาตระกูลแฮมิโต-เซมิติก ใช้พูดในแอฟริกาเหนือและเอเชีย เป็นตระกูลภาษา
ที่มีลักษณะเป็นภาษาวิภัตติปัจจัย แยกได้เป็น 4 แขนง คือ 

           2.2.1 แขนงอียิปเทียน มีภาษาอียิปต์โบราณ ภาษาที่สืบทอดต่อมาคือภาษาคอ
ปติก ซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ปัจจุบันเป็นภาษาตาย 

           2.2.2 แขนงเบอร์เบอร์ ภาษาท่ีส าคัญคือ ภาษาเติร์ก 

           2.2.3 แขนงคัชชิติก มีภาษาโบโก ทัมบารู โซมาลี และกาลา 
           2.2.4 แขนงแชด มีภาษาที่ส าคัญคือภาษาเฮาซา ภาษากาบิน และแมนดารา 

ส่วนภาษาในกลุ่มเซมิติกเป็นภาษาท่ีใช้พูดกันในแถบอาหรับ อิรัก แยกเป็น 3 แขนงคือ 

    2.2.4.1 แขนงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ภาษาอักกาเดียน แอสซีเรียน 
และ   บาบิโลเนียน 

    2.2.4.2 แขนงตะวันตกเฉียงเหนือ มีภาษาฮีบรูและอราเมอิก 

    2.2.4.3 แขนงตะวันตกเฉียงใต้ มีภาษาอารบิค 

      2.3 ภาษาตระกูลซิโน-ทิเบตัน ใช้พูดในเอเชียตะวันออก แบ่งเป็น 2 สาขาใหญ่คือ 
สาขาซินิติก และทิเบตัน สาขาซินิติก ได้แก่ ภาษาจีน ภาษามิน ภาษาแมนดาริน ส่วนสาขาทิเบตัน   
มีภาษาทเิบต พม่า 
      2.4 ภาษาตระกูลไท ใช้พูดทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 3 สาขาคือ 

            2.4.1 สาขาตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึง ภาษาไทที่ใช้พูดในประเทศเวียดนาม 
พม่า ลาว ไทย อินเดีย ได้แก่ ภาษาไทย ลาว ไทด า ไทขาว ไทลื้อ ไทอาหม 

            2.4.2 สาขากลาง หมายถึง ภาษาไทที่ใช้พูดในแถบบริเวณระหว่างจีนและ
เวียดนามใต้ ได้แก่ ภาษาไท โท้ ไทนุง ลุงโจว เทียนเปา ยุงชุน 

            2.4.3 สาขาเหนือ หมายถึง ภาษาไทที่ใช้พูดในแถบบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของ
จีน ได้แก่ ภาษาวูมิง เชียนเชียง เซเฮง ลิงยุน ซีลิน เทียนโจว และโปอาย 

      2.5 ภาษาตระกูลมอญ-เขมร ได้แก่ ภาษามอญ เขมร กุย สุย ขมุ มราบรี ยุมบรี 
ละเม็ด ปะหล่อง ละว้า เขม็ด  
      2.6 ภาษาตระกูลออสโตร-ไท ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซียน ออสโตรนิเซียน กะได แม้ว 
เย้า 
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      2.7 ภาษาตระกูลมาลาโย-โพลิเนเชียน ได้แก่ ภาษาตากาล็อก มิสะยะ ชวา ซุนดา 
บาหลี มาดูรีส มูกีส ดยัก มลายู  
      2.8 ภาษาตระกูลออสเตรเลียน เป็นภาษาพ้ืนเมืองของออสเตรเลีย 

      2.9 ภาษาตระกูลปาปวน มีประมาณ 700 ภาษา จ าแนกได้ถึง 76-105 ตระกูล 

      2.10 ภาษาตระกูลแจแปนนิส เป็นภาษาของชาวเกาหลีและญี่ปุ่น 

      2.11 ภาษาตระกูลทราวิเดียน ได้แก่ ภาษาเตลุคุ ทมิฬ กนารีส กุรุค และตุลุ    
      2.12 ภาษาตระกูลอูรัล-อัลตาอิก ได้แก่ ภาษาฮังกาเรียน ฟินน์ แลปป์ เอสโทเนีย    
ไซบีเรีย ตุรกี มองโกเลีย และแมนจูเรีย 

      2.13 ภาษาตระกูลแอฟริกัน แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
             2.13.1 กลุ่มไนเจอร-์คองโก ได้แก่ ภาษากา ยูโรบา อิกโบ ซูลู สวาฮิลี 
             2.13.2 กลุ่มโคอิซัน ได้แก่ ภาษาบุชแมน 

      2.14 ภาษาตระกูลอเมรินเดียน เป็นภาษาของชาวอินเดียนแดงซึ่งมีหลากหลาย
ภาษามาก บางภาษาก็สูญหายไปแล้ว บางภาษาก็เหลือผู้พูดไม่มาก 
 

  การจ าแนกภาษาตามตระกูลภาษาดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากยังมีอีกหลายภาษาที่ยังไม่ได้น ามาจัดแบ่ง ดังนั้นในอนาคตอาจมีตระกูลภาษาเพ่ิมขึ้นหรือ
บางภาษาอาจมีการย้ายตระกูลได้ หากมีข้อมูลทางภาษานั้นๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการจ าแนกภาษา
ทั้ง 2 รูปแบบ ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ภาษาได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากช่วยให้เห็นถึงความ
เหมือนและความแตกต่างของภาษาทั้งในแง่รูปลักษณะภาษาและตระกูลภาษา อีกทั้งช่วยให้เห็นถึง
วิวัฒนาการทางภาษาของแต่ละภาษาอีกด้วย 

   

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 

 ภาษาไทยที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มีทั้งค าที่เป็นภาษาไทยแท้และค ายืมที่มาจากภาษาอ่ืน ไม่
ว่าจะเป็นจากภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาชวามลายู ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ และ
ภาษาเหล่านี้ล้วนเข้ามาปะปนในภาษาไทยเป็นระยะเวลานานและหยั่งรากลึกในภาษาจนยากต่อการ
แยกแยะ ดังนั้นการพิจารณาว่าค าใดเป็นค าไทยแท้จึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากและต้องอาศัยหลักในการ
พิจารณาคือ ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย (ระวีวรรณ อินทร์แหยม, 2544: 25-27) ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ระบบเสียงและอักษรในภาษาไทย ประกอบไปด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
กล่าวคือ ภาษาไทยมีพยัญชนะทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง มีสระ 21 รูป 32 เสียง และมีวรรณยุกต์ 4 

รูป 5 เสียง และเมื่อน ามารวมกันจะได้ค าเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
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 2. ค าพ้ืนฐานในภาษาไทยเป็นค าพยางค์เดียว มักเป็นค าใช้เรียกสิ่งต่างๆ ตลอดจนกิริยา
อาการท่ีจ าเป็นของมนุษย์ ได้แก่ 
 

     2.1 ค าเรียกเครือญาต ิเช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น 

     2.2 ค าสรรพนาม เช่น เธอ เขา ท่าน มัน กู เป็นต้น 

     2.3 ค าเรียกส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา มือ หู ตา ปาก ฟัน เป็นต้น 

     2.4 ค าบอกอาการโดยทั่วไป เช่น วิ่ง นั่ง ยืน นอน กิน ท า กัด เป็นต้น 

     2.5 ค าบอกจ านวน เช่น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า เป็นต้น 

     2.6 ค าเรียกชื่อเครือ่งมือเครื่องใช้ เช่น มีด ดาบ จอบ เสียม จาน ชาม เป็นต้น  
     2.7 ค าเรียกชื่อธรรมชาติและปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น ดิน ฟ้า น  า ลม ไฟ 
ดาว เดือน เป็นต้น 

     2.8 ค าเรียกสีต่างๆ เช่น แดง ด า ขาว เขียว เป็นต้น 

     2.9 ค าขยายที่ใช้มาแต่เดิม เช่น อ้วน ผอม สูง ต่ า เตี ย งาม เป็นต้น 
 

 3. ค าในภาษาไทยใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา มาตราในภาษาไทยมีทั้งหมด 8 มาตรา คือ 
แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว หากค าใดสะกดไม่ตรงตามมาตราดังกล่าวก็
ถือว่าไม่ใช่ค าไทยแท้ 
 4. ค าในภาษาไทยมีวรรณยุกต์ช่วยสื่อความหมายของค า โดยเสียงทั้ง 5 เสียงช่วยท าให้
ความหมายของค าเปลี่ยนแปลงไป เช่น ขาว ข่าว ข้าว ปา ป่า ป้า เสือ เสื่อ เสื อ เป็นต้น แต่ละค าล้วน
ให้ความหมายที่แตกต่างกันไป เราจึงมีค าท่ีใช้สื่อความหมายมากขึ้น 

 5. ภาษาไทยมีการสร้างค าใหม่ด้วยวิธีการประสมค า การซ้อนค า และการซ้ าค า ส่วนการ
สมาสและสนธิถือเป็นวิธีการสร้างค าของภาษาบาลีสันสกฤต ตัวอย่างเช่น 
 

  ค าประสม ได้แก่ น  าแข็ง ลูกเสือ แม่น  า เป็นต้น 

  ค าซ้อน ได้แก่ บ้านเรือน เหตุผล ดูแล เป็นต้น 

  ค าซ้ า ได้แก่ เด็กๆ ด าๆ ข้างๆ เป็นต้น  
 

 6. ค าในภาษาไทยถือเป็นค าส าเร็จรูป สามารถน าค าดังกล่าวไปใช้สื่อความหมายได้ทันที 
ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยค าหรือเปลี่ยนรูปค าโดยการแจกวิภัตติปัจจัยเพ่ือแสดงเพศ พจน์ 
กาล มาลา วาจก เหมือนภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาอังกฤษ 

 7. การเรียงล าดับค าในประโยคถือว่ามีความส าคัญมากในภาษาไทย เพราะหาก
เรียงล าดับค าผิดต าแหน่ง อาจสื่อความหมายผิดหรืออาจไม่สื่อความหมายในภาษาก็ได้ เช่น  
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  - แม่ตีลูก   ลูกตีแม ่ 
  - เขารักฉันมาก  ฉันรักเขามาก 

  - สุนัขกัดฉัน  ฉันกัดสุนัข 
 

 8. ค าในภาษาไทยจะสื่อความหมายตามต าแหน่งที่ปรากฏในประโยค ตัวอย่างเช่น 
 

  - เขาประคองคนแก่  แก่ เป็นค าวิเศษณ์ ปรากฏหลังค านามที่ท าหน้าที่
กรรม 

  - แม่แก่แล้ว  แก่ เป็นค ากริยา ปรากฏหลังค านามที่ท าหน้าที่
ประธาน 

  - ครูมอบรางวัลแก่นักเรียน   แก่ เป็นค าบุพบท ปรากฏหน้าค านาม     
เพ่ือบอกความเกี่ยวข้อง 
 

 9. ค าขยายจะวางไว้หลังค าที่ถูกขยาย เช่น คนอ้วน ผู้หญิงสวย เด็กดี เป็นต้น 

 10. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณนามใช้ เพ่ือแสดงให้รู้ว่าค านามนั้นมีลักษณะอย่างไร 
ตามปกติค าลักษณนามจะอยู่หลังค าบอกจ านวน หรือหลังค านาม เช่น  
 

  - โต๊ะ 2 ตัว    โต๊ะตัวนั น  
  - พระสงฆ์ 1 รูป พระสงฆร์ูปนี  
  - พระพุทธรูป 1 องค ์ พระพุทธรูปองคโ์น้น 
 

 11. การใช้ค าในภาษาไทยใช้ตามระดับชั้นของบุคคลในสังคม เพ่ือให้เกิดความไพเราะ
สละสลวย และเหมาะสมกับกาลเทศะ ตัวอย่างเช่น 

  ค ากันเอง     ค าสุภาพ      ค าราชาศัพท์ 
  กิน     รับประทาน  เสวย 

  ตาย     ถึงแก่กรรม  สวรรคต 

  หัว     ศีรษะ                 พระเศียร 
 

ขอบข่ายของวิชาหลักภาษาไทย 
 

 หลักภาษาไทยที่พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546) ก าหนดไว้มีเนื้อหาครอบคลุม 4 เรื่อง คือ 
 

 1. อักขรวิธี คือ แบบแผนที่ว่าด้วยตัวหนังสือ พร้อม ทั้งวิธีเขียนอ่าน และใช้ตัวหนังสือ
ให้ถูกต้องตามความนิยม ดังนั้นเนื้อหาของหัวข้อนี้จะเริ่มตั้งแต่ ตัวอักษรและเสียงพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ การประสมอักษรเป็นพยางค์ พร้อมทั้งวิธีใช้ 
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 2. วจีวิภาค หมายถึง การจ าแนกถ้อยค า กล่าวถึง ถ้อยค าที่ใช้อยู่ในภาษาไทย เนื้อหาจะ
ประกอบด้วยค ามูล การสร้างค า ชนิดของค าในภาษาไทย และวิธีใช้ค าชนิดต่างๆ 
 

 3. วากยสัมพันธ์ หมายถึง ความเกี่ยวข้องของค าพูดต่างๆในภาษาไทย ข้อความที่เราใช้
พูดจากันซึ่งเกิดจากการน าค ามาเรียงกันเป็นข้อความ เนื้อหาประกอบด้วยชนิดและหน้าที่ของวลี 
ชนิดของประโยค  
 

 4. ฉันทลักษณ์ คือ ต าราไวยากรณ์ว่าด้วยค าประพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น โคลง ฉันท์ 
กาพย์ กลอน เป็นต้น รวมถึงข้อก าหนดในการแต่งค าประพันธ์ชนิดต่างๆ 
 

 เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักภาษาไทยของพระยาอุป
กิตศิลปสารเพียง 3 เรื่องเท่านั้น คือ อักขรวิธี วจีวิภาค และวากยสัมพันธ์ และจะเพ่ิมเนื้อหาในส่วน
ของการอ่านและเขียนค าไทย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้หลักภาษาไทยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 

 หลังจากได้เห็นภาพรวมของการศึกษาภาษาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความหมายของ
ภาษา การก าเนิดของภาษา การจ าแนกภาษา รวมถึงลักษณะเฉพาะของภาษาไทยแล้ว จะเห็นได้ว่า
การศึกษาภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใดล้วนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องใช้การค้นคว้าวิเคราะห์ 
แม้กระทั่งภาษาไทยของเราเองที่เราใช้สื่อสารกันทุกวันก็ตาม บทต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดการ
วิเคราะห์ภาษาไทย เริ่มจากระดับเสียงซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษา และเป็นหน่วยพ้ืนฐานที่ควรรู้
เพ่ือให้เข้าใจหน่วยทางภาษาในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
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ค าถามท้ายบทที่ 1 

 

1. ภาษาคืออะไร 
2. ตามความคิดเห็นของนักศึกษา นักศึกษาคิดว่าภาษาน่าจะถือก าเนิดขึ้นมาได้อย่างไร 

3. ปัจจุบันมีวิธีการในการจ าแนกภาษาท่ีนิยมใช้กี่วิธี อะไรบ้าง 
4. หากจ าแนกภาษาไทยตามเกณฑร์ูปลักษณะภาษา ภาษาไทยจัดเป็นแบบใด  
5. หากจ าแนกภาษาไทยตามเกณฑ์ตระกูลภาษา ภาษาไทยจัดเป็นแบบใด 

6. การจ าแนกตามตระกูลภาษา มีวิธีการจ าแนกอย่างไร 

7. ภาษามีวิภัตติปัจจัย มีลักษณะภาษาอย่างไร 

8. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยมีอะไรบ้าง 
9. ค าพ้ืนฐานในภาษาไทยมักเป็นค าที่เก่ียวข้องกับสิ่งใด 

10. วจีวิภาคคืออะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2  

เสียงในภาษาไทย 

 

เวลาเรียน  9 ชั่วโมง 
 

เนื้อหา 
 1. สระ 

 2. พยัญชนะ  

 3. มาตรา 
 4. ค าเป็นค าตาย 

 5. วรรณยุกต์  

 6. อักษรประสม 

 7. ตัวการันต์ 
 8. วิธีประสมอักษร 

 

วัตถุประสงค ์

 1. สามารถใช้สระและพยัญชนะได้ถูกต้อง 
 2. สามารถผันเสียงวรรณยุกต์และเขียนได้ถูกต้อง 
 3. สามารถประสมอักษรได้ถูกต้อง 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายประกอบ power point  

 2. นักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 3. ฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ 
 4. ตอบค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. power point “บทที่ 2 เสียงในภาษาไทย” 

 2. ตารางผันเสียงวรรณยุกต์ 
 3. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
 4. เอกสารประกอบการสอน 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ตรวจค าถามท้ายบท 

 2. สังเกตพฤติกรรม 

 3. การตอบค าถามของนักศึกษา 
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บทท่ี 2 

เสียงในภาษาไทย 

 

 เนื้อหาส่วนแรกของต าราหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสารว่าด้วยเรื่องของ
ตัวหนังสือ พร้อมทั้งวิธีเขียนอ่าน เช่น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไตรยางศ์ ตัวสะกด ตัวการันต์ และ
การใช้ตัวหนังสือเหล่านั้นให้ถูกต้องตามความนิยม ซึ่งรวมเรียกว่า อักขรวิธี ในบทนี้จะกล่าวถึง
อักขรวิธีเช่นเดียวกัน แต่จะเน้นเรื่อง “เสียง” ซึ่งเป็นหน่วยทางภาษาที่เล็กที่สุดก่อน แล้วจึงจะ
กล่าวถึงหน่วยทางภาษาที่ใหญ่ขึ้นเป็นค า วลี และประโยคตามล าดับในบทต่อๆ ไป 

  

สระ 
 

 สระ หมายถึง เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝีปากเป็น
ส าคัญ แต่ไม่มีการสกัดกั้นจากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปาก โดยทั่วไปจะออกเสียงสระร่วมกับเสียง
พยัญชนะ หรือออกเสียงเฉพาะเสียงสระอย่างเดียวก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1177)  
 

 1. ชนิดของสระ สระในภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

     1.1 รูปสระ ในภาษาไทยมี 21 รูปดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงรูปสระ ชื่อรูปสระ และวิธีการใช้สระ 
 

ล าดับ รูปสระ ชื่อ วิธีใช ้

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

6 

ะ 

 

 ั 
 

า 
 

 ิ 
 

 

 ุ 
 ู 

วิสรรชนีย ์

 

ไม้ผัด, ไม้หันอากาศ 

 

ลากข้าง 
 

พินทุ, พินทุอิ 

 

 

ตีนเหยียด 

ตีนคู้ 

ใช้ประหลังเพ่ือให้เป็นสระอะ เอะ แอะ โอะ เอาะ เอียะ 
เอือะ อัวะ 

ใช้เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะเพ่ือใช้แทนสระอะ เมื่อมี
ตัวสะกด 

ใช้เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะเพ่ือให้เป็นสระอา และใช้
ประสมกับสระรูปอ่ืนเป็นสระเอาะ อ า เอา 
ใช้เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะเพ่ือให้เป็นสระอิ และใช้
ประสมกับสระรูปอ่ืนเป็นสระอี อึ อือ เอียะ เอีย เอือะ 
เอือ 

ใช้เขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะเพ่ือให้เป็นสระอุ  
ใช้เขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะเพ่ือให้เป็นสระอู 
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ล าดับ รูปสระ ชื่อ วิธีใช ้

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

13 

14 

15 

 

 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 ็ 
 

 

' 

 

" 

 

º 

 

เ 
 

 

โ 
 

ใ 
ไ 
อ 

 

 

ย 

ว 

ฤ 

ฤๅ 
ฦ 

ฦๅ 

ไม้ไต่คู้ 
 

 

ฝนทอง 
 

ฟันหนู 
 

นิคหิต, หยาดน้ าค้าง 
 

ไม้หน้า 

 

 

ไม้โอ 

 

ไม้ม้วน 

ไม้มลาย 

ตัวออ 

 

 

ตัวยอ 

ตัววอ 

ตัวรึ 
ตัวรือ 

ตัวลึ 
ตัวลือ 

ใช้เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะที่ประสมกับสระเอะ แอะ 
เมื่อมีตัวสะกด เพ่ือใช้แทนวิสรรชนีย์ และแทนสระเอาะ
ที่มีวรรณยุกต์โท คือ ก็ 
ใช้เขียนไว้ข้างบนพินทุอิเพ่ือให้เป็นสระอี และประสมกับ
สระรูปอื่นเป็นสระเอียะ เอีย 

ใช้เขียนไว้ข้างบนพินทุอิเพ่ือให้เป็นสระอือ และประสม
กับสระรูปอ่ืนเป็นสระเอือะ เอือ 

ใช้เขียนไว้ข้างบนลากข้าง เพ่ือให้เป็นสระอ า และเขียน
ไว้ข้างบนพินทุ เพ่ือให้เป็นสระอึ 

ใช้เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะเพ่ือให้เป็นสระเอ เขียน    
2 รูปคู่กันเป็นสระแอ และใช้ประสมกับสระรูปอ่ืนให้
เป็น สระเอะ แอะ เอาะ เออะ เอียะ เอีย เอือะ เอือ เอา 

ใช้เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะเพ่ือให้เป็นสระโอ และใช้
ประสมกับสระรูปอ่ืนให้เป็นสระโอะ 

ใช้เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะเพ่ือให้เป็นสระใอ 

ใช้เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะเพ่ือให้เป็นสระไอ  
ใช้เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะเพ่ือให้เป็นสระออ และใช้
ประสมกับสระรูปอ่ืนให้เป็นสระอือ เออ เออะ เอือะ 
เอือ 

ใช้ประสมกับสระรูปอื่นให้เป็นสระเอียะ เอีย 

ใช้ประสมกับสระรูปอื่นให้เป็นสระอัวะ อัว 

ใช้เป็นสระ ฤ 

ใช้เป็นสระ ฤๅ 
ใช้เป็นสระ ฦ 

ใช้เป็นสระ ฦๅ 
 
ที่มา (สวัสดิ์ เรืองศรี, 2542, หน้า 26-27) 

 

  1.2 เสียงสระ สระเกิดจากการน ารูปสระมาประกอบกันท าให้เกิดเสียงสระ
ขึ้น มีทั้งหมด 32 เสียง สระทั้ง 32 เสียง แบ่งออกเป็น 2 พวกตามลักษณะของการออกเสียง คือ สระ
เสียงสั้น (รัสสระ) มี 18 เสียง และสระเสียงยาว (ทีฆสระ) มี 14 เสียง ได้แก ่
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ตารางท่ี 2.2 แสดงเสียงสระ 32 เสียงในภาษาไทย 

 

เสียงส้ัน (รัสสระ) เสียงยาว (ทีฆสระ) เสียงส้ัน (รัสสระ) เสียงยาว (ทีฆสระ) 
อะ 

อิ 

อึ 

อุ 

เอะ 

แอะ 

โอะ 

เอาะ 

เออะ 

อา 
อี 

อื 

อู 

เอ 

แอ 

โอ 

ออ 

เออ 

เอียะ 

เอือะ 

อัวะ 

ฤ 

ฦ 

อ า 
ไอ 

ใอ 

เอา 

เอีย 

เอือ 

อัว 

ฤๅ 
ฦๅ 

  

 2. การจ าแนกเสียงสระ 
 

     เสียงสระในภาษาไทย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 

     2.1 สระแท้หรือสระเดี่ยว หมายถึง สระที่เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเดียวไม่มีสระ
อ่ืนประสม มี18 เสียง ได้แก่ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ   
     2.2 สระประสม หมายถึง สระที่มเีสียงสระแท้ประสมกัน 2 สระ มี 6 เสียง คือ 
 

  เอียะ เกิดจาก อิ+อะ 

  เอีย เกิดจาก อี+อา 
  เอือะ เกิดจาก อึ+อะ 

  เอือ เกิดจาก อื+อา 
  อัวะ เกิดจาก อุ+อะ 

  อัว เกิดจาก อู+อา 
 

     2.3 สระเกิน หมายถึง สระที่มีเสียงซ้ ากับสระแท้แต่มีเสียงพยัญชนะประสมหรือ
สะกดอยู่ มี 8 เสียงคือ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ อ า ไอ ใอ เอา  
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 3. การใช้สระ 
 

     ก าชัย ทองหล่อ (2550: 56) กล่าวว่า ภาษาหนังสือจ าเป็นต้องแสดงความหมาย
ประจักษ์ทางตาเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีระเบียบและวิธีเขียนที่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ละเอียด
กว่าภาษาพูด เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องหมายให้รู้ทางตาแล้ว ยังต้องใช้เป็นเครื่องหมายน าในการ
ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนด้วย โดยเฉพาะบรรดาสระในภาษาไทย (ยกเว้น ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ) จะเขียนตาม
ล าพังไม่ได้ ต้องใช้คู่กับพยัญชนะเสมอ แม้สระที่เราต้องการใช้โดดๆ ก็จะต้องมี อ ก ากับอยู่ด้วยเสมอ 
เพ่ือให้อ่านได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้สระที่มีวิธีเขียนก าหนดเป็นพิเศษ 
ดังนี้ 
 

      3.1 สระคงรูป หมายถึง สระที่สามารถปรากฏรูปเดิมได้เมื่อน าค ามาประสมกับ
พยัญชนะและวรรณยุกต์ เช่น  พระ ข้าว คิด ปีน นึก คือ ดุจ ปู แขน โดน เสีย เรือ กลัว ด า ไป ใจ 
เป็นต้น 

     3.2 สระลดรูป หมายถึง ค าที่ ไม่ปรากฏสระรูปเดิมหรือปรากฏเพียงบางส่วน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 

           3.2.1 ลดรูปทั้งหมด ได้แก ่

    3.2.1.1 สระโอะ เมื่อมีตัวสะกด เช่น ทน กด จบ เป็นต้น 

    3.2.1.2 สระออ เมื่อสะกดด้วย ร เช่น ละคร พร ศร เป็นต้น 

           3.2.2 ลดรูปบางส่วน ได้แก่ 

    3.2.2.1 สระเออ ลดรูปตัว อ เหลือเพียงไม้หน้า เมื่อมีตัวสะกดในแม่เกย 
เช่น เฉย  เลย เกย เสย เป็นต้น 

    3.2.2.2 สระอัว ลดรูปไม้หันอากาศ เหลือเพียงตัว ว เมื่อมีตัวสะกด  เช่น 
พวก กวน ดวง ร่วม เป็นต้น 
 

     3.3 สระแปลงรูป หมายถงึ ค าท่ีมีรูปสระเปลี่ยนไป  ได้แก่ 

          3.3.1 สระอะ แปลงรูปวิสรรชนีย์เป็นไม้หันอากาศ เมื่อมีตัวสะกด เช่น วัน กัด 
หกั  ฟัง เป็นต้น 

          3.3.2 สระเอะ แปลงรูปวิสรรชนีย์เป็นไม้ไต่คู้ เมื่อมีตัวสะกด เช่น เห็น เป็ด เกร็ง 
เล็ม เป็นต้น 

          3.3.3 สระแอะ แปลงรูปวิสรรชนีย์เป็นไม้ไต่คู้ เมื่อมีตัวสะกด เช่น แข็ง เป็นต้น 

          3.3.4 สระเออ แปลงรูปตัว อ เป็นพินทุอิ เมื่อมีตัวสะกด (ยกเว้นแม่เกย) เช่น 
เกิด เชิง เดิน เป็นต้น 
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พยัญชนะ 
 

 พยัญชนะ หมายถึง เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ในปากและคอ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 805) โดยปกติพยัญชนะไม่สามารถออกเสียงตามล าพังได้ ดังนั้นในการ
ออกเสียงพยัญชนะจึงจ าเป็นต้องอาศัยเสียงสระมาประสม จึงจะออกเสียงได้ พยัญชนะในภาษาไทยมี 
44 รูป ดังนี้ 
 

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ 

ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ 

ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ 

น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ 

ม ย ร ล ว ศ ษ ส 

ห ฬ อ ฮ 
 

 หากนับเฉพาะเสียง ในภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะทั้งสิ้น 21 เสียง เนื่องจากบางเสียงมีรูป
ซ้ าหลายรูป ได้แก่ 
 

  1. ก   12. บ 

  2. ข ฃ ค ฅ ฆ  13. ป 

  3. ง   14. ผ พ ภ 

  4. จ   15. ฝ ฟ 

  5. ฉ ช ฌ   16. ม 

  6. ซ ศ ษ ส   17. ร 
  7. ญ ย   18. ล ฬ 

  8. ฎ ด   19. ว 

  9. ฏ ต   20. ห ฮ 

  10. ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ  21. อ 

  11. ณ น 
 

 ก าชัย ทองหล่อ (2550: 68) อธิบายว่า พยัญชนะในภาษาไทยแบ่งออกเป็นวรรคตาม
ฐานที่เกิดของเสียงเหมือนในภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษารูปค าและเสียงอ่านใน
ภาษาบาลีสันสกฤตเป็นอย่างมาก ในการแบ่งพยัญชนะวรรคสามารถแบ่งได้เป็น 5 วรรค ตามฐานที่
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เกิดของเสียง แต่หากพยัญชนะตัวใดมีเสียงและฐานที่เกิดแตกต่างกันและจัดเข้ากับพยัญชนะวรรคใด
ไม่ได้ ก็จะจัดแยกออกเป็นวรรคพิเศษ เรียกว่า เศษวรรค พยัญชนะวรรคต่างๆ ได้แก่ 

 วรรค  ก (เกิดจากฐานคอ)  ก           ข  ฃ      ค  ฅ        ฆ        ง 
 วรรค  จ (เกิดจากฐานเพดาน) จ           ฉ           ช  ซ        ฌ       ญ 

 วรรค  ฏ (เกิดจากฐานปุ่มเหงือก) ฎ  ฏ       ฐ          ฑ          ฒ       ณ 

 วรรค  ด (เกิดจากฐานฟัน) ด  ต       ถ          ท          ธ        น 

 วรรค  บ (เกิดจากฐานริมฝีปาก) บ  ป       ผ  ฝ      พ  ฟ       ภ        ม 

 เศษวรรค (เกิดจากฐานต่างๆ ) ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  อ  ฮ 
   

 พยัญชนะวรรคของไทยข้างต้นอาจมีพยัญชนะตามวรรคต่างๆ ที่แตกต่างจากพยัญชนะ
วรรคในภาษาบาลีสันสกฤต ก าชัย ทองหล่อ (2550: 68) ได้อธิบายถึงความแตกต่างของพยัญชนะ
วรรคในภาษาไทยและพยัญชนะวรรคในภาษาบาลีสันสกฤตอีกว่ามีสาเหตุมาจากที่ไทยได้บัญญัติ
พยัญชนะเพ่ิมขึ้นจากพยัญชนะบาลี เพ่ือให้พอแก่การเขียนส าเนียงในภาษาไทย เพราะพยัญชนะเท่าที่
มีอยู่ในภาษาบาลีสันสกฤตไม่สามารถจะเขียนส าเนียงในภาษาไทยได้ครบทุกเสียง จึงจ าเป็นต้อง
บัญญัติเพ่ิมข้ึนอีก 10 ตัวคือ ฃ ฅ ซ ฎ ด บ ฝ ฟ อ ฮ ซึ่งรวมเรียกว่า “พยัญชนะเติม” โดยนอกจากจะใช้
เขียนค าในภาษาไทยแล้ว ยังใช้เขียนค าที่แผลงมาจากภาษาบาลีสันสกฤตและค าในภาษาอ่ืนๆ  ได้อีก
ด้วย พยัญชนะเติมมีวิธีใช้ดังนี้ 
 

 1. ฃ เดิมใช้แยกความหมายให้ต่างจาก ข ใช้ส าหรับเขียนค าว่า ฃวด เฃตร ปัจจุบันเลิกใช้
แล้ว 

 2. ฅ เดิมใช้แยกความหมายให้ต่างจาก ค ใช้ส าหรับเขียนค าว่า ฅน ฅอ ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว 

 3. ซ ใช้ส าหรับเขียนค าท่ีมีเสียงต่ ากว่า ศ ษ ส เช่น โซเซ ซุง เป็นต้น 

 4. ฎ ใช้ส าหรับเป็นอักษรแผลงของ ฏ ในค าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต โดยทั่วไปจะไม่
ใช้เขียนค าไทยแท ้ยกเว้น ค าว่า กฎ ซึ่งใช้เขียนมาแต่โบราณ ตัวอย่างอักษรแผลงเช่น  
 

  ฎีกา  แผลงมาจาก ฏีกา 
  ราษฎร แผลงมาจาก ราษฏร 
 

 5. ด ใช้ส าหรับเป็นอักษรแผลงของ ต ในค าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต เช่น 
 

  ดรุณ แผลงมาจาก ตรุณ 

  ดิลก แผลงมาจาก ติลก 
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 6. บ ใช้ส าหรับเป็นอักษรแผลงของ ป ในค าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต เช่น 
 

  บริหาร แผลงมาจาก ปริหาร 

  บด ี แผลงมาจาก ปต ิ

 7. ฝ ฟ ใช้ส าหรับเขียนค าเพ่ือให้พอกับเสียงสูงต่ าในภาษาไทย เช่น ฝน ฝา ฟัน ฟาง เป็น
ต้น 

 8. อ ใช้ส าหรับเป็นที่อาศัยของรูปสระ เพราะสระในภาษาไทยจะใช้เขียนตามล าพังโดยไม่
มีพยัญชนะก ากับไม่ได้ ดังนั้นถ้าจะเขียนค าที่ออกเสียงสระอย่างเดียวก็ต้องใช้ตัว  อ ด้วย เช่น อะไร ไอ
น้ า เป็นต้น  

 9. ฮ ใช้ส าหรับเป็นอักษรต่ าของ ห เช่น เฮฮา ฮูก เป็นต้น 
 

 นอกจากนี้ พยัญชนะในภาษาไทยยังสามารถท าหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้ 
1. ท าหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น ได้แก่ พยัญชนะทุกตัวในภาษาไทย 

2. ท าหน้าที่เป็นได้ท้ังพยัญชนะต้นและตัวสะกด เช่น เก่ง  เลิก 

3. ท าหน้าที่เป็นได้ท้ังพยัญชนะต้นและส่วนประกอบของสระ ได้แก่  ว   อ   ย 

4. ท าหน้าที่เป็นได้ท้ังพยัญชนะต้น ตัวสะกด และส่วนประกอบของสระ ได้แก่  ย   ว 

มาตรา  
 

 มาตรา คือ แม่บทแจกลูกอักษรตามหมวดค าที่มีตัวสะกด หรือออกเสียงอย่างเดียวกัน
แบ่งเป็น 8 มาตรา หรือ 8 แม่ (ก าชัย ทองหล่อ, 2550: 73) คือ 
  

 1. มาตรา กง หรือ แม่กง คือ พยางค์ท่ีมีตัว ง สะกด 

 2. มาตรา กน หรือ แม่กน คือ พยางค์ที่มีตัว น สะกด หรือตัวอ่ืนซึ่งท าหน้าที่เหมือน น 
สะกด ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ 

 3. มาตรา กม หรือ แม่กม คือ พยางค์ท่ีมีตัว ม สะกด  
 4. มาตรา กก หรือ แม่กก คือ พยางค์ที่มีตัว ก สะกด หรือตัวอ่ืนซึ่งท าหน้าที่เหมือน ก 
สะกดได้แก่ ข ค ฆ 

 5. มาตรา กด หรือ แม่กด คือ พยางค์ที่มีตัว ด สะกด หรือตัวอ่ืนซึ่งท าหน้าที่เหมือน ด 
สะกด ได้แก่  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส 

 6. มาตรากบ หรือ แม่กบ คือ พยางค์ที่มีตัว บ สะกด หรือตัวอ่ืนซึ่งท าหน้าที่เหมือน บ 
สะกด ได้แก่ ป พ ฟ ภ 

 7. มาตรา เกย หรือ แม่เกย คือ พยางค์ที่มีตัว ย สะกด  

 8. มาตรา เกอว หรือ แม่เกอว คือ พยางค์ท่ีมีตัว ว สะกด 
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 หมายเหตุ แม่ ก กา คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด ดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในมาตราตัวสะกด 8 

มาตราข้างต้น 

 

ค าเป็นค าตาย 
 

 พยางค์แต่ละพยางค์ในมาตราตัวสะกดดังกล่าว มีเสียงสั้นยาวแตกต่างกันท าให้เกิดค า
เป็น  ค าตาย ซึ่งมีหลักสังเกตดังนี้ 
 

 1. ค าเป็น คือ พยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา และพยางค์ที่มีตัวสะกดใน
แม่ กง กน กม เกย เกอว โดยประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือยาวก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงพยางค์ที่
ประสมด้วยสระอ า ใอ ไอ เอา ซึ่งเป็นสระเสียงสั้นด้วย เนื่องจากสระดังกล่าวออกเสียงแบบมีตัวสะกด 
กล่าวคือ สระอ า ออกเสียงแบบ ม สะกด สระใอ ไอ ออกเสียงแบบมี ย สะกด และ สระ เอา ออก
เสียงแบบ ว สะกด ซึ่งเป็นมาตราตัวสะกดที่สอดคล้องกับค าเป็น ดังนั้นจึงจัดสระ 4 เสียงดังกล่าวเป็น
ค าเป็น ตัวอย่างเช่น ฉันกินข้าวขาหมูแล้ว เป็นต้น 
 

 2. ค าตาย คือ พยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา (ยกเว้นสระ 4 เสียง คือ อ า 
ใอ ไอ เอา) และพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ โดยประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือยาวก็ได้ เช่น 
สุนัขจะกัดจมูกและปาก เป็นต้น 

 

วรรณยุกต์ 
 

 วรรณยุกต์ คือ เครื่องหมายที่ก ากับไว้บนตัวอักษรเพ่ือให้ออกเสียงสูงต่ าได้ถูกต้อง ใน
ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา  
 

 1. ชนิดของวรรณยุกต์ วรรณยุกต์ในภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

     1.1 วรรณยุกต์มีรูป หมายถึง ค าที่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเครื่องหมายบอกระดับเสียงไว้
บนตัวอักษร ถ้าเป็นค าท่ีมีพยัญชนะต้น 2 ตัว จะวางรูปวรรณยุกต์ที่ตัวหลัง รูปวรรณยุกต์มี 4 รูปคือ 
 

   ่ เรียกว่า วรรณยุกต์เอก หรือ ไม้เอก 

   ้ เรียกว่า วรรณยุกต์โท  หรือ ไม้โท 

     เรียกว่า วรรณยุกต์ตรี หรือ ไม้ตร ี
     เรียกว่า วรรณยุกต์จัตวา หรือ ไม้จัตวา 
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     1.2 วรรณยุกต์ไม่มีรูป หมายถึง ค าที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับบอกระดับเสียงไว้ให้
เห็น แต่มีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งออกเสียงสูงต่ าตามหมู่ของอักษรได้ เช่น นา (เสียงสามัญ) หนา (เสียง
จัตวา) เป็นต้น 
  

 2. ไตรยางศ์ 
         ไตรยางศ์ แปลว่า 3 ส่วน หมายถึง อักษร 3 หมู่ (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2546: 14) 

พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 พวก โดยถือเอาพ้ืนเสียงที่ยังไม่ได้ผันด้วยรูป
วรรณยุกต์เป็นหลักส าคัญในการแบ่ง ได้แก่ 

 

     2.1 อักษรสูง คือ พยัญชนะที่มีส าเนียงพ้ืนเสียงที่ยังไม่ได้ผันด้วยรูปวรรณยุกต์อยู่ใน
ระดับสูง มี 11 ตัว คือ  ข   ฃ   ฉ   ฐ   ถ   ผ   ฝ   ศ   ษ   ส   ห 
 

     2.2 อักษรกลาง คือ พยัญชนะที่มีส าเนียงพ้ืนเสียงที่ยังไม่ได้ผันด้วยรูปวรรณยุกต์อยู่
ในระดับกลาง มี 9 ตัว คือ   ก   จ   ด   ต   ฎ   ฏ   บ   ป   อ 
 

     2.3 อักษรต่ า คือ พยัญชนะที่มีส าเนียงพ้ืนเสียงที่ยังไม่ได้ผันด้วยรูปวรรณยุกต์อยู่ใน
ระดับต่ า มี 24 ตัว แบ่งเป็น 2 พวกคือ 

           2.3.1 อักษรต่ าคู่ คือ อักษรต่ าที่มีเสียงเป็นคู่กับอักษรสูงมี 14 ตัว จัดได้เป็น 7 คู่ 
ดังนี้ 

อักษรต่ า   อักษรสูง 
ค   ฅ   ฆ       ข   ฃ 

ช   ฌ   ฉ 

ซ         ศ   ษ   ส 

ฑ   ฒ   ท   ธ        ฐ   ถ 

พ  ภ    ผ 

ฟ         ฝ 

ฮ   ห 
 

           2.3.2 อักษรต่ าเดี่ยว คือ อักษรต่ าที่ไม่มีเสียงอักษรสูงเป็นคู่ มี 10 ตัว คือ        
ง   ญ   ณ   น   ม   ย   ร   ล   ว   ฬ 

 หากน าพยัญชนะในภาษาไทยทีแ่บ่งออกเป็นวรรคตามฐานที่เกิดของเสียงเหมือนในภาษา
บาลีสันสกฤต มาจัดแบ่งอีกครั้งตามหมู่อักษร จะได้ดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 2.3 แสดงการจัดพยัญชนะวรรคตามหมู่อักษร 

    
อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ าคู่ อักษรต่ าเดี่ยว 

              ก 

              จ 

   ฎ         ฏ 

   ด         ต 

   บ         ป 

    ข           ฃ 

    ฉ 

    ฐ 

    ถ 

    ผ           ฝ 

     ค         ฅ         ฆ   
     ช         ซ         ฌ 

     ฑ                   ฒ 

     ท                    ธ 

     พ         ฟ         ภ 

ง 
ญ 

ณ 

น 

ม 

 

 

              อ 

 

ศ    ษ     ส    ห 

 

 

ฮ 

ย  ร  ล  ว 

ฬ 

 

 

 จากตารางจะเห็นว่าเราสามารถน าพยัญชนะวรรคทั้ง 5 วรรค และเศษวรรค มาแบ่งตาม
หมู่อักษรได้ การแบ่งดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจฐานที่เกิดของเสียงพยัญชนะไทยแล้ว ยัง
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจ าพยัญชนะในแต่ละหมู่อักษรได้มากยิ่งข้ึนด้วย 
 

 3. การผันเสียงวรรณยุกต์ 
    ในการผันเสียงวรรณยุกต์จ าเป็นต้องทราบ 2 เรื่อง คืออักษร 3 หมู่หรือไตรยางศ์ และ
ค าเป็นค าตาย เพราะอักษรแต่ละหมู่ที่มีค าเป็นและค าตายจะผันเสียงวรรณยุกต์ได้แตกต่างกัน วิธีการ
ผันเสียงวรรณยุกต์มีดังนี้ 
 

     3.1 การผันอักษรสูง 
           3.1.1 ค าเป็น พ้ืนเสียง (เสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์) เป็นเสียงจัตวา ผันด้วย
ไม้   เป็นเสียงเอกและโท สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด 3 เสียง เช่น 

 

ตารางท่ี 2.4 แสดงการผันอักษรสูง ค าเป็น 

 

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

- 

- 

ข่า 
ห่อ 

ข้า 
ห้อ 

- 

- 

ขา 

หอ 
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           3.1.2 ค าตาย พ้ืนเสียงเป็นเสียงเอก ผันด้วยไม้    เป็นเสียงโท สามารถผันเสียง
วรรณยุกต์ได้ทั้งหมด 2 เสียง เช่น 

 

ตารางท่ี 2.5 แสดงการผันอักษรสูง ค าตาย 

 

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

- 

- 

ขะ 

สาก 

ข้ะ 

ส้าก 

- 

- 

- 

- 

 

     3.2 การผันอักษรกลาง 
 

           3.2.1 ค าเป็น พ้ืนเสียงเป็นเสียงสามัญ ผันด้วยไม้               เป็นเสียงเอก โท 
ตรี จัตวา สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด 5 เสียง เช่น 
 

ตารางท่ี 2.6 แสดงการผันอักษรกลาง ค าเป็น  
 

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

กา 
ดาน 

ก่า 
ด่าน 

ก้า 
ด้าน 

ก า 
ด าน 

ก า 
ด าน 

 

           3.2.2 ค าตาย พ้ืนเสียงเป็นเสียงเอก ผันด้วยไม้     เป็นเสียง โท ตรี 
จัตวา สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด 4 เสียง เช่น 

 

ตารางท่ี 2.7 แสดงการผันอักษรกลาง ค าตาย 

 

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

- 

- 

กะ 

ปัก 

ก้ะ 

ปั้ก 

ก ะ 

ปั๊ก 

ก ะ 

ปั๋ก 

 

     3.3 การผันอักษรต่ า 
 

          3.3.1 ค าเป็น พ้ืนเสียงเป็นเสียงสามัญ ผันด้วยไม้    เป็นเสียงโทและตรี 
สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด 3 เสียง เช่น 
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ตารางท่ี 2.8 แสดงการผันอักษรต่ า ค าเป็น  
 

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

คา 
มัน 

- 

- 

ค่า 
มั่น 

ค้า 
มั้น 

- 

- 

 

            3.3.2 ค าตาย (สระเสียงสั้น) พ้ืนเสียงเป็นเสียงตรี ผันด้วยไม้    ่      เป็นเสียงโท
และจัตวา สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด 3 เสียง เช่น 

 

ตารางท่ี 2.9 แสดงการผันอักษรต่ า ค าตาย (สระเสียงสั้น) 
 

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

- 

- 

- 

- 

ค่ะ 

ลั่ก 

คะ 

ลัก 

ค ะ 

ลั๋ก 

  

            3.3.3 ค าตาย (สระเสียงยาว) พ้ืนเสียงเป็นเสียงโท ผันด้วยไม้      เป็นเสียงตรี
และจัตวา สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด 3 เสียง เช่น 

 

ตารางท่ี 2.10 แสดงการผันอักษรต่ า ค าตาย (สระเสียงยาว) 
 

เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

- - คาก ค้าก ค าก 

 

 เมื่อน าเสียงวรรณยุกต์ที่ผันได้ของอักษรสูงและอักษรต่ าคู่ ซึ่งมีแนวเสียงเดียวกัน มาเรียง
เสียงให้เข้าระดับกันแล้ว จะได้เสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง คือ 

 

ตารางท่ี 2.11 แสดงการผันอักษรสูงและอักษรต่ าร่วมกัน 

 

อักษร เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

ฝ 

ฟ 

- 

ฟา 

ฝ่า 
- 

ฝ้า 
ฟ่า 

- 

ฟ้า 
ฝา 
- 
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 ส าหรับอักษรต่ าเดี่ยว สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ให้ครบ 5 เสียงได้โดยใช้ ห น า หรือ
อักษรกลางน า ก็จะสามารถผันเสียง ตรี และจัตวาได้ โดยผันตามเสียงของอักษรตัวที่น า เช่น 

 

ตารางท่ี 2.12 แสดงการผันอักษรต่ าเดี่ยวโดยใช้ ห น า และอักษรกลางช่วยผัน 

 

อักษร เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

 

ห น า 
นอม 

- 

- 

หน่อม 

น่อม 

หน้อม 

น้อม 

- 

- 

หนอม 

 

กลางน า 
รวย 

จรวย 

- 

จร่วย 

ร่วย 

จร้วย 

ร้วย 

จร วย 

- 

จร วย 

 

 เมื่อน าการผันเสียงวรรณยุกต์ของหมู่อักษรทั้ง 3 หมู่ มาสรุปอีกครั้ง จะได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2.13 แสดงการผันหมู่อักษรในภาษาไทย 

 

พยัญชนะต้น ค าเป็น/ค าตาย เสียงวรรณยุกต์ 
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 

อักษรกลาง 
ก จ  ด ต  ฎ  ฏ  บ  ป  อ 

ค าเป็น กาน ก่าน ก้าน ก าน ก าน 

ค าตาย - กับ กั้บ กั๊บ กั๋บ 

อักษรสูง 
ข ฃ  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ   ษ     
ส  ห 

ค าเป็น - ข่าว ข้าว - ขาว 

ค าตาย - ขัด ขั้ด - - 

อักษรต่ า  
ค   ฅ   ฆ   ช   ซ   ฌ   ฑ           
ฒ   ท  ธ   พ   ฟ   ภ   ฮ 

ง   ญ   ณ  น   ม   ย   ร      
ล   ว   ฬ 

ค าเป็น คาง - ค่าง ค้าง - 

ค าตาย  
 

(สระเสียงสั้น)   ค่ะ คะ ค ะ 

ค าตาย  (สระเสียงยาว)   แคบ แค้บ แค บ 
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อักษรประสม 
 

 อักษรประสม คือ พยัญชนะ 2 ตัวควบกันและร่วมสระตัวเดียวกัน (ก าชัย ทองหล่อ, 
2550: 80-81) แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 
 

 1. อักษรควบ คือ พยัญชนะ 2 ตัวควบหรือกล้ าอยู่ในสระตัวเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ชนิด
ย่อย คือ 

     1.1 อักษรควบแท้ คือ พยัญชนะต้น 2 ตัวประสมสระตัวเดียวกันและออกเสียงพร้อม
กัน พยัญชนะท่ีควบหรือกล้ าได้แก่ ร  ล  ว ส่วนพยัญชนะท่ีสามารถควบได้ คือ 
 

  ก  ข  ค    ควบได้ทั้ง   ร  ล  ว  
  ต  ท    ควบได้เฉพาะ   ร 
  ป  พ     ควบได้เฉพาะ   ร  ล 

  ผ    ควบได้เฉพาะ   ล 
 

     1.2 อักษรควบไม่แท้ คือ พยัญชนะต้น 2 ตัวที่ประสมสระเดียวกันแต่ออกเสียง
เฉพาะพยัญชนะตัวแรก หรือออกเสียงเป็นพยัญชนะอ่ืน เช่น 

       1.2.1 ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรก ได้แก่ จร ซร  ศร  สร  เช่น 
จริง ไซร้ ศรี สร้อย เป็นต้น 

       1.2.2 ออกเสียงเป็นพยัญชนะอ่ืน ได้แก่ ทร ออกเสียงเป็น ซ เช่น ทรุด
โทรม ทราบ ทรัพย์ แทรก เป็นต้น 

 2. อักษรน า หมายถึง พยัญชนะต้น 2 ตัวประสมอยู่ในสระเดียวกันและออกเสียงเป็น 2 
พยางค์ โดยออกเสียงพยัญชนะตัวแรกซึ่งเป็นอักษรตัวน าเป็นเสียงอะ กึ่งมาตรา และออกเสียง
พยัญชนะตัวตามตามเสียงสระที่ประสมอยู่ อักษรน ามีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ 

 

     2.1 อักษรตัวน าเป็นอักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ า อักษรตัวตามมักจะเป็นอักษร
ต่ าเด่ียว เชน่  
 

ตารางท่ี 2.14 แสดงอักษรน าแบบต่างๆ 

 

อักษรสูง+อักษรต่ าเดี่ยว อักษรกลาง+อักษรต่ าเดี่ยว อักษรต่ า+อักษรต่ าเดี่ยว 

ขนม ถลน ผนึก 

ฝรั่ง สงบ หมอ หวัง 
กนก จรด จมูก ตลาด ปลัด 

อย่า อยู่ อย่าง อยาก 

เชลย เชลียง โพยม 
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     2.2 อักษรตัวน าเป็นอักษรสูง อักษรตัวตามเป็นอักษรต่ าคู่ เช่น ผทม ไผท เผชิญ เป็น
ต้น หรืออักษรตัวน าเป็นอักษรสูง อักษรตัวตามก็เป็นอักษรสูง เช่น สถานี เสถียร เป็นต้น หรืออักษร
ตัวน าเป็นอักษรสูง อักษรตัวตามเป็นอักษรกลาง เช่น สบาย แสดง เป็นต้น 

     2.3 ในบางค าที่เป็นค ายืม อักษรตัวน าอาจเป็นทั้งตัวสะกดและตัวน า เช่น เทศนา 
พิศวง วาสนา เป็นต้น 

     2.4 การอ่านอักษรน ามีข้อก าหนดดังนี้ 
          2.4.1 ถ้าอักษรสูงหรืออักษรกลางเป็นตัวน าและอักษรต่ าเดี่ยวเป็นตัวตาม ต้อง
ผันเสียงอักษรต่ าเดี่ยวตามเสียงอักษรตัวน าคือผันเป็นเสียงสูงและเสียงกลาง เช่น 
 

   ขนม อ่านว่า   ขะ-หนม 

   กนก อ่านว่า   กะ-หนก 

   ตลก อ่านว่า   ตะ-หลก 
 

          2.4.2 อักษรตัวน าและอักษรตัวตามที่นอกเหนือจากข้อ 2.4.1 จะอ่านตามรูปค า
ตามปกต ิเช่น 

   เชลย อ่านว่า   ชะ-เลย 

   ผทม อ่านว่า   ผะ-ทม 

   สบาย อ่านว่า   สะ-บาย 
 

          2.4.3 ในกรณีท่ีใช้ ห น าอักษรต่ าเดี่ยว ให้ออกเสียงประสมเป็นเสียงเดียวกัน เช่น 
หนา หมาย หวัง เป็นต้น ส่วน อ น า ย ให้ออกเสียงเหมือน ห น า ได้แก่ อย่า อยู่ อย่าง อยาก 

  

ตัวการันต์ 
 

 ก าชัย ทองหล่อ (2550: 88) ได้ให้ความหมายของค าว่า ตัวการันต์ ว่าหมายถึง ตัวอักษร
ซึ่งไม่ออกเสียง และมีไม้ทัณฑฆาตก ากับไว้ข้างบน เพ่ือแสดงว่าเสียงนั้นถูกบังคับไว้ไม่ให้ออกเสียง เช่น 
  

  เสาร ์  ร  เป็นตัวการันต์ 
  จันทน์  ทน  เป็นตัวการันต์ 
 

 นอกจากนี้ ก าชัย ทองหล่อ (2550: 8) ยังอธิบายเพ่ิมเติมว่า ตามปรกติตัวการันต์เป็นตัว
ที่มีเสียงเช่นเดียวกับพยางค์อ่ืนๆ และโดยมากมาจากค าบาลีสันสกฤตและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษา
ที่นิยมใช้ค าหลายพยางค์ แต่ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด นิยมใช้ค าพยางค์เดียว เมื่อน าค าภาษาบาลี
สันสกฤตมาใช้ จึงต้องหาวิธีลดพยางค์ของค าให้น้อยลง เพ่ือเข้ากับระเบียบภาษาของเรา ครั้นจะตัด



36 
 

พยัญชนะออกก็จะท าให้รูปศัพท์เสียไป จึงต้องคงไว้อย่างเดิมเพ่ือรักษารูปศัพท์ แต่ใช้เครื่องหมาย
ทัณฑฆาตบังคับไว้ เพ่ือไม่ให้ออกเสียง พยางค์ที่ใช้ไม้ทัณฑฆาตบังคับนั้นต้องเป็นพยางค์ที่มีเสียงเบา 
จึงต้องใช้สระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกด ได้แก่สระเสียงสั้น 3 ตัว คือ อะ อิ อุ เช่น 
 

   ทุกข์ คือ สระอะ  ลดรูป 

   ฤทธิ์ คือ  สระอิ  ลดรูป 

   พันธุ์ คือ  สระอุ  ลดรูป 

 

วิธีประสมอักษร 
 

 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546: 18) กล่าวว่า ค าพูดคือพยางค์หนึ่งๆ จะต้องใช้อักษรทั้ง 3 

พวก คือ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ประสมกัน จึงจะออกเสียงเป็นพยางค์ได้ ในการประสมอักษร
ทั้ง 3 ส่วนนี้มีวิธีประสม 3 วิธีคือ 
 

 1. ประสม 3 ส่วน คือ พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ มาประสมกัน เช่น  
 

  ป้า        ประกอบด้วยพยัญชนะ “ป”+ สระ “-า” + วรรณยุกต์เสียงโท 

  แกะ      ประกอบด้วยพยัญชนะ “ก” + สระ “แ-ะ” + วรรณยุกต์เสียงเอก 

  คะ        ประกอบด้วยพยัญชนะ “ค” + สระ “-ะ” + วรรณยุกต์เสียงตรี 
 

 2. ประสม 4 ส่วน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

     2.1 ประสม 4 ส่วนปกติ คือ พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด มาประสม
กัน เช่น 

  แค้น ประกอบด้วยพยัญชนะ “ค” + สระ “แ-” + วรรณยุกต์เสียง
ตรี + ตัวสะกด “น” 

  อ่าง ประกอบด้วยพยัญชนะ “อ” + สระ “-า” + วรรณยุกต์เสียง
เอก + ตัวสะกด “ง” 

     2.2 ประสม 4 ส่วนพิเศษ คือ พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวการันต์ มา
ประสมกัน เช่น 

  เล่ห ์ ประกอบด้วยพยัญชนะ “ล” + สระ “เ-” + วรรณยุกต์เสียง
โท + ตัวการันต์ “ห”์ 
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 3. ประสม 5 ส่วน คือ พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด + การันต์ มาประสม
กัน เช่น 

  ศุกร์ ประกอบด้วยพยัญชนะ “ศ” + สระ “- ุ” + วรรณยุกต์เสียง
เอก + ตัวสะกด “ก” + ตัวการันต์ “ร”์ 

  จันทร์ ประกอบด้วยพยัญชนะ “จ” + สระ “-ะ” + วรรณยุกต์เสียง
สามัญ + ตัวสะกด “น” + ตัวการันต์ “ทร”์ 

 

 จะเห็นได้ว่าอักขรวิธีซึ่งถือเป็นการเรียนรู้หลักภาษาส่วนแรกนั้นมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง เพราะการที่มนุษย์จะสื่อสารกันเข้าใจได้ ต้องสื่อสารกันด้วยค า ดังนั้นค าแต่ละค าที่จะใช้สื่อ
ความจึงต้องประกอบขึ้นจากเสียงในภาษาซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก่อน ได้แก่ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ 
และเสียงวรรณยุกต์ เมื่อน าเสียงทั้งสามมาประสมกันเป็นพยางค์และค าก็ต้องมีระเบียบในการใช้เพ่ือ
ที่ว่าเมื่อน ามาประสมกันแล้วจะสามารถอ่านและเขียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงถือได้ว่า เสียง เป็น
ส่วนประกอบพ้ืนฐานในการเรียนรู้ภาษาในระดับสูง ในบทต่อไปจะกล่าวถึงหน่วยทางภาษาในระดับ
ค าซึ่งถือเป็นหน่วยทางภาษาระดับท่ีใหญ่มากขึ้นกว่าเสียง 
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ค าถามท้ายบทที่ 2  
 

1. สระในภาษาไทยมีก่ีรูปกี่เสียง 
2. จงบอกชื่อรูปสระต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกวิธีใช้ 
 2.1     ั    2.2     ิ 
 2.3   '    2.4       
 2.5     ็ 
3. ในภาษาไทยสามารถจ าแนกเสียงสระได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
4. พยัญชนะคืออะไร มีความส าคัญอย่างไรในภาษา 
5. ค าเป็นค าตายคืออะไร จงยกตัวอย่างมาอย่างละ 5 ค า 
6. ในการผันเสียงวรรณยุกต์แต่ละเสียง สิ่งที่ต้องค านึงถึงเพ่ือให้ผันเสียงได้ถูกต้องคืออะไร 

7. จงบอกเสียงวรรณยุกต์ของค าต่อไปนี้ 
 7.1 ค่ า    7.2 ขาย 

 7.3 กัด    7.4 ม้าม 

 7.5 ถึก  

8. อักษรควบแตกต่างจากอักษรน าอย่างไร 

9. ตัวการันต์คืออะไร  

10. จงยกตัวอย่างค าที่มีการประสมอักษรแบบ 5 ส่วน มา 5 ค า   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ค าในภาษาไทย 

 

เวลาเรียน  9 ชั่วโมง 
 

เนื้อหา 
1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับค า 
2. ชนิดของค าในภาษาไทย  

3. การสร้างค าในภาษาไทย 

  

วัตถุประสงค ์

 1. สามารถบอกและเลือกใช้ชนิดของค าได้ถูกต้อง 
 2. สามารถบอกและใช้การสร้างค าแต่ละชนิดได้ถูกต้อง 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายประกอบ power point  

 2. นักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 3. ฝึกวิเคราะห์ชนิดของค าและการสร้างค าในภาษาไทย 

 4. ตอบค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. power point “บทที่ 3 ค าในภาษาไทย” 

 2. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
 3. เอกสารประกอบการสอน 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ตรวจค าถามท้ายบท 

 2. สังเกตพฤติกรรม 

 3. การตอบค าถามของนักศึกษา 
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บทท่ี 3 

ค าในภาษาไทย 

 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงถ้อยค าที่ใช้ในภาษาไทย หรือที่พระยาอุปกิตศิลปสารเรียกว่า วจีวิภาค 
เกิดจากการน าเสียงในภาษาคือ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์มาประกอบกันเป็นค าขึ้นใช้
ในภาษาไทย เพราะหากมีเพียงเสียงพยัญชนะ เสียงสระ หรือเสียงวรรณยุกต์อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ยังไม่
สามารถน ามาใช้สื่อสารให้เข้าใจกันได้ ดังนั้นในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนให้เข้าใจ จึง
ต้องอาศัยค าในภาษาเพ่ือใช้สื่อความหมาย 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค า 
 

 1. ค าและความหมายของค า 

     วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549: 1) ได้ให้นิยามของ ค า ว่าหมายถึง หน่วยย่อยที่สุด
ในภาษาที่เจ้าของภาษารู้จักและใช้ในการพูดและเขียน ค าเป็นหน่วยภาษาที่สามารถใช้ตามล าพังเพ่ือ
สื่อสารได้ การเรียนรู้ ค า เป็นรากฐานในการเรียนรู้ภาษาท้ังระบบต่อไป 
 

     นอกจากนี้ วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549 : 1) ยังกล่าวต่อว่า ค ามีองค์ประกอบ 2 
ส่วน คือ รูป (form) กับ ความหมาย (meaning) รูปของค าอาจเป็น รูปเขียน หรือ รูปเสียง ก็ได้ เช่น 
 

ค า           รูป    ความหมาย 

 รูปเขียน   รูปเสียง  

สร้อย <สร้อย>   [] เครื่องประดับท่ีท าเป็นสายยาวต่อกันเป็นวง โดยมาก  
                                                      ใช้สวมประดับคอ ข้อมือ หรือข้อเท้า 
เมล็ด <เมล็ด>   [] ส่วนภายในผลไม้ มีลักษณะแข็ง มักใช้เพาะเป็นต้นใหม่ได้ 
หญ้า <หญ้า>   []        ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิด เป็นอาหารหลักของสัตว์กินพืชหลาย 

          ชนิด 
 

 ค าเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานทางภาษาที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสาร โดยปรกติเราจะใช้ค าหลายค า
มาเรียงร้อยเป็นข้อความเพ่ือสื่อสาร แต่เราก็สามารถใช้ค าเพียงค าเดียวเพ่ือสื่อสารได้ ทั้งนี้เพราะค าเป็น
หน่วยย่อยในภาษาที่มีความหมายเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เด็กที่หัดพูดเมื่อเริ่มเปล่งเสียง ถ้าเสียงนั้นไม่มี
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ความหมายก็เรียกว่ายังพูดไม่เป็นค า คือพูดไม่เป็นภาษา จนเมื่อออกเสียงหรือกลุ่มของเสียงที่มี
ความหมายและใช้ความหมายของค าที่ออกเสียงแสดงความคิดหรือเชื่อมโยงความคิดกับโลกรอบตัวเพ่ือ
สื่อสารกับผู้ฟังได้ถูกต้อง จึงจะเรียกว่าเด็กนั้นพูดเป็นค า คือ พูดได้ พูดเป็น พูดรู้เรื่อง พูดเป็นภาษา เด็กที่
หัดพูดจะเริ่มพูดเป็นค าๆ ก่อน เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นจะรู้ค ามากขึ้น จากนั้นจึงพัฒนาการเรียนรู้ภาษาโดย
น าค ามาเรียงเป็นข้อความเพ่ือสื่อสาร การรู้ค ามีส่วนอย่างส าคัญในการเรียนรู้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้
ภาษาแม่หรือภาษาต่างประเทศ แม้ว่าผู้ที่รู้แต่เพียงค าของภาษาใดภาษาหนึ่ง จะมิอาจได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้
ภาษานั้นๆ ก็ตาม (วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ, 2549: 2) 
 

 2. ข้อมูลทางภาษาที่อยู่ในค า 
 

     วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549 : 4-8) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ค าใดค าหนึ่งคือ การ
เรียนรู้ข้อมูลทางภาษาทั้งหมดที่อยู่ในค านั้น คนทั่วไปมักเข้าใจว่า การเรียนรู้ค าก็คือการเรียนรู้ความหมาย
ของค า หากรู้ว่าค านั้นหมายถึงอะไร ก็จะสามารถใช้ค านั้นสื่อสารได้ แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว การ
เรียนรู้แต่ความหมายของค านั้นยังไม่เพียงพอ ค าแต่ละค าต่างมีข้อมูลต่างๆ หลายด้านซึ่งผู้เรียนรู้ค าจะต้อง
รู้ ดังนี้ 
 

2.1 ข้อมูลด้านเสียง (phonological information) คือ ข้อมูลด้านรูปแบบของเสียงที่
เรียงกันตามระบบของภาษา การเกิดร่วมกันของเสียงที่ใช้ในภาษาใดภาษาหนึ่งเพ่ือประกอบเข้าเป็นค า
ของภาษานั้นๆ เช่น รู้ว่าค าว่า ศึกษาธิการ ออกเสียงเป็น 4 พยางค์ แต่ละพยางค์ประกอบด้วยเสียง
พยัญชนะและเสียงสระเรียงกันตามล าดับที่แน่นอน ทุกพยางค์มีเสียงวรรณยุกต์ และพยางค์ที่ 1 2 4 ลง
น้ าหนักเสียง ส่วนพยางค์ที่ 3 ไม่ลงน้ าหนักเสียง ดังนี้ 
 

         พยางค์ท่ี 1         พยางค์ท่ี 2        พยางค์ท่ี 3            พยางค์ท่ี 4 

             ศึก             ษา             ธิ               การ 
 

พยัญชนะ-สระ-พยัญชนะ      พยัญชนะ-สระ            พยัญชนะ-สระ  พยัญชนะ-สระ-พยัญชนะ 

   [วรรณยุกต์เอก]     [วรรณยุกต์จัตวา]      [วรรณยุกต์ตรี]         [วรรณยุกต์สามัญ] 

 
แผนภาพที่ 3.1 แสดงข้อมูลด้านเสียงของค า 

ที่มา (วัลยา ช้างขวัญยืนและคณะ, 2549, หน้า 5) 
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     2.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างของค า (morphological information) คือ ข้อมูลที่บอกว่า
ค าหนึ่งๆ เป็นค าเดี่ยวหรือประกอบขึ้นมาจากหน่วยค าอะไรบ้าง เช่น รู้ว่าค าว่า น้ า รบ อัศจรรย์ เป็นค า
เดี่ยวหรือค ามูล และรู้ว่าค าว่า น้ าแข็ง ประกอบขึ้นจากหน่วยที่มีความหมายซึ่งสามารถปรากฏโดดๆ 2 
หน่วย ส่วนค าว่า นักรบ ประกอบขึ้นจากหน่วยที่มีความหมาย 2 หน่วยเช่นกัน แต่หน่วยแรกเป็นหน่วยที่
ไม่สามารถปรากฏโดดๆ ได้ ส่วนหน่วยหลังเป็นหน่วยที่ปรากฏโดดๆ ได้ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

น้ าแข็ง         นักรบ 

   น้ า             แข็ง        นัก        รบ 

 

 

หน่วยที่มีความหมาย    หน่วยที่มีความหมาย            หน่วยที่มีความหมาย        หน่วยที่มีความหมาย  
  
 

ปรากฏโดดๆ ได ้ ปรากฏโดดๆ ได้            ปรากฏโดดๆ ไมไ่ด้          ปรากฏโดดๆ ได ้

 

แผนภาพที่ 3.2 แสดงข้อมูลด้านโครงสร้างของค า 

ที่มา (วัลยา ช้างขวัญยืนและคณะ, 2549, หน้า 6) 
 

     2.3 ข้อมูลด้านวากยสัมพันธ์ (syntactic information) คือ ข้อมูลด้านชนิดและหน้าที่
ของค าที่จ าเป็นต้องรู้เมื่อค านั้นไปสัมพันธ์กับค าอ่ืนในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า เช่น รู้ว่า ค าว่า กิน ใน
ภาษาไทย เป็นค ากริยาชนิดสกรรมกริยา คือ ต้องมีค านามมาต่อท้าย ใช้เป็นภาคแสดงในประโยค ค าว่า 
กิน ปรากฏในต าแหน่งหลังค านาม ค าสรรพนาม หรือหลังค ากริยาอ่ืน เช่น 
 

  ค านาม + กิน + ค านาม        ได้แก่       พ่อกินข้าว นักเรียนกินขนม 

  ค าสรรพนาม + กิน + ค านาม   ได้แก่       เขากินกล้วย เรากินก๋วยเตี๋ยว 

  ค ากริยา + กิน + ค านาม        ได้แก่      ไปกินข้าว ชอบกินแตงโม 
 

     2.4 ข้อมูลด้านความหมาย (semantic information) คือ ข้อมูลด้านความหมาย
ทั้งหมดที่ค านั้นๆใช้สื่อทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง  เช่น ค าว่า กล้วย มีความหมายตรง 
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หมายถึง “ผลไม้ชนิดหนึ่ง รูปร่างรี ผลสุกเนื้อนิ่มมีสีเหลือง” และมีความหมายแฝงหมายถึง “ง่าย” เช่น 
ข้อสอบวิชาภาษาไทยกล้วยมาก 
    

     2.5 ข้อมูลด้านการใช้ค า (pragmatic information) คือ ข้อมูลด้านการใช้ค าในปริบท
ของสถานการณ์หรือข้อความต่างๆ เช่น รู้ว่าค าว่า กล้วย ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายแฝง มักใช้ซ้ ารูปกัน เป็น
กล้วยๆ เช่น เรื่องกล้วยๆ ของกล้วยๆ และจะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการเท่านั้น 
 

     2.6 ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural information) คือ ความรู้ด้าน
สังคมและวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในค า เช่น ค าว่า “ข้าวปลา” ในภาษาไทย ไม่ได้มีความหมายตรงตามตัวว่า 
ข้าวและปลา แตก่มีความหมายกว้างๆ ว่า “อาหาร” เช่น เมืองไทยมีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ กินข้าวกินปลา
มาหรือยัง กับข้าวกับปลามีให้เลือกมากมาย เป็นต้น ค าว่าข้าวปลาจึงสะท้อนให้เห็นว่า ข้าวและปลาเป็น
อาหารหลักของคนไทยมาแต่ดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าว
และมีปลาชุกชุม 
 

     2.7 ข้อมูลด้านประวัติและที่มาของค า (etymological information) คือ ข้อมูลที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความหมายดั้งเดิมของค าหรือที่มาของค านั้นๆว่าเป็นค าที่มาจากภาษาอะไร มาจาก
ค าใด หรือมาจากรากศัพท์อะไร เช่น รู้ว่าค าว่า ทรัพย์ เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่า ท̣รว̣ย มี
ความหมายตามรูปศัพท์ว่า “สิ่งที่วิ่งได้” เดิมใช้เรียก “ปศุสัตว์” ในอินเดียโบราณ ค าว่า ท̣รว̣ย มี
ความหมายเหมือนเงินในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ ใช้    ท̣รว ̣ย หรือ “ปศุสัตว์” เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าสิ่งของต่างๆ และเป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ ดังนั้น ต่อมา ท̣
รว̣ย จึงมีความหมากยกว้างออกไปหมายถึง “สิ่งมีค่าท้ังปวง”  
 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ จะเห็นว่า ข้อมูลของค าในด้านประวัติหรือที่มาของค า 
อาจมีความส าคัญในแง่ของการสื่อสารน้อย การศึกษาภาษาทั้งภาษาแม่และภาษาต่างประเทศเพ่ือน าไปใช้
ในการสื่อสารอาจไม่จ าเป็นต้องศึกษาประวัติและที่มาของค า แต่มีประโยชน์ช่วยให้เข้าใจความหมายของ
ค านั้นๆ ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
 

 หลังจากทราบความหมายของค ารวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่แฝงอยู่ในค าแล้ว การวิเคราะห์ค าที่
ส าคัญอย่างหนึ่งคือ การวิเคราะห์ชนิดของค าซึ่ งเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ผู้ใช้ภาษาควรจะทราบ เพราะค า
หลายๆ ค าในภาษาไทยสามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งชนิด ทั้งนี้เพ่ือให้เลือกใช้ค าได้ถูกต้องตามหลัก 
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ชนิดของค าในภาษาไทย 
 

 การวิเคราะห์ภาษาในปัจจุบัน มีไวยากรณ์หลายแนวที่เป็นที่นิยม เช่น ไวยากรณ์แนวดั้งเดิม 
ไวยากรณ์แนวโครงสร้าง ไวยากรณ์แนวการก เป็นต้น ไวยากรณ์แต่ละแนวต่างก็มีหลักในการวิเคราะห์ค า 
วลี ประโยคแตกต่างกันไป การวิเคราะห์ชนิดของค าก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีการวิเคราะห์ค่อนข้างแตกต่าง
ในไวยากรณ์แต่ละแนว ดังนั้น เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะแบ่งชนิดของค าตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิม 

ซึ่งก็คือ หนังสือหลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร เนื่องจากเป็นต าราภาษาไทยที่ได้รับการยกย่อง
และใช้เรียนใช้สอนกันมาเป็นเวลานาน 
 

 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546: 70) กล่าวว่า ภาษาไทยเรามักเป็นค าโดดๆ ไม่มีที่สังเกต
แน่นอนว่าเป็นค าชนิดใด ค าชนิดหนึ่งจะน าไปใช้เป็นค าอีกชนิดหนึ่งก็ได้แล้วแต่รูปของประโยค ดังนั้นจึง
ควรสังเกตว่าการที่แยกชนิดของค าออกเป็นชนิดๆ นั้นก็เพ่ือจะให้รู้ว่าต้นรากของค านั้นๆ ว่าเป็นค าชนิดใด 
จะได้น าไปใช้ให้ถูกหน้าที่ ซึ่งพระยาอุปกิตศิลปสาร (2546: 70)  ได้แบ่งชนิดของค าออกเป็น 7 ชนิด 
ดังต่อไปนี้ 

 

 1. ค านาม  
     ค านาม คือ  ค าท่ีใช้เรียกชื่อ  คน  สัตว์  สิ่งของ  ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม สามารถ
แบ่งได้เป็น 5 ชนิดคือ 
 

     1.1 สามานยนาม  คือ  ค านามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไป เช่น โรงเรียน พัดลม ปากกา หนังสือ 
โต๊ะ นักเรียน เป็นต้น  แต่มีสามานยนามจ าพวกหนึ่งใช้เรียกชื่อที่เป็นจ าพวกย่อยของจ าพวกใหญ่อีกที 
เช่น พิราบ จีน เป็นต้น เป็นจ าพวกย่อยของ นก และ คน เป็น นกพิราบ คนจีน สามานยนามกลุ่มนี้
เรียกว่า สามานยนามย่อย 
 

     1.2 วิสามานยนาม  คือ  ค านามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะส าหรับเรียกคน สัตว์ และสิ่งของ 
เช่น อุดรธานี (ชื่อจังหวัด) สมหญิง (ชื่อคน) โพธิสมภรณ์ (ชื่อวัด) ราชด าเนิน (ชื่อถนน) เป็นต้น 
 

     1.3 สมุหนาม  คือ ค านามที่ใช้เรียกชื่อ  คน  สัตว์  หรือสิ่งของที่อยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่   
มักอยู่หน้าค านาม เช่น 

  ฝูงนกบินกลับรัง 
  คณะครูก าลังอบรมท่ีห้องประชุม 

  กองทหารฝึกซ้อมที่เชิงเขา 
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         สมุหนามจะต้องท าหน้าที่เป็นประธาน กรรม หรือส่วนขยายของประโยคได้เหมือนกับ           
สามานยนาม แต่หากท าหน้าที่ประกอบนามอ่ืนเพ่ือแสดงลักษณะของนามนั้นให้ชัดเจนขึ้นจะเป็นค า
ลักษณนาม เช่น 

  ฝูงนกบินกลับรัง   (สมุหนาม) 
  นก 1 ฝูงบินกลับรัง   (ลักษณนาม) 
  คณะครูก าลังอบรมท่ีห้องประชุม  (สมุหนาม) 
  ครคูณะนั้นก าลังอบรมท่ีห้องประชุม  (ลักษณนาม) 
 

         นอกจากนี้มีค าสมุหนามบางค าที่เป็นชื่อของสถานที่หรือองค์กรต่างๆ หากหมายถึง
สถานที่หรือองค์กรตามรูปศัพท์จะเป็นค าสามานยนาม แต่หากหมายถึงกลุ่มคนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
สถานที่หรือองค์กรนั้นๆ จะเป็นค าสมุหนาม เช่น 
 

  บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี  (สามานยนาม) 
  บริษัทขอขอบคุณประชาชน  (สมุหนาม) 
  เขาไปโรงเรียน   (สามานยนาม) 
  โรงเรียนออกใบเสร็จค่าเล่าเรียน  (สมุหนาม)  
 

     1.4 ลักษณนาม คือ ค านามที่ใช้บอกลักษณะของค านามที่ไปประกอบ เพ่ือให้รู้ว่าค านาม
นั้นมีลักษณะอย่างไร ต าแหน่งของค าลักษณนามสามารถปรากฏได้ 3 ต าแหน่ง คือ  
 

          1.4.1 ปรากฏหลังค าบอกจ านวน เช่น  
   หนังสือ 2 เล่ม  
   สุนัข 1 ตัว  

   บ้าน 1 หลัง  
          1.4.2 ปรากฏหลังค านาม เช่น  
   หนังสือเล่มใหม่  
   สุนัขตัวนั้น  
   บ้านหลังแรก  
          1.4.3 ปรากฏหลังค ากริยา เช่น 

   ส่งจานให้ใบสิ 
   ขอหอมที 
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     แม้ลักษณนามจะใช้ประกอบค านามเพ่ือบอกลักษณะของนามนั้นๆ แต่การใช้ลักษณนาม
มักใช้ตามความนิยมเป็นส าคัญ เพราะไม่สามารถจะบอกเป็นกฎที่แน่นอนได้ว่าค านามชนิดนี้จะต้องใช้
ลักษณนามแบบนี้ เพราะค านามบางค าก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ใช้ค าลักษณนามเหมือนกัน เช่น 
รถยนต์ 1 คัน ช้อน 1 คัน และ ร่ม 1 คัน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ใช้ภาษาจึงต้องศึกษาและเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสม เพราะลักษณนามนับเป็นลักษณะพิเศษของภาษาไทย เพ่ือแสดงความชัดเจนของภาษาให้แจ่ม
แจ้งยิ่งขึ้น   
 

     1.5 อาการนาม คือ ค านามที่เกิดจากค ากริยาและค าวิเศษณ์ โดยการเติมค าว่า “การ” 
และ “ความ” น าหน้า มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

           1.5.1 การ  ใช้น าหน้าเฉพาะค ากริยาเท่านั้น และต้องเป็นค ากริยาที่แสดงความ
เป็นไปในทางกายและวาจา  เช่น  การกิน  การนั่ง  การนอน การวิ่ง เป็นต้น 

           1.5.2 ความ ใช้น าหน้าค ากริยาที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ เช่น ความรัก ความโกรธ เป็น
ต้น และใช้น าหน้าค าวิเศษณ์ เพ่ือบอกลักษณะต่างๆ เช่น ความดี ความชั่ว  ความสวย เป็นต้น 
 

           ในบางครั้ง การ และ ความ สามารถน าหน้าค ากริยาตัวเดียวกันได้ แต่ให้ความหมาย
ที่แตกต่างกัน คือ การ มักแสดง “กระบวนการในการท ากริยา” แต่ ความ มักแสดง “สภาพของกริยา” 
หรือหากกล่าวง่ายๆ คือ การ น าหน้ากริยาตัวใด มักจะเป็นรูปธรรม ส่วน ความ น าหน้ากริยาตัวใด มักจะ
เป็นนามธรรมมากกว่า เช่น 
 

  ต ารวจก าลังพิสูจน์การตายของเขา 
  ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน 

  เด็กๆ ควรได้ฝึกทักษะการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา 
  เขาก าลังใช้ความคิดในการท าข้อสอบ 
 

           ค ากริยาบางค าสามารถเติม การ น าหน้าได้ แต่ไม่สามารถเติม ความ ได้ ในท านอง
เดียวกัน ค ากริยาบางค าก็เติมได้เฉพาะ ความ เท่านั้น เติม การ น าหน้าไม่ได้ เช่น 
 

  กิน  การกิน  * ความกิน 1 
  นั่ง  การนั่ง  * ความนั่ง 
  เดิน  การเดิน  * ความเดิน 

                                                           

1   เครื่องหมาย * ใช้แสดงว่าผิดไวยากรณ์ เป็นรูปภาษาที่ไม่มีผู้ยอมรับ เป็นภาษาแบบที่ไม่มีผู้ใดพูด 
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  ส าเร็จ  ความส าเร็จ  * การส าเร็จ 

  คิดเห็น  ความคิดเห็น  * การคิดเห็น 
 

          นอกจากนี้ค านามบางค าถึงแม้จะมีค าว่า “การ” น าหน้าก็ไม่ใช่ค าอาการนาม เช่น 
การบ้าน การเมือง การเรือน การเงิน การไฟฟ้า การงาน  เป็นต้น เพราะค าว่า “การ” ไม่ได้น าหน้า
ค ากริยา แต่น าหน้าค านาม ดังนั้นค าเหล่านี้จึงเป็นค าสามานยนามไม่ใช่อาการนาม 
 

 2. ค าสรรพนาม  คือ  ค าที่ใช้แทนค านามหรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือไม่ต้องกล่าวนาม
หรือข้อความนั้นซ้ า สามารถแบ่งได้เป็น 6 ชนิดคือ 
 

     2.1 บุรุษสรรพนาม  คือ  ค าสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 ชนิดย่อย
คือ  
           2.1.1 บุรุษที่  1 ใช้แทนผู้พูด เช่น ฉัน ดิฉัน ผม ข้า ข้าพเจ้า เกล้ากระหม่อม เป็นต้น  
           2.1.2 บุรุษที่  2  ใช้แทนผู้ที่พูดด้วย เช่น คุณ ท่าน เธอ เอ็ง ฝ่าพระบาท เป็นต้น 

           2.1.3 บุรุษที่  3 ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึง เช่น เขา มัน พระองค์ท่าน เป็นต้น 
 

           ก าชัย ทองหล่อ (2550: 202) กล่าวว่า การสังเกตค าบุรุษสรรพนามว่าจะเป็นบุรุษที่
หนึ่ง ที่สอง หรือที่สามนั้น ให้ถือหน้าที่ของค าเป็นส าคัญ เพราะค าบางค าอาจเป็นได้หลายบุรุษ ขึ้นอยู่กับ
ว่าท าหน้าที่เป็นผู้พูด ผู้ฟังหรือผู้ที่กล่าวถึง เช่น 
 

  ในการกล่าวปราศรัย นายด ากล่าว่า “สวัสดีท่านที่เคารพ” (บุรุษท่ี 2) 

  นายด ามาที่โรงเรียน และพูดกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่า “ฝากเรียนท่านด้วยนะ
ครับ ว่าผมมาเยี่ยม” (บุรุษที่ 3) 
 

     2.2 ประพันธสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ท า
หน้าที่เชื่อมประโยคให้เกี่ยวพันกัน มักพบประพันธสรรพนามเชื่อมประโยคความซ้อน เช่น ที่ ซึ่ง อัน ผู้ 
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

  ฉันชอบหนังสือทีแ่ม่ซ้ือให้  (ท่ี แทน หนังสือ) 
  คนซ่ึงชอบขโมยจะต้องติดคุก (ซึ่ง แทน คน) 
 
 



51 

 

     2.3 วิภาคสรรพนาม คือ ค าสรรพนามที่ใช้แทนนาม  เพ่ือแบ่งแยกนามนั้นออกเป็น
ส่วนๆ โดยใช้กริยาตัวเดียวกัน เช่น ต่าง บ้าง กัน เป็นต้น ซึ่งมีหลักการใช้ต่างกันดังนี้ 
          2.3.1 ต่าง ใช้แทนนามข้างหน้า เพ่ือให้รู้ว่านามนั้นจ าแนกเป็นหลายส่วน แต่ท ากริยา
อย่างเดียวกัน เช่น  

อาจารย์ต่างตรวจข้อสอบ  
เราต่างเป็นคนไทย  
 

          2.3.2 บ้าง ใช้แทนนามข้างหน้า เพ่ือให้รู้ว่านามนั้นจ าแนกเป็นหลายส่วน แต่แยกท า
กริยาต่างกัน ค าว่า บ้าง มักใช้เป็นคู่ และมักปรากฏในประโยค 2 ประโยคที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน เช่น  
 

นักเรียนบ้างอ่านหนังสือ บ้างคุยกัน  
คนงานบ้างกวาดพื้น บ้างถูพ้ืน 

 

          2.3.3 กัน ใช้แทนนามข้างหน้า เพ่ือให้รู้ว่านามนั้นจ าแนกเป็นหลายส่วน แต่ท ากริยา
เกี่ยวข้องกัน เช่น  

นักเลงตีกัน  
สามีภรรยาคู่นี้มักทะเลาะกันเสมอ 

 

     2.4 นิยมสรรพนาม คือ ค าสรรพนามที่ใช้แทนค านามเพ่ือก าหนดความหมายให้แน่นอน
ชัดเจน อีกท้ังสามารถใช้บอกระยะใกล้ไกลได้ มีทั้งหมด 8 ค า คือ นี่ นั่น โน่น นู่น และ นี้ นั้น โน้น นู้น ใช้
ต่างกันดังนี้ 
 

          2.4.1 นี่ นั่น โน่น นู่น สามารถใช้ตามหลังค ากริยาหรือข้ึนต้นประโยคก็ได้ เช่น 

   นั่งนี่ไหมจ๊ะ (ใช้ตามหลังค ากริยา) 
   นั่นคือโรงอาหาร (ใช้ขึ้นต้นประโยค) 
          2.4.2 นี้ นั้น โน้น นู้น ต้องใช้ตามหลังค าบุพบทเสมอ เช่น 

   เขาไม่ควรวางของไว้ใต้นี้ 
 พ่อเดินเข้าไปในนู้น  

  

     2.5 อนิยมสรรพนาม คือ ค าสรรพนามที่ใช้แทนค านามที่ไม่ได้ก าหนดแน่นอนชัดเจนว่า
หมายถึงผู้ใด อะไร หรือสิ่งใด เช่น ใคร อะไร ไหน ใด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
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  เราไม่ควรบอกความลับนี้แก่ใคร 
  ถ้าเธออยากทานอะไรก็สั่งได้เลย 

  อยู่ไหนก็ไม่สบายใจเหมือนอยู่บ้าน 
 

          จากตัวอย่างจะสังเกตเห็นว่า ค าที่เป็นอนิยมสรรพนามนั้นคล้ายค าถาม แต่เมื่อดู
เนื้อความจะเห็นว่าไม่ใช่ประโยคค าถาม แต่ต้องการกล่าวแบบกว้างไม่เฉพาะเจาะจงหรือก าหนดแน่นอน
ลงไป 
 

     2.6 ปฤจฉาสรรพนาม คือ ค าสรรพนามที่ใช้แทนค าที่เป็นค าถาม เช่น ใคร อะไร ไหน 

เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

   ใครจะไปกินข้าวกับฉัน 

   เธออยากกินอะไร 

   หนังสืออยู่ไหน 
 

 3. ค ากริยา คือ ค าที่แสดงอาการของค านามหรือสรรพนาม  เพ่ือให้รู้ว่าค านามหรือสรรพ
นามนั้นท าอะไร หรือเป็นอย่างไร แบ่งออกเป็น 4 ชนิด   
 

     3.1 อกรรมกริยา  คือ  ค ากริยาที่ ไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายก็ได้ความสมบูรณ์ 
ตัวอย่างเช่น 

   นักเรียนนั่งบนพื้น 

   ช่วงนี้ฝนตกทุกวัน 

   น้องนอนในห้องรับแขก 
 

           นอกจากนี้ในภาษาไทยยังมีค าวิเศษณ์บางค าที่สามารถใช้เป็นค าอกรรมกริยาได้ เช่น 
เขาหล่อ เธอสวย น้องผอม เป็นต้น ค าว่า หล่อ สวย ผอม เป็นค าอกรรมกริยา 
 

     3.2 สกรรมกริยา คือ ค ากริยาที่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ 
ตัวอย่างเช่น 

   ฉันกินข้าว 

   แม่ตีลูก 

   คนงานตัดต้นไม้ 
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          นอกจากนี้ค ากริยาบางค าสามารถเป็นได้ท้ังอกรรมกริยาและสกรรมกริยา เช่น 

   หน้าต่างบานนั้นเปิด  (เป็นอกรรมกริยา) 
   เขาเปิดหน้าต่าง  (เป็นสกรรมกริยา) 
 

     3.3 วิกตรรถกริยา คือ  ค ากริยาที่ต้องอาศัยค านามหรือสรรพนามมาช่วยขยาย จึงจะได้
ความสมบูรณ์  ได้แก่  เป็น  อยู่  คือ เหมือน  คล้าย มี เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   แม่ของฉันเป็นคร ู
   หน้าตาของเขาคล้ายพ่อ 

   น้องมีเงินเล็กน้อย 
 

           ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ วิกตรรถกริยามีลักษณะคล้ายค าสกรรมกริยา เนื่องจากมี
ค านามหรือสรรพนามมาต่อท้าย เพียงแต่นามหรือสรรพนามนั้นไม่ได้ท าหน้าที่ เป็นกรรมดังเช่น
สกรรมกริยา แต่ท าหน้าที่ขยายหรือเป็นส่วนเติมเต็ม ดังนั้นวิธีการสังเกตว่ากริยาตัวใดเป็นวิกตรรถกริยา
หรือสกรรมกริยา คือวิกตรรถกริยาจะไม่สามารถปรากฏหลังค าว่า “ถูก” ได้อย่างสกรรมกริยา 
ตัวอย่างเช่น 
 

  แม่ของฉันเป็นคร ู ---> * ครถููกเป็น  
  หน้าตาของเขาคล้ายพ่อ ---> * พ่อถูกคล้าย 

  น้องมีเงินเล็กน้อย ---> * เงินเล็กน้อยถูกมี 
 

     3.4 กริยานุเคราะห์ คือ ค ากริยาที่ท าหน้าที่ช่วยกริยาหลักในประโยคให้ได้ความครบตาม
ระเบียบของกริยาได้แก่ 
 

          3.4.1 มาลา หมายถึง ระเบียบของกริยาที่แสดงออกมาเป็นความหมายต่างๆ เช่น 
เนื้อความคาดคะเน เนื้อความบังคับ เนื้อความอ้อนวอน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   น้องคงไปโรงเรียน   

   น้องต้องไปโรงเรียน  

   โปรดถอดรองเท้าข้างนอก 
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          3.4.2 กาล หมายถึง ระเบียบของกริยาที่ใช้ต่างกันตามกาลต่างๆ เช่น อดีต ปัจจุบัน 
อนาคต เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
   เธอได้อ่านหนังสือ 

   เธออ่านหนังสือแล้ว 

   เธอก าลังอ่านหนังสือ  

   เธอจะอ่านหนังสือ 

          3.4.3 วาจก หมายถึง ระเบียบของกริยาที่บอกว่าประธานเป็นการกอะไร เช่น เป็น
ผู้กระท า ผู้ถูกกระท า ผู้รับใช้ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   แม่ให้น้องกวาดบ้าน 

   น้องถูกแม่ต ี

   น้องถูกแม่ให้กวาดบ้าน  
 

 4. ค าวิเศษณ์ คือ ค าที่ใช้ประกอบค าอ่ืนเพ่ือให้ความหมายของค านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น  ค า
วิเศษณ์อาจประกอบค านาม เช่น คนอ้วนสวมเสื้อสีด า  ประกอบค าสรรพนาม เช่น พวกเราทั้งหมดจะไป
เที่ยว  ประกอบค าค ากริยา เช่น สุนัขตัวนั้นวิ่งเร็ว หรือประกอบค าวิเศษณ์ด้วยกันก็ได้ เช่น น้องกินจุมาก 
เป็นต้น ค าวิเศษณ์สามารถแบ่งได้เป็น 10 ชนิด ดังนี้ 
 

     4.1 ลักษณวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่ใช้บอกลักษณะของค าให้ชัดเจน มักอยู่หลังค าที่จะ
ขยาย ได้แก่ 

          4.1.1 บอกชนิด เช่น ดี เลว แก่ อ่อน หนุ่ม สาว เป็นต้น 

          4.1.2 บอกขนาด เช่น ใหญ่ โต เล็ก กว้าง ยาว อ้วน เป็นต้น 

          4.1.3 บอกสัณฐาน เช่น กลม แบน แป้น ทุย เป็นต้น 

          4.1.4 บอกสี เช่น ขาว ด า แดง เหลือง ชมพู เป็นต้น 

          4.1.5 บอกเสียง เช่น เพราะ ดัง ค่อย แหบ เครือ เป็นต้น 

          4.1.6 บอกกลิ่น เช่น หอม เหม็น ฉุน เป็นต้น 

          4.1.7 บอกรส เช่น เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด จืด เป็นต้น 

          4.1.8 บอกสัมผัส เช่น ร้อน เย็น อุ่น นุ่ม แข็ง เป็นต้น 

          4.1.9 บอกอาการ เช่น เร็ว ไว ช้า ฉลาด เซ่อ เอ่ือย เปรียว เป็นต้น 
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                 ตัวอย่างเช่น 

   ผู้หญิงสาวคนนั้นพูดเพราะมาก 

   เขาชอบทานอาหารเผ็ดและดื่มน้ าเย็นๆ 

   คนอ้วนนั่งบนเก้าอ้ียาวตัวนั้น 
 

     4.2 กาลวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่ใช้บอกเวลา  เพ่ือให้ค าที่ประกอบนั้นมีความหมาย
ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เช้า สาย บ่าย เที่ยง เย็น ค่ า โบราณ ปัจจุบัน ช้า เร็ว กลางคืน กลางวัน พรุ่งนี้ เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น 

   คนโบราณมักสร้างบ้านริมแม่น้ า 
   แม่นอนเร็วจึงตื่นเช้า 
   เขาจะไปเชียงใหม่พรุ่งนี้ 
   บริษัทต่างๆ ไม่เปิดกลางคืนหรอกจ้ะ  
 

     4.3 สถานวิเศษณ์  คือ  ค าวิเศษณ์ท่ีใช้บอกสถานที่หรือระยะท่ีตั้งอยู่ เช่น บน ล่าง เหนือ 
ใต้ ไกล ใกล้ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   พ่ีเรียนชั้นบนส่วนน้องเรียนชั้นล่าง 
   เขาอยู่ห่างแต่เธออยู่ใกล้ 
 

          ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ กาลวิเศษณ์นี้ถ้ามีค านามหรือค าสรรพนามมาต่อท้าย จะ
ถือว่าเป็นค าบุพบท ตัวอย่างเช่น 
 

   เขานั่งใกล้ฉัน 

   แม่วางจานไว้บนโต๊ะ 
 

     4.4 ประมาณวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่บอกจ านวน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
          4.4.1 บอกจ านวนจ ากัด เช่น ทั้งหมด ทั้งหลาย ทั้งสิ้น ทั้งปวง ทั้งผอง ปวง ผอง หมด 
ทุก เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

   พ่อแม่รักลูกทุกคน 

   เขากินขนมหมด 
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          4.4.2 บอกจ านวนไม่จ ากัด เช่น มาก น้อย หลาย จุ เยอะ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   นักเรียนหลายคนไม่มาเรียน 

   เด็กพวกนี้กินจ ุ

   คนข้ีเกียจย่อมท างานน้อย 

          4.4.3 บอกจ านวนแบ่งแยก เช่น บาง บ้าง คนละ สิ่งละ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   นักเรียบบางคนตั้งใจเรียน บางคนข้ีเกียจ 

   น้องควรอ่านหนังสือบ้าง 
   เขาและเพ่ือนๆ ซื้อขนมคนละอย่าง 
          4.4.4 บอกจ านวนนับ เช่น หนึ่ง (1) สอง (2) สาม (3) ร้อย (100) พัน (1,000) เป็น
ต้น หรือบอกจ านวนในแง่ล าดับที่ เช่น ที่หนึ่ง ที่สาม แรก สุดท้าย กลาง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   เขามีลูกชาย 3 คน  
   คนสวนปลูกต้นไม้ 5 ต้น 

   พ่อจะซื้อรถคันที่สอง 
   น้องมาถึงห้องเรียนเป็นคนแรก 
 

     4.5 นิยมวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีบอกความหมายชัดเจนแน่นอน และชี้เฉพาะเจาะจงลง
ไป เช่น นี่ นั่น โน่น นี้ นั้น โน้น เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   เสื้อนั่นยังไม่ได้ซัก 

   เขาเรียนที่โรงเรียนโน้น 

   พ่ีชอบใส่เสื้อตัวนี้ 
 

     4.6 อนิยมวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่บอกความไม่แน่นอน ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไป  แต่
มิได้เป็นค าถามหรือแสดงความสงสัยให้ตอบค าถาม เช่น อ่ืน ต่างๆ นานา อ่ืนใด อะไร ใด ไหน ท าไม กี่ 
เช่นไร เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

   เขาอ่านหนังสืออะไรเวลาใดก็ได้ 
   วิชาอ่ืนๆ ไม่ยากเท่าวิชาภาษาไทย 

   ธัญพืชต่างๆ ล้วนแต่มีประโยชน์ 
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     4.7 ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่เป็นค าถามหรือแสดงความสงสัย  และต้องการ
ค าตอบ เช่น อะไร ใด ไหน ท าไม เพราะอะไร เมื่อไร กี่ อย่างไร เช่นไร เท่าไร หรือ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   เพราะอะไรเธอจึงไม่ไปโรงเรียน 

   เขาจะกลับบ้านเมื่อไร 
   คนไหนเป็นลูกของคุณ 

   พรุ่งนี้คุณจะไปกรุงเทพหรือ 
  

     4.8 ประติชญาวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงการตอบรับหรือขานรับของคู่สนทนาทีต่อบ
โต้กัน เช่น จ๋า ขอรับ โว้ย เจ้าขา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   แม่จ๋า หนูอยากกินขนม 

   ท่านขอรับ รถจะออกเดี๋ยวนี้ 
 

     4.9 ประพันธวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่ท าหน้าที่เชื่อมประโยคให้เกี่ยวข้องกัน เช่น ที่ ซึ่ง 
อัน อย่างที่ คือ เพ่ือ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   หนังสือเล่มนี้ดีทีร่าคาถูก 

   เขาร้องเพลงเพราะมากซ่ึงฟังแล้วอยากฟังไปเรื่อยๆ 

   เขาพูดจาหยาบคายอย่างทีสุ่ภาพชนไม่พูดกัน 

   เรื่องส าคัญคือเขาถูกต ารวจจับเมื่อคืนนี้ 
 

          พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546) อธิบายว่าประพันธสรรพนามและประพันธวิเศษณ์
ค่อนข้างใกล้เคียงกันคือ ใช้เชื่อมประโยคเหมือนกัน และยังมีค าที่ใช้เหมือนกัน เช่น ที่ ซึ่ง อัน เป็นต้น จึง
มักท าให้เกิดความสับสนเมื่อต้องใช้ ดังนั้นวิธีการสังเกตความแตกต่างระหว่างประพันธสรรพนามและประ
พันธวิเศษณ์คือ  
          4.9.1 ประพันธสรรพนามใช้แทนนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า ส่วนประพันธ
วิเศษณ์ใช้ประกอบค ากริยาหรือค าวิเศษณ์ 
          4.9.2 สังเกตค าที่อยู่ข้างหน้าประพันธสรรพนามหรือประพันธวิเศษณ์นั้น เพราะ         
ประพันธสรรพนามต้องอยู่ติดกับค านามหรือค าสรรพนามเท่านั้น หากอยู่ติดค ากริยาหรือค าวิเศษณ์จะเป็น      
ประพันธวิเศษณ์ ตัวอย่างเช่น 
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   ฉันชอบเสื้อทีแ่ม่ซ้ือให้  
   แหวนวงนี้ราคาแพงมากซ่ึงประเมินค่ามิได้  
 

    จากตัวอย่างจะเห็นว่า ประโยคที่หนึ่ง ค าว่า “ที่” อยู่ติดค าว่า “เสื้อ” ซึ่งเป็น
ค านาม ดังนั้น “ที่” จึงเป็นประพันธสรรพนาม ในขณะที่ประโยคที่สอง ค าว่า “ซึ่ง” อยู่ติดกับค าว่า 
“มาก” ซึ่งเป็นค าวิเศษณ์ ดังนั้น “ซ่ึง” จึงเป็นประพันธวิเศษณ์ 
 

 

     4.10 ประติเสธวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบค าอ่ืนที่บอกความห้าม เช่น ไม่     
มิใช่ ไม่ใช่ บ่ ไม่ได้ หาไม่ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   เงินทองไม่ใช่ของหาง่าย 

   เขาไม่ได้ไปโรงเรียนหลายวันแล้ว 

   ร่างกายนี้ใช่ตัวตนของเรา   
 

 5. ค าบุพบท คือ ค าที่ใช้น าหน้าค านาม  ค าสรรพนาม ค ากริยา หรือค าวิเศษณ์  เพ่ือบอก
ต าแหน่งของค าเหล่านั้น  และแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างค า  หรือประโยคว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร เช่น 
ของ ที ่แห่ง เพื่อ ใน บน ส าหรับ กับ แก่ แด่ ต่อ เป็นต้น  
 

     วัลยา ช้างขวัญยืนและคณะ (2552: 52) กล่าวว่า ค าบุพบทใช้บอกความหมายหลาย
ประการที่พบมากได้แก่ ค าบุพบทที่บอกความหมายดังต่อไปนี้ 
 

     5.1 บอกต าแหน่ง ที่ตั้ง สถานที่ เช่น 

  ผมขอลงตรงสะพานลอย 

  พวกเราซื้อขนมข้างทาง 
     5.2 บอกสาเหตุ เช่น  
  เขามีก าลังใจต่อสู้โรคร้ายเพราะค าพูดของเธอ 

  เขามีเงินมากขึ้นเพราะความขยัน 

     5.3 บอกความมุ่งหมาย เช่น  
  น้องตั้งใจเรียนเพ่ืออนาคต 

     5.4 บอกความเป็นเจ้าของ เช่น 

  สุนัขของเขาหายไปจากบ้าน 
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     5.5 บอกผู้รับผลประโยชน์ เช่น 

  นักศึกษามอบของขวัญปีใหม่แด่อาจารย์ 
  ในหลวงพระราชทานพรแก่ชาวไทย 

     5.6 บอกเวลา เช่น  
  เขากลับถึงบ้านตอนหกโมง 
     5.7 บอกเครื่องมือที่ใช้ท า เช่น 

  เขาจับปลาด้วยมือเปล่า 
     5.8 บอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ เช่น  
  แม่รักลูกยิ่งกว่าชีวิต 
 

 6. ค าสันธาน คือ ค าที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างค าหรือข้อความให้ติดต่อกัน มีหลายลักษณะ
ดังต่อไปนี้  
 

     6.1 สันธานที่ใช้เชื่อมประโยคความรวม แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
 

          6.1.1 เชื่อมข้อความที่คล้อยตามกัน เช่น ก็ กับ และ ว่า ครั้น...ก็ ครั้น...จึง เมื่อ...ก็ 
พอ...ก็ ทั้ง...ก็ ทั้ง...กับ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   พ่อและแม่ท างานเพ่ือลูก 

   ครั้นแม่ท าอาหารเสร็จ พ่อก็กลับมาถึงบ้าน 
 

          6.1.2 เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน เช่น แต่ แต่ว่า กว่า...ก็ ถึง...ก็ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   เขาอยากรวยแตเ่ขาไม่อยากท างาน 

   กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ 
 

         6.1.3 เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน เช่น ด้วย จึง ฉะนั้น เหตุว่า เพราะ...จึง 
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

   เพราะเขาขยันเขาจึงมีเงินมาก 

   เขาอ่านหนังสือทุกวันเขาจึงสอบได้ที่หนึ่ง 
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         6.1.4 เชื่อมข้อความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หรือ ไม่ก็ มิฉะนั้น เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น  
   เธอจะไปดูหนังหรือจะอ่านหนังสือ 

   เธอต้องกวาดบ้านมิฉะนั้นต้องล้างจาน 
 

     6.2 สันธานที่ใช้เชื่อมประโยคความซ้อน แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ 
 

          6.2.1 เชื่อมความแสดงลักษณะอาการ เช่น 

   แม่พูดว่าแม่รักลูกทุกคน 

   เขาบอกให้ฉันท าการบ้าน 

          6.2.2 เชื่อมความแสดงเวลา เช่น  
   เขามาเมื่อฉันหลับ 

   เขาเก็บดอกไม้ไว้จนหนึ่งปีผ่านไป 

          6.2.3 เชื่อมความแสดงเหตุ เช่น 

   น้ าท่วมเพราะฝนตก 

   เขาสอบตกเพราะเขาไม่อ่านหนังสือ 

          6.2.4 เชื่อมความแสดงผล เช่น 

   เด็กหิวนมจนร้องไห้ 
   เขาพูดเร็วจนฉันฟังไม่ทัน 

          6.2.5 เชื่อมความแสดงการเปรียบเทียบ เช่น  
   เขาเดินเร็วเหมือนม้าวิ่ง 
   เรือแล่นราวลมพัด 
 

     6.3 สันธานที่เชื่อมให้เนื้อความเด่น เช่น 

          6.3.1 เชื่อมความคนละตอนให้ประสานกัน เช่น ฝ่าย ส่วน อนึ่ง อีกประการหนึ่ง   
เป็นต้น 

          6.3.2 เชื่อมความให้สละสลวย เช่น อย่างไรก็ตาม ถึงกระนั้นก็ดี อย่างไรก็ดี เป็นต้น 
 

 7. ค าอุทาน คือ ค าที่เปล่งออกมาด้วยอารมณ์ต่างๆ  เสียงอุทานออกมานี้บางทีเป็นค า บางที
เป็นวลี และบางทีก็เป็นประโยค บางครั้งค าอุทานก็มีความหมายแปลได้  บางครั้งก็ไม่มีความหมาย  
แล้วแต่ความรู้สึกของผู้อุทานเอง แบ่งเป็น 2 พวกคือ  
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     7.1 ค าอุทานบอกอาการ ได้แก่ 

          7.1.1 ใช้แสดงความรู้สึกต่างๆ ในการพูด เช่น ชิ โธ่ แหม อนิจจัง อ๊ะ อือ เอ๊ะ โอย 
โอ๊ย  ฮึ เฮ้ย เฮ้อ เป็นต้น 

          7.1.2 ใช้เป็นค าข้ึนต้นประโยคในค าประพันธ์ เช่น อ้า โอ้ โอ้ว่า เป็นต้น 
 

7.2 ค าอุทานเสริมบท คือ ค าอุทานที่ใช้เป็นค าสร้อยหรือค าเสริมบทต่างๆ เพ่ือให้มีค า
ครบถ้วนตามที่ต้องการ หรือให้มีความกระชับ สละสลวยขึ้น ได้แก่ 

 

  

          7.2.1 ค าอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นค าสร้อย  คือ ค าอุทานที่ใช้เป็นสร้อยของโคลงและ
ร่ายหรือใช้เป็นค าลงท้ายในบทประพันธ์ แสดงว่าจบข้อความบริบูรณ์แล้ว เช่น ฮา เฮย แฮ แล นา รา เอย 
เป็นต้น  
 

          7.2.2 ค าอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นค าแทรก คือ ค าอุทานที่ใช้แทรกลงระหว่างค าหรือ
ข้อความ มี 2 ชนิด 

   7.2.2.1 ใช้เป็นบทบูรณ์ คือ เป็นค าที่ท าให้บทประพันธ์มีพยางค์ครบถ้วนตาม
ฉันทลักษณ ์เช่น นุ ซิ สิ นิ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   แต่งอเนกนุประการ 
   ควรสุขซิกลับเศร้า ศรีหมอง 
   7.2.2.2 ใช้ประกอบข้างท้ายให้มีความกระชับหรือสละสลวยขึ้น เช่น นา เอย 
เอ่ย เอ๋ย เป็นต้น  
 

   แมวเอ๋ยแมวเหมียว 

   มาเถิดนาแม่นา 
 

          7.2.3 อุทานเสริมบทที่ใช้เป็นค าเสริม คืออุทานที่ใช้ต่อถ้อยเสริมความให้ยาวออกไป 
แต่ไม่ต้องการความหมายที่เสริมนั้น มี 3 ชนิดคือ 
 

   7.2.3.1 ค าเสริมที่แทรกลงไปในระหว่างค าหน้ากับค าหลัง เพ่ือให้เสียงทอด
สัมผัสกัน เช่น  
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   วัดวาอาราม 

   ผ้าผ่อนท่อนสไบ 

   เลขผานาท ี
 

   7.2.3.2 ค าเสริมที่เลียนเสียงค าเดิม อาจเสริมข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ ค าชนิด
นี้ไม่มีความหมายอะไร แต่เติมเข้ามาเพ่ือเสริมเสียงให้ยาวออกไปหรือเน้นเสียงให้หนักแน่นขึ้น มักใช้ใน
ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน เช่น หนังสือหนังหา กระดูกกระเดี้ยว ชามแชม พยายงพยายาม รถรา     
เป็นต้น  
   7.2.3.3 ค าเสริมที่ พ่วงเข้ามาเพ่ือเติมเสียงให้ เต็มตามที่ เคยใช้ในที่ อ่ืน 
ตัวอย่างเช่น 
 

   โอ้โฮ ซื้อผ้ามาบานบุรีทีเดียว 

   มัวแต่โอ้เอ้วิหารรายอยู่นั่นแหละ 
 

               ค าว่า “บาน” แปลว่า มาก “บุรี” เป็นค าอุทานเสริมบท เคยใช้คู่กับ
บาน เป็นชื่อของไม้ดอกชนิดหนึ่งเรียกว่า บานบุรี เมื่อพูดถึงบาน จึงได้พ่วงค าว่า บุรี เข้าไปด้วย ส่วนค าว่า 
“โอ้เอ้” แปลว่า ช้า เฉื่อย มีเสียงพ้องกับชื่อของท านองสวดกาพย์ล าน าชนิดหนึ่ง เรียกว่า “โอ้เอ้วิหาร
ราย” เมื่อพูดถึง โอ้เอ้ จึงได้พ่วงค าว่า วิหารราย เข้าไปด้วย เพราะเคยใช้คู่กัน 
 

 จะเห็นได้ว่าค าในภาษาไทยหลายๆ ค าสามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งชนิด ดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึง
ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องการสื่อสาร รวมทั้งให้ถูกต้องตามเรื่องที่ต้อ งการ
สื่อสารด้วย 

 

การสร้างค าในภาษาไทย 
 

 การสร้างค าเป็นวิธีที่ท าให้เรามีค าใช้ในภาษาเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมที่ภาษาไทยส่วนใหญ่มีเพียง
ค าพยางค์เดียว เนื่องเป็นภาษาค าโดด เมื่อโลกพัฒนามากขึ้น สิ่งต่างๆ รอบตัวเจริญขึ้น ค าที่เคยใช้เรียกสิ่ง
ต่างๆ อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการสร้างค าขึ้นในภาษา  
 วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549: 10) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการสร้างค าด้วยการรวมค าตั้งแต่ 
2 ค าข้ึนไปเข้าเป็นค าค าเดียว ท าหน้าที่และมีความหมายอย่างเดียวกันนั้น เป็นกระบวนการสร้างค าที่มีอยู่
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ในทุกภาษา แต่ลักษณะ โครงสร้าง และการเรียงล าดับค าที่สร้างขึ้นใหม่นั้นอาจแตกต่างกันไป ใน
ภาษาไทยมีค าที่เกิดจากการสร้างค าแบบไทยเราเองอยู่ 3 ชนิด ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ค าประสม  
     ค าประสม หมายถึง ค าที่เกิดจากการน าค าที่มีความหมายต่างกันอย่างน้อย 2 ค ามา
รวมกัน เกิดเป็นค าใหม่ค าหนึ่งมีความหมายใหม่  
 

     1.1 ลักษณะของค าประสม การแยกค าประสมออกจากค าประเภทอ่ืน กลุ่มค า และ
ประโยค มีลักษณะที่พอสังเกตได้ (วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ, 2549: 33-35) ดังนี้ 
 

          1.1.1 ค าประสมเป็นค าที่มีความหมายใหม่ ต่างจากความหมายที่เป็นผลรวมของค า
ที่มารวมกัน แต่มักมีเค้าความหมายของค าเดิมอยู่ เช่น  
 

ผ้าขี้ริ้ว เป็นค าประสม มีความหมายว่า “ผ้าเก่าขาดที่ใช้เช็ดถูพ้ืน” เป็น
ความหมายใหม่ที่มีเค้าความหมายของหน่วยค าเดิมว่า “ผ้า” และ “ขี้ริ้ว”  

น้ าแข็ง เป็นค าประสม มีความหมายว่า “น้ าที่แข็งเป็นก้อนเพราะถูกความ
เย็นจัด” เป็นความหมายใหม่ที่มีเค้าความหมายเดิมของหน่วยค า “น้ า” และ “แข็ง” 

 

           1.1.2 ค าประสมจะแทรกค าใดๆ ลงระหว่างค าที่มารวมกันนั้นไม่ได้ ถ้าสามารถ
แทรกค าอ่ืนลงไปได้ ค าท่ีรวมกันนั้นจะไม่ใช่ค าประสม เช่น 
 

ลูกช้างเดินตามแม่ช้าง  

ลูกช้าง ในที่นี้แปลว่า “ลูกของช้าง” สามารถแทรกค าว่า “ของ” ระหว่างค าว่า 
“ลูก” กับ “ช้าง” เป็นลูกของช้างได้ ดังนั้นลูกช้างในประโยคนี้จึงไม่ใช่ค าประสม 

 

เจ้าแม่ช่วยลูกช้างด้วย  

ลูกช้าง ในที่นี้แปลว่า “ค าสรรพนามแทนตัวผู้พูดเมื่อพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธ์” ไม่
สามารถแทรกค าใดๆ ลงไประหว่างค าว่า “ลูก” กับ “ช้าง” ได้ “ลูกช้าง” ในประโยคนี้จึงเป็นค าประสม 

 

    1.1.3 ค าประสมเป็นค าค าเดียว ค าที่เป็นส่วนประกอบของค าประสมไม่สามารถย้าย
ที่หรือสลับที่ได้ เช่น 
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 ฉันกินข้าวมาแล้ว  

 ประโยคข้างต้น สามารถย้ายค าว่า “ข้าว” ไปไว้ต้นประโยคเป็น “ข้าวฉันกิน
มาแล้ว” ได้ ค าว่า “กินข้าว” จึงไม่ใช่ค าประสม 

 

 เขานั่งกินที ่  

ประโยคข้างต้น ไม่สามารถย้ายค าว่า “กิน” หรือ “ที”่ ไปไว้ที่อ่ืนได้ ค าว่า “กิน
ที”่ จึงเป็นค าประสม 

 

    1.1.4 ค าประสมจะออกเสียงต่อเนื่องกันไปโดยไม่หยุดหรือเว้นจังหวะระหว่าง
หน่วยค าที่เป็นส่วนประกอบ เช่น 

กาแฟเย็น  

ถ้าออกเสียงค านี้ต่อเนื่องกันไป หมายถึง “กาแฟใส่นมใส่น้ าแข็ง” เป็นค า
ประสม ถ้าเว้นช่วงจังหวะระหว่าง “กาแฟ” กับ “เย็น” หมายถึง “กาแฟร้อนที่ท้ิงไว้จนเย็น” 

 

          1.1.5 ค าประสมบางค าไม่มีความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ระหว่างค าที่ เป็น
ส่วนประกอบ เช่น  

รถเสีย  

ค าว่ า “รถ เสี ย”  ไม่ เป็ นค าประสม เพราะค าว่ า “รถ” กั บ  “เสี ย” มี
ความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์แบบ ประธาน-กริยา 

ใจเสีย  

ค าว่า “ใจเสีย” เป็นค าประสม เพราะค าว่า “ใจ” กับ “เสีย” ไม่มีความสัมพันธ์
ทางวากยสัมพันธ์ 

 

      1.2 ชนิดของค าประสม สุนันท์ อัญชลีนุกูล (2556: 50-51) ได้แบ่งชนิดของค าประสม
ออกเป็นดังนี้ 

    1.2.1 ค าประสมที่เป็นค านาม ส่วนมากเป็นค าประสมที่สร้างจาก ค านาม+ค านาม 
ค านาม+ค ากริยา และค านาม+ค ากริยา+ค านาม เป็นต้น ค าประสมชนิดนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด
ได้แก่ 

   1.2.1.1 ค าประสมชนิดสามานยนามหรือค านามทั่วไป เช่น 
 

  แม่น้ าสายนี้ยาวมาก 

  เวลาเป็นหวัดไม่ควรกินน้ าแข็ง 
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  รถด่วนขบวนไหนทันสมัยที่สุด 

   1.2.1.2 ค าประสมชนิดสามานยนามย่อย เกิดจากการน าค าประสมที่เป็นนาม
ทั่วไปรวมกับค านามท่ัวไปเพื่อบอกลักษณะย่อยและเกิดเป็นค าประสมใหม่ที่ให้ความหมายใหม่ เช่น 

 

  การแข่งขันนกเขาชวาจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ 
  ต้มย ากุ้งเป็นอาหารไทยที่คนทั่วโลกรู้จักดี 
 

    1.2.2 ค าประสมที่เป็นค ากริยา ส่วนมากเป็นค าประสมที่สร้างจากค ากริยา+ค ากริยา       
ค าบุพบท+ค านาม ค ากริยา+ค าบุพบท ค ากริยา+ค านาม เช่น 

 

 เขาพิมพ์ดีดตั้งแต่เช้าจนค่ า 
 ค าพูดของเขากินใจคนฟังมาก 
 

     1.3 ลักษณะความหมายของค าประสม วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549: 40-41) ยัง
อธิบายต่อว่า ค าประสมมีความหมายเป็น 3 ลักษณะคือ  

 

     1.3.1 มีความหมายเปรียบเทียบ เช่น  
 

    ดอกฟ้า      หมายถึง  หญิงผู้สูงศักดิ์ 
    ตีนแมว      หมายถึง  นักย่องเบา 
    ตีนกา      หมายถึง  รอยย่นซึ่งปรากฏที่หางตา 
    ขึ้นคาน      หมายถึง  ไม่ได้แต่งงานท้ังที่มีอายุมากพอควรแล้ว 
 

     1.3.2 มีความหมายเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกับความหมายของหน่วยค าเดิม เช่น  
 

    หน้าอ่อน       หมายถึง       ดูอายุน้อยกว่าอายุจริง 
    เบาใจ      หมายถึง  ไม่หนักใจ โล่งใจ 

    กันสาด      หมายถึง  เพิงที่ต่อชายคาส าหรับกันฝนไม่ให้สาด 
 

     1.3.3 มีความหมายใกล้เคียงกับหน่วยค าเดิมท่ีมาประกอบกัน เช่น  
 

    ยางลบ       หมายถึง  ยางที่ใช้ส าหรับลบข้อความ 

    ผงซักฟอก      หมายถึง  ผงที่ใช้ส าหรับซักผ้า 
    ผ้าเช็ดหน้า     หมายถึง ผ้าที่ใช้เช็ดหน้า 
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 2. ค าซ้อน  
 

     ค าซ้อน หมายถึง ค าที่เกิดจากการน าค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปมาเรียงต่อกันโดยแต่ละค านั้นมี
ความสัมพันธ์กันในด้านความหมาย (วัลยา ช้างขวัญยืนและคณะ, 2549: 57) ดังต่อไปนี้ 
 

     2.1 ลักษณะความหมายของค าซ้อน ค าท่ีน ามาซ้อนกันนั้นมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 

          2.1.1 ความหมายเหมือนกัน หมายถึง ค าที่น ามาซ้อนกันนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกัน
หรือเป็นอย่างเดียวกัน เช่น ใหญ่โต ดูแล เร็วไว สูญหาย เลือกสรร เป็นต้น 

          2.1.2 ความหมายคล้ายกัน หมายถึง ค าที่น ามาซ้อนกันนั้นมีความหมายใกล้เคียงกัน
หรือเป็นไปในท านองเดียวกัน พอจะจัดเข้าในกลุ่มเดียวกันได้ เช่น อ่อนนุ่ม ไร่นา แข้งขา หน้าตา    เขต
แดน ถ้วยโถโอชาม เป็นต้น 

          2.1.3 ความหมายตรงกันข้าม หมายถึง ค าที่น ามาซ้อนกันนั้นมีความหมายเป็นคน
ละลักษณะหรือคนละฝ่ายกัน เช่น ผิดถูก ชั่วดี เหตุผล สูงต่ า ด าขาว เป็นต้น  
 

     2.2 ที่มาของค าที่มาซ้อนกัน วัลยา ช้างขวัญยืนและคณะ (2549: 60) อธิบายว่าค าที่
น ามาซ้อนกันนั้นมีที่มาแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
           2.2.1 ค าไทยซ้อนกับค าไทย  
    2.2.1.1 ค าไทยถิ่นกลางซ้อนกับค าไทยถิ่นกลาง เช่น 

    กู้ยืม  เดือดร้อน 

    บ้านเมือง  เย็บปัก 
 

    2.2.1.2 ค าไทยถิ่นกลางซ้อนกับค าไทยถิ่นอ่ืน เช่น 

    เข็ดหลาบ  พัดวี 
    แก่เฒ่า  เก็บง า 
 

           2.2.2 ค าไทยซอ้นกับค าต่างประเทศ  
    2.2.2.1 ค าไทยซ้อนกับค าบาลีสันสกฤต เช่น 

    ข้าทาส  ภูตผี 
    แก่นสาร  ศึกสงคราม 
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    2.2.2.2 ค าไทยซ้อนกับค าเขมร เช่น 

    ล้างผลาญ  ทรวงอก 
    เขียวขจ ี  แสวงหา 
    2.2.2.3 ค าไทยซ้อนกับค าอังกฤษ เช่น 

    พักเบรก  แถมฟรี 
 

          2.2.3 ค าต่างประเทศซ้อนกัน 

   2.2.3.1 ค าบาลีสันสกฤตซ้อนกัน เช่น 

    ยักษ์มาร  ศีลธรรม 

    ภาษีอากร  ประเทศชาติ 
 

   2.2.3.2 ค าเขมรซ้อนกัน เช่น 

    ต าหนิติเตียน  ละเอียดลออ   
 

 3. ค าซ้ า  
 

     ค าซ้ า หมายถึง ค าที่ประกอบด้วยค า 2 ค าซึ่งเหมือนกันทุกประการหรืออีกนัยหนึ่ง การ
พูดหรือการเขียนค าใดค าหนึ่งอีกครั้งท าให้เกิดค าซ้ า เช่น เด็กๆ สาวๆ ด าๆ เป็นต้น ในภาษาไทยค าทุก
ชนิดสามารถซ้ าได้ แต่ไม่ใช่ค าทุกค าในแต่ละชนิดจะซ้ าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหมายของค าและบริบท  
(วัลยา ช้างขวัญยืนและคณะ, 2549: 62) 
 

    3.1 การออกเสียงค าซ้ า วัลยา ช้างขวัญยืนและคณะ (2549: 63) ได้แบ่งการออกเสียงค า
ซ้ าออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 

         3.1.1 ค าซ้ าประเภทไม่เปลี่ยนเสียง ถ้าค าเดิมเป็นค าพยางค์เดียวจะลงเสียงหนักที่
พยางค์หลังเหมือนค าสองพยางค์ เช่น สวยๆ ดีๆ ถ้าค าเดิมเป็นค าสองพยางค์หรือค าหลายพยางค์เมื่อเป็น
ค าซ้ าก็จะออกเสียงเหมือนค าเดิมเพ่ิมอีกครั้งหนึ่ง เช่น พอดีๆ ระบบๆ เป็นต้น 
 

         3.1.2 ค าซ้ าประเภทเปลี่ยนเสียง ค าซ้ าประเภทนี้จะเน้นความหมายหรือเพ่ิม
ความหมายขึ้น จะเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์หน้าเป็นวรรณยุกต์เน้นพิเศษ ค าซ้ าประเภทเปลี่ยน
เสียงที่เป็นค านามเมื่อซ้ าแล้วอาจใช้เป็นค ากริยา คุณศัพท์ หรืค าวิเศษณ์ก็ได้ ค าประเภทนี้มีทั้งค า
ภาษาไทยและค าภาษาอ่ืน ค าซ้ าประเภทนี้จะซ้ าค าโดยไม่ใช้ไม้ยมก ตัวอย่างเช่น  
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   ผู้หญิงคนนี้ดูเป็นผู้ดี๊ผู้ดี 
   ใครๆ กบ็อกว่าเธอท่าทางป๊าป้า    

   วันนี้เธอแต่งตัวดูเก๊เก๋ 
 

     3.2 ชนิดของค าซ้ า สุนันท์ อัญชลีนุกูล (2556 : 26-29) ได้แบ่งชนิดของค าซ้ าได้
ดังต่อไปนี้ 
          3.2.1 ค าซ้ าท่ีเป็นค านาม ตัวอย่างเช่น 
 

   เด็กๆ ชอบทานไอศกรีม 

   เพ่ือนๆ รุ่นเดียวกับฉันแต่งงานกันหมดแล้ว 

   เสื้อตัวนี้เหมาะกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ๆ หน่อย 
 

                  3.2.2 ค าซ้ าท่ีเป็นสรรพนาม ตัวอย่างเช่น 
 

   คุณๆ ทุกคนคงชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ 
   หนูๆ ทั้งหลายนั่งให้เป็นระเบียบหน่อย 

   เสื้อสีนี้เราๆ ท่านๆ ใส่ได้ไม่น่าเกลียด 
 

          3.2.3 ค าซ้ าท่ีเป็นค ากริยา ตัวอย่างเช่น 
 

   นักกีฬาก าลังเดินๆ วิ่งๆ ในสนาม 

   ผู้ใหญ่เต้นๆ หน่อยก็เหนื่อย 

   คุณแม่ยังโกรธๆ เขาอยู่ 
 

          3.2.4 ค าซ้ าท่ีเป็นค าบุพบท ตัวอย่างเช่น 
 

   บ้านของฉันตั้งอยู่ใกล้ๆ โรงเรียน 

   เขาไปซื้อหนังสือแถวๆ ตลาด 

   ผมจะวางเอกสารไว้ชิดๆ ตู้เก็บของนะ 
 

          3.2.5 ค าซ้ าท่ีเป็นค าลักษณนาม ตัวอย่างเช่น 
 

   ผู้หญิงคนนั้นมีเสื้อผ้าเป็นตู้ๆ 

   บริษัทจ่ายค่าจ้างคนงานเป็นวันๆ 
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   เด็กๆ กินขนมหวานได้เป็นถ้วยๆ 
 

          3.2.6 ค าซ้ าท่ีเป็นค าบอกล าดับที่ ตัวอย่างเช่น 
 

   คนหลังๆ ยังไม่ได้ยื่นเอกสาร 

   ฉันชอบนั่งแถวหน้าๆ 

   ลูกชายของเขาสอบได้ที่ท้ายๆ เป็นประจ า 
 

          3.2.7 ค าซ้ าท่ีเป็นค าวิเศษณ์ ตัวอย่างเช่น 
 

   เขาออกก าลังกายเสมอๆ จึงแข็งแรง 
   เธอควรเคี้ยวอาหารช้าๆ กว่านี้ 
 

          3.2.8 ค าซ้ าท่ีเป็นค าช่วยกริยา ตัวอย่างเช่น 
 

   เด็กคนนี้เกือบๆ จมน้ าตาย 

   อากาศค่อยๆ ร้อนข้ึน 
 

          3.2.9 ค าซ้ าท่ีเป็นค าหน้าจ านวน ตัวอย่างเช่น 
 

   เขาตกงานมาราวๆ 2 เดือนแล้ว 

   น้องชายเขาสูงเกือบๆ 6ฟุต 
 

                         3.2.10 ค าซ้ าท่ีเป็นค าหลังจ านวน ตัวอย่างเช่น 
 

   เสื้อสมัยนี้ใช้ผ้าแค่เมตรเศษๆ 

   แม่จ่ายเงินค่าอาหารไป 1,000 บาทกว่าๆ 
 

          3.2.11 ค าซ้ าท่ีเป็นค าเลียนเสียงธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น 
 

   วัยรุ่นร้องกรี๊ดๆ 

   เด็กร้องไห้แงๆ 
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    3.3 ความหมายของค าซ้ า การน าค ามาซ้ าในภาษาไทย ท าให้เกิดความหมายต่างๆ 
(สุนันท์ อัญชลีนุกูล, 2556: 29-32) ดังนี้ 
 

          3.3.1 แสดงความหมายพหูพจน์ ค าซ้ าที่จะมีความหมายประเภทนี้มักเป็นการซ้ า
ค านามท่ีเกี่ยวกับค าบอกเครือญาติ เช่น พ่ีๆ น้อง ลูกๆ หลานๆ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   พ่ีๆ ของฉันอยู่ต่างจังหวัด  
   คุณยายอยู่กับหลานๆ 
 

          3.3.2 เพ่ิมน้ าหนักของความหมายของค า การลงน้ าหนักเสียงที่พยางค์แรกของค าซ้ า
และออกเสียงเน้นให้เป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นการเพ่ิมน้ าหนักของค าซ้ าให้มีความหมายเน้นมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น 

   หนังสือเล่มหนาๆ  (น้า-หนา) 
   บ้านทาสีเขียวๆ  (เค้ียว-เขียว) 
 

          3.3.3 ลดน้ าหนักความหมายของค าเดิม ตัวอย่างเช่น 
 

   เขาใส่เสื้อสีด าๆ 

   คนไข้ยังเพลียๆ ไม่ค่อยมีแรง 
 

          3.3.4 แยกความหมายเป็นส่วนๆ ตัวอย่างเช่น 
 

   แม่ครัวหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆ  
   กินขนมให้หมดเป็นจานๆ ไป 
 

                   3.3.5 มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น  
 

   เขาชอบนั่งแถวกลางๆ 

   บ้านของเขาอยู่ข้างๆ วัด  
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 ข้อสังเกต   วัลยา ช้างขวัญยืนและคณะ (2549:69) ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับค าซ้ าไว้ว่า มีค า
บางค าท่ีมีรูปซ้ าแต่ไม่ใช่ค าซ้ า มี 2 ประเภท คือ 
 

  1. ค าบางค าดูเหมือนจะมีลักษณะเป็นค าซ้ า เพราะออกเสียงซ้ าและใช้รูปไม้
ยมก เช่น ฉอดๆ ปาวๆ หลัดๆ ยองๆ หยกๆ เป็นต้น แต่ค าเหล่านี้ไม่ใช่ค าซ้ า เนื่องจากไม่สามารถน าค า
เดิม คือ ฉอด ปาว หลัด ยอง หยก มาใช้โดยไม่ซ้ าได้ 
  2. ค าที่ออกเสียงซ้ ากันและเขียนซ้ ากันโดยไม่ใช้ไม้ยมก เช่น จะจะ นานา หรือ
ค าท่ีมาจากภาษาจีน เช่น อ๋ิงอ๋ิง เชาเชา ชิงชิง เป็นต้น ไม่นับว่าเป็นค าซ้ า 
 

 จะเห็นได้ว่า ค า เป็นหน่วยทางภาษาที่ส าคัญยิ่งเพราะเป็นหน่วยทางภาษาที่มีความหมาย 
สามารถใช้สื่อสารกันได้เข้าใจ ในการศึกษาเรื่องค าจึงมีการวิเคราะห์หลากหลายแบบ ทั้งชนิดของค าและ
การสร้างค าในภาษาไทย แต่ในชีวิตประจ าวันเราไม่สามารถสื่อสารกันด้วยค าแต่เพียงอย่างเดียว เรา
จ าเป็นต้องสื่อสารด้วยหน่วยทางภาษาที่ใหญ่ขึ้นคือ วลีและประโยค ดังที่จะกล่าวในบทต่อไป 
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ค าถามท้ายบทที่ 3 

 

1. ข้อมูลทางภาษาท่ีอยู่ในค ามีก่ีด้าน อะไรบ้าง 
2. ค าลักษณนามและค าสมุหนามใช้แตกต่างกันอย่างไร 

3. อนิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม อนิยมวิเศษณ์ และปฤจฉาวิเศษณ์ ค าท้ัง 4 ชนิดมีความเหมือนและ
ความต่างกันอย่างไร 

4. วิกตรรถกริยาคืออะไร 

5. จงวิเคราะห์ชนิดของค าที่ขีดเส้นใต้ในประโยคต่อไปนี้ 
 5.1 ฉันรักคนทีร่ักชาติไทย 

 5.2 เขาจะท าการบ้านที่โรงเรียน 

 5.3 คุณจะไปกรุงเทพ เมื่อไร 

6. ค าประสมมีลักษณะอย่างไรบ้าง  
7. เราน าค าประสมไปใช้ในความหมายใดบ้าง 
8. ค าซ้อนคืออะไร 

9. จงบอกว่าค าต่อไปนี้เป็นค าประสมหรือค าซ้อน 

 9.1 ฝนฟ้า  9.2 อดทน 

 9.3 หมูหัน  9.4 เย็บปัก 

 9.5 ซักซ้อม  9.6 ซักแห้ง 
10. เราสามารถน าค าซ้ าไปใช้ในความหมายใดได้บ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

วลีและประโยคในภาษาไทย 

 

เวลาเรียน  9 ชั่วโมง 
 

เนื้อหา 
1. วลี 

 2. ประโยค 

  

วัตถุประสงค ์

 1. สามารถบอกชนิดและหน้าที่ของวลีได้ถูกต้อง 
 2. สามารถบอกชนิดของประโยคได้ถูกต้อง 
 3. สามารถใช้โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ ได้ถูกต้อง 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายประกอบ power point  

 2. นักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 3. ฝึกวิเคราะห์ชนิดของวลีและประโยคในภาษาไทย 

 4. ตอบค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. power point “บทที่ 4 วลีและประโยคในภาษาไทย” 

 2. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
 3. เอกสารประกอบการสอน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ตรวจค าถามท้ายบท 

 2. สังเกตพฤติกรรม 

 3. การตอบค าถามของนักศึกษา 
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บทท่ี 4 

วลีและประโยคในภาษาไทย 

 

 ในการสื่อสารเราจ าเป็นต้องน าค ามาเรียงร้อยต่อกันเป็นข้อความ เรียกว่า วากยสัมพันธ์ 
ซ่ึงหมายถึง ความเกี่ยวข้องของค าต่างๆ ในถ้อยค าตอนหนึ่งๆ พระยาอุปกิตศิลปสารจัดวากยสัมพันธ์
เป็นไวยากรณ์ในขั้นที่ 3 ต่อจาก อักขรวิธี และวจีวิภาค ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึง ความเกี่ยวข้องของ
ค าในด้านวลีและประโยค 

 

วล ี
 

 1. ความหมายของวลี  
     วลี หมายถึง กลุ่มค าที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีเนื้อความเป็นที่รู้กันได้ แต่
ไม่ได้ความครบบริบูรณ์ วลีจะใช้ตามล าพังไม่ได้ ต้องใช้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค (ก าชัย ทอง
หล่อ, 2550: 366) 
 

 2. ชนิดของวลี  
     พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546: 199) ได้แบ่งชนิดของวลีออกเป็น 7 ชนิดดังต่อไปนี้ 
 

  2.1 นามวลี คือ วลีที่มีค านามน าหน้า ตัวอย่างเช่น 
 

  นาฬิกาข้อมือเรือนทองวางอยู่บนโต๊ะ 

  แม่ซ้ือกาต้มน้้าอลูมิเนียม 
 

2.2 สรรพนามวลี คือ วลีที่มีสรรพนามน าหน้า ตัวอย่างเช่น 
 

  ท่านอาจารย์จะไปไหน 

  ข้าพเจ้านายด้า มีความรักชาติมาก 
 

2.3 กริยาวล ีคือ วลีที่มีค ากริยาน าหน้า ตัวอย่างเช่น 
 

  ฉันก้าลังพยายามแต่งหนังสือ 

  เขาเดินจากไปอย่างไม่ไยดี 
 

2.4 วิเศษณ์วล ีคือ วลีที่มีค าวิเศษณ์น าหน้า ตัวอย่างเช่น 
 

  มันเป็นบ้านใหญ่โตมโหฬารมาก 

  คนอ้วนตุ๊ต๊ะเดินช้า 
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2.5 บุพบทวลี คือ วลีที่มีค าบุพบทน าหน้า ตัวอย่างเช่น 
 

  พ่อนั่งอยู่บนเก้าอ้ีนวม 

  นี่คือรูปมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 

2.6 สันธานวลี คือ วลีที่ใช้เป็นค าสันธาน จะมีค าสันธานน าหน้าหรือไม่มีก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น 

 

  ถึงอย่างไรก็แล้วแตข่อให้คุณเห็นใจฉันบ้าง 
  อย่างไรก็ตามเธอควรอ่านหนังสือบ้าง 
  ถึงเขาจะสวมแว่นเขาก็มองไม่เห็น 
 

2.7 อุทานวลี  คือ วลีที่ ใช้ เป็นค าอุทาน จะมีค าอุทานน าหน้าหรือไม่มีก็ ได้ 
ตัวอย่างเช่น 

 

  ฉันไมเ่ข้าอกเข้าใจอะไรทั้งสิ้น 

  เขาร้องขึ้นว่า “โอ๊ยตายแล้ว” 
 

 3. หน้าที่ของวลี  
     พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546: 206) กล่าวว่า ภาษาไทยเรานิยมใช้วลีแทนค าเป็นพ้ืน 

ดังนั้นค ามีหน้าที่อย่างไร วลีก็มีหน้าที่อย่างเดียวกับค าเหมือนกัน ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ท าหน้าที่เป็นบทประธาน วลีที่สามารถท าหน้าที่เป็นบทประธานได้คือ นามวลี
และสรรพนามวลี ตัวอย่างเช่น 

 

  นกเขาชวาบิน   (นามวลี) 
  การเรียนหลักภาษาไทยมีประโยชน์มาก (นามวลี) 
  ท่านอาจารย์ก้าลังสอนนักศึกษา  (สรรพนามวลี) 
 

3.2 ท าหน้าที่เป็นบทกรรม วลีที่สามารถท าหน้าที่เป็นบทกรรมได้ คือ นามวลีและ
สรรพนามวลี ตัวอย่างเช่น 

 

  เขาเห็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  (นามวลี) 
  ครูจะลงโทษเธอสามคน   (สรรพนามวลี) 
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3.3 ท าหน้าที่เป็นบทกริยา วลีที่สามารถท าหน้าที่เป็นบทกริยาได้มีเพียงวลีเดียว คือ 

กริยาวลี ตัวอย่างเช่น 
 

  เขาก้าลังขยันเรียนหนังสือ   (กริยาวลี) 
  แม่อยากไปซื้อของที่ตลาด   (กริยาวลี) 
  

3.4 ท าหน้าที่เป็นบทขยาย วลีที่สามารถท าหน้าที่เป็นบทขยายได้ คือ วิเศษณ์วลี
และบุพบทวลี ตัวอย่างเช่น 

 

  เขาสร้างถนนยาวสามกิโลเมตรเศษ  (วิเศษณ์วลี) 
เขานั่งอยู่ในห้องกายบริหาร  (บุพบทวลี) 
 

3.5 ท าหน้าที่เชื่อมประโยค วลีที่สามารถท าหน้าที่เชื่อมประโยคได้มีเพียงวลีเดียว 
คือ สันธานวลี ตัวอย่างเช่น 

    

  ถึงฝนตกฉันก็จะไปซื้อของ   (สันธานวลี) 
  ถึงอย่างไรก็ตามเธอควรอ่านหนังสือบ้าง (สันธานวลี) 
 

 จะเห็นได้ว่าวลีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยค และยังไม่ได้ความครบถ้วนเช่นประโยค 
ดังนั้นหากเราต้องการสื่อสารในรูปของประโยคจ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างและชนิดของประโยค เพ่ือ
สามารถใช้ได้ถูกต้องตามประสงค์ 
 

ประโยค 
 

 ประโยค คือ กลุ่มค าที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นระเบียบและมีเนื้อความครบสมบูรณ์โดย
ปกติประโยคจะต้องมีภาคประธานและภาคแสดงเป็นหลักส าคัญ ถ้าใช้สกรรมกริยา จะต้องมีบทกรรม
มารับ ถ้าใช้วิกตรรถกริยา จะต้องมีบทขยาย จึงจะได้ความสมบูรณ์ (ก าชัย ทองหล่อ, 2550: 367) 
 

 1. บท  
     บท คือ ค า วลี หรือประโยคที่ใช้เป็นส่วนต่างๆ ของประโยค จ าแนกออกเป็น 7 ชนิด
คือ 
 

     1.1 บทประธาน คือ บทที่ท าหน้าที่คุมบทกริยาให้มีลักษณะเป็นประโยคต่างๆ  
     1.2 บทขยายประธาน คือ บทที่ท าหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทประธานให้ได้ความดี
ยิ่งขึ้น 

     1.3 บทกริยา คือ บทที่แสดงความเป็นไปของบทประธานให้รู้ว่าบทประธานนั้นเป็น
ผู้ท า ผู้ถูกท า หรือผู้ถูกใช้  
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     1.4 บทขยายกริยา คือ บทที่ท าหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกริยาให้ได้ความดียิ่งขึ้น 

     1.5 บทกรรม คือ บทที่ท าหน้าที่เป็นผู้ถูกท า  
     1.6 บทขยายกรรม คือ บทที่ท าหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกรรมให้ได้ความยิ่งขึ้น 

     1.7 บทเชื่อม คือ บทที่ท าหน้าที่เชื่อมบทกับบทหรือเสริมความให้เด่น 

 2. ส่วนของประโยค 

     ก าชัย ทองหล่อ (2550: 373) กล่าวว่า ประโยคทุกชนิดจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน  
ได้แก่ 

 

2.1 ภาคประธาน หมายถึง ส่วนที่เป็นประธานของประโยค ประกอบด้วย บท
ประธาน และบทขยายประธาน 

2.2 ภาคแสดง หมายถึง ส่วนที่แสดงอาการหรือความเป็นไปของภาคประธาน
ประกอบด้วยบทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม และบทขยายกรรม 

 

ในประโยคหนึ่งๆ สามารถมีบทได้อย่างน้อย 2 บท คือ บทประธานและบทกริยา ใน
กรณีท่ีกริยานั้นเป็นกริยาชนิดอกรรมกริยา และสามารถมีได้มากที่สุด 7 บท ดังกล่าวข้างต้น 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงส่วนของประโยค 
 

ภาคประธาน ภาคแสดง  

บท
เชื่อม 

บท 

ประธาน 

บทขยาย
ประธาน 

บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม บทขยายกรรม 

เขา 
เด็ก 

- 

อ้วนคนนั้น 

วิ่ง 
วาง 

เร็วมาก 

บนโต๊ะ 

- 

สมุด 

- 

5 เล่ม 

- 

- 

 

 3. ชนิดของประโยค 

     การจ าแนกชนิดของประโยคนั้น สามารถจ าแนกได้หลายวิธี ดังนี้ 
 

     3.1 ชนิดของประโยคแบ่งตามโครงสร้าง 
          พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546) ได้แบ่งชนิดของประโยคตามโครงสร้างเป็น 3 

ชนิด คือ 

          3.1.1 เอกรรถประโยค (ประโยคความเดียว) คือ ประโยคที่มีบทกริยาส าคัญ
เพียงบทเดียวและมีเนื้อความเดียวที่มีความหมายสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น 

 

   นกตัวใหญ่บินบนท้องฟ้า 
   เขาเป็นลูกคนแรกของครอบครัว 

   ผู้หญิงสวยคนนั้นคุยกับครูท่ีหน้าโรงเรียน 
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                  3.1.2 อเนกรรถประโยค (ประโยคความรวม) คือ ประโยคใหญ่ที่มีใจความอย่าง
น้อย 2 ใจความรวมกันและใจความส าคัญนั้นๆ จะต้องมีลักษณะเป็นประโยคและมีความส าคัญเท่าๆ 
กัน โดยมีสันธานเป็นบทเชื่อม สามารถจ าแนกอเนกรรถประโยคออกเป็น 4 ชนิดคือ 

 

   3.1.2.1 อันวยาเนกรรถประโยค คือ อเนกรรถประโยคที่มีเนื้อความตาม
กันหรือคล้อยตามกัน โดยใช้สันธาน  และ, กับ, แล้ว...จึง, ครั้น...ก็, พอ...แล้ว...จึง ฯลฯ เป็นบทเชื่อม 
ตัวอย่างเช่น 
 

   ครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่ 3 และท้าแบบฝึกหัดท้ายบท 

   ครั้นเขาท้าการบ้านเสร็จ เขาก็อาบน้้า 
 

   3.1.2.2 พยติเรกาเนกรรถประโยค คือ อเนกรรถประโยคที่มีเนื้อความ
ขัดแย้งกัน โดยใช้สันธาน แต่, ถึง...ก็, กว่า...ก็ ฯลฯ เป็นบทเชื่อม ตัวอย่างเช่น 
 

   เขาเรียนอักษรศาสตร์แตฉ่ันเรียนวิทยาศาสตร์ 
   กว่าเขาจะไปถึงบ้าน ทุกคนก็นอนหลับหมดแล้ว 
 

   3.1.2.3 วิกัลปาเนกรรถประโยค คือ อเนกรรถประโยคที่มีเนื้อความให้
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้สันธาน หรือ, ไม่เช่นนั้น, มิฉะนั้น ฯลฯ เป็นบทเชื่อม ตัวอย่างเช่น 
 

   คุณจะเขียนหนังสือหรือคุณจะอาบน้้า 
   คุณควรนั่งรถไฟไม่เช่นนั้นคุณควรขึ้นเครื่องบิน 
 

   3.1.2.4 เหตวาเนกรรถประโยค คือ อเนกรรถประโยคที่มีเนื้อความ
ข้างหน้าเป็นเหตุ และเนื้อความข้างหลังเป็นผล โดยใช้สันธาน จึง, เพราะ...จึง, ฉะนั้น...จึง ฯลฯ เป็น
บทเชื่อม ตัวอย่างเช่น  
 

   เขาข้ีเกียจ เขาจึงสอบตก 

   เพราะพ่อไม่สบาย จึงต้องไปโรงพยาบาล 
 

          3.1.3 สังกรประโยค (ประโยคความซ้อน) คือ ประโยคใหญ่ที่มีประโยคตั้งแต่ 2 
ประโยคขึ้นไปรวมกัน แต่มีประโยคหลักที่มีใจความส าคัญเพียงใจความเดียว ส่วน อีกประโยคเป็น
ประโยคเล็กทีท่ าหน้าที่ประกอบประโยคหลัก สังกรประโยคสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
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    3.1.3.1 มุขยประโยค คือ ประโยคหลักซึ่งมีเพียงประโยคเดียวในสังกร
ประโยค ตัวอย่างเช่น 
 

   คนที่ปรารถนาความสุขจะต้องมีหลักธรรมในใจ 

   คนเกียจคร้านที่ร้องไห้อยู่ในห้องสอบตก 
 

    3.1.3.2 อนุประโยค คือ ประโยคเล็กที่ท าหน้าที่ประกอบมุขยประโยคให้
ได้ความชัดเจนขึ้น แบ่งเป็น 3 ชนิดย่อยคือ  
 

              1) นามานุประโยค คือ อนุประโยคที่ท าหน้าที่คล้ายกับค านาม 
อาจเป็นบทประธาน บทกรรม หรือบทขยายก็ได้ ตัวอย่างเช่น 
 

   คนเดินริมถนนมองดูต้ารวจ 
 

    จากตัวอย่างข้างต้น “คนเดินริมถนน” เป็นอนุประโยคชนิด
นามานุประโยค โดยมีภาคประธานคือ “คน” และภาคแสดง คือ “เดินริมถนน” ซึ่งทั้งหมดท าหน้าที่
เป็นประธานของมุขยประโยค “มองดูต ารวจ” แต่หากเปลี่ยนประโยคข้างต้นเป็น “คนมองดูต ารวจ” 
ประธานของประโยคคือ “คน” ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงค าเท่านั้น ดังนั้นประโยคดังกล่าวจะเป็นเพียง
เอกรรถประโยคหรือประโยคความเดียว นอกจากนี้หากพิจารณาเฉพาะ มุขยประโยคจะเห็นว่า    
มุขยประโยค “มองดูต ารวจ” เป็นมุขยประโยคที่ยังไม่ได้ความครบถ้วน เนื่องจากขาดประธาน และ
ประธานก็คือนามานุประโยคนั่นเอง  
 

   ฉันเห็นเด็กเรียนหนังสือ 
 

   จากตัวอย่างข้างต้น “เด็กเรียนหนังสือ” เป็นอนุประโยคชนิด
นามานุประโยค โดยมีภาคประธานคือ “เด็ก” และภาคแสดง คือ “เรียนหนังสือ” ซึ่งทั้งหมดท าหน้าที่
เป็นกรรมของมุขยประโยค “ฉันเห็น” แต่หากเปลี่ยนประโยคข้างต้นเป็น “ฉันเห็นเด็ก” กรรมของ
ประโยคคือ “เด็ก” ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงค าเท่านั้น ดังนั้นประโยคดังกล่าวจะเป็นเพียงเอกรรถประโยค
หรือประโยคความเดียว นอกจากนี้หากพิจารณาเฉพาะ มุขยประโยคจะเห็นว่า    มุขยประโยค “ฉัน
เห็น” เป็นมุขยประโยคที่ยังไม่ได้ความครบถ้วน เนื่องจากขาดกรรม และกรรมก็คือนามานุประโยค
นั่นเอง  
 

              2) คุณานุประโยค คือ อนุประโยคที่ท าหน้าที่ขยายนามหรือสรรพ
นามเช่นเดียวกับค าวิเศษณ์ และใช้ประพันธสรรพนามเป็นบทเชื่อม ตัวอย่างเช่น 
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   ฉันรักคนที่รักชาติไทย 
 

   จากตัวอย่างข้างต้น “ที่รักชาติไทย” เป็นอนุประโยคชนิดคุณา
นุประโยค เพราะท าหน้าที่ขยายค าว่า “คน” ซึ่งเป็นค านามในมุขยประโยค โดยมีค าว่า “ที่” เป็นประ
พันธสรรพนามท าหน้าที่เป็นบทเชื่อม 
 

   ท่านที่ร้องเพลงโปรดมารับรางวัล 
 

   จากตัวอย่างข้างต้น “ที่ร้องเพลง” เป็นอนุประโยคชนิดคุณานุ
ประโยค เพราะท าหน้าที่ขยายค าว่า “ท่าน” ซึ่งเป็นค าสรรพนามในมุขยประโยค โดยมีค าว่า “ที่” 
เป็นประพันธสรรพนามท าหน้าที่เป็นบทเชื่อม 
 

              3) วิเศษณานุประโยค คือ อนุประโยคซึ่งท าหน้าที่ขยายค ากริยา
หรือค าวิเศษณ์และใช้ประพันธวิเศษณ์หรือค าบุพบทซึ่งท าหน้าที่อย่างประพันธวิเศษณ์เป็นบทเชื่อม 
ตัวอย่างเช่น 
 

   คนอ้วนทีน่ั่งอยู่บนเก้าอ้ีมีปากกาสองด้าม 
 

   จากตัวอย่าง “ที่นั่งอยู่บนเก้าอ้ี” เป็นอนุประโยคชนิดวิเศษณา
นุประโยค เพราะท าหน้าที่ขยาย “อ้วน” ซึ่งเป็นค าวิเศษณ์ในมุขยประโยค โดยมีค าว่า“ที่” เป็นประ
พันธวิเศษณ์ท าหน้าที่เป็นบทเชื่อม 
 

   เขาอ่อนเพลียจนเขาต้องพักผ่อน 
 

   จากตัวอย่าง “จนเขาต้องพักผ่อน” เป็นอนุประโยคชนิด
วิเศษณานุประโยค เพราะท าหน้าที่ขยาย “อ่อนเพลีย” ซึ่งเป็นค ากริยาในมุขยประโยค โดยมีค าว่า
“จน” เป็นค าบุพบทท าหน้าที่อย่างประพันธวิเศษณ์เป็นบทเชื่อม 

 

   เขามีความรู้เพราะเขาอ่านหนังสือมาก 
 

   จากตัวอย่าง “เพราะเขาอ่านหนังสือมาก”เป็นอนุประโยค
ชนิดวิเศษณานุประโยค เพราะท าหน้าที่ขยาย “มี” ซึ่งเป็นค ากริยาในมุขยประโยค โดยมีค าว่า
“เพราะ” เป็นค าบุพบทท าหน้าที่อย่างประพันธวิเศษณ์เป็นบทเชื่อม 

 

 ข้อสังเกต  
 1. วิเศษณานุประโยคต่างจากคุณานุประโยค คือ คุณานุประโยคท าหน้าที่ขยายค านาม
หรือค าสรรพนาม และค าประพันธสรรพนามซึ่งเป็นบทเชื่อมต้องเรียงติดกับค านามหรือค าสรรพนาม
นั้น ส่วนวิเศษณานุประโยคท าหน้าที่ขยายค ากริยาหรือค าวิเศษณ์ และค าประพันธวิเศษณ์ซึ่งเป็นบท
เชื่อมต้องเรียงไว้ข้างหลังค ากริยาหรือค าวิเศษณ์ท่ีขยายนั้น 
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 2. วิเศษณานุประโยคต่างจากเหตวาเนกรรถประโยค คือ เหตวาเนกรรถประโยค เป็น
ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเหตุอยู่ข้างหน้าเนื้อความผลอยู่ข้างหลัง ส่วนวิเศษณานุประโยคเป็น
ประโยคความซ้อนที่มีเนื้อความผลอยู่ข้างหน้า เนื้อความเหตุอยู่ข้างหลัง 
 

 จากข้างต้นจะเห็นว่าประโยคมีเพียง 3 ชนิดใหญ่ๆ คือประโยคความเดียว ประโยคความ
รวม และประโยคความซ้อน แต่ในการสื่อสารทั่วไปเราไม่ได้สื่อสารด้วยประโยคเพียง 3 ชนิดนี้เพียง
ล าพังเท่านั้น เราสื่อสารด้วยประโยคท่ีมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์สัมพันธ์ของประโยค 
 

 1. นายด าและนายแดงนอนเมื่อนายขาวและนายเขียวไปโรงเรียน 

 2. เขาเดินไป แต่นายด าซึ่งเป็นนักเรียนเดินมา 
 

 

ชนิดของประโยค 

ภาคประธาน ภาคแสดง  

บทเชื่อม บทประธาน บทขยาย
ประธาน 

บทกริยา บทขยาย
กริยา 

บทกรรม บทขยาย
กรรม 

 1.                                                                                        เอกรรถประโยค 

                                                                                           เอกรรถประโยค 

                                            
                                                                                           เอกรรถประโยค 

                                                                                           เอกรรถประโยค 

 

2.  
                                                          เอกรรถประโยค 

                          อเนกรรถประโยค 

                                                                                            มุขยประโยค 

                                                                                            คุณานุประโยค 

นายด า 
นายแดง 

 

นายขาว 

นายเขียว 

 

 

เขา 
 

นายด า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เป็นนักเรียน) 
 

นอน 

นอน 

 

ไป 

ไป 

 

 

เดินไป 

 

เดินมา 
เป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน 

 

 

 

โรงเรียน 

โรงเรียน 

 และ 

 

เมื่อ 

และ 

 

 

 

 

แต่ 
ซึ่ง 

 
ที่มา ดัดแปลงจาก (ก าชัย ทองหล่อ, 2550, หน้า 389)

อเนกรรถประโยค 

อเนกรรถประโยค 

มุขยประโยค 

สังกรประโยค 

วิเศษณานุประโยค 

สังกรประโยค 
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จากตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประโยคข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ประโยคที่
เราใช้สื่อสารกันนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ในการวิเคราะห์นั้นจ าเป็นต้องพิจารณาประโยคใหญ่
ก่อนว่าเป็นสังกรประโยคหรืออเนกรรถประโยค หากเป็นสังกรประโยคก็พิจารณาตามหลักของ   
สังกรประโยคคือต้องประกอบไปด้วยมุขยประโยคและอนุประโยค แล้วจึงพิจารณาว่ามุขประโยคและ
อนุประโยคนั้นประกอบด้วยประโยคชนิดใด แต่หากเป็นอเนกรรถประโยคก็จะต้องพิจารณาว่า
ประกอบไปด้วยประโยคชนิดใด เพราะอาจเป็นได้ทั้งเอกรรถประโยคหรือสังกรประโยค แล้วจึง
พิจารณาประโยคย่อยๆ อีกครั้ง เพราะฉะนั้นประโยคที่มีความซับซ้อนมากๆ จึงอาจมีโครงสร้างของ
ประโยคชนิดต่างๆ ที่มาประกอบกันที่หลากหลาย หากเข้าใจวิธีการแยกประโยคทั้ง 3 ชนิด ก็จะ
สามารถวิเคราะห์ประโยคที่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ 

 

3.2 ชนิดของประโยคที่แบ่งตามมาลา  
 

           วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณะ (2552: 108-111) กล่าวว่า มาลาเป็นประเภททาง
ไวยากรณ์ที่บ่งบอกว่า ค ากริยาอยู่ในรูปของเจตคติอย่างไรจากมุมมองของผู้พูด เช่น แสดงความมั่นใจ 
คาดคะเน ความไม่แน่ใจ การสมมติ ตลอดจนการสั่ง การปฏิเสธ และการถาม ภาษาไทยแสดงมาลา
ด้วยการใช้ค าช่วยกริยา ค ากริยาน า ค าปฏิเสธ ค าวิเศษณ์แสดงการถาม ค าลงท้าย ประโยคใน
ภาษาไทยอาจแบ่งตามมาลาที่ส าคัญได้ 4 ชนิด ดังนี้ 
 

          3.2.1 ประโยคบอกเล่า หมายถึง ประโยคที่มีเนื้อความบอกเล่าเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ เป็นประโยคที่ไม่มีค าปฏิเสธ ไม่มีค าบ่งชี้แสดงการถาม ขอร้อง หรือค าสั่ง อาจเริ่มต้น
ด้วยค ากริยาได้ ตัวอย่างเช่น 
 

   พ่อและแม่จะไปเชียงใหม่วันพรุ่งนี้ 
   เกิดไฟไหม้ใหญ่ที่จังหวัดสงขลา 
   ง่วงนอนมาก 
 

          3.2.2 ประโยคค าถาม หมายถึง ประโยคที่มีค าแสดงค าถาม เช่น ใคร อะไร ไหน 
เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร ท้าไม เท่าไร กี่ เป็นต้น หรือมีค าลงท้ายแสดงค าถาม เช่น ไหม หรือ เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น 
 

   ใครก้าลังกวาดบ้านอยู่ชั้นบน 

   ท้าไมคุณไปท้างานสาย 

   เขาจะย้ายบ้านไปอยูท่ี่ไหน 
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          3.2.3 ประโยคค าสั่ง หมายถึง ประโยคที่ใช้สั่งหรือขอร้องให้ผู้ใดผู้หนึ่งท าอย่างใด
อย่างหนึ่งให้ ประโยคค าสั่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 

    3.2.3.1 ประโยคค าสั่งเริ่มด้วยค ากริยา ตัวอย่างเช่น 

    เงียบได้แล้ว 

    นั่งตรงนี้ก่อน 

    เข้ามาสิ 
 

    3.2.3.2 ประโยคค าสั่งเริ่มต้นด้วยค าบ่งชี้แสดงค าสั่งหรือขอร้อง ได้แก่ค า
ว่า จง กรุณา โปรด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

    จงตอบค้าถามต่อไปนี้ 
    กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง 
    โปรดแต่งกายสุภาพ 
 

    3.2.3.3 ประโยคค าสั่งที่ข้ึนต้นด้วยค าเรียกขาน ตัวอย่างเช่น 
 

    สุรชัย ไปพบครูที่ห้องพักครูด้วย 

    นักศึกษา เดินตรงไปเลยค่ะ 

    สุมาลี ปิดพัดลมด้วย 
 

          3.2.4 ประโยคปฏิเสธ หมายถึง ประโยคที่มีค าว่าปฏิเสธ เช่น ไม่ มิใช่ เปล่า มิได้ 
ตัวอย่างเช่น 

   วันนี้น้องไมไ่ปโรงเรียน 

   กระเป๋าใบนี้ไม่ใช่กระเป๋าของเธอ 

   ฉันเปล่าท้าแก้วแตก 
 

    ในบางครั้งประโยคค าถาม และประโยคค าสั่ ง อาจมีค าปฏิ เสธได้ 
ตัวอย่างเช่น 

   ห้ามเดินลัดสนามหญ้า 
   ท้าไมคุณไมไ่ปซื้อของกับเธอ 
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     3.3 ชนิดของประโยคที่แบ่งตามเจตนา 
 

           วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณะ (2552 : 112-116) อธิบายเพ่ิมเติมว่า ในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อความคิดออกมาเป็นประโยค บางครั้งผู้ พูดต้องการให้ผู้ ฟังได้ทราบความคิด 
ความรู้สึก หรือความต้องการของตน บางครั้งต้องการให้ผู้ฟังปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามที่ผู้พูดต้องการ 
ความต้องการหรือเจตนาของผู้พูดในบางครั้งจะสอดคล้องกับรูปประโยคที่ใช้สื่อสาร แต่ในบางครั้ง
เจตนากับรูปประโยคอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ ดังนั้น ชนิดของประโยคที่แบ่งตามเจตนาของผู้พูดในการ
สื่อสารจึงมีหลายแบบ ดังนี้ 
 

           3.3.1 ประโยคบอกให้ทราบ คือ ประโยคที่บอกให้ผู้พูดต้องการบอกกล่าวหรือ
อธิบายเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังทราบ ตัวอย่างเช่น 
 

   แม่ชอบทานส้มต้าและไก่ย่าง 
   พ่อไม่ชอบทานส้มต้าและไก่ย่าง 
 

           3.3.2 ประโยคเสนอแนะ คือ ประโยคที่ผู้พูดต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นให้ผู้ฟัง
ปฏิบัติ โดยอาจมีค าว่า  ลอง ดู ควร นะ สิ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   ลองสวมเสื้อตัวนี้ดู 

   เธอควรอ่านหนังสือให้มากๆ 

   ตอบแบบนี้สิ น่าจะดีกว่า 
           3.3.3 ประโยคสั่ง คือ ประโยคที่ผู้พูดต้องการบังคับให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม มักมีค าว่า 
จง ต้อง นะ สิ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   เธอต้องทานข้าวให้หมด 

   จงเขียนแสดงความคิดเห็น 

   อาบน้้าก่อนสิ ค่อยมาทานข้าว 
 

           3.3.4 ประโยคห้าม คือ ประโยคที่ผู้พูดต้องการสั่งผู้ฟังไม่ให้กระท า มักมีค าว่า 
อย่า ห้าม นะ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   อย่ากลับบ้านดึกเกินไป 

   ห้ามใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ 
 

           3.3.5 ประโยคชักชวน คือ ประโยคท่ีมีเจตนาชวนให้ผู้ฟังท าตามความคิดของตน 
มักมีค าว่า กัน เถอะ นะ เถอะนะ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 



89 
 

   เราไปเท่ียวกันดีกว่า 
   ไปหาข้าวทานกันเถอะ  
 

           3.3.6 ประโยคขู่ คือ ประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชักจูงให้ผู้ฟังท าตามด้วยการบอกผล
ของการไม่ท าตามไว้ ประโยคขู่อาจมีค าเชื่อม ถ้า หาก ตัวอย่างเช่น 
 

   ถ้าเธอไม่อ่านหนังสือ เธอจะสอบตก 

   หากคุณท้าร้ายร่างกายเธอ เธออาจแจ้งต้ารวจ 
 

           3.3.7 ประโยคขอร้อง คือ ประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาขอให้ผู้ฟังช่วยสงเคราะห์ท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง อาจมีค าว่า ช่วย กรุณา โปรด วาน หน่อย  เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
 

   ช่วยไปคืนหนังสือที่ห้องสมุดให้หน่อย 

   กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์ 
 

           3.3.8 ประโยคคาดคะเน คือ ประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาแสดงความคาดหมายว่าสิ่ง
ใดน่าจะเกิดขึ้นหรือเกิดแล้ว อาจมีค าว่า คง อาจ น่า ท่าจะ น่ากลัว กระมัง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   น้องคงไปโรงเรียนแล้ว 

   แม่อาจไม่ไปซื้อของกับพ่อ 

   เขาโกรธเธออยู่กระมัง 
 

           3.3.9 ประโยคถาม คือ ประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาถามผู้ฟัง ประโยคชนิดนี้จะมีค า
แสดงการถาม เช่น ใคร อะไร ไหน อย่างไร ท้าไม ที่ไหน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

   เธอมากับใคร 
   เขาจะไปเที่ยวที่ไหน 

   ท้าไมเธอจึงสอบตก 
 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการใช้วลีและประโยคเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสื่อสาร เพราะหาก
ใช้เพียงวลี หรือใช้ประโยคผิดโครงสร้าง ผิดเจตนา ย่อมท าให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล ผู้ฟังอาจตีความ
เป็นอย่างอ่ืนท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยของเราเป็นภาษาค าโดดซึ่ง
การเรียงล าดับค าในประโยคถือเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะผู้ใช้ภาษาอาจสื่อความหมายผิดไปจาก
จุดประสงค์ได้ หากเรียงล าดับค าผิดที่ ดังนั้นในการเลือกใช้ประโยคผู้ใช้ภาษาจึงจ าเป็นต้องรู้หลัก 
เพ่ือให้สามารถสื่อสารด้วยประโยคท่ีถูกต้องสมตามเจตนาได้ 
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ค าถามท้ายบทที่ 4 

 

1. วลีมีกี่ชนิด อะไรบ้าง  
2. วลีแต่ละชนิดมีหน้าที่อะไร 

3. ภาคแสดงประกอบไปด้วยบทอะไรบ้าง 
4. หากแบ่งชนิดของประโยคตามโครงสร้าง สามารถแบ่งได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
5. ประโยคความซ้อนประกอบไปด้วยประโยคชนิดใด 

6. อนุประโยคคืออะไร มีก่ีชนิด อะไรบ้าง 
7. คุณานุประโยคและวิเศษณานุประโยคแตกต่างกันอย่างไร 

8. จงวิเคราะห์ประโยคความซ้อนต่อไปนี้ ว่าประกอบไปด้วยประโยคชนิดใด 

 8.1 กุหลาบที่คุณซื้อเมื่อเช้าเหี่ยวเสียแล้ว 

 8.2 กระเบื้องตกตรงฉันนอน 

 8.3 คนถือกระเป๋าก าลังเลือกซื้อกล้องถ่ายรูป 

9. หากแบ่งชนิดของประโยคตามมาลา สามารถแบ่งได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
10. หากแบ่งชนิดของประโยคตามเจตนา สามารถแบ่งได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

การอ่านค าภาษาไทย 

 

เวลาเรียน  6 ชั่วโมง 
 

เนื้อหา 
 1. การอ่านแบบเรียงพยางค์ 

 2. การอ่านเป็นเสียงสระ – อ 

 3. การอ่านพยางค์ที่มีตัว ฑ 

 4. การอ่านค าที่มีตัว ฤ 

 5. การอ่านค าที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว 

 6. การอ่านอักษรน า 
 7. การอ่านเลียนแบบอักษรน า 
 8. การอ่านค าแผลง 
 9. การอ่านพยางค์ที่มี รร (ร หัน) 
 10. การอ่านพยางค์ที่มีพยัญชนะหรือสระไม่ออกเสียง 
 11. การอ่านค าพิเศษ 

 12. การอ่านเครื่องหมาย 

 13. การอ่านตัวเลข 

  

วัตถุประสงค ์

 1. สามารถทราบหลักการอ่านค า เครื่องหมาย และตัวเลขในภาษาไทยได้ 
 2. สามารถอ่านค า เครื่องหมาย และตัวเลขในภาษาไทยได้ถูกต้อง 
 3. สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายประกอบ power point  

 2. นักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 3. ฝึกอ่านและสอบอ่านค า เครื่องหมาย และตัวเลขในภาษาไทย 

 4. ตอบค าถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. power point “บทที่ 5 การอ่านค าภาษาไทย” 

 2. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์  
 3. เอกสารประกอบการสอน 

 4. ตัวอย่างข้อความเพ่ือฝึกอ่าน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ตรวจค าถามท้ายบท 

 2. สังเกตการอ่านของนักศึกษา 
 3. การตอบค าถามของนักศึกษา 

 4. การสอบอ่านค า เครื่องหมาย และตัวเลขในภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

บทท่ี 5 

การอ่านค าภาษาไทย 

 

 ภาษาไทยมีระบบอักขรวิธีเป็นของตัวเองคือ การน าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มา
ประสมกันเป็นค า แต่เนื่องจากค าในภาษาไทยมิได้มี เพียงค าไทยเท่านั้น ภาษาไทยได้ยืมค า
ภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ด้วย เช่น ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร เป็นต้น และค ายืมเหล่านั้น
บางครั้งก็ใช้อักขรวิธีตามแบบไทย บางครั้งก็ใช้อักขรวิธีตามแบบภาษาเดิมที่ยืมมา ท าให้การอ่านค า
เหล่านี้ในภาษาไทยมีความแตกต่างกันไป ดังนั้น การอ่านค าภาษาไทยจึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่
เราจะต้องรู้และอ่านให้ถูกต้องตามหลัก โดยในบทนี้ผู้เขียนจะได้รวบรวมหลักการอ่านค าภาษาไทยทั้ง
จากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1 ของสถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
และหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรของราชบัณฑิตยสถาน 

 

การอ่านแบบเรียงพยางค์ 
 

 ในการอ่านแบบเรียงพยางค์ หากเป็นพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระก ากับและไม่เป็นตัวสะกด 
ให้อ่านออกเสียงเป็นพยางค์ที่ประสมกับสระ –งะ เป็นการอ่านเรียงพยางค์ตามแบบค าภาษาบาลี
สันสกฤต เช่น 

 คณะ  อ่านว่า  คะ1 -นะ 

 ทนาย  อ่านว่า  ทะ-นาย 

 ผกา  อ่านว่า  ผะ-กา 
 เผด็จ  อ่านว่า  ผะ-เด็ด 

 ไผท  อ่านว่า  ผะ-ไท 

 พนม  อ่านว่า  พะ-นม 

 สดับ  อ่านว่า  สะ-ดับ 

 สบาย  อ่านว่า  สะ-บาย 

 ภควา  อ่านว่า  พะ-คะ-วา 
 สรณะ  อ่านว่า  สะ-ระ-นะ 

 นอกจากนี้ค าท่ีมีพยัญชนะต้น ๒ ตัว ซึ่งไม่ใช่เสียงควบในภาษาบาลีสันสกฤต จะอ่านเรียง
พยางค์ในภาษาไทยด้วย เช่น 

                                                 
1  พยางค์ที่พิมพ์ด้วยตัวเอน ออกเสียงเป็นพยางค์เบา 
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  ตรณี  อ่านว่า  ตะ-ระ-นี 
  ปรัมปรา  อ่านว่า  ปะ-รัม-ปะ-รา 
  ปริญญา  อ่านว่า  ปะ-ริน-ยา 
  ปราชัย  อ่านว่า  ปะ-รา-ไช 

  ปราชิต  อ่านว่า  ปะ-รา-ชิด 

     

การอ่านเป็นเสียงสระ – อ 
 

 พยัญชนะต้นที่ไม่มีรูปสระก ากับ จะออกเสียงประสมกับสระ – อ ในกรณีต่อไปนี้ 
 1. พยัญชนะต้นที่ไม่มีรูปสระก ากับ พยัญชนะตัวที่ตามมาเป็นตัว ร จะออกเสียง
พยัญชนะต้นนั้นประสมกันสระ – อ และตัว ร อ่านเป็นตัวสะกดในแม่ กน เช่น 

  กร  อ่านว่า  กอน 

  จร  อ่านว่า  จอน 

  พร  อ่านว่า  พอน 

  ศร  อ่านว่า  สอน 

  อร  อ่านว่า  ออน 

 2. พยัญชนะต้นที่ไม่มีรูปสระก ากับ มีตัว ร ตามมา และมีพยางค์อ่ืนตามตัว ร อีกต่อหนึ่ง 
จะออกเสียงพยัญชนะต้นนั้นประสมกับสระ – อ ส่วนตัว ร ประสมกับสระ –งะ และออกเสียงเป็น
พยางคเ์บา เช่น 

  กรพินธุ์  อ่านว่า  กอ-ระ-พิน 

  จรลี  อ่านว่า  จอ-ระ-ล ี

  มรณา  อ่านว่า  มอ-ระ-นา 
  ธรณี  อ่านว่า  ทอ-ระ-นี 
  วรลักษณ์  อ่านว่า  วอ-ระ-ลัก 

  สรอรรถ  อ่านว่า  สอ-ระ-อัด 

 3. พยัญชนะต้นที่เป็นตัว บ และไม่มีรูปสระก ากับ จะออกเสียงพยัญชนะต้นนั้นประสม
กับสระ – อ เช่น 

  บดินทร์  อ่านว่า  บอ-ดิน 

  บด ี  อ่านว่า  บอ-ดี 

  บพิตร  อ่านว่า  บอ-พิด 

  บพิธ  อ่านว่า  บอ-พิด 

  บรม  อ่านว่า  บอ-รม 
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  บริจาค  อ่านว่า  บอ-ร-ิจาก 

  บริบท  อ่านว่า  บอ-ร-ิบด 

  บริบูรณ์  อ่านว่า  บอ-ร-ิบูน 

  บริษัท  อ่านว่า  บอ-ร-ิสัด 

  บวร  อ่านว่า  บอ-วอน 

 4. ค าที่มีพยัญชนะต้นเป็นตัว ป และพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัว ร บางค าอ่านได้ ๒ อย่าง
คือ อ่านว่า ปอระ- พยางค์ที่สองเป็นพยางค์เบาก็ได้ อ่านว่า ปะระ- เป็นพยางค์เบาทั้งสองพยางค์ก็ได้ 
เช่น 

 ปรนัย  อ่านว่า    ปอ-ระ-นัย / ปะระ-นัย 

 ปรมัตถ์  อ่านว่า    ปอ-ระ-มัด / ปะระ-มัด 

 ปรามาจารย์  อ่านว่า    ปอ-ระ-มา-จาน / ปะระ-มา-จาน 

 ปรมาณู  อ่านว่า    ปอ-ระ-มา-นู / ปะระ-มา-นู 
 ปรมาภิไธย  อ่านว่า    ปอ-ระ-มา-พิ-ไท / ปะระ-มา-พิ-ไท 

 ปรมาภิเษก  อ่านว่า    ปอ-ระ-มา-พิ-เสก / ปะระ-มา-พิ-เสก 

 ปรมินทร์  อ่านว่า    ปอ-ระ-มิน / ปะระ-มิน 

 ปรเมนทร์  อ่านว่า    ปอ-ระ-เมน / ปะระ-เมน 

 ปรโลก  อ่านว่า    ปอ-ระ-โลก / ปะระ-โลก 
 

การอ่านพยางค์ที่มีตัว ฑ 

 

 พยางค์ที่มีตัว ฑ เป็นพยัญชนะต้น สามารถอ่านออกเสียง /ท/ หรือ /ด/ ตามลักษณะที่
ปรากฏ ดังนี้ 
 1. ออกเสียง /ท/ เมื่อตัว ฑ เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์เบา เช่น 

  ขัณฑสีมา  อ่านว่า  ขัน-ทะ-สี-มา 
  คัณฑสูตร  อ่านว่า  คัน-ทะ-สูด 

  ทัณฑฆาต  อ่านว่า  ทัน-ทะ-คาด 

  มัณฑนศิลป์  อ่านว่า  มัน-ทะ-นะ-สิน 

  ทัณฑวิทยา  อ่านว่า  ทัน-ทะ-วิด-ทะ-ยา 
  ทัณฑิกา  อ่านว่า  ทัน-ทิ-กา 
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 2. ออกเสียง /ท/ เมื่อ ฑ เป็นพยัญชนะต้นของค าเป็นและค าเป็นนั้นเป็นพยางค์หนัก 
เช่น 

  กุณฑล  อ่านว่า  กุน-ทน 

  กุณฑี  อ่านว่า  กุน-ที 

  กุณโฑ  อ่านว่า  กุน-โท 

  จัณฑาล  อ่านว่า  จัน-ทาน 

  บัณฑูร  อ่านว่า  บัน-ทูน 

  มณฑล  อ่านว่า  มน-ทน 

  มณฑา  อ่านว่า  มน-ทา 

  มณโฑ  อ่านว่า  มน-โท 

  ภัณฑารักษ์ อ่านว่า  พัน-ทา-รัก 

 3. ออกเสียง /ด/ เมื่อ ฑ เป็นพยัญชนะต้นของค าตายและค าตายนั้นเป็นพยางค์หนัก 
เช่น 

  บัณฑิต  อ่านว่า  บัน-ดิด 

  บัณฑุ  อ่านว่า  บัน-ดุ 

  บัณเฑาะก์  อ่านว่า  บัน-เดาะ 

  บัณเฑาะว์  อ่านว่า  บัน-เดาะ 

  มณฑป  อ่านว่า  มน-ดบ 

  ยกเว้นค าต่อไปนี้ 
  ขัณฑสกร  อ่านว่า  ขัน-ทด-สะ-กอน 

  เคณฑะ  อ่านว่า  เคน-ทะ 
  ทัณฑสถาน  อ่านว่า  ทัน-ทะ-สะ-ถาน 

  มณฑก  อ่านว่า  มน-ทก 

 4. ตัว ฑ ที่ออกเสียงได้ ๒ อย่าง 
  บุณฑริก  อ่านว่า              บุน-ดะ-ริก / บุน-ทะ-ริก 

 

การอ่านค าที่มีตัว ฤ 

 

 ตัว ฤ อ่านออกเสียงได้ ๓ แบบ คือ ริ รึ เรอ มีหลักสังเกต ดังนี้ 
 1. อ่านออกเสียง เรอ มีใช้ค าเดียว คือ ฤกษ์ 
 2. อ่านออกเสียง ริ 
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     2.1 เมื่อเป็นพยัญชนะต้นของค าและมีตัวสะกด เช่น 

  ฤทธิ์  อ่านว่า  ริด 

     2.2 เมื่อตามตัว ก ต ท ป ศ ส เช่น 

  กฤช  อ่านว่า  กฺริด 

  กฤตยา  อ่านว่า  กฺริด-ตะ-ยา 
  กฤษฎา  อ่านว่า  กฺริด-สะ-ดา 
  ตฤณ  อ่านว่า  ตฺริน 

  ทฤษฎี  อ่านว่า  ทฺริด-สะ-ดี 

  ปฤจฉา  อ่านว่า  ปฺริด-ฉา 
  ปฤษฎางค์  อ่านว่า  ปฺริด-สะ-ดาง 

 3. อ่านออกเสียง รึ 
     3.1 เมื่อ ฤ เป็นพยางค์หน้า เช่น 

  ฤชา  อ่านว่า  ร-ึชา 
  ฤดียา  อ่านว่า  ร-ึดี-ยา 
  ฤดู  อ่านว่า  ร-ึดู 

  ฤทัย  อ่านว่า  ร-ึทัย 

     3.2 เมื่อ ฤ อยู่ต้นค า เช่น 

  ฤกษณะ  อ่านว่า  รึก-สะ-นะ 

  ฤคเวท  อ่านว่า  รึก-คะ-เวด 

  ฤต  อ่านว่า  รึด 

     3.3 เมื่อ ฤ ตามตัว ค ด น ม ห ที่ออกเสียงแบบเรียงพยางค์ เช่น 

  คฤหัสถ์  อ่านว่า  คะ-ร-ึหัด 

  คฤหาสน์  อ่านว่า  คะ-ร-ึหาด 

  ดฤถี  อ่านว่า  ดะ-ร-ึถี 

  นฤคหิต  อ่านว่า  นะ-ร-ึคะ-หิด 

  นฤเทพ  อ่านว่า  นะ-ร-ึเทบ 

  นฤนาท  อ่านว่า  นะ-ร-ึนาด 

  นฤบาล  อ่านว่า  นะ-ร-ึบาน 

  นฤเบศ  อ่านว่า  นะ-ร-ึเบด 

  นฤมล  อ่านว่า  นะ-ร-ึมน 
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  มฤค  อ่านว่า  มะ-รึก 

  มฤตยู  อ่านว่า  มะ-รดึ-ตะ-ยู 
  หฤทัย  อ่านว่า  หะ-ร-ึทัย 

  หฤหรรษ์  อ่านว่า  หะ-ร-ึหัน 

  หฤโหด  อ่านว่า  หะ-ร-ึโหด 

     3.4 ฤ ตามตัว พ ออกเสียงเป็นเสียงควบกล้ า เช่น 

  พฤกษา  อ่านว่า  พรึก-ษา 
  พฤฒิ  อ่านว่า  พรึด-ทิ 

  พฤติกรรม  อ่านว่า  พรึด-ติ-กัม 

  พฤศจิกายน  อ่านว่า  พรึด-สะ-จ-ิกา-ยน 

  พฤษภาคม  อ่านว่า  พรึด-สะ-พา-คม 

  พฤหัสบดี  อ่านว่า  พรึ-หัด-สะ-บอ-ดี 

     3.5 ฤ ตามตัว ค ออกเสียงควบกล้ ากับตัว ค เช่น 

  คฤนท์  อ่านว่า  ครึน 

     3.6 ฤ ออกเสียงได้ทั้ง ริ และ รึ ในบางค า เช่น 

  อมฤต  อ่านว่า               อัม-มะ-ริด / อัม-มะ-รึด 

 

การอ่านค าที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว 

 

 1. พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงควบกล้ า เสียงควบกล้ าในภาษาไทย คือ เสียงพยัญชนะ
ต้นสองเสียงประสมกับสระเสียงเดียวกันโดยมี ก ข ค ต ป ผ พ เป็นพยัญชนะเสียงที่หนึ่ง  และ ร ล ว 
เป็นพยัญชนะเสียงที่สองโดยไม่มีสระคั่น ตัวอย่างเช่น 

     1.1 ควบกับ ร ได้แก่ 

  กร  เช่น กรณฑ์ กรอง กราย กรีด โกรธ แกร่ง 
  ขร  เช่น ขรัว ขรุขระ 

  คร  เช่น ใคร ครบ ครัน คร้าม ครัว ครอง ครอบ 

  ตร  เช่น ตรอง ตริ ตรี ตรง ตรึง ตระ 

  ปร  เช่น ปราชญ์ ปราณ เปรม เปราะ ปราโมทย์ ประปราย 

  พร  เช่น พรวน พริ้ง พรุ่ง พราย เพรง พริก 

     1.2 ควบกับ ล ได้แก่ 

  กล  เช่น กล้ า กลืน กลม กลอง กล่อม กลาด เกลา เกลียว  
  ขล  เช่น ขลาด เขลา โขลง โขลน ขลัง 



101 

 

  คล  เช่น คล้ า คลาด คลาย คล้อย คลัง 
  ปล  เช่น ปลา เปลี้ย ปลื้ม ปลัก ปลวก ปลอบ 

  ผล  เช่น ผลาญ ผลุง ผลุบ เผลอ เผล่ เผล้ 
  พล  เช่น พลอง พลาด พลิก พลาย เพลา แพลง แพลม 

     1.3 ควบกับ ว ได้แก่ 

  กว  เช่น กวาด กวัก ไกว แกว่ง กวาง เกวียน 

  ขว  เช่น ขวา ขวาน ขวิด ขวักไขว่ ขวนขวาย 

  คว  เช่น ควาน ความ ควาย ควัก คว้าง ควัน 

 2. พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงแต่ตัวหน้า 
     มีค าจ านวนหนึ่งในภาษาไทยซึ่งมีลักษณะการเขียนเหมือนอักษรควบกล้ าแต่ไม่ได้ออก
เสียงควบกล้ า เรียกว่า “ค าควบไม่แท้” ซึ่งหมายถึงพยัญชนะต้นที่ควบกับ ร แต่ออกเสียงเฉพาะตัว
ต้น ไม่ออกเสียงตัว ร เช่น 

  จริง  อ่านว่า  จิง 
  ศรัทธา  อ่านว่า  สัด-ทา 

  เศร้า  อ่านว่า  เส้า 
  สร้าง  อ่านว่า  ส้าง 
  เสริม  อ่านว่า  เสิม 

มีโคลงช่วยจ าค าที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงแต่ตัวหน้า ดังนี้ 
      เศรษฐีประเสริฐสร้าง  อาศรม เสร็จแฮ 

  เสริมส่งศรัทธานิยม  สร่างเศร้า 

  สร้อยศรีสระสรงผม  ก าสรด สิ้นแฮ 

  แสร้งโศรกก าสรวลเย้า  เล่นไซร้ไป่จริง  

(ไม่ทราบนามผู้แต่ง) 
 3. พยัญชนะต้น ทร ออกเสียงเป็น ซ 

     ก าชัย ทองหล่อ (2550: 82) ได้รวบรวมค าที่เขียน ทร ออกเสียงเป็น ซ ทั้งที่เป็นค า
จากภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาอ่ืนมาแต่งเป็นกาพย์ ไว้ดังนี้ 
  ทรวดทรงทราบทรามทราย ทรุดโทรมหมายนกอินทรี 
 มัทรีอิมทรีย์มี   เทริดนนทรีพุทราเพรา 

 ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด   โทรมนัสย์ฉะเชิงเทรา 

 ตัว ทร เหล่านี้เรา   ออกส าเนียงเป็นเสียง ซ  
   (ก าชัย ทองหล่อ, 2550: 82) 
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 4. พยัญชนะต้น ทร บางค าออกเสียงควบกล้ า /ทฺร/ เช่น 

  จันทรา  อ่านว่า  จัน-ทฺรา 
  นิทรา  อ่านว่า  นิด-ทฺรา 
  ภัทรา  อ่านว่า  พัด-ทฺรา 
  อินทรา  อ่านว่า  อิน-ทฺรา 

  แทรกเตอร์  อ่านว่า  แทฺร็ก-เต้อ 

  อิเล็กทรอนิกส์ อ่านว่า  อิ-เล็ก-ทฺรอ-หฺนิก 

  เอนทรานซ์  อ่านว่า  เอ็น-ทฺร้าน 

 ค าท่ีมีพยัญชนะต้น ท ควบกับ ฤ จะออกเสียงควบกล้ า /ทฺร/ ด้วย เช่น 

 ทฤษฎี  อ่านว่า  ทฺริด-สะ-ดี 

 ทฤฆชาติ  อ่านว่า  ทฺรึ-คะ-ชาด 

 

การอ่านอักษรน า 

 

 อักษรน า คือ พยัญชนะสองตัวเรียงกันและตัวหน้ามีอิทธิพลน าเสียงวรรณยุกต์ของตัวที่
ตามมา ตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลาง ตัวที่ตามมาเป็นอักษรต่ าเดี่ยวเท่านั้น 

 1. อ่านออกเสียงเป็นพยางค์เดียว เมื่อ ห น า อักษรต่ าเดี่ยว หรือ อ น า ย ไม่ออกเสียงตัว 
ห หรือ อ นั้น แต่เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์เป็นไปตามเสียงตัว ห หรือ อ ที่น า เช่น 

 ห น า ง เช่น หงิก แหงน หงาย หงอก 

  ญ เช่น หญิง ใหญ่ หญ้า 

  น เช่น หนี หนู หนาม หนัก หนอง ไหน หน่อย หน้า 
  ม เช่น หมู หมี หมา หมอ แหม หมาย หมอง  
  ย เช่น หยิก หยุด หยัก หยอก หยาม หยี แหย 

  ร เช่น หรือ หรู หรา หรี่ หรอก 

  ล เช่น หลาน หลอก หลับ หลีก หลัด หลุด หลงใหล 

  ว เช่น หวาน แหวน แหวก หวิด หวา่ ไหว้ หวี หวือหวา 
 อ น า ย มีอยู่ ๔ ค า คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก 

 2. อ่านออกเสียงเป็นสองพยางค์ พยางค์หน้าออกเสียงพยัญชนะตัวที่หนึ่งประสมกับสระ 
–งะ พยางค์หลังออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองประสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏ ส่วน
วรรณยุกต์ออกเสียงตามพยัญชนะตัวที่หนึ่งที่น ามานั้น 
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 อักษรสูงน า เช่น 

  ขนม  อ่านว่า  ขะ-หฺนม 

  แขยง  อ่านว่า  ขะ-แหฺยง 
  ฉมวก  อ่านว่า  ฉะ-หฺมวก 

  ฉลาด  อ่านว่า  ฉะ-หฺลาด 

  ถนัด  อ่านว่า  ถะ-หฺนัด 

  ถวิล  อ่านว่า  ถะ-หฺวิน 

  ผนวก  อ่านว่า  ผะ-หฺนวก 

  ผลิต  อ่านว่า  ผะ-หฺลิด 

  ผลึก  อ่านว่า  ผะ-หฺลึก 

  ฝรั่ง  อ่านว่า  ฝะ-หฺรั่ง 
  สงบ  อ่านว่า  สะ-หฺงบ 

  สนาน  อ่านว่า  สะ-หฺนาน 

  สนุก  อ่านว่า  สะ-หฺนุก 

  สมัคร  อ่านว่า  สะ-หฺมัก 

  สมัย  อ่านว่า  สะ-หฺมัย 

  สมาน  อ่านว่า  สะ-หฺมาน 

  สมุทร  อ่านว่า  สะ-หฺมุด 

  สลบ  อ่านว่า  สะ-หฺลบ 

  สวัสดิ ์  อ่านว่า  สะ-หฺวัด 

 ยกเว้น ค าบางค าท่ีมีรูปเขียนแบบอักษรน า แต่ไม่ออกเสียงแบบอักษรน าทั่วไป สาเหตุที่
ไม่ออกเสียงแบบอักษรน า เข้าใจว่าเพราะเป็นค าท่ีเกิดใหม่หรือเสียงไปพ้องกับค าท่ีไม่พึงประสงค์ 
ตัวอย่างเช่น 

  สมัชชา  อ่านว่า  สะ-มัด-ชา 
  สมัญญา  อ่านว่า  สะ-มัน-ยา 
  สมาคม  อ่านว่า  สะ-มา-คม 

  สมาชิก  อ่านว่า  สะ-มา-ชิก 

  สมิต  อ่านว่า  สะ-มิต 
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 อักษรกลางน า เช่น 

  กนก  อ่านว่า  กะ-หฺนก 

  จรวด  อ่านว่า  จะ-หฺรวด 

  จริต  อ่านว่า  จะ-หฺริด 

  ตนุ  อ่านว่า  ตะ-หฺน ุ

  ตวาด  อ่านว่า  ตะ-หฺวาด 

  ปรอท  อ่านว่า  ปะ-หฺรอด 

  ปริตร  อ่านว่า  ปะ-หฺริด 

  อร่อย  อ่านว่า  อะ-หฺร่อย 

 

การอ่านเลียนแบบอักษรน า 
 มีค าสองพยางค์กลุ่มหนึ่งซึ่งพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ 1 ออกเสียงน าเสียงวรรณยุกต์ของ
พยางค์ที่ 2 ในลักษณะเดียวกับการอ่านอักษรน า โดยพยัญชนะต้นของพยางค์หนึ่งเป็นอักษรสูงหรือ
อักษรกลาง และพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ตามมาเป็นตัวอักษรต่ าเดี่ยว เช่น 

  ดิเรก  อ่านว่า  ดิ-เหฺรก 

  ดิลก  อ่านว่า  ดิ-หฺลก 

  บัญญัติ  อ่านว่า  บัน-หฺยัด 

  ประโยชน์  อ่านว่า  ปฺระ-โหฺยด 

  ประวัติ  อ่านว่า  ปฺระ-หฺวัด 

  สิริ  อ่านว่า  สิ-หฺร ิ
  หิริ  อ่านว่า  ห-ิหฺริ 
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะการน าเสียงวรรณยุกต์ในค า ซึ่งพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์
หน้าอาจน าเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์หลังได้ เมื่อพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์หน้านั้นเป็นอักษรสูง
หรืออักษรกลาง และพยัญชนะต้นของพยางค์หลังเป็นอักษรต่ าเดี่ยว เช่น 

  กฤษณา  อ่านว่า  กฺริด-สะ-หฺนา 
  ปริศนา  อ่านว่า  ปฺริด-สะ-หฺนา 
  พิษนาศน์  อ่านว่า  พิด-สะ-หฺนาด 

  ริษยา  อ่านว่า  ริด-สะ-หฺยา 
  วาสนา  อ่านว่า  วาด-สะ-หฺนา 
  ศักราช  อ่านว่า  สัก-กะ-หฺราด 

  สัตนาถ  อ่านว่า  สัด-ตะ-หฺนาด 

  อุปโลกน์  อ่านว่า  อุบ-ปะ-โหฺลก 
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  อัปยศ  อ่านว่า  อับ-ปะ-หฺยด 

  (ปัจจุบันนิยมอ่านตามรูปเขียนว่า อับ-ปะ-ยด) 
  อัปลักษณ์ อ่านว่า  อับ-ปะ-หฺลัก 

  (ปัจจุบันนิยมอ่านตามรูปเขียนว่า อับ-ปะ-ลัก) 
 ยกเว้น ค าบางค าท่ีไม่อ่านเขียนแบบอักษรน า เพราะเป็นค าที่เกิดใหม่หรือมีเสียงพ้องกับ
ค าท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น 

  ประณต  อ่านว่า  ปฺระ-นด 

  เอกราช  อ่านว่า  เอก-กะ-ราด 

  กฤษณี  อ่านว่า  กฺริด-สะ-นี 
 

การอ่านค าแผลง 
 ค าแผลง คือ ค าท่ีเดิมเป็นค าพยางค์เดียว แผลงมาเป็นค าสองพยางค์ ให้ออกเสียง
วรรณยุกต์ของพยางค์หลังตามพยัญชนะต้นของพยางค์หน้า เป็นลักษณะเดียวกับการอ่านเลียนแบบ
อักษรน า เช่น 
    

 ค าเดิม  ค าแผลง  อ่านว่า 

 กราบ  ก าราบ  ก ำ-หฺราบ 

 กลด  กระลด  กฺระ-หฺลด 

 กลบ  กระลบ  กฺระ-หฺลบ 

 กลัด  กระลัด  กฺระ-หฺลัด 

 เกิด  ก าเนิด  ก ำ-เหฺนิด 

 เก็จ  ก าเน็จ  ก ำ-เหฺน็ด 

 ตรวจ  ต ารวจ  ต ำ-หฺรวด 

 ตรับ  ต ารับ  ต ำ-หฺรับ 

 ตรัส  ด ารัส  ด ำ-หฺรัด 

 ตริ  ด าริ  ด ำ-หฺริ 
 ตรุ  ด ารุ  ด ำ-หฺรุ 
 สรวจ  ส ารวจ  ส ำ-หฺรวด 

 เสร็จ  ส าเร็จ  ส ำ-เหฺร็ด 
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 ยกเว้น แจก แผลงเป็น จ าแนก อ่านว่า จ ำ-แนก  

     ไม่อ่าน จ ำ-แหฺนก 

  ปราศ แผลงเป็น บ าราศ อ่านว่า บ ำ-ราด  

     ไม่อ่าน บ ำ-หฺราด 

อาจ แผลงเป็น อ านาจ อ่านว่า อ ำ-นาด  

   ไม่อ่าน อ ำ-หฺนาด 

 

การอ่านพยางค์ที่มี รร (ร หัน) 
 

 รร (ร หัน) เป็นตัวอักษรที่แปลงมาจาก รฺ ที่เรียกว่า ร  เรผะ ในภาษาสันสกฤต ใน
ภาษาไทย รร ออกเสียงสระ –งะ หรือสระ –งะ+น ดังนี้ 
 1. พยางค์ที่พยัญชนะต้นประสมกับ รร ออกเสียงเป็น อัน (รร =งะ+น) เช่น 

  กรรฐา  อ่านว่า  กัน-ถา 

  กรรณิกา  อ่านว่า  กัน-นิ-กา 
  กรรไตร  อ่านว่า  กัน-ไตฺร 

  กรรยุคล  อ่านว่า  กัน-ยุ-คน 

  กรรสะ  อ่านว่า  กัน-สะ 

  ครรชิต  อ่านว่า  คัน-ชิด 

  ครรโภทร  อ่านว่า  คัน-โพ-ทอน 

  ครรหิต  อ่านว่า  คัน-หิด 

  จรรยา  อ่านว่า  จัน-ยา 
  พรรณี  อ่านว่า  พัน-นี 
  พรรษา  อ่านว่า  พัน-สา 
  บรรพต  อ่านว่า  บัน-พด 

  มรรคา  อ่านว่า  มัน-คา 

  สรรค์  อ่านว่า  สัน 

  สรรพากร  อ่านว่า  สัน-พา-กอน 

  สรรพาวุธ  อ่านว่า  สัน-พา-วุด 

  สรรเพ็ชญ์  อ่านว่า  สัน-เพ็ด 

  หรรษา  อ่านว่า  หัน-สา 
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 2. พยางค์ที่พยัญชนะต้นประสบกับ รร และมีพยัญชนะอ่ืนตามมาให้อ่านพยัญชนะตัวที่
ตามนั้นเป็นตัวสะกด (รร = สระ –งะ) เช่น 

  กรรม  อ่านว่า  ก า 
  ธรรม  อ่านว่า  ทัม 

  ตรรถ  อ่านว่า  ตัด 

  ทรรศน์  อ่านว่า  ทัด 

  มรรค  อ่านว่า  มัก 

  วรรค  อ่านว่า  วัก 

  อรรถ  อ่านว่า  อัด 

  บรรพ  อ่านว่า  บับ 

  พรรค  อ่านว่า  พัก 

 ในค าต่อไปนี้ ให้อ่านตัวพยัญชนะท่ีตาม รร เป็นตัวสะกดของพยางค์ที่มาข้างหน้า และ
เป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระท่ีก ากับอยู่ออกเสียงเป็นพยางค์ต่อไปด้วย (รร = สระ –งะ) เช่น 

  กรรตุการก  อ่านว่า  กัด-ตุ-กา-รก 

  กรรมัชวาต  อ่านว่า  กัม-มัด-ชะ-วาด 

  กรรมาธิการ  อ่านว่า  กัม-มา-ทิ-กาน 

  กรรมาชีพ  อ่านว่า  กัม-มา-ชีบ 

 3. พยัญชนะต้นประสมกับ รร มีพยัญชนะอ่ืนตาม ออกเสียงเป็น –งะ+น พยัญชนะที่
ตามมาให้ออกเสียงประสมกับสระเป็นพยางค์ต่อไป และออกเสียงเป็นพยางค์เบา เช่น  

  บรรพบุรุษ  อ่านว่า  บัน-พะ-บุ-หฺรุด 

  บรรพสตรี  อ่านว่า  บัน-พะ-สะ-ตฺรี 
  พรรณนา  อ่านว่า  พัน-นะ-นา 
 4. ค าที่พยัญชนะต้นประสบกับ รร มีตัว พ เป็นตัวสะกด ออกเสียงเป็น –งะ+บ และออก
เสียง พ ประสมกับสระ –งะ ด้วย เช่น 

  ครรภธาตุ      อ่านว่า  คับ-พะ-ทาด 

  บรรพชา      อ่านว่า  บับ-พะ-ชา หรือ บัน-พะ-ชา 
  บรรพชิต      อ่านว่า  บับ-พะ-ชิด หรือ บัน-พะ-ชิด 

  บรรพภาค      อ่านว่า  บับ-พะ-พาก 

  บรรพเภท      อ่านว่า  บับ-พะ-เพด 

  บรรพมูล      อ่านว่า  บับ-พะ-มูน 

  สรรพคราส       อ่านว่า  สับ-พะ-คฺราด 



108 
 

  สรรพคุณ  อ่านว่า  สับ-พะ-คุน 

  สรรพนาม  อ่านว่า  สับ-พะ-นาม 

  สรรพศาสตร์  อ่านว่า  สับ-พะ-สาด 

  สรรพสามิต  อ่านว่า  สับ-พะ-สา-มิด 

  สรรพสิ่ง  อ่านว่า  สับ-พะ-สิ่ง 
  สรรพสินค้า  อ่านว่า  สับ-พะ-สิน-ค้า 
 5. พยัญชนะต้นประสมกับ รร ออกเสียงเป็น ะ+น และเสียง ระ ตรงกลางค า                
(รร =งะ+น -ระ) ได้แก่ 

  พรรดึก  อ่านว่า  พัน-ระ-ดึก 

  สรรพางค์  อ่านว่า  สัน-ระ-พาง 
 6. พยัญชนะต้นประสมกับ รร ที่อ่านได้ สองอย่าง (รร =ะ+น หรือ ะ+น-ระ) ได้แก่ 

  ภรรยา  อ่านว่า  พัน-ยา / พัน-ระ-ยา 
  สรรเสริญ  อ่านว่า  สัน-เสิน / สัน-ระ-เสิน 

 

การอ่านพยางค์ที่มีพยัญชนะหรือสระไม่ออกเสียง 

 

 1. พยัญชนะท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับ ไม่อ่านออกเสียง เช่น 

  ฉันท์  อ่านว่า  ฉัน 

  เทเวศร์  อ่านว่า  เท-เวด 

  คอมพิวเตอร์  อ่านว่า  ค็อม-พ้ิว-เต้อ 

  ปฏิสังขรณ์  อ่านว่า  ปะ-ติ-สัง-ขอน 

  ภัณฑ์  อ่านว่า  พัน 

  ลิฟต์  อ่านว่า  ลิบ, ลิฟ 

  สังข์  อ่านว่า  สัง 
  สัตว์  อ่านว่า  สัด 

  สัมพันธ์  อ่านว่า  สัม-พัน 

  เสาร์  อ่านว่า  เสา 
  องค์  อ่านว่า  อง 
  เอนทรานซ์  อ่านว่า  เอ็น-ทร้าน 
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 ตัวพยัญชนะท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับและไม่ออกเสียงนั้น อาจไม่ได้อยู่ท้ายค าก็ได้ 
เช่น 

  สาส์น  อ่านว่า  สาน 

  คอนเสิร์ต  อ่านว่า  ค็อน-เสิด 

  ฟิล์ม  อ่านว่า  ฟีม 

  เสิร์ฟ  อ่านว่า  เสิบ 

 2. พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับ และมีพยัญชนะซึ่งไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ข้างหน้า 
ไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับและไม่ออกเสียงพยัญชนะท่ีอยู่ข้างหน้านั้น
ด้วย เช่น 

  จันทน์  อ่านว่า  จัน 

  จันทร์  อ่านว่า  จัน 

  อินทร์  อ่านว่า  อิน 

  นันทน์  อ่านว่า  นัน 

  ลักษณ์  อ่านว่า  ลัก 

  ลักษมณ์  อ่านว่า  ลัก 

 3. พยัญชนะท้ายพยางค์ท่ีมีสระและมีทัณฑฆาตก ากับจะไม่อ่านออกเสียงทั้งพยัญชนะ
และสระท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับ เช่น 

  บริสุทธิ์  อ่านว่า  บอ-ร-ิสุด 

  บาทบงสุ์  อ่านว่า  บาด-ทะ-บง 
  รามเกียรติ์  อ่านว่า  ราม-มะ-เกียน 

  ฤทธิ์  อ่านว่า  ริด 

  วิสุทธิ ์  อ่านว่า  วิ-สุด 

  สิทธิ์  อ่านว่า  สิด 

  

 4. ตัว ร หรือ ตัว ห ที่อยู่กลางค าในค าบางค าไม่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับก็ไม่ออก
เสียง เช่น 

  ชลมารค  อ่านว่า  ชน-ละ-มาก 

  ปรารถนา  อ่านว่า  ปฺราด-ถะ-หฺนา 
  พรหม  อ่านว่า  พฺรม 

  พราหมณ์  อ่านว่า  พฺราม 

  สามารถ  อ่านว่า  สา-มาด 
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 5. ตัว ร ที่ตามตัวสะกดจะไม่ออกเสียงตัว ร นั้น เช่น 

  กอปร  อ่านว่า  กอบ 

  เกษตร  อ่านว่า  กะ-เสด 

  จักร  อ่านว่า  จัก 

  ฉัตร  อ่านว่า  ฉัด 

  นักษัตร  อ่านว่า  นัก-สัด 

  บุตร  อ่านว่า  บุด 

  มิตร  อ่านว่า  มิด 

  สมัคร  อ่านว่า  สะ-หฺมัก 

 6. สระ  - ิ หรือ - ุ ที่ใช้ก ากับพยัญชนะตัวสะกดในค าบางค า ไม่ออกเสียง เช่น 

  เกตุ  อ่านว่า  เกด 

  จักรพรรดิ  อ่านว่า  จัก-กฺระ-พัด 

  จักรวรรดิ  อ่านว่า  จัก-กฺระ-หฺวัด 

  ชาติ  อ่านว่า  ชาด 

  ญาติ  อ่านว่า  ยาด 

  ธาตุ  อ่านว่า  ทาด 

  ประวัติ  อ่านว่า  ปฺระ-หฺวัด 

  พยาธิ  อ่านว่า  พะ-ยาด 

  ภูมิใจ  อ่านว่า  พูม-ใจ 

  เมร ุ  อ่านว่า  เมน 

  โลกนิติ  อ่านว่า  โลก-กะ-นิด 

  เหตุ  อ่านว่า  เหด 

 

การอ่านค าสมาส 

 

 1. ค าสมาส คือ ค าประสมในภาษาบาลีสันสกฤต มักอ่านออกเสียงสระที่ประสมกับ
พยัญชนะท้ายของค าที่อยู่หน้าเป็นพยางค์เชื่อม เช่น 

  จักรพรรดิมาลา อ่านว่า  จัก-กฺระ-พัด-ดิ-มา-ลา 
  เชตุพน  อ่านว่า  เชด-ตุ-พน 

  นิติกรรม  อ่านว่า  นิ-ติ-กัม 

  พยาธิวิทยา  อ่านว่า  พะ-ยา-ทิ-วิด-ทะ-ยา 
  ภูมิภาค  อ่านว่า  พู-มิ-พาก 
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  ภูมิศาสตร์  อ่านว่า  พู-มิ-สาด 

  มาตุภูมิ  อ่านว่า  มา-ตุ-พูม 

  เมรุมาศ  อ่านว่า  เม-ร-ุมาด 

  สมมุติฐาน  อ่านว่า  สม-มุด-ติ-ถาน 

 2. ในกรณีที่ไม่มีรูปสระ จะเติมเสียงสระ – ะ เป็นเสียงเชื่อม เช่น 

  กฐินกาล  อ่านว่า  กะ-ถิน-นะ-กาน 

  กรรมการ  อ่านว่า  กัม-มะ-กาน 

  คุณลักษณะ  อ่านว่า  คุน-นะ-ลัก-สะ-หฺนะ 

  จิตวิทยา  อ่านว่า  จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา 
  มัณฑนศิลป์  อ่านว่า  มัน-ทะ-นะ-สิน 

  มูลนิธิ  อ่านว่า  มูน-นิ-ทิ หรือ  
      มูน-ละ-นิ-ทิ 

  ยมบาล  อ่านว่า  ยม-มะ-บาน 

  ราชโอรส  อ่านว่า  ราด-ชะ-โอ-รด 

  เศวตฉัตร  อ่านว่า  สะ-เหฺวด-ตะ-ฉัด 

  อรรถคดี  อ่านว่า  อัด-ถะ-คะ-ดี 

 3. ค าที่มีลักษณะเป็นค าสมาส แต่ไม่อ่านออกเสียงสระเชื่อมระหว่างค าเมื่อค าที่อยู่ข้าง
ท้ายขึ้นต้นด้วยพยางค์เบา เช่น 

  กาลเวลา  อ่านว่า  กาน-เว-ลา 
  เกียรตินิยม  อ่านว่า  เกียด-นิ-ยม 

  จันทรเกษม  อ่านว่า  จัน-กะ-เสม 

  ชลบุร ี  อ่านว่า  ชน-บุ-ร ี
  ชาตินิยม  อ่านว่า  ชาด-นิ-ยม 

  เทพธิดา  อ่านว่า  เทบ-ทิ-ดา 
  ปฐมพยาบาล อ่านว่า  ปะ-ถม-พะ-ยำ-บาน 

  เพชรเกษม  อ่านว่า  เพ็ด-กะ-เสม 

  มีนบุรี  อ่านว่า  มีน-บุ-ร ี
  ลพบุรี  อ่านว่า  ลบ-บุ-ร ี
  วิสุทธิกษัตริย์ อ่านว่า  วิ-สุด-กะ-สัด 

  ศรีนครินทรวิโรฒ อ่านว่า  สี-นะ-คะ-ริน-ว-ิโรด 

  สุภาพบุรุษ  อ่านว่า  สุ-พาบ-บุ-หฺรุด 
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 4. ค าที่มีลักษณะเป็นค าสมาส แต่ไม่อ่านออกเสียงเชื่อมระหว่างค าเนื่องจากเป็นค าท่ีลง
จังหวะสี่พยางค์ ซึ่งเหมาะกับเสียงในภาษาไทย เช่น 

  บดินทรเดชา  อ่านว่า  บอ-ดิน-เด-ชา 
  บวรมงคล  อ่านว่า  บอ-วอน-มง-คน 

  ปทุมธานี  อ่านว่า  ปะ-ทุม-ทา-นี 
  สมุทรปราการ อ่านว่า  สะ-หฺมุด-ปฺรา-กาน 

  สมุทรสาคร  อ่านว่า  สะ-หฺมุด-สา-คอน 

 

การอ่านค าพิเศษ 

 

 มีค าพิเศษที่เขียนแต่รูปพยัญชนะไม่มีรูปสระ ออกเสียงต่างๆ ได้ดังนี้ 
 บ อ่านว่า บอ แปลว่า ไม่ เช่น บมิภักดี 
 บ่ อ่านว่า บ่อ แปลว่า ไม่ เช่น เลื้อยบ่ท าเดโช 

 ณ อ่านว่า นะ แปลว่า ใน เช่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 ธ อ่านว่า ทะ แปลว่า ท่าน เธอ เช่น  ธ ประสงค์ใด 

 ฯพณฯ อ่านว่า พะ-นะ-ท่าน 

 

การอ่านเคร่ืองหมาย 

 

 1. ( ) เรียกว่า นขลิขิต หรือ วงเล็บ การอ่านข้อความท่ีมีเครื่องหมายวงเล็บก ากับ ให้
อ่านว่า วงเล็บเปิด...วงเล็บปิด เช่น 

 ปวาฬ (แก้วประพาฬ) 
 อ่านว่า ปะ-วาน วง-เล็บ-เปิด แก้ว-ประ-พาน วง-เล็บ-ปิด 

 2. “....” เรียกว่า อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายค าพูด การอ่านเครื่องหมาย
อัญประกาศ ให้อ่านว่า อัญประกาศเปิด...(ข้อความ)...อัญประกาศปิดหรือ เครื่องหมายค าพูดเปิด...
(ข้อความ)...เครื่องหมายค าพูดปิด เช่น 

 ครูประกาศว่า “หมดเวลาสอบ” 

 อ่านว่า ครู-ประ-กาด-ว่า- อัน-ยะ-ประ-กาด-เปิด หมด-เว-ลา-สอบ อัน-ยะ-ประ-กาด-ปิด 

 หรืออ่านว่า ครู-ประ-กาด-ว่า เครื่อง-หมาย-ค า-พูด-เปิด หมด-เว-ลา-สอบ เครื่อง-หมาย-

ค า-พูด-ปิด 

 3. ฯ เรียกว่า ไปยาลน้อย ให้อ่านค าเต็มของข้อความที่ย่อไว้ ตามก าหนด เช่น 

  โปรดเกล้าฯ      อ่านว่า      โปฺรด-เกฺล้า-โปฺรด-กฺระ-หฺม่อม 

  ทูลเกล้าฯ      อ่านว่า      ทูน-เกฺล้า-ทูน-กฺระ-หฺม่อม 
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  เสด็จฯ      อ่านว่า      สะ-เด็ด-พฺระ-ราด-ชะ-ด า-เนิน 

  ราชบัณฑิตฯ      อ่านว่า      ราด-ชะ-บัน-ดิด-ตะ-ยะ-สะ-ถาน 

 ในกรณีที่ค าเต็มยาวมาก และมีค าย่อที่ก าหนดไว้แล้ว ให้อ่านตามที่ก าหนดนั้น เช่น 

  กรุงเทพฯ      อ่านว่า      กฺรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน 

  ฯพณฯ      อ่านว่า      พะ-นะ-ท่าน 

 ข้อสังเกต ฯพณฯ ย่อมาจากค าว่า พณหัว หรือ พณหัวเจ้าท่าน เป็นค าน าหน้าชื่อหรือ
ต าแหน่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เช่น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ฯพณฯ ประธานองคมนตรี  ฯพณฯ 
ประธานศาลฎีกา  ฯพณฯ เอกอัครราชทูต 

 4. ฯลฯ เรียกว่า ไปยาลใหญ่  การอ่านเครื่องหมายไปยาลใหญ่มีวิธีการอ่าน 2 แบบ คือ 

     4.1 ไปยาลใหญ่ ท้ายข้อความอ่านว่า “ละ” หรือ “และอ่ืนๆ” เช่น 

  ไร่ของป้าที่จันทบุรีมีผลไม้มากมาย เช่น ส้ม เงาะ ขนุน ทุเรียน ฯลฯ 

  อ่านว่า   ไร่ของป้าที่จันทบุรีมีผลไม้มากมาย เช่น ส้ม เงาะ ขนุน ทุเรียน ละ 

  หรือ      ไร่ของป้าที่จันทบุรีมีผลไม้มากมาย เช่น ส้ม เงาะ ขนุน ทุเรียน 
และอ่ืนอ่ืน 

     4.2 ไปยาลใหญ่ที่อยู่ตรงกลางข้อความอ่านว่า “ละถึง” เช่น 

  พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ได้แก่ ก ฯลฯ ฮ 

  อ่านว่า พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัวได้แก่ ก ละถึง ฮ 

  ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ฯลฯ ชโย 

  อ่านว่า ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ละถึง ชโย 

  

 5. ... เรียกว่า จุดไข่ปลา การอ่านเครื่องหมายจุดไข่ปลาที่อยู่ระหว่างข้อความ ควรหยุด
เล็กน้อยก่อนแล้วจึงอ่านว่า “ละ ละ ละ” หรือ “จุด จุด จุด” แล้วหยุดอีกเล็กน้อยก่อนอ่านข้อความ
ต่อไป เช่น 
 

  ชีวิตของนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองไทยนับเป็น
 แบบอย่างอันดีของผลแห่งความเอาจริงเอาจังด้วยความขยันหมั่นเพียร...ท่านเหล่านี้
 สร้างฐานะขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อและความเอาจริงเอาจังอย่างมีเป้าหมายเพ่ือความส าเร็จ
 ในชีวิต 

 อ่านว่า ชีวิตของนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองไทยนับเป็น
 แบบอย่างอันดีของผลแห่งความเอาจริงเอาจังด้วยความขยันหมั่นเพียร ละ ละ ละ หรือ 
 จุดจุดจุด ท่านเหล่านี้สร้างฐานะข้ึนมาด้วยหยาดเหงื่อและความเอาจริงเอาจังอย่างมี
 เป้าหมายเพ่ือความส าเร็จในชีวิต 
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 6. ๆ เรียกว่า ไม้ยมก ใช้วางหลังค าหรือข้อความที่ต้องการให้อ่านซ้ าซึ่งอาจซ้ าค าเดียว
หรือมากกว่าหนึ่งค าก็ได้ แล้วแต่ความหมาย การอ่านไม้ยมกมีหลักดังนี้ 
     6.1 อ่านซ้ าค า เช่น 

  ของสวยๆ  อ่านว่า      ของ-สวย-สวย 

  มาเร็วๆ  อ่านว่า      มา-เร็ว-เร็ว 

  รีบๆ หน่อย  อ่านว่า      รีบ-รีบ-หฺน่อย 

  วันเก่าๆ  อ่านว่า      วัน-เก่า-เก่า 
     6.2 อ่านซ้ ากลุ่มค า เช่น 

  แต่ละวันๆ  อ่านว่า      แต-่ละวัน-แต-่ละ-วัน 

  ทีละน้อยๆ  อ่านว่า      ที-ละ-น้อย-ที-ละ-น้อย 

     6.3 อ่านซ้ าประโยค เช่น 

  ข้าวโพดต้มมาแล้วครับๆ อ่านว่า      ข้าวโพดต้มมาแล้วครับ 
ข้าวโพดต้มมาแล้วครับ 

  ช่วยด้วยๆ  อ่านว่า      ชว่ย-ด้วย ช่วย-ด้วย 

  

การอ่านตัวเลข 

 

 ตัวเลขสามารถอ่านตามที่ราชบัณฑิตยสถานก าหนดได้ ดังนี้ 
 1. การอ่านจ านวนตัวเลขตั้งแต่ 2 หลักขึ้นไป ถ้าเลขตัวท้ายเป็นเลข 1 ให้ออกเสียงว่า 
“เอ็ด” เช่น  

  11 อ่านว่า  สิบ-เอ็ด 

  21 อ่านว่า  ยี่-สิบ-เอ็ด 

  101 อ่านว่า  ร้อย-เอ็ด หรือ หฺนึ่ง-ร้อย-เอ็ด 

  1001 อ่านว่า  พัน-เอ็ด หรือ หฺนึ่ง-พัน-เอ็ด 

  2501 อ่านว่า  สอง-พัน-ห้า-ร้อย-เอ็ด 

 2. ตัวเลขที่มีจุดทศนิยมให้อ่านแบบจ านวนเต็ม ตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียง
ตัว เช่น 

  ร้อยละ 20.57 อ่านว่า ร้อย-ละ ยี่-สิบ-จุด-ห้า-เจ็ด 

 3. เลขจ านวนเต็ม จะอ่านตามหลักไล่จากหลักล้าน แสน หฺมื่น พัน ร้อย สิบ จนถึงหลัก
หน่วย เช่น 

  214,365,879 บาท      อ่านว่า สอง-ร้อย-สิบ-สี่-ล้าน-สาม-แสน-

หก-หมื่น-ห้า-พัน-แปด-ร้อย-เจ็ด-สิบ-เก้า บาท 
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 4. เลขหนังสือราชการ อ่านได้สองแบบ เช่น 

  หนังสือที่ ศธ 64/2558 

  อ่านว่า หนัง-สือ-ที-่สอ-ทอ-หก-สิบ-สี่-ทับ-สอง-ห้า-ห้า-แปด 

 หรือ อ่านว่า หนัง-สือ-ที-่สอ-ทอ-หก-สิบ-สี่-ทับ-สอง-พัน-ห้า-ร้อย-ห้า-สิบ-

แปด 
  

 5. เลข ร.ศ. พ.ศ. อ่านได้ 4 แบบ เช่น 

  ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) 
  อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก ร้อย-สิบ-สอง ตรงกับ พุด-ทะ-สัก-กะ-

หราด-สอง-พัน-สี่-ร้อย-สาม-สิบ-หก 

 หรือ อ่านว่า รอ-สอ ร้อย-สิบ-สอง ตรงกับ พอ-สอ-สอง- สี-่สาม-หก 

 หรือ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก ร้อย-สิบ-สอง วง-เล็บ-เปิด พุด-ทะ-สัก-

กะ-หราด-สอง-พัน-สี-่ร้อย-สาม-สิบ-หก วง-เล็บ-ปิด 

 หรือ อ่านว่า รอ-สอ ร้อย-สิบ-สอง วง-เล็บ-เปิด พอ-สอ-สอง- สี-่สาม-หก 
วง-เล็บ-ปิด 

 

 6. บ้านเลขที่ บ้านเลขท่ีที่มีตัวเลขสองหลักให้อ่านเป็นจ านวนเต็ม ถ้าสามหลักขึ้นไปให้
อ่านแบบเรียงตัวหรือจ านวนเต็มก็ได้ ส่วนตัวเลขหลังเครื่องหมายทับ (/) ให้อ่านเรียงตัว เช่น 

  บ้านเลขท่ี 60/23 อ่านว่า หก-สิบ ทับ สอง-สาม 

  บ้านเลขท่ี 139/2 อ่านว่า หนึ่ง-สาม-เก้า ทับ สอง 
    หรือ หนึ่ง-ร้อย-สาม-สิบ-เก้า ทับ สอง 
  

7. รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ประกอบด้วยตัวเลข 5 ตัว ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง จังหวัด 
ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง ที่ท าการไปรษณีย์ของจังหวัดนั้นๆการอ่านรหัสไปรษณีย์ให้อ่านแบบเรียง
ตัวดังนี้ 
  รหัสไปรษณีย์ 41000 อ่านว่า สี่-หนึ่ง-สูน-สูน-สูน 

 

 8. เลขแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ อ่านแบบเรียงตัว ดังนี้ 
  เลขทะเบียน 3 น - 2541 กรุงเทพมหานคร 

  อ่านว่า สาม-นอ-หน ูสอง-ห้า-สี-่หนึ่ง กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน 

  เลขทะเบียน ฎก 1509 กรุงเทพมหานคร 

  อ่านว่า ดอ-ชะ-ดา-กอ-ไก ่หนึ่ง-ห้า-สูน-เก้า กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน 
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 9. หมายเลขโทรศัพท์ อ่านแบบเรียงตัว ดังนี้ 
  หมายเลข 0-2564-1278 

  อ่านว่า สูน สอง-ห้า-หก-สี่ หนึ่ง-สอง-เจ็ด-แปด 

  หมายเลข 0-4221-1040 

  อ่านว่า สูน สี-่สอง-สอง-หนึ่ง หนึ่ง-สูน-สี่-สูน 

 

 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การอ่านค าในภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียงพยางค์ การอ่าน
ค าที่มีตัว ฑ ตัว ฤ การอ่านอักษรน า การอ่านค าแผลง การอ่าน ร หัน หรือแม้กระทั่งการอ่าน
เครื่องหมายและตัวเลขที่ใช้ในภาษาไทยนั้น ล้วนมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้
เราสามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักแล้ว ยังช่วยให้การสื่อสารต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น เพราะ
หากอ่านค าผิด หรือเว้นวรรคผิดอาจท าให้ความหมายที่ต้องการสื่อผิดเพ้ียนไปได้ ที่ส าคัญคือการอ่าน
ค าต่างๆ อย่างถูกต้องจะช่วยธ ารงรักษาภาษาไทยของเราให้คงอยู่ต่อไปอย่างถูกต้อง   
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ค าถามท้ายบทที่ 5 

 

1. การอ่านพยางค์ที่มีตัว ฑ มีหลักการอ่านอย่างไร 

2. ตัว ฤ สามารถอ่านออกเสียงได้กี่แบบ อะไรบ้าง 
3. การอ่านออกเสียงแบบควบกล้ าและแบบอักษรน าแตกต่างกันอย่างไร 

4. การอ่านค าสมาส มีหลักการอ่านอย่างไร 

5. จงเขียนค าอ่านค าต่อไปนี้ 
 5.1 สรรพากร 5.2 ฤคเวท 

 5.3 มณฑก  5.4 พรรดึก 

 5.5 พยาธิวิทยา   

6. “...” เรียกว่าเครื่องหมายอะไร และมีหลักการอ่านเครื่องหมายดังกล่าวอย่างไร 

7. ฯลฯ มีวิธีการอ่านอย่างไร 

8. ทีละน้อยๆ อ่านได้ว่าอย่างไร 

9. ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม มีวิธีการอ่านอย่างไร 

10. ตัวเลขด้านล่างต่อไปนี้สามารถอ่านได้ว่าอย่างไร 

 5.1  บ้านเลขที่ 23/56 

 5.2  81.752 

 5.3  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4234-8652 

 5.4  หนังสือที่ รบ. 34/2557 

 5.5  เลขทะเบียน กฉ 1315 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

การเขียนค าภาษาไทย 

 

เวลาเรียน  6 ชั่วโมง 
 

เนื้อหา 
1. การใช้สระในการเขียนค าภาษาไทย 

 2. การใช้พยัญชนะในการเขียนค าภาษาไทย 

 3. การใช้วรรณยุกต์ในการเขียนค าภาษาไทย 

 4. การเขียนค าพิเศษ 

 5. การใช้เครื่องหมายประกอบค า 
 

วัตถุประสงค ์
 1. สามารถทราบหลักการใช้สระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ในการเขียนค าภาษาไทย การ
เขียนค าพิเศษ และการใช้เครื่องหมายประกอบค าได้ 
 2. สามารถเขียนค าภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลัก 

 3. สามารถน าไปใช้เขียนงานต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. บรรยายประกอบ power point  

 2. นักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 3. ฝึกเขียนค าในภาษาไทย 

 4. ตอบค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. power point “บทที่ 6 การเขียนค าภาษาไทย” 

 2. เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
 3. เอกสารประกอบการสอน 

 4. ตัวอย่างค าต่างๆ ที่มักเขียนผิด 
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การวัดผลและการประเมินผล 
 1. ตรวจค าถามท้ายบท 

 2. สังเกตการเขียนของนักศึกษา 
 3. การตอบค าถามของนักศึกษา 

 4. การสอบเขียนค าต่างๆ ในภาษาไทย 
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บทท่ี 6 

การเขียนค าภาษาไทย 

 

 ในบทที่แล้วได้กล่าวถึงหลักการอ่านค าในภาษาไทย รวมถึงการอ่านเครื่องหมายและ
ตัวเลข ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการอ่านคือ การ
เขียนสะกดค าต่างๆ ในภาษาไทย ผู้ที่สามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง จะต้องมีความรู้เรื่องระบบการ
เขียนในภาษาไทย เพราะค าเกิดจากการน าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มารวมกัน นอกจากนี้ยัง
จ าเป็นต้องรู้หลักการเขียนสะกดค าต่างๆ ดังจะกล่าวถึงต่อไป 

 

การใช้สระในการเขียนค าภาษาไทย 
 

 กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2545: 119-124) ได้กล่าวถึงการใช้สระในการเขียนค าท่ี
ปรากฏในค าไทยว่ามีข้อที่น่าสังเกต ดังนี้ 
 

 1. การประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
     ค าท่ีออกเสียง อะ ในภาษาไทยมีทั้งท่ีปรากฏรูปสระ เรียกว่า ประวิสรรชนีย์ และไม่
ปรากฏรูปสระ ที่เรียกว่า ไม่ประวิสรรชนีย์ 
 

     1.1 ค าที่ประวิสรรชนีย์ 
          1.1.1 ค าพยางค์เดียวที่ออกเสียงสระ อะ ให้ประวิสรรชนีย์ เช่น จะ นะ กะ  คะ  
          1.1.2 พยางค์ท้ายของค า เมื่อออกเสียงสระ อะ ให้ประวิสรรชนีย์ เช่น ศิลปะ 
ธุระ โลหะ อิสระ อมตะ หิมะ ลักษณะ อาสนะ แป๊ะซะ ซาบะ ซากุระ เมาะตะมะ อังวะ 

          1.1.3 ค าเดิมเป็นค าสองพยางค์ ต่อมาเสียงหน้ากร่อนเป็นเสียง อะ ให้ประ
วิสรรชนีย์ เช่น 

  หมากพร้าว -   มะพร้าว  หมากม่วง -   มะม่วง 
  หมากเขือ -   มะเขือ  หมากซาง -   มะซาง 
  หมากง่ัว -   มะงั่ว  หมากขาม -   มะขาม 

  ต้นแบก -   ตะแบก  ต้นเคียน -   ตะเคียน 

  ตาวัน -   ตะวัน  ตาปู -   ตะปู 
  สายดือ -   สะดือ  สายดึง -   สะดึง 
  เฌอเอม -   ชะเอม  ค านึง -   คะนึง 
  ฉันนั้น -   ฉะนั้น  ฉันนี้ -   ฉะนี้ 
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          1.1.4 ค าท่ีกร่อนจากค าอัพภาสซึ่งมักใช้ในค าประพันธ์ ให้ประวิสรรชนีย์ เช่น 

  ริกริก -    ระริก  แย้มแย้ม -    ยะแย้ม 

  ครืน้ครื้น -    คะครื้น  ฉาดฉาด -    ฉะฉาด 

  วับวับ -    วะวับ  วาบวาบ -    วะวาบ 

          1.1.5 ค าท่ีพยางค์หน้าออกเสียง กระ ประ ให้ประวิสรรชนีย์ เช่น 

  กระษัย กระษาปณ์ กระเสียร กระหนก 

  ประกาศ ประมาท ประจักษ์ ประคอง 
          1.1.6 ค าท่ีพยางค์หน้าออกเสียง ระ ที่มาจากภาษาเขมร ให้ประวิสรรชนีย์ เช่น 
ระเบียน ระบ า ระเบียบ ระเมียร ระลอก ระมาด 

          1.1.7 ค าท่ีมาจากภาษาจีน ญี่ปุ่น ชวา และอ่ืนๆ ให้ประวิสรรชนีย์ เช่น 

  บะหมี่  ตะหลิว  บะจ่าง 
  ประไหมสุหรี  มะเดหวี  ปะหนัน 

  ระตู  มะงุมมะงาหรา กะละมัง 
  มะกะโท  ตะเกิง  กะละแม 

  อะแซหวุ่นกี้  มะตะบะ 
 

     1.2 ค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ได้แก่ 
          1.2.1 ค าท่ีเป็นพยัญชนะโดดๆ ออกเสียงพยัญชนะนั้นประสมกับสระ – ะ เช่น 

  ณ          ที่มีความหมายว่า ใน ที่ ออกเสียงว่า ณะ เช่น ณ กาลครั้งหนึ่ง  
ณ สวนลุมพิน ี

  ธ          ที่มีความหมายว่า ท่าน เธอ ออกเสียงว่า ทะ เช่น ธ ประสงค์ใด 

  ฯพณฯ   ที่เป็นค าน าหน้าชื่อหรือต าแหน่งข้าราชการผู้ใหญ่ ออกเสียงว่า 
พะ-นะ-ท่าน เช่น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
          1.2.2 ค าสองพยางค์ ที่พยางค์หน้ากร่อนเสียงเหลือเพียงพยัญชนะต้นประสมกับ
สระ – ะ บางค า เช่น 

  อันหนึ่ง - อนึ่ง 
  ผู้ญาณ - พยาน 

  ท่านนาย - ทนาย 

          1.2.3 ค าท่ีมาจากภาษาเขมร เช่น กบาล ขจี ฉบับ ถนน ผกา ผสม ลออ สดับ  
          1.2.4 ค าท่ีแผลงมาจากค าพยางค์เดียว มีพยางค์หน้าออกเสียงพยัญชนะต้น
ประสมกับสระ – ะ เช่น 
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  เดิม  แผลงเป็น  เผดิม 

   บวช  แผลงเป็น  ผนวช 

  เกย  แผลงเป็น  เขนย 

  ขาน  แผลงเป็น  ขนาน 

          1.2.5 ค าภาษาบาลีสันสกฤต ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นประสมกับสระ – ะ เช่น 
กนก กษัตริย์ นภา นวมินทร์ มติ รวิ รติ ลดา สดุดี อวตาร อนงค์ 
          1.2.6 ค าภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเป็นค าสมาส พยางค์ท่ีออกเสียงสระ – ะ เชื่อม
ระหว่างค า เช่น คณิตศาสตร์ จตุรพิธ ทิพรส รัตนตรัย สาธารณสุข อิสรภาพ 

          1.2.7 ค าท่ีมาจากภาษาอ่ืน พยางค์ท่ีออกเสียง อะ ระหว่างพยางค์ เช่น ชวา พม่า 
พลาสติก มลายู สกี สวีเดน สวิส อเมริกา ไอศกรีม 
 

 2. การใช้  ใ-  ไ-  - ัย  และ ไ-ย 

     2.1 “ใ-” (ไม้ม้วน) ใช้ในค าไทย 20 ค า ซึ่งโบราณท่านผูกเป็นบทประพันธ์ให้ท่องจ า
ไว้ใช้ ดังนี้ 
      ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่  ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ 

  ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ  มิหลงใหลใครขอดู 
  จะใคร่ลงเรือใบ  ดูน้ าใสและปลาปู 
  สิ่งใดอยู่ในตู้   มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง 
  บ้าใบ้ถือใยบัว  หูตามัวมาใกล้เคียง 
  เล่าท่องอย่าละเลี่ยง  ยี่สิบม้วนจ าจงดี 
           (ของเก่า) 
     2.2 “ไ-” (ไม้มลาย) ใช้กับค าไทยที่นอกเหนือจากค าที่ใช้ไม้ม้วน 20 ค านั้น เช่น ไฟ 
ไป ไว ไซ และค าท่ีพ้องเสียงกับค าท่ีเขียน ใ- (ไม้ม้วน) เช่น ไจไหม ขี้ไต้ ปลาไน  ร้องไห้ น้ าไหล 
เหล็กไหล ล าไย 

     2.3 ค าท่ีรับมาจากภาษาต่างประเทศใช้ ไ- เช่น ไตร ไพจิตร ไพสิฐ ไมตรี ไศล 
ไอศวรรย์ เจียระไน ได ไถง ไผท สไบ ร าไพ กังไส อะไหล่ ไนต์คลับ ไนลอน ไมล์ ฯลฯ 

     2.4 “ - ั ย” ใช้ในค าที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งเป็นค าเรียงพยางค์มีตัว ย 
เป็นพยางค์หลัง ไทยใช้ตัว ย เป็นตัวสะกด เช่น 

  กษย  -  กษัย 

  ขย  -  ขัย 

  ชย  -  ชัย 
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  นย  -  นัย 

  วย  -  วัย 

  ภย  -  ภัย 

  มาลย  -  มาลัย 

     2.5 “ไ-ย” ใช้เฉพาะค าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งเดิมใช้ เอยฺย เมื่อ ออกเสียง ไ- 
ใช้ ไ-ย เช่น 

  เทยฺยทาน  -  ไทยทาน 

  เวเนยฺย  -  เวไนย 

  อธิปเตยฺย  -  อธิปไตย 

  อสงฺเขยฺย  -  อสงไขย 

  อุปเมยฺย  -  อุปไมย 
 

 3. การใช้  –ำ – ัม  –ำม  -รรม 

     พยางค์ท่ีออกเสียงสระ อ า มีหลักสังเกตในการเขียน ดังนี้ 
     3.1 “-ำ” ใช้กับค าไทยทั่วไป เช่น ก า ด า ท า จ า ข า น า และในค าที่มาจากภาษาจีน 
เช่น ก าปั่น ไหหล า หน าเลี้ยบ 

     3.2 “-ำ” ใช้ในค าแผลง เช่น 

  เกิด       แผลงเป็น  ก าเนิด  

  แข็ง แผลงเป็น  ก าแหง 
  จ่าย       แผลงเป็น  จ าหน่าย  

  แจก แผลงเป็น  จ าแนก 

  เจียร แผลงเป็น  จ าเนียร   

  ตรัส แผลงเป็น  ด ารัส 

  ตรวจ แผลงเป็น  ต ารวจ   

  ตรู แผลงเป็น  ด ารู 
  ทรุด แผลงเป็น  ช ารุด   

  ปราศ แผลงเป็น  บ าราศ 

  เสร็จ แผลงเป็น  ส าเร็จ   

  อาจ แผลงเป็น  อ านาจ 

     รวมทั้งค าไทยที่แผลงภาษาตามภาษาอ่ืนด้วย เช่น เสียง แผลงเป็น ส าเนียง 
     3.3 “- ัม” ใช้ในค าที่มาจากภาษาอ่ืน เช่น คัมภีร์ อัมพร สัมผัส อุปถัมภ์ ปั๊ม อัลบั้ม 
คอลัมน์ 
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     3.4 “-ำม” ใช้ในค าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต ที่ เป็น อม-(อะมะ-) เช่น 

  อมร -      อ ามร  อมรินทร์ -      อ ามรินทร์ 
  อมาตย์ -      อ ามาตย์ อมหิต -      อ ามหิต 

     3.5 “-รรม” ใช้ในค าที่มาจาก –รฺม ในภาษาสันสกฤต เช่น 

  ธรฺม - ธรรม 

  กรฺม - กรรม 
 

 4. การใช้ เ-อ 

     การใช้สระ เ-อ มีหลักสังเกต ดังนี้ 
     4.1 ใช้ตรงรูปแบบเดิม เมื่อไม่มีตัวสะกด เช่น เธอ เจอ เผลอ เรอ ส่วนค าที่มีตัวสะกด
มี ๒ ค า ได้แก่ เทอม เทอญ 

     4.2 เมื่อสระ เ-อ มีตัวสะกดที่ไม่ใช่ ย ใช้รูป เ - ิ เช่น เกิน เขิน เชิญ เชิด เปิด เริง เมิน  
     4.3 เมื่อสระ เ-อ มีตัว ย สะกด ใช้รูป เ-ย เช่น เกย เขย เคย เงย เชย เตย เนย เลย 
เสย เอย 
 

 5. การใช้ไม้ไต่คู้ 
     5.1 ใช้ในค าว่า ก ็

     5.2 ใช้ในค าที่ประสมด้วยสระ เ-ะ แ-ะ เ-าะ เมื่อมีตัวสะกด เช่น เข็ม เป็น เอ็น แกร็น 
แข็ง ช็อก บล็อก ล็อก 

 

การใช้พยัญชนะในการเขียนค าภาษาไทย 
 

 1. การใช้ ศ ษ ส มีหลักการสังเกต ดังนี้ 
     1.1 ค าไทยใช้ตัว ส เป็นพยัญชนะต้น เช่น สาว สวย เสือ่ เสื้อ 

     1.2 มีค าไทยที่ใช้ ศ เป็นพยัญชนะต้นอยู่บ้าง เช่น ศอก ศึก เศิก 

     1.3 ค าท่ีมาจากภาษาบาลีใช้แต่ ส ตัวเดียวเท่านั้น เพราะภาษาบาลีไม่มี ศ ษ เช่น 
สัจจะ สโมสร โอกาส สิริ รังส ีสมัชชา 
     1.4 ค าท่ีมาจากภาษาสันสกฤต ใช้ทั้ง ศ ษ และ ส มีหลักสังเกต ดังนี้ 
          1.4.1 ใช้ตัว ศ น าพยัญชนะวรรค จะ คือ ตัว จ ฉ ช ญ เช่น พฤศจิกายน 
อัศจรรย์ อัศเจรีย์ 
          1.4.2 ใช้ตัว ษ น าพยัญชนะวรรค ฎะ คือ ตัว ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เช่น ราษฎร โอษฐ์ 
เชษฐา โกษฐ์ อุษณา ลักษณะ 
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          1.4.3 ใช้ตัว ส น าพยัญชนะวรรค ตะ คือ ตัว ต ถ ท ธ น เช่น พัสดุ หัสดิน อัสดง 
อาสนะ 

     1.5 ค าท่ีมาจากภาษาอ่ืน ส่วนมากใช้ ส เช่น โจรสลัด สกรู แสตมป์ สตริง สปริง ผัก
สลัด แก๊ส บาสเก็ตบอล แต่บางค าใช้ ศ เช่น ไอศกรีม 
 

 2. การใช้ ณ น  มีหลักสังเกต ดังนี้ 
     2.1 ค าท่ีมาจากภาษาสันสกฤต ใช้ตัว ณ ตามหลังพยัญชนะ ร ฤ และ ษ เช่น กรณฑ์ 
กรณี ตฤณ โฆษณา ทักษิณ ลักษณะ (ยกเว้นปักษิน กริน ใช้ตัว น เพราะลง ปัจจัย อิน) แม้มีสระหรือ
พยัญชนะวรรค กะ หรือ วรรค ปะ มาคั่น ก็คงใช้ตัว ณ เช่น อารมณ์ โบราณ พราหมณ์ ปริมาณ 

     2.2 ค าท่ีมาจากภาษาบาลี ใช้ตัว ณ น าหน้าพยัญชนะวรรค ฏะ เช่น มณฑา มณฑล 
บัณฑิต ขัณฑสกร สัณฐาน กุณฑี และใช้ตัว น น าหน้าพยัญชนะวรรค ตะ เช่น นินทา มนเทียร 
วันทนา ขันที สันถาร 
 

 3. การใช้ ซ-ทร มีข้อสังเกต ดังนี้ 
     3.1 ค าไทยแท้ที่ออกเสียง /s/ ใช้ตัว ซ เช่น ซน ซอง ซับ ซีด 

     3.2 ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศใช้ ซ เช่น เซรุ่ม เซลล์ ไซโคลน เซียมซี ซาลาเปา 
เก๊กซิม ซิ้ม ซ้อ 

     3.3 ค าท่ีมาจากภาษาเขมรใช้ ทร เช่น ทราย ทราบ ไทร ทรวง ทรง ทรุดโทรม 
ฉะเชิงเทรา 
     3.4 ที่มาจากภาษาสันสกฤต เช่น มัทรี ทรัพย์ อินทรีย์ นนทรี 
 

 4. การใช้ รร มีข้อสังเกต ดังนี้ 
     4.1 ใช้ในค าที่แผลงมาจากค าซึ่งมีตัว ร กล้ ากับพยัญชนะอ่ืน และหลัง ร เป็นสระ – ะ 
เช่น 

  กระเช้า เป็น กรรเช้า  

  กระเชียง เป็น กรรเชียง 
  กระชิง เป็น กรรชิง    

  กระโชก เป็น กรรโชก 

  ประจง เป็น บรรจง    

  ประสบ เป็น บรรสบ 
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     4.2 ค าแผลงที่เพ่ิมจากค าพยางค์เดียวเป็นค าสองพยางค์ เช่น 

  โคลง เป็น ครรโลง 
  ไคล เป็น ครรไล 

  คลอง เป็น ครรลอง 
      4.3 ใช้ รร เมื่อค านั้นมาจาก รฺ (ร เรผะ) ในภาษาสันสกฤต เช่น 

  ธรฺม เป็น ธรรม   

  ครฺภ เป็น ครรภ 

  จรฺยา เป็น จรรยา  

  วรฺค เป็น วรรค 

  สรฺว เป็น สรรพ   

  อรฺณว เป็น อรรณพ 

     แต่ถ้า หน้า รฺ เป็นพยัญชนะท่ีมีสระอ่ืนก ากับ ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น รร เช่น 

  นิรฺมิต คงเป็น นิรมิต 

  มารฺค คงเป็น มารค 

  ศีรฺษ คงเป็น ศีรษะ 
 

 5. การใช้ บรร-บัน มีหลักสังเกต ดังนี้ 
     5.1 บรร ใช้ในค าท่ีแผลงมาจาก ประ หรือ บริ เช่น 

  ประทาน เป็น บรรทาน 

  ประสบ เป็น บรรสบ 

  ประสม เป็น บรรสม 

  ประสาน เป็น บรรสาน 

  บริษัท เป็น บรรษัท 

  บริหาร เป็น บรรหาร 

5.2 บรร ใช้ในค าท่ีไทยรับมาจากเขมรบางค า เช่น บรรจง บรรจุ บรรจบ บรรทัด 
บรรทม บรรเทา บรรทุก บรรลุ บรรเลง 
      5.3 บัน ใช้ในค าที่ไทยรับมาจากภาษาเขมรเป็นส่วนใหญ่ เช่น บันได บันทึก บันดาล 
บันเทิง ซึ่ง ก าชัย ทองหล่อ (2550: 154) ได้น ามาแต่งเป็นกาพย์เพื่อให้จ าง่าย ดังนี้ 
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   บันดาลลงบันได บันทึกให้ดูจงดี 
  รื่นเริงบันเทิงมี  เสียงบันลือสนั่นดัง 
   บันโดยบันโหยให้ บันเหินไปจากรวงรัง 
  บันทึงถึงความหลัง  บันเดินนั่งนอนบันดล 

   บันกวดเอาลวดรัด บันจวบจัดตกแต่งตน 

  ค า “บัน” นั้นฉงน  ระวังปนกับ “ร-หัน” 

     (ก าชัย ทองหล่อ 2550 : 154) 
 

 6. การใช้ตัวสะกด 

     ตัวสะกด คือ รูปพยัญชนะที่ประกอบอยู่ข้างท้ายสระและมีเสียงประสมเข้ากับสระ 
จัดไว้เป็นพวกๆ ตามเสียงสะกด ดังนี้ 
  เสียงแม่ กก มีตัว ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด เช่น รัก สุข โชค เมฆ 

  เสียงแม่ กด มีตัว ด ต จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ร ศ ษ ส เป็น
    ตัวสะกด เช่น ปิด จิต ดุจ ราช ก๊าซ กฎ ปรากฏ 
    รัฐ ครุฑ พุฒ รถ บท อาวุธ อากาศ พิษ โอกาส 

  เสียงแม่ กบ มีตัว บ ป พ ภ เป็นตัวสะกด เช่น กิน ลาภ 

  เสียงแม่ กง มีตัว ง เป็นตัวสะกด เช่น สูง ทาง แข็ง 
  เสียงแม่ กน มีตัว น ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกด เช่น กิน หาญ คุณ 
    สาร ตาล กาฬ 

  เสียงแม่ กม มีตัว ม เป็นตัวสะกด เช่น หอม ชม ตูม 

  เสียงแม่ เกย มีตัว ย เป็นตัวสะกด เช่น สวย เขย ตาย ฉุย 

  เสียงแม่ เกอว มีตัว ว เป็นตัวสะกด เช่น ขาว เดี่ยว วิว 
 

     ค าท่ีใช้ตัว จ ญ ร ล ฬ สะกด เป็นค าที่ไทยรับมาจากค าเขมรหรือค าบาลีสันสกฤตเป็น
ส่วนใหญ่ ตัวสะกดเหล่านี้มักเขียนตามรูปค าในภาษาเดิม จึงต้องใช้การสังเกตและจดจ า ค าเหล่านี้
ส่วนหนึ่ง ก าชัย ทองหล่อ (2550: 153-156) เขียนเป็นกาพย์ไว้ ดังนี้ 

 

   ค าที่ใช้ตัว “จ”สะกด 

  ต ารวจตรวจคนเท็จ  เสร็จส าเร็จระเห็จไป 

 สมเด็จเสด็จไหน   ตรวจตราไวดุจนายงาน 

  อ านาจอาจบ าเหน็จ  จรวจเห็จเผด็จการ 

 ฉกาจรังเกียจวาน   คนเกียจคร้านไม่สู้ดี 
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  แก้วเก็จท าเก่งกาจ  ประดุจชาติทรพี 

 โสรจสรงลงวาล ี   ก าเหน็จนี้ใช้ตัว “จ” 

     (ก าชัย ทองหล่อ 2550 : 155) 
 

   ค าที่ใช้ตัว “ญ” สะกด 

  ล าเค็ญครวญเข็ญใจ  ควาญช้างไปหานงคราญ 

 เชิญขวัญเพ็ญส าราญ   ผลาญร าคาญลาญระทม 

  เผอิญเผชิญหาญ  เหรียญร าบาญอัญขยม 

 รบราญสราญชม   ดอกอัญชันอัญเชิญเทอญ 

  ประจญประจัญบาน  ผจญการกิจบังเอิญ 

 ส าคัญหมั่นเจริญ   ถือกุญแจรัญจวนใจ 

  รามัญมอญจ าเริญ  เขาสรรเสริญไม่จัญไร 

 ช านาญชาญเกรียงไกร   เร่งผจัญตามบัญชา 

  จรูญบ าเพ็ญยิ่ง  บ านาญสิ่งสะคราญตา 

 ประมวญชวนกันมา   สูบกัญชาไม่ดีเลย 

     (ก าชัย ทองหล่อ 2550 : 153) 
 

   ค าที่ใช้ตัว “ล” สะกด 

  ต าบลยุบลสรวล  ยลส ารวลนวลกังวล 

 บันดาลในบัดดล   ค่าก านลของก านัล 

  ระบิลกบิลแบบ  กลทางแคบเข้าเคียมคัล 

 ดลใจให้รางวัล    ปีขาลบันเดินเมิลมอง 

     (ก าชัย ทองหล่อ 2550 : 156) 
 

   ค าที่ใช้ตัว “ร” สะกด 

 กร การ ก าธร ควร จร จาร เจียร ประยูร พร เพียร ระเมียร ละคร วาร ศร สาร อรชร 
 

   ค าที่ใช้ “ฬ” สะกด 

 กาฬ ทมิฬ วาฬ พาฬ (สัตว์ร้าย) ประพาฬ (แก้วสีแดงอ่อน) วิรุฬห์ (เจริญ) ทัฬห (มั่นคง) 
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การใช้วรรณยุกต์ในการเขียนค าภาษาไทย 
 

 การใช้วรรณยุกต์ เกี่ยวข้องกับการใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ในค าไทย และค าท่ียืมจาก
ภาษาต่างประเทศ 
 

 1. การใช้วรรณยุกต์ในค าไทย 

    พยางค์และค าภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่ง แต่ใน
การเขียนพยางค์หรือค านั้นจะต้องใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์หรือไม่ถ้าใส่จะใส่วรรณยุกต์ใดขึ้นอยู่กับ
หลักการผันวรรณยุกต์ เมื่อต้องการเขียนพยางค์หรือค าให้มีเสียงวรรณยุกต์ใด ก็ให้ใช้หลักการผัน
วรรณยุกต์นั้น เช่น ค าแสดงความสุภาพในภาษาไทย ว่า คะ ค่ะ ในประโยคต่อไปนี้ 
          เรื่องนี้คุณพิจารณาแล้วหรือคะ 

            ประโยคนี้เป็นประโยคค าถาม ค าว่า คะ ออกเสียงตรี ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย
วรรณยุกต์ 
  เรื่องนี้ดิฉันพิจารณาแล้วค่ะ 

  ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่า ค าว่า ค่ะ ออกเป็นเสียงโท ต้องใส่
เครื่องหมายวรรณยุกต์เอก 
 

 2. การใช้วรรณยุกต์ในค าที่มาจากภาษาอื่น 

    2.1 ค าท่ีมาจากภาษาจีน จะใช้วรรณยุกต์ตามเสียง เช่น ก๋ง เกี๊ยว ก๋วยเตี๋ยว ขาก๊วย 
จับฉ่าย เจ๊ ตี๋ ไต้ก๋ง 
    2.2 ค าท่ีมาจากภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่ไม่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ เช่น เทป ชอล์ก 
ซุป  เทคนิค ออฟฟิศ ยุโรป อียิปต์ ฟอร์ด ยูเนสโก วอชิงตัน ไนโตรเจน นิวยอร์ก 

    แต่มีบางค าใส่วรรณยุกต์ ให้เขียนตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เช่น แท็กซ่ี 
เชิ้ต โน้ต ก๊าซ  โจ๊ก โป๊บ แปบ๊ 

 

การเขียนค าพิเศษ 
  

 1. การเขียนชื่อเฉพาะ 

     ชื่อเฉพาะในที่นี้หมายถึง ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ และวิสามานยนามอ่ืนๆ อาจเขียนไม่
ตรงตามการเขียนที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ผู้เขียนควรสังเกตและจดจ าไว้เพ่ือจะได้
เขียนให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตามประกาศของทางราชการอีก
ด้วย 
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 ตัวอย่างการเขียนชื่อเฉพาะ เช่น 

  ชื่อทวีป :     เอเชีย แอฟริกา แอนตาร์กติกา ฯลฯ 

  ชื่อประเทศ :     บาห์เรน บังกลาเทศ กรีซ โมร็อกโก เวียดนาม ฯลฯ 

  ชื่อเมืองหลวง   :     ปานามา เอเธนส์ ราบัต โซล ฯลฯ 

  ชื่อเกาะ :     หมู่เกาะแกโรไลน์ เกาะเซลีบีส เกาะซิชิลี ฯลฯ 

  ชื่อบุคคล :     ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ นายพิชัย วาศนาส่ง 
         นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ ฯลฯ 

  ชื่อสถานที่ :     โรงเรียนทวีธาภิเศก วัดพนัญเชิง ฯลฯ 
 

 2. การเขียนพระอิสริยยศ พระนาม ราชทินนาม และสมณศักดิ์ 
 ราชทินนาม คือ นามที่พระราชทานพร้อมกับอิสริยยศ สมณศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ราช
ทินนามจะมีค าที่แสดงอิสริยยศ สมณศักดิ์ หรือ บรรดาศักดิ์น าหน้า ผู้ที่มีราชทินนามไม่ต้องใช้นามเดิม 
แต่ถ้าต้องการไม่ให้ผิดตัว ก็ลงนามเดิมกับฉายา หรือ นามสกุลไว้ในวงเล็บข้างท้าย การเขียนราชทิน
นามต้องเขียนติดกันไม่มีเว้นวรรค ตัวอย่าง 
 พระอิสริยยศกับราชทินนามของพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น 

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
  พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 

 สมณศักดิ์และราชทินนามของพระสงฆ์ เช่น 

  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) 
  พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) 
  พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
  พระพิศาลธรรมพาที (พะยอม กลฺยาโณ) 
 ราชทินนามของขุนนาง เช่น 

  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 
  พระยาอนุมานราชธน (ยง อนุมานราชธน) 
  พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 
  พระวรเวทย์พิสิฐ (วรเวทย์ ศิวะศริยานนท์) 
  พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) 
  หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) 
  หลวงลิขิตปรีชา (กระแส ดิษยนันทน์) 
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 3. การเขียนค าย่อและอักษรย่อ 

     3.1 ค าย่อ มี 2 แบบ คือ 

           3.1.1 ค าท่ีตัดให้สั้นและใช้เครื่องหมาย ฯ เขียนก ากับต่อท้ายโดยไม่ต้องเว้น
ช่องไฟ เช่น กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ น้อมเกล้าฯ เป็นค าย่อที่ใช้ในภาษาเขียนได้ 
           3.1.2 ค าท่ีตัดบางส่วนของค าออกเช่น กันยา (กันยายน) ตุลา (ตุลาคม) สะพาน 
พระปิ่นเกล้า (สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) สะพานพุทธ (สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ      
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) เป็นค าย่อที่ใช้แต่ในภาษาพูดไม่ใช้ในภาษาเขียน ถ้าจะเขียนค าภาษาพูด
เหล่านี้ในการเขียนระดับภาษาพูดให้เขียนโดยไม่ต้องใช้ ฯ ก ากับ 

     3.2 อักษรย่อ หมายถึง อักษรที่ใช้แทนค าที่เขียนให้สั้น มักใช้อักษรตัวแรกของค า
หรือพยางค์มาเรียงเข้าด้วยกัน โดยอาจใช้เครื่องหมายมหัพภาคก ากับทุกตัวอักษร ก ากับกลุ่มตัวอักษร 
หรือไม่ใช้เครื่องหมายมหัพภาคก็ได้ ทั้งนี้ให้สังเกตและเขียนตามท่ีหน่วยงานนั้นๆ ก าหนด 

 ตัวอย่างการเขียนอักษรย่อ 

  กทม.  กรุงเทพมหานคร 

  กฟผ.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

  กห.  กระทรวงกลาโหม 

  กก.  กิโลกรัม 

  ศธ.  กระทรวงศึกษาธิการ 

  อส.รด.  อาสารักษาดินแดน 

  ม.ป.ช.  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
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การใช้เคร่ืองหมายประกอบค า 
 

 1. การใช้ทัณฑฆาต (   ์ ) 
 เครื่องหมายทัณฑฆาต   ์ เป็นเครื่องหมายซึ่งใช้เขียนบนตัวพยัญชนะท่ีไม่ต้องการออก
เสียง เช่น กรณีย์ คัมภีร์ ปรางค์ สาส์น ฟิล์ม กอล์ฟ ชอล์ก เป็นต้น 

 ค าท่ีมาจากภาษาสันสฤตบางค า พยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียงมีหลายตัว เมื่อใส่ทัณฑ
ฆาตบนตัวพยัญชนะตัวท้ายแล้ว ไม่ต้องใส่ทัณฑฆาตบนตัวพยัญชนะอ่ืนอีก เช่น พักตร์ กาญจน์ 
ราษฎร์ ลักษมณ์ เป็นต้น 
  

 2. การใช้ไม้ยมก (ๆ ) 
     2.1 เครื่องหมายไม้ยมก ใช้เขียนหลังค า วลี หรือประโยคเพ่ือออกเสียงซ้ า อาจซ้ าค า
เดียว เช่น เดินดีๆ พูดน้อยๆ ท ามากๆ มาบ่อยๆ ซ้ า 2 ค า เช่น คนหนึ่งๆ ปีหนึ่งๆ วันหนึ่งๆ หรือซ้ าทั้ง
ประโยค เช่น ฝนตกแล้วๆ ไฟไหม้ๆ พระอาทิตย์ขึ้นแล้วๆ 

     2.2 ข้อห้ามการใช้ไม้ยมก ได้แก่ 

          2.2.1 ไมใ่ช้ในการเขียนบทร้อยกรอง เช่น 

   รอนรอนสุริยโอ้ อัสดง 
   เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง 
          2.2.2 ไม่ใช้กับค าต่างชนิดกัน เช่น 

   นายอยู่อยู่ในสวน 

   นายด าซื้อที่ที่เมืองกาญจน์ 
          2.2.3  ไม่ใช้ข้ามประโยค เช่น 

   ยายเก็บดอกไม้มะลิ ดอกมะลิราคาดีตอนหน้าแล้ง 
   แม่ปล่อยปลานิล ปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว 

          2.2.4  ไม่ใช้กับภาษาต่างประเทศที่ออกเสียงซ้ า เช่น 

   นานา (ค าภาษาบาลี) ชิงชิง (ชื่อหมีแพนด้า) 
 

 3. การใช้ไปยาลน้อย (ฯ ) และไปยาลใหญ่ (ฯลฯ ) 
    ไปยาลน้อย ฯ ใช้เขียนไว้ข้างหลังค าที่รู้กันโดยทั่วไปหรือรู้กันในระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง 
แต่ละส่วนหลังไว้ เหลือแต่ส่วนหน้าของค าไว้พอเป็นที่เข้าใจเวลาอ่านจะต้องเติมส่วนที่ละไว้นั้นให้ครบ
จึงจะนับว่าอ่านถูกต้องตามแบบแผน เช่น 

  ข้าฯ มาจาก ข้าพเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า 

  เกล้าฯ มาจาก เกล้ากระผม เกล้ากระหม่อม 

  กรุงเทพฯ มาจาก กรุงเทพมหานคร 
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     ไปยาลใหญ่ ฯลฯ ใช้เขียนไว้ข้างหลังข้อความที่จะมีต่อไปอีกมาก เช่น 

  ในสวนมีต้นไม้ต่างๆ เช่น มะม่วง มะพร้าว มะไฟ มะปราง ฯลฯ 

  ข้าวรพุทธเจ้า ฯลฯ ดุจถวายชัย ชโย 
 

 4. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

    เครื่องหมายวรรคตอน มีความส าคัญในการเรียบเรียงข้อความเพ่ือให้อ่านได้ถูกต้อง 
การใช้เครื่องหมายของไทยมีมาแต่โบราณ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในปัจจุบัน
ตั้งขึ้นตามแบบภาษาอังกฤษซึ่งใช้ตัวอักษรโรมัน เครื่องหมายวรรคตอนมีที่ใช้ดังนี้คือ 

     ,    เรียกว่า จุลภาค ใช้ส าหรับคั่นค าหลายๆ ค า ที่เรียงติดกันไป เช่น นั่ง, นอน, เดิน
, วิ่ง คั่นประโยคย่อยที่รวมกันหลายประโยค เช่น เขาชอบวิ่งในตอนเช้า, ดื่มน้ าส้มในตอนสาย, ดื่ม
กาแฟในเวลาบ่าย, และชอบออกก าลังกายในตอนเย็น 

     ;    เรียกว่า อัฒภาค ใช้คั่นข้อความที่แยกจากกัน แต่มีความต่อเนื่องกันอยู่ เช่น “กิ่ง 
หมายความว่า ส่วนที่แยกจากต้นหรือแขน ; ลักษณนามของงาช้าง เช่น งา 1 กิ่ง ; เรือชนิดหนึ่งใน
กระบวนพยุหยาตรา” 

     .    เรียกว่า มหัพภาค หรือ จุด เขียนไว้ข้างหลังตัวอักษรค าย่อ และตัวเลข รวมทั้ง
เขียนไว้หลังข้อความเมื่อจบประโยค 

     :    เรียกว่า ทวิภาค ใช้แสดงมาตราส่วน เช่น แผนที่นี้ใช้มาตราส่วน 1 : 10,000 ใช้
แสดงอัตราส่วน เช่น ยานี้ให้ผสมน้ า 1 : 2 ใช้น าส่วนขยายความ เช่น หลักภาษา :ศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างหลักเกณฑ์ของภาษากับการใช้ภาษา 

     ?    เรียกว่า ปรัศนี หรือ เครื่องหมายค าถาม ใช้เขียนไว้ข้างหลังข้อความที่เป็นค าถาม
โดยตรง เช่น ท่านเป็นใคร? ท าไมจึงมาสาย? 

      !    เรียกว่า อัศเจรีย์ หรือ เครื่องหมายตกใจ ใช้เขียนไว้ข้างหลังค าอุทานที่แสดง
อารมณ์ต่างๆ ได้แก่ ดีใจ, เสียใจ, ตกใจ, สลดใจ, แปลกใจ, เป็นต้น เช่น โอ้โฮ! อนิจจา! ตายแล้ว! โถ! 

อุ๊ย! คุณพระช่วย! 

     ( )    เรียกว่า นขลิขิต หรือ วงเล็บ ใช้กับตัวเลข ตัวหนังสือ หรือ ข้อความที่กันไว้
เป็นพิเศษ เช่น (1), ลูกปืนขนาด 11 มม. (มิลลิเมตร), ผล (ป. ;  ส) 
     “ ”    เรียกว่า อัญประกาศหรือเครื่องหมายในเลข ใช้เขียนคร่อมข้อความท่ี
ต้องการให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษข้อความที่เป็นความคิด ค าสนทนาปราศรัย หรือตัดตอนมาจาก
ค าพูดของผู้อ่ืนเสมอ เช่น 

  “ขงจือ้” เป็นชื่อศาสนาหนึ่งของจีน 

  “หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู้ความคิดวิทยาการทุก
ด้าน ทุกอย่าง.....หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและประโยชน์อันประมาณมิได้....” (พระราชด ารัส
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานปีหนังสือระหว่างชาติ 2515 และงานการแสดงการพิมพ์
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2515) 
      -    เรียกว่า ยัติภังค์ หรือ ขีดสั้น ใช้เขียนระหว่างกลางค าท่ีเขียนแยกพยางค์กัน 
เพ่ือให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นค าเดียวกัน เช่น จงหมั่นประกอบพา-  ณิชการ
ขวนขวาย 

     =    เรียกว่า เสมอภาค หรือ สมการ หรือ เครื่องหมายเท่ากับใช้เขียนคั่นกลาง เพื่อ
แสดงความข้างหน้ากับข้างหลังว่ามีส่วนเท่ากัน เช่น 

  กษีร = น้ านม 

  ทิฆัมพร = ท้องฟ้า 
     _____    เรียกว่า สัญประกาศ ใช้ส าหรับขีดใต้ข้อความที่เห็นว่าส าคัญเพ่ือให้ผู้อ่าน
สังเกตเป็นพิเศษจึงขีดเส้นใต้ข้อความตอนนั้น เช่น 

  “สองสุริยพาศผ่านหล้า  ขับคเชนทร์บ่ายหน้า” 

  “อีกศิลปศาสตร์มี  จะประกอบมนุญการ” 

     ”    เรียกว่า บุพสัญญา ใช้แทนค าบรรทัดบนที่อยู่ตรงกัน เช่น 

  ปลาช่อน ค าสุภาพใช้ว่า ปลาหาง 
  พริกข้ีหนู        ”  พริกเม็ดเล็ก 

  แปดตัว        ”  สี่คู่ 
 

 5. ปัจจัยที่ช่วยให้เขียนค าได้ถูกต้อง 
     5.1 รู้ความหมายของค า ค าในภาษาไทยมีค าที่ออกเสียงตรงกันแต่เขียนสะกดต่างกัน
จึงท าให้มีความหมายไม่เหมือนกันที่เรียกว่า ค าพ้องเสียง ถ้ารู้ความหมายของค า จะท าให้เขียนสะกด
ค าได้ถูกต้อง เช่น พัน (ผูก) พันธ์ (เก่ียวข้อง) พันธุ์ (สืบทอด) ภัณฑ์ (สิ่งของ) พรรณ (ชนิด, ผิว, สี) 
โจทก ์(ผู้ฟ้อง, ผู้กล่าวหา) โจทย์ (ค าถามในวิชาเลข) โจท (โพนทะนาความผิด) โจษ (เล่าลือ, พูด 
เซง็แซ่) 
     5.2 ไม่ใช้แนวเทียบผิด ค าบางค าแม้จะมีเสียงเหมือนกันแต่ความหมายหรือรูปศัพท์ 
ตลอดจนที่มาต่างกัน จะใช้แนวเทียบเดียวกันไม่ได้ เช่น 

 อานิสงส์ มักเขียนผิดเป็น อานิสงฆ์ เพราะไปเทียบกับค า พระสงฆ์ 
 ผาสุก มักเขียนผิดเป็น ผาสุข เพราะไปเทียบกับค า ความสุข 

 แกงบวด มักเขียนผิดเป็น แกงบวช เพราะไปเทียบกับค า บวชพระ 
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     5.3 ต้องออกเสียงให้ถูกต้อง การออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนท าให้เขียนผิด เช่น 

  ผมหยักศก มักเขียนผิดเป็น ผมหยักโศก 

  พรรณนา มักเขียนผิดเป็น พรรณา 
  บังสุกุล มักเขียนผิดเป็น บังสกุล 

  ล่ าลา มักเขียนผิดเป็น ร่ าลา 
  กรวดน้ า มักเขียนผิดเป็น ตรวจน้ า 
  ประณีต มักเขียนผิดเป็น ปราณีต 

     5.4 แก้ไขประสบการณ์ที่ผิดๆ ให้ถูกต้อง การเห็นค าท่ีเขียนผิดบ่อยๆ เช่น เห็นจาก
สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น ถ้าเห็นบ่อยๆ อาจท าให้เขียนผิดตามไปด้วย ก่อนจะเขียนค าจึงต้อง
ศึกษาให้ได้ค าท่ีถูกต้องเสียก่อน เช่น 

  ทีฆายุโก มักเขียนผิดเป็น ฑีฆายุโก 

  อนุญาต มักเขียนผิดเป็น อนุญาติ 
  โอกาส มักเขียนผิดเป็น โอกาศ 

  เกร็ดความรู้ มักเขียนผิดเป็น เกล็ดความรู้ 
  เกสร มักเขียนผิดเป็น เกษร 

     5.5 ต้องมีความรู้เรื่องหลักภาษา การเขียนหนังสือได้ถูกต้องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้
หลักภาษาเพ่ือเป็นหลักและแนวทางในการใช้ภาษา หลักภาษาจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
     5.6 ต้องศึกษาและติดตามเรื่องการเขียนสะกดค าที่เป็นประกาศของส านัก
นายกรัฐมนตรี เช่น ศึกษาหนังสือและเอกสารต่างๆ ของราชบัณฑิตยสถานอันได้แก่ พจนานุกรม 
สารานุกรม การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การก าหนดชื่อเมือง จังหวัด ประเทศ ทวีป ตลอดจนติดตาม
ประกาศการเขียนและอ่านค าของทางราชการอยู่เสมอ 

  

 จากทั้งหมดข้างต้นจะเห็นว่า การเขียนค าภาษาไทยมีหลักส าคัญให้จดจ ามากมาย ทั้งการ
ใช้สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ในการเขียนค าภาษาไทย การเขียนค าพิเศษ หรือแม้แต่การใช้
เครื่องหมายต่างๆ เพ่ือเขียนประกอบค า เหล่านี้ล้วนถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วย
เราให้เขียนสะกดค าได้ถูกต้องแล้ว ยังช่วยให้เราซึ่งเป็นคนไทยสามารถใช้ภาษาไทยของเราได้อย่าง
ถูกต้องอีกด้วย 
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ค าถามท้ายบทที่ 6 
 

1. การประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ มีหลักการเขียนอย่างไรบ้าง 
2. พยางค์ท่ีออกเสียง อ า (-ำ  -ม –ำม –รรม) มีหลักในการเขียนอย่างไร 

3. การใช้ ศ ษ ส มีหลักสังเกตในการเขียนอย่างไร 

4. เราจะใช้ไม่ไต่คู้ ในกรณีใด 

5. การใช้วรรณยุกต์ในค าที่มาจากภาษาอ่ืนมีหลักอย่างไร 

6. ค าย่อและอักษรย่อต่างกันอย่างไร 

7. ค าต่อไปนี้เขียนอักษรย่อได้ว่าอย่างไร 

 7.1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 7.2 ตารางเมตร 

 7.3 บริษัท จ ากัด (มหาชน) 7.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 7.5 องค์การบริหารส่วนต าบล 

8.  :  คือเครื่องหมายอะไร และมีวิธีการใช้อย่างไร 

9.  ” คือเครื่องหมายอะไร และมีวิธีการใช้อย่างไร 

10. จงอธิบายหลักการใช้เครื่องหมายวรรคตอนมา 3 ชนิด โดยไม่ซ้ ากับข้อ 8 และ 9 
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