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ค ำน ำ 
 

 ต ำรำ “กำรศึกษำภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์” เล่มนี้ เป็นต ำรำที่ผู้เขียนได้รวบรวมและ
เรียบเรียงจำกเอกสำรและหนังสือภำษำศำสตร์หลำกหลำยเล่ม ภำษำศำสตร์ถือเป็นวิชำที่ยังไม่
แพร่หลำยนัก แม้จะมีกำรเรียนกำรสอนวิชำนี้มำนำนกว่ำ 40 ปีแล้ว เนื้อหำของวิชำนี้ค่อนข้ำงเป็น
ทฤษฎีและเป็นแนวคิดใหม่ แม้จะมีวิธีกำรวิเครำะห์ภำษำไทยอยู่หลำกหลำยแบบแล้วก็ตำม แต่
ภำษำศำสตร์ก็ยังถือเป็นวิธีกำรหนึ่งที่ยังได้รับควำมนิยมอยู่เสมอ เนื่องจำกเป็นกำรศึกษำและวิเครำะห์
ภำษำแบบเป็นวิทยำศำสตร์และเป็นขั้นเป็นตอน ดังนั้นเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรศึกษำต ำรำเล่มนี้ ผู้เขียนจึง
พยำยำมรวบรวมและจัดเรียงเนื้อหำโดยเริ่มตั้งแต่เรื่องควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภำษำศำสตร์ เพ่ือให้
ผู้อ่ำนเข้ำใจภำพรวมของภำษำศำสตร์ก่อน จำกนั้นจึงเป็นเรื่องเสียง ค ำ วลี อนุพำกย์ ประโยค 
ข้อควำม และควำมหมำยในภำษำไทย เพ่ือให้เห็นกำรวิเครำะห์ภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์ในทุก
ระดับ และเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจเนื้อหำ  
  

 ผู้เขียนขอขอบคุณอำจำรย์จรรยวรรณ เทพศรีเมือง ที่ช่วยออกแบบปกและภำพประกอบกำร
ออกเสียงได้อย่ำงสวยงำม ขอบคุณอำจำรย์ทุกท่ำนที่คอยถำมไถ่ถึงควำมก้ำวหน้ำและเป็นก ำลังใจให้
ผู้เขียนเรียบเรียงต ำรำเล่มนี้จนส ำเร็จ 
 

 ผู้เขียนหวังว่ำต ำรำ “กำรศึกษำภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ที่สนใจศึกษำด้ำนภำษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวิเครำะห์ภำษำไทย และสำมำรถใช้เป็นคู่มือเบื้องต้น
ในกำรศึกษำภำษำศำสตร์ในระดับสูงต่อไปได้  
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 บทท่ี 1  
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร ์
 

 ภาษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาใช้ในการสื่อสาร เพราะทุกกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันล้วนต้องอาศัยภาษาในการสื่อสารหรือถ่ายทอดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด 
ภาษาเขียน หรือแม้กระทั่งภาษาท่าทาง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
การศึกษาภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยเพ่ือให้สามารถเข้าใจลักษณะของภาษาไทยรวมถึง
สามารถวิเคราะห์ภาษาไทยได้อย่างชัดเจน จึงจ าเป็นต้องศึกษาภาษาในแง่ของภาษาศาสตร์ด้วย ทั้งนี้
เพราะภาษาศาสตร์ถือเป็นศาสตร์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ภาษาต่างๆ ได้ดี แต่
เนื่องจากภาษาศาสตร์ยังถือว่าเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่และหลายคนยังเข้าใจผิดหรือไม่คุ้นเคยมาก
นักเกี่ยวกับศาสตร์นี้ ดังนั้นบทนี้จึงจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของทั้งภาษา และภาษาศาสตร์เพ่ือให้
เป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาในขั้นสูงต่อไป 

 

ความหมายของภาษา 
  

 ในการให้ค านิยามค าว่า “ภาษา” นั้น มีนักวิชาการและนักภาษาศาสตร์ให้ค านิยามไว้
ดังนี้  
 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 868) ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า 
“ภาษา” ว่า “ถ้อยค าที่ใช้พูดหรือเขียนเพ่ือสื่อความหมายของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย 
ภาษาจีน หรือเพ่ือสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม ; เสียง 
ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ” 
  

 พระยาอนุมานราชธน (2510: 23) กล่าวว่า ภาษาตามความหมายของนิรุกติศาสตร์คือ   
วิธีที่มนุษย์แสดงความในใจ เพ่ือให้ผู้ที่ตนต้องการให้รู้ได้รู้จะเป็นเพราะต้องการบอกความในใจที่นึกไว้ 
หรือเพ่ือระบายความในใจที่อัดอ้ันอยู่ให้ปรากฏออกมาภายนอก โดยใช้เสียงพูดที่มีความหมายตามที่
ได้ตกลงรับรู้กัน ซึ่งมีผู้ได้ยิน รับรู้และเข้าใจ 
 

 วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2522: 6) ให้ค าจ ากัดความของภาษาไว้ว่า “ภาษาคือเสียงพูดที่มี
ระเบียบและมีความหมาย ซึ่งมนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับสื่อสาร ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ
และใช้ในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน” 
 



2 
 

 กาญจนา นาคสกุล (2520 : 5) กล่าวว่า “ภาษาที่แสดงออกด้วยเสียงพูดและค าพูด
เท่านั้นที่นับว่าเป็นภาษาที่แท้จริง เครื่องสื่อความหมายอย่างอ่ืนนับว่าเป็นภาษาที่สมบูรณ์ไม่ได้     
การพยักหน้า สั่นศีรษะ โบกมือ ไม่นับว่าเป็นภาษา เพราะไม่มีระบบระเบียบที่แน่นอนและมิได้เป็น
เสียง” 
 

 ซาเพียร์ (Sapir, 1921: 8) ได้ให้นิยามค าว่า “ภาษา” ไว้ว่า “ภาษาเป็นวิธีที่เป็นของ
มนุษย์โดยเฉพาะเท่านั้น และไม่ใช่สิ่งที่ เป็นสัญชาตญาณ แต่มีไว้เป็นเครื่องมือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกและความต้องการของตน  และมนุษย์จะกระท าโดยการเปล่งเสียง ระบบของสัญลักษณ์   
ซึ่งเป็นเสียงออกมาโดยตั้งใจ” 
 

 บล็อคและเทรเกอร์ (Bloch and Trager, 1942: 5) ได้ให้ค านิยามว่า “ภาษาคือระบบ
สัญลักษณ์ซึ่งใช้แทนเสียงพูด สัญลักษณ์เหล่านี้ได้ก าหนดขึ้นอย่างไม่มีกฎเกณฑ์หรือเหตุผล และสังคม
มนุษย์ติดต่อกันด้วยระบบนี้” 
 

 จะเห็นได้ว่า ในทัศนะของนักภาษาศาสตร์ ภาษาจะหมายถึงเสียงพูดหรือค าพูดหรือ
ภาษาพูดเท่านั้น จะไม่รวมตัวอักษรหรือภาษาเขียน เนื่องจากนักภาษาศาสตร์เห็นว่าตัวอักษรเป็น
เพียงตัวแทนของภาษาแต่มิใช่ภาษา อีกทั้งยังไม่มีระบบการเขียนของภาษาใดในโลกที่จะถ่ายทอด
เสียงพูดออกมาได้อย่างสมบูรณ์ หรือแม้แต่ภาษาท่าทางก็ไม่นับเป็นภาษา เพราะภาษาท่าทางหรือ
เครื่องหมายต่างๆ ยังไม่เป็นระบบแน่นอนและความหมายที่ใช้สื่อความก็ไม่เป็นสากล แต่ขึ้นอยู่กับการ
ตกลงของคนแต่ละกลุ่ม 

 

ลักษณะธรรมชาติของภาษา 
 

 แม้ว่าทัศนะในการนิยามค าว่า “ภาษา” ของนักวิชาการจะแตกต่างกันไปดังที่กล่าว
ข้างต้น และการศึกษาภาษาในอดีตและปัจจุบันก็มีความแตกต่างกันบ้างกล่าวคือ ในอดีตจะเน้นศึกษา
กฎเกณฑ์ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด แต่ปัจจุบันเน้นการศึกษาการใช้ภาษาจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาพูด สิ่งหนึ่งที่นักภาษาศาสตร์เห็นตรงกันในเรื่องของภาษาคือ ภาษามีลักษณะธรรมชาติ 9 
ลักษณะ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, 2548: 5-6) ดังต่อไปนี้  
 

 1. ภาษาเป็นสิ่งสมมติ ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความหมายที่ตนต้องการ
สื่อสาร บางครั้งไม่อาจหาเหตุผลได้ว่าเพราะเหตุใดจึงเรียกสิ่งต่างๆ อย่างนั้น ทั้งนี้เพราะสังคมสมมติ
ภาษาขึ้นใช้แทนความหมาย เช่น ภาษาไทยเรียกสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เขาโค้ง ล าตัวมีสีต่างๆ เช่น น้ าตาล 
ขาว ว่า “วัว” ในขณะที่ภาษาอังกฤษเรียกสัตว์ชนิดดังกล่าวว่า “cow” ถึงแม้ว่าในภาษาแต่ละภาษา
จะมีเสียงบางเสียงที่บอกความหมายได้บ้าง เช่น ในภาษาไทย เสียงสระออที่มีตัว ม สะกดจะแสดง
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ความหมายว่า “กลมหรือโค้ง” เช่น ป้อม อ้อม ค้อม น้อม เป็นต้น หรือแม้แต่ค าที่ใช้เลียนเสียง
ธรรมชาติ แต่ละชาติก็จะได้ยินไม่เหมือนกัน เช่น ภาษาไทยใช้ค าแทนเสียงไก่ขันว่า เอ้ก -อ้ี-เอ้ก-เอ้ก 
ภาษาอังกฤษใช้ว่า cock-a-doodle-doo เป็นต้น ดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ในแต่ละสังคมสมมติ
และสร้างขึ้นเพ่ือใช้สื่อความหมายในสังคมนั้นๆ 
 

 2. ภาษาหมายถึงภาษาของมนุษย์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมการสื่อสารแบบต้องเรียนรู้      
ส่วนภาษาของสัตว์ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเรียกว่าภาษาได้ ทั้งนี้เพราะสัตว์ส่งเสียงตามสัญชาตญาณ 
ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ภาษาเหมือนมนุษย์ นอกจากนี้ภาษาสัตว์ยังมีเสียงจ ากัดตายตัวอีกด้วย 
 

 3. ภาษาหมายถึงภาษาพูด เพราะภาษาพูดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปมาก
ที่สุด ส่วนภาษาเขียนนั้นนักภาษาศาสตร์ถือว่า เป็นเพียงตัวแทนของการบันทึกภาษาพูดเท่านั้น อีกท้ัง
ยังไม่มีระบบการเขียนของภาษาใดในโลกท่ีจะถ่ายทอดเสียงพูดออกมาได้อย่างสมบูรณ์  
 

 4. ภาษามีโครงสร้างหรือองค์ประกอบ โครงสร้างของภาษาประกอบด้วยเสียงซึ่งมนุษย์
เปล่งออกมาโดยใช้อวัยวะต่างๆ และความหมายซึ่งเป็นที่ก าหนดตกลงกันทั่วไป ดังนั้นการเปล่งเสียงที่
ไม่มีความหมายจึงไม่นับว่าเป็นภาษา เพราะโครงสร้างหรือองค์ประกอบไม่ครบทั้งเสียงและ
ความหมายนั่นเอง 
 

 5. ภาษามีระบบกฎเกณฑ์แน่นอนในตัวเอง ภาษาทุกภาษาในโลกจะมีระบบกฎเกณฑ์ 
ที่แน่นอนของตนเอง ท าให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษานั้นๆ ได้ โดยใช้ระบบสื่อสารของตน 
ถ้าเราใช้ภาษาผิดระบบเราก็จะไม่สามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ 
 

 6. ภาษามีจ านวนประโยคไม่รู้จบ  ภาษามีเสียงจ ากัด แต่เมื่อน าเสียงมาเรียงต่อกัน  
เป็นค าและน าค าเหล่านั้นมาผลิตเป็นค าพูด เราจะได้จ านวนประโยคไม่รู้จบ เพราะผู้พูดภาษาใดก็ตาม
ย่อมสามารถสร้างประโยคใหม่ๆ ในภาษานั้นๆ ขึ้นใช้ได้เอง โดยที่ผู้อ่ืนที่ใช้ภาษาเดียวกัน จะสามารถ
เข้าใจได้ทันทีแม้จะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ตาม แต่โดยทั่วไปประโยคที่มนุษย์ใช้จะไม่ขยายยืดยาวมาก   
เพราะมนุษย์มีระบบความจ าที่มีขีดจ ากัด ลักษณะของภาษาที่มีประโยคไม่รู้จบมักจะเกิดในภาษา
เขียนมากกว่าภาษาพูด 
 

 7. ภาษาเป็นพฤติกรรมของสังคม กล่าวคือ 

     7.1 ภาษาเกิดจากการเรียนรู้ เลียนแบบ และถ่ายทอดจากสังคมเดียวกัน ไม่ใช่เกิดใน
สังคมธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ เช่น ถ้าเด็กอยู่ตามล าพังโดยไม่ได้พบใครเลยหรือผู้ที่เลี้ยงเด็กไม่ยอม
พูดกับเด็ก จะท าให้เด็กไม่สามารถพูดภาษาได้ ในทางตรงกันข้ามหากผู้ที่เลี้ยงเด็กหรือคนในครอบครัว
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พูดภาษาแบบใด เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้และเลียนแบบการใช้ภาษาแบบนั้นๆ ดังนั้นหากเด็กอยู่ใน
ครอบครัวที่พูดค าหยาบ เด็กก็จะเรียนรู้ เลียนแบบและพูดค าหยาบด้วย เป็นต้น 

     7.2 ภาษาแต่ละภาษามีหลายประเภทตามสังคมนั้นๆ ในสังคมที่มีวัฒนธรรมต่างกัน 
ภาษาย่อมต่างกันด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ฐานะทางครอบครัวและสังคมหรือ
วัตถุประสงค์ที่ใช้ ดังนั้นหากต้องการเข้าใจภาษานั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น จึงต้องเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม
ด้วย 

     7.3 ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาเป็นลักษณะธรรมดาของภาษาที่ยังไม่ตาย เพราะเมื่อมีการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ภาษา
ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติ ไม่ใช่เกิดเพราะความ
ไม่รู ้
 

 8. ภาษาเป็นเครื่องแสดงความเจริญของสังคม เมื่อชนกลุ่มใดก าหนดใช้ภาษาประจ า
กลุ่มแล้ว ภาษานั้นก็นับเป็นภาษาแม่ เมื่อสังคมขยายตัวเป็นเมืองและประเทศ ภาษาที่ชนกลุ่มนั้นใช้ 
ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาประจ าชาติที่ใช้สืบต่อกัน ภาษานั้นๆ ก็จะผูกพันกับผู้ใช้ภาษา ค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้
ในภาษาก็จะแสดงลักษณะความเป็นอยู่ อาหารการกิน ความเจริญก้าวหน้าของสังคมนั้น  รวมทั้ง    
ยังเป็นหลักฐานแสดงอารยธรรม เช่น ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และความก้าวหน้าที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้น   
อย่างไรก็ตาม ภาษายังเป็นเครื่องมือในการคิดของมนุษย์ ชนกลุ่มใดมีภาษาที่ท าหน้าที่ดังกล่าวได้
อย่างสมบูรณ์ มีค าศัพท์ที่แสดงนามธรรมได้อย่างชัดเจน ชนกลุ่มนั้นจะคิดได้อย่างลึกซึ้ง วิทยาการ
ต่างๆ ก็จะเจริญตามไปด้วย ภาษาแม้จะเป็นสมบัติที่แนบแน่นกับสังคม แต่ก็มีลักษณะพิเศษคือ 
สามารถให้สังคมอ่ืนยืมไปใช้ได้ โดยสังคมเก่าไม่ได้เสียความคล่องตัวแต่อย่างใด ภาษาหนึ่งๆ จึงอาจถูก
ยืมไปใช้ในสังคมอ่ืนและสร้างความเจริญให้สังคมอ่ืนได้ เมื่อสมาชิกของสังคมนั้นได้มีการติดต่อกัน    
มีการเผยแพร่วัฒนธรรม การถ่ายทอดวิทยาการ หรือมีความสัมพันธ์ในด้านใดก็ตาม ก็จะมีการยืมค า
กัน ภาษาจึงนับเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของสังคม เป็นส่วนที่ถ่ายทอดลักษณะแท้จริง เป็น
กระจกเงาแสดงอารยธรรมต่างๆ ทั้งศาสนา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ความเป็นอยู่     
และอาจเป็นหลักฐานแสดงเชื้อชาติของเผ่าพันธุ์ของผู้พูดภาษานั้นๆ 
 

 9. ภาษาเป็นสิ่งที่ศึกษาได้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นคือ การสังเกต      
และรวบรวมข้อมูลโดยบันทึกเป็นสัทอักษร และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา เพ่ือหาหน่วยเสียง หน่วยค า
และลักษณะประโยค อาจใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือวัดความถี่ของคลื่นเสียงของ
วรรณยุกต์ เป็นต้น ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี่เองที่ท าให้นักภาษาศาสตร์สามารถวิเคราะห์
โครงสร้างของภาษาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้ 
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ความหมายของภาษาศาสตร์  
 

 หลังจากได้ทราบนิยามและลักษณะธรรมชาติของภาษาแล้ว ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงนิยาม
ของ “ภาษาศาสตร์” ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจความหมายของค านี้ผิดอยู่ กล่าวคือ เมื่อกล่าวถึง 
ภาษาศาสตร์ คนทั่วไปมักคิดว่าเป็นศาสตร์ที่เรียนหลายภาษา ดังที่ จรัลวิไล จรูญโรจน์ (2548 : 1) ได้
กล่าวไว้ว่า สถานการณ์ที่ผู้เรียนภาษาศาสตร์ทุกคนเคยประสบมาแล้วทั้งนั้นคือ เมื่อมีใครสักคนถาม
เราว่า “เรียนอะไรอยู่” แล้วเราตอบไปว่า “เรียนภาษาศาสตร์” เราก็จะได้รับค าถามย้อนกลับมาว่า 
“เรียนภาษาอะไรล่ะ” เพราะคู่สนทนาของเราคิดว่าการเรียนภาษาศาสตร์ก็คือ การเรียนภาษา มีการ
ท่องศัพท์ แต่งประดยค หัดออกเสียง ฝึกบทสนทนา ฯลฯ เหมือนเวลาที่ เราเรียนภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการเรียนภาษากับการเรียนภาษาศาสตร์ไม่ใช่
สิ่งเดียวกัน 

 ดังนั้นเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและเพ่ือให้เข้าใจการวิเคราะห์ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น 
ผู้ศึกษาจึงจ าเป็นต้องเข้าใจนิยามของค าว่า “ภาษาศาสตร์” ก่อน ดังที่มีนักภาษาศาสตร์ได้นิยามไว้ 
ต่อไปนี้ 
 

 จินดา เฮงสมบูรณ์ (2542: 9) ได้ให้นิยามว่า “ภาษาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาภาษา
ตามแนววิทยาศาสตร์ กล่าวคือ นักภาษาศาสตร์จะศึกษาภาษาตามข้อมูลที่ปรากฏจริง และศึกษา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีข้ันตอน” 
 

 นันทนา รณเกียรติ (2548: 1) ได้ให้นิยามว่า “ภาษาศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วย
การศึกษาเกี่ยวกับภาษาท่ัวๆ ไปของมนุษย์ตามแนววิทยาศาสตร์” 
 

 ชลธิชา บ ารุงรักษ์และนันทนา รณเกียรติ (2558: 10) ได้ให้นิยามว่า “ภาษาศาสตร์ 
หมายถึง การศึกษาภาษาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาเพ่ือค้นหาค าอธิบาย หรือค าตอบเกี่ยวกับ
ภาษามนุษย์ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษามือ โดยศึกษาว่า ภาษาที่ศึกษามีส่วนมูลฐานอะไรบ้าง 
และส่วนมูลฐานเหล่านั้นประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าได้อย่างไร ตลอดทั้งสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับ
โครงสร้างภาษาและสามารถพิสูจน์สมมติฐานนั้นได้” 
 

 กล่าวโดยสรุป ภาษาศาสตร์จึงหมายถึง การศึกษาภาษาใดภาษาหนึ่งด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีความเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน ดังนั้นจึงถือเป็นวิธีการที่สามารถวิเคราะห์ภาษา
ได้อย่างชัดเจน ลึกซึ้ง และเป็นประโยชน์มาก 
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สาขาต่างๆ ของภาษาศาสตร์ 
 

 จากค านิยามของ “ภาษาศาสตร์” คงจะพอเห็นว่าภาษาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับหลาย
ศาสตร์ ภาษาศาสตร์มีทั้งลักษณะเชิงปรัชญาและสะท้อนความเป็นจริงทางสังคม ตลอดทั้งมีความ
หลากหลายและเกี่ยวพันกับวิทยาการแขนงอ่ืน จึงถือเป็นสหวิทยาการ (interdiscipline) ท าให้
ภาษาศาสตร์มีสาขาวิชาย่อยที่แตกแขนงออกไปหลายสาขา ดังที่ ชลธิชา บ ารุงรักษ์และนันทนา     
รณเกียรติ (2558: 11-12) ได้แบ่งสาขาย่อยของภาษาศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 

 1. สัทศาสตร์ (Phonetics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเสียงในภาษาพูด คุณสมบัติ
ของเสียงในภาษา กระบวนการในการออกเสียง การจัดหมวดหมู่ของเสียง ตลอดทั้งการรับรู้เสียงใน
ภาษา 
 

 2. ระบบเสียง (Phonology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเสียงพูดในภาษาเพ่ือ
วิเคราะห์ว่าเสียงต่างๆ ที่มนุษย์เปล่งออกมาและน ามาใช้ในภาษานั้น มนุษย์น ามาจัดระบบเพ่ือสื่อ
ความหมายอย่างไร และระบบเสียงในภาษาหนึ่งๆ มีความแตกต่างจากระบบเสียงในภาษาอ่ืนอย่างไร 
ตลอดทั้งศึกษาโครงสร้างของเสียงที่ประกอบเป็นพยางค์ และหาระบบหรือรูปแบบของเสียงในภาษา 
 

 3. ระบบค า (Morphology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาหน่วยพ้ืนฐานของภาษาที่ใช้
สื่อความหมาย ศึกษาการประกอบรูปค า โครงสร้างภายในของค า กระบวนการสร้างค า หน้าที่ของค า
ในประโยคและการสร้างค าใหม่ในภาษา 
 

 4. ระบบประโยค (Syntax) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาการน าค ามาประกอบเป็นวลี
และประโยค โครงสร้างวลีและประโยคแบบต่างๆ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยภาษาใน
ระดับประโยค 
 

 5. ระบบความหมาย (Semantics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาความหมายในภาษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างค า วลีและประโยคกับวัตถุสิ่งของหรือสถานการณ์ที่รูปภาษานั้นอ้างถึง 
 

 6. ระบบข้อความ (Discourse) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาหน่วยภาษาในระดับที่สูง
กว่าประโยคซึง่ปรากฏต่อเนื่องกัน และศึกษาความสัมพันธ์ในด้านรูปภาษาและความหมาย 
 

 7. วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาภาษาตามที่ปรากฏ
ในปริบทชของการใช้ภาษา การตีความตามรูปภาษา เจตนาของผู้พูด วัจนกรรม กฎการสนทนา และ
ปริบทที่เกี่ยวข้อง 
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 8. ภาษาศาสตร์ เชิ งสั งคม (Sociolinguistics) เป็นศาสตร์ที่ ว่ าด้วยการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและระบบโครงสร้างทางสังคมของผู้ใช้ภาษา การแปรของภาษาตามปัจจัย
ที่หลากหลายในทางสังคมของผู้พูด เช่น ปัจจัยด้านชนชั้น อายุ เพศ การศึกษา ชาติพันธุ์ และถิ่นที่อยู่ 
ตลอดทั้งปัจจัยด้านสถานการณ์การใช้ภาษา ศึกษาการใช้ภาษาในสังคมหลายภาษาและทัศนคติต่อ
ภาษา 
 

 9. ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา (Psycholinguistics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษา
กลไกการประมวลภาษาซึ่งได้แก่ การผลิตและการเข้าใจภาษาของมนุษย์ การเรียนรู้ภาษา ตลอดทั้ง
ปัจจัยด้านจิตวิทยาและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของผู้พูด 
 

 10. การเรียนรู้ภาษา (Language Acquisition) เป็นศาสตร์ที่ ว่าด้วยการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาของผู้พูด โดยแบ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งหรือภาษา
แม่ และการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในกระบวนการการเรียนรู้ภาษา 
 

 11. ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ (Historical and Comparative 

Linguistics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาตามกาลเวลา สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา เปรียบเทียบภาษาเพ่ือสืบสร้างภาษาและจัดตระกูลภาษา ตลอดทั้งศึกษา
ความเป็นมาของภาษาของชุมชน 
 

 12 . ภ า ษ าศ า ส ต ร์ เชิ ง ม านุ ษ ย วิ ท ย าห รื อ ม านุ ษ ย วิ ท ย าภ าษ าศ าส ต ร์ 
(Anthropological Linguistics/ Linguistics Anthropology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ลักษณะภาษาที่สะท้อนวัฒนธรรมของผู้พูด อิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีต่อการใช้ภาษา ตลอดทั้งการวิเคราะห์ภาษาด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยา เช่น วิธีการ
ทางชาติพันธุ์วรรณนาเพื่อการสื่อสาร (Ethnography of Communication)  
 

 13. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาการ
น าวิธีการทางภาษาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิทยาการแขนงอ่ืนๆ เช่น การแปล การเรียน
การสอนภาษา การวางแผนและนโยบายภาษา การแก้ปัญหาทางสังคมและการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษา การท าบทโฆษณา และการจัดท าพจนานุกรม 
 

 14. นิติภาษาศาสตร์ (Forensic Linguistics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาภาษาใน
ปริบทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น ลักษณะภาษาในตัวกฎหมาย การใช้ภาษาในปริบททางกฎหมาย
ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาในการไต่สวนคดีในศาล กลวิธีการสืบสวนของต ารวจ การโฆษณา
เกินจริงและการระบุอัตลักษณ์บุคคลจากเสียงหรือเอกสาร 
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 15. ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย
การศึกษาภาษาด้วยศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาษา 
การสร้างชุดข้อมูลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือค้นหาค าตอบเกี่ยวกับภาษา ซึ่งเป็นสาขาย่อยในชื่อ 
ภาษาศาสตร์คลั งข้อมูล (Corpus Linguistics) งานวิจัยหลักในสาขาวิชานี้ คือการประมวล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 

  

ทฤษฎีไวยากรณ์  
 

การศึกษาภาษาในลักษณะของการวิเคราะห์ภาษาอย่างเป็นระบบนั้นเริ่มเป็นที่สนใจตั้งแต่
อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีทฤษฎีที่ใช้วิ เคราะห์ภาษาหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบก็มี
แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไป ในที่นี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
(นภาลัย สุวรรณธาดา, 2548: 29-31) ดังต่อไปนี้  

 

 1. ไวยากรณ์ แนวดั้ ง เดิม  (traditional grammar) ไวยากรณ์ แนวดั้ ง เดิม  คือ 
ไวยากรณ์ที่ใช้สอนภาษากันในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ไวยากรณ์แนวนี้
พัฒนามาจากไวยากรณ์กรีกและละติน โดยมีความเชื่อว่า ไวยากรณ์คือศิลปะการเขียนและการพูด
อย่างถูกต้อง หน้าที่ของนักไวยากรณ์ก็คือ การบรรยายภาษาที่ดีและพยายามไม่ให้ภาษาวิบัติ 
ความคิดนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก นักไวยากรณ์ของชาติต่างๆ ได้ใช้วิธีการเดียวกับไวยากรณ์อังกฤษ 
ประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลเช่นกัน คือหนังสือชื่อ “หลักภาษาไทย” ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 
 

 ไวยากรณ์แนวดั้งเดิมจะวิเคราะห์ภาษาโดยเริ่มจากการให้ค านิยาม การแบ่งชนิดของค า 
ส่วนประกอบของประโยค และกล่าวถึงประโยค มีการอธิบายเกี่ยวกับบุรุษ เพศ พจน์ กาล มาลา 
วาจก การก โดยไม่ได้ค านึงว่าแต่ละภาษามีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป นอกจากนี้ไวยากรณ์แนว
เดิมยังให้ความส าคัญกับภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด ดังนั้นการวิเคราะห์แนวนี้จึงไม่ครอบคลุม     
ทุกภาษา และกลายเป็นข้อบกพร่องที่นักไวยากรณ์รุ่นต่อมาคัดค้าน  
 

 2. ไวยากรณ์โครงสร้าง (structural grammar) ผู้ศึกษาภาษาแนวนี้เชื่อว่าภาษามี
โครงสร้าง สิ่งที่อยู่ในภาษา เช่น เสียง ค า วลี ประโยค เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง ในการ
วิเคราะห์ภาษาจึงต้องพยายามหาความสัมพันธ์ของหน่วยต่างๆ อันเป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง
เหล่านี้ การศึกษาภาษาศาสตร์แนวโครงสร้างเริ่มพร้อมๆ กันทั้งในยุโรปและอเมริกา ที่ยุโรปมีผู้น าคือ 
เฟอร์ดินานต์  เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) ส่วนที่อเมริกามีผู้น าคือ  เลียวนาร์ด บลูมฟิลด์ 
(Leonard Bloomfield)   
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 นักภาษาศาสตร์โครงสร้างที่ส าคัญอีกคนคือ ชาร์ลส์ ซี ฟรีส (Charles C. Fries) เขาเป็น
ผู้เสนอทฤษฎีกรอบประโยค เพ่ือแบ่งชนิดของค าโดยถือว่าค าทุกค าที่ปรากฏต าแหน่งเดียวกัน        
ในประโยคได้ย่อมเป็นค าชนิดเดียวกัน โดยไม่ต้องอาศัยความหมาย ในประเทศไทยผู้ที่ได้รับอิทธิพล
แนวคิดนี้คือ วิจินตน์ ภาณุพงศ์ โดยเขียนหนังสือชื่อ “โครงสร้างภาษาไทย” 
 

 3. ไวยากรณ์ปริวรรต (transformation grammar) ผู้ศึกษาภาษาแนวนี้มีความเห็น
ว่าไวยากรณ์โครงสร้างยังไม่สามารถวิเคราะห์ภาษาได้อย่างสมบูรณ์ เพราะไวยากรณ์โครงสร้างได้แต่
บอกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แยกแยะข้อมูล ได้แต่บอกชนิดของค าแต่ไม่ได้ช่วยให้นักไวยากรณ์
เข้าใจธรรมชาติของภาษา นอม ชอมสกี (Noam Chomsky) ซึ่งเป็นผู้น าแนวคิดนี้จึงเสนอไวยากรณ์
ปริวรรตที่ยังคงอาศัยไวยากรณ์โครงสร้างอยู่ กล่าวคือ ชอมสกีเชื่อว่าภาษาของมนุษย์มี 2 ระดับ คือ 
ระดับโครงสร้างผิว (surface structure) คือ รูปประโยคที่ใช้จริง และระดับโครงสร้างลึก (deep 

structure) คือ ประโยคในความคิด การที่จะวิเคราะห์ภาษาได้สมบูรณ์ต้องวิเคราะห์ภาษาทั้ง         
2 ระดับ เนื่องจากประโยคในความคิดของมนุษย์จะผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง (กฎปริวรรรต)    
ให้กลายเป็นประโยคที่ใช้จริง ซึ่งอาจมีรูปประโยคไม่เหมือนประโยคในความคิดได้ การศึกษาแนวนี้
ต่อมาภายหลังได้พบปัญหาหลายอย่าง ซึ่งนักไวยากรณ์ปริวรรตมีความเห็นต่างกันไป และหาข้อยุติ
ไม่ได้ 

 

เป็นที่น่าสังเกตว่า การวิเคราะห์ภาษาตามแนวไวยากรณ์ปริวรรตมุ่งความสนใจไปที่ประโยค 
แต่ไม่สนใจเรื่องการจ าแนกค าและกลุ่มค ามากเท่ากับนักไวยากรณ์แนวดั้งเดิมและนักไวยากรณ์แนว
โครงสร้าง ในประเทศไทยผู้ที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดนี้คือ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ และนววรรณ พันธุเมธา   
 

 4. ไวยากรณ์การก (case grammar) ไวยากรณ์การกนี้เป็นไวยากรณ์ซึ่งแตกสาขา
ออกมาจากไวยากรณ์ปริวรรต บุคคลส าคัญซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิดไวยากรณ์การกคือ ชาร์ลส์ เจ ฟิลมอร์ 
(Charles J. Fillmore) เขาเห็นจุดอ่อนของไวยากรณ์ปริวรรตของชอมสกี เขาจึงเสนอไวยากรณ์การก
ซึ่งมีแนวคิดว่าโครงสร้างวลีประกอบด้วยการกซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางความหมายและวากยสัมพันธ์
ระหว่างค ากริยาและค านามในโครงสร้างลึก ในประเทศไทยผู้ที่ได้รับอิทธิพลแนวคิ ดนี้คือ นววรรณ 
พันธุเมธา โดยเขียนหนังสือชื่อ “ไวยากรณ์ไทย” 
 

 5. ไวยากรณ์แทคมีมิค (tagmemic grammar) เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1950 ผู้น าของ
นักไวยากรณ์กลุ่มนี้คือ เคนเนธ แอล ไพค์ (Kenneth L. Pike) ไพค์เป็นนักภาษาศาสตร์ในกลุ่ม
ไวยากรณ์โครงสร้าง การตั้งทฤษฎีสืบเนื่องนี้เกิดจากการวิเคราะห์ภาษาระดับวากยสัมพันธ์ตามแนว
ไวยากรณ์โครงสร้างยังไม่รัดกุมพอที่จะอธิบายโครงสร้างของวลีและประโยคได้ชัดเจนในบางกรณี 
ประเภทของค าและหน้าที่ของค าก็เกิดความสับสน ไพค์จึงเสนอไวยากรณ์แทคมีมิคโดยชี้ให้เห็นว่า
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ความแตกต่างระหว่างหน้าที่และประเภทของหน่วยทางภาษาซึ่งรวมกันเป็นหน่วยส าคัญทาง
ไวยากรณ์ซึ่งไพค์ตั้งชื่อว่า “แทกมีม” (tagmeme) ทฤษฎีนี้เชื่อเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออก
ด้วยเสียง การศึกษาภาษาจึงต้องศึกษาภาคสนามเพ่ือให้เห็นพฤติกรรมด้วย ดังตัวอย่างที่เห็นได้จาก
พวกมิชชันนารีที่ออกไปเผยแพร่ศาสนา  
 

นอกจากนี้ทฤษฎีนี้ยังวิเคราะห์ภาษาคล้ายทฤษฎีโครงสร้างคือ วิเคราะห์เสียง ค า และ
ไวยากรณ์ แต่การวิเคราะห์ประโยคแตกต่างกับการวิเคราะห์ส่วนประชิดของทฤษฎีโครงสร้าง 
ไวยากรณ์ทฤษฎีแทกมีมิคแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับอเนกรรถประโยค ระดับประโยค ระดับวลี 
ระดับค า และระดับรากค า 

 

 6. ไวยากรณ์อรรถการก (lexi – case) ทฤษฎีนี้พัฒนามาจากทฤษฎีปริวรรตของ    
ชอมสกี เนื่องจากผู้น าแนวคิดนี้คือ แสตนลี สตารอสตา (Stanley Starosta) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาย
เห็นว่ากฎปริวรรตของชอมสกีมีอ านาจมากเกินไป บางครั้งอาจอนุญาตให้เกิดโครงสร้างลึกของ
ประโยคได้หลายแบบ จนท าให้ไม่เห็นว่าโครงสร้างลึกแบบใดเป็นแบบสากลที่ควรจะเป็น และท าให้ไม่
เห็นลักษณะธรรมชาติของภาษาใดภาษาหนึ่ง ไวยากรณ์อรรถการกจึงไม่มีกฎปริวรรต ต่อมาทฤษฎีนี้
ได้รับการปรับปรุงเพ่ิมคือ ไม่มีกฎโครงสร้างวลี และถือกริยาเป็นตัวส าคัญที่สุด ลักษณะประจ าของ
กริยา จะเป็นตัวก าหนดหน่วยทั้งหมดที่จะมาเกิดกับค ากริยา 
 

พัฒนาการของการศึกษาภาษาศาสตร์ 
 

 การศึกษาภาษาเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานมากแล้ว โดยส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ายุโรปเป็นชาติ
แรกที่ศึกษาภาษา แต่จากหลักฐานพบว่า การศึกษาภาษาเริ่มที่ฝั่งตะวันออกคือ ประเทศอินเดีย 
จากนั้นการศึกษาภาษาก็ได้เริ่มแพร่หลายไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก จินดา เฮงสมบูรณ์ (2542) ได้อธิบาย
พัฒนาการของการศึกษาภาษาศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 

 1. พัฒนาการของการศึกษาภาษาศาสตร์ในต่างประเทศ 

     ในการศึกษาตัวภาษานั้นโลกตะวันออกก้าวหน้าและก้าวไกลกว่าโลกตะวันตก เพราะ
ชาติแรกที่มีผลงานทางภาษาคือ อินเดีย ประมาณ 600 ปี ก่อนคริสตกาล โดยนักไวยากรณ์ชาว
อินเดีย คือ ปาณินิ (Pāṇini) ได้เขียนต าราไวยากรณ์สันสกฤต ชื่อ อัษฏาธยายี (Aṣṭādhyāyī) ซึ่ง

หมายถึง คัมภีร์ 8 บท เป็นการศึกษาภาษาด้วยวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดและสมบูรณ์ตามแนว
ภาษาศาสตร์วรรณนา แม้ในปัจจุบันก็ไม่มีใครเขียนได้ดีเท่า ไวยากรณ์ของปาณินิถือว่ามีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการศึกษาภาษาในยุโรปในคริสต์ศตวรรษท่ี 18  
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     ส่วนทางโลกตะวันตกเมื่อประมาณ 400-500 ปีก่อนคริสตกาล ได้มีผู้เริ่มศึกษาตัว
ภาษาคือ เพลโต นักไวยากรณ์ชาวกรีก เพลโตได้จ าแนกค าออกเป็น 2 ชนิด  ได้แก่ ค าที่มีความหมาย
บ่งบอกผู้กระท าและค าที่มีความหมายบ่งบอกอาการหรือคุณสมบัติ หากเทียบกับปัจจุบันค าทั้ง 2 
ชนิดก็คือ ค านามและค ากริยานั่นเอง และถัดจากเพลโตก็มีผู้ศึกษาคือ อริสโตเติล ซึ่งเป็นศิษย์ของ  
เพลโต ได้จ าแนกค าเป็น 3 ชนิด โดยเพ่ิมอีกชนิดหนึ่งซึ่งตรงกับค าเชื่อมในปัจจุบัน   หลังจากนั้น
ประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล นักปรัชญากลุ่มสโตอิกส์ได้จ าแนกค านามออกเป็น ค านามสามัญและ
ค านามวิสามัญ จนเมื่อ 200 ปีก่อนคริสตกาลมีนักศึกษาภาษาชาวกรีกชื่อไดโอนิซิอุส แทรกซ์ ได้
จ าแนกค าออกเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน ค าบุพบท    
ค าน าหน้าค านาม (Article) และค ากริยาสมบูรณ์หรือค ากึ่งกริยากึ่งนาม (Participle)  ต าราไวยากรณ์
ของแทรกซ์ได้เขียนบรรยายไวยากรณ์กรีกเรื่อง เสียง พยางค์ ค า การจ าแนกชนิดของค า วลี       
และประโยค การอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การศึกษาประวัติที่มาของค า ฯลฯ กล่าวได้
ว่าไวยากรณ์ของแทรกซ์ได้ใช้เป็นแบบอย่างของไวยากรณ์ในสมัยต่อมาอีกหลายศตวรรษ 
 

     งานในระยะต่อมาเป็นการเขียนไวยากรณ์กรีกของแอพโพโลนีอุส ดิสโคลัส เขียน
ไวยากรณ์กรีกเรื่อง ประโยคและกฎเกณฑ์ของการเรียงค า งานเขียนของดิสโคลัสได้กลายเป็นแบบ
ฉบับการเขียนไวยากรณ์ละตินของ พริสเซียน ซึ่งเป็นชาวละติน พริสเซียนเขียนไวยากรณ์ 18 เล่ม ที่
กล่าวถึงค าและประโยค นับเป็นไวยากรณ์ละตินที่สมบูรณ์แบบที่เขี ยนโดยชาวละตินเองและได้
กลายเป็นแบบฉบับของนักไวยากรณ์รุ่นต่อๆ มาอีกนับพันๆ ปี  
 

     ต่อจากสมัยกรีกและโรมันก็เข้าสู่ยุคสมัยกลาง การศึกษาภาษายังคงยึดหลักของ
แทรกซ์และพริสเซียน จนถึงศตวรรษท่ี 12 ปีเตอร์ ฮีเลียส ซึ่งมีความเชื่อว่า ไวยากรณ์คือวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งแสดงถึงการเขียนและการพูดที่ถูกต้อง 
 

     เมื่อปี ค.ศ.1786 การศึกษาภาษาเริ่มตื่นตัวมากขึ้นเมื่อวิลเลี่ยม โจนส์ ได้ศึกษาภาษา
สันสกฤตจากไวยากรณ์ของปาณินิ โจนส์พบว่า ไวยากรณ์ของสันสกฤตมีความสมบูรณ์ยิ่งกว่าภาษา
กรีกและภาษาละตินมาก กล่าวคือ มีระบบอย่างดีและมีข้อยกเว้นน้อยมาก  นอกจากนี้ภาษาสันสกฤต
ยังมีความคล้ายคลึงกับภาษากรีกและละตินมากทั้งในแง่รากศัพท์และระบบไวยากรณ์จนไม่น่าจะเป็น
เหตุบังเอิญ ความคิดของโจนส์ท าให้นักภาษาในสมัยนั้น เริ่มสนใจเปรียบเทียบภาษาในตระกูลต่างๆ 
   

     ต่อมาเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 การศึกษาภาษาศาสตร์ปัจจุบันได้เริ่มขึ้นพร้อมๆ กันทั้ง
ในยุโรปและอเมริกา โดยมุ่งความสนใจไปที่ภาษาพูด และพยายามแยกภาษาพูดออกจากภาษาเขียน 
นอกจากนี้นักภาษาศาสตร์ยังเน้นวิธีการศึกษาภาษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ บุคคลที่ได้รับการยก
ย่องให้เป็น “บิดาแห่งภาษาศาสตร์สมัยใหม่” คือ เฟอร์ดินานต์ เดอ โซซูร์ หลังจากสมัยของเดอ โซซูร์ 
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ก็มีนักภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกมากมายแยกเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มไวยากรณ์โครงสร้าง กลุ่ม
ไวยากรณ์การก กลุ่มไวยากรณ์แทกมีมิค เป็นต้น 
   

 2. พัฒนาการของการศึกษาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย  

     ราตรี  ธันวารชร (2541 : 8-9) ได้อธิบายเกี่ยวกับ พัฒนาการของการศึกษา
ภาษาศาสตร์ในประเทศไทยว่า ผู้ที่ท าหน้าที่บุกเบิกและมีความส าคัญต่อการศึกษาภาษาศาสตร์คือ 
พระยาอนุมานราชธน ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับนิรุกติศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาย่อยของภาษาศาสตร์
เปรียบเทียบ และได้น าความรู้ดังกล่าวมาสอนนิสิตที่คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจกล่าวได้ว่าท่านเป็น “บิดาของวิชาภาษาศาสตร์” ในประเทศไทย ท่าน
ได้ศึกษาต าราภาษาอังกฤษและเรียบเรียงเป็นต ารา 2 เล่ม คือ นิรุกติศาสตร์ ภาค 1 ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับต านานนิรุกติศาสตร์ ก าเนิดของค าในภาษา การแบ่งภาษา ตระกูลภาษา เสียงและการกลาย
เสียงในภาษา ส่วนนิรุกติศาสตร์ ภาค 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎการกลายเสียง การลากเข้าความ      
แนวเทียบ ค าซ้ า ค าซ้อน สรุปได้ว่า ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเป็นสาขาแรกที่เข้าสู่วงการการศึกษา
ของประเทศไทย จากนั้นบัณฑิตไทยก็ได้ เดินทางไปศึกษาด้านภาษาศาสตร์ต่อที่ยุ โรปและ
สหรัฐอเมริกา และน าความรู้กลับมาสอนที่ประเทศไทย โดยวิชาภาษาศาสตร์เริ่มเปิดสอนเป็นครั้งแรก
ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ต่อมาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ได้เปิดสอน
วิ ช าภ าษ าศ าสต ร์ ค ล้ าย กั บ ที่ จุ ฬ าล งก รณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย  มี เพี ย งที่ ค ณ ะ  ศิ ล ป ศาส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นที่เปิดสอนวิชาภาษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาเอกในระดับปริญญาตรี 
 

ประโยชน์ของการศึกษาภาษาศาสตร ์
  

 โดยส่วนใหญ่ภาษาศาสตร์มักน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษา ไม่ว่าจะเป็น
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของเด็กหรือช่วยให้เข้าใจลักษณะโครงสร้างของภาษาดีขึ้น โดยเฉพาะเด็ก
ที่มีปัญหาเรื่องการออกเสียง ทั้งเด็กท่ีพูดแบบสองภาษาหรือเด็กท่ีมีความผิดปกติทางการพูด และการ
สอนภาษาให้แก่ชาวต่างชาติ แต่นอกจากการน าภาษาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ดังกล่าวแล้ว การศึกษา
ภาษาศาสตร์ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอีกหลายด้าน ดังที่ สิรภัทร เชื้อกุล (2555: 11) ได้กล่าว
ไว้ ดังนี้   
 

 1. ภาษาศาสตร์ฝึกให้ผู้เรียนใจกว้าง มีใจป็นกลาง  
     ภาษาศาสตร์ไม่ตัดสินความถูกผิดในภาษา แต่จะยอมรับทุกภาษาในแบบที่เป็น เมื่อ
ผู้เรียนภาษาได้รับการฝึกฝนให้มองภาษาในมุมมองเช่นนี้ ย่อมเป็นการฝึกให้มีใจเป็นกลางกับภาษา 
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ยอมรับความแตกต่างที่มีระหว่างภาษาแบบต่างๆ รวมทั้งยอมรับกลุ่มคนที่ใช้ภาษาเหล่านั้นด้วย อัน
จะส่งผลดีต่อการศึกษาหาความรู้ด้านอื่นๆ และการด ารงชีวิตในสังคมด้วย 
 

 2. ภาษาศาสตร์ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ  
     จากความเป็นวิทยาศาสตร์ของภาษาศาสตร์ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการฝึกให้คิดและท า
ความเข้าใจภาษาในแง่มุมใหม่ ใช้วิธีจัดระบบและสรุปกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาษามากกว่าที่จะท่องจ า
อย่างไร้ระบบ หากผู้เรียนสามารถน าแนวคิดลักษณะนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนหรือใน
ชีวิตประจ าวันได้ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นด้วย 
 

 3. ภาษาศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอื่นๆได้ง่ายและลึกซ้ึงข้ึน  
     แม้ว่าภาษาศาสตร์ไม่ได้มุ่งเน้นโดยตรงที่จะเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งเพ่ือฟัง พูด อ่าน
เขียน แต่ภาษาศาสตร์ก็ท าให้ผู้เรียนได้เปรียบในการเรียนภาษา ผู้เรียนภาษาศาสตร์จะจัดระบบ
ความรู้และกฎเกณฑ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยตนเอง ท าให้เข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 

 

สรุป 
 

 หลังจากได้เห็นภาพรวมของภาษาศาสตร์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความหมายของภาษา
ลักษณะธรรมชาติของภาษา ความหมายของภาษาศาสตร์ สาขาต่างๆ ของภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ รวมถึงพัฒนาการของการศึกษาภาษาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า
ภาษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ภาษาได้ดีและเป็นที่นิยมมากข้ึนในยุคหลัง อีกท้ังเกี่ยวข้อง
กับศาสตร์อื่นๆ เป็นอย่างมาก เช่น ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมานุษยวิทยา ด้านนิติศาสตร์ ด้านจิตวิทยา 
และด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในบทต่อไปจะกล่าวถึงการน าภาษาศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ภาษาไทยโดย
เริ่มตั้งแต่เรื่องเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญมากเรื่องหนึ่ง เพราะเสียง
จัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษา ดังนั้นก่อนที่จะไปศึกษาภาษาในระดับที่สูงขึ้นไปจึงควรท าความ
เข้าใจเรื่องเสียงซึ่งเป็นเรื่องพ้ืนฐานก่อน 
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บทท่ี 2  
 

เสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง 
 

 นักภาษาศาสตร์ให้ความส าคัญกับเสียงพูดเป็นอย่างมาก เพราะเสียงพูดของมนุษย์
สามารถน ามาอธิบายได้ด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสากล แม้ว่าในภาษาหนึ่งๆ จะมีเสียงที่
แตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้าง แต่แต่ละเสียงก็สามารถที่จะน ามาพิจารณาและอธิบายให้รู้ลักษณะ
การออกเสียงและต าแหน่งที่เกิดเสียง ซึ่งช่วยให้เข้าใจระบบของภาษานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นใน
การศึกษาภาษาใดก็ตาม จึงจ าเป็นต้องศึกษาเสียงพูดก่อน ในการศึกษาเรื่องเสียงพูดนั้นสิ่งส าคัญที่
ต้องรู้คือ อวัยวะส่วนใดที่ใช้ในการออกเสียงแต่ละเสียง ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการของการออก
เสียงในเบื้องต้นก่อนซึ่งจะช่วยให้จ าแนกเสียงในภาษาได้ดี 
 

อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง 
 

 อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงพูด (organs of speech) มีหลายส่วน แต่ละส่วนสามารถท า
ให้เกิดเสียงพูดที่แตกต่างกันไปได้ แม้ว่าคนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน จะใช้ภาษาเดียวกัน พูดอย่าง
เดียวกัน แต่ถ้าพิจารณาเสียงที่เปล่งออกมาจริงๆ แต่ละครั้งก็อาจจะสังเกตลักษณะที่แตกต่างกันได้ 
เราสามารถจ าเสียงจ าวิธีการพูดของบุคคลบางคนท่ีเราคุ้นเคยได้เป็นอย่างดี ก็เพราะอวัยวะที่ใช้ในการ
ออกเสียงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไป ความเคยชินกับการเปล่งเสียงพูดของแต่ละบุคคล ท าให้
เสียงพูดมีลักษณะย่อยต่างๆ แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆ 
โดยละเอียดจึงเป็นสิ่งส าคัญ อวัยวะเหล่านี้ ได้แก่ ปาก และส่วนต่างๆ ในปาก เช่น ช่องคอ กล่องเสียง 
และช่องลม เป็นต้น  
 

 อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ (กาญจนา นาคสกุล, 
2551:  25) คือ 
 

 1. อวัยวะที่เป็นส่วนกระท าอาการ (articulator) หมายถึง อวัยวะส่วนที่เคลื่อนไหวเพ่ือ
ผลักลมไปยังที่ต่างๆ อวัยวะที่ส าคัญส่วนนี้คือ ลิ้น ซึ่งเคลื่อนไหวได้มากที่สุด ริมฝีปากล่าง โคนลิ้น 
และเส้นเสียง บางคนเรียกอวัยวะส่วนนี้ว่า “กรณ์”  
 

 2. อวัยวะที่เป็นต าแหน่งที่เกิดเสียงต่างๆ (points of articulation) หมายถึง ต าแหน่ง
หรือฐานที่เกิดของเสียงต่างๆ เช่น ริมฝีปาก ฟัน เพดานส่วนต่างๆ เป็นต้น บางคนเรียกอวัยวะส่วนนี้
ว่า “ฐาน” ได้แก่ ริมฝีปากบน ฟันบน ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน ลิ้นไก่ และผนังคอ 
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ภาพที่ 2.1 แสดงอวัยวะท่ีใช้ในการออกเสียง 
ที่มา ดัดแปลงจาก (กัลยา ติงศภทัิย์, 2548: 51) 

 
 อวัยวะส่วนที่มีหน้าที่ในการออกเสียง มีลักษณะส าคัญ (กาญจนา นาคสกุล, 2551:  26-

29) ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ริมฝีปาก (lips) เป็นอวัยวะส่วนที่สามารถเคลื่อนไหวและท าให้เสียงแตกต่างกัน
ได้มาก เราอาจจะบังคับริมฝีปากให้อยู่ชิดกัน ให้อยู่ห่างกัน ให้ยื่นออกมา ให้เหยียดออก หรือให้ห่อ
กลมก็ได้ ลักษณะริมฝีปากต่างๆ นี้ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการออกเสียงที่แตกต่างกันไป 
 

 2. ฟัน (tooth) เป็นอวัยวะที่ท าให้เกิดเสียงหลายชนิด เช่น เมื่อฟันบนกดลงบนริมฝีปาก
ล่าง ลมที่ผ่านออกมาโดยแรงจะลอดช่องที่พอจะผ่านได้ออกมา ท าให้เกิดเป็นเสียงชนิดที่เรียกว่า เสียง
เสียดแทรกที่เกิดระหว่างฟันกับริมฝีปาก (labio – dental fricative) ถ้าฟันบนจดกับฟันล่าง ลมที่
ผ่านออกมาโดยแรงจะท าให้ได้เสียงเสียดแทรกที่เกิดท่ีฟัน (dental fricative) เป็นต้น 
 

 3. ปุ่มเหงือก (alveolus) เป็นส่วนที่นูนออกมาตรงบริเวณหลังฟันด้านบน ถ้าเอาลิ้นแตะ
ดูจะรู้สึกว่ามีลักษณะเป็นคลื่น จัดเป็นต าแหน่งหรือฐานส าคัญในการออกเสียงพูด 
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 4. เพดานแข็ง (palate) หรือ เพดานปาก หมายถึง เพดานส่วนที่โค้งเป็นกระดูกแข็ง 
เพดานแข็งเป็นต าแหน่งส าคัญอีกต าแหน่งหนึ่งในการอธิบายที่เกิดของเสียง 
 

 5. เพดานอ่อน (velum) คือ ส่วนของเพดานที่อยู่ต่อเพดานแข็งเข้าไปข้างใน มีลักษณะ
เป็นกระดูกอ่อนที่ขยับขึ้นลงได้เล็กน้อย เวลาหายใจเพดานอ่อนและลิ้นไก่ ซึ่งอยู่ปลายเพดานอ่อน จะ
ลดระดับลงมาเปิดช่องให้ลมไปทางจมูก ฉะนั้นเวลาที่เราไม่พูด เพดานอ่อนและลิ้นไก่จะลดระดับลงมา 
เวลาพูดส่วนใหญ่เพดานอ่อนและลิ้นไก่จะถูกยกขึ้นไปจดกับผนังคอ ในเวลาออกเสียงนาสิกเท่านั้นที่
เพดานอ่อนจะลดระดับลงมาเพ่ือให้ลมออกไปทางจมูกได้ 
 

 6. ลิ้นไก่ (uvula) เป็นก้อนเนื้อเล็กๆ อยู่ต่อปลายเพดานอ่อนตรงกลางปาก สั่นรั่วได้ 
 

 7. ช่องจมูก (nasal cavity) หมายถึง โพรงในช่องจมูก ซึ่งอยู่เหนือลิ้นไก่ข้ึนไปเป็นช่องที่
ลมซึ่งผ่านเส้นเสียงขึ้นมาจะผ่านออกไปทางจมูกได้เมื่อเวลาหายใจออกและเวลาออกเสียงนาสิก ใน
เวลาเปล่งเสียงอื่นๆ ลิ้นไก่จะถูกยกข้ึนไปปิดช่องจมูกเพ่ือให้ลมออกทางช่องปาก 
 

 8. ล้ิน (tongue) เป็นส่วนที่เคลื่อนไหวได้มากที่สุด ในการออกเสียงพูด ส่วนที่เคลื่อนไหว
ของลิ้นแต่ละส่วนมีผลต่อการออกเสียง เราจึงแบ่งลิ้นออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันตามหน้าที่ที่มีในการออก
เสียงคือ 
 

     8.1 ปลายลิ้น (tip of the tongue) หมายถึง ส่วนปลายของลิ้นซึ่งสามารถจะยกขึ้น
ไปแตะอวัยวะส่วนต่างๆ ในปากตอนบนได้โดยง่าย 
     8.2 ลิ้นส่วนหน้า (blade of the tongue) หมายถึง ลิ้นส่วนซึ่งถ้าวางลิ้นราบกับ
ปากตามปกติจะอยู่ตรงข้ามกับเพดานแข็ง   
     8.3 ล้ินส่วนหลัง (back of the tongue) หมายถึง ส่วนของลิ้นซึ่งถ้าวางลิ้นราบกับ
ปากตามปกติจะอยู่ตรงข้ามกับเพดานอ่อน 
 

 9. แผ่นเนื้อปากหลอดลม (epiglottis) หรือลิ้นปิดกล่องเสียง เป็นก้อนเนื้อเล็กๆ คล้าย
ลิ้นไก่อยู่ต่อโคนลิ้นลงไปในคอ มีหน้าที่ปิดเปิดช่องหลอดลมเพ่ือป้องกันมิให้เศษอาหารตกลงไปใน
หลอดลม ในเวลาที่กลืนอาหารแผ่นเนื้อปากหลอดลมจะปิดลงให้อาหารผ่านไปที่หลอดอาหาร เมื่อพูด
แผ่นเนื้อนี้จะเปิดออก หากพูดในขณะกลืนอาหาร ลมที่ออกมาจะดันให้แผ่นกล้ามเนื้อนี้เปิดออก 
ดังนั้นอาหารอาจตกลงไปในช่องหลอดลมและท าให้ส าลักได้ 
 

 10. โพรงคอ (pharynx) หมายถึง โพรงซึ่งอยู่ถัดปากลงไปจากช่องปากจนถึงเส้นเสียง
หรือสายเสียง 
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ภาพที่ 2.2 แสดงบริเวณที่ใช้ในการออกเสียง 
 

 11. เส้นเสียง (vocal cords) หรือสายเสียง เป็นอวัยวะส าคัญที่ท าให้เกิดเสียง เส้นเสียง
มีลักษณะที่ประกอบด้วยเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเป็นแผ่น 2 แผ่น เส้นเสียงทั้งสองวางขวางอยู่ตรงกลาง
กล่องเสียง  

 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงช่องเส้นเสียงเมื่อมองจากด้านบนลงมา 
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 12. กล่องเสียง คือ ส่วนที่อยู่เหนือหลอดลมขึ้นมาตรงที่เราเรียกว่า ลูกกระเดือก กล่อง
เสียงประกอบด้วยกระดูกอ่อนหลายส่วนด้วยกัน ส่วนที่อยู่ด้านหน้าคือ กระดูกอ่อนไทรอยด์ (thyroid 
cartilage) ปลายด้านหนึ่งของเส้นเสียงทั้งสองจะเชื่อมอยู่กับกระดูกอ่อนไทรอยด์นี้และอยู่ชิดกัน 
ปลายอีกด้านหนึ่งของเส้นเสียงทั้งสองจะเชื่อมอยู่กับกระดูกอ่อนแอริทินอยด์ (arytenoid cartilage) 
ซ่ึงเป็นกระดูกอ่อนอีก 2 ชิ้น กระดูกอ่อนแอริทินอยด์กับปลายเส้นเสียงด้านที่แยกห่างจากกันได้นี้จะ
อยู่ทางด้านหลัง กระดูกอ่อนแอริทินอยด์กับกล้ามเนื้อในกล่องเสียงจะท าให้เส้นเสียงทั้งสองอยู่ชิด
ติดกันหรือห่างจากกันก็ได้ เมื่อเส้นเสียงอยู่ห่างจากกันจะเกิดเป็นช่องสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นทางให้ลม
ผ่านเข้าไปถึงปอดหรือผ่านออกมาจากปอดได้ ช่องนี้เรียกว่า ช่องระหว่างเส้นเสียง (glottis) 

 

 

 
ภาพที่ 2.4 แสดงรูปบริเวณกล่องเสียงและเส้นเสียง 

 

ฐานที่เกิดของเสียงในภาษาไทย 
 

 นันทนา รณเกียรติ (2548: 39) กล่าวว่า ฐานที่เกิดของเสียง (place of articulation) 
คือ จุดที่ลมถูกกักหรือบีบก่อนที่จะถูกปล่อยให้ผ่านออกมาทางปากหรือช่องจมูก และช่องดังกล่าวนี้
เกิดจากการที่กรณ์หรืออวัยวะที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนไปสัมพันธ์กับฐานหรืออวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงที่
ไม่เคลื่อนที่ สามารถจ าแนกประเภทของฐานที่เกิดของเสียงดังต่อไปนี้ 
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 1. ฐานริมฝีปาก มีฐานคือ ริมฝีปากบน และกรณ์คือ ริมฝีปากล่าง วิธีการออกเสียงคือ 
ใช้ริมฝีปากล่างขึ้นไปแตะที่ริมฝีปากบน เสียงพยัญชนะในภาษาไทยที่ใช้ฐานกรณ์นี้ ได้แก่ เสียง /ป/   
/พ/ /บ/ และ /ม/  
 

 
 

ภาพที่ 2.5 แสดงฐานริมฝีปาก 

 
 2. ฐานริมฝีปากกับฟัน มีฐานคือ ฟันบน และกรณ์คือ ริมฝีปากล่าง วิธีการออกเสียงคือ 
ใช้ฟันบนไปแตะที่ริมฝีปากล่าง เสียงพยัญชนะในภาษาไทยที่ใช้ฐานกรณ์นี้ ได้แก่  เสียง /ฟ/  
 

 
 

ภาพที่ 2.6 แสดงฐานริมฝีปากกับฟัน 
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 3. ฐานหลังฟัน มีฐานคือหลังฟันบน และกรณ์คือ ปลายลิ้น วิธีการออกเสียงคือ ใช้
ปลายลิ้นยกขึ้นไปแตะที่บริเวณหลังฟันบน เสียงพยัญชนะในภาษาไทยที่ใช้ฐานกรณ์นี้ ได้แก่ เช่น 
เสียง /ท/ /น/ และ /ส/  
 

 
 

ภาพที่ 2.7 แสดงฐานหลังฟัน 

 

 4. ฐานปุ่มเหงือก มีฐานคือปุ่มเหงือก และกรณ์คือ ปลายลิ้น วิธีการออกเสียงคือ ใช้
ปลายลิ้นยกขึ้นไปแตะที่ปุ่มเหงือก เสียงพยัญชนะในภาษาไทยที่ใช้ฐานกรณ์นี้ ได้แก่ เช่น เสียง /ต/    
/ด/ /ล/ และ /ร/  

 
 

ภาพที่ 2.8 แสดงฐานปุ่มเหงือก 



22 
 

 5. ฐานเพดานแข็ง มีฐานคือ เพดานแข็ง และกรณ์คือ ลิ้นส่วนหน้า วิธีการออกเสียงคือ 
ใช้ลิ้นส่วนหน้ายกขึ้นไปแตะที่บริเวณเพดานแข็ง  เสียงพยัญชนะในภาษาไทยที่ใช้ฐานกรณ์นี้ ได้แก่ 
เสียง /จ/ /ช/ และ /ย/  

 
 

ภาพที่ 2.9 ฐานเพดานแข็ง 
 

 6. ฐานเพดานอ่อน มีฐานคือ เพดานอ่อน และกรณ์คือ ลิ้นส่วนหลัง วิธีการออกเสียงคือ 
ใช้ลิ้นส่วนหลังยกขึ้นไปแตะบริเวณเพดานอ่อน เสียงพยัญชนะในภาษาไทยที่ใช้ฐานกรณ์นี้ ได้แก่  
เสียง /ก/ /ข/ และ /ง/  
 

 
 

ภาพที่ 2.10 แสดงฐานเพดานอ่อน 
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 7. ฐานช่องระหว่างเส้นเสียง มีกรณ์คือเส้นเสียงทั้งสองเส้นเคลื่อนที่ท าให้เกิดเสียง เสียง
พยัญชนะในภาษาไทยที่ใช้ฐานกรณ์นี้ ได้แก่ เสียง /อ/ และ /ห/  
 

 
 

ภาพที่ 2.11 แสดงฐานช่องระหว่างเส้นเสียง 
  
 ฐานที่เกิดของเสียงข้างต้นเป็นฐานส าคัญที่ก่อให้เกิดเสียงต่างๆ ในภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็น
เสียงพยัญชนะและเสียงสระบางเสียง แต่นอกจากผู้ใช้ภาษาจะต้องทราบฐานที่ใช้ในการออกเสียงที่
ถูกต้องแล้ว สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญมากเป็นอย่างยิ่งในการออกเสียงคือ ลักษณะการออกเสียง
ภาษาไทย ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 

ลักษณะการออกเสียงภาษาไทย 
 

 ลักษณะการออกเสียง (manner of articulation) คือ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
อวัยวะในการออกเสียงที่เคลื่อนไหวได้และอวัยวะที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะลักษณะการ
ออกเสียงของภาษาไทยซึ่งมีดังต่อไปนี้ (กาญจนา นาคสกุล, 2551: 56-59) 
 

 1. เสียงระเบิด (plosive) หมายถึง เสียงพยัญชนะที่เกิดจากการที่ลมเปล่งออกมาจาก
ปอดผ่านเส้นเสียงแล้วมาถูกกักอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งของปาก เมื่อเปิดส่วนที่กักไว้ลมจึงพุ่งออกมาโดยแรง 
เช่น ปิดริมฝีปากทั้งสอง หรือเอาลิ้นปิดหลังฟันหรือปุ่มเหงือก หรือเอาลิ้นส่วนหลังยกชิดเพดานแข็ง
และเพดานอ่อน เสียงระเบิดแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ 

 

     1.1 เสียงระเบิดแบบไม่มีลมหรือสิถิล (unaspirated plosive) หมายถึง การที่ลม
จากปอดมาถูกกักในช่องปากแล้วถูกปล่อยออกมาโดยแรง แต่เมื่อเอามืออังไว้ที่บริเวณริมฝีปากจะไม่
รู้สึกว่ามีลมตามเสียงนั้นออกมาหรือมีออกมาน้อยมาก เช่น เสียง ป หรือเสียง ก  เป็นต้น 
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     1.2 เสียงระเบิดแบบมีลมหรือธนิต (aspirated plosive) หมายถึง การที่ลมจาก
ปอดถูกกักในช่องปากตรงที่ใดที่หนึ่งแล้วถูกปล่อยออกมาพร้อมกับลมกลุ่มหนึ่งซึ่งเราสามารถรู้สึกได้
ด้วยการเอามืออังไว้ที่บริเวณริมฝีปาก เช่น เสียง พ ผ  หรือเสียง ฉ ช เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 แสดงลักษณะการออกเสียงระเบิด 

 
 2. เสียงกัก หรือเสียงหยุด (stop) หมายถึง เสียงพยัญชนะซึ่งเกิดจากลมจากปอดถูก
เปล่งผ่านเส้นเสียงออกมาแล้วถูกกักอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วลมอาจถูกกลืน
เข้าไปในล าคอไม่พุ่งออกมาเหมือนเสียงระเบิด เช่น เสียงพยัญชนะตัวสะกดในค าว่า คั ด รับ มัก    
เป็นต้น 
 

 3. เสียงนาสิก (nasal) หมายถึง เสียงพยัญชนะซึ่งเกิดจากลมที่ออกจากปอดผ่านเส้น
เสียงออกมาแล้วถูกกักอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง แล้วจึงปล่อยลมให้ออกมาทางช่องจมูก โดยบังคับลิ้นไก่และ
เพดานอ่อนให้อยู่ในลักษณะพักเพ่ือเปิดช่องด้านหลังให้ลมออกไปทางจมูก เช่น เสียง ม  หรือ
เสียง น  เป็นต้น แต่ถ้าลมหนีออกไปทางจมูกในขณะที่เราเปล่งเสียงออกมาทางปาก เราเรียกว่า 
เสียงขึ้นจมูก (nasalized sound) เช่น เสียงสระที่ตามและน าเสียงนาสิกในภาษาไทย 
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ภาพที่ 2.13 แสดงลักษณะการออกเสียงนาสกิ 
 

 4. เสียงข้างลิ้น (lateral) หมายถึง เสียงพยัญชนะที่ เกิดจากลมออกจากปากทาง
ด้านข้างของลิ้น เมื่อลมที่ผ่านเส้นเสียงออกมาถึงช่องปาก ให้ลิ้นกดเพดานตรงแนวช่องกลางลิ้นไว้แล้ว
ปล่อยให้ลมออกทางด้านข้าง เช่น เสียง ล  เป็นต้น 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.14 แสดงลักษณะการออกเสียงข้างลิน้ 
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 5. เสียงรัว (trill หรือ roll) หมายถึง เสียงพยัญชนะซึ่งถูกลมไปกระทบอวัยวะอ่ืน
หลายๆ ครั้งจนเกิดอาการรัว เช่น ปลายลิ้นที่ไปกระทบปุ่มเหงือกหลายครั้งจนท าให้เกิดเสียง ร  
เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.15 แสดงลักษณะการออกเสียงรัว 
 
 

 6. เสียงเสียดแทรก (fricative) หมายถึง เสียงพยัญชนะซึ่งในเวลาออกเสียงลมที่ออกมา
จะออกมาอย่างไม่สะดวก ต้องผ่านช่องแคบในปากจนเกิดเสียงดังซู่ซ่า เช่น ริมฝีปากหรือฟันอยู่ใกล้
กันมาก หรือลิ้นอยู่ใกล้อวัยวะในปากมาก เช่น เสียง ฟ ฝ    เสียง ซ ส ศ ษ  เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 2.16 แสดงลักษณะการออกเสียงเสียดแทรก 
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 7. เสียงกึ่งเสียดแทรก (affricate) หมายถึง เสียงพยัญชนะที่ออกประสมกันระหว่าง
เสียงกักและเสียงเสียดแทรก โดยเวลาออกเสียงครั้งแรกจะหยุดลมไว้ที่ต าแหน่งของฐานกรณ์ก่อน 
แล้วจึงปล่อยลมออกมาแบบเสียงเสียดแทรก เสียง ฉ ช ในบางครั้งเป็นเสียงกึ่งเสียดแทรก ซึ่งเป็นการ
ออกเสียงที่ไม่ถูกต้องนักในภาษาไทย 
 

 8. เสียงครึ่งสระหรืออัฒสระ (approximant) หมายถึง เสียงพยัญชนะซึ่งออกเสียงโดย
ท าอาการทุกอย่างเหมือนออกเสียงสระ อี    และ อู  แต่ปล่อยลมออกมาทางช่องปาก กล่าวคือ 
เมื่อออกเสียงสระ อี  ให้ยกลิ้นใกล้เพดานแข็ง แล้วปล่อยลมออกมาทางช่องปากและเลื่อนปากลง
มาจะได้เสียง ย  แต่เมื่อท าอาการเหมือนออกเสียงสระ อู  ให้ลิ้นส่วนหลังยกขึ้นใกล้เพดาน
อ่อนแต่ปล่อยลมออกทางช่องปากโดยปล่อยริมฝีปากซ่ึงห่อลมออก จะได้เสียง ว   
 

 จากข้างต้นจะเห็นว่าในการออกเสียงพยัญชนะแต่ละเสียงนั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีอยู่ 2 
ประการคือ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง กล่าวคือ ผู้ใช้ภาษาต้องทราบว่าเสียงที่จะออกนั้นใช้ฐานกรณ์
ใด เป็นอวัยวะส่วนใด และอีกประการคือ ลักษณะการออกเสียงว่าเป็นเสียงชนิดใด ตัวอย่างเช่น หาก
ต้องการออกเสียง /ด/ ที่ถูกต้อง ต้องใช้ฐานกรณ์คือ ปุ่มเหงือกและปลายลิ้น และต้องออกเสียงแบบ
เสียงระเบิด เป็นต้น 

 

ลักษณะร่วมของเสียงพูดในภาษาไทย 
 

 ในการออกเสียงแต่ละเสียง ย่อมมีทั้งเสียงที่เหมือนและแตกต่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่
ใช้ออกเสียงที่ท าให้เสียงที่เราได้ยินแตกต่างมากน้อยต่างกันไป อย่างไรก็ตามเสียงพูดที่เราเปล่งออกมา
นั้นจะมีลักษณะบางประการร่วมกัน กาญจนา นาคสกุล (2551: 31-37) ได้อธิบายถึงลักษณะร่วมของ
เสียงพูดในภาษาไทยไว้ อันได้แก ่
 

 1. เสียงก้อง – เสียงไม่ก้อง (voiced – voiceless) 
    ความก้องหรือไม่ก้องของเสียงเกิดจากอาการของเส้นเสียงซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น
กล้ามเนื้อ 2 แผ่น แผ่นกล้ามเนื้อนี้วางขวางอยู่ตรงกลางกล่องเสียงโดยมีเส้นเสียงวางขวางอยู่ตรง
ปลายท่อหลอดลม ส่วนที่อยู่ทางด้านหน้าจะชิดกัน ส่วนที่อยู่ทางด้านหลังจะห่างออก เส้นเสียงทั้งสอง
นี้อาจถูกดึงให้แยกห่างจากกันหรือบิดเข้าหากันก็ได้ 
 

     นอกจากนี้ ในเวลาที่เราไม่พูดเส้นเสียงจะอยู่ห่างจากกัน เปิดช่องระหว่างเส้นเสียง
หรือช่องคอหอยให้ลมหายใจเข้าออกได้โดยสะดวก เราเรียกเส้นเสียงในลักษณะนี้ว่าเส้นเสียงเปิ ด 
ในขณะที่ออกเสียงพูดบางเสียง เส้นเสียงจะเปิดกว้างกว่าเวลาหายใจตามปกติก็ได้ มีเสียงพูดของ
คนเราหลายเสียงซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เส้นเสียงเปิด เราเรียกเสียงเหล่านี้ว่า “เสียงไม่ก้องหรืออโฆษะ” 
(voiceless sound) เช่น เสียง ป  พ  ต  จ  ก  อ    เป็นต้น 
 

     ในการออกเสียงพูดบางเสียง เส้นเสียงจะถูกดึงเข้ามาใกล้กันจนเกือบจะปิดช่องทาง
ลมเสียสนิท ลักษณะนี้เรียกว่า เส้นเสียงปิด ถ้าเราออกเสียงในขณะที่เส้นเสียงปิด ลมที่ดันขึ้นมาจาก
ปอดจะท าให้เส้นเสียงทั้งสองสั่นสะบัด เนื่องจากลมพยายามจะหาทางออกท าให้เส้นเสียงที่อยู่
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ด้านหลังเปิดออก แล้วส่วนกลางก็เปิดออกตามแล้วเปิดเรื่อยไปถึงส่วนหน้า พอส่วนหน้าเปิดส่วนหลังก็
จะปิดสลับกันอยู่เช่นนี้ แต่อาการที่เกิดขึ้นนี้รวดเร็วมากจนเป็นอาการสั่น ลมที่ออกมาไม่สะดวกเพราะ
ต้องบีบตัวผ่านช่องแคบๆ ระหว่างเส้นเสียงเป็นจังหวะ ท าให้เกิดเสียงที่เรียกว่า “เสียงก้องหรือ
โฆษะ” (voiced sound) เช่น เสียง บ  ด  น  ม  ว  เป็นต้น  
 

 2. เสียงสูง – เสียงต่่า (pitch of voice)  
     เส้นเสียงนอกจากจะเป็นอวัยวะที่ท าให้เกิดเสียงก้องแล้ว ยังเป็นอวัยวะที่ ท าให้เกิด
ระดับเสียงสูงและต่ าในการพูดด้วย เสียงก้องเป็นเสียงที่อาจเปล่งให้มีระดับต่างๆ กันได้ ทั้งนี้เพราะ
ระดับเสียงสูงหรือต่ ามีความสัมพันธ์กับอัตราการสั่นของเส้นเสียง เสียงสูงต่ าต่างกันเพราะมีความถี่
ต่างกัน ถ้าความถี่ต่ าเสียงก็ต่ า ความถี่ของเสียงหมายถึง อัตราการสั่นสะเทือนของเครื่องก าเนิดของ
เสียง ในกรณีของเสียงพูด อวัยวะส่วนที่ท าให้เสียงมีระดับสูงหรือต่ าก็คือเส้นเสียง 
     เสียงสูงเสียงต่ าที่เกิดในพยางค์หรือค า หากท าให้พยางค์หรือค าที่มีเสียงอ่ืนๆ ซึ่ง
ประกอบกันเป็นพยางค์หรือค าเหมือนกันนั้นมีความหมายแตกต่างไป จัดว่าเสียงสูงหรือต่ านั้นมี
ความหมาย จึงเป็นหน่วยเสียง เรียกกันว่า “วรรณยุกต์” (tone) ส่วนเสียงสูงต่ าที่ไม่ได้ผูกพันกับ
พยางค์หรือค า แต่เปลี่ยนไปตามรูปแบบของประโยค อาจท าให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนใน
ท านองประโยคบอกเล่าเป็นประโยคค าถาม เป็นต้น จัดเป็นเสียงสูงต่ าที่เป็นส่วนประกอบของประโยค 
เรียกว่า “ท่านองเสียง” (intonation)  
 

 3. ความยาวของเสียง (length)  
     ความยาวของเสียง หมายถึง การที่เสียงใดเสียงหนึ่งเปล่งออกมาได้นานเท่าใด 
เสียงพูดบางเสียงอาจจะเปล่งออกมาติดต่อกันได้นาน เช่น เสียงสระ เสียงพยัญชนะนาสิก เสียง
พยัญชนะเสียดแทรก เป็นต้น แต่บางเสียงก็ไม่สามารถจะออกได้นาน เช่น เสียงพยัญชนะระเบิดไม่
ก้อง เป็นต้น เราจะพูดถึงความยาวของเสียงเมื่อมีการเปรียบเทียบ และเมื่อความยาวของเสียงเป็น
ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของเสียงที่เราพูดถึง ความยาวของเสียงอาจมีได้หลายขนาด แต่โดยทั่วๆ 
ไปก็มักจะมีความจ าเป็นที่จะพูดถึงเพียง 2 ขนาด คือ สั้นและยาว ในภาษาไทยเสียงพูดที่จะต้องพูดถึง
ความสั้นและยาวก็คือ เสียงสระ 
 

 4. การลงน้่าหนัก (stress)  
     การลงน้ าหนัก หมายถึง การออกเสียงพยางค์ใดพยางค์หนึ่งให้ดังเน้นมากหรือน้อย
กว่าพยางค์อ่ืนที่อยู่ข้างเคียง การลงน้ าหนักพยางค์ข้ึนอยู่กับก าลังแรงที่ใช้ในการเปล่งเสียงของพยางค์
แตล่ะพยางค์ การที่จะลงน้ าหนักที่พยางค์ใดผู้ออกเสียงจะต้องเพ่ิมลมที่เปล่งเสียงพยางค์นั้นให้มากข้ึน 
และเปล่งออกด้วยก าลังที่แรงขึ้น อวัยวะทุกส่วนที่ใช้ในการออกเสียงพยางค์นั้น จะต้องท าหน้าที่อย่าง
แข็งขันขึ้นท าให้พยางค์นั้นดังเน้นกว่าพยางค์ที่อยู่ข้างเคียง การลงน้ าหนักพยางค์มีความสัมพันธ์กับ
จังหวะในการพูด 
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     ระดับการลงน้ าหนักของถ้อยค าในภาษาไทยอาจแบ่งระดับได้ 4 ระดับ คือ 
     4.1 พยางค์ไม่ลงน้่าหนัก (unstressed syllable) หมายถึง พยางค์ที่ออกเสียงเบา
กว่าพยางค์อ่ืนๆ ที่อยู่ข้างเคียง การออกเสียงพยางค์ไม่ลงน้ าหนัก ผู้พูดจะออกเสียงด้วยก าลังอ่อน 
เช่น ค าว่า จะ และ กะ เช่น จะกิน พ่อและแม่ ช้อนกะส้อม เป็นต้น 
 

     4.2 พยางค์ที่ลงน้่าหนัก  (stressed syllable) หมายถึง พยางค์ที่ลงเสียงหนัก
ตามปกติ ค าพยางค์เดียวถ้าหากท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบของประโยค เช่น ค านามท าหน้าที่เป็น
หน่วยประธานหรือหน่วยกรรม ค ากริยาที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคมักจะมีค าที่ลงน้ าหนัก 
เช่น เขาชอบกินข้าว เป็นต้น 
 

     4.3 พยางค์เน้นหนัก  (emphatic syllable) หมายถึง พยางค์ที่ผู้ พูดออกเสียง
เน้นหนักมากขึ้นอย่างจงใจเมื่อต้องการแย้งหรือแสดงข้อเปรียบเทียบ หรือต้องการเรียกร้องความ
สนใจเป็นพิเศษ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงจะเกร็งตัวและท าหน้าที่อย่างแข็งขัน และในการออกเสียง
พยางค์เน้นหนัก ผู้พูดมักจะแสดงอาการผงกศีรษะ แสดงหน้าตาและท าท่าทางประกอบด้วย เช่น ให้
ใส่กระโปรงขาวไม่ใช่กระโปรงด า เป็นต้น 
 

     4.4 พยางค์เน้นหนักพิเศษ (intensifying syllable) หมายถึง พยางค์ที่ผู้พูดเปล่ง
เสียงเน้นหนักเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่จะเป็นพยางค์ที่แสดงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โกรธ ตกใจ ดี
ใจ พยางค์เน้นหนักพิเศษมักจะมีเสียงแตกต่างไปจากปกติ และเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์เหล่านั้นจะ
เป็นวรรณยุกต์เน้นด้วย เช่น ด  าด า ดี ดี เป็นต้น 
 

 5. ความดัง (loudness) 
     ความดัง หมายถึง ความดังของเสียง ความดังขึ้นอยู่กับปริมาณของลมที่ผู้พูดเปล่ง
ออกมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ รวมกับคุณลักษณะประจ าตัวของเสียง การลงน้ าหนัก และความยาวของ
เสียงประกอบกัน 
 

 6. ช่วงต่อของเสียง (juncture) 
     ช่วงต่อของเสียง เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพูด เสียงซึ่งเรียงกันมา
ในค าพูดของคนนั้น มีช่วงต่อระหว่างเสียงไม่เหมือนกัน บางเสียงก็อยู่ชิดกัน บางเสียงก็อยู่ห่างกัน ถ้า
อยู่ห่างกันมากก็อาจจะหยุดระหว่างเสียงนั้นๆ ได้ แต่ถ้าอยู่ชิดกันก็ไม่อาจจะหยุดได้ เสียงที่รวมกันเป็น
พยางค์หนึ่งๆ จะเชื่อมกันสนิทจนเกือบจะไม่เห็นช่วงต่อ เรียกว่า “ช่วงต่อแนบชิด” (close juncture) 
เสียงที่ปรากฏอยู่คนละพยางค์หรือคนละค าจะมีช่วงต่อห่างจนสังเกตเห็นได้ชัด เรียกว่า “ช่วงต่อห่าง” 
(open juncture) เช่น เสียงที่เรียงกันมาเป็นค าพูดว่า ปลากราย มีเสียง  ป  ล  า  ก  ร  า  ย  ส่วน
เสียงที่เรียงเป็นค าว่า ปากร้าย มีเสียง ป  า  ก  ร้  า  ย เมื่อเทียบเสียงที่ปรากฏในค าทั้งสองนี้จะเห็น
ว่า มีเสียงหลายเสียงเหมือนกัน คือ เสียง ป า ก ร า ย ซึ่งปรากฏเหมือนกันในทั้ง 2 ค า ถ้าพิจารณา
เฉพาะช่วงต่อระหว่างเสียง  ก  กับ  ร  ในค าทั้งสอง จะเห็นว่าไม่เหมือนกัน ในค าว่า ปลากราย  ก  
กับ  ร ต่อกันสนิทเป็นเสียงควบ แต่ในค าว่า ปากร้าย  ก  กับ  ร มีช่วงต่อที่ห่าง อาจมีช่วงหยุด 
(Pause) อยู่ตรงกลาง ช่วงต่อของเสียง  ก  กับ  ร  ในค าว่า ปลากราย   มีลักษณะเป็นช่วงต่อสนิท 
แต่ช่วงต่อของเสียง  ก  กับ  ร  ในค าว่า ปากร้าย เป็นช่วงต่อห่าง เป็นต้น  
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 จะเห็นได้ว่าในการออกเสียงแต่ละครั้งนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาอวัยวะที่ใช้ในการ
ออกเสียงและลักษณะการออกเสียงเพ่ือให้ออกเสียงได้ถูกต้องแล้ว ยังมีลักษณะที่เกิดร่วมทุกครั้งเมื่อ
เราออกเสียงที่ต้องพิจารณาด้วย เพราะลักษณะดังกล่าวท าให้การออกเสียงและครั้งแตกต่างกัน และ
ยังช่วยในการสื่อความหมายในการสื่อสารด้วย 
 

สัทอักษร 
 

 สัทอักษร (phonetic alphabet) หมายถึง อักษรแทนเสียงซึ่งมีค่าเฉพาะในทางการออก
เสียง ตัวอักษรเหล่านี้ถูกก าหนดให้แสดงลักษณะของการออกเสียงมากกว่าที่จะแสดงเสียงที่ปรากฏ 
ในภาษาใดภาษาหนึ่ง  นักสัทศาสตร์ได้ก าหนดตัวอักษรเหล่านี้ขึ้นเพ่ือช่วยในการศึกษาเสียงและ
อธิบายเสียงพูดแต่ละเสียงได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น สัทอักษรที่ใช้กันในปัจจุบันคือ สัทอักษรสากล 
(กาญจนา นาคสกุล, 2551: 40) 
 

 จรัลวิไล จรูญโรจน์ (2548: 193) ได้อธิบายเกี่ยวกับสัทอักษรสากลไว้ว่า สัทอักษรสากล 
(International Phonetic Alphabet: IPA) คือ สัทอักษรชุดหนึ่งที่พัฒนาโดยสมาคมสัทศาสตร์สากล 
เมื่อปี ค.ศ. 1886 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานส าหรับการแทนเสียงพูดในทุกภาษา 
โดยยึดหลักว่าจะใช้รูปอักษร 1 รูป แทนหน่วยเสียง 1 หน่วยเสียง นักภาษาศาสตร์ใช้สัทอักษรสากล
เพ่ือแทนหน่วยเสียงต่างๆ ที่อวัยวะออกเสียงของมนุษย์สามารถเปล่งเสียงได้ โดยแทนหน่วยเสียงแต่
ละหน่วยเสียงด้วยสัญลักษณ์เฉพาะที่ไม่ซ้ ากัน รูปร่างหน้าตาของสัทอักษรสากลดูคล้ายกับตัวอักษรใน
ภาษาแถบยุโรป คือ เป็นอักษรโรมันที่มีตัวอักษร a b c d การใช้อักษรโรมันเป็นสัทอักษรสากลนี้ท า
ให้คนทั่วโลกเรียนรู้และจดจ าสัทอักษรสากลได้สะดวก เพราะอักษรโรมันเป็นชุดตัวอักษรที่แพร่หลาย
ทั่วโลก 

 

 นอกจากนี้ นันทนา รณเกียรติ (2548: 19) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในตารางสัทอักษรสากล
ในส่วนของเสียงพยัญชนะบางช่องจะไม่มีรูปสัทอักษรใดๆ ปรากฏอยู่เลย ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามนุษย์เรา
ไม่สามารถใช้อวัยวะในการออกเสียงนั้นๆ มาออกเสียงดังต้องการได้ เช่น retroflex trill หรือ 
palatal trill เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเสียงที่เราท าไม่ได้ เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะม้วนลิ้นหรือใช้ลิ้นส่วน
หน้ามาท าให้เป็นเสียงลิ้นรัวได้ ดังนั้นสัทอักษรที่ปรากฏในตารางจะใช้แทนเสียงที่อวัยวะที่ใช้ในการ
ออกเสียงของมนุษย์เราจะสามารถออกเสียงได้เท่านั้น นอกจากนี้สัญลักษณ์ในสัทอักษรสากลนั้นส่วน
ใหญ่น ามาจากหรือดัดแปลงมาจากรูปอักษรโรมัน สัญลักษณ์บางตัวน ามาจากรูปอักษรกรีก และบาง
ตัวประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยไม่สัมพันธ์กับอักษรภาษาใดเลย สันนิษฐานว่าเป็นเพราะผู้ร่วมคณะประดิษฐ์
ขึ้นต่างก็เป็นชาวตะวันตกซึ่งคุ้นเคยกับรูปอักษรโรมันและกรีก จึงสะดวกใจที่จะน าเอารูปอักษรที่ตน
คุ้นเคยมาใช้เขียน ตัวสัทอักษรสากลมีลักษณะดังตารางที่ 2.1 ตารางแสดงสัทอักษรสากล 
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ตารางที่ 2.1 แสดงสัทอักษรสากล 
ที่มา (The International Phonetic Alphabet, 2557: 1)     
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 ส่วนภาษาไทยได้เลือกใช้สัทอักษรของ IPA เฉพาะตัวอักษรแทนเสียงพยัญชนะและเสียง
สระในการวิเคราะห์เสียงภาษาไทย เพ่ืออธิบายโครงสร้างของระบบเสียงของภาษาไทย  ส่วน
เครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์นั้นใช้เครื่องหมาย            ก ากับบนตัวสัทอักษรแทนเสียง
สระในแต่ละพยางค์ เพ่ือบอกวรรณยุกต์เอก โท ตรี จัตวา ตามล าดับ ส่วนเสียงสามัญไม่มีเครื่องหมาย 
ดังตารางที่ 2.2 ตารางแสดงสัทอักษรแทนเสียงภาษาไทย 
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การออกเสียง ฐานกรณ์ 
ลักษณะการ
ออกเสียง 

ลักษณะร่วมในการ
ออกเสียง 

ริมฝีปากบน
และล่าง 

ริมฝีปากบน
และฟันล่าง 

หลังฟัน 
และปลายลิ้น 

ปุ่มเหงือก 
 และปลายลิ้น 

เพดานแข็ง 
และลิ้นส่วนหน้า 

เพดานอ่อน  
และลิ้นส่วนหลัง 

ช่องระหว่าง
เส้นเสียง 

ระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม 
ไม่ก้อง มีลม 
ก้องไม่มีลม 





 

 








 




 



นาสิก ก้อง        

ข้างลิ้น ก้อง        

รัว ก้อง        

เสียดแทรก ไม่ก้อง        

ครึ่งสระ ก้อง      ()  

สระ 

สูง 
กลางสูง 
กลางต่ า 

ต่ า 

 
            


 

 

วรรณยุกต์ สามัญ  (ไม่มีรูป)     เอก         โท          ตรี      จัตวา     
 

ตารางที่ 2.2 แสดงสัทอักษรแทนเสียงในภาษาไทย 
ที่มา ดัดแปลงจาก (กาญจนา นาคสกุล, 2551: 49) 
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 นักภาษาศาสตร์เริ่มการวิเคราะห์เสียงในภาษาด้วยการบันทึกเสียงที่ได้ยิน จากนั้นจึง
น ามาถ่ายเสียงพูดเป็นตัวอักษร โดยพิจารณาว่าเสียงแต่ละเสียงที่ได้ยินควรใช้สัทอักษรตัวใดแทน เป็น
เสียงที่เกิดที่ต าแหน่งใด และใช้อวัยวะใดในการออกเสียง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้สามารถถ่ายเสียงที่ได้
ยินได้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด การถ่ายเสียงพูดด้วยสัทอักษร ท าได้ 2 วิธี (กาญจนา นาคสกุล, 
2551: 40) คือ 

 

 1. การถ่ายเสียงอย่างละเอียด (narrow transcription) เป็นการบันทึกและถ่ายเสียงที่
ได้ยินทุกๆ เสียง และบันทึกลักษณะความแตกต่างของเสียงทุกเสียงอย่างถูกต้องที่สุด 
 2. การถ่ายเสียงอย่างหยาบ (broad transcription) เป็นการบันทึกและถ่ายเสียงที่แสดง
ความแตกต่างของเสียงเฉพาะที่ท าให้สามารถแยกความหมายในภาษาได้เท่านั้น 
 

 กาญจนา นาคสกุล (2551: 41) ยังอธิบายเพ่ิมเติมว่า โดยทั่วๆ ไปนักภาษาศาสตร์เมื่อ
เริ่มศึกษาภาษาใหม่จะบันทึกอย่างละเอียดก่อน ต่อเมื่อได้วิเคราะห์ภาษานั้น รู้จักเสียงที่มีความหมาย
และเสียงที่ไม่มีความหมายในภาษานั้นแล้ว จึงเปลี่ยนมาใช้การบันทึกอย่างหยาบ การบันทึกแบบ
หยาบนี้จะแสดงโครงสร้างของระบบเสียงของภาษานั้นๆ ได้ด้วย เช่น ถ้าบันทึกค าว่า แม้น ใน
ภาษาไทย นักภาษาศาสตร์จะบันทึกเสียงพยัญชนะนาสิกคือ [] กับ [] มีสระนาสิก [] คั่นกลาง 
กับเสียงวรรณยุกต์ตรี [  ] สระเป็นสระนาสิก เพราะอิทธิพลของพยัญชนะนาสิกในภาษาไทย ซึ่งมักจะ
ท าให้สระที่ประสมอยู่มีเสียงขึ้นจมูกเป็นสระนาสิกด้วย ต่อไปนักภาษาศาสตร์จะสังเกตว่าในการกล่าว
ค าว่า แม้น ในภาษาไทยนั้น การที่จะออกเสียงขึ้นจมูกเป็นสระนาสิกหรือออกเสียงไม่ขึ้นจมูกเป็นสระ
ไม่นาสิก ก็ไม่ท าให้เกิดค าที่มีความหมายแตกต่างกันไปแต่อย่างใด ในภาษาไทยการออกเสียงขึ้นจมูก
หรือไม่ขึ้นจมูกในเสียงเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรพิเศษ นักภาษาศาสตร์ผู้นั้นก็ไม่จ าเป็นต้องแสดง
ลักษณะนาสิกที่สระอีกต่อไป การบันทึกเสียงก็จะกระท าอย่างหยาบขึ้น คือ บันทึกว่า [] แทน 
[] เป็นต้น  
 
สรุป 
 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าในการออกเสียงแต่ละเสียงนั้นจ าเป็นต้องเข้าใจทั้ง
อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงแต่ละฐานกรณ์และลักษณะการออกเสียงแต่ละเสียงด้วย จึงจะสามารถ
ออกเสียงนั้นๆ ได้ถูกต้อง ดังนั้นนักภาษาศาสตร์จึงให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์เสียงเป็นอย่างมาก 
เพราะเสียงพูดหรือภาษาพูดเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารมากที่สุด นักภาษาศาสตร์จึงคิดตัวอักษร
แทนเสียงที่เรียกว่า สัทอักษร เพ่ือใช้ในการถ่ายถอดเสียงในแต่ละภาษา โดยในภาษาไทยเองก็มี      
สัทอักษรที่ใช้แทนเสียงภาษาไทยเพ่ืออธิบายโครงสร้างของระบบเสียงในภาษาไทย สัทอักษรเหล่านี้
ช่วยให้เราเข้าใจการออกเสียงของแต่ละภาษาและวิเคราะห์ภาษานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
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บทท่ี 3  
 

ระบบเสียงภาษาไทย 
 

 สัทวิทยาหรือระบบเสียง (phonology) เป็นแขนงวิชาที่ศึกษาหน้าที่ของเสียงพูด       
ในระบบเสียงของภาษาหนึ่งๆ เพื่อดูว่าภาษามีการจัดเสียงเข้าเป็นระบบอย่างไร ผู้พูดภาษาจึงสามารถ
น าไปใช้สื่อความกันได้ ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงหน่วยเสียงที่ส าคัญในภาษาไทยซ่ึงมี 3 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ โดยหน่วยเสียงทั้งสามจะท า
หน้าที่เรียงประกอบกันเข้าเป็นค าที่ใช้ในภาษาไทย 

 

ความหมายของหน่วยเสียง 
 

 ในการศึกษาเรื่องเสียง มีค าศัพท์เฉพาะที่ควรเข้าใจซึ่งนักภาษาศาสตร์ได้บัญญัติใช้เรียก
คือ ค าว่า หน่วยเสียง และ หน่วยเสียงย่อย พรทิพา ทองสว่าง (2558: 68) ได้ให้นิยามค าท้ังสองไว้ว่า 
 

 หน่วยเสียง (phoneme) หมายถึง หน่วยที่เล็กท่ีสุดในภาษา ได้แก่ เสียงส าคัญๆ แต่ละ
เสียงที่ท าหน้าที่ให้ความหมายของค า และท าให้ค าแต่ละค านั้นมีความหมายแตกต่างกับค าอ่ืน 
สัญลักษณ์แทนหน่วยเสียงให้เขียนอยู่ระหว่างเส้นเอน   
 

 หน่วยเสียงย่อย (allophone) หมายถึง เสียงแปรต่างๆ ของหน่วยเสียงเดียวกัน ไม่ได้
แยกความหมายของค า เราจึงถือว่า เสียงแปรเหล่านี้ไม่มีหน้าที่ส าคัญในระบบเสียงของภาษา 
 

 หน่วยเสียงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

         1. หน่วยเสียงหลัก (segmental phoneme) เป็นหน่วยเสียงที่มีลักษณะเด่น
เฉพาะตัว สามารถปรากฏได้ตามล าพัง คือ แยกออกจากหน่วยอ่ืนๆ ได้โดยเด็ดขาด ได้แก่ เสียง
พยัญชนะและเสียงสระ  
 

         2. หน่วยเสียงพิเศษ (supra-segmental phoneme) เป็นหน่วยเสียงที่ท าหน้าที่
เป็นส่วนประกอบของหน่วยเสียงอ่ืน เพราะไม่สามารถแยกเปล่งเสียงได้โดยล าพัง ได้แก่ เสียง
วรรณยุกต์ การลงน้ าหนัก และท านองเสียง เป็นต้น  
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หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 

 ในการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยนั้นจ าเป็นต้องทราบอวัยวะส่วนต่างๆที่ใช้ในการออก
เสียง รวมถึงลักษณะการออกเสียงพยัญชนะนั้นๆ ของภาษาไทย ซึ่งในบทที่แล้วได้อธิบายเกี่ยวกับ
อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงและลักษณะการออกเสียงไปแล้ว ในบทนี้จะอธิบายเสียงพยัญชนะแต่ละ
เสียง หน้าที่ของพยัญชนะ รวมทั้งสัทอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะนั้นๆ ในภาษาไทย  
 

 1. สัทอักษรไทย  

     หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมด 21 หน่วยเสียง และมีสัทอักษรส าหรับ
เขียนแทน รวมทั้งลักษณะการออกเสียงแต่ละเสียง ดังตารางต่อไปนี้ 

 

สัทอักษรแทน
เสียงพยัญชนะ

ภาษาไทย 

 

พยัญชนะไทย 

 

ลักษณะการออกเสียง 

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

ป 

ต  ฏ 

จ  จร 
ก 

อ 

พ  ภ  ผ 

ท  ธ  ถ  ฑ  ฒ  ฐ 

ฉ  ช  ฌ 

ข  ค  ฆ 

บ 

ด  ฎ 

เสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม เกิดท่ีริมฝีปาก 

เสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม เกิดท่ีปุ่มเหงือก 

เสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม เกิดท่ีเพดานแข็ง 
เสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม เกิดท่ีเพดานอ่อน 

เสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง ไม่มีลม เกิดท่ีช่องระหว่างเส้นเสียง 
เสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม เกิดที่ริมฝีปาก 

เสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม เกิดที่หลังฟัน 

เสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม เกิดที่เพดานแข็ง 
เสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง มีลม เกิดท่ีเพดานอ่อน 

เสียงพยัญชนะระเบิด ก้อง ไม่มีลม เกิดท่ีริมฝีปาก 

เสียงพยัญชนะระเบิด ก้อง ไม่มีลม เกิดท่ีปุ่มเหงือก 

//
/n/

// 

ม  หม 

น ณ หน 

ง หง 

เสียงพยัญชนะนาสิก ก้อง เกิดท่ีริมฝีปาก 

เสียงพยัญชนะนาสิก ก้อง เกิดท่ีหลังฟัน 

เสียงพยัญชนะนาสิก ก้อง เกิดท่ีเพดานอ่อน 

// ล  ฬ  หล เสียงพยัญชนะข้างลิ้น ก้อง เกิดท่ีปุ่มเหงือก 

// ร  หร เสียงพยัญชนะรัว ก้อง เกิดท่ีปุ่มเหงือก 
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สัทอักษรแทน
เสียงพยัญชนะ

ภาษาไทย 

 

พยัญชนะไทย 

 

ลักษณะการออกเสียง 

/s/

// 
ซ  ส  ศ  ษ  ทร 

ห ฮ 

เสียงพยัญชนะเสียดแทรก ไม่ก้อง เกิดท่ีหลังฟัน  
เสียงพยัญชนะเสียดแทรก ไม่ก้อง เกิดท่ีช่องระหว่างเส้นเสียง 

// ฟ  ฝ เสียงพยัญชนะเสียดแทรก ไม่ก้อง เกิดท่ีฟันบนและริมฝีปากล่าง  

//

// 
ว  หว 

ย  ญ  หย  หญ อย 

เสียงพยัญชนะครึ่งสระ ก้อง เกิดท่ีริมฝีปากและเพดานอ่อน 

เสียงพยัญชนะครึ่งสระ ก้อง เกิดท่ีเพดานแข็ง 

 

ตารางที่ 3.1 แสดงลักษณะการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย 

 

 2. หน้าที่ของหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 

    วิธีหาหน่วยเสียงในภาษาใดภาษาหนึ่งท าได้โดยใช้ “คู่เทียบเสียง” (minimal pair) 

ซึ่งหมายถึง วิธีหาหน่วยเสียงโดยหาค าอย่างน้อย 2 ค า ซึ่งมีส่วนประกอบแวดล้อมส่วนใหญ่เหมือนกัน 
มีส่วนแตกต่างกันเพียงส่วนเดียว คือ ส่วนที่เราต้องการหา และส่วนที่แตกต่างกันในภาษาท าหน้าที่
ส าคัญ คือ ท าให้ค าคู่นั้นๆ มีความหมายที่ใช้ในภาษาแตกต่างกัน เช่น ค าว่า ลา กับ ตา ค า 2 ค านี้    
มีเสียงสระและวรรณยุกต์เหมือนกัน แต่ต่างกันที่เสียงพยัญชนะต้น คือ // กับ //  ค าทั้งสองจึงถือเป็น   
คู่เทียบเสียง (พรทิพา ทองสว่าง, 2558: 69)  
 

    จากการหาคู่เทียบเสียงพยัญชนะในภาษาไทยพบว่า ภาษาไทยมีหน่วยเสียงพยัญชนะ
ทั้งหมด 21 หน่วยเสียง คือ /                               /  โดยทั้ง 
21 หน่วยเสียง สามารถท าหน้าที่ได้ดังนี้
 

    2.1 เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ คือ สามารถน าหน้าเสียงสระในพยางค์หนึ่งๆ ได้ 
ในต าแหน่งนี้เสียงพยัญชนะในภาษาไทยสามารถเกิดได้หน่วยเดียวหรือสองหน่วย  ดังนี้   (พรทิพา 
ทองสว่าง, 2558: 74-75) 
 

          2.1.1 เกิดได้หน่วยเดียว คือ ท าหน้าที่ เป็นพยัญชนะต้นเดี่ยว หน่วยเสียง
พยัญชนะในภาษาไทยทั้ง 21 หน่วยเสียง สามารถท าหน้าที่ เป็นพยัญชนะต้นเดี่ยวได้ทั้ งสิ้น 

ตัวอย่างเช่น 
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 // /ป/  เช่น ป่า 
 // /ต/  เช่น ตา 
 // /จ/  เช่น จวน 

 // /ก/  เช่น ไก่ 

 // /อ/   เช่น อ้วน 

 // /พ  ภ  ผ/  เช่น พัด, ภัทร, ผี 
 // /ท  ธ  ถ  ฑ  ฒ  ฐ/ เช่น  ท า ธง ถุง มณฑล เฒา่ ฐาน 

 // /ฉ  ช  ฌ/  เช่น เฉียด ช้าง ฌาน 

 // /ข  ค  ฆ/  เช่น ข้าว คน  ฆ่า 
 // /บ/  เช่น บุญ 

 // /ด  ฎ/  เช่น เดือน ฎีกา 
 // /ม/  เช่น แมว 

 // /น  ณ/  เช่น น้ า เณร 
 // /ง/  เช่น เงิน 

 // /ล  ฬ/  เช่น ลิง จุฬา 
 // /ร/  เช่น  รอ้ย 

 // /ฟ  ฝ/  เช่น  ฟัน ฝา 
 // /ซ  ส  ศ  ษ/ เช่น โซ่ เสือ ศิษย์ จักษุ  
 // /ห  ฮ/  เช่น หาย เฮง 
 // /ว/  เช่น วัน 

 // /ย  ญ/  เช่น ยาม ญาติ 
 

         2.1.2 เกิดได้สองหน่วย คือ ท าหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นควบ มีทั้งหมด 11 หน่วย
เสียง ซึ่งจัดเป็นพยัญชนะควบแท้ คือ /       / จะ
สังเกตได้ว่าหน่วยเสียงที่เกิดในต าแหน่งแรกจะต้องเป็นเสียงไม่ก้องเท่านั้น คือ  /  / 
ส่วนหน่วยเสียงที่เกิดในต าแหน่งที่ 2 ในภาษาไทยได้มี 3 หน่วยเสียง คือ // ได้แก่ 
 

  /ปร-/   เช่น ปรับปรุง 
    /ปล-/  เช่น เปลี่ยนแปลง 
  /พร-/  เช่น พรวดพราด 

   /พล-, ผล-/  เช่น พลับพลึง   ผลีผลาม 
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      /ตร-/  เช่น ตรวจตรา 
  /กร-/  เช่น กราบกราน 

     /กล-/  เช่น กลับกลอก 

  /กว-/  เช่น กวัดแกว่ง  
  /คร-, ขร/  เช่น ครอบครวั   ขรุขระ 

  /คล-, ขล-/   เช่น คลาดเคลื่อน   ขลาดเขลา 

  /คว-, ขว-/  เช่น เคว้งคว้าง   ขวนขวาย 
 

     2.2 เป็นพยัญชนะสะกดของพยางค์  คือ เกิดตามเสียงสระในพยางค์หนึ่ งๆ          
ในต าแหน่งนี้เสียงพยัญชนะในภาษาไทยสามารถเกิดได้ 9 หน่วยเสียง คือ /             

/ เทียบได้กับมาตราตัวสะกด 8 มาตรา และเพ่ิมเติ่มอีก 1 หน่วยเสียงได้แก่ 
 

  แม่กบ   เช่น ทราบ 

  แม่กด   เช่น ขาด 

   แม่กก  เช่น รกั 

  แม่กม   เช่น   กล่อม 

  แม่กน    เช่น บ้าน 

  แม่กง    เช่น โยง 

  แม่เกย  เช่น เลย 

  แม่เกอว   เช่น สาว
       เช่น จะ
 

            หน่วยเสียงพยัญชนะสะกดที่เพ่ิมเติมมาจากมาตราตัวสะกด 8 มาตราคือ    
หน่วยเสียงดังกล่าวเมื่อท าหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น คือ เสียง /อ/ แต่หากท าหน้าที่เป็นพยัญชนะ
ตัวสะกด หน่วยเสียงดังกล่าวเรียกว่า เสียงหยุดในคอ (Glottal Stop) ใช้ในกรณีที่พยางค์นั้นประสม
ด้วยสระเสียงสั้นและไม่มีตัวสะกดเท่านั้น เนื่องจากพยางค์ดังกล่าวเมื่อออกเสียงแบบชัดถ้อยชัดค า   
จะมีเสียงหยุดในล าคอ ซึ่งในทางภาษาศาสตร์ถือว่าเป็นเสียงตัวสะกดเสียงหนึ่ง จึงจัดให้   เป็น
หน่วยเสียงพยัญชนะสะกดเสียงที่ 9 ในภาษาไทย เช่น  
 

  จะ  
  โต๊ะ  
  เละ  
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หน่วยเสียงสระในภาษาไทย 
 

 1. ลักษณะของเสียงสระ 

     เสียงสระจัดเป็นเสียงก้อง ดังนั้นเมื่อเปล่งเสีย งดังกล่าว ลมจะผ่านออกมาได้
โดยสะดวก ลักษณะของปากจึงต้องเป็นโพรง การเปล่งเสียงสระแต่ละเสียงจึงเกิดจากการแต่งรูปปาก
ให้มีลักษณะต่างๆ กันไป ราตรี ธันวารชร (2541: 38 ) ได้กล่าวถึงลักษณะการออกเสียงของเสียงสระ
ไว้ ดังนี้ 
 

     1.1 ลักษณะของริมฝีปาก ในการเปล่งเสียงสระริมฝีปากอาจห่อกลม (rounded) 

หรือเหยียดออก (unrounded) การห่อหรือไม่ห่อริมฝีปากจึงส่งผลให้เกิดเสียงสระที่ต่างกัน 
 

     1.2 ส่วนของลิ้น  ลิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลิ้นส่วนหน้า หรือลิ้นส่วนหลัง จะยกขึ้น
ใกล้หรือไกลเพดานในขณะเปล่งเสียงสระ จะท าให้เกิดเสียงสระที่แตกต่างกัน เราจึงเรียกเสียงสระตาม
ส่วนของลิ้นที่ยกขึ้น กล่าวคือ 
 

          1.2.1 สระหน้า ใช้ลิ้นส่วนหน้ากับเพดานแข็ง 
          1.2.2 สระกลาง ใช้ลิ้นส่วนหลังที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนต่อระหว่างเพดานแข็งกับ
เพดานอ่อน 

          1.2.3 สระหลัง ใช้ลิ้นส่วนหลังกับเพดานอ่อน  
 

     1.3 ระดับของลิ้น ในการออกเสียงสระ ระดับความสูงต่ าของลิ้นที่ยกใกล้เพดานมี
ส่วนส าคัญท าให้เกิดเสียงสระที่แตกต่างกัน  เสียงสระในภาษาไทยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูง  กลางสูง 
กลางต่ า ต่ า แต่บางต าราอาจแบ่งเพียง 3 ระดับ คือ สูง กลาง ต่ า ดังนั้นจึงมีการเรียกเสียงสระตาม
ระดับของลิ้นคือ สระสูง สระกลาง และสระต่ า 
 

 2. ลักษณะของหน่วยเสียงสระภาษาไทย 
 

    หน่วยเสียงสระในภาษาไทยมีทั้งหมด 21 หน่วย โดยแบ่งเป็นหน่วยเสียงสระเดี่ยว 18 
หน่วย และหน่วยเสียงสระประสม 3 หน่วย หน่วยเสียงสระทั้ง 21 หน่วยนี้ท าหน้าที่เป็นแกนของ
พยางค์ซึ่งท าให้เสียงอ่ืนๆ ในพยางค์นั้นสามารถได้ยินได้ หน่วยเสียงสระทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะดังนี้  
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    2.1 ลักษณะของหน่วยเสียงสระเดี่ยว หน่วยเสียงสระเดี่ยวมีทั้งหมด 18 หน่วยเสียง 
แบ่งเป็นสระสั้น 9 หน่วย และสระยาว 9 หน่วย ดังตารางข้างล่างนี้ 
 

ลักษณะริมฝีปาก ริมฝีปากรี                                   ริมฝีปากห่อ 

                ส่วนของลิ้น 

ระดับลิ้น 

  หน้า             หลังค่อนไปกลาง             หลัง 

สูง 
กลางสูง 
กลางต่ า 
ต่ า 

                        

                    
 

 

ตารางที่ 3.2 แสดงหน่วยเสียงสระในภาษาไทย 

ที่มา (กาญจนา นาคสกุล, 2551: 74) 
 

    นักภาษาศาสตร์ได้แบ่งระดับลิ้นออกเป็น 4 ระดับ คือ สูง กลางสูง กลางต่ า และต่ า 
แต่นักภาษาศาตร์บางท่านอาจแบ่งเพียง 3 ระดับ คือ สูง กลาง และต่ า เนื่องจากเสียงสระ  //ซึ่ง
เป็นสระต่ ามีต าแหน่งที่เกิดห่างจากสระหน้ามากแต่ต่ ากว่าสระกลางต่ าคือ // และ  //  เพียง
เล็กน้อย จึงจัดให้เสียงสระ  //  และ  //  เป็นสระต่ ารวมกับ // จากตารางข้างต้น
สามารถอธิบายลักษณะของหน่วยเสียงสระเดี่ยวได้ดังนี้ 
 

สัทอักษรแทนเสียงสระ
ภาษาไทย 

เสียงสระ
ภาษาไทย 

ลักษณะของหน่วยเสียงสระเดี่ยว 

//

// 

    //

 // 

 // 

// 
       // 

  // 

    //

// 

 

 

เ- ะ 

เ –  
แ-ะ 

แ - 
 

 

เ-อะ 

เ-อ 

สระหน้า สูง เสียงสั้น ริมฝีปากรี 
สระหน้า สูง เสียงยาว ริมฝีปากรี 
สระหน้า กลางสูง เสียงสั้น ริมฝีปากรี 
สระหน้า กลางสูง เสียงยาว ริมฝีปากรี 
สระหน้า กลางต่ า เสียงสั้น ริมฝีปากรี 
สระหน้า กลางต่ า เสียงยาว ริมฝีปากร ี
สระหลังค่อนไปกลาง สูง สั้เสียงน ริมฝีปากรี 
สระหลังค่อนไปกลาง สูง เสียงยาว ริมฝีปากรี 
สระหลังค่อนไปกลาง กลางสูง เสียงสั้น ริมฝีปากรี 
สระหลังค่อนไปกลาง กลางสูง เสียงยาว ริมฝีปากรี 
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สัทอักษรแทนเสียงสระ
ภาษาไทย 

เสียงสระ
ภาษาไทย 

ลักษณะของหน่วยเสียงสระเดี่ยว 

    //

// 

    //

// 

   //

// 

    //

// 

-ะ 

-า 
- ุ 

- ู 

โ-ะ 

โ- 
เ-าะ 

-อ 

สระกลาง ต่ า เสียงสั้น ริมฝีปากไม่ห่อ 

สระกลาง ต่ า เสียงยาว ริมฝีปากไม่ห่อ 

สระหลัง สูง เสียงสั้น ริมฝีปากห่อ 

สระหลัง สูง เสียงยาว ริมฝีปากห่อ 

สระหลัง กลางสูง เสียงสั้น ริมฝีปากห่อ 

สระหลัง กลางสูง เสียงยาว ริมฝีปากห่อ 

สระหลัง กลางต่ า เสียงสั้น ริมฝีปากห่อ 

สระหลัง กลางต่ า เสียงยาว ริมฝีปากห่อ 

 

ตารางที่ 3.3 แสดงลักษณะของหน่วยเสียงสระเด่ียว 

 

    2.2 ลักษณะของหน่วยเสียงสระประสม หน่วยเสียงสระประสมในภาษาไทยมี 3 
หน่วยคือ   
 

สัทอักษรแทนเสียงสระ
ภาษาไทย 

เสียงสระ
ภาษาไทย 

ลักษณะของหน่วยเสียงสระประสม 

// 


// 


// 

เ - ย 

 

เ - อ 

 

-ว 

สระหน้า สูง ริมฝีปากรี และลงท้ายด้วยสระ
กลาง ต่ า 
สระหลัง สูง ริมฝีปากรี และลงท้ายด้วยสระ
กลาง ต่ า 
สระหลัง สูง ริมฝีปากห่อ และลงท้ายด้วยสระ
กลาง ต่ า 

   

ตารางที่ 3.4 แสดงลักษณะของหน่วยเสียงสระประสม 

 

จากตารางจะเห็นว่า การที่สระประสมในภาษาไทยมีเพียง 3 หน่วยนั้น เนื่องจากสระ
ประสมทั้ง 3 เสียงไม่มีคู่เทียบเสียงระหว่างหน่วยเสียงสระสั้นกับหน่วยเสียงสระยาว  หมายความว่า 
หากไม่นับค าเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เพียะ ผัวะ หรือค ายืมจากภาษาจีน เช่น ขนมเปี๊ยะ รองเท้า
เกี๊ยะ จะพบว่า ไม่มีค าที่ใช้สระประสมเสียงสั้นในภาษาไทยเลย พบเพียงค าที่ใช้สระประสมเสียงยาว
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ดังนั้น สระสั้นและสระยาวจึงต่างเป็นเสียงย่อยของสระหน่วยเดียวกันหรืออาจบอกได้ว่าสระประสม
แต่ละหน่วยมีเสียงย่อยอย่างน้อยหน่วยละ 2 เสียง ดังนี้ 

 

หน่วยเสียงสระประสม // มีเสียงย่อยสั้น   //
     มีเสียงย่อยยาว  // 

หน่วยเสียงสระประสม // มีเสียงย่อยสั้น//
     มีเสียงย่อยยาว  // 

หน่วยเสียงสระประสม // มีเสียงย่อยสั้น//
     มีเสียงย่อยยาว  //


    กาญจนา นาคสกุล (2551: 75) ได้อธิบายเกี่ยวกับสระประสมเพ่ิมเติมว่า สระประสม
ทั้ง 3 หน่วยเสียงมีลักษณะเป็นเสียงสระประสมเสียงตก (falling diphthongs) ซึ่งเกิดจากสระสูง 
/ / ประสมกับสระต่ า // แต่อาจมีนักสัทศาสตร์หลายท่านพิจารณาว่าเสียงประสมใน
ภาษาไทยมีอีกหลายเสียง เช่น 
 

  ใจ  //       ลาย  //  
  เขา  //    ราว  // 
  เร็ว  //  เลว  //  
  แป้ว  //     แล้ว  //
  ต่อย  //      ดอย  // 
         หิว//         คุย  //         โบย  //  

 

    ถ้าพิจารณาเสียงสระประสมในค าเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นเสียงสระประสมเสียงขึ้น 
(rising diphthongs) ซ่ึงเกิดจากสระที่ต่ ากว่าประสมกับสระสูง ซึ่งมักจะเป็นเสียงสระ //และ // 
เสียงสระประสมพวกนี้แม้ว่าจะมีลักษณะทางสัทศาสตร์เป็นเสียงสระ แต่เมื่อพิจารณาศึกษาหน้าที่ของ
เสียงในภาษาไทยแล้วจะเห็นว่าควรจัดสระประสมพวกนี้เป็นสระเดี่ยวที่มีตัวสะกด เพราะสระประสม 
3 หน่วย ของภาษาไทยสามารถมีตัวสะกดได้ทุกหน่วย เช่น เรียน // เรือน // รวน // 
แต่สระประสมเสียงขึ้นเหล่านี้ไม่สามารถจะมีเสียงตัวสะกดตามหลังสระได้เลย ดังนั้นเสียงสระ //
และ // ซึ่งปิดท้ายพยางค์เหล่านี้จึงควรจัดเป็นเสียงพยัญชนะ //และ // ซึ่งเป็นพยัญชนะครึ่งสระ
หรืออัฒสระ ดังนี้
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  ใจ  //       ลาย  //   
  เขา  //    ราว  // 
  เร็ว  //  เลว  //  
  แป้ว  //     แล้ว  // 
  ต่อย  //      ดอย  //  
   หิว//       คุย  //               โบย  //  


หน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 
 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 1100) ได้ให้ความหมายของ 
“วรรณยุกต์” ว่าหมายถึง ระดับเสียงสูงต่ าของค าในภาษาไทยมี 5 เสียงคือ เสียงสามัญ เสียงเอก 
เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา พยางค์ในประโยคท่ัวๆ ไปจะประกอบไปด้วยเสียงพยัญชนะและสระ 
สระเป็นเสียงก้อง จึงเป็นเสียงที่ช่วยให้เกิดระดับเสียงสูงต่ าได้ โดยอนุโลมว่าระดับเสียงสูงต่ าของสระ
ในพยางค์หนึ่งๆ นั้น นับว่าเป็นระดับเสียงสูงต่ าของพยางค์นั้นๆ ด้วย เพราะเมื่อเสียงสระซึ่งเป็น
แกนกลางของพยางค์มีระดับเสียงใด เสียงอ่ืนๆ ในพยางค์นั้นก็ย่อมมีระดับเสียงนั้นๆ ตามไปด้วย 
ระดับเสียงสูงต่ าในภาษาไทยได้แก่ เสียงวรรณยุกต์นั่นเอง โดยมีหน้าที่ท าให้เกิดค าขึ้นใช้ในภาษาเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งถือเป็นวิธีการสร้างค าอย่างหนึ่ง กาญจนา นาคสกุล (2551 : 166-170) ได้แบ่งเสียง
วรรณยุกต์ในภาษาไทยออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ


 1. กลุ่มวรรณยุกต์ระดับ เป็นเสียงซึ่งมีระดับความถี่ของเสียงค่อนข้างคงที่ตลอดพยางค์
ในการออกเสียงนั้น วรรณยุกต์ระดับในภาษาไทยมี 3 หน่วยด้วยกันคือ


     1.1 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ระดับต่ า คือ เสียงวรรณยุกต์เอก หรือ  /   / วรรณยุกต์นี้
จะมีต้นเสียงกลางๆ ประมาณ 120 Hz แล้วจะลดต่ าลงมาถึง ประมาณ 100 Hz อย่างรวดเร็ว แล้วคง
อยู่ในระดับนี้ วรรณยุกต์ระดับต่ าจะปรากฏในพยางค์ได้ทุกแบบ เช่น  
 

   ส่วน  
   ปัด  
   จ่า  
 

    1.2 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ระดับกลาง คือ เสียงวรรณยุกต์สามัญวรรณยุกต์นี้มีระดับ
เสียงกลางๆ ประมาณ 120 Hz และจะคงอยู่ระดับนั้นจนกระทั่งปลายๆ พยางค์จึงลดต่ าลงมาเกือบ
ประมาณ 110 Hz วรรณยุกต์สามัญไม่ปรากฏในพยางค์ที่มีพยัญชนะกักเป็นพยัญชนะท้าย เช่น 
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  จาน  
  ยืม  
  เรียง  
 

    1.3 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ระดับสูง คือ เสียงวรรณยุกต์ตรี หรือ /   / เสียงวรรณยุกต์นี้
มีลักษณะเด่นที่มีระดับเสียงสูง โดยจะค่อยๆ สูงขึ้นทีละน้อยจากต้นพยางค์ประมาณ 125 Hz จนถึง
ประมาณ 135-140 Hz เมื่อสิ้นพยางค์ หรืออาจจะลดต่ าตอนปลายๆ พยางค์ลงมาถึงประมาณ 130 
Hz แล้วแต่ว่าพยางค์นั้นจบลงด้วยเสียงประเภทใด ถ้าเป็นพยางค์ท่ีไม่มีเสียงพยัญชนะท้าย หรือมีเสียง
พยัญชนะท้ายเป็นเสียงนาสิกหรือเป็นเสียงพยัญชนะครึ่งสระ ระดับเสียงตอนปลายพยางค์จะไม่ลด
ต่ าลงมา เช่น 
 

  คั้น  
  รู้  
  ช้าง  
 

 2. กลุ่มวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ เป็นเสียงซึ่งมีระดับความถ่ีของเสียงเปลี่ยนแปลงมาก มี
หน่วยเสียง 2 หน่วย ได้แก่


    2.1 หน่วยเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนตก คือ เสียงวรรณยุกต์โท หรือ  /   /หน่วยเสียงนี้
จะเริ่มต้นที่ระดับความถี่ประมาณ 140 Hz แต่ในราวๆ 1 ใน 4 ของความยาวของช่วงพยางค์ ระดับ
เสียงก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว จนต่ ากว่า 100 Hz ที่ปลายพยางค์หรืออาจจะเปลี่ยนสูงขึ้นกว่าระดับต้น
พยางค์เล็กน้อย ก่อนจะลดระดับเสียงลงอย่างรวดเร็วที่ปลายพยางค์ วรรณยุกต์โทจะไม่ปรากฏใน
พยางค์ท่ีมีสระเสียงสั้นและมีเสียงพยัญชนะสะกดเป็นพยัญชนะกัก เช่น 

 

  ว่า  
  เกลี้ยง  
  นั่น     

 2.2 หน่วยเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนขึ้น คือ เสียงวรรณยุกต์จัตวา หรือ /   /หน่วยเสียง
นี้จะเริ่มต้นที่ระดับความถ่ีประมาณ 110 Hz แล้วมักจะลดลงอีกเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนระดับเสียงขึ้น
อย่างรวดเร็วไปสู่ความถี่ที่สูงถึงประมาณ 140 Hz ที่ปลายพยางค์ วรรณยุกต์จัตวานี้จะไม่ปรากฏใน
พยางค์ท่ีมีเสียงพยัญชนะสะกดเป็นเสียงกักเลย เช่น 
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  ขาว  
  โบ๋  
  สวย  
 

การถ่ายถอดระบบเสียงภาษาไทยด้วยสัทอักษร 
 

 ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า หน่วยเสียงที่ส าคัญในภาษาไทยมี 3 ชนิดคือ หน่วย
เสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งหน่วยเสียงทั้ง 3 หน่วยจะเรียงกันอย่าง
เป็นระบบระเบียบเป็นพยางค์หรือค าที่ใช้ในภาษาไทย ในการถ่ายถอดเสียงต่างๆ ในภาษาไทยเป็น
พยางค์หรือค าด้วยการใช้ตัวสัทอักษรนั้น จึงมีหลักส าคัญที่ผู้เริ่มหัดถ่ายถอดเสียงควรต้องพิจารณา 
ดังนี้  
 

 1. เริ่มถ่ายถอดเสียงจากเสียงพยัญชนะต้น (หรือต้นควบ) + เสียงสระ  + เสียงพยัญชนะ
สะกด (ถ้ามี) + เสียงวรรณยุกต์ เสมอ ตัวอย่างเช่น  
 

  บ้าน / เสียงพยัญชนะต้นคือ เสียง /บ/ 
   เสียงสระอา /
   เสียงพยัญชนะท้าย น (แม่กน) 
   เสียงวรรณยุกต์โท /  / 


  พร้อม เสียงพยัญชนะต้นควบคือ เสียง /พร/  
   เสียงสระออ  
   เสียงพยัญชนะท้าย ม (แม่กม) 
   เสียงวรรณยุกต์ตรี 


 ในภาษาไทยนอกจากจะมีพยัญชนะต้นควบ 11 เสียงดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเรียกว่า 
พยัญชนะควบแท้แล้ว ยังมีพยัญชนะควบอีกชนิดคือ พยัญชนะควบไม่แท้ ซึ่งมักจะออกเสียงเพียงเสียง
เดียว ดังนั้นวิธีพิจารณาคือ ให้ดูว่าพยัญชนะควบไม่แท้ดังกล่าวออกเสียงใด ก็ให้ใช้หน่วยเสียงนั้น ใน
การถ่ายถอดเสียง ตัวอย่างเช่น 
 

  /จร-/  เช่น จริง  / 
  /ทร-/  เช่น ทราบ  
  /สร-/  เช่น สร้อย 
  /ศร-/  เช่น ศรี 
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 นอกจากนี้ อักษรน าที่ในภาษาไทยมีพยัญชนะต้น 2 ตัว แต่เมื่อออกเสียง เราออกเสียง
เพียงเสียงเดียวนั้น เมื่อออกเสียงเป็นพยัญชนะเสียงใด ให้ถ่ายถอดเสียงเป็นพยัญชนะเสียงนั้น 
เนื่องจากตัว ห หรือ อ ที่มาน านั้น ช่วยในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น 
 

  /หม-/  เช่น หมอ 
  /หน-/  เช่น หนา 
  /หล-/  เช่น หลาน 
  /หร-/  เช่น หรีด 
  /หว-/  เช่น แหวน 
  /หย-/  เช่น หยุด 
  /หญ-/  เช่น ใหญ่ 
  /อย-/  เช่น อย่า 
 

 2. สัทอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์จะวางไว้บนสระเสมอ
 3. พิจารณาเสียงของพยางค์หรือค านั้นๆ เป็นหลัก เพราะหากดูจากรูปอาจท าให้เกิด
ความสับสนได้ เนื่องจากในภาษาไทยหน่วยเสียงบางเสียงไม่ได้มีเพียงรูปเดียว หรือรูปบางรูปอาจไม่
ตรงกับเสียงได้ ตัวอย่างเช่น ค าว่า “น้อย” หากถ่ายถอดโดยดูจากรูปจะได้ว่า น้ – อ – ย ซึ่งผิด

หลักการถ่ายถอดเสียง เพราะในภาษาไทยรูป อ สามารถเป็นได้ท้ังเสียงพยัญชนะ อ และเสียงสระ

ออ และค าดังกล่าวมีรูปวรรณยุกต์โท แต่เสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นต้น


 จะเห็นได้ว่า ระบบอักขรวิธีไทยค่อนข้างมีปัญหาและสร้างความสับสนในการถ่ายถอด
เสียงได้ เพราะหากพิจารณาก็จะเห็นว่าพยัญชนะในภาษาไทย มี 44 รูป แต่มีเสียงเพียง 21 เสียง ส่วน
สระในภาษาไทยมี 21 รูป แต่มีเสียงมากถึง 32 เสียง  นอกจากนี้ กาญจนา นาคสกุล (2551: 45-47) 
ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไว้ว่า การใช้ตัวสัทอักษรบันทึกเสียงพูดนั้น อาศัยหลักการ
ว่า ให้ตัวอักษร 1 ตัวแทนเสียงพูดที่เปล่งออกมาเพียง 1 เสียงเท่านั้น เช่น ค าว่า มา เมื่อจะบันทึกค านี้ 
จะต้องมีตัวอักษรแทนเสียง 3 ตัว คือ พยัญชนะ ม สระ -า และเสียงวรรณยุกต์สามัญ  เป็นต้น วิธีนี้
จะช่วยให้ผู้บันทึกวิเคราะห์เสียงที่ได้ยินได้อย่างถูกต้อง ท าให้สามารถบันทึกภาษาพูดอย่างที่ผู้พูดพูด
จริงๆ ได้ใกล้เคียงที่สุด และบันทึกนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเสียง
ของภาษานั้นๆ ส่วนตัวอักษรที่ใช้เขียนตามระบบการเขียนหรืออักขรวิธีของภาษา โดยปกติมักจะใช้
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบเสียงได้ไม่ดี เพราะโดยทั่วไปการเขียนมักจะต้องรักษาระเบียบ
ประเพณีที่สืบต่อกันมา ท าให้ตัวอักษรที่เขียนไปไม่ได้แสดงเสียงพูดหมดทุกเสียง บางครั้งตัวอักษรตัว
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หนึ่งใช้แทนเสียงหลายเสียงท าให้เกิดความสับสน ข้อจ ากัดที่ท าให้ระบบการเขียนของอักขรวิธีไทย
ปัจจุบันใช้วิเคราะห์ระบบเสียงได้ไม่ดี คือ 
 

 1. ตัวพยัญชนะของไทยมีลักษณะผูกพันกับเสียงวรรณยุกต์จึงได้จัดเป็นอักษรสูง อักษร
กลาง อักษรต่ า เมื่อเขียนพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งพยัญชนะตัวนั้นจะมีเสียงวรรณยุกต์ก ากับด้วยเสมอ 
เมื่อประสมกับเสียงสระเสียงที่ปรากฏจะไม่ใช่เสียงพยัญชนะกับเสียงสระเท่านั้น แต่มีเสียงวรรณยุกต์
ติดตามมาด้วย เช่น ค าว่า “คะ” มีเสียงวรรณยุกต์ตรี ส่วนค าว่า “คา” มีเสียงวรรณยุกต์สามัญ ความ
ผูกพันระหว่างรูปพยัญชนะกับเสียงวรรณยุกต์นี้ ท าให้ไม่สามารถใช้ตัวพยัญชนะของไทยบันทึกเสียง
พูดได้อย่างที่ต้องการ 
 

 2. ตัวพยัญชนะไทยหลายตัวแทนเสียงต่างกันในบางแห่งและแทนเสียงเหมือนกันในบาง
แห่ง จะท าให้สับสนกันว่าในที่ท่ีต้องการนั้นออกเสียงเป็นเสียงอะไรกันแน่ เช่น ตัว ฑ ออกเสียงเหมือน 
ด ในบางค า และออกเสียงเหมือน ท ในบางค า เป็นต้น 
 

 3. ในระบบการเขียนของภาษาไทย มีตัวพยัญชนะบางตัว ซึ่งไม่ออกเสียง แต่ต้องเขียนไว้
เพ่ือแสดงรากศัพท์ของค า เช่น ในค าว่า “จริง” หรือ “ศรี” นั้น ตัว ร ไม่ออกเสียง หรือตัวการันต์
ทั้งหลายก็ไม่ออกเสียง หรือตัวพยัญชนะบางตัวในค าบางค าก็ไม่ออกเสียง เช่น พราหมณ์ ปรารถนา 
เป็นต้น 
 

 4. ตัวพยัญชนะเรียงกัน 2 ตัว ในภาษาไทยบางครั้งก็ออกเสียงเป็นเสียงอ่ืน เช่น ตัว ทร 
ในค าว่า “ทราบ” “โทรม” ออกเสียงเป็นเสียง ซ แต่ในบางค า เช่น นิทรา จันทรา ออกเสียงเป็น ทร     
เป็นต้น หรือตัวอักษร ผล บางครั้งออกเสียงแบบมีสระอะคั่น เช่น ค าว่า “ผลิต” (ผะ-หฺลิด) ในบางค า
ออกเป็นเสียงควบ เช่น ผลัด ผลาญ เป็นต้น  
 

 5. การใช้ตัว ห ช่วยเสียงวรรณยุกต์ในบางค าท าให้เกิดความสับสนกับค าที่ใช้ ห เป็น
พยัญชนะต้นได้ เช่น ค าว่า “แหน” “แหม” เป็นต้น 
 

 6. รูปสระของภาษาไทยหลายรูปไม่ได้แทนเสียงสระตรงๆ บางตัวมีรูปสระประสม แต่
เทียบเสียงสระเดียว เช่น สระ เ-ะ,  แ-ะ,  เ-อะ,  เ-อ เป็นต้น บางตัวเป็นรูปสระตัวเดียวแต่แทนเสียง
สระกับเสียงพยัญชนะ เช่น สระ – ำ,  ใ,  ไ,  เ-า เป็นต้น 
 

 7. รูปวรรณยุกต์ของไทยไม่ได้แสดงเสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูปเสมอไป เพราะการก าหนด
เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของพยางค์ พยัญชนะต้น ความสั้น-ยาวของเสียงสระ 
มาตราตัวสะกด และรูปวรรณยุกต์ด้วย ท าให้วิเคราะห์เสียงได้ยาก  
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 8. อักขรวิธีไทยไม่สามารถแสดงพยางค์บางพยางค์ได้ เช่น พยางค์ซึ่งมีสระเสียงสั้น ไม่มี
พยัญชนะท้าย หรือพยางค์ท่ีพยัญชนะท้ายเป็นเสียงกัก และมีวรรณยุกต์สามัญ เป็นต้น 
 

 ถึงแม้ว่าภาษาไทยจะมีข้อจ ากัดที่ท าให้ระบบการเขียนของอักขรวิธีไทยปัจจุบันใช้
วิเคราะห์ระบบเสียงได้ไม่ดีนัก แต่หากวิเคราะห์ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบก็สามารถวิเคราะห์
เสียงในภาษาไทยที่เรียงต่อกันเป็นพยางค์หรือเป็นค าท่ีเราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  
 

โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย 
 

 พยางค์ หมายถึง เสียงที่เปล่งติดต่อกันออกมาในการพูดของคนเรา จะมีบางเสียงที่ดัง
เด่น (prominent) กว่าเสียงอ่ืนที่อยู่ข้างเคียง ในการพูดค าหนึ่ง วรรคหนึ่ง หรือประโยคหนึ่งนั้น มี
เสียงที่ดังเด่นกว่าเสียงอ่ืนอยู่เป็นจ านวนเท่าใด ก็จะฟังได้ว่า ค านั้น วรรคนั้น หรือประโยคนั้น มี
พยางค์เท่ากับจ านวนเสียงที่ดังเด่นนั้น (กาญจนา นาคสกุล, 2551: 176) กลุ่มเสียงที่ปรากฏเป็นค า           
มีความหมายในภาษาไทย มีลักษณะแตกต่างกันเป็นหลายแบบ ค าในภาษาไทยจึงจัดตามลักษณะ
พยางค์ได ้(จินดา เฮงสมบูรณ์, 2542: 125-133) ดังนี้ 
 

 1. ค าพยางค์เดียว ส่วนใหญ่ค าในภาษาไทยมักเป็นค าพยางค์เดียว หน่วยเสียงที่
ประกอบกันเข้าเป็นค าพยางค์เดียวจะต้องมีอย่างน้อย 3 หน่วยเสียง และอย่างมากที่สุดก็จะเพ่ิม
หน่วยเสียงพยัญชนะเป็นเสียงควบกับพยัญชนะต้น 1 หน่วยเสียงและเป็นพยัญชนะอีก 1 หน่วยเสียง 
โดยก าหนดตัวอักษรและตัวเลขแทนดังนี้  
  พ     หรือ    C    แทนหน่วยเสียงพยัญชนะ 1 หน่วย 

  พพ   หรือ    CC  แทนหน่วยเสียงพยัญชนะ 2 หน่วย หรือพยัญชนะควบ 

  ส      หรอื    V   แทนหน่วยเสียงสระสั้น 

  สส    หรือ    VV  แทนหน่วยเสียงสระยาวหรือหน่วยเสียงสระประสม 

  น     หรือ    N   แทนหน่วยเสียงพยัญชนะสะกดที่เป็นพยัญชนะนาสิก
และพยัญชนะก่ึงสระ 

  ก      หรือ     S   แทนหน่วยเสียงพยัญชนะสะกดท่ีเป็นพยัญชนะกัก 

  ว      หรือ     T   แทนหน่วยเสียงวรรณยุกต์
          0  แทนหน่วยเสียงวรรณยุกต์สามัญ
          1  แทนหน่วยเสียงวรรณยุกต์เอก
          2  แทนหน่วยเสียงวรรณยุกต์โท
          3  แทนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตรี
          4  แทนหน่วยเสียงวรรณยุกต์จัตวา 
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 ดังนั้นค าพยางค์เดียวในภาษาไทยมีส่วนประกอบดังนี้
     1.1  C(C)VV 0 - 4  ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะต้น (ต้นเดี่ยวหรือต้นควบก็ได้) 
หน่วยเสียงสระ (สระเสียงยาวหรือสระประสมก็ได้) และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้ง 5 เสียง เช่น นา 
(CVV 0 ) เกลือ (CCVV0) ตู้ (CVV2) เป็นต้น  
     1.2  C(C)VN 0 - 4  ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะต้น (ต้นเดี่ยวหรือต้นควบก็ได้) 
หน่วยเสียงสระ (สระเสียงสั้น) หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด (พยัญชนะนาสิก) และหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ได้ทั้ง 5 เสียง เช่น กิน (CVN0) พรม (CCVN0) ขม (CVN4) เป็นต้น  

     1.3  C(C)VS 1, 3  ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะต้น (ต้นเดี่ยวหรือต้นควบก็ได้ ) 
หน่วยเสียงสระ (สระเสียงสั้น) หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด (พยัญชนะกัก) และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
(เสียงเอกหรือเสียงตรีก็ได้) เช่น เห็ด (CVS1) พลิก (CCVS3) เป็นต้น 

     1.4  C(C)VVN 0 – 4 ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะต้น (ต้นเดี่ยวหรือต้นควบก็
ได้) หน่วยเสียงสระ (สระเสียงยาวหรือสระประสมก็ได้) หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด (พยัญชนะนาสิก) 
และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้ง 5 เสียง เช่น เปลี่ยน (CCVVN1) บ้าน (CVVN2) เป็นต้น 

     1.5  C(C)VVS 1, 2 ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะต้น (ต้นเดี่ยวหรือต้นควบก็ได้) 
หน่วยเสียงสระ (สระเสียงยาวหรือสระประสมก็ได้) หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด (พยัญชนะกัก) และ
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ (เสียงเอกหรือเสียงโทก็ได้) เช่น วาด (CVVS2) เปียก (CVVS1) เป็นต้น 
 

 2. ค าสองพยางค์ ค าซึ่งจัดว่าเป็นค า 2 พยางค์ในภาษาไทยมีลักษณะแตกต่างกันเป็น   
2 แบบ ได้แก่
 

     2.1 ค าสองพยางค์แท้ เป็นค าสองพยางค์ที่มีส่วนประกอบของพยางค์ทั้งสองไม่
เท่ากัน การเปล่งเสียงก็จะลงน้ าหนักของพยางค์ท้ังสองไม่เท่ากันด้วย สามารถเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
 

   C(r)v0 – C(C)V(V)C0 – 4 

 

 จากสูตรข้างบนสามารถอธิบายได้คือ พยางค์แรกของค าสองพยางค์แท้จะ
ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะต้น ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะเดียวหรือหน่วยเสียง
พยัญชนะควบก็ได้ ถ้าเป็นเสียงควบพยัญชนะในต าแหน่งที่สองก็จะเป็นพยัญชนะเสียงกระทบหรือรัว
เท่านั้น สระของพยางค์นี้เป็นสระเสียงสั้น โดยปกติจะไม่มีเสียงพยัญชนะสะกดและเสียงวรรณยุกต์  
จะเป็นเสียงสามัญ พยางค์นี้จะไม่ลงน้ าหนัก ส่วนพยางค์ที่สองของค าสองพยางค์แท้ จะมีลักษณะ
เดียวกับค าพยางค์เดียวแบบใดแบบหนึ่ง พยางค์ที่สองนี้จะลงน้ าหนักมากกว่าพยางค์แรก เช่น กะพง 
(Cv0 – CVN0)   กระจาด (Crv0 – CVVS1) เป็นต้น
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     2.2 ค าสองพยางค์เทียม เป็นค าสองพยางค์ที่เกิดจากการรวมค าพยางค์เดียว 2 ค า
เข้าด้วยกันนั่นเอง เช่น บูชา (CVV0 – CVV0) สั่งสอน (CVN1 – CVVN4) เป็นต้น 

 

 3. ค าหลายพยางค์ มักจะเป็นค าประสมหรือค าที่ยืมมาจากภาษาอ่ืน เมื่อวิเคราะห์
ส่วนประกอบของค าหลายพยางค์แล้วจะพบว่า การออกเสียงค าหลายพยางค์มีลักษณะแตกต่างกัน
ตามลักษณะของจังหวะและการลงน้ าหนักของพยางค์เป็น 2 แบบคือ
 

     3.1 ค ามีพยางค์แน่นอน มีลักษณะเช่นเดียวกับค าพยางค์เดียวหรือค า 2 พยางค์เรียง
ต่อกัน เช่น หินเหล็กไฟ (CVN4 – CVS1 – CVN0) เป็นต้น
     3.2 ค าบ่งพยางค์แน่นอนไม่ได้ มักจะเป็นค าที่มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤต 
ส่วนใหญ่มักเป็นค าสมาสซึ่งมีเสียงลหุหรือค าที่ประสมสระเสียงสั้นเรียงต่อกันหลายพยางค์ อีกทั้ง
ขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้พูดที่เลือกออกเสียงตามความสะดวก เช่น ค าว่า  “เพชรเกษม” คนไทยบาง
คนออกเสียงเป็น 3 พยางค์ หรือบางคนก็ออกเป็น 4 พยางค์ ทั้งที่ความเป็นจริงหากออกเสีย งแบบ
ค าสมาสจะออกเสียง 5 พยางค์ เป็นต้น 

 

ลีลาการพูด 


 นันทนา รณเกียรติ (2548: 147) กล่าวว่า ตามปกติมนุษย์จะมีลีลาการพูด (styles of 

speech) แตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะพูดเร็วหรือพูดช้าขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะของแต่ละคน 
หรืออาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ซึ่งลีลาการพูดที่แตกต่างกัน
ออกไปนั้นจะมีผลท าให้ลักษณะเสียงที่เปล่งออกมานั้นแตกต่างกันไปด้วย เราสามารถแบ่งประเภท
ของลีลาการพูดอย่างกว้างๆ ได้เป็น 2 ประเภทคือ


 1. ลีลาการพูดแบบธรรมดา (casual speech) คือ การพูดแบบธรรมดาๆ ตามสบาย
อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ซึ่งลีลาการพูดแบบธรรมดานี้จะมีลักษณะพูดเร็ว ปานกลาง  
ช้า หรือช้ามาก แล้วแต่รายละเอียดของผู้พูด


 2. ลีลาการพูดแบบชัดถ้อยชัดค า (citation form) ลักษณะการพูดแบบนี้จะเป็นการ
พูดแบบช้า ชัด ระมัดระวังตัวที่จะออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิ ธี เป็นการพูดในลักษณะที่เป็น
ทางการ
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 เมื่อใช้ลีลาการพูดแบบชัดถ้อยชัดค าและพูดแบบธรรมดานั้น ลักษณะการออกเสียงจะ
ต่างกันออกไปดังต่อไปนี้
 

 1. พยัญชนะต้นที่ออกเสียงเป็น // เมื่อพูดชัดถ้อยชัดค านั้น ถ้าพูดธรรมดาบางครั้ง
อาจจะออกเสียงเป็น // เช่น ค าว่า “รัก” “เรา” เป็น “ลัก” “เลา” เป็นต้น ส่วนเสียง // ที่ท าหน้าที่
เป็นตัวควบกล้ าก็อาจจะหายไปเมื่อพูดแบบธรรมดา เช่น “กระโปรง” เป็น “กะโปง” อีกประการหนึ่ง
เสียงตัวสะกด // ที่เกิดหลังค าตายสระเดี่ยวเสียงสั้น เช่น ในค าว่า “จะ” มักจะหายไปเมื่อพูดเร็วขึ้น


 2. สระเสียงยาวอาจจะเปลี่ยนเป็นสระเสียงสั้น เมื่อพูดเร็วขึ้น เช่น


  ถ้าหากว่า  //   ---›   // 
  ของเรา //      ---› //


 3. เสียงวรรณยุกต์จะเปลี่ยนไป เช่น เสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนจากเสียงเอกเป็นเสียงสามัญ
เมื่อพูดเร็วขึ้น เช่น
 

  กระท่อนกระแท่น     //   ---›   / /
 

 หรือเสียงวรรณยุกต์ตรีเปลี่ยนเป็นเสียงวรรณยุกต์สามัญ เมื่อพูดเร็วขึ้น เช่น 

 

  นรก //    ---› //
  คะน้า //      ---›    //
 

 จะเห็นได้ว่าลีลาการพูดที่แตกต่างก็ส่งผลให้ลักษณะการออกเสียงแตกต่างกันด้วย ไม่ว่า
จะเป็นเสียงพยัญชนะ เสียงสระหรือเสียงวรรณยุกต์

สรุป 
 

 จะเห็นได้ว่านักภาษาศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องเสียงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก 
“หน่วยเสียง” เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาและถือเป็นหน่วยพ้ืนฐานก่อนที่จะศึกษาภาษาในระดับที่
สูงขึ้นไป นอกจากนี้นักภาษาศาสตร์ยังเห็นว่าภาษาพูดถือเป็นภาษาที่แท้จริง เพราะเป็นภาษาที่ใช้
สื่อสารกันในสถานการณ์จริง ส่วนภาษาเขียนเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่คิดขึ้นใช้แทนภาษาพูดเท่านั้น 
ดังนั้นนักภาษาศาสตร์จึงต้องคิดสัญลักษณ์ขึ้นมาเพ่ือใช้ศึกษาเสียงพูดได้อย่างละเอียดชัดเจน นั่นก็คือ   
“สัทอักษร” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลที่ใช้ศึกษาภาษาแต่ละภาษาทั่วโลก แต่ในที่นี้จะเน้นเฉพาะ
ภาษาไทยเท่านั้น ในภาษาไทยเองก็มีสัทอักษรเพ่ือใช้วิเคราะห์เสียงในภาษาไทยทั้งหน่วยเสียง
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พยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ เมื่อน าแต่ละหน่วยเสียงมาประกอบกันเป็นค าก็
จะสามารถช่วยให้เราวิเคราะห์เสียงแต่ละเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาได้ นอกจากจะท าความเข้าใจเรื่อง
เสียงแล้ว ควรจะท าความเข้าใจเรื่องอวัยวะต่างๆ ที่ใช้ในการออกเสียงด้วย เพื่อให้รู้ขั้นตอนและวิธีการ
ออกเสียงและสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 
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บทท่ี 4  
 

ระบบค ำภำษำไทย 

 

 การศึกษาระบบค าคือ การศึกษาหน่วยทางภาษาในระดับที่สูงกว่าเสียงขึ้นมา ซึ่งอยู่ใน
สาขาวิชา Morphology เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหน่วยค า (morpheme) การประกอบหน่วยค าเข้า
เป็นค า (word) และการแบ่งชนิดของค าตามแนวไวยากรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งชนิดของ
ค าตามแนวไวยากรณ์โครงสร้าง ดังจะอธิบายในบทนี้ต่อไป 

 

ควำมหมำยของค ำและหน่วยค ำ 
 

 ในการศึกษาระบบค าภาษาไทยมีค าที่จะต้องท าความเข้าใจก่อนคือค าว่า “ค า” และ 
“หน่วยค า” ซึ่งมีความหมายดังท่ีนักวิชาการและนักภาษาศาสตร์ให้นิยามดังต่อไปนี้ 
 

 จรัลวิไล จรูญโรจน์ (2548: 103) ได้ให้ความหมายของ ค ำ ว่าหมายถึง หน่วยอิสระที่เล็ก
ที่สุดที่มีความหมาย ดังนั้น หน่วยใดๆ จะเป็นค าได้จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการ คือ 1) อยู่
เป็นอิสระได้ 2) เล็กท่ีสุด แบ่งแยกให้เล็กลงกว่านี้ไม่ได้ และ 3) มีความหมาย 
 

 วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549: 13) ได้กล่าวว่า ค ำ หมายถึง หน่วยที่มีความหมาย
ในภาษา สามารถปรากฏตามล าพังได้  
 

 จินดา เฮงสมบูรณ์ (2543: 141) ได้ให้นิยามของ หน่วยค ำ ว่า หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุด
ในภาษาซึ่งมีความหมายและความหมายของหน่วยค านี้จะคงเดิมเสมอ ไม่ว่าหน่วยค านั้นจะปรากฏอยู่
ที่ใดในประโยค 
 

 จรัลวิไล จรูญโรจน์ (2548: 105) ได้ให้นิยาม หน่วยค ำ ว่าหมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดที่มี
ความหมายจะอยู่เป็นอิสระได้ หรือไม่ก็ได้ 
 

 จากนิยามของค า (word) และหน่วยค า (morpheme) ข้างต้น จะเห็นความแตกต่าง
ระหว่างค าและหน่วยค าคือ หน่วยค าสามารถอยู่เป็นอิสระหรือไม่ก็ได้ ในขณะที่ค าต้องปรากฏเป็น
อิสระเท่านั้น นอกจากนี้  วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549: 14) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า หน่วยในทาง
ภาษาจะเริ่มจากหน่วยค า และหน่วยที่ใหญ่กว่าเรียงล าดับขึ้นไปได้แก่ ค า วลี ประโยค และ    
สัมพันธสาร 
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 หน่วยทำงภำษำ ขนำดของหน่วยทำงภำษำ 

 

 สัมพันธสาร     ใหญ่ 
 ประโยค 

 วลี  
 ค า 
 หน่วยค า     เล็ก 

 

ภำพที่ 4.1 แสดงขนำดของหน่วยทำงภำษำ 
ที่มำ (วัลยำ ช้ำงขวัญยืน และคณะ, 2549: 14) 

 

 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าค ามีขนาดใหญ่กว่าหน่วยค า หน่วยค าอาจมีหลายขนาด บาง
หน่วยค าอาจปรากฏตามล าพังเป็นค าได้ บางหน่วยค าอาจเป็นเพียงส่วนประกอบของค า เกณฑ์ที่จะใช้
พิจารณาว่าค าหรือส่วนของค าจะเป็นหน่วยค าหรือไม่ คือ เราจะแยกหน่วยค าออกเป็นส่วนที่เล็กลงไป
และมีความหมายอีกไม่ได้  
 

ลักษณะของหน่วยค ำ 
 

 วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549: 15-19) ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของหน่วยค าไว้
ดังนี้ 
 1. หน่วยค าเป็นหน่วยที่มีความหมาย ตัวอย่างเช่น 
 

  - เขาดื่มกาแฟเป็นประจ า 
  - กาบินมาเกาะที่หลังคาบ้าน 

  - เขาเทน้ าจากกาลงในแก้ว 

  - อย่ากาคะแนนให้พวกซื้อเสียง 
 

     จากตัวอย่างจะเห็นว่ามีค าว่า “กา” หลายค า ค าว่า กา ในตัวอย่างแรก ไม่จัดเป็น
หน่วยค า เพราะไม่มีความหมาย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของค า ส่วนค าว่า “กา” ในตัวอย่างที่เหลือล้วน
จัดเป็นหน่วยค าทั้งสิ้น เนื่องจากมีความหมายกล่าวคือ “กา” ในตัวอย่างที่ 2 หมายถึง “นกชนิดหนึ่ง” 
“กา” ในตัวอย่างที่  3 หมายถึง “ภาชนะส าหรับต้มน้ า” และ “กา” ในตัวอย่างที่  4 หมายถึง       
“ท าเครื่องหมาย” 
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 2. หน่วยค าเป็นองค์ประกอบย่อยของค า หากวิเคราะห์องค์ประกอบของค าจะได้
องค์ประกอบย่อย ถ้าองค์ประกอบย่อยเป็นหน่วยที่มีความหมายก็เรียกว่า หน่วยค า ค าหนึ่งค าต้องมี
องค์ประกอบเป็นหน่วยค าอย่างน้อย 1 หน่วยเสมอ ส่วนจ านวนสูงสุดของหน่วยค าที่สามารถประกอบ
เข้าเป็นค าค าเดียวในแต่ละภาษามีจ านวนไม่เท่ากัน ในภาษาไทย ค ามีหน่วยค าเป็นองค์ประกอบได้   
1-4 หน่วย ค าที่มีหน่วยค ามากกว่า 5 หน่วย มักเป็นศัพท์ทางวิชาการ ศัพท์บัญญัติ ชื่อเฉพาะหรือ
ราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น 
 

     ค าท่ีมีหน่วยค า 1 หน่วย ตา แมลง กะทัดรัด สังกะสี 
     ค าท่ีมีหน่วยค า 2 หน่วย ตาขาว (ตา-ขาว) แมลงวัน (แมลง-วัน)  

     ค าท่ีมีหน่วยค า 3 หน่วย ทองค าขาว (ทอง-ค า-ขาว) นักการเมือง  
    (นัก-การ-เมือง) 

         ค าท่ีมีหน่วยค า 4 หน่วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั๋ว-สัญญา-ใช้-เงิน) 
     ค าท่ีมีหน่วยค า 5 หน่วย ผู้รับเหมาก่อสร้าง (ผู้-รับ-เหมา-ก่อ-สร้าง) 
     ค าท่ีมีหน่วยค า 6 หน่วย ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท (ใต้ -ฝ่า-ละออง-ธุลี-
    พระ-บาท) 

 

 3. หน่วยค าอาจเป็นเพียงหน่วยเสียงเดียวหรือเป็นพยางค์ก็ได้ ในภาษาไทยหน่วยค ามี
พยางค์อย่างน้อย 1 พยางค์ เช่น น ้ำ แมว ทรำย แต่ในบางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ หน่วยค าอาจมี
เพียงหน่วยเสียงเดียว เช่น boys หน่วยเสียง  หมายถึง ความเป็นพหูพจน์ เป็นต้น 

 4. หน่วยค าอาจมีพยางค์ได้มากกว่า 1 พยางค์ เช่น มรดก มี 3 พยางค์ เป็นต้น 

 5. หน่วยค าอาจมีรูปแปรได้ รูปแปรของหน่วยค า เรียกว่า หน่วยค าย่อย (allomorph) 
แต่ต้องใช้ในความหมายเดียวกัน ตัวอย่างในภาษาไทย เช่น  
 

   วัว --› งัว  
   ควำย --› ฟำย 

   ดิฉัน --› อิฉัน ดิชั น อะฮั น เดี๊ยน ดั๊น  
 

จากลักษณะของหน่วยค าข้างต้น จะเห็นว่า ค าและหน่วยค ามีความแตกต่างกัน หน่วยค าบาง
หน่วยมีขนาดเท่ากับค า แต่บางหน่วยค าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของค าเท่านั้น นอกจากนี้ นักภาษาศาสตร์
ยังได้แบ่งหน่วยค าเป็นประเภทต่างๆ ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
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ประเภทของหน่วยค ำ 
 

 การจ าแนกประเภทของหน่วยค านั้นมีเกณฑ์ที่ใช้จ าแนก 3  เกณฑ์ คือ เกณฑ์ลักษณะที่
หน่วยค าปรากฏ เกณฑ์หน้าที่ของหน่วยค า และเกณฑ์ความหมาย (ดียู ศรีนราวัฒน์ และชลธิชา   
บ ารุงรักษ์ (บก.), 2558: 94) ดังนี้ 
 

 1. จ ำแนกตำมลักษณะท่ีหน่วยค ำปรำกฏ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อยคือ 
 

     1.1 หน่วยค ำอิสระ (free morpheme) คือ หน่วยค าที่สามารถปรากฏตามล าพังได้ 
ไม่ต้องเกาะติดกับหน่วยค าอ่ืน เช่น พ่อ แม่ หัว ไก่ แดง เป็นต้น 

     1.2 หน่วยค ำไม่อิสระ (bound morpheme) คือ หน่วยค าที่ไม่สามารถปรากฏตาม
ล าพังได้ แต่ต้องปรากฏร่วมกับค าอ่ืนเสมอ เช่น นัก- ผู้- ชำว- กำร- -กร –ภาพ เป็นต้น 
 

 2. จ ำแนกตำมหน้ำทีข่องหน่วยค ำ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อยคือ 
 

     2.1 หน่วยค ำแกน (root) คือ หน่วยค าที่ท าหน้าที่หลักของค าและให้ความหมาย
ส าคัญของค าที่เป็นส่วนประกอบ เช่น สอน เร็ว ต้นไม้ เป็นต้น 

     2.2 หน่วยค ำเติม (affix) คือ หน่วยค าที่มาประกอบกับหน่วยค าแกนเพ่ือท าให้เกิดค า
ใหม่ หรือเพ่ือแสดงลักษณะทางไวยากรณ์ของค า แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
 

          2.2.1 หน่วยค าเติมหน้า หรือ อุปสรรค (prefix) คือ หน่วยค าเติมที่ปรากฏอยู่
หน้าหน่วยค าแกน เช่น นักเรียน ผู้หญิง ชำวนำ เป็นต้น 

          2.2.2 หน่วยค าเติมหลัง หรือ ปัจจัย (suffix) คือ หน่วยค าเติมที่ปรากฏอยู่ท้าย
หน่วยค าแกน เช่น พิธีกร เสรีภำพ วัตถนุิยม เป็นต้น 

          2.2.3 หน่วยค าเติมกลาง หรือ อาคม (infix) คือ หน่วยค าเติมที่ปรากฏแทรกอยู่
ภายในหน่วยค าแกน เช่น  
 

ทลาย  แปลว่า  พัง, แตก  
ท าลาย   แปลว่า  ท าให้พัง, ท าให้แตก  
เสร็จ  แปลว่า  แล้ว, จบ 

ส าเร็จ แปลว่า  ท าให้แล้ว ท าให้จบ 
 

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า เราสามารถแยกหน่วยค าที่มีความหมายว่า     
“ท าให้” ออกมาได้ นั่นคือ หน่วยค า “ ำ” ซึ่งเป็นหน่วยค าเติมกลางหน่วยค าแกนว่า ทลาย และ เสร็จ 
นั่นเอง 
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 3. จ ำแนกตำมควำมหมำย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
 

     3.1 หน่วยค ำบอกเนื้อหำ (content morpheme) คือ หน่วยค าที่มีความหมายถึง 
“สิ่ง อาการ การกระท า คุณสมบัติ ลักษณะอาการ” ในภาษาค าโดด เช่น ภาษาไทย หน่วยค าบอก
เนื้อหามักเป็นหน่วยค าแกนอิสระซึ่งมีฐานะเท่ากับค า และจัดอยู่ในหมวดค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ 
และค าวิเศษณ์ ตัวอย่างเช่น คน เกิด ดี ช้ำ เป็นต้น 

     3.2 หน่วยค ำไวยำกรณ์ (grammatical morpheme) คือ หน่วยค าที่บ่งชี้ลักษณะ
หน้าที่แสดงความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ หน่วยค าชนิดนี้มีทั้งที่เป็นหน่วยอิสระ เช่น ค าสรรพนาม    
ค าบุพบท ค าสันธาน เป็นต้น และหน่วยค าคงต่างๆ เช่น ในภาษาอังกฤษมีหน่วยค าพหูพจน์ –s 

หน่วยค าอดีตกาล –ed หน่วยค าเปรียบเทียบ –er –est เป็นต้น 

 

 ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ การวิเคราะห์หน่วยค าชนิดหน่วยค าอิสระ หน่วยค าแกนหรือ
หน่วยค าบอกเนื้อหา มักจะไม่ค่อยพบปัญหามากนัก เพราะเป็นหน่วยค าที่มีความหมายของตัวเอง
ชัดเจน แต่ที่ เป็นปัญหาในการวิเคราะห์มากคือ หน่วยค าไม่อิสระ หน่วยค าเติม และหน่วยค า
ไวยากรณ์ เพราะผู้ศึกษามักจะคิดว่าหน่วยค าดังกล่าวไม่มีความหมาย อาจเพราะไม่เคยเห็นหน่วยค า
นั้นอยู่เดี่ยวๆ แต่จากนิยามของ “หน่วยค า” คือ ต้องเป็นหน่วยที่มีความหมาย ดังนั้นหน่วยค าทั้ง 3 
ประเภทคือ หน่วยค าไม่อิสระ หน่วยค าเติม และหน่วยค าไวยากรณ์จะมีความหมายเมื่อไปประกอบ
กับอีกหน่วยค าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น 

  นัก- หมายถึง ผู้ที่มีความช านาญ ผู้ที่มีอาชีพ หรือมักท าสิ่งนั้นๆ เช่น นักเรียน นักดนตรี 
นักเขียน นักแต่งเพลง นักร้อง เป็นต้น 

 ผู้- หมายถึง คนที่ท ากริยาหรืออาการนั้นๆ เช่น ผู้ป่วย ผู้หญิง ผู้ประสำนงำน เป็นต้น 

 ชาว- หมายถึง คนที่อยู่ในนั้น ประกอบอาชีพนั้น สังกัดสถาบันนั้นหรือเป็นคนชาตินั้น 
เช่น ชำวนำ ชำวไทย ชำวรำชภัฏ เป็นต้น 

 -กร หมายถึง ผู้กระท า เช่น พิธีกร วิทยำกร วิศวกร เป็นต้น 

 -ภาพ หมายถึง ความมี ความเป็น เช่น เสรีภำพ อิสรภำพ เอกภำพ เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าหน่วยค าบางหน่วยเมื่ออยู่ โดดๆ และเมื่อประกอบกับหน่วยอ่ื นจะมี
ความหมายต่างกัน นั่นย่อมหมายความว่าเป็นหน่วยค าคนละชนิดกัน เช่น  
 รูปภาพ  (ภาพ หมายถึง สิ่งที่ปรากฏให้เห็น จัดเป็นหน่วยค าอิสระ) 
 มรณภาพ (-ภาพ หมายถึง ความมีความเป็น จัดเป็นหน่วยค าไม่อิสระ) 
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กำรประกอบค ำในภำษำไทย 
 

 การที่เรามีค าเพ่ือใช้ในภาษาไม่สิ้นสุด ส่วนหนึ่งมาจากการที่เราน าหน่วยค ามาสร้างขึ้นใช้
ในภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยจะมีค าที่เกิดจากการน าหน่วยค ามาประกอบกันค่อนข้างมาก 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548: 72) ได้อธิบายว่าการประกอบค าขึ้น
ใช้ในภาษาไทยมีอยู่ 2 วิธีคือ การรวมหน่วยค าและการซ้ าหน่วยค า ซึ่งแต่ละวิธีมีลักษณะและ
รายละเอียดของการน าหน่วยค ามาประกอบเข้าด้วยกันดังนี้ 
 

 1. กำรรวมหน่วยค ำ หมายถึง การน าหน่วยค าตั้งแต่ 2 หน่วยค าขึ้นไปมาประกอบเข้า
ด้วยกันและปรากฏเป็นค าใหม่ข้ึนใช้ในภาษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

 

     1.1 ค ำผสำน หมายถึง ค าที่สร้างข้ึนด้วยการรวมหน่วยค าอย่างน้อย 2 หน่วยค า โดย
ที่มีหน่วยค าใดหน่วยค าหนึ่งเป็นหน่วยค าไม่อิสระ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อยคือ 
 

           1.1.1 ค าผสานแท้ คือ ค าผสานที่มีหน่วยค าไม่อิสระทั้งหมด เช่น  
 

          หน่วยค ำไม่อิสระ          หน่วยค ำไม่อิสระ 

   นัก-  -เลง  
   ร่า-  -เริง  
   ครื้น-  -เครง  
 

           1.1.2 ค าผสานเทียม คือ ค าผสานที่มีหน่วยค าไม่อิสระประกอบเข้ากับหน่วยค า
อิสระ โดยหน่วยค าไม่อิสระที่น ามาประกอบนั้นอาจจะเป็นชนิดเติมหน้า เติมกลาง หรือเติมหลังก็ได้ 
เช่น  
        หน่วยค ำไม่อิสระ           หน่วยค ำอิสระ  

   สุ-  จริต  
   นัก-  เรียน   
   อนุ-  เคราะห์ 
 

         หน่วยค ำอิสระ         หน่วยค ำไม่อิสระ  

   เกษตร  -กร 
   สังคม  -นิยม 

   เอก  -ภาพ 
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     1.2 ค ำผสม หมายถึง ค าที่เกิดจากการรวมหน่วยค าอิสระกับหน่วยค าอิสระเข้า
ด้วยกัน แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 

           1.2.1 ค าประสม หมายถึง ค าที่เกิดจากการน าหน่วยค าอิสระที่มีความหมาย
ต่างกันอย่างน้อย 2 หน่วยมารวมกัน เกิดเป็นค าใหม่ค าหนึ่งมีความหมายใหม่ เช่น  
 

  ดอกฟ้า หญิงที่สูงศักดิ์ 
  ตีนกา รอยย่นที่ปรากฏที่หางตา มีลักษณะคล้ายตีนของกา 
  รองพ้ืน เครื่องส าอางประเภทหนึ่ง ใช้ทาผิวหน้าก่อนผัดแป้ง 
  มือใหม ่ ยังไม่ช านาญ 

 

          1.2.2 ค าซ้อน หมายถึง ค าที่เกิดจากการน าหน่วยค าอิสระตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป
มาเรียงต่อกันโดยแต่ละค านั้นมีความสัมพันธ์กันในด้านความหมาย ดังต่อไปนี้ 
 

   1.2.2.1 ความหมายเหมือนกัน หมายถึง หน่วยค าอิสระที่น ามาซ้อนกันนั้น
หมายถึงสิ่งเดียวกันหรือเป็นอย่างเดียวกัน เช่น 

    ใหญ่โต ดูแล เร็วไว สูญหำย เลือกสรร  
   

   1.2.2.2 ความหมายคล้ายกัน หมายถึง หน่วยค าอิสระที่น ามาซ้อนกันนั้นมี
ความหมายใกล้เคียงกันหรือเป็นไปในท านองเดียวกัน พอจะจัดเข้าในกลุ่มเดียวกันได้ เช่น  
      อ่อนนุ่ม  ไร่นำ แข้งขำ หน้ำตำ เขตแดน ถ้วยโถโอชำม  
 

   1.2.2.3 ความหมายตรงกันข้าม หมายถึง ค าที่น ามาซ้อนกันนั้นมี
ความหมายเป็นคนละลักษณะหรือคนละฝ่ายกัน เช่น  
   ผิดถูก ชั่วดี เหตุผล สูงต่้ำ ด้ำขำว  
 

 2. กำรซ้ ำหน่วยค ำ หมายถึง การกล่าวซ้ าหน่วยค าอิสระนั้นๆ 2 ครั้ง ค าเกิดใหม่นั้น
เรียกว่า   “ค้ำซ ้ำ” ค าซ้ า หมายถึง ค าที่ประกอบด้วยหน่วยค าอิสระ 2 หน่วยซึ่งเหมือนกันทุก
ประการหรืออีกนัยหนึ่ง การพูดหรือการเขียนค าใดค าหนึ่งอีกครั้งท าให้เกิดค าซ้ า ในภาษาไทยค าทุก
ชนิดสามารถซ้ าได้ แต่ไม่ใช่ค าทุกค าในแต่ละชนิดจะซ้ าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหมายของค าและบริบท 
เช่น  
 

  เด็กๆ สำวๆ ด้ำๆ กล้วยๆ ไปๆมำๆ 
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กำรแบ่งชนิดของค ำตำมแนวไวยำกรณ์ต่ำงๆ 
 

 เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ของค าในเชิงวากยสัมพันธ์นั้น  เราจะเน้นการศึกษา
ความสัมพันธ์ของค าในฐานะที่มีคุณสมบัติลักษณะของไวยากรณ์ ซึ่งท าให้แต่ละค าที่ประกอบกันเป็น
ประโยค มีหน้าที่แตกต่างกันไป เราจึงจัดแบ่งประเภทของค าไว้เป็นหมวดๆ ตามลักษณะหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์ดังกล่าว ซึ่งต าราไวยากรณ์แต่ละเล่มก็มีเกณฑ์ในการแบ่งชนิดของค าแตกต่างกันไป ในที่นี้
ผู้เขียนได้รวบรวมเกณฑ์การแบ่งชนิดของค าตามแนวไวยากรณ์ต่างๆ ไว้ 3 แนว ดังนี้ 
 

 1. หลักภำษำไทย ของ พระยำอุปกิตศิลปสำร 
 

     ไวยากรณ์ดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดจากหนังสือหลักภาษาไทยของ   
พระยาอุปกิตศิลปสารเป็นแนวไวยากรณ์ที่นักเรียนนักศึกษาคุ้นเคยดี เพราะได้ศึกษามาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ไวยากรณ์แนวนี้แบ่งค าออกเป็น 7 ชนิ ด คือ ค านาม ค าสรรพนาม 
ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน โดยใช้เกณฑ์ตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมคือ 
ไวยากรณ์อังกฤษ (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2546: 70) คือ 
 

     1.1 ด้ำนควำมหมำย เช่น ค านาม คือ ค าบอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ หรือค ากริยา คือ   
ค าบอกอาการของคน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น 

     1.2 ด้ำนต ำแหน่งหน้ำที่ เช่น ค าบุพบท คือ ค าส าหรับน าหน้านามและสรรพนาม
หรือค าวิเศษณ์ คือ ค าประกอบค าอ่ืนให้มีความต่างออกไป  
 

 2. โครงสร้ำงภำษำไทย ของ วิจินตน์ ภำณุพงศ์  
 

     วิจินตน์  ภาณุพงศ์  นักไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาไทยมีแนวคิดว่า  ความเป็น
ภาษาค าโดดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเพ่ือบอกหน้าที่หรือชนิดของค าน่าจะใช้ต าแหน่งของค าและ
ปริบทแวดล้อมในประโยคเป็นเกณฑ์แบ่งชนิดของค าในภาษาไทยอย่างมีระบบ โดยใช้แนวคิดของ
ทฤษฎีโครงสร้าง (วิจินตน์ ภาณุพงศ์, 2548: 101) คือ 
 

     2.1 ด้ำนต ำแหน่ง น าค าที่ต้องการมาทดสอบในกรอบประโยคทดสอบเพ่ือแบ่งเป็น
หมวดค าต่างๆ ดังตัวอย่างกรอบประโยคทดสอบข้างล่าง 
 

  1. ……….. แล้ว       1. (ค ากริยาอกรรม)  แล้ว 

  2. ก าลัง  ............         2. ก าลัง  (ค ากริยาอกรรม) 
 หรือ 
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  1. ……….  ...........  แล้ว       1. (ค านาม)  (ค ากริยาอกรรม)  แล้ว 

  2. ………..  ก าลัง  ….……..       2. (ค านาม)  ก าลัง  (ค ากริยาอกรรม)   
 

     2.2 ด้ำนหน้ำที่ น าหมวดค าที่แบ่งโดยใช้เกณฑ์ต าแหน่งทั้ง 25 หมวด มาแบ่งอีกครั้ง
โดยพิจารณาจากหน้าที่ในฐานะท่ีเป็น “ส่วนของประโยค” สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 

           2.2.1 ค าหลัก คือ ค าที่สามารถท าหน้าที่เป็น “ส่วนของประโยค” ตามล าพังได้ 
มี 7 หมวด คือ ค านาม ค ากริยาสกรรม ค ากริยาอกรรม ค ากริยาทวิกรรม ค ากริ ยาอกรรมย่อย ค า
บอกเวลา และค าพิเศษ  
           2.2.2 ค าไวยากรณ์ คือ ค าที่ไม่สามารถท าหน้าที่เป็น “ส่วนของประโยค” ตาม
ล าพังได้ ต้องท าหน้าที่ร่วมกับค าหลัก เช่น ค าขยายและค าเชื่อม เป็นต้น 
 

 3. ไวยำกรณ์ไทย ของ นววรรณ พันธุเมธำ  
     นววรรณ พันธุเมธา (2551: 4) ใช้เกณฑ์ด้านหน้าที่ในการสื่อสารและด้านความหมาย
เป็นหลักตามแนวไวยากรณ์ปริวรรตและไวยากรณ์การกในการจ าแนกชนิดของค าคือ 
 

     3.1 ด้ำนหน้ำที่ในกำรสื่อสำร เพ่ือแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆ ก่อน โดยแบ่งได้เป็น 6 
หมวด ได้แก่ ค าเรียก-ร้อง ค าหลัก ค าแทน ค าขยาย ค าเชื่อม และค าเสริม  
     3.2 ด้ำนควำมหมำย น าหมวดค าใหญ่ๆ ที่จ าแนกตามหน้าที่ในการสื่อสารมาจ าแนก
ประเภทย่อยตามเกณฑ์ความหมาย เช่น ค าหลัก แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
 

           3.2.1 ค านาม คือ ค าที่หมายถึงสิ่งต่างๆ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  
           3.2.2 ค ากริยา คือ ค าที่ใช้แสดงอาการหรือสภาพหรือเหตุการณ์ต่างๆ 
    

 จะเห็นได้ว่าไวยากรณ์แต่ละแนวต่างก็มีเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งชนิดของค าแตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ทุกแนวไวยากรณ์ล้วนมีความต้องการเดียวกันคือ เพ่ือวิเคราะห์ค าในภาษาไทยให้ชัดเจนที่สุด 
หัวข้อต่อไปผู้เขียนจะเสนอแนวการวิเคราะห์ชนิดของค าตามแนวไวยากรณ์โครงสร้าง ซึ่งถือเป็นการ
วิเคราะห์อีกแนวหนึ่ง หลังจากที่นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ตามแนวไวยากรณ์
ด้ังเดิมมาแล้วเมื่อเรียนชั้นประถามศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา 
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กำรจ ำแนกชนิดของค ำตำมแนวไวยำกรณ์โครงสร้ำง 
 

 ไวยากรณ์โครงสร้างมีแนวคิดว่า สิ่งที่เราสังเกตโดยตรงได้หรือแทนที่กันได้โดยไม่ท าให้
โครงสร้างของประโยคเปลี่ยนแปลงไป คือ ต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งน ามาใช้ในการจ าแนกค าโดยยึดหลักว่า 
ค าที่เกิดต าแหน่งเดียวกันได้ จะจัดให้เป็นค าชนิดเดียวกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นค าในหมวด
เดียวกัน เนื่องจากไวยากรณ์แนวนี้เชื่อว่าต าแหน่งกับหน้าที่นั้นเกี่ยวข้องกัน คือ ต าแหน่งมาก่อน
หน้าที่ เมื่อไรที่ค ามีต าแหน่งเมื่อนั้นก็มีหน้าที่ ดังนั้นค าที่ปรากฏในต าแหน่งเดียวกันได้จึงสามารถท า
หน้าที่เดียวกันได้ ค าที่มีต าแหน่งหน้าที่อย่างเดียวกันในทางไวยากรณ์ หมายถึง ค าที่ปรากฏในค า
แวดล้อมอย่างเดียวกัน นักภาษาศาสตร์แนวนี้จึงคิดกรอบประโยคทดสอบขึ้นมาเพ่ือใช้ทดสอบค า
ต่างๆ ว่าสามารถปรากฏในต าแหน่งเดียวกันได้หรือไม่  หากได้ก็จะจัดเป็นค าชนิดเดียวกัน วิจินตน์ 
ภาณุพงศ์ ถือเป็นนักภาษาศาสตร์ท่านหนึ่งที่วิเคราะห์ค าโดยใช้แนวไวยากรณ์นี้ จากการทดสอบค า
โดยใช้กรอบประโยคทดสอบ วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2548: 101-126) พบว่า สามารถแบ่งชนิดของค าได้
ทั้งสิ้น 25 หมวด ดังนี้  
 

 1. หมวดค ำนำม คือ ค าท่ีสามารถปรากฏในต าแหน่ง  ได้ทั้งข้อ 1 ก. และ 1 ข. ดังนี้ 
 

  1 ก.      ก าลัง         

  1 ข.            แล้ว 

 

   - ฝนก าลังตก 

   - ฝนตกแล้ว 

   - แม่ก าลังนอน 

   - แม่นอนแล้ว 
 

     จากตัวอย่าง จะเห็นว่า ค าที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบในต าแหน่ง  
ได้ คือ ค าว่า “ฝน” และ “แม่” ดังนั้น ค าว่า “ฝน” “แม่” จึงเป็นค านาม 

 

 2. หมวดค ำกริยำอกรรม คือ ค าท่ีปรากฏในต าแหน่ง  ได้ทั้งข้อ 2 ก. และ 2 ข. ดังนี้ 
 

  2 ก.      ก าลัง         

  2 ข.            แล้ว  
  

   - ฝนก าลังตก 

   - ฝนตกแล้ว 
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   - แม่ก าลังนอน 

   - แม่นอนแล้ว 
 

     จากตัวอย่าง จะเห็นว่า ค าที่สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบในต าแหน่ง  
ได้ คือค าว่า “ตก” และ “นอน” ดังนั้น ค าว่า “ตก” และ “นอน” จึงเป็นค ากริยาอกรรม อาจกล่าว
ได้ว่า ประโยคใดก็ตามที่มีค ากริยาอกรรมอยู่ในประโยค จะไม่มีค านามหรือค าสรรพนามซึ่งท าหน้าที่
เป็นหน่วยกรรมมาต่อท้าย 
 

 3. หมวดค ำกริยำสกรรม คือ ค ากริยาที่สามารถปรากฏหลังค าว่า “ก าลัง” และหน้า
ค านามได้ เช่น  
 

  3 ก.  นาม   ก าลัง   …………   นาม 

  3 ข.  นาม   ………..  นาม    แล้ว 
 

   - เด็กก าลังอ่านหนังสือ 

   - เด็กอ่านหนังสือแล้ว 

   - พ่อก าลังฟังข่าว 

   - พ่อฟังข่าวแล้ว 
 

     สรุปได้ว่า ประโยคใดก็ตามที่มีค ากริยาสกรรมอยู่ในประโยค จะต้องมีค านามหรือค า
สรรพนามซ่ึงท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรมมาต่อท้าย 1 ตัว  
 

 4. หมวดค ำกริยำทวิกรรม คือ ค ากริยาที่สามารถปรากฏหลังค าว่า “ก าลัง” และ
สามารถมีค านามตามหลังได้ 2 ค า เช่น 

 

  4 ก.  นาม  ก าลัง  …………  นาม  นาม 

  4 ข.  นาม  ………..  นาม   นาม  แล้ว 
 

 

   - พ่ีก าลังให้ขนมน้อง 
   - พ่ีให้ขนมน้องแล้ว 

   - แม่ก าลังป้อนข้าวลูก 

   - แม่ป้อนข้าวลูกแล้ว 
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     สรุปได้ว่า ประโยคใดก็ตามที่มีค ากริยาทวิกรรมอยู่ในประโยค จะต้องมีค านามหรือค า
สรรพนามซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรมมาต่อท้าย 2 ตัว โดยหน่วยกรรมตัวแรกท าหน้าที่เป็นหน่วย
กรรมตรง หน่วยกรรมตัวที่สองท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรมรอง 
 

 ข้อสังเกต  
 

 ในบางประโยคในภาษาไทย สามารถวิเคราะห์ค ากริยาเป็นได้ทั้งค ากริยาสกรรมและ
ค ากริยาทวิกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตีความ หมายความว่าประโยคลักษณะนั้นสามารถตีความได้ 2 
อย่างหรืออาจเป็นประโยคก ากวม ตัวอย่างเช่น “แดงขายหนังสือเด็ก” ประโยคนี้สามารถวิเคราะห์ได้
เป็น 2 แบบคือ 
 

 แบบท่ี 1 แดง          ขาย              หนังสือเด็ก 

            หน่วยประธาน       หน่วยสกรรม       หน่วยกรรมตรง 
 

 หากวิเคราะห์เช่นนี้หมายความว่าหนังสือกับเด็กท าหน้าที่ร่วมกันเป็นส่วนประกอบของ
ประโยคส่วนเดียวกัน คือ เป็นหน่วยกรรมตรง ดังนั้น ค าว่า “ขาย” จึงท าหน้าที่เป็นค ากริยาสกรรม 
เนื่องจากมีกรรมมารองรับเพียงตัวเดียว 
 

 แบบท่ี 2  แดง        ขาย             หนังสือ               เด็ก 

            หน่วยประธาน   หน่วยทวิกรรม    หน่วยกรรมตรง    หน่วยกรรมรอง 
 

 หากวิเคราะห์เช่นนี้หมายความว่าหนังสือกับเด็กท าหน้าที่แยกกันเป็นส่วนประกอบของ
ประโยคคนละส่วน คือ “หนังสือ” ท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรมตรง และค าว่า “เด็ก” ท าหน้าที่เป็น
หน่วยกรรมรอง ดังนั้น ค าว่า “ขาย” จึงท าหน้าที่เป็นค ากริยาทวิกรรม เนื่องจากมีกรรมมารองรับ 2 
ตัว 
 

 5. หมวดค ำกริยำอกรรมย่อย คือ ค ากริยาอกรรมชนิดหนึ่ง แต่ต่างจากค ากริยาอกรรม
ตรงที่ค ากริยาอกรรมย่อยสามารถปรากฏข้างหน้าค าว่า “กว่า”หรือ “ที่สุด” ในประโยคเปรียบเทียบ
ได้ เช่น  
 

   นาม คง .......... กว่า นาม 
 

    - น้องคงโตกว่าพี ่   

   - น้องโตที่สุด 

   - เสื้อคงเก่ากว่ากางเกง 
   - เสื้อเก่าที่สุด 
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 ข้อสังเกต 
 

  หากค าที่ต้องการทดสอบเป็นค ากริยาอกรรมจะไม่สามารถปรากฏหน้าค า
ว่า “กว่า” หรือ “ที่สุด” ได้ เช่น 

 
 

  - * นักเรียนคงนั่งกว่าครู 1  - * นักเรียนคงนั่งที่สุด 

  - * น้องคงร้องไห้กว่าพี ่  - * น้องคงร้องไห้ที่สุด 

  - * แม่คงนอนกว่าพ่อ   - * แม่คงนอนที่สุด 
 

  ค าว่า “นั่ง” “ร้องไห้” จัดเป็นค ากริยาอกรรม เพราะประโยคดังกล่าวไม่สื่อ
ความในภาษาไทย แต่หากอยากให้ประโยคดังกล่าวมีความหมายในเชิงของการเปรียบเทียบจะต้องมี
ค าอ่ืนคั่นก่อนเสมอ เช่น ค าว่า “มาก” “น้อย” หรือ “นาน” เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
 

  - นักเรียนคงนั่งมำกกว่าครู  

  - น้องคงร้องไห้น้อยกว่าพี ่ 
  - แม่คงนอนนานกว่าพ่อ 
 

  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าค ากริยาอกรรมแบ่งออกได้เป็น ค ากริยาอกรรมกับ
ค ากริยาอกรรมย่อย โดยพิจารณาว่าสามารถปรากฏหน้าค าว่า “กว่า” หรือ “ที่สุด” ในประโยค
เปรียบเทียบได้หรือไม่นั่นเอง 
 

 6. หมวดค ำปฏิเสธ คือ ค าว่า “ไม่” ซึ่งถือเป็นค าปฏิเสธที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาพูด 
สามารถปรากฏตามต าแหน่ง ดังนี้ 
 

     6.1 หน้าค ากริยาอกรรม กริยาสกรรม และกริยาทวิกรรม เช่น 

  - เด็กไมอ่่านหนังสือ 

  - เด็กไมน่อน 

  - แม่ไมใ่ห้ขนมน้อง 
 

     6.2 หน้าค าช่วยหน้ากริยาบางค า เช่น ค่อย น่ำ ได้ ฝืน มัว สำมำรถ เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น 

  - เขาไมค่่อยมาที่นี ่
  - เขาไมน่่ามาที่นี ่

                                                 

1   เครื่องหมาย * ใช้แสดงว่าผิดไวยากรณ์ เป็นรูปภาษาที่ไมม่ีผู้ยอมรับ เป็นภาษาแบบท่ีไม่มผีู้ใดพูด 
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      6.3 หลังค าช่วยหน้ากริยา เช่น เกิด เกือบ ก้ำลัง คง จะ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

  - น้องเกือบไมไ่ปโรงเรียนเมื่อเช้านี้ 
  - อากาศก าลังไมดี่ 
 

6.4 หน้าหรือหลังค าช่วยหน้ากริยาบางค า เช่น ควร เคย ต้อง อยำก อำจ เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น 

 - เธอไมค่วรไปพบเขา 
- เราควรไมพู่ดเลยวันนี้ 
 

 7. หมวดค ำช่วยหน้ำกริยำ คือ ค าที่แทนที่ค าว่า “ก าลัง” ในกรอบประโยคทดสอบ 1 ก.    
2 ก.  3 ก. และ 4 ก. ได้ มีทั้งหมด 36 ค า สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด โดยอาศัยค าว่า “ไม่” เป็น
เกณฑ์ คือ 
 

     7.1 ชนิดที่ปรากฏข้างหน้าค า “ไม่” มี 25 ค า คือ เกิด เกือบ ก้ำลัง ขืน คง  ค่อนข้ำง 
จวน จะ ชัก ท่ำ แทบ พลอย เพิ่ง มัก ย่อม ยัง ยิ่ง แสน อด ดูเหมือน คล้ำยจะ หมำยจะ  เห็นจะ ออก
จะ จะได้ ตัวอย่างเช่น 

  - น้องเกือบไมไ่ปโรงเรียนเมื่อเช้านี้ 
  - อากาศก าลังไมดี่ 
 

     7.2 ชนิดที่ปรากฏข้างหลังค า “ไม”่ มี 6 ค า คือ ค่อย น่ำ ได้ ฝืน มัว สำมำรถ เช่น 

- ขนมนีไ่มน่่ากิน 

- เขาไมค่่อยมาที่นี ่
 

     7.3 ชนิดที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังค า “ไม่” มี 5 ค า คือ ควร เคย ต้อง อยำก อำจ 
เช่น 

  - เธอไมเ่คยเอาใจใส่เรา 
  - เธอเคยไมเ่อาใจใส่เรา 
 

 8. หมวดค ำช่วยหลังกริยำ คือ ค าที่แทนที่ค าว่า “แล้ว” ในกรอบประโยคทดสอบ 1 ข. 
2 ข.   3 ข. และ 4 ข. มีทั้งหมด 3 ค าคือ แล้ว อยู่ อยู่แล้ว เช่น 
 

  - พ่อฟังข่าวอยู่ 
  - พ่อฟังข่าวแล้ว 
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  - พ่อฟังข่าวอยู่แล้ว 
 

 9. หมวดค ำหน้ำกริยำ คือ ค าที่จะปรากฏหน้าค ากริยาเสมอ มี 2 ค า คือ ไป มำ มักมี
ความหมายแสดงทิศทางเก่ียวกับตัวผู้พูด เช่น 
  

  - ฉันไปส่งเพ่ือนที่สนามบิน (เหตุการณ์เกิดข้ึนในทิศทางที่ห่างออกไปจากตัว
ผู้พูด) 
  - ฉันมาส่งเพื่อนที่สนามบิน (เหตุการณ์เกิดขึ้นในทิศทางท่ีเข้ามาหาตัวผู้พูด) 
  

 10. หมวดค ำหลังกริยำ คือ ค าทีจ่ะปรากฏตามหลังค ากริยา มี 11 ค า คือ ไป มำ ขึ น ลง 
เข้ำ ออก เสีย ไว้  เอำ ให้ ดู ตัวอย่างเช่น 

 

  - อากาศเย็นลง 
  - เขาแต่งเพลงขึ้น 
 

 ข้อสังเกต 

 หมวดค า 4 หมวด คือ ค าช่วยหน้ากริยา ค าช่วยหลังกริยา ค าหน้ากริยา และค าหลัง
กริยา มีความสัมพันธ์กับค ากริยา โดยสามารถสรุปได้ดังตารางข้างล่างนี้ 
 

ค ำช่วยหน้ำกริยำ ค ำหน้ำกริยำ กริยำหลัก ค ำหลังกริยำ ค ำช่วยหลังกริยำ 

มี 36 ค า มี 2 ค า คือ  
ไป มา 

กริยาอกรรม 

กริยาอกรรมย่อย 

กริยาสกรรม 

กริยาทวิกรรม 

มี 11 ค า มี 3 ค า คือ  
แล้ว อยู่ อยู่แล้ว 

 
ตำรำงที่ 4.1 แสดงควำมสัมพันธด้์ำนต ำแหน่งระหว่ำงค ำช่วยหน้ำกริยำ ค ำหน้ำกริยำ 

ค ำช่วยหลังกริยำ ค ำหลังกริยำ และค ำกริยำ 
 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า กริยาหลักในประโยคสามารถเป็นได้ 4 หมวด คือ กริยา
อกรรม กริยาอกรรมย่อย กริยาสกรรม และกริยาทวิกรรม และเมื่อพิจารณาจากต าแหน่งจะพบว่า 
ต าแหน่งด้านหน้ากริยาหลักนั้น ค าหน้ากริยาจะอยู่ชิดกริยาหลักมากกว่าค าช่วยหน้ากริยา ส่วน
ต าแหน่งด้านหลังกริยาหลัก ค าหลังกริยาก็จะอยู่ชิดกริยาหลักมากกว่าค าช่วยหลังกริยาเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นเมื่อต้องวิเคราะห์ประโยคที่มี 4 หมวดนี้ หลักในการพิจารณาคือ 
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 1. หากริยาหลักของประโยค โดยอาจจะเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งใน 4 หมวดนี้คือ กริยา
อกรรม กริยาอกรรมย่อย กริยาสกรรม และกริยาทวิกรรม 

 2. พิจารณาต าแหน่งด้านหน้าค ากริยาหลักนั้นว่า มีค าที่คล้ายค ากริยาแต่ไม่ใช่กริยาหลัก
หรือไม่ หากพบต้องพิจารณาต่อว่า เป็นค าว่า ไป หรือ มา หรือไม่ หากใช่แสดงว่าเป็นค าหน้ากริยา 
แต่หากไม่ใช่ แสดงว่าเป็นค าช่วยหน้ากริยา เช่น 
 

  - เขามักจะไปอ่ำนหนังสือที่ห้องนอนของเขา 
   

     จากประโยคข้างต้น กริยาหลักคือ ค าว่า “อ่าน” ซึ่งเป็นกริยาสกรรม เนื่องจากมี
ค านามมาต่อท้ายเพียง 1 ตัวคือ “หนังสือ” และค านามนั้นท าหน้าที่กรรมตรง เมื่อพิจารณาต าแหน่ง
ด้านหน้าของค าว่า “อ่าน” จะพบว่า มึค าท่ีคล้ายค ากริยา แต่ไม่ใช่กริยาหลักอยู่ คือ ค าว่า “มัก “จะ” 
และ “ไป” หากใช้หลักในการวิเคราะห์ของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ จะพบว่า ค าว่า “ไป” เป็นค าหน้ากริยา 
เนื่องจากค าหน้ากริยามีเพียง 2 ค า เท่านั้น คือ “ไป” “มา” และอยู่ชิดกริยาหลักมากว่าค าที่เหลือ 
ส่วนค าว่า “มัก” และ “จะ” เป็นค าช่วยหน้ากริยา เนื่องจากทั้ง 2 ค าดังกล่าวไม่ใช่ค าว่า “ไป” และ 
“มา” ซึ่งเป็นค าหน้ากริยา และอยู่ในต าแหน่งที่ห่างออกไป 
 

 3. พิจารณาต าแหน่งด้านหลังค ากริยาหลักนั้นว่า มีค าที่คล้ายค ากริยาแต่ไม่ใช่กริยาหลัก
หรือไม่ หากพบต้องพิจารณาต่อว่า เป็นค าว่า “แล้ว” “อยู่” “อยู่แล้ว” หรือไม่ หากใช่แสดงว่าเป็นค า
หลังกริยา แต่หากไม่ใช่ แสดงว่าเป็นค าช่วยหลังกริยา เช่น 
 

  - เขายืดยางออกแล้ว 
   

     จากประโยคข้างต้น กริยาหลักคือ ค าว่า “ยืด” ซึ่งเป็นกริยาสกรรม เนื่องจากมี
ค านามมาต่อท้ายเพียง 1 ตัว คือ “ยาง” และค านามนั้นท าหน้าที่กรรมตรง เมื่อพิจารณาต าแหน่ง
ด้านหลังของค าว่า “ยืด” จะพบว่า มึค าที่คล้ายค ากริยา แต่ไม่ใช่กริยาหลักอยู่ คือ ค าว่า “ออก” และ 
“แล้ว” หากใช้หลักในการวิเคราะห์ของวิจินตน์ ภาณุพงศ์ จะพบว่า ค าว่า “ออก” เป็นค าหลังกริยา 
เนื่องจากค าดังกล่าวไม่ใช่ค าว่า “แล้ว” “อยู่” “อยู่แล้ว”  ซึ่งเป็นค าช่วยหลังกริยา อีกทั้งอยู่ชิด
กริยาหลักมากว่าค าท่ีเหลือ ส่วนค าว่า “แล้ว” เป็นค าช่วยหลังกริยาและอยู่ในต าแหน่งที่ห่างออกไป 
 

 11. หมวดค ำลงท้ำย คือ ค าที่ปรากฏในต าแหน่งท้ายสุดของประโยค หรือออาจจะ
ปรากฏในต าแหน่งท้ายของส่วนของประโยค เช่น คะ ล่ะ จ๊ะ เถอะ นะ หรอก ไหม เป็นต้น เช่น 
 

  - ฉันอ่ิมแล้วล่ะ 

  - ไปซื้อของนะ 
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     ค าลงท้ายมีลักษณะพิเศษดังนี้   

     1. แต่ละค าอาจจะมีหลายรูป โดยอาจจะแตกต่างกันในเรื่องเสียงวรรณยุกต์หรือ
ความสั้นยาวของสระก็ได้ เช่น คะ ค่ะ ขะ ขำ เป็นต้น 

     2. เมื่อใช้ค าเดียวกันแต่ต่างรูปกันในประโยค อาจจะท าให้ความหมายของทั้งประโยค
เปลี่ยนแปลงไป คือท าให้เป็นประโยคคนละชนิด เช่น คะ จ๊ะ จะปรากฏท้ายประโยคค าถาม ส่วน ค่ะ 
จ้ะ จะปรากฏท้ายประโยคบอกเล่า เช่น 
 

  - น้องท าอะไรคะ 

  - หนูอ่านหนังสือค่ะ 

  - พรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมจ๊ะ 

  - ฝนตกแล้วจ้ะ  
    

 12. หมวดค ำกริยำวิเศษณ์ คือ ค าที่ปรากฏหลังค ากริยาอกรรมในช่องว่างของกรอบ
ประโยคทดสอบ ท าหน้าที่ร่วมกับค ากริยาแต่ไม่ใช่ค ากริยา เช่น จัง เหลือเกิน ด้วย อีก กระมัง ก่อน 
เรื่อย เหมือนกัน ทีเดียว เอง หน่อย ตัวอย่างเช่น 
 

  - ข้าวแฉะจัง  
  - เพ่ือนมาด้วย 
 

 ข้อสังเกต 

 ค าที่ตามหลังค ากริยาในบางประโยค อาจวิเคราะห์ว่าเป็นค ากริยาอกรรมหรือค ากริยา
วิเศษณ์ก็ได้ โดยมีหลักคือ ให้ลองน าค าที่ตามหลังค ากริยามาใช้กับค าที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยประธาน
ของประโยค และดูว่าสื่อความหมายหรือไม่ ถ้าสื่อความหมายจะเป็นค ากริยาอกรรม แต่ถ้าไม่สื่อ
ความหมายจะเป็นค ากริยาวิเศษณ์ เช่น 
 

  - เขายืนพูด 

  - เขายืนมาก 
 

 จากตัวอย่างแรก เขายืนพูด สามารถแยกเป็น “เขายืน” กับ “เขาพูด” ได้และทั้ง 2 
ประโยคก็สื่อความหมายในภาษาไทย ดังนั้น ค าว่า”พูด” จึงเป็นค ากริยาอกกรม แต่ตัวอย่างที่ 2 
สามารถแยกเป็น “เขายืน” ได้ แต่ไม่สามารถแยกเป็น “เขามาก” ได้ เพราะไม่สื่อความในภาษาไทย 
ดังนั้น ค าว่า “มาก” จึงเป็นค ากริยาวิเศษณ ์
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 13. หมวดค ำสรรพนำม คือ ค าที่ถือเป็นหมวดย่อยของค านาม สามารถปรากฏในกรอบ
ประโยคทดสอบคู่ที่ 1-2 คู่ที่ 3 และคู่ที่ 4 เช่น เขำ เธอ ใคร อะไร ไหน นี่ นั่น โน่น นู่น นี  นั น โน้น 
นู้น เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

  - แดงจะนั่งกับใคร 
  - แดงเพ่ิงขึน้จากนี่ 
 

     ค าสรรพนามมีลักษณะทั้งท่ีเหมือนและต่างจากค านามดังนี้ 
     1. ลักษณะที่เหมือนกับค านามคือ อาจจะปรากฏในกรอบประโยคทดสอบคู่ที่ 1 หรือ
กรอบอื่นๆ ได้ เช่น 
 

  - แม่ก าลังนั่ง  --> เขาก าลังนั่ง 
  - แม่นั่งแล้ว  --> ฉันนั่งแล้ว 

  - เรือก าลังแล่นใต้สะพาน --> เรือก าลังแล่นใต้อะไร 

  - เด็กเพ่ิงขึ้นจากน้ า --> เด็กเพ่ิงขึ้นจากนี่ 
 

     2. ลักษณะที่ต่างกับค านามคือ เราอาจจะน าค าคุณศัพท์มาขยายค านามได้ แต่จะ
น ามาขยายค าสรรพนามไม่ได้ 
 

  - เด็กอ้วน 

  - * เขาอ้วน 
 

     จากตัวอย่างจะเห็นว่า “อ้วน” เป็นค าคุณศัพท์ ขยายค านาม “เด็ก” ได้ แต่ “อ้วน”
ไม่สามารถขยายค าสรรพนาม “เขา” ได้ เพราะไม่สื่อความในภาษาไทย 
 

 14. หมวดค ำลักษณนำม คือ ค าที่สามารถปรากฏในต าแหน่งของกรอบประโยคทดสอบ
ด้านล่างได ้
 

14 ก.   นาม  ช่วยหน้ากริยา  กริยาสกรรม  นาม  สอง  ......... 
  - เพ่ือนจะซื้อหนังสือสองเล่ม 

  - แม่อยากท้ิงกระเป๋าสองใบ 
 

 15. หมวดค ำจ ำนวนนับ คือ ค าที่แทนที่ค าว่า “สอง” ในกรอบประโยคทดสอบ 14 ก. 
ได้ เช่น หนึ่ง สอง บำง ทุก หลำย กี่ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
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  - เพ่ือนจะซื้อหนังสือทุกเล่ม 

  - เพ่ือนจะซื้อหนังสือบางเล่ม 
 

 16. หมวดค ำล ำดับที่ คือ ค าที่ปรากฏในต าแหน่งของกรอบประโยคทดสอบด้านล่างได้ 
เช่น ที่สอง ที่สำม หนึ่ง เดียว แรก หน้ำ กลำง หลัง เป็นต้น  
 

16 ก.   นาม  ช่วยหน้ากริยา  กริยาสกรรม   ลักษณนาม  ........ 
  - พ่อเพ่ิงปลูกบ้านหลังเดียว 

  - พ่อเพ่ิงปลูกบ้านหลังแรก 
 

 17. หมวดค ำหน้ำจ ำนวน คือ ค าที่ปรากฏข้างหน้าค าจ านวนนับ คือ อีก สัก ทั ง ตั ง 
เพียง ประมำณ เกือบ เกือบๆ รำว รำวๆ กว่ำ ถึง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

 

  - เพ่ือนจะซื้อหนังสืออีกสิบเล่ม 

  - เพ่ือนจะซื้อหนังสือประมาณสิบเล่ม 
 

 18. หมวดค ำหลังจ ำนวน คือ ค าที่ปรากฏหลังค าลักษณนามที่อยู่ข้างหลังค าจ านวนนับ 
คือ เศษ เศษๆ กว่ำ กว่ำๆ เท่ำนั น ครึ่ง พอดี ถ้วน ตัวอย่างเช่น   
 

  - เพ่ือนจะซื้อหนังสือสองโหลกว่า 
  - เพ่ือนจะซื้อหนังสือสองโหลเท่านั้น 
 

 ในกรณีที่ไม่มีค าจ านวนับอยู่ด้วย ค าหน้าจ านวนอาจจะปรากฏหน้าค าลักษณนามโดยอยู่
ชิดกับ าลักษณนามเลยก็ได้ และในกรณีนี้ วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2548) ถือว่าลักษณนามจะมีความหมาย
ว่า “หนึ่ง” เช่น 

  - ฉันจะสั่งข้าวอีกจาน (ข้าวอีก 1 จาน) 
 

 19. หมวดค ำบอกก ำหนด คือ ค าที่สามารถปรากฏในต าแหน่งของกรอบประโยค
ทดสอบด้านล่างได้ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 หมวด คือ หมวดค าบอกก าหนดเสียงโท มีอยู่ 4 ค า 
ได้แก่ นี่ นั่น โน่น นู่น และหมวดค าบอกก าหนดเสียงตรีและเสียงจัตวา มีอยู่ 5 ค าคือ นี  นั น โน้น นู้น 
ไหน   
 

     19 ก.   นาม  จ านวนนับ  ลักษณนาม  ..........  กริยาอกรรม  ช่วยหลังกริยา 
   - เสื้อสองตัวนี้เก่าแล้ว 

   - รถสามคันนั้นเสียแล้ว 
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     หมวดค าบอกก าหนดทั้ง 2 หมวดมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 

     1. ค านามที่อยู่ข้างหน้าค าบอกก าหนดทั้ง 2 หมวดนี้มักจะเป็นค านามคนละประเภท 
กล่าวคือ ค านามที่ปรากฏกับค าบอกก าหนดเสียงโท จะเป็นค านามที่มีลักษณนามคนละรูปหรือรูป
เดียวกันก็ได้ แต่ค านามที่ปรากฏกับค านามบอกก าหนดเสียงตรีและจัตวานั้น จะต้องเป็นค านามที่มี
ลักษณนามเป็นรูปเดียวกันเท่านั้น เช่น 
 

  - เสื้อ 2 ตัว --> เสื้อนี่ / เสื้อนี้ 
  - รถ 1 คัน --> รถนั่น / รถนั้น 

  - วัด 2 วัด --> วัดนี้ / * วัดนี่ 
  - คน 3 คน --> คนนั้น / * คนนั่น 
 

     2. ค าบอกก าหนดเสียงโทจะไม่ปรากฏข้างหลังค าบอกเวลา แต่ค าบอกก าหนดเสียง
ตรีและจัตวาสามารถปรากฏได้ เช่น  
 

  - วันนี้ --> * วันนี่ 
  - คืนนั้น --> * คืนนั่น 
 

     3. ค าบอกก าหนดเสียงโทจะไม่ปรากฏหลังค าลักษณนาม แต่ค าบอกก าหนดเสียงตรี
และจัตวาปรากฏได้ เช่น 
 

  - เสื้อตัวนี้ --> * เสื้อตัวนี่ 
  - เด็กคนนั้น --> * เด็กคนนั่น 
 

 20. หมวดค ำคุณศัพท์ คือ ค าที่ตามหลังค านามซึ่งไม่ใช่ค าบอกล าดับที่และไม่ใช่ค าบอก
ก าหนดดังกล่าวข้างบน ท าหน้าที่ร่วมกับค านาม เช่น  
 

  - วัวผอมก าลังกินหญ้า 
  - รถคันใหญ่กินน้ ามัน 
 

     เมื่อพิจารณาค าคุณศัพท์แล้วจะพบว่าค าคุณศัพท์บางค าสามารถเป็นค ากริยาอกรรม
ได้ เช่น วัวเพ่ิงผอม  เป็นต้น ดังนั้นวิธีสังเกตว่าค าดังกล่าวเป็นค าคุณศัพท์หรือค ากริยาอกรรมนั้น มี
หลักดังนี้ 
 

     1. ค ากริยาอกรรมจะท าหน้าที่ เป็นหน่วยกริยา คือ หน่วยอกรรมซึ่งถือว่าเป็น
ส่วนประกอบคนละส่วนกับค านามที่มาข้างหน้าซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยประธาน เช่น 
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  วัว  เพ่ิงผอม   

  ประธาน  หน่วยกริยา 
 

  วัวผอม  ก้ำลังกิน  หญ้ำ 
  ประธาน  หน่วยกริยา  หน่วยกรรม 
 

     จากตัวอย่างข้างต้น ประโยคแรก ผอม เป็นค ากริยาอกรรม ท าหน้าที่เป็นหน่วยกริยา 
ส่วนประโยคท่ีสอง ผอม เป็นค าคุณศัพท์ท าหน้าที่ขยายค านาม คือ วัว ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยประธาน 
 

     2. ค ากริยาอกรรมจะไม่ขยายค านามโดยตรง แต่จะท าหน้าที่เป็นหน่วยกริยาใน    อนุ
พากย์ ซึ่งมาขยายค านามอีกทีหนึ่ง และอนุพากย์นั้นจะข้ึนต้นด้วยค าเชื่อมอนุพากย์ ที่ ซึ่ง อัน เช่น  
 

  วัวที่ผอม (ค ากริยาอกรรม) เพ่ิงท้ำงำน  (ประโยคซับซ้อน) 
  วัวผอม   (ค าคุณศัพท์)  เพ่ิงท างาน (ประโยคสามัญ) 
 

 21. หมวดค ำพิเศษ คือ ค าที่สามารถปรากฏต้นประโยคหรือท้ายประโยค ได้แก่ ปกติ 
ธรรมดำ น่ำกลัว โดยทั่วไป ส่วนมำก ที่จริง เช่น 
 

  - ปกตเิด็กคนนี้ซนเหลือเกิน 

  - เด็กคนนี้ปกตซินเหลือเกิน  

  - เด็กคนนี้ซนเหลือเกินปกต ิ
 

 22. หมวดค ำบอกเวลำ คือ ค าที่ใช้บอกเวลาและสามารถปรากฏต้นหรือท้ายประโยคก็
ได้ เช่น เช้ำๆ ต่อมำ เดือนหน้ำ กลำงวัน หมู่ ตัวอย่างเช่น 
 

  - ตอนบ่ายๆ คุณยายมักจะหลับ 

  - คุณยายมักจะหลับตอนบ่ายๆ 
 

 23. หมวดค ำบุพบท คือ ค าที่สามารถปรากฏข้างหน้าค านามหรือระหว่างค ากริยากับ
ค านาม ดังกรอบประโยคทดสอบข้างล่าง เช่น บน ข้ำง กลำง แถว ตลอด แก่ กับ ใต้ จำก 

 

23 ก.   นาม  ช่วยหน้ากริยา  กริยาอกรรม  .........  นาม  
   - เด็กเพ่ิงขึ้นจากน้ า 
   - รถยังอยู่หน้าบ้าน 
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 24. หมวดค ำเชื่อมนำม คือ ค าเชื่อมที่จะปรากฏระหว่างค านาม 2 ค าและไม่ลงน้ าหนัก 
มี 4 ค า ในภาษาพูด คือ กะ กับ หรือ ของ ส่วนในภาษาเขียนเพิ่มอีก 1 ค า คือ และ เช่น 

 

  - เสื้อกับกางเกง 
  - เนื้อหรือหมู 
 

 25. หมวดค ำเชื่อมอนุพำกย์ คือ ค าเชื่อมที่จะปรากฏในประโยคผสมหรือประโยค
ซับซ้อน เท่านั้น แต่จะไม่ปรากฏในประโยคสามัญ เช่น 

 

  - เขาหิวแตไ่ม่กินอะไรเลย 

  - แม่ดีใจทีเ่ธอสอบได้ 
 

 จะเห็นได้ว่า การจ าแนกชนิดของค าตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างมีความแตกต่างจาก
แนวไวยากรณ์ดั้งเดิมที่เราเคยเรียนกันเมื่อชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเกณฑ์ที่
ใช้แบ่งชนิดของค าของทั้ง 2 แนวไวยากรณ์มีความแตกต่างกันนั่นเอง 
  

สรุป 
 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า การวิเคราะห์ในระดับค ามีหลายสิ่งที่จะต้องพิจารณาไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยค า การประกอบหน่วยค าหรือแม้กระทั่งการแบ่งชนิดของค าซึ่งมีอยู่หลายแบบ เนื้อหาใน
บทนี้จึงเป็นเพียงการอธิบายเรื่องค าในเบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพของการวิเคราะห์ค าเท่านั้น ในส่วนของ
การวิเคราะห์ชนิดของค านั้น ผู้เขียนได้อธิบายเฉพาะการแบ่งชนิดของค าตามแนวไวยากรณ์โครงสร้าง 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้มุมมองใหม่ๆ ในการวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่เคยเรียนการ
วิเคราะห์ตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมเมื่อชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ในความเป็นจริงการแบ่ง
ชนิดของค าตามแนวไวยากรณ์แต่ละแนวต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจะใช้แนว
ใดในการวิเคราะห์ค าในภาษา 
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บทท่ี 5 

 

ระบบประโยคภาษาไทย 

 

 ความรู้ในด้านภาษาไม่ใช่รู้แต่เพียงเรื่องของค าเท่านั้น แต่ต้องรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ค าต่างๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น คือ วลี อนุพากย์ และประโยคด้วย ซึ่งเราเรียก
การศึกษาในระดับดังกล่าวว่า “วากยสัมพันธ์” (syntax) ดังนั้นในบทนี้จึงเป็นการศึกษาส่วนประกอบ
หรือองค์ประกอบหรือหน่วยโครงสร้างซึ่งประกอบเข้าเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าขึ้นไปตามล าดับเป็นขั้นๆ 
เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค าในประโยคภาษาไทย โดยจะเป็นการวิเคราะห์ตามแนวไวยากรณ์
โครงสร้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับการวิเคราะหค์ าในบทที่แล้ว 

 

องค์ประกอบของประโยค 
 

 ยุพาพรรณ หุ่นจ าลอง (2558 : 118-120) อธิบายว่า ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของค า
ในหมวดต่างๆ ที่ประกอบเข้าเป็นประโยคนั้นมีอยู่ 2 ประการคือ 
 

 1. ความสัมพันธ์ในด้านการเรียงล าดับ  
     การเรียงล าดับค าในวลีหรือประโยคนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบของภาษานั้นๆ จึง
จะเป็นประโยคที่ฟังรู้เรื่องและมีความหมาย เช่น หากน าค าว่า เด็ก กิน ข้าว มารวมกันจะปรากฏรูป
ประโยคต่างๆ ได้แก่ 
 

  -  * กินเด็กข้าว 

  -    ข้าวกินเด็ก 

  -    เด็กกินข้าว 

  -  * เด็กข้าวกิน 
 

     ประโยคที่มีเครื่องหมาย * น าหน้า เป็นประโยคที่มีการเรียบเรียงค าที่ขัดต่อระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และประโยคพ้ืนฐานของภาษาไทย ส าหรับประโยคที่ 2 หากพิจารณาเรื่องการเรียบเรียงค า
แล้ว จัดเป็นประโยคท่ีเป็นไปตามระเบียบของประโยคพ้ืนฐานของภาษาไทย แต่มีความหมายแตกต่าง
จากประโยคที่ 3 
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     กฎการเรียงค าในประโยคนี้ เป็นความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของหมวดค า เช่น 
ประธาน (ผู้กระท า) กริยา และกรรม (ผู้ถูกกระท า) ดังนั้น จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 
ระเบียบการเรียบเรียงประโยคพ้ืนฐานของภาษาไทยคือ ประธาน – กริยา – กรรม  
 

     ส าหรับภาษาอ่ืนๆ อาจมีการเรียงล าดับค าแตกต่างกันไป เช่น  ภาษาญี่ปุ่น มีการ
เรียงล าดับแบบประธาน – กรรม – กริยา ภาษาฮีบรู มีการเรียงล าดับแบบ กริยา – ประธาน – กรรม 
ส่วนภาษาที่มีการลงวิภัตติปัจจัยจะมีการบอกความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของแต่ละค าแต่จะไม่มี
ระเบียบบังคับการเรียงล าดับของค าในประโยค ตัวอย่างเช่น ภาษาบาลี 
 

  -  พยคฺโฆ นร  ภุญฺชติ 
  -  นร  ภุญฺชติ พยคฺโฆ 

  -  นร  พยคฺโฆ ภุญฺชติ 
 

     ทั้ง 3 ประโยคนี้ล้วนให้ความหมาย “เสือกินคน” ทั้งสิ้น เนื่องจากรูป ° เป็นรูปวิภัตติ
ท้ายนามในภาษาบาลีที่บอกหน้าที่ว่าเป็นกรรม เมื่อมาประกอบกับรูปนาม “นร” ซึ่งหมายถึง “คน” 
จึงหมายถึง “คน” ที่ท าหน้าที่เป็นกรรม ส่วนรูป โ เป็นรูปวิภัตติท้ายนามที่บอกหน้าที่เป็นประธาน 
เมื่อมาประกอบกับรูปนาม “พยคฺฆ” ซึ่งหมายถึง “เสือ” จึงหมายถึง “เสือ” ที่ท าหน้าที่เป็นประธาน 
ดังนั้นในภาษาบาลีไม่ว่าค าจะปรากฏในต าแหน่งใดในประโยค ก็ไม่ท าให้หน้าที่ของค านามเปลี่ยนไป 
เนื่องจากในภาษาบาลีมีการก ากับบอกหน้าที่ไว้ที่รูปนามแล้ว 
 

 2. ความสัมพันธ์ด้านการจับกลุ่ม / ความสัมพันธ์เป็นล าดับชั้น  
     ค าในประโยคนั้นมิได้มีความสัมพันธ์แต่เพียงการเรียงล าดับค าก่อนหลังเท่านั้น เรายัง
จัดค าต่างๆ ในประโยคนั้นได้เป็นกลุ่มย่อยๆ อีกด้วย โดยที่ค าในกลุ่มย่อยมีความสัมพันธ์บางอย่างต่อ
กัน เช่น  
  นักเรียนชายซื้อเสื้อขาว 

 

     จากตัวอย่างสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ “นักเรียนชาย” ซึ่งท าหน้าที่เป็นภาค
ประธาน และ “ซื้อเสื้อขาว” ท าหน้าที่เป็นภาคแสดง ซึ่งสามารถแบ่งย่อยไปได้อีกเป็น “ซื้อ” และ 
“เสื้อขาว” กลุ่มของค าที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันที่รวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นโครงสร้างหรือหน่วยทาง
ไวยากรณ์ ที่ ใหญ่ ขึ้น  (construction) ได้นี้  เรียกว่า “หน่วยประกอบ” (constituent) ดั งนั้ น 
“นักเรียนชาย” จึงเป็นหน่วยประกอบของประโยคตัวอย่างข้างต้นซึ่งเป็นโครงสร้างในระดับประโยค 
 

     นอกจากนี้  “นักเรียนชาย” ยังเป็นโครงสร้างระดับวลีที่ประกอบไปด้วยหน่วย
ประกอบย่อย 2 หน่วยคือ “นักเรียน” และ “ชาย” ส่วน “เสื้อขาว” ก็เป็นโครงสร้างระดับวลีที่
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ประกอบด้วยหน่วยประกอบย่อย คือ “เสื้อ” และ “ขาว” เราสามารถเขียนแผนภูมิความสัมพันธ์
ตามล าดับชั้นของหน่วยประกอบต่างๆได้ดังนี้ 
 

     นักเรียนชายซ้ือเสื้อขาว (ประโยค) 
 

 

       นักเรียนชาย (นามวลี)             ซื้อเสื้อขาว 

 

นักเรียน        ชาย  ซ้ือ              เสื้อขาว (นามวลี) 
       

     เสื้อ       ขาว 
ภาพที่ 5.1 แสดงความสัมพันธ์ตามล าดับชั้นของหน่วยประกอบของประโยค 

ที่มา ดัดแปลงจาก (ยุพาพรรณ หุ่นจ าลอง, 2558: 120) 
 

ประโยค  
 

 ประโยคตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างมีความแตกต่างจากไวยากรณ์แนวอ่ืนๆบ้าง       
ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ 
 

 1. ชนิดของประโยค 

     วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2548 : 133-135) กล่าวว่า ไวยากรณ์ดั้งเดิมมักจะเน้นศึกษา
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของภาษาเขียน จนเมื่อมีวิชาภาษาศาสตร์เกิดขึ้นจึงเริ่มมีการสนใจศึกษาภาษา
พูดมากยิ่งขึ้น ประโยคในภาษาพูดอาจจะมีส่วนประกอบไม่ครบบริบูรณ์เหมือนอย่างประโยคในภาษา
เขียน แต่ก็ยังสามารถถือว่าเป็นประโยคได้ โดยใช้เกณฑใ์นการพิจารณา 2 อย่างคือ 

 

1.1 เกณฑ์ความหมาย แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ 
 

           1.1.1 ประโยคเริ่ม หมายถึง ประโยคซึ่งเราใช้เริ่มต้นบทสนทนาได้ เพราะเมื่อ
พูดแล้วผู้ฟังเข้าใจความหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยค าพูดที่มาก่อน เช่น 

 

   - สบายดีเหรอ 

   - เหนื่อยจัง 
 



80 
 

            จากตัวอย่างจะเห็นว่า ประโยคข้างต้นไม่มีประธานของประโยค แต่ผู้ฟังก็เข้าใจ
ว่าประธานของประโยคที่ 1 คือผู้ฟัง และประธานของประโยคที่ 2 คือ ผู้พูด ดังนั้นประโยคทั้งสอง
ข้างต้นจึงถือเป็นประโยคเริ่ม เพราะผู้ฟังที่เป็นคนไทยสามารถเข้าใจได้ทันที 

 

                      1.1.2 ประโยคไม่เริ่ม แบ่งได้เป็น 2 ชนิด 
 

     1.1.2.1 ประโยคไม่เริ่มแบบธรรมดา หมายถึง ประโยคซึ่งใช้เริ่มต้นบท
สนทนาไม่ได้ เพราะผู้ฟังจะไม่เข้าใจความหมาย เนื่องจากความหมายของประโยคนี้ขึ้นอยู่กับค าพูด
หรือประโยคที่มาก่อน เช่น  

 

   - ไม่เห็น 

   - ฉันให้แล้ว 
 

     จากตัวอย่างประโยคข้างต้น ถ้าใช้ล าพังผู้ฟังจะไม่เข้าใจแต่ถ้าใช้ตามหลัง
ประโยคอ่ืน เช่น เห็นแว่นตาฉันไหม (น าประโยคที่ 1 ) และ ฉันจะไปจ่ายเงินเขาก่อนนะ (น าประโยค
ที่ 2) ผู้ฟังจึงจะเข้าใจ ดังนั้นประโยคตัวอย่างข้างต้นจึงจัดเป็นประโยคไม่เริ่ม 
 

     1.1.2.2 ประโยคไม่เริ่มแบบพิเศษ หมายถึง ประโยคซึ่งใช้เริ่มต้นบท
สนทนาได้ แต่ต้องใช้ในสถานการณ์พิเศษหรือต้องอาศัยปริบทในการช่วยตีความ เพราะความหมาย
ส่วนหนึ่งของประโยคอยู่ที่สถานการณ์ท่ีพูดประโยคนั้นๆ 
 

   - เดือดแล้ว (ขณะที่ต้มน้ าอยู่บนเตา) 
   - ตกลงจะซื้อไหม (ผู้พูดเคยพูดกับผู้ฟังแล้วถึงเรื่องที่จะซื้อของ
อย่างหนึ่ง) 
   - ในวันงานหวังว่าฝนคงไม่ตก (ผู้พูดและผู้ฟังรู้ว่าพูดถึงวันใน
งานอะไร) 
 

     จะสังเกตได้ว่าในประโยคไม่เริ่มนั้นมักจะมีข้อความไม่ครบถ้วนบริบูรณ์
หรือมีอะไรบางอย่างขาดหายไป เพราะฉะนั้นถ้าหากพูดขึ้นลอยๆ ประโยคนั้นก็ไม่ได้ความ แต่ถ้ามี
ประโยคอ่ืนน ามาก่อนหรือพูดในสถานการณ์พิเศษดังกล่าว ประโยคไม่เริ่มนั้นก็จะมีความหมายชัดเจน
ได้ 
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       1.2 เกณฑ์ลักษณะโครงสร้างของประโยค แบ่งได้เป็น 4 ชนิดคือ 
 

                       1.2.1 ประโยคสามัญ 1  หมายถึง ประโยคซึ่งมีส่วนประกอบเพียงส่วนเดียว
หรือหลายส่วนเรียงกัน แต่จะไม่มีส่วนใดเป็นอนุพากย์ 2  โดยอาจจะเป็นประโยคเริ่มหรือประโยคไม่
เริ่มก็ได้  เช่น 

 

  - แดดยังไม่ออกเลย (ประโยคเริ่ม) 
  - หุงแล้ว (ประโยคไม่เริ่ม) 
 

           1.2.2 ประโยคซับซ้อน 3  หมายถึง ประโยคที่ประกอบด้วยอนุพากย์ต่างชนิด
กัน 2 อนุพากย์ข้ึนไป เช่น 
 

  - ฉันชอบเด็กที่มาหาเธอเมื่อเช้า (อนุพากย์หลัก/อนุพากย์คุณศัพท์) 
  - ฉันจะถามเขาว่าเขาจะมาอีกไหม (อนุพากย์หลัก/อนุพากย์นาม) 
 

           1.2.3 ประโยคผสม 4  หมายถึง ประโยคที่ประกอบด้วยอนุพากย์หลักตั้งแต่      
2 อนุพากย์ขึ้นไปและเราไม่สามารถจะวิเคราะห์เป็นโครงสร้างแบบต่างๆได้ อาจเป็นประโยคเริ่มหรือ
ประโยคไม่เริ่มก็ได้ เช่น  

 

  - เธอจะไปกับฉันหรือว่าจะอยู่ที่นี่ (อนุพากย์หลัก 2 อนุพากย์) 
  - เขาชอบดูหนังแต่ฉันชอบดูละคร (อนุพากย์หลัก 2 อนุพากย์) 
 

          1.2.4 ประโยคเชื่อม หมายถึง ประโยคสามัญชนิดไม่เริ่ม ซึ่งขึ้นต้นด้วยค าเชื่อม       
อนุพากย์ เช่น 
 

  - ถ้าเขาไม่มาล่ะ  
  - เพราะฝนตกทีเดียว  
 

 2. การจ าแนกประเภทของส่วนของประโยค 

     ส่วนของประโยค หมายถึง หน่วยโครงสร้างของประโยค เมื่อน ามารวมกันก็จะเกิด
เป็น “โครงสร้างของประโยค” ซึ่งส่วนของประโยคมีอยู่ 10 ชนิด แบ่งเป็น 2 ประเภท เรียกว่า        
ส่วนมูลฐานและส่วนเสริม (วิจินตน์ ภาณุพงศ์, 2548: 139-143) ดังนี้ 
 

                                                 

1   ประโยคสามัญ ในท่ีนี้คือ ประโยคความเดียว ตามแนวไวยากรณด์ั้งเดิม 
2   อนุพากย์ ในท่ีนี้คือ อนุประโยคหรือมุขยประโยคก็ได้ ตามแนวไวยากรณด์ั้งเดมิ (ศึกษาเพิ่มเตมิหน้า 92 )  
3   ประโยคซับซ้อน ในที่น้ีคือ ประโยคความซ้อน ตามแนวไวยากรณด์ั้งเดิม 
4   ประโยคผสม ในท่ีนี้คือ ประโยคความรวม ตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดมิ 
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2.1 ส่วนมูลฐาน หมายถึง ส่วนของประโยคพ้ืนฐานที่จะต้องมีในประโยคนั้นๆ เสมอ
อย่างน้อย 1 ส่วน ส่วนมูลฐานมีอยู่ 7 ชนิด ได้แก่ 

 

            2.1.1 หน่วยประธาน (ป) หมายถึง หน้าที่ของค านามเมื่อเป็นส่วนประกอบของ
ประโยค จะอยู่ข้างหน้าค ากริยา เช่น   
 

  - พ่ีป้อนข้าวน้อง  
  - แม่ให้เงินลูก 

 

            2.1.2 หน่วยกรรมตรง (ต) หมายถึง หน้าที่ของค านามเมื่อเป็นส่วนของประโยค 
จะอยู่ข้างหลังค ากริยา เช่น  
 

- พ่ีป้อนข้าวน้อง  
- แม่ให้เงินลูก 

 

           2.1.3 หน่วยกรรมรอง (ร) หมายถึง หน้าที่ของค านามเมื่อเป็นส่วนของประโยค
จะอยู่ข้างหลังค านามท่ีท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรมตรงซ่ึงตามหลังค ากริยา เช่น   
 

- พ่ีป้อนข้าวน้อง  
- แม่ให้เงินลูก 

 

           2.1.4 หน่วยนามเดี่ยว (นด.)  หมายถึง หน้าที่ของค านามเมื่อเป็นส่วนของ
ประโยคที่อยู่ล าพังโดยไม่มีค ากริยาอยู่ด้วย เช่น แม่!  

 

      จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ส่วนมูลฐานทั้ง 4 ส่วนข้างต้น ล้วนเป็นส่วนมูลฐานที่เป็น
หน้าที่ของค านามทั้งสิ้นคือ เป็นหน่วยประธาน หน่วยกรรมตรง หน่วยกรรมรอง และหน่วยนามเดี่ยว 

 

            2.1.5 หน่วยอกรรม (อ) หมายถึง หน้าที่ของค ากริยาเมื่อเป็นส่วนประกอบของ
ประโยคโดยไม่มีหน่วยกรรมตรงตามหลัง เช่น  

 

- เด็กร้องไห้  
- นาฬิกาตาย 

 

            2.1.6 หน่วยสกรรม (ส) หมายถึง หน้าที่ของค ากริยาเมื่อเป็นส่วนประกอบของ
ประโยคโดยมีหน่วยกรรมตรงตามหลัง เช่น  
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- พ่อปลูกต้นไม้  

- คนเคาะประต ู
 

           2.1.7 หน่วยทวิกรรม (ท) หมายถึง หน้าที่ของค ากริยาเมื่อเป็นส่วนของประโยค
โดยมีทั้งหน่วยกรรมตรงและหน่วยกรรมรองตามหลัง เช่น  

 

- พ่ีป้อนข้าวน้อง  
- แม่ให้เงินลูก 

 

      จากข้างต้นจะเห็นว่า ส่วนมูลฐาน 3 ส่วนข้างต้น ล้วนเป็นส่วนที่เป็นหน้าที่ของ
ค ากริยา คือ หน่วยอกรรม หน่วยสกรรม และหน่วยทวิกรรม 
 

2.2 ส่วนเสริม หมายถึง ส่วนที่เสริมเข้ามาในประโยคเพ่ือให้ได้ความชัดเจนขึ้น 
อาจจะปรากฎในต าแหน่งต้นหรือท้ายประโยคก็ได้ โดยไม่ท าให้ความหมายโดยรวมของประโยค
เปลี่ยนไป แต่หากวางไว้ต้นประโยคจะเน้นหนักมากกว่าอยู่ท้ายประโยคต ส่วนเสริมมีอยู่ 3 ชนิด 
ได้แก่ 

 

            2.2.1 หน่วยเสริมพิเศษ (พ) คือ ส่วนของประโยคที่ท าหน้าที่เป็นส่วนเสริม
พิเศษ เช่น  
 

- ตามธรรมดาน้อยเป็นเด็กขยันนะ  

- น้อยเป็นเด็กขยันนะตามธรรมดา 
- ที่จริงฉันไม่ชอบน้ าอัดลมหรอก 

- ฉันไม่ชอบน้ าอัดลมหรอกที่จริง 
 

            2.2.2 หน่วยเสริมบอกสถานที่ (ถ) คือ ส่วนของประโยคท่ีท าหน้าที่บอกสถานที่
เช่น  
 

- รถจอดเต็มข้างนอก  

- ข้างนอกรถจอดเต็ม 
 

            2.2.3 หน่วยเสริมบอกเวลา (ว) คือ ส่วนของประโยคที่ท าหน้าที่บอกเวลา เช่น 
  

- กลางคืนอากาศจะเย็นลง 
- อากาศจะเย็นลงกลางคืน 
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 3. โครงสร้างของประโยค 

     เมื่อน าส่วนของประโยคข้างต้นมาประกอบกันเป็นประโยค สามารถมีโครงสร้าง
ประโยคได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบส่วนเดียวและหลายส่วน (วิจินตน์ ภาณุพงศ์, 2548: 146-151) 
ดังนี้ 

 

 

3.1 โครงสร้างของประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ซึ่งเป็นประโยคสามัญและประโยคเริ่ม มีอยู่ 6 
แบบคือ 

 

          โครงสร้างแบบ              ประโยค 

  นด.   แม่ 

  อ   เหนื่อย 

  ป  อ   ฝนตก 

  ส  ต   หิวน้ า 
  ป  ส  ต   คนเคาะประต ู

  ป  ท  ต  ร   พ่ีป้อนข้าวน้อง 
  

3.2 ส่วนของประโยคที่ไม่อยู่ต่อกัน ในบางกรณีค าต่างๆ ที่ท าหน้าที่อยู่ในส่วนของ
ประโยคส่วนเดียวกัน อาจอยู่แยกกันเพราะมีส่วนของประโยคส่วนอ่ืนมาแทรกอยู่ แต่ก็ยังถือว่าเป็น
ส่วนเดียวกัน เช่น 

 

เพ่ือน  ส่ง จดหมาย  มาแล้ว 

ป  ส-     ต    (-ส) 
 

ฉัน  จะให้ ของ เพ่ือน อีกหลายชิ้น 

ป     ท   ต-    ร      (-ต) 
 

3.3 โครงสร้างของประโยคสามัญซึ่งเป็นประโยคเริ่ม โดยอาจจะเป็นประโยคสั้นๆ 
ง่ายๆ หรือประโยคที่ยาวกว่าและสลับซับซ้อนก็ได้ มีทั้งหมด 14 แบบคือ 

 

 3.3.1  แบบ อ 

   สายแล้ว 
 

 3.3.2  แบบ ป  อ 

   ผ้า   แห้งแล้ว 
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 3.3.3  แบบ  อ  ป 

   เหนื่อยไหม  เธอ 
 

 3.3.4  แบบ  ส  ต  
   ก าลังคิดถึง  บ้าน 
 

 3.3.5  แบบ  ป  ส  ต 

   คน  เคาะ  ประตู 
 

 3.3.6  แบบ  ส  ต  ป 

   เปิด-  โทรทัศน์  (-สิ)   คุณ 
 

 3.3.7  แบบ  ต  ป  ส 

   บ้านนี้  พ่อ  เพิ่งปลูก 
 

 3.3.8  แบบ  ท  ต  ร 

   ลืมทอน  เงิน  ลูกค้า 
 

 3.3.9  แบบ ป  ท  ต  ร 

   ใคร  สอน  เลข  เด็กกลุ่มนี้ 
 

 3.3.10  แบบ ท  ต  ร  ป 

   จะบอก-  คะแนน นักเรียน  (-ไหม)  คุณ 
 

 3.3.11  แบบ ต  ป  ท  ร 

   ผลไม้  เรา  จะเก็บไว้ถวาย  พระ 
 

 3.3.12  แบบ  ร  ป  ท  ต 

   รถคันนี้  เรา  ไม่ต้องเติม  น้ ามัน 
 

 3.3.13  แบบ นด.  
 แม่จ๋า 
 

 3.3.14  แบบ นด.  นด. 
   ขนม  ของใคร 
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      หลังจากได้ทราบการวิเคราะห์ประโยคตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างไปแล้ว หัวข้อ
ต่อไปจะกล่าวถึงส่วนที่เล็กกว่าประโยค นั่นก็คือ วลี ซึ่งถือว่าเป็นส่วนของประดยคที่มาประกอบกัน
เป็นประโยค ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างของประโยคมากขึ้น 

 

วลี 
 

ในการวิเคราะห์วลีตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างนั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ชนิดของวลี 
องค์ประกอบของวลีและโครงสร้างของวลี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 1. ความหมายของวลี 
    วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2548: 155) ได้อธิบายเกี่ยวกับวลีไว้ว่า วลี หมายถึง ค าค าเดียว

หรือค าค าเดียวกับส่วนขยายซึ่งท าหน้าที่เป็นส่วนของประโยค    
 

 2. ชนิดของวลี  
    วลีอาจแบ่งได้เป็น 5 ชนิดตามชนิดของหมวดค าที่ประกอบกันเข้าเป็นวลีและหน้าที่

ของวลี ดังนี้ 
 

2.1 นามวลี หมายถึง ค านามหรือค านามกับส่วนขยาย ค าสรรพนามหรือค า     
สรรพนามกับส่วนขยายที่ท าหน้าที่เป็นส่วนของประโยค ดังนี้ 

 

            2.1.1 ท าหน้าที่เป็นหน่วยประธาน เช่น  
- เก้าอ้ีตัวนี้เล็กเกินไป   
- เราสองคนจะไปชายทะเล 

 

            2.1.2 ท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรมตรง เช่น  
- ฉันไม่ชอบเก้าอ้ีตัวนี้   
- ครูจะลงโทษเธอสามคน 

 

            2.1.3 ท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรมรอง เช่น  
- เรายังไม่ได้ให้ขนมเด็กอีกคน   

- ฉันจะให้ของขวัญคุณคนนั้น  
 

            2.1.4 ท าหน้าที่เป็นหน่วยนามเดี่ยว เช่น  
- สบู่ก้อนเดียวเท่านั้น  
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  ข้อสังเกต หากวิเคราะห์ตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิม จะแบ่งนามวลีกับสรรพนามวลีแยก
จากกัน แต่หากวิเคราะห์ตามแนวไวยากรณ์โครงสร้าง จะมีเพียงนามวลี โดยนามวลีในที่นี้อาจ
ประกอบไปด้วยค านามหรือสรรพนามก็ได้ 

 

2.2 กริยาวลี หมายถึง ค ากริยาหรือค ากริยากับส่วนขยายที่ท าหน้าที่เป็นส่วนของ
ประโยค ดังต่อไปนี้ 

 

            2.2.1 กริยาวลีท าหน้าที่เป็นหน่วยกริยาอกรรม เช่น  
- เสื้อและกางเกงเพ่ิงจะแห้ง 
- ข้าวยังไม่สุก 

 

            2.2.2 กริยาวลีท าหน้าที่เป็นหน่วยกริยาสกรรม เช่น  
- ฉันชอบสอนนักเรียนกลุ่มนี้มากที่สุด 

- แดงทิ้งจดหมายไปแล้ว 
 

            2.2.3 กริยาวลีท าหน้าที่เป็นหน่วยกริยาทวิกรรม เช่น  
- อาจารย์จะบอกคะแนนนักเรียน 

- เราไม่ตอ้งอบรมมารยาทเด็กดี 
 

2.3 พิเศษวลี หมายถึง ค าพิเศษหรือค าพิเศษกับส่วนขยายที่ท าหน้าที่เป็นส่วนของ
ประโยคชนิดหน่วยเสริมพิเศษ เช่น  

 

- ตามปกติเรามักจะอยู่บ้าน 

- น่ากลัวฝนจะตกหนัก 
 

2.4 สถานวลี หมายถึง ส่วนของประโยคท่ีประกอบด้วยค าบุพบทกับนามวลีหรือค า
บุพบท 2 ค าเรียงกัน โดยท าหน้าที่เป็นส่วนของประโยคเพ่ือบอกสถานที่มี 2 ลักษณะดังนี้ 

 

            2.4.1 ค าบุพบทกับนามวลี เช่น  
- แม่วางแจกันดอกไม้ไว้บนตู้เย็น 

- ทีจุ่ฬาฯ น้ าเคยท่วม 
 

            2.4.2 ค าบุพบท 2 ค าเรียงกัน เช่น  
- เด็กๆ ไปเล่นข้างล่างแล้ว 

- ข้างนอกอากาศร้อนมาก 
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2.5 กาลวลี หมายถึง ส่วนที่ประกอบด้วยค าบอกเวลาหรือค าบอกเวลากับส่วน
ขยายที่ท าหน้าที่เป็นส่วนของประโยคเพ่ือบอกเวลา เช่น 

 

- เมื่อ 4 ปีก่อนพ่อยังแข็งแรงมาก 

  - เขาไม่ท างานบางวัน 
 

 3. องค์ประกอบและโครงสร้างของวลี หมายถึง ค าค าเดียวหรือกลุ่มค าที่ เป็น
ส่วนประกอบหรือหน่วยโครงสร้างของวลี วลีที่มีองค์ประกอบนั้นมีเพียง 2 ประเภทคือ นามวลีและ
กริยาวลี แต่ละวลีมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่แตกต่างกันดังนี้  

 

     3.1 องค์ประกอบของนามวลี หมายถึง ส่วนประกอบของนามวลีซึ่งอาจจะปรากฏ
ตามล าพังหรือประกอบกันเข้าเป็นโครงสร้างของนามวลี มี 4 ชนิดคือ  
 

           3.1.1 หน่วยหลัก (ล) คือ องค์ประกอบของนามวลีซึ่งอาจจะประกอบด้วยหมวด
ค ารวม 3 หมวดคือ ค านาม ค าสรรพนาม และค าเชื่อมนาม เช่น  

 

บ้าน  ต้นไม้ เรือ  (ค านาม) 
เธอ เรา ท่าน   (ค าสรรพนาม) 
บ้านของเธอ   (ค านาม ค าเชื่อมนาม และค าสรรพนาม) 
 

           3.1.2 หน่วยคุณศัพท์ (ค) คือ องค์ประกอบของนามวลีซึ่งอาจจะประกอบด้วย
หมวดค า 2 หมวด คือ ค าคุณศัพท์ และค าลักษณนาม เช่น  

 

กระเป๋าใบใหญ ่ (ค าลักษณนาม ค าคุณศัพท์) 
เสื้อใหม ่  (ค าคุณศัพท์) 
 

           3.1.3 หน่วยจ านวน (จ) คือ องค์ประกอบของนามวลีซึ่งอาจจะประกอบด้วย
หมวดค ารวม 5 หมวด คือค าลักษณนาม ค าจ านวนนับ ค าล าดับที่ ค าหน้าจ านวน ค าหลังจ านวน แต่
จะต้องมีค าลักษณนามอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ค า เช่น  

 

เรือหลายล า   (ค าจ านวนนับ ค าลักษณนาม) 
ลูก 3 คนแรก  (ค าจ านวนนับ ค าลักษณนาม ค าล าดับที่) 
 

           3.1.4 หน่วยก าหนด (ก) คือ องค์ประกอบของนามวลี ซึ่งอาจจะประกอบด้วย
หมวดค ารวม 3 หมวดคือ ค าบอกก าหนดเสียงตรีและเสียงจัตวา ค าบอกก าหนดเสียงโท และค า
ลักษณนาม เช่น  
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หนังสือเล่มนี้  (ค าลักษณนาม ค าบอกก าหนด) 
เด็กคนนั้น   (ค าลักษณนาม ค าบอกก าหนด) 

 

3.2  โครงสร้างของนามวลี  องค์ประกอบของนามวลี 4 ชนิดข้างต้น สามารถน ามา
ประกอบเข้าเป็นโครงสร้างของนามวลีได้ 12 แบบ ดังนี้  

 

      3.2.1  ล  ต้นไม้, ตึก 

      3.2.2  ล  ค  ต้นไม้/ใหญ่,  ตึก/หลังใหม่ 
      3.2.3  ล  จ  ต้นไม้/2ต้น,  ตึก/กี่หลัง 
      3.2.4  ล  ก  ต้นไม้/นี่,  ตึก/หลังนั้น 

      3.2.5  ล  ค  จ  ต้นไม้/ใหญ่/2ต้น,  ตึก/หลังเล็ก/หลังเดียว 

      3.2.6  ล  จ  ค  ต้นไม้/2 ต้น/ใหญ่ๆ,  ตึก/3 ตึก/เก่าๆ 

      3.2.7  ล  ค  ก  ต้นไม้/ใหญ่/นี่,  ตึก/หลังเล็ก/หลังนี้ 
      3.2.8  ล  จ  ก  ต้นไม้/2 ต้น/นั้น,  ตึก/หลังแรก/โน่น 

      3.2.9  ล  ก  จ  ต้นไม้/ต้นนี้/ต้นเดียว,  ตึก/นี่/หลังหนึ่ง 
      3.2.10  ล  ค  จ  ก   ต้นไม้/ใหญ่/2 ต้น/นี้,  ตึก/หลังเล็ก/หลังเดียว/

นั่น 

      3.2.11  ล  ค  ก  จ ต้นไม้/ใหญ่/นี่/ต้นเดียว,  ตึก/หลังเล็ก/หลังนี้/
หลังเดียว 

      3.2.12  ล  จ  ค  ก ต้นไม้/2 ต้น/ใหญ่ๆ/นั่น,  ตึก/3 หลัง/เล็กๆ/นี่ 
 

3.3 องค์ประกอบของกริยาวลี หมายถึง ส่วนประกอบของกริยาวลีซึ่งอาจจะ
ปรากฏตามล าพังหรือประกอบกันเข้าเป็นโครงสร้างของกริยาวลี มี 4 ชนิดคือ 

 

     3.3.1 หน่วยแก่น (ก) คือ องค์ประกอบของกริยาวลีซึ่งอาจจะประกอบด้วย
หมวดค ารวม 5 หมวด คือ ค ากริยาอกรรม ค ากริยาสกรรม ค ากริยาทวิกรรม ค าหน้ากริยา และค า
หลังกริยา เช่น   

 

เดิน  (ค ากริยาอกรรม) 
ไปเดิน (ค าหน้ากริยา ค ากริยาอกรรม) 
ไปเดินมา (ค าหน้ากริยา ค ากริยาอกรรม ค าหลังกริยา) 
 

            3.3.2 หน่วยช่วยกริยาหน้าหน่วยแก่น (ช1) คือ องค์ประกอบของกริยาวลีซึ่ง
อาจจะประกอบด้วยหมวดค ารวม 2 หมวดคือ ค าช่วยหน้ากริยาและค าปฏิเสธ เช่น  
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ไมก่ิน (ค าปฏิเสธ) 
น่าจะกิน   (ค าช่วยหน้ากริยา) 
ไม่อาจจะกิน (ค าปฏิเสธ ค าช่วยหน้ากริยา) 
 

3.3.3 หน่วยช่วยกริยาหลังหน่วยแก่น (ช2) คือ องค์ประกอบของกริยาวลีซึ่ง
อาจจะประกอบด้วยค าช่วยหลังกริยาเพียงหมวดเดียวคือ แล้ว อยู่ อยู่แล้ว เช่น  

 

นั่งอยู่  (ค าช่วยหลังกริยา) 
นั่งแล้ว (ค าช่วยหลังกริยา) 
 

3.3.4 หน่วยขยาย (ข) คือ องค์ประกอบชนิดหนึ่งของกริยาวลีซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยค ากริยาวิเศษณ์เพียงหมวดเดียวหรือออาจจะประกอบด้วยสถานวลีลดฐานะหรือกาลวลี
ลดฐานะ 5  อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว หรือทั้ง 2 หรือ 3 อย่างก็ได้ เช่น  

 

ชอบจัง   (ค ากริยาวิเศษณ์) 
เพ่ิงหล่นจากต้น   (สถานวลีลดฐานะ) 
มักจะตื่นแต่เช้า (กาลวลีลดฐานะ) 
 

ข้อสังเกต วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2548 : 166) ได้ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างสถานวลีลดฐานะและหน่วยเสริมบอกสถานที่ กับกาลวลีลดฐานะและหน่วยเสริมบอก
เวลา ว่าสถานวลีลดฐานะและกาลวลีลดฐานะไม่สามารถย้ายไปอยู่ต้นประโยคได้ ส่วนหน่วยเสริมจะ
สามารถย้ายได้ เช่น 

 

 - มะม่วงเพิ่งหล่นจากต้น 

 - * จากต้นมะม่วงเพิ่งหล่น  

 - ดอกไม้เยอะในสวน 

 - ในสวนดอกไม้เยอะ 
 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า “จากต้น” ในประโยคที่ 2 ไม่สามารถย้ายไปอยู่ต้นประโยคได้ 
เนื่องจากไม่สื่อความหมาย แสดงว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับค ากริยาที่มาข้างหน้า ซึ่งได้แก่ ค าว่า 
“หล่น” หรืออีกนัยหนึ่งคือ “จากต้น” ซึ่งเป็นสถานวลีลดฐานะท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบชนิดหนึ่ง
ของกริยาวลี คือ ท าหน้าที่เป็นหน่วยขยายในกริยาวลี ส่วนประโยคที่ 4 เราสามารถย้าย “ในสวน” ไป
ไว้ต้นประโยคได้ หมายความว่า “ในสวน” ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับค ากริยาที่มาข้างหน้า
                                                 

5  วลีลดฐานะ ในที่น้ี หมายถึง วลีซึ่งตามปกติท าหน้าท่ีเป็นส่วนของประโยค เมื่อวลีท าหนา้ที่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของ
วลี ก็จะถือว่าลดฐานะลงมา  
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เท่านั้น แต่จะสัมพันธ์กับค าอ่ืนด้วย จึงถือว่า “ในสวน” เป็นส่วนของประโยคคือ หน่วยเสริมบอก
สถานที่ ในส่วนของกาลวลีลดฐานะก็เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 

 

 - เขาตื่นแต่เช้า 
 - * แต่เช้าเขาตื่น 

 - ฝนตกเมื่อเช้า 
 - เมื่อเช้าฝนตก 
 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า “แต่เช้า” ในประโยคที่ 2 ไม่สามารถย้ายไปอยู่ต้นประโยคได้ 
เนื่องจากไม่สื่อความหมาย แสดงว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับค ากริยาที่มาข้างหน้า ซึ่งได้แก่ ค าว่า 
“ตื่น” หรืออีกนัยหนึ่งคือ “แต่เช้า” ซึ่งเป็นกาลวลีลดฐานะท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบชนิดหนึ่งของ
กริยาวลี คือ ท าหน้าที่เป็นหน่วยขยายในกริยาวลี ส่วนประโยคที่ 4 เราสามารถย้าย “เมื่อเช้า” ไปไว้
ต้นประโยคได้ หมายความว่า “เมื่อเช้า” ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับค ากริยาที่มาข้างหน้าเท่านั้น 
แต่จะสัมพันธ์กับค าอ่ืนด้วย จึงถือว่า “เมื่อเช้า” เป็นส่วนของประโยคคือ หน่วยเสริมบอกเวลานั่นเอง 
 

     3.4 โครงสร้างของกริยาวลี องค์ประกอบของกริยาวลีรวม 4 ชนิดดังกล่าวข้างต้น
สามารถน ามาประกอบเข้าเป็นแบบโครงสร้างของกริยาวลีได้ 10 แบบคือ  
 

           3.4.1   ก  เดิน,  มาเท่ียว 

           3.4.2   ก  ช2  เดิน/อยู่,  เดือด/แล้ว 

           3.4.3   ก  ข  หล่น/จากต้น,  ตื่น/แต่เช้า 
           3.4.4   ก  ช2  ข  เดิน/อยู่/แถวนี้ก่อน,  เดือด/อยู่/บนเตา 
           3.4.5   ก  ข  ช2  ปรึกษา/กัน/อยู่,  พบ/กันอีก/แล้ว   
           3.4.6   ช1  ก  ก าลัง/เดิน,  น่าจะ/จ าไว้ 
           3.4.7   ช1  ก  ช2 ก าลัง/นั่ง/อยู่,  คง/เดือด/แล้ว 

           3.4.8   ช1  ก  ข  เพ่ิง/หล่น/จากต้น,  ไม่ควร/เข้าไป/ในนั้นอีก 

           3.4.9   ช1  ก  ช2  ข คง/เดือด/อยู่/บนเตา,  อาจจะ/ยุ่ง/อยู่/ทั้งวัน 

           3.4.10   ช1  ก  ข  ช2 ยัง/ปรึกษา/กัน/อยู่,  ควรจะ/อยู่/บนโต๊ะ/แล้ว 
 

 จะเห็นได้ว่าวลีตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างนั้นมีความแตกต่างจากไวยากรณ์แนวอ่ืนอยู่
บ้าง เช่น การแบ่งชนิดของวลี เป็นต้น เพราะหากวิเคราะห์ตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิม พระยา         
อุปกิตศิลปสารได้แบ่งวลีออกเป็น 7 ชนิดตามชนิดของค า คือ นามวลี กริยาวลี สรรพนามวลี วิเศษณ์
วลี บุพบทวลี สันธานวลี และอุทานวลี นอกจากนี้ไวยากรณ์โครงสร้างยังมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ของวลีและน ามาประกอบเป็นโครงสร้างแบบต่างๆ อีกด้วย โดยในที่นี่มีเพียงนามวลีและกริยาวลี
เท่านั้นที่มีองค์ประกอบ 

 

อนุพากย์ 
 

 1. ความหมายของอนุพากย์ 
     วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2548: 174) ได้อธิบายว่า อนุพากย์ (clause) หมายถึง ประโยค

สามัญที่ลดฐานะลงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยคใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นประโยคซับซ้อนและประโยค
ผสม ที่ประกอบด้วยอนุพากย์ตั้งแต่ 2 อนุพากย์ขึ้นไป 

 

 2. ชนิดของอนุพากย์ 
     อนุพากย์สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิด ดังต่อไปนี้ 
 

     2.1 อนุพากย์นาม คือ อนุพากย์ท่ีท าหน้าที่อย่างเดียวกับนามวลี ได้แก่  
 

          2.1.1 ท าหน้าที่เป็นส่วนของประโยคชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ชนิดนี้คือ  

 

   2.1.1.1 ท าหน้าที่เป็นหน่วยประธาน เช่น 

   - ใครวิ่งชนะจะได้รางวัล  
 

           จากตัวอย่างข้างต้น “ใครวิ่งชนะ” ท าหน้าที่เป็นหน่วยประธาน
ของประโยค เราอาจจะหานามวลี “เขา” มาแทนที่อนุพากย์นามได้ เช่น เขาจะได้รางวัล เป็นต้น แต่
ประโยคดังกล่าวก็จะเป็นเพียงประโยคสามัญเท่านั้น 

 

 2.1.1.2 ท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรมตรง เช่น 

   - ฉันไปฟังเขาวิจารณ์หนังไทย    
 

           จากตัวอย่างข้างต้น “เขาวิจารณ์หนังไทย” ท าหน้าที่เป็นหน่วย
กรรมตรงของประโยค เราอาจจะหานามวลี “เพลง” มาแทนที่อนุพากย์นามได้ เช่น ฉันไปฟังเพลง
เป็นต้น แต่ประโยคดังกล่าวก็จะเป็นเพียงประโยคสามัญเท่านั้น 

 

                  2.1.1.3 ท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรมรอง เช่น 

   - ครูจะแจกรางวัลนักเรียนเรียนดี     
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          จากตัวอย่างข้างต้น “นักเรียนเรียนดี” ท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรม
รองของประโยค เราอาจจะหานามวลี “เขา” มาแทนที่อนุพากย์นามได้ เช่น ครูจะแจกรางวัลเขา
  เป็นต้น แต่ประโยคดังกล่าวก็จะเป็นเพียงประโยคสามัญเท่านั้น 
 

          2.1.2 เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยนามเดี่ยว เช่น 

       - หมวกใบใหญ่ของใครที่อยู่ในตู้กระจก 
 

   จากตัวอย่างข้างต้น “หมวกใบใหญ่ของใคร” ท าหน้าที่เป็นหน่วยนามเดี่ยว 
เราอาจจะหานามวลีมาแทนที่อนุพากย์นามได้ เช่น หมวกที่อยู่ในตู้กระจก 
 

      2.2 อนุพากย์คุณศัพท์ คือ อนุพากย์ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนขยายของหน่วยหลักใน
นามวลีและนามวลีนั้นอาจจะท าหน้าที่เป็นหน่วยประธาน หน่วยกรรมตรง หน่วยกรรมรอง หรือหน่วย
นามเดี่ยวก็ได้ เช่น 

 

            2.2.1 ท าหน้าที่เป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยประธาน 

   - เด็กที่ก าลังเล่นอยู่น่ารักมาก 
 

     จากตัวอย่างข้างต้น ค าที่ท าหน้าที่ เป็นหน่วยประธานคือ “เด็ก”        
อนุพากย์คุณศัพท์คือ “ที่ก าลังเล่นอยู่” เนื่องจากท าหน้าที่ขยายหน่วยประธาน และเราอาจจะหาส่วน
ขยายประธานที่ไม่ใช่อนุพากย์มาแทนท่ีได้ เช่น เด็กคนนี้น่ารักมาก 
 

           2.2.2 ท าหน้าที่เป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยกรรมตรง 
   - ฉันชอบบ้านที่มีสวนดอกไม้ 
 

     จากตัวอย่างข้างต้น ค าที่ท าหน้าที่ เป็นหน่วยกรรมตรงคือ “บ้าน”      
อนุพากย์คุณศัพท์คือ “ที่มีสวนดอกไม้” เนื่องจากท าหน้าที่ขยายหน่วยกรรมตรง และเราอาจจะหา
ส่วนขยายที่ไม่ใช่อนุพากย์มาแทนท่ีได้ เช่น ฉันชอบบ้านนั้น 
 

            2.2.3 ท าหน้าที่เป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยกรรมรอง 
   - ครูก าลังแจกรางวัลนักเรียนที่เรียนดี 
 

     จากตัวอย่างข้างต้น ค าที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยกรรมรองคือ “นักเรียน” 
อนุพากย์คุณศัพท์คือ “ที่เรียนดี” เนื่องจากท าหน้าที่ขยายหน่วยกรรมรอง และเราอาจจะหาส่วน
ขยายที่ไม่ใช่อนุพากย์มาแทนท่ีได้ เช่น ครูก าลังแจกรางวัลนักเรียนเหล่านั้น  
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            2.2.4 ท าหน้าที่เป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยนามเดี่ยว 

   - เสื้อของเธอที่อยู่ในตู้ฉัน 
 

     จากตัวอย่างข้างต้นค าที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยนามเดี่ยวคือ “เสื้อของเธอ” 
อนุพากย์คุณศัพท์คือ “ที่อยู่ในตู้ฉัน” เนื่องจากท าหน้าที่ขยายหน่วยนามเดี่ยว และเราอาจจะหาส่วน
ขยายที่ไม่ใช่อนุพากย์มาแทนท่ีได้ เช่น เสื้อของเธอตัวนั้น 
 

      2.3 อนุพากย์วิเศษณ์ คือ อนุพากย์ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนขยายของหน่วยแก่นใน
กริยาวลี และกริยาวลีนั้นอาจจะท าหน้าที่เป็นหน่วยอกรรม หน่วยสกรรม หรือหน่วยทวิกรรมก็ได้ เช่น 

 

            2.3.1 ท าหน้าที่เป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยอกรรม 

   - เขาออกไปตอนที่คุณก าลังแต่งตัว 
 

      จากตัวอย่างข้างต้นเราอาจจะหาส่วนขยายที่ไม่ใช่อนุพากย์มาแทนที่ได้ 
เช่น เขาออกไปเมื่อไหร่ 
 

            2.3.2 ท าหน้าที่เป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยสกรรม 

   - แดงต้องไป (โรงพยาบาล) เพราะเขาไม่สบายมาก 
 

     จากตัวอย่างข้างต้นเราอาจจะหาส่วนขยายที่ไม่ใช่อนุพากย์มาแทนที่ได้ 
เช่น แดงต้องไป (โรงพยาบาล) บ่อย 
 

            2.3.3 ท าหน้าที่เป็นเพียงส่วนขยายในหน่วยทวิกรรม 

   - คุณพ่อให้ (หนังสือเล่มนี้ฉัน) ตั้งแต่ฉันยังเล็ก 
 

     จากตัวอย่างข้างต้นเราอาจจะหาส่วนขยายที่ไม่ใช่อนุพากย์มาแทนที่ได้ 
เช่น คุณพ่อให้ (หนังสือเล่มนี้ฉัน) ตั้ง 10 ปีแล้ว 
 

      2.4 อนุพากย์หลัก ท าหน้าที่ต่อไปนี้ 
 

            2.4.1 ท าหน้าที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของส่วนของประโยคซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ค ากริยา เช่น 

   - ดีใจทีคุ่ณมาวันเกิดฉันได้ 
 

            2.4.2 เป็นส่วนของประโยคซึ่งเป็นหน้าที่ของค ากริยาชนิดหน่วยอกรรม เช่น 

   - การที่เธอแสดงกิริยาเช่นนี้ไม่ดีเลย 
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            2.4.3 เป็นส่วนของประโยคมากกว่า 1 ชนิด เช่น 

   - ฉันไม่ชอบขับรถเร็วมากๆ 
 

            2.4.4 เป็นทั้งส่วนประกอบชนิดหนึ่งของประโยคและส่วนหนึ่งของอีกส่วนของ
ประโยคในเวลาเดียวกัน  
   - เด็กที่ก าลังเล่นตุ๊กตาน่ารักมาก 
 

 3. ค าเชื่อมอนุพากย์ 
     วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2548: 180) ยังกล่าวไว้อีกว่า นอกจากอนุพากย์จะมีชนิดและ
หน้าที่ที่แตกต่างกันแล้ว อนุพากย์แต่ละชนิดยังมีค าเชื่อมอนุพากย์ท่ีแตกต่างกัน โดยแบ่งได้ดังนี้ 
 

     3.1 ค าเชื่อมของอนุพากย์นาม  
          ค าเชื่อมอนุพากย์นามทุกค าจะปรากฏต้นอนุพากย์เป็นชนิดค าเชื่อมต้นเสมอ มี
ทั้งสิ้น 7 ค า คือ ว่า ที่ การที่ อย่าง ที่ว่า ตามที่ว่า และอย่างที่ ทุกค าท าหน้าที่เชื่อมอนุพากย์นามเข้า
กับอนุพากย์หลัก ตัวอย่างเช่น  
 

  - การทีคุ่ณตอบเขาแบบนั้น/น่าเกลียดมาก 

  - ที่ว่าจะมีการปฏิวัติ/จะจริงหรือ 

  - ทีเ่ขาพูด/ฉันไม่เชื่อ 

  - อย่างคุณก าลังท าอยู่นั้น/ฉันไม่ชอบเลย 
 

      3.2 ค าเชื่อมของอนุพากย์คุณศัพท์  
           ค าเชื่อมของอนุพากย์คุณศัพท์ทุกค าจะปรากฏต้นอนุพากย์เป็นชนิดค าเชื่อมต้น
เสมอ แต่จะไม่เคยปรากฏต้นประโยคใหญ่เลย พบในภาษาพูด 4 ค าคือ ที่ ซึ่ง ที่ว่า อย่างที่ และพบใน
ภาษาเขียน 4 ค าคือ อัน ดัง ผู้ ดังที่ ตัวอย่างเช่น 
 

  - คุณเชื่อข่าว/ที่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่กรุงเทพฯ/ไหม 

  - อากาศ/ทีฝ่นตกใหม่ๆ /สดชื่นดี 
 

      3.3 ค าเชื่อมของอนุพากย์วิเศษณ์  
           ค าเชื่อมของอนุพากย์วิเศษณ์จะปรากฏต้นอนุพากย์เป็นชนิดค าเชื่อมต้นเสมอ 
พบค่อนข้างมาก เช่น หลังจาก ก่อนที่ เมื่อตอน ตรงที่ เพราะว่า เพ่ือ นอกจากว่า ถึงแม้ อย่างกับ 
กระทั่ง และโดยที่ เป็นต้น  
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 จะเห็นได้ว่าอนุพากย์ตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างก็คือมุขยประโยคและอนุประโยคตาม
แนวไวยากรณ์ดั้งเดิมของพระยาอุปกิตศิลปสารนั่นเอง เพราะเราจะพบอนุพากย์ในประโยคผสม 
(ประโยคความรวม) และประโยคซับซ้อน (ประโยคความซ้อน) เท่านั้น การการแบ่งชนิดและการท า
หน้าที่ก็มีความคล้ายคลึงกัน ต่างกันเพียงชื่อเรียกเท่านั้น 

 

สรุป 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นถึงความสัมพันธ์ของค าแต่ละค าท่ีน ามาเรียงต่อกันอย่างเป็น
ระบบ ไม่ว่าจะเป็นในระดับวลี รวมถึงองค์ประกอบและโครงสร้างของวลี อนุพากย์และชนิดของ    
อนุพากย์ รวมทั้งประโยคชนิดต่างๆ และส่วนของประโยคซึ่งถือเป็นหน่วยไวยากรณ์ชนิดหนึ่งซึ่ง
อาจจะปรากฏตามล าพังหรือรวมกันเข้าเป็นประโยคก็ได้ ทั้งหมดท าให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เชื่อมโยงค าแต่ละค าเข้าด้วยกัน แต่นอกเหนือจากความสัมพันธ์ของค าที่น ามาเรียงต่อกันเป็นประโยค
แล้ว สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เข้าใจคือ “ความหมาย” ซึ่งจะ
กล่าวถึงในบทต่อไป 
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บทท่ี 6  
 

ระบบข้อความภาษาไทย 
 

 หลังจากได้ศึกษาหน่วยทางภาษาที่เล็กที่สุดคือ เสียง เมื่อน าหลายๆ เสียงมารวมกันเป็น
ค า และน าค าหลายๆ ค ามาเรียงต่อกันเป็นวลีและประโยคแล้ว ในบทนี้จะกล่าวถึงหน่วยทางภาษาที่มี
ขนาดใหญ่กว่าประโยคซึ่งทางหลักภาษาแบบเดิมยังไม่ได้กล่าวถึง ไว้ แต่ในทางภาษาศาสตร์มี
การศึกษาหน่วยทางภาษาระดับนี้ไว้ค่อนข้างมาก นักภาษาศาสตร์เรียกการวิเคราะห์ในระดับนี้ว่า 
“discourse” แต่ในภาษาไทยมีการใช้ค านี้ในความหมายที่แตกต่างกันหลายอย่างดังจะอธิบายต่อไป 

 

ความหมายของภาษาระดับข้อความ 
 

 ค าว่า Discourse มีผู้ให้ค าจ ากัดความเป็นค าไทยไว้หลายค า เช่น ภาษาระดับข้อความ 
ปริจเฉท วจนะ สัมพันธสาร และวาทกรรม เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในช่วงต้นที่มีการศึกษา
ภาษาระดับข้อความนั้นยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ชัดเจน ท าให้แต่ละสถาบันคิดค าศัพท์เพ่ือใช้เรียก 
discourse เอง และมีนัยยะทางความหมายที่แตกต่างกันบ้าง 
 

 จันทิมา อังคพณิชกิจ (2557: 12-13) ได้อธิบายเกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์เรียก discourse 
ที่แตกตา่งกันไว้ว่า การใช้ค าศัพท์ ข้อความ ข้อความต่อเนื่อง และระบบข้อความ เป็นการใช้ค าศัพท์
ที่เกิดจากพ้ืนฐานความคิดเชิงโครงสร้างของภาษาที่ว่า ภาษาระดับข้อความเป็นหน่วยในภาษาที่ใหญ่
กว่าประโยค ส่วนการใช้ค าศัพท์ วจนะ เป็นค าศัพท์ที่สะท้อนให้เห็นมุมมมองเชิงโครงสร้างในฐานะที่
เป็นหน่วยทางภาษาที่ใหญ่กว่าประโยคเช่นกัน แต่จุดเน้นที่ต่างกันคือ ข้อความ เน้นมุมมองเกี่ยวกับ
ประเภทของข้อมูล ส่วน วจนะ มุ่งเน้นไปท่ีลักษณะของข้อมูลที่มาจากการพูดของผู้บอกภาษา 
  

 ค าว่า ปริจเฉท เป็นค าศัพท์ที่ใช้สื่อถึงความเป็นหน่วยในภาษาที่มีโครงสร้างและมี
องค์ประกอบภายในหน่วยเช่นเดียวกัน แต่อาจสร้างความสับสนได้ เนื่องจากปริจเฉทในภาษาบาลี 
แปลว่า บท ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่อง ยังไม่ใช่เรื่องที่สมบูรณ์ทั้งหมด ในขณะที่ discourse 

จะต้องเป็นเรื่องที่มีความสมบูรณ์ ในตัวเอง ส่วนค าว่า สัมพันธสาร ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติจาก
ราชบัญฑิตยสถาน หากพิจารณาก็สามารถตีความได้ว่าผู้บัญญัติศัพท์มีแนวคิดที่เน้นเกี่ยวกับการ
สื่อสารและเน้นแง่มุมเกี่ยวกับหน่วยทางภาษาที่มีองค์ประกอบภายใน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงสัมพันธ์
ที่ท าให้เป็นหน่วยเดียวกันหรือการสื่อสารเรื่องเดียวกันเป็นหลัก สุดท้ายค าว่า วาทกรรม เป็นศัพท์
บัญญัติจากสาขาสังคมศาสตร์โดยมีมุมมองว่า ถ้อยค าบางอย่างในภาษาสามารถสร้างชุดความคิดและ
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สร้างความหมายที่ส่งผลกระทบต่อการกระท าและวิถีปิิบัติของคนในสังคม ดังนั้น ค าศัพท์ วาทกรรม
จึงมิได้มุ่งเน้นที่ตัวภาษาที่ใช้สื่อสารเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงมุมมองทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา
ด้วย ซึ่งหมายรวมทั้งถ้อยค า ความคิด ผู้ใช้ภาษา และปิิสัมพันธ์ในสังคมเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้
วาทกรรมยังเป็นกระบวนการในการสร้างตัวตนและความหมายให้กับสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคม โดยมี
ลักษณะเป็นความคิดที่แฝงเร้นด้วยอ านาจและอุดมการณ์ของสังคม  
 

 หลังจากได้ทราบถึงค าศัพท์ภาษาไทยที่มีการใช้แตกต่างกันแล้ว ต่อมาคือความหมาย
หรือค าจ ากัดความซึ่งก็ย่อมแตกต่างกันด้วย เช่น 

 

 สมทรง บุรุษพัฒน์ (2537: 2) กล่าวว่า “วจนะ หมายถึงการพูดระหว่างคน 2 คนขึ้นไป 
เช่น การสนทนา บทละคร และวจนะซึ่งเป็นการพูดของคนคนเดียว เช่น เรื่องเล่า ค าอธิบาย วจนะมี
ใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีการเชื่อมโยงของข้อความซึ่งเป็นส่วนประกอบของวจนะ” 

 

 จันทิมา อังคพณิชกิจ (2557: 17) กล่าวว่า “ข้อความ คือ หน่วยหรือข้อมูลทางภาษาที่
ใช้อยู่ในปริบททางการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้ภาษาในสังคม อาจเป็นถ้อยค าภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน ข้อมูลภาษามักจะมีรูปแบบ โครงสร้างและความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่แสดงความเป็น
เอกภาพภายในเนื้อหาเดียวกันแต่ต้องปรากิในปริบทของการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง” 

 

 ชลธิชา บ ารุงรักษ์ (2558) ได้ให้นิยามว่า “ภาษาระดับข้อความ หมายถึง หน่วยภาษาที่
ปรากิต่อเนื่องกันในระดับที่สูงกว่าประโยคเดี่ยวๆ ที่มนุษย์ใช้สื่อสาร ซึ่งหมายรวมถึงภาษาพูด ภาษา
เขียน และภาษามือที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในสถานการณ์จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนอง
เจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร ท าหน้าที่เพ่ือให้รายละเอียดข้อมูล เพ่ือแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก เพ่ือ
ชี้แนะให้ปิิบัติตาม หรือเพ่ือปิิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 

 นอกจากนี้ จันทิมา อังคพณิชกิจ (2557 : 18) ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความหมายของ
ข้อความไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ที่ไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องข้อความและเข้าใจตามค าจ ากัดความเชิง
โครงสร้างของข้อความในแง่ที่ว่าเป็นหน่วยในภาษาที่มีขนาดใหญ่กว่าประโยค จึงมักเข้าใจว่าข้อความ
เป็นประโยคที่เรียงต่อกัน ดังนั้น เมื่อเห็นข้อความที่มากกว่า 1 ประโยคขึ้นไปก็จัดเป็นข้อความ อันที่
จริงแล้วข้อมูลที่เป็นประโยคเรียงต่อกันไป แม้จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างประโยค ไม่ว่าจะ
มีก่ีประโยคต่อเนื่องกันไปก็ตาม หากประโยคเหล่านั้นมิได้ปรากิในปริบทของการสื่อสาร ไม่สามารถ
ระบุปริบทของสถานการณ์การสื่อสารได้ ก็ไม่จัดว่าเป็นข้อความ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เป็นประโยคเรียง
ต่อกันเหล่านั้นไม่สามารถบอกขอบเขตและความสมบูรณ์ของเรื่อง หรือไม่สามารถบอกความเชื่อมโยง
ของสาระตั้งแต่เริ่มต้นจนจบได้ ข้อความดังกล่าวก็เป็นเพียงข้อมูลระดับประโยคเท่านั้น เพียงแต่เป็น
ประโยคหลายประโยคเรียงต่อกันไป ไม่ใช่ข้อความ 
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 ในที่นี้ผู้เขียนจะใช้ค าว่า Discourse ในความหมายว่า ภาษาระดับข้อความ ซึ่งถือเป็นค า
กลางๆ และสามารถเข้าใจความหมายได้ทันที อีกทั้งการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในบทนี้เป็น
เพียงการวิเคราะห์ในเบื้องต้น ยังไม่ได้เน้นปริบททางสังคม วัฒนธรรมและอ านาจแต่อย่างใด 

  

ประเภทของภาษาระดับข้อความ 
 

 ภาษาระดับข้อความสามารถแบ่งได้หลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง 
จันทิมา อังคพณิชกิจ (2557: 22-23) ได้สรุปการจัดแบ่งประเภทของภาษาระดับข้อความไว้ ดังนี้ 
 

 1. จ าแนกประเภทตามช่องทางการสื่อสารหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ 

     1.1 ภาษาพูด (spoken discourse) เป็นภาษาข้อความที่ใช้เสียงพูดในภาษาเป็น
สื่อในการรับส่งสาร 

     1.2 ภาษาเขียน (written discourse) เป็นภาษาระดับข้อความที่ใช้ตัวหนังสือหรือ
ตัวอักษรในการรับส่งสาร 
 

 2. จ าแนกประเภทตามบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
คือ 

     2.1 ภาษาโดด (monologue) เป็นภาษาระดับข้อความที่มีผู้ส่งสารเพียงฝ่ายเดียว 
อีกฝ่ายท าหน้าที่เป็นผู้รับสารเป็นส่วนใหญ่ 
 

     2.2 ภาษาโต้ตอบ (dialogue) เป็นภาษาระดับข้อความที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสาร
ทุกฝ่ายผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
 

 3. จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ 

     3.1 ภาษาเรื่องเล่า / นิทานปริจเฉท (narrative discourse) เป็นภาษาระดับ
ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ตามล าดับเวลาอย่างต่อเนื่อง เช่น นิทาน เรื่อง
สั้น นวนิยาย เป็นต้น 
 

     3 .2  ภ าษ าอธิ บ ายค วาม  / ทั ศ น ป ริ จ เฉท  (expository / explanatory 

discourse) เป็นภาษาระดับข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง พร้อมกับมีการแสดงความคิดเห็นไว้ด้วย เช่น บทความทางวิทยาศาสตร์ ข้อเสนองบประมาณ 
เป็นต้น 
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     3.3 ภาษาโน้มน้าวหรือชักจูง / ปราศรัยปริจเฉท (hortatory / persuasive 

discourse) เป็นภาษาระดับข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิญชวนหรือสั่งสอนให้ผู้รับสารเชื่อฟังและ
ปิิบัติตาม เช่น ค าปราศรัย เป็นต้น 
 

     3.4) ภาษากระบวนการ / ปฏิบัติปริจเฉท (procedural discourse) เป็น
ภาษาระดับข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นขั้นตอนในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่ต้น
จนส าเร็จ เช่น ต าราท ากับข้าว คู่มือ เป็นต้น 

 

การเชื่อมโยงความ (cohesion) 
 

 ภาษาระดับข้อความ เป็นหน่วยภาษาในการสื่อสาร เกิดจากการเรียงต่อเนื่องกันไปของ
ประโยค คุณสมบัติที่แยกภาษาระดับข้อความออกจากกลุ่มประโยคที่เพียงแต่เรียงต่อกันไปคือ 
เอกภาพ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ เชื่อมโยงประโยคต่างๆ เข้าด้วยกัน  การแสดงความสัมพันธ์ทาง
ความหมายระหว่างประโยคต่างๆ ในข้อความเดียวกัน เรียกว่า “การเชื่อมโยงความ” โดยสามารถ
แยกกลไกทางภาษาที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคออกเป็น 5 แบบ (วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และ
คณะ, 2552: 118-139) ดังต่อไปนี้ 

 

 1. การอ้างถึง (reference) คือ การแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการที่รูปภาษาหนึ่งไม่
มีความหมายเป็นอิสระในตัวเอง แต่การตีความต้องอาศัยหรืออ้างถึงความหมายของรูปภาษาอ่ืนซึ่ง
อาจอยู่ในรูปค าหรือวลีก็ได้ แบ่งเป็น 2 แบบคือ การอ้างถึงหน่วยภาษาท่ีน ามาข้างหน้า เป็นการอ้างถึง
ข้อความที่กล่าวไปแล้ว และการอ้างถึงหน่วยภาษาที่ตามมา เป็นการอ้างถึง เรื่องที่ยังไม่ได้กล่าวมา
ก่อน การอ้างถึงสามารถแบ่งได้เป็น 8 ประเภทย่อยคือ 
 

     1.1 การอ้างถึงด้วยการใช้ค าบุรุษสรรพนาม คือ การใช้ค าบุรุษสรรพนาม อ้างถึง
บุคคลหรือสิ่งที่กล่าวไปแล้วหรือที่ก าลังจะกล่าวถึง เช่น  
 

  - นายสมชายไม่ได้ท างานท่ีนี่แล้ว เพราะเขาถูกไล่ออกจากบริษัท 

  - นายกรัฐมนตรีคงไม่สามารถท างานได้ต่อไปอีก เพราะท่านได้มอบอ านาจ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปหมดแล้ว 

  - ผมมีความผูกพันกับแมวสองตัวนี้ตลอดเวลาหลายปี ชอบเห็นมันเดิน
หย่งๆ ลงมาตามเนินเพ่ือกินอาหาร ดูมันเล่นกันในพงหญ้ากลางท้องทุ่ง 
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            จากตัวอย่างค าว่า “เขา”ในตัวอย่างแรก เป็นค าบุรุษสรรพนามที่ อ้างถึง    
“นายสมชาย” ค าว่า “ท่าน” ในตัวอย่างที่สองเป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีใช้อ้างถึง “นายกรัฐมนตรี”ส่วน
ค าว่า “มัน” ในตัวอย่างสุดท้ายเป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีใช้อ้างถึง “แมวสองตัวนี้” 
    

      1.2 การอ้างถึงด้วยการใช้ค าบอกก าหนดชี้เฉพาะ คือ การระบุหรือเจาะจงสิ่งที่
กล่าวมาแล้วหรือก าลังจะกล่าวต่อไป ได้แก่ค าว่า นี่ นั่น โน่น นี้ นั้น โน้น เช่น  
 

  - บริษัทออกกฎระเบียบในการควบคุมการท างานของพนักงาน ท าให้
พนักงานหลายคนไม่พอใจกฎระเบียบเหล่านั้น 

  - สถานที่ท่องเที่ยวชื่อ เมืองบาดาลตั้งอยู่ในเขื่อนวชิราลงกรณ์  จังหวัด
กาญจนบุรี เดิมทีเข่ือนแห่งนี้ชื่อ เขื่อนเขาแหลม 

  - หากเดือนไหนเขาเขียนเรื่องได้แค่ 2 เรื่อง เขาจะมีรายได้แค่สี่พันบาท แต่
หากเดือนนั้น หนังสือสักเล่มเกิดมีปัญหาหรือท าท่าจะเจ๊ง รายได้ของเขาก็จะเหลือแค่สองพันบาท 
 

           จากตัวอย่าง ค าว่า “นั้น” ในตัวอย่างแรกเป็นค าบอกก าหนดชี้เฉพาะที่ใช้อ้างถึง 
“กฎระเบียบในการควบคุมการท างานของพนักงาน” ค าว่า “นี้” ในตัวอย่างที่สองเป็นค าบอกก าหนด
ชี้เฉพาะที่ใช้อ้างถึง “เขื่อนวชิราลงกรณ์” และค าว่า “ไหน นี้” ในตัวอย่างที่สามเป็นค าบอกก าหนด  
ชี้เฉพาะที่ใช้อ้างถึง “เดือน” 
 

      1.3 การอ้างถึงด้วยการใช้สรรพนามชี้เฉพาะ คือ การใช้การกะระยะห่างทั้งในแง่
เวลาและระยะทางในการอ้างถึงบุคคลหรือสิ่งของหรือสถานที่ ได้แก่ค าว่า นี่ นั่น โน่น นี้ นั้น โน้น ซึ่ง
สามารถอ้างถึงได้ทั้งนามวลี กริยาวลีหรือประโยคก็ได้ เช่น 
 

  - ปี  พ.ศ. 2475 เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของประเทศไทย นับจากนั้น
ประชาธิปไตยก็พัฒนาเรื่อยมา 
  - เห็นสี่แยกไฟแดงไกลลิบๆ ข้างหน้าไหม เราจะต้องเลี้ยวตรงโน้นแหละ 

  - เราทุกคนต้องเปลี่ยนระบบการท างานใหม่ นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการ
ประกันคุณภาพ 
 

            จากตัวอย่างแรกค าว่า “นั้น” เป็นสรรพนามชี้เฉพาะใช้อ้างถึง “ปี พ.ศ. 2475” 
ค าว่า “โน้น” ในตัวอย่างที่อสองเป็นสรรพนามชี้เฉพาะใช้อ้างถึง “สี่แยกไฟแดงไกลลิบๆ ข้างหน้า” 
และค าว่า “นี่” ในตัวอย่างสุดท้ายเป็นสรรพนามชี้เฉพาะใช้อ้างถึง “เราทุกคนต้องเปลี่ยนระบบการ
ท างานใหม”่ 
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      1.4 การอ้างถึงด้วยการใช้ตัวบ่งบอก คือ การใช้ค าหรือวลีที่ชี้บ่งเฉพาะเจาะจงว่า
สิ่งที่ผู้พูดกล่าวถึงคือสิ่งที่ได้กล่าวถึงมาแล้วหรือสิ่งที่จะได้กล่าวถึงต่อไป ท าให้รู้ว่าข้อความที่อ้างถึงนั้น
อยู่ ณ ส่วนใดของข้อความ ค าที่ใช้เป็นตัวบ่งบอก เช่น ดังกล่าว ข้างต้น ข้างล่าง ข้างท้าย ต่อไปนี้
ดังกล่าวข้างต้น ดังกล่าวมาแล้ว ที่แนบมานี้ ดังแจ้งแล้วนั้น เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

  - ภาษาต่างกัน อาจมีค าที่ใช้เรียกสีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน งานวิจัยแสดงให้เห็น
ว่าภาษาบางภาษามีค าดังกล่าวเพียง 2 ค าเท่านั้น 

  - ค ากล่าวที่ว่า ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ เป็นสัจธรรมที่มาจากพระพุทธพจน์ 
อย่างไรก็ตามคนที่ก าลังมีความรักมักไม่เชื่อค ากล่าวข้างต้น 

  - ลักษณะการออกเสียง คือ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะในการ
ออกเสียงที่เคลื่อนไหวได้และอวัยวะที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะลักษณะการออกเสียงของ
ภาษาไทยซึ่งมีดังต่อไปนี้ … 
 

           จากตัวอย่างแรก ค าว่า “ดังกล่าว” เป็นตัวบ่งบอกอ้างถึง “ที่ใช้เรียกสีพ้ืนฐาน” 
ส่วนค าว่า “ข้างต้น” ในตัวอย่างที่สองเป็นตัวบ่งบอกอ้างถึง “(ค ากล่าว) ที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์” 
และค าว่า “ต่อไปนี้” ในตัวอย่างสุดท้ายเป็นตัวบ่งบอกอ้างถึงลักษณะการออกเสียงที่ตามมาข้างหลัง 
 

     1.5 การอ้างถึงด้วยการใช้ค าที่เกี่ยวกับจ านวน คือ การใช้ค าบอกปริมาณ ซึ่งได้แก่
ค าบอกจ านวน เช่น หนึ่ง สอง สาม บาง ล้วน ทั้งหมด เป็นต้น หรือค าบอกล าดับ เช่น ที่หนึ่ง ที่สอง ที่
สาม แรก สุดท้าย เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

  - มีผู้โดยสารสี่ห้าคนข้ึนมาบนรถ หนึ่งในจ านวนนั้นมีผู้หญิงท้องอยู่ด้วย 

  - นักอ่านที่อ่านได้เร็วมากๆ อาจจะอ่านโดยจับสายตาอยู่ที่กลางหน้า บาง
คนใช้นิ้วลากลงมาเพ่ือช่วยสายตา บางคนใช้กระดาษที่คั่นหนังสือหรือซองจดหมายทาบใต้ข้อความ
แล้วเลื่อนลงอย่างรวดเร็ว 

  - ผมติดตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด เห็นความ
ต่อเนื่องของนโยบายและมาตรการทั้งหลาย ซึ่งล้วนแต่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเป็นทุนนิยมระบบ
ตลาด 
 

           จากตัวอย่างจะเห็นว่า ค าว่า “หนึ่ง” ในตัวอย่างแรก อ้างถึง “ผู้โดยสาร” ค าว่า 
“บาง (คน)” ในตัวอย่างที่สองอ้างถึง “นักอ่านที่อ่านได้เร็วมากๆ” และค าว่า “ล้วน” ในตัวอย่าง
สุดท้ายใช้อ้างถึง “ความต่อเนื่องของนโยบายและมาตรการทั้งหลาย” 
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      1.6 การอ้างถึงด้วยการใช้ค าแทนที่ คือ การใช้ค าที่ใช้แทนค าหรือข้อความอ่ืนแทน
นามวลี กริยาวลี หรือประโยคที่มาข้างหน้า ค าแทนที่มักเป็นค านามหรือค ากริยาซึ่งมีความหมาย
เปรียบเทียบ เกี่ยวเนื่อง หรือขยายความของค าหรือข้อความที่แทน เช่น เรื่อง สิ่ง ท า เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น 
 

  - ศศิธรลุกขึ้นทันทีหลังวางหูโทรศัพท์ หญิงสาววิ่งลงบันได แล้วขับรถ
ออกไปอย่างเร็วที่สุด 

  - การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน การคบเพ่ือนเลว จะน าความวิบัติมาสู่เจ้า 
จงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเช่นนี้เสียเถิด 

  - เขาลือกันว่าสมหญิงหย่ากับสามีแล้ว เรื่องนี้ใครๆ ก็รู้กันแล้วทั้งนั้น 
 

           จากตัวอย่างแรก ค าว่า “หญิงสาว” เป็นค าแทนที่ อ้างถึง “ศศิธร” ค าว่า 
“พฤติกรรม” ในตัวอย่างที่สองเป็นค าแทนที่อ้างถึง “การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน การคบเพ่ือนเลว” 
และค าว่า “เรื่อง” ในตัวอย่างสุดท้ายเป็นค าแทนที่อ้างถึง “สมหญิงหย่ากับสามีแล้ว” 
 

      1.7 การอ้างถึงด้วยการเปรียบเทียบ คือ การใช้การเปรียบเทียบในแง่ความเหมือน 
ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง ตลอดจนในแง่ปริมาณหรือคุณภาพ คุณลักษณะ เช่น  
 

  - ปีนี้หน่วยงานของเราใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท ปีหน้าจะต้องใช้มากกว่า
แน่นอน    

- มีโรคร้ายแรงหลายโรคที่คร่าชีวิตคนไทยในปัจจุบัน ที่ร้ายแรงที่สุดคือ 
โรคหัวใจ 

 - การคมนาคมในจังหวัดอุดรธานีสามารถท าได้ทั้งทางบกและทางอากาศ 
แต่ทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดคงจะเป็นเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี
มี       ท่าอากาศยานนานาชาติไว้รองรับผู้โดยสารเป็นจ านวนมาก 

 

           จากตัวอย่างแรก ค าว่า “มากกว่า” อ้างถึง “5 ล้านบาท” ค าว่า “ที่ร้ายแรง
ที่สุด” ในตัวอย่างที่สองอ้างถึง “โรคร้ายแรงหลายโรค” และค าว่า “ที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด” ใน
ตัวอย่างสุดท้ายอ้างถึง “ทางบกและทางอากาศ” 
 

      1.8 การอ้างถึงด้วยการซ้ านามวลีเดิม คือ การอ้างถึงข้อความที่มาข้างหน้าด้วยการ
ซ้ านามวลีเดิม ซึ่งเป็นกลวิธีที่พบมากในภาษาไทยโดยเฉพาะภาษากฎหมาย เพราะท าให้ข้อความ
ชัดเจนไม่มีข้อสงสัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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  - อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง เมื่อ
อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

  - ผู้อ่านที่ฉลาดย่อมไม่อ่านโดยใช้วิธีเดียวกันทั้งหมด เพราะเอกสารที่อ่านไม่
เหมือนกัน ผู้อ่านที่ฉลาดจึงเลือกวิธีอ่านให้เหมาะกับงานเขียนทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา 
  - บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอัน
สมควรที่ท าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิ์ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

             จากตัวอย่าง “สภาผู้แทนราษฎร” “ผู้ อ่านที่ฉลาด” และ “บุคคล” เป็น
นามวลีซ้ ากับนามวลีที่มาข้างหน้า 
 

 2. การแทนที่ (substitution) คือ การแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแทนที่รูปภาษา
หนึ่ งด้วยภาษาอีกรูปหนึ่ ง ความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาษาซึ่ งเป็น
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ เช่น 

 

  - เขามองหาลูกชาย ซ่ึงยืนอยู่ทางซ้ายมือ 

  - เธอชอบดอกไม ้ทีเ่ขาซื้อมาให้ 
 

    จากตัวอย่างข้างต้น ตัวอย่างแรกเป็นประโยคความซ้อนที่สามารถแยกได้เป็น 2 
ประโยคคือ เขามองหาลูกชาย และ ลูกชายยืนอยู่ทางซ้ายมือ ดังนั้นค าว่า “ซึ่ง” จึงเป็นการแทนที่ค า
ว่า “ลูกชาย” ส่วนตัวอย่างที่สองก็เป็นประโยคความซ้อนเช่นเดียวกัน โดยสามารถแยกเป็น 2 
ประโยคคือ เธอชอบดอกไม้ และ เขาซื้อดอกไม้มาให้ ดังนั้นค าว่า “ที่” จึงเป็นการแทนที่ค าว่า 
“ดอกไม”้   

   

 3. การละ (ellipsis) คือ การแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแทนที่รูปภาษาหนึ่งด้วย
หน่วยทางภาษาที่ไม่ปรากิรูป ซึ่งจะตีความหมายได้จากข้อความที่น าหน้า ข้อความที่ละอาจเป็นค า
วลี ประโยค หรืออนุพากย์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น 
   

  - จ๋า: คุณแม่ขา พ่ีบอยแกล้งจ๋า 

    แม่: อย่า Ø 1  สิลูก  
   

  - คนร้ายเป็นชายสูงประมาณ 170 ซ.ม. Ø สวมเสื้อยืดสีเขียว Ø นุ่งกางเกง
ยีนส์ Ø สวมหมวกแก๊ป 
                                                 

1
  เครื่องหมาย Ø แสดงรูปภาษาท่ีละ 
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     จากตัวอย่างข้างต้น ข้อความแรกเป็นการละค าว่า “แกล้ง” ส่วนข้อความที่สองเป็น
การละนามวลีที่ว่า “คนร้าย” 
 

  - ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีเจ้าอาวาสหาทางออกให้ด้วยการจัดนิคมให้กับผู้ติด
เชื้อเอดส์อยู่ร่วมกัน แก้ปัญหาได้หรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า Ø ไม่ใช่ทางออก 
 

     จากตัวอย่างข้างต้น Ø หมายถึง “กรณีเจ้าอาวาสหาทางออกให้ด้วยการจัดนิคมให้กับ
ผู้ติดเชื้อเอดส์อยู่ร่วมกัน” ซึ่งเป็นนามวลี 
 

  - ต่อไปนายดอนจะติดโรคเอดส์ไปด้วยหรือไม่นั้น ผมยังไม่แน่ใจ Ø  ยังตอบ 
Ø ไม่ได้  
 

     จากตัวอย่างข้างต้น Ø หมายถึง “นายดอนจะติดโรคเอดส์ไปด้วยหรือไม่” ซึ่งเป็น
ประโยคหรืออนุพากย์   
   

 4. การใช้ค าเชื่อม (conjunction) คือ การแสดงความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่าง
ประโยคหรือข้อความที่ปรากิต่อเนื่องกัน เป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยงความ แบ่งเป็น 
13 ประเภทคือ 
 

     4.1 เชื่อมความคล้อยตามกัน หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือแสดงข้อความที่มีความ 
สัมพันธ์ทางความหมายแบบคล้อยตามกัน เช่น และ ในท านองเดียวกัน โดยนัยเดียวกัน เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น  
  - ค าพูดเหล่านั้นวนเวียนอยู่ในใจของผม ในท านองเดียวกัน ใบหน้าของคน
พูดก็หลอกหลอนผมอยู่ตลอดเวลา 

  - เขาดูแลพ่อแม่มาอย่างดี โดยนัยเดียวกันนั้น เขาก็ได้รับการดูแลอย่างดี
จากลูก 
 

     4.2 เชื่อมความขัดแย้งกัน  หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือแสดงข้อความที่มี
ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบแย้งกัน เช่น แต่ อย่างไรก็ตาม กระนั้นก็ตาม ในทางตรงข้าม ในทาง
กลับกัน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น   
 

  - แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ที่ถือว่าแบบแผนตามแนวกรีกและโรมันได้
ขยายครอบคลุมรวมไปถึงภาษาต่างๆ ในยุโรปด้วย อย่างไรก็ตามภาษาที่กล่าวถึงและศึกษากันในช่วง
นี้ยังมีวงจ ากัดเฉพาะภาษาเขียนซึ่งปรากฏในวรรณคดีและงานเขียนต่างๆ 
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  - ผลการส ารวจแสดงว่าพรรคการเมืองเก่าได้รับคะแนนนิยมสูงกว่าพรรค
คู่แข่ง แต่ทว่าผลการเลือกตั้งกลับเป็นตรงกันข้าม 

  - นักเรียนที่ท าตัวเรียบร้อยนิ่งเฉยมักไม่ได้รับความสนใจจากครู ในทางตรง
ข้าม นักเรียนที่ท าตัวแปลกก้าวร้าวและโวยวาย กลับเป็นที่สนใจของครู 
 

     4.3 เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผล หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือแสดงข้อความที่มี
ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบแสดงเหตุผลซึ่งกันและกัน เช่น  เนื่องด้วย ด้วยเหตุที่ว่า ดังนั้น 
เพราะ เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุฉะนั้น เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
 

  - เขามั่นใจว่าเขาจะสอบตก เพราะเขาไม่อ่านหนังสือเลยและไม่เข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนสักบท 

  - ไทยไม่สามารถแข่งกับจีนได้เลยในตลาดล่าง เพราะฉะนั้นไทยจะต้อง
ปรับตัวขึ้นไปตลาดกลางหรือตลาดบน 

  - เนื่องด้วยดิฉันมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับครอบครัว และ
ไม่สามารถมาเรียนได้ ดิฉันจึงขออนุญาตลากิจในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 

     4.4 เชื่อมความล าดับ เวลา  หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือแสดงข้อความที่มี
ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบล าดับเหตุการณ์ เช่น  แล้ว หลังจากนั้น ก่อนหน้านั้น ในที่สุด 
สุดท้าย เป็นต้น หรือเชื่อมข้อความที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดในเวลาไล่เลี่ยกันหรือในเวลาเดียวกัน เช่น 
ขณะเดียวกัน ขณะที่ เมื่อ เวลานั้น เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 

  - หล่อนคว้ากระเป๋าถือ แล้วลุกหนีไปด้วยความอับอาย 

  - มีคนโทรไปบอกว่าลูกชายของเขาถูกจับ เวลานั้นเขาก าลังประชุมอยู่อย่าง
เคร่งเครียด 

  - ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เขาใช้ชีวิตอย่างผาดโผน ไร้ศีลธรรม สุดท้ายเขาก็
ต้องจบชีวิตลงอย่างอนาถ 

  - ข่าวลือเกี่ยวกับการถูกไล่ออกมีมากมาย บ้างก็ว่าเพราะเขายักยอกเงิน
ของบริษัท บ้างก็ว่าเขาแอบไปเท่ียวกับภรรยาของเจ้านาย หลังจากนั้นเขาก็ถูกจับได้ และถูกไล่ออก 

 

     4.5 เชื่อมค าอธิบาย หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือเชื่อมข้อความที่ขยายความหรือ
อธิบายความที่มาข้างหน้าเพ่ือท าให้กระจ่างขึ้น เช่น ค าว่า กล่าวคือ นั่นคือ อีกนัยหนี่ง หมายความว่า 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
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  - โรคหัวใจเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก กล่าวคือ เป็นโรคที่ท าให้มีผู้เสียชีวิตเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศ 

  - เกษตรกรต้องจ าใจขายผลผลิตในราคาที่ถูกลง นั่นหมายความว่ารายได้
ของพวกเขาก็ต้องลดลงด้วย 

  - ค ากล่าวในเรื่องนี้เห็นได้ไม่ยาก นั่นคือ สถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่ท่านไม่อยู่
สอนนักศึกษา แต่ทิ้งภาระงานให้นักศึกษาท าเองโดยไร้ค าปรึกษา อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนและ
ความเข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษาได้ 
 

     4.6 เชื่อมตัวอย่าง หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือเชื่อมข้อความที่เป็นตัวอย่างหรือ
อุทาหรณ์ของข้อความที่มาข้างหน้า เช่น ยกตัวอย่างเช่น ตัวอย่าง อาทิ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
 

  - โครงเรื่องเป็นส่วนส าคัญของเรื่องสั้น ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องท่อนแขน
นางร า ความเข้มข้นของเรื่องขึ้นอยู่กับการวางโครงเรื่อง 
  - เห็ดบางชนิดกินแล้วแค่เจ็บป่วย แต่ไม่ถึงตาย ตัวอย่างเช่น เห็ดเก็บจาก
สนามหญ้า ตามกองปุ๋ยหมัก หรือกองมูลสัตว์ต่างๆ อาจท าให้คนกินเมาได้ 
  - เมืองไทยจัดได้ว่าเป็นเมืองที่ผลไม้หลากหลายให้ได้รับประทานตลอดทั้งปี 
ผลไม้ของไทยก็มีหลากหลายรสชาติให้เลือกชิม อาทิ ส้ม มะม่วง กล้วย มังคุด แตงโม ลิ้นจี่ มะพร้าว 
ทุเรียน เป็นต้น 

      4.7 เชื่อมความเน้นเฉพาะ หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือเจาะเน้นเฉพาะส่วนส าคัญ
ของข้อความที่มาข้างหน้า เช่นค าว่า เฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
 

  - พ่อแม่ต้องเล่นบทบาทที่แท้จริงของตนในการเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ต้องพัฒนาด้านจิตใจของลูกให้เติบโตไปพร้อมกับร่างกาย 

  - ปัญหาส่วนใหญ่มีผลต่อชีวิตคนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะคนตัวเล็กๆใน
สังคมมีปัญหาที่รัฐต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ 

  - เรื่องที่เขาเขียนแม้เป็นเพียงนิยายวิทยาศาสตร์ แต่ก็ท าให้เราคิดได้หลาย
อย่าง โดยเฉพาะปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากเพศท่ีแตกต่างกัน 
 

     4.8 เชื่อมความสรุป หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือเชื่อมข้อความที่เป็นข้อสรุปของ
ข้อความทั้งหมดที่มาข้างหน้า เช่นค าว่า โดยสรุป กล่าวโดยสรุป กล่าวโดยรวม โดยทั่วไป เป็นอันว่า 
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
 

  - โดยทั่วไป ในกรุงเทพฯมีอาหารอร่อยให้คุณเลือกได้ทุกถนน 

  - เป็นอันว่า เราจะประชุมกันสัปดาห์ละครั้ง 
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  - กล่าวโดยสรุป ภาษาพูดกับภาษาเขียนเป็นวัจนลีลา 2 ประเภท ซึ่ง
สามารถแยกให้แตกต่างได้โดยลักษณะทางวากยสัมพันธ์ 
 

     4.9 เชื่อมความเพิ่ม หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือเชื่อมข้อความที่เติมข้อมูลให้กับ
ข้อความที่มาข้างหน้า เช่น นอกจากนี้ อีกท้ัง ยิ่งไปกว่านั้น เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
 

  - การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเป็นส่วนส าคัญของการปฏิรูประบบ
ราชการ นอกจากนี้ การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลก็ถือเป็นเรื่องส าคัญ 

  - การเก็บภาษีโรงเรือนท าให้ กทม. มีรายได้ปีละ 30 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น 
ยังมีช่องทางที่กทม. จะมีรายได้เพ่ิมจากภาษีนิติกร ภาษีน้ ามัน และภาษีห้องพักอีกด้วย 

  - ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา มีตลาดมอญซึ่งมีสินค้าประเภทขัน ถาด 
และเครื่องทองเหลืองขาย อีกท้ังยังเป็นตลาดสดเช้าและเย็น 
 

     4.10 เชื่อมความเสริม หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือเชื่อมข้อความที่เป็นข้อมูลเสริม
ของข้อความที่มาข้างหน้า เช่น ทั้งนี ้ตัวอย่างเช่น  
 

  - นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 80% ขึ้นไปจะได้ทุนเรียนฟรี ทั้งนี้ ผู้ที่
สามารถสมัครรับทุนได้ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

  - การสัมมนางานวิจัยไม่ใช่สถานการณ์การสอนแบบปกติ ดังนั้นท่าน
จ าเป็นต้องค้นหาความคาดหวังของกลุ่มผู้ฟังในตัวท่าน ทั้งนี้การน าเสนอเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงที่เต็มไป
ด้วยสไลด์และเอกสารแจก ย่อมให้โอกาสท่านได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ 
 

     4.11 เชื่อมเรื่องใหม่ หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือเชื่อมข้อความที่ เป็นเรื่องที่
เปลี่ยนไปหรือต่างจากเรื่องเดิม ส่วนใหญ่มักมีความสัมพันธ์กับเรื่องเดิมอยู่บ้างในบางแง่ เช่น อนึ่ง 
ตัวอย่างเช่น  
 

  - ในระหว่างพิจารณาคดี ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ที่จะเป็นพยานซึ่งมิใช่จ าเลย
ออกไปอยู่นอกห้องพิจารณาจนกว่าจะเข้ามาเบิกความ อนึ่ง เมื่อพยานเบิกความแล้ว จะให้รออยู่ใน
ห้องพิจารณาก่อนก็ได ้

  - การสอน การเรียนรู้และการวิจัยเป็นเรื่องที่เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น 
โดยที่แต่ละส่วนก็มีแง่มุมของมันร่วมกัน ความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วนเป็นแบบเกื้อกูล เอ้ือประโยชน์
แก่กันและกัน อนึ่ง การเรียนรู้นั้นเป็นผลจากประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างถาวร 
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     4.12 เชื่อมความชี้แจง หมายถึง การใช้ค าเชื่อมเพ่ือเชื่อมข้อความที่เป็นการชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้กับข้อความที่มาข้างหน้า ข้อความที่ชี้แจงข้อเท็จจริงอาจมีความหมายในเชิงขัดแย้งหรือ
คล้อยตามข้อความที่มาข้างหน้าก็ได้ เช่น อันที่จริง จริงๆแล้ว เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
 

  - สังคมพากันประณามว่าคุณสมชายหนีหนี้ จริงๆแล้ว ความคิดที่จะช าระ
หนี้ให้หมดสิ้นอยู่ในส านึกของคุณสมชายมาตลอด 

  - อาหารเสริมส่วนใหญ่เป็นที่นิยมเพราะมีการอวดอ้างสรรพคุณ อันที่จริง
ร่างกายเราต้องการอาหารเสริมเฉพาะกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือไม่สามารถกินอาหารตามปรกติ
ได้ 
 

     4.13 เชื่อมความที่เป็นเงื่อนไข หมายถึง การใช้ค าเพ่ือเชื่อมข้อความที่มีความหมาย
แสดงเงื่อนไข เช่น มิฉะนั้น ไม่เช่นนั้น ไม่อย่างนั้น ไม่งั้น เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  
 

  - ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งต้องได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นโรคอาจ
ลุกลามจนไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ 
  - ยังโชคดีท่ีเป็นแก้วพลาสติก ไม่งั้นคงแตกไปแล้ว 

  - ผู้หญิงทุกวันนี้ต้องเก่งรอบด้าน ทั้งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ไม่เช่นนั้นคง
เอาตัวไม่รอดในสังคมทุกวันนี้ 
 

 5. การเชื่อมโยงค า (lexical cohesion) คือ การแสดงความสัมพันธ์โดยการใช้ค าศัพท์
ที่เก่ียวข้องกัน มี 2 ประเภท คือ 
 

     5.1 การซ้ า คือ การใช้ค าศัพท์ซ้ ารูปเดิมทั้งหมดหรือซ้ าเฉพาะบางส่วน หรือเป็นค าที่
มีความหมายคล้ายคลึงกัน หรือเป็นค าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 
 

           5.1.1 การซ้ าด้วยรูปศัพท์เดิม เช่น  
        - เธอสวมแหวนไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายตลอดเวลา แหวนนี้คนรักของเธอ

ได้มอบไว้ให้ก่อนเขาจะเสียชีวิต 

        - เมื่อพูดถึงค าว่าสมาธิ เจตสิกของเรามักเข้าใจเลยไปถึงการนั่งฌาน 
ซึ่งเป็นสมาธิอย่างสุงสุด เลยเห็นเป็นของยากไม่ต้องเรียนรู้โดยกลัวจะเป็นบ้า การนั่งเข้าฌานเป็น
สมาธิอย่างสูง แต่สมาธิอย่างต่ าที่เราจะน าไปใช้ในกิจการทุกอย่างนั้นก็มีอยู่ 
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        - ความหมายเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภาษา นอกเหนือไปจาก
เสียง ค า วลี ประโยค และข้อความ ในการศึกษาภาษาศาสตร์ วิชาที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความหมายเรียกว่า “อรรถศาสตร์” เป็นการศึกษาความหมายขององค์ประกอบที่เป็นโครงสร้าง
ภายในของภาษาซึ่งได้แก่ ความหมายระดับค า ความหมายระดับประโยคและความหมายของข้อความ 

 

           5.1.2 การใช้ค าพ้องความหมาย เช่น  

       - ต ารวจมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ถือเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
อย่างแท้จริง 

       - ธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทาง ซึ่งในปราสาทขนาดใหญ่มักจะมี
สิ่งก่อสร้างดังกล่าวอยู่ระหว่างประตูชั้นนอกสุดหรือประตูเมืองกับประตูก าแพงปราสาท 

      

      5.2 การใช้ค าเข้าชุดกัน คือ การใช้ค าที่มีความเกี่ยวพันกันทางความหมายที่มัก
ปรากิร่วมกัน อาจเป็นค าที่เข้าชุดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือเป็นส่วนย่อยของส่วนใหญ่ หรือเป็นค าที่มี
ความหมายตรงข้ามกัน เช่น  
 

  - ต ารวจจับผู้ร้ายที่ฆ่าเจ้าของร้านทองได้แล้วเมื่อวานนี้ 
  - เขาขายผลไมห้ลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้วย มะม่วง แตงโม หรือองุ่น 

  - เราจะเริ่มเดินทางจากป่าโปร่งเข้าสู่ป่าทึบ จนถึงป่าดิบชื้น แล้วเราจึงจะ
พักท่ีกลางป่าก่อนเดินทางไปที่น้ าตก 

 

            จากตัวอย่าง ต ารวจ – ผู้ร้าย จัดเป็นกลุ่มค าที่มีความหมายตรงกันข้าม ส่วน 
ผลไม้ – กล้วย มะม่วง แตงโม องุ่น และ ป่า – ป่าโปร่ง ป่าทึบ ป่าดิบชื้น จัดเป็นค าเข้าชุดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน  
 

การวิเคราะห์การสนทนา (Conversation Analysis) 
 

 การสนทนาเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานอย่างหนึ่ งของมนุษย์ ไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดย่อม
หลีกเลี่ยงไปไม่ได้ เพราะมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม และต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา การ
ติดต่อสื่อสารที่ส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากภาษาเขียนก็คือ ภาษาพูด ดังนั้นในชีวิตประจ าวันเราจึง
ต้องอาศัยการสนทนาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสาร ในทางภาษาศาสตร์ได้มีการศึกษาการ
สนทนา ซึ่งเรียกว่า “วิเคราะห์การสนทนา” 
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 ชลธิชา บ ารุงรักษ์ (2558: 158) ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์การสนทนา หมายถึง การ
วิเคราะห์เพื่อศึกษาวิธีการและแบบแผนที่มนุษย์ใช้ภาษาในการสนทนา ตลอดทั้งปิิสัมพันธ์ทางสังคม
ในรูปแบบอื่นที่เก่ียวข้องกับค าพูด ในการวิเคราะห์นั้น จะวิเคราะห์การเปิด-ปิดบทสนทนา (opening-

closing) การเปลี่ยนหัวเรื่อง (topic shift) และการสลับผู้พูดหรือการผลัดกันพูด (turn taking / 
turn talking) (ชลธิชา บ ารุงรักษ์, 2558: 158-165) ดังต่อไปนี้ 
 

 1. การเริ่มต้น – การสิ้นสุดการสนทนา  
    การเริ่มต้น – การสิ้นสุดการสนทนาในแต่ละสังคมแต่ละภาษาจะมีแบบแผนที่แตกต่าง
กันไป แต่จะมีหน้าที่เหมือนกันคือ การเริ่มต้นการสนทนาเป็นการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างภาวะที่ไม่มี
การสื่อสารกับภาวะที่มีการสื่อสาร ส่วนการสิ้นสุดการสนทนาเป็นการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างภาวะที่
มีการสื่อสารกับภาวะที่ไม่มีการสื่อสาร การเริ่มต้น – การสิ้นสุดการสนทนามีลักษณะดังนี้ 
 

    1.1 การเริ่มต้นการสนทนา การเริ่มต้นการสนทนาสามารถท าได้หลายลักษณะคือ 
อาจใช้วิธีเข้าสู่เรื่องที่ต้องการกล่าวถึงโดยตรง หรืออาจเริ่มต้นด้วยการเปิดการสนทนา ซึ่งท าได้ 2 วิธี
คือ 
 

          1.1.1 การทักทาย (greeting) เป็นสิ่งที่คนในสังคมเมืองใช้ในการเริ่มต้นการ
สนทนามากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงปิิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าจะใช้ภาษาเพ่ือท าหน้าที่
สื่อสารด้านข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นความรู้สึก การเปิดการสนทนาด้วยการทักทายมักใช้แสดง
ความยินดีที่ได้พบกัน แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของความเป็นทางการ เช่น 
 

  สถานการณ์ทางการ 
   - สวัสดีค่ะ / สวัสดีครับ 

   - สบายดีหรือเปล่าครับ / เป็นอย่างไรบ้างครับ /สุขภาพเป็น
อย่างไรบ้างคะ 

   - ยินดีมากค่ะที่ได้พบท่านอีก 

   - เราไม่ได้พบกันตั้งนานนะครับ 
 

  สถานการณ์กันเอง 
   - สวัสดีจ้ะ / หวัดดี / ดี / ฮัลโหล 

   - เป็นไง / เป็นไงบ้าง 
   - สบายดีเหรอ 

   - ไปไงมาไง 
   - หายไปไหนมาตั้งนาน / ไม่ได้เจอกันตั้งนาน 
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   - อุ๊ยตาย ดีใจจัง วันนี้ท าไมมาถึงที่นี่ได้ 
   - โอ๊ย สงสัยวันนี้ฝนจะตก 
               

     (ชลธิชา บ ารุงรักษ์, 2558: 159) 
 

 วิธีการทักทายในแต่ละสังคมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม 
ยกตัวอย่างเช่น ในสังคมไทยซี่งเป็นสังคมที่ไม่อยู่นิ่ง มีการเคลื่อนย้ายกันอยู่ตลอดเวลา คนไทยจึงมัก
ทักทายกันด้วยข้อความที่ว่า “ไปไหนมา” “จะไปไหน” ขณะที่คนจีนซึ่งให้ความสนใจเรี่องอาหารการ
กินมักทักทายกันด้วยข้อความที่ว่า “กินข้าวรึยัง” ส่วนชาวตะวันตกซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศ
ค่อนข้างแปรปรวน จึงให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและมักทักทายด้วยข้อความที่ว่า “How are you?” 
เป็นต้น 
 

           1.1.2 การเรียกขาน (vacation) การเรียกขานเพ่ือเปิดการสนทนาเกิดจากการ
ต้องการเรียกความสนใจจากบุคคลนั้น อาจเป็นการเรียกชื่อ หรือการเกริ่นเพ่ือแสดงวัตถุประสงค์ที่
เริ่มการสนทนา เช่น  
 

  - นี่ / นี่คุณ 

  - คุณคะ / สมศรี 
  - ขอโทษค่ะ / เฮ้ย 
 

     (ชลธิชา บ ารุงรักษ์, 2558: 160) 
 

    1.2 การสิ้นสุดการสนทนา  
          ในการสนทนาแต่ละครั้ง เมื่อเราต้องการจบการสนทนา เราไม่สามารถหยุดการ
สนทนานั้นแล้วเดินจากไปได้ เราจ าเป็นต้องด าเนินการสนทนาไปจนถึงส่วนที่เป็นการสิ้นสุดการ
สนทนา ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 
 

          1.2.1 ส่วนก่อนการปิดการสนทนา ส่วนก่อนการปิดการสนทนาเป็นส่วนที่แสดง
ให้เห็นว่าคู่สนทนาต่างยินยอมท่ีจะสิ้นสุดการสนทนานั้น ตัวอย่างเช่น 
 

  - ดีใจที่ได้คุยกับคุณวันนี้ 
  - วันหลังค่อยคุยกันใหม่นะ 

  - แล้วนัดเจอกันบ้างนะ 

  - ฝากความระลึกถึงคุณแม่ด้วย 
 

     (ชลธิชา บ ารุงรักษ์, 2558: 160) 
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          1.2.2 ส่วนการปิดการสนทนา เป็นลักษณะภาษาที่แสดงการจบการสนทนาโดย
สมบูรณ์ จะปรากิหลังส่วนก่อนการปิดการสนทนา ตัวอย่างเช่น 
 

  - แล้วเจอกัน / คงได้พบกันอีก 

  - สวัสดี / หวัดดี / บ๊ายบาย 

  - โชคดีนะ 

  - รักษาเนื้อรกัษาตัวนะ / รักษาสุขภาพนะ 

  - แล้วผมจะโทรไปนะ 
 

      (ชลธิชา บ ารุงรักษ์, 2558: 161) 
 

 การสิ้นสุดการสนทนาทั้ง 2 ส่วน มีรูปแบบภาษาหลายลักษณะขึ้นอยู่กับความเป็น
ทางการของสถานการณ์ ความสนิทสนมของคู่สนทนา และปัจจัยทางสังคมอ่ืนๆ เช่น เพศ อายุ ชั้น
ทางสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เป็นต้น  
 

 2. การเปลี่ยนหัวเรื่อง (Topic Shift)  

     ในการสนทนาแต่ละครั้ง เมื่อเราต้องการเปลี่ยนหัวข้อเรื่องในการสนทนา เราต้อง
พยายามท าให้คู่สนทนารับรู้ว่า เราได้เปลี่ยนไปกล่าวถึงเรื่องอ่ืนแล้ว ทั้งนี้เราต้องแน่ใจว่าคู่สนทนา
สามารถติดตามและเข้าใจเรื่องที่สนทนากันได้ ดังนั้นเมื่อต้องการที่จะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องในการสนทนา 
เราจึงต้องส่งสัญญาณให้ผู้ฟังทราบ ลักษณะทางภาษาที่แสดงการเปลี่ยนหัวข้อเรื่องอาจเป็นการใช้ค า
เรียกชื่อ ค าบุรุษสรรพนาม หรือค าท่ีอ้างถึงผู้ฟัง ตัวอย่างเช่น 
 

 แขกรับเชิญ: แต่วันนี้ของไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะเสรีมาก เสรีจนบางครั้งดึงกลับไม่ได้นะ 

  ครับ อันนี้ก็... 
 พิธีกร:  แต่ก็พยายามจะดึงอยู่ 
 แขกรับเชิญ: จะพยายาม 

 พิธีกร: ยัง...ยังไม่เลิกความพยายามตรงนี้นะครับ 

 แขกรับเชิญ: ยังไม่เลิกครับ ยังไม่เลิก 

 พิธีกร: ท่านครับ ผม...ผมเรียนถามท่านในฐานะซ่ึงท่านมีประสบการณ์ในภาคธุรกิจ  
  ทุกคนก็รู้ถึงความส าเร็จตรงนั้นนะครับ ท่านก็ดึงเอาประสบการณ์ในภาค 

  ธุรกิจมาใช้ ท่านน าค าว่าบริหารจัดการมาด้วย แต่ก็พยายามจะดึงอยู่ 
            

     (ชลธิชา บ ารุงรักษ์, 2558: 164) 
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      นอกจากนี้อาจใช้รูปภาษาในการเปลี่ยนหัวข้อเรื่องด้วยการใช้ค าเชื่อมที่แสดงการ
แยกส่วนหรือการตัดตอน เช่น “แต่, ส่วน..., ส าหรับ..., ในเรื่อง...,” เป็นต้น หรือใช้รูปภาษา “มาพูด
เรื่อง...กันดีกว่า, ขอพูดเรื่องนี้หน่อย” แต่หากมีผู้ร่วมสนทนากันหลายคน อาจเปลี่ยนหัวข้อเรื่องด้วย
การเรียกชื่อบุคคลที่ต้องการสนทนาด้วย 
 

 3. การสลับผู้พูด / การผลัดกันพูด (Turn – taking)  

     ในการสนทนาเราไม่สามารถพูดพร้อมๆ กัน หรือปล่อยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้พูดอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้นในการสนทนาจึงต้องมีหลักที่ต้องปิิบัติในการสนทนา คือ เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้
สนทนาบ้าง ซึ่งเราเรียกว่า“การสลับผู้พูดหรือการผลัดกันพูด” ในภาษาไทยอาจใช้วิธีการก าหนดว่า
ใครจะเป็นผู้พูดคนต่อไป เช่น “คุณสมศักดิ์มีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงครับ” “เธอว่าไงบ้าง” เป็นต้น 
หรืออาจใช้วิธีดูปิิกิริยาของคู่สนทนาว่ามีทีท่าว่าจะอยากสนทนาหรือไม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้ ผู้นั้นพูด
ต่อไป 

 

 จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์การสนทนาเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ภาษาที่ ใช้อยู่ ใน
ชีวิตประจ าวันจริงๆ เนื่องจากมนุษย์เราต้องสื่อสารด้วยการสนทนาอยู่เสมอ การวิเคราะห์การสนทนา
จะช่วยให้เราเข้าใจบทบาทในการเป็นคู่สนทนาที่ดี รวมทั้งเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของการสนทนา
ซึ่งจะช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

สรุป 
 

 บทนี้ได้กล่าวถึงภาษาระดับข้อความทั้งในแง่ความหมาย ประเภท และแนวคิดเบื้องต้น
ในการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความคือ การเชื่อมโยงความและการวิเคราะห์การสนทนา จะเห็นได้ว่า
การเชื่อมโยงความเป็นคุณสมบัติส าคัญของภาษาระดับข้อความ ซึ่งมีหลายกลวิธีในการท าให้ข้อความ
ดังกล่าวมีเอกภาพและความต่อเนื่องดังรายละเอียดข้างต้น ดังนั้นข้อความที่ดีจึงท าให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ นอกจากต้องอาศัยการเชื่อมโยงความที่เหมาะสมแล้ว ข้อความที่ดียังจะต้องใช้เหตุผล
ให้ถูกหลักตรรกศาสตร์และมีการเลือกใช้รูปภาษาทั้งในระดับค า วลี หรือประโยคให้เหมาะสมกับ
ปริบททางสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย ส่วนการวิเคราะห์การสนทนานั้น เป็นการวิเคราะห์ตั้งแต่การ
เริ่มต้นการสนทนา การวิเคราะห์ระหว่างการสนทนา ได้แก่ การสลับผู้พูดและการเปลี่ยนหัวเรื่อง และ
การวิเคราะห์การสิ้นสุดการสนทนา ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ภาษาเข้าใจบทบาทในการสนทนาซึ่งจัดเป็น
ภาษาระดับข้อความรูปแบบหนึ่ง และสามารถสื่อสารได้บรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 



บทท่ี 7  
 

ระบบความหมายภาษาไทย 

 

 ความหมาย เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภาษา นอกเหนือไปจากเสียง ค า วลี ประโยค 
และข้อความ ในการศึกษาภาษาศาสตร์ วิชาที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายเรียกว่า 
“อรรถศาสตร์” (semantics) เป็นการศึกษาความหมายขององค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างภายในของ
ภาษาซึ่งได้แก่ ความหมายระดับค า ความหมายระดับประโยคและความหมายของข้อความ 
นอกจากนั้นนักภาษาศาสตร์ยังสนใจศึกษาความหมายของภาษาที่เกิดจากการใช้ภาษาในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันด้วย ในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายและความส าคัญของความหมาย แนวคิดใน
การศึกษาความหมาย รวมถึงเนื้อหาของวิชาอรรถศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยความหมาย 

 

ความหมายและความส าคัญของ “ความหมาย” 
  

 ค าว่า “ความหมาย” (Meaning) ในทางภาษานั้น ยังไม่มีผู้ที่สามารถนิยามได้ครอบคลุม
ครบถ้วน เนื่องจากความหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงถือเป็นเรื่องยากในการนิยาม แต่
ในชีวิตประจ าวันหากเราสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้เข้าใจ นั่นหมายความว่าเราเข้าใจความหมาย
ของสารที่สื่อกัน Ogden และ Richards (อ้างถึงใน พัชรี พลาวงศ์, 2542) ได้พยายามให้ความหมาย
ของค าว่า “meaning” โดยเขาได้พยายามอธิบายไว้ถึง 16 ความหมาย ตัวอย่างเช่น 
 

  1. ค าว่า mean มีความหมายว่า intend เช่น 

   I mean to be there tomorrow. 
 

  2. ค าว่า mean มีความหมายว่า indicate เช่น 

   A green light means go. 
 

  3. ค าว่า mean มีความหมายว่า refer to the world เช่น 

   What does Calligraphy mean? 
 

 นอกจากนี้ ชัชวดี ศรลัมพ์ (2558: 171) ยังได้กล่าวว่า ค าว่า “ความหมาย” ในภาษาไทย
ก็มีความหมายที่แตกต่างกัน เช่น 
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  1. ค าว่า ความหมาย มีความหมายว่า ความหมายของค าตามพจนานุกรม 
เช่น 

   เราไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์นี้  
  2. ค าว่า ความหมาย มีความหมายว่า ความส าคัญ เช่น 

   เขามีความหมายต่อชีวิตของฉันมาก 

  3. ค าว่า ความหมาย มีความหมายว่า ความหมายที่เกิดจากการตีความ 
หรือความเข้าใจ เช่น 

   ผมไม่เข้าใจความหมายที่คุณพูดออกมา 
 

 จะเห็นได้ว่าค าว่า “ความหมาย” มีความหมายที่หลากหลายและแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่
กับปริบทหรือสถานการณ์ ในทางภาษาศาสตร์มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหมายนี้ เรียกว่า 
“อรรถศาสตร์”  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 1377) ได้ให้ความหมายของ 
“อรรถ” ไว้ว่าหมายถึง “เนื้อความ” ส่วน “ศาสตร์” หมายถึง “ระบบวิชาความรู้” ดังนั้นโดยรวม 
“อรรถศาสตร์” จึงหมายถึง วิชาความรู้ที่ว่าด้วยการศึกษาความหมาย 
 

 สุริยา รัตนกุล (2555: 3) อธิบายว่า อรรถศาสตร์ (Semantics) หมายถึง วิชาที่ศึกษา
เรื่องความหมายในภาษา กล่าวคือ ศึกษาถึงแนวคิดเรื่องวิธีการที่ภาษาสื่อความหมาย ศึกษาประเภท
ต่างๆ ของความหมาย ศึกษาว่าภาษาสื่อความหมายได้อย่างไร มีความหมายอะไรบ้างที่ภาษาสื่อ
ออกมา   การสื่อความหมายผ่านขั้นต่างๆ ของภาษาอันได้แก่ ค า ประโยคและข้อความต่อเนื่องที่ยาว
กว่าประโยคท าได้อย่างไร 
 

 การศึกษาเรื่องความหมายในภาษาถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะภาษาจัดเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อความหมาย ภาษาไม่ได้มีเฉพาะด้านเสียง ค า หรือประโยคเท่านั้น แต่ในทุก
องค์ประกอบต่างมีความหมายเป็นส่วนประกอบส าคัญ ดังนั้นผู้ที่ศึกษาความหมายจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
ถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของความหมายในภาษาระดับต่างๆ ดังภาพที่ 7.1  
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ภาพที่ 7.1 แสดงความหมายกับองค์ประกอบของภาษาระดับต่างๆ 

ที่มา ดัดแปลงจาก (ชชัวดี ศรลัมพ์, 2558: 170) 
 

 จากภาพข้างต้นจะเห็นว่า ความหมายสัมพันธ์กับองค์ประกอบของภาษาในทุกระดับ ไม่
ว่าจะเป็นระดับเสียง ระดับค า ระดับประโยค และระดับข้อความ ดังเช่นที่ ชัชวดี ศรลัมพ์ (2558 : 

169) ได้กล่าวไว้ว่าทุกองค์ประกอบต่างมีความหมายเป็นส่วนประกอบส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น ใน
องค์ประกอบของภาษาระดับเสียง เมื่อเวลาที่เราต้องการสั่ง ต าหนิ หรือขอร้อง เราจะใช้ลักษณะ
น้ าเสียงที่ต่างกัน ซึ่งสัมพันธ์กับความหมาย เพราะลักษณะน้ าเสียงที่ต่างกันนั้นบ่งบอกความหมายที่
ต่างกัน เป็นต้น 
 

 จะเห็นได้ว่าความหมายมีความส าคัญในทางภาษาเป็นอย่างมาก เพราะความหมาย
สัมพันธ์กับองค์ประกอบของภาษาในทุกระดับ หัวข้อต่อไปจะมาท าความรู้จักกับความหมายประเภท
ต่างๆ ก่อนที่จะศึกษาความหมายในระดับต่างๆ ของภาษาต่อไป 

 

ประเภทของความหมาย 
 

 Leech, G. (1974 อ้างถึงใน ชัชวดี ศรลัมพ์, 2545: 132-135) ได้ศึกษาความหมายตาม
ลักษณะของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่ได้จ ากัดเฉพาะระดับค าหรือประโยค แต่ปรากฏอยู่ใน
ภาษาทุกระดับ โดยจ าแนกความหมายออกเป็น 7 ประเภทได้แก่ 
 

 1. ความหมายเชิงมโนทัศน์ (conceptual meaning) เป็นความหมายหลักหรือ
ความหมายกลางที่ใช้ในการสื่อสาร โดยเริ่มจากผู้ส่งสารสื่อความหมายไปยังผู้รับสารในรูปของ
ข้อความหรือประโยคที่ประกอบด้วยเสียงและผู้รับสารรับความหมายนั้นและตีความ ความหมายที่
เกิดขึ้นเป็นความหมายหลักหรือความหมายกลางที่แสดงมโนทัศน์เดียวกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร 
 

 

 

 

ค า 

เสียง 

ประโยค 

ข้อความ 

ความหมาย 
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 2. ความหมายเชิงอุปมา (connotative meaning) เป็นความหมายที่แฝงอยู่ในถ้อย
ความที่สื่อสาร และเป็นความหมายที่นอกเหนือไปจากความหมายมโนทัศน์ เช่น ค าว่า “ผู้หญิง” มี
ความหมายแฝงที่เรามักนึกถึงคือ ความอ่อนโยน จู้จี้ ขี้บ่น อ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งความหมายเชิงอุปมาที่
ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และการโยงความหมายของค านั้นๆ 
 

 ความหมายเชิงอุปมาต่างจากความหมายเชิงมโนทัศน์ในประเด็นที่ความหมายเชิงมโน
ทัศน์จะเป็นความหมายที่คงที่ และเป็นความหมายหลักของค าหรือข้อความ ส่วนความหมายเชิงอุปมา
เป็นความหมายที่ไม่คงที่ มีความหมายที่ต่างกันไปตามสังคม วัฒนธรรม และประสบการณ์ของผู้ใช้
ภาษา  

 

 3. ความหมายเชิงลีลา (stylistic meaning) เป็นความหมายที่เกิดจากลีลาการใช้
ภาษาที่แตกต่างกันไปตามสถานภาพทางสังคม สภาพภูมิศาสตร์ หรือปัจจัยทางสังคมอ่ืนๆ เช่น เพศ 
อายุ อาชีพ เป็นต้น ที่สัมพันธ์กันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ตัวอย่างเช่น 
 

     3.1 ความหมายที่ต่างกันไปตามท้องถิ่น/ภาษาถิ่น เช่น 
 

   ฟัน  (ภาษาไทยถิ่นกลาง) 
   เขี้ยว (ภาษาไทยถิ่นเหนือ) 
   แข่ว  (ภาษาไทยถิ่นอีสาน)  
 

     3.2 ความหมายที่แตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้ภาษา เช่น  ค าว่า “ม้า” ใน
ภาษาอังกฤษ  
 

   horse ค าท่ีใช้ทั่วไป 

   steed ค าใช้ในบทกวี 
   nag ค าสแลง 
   gee-gee ค าท่ีเด็กใช้ 
 

 4. ความหมายเชิงอารมณ์ (associative meaning) เป็นความหมายที่แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ทัศนคติ ของผู้พูดต่อเรื่องที่กล่าวถึง นอกจากนี้ น้ าเสียงยังมีความส าคัญในการถ่ายทอด
ความหมายเชิงอารมณ์ด้วย ประโยคเดียวกันแต่ใช้น้ าเสียงที่แตกต่างกัน ก็จะให้ความหมายที่แตกต่าง
กัน เช่น หากอาจารย์เห็นนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเรียน แล้วอาจารย์จึงพูดว่า “วันนี้
นักศึกษาใส่กระโปรงสวยดีนะคะ” ประโยคนี้สามารถตีความได้ 2 ความหมายโดยดูจากน้ าเสียงคือ  
1) เป็นการกล่าวชม และ 2) เป็นการกล่าวประชด เป็นต้น 
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 5. ความหมายชวนคะนึง (reflected meaning) เป็นความหมายที่เกิดจากอารมณ์
ความรู้สึกที่เป็นผลจากการได้ยิน เป็นปฏิกิริยาที่มีต่อความหมายอ่ืน เช่น เมื่อเราได้ยินค าว่า “เหี้ย” 
เราจะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดี น่ารังเกียจ หรือเรื่องราวอัปมงคล ความหมายชวนคะนึงยังเกี่ยวข้องกับค า
ต้องห้าม (taboo) ซึ่งเมื่อพูดแล้วถือว่าเป็นค าหยาบคาย เราจึงเลี่ยงไปใช้ค าอ่ืนแทน ค าที่แทนค า
ต้องห้าม เรียกว่า ค ารื่นหู (euphemism) เช่น แปดตัว เรียกเป็น สี่คู่ เป็นต้น  
 

 นอกจากนี้ความหมายชวนคะนึงยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อและค่านิยมของคนในสังคม
ด้วย เช่น คนไทยนิยมปลูกต้นไม้ที่มีชื่อเมื่อได้ยินแล้วสัมพันธ์กับความหมายของค าที่มีความหมาย
ในทางท่ีดี เช่น มะยม พ้องกับค าว่า นิยม หรือ ขนุน พ้องกับค าว่า อุดหนุน เป็นต้น  
 

 6. ความหมายคู่กัน (collocative meaning) เป็นความหมายที่ค าหนึ่งเกิดคู่กับอีกค า
หนึ่ง เป็นเงื่อนไขที่บังคับให้ค าใดค าหนึ่งเกิดร่วมกับอีกค าหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะมีความหมายได้ต้องเกิด
ร่วมกัน เช่น ค าว่า “ด่ืม” ใช้คู่กับของเหลวหรือน้ า หรือค าว่า “อ๋ือ” ใช้คู่กับสีเขียวเท่านั้น เป็นต้น 
 

 7. ความหมายเชิงล าดับความ (thematic meaning) เป็นความหมายที่เกิดจากการ
สื่อสารในรูปแบบที่ผู้พูดเลือกแบบของภาษาที่ใช้ เมื่อต้องการแสดงหรือเน้นความ ซึ่งอาจเป็นเรื่องของ
การเน้นเสียงดัง เน้นความที่ตัวผู้กระท าอาการ เช่น พ่อตีลูก --› ลูกโดนพ่อตี เป็นต้น ในภาษาไทยอาจ
มีการน าสิ่งที่ต้องการเน้นไปไว้ต้นหรือท้ายประโยค เช่น ทีวีน่ะปิดไหม สวยไหมล่ะเสื้อตัวนี้ เป็นต้น 

 

ความหมายในภาษาระดับเสียง 
 

 หลายคนอาจคิดว่าหน่วยเสียงจะมีความหมายได้อย่างไร เพราะเมื่อนิยามค าว่าหน่วย
เสียง นักภาษาศาสตร์มักนิยามว่า “หน่วยที่เล็กท่ีสุดในภาษา” แต่เมื่อนิยามค าว่าหน่วยค าจะนิยามว่า 
“หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาที่มีความหมาย” ชัชวดี ศรลัมพ์ (2558: 175) กล่าวว่า นักภาษาศาสตร์มี
ความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องความหมายของเสียง บางกลุ่มกล่าวว่าเสียงไม่มีความหมาย ความหมายที่
เกิดข้ึนในระดับเสียงเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้น แต่บางกลุ่มกล่าวว่าเสียงในภาษามีความหมาย โดย
อธิบายในเรื่องของการเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia) ซึ่งหมายถึงค าที่สร้างขึ้นจากเสียงที่ได้
ยินตามธรรมาติ และมีความหมายสัมพันธ์กับเสียงที่สร้างเลียนแบบนั้น เช่น โฮ่งๆ มีความหมายคือ 
เป็นเสียงร้องของสุนัข โอ๊ยๆ มีความหมายคือเป็นเสียงร้องแสดงความเจ็บปวด เป็นต้น แต่ค าที่เกิด
จากการเลียนเสียงธรรมชาติเหล่านี้ ไม่ได้มีลักษณะเป็นสากล คือ ไม่ได้ใช้ค าเดียวกันหรือเหมือนกันใน
ทุกภาษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบของแต่ละภาษา เช่น เสียงร้องของสุนัขในภาษาอังกฤษ คือ bow-bow 

ส่วนเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดในภาษาอังกฤษคือ ouch! เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ สุริยา รัตนกุล (2555: 119) ยังอธิบายเพ่ิมเติมว่า เราไม่อาจกล่าวได้ว่าหน่วย
เสียง /ม/ หรือหน่วยเสียง /ง/ หมายความว่าอะไร เราจึงต้องกล่าวว่าหน่วยเสียงไม่มีความหมาย แต่
จะว่าหน่วยเสียงไม่มีความสัมพันธ์กับความหมายเลยก็ไม่ได้  ความสัมพันธ์ที่หน่วยเสียงมีกับ
ความหมายอยู่ตรงที่การมีหรือไม่มีหน่วยเสียงหนึ่ง ณ ต าแหน่งหนึ่งจะท าให้ความหมายของค าที่
ประกอบขึ้นจากหน่วยเสียงนั้นเปลี่ยนไป เช่น ค าว่า จม มีความหมายต่างจากค าว่า จง ก็เพราะค า
แรกมีหน่วยเสียง /ม/ ใน ต าแหน่งท้ายค า ในขณะที่ค าหลังมีหน่วยเสียง /ง/ ในต าแหน่งท้ายค า ดังนั้น
ถ้าจะกล่าวถึงบทบาทของหน่วยเสียงที่มีต่อความหมายโดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแบบง่ายๆ ก็ต้อง
กล่าวว่าหน่วยเสียงไม่มีความหมาย หรือกล่าวว่าหน่วยเสียงไม่ใช่หน่วยของภาษาที่มีความหมาย 
เพราะไม่มีใครสามารถกล่าวว่าหน่วยเสียง /ก/ /ค/ /ง/ /จ/ ฯลฯ หมายความว่าอะไร นักภาษาศาสตร์
จึงมักอธิบายหรือศึกษาเรื่องความหมายจึงมักอธิบายตั้งแต่ระดับค าขึ้นไป 

 

ความหมายในภาษาระดับค า 
 

 ค าแต่ละค าท่ีเราใช้สื่อสารจะประกอบไปด้วยรูป (form) และความหมาย (meaning) รูป
ได้แก่ เสียงและตัวอักษร ตัวอย่างเช่น ค าว่า “หมู”  หมายถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์กีบคู่ ตัว
อ้วน จมูกและปากยื่นยาว ส่วนประกอบของค าว่า “หมู” จะมีดังนี้ 
 

     

 

                                                                                                                  รูป (รูปเขียน/รูปเสียง) 
 

 

                                                                                                  ความหมาย  
 

 

ภาพที่ 7.2 แสดงส่วนประกอบของความหมายของค า 

ที่มา ดัดแปลงจาก (ชชัวดี ศรลัมพ์, 2545: 136) 
 

 รูปค าซึ่งได้แก่เสียงและตัวอักษรไม่ได้สื่อให้เห็นถึงความหมายของค าและภาพที่ปรากฏ 
นักภาษาศาสตร์จึงได้อธิบายความหมายของค าที่สัมพันธ์กับสรรพสิ่งต่างๆ ไว้หลากหลาย แนวคิดหนึ่ง
ทีอ่ธิบายความหมายของค าให้ความส าคัญกับการปรากฏของ “สิ่งที่อ้างถึง” (referent) โดยอธิบายว่า 
ค าจะมีความหมายได้นั้นเกิดจากความสัมพันธ์ของรูปภาษา (form) กับสิ่งที่อ้างถึง (referent) ซึ่งสิ่งที่
อ้างถึงนั้นต้องปรากฏให้เห็นเป็นตัวตนจริงๆ ในโลก เช่น ค าว่า “ปลา” ต้องอ้างถึงตัวปลาซึ่งมีตัวตน
จริงในโลก รูปค าว่าปลานี้จึงจะมีความหมาย อย่างไรก็ตาม การอธิบายแนวความคิดดังกล่าวก็ยังมีข้อ

   หมู / / 
 
    

    สัตว์เลี้ยงลูก 
      ด้วยนม 
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โต้แย้งอยู่ เพราะอาจมีค าหลายค าที่มีความหมายแต่ไม่มีตัวตนจริงในโลก เช่น ค าว่า “มังกร” หรือค า
บุพบทต่างๆ เป็นต้น  
 

 นักภาษาศาสตร์ชื่อ Ogden และ Richards (1923 อ้างถึงใน ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 

174) ได้อธิบายว่า ความหมายของค าควรเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหรือภาพในใจของ
มนุษย์ที่มีต่อสิ่งที่อ้างถึง รูปภาษาจะเป็นสิ่งที่สังคมก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้เรียกสิ่งที่อ้างถึงนั้น ดังภาพ
แสดงความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า “semiotic triangle”  
 

ความคิด (thought)  

 

 

 

  รูปภาษา (symbol)    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  สิ่งที่อ้างถึง (referent) 
 

ภาพที่ 7.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด รูปภาษา และสิง่ท่ีอ้างถึง (semiotic triangle) 
ที่มา (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 174) 

 

 จากภาพอธิบายได้ว่า ความคิดของคนสัมพันธ์โดยตรงกับรูปภาษา กล่าวคือ รูปภาษาจะ
สื่อถึงความหมายของค าซึ่งมาจากความคิดของผู้ใช้ภาษา เมื่อเราพูดค าค าหนึ่ง เรานึกถึงความหมาย
แล้วเปล่งเสียงออกมา ในขณะที่เราฟัง เรารับฟังรูปภาษาแล้วก็จะเชื่อมโยงหรือนึกถึงความหมายจาก
รูปภาษาที่ได้ยิน ในท านองเดียวกันความคิดจะสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งที่อ้างถึง กล่าวคือ ความคิดจะ
บอกความหมายของสรรพสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ตามความเข้าใจของคนในสังคม
ของผู้ใช้ภาษานั้นๆ ส่วนรูปภาษาจะสัมพันธ์กับสิ่งที่อ้างถึงโดยอ้อม เพราะรูปภาษาเป็นสิ่งที่ถูกก าหนด
ขึ้นมาเพ่ือใช้แทนหรือเรียกสรรพสิ่งต่างๆ ซึ่งแต่ละภาษาจะมีรูปภาษาที่ต่างกันออกไป จึงไม่สัมพันธ์
กันโดยตรง 
 

 จะเห็นได้ว่าค ามักจะมีความหมายเป็นส่วนประกอบหนึ่งเสมอ นักภาษาศาสตร์จึงนิยม
ศึกษาความหมายในระดับค า เพราะค าแต่ละค าต่างมีความหมายแตกต่างกันไป ความหมายใน
ภาษาระดับค าท่ีสามารถแบ่งได้ (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558: 176-182) ดังนี้  
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 1. ความหมายตรง  
     ความหมายตรง (denotative meaning) หมายถึง ความหมายประจ าของค า เป็น
ความหมายที่ชี้บ่งสิ่งที่อ้างถึง ซึ่งสิ่งที่อ้างถึงนั้นเป็นความหมายที่เจ้าของภาษาโดยทั่วไปรู้และเข้าใจ 
เป็นความหมายหลักของค าก่อนที่จะมีการขยายความหมายของค าออกไป โดยมีชื่อเรียกต่างกัน
ออกไปเช่น ความหมายมโนทัศน์ ความหมายหลัก ความหมายแก่น ความหมายประจ ารูป และ
ความหมายอ้างอิง เป็นต้น  
 

     ความหมายตรงจะสัมพันธ์กับสิ่งที่อ้างถึง เช่น ลิง หมายถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ลักษณะคล้ายคน แขนขายาว ตีหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1059)  
เป็นต้น ผู้ใช้ภาษาสามารถระบุสิ่งที่ความหมายนั้นอ้างถึงได้ แม้สิ่งที่อ้างถึงนั้นจะไม่ปรากฏตัวตน
ชัดเจน ไม่มีตัวตนในโลก ไม่เคยเห็นหรือมีความหมายเป็นนามธรรมก็ตาม เพราะผู้ใช้ภาษาสามารถ
เชื่อมโยงกับความคิดของสรรพสิ่งนั้นๆ ได้ 
 

 2. ความหมายโดยนัย 

     ความหมายโดยนัย (connotative meaning) หมายถึงความหมายที่เพ่ิมเติมขึ้น
นอกเหนือไปจากความหมายตรง ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหมายแฝง โดยอาจเกิดจากลักษณะการ
ใช้ภาษาทางสังคม อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ ความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝงเป็นความหมายที่
เกิดร่วมในค าท่ีมีความหมายตรงอยู่แล้ว โดยมีที่มาจากลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 

     2.1 ความหมายแฝงเชิงอารมณ์  (emotive meaning) ค าที่มีความหมายแฝง
ลักษณะนี้เป็นค าที่มีความหมายบอกอารมณ์ ความรู้สึกและทัศนคติของผู้ใช้ภาษา เช่น 
 

  - คุณสมชายยังเด็กเกินไปส าหรับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

  ค าว่า “เด็ก” มีความหมายตรงหมายถึงคนที่มีอายุน้อย แต่ในประโยค
ข้างต้น “เด็ก” มีความหมายแฝงตามความเห็นของผู้พูดคือ ผู้ที่มีอายุน้อย ขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการบริหาร 
 

  - คุณน่าจะไปเป็นนักการเมืองนะ ไม่เคยรักษาสัญญาสักครั้ง 
  ความหมายตรงของค าว่า “นักการเมือง” คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ทางการเมือง แต่
จากตัวอย่างข้างต้นค าว่า “นักการเมือง” มีความหมายแฝงบ่งบอกความรู้สึกไม่ชอบและทัศนคติใน
เชิงลบของผู้พูดท่ีมีต่อผู้ท าหน้าที่นี้  
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     2.2 ความหมายแฝงเชิงสังคม (social meaning) เป็นความหมายแฝงของค าที่
เกิดจากลักษณะของการใช้ภาษาในสังคมที่แตกต่างกันไปตามสถานภาพทางสังคม ล าดับชั้นทางสังคม 
ถิ่นที่อยู่ หรือปัจจัยทางสังคมอ่ืนๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น 
 

     นอกจากนี้ รูปแบบของการใช้ภาษา ซึ่งแบ่งเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนนั้นเป็น
สาเหตุให้มีการเลือกใช้ค าที่บอกความหมายแฝงเชิงสังคมได้เช่นกัน เช่น ในภาษาพูด เราใช้ค าว่า 
เยอะแยะ แต่ในการเขียน เราจะเลี่ยงไม่ใช้ค านี้ และใช้ค าว่า มากหรือมากมายแทน เป็นต้น 
 

 3. ความหมายเปรียบหรือความหมายเปรียบเทียบ 

     ความหมายเปรียบหรือความหมายเปรียบเทียบ (figurative meaning) เป็น
ความหมายที่เกิดจากการน าค าที่มีความหมายตรงที่อ้างถึงสิ่งหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่ง ท าให้
เกิดความหมายจากการเปรียบเทียบนั้นและแตกต่างจากความหมายตรง 
 

     อูลมานน์และริชาร์ด (อ้างถึงใน ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558) ได้อธิบายความหมายเปรียบ
หรือความหมายเปรียบเทียบว่า เป็นการขยายความหมายของค า การเปรียบเทียบท าให้เกิดลักษณะ
ของการใช้ภาษาที่เรียกว่า ความเปรียบหรืออุปลักษณ์ (metaphor) ซึ่งหมายถึง ค าหรือข้อความที่
แสดงการเปรียบเทียบของสรรพสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปที่มีคุณสมบัตหรือลักษณะที่เหมือนกันหรือ
ต่างกัน โดยความหมายเปรียบเทียบประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสององค์ประกอบคือ สิ่งที่ถูก
เปรียบ (tenor) และแบบเปรียบ (vehicle) สิ่งที่ถูกเปรียบ หมายถึง ความคิดที่ต้องการน าเสนอหรือ
เนื้อหาที่เราน ามาเปรียบเทียบ ส่วนแบบเปรียบ หมายถึง สิ่งที่สื่อให้เห็นถึงความคิดที่น าเสนอนั้น 
ตัวอย่างเช่น  
 

  ความรักคือยาพิษ 
 

     จากตัวอย่างข้างต้น สิ่งที่ถูกเปรียบคือ ความรัก ส่วนแบบเปรียบคือ ยาพิษ ซึ่ง
ต้องการสื่อความหมายถึง ความรักอาจท าร้าย เป็นอันตรายถึงตายได ้
 

     นอกจากนี้ อุปลักษณ์ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของภาษาเท่านั้น อุปลักษณ์ยังสะท้อนให้
เห็นระบบความคิด มโนทัศน์ และค่านิยมของแต่ละสังคม กล่าวคือ อุปลักษณ์ช่วยจัดระบบความคิด
ของคนในสังคม กระบวนการคิดแบบอุปลักษณ์ท าให้เราด าเนินชีวิตโดยมองสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมนั้นๆ ผู้ใช้ภาษาที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันจึงอาจใช้อุป
ลักษณ์เพ่ือพูดถึงมโนทัศน์เดียวกันในลักษณะที่ต่างกันออกไป 

 

 



124 
 

การวิเคราะห์ความหมายของค า (componential analysis)  
 

 ในการวิเคราะห์ความหมายของค า มีแนวคิดส าคัญว่า ความหมายของค าสามารถจ าแนก
แยกเป็นความหมายย่อยๆ ได้ ความหมายย่อยของค าเรียกว่า “อรรถลักษณ์” โดยความหมายย่อย
ของค านั้นประกอบกันเข้าเป็นความหมายของค าหนึ่งๆ ส่วนการที่จะวิเคราะห์ความหมายย่อยของค า
ได้ต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางความหมายที่มีร่วมกันระหว่างค าหนึ่งกับค าอ่ืนๆ  
 

 Nida (1975 อ้างถึงใน ชัชวดี ศรลัมพ์, 2558) นักภาษาศาสตร์กลุ่มโครงสร้างได้กล่าวถึง
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความหมายย่อยของค าว่ามี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
 

 1. เลือกความหมายของค าที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความหมายที่ปรากฏในขอบเขตทาง
ความหมาย (semantic domain) เดียวกัน เช่น ขอบเขตของความหมายของค าที่แสดงความสัมพันธ์
ทางเชื้อสาย เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น แม้จะสังเกตว่าความหมายของค าเหล่านี้
สัมพันธ์กัน แต่ขั้นตอนนี้จะแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นว่า เมื่อวิเคราะห์แล้วความหมายนั้นสัมพันธ์กัน
อย่างไร 
 

 2. ลงรายการค าที่มีความหมายเฉพาะ ให้แตกต่างจากความหมายของค าที่จัดอยู่ใน
ขอบเขตของความหมายเดียวกัน เช่น พ่อ กับ แม่ จะมีความหมายย่อยที่เป็นความหมายพ้ืนฐาน 
ในขณะที่ค าว่า พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง จะมีความหมายย่อยที่ขยายขอบเขตออกไป ขั้นตอนนี้จะช่วยท าให้
สามารถตรวจสอบได้ว่า ความหมายย่อยที่ควรเป็นความหมายพ้ืนฐานที่มีร่วมกันของค าเดียวกันควร
เป็นความหมายใดได้บ้าง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถตรวจสอบได้ว่า ในขอบเขตของ
ความหมายของค าหนึ่งๆ นั้นมีสิ่งที่อ้างถึงเป็นอะไรได้บ้าง 
 

 3. วิเคราะห์ว่าความหมายย่อยที่เราแยกย่อยออกมานั้น มีความหมายใดที่ค ากลุ่มนั้นมี
ร่วมกัน เป็นการพิจารณาความหมายย่อยของค าหลังจากที่เราได้ความหมายย่อยที่เป็นความหมาย
พ้ืนฐานแล้ว ขั้นตอนนี้จะท าให้เห็นว่า ความหมายย่อยของค าแต่ละค านั้น มีความหมายย่อยใดบ้างที่
เป็นความหมายของกลุ่มค า 
 

 4. วิเคราะห์หาความหมายย่อยประจ าค า เป็นขั้นตอนที่ท าให้เราสามารถเห็นได้ว่า 
ความหมายใดจะเป็นความหมายย่อยของค าใดค าหนึ่ งที่ท าให้ค านั้นๆ แตกต่างจากค าอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น 
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 พ่อ  แม่  ลูกชาย  ลูกสาว 

 เพศชาย  เพศหญิง  เพศชาย  เพศหญิง
 มีลูก  มีลูก  ไม่มีลูก  ไม่มีลูก 

 มีอายุเลย 17 ปี  มีอายุเลย 17 ปี อายุน้อย  อายุน้อย 
 

 5. ตรวจสอบข้อมูลว่าความหมายย่อยที่เราวิเคราะห์นั้นถูกต้องหรือเป็นจริงมากน้อย
เพียงใด 
 

 6. พิจารณาความหมายย่อยของค าที่มีร่วมกัน เพ่ือดูว่าความหมายใดเป็นความหมาย
ประจ าของค าที่ท าให้ค าหนึ่งต่างจากค าอ่ืน และน ามาบันทึกให้อยู่ในรูปของแผนภูมิที่แสดงลักษณะที่
เหมือนหรือแตกต่างของค า มีค่าเป็นบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 
 

 พ่อ  แม่  ลูกชาย  ลูกสาว 

 [+ชาย]  [-ชาย]  [+ชาย]  [-ชาย] 

 [+มีลูก]  [+มีลูก]  [-มีลูก]  [-มีลูก] 

 [+มีอายุ]   [+มีอายุ]  [-มีอายุ]  [-มีอายุ] 
 

 ในการวิเคราะห์ความหมายย่อยของค านั้นอาจพบปัญหาได้ เช่น ค าว่า แม่ มีอรรถลักษณ์   
[+ อายุ] แต่ในปัจจุบันเราอาจพบข่าวที่ว่าเด็กอายุเพียง 14-15 ปีก็เป็นแม่แล้ว เช่นนี้เป็นต้น สุริยา  
รัตนกุล (2555) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจว่า เราจะให้อรรถลักษณ์ของค า เช่น ความยุติธรรม    
ความรัก ความแค้น ฯลฯ ว่าอย่างไร ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่เพราะการคิดแยกเป็นอรรถลักษณ์ไม่เป็น
ประโยชน์ มันมีประโยชน์มากถ้าเราใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการคิด เช่น ถ้าเราต้องการทราบว่าค าว่ า
กระโดดต่างกับค าว่าเขย่งเกงกอยอย่างไร ความหมายส าคัญอยู่ที่อะไร และอะไรที่ท าให้ทั้ง 2 ค านี้
แตกต่าง เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นว่าในการวิเคราะห์ความหมายย่อยของค านั้น ประเด็นส าคัญอยู่ที่การ
วิเคราะห์ความหมายเพ่ือให้เห็นความแตกต่างของแต่ละค า ซึ่งหากค านั้นมีความหมายใกล้เคียงกัน
มากเท่าใด ก็จะต้องวิเคราะห์ความหมายย่อยให้เห็นความแตกต่างมากเท่านั้น 

 

ความสัมพันธ์ทางความหมายของค า 
 

 ค าแต่ละค าจะมีความหมายเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ทางความหมายกับค าอ่ืน 
เนื่องจาก แต่ละค าไม่สามารถอยู่ตามล าพังได้ ดังนั้นการน าค าหลายๆ ค ามาเปรียบเทียบกัน ก็จะ
สามารถท าให้เข้าใจความหมายของค าแต่ละค าได้ชัดเจนขึ้น  
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 Lehrer (1974 อ้างถึงใน ชัชวดี ศรลัมพ์, 2545) เป็นผู้เสนอแนวคิดในการจัดกลุ่มค าตาม
ความสัมพันธ์ทางความหมาย (semantic field) โดยแสดงความหมายที่สัมพันธ์กันของค าในหมวดหมู่
เดียวกันกับค าท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิงเรียบเรียง ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 6 แบบ ดังนี้ 
 

 1. การพ้องความหมาย (synonymy) คือ การที่ค า 2 ค าขึ้นไปมีความหมายเหมือน
หรือคล้ายกัน เราเรียกค าที่มีความหมายพ้องกันว่า ค าพ้องความหมาย (synonyms) มี 2 แบบคือ 
 

     1.1 การพ้องความหมายแบบสมบูรณ์ คือ การที่ค า 2 ค ามีความหมายเหมือนกันทุก
ประการ และจะต้องมีความหมายเท่ากัน คือ กล่าวถึงสิ่งเดียวกันและใช้แทนที่กันได้ในทุกบริบท เช่น 
“ปักษา” และ “สกุณา” หมายถึง นก เป็นต้น 

     1.2 การพ้องความหมายแบบไม่สมบูรณ์  คือ การที่ค า 2 ค าขึ้นไปมีความหมายย่อย
ของค าคล้ายกันมาก และมีขอบเขตของการใช้ค าที่อาจใช้แทนกันได้ในบางบริบท เช่น ค าที่มี
ความหมายพ้องกับค าว่า “กิน” ได้แก่ ทาน รับประทาน ยัด แดก เสวย เป็นต้น ซึ่งความแตกต่างใน
การใช้ค าเหล่านี้อยู่ที่ระดับของภาษา บางค าเป็นค าสุภาพ บางค าไม่สุภาพ บางค าเป็นค าราชาศัพท์ 
จึงท าให้ค าพ้องความหมายเหล่านี้สามารถใช้แทนกันได้ในบางบริบทเท่านั้น 
 

 2. การมีความหมายตรงกันข้าม (antonymy) คือ การที่ค า 2 ค าขึ้นไปมีความหมาย
บางส่วนตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกัน เราเรียกค าที่มีความหมายตรงข้ามกันนี้ว่า ค าตรงข้าม 
(antonyms) สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 
 

     2.1 การตรงข้ามแบบแยกแยะ คือ การที่ค า 2 ค ามีความหมายที่ขัดแย้งกันโดยที่ค า
หนึ่งจะมีลักษณะที่อีกค าหนึ่งไม่มี เช่น ผู้หญิง-ผู้ชาย เด็ก-ผู้ใหญ่ เหมือน-ต่าง เป็นต้น 

     2.2 การตรงข้ามแบบเกี่ยวเนื่อง คือ การที่ค ามีความตรงข้ามกันด้วยความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สามี-ภรรยา เจ้าหนี้-ลูกหนี้ เป็นต้น 

     2.3 การตรงข้ามแบบคู่กัน คือ การที่ความหมายของค าหนึ่งท าให้นึกถึงความหมาย
ที่ตรงข้ามกันของอีกค าหนึ่ง มีลักษณะการเกิดคู่กันไป เช่น ไป-มา ขึ้น-ลง เป็นต้น  
 

 3. การเป็นค าในกลุ่มเดียวกัน (hyponymy) คือ การที่ค ามีความสัมพันธ์ทาง
ความหมายอยู่ในหมวดความหมายเดียวกัน เช่น ค าที่จัดอยู่ในหมวดอาหาร ได้แก่ ไข่เจียว แกงเผ็ด 
ต้มย า เป็นต้น นอกจาจะมีความหมายระบุถึงสรรพสิ่งชนิดเดียวกันทั้งกลุ่มแล้ว ค าที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ยัง
มีความสัมพันธ์กันเป็นล าดับขั้น เช่น  
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อาหาร (ค าแม่กลุ่ม) 
 

 

 ไข่เจียว (ค าลูกกลุ่ม)  แกงเผ็ด (ค าลูกกลุ่ม)  ต้มย า (ค าลูกกลุ่ม) 
 

ภาพที่ 7.4 แสดงความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการเป็นค าในกลุ่มเดียวกัน 

 

 ค าว่า “อาหาร” จัดเป็นค าที่มีความหมายครอบคลุมความหมายของค าว่า “ไข่เจียว แกง
เผ็ด ต้มย า” และเป็นค าที่อยู่ในล าดับขั้นสูงกว่ากลุ่มค า “ไข่เจียว แกงเผ็ด ต้มย า” ค าที่อยู่ในล าดับขั้น
ที่สูงกว่า เรียกว่า “ค าแม่กลุ่ม” (hyperonym/superordinate) ค าที่จัดอยู่ในล าดับขั้นที่ 2 เรียกว่า 
“ค าลูกกลุ่ม” (hyponym/subordinate) และค าลูกกลุ่มที่อยู่ในล าดับขั้นเดียวกัน เรียกว่า “ค าลูก
กลุ่มร่วม” (co - hyponym)  
 

 4. การเป็นส่วนประกอบ (meronymy) คือ การที่ความสัมพันธ์ทางความหมายของค า
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มค าที่มีความหมายระบุถึงสิ่งๆ หนึ่งและสิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นสิ่งนั้น 
ตัวอย่างเช่น  
 

 บ้าน   (ส่วนรวมทั้งหมด) 
 

 

ประต ู        หน้าต่าง หลังคา    ฝาผนัง     (ส่วนประกอบ) 
 

ภาพที่ 7.5 แสดงความสัมพันธ์ทางความหมายแบบการเป็นส่วนประกอบ 
ที่มา ดัดแปลงจาก (ชชัวดี ศรลัมพ์, 2545: 153) 

 

 จากภาพข้างต้น กลุ่มค ากลุ่มนี้มีความหมายระบุถึง “บ้าน” ทั้งกลุ่ม ค าที่อยู่ในล าดับขั้น
ที่ 2 เป็นส่วนประกอบของค าว่า “บ้าน” ซึ่งอยู่ในล าดับขั้นที่ 1 และเป็นค าบอกส่วนรวมทั้งหมด 
 

 5. การพ้องรูป (homonymy) คือ การที่ค า 2 ค าหรือมากกว่ามีรูปภาษาเหมือนกัน 
แต่มีความหมายที่ต่างกัน และความหมายที่ต่างกันนั้นไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันค าที่เกิดจาก
การพ้องรูป เรียกว่า “ค าพ้องรูป” (homonyms) การพ้องรูปแบ่งเป็น 
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     5.1 การพ้องเสียง คือ การที่ค า 2 ค าขึ้นไปออกเสียงเหมือนกันมีความหมายที่
ต่างกันแต่ไม่สัมพันธ์กัน เช่น การ-การณ์-กานท์-กานต-์กาล-กาฬ เป็นต้น 

     5.2 การพ้องรูปเขียน คือ การที่ค ามีรูปเขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกัน เช่น 
เพลา ออกเสียง เพลา กับ เพ-ลา เป็นต้น 
 

     ในบางครั้งอาจเกิดการพ้องรูปที่พ้องทั้งเสียงและรูปเขียน เรียกว่า ค าพ้องรูปแบบ
สมบูรณ์ เช่น ตา ซึ่งหมายถึงอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็น และหมายถึงพ่อของแม่ ค าว่า “ตา” เป็น
ค าพ้องรูป เพราะมีรูปเหมือนกัน ทั้งด้านเสียงและรูปเขียน มีความหมายที่ต่างกัน แต่ความหมายไม่
สัมพันธ์กัน  
 

 6. การมีหลายความหมาย (polysemy) คือ การที่ ค าหนึ่ งค ามีความหมายที่
หลากหลายแตกต่างกันไป และความหมายที่แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กัน ค าที่เกิดจากการมี
หลายความหมายนี้ เรียกว่า “ค าหลายความหมาย” (polysemes) นอกจากนี้ค าหลายความหมาย
มักจะเกิดจากการที่น าค าไปใช้ท าหน้าที่ต่างๆ ในโครงสร้าง เช่น ค าว่า “คราด” ท าหน้าที่เป็นค านาม 
หมายถึง “เครื่องมือส าหรับลากข้ีหญ้า มีด้ามถือ” ค าว่า “คราด” ยังสามารถท าหน้าที่เป็นค ากริยาได้
ด้วย มีความหมายว่า “ลากขี้หญ้าด้วยคราด” เป็นต้น ดังนั้นค าว่า “คราด” ทั้งในความหมายของ
ค านามและค ากริยา มีความหมายที่สัมพันธ์และเราสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความหมายทั้ง
สองได้ 
 

 จากข้างต้นจะเห็นว่าความสัมพันธ์ทางความหมายมีหลากหลายประเภท เนื่องจากค าแต่
ละค าต้องมีความสัมพันธ์กับค าอ่ืน การเข้าใจความสัมพันธ์ทางความหมายของค าจะช่วยให้เราเข้าใจ
ความหมายของค าแต่ละค าได้ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

  

สรุป 
 

 ในบทนี้จะเห็นได้ว่า “ความหมาย” เป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการศึกษาเรื่องภาษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายระดับค า เพราะเมื่อเราต้องสื่อสารกันก็ต้องอาศัยความหมายในการท า
ความเข้าใจแต่ละค าที่ประกอบกันเป็นประโยคต่างๆ และด้วยเหตุที่ความหมายมีหลากหลายประเภท
นี้เองที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเลือกใช้ค าเพ่ือสื่อความหมายที่ตนต้องการได้ถูกต้องและสะดวกยิ่งขึ้น
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 จากเนื้อหาทั้งหมดคงพอท าให้ผู้ที่สนใจศึกษาภาษาศาสตร์มองเห็นแนวทางการศึกษา
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ในภาพรวมได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียง ค า วลี ประโยค ข้อความ และ
ความหมาย ซึ่งอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห์ภาษาไทยที่แตกต่างจากการศึกษาด้วยวิธีอ่ืนๆ 
แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดการที่ผู้ใช้ภาษามีความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเสียง ค า ประโยค ข้อความ และ
ความหมาย เป็นความรู้ที่จะท าให้สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง ชัดเจน สื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในการศึกษาภาษาทุกภาษา 
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