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ค�าน�า

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษา 

นอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลัก

ปรชัญาและความเชือ่พืน้ฐานในการจดัการศกึษานอกโรงเรยีนทีม่กีลุม่เป้าหมายเป็นผูใ้หญ่มกีารเรยีนรูแ้ละ

สั่งสมความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

 ในปีงบประมาณ 2544 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบาย

ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้าง

รายได้ที่มั่นคงและมั่นคง เป็นบุคลากรที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตส�านึก 

รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ส�านกังาน กศน.จึงได้พิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้มีความสอดคล้องตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง

ส่งผลให้ต้องปรบัปรงุหนงัสอืเรยีน โดยการเพิม่และสอดแทรกเนือ้หาสาระเกีย่วกบัอาชพี คณุธรรมจรยิธรรม

และการเตรยีมพร้อมเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ในรายวชิาทีม่คีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนัแต่ยงัคงหลกัการ

และวิธีการเดิมในการพัฒนาหนงัสือที่ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ท�าแบบ

ฝึกหัด เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม หรือศึกษาเพิ่มเติมจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้และสื่ออื่น

 การปรับปรุงหนงัสือเรียนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา

และผูเ้กีย่วข้องในการจดัการเรยีนการสอน ทีศ่กึษาค้นคว้า รวบรวมข้อมลู องค์ความรูจ้ากสือ่ต่างๆ มาเรยีบ

เรียงเนื้อหาให้ครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของ

รายวิชา ส�านกังาน กศน.ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าหนงัสือเรียนชุดนี้

จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ครู ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ หากมีข้อเสนอแนะประการใด ส�านกังาน 

กศน. ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง
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ค�าแนะน�าการใช้หนงัสือเรียน

 หนงัสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาหลักภาษาไทย (พท33002) ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เป็นหนงัสือเรียนที่จัดท�าขึ้นส�าหรับผู้เรียนที่เป็นนกัศึกษา นอกระบบในการศึกษาหนงัสือเรียนสาระ

ความรู้พื้นฐาน รายวิชา หลักภาษาไทย ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อสาระส�าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่าย

เนื้อหา 

 2. ศกึษารายละเอยีดเนือ้หาของแต่ละบทอย่างละเอยีด และท�ากจิกรรมตามทีก่�าหนด แล้วตรวจสอบ

กับแนวตอบกิจกรรมที่ก�าหนด ถ้าผู้เรียนตอบผิด ควรกลับไปศึกษาและท�าความเข้าใจในเนื้อหานัน้ใหม่ให้

เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของ เนื้อหา ในเรื่อง

นัน้ ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเนื้อหาในแต่ละเรื่อง ผู้เรียนสามารถน�าไปตรวจสอบกับครู

และเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้ 

 4. แบบเรียนเล่มนี้มี 4 บท คือ 

  บทที่ 1 ระบบเสียงในภาษาไทย

  บทที่ 2 อักษรไทย

  บทที่ 3 ค�าและการประกอบค�า

  บทที่ 4 ค�าไทยแท้และค�าที่มาจากภาษาอื่น



ค�าอธิบายรายวิชา พท33002 หลักภาษาไทย

สาระการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จ�านวน 4 หน่วยกิต (160 ชั่วโมง)

มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

 ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องเสียงและอักษรไทย ค�าและการประกอบค�า การสังเกตลักษณะค�าไทย

แท้และค�าทีม่าจากภาษาอืน่ เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจหลกัภาษาไทย สามารถน�าความรูไ้ปใช้วเิคราะห์

การใช้ภาษา ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง อันจะน�าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

 ระบบเสียงในภาษาไทย อวัยวะที่เปล่งเสียงพูด ชนดิอิดของเสียงพูด ประวัติความเป็นมาของ 

อักษรไทย สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ค�าและการประกอบค�า คือ ค�ามูล ค�าประสม ค�าซ�้า ค�าซ้อน ค�าสมาส 

ลักษณะค�าไทยแท้ ค�าบาลี-สันสกฤต ค�าเขมร และค�าภาษาอื่น

การวัดผลประเมินผล

 การสังเกต จากการอธิบายความหมาย ลักษณะของระบบเสียงในภาษาและอักษรไทย การเขียน

สะกดค�าได้ถูกต้อง บอกวิธีการประกอบค�า แยกประเภทของค�าชนดิต่าง ๆ ได้ ตรวจใบงาน ตรวจแบบ

ฝึกหัด การท�าแบบทดสอบในเรื่องต่าง ๆ



รายละเอียดค�าอธิบายรายวิชา พท33002 หลักภาษาไทย

สาระการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จ�านวน 4 หน่วยกิต (160 ชั่วโมง)

มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จ�านวน(ชั่วโมง)

1 ระบบเสยีงในภาษาไทย มีความเข้าใจใน

ธรรมชาตขิองภาษาพดู

1. อวัยวะที่เปล่งเสียงพูด

2. ชนดิของเสียงพูด

16

16

2 อักษรไทย 1.เข้าใจความส�าคัญ

ของอักษรไทย

2.เขียนสกดค�าได้

ถูกต้องตามอักขระวิธี

ประวัติความเป็นมาของ

อักษรไทย

- สระ

- พยัญชนะ

- วรรณยุกต์

24

3 ค�าและการประกอบค�า บอกวิธีการสร้าง

ค�าไทยได้

1. ค�า

2. ค�ามูล

3. ค�าประสม

4. ค�าซ้อน

5. ค�าซ�้า

6. ค�าสมาส

8

8

8

8

8

24

4 ค�าไทยแท้และค�าที่มา

จากภาษาอื่น

อธิบายลักษณะค�าไทย

แท้และค�าที่มาจาก

ภาษาอื่น

1. ค�าไทยแท้

2. ค�าบาลี-สันสกฤต

3. ค�าเขมร

4. ค�าที่จากภาษาอื่น

8

16

8

8



1รายวิชา หลักภาษาไทย พท 33002 ม.ปลาย

อวัยวะที่ส�าคัญในการออกเสียง
  เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมานัน้เป็นเสียงที่ผลิตขึ้นโดยอวัยวะชุดหนึง่ของร่างกายโดยเฉพาะ แต่สิ่งที่

น่าสนใจคอืว่า มนษุย์ไม่ได้มอีวยัวะชดุใดชดุหนึง่ทีถ่กูสร้างขึน้มาเพือ่ไว้ใช้ในการออกเสยีงพดูโดยเฉพาะแต่

เพียงอย่างเดียว แต่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายที่มนุษย์ใช้ในการออกเสียงพูดในภาษานัน้มีหน้าที่หลักทาง

ชีววิทยา เพื่อท�าหน้าที่ส�าคัญต่าง ๆ ในการด�ารงอยู่ของร่างกายทั้งสิ้น เช่น การหายใจ, การเคี้ยวอาหาร, 

การกลนื , การอม แต่การทีอ่วยัวะเหล่านัน้มาท�าหน้าทีใ่นการออกเสยีงพดูนีเ้ป็นเพยีงหน้าทีร่อง หรอืหน้าที่

โดยอ้อมของอวัยวะเหล่านัน้เท่านัน้ คือ ใช้ระบบการท�างานต่าง ๆ อยู่ แล้วดัดแปลงการท�างานเหล่านัน้ให้

เหมาะสมจนเกดิเป็นภาษาพดูขึน้มา นัน่หมายความว่า การพดูได้พฒันาขึน้ภายหลงั แต่กม็คีนบางกลุม่ไม่

เชื่อความคิดดังกล่าว จึงพยายามค้นคว้าหาข้อคัดค้านว่าการพูดกับการกินนัน้เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กัน  

โดยทั่วไป อวัยวะที่เราใช้พูดมีลักษณะเหมือนกันทุกคน และท�างานในลักษณะเดียวกัน ผลที่ตามมา คือ 

ใครก็สามารถออกเสียงที่เป็นภาษาของมนุษย์ได้อย่างไม่ยุ่งยาก เพียงแต่อาจจะจ�ากัดในขอบเขตของอายุ 

เช่น การทีเ่ดก็สามารถเรยีนรูภ้าษาทีต่นเข้าไปอยูใ่นสงัคมนัน้ ๆ  ได้ด ีเมือ่เทยีบกบัผูใ้หญ่ทีต้่องเรยีนรูภ้าษา 

ต่างประเทศ ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาใหม่ของผู้ใหญ่จะประสบกับความยากล�าบากกว่าเด็ก  

การพัฒนาทางภาษาของเด็ก ๆ จะเลียนเสียงผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขา โดยเด็กจะเลือกออกเสียงที่เหมาะสม

กับตัวเอง เมื่อเด็กพ้นจากวัยรุ่นความสามารถทางภาษาจะน้อยลง นอกจากนี้อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง

ของแต่ละบุคคลนัน้ยังมีขนาดไม่เท่ากันอีกด้วย เสียงพูดของคนเรามีความแตกต่างกัน เราจึงสามารถจ�า

เสยีงพดูและวธิกีารพดูของคนทีคุ่น้เคยกนัได้ นกัภาษาศาสตร์เหน็ว่า เสยีงพดูเป็นภาษาทีส่มบรูณ์ทีส่ดุและ

มคีณุสมบตัทิีจ่ะอธบิายได้ตามหลกัเกณฑ์ทางวทิยาศาสตร์ นกัภาษาศาสตร์จงึให้ความสนใจศกึษาเรือ่งราว

เกี่ยวกับเสียงพูดอย่างกว้างขวาง 

  อวยัวะทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องในการออกเสยีงของมนษุย์มมีากกว่าครึง่หนึง่ของร่างกาย ตัง้แต่ ศรีษะถงึ

ช่องท้อง อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงนี้ สามารถแบ่งออกเป็นระบบที่ส�าคัญ 3 ระบบ คือ 

 1. ระบบหายใจ (Respiratory System) 

 2. ระบบการเกิดเสียง (Phonatory System) 

 3. ระบบการเปล่งเสียง (Articulatory System) 

 

 1. ระบบหายใจ (Respiratory System) ที่ตั้งของระบบนี้อยู่ในช่วงอก (thorax) หมายถึง  

กระบังลม (diaphragm) ปอด (lungs) และหลอดลม (trachea , windpipe) 

  ปอด (lungs) เป็นอวัยวะที่ส�าคัญในการผลิตเสียงพูด เป็นต้นก�าเนดิใหญ่ของพลังงานที่ท�าให้เกิด

เสียง บริเวณใต้ปอดจะเป็นกระบังลม ซึ่งมีลักษณะคล้ายโคมหรือฝาชีคว�า่ ตัวปอดเองเคลื่อนไหวไม่ได้  

แต่เนื้อเยื่อของปอดยืดหยุ่นได้ด้วยการท�างานของอวัยวะอื่น ๆ เช่น กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครง และ

บทที่ 1

ระบบเสียงในภาษาไทย
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กระบังลม ในการหายใจเข้าออก เมื่อหายใจเข้าอากาศก็จะเข้าไปสู่ปอดท�าให้ปอดขยายตัว แต่พอหายใจ

ออกอากาศในปอดก็มีน้อยท�าให้ปอดหดตัว ในการพูดเป็นการบังคับให้ลมออกจากปอดเป็นช่วง ๆ 

 หลอดลม (trachea) เป็นหลอดยาวที่มีความอ่อนนิ่ม เป็นช่องทางเดินของอากาศที่เชื่อมโยง

ระหว่างกล่องเสียงไปยังปอด โดยการเชื่อมโยงของท่อเล็ก ๆ ในปอดขณะที่มีการกินอาหารหรือการกลืน

อาหาร ช่องทางเข้าหลอดลมจะถูกปิดโดย ลิ้นปิดเปิดกล่องเสียง (epiglottis) ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด

อาการส�าลัก อันเนื่องมาจากอาหารตกลงไปในหลอดลมได้ 

 2. ระบบการเกิดเสียง (Phonatory System) ที่ตั้งของระบบนี้อยู่ที่ล�าคอ หมายถึง กล่องเสียง

และส่วนประกอบต่าง ๆ ของกล่องเสียง เช่น เส้นเสียง 

 กล่องเสียง (larynx) เป็นอวัยวะที่อยู่ตอนบนสุดของหลอดลม มีความซับซ้อน ภายในตัวกล่อง

เสียง ประกอบด้วยกระดูกอ่อนหลายชิ้นจัดตัวเรียงกันอยู่ในลักษณะช่วงบนกว้าง ช่วงล่างแคบ ยึดติดกัน

โดยเอ็น, พังผืด, กล้ามเนื้อ และข้อต่อ กระดูกชิ้นส�าคัญ ๆ ที่ประกอบกันเป็นกล่องเสียงมี 4 ชิ้น คือ 

 - Hyoid bone เป็นกระดูกที่อยู่บนสุดของกล่องเสียงและเป็นที่เกาะของกล้ามเนื้อลิ้นปิดเปิด 

กล่องเสียง 

 - Thyroid cartilage อยู่ทางด้านหน้า ส่วนหนึง่ คือ บริเวณที่เรียกว่า ลูกกระเดือก (Adam’s 

apple) 

  - Cricoid cartilage เป็นกระดูกอ่อนที่เล็กแต่หนาและแข็งแรงมาก อยู่ในระดับที่ต�่าที่สุดของ 

กล่องเสียง ท�าหน้าที่เป็นฐานของกล่องเสียง 

 - Arytenoid cartilage เป็นกระดูกอ่อนชิ้นเล็ก ๆ  2 ชิ้น รูปร่างคล้ายปีรามิด อยู่ติดกับผิวด้านหลัง

ตอนบนของ Cricoid cartilage ภายในกล่องเสียงจะมีอวัยวะที่ท�าหน้าที่ส�าคัญมากในการพูด คือ เส้นเสียง 

(vocal cord) วางพาดอยู่ เส้นเสียงมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อคู่พิเศษ ซึ่งประกอบด้วยแผ่นเนื้อเยื่อ (tissue) 

และเอ็นขนาดของเส้นเสียงนีจ้ะแตกต่างกันตามอายุ เพศ และพัฒนาการทางกายภาพของแต่ละบุคคลอีก

ด้วย โดยปกติเด็กและผู้หญิงจะมีเส้นเสียงที่สั้นและเล็กกว่าผู้ชาย โดยทั่วไปเสียงเด็กจะสูงกว่าเสียงผู้หญิง 

และเสียงผู้หญิงจะสูงกว่าเสียงผู้ชาย 

  3. ระบบการเปล่งเสยีง (Articulatory System) ทีต่ัง้ของระบบนีอ้ยูส่่วนศรีษะ หมายถงึ ช่องปาก

และส่วนต่าง ๆ ภายในช่องปาก (Oral Cavity) และช่องจมูก (Nasal Cavity) 

 ช่องปากและส่วนต่าง ๆ ภายในช่องปาก 

 ริมฝีปากทั้งสอง (lips) ริมฝีปากมีหน้าที่ในการปิดช่องปากในขณะที่ก�าลังท�าเสียงพยัญชนะอยู่ 

รมิฝีปากทัง้สองนีอ้าจอยูใ่นลกัษณะ “รมิฝีปากห่อกลม” ขณะก�าลงัออกเสยีงพยญัชนะบางตวั เมือ่ใดกต็าม

ที่มีการใช้ริมฝีปากทั้งสองเป็นฐานกรณ์ เราจะเรียกเสียงนัน้ว่า bilabial sound 

  ฟัน (teeth) เป็นอวัยวะอีกชิ้นหนึง่ที่มีบทบาทในการท�าให้เกิดเสียงพูด เสียงที่เกิดที่ฐานฟันเรียก

ว่า dental sound ส่วนมากในการท�าให้เกิดเสียงในภาษานัน้ ฟันบนจะมีบทบาทกว่าฟันล่าง 

  ลิ้น (tongue) เป็นอวัยวะออกเสียงที่มีความอ่อนพลิ้วมากที่สุด ในบรรดาอวัยวะออกเสียงทั้งหมด 

เนือ่งจากลิน้เป็นอวยัวะทีม่คีวามยดืหยุน่ตวัสงู จงึท�าให้ลิน้เป็นต้นก�าเนดิเสยีงพดูจ�านวนมาก ทัง้นีก้เ็นือ่งจาก

การใช้ต�าแหน่งต่าง ๆ และการจัดตัวท่าต่าง ๆ ของลิ้นนัน่เอง 

 ปุ่มเหงือก (alveolar) คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากฟันบน 
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 เพดานแข็ง (palate) คือ ส่วนที่เริ่มต้นจากปลายสุดของปุ่มเหงือกมายังส่วนต้นของเพดานอ่อน 

 เพดานอ่อน (soft palate, velar) คือ ส่วนของเพดานปากที่อยู่ต่อจากเพดานแข็ง เพดานอ่อน

สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ ถ้าเพดานอ่อนลดระดับลงมา ก็จะท�าให้มีช่องทางของอากาศออกสู่โพรงจมูก ท�าให้

เกดิเสยีงนาสกิ (nasal sound) แต่ถ้าเพดานอ่อนยกตวัขึน้ไปปิดกัน้ทางเดนิของอากาศทีจ่ะเข้าสูโ่พรงจมกู 

ท�าให้อากาศระบายออกทางช่องปากได้ทางเดียว ท�าให้เกิดเป็นเสียงพยัญชนะที่เรียกว่า เสียงช่องปาก 

(oral sound) และถ้ามีลมระบายออกทางปากและจมูกพร้อม ๆ กัน ก็อาจเกิดเป็นพยัญชนะหรือสระแบบ

ที่มีเสียงขึ้นจมูก (nasalized sound) เสียงเกิดการเคลื่อนตัวของลิ้นส่วนหลังสู่เพดานเรียกว่า velar sound 

ส่วนปลายสุดของเพดานอ่อนที่เป็นติ่งห้อยลงมาคือ ลิ้นไก่ (uvula) และเสียงที่ลิ้นไก่ท�าหน้าที่เป็นส่วนฐาน

กรณ์จะมีชื่อว่า uvular sound 

 ช่องจมูก (nasal cavity) คุณสมบัติหรือลักษณะของเสียงพูดที่เกิดขึ้น จะแปรผันไปตามการปิด

เปิดของช่องทางออกของอากาศทีจ่ะออกสูโ่พรงจมกู ซึง่เป็นผลมาจากการยกขึน้หรอืเลือ่นลงของเพดานอ่อน 

 เสียง

 เสียงที่ได้ยินเกิดจากการเดินทางของเสียงผ่านตัวกลางท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นเสียง 

(waveform) และแสดงออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยจะเปลี่ยนขนาด (amplitude) หรือความถี่ 

(frequency) ของการสั่นสะเทือนตามระยะเวลา

 การวัดระดับของคลื่นเสียง มีหน่วยวัดที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยคือ เดซิเบล (Decibel) เป็นหน่วย

วัดความดังของเสียง เฮิรตซ์ (Hertz) เป็นหน่วยวัดจ�านวนรอบการแกว่งของคลื่นเสียงในหนึง่วินาที คือใช้

วัดความถี่ของเสียง

ระดับความดังและชนดิของ

เสียงความดัง (เดซิเบล)

ชนดิของเสียง

0 เสียงที่แผ่วเบาที่สุดที่หูมนุษย์ได้ยิน

30 เสียงกระซิบ หรือเสียงในห้องสมุดที่เงียบ

60 เสียงพูดคุยตามปกติ เสียงจักรเย็บผ้า หรือเครื่องพิมพ์ดีด

85 เสียงตะโกนข้ามเขาหรือในพื้นที่โล่ง เพื่อให้ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมา

90 เสยีงเครือ่งตดัหญ้า เครือ่งจกัรในโรงงาน หรอืเสยีงรถบรรทกุ (ไม่ควรได้ยนิ

เกินวันละ 8 ชม.)

100 เสียงเลื่อยไฟฟ้า หรือเครื่องเจาะ (ไม่ควรได้ยินเกินวันละ 2 ชม.)

115 เสียงระเบิดหิน เสียงในคอนเสิร์ตร็อค หรือเสียงแตรรถยนต์ 

(ไม่ควรได้ยินเกินวันละ 15 นาที)

140 เสียงยิงปืน เสียงเครื่องบินเจ็ท ซึ่งเป็นเสียงที่ท�าให้เกิดอาการปวดหู และ

อาจท�าให้หูเสื่อมได้ แม้จะได้ยินเพียงครั้งเดียว ดังนัน้จะต้องสวมอุปกรณ์

ป้องกันหูเสมอ
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 เสียงในภาษาไทย มี 3 ชนดิ คือ

  1.) เสียงสระ หรือเสียงแท้

  2.) เสียงพยัญชนะ หรือเสียงแปร และ

  3.) เสียงวรรณยุกต์ หรือเสียงดนตรี

 1.) เสยีงสระ หรอืเสยีงแท้ คอื เสยีงทีเ่ปล่งออกมาจากล�าคอโดยตรง ไม่ถกูสกดักัน้ด้วยอวยัวะส่วน

ใดในปาก แล้วเกิดเสียงก้องกังวาน และออกเสียงได้ยาวนาน ซึ่งเสียงสระในภาษาไทยแบ่งออกเป็น

 - สระเดี่ยว มีจ�านวน 18 เสียง โดยสระเดี่ยว แบ่งออกเป็น

  สระเสียงสั้น (รัสสระ) ได้แก่ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ

  สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ได้แก่ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ

 - สระประสม มีจ�านวน 6 เสียง โดยสระประสม แบ่งออกเป็น

  สระเสียงสั้น (รัสสระ) ได้แก่

  เอียะ เกิดจากการประสมของ สระอิ + สระอะ

  เอือะ เกิดจากการประสมของ สระอึ + สระอะ

  อัวะ เกิดจากการประสมของ สระอุ + สระอะ

 - สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ได้แก่

  เอีย เกิดจากการประสมของ สระอี + สระอา

  เอือ เกิดจากการประสมของ สระอื + สระอา

  อัว เกิดจากการประสมของ สระอู + สระอา

ความส�าคัญของเสียง การฝึกพูด
  เสียงมีความส�าคัญมากอย่างหนึง่ในการกระตุ้นให้คนเรามีการเจริญเติบโตตามปกติ นับตั้งแต่แรก

เกิดเด็กที่หูหนวกแต่ก�าเนดิจะมีความพิการทั้งทางร่างกายและสมอง จนไม่สามารถอยู่ในสังคมปกติได้  

คนทีเ่กดิ มาตาบอดทัง้ 2 ข้าง แต่หไูด้ยนิปกตจิะมคีวามเจรญิเตบิโตทัง้ร่างกายและสมอง และอยูใ่นสงัคมได้ 

บางคนมีความสามารถเป็นพิเศษมากกว่าคนสายตาปกติ เราคงเคยได้เห็นและได้ฟังวงดนตรีคนตาบอด  

ซึง่สามารถเล่นได้ทัง้ดนตรไีทยและสากลได้ไพเราะมาก คนตาบอดอ่านหนงัสอืได้โดยใช้นิว้มอืสมัผสัอกัษร

พิเศษคือ อักษรเบรลล์ (Braille) คนที่หูหนวกแต่ก�าเนดิจะไม่สามารถปฏิบัติในสิ่งที่กล่าวได้โดยเฉพาะคน

หูหนวกและเป็นใบ้บางครั้งแม้แต่ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้

  ได้มกีารศกึษาและเป็นทีย่อมรบักนัแล้วว่าการได้ยนิเสยีงของเดก็ เป็นตวักระตุน้ทีส่�าคญัอย่างมาก

ต่อการเจริญเติบโตทางสมองของเด็กรวมทั้งพฤติกรรมทุกๆ ชนดิที่จะพัฒนาตามมา เช่นการนัง่การเดิน 

การกินอาหาร รวมทั้งอารมณ์และความเฉลียวฉลาด การพูดของเด็กจะพัฒนาขึ้นมาได้ต่อเมื่อเด็กจะต้อง

ได้ยินเสียงพูดก่อนเท่านัน้ เด็กหูหนวกจึงไม่สามารถพูดได้และเป็นใบ้ ไม่สามารถติดต่อสื่อความหมายกับ

คนอื่นโดยการพูดได้ มนุษย์เราจัดอยู่ในสัตว์ชั้นสูงสุด แยกจากสัตว์ชั้นอื่นๆ ได้เนื่องจากการที่สามารถพูด

ติดต่อกันได้นี้เอง จึงเป็นเรื่องส�าคัญมากที่จะต้องวินจิฉยัให้ได้โดยเร็วที่สุดนับแต่เด็กแรกเกิด ว่ามีความ

พิการทางการได้ยินหรือไม่ คือ หูตึงหรือหูหนวกหรือไม่ ถ้ามีเป็นประเภทไหน และมากน้อยเพียงใด  

เพือ่จะได้เริม่ให้การช่วยเหลอืตามขัน้ตอนโดยวธิกีารต่างๆ ตามความเหมาะสมเท่าทีค่วามรูท้างการแพทย์

ในปัจจุบันนีจ้ะช่วยเหลือได้ โดยมุ่งช่วยเหลือให้เด็กมีการได้ยินและฝึกพูดโดยเร็ว 
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การผิดปกติของการพูด 

  เดก็ทีพ่ดูช้ากว่าปกต ิพดูไม่ชดั หรอืพดูไม่ได้เลยนัน้ คนส่วนมากเข้าใจผดิคดิว่าเกดิจากความพกิาร

หรือไม่สมประกอบของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูด ที่จริงแล้วสาเหตุส�าคัญนัน้คือ หูตึง หรือหูหนวก (เด็กไม่

ได้ยินเสียงเลย) ในรายที่หูหนวกไม่สามารถพูดได้หรือเป็นใบ้ ถ้าหูตึงมากจะได้ยินเสียงบ้างแต่ไม่มากนกั

พูดได้ไม่ชัดหรือพูดผิดปกติ หรือพูดได้ด้วยความยากล�าบากและออกเสียงได้ไม่ชัดเจน 
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แบบทดสอบท้ายบทที่ 1

ค�าสั่ง จงตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. เสียงเกิดจากอะไรเป็นส�าคัญ

 ก. ลมจากปอดผ่านสายเสียง

 ข. ลมจากปากผ่านสายเสียง

 ค. ลมจากปอดผ่านล�าคอ

 ง. ลมจากปอดผ่านช่องปาก

2. อวัยวะใดเป็นแหล่งเริ่มต้นของเสียงพูด

 ก. ปอด

 ข. หลอดลม

 ค. กะบังลม

 ง. กล่องเสียง

3. อวัยวะในข้อใดมีหน้าที่ท�าเสียงพูดอย่างเดียว ไม่ได้ มีส่วนในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

 ก. ฟัน

 ข. ลิ้น

 ค. ริมฝีปาก

 ง. สายเสียง

4. เสียงพูดในภาษาไทยมีชนดิใดบ้าง

 ก. เสียงก้อง เสียงไม่ก้อง เสียงนาสิก

 ข. เสียงก้อง เสียงไม่ก้อง เสียงเสียดแทรก

 ค. เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์

 ง. เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์ เสียงนาสิก

5. ค�าใดประสมสระเสียงเดียวกันทั้งหมด

 ก. กบ บน อร พิณ

 ข. แก่ง แช่ง แบ่ง เร่ง

 ค. ร่อน นอน กล�้า เพลง

 ง. เพราะ ส่อง ชอล์ก ก๊อก
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ประวัติอักษรไทย
  จากศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช พบว่า มีข้อความที่กล่าวถึงเรื่องของตัวหนงัสือไทย 

เอาไว้ตอนหนึง่ว่า “เมื่อก่อนนี้ลายสือไทนี้บ่มี 1205 ศกปีมะเมีย พ่อขุนรามค�าแหงหาใคร่ใจ ในใจและใส่

ลายสือไทนี้ ลายสือไทนีจ้ึ่งมีเพื่อขุนผู้นัน้ใส่ไว้”ได้มีผู้สันนิษฐาน เรื่องตัวหนงัสือไทยไว้หลายแง่มุม เช่น 

จารึกอักษรที่ภาพชาดกที่ผนงัอุโมงวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย น่าจะเป็นตัวหนงัสือที่มีมาก่อนตัวหนงัสือจาก

ศิลาจารึกของ พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ปรับปรุงตัวหนงัสือเก่าที่เคยมีมา

แล้ว จัดวางสระเสียใหม่ ค�าว่าใส่อาจหมายถึง การกระท�าเช่นนี้ แต่ก็สรุปได้ว่า แต่ก่อนไม่มีตัวหนงัสือไทย

แบบนี ้และเท่าทีท่ราบยงัไม่เคยมผีูท้ราบว่า มตีวัหนงัสอืไทยแบบอืน่ใช้มาก่อนสมยักรงุสโุขทยัไทยเราเป็น

ชาติที่เจริญเก่าแก่มาแต่โบราณกาล ได้มีการศึกษาค้นคว้ามาว่า ชาติไทยนัน้ เคยมีภูมิล�าเนาอยู่ในดินแดน 

ที่เป็นส่วนหนึง่ของประเทศจีนในปัจจุบัน และเมื่อกาลเวลาผ่านไป มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่าง 

ตามสภาพสงัคมและสิง่แวดล้อม แต่ภาษาพดู คนไทยเราเหน็ว่าเป็นสิง่ส�าคญั ทีเ่รายงัคงไว้ ไม่เปลีย่นแปลง

ไปง่ายๆเหมือนเรื่องอื่น แม้ในปัจจุบัน คนที่พูดภาษา ซึ่งพอจะย้อนไปได้ว่า ต้นตอเป็นภาษาไทย มีอาศัย

อยู่ทั่วไป ในดินแดนที่กว้างใหญ่ของจีน ในมณฑลอัสสัมของอินเดีย ในรัฐฉานตอนเหนือของพม่า  

ในลาวทั้งหมด ในเวียดนามตอนเหนือ เรายังพอพูด พอฟังเข้าใจกันได้ ในเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ�าวัน 

ค�าหลัก ๆ การสร้างรูปประโยค และไวยากรณ์ ยังคงอยู่

  ภาษาจีนและภาษาไทย จัดเป็นภาษาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็นภาษาที่ก�าหนดเอาเสียงหนึง่ แทน

ความหมายหนึง่ จึงมีค�าที่มีเสียงโดดเสียงเดียวอยู่เป็นอันมาก ท�าให้ต้องมีค�าอยู่เป็นจ�านวนมาก จึงต้อง

อาศัยการท�าเสียงสูง เสียงต�่า ให้มีความหมายแตกต่างกัน เพื่อให้มีเสียงพอกับค�าที่คิดขึ้น แต่ถึงกระนัน้ก็

ยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีค�าผสมของเสียงหลายพยางค์ เพิ่มเติมขึ้นอีก ความแตกต่างจากภาษาอื่นประการ

หนึง่คอื เรามเีสยีงวรรณยกุต์ สมยัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช พระองค์ได้ทรงประดษิฐ์วรรณยกุต์ขึน้ 2 เสยีง 

คือ เสียงเอก และเสียงโท ซึ่งเมื่อใช้ควบกับอักษรเสียงสูงและเสียงต�่า หรือใช้อักษร “ห” น�าอักษรเสียงต�่า 

ที่ไม่มีคู่อักษรเสียงสูงแล้ว ก็สามารถผันเสียงได้ถึง 5 เสียง คือ เสียง สามัญ เอก โท ตรี และจัตวาภาษา

จีนก็มีเสียงที่เป็นวรรณยุกต์เหมือนกัน แต่ไม่มีเครื่องหมายเขียนในตัวหนงัสือ เสียงวรรณยุกต์ของจีนนี้  

บ้างกว่็าม ี4 เสยีง และสงูสดุถงึ 8 เสยีง ซึง่เมือ่เทยีบกบัวรรณยกุต์ไทย กค็งจะเป็นเสยีง ทีเ่กดิจากวรรณยกุต์ 

ผสมกบัสระเสยีงสัน้เสยีงยาว ซึง่ทางไทยเราแยกเสยีงออกไปในรปูสระ ภาษาจนีและภาษาไทย มรีปูประโยค

ที่เกิดจากการเอาค�ามาเรียงกันเป็นประโยค ข้อแตกต่างของไวยากรณ์ไทย ที่ไม่เหมือนของจีน ที่ส�าคัญคือ 

ค�าคุณศัพท์ขยายนาม ภาษาไทยเราเอาไว้หลังนาม แต่จีนเอาไว้หน้านาม เช่นเดียวกับภาษาอื่น ๆ  

ค�าวเิศษณ์ทีป่ระกอบกรยิา ภาษาไทยเอาไว้ตามหลงักรยิา แต่ภาษาจนีมกัไว้หน้ากรยิา ค�าวเิศษณ์ทีป่ระกอบ

คุณศัพท์ ภาษาไทยเอาไว้หลังคุณศัพท์ แต่ภาษาจีนเอาไว้หน้าคุณศัพท์ และลักษณะนาม ภาษาไทยจะไว้

บทที่ 2

อักษรไทย
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หลังนาม แต่ภาษาจีนเอาไว้หน้านาม

 สระ หมายถึง เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาตามหลักภาษาถือว่าพยัญชนะจ�าเป็นต้อง

อาศัยสระจึงจะออกเสียงได้

 รูปสระในภาษาไทยมี 21 รูปดังนี้

 1.     ะ  เรียกว่า   วิสรรชนีย์ 

 2. ั  เรียกว่า   ไม้หันอากาศ หรือ ไม้ผัด 

 3. ็  เรียกว่า   ไม้ไต่คู้ 

 4. า  เรียกว่า   ลากข้าง 

 5. ิ  เรียกว่า   พินทุ หรือ พิทุอิ 

 6. ่  เรียกว่า   ฝนทอง 

 7. ่ ่  เรียกว่า   ฟันหนู 

 8. �  เรียกว่า   นฤคหิต หรือ หยาดน�้าค้าง 

 9. ุ  เรียกว่า   ตีนเหยียด 

 10. ู  เรียกว่า   ตีนคู้ 

 11.  เ  เรียกว่า    ไม้หน้า 

 12.  ใ  เรียกว่า   ไม้ม้วน 

 13.  ไ  เรียกว่า    ไม้มลาย 

 14.  โ  เรียกว่า   ไม้โอ 

 15.  อ  เรียกว่า   ตัวออ 

 16.  ย  เรียกว่า   ตัวยอ 

 17.  ว  เรียกว่า   ตัววอ 

 18.  ฤ  เรียกว่า   ตัว ฤ (รึ) 

 19.  ฤๅ  เรียกว่า   ตัว ฤๅ (รือ) 

 20.  ฦ  เรียกว่า   ตัว ฦ (ลึ) ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว 

 21.  ฦๅ  เรียกว่า   ตัว ฦๅ (ลือ) ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว 

 เสียงสระในภาษาไทยมี 32 เสียง ดังนี้

 อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู

 เอะ เอ เเอะ เเอ เอียะ เอีย เอือะ เอือ

 อัวะ อัว โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ

 อ�า ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
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 เมื่อเวลาออกเสียงสระ เช่น อะ อา เอะ เอ เอียะ เอีย จะออกเสียงแตกต่างกัน บางตัวออกเสียงสั้น 

บางตัวออกเสียงยาว บางตัวเหมือนมีสระสองเสียงกล�า้กัน ดังนัน้ จึงจัดแบ่งเสียงสระเป็นพวกใหญ่ ๆ  

ได้ 5 พวกด้วยกัน คือ

 สระเสียงสั้น ได้แก่ สระที่ออกเสียงสั้น คือ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ 

ฤ ฦ อ�า ไอ ใอ เอา 

 สระเสียงยาว ได้แก่ สระที่ออกเสียงยาว คือ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤๅ ฦๅ 

 สระเดี่ยว ได้แก่ สระที่เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเดียว ไม่มีเสียงอื่นประสมมี 18 ตัวได้แก่ อะ อา 

อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ ออ 

 สระประสม คือ สระที่มีเสียงสระเดี่ยว 2 ตัวประสมกัน มี 6 ตัวได้แก่ 

  เอียะ  เสียง อิ กับ อะ ประสมกัน 

  เอีย  เสียง อี กับ อา ประสมกัน 

  เอือะ เสียง  อึ กับ อะ ประสมกัน 

  เอือ  เสียง  อื กับ อา ประสมกัน 

  อัวะ  เสียง  อุ กับ อะ ประสมกัน 

  อัว  เสียง  อู กับ อา ประสมกัน 

 สระเกิน คือ สระที่มีเสียงซ�้ากับสระเดี่ยว ต่างกันก็แต่ว่าสระเกินจะมีเสียงพยัญชนะประสมหรือ

สะกดอยู่ด้วย มี 8 ตัว ได้แก่ 

  ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ (รึ รือ ลึ ลือ) มีเสียงพยัญชนะ ร ล ประสมอยู่ 

  อ�า มีเสียง อะ และพยัญชนะ ม สะกด 

  ใอ ไอ มีเสียง อะ และพยัญชนะ ย สะกด (คือ อัย) 

  เอา มีเสียง อะ และพยัญชนะ ว สะกด 

 การใช้สระ

  1. สระอะ (-ะ) เขยีนไว้หลงัพยญัชนะ เมือ่น�ามาประสมกบัพยญัชนะ จะออกเสยีงพยญัชนะ

นัน้ประสมด้วยสระอะ เช่น กะ จะ ปะ สระอา (-า) เขียนไว้หลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ 

จะออกเสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระอา เช่น มา กา ตา 

   2. สระอิ (-ิ) เขียนไว้บนพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะ

นัน้ประสมด้วยสระอิ เช่น บิ สิ มิ 

   3. สระอี (-ี) เขียนไว้บนพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะ

นัน้ประสมด้วยสระอี เช่น ปี ดี มี 

   4. สระอึ (-ึ) เขียนไว้บนพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะ

นัน้ประสมด้วยสระอึ เช่น หึ สึ 

   5. สระอื (-ื) เขียนไว้บนพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะ

นัน้ประสมด้วยสระอื แต่การใช้สระอื ต้องมี อ มาประกอบด้วย เช่น มือ ถือ ลือ 

   6. สระอุ (-ุ) เขียนไว้ใต้พยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะ
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นัน้ประสมด้วยสระอุ เช่น ผุ มุ ยุ 

   7. สระอู (-ู) เขียนไว้ใต้พยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะ

นัน้ประสมด้วยสระอู เช่น ดู รู งู 

   8. สระเอะ (เ-ะ) เขียนไว้ทั้งหน้าและหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะ

ออกเสียงพยัญชนะนัน้ ประสมด้วยสระเอะ เช่น เละ เตะ เกะ 

   9. สระเอ (เ-) เขยีนไว้หน้าพยญัชนะ เมือ่น�ามาประสมกบัพยญัชนะ จะออกเสยีงพยญัชนะ

นัน้ประสมด้วยสระเอ เช่น เก เซ เข 

   10. สระแอะ (แ-ะ) เขียนไว้ทั้งหน้าและหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะ

ออกเสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระแอะ เช่น และ แพะ แกะ 

   11. สระแอ (แ-) เขียนไว้หน้าพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง

พยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระแอ เช่น แล แพ แก 

   12. สระเอยีะ (เ-ยีะ) เขยีนไว้ทัง้หน้า บน และหลงัพยญัชนะ เมือ่น�ามาประสมกบัพยญัชนะ 

จะออกเสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระเอียะ เช่น เผียะ เพียะ เกียะ 

   13. สระเอีย (เ-ีย) เขียนไว้ทั้งหน้าและหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะ

ออกเสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระเอีย เช่น เสีย เลีย เปีย 

   14. สระเอือะ (เ-ือะ) เขียนไว้ทั้งหน้า บน และหลังพยัญชนะ 

   15. สระเอือ (เ-ือ) เขียนไว้ทั้งหน้า บน และหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ 

จะออกเสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระเอือ เช่น เสือ เรือ เจือ 

  16. สระอวัะ (-วัะ) เขยีนไว้บน และหลงัพยญัชนะ เมือ่น�ามาประสมกบัพยญัชนะ จะออก

เสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระอัวะ เช่น ผัวะ ยัวะ 

   17. สระอัว (-ัว) เขียนไว้บน และหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออก

เสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระอัว เช่น ตัว รัว หัว 

   18. สระโอะ (โ-ะ) เขียนไว้หน้า และหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะ

ออกเสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระโอะ เช่น โปะ โละ แต่ถ้ามีตัวสะกด จะตัดสระโอะออกเหลือแต่

พยัญชนะต้นกับตัวสะกด เรียกว่า สระโอะลดรูป เช่น คน รก จง 

   19. สระโอ (โ-) เขียนไว้หน้าพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง

พยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระโอ เช่น โต โพ โท 

   20. สระเอาะ (เ-าะ) เขียนไว้ทั้งหน้า และหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ 

จะออกเสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระเอาะ เช่น เลอะ เถอะ เจอะ 

   21. สระออ (-อ) เขียนไว้หลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง

พยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระออ เช่น ขอ รอ พอ 

   22. สระเออะ (เ-อะ) เขียนไว้ทั้งหน้า และหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ 

จะออกเสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระเออะ เช่น เลอะ เถอะ เจอะ 

   23. สระเออ (เ-อ) เขียนไว้ทั้งหน้า และหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะ

ออกเสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระเออ เช่น เจอ เธอ เรอ ถ้ามี ย สะกด จะตัด อ ออกแล้วตามด้วย ย 
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เลย เช่น เขย เกย เฉย เรียกว่า สระเออลดรูป ถ้ามีตัวสะกดอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ ย จะเปลี่ยน อ เป็นสระอิ เช่น 

เกิด เลิก เงิน เรียกว่า สระเออเปลี่ยนรูป 

   24. สระอ�า (-ำ) เขียนไว้บนและหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออก

เสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระอ�า เช่น ร�า ท�า จ�า 

   25. สระใอ (ใ-) เขียนไว้หน้าพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง

พยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระใอ มีทั้งหมด 20 ค�า ได้แก่ ใกล้ ใคร ใคร่ ใจ ใช่ ใช้ ใด ใต้ ใน ใบ้ ใฝ่ ใย สะใภ้ 

ใส ใส่ ให้ ใหม่ ใหล ใหญ่ หลงใหล 

   26. สระไอ (ไ-) เขียนไว้หน้าพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง

พยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระไอ เช่น ไป ไซ ไส ใช้กับค�าที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่น ไกด์ ไมล์ สไลด์ ใช้

กับค�าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตที่แผลงสระอิเป็นสระไอ เช่น ตรี - ไตร ใช้กับค�าที่มาจากภาษาเขมร 

เช่น สไบ 

   27. สระเอา (เ-า) เขียนไว้หน้าและหลังพยัญชนะ เมื่อน�ามาประสมกับพยัญชนะ จะออก

เสียงพยัญชนะนัน้ประสมด้วยสระเอา เช่น เกา เผา เรา 

 พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 รูป 

ก ข ฃ ค ฅ

ฆ ง จ ฉ ช

ซ ฌ ญ ฎ ฏ

ฐ ฑ ฒ ณ ด

ต ถ ท ธ น

บ ป ผ ฝ พ

ฟ ภ ม ย ร

ล ว ศ ษ ส

ห ฬ อ ฮ

 

 พยัญชนะมี 21 เสียง 

1. ก 2. ข ฃ ค ต ฆ 3. ง 4. จ 5. ฉ ช ฌ

6. ซ ศ ษ ส 7. ญ ย 8. ฎ ด กับเสียง 9. ฑ บางค�า 10. ฏ ต

11. ฐ ถ ฑ ฒ ท ธ 12. น ณ 13. บ 14. ป 15. ผ พ ภ

16. ฝ ฟ 17. ม 18. ร 19. ล ฬ 20. ว

21. ห ฮ 22. เสียง อ.ไม่นับ
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 เสียงพยัญชนะ 

  พยัญชนะเสียงสูง : ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 

  พยัญชนะเสียงกลาง : ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 

  พยัญชนะเสียงต�่า : ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 

 พยัญชนะเสียงสูง

   มี 11 ตัว เเละผันได้ เสียงที่ 5, 2 เเละ 3 

  อักษรสูง หมายถึง พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์ แล้วมีเสียงอยู่ในระดับสูง มีทั้งหมด 

11 ตัว วิธีท่องจ�าง่าย ๆ ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ศ ษ ส ห ฉ ผี ฝาก ถุง ข้าว สาร ให้ ฉนั 

 พยัญชนะเสียงกลาง

  มี 24 ตัว เเละผันได้ทั้งหมดห้าเสียง 

 อักษรกลาง หมายถึง พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์ แล้วมีเสียงอยู่ในระดับกลาง มีทั้งหมด 9 

ตัว วิธีท่องจ�าง่าย ๆ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ ไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง การผันวรรณยุกต์

กับอักษรกลาง ผันได้ครบ 5 เสียง ใช้วรรณยุกต์ได้ 4 รูป 

พยัญชนะเสียงต�่า

  มี 9 ตัว เเละผันได้ เสียงที่ 1, 3 เเละ 4 อักษรต�่า หมายถึง พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์ 

แล้วมีเสียงอยู่ในระดับต�่า มีทั้งหมด 24 ตัว ต�่าคู่ มีเสียงคู่อักษรสูง 14 ตัว พ ภ ฟ ฑ ฒ ท ธ ค ต ฆ ซ 

ฮ ช ฌ 

 ต�่าเดี่ยว (ไร้คู่) 10 ตัว วิธีท่องจ�าง่าย ๆ ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล งู ใหญ่ นอน อยู่ ณ ริม วัด โม 

ฬี โลก 

 หน้าที่ของพยัญชนะ ท�าหน้าที่ เป็นพยัญชนะต้น กาเป็น สัตว์ ใกล้สูญพันธ์ ก ป ส กล ส พ เป็น

พยัญชนะต้น 

 พยัญชนะตัวสะกด 

  พยัญชนะตัวสะกด มีทั้งสิ้น 39 ตัวเท่านัน้ ที่สามารถใช้เป็นตัวสะกดได้ โดยแบ่งเป็น 8 เสียงเรียก

ว่ามาตราตัวสะกด 8 มาตราดังนี้ 

 แม่กก ออกเสียงสะกด ก ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด เช่น นก เลข โรค เมฆ 

 แม่กด ออกเสียงสะกด ด ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ ฒ จ ช ซ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด 

เช่น เปิด จิต รถ 

 แม่กบ ออกเสยีงสะกด บ ซึง่จะใช้พยญัชนะ บ ป พ ภ ฟ เป็นตวัสะกด เช่น ดาบ บาป ภาพ กราฟ โลภ 

 แม่กน ออกเสียงสะกด น ซึ่งจะใช้พยัญชนะ น ร ญ ล ฬ เป็นตัวสะกด เช่น แขน คูณ บุญ อาหาร 

กล ปลาวาฬ 

 แม่กง ออกเสียงสะกด ง ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ง เป็นตัวสะกด เช่น จริง วิ่ง ลิง สิงห์ พิง มุ่ง สั่ง 

 แม่กม ออกเสยีงสะกด ม ซึง่จะใช้พยญัชนะ ม เป็นตวัสะกด เช่น นม ดม ลม พรม สม ชมิ แยม เจยีม 

 แม่เกย ออกเสียงสะกด ย ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ย เป็นตัวสะกด เช่น ยาย เนย เคย เลย คุย 

 แม่เกอว ออกเสียงสะกด ว ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ว เป็นตัวสะกด เช่น สิว หิว วัว 
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 ท�าหน้าที่เป็นอักษรควบ พยัญชนะควบกล�้า 

  นอกจากเสียงนัน้ยังมีพยัญชนะควบกล�้า พยัญชนะกล�้าคือพยัญชนะ 2 ตัวประสมสระเดียวกันมี ร 

ล ว แบ่งเป็น 2 ชนดิ คือ 

 ควบกล�้าแท้ เป็นพยัญชนะควบกล�้าที่ออกเสียงพร้อมกันทั้ง 2 ตัว เช่น 

 ควบด้วย ร กรอบ กราบ เกรง ครอบครัว ควบด้วย ล กล้วย กลีบ ไกล แปลง ควบด้วย ว ไกว 

แกว่ง ควาย ขว้าง 

 ควบกล�้าไม่แท้ เป็นพยัญชนะที่เขียนเหมือนควบกล�้าแท้ ร แต่ออกเสียงเพียงตัวเดียว เช่น 

จริง สร้าง สระ เศร้า แสร้ง ศรี อ่านว่า (จิง) (ส้าง) (สะ) (เส้า) (แส้ง) (สี) ตัวอย่างค�าอักษรควบแท้และ

ไม่แท้ 

 ท�าหน้าที่เป็นอักษรน�า-อักษรตาม

 อักษรน�า คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของค�า แบ่งตามลักษณะ

การอ่านได้ 2 ชนดิ คือ อ่านออกเสียงร่วมกันสนทิเป็นพยางค์เดียวกัน เมื่อมีตัว ห และ ตัว อ เป็นอักษร

น�า ตัวอย่าง เช่น 

 เมื่อมีตัว ห เป็นอักษรน�า เช่น หรู หรา หญิง เหลือ หลาย เหลว ไหล หรูหรา –หรูหรา - ห อักษร

สูง น�า ร อักษรต�่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห หญิง หญ้า ใหญ่ -หยิง- ห อักษรสูง น�า ญ อักษรต�่า ออก

เสียงวรรณยุกต์ตาม ห เมื่อมีตัว อ เป็นอักษรน�า ย มี 4 ค�า คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก อย่า อยู่ อย่าง อยาก 

-หย่า หยู่ หย่าง หยาก-อ อักษรกลาง น�า ย อักษรต�่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม อ 

 อ่านออกเสียงเป็น 2 พยางค์ โดยพยางค์แรกอ่านออกเสียงเหมือนมีสระ อะ ประสมอยู่กึ่งเสียง 

ส่วนพยางค์หลังอ่านตามสระที่ประสมอยู่ และอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรก เช่น 

 ขยับ ขะ-หยับ ข อักษรสูง น�า ย อักษรต�่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห 

 ฉลาม ฉะ-หลาม ฉ อักษรสูง น�า ล อักษรต�่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห 

 ตลาด ตะ-หลาด ต อักษรกลาง น�า ล อักษรต�่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ต 

 สนาม สะ-หนาม ส อักษรสูง น�า น อักษรต�่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ส 

 ผลิต ผะ-หลิต ผ อักษรสูง น�า ล อักษรต�่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ผ 

ตัวอย่างค�าอักษรน�า-อักษรตาม

 ขยะขยาดตลาดเสนอ.........ฉลาดเสมอเฉลิมไฉน 

 สนิมสนองฉลองไสว..........เถลไถลหวาดหวั่นแสวง 

 อย่าอยู่อย่างอยากเผยอ..........ตลิ่งตลบเสนอถลอกแถลง 

 จมูกถนดัขยะแขยง...............สวะสวิงหน่ายแหนงขยับขยาย 

 หรูหราหรุบหรับ(สา)หร่าย... สลับสลายเสนาะสนกุสนาน 

 สลิดเสลดสลัดสมาน .. หหวังหลอกเหลนหลานหลากหลาย 

 ท�าหน้าที่เป็นเป็นสระ (อ ว ย ร) เช่น สรรค์ รร ท�าหน้าที่แทนวิสรรชนีย์ หรือสระอะ กวน ว เป็น

สระอัวลดรูป เสีย ย เป็นส่วนประกอบของสระเอีย ขอ เสือ มือ อ เป็นสระ และเป็นส่วนหนึง่ของสระ 
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 ท�าหน้าที่เป็นตัวการันต์ เช่น จันทร์ ทร์ เป็นตัวการันต์ ลักษณ์ ษณ์ เป็นตัวการันต์ ศิลป์ ป์ เป็น

ตัวการันต์ 

 วรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์

 ประโยชน์ของวรรณยุกต์คือช่วยท�าให้ค�ามีความหมายมากขึ้น แตกต่างจากภาษาของชาติอื่น ๆ 

เช่น ปา ป่า ป้า 

  ป๊า ป๋า กล่าวคือ 

  ปา หมายถึง ขว้างปา 

  ป่า หมายถึง ที่มีต้นไม้ภูเขา และสัตว์ 

  ป้า หมายถึง พี่ของพ่อหรือแม่ 

  ป๊า หมายถึง พ่อในภาษาบางภาษา 

  ป๋า หมายถึง พ่อในภาษาบางภาษา 

 วรรณยุกต์มี 4 รูป 5 เสียง

  เสียงสามัญ คือเสียงกลาง ๆ เช่น กา มา ทา เป็น ชน 

  เสียงเอก เช่น ก่า ข่า ป่า ดึก จมูก ตก หมด 

  เสียงโท เช่น ก้า ค่า ลาก พราก กลิ้ง สร้าง 

  เสียงตรี เช่น ก๊า ค้า ม้า ช้าง โน้ต มด 

  เสียงจัตวา เช่น ก๋า ขา หมา หลิว สวย หาม ปิ๋ว จิ๋ว 

การผันวรรณยุกต์ 

  ผันวรรณยุกต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 1.วรรณยุกต์มีรูป หมายถึงวรรณยุกต์ที่มีเครื่องหมายบอกระดับของเสียงให้เห็นชัดเจนอยู่เบื้อง

บนอักษร มีอยู่ 4 รูปคือ 

 วรรณยุกต์ เอก

 วรรณยุกต์ โท

 วรรณยุกต์ ตรี

 วรรณยุกต์ จัตวา 

 2.วรรณยุกต์ไม่มีรูปต่างกับวรรณยุกต์ที่มีรูป คือ วรรณยุกต์ที่มีรูปจะต้องมีเครื่องหมายบอก

เสียงก�ากับอยู่บนตัวอักษร และมีเพียง 4 เสียงเท่านัน้คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา ตามรูป

วรรณยุกต์แต่ไม่มีเสียงสามัญ ส่วนวรรณยุกต์ไม่มีรูปจะมีครบทั้ง 5 เสียงเต็มตามจ�านวนเสียงที่ก�าหนดใช้

อยู่ในภาษาไทย โดยไม่มีเครื่องหมายบอกเสียงก�ากับ แต่อาศัยการออกเสียงตามหมู่ของอักษรทั้ง 3 
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เสียงของการผันวรรณยุกต์ เราแบ่งได้ดังนี้ 
  พื้นเสียง คือ ค�าที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์ 

ค�าเป็น คือ ค�าที่ประสมกับสระเสียงยาว หรือเสียงสั้นที่มีตัวสะกดในแม่ กง กน กม เกย และ เกอว เช่น 

มา กิน ข้าว ฯลฯ 

 ค�าตาย คือ ค�าที่ประสมกับสระเสียงสั้น หรอเสียงยาวที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ เช่น เด็ก นะ 

จาก ฯลฯ 

 ค�าตาย ผันได้ 3 ค�า ใช้วรรณยุกต์ เอก โท จัตวา แบ่งออกเป็น 2 ชนดิ ดังนี้ 

 1.ค�าตายสระสั้น พื้นเสียงเป็นตรี เช่น คะ คก คด คบ ผันด้วยวรรณยุกต์เอก เป็นเสียงโท เช่น 

ค่ะ ค่ก ค่ด ค่บ ผันด้วยวรรณยุกต์จัตวาเป็นเสียงจัตวา เช่น ค๋ะ ค๋ก ค๋ด ค๋บ 

 2.ค�าตายสระยาว พื้นเสียงเป็นโท เช่น คาก คาด คาบ ผันด้วยวรรณยุกต์โท เป็นเสียงตรี เช่น 

ค้าก ค้าด ค้าบ ผันด้วยวรรณยุกต์จัตวา เป็นเสียงจัตวา เช่น ค๋าก ค๋าด ค๋าบ 

วิธีผันอักษร 3 หมู่ ที่เรียกว่า ไตรยางศ์ 

  วิธีผันอักษร 3 หมู่ ที่เรียกว่า ไตรยางศ์ นัน้ ใช้ผันรูปวรรณยุกต์ต่าง ๆ กันดังนี้ อักษรสูง ผันด้วย

วรรณยุกต์ เอก และ โท ค�าเป็นผันได้ 3ค�า ค�าตายผันได้ 2 ค�า พยัญชนะเสียงสูง 

 ค�าเป็น พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา     เช่น ขา ขง ขน ขม เขย ขาว 

  ผันด้วยวรรณยุกต์เอก เป็นเสียงเอก  เช่น ข่า ข่ง ข่น ข่ม เข่ย ข่าว 

  ผันด้วยวรรณยุกต์โทเป็นเสียงโท  เช่น ข้า ข้ง ข้น ข้ม เข้ย ข้าว 

 ค�าตาย พื้นเสียงเป็นเสียงเอก     เช่น ขะ ขก ขด ขบ ขาก ขาด ขาบ 

  ผันด้วยวรรณยุกต์โท เป็นเสียงโท  เช่น ข้ะ ข้ก ข้ด ข้บ ข้าก ข้าด ข้าบ 

อักษรกลาง 

 ผันด้วยวรรณยุกต์ เอก วรรณยุกต์ โท วรรณยุกต์ ตรี วรรณยุกต์จัตวา พยัญชนะเสียงกลาง 
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แบบทดสอบท้ายบทที่ 2

ค�าสั่ง จงตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.สระไทยมีกี่รูปกี่เสียง

  ก. 44 รูป 32 เสียง

  ข. 21 รูป 32 เสียง

  ค. 21 รูป 24 เสียง 

  ง. 20 รูป 24 เสียง

2.รูปสระในข้อใดที่สามารถใช้เป็นรูปพยัญชนะได้ด้วย

  ก. ฤ ภ อ 

  ข. อ ย ฤ

  ค. อ ว ย 

  ง. ณ ฤ ภ

3. “น�้าเน่าเสีย” ประกอบด้วยรูปสระจ�านวนทั้งสิ้นกี่รูป

  ก. 5 รูป 

  ข. 6 รูป

  ค. 7 รูป 

  ง. 8 รูป

4.ข้อใดมีทั้งสระลดรูป คงรูป และเปลี่ยนรูป

  ก. ทั้งลดทั้งแถม 

  ข. คงเส้นคงวา

  ค. น้อยเนื้อต�่าใจ 

  ง. สิ้นไร้ไม้ตอก

5.รูปสระที่เขียนไว้หน้าพยัญชนะมีทั้งสิ้นกี่รูป

  ก. 4 รูป 

  ข. 5 รูป

  ค. 6 รูป 

  ง. 7 รูป



17รายวิชา หลักภาษาไทย พท 33002 ม.ปลาย

ความหมายของค�า
  ค�าไทย เป็นสิง่ส�าคญัในการใช้ตดิต่อสือ่สารกนั ค�ามคีวามหมายได้หลายอย่าง อาจเปลีย่นแปลงได้ 

ตามการน�าไปใช้ในการสื่อสารกัน เมื่อเรียงเข้าประโยคจะมีความหมายเจตนาของผู้ส่งสาร 

  ความหมายของค�าแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ

  1. ค�าที่มีความหมายโดยตรง เป็นค�าที่ปรากฏในพจนานกุรม อาจมีได้มากกว่า 1 ความหมาย 

เช่น ขัน น. ภาชนะส�าหรับตักน�้าหรือใส่น�้ามีหลายชนดิ

   ก. ท�าให้ตึงหรือให้แน่นด้วยวิธีหมุนกวดเร่งเข้าไป เช่น ขันชะเนาะ ขันเกลียว 

   ข. อาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึง่ของไก่ หรือนกบางชนดิ เช่น นกเขา 

   ค. หัวเราะ นกึอยากหัวเราะ 

 

  1.1 ค�าทีม่คีวามหมายใกล้เคยีงกนั อาจท�าให้ผูส่้งสารใช้ผดิพลาดได้ จงึต้องระมดัระวงัในการเลอืก

ใช้ค�าให้เหมาะสมถูกต้อง ค�าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น

 

เพิ่ม-เติม รัก-ชอบ เช็ด-ถู

แออัด-คับคั่ง อวบ-อ้วน แคะ-แงะ

เกลียด-ชัง ยุบ-บุบ โกรธ-แค้น

 

 ตัวอย่าง ค�าว่า รัก-ชอบ หมายถึง ความพอใจ 

   รัก หมายถึง พอใจอย่างผูกพัน ชื่นชมยินดี 

   ชอบ หมายถึง พอใจ 

   อาจารย์ีปฏเิสธการแต่งงานกบัมงคล เพราะเธอไม่ได้รกัเขาเพยีงแต่ชอบแบบพีช่ายเท่านัน้ 

  1.2. ค�าที่มีความหมายตรงกันข้าม จะช่วยเน้นให้เห็นความขัดแย้งกันชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น

โง่-ฉลาด ทุกข์-สุข

อ้วน-ผอม รวย-จน

แพ้-ชนะ ขึ้น-ลง

ขาว-ด�า เข้า-ออก

ดี-ชั่ว สะอาด-สกปรก

สูง-ต�่า ร้อน-หนาว

 

บทที่ 3

ค�ำและค�ำประกอบค�ำ
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  2. ค�าที่มีความหมายโดยนัย เป็นความหมายของค�าที่ไม่ปรากฏตามตัวอักษร แต่เมื่อกล่าวแล้ว

จะท�าให้นกึไปถึง อีกสิ่งหนึง่ ซึ่งเป็นความหมายแฝงอยู่ในค�านัน้ เช่น

   หงส์ หมายถึง นกจ�าพวกเป็ด ล�าตัวใหญ่ คอยาว (ความหมายโดยตรง) 

   หงส์ หมายถึง ผู้ดี ผู้มีศักดิ์ศรี (ความหมายโดยนัย) 

  ตัวอย่าง ค�าว่า หงส์ 

   หงส์ขาว หงส์ด�า เป็นพันธุ์ชนดิหนึง่ของหงส์ (ความหมายโดยตรง) 

   ถ้ามาลีรู้จักเลือกคบคนดี เธอจะเป็นหงส์ไปด้วย (ความหมายโดยนัย) 

  ค�าที่มีความหมายโดยนัยยังมีข้อสังเกต ดังนี้ 

   2.1 ค�าบางค�ามคีวามหมายนยัประหวดั เมือ่กล่าวถงึแล้วจะไม่ได้นกึถงึความหมายโดยตรง

แต่ จะนกึไปถึงอีกสิ่งที่มีความหมายเกี่ยวโยงกันกับ ค�านัน้ เช่น เธอมีปัญหาอะไรควรปรึกษาผู้ใหญ่ 

   2.2 ค�าที่มีความหมายเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบจะช่วยให้เกิดความรู้สึก หรือเห็น

ลักษณะของสิ่งนัน้ได้ชัดเจนขึ้น เช่น ลูกคือดวงใจของพ่อแม่

 

 ค�ามูล คือ ค�าที่เกิดจากการประสมของโครงสร้างค�าและมีความหมาย ผู้ฟังและผู้อ่านฟังแล้วอ่าน

แล้วเข้าใจว่าหมายถงึอะไร หรอืสิง่ใด หรอือย่างไร ค�านัน้จะเป็นค�าไทย หรอืค�าทีม่าจากภาษาอืน่กไ็ด้ค�ามลู

แต่ละค�าจะมคีวามหมาย ค�ามลูค�าหนึง่มกัมคีวามหมายอย่างหนึง่ แต่มอียูบ้่างทีค่�าค�าเดยีว รปูลกัษณ์อย่าง

เดียวมีหลายความหมาย เช่น ติด มีความหมายว่า ข้องอยู่ ไปไม่ได้ เกาะอยู่ ท�าให้แน่น ฯลฯ หรือค�าหลาย

ค�ามีรูปลักษณ์หลายอย่างแต่มีความหมายอย่างเดียว เช่น สตรี นารี ยุพา กัญญา หมายถึง ผู้หญิง ค�าพื้น

ฐานที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง กล่าวคือ เป็นค�าที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะอาจเป็นค�าไทยดั้งเดิมหรือเป็น

ค�าที่มาจากภาษาอื่นก็ได้ และจะเป็นค�า “ พยางค์ “ เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้

ค�ามูลแบ่งเป็น 2 ชนดิ คือ

 ค�ามูลพยางค์เดียว เช่น เพลง,ชาม,พ่อ,ยืน,หิว,ยิ้ม,สุข,ใน ( ค�าไทยแท้ ) ฟรี,ไมค์,ธรรม ( ค�าที่มา

จากภาษาอื่น ) 

 ค�ามลูหลายพยางค์ เป็นค�าหลายพยางค์ เมือ่แยกแต่ละพยางค์แล้ว อาจมคีวามหมายหรอืไม่มคีวาม

หมายก็ได้ แต่ความหมายของแต่ละพยางค์ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของค�ามูลนัน้เลย เช่น กระดาษ 

ศิลปะ ก�ามะลอ หรือกล่าวได้ว่า ค�ามูล คือค�าที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่

 ค�าที่เกิดขึ้นโดยการสร้างค�าจากค�ามูล จะแบ่งตามรูปลักษณะได้ดังนี้

 ค�าประสม  ค�าซ้อน   ค�าซ�้า   ค�าสมาส – สนธิ 

 ค�าประสม คือ ค�าที่เกิดจากการน�าค�ามูลตั้งแต่ 2 ค�าขึ้นไป และมีความหมายต่างกันมาประสมกัน

เป็นค�าใหม่ ค�ามูลที่น�ามาประสมกันอาจเป็นค�านาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ์ และบุพบท 

   นาม+นาม หัวใจ 
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   นาม+กริยา บ้านเช่า 

   นาม+สรรพนาม เพื่อนฝูง 

   นาม+วิเศษณ์ น�้าแข็ง 

   นาม + บุพบท คนนอก

   วิเศษณ์+กริยา ดื้อดึง 

   วิเศษณ์ +วิเศษณ์ หวานเย็น 

 หน้าที่ของค�าประสม

   1. ท�าหน้าที่เป็นนาม, สรรพนาม เช่น พ่อครัว พ่อบ้าน แม่พระ ลูกเสือ น�้าตก ช่างไม้ 

ชาวบ้าน เครื่องบิน หัวใจ นกัการเมือง หมอต�าแย ของเหลว 

   2. ท�าหน้าที่เป็นกริยา เช่น เสียเปรียบ กินแรง กินนอกกินใน อ่อนใจ ดีใจ เล่นตัว วางตัว 

ออกหน้า หักหน้า ลองดี ไปดี

   3. ท�าหน้าที่เป็นวิเศษณ์ เช่น กินขาด ใจร้าย ใจเพชร ใจร้อน หลายใจ คอแข็ง

   4. ใช้ในเชิงเปรียบเทียบ เช่น ก้มหน้า หมายถึง จ�าทน 

    แกะด�า หมายถึง คนที่ท�าอะไรผิดจากผู้อื่นในกลุ่ม 

    ถ่านไฟเก่า หมายถึง หญิงชายที่เลิกร้าง 

    ไก่อ่อน หมายถึง ยังไม่ช�านาญ 

    นกต่อ หมายถึง คนที่ติดต่อหรือชักจูงผู้อื่นให้หลงเชื่อ 

 การสร้างค�าประสม

   1. สร้างจากค�าไทยทุกค�า เช่น แม่น�้า ที่ราบ ลูกช้าง หมดตัว กินที่ แม่ยาย

   2. สร้างจากค�าไทยกับค�าภาษาต่างประเทศ เช่น เผด็จการ นายตรวจ ของโปรด

   3. สร้างจากค�าภาษาต่างประเทศทั้งหมด เช่น รถเมล์ รถบัส รถเก๋ง กิจจะลักษณะ

   4. สร้างค�าเลยีนแบบค�าสมาส แต่ปนกบัค�าไทย เช่น ผลไม้ คณุค่า พระอู ่เทพเจ้า พระทีน่ัง่ 

ทุนทรัพย์ 

  ข้อสังเกตของค�าประสม

   1. ค�าประสมอาจเกิดจากค�าต่างชนดิรวมกัน เช่น กินใจ (ค�ากริยา+ค�านาม) นอกเรื่อง 

(ค�าบุพบท+ค�านาม)

   2. ค�าประสมเกิดจากค�าหลายภาษารวมกัน เช่นรถเก๋ง (บาลี+จีน) เครื่องอิเล็กโทน  

(ไทย+อังกฤษ)

   3. ค�าที่ขึ้นต้นด้วย ผู้ นกั เครื่อง ช่าง หมอ ของ เป็นค�าประสม เช่น ผู้ดี, นกัเรียน, ชาวนา, 

เครื่องยนต์ 

 ลักษณะของค�าประสม
   1. ค�าประสมทีน่�าค�ามลูที่มเีนื้อความต่างๆ มาประสมกนั แล้วได้ใจความเป็นอกีอย่างหนึง่ 

เช่น “หาง” หมายถึง ส่วนท้ายของสัตว์ กับ “เสือ” หมายถึง สัตว์ชนดิหนึง่ รวมกันเป็นค�าประสมว่า  
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“หางเสือ” แปลว่า เครื่องถือท้ายเรือ และค�าอื่นๆ เช่น ลูกน�้า แม่น�้า แสงอาทิตย์ (งู) เป็นต้น ค�าเหล่านี้มี

ความหมายต่างกับค�ามูลเดิมทั้งนัน้ ค�าประสมพวกนีถ้ึงแม้ว่ามีใจความแปลกออกไปจากค�ามูลเดิมก็ดี แต่

ก็ต้องอาศัยเค้าความหมายของค�ามูลเดิมเป็นหลักเหมือนกัน ถ้าเป็นค�าที่ไม่มีเค้าความเนื่องจากค�ามูลเลย 

แต่เผอิญมาแยกออกเป็นค�ามูลได้นับว่าเป็นค�าประสมจะนับเป็นค�ามูล

   2. ค�าประสมที่เอาค�ามูลหลายค�าซึ่งทุกๆ ค�าก็มีเนื้อความคงที่ แต่เมื่อเอามารวมกันเข้า

เป็นค�าเดยีวกม็เีนือ้ความผดิจากรปูเดมิไป ซึง่ถ้าแยกออกเป็นค�าๆ แล้วจะไม่ได้ความดงัทีป่ระสมกนัอยูน่ัน้เลย

   3. ค�าประสมที่เอาค�ามูลมีรูปหรือเนื้อความซ�้ากันมารวมกันเป็นค�าเดียว ค�าเหล่านี้บางทีก็

มีเนื้อความคล้ายกับ ค�ามูลเดิม บางทีก็เพี้ยนออกไปบ้างเล็กน้อย และอีกอย่างหนึง่ใช้ค�ามูลรูปไม่เหมือน

กัน แต่เนื้อความอย่างเดียวกันรวมกันเข้าเป็นค�าประสมซึ่งมีความหมายต่างออกไปโดยมาก

   4. ค�าประสมทีย่่อออกมาจากใจความมาก ค�าพวกนีม้ลีกัษณะคล้ายกบัค�าสมาสเพราะเป็น

ค�าย่ออย่างเดียวกันรวมทั้งค�าอาการนามที่มีค�าว่าการหรือความน�าหน้า

   5. ค�าประสมที่มาจากค�าสมาสของภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ราชกุมาร (ลูกหลวง)

  วิธีสร้างค�าประสม คือ น�าค�าตั้งแต่สองค�าขึ้นไป และเป็นค�าที่มีความหมายต่างกันมาประสม

กันเป็นค�าใหม่โดยใช้ค�าที่มีลักษณะเด่นเป็นค�าหลักหรือเป็นฐาน แล้วใช้ค�าที่มีลักษณะรองมาขยายไว้ข้าง

หลงั ค�าทีเ่กดิขึน้ใหม่มคีวามหมายใหม่ตามเค้าของค�าเดมิ (พวกความหมายตรง) แต่บางทใีช้ค�าทีม่นี�า้หนกั

ความหมายเท่า ๆ กันมาประสมกัน ท�าให้เกิดความพิสดารขึ้น (พวกความหมายอุปมาอุปไมย) เช่น 

  1. พวกความหมายตรง และอุปมา (น�้าหนกัค�าไม่เท่ากัน) 

   นาม + นาม เช่น โรงรถ เรืออวน ขันหมาก ข้าวหมาก น�้าปลา สวนสัตว์ 

   นาม + กริยา เช่น รือแจว บ้านพัก คานหาม กล้วยปิ้ง ยาถ่าย ไข่ทอด 

   นาม + วิเศษณ์ เช่น น�้าหวาน แกงจืด ยาด�า ใจแคบ ปลาเค็ม หมูหวาน 

   กริยา + กริยา เช่น พัดโบก บุกเบิก เรียงพิมพ์ ห่อหมก รวบรวม ร้อยกรอง 

   นาม + บุพบท หรือ สันธาน เช่น วงใน ชั้นบน ของกลาง ละครนอก หัวต่อ เบี้ยล่าง 

   นาม + ลักษณะนาม หรือ สรรพนาม เช่น ล�าไพ่ ต้นหน คุณนาย ดวงตา เพื่อนฝูง 

   วิเศษณ์ + วิเศษณ์ เช่น หวานเย็น เปรี้ยวหวาน เขียวหวาน 

   ใช้ค�าภาษาต่างประเทศประสมกับค�าไทย เช่น เหยือกน�้า เหยือก เป็นค�าภาษาอังกฤษ โค

ถึก ถึก เป็นค�าภาษาพม่า แปลว่า หนุ่ม นาปรัง ปรัง เป็นค�าภาษาเขมรแปลว่า ฤดูแล้ง เก๋งจีน จีน เป็น

ภาษาจีน พวงหรีด หรีด เป็นค�าภาษาอังกฤษ 

  2. พวกความหมายอุปมาอุปไมย

  ค�าประสมพวกนีม้กัมคีวามหมายเป็นส�านวน และมกัน�าค�าอืน่มาประกอบด้วย เช่น หน้าตา ประกอบ

เป็น หน้าเฉย ตาเฉย นับหน้าถือตา เชิดหน้าชูตา บางค�าประสมกันแล้วหาค�าอื่นมาประกอบให้สัมผัส

คล้องจองตามวิธีของคนเจ้าบทเจ้ากลอนเพื่อให้ได้ค�าใหม่เป็นส�านวน เช่น กอดจูบลูบคล�า คู่ผัวตัวเมีย จับ

มือถือแขนเย็บปักถักร้อย หน้าใหญ่ใจโต ลูกเล็กเด็กแดง ให้สังเกตว่าที่ยกมานีค้ล้ายวลี ทุกค�าในกลุ่มนี้มี

ความหมายแต่พดูให้คล้องจองกนัจนเป็นส�านวนตดิปาก แต่มบีางค�าดงัตวัอย่างต่อไปนี ้ทีบ่างตวัไม่มคีวาม

หมายเพียงแต่เสริมเข้าให้คล้องจองเท่านัน้ เช่น ก�าเริบเสิบสาน โกหกพกลม ขี้ปดมดเท็จ รู้จักมักจี่ หลาย

ปีดดีกั ตดิสอยห้อยตามบางทซี�า้เสยีงตวัหน้าแล้วตามด้วยค�าทีม่คีวามหมายใกล้เคยีงกนั ท�าให้เป็นกลุม่ค�า
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ที่เป็นส�านวนขึ้น เช่น ตามมีตามเกิด ตามบุญตามกรรม ขายหน้าขายตา ติดอกติดใจ กินเลือดกินเนื้อ ฝาก

เนื้อฝากตัว

 ค�าซ้อน หมายถึง การสร้างค�าอีกรูปแบบหนึง่ มีวิธีการเช่นเดียวกับการประสมค�า จึงอนุโลมให้

เป็นค�าประสมได้ ความแตกต่างระหว่างค�าประสมทั่วไปกับค�าซ้อน คือ ค�าซ้อนจะสร้างค�าโดยน�าค�าที่มี

ความหมายคู่กันหรือใกล้เคียงกันมาซ้อนกัน ค�าที่มาซ้อนกันจะท�าหน้าที่ขยายและไขความซึ่งกันและกัน

และท�าให้เสียงกลมกลืนกันด้วย เช่น 

  ค�าซ้อนที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกัน ได้แก่ วนเวียน ชุกชุม ร่อแร่ ฯลฯ 

  ค�าซ้อนที่ใช้เสียงตรงข้าม ได้แก่ หนกัเบา เป็นตาย มากน้อย ฯลฯ 

  ค�าซ้อนที่ใช้ค�าความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ได้แก่ บ้านเรือน อ้วนพี มากมาย ฯลฯ 

  ค�าซ้อน 4 ค�า ที่มีค�าที่ 1 และค�าที่ 3 เป็นค�า ๆ เดียวกัน ได้แก่ ผู้หลักผู้ใหญ่ ร้อนอกร้อนใจ เข้า

ได้เข้าไป ฯลฯ 

  ค�าซ้อนที่เป็นกลุ่มค�ามีเสียงสัมผัส ได้แก่ เก็บหอมรอมริบ ข้าวยากหมากแพง รู้จักมักคุ้นฯลฯ 

 

 ความมุ่งหมายของการสร้างค�าซ้อน 

  เพือ่เน้นความให้ชดัเจนยิง่ขึน้ โดยความหมายยงัคงเดมิ เช่น ใหม่เอีย่ม ละเอยีดลออ เสือ่สาด ท�าให้

เกิดความหมายใหม่ในเชิงอุปมาอุปไมย เช่น ตัดสิน เบิกบาน เกี่ยวข้อง 

 การซ้อนค�า 

  เป็นการน�าค�าที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกัน หรือประเภทเดียวกันมาเรียงซ้อนกัน เมื่อ

ซ้อนค�าแล้ว ท�าให้เกิดความหมายใหม่ขึ้น แต่ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่ หรือความหมายอาจไม่เปลี่ยน

ไป แต่ความหมายของค�าหน้าจะชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น บ้านเรือน ทรัพย์สิน คับแคบ เป็นต้น ค�าที่เกิดจากการ

ซ้อนค�าเช่นนี้เรียกว่าซ้อนค�า

  ค�าที่ประกอบขึ้นด้วยค�า 2 ค�าขึ้นไปที่มีความหมายท�านองเดียวกัน เช่น จิตใจ ถ้วยชาม ข้าทาส 

ขับไล่ ขับกล่อม ค่างวด ฆ่าแกง หยูกยา เยียวยา แก่นสาร ทอดทิ้ง ท้วงติง แก้ไข ราบเรียบ เหนื่อยหน่าย 

ท�ามาค้าขาย ชั่วนาตาปี 

  ค�าที่ประกอบขึ้นด้วยค�า 2 ค�าขึ้นไปที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น หอมเหม็น ถูกแพง หนกัเบา 

ยากง่าย มีจน ถูกผิด ชั่วดีมีจน หน้าไหว้หลังหลอก 

  ค�าซ้อนที่ประกอบด้วยค�า 2 ค�าขึ้นไปที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสียงเดียวกันหรือมีเสียงสระเข้าคู่กัน 

เช่น เกะกะ เปะปะ รุ่งริ่ง โยกเยก กรอบแกรบ กรีดกราด ฟืดฟาด มากมายก่ายกอง อีลุ่ยฉยุแฉก 

หรืออาจจ�าแนกออกได้เป็น 2 ชนดิตามหน้าที่ ได้แก่

    ค�าซ้อนเพื่อเสียง 

    ค�าซ้อนเพื่อความหมาย 

 

  ค�าซ้อนเพื่อเสียง 
 เป็นการน�าค�าทีม่คีวามหมายคล้ายคลงึกนัมาซ้อนกนั เพือ่ให้ออกเสยีงง่ายขึน้ และมเีสยีงคล้องจอง

กัน ท�าให้เกิดความไพเราะขึ้น ค�าซ้อนเพื่อเสียงนี้บางทีเรียกว่าค�าคู่ หรือค�าควบคู่
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  น�าค�าทีม่พียญัชนะต้นเดยีวกนั แต่แตกต่างกนัทีเ่สยีงสระ น�ามาซ้อนหรอืควบคูก่นั เช่น เร่อร่า เซ่อ

ซ่า อ้อแอ้ จู้จี้ เงอะงะ จอแจ ร่อแร่ ชิงช้า จริงจัง ทึกทัก หมองหมาง ตึงตัง 

  น�าค�าแรกที่มีความหมายมาซ้อนกับค�าหลัง ซึ่งไม่มีความหมาย เพื่อให้คล้องจองและออกเสียงได้

สะดวก โดยเสริมค�าข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ ท�าให้เน้นความเน้นเสียงได้หนกัแน่น โดยมากใช้ในค�าพูด 

เช่น กวาดแกวด กินแกน เดินแดน มองเมิง ดีเด่ ไปเปย 

  น�าค�าที่มีพยัญชนะต้นต่างกันแต่เสียงสระเดียวมาซ้อนกันหรือควบคู่กัน เช่น เบ้อเร่อ แร้นแค้น 

จิ้มลิ้ม ออมชอม อ้างว้าง เรื่อยเจื้อย ราบคาบ 

  น�าค�าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน สระเสียงเดียวกัน แต่ตัวสะกดต่างกันมาซ้อนกัน หรือควบคู่กัน 

เช่น ลักลั่น อัดอั้น หย็อกหย็อย 

  ค�าซ้อนบางค�า ใช้ค�าที่มีความหมายใกล้เคียงมาซ้อนกันและเพิ่มพยางค์เพื่อให้ออกเสียงสมดุลกัน 

เช่น ขโมยโจร เป็น ขโมยขโจร สะกิดเกา เป็น สะกิดสะเกา จมูกปาก เป็น จมูกจปาก 

  ค�าซ้อนบางค�าอาจจะเป็นค�าซ้อนที่เป็นค�าคู่ ซึ่งมี 4 ค�า และมีสัมผัสคู่กลางหรือค�าที่ 1 และค�าที่ 3 

ซ�้ากัน ค�าซ้อนในลักษณะนี้เป็นส�านวนไทย ความหมายของค�าจะปรากฏที่ค�าหน้าหรือค�าท้าย หรือปรากฏ

ที่ค�าข้างหน้า 2 ค�า ส่วนค�าท้าย 2 ตัว ไม่ปรากฏความหมาย เช่น เกะกะระราน กระโดดโลดเต้น บ้านช่อง

ห้องหอ เรือแพนาวา ข้าเก่าเต่าเลี้ยง กตัญญูรู้คุณ ผลหมากรากไม้ โกหกพกลม ติดอกติดใจ 

 ค�าซ้อนเพื่อความหมาย 

 เกิดจากค�ามูลที่มีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันเล็กน้อยหรือไปในท�านองเดียวกัน หรือต่างกัน

ในลักษณะตรงข้าม เมื่อประกอบเป็นค�าซ้อนจะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้ 

  1. ความหมายอยูท่ีค่�าใดค�าหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ค�าอืน่หรอืกลุม่อืน่ไม่ปรากฏความหมาย เช่น 

หน้าตา ปากคอ เท็จจริง ดีร้าย ผิดชอบ ขวัญหนดีีฝ่อ ถ้วยชามรามไห จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

  2. ความหมายอยู่ที่ทุกค�าแต่เป็นความหมายที่กว้างออกไป เช่น

  เสื้อผ้า ไม่ได้หมายเฉพาะเสื้อกับผ้า แต่รวมถึงเครื่องนุ่งห่ม 

  เรือแพ ไม่ได้หมายเฉพาะเรือกับแพ แต่รวมถึงยานพาหนะทางน�้าทั้งหมด

  ข้าวปลา ไม่ได้หมายเฉพาะข้าวกับปลา แต่รวมถึงอาหารทั่วไป

  พี่น้อง ไม่ได้หมายเฉพาะพี่กับน้อง แต่รวมถึงญาติทั้งหมด

  หมูเห็ดเป็ดไก่ หมายรวมถึงสิ่งที่ใช้เป็นอาหารทั้งหมด

  3. ความหมายอยูท่ีค่�าต้นกบัค�าท้ายรวมกนั เช่น เคราะห์หามยามร้าย ( เคราะห์ร้าย ) ชอบมาพากล 

(ชอบกล) ฤกษ์งามยามดี (ฤกษ์ดี) ยากดีมีจน (ยากจน) 

  4. ความหมายอยู่ที่ค�าต้นหรือค�าท้าย ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกัน เช่น ชั่ว ดี (ชั่วดีอย่างไรเขาก็

เป็นเพื่อนฉนั) ผิดชอบ (ความรับผิดชอบ) เท็จจริง (ข้อเท็จจริง)

 ค�าซ�้า 

  เป็นการซ�้าค�ามูลเดิม ความหมายของค�าซ�้าอาจเหมือนค�ามูลเดิม หรืออาจมีน�้าหนกัมากขึ้นหรือ 

เบาลง หรือแสดงความเป็นพหูพจน์ เช่น เขียว ๆ แดง ๆ ไกล ๆ มาก ๆ น้อย ๆ ช้า ๆ เร็ว ๆ ดัง ๆ ถี่ ๆ 
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ห่าง ๆ จริง ๆ เพื่อน ๆ หลาน ๆ 

  ค�าซ�า้ในค�าซ้อน เป็นการน�าค�าซ้อนมาแยกแล้วซ�า้ค�ามลูแต่ละค�า ค�าซ�า้ในค�าซ้อนอาจมคีวามหมาย

เท่าค�าซ้อนเดมิ หรอืมคีวามหมายหนกัขึน้ หรอืเบาลง หรอืแสดงความเป็นพหพูจน์ หรอืมคีวามหมายเปลีย่น

ไปจากเดิมมาก 

  ค�าซ�้า คือ การน�าค�ามูลมากล่าวซ�้า 2 ครั้ง เมื่อเขียนนิยมใช้ไม้ยมกแทนค�าหลัง 

 ตัวอย่างค�าซ�้าในค�าซ้อน 

   ผัว ๆ เมีย ๆ (ความหมายเท่าผัวเมีย) 

   สวย ๆ งาม ๆ (ความหมายเท่าสวยงาม) 

   ดึก ๆ ดื่น ๆ (ความหมายหนกักว่าดึกดื่น) 

   ด้อม ๆ มอง ๆ (ความหมายเบาลงกว่าด้อมมอง) 

   ลูก ๆ หลาน ๆ (ความหมายแสดงจ�านวนมากกว่าลูกหลาน) 

 รูปลักษณ์ของค�าซ�้า 

   เขียนเหมือน 

   อ่านเหมือน 

   ความหมายเหมือน 

   เป็นค�าชนดิเดียวกัน 

   ท�าหน้าที่เดียวกัน 

   อยู่ในประโยคเดียวกัน 

 ตัวอย่างประโยคที่มีรูปลักษณ์ของค�าซ�้า 

   ฉนัมีเพื่อน ๆ เป็นคนต่างจังหวัด 

   ลูก ๆ ของพระยาพิชัยรับราชการทุกคน 

   ฉนัเห็นเธอพูด ๆ ๆ อยู่นัน่แหละ 

   พวกเราเข้าไปนัง่ ๆ ฟังเสียหน่อย เกรงใจเจ้าภาพ 

   ฉนัไม่ได้ตั้งใจดูเขาหรอก แต่รู้สึกว่าเขามีผิวสีด�า ๆ 

  วิเคราะห์ 

   ค�าว่า เพื่อน ๆ เป็นค�าซ�้า เพราะเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน 

ซึ่งเป็นค�านาม ท�าหน้าที่เป็นกรรมของประโยคและอยู่ในประโยคเดียวกัน จึงเรียกว่า ค�าซ�้า 

   ค�าว่า ลูก ๆ เป็นค�าซ�้า เพราะเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน ซึ่ง

เป็นค�านามเหมือนกัน ท�าหน้าที่เป็นประธานของประโยค และอยู่ในประโยคเดียวกัน จึงเรียกว่า ค�าซ�้า 

   ค�าว่า พูด ๆ เป็นค�าซ�้า เพราะเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน ซึ่ง

เป็นค�ากริยาเหมือนกัน ท�าหน้าที่เป็นกริยาของประโยคย่อย และอยู่ในประโยคเดียวกัน จึงเรียกว่า ค�าซ�้า 

   ค�าว่า นัง่ ๆ เป็นค�าซ�้า เพราะเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน ซึ่ง

เป็นค�ากริยาเหมือนกัน ท�าหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยค และอยู่ในประโยคเดียวกัน จึงเรียกว่า ค�าซ�้า 

   ค�าว่า ด�า ๆ เป็นค�าซ�้า เพราะเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน ซึ่ง
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เป็นค�าวิเศษณ์เหมือนกัน ท�าหน้าที่เป็นวิเศษณ์ของประโยค และขยายค�านาม และอยู่ในประโยคเดียวกัน 

จึงเรียกว่า ค�าซ�้า 

 วิธีการซ�้าค�า 

   น�าค�านาม ค�าสรรพนาม ค�ากริยา หรือค�าวิเศษณ์มากล่าวซ�้า เช่น เด็ก ๆ เรา ๆ กิน ๆ  

น�าค�าที่ซ�้ากัน 2 ค�ามาซ้อนกัน แต่ค�าคู่นัน้จะต้องมีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น สวยๆ งามๆ เราๆ ท่านๆ 

เป็นๆ หายๆ น�าค�าซ�้ากัน โดยเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เพื่อเน้นความหมาย เช่น ซ้วยสวย ดี๊ดี เจ็บใจ๊เจ็บใจ 

ดีใจ๊ดีใจ 

 ความหมายของค�าซ�้า 

   การซ�้าค�าท�าให้เกิดความหมายแตกต่างกันไปในลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนี้ 

   ซ�้าค�าท�าให้เป็นพหูพจน์ แสดงถึงจ�านวนมากกว่าหนึง่ เช่น เด็ก ๆ ไปโรงเรียน (หมายถึง

เด็กหลายคน) 

   ซ�้าค�าเพื่อแสดงการแยกจ�านวน เช่น ท�าให้เสร็จเป็นอย่าง ๆ ไป (หมายถึงทีละอย่าง) 

   ซ�้าค�าเพื่อแสดงความหมายเป็นกลาง ๆ เช่น ผ้าดี ๆ อย่างนี้หาซื้อไม่ได้ ฉนัไม่ซื้อปลา 

เป็น ๆ มาท�ากับข้าว 

   ซ�้าค�าเพื่อแสดงความหมายโดยประมาณหรือไม่เจาะจง เช่น เธอมาหาฉนัแต่เช้า ๆ  หน่อย 

(ไม่เจาะจงเวลา) 

   ซ�้าค�าเพื่อให้เป็นค�าสั่ง มักเน้นค�าขยายหรือบุพบท เช่น ท�าดี ๆ นะ (ซ�้าค�าขยาย)  

เดินเร็ว ๆ (ซ�้าค�าขยาย) 

   ซ�้าค�าเพื่อแสดงกิริยาว่าท�าติดต่อกันไปเรื่อย ๆ และจะเน้นค�าที่กริยา เขาพูด ๆ อยู่ก็เป็น

ลม เขายืน ๆ อยู่ก็ถูกจับ 

   ซ�้าค�าเพื่อแสดงลักษณะส่วนใหญ่ในกลุ่มหรือในหมู่คณะ เช่น มีแต่ของเก่า ๆ กินแต่ของ 

ดี ๆ มีแต่คนเลว ๆ 

   ซ�้าค�าเพื่อแสดงอาการหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน เช่น ฝนตกปรอย ๆ เด็กวิ่งตั๊ก ๆ ปลา

ดิ้นพราด ๆ 

   ซ�้าค�าเลียนเสียงธรรมชาติ ได้แก่ เสียงสัตว์ร้อง เช่น เหมียว ๆ  โฮ่ง ๆ  กุ๊ก ๆ  เสียงเด็กร้อง

ได้ เช่น อุแว้ ๆ แง ๆ 

   ซ�้าค�าท�าให้เกิดความหมายใหม่ เช่น เดี๋ยว ๆ เขาก็มองออกไปทางประตู /อยู่ ๆ ก็ลุกขึ้น

กระโดด (ไม่มีสาเหตุ) 

   ซ�้าเพื่อเน้นความหมายเดิมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ค�าซ�้าประเภทนี้มักจะเป็นค�าวิเศษณ์ เช่น  

ดัง ๆ วุ่น ๆ ค่อย ๆ 

   ซ�้าเพื่อบอกความหมายของเวลาหรือสถานที่โดยประมาณ เช่น ใกล้ ๆ ข้าง ๆ ดึก ๆ  

เช้า ๆ 

   ซ�้าเพื่อบอกความหมายเป็นเอกพจน์ ซึ่งค�าซ�้าชนดินี้มักสร้างจากค�าลักษณะนาม เช่น เรื่อ 

ๆ ส่วน ๆ ชิ้น ๆ 

   ซ�้าเพื่อบอกความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น เพื่อน ๆ เด็ก ๆ 
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   ซ�้าเพื่อบอกความหมายกว้างออกไป เช่น นัง่ ๆ นอน ๆ 

   ซ�้าเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ เช่น หมู ๆ พื้น ๆ 

 ค�าสมาส

  ค�าสมาส คือ การน�าค�าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตมารวมกับค�าบาลีสันสกฤตแล้วเกิด

ความหมายใหม่ แต่ยังคงเค้าความหมายเดิมมีลักษณะดังนี้

  1.เป็นค�าที่มีรากศัพท์มาจากบา และสันสกฤตเท่านัน้ เช่น สุขศึกษา

อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ อุดมศึกษา

  2.อ่านออกเสียงสระระหว่างค�าที่สมาสกัน เช่น

   รัฐ + ศาสตร์ = รัฐศาสตร์ อ่าน รัด – ถะ – สาด

   ภูมิ + ทัศน์ = ภูมิทัศน์ อ่าน พูม – มิ – ทัด

   พืช + มงคล = พืชมงคล อ่าน พืด – ชะ - มง – คน

  3.แปลจากหลังมาหน้า เช่น

   ราชโอรส หมายถึง ลูกชายพระราชา

   กาฬพักตร์ หมายถึง หน้าด�า

   วรรณคดี หมายถึง เรื่องราวของหนงัสือ

  4.พยางค์สุดท้ายของค�าหน้าที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( )เมื่อน�ามาสมาสให้ตัดทิ้งแล้ว

อ่านออกเสียง “อะ”กึ่งเสียง เช่น 

   สิทธิ์ + บัตร  เป็น สิทธิบัตร

   ไปรษณีย์ + บัตร เป็น ไปรษณียบัตร

   สวัสดิ์ + ภาพ  เป็น สวัสดิภาพ

   สัตว์ + ศาสตร์  เป็น สัตวศาสตร์

  5.ค�าว่า “พระ” (แผลงมาจาก “วร”) น�าหน้าค�าที่มาจากบาลีสันสกฤต เช่น

พระสงฆ์ พระเนตร พระบาท พระราชวงศ์

 

หลักสังเกตค�าสมาสในภาษาไทย 

  1. เกิดจากค�ามูลตั้งแต่สองค�าขึ้นไป 

  2. เป็นค�าทีม่รีากศพัท์มาจากภาษาบาลแีละสนัสกฤตเท่านัน้ เช่น กาฬพกัตร์ ภมูศิาสตร์ ราชธรรม 

บุตรทาน อักษรศาสตร์ อรรถคดี ฯลฯ

  3. พยางค์สุดท้ายของค�าหน้า หากมีสระ อะ หรือมีตัวการันต์อยู่ ให้ยุบตัวนัน้ออก (ยกเว้นค�าบาง

ค�า เช่น กิจจะลักษณะ เป็นต้น) 

  4. แปลความจากหลังมาหน้า เช่น ราชบุตร แปลว่า บุตรของพระราชา, เทวบัญชา แปลว่า ค�าสั่ง

ของเทวดา, ราชการ แปลว่า งานของพระเจ้าแผ่นดิน 

  5. ส่วนมากออกเสยีงพยางค์ท้ายของค�าหน้า แม้จะไม่มรีปูสระก�ากบัอยู ่โดยจะใช้เสยีง อะ อ ิและ อุ 

(เช่น เทพบุตร) แต่บางค�าก็ไม่ออกเสียง (เช่น สมัยนิยม สมุทรปราการ) 

  6. ค�าบาลีสันสกฤตที่มีค�าว่า พระ ซึ่งกลายเสียงมาจากบาลีสันสกฤต ก็ถือว่าเป็นค�าสมาส  
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(เช่น พระกร พระจันทร์)

  7. ส่วนใหญ่จะลงท้ายว่า ศาสตร์ กรรม ภาพ ภัย ศึกษา ศิลป์ วิทยา (เช่น ศึกษาศาสตร์ ทุกข

ภาพ จิตวิทยา)

  8. อ่านออกเสียงระหว่างค�า เช่น 

  ประวัติศาสตร์  อ่านว่า ประ – หวัด – ติ – ศาสตร์ 

  นจิศีล   อ่านว่า นจิ – จะ – สีน 

  ไทยธรรม  อ่านว่า ไทย – ยะ – ท�า 

  อุทกศาสตร์  อ่านว่า อุ – ทก – กะ – สาด 

  อรรถรส  อ่านว่า อัด – ถะ – รด 

  จุลสาร   อ่านว่า จุน – ละ – สาน 

  9. ค�าที่มีค�าเหล่านี้อยู่ด้วย มักจะเป็นค�าสมาส คือ การ กร กรรม คดี ธรรม บดี ภัย ภัณฑ์ ภาพ 

ลักษณ์ วิทยาศาสตร์ 

ข้อสังเกต

1. ไม่ใช่ค�าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด เช่น 

 เทพเจ้า  (เจ้า เป็นค�าไทย) 

 พระโทรน  (ไม้ เป็นค�าไทย) 

 พระโทรน  (โทรน เป็นค�าอังกฤษ) 

 บายศรี   (บาย เป็นค�าเขมร) 

2.ค�าที่ไม่สามารถแปลความจากหลังมาหน้าได้ไม่ใช่ค�าสมาส เช่น 

 ประวัติวรรณคดี  แปลว่า ประวัติของวรรณคดี 

 นายกสมาคม   แปลว่า นายกของสมาคม 

 วิพากษ์วิจารณ์   แปลว่า การวิพากษ์และการวิจารณ์ 

3. ค�าสมาสบางค�าไม่ออกเสียงสระตรงพยางค์ของค�าหน้า เช่น 

 ปรากฏ   อ่านว่า ปรา – กด – กาน 

 สุภาพบุรุษ  อ่านว่า สุ – พาบ – บุ – หรุด 

 สุพรรณบุรี  อ่านว่า สุ – พรรณ – บุ – รี 

 สามัญศึกษา  อ่านว่า สา – มัน – สึก – สา 

 

 ค�าสนธิ คือ การสมาสโดยการเชื่อมค�าเข้าระหว่างพยางค์หลังของค�าหน้ากับพยางค์หน้าของค�า

หลัง เป็นการย่ออักขระให้น้อยลงเวลาอ่านจะเกิดเสียงกลมกลืนเป็นค�าเดียวกัน

 หลักสังเกตค�าสนธิในภาษาไทย 

การสนธิแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. สระสนธิ 2. พยัญชนะสนธิ 3. นฤคหิตสนธิ 

  1. สระสนธิ คือการน�าค�าที่ลงท้ายด้วยสระไปสนธิกับค�าที่ขึ้นค้นด้วยสระ ซึ่งเมื่อสนธิแล้วจะมีการ
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เปลี่ยนแปลงรูปสระตามกฏเกณฑ์ 

  - ตัดสระพยางค์ท้ายค�าหน้า แล้วใช้สระพยางค์หน้าค�าหลัง เช่น 

  ราช + อานุภาพ  = ราชานุภาพ 

  สาธารณ + อุปโภค  = สาธารณูปโภค 

  นิล + อุบล  = นิลุบล 

  - ตดัสระพยางค์ท้ายค�าหน้า และใช้สระพยางค์ต้นของค�าหลงั โดยเปลีย่นสระพยางค์ต้นของค�าหลงั 

  อะ  เป็น อา 

  อิ  เป็น เอ 

  อุ  เป็น อู 

  อุ, อู  เป็น โอ 

  เช่น 

  พงศ + อวตาร  = พงศาวตาร 

  ปรม + อินทร์  = ปรเมนทร์ 

  มหา + อิสี  = มเหสี 

  - เปลี่ยนสระพยางค์ท้ายของค�าหน้าเป็นพยัญชนะ คือ 

  อิ อี  เป็น ย 

  อุ อู  เป็น ว 

  ใช้สระพยางค์ต้นของค�าหลงัซึง่อาจเปลีย่นรปูหรอืไม่เปลีย่นรปูกไ็ด้ ในกรณทีีส่ระพยางค์ต้นของค�า

หลังไม่ใช่ อิ อี อุ อู อย่างสระตรงพยางค์ท้ายของค�าหน้า เช่น 

  กิตติ + อากร   = กิตยากร 

  สามัคคี + อาจารย์  = สามัคยาจารย์ 

  ธนู + อาคม   = ธันวาคม  

 ค�าสนธบิางค�าไม่เปลีย่นสระ อ ิอ ีเป็น ย แต่ตดัทิง้ ทัง้ สระพยางค์หน้าค�าหลงัจะไม่ม ีอ ิอ ีด้วยกนั เช่น 

  ศักคิ + อานุภาพ  =  ศักดานุภาพ 

  ราชินี + อุปถัมภ์  =  ราชินูปถัมภ์ 

  หัสดี + อาภรณ์  =  หัสดาภรณ์ 

 

  2. พยัญชนะสนธิ คือการเชื่อมค�าด้วยพยัญชนะเป็นการเชื่อมเสียง พยัญชนะในพยางค์ท้ายของ

ค�าแรกกับเสียงพยัญชนะหรือสระในพยางค์แรก ของค�าหลัง เช่น

  - สนธิเข้าด้วยวิธี โลโป คือลบพยางค์สุดท้ายของค�าหน้าทิ้ง เช่น 

  นิรส + ภัย  = นิรภัย 

  ทุรส + พล   = ทุรพล 

  อายุรส + แพทย์  = อายุรแพทย์ 

  - สนธิเข้าด้วยวิธี อาเสโท คือแปลงพยัญชนะท้ายของค�าหน้า เป็นสระ โอ แล้วสนธิตามปกติ เช่น 
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  มนส + ภาพ  = มโนภาพ 

  ยสส + ธร  = ยโสธร 

  รหส + ฐาน  = รโหฐาน 

 

 3. นฤคหติสนธ ิคอื การเชือ่มค�าด้วยนฤคหติ เป็นการเชือ่มเมือ่พยางค์หลงัของค�าแรกเป็นนฤคหติ

กับเสียงสระในพยางค์แรกของค�าหลัง มี 3 วิธี คือ 

   1. นฤคหิตสนธิกับสระ ให้เปลี่ยนนฤคหิตเป็น ม แล้วสนธิกัน 

    เช่น ส� + อาคม = สม + อาคม = สมาคม 

     ส� + อุทัย = สม + อุทัย = สมุทัย 

   2. นฤคหิตสนธิกับพยัญชนะของวรรค ให้เปลี่ยนนฤคหิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของ

พยัญชนะในแต่ละวรรค ได้แก่

    วรรคกะ เป็น ง 

    วรรคจะ เป็น ญ 

    วรรคตะ เป็น น 

    วรรคฏะ เป็น ณ 

    วรรคปะ เป็น ม 

  เช่น ส� + จร = สญ + จร = สัญจร ส� + นิบาต = สน + นิบาต = สันนิบาต 

   3. วรรคกะ เป็นสนธิกับพยัญชนะเศษวรรค ให้เปลี่ยนนฤคหิต เป็น ง เช่น ส� + สาร = 

สงสาร ส� + หรณ์ = สังหรณ์



29รายวิชา หลักภาษาไทย พท 33002 ม.ปลาย

แบบทดสอบท้ายบทที่ 3

ค�าสั่ง จงตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

 1. ค�ามูล หมายถึง

 .....................................................................................................................................

 ตัวอย่าง 1. ................................................

   2. ................................................

   3. ................................................

   4. ................................................

   5. .................................................

 2. ค�าประสม หมายถึง

 .....................................................................................................................................

 ตัวอย่าง 1. ................................................

   2. ................................................

   3. ................................................

   4. ................................................

   5. .................................................

 3. ค�าซ้อน หมายถึง

 .....................................................................................................................................

 ตัวอย่าง 1. ................................................

   2. ................................................

   3. ................................................

   4. ................................................

   5. .................................................

 4. ค�าซ�้า หมายถึง

 .....................................................................................................................................

 ตัวอย่าง 1. ................................................

   2. ................................................

   3. ................................................

   4. ................................................

   5. .................................................
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 5. ค�าสมาส หมายถึง

 .....................................................................................................................................

 ตัวอย่าง 1. ................................................

   2. ................................................

   3. ................................................

   4. ................................................

   5. .................................................
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ลักษณะค�าไทยแท ้

  1.ค�าไทยแท้ส่วนมากมีพยางค์เดียว ไม่ว่าจะเป็นค�านาม สรรพนาม วิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน 

ฯลฯ ซึ่งเรียกว่าภาษาค�าโดด เช่น ลุง ป้า น้า อา กา ไก่ ฯลฯ มีค�าไทยแท้หลายค�าที่มีหลายพยางค์ เช่น 

มะม่วง สะใภ้ ตะวัน กระโดด มะพร้าว ทั้งนี้เพราะสาเหตุที่เกิดจาก 

   1.1 การกร่อนเสยีง ค�า 2 พยางค์เมือ่พดูเรว็ๆ เข้า ค�าแรกจะกร่อนลง เช่น มะม่วง - หมาก

ม่วง ตะคร้อ – ต้นคร้อ /สะดือ - สายดือ /มะตูม - หมากตูม 

   1.2 การแทรกเสียง คือค�า 2 พยางค์เรียงกันแล้วมีเสียงแทรกตรงกลาง เช่น ลูกกระดุม 

- ลูกดุม /ผักกระถิน - ผักถิน /นกกระจอก - นกจอก /ลูกกระเดือก - ลูกเดือก 

   1.3 การเติมพยางค์หน้าค�ามูลโดยเติมค�าให้มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น จุ๋มจิ๋ม - 

กระจุ๋มกระจิ๋ม /เดี๋ยว - ประเดี๋ยว /ท้วง - ประท้วง /ท�า - กระท�า 

  2. ค�าไทยแท้ไม่มีตัวการันต์ ไม่นิยมค�า ควบกล�้า แต่มีเสียงควบกล�้าอยู่บ้างเป็นการควบกล�้าด้วย 

ร,ล,ว และมีตัวสะกดตรงตามมาตรา เช่น เชย สาว จิก กัด ฯลฯ 

  3. ค�าไทยแท้มี วรรณยุกต์ ทั้งมีรูปและไม่มีรูป เพื่อแสดงความหมาย เช่น ฉนัอ่านข่าว เรื่องข้าว 

  4. การเรียงค�าในภาษาไทยสับที่กันท�าให้ความหมายเปลี่ยนไป เช่น ใจน้อย - น้อยใจ กลัวไม่จริง 

- จริงไม่กลัว 

  5. ค�าไทยจะใช้รูป “ไอ” กับ “ใอ” จะไม่ใช้รูป “อัย” เลย และจะไม่พบพยัญชนะต่อไปนี้ ฆ ณ ฌ 

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ธ ศ ษ ฬ ยกเว้นค�าบางค�าที่เป็นค�าไทย คือ ฆ่า เฆี่ยน ศึก ศอก เศิก เศร้า ธ ณ ฯพณฯ ใหญ่ 

หญ้า เป็นต้น 

  ค�าไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกดมี 8 มาตรา ค�าไทยจะสะกดตรงตาม

มาตราตัวสะกดและไม่มีการันต์ เช่น 

  มาตราแม่กก ใช้ ก สะกด เช่น มาก จาก นก จิก รัก 

  มาตราแม่กด ใช้ ด สะกด เช่น กัด ตัด ลด ปิด พูด 

  มาตราแม่กบ ใช้ บ สะกด เช่น จับ จบ รับ พบ ลอบ 

  มาตราแม่กน ใช้ น สะกด เช่น ขึ้น อ้วน รุ่น นอน กิน 

  มาตราแม่กง ใช้ ง สะกด เช่น ลง ล่าง อ่าง จง พุ่ง  

 มาตราแม่กม ใช้ ม สะกด เช่น ลาม ริม เรียม ซ้อม ยอม 

  มาตราแม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น ยาย โรย เลย รวย เฉย 

  มาตราแม่เกอว  ใช้  ว  สะกด  เช่น  ดาว  เคียว  ข้าว  เรียว  เร็ว 

  ค�าที่มีมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด จะเป็นค�าที่เป็นภาษาอื่นที่ยืมมาใช้ในภาษาไทย

บทที่ 4

ค�ำไทยแท้และค�ำที่มำจำกภำษำอื่น
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 ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤต 

 ภาษาบาลแีละสนัสกฤตอยูใ่นตระกลูภาษาทีม่วีภิตัปัจจยั คอืเป็นภาษาทีท่ีม่คี�าเดมิเป็นค�าธาต ุเมือ่

จะใช้ค�าใดจะต้องน�าธาตุไปประกอบกับปัจจัยและวิภัตติ เพื่อเป็นเครื่องหมายบอกพจน์ ลึงค์ บุรุษ กาล 

มาลา วาจก โครงสร้างของภาษาประกอบด้วย ระบบเสยีง หน่วยค�า และระบบโครงสร้างของประโยค ภาษา

บาลีและสันสกฤตมีหน่วยเสียง 2 ประเภท คือ หน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยัญชนะ ดังนี้ 

 1. หน่วยเสียงสระ 

   หน่วยเสียงสระภาษาบาลีมี 8 หน่วยเสียง คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 

   หน่วยเสียงภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลี 8 หน่วยเสียง และต่างจากภาษาบาลีอีก 6 

   หน่วยเสียง เป็น 14 หน่วยเสียง คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦๅ 

 2. หน่วยเสียงพยัญชนะ 

   หน่วยเสียงพยัญชนะภาษาบาลีมี 33 หน่วยเสียง ภาษาสันสกฤตมี 35 หน่วยเสียง เพิ่ม

หน่วยเสียง ศ ษ ซึ่งหน่วยเสียงพยัญชนะทั้งสองภาษานี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ พยัญชนะวรรค และ

พยัญชนะเศษวรรค 

วิธีสังเกตค�าบาลี 

 1. สังเกตจากพยัญชนะตัวสะกดและตัวตาม 

   ตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ประกอบอยู่ข้างท้ายสระประสมกับสระและพยัญชนะต้น เช่น 

ทุกข์ = ตัวสะกด 

   ตัวตาม คือ ตัวที่ตามหลังตัวสะกด เช่น สัตย สัจจ ทุกข เป็นต้น ค�าในภาษาบาลี จะต้อง

มีสะกดและตัวตามเสมอ โดยดูจากพยัญชนะบาลี มี 33 ตัว แบ่งออกเป็นวรรคดังนี้ 

แถวที่ 1 2 3 4 5

วรรค กะ ก ข ค ฆ ง

วรรค จะ จ ฉ ช ฌ ญ

วรรค ฏะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

วรรค ตะ ต ถ ท ธ น

วรรค ปะ ป ผ พ ถ ม

เศษวรรค  ย   ร   ล   ว   ส   ห   ฬ   อัง
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มีหลักสังเกตดังนี ้
 ก. พยัญชนะตัวที่ 1 , 3 , 5 เป็นตัวสะกดได้เท่านัน้ (ต้องอยู่ในวรรคเดียวกัน) 

 ข. ถ้าพยัญชนะตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 หรือตัวที่ 2 เป็นตัวตามได้ เช่น สักกะ ทุกข สัจจ ปัจฉมิ 

สัตต หัตถ บุปผา 

 ค. ถ้าพยัญชนะตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 หรือ 4 เป็นตัวตามได้ในวรรคเดียวกัน เช่น อัคคี พยัคฆ์ 

วิชชา อัชฌา พุทธ คพภ (ครรภ์) 

 ง. ถ้าพยัญชนะตัวที่ 5 สะกด ทุกตัวในวรรคเดียวกันตามได้ เช่น องค์ สังข์ องค์ สงฆ์ สัมปทาน 

สัมผัส สัมพันธ์ สมภาร เป็นต้น 

 จ. พยัญชนะบาลี ตัวสะกดตัวตามจะอยู่ในวรรคเดียวกันเท่านัน้จะข้ามไปวรรคอื่นไม่ได้ 

  2. สังเกตจากพยัญชนะ “ฬ” จะมีใช้ในภาษาบาลีในไทยเท่านัน้ เช่น จุฬา ครุฬ อาสาฬห์ วิฬาร์ 

โอฬาร์ พาฬ เป็นต้น 

  3. สังเกตจากตัวตามในภาษาบาลี จะมาเป็นตัวสะกดในภาษาไทยโดยเฉพาะวรรค ฎ และวรรค

อื่น ๆ บางตัว จะตัดตัวสะกดออกเหลือแต่ตัวตามเมื่อน�ามาใช้ในภาษาไทย เช่น 

  บาลี  ไทย  บาลี  ไทย 

  รัฎฐ  รัฐ  อัฎฐิ  อัฐิ 

  ทิฎฐิ  ทิฐิ  วัฑฒนะ  วัฒนะ 

  ปุญญ  บุญ  วิชชา  วิชา 

  สัตต  สัต  เวชช  เวช 

  กิจจ  กิจ  เขตต  เขต 

  นิสสิต  นิสิต  นิสสัย  นิสัย 

 ยกเว้นค�าโบราณที่น�ามาใช้แล้วไม่ตัดรูปค�าซ�้าออก เช่น ศัพท์ทางศาสนา ได้แก่ วิปัสสนา จิตต

วิสุทธิ์ กิจจะลักษณะ เป็นต้น 

 

วิธีสังเกตค�าสันสกฤต มีดังนี้ 
  1. พยัญชนะสันกฤต มี 35 ตัว คือ พยัญชนะบาลี 33 ตัว + 2 ตัว คือ ศ, ษ ฉะนัน้จึงสังเกตจาก

ตัว ศ, ษ มักจะเป็นภาษาสันสกฤต เช่น กษัตริย์ ศึกษา เกษียร พฤกษ์ ศีรษะ เป็นต้น ยกเว้นค�าไทยบาง

ค�าที่ใช้เขียนด้วยพยัญชนะทั้ง 2 ตัวนี้ เช่น ศอก ศึก ศอ เศร้า ศก ดาษ กระดาษ ฝรั่งเศส ฝีดาษ ฯลฯ 

  2. ไม่มีหลักการสะกดแน่นอน ภาษาสันสกฤต ตัวสะกดตัวตามจะอยู่ข้ามวรรคกันได้ ไม่ก�าหนด

ตายตัว เช่น อัปสร เกษตร ปรัชญา อักษร เป็นต้น 

  3. สังเกตจากสระ สระในภาษาบาลี มี 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ส่วนสันสกฤต คือ สระ

ภาษาบาลี 8 ตัว + เพิ่มอีก 6 ตัว คือ สระ ฤ ฤา ภ ภา ไอ เอา ถ้ามีสระเหล่านี้อยู่และสะกดไม่ตรงตาม

มาตราจะเป็นภาษาสันสกฤต เช่น ตฤณมัย ไอศวรรย์ เสาร์ ไปรษณีย์ ฤาษี คฤหาสน์ เป็นต้น 

  4. สังเกตจากพยัญชนะควบกล�้า ภาษาสันสกฤตมักจะมีค�าควบกล�้าข้างท้าย เช่น จักร อัคร บุตร 

สตรี ศาสตร์ อาทิตย์ จันทร์ เป็นต้น 
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  5. สังเกตจากค�าที่มีค�าว่า “เคราะห์” มักจะเป็นภาษาสันสกฤต เช่น เคราะห์ พิเคราะห์ สังเคราะห์ 

อนุเคราะห์ เป็นต้น 

  6. สังเกตจากค�าที่มี “ฑ” อยู่ เช่น จุฑา กรีฑา ครุฑ มณเทียร จัณฑาล เป็นต้น 

  7. สังเกตจากค�าที่มี “รร” อยู่ เช่น สรรค์ ธรรม์ วรรณ บรรพต ภรรยา บรรณารักษ์ มรรยาท กรรม 

ทรรศนะ สรรพ เป็นต้น 

ลักษณะการยืมค�าภาษาบาลีและสันสกฤต 

 ภาษาบาลแีละสนัสกฤตเป็นภาษาตระกลูเดยีวกนั ลกัษณะภาษาและโครงสร้างอย่างเดยีวกนั ไทย

เรารับภาษา ทั้งสองมาใช้ พิจารณาได้ดังนี้ 

 1. ถ้าค�าภาษาบาลีและสันสกฤตรูปร่างต่างกัน เมื่อออกเสียงเป็นภาษาไทยแล้วได้เสียงเสียงตรง

กนัเรามกัเลอืกใช้รปูค�าสนัสกฤต เพราะภาษาสนัสกฤตเข้ามาสูภ่าษาไทยก่อนภาษาบาล ีเราจงึคุน้กว่า เช่น 

  บาลี   สันสกฤต  ไทย 

  กมฺม   กรฺม   กรรม 

  จกฺก   จกฺร   จักร 

2. ถ้าเสียงต่างกันเล็กน้อยแต่ออกเสียงสะดวกทั้งสองภาษา มักเลือกใช้รูปภาษาสันสกฤตมากกว่าภาษา

บาลี เพราะเราคุ้นกว่าและเสียงไพเราะกว่า เช่น 

  บาลี   สันสกฤต  ไทย 

  ครุฬ   ครุฑ   ครุฑ 

  โสตฺถิ   สฺวสฺติ   สวัสดี 

 3. ค�าใดรูปสันสกฤตออกเสียงยาก ภาษาบาลีออกเสียงสะดวกกว่า จะเลือกใช้ภาษาบาลี เช่น 

  บาลี   สันสกฤต  ไทย 

  ขนตฺิ   กฺษานตฺิ   ขันติ 

  ปจฺจย   ปฺรตฺย   ปัจจัย 

 4. รปูค�าภาษาบาลสีนัสกฤตออกเสยีงต่างกนัเลก็น้อยแต่ออกเสยีงสะดวกทัง้คูบ่างทเีราน�ามาใช้ทัง้

สองรูปในความหมายเดียวกัน เช่น 

  บาลี   สันสกฤต  ไทย 

  กณฺหา   กฺฤษฺณา   กัณหา,กฤษณา 

  ขตฺติย   กฺษตฺริย   ขัตติยะ,กษัตริย์ 

 5. ค�าภาษาบาลีสันสกฤตที่ออกเสียงสะดวกทั้งคู่ บางทีเรายืมมาใช้ทั้งสองรูป แต่น�ามาใช้ในความ

หมายที่ต่างกัน เช่น 

  บาลี   สันสกฤต  ไทย  ความหมาย 

  กิริยา   กฺริยา   กิริยา  อาการของคน 

        กริยา  ชนดิของค�า 

  โทส   เทฺวษ   โทสะ  ความโกรธ 

        เทวษ  ความเศร้าโศก 
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ค�าภาษาบาลีและสันสกฤตในวรรณคดีไทย 

 ค�าภาษาบาลีและสันสกฤตปรากฏในวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งในสมัย ปัจจุบันทั้ง

ทีเ่ป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง คอืพบตัง้แต่ในศลิาจารกึสมยัพ่อขนุรามค�าแหงแม้จะมไีม่มากนกัแต่กเ็ป็นหลกั

ฐานยืนยันได้ว่า ในสมัยสุโขทัยนัน้ไทยได้น�าภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยของเราแล้ว และใน

สมัยต่อมาก็ปรากฏว่านิยมใช้ค�าภาษาบาลีและสันสกฤตในการแต่งวรรณคดีมากขึ้น 

 

  ภาษาเขมร เป็นหนึง่ในภาษาหลกัของภาษากลุม่ออสโตรเอเซยีตกิ และได้รบัอทิธพิลมาจากภาษา

สันสกฤต และภาษาบาลี พอสมควร ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้ มาจากอิทธิพลของศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู 

ต่อวัฒนธรรมของชาวเขมร ในขณะที่อิทธิพลอื่นๆ เช่น จากภาษาไทย และภาษาลาว เป็นผลมาจากการ

ติดต่อกันทางด้านภาษา และความใกล้ชิดกันในทางภูมิศาสตร์

  ภาษาเขมรแปลกไปจากภาษาในประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม) 

เนื่องจากไม่มีเสียงวรรณยุกต์

  ภาษาถิ่น ภาษาถิ่นมีการแสดงอย่างชัดเจนในบางกรณี มีข้อแตกต่างที่สังเกตเห็นได้ระหว่างคน

พูดจากเมืองพนมเปญ (เมืองหลวง)และเมืองพระตะบองในชนบท

  ลกัษณะของส�าเนยีงในพนมเปญ คอืการออกเสยีงอย่างไม่เครง่ครดั โดยทีบ่างสว่นของค�าจะน�ามา

รวมกนั หรอืตดัออกไปเลย เช่น “พนมเปญ” จะกลายเป็น “มเปญ” อกีลกัษณะหนึง่ของส�าเนยีงในพนมเปญ 

ปรากฏในค�าทีม่เีสยีง r/ร เป็นพยญัชนะที ่2 ในพยางค์แรก กล่าวคอื จะไม่ออกเสยีง r/ร ออกเสยีงพยญัชนะ

ตวัแรกแขง็ขึน้ และจะอ่านให้มรีะดบัเสยีงตก เช่นเดยีวกบัวรรณยกุต์เสยีงโท ตวัอย่างเช่น “dreey” (“เตรย” 

แปลว่า “ปลา”) อ่านเป็น “เถ็ย” (โดย d จะกลายเป็น t และมีสระคล้านเสียง “เอ” และเสียงสระจะสูงขึ้น) 

อีกตัวอย่างหนึง่คือ ค�าว่า “ส้ม” ออกเสียงว่า kroich โกรชในชนบท ส่วนในเมืองออกเสียงเป็น koich-โคช

  ไวยากรณ์

  ล�าดบัค�าในภาษาเขมรมกัจะเป็น ประธาน-กรยิา-กรรม ภาษาเขมรประกอบด้วยค�าเดีย่วเป็นหลกั 

แต่การสร้างค�าจากการเติมหน้าค�าและการเติมภายในค�าก็มีมาก

อักษรเขียน
  ภาษาเขมรเขียนด้วยอักษรเขมร และเลขเขมร (มีลักษณะคล้ายเลขไทย) ใช้กันทั่วไปมากกว่าเลข

อารบิก ชาวเขมรได้รับตัวอักษรและตัวเลขจากอินเดียฝ่ายใต้ อักษรเขมรนัน้มีด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้ 

 1.  อักษรเชรียง (อักซอเจรียง) หรืออักษรเอน หรืออักษรเฉยีง เป็นตัวอักษรที่นิยมใช้ทั่วไป 

 2.  เดิมนัน้นิยมเขียนเป็นเส้นเอียง แต่ภายหลังเมื่อมีระบบการพิมพ์ ได้ประดิษฐ์อักษรแบบ 

    เส้นตรงขึ้น และมีชื่ออีกอย่างว่า อักษรยืน (อักซอโฌ) อักษรเอนนี้เป็นตัวยาว มีเหลี่ยม 

   เขียนง่าย ถือได้ว่าเป็นอักษรแบบหวัด 

 3.  อักษรมูล หรืออักษรกลม เป็นอักษรที่ใช้เขียนบรรจง ตัวกว้างกว่าอักษรเชรียง นิยมใช้เขียน

      หนงัสือธรรม เช่น คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา หรือการเขียนหัวข้อ ที่ต้องการความโดดเด่น หรือ

     การจารึกในที่สาธารณะ 
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การสังเกตค�าภาษาเขมรมีวิธีการดังนี้

  -  ค�าไทยที่มาจากภาษาเขมรมักใช้พยัญชนะ จ ญ ร ล สะกด เช่น เผด็จ สมเด็จ เดิร 

  (เดิน) ถวิล ชาญ

  -  ค�าไทยที่มาจากภาษาเขมรมักเป็นค�าควบกล�้าและเป็นค�ามากพยางค์เช่น ขลาด โขมด โขนง  

  เสวย ไถง กระบือ

  -  ค�าไทยที่มาจากภาษาเขมรมักใช้ บัง บัน บ�า แทน บ เช่น 

   บัง  บังคับ  บังคม  บังเหียน  บังเกิด   บังคล   บังอาจ

   บัน  บันได  บันโดย บันเดิน    บันดาล   บันลือ 

   บ�า  บ�าเพ็ญ บ�าบัด  บ�าเหนจ็  บ�าบวง

  -  ค�าไทยที่มาจากภาษาเขมรโดยวิแผลงค�ามีหลายพวก 

  -  ข แผลงเป็น กระ เช่น ขดาน เป็น กระดาน ขจอก เป็น กระจอก

  -  ผ แผลงเป็น ประ ผสม - ประสม ผจญ - ประจญ 

  -  ประ แผลงเป็น บรร ประทม เป็น บรรทม ประจุ - บรรจุ ประจง - บรรจง

  -  ค�าไทยที่มาจากภาษาเขมรที่เป็นค�าโดด เช่น แข โลด เดิน นกั อวย ศก เลิก 

ค�าที่มาจากภาษาอื่น
  ในภาษาไทยมกีารขอยมืค�าจากภาษาอืน่ๆ มากมาย เช่น ภาษาบาล ีภาษาสมันสกฤต ภาษาเขมร 

เป็นต้น

  ค�าทีม่าจากภาษาอืน่เหล่านี ้จะมหีลกัในการสงัเกตแตกต่างกนั ท�าให้เราสามารถทราบได้ว่าค�าเหล่า

นี้มาจากภาษาใด

 1. ค�าที่มาจากภาษาบาลี 

   ตัวอย่างค�า พุทธ ปัญญา มัจฉา บุปผา อัคคี จุฬา หทัย ทุกข์ บาป ราโชวาท มุทิตา 

ดาบส ชาตะ คฤหัสถ์ ข้อสังเกต  

   1) ทั้งตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา

   2) มีอักษรการันต์

   3) ไม่มีวรรณยุกต์ และไม่ใช้ไม้ไต่คู้

   4) มักประสมด้วยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฤ ศ ษ

 2. ค�าที่มาจากภาษาสันสกฤต 

   ตัวอย่างค�า เกษตร สตรี กรีฑา ครุฑ ปรัชญา ธรรม ภรรยา ราตรี ฤดี ฤทัย ราเชนทร์ 

กัลบก ไพศาล บาป 

  ข้อสังเกต  1) ทั้งตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา

     2) มีอักษรการันต์

     3) ไม่มีวรรณยุกต์ และไม่ใช้ไม้ไต่คู้

     4) มักประสมด้วยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฤ ศ ษ
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 3. มาจากภาษาเขมร

   ตัวอย่างค�า ฉกาจ เข็ญ จ�าเนียร กังวล เพ็ญ เสด็จ เจริญ ขจร ทูล

   ข้อสังเกต  สะกดด้วย จ ญ ร ล

   ตัวอย่างค�า  ขลัง โขน ฉลอง เสวย เขนย เฉลย

   ข้อสังเกต  มักใช้ค�าควบกล�้าและค�าที่ใช้อักษรน�า

   ตัวอย่างค�า  ก�าจร ต�ารวจ ก�าเนดิ ด�าริ บังคม จ�าเริญ ช�านรร

   ข้อสังเกต  ค�า 2 พยางค์ มักขึ้นต้นด้วยค�าว่า ก�า จ�า ช�า ด�า ต�า ท�า บัง

 4. มาจากภาษาชวา

   ตัวอย่างค�า กริช (มีดปลายแหลมมี 2 คม), กิดาหยัน (มหาดเล็ก), บุหงา (ดอกไม้), 

ปั้นเหน่ง (เข็มขัด), มะงุมมะงาหรา (เที่ยวป่า)

   ข้อสังเกต มักจะเป็นค�าที่มีเสียงจัตวา

 5. ค�าที่มาจากภาษาจีน

  ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันมาเเต่โบราณกาล ในสมัยสุโขทัยได้มีการท�าสัญญาทางไมตรีกัน

ระหว่างไทยกับจีน ภาษาไทย และภาษาจีนจัดอยู่ในตระกูลภาษาค�าโดด ทั้งสองภาษามีเสียงสูง ๆ ต�่า ๆ 

เหมือนเสียงดนตรี จึงได้ชื่อว่าเป็นภาษาดนตรี

 ค�าที่มาจากภาษาจีน มีลักษณะ ดังนี้

   - มักเป็นค�าพยางค์เดียว

   - มีรูปวรรณยุกต์เเละเสียงวรรณยุกต์ เพื่อให้เกิดความหมาย

  ตัวอย่าง ค�าที่มาจากภาษาจีน

ค�านาม 

  ก๊ก (หมู่เหล่า) ก๋ง (ปู่) ขิม (เครื่องดนตรีชนดิหนึง่) เซียน (ผู้วิเศษ) 

  ตังเก (เรือ) โสหุ้ย (ค่าใช้จ่าย) ซ้อ (สะใภ้) อั้งโล่ (เตา) ฮ่องเต้ (กษัตริย์)

ค�ากริยา

  เก๊ก (วางท่า) เขียม (ประหยัด) เจ๊า (เลิกกันไป) แฉ (เปิดเผยให้รู้) ทู่ซี้ (ทนท�าต่อไป) 

  เซง็ลี ้(ขายต่อ) แฉ (เปิดเผยให้รู)้ เซ๊ง (ขาย) ตือ้ (พยายาม) ตนุ (เกบ็ไว้) ตุน๋ (ท�าอาหารให้เป่ือย)

  ตัวอย่าง ประโยคที่ใช้ค�าที่มาจากภาษาจีน

   กง ชอบฟังหลานตี ขิม เวลานัง่ดื่มน�้า เก๊กฮวย

   เธอเป็นคน เขียม จึงไม่ชอบจัดงานเลี้ยงที่ต้องจ่ายค่า โสหุ้ย มาก

  ทินกรถูกเพื่อน ตื้อ ให้ไปเที่ยวทะเลด้วยกัน

   คนที่ เก๊ก มาก ๆ มักจะไม่มีเพื่อน
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แบบทดสอบท้ายบทที่ 4

ค�าสั่ง จงตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. ข้อใดเป็นค�าไทยแท้ทุกค�า 

 ก. รู้กินเพิ่มพลังงาน   รู้อ่านเพิ่มก�าลังปัญญา 

 ข. น�้ามันขาดแคลน   คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ 

 ค. รักบ้านต้องล้อมรั้ว   รักครอบครัวต้องล้อมรัก 

 ง. ภาษาบอกความเป็นชาติ  เอกราชบอกความเป็นไทย 

2. ข้อใดไม่มีค�าที่มาจากภาษาเขมร 

 ก. โปรดเอื้อเฟื้อแก่เด็กและคนชรา 

 ข. เราจะไปรับหลานสาวที่สถานีบางซื่อ 

 ค. นวนิยายเรื่องนีด้�าเนนิเรื่องได้กระชับดี 

 ง. เขาเป็นคนเจ้าส�าราญมาตั้งแต่ยังหนุ่ม 

3. ข้อใดไม่มีค�าที่มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต 

 ก. เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

 ข. อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดา 

 ค. ชื่อของเขาอยู่ในท�าเนียบรุ่น 

 ง. ภรรยาของเขาท�างานอยู่ที่นี่ 

4. ข้อใดมีค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศมากที่สุด 

 ก. จงเจริญชเยศด้วย เดชะ ข. ปราชญ์แสดงด�าริด้วย ไตรยางศ์

 ค. อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ ง. บัณฑิตวินจิเลิศ แถลงสาร

5. ค�าประพันธ์ต่อไปนีค้�ายืมมาจากภาษาต่างประเทศรวมกี่ค�า 

 “บ�ารุงบิดามา   ตุระด้วยหทัยปรีย์ 

  หากลูกและเมียมี  ก็ถนอมประหนึง่ตน” 

 ก. 5 ค�า ข. 6 ค�า ค. 7 ค�า ง. 8 ค�า
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา 

 นางสาวนพกนก บุรุษนนัทน์ ผู้อ�านวยการส�านกังาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม 

 นายชาญยุทธ ไชยะดา ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอกันทรวิชัย 

 นายอวิรุทธิ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอวาปีปทุม 

 นายพิทักษ์ ศรีสุภักดิ์ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอเชียงยืน 

 นายกริชพัฒน์ ภูวนา ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอบรบือ 

 นายสถิตย์ แท่นทอง ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

 นางรัตนา ปะกิคะเน ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอโกสุมพิสัย 

 นายสายัณห์ ถมหนวด ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอชื่นชม 

 นางดุษฎี ดวงจ�าปา ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอกุดรัง 

 นายศุภชัย วันนติย์ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอเมือง 

 นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอนาเชือก 

 นางเทพี ภูคะมา ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอนาดูน 

 นางวิมลรัตน์ จันทร์ยาง ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอยางสีสุราช 

 นายคมสัน สารแสน ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอแกด�า 

 นายธนารักษ์ อุตรินทร์ ครูช�านาญการพิเศษ 

ข้อมูล/เรียบเรียง 

 นางพรพิมล เอื้อพิรพยะกุล ครูช�านาญการ

  นางสาวสุวารี บรรณประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย 

 นายสิทธิศักดิ์ นามแสงผา ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ�าเภอกันทรวิชัย 

 นางอัจฉรีย์ เทียงภักดิ์ ครู กศน.ต�าบล 

 นายวิรัตน์ ปุริเกษ ครู กศน.ต�าบล 

 นางสาวอนงค์รัก จันทะเขียง ครู กศน.ต�าบล 

 นางภัทรดา ธนูสา ครู กศน.ต�าบล 

 นางอมรรัตน์ สุรินทร์ ครู กศน.ต�าบล 

 นายไพฑูรย์ วงศ์แสน ครู กศน.ต�าบล 

 นายนคร ช่างยันต์  ครู กศน.ต�าบล 

 นางศิวพร ค�ามุลคร ครู กศน.ต�าบล 

 นางสาวสยุมพร ไตรเสนีย์ ครู กศน.ต�าบล 
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บรรณาธิการ 

 นายอวิรุทธิ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอวาปีปทุม 

 นายศุภชัย วันนติย์ ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอเมือง

 นางวิมลรัตน์  จันทร์ยาง ผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอยางสีสุราช                                           

 นางสาวศศิธร  บุญหล้า ครูอาสาสมัคการศึกษานอกโรงเรียน

 นายธนาคร  ภูดินดาล ครูอาสาสมัคการศึกษานอกโรงเรียน

 นายธนารักษ์  อุตรินทร์ ครูช�านาญการพิเศษ 
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